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،7791المولاهـو،79132شوال11افقالممالسبت1صباح

وملنفىالشهرومهدجانالربللالباعشرالحالهبادتمرانعقدا

-ةالشيماللبيةالهربيةالجمهورية"اصمةطرابلسفىالقصة

كلها-ة4جلودعبدالسلامركنرائداالمؤتمر3اؤتوقد.الاشتراكية

افنا!يةبال*لمماتاًاوةوددؤساء"واليثم،آخرمكان!ااثبهناها

المساعدالعامالامينكلمة

الهربالادباءلابحادا!اعدالاميناطوياالمروسيالاستاذالقى

التالببة:الكلمة

الصهودبارضلعرباوال!ب.الادباءفيهيجتمعآخرلقاءهذا

اثقيقةالاي!يبةالعربيةبااجماهيريةوالثورةالفاتحارضالنضالوا

ا:حدتوالاتحماوراللمقاءفيهالنايتاحاخرىلفرصةوانها،الحبي!

ال!بطرةلقوىوالمواجهةارتحد،بنفيهتتص"عد!أسدضعقظرفعن

فشا،اهداوتطلعاةناوومكا-:اخطوص!على-لخفيةاولظاهرةا-لنةوذوا

افلسطبباالشهبعلىالثعوقأمرها،لفثوماالمثرسمةوللصهيونية

والغصر،الخيانةسوادتحتتكهاوتشبت،ارضهباكقعابا!:طل

فا!لاطضةكانوما.البشروكرامةالاسعانلضوداليتنكعوولمنام

وجودهـاتدلهاالداعم1الارجبما:دالولاوتقوىتن!واناكشد

-وزإسعمنهإوارابحملمالولاليوجدكانامالحموهو.أيلانالى

ح!دعلىوالذهنببةالماديةالس!يطرةمجالاتوتركيز،النفوذمناءق

.سداء

م!-طلعن!!لينيبقوالمالعرباوالكنإالادباءكانرواذا

لطوب،لرقعةافسيحيزالماالمجلاهذا،"نوال!نضالالصراع

وت!ر-هالهربا"بوالالاث!!اءرسارةاههيةتزدادثمةومن،المدى

وسم!ها،العربيةالإمةتطلعالرسالةتلك+"انريتوامان!صبةعلى

يرالصفبطورهاالامةمذهتقومحتىالافضلوالغدالمصس!الاكملالى

نر!ىلامطلوبلمستقبلومولأكبة،مجيدلماضاستمراراوالانساني

نرىانعا-ابل،المقلدا!ئتعولا،القابعاست!لكاود3بوف!يه

!فالايجابيةلىه"همةوا-نوعهكانمهمأ-*تاجابتكيارفيه

احاج!ة،ادمالةمكبلينننقىلات!-مجالاتهكانتمهما-التقدم

ية.8لتاا-تمبادو

نقطةموكمناءنجعلتالمنطقةاواستراف!جية،الثورةك!امكاان

دائم)يمونانالعربيالضميرعلىوللاا.ارتكازومطمما!استهدا

اضهيرابهذاالص!ومن،للغايةشمولي،الركةشرتف،اليقظة

مبشقبله.وطلببعةوجدانهرواد،الكنابوااـلادباءمن

العرإ-الادبمشاكلالبلهعنونالمؤتمرموصعوعكانواذا

ادمؤوللاالقاريءالح!مابيمنموزع!ة*دبذلكمشاكلفان،(المعاصر

وما،الخ!1والكاتب،المبدءوالاديب،التاجروالموزع،المستطكا

ونبلبئ،الهد!1نحةتانيمكنفلاورسالتهبدورهواحدكليقملم

والمطاءالفعلمقامالىالعربيةباللغةالوصول1فيخ!اصةنرجوهما
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بألررا-ة.تتولاه-وفهـاوذلك.(ا*والعالقوميالمععببدثسنعلى

والضوفين.باامىدادلكمالتمنياتمعايوتمرهذالجانمخنلف

:لاخوةاايها

استقبكا،الوثبةومبعث،الثورةمفجر،(الفالحالارضفياتا

اريجوااـت!بةبه!مرووصاف!تظ،اللةرالثرافةو،لمدرابرحابة

مهمر511قيد"الاخبطل"برقبدةوبرضاتلاالثورةهذهروادؤالى،المودة

هذانياثإركيناوكاة!ةالوبللادداءالعامةالامانةتقدمالقلىافي

عباشاتو،اخلصالمحبةاث"ءرواصدى،التقديرعواضفبانبلالمؤتهر

الشكر.

والثقافةوالعلومللتربيةالعربيةالمنظمةكلهة

للتربةاعربيةاا!ظمةممعلاًلخرطيصنالحالدءمور1القىثم

تالية:ا!لمةوالعلومالثقافةادارةمدير،والثقافةوالملوم

للادباءعشرالحادياووتههـ1فيعفدان،-يةنارلنرصةأنها

ءاًدمالس!ة،ونضالاجهادالعرإقةا،اطيبةالارضهذهعلىالعرب

اؤ!ةاوالكامة،التار!اءماقمنمىنجةالمستالوففةارض،احاواروإ

"ماعر.انن!اريخامجادااحد،سبتمبرءنال!ئععاصمة.الصالفة

افىمى-رجع!ا!!!الاولءقدهاتصازوهيالادباءمؤتمراتان

للمؤتراتاجعةمراوقفةتقفان،!لملجدروومكانازماناالتارلخي

الوا؟صعلفحواكنضوءءلمىلاوقراراتهاتوصيات"وتةييمالسابقة

ا،تفجر.العربي

استهلكت،التعارفي!ردوالالتئام،الاقاءلمجرداللقلا1عهودان

التبذث-صورمناخرىصوشةيع!داماوالمالوالجهدالوكتمن

التوص.ةمبئفي.اللامسئولالادبيالتسيبومنثالحدالععري

اةاهلاالقليلالىاحاجةاامسلميولكنا،مزيدالى1حأجةفيلسنا

.والا&صامالنننفيذ!من

..الاساتن!حغرات

الالساسيئمهامهاومنلموموالعوالثقافةللتربيةالهربيةا(:طمةان

تطلعنوا!بهامنبلابمد،والادبيالثقافيالابداععسورت

ل!خ!-الىتطلعهمهموصار3المربالادباءمعوئيقتعاونالى

المسئول!نللوزراءالاولالمؤتمركانولقد،الم،تمراتلهذهافضل

عليالوزراءب"اكدمناسبةالعوبيالوطن!اثعاءيةاثثوناعن

صرعما!؟إدخلاكجمي(اـمرببةللاتحطداتدعههااستءراركظد-ةا

اثقا!حمه.اافىظمةعمل

العربي،"الوفىفيالثقافببةاكمثريعاتتو*بعاىالعهلوان

ا،ضنيةالج!ودوبن!ل،المؤلفاحقعربيةاتفا؟دبئءة!مفدمتهاور!ر

للثقاوصةدوريةجانزةورصد،العربيالررابتداولتبيرسبيلجمي

طلاثااءثصةثقبرامحوتخصيمي،طنيالفاسآلملأبوحوائز،لعربيةا

ليعدالترجمةعليووؤوعااغنونوابالادابومرورا،لتراثامن



!معىزذأناةأملاالت!للهظمةالثقااليةالرسالةصظا!رمنمظهرا

ع4وا5د-سرسلأ-مانت!.امربيةا11!إحةعلىبح!ودكمجهودصا

الهربية.الجماهيرالىرسألنهاوحملةالعمل

لربجلازالعإومووالثهاؤهإتربيةادعربيةالمنظمةكسانتواذا

ترشدتء4،دواافكرينافيبريالةالعربيهللج!ودو.جايعوت-يق

.ألجهـودو"جمعتسقالايجابمةوبمساهفعهما

هسيفنونواوالادابماليثقا،!ةمب!!يلعرب4الأداتالات!ان

الضابتهركالزهاوهي:اة.ريريةالساحةأدىالمنظمهالانسي!ةالمنوات

لماونزو،يخيهاتالتالرسالنهاالأتحاداتاهذهوءإءمبقدر،.عليها

دقدر،اهاهـاواعولءالسخي،بالاحداثالمشحونالعردطالواقعالى

أثنظمة.عنيهفس!عربي-هدنكلالقوميةاآصيضةافت!هززما

امرب!كأاالارضفىه5احيىلعامأمديرهـأواسمادظهفبأسمانني

"جلواالمربالادباءوللمفثرينصدرهاتقنحوهي،ا!شفالمسلمة

و!ضعامواالبطولاتارضعلىألبطاةالوقفةويففوا،المؤ!ءالكلمة

9،ءوو.مداهنهبلاحعهالصر1"كلمةوحدودبلالص،االشعب1هذامن

.والاسلامآلهدودةفياصالةللماضيلحافرا

عاحافلاعلامولدهزةللادبأءالحا!اوشبافيادةيةال!ما!ثاحيي

ياة.الاصلضبأنةوا،المشرلفقبالالاسةهذا

ارادةولمنطلى،وآ!ممراجعةو!فةالم!تمرهذاءناللهجعل

.السماءؤ!وفرعيثابرتأصلهاجمببةتامةعأىوتصميم

ا(اؤدصريرأسالطاجسى"خليف

رئاستهمتسلم،هقإدالاقالىافيتمرءادمصيرةاستراحةودعد

والكتسابالادباءاتحهادعآمامينا&ليسيمحمدخليفةالاستاذ

التالية:1الكلمةالقىاديااليببن

اددصاءمنوزملانيضاني11عنانوبان2ا!ع!بملشرفانه

-!ةلإتراالاشالسعبيةالليبيةالعربيةاًاجها!يريهوصمراًءوكضب

مينتففي51عشرالحاديمؤتمركمؤيبكموا&!حيبالنحيةيمتف

ص-ا-تافار!كيكبرلحد!وانهالعظي!ةالفالحثورةارضعلمىاليوم

،الراياصحابمناكبيراالكريمالحشدهذايجض.عانال!ثفافية

لكبيراالعربيوشنادهنالفاليالجزءهذاؤي،لمربيةاالكلمةورسل

الو-ود5ح!فةآ*لمنالنض،لصوراعظمالمجيدماضيهسجلالذي

ل!ديثة،االعربيةاللفةحركة!يبارزاعاملاجهادهوكان.الهربي

الامةهذهلطا!اتوبعثاووروثةاللاصالةامتداداا،شهود!فرهويسجل

الجماهير-ةان.احضاريةابرسالتهاعميقا!اناوا-ات!لام!لبوتجديدا

مسيرتهاخلالرفضستالتي1الاشراكيةاثمبيهالليبيةءرد51ا

ادداعو؟-رردوةلمربيةاالنطقةهيوطمتءنةال!هاسالهبكلاثوريةا

صملمتولكنهالا!تصاديةاالسياسيةل!لهيم:ةالرؤضحدودعند"لقفلم

ص11ادعوةوا،الهيمنةلهذهالرفضمعانيكلالثقا!يةبثورتها

منمؤن!ركميطرحهماانفيشكولا،اجلوراالى1والعودةالامالة

بهذهالاته-الا!وى!صل،-لمهامرالادبب!*لنمتصلمة!ضايا

افيضجالمؤأصهذاا!مالجدولانالسربعللتعامليبدوور.يةالقف

-!هرهإبه!4ولكأا*تمراتخلال!رحتاننياالقضاياعنم!هرهفى

،!-توهي،الموفمراتشغلتالتيبال"ضاياالافصلااالحئء.مل

الاصيل.ابداعه!هاينطلقاتيااقاعدةاعنالاديب

13واصراراًلفهرياللقاءهذاالىالعادقةادعوتانطلقتلقد

الهطه!-4وقعرتهاالعرييةاكلمةابقوةالعميقالا!!انمنعقدهعلى

الىال!اجةوان.&ابرةاالطارئةالظروافكلتجاوز!يةالخار!

اسئو&-ةاءستوىى-11وارتة(!ا،اصحابهاولقاءالكلفةدور

ظروفبخالامةاحاطتكاماامسق-صبحول9ل!اد11والحوار،التاريحية

!هب!ة.

اةالمرح!يعةمن!متمدةخاصلأاهـ..لآيكتبهذامؤتمرأمان

14

اله!بيوالاديبالمرو!المفكريكونان-مترضوالتن،امتثئصازهاالتي

اش"تجاهالتار-خيةلم!مؤايهواءب،العابرةالخلاداتمتوى!وى

..11*بيرووطنه

الذيالععلفذاديبدو،صةتاهميةهذامؤلمركميتسبكصا

إددباء،م!ؤتمرانيكواناردناهلقد.الرسميهغيرالممنساركهيرلمحظونلا

الىيمودبآنولجديدهبمثهقريقمي4علاموضش"ددنكونانوعسى

..لنامؤا.را،الأولى4انطلا؟ذبهبدآما

.ادجاحوكلواتوؤيقفبةادامة9كمرا-يادخمترحيبياكرروا

لارد.حطلفدلواكلمة

الاردف-!اقوءدريسانعامرياديب!مدالاسثذوا!ى

لهة:لتااءكبملا

وف!ا-وأنيعنوبالنيابةنفسيءنبرة"ص،لةجدايسمددي

لادباءالعتيدالمولمرهذااعمال!!نسا-كانالاردنيينالكعابرابطة

الجماهيرس-ا،ا&ربيادلريمابلدأأووـدلمحي،عشريالحادلعربا

الحكومةتقمانليسرليوانه.الاشراكي!ةاورحبيةالليبيةالعربية

فيه.ويشارل!لثونهايابيليهمنا!ةو!!دهرالموبهذاالرلفيدةالاركلبة

آ-صاتاعظماويلمانعتيواجباارىإهذهدلفهجميمستهلوول!

الاخالمجيدزعيمهاشخع!هيالليبية1كللج!!ريهوالتعديرالشكر

وا؟عبنجاجلخلصالديالعبيلاعرد!اوشعن!المداء!معمراهفيدا

ب!رهـ4ال:اسلالبلدهذاوفادوالرججبيهالاتهمار1سيطرةمن

الذيالزاهراهـخ!لىوبنيانواسثرامةالمزةمدارجميكب!يرة

يهالوحدةلنوجوان،ام!اهالشوطهذا-بخلغآنراجين،تص!حقه

فيسبيسلالعزيزوشعبهاال!يمزعيمهـ!ايناضلاتنالشاماةاالعربية

ون!قيقها.اليهاالومول

خلإفةانثريمالاسنإذحضرةألىالأمهةانواجبونقممهذا

ساف-روالىال-ماهبرية9!والكنابالادباءال!إدرب!المتليسي

وتحفبقالكيبببرااـأدؤقمرلهذايو!ةالعرهمدطؤعلىالاصاجدالاتحاداعفناء

المتوالية.العربوالادداءالكضاباتحاداتلاجتماعاتاستمراراان!ماده

السادةايهـط

ارنميثملألادبهفىاؤت!راتاا1هدهبهروبةالذنيرالىاحناجلا

تمثىلانها.العوبر!ال!الم!يوالادباءوالكتابالفكررجالموثلي

والفكراصةاأماسفيةالخطط1فىسمعاى1أانلالمحيمراتباعلىنظريولجمي

معامشاكا!وا!اءؤجاحيشرإفالىومىءويئامرواالامةتفودالى

وان.الميةالعااحضارةاركب!ى3نهاوورار،شعمارالاسوالصيوفية

لتحفزامثالكممنموبونايتولاهاحين،الم؟تمرهذاء!ا+ءلاننلأج

افنهاجالى،والادارةوال-كم!جاسةارجالفيهمبمن،الامةقادة

ئة،الهرالامةنحأحعليهايئ:!يالنيالقويمهوالاسسالصائبةابىادىء

عدايهعدرهااك!ةن"ثةاالة!اراتوأالابحاقهديعلىكلهوذلك

ال،رنجببىةالدولعواصمفيانعقادهيستديممه!ا،وامثالهالمؤتمر

الشقيقة.

لىمرقهلاولهبطتحينتتزيفيالمطارلو-ةعلىطالىتالقد

امرالمرببةالوحدةدان،شاءاللمهاناقوتةواالصيخةابلادافه5ذابا

واننا.بهالاالعربيةالامةجاحولاصحيحواللهوهذا.ءموي

لاوان.اكهجهذاالعربر،جةالدولس،ئرتهجانالاملكلكأمل

!ؤتوظ،وتمثرحهايضاهيوضحهالث!ي،الهد!هذابباو!/الامد-طول

القادمة.الادبية1االمؤتمراتوهذا

-ةالاصايها

والء:-اءاثكرولنكرر،المؤتمرهذاسبلاللهفلييسر

الثابولزعيمهااهابالتوفيقداعين،ا.طببمةاالبببية1را-ماهيرية

علمي!!واهـلملام،المجبالاد،!الفكريالاقاءهذاالىالداعبنو

الا".ورحمة



الجزائريالوفدكلمة

-ريالو!هـالءزافرء!سخماربلقا-3محمدالا-تاداوالقى

ية:الننال!ةال!لم

ا.بياوالى،-"يعااليكموكتابهائ!%وادبااتثورةالمجزائرتحي!ة

لهذاوالنجاحبالوفيقامادفةانمنياتنامع.ونن!عب!ميادةالثورة

المؤفمر.

الامةد!امر.حاسمةخطهرةظروف!كللمفيمقدالذيالمؤتمرهذا

!و..والاوطلا!ادقمموااكاملاارتحررا-لمنكفاحلافيالعربية

!ؤديووأجباز4مستوليالهفل4ا.ردياالاديب1ثورميهيبرزواهت

مستقبها.يرنرطلبهوما،امنهفجاهكامفةرسألننه

هملاًنالوا*بءمنكانالتيىظقنادرىالخطيرالوقضهذا9!

كلفنهـموتوحيدوالم!فكريئءالادبأشملجمععالهو-زمجديلأبكل

منوؤكل،الاخرىللمنظهمتالرائدالمثالليكونواصفومهموتدمميم

دعضاةتيخااذا-تااو!عناومي..نشاطهميندتبموإلاحظهم

حبراويوصإتهاامقررات!تظلادنطوالمؤتمراتاطصفهالانشطة

-ضدهـ-صاأةجممااآلامالدونظهتنا.ءترىالوقتهدآافي-وردعلى

،!هولخاصةو..الجمايخنطلعاةباالزت،دةودونلعرلىيالفحبناعلإها

بكالومن..و؟باءدوشطآمرن!فىقءنافىطارن!اتعيشهااننياالمرحاسة

وثا.الفتكمهوادنابهالاستهصار

!ارورزانر،اشربدلادواءالعا+س:دؤإفرانحقطالعريببالامس

وبؤكييسبروانات*قاعوالص!الكلأم4ووحمهالجهودنما3زروبفضل

لوفيت!ن!ءلبآتتا!نان!ولداوانف،معاوالمودةخيالنطمن

له"!دهثاروعواحسنجوميمرالمؤءـفااعمالاتبرلكياجهداءكا

اشة.!ساتوقحا?.ةظرو!!ييعروهذامؤمرتوانخاصةالاخوة

وت!ت.سبض*رمناءأنماأ"ابهبىأ+.لمجاهدةاديبياارضمناضسة

البطل.ادك!يمشعبهلوةشبافةا!ى"دزهارعاية

/لادةااتهاينه!ألىة!إؤأءرأتواوالجرائم.وإ،لامالمصاممبان

نا،4ا،ناضابه،عمنان5،الغتهبروش.لبانجنوبوديلمحلسطينفي

4!لأمنالهلمزيداالىاك!رتحفرفاانشاذهامنالهامةالاحداثهذه

وتوحب-دصفو!اتدعببمالىالحاحبكلوتدعونانموالننضامن

ناتجبالذيللدوراترننادهباي!اويفرقنااماللورمض،كلمتنا

به.نقوم

و:-اانطلاقددآيةالمؤ!مرهتاإكونانمين!سراماضأوان

د،!ه-اًإكونكماالا!ثعنركالواعيوالحملواوننلاحمالابداعمجالاتفي

ا!هسه-4و!يافهواهدأفنطيماتهؤىلالحادف،جد-!اودماموءفا

.و-،"اكه!علىامهبم!القيامعبىيساعدهمما،وواجباله

كثيراواؤكد-وتفاهمناوسماندناجمتلناانفيهلىبلااومما

،4الهنرصبومماغابةهوذلكاًن-وانش،ندالتكنلةرورةع!لى

احقبفه.عآىاصللأعىوو-دصمدوبكللج!أ-5ونههل

..لضضالوااء8*اا!هارضلبباالىالجزائريالوفدجاءل!

ا،ذيإللمقاءهذا،لعربيااللضءبهذاواستثاروتةاولث!ةوكلهجاء

"4الهرالامة،فيابءنواعيةءة"فلمة4مننزمنخبةمسعتوىطىإبقد

.الشجاحشروطكلهيهاشوفرظرو!وةي

5:زاتادمدا!والا--بتاسمىارمعالإفىاةريالوؤدباسموانني

را!ص!اوعلىاناضدةاولاد--4الشقيقالليبيالشهبا!ادكلالى

القذافي.ءم!-رال.!دالاخ

المؤا!-ررئيسالاخالىنويلافظثكر11بجزيلتتوجةكما

ثماوناءاعلىليبياوكابادباءوكل.ا!ا.-جمه!خليفةالاسة،ذ

النب-اجلمؤت.ر،!ااما-سن،استقبالوحسنو!ريمحفاوةمنبه

وارتوفي!ق.
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السوريالوفدكلمة

النالية:الكذمةالسوريالوكداردصعرسانعقلةعكلالاستاذاواقى

ممثلاهذاافىيممؤتمركماماماففانطويشر!ءسعدذي

ا(تاسبةبهذهويسسنن.آسورياالعردطالالطرفيالعربالكتابلاتحاد

.عدىلعرباللادبأءعشرلحادياالمؤتمر!(-نعقداذ!،لزةلهزا

فيالشقيقالعربيللمشعبانقلان،سبتمبرمنالفاتحارض

وعاىايولةكلو.الم!.ؤولينولقيادته،اللميبيةالعربيةالجماهبيرإة

اًاـلميببنوالادب!اءاكتابااتحاتولاعضاء،القذافيمعمر!الرثراسهم

وشكر،الحادناآعضاءاولفدير،ومسؤو!ناشعبنات-آت،و!،إدفه

وفدنااسثقبالوحسنا!تمرهذااقامةعلى؟النننفيذيكنب،مء

تحي!ةشهتامرالمئاعضءللىمادةانقلنايسرنيكما.وا-تض،تحه

طرناةننوالشعبيةالرسه.ةالاوساطاهتةاموعكيم،دناانحطواعضاء

هذه!طيةالهداومنارات،والادبالفكرلطلائرعالهامللقاءابهصذا

،،يصاصصامتحان!لتدخلصبامتح"نامنتخرجالتي،الامة

.الانشقا!ومفة،الأالقومزا،ا&صقوط!اوي-جنبهامنهـا

التى،ووبصبرتهادمره!اتمثلالت!الطلائعهذهاًلا..الصفولمز!

حسنال:صرف!هما،داثماتقدمهاانويففيلحسنة11الدوةتقد!م

المو؟فيحطةاصلمنوالض!ية،الالراكوسعة،الف!وبمد

ا!:سا.مضأيئمواج!"عند..وسلامتهووضوحه"وصلاوةلمربيا

بكسمحاد؟ااو/اعضاءومسؤولين!اجماهيبرنساثقةوان.المصيرية

.المجالهذافى4فالتعبيراستطصعمطلاكبرالبناءبرلحوركميمانهموا

ظروؤطةيليوم/اينعقد-هذاهربلاالادباءمؤتهر-"ؤتمرناان

!صن،جمتاوتنعفجص،مؤاهوإتؤي!!اءبنطت!+!-دادهيقة

ذدكوكل..ئانويةاوثانيةتنا!ضات؟"ةوتفرق،آهواءوتننوازعنا

إدالصادإ-!ةاوبثريةالضخمةبرطاقابهـاامناحهودا!اةصرادونيحول

دواله-معالهـئيمىطانعنماءضموا-هةالى،وءكريةوعسصكرلة

حكمةيتطلبالذيالاهمالامرذلك.العالمه!ة)ه4والاءبرياالصهوني

المرحالأمتطلياطتوتعدير،الاوضةع1تهويمتييئح!،نظروبمدو!شة

الواو-عمعتمسجما..المواجهةيبلواسأاذوجهمناصيوفحديد

القوىصلموازولا،السابقةالمريرةللتجاربمغفلغير،4متنابعا

.اللزومعضدآللحإقيةوؤاعليههااللحوليةوالمتبرات

امتصابقضايامناا.&ئراما،فيهعنيناين!،!ادياأورتاو!بي3

فد!--،اأتي1العربةاوحدةااجلمناتقوميوبضا)!ا،بةالمصير

لارفنماانضمان!ناصدلىعنوتصهيرا،وةقدم(الكثيراهانحن

"المرض.--!نماءاتتلكبكشفنقومانسآبوا!عوار،باطنا

قوةلتكونالجماهيبرا)حرضوانالدربيةالمسياسةميوافيو!صة

واتباعلاجراءاتااتخاذعلىادربةالح*و"،تتجبرضاغطء

وآو-!هوتنسيقهاأم!بيالصمدتكاملالىلاؤديالتيابى.ال!!ات

وي!ققالعربية1ايلامةاسضرافيجيةيحدمحيث،المجالاتصميعؤء

..الموحد1الاشتراكيالعربيالمجتهعوبئاءوالت!ورالوحدةفياف!ااهدا

كلها.وبفاعلإتها،كاملىةبطاقاتهاالمبالئر-ناربخصومالىوالونوجه

المؤثدلوروالادبلفكراء،ب!لمعان؟تفيالذيالووتهـذاؤكي

3يهاجرونلافينولوعيت!اآمربةاالجواههرتثويرعلى2لقالدا

نعمعاديةووىمصالحلخمعةبرامةشعاراتتحتويجرواهابواطفها

مه:رةلىحونالسيا-ةعلىالضاغظودور،نيةسوءعناوفي!ةحسىت

والادبالفكرنجدلولآتاهذافي.وطموحاتهاال-ماه!يررفي؟تعن

/!ورودمومالسياسةلدىارصءور!لوراهباإناابظي!بذللادف

حملةصفورطفيواخرىلحظةبينانفسهناونجد.للجماهيرالمخدر

...واعلانيةاعلاممية..."تظاهراتنقود..والشعاراتاللا!نات

الحقيقيجوهرفاوياباها،الاصياةطب!ال!ناترفضهاباء+مةمقمنعين

انتصاراتانتزاعؤىلن!نجحونجهد،اركا."أبرسلاحنكا!حكمناضلهبئ

.النهبر1حريةقضية..ادضنمرةانضاببةااق!ضنائنه

النض،ومراجعة،الذاتالىالعودةلحطداتصيك!اويتبين



تطسهوسأبداخانايعنتلحء!ابمننةومةاشمطابهلآابر!اءوتد

اننالنا،نبين..فعلافمارسهوتبهنناديمىأبرين..احلامنأ

م!ظء-لبما!ثل"أنلىاس!واولهذا.هوة!مشا!مننقدرب

وان،امطيةةهـشونآندلامنابنرد،ان4"بغيانه:هذاالهربم

و"صبر-أ،الادايكليةارس!ياسيةلأألخلافاتاتذطية/اولتميسةتوظف

المدى.ومعلأودؤازاودةآسهللسبفالو!دورنلعبأنبأنفسنا

يمكنلالأد4سفيشهواهمتماماتخلفيساتلهادبانريداننآس

44أدوعقا!كريةاننماءاتعنيهيرانونريد،ذلكعنيضفصلان

اهداول!ا)شحعبقنفسمهتولكرسالامههذهوتخدمالارض1بهدءترلب!

انيتجاى،!ولر،،!الأوبالعرجةآدد،نريد..!تعبهاولالدمالفومية

سيا-.-4واص،،تانريدلاولكننا.!دببهوي!ةالاحمتفاظمعذلكفيه

صامهاغرآ!يالخدمهالفلأهـوالادبيوظفاوبالادب!ا-اهيالععثاتتسلح

بتفإ4ونثنله6ادثازويهةدفانسآخضمءي4*تغراناعلىتصرعندما

ادبأ.يكلنانعنحتىالمرءيى!ةخططها

العاموللاؤحاداتدبيةالام!رلمحيالادبأءلان!اداتنرشءت!ا01

عامهامربيةا(الحياةد!وظعلي!ةموةثر3اأخونأنالحرب1اللادباء

مشتركةاهدأ!فحإتعدتعكلمت!سكة+ويةجنههنكونوان

الوطى!لمحيوا!ارب..الاتجاهاتتلمنالادباءءهايعملضمامة

منا*لالثالويةآلنادفتانبذعلىالعملامقد"تياول!يويكون4!العرا

الامةج!ودوتدالصهيونيالصوالاسا-كمع"فننافىم!موهجى

لاونحئ.الفلسطب!1العربيالشعبوحؤو!الهربةالأرضلاعادة

القطر!ىالظر-ضادزامثانؤكدن11الىاهناأثص!-هـب!إج!ا

نطمماؤث،..ملسطينا!ضيهالاولىالعرب1بمصسةاسوركيماا0العربي

عنيز-!ماونرصد،اتهداءل4!واالقرناوائل!!بدت"ةتصا

هـناضاا!اوتحرماواجهةاوإللدأاعمطرناموازنةمنبانئة75

والتزامناواجبناوه!ا.وسعادةوراحةبصصكأوالعيشا)ءمبم!!بره

يتخرءمونوارزينالمثمتك!ونذلكعنيصرفشاولن.نحهنحيدلاالتي

حةهمصن5انويتخليونواحلامارووى"الفضيةويعايشونابعداعاى

القضه-ةهذها.بناينوونلمنوو!مةسلوكحسنض!ادلتاعثا.ء

بدفيقة.دفيمةلخلازهاث-ونويعب،-ومكل

العرديةودانوحدةالفررطينيلعربيااثببحةوقالتزامنساان

صةالمراد-ا!"علي؟-ق!قهاوماالعربيةللامةالقوميةوبالاهداف

مةوهـاتمنتا!ىجيلعن!!لافسؤر!فياءورثنااتزام!ا

عىنولا3الالزاهذاعنفياالمشهوهيضا!!!ايصرتاوانلهـوبتا

وؤطمئنهم.ملائهةاءجممهـنرا!!اابالطرفىلىدلأعرض-نجناأ"!ورمطل!ة

فيمضالايزيدؤالنتمريحااوت4ور!يحاالنتمرضهمانالى

.هذه؟ةازاولرعا

والاحوةالاخواتايها1

ل!-اتاع-انمنصلابةأكثرل!ونانينجبة!كتتاب"علاماتان

هىوماالى-ئصرؤ،انيجبواهـيزمامنا.ميؤاوننةخلافاتوتةيرهـا

اكبير.ا.ربيااالوةن!بالاءضاصيماوااقوء!أاعلىا!هعبوبنيويالساسي

ع-نوا،دافةون،الواحدةال!بهـةمظضلوارىكهصا،ون!ن

ا!فهارة؟رثةبو!!االكبيرةالاذ-إنية1،اباقيةاالساجمة،الاه!اف

و!مرف..لهاهل.حمنالذيهذابدورنالنقمة.عريقةمةعر

اؤة!ا.الطلائعهذهالالهوليسدوهـطايها

والاخواتلاخوةاايها

"ظروجماهيوكم،ا،بصا!عليهومفتحةهنتظرهذاءؤتمركمن11

أه!او!!راوالادبرالف!مجالاتفيالعرد!الرصيدعلىاضافاتمنكم

اهدافهاوخدمةخدمىهافيذلككلفليكن..تحويضكمبمتناول

الموحد.الاشتراكيالمربياكجهمعاوافامةدروالت!لوحدةافي

الرئيسالسيد

اتطدبأسماو-"ان!يواس!.اطاتكأتانا(مثيرةإرجو

.ألىموريالعربياقطراؤجروالهصوولببنامنصبا4،-موالعرباكنثابا

القطرفيعشرالش*هـالثالثو"هربرانالثاؤكعترا،ؤصمرلعقدادعوةا

.ج!ء+اا!ولفكلا.ا!ىوري11لعر،يا

امراؤيخااؤدالوكلمة

الثاليه:اكامةالعرا!اويدرنيس!هأاكمالالشفيقالاستاذ1والهى

اهمجديدمزةمرص،آلعربالادبأءننهلاص!ىمرة،ؤثجع!ع

الوا!سعوفي،ةجوجة،فمنوعة،كثيرةسنا4أفىهنام!9و،يء".ع

انفضآذاىفي..-قيلك!اقب-ال.رد!"ثلمولءليهفي!يقما

ا!اوهم،وديارهمتصااى.شتى)ث8بة؟،اثزه!ونوسالمث،ا،ثتور

ع!ر:بنيمصونبيتء!اشاخصينانف:اوجدنا

!جىماالىتنا"اللإلفيشلا

براحاهاكاناصبحا1فيولا

وبفعفبث.عامعا،!كضيئاوم!إههينآن،هـيهن!تماهذا

ميهاننظنبزادمحما-نقتينم،والمدةالهددذلكخدلنهيءءام

تهىدأنبه-!،ت-نلم،عطسدعدوريا،-وعبعد،،شبه

لانفس،بخسرانالا!حثلىلمانصا."،انزأبعضالعقل!اءماسموإسنميد

ارص!.؟!الزاحفال!مرضانءوباامامحيلةو!لة

تحت8)رمل!برقهتحستل،الاث!ءهاا4فينحنهـلأهذا

6ولفيىره!لحسهمخرجا-ياخمسانهيظناو-ويلتمسلاسنانا

جديدةحبانل!و!حنماااد"1-اشو!ااخراتجي-ي!صد-بهفاذا

الحبائلشهذهتنلكضعانبمقدرورناولذأنرى..مقدرةبىءوشباك

الجلساتوسظتئم،اجهماعاتهااللجانستهةدادبهيد4أامث!باكا

؟..كذلكآلش..نجنوصياتاووتهروسيضوجالأ!إزاحات1&،!شة

..انظرواوا!منهن!ينشماآن،جزعاآلنص!فمميثيرهـ؟ان

ذلككل-دوىماالانفرهذهواادطاثم،وصواكمكمادبيهنن

؟ةكونلاامأنكون:الابدفيالسئارءتتي-ةببابةنح!لماذاا

المسالة،والابر"هادأتوتودتابئتالاجال!لهدت،توءين!اوافتم

،هذاطي4البزالنحث-دلكلالىتفتاجلاوافضيضهابقضها

لماحدودال!نضعنجنمعاقءس؟انناهناءآا؟ولاناريدلا

ولفن،حجمناامنآكبراقلاماانطمتافودافذلك-ا)؟4نسى

مفلاصةتعتلمعنهـررهاتظلبدجمية،!ناهي6ةولةلنقول

،الاعداءقبلالاهلرم!احنوشي،مضاعااحقهيااصبح؟ولة-هذا

بسب،-ةذلككلهيوهي.،والهزلمةلمذاةادمبو-ءكاهلو!اوفثقل

..لد"عانقاءن!ئ،اطفلاص!وصأد؟سة،،ا،لمئهسضوءطةبط

يوخذوالحق.بالدمعمدقاذاا!ي!دلاآلارضةهران:5!وولة

الا!وما-يسهجديسلمعن-هذابعد-لفووكليع،ىولا

ورحماللها!.،لةاواالخيانة!ثورماتافيوسقوط،خانعاستخداما

:فالحينا!يماالمتنبيا

ايلامبههتلجرحماعليهال!هوانيسهلجمنمن

:الاشقاءاي!ا

منفجداناليفواصعوؤ-يعة،مصبببةبعدصامامصبفي01!ا

تهربطا،والا9عاموقفاوالعم،لة،ةظروجهةالخعياؤةيصورانإحاول

،سرالموازفيهاختلمطتعصرادخلثصاص!دهاءاكوالتها،مرونة

لللامةدهودولكي..الطرى1مفارقعنالصوىو-لأشتاكخوموازمحت

-اةلا!اتنيريان،غريبةمسالكفينعبتانبعدرياصهاالعربية

16ن!ععاهدتماصدوتس5ان-فادرةفهي-الايوانافمفوهذا

..إ!والتغرالونياكلةوالاستسلامرموز-نامالاصتعريةعاى-عليه

م!قاًلاءةل!ذهءادف!يما-ابيئامشئنا-فالونفاشاوالا

عاصفةوري!ا،را!م!ةلمهـمرخةلمانهذا9جتماف"و..نلأاية

-وحادوا،العربيالوطن1سماءعلىالجااثمةال،يفسحبتيبدد

تقىومفلن،ايوء!انضالهافيلامةاهذهجهاهيرالمكزمةاكامةنجا

بهنهثىالذيالمعياروهووهنهلهنريدهال!ذيو!ذا،الائمةله
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اكاتب!،حر!"ابهن!ددالنيأإبارصو5انه3مل،4!لاوفيجاحه

منآلىربيوص:اءي،التعبيرحريةعنكلاموكل،الكاتبوموقف!

اراتيليكونانلهومرادوتشروحذلفةهوانمارالمب!تانجبر

لقويةاالهمومؤالحديثعنآلاخوةاي!،.عذرا.هيهاتولكن..صلاة

يعمانتض،ولشابكتتنرعتم!ماالننعجون1اناغير،شجونفوحديث

عاىتلبدتالضيالهمومتا-ك،الخاصةهمومنامسالكياعقدةفي

خلفضهمالقلوباثناياءن!يهانزبلفرصةءصسولما،رداءالقلب1

...المواءاخر-العربلقول؟ه-!-ا،اكيسيكونؤهل،الهموم

وا&.-ور،بينستظلالض!الخيكل"يكونانلهاردناالذيكاتحهىنا

وانما،خارءيةعوادبف!لاةراطهاوا!ترحتشاخ!دبهنلوذالذي

مفوة4بظسبالؤحةدفتء*،اأضآش!منذرافقهفيهلهيب

ء-نالمهلوالسكوتالطويلألتفاضي!رر!ا)مفمللمكلوقعلى

لاثسادةلو!تاصطنفقداليم-ن1ذلك!ذ!باس!نقرلذي51للخهـال

.ابدااذنجددالزمنتواكباداعلةؤوةجديدمنليبثفيهالنظر

زر'د!اآة!االمههات!توى!يسهبونانهلعتقدنقطوبهذا

منه.ونرإم!اله'

تكاللبنااؤدلواكله"

اية:التالكلمه،نيااللمتلوفدارئيس-دابروا-مدتاذالالىالقىوا

4ا"وءسالبض،-.يئاالكتابا**"دوبأسماللبنانيالوفداأبأ-ما

ءاىوسع:احكومةالشقيقةلبيا4لجماههوإالتحيةوباطيباثكربا

إؤتمر.اهذاآكلمالؤ!للمشاركةالهـر-مةدمموتها

اكسةعرهـةعمبصمنبها!!عهـااعبراناكذلكليويطيب

شرف.ن!بةانكان.'لتيافكر-مةاةاسبةاهذه!سجديدمنبكمبلقائط

لاا54عام"ربروتةولالعربللادباءمؤتراول6سقدؤةصاهكؤاطلص

.المؤتمرات-لهكانعقادالبنذاكتتوتوالي

الحادت-اص!صوقلاكف!ةملابرساتبه.أحاطتهذاولؤ-ةركم

معا(حددينومكانهز!نهفيعقدهعلىعنهلت!نازلايمكنلاحرصاء

تيته.فيلهرخاحداثع!دمعاىا(حاهـظت

ؤكااكالملأقإفيدلالانه،الشرخهذايحمثلاانعاىعملناوقه

شثنموةصداًما.ءمهع،اليهاوسكىلشاالديموفراطيتطويرهعملية

نا!بآملاولكنشاتك!3!انناحضسبهنالمؤتمرهذايهقهان

.الوحدةعلى!صرع!الاتحاداتجيممشار!ةتتم

ص-ىءؤتمراعشراحدوعفدفاالاخوة:ايهاتعددتالوتمرات1

ا؟:اقضاالب!ت4قنناول:أاروليةطساكفابعضهافيعال!صاالميوم

إ-صلذي11لنعديوابال-كاموعلاقتابهناماافيوعلا!ضاالادبية

نه،فعمامصادرةالىويؤدياا!ا!و!كمحريافاعلىاحيانا

-!ا!عجمهياتاي-ادوضرورةبطاكمثردوتلتحكمعرضناكما،قناج

تصاهالذاتبةالهربيالاديب،يمةعنمراراوتساءكا،حقومحناعن

.برلدههـحيانننفهديةاالسدات

من-ق!االقومبةناقضايااوليناالمؤتمراتهدهبعضوفي

لهربربةاالو*دةواالادب0ؤلسطيىنواؤلضيةالادب:والنن!لمبالبحث

اخقاو!الضراثا،ل!د!ثاالءردءكااالادبميالثورة،الفكريلغزوواالادب

شعهل4مجضهمهجاهالمربياالاديبواجبات،احياثهوعمليةالقومي

ا،سض.رلعدوانادسببها!4توا-!اا)تيالقضهايابازاءودورهعم

.لمادةاؤيخةوالص!الاستمماراعليهايف"الذي1

نوصءإتخذنا.واقىاراتبىنهوافخذناطويلاعالجناهذلككل

منلا؟حققن!اهالذيمااليوما!ادـ:ونيتساءل

ذه!--انوثلنااجابالااموف!يقفمنمعاث!ابااشث:إلو

الاساةةأةايةاعلىيوثرلاتنفيذهاوع!لأمعنويةذيمتهاالضوصي!

ؤفهلانشفالو،لتعاوناوتوطيدلإةهارلىءالادباالتقاءوهـ!!ها

اتواتاتلكتكفكمالمبالنا!نجوأ"تيكونفماذاذلك
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امثربناافرنازء-نمنةرنر،عا!حو.ااستهوفت1الني41شر

أءواوتنعبرلتتلاءوا

ولعارءتاكفراتلافيناازرواايهاتلاهينافقد،يكفيئاجل

لمؤتمراتجدإدة!فةخلقاتجاهكلنسلكانل:،فيبغيوالان،اكأر

الطاءنخدمفعليةاداةتصبعلانونحولهاالنجاحمنمزيدالهانضهن

معركة3ءلةالفصاتالادوا1احدىنكونمادق!رالادبريهبئاوالابداع

ف3.كا

فى،اذاادديلاظروف"و!،نجتمعوا&!ادةالسيداتايها،اننا

مرغواكافهميتصرفونالىرب.منهااردابرظروفآتاريخء!مررنا

والرطن6د:هممافيرالظليشعلواوانكفاواالاعداءمعمعركتهممن

خاقامكانية4ارفمنشببركل!ت!مناخليعاالىالمحيطمنالربي

الرقعةهذه!-يقطنونالذينوالبشر،وق!رهبهتصفمشكلة

امامهطروحةالمسائلليستالاجمظمسوا!عملعالمامنالواست

به.ت!جانيجبالذيالنصوعلى

بوجدازها،فيطقاتذيوضميرهاالمعرا،مةعقلنحنبما،واننا

وعى!ءممرحتعلىتمثلقينمآلمهازلمنكثيراستمرارفيموولون

-اجما!رتاصهـوتوعيةواالبفاءامعركة-وضءنب-بينبقاثا

فى!الكامةانءنأةدلاغاحسابر!ابعضهميحسبلا19ءا&ءؤبال!

اهـا.ا'صابهـانآلشاض!6إحسنااذاالشعبجطهيرويدسلاحاتصبح

.اله!3

شازهامنا!لللامهنيهرلفاكعالجنصمعالاخوةايهـصااتصا

اذيأ،الو!ته!يالادبءطوالمضمونالسكلمثهكلىةكعالحنجنىمع..

مشكلةنواجهانظنعلمولاالملالكة!سفي،وةضفشي!شرلىبيتناميه

.اهركأمصوطئ!بقا

تفابوان،وفوعهومم!شملوقعامروزةهزمالاخوةيلاانحاربان

ناولكن..اللهبأذنالتاريخفيذلكءدثفقدكثيرةلحئهفاليلةمئة

فتلكعلإناعدوناننع:واندمضاعضنا4يحاربوانانفنانع"شب

المصائب.مصيبة

امون115برلادهتعرضتاذياا!لبنافي+يئاكتابااق!،دوو!ان

ماذكرمسامعكمعلىالانيعيدانيودلا،العذابانواعشتىوعانى

اجرسانقىوكلنااأعنريز"جوفيبرجلىي-ايزالولاويرجري-رى

4ااجاسنلحونتجاه"هاكثيراآن/ئسنفخاطبكماإنبرهرواعلىومن

!لاماا-لمنلمملواة+.اروالاسلص!يوةيةا1ةوم!اف!اكحررياكقفعا

ل!خانلحيليوماكلهاانهافلسطي!نووص"الرباووحدةوالتقمم

تساول.موضع

ونحالسبلنعاتببرو-وكوليةشبهجا-مةؤىالاقالدبناوفتلا

ومنذرالمحابمبلادناؤ!ويص!حمثءتانللأماوولالحقول!ن

واضاالصبرالوقئ!!فقطن!صنيستهددنالاوهو.،بالاول

الويةوثقا!4عروبت4علىخطراإضكلوبأسرهالعبربيلوطن.5يسنهد!

منروا.فاهناومن.عنه!الاولالمفاع1خطوطنناككاكما4وصريا

الدرسمنمزيدالبنانقضيةولو،1لانالبخمنهوء4المنبرهذاعلى

فهإووآمونحنام!ت!هوزاء-كهصالتياحفبهيخةاللالسبمابوالتعر!

العربيوترافناالوميةلقض"تا9خلأصلينءوافعغظفينبقىانعلى

م-العالوفيال.ربيةافيلادفى11&حررحركاتسائرمع!ضامن!ين

عليكم.اسلاموا،هاس4

المغرييالوفدكلء-ة

ا!مال!ية:اكلمةاافرباوافدرئيسرادة4محمدلدكنوراوالقى

وحرجةدقيقةظرو!-ؤ!العربللادباءءضرال!لمديا،ؤتهر؟نعقد

الرجعيةالقوى1افوت!االامبرياليواالصهيوننالمدتصاعديطبهسا

ةتفضفيايضاوي!عقدءا.والتغييروالوحدةاك!بهريرصركانطعن

دانو!"دلمهلةمنذلكعنتضحوماالاقنعةوتسلطإلاوهاماقبجلاء

باصداجكفيلعىقوعيداورةالىاوتطلمع،اهيرالجهلدىثقة



ا؟حتدمةركةالمههذه..المهاتعثراومنتخبطهامناهربيةاالمجشمعات

اء،ا-راءاي!3ةرضوالاختارم!كعلىالههـبوالادباءالمثفةينفضع

--.لاليثجاعةوا،اتالاخضياروالافا!تحديدا!!اشماركةوابالراي

والكا."اتنض"ل!ريقيؤ-رونءن!م!لي،تمرضوناتيالم!ناء!بعو3

.باذيآليطوال!تىححاللسلطةاكصفيقعلىالمسؤولنةو

خا!ةاهمية-؟ة-+!يهرب51أدبأءالاتحادعثرالاحاديالمؤ؟مران

لانهواكن،جزةالمهتعقيقم!نه؟:تظرالحء،!رلانلا،انظرنادي

ا*بلهكلتآلعربوالادباء!المثالفينازمةءتجوهريةملامحعنيكشف

العربيهة.افاحةفيوالمسته!الواجماحضورها-قحيقوثونلوفوتحولى

لائقا)5تغييرعلىفالرالأدببئقفنزعمالاشياءنضخماننربدلا

تإللصرا--العا!لأ1ادهتوياتمنمسشوىنهننبوهبلالاوضاءعو

فى!4االظعاالاج!اعبةبالقوىالمرتطعة1والثةامبةالايدولوجية

عثردنعوالالعربادبلاافحادمواقفحصيلةانالا..مجتمعنا

مسيرةعن'فضمبيرمسهوىفيكانبانهبالولتسمح،تسة

نوعبلآاةىراجعوعذاً.آوووهريةفضاياهوعنلعربياالوعي

عاىبردحرلا!تافقدااو!طاق.الاقكادعلييدرجالتيامارس"11

انعاهـةللاولاتةالم!لضسةاماًرسةالحليلعلىبل،االنوامحا!مة

لم!نضبإتبألخضعوعمطهوعةموارسةانها.ولاج!زتهلعربا1"ادباءدلاتحط

وء-ودفاذاثمومن.ا!اطوبكأوبألوصايةوبا!املةالظرفية

!!ونواتو!*اتا!صاتالمكوعلمىالمؤتوراتالقاء1عاىايثننصرالاتحاد

وتحدداالثقاؤبةات.عداالنظخلالمنفهلميحضورألىإذلكيترجمان

بنرابرط!ارنااهـعااش.العربيةالارضاالوىيجريامماالموا!ف

هووا،ديبالمثفف!-4المغلوطالفهمإاننسجلالسيالهةواالالب!

اراتللش!مردداوبودا،نابعاذبلأالامرنهابفؤيمنمهيجهلالذي

-ادبابهالملضصهلمالعميقةالمننزمةالرؤدةحسابعلىالظرفية

والقومية.الثقا!ةالوحم!أوتعيمالجدتيالتغييرا

لصادفةمؤتمراتؤ!ه!الحالمفرب!تاباتحا!افانالزاويةهذهومن

علي!،التسترااو!الاست!رارمنبدلاالازمهعمقموا*هةفرورةعلى

ررةوصعلىحرإمهوناننا.ال!مربادباءااتحادفماليةتجميدودي

وحضوره4هت-.بر-ستعيدانعلىاكثبريصونحرولكننا،لعربا1لادباءا

لمحاةونهفيالنف!اعادهسوىذلكااًلىسبيلمنولب!.ومسؤولياكه

الادد"ءوت!ميوالاه!اؤءالاصنبباراتيحددشرفميباقووضعالاساسي

.وا!اردةكفيااواوالقمعلتسلطامن

مول،و)وائ!4انب:4لقوامراجعةتقعلماالاتحمادتاسسىثد

بذلكفاكشسىاعربياا،جننرعفيراندةع!يةواكقوة!وجودهءنيعبر

الىاةبجد-إضظراورر،كااالعامارايايصدولم،اروالت!االر-ابةطابع

وفى.رةهاورةجدوالتحولاتالمشاكلانحيثؤ!،ومقررانهامؤتمراته

لضمانةوا*هزعء،كا"و؟بحادالاا-سوبااًلطرأعادةأتشنوجبا

وفها!ءك،الضووءحوح،اتجميرودإمقراطيةالعبيرحرية

دباءا6نحسا:ان!سجانارررشااذا،ؤعلاالاوانأنلفد.الموافف

،ود،نأهـ،باسط!الاثياءتس!هـيةعلىن!رؤان،المزممنةازمهةمنالصب

الاد!نصارمنبدلاالهمقالصاز:فذوان،وا،مالاةاجاملةاجانبانطرح

.العابرةالظرؤية"المق؟ضياتوءبالشكلهأتاؤيالخوضعلى

م"رغةاجهزةالىالمربالادباءاانحادا!تستحيلانلصقللاانه

واـو-!"-ا،الىنك:.كيةال!مابأتءءليهاظغى(روص:ليةلمحتواهامن

ا.م-ررةا-ة"القومللثقافةمعادضةلمصالحالادمةاظرديةا)المفتفنيات

عربيآديبهكلحقهـنان.الديمقراطيةووالتقدمالو-دةولاهداف

اله!بإدباءااًتحادحقومنواختيارا""ا،معتقداته-طابقمايكهبان

و،قاءا-4مؤتمراتهمنيجعلوان،والشعيرالتنعييرحرلةعن-داؤعلأ!

هـ-رزاوءن.ونفاةنرناصالاددامروةاال!دة،الاصيوااًتملص4!ا

!اعرر-ااالادبابتاشكاعناز؟هصاهذاموفهوعف!ان،المنظور

القوء،ةللقايب!يلاسبقيةواعطءاالشموقيطرةااسةانرم،المعاصر
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ت!وركلعفاءلالهء-نالادبتطورتعزلالتبيالا،&!لآل*هـ،*صلا

وبرانا.و-اري!ا-راثااتهربيعا(!ر:6

المرب-*،ا-لأمةابنأءلمجهوعمشاعلملكالفرديالادد!الانتاجان

مرنهـزث!كلاىوال!نقوإم!التح!بليكونانعلىنحرصقىلفاتموهن

يدممبمالهربي'لملادبكسبهوواىمالجودةمنيدركماآناعخبار

.آلمسمتقبلإةوتطلعانهاجما!ره!ءوم.ويواكب،اباءليالمشرقاثهقى

":؟ففات،الدوديةاو!بألنهنفوفىالشعوراوأتعصباس*ودآننريدلا

اننمنشتلمنممكن!دراكبرلضحذبقا.وص،الهاما،يضوعهذا

.بلالىنيهاو

إسهمراريهانءمليا!نةيتآنعلىيتوالفالمؤنمبرهذااحن!لان

،4ابدتل!صايةاو،!ردتةلاراثةخافمةغيرامرباادباءا"حاد

للفضاياعنايتهامؤيمرأيول!انيقننرحالمفربأدباءاتحلامانلذلك

التالي!ة:

المحدررةلاقىافىتوالفهـرتكأالثقاؤ"ةاالقيم"ايباورثرططميثاقطوضع-ا

العربيهالجماصيرتجاهاعضاثوالننزاماتالالحاد

اً!اقء.ـالظمةتصبححتىالعامةللمؤتمراتالكاملةالسدةاًعطاءس2

الذيلمنؤتمرقواراتو!فيذأالع(مالسبرعلىسهراداةم!رد

والبت.النقريرخاوحدهفه

وتةريرالعبرييةالاتحاطاتبينوالثقا!!ىالادبيملألصيغطو*ر-3

و،وووداخبراتاوتبادلالعهـبيالانناجلدراسةالمستمرالاتصال

العربية.الارضمجموعؤيالج!ورامعةالعلظ

ضياليهفدألوكلمة

الكلمةاليمنجاالوؤدرثسفخريعبدالرصمنالاشاذوالى

اية:الننا

النضالاجبهةعاى،الصامدادمنفيالعربر!الثعبباسم

ادبر-إعمنالشريغةلطلالعاوباسم.وتقدمهحريتهسبيلميا&ومي

هيودهمنحررالذي.االليببمالموبيالشهبن!يي،ال!يهصن

انض،لاجبهـ4منالاولىالخطوطم!ي.ووهفامديمةاالسبباسية

ارجعيمةا!اككضلاتوالامايجب!ة4انحلإضدافىوالعوال"وميالاجتماعي

فائيتح!نسيمنكلنحييكما.والاست!مار:رلادبةالاموضشد

لان-المرب!والكتابالادباءمنوالموففوالفياملمةشر!،نفسه

لكيالتاري!ليةبالاهليةيتمتىاللبى1هوبينناالنالرالفصيلهذا

وذاتالعيينذاتعليناتوزعاصب!تاتياالطلائعيةتهمةفضحق

.وبادلجانالش!!ال

أالهردبي،العصرهذافي"السعيدغير"ال!يمنمنوكتابوكادباء

للهكلمبن-الصعبلشرو-اذلككللانف!سناندعىاهـنا،بض!رهالا

اليومياففالواالمتجهمةالصخوربنئاول*،والابداعالمو!ف

وجيبالهافحسزلناماالتي،الرائدةالسبثيةحضمارتناوركام

اًلاء!الا-الاشهاد!ؤوسعلىدؤ:هارغم،اء!دورنا!ي!نيدا

الى!وت،معالجديدوااتبسي!!وننانضمانفحاول،والاحه،:ءضهم

41بكل،الفدإماالعالمصوتنخنقحش،!انكلفيالثر!اء

.إعداءمنا-"ا-4/ءردد

،منالب!نعلىالمفروبالشرسلاميالاعالحص1رءنالرغموعلى

حدءلىالاإةف،-جد؟دكجيل-موتاف!ان،الاءداء!سبلالاشماء

تهضعشال!!الباليةوالفيمالتقابصء1غبارالاايشقولا..الالسن

احاءطةواالمراجعةء:"نالتانبعد،ا،عاصرالعربيالضميرؤوى

.الاز!ادمنلكي!رضتعرانوبمد،"،لت*ا

الالتةاتهـنذلكو.نعهولأ،الامامالى،الضيفذ.جيلاننا

،ءاوزمن*3قياكي،المه*ر!ناًحدوألكما،اوراءاالىاصيانا

اكونووذلك..الميلاد!هافةبضمبرهآترعولكيلاه،ضيالحاض

وجستكونت.اعلبهبهم-منىكه1،الامواتمهمي!3لاالذبنالاحياءمن



ن؟ا"ؤكااحملهيرا؟-منقفانذلكد!دعا--،غريباولبر

ة:اأعر.-ألوصجمرالت!حبررحركاتع5،كا*االعربببةوالتتماه!ير

!صهه.دوءع،العالمندصجمه!والفلاحينا'اة،الكلومع،وا!ل!لأ-

لةق!سو!ا-ءثقاذاكؤل!إخكه:!ا..لسلامواوالعقدمالاششاكي!

تكه15صوا/!!ادياًلا!ه-الهدبيالاز".انوضععلىاليوميا*ف!ماري

لادعلم!لغبةااارل!اان!للالاتحتمكاذ،كلؤ!،نالانثومصير،والثقا!ي

.يلذياًاهمراهذا

نااسأكوا!:،للأه!اـن،نسيالا!أ?يصبلالاعداء1هـنعولن

وا،اعربيمالوق!ناكلعقىالمقوحةحمودنآديعاي!نايضض

..اس31110حبثياتال!إ:تميالذيالجد-داكرا!.وتامنا؟ص!قان

1.4"م،ا!صداع4لأ،م!صامناد!ةواءابمعهطةاما!الإكطهساىاو

الم-ى4دب!ينالفلملى.لحووور،وكلمة-ءممارااليمنزءا&رجمط

بندميعة.الىواعؤل،مهول

ا!رمةآنضربن'شيءؤيالاعداءر:لظعلاساينفعلنكذلكو

نااو،طبناقية4اوالنقدهـةاًاـو؟:يةالفوىتئصفىاوافلسطينيةا

وهـ-لىالهوبايناثورواالصاءديصالهربيالخلبج11دوارعلىضهـآمر

الا،زا!طعومآلتريدووللنفيالياشيللاضطهاديتهرضونلذينا

ءه-مالعربال-كاالنينفعكلـ!ذل3و.فيالجنسمنوالرمان

الت-طالفءفةالمهحايةاوالطبقيةلحطالمهاواهـلمطةبريقا!راهم

.ال*برىالعربمصلمصةبرسايةمهق

وال"وتةالخيرقوىوطوالنيالوال!ةالامبريايىلأالهجمةان

ارالأست!،منوصورااشكالالهـالىخذوالتيإلعربياالوطناص

.اؤ،-تداا!تبلخأن،وألألثقافيوالسيال!!اًلامنصادي-الجديد

:4المكبواو!ها5ء!اسض!مد،اهور-ةابطلائعها6العربيةللالشعوب

لر!بب!اتاضدتآضلتت!ةاكمعوب-وسبخمع6بر"أدموسشكضب.

،صم!إتالع"يةوالص!ونيةاكهمريةاواا!بقيضغلالوالاسالمحاية1

فيهذابمابآ؟لناثوريواالمثقفونوليس.ب،ريخهامنمشرفةاخرى

يكملفالموفف..سواهممنوالاستراتيجيالإقي-الدمويامراعا

..موففاتكفيلاوا!لاة..الكل!4

لثعتاعلاوال!ملالعكرببتاووالكلمةالمو!فببت9-فا.اًلمساان

د'"او،ارلثوريوالصد!الصلابةبالارادةوانما..الطيبة!االنوابا

كلولرز..3إاتأرااا-ادةامنجزءاعباؤةتووصبحانسائببتناتننحقق!قط

تستبدلان،اممبيراالوطنمنقالركلؤ!ببةالرللجماههربدلا

4ي--سبرؤوات!ةع،ر--ةا--ا-ةاوا!بتها،امنظمبوعيشها4عهو

ال-بةآلىانمنطورمدارجدده!بهاتتقلانف"ضطيع-ؤوافىثو!ية

عل!صىممومالاعباءهذهو!ل.الادضلوالفدالم!د!ةالافمانية

اًا-ق-دائط-اررسمبةتننخطىازعلب:ت-كطلا،ع-"كتافنا

ا!شريف.ال!را!مل

ا-حادا!في-هود،صافظمانلانفسنااخترناربما،لمريومن

مستوىأى.!!رؤ!ا!هـب52اللادباءعغآلحاد،الاتحماداتهذه-جمعوان

الثمصاررفيماقىانصىاكظ،والتاربضولاثظ!!اً.-وميالالعب!

اع!رادىفيقىالافحأدورءما،الب!ى1لوناكف!علىذنكؤ!

زرى8،وابىالسلطاتوجودهنبررحتىيتظربهصاانبل..ا&ماحة

!فض،4وثهة.الانف!طممنوالمواللفسةالكل!ثبصأ!يهاخر7ا

وعدواللعبءهدوا-البرضدأوالغيرعاىحتىعبهالىلتحو

كأفوء:-"اء-+معءلىهذاوكل..والثوفىةلمن!دماوعموللثقافية

.ص!؟ةحالمبزعبءحتىالضامننملكلأون!ن،ابصأرنا

العربيةالجماهيرمصالححولحكا!اومع.ناانفهمعنصطعاننا

وله--ل..ابعصرقب!الىبننته!.ثقفينحري!تظوحولالاساسية

بدءاًكلهتانوحدان،الانحتىتستدعياًلمرحلةدإمقراطيلأ

لبعضراو-احب6لا-اهذاافننضىوربما.كهؤ-ص!ةوحدتا"ن
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لأع!افكرياالمراًعقنعهاندائماارتضىوربها..الاعضاء

اتطوراسارمعنتسماو!حى..جابالاوامبدااوالحنميهبصدأ

مضاخفيالمناهعبينالاحخاك1نءد،لااو'هـقى.ءصنواهراكيونف،ن

بمظاهرهالابجوهرهامفراعيةالدبنفهمانءلمثأل!ن،دإممراطط

.باارسكلببالىواطقوس؟اتوللا،اًهءماهيرازاءور،ء:ائأساةا"افىاهب

اخفافةاوبرهبئالمووفوةالهلىبحيىة!9االتإفىردم(نإه!ن!؟.صاوءن

.والتورةالثقافةبنتمامانطابقوبذلكارسميةاوالثقاءلآاغلا!ةا

الحضارياودورةاليوهـجمعالبباس!دورنىآنفمماذ.!مكن!ناوء-ت

.4رب4ا1'الساحةؤكطا(:-دع

موضوع-المعاصرالادبل3مشاننؤددلاند(عمنواب!

دا5وحرإصه.اق"ا-4!بىصرا!ا2ألاديبللمضعأالاهيما-اث"امراا

الج!اهيرأىاأداةمااواذتو،!ها-لمطاتاظل+كبآلهوهةا،تهحبوالاداب

واال!وريبئلمف!وممتميا!اناذاا-+ت!لوالىالحبباةقىصان!-

المشحلهذه!سل..ا&صررياجم!قعلىووقوفهيقراطيالديه

ولا.وكل!4موويغاذلكبهدنفسها."سو،وكامة*وديفاعلىتمكس

ايراهناًلعبربيواًاحافرا'لثظهـكلهالموءوثا؟دضاتتاذلكدمدشمس

والاجراءا!والفلسةقيالترإو،!ةا:،هجوااليومياأ-3"لأريوالاء"راب

ونضارثم!يملامحالى!حولوكلوا.العدا!ال!راًعءوو!الر-مهقى

،الحاد1دلا!حدتبقىانعا!هانزيد!،ل.اًلءلأصرادبناء!حمي

.اًدببلاوادبأء،ؤكردلأيئومفهر

..الجهعيىةدفىذلكودمد،ببنناالمو-ميبالمأفاءللأةهيهل

من.خرجانودونيوبفانثءطةوثون!"لميمةئقاءجة4؟تعلادون

اكأمةوااكلمةابين35قى1،هاالنرمارفاىاالمو،وتاالثءمياا4طاتعارا

والوطن.الوضنخندوخى..فلوالهالعقلصوو

وااخ!ثةلؤوسكموؤتوا--هـاضءإئركمقسىوأوبأا:البة

ورء.!انسه،!5فيإءهيئءدايمنايدعىوطننءالكثبر1تجهلونانكم

طغ&"ورسوماللغدكلمات-جرالمصرعلىينقشانويحاولعبدو

وره-الالخيلسهابك.ءتنفولشولضلأعتاندعء..العصرلو-4

.ببت-صاةمأءتام!ما،يضيعلن-المرةهذه-اننه،-راءاءاا

*!ى.المةا

لللأت!ادالعامالاءبنكلمة

لعدبا!أءالاد!؟!ادالء!مالاهـنا-:اعب،اإوسفالاستاذواا.لةى

اداليه:الكد.ةأكأواحضر?جالذيا(اوتمراختتامفى

:الا--ةايها

للاد؟ءالهامحاد.للاألمامةالامانة3باع:صاانيىءعدؤبأانه

ئةالعريربةالحءاهديآفابالالحادلةقدإراواثكراياتعنالىرب

مهور-والم!!الاخراس!(وعلىوفتادتهاالشلإتوثمبهاالليبية

الهربءللادباثرالحاديالمؤتمرهذاتض،ففهملاس،4وزملاالهرافي

ي!ةالليىيةلعراالجماهير،"ا!ي،عشرلثالثاالمربيالش.رواء"ليءان

.حفاوةوطيبوكلادةو--ءنريهة3رءايةمن!:،5واط

ث.وبهمبازاءلارإخيةبرم!مثوليةينهضونالمربالادباءان

والصزمالشربفةبالكامةمناضلين،طليهتها!يمواق!ميتخفونو

وايمانوجهدفىقةمنوسعهم!يكىاوبكلامميقاوالوعيالصحيح

اءصىانواوادصهـ+بىنيةالاستعمار*!ىفدامضهمحلآو!عندفاعا

.لأموالىيةلحرواالعدالةقيمترسيخاجلومنوالعنمرهـصة

ثموبرناءعمما.نستطببعكلفذلاقعلىظالههدنجددا-صااا

اهربياالوفىاعبراواحداكفاص-افبمالنصرنحةقحهتالمناضلة

ا)تيالغاليةالاهدا!!حقتىلكيالصهيوننال+موموا-هةوفيكله

اهربيةاالارضتطهير:اجلطمناطويرل11الشادالممفاجف!اتخضنا



!!!مممم!

قه،ؤ،5تقعئلاهغا

حوا!دارتالصىالمناقشاتنشرعنءمشرالحادي-،ءالعربالادبتمر.م!الخاءىالعددهذانطاقضاق

لها."ؤلمخيصاابباحثين.بعضفدمالشيأالوضوعات

.الور،دم"الآداب"عددفي،المناق!ثماتطذهمنءلميهالحصولاستطعناماننثمرانونأمل

-ءعرححرعل!ناخم!ه!مم!م!!م!!م!!ح

''ثسوهـ-ةالعاد)ةالوطضببةلحقوفىوشناببذاءجملاإطيرااًلفاصبمن

!!اهـارضاىاادةاله!-يح!مهدخاهـ4وا!فسطبىالعربيلشعت!ا

،علب!طاررفي-ةذ!ا!امىتظتاثولهوا!امةفيهامصيرهولقرير

لكمعبداوصا!االخر!الم!خل،لفلسطينيةااكحريرمضظلمةبقيادة

الفلسطيني.

بصلا/ةالوإو!عأى،!ا.4!طوي!-ء!،تنطويامسئول!يتاان

ألال!تث-إر؟االامل-فيا؟ةفي'-انرعىثعوبامقدمةفي،هوادةوب!ملا

وا&ض-سالوالاجمانالحضارة!!ونصونالحضاريوالابداع

الهربية1وحدتهوتدعم،والعالمياتهربيالتحركلاجلمنالشريف

و!-و-ضا.لراوزصون،العالمفيملاموال!!وىالضحررمعوتضامظ

ي!ىنت.-ةونعوفهونثر!4-كلهالانسافيلننراثامنا!اسيمؤوم

الأتانجبة.المحضارةاجدداءةارصيما

هنؤارتوريى.ءلاماتكوذاسوؤ-المؤفهرهذاآنمنثقةعلىانني

الثقا"!الازدهارا-لمنا،شتركونضأكصاكفاحنتطريقملامات

المهجيد!.لامتناوالحضاري

يختمآنا!نبئاوثفدالعربالالباءعشرديانطا!تمرين

الطمدالبانذلككانسواء،كبيراتوفيقابحمداللهحققودداءماله

تؤؤم!هااضياوالابصاثلم!ن!الثشاتبااواصدتهااًلننياوالتوصيات

وا!فلفيواسطلب:ة!وفي،اثعامرلمربي':الادبمش!تموضور3

اثقي-قاال!بلداوالاخوكأايهاجميصالكمازجيانويسعد؟ي.الهربي

وت!نفة،اروإقدإشكركل،لطيبة،!ارضهعلىلمؤتمراعقدالذيفالمضيما

ناا!4اداعت،الهادمامؤلمرناء!ياصرىمرةلقا!كمالفواتطع

التنااوخرمة،وثعاورةة،بئدتاقلرؤ-،ومضاءبهزم،مسببرتنانواعيل

.جمعاءوالانسانيةنا4وشعو

ت،نيالمورؤدا)وكلمة

ؤوا":،ومنها%ننالمور،اووراكلمةاكءويخليلالاشاذوالفى

رىي-اهميةثكأسبهذاقاءنااناكدتاذاابألغلاانني

حة"ةديبف)،اجىماتشهدونكمافهو،موريتانبو!لنابالنسبة

،ةهكهاًله!بالاد،إءو.وحساسيةددةالعرد!يرارلمغاحقبااكثرمن

ال؟ومونمدى،العربرجةالامةو!موملحضارةاوفياءوكرص،ادوكرو

ة-ة.قطربقوعاىالعوبيةالوحدةفياءفيمتميزةلبنهيضعواانالى

.القرآنبلفةللناطقين،الجوهريةالنطلعك
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وا!علاشيطبم!هلونلاننا،العملهذامثللانجازءؤهلوناةضاا

،سياتالحضكلشجاوزمؤهلونولات؟انوايوبوعي4وهضها!:،

اء-!ة،ااًنالعرببمالقلمحماةونعن،هعلانؤكدحيثالىوالاهـلقاء

الايمثنولاواحدةامةهي،وتف!ربلغتهوإيخدع،القلمبيالكب

.ابداكذلكءونان

لاجرانهالسانحةالمرصةسنجدالذيالفهـريللحواروسيظون

تعزيزفي،المقنلفةالنظرووجهاتالمتنوعةبالاراءحفلمهماكبيردور

.،لفكرناخصابواثراءامصدرسيكونلانهء6الالتظولوحدةأن!.وصيهنا

البابسيقنحولأنه،الافكاروفلامحلاحنكجكمضاس:ةبكونولانه

والاهـماالض.فموامنعلىاننعرؤ-واوامانةبرقةمشحكصالتشضببص

.ا*مهذهلمعا!ةالمسبلافضلويثتشا!،ا.ربر!اادبناجسدكل

مرنافيموالحوارموفوعستكونالتي،بااداتاًلنقطةعذهو/سى،

المؤتمرهذايكتسبهااليوالمتميزةلأالخاصالاهميةبدورهبرزما

.كطبالنسبة

،،،

العربللادبأءالعاشرالمؤتمر،انعقادمنذ،مرةنجبرما"رددتلقد

اكتؤةيلوود-الهربالادباءمؤتصاتمسنعبلحولاسنة،امنها!

!وعشرارحادياووتمروان.المؤتمراتلهذهمستقبللا4اةذلكمن

فبمماضوناننالنؤكدهناوجتهعاليومنصوها.!مقدلا

يامناكبر،الالتقاء،ر!الامامالىالتحرك!ارادتناوانالطرثق

الخرجمةعلىاتوزكأاخياالاجتهاداتكلمنواقوى،جانبينزوع

بل،بالضرورةمتناحرةفررهىا!لكل،فنطادقةغيرموافىبرالاد!ة

واغفاءولحريكاثراءمصعولنابالنسبةتمثلالاجتهساداتهذهان

وش!قالى.خلافم!لصرمنالعربي1لادفيا

اننيالظروؤ-في،امرباللادبأءعثرالحاديا!ؤتمرانعقادان

وسلامةاًلبالادبراءاتحادصحة!لاهاملألثر6اليومءيلاإضعفد

المستقنل.انحوبهانتحوكالتمبماالخطوات

على.ضميهة؟ويهـة-ع6بان!+ناثقتنايعززانا*تهرثأنومن

"سعي!نكورثةو،ءرباكادلت"رسأاءولاد،بالبءللهنهوضاصلةاوا

التارلح.يدكلهااو،الزمنيطويهالاانيجبلحضارة

مديفان،الموريئازيينالادباءاوفديس!داًلاطارهـذاًوفي

وبرالبحثمع*بم،!رالمؤانشطةكافةنيالمشاركةخلالمن،هم!4!.

الهربي.ادبنا،ساكلالملالمةالحلولعنجميع!ا


