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باالعق ��اب (يف تل ��ك الف�ت�رة كان جم ��ال
يدخن ثالث علب دخان يوميا).
وفيم ��ا نح ��ن ننتظ ��ر ،دخل علين ��ا طفل ال
يتجاوز عمره الرابعة او اخلام�س ��ة ،لعله
خال ��د او �ش ��قيقه اال�ص ��غر ،وكان يرتدي
مالب�س ��ه الداخلية ،ولكنه مل ميكث طويال
اذ جاءت اخلادم ��ة فاخذته من يده خارج
الغرفة.
ومل مت� ��ض دقائق حتى دخل علينا �ش ��اب
عري� ��ض املنكب�ي�ن ،طويل القام ��ة ،يرتدي
قمي�ص� � ًا �أبي�ض وبنطلونا رماديا ،ا�س ��ود
ال�شعر ،ا�س ��مر الوجه ،وهب وجيه اباظه
واقفا معرفا :جمال عبد الن�صر.

"�إبراهيم طلعت عاوز
يغلبني بطيبة قلبي
و 50راجل ..هو بيظهر
ما بيعرف�ش جمال عبد
النا�صر"
�سمعت خرب �إقالة حممد
جنيب يف مكتب الزعيم
اخلالد
البطل الذي ملأ حياتنا
بالآمال ،ملأها� ،أي�ض ًا،
بالذكريات .ذكريات
تتعدى اللقاء بني
اال�شخا�ص اىل اللقاء مع
التاريخ .فمهما حاول
الواحد منا ان ي�ستجمع
ذكريات تلك الدقائق
التي �أتيح له فيها ان
يلقى البطل اخلالد ،او ان
يتحدث �إليه ،فانه يجد
ذكريات اخرى تطغي
عليها.
ذك ��رى ذل ��ك ال�ص ��وت ال ��ذي ه ��در يف
اال�س ��كندرية ،ي ��وم اطل ��ق علي ��ه الن ��ار،
�ص ��ارخ ًا":كل واح ��د منك ��م جم ��ال عب ��د
النا�ص ��ر" ،فكان ��ت والدة بط ��ل .وذك ��رى
تلك ال�ضحكة التي هزت م�شاعر كل عربي
بل كل ان�س ��ان يف العامل الثالث – وهزت
�آخر معاقل االمرباطوريات – يوم ،اعلن
ت�أميم القناة� ،صافعا – الول مرة منذ �ألف
عام – اخلد اال�ستعماري امل�صعر.
وذك ��رى ال�ص ��مود يف وج ��ه الع ��دوان
وال�ص ��وت الذي راح يه ��در من فوق منرب
جامع االزهر�":سنحارب� ،سنحارب"!
وذك ��رى و�ص ��وله اىل دم�ش ��ق ،وخروجه
عل ��ى �ش ��رفة ق�ص ��ر ال�ض ��يافة لتحي ��ة
اجلماهري العربية التي راحت تتطلع اليه
كما مل تتطلع العرب اىل ان�سان منذ �صالح
الدين ،بل رمبا منذ اخللفاء الرا�شدين.
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وذك ��رى ذين ��ك اليومني اال�س ��ودين :يوم
االنف�ص ��ال وي ��وم نك�س ��ة  ،1967عندم ��ا
كان كل عرب ��ي يتطل ��ع الي ��ه وه ��و يعاين
م�ش ��يئة القدر ،ويف قلبه يت�صارع االميان
والهلع.
ذكري ��ات ..بل �س ��اعات خال ��دة ،يكفي اي
واحد من الذين عا�ش ��وا تلك اال�س ��طورة،
ان يغم� ��ض عينيه حلظة لكي ي�س ��تعيدها
حي ��ة ،وت�ت�راءى يف خميلته �ص ��ورة ذلك
امل ��ارد اال�س ��مر ،بابت�س ��امته احلبيب ��ة،
وعينيه اللتني ت�شعان ذكاء وطيبة.
ذكريات� ،س ��وف يح�س ��دنا عليه ��ا اوالدنا
واحفادن ��ا من بعدنا� ،أي ��ن منها الذكريات
اخلا�صة التي �سنتحدث عنها؟!
* لقاء يف من�شية البكري
كان ذل ��ك يف �ص ��يف ع ��ام  .1954مل

يك ��ن قد م�ض ��ى عل ��ى ثورة � 1952س ��وى
�س ��نتني ..كان جم ��ال عب ��د النا�ص ��ر نائب ًا
لرئي�س ال ��وزراء ،وحممد جنيب رئي�س ��ا
للجمهوري ��ة وال ��وزارة ،ولك ��ن الدوائ ��ر
ال�سيا�س ��ية وال�ص ��حافية كان ��ت ق ��د بد�أت
تع ��رف من ه ��و رئي�س ال�ض ��باط االحرار
احلقيق ��ي ،وم ��ن ه ��و احلاك ��م الفعلي يف
القاهرة.
وكان ��ت الث ��ورة امل�ص ��رية يف اول عه ��د
لقائها مع ال�صحافيني وال�سيا�سيني العرب
واللبنانيني ،يتوىل ذلك (ال�ص ��اغ) �صالح
�سامل ،وزير االر�شاد القومي ،رحمه الله،
وقاد اجلناح وجيه اباظه ،و(ال�صاغ) عبد
القادر حامت.
وكن ��ا ثالثة زم�ل�اء ،جمعتنا ال�ص ��دفة يف
القاه ��رة :فريد ابي �ش ��هال وحمم ��د بديع
�س ��ربيه وانا ،ف�س� ��ألنا ان جنتم ��ع بجمال

عبد النا�ص ��ر ،بعدما كنا ،ك�سائر املراقبني
وال�ص ��حافيني ،ق ��د بد�أنا ن�س ��مع بانه هو
القائد الفعلي للثورة.
ويف ال�س ��اعة الثامنة �صباحا ،جاء وجيه
�أباظ ��ه يحملن ��ا اىل من ��زل نائ ��ب رئي� ��س
ال ��وزراء ،البكبا�ش ��ي جمال عبد النا�ص ��ر
يف من�شية البكري.
املن ��زل نف�س ��ه الذي ظ ��ل الرئي� ��س اخلالد
مقيم ��ا فيه حتى �آخر حياته ،ولكن قبل ان
ت�ضاف اليه الغرف اجلديدة ،بعد انتخابه
لرئا�سة اجلمهورية .وهو منزل عادي ،ذو
طبقة واحدة ،امامه حديقة �صغرية.
دخلنا ،على ما اذكر غرفة �صغرية حتتوي
على مكتب �صغري وب�ضع مقاعد ،كل �شيء
كان يدل على انها كانت م�سرح اجتماع مل
ينت ��ه اال من ��ذ �س ��اعات :ال�أوراق وامللفات
عل ��ى املكتب ،ومنف�ض ��ة ال�س ��جائر املليئة

* البندقية ..وال�صورة
للوهل ��ة االوىل ده�ش ��ت له ��ذه الب�س ��اطة
(وفيما بعد �أدركت ان هذه الب�ساطة كانت
م ��ن �أهم ا�س ��باب تعل ��ق االن�س ��ان العربي
بجمال عبد النا�ص ��ر ،النه ر�أى فيه ان�سانا
قريب� � ًا منه ،مبالحمه و"�ش ��عبيته"وبعده
ع ��ن التكلف) .فالرجل الذي يحكم م�ص ��ر،
ال يت�صرف وك�أنه ميثل دورا ،والي�شعرك
انك امام رئي�س او حاكم.
رج ��ل ي�س ��تقبلك يف منزل ��ه املتوا�ض ��ع،
بقمي� ��ص �ص ��يفي ابي�ض ،ويتب�س ��م وهو
يحييك ،ف�شعر بانك امام ان�سان متوا�ضع
حيي ،ال امام رجل يحكم م�صر اي يجل�س
على عر�ش الفراعنة و�صالح الدين.
و�ش ��اهد امل�ص ��ور معن ��ا ،فقال� :ض ��روري
ال�صور؟!
واجاب فريد ابو �ش ��هال ،عل ��ى ما اذكر ان
ال�ص ��ورة بالن�س ��بة اىل ال�ص ��حايف ه ��ي
كالبندقية بالن�س ��بة اىل اجلندي فابت�سم،
رحمه الله ،وقال:
" -يطي ��ب .م ��ا ت ��روح تلب� ��س جاكي ��ت
وكرافاته"..
قاله ��ا بكل ب�س ��اطة ودون تكلف او ت�أفف،
وغ ��اب دقيقت�ي�ن ثم ع ��اد مرتدي ��ا جاكيت
بي�ض ��اء وكرافات خ�ض ��راء وبي�ضاء على
ما �أذكر.
وجل�س ��نا يف ال�ص ��الون (ال ��ذي �ص ��ار
ي�ض ��ع على رف ��وف املدف� ��أة في ��ه ،فيم بعد
�ص ��ور زعماء الع ��امل املهداة الي ��ه) .ودار
احلديث حول ال�سيا�سة ولبنان و�سوريا.
واالخوان امل�سلمني.
والتفت نحوي وقال:
 -ازاي االخ �ص�ل�اح! (وكان يق�ص ��د

ال�ص ��اغ �ص�ل�اح �س ��امل وزير االر�شاد
القوم ��ي ال ��ذي كان ��ت تربطن ��ي ب ��ه
�ص ��داقة �شخ�ص ��ية وكان يخ�ص ��ني
بت�ص ��ريحات خا�ص ��ة يهاج ��م فيه ��ا
بع�ض االنظمة العربية).
و�أدرك ��ت ان ��ه عل ��م بت�ص ��ريح اعط ��اه يل
�صالح �سامل يف امل�ساء الفائت وهاجم فيه
احلكومة ال�سورية ..فقلت:
 الت�ص ��ريح مل ابع ��ث ب ��ه بع ��د لب�ي�روتفابت�سم وقال:
 هو �صالح ،ع�صبي �شوي ،وانت بتثريهع ��ن طري ��ق تذكريه مب ��ا يق ��ال ويكتب –
طبعا ده �شغلتك".
ودارت االحادي ��ث وكنت امتلى يف وجهه
العجيبتي اللون.
اال�سمر وعينيه
ّ
* فل�سفة الثورة
كان ق ��د �س ��بق يل بالرغ ��م من انن ��ي كنت
يف بداي ��ة حيات ��ي ال�ص ��حافية ،ان قابلت
عدد ًا من الر�ؤ�ساء والزعماء وال�سيا�سيني
الع ��رب .وكن ��ت ا�ش ��عر ،م ��ع معظمه ��م
بانهم"ميثل ��ون"�أي انهم"ي�ض ��ربون
ب ��وزات" ،او يتحدث ��ون بلهج ��ة نحوية،
وك�أنه ��م يخطب ��ون ام ��ام جماه�ي�ر او
يكذبون..
والول م ��رة �ش ��عرت انن ��ي �أم ��ام
ان�س ��ان"طبيعي"وحاكم"غري ع ��ادي"اي
امام زعيم ثورة ،ال يرفع �صوته وال يتكلم
بلهجة خطابية وال ير�سل ت�صريحا بر�سم
اال�ستهالك.
ولكن وراء هذا الهدوء ،بل ذلك التوا�ضع
واكاداقول ذلك احلياء ،كنت ا�ش ��عر بقوة
هائل ��ة ،وبطاق ��ة جب ��ارة ،ه ��ي مزي ��ج من
الثق ��ة بالنف� ��س ،واالميان بالق�ض ��ية التي
يعمل من �أجلها ،اميانا عميقا و�صامتا.
كان كتاب"فل�س ��فة الث ��ورة" ،ق ��د خ ��رج،
لتوه ،من املطبعة ،والحظت حر�ص ��ه على
ان يهدين ��ا الكتاب موقع ��ا منه ،وطلب من
احدنا قلم احلرب ،وهو يقول مداعبا:
 بالطبع ،حاملني قلم!* ابراهي��م طلع��ت ..وطيب��ة
قلب نا�صر
وبينما نحن ن�س ��تمتع بحديثه ،دخل عبد
احلكيم عامر و�ض ��ابط �آخر ،ثم رن جر�س
الهات ��ف .وتطلعن ��ا اىل وج ��ه جم ��ال عبد

النا�ص ��ر وه ��و ي�س ��تمع ويه ��ز
ر�أ�س ��ه ،والحظنا ابت�سامة ع�صبية ترت�سم
على �شفتيه.
وم ��ا ان انتهت املخاب ��رة وكانت طويلة،
حتى التفت الينا وقال:
 لقد القوا القب�ض على ابراهيم طلعت.(كان رئي�س اجلهاز ال�س ��ري يف جماعة
االخوان امل�س ��لمني وق ��د حوكم وحكم
فيما بعد).
وهز ر�أ�س ��ه وقال بلهج ��ة ميتزج فيها
االمل باملرارة:
 ه ��ل عرفت ��م م ��ا ق ��ال طلع ��ت عن ��دالقب�ض عليه؟
ومل ينتظ ��ر جوابنا ،بالطبع ،وتابع
قائ ًال:
 �س� ��ألوه ،بعد القاء القب�ض عليه،ازاي انت كنت ناوي ت�س ��تويل على
احلك ��م؟ ف�أج ��اب :انو اخلطة كانتتق�ض ��ي
بان يرتدي خم�س ��ون ع�ضو ًا من املنظمة،
لبا� ��س البولي� ��س ،وان يدخل ��وا مبن ��ى
رئا�سة الوزارة الحتالله.
ومل ��ا قي ��ل ل ��ه ،ان يف رئا�س ��ة ال ��وزارة
حر�س ��ا قادر ًا على الدفاع ق ��ال :انا معتمد
عل ��ى جمال عبد النا�ص ��ر ،هو ملا ي�ش ��وف
احلر�س م�شتبك مع االخوان ،حريق قلبو
وي�ستقيل!؟"
و�إبت�سم جمال عبد النا�صر والتفت الينا،
وقد ملعت عيناه وقال:
 يعن ��ي ه ��و معتم ��د عل ��ى طبيع ��ة قلبي!طي ��ب ما ه ��ي طيب ��ة القل ��ب لها ح ��دوده!
يعني ع ��اوزين اترك ��ه يقيلني بخم�س�ي�ن
راجل ..وانا بتفرج عليه! والله ..كوي�سه
دي! ه ��و بيظهر م ��ا بيعرف�ش جم ��ال عبد
النا�صر."..
وكانت اللحظة الوحيدة التي ظهرت عليه
فيها عالمت االنفع ��ال .وكان ذلك طبيعيا،
فاالن�سان ،مهما كان جبارا وقوي االميان
واالع�ص ��اب ،ال ميك ��ن اال ان ينفع ��ل ولو
ثانية ،ازاء خ�ب�ر اعتقال الرجل الذي كان
ينوي اغتياله.
* الرك�ض خلف الدوائر
خرج ��ت ،يومذاك ،من البيت الذي مل يكن
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ان جم ��ال عب ��د النا�ص ��ر ،اذا م ��ا قي�ض له
ان ينجح يف ثورته� ،س ��وف يغري جمرى
ت�أريخ هذا ال�شرق".
مل يك ��ن هنالك م ��ن مربر ،بالفع ��ل ،الكتب
ما كتبت ،ف�ل�ا االحاديث املتبادلة – وكان
الزمي�ل�ان �أبي �ش ��هال و�س ��ربيه �ش ��اهدين
– وال ت�صريح معني او كلمة او عبارة،
جعلتن ��ي اكتب م ��ا كتبت ،ولكنه �ش ��عور
عميق واح�س ��ا�س غريب بانني امام رجل
ال كغ�ي�ره من الرجال ..ه ��و الذي جعلني
ا�صبح"نا�صريا"منذ ال�ساعة االوىل التي
اجتمعت فيها بجمال عبد النا�صر..

مي ��ر بب ��ايل ان ��ه �سي�ص ��بح ،يوما ،قبلة
انظ ��ار مائ ��ة ملي ��ون عرب ��ي ،و�أن ��ا مفعم
القلب بهذا اللقاء .مل اكن قد غزت بحديث
�ص ��حايف ه ��ام ،فاالنوار كان ��ت حتى تلك
ال�س ��اعة م�س ��لطة على حمم ��د جنيب ومل
يكن م ��ا قاله لن ��ا جمال خط�ي�را .ولكنني
كنت حت ��ت ت�أث�ي�ر عجيب ،ه ��و مزيج من
االعجاب الع ��ارم بالرجل ،ومن ال�ش ��عور
بان �شيئ ًا غري عادي ينتظر هذا الرجل.
وجل�س ��ت يف غرفت ��ي يف الفن ��دق اق ��ر�أ
كتاب"فل�سفة الثورة" ،الدائرة العربية ثم
الدائرة االفريقية ،ثم الدائرة اال�س�ل�امية،
والدور الذي يبحث عن بطل..
وراح خميلتي تلهث وراء تلك ال�صفحات
التي كانت تروي احالم بل نب�ض ��ات قلب
كل �ش ��اب عربي .ومل امن ليتذاك اال قبيل
الفجر النني ،ول�ست �أدري حتت �أي ت�أثري،
جل�ست اكتب مقاال عن تلك املقابلة.
و�أذك ��ر( ،وليع ��ذرين الق ��راء عل ��ى ه ��ذه
امل�ص ��ارحة الت ��ي ي�أباه ��ا التوا�ض ��ع
وان كان ��ت احلقيق ��ة تفر�ض ��ها) �إنن ��ي
كتب ��ت يف مقدم ��ة املق ��ال ال ��ذي ن�ش ��ر يف
جريدة"اجلريدة"�أقول":لق ��د اجتمع ��ت
�أم� ��س ،برج ��ل لي� ��س كغريه م ��ن الرجال،
ومب�س� ��ؤول يختل ��ف ع ��ن كل امل�س� ��ؤولني
الع ��رب الذين �إجتمعت به ��م حتى الآن!..

* ح�ضرت �أقالة حممد جنيب
وكان ��ت بداي ��ة ق�ص ��ة طويل ��ة ،ال ق�ص ��تي
اخلا�ص ��ة م ��ع الث ��ورة او م ��ع جم ��ال عبد
النا�صر ،بل ق�صة كل عربي ،رافق �أحداث
تلك اال�س ��طورة التي ايقظت ال�ش ��رق من
�سبات القرون.
كان لقائ ��ي معه ،كلقاء كل عربي ،يوم كان
يخطب ويوم كان ي�ؤمم ويوم كان يهاجم
اال�ستعمار ويك�سر االحتكارات ..و�أتاحت
يل ظروف �ص ��حافية واخرى �سيا�سية ان
ا�سعد بلقائه اكرث من مرة.
م ��رة يوم �أقيل حممد جنيب من من�ص ��به،
وكان �ص�ل�اح �س ��امل قد دعاين اىل الغداء،
فلما ا�ستمرت جل�سة جمل�س قيادة الثورة
حت ��ى الثالث ��ة والن�ص ��ف وان ��ا انتظر يف
غرفة"�ص�ل�اح ال�ش ��اهد" ،يف مقر رئا�س ��ة
الوزراء ،خرج �صالح ،رحمه الله ،معتذر ًا
وقائ ًال:
 حتك ��ون �أول �ص ��حايف يعرف"بخ�ب�ر�إقالة حممد جنيب".
وبع ��د ن�ص ��ف �س ��اعة خ ��رج ال�ض ��باط
االحرار .وجاء �ص�ل�اح �سامل فاخذين اىل
مكتب جم ��ال عبد النا�ص ��ر حيث جل�س ��نا
ن�س ��تمع اىل اخل�ب�ر يذاع م ��ن االذاعة يف
ال�ساعة الرابعة متام ًا.
وم ��رة ثاني ��ة ،ي ��وم ق ��ام حمي ��د فرجنية،
وزي ��ر اخلارجي ��ة يوم ��ذاك ،بزي ��ارة
القاهرة ،عام  ،1955فلقد �أ�سعدين احلظ
�أن القاه ،خالل الزيارة الر�سمية� ،أكرث من
مرة ،على الع�ش ��اء يف ق�ص ��ر القبة ،ثم يف
ال�سفارة اللبنانية.
جملة ال�صــياد 1970 -
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◄◄
يف ليل��ة ت��وىل ج��ون كني��دي
مل�س�ؤوليات��ه كرئي���س للوالي��ات
املحدة �أقام املمثل املعروف فرانك
�سينات��را حفل��ة ت�برع بدخ ِله��ا
لتغطي��ة نفقات كنيدي يف خالل
احلملة االنتخابية وترى فرانك
�سينات��را يق��ود م�س��ز كنيدي اىل
مق�صورتها لت�شهد احلفلة.

5

بده�شة وغ�ضب وحزن �شديد ،يبتعد اال�سقف مكاريو�س ،رئي�س قرب�ص عن الطائرة
الهليوكوبرت التي اخرتقها الر�صا�ص وهو ي�ستقلها ،يف حماولة الغتياله .وقد اطلق قنا�صة
ر�صا�ص مدفع ر�شا�ش على الطائرة الهليوكوبرت بينما كانت تنقل الرئي�س القرب�صي من
نيقو�سيا اىل ملدة �أخرى حل�ضور قدا�س ،و�أ�صيب الطيار �إ�صابة خطرية لكنه ا�ستطاع ان
يهبط بالطائرة ب�سالم.
وعندما غادر اال�سقف مكاريو�س الطارة التي هبطت يف مكان ف�سيح بالقرب من الق�صر
اجلمهوري كان ردا�ؤه الكهنوتي ملونا بدماء الطيار .ويقول ال�شهود ان القنا�صة الذين
قاموا بالعملية كانوا راب�ضني فوق �سطح �أحد املنازل غري البعيدة عن الق�صر اجلمهوري،
وقد �ألقوا قنبل دخان لتغطية هروبهم.

البع� ��ض يحمل ��ن الفتات يح ��اول رج ��ال ال�ش ��رطة انتزاعه ��ا ،والبع�ض
يحمل ��ن مظالت اتقاء للمطر ،وحولهن عد من رجال ال�ش ��رطة اللبنانيني
امل�س ��لحني بالبن ��ادق ..انهن فريق من ال�س ��يدات االمريكي ��ات يف لبنان
اثن ��اء قيامهن مبظاهرة امام ال�س ��فارة االمريكي ��ة يف بريوت احتجاجا
عل ��ى االعت ��دادءات اال�س ��رايلية عل ��ى ق ��رى جنوب ��ي لبن ��ان ..الالفتات
املكتوب ��ة باللغ ��ة االجنليزي ��ة تن ��دد بالع ��دوان اال�س ��رائيلي ،وتطال ��ب
الواليات املتحدة بالتدخل لوقفه ..ا�س ��تطاع رجال ال�ش ��رطة يف بريوت
تفريق املظاهرات ونزعوا الالفتات منهن.

◄◄
يف �صباح يوم اجلمعة املا�ضي (20
يناير) وقف الرئي�س االمريكي
ال�سابق ايزنهاور ي�ستقبل الرئي�س
اجلديد جون كنيدي وزوجته
عند و�صولهما اىل البيت البي�ض
يف و�شنطن ،وترى ايزنهاور
ي�صافح م�سز كنيدي مرحبا...

امل�صــور 1961 -
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

ال�ش ��عر ق�صري"االجار�س
ون"والف�س ��تان طويل ..وال�شعر طويل والف�ستان ق�صري ..وهذا هو الفرق الذي متثله هاتان امل�صورتان ،بني عام 1930
وعام  ،1970ومدى التطور
االوىل للعاملة على�آلة �إر�س � الذي حدث خالل ال�س ��نوات االربعني القى العامالت ال�ص ��حافة فقط وامنا يف االالت التي يتعلمن عليها .ال�ص ��ورة
الثانية لعاملة على نف�س الآلة�ال االخبار كتابة يف مكتب وكالة يونايتدبر�س يف لندن منذ �أربعني �س ��نة ،والآلة كبرية وغري ان�س ��يابية ،وال�ص ��ورة
يف نف�س املكتب هذا العام ،والآلة �صغرية و�إن�سيابية والكرتونية.
جملة امل�صــور 1949 -
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يف مدين��ة الر�صاف��ة معامل اثرية عل��ى جانب كبري
جداً من الأهمية ،وهذا �أثر من �آثارها اخلالدة.

7

باب بغ��داد يف مدين��ة الرق��ة ،كان يفد منه
هارون الر�شيد قادم ًا من بغداد.

�سيارة يف خيمة:

�إن رواد ال�صح��راء يف ه��ذه املنطقة باالقليم ال�شمايل ال ي�ستغربون كثرياً عندما يرون �أفخم ال�سيارات تنام يف اخليام،
لأن �سكان الرقة ذات االر�ض اخل�صبة يتمتعون ب�أوفر �إيراد بني �سكان االقليم ال�سوري.

اخليول الأ�صيلة ت�صدرها دير الزور للعامل كله

القهوة املرة..

تربية الأبل ثروة يف هذه املنطقة

�أ�شهر �سمن

قطيع من االغنام حتلبه �أيدي الن�ساء وحتر�سه عيون الرجال

يف دير الزور ثروة حيوانية هائلة ،ففيها �أكرث من مليوين ر�أ�س من املوا�شي بني �أغنام و�أبقار وجمال ،وتتباهى املحافظة بال�سمن الديري،
�أ�شهر �سمن باالقليم ال�شمايل ،اما خيولها اال�صيلة فذات �شهرة عاملية وتعرفها ميادين ال�سباق يف بريوت والقاهرة وبغداد..

القه��وة العربي��ة يف ال�صب��اح منع�ش��ة ،وه��ذا �شيخ ب��دوي يتناول
قهوت��ه امل��رة قب��ل خروج��ه اىل رعاي��ة قطع��ان ما�شيت��ه وفوق
ه��ذا ال��كالم �ص��ورة "املهب��اج" الذي يطحن��ون به ال�بن يف اخليام،
ول�صوت"املهباج" مو�سيقى حلوة...

امل�صــور 1952 -
http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net
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ذاكرة
العد�سة

نادية لطفي وهدى �سلطان ومرمي فخر الدين

االمري فاروق ي�ستعر�ض حر�س ال�شرف

حمل �صرافة يف بريوت اثناء
احلرب االهلية يف ال�سبعينيات

ملكة جمال
�أمريكا
مارجريت
غومان 1921

الكبريان
عا�صي
و من�صور
الرحباين
مع والدتهما

الرئي�سان ح�سني مبارك
وحافظ الأ�سد يف �ضيافة
الكاتب يو�سف �إدري�س

الكتاب يف م�صر يف الثالثينيات
حممود دروي�ش
يف القاهرة قبل
خم�سني عاما

يف خم�سينات
القرن املا�ضي
الأمرية فا�ضلة
خطيبة ملك
العراق في�صل
الثاين مع
والدتها الأمرية
هانزاده
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مدافع يف ق�صر ال�سالم!
وقبل الأ�صيل ذهبنا اىل ق�صر ال�سالم ،بن
خدة الق ��ى بيانا عن املوق ��ف وحتدث عن
الع�ص ��ابات االرهابية ..واملوقف �شرحته
بنف� ��س الرباع ��ة ع ��دة م�ص ��فحات كان ��ت
تختفي وراء اال�ش ��جار يف ق�صر ال�سالم،
تط ��ل منه ��ا املداف ��ع وخ ��وذات اجلن ��ود!
�إنه ��ا �إج ��راءات �أم ��ن ..ان املغ ��رب يعرف
ان منظم ��ة اجلي�ش ال�س ��ري الفرن�س ��ية ال
تت ��ورع عن �ش ��يء ..واحلكوم ��ة املغربية
�إتخ ��ذت كل االحتياط ��ات لت�أم�ي�ن �س�ل�امة
�ض ��يوفها .وب ��ن خ ��دة جت ��ول يف ق�ص ��ر
ال�س�ل�ام ،وتفح� ��ص حوائط ��ه وعليه ��ا
نقو�ش الف�سيف�ساء ،وجتول يف حديقته..
ث ��م اجتم ��ع بجالل ��ة امللك احل�س ��ن الثاين
هناك!
وعدن ��ا اىل الفن ��دق ..ونام ��ت عي ��ون
ال�صحفيني!

ر�أينا بن بيلال
طار فوميل لبيب اىل"الرباط"وا�س ��تقبل
م ��ع ال�ش ��عب املغرب ��ي الزعي ��م ب ��ن بيلال
و�أبط ��ال اجلزائ ��ر العائدي ��ن :خي�ض ��ر
وبيط ��اط و�آية �أحمد وبو�ض ��ياف ..ر�أى
انت�ص ��ار االبط ��ال الذي ��ن قه ��روا فرن�س ��ا
وه ��م يف �س ��جونها� ..س ��جل بالكلم ��ة
وبال�ص ��ورة اال�س ��تقباالت التاريخي ��ة
الهائل ��ة الت ��ي ع�ب�ر به ��ا �ش ��عب املغ ��رب
العربي عن فرحته بانت�صار �شقيقه �شعب
اجلزائر ..ان �ش ��عب املغرب العربي فتح
ذراعي ��ه واحت�ض ��ن بهما زعم ��اء اجلزائر
وك�أنه يحت�ضن ال�ش ��عب اجلزائري كله..
ان"امل�صور"ينقل اليك يف هذه ال�صفحات
�أروع �أيام اجلهاد العربي� ..أيام انت�صار
اجلزائ ��ر وعودة ابطالها املنت�ص ��رين من
�س ��جون فرن�س ��ا اىل اح�ض ��ان العرب من
جديد!
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�سمعت اجلماهري تهتف :اجلزائر عربية
�إ�شرتاكية.
الرباط :من فوميل لبيب
الرب ��اط يف حال ��ة ا�س ��تعداد ال�س ��تقبال
ب ��ن بيل�ل�ا! االع�ل�ام عل ��ى احلوائط ويف
الأي ��دي ،ومظاه ��رات الطلب ��ة جت ��وب
الطرق ��ات ،وال�ص ��حفيون يرابط ��ون عند
اجه ��زة التليف ��ون و�أجه ��زة الرادي ��و..
واجتهت اىل مطار الرباط ،وكان الظالم
يطبق على ممرات ��ه ..وكل الذين حتدثت
اليهم عن موعد و�صول بن بيلال قالوا :ال
نعلم ..وعدت اىل الفندق..
وال�ص ��حفيون يعي�ش ��ون على �أع�صابهم.
ينتقل ��ون ب�ي�ن مكت ��ب االنب ��اء املغرب ��ي
والفندق مبعدل مرة كل �ساعة ،ويعقدون
ال�صداقات – املادية! – مع عمال تليفون
الفن ��دق حتى يخطروه ��م بدبة النملة يف

الرباط .وهم �ش ��لل ..اذا خرجت �شلة من
الفندق تتبعها �ش ��لة اخ ��رى حتى ال يظفر
بال�س ��بق احد! ..ومكت ��ب االنباء املغربي
يخ ��رج بال�ص ��مت ع ��ن ال ونع ��م وال ي�ؤكد
�أن بن بيلال �سي�ص ��ل يف تل ��ك الليلة ..وال
ينفي! واذا تناهت اىل �س ��معهم �أ�ص ��وات
تنطلق ب�سرعة ظنوها املوكب فيخطفون
كامريتهم وينطلقون اىل الطريق!
هذا اليوم الذي ق�ض ��اه ال�ص ��حفيون على
�أع�ص ��ابهم يف الرب ��اط ق�ض ��اه ب ��ن بيل�ل�ا
و�ص ��حبه يف جنيف يف انتظ ��ار الطائرة
الت ��ي �س ��تقلهم اىل الرب ��اط! والرحل ��ة
حمفوف ��ة باملخاط ��ر الن منظم ��ة اجلي�ش
ال�س ��ري االرهابي ��ة الفرن�س ��ية ترتب� ��ص
باالبط ��ال العائدي ��ن ،وال ب ��د ان تك ��ون
أخفي
حتركاتهم يف �س ��ر وكتمان ،ولهذا � َ
اخل�ب�ر عن ال�ص ��حفيني يف جنيف ..ويف
الرباط!
ونام ال�ص ��حفيون عن ��د منت�ص ��ف الليل،

ويف ال�س ��اعة الثالث ��ة ا�س ��تيقظوا عل ��ى
�أ�ص ��وات �س ��يارات وطب ��ول .فاندفع ��وا
اىل الطري ��ق بالبيجام ��ات والكامريات..
وفوجئوا بان الزفة لعري�س وعرو�س!
ويوم الثالثاء ذهبنا اىل املطار ال�ستقبال
بن يو�س ��ف بن خدة! وذه ��ب جاللة امللك
احل�س ��ن الث ��اين اىل املط ��ار ال�س ��تقباله،
وانهم ��ر املط ��ر ،واملغربي ��ون يحبون كل
�ضيف يجيء معه املطر ،يف العام املا�ضي
كان عندهم قحط ويف هذا العام �إخ�ضرت
كل احلق ��ول ..ان احلري ��ة مرادفة للخري!
وبن خدة �ش ��رب لبن ��ا و�أكل مت ��ر ًا فاللنب
والتم ��ر يقدمان ل ��كل �ض ��يف يف املغرب!
وحي ��ا اجلماهري التي احت�ش ��دت لتحيته
و�ص ��افح قبطان الطائرة وهيئ ��ة قيادتها
و�إ�سرتاح مع جاللة امللك ثم ذهب اىل
ق�ص ��ر ال�س�ل�ام على بعد ع�شرين كيلو
مرت ًا من الرباط..

اخلرب من ال�صحف!
ولكنهم يف ال�ص ��باح فتح ��وا �أعينهم على
ال�ص ��حف املغربية ويف �ص ��درها عناوين
�ضخمة تقول :و�ص ��ول بن بيلال و�صحبه
اىل مطار النوا�صري!
�إن مط ��ار النوا�ص�ي�ر يف الدار البي�ض ��اء،
و�س ��اعة الو�ص ��ول كانت الرابع ��ة فجر ًا.
والطائرة الت ��ي اقلتهم طارت على ارتفاع
�ش ��اهق ،وقامت يف �س ��رية وبلغ ��ت الدار
البي�ض ��اء يف كتم ��ان! وامت�ل��أت طرق ��ات
الدار البي�ضاء والرباط بجماهري ال�شعب
املغربي! ان ال�شعب املغربي يخل�ص الود
واحلب لل�ش ��عب اجلزائري ،ان ��ه ذاق من
نف�س الك�أ�س ..ان ال�شعب املغربي ا�ستقبل
كل الذي ��ن ف ��روا م ��ن ار� ��ض اجلزائر بعد
ان انقلب ��ت اىل جحي ��م وفتح لهم �ص ��دره
وذراعي ��ه ..وله ��ذا خ ��رج للق ��اء االبط ��ال
العائدين وهو يفتح لهم �صدره وذراعيه،
وحت ��رك موكب بن بيلال يف ال�ص ��باح اىل
الرباط ..وخرجت كل القرى اىل الطريق
لتحيي االبطال وهطل املطر غزير ًا!..
و�إ�ص ��طف حر� ��س ال�ش ��رف عن ��د مدخ ��ل
املدينة من ناحية اجلنوب لي�ستقبل موكب
املنت�ص ��رين وو�ص ��ل االمري عبد الهر قبل
�ش ��قيقه امللك ،ودوى ت�صفيق هائل عندما
توقفت عدة �س ��يارات وهب ��ط منها رجال
ا�ش ��داء يف ثياب امليدان ..ه�ؤالء هم هيئة
اركان ح ��رب جي� ��ش التحري ��ر اجلزائري
اجت ��ازوا احل ��دود لي�س ��تقبلوا ب ��ن بيلال
وزمالءه يف اجلهاد..

◄◄
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ووقف ال�ض ��باط اجلزائري ��ون ووراءهم
خيمة كبرية �ضربت هناك لي�سرتيح فيها
االبطال العائدون وفيها �ص ��واين عليها
التمر واللنب ،واالر�ض فر�شت بال�سجاد،
ومدير ال�شرطة الذي كان ينظم املوظفني
اختار لهم مو�ض ��ع ًا متقدما فتحركوا من
�أماكنه ��م يف طاب ��ور ع�س ��كري ..وعل ��ى
وجوهه ��م ق�ص ���ص كث�ي�رة واجل ��د يف
�أعينهم ،وو�صل فرحات عبا�س وزوجته
معه و�صافحهم جميع ًا وجل�س..
احلمد هلل على ال�سالمة!
�إن ال�ش ��عب املغربي خرج بكل حما�س ��ته
لتحي ��ة االبطال! الن�س ��اءاملحجبات تطل
�أعينه ��ن اجلميل ��ة م ��ن ف ��وق الرباق ��ع
املغربية .االطفال على �ص ��دور االمهات،
ال�ش ��يوخ يتكئون ،واملط ��ر ينهمر ولكنه
ال يح ��ول النا�س ع ��ن �أماكنهم ،والطبول
ت ��دق ،واالع�ل�ام اجلزائري ��ة يف كل
االي ��دي ،واالر� ��ض �ض ��اقت بالنا� ��س
فت�س ��لقوا اال�ش ��جار ووج ��وه تط ��ل من
النوافذ وال�شرفات واال�سطح ،والدقائق
مت ��ر واملل ��ك احل�س ��ن الث ��اين يحي ��ي
ال�ش ��عب الذي يهتف ل ��ه ،وانا�س يقبلون
ي ��ده وموتو�س ��يكالت تقب ��ل بهدير عال،
ووراءها موكب �سيارات!
هذا ه ��و بن بيل�ل�ا ..ينظر من ال�س ��يارة
قبل ان يهبط فريتفع هدير اجلماهري!..
"احلمد لله على ال�س�ل�امة" ..هذا اليوم
م�ص ��در ف ��رح عظيم بالن�س ��بة لن ��ا ،هكذا
ق ��ال جالل ��ة املل ��ك ل�ب�ن بيل�ل�ا ..وهب ��ط
خي�ض ��ر و�آية احمد وبو�ضياف وبيطاط
و�سعد دحلب وبلقا�سم كرمي وحممد بن
يزيد من ال�سيارت التالية ،وكان بن خدة
مع بن بيلال..
وعزفت املو�س ��يقى! وبعدها �ص ��افح بن
بيلال اال�صدقاء! يف عينيه دموع حائرة
وعل ��ى وجه ��ه ابت�س ��امة ..ه ��ذا البطل
الم�س املوت حني �أ�ض ��رب عن الطعام،
وب�إرادة من فوالذ عا�ش �س ��جينا �ستة
اعوام ..ها هو تتحرك فيه رقة القلب
فتتل ��ئ عين ��اه بالدم ��وع ،ويبتلعها،
ومتتلء من جديد ويبتلعها ..ابطال
جي� ��ش التحري ��ر ..عنده ��م مل تع ��د
الدم ��وع تت�س ��لل اىل عيني ��ه ،ويف
وجه ��ه اختالج ��ات ال ارادية تعلن
ال�ش ��وق او ت�ص ��يح باحل ��ب ،وكل
النا� ��س يقبلون ��ه! ..واحلناج ��ر
ال�صاخبة تردد"بن بيلال هو هذا
الله يرحم ال�شهدا"
هتاف ��ات فيه ��ا ع ��دل ،حتي ��ي
البطل القادم وال تن�س ��ى البطل
الراحل!
و�ش ��رب لبن� � ًا واكل مت ��ر ًا
وال�ش ��م�س �س ��طعت وحت ��رك
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املوك ��ب اىل قل ��ب املدين ��ة ،واجت ��از
بواباته ��ا التاريخي ��ة ،واخ�ت�رق حبه ��ا
الوطن ��ي ب�ش ��وارعه ال�ض ��يقة ،والنا� ��س
يطلون م ��ن النوافذ ويكادون يلم�س ��ون
ر�ؤو� ��س االبطال من تلويحهم بايديهم..
والهتاف ��ات تتع ��اىل .وجن ��ون الف ��رح
يدف ��ع الن�س ��اء والرجال اىل ال�س ��يارات
في�ص ��افحون ب ��ن بيل�ل�ا ،ويقف ��زون
ويقبلون ��ه ،واملل ��ك ب�ي�ن ب ��ن بيل�ل�ا وبن
خ ��دة ..واملوك ��ب مي�ش ��ي ببطء �ش ��ديد،
وم�ض ��ت �س ��اعة كاملة حتى بل ��غ املوكب

ق�صر ال�سالم!
يف ق�صر ال�سالم
�آن لنا ان نلتقط انفا�سنا!
و�آن لن ��ا ان نعم ��ل يف ه ��دوء� ..إن ب ��ن
بيل�ل�ا م ��ع �ص ��حبه ا�س ��تقروا يف ق�ص ��ر
ال�س�ل�ام وللق�ص ��ر �سور �ش ��اهق ،وعليه
ب ��اب حدي ��دي ت�س ��تطيع �أن تدخ ��ل منه
قافل ��ة جم ��ال ..ويف الوق ��ت نف�س ��ه ال
جتد االبرة طريقا فيه لأن عليه حرا�س ��ا

ا�ش ��داء ..وجوههم ابنو�س ��ية ،وا�سمهم
هن ��ا – احلر� ��س اال�س ��ود ،واالوام ��ر
عنده ��م وا�ض ��حة و�ص ��ريحة"اطلقوا
النار"!
ونحن وقوف امام باب الق�ص ��ر وفج�أة
دوت طلقات نارية متتابعة ،انها �شحنة
مدفع �سريع الطلقات ،وتوقفت الكلمات
على �ش ��فاهنا ..وتبادلنا النظرات :ماذا
حدث؟
وجرى �ض ��ابط اىل داخل الق�صر ثم عاد
يقول:
 ه�ؤالء �ضباط جي�ش التحرير يحيوناالبطال على طريقتهم!
الطريق اىل ق�ص ��ر ال�سالم ح�صني ،على
جانبي ��ه جن ��ود اجلي�ش املغرب ��ي ،ومن
فجوات يف احلقول تطل املدافع..
لدغ ��ت املغ ��رب م ��رة م ��ن فرن�س ��ا ح�ي�ن
اختطف ��ت االبط ��ال وه ��م يف طريقه ��م
اليه ��ا ..وال يل ��دغ املغ ��رب م ��ن جح ��ر
مرتني!..
والدخول اىل الق�ص ��ر ب ��اذن – ورجال
االم ��ن م ��ن اجلزائر تعاون ��وا مع رجال
االمن من املغرب واحلر�س اال�سود يده
عل ��ى �س�ل�احه! يف الليل ذهبن ��ا اىل قرب
احل�سن االول م�ؤ�س�س اال�سرة احلاكمة
يف املغرب ،وامللك يف زيه املغربي �أقبل
مع �ض ��يوفه ،ويف اجلامع ا�صطف مائة
من �شيوخ امل�سلمني لريتلوا القر�آن..
ويف قل ��ب امل�س ��جد بخ ��ور ،و�ش ��واهد
القب ��ور تتو�س ��ط قاعة جل� ��س فيها امللك
و�ضيوفه ،والبخور �س ��رى من امل�سجد
اىل قاع ��ة ال�ش ��واهد ،والفاحت ��ة تتل ��ى،

وال�سكينة ت�سود ..ال تقطعها اال هتافات
ال�شعب لنب بيلال يف خارج امل�سجد!
اجلزائر ا�شرتاكية عربية!
يف اليوم التايل بد�أ العمل ..فان الو�صول
اىل اتفاق بني اجلزائر وفرن�سا ال يعني �إن
االمور انتهت ،انه يعني �إن االمور غريت
مواقعها وا�س ��لوبها ،انتقلت من اخلنادق
اىل املكاتب ،و�صارت امل�شروعات تعاجلها
ب ��دال م ��ن املداف ��ع ،والطري ��ق طوي ��ل..
فاجلزائ ��ر الت ��ي كافح ��ت �س ��بعة اع ��وام
واربع ��ة ا�ش ��هر و 18يوما فق ��دت مليونا
م ��ن ابنائه ��ا ،وحتطم ��ت البي ��وت و�أكلت
النريان ال�ث�روات .وخلفت املعارك �إلوف
امل�شردين ،و�إلوف امل�شوهني واجلرحى..
وامل�ش ��اكل باجلمل ��ة ،الفالح ��ون مث�ل�ا
وق ��ع عليه ��م الع ��بء االك�ب�ر م ��ن اجلهاد،
لق ��د فق ��دوا كل �ش ��يء ..حم�ص ��ولهم يف
االر�ض كان ��ت الدبابات تتلفه ،فاذا جتمع
احرق ��ه الفرن�س ��يون .واالقط ��اع منت�ش ��ر
واالقطاعي ��ون ا�س ��تعماريون ..فكي ��ف
ت ��وزع االر� ��ض ..كي ��ف؟ وكي ��ف يعو�ض
الفالح ..كيف؟
ثمة خطوط عري�ض ��ة اعلنها بن خدة فور
توقيع االتفاق مع فرن�سا وت�ستطيع و�أنت
تت�أمله ��ا ان ت ��رى مع ��امل �ص ��ورة الغد يف
اجلزائ ��ر ،ق ��ال مثال ان اجلزائر �س ��تطبق
قان ��ون اال�ص�ل�اح الزراعي ،وقد �س ��معت
هتاف ��ات اجلماه�ي�ر اجلزائري ��ة لالبطال
العائدين":ا�ش�ت�راكية عربي ��ة ..اجلزائر
ا�شرتاكية".
اذن هكذا �س ��تحل م�ش ��كلة الفالح ،يح�صد

الثم ��ار من يبذره ��ا ويرويها بعرقه ،فالح
اجلزائر �أ�ش ��رف ف�ل�اح النه رواها اي�ض ��ا
بدمه!

هذه �ص ��ورة الغ ��د بعد ان تنتهي م�ش ��اكل
فرتة االنتقال! م�شكلة من م�شاكل فرتة
االنتقال مث�ل�ا التمثيل الدبلوما�س ��ي!

ان عدد ًا كبري ًا م ��ن الدول امل�ؤمنة باحلرية
ق ��د اعرتف ��ت باحلكوم ��ة اجلزائري ��ة فور
اعالنه ��ا يف القاه ��رة ،وتتابعت الدول يف
االع�ت�راف حتى ان خم�س ��ا منه ��ا اعرتفت
به ��ا دفع ��ة واحدة يف م�ؤمت ��ر بلغراد الذي
عق ��د يف �س ��بتمرب �س ��نة  1961لر�ؤ�س ��اء
دول عدم االنحياز ،و�صار للجزائر متثيل
دبلوما�سي يف هذه الدول ،وبعد ان اعلنت
االتفاقية اعرتف ��ت دول اخرى باجلزائر..
وهن ��اك دول مل تعرتف به ��ا مثل الواليات
املتحدة وبريطانيا وايطاليا ..و�سائر دول
حلف �شمال االطلنطي.
كنيدي قال":مازالت فرن�سا متثل اجلزائر،
�س ��نتخذ االج ��راء املنا�س ��ب يف الوق ��ت
املنا�سب"!
ت�ص ��ريح كهذا جدير بالت�أم ��ل ،وهو يطرح
على ب�س ��اط البح ��ث ما دام العم ��ل قد بد�أ،
واذا علم ��ت ان ب ��ن خدة اعل ��ن ان اجلزائر
�س ��تلتزم �سيا�س ��ة احلياد االيجابي عرفت
مل ��اذا تق ��ف كتل ��ة الغرب ه ��ذا املوق ��ف من
االع�ت�راف به ��ا .ث ��م م ��اذا ..يف القائم ��ة
ع�شرات امل�سائل التي يبلغ اكرثها م�ستوى
امل�شاكل..
يف القائم ��ة تنظيم ��ات جي� ��ش التحري ��ر،
واالع ��داد لتنفي ��ذ االتفاقية ،واال�س ��تعداد
الدارة البالد وتكوين طاقم الدبلوما�سيني،
وو�ضع الن�ص على ان تكون اللغة العربية
لغة ر�سمية للدولة مو�ضع التنفيذ.
وقد اجتم ��ع جمل� ��س ال ��وزراء اجلزائري
بكامل هيئته يف ق�صر ال�سالم ،وح�ضر امللك

◄◄
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احل�سن الثاين جانب ًا من االجتماع .وخرج
حممد يزيد يعلن هذا القرار التاريخي وال
يلم ��ح ب�ش ��يء عن ج ��دول االعم ��ال ..فاذا
�س�أله ال�صحفيون قال:
 يف امل�س ��اء �ست�ش ��اهدون حفلة الع�ش ��اءالت ��ي يقيمها جالل ��ة امللك تكرمي ��ا لوزراء
اجلزائر!
ك�سبوا املعركة ..باحلب!
و�أقيم ��ت احلفل ��ة يف ق�ص ��ر امل�ش ��ور..
الق�ص ��ر امللك ��ي يف قل ��ب الرب ��اط ،وحوله
تتناث ��ر ال ��وزارات وعلى االب ��واب يتكاثر
رج ��ال احلر� ��س اال�س ��ود ،واملو�س ��يقيون
يدخلون اىل قاعت ��ه ويختفون .وامللك مع
ويل العهد ي�ستقبالن �ض ��يوفهما برتحاب
يف قاعت ��ه ..وامامه ��م احلل ��وى وع�ص�ي�ر
الربتقال ،واخلراف تقبل على ال�صواين،
ويب ��د�أ الطع ��ام ..واالباري ��ق والط�س ��وت
لغ�س ��ل االيدي ،واالطب ��اق مغطاة باغطية
�شفافة..
ويف اليوم التايل عمل كثري..
انتقل ��ت ال ��وزارة اىل مق ��ر ال�س ��فارة
اجلزائري ��ة يف قل ��ب الرب ��اط ،ب ��ن بيل�ل�ا
يجتمع بيوف كثريين ،ثم يجتمع بالوزراء
�سعد دحلب وزير اخلارجية ن�شرت بع�ض
ال�ص ��حف االجنبية انه �سي�س ��تقيل ليعمل
عل ��ى م�س ��توى القاع ��دة ال�ش ��عبية فالتف
ال�ص ��حفيون حوله ي�س� ��ألونه عن ال�سبب!
ول ��كل واح ��د منه ��م تخميناته� .ص ��حفيو
الغ ��رب ال ير�ض ��يهم ه ��ذا الن�ص ��ر العربي
وله ��ذا يحاول ��ون ت�ش ��ويهه .ان كل واحد
منهم يختلق �شيئ ًا من خياله لريويه لك!
وي ��ل ل ��ك �إن �أ�ص ��غيت و�ص ��دقت! �إنه ��م
يفهمون ��ك مث�ل�ا ان �ص ��دعا ح ��دث يف
ال�ص ��فوف ،وان احل�س ��د ب ��د�أ يعل ��ن ع ��ن
(وجوده ،ان هذا غري �صحيح ،ان االبطال
الذي ��ن ك�س ��بوا املعرك ��ة مل يك�س ��بوها اال
باحل ��ب وال ��ود وان ��كار ال ��ذات ،ان اح ��د ًا
خارج اجلزائر مل ي�س ��مع ع ��ن بن خدة اال
ح�ي�ن اخت�ي�ر رئي�س� � ًا للحكوم ��ة امل�ؤقت ��ة!
ان جي� ��ش التحري ��ر لي� ��س مث ��ل اجليو�ش
احلديثة� ..ضباطه مل يتخرج معظمهم يف
الكلي ��ات احلربي ��ة ..وجنوده مل مي�ض ��وا
ف�ت�رة اجلندي ��ة ..ان ��ه مكون م ��ن كل قادر
على حمل ال�سالح يف اجلزائر ،ان له رتبه
اخلا�ص ��ة به ..ومع ذل ��ك فانه يباري اعظم
جيو�ش العامل يف ع�سكريته .وطاعته! ان
قادة من هذا اجلي�ش يرف�ض ��ون اىل اليوم
ان يعلن ��وا ع ��ن ا�س ��مائهم ،و�أن يقابل ��وا
ال�ص ��حفيني ،انه ��م يعمل ��ون يف �ص ��مت،
وتدوى يف الدنيا انباء بطوالتهم..
واحد من االبطال..
تع ��ال نقف وقف ��ة مع احد ه� ��ؤالء االبطال
الذين ينكرون ذواتهم ،ويعطون �ص ��ورة
حقيقي ��ة لأ�س ��باب الن�ص ��ر يف معركتهم..
ان البطل الذي �س ��نتحدث اليه هو� :س ��امل
علي ،انه يقولها ب�س ��رعة فال تكاد تتبينها،

WWW. almadasupplements.com

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

نائب رئي�س التحرير
----------------علــي ح�ســني

االخراج الفني
----------------خـالـد خ�ضري

انه متوا�ض ��ع وحمرة اخلج ��ل تطفو على
وجه ��ه القوي اذا ا�ض ��طررته اىل احلديث
عن نف�سه..
 كم قتلت من الفرن�سيني؟ زمالئي هم الذين قتلوهم.. -وكم مرة ر�أيت املوت؟..
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 بعدد ال�شعرات البي�ضاء يف ر�أ�سي!وت�أملت ر�أ�سه الذي غطاه ال�شيب و�س�ألته:
وكم عمرك؟
 اربعون �سنة هل �سكتت املدافع يف امليدان؟فقال يل مبرارة:

 �س ��كتت ومل ت�س ��كت ..القوات الفرن�سيةالر�س ��مية �س ��كتت ،ونحن اي�ض ��ا �س ��كتنا،
ولكن ع�صابات املنظمة ال�سرية االرهابية
مازالت تطلق الر�ص ��ا�ص عل ��ى االبرياء..
ان ع�شرات القتلى ي�سقطون كل يوم ..اننا
�سن�ص ��ون كلمتنا ولن نطلق الر�ص ��ا�ص..

ان ال�سالم حلو"..مزيان".
مزيان معناها جميل..
وهز الرجل ر�أ�س ��ه وب ��د�أ الت�أثر عليه وهو
يقول:
 ال ي�س ��تطيع ان يعرف ويالت احلرب االم ��ن ذاق ويالته ��ا .ان �ش ��عب اجلزائر كله

ذاق ويالت احلرب..
وتقل� ��ص وجه ��ه باالمل ال�ش ��ديد .وتخيلت
ع�ش ��رات ال�ص ��ور املفزعة متر امام عينيه،
و�شرد البطل عني ..ثم عاد ايل ليقول:
 ان احلري ��ة اثم ��ن م ��ن احلي ��اة ،انن ��اافتديناه ��ا بحياتنا ونحن على ا�س ��تعداد
للقت ��ال يف اي ار� ��ض عربي ��ة م ��ن اج ��ل
احلرية للعرب ..ان جمال عبد النا�صر قال
ان احت ��اد العرب قوة له ��م ..وهذه حقيقة
يعرفها اال�ستعمار..
و�س�ألت �سامل علي:
 يف اي جبهة كنت تقاتل؟ -يف كل جبه ��ة ،يف اي م ��كان حت ��دده

القيادة وعندنا ق�س ��م اال نق ��ول اين يقاتل
اي واحد منها
 ما �إنطباعك عن عودة بن بيلال؟ ان ب ��ن بيلال ورفاقه قطعة منا .ان قطعةمنا ع ��ادت الين ��ا ان هذا يوم عي ��د ودارت
حمركات ال�سيارات ف�صافحني الرجل بيد
قوية وقال يل وهو يودعني:
 احم ��ل �س�ل�امي جلم ��ال ..ربن ��ا يخلي ��هللعرب جميع ًا ربنا يقدرنا نوفيه ف�ضله!
ان اجلزائر انت�ص ��رت ..لي�س على فرن�س ��ا
وحدها امن ��ا على حلف �ش ��مال االطلنطي
كله ،ان �س ��امل علي اق�س ��م يل ان �ش ��عارات
حلف �ش ��مال االطلنطي وج ��دت على اكرث

الطائ ��رات الت ��ي اوقعه ��ا جي� ��ش التحرير
يف اجلزائر ،ووجدت على بنادق اال�سرى
وم�ص ��فحاتهم ودبابته ��م ..ان �ش ��عب
اجلزائ ��ر ال ��ذي ال يتجاوز ع�ش ��رة ماليني
ن�س ��مة �ض ��رب مثال عاليا يف البطولة حني
قات ��ل �س ��بعة اع ��وام و�ش ��هور ًا م ��ن اج ��ل
الن�ص ��ر ..ان ب ��ن بيلال ا�ش ��تاق اىل ميدان
القت ��ال وله ��ذا زار"وجدة"عل ��ى احل ��دود
املغربية اجلزائرية ليلتقي بزمالء ال�سالح
يف مواقعه ��م ..انن ��ي اكتب هذه الر�س ��الة
وال�سيارة تنتظرين الذهب اىل وجدة!

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
فخري كريم

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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