
هيصربغلرالبرشإواؤوبرباغصؤضراوقا

الثالثبينالعاصمةالجزائرفياقيم

الرابعالعامالمؤتمر8491اذارمنوالسابع

ومهرجانالعربوالكتابللأدباءعشر

الشعر.

فيالمؤتمراتقاعةفيالؤتمرافتتحوقد

عضوباقيعلأمبوالاستاذالأممقصر

بالكلمةالعدلوزيرالسيابدالكتب

التالية:

:والسيداتالسادةأبها

رأسه!وعلىالسياسيةالقيادةباسممؤتمرآأفتتحأنيسعدني

وانها،للحزبالعاموالامينالجمهوريةرئيسجديدبنالشاذليالاخ

أرضعلىالعربوالادباءبالكتابتجمعناالتيهذهسعيدةلناسبة

لمؤتمرهم،باحتضا!هاوتفتخربوجودعمتعتزالتيبلادناعلصمة

ونزلتمأهلاحللتمبلدآوفياخوانمبينالاشفاءأيهابمفمرحبا

سهلأ.

والذياليوممنابتداءتعقدونهالذيعشرالرابعمؤتمرآإن

والاعلأمالثقافةبينالعربيالادبموضوعالىيتعرضفيهايتعرض

العربيالوطنمنبقعةكلمناأكثربالجزائرجماهيرناعليهتعلق

ميدانفيسواءلشاغلهاالناجعةالحلولمنهوتنتظركبيرةآمالا

لغزوعرضةيزالانلاميدانانوهماالاعلأمميدانفيأوالثقافة

مصالحهلخدمةوتسخيرهماوالاعلأمالثقافةعلىالهيمنةيقصدأجني

للمسخيعرضهابماالوطنيةوالقيمالتقاليدعلىالتأثيرويريد

هذافييسخرهاالتيوالبثريةالماديةالوسائلوان،والتبديل

كتابنالهايكئلملواًهدافهبلوغمنتمكنهبأنلجديرةالسبيل

بكلالاستعماريالغزوعرفتالتيالجزائروانبالمرصاد،وأدباؤنا

قرنطيلةوالتغريبالتجريدومحاولاتورزايابلأيامنتضمنهما

التيالمحاولاتهذهأمامالايديمكتوفشعبهايبقلمقرنوربع

شخصيتهفيوالذوبانشخصيتهمقوماتعلىالقضاءهدفهلكان

قوةمنلديهكانمابكلدفعهابلمغتصبيهشخصيةفيوالذوبان

منتصراالمعركةخرجمنأنالىسلأحمنيملككانماوقاومهالمجل

آيةتحميهاالسيفايةرأيناوهكذاظافرا،اصالتهعلىوبالمحافظة

ولمالطاهرةهذهألارضالقذرةالستعمرئأقداممنذوطئتالفلن

كانالذينالمبثرينوالرهبانالمعلمىيئصنجحافلهالاستعمارنغن

دروسهبالادهانمكاناتلقفلىالفكريأستيطانهفيعليهميعول

أحفادمنأنهممنبمدارسهالجزائريينللأطفاليلقنهاكانالي

ولمتثبتالفرنسيةهيفرنساولغتهمهوالأموطنهموانالغوليين

أواستعدادالتجنسعلىالأماقبالأحلأمهفيالبينالحقأمام

بذلتهماكلرغموتهجيرتنصيرمنيطويهمابكلللتفرنسأفرادها

وتحريفوالدتللغةالمحاربةأساليبمنألاحتلاللمطات

تغنولموالسلوكاتالعاداتمنالدخيلواقرارالتاريخ

الخاصةقوانينهولاالجرارةجيوشهالاستعمار

للعلماءوقهرهارهابهفيعليهايعتمدكانالتيالجائرة

بقاءفيالفضلاليهميرجعالذ-ئالمفكرئوكلىوالادباءوالكتاب

غيرلغتهعلىغمورابعروبتهمتشبثابديهمتمسكاالجزائريالشعب

النواديفيحدادلألسنتهميطلقونكانواالذسنفهملقيمهتارك

لالاحقهمهوبأذىمبالينغيرالأعاديعلىساماأقلاعهمويرسلون

أبناءمنحقاانهم.طالأمالزمنقصرداخلوههمبسجنولامحالة

لاننسوانالخالد-ئبينمنالتاريخفيكرهمالذئالبررةالجزائر

أولمنالثوريةالمسيرةواكبتالتيالحماسيةالقصائدتلكننس

اللحونوأصحابمنهمالفصحاءالقادرعبدالاميرشعراءمععهدها

المقالاتتلكننسىولا،التحريرمعركةأبطالمعايامهاأعزالى

سيهالاالسياسيةمرحلتهافيالجزائريةالمقاومةبهاتميزتالتيالؤثرة

الخانقةالحدودصداهاخرقوالىالقرنهذامنالثلاثيناتبعد

لاكمامأعاتها،علىالمتفرجالعالمالىالمجاهدةالجزائررسالةشبلغ

وفيناشئونكتابتأليفهافيبرعالتيالمعبرةالمسرحياتتلكلنسى

يسيرونالجزائرفيوالادباءالمثقفونيزالولا،ملهمونفتيةتمثيلها

محيطهلوفيالرفيعمدلولهافيالذاتبناءأجلمنالنضالدربعلى

بالانسانالنهوضأجلمنالنضالدربعلىويسيرونالاشمل

ولاالسياسيللاستقلالمعنىلابأنهمنهمايمانا،والعربيالجزائري

كانتومهما،الثقافيبالاستقلالمصحوبايكنلماذاالاقتصادي

والخلفاتبالرواسباغتراراأووغصباتقليداالاستقلالذلكتبعية

الستوىرفعفيشكدونيساهمالثقافيالميدانفيالثوريفالديبم

والايديولوجيةالنفسانيةالشروءيدعموبالتاليللشعبالفكري

.والاقتصاديالاجتاعيوالتطورالوطنيللأستقلالدعماوالسياسية

يستعمليعدفم4منهجهغيرالجديدالاستعمارانتعلمونانم



العسكريالاحتلالعندقبلمناعتمدهاالتيالاساليبنفس

وتفكئرهم،الشبابعقولعلىليستوليالثقافيالغزومنهجيةفاختار

العربي،المثقفعاتقعلىاللقاةالمهمةعظمةتتعينهناومن

وانمافحسبالفكرعمالمنعاملأبوصفهلا،العربيوالاديب

عبرالامةجوهرالىتنفذببصيرةيتمتعخلأقاحرافردابصفته

بكلالغزوهذافيقاوامستقبلياعبرالغيبحجبوتخترفتراثها،

.الدفاعوسائل

الاوفاععنمنعزلامجردابناءنظرنافيليستوالثقافة

والثقافة،يتجزألاكلهيبل،وألاقتصاديةوالاجتاعيةالسياسية

الاصيلةالقيمتتبنىالتيهيالعربيةلامتناننشدهاالقالصحيحة

منظموسايجادعلىتعملالتيالمفاهيمعنتدافعكماعنهاوتدافع

والثقفينوالادباءالكتابووجدانأعماقمافييتشكل،عميق

كيانوتعزيزالتراثوحفظالشخصيةمقوماتتوفيرعلىويحرص

وأدباءناكتابناأنفينشكولاالاجتاعيةالأوامروتقوية،الأمة

واعتزاز.فخربكلالمسؤوليةهذهسيتحملون

ملتزماسياسيلمواطنابكونهيتميزالعربيالأديبدوران

لهخلأقافرداوبكونه،ووطنهلأمتهالزمنيةالمرحليةبالاهداف

الأمةلتطلعاتوالاستجابةالداخليةبحريتهالاحتفاظعلىقدرته

منطقةعلىمحصورةغيرالحضارةاننعمواننا،وتراثهامزاجهاعبر

اليومالبشريةوتسعىوالشموليةالعاليةطابعفلها،العالممنمعينة

التكاملىالكلمنجزءالعربيوالعا!التنوعفيالوحدةلتحقيق

نأنحنوعلينالكلهذاداخلخصائصهعلىيحافظأنوعليه

ايجابيةبطريقةالوطنيةثقافاتنالنخدمون!ثاطبجدجميعانعمل

ونضمنالصاعدةللأجيالىالزاهرالستقبلنضمنفنطوبذلك

التاريخيةالمسؤوليهمستوىفيوتكونبالحوارالمثقفينبينالتفاهم

والتاريخ.ادهأمامبمانضطلعالتي

فيالمؤلفاتمنالكثيريتركوااالجزائريينوالأدباءالكتابان

لمجه!يمليهكالطبماأنفسهمشغلوا33لاالاستقلالقبلمافترة

سلاحاكانتوأقلامهمكفاحاكانتحياتهمان،ادنضاليوأجبهم

ناهيممؤثراكانماالخطابةومنمعبراكانماالكتابةمنفتناولوا

بنالحميدعبدالإمامالاستاذبالجزائرالاصلأحيةالنهضةإمامأن

يدهعلىتخرجالذيوهوبالشهابمقالاتهالامكتوبايتركلمبادي!

معالامركانوهكذاوأبنائها،العلماءجمعيةأعضاءمنالكثير

قاطبةالعربلهيشهدالذيالابراهيميالبثعيرالشيخصاحبه

وقد،بالبصائرمقالاتهالامحفوظايتركلمحيثواذباعبالمكانة

علماءناانالبصاشربعيونيمرفكتابفيالاستقلالبعدجمت

منيملكونكانواماكلأعطوهاالثورةمعملتزمينكانواوأدباءنا

الىينصرفواوانصرتهافيوتفانواخدمتهاعلىحياتهمفعكفواملكة

واسترجاعهااستقلالهاعلىالجزائرحصولبعدالاوالتأليفا!تابة

العربيبالوطناخواخهماأقلأمالىأقلأهمضاميئمجدهاوسالفسيادتها

محرماممنوعةكانتبعدمامكانتهاالعربيةاللغة!فاسترجعتالكبير

عرشهعلىبلأدنافيالعربيالادبوتربع،وتعليمهاتعلمهاأهلهاعلى

بمختلفاللسانالمربيةالمؤلفاتوبداتالاستعنمارعنهزحزحهالذي

وتنوعتالصحفوتعددتالمكتباترفوفعلى3!امكاتآخذأنواعها

بذلتهمابفضلالثقافيالفراغمنيشكولاالقارىءوأصبحالمجلات

الانتاجلتشجيعوسائلمنسخرتهومااليدانهذافيالدولة

الوادمنبالكتلاعتبرتاغاحقوالفنيوالثقامطالفكري

فييصبحكياليزانيةمنبالدعمسعرهايستفيدالتيالأساسية

بنالشاذليالاخرأسهاوعلىالسياسيةالقيادةوانالجميعمتناول

المتميزبالدورلشاعرةللحزبالعاموالامينالجمهوريةرئيسجديد

وهذا،ثقافيةتبعيةكلعلىالقضاءفيوالاعلأمللثقافةيعودالذي

الركزيةاللجنةعلىالثقافيةالسياسةملفتعرضأنالىدفعهاما

مجالايتركلابماأبعادهاحددتالتيالوطنيالتحريرجبهةلحزب

دوربفتحالثقافيةالنشاطاتكلتشجيععلىوأقدمتللغموض

بعضفيحهطبلفحسبعواصمهافيلاالولاياتمختلفعبرأللثقافة

أماممفتوحةتكونبمكتبةبلديةكلوبتزويدوقراهامدنها

كلعبرالاعلأمشبكةتعميمجانبالىوغيرهمالشبابمنالراغبين

فساعدوالرئيةوالمسموعةالقروءةبوسائلهوالنائيةالقريبةالمناطق

تقامالتيالناظراتوانالسكانلدىالثقافيالستوىرفععلىذلك

وثاشتهالسموعةأمواجهعلىالاعلاميبثهاوالىالثانوياتبين

أموأجعلىيقرأوماأسبوعكلفيمرةالدراسيةالسنةطوالالرئية

وزارةتصدرهاالتيالثقافةبمجلةينقلأوالناشئينأقلأممضالاثحر

لاكبرالجزائريةوالمجلأتالجرائدصفحاتعلىيقرامااوالثقافة

منخرجقدالشابةفئتهخاصةالجزائريالمجتمعأنعلىدليل

الىطريقةوشقالاستعمارزمنعليهمفروضاكانالذيالتخلف

علىالادبياليدانوفيالعمومسبيلعلطالعرفانميداننيالامام

.الخصوصسبيل

والسيداكأ،السادةأيها

العربقضاياعنوالمدافعونالشعلورافعواللواءحاملواننم

القوميةلنتهارسالةتتموبمالعربيةالامةشأنيعلوبنن،المصيرية

المقاتلمنوقدراشرفابأقلليسالميدانهذافينضالموان

ولت!نجهودآواجمعواتضالنمفواصلواالقتالساحةفيبسلأحه

بعدجيلاألمصيريةألقضيةعنبالدفاعألادبيةألرسالةتبليغ!!أيتم

جيل.

معقدةبأزمةيرالعربيوالعالمينعقدعثرالرابعمؤتمرآان

الصيريةوقضاياهالأهميةوبالغةخطيرةوانعطافاتتغيراتويشهد

جرحهايدمييخزاللاالمغصوبةفلسطينفقضيةمطروحةتزاللا

علىللصهاينةكبيرادعماتقدمالعالميةوالامبرياليةعربيكلقلب

تنفعوهلبالادانةالدوليةالهيئاتوتكتفيإ،العامنومسمعمرأى

عربي،هومالكلوالاحتقارالتعنتطبعهمعلىيغلبلقومألادانة

لتغيرتوالعدلالحقبجانبمجزموقغتالحنظماتهذهانولو

عربيةقضاياوفيالقضيةهذهفيولكن،العربيالمشرقفيالأمور

لفرضوطاقاتناثروتناوعلىأنفسناعلىنعتمدأنينبغيأخرى

.الحسبانفيونؤخذقولنايسعوعدئذلناالمناسبةالحلول

الجزائريينالكتاباتحادرئيسكلمة

الزبيريالعريي!دالدكتوروألقى

لتالية:اءيينالكل!ئرالجزبالكتاداتحاارئيسى



عليهيقعأنالجزائريينالكتابلاتحادبالنسبةعظيملشرفإنه

السادسالشعرومهرجانعث!رالرابعالمؤتمرلاستضافةاختيارآ

الكلمةومناضليالقمجنودعنأنوبأن،شخطنيآ،ويشرفني،عشر

فيبموأرحب،الخالصةبالتحيةجميعااليمفأتوجه،بالجزائرالحرة

الذيالواجبتأديةعلىزيادة،تمكنمطيبةإقامةلممتمنيابلدآ

ومن،أشقائممعالعلأقةوتوثيقالصلةتمتينمن،لأجلهجئتم

جميعفيالعظيمةنوفمبرثورةمنجزاتعلى،كثبعنالتعرف

هذهتواجدهمفانالعاشر،المؤتمرفيشاركواالذيناما.المجالات

فيقطعناهاالتيالجديدةالخطواتبتقييملهمسيسمحبينناالمرة

سنوالا.عشرحوالي

جزيلمنمواحدكلأشكر،كذلك،فإنني،أحييموإذ

والمشاغلالثمينبالوقتوتضحيته،السفرمتاعبتحملهعلىالشكر

الهامةالقضايامعالجةفيالفعليةالمثاركةسبيلنيامخاصةاليومية

الامةبحياةوثيقةصلةعه!هيوالتيأعمالنا،جدوليطرحهاالتي

.الأصعدةمنكثيروعلىمكانمنأكثرفيالجريحةالعربية

ناالواعيالعربيالانسانعلىالسهلمناننعتقدلا،نحننعم

يعيشالذيبالمحيطاوالخاصبوجودهيتعلقسوضوعاييدرس

هذاعلىالمفروضالمزريالوضعالى،بإيجازولوالتعرضدونفيه

العربي.بالوطن،تطاولااوتجاوزانسميهالذى

الأدبلموقعمناقشةكلبأنلأذكرأستسمحم،المنطلقهذافمن

بعيناخذنااذاالاكاملةتكونلنوالاعلامالثقافةمئالعربي

ذلك،،العربيةالبلادكافةفيوالايديولوجيةالفكرواقعالاعتبار

يضعالذيالخلاقالفكريفرزالذيهوكاناذاالادبان

الىهي،مهيمنةتكونعندما،الأخيرةهذهفإن،الايديولوجيلت

،العلومومن.والتطورالازدهارمجالاتللفكروتوفروتؤثرتوجه

منلهاتوضعالتيللسياسةيخضعانوالاعلامالثقافةان4كذلك

معينة.لإيديولوجيةوفقاالحاكمةالأنظمةطرف

مدىفييكمنالرئي!يالمشكلأنلنايبدو،الأساسهذاوعلى

خاصة،بصفة،والاديبوالمفكر،عامةبصفة،العربيالمثقفقدرة

الاعتقادفيالتاديلأن،المهيمنةالايديولوجيةفيالفاعلثيرالتأعلى

نوعخلقالىالايقودنالناخرشيءوالادبشيءالسياسةبان

منتعانيهوماالواسعةالجماهيريهملالذيالقصورادبمنجديد

والجهلالالافقدهاصغيرةلطبقةملهاةمنهامجعلاوومثاكلهموم

وطني.حىكل

نايجبالعربوالكتابالادباءفانوضوحا،اكثروبعبارة

مواقعاحتلالمنتمكنهمالتيالموضوعيةصسفالظهملانؤيخلقوا

حتى،العربيةالانظمةكافةفيوالربطالحلمناصباي،الصدارة

الذيالعربيةالامةمستقبلبناءفيحقيقةالاسهاممنيتمكنوا

.والاستغلالالاستبدادانواعككمنخالصانريده

بالدورالقيامعلىقادرانالاصيلوالمفكرالحقيقيالاديبان

والسياسيالثقافيمستواهاورفعالجماهيرتكويئعمليةفيالريادي

همزةيشكلاناغمامالعجزاتصنعاجلمن،ذلكبعد،تعبئتهاوفي

وحكامها.الثعبيةالقواعدبينالوصل

كيفعرفنااذاالاتأديتهايمكقلاالخطيرةالوظيفةهذهوان

علىموقوفذلكأنومعلوم.والشبابوالفلاحينالعمالثقةنكسب

التعبيرفيوالصدقالشجاعةأهمهاالخصالمنبمجموعةتحلينامدى

ثانية.جهةمنالتنمويةسياساتناترجمةونيجهةمنطموحاتهمعن

ندركوان،السلطةبأدبيسمىماعقدةمننتخلصانعليناان

يساعدلاالجماهيرعنألانفصالمثلالاخيرةهذععنالانفصالبان

هناالتواجدولكن.وجهاكملعلىبرسالتهالقيامعلىالاديب

الثورةلخوضالمجاليفسحالذيوحدههوواحد،آنفيوهناك

علىقادرجديدعربيانسانلتكوئاليهااحوجناماالىالثقافية

الميادئءجيعفيالتحديمواجهة

توزيغفيوتتمثلمنهاالتخلصعلينااخرىعقدةوهناك

كتابنامنذاكاوهذاجبينعلىوالتقدميةالرجعيةلصاقات

قواناتوحيدالىفقطفيهنحتاجالذيالوقتفيوذلكوادبائنا،

اليالتخلفحادةلأنالشاملةالقنميةطريقفيالتقدماجلمن

وضعولأنالجهودبتضافرالاعليهايقضيلاجماهيرناعليهاتوجد

موضوعمعالجةوانالهاشيةالمثاكلكلعنغنىفيالعربيةالأمة

الينابالنسبةتشكلانير.بفيوالاعلأمالثقافةبينالعربيالأدب

المصطلحاتمنكثيرفيالن!ه!اعادةعلىيساعدناواسعأإطارأ

الفكريا،ستلابلمواجهةجديدةصيغةفيالتأملوعلىوالمفاهي

التصديعلىالقادرةالعربيةالاستراتيجيةوضعمنيمنعناالذي

.والاعلامالثقافةميدانيفيوالصهيونيالامبرياليللغزوبنجاح

الامةتاريخمنحرجةفترةفييأتيهذامؤتمرناانعقادإن

المفكرئطليعةممثلويجتمعاناطلاقاالمعقولغيرومن،العربية

دونكاملةاياماربعةطيلةويتناقشوافيتحاوروا:العربوالمبدعين

نادوناي،العربيةالساحةتهزالتيالساعةقضاياالىيلتفتواان

وفيالعربيةوالاراضيلبنلنفييجريومافلسطينلقضيةيتعرضوا

رحاهاتدورالتيالحربحقيقةيناقشوااندون،الغربيةالصحراء

.والعراقايرانبين

العربيالوطنمأساةأنيرونفانهمالجزائريينللكتابوبالنسبة

التيالديمقرلطيةممارسةمنوحرمانهبالانسانالاهنامعدمفيتكمن

بهاالخاصالقراراتخاذمستوىفيكاملةمسؤولياتهتحملمنتمكنه

المكثفةالاستعماريةالهجماتفيكبيرحدالىتكىناخهاكما.وتطبيقه

الانظمةفصلالىوالهارفة،خاصةوالثقافةالاعلأمعلىالركزة

حالةعلىللأبقاعالاساسيالثرروهوذلكلانجماهيرهاعنالعربية

الدائمة.والتبعيةوالتجهيلالاستغلال

الموتمرمنذخاصةلتخوضالحقيقةلهذهالواعيةالجزائروان

وثقافيةاعلأميةمعركف،الوطنيالتحريرجبهةلحزبالاستئنائي

:للحزبالعامالامينالجمهوريةرئيسفخاهة،شخصيايرعاهاكبرى

لأنالعركةهذهتنجحانفيواسعةوآمالنا.جديدبنالثاذليالأخ

الكامل.استقلالهتحقيقفيالجزائريالثعبنجاحيتوقفذلكعلى

وبأنواحد،العربيالوطنمصيربانتؤمنالجزائرولكن

فانناوعليه،والتكتلاتالاتحاداتعصريعيشاليومالعالم

ععلبرنامجوضععلىالمملالىالمؤتمرهذاخلألمنمدءوون

الاسيامعلىوقادراالشعبيةجماهيرناطموحاتمستوىفييكون



والديمقراطيةالحريةقواعدوارساءالجامدةالذهنياتتغييرفيبقوة

المجتمع.ترشيدممارستهاحقيقةعلىيتوقفالتي

بصوتواقول،ثانيةمرةبموأرحب،النجاحكللأعمالناأذنى

جديدةعربيةعلأقاتاقامةاجلمنالصادقالنضالعانر:صارخ

التغيير،علىقادرعربيانسانتكوفىاجلومنالمجالاتجميعفي

واستقلاله.حريتهعلىغيور

الجزائريالثقافةونريركلمة

وزيرمزيانالمجيدعبدالدكتوروألقى

التالية:الكلمةالجزاثريوالسياحةالثقافة

تمنياتمنزملائيبهسبقنيماالتيكلمتيأضيفأنيسعدني

يبخللمالذيالبلدوهوهذا،بلدآفيبموأرحببالتوفيق

ولا،العالمأممبينالعربيةالشخصيةإثباتسبيلفيوجهدعبجهوده

.اليومحقمستمراالجهادهذايزال

ثورةوكل،الفلسطينيةوالثورة،الجزاثريةالثورةلنعدوإننا

قلبالعربيةللأمةدامماطبيعيآتاريخياحدثاالعالميالاستعنمارضد

والكفاحالفكريللكفاحاننرىولا،الحياةوطمفي،حي

.بالسلاحالكفاحعنانفصالاوتمايزاي،بالأقلام

التناقضاتاوالعلاقاتفيسيبحثهذأمؤتمرناكانواذا

القضايابعضطرحمنبدلافانه،والاعلامالثقافةبينالوجودة

.الحاضرةالأجيالتهمالتيالأساسية

سياسياالمربيةالقضاياأمهيالفلسطينيةالقضيةكانتواذا

هي:اربعنقطيىلهاتبعاتلخصالأساسيةالقضاياهذهفانوثقافيا

الثقافية.الوحدةقضية-أ

الملم.كلغةالعربيةاللغةقضية-3

.والعقاثديالحضاريبالمنظارينالثقافيالغزوقضية-3

الفكريةهالحريةقضية-4

قدالمباشراا،ستعماشحصاشعنهارفعأذتيإلىضرةأجياكناإ-

وتغذتالداخليةتناقضاتهاوقدرت،العالميةبالمجنمعاتاحتكت

بمنظاروحاضرهاماضيهاوعرفت،المعاصرةالفكريةبالمكتبات

بالكثيرتطالبهذاأجلمنوهيفقطالتقليدبمنظارلاالمقارنة

العالمي.والتطورالصراعمستوىفيلتصبحوالرقيالابداعمن

ومناهجبأساليبالثقافيةسياساتنانمارسنجدناانويؤسفنا

وضعلقد،الأحيانبعضفيوالتناقضوالتردد،،بالخوفتتصف

الواحدةالعربيةالثقافةبيدالأخذعنطويلزمنمنذالاعلان

يثبتوناليومحقيزالونلامثقفينامنالكثيرولكن،الموحدة

الاقليعية،اللغويةالخصوصيات،الفنيةالمجالاتفيسيهاولابأقلأمهم

والواقعية.الحريةبدعوة

وكلنابالاستعمارعهدحديثوونحنالذإكرةتخوننالاأنيجب

تابعةالعربيةاللغةلجعللنارسمتالتيالدقيقةبالخطةعارف

تثبتعديدةلغاتعنهاتنبثقالتيالوسطىالقرونللاتينية

الىاللغويالشتيتمنوتؤديجديدةواقليمياتوطنيات

السياسي.التشتيت

معرضةنفسهاترىأنالصاعدةأجيالنايغيطالتعليممجالوفي

الىبالعربيةالذزولمعوثلأثيةازدواجيةبينمضطربةلتجارب

أروبافيالصغرىالأممكفاحنشاهدبينما،اللاعلميةالأداةمستوى

الوطنية.بلغاتهاعلستعليمكلفرضأجلمن

الثقافيالغزوعنعارمةبضجةتسمعالحاضرةأجيالناإنثم

الغزو.لهذاالتصديعنالمطلقعجزنابنفسهاوتشاهدالاجني

يريدونلانهمالسخريةيثيرونالصرفةوالوقايةالانغلاقفدعاة

يفتتاندماجالىيسعونالكليالانفتاحودعاة،لمجتمعهمالانتحار

الذاًنياًلانتاجضانيستطعونلاأنفسهمالتوازنودعاة،الشخصية

.التوازنهذاتحققالتيبالامكانياتونوعاكما

فيهاوينتظرمفكريهعلىيطرحهاالتيالجيلقضايابعضهذه

والناجحة.السريعةالسياسيةالمارسات

بأقلفيهاالكتابحظيكنلملأزماتكثيرةأمثلةالتاريخوفي

هيسياسيةنهضةكلانبلوالعسكرييئالسياسيينالقادةح!من

بدآتالاروبيةفالثوراتشيء.كلقبلوكتابمفكرتقضية

كتابلازدهرتثم،كتابابدأتاالاسلأميةوالحضارة،وكتابةفكرا

ومفكرت.

السباقمستوىفيليصيرالعرفيمجتمعناوتطورالسريعتحولناان

الذاتبقاءمعالعصربمكتسباتالصريغالاخذاليوميعني،العالمي

العلوممنالهيبةوقعتوكلنما،أساسيدورهناوللغة.الحضارية

لغاتمعالاتنسجملاسحريةشبهمجالاتأفهاعلىوالتقنيات

التخلف.مستوىالىبالمربيةالذزولسيقعفانه،أروبية

نقلمنالعصرذلكوعلماءالوسطىالقرونمترجويتهيبلم

وأكسبوافيهاالمبدعينمناًصبحواأنلبثواوما،اليونانعلوم

المعروفة.وقدراتهادربتهالغتهمبذلك

نأتعودنافكرورجالككتابإنناالحريةقضيةبشأنونقول

ولا،الضيقةالجوانبمنالفكريوالابداعالانتاجقضيةنطرح

كافةفيوالكتابالسياعيينبينالمتبادلةالأتهاماتىننسمعزلنا

العربي.الوطناًنحاء

الانجازاتعنمتأخرالفكريالابداعأنيدعيفالسياسي

تمنعهبأنهاالسياسيةالأنظمةيتهموالكاتب،والاقتصاديةالسياسية

بسببنحنوقةولكنهاموجودةالقدراتأنويديالابداعمن

تخنق.أنحقهامنالتفاهاتبأنالسياسييجيبهثم،القمع

مظاهرمنمظهراالاالنوعهذامنالجدالاتدوامةوليست

عالمأنهتعتقدماالىالقارةالأقلأمأننعمونحنالتطور.أزمة

فيموجودهومماأحسنمبتكراتعنإبداعهايتفتقلااطرية

نفسهوالغربةفيأومجتمعهفيالعربيفالكاتب.الأصليةمجتمماتها

الذكراتيسمىالذيالأدبمنالجزءهذايخصفيهاالاالكاتب

فيهاالراقيةوالكتابةالفكريالإبداعفقضيةأقلها؟وما،السياسية

العقباترغمونشاهد،متكاملحضاريمناخقضيةنرى

وانهالعربيةأمتنافييتكونبدأقارثاجيلاأنوالتناقضات

والعالية.التطورالىطموحاتهمعمتجاوباإبداعاسيفرض

حضاريةبطريقةالفكرقضيةطرحخلألمننرىلاوإننا



اجماعيإفرازدائمأهيالعقيدةبأنيقولمنرؤيةإجمالية

العقيدةأنأيضانرىبل،الواقعالىمشدودهحتميةوتصورات

التطورالىبالمجتمعوالدفعالواقعلتغييرنضاليفكريمجهودهي

والانتصار.والرقي

نتمنى،الجيلمنهايعانيالتيالثقافةقضايابعضباختصارهذه

علأجها.فيالتوفيقلمفكريناونتمنىبالاهآمكأظىأن

للاتحادالعامالأمينكلمة

الأمينعرسانعقلةعليالاستاذوألقى

الكلمةالعربللأدباءالعامللأتحادالمام

التالية:

علىالعربوالكتابللأدباءعشرالرابعالعامالمؤتمرينعقد

مجيدنضالتاريخعبرقدمتالتيالجساموالتضحياتالشهداءأرض

يتشكلالثرىهذ!ليكادحتى،والحريةألتحريرمذبحعلى،ومديد

ربهمعند!الأحياءاولثكبأنفاسيعبقالمدىوهذاأجسادا،

شو،وجودهعندفاعا،عريقشعبوتقدماتطلأئع*يرزقون

،ذلذلتوانعز،عزتان،وقيمولغةوعقيدةلحضارةانتهائه

.ومميزةمآيزةحضارةتربةفيثقافيةلشخصيةوتأمسيلأ

كتابمنألقصفحةوجهادهمأبنائهاوعطاءالجزائروأرض

الوطنأرجاءفىوالمناضلونالشهداءويكتبهكتبهالصفحاتمثعرقط

حروفمنالأيامطمستمامتون،ويجدونوالتضحياتبالدمالعربي

للصف.وتوحيدالجهدلتوحيدوسعياالأهدافلتلكتحقيقاتاريحنفم

وقتفيالمؤتمرانعقاد.عذايأتيأن،معاآنفيالمحزنوالؤسف

الخليج-ال!المحيظمنالعربيةالأرضعلىالانسانفيهيضيق

عليالفروضةبالقيودسمنهاشرالبلالاستعمارجيوشطردأنبعد

ارادةانحسارزمنوفي،للانسانالمشروعةالحقوقوممارسةالحرية

وممارساتسياساتبفعلالعربيةالأقطارمعظمفيوقواهالتحرير

الأنظمة.

احساساأكثر،العربوالكتابالأدبا،نحن،أنفسناونجد

العربيالزمنمذافي،المعاناةبنارواكتواءبالأزمةوشعورا،بالمأساة

مناوتختلجوندرلثوننطقونسمعنبصرأنناحيث،ومنهالرديء

التيالهياكلعدادفيعميابكماصمانكئوناًنلناويرادالضطئر،

،لساندونعصروشهداءحياء،بلأأحياء.الأرضعلىتدب

الأشياء.فيهاتحرقآنيةالناسويراها،رمادهايحرقهاوبواتق

ونسهم،بالحقلننطقضنمائرناوتقرعنا،الدروببنلتلهثوحين

مانحتارئالرعبحواجزونقتحم،التناومالمربيالضميرايقا!في

منالنبيلتينوالقضيةالرسالةأصحابالأحرارالتزامعلينايرتبه

سيوفناكلماتناحيثالكبرىفاجعتناعلىنقف،وتبعاتمسؤوليات

الدميفتتها،تحرقولاتحترق،والقبضاتالنصالخشبياتأصبحت

مالكثرةمصداقيتهاعليناأفسدتوقدالسفراتمنهايجددولا

علىزائفةانتصاراتمنوصنعت،كذبمنوحملتودجنتهجنت

كاذبةوعودنقلأوعيةأستعملتماولكثرةولأغاالأثير،موجات

الواقعبنارالكتوبةللذاتالأصدفالوجهشمسيكسفوملق

الواضحةالتطلعاتبيناالوةاتساعمدىعلىالواقفة،المعيسل

قواهمحصلةوبين،وامكاناتهقواهويتقرى،تاريخهيستقرىلشعب

النهاية.في

مصداقيةعليناأفسدتلقدشيثا،الكلمةلمتعنيمنيانعم

العربيةالسياساتسخرتهامالكثرةالوحيد،سلاحنا،الكلمة

ولتغذيةالضيقةالقطريةلتكريساعلأمهاوأجهزة،المتناحرة

كلمستبيحةوخداعهاالجماهيرعلىوالتزييفوالتباغضالتكاره

بهااعتزتالتي،والاسلاهيةالعربية،الأخلأقيةوالقدساتالمحرمات

تلكسفافيدبينيتلوىالعربيالضميرفأخذ،زالتوماالأمةهذه

سكتأنالى،روحمنبفيةفيهوتختلجآنا،ينشج،الأجهرة

مواضعوتتبلد،زمنبعدزمنايسمعانالىالسامعأمرفال،وسكن

علىنصالالجراحفيتكسرتحةط،لديهومعناهبالكمالاحساس

عادفما،يقالقدماكذبآسفاوأقريقالمايعنيهعادفمانصال

فييحركالشعرحةطولابثصر،سيلالىالشوارعيرولالخطاب

وطرا.انكلمةعصرسيقضيأووترااللقلب

أرضنافيوالنيام،الكلأماك!شخدامأمراليهآلىمماالمهربفأئ

ألقأبصارهمفيويطفىء،سقمعلىسقماالنومويزيدهميتكاثرون

منالخروجوكيفوتثاقلبتكاسلالتاريخيرفعهأصبحالذيالأمل

المصدقة،الصادقةالكلمةدائرةالىالصداقيةعنالاغتراباستلاب

فيوتجددأدرانهتزيلالضميرفيزوبعةتغذوالتىالمنقذةالكلعة

والاندفاعالرؤيةافقوتفتق،الشاعرميتوتحيىانعطبماالروح

.النضالدروبفي

علىأصابهاساأصابهاالىالكلمةسوىلناسلاحألاندركاننا

وسائلصارواالذمنبالكتلوبعضالحكاموسياساتالاعلاميد

فيفأسهموا،بالكلامالاتجارسوقاختارواأو،تطبيعأوتطويع

الىننتميوسلأحناأنناوندرك".،البترودولارثقافةانتاج

،وملكاتوضميراوق!عقلاالانسانتكوئفيتسهمالتي،الثقافة

وللباطل،لهواتباعاللحقورؤيةالتمييز،عليوقدرةومحاكمةمنطقا

فحسب.اجتنابهلاومقاومته

مدماكاأوحجرايضيفالذيالعماررجلالىأقربأنناندرلث

محققاذلكفعلعلىالقادرالانسانويصنعالحضارةصرحالى

يصنعحيمعنمارناولكن،عنهمفتشاأو،الغرضومؤدياالانسجام

لاقيهامتهايزةثخصيةعلىويحافظويجددهامعهايتعاملالحياة

فيوالاغتناءالاغناءجدليةاطارفيتحقيقاللتنوعوانمامتعالياتمييزا

وتفاعلها.الثقافاتتلأقيحقل

*استراتيجيةعنهأقولانيمكنماالىأقرباًنناندرك

الثوابتمعالتعاملالىاًقرب"للأنسانوالعقليالروحيالتكوئ

أقربأنناأي،المجتمعذلكتاريخعبرالمجتمعوفيفيهالمتأصلة

والكثفالتكوئمراحلفيالانسانالكائنمعالتعاملسدنةالى

تاريخ،متأصلةواضحةشخصيةضمنوالارتيادوالتجديد

نأنشعرولذاالاخر.عنأحدهمافصلهمايمكنلاوجغرافيا،

خلألمعيناتجاهفيالعامالرأييضعمتحركاجهازابوصفهالاعلأم

ومعاييرع،ووسائلهأهدافهوتتغير،معينغرضلتحقيقمعينةفترة

سياستهتتغيركما،والأشخاصوالظروفالمصالحبتغيرقيمهوربما



الاتصالالىأقربجهازهو،وزيرتغيرأووزارةتغيرتفكلما

اذاالانسانفيوالعاييرالثوابتيشكللاالذيالرحليبالتكتيك

سياساتفيوثوابتوانسانيةأخلاقيةقيممعالتعاملعنانفصلما

مط.وتكاملالمواطنمعالتعاملاستراتيجيةتمثلثقافية

واحدعريقوثقافيأدبيثراتالىننتمي،وكتابأدباءولأننا

ومع،جهةمناًلتراثهذامعثوريةورؤيةبوعيونتواكلموحد

لتغييرنضالهاونواكبفيها،جاهيرناوامالوتطلعاتالحياةواقع

نأفيكبرىصعوبةنجد،أخرىجهةمن،أفضلىبواقعواقعها

ونتمزق،لتبعأبواقاأوتبعا،فنغدو،الاعلامرياحبناتتلأعب

ريحاضعافوفي،الواحدالشعبتمزيقفيونسهم،الأقطاربتمزق

فلاحينمن!العريضةالشعبجماهيرألصقونجدها،وروحهاالأمة

،بعقيدةوتمسكهمأمةفيتماسكهمعننعبر،وشبابوكادحينوعمال

3دا،رحافيولدناالتيالحريةأجلمنونضالهم،وحدةالىوتطلعهم

.أحرارا

الثوابتبهذهوتمسك،النهجهذاعلىاتحادناحافظولقد

علىأصرولكنه،نحتلفةبأشكالمواقفهنمنودفعالأخلأقيةالقومية

وفيالقلوبفيويغرس،الأصواتتنخفضحينصوتهيرفعأن

عينفيالحلكةوتزداد،الأفقيسودحينالأملغراسالدروب

وجهفيووقف،ورموزهبمخططاتهالاستسلاموجهفيوقف،الشعب

ارادةتحريرأجلمنالنضالمتابعةعليوحرصالحرياتإستلاب

لأشكالالتواضعةبامكاناتهوتصدىالعدالةوتحقيق،الواطنين

.زالوماالثقافيالغزو

العربوالأدباءالكتابموقفبوحدةمعتزاأجدفيولذا

ومقاومتهمالأمةحياةفيواستراتيجيبنيويهوبماوتمسكهم

يجمعماالىتلتفتاعربيةسياسيةلممارسات،التمزيقلخططات

وتغتالونتفرجالدنالأعداءفيهيذبحزمنفيوينقذهاالأمة

الفازيةالجيوشأسرابالأفقفيوتحلق،ونسكتالمصيريةالقضايا

الكبير.وطنناربوعفيجديدةأعشاشعنبحثا

وإلانسان،وألحقواذوطنالشعبتختاربطليعةمعتراأجرفي

لاحداثيخططالذيالثقافيالغزوضدالثقافيةالجبهةعلىوتصمد

وضد،جهةمنالجاهزالمستوردالفراغولملعبالتشكيكالفراغ

انعزاليةثقافالامقامهالتقومداخلياالجبهةهذهتمريقمحاولات

الأمة،تاريخفيعابرةهيعمرتمهماأنظمةتخدممريضةقطرية

بقاءلالأنهلغيرهمالأمرسيؤولالزمنب!3امتدمهماوأشخاصا

.بالزوالعليهلمحكوم

التيتلك،المربيوطننافيالمتاسكةالجبهةبهذهمفاخراأجدني

القضاياتصفيةترفض،والمساومةوالاسشلأمالانهزامترفض

نأترفض،قطعانالىالناسوتحويل،الحرياتوانتهاك،الكبرى

البطونعلىالحزاموتشد،الحاجةعلىوتصبر،بأثدائهاقوتهاتكسب

ترتفعزمنفيبنيويةقوميةثقافيةمسؤولياتتحملفيبث!رفوتسهم

ادابا،الواحدوالأدبأمماالواحدةالأمةلتكونالدعوةفيه

وصلهعلىاعتادلاماحقبينهاتقطعأوطانا،الواحدوالوطن

نأجيدانعرف،انسانيتواصلىمنمتباعدةلاقوأممتناحرةأوطان

أفضلهي،الخصوصعلىمنهاوالرئيةالمسموعةالاعلأمرسائل

الأمية،ليلوطاةتحتتئنالتيالعريضةالجماهيرمعالتوا!لأقنية

أغلبيىالمتصادمةالعربيةالاعلاميةساتلسيلالتامخضوعهاوان

تحركلاستراتيجيةمستندةغيرمرحلةلسياساتوالمنفذة،الأحيان

يحرمنا،وتكتيكهاالقطريةالسياسةبمتغيراتوترتبط،واحدةقومي

فيالتأثيرعلىقادرةوتغييروتثويرتثقيفكأقنيةمنهاالاستفادة

منالاخرئمعللتواصلثروطهافشيئاشيئاعليناويملى،الناس

نألا،ومواقفناآرائناكمالهانتنازلأنفيتتمثلوالتي،خلالها

التنازلذلكيلبثولاتبعا!ها،وتحملالحريةممارسةفيحقناتمنحنا

كتابةالىثم،والببنائيةوالاستكانةالسطحيةتشيعطبيعةيصبحأن

أبواقااًوتبعاونصيرالزفةتلكفينسيرفكيف،الطلبحسب

لتبع.

يخربوانما،فقطورجالهماوالثقافةبالأدبيصزلاهذاًان

ويحرم،وتزييفتخديروسائلالىويحولهماالحياةفيالايجابيدورهما

وأ،عيو!ماليهميهدونالذئأولئكمنومسؤوليهوساستهالشعب

دامماالواجبأداءعلىعونالهميقدموناو،بألسنتهميقومونهم

الحر.بالانسانوالأليقالأفضلعنكشفاالواجب

ذفنيكونأننريدلاولكنناالجهاز،هذاقيمةندرلثاننا

تصبحضنمائرنافيجديدةمخافراقامةخلالهمنالناسعلىالاطلألة

الضميروحياةالروححيويةحسابعلىوتقوىبالاعتيادلناطبيعة

.الارادةوحرية

مناقشاتنافيواًضحةسليمةطريقتلمسفيننجحأنآملولذا

بينالعربيالأدبكشعارتحتيقامالذيهذامؤتمرناموضوعلمحاور

منالخلصين1معوتكاملبوموجهودنالنوظف"والاعلأمالثقافة

لهوآنعانىالذيوانسانهاالرئيسيةقضاياهالخدمةالامةهذهأبناء

الفاعلية.وغياب،الض!ياعمهمةمنيخرجأن

نأوآمل،للغايةصعبةعربيةظروففيينعقدهذامؤتمرناان

تعزيزفيبالمسؤوليةالصادقوإحساسهم،والأدباءالكتابوعييسهم

الحقوقاستعادةأجلصالجماهيريالنضالواذكاء،الصمود

بها.الطامعينمنالعربيةالأرضمنشبركلعنوالدفاع،المغتصبة

وتحقيقوالوحدةبالنصرالجماهيرنفوسفيقوياالأمليعيدوأن

.العدل

هذااستضافةعلىوشعباوحكومةوحزباكتاباللجزائرتحية

بعملنا.القياممنمكنتناتسهيلاتمنلناقدموما،المؤتمر

والحريةالوطنعندفاعاسقطواالذيئاطشهداءاكبارتحية

الصيرية.أمتناوقضايا

الذسنالعربيةالجبهاتجميععلىوالناضليئللمقاتلينتحية

عربيغدأجلمنالتضحياتوأنبلوأصدقأعظمبشرفيقدمون

.مشرق

وأهدافهوانسانيتهوللانسانالأولىالعربقضيةلفلسطينالنصر

اًلعربي.الوطنفي

اددورحمةعليموالسلام،الموقف.وللكلمةللشهداءوالمجد

وبركاته.



والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالنظمةكلمة

كلمةالجابريصالحعدالدكتوروألقى

،والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةإلنظمة

نصها:وهذا

الاستاذتحياتالينمأنقلأنالمؤتمرهذامفتتحفييشرفني

للتربيةالعربيةللمنظمةالعامالمديرصابرالد-ئمميىالدكتور

بنفسههذامؤتمرآحضورعليهتعذرالذيوالعلوموالثقافة

والتوفيقبالنجاحلمالقلبيةتمنياتهوكذلكمسبقةلارتباطات

هذافياجلهامنالتأمتماليالنبيلةوالغاياتالاهدافلتحقيق

الموصولةمعركتهاالمناضلةالعربيةامتنافيهتخوضالذيالظرف

الحضارية.وإلتحدياتوالثبطاتالمعوقاتجميعضد

منابمحمثريحملالمؤخرهفالعقدالجزائرمدينةاختيارآولعل

ا!سففيومغربىامثصرقاامتناترابطدلادة،دلألةومنمعنى

النبيلالعربيالقطرهذايجسمبماوالافتخارالاعتزازودلالةوالمصير

الجزائركانتاذ،عريقنضاليوتاريخصلأبةومنعنيدةارادةمن

نضالناصورمنمشرفةوصورةامتنافخارمبعثالاحقابمرعلى

وأصالتهاءمقوماتهاعنالدفاعفيواسكاتتها

الوجدانيةالمشاركةيؤكدالاختيارعذاأنالىبالإضافة

تخطوهاالتيالجريئةالخطواتومباركتهمالعربوالبدعينللمثقفين

التعريبمعركةفيالمناضلوحزبهاالواعيةالوطنيةبقيادتهاالجزائر

الشهداءمطالبمنمطلباسمىوتحقيقالذاتوأستعادة

الوضيءالعربيوجههاالمغربيةالرقعةهذهتستعيدانفيوالصلحين

الافذاذوانبتالعربيالوطنوعلىافريقياعلىايثرقطالماالذي

الحميدوعبد،راسموعمر،قدوربنعمرامثالالمجاهدينالرجالمن

حوحو،رضاواحمد،التبسيوالعربيالميليومباركباديسابن

واضرإبهم.زكرياومفديبوشامةوالربيعفرعونومولود

والمثقفينالعلماءافاضلمضالمجاهدةالمستنيرةالنخبةعذهان

العربيالادبمناتخذتالتيالاصواتابرزمقكانتالجزائرييق

المغربية،الربوعهذهفيللنضالوسيلةوالثقافةالاعلاموسيلة

علىوعملتومغربهاالامةهذهشرقبينمكينةالجسوروشادت

تركتوالاسلاميةالعربيةالصحفجميعفيالفرنسيالمستعمرفضح

منهوسرىالاستعنمارمنهارتعبصدىالجريئةوآراؤهاكتاباتها

العربيالمغرباوضاعحقيقةلهكشفالعربيالعامالرأيال!بريق

شائعاعلماهذاآمؤتم!موضوعالثقافيالاعلأمفيهيكنلمظرففي

راسخةحقيقةهؤلاءآذانفيكانولكنهالاناطالهومثلمامقننا

والمناضلة.المقاومةوسائلمضووسيلةفعالاوسلأحاممارساواسلوبا

صورمعوتتشابهتتماللوالىالمتواضعةالصغيرةالصورةهذه

توحياقطارهاجميعفيالعربيةامتناتاريخعليهاينطويعديدة

التاريخمنابدعولكنفحسبالحاضرفيليسالوضوعهذابدراسة

ومدركامتألقااجدادنااسهامكانحيثالبعيدوحقالقريب

الذيالادبيالثقافيالعملاطارفيالاعلأميةالقضيةلأبعادوواعيا

الاكثرية.وعنالشعبعنمنفصلاولامعزولايكنالم

!رفوالعلوموالثقافةللتربيةالمربيةللمنظمةكانولقد

أجهرةبينالعلاقةموضوعالخطير،الوضوعهذاباهميةالاحساس

ثلةفترةمنذكلفتحيثالعربيالوطنفيالثقافةواجهزةالاعلام

قالمثارةالقضاياجوانبمختلفبدراسةوالمثقفينإعلاميينامن

منهاجانبايضمانوينتظرالدراساتهذهانجزتوقد،انصددهذأ

خلألامنظمةاعنتصدرالتي(للثقافةالعربية)المجلةمنالقادمالعدد

مستقلكتابفيالدراساتجميعاصدارانتظارفيالحاليمارسشهر

لاحق.قريبوقتفي

لجنةاعمالفيخاصةبعنايةيحظىبالذاتالموضوعهذاأنكما

لجانمضمتخصصةلجنةوهيالعربيةللثقافةالشاملالتخطيط

عقدتوقد،العربيةللثقافةالشاملةالخطةانجازعلىتعكفالمنظمة

فصولمنفصلاتكونسوفالموضوعبهذاخاصةحلقةالغرضالذا

والامةظمةالمفمنهلتفيدقريبوقتفيعنهاسيصمدرالذقيسجلها

ثيألعربالمثقفوربهويستن!والبعيدةالقويبةحطقهافيالعرنجية

بصورةالثقافيالعملوافاقومستقبلهاثقافتهمواقععلىالتعرف

شاملة.

عنديتوقفلاوعملهاوهدفهاالنظمةسعيانفيهشكلاومما

الدوليةوالتغيراتالمعاصرةتفرضهاالتيالمستجدةللقضاياالتصدي

فيبفعاليةتسهمالمنظمةانجيداتعلمونمثلماولكنوالحضارية

سؤونجميعمعالجةفيعملهامنالاوفرالجزءفيبلعملهامنجمزء

طموحةنظرةووفقمتجذرةقوميهمنطلقاتمنالعربيةالثقافة

وزراءتجمعالتيالدوريةالمؤتمراتعقدتواصلتنيئلافهي

منوضعهيتوجبوماقضايامنيجدمالتدارسالعربالثقافة

.وصياغاتوقراراتقوانين

عقدالذيالرابعالمؤتمرالمذكورةالمؤتمراتهزهآخركانوقد

)الامنموضوعحولى8391مايوشهرخلألبالذاتالجزائربمدينة

ابرزمنمجموعةالقضيةهذهدراسةفياسهموقد(العربيالثقافي

صياغةفيانفسهمالوزراءالسادةاسهامازاءوالمثقفينالكتاب

العربيةالثقافةبحمايةالكفيلةوالمثصروعاتوالتوصياتالقرارات

والسؤوليةالحريةكنففيالعربيللمبدعالضروريالمناخولوفير

الاجني.الثقافيالغزوألوانلجميعوالتصدي

فيالمنظمةأعمالمنعجالةفياليهيشارأنيمكنماأهمولعل

العربية(للثقافةالشاملة)الخطةالىاضافةالقوميالثقافيالعملمجال

مؤسسةلقيامالنهائيةالترتيباتلوضعالحاليالوقتفيانصرافها

)الفنكتاباوانجاز(والتعريب)الترجمةومؤسسةا!عربية(إ)الموسوعة

منانطلاقاالعاصر(العربيالتشكيلي)الفنوكتاب(الاسلاميالعربي

العربية.للثقافةالشاملةالقوميةالنظرة

وبينبينهاثلأثيبتعاونالحاليالوقتفيالمنظمةتقومكما

ومنطمةبالكويتاوالاج!اعيالاقتصاديللانماءالعرييالصندوق

فيالثقافية)الصناعاتموضوعحولشاملةدراسةبوضعاليونسكو

الصناعاتهذهواقعمسحالىتقودأنشأنهاومن(العربيالوطن

القوميةالعربيةالجهودفيهاملتتكلشروعاتتحقيقالىوالومول



العربي.الوطناليهايفمقرالتيالملحةالحاجياتبهاوتتوفر

الذيالايجابيالموقفالصددهذافيبالتنويهجديرهوومما

علىللتوقيعمجماساقبلتالتيالعربيةالاقطارمعظموقفته

سهرتقدالمنظمةكانتالتي(المؤلفحقوقلحمايةالعربية)الاتفاقية

الثقافةلوزرأءالثالثالؤتمرعلىوعرضتهاوصياغتهااعدادهاعلى

وهي8191.نوفعبرشهرفيبغدادبمدينةعقدالذيالعرب

نايجبوماالعربيوالمبدعالكاتبمنزلةعلىتؤكدالتيالاتفاقية

هذهبنودلأحدوتطبيقا.والاديةالمعنويةاطمايةمنلهيتوفر

بتونسالمنظمةبمقر8391نوفمبرشهرخلألاجتمعت،إلاتفاقية

ومتابعةلدراسةلهادورةاولفيالؤلفحقوقلحمايةالدائمةاللجنة

الشريعاتباستصدارالكفيلةالصيغوايجادالاتفاقيةهذ.تطبيق

الاشرافستتولىالتيالمؤسساتواقامةبالاتفاقيةالمتصلةالقطرية

تنفيذها.على

توصياتاحدىعلىبناءالعربيةالمنظمةفانالاتجاهلمذاودعما

تشريعينوضععلىحالياتعكفالعربالثقافةلوزراءالرابعالؤتمر

وثانيهما(العربيالثقافيالكتابتداول)تيسيرحولاولهماهامين

والوهوبين(.المبدعين)رعايةحول

فقدالمبدعينوتشجيعوالمثقفينالعلماءتكريممجالفياما

بينهامنمتعددةوحوافزهامةجوائزالعربيةالمنظمةرصدت

والجامعاتالعلميةالمجامعدصكتالتيالتقديريةالعربيةالجائزة

لهذهترشحوقد،لهاكفؤاتراهمنلترشيحالعربالكتابواتحادات

عنيعلنانالنتظرومنوالعلماءوالمثقفينالكتابعشراتالجائزة

قريب.وقتفيالجائزةهذهنتلئج

الادبي،الابداعجائزةمنها:فنذكرالتسجيعيةالجوائزاما

وقد،الطفلثقافةوجائزة،النرةوجائزة،العربيالسرحوجائزة

والمجلأتالصحففيالجوائزهذهلجميعالحرالترشحعناعلن

سيعلن!التيالادبيالابداعجائزةباستثناءالعربيةالاعلامووسائل

السنة.هذهصنلاحقوقتفيعنها

الكريمالحشدهداامامالفرصةهذهلتنتهزالعربيةالمنظمةوان

بهتضطلعالذيالقوميالدورفيللأسهامالعربالمثقفينلدعوة

للاشادةالفرصةهذهتنتهزكماالجوائزلهذهالترشحفيوالثاركة

والكتابللادباءالعامالاتحادوبينبينهاالقاثمبالتنسيقوالتنويه

عليالاستاذللأتحادالعامبالامينوخاصةمجالاتنحتلففيالعرب

والاسهامالمنظمةانشطةمختلفحضورعلىدأبالذيعرسانعقلة

القومي.العربيللعملواخلأصجديةمنعنهعرفبمافيها

وشعباوحكومة،رئيساللجزائرمحدودلاشكر،الختاموكلمة

والتوفيق.بالنجاحلمالامنياتواجمل،المؤتمرهذااحتضانهاعلى

اللبنانيينالكتاباتحادكلمة

عامامينسويدأحمدا،ستاذوألقى

التالية:الكلمةاللبنانيينالكتاباتحاد

ينبثق،وجههيسطعالثاسعالعربيللمنبسطالثانيةالضفةمن

عليمليطك،الدموأنهاراًلموتوغبار،والخرائبالانقاضبينمن

،كانكماطليعيا،عرفتموهكماديمقراطياعربيا،عرفتموهكمابهيا

يبقى.سوقوكما

كلوتناهشتهالغدرخناجركلاستهدفتهالذيالجسدهذا

الغيلأن.كلدمهمنولعقت،الارضذئاب

هذا،التوسظثغورعندأبداالمتربصةالعنيدةالقبضةهذء

وعناده!كلزمهمتمشقاالعربيالدكماتخومعندالمرابظالازليالفارس

الوانوكلوالعذاباتبالجراحالثقلىالجميلالصغيرالوطنهذا

،اليومعليميطلءجميعامعاركميخوضيزالولاكانوالذيالقهر

ياانتمائ:مهموسأخويعتابالداميتينشفتيهوعلىلمليقول

.والدموالمصيرالوجعاخوةياانتماشنعرب

55م

طائراتهوحممبيروتا،ابوالاعلىشارونجحافلكانتيوم

اشراقتهايغتالمدافعهوجحيمفيها،الانيقالعمرانمعالمتمسح

الحية.عروقهاالمعروفةبساديتهويلتهمجبهتهاوألق

آ.انتظرنايومها

الفاشيةوغلمان،النازيةورثة،الصغارشارونعملاءكانويوم

وخواصرهاءواحشائهابيروتظهرفيالجبانةنصالهميغمدون

افتقدنا،يومها

.بيروتوقاوصت...

يليقكما،المقاتلةالعربيةالكلمةبعاصمةيليقك!قاومت..

الجبهة.شانحةالكبرياء.جموح،العنفوانأصيلةعربيةبمهرة

عتلبالداميتينشفتيهاعلىكان،واقفةوهي،سقطتوحين

:مهموساخوي

.والدموالمصيرالوجعاخوةياانتمافي،عربياانتما،ئ

555

تغلبقدجنية،إواسماوام،العواصمعروسبيروتولكن

تركع.ولا،ابداتموتلاولكنمااحيانا،

ورمادها،روحهايسكئالذيالفينيقطائرطمقالهكذا

الخامد.ونبضها

الاميركيالليلوربض،الاساطيللهاحثد،1ذلل!اجلومن

بربريته،بكلالثارونيالليلوحاصرها،سوادهبكلصدرهافوق

تستفيق.كيلا،الرمادمنتنبعثكيلأ،احقادهبكلالفاشيوالليل

555

وانتفضت.،الحولينقضيانقبلرمادهانفضت،بيروتولكن

حطمت،السهادةنكهةاستطابتحين،الموتسطوةاسقطت

غزاتها،دحرت.الارادةسلأحانتضتحين،المغرورةالقوةانياب

جدرانتخترقوكيفالجماهير،طاقاتتطلقكيفعرفتحين

الرعب.

أستعراضاضخمبعدالمغلوبةاعنتهاتلويريغنبوأرجهيها



الغطرسة.وطبائعللعضلالا،كرنفالي

اللبنانيالجنوبفيالتاريخيمأزقهاتواجهاسرائيلهيوها

احلأمهايساقطممادوانهالثيومياستنزافمصي!ةفيوتقع

ولا،تلفظهتربةفيطفيلينبت31!ابالتجربةمعهوتدرك!التوسعية

أبدا.تتقبله

مخلخل،للظهرقاسم،قاطعكلاهماقدرينمواجهةفيهناكانها

الداخلي:للتلاحممزعزع،النفسيللماسلث

توهجهامنيومياتربهاالتيالمسلحةالوطنيةالقاومةهجمات-

التطور.سلأحهاوعجائبيةالتكنولوجيتفوقهاووهم،العسكري

للأحتلال،المطلقبالرفضالمسلحةالوطنيةالمقاومةوزلزال

وحواجز،والتظاهرالاعتصامبشبكاتالرفضهذاعنوالتعبير

والاربان.الإعاقة

مىيمكنماًوبكل،ألمشوهالمغيىوالزيتواخجارةادعصيوبلغة

العصبية.وحملتهالعدوتوازنلجهازالخربةالإثارةوسائل

تتهاوىالعميلةالفاشيةالزمرةوهلوساتأوهامبالتاليهيوها

..الزمرةلهذهوالغباءالحمقزفيفلقد.الوطنيةالقوىضرباتتحت

وان،العربيمحيطهعنلبنانتسلخانعلىقادرةاخها،لحظةذات

تحولهوأن،الديمقراطيالتروعوتمظهراتالحريةمناخاتعلىتقضي

الطائفيللحقدوخزانبصهينتها،متحصنةمتصهينةمستوطنةالى

وضخهاالمؤامراتلتفريخاستعماريووكرالاستعلالىوالتشنج

تاريخنافيمرندءمشرقهوماكلعلىالقضاءبهدفوتصديرها،

.العربدنيافيحضاريواسشرافتحررينبضكلوعلى،وتراثنا

الأخوةايها

أردنا،مباشراسياسياكلأماالبعضيعتبرهقدالذيالطرحبهذا

لملبنانفيفمعركتنا،بمالمتمثلالرياديالعربيالفكرنستنفران

وهم.أيذلكفييداخلنالابعد،تنته

عثراتأجسادمنجماهيرنانضالصنعهاالتيألاملواحةان

البسطاءاحلامومنالفقراء،عذاباتومنالشهداء،منالآلاف

والكرامة،والسلامبالخبز

انجازولكنه،باسلصمغيرلشعبمعجزانجازهيالواحةهذه

محاصرتهعلىويحفزهاويرهبها،المعاديةالقوىكليستنفر،أولي

اجهاضه.ومحاولة

هذاتحمواان،والدموالصيرالوجعإخوةيادروآوهنا

،والدرسبالترشيد،التجربةهذهانضاجعلىتساعدواانألانجاز

لفجرمطلعاومعا،بالتاليمنهالنجعلاغايامهاالىلتصل،والدعم

جديد.عربي

ربما،؟الساذجةبالنرجسيةالمطعمالطموحفيإغراقهوهل

مراحلهابمشتىلبنانحرباحدثتهاالتيالثصروخلنتذكرولكن

السياسيتركيبهافيسببتهاالتيوالخلخلة،اسرائيلكيانفيالثيرة

عليه.عدوانهالاهدافالمتواصلالكارثيوالتساقط

عدوانكلعراب،اميركلبهـسامنيتالتياطزيمةابعادولندرس

اساطيلها،ردعسقطوكيف،الشعوبحرياتوعلى،العربعلى

غرقتوكيف،الاسطوريةالتدميريةالطاقةذاتبوارجهاوقمع

الصغير.المتواضعشاطئنااقدأمعندالاطلسيةالهيبة

للثوراتالحقيقيالصانعهووحدهالفكرانبالتاليولنتذكر

والتاريخ.والأحداث

.والدموالمصيرالوجعفيالاخوةايها

ويحتشديلتأهبيزالماالذي،المقاتللبنانمنلؤتمرآتحية

...الطويلالصراعمنجديدةلجولات

الثقافيةمنابرهامنوخنادقها،بيروتمتاريسمنلمتحية

تنتظرآ.كعادتهازالتما...التي

وفدفلسطينكلمة

العامالأمينيخلفيحيىالاستاذوألقى

الفلسطينيينوالصحفيينالكتابلانخاد

التالية:الكلمة

والفرحالاعتزازمشاعرعناعبرانالبدايةفيلييطيب

علىالعزيزالمربيالبلدهذافي،الثورةجزائرفيمؤتمرنالانعقاد

الثانية.للمرةالعربوالكتابالادباءمؤتمريحتضنوالذيقلوبنا

شعباللجزائروالشكرالامتنانمشاعرعناعبرانلييطيب

الادباءوباسمفلسطينباسماقدموانورئيساوحزباوحكومة

المحبةكلالهتلةالارضوخارجداخلالفلسطينيينوالصحفيين

الفلسطينيةللقضيةويعطيا!عطىالذيالكافحالبلدلهذاوالتقدير

.والمساندةوالدعمالشاركة

الاتحاداتحادناسعادةعنايضااعبرانالاخوةايهاليواسمحوا

منالحشدهذابمشاركةالفلسطينيينوالصحفيينللكتابالعام

تجسدبارزةثقافيةتظاهرةيشكلوالذي،العربوالادباءالكتاب

والكتابللأدباءالعامالاتحادتأسساجلهامنالتيالاهداف

ءالعرب

زمنفي،الممزقطالعربيالوضعهذافي،العاصفالجوهذاوفي

ألىالؤسسةهذهانعقاديأتيالذاتيوالتدميروالاقتتالالاحتراب

بارزةعلأمةالعربيةالوطنيةالثقافةووحدةالثقفوحدةالىترمز

ألاتجا.يحددمهموجودالىوتشيراملبصيصتعطيمضيعةونقطة

الطريق.افىترشدالتيالوطنيةالبوصلةضرورةوتؤكد

حركةكانت،القمايقاعمناسرعالحياةايقاعكانلقد

الثقافة،حركةمناسرعوالمصيرالوجودواجهتاليالتحديات

اعماقنا.فيالمشاعراصطخابمناعنفالنطقةفيالصراعكان

خلألالكبيرالعربيوطننافيالابداعيةالاعمالظلتلقد

العربيالكتابظل،التجزئةزنازئحبيسةالاضيةالسنوات

فيالعربيالثقفصوتوظلالعربيةالحدودعلىومطاردامطرودا

،والاستلابالقمعانظمةامامخافتاالعربيةالاقطارمنالعديد

الرأيوحوارالتعبيروحريةواًلديمقراطيةالحريةمفرداتووقعت

القمعيةالانطمةهذهتعدولم،الاحباطدائرةفيالآخروالرأي

الوضعذاتالشخصياتلآراءتأبهأوالاستنكاربياناتتخشى

الإعلاميةالجوقاتصوتفارتفعالكلمةمنتخافتعدلم،الاعتباري



موتعلىالراسيمأدباءصوتوارتفعالمبدعالأديبصوتعلى

الاذاعاتفيالاستهلاكيةالثقافةصوتوارتفع،الشعبادباء

جمهوراتجدلاالتيالستقبليةالثقافةصوتعلىالتلفزيونواجهزة

الثقاقية.والمراكزالادباءاتحاداتقاعاتفي

والتدميروالاقتتالالماشداتزمنفي،العاصفالجوهذافي

انتقاللحظةفي،التجزئةمنوالمزيدالتجزئةزمنفي،الذاتي

لأدباءالعامالاتحادفان،اعلىدرجةالىقمعيةدرجةمنالأنظمة

يأنمطالبع.ومتميزةثقافيةقوةيكونبأنمطالبالعربوالكتاب

حبراًتظللاكيالحياةويعطيهاوالعظيمةالكبيرةشعاراتهيجسد

.ورقعلى

الارهابحاجزكسربالمعنويةقوتهيوظفبأنمطالب

فيالعربيالكاتبحريةاجلمنالمعنويةقوتهيوظفوانالخابراني

.الحياةصياغةواعادةوالنقدالتعبير

دونيرأنيسمتطيعلاالذيالحرفيالكتاببحمايةمطللب

كحالةلاأمنيةكحالةيعلملأصبحالذيالكتابمذادخولتأشيرة

ء...فكريةثقاقية

أجلمنالنضللبمشاركتهكمابالملموسيعبربأنمطالب

...والطائفيةوألاقليميةوالتبحيةالاحتلالمنالعربيالوطنتحرير

الدأخلي.نظامهفيجاءكما

لتحريرالنضالفيمساهمتهعنبالملموسيعبربأنمطالب

الفلسطينية.الثورةومساندةفلسطين

وعلىالعنصريةالحركاتعاربةعنباللموسيعبربأنمطالب

الكيلنمعللتعايمىالدعواتكلومةومقلالصهيونيةرأسها

به.الاعترافاوالصهيوني

يقيموأنمنهالايجابييبرزوانالعربيالتراثينثربأنمطالب

معه.التواصلجسور

الأجمنبيةاكلغاتالتاحعربيالمةدبيا،شتاخثمخقلبانمطالب

.الابوابوجههافيتغلقالتيالكلمةأماممفتوحابابايكونوبأن

..الاخوةأيهاأجل

عظيم،أدبأجلمنالطاقاتكافةبتعبعةجيعامطالبوننحن

الديمقراطيالمحتوىتعميقأجلمن،تقدميةوطنيةثقافةأجلمن

العربية.الوطنيةالثقافةفيوالكفاحى

اًلىالنهوضباعادةمطالبون،الانهيارهذابوقفمطالبوننحن

دورالىالاعتباروباعدةالمعنويبالانقاذمطالبون،العربيةالروح

للفزوبالتصديمطالبونوالقيمالمبادىءالىالاعتبارباعادة،العقل

اتفاقاتخلالمنينفذأنيحاولالذيالامبرياليالصهيوفيالثقافي

وعرابيه.وعربهريغانمشروعخلألومنالخيانيةديفيدكامب

.مكانكلفيالديمقراطيةالحرياتأجلمنعالياالصوتلنرفع

ثقافةأجلومن،ديمقراطيعربيوطنأجلمنبحزملنناضل

.الانسانقضيةالىتنحازعربية

العراقوفدكلمة

الأمينالوسويمحسنالدكتوروألقى

الكلمةالعراقيينالادباءلاتحادالعام

التالية:

نحنوها،الجزائرفيهنا،ثانيةمرةينعقدمؤتمرنا،هوها

ونقفالسلأمعليهمنلقيلكي،الليونالشهداءأرضعلىنلتقي

نحوالتطلعشهدتالتيالأيامتلكفىالخلود.استحقوالمناجلألا

مغربفيشهقاذاالعربيكاد!،الاحتلالمنوالخلأصالحرية

يهتفوحينالعربمناللأييئعثصراتمعهيشهقالكبير،الوطن

منهيسيلوحين،اخوتهمنالآخرونمعهيهتف،قضيتهأجلمن

وأزقتهساحتهوفي،كلهالكبيرالوطنشوارعفيالدماءتسيل،الدم

اليالذكرىانها،والسهولوالجبالالوديانفيوالمعاملالمدارسفي

الحنين.تستثير

وكانت،هذهنشهدهااليالاياممن،مرارةأقلاياماكانتلقد

نرىونحنكذلكأليس.أمقفيهاوالوحدة،أغزرفيهاالعوأطف

نرىلكأنناحقالكبير،وطننامنجزءمنأكثرتغرقالدماء

ملونةمرآةفيننظراننالوكما،الدمباحمرارملونةفيهاوجوهنا

؟الدمبلون

أدباؤهايقفأرضمن..التحيةاليمنحملالفراتمنأرضمن

منتصبة..ونصفثلاثسنواتمنأكثرمنذوكتباهاوشعراؤها

..والرؤوسالصدوررافعين..عيو!مصارمةجباصمشماءقاماتهم

وعلى،والفراتدجلةالنهرئشواطىءعلىاًلثامخالنخلكما

...العربشطضفاف

للوطنالث!رقيةالحدودعلىتلتهبالنارحيثالعراقا.ـ.من

بينويثبتها..الآنالحدوديرسمالذيهوالدموحيث..العربي

حيناليناتحمللاالي،السمومةالريحمهبوبين..الوطنشرق

والناس..الدارسفيالأطفالرؤوسعلىتهوي،القنابلالاتهب

اعيإذساحاتوع!.ءادزاهيالبصرةنحلع!ألثوارع..في

..وسواهموالفراهيدي،الهيثموابن،السيابتماثيلفيهاتنتصب

يلقيهالذيالسؤالىليمىإنه:نقولانولنالماذا؟..وتقولون

..الغطرسةانها:نقولأنبأسلاولكن..العربيعلىالعريي

يحكمونبالذينتتحمالتيإلدموشهوة..والتخلفوالعنجهية

الاصرارهذاكلنفسرفماذاوالا..العدرانعلىويصرون،ايران

أنهمعلىالمعتدينأولئكاصرارنفروبماذا.ءحالحربمواصلةعلى

بغداد؟الىجيوشهمتدخلحقالحربيوقفوالن

يسمعأنيرضىالعالمفيبلدايمافيشريفامرؤاهناكترى:

مصيرهويقرروايحتلواأنيريدونانهمأجنيبلدحكاممن

ازاءينوونهالذيوما..نحتماليماننا؟الكلامهذاعلىفيسكت

فعلهمابهايفعلواأنسوى،التليدوالمجدوالحضارة،التاريخبغداد

كتبهامنالآلافوأغرقالديةفأحرق،قبلىمندخلهايومهولا؟و

فيالجامعاتأغلقنظامعنذلكقلنااذانبالغوهلالنهر؟..في

وأخطر،المثميطانعملمنرجساالموسيقىواعتبر،لسنواتبلده

يكنوا،والأدباءوالمثقفينالعلماءمنقتلمنوقتلىالافيونمن



الابور(سلطان)سعيدالمالماوساطفيالمعروفالايرانيالشاعر

صدنيبالاعداممحكوماكانالذيوهوهؤلاءمنفقطواحدا

..الحربهذهاشعلالذيذاتهوهوالتخلفانهايضا؟..الشاه

شعو3ذاقتهماكلرغم،استمرارهاعلىيصرونيجعلهمالىفيوهو

بعثراتمعركةكلفييزجونالذيناولئكحثامفاًيويلأتها?من

دونالعاشرةسنحقوالأطفالوالشيوخالرجالمنالألوف

لىعذلكايرانحكامويرىآلافا،الافاجىنهمفتتمزق،تدريب

الا!أيجمعونيروحونبل،قلبلهميرقفلأ،التلفزيونشاشات

هؤلاءينويهالذيماترى..خاسرةأخرىمعركةفيليز"جوهاأخرى

المجازرهذهالىشعوبهمابناءيقودونوهمالعراقتجاهالحكام

؟..المقززةالرهيبة

المربوالكتابالأدباءأننعتقدإننا،المؤتمرونالاخوةأيها

..دماكقى،اولا:العراقعلىوللمعتدين..كلهللعالىا!ولوأنينمغيئ

البوابةفي،أهلهمجانبألىليقفوأعاذيا،الصوتيرفهعواواًن

سقطالذلينالعراقوكتابأدباءوان...العربيللوطنالثصرقية

يقفانوشموخبكبرياءلينتظرون،الوطنعندفاعاالشهداءمنهم

،الحربهزهمنونصفسنينثلاثبعد4العربالأدباءكلمعهم

الأدباءمنكبيرعددمعهموقفأنوبعد،فرضاعلينافرضتالتي

.والغربالثصرقمنوكتابهالعالمأدباءومن،العربوالكتابس

ضهاراتفيال!ثسسنرىكماأمامناالمشرقالمستقبلنرىاننا

..واراد!هم..بصدورهمسدا،وقفواالذيئالرجالوانالصحو..

علىوقادرونلجديرونفانتصرواومستقبلهوحريتهبالوطنوايمانهم

ناالحتىصاجببعينيرونأنهمغيرالنصر،هذايحفطواأن

بلبنانحلتالتيوالأساة..الفلسطينيةالثورةواجهتهالذيالحصار

لولا،المأساويةالصورةهذهعلىتكونأنلهايكنلم،بدمهالسابح

..العراقعلىالعدواناستمرار

لنشعرالقدسةوطنناقضيةالاخوةأيهااليتمنحملونحناننا

يومكلتسحنىالتيالمروعةالمأساةهذهنرىونحنتحترققلوبنابأن

بمدثورتهتمزقالتيوالؤامراتالفلسطينيالمربيشعبنا

كىىوجرما،والمرارةبالالملنشعرواننا..حققتهاالتيالانتصارات

نرىاننالجط.الثصرحمطالعدوانبصدمشغولوالعراقيجريذلككل

استمراريغذيالذيذاتههوالآنلبناننصفيحتلالذىيالعدو

التيالفلسطينيةالثورةأسلحةباعالذيهواليسعلينا..العدوان

رجالنابهاضربواايرانحكاموان؟..ايرانحكامالىسلبها

..ومدنناح

كلأهماالطرفاناع!ترففقد،العالمأمامسرايعد!ذللثان

اًجهزةوفيعلنا،الحربفترةطوالالعسكريالتعاونبذلك

تجرابالذاتالعدوانيةالحربهذهغطاءوتحت..الرسميةاعلأمهما

..ضربتهالعراقيالنوويالمفاعلالىفوجهالصهيونيالكيان

اعذرونا؟..المربيوالضميرالحتىصوتنرفعأنالاأمامنافهل

منقادمونفاننا..العاليةالواثقةالصرخةهذهعلى،الاخوةايها

رجالناصدورمنيذزفالذي،الزكيالدمرائحةومعنا،هناك

هذهنخوضهامعركةأشرسفي،الوطنعنيدافعونوهم،الابطال

قال،ميالأا

..صلةلفاا

فلتكنله:فقلنافاصلةيريدهاانهالعدو:عنها

:السوريالوفدكلمة

الوفدكلمةسلإنعليالاستاذوألقى

التالية:السوري

فيينعقدأنعشرالرابعالمربالأدباءمؤتمريميزماأهملعل

،العربمنالأدباءغيرفيهايلتقيلايكاد،عربيةظروف

،يلتقونلاوالاقتصاديون،يلتقونلاالمربفالسياسيون

الاقليميةالنزاعاتبينهمماباعدتلقد...يلتقونلاوالعسكريون

كلتنفعولم،التاريخيالحسوانعدامالصحيحةالرؤيةوافتقاد

والقهرالغزوأنواعوكل،المتزايدةالأخطاروكل،التحديات

مااحتقريبافيأومواقفيا.توحيدفيأوتلأقيه!فيوالاست!انة

بينهم.

زلتمما،المثقفونأيها،الأدباءأيها،العربالكتابأيهاوحدآ

الانسانهمتحملونوحد!وكأنتم،وتنسقونوتتحاورونتلتقون

ركامفيتبحثونوحدآكأنىمأو.ء.ومعاناتهوطموحه،العربي

!عاليتةوالأشياء،والتباعدالتفرقةوعواملوالأحقادالتناقضات

ويؤكد،بالنفسوالثقةوالوجمماالارادةويعززيوحدوعل،حيهو

العربي.والصيرالعربيالوجدانوحدة

المسؤولية،وهذهالعبء،هذايحملمالعربيالواقعكانواذا

وأكثرها،الجوهريالىنفاذاوأقدرهاوطليعتهاالجماه!يرضميرفلأنىم

الثقففمسؤولية،والكشفوالتحليلالرؤيةعلىوقدرةمناعة

الرؤية:غامتكلماتزداد،والتحدياتالأخطاربتزايدتزداد

واقعااليوميواجهالعربيالمثقفأنصحيح.الاتجاهاتوانطمست

الاقليميةيواجهولامعقوليةوشذوذامرضايزدادمريضاعربيا

التخلفويواجهومضاعفاتها،وانعكاساتهاسلبياتهابكلوالتجزئة

فيالثقلوالغزوالأميةيواجه.السلولثوفيالعقولفي،ورواسبه

تجاه4الاستلابأوالافشطاريواجه،والاستهلأكيوالاعلأمي

أنواعويواجه،وأجمنيغرببهوماكلتجاهأو،الجامدالموروث

كماوابعادهماوالفكرالثقافةتحييدومحاولات،والعلنيالقعالمبطن

الرأيمصادرةيواجهبل،مصيريةقضيةأوهامموضوعكل

والمعتقد.والحوار

المسؤولية،ب!ذهالنهوضعلىيقدرالعربيالمثقفغيرمنلكن

علىيقدرأو،ولامعقوليتهالثاذالواقعهذاخطورةيعيغ!يرهومن

جهته؟امو

.الزملأءأيها

الوجدانوحدت،الاضينيالعربيةالثقافةبينناماوحدتلقد

الأولالفضللهاوكان،الحياةوأغنت،والارادةوالمواقفوالمشاعر

تأثيرها.واتساعالعربيةالحضارةدعائمترسيخفي

بالغزومهددة،التجزئةبخطراليوممهددةالموحدةالثقافةهذه

والسياسات،الاقليميوالتفكير،الاقليميالاعلاموطغيانالثقافي



نأ،العربالمثقفونبهينهضأنيجبدورأهمولعل،الاقليمية

والشاعرالوجدانتوحداداةالعاصرةالعربيةالثقافةمنيجعلوا

واقعتتحدىوقوة،والابتكارالابداععلىوتحفز،والواقفوالذوق

مطيةليكونالفكرقيادةومحاولات،الاستلابووسائلالتجزئة

لمرتكزاتها....مقوضالاللتجزئةومسوغالها،قائدالا،للسياسة

لقاءاتهمخلألمنالعربوالأدباءالمثقفونيفلحأننأملاننا

ووعي،موقفهموحدةفينقلوا،السياسيونأخفقحيثوحواراتهم

العربيةالسياسيةالخلافاتتنتقلأنلاالعربيةالسياسةالى،رؤيتهم

وارادتهمبوعيهميردمواوأنالثقافيةالساحةالىواللامسؤولةالعابثة

الأمة،بناءفيصدوعمنالعربيةالسياسةخلفتهمامواقفهمووحدة

...الصدوعهذ.فييضيعواأويسقطواأنلا

المثقفاوالكاتبيميزمااهمكانواذا.والزميلأتالزملأءأيها

الأشياءركامفيحيهوماورويةوالاستباقالكشفعلىقدرتههو

منالآنيجريوماحولهيجريماعنهيغيبلاأنفيجب،الميتة

منالتحولاتهذهتحملهومااللبنافيةالساحةعلىهامةتحولات

التيواًلأملالضوءنقطةالىسينجذبانهبلومدلولاتامال

اللبنانيينالمناضلينوتضحياتتلأحمبفضل،هنالثمنانبثقت

والفلسطينييئ،والسورييئ

انتشاروتضحياتهمبصمودهمأوقفواالذئالناضلينلهؤلاءتحية

باتجاهالمتعجلةالخطواتوأربكوا،كلهالعرفيالجسدفيديغيدكامب

الهزيمةالحاقامكانيةعنوكسفواأياراتفاقوأسقطوا،الاستسلأم

.بالغزاة

وتضحياتصمودءبفضلأضحىالذيالبلدللجزائر،تحية

الرابعمؤتمرآفيالزملاءأيهالموتحية.المناضلينلكلقدوةأبنائه

عثر.

التون!يالوفدكلمة

ا!وفدكلمةصواعدهعدالدكتوروألقى

:فقال،التونسي

العامالاتحادمؤتمرإطارضمن،الثانيةللمرةنجتمعنحنها

المليونأرض،المناضلةالجزائرأرضعلى،العربوالكتابللأدباء

في7591سنةالطيبةالأرضهذهعلىاجتمعناكناأنبعدشهيد،

العاشر.اتحادنامؤتمر

السادسأ-تمعراومهرجانعثصرالرابعالؤتمرهذانعقداذواننا

علىنؤكدلاأن-والكتابالأدباءنحن-لنايمكنفلأعثصر،

لاوالتيفيهانجتمعالتيبالظروفتتعلقالحقائقمنمجموعة

معهاالتفاعلعنوالابتعادمنهاالفكاكالعربيالأديبيستطيع

شهعبهضميرحقاكاناذافيهاالتأثيرمنهوالطلوببها....والتأثر

وبتزايد،العربيةالأمةتعانيهماالحقائقهذهوأول.امتهوضمير

أقلوالظاهرمنهاالعلنيداخليةتناقضاتمن،ومكثضمتصعد

.خطورةوأقلالخفيمنبكثير

!عوالصهيونيةاًلأمبرياليةالقوىالتناقضاتهذهساعدتوقد

ومحاصرةالعربيوطنناعلىهيمنتهاتعميقفيالتوغلمنالمزيد

مقدمتهاوفي،الثوريةقواهعلىالقضاءالىوالسعي،الحيةطاقاته

.الرائدةالفلسطينيةالثورة

منالأمةهذهلأعداءأفضلأسلوبهنالكهلالإطارهذاوفي

عريي؟-عربياقتتالالىتصعيدهبلالعربيالعربيالصراعتعميق

المجتمعتستهدفلموالصهيونيةالامبرياليةالقوىأنالمعلوممن

اساساتستهدفهيبلفقطوتركيبههيكليتهفيككلالعربي

يؤمنالتيوالقيمتفكنرهطريقةتستهدفانها.ذاتهالعربيالانسان

والمصير.وللكونللحياةتصورهفييعتمدهااليوالأصولبها

اليادئلتوجيهالإمكانياتكلتسخر،وباطراد،نراهاولذلك

.والاعلامالثقافةمقدمتها:وفي،العربيالانسانهذافيتؤثرالتي

.البارزةأهميتههذامؤتمرنايحتلالاطارهذاويى

الثقافةبينالعربيدالادبلاتحادناالدائمالكتباختياران

دلالهمنأكثريحملاختيارالمؤتمرلهذارئيسياموضوعا"والاعلأم

أبرزها:منالعواملمنلمجموعة

العاصرةالعربيةالثقافةتأصيلفيالعربيالأديبدور-أ

الإنسانتساعدثقافةجعلهاعلىوالعمل،الغزومظاهرمنوحمايتها

الفرديةشخصيتهيهددماكلورفض،والانطلاقالتحررعلىالعربي

.واستلابوهيمنةمسخمنوالحضاريةوالمجتمعية

والوسائلالحديثعصرنافيالإعلاميكتسبهاالتيالخطورة-2

فيالخطيرةأبعادهالهاالوسائلهذهان.توجيههفيالمسخرةالتقنية

صخصيته.وبلورةومواقفهتصوراتهوتكييفالانسانتوجيه

بينيومبعديوماوترابطاتداخلأتزدادتنالعلاقة-3

والتأثير.التأثرحيثمنوالاعلأمالأدب

لاالأديبأنعلى-المناسبةهذهفي-التأكيدمنبدولا

بهاويستفيدالحديثةالاعلأملوسائلخاصةأهميةيوليلاأنلهيمكن

اختلفتمهماالعربيةللجماهيرالىالأدبايصالدورمنلذلكلما

ومستوياتها.ألاح!اعيةاصنافها

مؤتمرناانعقادأننرك!والظواهرالعواملهذهالىوإضافة

فاعلةقيمةأعمالناسيكسبالمناضلةالجزائرأرضعلىعشرالرابع

نضالية.وصبفة

ضدالجزائريالثعبخاضهالذيالنضالمنمستمدةقيمةانها

قضاءمنالأجنياليهيهدفومكانوالاستلأبالفرنسيالاستعمار

والاسلأمية.العربيةالبطلالمثعبهذاشخصيةعلى

ذلكالىنضيف،حضاريانضالااساساالجزائرنضالكانلقد

لحمايةوالاعلأميالثقافيالمجالينفيجهودمئاليومالجزائرتبذلهما

والحضارية.الوطنيةهويتهودعمفكريغزوكلمنالانسان

والادباءالكتابنحقأيضاأنناأضيفبانليواسمحوا

الاسلوبمنفاعليةوبكلنستفيدبأناليوممطالبون-المرب

مراحلمختلففي-زالوما-الجزائريالشعباتبعهالذلى

.الحضارينضاله

عنوالابتعادالاشياءمعالتعاملفيالصرالمةأسلوبإن



الاسلوبهو،والقوميةالوطنيةقضايانامعالجةفيوالترددالتسبب

القياميستطيعلاالعربيالكاتبانبداهةالمعلومومش.الطلوب

منوالمزيداشعبيرافيالحريةصنالمزيدباكتسابالاالمطلوببدوره

السليمةءالديمقراطيةالممارسة

بالمكبلاتمليءعموماالعربي،الكاتبيعيشهالذيالواقعان

والأصاليبالوجهاتمتعددنضالاعليهيفرضماوهو،والعوائق

.والستويات

الاديبيجهدأن-نظرنافي-النضالمظاهرأبرزومن

فيالتجديد!،/االكلمةسلأحهتجديدفينفسهالعربيوالكاتب

الإطار.وفيالأسلوب

تأثيركلوققدتالصدأأصاب!داوبياناتانصوصنا!نكثيراإن

غموضمنمضامنهااصابلماوكذلك،اجترارصنعرفتهمالكثرة

وتناقضر.

أنفسناعلىنطرح،التونسيينالكتاباتحاد-اتحدانافيإننا

العربيالمستوىفيحدةوبكلمطروحأنهونعتقد،التحديهذا

وساللابرزمنهيالكلمةدامتما.ء.بالذاتهذامؤتمرناوعلى

وفاعلة.حديثةاخرىوسائلوجودرغموالثقافةالاعلام

والكتلبللأدباءالعامالاتحادمؤتمراتقيمةاننعتقداننا

الىالقامبالواتعالرضىتجاوزعلىقدرتهامدىفيتكمنالعرب

.والتساؤلالحيرة

المعوقاتتجاوزالىيؤدياناللذئوالتساؤلا!يرةونعني

القائمة.والتناقضات

التجاوز؟.مؤتمراتمنهذامؤتمرناسيكونفهل

بهاتمرالتيالدقيقةالمرحلةمستوىفيهذامؤتمرناسيكونهل

العربية؟أمتنا

منالشاركينالاخوةانونعتقد.أجلهمنسنعملماهذا

بحقنكونحفنأيضا..بذلكسيقومونالعربيةالأقطارنحتلف

وأمتنا!شعبناضمير

البحرينوفدكلمة

وفدكلمةالثصرقاويعليالاستاذوألقى

البحرئ:

اللقاءهذايكونأنونتمنيالبحرينأدباءتحياتلمأنقل

المتصلة،والمشكلاتالقضايامنالعديدبراجعةجديرةمناسبة

امكانيةفيالنظرعلىوالقادرة،الادبيالتجمعهذامثلبطبيعة

الرئيسية.مهماتهعنشغلته،كثيرةمتاهاتمنالعامالانخادأخراج

العربي،الواقعفيموثراالاتحاديكونأنبأهميةنسعرإنفا

الاديبفيهيفقدالذيالوقتففي.وتقلباتهاتغيراتهتابعأوليس

عريستوجب،قلمهوحركة،صبوتهمساحاتيومبعديومأالعربي

فيحقهللأديبتحفظناليالفرصبتحقيقأولايعتنيأنالاتح!اد

.الحياةفيمهمتهبجوهروالاتصالوالشرالكتابة

كمابمعزلالعربياًلواقعفيوجودهمبررالاتحاديأخذهنامن

تستهدفوالتيةاليوميةالسياسةبمتغيراتهالرتهنةالاعتباراتكافة

الضروريفمئ.وخططهالمنظوراتهاوالثقافيةالادبيةالفعالياتتجيير

اعلأميةوسيلةباعتبارعالأدبيالعملمعالتعاملعننكفأن

.برؤيةا،دبمعنتعاملأتوعلينا.إشبياسنهللمز؟تاتمبدولة

فيالحضاريبدورهينهضابداعاكونهخلألمنوخاصة،حضارية

العربيالواقعحركةمعتفاعلهوفي،الانسانيةبالروحاتصاله

الختلفة.مهاوتجلمل

نأسوىالعربللأدباءالعامالاتحادأمامليسأنهونعتقد

استقلاليةتحقيقعلىجهودهبكافةويعمل،الموقفهذامثليكرس

الاعلاميةالوصايةاشكالجميعورفع،اختيارهوحريةةالاديب

لنالعاما،تحادبأنكثيرانثقونحن،عليهالفروضةوالفكرية

سطوةعنباستقلالهالنجاةمنمكناذاالاذلككللهيتصنى

وروياالاساسيةبمهماتهوارتباطه،السائدةاليوميةالسياسات

المستقبل.
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وعلي)ألاردن!ياكطهاشمالدكشورالاصانذةمنكلوألقى

)الكويت(المهينيحسدوالدكتور)الجماهيرية(المصراتيمصطفى

مرتجلة.قصيرةكلمات)الجزائر(السائحيوالأخضر
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واللإعلأم،الثقافةبينالأدب:محاورثلأثةالمؤتمرعالجوقدهذا

.الاطفالوادبالترجمةومشكلات

الادباءمؤتمرالتجميعابحاثنشرتالى،*الآدابويسر

أهمالعددهذافيتنثصران،التوثيقسبيلعلى،السابقهالعرب

عشر.الرابعالعامالمؤتمرأبحاث


