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املؤتمر احلادي والعشرون لالحتاد العام لألدباء

والكّتاب العرب، بغداد، 22 ـ 2001/1/28

تظاهرة ثقافية سياسية

مشهد جديد من مشاهد التضامن يف   

العربي مع الشعب العراقي، كانت 

بغداد على موعد مع الكّتاب واألدباء العرب 

الذين عقدوا مؤتمرهم احلادي والعشرين 

حتت شعار "ال للعدوان األميركي ـ الصهيوين، 

ال للحصار، ال للتطبيع واالستسالم"، يف ضيافة 

احتاد الكّتاب واألدباء العراقيين يف الفترة من 

الثاين والعشرين حتى الثامن والعشرين من كانون 

الثاين / يناير املاضي، وحتت رعاية الرئيس 

العراقي صدام حسين ممثاًل بالسيد طارق عزيز، 

نائب رئيس جملس الوزراء.

صحيح أن املشهد التضامني للكّتاب واألدباء 

العرب مل يكن مكتماًل بسبب غياب وفود اإلمارات 

العربية املتحدة وقطر وُعمان والكويت واملغرب 

ألسباب معروفة، لكن الصحيح أيضًا أن النصاب 

القانوين لعقد املؤتمر قد اكتمل بمشاركة وفود 

مصر وسورية واجلزائر وتونس وليبيا واليمن 

واألردن ولبنان والبحرين والسودان، إضافة إىل 

العراق وفلسطين اجملمدة عضويتها، وبالتايل 

مل يعد هناك حاجة إىل نقل املؤتمر )كما طمح 

املقاطعون( إىل اجلزائر كعاصمة بديلة يف حال 

تعذر عقده يف بغداد وفق توصيات املؤتمر 

 السابق.   



العراق: احلصار والتضامن

وإذا كان الكّتاب واألدباء قد كسروا، بدورهم، 

احلصار املفروض على العراق بالرحلة اجلوية 

اخلاصة بهم التي قامت بها إحدى طائرات 

اخلطوط اجلوية السورية إىل بغداد، بناء على لفتة 

من الرئيس بشار األسد، فإن فعاليات املؤتمر 

ُكّرست خالل األيام الثالثة األوىل )22 ـ 1/25(

للتضامن مع الشعل العراقي يف مواجهة احلصار 

والعدوان األميركي، إضافة إىل فعالية التضامن 

ص لها اليوم  مع االنتفاضة الفلسطينية التي ُخصِّ

األول، حيث عبر ممثلو االحتادات املشاركة عن 

تضامنهم ودعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني 

مطالبين احلكام العرب بترجمة أقوالهم وقراراتهم 

إىل أفعال وإجراءات ملموسة.

وقد شهدت قاعات فندق بابل، حيث ُعقد 

املؤتمر، سلسلة من الندوات واملداخالت التي 

صت ملوضوع احلصار، فعاجلت الكثير من  ُخصِّ

العناوين النظرية والسياسية فيما يتعلق بمفهوم 

احلصار وأنواعه وتطبيقاته املتعددة، مع التركيز 

على احلصار اإلمبريايل اجلائر ضد العراق: 

أسبابه وأخطاره وأبعاده ونتائجه، وكيفية العمل 

على جتاوزه وكسره بعد أن جنح العراقيون يف 

معركة الصمود والتحدي التي استمرت طوال عقد 

كامل.

أّما مهرجان الشعر العربي الثاين والعشرين 

الذي شغل األيام الثالثة األخيرة )25 ـ 1/28(، 

فقد شكل تظاهرة ثقافية سياسية تفاعل فيها  * كاتب فلسطيني مقيم بدمشق.



139

وقوفهم إىل جانب العراق يف احلرب التي يشنها 

األميركيون والبريطانيون ضده، ويف احلصار 

الهمجي الذي ُيفرض على شعبه الصامد.

فلسطين: االنتفاضة والتمثيل

على الرغم من أن جدول أعمال مؤتمر بغداد 

كان مزدحمًا بالفعاليات السياسية التضامنية 

واحللقات البحثية الدراسية واألنشطة األدبية 

والشعرية والقضايا التنظيمية واإلدارية، فإن 

فلسطين كانت حاضرة بقوة يف أعمال املؤتمر 

وأجوائه. وقد اتخذ هذا احلضور شكلين خمتلفين:

ـ تمثل الشكل األول يف حضور االنتفاضة 
الشعبية باعتبارها عنوانًا رئيسيًا للمؤتمر، 

فاحتلت حيزاً من شعاره وأعماله وأشعاره 

صت اجللسة األوىل، بعد جلسة  وقراراته، إذ ُخصِّ

االفتتاح يف اليوم األول، للتضامن مع االنتفاضة، 

وشغلت قضية فلسطين حيزاً مهمًا من البيان 

اخلتامي للمؤتمر، وكانت حاضرة بقوة يف كلمتي 

االفتتاح واخلتام لألمين العام لالحتاد العام 

لألدباء والكّتاب العرب، األستاذ علي عقلة عرسان.

وقد خص البيان قضية فلسطين بثمانية بنود 

تناولت التأكيد على قرارات املؤتمرات السابقة 

بشأن فلسطين، وعلى الثوابت املبدئية واحلقوق 

التاريخية، وعلى خيار املقاومة والتحرير، 

والرفض احلازم ملشروع التسوية واالتفاقات 

الناجمة عنه والدعوة إىل إسقاطها، وحماربة 

كافة أشكال التطبيع مع العدو، والدعوة إىل 

حتقيق التضامن العربي.

باإلضافة إىل ما جاء يف البيان اخلتامي، 

اتخذ املؤتمرون عدداً من القرارات والتوصيات 

الرامية إىل دعم االنتفاضة، وتعزيز مفهوم ثقافة 

املقاومة، وحماكمة جمرمي احلرب الصهيونيين، 

وإقامة مركز توثيق قومي جلرائم الصهيونية 

بحق العرب، واعتبار يوم 15 أيار / مايو من كل 

سنة يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ـ أّما الشكل الثاين الذي اتخذه احلضور 

الفلسطيني، فقد تمثل يف عودة مشكلة مقعد 

فلسطين إىل جدول أعمال االحتاد العام لألدباء 

والكّتاب العرب من جديد بعد غياب استمر ثالثة 

أعوام مل يتمكن الكّتاب الفلسطينيون خاللها من 

الشعراء العرب من خمتلف أقطارهم مع الشعراء 

العراقيين املضيفين، فاستعادوا أجماد األمة، 

واستحضروا ماضيها العريق، وشرحوا حاضرها 

وعجزها، وتغنوا بنماذج املقاومة يف فلسطين 

ولبنان والعراق، داعين إىل تعميم روح املقاومة، 

وإىل حتطيم ُجُدر احلصار وتعزيز اجلسور مع 

العراق الصامد.

لقد عّبر الدكتور علي عقلة عرسان، األمين 

العام لالحتاد العام لألدباء والكّتاب العرب، يف 

كلمتي االفتتاح واخلتام عن موقف شجاع، ال 

بالتنديد واالستنكار فقط، بل أيضًا بمطالبة الدول 

العربية بفك احلصار عن الشعب العراقي مشيداً 

بصمود العراق. كذلك اتخذ املؤتمرون قرارات 

لدعم العراق ومؤسساته الثقافية وكّتابه بما يلزم 

من الكتب والوثائق والدراسات، ومساعدته على 

جتاوز آثار احلصار.

أّما البيان اخلتامي للمؤتمر فقد ربط، بحق، 

بين احلالتين الفلسطينية والعراقية، مؤكداً "أن 

الذين يحاصرون العراق ويحرمونه من جميع 

حاجاته األساسية ويقصفونه يوميًا بالقنابل 

والصواريخ هم أنفسهم الذين يقتلون يوميًا أطفال 

فلسطين وشبابها ونساءها وهم الذين يفرضون 

أنواعًا ُأخرى من احلصار ضد أقطار عربية ُأخرى 

مثل ليبيا والسودان." ودعا البيان إىل وقف 

العدوان وفك احلصار عن الشعب الفلسطيني 

والعراقي والليبي والسوداين.

وقد بلغت مشاعر التضامن القومي للكّتاب 

واألدباء العرب مع العراق ذروتها يف اللقاءين 

الصريحين اللذين جمعا أعضاء املؤتمر مع 

السيد طارق عزيز، نائب رئيس جملس الوزراء 

)مساء 1/28(، والسيد عبد الغني عبد الغفور، 

عضو القيادة القطرية للحزب املسؤول عن 

العمل النقابي )مساء 1/25(، حيث أكدت 

بغداد مواقفها املبدئية الثابتة جتاه القضية 

الفلسطينية وجتاه التسوية األميركية اإلسرائيلية 

واملفاوضات، وجددت دعمها لنضال الشعب 

الفلسطيني وانتفاضته املباركة، واستعدادها 

للمشاركة الفاعلة يف أية خطة عربية جدية 

الستعادة األراضي احملتلة. ويف املقابل، أكد 

الكّتاب واألدباء من خمتلف األقطار املشاركة 
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الوفاء بتعهدهم بعقد مؤتمرهم الوطني العام 

املنشود وانتخاب أمانة عامة جديدة معترف 

بشرعيتها، كما وعدوا يف إثر جتميد عضويتهم 

يف املؤتمر العشرين الذي عقد يف دمشق )18 ـ 

.)1997/12/21

كما أن عدم التوصل إىل اتفاق على تشكيل 

وفد فلسطيني موحد للمشاركة يف مؤتمر بغداد 

دفع األمين العام لالحتاد العام لألدباء والكّتاب 

العرب إىل توجيه دعوات شخصية إىل عدد من 

الكّتاب الفلسطينيين يمثلون خمتلف االجتاهات، 

عّلهم يتفقون على تصور مشترك حلل املشكلة يف 

أثناء عقد املؤتمر. ويف بغداد تعذر أيضًا الوصول 

إىل صيغة وفد مشترك وتصور موحد، األمر الذي 

دفع رئاسة املؤتمر إىل تقديم االقتراح القائل 

بدعوة السيد يحيى يخلف )باعتباره رئيس 

اللجنة التحضيرية، وبعد تعهده بعقد املؤتمر 

العام( إىل شغل مقعد فلسطين يف احتاد األدباء 

والكّتاب العرب بصورة موقتة حتى َعْقد املؤتمر 

الفلسطيني العام وانتخاب أمانة عامة جديدة.

واعتبر رئيس املؤتمر واألمين العام لالحتاد 

اتفاق وفد الداخل ووفد املستقلين ومندوبي 

اجلبهتين الشعبية والديمقراطية على الصيغة 

املطروحة مدخاًل العتمادها عربيًا، على الرغم 

من احتجاج وفد فصائل التحالف، وفعاًل نالت 

التسوية املوقتة املذكورة إجماعًا من الوفود 

العربية. وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن التسوية 

أو االتفاق املذكور يقوم على ركيزتين: أوالهما 

سياسية عبر االلتزام بالثوابت واحلقوق الوطنية 

وامليثاق؛ ثانيتهما تنظيمية عبر التعهد بعقد 

املؤتمر العام خالل السنة احلالية.

ل من  وقد صرح السيد يحيى يخلف أنه خموَّ

الرئيس ياسر عرفات تنفيذ ما يجري االتفاق 

عليه يف بغداد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لعقد 

املؤتمر العام على أسس سياسية ونقابية ومهنية 

سليمة، ويف أجواء من احلرية والديمقراطية.

ثقافة الطفل ومقاومة التطبيع

إىل جانب موضوعي االنتفاضة الفلسطينية 

واحلصار على العراق، حظي موضوع مقاومة 

التطبيع مع العدو الصهيوين باهتمام كبير، سواء 

يف الكلمات االفتتاحية واخلطابات واملداخالت أو 

يف البيان اخلتامي واملقررات والتوصيات، التي 

دعت إىل استمرار العمل على مقاومة التطبيع، 

ونشر ثقافة املقاومة، والصمود والتمسك 

باملصطلحات الصراعية املتداولة، واعتماد لغة 

إعالمية جديدة وقادرة على التأثير يف الرأي 

العام، واستخدام القنوات الفضائية واإلنترنت 

على نحو فعال.

ويمكن القول إن املؤتمر أعاد التأكيد على 

مقررات املؤتمر السابق فيما يتعلق بدور املثقف 

العربي يف مقاومة الغزو الثقايف، والتزام ميثاق 

الشرف، وتطوير اإلعالم الرسمي، وتعزيز التعاون 

بين االحتادات واملؤسسات الثقافية العربية بما 

يحافظ على القيم الروحية والقومية والوطنية.

ومن ناحية ُأخرى حظي أدب األطفال باهتمام 

خاص، إذ شارك عدد من الكّتاب واألدباء يف 

ندوة أدب الطفل التي عاجلت جمموعة من 

العناوين املتعلقة بثقافة الطفل وتربيته وتعليمه، 

ودعت إىل حماية الطفل العربي من خماطر الغزو 

الثقايف، وإىل عقد مؤتمر خاص بأدب الطفل.

وقد جاءت ندوة أدب الطفل والتركيز على 

القضايا التعليمية والتربوية التي تخص الطفل 

العربي تنفيذاً وامتداداً ملقررات املؤتمر العشرين 

يف هذا الشأن، التي دعت إىل إقامة مراكز أبحاث 

تربوية، وتعميق الهوية القومية، وإنشاء موسوعة 

علمية لألطفال، وحماية الطفل العربي من خماطر 

الغزو الثقايف.

أخيراً، اتخذ املؤتمر، يف ختام أعماله، سلسلة 

من القرارات التنظيمية واإلدارية، أبرزها إعادة 

انتخاب األستاذ علي عقلة عرسان أمينًا عامًا، 

ورئيس االحتاد العراقي األستاذ هاين وهيب 

نائبًا أول، ورئيس االحتاد اجلزائري نائبًا 

ثانيًا، وبقية أعضاء األمانة العامة لفترة جديدة 

زِّعت املكاتب على 
ُ
تنتهي يف سنة 2004، وو

األردن )مكتب مقاومة التطبيع(، وتونس )مكتب 

احلريات(، وليبيا )مكتب ثقافة الطفل(، ومصر 

)مكتب النشاط الثقايف(، كما ُأرسلت برقية شكر 

وتقدير إىل الرئيسين العراقي والسوري، األول 

لرعايته املؤتمر واملؤتمرين، والثاين لتفضله 

بوضع طائرة يف تصرف الوفود. 


