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الادبدور":تمرالمؤشعلر،ومداخلاته،طروحاتهفي

هذاانمؤكدا"الراهنةالتحدياتمواجهةفيالعربي

الصعدجميععلىالتطبيقيةقنواتهسيجدالدور

آخذا....والابداعيةفيةوالثقلوالاجتماعيةالسياسية

والمغترق،الراهنالعربيةالامهواقعالاعتبلربنظر

مجملمن،الامةتواجهالتيوالمخاطر،الحاسمالمصيري

الرجعية،-الصهيونية-الامبرياليةالتآمريةالمشارء

الخيانية"ديفيدكامب"طفمؤامرةمقدمتهاوفي

الوطنمثرقفيالعربيالنضالتصغيةالىترميالتي

للعربالمركزيةالقضيةتصفيةالمقدمةوفي،ومغربه

فلسطين.:جميعا

تقتضي،ابوامرةاوجدتهاالتيالكبيرةالثغرةان

وفواهاطاقلصااستنفارالعربيةالتحررحركةمن

قوىضدالعربيالنضالنهرفيلتحبوامكلناتها

والخيانة.والاستسلاموالعدوانالاحتلال

التحولانالعربوالكتابالادباءيرىهنامن

صلبفيالراهنةالمرحلةلقتضيهالذيالجعذري

وكشفهاالمخططلتهذ.علىالردايس،التحديات

الصعدكلعلىنتائجهاوتفتيتبل،فحسب،وتعريتها

اقتحاميجماهيريبنهوض...واختراقهاالمؤثرة

...الثانويةالخلافاتكلمتجاوز

تصفيةتتهدفالكبرىاثوامرةكانتواذا

التحررحركةلمجملاساسكحجرالفلسطينيةالقضية

تقتضي،،شاملةعربيةمعركةفان...العربيةالوحلني

كشر!لىالفلسطينيةالمقاومةفصائلجميعوحدة،أولا

كاملتحريرالىوصؤلاالمقاومةوجدوىلفلعليةالاس

،تتعرضالغلسطينية،فالثورة...المحتلالعربيالتراب

الوحيدالثرعيالممثلالغلسطينيةالتحريربمنظمةممثلة

،عسكرىحصارالى،الغلسطينيالعربيللشعب

الحصاروهذا...فيوثقل،قتصاديوا،سياسيو

الامبريالية-السياسةطبيعةفي،رئيسةحلقةيثكل

.يجريعملمعزولاذلكوليس.الرجعية-الصهـجونية

واًلقوىالفلسطينيةباثفاومةبطشمنلبنانداخلفي

منيجزيوعما،اللبنانيةالتقدميةالقوميةاوحلنيةا

مسعىفي،لبنانجنوبعلىومستمرشرسقصف

الصهيوئيالانعزاليالجيبودعموتكرير.،لاحتلاله

يتساوقوالذي،داودمعسكرلمؤامرةامتداداالعميل

داخلالجاريةوالتصنفيةوالارهابالعسفواجراءات

والحرياتالاراضيومصادرةالمحتلةالعربيةالاراضي

اأبمله"الذاتيالحكم"مؤامرةلتمريرمحاولةفي

.داودمعسكرلمشاريع

المؤامراتاطارفيتأتيالارهابيةالحملاتتلكان

الوقتففي،المحتلةالارضداخلتجريالتيانخطيرة

الاراضومصادرةالاستيطلنمثساريعفيهتتسعالذي

اهدافها.لتنفيذجاهدةاصهيونيةاتسعى،والممتلكات

التصديضرورةيرونالعربوالكتابالادباءان

معمتوازناالتصديصجميكونوان،المؤامراتلتلك

،الجديدةالهجمةمواجهةعلنىوفادرا،ا،لهجو-محجم

دوراالغلسطينيةالثورةقوىتمارسانبدلاحيث

جبهةتوسيعفيجديةاسصاماتتقدموان،طليعيا

تدعم،العربيةالقضيةواصدقاء،فلسطيناصدقاء

ارضهاستردادفيالفلسطينياسربياالشعبحق

المصيروتقريرالعودةفيوالمثروعاثابتاوحقهوكرامته

الوطنيترابهفوقالمستقلةقراحليةالديمدولتهوبناء

.المحرر

فيالتقدميالعربيالدورامميةنؤءدانبناويجدر

خطعلىالغلسطينيةالثورةقوىفه!ائلوحودتعزيز

...لبنانجبهةمن،الصهيونيالمدومعمباشرمواجهة

والحركةالفلسطينيةالمقاومةبينالنضائيالتلاحمواهمية



استمراروضرورة،لبنانفيالتقدميةالقوميةالوطنية

لها.المقدمالدعموتصاعد

الانتصاراتاهميةالىالعربوالكتابالادباءويثير

الاراضيداخلالفلسطينيالعربيالشعبيحققهاالتي

ثوامرةالطلقورفضهبأرضهوتمسكهبصموده،المحتلة

هيالتيامرة3اتلكلطبيعةوكشفه...الذاتيالحكم

...الصهيونيوالاستيطانالتوسعلحركةسافرامتداد

حرمناخخلقالىالعربوالكتاباًلادباءويدعو

فيالمسؤولةالحرةالممارساتفيهتنموديمقراطي

ثرطالعربيالانسانتحريرلان،هيرالجملقطلعات

مقدمتهاوفي،العربيةالارضتحريرمنيمكنهاساسي

التخلفدائرةعنالخروجمنايضاويمكنهفلسطين

والتجزئة.

الىالعربوالكتابالادباءيدعوالاطارهذاوفي

قوية،ديمقراطيةتقدميةوقوميةوطنيةجبهاتخلق

العربيةللجماهيرتتيح،عربيقطركلفي،ومتماسكة

الفلسطينيةالثورةدعمفيالفعالدورهاتماخذان

الامبرياليةتحاولالتيوالمخططاتللمؤامراتوالتصدي

واقعالىوتحويلهاتمريرها،والرجعيةوالصهيونية

.مكرسمادي

الصمودقوىمختلفبينالتنسيقضرورةويرون

ومتماسكةواحدةعربيةجبهةلخلقالعربيةوالمواجهة

وحريةالديمقراطيةالممارسةوشرطهاهيرالجملاساسها

العربي.الانسان

عدةالقلتشكلوالتصديالصمودجبهةكانتولما

الصهيوني،-الامبريالىالعدومعللمواجهةالاساس

الاقطارالعربيةجميعيطالبونالعربوالكتابالادباءفان

ومساندة،القوميةالمعركةهذءفيمسؤوليلتهابتحمل

بالواجبنهوصهايدعممابكل،والتصديالصمودجبهة

مقرراتالىمشيرين،التاريخيةومسؤوليتهاالقومي

الىالادنىحدهاوتجاوز.وتونربفدادفي،القمة

إةكفااكثرالتحريربرنامجعلىكفلحيتضامنفعل

...واقتدارا

قيامضرورةعلىالعربوالكتابالادباءويؤكد

صمودسوريةبتعزيزالفعالالثفاحيالعربيالتضامنهذا

للمواجهةالرئيسيةالساحةبوصفهاالقتاليةقدرتهاودعم

العدوالصهيوئي.ضدالعربيةللامةالاولالتصديومرنر

الخطواتاهمانالعربوالكتابالادباءويرى

بينالوحدةاقلمةفيتكمنالطريقهذهعلىالعملية

للوقوت،والس!وريالعرافيالقطرينفيالعربىالشعب

بل،بفلسطينتكتفلمالتيالثاملةالمؤامرةاوجه

التنلقضمنحالةلخلق...ايضالبنانعلىانسحبت

واظهار،الفلسطينيالنضالوبيناللبنانيالنضللبين

.لبنانفيداخليةكمعكلةالفلسطييةالمقاومة

اللبنانيةالساحةانالعربوالكتابالادباءيرى

العربي،جالكفلوحدةعنمتالقلوجهنموذجاالانتقدم

،لبنانمنبدءاسرطانياذاتهتعميميريدمتصهيئوآخر

.اخرىمواقعالىوامتدادا

جماهيرمهمةالاخيرالنموذجلهذاحدوضعان

الطويلالصراعمشارفيوخطوة،مكانكلفيشعبنا

والرجعية.والصهيونيةالامبرياليةضد

الامبرياليةاثوامرةانالعربوالكتابالادباءويرى

التحركاتفي،ايضانفسهاعنتكشفالصهيونية

ايجادئحاولحيثالعربيالخليجمنطقةفيالمشثوهة

،مباشرةالامريكىالتحركتسهلجديدةعسكريةقواعد

التستريحاولالذيالعميلالعمانيالنطامبوساطةاو

العربيةالمنطقةهذهفييطرحهامشبوهةمعثروعاتوراء

الحيوية.

التهصديضرورةالعربوالكتابالادباءيرىكما

الوطنفيالنغطمنلطقباحتلالالامريكيةللتهديدات

فيالمتسترةالعسكريةالاجهزةمنوالتحذير،العربي

وتضخم.مريبةانشائيةومؤسساتشركاتصورة

منلضليعلىالتضييقبهايرادالتيالاجنبية4العملا

...وتصفيتهموتهجيرهمالعربيالشعب

إهةمجافيالمخططاتلهذ.التصديفلنلذا

البثريةالطلقاتكلتعبئةيقتضيالؤاهنةالتحديلت

الممارسةفيتوجههاوحدةاجلمنالمنطقةفيوالمادية

...المخططلتلهذهوالمضادةالنضالية

يثيدونالعربوالكتابالادباءفانالمناسبةوبهذه

اليمنشطريوحدةاعادةسبيلفيتبذلالتيبالرهود

العربية.الوحدةتحقيقنحواولىكخطوة

يحييعثوالثانياسرباوالكتابالادباءمؤتمران

فيالاحرارهنوطليعتهمصرفيالعربيالشعبنضال

والتثريدالاضطهاديعانونالذينالمنفىوفيالداخل

النضاليوتاريخهاالقوميةوهويتهامصرعروبةعندفاعا

عزلهاومحاولةلاخضاعهاهجمةاشرسضدالعربي

طيعة،اداةالىوتحويلها،القوميةالمعركةمنواخراجها

والعنصريةوالصهيونيةالامريكيةبرياليةالاميدفي

وافريقيا،العربيالوطنفيالتحررحركةلقمعو-كأفليفها

يمارسهاالتيبالتهـديداتالعربوالكتابالادباءويندد

العربيةاجماهيريةاعلى...الخائن،الساداتيالنظام

..الشرقيةحدودهاعلىية1اقواتهبحعد،الليبية

واعيةعربيةطليعةوهم،العرببوالكتلالادباءان

مسؤوليتهاوتدرك،بالجماهيرملتزمة،ومسؤولة

عزمهميؤكدون...الامةنضالفيودورها،التاريخية

العربيةاجماهيراتاخذحتىالنضالفيالاستمرارعلى

....والوحدةوالتقدمالتحررمعاركفيكاملادورها



العربيةالامةنضالانالعربوالكتابالادباءويؤكد

ويقدرون،تحررهااجلمنالشعوبنضالمنجزء

وحركات،والصديقة،الاشتراكيةالقوىمواقف،عاليا

من،العالمانحاءكلفيالثرفاءوالمناضلين،التحرر

نضالهيؤيدونوالذين،العادلةالعربيالثصعبقضالا

تدخلودون،تامةبحريةمصيرءتقريراجلمنالمشروع

.نوعايمنتضييقاو

حركأتدعمالىالعربوالكتابالادباءيدعوكما

ومختلف،العربيالوطنفيالمصيروتقريرالتحرر

العالم.ارجاء

علىالعزمعقدواالذينالعربوالكتابالادباءان

وحدةالىوصولا،العربيالواقعسلبياتتجاوز

الجوانباستيحاءفييرون،التوجهووحدة،الموقف

فياساساعنصراالاسلاميةالعربيةالحضارةالمضيئة

الاستلابتجاهالعربيةللامةالخصوصىالتمييزبلورة

الثقافي.

الوقتفيالعربيةالامةبهتمرالذيالوضعولان

نضللتصعيدآ%شوقتايمناكثريقتضيالراهن

مارسته،الذيالنضاليالدوروتقديرالعربيةالكلمة

تأزممدىيكشفالسائدالعربيللوضعاستقراءايفان

اضطهلدمنضلةالمنلالكلمةتعانيهوما،الديمقراطية

انطلاقها،منوالحدبدورهااستهانةومن،وتعسف

الاعلاموحرب،التعبيروحريةالنشرلحريةومصادرة

فيوالمحلربة،الشخصيةوالمطاردات،للتقدمالمضاد

وصولضدالمختلغةالحواجزمةواقل،اليوميالقوت

اقطاومختلففيالشعبيةالجماهيرالىالمناضلالابداع

الابداعلحصارالمتواصلةوالمحاولاتالعربيالوطن

يستنكرونالعربوالادباءالكتابفانلذا،والمبدعين

...القمعيةالاساايببثده

التاريخيةللمؤوليةوالكت،بالادباءمنوتقديرا

دورهمباداءنهم،وتشبثانضاليةكطلائععليهمالمطروحة

مجتمعمةواقلالتحررمعركةفيالاسهامفيالتاريخى

الرفا.العربيللانسلنيحقق،موحدديمقرامحامطعربي

بناءالحضارةفيالاسهاممنيتمكنكى،والسلاموالتقدم

يليبمايطالبونفانهم...الانسانية

العربية.للجماهيرالعامةالحرياتاطلاق-ا

المعتقلينالعرببوالكتلالادباءسراحاطلاق-2

المحتل.الوطنفي

والكلمةالادباءعنالقمعاشكالكافةرفع-3

العربي.الوطنفيالمناضلة

الكتابانتشارعلىالمفروضةالقيودكسر-4

والديمقراطيين.التقدميينالقوميينالعربالكتابوابداع

لبثقافةتروجالتىالتجاريةالمؤسساتمقاومة-5

.الاعلاماجهزةعبرالمتطفة

المؤتمرشعاريتمثلوناذالعربالادباءوالكتابان

،العربوالكتابللادباءالعامللاتحادعشرالثائيالعام

العربيةثالساحةعلىوالنضاليةالسياسيةالحياةفي

ساحاتفىشعبنالجماهيرالنضاليةالمواقفيمجدون

شهداءالامةينسونولا،والاستشهادوالثرفالبسالة

حقبطوالللحريةثمناحياتهمقدمواالذينالعربية

الحريةاجلومنالاحتلالضدالعادلالعربيلالنضال

العربية.والوحدةوالديمقراطية

العربية.الامةلشهداءوالخلودالمجد

طليعتهاوفيالعربيالكفاحلنضالالمؤزروالنصر

العربيالترابكاملتحريراجلمنالفلسطينيةالثورة

الفلسطيني.

.العربالمقاتلينوحدةعاشت

المقاتلة.الثريفةالحرةللكلمةوالمجد

المؤتوقرارات

الاتحاداتمناثحادكليقدم-)1(رقمالقرار

سيرعنالعامللاتحادالعامةالامانةالىتقريراالاعضاء

سنتينكلعاماوتقريرا،سنةكلاتحادهفيالعمل

اثوتمر.انعقادقبيل

السابققرارهالمؤتمريؤكد-)2(رقمالقرار

العربي.الكاتبمجلةباصدار

الثقافي.النثاطبرنامجحول-(3)رقمالقرار

الوعلىفيالثقلالنشاعلىبرنامجالمؤتمراقر

التائي:

تمرين41بينمامتخصصتينندوتيناقامة-ا

الاولى:موضوعيكون

العربي.الوطنفيالادبتدريرمناهج-

.والابداعالادبيالنقدقضايا-

القراءاتبينيجمععربيشعريملتقىاقلمة-2

الشعر.نقادمنعليهاوالتعليقالشعرية

والثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةمعمؤتمرعقد-!

والتوزيعوالطبعالنشرمشاكلموضوعهيكونوالعلوم

العربى.الكاتبوحقوقالثقافيالانتاجملكيةوحماية

للاتحادالدائمالكتبيعقدانقررقدا،تمروكان

"يناير"الثافيكانونشهرمنالاواخرالعشرفيجلسة

الحدوتحديدالعامةالموازنةلاقراربيروتفي.168

التامةالصلاحيةوخولهالاعضاءاشتراكاتفنالادنى

ذلك.في

النظامتعديلالمؤتمرقرركما-(4)رقمالقرار

التائيالنحوعلىالداخلي

حيثالداخليالنظاممنالخامسةالمادةتعدك-

التالي:النحوعلىالنصيصبح



المنتسبةالاتحاداتوفودمنالعامانؤتمريتكون"

هذالاحكامطبقافيهالمبنماركةلهايحقوالتي،اليه

اعضاءعدديتجاوزالاعلىالتنفيذيةواللائحةالنظام

فيهمبمااعضاءثلاثةالمناقثةلهميحقممنوفدكل

احتغا!معالعامةالجلساتمنجلسةكلفيالرئيس

ملويكون.الحضورفيبحقهمالاخرينالوفداعضاء

.القراراتاتخاذلدىواحدصوتوفد

منعدداالمؤتمرلحضوريدعوانالدائموللمكتب

وثيقةصلةلهمممئاوالمعربيةالبلادفيالادباعلام

مراقبين.بصفةاجانبامكانواعربابالادب

الاشتراكثرو!لىمالنطللهذاالتنفيذيةاللائحةوتبيئ

السادسةالمادةافرتكذلك،اليهوالدعوةتمرالمؤفي

يلي:كما(1)الغقرةتعديلورات

الاتحادنشاعلىعنالعامالامينتقريرمناقثة-ل

مؤتمريخا.بين

وتوصياتالدائمالمكتباقتراحاتمناقعثة-ب

قرارها.وااؤتمرالجان

الاتحادفيالعملسيرعنللمؤتمرتقريريقدم--

،الاتحاداتعلىالتقريرهذايوزعانعلىءؤتمرينبين

مناسب.بوقتالمؤتمرانعقلدمدةقبل

:!نادماورتهر6لعقلاصلقرار

العربوالكتابللادباءعثرالثانيالعامالمؤتمرقرر

الادباءاتحادوفدوجههاالتيالكريمةالدعوةقبول

ومهرجانعشرالثالثالعامالمؤتمرلعقد-اليمنفي

تعثرينشهرخلالاليمنفيدثرالخامسالثعر

8191.الثاني

!عايمكورتيكلثمزراًلانطء

اثهحلةمرممالعميلامين

والكتابللادباءعشرالثانيالعامالمؤتمريتوجه

ت!ثرين24-.3منالفترةفيدمثقفيالمنعقدالعرب

والتعسفالاضطهادوقفعلىللعملاليكم،9791الثاني

في،الفلسطينيالشعبجماهيرلهتتعرضالذي

الحكملمؤامرةالرافضموقفهابسبب،المحتلةفلسطين

الغربيةالضفةفي،لتنفيذهاالاعداديجريالتيالذاتي

.غزةقطاعو

الىالوقوفالعامالامينعلىاثوتمريتمنىكما

المعتقل،نابلسبلديةرئشىالشكعةبسامالسيدجانب

،الطعامعنافرابهبسببصحتهتدهورتوالذي

وطنه.عنابعلدهالاحتلالسلطاتقرارعلىاحتجاجا

البلديةالمجالسرؤساءلموقفتأييدهالمؤتمرويعلن

المتضامنوخارجها،،فلسطينفيوالجماهير،والقروية

.المثروعموقفهفيالسيدالشكعةمع

صؤفوقىصبب

للاتحادعشرالثانيالعامالمؤتمرامدروقدهذا

التالية:التوصياتالعربوالك!تابللادباءالعام

فيوالوصوليةالانتهازيةاشكالكلمحاربة-ا

المبدعة.الكلمةاستعمال

الاجراًءاتباتخاذللاتحادالعاهةالامانةويوصون

التالية:

الادباءلمسلعدةصندوقانثاءامكانيةدراسة-ا

والسرهم.والمبعدينالمعتقلين

عربمحلمينبتكليفالعامالامينيوصي-2

وذلكالمعتقلينوالكتابالادباءعنالدفاعمهمةلتوئي

.العربالمحاميناتحادمعبالتنسيق

العفوالدوليمنظمةبابلاغالعامالامينيوصي-3

لكسبالعربوالكتابالادباءمنالمعتقلينباوضاع

مساعدتها.

انقاذعلىالوسائلبمختلفالدائبالسمل-2

اذىفيمنيصيبهامماالمحتلالوطنفيوالادباءالكتاب

النضالتصعيدومواصلة.وابدانهموانغسهمجهودهم

.والانسعلنالارضتحريراجلمنالجماهيرمع

العامةوالامانةالدائمالكتبالمؤتمريوصي-3

امفيالعاالبارزينالمثقفينمعالصلاتتوثيقعلىبالعمل

.عامبوجهالشعبيةوالمنظمات

لتتوخىالعربيةالاعلامالىاجهزةالمؤتمريتوجه-4

السياسيةالمصطلحاتاستعمالفيوالوضوعيةالدقة

المصطلحاتعنوالايتعلدالفلسطينيةبالقضيةالمتعلقة

بديلاالاوسطالثرقازمةكمصطلحوالمثوشةالفامضة

منبدلاالمحتلةالارضومصطلح،الغلسطينيةةللمش!

ذلك.وخنهيرالمحتلةفلسطين

والقرىللاماكنالتسمياتلاستعملوتجنب

الصهيوني.الاحتلالاوجدهاالتيالغلسطينية

عنالعربيالتراثلبعثالاطفللاًدبتوظيف-

منوالايجابيةالمسرقةبالنواحيالاطفالتعريفطريق

امتهم.تاريخ

اللغةهيالمبسطةالفصحىاللغةتكونان-

والعمل،اليهموابنتابةالاطفالمخاطبةفيالمعتمدة

ادبالاطفلل.بنتابمتدرجموحدلفويرصيدوضععلى

السائدهوالتقدميالقوميالطابعيكونان-

فيماالعربيةالدولتوجهوانالعربيالطفلتربيةفي

مخصوصةعنايةوتلفزيونيةاذاعيةبرامجمنتقدمه

العربيكالطفلمضادةثقلفاتيواجهالذيالعربيللطفل

الصهيوئي.الاحتلالظلفيالفلسطيني

للكتابالعربيةالاتحاداتمناكحادكليسعىان-

نطلقاويسععلىالاطفللادبكتابنتاجوتوزيعلنشر

الكتب.هذهاثمانتخفيضعلىويعمل،ممكن
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امامالحواجررفعالعربيةالحكوماتالىالطلب-

.النتاجهذاتداوللتسهيلالاطفالادب

تطويركتبفيالتقدمةالبلداننجرةمنالافادة-

المدرسية.الكتبفيهابماومضموناشكلاالاطفال

ثقافةميدانفيالعاملةالفنيةالاجهزةتطوير-

باحداثاوبالايفاد،والمصممينكالرسامين،الطفل

الفنية.والمعاهداكلياتفيمتخصصةاقسام

مراكزاحداثعلىالعربيةالح!وماتحث-

اليهايرجععنهكتبوماالاطفالادبتوثقمتخصصة

عامةمكتباتاحداثوكذلك.والمهتمونالدارسون

.الاطفاليرتادهامتخصصة

واثوسسلتالثقلنةالعربيةالاتحاداتتتولىان-

اًلادببروائعالعربيالطفلتعريفمهمةالاخرىواتربوية

واترجمةوتبسيطهاتلخيصهايجريانعلىالسالمي

تعريبا.

المعنيةالجهاتالعربوالكتابالادباءيوصي-

الاطفالأدبفيالمميزةالنماذجكرجمةعلىبالعمل

ليقرأها،الاجنبيةاللغاتالىاًلعربيةباللغةالكتوب

وواقعه.العربيالطفلهمومويتعرفواالعالماطفال

العربيالطغلبثقافةالمعنيينبينلقاءاتاقامة-

واثرائها.خبراتهمدللتبلللاطفللالكتابةفنلتدارس

فرصاتاحةعلىالمختصةالجهاتتعملان-

الخبراتوتبادلالطفلثقافةقطاعفيللعاملينالتدريب

.المضمارهذافيالمتقدمةالمدولمع

هتاباتحاهاتمىتمر9امننللى

العهلامفنيوأثعايعن

والكتابللادباءعشرالثانيالعاماؤتمرايتوجه

تثرين03-؟؟منالغترةفيدمثقفيالمنعقدالعرب

المثقفينوالادباءالكتاباتحاداتالى،7191الثاني

.النداءبهذاالعالمفي!لافة

والصحفيينالكتابجانبالىالوقوف-

،العادلنضالهمودعمالمحتلةفلسطينفيالفلسطينيين

الوجودتصفيةومحاولاتالصهيوئيالصفضد

بالكتابالتنكيلوضدفلسطينفيالعربيالحضاري

سجنمنالارهابوسائلاستعمالوشجبوالمثقفين

الوطن.عنوابعاد،وتصفية،وتعذيب

فيالفلسطينيةالجماهيرجانبالىالوقوف-

شخصيتهاابرازاجلمننضالهافي،المحتلةفلسطين

الذاتيالحكممؤامرةضدونضالها،والقوميةالوطنية

فلسطينبالمرفوضةديفيدكامبمؤامرةافرزتهاالتي

وعربيا،

الغلسطينيةالتحريرمنظمةجانبالىالوقوف-

فيالفلسطينيالعربيللشعبوالوحيدال!ثرعيالممثل

الارف!ترابكاملتحريراجلمنالمعروعنضالها

العربيللشعبالمصيرتقريروحقالمحتلةالفلسطينية

نضعللهطلمواصلةللمنظمةالفرصةواتاحة،الفلسطيني

،العالشعوبامامالعادلةالانسانيةقضيتهانمثرفي

الاعلاماجهزةقبلمنمضصللامعظمهازالماالتي

وادواتهما.والامبرياليةالصهيونية

العررليةالامةلدىالسلاممفهومانعلىالتماكيد-

العادل،للسلامالعالميالمفهومعنيختلفلا،ومثقفيها

وحقوقهالفلسطينيالشعبتجاهلعبريتمسلامايوان

سلاما،يكونلن،مصيرهوتقرير،وطنهالىالعودةفي

ديفيد.كامباتفاقياتافرزتهكالذي

الحضريالوجودتخريبمحاولاتضدفالوقو-

الثقافيتراثهسرقةومحاولاتالغلسطينيللشعب

والفنبة،الثقافيةالمناسباتعبرللعالموتقديمه،والشعبي

معالتعاملقواعدلابسطخلافاصهيونيتراثانهعلى

؟الاحتلالتحتالرازحةللشعوبالانسانيالتراث

علىالمحافطةفيالفلسطينيالشعبحقعلىوالتاكيد

الثقافي.ووجودهتراثه

والصحفبنوالكتابالمثقفينجانبالىالوفوف-

انحاءمختلففيالعامباتحادهمممثلينالفلسطينيين

اضطهادمنلهيتعرضونماضدوالعالم،العربيالوطن

قضيت!"منموقفهمبسبب،وترحيلمعاملةوسوء

كلا!فيوالمناضلةالمضطهدةالشعوبوعضايادلةالعل

العالم.انحاء

،،*

منذعادتهاجاريعلى"الآداب"وتقدم،هذا

العددهذافيخاصاملفل،العربللادباءالاولاثوتمر

التيالابحاثاهمناسرة،والكتابالادباءمؤتمرعن

مفيداومرجعاادبيةوثيقةالملفهذامعتبرة،لهقدمت

الادبية.المؤتمراتنشاطعلىللاطلاع


