
أ!هوباللأور!أءم!ففةوأثارر!ألا!ؤت!وأ!!أكلبيلافه

مضتلفعاىخطرهـ-اد"مننمثمناليومالعربيالادباجهيو

عاىويةع،والث!هـ!ملعيوالا-ةوال-اسيمفالقومياالمستو؟لمتى

.!مرلاالتيالمواجهةهذهفيلاريحيةمسئوليةعبءالعرب3الادبا

بكفاحوو،تصاجوهرياا!صالاتتصلبلو-!هالادبصميدعلىآثارها

السليبة،حفو!هاواستعادة،المقعبةآرضهايحررراجلن5افنهم

.والحضاريالاجتماعيوالننطورالتفدمركوبفيوالمضي

طرابكر،اثخ،العربللادباءعشرنحادياازه"مايؤتمرانعقدومد

الفنسرةفي،الاثرايةاثمبيةاللإبيةالعرببةال!ريةعاصمة

!ؤود"ؤتهرفيوساسكت،م7791(اتلول)سنتوبر28لىا2،من

هي:عربمهبلدا؟امن

،تلكوا،ليبيا،نلبنا،ياسور،نستو،ئرافيا،لاردنا

ية.نسعودا،ليىآ،يتافيامور،بلمفرا،ء!ر،فلسطين،اىلرا

لجانفيهواا+فدت،اقيهدمتآلنيالبحوثالمؤتمرو!دارس

هي:متخصصة

اسهياسيةااللجنة-ا

ءلمسطي!نلحنة-2

الوبيالط!ادبلجنة-3

اليتراىلجنة-؟

والتوزيعلنشرامشاكللجنة-5

الاديبحريةلجنة-6

افيطتا&!و"شكلاتالموفوتت،دراسةاللجانهذهوفامت

وتوص-اتالمامالبيكيتضمنطاد!1اقراراتوااكوصطتاوفلامتدها

ائرتمر.

وفءايابينالارلباطاهمية،اخرىمرة،العربالادبأءوروهـ*

-زقىلعرباالامةغماره.!خوضالذيالقوء!الكةاحوقضماياالاشبا

.والحف"رياخمافيواوالاجضماعيم!االسبالبمنبدياء!خنلف

الت!والمرحلة،،العربيالادبمشكلاتانالىالمؤتمرتهياوقد

ؤطورالادبعلىآثارهاوتنعكسالقوميبالبهدتتصف،اليوميجتازها

العربريالادبصققهاقياالانجازاتان.لم!يطاالىالخلي!حمنالمربي

،لهااخرىناحيةمنيلاقيهاالتيوالصعوبأتفباتوالع،ناحيعةمن

كلهالقوميالمس!نوىوعلىحدةعيىبلدكلفيالادبعدىمشبادلاثر

بعةمهامنتنالاو،ادمفىبعضهايثريوتتفاءلوهي،وسلإاتجابأ11

الي!يرالمربيوضنهاجزاءمنجزءكلفىالعربيوالادإب.النعض

هموممن،السواءعا-!،واتض،راتهمعانانهفيبفصلانيمكنلا

.انالوطنذاتءتاخرجزءايفيالوبيالاديبواباء!ومشك!

ولا،!؟ونتضافدحمةواساحةفيهناتنصبوانعواملاتيدات

وتمحبع!اواستجلائهاالصددهذافيالمششكةالخبراتنع!قمنبد

عاءة.الانسانيةالثقافببة.يلانجازاتمناله"حيحمكانهاؤ!ووضعها

الفلىطببنيةافضقيات!جتازهـالهش2ارحالأانالعرب14ءالادويرى

اقصىبذلالىويدكون،بالصورةتضممرحلةعامةالهربيةوالامحة

،والوحدةرننضامناعرىوتوثيق،النضالحدةو"أريث،الجهود
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النىالاهدا!فح!قالىسبأواذفنعتدرانتعواءلعلمىوالففا.ء

وتعفيذآلمحتلةألعربية4ألارض.ل!!يروه!اةالعربالامهظيلااص؟م!ت

رتقرب!!احقهواولهاالطدلةالفكءفي!العرب!طالنسعباحفوق

،خارجوص-4آرض!اىاالسيادةذاتالمستةد"دولهواو"مةمسره

،كلرارهواسقلال43ارادءريةعلىوصايةا!ةوبدونندخلاياطار

ويد-ص،صالدعمانواعبكلالدييةآتثورةرر!الىاورتمراويدعو

فيالنهاية.لهدفالمفيالص!يونيةبريادةالاماءراتاؤاهـوةبكلا،ؤتهر

يرالفاسطي:هة(حراذمنظمةلوميادهاالف&.فييةالورةعلىالمضاءلىا

و-ودعلىالةفاءلىوبالنالياالفلسطينياكمعبالو-دادنرعيالممئل

لبو-15عليهالوصايةوفرضالةوميدورهوالفهالفمسطيننيالشعب

واسرائيل،الصهيوفيةفدبالعثالش!بزضالبردعممجددا،المؤةر

الىىالعربيآوفىاعول!اتىممد!التيالامبر+اليةا،ؤامراتوضد

امربةالثورةاعلىالةفاءلىاتهدول-كه،،الاسنهارياكفوذمناطق

أماطااى1العربيتو!ايبمماإنةوالمفاالشدميهمواهاونصفية

النناريخ.حركةضمأ!احضارية

عربةامةطيعة.ت!الوؤوؤ-الىالعربالادبأءكلا!ؤؤ.رويدكو

اصراًرهاورع!،انغو!لأاهدا!هاصلمنلنضالانصه+دسبلفي

ووعههااعربيةآالامةيرمظهرلمحععلىا+ملوا،التحديمواجغهعلى

.ومؤامراتاخطارمنارنومنواجههدما

لف*ف!،1ار*عيةواالامبرياأيةتحيف!فنيالمكاندالمؤ-مروتشجب

محاولاتيشجبو،العاسطتفيحريراةآمنظوةعاىاوصاياااو

الفلىطتببهاهـيرالجممععل!فيمعتتلأ-بلتياالثنائيهوالجزئيةال!لول

لعربمة.وا

الى:يهدو!الذيالصهيونيالامبرياليالمخططالمؤتورويدين

العربيةاوقياالتحررحركةوآضعا!ااهربياالصفنهزيق-ا

طزالهءنفهعائاهالصرفرصا؟اهابينتالخلا12تفيةاضريقعن

لصيونية.واا،مريكيةلبةالامبريا:الرئنص!ي

لشعباوجودلتصطيةكمقدمةالفلسطي:هةالمقاومةتصفية-2

كله.يطيفلفلىا

عاكاثفرضواقعامرالىادربببةالاراضياحتلالتحو-ل-3

العربي.الشعب

لت-انجنوبكلوالنوسعيةالعهيونيةالمطامعتحقيق-4

.الاخرىالصبيةوالاراضي

يةلهصرااقوىواوالمثقفينويلادر،ءبالرالادباءاوتمرايدعوكما

لاع!-صالحدوضععا!والعهلالنضالنشديدلألىكلهم!العالفى!

والادباءلمواطبناواتقالاضنلةاالاراضيداخلالارهابيالةءع

تغييرلىاتهدفالتياءاتالاحركليقدافوا،الفلسطبيينوالمثقةين

واقاء-صةالمحتلةاـسراضيوادمكاليةوالجفرافيةالطبيعيةم!لالمط

الاراضصهذهواخضاء،العرب!يةالاراضيرياسراًليلببةمستوكلات

واسضنكادلمويى"اا!طماتلقراراتتحدياا؟يليةالاصوا&ظمالمقوانين

له(لمي.االعامالراي



مه!هـةفيهال!إمدالتإةءاالجنوبيخوضالهـيالوقتوفي

بركلثدينالمؤتمرفان،ا!الانعزاالصهيونيالتحالفوجه!!بطولية

الجزءهذاالحافىالىيهدفالذيالعهيوقي1الامبريالياخطط،فوة

حرئتواجدعلىوالقضاءالصهيونيالعدوانبدولةالعربي1الوطنمن

وؤصمفيهاللبنآنيةواك!قدميةالو!نيةاقوىواأفلسطينيةاالمقاوم!

هرارللاستالانعزالبلأالفاشيةللقوىالاوضاعوتهيثةا!فويتحالنها

دموراذاتتلعبطلالفيةلولةوخلقلب"نلتقسيممخططهاتثبيت!

الهربي.الو!امتدادعاىالصهيونيلع!وابهيقومالذي

واللبنافيينالفلأسطينيينالمقاتلينالىالت!يةيو*4المؤتمران

الانؤالياالتحالفوجهؤيالبطوليصمودهمؤطوالتقممميببن

الصهيؤني.

تستم!؟!وميةمهمةالعربياخلعحاعروبةحمايةانئرتمراوالرى

4اهـء-علىويؤكمونالمششريالايرانيلغزوالمواجهةواعيةيقظة

بركىلعمانلتحر-رالشعبيةالصبهةبقهالةالهمانيةالثورةثثم

فى؟النضاقيإهدافهامن/تضيقك!هاوالممنويةالمادبةاالامكانيات

فى!الامبرياليالتحالفعلىللقضاءطريقايكونصثوالانعتاقالتحرر

العربية.الثورةحركةلت!عصينوضهافاالمطقة

وإرونالاسراتيجية،*حمرالمبحراهفيةعلىالمؤتمرو!ؤكد

العربهةالثودةحركة!عمفيامكانياتمنيشكلهماعاىلحفاظ11ضرورة

*مبريالبلأالمخططاتمخاجمرمنالتقدميةالعربيةالمطامحوحماي!ة

اك!حدباتمواج!4فيالعربيةالقدرةففللىاتيقطك!ا11والرجهية

تهددوالتيوالتقدمالتحررفيالعربيالشبواهداف!الالمعادية

!رهـية.الثورةاحركةفنصفيةتوهيداالتقدميةالعربيةالاف!مةبتصفية

الاج!راءاتضدوالرجص!يةيلأمبرياليةالمؤامراتالأتمرويدين

ضدوعدوانتدخلكلنويدبيةاليهللثورةوالديمقراطيةالو!نية

الديمقراطية.اليىجمهـريه

تضيقاجلمنكفاحهفيالاريخرياكمعبحقا!تمرييميد

الف!نفيالثواركةاجدعمالىالمؤت!ويدمومصيرهوقرير4استقلاا

مصيرهم.وتقرثراسفلالهماجلمنالافريقب

التحرريا!فاحب!عمانالعوبللادباءعثرالحاديالملىتمرءرى

الوطنبم.والاشآلمكلأحريةباحقهلينالعوبستانهافيالعربل!شعب

اكآورية،بالا-زاويالوكلالتحررءركأتبمواقفالمو-!ريشيد

تدعملتياوالعربيةالدي!راعيةوالقوىوالصديقةالاشتراكيةوالمول

التحررية.الوفىيةقضاياهنصرةعلىوتعملامربياالشعبنضال

مواجهةفيالعربيالافريقيالتضامنتعزيزالىالمؤتمرويدعو

،الصهيو.!لشعالاموا*هةوؤ!العربيالو!فيا!مهيونيةا*امرات

اردبقيا.الى

مصةقيذلهاالتيالجهوداورباءعشرال!ديا!تمرويو.!

اجطمنالمضقلينعندفاعاالعالميةالمنطهاتوج!يع!و!2االمفو4

افكارهم.

دضضالم،1فيالعال!فيالوطنياننحررحركات!!ؤتمرويساند

افربقباو!وبس.ليؤ!والعنصريةافاث!يةاوالانظمةايةالامبريا

والتحررالوعنيالاسهقيلكلاًجلمنالهادلاهانضاويدء!،و!وديسيا

العنمري.والتمييزالاضطهلااشكالكلا!ؤ-مرويشح!،الديمقراطي

وةتعآفا!عاتال!رالتصعيدإاليةالامبرالمساعيالمؤتمريستخرو

الانساز-ة.والحضارةالعالبماسلامابرهخاطرهيهمدالذيالنوويا!س!لح

كبيرةاهميةالعربيالوطنفيالحرياتق!يةالمؤتمراولىقد4

ساحةنرذلككانوسواء،الم!ياوالقوميالمستوىعا!سمواء

الادبية.الساحةفياووا،جتماعيالسياسيالعمل

ا!عنةوعقمت،ربيا)5لاديباحرياتاوضاعبدراسةاورتهووعمني

فيوتوصياتهاذ!ارامااصدرتومطولةاجهماعاتالعربيالاد-بحرية

لجنةاراتقراتنفيذمتابعةالعامةالامانةمنالمؤتمرويطلب.امشأدااهذا

والمثقفينالادبأءعنبالافراجوجمالب،وتوصينن!االعربيالاديبحرية

ا،دبي.انتاجهماوالفكريةمواكةهمب:بمناعتقاواالذينالعرب
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4الاملوحدةلزاويةاحبمهوالدبيالطفلانا*تصويرى

علىوالتشجيعلطفلا؟دبالعنايةمنبمزيديوصيول!فىا،العربة

انتاجه.

ويدممو،الدائمللممكتبا،قدمالعاء1الامينتقرإرالمؤتهرويقر

بيفااصلةاوتوثيقلدائماوالم!بمةالطالامانةنشاطتدعيمالى

ي!نهط4و،العربمةلاقطارمختلففيوالكتابالادبأءاتحاداتوبين

ال!،بهالديمقراطيينواتحاداتواسياأفريقياقيالكتاباتحاداتوبين

كله.نجاله،لموالتقدميين

اتحادوفودوثثملتوسيعجهدهاتبللانالعامةالامانةويعو

والموليه،والاسيويةالاؤريقيةواللقاءاتالمؤتمراتالىالعربالادباء

الصبية.البلاد،بوال!نابءالادبأبلاصاداتلاضالبا

افهـالىوضعاامرب!االادباءلاتحادالعامةالامانةا*!هريدعوو

،سعيالعربيةاالساحةعلىا!رمةاالخطواتواتخاذالمحمدةالهملية

واكدتلاالاسألعبمنعامهع!ي!تصا+لحاد.ـاـلتياهدافقحإقالى

.العرب،لادباءمؤتعراتوتوصياتوقراراتبيمانات

القادمة،الفترةقيواللقاءاتالندواتنشاظخطةاووتمرويقر

:اطالتا1النصعلى،عشرالثانيالمؤتمرانعقاداحتى

القضيةعنالخارجيوالاعلامالفلسطبسالادبعننموة-ا

ليبيا.م*91ديسمبرالةلمسطبية

اسوريا789مارلنالاسيويالافريقيالمسرحن!وةفياالثاركة-2

مصر.7891طيوالعربيالكتابوتوزدعنشرمشاكلعننموة-3

واليودافسةالعربب-!ةالثقاؤتينبينالعلافةعننموة-4

اليونان7891!ونيه

ا*وإت7891اكوورالاطفالادبعنندوة-5

دبمبرالعالميبالتراثوعلاولتهالعربياتراثعنا؟كوة-6

.الهـرا!ا789

تونس.9791فبراحرلسبياالنقدعنندوة-7

ا!صبرةوالآصةالروايةفيالطايعيةالشجاربعنندوة-8

.1(ترب91لأ9يوما

ةرالثان!بماأسابعقدسوريافيالعبربالكتاببدموةالمؤتمرويرحب

.9791عامسبتمبردثقفيعشراثالثاالشهرومهرجانللادباءعثر

.ذاك4الكفيلةالاجراءاتاتخ(ذالىالعامةالامانةدعوو

نجنظريرفساءالاعحاداتالابتواؤبانإلعامةالامانةاووتهروجم!و

الاتحمادأتسنثطلبكما،أشهرثلالةكلمرةالانحادثاطعن

العامة.1الامانةب!قرمنتظمةبصفةبالاتصالتقومانالاعضاء

واك:-ئرق4*تصال،هاجيالعلاةالامانةتبتنانالمؤتمرويوصي

!ب!-لفي،العربيةالاوطارمختلفو!والكتاب!الادباءازحاداتمع

.العربالاثباءمجلفو؟صدارنشر2إعادة

الاد:اءمنلفهبرزينعايىةجوائزمنحبمواسةالمامةالامانةويوصي

وغيرهم.ال.رب

الاماف-ةويدكلوالعلاةالامافةمنالمقدمةالموازذةالمؤتمرويقر

اوء4تهوألتتيماتيالماليةاردالموالضهانالجهدمواصلمةالىالعامة

.ا+لحادث!

وي!ئهـ-االهامادالال!الىموريننانيا2ةممامباالمؤتمررحبو

الاصيل.الحربيوجطكابالاالمحصا!

اتنفيذإةا4ولائحتللاتحادالاسالسيككلام11تعديلنالمؤتمرافروقد

.الاأحاداهدافتحف-ثعلىاعظمومقدرةاكبرومرونةفاءلميةثكفلبما

هيئةالدا؟مالمكتبانتخبفقدامدلاالاساساكطامووةقا

التالي:النيءلىالعامةالامانة

الامين(السباعييوسفضاذالا!،)مصر-ا

ولماالامين.نائب(ا!امماشفيقالاستاذ)العرادسآ

مساعداعامااميناليبيا-3

مساعداعاماامببنااًفيس"

مساءداءامااببئاللسطين-5



!،محداعامامي!نااالجزائر-6

مساءداعاماامينا)ـبنان-7

اث*رواكقدلرااًياتعنالعربللادباءتمثرالحاديالمؤتهرويعبر

الاثضراكب4لشعبيةاالايب!يةلمربيةافيالجماهيريةوالكتابالادباءلاقحاد

القذاد-وزملائه،مهمرالعقيدالاخاراسهاوعلىوقيادتهالشقيقاولشعبها

اثعرومصجانالهثبللادبأءعثرلحادياالموتوهذالاستغافنكل

الشعببةالليبيةالعربيةالجماهيريةفي،عمثرالثالثالعربي

.حفاوةوطيبوفادةوحسنكريمةرعايةمنلاقيئولما،الاشتراكية

لاشوصبباتوالمالقرارات

فلسطىقلجنةيرت!ر-ا

هـء،عشرالحادي!ؤتمرهمفيالمج!عين،الوبالادبلاان

،ولايا-منوالعشرينوالتاسعوالعشرينالرابعبينما،طرابلس

ء-اولاحنىاجوانبه،مختلفمن،الفلسطتيةالقضيةواق!عثرسوا

سبا-صةتنيجة،*دمةاف؟رمنالظسطلينيوالشعبي!هـبالثورة

والرجعي.الامبرياا!مرالتي!1

الظلي:علىوالمموالاتاقثعاتالمنابعدانفقواولقد

الارضاداخلتقاقلاأنيالفلسطينيالش!بجماهيرجيون-ا

سبيلفيالهضحيثتاعلىولقدم،وتفانبشجاعةوخارجهااحنهنلةا

و؟حدون،بابىند!بةوالت"مكا!امراتوصد،القضيةعلىالمحافظة

والصهـيوهـ4الامبريالبةضدالقالجههاتفيالصامدينارراضلمينكل

"حتلة.الارضسجونوفيوالرجعية

الفلسطي!نية،الثورةعلىادامراتاشكالكلونيد-2

ال!-الارادةتقنيت!الىوالهادفة،وعربهاحصارهاالىالرامية

الثوءةواتباعاسلاحامنالظسطينبةالجملايروتجريد،الفلسطي!ئبة

الةوىونإداكه!والرجعيةالامريكيةإ،ليةالامبروا!ططاتالغكمطينية

اكاضاهنبدمإديي،اتلطفتالتيانتسابهاجهةكانتمهطمرةالمت!

..الظسطينيةجمما!رواالفلسطبيين

لان،المسلحال!مطينيالكفاعاستمرارفرورةسرن!ؤ3-7

ولاحباط،!طسطينتحريراجلمنالنضاللاستمرارلافىماستمراره

لمثعارهـةا!مم!الثوريالمأخولخطق،والت!عنجبةالنسود!ةمخطط!ات

اصهيو.ياال!لحومعحقيقببةواواجهةفاعليةواكثراوسعجماهيريةعوبية

الامريكية.والامبريالية

الوطنيةبالضوديعترفلالانه،2؟2للقراررفضهميعلنون-،

له،امن-مودوفمانبالهدوالاعترافيكرسو،نهالظسطبيللشعب

مبادىءكلعلىخروجاتعض!"لميها!ةالمواولان،المتيالحالةوتئهي

ض-دالمأضيةعآماالخمسينتبمبةكرستهاالتيالفلسطي!نيالنضال

4الامريكهبطمخططاتالكاملالاستسلاماىاوتقود،الصهيونيالمدو

وؤ*طو1ا!اوفاتالىالداعيةا،تجص!كلويديئون.والصهيونية

.الاعترافاوالصلحاوالقتال

الثورةجانبالىبالوقوفكلهآالعربيةالجماهيرويطالبون-5

الكفاحاسشمرارولضمان،اننصفيةولامراتلاحب!الغدطينية

بكلالثورةقوىتصفبةعلىالعاملةالرجعيةقوىولدحر،المسلح

الوسلايل.

الظسطينهتوتسهيلالثوريةالقوىامامالحدودبافتحويطالبوقس6

امكاناتوبيفير،الربيةالارضهاوالتدريباًلقواعدوانشاءور41

لمنعا-خذتالضبي*ءهـاءاتويستنيون،والتنظيمالسيالسيةالتعبثة

حدودلت؟نلاغل!!ن.الجارية،وراىوالىالعلودمبرالمناضلينتحرك

.العدومع

لتشويشاحم!لوو!الفعالالعهلالفروريمنويرونس7

بهوالاعرافالصهيوننالعومعالقتالوقفالىالراميةوالتضليل

منتبلنهااممرحلةيلاخيرة*ونةفيبلنتوالتي،م!هوالتعاجمثى

اًلرجعية.سالابرياليةال!مةتزايدنتيجة،قبل

15

الانيحيظاتياالاعلاميلعصاراخطورةالىاكظرويلقنون-8

الحصارهذالان،ومراميبماا!دافهخطورةاىواالغل!طينيةباكورة

.اثورةاانهاءالىالهادفةالثماملةالتصفيةمؤامرةمنجزء

الص!يونيالتحالفمفاطرمنكلهالعربيالوطنويحنوون-9

تنفيلطيتمالتيالمثشركةالصؤاتومنلبنكفيالرءميةالقوىمع

اجمع.العالمعيوناممكلهلدبنان!دللسيطرةعثا

رئي!سيوجهاللسطينتصيرمعركةبأنقناعننهموروكدون-1.

العربيةالرجه!يةالقوىومع،الامريكيةالامبرياليةمعا!راءاوجهمن

عنبعضهاالصراءهئياحلقاتلفصلاطانيةيرونولا،بهاالمرتبطة

لاخر.ابضها

للعملالخاصةالمنظماتمناحليداف"ءفرورةويرون-ا1

الاحزابويطالبونا!الاتمفتلفميالفلسطيبةالقضيةلمصلحة

الثورةاهميةعلىالتكيدبزي!دة4الوفيالعربيةاررياس!يةوالقوى

الفلسطينيةالقضيةبا!ثتبارونشماتهابرامجهاءؤيالعربيةالفطينبة

.!الة.مشطركةفيهالمشاركةالقوميبالانتماءيقتضزوعيا،شانا

الرسميماإلمربالةالاجضةبضشخللو؟فانضالبايلتؤمون-12

الىوجرهاعليهاالوصايةفرضومحاولأتلالفلسطينيةااكورةشبونفي

فوىلوحدةبالنضاليلرمونكما،الفلسطينالفهب-يردضهامواقف

شقالعنفو،!الىالهادفةالتدفلاشكالكلوميحاربةاظسطبببةاالثورة

المخننلفة.الوفىيةالاطرافتصغي4او

الفلسط:ء؟قللمواصينبالسماحكلهاع!بيةابونالدولال-طا-13

تاسيراتالىالصانجةدون!فىهمبونايقالهربةابىلاديبنالتنتى

كايومعهشنهم،وعماهمقئقلهمعاىالمةروةمةاًهقبودوبالغاء،مسبقة

بانث:ةوالتنقلالاقدامةاجراءاتتمقيدكرونوإستن،عربيمواطن

لاغلسطي!نيين.

الفلسطينيبنال-بباسيينالمسجونينسراًحباطل!إطال:ون-ا؟

مناضواالاءتقالسيال!ةوايقارط،العربيالوفىفيوجدواحي!ث

والقمهية.الارهابيةالاحراءاتوكلالت!مفيوالابعادالهول

والكا.ةالفكرورجالوالادباءال!تبمعتض؟من!ميعكون-15

اناجهمبنيوعن،بصوودعماعجابهمعنويعبرونالم!ظلة،آلارضفي

للمهؤاعباالحرةوالنالميةالعربيةالقوى3لابونويطا،وقضايأهمالادبي

اكنيالو!نيةالش!صيةوطى!والابعادالقمع!ياسةوباستنكارشهم

فم!م.الاحتلال!لمطات-مارسها

وحملاتلراسيةوحلقاتوصرجانكنمواتاقامةيقرلونس16

الهموالعهيوني،معالصراعوطبيعةافلسطين!االثورةوضع-ولاءلامية

ادايارماليةولزبلاة،الصهيونبمللخطرالعربيالمواطنوعيلتم!ت

الرجهما،-الصهيوني-يلأمريكيالمخططموا*هةفيالعربيالعام

.الاءةطءالاؤحماداتمعفنعاونباكلهذلكلنلنظيمالعامةالاماثةويكلفو!

الطسصخيةالاهتممالقضيةايلاءعلىالعربالادبأءبحثون-ا7

طو+له4واتطييالشعبفضاتلبابرازوذلك،ته!حفهالذي

والروايالواروح.كالشههـوالقصةادبيةاعمالخل!منعليهوالمؤامرات

العواصمفيظسطتجة!افيةمر!زا:شاءضرورةيرون-18

العرببةالقالرةسماتالمقسوالعربيةالدولوثطادون،والعالمالعرببة

اللازمة.الامكاناتبكلوتزويدطوتجهيزهاالمراكزهذهبتمويل

تسمهيلخلالمنالفلسطينيالادبتميمعلىبالعملطتزمون-91

فينشرهاووالتلمزيونالأذاعةفيبثهاونشرهاعادةاو،توزيعه

اج!.واالصض

اد!ا!اللاؤمةالمساعداتلتوفيرالعملفرورةيقررونس02

م!سالاتة!بههملالهالقيامليستطيعالفدفييبنوالصحفه.نالكتاب

والصحفيينالكنابعنوا)دفاع،الاجنبيةواللغاتبالربيةالنشر

الاءنبية.اللفاتالىالم!ناسبةالادبيةالاعمالبعضوترجمةالماسطينيين

ال30لاسثهادالسنوفيالذكرىفىاح!فالاتافامةيقررون-21

اءصاومحهودزعيترووائلحمودوعبدالرحيمكنفاننوغسانناصر

.ا&ربالسهداءلا!باءتكريماوغيرهم



ىالمربيبالادحىريةلجنة

امروجمه!،االادهب-رقيعنآلدهـاعآصةذمثاطدعمعاىا+ملا:اولا

لام"املله!دي!ها'ابماكاعليظلزيادةاثمروطاءختلمفوتوفير

اك،وضا&امةالامانةالتزاميقتة!يوهذا.ل"الموسومةواثسئوليات

وتوصياتمة!راتتنةليذعلىا!ملوا،الأطارهذانيبمسئوليلالها

دعتكلمااو،شهورستةكلرة5دورياللاجضماعودعوتها،.للجنةا

الحاجة.

الض!مرالعربص4الحكمانظمةيدينا!ؤتمرعنباناصدار:ا؟نيا

وا،الادبيات"جهاوالفهـريةاراتهمنبسببالاديبحريةءنتحد

ط!ضته،.اًو،با!نهقالهسواء،الوس!اهللبمختلفالخناقعليهتض!

جوازسحباو،مببمثمي!امحاربتهاو،جسدياتصفيتهمحاولةاو

والنشر.اكتابةاوبينبينهبألحبهبلولةاو،لسؤامنومنمهسفره

الذينالادباءاسماءيتضمنالمؤتمرعنبيانأصدار:كالثا

عشرالحاديو"ؤتمرالعالثرالمؤتمربينماالقنرةظل!استشهدوا

تقلين.المهاالادعتبالالراجا!البةيتضمنكط،بهموالاشادة

العربسالاد-!حري"علىص!كدالمؤتصعندياناصدار:رادعا

فيالم!نافاينالادواءويحييالت!والأبداعالييمةللحياةكغرورة

ويلانتاجالحياةسبلامامهمضاقتالذينواولئكالعربيةاالافطارجكلببع

ا!الة.الاراضيكادبأء،فيها

علىللضفظالعربيالوطنيالمستوىعلىبحملةالقيام:خلاسا

ودةاعاالمضطهدينالوبالادباءءندر؟ولالوسأئلبشننىماتالمحكو

اتعبيرواالرايحرية-يماو!اقطارهمؤ!الديمقراطيةلكلياتاعن

الفكر.حرإلأمنتحدالتيالاشكالج!جعبالغاءوالمطالبة

اىالاناتاالذكرآنفةاليبا-إتجميعترجمةعلىالعمل:دسأسأ

طنالاف-أقوقولجنةاليونسكومنظمةاىاورهاآسخوارسالالاجنبية

.الا.سمانوحريةالثقافةبشئون:فيالمهالدوببةالمؤسمصاتقبة4و

سبيلج!لمفيكلببذلالعامةالا"انةتقومبانالتوصية:سأبعا

للادلاءالعام(لاتحاداكضمةالادبيةاطماتاشرعيةاصرامة-.ان

اتىاالبدإكةبالهيئاتالاعترافوعم،بقاء4'اعنوااـسفاحالعرب

نا4الهربالاتحاداتو.وصية،شرعيةعميرمورة4!و!منث"ل

بههثا؟ها.اتظو،مؤ"مرانها*فورتؤضهمناوا!امةالامانة-دعو

وا"-لن،اثقافيةاات"ؤ!صاغوربمحاولاتالت:دبد:ؤ"ءنا

ومضايقتها.ءاص،طالحجراو

الضمهـداءإكادمماءلائحة

ا)عربللادباعشرالعإؤهرالمؤبعد

نسراف-7رحمة!لال-ا

-وهـهـإة!انط-8أحارفعبدارشاد-2

عامراًبراهيم-9مهءطفى!ين-3

شرو؟اون-01عسلجورج-؟

مرروقابرا!!-11راصيكمال-5

لحام!ود-6

بالعربالطفلادبءلجنةتوصيات

اءللادبالعاشرالمؤأمراتخذهاالتيارنوصيةعلىاككيد:اولا

على:تنصوالتي7591الجزائرذياكعقداعربا

فية"فةشنيالعربيةالجمامعةنطلا!مننخعمصةههئةاًثاء-أ

كتب-اطفلبثقافة4خاصمدنهبةاصدارمهمتهاتكونالهربيالطفل

ثيوربينها:-بئلتبا-العربر!ماالطفلقاموس-صحاؤلأ-م!لأت-

عربر!.؟طركلفيادخصصةالا-هزة

للاطفاللمنتجونال!إنللادباءوماليةادبيةجوائزتخصيص-ب

والمحلص.القوء!المجالنفى!

المؤتمراتكلفي.ةاساسمادةا!فلثقا!4مادةاًءتبار-!

ا:فيرال!اءةالامانةنتابعانالصددهـدافي"اللصو"ود.المقبلة

.الصوصيىاتهته

للطفليكتبونالذينالعربالاد؟ءالىنداءتو-يه:ثانيا

الةوبفينيالمطءاىوالناكيدكتاباتهمفيالعربيالنموذجلاسسلهام

ء+!اوا&رربويةاكفيةالمعطياتمنوالاشنفادةالجماعيةوالروح

.نت!بويه

!ه!الوطنالعربفيوالتطيمالتربيةوزاراتالىنداءتوجيه:ثالثا

-اتكتب!النيالطفلادبمننماذجالمصرسيةامت!بواالمناهحاةضمين

.الافطارمختلفمياالعربالادباء

الطفلبادباالمتهلمقةالهراراتلتنفيذالهامةالامانةدعوة:رابعا

عاىان!يدامع،العربلوربلاالماماـلأتحلاالعامةالامافلأنطادفي

الاطفالادبندوةواولها،الاطفالابحولعرببةندواتعقدضرودة

الكويت.فىب7891ضاماكتوبر!يعقدهـاالمقرر

عاىزةللتلةمشهركبرنامجتصيطالىال"ونس!دعوة:خيىط

اتلفزيوفيةاالاشرطهومرافبةمتابعةوالىكافةالهربيةالاقطارمستوى

منةية!ماالهربيالط!وجدانفيقزرعلاحتىالاجبيةوالاذاعية

.والمستوىإشةسلامةومراء*،وتراثهلحضاركله

وا)لتوزءالنشرمشساكللجنة-؟

ليف:لتااحقو!:لااو

:يلىبماالمؤتصيوصي

ؤلفين2احفوفىلحمايةقانوناالعربيةالحكوماتتصدران-ا

الولفأحقوقالحما/ة3لووبباواقامة.بهدوفعؤدذلكإكنلمان

المت!.ات.اوالادباءات!"داوالالمحادوطا!9!يعاتانشراوتطبق

لح.ا،ة-قوقءوانينلدلهااك"العربيةالحكومغتتعملان-2

قئفيذها.عاصاقلفا

بءمايةاقىهلمقلعلأتشرتوحيدعلىالعرببةالدولتصملاًن-3

ال.رب4واثظالوزراءالاولالمؤتهربهاوصىولوفغا.ودلكالمؤلفحقوى

.(7691دسممبر-عهان)

لاترديةأءربيةآالمنظمةبواسطةالعرب!يةالحكوماتيهملان-،

جمف/الظلد*قوقاتعلقةالدوليةاالاتفاؤياتمراجعةعلىلموموال!والثقاذة

.ءالعربيالمؤلفحقوقمعيتلاءمماالىالااضمامامكانيةوثراسة

كلقيتلانالاءضلاوالكابالادبلااتحاداتالمؤتمريدعو-5

نع-ضما)ة!المؤلفينحقو!سرقه?لمياتووقفبةلمحدمم!نجهد

مناصحابمبقاذندونوتوزيهها،لتشرهامؤلهفات!طبعاعادةقطر

اومىالعهوباتتوكلعالعربيةالحكوماتالموتمرويطالب،النثرحقو!

المؤلصبئحقويلراكلةعمليةبوففاكفيلةاالعاجلةا،جبراءاتذوالمت

المرتية.اكهباااستيرادعن"عالمفشهادة"آوفرفرورةمنهاو

الى:امربال!دباءا.اماالاتحلاا"ؤتصويدعو-6

-مم!-لمو-!تشريعوضعفي،نشطنحوعلىنجندخلان-ا

عليها.والحفاظالهربالمؤلفينحقويصماية

درؤعيبادرواق،ا!يوعاتمنسسلةاصداريتولىاًن-ب

برفى-عيصعلقذيماومعياراوتوةيعتبران؟مفىبمطالكنابمكافلأت

بعامة.والثقاوطالادبيوالانتاجوالترجمةالتاليفمكاهتمستوى

بنرت،العرو!الخنابتوزيعنطالىتوسيععلىيههلاًن-ب

عمله.نتاجمنالكلابموردارزفاعذلكعلىيترتب

!فاتخنطانسبقالتيالتوصياتتنف!يذعلىيههلان-د

العرب!ةإؤلكاتاترجمةتشجيعبفرورةاهـاب!قىالعربالادباءامؤ!رات

ا،جنبية.الافاتالى

فيالحلأومببةيةالثقا4المؤ!سطتدورزيادةالىا(ؤتمبرويدعو-7

واوولة!ىالجد!طكتاببألنسبةوخاصة،المربيالكأابونشرمع

الب!تة،التجارإؤاعؤسساتامناقبالاتاقى،قدأتياوالهل!يةالجادة



اكوصهة.هذهلهحفقنمث!بدورالعربللادداءالعامالات!،ديقوموان

وانللتحويل!ابلةاجهنتامنالقديةإؤلفاحقودممونان-8

."جالهذافطالمملةتحويلعقباتتذليلفيبدورهالافحاديهوم

للادباءالعامالاتحاديزودانم!لميات!إدكلاالمؤتصيد3و-!

،قكونبحيث،برلمدهفيمدرتاننيالسنويةبقالمة"المطبوعاتالعرب

كهرجعالعامالمؤتمرالىيقدمانيمكنالعربية1للمطبوعاتدليلذلكمن

فيوالنشرالتاليفاتجاهاتتقصيفيجدراهلهتكونانشانهمن

العربي.الو،سن

الا-،حادطريقعنبالنسيق،مخلياتحادكلالمؤتمريوصي-1.

ء(مكلكاب!ينطبعاعالةاوهـبىعيقومان،ا&ربللادباءالعام

كليعملوان،العربيةالادبأءاتحاداتمناخراتحادلهيرشمحهما

الادباءات!"داتتصدرهاال!تيالكنبتوزيعتسهيلعلىمحلياتحاد

الوبية.

والوز؟ع:النشرقضايا:نانيا

لوزراء-لاولا!تمرعنصدرتاك!اتوصياتالمؤتمريؤكد-ا

وخاه""،الاجالاقربفيتنفيذهاعلىبالعملجمالبواالعربالثقامة

التالية:التوصيات

وازالةالهربيالكنابتداولننيسيرالنجاصةالاجراءاتاتخذ-'

بي!الدلألالمطبوتتنقلاجورعليهوتخفمضالممروضةوالضراًئبالقيود

ممكن.حدادنىالىاهربيةا

ا!"مةوودءمهاالهرا!الوطنفه!واكمثرالتاليفحركةتشجع-ب

ا:مثراوالاخذ-بسههسةالعربيةالبلادفيالنشردوربينوئيقةجسور

معل!:مينباالاصالوكتبهاوسوعاتواالنرالىصالاتفيالمششك

.(،والعلومالثقافةواللشبيةالصبةالمنظمةال

الأهتماممعالعربيةالاقطارفيالوبيبالكتابالتعريف"--

ةامه.والبالعلاةالمكتباتافيتوفيرهاعلىوالههلالثقافببةبااثنب

."والم!رسية

،عرء!؟طرملالعربيللكتبمعارضاقامةفيالتوص"-د

القاد؟ةالعربر!يةال!ولوحث،العربيةالبل!بين"رضالمههذهوتبادل

.(،العالميةاكضبامعارضفيالمشاركةعد

ا.ربببةالبلادابينوتبادلهاللمقلف!سئوي!فهارساصدار"هـ-

سنويةلاصدارهابلاوالعلوموالفافةلالتربيةالعربيةاككله"وموا!اة

منصدرمالكلبقوائمأتضاموافلالهاعلىالعملمعشملقهرسقي

،"الحديثةللمؤلفاتجامععربيفهرسلاعدادكرهيداسابقةمقلمفات

والضشرالتاليفمجالفيالعربيةالمولبينالتعاونقثيدال-!

.(،ا،ؤلفحقلحفايةعربيةاتفلإة1وضع!يقعن

كاملادورهالملمعبانوالادباءللكيناب"!بة*تحاداتعلى-2

كثسباي!ةالمصوالخا!ةادسميةا"لسساتمعالوسأئلبمقنلف

دة111ووصولألمؤلفحقوقوفملأناأشاليفحركةلنش!عوالتو!

.البلاداةحاءكلالىالمطلبوعة

و.المصيةالافحاداتنشاطان!ن!انواضحايكونانويجب

هـحلةلحلجادةعربيةصغةلأيجادالغنميةوالقناةالوحيدلضمانا

-.القوء!ماالصبعلى4والتوزالنشر

للاثعالالعربللا!باءالعامالاتحادعنمنبثقةلضلأتااليفس3

واسننفسارهارخعوصوالتوزيعاكمشربمشكلةيةالمتالعربية"داتبالات

ذلكعن.لةرلروتقديم،"جالهذافيعملبلأخطواتمنت!نفيذهتمما

.القادمللمؤتمر

هي:العربيةوالم!سسنالاتحاداتوهذه

العربئالناشريناتحاد-

العربالموزعيناتحاد-

العربيلبريدااتحلا-

الوبيالمدنيالطيرانمجلس-

الاقننصاديةالوحدةمجلس-

للنقلا&ربيةاًلمن!طمة-
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الات!اداتاهذهالىالقلامالميؤتمرفيالدعوةتوجيهعلىوالممل

الاديبوالكاتبه.بمهمةعلاقةيااليالهيئات"نوك!يرهاوالمؤس-ات

على،واكوزيعاكمثرلمشحلالناجعةالحلولانتكلارفي-،

الكتاببنشريتعلقماكلفيبينهاةهماتتعاونانا،تحاداتجهيع

ء.مناسبةبكمياتاعضإئهام!شوراتكبادلوخا!فلايوزول

بطلب"الع!بالكنابلالحادالعامةالامانةالمؤتهريوصي-5

.والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةا&ظوةالىالاتحادانتساب

التراثلجنةتوصيات

يفمرموقةمكانة،بحقالاسلاميالعربرطالتراثاكفبلقد

الزمنمرعلىاثقافتنااصولمناصلاوكانالانسانيةال!ضارةق!-

ذهـك2،خاصبوجهالادبيوابداعناالمعامرةثقافظمنابعمنو!بعا

لقومي.؟وطابهماافنميزةثخصيتهاخصائص-فةدبغيرها.ها

الزاخرالوأفرتراكلمنذاكاوالقدربهذاادبأؤناافادوفد

خا!لأوالادبا?امقفينالجو!رةاترا!عهـاينشرولكي.انسانيةبقيم

يا!ر:يما.المجنةتوصي

البحثعلىالثقافيةواله!ثلااحمكوماتاجصدتتضافران-ا

بهاوتصو-كلهاوالضمرتفصيانتهابغ!يةالعالمار-*فياخطوطاتامن

العربية.البلادى5!ي:االموجود1ت!مربايقافاو

وترءمةوامثرهاالمصوطاتوهارسلوضعالجهودتواصلان-آ

لعرببمااتراىاتارلخكابواهوهالتراثباالخاصةاكتباامهات

المخطوطاتجميعيشملعامفهرسلوضع،تمهيد!3ببنسزدفؤاللدكتود

.لمالعاف*العربية

الاختصمصذويتخرجمعاهدلغا-يسعلىلحكوماتاتعهلاًر-3

والقوانهنالانظمةإعوتشر،"تراثيمركزايجاداوا،خطوظتاسئون!ي

!ها.الاستفادةو"يسيرالمخطو!تبحفظالكفيلةدالجلاوبنل

--اص!اأتفاتمع-الجيداًاتراث.مثرلممليةيخططان-،

"الولوفصرانراثباع!ورصةنثرثوري!ادبأ-العلهمحيالتراثالى

البمائىزووضعالت!قيق.فيالعاملينرعابةمع!لكاسزم

منهم.للمتميزبن

'!لبانالجامعكةىلتحقيقامطنةترسيخعلىبههلاًن-ع

ته.3وانامليااالمدراساتو!ماللالمهمةالنصوصت!يقتسجيل

ابىحث.اصودمعجنبالىجهباالت!قيئاصوللراسة

التابعا!طو!أتبهصدالاهابةامعتراثيةمهشتنفاان-6

اىاتصلمركريةمجلةككونمصتهيطورانالعربيةلمولاصةل!(مه

.بالتراثنجهصالمعكل

كيلاالت!يقمجالالؤبيةفيالاقطارب!ينالتنسيقفيان-7

.مرةغيرالواحدا،!طوطتحقيقاعادةفبمال-الودتبدد

مختة:اتتوضعبكالمكفينيعيبينليكونالتراثتقريب-8

هرفوالت6كاافةالدراسيةالمراحلفيالطلابيدييبن4نصوصمن

الدمموةمعكافةالاعلاموسائلطريقعنمنهوالجمليةابخيرةبالجوانب

.العملياتهذهليواكبالةداثيالقدتشي!الى

تبذلانمنبدلاانهالىالمربيةأهولانظراللمجنةوتلفت-6

إلعبروما.التراىكنوفىمنوغيرهاالمنهوبةابزائرميكن!بةلارجاعالجهود

واحيامءالتراىهذااستلهامأىالعربهاالادباءدعوة-01

.والن!ديالفنيابداعهممقدماتمنصامق!عاتيصبح

التراثيةالمجلاتلغذيةالىالعربوالباحثينالادبأءثثوة-11

يزمعاله!اننراثومجلهالعراقيصدرهاالتيالموردمجلةو!ها

الا-حمادمعبالضماون،سوريافيالعربامن!ات!إداصطرها

.العربللادباءلعاما


