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كانزمانكانزمان

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�س���مة بيده، والذي �س���رح له منذ �س���نوات بانه 
على ا�س���تعداد مل�س���اعدته يف كل م���ا يطلبه ولو كان 

ذلك كر�سي الريا�سة الذي يجل�ش عليه. 
يقول ان�س���اره انه دخل 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 

عن ايزنهاور: ما�س���يه وحا�س���ره وم�س���تقبله فهذه 
درا�س���ة رجعت فيها اىل ما كتب: هات�سن، ويوت�سر، 

وجنرت، وديغز، وبراديل، وكالرك، وغرهم". 

الرحمن" عبد  �سوقي  "احمد 
�سخرية القدر 

هاجرت ا�س���رة ايزنهاور من منطقة الراين باملانيا، 
ابان"حرب الثالثني �س���نة"يف القرن ال�سابع ع�سر، 
جتنب���ا لوي���الت احل���رب، وق���رارا م���ن اال�س���طهاد 
الديني، واقامت يف �سوي�س���را، ثم يف هولندا، قبل 
رحيلها اىل امريكا �س���نة 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�س���تانتي، اطلق على من يلتزومن التعميد يف 
النه���ر، وه���و مماث���ل ملذهب"الكويكرز"ي���رون يف 
احلرب خطيئة بالغة، ويعملون على ان ت�س���ود بني 

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

تدمرًا، �سد بالد اجداده.. املانيا. 

يف اح�سان الفقر 
وولد"دوايت دافيد ايزنهاور"يف 14 اكتوبر �س���نة 
1860، وكان والداه يرجوان من الله"بنتا"فقد كان 
لهما ولدان، ولكن االقدار �س���اءت ان يرزقا بعد ذلك 

باربعة اوالد اخري. 
ميكانيك���ي  بوظيف���ة  ذل���ك  بع���د  وال���ده  والتح���ق 
يف"م�س���نع زبدة"ولكنه 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 الكبرين باملدر�س���ة 
يف"ابيلين���ي"، وكان يف طفولت���ه يتميز باحرتامه 
لوالدي���ه، وحمبت���ه الخوت���ه، وحياته م���ن الفتيات، 

وميله لاللعاب. 
ومل يوؤثر يف نف�س���ه �س���عوره 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 اقل مبلغ يح�س���ل علي���ه اوالدها لتواجه 
مطالب احلي���اة، فزوجها مل يكن يربح �س���وى 150 
رياال يف ال�س���هر.. ويف مرة مل ياأن���ف ايزنهاور من 

لب�ش حذاء والدته وقتا طويال يف املدر�سة!.. 
يطل���ق  ف���كان  ب���ه  ا�س���تهر  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�س���غر.. وكل منه���م 
م���ن ي�س���مى"بايك 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 �س���بعة ا�س���قاء م���ات احده���م يف طفولته، 
وكلهم ا�س���بحوا يف مراكز ناجحة بارزة والف�س���ل 
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 �س���يديل، 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�س���يدة  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�س���يوع والرتدي���د، 
وتقات���ل االوالد يف املدار����ش بالبنادق اخل�س���بية.. 
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�سادفة 
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 الفراغ وي�س���نع 
الزب���دة، الذي يعمل به والده، يف وظيفة وقاد ليال، 
وكان يذاكر درو�س���ه 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�س���طا يف العلوم االخ���رى، وكان مغرما بلعبة 
كرة القدم، النه���ا يف راأيه لعبة فريق هذا اىل ما بها 
من تكتي���كات وبراعة بدنية، واختر"ايك"رئي�س���ا 
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�س���اعد كل 
منهم���ا االخر مادي���ا بالتب���ادل.. وكان معنى ذلك ان 
درا�س���تهما تطول اىل ثماين �س���نوات 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�س���اعد مهند����ش ووق���ادا، وكان يعم���ل باللي���ل من 
ال�ساد�س���ة م�ساء اىل ال�ساد�سة �س���باحا، وكان عمال 

يدويا �ساقا م�سنيا.. 

ما هي.. 
وكان ايزنه���اور يحد يف التح�س���يل الن���ه اعتزم ان 
يبق���ى يف اجلي�ش – برغم ياأ�س���ه م���ن بلوغ درجات 
عالية يف ال�س���لم الع�س���كري لكرب �س���نه وكان يقول 

الحد زمالئه: 
- اين اك���رب زمالئ���ي �س���نا، 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 �س���يف 1914، وكان الطلبة 
يف الكلي���ة احلربي���ة يقراأون ال�س���حف: فلما اغتيل 
ويل عهد النم�س���ا 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 
�س���نة 1915.. وكان عمل���ه يف الكلي���ة متو�س���طا.. 
ويب���دو ان���ه كان �سك�س���ا حي���ث كان���ت درجات���ه يف 
ال�س���لوك قليل���ة، وكان عم���ره حني غ���ادر الكلية 25 
عام���ا، وكان ترتيب���ه يف فرقت���ه البال���غ عددها 168 
احلادي وال�س���تني، 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 
�س���لدون دود"تاجر حبوب موا����ش، ثريا متقاعدا.. 
وكان���ت االبن���ة ر�س���يقة 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 �س���اباط عادي���ا.. ومل يكن بارزا او 
املعيا، ومل يتكهن احد بان له م�س���تقبال باهرا براقا، 
ولكنه يف املنا�س���ب التي توالها كان يجد يف تعليم 
نف�س���ه واعدادها كانه ي�س���عر باملهمة اخلطرة التي 

ا�سند تاليه فيما بعد. 
فمن �س���ابط 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، والتقى بالبكبا�س���ي"باتون"قائد 
مرك���ز تدري���ب الدباب���ات، ون�س���اأت بينهم���ا �س���لة 
�س���داقة مل تفرت على االيام مع االختالف الكلي بني 

ال�سخ�سيتني. 
ويف عام 1920 انزل اىل رتب ةال�س���اغ الوقتي يف 
�سالح امل�س���اة وكان يف رتبة البكبا�سي الن اجلي�ش 
ب���داأ ينكم�ش عق���ب احلرب، ثم ار�س���ل اىل مدر�س���ة 
الدباب���ات للدر�ش، وكان يود ان يذهب اىل مدر�س���ة 

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

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

ال�سديدة احلرارة واقامت معه وقتًا. 
ثم �س���افرت يف �س���يف 1922 لت�س���ع له طفال �سماه 

دجون �سلدون ايزنهاور هو االن قرة عني ابيه. 
وكان يب���دو اليك يف هذه االيام ان ال�س���الم �س���وف 
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 وجد ان اجلرنال كونور قد ب�س���ره 
بحقائق جديدة.. وكان"كونور"رجال ح�سيفا، نافذ 
النظرة: �سديد الراأي، علم ايزنهاور الكثر.. قال له 
ان احلال���ة يف اوروب���ا والبا�س���فيك تن���ذر بن�س���وب 
حرب ثانية قريبة جدا.. فلما �س���األه متى تن�سب هذه 

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

بكلية اركان حرب يف اقرب وقت". 
فلما ذكر له ايزنهاور انه يخ�س���ى 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�س���كرية وف�س���لها، 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�س���فر اىل فرن�س���ا لكتابة دليل عن م�س���ارح 
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 وظيفة م�س���اعد خا����ش لوكي���ل وزارة 
احلربي���ة بوا�س���نطن، وكان عمله و�س���ع م�س���روع 
التعبئ���ة ال�س���ناعية، ف���امل جي���دا بكفاي���ة م�س���انع 
الطائ���رات،  ت�س���نع  الت���ي  واملاكين���ات  ال�س���يارات 
والعت���اد امل�س���فح وذخ���رة اال�س���لحة ال�س���غرة، 
كلي���ة  ان�س���اء  يف  و�س���اهم  ال�س���ناعي،  واملط���اط 

ال�سناعات الع�سكرية. 

ماك ارثر وايزنهاور 
والتق���ى مباك ارث���ر ع���ام 1932 وكان رئي�س���ا 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 حرب وو�س���وحا.. 
والتقارير كانت يف جمموعها م�سروع ان�ساء جي�ش 
نظامي �س���غر 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�س���افر ايزنهاور مبف���رده اىل الفلبني ع���ام 1935 
وكان واجبه هو م�س���اعدة امل�ست�س���ار الع�س���كري.. 
وبداأ يف اقناع امل�س���ئولني الن�س���اء جي�ش على نظام 
االجباري���ة..  اخلدم���ة  يف  ال�سوي�س���ري  اجلي����ش 
واع���ادت امري���كا ال�س���باط 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 الناحية الدبلوما�س���ية 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 
له بحيث ي�س���مد يف الدفاع حتى ت�س���له املعونة من 

اخلارج. 
ويف دي�س���مرب 1939 عاد اىل الوطن بعد ان ق�س���ى 
ارب���ع �س���نوات 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 من امل�س���اة يف"فورت لوي�ش"وكان قد ق�سى 
وقت���ا طوي���ال بعيدا ع���ن اخلدمة مع اجلن���ود، فكان 

ال�سعب،  �سميم  من  جنم  "رجل 
يبيع اخل�سر �سبيا لي�ستعني 
على نفقات الدرا�سة، ويرتدي 
حذاء امه اىل املدر�سة حني 
مل ي�ستطيع �سراء حذاء. 
و�سابط ظل مغموراً ال 
يطمع يف ان ي�سل اىل ابعد 
من رتبة الكولونيل، حتى 
جتاوز اخلم�سني من العمر، 
ثم قفز يف ا�سهر قليلة اىل 
اعلى الدرجات الع�سكرية 
يف اجلي�ش، وقاد جيو�سا 
خمتلفة االلوان واالديان 
واجلن�سيات واللغات، وحتت 
امرته �سباط كانوا جرناالت 
حني كان"بكبا�سي"ثم عاد من 
معاركه مظفرا موفقا يهتف 
با�سمه الغرب وال�سرق.

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

ا�سم"اأيك املنذر باخلطر". 
وكان ايزنه���اور ق���د بلغ اخلم�س���ني من عم���ره، وقد 
و�س���ل اىل رتبة البكبا�س���ي التي بلغها قبال منذ 22 
�س���نة، وكان يبدو له ان و�س���وله اىل رتبة اكرث من 
هذه م���ن امل�س���تحيالت.. ولكن الرت���ب انهالت عليه 
بعد ذلك بحيث �س���رب الرقم القيا�س���ي يف جي�سه.. 
ب���ل يف جيو�ش العامل، اذ ترقى من رتبة البكبا�س���ي 
ه���ذه اىل رتب���ة اجل���رنال يف مدى ثالثة وع�س���رين 

�سهرا.. 
مقر القيادة بلندن 

ويف دمي�سرب �سنة 1941 ا�ستدعاه البكبا�سي"بيدل 
�س���ميث"الذي ا�س���بح فيما بعد رئي�س���ا لهيئة اركان 
حرب ايزنهاور ليقابل اجلرنال مار�سال رئي�ش هيئة 
اركان ح���رب اجلي�ش، فلما قابله �س���األه عن احللول 
التي يراها مل�ساكل البا�سفيك اال�سرتاتيجية، فطلب 
ان ميهله ب�س���ع �س���اعات للتفكر واالجابة.. ثم عاد 
اىل مار�س���ال مب�س���روع تف�س���يلي عن كيفية اجراء 
احل���رب يف ه���ذه املنطقة بطريقة ت�س���من الن�س���ر، 
ف�س���ر مار�س���ال وكان رده:"ان���ا موافق"والواقع ان 
مار�س���ال كان يهدف بهذا اىل حجم عوده والتعرف 

اليه.
م�س���اعدا  ايزنه���اور  بتعي���ني  ام���را  و�س���در 
ملدير"العملي���ات احلربي���ة"يف فرباير �س���نة 1942 

ورقى اىل رتبة ميجر جرنال. 
وار�س���له اجلرنال مار�س���ال اىل اجنل���رتا يف مهمة 
تفتي�س���ية والواق���ع ان ايزنه���اور مل ي���درك ان���ه هو 
اي�س���ا مو�س���ع"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 �س���رورة القيادة املوحدة يف كل منطقة 
تر�س���ل فيها ق���وات امريكية، بان ت�س���ند القيادة اىل 

قائد امريكي او اجنليزي ح�سب احلالة. 
وملا ح���ل موعد بحث خط���ط غزوة �س���مال افريقيا، 
و�س���ع ايزنهاور امام مار�س���ال تف�س���يالت �س���املة 
للخطة التي در�س���تها هيئة اركان احلرب امل�س���رتكة 
الت���ي تاألف���ت م���ن االجنلي���ز واالمريكيني لتن�س���يق 
اال�س���رتاتيجية 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�س���تدعاه و�س���اله ع���ن اخلط���ة 
املو�سوعة لغزو �سمال افريقيا وعما اذا كان يوافق 

عليها فكانت اجابته: 
- انها ممتازة يا �سيدي. 

- ه���ذا من ح�س���ن احلظ الن���ك الرجل الذي �س���يقوم 
بتنفيذها. 

و�سافر لت�س���لم عمله اجلديد يف اجنلرتا، فكان اول 
م���ا بدا ب���ه هو تاليف هيئ���ة اركان ح���رب اجنليزية 
امريكي���ة تعم���ل يف ان�س���جام ت���ام لتنفيذ امل�س���روع 
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�س���ند اليه ه���ذا العم���ل اخلطر اىل 
رتبة الفريق"لفتنانت جرنال"وت�س���اءل النا�ش عن 
�س���ر هذا احلظ املوؤاتي ال�س���ريع، 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 �س���فره اىل عمل���ه اجلدي���د، وكان يف هذه 
املقابلة االوىل م�س���طربا وع�سبيا، وراعه الرئي�ش 
ح���ني ب���ادره به���ذه املالحظة:"اخوك"ملنت"�س���بب 
يل متاع���ب جم���ة!"وكاد ايزنه���اور يتفج���ر مدافعا 
ع���ن اخيه، ل���وال ان الرئي�ش ا�س���تطرد 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�س���كراتهم بامليدان اما 
�س���ر حمبة االجنليز ل���ه، بل وكل دولة م���ن حلفائه، 
فهي �س���راحته التامة، فلم يكن يخف �سيئا يعتقد ان 
من الواجب ان ي�س���رح به، فاذا وقع خطاأ ذهب اىل 
امل�س���ئول وتكلم مع���ه، وكان ال يحجم عن مقابلة اي 

ان�سان من ت�سر�سل اىل ما يليه ملجابهته مبا يراه. 
وكان املوقف يف �س���مال 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 
يجهزون خطة االن�س���حاب م���ن وادي الليل فامرهم 

بتمزيقها. 
وكان االت�س���ال ق���د مت �س���را بال�س���فر االمريكي يف 
�س���مال افريقي���ا وب���ني اجل���رنال فيجان الفرن�س���ي، 
خالل 1940 – 1941 لعدم، ت�س���ليم �س���مال افريقيا 

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

جنوب فرن�سا اىل جبل طارق. 
وبداأت ال�س���فن تنقل اجلنود امل�س���رتكني يف احلملة 
الهابط���ون  واخ���ذ  امري���كا،  وم���ن  اجنل���رتا،  م���ن 
باملظ���الت يط���رون م���ن اجنل���رتا لال�س���تيالء على 
مط���ارات اجلزائر وانتق���ل ايزنهاور بريا�س���ته اىل 

جبل طارق. 
لق���د كان موقف���ا دقيق���ا للغاي���ة.. ال�س���فن احلربي���ة 
مزدحم���ة يف ميناء جب���ل طارق، وبه���ا 600 طائرة 
متكتل���ة جنب���ا اىل جن���ب يف املط���ار ال�س���يق به���ذه 
ال�س���خرة.. 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 
ايزنهاور ظل را�س���خا كالطود، رابط اجلاأ�ش مل يبد 

عليه اثر ما يخفي من قلق وخوف. 

متاعب �سيا�سية 
يتدف���ق  واخ���ذ  اجلرنال"جرو"ملقابلت���ه،  وج���اء 
بالفرن�س���ية 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 جهد من�س���ب احلاكم الع�س���كري واملدين 

على الفرن�سيني يف �سمال افريقيا.. 
ثم اعلن ان�س���مام دارالن اىل احللفاء فتعقد املوقف 
ولكن امكن بعد عناء تعيني دارالن مندوبا �س���اميا، 
ام���رة  حت���ت  الفرن�س���ية  للجيو����ش  قائ���دا  وج���رو 

دارالن. 
بنج���اح،  االبتدائي���ة  العملي���ات  ومت���ت 
وكان"بيتان"قد ا�س���در 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 �س���نة  نوفم���رب   18 ويف 
بريا�س���ته 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 متاعبه ع�س���كرية، 
ولكنها كانت �سيا�س���ية.. 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 
االمريكي، فا�س���تدت احلملة على ايزنهاور حتى انه 
ار�سل اخاه اال�سغر"ملنت"يف مهمة خا�سة ليطلعه 
على حقيقة املوقف يف امريكا ب�س���دد هذه امل�س���األة، 
فامكن���ه معاجل���ة االم���ر بعق���د موؤمت���رات �س���حفية 
ليب�س���ر النا����ش بحقيق���ة نواي���اه يف امل�س���ائل 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.. ولدى و�س���وله اىل مقر رئا�س���ة 
اجلي����ش االول بلغه نباأ اغتي���ال دارالن فقفل راجعا 
اىل اجلزائ���ر يف �س���يارة"جيب"الن اجل���و مل يك���ن 

ي�سمح للطائرة بالتحليق. 
وح���ل ج���رو، مندوب���ا �س���اميا يف م���كان دارالن، 
كازابالن���كا  يف  وروزفل���ت  ت�سر�س���ل  واجتم���ع 
وت�س���افح"دي جول"و"ج���رو".. وكان م���ن ب���ني 
قرارات املوؤمتر و�س���ع كل من"الك�س���ندر"و"مونت
جمري"و"تيدر"و"كانتجهام"حت���ت قيادته وجنح 
يف التاأليف بني الق���وات التي حتت امرته، وجعلها 
وحدة واحدة، ال ت�س���عر 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 انه ال مانع عنده من ان ي�س���ب �س���ابط امريكي 
�س���ابطا اجنليزي���ا بقوله:"ان���ت ابن...."ولكن اذا 
�س���به بقوله:"انت بريطاين ابن......"ار�س���له اىل 
الوالي���ات املتح���دة يف قارب بطيء دون حرا�س���ة.. 
وكان يقول ملرءو�س���يه م���ن االمريكيني:"اعملوا مع 

الربيطانيني يف تفاهم واال فاذهبوا". 

نهاية معركة �سمال افريقيا 
وكان قد قرر الدفاع عن ممر"ك�س���رين"ولكن رومل 
انق����ش علي���ه بوحداته املدرعة و�س���طره �س���طرين، 
ومن���ى احللفاء عندئذ بهزمية فادحة، ولكن هجومه 
مل ي�س���تمر، بل توقف، وتعلم احللفاء در�س���ا مريرا 
م���ن هزميتهم، يرجع يف جوه���ره اىل عدم اخلربة، 

ونق����ش املران���ة، فاخ���ذوا يع���دون قواته���م املدرعة 
وو�س���عوها حتت قيادة اجلرنال 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�س���اطئ.. ويف ه���ذه االثن���اء مر�ش رومل، ف�س���لم 
�س���حب  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 الهجوم اال�س���لي.. 
فكانت النتيجة التقهق���ر جتاه"راأ�ش بون". وبداأت 
وح���دات املح���ور يف اال�ست�س���الم، والقاء ال�س���الح 
بالكتائب، والفرق.. فامر احللفاء منهم"252.415 

بني ا�سر املاين وايطايل. 
وانتهت معركة �س���مال افريقيا بفوز حا�س���م ال مثيل 

له، قام على وحدة العمل، ووحدة الهدف. 

مقر الريا�سة اجلديد 
ويف خ���الل �س���هرين يوني���ه ويولي���ه اخ���ذ �س���الح 
وي���دق جزر"�س���قلية"  بقاذفات���ه،  يغ���ر  الط���ران 
و"كري���ت" و"�س���ردنيا"على الت���وايل حت���ى يق���رر  
بالن���ازي وي�س���تت 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�ست�سالم ايطاليا 
وكان من اثر غزو �س���قلية، 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�س���ى"بادليو"ان يعل���ن 
امر الهدن���ة التي وقعها منذ 3 �س���بتمرب يف قطانيا، 
لئال يقتله االملان، ولكن ايزنهاور اذاع بالراديو يف 
ال�س���اعة 6.30 يوم 8 �سبتمرب ر�سالة بو�سفه القائد 

العام لقوات احللفاء قال فيها: 
الع�س���كرية بال  االيطالية  الق���وات  ا�ست�س���لمت  "قد 
قي���د وال �س���رط، وبو�س���في 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�س���وفيتية، 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 
ايزنهاور للت�س���اور، ث���م غادر املوؤمت���ر، الذي اجته 
روؤ�س���اوؤه بعد ذلك اىل طه���ران، واجته هو اىل مقر 
ريا�س���ته 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�س���افر 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 يعاونه يف ريا�س���ته 
اجلدي���دة فاتخ���ذ مار�س���ال الطران"تيدر"نائبا له، 
و"بي���دل �س���مث"رئي�ش اركان حرب���ه فقد ا�س���بح ال 
ي�س���تغني عنه، وكان"ايك"ينظ���ر اىل رجاله نظرته 
اىل فريق من الزمالء ال املروؤو�س���ني.. 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�س���لحة وم�س���ائها م���ع ا�س���تمراره يف االت�س���ال 

برجال املقاومة ال�سرية يف البالد املحتلة. 
ثم عمل عل���ى احاطة كل نواياه احلقيقية بال�س���رية 
التام���ة حت���ى ي�س���من املفاج���اأة الت���ي ه���ي ا�س���ا�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�س���فن 
والنقاالت التي حتملهم اىل �س���واحل فرن�سا، ولكن 
اجل���و الذي حالف اجنلرتا يف كل ع�س���ور التاريخ 
فاغرق لهم االرمادا، و�س���رتهم ب�س���بابه 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 بالربق والال�س���لكي 
اىل االف الوح���دات وتق���رر القي���ام بالعملي���ة ي���وم 
الثالثاء 6 يونيه ح�س���ب 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 
الغربية ر�س���الته التاريخية:"لقد نزلت على �س���احل 
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 اجلنود وال�س���يارات 
ن���زل اىل  تتح���رك يف ن�س���اط ع���رب ال�س���احر ومل���ا 
ال�س���احل، قابله 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 �س���قطت 
�سربورج، وا�سر قائدها اجلرنال"فون �سلبني"بعد 

ان دمرت امليناء وتركت غر �ساحلة للمالحة. 

مونتجمري وبراديل 
واندفع���ت قوات احللف���اء يف هجومها مل ت�س���ادف 
مقاومة خطرة اال يف"نقرة فاليز"بفرن�س���ا، ثم يف 
االردن عندما قام اجلرنال"رون�ستد"بهجومه امل�ساد 
والذي اقت�سى و�سع جي�سني امريكيني حتت قيادة 
مونتجمري، ون�س���ب خالف ب���ني االخر وبني عمر 
براديل �س���ببه ان ال�س���حافة الربيطاني���ة زعمت ان 
مونتجم���ري انقذ اجليو����ش االمريكية من الهالك، 

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

لق���وات احللف���اء تق���ول في���ه ان"هج���وم االملان يف 
االردن �س���طر اجلبهة �س���طرين مم���ا ادى اىل اتفاق 
امل�س���ئولني 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�س���ريحه يف موؤمت���ر �س���حفي بان"رون�س���تد"قد 
احرز مفاجاأة تكتيكية وانه جنح يف دق ا�س���فني يف 
و�س���ط اجلي�ش االول االمريكي. وانه �سطر القوات 
االمريكي���ة �س���طرين، وان املوق���ف ب���دا خطرا الن 
االمل���ان اخرتق���وا نقطة �س���عيفة متجه���ني اىل"نهر 
امليز"وقال"ان احللفاء دا�سوا االعتبارات الوطنية. 
وا�سند له اجلرنال ايزنهاور قيادة اجلبهة ال�سمالية 
كلها، فا�س���تخدمت القوات الربيطاني���ة وهي تقاتل 
االن قت���اال عنيف���ا على جناح���ي الق���وات االمريكية 

التي منيت ب�سربة قا�سمة".
وقابل عمر براديل ايزنهاور، حني بداأت ال�س���حافة 
ين�س���ب  ك���ي  احل���ادث  ه���ذا  ت�س���تغل  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�س���ندت القيادة العامة اليه فارج وان تر�س���لني 
اىل امري���كا.. الن ه���ذا االج���راء يج���ردين م���ن ثقة 

مروؤو�سي". 
فرد عليه ايزنهاور يف حدة: 

- لقد كنت اظنك ال�س���خ�ش الوحي���د الذي اعتقد ان 
يعمل اي �سيء اطلبه منه.

- ولك���ن هذا هو ال�س���يء الوحيد، الذي ال ا�س���تطيع 
ان اقبله. 

ذك���ر  ومل���ا 

ب���راديل للجرنال"باتون"قب���ل ذل���ك ان���ه �س���يطلب 
اعف���اءه م���ن من�س���به اذا و�س���عت قيادة"جمموع���ة 
اجليو����ش االمريكية"حتت قي���ادة مونتجمري قال 

باتون: 
- اذا خرج���ت ي���ا براديل، فاين �س���اخرج مت�س���امنا 

معك. 
لقد كان المريكا يف امليدان خم�سون فرقة يقابلها 15 
فرقة فقط للربيطانيني ولقد ايد ايزنهاور قواده يف 
هذه امل�س���األة، واخذت 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 
الزيت الذي ي�س���ب على املياه امل�س���طربة فقد �ساغ 
املديح للق���واد واجلنود االمريكي���ني والربيطانيني 
على ال�س���واء وحذر النا�ش من ال�سنة ال�سوء ودعاة 

الفتنة يف تلك الظروف احلا�سمة. 
وبعد احد ع�س���ر �سهرا او 335 يوما بعد بدء الغزو 
ا�ست�س���لم االملان بال قيد وال �س���رط يف 8 مايو �س���نة 

 .1945

اجلندي يف اجلامعة 
ا�س���ند اىل ايزنه���اور من�س���ب رئي����ش هيئ���ة اركان 
ح���رب اجلي����ش االمريك���ي م���ن 19 نوفم���رب �س���نة 
1945 اىل 7 فرباي���ر �س���نة 1948، حي���ث خلفه فيه 
اجل���رنال عمر ب���راديل، وق���د كان يف هذا املن�س���ب 
قلقا ف���ان اجللو����ش اىل مكت���ب يف وا�س���نطن، بعد 
�س���ني الن�ساط واحلركة، التي ق�س���اها يف احلرب، 
مل يكن بالذي ير�ساه ايزنهاور او يرتاح اليه، ومع 
هذا فقد كان اكرث روؤ�س���اء 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�س���يك والربازيل 
واوروبا.. وعمل على توحيد القوات امل�س���لحة، 
وتعميم التدريب الع�س���كري ومل���ا اراد ان يتقعد 
قدمت له عدة عرو�ش لال�ستغال باالعمال احلرة 
منه���ا عم���ل يف احدى دور الن�س���ر ولكن���ه احجم 
عن مزاول���ة االعمال التجارية فلم���ا طلب اليه ان 
يكون رئي�س���ا جلامع���ة كولومبيا، ت���ردد اوال النه 
من�س���ب جدير بالعلماء م���ن الرجال، وهو ال يدعي 
انه عامل ولكنه قبل املن�س���ب هرب���ا من الدخول من 
معرتك ال�سيا�س���ة، الذي حاول البعد عن ميدانه يف 
هذه الفرتة، وظل يعمل بال مرتب يف هذا املن�س���ب 
من ع���ام 1948 حت���ى نهاية 1950 حني ا�س���ند اليه 

من�سب القائد االعلى لقوات حلف اوروبا. 
ولق���د كان م���ن واج���ب الرئي����ش يف اجلامع���ات ان 
ي�س���عى 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 يقم بن�س���اط كب���ر يف هذا 
املن�س���ب اال ان من اآثاره فيه ان�س���اء معهد"درا�سات 
احل���رب وال�سلم"بق�س���د درا�س���ة احل���رب كظاه���رة 

اجتماعية موؤثرة يف ميادينها املختلفة. 
وان�س���اأ ايزنهاور اي�س���ا"مركز التغذية"وهو معهد 
ابح���اث لدرا�س���ة طعام االن�س���ان على نطاق وا�س���ع 
كا�س���تخراج 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�س���مرب ع���ام 1950 ليكون 
قائدا اعلى حللف اوروبا و�س���افر اىل فرن�سا لت�سلم 

من�سبه اجلديد. 
ثم عاد يف ال�س���هر املا�س���ي من فرن�س���ا ليبداأ معركة 
جدي���دة ينتهي ب���ه املطاف فيه���ا اىل البيت االبي�ش 

مقر رئي�ش جمهورية الواليات املتحدة!. 

اآخر �ساعة / متوز-1952  
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يف اأول ال�سلم 
وكان يظ���ن الذين م���ن حولها اأنه���ا مبتهجة الأنها 
حققت اأق�س���ى اأمانيه���ا كهاوية حامل���ة بالكامرا، 
ولكنه���ا كانت تبت�س���م لتدفع عن نف�س���ها ال�س���عور 
بالف�سل وجتمع طاقتها لتتخطى العقبات وت�سعد 
مرتع�س���تني  بيدي���ن  ال�س���لم  واأم�س���كت  ال�س���لم.. 
و�س���عدت اأول درج���ة، وق���ال املخ���رج، براف���و.. 
واحم���ر وجهها الناعم من ف���رط اخلجل فخرجت 
م���ن االأ�س���توديو وطافت يف ال�س���وارع بال وعي، 
وذهب���ت اىل بيتها يف �س���اعة متاأخ���رة.. ونظرت 
اإليها اأ�س���رتها نظرات ذات مغ���زى، فاحتدمت يف 
البيت اأول معركة وا�سرت االأ�سرة على منعها من 

الذهاب لال�ستوديوهات. 

مكت�سف الفاتنات
اأول م���ن اكت�س���فها ه���و االأ�س���تاذ قا�س���م وج���دي، 
الريجر الذي يكت�س���ف الفنانات ويحول اآمالهن 
اىل حقائ���ق، راآها مع اأختها خري���ة احمد، فلمح 
فيه���ا �س���يئا ي�س���لح للكام���را، و�س���ارح خرية، 

ف�سارحت �سمرة.. 
و�س���عرت �س���مرة بان الدنيا فتحت له���ا ذراعيها، 
وب���داأت تدبر مع اأختها. خط���ة الإقناع الوالدين.. 
وا�ستيقظت �سمرة يف اخلام�سة �سباحا مفزوعة، 
راأت يف املن���ام انها على البالج و�س���معت �س���وتا 
يناديها بني االمواج بالغام رخيمة، فرتددت اوال، 
ثم توغل���ت يف البحر م�س���افة طويل���ة، وفوجئت 
ابتالعه���ا  فمه���ا وتري���د  تفت���ح  ب�س���مكة �س���خمة 
ف�س���رخت، وفتحت عينيها فوجدت نف�س���ها حتت 
اللح���اف.. وروت المه���ا ه���ذا احللم فقال���ت اللهم 

اجعله خرا. 

ع�سرة على ع�سرة 
وذهب���ت اىل املدر�س���ة وه���ي ال تدري مل���اذا يتجه 

كل تفكرها اىل الكامرا.. ترى هل �س���تنجح يف 
اإقناع اأبيها، وما تف�س���ر ه���ذا احللم املزمع، وهل 
�س���يحقق الريجر احالمها.. والحظت املدر�سات 
�س���رود ذهنه���ا ونظراتها ف�س���خرن منه���ا، وعادت 
اىل البي���ت وكان يف ج�س���دها األ���ف �س���حنة م���ن 
الديناميت، وعندما التقت باأختها انهارت امالها، 
مل يواف���ق اأبوها على ظهورها اأمام الكامرا النها 
�ست�سغلها عن الدرا�س���ة برغم انها اق�سمت له انها 

�ستاأخذ 10 على 10 يف اجلغرافيا.
وع���ادت تدير م���ع اختها خطة جدي���دة، فكرتا يف 
م�ساحبة اأبيها اىل مكتب الريجي�سر، فنجح يف 
اإقناعه بان �سمرة �ست�سبح جنمة، �ست�سبح مثل 
الوزة تبي����ش الذهب الن الكام���را تبي�ش مئات 

الدوالرات يف الفيلم الواحد. 

�سمكة يف املنام
واط���رق الرج���ل يفك���ر، وا�س���رتكت زوجت���ه يف 
حين���ا  يتفق���ان  �س���مرة  و�س���معتهما  التفك���ر، 
ويختلف���ان حينا اآخر، ونامت ليلتها بدون ع�س���اء 
ف���راأت يف املن���ام انه���ا ب���ني االمواج م���رة اخرى، 
ولكنها يف هذه املرة هجمت على ال�سمكة واكلتها 
لوال ان �س���مكة اأخرى اأ�س���خم من االأوىل احاطت 
به���ا وحاول���ت ابتالعها ف�س���رخت.. وروت المها 

هذا احللم فقالت خرا... 
وكان خ���را فع���ال.. واف���ق اأبوه���ا عل���ى دخولها 
"حك���م  فيل���م  البالت���و، ومثل���ت دور خادم���ة يف 
الق���وى" فلفتت اأنظار بع����ش املتفرجني، ومتنوا 
ان ت�س���بح كل خادم���ة كه���ذه اخلادم���ة يف دالل 

ابت�سامتها وقوة جاذبيتها و�سقاء نظراتها. 

ب�سرة خري 
وب���داأت اخلادم���ة الفاتنة ت�س���عد درجات ال�س���لم 
بج���راأة بعد ان جنح���ت ن�س���بيا يف فيلمها االأول، 

وازدادت ج���راأة يف فيلمه���ا الثاين "ب�س���رة خر" 
الن عن���وان الفيل���م يوحى بتحقيق ب�س���رة اخلر 
التي ن�س���اأت بها، ودخل���ت البالتو يف دور خادمة 
اي�س���ا فرتك���زت العي���ون يف مالحمه���ا الدقيق���ة، 
وخ���رج املتفرجون وهم يتوقع���ون ان يروها يف 
دول البطولة. و�س���دقت الظنون، قفزت �س���مرة 
ع�س���ر درج���ات دفعة واح���دة، ومثل���ت دورًا اكرب 
يف فيل���م "م���ن �س���رق حبيبت���ي"، ولكن ال�س���مكة 
الت���ي افزعته���ا بني االم���واج وقف���ت يف طريقها، 
واأو�س���كت ان تبتلعها، فلما ف�سلت ابتلعت فلو�ش 
املنتج فباع الق�س���ة واملناظر التي مت ت�س���ويرها 

اىل زربانللي. 

يف املحيط الزربانللي 
و�سعرت �سمرة باأن االمواج تتقاذفها يف عا�سفة 
جاحمة، وراأت نف�س���ها وحيدة بني التيارات التي 
ابتلع���ت كل م���ا يف البحر من ا�س���ماك غر انها مل 
ت�ستطع ابتالع زربانللي، ومنذ هذه اللحظة بداأت 
�س���فحة جديدة يف �س���جل �سمرة ال�س���ينمائي.. 
�س���قط الفيل���م وجنح���ت �س���مرة، وخرج���ت من 
املحي���ط ال���ذي عا�س���ت في���ه باحالمه���ا لتدخل يف 

املحيط الزربانللي!! 
كان���ت تعمل ب���ال تدري���ب فب���داأ يدربه���ا ويرعاها 
وير�س���م لها م�س���تقبلها – كما يراه – وي�ساحبها 
اىل املجتمع���ات واالندي���ة لت���زداد خ���ربة احلياة 
وا�ستياقا اىل ا�ستثمار اإمكانياتها.. ولدت �سمرة 
يب���داأ ميالده���ا كنجم���ة  �س���نة 1936 وامن���ا  يف 
�س���ينمائية منذ وقع اختياره عليه���ا، فتعاقد معها 
على العمل يف اأفالمه ملدة خم�ش �سنوات، وعندئذ 
اخذت تغر تفكرها يف كل �س���وؤونها، يف حياتها 
ويف عالقاتها ويف زواجها ويف اآمالها.. �س���عرت 
باأجواء جديدة نظرات جديدة واإ�س���اعات جديدة 
اأي�س���ا.. مل تعد اخلادمة الفاتن���ة وال الكومبار�ش 
ال�س���غرة وال الطفلة امل�س���اهمة، بل حتولت اىل 
فتاة تع���رف معنى الدالل واجلاذبي���ة، وتفكر يف 
املا�س���ي ويف امل�س���تقبل، وت�س���تعد للفر�سة التي 
تقف���ز بها ف���وق ال�س���لم دفع���ة واحدة، وم���ن اجل 
ذل���ك تراها تنظ���ر اىل �س���اعتها كل خم����ش دقائق 

ت�ستعجل الزمن. 

يف الوقت املنا�سب 
انه���ا حت���اول ان ت�س���غل فراغه���ا بال�س���يد، وكلما 
اأم�س���كت بندقيتها اأ�سقطت حمامة ثم هرعت اإليها 
تتاأك���د م���ن انه���ا عرفت كي���ف تطل���ق البندقية يف 

الوقت املنا�سب. 
وال تزال ترتقب ان ترى يف اأحالمها ال�سمكة التي 
حت���اول دائما ان تبتلعها لتطل���ق عليها ببندقيتها 

يف الوقت املنا�سب!! 
ترى هل تنجح!! من يدري!! 

مل تب��داأ ال�سل��م م��ن قمت��ه، 
ومل تلمع يف �سفوف املمثالت 
الالت��ي ظه��رن فج��اأة، واإمنا 
بداأت م��ن اأول درجة، وملعت 
ب��ني الكومبار���ش، وواجه��ت 
العقبات، و�سارت يف الطريق 
ي��زال  وال  روي��دا،  روي��دا 
ي�سري يف وجدانها اأمل وعلى 

�سفتيها ابت�سامة. 
اإن �سم��رية احم��د تتمنى اأن 
ال��دور الذي يالئم  ي�سادفها 
جدارته��ا،  لتثب��ت  مواهبه��ا 
البالتوه��ات  تدخ��ل  كان��ت 
اأنه��ا  اإليه��ا  فيخي��ل  �ساهم��ة 
ت��رى غريه��ا يحت��ل امل��كان 
ال��ذي يج��ب اأن تو�س��ع فيه، 
وكلما حاولت ان حتتج منعها 
اخلج��ل، وكلم��ا اقرتبت من 
الكام��ريا اأعاده��ا املخرج اىل 
�سف��وف الكومبار���ش، ورغم 
ذل��ك مل تياأ���ش ب��ل وقف��ت 
اأكرث م��ن مرة مع الكومبار�ش 

تبت�سم. 

اجل����يل/ني�سان- 1956
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ذاكرة 
العد�سة

ال�سادات ي�سافح اأم كلثوم

املو�سه يف 
القرن ال�19، 
ا�ستهرت 
طريقة 
الت�سوير 
بعك�ش 
املالب�ش بني 
الزوجني

بريوت 1950

تعود هذه ال�سورة اىل �سنة 1899.لرجل يبيع املومياوات 
مبدينة ا�سيوط امل�سرية.حيث مت نهب اآثار م�سر ل�سنوات 
طويلة على يد ال�سائحني االأجانب م�ستغلني االأهاىل حتت 
�سغط احلاجه.

جورجينا رزق ملكة جمال 

لبنان عام 1970 و الكون عام 
1971 �سوفيا لورين مع ابنها

عملية 
بناء 
وت�سييد 
مدينة 
برازيليا 
عا�سمة 
الربازيل 
يف عام 
1960

عمر املختار قبل اعدامه

ق�سر 
عابدين 

اأربعينات 
االقرن 
ميدان �سليمان با�سا عام 1941ااملا�سي
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العبارة  به���ذه  العربي���ة"..  الوح���دة  "حمادث���ات 
وامل�س���اورات  االأوىل  االت�س���االت  و�س���عت 
التمهيدي���ة التي جرت ب���ني قادة البل���دان العربية 
وزعمائه���ا، يف �س���نة 1943، لتوثي���ق العالق���ات 

وتعزيز الروابط بني هذه البلدان. 
فالوحدة العربي���ة كانت، قبل ذل���ك، الوقت، ومنذ 
انته���اء احل���رب العظم���ى يف �س���نة 1918، فك���رة 
جتول يف االذهان، حتولت ب�سرعة اىل اأمنية عند 

البع�ش، واىل عقيدة عند البع�ش االآخر. 
كان���ت  ثاني���ًا،  وعقي���دة  وكاأمني���ة  اأوال،  كفك���رة 
العقول،  م�س���يطرة على  العربية" اإذن  "الوح���دة 
امل�س���اعر.. ولكنه���ا مل تك���ن وا�س���حة املع���امل، بل 

تفتقر اىل تبادل الراأي يف حمادثات �سريحة. 
يف خالل ع�سرين �س���نة او اكرث، بني احلرب التي 
بداأت يف عام 1914، واحلرب التي بداأت يف عام 
1939، ظ���ل نطاق اجلدل يت�س���ع ح���ول "الوحدة 
العربية" ولكن بدون تن�س���يق وبدون تركيز، اىل 
ان ظه���رت يف احل���رب العاملي���ة االخ���رة عوامل 
وعنا�س���ر جدي���دة، كان لها اأثره���ا يف تهيئة اجلو 
العربي لتطور حا�سم يف معاجلة الفكرة والتمهيد 

لتحقيق االأمنية وار�ساء العقيدة. 

يف احلرب العاملية! 
اأه���م تلك العوامل والعنا�س���ر التي جتمعت خالل 
احل���رب العاملية، هزمية فرن�س���ا يف ع���ام 1940، 
وث���ورة الع���راق عل���ى بريطاني���ا يف ع���ام 1941، 
وزحف االملان وااليطاليني على م�س���ر من تون�ش 
وليبي���ا، وث���ورة اللبناني���ني على فرن�س���ا يف عام 
1943، وخوف االجنليز من ان يفلت منهم ال�سرق 
العربي كله وينهار فيه نفوذهم امام خطر املحور، 
وغر ذلك مما قلب االو�ساع يف هذا ال�سرق راأ�سا 
على عقب، وحمل االجنليز على ان يغروا خطتهم 
ويعدلوا �سيا�س���تهم، حماولني ان يكت�سبوا عطف 
ال�س���عوب العربي���ة، بالتظاهر ال���كاذب القائم على 
اثري���اء، واالدع���اء بانه���م يوؤيدون توحي���د البالد 
العربية يف كتلة قوية متما�سكة، وهم الذين كانوا 
م���ن قبل يعار�س���ون هذه الفك���رة، خلوفهم من ان 
ي�س���كل قيام مثل تلك الكتلة قوة تهدد طريق الهند 
وتعرقل املوا�سالت االإمرباطورية وت�سيطر على 

منابع البرتول!
بالت���ودد، وامل�س���ايرة، حاول االجنلي���ز ان ياأمنوا 

عداء العرب، ويجعلوا من اخل�سم املرتقب �سديقا 
وحليفا، وكانوا يب�س���طون حكمه���م، او حمايتهم، 
او نفوذهم على الع���راق والكويت وخليج العرب 
انزل���وا  – حي���ث  االردن" وفل�س���طني  "و�س���رق 
اليهود تنفيذا لوعد بلفور. وكانوا يحتلون م�سر 
وال�س���ودان، ويتطلعون اىل �سوريا ولبنان حيث 
او�س���ك الزمام ان يفلت من الفرن�س���يني املنتدبني، 

بعد هزمية دولتهم امام اجليو�ش االملانية. 
يف تل���ك الظروف حملت موج���ات االأثر من لندن 
ت�س���ريحا لوزي���ر خارجي���ة بريطاني���ا العظم���ى، 
انط���وين ايدن، �س���دق الع���رب فح���واه وخدعوا 
به. ثم تبعه ت�س���ريح اخر، من الوزير نف�سه، متت 
ب���ه اللعبة التي ظن االجنليز انهم بها قد و�س���عوا 
ال�س���رق العرب���ي كل���ه يف جيبه���م، وان نفوذه���م 
بف�س���ل تل���ك اللعبة �س���يبقى، وحكمهم باال�س���تناد 

اليها �سيدوم! 

ت�سريحان بريطانيان! 
يف 29 ماي���و – اأي���ار �س���نة 1941، ق���ال انطوين 
ايدن وزير خارجية بريطانيا العظمى يف ت�سريح 

له ملخ�سه: 
وا�س���عة يف  العربي يخطو خطوات  العامل  " ان 
طري���ق الرق���ي، وقد اع���رب كثرون م���ن مفكرين 
العربي���ة  ال�س���عوب  حتق���ق  ان  يف  رغبته���م  ع���ن 
وحدة اعظم من الت���ي جتمعها االن، وهم يرجون 
ان ت�س���اعدهم بريطانيا العظم���ى يف حتقيق هذه 
االمني���ة، وحكوم���ة جالل���ة املل���ك ال ي�س���عها اال ان 
تعل���ن تاأييدها لهذه الرغبة. وت�س���اعد ا�س���دقاءنا 
لتنفي���ذ ذل���ك امل�س���روع متى ات�س���ح له���ا ان الراأي 

العام العربي بقوة ويريده!".
ويف 24 فرباير – �س���باط 1943، جاء الت�س���ريح 
الث���اين، فقد وجه يف جمل����ش العموم الربيطاين 
�س���وؤال اىل وزي���ر اخلارجي���ة ع���ن راأي احلكومة 
الربيطاني���ة يف اإن�س���اء احت���اد او حلف عربي يف 

ال�سرق االأدنى، فقال انطوين ايدن ما ملخ�سه: 
م���ن  قل���ت  كم���ا  �س���احب اجلالل���ة،  "ان حكوم���ة 
قب���ل، تنظ���ر بع���ني العط���ف اىل كل حرك���ة ترمي 
والثقافي���ة  االقت�س���ادية  الوح���دة  تعزي���ز  اىل 
وال�سيا�س���ية ب���ني الع���رب، ولك���ن ال ب���د ان تاأت���ي 
املب���ادرة من جانب العرب انف�س���هم، ويف و�س���عي 
ان اوؤكد، على كل حال، انه، حتى هذه ال�س���اعة، ال 
يوجد م�س���روع معني 
ميكن ان ينال موافقة 
التي  اجله���ات  جميع 

يعنيها االمر! " 
يف  هن���اك  يك���ن  ومل 
م�س���روع  الواق���ع 
من  املع���امل،  وا�س���ح 
و�سع جهة واحدة او 
اكرث من تلك اجلهات 
اليه���ا  ا�س���ار  الت���ي 
الربيط���اين  الوزي���ر 

يف ت�سريحه. 
.. ب���ل ان االت�س���االت 
ب���ني اقطاب الع���رب مل تكن بعد قد بداأت ب�س���ورة 

علنية �سريحة. 
وه���ذا ما اثر القي���ل والقال، مما الب���د من تربيره 
هنا، قبل ان نوا�سل �س���رد الق�سة املثرة – ق�سة 

اجلامعة العربية – اىل نهايتها. 
لعبة اجنليزية ف�سلت! 

اف�سح الت�سريحان اللذان افاد بهما انطوين ايدن 
املج���ال للقول ب���ان جامعة ال���دول العربي���ة، التي 
ا�س���فرت عنه���ا املباحثات التي تلت الت�س���ريحني، 
يف �س���نة 1945، ه���ي من �س���نع االجنلي���ز، وهذا 
ادع���اء ال يطابق احلقيق���ة وان كان يبدو، من احد 
وجوهه متما�س���يا مع الواق���ع، فقد اعلن االجنليز 
تاأييدهم مل�س���اعي اقطاب العرب يف �س���بيل ان�ساء 
كتل���ة عربي���ة، العتقادهم بان قيام ه���ذه الكتلة يف 
ال�س���رق العربي يجع���ل من الدول امل�س���رتكة فيها 
ادوات طيبة ت�س���تخدمها بريطانيا العظمى ح�سب 
اهوائها، خلدمة �سيا�ستها، واالبقاء على نفوذها، 
اي ان االجنلي���ز ارادوا ان يلعب���وا لعبة يخدمون 
بها انف�س���هم ويخدعون العرب، فا�س���تعملوا فكرة 
انه���ا حتولت اىل  "الوح���دة العربي���ة" التي قلنا 
امنية وعقيدة، وتظاهروا مب�سايرتها على امل ان 

ي�سروها يف اجلهة التي يريدون. 
وكان���ت له���م يف التاريخ �س���وابق م���ع العرب من 
ه���ذا القبيل، فقد �س���جعوا، الث���ورة العربية، على 
الدول���ة العثمانية يف �س���نة 1916، ثم ا�س���تقلوها 
مل�س���لحتهم، ومتكنوا من اقناع بع����ش املوؤرخني 
ليكتبوا ان تلك الثورة كانت من �س���نع االجنليز، 
وه���ي يف الواقع من �س���نع الع���رب، الذين ثاروا 
عل���ى الدولة العثمانية بعد اعدام احرارهم �س���نقا 

يف دم�سق وبروت، ويف �سيف 1916. 
ولعب���ة االجنلي���ز، الت���ي كان ت�س���ريح انط���وين 
اي���دن �س���عارا لها، جاءت لعب فا�س���لة، فقد انقادت 
له���ا اجلامع���ة العربي���ة يف ب���ادئ االم���ر انقي���ادا 
جزئي���ا، بفعل املن���اورات التي قام بها �س���نائعهم 
وحما�س���بوهم يف العوا�س���م العربي���ة، ثم جعلت 

تفلت منهم �س���يئا ف�س���يئًا، بف�س���ل ات�س���اع الوعي 
العرب���ي يف كل م���كان، وتعاظم ال�س���عور الوطني 
وتدفق���ه يف تظاهرات وثورات، وب�س���بب تواطوؤ 
االجنلي���ز م���ع اليه���ود وتنكره���م للع���رب يف كل 
منا�سبة، اىل ان حلت بهم وتوالت عليهم ال�سربات 
القا�س���ية، يف ثورة م�سر �سنة 1953، ويف حرب 
ال�س���وي�ش �س���نة 1956، ويف ثورة العراق �س���نة 

1958، ويف غرها من املنا�سبات. 
بحي���ث ان اجلامعة العربية، الت���ي اراد االجنليز 
ان يلعب���وا بها ويتالعبوا بكيانها، كانت هي التي 

اتخذتهم دمية تلهو بها. 
واجلامعة العربية االن الي�سيطر عليها، وال يوؤثر 
يف �سيا�س���تها، وال يوج���ه خطواته���ا، غر االرادة 
العربية اخلال�سة، وامل�س���لحة العربية امل�سرتكة، 

والقوة العربية ال�ساعدة. 

االت�ساالت االأوىل 
كان م���ا اعلن���ه انطوين اي���دن عن ه���زم بريطانيا 
العظم���ى عل���ى تاأيي���د رغب���ة الع���رب يف التكت���ل 
مفاجاأة للراأي العام يف البلدان العربية كلها. وقد 
�س���دقه بع�ش الزعماء عن ح�س���ن نية، كم�سطفى 
وتظاه���ر  امل�س���ري،  ال���وزراء  رئي����ش  النحا����ش 
بع�سهم بت�سديقه كنوري ال�سعيد رئي�ش الوزارة 
العراقية الذي كان على علم مبخططات ال�سيا�س���ة 
الربيطاني���ة، وقابل���ه بع�س���هم بامتعا����ش ولك���ن 
ب���دون التظاهر برف�س���ه واآث���ار كالم ابدى موجة 

من الت�ساوؤل يف �سوريا ولبنان. 
وتوىل م�س���طفى النحا�ش املبادرة اىل االت�س���ال 
باقط���اب البلدان ال�س���قيقة ملعرف���ة راأيهم وتكوين 

راأي خا�ش من ناحيته. 
وتنق���ل الر�س���ل ب���ني القاه���رة وبروت ودم�س���ق 
وي�س���رين االف�س���اح هنا بانني كنت واحدا منهم، 
وا�سفرت تنقالت الر�س���ل عن ترتيب زيارة بع�ش 
االقطاب للقاهرة، منهم ال�س���يخ ب�س���ارة اخلوري، 
ذل���ك  لبن���ان يف  الد�س���تورية يف  الكتل���ة  رئي����ش 
الوق���ت، وجميل مردم من زعم���اء الكتلة الوطنية 
يف �س���وريا، وبع���د االخذ وال���رد يف القاهرة، بني 
م�س���طفى النحا����ش والزائري���ن الكبرين وممثل 
حركة، فرن�س���ا احلرة، يف ال�س���رق، عادت احلياة 
النيابي���ة اىل �س���وريا ولبن���ان، وتولت العنا�س���ر 
الوطنية احلكم فيهما، وا�س���بح يف و�س���ع رئي�ش 
احلكومة امل�س���رية ان يبا�سر البحث يف مو�سوع 
التكتل العربي، او الوحدة العربية، مع ا�سخا�ش 
م�س���وؤولني يف البلدين ال�سقيقني، وكان يف خالل 
ات�ساله باثنني منهم قد تفاهم مبدئيًا على �سرورة 
التعاون بني م�س���ر و�س���وريا ولبنان اىل اق�س���ى 

حدود التعاون. 

مباحثات الوحدة 
بينما كانت االت�س���االت االأوىل دائرة بني القاهرة 

النحا����ش  م�س���طفى  با�س���ر  وب���روت،  ودم�س���ق 
التفاو����ش مع الدول العربية االخرى يف ال�س���رق 

االدنى، على الوجه االأتي: 
يف 30 يونيو – حزيران 1943، بداأت املباحثات 
مع وف���د العراق بريا�س���ة ن���وري ال�س���عيد رئي�ش 
الوزارة.. وكانت اطول مباحثات، فقد ا�س���تغرقت 
�س���ت جل�س���ات، كان ن���وري ال�س���عيد يف خالله���ا 
�س���ديد احلر�ش على ان يفر����ش اراءه ونظرياته 
يف ال�س���وؤون العربي���ة، وه���ي االراء التي ب�س���ط 
ال�سيا�س���ي العراق���ي املاك���ر معظمه���ا يف "الكتاب 
االزرق" الذي ا�س���دره يف اوائل احلرب، وانتهت 
امل�س���ري  الوفدي���ن  ب���ني  باالتف���اق  املحادث���ات 
والعراق���ي عل���ى خط���وط رئي�س���ية كانت ا�سا�س���ا 
للمباحثات التالية، ومثارا ملعار�س���ة �س���ديدة من 

بع�ش املتفاو�سني. 
ويف 27 اغ�س���ط�ش – اآب 1943، بداأت املباحثات 
م���ع وف���د اإم���ارة �س���رق االردن برئا�س���ة توفي���ق 
اأب���و اله���دى، رئي�ش ال���وزارة، وكانت اق�س���ر من 
املفاو�سات العراقية، امل�سرية،اداوؤها مل ي�ستغرق 
اكرث من ثالث جل�س���ات انتهت باالتفاق اأي�سا بني 
اجلانب���ني على نف����ش اخلط���وط الرئي�س���ية التي 

ا�سرنا اليها. 
ويف 11 اكتوب���ر – ت�س���رين االول 1943، ب���داأت 
املباحث���ات م���ع وف���د اململك���ة العربية ال�س���عودية 
يا�س���ني وكي���ل وزارة  ال�س���يخ يو�س���ف  برئا�س���ة 
اخلارجية، وقد ا�س���تغرقت اربع جل�س���ات وكانت 
معق���دة تخللته���ا االعرتا�س���ات والتحفظ���ات م���ن 
جانب الوفد ال�س���عودي، بالنظر اىل التناف�ش بني 
ال�سعوديني والها�سميني، الذي كان على اأ�سده يف 

ذلك الوقت. 
ويف 26 اكتوب���ر – ت�س���رين االول 1943، ب���داأت 
املباحث���ات م���ع وف���د �س���وريا برئا�س���ة �س���عد الله 
اجلابري رئي�ش الوزارة، وكان اجلانب ال�سوري 
مندفع���ا يف راأي���ه، متطرف���ا يف نظريت���ه، يريد ان 
ي�س���ابق الزم���ن وان يحق���ق التكت���ل العرب���ي يف 
ا�س���رع ما ميكن من الوقت لكي ي�س���ع الفرن�سيني 
املنتدبني يف �س���وريا امام االم���ر الواقع، وانتهت 
املباحثات بكيفية مر�س���ية بني الطرفني، وا�سبح 
حتت يد الوفد امل�س���ري الذي ت���وىل الدعوة اليها 
وادارتها، مادة كافية ملوا�سلة البحث يف مرحلته 
االخ���رة ون�س���و�ش �س���احلة لتك���ون م�س���روعا 
مل���ا ي�س���به معاه���دة حتالف وتع���اون ب���ني البلدان 

العربية. 
وقب���ل ان تبداأ املباحثات مع لبنان، حدثت مفاجاأة 
غرت جمرى احلوادث، واجلت موا�سلة البحث، 
 11 اللبناني���ة يف  رئي����ش احلكوم���ة  اعل���ن  فق���د 
ت�س���رين الثاين – نوفم���رب 1943 الغاء االنتداب 
الفرن�س���ي واعتب���ار لبنان دولة م�س���تقلة، فاقدمت 
ال�س���لطات الفرن�سية يف بروت على عمل طائ�ش. 
فاعتقل���ت رئي����ش اجلمهوري���ة ب�س���ارة اخلوري، 
ورئي�ش الوزارة ريا�ش ال�سلح وبع�ش الوزراء، 

والن���واب، ون�س���بت يف البالد ثورة ا�س���فرت بعد 
ع�س���رة ايام فقط ع���ن نتيجة كانت اي�س���ا مفاجاأة 
غر منتظ���رة، فقد افرج ع���ن املعتقلني، واعرتفت 
فرن�س���ا بح���ق لبن���ان يف تقري���ر امل�س���ر، واعترب 
ي���وم 22 نوفمرب، ت�س���رين الثاين عي���دا وطنيا – 
وتاأثر الو�سع كله يف ال�سرق االدنى بذلك احلادث 
التاريخي، الذي �سهل املهمة التي اخذتها احلكومة 
امل�س���رية على عاتقه���ا، يف اجناز م���ا كان ال يزال 

يو�سف بانه مباحثات الوحدة العربية!". 
ويف 2 يناي���ر – كان���ون الث���اين ب���داأت املباحثات 
مع الوفد اللبناين برئا�س���ة ريا�ش ال�سلح رئي�ش 
ال���وزارة وا�س���تغرقت ث���الث جل�س���ات فق���ط، وقد 
جتلى فيها اخلالف يف الراأي، بني الوفد اللبناين 
والوف���د ال�س���وري، يف بع����ش االم���ور الثانوية، 
ولكن رئي�ش الوزارة اللبنانية وعد بانه �سيت�سل 
بزميل���ه رئي����ش ال���وزارة ال�س���ورية ليتفاهم معه 

مبا�سرة على تلك االأمور. 
واخ���را، تباح���ث الوفد امل�س���ري يف 9 فرباير – 
�سباط 1944 مع وفد ميني برئا�سة ال�سيخ ح�سني 
الكب�سي  وا�ستغرقت املباحثات جل�ستني، وات�سح 
منه���ا ان االإمام يحيى ملك اليمن �س���يعد بالده يف 
ب���ادئ االأمر ع�س���وا م�س���تمعا ال ع�س���وا عامال يف 

الهيئة املزمع اإن�ساوؤها. 
عرف���ت  الت���ي  املباحث���ات  تك���ون  ه���ذا،  وعل���ى 
مبباحث���ات الوحدة العربية قد امتدت على ثمانية 
ا�سهر، ان�س���رفت بعدها الهيئة التي تكونت با�سم 
ال�س���يغة  العربي  للموؤمتر  التح�س���رية  "اللجنة 

النهائية!! اتفقت الوفود على تنفيذه. 
ومل يب���ق عل���ى قي���د احلي���اة الي���وم م���ن روؤ�س���اء 
الوفود الذين تولوا املفاو�س���ة با�س���م دولهم، غر 
م�س���طفى النحا����ش الذي دعا اىل تلك املفاو�س���ة، 
ومم���ا ي�س���رتعي النظر ان ثالثة منه���م قتلوا وهم 
ريا�ش ال�سلح ونوري ال�سعيد وح�سني الكب�سي، 

وواحدا انتح���ر وهو توفيق اب���و الهدى، واثنني 
فقط ماتا موتا طبيعيا، وهما �س���عد الله اجلابري 

ويو�سف يا�سني!

بروتوكول اال�سكندرية 
يف 25 �سبتمرب – اأيلول 1944، اجتمعت اللجنة 
التح�س���رية باالإ�سكندرية، وبعد مناوالت طويلة 
انته���ت يف 7 اكتوب���ر، ت�س���رين االول، اعلن قيام 
"جامع���ة الدول العربي���ة" مبوجب وثيقة عرفت 
با�سم "بروتوكول اال�س���كندرية" او "بروتوكول 
ق�س���ر انطونياد�ش" وهو الق�سر الذي عقدت فيه 

اجلل�سات واأعلنت منه النتيجة. 
وعلى هذا تكون املباحثات التي عرفت مبباحثات 
الوحدة العربية قد ا�س���فرت عن ان�ساء كتلة با�سم 
الوثيقة  على  العربية" وقد وقع  ال���دول  "جامعة 
الت���ي قام���ت مبوجبه���ا اجلامع���ة جمي���ع اع�س���اء 

الوفود التي ح�سرت جل�سة االعالن. 
وتن�ش مواد الربوتوكول على ان اجلامعة ت�س���م 
الدول العربية امل�س���تقلة وبه���ا ن�ش خا�ش بلبنان 
واحرتام ا�س���تقالله وحدوده. ون�سر اآخر خا�ش 

بفل�سطني و�سرورة �سيانة حقوق العرب فيها. 
والباق���ون عل���ى قي���د احلي���اة م���ن الذي���ن وقع���وا 

بروتوكول االإ�سكندرية هم: 
جنيب االزمتازي و�س���ربي الع�س���لي "�س���وريا"، 
�سليمان �سكر، "االردن"، ار�سد العمري "العراق"، 
مو�سى مبارك "لبنان"، م�سطفى النحا�ش وحممد 

�سالح الدين "م�سر". 
وقد قوب���ل اعالن قيام اجلامعة باال�س���كندرية يف 
7 اكتوبر، ت�س���رين االول 1944، بارتياح �س���امل 
يف البل���دان العربية كلها، ورحبت ال�س���حف بهذا 
احل���ادث وتناولته االو�س���اط الوطني���ة بالتعليق 

والتحليل. 
امل�سور / اآذار- 1964
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كانزمانكانزمان

�سر امللك الذي كان يتلعثم 
ح�سلت اآخر �ساعة على �سر جديد مل يذع قبل اليوم، 
ومل يعرف احد عنه �س���يئًا... انها ق�سة الرجل الذي 
عال���ج امللك ج���ورج من اللعثمة.. ه���ذا النق�ش الذي 
ظل يع���اين منه "دوق ي���ورك" االأمرين ط���وال اأيام 

حياته! 
ان "دوق ي���ورك" مل يولد ليكون ملكا على بريطانيا 
ومل يكن يحلم يف يوم من االأيام، بان ي�س���بح ملكا، 
ب���ل ومل يكن يرغب يف ان يكون كذلك.. و�س���تتوىل 
�س���فحات التاريخ وحدها ت�س���جيل ه���ذا اجلزء من 
حي���اة املل���ك الراحل.. ه���ذا م���ا �س���يكتبه التاريخ.. 
ام���ا تاري���خ ما �س���يهمله التاري���خ، فهو هذه الق�س���ة 
العجيب���ة.. الق�س���ة الت���ي ب���داأت يف مدين���ة ب���رث 
با�س���رتاليا منذ 28 عاما، فلواله���ا، رمبا مل يكن يف 
مق���دور املل���ك ان يقب���ل العر�ش وملا اأ�س���بحت امللكة 

اليزابيث ملكة على بريطانيا اليوم! 

االأم 
وتبداأ الق�سة يف عام 1924، عندما اأقامت بريطانيا 
معر�سها الكبر يف مدينة وميبلدون، ذلك املعر�ش 
ال���ذي جن���ح يف اجتذاب اأنظ���ار العامل كل���ه.. وكان 
"دوق ي���ورك" ق���د ت���زوج حديث���ًا من الفت���اة التي 
الطفول���ة  اع���وام  معه���ا  ام�س���ى  والت���ي  احبه���ا، 
ال�س���عيدة.. كان االمر وقته���ا قد بداأ يخطو خطوات 
وثي���دة يف احلي���اة العامة ولكنها خط���وات مرتددة 

بعيدة عن الثبات والهدوء! 
لقد ولد الدوق وولدت معه اللعثمة ذلك النق�ش الذي 
ظ���ل يعاين منه ويتاأمل االما نف�س���ية ال حد لها.. كان 
يتعذب عندما يجد نف�س���ه عاجزا من جمرد احلديث 
م���ع اي ان�س���ان، فم���ا بال���ك باخلطاب���ة! ان هات���ني 
امليزت���ني هما من اهم العوامل التي يجب ان تتوافر 
لكل رجل يندمج يف احلياة العامة، ولقد بداأ الدوق 

يندمج يف هذه احلياة.. ومن هنا بداأ يتعذب. 

ليلة �سعيدة 
ورمبا كانت هذه اجلملة الق�س���رة املقت�س���بة التي 
قالتها امللكة اليزابيث وهي طفلة �س���غرة، لنفر من 
ا�س���دقائها ابلغ ما قيل يف و�سف النق�ش الذي كان 
يعانيه �س���ديقها الدوق.. فقد قالت لهم ان: �سديقي 
ج���اء اإيل يوما يتمنى يل ليلة �س���عيدة، ولكنه وقف 
اأمامي وحاول ان يفتح فمه دون ان تخرج منه كلمة 

واحد! 
وح���دث عندم���ا كان "دوق ي���ورك" طالب���ا يف 

الكلي���ة احلربي���ة، ان تق���دم اليه اح���د زمالئه 
الطلبة و�س���األه، هل ت�س���تطيع ان تقول يل ما 
هو ن�س���ف الن�س���ف؟ قالها زميل الدوق دون 
ان ي���درك ان ال�س���اب امل�س���كني يع���اين م���ن 
اللعثم���ة، واراد ال���دوق ان يجي���ب، ولكنه 
فتح فمه دون ان يتكلم! وا�ساع الزميل يف 
اأرجاء املدر�س���ة كيف ان الدوق مل ي�ستطع 
االإجابة على �س���وؤال ب�سيط كهذا! وبداأت 
عب���ارات ال�س���خرية تنه���ال علي���ه من كل 

جانب! 

لعنة من ال�سماء 
باخلج���ل  ي�س���عر  ال���دوق  ب���داأ  ولق���د 
م���ن نف�س���ه فاآث���ر االنط���واء، وجتنب 
االخت���الط بالنا����ش، وبدى ع�س���بيا، 
فكان مي�س���ي �س���اعات طوال عاب�س���ا 

�س���اخطا تتجاذب���ه االأوه���ام.. وي���راوده ال�س���ك يف 
انه �س���يتغلب يف يوم من االأيام عل���ى هذه الظاهرة 
البغي�س���ة.. ه���ذه اللعن���ة الت���ي كان يوؤم���ن اميان���ا 

را�سخًا بان الله قد �سبها عليه! 
ولقد كان زواجه من هذه الفتاة التي ا�س���تطاعت ان 
تفهمه فهما دقيقا واأحبته بكل جارحة من جوارحها، 
والت���ي كان هو االآخر يبادلها احل���ب ويهيم بها كان 
زواج���ه ه���ذا اكرب معني له يف ه���ذه الفرتة احلرجة 

من فرتات حياته. 

القدر! 
ث���م بداأ القدر بعد ذلك يلع���ب دوره، ففي مدينة برث 
با�س���رتاليا، كان يعي����ش طبي���ب �س���اب ا�س���تطاع ان 
ي�س���ل اىل نتائ���ج فعال���ة يف عالج ه���ذا النق�ش بني 

اأطفال املدينة.. هو الطبيب "ليونيل لوج"! 
ويف عطل���ة عي���د امليالد من نف����ش العام ال���ذي اقيم 
في���ه معر�ش بريطاني���ا الكبر يف ومبيل���دون، قرر 
الدكت���ور "ليوني���ل" واح���د ا�س���دقائه ان ي�س���حبا 
عائلتيهما مل�ساهدة املعر�ش، وق�ساء ب�سعة ايام يف 

اجازة ق�سرة بني مدن بريطانيا. 
وو�س���ل الطبيب وزوجت���ه اىل لن���دن وكانت ثروة 
ليونيل كله���ا ال تتجاوز األفي جنيه اإ�س���رتليني هما 
كل م���ا ا�س���تطاع ان يجمع���ه م���ن مهنت���ه.. ومل يكن 
يعرف احدا يف هذه املدينة الكبرة التي كان العامل 
كل���ه يتح���دث عن ارتف���اع ا�س���عار املعي�س���ة فيها يف 
ذلك الوقت بالذات، وماكاد ي�س���تقر به املقام، حتى 
املدار����ش  ي���زور  ب���داأ 

ويعر����ش عليه���ا خدمات���ه من ع���الج النق����ش الذي 
يعاني���ه بع����ش االطفال ال�س���غار من اللعثم���ة اثناء 

حديثهم.. 
ومل مت����ش ف���رتة طويل���ة، حت���ى ع���رث عل���ى بع�ش 
الطلبة ال�س���غار امل�س���ابني بهذا املر�ش فبداأ ي�سرف 
عل���ى عالجه���م وا�س���تاأجر لنف�س���ه عيادة يف �س���ارع 

جاردنز". "بولتون  يف  "هاريل" ومنزال 
 

الطبيب ال�ساب! 
ومل مت�ش ب�سعة اأ�سابيع اأخرى، حتى كان الطبيب 
ال�ساب قد عدل عن العودة اىل ا�سرتاليا، وا�ستطاب 
االإقامة يف لندن، وحدث بعد ذلك ان قابل "ليونيل" 
ع���ددا من اأ�س���دقائه اال�س���رتاليني وكان���وا من ذوي 
النفوذ الذين ي�س���غلون مراكز مرموقة يف الدولة.. 
وكانت مقابلته لهوؤالء االأ�س���دقاء ه���ي بداية الدور 
ال���ذي لعبه القدر يف بريطانيا هذه املرة فقد كان من 
بينهم رجل ا�س���رتايل ما كاد يخرج من بيت الطبيب 
حت���ى فوجئ ب�س���ديق له م���ن رجال الب���الط امللكي 
يق���ول له وهو مهموم، ان���ه يف طريقه اىل الواليات 
املتح���دة لك���ي يبحث عن طبيب تخ�س����ش يف عالج 
ه���ذا النق�ش ال���ذي يعاين من���ه "دوق ي���ورك"، فقد 
اأ�سبحت حالة االأمر يف االأيام االأخرة ال حتتمل! 

وم�س���ى رج���ل الب���الط امللك���ي يق���ول: ول���و انن���ي 
�سخ�س���يا اعتق���د ان���ه لي�ش هن���اك امل يف �س���فائه.. 
لقد قرر ت�س���عة من االطباء االجنليز الذين فح�سوا 
حالته، وا�س���رفوا على عالجه، ان االأمل �سعيف يف 

عودته اىل حالته الطبيعية!" 
وقاطعه ال�سديق اال�سرتايل بقوله: "انني اعرف 
طبيب���ا و�س���ل اأخ���را من ا�س���رتاليا، 
ويب���دو يل انه رج���ل ماهر.. فلماذا ال 

جتربه!! 

جمهود �ساق! 
ويف الي���وم الت���ايل ذهب رج���ل البالط 
امللك���ي اىل عي���ادة الدكت���ور ليونيل يف 
�س���ارع "ه���اريل" وا�س���ر الي���ه بالرغب���ة 
امللكي���ة يف فح����ش حال���ة "دوق يورك"، 
وطل���ب "ليونيل" ان يرى الدوق اوال قبل 
ان يق���رر م���ا اذا كان �س���وف يتمك���ن م���ن 
عالج���ه ام ال، وطلب اي�س���ا ان ياأتي الدوق 

بنف�سه اىل عيادته! 
ويف 16 اأكتوب���ر من عام 1926 ذهب "دوق 

ي���ورك" اىل عي���ادة الدكت���ور "ليوني���ل" ودار ب���ني 
االثنني حديث طويل دام �ساعة ون�سف �ساعة، ولقد 
كانت مهمة �ساقة على الدوق امل�سكني الذي مل يتعود 
هذا احلديث الطويل، وعلى الدكتور الذي بذل جهدا 
كبرا لكي يقنعه باال�س���تمرار يف احلديث، وما كاد 
احلدي���ث الطوي���ل ينته���ي حت���ى خ���رج الطبيب من 
غرفته وقال : "�س���وف ي�سفى الدوق من هذه العلة" 
ث���م قال يخاطب ال���دوق: "ان ذلك ي�س���تلزم جمهودا 

م�سنيا من جانبك ويجب ان ت�ساعدين". 

7 اأ�سهر 
ولن���رتك الدكت���ور ليونيل يتح���دث بعد ذل���ك : "لقد 
دخ���ل ال���دوق اىل غرفت���ي انه �س���اب نحي���ل هادئ، 
تبدو على وجهه مظاهر التعب، ويف عينيه عالمات 
االإعياء ال�س���ديد وعندما خرج من غرفتي كان هناك 
ام���ل يداعب هاتني العينني املتعبتني.. هو االأمل يف 

ال�سفاء من هذه العلة!". 
وم�س���ت �س���بعة اأ�س���هر، وقف بعده���ا "دوق يورك" 
مبدين���ة  ا�س���رتاليا  يف  اجلدي���د  الربمل���ان  يفتت���ح 
"كان���ره" والق���ى خطاب العر����ش نائبا عن جاللة 

امللك والده ومل يتلعثم مرة واحدة! 
ت���رى م���اذا فعل���ت ه���ذه ال�س���هور ال�س���بعة يف علته 
وتلعثم���ه..! ه���ذا م���ا مل يعلمه ال�س���عب الربيطاين، 

وما مل ي�ستطع ان يكت�سفه اىل اليوم. 

�ساعة كل يوم! 
لق���د ظل "دوق ي���ورك" يذه���ب يومي���ا اىل الدكتور 
اأحيانا  اأحيانا ويف منزل���ه  "ليوني���ل" يف عيادت���ه 
اأخ���رى، حي���ث مي�س���ي �س���اعة كاملة يرك���ز فيها كل 
حوا�س���ه وجهوده مع الطبيب ال�ساب الذي مل يدخر 
جهدا يف �س���بيل �سفائه.. وكانا يخرجان من الغرفة 
التي احتوتهما طوال هذه املدة من �س���باح كل يوم 
خالل �س���بعة اأ�س���هر كامل���ة، وقد ت�س���بب العرق من 
جبينيهما، وبدت مظاهر االإعياء والتعب وا�س���حة 
عل���ى وجهيهم���ا! مل ين�س���رف ال���دوق اىل ق�س���ره، 
لكن مي�س���ي �س���اعة اأخ���رى او �س���اعتني يف جمهود 

متوا�سل وهكذا! 

حكمة نابليون 
ويف خالل هذه الفرتة الطويلة، كان هناك �س���خ�ش 
واح���د ي�س���تمد من���ه ال���دوق ال�س���جاعة واملثابرة.. 
ه���و زوجته الوفي���ة التي فهمت���ه واأحبت���ه فذللت له 
ال�سعاب وعاد "دوق يورك" من كانربه بعد افتتاح 
الربمل���ان اال�س���رتايل، ولكنه كان اليزال يخ�س���ى ان 
تع���اوده، ه���ذه اللعثمة م���ن جديد، لهذا ا�س���تمر يف 
متابعة العالج واملواظب���ة على النظام الدقيق الذي 
و�س���عه له طبيبه املخل�ش، ومل�ش "ليونيل" �س���عور 
اخلوف الذي كان ينتاب الدوق امل�س���كني.. اخلوف 
م���ن ان تعود اليه ه���ذه الظاهرة م���رة اأخرى، فكان 
يالزمه دائما وي�س���ر مع���ه على بعد خطوات يف كل 
مكان.. بحيث ي�ستطيع الدوق ان يراه وي�ستمد منه 
ال�سجاعة والثقة بالنف�ش.. لقد كان "ليونيل" دائما 

هناك. 
وعل���ى بع���د خطوات اأخ���رى كانت جتل����ش الزوجة 
الوفي���ة وتنظ���ر اإليه دائم���ا وعلى وجهها ابت�س���امة 
�س���عيدة، كانت بالن�س���بة للدوق امل�س���كني هي الق�ش 
الذي ي�س���يء له الن���ور ويدفعه دائم���ا اىل االعتداد 

بنف�سه والثقة بنجاحه. 

اجل����يل/ اآذار- 1956 اآخر �ساعة/  �سباط- 1952

جن اأحمر على �سكل طفلة! 
لي�ش على ال�سا�س���ة فقط.. واإمن���ا يف البيت.. 

وال�سارع.. واال�ستديو.. وكل مكان.. 
اإن اأمه���ا تق���ول عنها اإنه���ا كنقط���ة الزئبق.. ال 
ميكن االإم�س���اك بها اأبدا.. جت���ري.. وترمح.. 
وتقف���ز.. وترق�ش.. وال تكف عن الكالم.. وال 

تتوقف عن معاك�سة خلق الله.. 
ا�سمها لبلبة.. وكانت يف اخلام�سة من عمرها 
عندم���ا راآه���ا جربيل تلحم���ي يف حفلة اأقيمت 
باالوب���رج.. وليلته���ا فازت باجلائ���زة االأوىل 
يف م�س���ابقة اأقيمت لله���واة.. فقرر تلحمي ان 
يختارها لال�س���طالع بدور يف فيلم "حبيبتي 
�سو�س���و".. وبعد ذلك بداأت تواجه اجلماهر 

على امل�سرح.. 
وا�س���تطاعت الطفلة ذات االأعوام اخلم�سة ان 
تلم���ع وتتاأل���ق وكان الف�س���ل لنف����ش حركاتها 
الت���ي كان���ت تفعله���ا يف البيت وال�س���ارع على 

�س���بيل "ال�س���قاوة".. عمرها االآن 12 �س���نة.. 
ووزنه���ا 40 كيلوغرام���ا  وطوله���ا م���رت و30 
�س���م.. ومع ذلك فهي تتحدث عن احلب بتفكر 
الكب���ار.. فتقول انه حالة ه�س���ترية ال ي�س���األ 

فيها ال�سخ�ش عن ت�سرفاته.. 
فاحل���ب مر����ش عق���ل بح���ت.. يرتك االإن�س���ان 
فري�س���ة لالأوه���ام ويبتعد به ع���ن الواقع الذي 
يعي����ش في���ه العق���الء.. فينته���ي ب���ه االأمر اىل 
م�ست�س���فى االأمرا�ش العقلية.. او باإلقاء نف�سه 
من مبنى املجمع.. وت�س���يف لبلبة انها تعرف 
ع���ددا من الع�س���اق انتهى بهم احل���ب اىل هذه 

وتتكل���م  عنه���م احلال���ة.. 
لبلب���ة وه���ي 

مت�س���م�ش ب�س���فتيها وكتفه���ا قائلة: م�س���اكني 
كانوا جمانني.. 

وتقول لبلبة انها �س���وف ت�س���تفيد من جتارب 
الغر ولن تقع يف احلب اأبدا اال الأ�سباب قوية 
ج���دا خارجة ع���ن اإرادتها.. وبع���د عمر طويل 
الأنه���ا ال ت���زال "نون���و".. وه���ي ال ترج���و من 
الق���در اأكرث من ان "يلط���ف" بها اإذا وقعت يف 

هذا اجلنون.. 
ولبلب���ة قامو�ش فتى.. متث���ل وترق�ش رومبا 
وتلق���ي  وبالي���ه.  وبل���دي  ومامب���و  و�س���امبا 
منلوج���ات وتقل���د عبد العزيز حمم���ود وفريد 

االأطر�ش وعبد احلليم حافظ وعبد الوهاب. 
اأق�س���ى اأمانيها يف احلياة ان تكرب ب�س���رعة.. 
لتاأجر مكان نعيمة عاكف.. ولتعرف الدنيا.. 
وتتفرج على الذين �س���يذهبون اىل م�ست�سفى 
االأمرا�ش العقلية ومبنى املجمع.. ب�سببها 

هذه املرة! 
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كانزمانكانزمان

االثنني- الفكاهة والكواكب
 اأيلول- 1934

 وم���ا كدت اأج���د نف�سي يف عر����ش الطريق 
حت���ى اأ�سب���ت فج���اأة بفق���دان ذاكرتي، ومل 
اعد ادري عن نف�س���ي �سيئا وانق�ست ثالثة 
اأي���ام وان���ا ال اع���رف يل ا�س���ما وال منزال.. 
وكل م���ا اذك���ره ان ه���ذه احلال���ة الغريب���ة 
انتابتن���ي يف ي���وم اجلمعة، وظلل���ت اأهيم 
يف واد م���ن التي���ه والغي���ب دون ان ادري 
عن حقيقة نف�س���ي �س���يئًا حتى يوم االثنني، 
اإذ تنبه���ت اىل اين جال����ش ف���وق مقع���د يف 
حديقة باتري بنيويورك، وانا ارتدي ثيابا 
غ���ر ثيابي الت���ي خرجت بها من امل�س���رح، 
ومرت اأثناء ذلك فت���اة جميلة هيفاء، فخيل 
ايل اين اعرفها، ونه�ست اريد اللحاق بها، 
ويف ه���ذه اللحظة فقط ع���ادت ايل ذاكرتي 
املفق���ودة، واأخذت ا�س���تعيد ما حدث يل يف 
االأي���ام الثالثة املا�س���ية كما ي�س���تعيد املرء 

حلما رهيبا غريبًا. 
تذك���رت اين عقب خروجي من امل�س���رح يف 
يوم اجلمعة �سرت يف الطريق على غر هدي 
حتى و�س���لت اىل �ساطئ البحر، فاأح�س�ست 
ب�سعور غريب يدفعني اىل ان القي بنف�سي 
يف امل���اء، وبينما انا اأهم بتنفيذ ذلك قابلني 
رج���ل رث الثي���اب، كثي���ف �س���عر اللحي���ة، 
تبدو على �س���يماته اإمارات ال�سر واالإجرام 
ف�س���األني اأين اق�س���د، فاأخربت���ه، باين اأريد 
ان انزل اىل املاء. وعندئذ انفرجت �س���فتاه 
عن اأ�سنان قذرة وملعت عيناه بربيق غريب 
وقال يل: "خ�سارة يا عزيزي ان تنزل املاء 
بهذه املالب�ش النظيفة، هاتها وا�ستبدل بها 

مالب�سي". 
ومن غر ان ابدي اية معار�س���ة ا�س���تبدلت 
مالب�س���ي النظيف���ة مبالب�ش الل����ش القذرة 
واأعطيت���ه كي�ش نقودي ال���ذي كان يحتوي 
على ثالثني رياال و�س���ار الل�ش يف طريقه.. 
و�س���رت يف طريق���ي نح���و امل���اء. وبينم���ا 
انا اأو�س���ك ان القي بنف�س���ي اليه ام�س���ك بي 
رجل عجوز قد ابي�ش �س���عر راأ�سه ور�سمت 
االأع���وام واخلط���وب على وجهه غ�س���ونها 

وجتاعيدها. 
قال ب�سوت جميل حنون: "اأية فعلة �سنيعة 
تري���د االإق���دام عليها ي���ا بني؟ مل���اذا تريد ان 
متوت غريقا؟ هل �س���قت ذرعا باحلياة؟ امل 
تفك���ر يف ان���ك بعملك هذا امنا تغ�س���ب الله 
تعاىل.. اخربين ما ا�سمك ومن اأين جئت" 
وملا اخربته باين ال اعرف يل ا�سما وال منزال 
هز راأ�سه، وربت بيده على كتفي وقال: "ال 
علي���ك يا بني" هيا معي اىل منزيل لنتناول 

فنجانا من ال�ساي ولت�سرتيح قليال".
�س���رت مع الرجل العجوز كما ي�سر الطفل 
م���ع اأبيه را�س���يا �س���اغرا، واأخذنا نخرتق 

�سوارع 
�س���يقة 

ب���ا  و ر د و
حتى  ق���ذرة 

اىل  و�س���لنا 
�س���غر  زق���اق 

منزله،  باب  فطرق 
تل���ك  لن���ا  ففتح���ت 

الفت���اة اجلميلة الهيفاء 
الت���ي اع���ادت يل روؤيته���ا 

يف "حديق���ة باتري" ذاكرتي 
املفقودة..! 

ا�س���تقبلتنا بابت�س���امة بريئ���ة فاتنة، 
ومل تظهر اية ده�سة او ا�ستغراب لروؤيتي، 
كم���ا لو كانت متعودة زيارة الغرباء امثايل 
وكان املن���زل يحتوي على غرفتني كبرتني 
ي���دل اثاثهما عل���ى الفقر والع���وز، ولكنهما 
كانتا نظيفتني قد اح�سن ترتيبهما وجل�ست 
يف كر�سي كبر، وا�سرعت الفتاة فاح�سرت 
يل قه���وة وطعام���ا، وانا ال اذك���ر متاما اين 
راأيت طول حيات���ي وجها اجمل واطهر من 

وجه هذه الفتاة. 
وبع���د ان اكملت و�س���ربت القهوة جل�س���ت 
الفت���اة اىل جانب���ي تخي���ط بع����ش الثياب، 
وجل�ش الرجل العجوز امامي يحدثني عن 

نف�سه. 
ق���ال: انه كانت له زوج���ة جميلة يحبها اىل 
ح���د العب���ادة والتقدي����ش وان ه���ذا احل���ب 
كان �س���ببا يف جناح���ه يف حيات���ه فح�س���ل 
على ما كان يبغي من مال و�س���هرة، وبينما 
ه���و يف اوج جم���ده و�س���هرته اكت�س���ف ان 
زوجته تخونه مع رجل اآخرّ، واكت�س���ف ان 
اأ�سدقاءه ي�س���ادقونه ريثما ي�سلفهم نقودا 
وينف���ق عليهم ب�س���خاء.. وعندئ���ذ ثار على 
الدنيا وعل���ى اللئام الذي���ن ميالأونها فطلق 
�سهرته وتخلى عن ثروته و�سحق قلبه حتى 
ق�س���ى على حبه وترك زوجته وا�س���دقاءه 
واخوانه واقام م���ع ابنته الوحيدة يف ذلك 

املنزل ال�سغر يف عزلة عن النا�ش! 
و�س���عدت النظ���ر يف وج���ه الرج���ل وابنته 
فوجدت عل���ى وجهيهم���ا اإمارات ال�س���عادة 

احلق والهدوء واالطمئنان. 
وكانت الفتاة خالل حديث اأبيها تهز راأ�سها 
مبت�سمة ما بني حني واآخر، كاأنها توؤكد على 

قوله 
وتوافقه 

على اآرائه.
ومن���ت يف ه���ذه 
عميق���ا،  نوم���ا  الليل���ة 
ظه���ر  يف  اال  ا�س���تيقظ  ومل 
اليوم التايل واذكر اين افتتنت بتلك الفتاة 
وازددت �سغفا بها، حتى اين عندما نه�ست 
الآوي اىل فرا�س���ي يف الليلة الثانية تقدمت 

اليها وطلبت منها ان تقبلني قبلة امل�ساء!
مل اأتع���ود مث���ل ذلك م���ن قب���ل، ولكني كنت 
حينذاك �سخ�س���ا اآخر ومل ترتدد الفتاة يف 
اإجابة طلبي، فنه�ست وطبعت على جبيني 
قبلة طاهرة.. و�سعرت يف تلك الليلة بان يل 
جناحني، واين اطر بهما يف جو كله هدوء 
ونور و�س���عادة ول�س���ت ادري ما حدث بعد 
ذل���ك، ولكن الذي اذكره اين وجدت نف�س���ي 
قب���ل ظهر ي���وم االثنني جال�س���ا عل���ى مقعد 
يف حديق���ة "بات���ري"، وان ذاكرت���ي عادت 
ايل عل���ى اثر وقوع نظري على فتاة ت�س���به 
تلك الت���ي اآواين اأبوها عنده���ا فلما هممت 

باللحاق بها فقدتها و�سط اجلماهر! 
ام���ا من ه���و ذلك الرج���ل العج���وز احلكيم، 
وم���ن ه���ي فتات���ه، ويف اي زقاق او �س���ارع 
ي�سكنان، فهذا ما حاولت معرفته عبثا، كان 

ذلك يف عام 1939. 
ولك���ن يخي���ل اإيل ان���ه ح���دث يف االأم����ش 

فقط.. 

كالرك جابل 

�أيام  ثالث��ة 
لي�س��ت من 

حياتي 
بقلم كالرك جابل 

ع��ام  يف  ذل��ك  كان 
حينذاك  وكنت   1939
يف  بالتمثي��ل  ا�س��تغل 
احد م�سارح نيويورك 
وكان��ت الرواي��ة التي 
نقوم بعمل "بروفاتها" 
حول  حوادثها  ت��دور 
�س��جني يري��د الف��رار 
وق��د  �س��جنه،  م��ن 
عه��دوا اىل يف متثي��ل 

دور هذا ال�سجني. 
بانقبا�ش  واأح�س�س��ت 
نف�س��ي،  يف  غري��ب 
يف  �سدي��د  و�سي��ق 
اإيل  وخي��ل  �س��دري، 
اإين �سج��ني حق��ًا، وان 
الف��رار  الب��د يل م��ن 
م��ن ذل��ك اجل��و الذي 
اعي�ش في��ه وانتهزت 
اال�سرتاح��ة،  ف��رتة 
فخرج��ت م��ن امل�سرح 

كاملجنون،

طبعت  مبطابع موؤ�س�سة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني
----------------

خ�ال�د خ�سري

�سكرتري التحرير
-------------------------

رفعة عبد الرزاق

رئي�ش التحرير التنفيذي
-------------------------

عل��ي ح�س��ني

WWW. almadasupplements.com

رئيس مجلس االدارة 
رئيس التحرير

فخري كريم

رئي�ش جمل�ش االإدارة
رئي�ش التحرير 
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