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يف  ليدعون���ه  حت���ى  بال�س���لم  يوؤم���ن  رج���ل 
وين���ادي  الع�س���كري"،  غ���ر  فرن�س���ا"باجلرنال 
ب�س���رورة االتف���اق عل���ى ع���دم االتفاق"اعن���ي ب���ان 
تعي����ش االمم مع تباين املب���ادئ وتنافر املذاهب يف 

ت�سامح متبادل، وحلم، وطول اناة. 
ه���ذا الرجل خل���ع رداءه الع�س���كري ليلب����ش الرداء 
ومل   - احلزبي���ة   غم���ار  يف  وانغم���ر  ال�سيا�س���ي، 
يع���رف ل���ه ل���ون �سيا�س���ي، حيات���ه – ك���ي يخو�ش 
غم���ار االنتخاب���ات لريا�س���ة اجلمهوري���ة االمريكية 
�س���د الرئي����ش ترومان ال���ذي قلده ام����ش فقط ارفع 
االو�سم���ة بي���ده، والذي �سرح له من���ذ �سنوات بانه 
عل���ى ا�ستع���داد مل�ساعدته يف كل م���ا يطلبه ولو كان 

ذلك كر�سي الريا�سة الذي يجل�ش عليه. 
يقول ان�ساره انه دخ���ل االنتخابات دفاعا عن عمله 
الع�سكري الذي يناه يف اوروبا.. خ�سية ان يق�سي 
عليه"نافت"مناف�سه اجلمهوري اذا جنح، وهوبتزع 
اىل"العزلة"، يف حني ان ايزنهاور"دويل"من فرعه 

اىل قدمه. 
ويتكهن اعداءه وهم كثرون بانه لن ينجح. 

ويتنباأ ا�سدقاوؤه بان فوزه مكفول حمقق. 
فاذا اردنا ان نكون راأيا يف االنتخاب، ونعرف �سيئا 

ع���ن ايزنه���اور: ما�سيه وحا�س���ره وم�ستقبله فهذه 
درا�س���ة رجعت فيها اىل ما كتب: هات�سن، ويوت�سر، 

وجنرت، وديغز، وبراديل، وكالرك، وغرهم". 

الرحمن" عبد  �شوقي  "احمد 
�شخرية القدر 

هاجرت ا�سرة ايزنه���اور من منطقة الراين باملانيا، 
ابان"حرب الثالثني �سنة"يف الق���رن ال�سابع ع�سر، 
جتنب���ا لوي���الت احل���رب، وق���رارا م���ن اال�سطه���اد 
الديني، واقام���ت يف �سوي�سرا، ثم يف هولندا، قبل 
رحيله���ا اىل امريكا �سنة 1722، وان ا�سم ايزنهاور 

معناه يف االملانية"املطرقة احلديدية". 
م���ن  ديني���ا  واعظ���ا  الكب���ر  ايزنه���اور  ج���د  وكان 
دين���ي  مذه���ب  النهر"وه���و  زعماء"اخ���وان 
برون�ستانتي، اطلق على م���ن يلتزومن التعميد يف 
النه���ر، وه���و مماث���ل ملذهب"الكويكرز"ي���رون يف 
احلرب خطيئ���ة بالغة، ويعملون على ان ت�سود بني 

النا�ش املحبة وال�سالم. 
ولعله من �سخرية القدر، ان حفيد هذا الواعظ الذي 
يدي���ن بال�سالم، يق���ود اجليو�ش يف ا�س���د احلروب 

تدمرًا، �سد بالد اجداده.. املانيا. 

يف اح�شان الفقر 
وولد"دوايت دافيد ايزنه���اور"يف 14 اكتوبر �سنة 
1860، وكان والداه يرجوان من الله"بنتا"فقد كان 
لهما ولدان، ولكن االق���دار �ساءت ان يرزقا بعد ذلك 

باربعة اوالد اخري. 
ميكانيك���ي  بوظيف���ة  ذل���ك  بع���د  وال���ده  والتح���ق 
يف"م�سنع زبدة"ولكن���ه مل يكن يتقا�سى منه اجرا 
كب���را فكانت اال�س���رة حت�ش وطاأة الع���وز والفاقة، 
ولع���ل هذا هو احلافز اليزنهاور واخوته على اجلد 

واالعتماد على النف�ش. 

... اأيهم؟.. 
والتح���ق ايزنهاور م���ع اخويه الكبري���ن باملدر�سة 
يف"ابيلين���ي"، وكان يف طفولت���ه يتميز باحرتامه 
لوالدي���ه، وحمبت���ه الخوت���ه، وحياته م���ن الفتيات، 

وميله لاللعاب. 
ومل يوؤث���ر يف نف�س���ه �سعوره بالفق���ر واحلرمان يف 
و�س���ط الطلب���ة، وجله���م م���ن االثري���اء، ف���كان يبيع 
اخل�س���راوات الت���ي ت���زرع يف ار����ش اال�س���رة اىل 

بع����ش البيوت���ات يف"ابيليني"، الن ام���ه كانت يف 
حاجة اىل اق���ل مبلغ يح�سل علي���ه اوالدها لتواجه 
مطالب احلي���اة، فزوجها مل يك���ن يربح �سوى 150 
ري���اال يف ال�سهر.. ويف مرة مل ياأن���ف ايزنهاور من 

لب�ش حذاء والدته وقتا طويال يف املدر�سة!.. 
يطل���ق  ف���كان  ب���ه  ا�سته���ر  لقب"اأيك"ال���ذي  ام���ا 
املدر�س���ة  ه���ذه  يف  ايزنه���اور  اوالد  كل  عل���ى 
الكب���ر،  باب���ك  اخ���وه االكرب"ادجار"بلق���ب  ف���كان 
وكان"دوايت"ملق���ب باي���ك ال�سغ���ر.. وكل منه���م 
م���ن ي�سمى"باي���ك القبيح"،"ايك"االحم���ر.. ولك���ن 
ه���ذا اللق���ب مل ي���الزم اح���دا منه���م مثلما ظ���ل عالقا 

با�سم"دوايت". 
وكان ل���ه �سبع���ة ا�سق���اء م���ات احده���م يف طفولته، 
وكله���م ا�سبحوا يف مراكز ناجح���ة بارزة والف�سل 
يرج���ع اىل االم بع���د طفول���ة كله���ا بوؤ����ش وحرمان 
فابنها االكقر"ارثر"مدير بنك، والثاين حمام بارز، 
والثال���ث ج���رنال، والراب���ع �سي���ديل، واخلام����ش 
مهند����ش كهربائ���ي، واالخر"ملنت"رئي����ش جامعة 

بن�سلفانيا.. 
وق���د ق���ال احده���م اثن���اء احل���رب ح���ني كان العامل 
يتحدث ع���ن بطولة ابنه���ا اجلرنال"البد انك فخور 

ال�شعب،  �شميم  من  جنم  "رجل 
يبيع اخل�شر �شبيا لي�شتعني 
على نفقات الدرا�شة، ويرتدي 
حذاء امه اىل املدر�شة حني 
مل ي�شتطيع �شراء حذاء. 
و�شابط ظل مغموراً ال 
يطمع يف ان ي�شل اىل ابعد 
من رتبة الكولونيل، حتى 
جتاوز اخلم�شني من العمر، 
ثم قفز يف ا�شهر قليلة اىل 
اعلى الدرجات الع�شكرية 
يف اجلي�ش، وقاد جيو�شا 
خمتلفة االلوان واالديان 
واجلن�شيات واللغات، وحتت 
امرته �شباط كانوا جرناالت 
حني كان"بكبا�شي"ثم عاد من 
معاركه مظفرا موفقا يهتف 
با�شمه الغرب وال�شرق.
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ال�سي���دة  ايزنهاور"فاجابت���ه  يام���ر  بابن���ك  للغاي���ة 
العجوز على الفور:"ايهم!". 

ام تكره احلرب 
وكان���ت االم املتدينة تكره احلرب كراهية التحرمي، 
فلما كانت احلرب"اال�سبانية االمريكية"عام 1868، 
وع���ادت اغ���اين احل���رب اىل ال�سي���وع والرتدي���د، 
وتقات���ل االوالد يف املدار����ش بالبن���ادق اخل�سبية.. 
كان غ�س���ب االم بالغ���ا، وحنقها عظيم���ا، وكثرا ما 

�سربت ايزنهاور واخوته، وعنقتهم. 
ومن كلماتها املاأثورة لهم: 

ال�سيف،  بحد  عا�ش  من  ان  تن�سوا:  "ال 
هلك بحد ال�سيف اي�سا". 

جندي بامل�شادفة 
وبلغ الثالثة ع�سرة عام 1904، وكان مييل يف هذه 
ال�سن اىل مطالعة التاريخ، والتحق باملدر�سة العليا 
يف"البين���ي"، وكان يعم���ل خ���الل الف���راغ وي�سنع 
الزب���دة، الذي يعمل به والده، يف وظيفة وقاد ليال، 
وكان يذاك���ر درو�سه اثناء قيام���ه بعمله، ويختل�ش 
النوم اختال�سا اثناء ذلك، فتعود يف �سغره على ان 

يقنع بالقليل من النوم. 
وملا بلغ ال�سنة النهائية كان"ايك"مربزا يف التاريخ 
ومتو�سط���ا يف العلوم االخ���رى، وكان مغرما بلعبة 
كرة القدم، النه���ا يف راأيه لعبة فريق هذا اىل ما بها 
من تكتي���كات وبراعة بدني���ة، واختر"ايك"رئي�سا 
الحتاد الريا�سة باملدر�سة. وتخرج يف عام 1909. 
االلتح���اق  يف  اخوه"ادجار"يرغ���ب  كان  ومل���ا 
باجلامع���ة، اتف���ق مع"دوايت"عل���ى ان ي�ساع���د كل 
منهم���ا االخر مادي���ا بالتب���ادل.. وكان معنى ذلك ان 
درا�ستهم���ا تطول اىل ثماين �سن���وات بدال من اربع 
ولكنهما يف النهاية يح�سالن على �سهادة جامعية. 

وق�س���ى ايزنه���اور ع���ام 1910 يعم���ل يف وظيف���ة 
م�ساع���د مهند����ش ووق���ادا، وكان يعم���ل باللي���ل من 
ال�ساد�س���ة م�ساء اىل ال�ساد�س���ة �سباحا، وكان عمال 

يدويا �ساقا م�سنيا.. 

ما هي.. 
وكان ايزنه���اور يح���د يف التح�سيل الن���ه اعتزم ان 
يبق���ى يف اجلي����ش – برغم ياأ�سه م���ن بلوغ درجات 
عالي���ة يف ال�سلم الع�سك���ري لكرب �سن���ه وكان يقول 

الحد زمالئه: 
- اين اك���رب زمالئ���ي �سن���ا، ف���اذا رقي���ت اىل رتب���ة 
كولونيل، قب���ل حلول موعد تقاع���دي.. كنت موفقا 

جدا.. 
- وماذا تقول اذا ن�سبت حرب. 

- الق���در الله.. ان النا�ش قد بلغوا من املدنية حدا ال 
ي�سوع لهم التورط يف ذبح بع�سهم بع�سا. 

كان ذل���ك احلدي���ث يف �سي���ف 1914، وكان الطلبة 
يف الكلي���ة احلربي���ة يقراأون ال�سح���ف: فلما اغتيل 
ويل عه���د النم�سا يف البلق���ان، مل يخطر ببال هوؤالء 
ال�سبان ان ذلك احلادث �سيوؤدي اىل حرب طاحنة. 

ثم اخ���ذوا يغر�س���ون االعالم عل���ى اخلرائط عندما 

غمر فرن�سا طوفان اجليو�ش االملانية. 
وترقى"دوايت ايزنهاور"مالزما ثانيا يف 12 يونية 
�سن���ة 1915.. وكان عمل���ه يف الكلي���ة متو�سط���ا.. 
ويب���دو ان���ه كان �سك�س���ا حي���ث كان���ت درجات���ه يف 
ال�سل���وك قليل���ة، وكان عم���ره حني غ���ادر الكلية 25 
عام���ا، وكان ترتيب���ه يف فرقت���ه البال���غ عددها 168 
احل���ادي وال�ستني، واحلق عن���د ترقيته بالفرقة 91 
امل�ساة املع�سكرة يف تك�سا�ش وهنا حدث حادث هام 
هو التقاوؤه بزوجته وكانت"مامي جنيفا دور"فتاة 
جميل���ة. تدري انها جميلة ال ع���ن غرور يف النف�ش، 
ب���ل عن اق���رار بحقيقة �س���ارة، وكان والدها:"جون 
�سل���دون دود"تاجر حبوب موا����ش، ثريا متقاعدا.. 
وكان���ت االبن���ة ر�سيق���ة اجل�س���م، خفيف���ة احلرك���ة، 
تاأل���ف النا����ش وحتب امل���رح، فلما قابله���ا ايزنهاور 

احبها وخطبها فوافق والدها. 

اجلرنال"كونور"وايزنهاور 
كان ايزنه���اور خالل خدمته الطويلة من عام 1915 
اىل ع���ام 1940 �ساب���اط عادي���ا.. ومل يكن بارزا او 
املعي���ا، ومل يتكهن احد بان له م�ستقبال باهرا براقا، 
ولكن���ه يف املنا�سب التي توالها كان يجد يف تعليم 
نف�س���ه واعدادها كانه ي�سع���ر باملهمة اخلطرة التي 

ا�سند تاليه فيما بعد. 
فمن �ساب���ط متوين الفرقة 57 م�س���اة، اىل مع�سكر 
التدريب بجورجيا، اىل قائد مركز تدريب الدبابات 

يف بن�سلفانيا.. 
وو�سل اىل رتبة البكبا�سي الوقتي يف اكتوبر �سنة 
1918، ولك���ن مل يتحقق امله يف الذهاب اىل ميدان 

احلرب بفرن�س���ا، والتق���ى بالبكبا�سي"باتون"قائد 
مرك���ز تدري���ب الدباب���ات، ون�س���اأت بينهم���ا �سل���ة 
�سداقة مل تف���رت على االيام مع االختالف الكلي بني 

ال�سخ�سيتني. 
ويف ع���ام 1920 انزل اىل رتب ةال�ساغ الوقتي يف 
�سالح امل�س���اة وكان يف رتبة البكبا�سي الن اجلي�ش 
ب���داأ ينكم�ش عق���ب احلرب، ث���م ار�س���ل اىل مدر�سة 
الدباب���ات للدر�ش، وكان ي���ود ان يذهب اىل مدر�سة 

امل�ساة بدال منها الن امل�ساة �سالحه اال�سلي. 
ونزل���ت به يف ه���ذه االثناء نكبة حطم���ت اع�سابه، 
واث���رت فيه تاأثرا بالغا وهي مر����ش ابنه ال�سغر 
باحلم���ى القرمزي���ة ووفات���ه، بالغ���ا يف العمر ثالث 

�سنوات. 
وعقب تخرج���ه يف مدر�س���ة الدباب���ات، ا�سند تاليه 
قي���ادة الكتيب���ة 30 م���ن �س���الح الدباب���ات املع�سكرة 
يف منطق���ة بناما حتت امرة اجلرنال"كونور"الذي 
قابل���ه اثن���اء احل���رب اعج���ب ب���ه، فاخت���اره رئي�سا 
الركان حرب���ه.. ورافقت���ه زوجته اىل ه���ذه املنطقة 

ال�سديدة احلرارة واقامت معه وقتًا. 
ث���م �ساف���رت يف �سيف 1922 لت�سع ل���ه طفال �سماه 

دجون �سلدون ايزنهاور هو االن قرة عني ابيه. 
وكان يب���دو اليك يف ه���ذه االي���ام ان ال�سالم �سوف 
يرف���رف بجناحيه عل���ى العامل عق���ب اتفاقيات درع 
ال�س���الح وميثاق ال���دول االربع: امري���كا واجنلرتا 
وفرن�س���ا والياب���ان، وكان يظ���ن ان الع���امل ق���د ذاق 
م���ن ويالت احل���رب ما يكف���ي ومل يع���د يطيقها مرة 

اخرى. 
ولكن ايزنهاور وج���د ان اجلرنال كونور قد ب�سره 
بحقائق جديدة.. وكان"كونور"رجال ح�سيفا، نافذ 
النظرة: �سديد الراأي، علم ايزنهاور الكثر.. قال له 
ان احلال���ة يف اوروب���ا والبا�سفي���ك تن���ذر بن�س���وب 
ح���رب ثانية قريبة جدا.. فلما �ساأله متى تن�سب هذه 

احلرب اجابه: 
"يف م���دى ع�سري���ن او ثالث���ني عاما عل���ى االكرث، 
وينبغ���ي ان تعمل���وا على اعداد انف�سك���م من االن.. 
ان امثال���ك �سيكونون جرناالت وقتئذ، فال ت�سيعوا 
حلظ���ة دون ان تق���ووا انف�سك���م. فان حي���اة امريكا 
تتوق���ف عل���ى براعتك���م وجلدك���م.. واين اخ�س���ك 
بالذك���ر مل���ا مل�سته فيك م���ن مه���ارة وذكاء، وحيوية، 
ومقدرة على اح���راز ثقة النا�ش.. ينبغي ان تلتحق 

بكلية اركان حرب يف اقرب وقت". 
فلم���ا ذكر له ايزنهاور انه يخ�سى ف�سيحة ال�سقوط، 
الن���ه مل يح���رز بعد املعرف���ة الفني���ة الكافي���ة للتقدم 

لالمتحان اجابه اجلرنال: 
- كالم ف���ارغ.. لقد ظللت تكتب اوامري يوميا مدى 
عامني ون�سف، وهذا ا�ستعداد كاف.. فاذا �سقطت.. 

فتلك غلطتك. 
ويقول ايزنهاور ان"كونور"قد علمه قيمة املطالعة 
الع�سكري���ة وف�سله���ا، بحث���ه عل���ى درا�س���ة املعارك 

التاريخية. 
وكان من اثر ت�سجيع اجلرنال له وتوجيهه ان تقدم 
المتح���ان كلية اركان احلرب فف���از بالنجاح والفخر 

وكان اول الطلبة جميعا. 

ويف عام 1927 عقب قيادت���ه للكتيبة الثانية، تلقى 
ام���را بال�سف���ر اىل فرن�س���ا لكتابة دليل ع���ن م�سارح 
احلرب االمريكية، باوروبا فط���اف مبيادين القتال 
يف فرن�س���ا وبلجي���كا والفالن���در، وتفقده���ا تفق���د 
اخلبر مت�سائال:"هل ميكن ان ت�سبح ميادين حرب 

مرة اخرى". 
ث���م ع���ني يف وظيف���ة م�ساعد خا����ش لوكي���ل وزارة 
احلربي���ة بوا�سنط���ن، وكان عمل���ه و�س���ع م�سروع 
التعبئ���ة ال�سناعي���ة، ف���امل جي���دا بكفاي���ة م�سان���ع 
الطائ���رات،  ت�سن���ع  الت���ي  واملاكين���ات  ال�سي���ارات 
والعت���اد امل�سف���ح وذخ���رة اال�سلح���ة ال�سغ���رة، 
كلي���ة  ان�س���اء  يف  و�ساه���م  ال�سناع���ي،  واملط���اط 

ال�سناعات الع�سكرية. 

ماك ارثر وايزنهاور 
والتق���ى مب���اك ارث���ر ع���ام 1932 وكان رئي�سا لهية 
اركان احلرب فاحلق���ه مبكتبه وظل يعمل معه مدى 
عام���ني، الح���ظ النا����ش اب���ان ه���ذه الف���رتة جتديدا 
يف تقاري���ر رئي����ش هيئة اركان ح���رب وو�سوحا.. 
والتقارير كانت يف جمموعها م�سروع ان�ساء جي�ش 
نظامي �سغ���ر واحتياطي مدرب م���ن املدنيني وقد 
جن���ح رئي�ش هيئ���ة اركان حرب يف زي���ادة اجلي�ش 
وكان �سغرا ال يفي بتاأمني م�سالح البالد، و�سلحه 

اي�سا بالبنادق االلية. 
وملا ذهب م���اك اآرثر اىل الفلب���ني لتنظيم الدفاع عن 

اجلزيرة اختار ايزنهاور للعمل معه. 
و�ساف���ر ايزنهاور مبف���رده اىل الفلبني ع���ام 1935 
وكان واجب���ه هو م�ساع���دة امل�ست�س���ار الع�سكري.. 
وب���داأ يف اقناع امل�سئول���ني الن�ساء جي�ش على نظام 
االجباري���ة..  اخلدم���ة  يف  ال�سوي�س���ري  اجلي����ش 
واع���ادت امري���كا ال�سب���اط الالزم���ني ل���ه، وان�س���ا 
ايزنهار كلية حربية مماثلة"لو�ست بوينت"واختار 
معلميه���ا م���ن اه���ل الفلب���ني العائدين م���ن البعثات 

يف"و�ست بوينت". 
وب���رزت الناحي���ة الدبلوما�سية يف ايزنه���اور التي 
تق���وم عل���ى النزاهة وحمب���ة النا�ش، اثن���اء خدمته 

وات�ساالته برجال احلكومة املحليني يف الفلبني. 
المري���كا،  الياب���ان  حت���دي  ب���داأ   1939 ع���ام  ويف 
فتدخلوا يف ال�سني، و�سيقوا النطاق حول الفلبني، 
واغرقوا مركبا حربيا لالمريكيني.. فعمل ايزنهاور 
عل���ى تقوية جي����ش الفلبني وو�س���ع احلظة املالئمة 
ل���ه بحيث ي�سمد يف الدف���اع حتى ت�سله املعونة من 

اخلارج. 
ويف دي�سم���رب 1939 ع���اد اىل الوطن بعد ان ق�سى 
ارب���ع �سن���وات هن���اك، وبع���د ان حتقق���ت نب���وءة 

اجلرنال"كونور"واعلنت احلرب يف اوروبا. 

- اأيك املنذر باخلطر – 
وملا و�سل اىل ار�ش الوطن تلقى امرا يتوىل قيادة 
وحدة م���ن امل�ساة يف"فورت لوي�ش"وكان قد ق�سى 
وقت���ا طوي���ال بعيدا ع���ن اخلدمة مع اجلن���ود، فكان 

◄
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ال���كل ينظر اليه نظ���رة ريبة وحتف���ظ: ولكنه توىل 
من�س���ب رئي����ش اركان حرب الفرق���ة الثالثة امل�ساه، 
وكان يعمل يف ج���د واجتهاد العتقاده عن يقني بان 
احل���رب واقعة الحمال���ة، وان امري���كا �سوف تتلقى 
ال�سرب���ة االوىل م���ن املاني���ا قب���ل الياب���ان، وقد ظل 
ي�سي���ع ه���ذه الفكرة ب���ني زمالئه حتى اطلق���وا عليه 

ا�سم"اأيك املنذر باخلطر". 
وكان ايزنه���اور ق���د بل���غ اخلم�سني من عم���ره، وقد 
و�س���ل اىل رتبة البكبا�سي الت���ي بلغها قبال منذ 22 
�سن���ة، وكان يبدو له ان و�سول���ه اىل رتبة اكرث من 
هذه م���ن امل�ستحي���الت.. ولكن الرت���ب انهالت عليه 
بعد ذل���ك بحيث �سرب الرق���م القيا�سي يف جي�سه.. 
ب���ل يف جيو�ش العامل، اذ ترق���ى من رتبة البكبا�سي 
ه���ذه اىل رتب���ة اجل���رنال يف مدى ثالث���ة وع�سرين 

�سهرا.. 
مقر القيادة بلندن 

ويف دمي�سرب �سنة 1941 ا�ستدعاه البكبا�سي"بيدل 
�سميث"ال���ذي ا�سب���ح فيما بعد رئي�س���ا لهيئة اركان 
حرب ايزنهاور ليقابل اجلرنال مار�سال رئي�ش هيئة 
اركان ح���رب اجلي�ش، فلما قابل���ه �ساأله عن احللول 
التي يراها مل�ساكل البا�سفيك اال�سرتاتيجية، فطلب 
ان ميهل���ه ب�سع �ساعات للتفك���ر واالجابة.. ثم عاد 
اىل مار�س���ال مب�س���روع تف�سيلي ع���ن كيفية اجراء 
احل���رب يف ه���ذه املنطق���ة بطريقة ت�سم���ن الن�سر، 
ف�س���ر مار�س���ال وكان رده:"ان���ا موافق"والواقع ان 
مار�سال كان يهدف به���ذا اىل حجم عوده والتعرف 

اليه.
م�ساع���دا  ايزنه���اور  بتعي���ني  ام���را  و�س���در 
ملدير"العملي���ات احلربي���ة"يف فرباي���ر �سنة 1942 

ورقى اىل رتبة ميجر جرنال. 
وار�سل���ه اجلرنال مار�س���ال اىل اجنل���رتا يف مهمة 
تفتي�سي���ة والواق���ع ان ايزنه���اور مل ي���درك ان���ه هو 
اي�س���ا مو�سع"التفتي����ش"اذ كان يق�س���د مار�س���ال 

معرفة مدى تفاهمه مع الربيطانيني. 
وملا و�سل قدم اىل مار�سال مذكرة يف ثالثني �سفحة 
م�سرا اىل �سرورة القي���ادة املوحدة يف كل منطقة 
تر�س���ل فيها ق���وات امريكية، بان ت�سن���د القيادة اىل 

قائد امريكي او اجنليزي ح�سب احلالة. 
وملا ح���ل موعد بحث خط���ط غزوة �سم���ال افريقيا، 
و�س���ع ايزنهاور ام���ام مار�س���ال تف�سي���الت �ساملة 
للخط���ة التي در�ستها هيئ���ة اركان احلرب امل�سرتكة 
الت���ي تاألف���ت م���ن االجنلي���ز واالمريكي���ني لتن�سيق 
اال�سرتاتيجي���ة يف ميادي���ن احل���رب املختلف���ة ومل���ا 
كان مار�س���ال يعل���م ان ايزنه���اور مو�س���ع الر�س���ا 
م���ن االجنلي���ز فق���د ا�ستدع���اه و�سال���ه ع���ن اخلط���ة 
املو�سوعة لغزو �سمال افريقيا وعما اذا كان يوافق 

عليها فكانت اجابته: 
- انها ممتازة يا �سيدي. 

- ه���ذا م���ن ح�سن احلظ الن���ك الرجل ال���ذي �سيقوم 
بتنفيذها. 

و�سافر لت�سلم عمل���ه اجلديد يف اجنلرتا، فكان اول 
م���ا بدا ب���ه هو تاليف هيئ���ة اركان ح���رب اجنليزية 
امريكي���ة تعم���ل يف ان�سج���ام ت���ام لتنفي���ذ امل�سروع 
املعروف با�سم الكودي"�سعلة"اي خطة غزو �سمال 
افريقي���ا، والعملي���ات الهجومية االخ���رى.. فاختار 
ق���واده قبل مغادرت���ه امريكا بينه���م اجلرنال"مارك 
كالرك"وكان من ا�سدقائه بالكلية احلربية، واختار 
اجلرنال"بيدل �سميث"رئي�سا الركان حربه، واختار 
ياورا له من البحرية هو �سديقه"بوت�سر"وكان يف 

رتبة بكبا�سي بحري. 
ورق���ى عندم���ا ا�سن���د اليه ه���ذا العم���ل اخلطر اىل 
رتبة الفريق"لفتنان���ت جرنال"وت�ساءل النا�ش عن 
�س���ر هذا احلظ املوؤاتي ال�سري���ع، وقد عزاه البع�ش 
اىل �سالته ال�سيا�سية بالرئي�ش روزفلت يف حياته، 
والواق���ع ان���ه مل يقابل الرئي����ش روزفلت يف حياته 
اال قبي���ل �سف���ره اىل عمل���ه اجلدي���د، وكان يف هذه 
املقابلة االوىل م�سطرب���ا وع�سبيا، وراعه الرئي�ش 
ح���ني ب���ادره به���ذه املالحظة:"اخوك"ملنت"�سب���ب 
يل متاع���ب جم���ة!"وكاد ايزنه���اور يتفج���ر مدافعا 
ع���ن اخيه، ل���وال ان الرئي�ش ا�ستط���رد يقول:"اربع 
وزارات تطالب به وعلي ان اقرر اىل اين يذهب". 

اىل جبل طارق 
واتخذ مقر رئا�سته ال�سري"نور فلك هو�ش"بلندن، 

وكان ال يجل�ش يف مقر ريا�سته اال بقدر ما تقت�سيه 
واجبات���ه، الن���ه اكان ميي���ل اىل االت�س���ال باجلنود 
وزيارته���م يف ثكناته���م ومع�سكراته���م بامليدان اما 
�س���ر حمبة االجنليز ل���ه، بل وكل دولة م���ن حلفائه، 
فه���ي �سراحته التامة، فلم يكن يخف �سيئا يعتقد ان 
من الواج���ب ان ي�سرح به، فاذا وقع خطاأ ذهب اىل 
امل�سئ���ول وتكلم مع���ه، وكان ال يحجم عن مقابلة اي 

ان�سان من ت�سر�سل اىل ما يليه ملجابهته مبا يراه. 
وكان املوق���ف يف �سمال افريقيا وقتئذ �سيئا للغاية، 
تراج���ع اجلي�ش الثام���ن امام روم���ل اىل العلمني.. 
وج���اء مونتجم���ري اىل قيادته فوج���د اركان حربه 
يجه���زون خطة االن�سحاب م���ن وادي الليل فامرهم 

بتمزيقها. 
وكان االت�س���ال ق���د مت �س���را بال�سف���ر االمريكي يف 
�سم���ال افريقي���ا وب���ني اجل���رنال فيج���ان الفرن�سي، 
خ���الل 1940 – 1941 لع���دم، ت�سليم �سمال افريقيا 

لالملان. 
ودب���ر ام���ر تهري���ب اجلرنال"جرو"الفرن�س���ي من 

جنوب فرن�سا اىل جبل طارق. 
وب���داأت ال�سفن تنقل اجلن���ود امل�سرتكني يف احلملة 
الهابط���ون  واخ���ذ  امري���كا،  وم���ن  اجنل���رتا،  م���ن 
باملظ���الت يط���رون م���ن اجنل���رتا لال�ستي���الء على 
مط���ارات اجلزائر وانتق���ل ايزنه���اور بريا�سته اىل 

جبل طارق. 
لق���د كان موقف���ا دقيق���ا للغاي���ة.. ال�سف���ن احلربي���ة 
مزدحم���ة يف ميناء جب���ل طارق، وبه���ا 600 طائرة 
متكتل���ة جنب���ا اىل جن���ب يف املط���ار ال�سي���ق به���ذه 
ال�سخ���رة.. حتل���ق فوقها طائ���رات االمل���ان ومدافع 

اال�سبان حتيط باملوقع من اعلى املرتفعات. 
كان���ت ه���ذه العملي���ة مغامرة.. ب���ل مقام���رة، ولكن 
ايزنه���اور ظل را�سخا كالطود، رابط اجلاأ�ش مل يبد 

عليه اثر ما يخفي من قلق وخوف. 

متاعب �شيا�شية 
يتدف���ق  واخ���ذ  اجلرنال"جرو"ملقابلت���ه،  وج���اء 
بالفرن�سي���ة الت���ي ال يع���رف ايزنه���اور منه���ا حرفا، 
فا�س���رع اجل���رنال م���ارك كالرك اىل جندت���ه، وق���ام 

بدور املرتجم بني االثنني. 
كان ج���رو ق���د فه���م.. او افه���م، اثن���اء الطريق، انه 
�سوف يتوىل قيادة القوات الربيطانية واالمريكية 
لتحرير فرن�سا، فلما تبني حقيقة املهمة، وان القوات 
املي�س���ورة ال تكفي لتحرير فرن�سا، وانه ال ي�ستطيع 
ان يقود قوات ال يفهم لغتها.. غ�سب غ�سبا �سديدا.. 
وقبل بعد جه���د من�سب احلاك���م الع�سكري واملدين 

على الفرن�سيني يف �سمال افريقيا.. 
ثم اعلن ان�سم���ام دارالن اىل احللفاء فتعقد املوقف 
ولكن امكن بعد عناء تعي���ني دارالن مندوبا �ساميا، 
ام���رة  حت���ت  الفرن�سي���ة  للجيو����ش  قائ���دا  وج���رو 

دارالن. 
بنج���اح،  االبتدائي���ة  العملي���ات  ومت���ت 
وكان"بيتان"ق���د ا�سدر اوامره للج���رنال نوجي�ش 
يف"كازابالنكا"ودارالن يف �سمال افريقيا مبقاومة 
جن���ود احللفاء، وفعال ب���داأت مع���ارك عنيفة انتهت 

اخرا باال�ست�سالم. 
ايزنه���اور  انتق���ل   1942 �سن���ة  نوفم���رب   18 ويف 
بريا�ست���ه اىل اجلزائ���ر حت���ى ال يك���ون بعي���دا ع���ن 
ميدان القت���ال.. وبداأت متاعبه تت���واىل، وظهر اثر 
االجه���اد عل���ى وج���ه.. ومل تك���ن متاعب���ه ع�سكرية، 
ولكنها كان���ت �سيا�سية.. فان ان�س���ار ديجول كانوا 
ينظ���رون اىل دارالن نظرته���م اىل اخلونة لتعاونه 
م���ع االمل���ان.. وق���د بلغ ه���ذا االنتق���اد ال���راي العام 
االمريك���ي، فا�ستدت احلملة على ايزنهاور حتى انه 
ار�سل اخاه اال�سغر"ملنت"يف مهمة خا�سة ليطلعه 
عل���ى حقيقة املوقف يف امري���كا ب�سدد هذه امل�ساألة، 
فامكن���ه معاجل���ة االم���ر بعق���د موؤمت���رات �سحفي���ة 
ليب�س���ر النا����ش بحقيق���ة نواي���اه يف امل�سائ���ل التي 

اثرت.. 

انت بريطاين"ابن......"
وكان عي���د املي���الد من ع���ام 1942 من احل���ك االيام 
الت���ي م���رت بتاري���خ ه���ذه احلمل���ة.. فق���د ا�س���در 
ايزنه���اور امرا للجي�ش االول الربيطاين، والقوات 
االمريكي���ة التي معه بالهجوم ولك���ن العملية منيت 
بالف�س���ل الذري���ع.. ول���دى و�سوله اىل مق���ر رئا�سة 
اجلي����ش االول بلغه نباأ اغتي���ال دارالن فقفل راجعا 
اىل اجلزائ���ر يف �سيارة"جي���ب"الن اجل���و مل يك���ن 

ي�سمح للطائرة بالتحليق. 
وح���ل ج���رو، مندوب���ا �سامي���ا يف م���كان دارالن، 
كازابالن���كا  يف  وروزفل���ت  ت�سر�س���ل  واجتم���ع 
وت�ساف���ح"دي جول"و"ج���رو".. وكان م���ن ب���ني 
ق���رارات املوؤمتر و�س���ع كل من"الك�سندر"و"مونت
جمري"و"تيدر"و"كانتجهام"حت���ت قيادته وجنح 
يف التاأليف بني الق���وات التي حتت امرته، وجعلها 
وح���دة واحدة، ال ت�سعر بافرتاق جن�سيتها، وتباين 

اوطانها، واختالف لغاتها. 
وكان يراع���ى اذا كان الرئي����ش اجنليزي���ا ان يكون 
نائب���ه امريكي���ا، والعك�ش بالعك�ش وي���روي عنه ان 
ق���ال ان���ه ال مانع عنده من ان ي�س���ب �سابط امريكي 
�سابط���ا اجنليزي���ا بقوله:"ان���ت ابن...."ولكن اذا 
�سبه بقوله:"ان���ت بريط���اين ابن......"ار�سله اىل 
الوالي���ات املتح���دة يف قارب بط���يء دون حرا�سة.. 
وكان يق���ول ملرءو�سيه م���ن االمريكيني:"اعملوا مع 

الربيطانيني يف تفاهم واال فاذهبوا". 

نهاية معركة �شمال افريقيا 
وكان قد قرر الدفاع ع���ن ممر"ك�سرين"ولكن رومل 
انق����ش علي���ه بوحدات���ه املدرعة و�سط���ره �سطرين، 
ومن���ى احللفاء عندئذ بهزمية فادحة، ولكن هجومه 
مل ي�ستمر، ب���ل توقف، وتعلم احللف���اء در�سا مريرا 
م���ن هزميتهم، يرجع يف جوه���ره اىل عدم اخلربة، 
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ونق����ش املران���ة، فاخ���ذوا يع���دون قواته���م املدرعة 
وو�سعوها حتت قيادة اجل���رنال باتون، لتدريبها، 
وار�س���ل يف ه���ذه االثن���اء اجل���رنال عم���ر ب���راديل 

اخلبر يف حروب امل�ساة لي�ساعد ايزنهاور. 
ويف مار����ش هجم مونتجمري عل���ى دفاعات رومل 
عند خط"ماريت"وفو�سها، و�سارت طالئعه �سوب 
ال�ساط���ئ.. ويف ه���ذه االثن���اء مر�ش روم���ل، ف�سلم 
�سح���ب  ارنيم"ال���ذي  اجلرنال"ف���ون  اىل  القي���ادة 
جنوده اىل اجلب���ال املطلة على تون����ش وبيزرته.. 
وكان يف مواق���ع تب���دو منيع���ة جدا، وكان���ت قواته 

تبلغ نحوا من 200 الف جندي. 
واعدت خطة الهج���وم النهائية مبهارة وحذق حتى 
خدعت"ف���ون ارني���م"يف اجتاه الهج���وم اال�سلي.. 
فكانت النتيجة التقهق���ر جتاه"راأ�ش بون". وبداأت 
وح���دات املح���ور يف اال�ست�س���الم، والق���اء ال�سالح 
بالكتائب، والفرق.. فامر احللفاء منهم"252.415 

بني ا�سر املاين وايطايل. 
وانته���ت معركة �سمال افريقي���ا بفوز حا�سم ال مثيل 

له، قام على وحدة العمل، ووحدة الهدف. 

مقر الريا�شة اجلديد 
ويف خ���الل �سهري���ن يوني���ه ويولي���ه اخ���ذ �س���الح 
وي���دق جزر"�سقلي���ة"  بقاذفات���ه،  يغ���ر  الط���ران 
و"كري���ت" و"�سردنيا"عل���ى الت���وايل حت���ى يق���رر  
بالن���ازي وي�ست���ت اذهانه���م، ف���ال يعرف���وا اله���دف 

اال�سا�سي للهجوم الثاين. 
وقل���د  اجنل���رتا  مل���ك  االثن���اء  ه���ذه  يف  وح�س���ر 
ايزنهاور"و�س���ام احلمام"م���ن درجة فار����ش، وقلد 

جرو و�سام"اللجبون دونر"
وط���ار ايزنه���اور اىل مالطة حيث تق���رر جعلها مقر 

ريا�سة الغزو اجلديد ل�سقلية وايطاليا. 

ا�شت�شالم ايطاليا 
وكان م���ن اثر غزو �سقلية، و�س���رب روما بالقنابل 
يف 19 يوليه �سنة 1943 ان قب�ش على مو�سوليني، 
للحكوم���ة  بادلي���و رئي�س���ا  املار�س���ال  املل���ك  وع���ني 
اجلدي���دة فام���ر ايزنهاور ب���ان يوقف �س���رب املدن 
االيطالي���ة بالقناب���ل، وحث االيطالي���ني يف اذاعاته 

كي ي�سطلحوا مع احللفاء.
وفعال ار�سل"بادليو"مندوبني ملفاو�سة احللفاء يف 

مدريد.
وظ���ل االم���ر بني اخ���ذ ورد، وب���دا االمل���ان يعززون 
قواته���م يف ايطالي���ا و، وخ�سى"بادلي���و"ان يعل���ن 
امر الهدن���ة التي وقعها من���ذ 3 �سبتمرب يف قطانيا، 
لئال يقتله االملان، ولكن ايزنهاور اذاع بالراديو يف 
ال�ساع���ة 6.30 يوم 8 �سبتمرب ر�سالة بو�سفه القائد 

العام لقوات احللفاء قال فيها: 
الع�سكرية بال  االيطالي���ة  الق���وات  ا�ست�سلمت  "ق���د 
قي���د وال �س���رط، وبو�سف���ي القائ���د الع���ام لق���وات 
احللف���اء ق���د منحته���ا الهدن���ة الت���ي وافق���ت عليه���ا 
حكوم���ات الواليات املتح���دة، وبريطاني���ا، واحتاد 
اجلمهوري���ة ال�سوفيتي���ة، ومبوج���ب ذل���ك ينته���ي 
القتال بني ق���وات االمم املتحدة والقوات االيطالية 
ف���ورا، وكل ايطايل يرغ���ب االن يف العمل على طرد 
االملان املعتدين من االرا�سي االيطالية، �سوف ينال 

كل عون وتاأمني من االمم املتحدة". 

القائد االعلى
ويف موؤمتر القاهرة الذي عقده الثالثة الكبار ح�سر 
ايزنه���اور للت�ساور، ث���م غادر املوؤمت���ر، الذي اجته 
روؤ�س���اوؤه بعد ذلك اىل طه���ران، واجته هو اىل مقر 
ريا�ست���ه يف اجلزائ���ر، ويف ع���ودة روزفلت اخربه 
بانه قد عني قائدا اعلى لقوات احللفاء يف اوروبا.. 

فاح�ش ايزنهاور بج�سامة امل�سئولية، ولكنه اغتبط 
له���ذا االختي���ار، و�ساف���ر اىل امري���كا لزي���ارة ابن���ه 
وا�سرته ثم عاد اىل اجنلرتا لت�سلم املن�سب اجلديد، 
واخت���ار الفري���ق الذي ق���رر ان يعاون���ه يف ريا�سته 
اجلدي���دة فاتخ���ذ مار�س���ال الطران"تيدر"نائبا له، 
و"بي���دل �سمث"رئي����ش اركان حرب���ه فق���د ا�سبح ال 
ي�ستغن���ي عنه، وكان"ايك"ينظ���ر اىل رجاله نظرته 
اىل فري���ق من الزمالء ال املروؤو�سني.. وبدا اجلميع 
يع���دون خطط الغ���زو على �س���وء املعلوم���ات التي 
جتمعت ل���دى املخابرات عن مواق���ع العدو وقواته 

يف فرن�سا.. 
ب���دا يوج���ه حمل���ة من"ح���رب  االثن���اء  ه���ذه  ويف 
االع�ساب"�سد النازي عن �سخامة املعدات، و�سرية 
اال�سلح���ة وم�سائه���ا م���ع ا�ستم���راره يف االت�س���ال 

برجال املقاومة ال�سرية يف البالد املحتلة. 
ثم عمل عل���ى احاطة كل نواي���اه احلقيقية بال�سرية 
التام���ة حت���ى ي�سم���ن املفاج���اأة الت���ي ه���ي ا�سا����ش 

النجاح يف احلروب. 

غزو اوروبا 
وكان االثنني"يونيه هو اليوم املحدد للغزو وبداأت 
اجلن���ود تن�س���اب م���ن مناط���ق احل�س���د اىل ال�سف���ن 
والنقاالت التي حتمله���م اىل �سواحل فرن�سا، ولكن 
اجل���و الذي حالف اجنل���رتا يف كل ع�سور التاريخ 
فاغ���رق لهم االرمادا، و�سرته���م ب�سبابه يف دنكرك. 
بداأ يتح���ول عنهم ويخونه���م فان تنب���وؤات الطق�ش 
كانت تنذر بالعوا�سف والرياح العالية، يوم االثنني 

وان"املان�ش"�سوف يكون يف ا�سواأ حاالته.
ه���ذه التقاري���ر قراأه���ا يزنه���اور وعم���ل عل���ى وقف 
التحرك ف���ورا، وا�س���در االمر بال���ربق والال�سلكي 
اىل االف الوح���دات وتق���رر القي���ام بالعملي���ة ي���وم 
الثالث���اء 6 يونيه ح�سب احلملة املو�سوعة. ونقلت 
االف ال�سفن، ن�سف مليون جندي يتبعهم مدد قدره 

مليون جندي. 
وجل�ش ايزنهاور اىل الراديو يذيع اىل اهل اوروبا 
الغربي���ة ر�سالته التاريخية:"لق���د نزلت على �ساحل 
فرن�سا هذا ال�سباح جنود حملة احللفاء طبقا خلطة 

احللفاء املتفق عليها لتحرير اوروبا."
ثم ا�ستقل بارجة بريطانية للذهاب اىل تفقد اجلبهة 
يف 7 يوني���ه وراأى مبنظ���اره اجلن���ود وال�سيارات 
ن���زل اىل  تتح���رك يف ن�س���اط ع���رب ال�ساح���ر ومل���ا 
ال�ساحل، قابل���ه اجلرنال مونتجمري وكانت روحه 

عالية.
وبعد خم�سة ايام من هذا التاريخ نزل ايزنهاور اىل 
االر�ش الفرن�سية، وكان قد ا�ستقل مدمرة امريكية، 
وبرفقته اجلرنال مار�سال، واالمرال كنج، وقابلهم 
اجلرنال عمر براديل اثناء تفقدهم للجنود وعاد من 

رحلته حتدوه الثقة يف الفوز النهائي. 
وع���اد ايزنه���اور اىل زي���ارة اجلبه���ة م���رة اخ���رى 
والتح���دث اىل اجلن���د ويف ه���ذه االثن���اء �سقط���ت 
�سربورج، وا�سر قائدها اجلرنال"فون �سلبني"بعد 

ان دمرت امليناء وتركت غر �ساحلة للمالحة. 

مونتجمري وبراديل 
واندفع���ت قوات احللف���اء يف هجومه���ا مل ت�سادف 
مقاومة خطرة اال يف"نق���رة فاليز"بفرن�سا، ثم يف 
االردن عندما قام اجلرنال"رون�ستد"بهجومه امل�ساد 
والذي اقت�سى و�سع جي�سني امريكيني حتت قيادة 
مونتجم���ري، ون�سب خالف ب���ني االخر وبني عمر 
ب���راديل �سبب���ه ان ال�سحافة الربيطاني���ة زعمت ان 
مونتجم���ري انقذ اجليو����ش االمريكية من الهالك، 

واحتج براديل على هذا"التحريف"للحقائق. 
مم���ا اقت�س���ى اذاع���ة ت�سريح م���ن القي���ادة العامة 

لق���وات احللف���اء تق���ول في���ه ان"هج���وم االملان يف 
االردن �سط���ر اجلبه���ة �سطرين مم���ا ادى اىل اتفاق 
امل�سئول���ني على و�سع القوات املتجهة اىل اجلنوب 
حتت قيادة مونتجمري واملتجهة اىل ال�سمال حتت 

قيادة براديل". 
الن���ار  عل���ى  الب���رتول  �س���ب  مونتجم���ري  ولك���ن 
بت�سريح���ه يف موؤمت���ر �سحف���ي بان"رون�ستد"ق���د 
اح���رز مفاجاأة تكتيكية وانه جنح يف دق ا�سفني يف 
و�س���ط اجلي�ش االول االمريكي. وانه �سطر القوات 
االمريكي���ة �سطري���ن، وان املوق���ف ب���دا خطرا الن 
االمل���ان اخرتق���وا نقط���ة �سعيفة متجه���ني اىل"نهر 
امليز"وقال"ان احللفاء دا�سوا االعتبارات الوطنية. 
وا�سند له اجلرنال ايزنهاور قيادة اجلبهة ال�سمالية 
كله���ا، فا�ستخدمت القوات الربيطاني���ة وهي تقاتل 
االن قت���اال عنيف���ا على جناح���ي الق���وات االمريكية 

التي منيت ب�سربة قا�سمة".
وقابل عمر ب���راديل ايزنهاور، حني بداأت ال�سحافة 
ين�س���ب  ك���ي  احل���ادث  ه���ذا  ت�ستغ���ل  الربيطاني���ة 
مونتجمري قائدا عاما، وتو�سع قوات احللفاء كلها 

حتت امرته وقال براديل: 
- بع���د ما حدث ال ميكنن���ي ان اعمل مع مونتجمري 
اذا ا�سن���دت القيادة العامة اليه ف���ارج وان تر�سلني 
اىل امري���كا.. الن ه���ذا االج���راء يج���ردين م���ن ثقة 

مروؤو�سي". 
فرد عليه ايزنهاور يف حدة: 

- لقد كن���ت اظنك ال�سخ�ش الوحي���د الذي اعتقد ان 
يعمل اي �سيء اطلبه منه.

- ولك���ن هذا ه���و ال�سيء الوحيد، ال���ذي ال ا�ستطيع 
ان اقبله. 

ذك���ر  ومل���ا 

ب���راديل للجرنال"باتون"قب���ل ذل���ك ان���ه �سيطل���ب 
اعف���اءه م���ن من�سب���ه اذا و�سع���ت قيادة"جمموع���ة 
اجليو����ش االمريكية"حتت قي���ادة مونتجمري قال 

باتون: 
- اذا خرج���ت ي���ا ب���راديل، فاين �ساخ���رج مت�سامنا 

معك. 
لقد كان المريكا يف امليدان خم�سون فرقة يقابلها 15 
فرقة فقط للربيطانيني ولقد ايد ايزنهاور قواده يف 
هذه امل�ساألة، واخ���ذت ال�سحافة الربيطانية تتخلى 
عن ا�سناد القيادة العامة اىل مونتجمري بالتدريج، 
كان مبثاب���ة  الربمل���ان حديث���ا  ت�سر�س���ل يف  واذاع 
الزي���ت الذي ي�سب على املي���اه امل�سطربة فقد �ساغ 
املديح للق���واد واجلنود االمريكي���ني والربيطانيني 
عل���ى ال�سواء وحذر النا�ش من ال�سنة ال�سوء ودعاة 

الفتنة يف تلك الظروف احلا�سمة. 
وبعد اح���د ع�سر �سهرا او 335 يوما بعد بدء الغزو 
ا�ست�سل���م االمل���ان بال قيد وال �س���رط يف 8 مايو �سنة 

 .1945

اجلندي يف اجلامعة 
ا�سن���د اىل ايزنه���اور من�س���ب رئي����ش هيئ���ة اركان 
ح���رب اجلي����ش االمريك���ي م���ن 19 نوفم���رب �سن���ة 
1945 اىل 7 فرباي���ر �سن���ة 1948، حي���ث خلفه فيه 
اجل���رنال عمر ب���راديل، وق���د كان يف ه���ذا املن�سب 
قلقا ف���ان اجللو����ش اىل مكت���ب يف وا�سنط���ن، بعد 
�سن���ي الن�ساط واحلركة، الت���ي ق�ساها يف احلرب، 
مل يكن بالذي ير�ساه ايزنهاور او يرتاح اليه، ومع 
هذا فق���د كان اكرث روؤ�ساء هيئ���ة اركان حرب حركة 
وانتق���اال الن���ه مل ي���دع مكانا به جن���ود مل يزره: يف 
ال�س���ني او كن���دا او كوري���ا او املك�سي���ك والربازيل 
واوروب���ا.. وعمل على توحيد القوات امل�سلحة، 
وتعمي���م التدريب الع�سكري ومل���ا اراد ان يتقعد 
قدمت له عدة عرو�ش لال�ستغال باالعمال احلرة 
منه���ا عم���ل يف اح���دى دور الن�سر ولكن���ه احجم 
عن مزاول���ة االعمال التجارية فلم���ا طلب اليه ان 
يك���ون رئي�سا جلامع���ة كولومبيا، ت���ردد اوال النه 
من�س���ب جدير بالعلماء م���ن الرجال، وهو ال يدعي 
ان���ه عامل ولكنه قبل املن�سب هرب���ا من الدخول من 
معرتك ال�سيا�سة، ال���ذي حاول البعد عن ميدانه يف 
هذه الفرتة، وظ���ل يعمل بال مرتب يف هذا املن�سب 
من ع���ام 1948 حت���ى نهاية 1950 ح���ني ا�سند اليه 

من�سب القائد االعلى لقوات حلف اوروبا. 
ولق���د كان م���ن واج���ب الرئي����ش يف اجلامع���ات ان 
ي�سع���ى بنف�س���ه جلم���ع التربع���ات للجامع���ة ولكنه 
رف����ش م���ن اول االم���ر ان يذه���ب ملقابل���ة االثري���اء 

وقبعته يف يده.
وعل���ى الرغم م���ن انه مل يق���م بن�ساط كب���ر يف هذا 
املن�س���ب اال ان من اآثاره في���ه ان�ساء معهد"درا�سات 
احل���رب وال�سلم"بق�س���د درا�س���ة احل���رب كظاه���رة 

اجتماعية موؤثرة يف ميادينها املختلفة. 
وان�ساأ ايزنه���اور اي�سا"مرك���ز التغذية"وهو معهد 
ابح���اث لدرا�س���ة طع���ام االن�سان على نط���اق وا�سع 
كا�ستخ���راج اغذي���ة جدي���دة م���ن البح���ار، وفن���ون 

الزراعة، وا�سالح االر�ش، واالغذية الكيميائية. 
ث���م منح"اج���ازة غياب"م���ن اجلامع���ة ح���ني طلب���ه 
الرئي����ش تروم���ان يف دي�سم���رب ع���ام 1950 ليكون 
قائدا اعل���ى حللف اوروبا و�سافر اىل فرن�سا لت�سلم 

من�سبه اجلديد. 
ثم ع���اد يف ال�سه���ر املا�سي من فرن�سا ليب���داأ معركة 
جدي���دة ينتهي ب���ه املطاف فيه���ا اىل البيت االبي�ش 

مقر رئي�ش جمهورية الواليات املتحدة!. 

اآخر �شاعة / متوز-1952  



العدد )2946(ال�شنة احلادية ع�شرة - الثالثاء )26( ت�شرين الثاين 62013

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

ثروة ا�شماعيل يا�شني! 
ميل���ك ا�سماعيل يا�س���ني االن ثالث في���الت على �ساطئ 
الني���ل بالزمال���ك – ل�سكن���ه اخلا����ش – وفي���ال عل���ى 
الكورني����ش باال�سكندري���ة – لف�س���ل ال�سي���ف وفي���ال 
بحدائ���ق القب���ة يوؤجره���ا ب�سبع���ة وخم�س���ني جنيه���ا، 
وقطع���ة ار����ش م�ساحته���ا 1200 م���رت بج���وار �سينما 
روك�س���ي مب�س���ر اجلديدة، وقطع���ة اخ���رى م�ساحتها 
603 امت���ار.. و�سيارت���ني بوي���ك ورايل���ي مودي���ل 50 
ثمنهم���ا 2700 جني���ه.. وبيت���ا قدمي���ا يف ال�سوي����ش.. 
ور�سيدًا يف ثالثة بنوك، هذه هي الرثوة التي جمعها 

ا�سماعيل يا�سني يف خم�ش �سنوات.. 

ينام ن�شف عمره يف امل�شاجد! 
وا�سماعيل يا�سني ق�سى ن�سف عمره ينام يف امل�ساجد، 

النه كان  الميلك ماأوى! 
كان مي�س���ي طول النه���ار باحثا عن عم���ل، وينام طول 
اللي���ل.. يق���ول ان���ه كان يف �سن���ة 1930 – فت���ى م�سر 
العاط���ل -! وان���ه كان يجتم���ع كل م�س���اء يف م�سج���د 
ال�سي���دة زين���ب م���ع تلمي���ذ لي����ش ل���ه اه���ل، وبلطج���ي 
هارب وكن الثالثة – الفن���ان الفا�سل والتلميذ البائ�ش 
والبلطجي الهارب – ينامون يف اجلامع حتى يوقظهم 
اخلادم ل�سالة الفجر.. ويف احد االيام، ايقظهم ب�سيء 
م���ن العن���ف، فتذم���ر البلطجي و�ستم���ه ون���ام.. فركله 
خادم اجلام���ع بقدمه، فنه����ش البلطج���ي وانهال عليه 
�سربا.. وتدخل امل�سلون وانتهت امل�ساألة مبح�سر يف 
البولي�ش.. ويف اليوم الثاين تقرر اغالق امل�سجد بعد 

الع�ساء. 

يتهم ب�شرقة طقم �شاي! 
وعاد ا�سماعيل يا�سني – يف امل�ساء اىل اجلامع فوجده 
مقف���ال.. فم�س���ى اىل اق���رب جام���ع ب�س���ارع مرا�سينا.. 
وهن���اك التق���ى بزميل���ه، التلمي���ذ البائ����ش والبلطجي 
اله���ارب من البولي�ش.. وعند الفجر ا�ستيقظ ا�سماعيل 
يا�س���ني عل���ى �س���وت خ���ادم امل�سج���د وهو ي�س���ر اليه 

�سائحا: 
- اهو دو ايل �سرق طقم ال�ساي! 

ف�سح���ا البلطجي والتلميذ وحاوال انقاذه من الرجل.. 
والت���ف حوله���م امل�سل���ون.. وبك���ى ا�سماعي���ل يا�سني 
واق�س���م انه بريء ف�سدقه النا�ش وجمعوا له 25 قر�سا 

ثمن تذكرة ال�سفر اىل ال�سوي�ش.. 

واخريا.. وجد عمال! 
يقول ا�سماعيل يا�سني ان اباه كان �سائغًا يف ال�سوي�ش، 
وكان ميلك حمال باربعة ابواب. ن�ساأ يتيم االم، وعا�ش 
مع زوجة ابيه اىل ان حك���م على ابيه بال�سجن الدمانه 
ال�س���م االبي�ش، ف�ساق���ت الدنيا يف وجه���ه وهرب اىل 
م�س���ر، ويف ال�سوي����ش راأى اب���اه يخ���رج م���ن ال�سجن 
حمطم���ا وبدا الرجل ي�سق طريقه م���ن جديد.. وا�سفق 
ا�سماعي���ل ان يعي����ش عالة عل���ى ابيه املحط���م.. ف�سافر 
مرة ثاني���ة اىل م�سر، و�ساعده احل���ظ فالتحق مبكتب 
اال�ست���اذ خلي���ل حمدي املحام���ي وا�ستغ���ل وكيال عنه، 
ف���كان يقوم بتخلي����ش االوراق ب�سرع���ة فائقة.. وامام 
املحاك���م اختل���ط بالكثري���ن.. وتعلم ق���راءة اخلطوط 

الرديئة! 
ان ا�سماعي���ل يا�س���ني يكتب بيده ال�سم���ال.. ويفهم يف 

الق�سايا كواحد من املحامني! 

يفرت�ش جريدة االهرام 
ويتغطى باجلهاد!

كان���ت امنيته يف احلي���اة ان يرى نف�سه مطربا مثل عبد 
الوهاب و�سالح عبد احلي.. فكان يغني باملالهي ليال.. 
ان كل منلوج�ست بدا حياته مطربا فا�سال.. وا�سماعيل 
يا�س���ني فهم – م���ن اول مرة – غنى فيه���ا للنا�ش انه لن 
ي�سل���ح للغناء.. فر�سح نف�سه اللق���اء املنلوجات.. وكان 
يف ذل���ك الوق���ت ي�ستاأجر غرفة خالية م���ن االثاث – يف 
املن���زل رقم 19 بح���ارة ال�سيدة زين���ب – وكان يفرت�ش 

جريدة االهرام ويتغطى باجلهاد! 
وعندما ا�ستغل وكيل حمام.. ا�سرتى �سريرا وا�ستاجر 

بدلة "�سموكنج" بجنيه واحد يف ال�سهر!.. 
وا�س���رتى اول منلوج غن���اء: "مات وعني���ه بتب�سب�ش 
لل�ستات، من امللحن اللبناين عبد الغني ال�سيخ.. ثم بدا 

ا�سمه يعرف يف او�ساط �سارع عبد الدين. 

عندم��ا كلفت��ه مطرب��ة بغ�شيل 
الف�شتان! 

ويف �سن���ة 1926 ذه���ب مع مطربة م���ن الدرجة الثانية 
ال قام���ة حفلة يف بليب�ش.. وكان���ت الليلة ممطرة وعلى 
الفرقة ان ت�ستغل القطار الذي يعود يف الثالثة �سباحا.. 
وح���دث ان تلطخ ف�ستان املطرب���ة بالوحل.. فلما ركبت 
القط���ار خل���ت ف�ستانها واعطت���ه ال�سماعي���ل يا�سني كي 
يغ�سل���ه يف دورة املي���اه.. ودخ���ل ا�سماعي���ل احلم���ام، 
واغلق على نف�سه الباب وبعد ان غ�سل الف�ستان ام�سكه 
بيدي���ه، واخرج���ه م���ن ناف���ذة القط���ار ليجفف���ه الهواء! 
وت�س���ادف مرور قط���ار اآخ���ر ب�سرع���ة، فارتع�ست يداه 
و�سقط الف�ستان م���ن القطار!! وخ�سي ا�سماعيل يا�سني 
عل���ى نف�س���ه من املطربة، فل���م يفتح الب���اب، حتى و�سل 

القطار اىل حمطة م�سر، فقفز من النافذة. 

يتزوج ثالث مرات! 
وكان���ت ه���ذه اآخ���ر رحل���ة ل���ه يف الري���ف.. ويف نف����ش 
ال�سنة عر����ش عليه دور يف فيلم "عل���ي بابا واالربعني 
حرامي" نظر 15 جنيها.. ان ا�سماعيل يا�سني ا�سرتك 
من���ذ �سن���ة 1929 اىل الي���وم يف اكرث من مائت���ي فيلم، 
وو�س���ل اجره اىل 850 جنيه���ا.. وتزوج ثالث مرات.. 
االوىل "منلوج�س���ت" طلقه���ا بع���د �سبعة اي���ام.. طلقها 
الن���ه مل يك���ن ميلك يف جيب���ه �سوى �ست���ة قرو�ش وبدال 
م���ن ان ت�سرتي به���ا طعاما.. ا�سرتت كتاب���ا يف التدبر 
املن���زيل!.. والثاني���ة  راق�سة.. طلقه���ا اي�سا ال�سباب ال 

يحب ذكرها! 

بيت ا�شماعيل يا�شني! 
ام���ا الثالث���ة فتزوجه���ا يف ع���ام 1945 وه���و يق���ول ان 
الف�س���ل يف جميع هذه الرثوة يرجع لزوجته االخرة، 
فهي التي علمته كيف يعي�ش.. فلم يكن قبل ان يتزوجها 

يتذوق طعم احلياة! 
وهي الت���ي اجنبت له طفال جميال.. وه���ي التي جعلته 

ير�سل اىل ابيه مبلغا حمرتما يف اول كل �سهر! 
وبي���ت ا�سماعي���ل يا�س���ني – كم�س���رح الريح���اين – ال 
ت�سمع فيه �سوى النكت.. البواب والطباخ وال�سفرجي 

واملربية، ينكتون كا�سماعيل يا�سني متاما! 
وا�سماعي���ل يا�سني هو الذي �ست�ستم���ع اليه يف ال�ساعة 

5.30 – بعد بكرة – يف اغنيات فيلم ليلة العيد.. 

اخر �شاعة/ ت�شرين االول- 1950
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اآخر �شاعة/
 ني�شان- 1954

روما – ملرا�شل اآخر �شاعة 

ا�سمها جين���ا لولو بريجيدا وي�سميها 
االيطاليون "لول���و نا�سيوفايل" انها 
"الفولكانية" كالربكان  فتاة ايطالي���ا 
دائم���ا  ويث���ور  اب���دا  يه���داأ  ال  ال���ذي 
وينفج���ر فاذا من اعن���ف وا�سد ثورة 

من بركان فروّف 
وال�سني���ورة تع���رف هذا كل���ه وتراه 
يف مراآته���ا، وترفع راأ�سها يف كربياء 
كلما قراأت نظرات االعجاب يف عيون 
الرجال الذي���ن يالحقونها ويل�سقون 
زج���اج  عل���ى  وق�سائده���م  ر�سائله���م 

�سيارتها! 

غمو�ش و�شحر! 
قابلته���ا قبل ان ت�سافر اىل كان لت�سهد 
مهرج���ان ال�سينم���ا، وا�ستقبلتني يف 
بيته���ا وجل�س���ت حتادثن���ي، والتقيت 
ببنيه���ا للم���رة االوىل، وعرف���ت �س���ر 
ه���ذه امل���راأة، انها تنظر الي���ك بعينني 
�سوداوي���ن وا�سعت���ني فيهم���ا �سح���ر 
وفيهم���ا غمو�ش وفيهم���ا حتد وتظل 
العين���ان اجلميلتان عالقت���ني بعينيك 
وبوجهك، وال تغم�سهما ابدا، فتح�ش 
فتته���اوى  عن���ك  تتخلي���ان  ب�ساقي���ك 
وت�سقط اذا مل تلح���ق نف�سك وت�ستند 

اىل اقرب مقعد ي�سادفك! 

ر�شيد الزوجة 
وقابل���ت زوج جين���ا الدكتور �سركو 
�سكرفي���ك، انه من ابن���اء يوغ�سالفيا، 
وعرف���ت كي���ف هج���ر ال���زوج مهنت���ه 
واعتزل الطب ليهت���م بر�سيد زوجته 

ال���ذي يرتف���ع با�ستم���رار يف البنوك، 
مبع���دل 40 ال���ف جني���ه ع���ن ال���دور 

الواحد يف الفيلم الواحد! 
ولقد تزوجت جينا الدكتور �سكوفيك 
�سارب���ة باحلمل���ة الت���ي تعر�ست لها 
ايطالي���ا  يف  ال�سغ���رة  قريته���ا  يف 
عر����ش احلائ���ط و�سالته���ا، فاجابت: 
"لقد احببته وتزوجنا!" هكذا وبكل 

ب�ساطة! 

تتعلم الر�شم
قال���ت جينا ت���روي ق�س���ة حياتها يف 
�سن���ي طفولته���ا االوىل! "كن���ت اقف 
يف فناء املدر�سة وارقب املعارك التي 
تن�سب ب���ني الطلب���ة من اجل���ي وكان 

قتالهم يخيفني! 
لق���د كان���ت جينا تتعلم ف���ن الر�سم يف 
ه���ذه املدر�س���ة، قب���ل ان ت�سب���ح هي 
من  يوم  ويف  "مو�سوع���ا" للر�س���م، 
االي���ام التقت جين���ا ب�سحف���ي �ساب، 
وكان ه���ذا اللقاء ه���و اول خطوة يف 
الطري���ق اىل ال�سينم���ا واال�س���واء!. 
التقت به جين���ا منذ عودتها من رحلة 
لها يف الريف، وق���ال ال�سحفي "ملاذا 
اجلم���ال  م�سابق���ة  يف  ت�سرتك���ني  ال 

الختيار اجمل فتايات روما!"

اجلائزة الثانية! 
وقالت جينا : "مل يك���ن امامي مت�سع 
م���ن الوقت العتن���ي بوجهي و�سعري 
وا�ستعد مل�سابقة اجلمال، كان يتحتم 

علي ان ا�سافر يف اليوم التايل!". 
و�ساف���رت جين���ا فو�سل���ت يف الوقت 
الطاب���ور  اآخ���ر  يف  لتق���ف  املنا�س���ب 

وتفوز باجلائزة الثانية!. 

وقالت جينا : "اآه لو كنت املك ف�ستانا 
جمي���ال، واآه لو انني وج���دت الوقت 
الذهب اىل �سال���ون احلالق، لقد كان 
من املمكن ان اف���وز باجلائزة االوىل 

وا�سبح اجمل فتاة يف روما. " 
ان  اال  ممكن���ا  يك���ن  ومل  و�سدقته���ا، 
ا�سدقها وانا انظر اىل هاتني العينني 
اجلميلت���ني، عنده���ا ارتع�س���ت فيهما 

لنظرة �ساحرة! 

اول �شورة! 
ومن���ذ ذل���ك الي���وم والعق���ود تالح���ق 
جينا م���ن �س���ركات ال�سينم���ا، وتلقت 
الفت���اة عرو�س���ًا كث���رة تدعوها اىل 
الظه���ور عل���ى ال�سا�س���ة وتدف���ع له���ا 
ب�سخاء، ولكنها رف�ستها كلها وعادت 

اىل الر�سم! 
ور�سم���ت جين���ا اول �س���ورة يف احد 
ق�س���ة  يل  وروت  الليلي���ة،  الن���وادي 
ال�س���ورة فقالت: "لق���د جل�ست ار�سم 
ر�سم���ا كاريكاتوري���ا ل�سي���دة اجنبية 
قبيحة. وفوجئ���ت عندما �ساهد زوج 
عل���ى  وا�س���ر  الكاريكات���ر  ال�سي���دة 
�سرائه، ودفع الزوج ثمن ال�سورة ثم 

مزقها!". 

البوك�ش = 5 جنيهات 
وقبلت جين���ا اخرا ان تظهر يف دور 
يتحت���م  وكان  ال�سينم���ا،  يف  �سغ���ر 
عليه���ا ان ت�س���رب البط���ل بالبوك�ش، 
و�سربت���ه جينا �سربة قوي���ة و�سقط 
والت�س���ق وجهه باالر����ش، وقب�ست 
و�س���رخ  جني���ات،  خم�س���ة  جين���ا 
املخرج �سرخة اعج���اب، فقد اكت�سف 
يف املمثل���ة اجلدي���دة واقعي���ة اك���رث 
من ال���الزم، فا�سن���د اليه���ا دورا اكرب 
الفيل���م  يف 

القادم!" 
ع  �ستط���ا ا و
 " ك����ش لبو ا "
ال���ذي وجهت���ه 
جينا اىل وجه 
بط���ل الفيلم ان 
باجره���ا  يقف���ز 
خم�س���ة  م���ن 
م���ن  جنيه���ات 
ال���دور الواح���د، 
اىل 140 ملي���ون 

لرة يف العام! 

قنابل ذرية! 
وق���د كان���ت جين���ا 
عاقل���ة يف نظراتها 
فق���د  جماله���ا،  اىل 
ارادت هوليوود ان 
جتع���ل منه���ا ن�سخة 
بالكربون من املمثلة 

االمريكية "جني را�سل" حتت ا�سراف 
هيوارد هيوز املخرج الكبر �ساحب 
الع���ني الفاح�س���ة اخلب���رة، والرجل 
ال���ذي عرف كيف ي�سنع م���ن الفتيات 

ال�سمراوات قنابل ذرية! 
تخ�س���ع  ان  رف�س���ت  جين���ا  ولك���ن 
لدكتاتورية هوليوود، وكانت ق�ستها 
يف كاليفورني���ا، فرتكته���ا عائ���دة اىل 
ايطاليا، وقالت جينا "ملاذا اعي�ش يف 

كاليفورنيا، املك هنا كل ما اريد!". 

اال�شطورة والواقع! 
وم�س���ت جين���ا تتكلم، وكن���ت اجل�ش 
على مقعد ال يبعد عنها باكرث من اربعة 
اقدام، ورحت اتاأمله���ا اثناء حديثها، 
وعبث���ا حاول���ت ان اقن���ع نف�س���ي بان 
ه���ذه الفت���اة لي�ست ا�سط���ورة ولكنها 
حقيق���ة واقعة، وخط���اأ كبرا ارتكبته 

الطبيعة يف خلقها! 
وجين���ا تعرف هذا كله، فق���د �ساهدته 
كلم���ا  وعينيه���ا،  وجهه���ا  يف  كث���را 
فه���ي ال  نظ���رت اىل مراآته���ا، وله���ذا 
تهت���م كثرا مب���ا يقوله النا����ش عنها، 
وعندما ظه���رت يف فيلمه���ا، "ا�سرب 
ال�سيط���ان" مع همفري بوجارت، قال 
م�س���رت بوج���ارت ان���ا ا�سميه���ا، لولو 

فريجدير!". 

ملكا اليطاليا! 
وق���د لع���ب زوجه���ا يف حياته���ا دورا 
كب���را.. التقت ب���ه عندم���ا كان طبيبا 
ي�س���رف على املر�س���ى يف مع�سكرات 
املهاجري���ن ب�سواح���ي روم���ا، ف���رتك 
الطبيب مر�ساه وهجر مهنته، وعا�ش 
جلين���ا وحدها، ينظم له���ا موؤمتراتها 
ال�سحفية وي�ساوم على االجور التي 
ال�سينم���ا،  �س���ركات  تعر�سه���ا عليه���ا 

ويقول ال فرتف�ش جينا، ويقول نعم، 
فتهز راأ�سها عالم���ة االيجابية وبقول 
"لق���د  �سكوفي���ك:  الدكت���ور  ال���زوج 
ا�سبح���ت زوجت���ي االن ملكا اليطاليا 

ان ال�سعب هو �ساحبها!". 

فوق اجلبال! 
وتق���ول جين���ا: "ان زواج���ي مث���ايل 
و�سكوفي���ك وهبه حيات���ه يل وحدي، 
فماذا اريد اكرث من ذلك! اننا نريد ان 
جنمع اكرب ث���روة ثم نذه���ب لنعي�ش 
يف بي���ت ف���وق قم���ة جبل، بعي���دا عن 
النا����ش، ويج���ب ان يك���ون البيت يف 

ايطاليا!". 
يق���ول الزوج���ان ان ال�سب���ب الرئي�ش 
ال���ذي يبعدهما عن هولي���وود وميالأ 
قلبيهما باخلوف م���ن مدينة ال�سينما 
ه���و ان ال���زواج هن���اك لي����ش �سيئ���ا 

مقد�سًا! 

احلب وال�شيكوالته! 
الرج���ل  ق�س���ة  ه���ذا  بع���د  و�سمع���ت 
ال�سوي���دي ال���ذي ج���ن بح���ب جين���ا، 
وراح يالحقه���ا باخلطابات الغرامية 
وير�سل له���ا معها عل���ب ال�سيوكالته، 
و�سال���ت جين���ان ع���ن ه���ذا العا�س���ق 
فقال���ت: "نع���م ان���ه معج���ب ب���ي جدا 
ولكن زوجي ال يهت���م به، وال يغ�سب 
من���ه.. انا اق���راأ اخلطاب���ات وزوجي 

ياكل ال�سيكوالته!". 
ويف امل�س���اء جتل����ش جين���ا يف بيتها 
تطه���ى الطعام لزوجه���ا، وتقول هي! 
ان ا�سنع 182 طبقا  ا�ستطيع  "انني 

خمتلفا من البطاط�ش!". 
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ذاكرة العد�سة

هوية مارلني مونرو 1954

نيويورك �شنة 1913

قرار جمل�ش قيادة الثورة بحل 

جماعة االخوان امل�شلمني

اعالن كوكا كوال 1952
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امللك فوؤاد االأول ملك م�شر و ال�شودان

امللكة اليزابيث عندما كانت 
ولية للعهد 1947

راكبى الدرجات - باري�ش 1890م

عربة التنظيف اجلديده - 
فيينا 1896م
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يف مطلع هذا اال�سبوع، يف معظم عوا�سم العامل 
الكربى، وا�سنطن وباري�ش ولندن، ارتفع العلم 
الياباين مرة ثانية بعد غيبة طالت اىل اكرث من 

ع�سر �سنوات! 
ان معاهدة ال�سلح مع اليابان قد اعطت اليابان 
الأول مرة حق تبادل ال�سفراء مع العامل اخلارجني 
ومل يكن هذا احلق مقررا لليابان ايام االحتالل 
ومل تكن اليابان تبعث باي �سفراء لها اىل اي مكان 
عنها  تقوم  املتحدة  الواليات  العامل. وكانت  يف 
بهذه املهمة -! – اما متثيل العامل يف اليابان فقد 
كان يف ا�ستطاعة هذا العامل يف اليابان فقد كان 
اىل  مبمثليه  يبعث  ان  العامل  هذا  ا�ستطاعة  يف 
اعتماده  اوراق  يقدموا  ان  على  ولكن  طوكيو، 
طوكيو  يف  االمريكية  االحتالل  قوات  قائد  اىل 
ا�ست�سالم  وثيقة  الن  االم��رباط��ور.  اىل  ولي�ش 
من  انتقلت  ان"ال�سيادة"قد  ت�سمنت  اليابان 

االمرباطور اىل قائد قوات االحتالل. 
االجانب  املمثلني  م��ن  واح��د  رج��ل  هناك  وك��ان 
اعتماد  اوراق  اي  يقدم  ان  يرف�ش  طوكيو  يف 
هو  الرجل  هذا  وكان  االمريكي  االحتالل  لقائد 
كان  دريفينكو"الذي  الرو�سي"اجلرنال  ال�سفر 
يقول:"ان اليابان مل ت�ست�سلم للواليات املتحدة 
وحدها، وامنا ا�ست�سلمت للحلفاء معا.."قد كنا 

يف ذلك الوقت �سمن هوؤالء احللفاء". 
وخرج  انتهى..  قد  كله  هذا  فان  حال  اي  وعلى 
�سفراء اليابان اىل العامل هذا اال�سبوع يرفعون 
كله  ه��ذا  وراء  وك��ان  جديد  م��ن  الياباين  العلم 
من  ت�سرق  عادت  ال�سم�ش  هو:"ان  واحد  معنى 

جديد فوق بالد ال�سم�ش امل�سرقة". 

اجلمال واحلقيقة 
ولكن ال�سم�ش ت�سرق من جديد على طوكيو، 

ان"طوكيو"اليوم  تغرت،  ان طوكيو  لنجد 
مل تعد هي"طوكيو"التي غربت عنها ال�سم�ش 

يوم اال�ست�سالم منذ �سبع �سنوات.. لقد تغر 
الكثر يف طوكيو. 

ان املنظر العام الذي تتلون به �سوارع طوكيو 
�سيارات  الرئي�سية:  مبيزاته  هو  كما  ي��زال  ال 
الدخان  وتنفث  بالفجر  مت�سي  التي  التاك�سي 

وراءها. 
والنا�ش   البيوت  م��ن  املطلة  امللونة  واالزه���ار 
وقد  ي��ج��رون،  ك��ان��ه��م  ب�سرعة  مي�����س��ون  ال��ذي��ن 
امل�سهور  من"الكيمونو"الياباين  انواعا  ارتدوا 

ذي االلوان الزاهية! 
ان �سوارع طوكيو تبدو للوهلة االوىل مل تتغر 
من ناحية املنظر العام، ولكن احلقيقة وراء هذا 
كله ان هناك تغيرا كبرا يف طوكيو اليوم، وان 

ال�سم�ش التي ا�سرقت فوق طوكيو قد اذهلها كل 
الع�سر  ال�سنوات  التي طراأت يف  التغرات  هذه 
املا�سية، هذا وان كان البحث عن احلقيقة �سيئا 
العاملي  ال�سحفي  قال  وكما  اليابان،  يف  �سعبا 

جون جنرت يف كتابه"لغز ماك ارثر". 
ان  احلقيقة..  ك��ل  ل��ك  ي��ق��ول  يابانيا  جت��د  ل��ن   -
تكون  ال  قد  واحلقيقة  باجلمال،  مغرم  الياباين 

جميلة يف بع�ش االحيان!! 

ال�شوارع تتاأمرك 
اليابان  ت��غ��رت يف  ال��ت��ي  اال���س��ي��اء  اب����رز  م��ن 
منها  للكثر  حدثت  لقد  مثال..  ال�سوارع  ا�سماء 
ا�سماء  اخ��ذت  ال�سوارع  عملية"امركة"وبع�ش 
اخذ  ك�سارع"�سيكامور"وبع�سها  ام��ري��ك��ي��ة 
الثالث  كال�سارع  االمريكية  الطريقة  على  ارقاما 
مما  يحتفظ  ان  ح���اول  وبع�سها  واالرب���ع���ني، 
يربطه باملا�سي القدمي، وهناك �سارع كتبت على 

الفتته ما يلي: 
ع�سر" الثاين  "ال�سارع 

ها�سيمونو" "�سارع 
وهكذا ا�سبح لل�سارع الواحد ا�سمان.. ا�سم من 

احلا�سر، وا�سم من املا�سي القدمي! 
كان  ف��ق��د  ال��ي��اب��ان..  اخر"تاأمرك"يف  و���س��يء 
الياباين فيما م�سى مي�سي يف املقدمة، ثم تتبعه 
االن  اما  ذراعيها..  على  االطفال  حتمل  زوجته 
فان الزوجة مت�سي اوال والزوج وراءها يحمل 
تطور  لها  حدث  باملراة  الرجل  وعالقة  االطفال 

خميف يف اليابان. 
وف�����������������ي 

طوكيو اليوم ت�ستطيع ان تقابل �سابا مي�سك بيد 
�سابة، وت�ستطيع يف املتنزهات العامة ان تلمح 
احلرب  قبل  كله  ه��ذا  وك��ان  كثرة،  م�سروعات 

�سيئا بعيدا عن الت�سور. 
اىل  رويدا  رويدا  تعود  التقاليد  ان  يظهر  ولكن 

اليابان. 
ان جريدة "ميني�سي" اكرب اجلرائد يف "اأوزاكا" 
ن�سرت ا�ستفتاء اجرى بني عدد كبر من ال�سبان 
وال�سابات عن احلب، وكانت هناك ثالثة ا�سئلة 

عن نوع احلب الذي يف�سله كل منهم: 
احل��ب االف��الط��وين، وق��د ن��ال 71 �سوتا احلب 
ن��ال 118  ب��ال��زواج، وق��د  ال��ذي ينتهي  الواقعي 

�سوتا. 
– اي الذي ال  احلب على طريقة ما بعد احلرب 

ينتهي اىل زواج – وقد نال �سوتني. 

10000 كباريه 
على  اال���س��ب��وع  ه���ذا  ال�سم�ش  ا���س��رق��ت  وح���ني 
ط��وك��ي��و وج�����دت ف��ي��ه��ا م���ا ي���ق���رب م���ن ع�سرة 
منها  الكثر  ولكن  ليل"..  االف"كباريه"و"علب 

�سوف يختفي بعد انتهاء االحتالل. 
اليابانية  التقاليد  على  يخرج  بع�سها  كان  ولقد 
ب�سورة خميفة لدرجة ان"كباريه ميمات�سو"مثال 
كما  اخ��رى  قائمة  الطعام  قائمة  مع  ي�سع  ك��ان 

يلي: 
الليلة" يف  الفتيات  "تكاليف 

300 ين لفتاة واحدة 
500 ين لفتاتني او ثالث 
1000 ين خلم�ش فتيات 

مهنة"فتيات  على  الكباريهات  هذه  ق�ست  ولقد 
 – احل��رب  قبل  اجلي�سا  فتيات  اجلي�سا"وكانت 
يف  حم��رتم��ة  مم��ت��ازة  مهنة   – الت�سلية  فتيات 
متار�ش  ان  للفتاة  ي�سمح  يكن  ومل  ال��ي��اب��ان، 
هذه املهنة اال بعد ع�سر �سنوات من الدرا�سة 
تخرج  اجلي�سا  فتاة  فان  االن  اما  والتمرين. 
لتمار�ش عملها بعد ا�سبوعني اثنني، وما تقوم 
به االن يختلف كثرا عما كانت تقوم به فتيات 

اجلي�سا القدامى.!! 

النجمة احلمراء فوق طوكيو! 
�سيئا  ال��ي��اب��ان  يف  ال�سيوعي  اخل��ط��ر  يكن  ومل 
م��ن��ذ �سبع  ال�����س��م�����ش  ت��غ��ي��ب  ان  ق��ب��ل  م���ذك���ورا 
هي  اليوم  ال�سيوعية  االح���زاب  ولكن  �سنوات 
ال�سيوعية  وتنت�سر  طوكيو  يف  االح��زاب  اقوى 
يوم  مي��ر  ي��ك��اد  وال  الطلبة.  او���س��اط  يف  ب��ق��وة 
يتخذون  ال��ذي��ن  ال�����س��ي��وع��ي��ون  ي��ح��اوال  ح��ت��ى 
مركزا  طوكيو  يف  ال�سهر  متنزه"هيبيا  م��ن 
واال�سطراب  ال��ق��الق��ل  اث����ارة   – لتجمعاتهم 
ب�سالم،  مت�سي  ال�سيوعيني  مظاهرات  وبع�ش 
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ولكن بع�سها كمظاهرات اول مايو االخر كادت 
توؤدي اىل نتائج وخيمة فقد ا�سيب فيها 1454 
ال�سيوعيون  منهم وكان  كبر  عدد  مات  �سخ�سا 

قد م�سوا يحملون الفتات كتب عليها: 
االمريكان" ايها  "اخرجوا 

دكه  االمريال"يحاولون  على"فندق  هجموا  ثم 
على روؤو�ش من فيه من االجانب. 

اثار احلرب! 
على  اال���س��ب��وع  ه���ذا  ا���س��رق��ت  ال��ت��ي  وال�سم�ش 
اليابان  يف  لي�ش  غريبا..  �سيئا  �ستجد  اليابان 
تلمحه  ال��ذي  االمل  �سعور  اال  للحرب  اثر  اليوم 
التي  الهزمية  على  ح�سرة  ياباين  كل  نف�ش  يف 
بلغتهم الول مرة يف تاريخهم وفيما عدا هذا ال 

�سيء خ�سو�سا بعد ان ينتهي االحتالل. 
يف   65 دم���رت  احلربية  العمليات  ك��ان��ت  ول��ق��د 
املائة من مباين طوكيو اما اليوم فال يوجد اثر 

لدمار. 

وارتفاع اال�سعار الذي اعقب احلرب تغلبت عليه 
اليابان مبعجزة ورمبا كانت طوكيو اليوم هي 

ارخ�ش عوا�سم العامل ا�سعارا. 
من  يقرب  ما  ي�ساوي  االن  امل�سري  اجلنيه  ان 

الف ين ياباين. 
وي�ستطيع الواحد ان ي�سكن يف فندق االمربيال 
افخم فنادق طوكيو ويف جناح فخم منه مبائتي 

ين يف الليلة اي ع�سرين قر�سا. 
ووج��ب��ة ال��ط��ع��ام ال��ف��اخ��رة يف م��ط��ع��م اورب���ي 
باالمربيال  الفرن�سي"امللحق  ممتاز"كالبيت 

تكلف مائة ين اي ع�سرة قرو�ش. 

ابن ال�شماء
يف  كثرا  وتغرت  تغرت  التي  اال�سياء  وم��ن 
اليابان و�سع اال�سرة املالكة، وو�سع االمرباطور 
هروهيتو �سليل ال�سم�ش امل�سرقة وابن ال�سماء 
وال�سيد االلهي لليابان كما تقول القابه الر�سمية 
– او كما كانت تقول هذه االلقاب فيما م�سى الن 

احلال تغر. 
اليابان  ميلك  م�سى  فيما  االم��رباط��ور  ك��ان  لقد 
كلها، اما االن فان"الديت"– الربملان الياباين – 
يع�سر ميزانية ق�سرة كل �سنة وال يكاد ي�سمح 

له اال بال�سروري من النفقات. 
وهو  ال��ع��امل  يف  رج��ل  اغنى  هروهيتو  وك��ان 
اليوم من افقر النا�ش يف العامل ولقد حدث حني 
تزوجت �سقيقته ال�سغرى االمرة"كازوجو"ان 
ع��ج��زت اال���س��رة االم���رباط���وري���ة ال��ت��ي حكمت 
اليابان 2613 �سنة، خالل 134 امرباطورا على 
لفتاتها"كيمونو"يليق  ت�سرتي  ان   – التعاقب 

بزفافها!
�سقيقته  ت�ستعر  بان  امره  االمرباطور  وا�سدر 
�سقيقته  به  تزوجت  ال�سغرى"الكيمونو"الذي 
االمرة  هذه  االمرة"�سيجيكو"وكانت  الكربى 

قد تزوجت قبل ان تغرب ال�سم�ش! 
وقد ا�سطر كثرون من افراد اال�سرة املالكة ان 
ينزلوا عن االلوهية التي كانوا يتمتعون بها، فان 
باع  قد  االمرباطور  االمر"�سي�سيبوبو"�سقيق 

ق�سره الكبر لي�سبح ناديا عاما واكتفى ب�سراء 
بيت ريفي �سغر على مقربة من طوكيو. 

رئي�سا  يوم  ذات  كان  "االمر"تاروهيكو،الذي 
ال��ي��اب��ان وه��و م��ن اق���ارب االمرباطور  ل���وزراء 

ا�سطر ان يفتح حمل بقالة! 

عويل رياح ال�شتاء! 
وي��ق�����س��ي االم����رباط����ور م��ع��ظ��م وق��ت��ه يف احد 

�سيئني: 
العلماء  ان��رب  من  وه��و  البحرية  االحياء  معمل 

فيها. 
اول  ويف  ممتاز  �ساعر  وه��و  ال�سعر،  وقر�ش 
مايو املا�سي الف االمرباطور ق�سيدة قال فيها: 

ال�ستاء!  رياح  عويل  خفت  "لقد 
وتفتحت  ج��اء  قد  انتظاره  ط��ال  ال��ذي  والربيع 

االزهار على اغ�سانها. 
لتحيى الربيع.. ربيع االمة كلها"

ومل يعد االمرباطور حني يظهر امام رعاياه يثر 
نف�ش القدا�سة القدمية وان كان النا�ش من اجليل 

القدمي ال ميرون امام ق�سره اال ركعا. 
وعلى اي حال فان االمرباطور ال يظهر كثرا. 

انه يذهب مرة الفتتاح"الديت"الربملان – ويقف 
ويعطي  العر�ش  خطاب  ويلقي  ال��وزراء  رئي�ش 
االم���رباط���ور ظ��ه��ره ول���و ك���ان ه���ذا ح���دث فيما 
م�سى لقتل رئي�ش الوزراء على الفور فلي�ش من 
البن  ظهره  يعطي  ان  االر���ش  على  ان�سان  حق 
يظهر  ال  ال�سنوية  املرة  هذه  عدا  وفيما  ال�سماء 

االمرباطور كثرا لرعاياه. 
للنا�ش  ابنه االمر اخيتو يظهر كثرا  وان كان 
اخيتو  االم���ر  العهد  ويل  ان  ك��ث��رون  وي���رى 
يب�سر مب�ستقبل كبر كملك فلقد احاطت برتبيته 
�سليال  منه  جتعل  ان  ت�ستطيع  ك��ث��رة  ظ���روف 
الهيا  و�سيدا  لل�سماء  وابنا  امل�سرقة،  لل�سم�ش 

لليابان، ويف نف�ش الوقت ملكا د�ستوريا! 

اآخر �شاعة / متوز-1952  



العدد )2946(ال�شنة احلادية ع�شرة - الثالثاء )26( ت�شرين الثاين 122013

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

يف م�سر االن نح���و 3500 �ساب عربي يدر�سون 
يف اجلامع���ات واملدار����ش امل�سري���ة واىل جانب 
هوؤالء نحو خم�سة االف من الطلبة الفل�سطينيني 
الالجئي���ني.. وم���ن ب���ني كل ه���وؤالء �سي���ربز ب���ال 
�س���ك عدد م���ن ال�سب���ان ليحتلوا مراك���ز ال�سدارة 

والزعامة يف بالدهم.. 
اخ���رى..  قبله���م ج���اءت اىل م�س���ر االف  وم���ن 

وذهبت هذه االالف. 
وكان ه���ذا يعني ان الثقافة امل�سرية بداأت تزحت 

يف البالد العربية. 
 ***

والي���وم.. ب���داأ بع����ش العنا�س���ر الت���ي در�س���ت 
يف املدار����ش امل�سري���ة حتت���ل مراك���ز رئي�سة يف 

بالدها.. 
ولك���ن ه���ذه العنا�س���ر مات���زال لال�س���ف تعد على 

ا�سابع اليد.. 
ويق���ول ال�سي���د احم���د ال�سق���ري ام���ني اجلامعة 
العربي���ة امل�ساع���د يف ذل���ك.. ان اجت���اه ال�سب���اب 
العرب���ي اىل مدار����ش وجامعات القاه���رة �سبيل 

عملي لتحقيق الوحدة بني البالد العربية.. 
ويف اعتق���اده.. ان هذه املدار����ش توؤدي بجمعها 
الطلب���ة العرب يف مكان واحد خدمة جليلة ميكن 
ان ي�سفه���ا بانها اجمل بكثر مما ميكن ان توؤديه 
جميع ادارات اجلامعة العربية يف �سبيل حتقيق 

الوحدة بني العرب. 
*** وعل���ى راأ�ش هوؤالء الذي���ن در�سوا يف م�سر 
جالل���ة املل���ك في�سل عاه���ل الع���راق واالمر عبد 
االله ويل عهده. وكالهما در�ش يف كلية فكتوريا 

باال�سكندرية. 
وكان املل���ك في�س���ل عندما التحق به���ذه الكلية مل 
يتج���اوز ال�سابعة م���ن عم���ره.. وكان االمر عبد 
االله قد بعث معه اىل اال�سكندرية حا�سية �سخمة 
من املرافقني الع�سكريني ليعملوا على راحة امللك 

ال�سغر. 
ومل يعج���ب ذل���ك عمي���د الكلي���ة وطل���ب اليهم ان 

ين�سوا ان التلميذ اجلديد ملك للعراق.. 
وق���ال له���م.. انه لن يك���ون يف املدر�س���ة اكرث من 
في�س���ل.. وان زم���الءه �سينادون���ه به���ذا اال�س���م 

جمردا من كل القاب اجلاللة التي يحملها.و
ومل يذهب املل���ك اىل بغداد يف اول عطلة �سيفية 
بع���د التحاقه بكلية فيكتوريا.. فقد جاء خاله اىل 

اال�سكندرية ليم�سي معه ف�سل ال�سيف. 
ويف هذا ال�سيف وقع االختيار على ع�سام االبن 
اال�سغ���ر لال�ست���اذ عب���د الرحمن ع���زام ليلعب مع 

امللك ال�سغر يف بالج �سيدي ب�سر رقم 3. 
ويقول ع�سام.. انه يذكر انه كان يناف�ش امللك يف 

بناء بيوت الرمل على ال�ساطئ. 
وم���رت االي���ام. ومل ي���ر ع�س���ام �سدي���ق طفولته 
�ساح���ب اجلالل���ة اال يف الع���ام املا�س���ي عندم���ا 
ذهب مع والده ال�ستقبال امللك في�سل عند مروره 

باال�سكندرية. 
وكانت مفاجاأة للملك ان يعرف ان ع�سام ما يزال 

طالبا بكلية احلقوق.. 
 ***

وامللك ح�سني عاهل االردن.. لقد در�ش هو االآخر 
يف كلية فكتوريا.. وكان والده امللك طالل قد قدم 
بنف�سه الحلاقه به���ذه الكلية يف �ستاء عام 1959 
ولكن املل���ك ح�سني مل يب���ق يف مدر�سته طويال.. 
فقد ا�ستدعاه ج���ده امللك عبد الله قبل نهاية العام 

الدرا�سي ب�سهرين. 
وكان امللك طالل ق���د اأ�سيب باوىل ازمات مر�سه 

و�سافر اىل �سوي�سرا ليعالج فيها. 
والت���ف الطلبة ح���ول "ح�سني طالل" كم���ا كانوا 

ينادونه لي�ساألوه عما يعرفه عن مر�ش والده. 
ومل يقل ح�سني �سيئا. فقد كان �سائما يف رم�سان 
و�سع���د اىل حجرته حيث كتب ر�سالة طويلة اىل 
والدته يطلب اليه���ا ان تطمئنه على �سحة والده 
ويقول���ون يف كلية فكتوري���ا ان امللك ح�سني كان 
تلمي���ذا هادئ���ًا.. وكان يحاول دائم���ا ان يتجنب 
زمالءه الطلب���ة ويتحا�سى اللع���ب معهم. وكان 
�سديق���ه الوحيد يف املدر�سة ه���و ح�سان االبن 

االكرب للرئي�ش �سكري القوللي. 
وقب���ل ان يرح���ل اىل عم���ان ف���از ح�س���ني ط���الل 
ببطول���ة كليته يف لعبة ال�سي�ش.. وكانت جائزته 
كاأ�س���ًا �سغرا ما يزال يحتف���ظ بها حتى االن يف 

ق�سره يف عمان. 
 ***

وال�سلط���ان عل���ي عب���د الك���رمي �سلط���ان حلج يف 
جن���وب اجلزيرة العربي���ة.. لقد تعل���م من االخر 
يف كلية فكتوريا. وكانت م�سكلته بني الطلبة انه 

ا�سود اللون.

وعندم���ا ع���اد اىل احلج.. وكان �ساب���ا مل يتجاوز 
اخ���وه  عين���ه  عم���ره  م���ن  والع�سري���ن  الرابع���ة 

ال�سلطان ال�سابق وزيرا للمعارف. 
وب���دا عل���ي عبد الك���رمي برناجم���ا �سخم���ا لن�سر 
التعلي���م يف ال�سلط���ة فان�س���اأ فيه���ا ع���دة مدار�ش 
ابتدائي���ة ومدر�س���ة ثانوي���ة.. ثم ج���اء اىل م�سر 
بنف�سه حيث ا�ستعار من وزارة املعارف امل�سرية 

ثمانية من املدر�سني امل�سريني. 
ولكن فجاأة توترت العالقات بني ال�سلطان واخيه 

وزير املعارف.
وكان ان ط���رد ال�سلط���ان ال�ساب���ق عل���ي عبد 
الك���رمي ه���و وجمي���ع االم���راء م���ن عائلته 

فذهبوا اىل عدن ليعي�سوا فيها. 
وع���رف االجنلي���ز بالق�س���ة فاوع���ز وا�سدر 
علي عبد الكرمي �سد اخيه فعمل على خلعه. 
وا�ستع���ان بقوات االجنليز ودباباته يف طرد 

ال�سلطان ال�سابق والذي هرب اىل اليمن. 
ام���ا علي عبد الكرمي ف�سرع���ان ما دفع الثمن.. 
وكان معاهدة حماية مع االجنليز.. وم�ست�سارا 
�سيا�سي���ا فر�س���ه االجنلي���ز ليك���ون و�سيا على 

ال�سلطان نف�سه! 
*** وم���ن ب���ني ه���وؤالء الذي���ن در�س���وا يف كلية 
فكتوري���ا ال�سيخ حممد عل���ي ر�سا وزير التجارة 

وال�سناعة يف اململكة العربية ال�سعودية. 
وكان لل�سي���خ ر�س���ا "�سل���ة" م���ن الطلب���ة ابن���اء 
ال���ذوات وكان ل���كل طالب يف ه���ذه "ال�سلة" ا�سم 

يناديه به زمالوؤه. 
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اخر �شاعة/ اآب- 1954

ام���ا ا�سم ال�سي���خ ر�سا فق���د كان "دمي�ش" ويقول 
وك���رثة  ب�سقاوت���ه  معروف���ًا  كان  ان���ه  زم���الوؤه 
م�ساجراته م���ع الطلبة.. وانه يف اقل من �سهرين 
ا�ستط���اع ان يتزعم "�سلت���ه".. وان هذه الزعامة 
كانت تتطلب منه دائمًا ان يق�سي طوال اال�سبوع 
يف و�س���ع خط���ط التهري���ج اثن���اء عطل���ة نهاي���ة 

اال�سبوع. 
ويف الكلي���ة.. توق���ع عمي���ده انه �سي�سب���ح �سيئًا 
هام���ا يف ب���الده.. فق���د كان ال�سي���خ ر�س���ا ميتاز 
بخي���ال خ�س���ب واراء جريئ���ة ويب���دو ان ه���ذه 
النب���وءة بداأت تتحق���ق فقد ا�سته���ل ال�سيخ ر�سا 
او "دمي����ش" كم���ا كان معروفا، عه���ده يف وزارة 
التج���ارة فن���اب عن امللك �سع���ود يف تد�سني اوىل 
ناقالت الزيت ال�سعودية ال�سخمة التي ا�سرتتها 

حكومته. 
ويقول احد زمالء "دمي�ش" انه متاأكد ان م�سروع 
ناق���الت الزي���ت.. كان فك���رة خيالية ط���راأت على 
تفك���ر الوزير ال�سعودي ولكنه ا�ستطاع ان يقنع 
حكومته بتنفيذها.. فقد كانت هذه طريقته ي�سع 
اخلطة اوال.. ثم يقنع زم���الءه بتنفيذها.ز وكان 

يفوز دائمًا باقناعهم. 
 ***

وال�سي���خ حافظ وهب���ة �سفر اململك���ة ال�سعودية 
يف لن���دن.. م�س���ري اال�سل وقد ول���د يف مديرية 

ال�سرقية.. 
واملع���روف عن���ه انه تخ���رج من مدر�س���ة الق�ساء 
ال�سرع���ي بالقاهرة ث���م ذهب اىل احلج���از ليمثل 
فيه���ا مدر�س���ا ال�س���ول الدي���ن. وكان املرحومان 
حم���د البا�سل وعبد العزي���ز جاوي�ش قد بعثا معه 

بتو�سياتها اىل امللك عبد العزيز ال �سعود.. 
وتاأل���ف جن���م ال�سي���خ حاف���ظ وهب���ة كمدر����ش.. 
وكان امللك عب���د العزيز يرتاح كثرا اىل احاديثه 

الدينية. 
وفج���اأة تقرر ايف���اده اىل لن���دن.. وكانت امل�سكلة 
ان مدر����ش الدي���ن ال يع���رف االجنليزي���ة.. ومل 
مينع ذلك من ايفاده اىل بعثة اىل القاهرة ليتعلم 
االجنليزية ب�سرعة يف اقل من �سهرين.. ثم �سافر 

بعدها اىل لندن. 
ث���م هن���اك ال�سي���خ يو�سف يا�س���ني وزي���ر الدولة 
لل�سوؤون اخلارجية.. يف اململكة ال�سعودية وكان 
يف �سباب���ه قد قدم من لبنان اىل م�سر حيث در�ش 
ا�س���ول الدي���ن يف مدر�س���ة كانت معروف���ة با�سم 
دار االر�س���اد..  وذهب ال�سيخ يو�سف يا�سني اىل 
اململك���ة ال�سعودية حيث تدرج يف منا�سبها حتى 

ا�سبح وزير الدولة. 
 ***

ويف لبنان الميث���ل الثقافة امل�سرية �سوى ال�سيد 
ر�سيد كرامة وزير االقت�ساد القومي يف احلكومة 

اللبنانية. 
وهو �س���اب مل يتج���اوز اخلام�س���ة والثالثني من 
عم���ره وق���د ح�س���ل عل���ى لي�سان����ش احللوي يف 

جامعة القاهرة. 
وبع���د عودت���ه اىل لبنان خ���ر مرة اخ���رة وزيرا 
للع���دل ومرتني وزي���را لالقت�س���اد.. وكان ا�سغر 
وزي���ر ت���وىل ال���وزارة يف لبن���ان فل���م تك���ن �سنه 
تتج���اوز التا�سع���ة والع�سري���ن.. وال�سي���د ر�سيد 
كرامي بن الزعي���م اللبناين املرحوم عبد احلميد 
كرام���ي.. وق���د عم���ل بو�سي���ة ابيه ف�س���ق لنف�سه 

طريقا �سيا�سيا م�ستقال. 
وتتنا�س���ى الكتلت���ان الد�ستوري���ة والوطني���ة يف 
لبن���ان عل���ى �سم���ه اىل احداه���ا.. ولكن���ه يرف�ش 

مف�سال ان يبقى كما هو م�ستقيال. 
 ***

وال�سي���د م�سطفى بن حليم رئي����ش حكومة ليبيا 
االحتادي���ة.. لق���د تعل���م ه���و االخ���ر يف املدار�ش 

امل�سرية.. 
واليعرف كث���رون انه تخرج من كلي���ة الهند�سة 

بجامعة القاهرة. 
وبعد اعالن ا�ستقالل ليبيا عني وزيرا يف حكومة 

برقة.. 
وه���و �سدي���ق لل�سي���د ابراهي���م ال�سلج���ي ناظ���ر 
ادري����ش  املل���ك  دي���وان  يف  امللكي���ة  اخلا�س���ة 
�سنو�س���ي.. واملعروف ع���ن ال�سي���د ال�سلجي انه 
املح���رك الفعلي وراء امل�سائل ال�سيا�سية يف ليبيا 
وكان ه���و الذي ر�س���ح ال�سيد م�سطف���ى بن حليم 

رئي�سا للحكومة. 
وكان���ت املحكم���ة االحتادي���ة العلي���ا اي ليبي���ا قد 
ا�سدرت قرار ن�ش على عدم �سرعية حل املجل�ش 
الت�سريع���ي يف طرابل����ش وق���د اث���ار ه���ذا القرار 
ازمة انته���ت با�ستقال���ة وزارة ال�سافريل.. وكان 
م���ن راأيه �س���رورة احرتام قرار ح���ل هذا املجلي 
وملا وقع االختي���ار على ال�سيد م�سطفى بن حليم 
ليكون رئي�سا للحكومة االحتادية هم�ش بع�سهم 
يف اذن امللك ادري�ش ال�سنو�سي بان هذا االختيار 

قد يثر �سجة. 
فم�سطفى بن حليم برق���اوي.. وقد جرى العرف 
عل���ى ان يك���ون رئي����ش احلكوم���ة االحتادية من 

طرابل�ش. 

ولك���ن املل���ك ادري����ش ال�سنو�س���ي كان يع���رف ان 
م�سطفى بن حليم هو الربقاوي الوحيد الذي لن 
يعرت�ش عليه اهايل طرابل����ش.. وكان ان ا�سدر 

مر�سومه بتكليفه ت�سكيل احلكومة الليبية. 
 ***

ويف حكومة برقة وزير �ساب مل يتجاوز اخلام�سة 
والثالثني من عمره هو ال�سيد علي ال�ساحل. 

والوزير ال�ساب متعلم يف م�سر.. تخرج من كلية 
احلق���وق.. وبعد تعيينه وزيرا للعدل يف حكومة 
برق���ة ب���داأ برناجم���ا �سخم���ا لتح�س���ر الق�س���اء 
الليب���ي.. واث���ار ه���ذا االجت���اه ثائ���رة االجنلي���ز 
يف ليبي���ا.. وال�س���يء املوؤكد انه���م حاولوا عرقلة 
م�سروع���ات الوزير للتو�س���ع يف ا�ستعارة رجال 

الق�ساء امل�سري للعمل يف املحاكم الليبية. 
وق���د �ساع���د الوزي���ر ال�س���اب يف التغل���ب عل���ى 
من���اورات الدوائ���ر االجنليزي���ة توفيق���ه يف حل 
فق���د  برق���ة..  يف  االيطالي���ة  املمتل���كات  م�سكل���ة 
وج���د يف القان���ون حال يعيد ه���ذه املمتلكات على 

ا�سحابها من اهل برقة.. 
 ***

ويف العراق.. ال�سيد عبد الرحمن اجلليلي ع�سو 
جمل����ش االعم���ار العراق���ي.. وال�سي���د اجلليل���ي 
متخ���رج من كلي���ة احلقوق امل�سري���ة هو االخر.. 
وزارة  يف  الوطن���ي  لالقت�س���اد  وزي���را  وكان 
الدكت���ور فا�سل اجلمايل.. ولكن���ه مل يبق وزيرا 
مل���دة طويل���ة فق���د ا�ستقال عل���ى اثر االزم���ة التي 
اثارته���ا اجلبه���ة ال�سعبية ب�سبب اع���الن االحكام 

العرفية يف الب�سرة. 
وكان م���ن راأي اجلبهة ال�سعبية عن اال�سطرابات 
التي وقع���ت يف الب�سرة يف �سه���ر يناير املا�سي 
الميك���ن ان تكون مربرا الع���الن االحكام العرفية 
ث���م ان���ذرت احلكوم���ة ب���ان ين�سح���ب وزراوؤه���ا 
يف حال���ة ع���دم رف���ع ه���ذه االحكام خ���الل ثالثني 
يوما.. ولك���ن حكومة الدكت���ور اجلمايل رف�ست 
ه���ذا االن���ذار فا�ستق���ال وزراء اجلبه���ة ال�سعبية 
ومن بينهم ال�سيد عب���د الرحمن اجلليلي.. وبعد 
ا�ستقالت���ه زار م�سر حيث القى ع���دة حما�سرات 
يف معه���د الدرا�س���ات العربي���ة ع���ن اقت�سادي���ات 

العراق.. 
 ***

واىل جانب كل هوؤالء يوجد عدد كبر من ال�سبان 
يف خمتلف انحاء البالد العربية.. وكلهم در�سوا 
يف م�س���ر وتعلموا فيها. وقد ع���ادوا اىل بالدهم 
حامل���ني معهم �سهاداتهم امل�سري���ة.. وبع�سهم مل 
ي�س���ل بع���د اىل املراك���ز الرئي�سي���ة ولكنهم حتما 

�سي�سلون اليها يف يوم ما.. 
ابوابه���ا  م�س���ر  فتح���ت  االخ���رة  االون���ة  ويف 
لبعث���ات كثرة من اليمن وليبيا واململكة العربية 
ال�سعودية للتتعلم يف مدار�سها وجامعاتها. ومع 
كل ه���وؤالء �ستزح���ف الثقاف���ة امل�سري���ة اىل قلب 
االم���ة العربية.. ومع انت�سار ه���ذه الثقافة ميكن 
ان تتوح���د االآراء واالف���كار وبالت���ايل ميك���ن ان 

تتحقق فكرة الوحدة العربية.. 
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ادى التحقيق يف مقتل عدنان املالكي اىل اعتقال 
ارملة انطون �سع���ادة موؤ�س�ش احلزب ال�سوري 
القوم���ي االجتماعي، قال���ت ال�سلطات ال�سورية 
ان احل���ادث حلقة يف موؤامرة كربى، ومل تعرف 
بعد العالقة التي تربط بني ارملة انطون �سعادة 

وبني احلادث او دورها يف املوؤامرة. 
ولكنه���ا اعتقل���ت ب�سفته���ا االمين���ة االوىل لهذا 
احل���زب الذي ينتم���ي الي���ه القات���ل يون�ش عبد 

الرحيم. 
لق���د قابل���ت االمين���ة االوىل جوليي���ت �سع���ادة 
ي���وم زارت �سوريا منذ ب�سعة �سه���ور.. �سعيت 
اليه���ا النها اول ام���راة يف البالد العربية تتزعم 
حزب���ا �سيا�سي���ا للرجال – وان انتم���ي اليه عدد 
الباأ�ش به م���ن الن�ساء.. قادتني اليها فتاة تعمل 

مدر�سة. 
ا�ستقبلتن���ا يف ثوب ا�سود يعرب عن حدادها منذ 

مقتل زوجها يف �سيف 1949. 

الرئي�ش الهارب 
معه���ا  كان  االوىل وحده���ا..  االمين���ة  تك���ن  مل 
رجل بدي���ن ق�سر القام���ة، قدمتني الي���ه با�سم 
رئي����ش احل���زب ج���ورج عب���د امل�سي���ح – الذي 
ه���رب االن م���ن �سوري���ا.. �سافحن���ي ف�سع���رت 
بخ�سون���ة ي���ده كم���ا لو كان���ت قطعة م���ن الطني 
ن�سب منها امل���اء. وقدمتني اي�س���ا اىل �سحفي 
�س���اب كان ب�سحبتهم���ا ثم دخلن���ا اىل غرفة بها 
مكت���ب.. وت�سيي���ق بالكتب واملن�س���ورات التي 
مالأت االرف���ف وتراكمت على االر�ش يف اركان 

الغرفة. 
جتاذبن���ا احلديث.. ف���كان �سوته���ا رقيقا هادئا 

خافتا ولكنه يبلغ اذان امل�ستمعني. 
قل���ت: كي���ف ا�ستطع���ت ان تخلف���ي زوج���ك يف 

زعامة حزبه؟ 
فقال���ت عل���ى الف���ور: مل ي���رتك زوج���ي الزعي���م 
�سخ�س���ا يخلف���ه، ث���م ا�ساف���ت وكاأنه���ا ت�ستعيد 
حتكمه���ا يف عواطفه���ا التي افلت���ت برهة منها، 

لقد و�س���ع زوجي د�ستورًا ين����ش على انتخاب 
رئي�ش للحزب كل �سنت���ني وله جمل�ش اعلى من 

االمناء. 
ف�ساألتها: يف اي ظروف قابلت زوجك؟ 

وخي���ل اىل انن���ي بهذا ال�س���وؤال فتحت باب اعز 
ذك���رى لديه���ا، فاخ���ذت حتدثني وكانه���ا تعي�ش 
ايامها م���ن جديد فرتكت لها حب���ل احلديث ومل 

اتدخل اال الو�سل اطرافه. 

اللقاء االول 
قال���ت: قابلت���ه يف بيون����ش اير����ش )عا�سم���ة 
االرجنتني( �سنة 1939 يف زيارة خ�سو�سية، 
وكنت قد ول���دت يف طرابل�ش ال�سام الذي كان 
يتبع لبنان وقتئذ، ث���م تغربت مع ابي واقمنا 
يف االرجنت���ني من���ذ احل���رب العاملية االوىل، 
وق���د تلقي���ت تعليم���ي يف مدار����ش ا�سبانية، 
ولكنن���ي كن���ت ا�سع���ر وانا يف املهج���ر انني 
فاق���دة ال�سخ�سي���ة.. تعط�س���ت نف�س���ي اىل 
البح���ث عم���ا يعي���د اىل ه���ذه ال�سخ�سي���ة، 
فاخ���ذت انق���ب الع���رث عل���ى الق�سي���ة التي 
يج���ب ان اعي�ش لها.. ويف ذلك الوقت زار 
انط���ون بيون�ش اير����ش.. جامع���ا لين�سر 

ر�سالته يف املهجر. 

حياته هو! 
"تزوجن���ا يف �سن���ة 1941.. وا�ستق���ر 
مل���دة  اير����ش  بيون����ش  يف  املق���ام  بن���ا 

ثماين �سنوات. 
بلدت���ه  اىل  عدن���ا   1947 �سن���ة  "ويف 
�سه���ور ال�سوي���ر بلبن���ان وا�ستقبلن���ا 
ان�ساره، ورغم ا�ستق���الل البالد فانه 

بداأ دعوته! 
" وكان م���ن جراء ه���ذه الدعوة ان 
ا�س���درت احلكوم���ة اللبناني���ة امراأ 
بالقب����ش عليه بتهم���ه تهديد الكيان 

اللبناين". 

مت�ش��ي جوليي��ت �شع��ادة االن ايامه��ا يف اح��د �شج��ون �شوري��ا، يف انتظار 
حماكمتها بتهمة التحري�ش عل��ى قتل عدنان املالكي نائب رئي�ش اركان 
حرب اجلي�ش ان ق�شتها مع زوجها انطون �شعادة الذي اعدم منذ �شنوات، 
ب��داأت يف االرجنتني ع��ام 1929، لقد قابلتها مندوب��ة اجليل يف دم�شق.. 

وهي تروي لك الق�شة.. 
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وعل���ى اثر �سدور هذا االمر والقب�ش عليه، هرب 
اىل جب���ال لبن���ان واعت�س���م به���ا.." وا�ستم���رت 
االرملة تروي احل���وادث املتعافية.. قالت: وكان 
له���ذه احل���وادث تاأثره���ا يف نف�س���ي، فا�سبحت 

اعترب نف�سي جنديا يف �ساحة القتال. 
ث���م روت تفا�سي���ل انتق���ال انط���ون �سع���ادة اىل 

�سوريا. 

كيف عرفت؟ 
ث���م قال���ت: عرف���ت ان زوج���ي اأع���دم يف ال�ساع���ة 
الثالثة �سباحا يوم 8 متوز )يوليو( كنت يف دير 

�سيدناية. 
ويف الي���وم الت���ايل ار�سل���ت اىل رئي�س���ة املدي���ر 
خادم���ة فتح���ت الب���اب وقال���ت يل: "لق���د قتل���وا 
زوج���ك". فانقلب���ت الدني���ا يف وجهي لي���ال حالك 
الظ���الم. و�سع���رت ان �سل�سلة م���ن احلديد تطوق 
عنق���ي و�سممت عل���ى ان القي بنف�س���ي من نافذة 
الدي���ر الحل���ق بزوج���ي، ث���م ع���اد اىل �سواب���ي 

واخذت افكر.. 

االغتيال ال�شيا�شي 
وا�ستم���رت يف حديثه���ا قائلة: وبقي���ت يف الدير 
38 يومًا ومل ابارحه اال يوم اعدم ح�سني الزعيم 

وعدت اىل دم�سق. 
وم���رت االيام وقتل ريا�ش ال�سل���ح.. قتله قومي 
اجتماعي ثم انتح���ر وا�سمه مي�سل ديك وكان يف 

االربعني من عمره. 
قت���ل ريا�ش ال�سل���ح بعد �سن���ة من ا�س���دار حكم 

االعدام على زوجي. 
 ***

�سع���ادة مطوي���ا  انط���ون  ارمل���ة  وبق���ي حدي���ث 
يف مذكرت���ي.. فل���م تك���ن هن���اك منا�سب���ة لن�سره 
وقتئ���ذ.. ثم قت���ل العقي���د عدن���ان املالك���ي.. قتله 
قومي اجتماعي ثم انتح���ر.. واعتقلت ال�سلطات 
ال�سوري���ة ع���ددا م���ن اع�س���اء احل���زب ال�س���وري 
القوم���ي االجتماع���ي ومن بينه���م االمينة االوىل 
ارمل���ة انط���ون �سع���ادة.. وكانت املنا�سب���ة لن�سر 
االوىل  االمين���ة  تك���ون  ان  وارج���و  احلدي���ث.. 
بريئة من هذه اجلرمي���ة فهي تعلم متام العلم ان 
قت���ل �ساحب املب���داأ والفكرة، ال يعن���ي قتل املبداأ 
والفك���رة نف�سيهما. فكالهما ح���ي خالد وان مات 

�ساحبهما. 

ابلته يف بيون�ش اير�ش )عا�شمة 

االرجنتني( �شنة 1939 يف زيارة 

خ�شو�شية، وكنت قد ولدت يف طرابل�ش 

ال�شام الذي كان يتبع لبنان وقتئذ، ثم 

تغربت مع ابي واقمنا يف االرجنتني منذ 

احلرب العاملية االوىل

مرت االيام وقتل 

ريا�ش ال�شلح.. قتله 

قومي اجتماعي ثم 

انتحر وا�شمه م�شل 

ديك وكان يف االربعني 
من عمره. 

قتل ريا�ش ال�شلح بعد 

�شنة من ا�شدار حكم 

االعدام على زوجي.

اجليل/ متوز 1955
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