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 امللك اإدري�س ال�سنو�سي 78 �سنة 
احلاكم العربي الوحيد الذي جاوز ال�سبعني من عمره هو امللك حممد 
ادري����س ال�سنو�سي، ملك اململكة الليبية، فه���و مولود يف عام 1860، 
ولق���د كان الظ���ن ان الرئي�س احلبي���ب بورقيبة، والرئي����س ا�سماعيل 
االزه���ري، ق���د ج���اوزا ال�سبعني، لك���ن ات�س���ح ان الرئي����س االزهري 
مول���ود ع���ام 1900، اي ان���ه يف الثامن���ة وال�ست���ني م���ن عم���ره، وان 
الرئي�س بورقيبة مولود عام 1902، اي انه يف ال�ساد�سة وال�ستني. 

وامللك حممد ادري�س ال�سنو�سي لي�س رئي�س الدولة يف ليبيا فح�سب، 
وامن���ا هو اي�سا الزعي���م الديني لطائفة ال�سنو�سي���ني، وهو ملك اول 
دول���ة يف العامل ح�سل���ت على ا�ستقاللها حتت الرعاي���ة الكاملة لالمم 

املتحدة. 
ولق���د ق�سى امللك ادري����س ال�سنو�سي معظم �سن���وات عمره يف م�سر 
قب���ل ان يتوىل االمارة وامللك. ففي خ���الل احلرب العاملية االوىل كان 
يعي����س يف اال�سكندرية ثم ذهب اىل ليبي���ا لفرتة ق�سرية رجع بعدها 

اىل م�سر يف 1922، وقام بتنظيم املقاومة �سد االيطالني. 
اعرتف���ت االمم املتحدة با�ستقالل ليبيا و�سيادتها على ان يتحقق ذلك 
يف 2 يناي���ر 1952، ومت تالي���ف جمعية د�ستوري���ة اختارت ان يكون 
نظام احلكم يف البالد هو النظ���ام امللكي الد�ستوري، واعلنت االمري 
حمم���د ادري�س ال�سنو�سي ملكا لليبي���ا يف 3 دي�سمرب 1950 ويف 24 

دي�سمرب 1951 ويف برقة اعلن امللك ال�سنو�سي امللكية الوراثية. 

�سنة" ال�ساد�س"86  جو�ستاف  امللك 
تعت���رب ال�سوي���د م���ن اق���دم ال���دول امللكي���ة الربملاني���ة املحاي���دة 
امل�ستق���رة يف الع���امل، ويعت���رب ملكه���ا احلايل"جو�ستاف ادولف 
ال�ساد�س"اكرب قادة الدول �سنا، فهو مولود يف مدينة ا�ستكهومل 
يف"11 نوفمرب 1882"وكان االبن االكرب البيه امللك"جو�ستاف 
اخلام�س"ال���ذي بقى على العر����س من 8 دي�سمرب 1908 اىل يوم 

وفاته يف 29 اكتوبر 1950. 
وق���د تزوج جو�ستاف، وهو الي���زال امريا يف 15 يونيو 1905، 
االم���رية مرجري���ت اوف كون���وت الت���ي توفي���ت يف اول ماي���و 
1920، بع���د ان خلفت له ثالثة اطف���ال اكربهم جو�ستاف ادولف 
دوق فو�س���رت بوت���ن ال���ذي لقى حتف���ه يف حادث ط���ريان يف 26 

يناي���ر 1947، وعم���ره 41 �سن���ة. ويف 3 نوفم���رب 1923 تزوج 
للم���رة الثانية، من ليدي لويز مونتباتن التي توفت يف 7 مار�س 

 .1965
ويف خالل حكم وال���ده الطويل، وبينما كان هو ويل العهد، برز 
ادول���ف جو�ستاف كعامل اثار، وت���وىل اال�سراف على عدة حفائر 
يف ال�سويد الكت�ساف اكرث ح�سارتها القدمية، ون�سر عدة بحوث 
ع���ن اكت�سافات���ه. كما ق���ام حتوي���ل بعث���ات للحفائ���ر االثرية يف 

اليونان، وال�سني، وقرب�س، وم�سر. 
وه���و يعت���رب حجة يف اخل���زف ال�سيني، وميل���ك اكرب جمموعة 

خا�سة يف العامل من اواين اخلزف والفخار اال�سيوية. 
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◄

لع���ل اق���دم رئي����س وزراء يف الع���امل، اليوم، ه���و الدكتور 
انطوني���و دي اوليف���ريا �ساالزار، رئي����س حكومة الربتغال 

منذ عام 1922، واملولود يف عام 1886. 
ولقد كانت الربتغال – وهي دولة م�ستقلة منذ القرن الثاين 
ع�سر – دولة ملكية حتى حدثت ثورة يف عام 1910 طردت 

امللك مانويل الثاين واعلنت اجلمهورية. 
ومت الت�سدي���ق على د�ست���ور جديد يف ا�ستفت���اء عام جرى 
ع���ام 1932، وادخلت عليه تعديالت عديدة منذ ذلك احلني، 
بحيث ا�سبح يعطي بع�س �سمات الدولة التعاونية، واقيم 
جمل�س���ان يتك���ون كل منهما م���ن 120 ع�س���وا، االول وهو 
املجل����س القوم���ي، ل���ه ح���ق ممار�س���ة ال�سلط���ة الت�سريعية 
ويت���م اختيار اع�سائه عن طري���ق االقرتاع املبا�سر لروؤ�ساء 
العائ���الت وي�س���رف النظ���ر ع���ن اجلن����س، ومدت���ه ارب���ع 

�سنوات. 

والث���اين، وه���و املجل����س التع���اوين، ف���ان اع�س���اءه يت���م 
اختيارهم عن طريق نظام ميثل الطوائف والنقابات، وهو 
يعال���ج االمور االقت�سادي���ة واالجتماعية، ويق���دم امل�سورة 
اىل املجل����س القومي، وللمجل�س القوم���ي احلق يف رف�س 

اعرتا�س الرئي�س على قراراته باغلبية الثلثني. 
ونظ���ام  �سن���وات،  �سب���ع  كل  انتخاب���ه  يج���ري  والرئي����س 
االنتخ���اب منذ عام 1959، هو ع���ن طريق جمموعة تتكون 
من اع�س���اء املجل�س القومي واملجل����س التعاوين وممثلني 
يجري اختيارهم من خمتل���ف املناطق، وهناك حزب واحد 

هو حزب"االحتاد القومي". 
ومن���ذ ع���ام 1924، وحكوم���ة حزب"االحت���اد القومي"هي 
التي يف ال�سلطة، وذلك بعد �سنتني من تويل الدكتور االزار 
رئا�سة الوزارة واملالية اللتني ا�ساف اليهما يف عام 1936 

وزارتي الدفاع واخلارجية. 

نوفم���رب   22 ي���وم  يف  الفرن�سي���ة  ال�سح���ف  ق���راء  ان 
ق���د ول���د  1890، مل يكون���وا يدرك���ون ان هن���اك طف���ال 
جوزي���ف  م���اري  اندري���ه  مدينة"ليل"ا�سمه"�س���ارل  يف 

ديجول". 
رج���ل  حي���اة  ديج���ول  حي���اة  �سبابه"كان���ت  ومن���ذ 
ع�سكري"متمرد"عل���ى قدام���ى الع�سكري���ني الفرن�سي���ني. 
فقد تخ���رج يف كلية"�سان �سري"الع�سكري���ة الفرن�سية ثم 
ا�س���رتك يف احل���رب العاملي���ة االوىل )1914 – 1918(. 
لك���ن مترده ب���دا يظه���ر بو�س���وح يف ع���ام 1924 عندما 
التحق مبدر�س���ة الدرا�س���ات العليا الع�سكري���ة، وا�سبح 
م�سه���ورا بدعوت���ه اىل ميكن���ة اجلي�س الفرن�س���ي ونقده 
ال�سدي���د ال�سالي���ب التعلي���م والتدريب الع�سكري���ة.. وقد 
نادى ديجول ب�سرورة ان تقوم فرن�سا بانتاج الدبابات، 
التي كانت ال�سالح اجلديد للجيو�س يف تلك الفرتة، وان 

تعني بتدريب اجلنود على هذا ال�سالح اجلديد. 
لك���ن مكانت���ه الراهن���ة يف فرن�س���ا ن�س���اأت خ���الل احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة )1929 – 1945( عندم���ا رف����س قبول 
ا�ست�سالم املار�سال فيليب بيتان لالحتالل النازي، والف 
يف اجنلرتا"جلنة فرن�سا احلرة"، وبدا يف تكوين جي�س 

من القوات الفرن�سية املوجودة يف افريقيا. 
وبع���د حترير باري����س من االحتالل الن���ازي يف �سبتمرب 
1944، ع���اد اجل���رال ديج���ول اىل فرن�س���ا حي���ث توىل 
رئا�س���ة حكومة ائتالفية موؤقت���ة مكونة من ممثلي جميع 

الق���وى املعادي���ة للفا�سية مبا فيه���م ال�سيوعي���ون، وهي 
حكوم���ة ا�ستمرت من نوفمرب 1944 اىل يناير 1946 ثم 
اعتكف ع���ن ال�سيا�سة يف قريته حت���ى اول يناير 1958، 

عندما توىل رئا�سة احلكومة الفرن�سية مرة اخرى. 
وق���د انتخب اجل���رال ديج���ول اول رئي����س للجمهورية 
اخلام�سة يف 21 دي�سمرب 1958، وتوىل الرئا�سة ر�سميا 
يف 8 يناير 1959، وق���د اجريت انتخابات الرئا�سة مرة 
ثاني���ة، بع���د انتهاء م���دة ال�سن���وات ال�سب���ع الد�ستورية، 
يف 5 دي�سم���رب 1966 لك���ن اجل���رال ديج���ول ف�س���ل يف 
احل�س���ول عل���ى االغلبي���ة املطلق���ة، اذ ح�سل عل���ى ن�سبة 
44% فق���ط من اال�سوات بينما ح�س���ل مناف�سه الرئي�سي 
فران�س���وا مت���ريان، مر�س���ح الي�س���ار عل���ى 33%. وعن���د 
اع���ادة الت�سويت بينهما يف 19 دي�سمرب ح�سل اجلرال 
ديج���ول على ن�سبة 55% ويحت���ل الرئي�س ديجول مكانة 
ب���ارزة يف ال�سيا�سة العاملية ملعار�سته ال�سديدة لل�سيا�سة 
االمريكية يف كل مكان. فهو يدعو اىل �سرورة ان�سحاب 
القوات االمريكية م���ن فيتنام، ويدين ب�سراحة العدوان 
اال�سرائيلي على الدول العربية ويرف�س با�سرار دخول 
بريطاني���ا ال�س���وق االوروبية امل�سرتكة النه���ا يف راأيه ال 
ت���زال ذيال للوالي���ات املتحدة. وينح���و يف  �سيا�سته اىل 
التقارب مع االحتاد ال�سوفيتي داعيا اىل وحدة اوروبية 
م���ن �ساح���ل االطلنط���ي اىل االوراق. ويتخ���ذ �سيا�س���ة 

م�ستقلة جتاه افريقيا وامريكا الالتينية. 

�سنة   79 �����س����االزار  ان��ط��ون��ي��و 

�سنة"  78" دي��ج��ول  اجل����رال 
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لق���رون عدي���دة – وبا�ستثناء فرتات ق�سرية كان الباباوات يتولون ال�سي���ادة الزمنية على و�سط ايطاليا، او ما 
كان ي�سم���ى بالوالي���ات البابوي���ة، املمتدة من البحر اىل البح���ر وت�سم م�ساحة من االرا�س���ي تبلغ 16 الف ميل 

مربع و�سكانا كانوا يبلغون يف القرن التا�سع ع�سر نحو 2 ماليني ن�سمة. 
لك���ن ه���ذه االرا�سي ق�سمت يف عهد البابا بيو�س التا�سع اىل مملكة ايطالي���ا، وا�سبحت �سلطة البابا حم�سورة 
يف ق�سور الفاتيكان وجزء من روما وفيال"جاندولفو"مبقت�سى القانون االيطايل ال�سادر يف 13 مايو 1871، 
وذل���ك مقابل ح�سول البابا على تعوي�س �سنوي مقداره 3.225.000 لرية ايطالية وهو تعوي�س مل يطالب به 

الباباوات. 
و�سوي���ت امل�ساألة ب�س���ورة نهائية باتفاقي���ات مع مو�سولين���ي يف 11 فرباير 1929، اعرتف���ت با�ستقالل مدينة 
الفاتي���كان، ومنح���ن الديان���ة ال�سكاثوليكي���ة مرك���زا خام�س���ا يف ايطاليا. وا�سبح���ت مدينة الفاتي���كان ت�سم – 
مبوج���ب ه���ذه االتفاقيات – كاندرائية القدي�س بطر�س، وق�سر الفاتيكان، واملتحف، وهي تقع على م�ساحة 13 
فدان���ا، وحدائ���ق الفاتيكان، واملباين املج���اورة الواقعة بني"فياال فاتيكانو"والكاندرائي���ة. وباال�سافة اىل ذلك 
يتمتع 13 مبنى يف روما خارج هذه احلدود بحقوق ال�سيادة، ومنها املباين التي يقيم فيها املوظفون الالزمون 

خلدمة الكر�سي البابوي. ويطلق على هذا كله ا�سم"دولة مدينة الفاتيكان". 
والرئي����س احل���ايل لهذه الدولة هو البابا بول�س ال�ساد�س، الذي كان يحمل قبل انتخابه للبابوية يف 21 يونيو 
1962، ا�سم"جيوفاين باني�ستا مونتيني". وهو مولود يف"كون�سي�سيو"بايطاليا يف 26 �سبتمرب 1897. وقد 
در�س الالهوت يف ميالنو وروما. ور�سم ق�سي�سا �سنة 1920. ثم تدرب على االعمال الدبلوما�سية يف الفاتيكان، 
وع���ني يف 1922 ملحق���ا يف وار�س���و. وعندما ع���اد اىل روما بعد عام، عم���ل كاتبا يف �سكرتاري���ة الفاتيكان، ثم 
وكي���ال لوزارة اخلارجية ع���ام 1936. ويف عام 1952، ا�سب���ح وزيرا م�ساع���دا لل�سئون"العادية"ويف 1954، 
ر�سم كبري االافقة يف ميالنو، ويف عام 1958، عينه البابا يوحنا الثالث والع�سرون ع�سوا يف املجتمع املقد�س 

للكرادلة. 

م���او – يف ت���وجن ه���و – بح���ق – قائد وزعي���م احلزب 
ال�س���ني  جمهوري���ة  وموؤ�س����س  ال�سين���ي،  ال�سيوع���ي 
ال�سعبية، واحد كبار قادة العامل املعا�سر واملوؤثرين يف 
جمرى تاريخه ولقد ولد مو تي توجن يف ا�سرة فالحية 
مث���رية ن�سبيا يف اقلي مهون���ان يف 19 نوفمرب 1893. 
ولكن���ه �سرعان ما غادر ا�سرته، وملدة ع�سر �سنوات اخذ 
ينتق���ل من مدر�سة اىل مدر�سة، وهو يقراأ بنهم، ويكون 
اراءه ومعتقدات���ه ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة. ويف عام 
1918، انه���ى درا�ست���ه وتوج���ه اىل بك���ني حي���ث توىل 
وظيف���ة متوا�سع���ة يف مكتب���ة جامعة بك���ني، ويف هذه 
اجلامع���ة التقى با�ستاذين در�س���ا املارك�سية وهما يل تا 
– �ساد، و�سن تو – هيو اللذان يعتربان من موؤ�س�سي 

ال�سيوعية ال�سينية االول. 
لك���ن ماو م���ا لب���ث ان غادر بك���ني وع���اد اىل هونان يف 
1919 وا�ستغ���ل مدر�س���ا. ويف ع���ام 1920، ا�سبح���ت 
املارك�سية هي عقيدت���ه والثورة هي وظيفته.. فا�سرتك 
يف الع���ام التايل يف ان�ساء احل���زب ال�سيوعي ال�سيني 
وا�سب���ح م�سئ���ول احل���زب يف هونان، حي���ث كر�س كل 
جه���ده يف �سبيل ان�ساء حركة نقابية. وادى جناحه يف 
االقلي���م اىل اختي���اره لتويل مركزا قيادي���ا على النطاق 
القوم���ي يف احل���زب عام 1923، وتوج���ه اىل �سنغهاي 
ث���م اىل كانتون ليخدم احلزب. وعندما عاد بعد ذلك اىل 
هونان كان���ت عودته نقطة حتول تاريخ���ي، اذ اكت�سف 
بعد تل���ك العودة مدى القوة الثورية الكامنة يف جموع 

الفالحني، وبدا يف تنظيمهم للعمل الفعال. 
ويف �سن���ة 1925 – 1926 تع���اون مع"الكومنت���اجن"، 
ب���ل وا�سبح رئي����س ق�سم الدعاية يف ه���ذا احلزب، لكن 
ه���ذا التع���اون. ما لب���ث ان انه���ار نتيجة مع���اداة �ساجن 
كاي �سب���ك لل�سيوعي���ني، فع���اد م���ا واىل هون���ان حي���ث 

نظ���م اول ث���ورة فالحي���ة واجهه���ا الكومنت���اجن بالقوة 
امل�سلحة وا�ستطاع ان يق�سي عليها بينما هرب ما واىل 
اجلب���ال �سن���ة 1927، ويف اجلبال ب���داأ يف تكوين فرق 
م���ن الفدائيني من الفالح���ني وهي الت���ي ا�سبحت نواة 
اجلي�س االحمر، واعل���ن يف املنطقة اجلبلية اجلنوبية 
ال�سرقي���ة جمهوري���ة �سوفيتية. وعندم���ا هاجمت قوات 
الكومنت���اجن ه���ذه املواقع، وب���داأ تفوقها عل���ى اجلي�س 
الث���وري، ان�سح���ب م���او بجي�س���ه ع���رب �سم���ال غرب���ي 
ال�سني فيما ا�سبح معروف���ا يف التاريخ با�سم"امل�سرية 
الطويلة"حت���ى ا�ستق���ر يف مراك���ز جديدة خ���الل عامي 
1925 و 1926، ويف خ���الل ه���ذه امل�س���رية الطويل���ة 
ا�سبح ماوتي توجن ه���و الزعيم الوحيد بف�سل ارتفاع 

روحه املعنوية وح�سن قيادته. 
وعندم���ا بداأت الياب���ان غزوها لل�س���ني يف عام 1938، 
دعا ماوت�سي – توجن اىل جبهة وطنية بني ال�سيوعيني 
والكومنت���اجن، واعل���ن �سيا�سة وطني���ة ن�سالية جديدة 
اك�سبت���ه عط���ف العنا�س���ر الليربالية. وامت���دت احلرب 
م���ع اليابان حت���ى الهزمي���ة الياباني���ة يف نهاية احلرب 
العاملية الثانية، وعندئذ اجته الكومنتاجن اىل التحالف 
م���ع الواليات املتحدة �س���د ال�سيوعيني، لك���ن ماوت�سي 
توجن حول ح���رب التحرير الوطني اىل حرب التحرير 
االجتماع���ي �سد الكومنتاجن و�س���اجن كاي �سيك. وبعد 
ارب���ع �سنوات م���ن االنت�سارات املتتالي���ة دخل اجلي�س 
االحم���ر بك���ني واعلن���ت جمهورية ال�س���ني ال�سعبية يف 

اول كاتوبر 1949. 
ويف ع���ام 1957 بداأ خالفه مع القيادة ال�سوفيتية حول 
ق�سايا اال�سرتاكية الراهنة. لكنه ا�ستطاع رغم كل �سيء 
ان يبن���ي جمتمعا حديثا يف ال�س���ني، يعترب نف�سه اكرث 

�سيوعية من املجتمع ال�سوفيتي.

�سنة"  71" ال�����س��اد���س  ب��ول�����س  ال��ب��اب��ا 

م���������او... "75 �س����نة"
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"ا�س���د يه���ودا، املختار م���ن الله، ملك مل���وك اثيوبيا"هو االمرباط���ور هيال�سال�سي االول، 
ه���و املل���ك اخلام����س والع�س���رون بع���د املائت���ني من املل���وك الذي���ن من �سب���ط �سليم���ان. وهو 
امرباط���ور اثيوبي���ا منذ 2 نوفمرب 1920، حفي���د ملك"�سوا"الذي وقعت مع���ه امللكة فكتوريا 
معاه���دة �سداق���ة وجت���ارة ع���ام 1841، وابن"الرا����س ماكوفن"ال���ذي كان ال�ساع���د االمي���ن 

لالمرباطور"منليك الثاين". 
ود ول���د االمرباطور هيال�سال�سي يف 22 يولي���و 1862 بالقرب من"هرر"، وتلقى تعليمه يف 

البيت على ايدي مدر�سني تابعني للبعثة التعليمية الفرن�سية يف هرر. 
ومل تك���ن امام هيال�سال�سي اية فر�سة لكي يت���وىل العر�س وكان تعليمه هو التعليم التقليدي 
ال���ذي يح�سل عليه عادة النبالء الغنية االثيوبي���ون. لكن قدراته الفكرية والعملية وكربياءه 

ال�سخ�سية �سرعان ما برزت. 
وعندم���ا تولت االمرباطورة"زادنيو"احلكم بعد وف���اة االمرباطور قبليك وعزل حفيده الذي 

خلفه على العر�س، برز دور هيال�سال�سي. 
وكانت"زادنيو"حمافظة يف نظرتها اىل امور البالد بينما كان"الراأ�س نقرى"او هيال�سال�سي 

فيما بعد، تقدميا. ومن هنا ا�سبح حمور امال اجليل الداعي اىل التجديد. 
ورك���ز هيال�سال�س���ي اعتم���اده يف البداية على ال�سئون اخلارجي���ة. ويف عام 1923 جنح يف 
ادخال اثيوبيا ع�سبة االمم. ويف ال�سنة التالية قام بزيارة روما وباري�س ولندن، فكان بذلك 
اول حاك���م اثيوب���ي ي�سافر اىل اخل���ارج يف تاريخ الب���الد كله. ويف ع���ام 1928، ح�سل على 
لقب"جنا�س���ي"، اي"املل���ك". وبعد ذل���ك بعام���ني توفي���ت االمرباطورة"زادتيو"فتم تتويجه 
امرباط���ورا يف كاتدرائية"مارجرج����س"يف ادي�س اباب���ا، واتخذ لنف�سه ا�س���م هيال�سال�سي، 

ومعناه"قدرة الثالون املقد�س". 
لك���ن م���ا ان كان���ت اعماله يف �سبيله���ا للو�س���ول اىل ال���ذروة، ويف عام 1925 غ���زت ايطاليا 
الفا�سية البالد ويف خ�سم الغ���ارات اجلوية والقاء الغازات ال�سامة على ال�سكان واملناق�سات 
العقيم���ة يف ع�سب���ة االمم، برزت �سخ�سية هيال�سال�سي، نبيلة نحبل���ة منفردة، كرمز ملقاومة 
بلد افريقي للغزو االوروربي، وذلك عندما توجه اىل ع�سبة االمم املتحدة يف جنيف يعر�س 

ق�سية بالده. 
وبع���د اربع �سنوات م���ن احلياة يف املنف���ى يف بريطانيا، توجه هيال�سال�س���ي اىل اخلرطوم 
يف ع���ام 1940، اث���ر دخ���ول ايطاليا احلرب. وع���اون يف تنظيم احلمل���ة الربيطانية الخراج 
االيطالني من اثيوبيا، والتي ا�سفرت عن عودة االمرباطور اىل ادي�س ابابا، يف مايو 1941. 

ويبدو االمرباطور هيال�سال�سي، اليوم، كواحد من ابرز �سا�سة افريقيا. 

تيودول���و  هرمنجلي���دو  باولبوت���و  اجلرال"غرات�سي�سك���و 
فرانك���و – ياهام���ان دي فرانك���و"– وه���ذا ا�سم���ه بالكام���ل – 
هو"الكراديلل���و"، او"زعيم االمة"ورئي����س الدولة، وقائد عام 
اجلي����س، ورئي�س ال���وزراء، ورئي����س حزب"الفاالجن"احلاكم 

يف دولة ا�سبانيا امللكية ا�سما، منذ عام 1936. 
وحي���اة اجلرال فرانكو ه���ي حياة ع�سكرية، فق���د ولد يف 14 
دي�سمرب 1892، يف ا�س���رة كان عميدها �سابطا بحريا. وتعلم 
يف االكادميي���ة الع�سكري���ة. وح���ارب �سد"ث���ورة الريف"التي 
قاده���ا االمري عبد الك���رمي اخلطابي، يف مراك����س. وهو الذي 
قام بتخطيط وتنفيذ املعركة التي انتهت بهزمية جي�س االمري 
اخلطابي يف عام 1926. ويف ذلك العام التحق فرانكو باملدر�سة 
الع�سكري���ة يف باري�س.. ويف 1935، عني رئي�سا الركان حزب 
اجلي�س اال�سباين، ثم ا�سب���ح حاكما جلزر"الكناري"، التابعة 
ال�سبانيا والواقعة يف املحيط االطلنطي غربي مراك�س، وذلك 

يف فرباير 1936. 
لكن مركز اجلرال فرانكو يف ا�سبانيا ن�ساأ بف�سل الدول الذي 
قام به يف احلرب االهلية اال�سبانية )1926 – 1929(. فعندما 
�سق���ط حكم امللك القون����س الثالث ع�س���ر يف 14 ابريل 1921، 
قام���ت جمهوري���ة يف ا�سباني���ا ا�سقط���ت �سلط���ة رج���ان الدين 
وح���دت من امتيازاتهم وجعلت التعلي���م علمانيا. ويف 1922، 
ق���ام رد فعل من الق���وى املحافظة �سد اجلمهوري���ة لكن القوى 
اجلمهورية واجهته بتكوين جبه���ة �سعبية ت�سم اال�سرتاكيني 

وال�سيوعيني واجلمهوريني والفو�سويني. 
وعندئ���ذ ق���ام �سب���اط اجلي����س اال�سب���اين يف مراك����س بتمرد 
عل���ى احلكومة اجلمهوري���ة يف 12 يولي���و 1926 حتت قيادة 
فران�سي�سكو فرانكو، الذي طار اىل"تطوان"يف مراك�س حيث 

ق���ام بتنظي���م عملي���ة نق���ل جنود"الفرق���ة االجنبية"اال�سبانية 
والقوات املراك�سية اىل ا�سبانيا لتعزيز قدرة الثورة امل�سادة، 
وان�س���ا حكوم���ة موؤقت���ة برئا�سته. وط���وال ث���الث �سنوات من 
احل���رب الدموي���ة التدمريي���ة، الت���ي �سق���ط فيها نح���و مليون 
قتي���ل، ا�ستطاع فرانك���و ان يح�سل على م�ساع���دات كبرية من 
املاني���ا النازية وايطالي���ا الفا�سية. كما ح�س���ل – بطريقة غري 
مبا�س���رة – على م�ساعدات م���ن بريطانيا والوالي���ات املتحدة 
ب�سب���ب الت���زام هاتني الدولت���ني ب�سيا�سة"ع���دم التدخل"وهي 
�سيا�سة مكنت املرتدين، ولي�س احلكومة اجلمهورية ال�سرعية 
اال�سبانية. وانتهت احل���رب االهلية بانت�سار اجلرال فرانكو 
وقواته، عقب �سق���وط مدريد يف 28 مايو، بعد معارك �ساربة 
جرت يف �سوارع العا�سمة اال�سبانية، وا�سبحت اول مثل يف 
التاريخ احلديث على حرب املقاومة ال�سعبية وا�ساليب القتال 

داخل املدن. 
وم���ا ان ا�ستق���رت ال�سلط���ة للج���رال فرانكو حتى اق���ام حكما 
ملكي���ا ا�سميا، بدون ملك. ووقع اتفاقية م�ساحلة مع الفاتيكان 
يف مايو 1941 معلنا الكتوليكية دينا ر�سميا للدولة، ومكت�سبا 
ح���ق تعي���ني اال�ساقف���ة ب�س���رط ت�سدي���ق الكر�س���ي الباب���وي. 
وا�سبح رجال الدين يح�سلون على مرتباتهم من الدولة. ويف 
نف�س هذه ال�سنة ار�سل فرقة ا�سبانية مل�ساعدة القوات االملانية 
الهتلري���ة يف غزو االحتاد ال�سوفيت���ي، وذلك على الرغم من ان 
ا�سباني���ا اعلن���ت انها"حماي���دة"يف احلرب. وب�سب���ب عالقات 
نظام اجلرال فرانكو مع الدول الفا�سية، واالجراءات القهرية 
التع�سفي���ة الت���ي كانت تتخذها احلكومة يف داخ���ل البالد، فقد 
ا�ستبع���دت ا�سباني���ا م���ن االمم املتح���دة يف ع���ام 1946، لكنها 

ا�سبحت ع�سوا يف املنظمة الدولية يف عام 1955. 

�سنة"  76" فرانكو  اجل��رال 

االمرباطور هيال�سال�سي "76 �سنة"

◄
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اليوغو�س���اليف  الرئي����س  يتمي���ز 
املار�سال"ي���و �سي���ب ب���روز فيتو"بان���ه 
اح���د املنا�سل���ني ال�سيوعي���ني القدام���ى 
يف الع���امل، ويف الوق���ت ذات���ه بانه اول 
زعي���م �سيوع���ي يتم���رد علنا عل���ى قيادة 
�ستالني وبط���ل �سيوعي���ا ويف ال�سلطة، 
كم���ا ان���ه رئي�س لدول���ة �سيوعي���ة تتخذ 
لنف�سها �سيا�س���ة احلياد االيجابي وعدم 

االنحياز. 
والرئي����س تيت���و، املول���د يف 25 ماي���و 
1892، مبدينة زغرب يف اقليم كرواتيا، 
ن�س���اأ عام���ال وزعيم���ا عمالي���ا ومنا�سال 
�سيوعيا بارزا. لكن ا�سمه برز يف العامل 
ب�س���ورة رئي�سية عندما نظم وقاد حرب 
التحري���ر اليوغو�سالفي���ة �س���د الغ���زاة 
االمل���ان طوال ال�سن���وات بني 1941 اىل 
1945، وحارب جمي���ع القوى الرجعية 

املختلفة يف البالد يف الوقت ذاته. 
وعندم���ا اعلن���ت اجلمعي���ة التاأ�سي�سي���ة 
يف 29 نوفم���رب 1945 اجلمهوري���ة يف 
يوغو�سالفي���ا، اختارت املار�س���ال تيتو 

رئي�سا للحكومة. 
يفر����س  ان  �ستال���ني  ح���اول  وعندم���ا 

�سيا�سته وا�ساليبه ووجهات نظره على 
يوغو�سالفيا، رف�س تيتو تلك ال�سيا�سة 
واعلن يف عام 1948 معار�سته العلنية 

ل�ستالني. 
وبعد وف���اة �ستالني، وادانة عبادة الفرد 
يف االحتاد ال�سوفيتي حت�سنت العالقات 
ب���ني تيتو وق���ادة االحت���اد ال�سوفييتي، 
ليوغو�سالفي���ا  حمتفظ���ا  ظ���ل  لكن���ه 
ب�سيا�سة م�ستقلة تقوم على ا�سا�س عدم 

االنحياز. 
م���ن  تيت���و واح���دا  املار�س���ال  وا�سب���ح 
اب���رز ق���ادة الع���امل الثالث، وم���ن ان�سط 
ال�سيوعيني يف البحث عن �سيغ جديدة، 
و�سيا�سي���ة  واجتماعي���ة  اقت�سادي���ة 
وفكري���ة، ملواجه���ة م�س���اكل اال�سرتاكية 
يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين. 
وق���د و�سع د�ستورا جدي���دا للبالد يف 7 
ابريل 1963. ومبقت�سى هذا الد�ستور 
اجلديد ا�سبح الرئي�س تيتو رئي�سا مدى 
احلياة، وغري ا�سم الدولة من"جمهورية 
يوغو�سالفي���ا االحتادي���ة الدميقراطي���ة 
ال�سعبية"اىل"جمهوري���ة يوغو�سالفي���ا 
اال�سرتاكية االحت���ادة"، وكفل تعديالت 

هام���ة يف م�س���ادر  ال�سلط���ة ال�سيا�سية 
واالداري���ة يف الب���الد، وق���رر ان يك���ون 
روؤ�س���اء يوغو�سالفيا املقبلون منتخبني 
م���دة  تزي���د  واال  الربمل���ان  طري���ق  ع���ن 
رئا�س���ة اي منه���م على مدت���ي 4 �سنوات 

متتاليتني. 
واق���ر من�سب���ا جديدا ه���و من�سب نائب 
الرئي�س. ون�س على ان يكون االنتخاب 
باالق���رتاع ال�سري وعل���ى حرية العبادة 
تدعي���م  �سيا�س���ة  يف  وا�سرتم���ارا 
الدميقراطي���ة يف البالد، تقررت �سيا�سة 
اقت�سادية جديدة، وو�سعت حدود لدور 
احلزب ال�سيوع���ي يف احلكم، وو�سعت 
ن�ساط���ات التنظي���م ال�سيا�س���ي االو�سع 
وهو"التحال���ف اال�سرتاكي"، ومت عزل 
نائ���ب الرئي����س الك�سن���در وانكوفيت�س 
ووزي���ر الداخلية بعد ان اكت�سف ات�ساع 

الن�ساط البولي�سي �سد املواطنني. 
ويق���وم الرئي����س تيتون منذ ع���دوان 5 
يوني���و، بدور هام ورئي�س���ي يف الدفاع 
عن الق�سايا العربية، ويف امل�ساركة يف 
امل�ساع���دات اال�سرتاكي���ة الالزمة الزالة 

اثار العدوان. 

يع����د فالرت اولربيخ����ت، رئي�س جمل�����س الدولة يف املانيا 
الدميقراطي����ة، من����ذ 12 �سبتمرب 1960، م����ن اكرب القادة 
ال�سيوعي����ني �سن����ا، فه����و ق����د ول����د يف ا�س����رة عمالي����ة يف 

مدينة"ال يبتزج"يف 20 يونيو 1883. 
ومن����ذ �سباب����ه املبكر وه����و ينا�سل يف احلرك����ة العمالية 
االملانية، �سيا�سيا ونقابيا، فقد انظم يف عام 1908، وكان 
ي�ستغ����ل عامل جنارة ومل����ا يتجاوز اخلام�س����ة ع�سرة من 
عم����ره، اىل"�سباب العمال اال�سرتاكي". ويف عام 1912 
ان�س����م اىل احل����زب اال�سرتاك����ي الدميقراط����ي يف املانيا 
وعندم����ا قامت احل����رب العاملي����ة االوىل، كان والرييخت 
ع�سوا يف جمموعة"كارل لينيخت"، الزعيم اال�سرتاكي 
االملاين املعروف يف التاريخ. وكانت املجموعة تعار�س 
اال�ستعدادات االملانية للحرب، وتدين �سعار قي�سر املانيا 
حينذاك بعد نفوذ االمرباطوري����ة االملانية من برلني اىل 
بغ����داد. وعندما جند يف اجلي�س م����ن 1915 اىل 1918، 
كان يق����وم بالدعوة �سد احلرب ب����ني اجلنود، ويعار�س 
القرو�����س الداخلية التي كانت تطلبها احلكومة ويوافق 

عليها الربملان ملوا�سلة احلرب. 
نوفم����رب 1919،  االملاني����ة يف  الث����ورة  قام����ت  وعندم����ا 
ا�سب����ح اولرييخت ع�سوا يف هيئ����ة اركان حرب جمل�س 
العم����ال واجلن����ود الثوري����ني. وعندم����ا تك����ون احل����زب 
ال�سيوع����ي االمل����اين ال����ذي كان معروف����ا با�سم"}ابط����ة 
ا�سريتاكو�س"ان�س����م الي����ه اولرييخ����ت واب����ح م�سئ����ول 
احل����زب يف ال بيتزج، واعتب����اره مر�سحا �سيوعيا ح�سل 

على ع�سوية الربملان يف �سك�سونيا من 1926 اىل 1929 
ثم ا�سبح ع�سوا يف الربملان املركزي"الراي�ساج"من 28 
اىل 1922 اي حت����ى اح����رق النازيون الربمل����ان واتهموا 

ال�سيوعيني بحرقه لتربير حركة التنكيل بهم. 
يف  هتل����ر  فيه����ا  ظه����ر  الت����ي  االوىل  اللحظ����ة  ومن����ذ 
املاني����ا، وب����رزت فيه����ا النازي����ة حت����ت ا�سم"اال�سرتاكية 
طليع����ة  يف  اولرييخ����ت  فال����رت  كان  الوطنية"الزائ����ف، 
املنا�سل����ني �س����د النازية ب�س����راوة، وعندم����ا ا�سعل هتلر 
ن����ريان احل����رب العاملي����ة الثاني����ة، تكون����ت جلنة"املانيا 
احل����رة"وكان والرييخت احد اع�سائه����ا جنبا اىل جنب 
مع فيلهلم بيك، اول رئي�س الملانيا الدميقراطية واملتويف 

يف 7 �سبتمرب 1960. 
وق����د نا�س����ل فال����رت اولرييخت بع����د �سق����وط النازية يف 
املانيا، من اج����ل وحدة الطبقة العاملة، عن طريق وحدة 
جمي����ع اال�سرتاكي����ني. وعندم����ا جنح����ت دع����وة الوحدة 
وتال����ف احل����زب اال�سرتاك����ي املوح����د االمل����اين، ا�سب����ح 

�سكرتري اول اللجنة املركزية لهذا احلزب. 
ويوؤم����ن فالرت اولرييخ����ت اميانا عميقا ب�س����رورة اقامة 
دول����ة املانية موح����دة وم�ستقل����ة و�سالمي����ة يف اوروبا، 
وه����و قد ب����داأ يف خالل ال�سن����ة املا�سية جه����ودا وا�سحة 
لب����دء ح����وار مع املاني����ا الفيدرالية لكي يت����م االتفاق على 
و�س����ع برنامج ميكن ان يحقق مثل ه����ذا الهدف، او على 
االق����ل لكي يتم تقارب متبادل ب����ني الدولتني يف املبدائني 

الثقايف واالقت�سادي. 

�س��نة"  76" تيت��و  الرئي���س 

�سنة"  75" اأولربيخت  فالرت 
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امل�شور/ كانون الثاين- 1968

�سيظل ا�سم هو�سي منه، قائد الن�سال �سد اال�ستعمار الفرن�سي 
ث���م اال�ستعم���ار االمريك���ي على طول اك���رث من 25 �سن���ة، رمزا 

ال�سرار ال�سعوب على احلرية والعدل وال�سالم. 
و�سيظ���ل ا�سم���ه خال���دا يف التاري���خ كموؤ�س����س واول رئي����س 
جلمهوري���ة فيتن���ام الدميقراطي���ة، الت���ي تتحم���ل من���ذ خم����س 
�سن���وات عدوانا امريكيا مدمرا، مت�ساع���دا با�ستمرار، دون ان 
ت�ستطي���ع الواليات املتح���دة ان حترز ن�س���را ع�سكريا حا�سما، 

ودون ان ت�ستطي���ع ان جت���رب 
ال�سعب ال���ذي يقوده هو�سي 

اال�ست�سالم.  على  – منه 
ن���ات  ولد"جنوي���ن  ولق���د 
تان"– وهذا هو ا�سم هو�سي 
من���ه اال�سلي – يف 19 مايو 
1890 يف قري���ة باقلي���م انام 
بالهن���د ال�سينية، وما ان بلغ 
الع�سري���ن م���ن عم���ره حت���ى 
اخ���ذ ي�س���رتك يف الن�ساطات 
 1919 ع���ام  ويف  الثوري���ة. 
حي���ث  فرن�س���ا  اىل  �ساف���ر 
املين���اء  يف  حم���اال  ا�ستغ���ل 
اىل"جت���وي  ا�سم���ه  وغ���ري 
كيوك"ومعناه"�سديق  ن���اي 
ال�سع���ب". ويف ع���ام 1910 
ان�سم اىل احلزب ال�سيوعي 
الفرن�س���ي. ويف ع���ام 1921 
الف حزبا ثوري���ا با�سم"دان 
فيتن���ام"–  دوجن  الو 
فيتنام"–  عم���ال  اي"ح���زب 
لكن ال�سلط���ات اال�ستعمارية 
ام���را  ا�س���درت  الفرن�سي���ة 
يحل ه���ذا احل���زب، وخا�سة 
الن�س���اط  ب���داأ  ان  بع���د 
يف"تونكين���ج".  الث���وري 

وغ���ادر هو�س���ي من���ه الهن���د ال�سيني���ة اىل هوجن ك���وجن حيث 
ال�سيوعي���ة  الثوري���ة  احلرك���ة  تنظي���م  يف  ن�ساط���ه  وا�س���ل 

يف"تونكينج"و"تايالند"من هناك. 
ويف ع���ام 1941 اتخ���ذ لنف�س���ه ا�سم���ا جدي���دا هو"هو�س���ي – 
منه"وظه���ر يف اقلي���م نب���ات جنوب���ي ال�س���ني كزعي���م للرابطة 
الفيتنامي���ة لال�ستق���الل )فيتن���ام دول الب دوجن مين���ه هوى(. 
وبع���د ا�ست�سالم اليابان يف نهاية احلرب العاملية الثانية، اعلن 
ه���و – �س���ي منه جمهوري���ة فيتن���ام ال�سعبية يف"ه���وى"يف 2 

�سبتمرب 1945 واختري رئي�سا لها. 
ودعت���ه احلكوم���ة الفرن�سية اىل باري�س للتفاو����س معه، فوقع 

اتفاقية"مونبليي���ه"يف �سبتم���رب 1946 الت���ي ن�س���ت 
على ان تكون فيتنام دولة م�ستقلة �سمن احتاد هندي 
– �سين���ي. لك���ن القتال مالب���ث ان ن�سب مرة اخرى 
ب���ني الفرن�سيني وق���وات هو�سي – من���ه يف دي�سمرب 
من العام نف�سه وق���د ا�ستمرت احلرب ثمانية �سنوات 
م�ستمرة حتى ا�سفرت عن هزمية الفرن�سني، وتوقيع 

اتفاقيات جنيف يف يوليو 1954. 
قليل���ة  ل�سن���وات  اال  �س���الم  يف  فيتن���ام  تع����س  ومل 
معدودة، اذ مالبث ان بداأ التدخل االمريكي على �سكل 
م�ست�ساري���ن ع�سكريني يف فيتن���ام اجلنوبية، ثم على 
�سكل قوات، ثم على �س���كل غارات جوية على ارا�سي 
فيتن���ام ال�سمالية وقراها ومدنه���ا االمنة، وترتفع يف 
هذه االي���ام نغمة جديدة يف الوالي���ات املتحدة تدعو 
اىل ان تغزو القوات الربية االمريكية ارا�سي فيتنام 

ال�سمالية. 

ال اح���د يع���رف تاريخ مي���الد جوموكينيات���ا رئي�س كيني���ا، الن احدا يف كينيا م���ن اهل البالد 
االفريقي���ني مل يك���ن ي�سجل تاريخ ميالد اطفاله، لكن من املعتقد انه مولود يف عام 1893، يف 

قبائل"الكيكويو"، اكرث قبائل كينيا عددا ونفوذا. 
ولقد برز ا�سم جومو كينياتا يف تاريخ افريقيا والعامل، كمنا�سل �سد اال�ستعمار الربيطاين، 

وكقائد حلركة مطالبة االفريقيني بحقهم يف االر�س الزراعية، والتعليم والد�ستور. 
ففي فرباير 1929، و�سل كينياتا اىل لندن لكي ي�سرح لالجنليز ق�سية بالده ثم عاد اىل وطنه 
بع���د نح���و �سنة واحدة ليرتكه مرة اخ���رى اىل اجنلرتا موا�سال الدع���وة ملطالب �سعب كينيا 
يف احل�س���ول على اال�ستقالل، وا�ستع���ادة االرا�سي الزراعية اخل�سبة من ايدي امل�ستوطنني 
االوروبي���ني. وط���وال 17 �سنة، وحت���ى عاد اىل وطنه يف ع���ام 1946، وا�سل جومو كينياتا 

الدعوة اىل حقوق �سعبه يف كل مكان من العامل، حتى اتهم بال�سيوعية. 
وعندم���ا بداأت حركة املقاوم���ة امل�سلحة لال�ستعمار الربيطاين يف كيني���ا والتي اطلقوا عليها 
ا�سم"املاو ماو"اتهمه االجنليز بقيادة تلك احلركة، او على االقل بامتناعه عن التدخل لوقفها. 
ويف اكتوب���ر 1952 مت اعتقاله وتقدمي���ه للمحاكمة واحلكم عليه بال�سجن، لكن ذلك مل يوقف 
حرك���ة املقاوم���ة امل�سلحة التي ا�ستمرت نحو ثمانية اع���وام اعتقلت ال�سلطات الربيطانية 60 
الف �سخ�س من قبائل"الكيكوبو"و"مريو"و"امبو"وغريها من القبائل بتهمة القيام باعمال 

االرهاب. 
ويف 21 اغ�سط����س 1961 ا�سط���رت بريطاني���ا اىل اط���الق �سراح جومو كينيات���ا، وح�سلت 
كينيا على ا�ستقاللها يف 12 دي�سمرب 1962، وا�سبح جومو كينياتا اول رئي�س وزراء لكينيا 

امل�ستقلة. ويف 12 دمي�سرب 1964 ا�سبح اول رئي�س للدولة. 
وقد �سرح جومو كينياتا ق�سية كينيا، خالل �سنوات ن�ساله، يف كتابني م�سهورين هما"كينيا 
ار����س ال�سراع"و"يف مواجهة جبل كينيا". وهو يعترب ا�ستاذا يف اللهجات االفريقية. ومن 
دع���اة الوحدة االفريقية الن�سالية منذ ا�سرتك مع نكروما وجورج بادمور يف تكوين املوؤمتر 

االفريقي يف لندن يف عام 1945. 
وتتمي���ز �سخ�سي���ة جوم���و كينيات���ا، ال���ذي ا�سته���ر خ���الل ن�سال���ه الوطن���ي با�سم"الرم���ح 

اال�سود"بالهدوء والطاقة ويتمتع باخالق حتبب النا�س فيه. 

هو�سي منه "78 �سنة"

�س��نة"  75" جوموكينيات��ا 
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اآخــر �شــاعة/  حزيران - 1952

ان العالقة ب���ني اال�ستاذ الدردي���ري حممد عثمان 
وب���ني �ساح���ب ال�سيدة عل���ي املرغني با�س���ا امام 
طائفة اخلتمية يف ال�سودات لي�ست �سرا على احد 

يف القاهرة او يف اخلرطوم! 
ان اال�ست���اذ الدردي���ري ه���و امل�ست�س���ار ال�سيا�سي 

ل�ساحب ال�سيادة. 
وعندماي ذهب املرغني با�سا ملقابلة احلاكم العام 
لل�س���ودان. ال يامت���ن �سيادت���ه اال �سخ�سا واحدا، 
هو اال�ستاذ الدرديري يرتج���م بينه وبني احلاكم 

العام. 
واال�ست���اذ الدردي���ري يع���د ذلك ه���و �سكرتري عام 
اجلبه���ة الوطني���ة يف ال�س���ودان واك���رب الزعماء 

ال�سيا�سيني يف طائفة اخلتمية. 
ولق���د كان اال�ست���اذ الدردي���ري يف القاه���رة قب���ل 
يومني، وم���ن يومني فق���ط ركب الطائ���رة، ومعه 
كالم كث���ري يعر�س���ه على �ساح���ب ال�سي���ادة على 
املريغني با�سا ولقد تكل���م الدرديري.. قبل �سفره 
اي�سا.. تكلم مع"اآخر �ساعة".. وتكلم ب�سراحة. 

يق���رون  ال  من���ا  كثريي���ن  ان  ب�سراح���ة  اق���ول   *
النحا�س با�سا على الغاء اتفاقيتي احلكم الثنائي 
يف ال�سودان ل�سن���ة 1899 ويف اليوم الذي اعلن 
رفعت���ه فيه ه���ذا االلغاء ابرق تالي���ه اقو الن عمله 
ه���ذا خاط���ئ م���ن الناحي���ة ال�سيا�سي���ة الن���ه ترك 
ال�سلطة النظرية – بجوار ال�سلطة الفعلية – يف 

يد االجنليز. 
كن���ت ات�سور ان يق���دم النحا�س با�سا على خطوة 

اخرى. 
ان م�س���ر ه���ي التي تع���ني حاكم ال�س���ودان العام، 

فلماذا مل ي�سدر النحا�س با�سا قرارا يف�سله؟ 
لق���د كان و�س���ع احلاك���م الع���ام بعد �س���دور مثل 
هذا القرار يف�سله ممن ميل���ك �سرعا وقانونا هذا 
احلق الن���ه هو الذي ا�سدر امر التعيني – ي�سبح 

م�ستحال وغري ممكن. 
اما الغاء اتفاقيتي احلك���م الثنائي فلم يكن له من 
اث���ر اال ابقاء احلاكم العام، وابقاوؤه وحده مطلق 

الت�سرف يف �سئون ال�سودان. 
اعل���م ان كالمي هذا �سيغ�س���ب بع�س املتحم�سني 
العلي���ا  امل�سلح���ة  ان  اعتق���د  يف م�س���ر، ولكن���ي 
للق�سية فوق احلما�سة، وفوق اال�سوات العالية، 

مهما كان ما تردده هذه اال�سوات العالية. 
* اقول ب�سراحة اننا نوؤمن باالحتاد ال الن م�سر 
تري���ده، ولك���ن الننا نري���ده ونعتق���د ان امل�سلحة 

العليا فيه.
ب���ل لو ان م�سر تخلت عن دعوتها اىل االحتاد. ال 
تخلين���ا نحن عنها: ولو تنك���رت م�سر لهذا احلق 

لوقفنا نحاربها من اجله. 
نق���ول هذا ع���ن اميان. اننا مل نوؤج���ر لنقوله، ومل 
تدف���ع لنا م�س���ر مليما واح���دا لنعتق���ده، امنا هو 
امي���ان را�سخ يف �سمائرنا تزيده جتارب االميان 

ر�سوخا.

وهنا �سيء احب ان ا�سيفه هنا: 
ان���ا ال ادع���ي التكل���م بل�س���ان اخلتمي���ة ولكنن���ي 
�سخ�سي���ا ا�ستطي���ع ان اقو الن الطائف���ة اخلتمية 
وه���ي االكرثي���ة ال�ساحق���ة بالن�سب���ة الي���ة طائفة 
اخ���رى، مل تك���ن حزب���ا �سيا�سيا ولن تك���ون، الن 
يخ�س���ى  با�س���ا  املريغن���ي  عل���ي  ال�سي���د  راعيه���ا 
عل���ى ال�س���ودان من ال�س���دام الطائف���ي يف ميدان 
ال�سيا�س���ة ولقد ترك لنا هذا الراعي العظيم حرية 
اعتن���اق ما ت�ساء من املذاهب ال�سيا�سية ومعظمنا 
اال يكون االح���زاب االحتادية وكثريون بيننا من 

امل�ستقلني. 
لقد اثبت���ت التجارب ان ه���ذه ال�سيا�سة هي احكم 
�سيا�س���ة ميكن ان تتبع يف ظروف ع�سيبة. حافلة 
ال�س���ودان  ح���ال  كماه���و  املت�سارب���ة  بالتي���ارات 

اليوم. 
* اقول ب�سراحة انني كنت عاتبا على م�سر كنت، 

وكنت فعل ما�سي، الن كل اثر العتاب قد زال. 
كنت عاتب���ا الين اعتقد انه من حقي وانا احتادي 
ان يكون يل �سابق علم مبجيء بعثة املهدي با�سا 
اىل القاه���رة ومل يك���ن عتابي على جم���يء البعثة 

يف حد ذاته. 
وامنا ان�س���ب كل عتابي على انن���ي وقد كنت يف 

القاهرة اثناء االت�ساالت مل اعلم مبا جرى. 
اما جم���يء البعث���ة يف حد ذاته ف���ال اعرتا�س يل 
علي���ه، الين اوم���ن بتوحي���د ال�سف���وف، ب���ل ان 
اجلبهة الوطنية �سبق لها ان مدت يدها اىل جميع 
االح���زاب حت���ى االنف�سالية منه���ا، ووجدت معها 
خط���ة العمل خ�سو�سا اثن���اء اجتماع هيئة االمم 

املتحدة االخري يف باري�س. 
ولقد قلت ان عتابي قد زال ومل يبق له من اثر، ذلك 
انن���ي علمت يف ال�ساعات االخ���رية قبل مغادرتي 
م�س���ر، ما ادخل الراحة على قلبي وجعلني اوؤمن 

ان امل�سائل ت�سري يف طريقها القومي. 
* اق���ول ب�سراح���ة ان عل���ى كل م�س���ري يف ه���ذه 
االن  ال�س���ودان  يف  هن���اك  ان  يفه���م  ان  الب���الد، 

م�سكلتني. 
اوالهما م�سكل���ة التاج امل�س���رتك والثانية م�سكلة 
االدارة احلالي���ة يف ال�س���ودان، وو�سعه���ا حت���ى 

يجيء الوقت املنا�سب لال�ستفتاء. 
وافهموا انه اذا بقيت االدارة احلالية يف ال�سودان 

ف���ان كل �س���يء �سي�سيع، 
الكلم���ات  تك���ن  مهم���ا 
ال�سخم���ة الكب���رية الت���ي 
�ستخط عل���ى الورق، ذلك 
الن ه���ذه االدارة �س���وف 
مت�س���ي يف تنفيذ خطتها 
و�سيتع���ذر  املر�سوم���ة، 
على اي �س���وداين حر ان 

يقرر م�سريه ب�سراحة. 
ا�سيفه���ا  اخ���رى  وكلم���ة 

هنا: 
ح���اذروا م���ن التاأخري، وافتح���وا عيونكم حتى ال 
يتب���ع االجنليز معكم م���ا ي�سمي���ه ا�ساتذة احلرب 
Delying tactics ان احلركات التي يق�سد 
منه���ا ك�سب الوقت �سوف جت���ري االنتخابات يف 
ال�س���ودان يف اكتوب���ر املقب���ل، م���ا مل يح���دث هنا 

�سيء جديد. 
ولو جاء اكتوبر وجاءت معه االنتخابات فاخ�سى 
م���ا اخ�ساه ان جتدوا انف�سكم وجتد انف�سنا معكم 

يف مواجهة حكومة انف�سالية حلما ودما!! 
* اق���ول لكم ب�سراح���ة – وقد اي���دين كل اع�ساء 
جلنة الد�ستور فيما اقول – ان احلل الوحيد االن 
مل�سكلة ال�س���ودان فيما يتعلق باالدارة حتى يحني 
موع���د اال�ستفتاء – خ�سو�س���ا بعد الغاء معاهدة 
�سنة 1936 واتفاقيتي احلكم الثنائي �سنة 1869 

هو تاليف جلنة دولية من االمم املتحدة. 
ومع ذلك فاين ارى من قبيل تي�سر احلل، االكتفاء 
بايج���اد هيئ���ة حمايدة موؤلف���ة من ثالث���ة اع�ساء 
احدهما م�س���ري والثاين بريط���اين والثالث من 
دول���ة حمايدة ير�ساه ال�سودانيون ويكون ممثال 
لهم يف هذه الهيئة الننا نحن ال�سودانيني – فيما 
ارى – ال ميكنن���ا االتفاق يف ه���ذه الظروف على 
�سوادين واحد ميثل ال�سودانيني جميعا، ويكون 
عم���ل هذه الهيئة اوال ت�سفي���ة االدارة القائمة يف 
ال�س���ودان، ثم �سودنة احلكومة مبا يف ذلك تاليف 
حكوم���ة �سوداني���ة موؤتلفة متثل بق���در امل�ستطاع 
كل االح���زاب ال�سيا�سية القائمة االن يف ال�سودان 

وغريها من وجهات النظر االخرى. 
كما انه من واجب هذه الهيئة ان تهيئ، بالتعاون 
مع احلكومة ال�سودانية، الظروف واال�ستعدادات 
التي متكن ال�سوداني���ني من التعبري ال�سريح عن 
ارائه���م احلرة يف م�ستقبل بالدهم يف اقرب وقت 

ممكن. 
وال ري���ب ان ذلك ي�ستلزم بالبداه���ة جالء القوات 
غري ال�سودانية، وابعاد جميع ال�سباط واملوظفني 
غري ال�سوداني���ني يف حكومة ال�سودان ممن يرى 
يف وجوده���م تاأث���ري يف حرية التعب���ري عن ارادة 

ال�سعب احلرة خالل اال�ستفتاء! 
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االثنني والدنيا/ متوز- 1945

انتهت معركة االنتخابات الربيطانية 
الت���ي كان���ت من اعن���ف املع���ارك التي 
تخ���ل  ومل  الب���الد،  ه���ذه  �سهدته���ا 
املعركة من طرائ���ف وغرائب فقد نقل 
ن���زالء احد مالج���ئ الغج���رة اىل مقر 
االنتخ���اب وكان من بينه���م �سيدة يف 
الثالثة والت�سعني م���ن عمرها فقالت: 
هل هذا ه���و املكان ال���ذي ا�سوت فيه 
مل�س���رت جالد�ستون؟ )وق���د تويف منذ 
ق���رن تقريب���ا.!(. وق���د ذهب���ت �سي���دة 
ع���ن  نياب���ة  �سوته���ا  لتعط���ي  حام���ل 
زوجها املجن���د، فو�سعت مولدها بعد 
و�سوله���ا اىل مق���ر جلن���ة االنتخ���اب 
بدقائ���ق! وهك���ذا حر����س ال���كل عل���ى 
القي���ام بواجبه���م يف الت�سويت حتى 
تع���رف ارادة االم���ة احلقيقي���ة.. وقد 
قال لنا اال�ستاذ احمد قا�سم جودة انه 
الحظ اثناء وجوده بربيطانيا اخريا 
ان كفة املحافظني والعمال تكاد تكون 
متعادل���ة، وانه يعتق���د ان االحرار هم 
الذي���ن �سريجحون اح���دى الكفتني.. 
ولن يحل ي���وم 26 يوليه حتى نعرف 
النتائ���ج النهائي���ة لالنتخاب���ات الت���ي 

ينتظرها العامل كله بفارغ ال�سرب. 
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مل���ا و�سلت اىل برل���ني طلبت من مكت���ب ال�سحافة 
ب���وزارة اخلارجي���ة ان يهي���ئ يل مقابل���ة هتل���ر، 
وا�ستغنت عل ذلك بكتاب تو�سية من البارون"فون 
�سن���ورر" وزي���ر املانيا املفو����س يف م�سر اذ ذاك، 
وبع���د يومني ج���اءين ال���رد بان"الفوهرر"يق�سي 
اجازته بعيدا عن برلني، وال يقابل �سحفيا اجنبيا 

قبل �سهر على االقل! 
االملاني���ة  اخلارجي���ة  وزارة  يف  اع���رف  وكن���ت 
الهر"�سمت روكلي"�سكرتري املفو�سية االملانية يف 
م�سر �سابقًا، فذهبت اليه �ساكيا امرى فقال ب�سوت 
خافت كمن يخ�سى ان يكون للجدران اذان:"وملاذا 
ال ت�سع���ى ملقابلة"الفوهرر"ع���ن طري���ق احل���زب؟ 
ان ن�سيحت���ي ل���ك ه���ي ان تطل���ب مقابلة"رودل���ف 
هي�س"نائب"الفوه���رر"يف احل���رب، ف���اذا وفق���ت 
اىل مقابلت���ه واقناع���ه برغبت���ك فان���ه الرجل الذي 

ي�ستطيع ان يو�سلك اىل هتلر.."
وخرجت من مكتبه اىل مكت���ب ال�سحافة، وابذلك 
طلب مقابلة هتلر بطلب مقابلة هني فوعدوين بان 
يبلغ���وين الرد يف ال�ساع���ة ال�ساد�سة وملا عدت يف 
امل�س���اء ابلغني مدير مكت���ب ال�سحافة ان"رودلف 

هي�س"�سيقابلن���ي ولك���ن حي���ث انه �سي�س���رع بعد 
يوم���ني يف جولة كبرية يف ارجاء البالد، ال بد من 

مقابلته يف الغد.. 
حديث���ه  يف  ال�سحاف���ة  مكت���ب  مدي���ر  وم�س���ى 
الليل���ة  ت�ساف���ر  ان  ذل���ك  فقال:"ومعن���ى 
اىل"البي���ت  غ���دا  نذه���ب  اىل"موني���خ"وان 

البني"وتقدم نف�سك ل�سكرتري رودلف هي�س". 
امل�ساف���ر  القط���ار  يف  كن���ت  �ساعت���ني  وبع���د 
ال�سابع���ة  ال�ساع���ة  يف  بلغه���ا  اىل"مونيخ"وق���د 
كان  والن�س���ف  العا�س���رة  ال�ساع���ة  ويف  �سباح���ا 
يف"البي���ت  هي�س"ي�ستقبلن���ي  �سكرتري"رودل���ف 
البني"ليق���ول يل ان عمال مفاجئ���ًا طراأ على هي�س 
وان���ه يرج���ئ مقابلت���ي اىل ال�ساعة الواح���دة فلما 

عدت اليه ادخلني عليه فورًا.. 
الن���ازي،  اللبا����س  هي�س"مرتدي���ا  وكان"رودل���ف 
عري����س  القام���ة،  طوي���ل  رج���ال  امام���ي  فالقي���ت 
الكتف���ني، حنطي الل���ون، ا�سود ال�سع���ر والعينني، 

هادئ احلديث، قليل اال�سارة. 
ودار احلدي���ث بينن���ا بالفرن�سي���ة، ومل اذكر له يف 
ب���ادئ االم���ر اين راغ���ب يف مقابلة هتل���ر، اىل ان 

راأي���ت الفر�سة مالئمة لذكر ذلك فقال:"ليتني كنت 
اعلم ذلك ملا جئتن���ا ال�ساعة العا�سرة والن�سف فقد 
كان"الفوهرر"هنا وقد جاء من مقر اجازته ليقابل 

بع�س الزوار الفا�ستيني االيطاليني ثم عاد". 
يق�س���ى  حي���ث  ب���ه  االت�س���ال  ميك���ن  فقل���ت:"اال 

اجازته؟"
فاج���اب:"ال ميكن.. فق���د �ساألته من اي���ام ان يقابل 
�سحفيا هولنديا فرف�س، وال اود ان ا�ستهدف للرد 

نف�سه مرة اخرى يف ا�سبوع واحد."
فقلت:"اين افهم ان يقول ال ملائة �سحفي اوروبي 

ولكنني ال افهم ان يقول ذلك ل�سحفي عربي.."
وبدا عليه حاال انه ده����س لهذه املالحظة اجلريئة 
اوربي���ني  �سحفي���ني  فقال:"وملاذا؟"فقل���ت:"الن 
كثريي���ن قابل���وه وكتب���وا عن���ه وكل ما ن�س���ر عنه 
يف ال�سح���ف العربية كان مرتجم���ا عنهم فلماذا ال 
تهيئ���ون ل�سحفي عرب���ي ان يقابل���ه وان يراه من 
خ���الل عين���ني عربيت���ني وان يكتب عن���ه بالعربية 

مبا�سرة؟". 
وكان الدكتور"همفت�ستنج���ل"– وهو الذي ح�سر 
بعد ذلك مقابلتي لهتلر وترجم احلديث – قد دخل 

علينا و�سمع هذا اجلزء من احلديث فقال:"هذا كالم 
للدكتور"همفت�ستنج���ل":"واذا  يف حمله."فقل���ت 
كان رودل���ف هي����س ال���ذي ول���د يف اال�سكندري���ة 

وترعرع فيها ال ي�ساعدين". 
فق���ال هي����س:"ان االمر �سع���ب بعد ال���ذي �سمعته 
من"الفوهرر"من ايام"فقلت له:"اتريدون ان اردد 

لكم ما قيل يل يف برلني"؟ 
فحدق يف وقال:"ماذا قيل لكم"؟ 

قلت:"قيل يل اذا اراد هي�س ازاد الفوهرر".. 
قال:"من قال لكم ذلك"؟ 

قلت:"قيل يل ذلك يف كل مكان يف برلني".. 
وهن���ا �س���اد احلج���رة �سم���ت ق�سري، وبع���د ثوان 
هي�س:"�ساأ�سعى.."فقلت:"يكفين���ي  يل  ق���ال 
ه���ذا الوع���د.. اذن �ساقاب���ل الفوهرر"فقال:"قل���ت 
�سا�سع���ى.. و�ساخاطبك���م بع���د �ساع���ة بالتلفون ال 

بلغكم رد الفوهرر"!. 
ف�سكرته على مقابلة، وعلى ما وعدين به، ورجعت 
اىل الفندق وجل�ست يف بهوه انتظر ذلك التلفون.. 
ذلك التليفون الذي �سيقول يل"نعم"فاقابل الرجل 
الذي يتحدث العامل عنه، او يقول يل:"ال."فارجع 
فا�سال وتذهب تلك اجلهود كلها �سدى.. واذا مبدير 
الفن���دق يقب���ل نح���وي م�سرعا وينحن���ي باحرتام 
وادب عظيمني ويق���ول  يل:"فالن"، فقلت:"نعم"، 
قال:"�سعادة رودل���ف هي�س بنف�سه يريد حمادثتك 

بالتلفون". 
ونه�س���ت اىل التلفون واذا برودل���ف هي�س يقول 
يل: لق���د حاول���ت االت�سال"بالفوهرر"فل���م افل���ح 
الن���ه �سافر اىل برلني بالطائرة لي�سرتك يف جنازة 
امريال، و�سيعود بعد ذلك اىل مقر اقامته احلالية، 
و�سات�س���ل ب���ه يف امل�س���اء وابلغ���ك ال���رد يف نحو 
ال�ساع���ة ال�سابع���ة وبعد ال�ساع���ة ال�سابع���ة بقليل 
دعيت اىل التلفون مرة اخ���رى، و�سمعت"رودلف 
هي�س"يق���ول يل:"كي���ف احلال ي���ا فالن؟"قلت يف 
نف�س���ي وان���ا ارد على حتيت���ه: م���ادام امل�ساألة فيها 

كيف احلال الزم م�س ناجحة!
لكن���ه فاج���اأين بع���د ذل���ك بقوله:"ان���ا �سعي���د ب���ان 
ابلغ���ك ان"الفوهرر"�سيقابل���ك غ���دا بع���د الظه���ر 
يف"باي���روت"– وه���ي بل���دة املو�سيق���ى ال�سه���ري 
فاجرت – حي���ث مي�سي اجازته، فف���ي �سباح الغد 
تركب قط���ار ال�ساع���ة ال�سابع���ة اىل"تورتربج"– 
حي���ث جت���ري املحاكم���ة الكب���رية االن – وعندما 
ت�سل اليها تركب قطارا اخر اىل"بايروت"وهناك 
تت�س���ل م���ن الفن���دق تلفوني���ا بال���دار الت���ي يقي���م 
فيها"الفوهرر"وتذك���ر لي���اروه ا�سم���ك فيع���ني لك 

موعد املقابلة، ارجو لك �سفرا طيبا وتوفيقا". 
ف�سكرت���ه على �سعيه واعت���ذرت اليه على ما �سببته 

له من ازعاج! 
ورجعت اىل بهو الفندي ف�ساألني املدير على نتيجة 
املحادثة فقلت ل���ه"اين �ساقابل"الفوهرر"غدا بعد 

الظهر.."
فه���ز راأ�س���ه وق���ال با�سما:"عندم���ا يري���د رودل���ف 

هي�س"..! 
قلت بب�ساطة:"ماذا يحدث"؟ 
قال:"نفتح جميع االبواب". 
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الفوهرر  و"ايفــــى" 
ال�صغرية

اإن"ايف���ا براون"�سخ�سي���ة غام�سة عجيب���ة.. فقد كانت حياته���ا �سرًا من 

اال�سرار، كما كانت وفاتها �سرًا من االأ�سرار! 

فق���د جاء يف �سه���ادة احد املت�سلني به���ا وبهتلر انهما تزوج���ا قبل دخول 

الرو����س برل���ني بليلة واح���دة، وانهم���ا انتحرا غ���داة ذلك الي���وم ونقلت 

جثتاهما اىل حفرة جماورة لدار امل�ست�سارية حيث ا�سعلت فيهما النريان 
ثم دفنا! 

هذه رواية من الروايات التي قيلت عن خامتة هذه املراأة الغام�سة.. 

ام���ا حياته���ا فقد كانت اك���رث غمو�سا النه مل يكن ي�سم���ح الأحد بان يعرف 

�سيئًا عنها. فقد احبها هتلر منذ ثالثة ع�سر عاما، واتخذ لها جناحا خا�سا 

يف برخن�سج���ادن ومن���زال يف ميونخ، وجناحًا اآخ���ر يف ق�سره اخلا�س 
بربلني. 

وقد عا�ست"ابق���ى ال�سغرية"كما كان ي�سميها هتلر، عي�سة ب�سيطة هادئة 

يف كن���ف ع�سيقها، الذي مل تفكر يومًا يف ان تطلب اليه الزواج منها، كما 

كان هتل���ر ي�ستبع���د فكرة الزواج منها كلما الح ل���ه �سبحها بحجة انه كان 

متزوجًا زواجا روحيا من �سعبه، رغم انه اعجب طفلني من"اإيفا"!

وكان���ت ايفا حت���ب الروائح العطري���ة القوية وتتعطر به���ا كثريا رغم ان 

هتلر مل يكن يحب هذه الروائح!

وكان���ت اي�سا من هواة املالب�س اجلي���دة واملوديالت املبتكرة، وكثريا ما 

كانت تغري ثيابها بني اآونة واخرى وترتدي روبًا جميال ا�سود اللون يف 

امل�ساء وهي تنتظر عودة هتلر من عمله. 

االثنني والدنيا/ كانون االول- 1945
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حممدعبده  ال�سيخ  له  املغفور  كان  مقال  اول 
امامته  على  عالوة  البارزين  القلم  رجال  من 
كثري  يف  ن�سرت  قيمة  اث���ار  ول��ه  ال��دي��ن.  يف 
يعرفه  ال  مم��ا  ول��ك��ن  وال��ك��ت��ب.  ال�سحف  م��ن 
الكثريون ا ناول مقال ن�سره يف ال�سحف كان 
يف العدد اخلام�س من ال�سنة االوىل جلريدة 
االه��رام يف �سبتمرب �سنة 1876 اي منذ 69 
وكان  ا�سبوعية،  وقتئذ  ت�سدر  وكانت  �سنة، 
ه��و م���ازال جم���اورا يف االزه����ر. وق��د كتبها 
�سائعا  ك��ان  م��ا  نحو  على  م�سجع  با�سلوب 
بني كتاب ذلك الع�سر. وقد قالت االهرام يف 
العامل  قلم  من  الينا  املقال:"وردت  هذا  راأ���س 
عبده  ال�سيخ حممد  الفهامة  العالمة واالديب 
الر�سالة:"اىل  هذه  باالزهر  املجاورين  احد 
ح�سرة الهمام الكامل �سليم افندي تقال.. انه 

ملا نظر لدي كل قا�س ودان، وا�ستهر بني 
بني االن�سان، ان مملكة م�سر كانت يف 
املمالك  ا�سهر  من  مملكة  الزمان،  �سالف 
وكعبة يوؤمها كل �سالك ونا�سك، اذ كانت 
قد اخت�ست برتبية العلوم وبث املعارف 
املتعلقة باخل�سو�س والعموم، وانفردت 
ب��ال��رباع��ة يف ال�����س��ن��ائ��ع، واالب��ت��ك��ار يف 
انواع البدائع.."اىل اآخر هذا املقال والذي 
اال�ستاذ  ا�سلوب  ك��ان  كيف  يعجب  ي��ق��روؤه 
االمام على هذا املنوال، ولكنه كان ا�سلوب 
ذلك الزمان، وكان اول كتابته االن�سائية يف 

اجلرائد. 

تعدد الزوجات 
وقد اثريت م�ساألة تعدد الزوجات يف االونة 
كتب  ع��ب��ده  حم��م��د  ال�سيخ  ول��ك��ن  االخ����رية، 
يف  الر�سمية  امل�سرية  الوقائع  بجريدة  فيها 
مقاال  فان�ساأ  �سنة،   64 منذ  اي   1881 �سنة 
بعنوان"حكم ال�سريعة يف تعدد الزوجات". 
ودل����ل ف��ي��ه ع��ل��ى وج����وب احل���د م���ن تعدد 
الزوجات عند عدم القدرة على العدالة يف 
اباحت  ذلك"قد  يف  وق��ال  واملبيت،  النفقة 
باربع  للرجل االقرتان  املحمدية  ال�سريعة 
من الن�سوة ان علم من نف�سه القدرة على 
االق��رتان  يجوز  ف��ال  واال  بينهن،  ال��ع��دل 
اال  خفتم  تعاىل:"فان  ق��ال  واح��دة  بغري 
مل  اذا  ال��رج��ل  ف���ان  فواحدة"،  ت��ع��دل��وا 
اختل  حقها  منهن  ك��ل  اع��ط��اء  ي�ستطع 
نظام املنزل و�ساءت معي�سة العائلة"!.. 

فما قول اال�ستاذ ابو العيون؟!. 

�شحفي 
ال�سحافة  االمام  اال�ستاذ  مار�س  وقد 
للوقائع  حمررا  فكان  حياته،  بدء  يف 

العروة  جريدة  ذل��ك  بعد  ان�ساأ  ثم  امل�سرية، 
جمال  ال�سيد  ا�ستاذه  له  املغفور  مع  الوثقى 
نفيه  اث��ر  يف"باري�س"على  االف��غ��اين  ال��دي��ن 
الثورة  ان�سمامه اىل رجال  ب�سبب  من م�سر 
العرابية. ويف تلك االثناء �سافر اىل اجنلرتا 
بدعوة من �سديقه م�سرت بلنت، وقابل بع�س 
امل�ساألة  يف  وح��ادث��ه��م  االجن��ل��ي��ز  ال�����س��ا���س��ة 
امل�سرية. ومن الذي قابلهم اللورد هرتنكنون 
وزير احلربية االجنليزية. وقد جرى بينهما 

حديث يف هذه امل�ساألة، ف�ساأله اللورد: 
امن  يف  يكونوا  ان  امل�سريون  ير�سى  اال   -
الربيطانية؟  احلكومة  �سلطة  حتت  وراح��ة 
حكومة  من  لهم  خ��ريا  حكومتنا  ي��رون  ال  او 

االتراك؟ 
فاجاب ال�سيخ: 

ان  ك�������ال   -

وطنهم  يحبون  وه��م  ع��رب،  ق��وم  امل�سريني 
وال  لوطنهم  االجن��ل��ي��ز  ح��ب  ع��ن  يقل  ال  حبا 
اخل�سوع  يف�سل  ان  منهم  واحد  ببال  يخطر 

لالجنبي.
يف  عامة  اجلهالة  ان  تنكر  هل  اللورد:  فقال 
القطر امل�سري، وان امل�سريني ال يفرقون بني 
ما  وان  الوطني.  واحلاكم  االجنبي،  احلاكم 
ذكرته من النفور من حكم االجنبي امنا يكون 

يف االمم املتعلمة املهذبة؟ 
ان  وق��ال:  ح��دة  عبده  حممد  ال�سيخ  فاخذت 
النفور من حكم  االجنبي ونبذ الطبع ل�سلطته 
�سعور  وه���و  ال��ب�����س��ر،  ف��ط��رة  يف  اودع  مم��ا 
توح�سا  االمم  ا�سد  يف  قوته  ظهرت  ان�ساين 
كالزولو�س الذين مل تن�سوا ماكابدمتوه منهم 
ال��دف��اع ع��ن اوط��ان��ه��م. وان ار���س م�سر  يف 
منذ حممد علي با�سا قد انت�سرت فيها االداب 
والعلوم على نحو ما هو موجود يف بالد 

اوروبا. 

املراأة اجلديرة 
اىل  عودته  يعد  عبده  حممد  ال�سيخ  وكان 
ال�سريف،  االزه���ر  يف  درو���س��ا  يلقي  م�سر 
العلماء  م���ن  ال���ك���ث���ريون  ال��ي��ه��ا  ي�����س��ت��م��ع 
وال���ك���رباء، وك���ان امل��رح��وم قا�سم ام��ني قد 
ا�سدر كتاب"املراأة اجلديدة". وحدث ان كان 
اال�ستاذ االمام يلقي در�سا من هذه الدرو�س 
ان  ف�سادف  ب��االزه��ر،  العبا�سي  ال���رواق  يف 
العبا�سي  ال���رواق  اىل  �سغرية  طفلة  دخلت 
اث��ن��اء ال��ق��اء االم����ام در���س��ه، ف��ا���س��رع بع�س 
احلا�سرين وطردها، فقال لهم االمام با�سما: 

- اتركوها: فانها املراأة اجلديدة فكانت نورية 
لطيفة �سحك لها احلا�سرون.

امل�شلــح  وفــاة  علــى  م�شــى 

العظيم ال�شيخ حممد عبده 

توفى  فقــد  عامــا،  اربعــون 

يف يوليــه �شنــة 1905 وبهذه 

للقــراء  نــروي  املنا�شبــة 

هــذه الطرائف مــن حياته 

الغامرة باجلهــاد واال�شالح 

م�شــر  لنه�شــة  والعمــل 

ونه�شة ال�شرق

االثنني والدنيا/ متوز- 1945
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املا�س����ي،  اال�سب����وع  يف  العا�سم����ة  اىل  و�س����ل 
االمري جمي����د ار�س����الن البطل اللبن����اين املعروف 
بجه����اده الطويل يف �سبي����ل ا�ستقالل بالده، وهو 
هن����ا يروي لن����ا طرفا من ق�سة جه����اده، يف الوقت 
الذي كانت في����ه عد�سة )االثن����ني( ت�سجل حركاته 

وتعبريات وجهه.
* كن����ت وزي����را للدفاع عندم����ا قب�س عل����ى فخامة 
رئي�����س اجلمهوري����ة ومعظ����م زمالئي ال����وزراء.. 
وج����اء يف النب����اأ فحزم����ت ام����ري عل����ى املقاومة،، 
وا�سرع����ت اىل قرية )ب�ساأم����ون( وهي على مرتفع 

بالقرب من )�سوق الغرب(..
* ومل يك����د نب����اأ و�س����ويل اىل هن����اك ي�س����ل اىل 
اهلي وع�سريتي واخ����واين حتى جتمعوا حويل 
وطلب����وا ان امدهم بال�سالح لي����ذودوا عن وطنهم 
ومتكنت من خ����الل االيام االوىل من ت�سليح الفي 

�ساب من �سباب لبنان املتحم�س لوطنه..
*ول����و كان ل����دى �س����الح كاف ال�ستطع����ت جتني����د 
ع�سرين الفا من احلر�س الوطني.. ولكم كان يحز 
يف نف�سي ما اراه وامل�سه من حما�سة �سباب لبنان 

وعدم قدرتي على تزويدهم بالذخرية.
* وبعد ثالثة ع�سر يوما من اجلهاد املرير، انتهى 
االم����ر باالتف����اق عل����ى هدن����ة.. وق����د ام�سيت هذه 
االيام املريرة ب����ني اخواين يف امليدان وتعر�ست 

بالطبع اىل القتل اكرث من مائة مرة..
* وجاءتن����ي االنباء بالهدن����ة ولكني مل ارجع اىل 
مكتبي بالوزارة اال بعد يومني من رجوع زمالئي 
ال����وزارة اذ كان����ت للفرن�سيني مطال����ب خا�سة بي 

انتهت اىل ال�سيء، 
* وها نحن اوالء جنني ثمرة جهادنا.. فت�سرحل 
القوات االجنليزية كلها عن بالدنا يف اآخر يونيو 
املقب����ل، و�سيت����م ترحي����ل الق����وات الفرن�سية حتى 

اواخر اغ�سط�س..

مل ي�صتطع الفرن�صيون اعتقايل  
ــد ار�ــشــالن   ــي لــالمــر جم
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ولك���ن مناظ���ره مل يكن بعيب���ه اي�سا 
ان يقول:"ق���ال ال�ساعر"اي�س���ا ف���اذا 
ب���ه يناق����س ال�س���اعر االخ���ر مت���ام 
املناق�سة، واذا باالديب ي�ستطيع ان 
يدعم الراأي ونقي�س���ه معا بالرجوع 
وجوام���ع  ال�س���عراء  اق���وال  اىل 
االمث���ال. ه���ذه الطريق���ة م���ن ط���رق 
اال�ستدالل خليقة ان تهمل يف الع�سر 
احلدي���ث الذي يقوم البحث فيه على 
جت���ارب العل���م او وقائ���ع االح�ساء 
و�سواه���د العيان، ف���ال عجب ان يقل 
اال�ست�سه���اد باالبي���ات ال�سعري���ة يف 
كالم ادب���اء ه���ذا اجلي���ل، ولعلهم قد 
ا�سرفوا يف اهمالها كما يحدث دائما 
عن���د رد الفع���ل من ط���رف اىل طرف 
او م���ن احل���د االق�س���ى اىل بع����س 
النزعات اىل احلد االق�سى يف نزعة 
اخ���رى. الن االبيات ال�سعرية قرائن 
نف�سية ت���دل على حالة م���ن احلاالت 
التي تطراأ عل���ى جميع النفو�سن فال 
غنى عن الرج���وع اليها لال�سارة اىل 
تل���ك احلالة يف معر�س اال�ستئنا�س، 
وان بطلت اال�سارة اليها يف معر�س 

االقناع.
على ان االبيات ال�سعرية تخطر على 
بالنا جميعا يف مواقف احلياة، ولو 
مل ن�ست�سه���د به���ا كث���ريا يف الكتاب���ة 
والكالم، وما من ان�سان يقراأ ال�سعر 
يف  االبي���ات  بع����س  ويح�س���ره  اال 
بع����س االوق���ات، كلم���ا راأى ت�سابها 
بني ما يح�س���ه وما ينطوي عليه ذلك 

البيت او تلك االبيات. 
االبي���ات  م���ن  طائف���ة  تتك���رر  وق���د 
ال�سعري���ة حت���ى ت�سبح يف عرف من 
يكررها ويعيدها كانها �سعار احلياة 
او د�ست���ور املعي�سة، و�ساأين يف ذلك 
ك�س���اأن غ���ريي م���ن ق���راء الدواوين 
ال�سعري���ة واالمث���ال ال�سائ���رة. ف���ال 
ازال اعيد بع�س االبيات يف ذاكرتي 
كلم���ا عاودتن���ي احل���وادث بتجرب���ة 
تذك���رين مبعناه���ا، وم���ن مناذجه���ا 
االبيات التالي���ة. النها يف جمموعها 

ال حت�سر يف رقم من ارقام االحاد. 
 ***

رمبا كان بيت ابي فرا�س يف القناعة 
ه���و اق���رب االبي���ات اىل ذاكرتي يف 

اكرث مواقف احلياة، وهو قوله: 

ما كل ما فوق الب�سيطة كافيا 
فاذا قنعت فكل �سيء كاف 

فان هذه احلكمة البالغة حكمة منطق 
وحكم���ة �سع���ور وحكم���ة اخالق يف 
وقت واحد، الن العربة مبا حت�سه ال 
مبا حتتويه ي���داك، وال قيمة ململوك 
يف يدي���ك م���ا مل يتح���ول اىل"قيم���ة 
نف�سي���ة"اي قيم���ة �سع���ور وخي���ال، 
فلي�س���ت قيمة الق�سر ان���ه ف�ساء �س 
واحج���ام م���ن البن���اء وال���وان م���ن 
الزخارف واملقتني���ات، وامنا قيمته 
كله���ا مق���دار م���ا مينحك م���ن �سعور 
او  بالغبط���ة  �سع���ور  او  باجلم���ال 

�سعور بالوجاهة يف اعني النا�س. 
يف  جتم���ع  ان  ا�ستطع���ت  ف���اذا 
ال�سع���ور  نف�سك"حم�سول"ه���ذا 

بغ���ري ق�س���ر متلك���ه ف���ال حاج���ة ب���ك 
الي���ه، واذا مل ت�ستط���ع ان جتمع يف 
الق�س���ر  نف�س���ك حم�سول���ه وعن���دك 
كله وع�س���رات من امثال���ه فال حاجة 
ب���ك اليه، م���ا يف نف�سك ه���و الكفاية، 
ولي����س فيم���ا يتج���اوز نف�س���ك كفاية 

على االخالق. 
وق���د مل�س���ت ال�س���دق يف بي���ت اب���ي 
فرا����س النن���ي علمت عل���م اليقني ان 
كث���ريا من مالك الق�سور ال يجمعون 
يف انف�سه���م م���ا يجمع���ه االح�سا�س 

وجده من ثروة ال�سعور. 
 ***

وي�سبه هذا البيت يف الرواج عندي 
بيت ابراهيم ال�سويل: 

اربا بنف�سك ان ترى 

اال عدوا او �سديقا 
فان���ا ال ا�سيغ العالق���ات املذبذبة بني 
ال�سداق���ة والع���داء، وال انظ���ر بعني 
االح���رتام اىل الرج���ل ال���ذي ي�سه���ل 
علي���ه ان ي�س���ادق جمي���ع النا����س او 
يتظاهر لهم بال�سداقة. الن ال�سداقة 
اال�سي���اء،  م���ن  �سيئ���ا  تكلف���ه  ال  اذن 
وامنا ه���و اذن طال���ب منفعة وتاجر 
م���ن  و"عميل"�س���وق  م�ساوم���ات 

ا�سواق ال�سفقات واملبادالت.
واذا كان حب���ك لنف�س���ك يكلف���ك �سيئا 
يرهق���ك فما قولك بحب���ك لالخرين؟ ا 
ناول عالمة م���ن عالمات النزيف يف 
احل���ب انه يت�س���ع ملئ���ات ال�سداقات 
ومئات العالقات، فاما �سداقة تكلفك 
ما تكلف���ك اياه حبك لنف�س، وواجبك 

نح���و �سخ�سك، وام���ا ال �سداقة على 
االطالق.

 ***
وم���ن االبي���ات الت���ي ال ان�ساها بيت 

ابي متام: 
قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت 

ويبتلى الله بع�س القوم بالنعم 
فان النا����س ي�سكون كثريا ويرجون 
كث���ريا، ولكهم لو ع���ادوا اىل احلياة 
ويف اذهانه���م جتاربه���ا وذكرياته���ا 
ي�سك���وه،  كان  م���ا  اكرثه���م  لتمن���ى 
وا�ستع���اد اكرثهم مم���ا كان يرجوه، 
والدرك���وا ان الرج���اء كل���ه مق���رون 
ب�س���يء م���ن الن���دن، وان الب���الء كله 
مقرون ب�سيء من الغبطة.. ولو غبطة 
املرء باالقت���دار على احتم���ال البالء 

لال�شتاذ عبا�س حممود العقاد
يقــل ا�شت�شهــادي باالمثــال واال�شعار يف الكتابــة او الــكالم، وارى ان هذه العادة قليلــة يف ا�شاليب 
للكتــاب املعا�شريــن جميعا ال يف ا�شلــوب هذا الكاتب او ذاك دون غره، ورمبــا كان ذلك من اثر رد 
الفعــل لكرثة اال�شت�شهاد باالبيات ال�شعرية واالمثال ال�شائــرة يف كتابات الع�شر ال�شابق وما قبله 
مــن الع�شور القريبة فقد كان بيت ال�شعر عندهم مبثابــة الربهان املنطقي او الدليل االح�شائي 
الــذي يعززون به الدعاوى واالقوال، وكان �شاحب الدعوى منهم يقول"قال ال�شاعر"وهو يح�شب 

انه قد اقحم مناظره وا�شكته عن اجلواب. 
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فخري كريم

رئي�س جمل�س االإدارة
رئي�س التحرير 

ك�سف  و
حقائق النا�س يف حايل 

ال�سدة والرخاء. 
 ***

وللمتنب���ي ابيات كث���رية تخطر على 
الب���ال ولك���ن البي���ت الت���ايل اكرثه���ا 
ورودا عل���ى خاط���ري كلم���ا همم���ت 
بعم���ل، او هممت باالمتناع عن عمل، 
و�سعرت ب�سعوبة التنفيذ او �سعوبة 

االمتناع، وذلك قوله: 
كل ما مل يكن من ال�سهل يف االنف� 

��س �سهل فيها اذا هو كانا 
الت���ي  العاملي���ة  املطال���ب  اك���رث  فم���ا 
ن�ستعظمه���ا وجن���زم ب�سعوبتها قبل 
وقوعه���ا ث���م تقع امامنا ف���اذا هي يف 
تقديرنا م���ن ا�سهل االم���ور؟ وكم من 
مطل���ب لن���ا نهاية ونرتدد في���ه ثم يتم 
لن���ا حتقيق���ه فن�سخر م���ن تهيبنا قبل 
وقوع���ه وجن���رتي عل���ى امثاله بغري 

مباالة!
هذا اخلاطر خمزن من خمازن"القوة 
النف�سية"ن�ستم���د منه العون اىل غري 
نف���اذ، ف���كل �سع���ب �سه���ل وكل �سهل 
خليق بان نقدم عليه، ولهذا ال احجم 
عن امر نويته وان بدا يل يف الوهلة 
امل�ستحي���ل،  حك���م  يف  كاأن���ه  االوىل 
وغاية م���ا هنالك انني ا�ستقبله بقليل 
او كث���ري م���ن التدري���ج عل���ى ح�س���ب 

ال�سعوبة واال�ستهوال. 
اذا نوي���ت ان امتن���ع ع���ن ام���ر م���ن 
االم���ور قل���ت يف ب���ادئ ال���راأي انني 
�سامتن���ع عن���ه خ���الل ا�سب���وع، ف���اذا 
انتهى اال�سب���وع قلت انن���ي �سامتنع 
عنه خالل ا�سبوعني او خالل �سهر او 
�سهرين، ف���اذا تي�س���ر االمتناع طوال 
هذه املدة عاهدت نف�سي على االمتناع 
عنه بت���ة بغري عنت او ت�س���دد، القنع 

نف�س���ي 
بان االم���ر اهون من ان 

يحوجني اىل الت�سديد واالغنات. 
اق���ول ذلك وان���ا من اللحظ���ة االوىل 
ان���وي االنقط���اع احلا�س���م يف نهاية 
املطاف، ويح�سرين كلما جددت هذه 

العزائم قول ال�سريف: 
وكاذب النف�س ميتد الرجاء لها. 

ان الرجاء ب�سدق النف�س ينقطع 
مكاذب���ة  م���ن  اح�سبه���ا  ال  اين  غ���ري 
النف����س ب���ل من توجي���ه الق���وة اليها 
عل���ى التدريج، كم���ا ي�سن���ع مهند�س 
البخ���ار قب���ل الهج���وم عل���ى اق�س���ى 
�سرع���ة القط���ار، ومن ابي���ات املتنبي 

التي حت�سرين احيانا قوله: 
ابي خلق الدنيا حبيبا تدميه

فما طلبي منها حبيبا ترده 
فاذا تركني �ساحب لغري �سبب اعرفه 
مل ا�سال���ة على االط���الق يف ذلك، النه 
اذا كان يف اعرا�س���ه وترك���ه يرتف���ع 
عن موقف االدان���ة فانا احق منه بان 
اترفع عن موقف االعتذار، واذا كانت 
�سداقته ال حتتمل البقاء يف �سالمتها 
االوىل فهي ال حتتمل البقاء، من باب 

اوىل، بعد الرتفيع والرتميم. 
وقول ابن الرومي: 

اعي الهوى كل ذي عقل فل�ست ترى 
اإال �سحيحا له حاالت جمنون 

هو يف راأيي ا�س���دق ما قال احلكماء 
واالطب���اء يف باب العق���ل واجلنون، 
مر�س���ا  املطب���ق  اجلن���ون  كان  ف���اذا 
م���ن  قليل���ة  طائف���ة  يف  حم�س���ورا 
االدمي���ني، وكان اجلن���ون املوق���وت 
بع����س  لتعلي���ل  �ساحل���ا  مر�س���ا 
اجلرائ���م يف بع�س االحوال، فال �سك 
ي�سي���ب  الهوى"مر����س  ان"جن���ون 

جمي���ع 
ا�ستثناء،  بغ���ري  النا�س 

وانه تف�سري �سالح العمال كل ان�سان 
يف كل زمان. 

وعل���ى هذا يح���اول عبثا م���ن يحاول 
ت�سحي���ح جميع االخطاء باالقناع او 
باملناق�س���ة العقلية، الن جنون الهوى 
اذا جا����س بالنف����س ح���ال بينها وبني 
العمل باحلجة املعقولة بل حال بينها 
وب���ني اال�سغ���اء اليه���ا، فلي����س عملك 
يف كل ح���ني ان تق���ع وتقيم الربهان، 
احي���ان  عملك"املعق���ول"يف  وامن���ا 
�ست���ى ان تقاب���ل ه���وى به���وى وان 
تتقلب على االهواء ب�سالح االهواء، 
وب�س���دق هذا عل���ى االمم كما ي�سدق 

على االفراد. 
 ***

دعب���ل  ق���ول  يح�س���رين  واخ���ريا 
امل�سهور: 

اين الفتح عيني حني افتحها 
على كثري ولكن ال ارى احدا 

فا�سع���ب امل�ساهدات يف ه���ذه الدنيا 
ان ترى"احدا"ح���ني حت���ب ان تراها 
او ح���ني تفت���ح عينيك ل���رتاه، واملهم 
هو"ح���ني تفتحها"ه���ذه قاتلها الله.. 
النك حني ت�ستغن���ي عنه قد تراه وقد 
مت���ل من ان ت���راه، واغل���ب الظن مع 
ه���ذا انه���ا روؤية ن���ادرة ج���دا يف هذه 
الدنيا، �سواء فيدتها بذلك ال�سرط او 

اخليها من جميع ال�سروط. 
تل���ك من���اذج للتمثي���ل ال لال�ستق�ساء 
فلي����س اك���رث م���ن ح���وادث الدنيا اال 

اقوال ال�سعراء. 

االثنني والدنيا/ ت�شرين االول- 1945



كاريكاتري  ايام زمان


