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الناصرية

االول \اكـتــوبـر مـوعـداً لـعـبـور الـقـنـاة
فـأختار السادات يوم السادس من ذلك
الــشـهـر (الــعـاشــر من رمـضـان) 1393
هـ تـيمـناً بـذكرى مـوقعـة بدر الـكبرى 
وشاءت الصدفة ان يتناسب ذلك اليوم
مـع عــيــد (كــيــبــور) الــيــهـودي  –نــفــذ
صري امر عبور القناة الذي اجلـيش ا
تـدرب عـليه جـيـدا وهاجم خط بـارليف
واسـقط الـقـالع احملـصـنـة وحـاصـرها
صرية استـراتيجية واتـبعت القيـادة ا
حتــكـيم وحتــصـ مــواقـعـهــا بـدال من
الـتوغل في سـيناء (صـحراء مكـشوفة)
ـضـادة واسـتـطـاعت دحـر الـهـجـمـات ا
لــلـمـدرعــات االسـرائـيـلــيـة  ". وقـبل كل
ـفـاجـأة شيء يــجب ان يُـذكـر عـنـصـر ا
(الــصــدمــة األولى) الــذي أذهل الــعـدو
اإلسـرائيلي وشلّ قدراته من خالل دور
ــصـريـة بــتـلك الـفــتـرة عـلى الــقـيـادة ا
ايـهـام العـدو بـتسـريب مـعلـومـات عدم
ـعنوية اجلـاهزية الـعسكـرية والروح ا
ــصــري ــنــخــفــضــة ورأي الــشــارع ا ا
خــصـوصـا (ال سـلم ال حـرب) حـتى انه
قـبـيل احلـرب بـفـتـرة قـصـيـرة قـد أعلن
ـصـريـ عن سـفـر الـقـادة والـضـبـاط ا
لــتــأديــة مــنــاسك الــعُــمــرة فـي الــديـار
ـــقـــدســة وكـــذلـك مــغـــادرة اخلـــبــراء ا
الــروس وعــوائـلــهم و اخــتـيــار يـوم
(الـــغـــفـــران) بــــالـــنـــســـبـــة لـــلـــيـــهـــود
اإلسـرائـيـلـي كـمـنـاسـبة يـحـدث فـيـها
نـوع من الفتور لدى العدو. وأسهم في
عركة تعـاون القوة اجلوية مع حـسم ا
الـقـطعـات االرضـية وحـمايـة الـقطـعات
ــــعـــاديـــة ــــنـــاطق مـن الـــغـــارات ا وا
واالغــارة عـلى مـنــاطق اسـتـراتــيـجـيـة
لــلــعـــدو اإلســرائــيــلي كــمــا ان خــطــة
الـهجوم كانت تتضـمن تطوير الهجوم
ـصـريـة نـحـو سـيـناء وتـقـدم الـقـوات ا
عـلى اال تـبتـعد اكـثر من 12-10 كم من
اجل الـــبـــقـــاء حتت حـــمـــايــة شـــبـــكــة
ـضادة لـلطـائرات. ويـذكر الـصواريخ ا
بــهــذا الـشــأن الــقــائـد الــبــطل الــفـريق
سعدالدين الشاذلي (رحمه الله) القيام
بـحـمـاية مـظـلـة لقـواتـنـا بشـرق الـقـناة
وقـيـام الـقـوة اجلـوية بـعـمـلـيـات حرب
مــحــدودة وإبـالغ الــســوريــ بــخــطـة
ـضايق) ـصـريـ بـاجتـاهـهم نـحـو ا ا
والــدلـــيل ان مــا يــســمى بــوزيــر دفــاع
إسـرائـيل »كــان يـخـشى تـقـدم الـقـوات
ــصـريــة وإنــشـاء  خط دفــاع ثـان في ا
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وعــلى اجلـانب الـســوري  فـلـقـد بـدأت
احلـشــود مـنـذ شـهـر ايـلـول\سـبـتـمـبـر
1973 وكـــــان تـــــفـــــســـــيـــــر اجـــــهـــــزة
االســتـخـبـارات اإلسـرائــيـلـيـة عـلى انه
(ردة فـــعل عـــلى حتـــطـــيم الـــطـــائــرات
الــسـوريــة من الـشـهــر نـفــسه ولم يـكن

للحشود تأثير بنظر هذه االجهزة).
وقــد حتــولت هـذه الــغــفـلــة إلى نــصـر
عـربي لـم يكـتـمل مـن اجلـانب الـسوري
ـمـلـكة فـيـمـا بـعـد. أمـا دوّر الشـقـيـقـة ا
الـــعـــربــيـــة الـــســـعـــوديــة ســـيـــاســـيــاً
هم في الضغط واقـتصادياً  له االثـر ا
عــلـى اجلــبــهــة الــغــربــيــة في اخلــارج
ــسـانــدة إلسـرائــيل من خالل ايــقـاف ا
تـصدير الـنفط واستـخدامه كسالح في
ــعـركــة. وسـانــدتـهــا اقـطـار اخلــلـيج ا
وقف الـعـربي بذلك أيـضا. وبـالنـسبـة 
ــشـرق الــعــراق ونـقالً عـن صـحــيــفـة ا
الــعـراقــيـة بــتـاريخ 2017/10/12: لم
يـكن العـراق على عـلم مسـبق باحلرب
ــســلــحـة االمــر الــذي جــعل الــقــوات ا
الـعـراقيـة تدخل احلـرب وفق مـعطـيات
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(الــرئــيس فــيــمــا بــعــد) وقـال لـي رائـد
(ن.م) كم طـائـرة لـديـكم صـاحلـة لـلـعمل
دلـوقــتي واجـبـته اثـنـتـا عـشـرة طـائـرة
سـيدي .. قال جميعهـا تقلع االن للقتال
. وقــمـنــا بـتـنــفـيــذ واجـبــاتـنــا بـضـرب
عـجالت وجتـمعـات العـدو وكان الـلواء
ـدرع يقـوده (عساف بـاجوري) يـنهزم ا
واثــنـاء عـودتـنـا بـدأ الــرمي عـلـيـنـا من
ــنــســحب بــشـكل ـدرع ا قــبل الــلــواء ا
كـثيف وحلـقنا بشـكل منخـفض لتفادي
وجـهة من طـائرات العدو الـصواريخ ا
 وقــبل حــوالي كـيــلـومــتــر من الـقــنـاة
اصــيــبـت طــائــرتي فــتــفــاديت وقــوعي
ظـلّة وتوجهت نحو بـاألسر وهبطت با
خط بــارلـيف وتـســلـقـته  وبـقــيت لـيـلـة
بـأكـمـلـها قـرب مـنـطـقة اجلـسـر اجلـديد
صـري بتـركيبه من الـذي قام اجلـيش ا
جـهة االسـماعـيليـة واضطـررت للـعبور
سـبـاحـة عـلـمـا اني مـصـاب واسـتـعـنت
(بــخــشــبــة) لــتــســاعـدنـي عــلى الــعـوم
صـري ومع وصولي بـاجتاه اجلـانب ا
رابط صـري من اجلـيش ا لـألشقـاء ا
لم يــتــوقــعـوا وجــودي كــمـقــاتل طــيـار
عـربي او عـراقي مـعـهم مُـشتـرك فـعـلـياً
نـطقـة العـسكـرية و اخـفاري لـقائـد ا
ودار حـــوار بـــيــــني وبـــ قـــائـــد تـــلك
ــنـطــقـة وكــانــوا يَـشــكـوّن بــانـني من ا
الـعدو االسـرائيلي وطـلب مني ان اذكر
اســمـاء تــشـكــيــلي وذكـرت له االســمـاء
حـــتـى تــأكـــد واخـــذنـي بـــاألحـــضــان..
والــسـبب ان هـنـاك طــيـارّين من الـعـدو
وقــعــا بـاألســر وادعـيــا بــانـهــمــا طـاقم
صري  دبابات للتمويه على اجليش ا
حـتى انهما كانا يصـفان الدبابة كأنهم
صـنف مـتخـصص  كـما ان عـدم معـرفة
ـــيـــداني بــوجـــود طـــائــرات اجلـــيش ا
ـصري بالقتال عـربية تشارك اجليش ا
كــان نـوعــاً من الـســريـة لـكـي ال يـعـرف
ــصــري الــعـــدو امــكــانــيــات اجلــيش ا
واســتـعـداده لـلـحــرب . ومن الـطـيـارين
ـقـاتلـ هم " الـرائد الـطـيار الـشـهداء ا
ولـيد عبـداللطـيف السامـرائي والنقيب
الــطـيــار عـبــدالـقــادر خـضــر والـنــقـيب
الـطيـار سالم محـمود والـنقـيب الـطيار
الزم اول رضــــا جــــمــــيل الــــطــــائي وا
الزم الـطـيـار الـطــيـار سـامي فـاضل وا
الزم عـامـر احـمـد سـلـمـان الـقـيـسي وا
الـطيار احمـد صالح العبـيدي"  رحمهم
الــله . انـتـهى االقــتـبـاس يــقـول هـنـري
كسينجر وزير خارجية امريكا حينذاك
: " انـنى ال استطيع ان أفهم كيف امكن

لذلك أن يحدث . 
كـانت استراتـيجيتـنا أن نعـطيكم حتى
مـــــســــاء االربـــــعــــاء (1973/10/10 )
وبـــبــــلـــوغ ذلك الـــوقـت  كـــنت أظن أن
ـصـري بـكـامـلـه سـوف يـكون اجلـيش ا
حـطاما.... نـحن نواجه مشـاكل ضخمة
. لـقـد توقـعنـا انتـصارا سـريعـا . كانت
اسـتـراتـيجـيـتنـا بـالكـامل هي الـتـأجيل
(فـي اســـتـــصـــدار قـــرار بـــوقـف اطالق
الــنـار ) حـتـى يـوم االربـعــاء " . لـقـراءة
احلــوار بـالـكـامل بـالـلــغـة الـعـربـيـة في
كـتاب األهـرام "اسرار حـرب أكتـوبر في
الـــوثــــائق األمـــريــــكـــيـــة " وبــــالـــلـــغـــة
ــوقع اإلجنــلـيــزيـة بــوثـيــقـة رقم 21أ 
جـــامــعــة جــورج واشــنـــطن . نــقالً عن
مــوقع حـرب اكـتـوبــر- قـسم الـوثـائق .
لـقد خـسر اإلسرائـيليـون وادركوا انهم
ــصـريــ في ال يــســتــطــيــعــون دحــر ا
الـــوقت الــذي كــان عـــلــيــهـم مــواجــهــة
الـــــــســـــــوريـــــــ فـي اجلـــــــوالن . وفي
10/22/ 1973اصــــدر مـــجــــلس االمن
قــراره رقم (388) الــذي يــدعــو جــمــيع
االطـــــراف الى وقف اطـالق الــــنــــار في
ـواقع التي يـحتلـونها والـبدء بتـنفيذ ا
الـقرار (242)  لـسنة 1967. وأخـيرا ال
ـــلك أي انـــســـان هـــذه االيــام  اال ان
ـشرف نـفـخر بـهذا احلـدث التـاريخي ا
لـالمــة الـــعــربـــيــة وكـــمــا ان احلــرب ال
يـستأذن فيها وال يُعـلن عنها سلفاً وقد
خــاضـت اقــطــارنــا احلــروب مــهــزومـة
ومــنــتــصــرة وفي كــلــتــا احلــالــتــ لم
تـــتــــوقف في الـــدفــــاع عن حـــقـــوقـــهـــا
ــشــروعــة . وإن أنــبل وأخــلــد مــا في ا
حــرب تــشــرين االول \ أكــتــوبـر 1973
الــشـهــداء من أبــطـال وطــنــنـا الــعـربي
الـذيـن اسـتـشـهـدوا دفـاعًـا عن ارضـهم
وحتــيـة حلـرب الــتـحــريـر وسالم عـلى

الشهداء. 

وتـغتـصب اراضي عـربية كـامل الـضفة
الـغربية وقرى وادي الـلطرون  وقطاع
غـزة  وشـبه جزيـرة سـينـاء والـهضـبة
الـســوريـة "قـمـة اجلـبل" لـيـعـتـبـر سـفح
اجلـبـل مـنـتـهـيـا بــالـعـرف الـعـسـكـري 
عـالوة على جـزيـرتيّ تـر وصـنـافـير 
وضمْ الـقدس الـشرقـية واقـامة عـشرات
ــسـتــوطـنــات اإلسـرائــيـلــيـة.. تــوّحـد ا
الـعــرب عـسـكـريـا واقـتـصـاديـا في عـام
1973 ولـم تــــتــــوقف االقـــــطــــار الــــتي
تــــعـــرضـت أراضـــيــــهـــا لالحــــتالل عن
االســـتــعـــداد الــعـــســكـــري والــنـــضــال
الــــســــيــــاسي من اجـل الـــوصــــول إلى
شترك آنـذاك. ونقالً عن مجلة الـهدف ا
صرية بعددها (1030) صـباح اخلير ا
ـــــعـــــركـــــة فـي 1974/10/2: كـــــانـت ا
ُــشـرّفــة الـتـي رفـعت رأس الــعـرب من ا
جـديد  وجعـلتهم ألول مـرة في العصر
ـلـكون في احلـديث يـدركـون قيـمـة ما 
قـلــوبـهم من شـجـاعـة اسـتـحـوذت عـلى
اعــجـاب الـعـالـم وانـبـهـاره واطــلـعـتـهم
عــلى قـيــمـة االســلـحــة اخلـطـيــرة الـتي
ـلكونها عندما تتحد ارادتهم وعندما
يُــســخــرّون الــبـتــرول لــصــالح الــعـرب
اجـمع . فرضت معركة اكتوبر 1973
عـلى اسـرائـيل سـيـاسـة االنـسـحاب من
االراضي احملـتـلة وحـطمت اسـطورتـها
الـتي كـادت ان تـصبح حـقـيـقة صـدقـها
الـــعــالـم او كــاد ... في ان اســـرائــيل ال
تقهر ! وال تنسحب  وال تُغير موقعها?
حتـــطــمت االســطـــورة .. وســقط جــدار
اخلـوف وانــتـهت مـرحـلـة جـلـد الـنـفس
وتــنــفــست جــمــيع االقــطــار الــعــربــيـة
الــصـعــداء " . لــقـد حــدث شـبه اجــمـاع
ي حــول قـيــمـة الــعـمل الــعـســكـري عــا
والـــــــســــــــيـــــــاسـي الـــــــذي أُجنــــــــز في
تــشــرين/أكــتــوبـر 1973. ولــقــد كــانت
احلـرب والـسالم مـقـتـرنـ ال يـفـتـرقـان
بــاعـــتــبــار ان الــغــايــة من احلــرب هي
حتـقــيق الـهـدف الـسـيـاسي والـذي هـو
ـســتـويـات في مـن اخـتـصــاص اعـلى ا
ـصـالح االسـاسـيـة الـدولــة ويـرتـبط بـا
لـلشـعب ويتـضمن الـربح واخلسارة أو
االســـــتــــــقالل أو اســـــتـــــعـــــادة االرض
ـكن قبـول التـأخير الـسلـيبـة كذلك ال 
في تــهـيــئـة الــبـلــد أو االمـة في تــقـديـر
عـركة فـيما الـوقت الذي سـتنـدلع فيه ا

إذا كانت مصيرية.
ــيـــداني ومع الــقــطــر  فـــفي اجلــانب ا
ــصــري كـان الــتــمــهـيــد بــعـد نــكــسـة ا
1967/6/5 وانــــــــطالقــــــــاً من حـــــــرب
االســتــنـزاف الــبــطـولــيـة 1971.1967
صـريـة والتي مـهد ـسلـحـة ا لـلـقوات ا
لـــهـــا الـــزعــــيم خـــالـــد الـــذكـــر جـــمـــال
عـبدالـناصر  حـيث كانت عامل حتـفيز
لـلعبور ويرى احـد الباحث : " فرضت
االحــوال اجلـويـة مـطـلـع شـهـر تـشـرين
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اذا يـشـعـر الـعـراقي ح يـذهب الى تـركـيـا او ايـران باالنـبـهـار والـراحة
والهدوء.?يحدث هذا بسبب ان االنسان ال يخضع الى منطق االحداث في

ذلك البلد.
ـشاهدة.لكن هـل استطيع ان هو مجرد سـائح اي مراقب وظـيفته االكل وا

ا يجري من حولي. اكون انا كاتب السطور مراقبا 
اظن ان اجلـمــيع يــعـرفــون االجــابـة.ذلك الن االنــســان في بـلــده لن يــكـون
مراقـبـا بل جـسمـا في كـيان كـبـيـر جدا.خـلـية ضـمن خاليـا كـثيـرة.لـذا انا
ا اعتـقد ان اي شـخص يفـكر في الـذهاب في رحـلة إسـبوع او ثـالثة ا

يريد ان ينجو من ضغط شريط االحداث اليومية.
وميزة احداثنا الـيومية انها تـضعك ب خيارين اثنـ ال ثالث لهما.اما ان

تختار هذا الطرف او تختار الطرف ذاك.
وال يوجـد امامنا حل اخـر. لنقف قليال هذه هي حكايتـنا باختـصار شديد
عـنـد االمـثـلـة.لـديـنا مـثـل مـهم جـدا وهـو مـوقـفنـا مـن الـتوتـر احلـاصـل ب
وعـدم زج امـريـكــا وايـران.يـدور احلــديث عن االبـتــعـاد عن هـذا الــصـراع

العراق فيه.لكن هناك من يرى غير ذلك.
في الـنـهــايـة انـنـا نــرى وجـهـات نـظــر اخـرى تـرى الـتــوافق مع سـيـاسـات
وان الدفاع ـتحدة افـضل في ح اخـرون ان االمر ليس كـذلك الواليات ا
عن الـعــراق ال يــكـون بــالـوقــوف مع مــا يـقــوله االمـريــكـان.وفـي ظل هـذين
وقـفـ موقف مـع امريـكـا او ضدهـا يـكون اصـحـاب االبتـعـاد عن دائرة ا
ــون اذ ال مــكـــان يــبــتــعــد عن احلــرب ان ــ وهـم حــقــا حــا اخلــطــر حــا
قدور دولة ان تكون حيادية ابدا.وهذا شيء يعرفه اجلميع. وقعت.وليس 

واقف يقلق االنسان ويسحقه. هذا التناقض ب ا
ثم كانت جتـربـة احلرب الـطائـفـية مـثال قـاسيـا ايضـا في جـعل النـاس اما
من هذه الفئة او تـلك. واالن نحن في موقف جديـد ومختلف كل االختالف
اعـني انــنـا امــام حـادثــة شـغــلت وســائل الـتــواصل االجـتــمـاعي وقــنـوات
اعالمية مختلفة.فقد اثار نقل الفريق الركن عبد الوهاب الى وزارة الدفاع
ردود فعل شـعبـية سـاخطـة.وظهـر الـساعـدي في اكثـر من وسيـلة اعالمـية
مبيـنا تـفاصـيل هذا الـنقل من مـنصبه.وبـدون الدخـول في تفـاصيل كـثيرة

هدي ان قرار نقل الساعدي ال رجعة فيه. اوضح عبد ا
ويبـدو ان الفـريق باشـر كاي مـقاتل دوامه في وزارة الـدفاع. في احلـقيـقة

اريد القول اننا اما خيارين.
وقف ا يـؤسف له ان نـكون دائـمـا في ا هـدي او السـاعـدي.و اما عـبـد ا

نفسه.
اي ان نـخــتـار هـذا ضــد ذاك.ثم عـلــيـنــا حتـمل الــعـواقب. شـعــبـيــا سـانـد
واشتـعلت الفـيس بصوره الكثـيرون الفـريق الركن عـبد الوهـاب الساعـدي
وفـيديـوات كـثـيـرة تـصور حـربه ضـد تـنـظـيم داعش كـمـقـاتل ال يجـلس في

غرفة عمليات بعيدة قائدا جلنوده.
ومن الواضح ان حـجم هذا الـتعـاطف مع الفـريق السـاعدي جعـل البعض

يشعرون بلحسده اجتاه.وما زاد من دراما قضية نقل
الساعدي هـو التمثال الـذي نحته احد الـفنان في
ولم يتم رفع الستار عنه حتى.االن.هذا وصل له ا
كلـه يعـني اخـتـيـار هـذا الـرجل الـشـجـاع في ح
كـان هــنــاك من حـسـم امـره ايــضـا بــالــوقـوف مع
الــقــرار الـــرســمي بـــنــقل الـــســـــاعــدي الى وزارة

الدفاع.
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6 تـشـرين \اكتـوبـر في االستـراتـيجـية
ـيـة يأتي من خـالل سيـنـاء وقـناة الـعـا
الـسويس في مؤلفات الـعالم والدكتور
جـمال حمـدان (رحمه الله)  –يـقول عن
سـيناء :" سيـناء ليست مـجرد صندوق
ا هي رمـال كما قد يتوهم البعض . ا
صــنــدوق من الــذهب مــجــازاً كــمـا هي
حـــقــيـــقــة  ســـتــراتـــيــجـــيــاً كـــمــا هي
اقـــتـــصـــاديـــاً  فـــأمـــا من الـــنـــاحـــيـــة
االقـتصادية فنحن نعلم انها كانت منذ
عادن الـفراعنـة منجم مـصر للـذهب وا
الــنـفـيــسـة . وهي االن  بــئـر بـتــرولـهـا
االكـــبـــر والــثـــمـــ  أي صـــنــدوق من
الــــــــذهب االســــــــود حـــــــقــــــــاً . وامـــــــا
ــهم جـداً ان اســتــراتــيـجــيــاً فــأن من ا
نـدرك ان سيناء ليست مُجرد فراغ  او
حـتى عازل انـها عـمق جغـرافي وانذار
ــكن ان نـشــتــري فـيه الــزمـان مــبـكــر 
ـكـان . انهـا ككل خط الـدفاع االخـير وا
عـن مـصـر الـدلــتـا والـوادي  اذا كـانت
فـلـسـطـ هي اخلط الـثـاني وطوروس
االول . ومـن هنـا كـانت سـينـاء ودائـما
مُـحصّـنة حتـصيـناً اسـاسيـاً . وال يكاد
تـاريخ أي فـرعون او سـلطـان مصري 
ابـتداءٍ من بـيبي االول الـى سليم االول
 يـخلو من ذكـر انشاءاته وحتـصيناته
الـعسـكرية في سـينـاء  ابتداء من رفح
والــعـريش الى بـيــلـوزيـوم والـسـويس
ومـن العقـبة الى نـخل ... الخ ومن هنا
ايـضـا كـانت مـصـر تـسارع الـى مالقاة
ـعـركة اعـدائـها خـارج سـينـاء وتـنقل ا
الـى بــرْ الـــشـــام . ولم يـــكن مـن قــبـــيل
الــصـدفــة قط ان مـعــظم مـعــارك مـصـر
احلــربـــيــة الــفــاصــلـــة  ســواء مــنــهــا
ـا دارت على ـنـهـزم  ا ـنـتـصـر او ا ا
ارض الـــشـــام وفي ربـــوعه حُـــســمت 
ومـعــهـا حُـسمَ مـصـيـر مـصـر . يـصـدق
هــذا ابـتـداء من شـاروهـن الـهـكـسـوس
وقــادش رمـســيس  ومـجــد وحتـتـمس
الـى قـــرقـــمـــيش  ومن حـــطـــ صالح
الــدين وعـ جــالـوت قـطــز حـتى مـرج
دابـق الــغـــوري وحــمص ونـــصــيـــبــ
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سـيـناء حتـمل بـصمـات مـصر حـضارة
وثـقافة وطابعـاً وسكاناً بالـقوة نفسها
الـتـي يـحـمـلـهـا بـهـا أي اقـلـيم مـصـري
كتوب  اخـر . ومنذ بدأ تاريخ مـصر ا
والـنقوش الهيروغليفية تثبت الوجود
ــصــري عــلى كل حــجــر  واالنــتــمـاء ا
ـــصــري لـــكل حــجـــر  في ســـيــنــاء  ا
راً كانت مـحجـراً كانت او مـصيـرا  
او مـــقــراً . بل ان تـــراب ســيـــنــاء وقــد
ا اكثر دافع ر صري ا امـتزج بالدم ا
اثـلة مـن التراب مـن أي رقعة اخـرى 
الـوطني " امـا في كتـاب قنـاة السويس
نــبض مـصـر فــيـقـول : " هـي بـالـدرجـة
االولـى سالح مـــــصــــــر الـــــســـــيـــــاسي
واسـتراتيجية حرب تصل انعكاساتها

واشـــعـــاعـــاتـــهـــا الى كـل احملـــيـــطــات
والـبحار السبـعة وتمثل موقـعاً حاكماً
في اســتـراتــيـجــيـة الــصـراع الــبـحـري
ي مثـلـما تـشـكل عقـدة نـووية في الـعـا
ـالحة والتجارة الدولية .. واذا كانت ا
فــلــســطـ مـن بـ الــعــرب هي كــبـرى
ضـحـايـا اسـرائـيل بـداهـة  فـان مـصـر
بـعدها هي اكبـر من عانى من وجودها
ويـرى الـدكـتـور جمـال حـمـدان ايـضا 
الــبـــتــرول تــوأم الــقــنـــاة وعــمــيــلــهــا
ا حتت االسـاسي الـذي نـشـأ وشبّ و
وصـايتـها  وفي رعـايتهـا حتى لـيقول
 –لـقـد نشـأ زواج اقتـصادي وثـيق ب
بــتــرول الـعــرب وقــنـاة الــعـرب  –ومن
جـانب اخـر فـعـلى ضـفـاف الـقـناة ومن
اجـل اســــتـــــردادهـــــا دارت مـــــعـــــركــــة
الـــســويس اجملــيــدة 1956 تـــلك الــتي
دفـعت االسـتـعـمـار وعصـر االسـتـعـمار
واالمـبـراطـوريـة الى االبـد ودشـنت بال
جـدال الــتـحـريـر في الـعـالم وافـتـتـحت
مــوجـة االســتــقالل في الـعــالم الــثـالث
بــأســـره . وبــذلك جــاءت الــقــنــاة اخــر
واخــطـر نــهـايــات االسـتــعـمــار الـقـد
مــثـلــمــا كـانت بــدايــاته  بـدأت بــوابـة
لالسـتعـمار ومـدخال  فصـارت مقـبرته
وجـبانته  لـقد انتـقمت القـناة لنـفسها
ولــضـحـايـاهـا . ردت الـديّن واسـتـردت
الـرهــيـنـة ". ( د. نـعـمـات احـمـد فـؤاد 
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إن حـقــائق الـتـاريخ تـوضح مـعـطـيـات
ذلـك احلدث قبل حرب تـشرين \اكتوبر
بـل وحـــتى قـــبـــيـل نـــكـــســـة حـــزيـــران
\يــونــيـو1967 نــفــســهـا مـن خالل مـا
ــكن مالحــظــته بـالــبــعـد الــتــوسـعي
ــمــارسـة االســرائــيــلي في الــفــكــرة وا
ـثـال ولــنـأخــذ االخـيــرة عـلى ســبـيـل ا
الــتـعــبــئـة الــتــاريـخــيـة والــســيـاســيـة
والـدينـية واالقتـصادية بـعد قيـام كيان
اســرائــيل وعــدم وضع دســتــور يـرسم
حـدود الـدولـة االسـرائـيلـيـة واالعـتـماد
ـؤاتيـة للـتوسع عـلى فـكرة (الـظروف ا
شــرقـــا وغــربــا ) والــدعم الــدولي لــهــا
يـرافقـها فـقدان الـقوة الـعربـية وتوسع
اسـرائيل جاء بـفضل غـياب الوحدة او
التضامن العربي احلقيقي  فقبل قرار
الـتـقسـيم احتـلت اسرائـيل قرى ومـدناً
مــهـمــة مـثل يــافـا  وعــكـا  وطــبـريـا 
وصـفـد  وعـشيـة انـسـحـاب بريـطـانـيا
في 1948/5/15 تـــوســعت اســرائــيل
فـي صــحـراء الــنــقـب  ومــا بــ حـرب
1948 و1956 تـــوســعت ايـــضــا عــلى
صرية لكنها االراضي الـفلسطينيـة وا
اضطرت لالنسحاب من غزة والعريش
وصـحــراء سـيـنـاء مـطـلع الـعـام 1957
وحـرصت عـلى ان يـتـوافق االنـسـحاب
مع نـشـر قوات طـوار دولـية لـتـضمن
مــرورهــا نـحــو مــيــنـاء ايالت جــنــوبـا
وخـالل الــــفـــتــــرة الـالحــــقــــة مــــا بـــ
1956و1967 اســتــطـاعت ان تــتـوسع

وشـروط حددتـها فـعالـيتـها الـعسـكرية
وذلـك من خالل دخول اجليش العراقي
احلــرب فـي اجلــبــهــة الــســوريــة عــلى
ارض لم يــسـتـطـلـعـهـا مـسـبـقـا دخـلت
الــقــوات الـعــراقـيــة بــعـد تــنــقل طـويل
تــــراوح بــــ 1500-1200كـم وهــــــــذا
بــــدوره يـــؤثـــر عـــلـى راحـــة اجلـــنـــدي
واســتــعــداده الــبــدني كــانـت الــقـوات
ـقـاتـلـة في اجلـوالن تـؤمن الـعــراقـيـة ا
شـؤونـهـا االداريـة عبـر بـغـداد ودمشق
ــسـافــة لــهـا ومــعــروف ان مـثل هــذه ا
تــــأثـــيـــرهـــا عــــلى وصـــول االمـــدادات
االداريــــة كـــمــــا ان ســــيـــاق الــــقـــوات
الـعراقيـة يختـلف عن القـوات السورية
يــضـــاف لــهــا زج الــقــوات الــعــراقــيــة
(الـبـريـة) في جبـهـة ضيـقـة ولم يـسمح
لـهـا بـاسـتـخدام مـجـال عـمـلـها االوسع

على اجلبهة االردنية العريضة).
W¹uł W dF  ‰uÞ«

والبــد ان لـنــا ان نــذكـر ســفـر االبــطـال
الـــعــراقــيــ من صـــقــور اجلــو الــذين
اســهـمــوا بـالــهـجــمـة اجلــويـة عــنـدمـا
ــصــري لــتــنــفــيـذ انــطــلق الــطــيــران ا
الـــضـــربـــة اجلـــويـــة االولى فـي حــرب
تــشـرين \ اكــتـوبــر  كـانت الــطـائـرات
الـعــراقـيـة وضـبـاطـهــا  يـشـكـلـون احـد
ـكـلفـ بـالعـمل عـلى جبـهة الـسـرب ا
ـصــري الـثـانـي بـيـنــمـا كـان اجلــيش ا
الـسـرب العـراقي االخـر مكـلـفاً بـالـعمل
ـصــري الـثـالث عــلى جـبـهــة اجلـيش ا
وقــد قـام هــذان الـســربـان طــوال فـتـرة
ـهـمـات الـتي اوكـلت احلـرب بـتـنـفـيـذ ا
لـهـما بـقصف حتـشـدات العـدو وارتاله
ومــقــرات قــيــادته عــلـى ارض ســيــنـاء
الــعــربـيــة  ويــذكــر الـضــابط الــطــيـار
ـشارك اللواء الركن فـيما بعد (ا.م.ع) ا
ــطـارات : " كــنــا مــرابــطــ فـي احــد ا
ـصــريـة قـبل احلـرب بـسـتـة اشـهـر – ا
سـاعـة الـصـفـر يوم 6 تـشـرين\اكـتـوبر
الـساعة (1400)  عـبور قنـاة السويس
ــسـتـوى عـال من الـسـريـة حـتى كـان 
اتــذكــر عــنـدمــا ذهــبــنـا الى طــائــرتــنـا
لــتــنـفــيـذ الــواجب احلــقـيــقي  مــعـظم
طـار كـانوا يـعتـقدون ـوجـودين في ا ا
بـأننا نذهب إلجراء احد التمارين التي
تـعودنا ان نعيدهـا خاصة الفترة التي
سـبـقت يـوم احلـرب وبـدال مـن الدوران
بـتـشـكـيـلي الى جـهـة الـيـسـار كـمـا هو
مـتبع في التمـارين اصبحت االستدارة
الى الـيم باجتاه قـناة السويس لكي
احــقق مع تــشـكــيالتي سـاعــة الـصــفـر
ســــــاعـــــة (1400) وكـم والـــــلـه كـــــانت
فـرحتنـا عظيمـة ألننا كـنا سنفـذ ما كنا
نـتـمـنى ان نـنـفـذه وعـنـد عـبـوري قـنـاة
الـسويس فـي ساعـة الصـفر ومـشاهدة
ارض سـينـاء لم اشـعر ابـداً انها ارض
ـا هي ارض عـربيـة وهذه مـصـرية وا
هي الـروح القوميـة التي تربينـا عليها
 كــان الــهــدف اخملــصص لــتــشــكـيــلي
انـطالقا من قاعدتنـا باجتاه البحيرات
ـرة مهاجماً قواعد الصواريخ (هوك) ا
دفعية من احـد تشكيالتـنا وبطريـات ا
وقع الثاني و اصابة 175 مـلم في ا
الــهــدف اصــابــة دقــيــقــة جـدا  وعــلى
صـعـيـد مـتـصل يـذكـر الـطـيـار والـلـواء
فــيـمـا بـعـد (ن.م) قــمت بـضـرب مـحـور
الـوسط االسرائـيلي وفـي اليوم الـتالي
عركة تشتد  وتوجهنا باثنتي بـدأت ا
عـــشـــرة طـــائـــرة مـــقـــاتـــلـــة من ثـالثــة
تـــشــكــيـالت وفي الــيــوم الـــثــالث ومع
الـسـاعة اخلـامسـة عـصرا اتـصلت بـنا
تصل قائد قيادة اجلبل االحمر وكان ا
الــقـوة اجلـويـة الـلــواء حـسـني مـبـارك
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وحكمة كلـما هم باستقـبال ضيوفه الذين
ـديـنـة لـلـتــمـتع بـأحـاديث يـصـعـدون مـن ا
ـلــيـئـة حـكـمـا ومـسـامـرات صــقـر اجلـبل ا
وقيـمـا ودهشـة وفتـنـة وسخـرية وإعالءا

لراية اإلنسان. 
ال تـكــتـمل مــعـاني الــرحالت إال بـاخلــيـمـة
الفـعـليـة و إن كـانت الراحـلـة تغـيرت و ال
تـوجد إال مـجـازا ألن الـرحـالـة بـدل رفو ال
يأتي على صـهوة الفـرس أو سنام الـناقة
لـكـنـنـي أتـصـور أن من يـعــشق اخلـيـمـة ال
ـكن أن ال جتـري في دمه أخـبـار القـوافل
ومغامرات الرحال السابق وإن امتطى
طـيـارة أو قـطـارا أو حـافـلـة اضـطـرارا في
زمن احلداثة...ويسـر بدل ألصدقائه وكأنه

عـادت اخلــيـمــة الــزرقـاء إلى أرض مــخـيم
أزيالن يحرص صاحبها الرحالة بدل رفو
ـكــان الـذي رست به أن تـرسـو فـي نـفس ا
ـديـنـة شـفـشـاون إنـها مـنـذ لـقـائه األول 
خيـمة من طـابقـ يقـول بدل مـزهوا وهو
يـشـيـر بـيـديه إلـيـهـا ويـضـيف مـبـتـسـما-
وكــأنه يــسـخــر من الــفــخــفـخــة والــلــهـاث
والـلـهف عـلى اإلقـامـة في فـنـادق مـتـرفة-:
إنهـا قويـة وذكيـة ال تخـشى الرعـد والبرق
طر.   اخليمة الزرقاء احلانية تواضعا وا
تـطل من دكــتـهـا عــلى سـمــاء زرقـاء وعـلى
جنوم و قـمـر حتفـهـا أشجـار ال تـموت إال
واقفة بظاللها الوارفـة يقف بدل بجانبها
بــلــحــيــتـه الــبــيــضــاء الــذي زادته وقــارا

يـعتـذر بـأنه يـفـضل أن يـدخل الـبـلـدان برا
فـالــطـريق بــالـنــسـبـة لـه جـزء من الــرحـلـة
سـواء كـانت عـامـرة بـالـنـاس وبـحركـاتـهم
وسكنـاتهم أو مقـفرة تزهـو فيهـا الطبـيعة
بسـحـرها اخلـالـد. في اخليـمـة ينـسج بدل
قـصـصه وحـكـايـاته وأحالمه ويـرتـاح من
تعب األيام والـسنـ حتمــــــله الـذكريات
إلى أراضي وطـئـتــهـا قـدمـاه في شــــــــتى
بــقــاع الــدنــيــا شــرقــــــــا وغــربــا شــمـاال

وجنوبا. 
بـــاخلــيـــمــة الـــتي حتـــتــضـن الــطـــبــيـــعــة
وحتــتـضــنــهـا الــطــبـيــعــة بـنــســائـمــهـا و
همساتـها وتغـريداتها بـهبوبهـا وعوائها
ونـهـامـهـا... يـصـادف أيـضـا من افـتـتـنوا
بـالــســفـر والــتـخــيـيم فــتـثــري قـصــصـهم
مــخـزونه اإلنــســاني وجتــاربه احلـيــاتــيـة

اخلصبة. 
بـجـانب اخلـيـمـة اسـتـضـاف الـرحـالـة بدل
رفـــو رئــيس بـــلــديـــة شــفـــشــاون مـــحــمــد
السفـياني الـذي قلده في لـقاء أدبي سابق
ـواطـنـة الــفـخـريـة و تـبـادل مـعه وشـاح ا
احلديث في جلسة بسيـطة بساطة الكبار

واحلديث ذو شجون. 
بجـانب اخلـيمـة يلـتقـي الرحـالة أصـدقاءه
األوفياء من مختلف الشرائح االجتماعية
وكـأنه يـفـصح عن هـويـته الـتي تـقـول: كل
قلـوب الـنـاس جنـسـيتي فـلـتـسقـطـوا عني
جواز السفر. بجانب اخليـمة تذوقنا نكهة
الشاي العـراقي مع األسفنج الـشفشاوني
واحتسينا مختـلف أنواع القهوة الشرقية
والـــغـــربـــيـــة مع احلـــلـــوى عـــلـى إيـــقــاع
الضـحـكـات اجمللـجـلـة في اآلفاق ونـغـمات
القـيتـارة الكالسـيكـية وأنـامل منـير بـشير
ـواويل الـعـربـيـة بـجـانب اخلـيـمـة كان وا
بـــدل جــدال كـــرقص الـــفــراشـــة يــكـــتب في

مخيلته سطور لقاء الغد.  
في الـغـد; اجلـمـعـة 19 من سـبـتــمـبـر نـزل
الـرحـالـة بـدل رفـو مـن خـيـمـته إلى خـيـمـة
أخرى ليـحكي جلـمهور شـفشـاون-برحاب
ـركز الثقـافي بالهوتة علمـة األندلسية/ا ا
في لـقـاء نـظـمـه جـمـاعـة مـنـتـدى احلـوار
لـلــفـنـون والــثـقـافــات وجـمـعــيـة فـضـاءات
عتمد- عن ما تشكيلية وجمعية أصدقاء ا
شـــاهـــده وســــمـــعه وتـــذوقـه وخـــبـــره في

رحالته  ولـــيــروي بــشـــغف عن مـــديــنــته
األثيرة شفشـاون جوهرة عقد مازاره  في
هـذا الـلقـاء األدبي االحـتـفـالي الـراقي وقع
بـــدل رفـــو كـــذلك اجلـــزء األول من كـــتـــابه
"العالم بعيـون كردية" وهو كتاب في أدب
الرحلـة وضع ب دفـتيه ست عشـرة رحلة
تع وقد كـتب مقدمته في قالب مشـوق و
الدكتـور عبـداإلله الصـائغ كمـا وقع كتابه
"أطفال الهـند علـموني/ قصـائد وشهادات
ـــهـــجـــر" الـــذي من األدب الـــكــــوردي في ا
يتضمن قـصائد الـرحالة وشهـادات لكتاب
وشـخـصـيـات عـربـية عـن جتـربـته كـشـاعر
ـعاصر و ورحالة مـبدع في أدب الـرحلة ا
الـكــتـاب صـاغ مــقـدمـته الــشـاعـر والــنـاقـد

غربي احلسن العابدي. ا
  وإني  أتـــخـــيـل اآلن اخلـــيـــمـــة الـــزرقــاء
تــرقص دفـئــا وغــنــاء حتت ضـوء الــقــمـر
وتشرئب إلى مواعيد ثقافية وأدبية أخرى
يلتقي فيها بدل رفو بأصدقائه وجمهوره
كـما أتـخـيـلـهـا كبـسـاط الـريح يـرحل بـبدل
رفــو إلى حـيـث تـهــفــو نــفـسه; إلـى عـوالم

احلرية واجلمال واإلنسان. 
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شفشاون

محاضرة بدل رفومحافظ شفشاون محمد السفياني في زيارة لبدل رفو في اخمليم

جمال حمدان 

خيمة الرحالة بدل رفو

الفريق سعد الدين الشاذليوليد عبد اللطيف

آثار القصف
اجلوي على
بورسعيد

ضحكت كثيـرا حينما قـال احدهم : ( ان في العراق سـتمائة الف شرطي
قنعة او هـم البطانة او - لالسف الشديد  –الكثيـر منهم اشبه بـالبطالـة ا
ـثلـون ما يحل باألحرى الـفسـاد اإلداري بعـينه وال أخطـئ حينـما اراهم 
بالـعراق والـعراقيـ من فسـاد وتخـلف اداري )  كان يـشيـر الى شرطي
ـكتـظة بـالسـيـارات مخـتنـقة الـزحام مرور يـقف بإحـدى اطراف الـسـاحة ا
تخلف وذج ا يصيح الناس منها الويل كل ح  فـيما هذا الشرطي اال
عـبر عـما يـجـري في العـراق  يتـكئ على احـدى احلـيطـان بكـرش كبـير ا
يدل عـلى مـا يـاخذه من حـصص يـومـية من سـواق الـسـيارات ( الـتـكسي
ــطـاعم الـقـريـبـة  وهـم يـصـارعـون ضـيم الـعـراق والـكـيـات ) وأصـحـاب ا
وذج السيء اجلديد والقد  من اجل لقمة عيش شريف  فيما هذا اال
نتفـخة بزي عسكري غير منـتظم نصفه مدني واخر  مبهم مهطل البطن ا
وبايل  طل كرشه ونزل حزامه وهـو ياكل لفة بـيد  ويدخن بيـد أخرى وا
ال يفـارقه وال يرفـع عنه عـينه  كـل خمـسة دقـائق يـغط ضاحـكا بـقـهقـهات
مـسـمـوعــة وبـطن مـتـــــمــوجـة مـرفـوعـة تــتـنـاغم مع نــوع مـشـاهـداته وقـوة
ــــارة فـآخر مـا يـفـكـر بـهم .. النـهم ال يـعـنوئه ضـحكـاته .. امـا الـنـاس وا

بشيء . 
حسب مـا يـصـرح به دومـا ( فهـو يـنـتظـر راس الـشـهر لـيـقـبض الراتب ..

ا يجري  شرقت او غربت). فطز 
ـنـطـوية ـنتـخب كـنـا نـزور احدى الـدول ا في سـنوات خـلت وبـسـفـرة مع ا
حتت االحتاد الـسوفـيـتي سابـقا  وقـد قـضيـنا أسـبوعـ في الـبطـولة كل
يـوم نـدخل الـقـاعـة ونـخـرج  ونـحن نــرى تـمـثـالـ لـشـرطـيـ عـلى جـانب
القاعـة .. مبسـمرين حد الـتنحـيت .. لم يخطـر على بالـنا انهـما حقـيقة اال
: ( نعم انهما ترجم فأجاب  ضـاحكا  قبل السفر بيـوم  حينما سالـنا ا
شرطـيـان حقـيـقيـان  لـكنـهـما هـنـا ال يقـومـان باي عـمل سـوى تمـثـيل قوة
النـظام ومـدى حتضـره بزيـهمـا ووقفـتـهمـا العـسكـرية وسـلوكـهمـا احلسن
ا ال يـعـيـنهـمـا .. انهـمـا هـويتـنـا الالزمة والتـزام الـصمـت وعدم الـتـدخل 
حلفظ الـنـظام وهـيـبـته داخلـيـا وكذا رسـالـتنـا لـلـعالم اخلـارجي الـذي انتم

جزء منه ) . 
ؤسسات .   رج الذي يسود في اغلب ا هنا تذكرت الهرج وا

ـشـكــلـة حـيــنـمـا تـرى ومـا كـان مــنـهـا داخل الــبـنـايــات اسـهل واسـتــر  ا
ارة يرقص عسكـرياً او رجل امن بزيه الـواضح وفي قلب الـنهار امـام  ا
ويتـمازح ويـعلـو صوته ويـسب ويشـتم ويـستـخدم الـفاظـاً غريـبة عـجيـبة ال
ثل عن دولة وعـلم فضال عن مجتمع كن ان ينطقـها انسان مـسؤول و
يدعي له عـمق الـتـاريخ واحلضـارة  مع انـتمـائه الى قـيم مـجتـمـعة عـربـية
واسالمـيـة !! كـان احــدهم يـشـكـو عـدم إيــجـاد عـمل لـولــديه الـلـذين كـبـرا
واكـمال دراستـهـمـا ويـنبـغي لـهـمـا ان يـعيـنـاه عـلى كـبـر سنه  وفـيـمـا كـنا
نـتــحــدث عن الــبـطــالــة وعن ســوء اإلدارات وفـســاد الــتــعـيــ واســتـغالل
احلصص الوظـيفـية الى الـيات عقـيمـة سيئـة ال تمت الخالق الـفرسان وال
ـرض االجـتـمـاعي الـعـربـان  اذ ان اغـلـبــهـا  يـقع حتت وصـايـة الــيـات ا
سـتعـصي في الـعراق عـامـة وما يـخص منه ( اجلـديـد خاصـة )  حيث ا
احملاصـصة واحلزبـية والـعصـاباتـية واالقـارب والعـقارب والـتزويـر والبيع
والشـراء وكل مـا لم يـنـزل به اللـه وال عبـاده الـصـاحل من سـرقـة حـقوق
سـؤول واالدهى النـاس  سيـما مـا يجـري منـهـا  حتت انظـار الدولـة وا
ـا استـغل كثـيرا من انه باسم  الـشعـارات األخالقيـة والديـنيـة وغيـرها 
قـبل مـرضى كل زمـان ومـكـان . فـيـمـا كـان مـحـدثي يـحـيل الـنـهـار ظالمـا

ا يجري لنا ..  حالكا  ويخنق االبتسامة حد انفجار الدمعة 
شي في حي اجلـامعـة بجـانب الكـرخ محـاول الـعبور وسـط زحمة كنـا 
رور اخلانـق  .. واذا بإحدى سـواق السـيارات يـؤشر بـيده مـشيرا الى ا

الـســمـاح لـنــا بـالــعـبــور .. وذاك لألسف الـشــديـد نـادر
ــفــتـرضــة والــتــاريخ ــبــاديء ا احلــدوث في بــلــد ا
واحلضـارة  اذ ان الكـثيـر من كبـارنا وصـغارنا
ونـــســائـــنـــا ال يــســـتــــــــــطــيـــعـــون الــعــــــــــبــور
بـســـــــــــهــولـة جــراء عــدم إعـطــاء الــــــــــسـواق
فـرصــة لــهم بــالــعــبـور  –اال من رحم ربي  –وان

خليت قلبت .


