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.العربوالكئابللأدباءالعامللانخادعتنرالثالثالعامالمؤنذر

الأدباءانخادرئيسدماجقاسمأحمدالأستاذالمؤتمرافتتحوقد

التالية:بالكلمةاليمنيينوالكتاب

وقدالمتنرقةالتنربفةالكلمةبأنواثقآترحمب،أبهلبمأرحب

كلاجتيازعلىشجاعةخلأقةلمبادرةمؤتمركم!كلقدفيمدعووهاانتظم

الزيفمنهانلركاممنالعربيةالثفافةأرضية!كلىيقومما

.والابتذال

سياسياالوطنهموممنسوا،عنيختلفلاالثقافيالهمولأن

فيالامرعذاحتميةونختنفسهسيجدهذافالمؤتمرواجتهاعياواقتصاديا

.الجبهاتكتلفعلىالمعركةصميم

اننمائهممهادإلىقدمواباناسالإنسانيرحبأنمنأغربولا

الهقيقةعننخيدلاكلمةأخرئمرةليتخلقواإليهعادوا،الأول

..والفرحالبهجةسثائهافيوتتنرق،الوجدانيصقلالذيماوالإبداع

راذداويكونالقمةلجةفييتألقونتريفخلأققملكلالمههةهبمتلك

التقاعس.يسودحين

بعيتهيتأملوهوالعرجمبوالفكروالإفياعالقمبأنيق!لبنعلىوأنا

كبنخ!يمالأمريكيالعدواقوقواتانتكاساتمنالأمةتعينتهماالتاقبة

وأصامتايقفأنيمكنلا-خجلودونعلأنية!كلرييقطرمنأكتر

بجايد.أولصمتأنولاءهالوطنبمحضلمنيميكنوكيف.كايدأ

الفوزهووكنبرأمتنا،مسارعلىتوالتالتيالنكباتهيكثيرة

الذيالسؤاللكن.النهضةبعصريسمىمامنذالمسارهذاحققهالذي

؟الكبواتوتلكالتوترهذاكللم..هومساءصباحالأذهان!يقح

نطاقوفيالعامبالمعنىالديمقراطيةغيالالكن..الأسبابوتتعدد

،الأسبابتلكتصدرعخدالخصوصوجهعلىوالإبداعبىالفكريالعمل

الثقل.مركزمنهاوأحتل

ملكاتهفإنالحياةهذهعلىالقيمقيمةعوالإنسانكانواذا

وحقيقي،شاملديمقراطيمناخفيإلاوتتعاظمتنمولاومواهبه

الهساسةمنطقتهوفيالفكريالعملمساحةفييكونماأهمويكون

الإنسانملكاتلتناميمبعثاالكوارثتكونوقد.الإبداعهوالخلأقة

ويسودالقهريخيمحينكذلكتكونلالكنهاوتعاظمها،وتصلبها

الوعيمنطقةفيالقبوععلىبمداركهالعقليقسروحينالإستلاب

.والخزعبلاتبالأوهامومثخنابالرعبمثقلاالزائف

قبفةفيالخلأصنطاقخارجالديمقراطيةالمريةتكونهـل

يصدرحفيقيبوعيإلايتأتىلنالخلأصذلكأننجبر.لا؟.الضرورة

نذاما.مريداومبدعامببرامعهاويتعافلالحقائقيعيمنظمعقلعن

بالعملإلاوتصانونخمىتنجزلاوالتقدميةالوطنيةكالأهداف

هيوخططمناهجوفقالقدراتكلحثدعلىالقادرالمنظمالياسي

واحكاما.دقةالأمرعليهيكوز،أنيمكنماأكتر

والتوصياتملتهبةالقراراتوتلتمعنأكذر..ماوكثيرانأتمر،

أخرئ.مرةلتكررتعودولكنهامتأججة

فيتصبنجبراتنا-ولكنقهرها،منونضجالامبرلاليةتقهرنا

العربية.الأرضمنبعضعلىقواعدهاوتقومبلالتنرهةطواحينها

الفلسطينيالنتعبقضيةهي،قضيةواًنترفأعدلأصحابنحن

المسمومالخنجرهذازرعمنإلىنذتدالأيديتزالوماالوهـيرولكن

ظهورنا.في

منه؟نعانيالذيهذاهوللوطنيةإستلأبأيأسألذلكبعد

منخلتقدالعربيةالساحة.أنهذابعنىهلألضآ:فأسألوأتدارك

..لا؟ولقظواعثوريعملكل

.ج.نهوضسورياصمود.لبنانفيالبطولبالعمل.الفلسطينيةالثورة

الإبداععلىتصرالعربيةالأرضعلىوتبات.الوطنيالتحررحركات

.لثوريا

يعتزلذيولليمنيةلالثورةبقيامإرادتهخلقتهالذياليمني؟لقم

أجملأخرلىمرةبمبرحبالوطنىترابهفوقموتمرمينعقدبأن

العظيموالتنرفالغامرةبالبهجةاليمنىالوطنومعهويثعرترحيب

وشكرأ...ليهإبحضور،

والدولةالحزبكلمة

اليمنفيوالدولةالهزبكلمةعنترناصرأحمدعلىالأخوألقى

نصها:وهذا،الديموقراطية

العربوالكتابللأدباءعتنرالثالثالعامالمؤتمرأعضاءالاخوة

.الضيوفالاخوة

والمكتباليمنيالاشترا؟يللحزلاالمركزيةاللجنةباسميسعدني

المؤ!ذرانعقادبمناسبةالحارةالنضاليةالتحياتلمأقدمأنالسياسي

فبعتنرالخامسالشعريوالمهرجانالعربوالكتابللأدباءعتنرالثالث

اللجنةلجهودتقديرناعنالتعبيرأودالمناسبةوب!سذه.اليمنربوع

أجلمنبذلتهاالتياليمنيةالتحفيريةواللجاناًلعربيةالننحضيرية

التظاهرةلهذهوأرجو،العرييللشعرعتنرالخامسوالمهرجانالمؤننرعقد

العظيمة.مهامهاوفيأعمالهافينجاحكلالكبيرةالثقافية



بعدالذيالبلداننحتلفمنالضيوفالوفودأحىأنويسعدفى

دلالاتالهاملموسةومثاركة،اليمنيةللثورةمعنويادعماحضورهم

وتبادلوالثقافي4بالأدالتواصلوفيالمثتركة،الأهدافوواضحة

بتعرفونطيبةقام!إلهموأرجوب!سمأرحب.المتنوعةوالتجارلاالخبرات

وانجازاتهاليمنىشعبناوحياةثورتنامسيرةعلىكثبعنفيها

.المجالاتكاءفةفيننتالتيوالتحولات

الذكرئ..العظيمالانتصاربذكرئتبتهجوهىعدنإلىوفدتملقد

متواصلة.لضحياتنتيجةأنجزوالذي،الوطنيللاستقلألعشرةالرابعة

منالثلأثينبومإن.فذةوبطولاتاليمنيةالمثعبيةالهماهيرقبلمن

الثعبلإرادةرمزوهوالاستعمار،ظلفيهانحسرالذياليومهونوفمبر

لاالماديةقوننهمكانتمهماالمستعمربنوإنتقهر،أنيمكنلاالتىاليمني

إلىإرجاعهولا،الصاعدةالتاربخحركةوجهفيالوقوفيستطيعون

اعتداءاتمنشعبنالهاتعرضالئوالدساشالمؤامراترغم.الوراء

والاقتصاديةالسياسيةالفغوطاتاطصار،،المرتزقةتجنيد،مباشرة

استقلألصيانةعلىمصممشعتافإنالمضادةوالدعاياتوالتشوبهات

وتقدمه.وحدتهونخقيق،والاقتصاديالوطني

بحماس!التاريخيةالمراحلكافةفياليمنيالنتعبجماهبرانخرطتلقد

مكتسبا!كا،وصيانةاليمنيةالثورةعندفاعاالسلأحلحملتفترلاوهمة

ملحمةيعدالواقعأرضعلىنخققماوان.جدلدةحياةبناءأجلومن

لتحقيقعليهانرتكزوأنبها،نفخرأنلنايحقالتاريخسجلهاخالدة

قادمة.انتمارات

الالتحامفيالكفاحيدورهمبأداءقامواقداليمنيينالأدباءإن

الظممتحد.لنفذةشجاعةفيصنهاوالتعبيرالحيوبة،الجماهبربقضايا

لابوحنتيةتدبروالمجازر،تقطعالرؤوسفيهكانتوقتفيوالاستبداد

الحرية.إلىالتوقصوت،الحقصوتلإسكاتلهاحدود

الاستبدادعلىبالقضاءللمناداةالثعراءأصواتوارتفعت

،الموشكيأصواتالقنرةتلكفطوتجبزت،الوطنوتوحيدوالاستعمار

سبجت،،أمان،البردوق،الجرادةالزبيرخا،،الانسىالوريث،المطاع

مبادئهمانتصارأجلمنرؤوسهمالثراءبعضوقدم.ونجبرهم

وجدانالقريبوالاتيبالثورةتبتنرالتىكلماتهموحركت،السامية

لجبا!.وادومن،لبيتبيتمنسراوينقلهايرددهافأخذ،النتعب

،عزاءالأوالأخواتالاخوة31يا

والعتنرينالسادسبثورتيوثيقاارتباطااليمغفيالأدبارتبطلقد

وحدةمثلتااللتين،المجيدتينأكنوبرمنعتنروالرابعسبتمبرمن

علىالقضاءفيطموحهوبلورتا،والمصيريةالنضاليةاليمنيالشعب

وثقافيواجتهاعياقتصادي3سوضواحداثالماضيركامودحر،التحلف

لاأونكونأنمدارهاحاسمةمعركةفيأقلامهمالأدباءوحمل.شامل

بالتياراتوالتقى،جديدةوأشكالبمضامينالأدبواقتدئ.نكون

المجتمع.فيتأثيرهونما،المتقدمةوالعالميةالعربية

فهيالجماهير،بقضاياالأدبإلتزامضرورةأكدتقدالثورةإن

اليوميةومعاناننهامالهاواالامهاومن،بداعإلكلينضبلاالذيالنبع

والملأحم،والمسرحياتلقصصواالقصائدتصاغ،افىيالواقعفبوفعلها

فيالإيجاييدورهاالهيةالإنسانيةالتجربةبنارالمتؤهجةللكلمةوببكون

الجديد.الإنسانخلق،وفيالمجتمعتفيير

،والأخواتالاخوةأي!كا

نهوضبمسألةبالغااهامأأعطىقداذيمنيالاشتراكيحزبناإن

الأمية،محوأجلمنوبراجمهخططهفيسعىفقد،والفنونالثقافة

النائية،القرئإفىالمدارسوصلتبحيث،واسعبثكلالتعل!وانتنتار

التعليموتطوبربتأسيساعتنىكما،للأطفالوواجباحقاالتعليموأصبح

العالي.

محاربةفي،أفضلغدصنعفيالمبدعينسها!اتإحزبنابرنامجوقدر

احتضانوفيوالقصورالضعفمواطننقدفيوالاستغلأل،الظم

قيم،الساميةالهيمإلىوالدعوةتربتعا،فيتبزغالتىالخضراءالنبتات

المثقفينمنجدبداجيلاأنوأكد.والسموالجمالوالعدلوالخيرالحق

بلأهاأعداعومحاربانجربتناعنمدافعآ،الثوريةبالقيمويتربىببرز

.هوإدة

الشكيليينوالفنانينللأدباءمتواص!لادعماوالحكومةالحزبوقدم

وخلقالمواهبرعايةضرورةمؤكداوالمسرحب!ن،والموسيف!ن،

انخادومنهاوانخاداتهم3عمومنظماوفرقهمللمبدعينالمواتيهالطروف

اليمنيين.والكتابالأدباء

بلأدنافيوالفمانينالأدباءتكريموهويبرزأخذمجيداتقليداإن

قبلمنتقديروهو،جدارةعنيستحقو!كاالتيوالنيانتينبالأوسى.

تقييهاباعتبارءالتقليدهذألواصلوسوف،ونضاالملابداعهمشعبنا

والنشاروالإبداعمنلمزبدوحافزاحياتنافيالمؤترةالجادةللأعمال

الثقافي.

وفرزعبقييمهنحوسعياالنراث،بحفظاهامامؤسسا.نناوتولي

،وأدباليمنتراثوخاعة،ا!الهذافيالباحثينوتشجيعوغربدننه

البلدانويىأمحلياالمؤلفاتمنالعديدنتنرتوقد.نتنرهعلىوالعمل

السنواتفيالجديدةالظاهرةإن..الدولةمنبدعبمالأخرئالعربية

إلىويخرج،العزلةجداربثقبدأقداليمنيالادبأنالأحيرةالعتنر

كما.وثقافتهباليمنبعرفالذيالأمر،والأجنبيةالعربيةالبلدان

!ا،العالمبلدانمختلفومن،العربيةالمؤلفاتاليمنإلىتردأصبحت

!ميجريعماحقيقيةصورةالآخرلنوبعلىيوالتأنير،للتأ.ثريلآيخلق

الخاطئةوالإنطباعات،الابقةالتعميهاتعنبعيدا،الأدبفينهوض

فيهلمابعززأنيجبالاتجاههذاإلى.والمؤرخينالمؤلفينبعضكونهاالتى

الأدبيةالتياراتلترسحالخصبالفكريوالحوارالمثنركة،الفائدة

.الجيدة

المناضلة،الكلمةروادالاخوةأيها

الأرضنخريرأجلمنالنضالهوالدائممنطلقناكانولما

سبتمبر26ثورتيفجربزوغمنذاليمنيشبناتعرضفقدوالإنان

تصفية.نستهدفالتىالحاقدةالمؤامراتمنالعديدإلىأكتوبر14و

الثورية.مكاسبة

المعافىيكأسجهممواصلةعبثاوالرجعيونالامبرياليونبجاولواليوم

منالنضالفيالمتنروعحقهعلىالتامرخلألمنوذلك،اليمنيلث!عبنا

..المتطورةالجدبدةحياتهوبناءالموحد،الديمقراطياليمنبناءأجل

إلىالرا!يالتآمرينثاطهابتسعيرلشعبناالمعاديةالقوئأخذتحيث

للقواعدالمتنبوهةالتحركاتوتصعيدبلادنا،فيوالسلأمالأمنزعزعة

منونجبرهاوالصومالعمانفيالمتواجدةالأمربكيةوالأساطيل

يعماًنويجب.النفطمنابعحمايةحجةنختلبلأدناالمجاورةالأماكن

اكتثافقبلالكريمةالحياةأجلمنيناضلاليمنيشعتبأنالجميع

الصعبومنومستقبلأحاضرانضالهوسيستمرجزيرتنا،فيالبترول

فيها.نطمعلاالتىالنفط!منابعحمابةبحجةاخرمكانإلىاليمننخويل

التيالصعبةالتحدياتوجهفيوصمدالمحنصنوفشعبناجربوقد

المناوراتتخيفناولن..العادلالثوريكفاحهخلالواجهها

حدودعكللىالربعالأمبركبىالتدخلقوات3كاتقومالتيوالاستفزازات

عمانشعبوتأييددعمعنننثنذولن،عمانوابوسمه!بالتنسيقبلادلا

العسكريةالقواعدهيمنةمنبلادهنخريرأجلمنيناضلالذيالبطل

الهترئء.القابوسىالنظاموبطل،الأميركية

التنريفة:الاقلامحملةوالأخواتالاخوةأيها

النضالمنيتجزألاجزءااليمنيةثورتناتزالوماكانتلقد

والب..العربيةالوطنىالتحررحركةتخوفهالذيوالاجتهاعيالوطني

وقواهاليمنيشعبنانضالكانالصعبةوالظروفالمراحلنحتلف



عمومفيلعرليةلالتقدميةوالقوىالإهثعوبنضالمعمتلاحماالننورية

التحرريةالقوميةالقضاياسبيلفيالنضالواصبح.العرببالوطن

فييناسنلالتيالأهدافأبرزمنواحداالعربيةأمتنالشعوبالمثروعة

والأممية.والقوميةالوطنيةالأصعدةعلىوشعبناحزبناسبيلها

ينافل،اليمنيالاشتراكيحزبناقيادةونخت،الطريقهذاوعلى

المتنروعةالقوميةالحقوقعلىوالاعتداعالتآمرأشكالكلضدشمعبنا

والاستسلامالخياناتورموزأشكالكلوضد..العربيةلثعوبنا

.اتمنتركالصهيونيالامبرياليللعدووالتبعية

تامرهوالفلسطينيالعرببالثعبحقوقعلىوالاعتداءفالتآمر

نأواضحاأصبحولقد..العربيةوالشعوبالهقوقكلعلىواعتداء

القمبجملمنبينتفرقلاوالرجعيةوالصهيونيةالامبرياليةالمؤامرات

الصهيونيةاًلغاراتوأثبتتبل،الوطنعندفاعاالبندقيةبجملومن

غير،.أولبنانياأمكانفلسطينياالعرييالطفلأنبيروتعلى

.والأرضوالاعركالجندينذاماالاخرهومستهدف

كامبونحططالساداتخيانةضدوشعبناحزبناوقفوعندما

للعدوالاستسلاملخاطرادراكناعنبذلكعبرفقد،التآمريديفيد

بأمنالكبيرالضررستلحقوالتيالمثترك،-الصهيوفيالامبريالي

سيادننهاوتأمينحيانهاتطويرفيوحقوقهاالعربيةشعوبناواستقرار

القومية.

خياناتهجزاعالساداتاستحقهاالتيالبشعةالنهايةمثلتولقد

الحلولافلاسعلىأكيدادليلا،العربيةالتنعوبلمصالحوإشتهاكاته

الشعوبنفالضدوالعدوانيةالتامريةالخططاتوفثلالاستسلامية

التحريرمنظمةبقيادةالفلسطينىالعرييالتنعبمقدمتهاو!العربية

المستقلة.دولتهوبناءوطنهإلىادعودةسبيلفيالفدسطينية

العربيةأمتناممالحعنوالخروجالخيانةطريقأنفيشكمنوما

طريقنجبراخرطريقمنهناكوليس،اًلدوامعلىمسدوداسيكون

العربيةالمنطقةفيالأمبرياليةالقوئنفوذلمواجهةا&ازمالنفال

العربية.لثعوبناالمعاديالصهيوفيالعدومعلتحالفهاوالتصدي

النشاطضدالعا!فيالنضالجبهةتوحيدأنللجميعاتضحوقد

والنصر.للمواجهةالصحيحالطربقهوا!مبرياليةللقولىالعدواني

والتيللامبرياليةالمعاديةالعالميةالجبهةهذهتعزبزأجلمننعملونحن

فيوالموالديمقراطيةالاجتهاعيوالتقدمللحريةالمحبةالقوئكلتفم

والمتينالراسخالتحالف3صجعننحيدلنفإنناالاتجاهنفسو!ا.العا

الوفيالصدبقالسوفيتيالانخادرأسهاوعلىالاشتراكيةالمنظومةمتن

القوميةوالوحدةوالانعتاقالتحررأجلمننضالهافيالعربيةلامتنا

طية.يمقرللدا

الداعمالكلمةلموقفالتعزيزمنبمزيدالمؤنذرهذافيمطالبونانم

منوما.النبيلةوقيمهاللإنسانيةمعادهوماكلضدالإنسانشضال

الجؤهذافيالصامدةوثورتهاليمنىللإنانالحيةالمحبرةأنالبشك

إلىوخصباجديدامصدراستضيفالعربيةالأرضمنللمناسنل

الأدبجبهةفبالمشتغلينوكلالتقدميةالأقلأملهملةبداعيةالإالتجربة

العربي.الوطنفبوالفن

الدوامعلىكانوالذيالزاهرانخادآنثاطأنفيواثقونونحن

أجلهامنتناضلالتىوالتقدموالديمقراطيةالحريةلقضيةنصيرا

منفأكترأكذرسيتعزز،والتقدميةالوطنيةوقواهاالعربيةشعوبنا

الوطنيالتحرربحركةالعربوالكنابالأدباعالتحامتعميئخلال

الحربأ.حطارضديكافحالذيالعرييالإنسانوهموموبقفماباالعربية

معوالتواطؤالصهيوليةالتوسعيةوالسياسيةالامبرباليةالعدواًنية

والحقوالوجدانالمصببرععلىالمتامرلنبعضقبلمنالهقيقيينأعدانه

العريي.

اليمنيالاشترا؟يالحزبومساندةدعمجمددألمأوكدأنويسرق

3كاسيخحلتياوللنتائجلاتحادبنالديمقراطيةلمنلفيلثورةلوحكومة

فيالعربوالكتابالأدباءلاسهامتعميقأشكبلأستكونوالتيموتمرأ

لمواقفهموتعزيزا،العربيةوالتقدميةالوطنيةالثقافةتطويرعملية

وتقدمها.وحدت!كاونخقيقالعربيةالأمةشعوبنخريرسبيلفيالنتجاعة

انصاتم.لحسنوشكرا

بالنظمةالثقافةإدارةوكيل،فارعفافلالدهعبدالأخألقىثم

إلىوممثلهاالعربيةالدوللجامعةالتابعةوالعلوموالثقافةللتربيةالعربية

الأدباءلمؤتمروصنعاءعدن"لاحتضانامتنانهعنفيهاعبركلمةالمؤنذر

واحدشدبوصنعاءعدنأنإلىمنتيراالعرييالغرومهرجانالعرب

.والوحدةالتوفيقنحوالظروفبهمتتجهواحدومسسواحدوتراب

ميادينبمختلفوافأمهـا3كانثأمنذالبونكونثا!واستعرض

مثلوالفكريةالأدبيةالأعمالمنللعديدواصدارهاوالثقافةالأدب

المتخصصة.والدراساتوالكتبوالترحماتالمصرحيات

الكماليالأستاذكلمة

والكتابالأدباعلانخادالعامالأمينالكماليشفيقالأستاذوألقى

لتالية:لالكلمةالعرب

حملنيالذياليقينهوذلك،بالموقفنعدل!إن،بالقولنعدللا

..وبالمواجهةوبالجهد،،بالكلمةبينمأقفلأن

ونزوعمالثر،وعيمنحاطباالكلمةمنبرأتبوأأنكبير،تنرفوهو

تخفقلا،البيرقفالكلمةوفعلأ..،فاعليةوالأكتر،الأفضلنحوافي

أرسخ.وأرضراسخةصاربةعلىترتكزلمإنعاليا

تصلحين"الاجتهادأت"مناخعايثتإنمعناها،تفقد،وهي

..اجتهادآتكونلأنبالخيانة

الأفعال،الساسة"مثقفو"-بها-ينظرحينفاعليتها،تفقد،وهبى

تقسيمنواجهونحنفكيفعارا،(فلطينتقسيم"كانواذ.الهجينة

النواياوتقشبمالتنرف،وتقسيمالدار،وتقسيم،القيموتقشبم،الذات

..؟الانتهاء.نقسيموبالتابإ:

مواجهةفي،وا.للأح،والصدق،الوهجبالكلمة-اليومنقف..نحن

نجبرهوماكل"لتطبيعءاالجارحوالإعلانوالتفشبر،التنظير،مننمط

يستحنىلاظوضدبل".اسرائيل،):الأعداءأعدىمعأمتنا،في

فلمطين-إزاء"اجتهادات"أو،عملأوراق"المثاربغ"طرحمن

..الوطنوفلسطين،القلبوفلطيى،القدس

اجتهأدا،،(الخيانة"تعتبرالتيالياسةحالةوصلتهواكأعيارمحارأي

وتقديمبلكبيرا..انتماراالأرضمنالبعضبعضواشنرجاع

تل،القامع"يشنتعا"و؟ي..تتقبلها،(ذيلسراإ"لعل"المشاريع)ء

..والمفتصبوالمحتلر،الجزلسكهتمعنتعايش

..المحنةذروةإنهابل..المحنةإنها

عمليةوتكور..وحدودهاوطعمها3كالو،،المقاييس،)تفقد،حين

بينالأفقخيطننيزفلأالليلبعمأنحدطمواقعاختيارالذ؟نتراء

..وألابيضالأسود

الأسود،مرلغإلىالأبيضمربعمنالانتقالالبعضيستسهلوحين

البتنر..ستسهلهفكيف..الثطرنجبيدقعلىحتىبستحيلالآمرالذي

..الصهيونية-

.ءألاستعمار-

..الرجعية-

..ال-

احترابنامنأكتر،ننقابل،نحترب..الآنأنفسنانواجهلكننا،

..التقليديالعدومعواقتتالنا

ي؟بالنفسصحواالذلنأمثولهوأمامنانرلد..؟التىالحالةأهى



حللذلرمزا"تالادا"يبقىلا

..بداأ

3كا..وضعوناالتيالحالةلكنها

مواجهتها؟عننعجزالتيالحالةأهي

..أبدل

تفتيتنا..عنتعجزلاالتيالحالةلكنها

..الحقائقلوحةهيهذه

نامتوالذلن"،الأشقاء"بأيدياختنقوأالذينحسابراجعنالو

الدنيا،نورحرهواوالذينوالاضطهاد،العسفصخورعيدورعمعلى

..السجونظلماتقلوبهمعلىوخيمت

و..والذدنءوالذيز/.

السنين،الافمنذشهيدةالكلمةأنلوجدنا

..أخركتولآلات

السيف،-والحرف،الحقوالمثقف،الحقالكاتبأنولوجدنا

الأعداء.،الأشقاءببنادق..شهيدا،التنريف:العادل

قيمةتتعمقوعكذاالتيار،وجهفي..نكونأنقيمةتزدادوهكذا

..شهداءوقافلةمجد،قافلةالثقافةتكونأن

..أجلمنالسعيأنفناعلىنطرحكيفوالا..

..الغنىمنالمجيدالإرثعذاحملةونحن

..ثقافةأجلمن

..آه

الوطنية،الثقافةفاعتوكأكأسا

التقدمية،الثقافةوضاعت

المناضلة،الثقافةوفاعت

...العربثقافةوفاعت

هواجسنا..بنقذعله..بالحمنستنجد

المجد..صبواتلنايعيدعله..بالحمونستنجد

..النضال..العروبة..التفدم..الأمة..الوطن

عحيح...

..ثوهت،(فةلثقاا،)نلأ

..عتقلتاا،فةلثقاا"نولأ

..بالمزادبيعت"الثقافة)ءولأن

للثقافة،الوطنيةوجه-أجلنعيد،،نبوكي

..الا،التقدميةووجه

..وجدواهالجوهرهاالنضالووجه

..لهويتهاالعروبةووجه

نفوسنا..إلىنركنأنبدلا

..تثممانراجع

..تصدعوما

..تمزقوما

..الخرابفيهوعمالصدأ،غمرهوما

؟الذاتنتحدىهل

..والأصعبالأولالرهانإنه..نعم

ما،وذلك..وفعلقولوفرسانوشعرأءكتابابؤهلناماوذلك

..والأفعالالتوجه..الموقف،الإرادة..وموحدموحدلانخاديؤعلنا

،الاشتراكحبعلىنثأنافلأننا..الطيبخبزنااقتسامأردناوإذا

فينا..مبدأذلكولأن..وعطاءتضحية

الثقافة!مؤثرة،ظاهرة"الأدباءأنخاداءيجعللماال!عيأردناوإط

،الاخاءشطآنإلى،الاقتتالخنادقمنالخروجفإن،المتلقينفيومؤثرة

وهوالجدوئعوالواحد..العدوضد،الواحدةالمقاومةومتاريس

اليقين.

..مدئوبنرجع،الافاقيجوبنداءنبقيوإلا

حلما..يبقىوحلما،تتحققلارغبةنبقيوالا

وإلا...

.النظرةالمحاديةمننتخلصحين

الجمود،من

الاخنراب،من

التتننيع،من

التزييف.من

..الأنانية،(الأنا"نترنقةمن

والولاء،الإيمانوجماع،القلوبوجماع،الإرادةجماعرحابإلى

..والأكرموالأفضلالأروعالحياةولمجد،للقيم،وللأمةللأرضالواحد

..؟نكونلاأو(:سؤال)بلأبذلك،نكون

فيابخلأقة،المنافسةإلى،لعدائبلإلاستباقتجاوزفيكينونتنافإن

3صجر،!بالتالي،والتعاونالثقةرحابإلىالأسود،والثكالوهمطرد

جمتمعوأبناء،ورثةأنناصنعقول!نافيلعمقوهألىبربدونالذيهذا

..يبنيولايستقر،لا،متقلب

بدلرقابنا،إلىسهامنالتحوبلبسعون-الأعداء-فهم،وبالتالي

..رقابمإلىمسددةتكونأن

مكاتبولا،بنايةولامقرا،الانخاد..نعتبرلاهنا..من

..ومراسلأت

ورابة،وسيفاووساما،ودرعآ،ومنعةقوة(،الانخاد"نعتبرنحن

..واحدآوولاع

..تجاوزناه،كانالذي..الانخاد

يفدها،ا،كانماأمراضمنالكببرإط،القولأصارحملكنني

..العلأجآخروهو..ال!يإلا

السابقالمؤننروفي..السابقةالدورةفيبدمثق،وقفتيوأستذكر

يبقىوالذي،الأدباءعلى-للأنخاداتولا-للانخادسلطةلاأنأستذكر

سقفهونختانخادهم،..خلالمنسلطتهمالأدباءيخلقأنعو

..لبدأون

..النفسبمحاكمةأولا

النفس.بمحاكمةوأنجبرا

..الواحدةالرابةفيالراباتتتوجه..ثم

التاريخ،فيسعيدا،اليمنجعلالذي،اليقينهوذلك

فيمنارةالتنرقوجعل،حضارةوخلأقدنجا،سادةالعربوجعل

وبجاذيالأندلسقلببزينالعرييالحرفوجعل،الدامسالغربظلأم

بهوتتخلقالهند،معابدعليهوتتعمالسند،نهرمنهويرفعالصينسور

..الذهبىالعصرحضارة

..نحمنحن..واذن

اطلقوأالذينلأنالفاسد،الواقعنقاومبالحم،اًحيانآ،لأننا،

وصدقوني..والخرابالسمأطلقواالكنالةأرضفي"الساطعالنجم"

فيم.أباةالثواًر،كلإدا

الشهداء،كلالشهداءكلوان..الكرامةفيإلايتخلقوالنوهم

كل..وان،القدسفلسطينومعمصر،شعبمعبجاربونأجل

..التنرفاءالمقاتلين

..وحالمينعثاقاكانوا

النورويزرعوا،السودالأوهامكلبسقطواخنى..كذلكوسيظلون

الأرضولفلسطين،العرييوجههالمصرويعيدوا.الأرضمفلفي

،بالحضارةنتارداأرضعلىأف!فأنا..حلصي..أعذروا.والإرادة

بالثقة،اغتنت..وبالتاربخ،بالنرأث،وبالمعرفةبالحرفوأنترقتعلمت

..الثقةوأشاعت

سعيدا؟اليمنأسمواحينبالفوافهل



..الأرضوغنىالإرادةومجوفي،الأهلطيبةفيلكذلكوانه

بعضوهي..النبيةالارضلهذهعشقىلعضفهي..محبتيأعذروا..

..المجيدللإرثالأماجدالورثةأيها،لمع!ثقي

المجد....لم

والواثقالسباقالموحد،الموحد،ولانخادأ

..لتجاوزوا،الأملانخادأ

النتكر..جزالة

..فأكرمواعطى..فأثرلىوغنىفأغنر،،ووجد..فأجادنظملأنه

..الشهادةوحد..العشقحدوأحب

..وبالراحة..بالذاتالتضحيةحدورعى

..الجميلالتعبيقدمإنهحبهلكن

..ثانيةالمجد..لم

عليموممسلام

انوقودكلمات

أهميةعلىأكدتالياتمناركةالوفودكلماتإلىالموننراستمعثم

المثقفينتوابم،التيالمهماتوعلى،الراهنالعرييالظرففيالمؤتمرانعقاد

المرحلة.هذهفيالعرب

أشاركلمةالاردنيالوفدرنيبرالعبسيابراهبمالاستاذألقىوقد

وقتوفي،الخطورةبالغةظروفظلفيينعقدالمؤتمرأنإلىفيها

ونجبرهما،ولبمانفلمطينثبجامنخدياتإلىالعرييالوطنفيهيتعرض

الإنسانبقضاياوالالتزامبلوطنبالالتصاقالعربالأدباءوطالب

وأستقلأله.الوطنحريةيخدموبما،العريي

كلمتهفيالتونسيالوفدرنيبرالمطويالعروسيكدالاستاذوقال

ثبجاءولكنهالزمانفيمتأخراجاءاليمن!بالمؤتمرهذاانعقادإن

وأن،مؤممرهمبعنوانألصقيكونوابأنالمؤكنرينظالبثم،إبانه

القولبقوةإلايكونلاوهذا،وأهدافهغالاتهأجلغمنيناضلوا

والفعل.

إلىفأشارالجزأئريالوفدرنيسرالزبيديالعرييكدالأستاذوأعقبه

تنوعومن،وصهيونجةامبرياليةنحططاتمنالعربيةالامةتواجههما

التىالعربيةالأنظمةبعضاستخدامفيهابماالخططاتتلكأساليبفي

لهلمتنروعلكلالجزائريينالأدباءرفضوأكد.القو!يحسهافقدت

ولاالفلسطينيةالتحريرمنظمةوضعهفيتثاركلاالفلطينيةالقضية

المحتلةالأرضنخريرفيالربيةللجماهبرالمتنروعةالمطامحمعيقاتنى

المغتصبة.الحقوقواستعادة

الوضعمستعرضآالليبىالوفدباسمالكيبالديننجمالأستاذوتكم

إلماطربقهاتجدلانوننراتهقرارأتكانتحيثللأنخاد،السابق

يعدوأنهكبير،ومكسبتظاهرةبأنهعدنمؤننرووصفالتنفيذ،

.فقالأدببواًقعإلىالانتقالطريقعلىخطوة

السوريالوفدرئيسكلغه

الكناررانخادصكلامأورجنعرسانعقلةعليالأستادوألفى

التالبة:الكلمةالسوريالوددورئيسالعرب

المونمررئيسالسيد

المؤتمرأعضاءوالزملأءالزمبلأت

الكريمالحضورأ!ا

باسممنخيةأرجهأتبالتحيةإلبمألوجهرأنالمااسمحوا

حقرسالةالكلمةحملواالذينالتنرفاءالمناضلينالكتا،-اإلى

تصدبهمنتبجةوالتعذبوالاضطهادالسجىولاقواوصدق

العدررلخططاتالعرببةمرفيممارلة-الساداتلنظام

العرييالوطنفيالقمعولأشكالغالمحتلةالأرضفيالصهبوفي

إلكبير.

شعبناوإلىجميعاإليبمأنقلأنويتنرفنيلمسعدنيوإنه

وأصدفأجمل،قياداتهوإلما،بمنطريهاليمنفيالأييالعريي

أمتنا،صمودنبض،الشامأرصىفياشقائممننخيةوأحر

بتحيةأتوجهأنلبواسمحواوحضارتها،نضالهامنواذقلم!

أعضائه!اليمنفيالكتابالاتحاد،وامتفانشكر،وتقديرءت

ولما،الضيافةوكرتمالاشصقبالغحسنمنلهيناهلا،رفباداته

تنظركلإليهننطرالذيالمؤتمرهذاتمظيمفيجهدمنبذلوه

وترقباهتمامنظرة،كلهالوطىأرجاءفيالعرببةاطماهيرإليه

.حترامرا

انعقادهوظروفارمكادغزمانمنيكتببهذأمؤنمرناإت

خاصة:أهمية

بقضيتنائتعلقسماسيةمتنروعاتإثارةمعمتزامعايأق!فهو

الواضحةكلمتنانقولغأنوعلعنا.فلسطيندصبةالأرلماالمصيرية

وعكيطلمعةموقعنا:من،وحزمبمسووليةهذا،ثبالصربجة

.الكبرىرقضاياهابجماهيرنازالتزام

ظلفيوالبماءالثورةرحابمنبدءااليصفيينعقدوهو

لقمسفوحفيرالأصالةال!موحدرىحتىرامتدادا،شصمان

وبالغ.السفرطالوإنصنعامنلدولاصنعا،حبثوعيبان

وبينبلغها،فماعددط-،تمثلهبما،عددطقلبهافيبفلمإكاصنعا

وم!كلالهممفلقمنالعرببينماحلاصةوعدثصمعاء

منعليهوبستحودالعرييلشغلماخلأصةوببتهماالأهـر،

وخرائ!،التمزقإرثبمثلهكاخلاصاتمثلالنىالوحدةضناعل

فيالاشنعماررررثةالاستعمارلأشكالبفاءمن،الدندريلأت

المناضلينوجهدلعوتعاجلأتنحققأربدولا،احريياالوطن

صنعامنكللتعودالعريزاليمنرحدةال!طرين!الوحدريبر

الجدبد.الفديمالواحدمهدناجدبدمىوعدن

والتحالفوالنآمرالعدوانفيهابلغظرومغفيينعقدوهو

إعلالغحدود،العرليةالأمةضدالرحعبىالامبرباليالصهيويخا

القوىودخولوأميركا،إسرائبلبينالم!تركةالاشنراذيحية

العربىالوطنفيدبفيدلكامبرألمساندةرالحاضمةالصالعة

نهحإشاعةأجلمن،والعلطةوالسوطالرأسرعمرحلة

صدالمناضلةالقوىوعلىالحقأصحابعلىردرضهالاستسلأم

الترهيبمنهامختلفةبأشكال،رالاسنسلأمالاستعمارأشكال

العلنبة.والمصادقةوالتهديدوالترغيب

الإنسادناحترامقضيةبلغتوفدهذامؤتمرناانعقادوبأني

الحرياتقضيةصقدمتهارفيالأرلحةحقوقهراحترامالعريي

لهادرجةأدنىالمتنروعةالديمقراطيةواهـفوفوالشخصيةالعامة

المنتتنرةوالخافروالحدود.الحواجزوزمنالمدندوللأتعصرفي

الحزين.الوطنهذاامتدادعلىوالقلو!ماالدروبفي

حاممنرلا،وحضارتهرقوتهلمحدهصانعمىللوطنرليس

الحرنسازاالإسوى،صجعألعرفولطكما،رهويتهرنراثهلأرضه

والإصمماكأغراراصمععلىوالقادربوعيالتحرلاعلىالقادر

الأمور.بزمام



ماالعريىالإنسانإلىالعريىالحمأش!كنالنظرةأنريعدر

الحقصاح!ردظرةالقاصر،علىالوليرصايةنظرةزالت

أداءعلىرجودهغاياترتختيرتقتحصرمن!لىالمنعاظم

النالسات.فيالولاءرإظهار،الواحب

الكلمةفمهدخلترقتفيايضاهذامؤتمرلاالعفادربأتي

رصمسدةمهينةدرجةربلغترالطلبالعرنىسوقكتابهاربعض

العريىالثقافيالجهدمحصلةفبهررصلتردررها.للثقافة

نقاطعلىيؤنذبناءانخاهفيرالأجيالالجماهيرعلىالمنعكسة

متدلة.مرحلةمشتركةلقاء

علىالفراغملءإلىردعوةثقافيفراغمنبجدثعمافضلأ

العربيةراللغةالعريىبالتراثرالتشكنيك.الأصالةحساب

كلمنقدما..عربياجيلأريخلقيخدمشيءتقديمعلىربقدر!كما

المثقفينعلى،رالأدبالفكررجالعلىنفسهيطرحرسواههذا

المؤتمر.هذافيالأدباءررالكنناب

عريقةأمةأبماءمىالفاضلةالنخبةهذهأطفيشكرلا

رل!!ف،رالشاءالأصبلالموقفإلماطريقهانخدسوف،فاضلة

علبها،الطررحةالقضالاجميعمنصوؤغهارلعلن3كارأتقول

هذهفيرالبانيةاطاديةالمتنرفةمنزلتهاالكلمةتنزلرسوف

فعالارالثقافةالأدلادررلبكونالسبملنخدرسوورالظررف

الأمنإشاعةرفيالتخلفأشكنالمنإنسانناتخلبصفيوموثرا

الاشنلأبأشكنالمنيرهكأرفيالعرلا،الإنسانحولرالأمان

الحكامجراءإليهارصنلالتيرالاغترال!رالقصرالممع

التخلفجراء،رالقوهالهيبةرضياعالتمزفطجراء،رالأحكنام

التقافة.أمىإلماالغذاءأمنمنابدءالأمنبانعدامحسانرالإ

ألنبدرلاذلعبهدرررإبجابا،سلعا،كلههذافيرللكنلمة

دكونأنبدلا،المضاتلةرالبعدقيةالتنريفالموقفتكون

أجلهمنرنتنبقىالإنسانأجلمنكانتالبدءففي..النقذة

جسد.ربناءررجغذاع

فيأمتناطلأئعمىالطليعةهذهؤدرةفياطلأقااشكولا

عننرالثالتالعامالمؤتمرتعقدرالتيرالالتزاموالثقافةالوعي

فيأشكلاكيانهرتشكنلنالعرلارالكننابللأدباءالعامللأتحاد

فيفاعليةأكتزموضعفي،والثقافةوالفكنرالأدبستضعأغا

؟قوةالعامالانخادرضعهاخلألمنرالتثويررالتنويرالتغيير

العملساحاتعلىالفعالموضعهفيموحدةواحدةثقافية

القيادةفيومسهمارمؤثراحاضراليكونجميعاالحساسةالعربي

.والريادة

رالمحبةالتقديرلمحلمرالاعتزاز،والثقةللخيرأهلإنم

اليمنكاالعرييرلشعبنا،بالنجاحتمنياتناولوتمرأ.والاحترام

.رالاحترامالشكنرمزيد،بشظريه

العراقيا،فد1كلمة

العراقبى:الوفدباسمالتاليةالكلمةالجزائريكدالأستاذوألقى

بملمعوايأحمل..الريحيطامنكيفربانهيعرف..نتراعمثل

جذوععلىوكتب..سنىبلطلعجاءالذي.الجنويي،العذبنهل

النهـمل،الانظء،الأولوالهوئ،الأولالنئنمد،النخل

النبيلالترحالبصرةمنألقادمأنابجنوبيتي،..أجسمهل

؟لشهادةاوسمولقتالوالناراووهج،العرييوالشط!الأسمىوالمقاومة

،(،..الذهبىساحلمء)لكن.مدبنتىوجهعليتنكررنوربما..ربما

لكن..،قرابتمتنكرلا..الوجوهوسحنات،والارضالماء،لكن

تنكرلا،القلبوموالاتالصياد.لن،واغنيات،والصواريالأنترعة،

..المثتركالهموأنين،اليقينوملأمح،الوجهملأمح

حسنا..

الثلى،بصرةمناًحييم..الكلسماتمنجبينلأنهبالجزءأحييم

..بصراو!بصيرةيخونلاالذيوالأفق،والسماء،والماع،واًلاصالة

الدنيا؟جنوب..ا/ليمنجنوب33لبنانجنوب؟لوطناأحزىءهل

،العربإنه،لراقالثطوان،البراق-البصرة-إنهامطلقا:

.العربثلىعربيأ..مقاتلأيبقىأننترفوانه

تخور،البعضوذاكرة،تخذلالبعضذاكرةأن..اعرف،وأعرف

عمدتهوالذي،بكرهلابجبالذيالقلبأر..اعرف،..وأعرف

نأ،اعرف..وأعرفالسود،الفربارنعيقصوتهنبرةيببرلاالأغاق

شهيدأ.بعودفدعاشنقا،البحرإلىبذهبالذي

..ولكن

بقاتل.أوبقتلحد..ذاتانهانترفالفيصل-للكلمة

الدروبفيونعمر،الأكواخفيتعمرآنوهج..الحب-وللكلمة

هدبفوقنترفةتكونأنولها.والهوكىالصيد،..وسنباك،والبساتين

تكونأنولهابقينا..تكونأنولهاالميناء،فنارفيوفنوءأالحبيب

صميرا.الحالاتكلفي.تبقىلكنهالكنها..الجلأد.وجه!صلأبة

،النضالوهوية،التقدموهوبة،الوطنهويةالثقافةتكتسبوكذلك

03عروبتهاوهوية

ولا،المطولاتأهوئلالكنني..ربما؟المستمعصبرفيمأمتحنهل

جنباتهفيأحملحبشناشيللمقليأفتحآنيكفبى..الوعاظخطب

بلأدي،في.أجملوالليل..عراق..غيالذيباليابوأذكرآ،العراق

الطلأم.حقىوالظلام

لنالذيالقلإ،..الوطن،ومنه،يخونلنالذيالحبالوطن،منه

نافي،امرأتينبجبأنيستطيعلاالذيالعاشق..الوطنومنهيفدر،

معا.

الأيب،ونخيلهالخضر،وغاباته،وفراتيه،شطهماءمنجدبلة..ولم

..النتهداءودم،جندهوبنادق

والكلمة-السمو،-الكلمةجمد،الأرضوعلىالهبولليمن

الراية.

اعلسطيني:االوفدكلمة

للكتابالعامللانخادالعامالأمينكلفبجيىالأستاذوألقى

التالة:الكلمةالفلسطينيينوالصحفيين

الواحةهذه...عدنفيمؤنذرنافيهاينعقدالتيالمناسبةهذهعزيزة

فيتفلقالذينالمناضلينكلأمامالمفتوحالبابوهذا..الديمقراطية

الأبوأب.وجوههم

وخارجداخلالفل!طينيينالكتابنخياتلملأنقلالفرمةوأغتنم

والاميرياليالصهيونيالعدوبصارعونالذينأولئك...المحتلةالأرض

قوةإلىالأدبوبجولونالتقد!ي،الوطنيوالفكرالناصعةبالكلمة

.الإنسانصمودتصنعهانلةطاقةوالى،للحياةدافعة

زالواوما.فدمواالذينالفلطينيينالكئابنخياتلمانقل

الثقافية.الجبهةعلىالمتقدمالخندقفييقفونوهماًلشهداءبقدمون

الكبيرالكاتبذلكنترار،أبوماجدشهدانهماخروكان

استتنهدالذيالثوريوالمثقفالياسيوالقائدالبارزوالاعلأمي

رومافيعقدتاليالعالميةالندوةأثناءالكلمةبسلأعبجاربومو

الفلسطينيين.والمثقفبنوالصحفيينالكتابمعللتضامن

لفلسطين.نكتببالدمشعار:نجذلكفج!د

:الاخوة3كاأالأخواتأيتها



بعدالعربوالكئابللادباءعتنرالثالثالعامالؤتمرأمامنحنها

طويلأ.دامتفراحصحالة

حالةأمامالوقوفعلينائمالممصوليةاىبصراحةأقولننيول

هذأفيمفيدةالمجاملةآناعتقدولاالانخاد،علىتسيطرالتيالجمود

محرجآوأصبحمؤسفآ،أصبحللأنخادالفاعلالحضورغيالالأن،الهال

لطاق.لاالذيالهدإلىوصل-قلتإنومعذرة

،يقالأنبجبماكلأقولسوفالعجالةهذهفيأننياعتقدولا

".اللجانوأع!الالعولجلساتهوذلصنفمكان

نأعلينا،ووضوحصراحةبكلالانخادمسيرةنناقشأنوعلينا

افاقعنالبحتأجلومن،الثغراتكلسدأجلمنتقؤموأنندقق

مستوئعلىالقو!يالانخادهذابكونأنبالضرورة.يجب.

الكلمةلملأحرمزالكونوأى.العربيةالقضيةتواجهالتىالتحدبات

العسكرية،والمناوراتالامبرياليالثقافيوالغزوالتطبيعوجهالبالمثهرة

مواجهةفيسلأحآلكونأنبالضرورةيجب.السربغالتدخلوقواصس

الخطمواجهةفي..الآسنةالرسميةالثقافةمواجهةثب،الأواكسثقافة

الرجعية.الصسهيونيةألامبرياليةللسياسةالثقافي

الحرياتجانبإلىشجاعةبكلصالانخاديقفأىبالضرورةيجب

إلى،والجماعيالفرديوالحوارالتعبيرحربةجانبإلى،الديمقراطية

والملاحقةوالسجنللاضطهاديتعرضونالذينوالمثقمينالكتابجانب

صوت!كم.يكوىوأنوالابعاد،

..البديلللأدبنقافيةحاضنةالانخاديبصنأنبالضرورةيجب

الذيالأدب..الصدورفيأ،الأدراجفيانحبأالأدب،المستقبليلأدبل

يبما.لثوروالرمزاورأءيلوذ

وظهورببروزتسمحثقافيةحدضنةالانخاديصنونأنبالضرورةيجب

ومشقبلي.كماوتقد!وابداعيجديدلأنهسينتصرالذيالجديدالأ!ب

هذهفيكلمصهيقولواضحاموقمآالانحاديكوىأنبالصسرورةيجب

استسلأميةثننافةإشاعةالمرنبطةالرجعيةائقوئفيهاولئبدالمرحلة

فيعنهامعبراالصهيوفي،العدومعوالتطلنتىالاعترافهدفتخدم

تمزيقوإلىاستسلاميجوأشاعةإلىيهدفالذيفهدالأميرمتنروع

الفلسطينية.الوطنيةالوحدة

علىنوافذهيفتح،ومعاصراعصرياالانخاديكونأنبالضرورةيجب

الوحدةيعزربماالإنسافىالثقافيالتبادلفيكرس.الإنسانبةالثقافة

يقدموبما،العالميةوالثقافةالعربيةالوطنيةالثقافةبينالكفاحية

المعاصر.الإنسانلقضاياأفضلصفهما

:الاخوة3كاأالأخواتأيتها

لأعمالاذننىالفلسطينيينوالصحفيينللكتابالعامالانخادباسم

إلى،والكريمالعزيزالبلدلهذاالقلبدفءوأقدم،النجاحهذامؤظنرنا

نخقق.الذيالاشنرأ؟يالهمهذا

الموحد.الواًحداليمنفيالكتابانخادإلىالقلبدفءوأقدم

***

المؤننرحيااليئالكويتيالوفدرئيصرالمقافأحمدالاستاذننكمثم

منيوظفوهابأنالكلمةأربابوطالبعليها،ينعقدلذصيلوالأرض

العربية.لغوبناالعادلةالقضاياأجلص

:لبنانكلمة

اللبنانيينالكتاباتحادعامأمينسويدأحمدالأستاذوألقى

التالية:الكلمة

التاربغلحظاتأحرجفي-السادة3كاأ-هذامؤتمرمينعقد

منأول،الكلمةسدنة،نحىولعلنا،وظلأماتجهاوأشدهاالعريي

ذلككلفنا!هماعاريةبالحقاثقالشجاعالجهرمسؤوليةيتحمل

وحريتهمرزقهممنفعلأيدفعونهكنالكتيرونولينم،ثمنمن

وكرامتهم.

أولىوهصذه،محنةفيالعرييالفكرأنسكرأىنستطيعلا

والتدجينوالتطوبغالترويضلمحاولاتيخضعوأنه،الحقالق

وصدامصية،اقتحاميةمنيميزهأدطينبغيماوإسقاط،والاحتواء

علىالعرييالتوقكلإلبهينشد،بنيويتغييركلأساصرفيهما

يؤطرهالذيالوطنهذا،والخليجالمحيطبينماالوطنامتداد

الكبير.القوميوحلمنا،المتوثبالتاريخيطموحما

ترهصلأناستطاعتالتيالقمعيةالقووأد!الثاليةوالحفيقة

وأعمدعن،مسخهفيتنججتكاد،أحياناوتقرمهالفكرهذا

الثقافيللعزونتيح!هي،طلأميفئوي4فكرإلىعمدعلغير

بجاصرهاوأنالوطنيةثها!اتنايخرصأنالصهيونيالأمبرياصنما

هصذهفيهتلجأالذيالو!طففيوذفاعلها،تطورهايممعوأل!

وإلى،أحياناوإحراقهومصادرصهالكتالاصمضايقةالىالقوصب

تعاملكماالحرةالكلمةومعاملةومنعها،الصحفإغالاقا

وسدالتجزئةتعميقعلىتعملالوافعفيتكولنإنما،الخدرات

فيالفكرإغراقوعلىأقطارنا،ب!الفكريالتواصلقنوات

ترسبالامنتدريخياينكونالديالمستنفعهذا،الانهماالمستنقع

التيالمفسدةالفاسدةالمفاهبممنالكميالتراكميالطوفانذلك

انمطاع.بلأالمتتالعةالعزوموجاتإلينانخملها

الانفصامهذاهيبهافيهرأريجبالتيالثالثةوالحقيقة

.بلدهفيالحمونظامالوطنيالمثقفبينللرهيبالتصادمي

والاضطهاد،والعزلةالغربةيعانودتالوطنيينالمثقفينإن

الديموقراطيةبالحرياتينادولنلأغمالعداءتناصبهموالأنظمة

أجلها.منويناضلون

العربيةالثقافةبهتواجهالذيالضعيفالد!اعيوالموقف

طبيعي،إفرازهوالصهيونيةالامبرياليةالثقافيةالهجمة

الوضعلأن،تلكالتصادميالانفصاملحالةمنطقيةونتيجة

بىللثقاوؤ،السلطةمنالواعيالدعميستلزمالهجوميالقتالي

ووحدةوالعزمالإرادةووحدةبينهماالسلأجوحدةيستدجما

.الخندق

المذهيوالتقوقعالتفتتظاهرةأنالرابعةوالحقيقة

تجلياتإحدىكوغاعنتخرجلاعرببةظاهرةبانخاوالاجكاعي

الثقافي.الغزو

أنهايعنيلا،مدمرحادانقسامتنكلعلىلبنانفيوتمطهرهصا

المناخاتبلدنافيوجدتأنهايعنيوإنما،خاصةلبناذيةعلة

الوطنوحدةعلىخطرألتغدووتتورمتتفاقمكيلهاالملأئمة

والمصير.والوجود

الورمهذانستاصللكي،نناضلحين،لبنانفي،ونحن

العربعننيابةمعهالمعرك!ةنخوضإنما،عليهونقضى،الخبيث

شقيقةبأقطارتفتكأنإياهاالخطرةللظاهرةيتاجكيلأ،جميعا

تكودالأنالثقافيالغزوومنهاكثيرةظروفأهلتها،أخرصب

مجتمعاتها.فيالكائنةالظاهرةهذهلأجنةمثلىحاضنات



اخوتنانطالبحين،نشتطولاحدنا،نتجاوزلاولعلنا

سبيلفيقوميلنضالاالوطنينضالناواعتبارمعنابالتضامن

المشتركة.العربيةوالسلامة،المشتركالمصير

:الاخوةأيها

من:شعارتحت،المتمردالثائرالبلدهذافيينعقدوموتمرآ

منبدلا،ومناضلةتقدميهديموقراطيةعربيةثقافةأجل

الثقافيةجياتنافيالخطيرللخللالوصوفالدواءأدنالإعلان

عربيةثقافةفلا،الديموقراطيةالحريالاهوأيضاوالسياسية

وخوض،والتصديالمجابهةعلىقادرةمتعافيةديموقراطية

منضاعفناوكلما،الحرياتهذهمنبالزيدإلاالمصيرمعارك

الشجاعةوواتتنابالنفسالثقةاستشعرنا،الدواءهذاجرعات

أدنالصرالعللعبةوأتحنا،الشمسونورللهواءفذنانوافثصرعنا

هذانتائجمننتخوفأندون،بحريةساحتناعلىتدور

علىوالأقدر،بالحياةالأجدرأنالتاريخعلمنافلقد،الصراع

يبقى.الذيهووإغنائهاتطويرها

اللبنانيينالكتاباتحادباسمندعوآالثقافةهذهأجلمن

القهرزنزاناتمنالعربيةالكلمةإطلافأجلمن.ءللنضال

أياالصوتكواتممنالعرييالمثقفوتحرير،والقمعوالكبت

حقوقتحفطبتنرعةالوتمرهذامنالخروجوإلىنوعها،كان

وتحميه.العرييالكاتب

الموتمر:اعمال

العربيةالثقافة"لجنةهيلجانأربعإلطالموتمرتقسيمتموقد

منالعالمأمينكلودالأستاذومقررها"تطورهاوافافالراهنة

منالزينسعودخالدالأستاذسرهاوأهـجنالعربيةمصر

الأستاذومقررها(،الأدبلدورالجديدةالرؤيا)،ولجنة،الكويت

منخالدأبوخالدالأستاذسرهاوأمينتونسمنطرشونةعود

أزمةمواجهةفيودورهم!المثقفين"موقعولجنة،فلس!!ن

منكشليعدالاستاذومقررها"العرييالوطنفيالديموقراطية

ولجنة،الجزائرمنعمرأزراجالأستاذسرهاوأمينلبنان

الأستاذومقررها"المعاصرالعرييالأدبفيالتجديدأشكال"

البشتيفوزيالأستاذسرهاوأمينالأردنمنرضوانالدهعبد

ليبيا.كما

الدراساتمنعدداأيامخسةمدىعلىالؤتمرناقبزوقد

،(الاداب"تشروالتيالوفودأعضاءبعضقدمهاالتيوالأبحاثل

الوثائقي.العددهذافبئمغظمها

الشعرمهرجان

للمشاركةصنعاءإلىعدنمنالمؤذفرأعضاءانتقلوقدهذا

منعددأحياهالذيعثرالخامسالعرييالشعرمهرجانفي

وسورياوتونسوالأردنوالجزائروالكويتاليمنشعراء

وتنتنر.السوفياتيوالانخادوفلسطينومصروالعراقطلسودانوال

التيالجديدةالقصائدبعضالخاصالعددهذافي،(الاداب"

.المهرجانفيألقيت

الدائم:المكتبأعمال

العربوالكتابللأدباعالعامللاتحادالدائمالمكتبوعقد

برئاسةبصنغاءشيراتونبفندقالاجتماعاتقاعةفيلهاجتماعا

.العربوالكتابللأدباعالعانمالاتحادرئيسالكماليشفيقالأخ

وموازنته،،الاتحادخطةهذااجتماعهفيالمكتبناقشوقد

للأدباعالعامالاتحادحاللسان"العربيالكاتب،)بحلةوموضوع

الأساسيالقانونعلىطرأتالتيوالتعديلأتالعرب،والكتاب

.للأتحاد

علىمكلتبهاتوزيعللأتحادالعامةالأمانةأعلنتوفد

التالي:الشكلعلىالعامينالمساعدين

الخارجية.الشئونمكتب:الجزائر-أ

الثقافية.النتشونمكتب:لبنان3-

والنتنر.الإعلأمشئونمكتب:تونس3-

.الحرياتشئونمكتب:اليمن4-

التنظيمية.الشئونمكتب:فلسطين5-

للمؤتمرالختامىالبيان

فيعقد،م8191نوفمبر26/92منالواقعةالفترة"في

الموتمرالشعبيةالديمقراطيةاليمنصهوريةعاصمةعدنمدينة

بدعوة،العربوالكتابللأدباءالعامللاتحادعتنرلثالثالالعام

أجلمن:شعارتحتوذلك،اليمنيينوالكتارماالأدباءاتحادمن

:.ومناضلهتقدميةديمقراطيةعربيةثقافة

:-التاليةالكتاباتحاداتتمثلوفودالموتمرحضروقد

الأردنيين.الكتابرابطةء

التونسيين.الكتاباتحادء

الجزائريين.الكتابتحادال*

سوريا.فيالعربالكتاباتحاد*

.العراقفيوالكتابالأدباءتحادال*

الفلسطينيين.والصحفيينالكتاباتحاد*

الكويتا.فيالأدباءرابطةبر

اللبنانيين.الكتاباتحاد*

الجماهيرية.فيوالفمانينلكتابوالالأدباءرابطة*

.المغربفيوالكتابالأدباءاتحاد*

اليمنيين.والكتابالأدباءاتحاد*

الليمنصهوريةبشكرأعمالهالؤتمراستهلوقد

جهودمنبذلتهلماوحكومةوحزباشعباالشعبيةالديمقراطبة

شعبااليمنيةالعربيةللجمهوريةالشكروجهكما،الموتمرلإنجاح

الشعرمهرجادقلاستضافةاستعدادمرأبدنهمالقاءوحكومة

عتنر.الثالثالؤتمرأعمالانتهاءفورعقدىهالمقررعتنرالخامس

الأدباءاتحادلوحدةالصميميتقديرهمالموتمرونأبدىوقد

عدنفيالعامالمؤتمراستضافةأعباءولتحملهمالبمنيينوالكتاب

هوبشطريهاليمنيكوربحيثصنعاء،فيالشعرومهرجان

ومهرجانهم،مؤنمرهموراعيالعربوالكنابالأدباءمضيف

اليمن.لوحدةالممذولةالجهودالموتمرونوحيا



القوميةوالكتابالأدباءبمسئوليةالمطلقالإيمانخلالومر

وانتهى،الراهنالعرييالسياسيالوضعالمؤتمرناقش،والثقافية

دقيقةمرحلةالاننواحهالعربيةالأمةأنعلىالتأكيدإلى

التنرسةالامبرياليةالهجمةاشتدادعنناجمةالخطورةوشديدة

الدولمنكاملوبضلوعالاميركيةالمتحدةالولاياتبقيادة

فيبالمشاركةقرارها!خلالمنمجدداحملتالتيالاستعمارية

أغاعلىجديداتأكيداسيناءفيالجنسياتانمنعددةالقوةموامرة

مصالحهاوتربطبأمرهاوتأتمرالتحدةالولاياتفلكفيتدور

..واسرائيلالصهيونيةبمصالح

الساطع()النجممناوراتأدماحاصبوجهالمؤتمررأىوقد

نظاممنبدعوةالعربيةمصرأرضعلىمؤخراجرتماالتي

منمدبرةمرحلةعلىجديدامؤشراإلاليستمصرفيالخيانة

لعسكريلالوجودتثبيتإلماتهدفالمباشرالاميريكيالعدوان

والصومالوالسودانمصرفيالعسكريةوالقواعدالأمريكي

القياموإلىجهةمنالعربيةالأرضمنأخرىومناطقوعمان

الامبرياليةمصالحخدمةفيجديدةعسكريةباعتداءات

للأشنعمارالناهضةالعربيةالدولشوكةكسروإلىوالصهيونية

الاميريكيللتهديديومياتتعرضالتيالليميةالجماهيريةيبنماولا

منأشهرمنذإرهابهاانمنحدىةالولاياتحاولتوالتي،الصهيوني

أجواعانتهاكاستهدفتالتيالجويةالقرصنةعملبةخلأل

للسيطرةورفضهاصمودهامنوالنيلوسيادتهاالليبيةالجماهيرية

العربية.الأرضعلى7الاستعمارية

النظامإمعان،شديدةإدانةالمؤظكرأدانالصددوبهذا

منكلفيالعميلةالرجعيةالأدظمةوضلوعالخيانةفيالمصري

والمثقفينالشعبيةالجماهيروطالب،وعماروالصومال!السودان

منالعربيةالأرضوتطهيرالأنطمةهذهاسقاطعلىبالعمل

باليقظةوالمثقفينالنتعبيةالجماهبرطالبكما،والخونةاللعملاع

ديفيدكامبمؤامرةلتكملةالطروحةالتنروعاتتجاهالتامة

فهدمتنروعشماولا،بلغتهالذيالسدودالطريقمنوانقاذها

الوطنيالمجلسومقرراتالوطنياليثاقمعيتعارضالذي

سافرااعترافايعترفالذيبغداد،قمةموتمرومقررات

تعميدإل!3سدفو،العربيةللأرضالصهيونيالعدوباغتصاب

الأرضعلىالصهيونيةالاميريكية5السيح!اأمابمالطريق

بهتقومقدلماالتامةالبقظةضرورةعلىالموتمراكدوقد.العربية

موامراتمنالمنطقةفيالرجعيونوعملاؤهاالامبريالية

وتشجيعالاضطراباتإثارةإلىترميجديدةومخططات

منيالذيللاخفاقانتقاماجديدعدوانارتكابعلىاسرائيل

واستمرارفاسقمةمؤتمرلتعليقنتيجةاللسعوديالمتنروعبه

سوىحقيقتهافيلاتعنيالتيالاميريكيةالتسويةلتمريرالمحاولاتما

وبإلحاقالاحتلالبدواموالتسمليمالفلسطينيةالقضيةتصفية

الصهيوفي.بالكيارالعربيةالأرض

عنهأعلنالذيالاستراتيجيالتحالفأنالؤتمروأكد

نوعيتصعيدهوإنماواسرائيلالتحدةالولاراتبينموخرا

وبرهانالعربيةالأرضصكلىالامبرياليالامريكيللعدوانجديد

أساسياعدواتمثلالامريكيةالمتحدةالولاياتأنعلىجديد

15

وفرضالعربيةالتحررحركةاجهاضإلمايهدف،العرييللشعب

بشتىوصقاومتها،العربيةأمتنامقدراتعلىالمطلقةالهيمنة

والقضاءمنتوجاتهاومقاطعةمعهاتعاملأيمنوالحدالوسائل

التكتلأتماأشكالمنشكلأيوفضح،النطفةفينفوذهاعلى

ستارنختمنهامباشرغيرأومباشربدعمالمنطقةفيتتمالتي

تعاولنأيخطرإلىوالتنبيه،الأمنيأوالاقتصاديالتعاون

اللأواكسطائراتصفقةشانهوكما،معهانسليحيأوعسكري

العريي.بالمالالاميريكيالعسكريللنفوذتمويلسوىلي!ستالتي

المنطقةعلىالاميركيةالعدوانيةالحملةبينالموككرربطوقد

علىالعدوانيةلسيانتنهاأمريكاتصعيدوبين،جهةمنالعراصة

فيالباشرةناحيةمنشماشلا،أخرىجهةمنالعالميالستوى

زرعوفيالبتنريسللجنسالمببدةالنيوترودنفنبلةصناعة

الثوريةالأنظمةتهديدوفيالأوربيةالقارةفيالنوويةالصواريخ

دعموفي،والسلفادورونيكاراغواكوبافيالتحرريةوالحركات

ومنظمةأنغولاعلىافريقياجنوبفيالعنصريالنظامعدوالن

لاميبياوشعبسوابو

معالتعاونالعربالمثقفينوالكتابالأدباءالمؤنمروطالب

العاديةالجبهةلتمتينالعالمفيالتقدميينالكتابمنزملأئ!

الجديدالامبرياليالتصعيدمواجهةفيصفوفهاورصللأستعمار

-والحرية.السلامفيشعوبهوحقاللعا!أمنيتهددالذي

الاعتداءاتماسلسلةعندالعر!والكنابالأدباءوتوقف

جنوبفيالفلسطينيةوالخيهاتاللبنانيةالقرىعلىالصهيونية

مدينةقلبثبالسكنيةلأحياءلعلىالوحشبةوالغارات،لبنان

لسوريا،الموجهةالمتكررةاللصهيونيةواللتهديدات،بيروت

والطلعحت،العراقيالنوويا.لفاعلعلىالجويةوالغارة

منوغيرهاالسعوديةا!اراضيفوفالعدولطيرانالاستك!افية

التحدةالولاياتمنكاملبدعمنسعتمرالتيالاعتداءات

التأكيدإلماوخلصوا،الأواكسطائراتمظلةوتحتالاميريكية

الصهيونيالعدواناستمرارعنالناجمالوضعخطورةعلى

جذريةأكثرجديدةأساليببتبنيالعربيةالدولقياموضرورة

والحركةالفلسطينيةالثورةمساندةوغنرلأالعدوانمواجهةكب

الاليةالدعمأشكالكلوتقديمالعربيةوسوريااللبنانيةالوطنية

درءفيالصامدةالجبهةهذهاستمرارضانأجلمنوالعسكرية

حده.عندالعدووإيقافالعربيةالأمةعنالعدوان

بقيادةاللبنانيالشعبصمودخاصةبصورةالوتمروحيا

والموامراتالمستمرالصهيونيالعدووجهفيالوطنيةحركته

وتطورهوعروبتهلبنانوحدةتستهدفالتيوالدوليةالمحلية

الوطنيةالحركةبينالبطوليالتلاحمغالياوثمن،الديمقراطي

الفلسطينمة.والمقاومةاللبنانية

فيلشعبناالبطوليالصمودعالياتقديراالموذفرونوقدر

الأشكالحانمنعددنضالهبفضلاستطاعالذي،المحتلةالأرض

الصهيونيةالاميريكيةوالمحاولاتالذايخماالحم4!امراتاحباط

أساليبشتىاستخدمتالتي(المصريالنظاممع)بالاش!نرالس

الفلسطينيةالتحريرمنظمةعنشعبنالسلخوالترهيبالترغبب

ديفيد.كامبموامرةمعالتعاونعلى/وحمله



بالانتفاضةخاصجهبمالعربوالأدباءالكتابوأشاد

التعلقةشارونلناورةالتصديفينجحتالتيالأنجبرةاللبطولية

وبوجهالصهيونيةالقمعيةالاجراءاتواستنكروا،المدنيبالحم

الثقافةدعمضرورةإل!ونمهوابيرزيخا،جامعةاغلافخاص

الثورةصرحفيأساسياعماداباعتبارهاالمحتلةالأرضفيلعربيةال

.والصمود

فقدومزالقمخاطرمنالقادمةالمرحلةتحملهمماوانطلاقا

منوتوحيدهاجهودهمبتصعيدالعربوالكتابالأدباءالتزم

الحلولجميعرفضعلىوأكدوالإستعماريةالالهجمةمواجهةأجل

حقوعلىالفلسطينيةالقضيةتصفيةإلىالراميةوالمشاريع

لاستعادةالوسائلجميعاستخدامجماالفلسطينيالعرييالشعب

التحريرمنظمة4الوحيدالتنرعيممثلهوبقيادةالمقنصبةحقوقه

المستقلةدولتهوإقامةالمصيرتقريرحقولممارسة،الفلسطينية

الدولجميعالمؤتمرطالبالصددوبهذا..الوطنيترابهفوق

المساعدةوتقديمالفلسطينيةالثورةأمامالجبهاتبفتحالعربية

الهامشيةالخلأفاتبنبذالعربيةالدولطالبكما.لذلكاللأزمة

أجلمنقتصاديةوالا-والسباسيةالعسكريةالطاقاتجميعوحشد

فيجهدأيتمديدوعدمالأمبرياليالصهيوفيالعدوانمواجهة

الجانبية.المعارك

حقنا،الإيرانيةالعراقيةاللحرببوقفالموتمروطالب

القوميةالحقوقبجفطبماالسملميةبالطرقللم!كلةوحلاللدماء

الرئيسهطالعدولمواجهةوالطاقاتالجهودكلوتحويلالعربية

بموقفالموتمرونوه،والامبرياليةبالصهيونيةممثلاالعربيةللأمة

اللمطروحة.السلميةالبادراتاجميعمنالإيجاييالعراق

وقواهالمصريالعرييشصناصموددعمإلىاللمؤتمرودعا

وأشاد،والتطبيعالحيانةموامراتوجهفيوالتقدميةالوطنبة

كما،الجسيمةوتضحيانهوعروبتهبمبادئهوتمسكهالباسللنضاله

فيقوىدورمنبهتقوملماوالتصديالصمودجبهةدعمإلىدعا

منتكليفضأنالوتمرويومل،العاديةالخططاتمقاومة

.الاجالأقربفيالسلميةبالطرقالغربيةالصحراء

العملالعربيةالدولفيالوطنيةالقوىبجميعالوتمروأهاب

جميعتفمعريضةتقدميةعربيةوطنيةجبهةلتشكيلالسريع

فيوالثوريةوالديمقراطيةالوطنيةوالتنظماتوالقوىلأحزابال

عامةتعبئةخلألمنكلهذلكيتمأنعلى،العربيالوطن

يتيحأنشأنهمنالديمقراطيةالحرياتمنجووخلقللجماهير

المواجهةمعركةفيومنظمةواعيةمشلركةتشاركأنللجماهير

أدطيجبالواجهةفيالناقصالبعدهذاأنوأكدوااللعدو،مع

والأدباءالثقفينقبلمنكاملةوبمشاركةبسرعةيستدرك

العرب.والصحفيينوالكتاب

عضويجزءهيالعربيةالتحررحركةأنالمؤتمرأكدوقد

شبهاولاالصديقةالدولوحيا،العاليالتحررحركةمن

وكذلكالسوفياتيالاتحادطليعتها،فيالاشتراكيةالنظمومة

التنظيهاتوسائرالانحياز!كلدممجموعةفيالتقدميةالدول

.العادلونضالناقضاياناجانبإلىتقفالتيالثوريةوالحركات

***

الجوانباستعرضتلجانثلاثالموتمرعنانمثقتوقد

:-التاليالنحوعلىوذلكالراهنةالعربيةلثقافةلقضايالالختلفة

مواجهةفيتطورهاوآفاقالراهنةالعربيةالثقافةلجنة-

الثقافي.الغزو

الديمقراطيةأزمةمواجهة/فيودورهمالثقفينموقعلجنة-

العريي.الوطنفي

/المعاصر.العرييللأدبالجديدةالرؤيةلجنة-

"،،

ومواجهتهاالراهنةالعربيةالثقافةبقضيةيتعلقوفيها:أولا

الثقافي.للغزو

منوجههيبما،تتعرضالقومية4ثقافتناأنالمؤتمررأى

وايديولوجيةثقافيةهجمةإل!-،العربيةالقوميةالقضيةوجوه

ألصهيونيةلامبرياليةالوالهجمةفقتتوا،شرسةصهيونيةامبريالية

العربية.والقوميالوطنيالتحررحركةعلىالشاملةالرجعية

الشخصيةتذولمجا،الختلفةبأشكالهاالهجمةهذهوتستهدف

ثقافتناأمامالتطورافاقوسدالعدميةوغرس،لأمتناالثقافية

لعلأقاتالايديولوجيةوالمضامينلذنوجهاتبإخضاعهاالعربية

الامبريالية.السيطرة

اللثقافيالغزوطابعتتخذالتيالهجمةهذهأد!الؤتمرورأى

اقتصاديةوبنىقواعدإلىعملهافيتستند،المباشروغيراللباشر

مواتيةأرضيةتشكلمحليةعربيةفكريةسياسيةاجتاعية

لاستنباته.بلالغزوهذالاستقبال

للثقافةالجديدةالرؤيةأنالموتمرأكدالصددهذاوفي

الامبرياليةضداللنضالبقضاياالالتزامتفترض،العربية

الاقتصادية-مستوياتهجميععلىالتخلفوضدوالصهيونية

مكرساواقعاأصبحتالتيالتجزئةوصكحدوالثقافيةوالسياسية

قطر-كلفيالسلطويةالبنىأفرزتهاالتيوالقوانينالدساتيرفي

3.عريي

والكتابالأدباءالتزامتعميقضرورةعلىالمؤتمروأكد

ثقافةنحوالمؤتمر:شعاروتمثللموالوعيالمعرفةبنسرالعرب

الانعزاليةالثقافةجهةموافي:ومناضلهتقدميةديمقراطيةعربية

العرييالانتماءوفصمالعربيةثفافتناوحدةضربتحاولالتي

.اقطارهبعضفيالعرييالإنسانهويةواضاعة

المؤتمر:يوصيذللثمنوانطلأقا

شاملةعرببةثقافيةاسهـترانجيةصياغةعلىالعملا-

الرجعيةوادواتهالصهيونيالامبرياليالغزولهذاتتصدى

وعن..والقوميةالوطنيةثقاقنناعنالدفاعفيوتجابهه،المحلية

ضرورةالاعتبارب!ينوتأخذ،الديمقراطيتطورهامسار

المعاصرةالمتطلبا!تامعوالتفاعلالشعوبثقافةعلىالانقناح

الثقافي.والانغلافالتقوقععنبعيدا

مسألةالفاعلةالاستراتيجيةهذهمثلصياغةإن3-

النشاطيسود،الديمقراطيةمنكاملمناخظلفيإلا،مستحيلة

ومع،الثقافةقضايامعالتعاطيفي،العامالعرييالثقافي

الهيئاتومع،والروحيةالماديةوقضاياهمالمثقفينجسهول

ا-59الصفحةعلىالبقية
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العربية.الديمقراطيةالثقافيةوالموسسات

الدعموتقديم،فلسطينفيالعربيةالثقافةعنالدفاع3-

التعليمموسساتعنوالدفاعالخنلةالأرضفيلأدبائناالكامل

الصهيوفي.القمعوجهفيالأخرىالثقافية،والمؤسساتالعالي

ضدمصرفيالعريي9نيالثقاللصمودالكاملالدعمتقديم-4

بالتعامليقبلمثقفأوكاتجاكلتقييموإعادةالتطبيعموامرة

منهالوقفومراجعةالتطبيعسياسةمعأوالصهيونيالعدومع

التعليمية.البرامجفي

،لبنانفيالعربيةاللثقافةعلىالانعزاليةالمؤامرةمجاب!صة-5

الايديولوجيةالتياراتومواجهةتزويرها،فيومحاولاتها

العنيةالاتحاداتومساعدة،الكافيبالحزمالاقليميةالانعزالية

لثقافي.الالغزوتياراتضدتخوضهاالتيالباشرةالمجابهةضوءفي

عالمية،ثقافيةواتحاداتومنظماتالاونيسكومطالبة6-

تدميرإلىوالراميةالمدبرةالصهيونينالكيلسياسةباستنكار

والطالبة،لفلسطينالعربيةالثقافيةوالشخصيةالعربيةالثقافة

فلسطين.فيالعربيةوألاثارالثقافيالتراثبحماية

القضيةجوانبمختلفتعالجفكريةندواتعقد7-

والثقفينللجماهيروالديمقراطيةالحريةقضيةشبهاولاالثقافية

والتطبيع.الثقافيالغزومواجهةوقضية

العربيةالثقافةخدمةفيوالاتصالالإعلأموسائلوضع8-

الثقافيةللذزعاتللترويجالوسائلهذهاشنغلالووقفالوطنية

والمشبوهة.المعادية

ه!له،

الديمقراطية،أزمةمواجهةفيالثقفيندورناحيةمن:ثانيا

مشكلةصلبفيتكمنالديمقرالطيةالأزمةأنالمؤتمررأى

العربيةوالجماهيرالطليعةمثقفيمعاناةوأنالعرليةالثقافة

الحقوقعلىالمتزايدالاعتداءبسببيومبعديوماتتفاقم

يوصيذلكمنوانطلاقا4العربيةالبلادمعظمثبالديمقراطية

الموتمر:

الصادرةالحرياتعنالدفاععملياتوتنطيمتنسيق-ا

يتعرضونالذيناللكنا!قضاياوتبنيالعربيةالساحةعلى

شرف!لائحةبإصدارويوصي...لأسرهمالمعونةوتقديمللاضطهاد

أوسمعونتصرهاعلىالعربيةالسجونفيالعتقلينالثقفينقوائمتفم

عامتقريربتقديمالعامةالأمانةإلزامعلىويؤكد،ممكنلطاق

وتقديم،العربيةالأقطارمختلففيوالكتابلأدباءأوضاععن

منوالمحرومينالخروجمنوالمنوعينالموقوفينباسنماءكشف

منوتمكبنهمحهمسرالاطلاقعلىالجادوالعمل،المدنيةحقوقهم

والنتنر.القولوسائلكلختلفوفنهمادبهمممارسة

منتتألف،الخارحفيدوليةلجنةقامةلإالعملضرورة3-

الثقفينعنللدفاعالفلسطينيةوالقضيةللحريةمناصرينكتاب

منلهيتعرضونماجهةموامصالمحتلةالأرضكبالعربوالكتاب

والقومية.الوطنيةللهويةوطمسومصادرةاضطهاد

بالمزيدالعربالكناببينالتعاونتطويرعلىالعمل3-

مبادرةأيةومباركة،الأنشطةوتنسيقالتبادلتقويةمن

هذافياليمنيينالكتابتجربةمنوالاستفادةلتوحيدها،

.المجال

فعالااسهاماالعربوالكتابالمثقفيناسهامبضرورة4-

باعتبارهاالكثيرةومؤثراتهاورواسبهاالأميةضدالمعركةفي

الثقافي.والنمواللوقيطريقفيرئيسيةعقبة

العربيالكاتبشرعيةيتضمنثفافيميثاقاصدار5-

والقوميالوطنيالمستويينعلىالقطريةالاتحاداتبهتتعامل

/.بهوتلتزم

خاصةا-هميةالشربإيلاءالعامةالأمانةالؤتمريوصي6-

والمشارلغوالفكريةالأدبيةالؤلفاتوترويجبطبعوذلك

الوطنفيطيالديمقرالالتقدممسيرةتخدمالتيالهادفةالثقافية

العريى.
**

صر:المعلالعرييللأدبالجديدةالرؤيةناحيةومن:ثالثا

عاملقوميأدبهوالعرييالآدلاآنعلىالؤتمريؤكد-ا

وأدقطيء،ديمقراتقدميتحرريأساسعلىالعربيةلوحدةالجللأ

العربيةللوحدةأساسايشكلوتمتينهالثقافيةاللوحدةالتوطيد

علىبوكدكما،والانعزاليةالفرعونيةلنزعاتالولمجابهةالسياسية

الثقافيةالحاجاتيلبىأنيجبالحديثاللعرييالأدبأن

فها.واهدالبقضاياهايلتزموأنللجماهير

الأصيل،العرييالنتاغتشجيع!كللىالاتحاديعمل3-

ومع،والفنالتنوعومعالفنيالابداعمعالالتزاموترافق

العالم.أدبفيوتقدميانسانيهوماكلعلىالانقناح

بماالعرييالتراثمنالاستفادةبضرورةالمؤتمريوصي3-

القوميةقضاياهابخدموبماالمعاصرةالأدبيةتجربتنايغني

..والتقدمية

بلورةبهدفالعرييالنقدحركةبتشجيعالموتمريوصي4-

مختلفكماوالاستفادةالوسائلبمختلفومناهجهمقاييسه

علىقادرايجعلهبماالمتقدمةالنقديةوالأفكارالتجارب

انقطاعدودسامعهوالتعاملىالأدييالانتاجتطوراتمعالتجاوب

.النقديتراثناكما

المؤتمريوصيالعربيةاللثقافةقوميةنخقيقبابومن5-

النتاجاتوسائرالكتابوتبادلللثقافيالتبادلحريةبتأمين

العاملأتوتسهيلعنهاالرقابةوازالةوالفنيةوالأدبيةالفكرية

بها.انمنعلقةوالنقديةالجمركية

النشردورالتزامبضرورةالؤتمريوصيالشرمجالوفي6-

الناشرينانخادطريقعن،الثقافيةالعامالقطاعومؤسسات

وسائرالكتابعلىوتاريخهاالطبعةرقمبتثبيتالعرب

إلىالكتنابوصولبتأمينيوصبىكما،بالنثراللمتعلقةالمعلومات

الأسعار.بأرخصرالجماهيرمنقطاعأوسع

اشنصدارعلىالعربيةالحكومات-ميعالموتمروبجث7-

تنفيذلضانوذلكالولفينحقوقبحفطالتعلقةالتتنريعات

.الشأنبهذاالمشتركةالعربيةالاتفاقية

بأدبالاهتهامبضرورةالسابقةتوصياتهعلىالمؤنفريؤكد8-

العصر،روحمعانمنفاعلةشخصيتهملبناءللهادفالأطفال

نختفيصالتيالمشبوهةالوثراتمنالامكانجههدوتخليصهم

مسئولة.لاتجاريةأومعاديةجبهاتورائها
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