
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

ملحق ثقايف ا�صبوعي ي�صدر عن جريدة املدى

�لعدد )2227(�ل�سنة �لتا�سعة - �ل�سبت )20( �آب  2011 m a n a r a t



�لعدد )2227(�ل�سنة �لتا�سعة - �ل�سبت )20( �آب  22011

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

3 �لعدد )2227(�ل�سنة �لتا�سعة - �ل�سبت )20( �آب  2011

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

◄

��سرته وحياته �ملبكرة
ولد يف �أك�سفورد، لأ�سرة حمافظة، 

�ر�ستقر�طية، كان �بوه �للورد ر�ندولف 
 Lord  هرني �سبن�سر ت�سر�سل

 Randolph Henry Spencer
�ملحافظني،  زعماء حزب  من   Churchill

 Jenny Jerome  و�مه جني جريوم
�مريكية �ل�سل. وكان جده �ل�سابع دوق 

مارلبورو �لأول، قد بنى ذلك �لق�سر تيمنًا 
بالنت�سار�ت �لتي حققها عام 1704 ، تويف 
و�لده يف �ل�ساد�سة و�لربعني من عمره يف 
ظروف ماأ�ساوية �أدت �ىل جتريده من لقبه، 

لكن رغم ذلك، بد�أ حياته �ل�سيا�سية بنجاح 
عظيم و��ستطاع �ن يتوىل من�سب وز�رة 

�ملالية وهو يف �لثالثني من �لعمر. 

زو�جه و�بناوؤه
�لتقى ت�سر�سل بزوجته �مل�ستقبلية، 

كليمنتني هوزير، يف 1904 يف منزل 
كرو، �إيرل كرو وزوجته تدعى مارغريت 

بر�ميروز )�بنة �آرت�سيبالد بر�ميروز(. 
يف 1908، �لتقيا مرة �خرى يف حفلة 

ع�ساء وكانت م�سيفتهما �ل�سيدة �سانت 
هيلري. �إذ وجد ت�سر�سل نف�سه جال�سا 

بجو�ر كليمينتني، و�سرعان ما بد�أو حياة 
رومان�سية، ثم خالل حفلة ع�ساء يف ق�سر 

بلنهام عر�ض عليها �لزو�ج يف 10 �ب 
1908 وقد متت مر��سيم �لزو�ج يف معبد 

ديانا �ل�سغري. ق�سى �لزوجان �سهر �لع�سل 
يف هايغروف هاو�ض يف �ي�ستكوت. يف 

�ذ�ر 1909، �نتقال �ىل منزل يف 33 �ساحة 
�كل�ستون. كانت ديانا طفلتهما �لوىل، 

ولدت يف لندن يف 11 متوز 1909. �نتقلت 
كليمنتني بعد حملها �لثاين �ىل �سوزيك�ض 
للعناية ب�سحتها، يف حني بقيت ديانا يف 

لندن مع �ملربية. يف 28 �يار 19011، جاء 
طفلهما �لثاين ر�ندولف، ولد يف 33 �ساحة 
�كل�ستون. �ما طفلتهما �لثالثة فكانت �سار�، 

ولدت يف 7 ت�سرين �لول 1914 ، ولدت 
يف �دمري�لتي هاو�ض. جاء �حلمل بقلق 

على كليمنتني، يف وقت �أُر�سل ون�ستون �ىل 
مدينة �نتريب �لبلغارية، من قبل جمل�ض 

�لوزر�ء "للق�ساء على مقاومة �ملدينة 
�ملحا�سرة" بعد �لخبار �لتي �و�سحت �ن 

�لبلغاريني ينوون ��ست�سالم �ملدينة. 
�جنبت كليمنتني طفلها �لر�بع، ماريغولد 

فر�ن�سي�ض ت�سر�سل، يف 15 ت�سرين �لثاين 
1918، بعد �ربعة �يام من �لعالن �لر�سمي 
عن نهاية �حلرب �لعاملية �لوىل. يف �ليام 
�لوىل من �ب 1921، �ودع �بناء ت�سر�سل 

يف ح�سانة معلمة فرن�سية يف "كنت" ��سمها 
"مل روز". يف هذه �لثناء �سافرت كليمنتني 

�ىل �إيتون هول لتلعب تن�ض مع هوف 
غرو�سفينور، �لدوق �لثاين يف وي�ستمن�سرت 

وعائلته. ويف حني كانت طفلها �لر�بع 
ماريغولد حتت رعاية �ملربية ��سيبت بربد، 

لكن ذكر �نها تعافت من �ملر�ض. بينما كان 
�ملر�ض يتقدم ب�سدة مل تظهر �ية �عر��ض 
عليه، فتحول �ملر�ض �ىل ت�سمم يف �لدم. 

على �ية حال، توفيت ماريغولد فدفنت يف 
يف مقربة كين�سال غرين بعد ثالثة �يام.
يف 15 �يلول 1922، ولد �لطفل �لخري 

لت�سر�سل، وكانت ماري. بعدها �نتقل 
ت�سر�سل �ىل ت�سارتويل، �لذي ��سبح منزل 

ون�ستون حتى وفاته يف 1965.

�ختياره �لطريق
وهكذ� كان على ت�سر�سل �ن ي�سق طريقه 
بنف�سه و�ن يك�سب رزقه بقلمه ول�سانه، 

�ساعدته يف ذلك و�لدته. ومل يظهر �ي 
جناح يف �ملدر�سة �لثانوية �لتي دخلها عام 

1888، حتى �نه مل يتمكن من �لو�سول �أبدً� 
�ىل �ل�سفوف �لعليا ب�سبب �سعف �أد�ءه. 
�إذ كان غري مبال باللغة �لنكليزية و�أدبها 

�لكال�سيكي، مف�ساًل ��ستعمال لغته �خلا�سة. 
ترك ت�سر�سل �لثانوية و�لتحق باملدر�سة 

�حلربية �مللكية يف �كادميية هارو، ثم يف 
�كادميية �ساندهر�ست �لع�سكرية 1894 

ويف نف�ض �لعام �ر�سل مع �جلي�ض �ل�سباين 
�ىل كوبا ملقاتلة �ل�ستقالليني �لكوبيني. 

ويف عام 1895 �نتقل �ىل �لهند حيث ق�سى 
هناك نحو 4 �سنو�ت كانت كافية لقيامه 

بنوع من �لرتبية و�لتثقيف �لذ�تيني، فقد 
كانت �مه تر�سل له �سناديق من �لكتب، كان 

يطالعها كلها دون ��ستثناء. نقل بعد ذلك �ىل 
�ل�سود�ن وجنوب �فريقيا يف �لعام 1899 
حيث قام بوظيفته كجندي وبعمل �آخر هو 

مر��سلة �سحيفة مورننغ بو�ست.
وهناك تعر�ض لالعتقال من قبل قو�ت 

�لبوير يف �فريقيا �جلنوبية ولكنه متكن 
من �لفر�ر عرب جمهورية و�سط �فريقيا 

وعاد جمددً� �ىل جبهة �لقتال يف �لناتال 

وهو �لمر �لذي �إدى �ىل �سهرته عامليًا.

دخوله عامل �ل�سيا�سة
قام بعد مغامرته تلك )�عتقاله وهروبه( 

بجولة يف �لوليات �ملتحدة �ألقى خاللها 
حما�سر�ت عن هروبه، وح�سل من تلك 

�جلولة على مبلغ من �ملال مكنه من دخول 
�لربملان )مل يكن �ع�ساء �لربملان يتقا�سون 

�أية رو�تب يف ذلك �حلني(، وذلك يف 
عام 1901 حيث �نتخب ممثاًل عن حزب 

�ملحافظني عن د�ئرة "�ولدهام". ولكنه ترك 
حزب �ملحافظني و�ن�سم �ىل حزب �لأحر�ر 

يف 1904 ظهرت بعدها بع�ض خالفات 
بينه وبني �حلزب. يف عهد �ن�سمامه حلزب 

�لحر�ر ��سبح نائبًا لوزير �مل�ستعمر�ت 
ولكنه مار�ض دورً� بارزً� يف �نهاء حرب 

�لبوير. ��سبح وزيرً� للتجارة يف 1908 ثم 
وزيرً� للد�خلية، فوزيرً� للحربية 1911، 

و�ساهم يف �لفرتة من 1910 ـــــ 1915 مع 
وزير �لبحرية �للورد في�سر يف تطوير 

�ل�سطول �لربيطاين يف مو�جهة �لقوة 
�لبحرية �لأملانية. 

مع بدء �حلرب �لعاملية �لأوىل و�حتالل 
�لملان لبلجيكا، قاد ت�سر�سل حملة م�سادة 

�إل �نها ف�سلت يف حتقيق �أهد�فها. كما 
ف�سل يف حماولة �حتالل �لدردنيل لعزل 

تركيا عن �أوربا، وبعد �سقوط حكومة 
�لأحر�ر و��ستبد�لها بحكومة �ئتالفية مع 
حزب �ملحافظني يف �لعام 1915، ��سرتط 

�ملحافظون للدخول يف �لتحالف جتريد 
ت�سر�سل من من�سبه كقائد للقو�ت �لبحرية. 

بدى لت�سر�سل �ن حياته �ل�سيا�سية قد �نتهت 
فتعلم �لر�سم لتم�سية وقته، و��ستمر ميار�ض 

�لر�سم حتى نهاية حياته. ويف 1916 عينه 
رئي�ض �لوزر�ء لويد جورج مبن�سب وزير 

�لمد�د�ت �لع�سكرية، وبنهاية �حلرب �سار 
وزير �لدولة ل�سوؤون �حلرب و�لقو�ت 

�جلوية، حيث عمل على حتديث �لقو�ت 
�جلوية �لربيطانية، و�سار هو نف�سه طيارً�. 

��ستلم بعدها وز�رة �مل�ستعمر�ت بعد و�سع 
فل�سطني حتت �لنتد�ب �لربيطاين يف 

1920. خ�سر ت�سر�سل �لنتخابات �لربملانية 
عام 1922 و�بتعد موؤقتًا عن �ل�سيا�سة، 

ثم عا�ض فرتة م�سطربة تنقل خاللها بني 
ع�سوية حزب �ملحافظني وحزب �لحر�ر. 
كما ت�سلم منا�سب وز�رية عدة، �إل �نه مل 
يكن �سعيدً� بال�سالحيات �ملحدودة �لتي 
منحت له فابتعد عن �ل�سيا�سة متامًا يف 
�لفرتة من 1929 �ىل 1939، و�ن�سرف 

�ىل �لكتابة و�ىل ممار�سة �لر�سم، هو�يته 
�جلديدة.

�خلدمة �لع�سكرية
بعد �ن غادر ت�سر�سل هارو يف 1893، 

قدم للكلية �لع�سكرية �مللكية �ساندهر�ست. 
وقد �خترب ثالث مر�ت قبل �ن يجتاز 

�متحانات �لدخول؛ وقد قدم يف �سالح 
�لفر�سان بدل من �مل�ساة لأن �ملعدل �ملطلوب 

ل�سالح �لفر�سان �قل ول يحتاج �ىل تعلم 
�لريا�سيات، �ملادة �لتي كان ل يحبها. 

تخرج بدرجة �لثامن على �سفه من بني 
150 متقدما، يف كانون �لول 1894، وعلى 

�لرغم من ذلك، كان باإمكانه يف هذ� �لوقت 
�ن ينتقل �ىل فوج �مل�ساة كما كان يرغب 

و�لده، لكنه �ختار �لبقاء يف �سالح �لفر�سان 
ثم تقلد رتبة مالزم ثاين يف حر�ض �لفر�سان 

�مللكي يف �سباط 1895. يف 1941، تلقى 
مرتبة �سرف كونه عني كونيال يف حر�ض 

�لفر�سان. ولكي يكون مالزما ثانيا يف 
�حلر�ض �لر�بع دفع ت�سر�سل 300 باوند. 
على �لرغم من �نه، كان يعتقد �نه يحتاج 

�ىل 500 باوند ��سافية على �لقل )ما 
يعادل 25000 باوند يف عام 2001( كي 

يدعم ��سلوب حياته ويكون كفوء� لل�سباط 
�لخرين يف �لفوج. كان يح�سل على دعم 
من و�لدته مببلغ 400 باوند �سنويا، لكن 

ونستون تشرشل...

ون�ستون ليونارد �سبن�سر ت�سر�سل  Sir Winston Leonard Spencer – Churchill )30 ت�سرين �لثاين 1874 ـــــــ 24 �يلول 1965(، 
رئي�س وزر�ء بريطانيا خالل �حلرب �لعاملية �لثانية من 1940 حتى 1945، ومرة �أخرى من 1951 حتى 1955. كان رجل دولة بارز 

وخطيب مفوه وخمطط �سرت�تيجي. كما كان �ي�سًا �سابطًا يف �جلي�س �لربيطاين، ��سافة �ىل كونه كاتب غزير �النتاج، فقد 
ح�سل على جائزة نوبل يف �الأدب يف 1953 لكتاباته �لتاريخية. وهو �ول مو�طن بريطاين يحوز على مرتبة "مو�طن �سرف يف 
�لواليات �ملتحدة" ولد ون�ستون ت�سر�سل يف 1874 يف ق�سر بلنهام يف حمافظة �أك�سفورد�ساير يف �جنلرت�، توىل �لوز�رة عام 1940 

ملو�جهة �خلطر �لنازي بعد ��ستقالة ت�سامربلني من رئا�سة �لوزر�ء. وقد رفع معنويات �سعبه �ثناء �حلرب ومل يخ�سع الأدولف 
هتلر. قال له هتلر: "نحن ال نريد حماربتك بل نريد ��ست�سالمك"، ولكن ت�سر�سل مل ين�ساع له وقاومه حتى �لنهاية وكان 

�لن�سر حليفه، وكان �ول من ��سار بعالمة �لن�سر بو��سطة �ل�سبابة و�لو�سطى.

ترجمة: ف�سيلة يزل
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نفد ما عندها ب�سبب �لدعم �مل�ستمر. وكان 
هذ� �سببًا لأن يهتم مبر��سالت �حلرب. فلم 

يكن يف نيته �تباع عمل وظيفي تقليدي 
لرتقيته خالل قطاعات �جلي�ض، بل �نه 

�سعى لكل �لفر�ض �ملمكنة للعمل �لع�سكري 
و��ستخدم نفوذ و�لدته وعائلتها يف �ملجتمع 

�لر�قي ورتب �ملل�سقات لتن�سيط حمالته 
�لعالمية. كما �ن كتاباته لفتت �نظار �لعامة 

وجعلته حمط �هتمامهم، و�ك�سبته دخاًل 
��سافيًا جيدً�. عمل كمر��سل حرب ل�سحف 

لندنية عدة و�ألف كتابه �لول حول هذه 
�حلملة. 

كوبا
يف 1895، �سافر ت�سر�سل �ىل كوبا لري�قب 
�ل�سبان وهم يقاتلون �لع�سابات �لكوبية؛ 

وح�سل على عمولة عن كتاباته ب�سان 
�حلرب من خالل ت�سويره �ليومي لها. وكان 

من دو�عي �سروره، �نه ��سبح على خط 
�ملو�جهة لأول مرة يف عيد ميالده �لـــ 21 . 

كان مولعًا بذكرياته يف كوبا كونها "جزيرة 
كبرية وغنية وجميلة" يف �لوقت �لذي كان 
فيه هناك، �عتاد تدخني �سيكار نوع هافانا، 
�لتي �خذ يدخنها طو�ل بقية حياته. عندما 

كان يف نيويورك، ف�سل �لبقاء يف بيت 
بورك كوكر�ن �حد �ملعجبني بو�لدته. كان 

بورك �سيا�سي �مريكي موؤ�س�ض، وع�سو يف 
جمل�ض �لنو�ب. �أثر ب�سكل كبري يف ت�سر�سل، 

يف كل من منهجه يف �خلطابة و�ل�سيا�سة، 
و�سجعه على حب �مريكا. �سرعان ما تلقى 
خطابًا من "ناين" �ل�سيدة �يفري�ست �لتي 
كانت حتت�سر، عاد �ىل �نكلرت� وبقى �ىل 

جانبها ملدة ��سبوع حتى توفيت. فكتب يف 
جريدته " كانت �سديقتي �ملف�سلة. وكتب يف 

كتابه "يف حياتي �ملبكرة" : "كانت �سديقتي 
�حلميمة و�لعزيزة طو�ل �لع�سرين �سنة 

�لتي ع�ستها و�نا �عرفها". 

�لهند 
يف بد�ية ت�سرين �لول عام 1896، مت 

نقله �ىل بومباي، �لهند �لربيطانية. وقد 
ُعدَّ �ف�سل لعبي �لبولو )لعبة ريا�سية 

��سبه بالهوكي متار�ض على متون �خليل 
مب�سارب طويلة وكرة خ�سبية م.م(  يف 

فوجه وقاد فريقه �ىل �لكثري من �نت�سار�ت 
�لبطولة �لرفيعة �مل�ستوى. �سافر يف 1900 

�ىل �لوليات �ملتحدة يف جولة لعطاء 
حما�سر�ت حول �عتقاله وهروبه من 

قو�ت �لبوير يف �فريقيا �جلنوبية. يف 
1897، حاول ت�سر�سل �ل�سفر لغر�ض كتابة 
�لتقارير و�ل�سرت�ك، �ذ� كان �سروريًا،  يف 
�حلرب بني �ليونانيني و�لتر�ك، لكن هذه 

�ملعركة �نتهت ب�سكل موؤثر قبل �ن يتمكن 
من �لو�سول. بعدها، يف �لوقت �لذي كان 

يهيء نف�سه ملغادرة �نكلرت�، �سمع �ن ثالثة 
من �ألوية �جلي�ض �لربيطاين تنوي �لذهاب 
للحرب �سد قبيلة �لبا�ستون يف جبهة �لهند 

�لغربية �ل�سمالية ف�ساأل �ل�سابط �لعلى 
�لذي كان حتت �مرته �أذ� كان بامكانه 

�للحاق باملعركة. حارب حتت �مرة �جلرن�ل 
جيفري، �لذي كان �آمر �للو�ء �لثاين �لذي 

يقوم بو�جبه يف ملكند يف جبهة منطقة 
�لهند �لربيطانية. �ر�سله جيفري برفقة 

15 جندي ل�ستك�ساف و�دي ماموند؛ 
بينما هم يف رحلتهم �ل�ستطالعية �سادفو� 
قبيلة معادية، ترجلو� من خيولهم وفتحو� 

�لنار عليهم. بعد �ساعة من �طالق �لنار، 
و�سلت لهم �لتعزيز�ت، �إذ و�سل 35 من 

�ل�سيخ، ثم توقف �طالق �لنار تدريجيًا، 
زحف �للو�ء و�ل�سيخ �ىل �لمام. فكمن 

لهم �ملئات من رجال �لقبيلة وفتحو� �لنار 
عليهم، و�جربوهم على �لرت�جع. وبينما 
هم يرت�جعون كان �ربعة رجال يحملون 
�سابطًا جريحًا لكن �سر��سة �طالق �لنار 

�جربتهم على تركه خلفهم. �لرجل �لذي ترك 
يف �خللف كان يعاين �سكر�ت �ملوت �مام 

عيني ت�سر�سل، بعد ذلك كتب للرجل �لقاتل: 
عد�  ما  �للحظة  تلك  يف  �سيء  كل  "ن�سيت 
رغبتي بقتلك". على �ية حال كانت �عد�د 

�ل�سيخ ت�ستنفد لذ� طلب �ل�سابط �لذي توىل 
�لقيادة لحقا من ت�سر�سل �ن ياأخذ بقية 

�لرجال و�لولد �ىل مكان �أمن.
قبل �ن يغادر �ساأله عن �ن يكتب له �مر بذلك 

لكي ل يتهم بالهروب. تلقى �لمر، �لذي مت 
�لتوقيع عليه ب�سرعة ثم توجه نحو �لتل 

وحذر �للو�ء �لخر، ومن مكانهم �ساغلو� 
لحقًا �جلي�ض. ��ستمر �لقتال ل�سبوعني 

�خرين قبل �ن يتمكنو� من �خالء �ملوتى. 
كتب يف جريدته:  "ل ميكنني �لقول فيما 

�ذ� كانت ت�ستحق" مقالة عن "ح�سار ملكند" 
ن�سرت يف كانون �لول عام 1900 بعنو�ن 

ق�سة �لقو�ت �مليد�نية يف ملكند. تلقى مبلغ 
600 باوند من ح�سابه. خالل �حلملة، كتب 

�ي�سًا مقالت ل�سحف مثل "�لبايونري" و 
�حلرب  عن  مقالته  كانت  تلغر�ف".  "�لديلي 

من �أول �لخبار �ملن�سورة، ولذلك ��ستلم 5 
باوند للعمود �لو�حد من "�لديلي تلغر�ف.

�ل�سود�ن و�أولدهام 
ُنقل ت�سر�سل �ىل م�سر عام 1898، وز�ر 

�لفر�سان  �ن�سمامه �ىل كتيبة  "�لق�سر" قبل 
�حلادية و�لع�سرين للخدمة يف �ل�سود�ن 

حتت قيادة �جلرن�ل هريبرت كيت�سرن. خالل 
هذ� �لوقت �لتقى ب�سابطني ع�سكريني من 

�لذين �سيعملون يف �حلرب �لعاملية �لوىل: 
دوغال�ض هايغ، و�لكابنت ديفيد بيتي، بعدها 

�لتقى مبالزم قارب م�سلح. فيما كان يف 
�ل�سود�ن، �سارك مبا كان يو�سف بهجوم 

�لفر�سان �لربيطاين "ذو �جلدوى �لخرية" 
يف معركة �م درمان يف �يلول 1898. كما 

عمل �ي�سًا مر��ساًل لـــ "مورننغ بو�ست". 
عند ت�سرين �لول 1898، عاد �ىل بريطانيا 

�ألف كتابه "حرب �لنهر" وهو جملد�ن : 
مقالة عن غزو �ل�سود�ن للمرة �لثانية و�لتي 
ن�سرت يف �لعام �لتايل. ��ستقال ت�سر�سل من 
�جلي�ض �لربيطاين �لفعال يف 5 �يار 1899.

�سرعان ما ح�سل على فر�سته �لوىل ليبد�أ 
�لعمل يف �لربملان، عندما دعاه روبرت 
��سكروفت ليكون �ملر�سح �لثاين حلزب 

�ملحافظني يف د�ئرة �ولدهام �لنتخابية 
�لتي يرت�أ�سها ��سكروفت. ت�سبب �ملوت 

�ملفاجيء ل�سكروفت بان يت�ساعف �نتخابه 
وكان ت�سر�سل �حد �ملر�سحني، و�سط ميل 

وطني موجه �سد �ملحافظني، فخ�سرو� 
مقعدين؛ على �ية حال كان ت�سر�سل معجب 

باإد�رة حملته �لنتخابية �لن�سيطة.

جنوب �فريقيا 
�لف�سل يف �ولدهام جعل ت�سر�سل يبحث 

عن فر�ض �خرى ليتقدم يف عمله. يف 12 
ت�سرين �لول 1899، �ندلعت حرب �لبوير 

�لثانية بني �لربيطانيني وجمهوريات 
�لبوير وح�سل على مهمة كمر��سل حرب لـــ 

 250 قدره  �سهري  بو�ست" بر�تب  "مورننغ 
باوند. �بحر على نف�ض �ل�سفينة �لتي �بحر 
عليها �لقائد �لربيطاين "�ل�سري ريدفري�ض 

بولري" �لذي مت تعينه موؤخرً�. بعد ب�سعة 
��سابيع م�ست يف ��ستك�ساف �ملنطقة، ر�فق 

ت�سر�سل بعثة ��ستك�سافية على منت قطار 
مدرع، قاده �ىل �ل�سر و�ل�سجن يف "مع�سكر 

بو" يف بريتوريا )وهو بناية مدر�سة تابع 
للمدر�سة �لعليا �لبورتورية للبنات(. �عماله 

خالل كمني �لقطار �دت �ىل �لتوقع بانه 
�سيح�سل على �ل�سليب �لفكتوري. جائزة 

بريطانية رفيعة �مل�ستوى لب�سالته و�سموده 
يف وجه �لعد�ء، لكن هذ� مل يحدث. هرب 

من مع�سكر �ل�سجن و�سافر تقريبًا 300 
ميل )480 كيلومرت( �ىل �لربتغال لورينكو 
ماركو�ض يف خليج ديالغو، مب�ساعدة مدير 
منجم �نكليزي. هربه جعل منه بطل وطني 

�سغري لفرتة يف بريطانيا، برغم هذ�، وبدل 
من �ن يعود �ىل وطنه، �لتحق مرة ثانية 
بجي�ض �جلرن�ل بولري يف زحفه لتحقيق 

�سعور �لرتياح لربيطانيا يف ح�سار 
�لليدي�سميث و�ل�سيطرة على بوريتوريا. 
 يف هذ� �لوقت، على �لرغم من مو��سلته 

�لعمل كمر��سل حرب، ح�سل على بعثة يف 
جمموعة "�حل�سان �خلفيف" يف جنوب 

�فريقيا. هو �لآن بني �لقطعات �لربيطانية 
�لأوىل �ملتوجهه �ىل �لليدي�سميث 
وبريتوريا. هو و�بن عمه، �لدوق 

مارلبورو، كانا قادرين على �ن يكونا على 
ر�أ�ض بقية �لقطعات يف بريتوريا، حيث 

طلبو� ��ست�سالم 52 حار�ض مع�سكر �سجن 
من �لبويريني. 

يف عام 1900، عاد ت�سر�سل �ىل �نكلرت� على 
منت �ل�سفينة نف�سها "قلعة �أر �أم �أ�ض دوناتا"، 
�لتي �بحر على متنها �ىل جنوب �فريقيا قبل 
8 ��سهر. هناك ن�سر "لندن �ىل �لليدي�سميث" 

وجملد ثاين من جتارب �حلرب �لبويرية 

بعنو�ن "زحف �أيان هاملتون". وقف 
ت�سر�سل مرة �خرى لالنتخابات �لعامة 

للربملان يف �ولدهام يف 1900، وفاز بها )�إذ 
هزم زميله �ملحافظ، كر�سب، يف �لنتخاب( 
مقابل مقعدين. بعد �لنتخاب �لعام 1900 

بد�أ جولة حمادثات يف بريطانيا تبعها 
بجولتني يف �لوليات �ملتحدة وكند�، ح�سل 

على 5000 باوند خاللهما.

�سريته بني �حلربني
يف 28 �آذ�ر 1921 قام بزيارة للقد�ض 

و�ألقى خطابًا جمد فيه �لقتلى من 
�ل�سليبني و�ليهود، مما �أثار غ�سب �لعرب 

فطافت مظاهر�ت عربية باملدينة منددة 
بت�سريحاته. وعندما �طلقت �ل�سرطة 
�لعربية �لنار على �ملتظاهرين، قامت 

�حلركات �لن�سوية �لعربية بنقل �جلرحى 
�ىل �مل�ست�سفيات. بقي ت�سر�سل بني �لعو�م 

)1929 ـــــ 1939 (، بال من�سب وز�ري، 
�ن�سرف يف غ�سونها �ىل تاأليف كتاب 

"مارلبورو" )4  و  �ملبكرة" 1930،  "حياتي 
جملد�ت )23ــــ ـ(1927، �سرية �حد �جد�ده 

�مل�سهورين Marlborough ، قبل ذلك، 
لكنه مل يبتعد عن �حلياة �ل�سيا�سية، وكانت 

حتذير�ته من خطر �ل�سرت�كية �أخذت لها 
�سدى بني �لنكليز منذ عام 1938، وكان 

ينتقد ويحذر من �سيا�سة �لت�سامح و�لتهدئة 
�لتي �تبعها ت�سامربلني رئي�ض �لوزر�ء 

�آنذ�ك، مع �ملانيا �لنازية. 

ت�سر�سل و�لق�سية 
�لفل�سطينية

ز�ر ت�سر�سل خالل تر�أ�سه لوز�رة 
�مل�ستعمر�ت 1921 م�سر وفل�سطني، و�طلع 
خالل زيارته على �مل�سكلة �لتي يعاين منها 

�لفل�سطينيون نتيجة خطورة وعد بلفور 
على م�ستقبلهم، و��ستمع ت�سر�سل �ىل 

�مل�سكلة من �لوفد �لعربي برئا�سة مو�سى 
كاظم �حل�سيني �لذي طالب باإلغاء وعد 

بلفور، وبعد عودته �ىل لندن ب�سهر �ندلعت 
مو�جهات بني �لفل�سطينيني و�ليهود، ويف 

�سيف �لعام نف�سه توجه وفد عربي �ىل لندن 
ملقابلة ت�سر�سل و�ألح �لوفد عليه لإلغاء وعد 

بلفور، لكن ت�سر�سل ��ستخف بهم ومل يعر 
طلبهم �أي �هتمام.

��سدر بعدها ت�سر�سل �لكتاب �لبي�ض 
وو�فق عليه �لربملان �لربيطاين عام 1922، 

وقد ت�سمن �لكتاب �لبي�ض �سرحًا من وز�رة 
�مل�ستعمر�ت لطبيعة �ل�سيا�سة �لربيطانية 

يف فل�سطني وتف�سريها لوعد بلفور، وجاء 
فيه �ن �لغر�ض لي�ض حتويل جميع فل�سطني 

�ىل وطن يهودي، بل �إقامة هذ� �لوطن يف 
جزء منها، على �ن ل يوؤدي ذلك �ىل �إخ�ساع 

�ل�سكان �لعرب �و �ختفاء �للغة �و �لثقافة 
�لعربية. كما نفى يف �لكتاب حجة �لعرب 

بتعهد�ت بريطانيا �ىل �ل�سريف ح�سني 
بن علي و��سر على ��ستثناء فل�سطني من 
�لتعهد�ت، و�أكد �لكتاب مت�سك بريطانيا 

بوعد بلفور وباأن وجود �ليهود يف فل�سطني 
يقوم على حق. 

�خلدمة �القليمية
يف 1900، تقاعد من �جلي�ض �لنظامي ويف 

1902 �لتحق باجلنادرية �لمرب�طورية 
حيث تقلد رتبة كابنت يف كتيبة �خليالة يف 

�ك�سفورد�ساير �خلا�ض بامللكة يف 4 كانون 
�لثاين 1902. ُرقى �ىل رتبة ر�ئد ومت 

تعينه قائد لتلك �لكتيبة يف ني�سان 1905. 
نقل �ىل �لحتياطات �لقليمية لل�سباط يف 

�يلول 1916، حيث بقى حتى تقاعد يف 
1924، وهو يف عمر �خلم�سني. 

�جلبهة �لغربية
كان ت�سر�سل �ول لورد ت�سلم قيادة �لبحرية 
عند بد�ية �حلرب �لعاملية �لأوىل لكنه �جرب 

على ترك وز�رة �حلرب بعد حرب غاليبويل 
�لكارثية. حاول �حل�سول على تعيني ب�سفة 

قائد لو�ء، لكنه ��ستقر يف قيادة كتيبة. 
بعد �ن ق�سى بع�ض �لوقت برتبة ر�ئد يف 

�لكتيبة �لثانية، )حر�ض م�سلح )بغد�ر�ت(، 
مت تعينه مقدم، قائد �لكتيبة �ل�ساد�سة، 

كتيبة �جلنود �مل�سلحني �ل�سكوتلنديني 
�مللكية )جزء من �لفرقة �لتا�سعة 

)��سكوتلند(، يف كانون �لثاين 1916. 
تبني �ملر��سالت �لتي �جر�ها مع زوجته �نه 

كان يف نيته �ملو�فقة على �خلدمة �لفعلية 
لغر�ض تاأهيل �سمعته، لكن هذ� كان يو�زي 

مغامرة قتله �خلطرية. كقائد، و��سل 
ت�سر�سل عر�ض �لتجا�سر �ملتهور �لذي كان 
مييز كل �عماله �لع�سكرية، على �لرغم من 

�نه كان يرف�ض ب�سدة �ملذ�بح �جلماعية 
�لتي حدثت يف �لكثري من �عمال �جلبهة 

�لغربية. قال �للورد ديد�ض يف جتمع 
للجمعية �لتاريخية �مللكية يف 2001 ملاذ� 

ذهب ت�سر�سل �ىل �خلط �لمامي: "كان مع 

حر�ض حملة �سالح �لغد�ر�ت، �لذين جتر�أو� 
على مقر �لكتيبة. وذلك لأن �فر�د �لكتيبة 

�حبو� جدً� تناول �ل�ساي وكثفو� من �سرب 
�حلليب، ومل يهتمو� كثريً� لدعوة ون�ستون 

يف �ل�سماح بتناول �لكحول يف خنادق 
�خلط �لمامي، لذ� �قرتح على �لعقيد �نه 

يجب حقًا �ن يرى �ملزيد من مو�قع �حلرب 
وخ�سو�سًا �خلط �لمامي، وهذ� كان �مر 

ر�قي بنظر �لعقيد، �لذي كان يعتقد �ن ذلك 
�سيء جيد عليه تطبيقه. 

�سنو�ته �الأوىل يف �لربملان
وقف ت�سر�سل مرة �خرى لالنتخابات 

�لعامة يف 1900 للح�سول على مقعد يف 
ولية �ولدهام. بعد فوزه يف �لنتخابات، 

�سافر يف جولة خطابات خالل بريطانيا 
و�لوليات �ملتحدة، فرفع ر�سيده �ملادي �ىل 

10،000 باوند )قر�بة 800،000 �ليوم(. 
يف �لربملان، ��سبح معروفًا بانتمائه حلزب 

�ملحافظني �لذي كان يقوده �للورد هوف 
�سي�سيل. خالل دورته �لربملانية �لأوىل، 

وقف �سد �لنفاق �لع�سكري للحكومة 
ومل�سروع جوزيف ت�سامربلني �لقا�سي 

بزيادة �لتعرفة �لكمركية، �لذي كان يق�سد 
منه حماية هيمنة �لقت�ساد �لربيطاين. 

رغم �ن د�ئرته �لنتخابية رف�سته عمليًا، �ل 
�نه و��سل �لبقاء يف من�سبه يف �ولدهام 

حتى �لنتخابات �لعامة �لقادمة. بعد عطلة 
��سبوع �لعن�سرة يف 1904، عرب �لطريق 

لي�سبح ع�سو حزب �للرب�ليني. وك�سخ�ض 
لرب�يل، و��سل حملته للدعوة �ىل جتارة 

حرة. عندما �خذ �للرب�ليون مكتبًا مع 
هرني كامبيل ــــ بنريمان، رئي�ض �لوزر�ء، 

يف كانون �لول 1905، ��سبح ت�سر�سل 
وكيل وزير �خلارجية للم�ستعمر�ت يتعامل 
ب�سكل مبا�سر مع جنوب �فريقيا بعد �حلرب 

�لبويرية. من 1903 �ىل 1905، �ن�سغل 
ت�سر�سل �ي�سًا يف هذه �لفرتة بتاأليف كتابه 

�سرية  جملدين،  ت�سر�سل،  ر�ندولف  "�للورد 
جده، ن�سر يف 1906 وحظي برتحيب 

كبري. 
بعد رف�ض جلو�سه على مقعد �ولدهام، مت 
��ستدعاء ت�سر�سل خلو�ض �لنتخابات يف 

�ملنطقة �ل�سمالية �لغربية من مان�س�سرت. 
فاز يف �لنتخابات �لعامة 1906 باغلبية 

1،214 ومثل هذ� �ملقعد لعامني، حتى 
1908. عندما خلف هريبرت هرني 

��سكويث، كامبيل ــــ بنريمان يف 1908 
، متت ترقية ت�سر�سل �ىل من�سب وزير 

�لتجارة. و�سمن �لقانون يف ذلك �لوقت، 
يلزم �لوزير �ملعني حديثا يف �ن يعيد 

�لنتخاب من خالل �لنتخاب، فقّد ت�سر�سل 
مقعده لكن عاد ب�سرعة كع�سو يف �لد�ئرة 

�لنتخابية دندي. �ن�سم كوزير للتجارة 
�ىل �مل�ست�سار �ملعني حديثًا لويد جورج يف 

معار�سته للورد �لول يف قيادة �لبحرية، 
يغنالد ماككينا �لذي �قرتح زيادة �لنفقات 
ب�سكل كبري لبناء �سفن حربية مدرعة ويف 
دعم �ل�سالحات �للرب�لية. يف 1908، قدم 

لئحة �لهيئات �لتجارية �ملنظمة لأجور 
�حلد �لأدنى �لأوىل يف بريطانيا، يف 

1909، نظم م�سروع تبادل �لعمالة مل�ساعدة 

◄
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يف 5 ت�سرين �لول 1914، ذهب ت�سر�سل 
�ىل مدينة �نتريب  Antwerp ، �لتي 

�قرتحت �حلكومة �لبلجيكية �خالئها. كان 
لو�ء �لبحرية �مللكي هناك من خالل �لدو�فع 

�مللحة لت�سر�سل، وقد كان لو�ء� �لبحرية 
�لول و�لثاين هناك �ي�سًا فتورطا باملعركة. 

�سقطت �نتريب يف 10 ت�سرين �لأول مع 
خ�سارة 2500 رجل. يف هذ� �لوقت، متت 

مهاجمته لتبذيره �ملو�رد. على �لرجح، �ن 
�عماله �طالت �ملقاومة ملدة ��سبوع )�قرتحت 

بلجيكا حما�سرة �نتريب يف 3 ت�سرين 
�لول( و�ن هذ� �لعمل يف هذ� �لوقت �نقذ 

كاليه ودنكريك. 
��سرتك ت�سر�سل بتطوير �لدبابات، �لتي 

كانت متول من �سناديق �لبحث �لبحري. 
بعدها تر�أ�ض جلنة بناء �ل�سفن �لتي كانت 

م�سوؤولة عن ت�سكيل �لهيكل �لويل للدبابة، 
وعلى �لرغم من ذلك بعد مرور عقد على 

تطوير معركة �لدبابات �لتي قد ينظر �ليها 
على �نها ن�سر تكتيكي. يف ذلك �لوقت كان 
يرى �نه �ختال�ض لالمو�ل. يف 1915، كان 

�حد �ملهند�سني �ل�سيا�سني و�لع�سكريني 
لهبوط غاليبويل �لكاريثي يف �لدردنيل 
خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل. وقد حظي 

بلوم كبري ب�سبب تلك �ملهزلة �و ذلك �لخفاق 
�لكبري، وعندما �سكل ��سكويث حكومة 

�ئتالف تتكون من جميع �لحز�ب، طالب 
�ملحافظون تنزيل رتبته كثمن لدخوله.

خدم ت�سر�سل ل�سهور عدة بوظيفة عاطلة 
)ل يقوم باأي �سيء �و ل يتقا�سى ر�تب( 

يف م�ست�سارية دوقية لن�س�سرت. على 
�لرغم من �نه، يف 15 ت�سرين �لثاين 1915 

��ستقال من �حلكومة، وهو ي�سعر �ن 
طاقاته غري منتفع بها، �ل �نه ظل رئي�سًا 

للوزر�ء، عمل ل�سهور عدة يف قيادة �جلبهة 
�لغربية يف �لكتيبة �ل�ساد�سة �ملتاألفة من 

�جلنود �ل�سكوتالنديني �مللكيني )�مل�سلحني 
بغد�ر�ت(، برتبة مقدم. �ثناء تو�جده يف 
�لقيادة قام هو �سخ�سيًا بــ 36 غزوة على 

�ر�ض حمايدة،  وقد ��سبح ق�سمه يف جبهة 
بلوج�ستري�ض �حد �أكرث �لق�سام فعالية. يف 

�آذ�ر 1916، عاد ت�سر�سل �ىل �نكلرت� بعد 
�ن ��سبح غري م�ستقر يف فرن�سا ومتنى 

لو يتحدث ثانية يف جمل�ض �لعموم. علق 
رئي�ض �لوزر�ء �مل�ستقبلي ديفيد لويد جورج 

ب�سدة : "�سوف تكت�سف يوما ما �ن حالتك 
�لعقلية �لتي ك�سفت عنها يف ر�سالتك هي 

�ل�سبب ور�ء عدم فوزك بالثقة حتى عندما 
كنت تنال �لعجاب. يف كل �سطر فيها، كان 

�هتمامك �ل�سخ�سي يغلب على �مل�سالح 
�لوطنية بالكامل. يف متوز عام 1917، مت 
تعني ت�سر�سل وزيرً� للذخرية، ويف كانون 

�لثاين 1919، وزير �لدولة ل�سوؤون �حلرب 
ووزير �لطري�ن. كان �ملوؤ�س�ض �لرئي�ض 

حلكم ع�سر �سنو�ت، مبد�أ ي�سمح للخز�نة 
بالهيمنة و�ل�سيطرة على �ل�سيا�سات 

�ل�سرت�تيجية و�خلارجية و�ملالية حتت 
فر�سية "لي�ض هناك حرب �وروبية كبرية 
ملدة �خلم�ض �و �لع�سر �سنو�ت �لقادمة". 

كان قلقه �لكبري يف فرتة خدمته يف وز�رة 
�حلرب من تدخل �لتحالف يف �حلرب 

�لهلية �لرو�سية. 
كان ت�سر�سل مد�فعًا خمل�سًا عن �لتدخل 
�لجنبي، �إذ �علن �ن على �لبل�سفية "�ن 

توؤد يف مهدها". كان متاأكدً�، من �ن جمل�ض 
�لوزر�ء، منق�سم ومرت�خ، وتكثيف و�طالة 

�مل�ساركة �لربيطانية كانت ور�ء �لمنيات 
يف �ية جمموعة كبرية من �لربملان �و من 
�ل�سعب ـــــ ويف مو�جهة عد�ئية مريرة مع 

حزب �لعمال. يف عام 1920، كان �ن�سحاب 
�لقو�ت �لربيطانية �لكبري، كان لت�سر�سل 

دور فعال يف �حل�سول على �ل�سالح �لذي 
�ر�سل �ىل �لقطاب �ملتحالفة عندما قامو� 
بغزو �وكر�نيا. ��سبح وزير �مل�ستعمر�ت 

يف 1921 وكان هو �لذي وقع على �ملعاهدة 
�لنكليزية ــــ �لآيرلندية يف �لعام نف�سه، 

�لتي �دت �ىل تاأ�سي�ض �آيرلند� �حلرة. 
��سرتك ت�سر�سل يف مفاو�سات طويلة 

لبر�م �ملعاهد وحماية �مل�سالح �لبحرية 
��لربيطانية، كان �لطرف �ملوؤ�س�ض لتفاقية 

�لدولة �ليرلندية �حلرة لت�سمل ثالث 
مو�نىء يف �ملعاهدة ــــ كوينزتاون بريهافني 

وولوغ �سويلي ـــــ �لتي ميكن ��ستخد�مها 
كقو�عد �تالنتية من قبل �لبحرية �مللكية. 
يف 1938، على �ية حال، و�سمن �سروط 

ت�سامربلني دي فالري� لتفاقية �لتجارة 
�لنكليزية �لآيرلندية �ن تعود �لقو�عد �ىل 

دولة �آيرلندة �حلرة. 
�أيد ت�سر�سل ��ستخد�م �لغاز �مل�سيل للدموع 
على رجال �لقبائل �لكردية يف �لعر�ق. على 

�لرغم من �ن بريطانيا كانت حت�سب �ن 
��ستخد�م �لغاز �مل�سمم يف �خماد �ملتمردين 

�لكر�د، مل ي�ستخدم كتفجري تقليدي بل 
�عترب عمال فعال.

�ن�سم ت�سر�سل ثانية �ىل حزب �ملحافظني ـــــ 
وزيرً� للمالية.

يف �يلول، �ن�سحب حزب �ملحافظني من 
حكومة �لئتالف بعد �جتماع �ع�ساء 

�لربملان غري �مل�ستوزرين مبعاجلة �زمة 
ت�ساناك، حترك لتعجيل �لنتخابات 

�لعامة �ملرتقبة يف ت�سرين �لأول 1922. 
مر�ض ت�سر�سل خالل �حلملة �لعالمية 

لالنتخابات، فا�سطر �ىل ��ستئ�سال �لز�ئدة 
�لدودية. وهذ� ما جعل من �ل�سعب قيامه 

باحلملة، وقد ��سيب بانتكا�سة ��سافية يف 
�لتق�سيم �لد�خلي �لذي كان م�ستمرً� يف 

�زعاج �حلزب �لليرب�يل. وجاء ت�سل�سله 
�لر�بع يف �قرت�ع دندي، فخ�سر �يدون 
�سكرمييغور �ملوؤيد لتحرمي �مل�سكر�ت. 

لحقًا �سخر ت�سر�سل من خروجه من 
دندي "دون مكتب، �و مقعد �و حزب �و 
ملحق". وقف ثانية ليمثل �لليرب�ليون 

يف �لنتخابات �لعامة 1923، فخ�سر يف 
لي�س�سرت وبعدها كم�ستقل، �وًل بال جناح 
يف �نتخاب يف د�ئرة وي�ستمني�سرت �آبي، 
وبعدها يف جناح يف �لنتخاب �لعام يف 

1924 لد�ئرة �يبنغ. يف �ل�سنة �لتالية �ن�سم 
ر�سميًا �ىل حزب �ملحافظني، معلقًا بقلق �ن 
يتطلب  لكن   ، ُيقيم  �ن  ميكن  �سخ�ض  " �ي 

عبقرية معينة لُيقيم ثانية". 
ُعني ت�سر�سل وزيرً� للمالية يف 1924 

�سمن �ستانلي بالدوين فاأ�سرف على عودة 
بريطانيا �لكارثية ملعيار �لذهب، �لتي 

�دت �ىل �نكما�ض و�نخفا�ض يف �ل�سعار، 
و�لبطالة، و��سر�ب عمال �ملناجم �لذي �دى 

�ىل ��سر�ب عام يف 1926. �أعلن قر�ره 
هذ� يف �ملو�زنة عام 1924 ، �هتم باإجر�ء 

��ست�سار�ت طو�ل مع �قت�ساديني كثريين 
ب�سمنهم جون ماينارد كينز �ل�سكرتري 

�لد�ئم للخز�نة، و�ل�سري �أوتو نيميار 
وجمل�ض �لبنك �ملركزي يف �نكلرت�. دفع 

هذ� �لقر�ر كينز لكتابة �لنتائج �لقت�سادية 
لل�سيد ت�سر�سل، مو�سحًا �ن �لعودة ملعيار 

�لذهب ملعادلة ما قبل �حلرب يف 1925 
)1 باوند = 4،86( توؤدي �ىل ك�ساد عاملي. 

على �ية حال، كان �لقر�ر �سعبيًا ب�سكل عام 
وكان ينظر �ليه على �نه "�قت�ساد �أمن" على 

�لرغم من �نه كان مقرتحا من قبل �للورد 
بيفريبروك و�حتاد �ل�سناعات �لربيطاين.

لحقًا �عترب ت�سر�سل هذ� خطاأ ج�سيمًا 
يف حياته. على �ية حال، يف مناق�سات 

جرت يف ذلك �لوقت مع �مل�ست�سار �ل�سابق 
ماككينا، �عرتف ت�سر�سل �ن �لعودة ملعيار 

�لذهب وما نتج عنها "و�سيا�سة غالء �لنقد" 
كان �سيئة �قت�ساديًا. يف تلك �ملناق�سات 

�بقى على هذه �ل�سيا�سة ك�سيا�سة ��سا�سية 
ــــ و�لعودة �ىل ظروف ما قبل �حلرب �لتي 

يوؤمن بها. يف خطابه عن �لفاتورة قال: "�نا 
�ساأخربكم ما )�لعودة �ىل �سيا�سة معيار 

�لذهب( �ستقيدنا، �ستقيدنا بالو�قع".
�ن �لعودة �ىل �سعر �ل�سرف قبل �حلرب 

و�ىل معيار �لذهب �دى �ىل ك�ساد 
�ل�سناعات. وكانت �سناعة �لفحم �لأكرث 

تاأثرً�. فقد عانت �عتياديًا من �نخفا�ض 
�مل�ستخرج منه عندما حتول وقود �ل�سفن 

�ىل �لنفط، وعندما كانت �ل�سناعات 

�لربيطانية �ل�سا�سية مثل �لقطن و�قعة 
حتت مناف�سة �سديدة يف ��سو�ق �لت�سدير، 

�ثناء �لعودة �ىل �سعر �سرف ما قبل �حلرب 
مت تقييمه لريتفع �ىل 10%  من تكاليف 
�ل�سناعة. يف متوز 1925، ذكرت جلنة 
حتقيقية �ن تف�سيل عمال �ملناجم ب�سكل 
عام، �أكرث من مكانة مالكي �ملناجم. دعم 

بادوين وت�سر�سل �لعانة �ملالية �ملقرتحة 
لل�سناعة بينما �عدت جلنة ملكية تقريرً� 

��سافيًا. 
مل حتل �للجنة �ية م�سكلة، ونز�ع عمال 

�ملناجم �دى �ىل ��سر�ب عام 1926، قدم 
تقرير لت�سر�سل �و�سح �ن �مل�سد�سات هي 

�ل�سالح �لذي ��ستخدم يف ��سر�ب عمال 
�ملناجم. حرر ت�سر�سل �سحيفة حكومية، 

�و�سح  �لنز�ع،  غازيت" وخالل  "بريت�ض 
"�ما �ن تدمر �لبالد �ل�سر�ب، �و �ل�سر�ب 

�لعام يدمر �لبالد" و�علن �ن �لفا�سية 
لبنيتو مو�سوليني قدمت خدمة لكل �لعامل" 
مو�سحًا ذلك بقوله، �نها كما قدمت "طريقًا 

للقو�ت �لقاتلة �ملدمرة"ـ ـــــ وهذ� يعني، 
وعد نظام �حلكم ح�سنًا بوجه �لتهديد 

�ملح�سو�ض للثورة �ل�سيوعية. من وجهة 
نظر و�حدة، ذهب ت�سر�سل بعيدً� للقول بان 

مو�سوليني "عبقري روماين... وم�سرع 
عظيم من بني �لرجال". �نتقد �لقت�ساديون 

وكذلك �ل�سعب يف ذلك �لوقت مو�زنة 
مقاي�ض ت�سر�سل فيما بعد.  وهذه �لمور 

ينظر �ليها عندما تقدم م�ساعد�ت م�سرفية 
ل�ساحب �لدخل �لب�سيط و�لفئات من ذوي 

�لرو�تب ب�سكل عام )�لتي ينتمي �ليها 
ت�سر�سل و�سركائه ب�سكل عام( على ح�ساب 
�مل�سنعني و�مل�سدرين �ملعروفني، ليعانو� 
بعدها من �ل�ستري�د�ت ومن �ملناف�سة يف 
��سو�ق �لت�سدير �لتقليدية. وعند تر�سيق 

�لقو�ت �مل�سلحة ب�سدة �ي�سًا.

�لعزلة �ل�سيا�سية
ُهزمت حكومة �ملحافظني يف �لنتخاب �لعام 
1929. مل ي�سع ت�سر�سل لالنتخاب يف جلنة 

�لعمل �ملحافظة، �لقيادة �لر�سمية لروؤ�ساء 
�لوزر�ء من �ملحافظني. خالل �لعامني 

�لالحقني، ��سبح ت�سر�سل مبعدً� من قيادة 
�ملحافظني خالل ق�سايا �لتعريفة �حلمائية 
و�حلكم �لذ�تي �لهندي ومن خالل وجهات 

نظره �ل�سيا�سية ومن خالل �سد�قاته مع 
بارونات �ل�سحافة و�خلرب�ء �ملاليني 
و�ل�سعب من كانت �سخ�سياتهم ينظر 

لها على �نها مريبة. عندما �سكل ر�مزي 
ماكدونالد �حلكومة �لوطنية يف 1931، مل 

يدع ت�سر�سل لالن�سمام �ىل جمل�ض �لوزر�ء. 
كان يف م�ستوى و�طيء يف عمله �لوظيفي، 

يف فرتة عرفت بـــ "�سنو�ت �لوح�سية".
�م�سى �ل�سنو�ت �لقليلة �لالحقة مركزً� 

على �لكتابة، وت�سمنت "مارلبورو: 
حياته وع�سره"ـ ــــ �سرية ذ�تية جلدة 

جون ت�سر�سل، �ول دوق يف مارلبورو ــــــ 
و "تاريخ �ل�سعوب �لناطقة بالنكليزية" 

)على �ن �لثاين مل ين�سر حتى حت�سن 
�لظرف بعد �حلرب �لعاملية �لثانية(، 

�ملعا�سرون �لعظماء ومقالت �سحفية 
عديدة وجمموعات �خلطب. كان ت�سر�سل 

�حد �لكتاب �لذين يدفع لهم ب�سكل �ف�سل يف 
زمانه. وجهات نظره �ل�سيا�سية، �نطلقت 

يف �نتخاب �لرومان 1930 ون�سر بعنو�ن 
حكومة برملانية وم�ساكل �قت�سادية )�عيد 

طبعه يف 1932 يف جمموعته مقالت 
عن  �لتخلي  ت�سمنت  ومغامر�ت"(  "�فكار 

�لعاطلني عن �لعمل يف �يجاد عمل منا�سب. 
�ساعد يف �سياغة ت�سريع ر�تب تقاعدي 
للعاطلني، وقانون �ل�سمان �لجتماعي 

1911. وكموؤيد لعلم حت�سني �لن�سل، �سارك 
يف �سياغة قانون �لكفاءة �لعقلية 1913، 

على �لرغم من ذلك ُمرر �لقانون يف 
�لنهاية ر�ف�سًا نهجه �ملميز يف جعل 

�سعاف �لعقول عقيمني ل�سالح حجزهم 
يف �ملوؤ�س�سات �ل�سحية.

�ساعد ت�سر�سل على �قر�ر ميز�نية �ل�سعب 
لي�سبح رئي�ض �حتاد �ملو�زنة، منظمة 
�نطلقت ��ستجابة لـــ "�حتاد �لحتجاج 

على �ملو�زنة". ت�سمنت �ملو�زنة �لتقدمي 
ل�سر�ئب جديدة على �لغنياء �ملخ�س�سة 

خللق بر�مج �لرفاهية 
�لجتماعية �جلديدة. بعد 
�ن �ر�سلت لئحة �ملو�زنة 

�ىل جمل�ض �لعموم يف 
1909 ليقرها، حتولت 
�ىل جمل�ض �للورد�ت، 
�إذ مت �لت�سويت عليها. 

خا�ض �لليرب�ليون 
بعد ذلك، �نتخابني 

عامني وفازو� 
بهما يف كانون �لول وكانون �لثاين 

1910 للح�سول على تفوي�ض لإجر�ء 
�ل�سالحات �خلا�سة بهم. مت �قر�ر 

�ملو�زنة فيما بعد تالها قانون �لربملان 

1911 �لذي من �جله قام بحملة 
�عالمية و��سعة. يف 1910، متت ترقيته 

�ىل وزير �لد�خلية. وكانت فرتة ��ستالمه 
�لوز�رة فرتة �ساع فيها جدل كثري، بعد 

رد�ت فعله �إز�ء ح�سار �سارع �سدين، 
و�لنز�ع يف منجم فحم يف كامربيان ومنح 

�ملر�أة حق �لقرت�ع.
يف 1910، عدد من عمال �ملناجم يف ر�وند� 

فايل بد�أ مبا ��سبح يعرف بــ "��سطر�بات 
تونيباندي". طلب مدير �سرطة غالموغان 

قو�ت تر�سل للم�ساعدة يف مر�قبة قمع 
�ل�سطر�بات. علم ت�سر�سل �ن �لقو�ت كانت 

م�سافرة ��ساًل، ف�سمح لهم بالذهاب �ىل 
�سويندون وكارديف لكنهم مل ي�سمحو� لهم 

بالنت�سار. يف 9 ت�سرين �لثاين، �نتقدت 
�سحيفة �لتامييز هذ� �لقر�ر. وعلى �لرغم 

من ذلك، ��سرت �ل�ساعات على �ن ت�سر�سل 
هو من �مر �لقو�ت بالهجوم، لذ� �نحطت 
�سمعته يف ويلز ويف دو�ئر حزب �لعمال.

يف بد�يات كانون �لثاين، قام ت�سر�سل 
بزيارة نقا�سية عن ح�سار �سارع �سدين يف 

لندن. فهناك 
بع�ض من 
�حلرية �ن 
كان هو من 

حاول �عطاء 
�و�مر عملية، 

وحظي ح�سوره 
هذ� بالكثري 

من �لنتقاد�ت. 
بعد حتقيق �آرثر 

بلفور �ت�سح، 
�نه )ت�سر�سل( 

وم�سور معه كانا 
يف خطر كاد يوؤدي بحياتيهما."�نا �درك 

ماذ� كان يفعل �مل�سور، لكن ماذ� كان يفعل 
�لرجل �ل�سريف �ملحرتم؟" ذكر ذلك كاتب 

�ل�سرية، روي جنكينز، ذهب بب�ساطة "لأنه 
لي�ستطيع �ن يقاوم �لذهاب مل�ساهدة ما 

يبهج نف�سه" وذلك مل يكن م�ساألة �لو�مر. 
كان �حلل �ملقرتح �لذي �علنه ت�سر�سل هو 

منح �ملر�أة حق �قرت�ع فجرى ��ستفتاء 
على �لق�سية، لكن هذ� مل يجد �ن�سجامًا مع 
�لربملاين هريبرت هرني ��سكويث وق�سية 
�قرت�ع �ملر�أة �لتي بقيت من دون حل حتى 

بعد �حلرب �لعاملية �لوىل.
يف عام 1911، ُنقل ت�سر�سل �ىل مكتب وزير 

�لبحرية، وظيفة ��ستحدثتها �حلرب. منح 
حافز كبري جهود ��سالحية عدة، ب�سمنها 

تطوير طري�ن �لبحرية )�أخذ درو�ض يف 
�لطري�ن(، بناء �سفن حربية كبرية وجديدة، 

تطوير �لدبابات، و�لتحول من ��ستخد�م 
�لفحم �ىل �لنفط يف �لبحرية �مللكية.

◄

الحرب العالمية االولى وتحالف ما بعد الحرب
ترجمة: منار�ت
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على �نه �لغرب من نوعه منذ �ن جعل 
غاليغول ح�سانه، قن�ساًل. 

يف حزير�ن 1936، �سكل ت�سر�سل وفدً� من 
كبار �ملحافظني �لذين �ساركوه قلقه يف �ن 

يرو� بالدوين وت�سامربلني وهاليفاك�ض. 
وحاول �ن يكون لديه وفود من �لطرفني 

�لخرين وكتب بعدها: "�ذ� كان قادة 
معار�سة حزب �لعمال و�لليرب�يل �ن�سجمت 

معنا، فهنا قد يكون عليك �ن تتخذ موقفًا 
�سيا�سيًا مكثفا جدً� لتفر�ض عماًل عالجيًا". 
وكما كان �لمر حتقق �سيء من �لجتماع، 
�و�سح بالدوين �ن �حلكومة عملت كل ما 

��ستطاعت، فهي بينت م�ساعر م�سادة حلرب 
�لناخبني.

يف 12 ت�سرين �لثاين، عاد ت�سر�سل �ىل 
�ملو�سوع. متحدثًا بعنو�ن �عادة �ملناق�سات، 

بعد تقدمي بع�ض �لمثلة �ملحدودة عن 
��ستعد�د�ت �ملانيا للحرب، قال ت�سر�سل: 

جتعلهم  �ن  بب�ساطة  �حلكومة  ت�ستطيع  "ل 
يقررون ول هم ي�ستطيعون جعل رئي�ض 

�لوزر�ء يقرر. لذ� �سيو��سلون �لوقوع يف 
تناق�ض غريب، ول يقررون �سوى �نهم 

ليقررون، ول يحلونها �ل �ن يكونو� 
مرتددين، ويطلبون م�سودة قانون، �قوياء 

�مام �ل�سيل، وكلهم �قوياء �مام �لعجز. 
ولذ� �سنو��سل �ل�ستعد�د ل�سهور �خرى، 
ل�سنو�ت �خرى غالية رمبا مهمة بالن�سبة 

لعظمة بريطانيا لأكل �جلر�د".  
�أر. �أر. جيم�ض دعي هذ� �خلطاب من 

خطابات ت�سر�سل على �نه �روع خطاباته 
يف هذه �لفرتة، بد� رد بالدوين �سعيفًا 

ومزعجًا للمجل�ض. �لتبادل قدم ت�سجيعًا 
جديدً� للجي�ض وحركة �لوفاق. 

�زمة �لتنازل
�زمة تنازل �مللك �أدورد �لثامن

يف حزير�ن 1936، �خرب و�لرت مونكتون 
ت�سر�سل عن وجود ��ساعات بان �مللك �دو�رد 

�لثامن ينوي �لزو�ج من �ل�سيدة وول�ض 
�سيمب�سون، حقيقية. ثم ن�سح بعدم �لزو�ج 

وقال �نه يعترب زو�ج �ل�سيدة �سيمب�ستون 
حاليًا كـــ "وقاية". يف ت�سرين �لثاين، 

جتنب دعوة �للورد �سالي�سربي ليكون طرفًا 
يف وفد �ع�ساء حزب �ملحافظني �لكبار غري 

�مل�ستورين �لذين �لتقو� مع بالدوين ملناق�سة 
�مل�ساألة. يف 25 ت�سرين �لثاين، �جتمع 

ت�سر�سل و�أتلي وزعيم �حلزب �لليرب�يل 
�آرتي�سبالد �سينكلري ببالدوين، حيث مت 
�خبارهم عن نية �مللك، و�ساألهم فيما �ذ� 

كانو� �سي�سكلون �د�رة �إذ ��ستقال بادوين 
و�حلكومة �لوطنية فيكون على �مللك �ن ل 

ياأخذ بن�سيحة �لوزير. قال: كل من �أتلي 
و�سينكلري �نهما لن يتخذ مكتبًا �ذ� دعيا �ىل 
ذلك. كان رد ت�سر�سل �ن موقفه خمتلف قلياًل 

لكنه �سيدعم �حلكومة.
��سبحت �زمة �لتنازل عامة، وكانت على 

ر�أ�ض �لحد�ث يف �ل�سبوعني �لولني من 
كانون �لول 1936. يف هذ� �لوقت قدم 

ت�سر�سل علنًا دعمه للملك. �لجتماع �لعام 
�لول للجي�ض وحركة �لوفاق كان يف 3 

كانون �لول. كان ت�سر�سل متحدثًا رئي�سًا 
فكتب لحقًا ردً� على "تقدمي �ل�سكر" قدم 

ت�سريحًا " �رجتاليَا يطلب فيه تاأجيل �تخاذ 
�ي قر�ر من �ما �مللك �و وز�ر�ته. يف وقت 
متاأخر تلك �لليلة �طلع ت�سر�سل على طلب 
�ذ�عة ل�سلكية مقرتحة للملك فتحدث مع 

بيفربروك وحمامي �مللك حولها. يف 4 
كانون �لأول، �جتمع مع �مللك وناق�ض مرة 

�خرى تاأخري �تخاذ �ي قر�ر ب�سان �لتنازل. 
يف 5 كانون �لول، ��سدر ت�سريحًا مطوًل 

يت�سمن �ن �لوز�رة مار�ست �سغوطًا غري 
د�ستورية على �مللك لجباره على �تخاذ 

قر�ر م�ستعجل. يف 7 كانون �لول، حاول 
خماطبة جمل�ض �لعموم لطلب �لتاأخري. 

كان �سامتًا، وبد� م�سدومًا ظاهريًا بالعد�ء 
�جلماعي لكل �لع�ساء �لذين تركوه.
على نحو �سيئ للغاية، تدمرت �سمعة 

ت�سر�سل بالكامل يف �لربملان و�نكلرت�. 
و�لبع�ض من �مثال �أل�سرت كوك كان ير�ه 
وكاأنه يحاول بناء حزب للملك. و�أخرون 

مثل هارولد ماكميالن كان فزعًا من تدمري 
دعم ت�سر�سل للملك �لذي قام به �جلي�ض 

وحركة �لوفاق. كتب ت�سر�سل نف�سه لحقًا: 
"�نا نف�سي ��سبت بالذهول يف �لر�أي �لعام 

كونه كان وجهة نظر عاملية تقريبًا �ن يتم 
�نهاء حياتي �ل�سيا�سية. �نق�سم �ملوؤرخون 

ب�ساأن دو�فع ت�سر�سل يف دعمه للملك �دورد 
�لثامن. �لبع�ض من �أمثال �أي. جي. بي. 
تيلر يرى �نها حماولة "ل�سقاط حكومة 
�لرجال �ل�سعفاء". و�لخرون مثل رود 

جيم�ض يرى �ن دو�فع ت�سر�سل �سريفة ول 
تثري دو�فع �سخ�سية كليًا، فهو ي�سعر بامللك 

بعمق.

�لعودة من �ملنفى
�سعى ت�سر�سل لحقًا لي�سور نف�سه على 
�نه )لدرجة ما( �سوت منعزل يحذر من 

�حلاجة �ىل �عادة �لت�سلح �سد �ملانيا. 
بينما كان �لمر �سحيحًا �نه كانت لديه 

متابعة �سغرية يف جمل�ض �لعموم خالل 
معظم فرتة �لثالثينيات فقد منح معلومات 

مميزة من خالل بع�ض �لعنا�سر يف 
�حلكومة، خ�سو�سًا من قبل �ملوظفيني 

�ملدنيني �ل�ساخطني يف وز�رة �حلرب. كانت 
�لخري  �لن�سف  ت�سر�سل" يف  "جمموعة 

من �لعقد تتاألف منه ومن دونكان �سانديز 
وبريند�ن بار�كني فقط. كانت معزولة عن 

�لحز�ب �لرئي�سة �لخرى �سمن حزب 
�ملحافظني �لتي ت�سغط لعادة �لت�سليح 

�ل�سريع و�سيا�سة خارجية قوية. و��سل 
ت�سر�سل �ن يكون م�ست�سار �حلكومة يف 

�لكثري من �لق�سايا �و كان ينظر �ليه على 
�نه زعيم بديل. 

وحتى خالل هذ� �لوقت كانت حملة ت�سر�سل 
�لعالمية �سد ��ستقالل �لهند متو��سلة، 

فقد تلقى معلومات ر�سمية و�سرية من 
نوع �خر. من 1932، جار ت�سر�سل �مليجر 

د�سموند مورتن مبو�فقة ر�مزي ماكدونالد، 
�عطيا ت�سر�سل معلومات بخ�سو�ض �لقوة 

�جلوية �لملانية. من 1930 ف�ساعدً� تر�أ�ض 
مورتن ق�سم جلنة �لدفاع �لمرب�طوري 

مهتمًا ببحث �ل�ستعد�د�ت �لدفاعية للدول 
�لخرى. �للورد �سونتون كونه وزير �لدولة 
لل�سوؤون �جلوية، و�فق بالدوين، يف 1934 
على ت�سهيل و�سول ت�سر�سل �ىل �ملعلومات 

�لر�سمية و�ل�سرية �لخرى. 
فعل �سونتون ذلك، عارفًا �ن ت�سر�سل 

�سيبقى ناقدً� للحكومة، لكنه يعتقد �ن ناقدً� 
مطلع �أف�سل من ناقد يعتمد على �ل�ساعة 

و�ل�سماع. كان ت�سر�سل ناقدً� مت�سددً� 
ل�سرت�ساء نيفيل ت�سامربلني لأودلف 
هتلر ويف خطابه يف جمل�ض �لعموم، 

�سرح ب�سكل �سريح ومتوقع: "منحتم 
�لختيار بني �حلرب و�لعار فاخرتمت �لعار، 

و�ستفر�ض �حلرب عليكم". 

�لدورة �الأوىل لت�سر�سل 
كرئي�سًا للوزر�ء
عودة ون�ستون 

بعد �ندلع �حلرب �لعاملية �لثانية يف 
3 �يلول 1939، �ليوم �لذي �علنت فيه 

بريطانيا عن حربها على �ملانيا، ُعني 
ت�سر�سل وزيرً� للبحرية ومن ثم ع�سو� 

يف وز�رة �حلرب، ولأنه كان يف �لطرف 
�لول خالل �حلرب �لعاملية �لوىل. عندما 

مت تبليغهم، جمل�ض �لقو�ت �لبحرية �ر�سل 
��سارة �ىل هروب" "عودة ون�ستون" يف 
هذه �ملهمة، �ثبت �نه �حد �لوزر�ء �لذين 

يتمتعون ب�سهرة عالية خالل ما ي�سمى بـــ 
 ،Phoney War" �لكالمية   "�حلرب 

عندما كان �لكالم هو �لفعل �ملالحظ 
يف �لبحر. د�فع ت�سر�سل عن �لحتالل 

�لوقائي  مليناء �يرونور �لرنويجي �ملحايد 
يف نارفيك ومناجم �حلديد يف كريونا، 

و�ل�سويد، يف بد�ية �حلرب. على �ية حال، 
ت�سامربلني و�لبقية يف وز�رة �حلرب مل 

يو�فقو�، ومت تاأجيل �لعملية حتى �لغزو 
�لملاين �لناجح للرنويج.

�لبد�يات �ملريرة للحرب
يف 10 �يار 1940، �ساعات قبل �لغزو 

�لملاين لفرن�سا بتقدم خاطف خالل 
�ملناطق �ملنخف�سة، ��سبح و��سحًا �ن. 

�لف�سل �لالحق يف �لرنويج، فالبلد ل 
تثق مبقا�ساة ت�سامربلني ب�سبب �حلرب 
ول تثق با�ستقالته. يبني �سري �لحد�ث 
�ملقبول ب�سكل عام �ن �للورد هايفاك�ض 

رف�ض وظيفة رئا�سة �لوزر�ء لأنه يعتقد 
�نه ل ي�ستطيع �حلكم ب�سكل فعال كع�سو 

يف جمل�ض �للورد�ت بدًل من جمل�ض 
�لعموم. على �لرغم من ذلك، مل ين�سح 

رئي�ض �لوزر�ء تقليديًا �مللك ب�ساأن خليفته 
�لول، كان ت�سامربلني يريد �سخ�سًا يقود 

�لدعم جلميع �لطر�ف �لرئي�سة �لثالث يف 
جمل�ض �لعموم. �جتماع بني ت�سامربلني 

وهاليفاك�ض وت�سر�سل وديفيد مارغي�سون، 
وحكومة ت�سيف ويب، �دى �ىل تو�سية 
ت�سر�سل، و كملك د�ستوري طلب جورج 

�ل�ساد�ض من ت�سر�سل �ن يكون رئي�سًا 
للوزر�ء. �لعمل �لول لت�سر�سل كان �لكتابة 

لت�سامربلني لي�سكره على دعمه له.
كان ت�سر�سل من بني �لو�ئل �لذين �دركو� 

تنامي خطر هتلر بفرتة طويلة قبل بدء 
�حلرب �لعاملية �لثانية، وحتذير�ته مل تاأخذ 

بعني �لعتبار ب�سكل كبري.على �لرغم من 
ذلك كانت هناك عنا�سر من عامة �ل�سعب 

�لربيطاين لها ح�ض �سيا�سي يف�سل �ل�سالم 
�ملتفاو�ض مع �ملانيا �ل�ساعدة ب�سكل 

و��سح، من بينهم وزير �خلارجية �للورد 

هاليفاك�ض، رف�ض ت�سر�سل على �لرغم من 
ذلك، �ن ياأخذ بنظر �حل�سبان هدنة مع 

�ملانيا �لهتلرية. ��ستخد�مه �خلطابات قوى 
�لر�أي �لعام �سد �أي قر�ر �سلمي و��ستعد�د 
�لربيطانيني حلرب طويلة �لمد. مبتكرين 
م�سطلحا عامًا للمعركة �لقادمة، �سرح به 

ت�سر�سل يف خطابة "هذه �ساعتنا"  يف 
جمل�ض �لعموم يف 18 حزير�ن 1940، 

�و�سكت  بريطانيا  مع  �ملعركة  �ن  "�توقع 
�ن تبد�أ". وبرف�سه لهدنة مع �ملانيا، �بقى 

ت�سر�سل �ملقاومة حية يف �لمرب�طورية 
�لربيطانية و�سكل قاعدة لهجمات م�سادة 
للحلفاء لحقًا من 1942 – 1945، كانت 

يف خدمة بريطانيا كمن�سة لتجهيز �لحتاد 
�ل�سوفييتي وحترير �وروبا �لغربية. 

ردً� على �لنقد �ل�سابق مل يكن هناك وزير 
و�حد و��سحًا م�سوؤوًل عن �دعاء �حلرب، 

كون ت�سر�سل �خذ من�سب وزير �لدفاع 
�ل�سايف، ويف �حلال عني �سديقه وثقته، 

م�ست�ساره �ل�سناعي و�لعالمي �لربون 
�للورد بيفربروك، م�سوؤوًل عن �نتاج 

�لطائر�ت. �ن فطنة بيفربروك �سمحت 
لربيطانيا بان تزيد من �سرعة �نتاجها 

للطائر�ت وهند�ستها �لتي �سكلت �خريً� 
فارقًا يف �حلرب. 

�سكلت خطابات ت�سر�سل �لهامًا كبريً�  
لربيطانيا �مل�ستعدة للقتال. خطابه �لأول 

كرئي�ض للوزر�ء كان م�سهورً� "ل �ملك 
�سيئًا �قدمه �سوى �لدم و�لكدح و�لدموع 

و�لعرق". تبع ذلك �خلطاب مبا�سرة باأثنني 
�خرين ح�سال على �ل�سهرة ذ�تها، قدمهما 
قبل �ملعركة �لربيطانية مبا�سرة. �حدهما 

ت�سمن:
... �سنحارب فرن�سا، �سنحارب يف �لبحار 

و�ملحيطات، �سنحارب بتنامي �لثقة وتنامي 

قوتنا �جلوية، �سند�فع عن جزيرتنا مهما 
كان �لثمن، �سنحارب على �ل�سو�حل، 

�سنحارب يف �لرب، �سنحارب يف �ل�ساحات 
و�ل�سو�رع، �سنحارب يف �لتالل، ولن 

ن�ست�سلم �بدً�.
لذلك دعونا نلتزم بو�جباتنا، ون�سرب 

�نف�سنا، حتى و�ن بقيت �لمرب�طورية 
�لربيطانية وكومنويلثها �ألف �سنة، �سيبقى 

�لرجال يقولون "هذه �ساعتنا". 
يف ذروة �ملعركة �لربيطانية، كان 

��ستعر��ض ثباته للموقف يت�سمن �سطرً� 
يبقى يف �لذ�كرة "مل يكن �بدً� يف ميد�ن 
�ل�سر�ع �لن�ساين �ن فئة قليلة غلبت فئة 

كبرية". �لذي �سبب لقب د�ئم "�لفئة �لقليلة" 
لــلقو�ت �جلوية �مللكية، �لطيارين �ملقاتلني 

�لذين ربحو� �ملعركة. حتدث �ول بهذه 
�لكلمات عند خروجه من �ملخباأ رقم 11 

حتت �لر�ض مقر �لقو�ت �جلوية �ك�سربيج، 
�ملعروفة �لآن مبعركة بانكري �لربيطانية 

يف 16 �ب 1940. �حد �أكرث خطاباته تذكرً� 
جاء يف 10 ت�سرين �لثاين 1942 يف حفل 

غد�ء �للورد مايور يف مان�سون هاو�ض 
يف لندن، ردً� على ن�سر �حللفاء يف معركة 

�لعلمني �لثانية. �سرح ت�سر�سل: هذه لي�ست 
�لنهاية. ول حتى بد�ية �لنهاية، ولكن �نها، 

رمبا، نهاية �لبد�ية.
من دون عمل �لكثري يف �سبيل توفري 

�لغذ�ء �و �لخبار �جليدة وتقدميها لل�سعب 
�لربيطاين ، �سيخاطر ب�سكل متعمد يف 

�ختياره ليوؤكد �ملخاطرة بدل من ذلك.
كتب ت�سر�سل "�ن �لقوة �لبالغية" لي�ست 
هبة بالكامل، ول مكت�سبة بالكامل، لكنها 

تهذب" مل نعجب جميعنا بخطاباته. روبرت 
مينزي�ض، رئي�ض وزر�ء ��سرت�ليا وهو 

كانا موهوبني يف �سنع �لعبار�ت، فقال يف 
ت�سر�سل �ثناء �حلرب �لعاملية �لثانية: "�ن 

طاغيته �حلقيقي هو �لعبارة �لرب�قة �ملغرية 
لعقله �ن �حلقائق �ملحرجة يجب �ن متنح 

طريقًا. زميل �خر كتب: "�نه عبد كلماته 
�لتي ي�سكلها عقله حول �لفكار... وهو 

قادر على �قناع نف�سه يف كل حقيقة تقريبًا 
�ذ� كانت ت�سمح �حيانًا بهذ� ليبد�أ عمله 

�لوح�سي من خالل �آلية خطاباته". 
�لعالقات مع �لوليات �ملتحدة

كانت لت�سر�سل عالقات طيبة مع فر�نكلني 
دي. روزفيلت �سمنت له �حل�سول على 

�لغذ�ء �جليد و�لنفط و�لذخرية من خالل 
طرق �ل�سحن يف �سمال �لطل�سي. لهذ� 

�ل�سبب كان ت�سر�سل مرتاحًا عندما �عاد 
روزفيلت �لنتخاب يف 1940. عند �عادة 

�لنتخاب �سرع روزفيلت حاًل بتطبيق 
منهج جديد لتزويد �لقو�ت �لع�سكرية 

بالجهزة و�سحنها �ىل بريطانيا من دون 
�حلاجة �ىل م�ستحقات مالية، لكن بب�ساطة، 

قام روزفيلت باقناع �لكونغر�ض بان هذه 
�مل�ستحقات �ست�سدد ب�سكل خدمات تاأخذ 
�سكل �لدفاع عن �لوليات �ملتحدة. كان 

لدى ت�سر�سل 12 موؤمتر� �سرت�تيجيا مع 
روزفيلت لتغطية خمطط �لطل�سي وخطة 

�وروبا �وًل، �عالن من �لمم �ملتحدة 
و�سيا�سات �حلرب �لخرى. بعد مهاجمة 

بريل هاربر، فكرة ت�سر�سل �لوىل، حت�سبًا 
لأي م�ساعدة �مريكية، كانت "نحن ربحنا 

�حلرب!" يف 26 كانون �لول 1941، حدد 
ت�سر�سل �جتماعًا م�سرتكًا مع �لكونغر�ض 

�لمريكي، �سائاًل �ملانيا و�ليابان، "�ي 
نوع من �لنا�ض يظنوننا؟" �سرع ت�سر�سل 

يف تنفيذ �لعمليات �خلا�سة حتت ��سر�ف 
وز�رة "هاغ د�لتون" للحرب �لقت�سادية، 

�لتي تاأ�س�ست و�د�رت وتبنت عمليات 
حتزبية هد�مة يف �ملناطق �ملحتلة بنجاح 

مميز، وكذلك جماميع �لكوموندوز 
�لتي ��س�ست منوذج ملعظم فيالق �لقو�ت 

�خلا�سة �حلالية. حيث ي�سري لهم �لرو�ض بــ 

◄

�قرت�ع عام، عودة �ىل �عفاء �مللكية، متثيل 
ن�سبي للمدن �لرئي�سة و�قت�ساد "برملاين 

بديل".

��ستقالل �لهند
عار�ض ت�سر�سل ثورة �لع�سيان �ل�سلمي 

لغاندي وحركة �ل�ستقالل �لهندي يف 
�لثالثينيات، مبينًا �ن موؤمتر �لطاولة 

�مل�ستديرة "فر�سة خميفة". بينت �لتقارير 
�لالحقة �ن ت�سر�سل كان يف�سل �ن يدع 

غاندي ميوت لو ��ستمر يف �ل�سر�ب 
عن �لطعام. خالل �لن�سف �لأول من 

�لثالثينيات، كان ت�سر�سل �سريحا يف 
معار�سته ملنح �ل�سيادة للهند. كان موؤ�س�ض 

هيئة �لدفاع �لهندية، جمموعة مكر�سة 
للحفاظ على �ل�سلطة �لربيطانية يف �لهند. 

مل يتحمل ت�سر�سل �لعتد�ل. "�حلقيقة 
كانت" �نه �علن يف �لثالثينيات، يجب �ن 

تكافح وت�سحق �لغاندية وكل �سيء ميثلها". 
يف خطاباته ومقالته �ل�سحفية يف هذه 

�لفرتة توقع �نت�سار �لبطالة يف بريطانيا 
ونز�ع مدين يف �لهند �لتي يجب �ن متنح 

�ل�ستقالل. نائب �مللك �للورد �إروين، 
�لذي مت تعينه من قبل حكومة �ملحافظني 

�ل�سابقة، �لتي �ن�سغلت يف موؤمتر �لطاولة 
�مل�ستديرة يف بد�ية �لعام 1931 وبعدها 
�علن عن �سيا�سة �حلكومة �لتي يجب �ن 

متنح �لهند �سيادتها. يف غ�سون هذ�، 
كانت �حلكومة مدعومة من قبل �حلزب 

�لليرب�يل ور�سميًا على �لقل، من قبل حزب 
�ملحافظني. ��ستنكر ت�سر�سل موؤمتر �لطاولة 

�مل�ستديرة. 
يف �جتماع جمعية �ملحافظني غرب ��سيك�ض 

�لذي دعي له ت�سر�سل ب�سكل خا�ض ليتمكن 
من تو�سيح موقفه قال: " �نه خطري 

ومقزز �ي�سًا �ن يرى �ل�سيد غاندي حمامي 
معبد متو�سط م�ساغب يتظاهر �لآن بهيئة 

دروي�ض ب�سكل معروف يف �ل�سرق، يتبخرت 
�سبه عاري بخطو�ته �ىل ق�سر نائب �مللك... 

للتفاو�ض ب�سروط مو�زية ل�سروط ممثل 
ملك �لمرب�طورية. ودعا قادة �لكونغر�ض 
�لوطني �لهندي بـــ "�لبر�هيميون �لذين 

يتحدثون ويت�سدقون مببادىء �لتحرر 
�لغربية". 

جرت حادثتان �دتا �ىل حتطيم �سمعة 
ت�سر�سل ب�سكل كبري �سمن حزب �ملحافظني 

يف هذه �لفرتة. كالهما عدت هجمات على 
مقعد جبهة �ملحافظني. كان خطابه �لول 

ع�سية �نتخاب �سانت جورج يف ني�سان 
1931، ل�سمان مقعد �ملحافظني، وقد 

حظى �ملر�سح �ملحافظ �لر�سمي دوف كوبر 
مبعار�سة حزب �ملحافظني �مل�ستقل. كان 

�حلزب �مل�ستقل مدعومًا من قبل �للورد 
روثرمري، �للورد بيفربروك و�سحفه 

�ملحرتمة. على �لرغم من �نه مرتب قبل 
�ن يبد�أ �لنتخاب، كان ينظر �ىل خطاب 
ت�سر�سل على �نه دعمًا للمر�سح �مل�ستقل 

وكطرف يف حملة �لبارون �ل�سحفية �سد 
بلدوين. تعزز موقف بلدوين عندما فاز 

دوف كوبر، وعندما توقفت حملة �لع�سيان 
�ملدين يف �لهند بحلف غاندي ــــ �إروين. 
�لق�سية �لثانية كانت يف �دعاء ت�سر�سل 

بان �ل�سري �سامويل هور و �للورد ديربي 
�سغطا على غرفة جتارة مان�س�سرت لتغيري 

�لدليل �لذي منحته �ىل جلنة �لختيار 
�مل�سرتك �أخذً� بنظر �حل�سبان حكومة 

�لالئحة �لهندية، ويف فعل ذلك خرق 
ل�سلالحيات �لربملان. �أ�سار �ىل م�ساألة جلنة 
�سالحيات جمل�ض �لعموم �لتي كانت ور�ء 

�لتحقيقات، وفيها كان �لدليل، مقدمًا تقريرً� 
للمجل�ض بعدم وجود خرق. نوق�ض �لتقرير 
يف 13 حزير�ن. كان ت�سر�سل غري قادر على 

�يجاد د�عم و�حد يف �ملجل�ض و�لنقا�ض 
�نتهى من دون تق�سيم. 

تخا�سم ت�سر�سل مع �ستانلي بالدوين خالل 
��ستقالل �لهند ومل يفتتح �ي مكتب يف حني 

كان بالدوين رئي�سًا للوزر�ء. يرى بع�ض 
�ملوؤرخني موقفه �ل�سا�سي يف �لهند كما 

عر�ض يف كتابه "حياتي �ملبكرة" )1930(. 
م�سدر� �أخر للجد�ل ب�سان موقف ت�سر�سل 
�جتاه �ل�سوؤون �لهندية �لتي برزت خالل 

ما ي�سطلح عليه بع�ض �ملوؤرخني يف منهج 
�لهنود �لقومي يف جماعة �لبنغال 1943، 

�لتي �سعت �ىل و�سع �للوم �لكبري على 
حكومة ت�سر�سل يف زمن �حلرب للفناء 

�لكبري �لذي حلق باأكرث من ثالثة ماليني 
�سخ�ض. يف حني ي�سري بع�ض �ملعلقني �ىل 

عرقلة نظام �لت�سويق �لتقليدي و�سوء 
�لإد�رة على �مل�ستوى �لقليمي.

يوؤكد �آرثر هريمان، موؤلف كتاب ت�سر�سل 
وغاندي، "�ل�سبب �حلقيقي كان �خفاق 
بورما يف �ليابان، �لذي �وقف �لتجهيز 

�لرئي�ض للهند من ��ستري�د�ت �لرز عندما 
ت�سح �مل�سادر �ملحلية. . .   ] مع ذلك[ 

�سحيح �ن ت�سر�سل عار�ض حتويل �لطعام 
�لذي يجهز وينقل من ميادين �خرى للهند 

لتغطية �لنق�ض: هذ� ما كان يف وقت 
�حلرب. ��ستجابة �ىل طلب م�ستعجل من 

قبل وزير �لدولة ل�سوؤون �لهند ليو �مريي، 
ونائب ملك �لهند و�فيل، لطالق خمازن 

�لطعام للهند، ��ستجاب ت�سر�سل بتلغر�ف 
�ىل و�فيل �سائاًل �ياه، �ن كان �لطعام 

�سحيح جدً�، "ملاذ� مل ميت غاندي حلد 
�لآن". يف متوز 1940، حديثًا يف �ملكتب، 

رحب بالتقارير حول �ل�سر�ع �لذي ظهر 
بني �لحتاد �ل�سالمي و�لكونغر�ض �لهندي، 

�ماًل " �ن يكون موؤملًا ود�ميًا".

�عادة �لت�سليح و�لنز�عات 
�الملانية يف �وروبا و��سيا

بد�ية يف 1932، عندما عار�ض 
�ولئك �لذين �يد� منح �ملانيا 
�حلق يف �لتكافوؤ �لع�سكري 

مع فرن�سا. كان ت�سر�سل 
يتحدث د�ئمًا عن خماطر 

�عادة ت�سليح �ملانيا. 
لحقًا �سور 

نف�سه خ�سو�سًا 
يف "�لعا�سفة 

�ملحت�سدة" كونه 

لفرتة من �لوقت، �سوتًا وحيدً� ينادي على 
بريطانيا لتقوي نف�سها كي تو�جه حالة 

حرب فعلية مع �ملانيا. على �ية حال، كان 
�للورد لويد �ل�سباق �ىل �ثارة �لر�أي �لعام. 

وكان موقف ت�سر�سل جتاه �لدكتاتوريني 
�لفا�سيني غام�سًا. يف 1931، حذر من 

ع�سبة �لمم معار�سًا وجود �ليابان يف 
�ل�سني  غز�  منغويل  "من�سوريا")�سعب 
و��س�ض فيها �ساللة 

حاكمة( "�مل 
�ننا �سنحاول 
يف �نكلرت� 

فهم موقف 
�ليابان، 
�لدولة 

�لعريقة... من جانب و�حد لأنها ت�سكل 
خطرً� د�همًا على رو�سيا �ل�سوفييتية. 

من جانب �خر �لفو�سى يف �ل�سني، �ربع 
�و خم�سة �قاليم فيها معذبة حتت حكم 

�ل�سيوعية. يف مقالت �سحفية معا�سرة 
ي�سري �ىل حكومة �جلمهورية �ل�سبانية 
كجبهة �سيوعية وجي�ض فر�نكو بو�سفه 

"حركة �لحمر �ملعادية". كان يدعم معاهدة 
هو�ر ـــ ليفيل و��ستمر حتى 1937 يثني 

على بنيتو مو�سوليني.
حتدث يف جمل�ض �لعموم يف 1937، فقال 

ت�سر�سل: "لن �تظاهر بذلك، �ذ� كان يل 
�خليار بني �ل�سيوعية و�لنازية، ف�ساأختار 

�ل�سيوعية". يف مقالة كتبت عام 1935 
بعنو�ن "هتلر وخياره"، �لتي �عاد ن�سرها 

يف كتابه 1937 "�ملعا�سرون �لعظماء"، 
عرب ت�سر�سل عن �مله بهتلر، �ذ� �ختار ذلك، 
وعلى �لرغم من بروزه لل�سلطة خالل �لعمل 

�لدكتاتوري، �ملكروه و�لوح�سي، رمبا ما 
يز�ل "يغرق يف �لتاريخ كونه �لرجل �لذي 

��ستعاد �ل�سرف ور�حة �لبال �ىل �لمة 
�لملانية �لعظيمة، فا�ستعاده قويًا ونافعًا 

وهادئًا �ىل طليعة حميط �لعائلة �لوربية. 
�خلطاب �لرئي�ض �لول لت�سر�سل عن �لدفاع 

يف 7 �سباط 1934 �سدد على �حلاجة �ىل 
�عادة بناء �لقو�ت �جلوية �مللكية وت�سكيل 

وز�رة �لدفاع؛ خطابه �لثاين، يف 13 متوز 
ناق�ض �عادة جتديد دور ع�سبة �لمم، بقيت 
هذه �ملو�سوعات �لثالثة �فكاره حتى بد�ية 

 .1936
يف 1935، كان �حد �لع�ساء �ملوؤ�س�سني 

لـ "�لبوؤرة" �لتي جمعت �لنا�ض معًا من 
خلفيات ومر�كز �سيا�سية خمتلفة فتوحدو� 
يف �ل�سعي "للدفاع عن �حلرية و�ل�سالم". 

�دت "�لبوؤرة" �ىل ت�سكيل جيو�ض كبرية 
وحركة �لوفاق يف 1936. 

كان ت�سر�سل يتمتع باإجازة يف ��سبانيا 
عندما �حتل �لملان رينالند ثانية يف �سباط 
1936، و�عادو �لتق�سيم �لربيطاين. كانت 

معار�سة حزب �لعمال تطالب برف�ض 
�لعقوبات �لقت�سادية و�أولئك �لذين 

يقولون حتى و�ن كانت هذه �لعقوبات 
توؤدي �ىل تر�جع مذل من بريطانيا عندها 
لن تدعم فرن�سا �ي تدخل. خطاب ت�سر�سل 

يف 9 �آذ�ر كان يحظى بتقييم و�طر�ء 
نيفيل ت�سامربلني بو�سفه خطاب بناء. 

لكن يف غ�سون ��سابيع مرت، مرر ت�سر�سل 
خالله من�سب وزير تن�سيق �لدفاع مل�سلحة 

�ملدعي �لعام �ل�سري توما�ض �ن�سكب. دعا 
�آلن تايلور هذ� : تعيينًا �سحيحًا و�سف 
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بريطانيا". "كالب 
�سعفت �سحة ت�سر�سل، كما هو و��سح 

من خالل نوبة قلبية خفيفة عانى منها يف 
كانون �لول 1941 يف �لبيت �لبي�ض ويف 

كانون �لول 1943 �ي�سًا عندما ��سيب 
بذ�ت �لرئة، على �لرغم من هذ�، �سافر 

لأكرث من 100،000 ميل )1.600000 
كيلومرت( خالل �حلرب لالجتماع بقياد�ت 
وطنية �خرى. ولجل �حلفاظ على �لمن، 
�سافر كاملعتاد م�ستخدمًا ��سم �سهرة �لعقيد 

ووردين.
كان ت�سر�سل طرفًا يف معاهد�ت �عادة 

ر�سم حدود ما بعد �حلرب �لعاملية �لثانية 
�لوروبية و�ل�سيوية. وهذه �ملعاهد�ت 

نوق�ست يف بد�يات 1943. يف موؤمتر 
كويبيك �لثاين يف 1944، �قره �سويًا مع 

�لرئي�ض �لمريكي روزفيلت وقع على ن�سخة 
خفيفة �للهجة من ��سل خطة مورغنثاو، 

وفيها تعهدو� بتحويل �ملانيا بعد 
��ست�سالمها غري �مل�سروط "�ىل بلد زر�عي 

ب�سكل ��سا�سي وقروي يف �سخ�سيته". 
�مل�ساريع للحدود �لوروبية و�مل�ستعمر�ت 

مت �لتفاق عليها ر�سميًا من قبل هاري �أ�ض. 
ترومان، ت�سر�سل وجوزيف �ستالني يف 
بوت�سد�م. عالقة ت�سر�سل �لقوية بهاري 

ترومان كانت ذ�ت �ساأن عظيم هي �لخرى 
لكال �لبلدين. بينما كان ي�سعر بال�سف 

ب�سكل و��سح لفقد �سديقه ونظريه �ملقرب 
روزفيلت، كان ت�سر�سل د�عمًا وم�ساندً� 

ب�سكل كبري لرتومان يف �يامه �لوىل 
يف �ملكتب، فكان يدعوه "نوع من �لقادة 

يحتاجه �لعامل عندما يحتاج هو �ليه �أكرث". 

�لعالقات مع �الحتاد 
�ل�سوفييتي

عندما غز� هتلر �لحتاد �ل�سوفييتي، كان 
ون�ستون ت�سر�سل يناوئ �ل�سيوعية ب�سدة، 
وت�سريحه �ل�سهري: "�ذ� غز� هتلر جحيمًا، 

�ساأرغب على �لقل بجعلها ��سارة منا�سبة 
لل�سيطان يف جمل�ض �لعموم". نظرً� 

ل�سيا�سته جتاه �ستالني. وب�سرعة �أخذت 
�لتجهيز�ت و�لدبابات تتدفق مل�ساعدة 

�لحتاد �ل�سوفييتي.
�ن �لتقرير �لذي يتعلق بحدود بولند�، 
يبني، �ن �حلدود بني بولند� و�لحتاد 

�ل�سوفييتي وبني �ملانيا وبولند�، متت 
در��سته على �نه خيانة يف بولند� خالل 

�سنو�ت ما قبل �حلرب، تاأ�س�ست �سد 
وجهات �لنظر �خلا�سة باحلكومة �لبولندية 

يف �ملنفى. كان ون�ستون ت�سر�سل هو 

من حاول حتفيز رئي�ض وزر�ء �حلكومة 
�لبولندية يف �ملنفى، لقبول رغبا�ت �ستالني، 

لكن رئي�ض �لوزر�ء �لبولندي رف�ض. كان 
ت�سر�سل مقتنعًا �ن �ل�سبيل �لوحيد لتخفيف 
حدة �لتوتر�ت بني �ل�سعبني هو نقل �ل�سعب 

ملطابقة �حلدود �لوطنية.
وعندما و�سح يف جمل�ض �لعموم يف 15 

كانون �لول 1944، "�لق�ساء هو �ملنهج، 
حيث �ننا قادرين على روؤيته ، و�سيكون 

مقنعًا جدً� ود�ئمي. لن يكون هناك �ختالط 
بني �ل�سكانني ليت�سبب يف م�ساكل ل نهاية 

لها.. �سيحدث تغريً� جذريًا. ل�ست قلقًا 
ب�ساأن هذه �لتنقالت، �لتي هي ممكنة جدً� 

يف �لظروف �حلديثة. على �ية حال، نتيجة 
�ق�ساء�ت �لملان �لتي مت تنفيذها بطريقة 

�سببت �لكثري من �لق�سوة ووفقًا �ىل تقرير 
1966 من قبل وزير �لالجئني يف �ملانيا 

�لغربية و�ل�سخا�ض �ملرحلني، ��ساب 
�ملوت �أكرث من 2،1 مليون. عار�ض ت�سر�سل 
�لن�سمام �لفعال لبولند� لالحتاد �ل�سوفيتي 
وكتب عنه مبر�رة يف كتبه، لكنه مل ي�ستطع 

منه يف موؤمتر�ته. 
خالل ت�سرين �لثاين 1944، ت�سر�سل 

و�دين كانا يف مو�سكو لالجتماع بالزعامة 

�لرو�سية. يف هذ� �لوقت، بد�أت �لقو�ت 
�لرو�سية �لتقدم نحو دول �وربية �سرقية 
خمتلفة. مت�سك ت�سر�سل بوجهة نظره �نه 

كل �سيء كان ناجحا يف "موؤمتر يالتا" 
ب�سكل ر�سمي و�سحيح، كان لز�مًا �ن 

تكون وجهة نظر موؤقتة، وقت �حلرب، 
�تفاقية فعالة تتعلق، مبن يدير، ماذ� �هم 

�سيء يف هذه �لجتماعات �لتي �قيمت يف 
9 ت�سرين �لثاين 1944 يف �لكرملني بني 
ت�سر�سل و�ستالني؟ �لجتماع �لذي، متت 

خالله مناق�سة م�ساكل بولند� و�لبلقان. �عاد 
ت�سر�سل خطابه ل�ستالني يف ذلك �ليوم: 

�سوؤوننا  حول  ��ستقر�ر  �ىل  ن�سل  "دعنا 
يف جزر �لبلقان. جيو�سكم يف رومانيا 

وبلغاريا. ونحن لنا م�سالح وبعثات 
ووكالء هناك. ل تدعنا نتو�سل �ىل 

مو�قف خمتلفة يف طرق ب�سيطة، طاملا 
نحن معنيان بهذ� �لمر، كيف ميكن �ن 

تكون بالن�سبة لكم، ليكن لكم ت�سعون باملئة 
من �ل�سيطرة يف رومانيا، ولنا ت�سعون يف 

�ملئة لنقل يف �ليونان ونق�سم يوغ�سالفيا 
ن�سف لكم ون�سف لنا؟ و�فق �ستالني على 

هذه �لتفاقية. يف 1958، بعد خم�ض 
�سنو�ت ن�سر مقال حول هذ� �لجتماع "يف 

�حلرب �لعاملية �لثانية(، يخول �لحتاد 
�ل�سوفييتي �لذي رف�ض ما قبله �ستالني 

�مل�سروع �لمربيايل". 
�حد نتائج موؤمتر يالتا كانت رغبة �حللفاء 
يف �عادة جميع �ملو�طنني �ل�سوفيت �لذين 

وجدو� �نف�سهم يف منطقة �حللفاء يف 
�لحتاد �ل�سوفييتي. �ثر هذ� ب�سكل مبا�سر 

على �سجناء �حلرب �ل�سوفييت فاطلق 
�سر�حهم من قبل �حللفاء، لكنه �متد �ي�سًا 

لي�سمل جميع �لالجئني من �وروبا �ل�سرقية.
�ثارة �جلدل حول ق�سف مدينة دريزدين 

بالقنابل.
بني 13 – 15 �سباط 1945، هجمات 

�لق�سف �لربيطانية و�لمريكية ملدينة 
دريزدين �لملانية، �لتي كانت مزدحمة 

باجلرحى و�لالجئني �لملان. وب�سبب �همية 
�ملدينة �لثقافية،، وعدد �جلرحى �ملدنيني 

قرب نهاية �حلرب. بقي هذ� �حد �أكرث �عمال 
�حللفاء �لغربيني �ثارة للجدل يف �حلرب. 

بعد �لق�سف �سرح ت�سر�سل يف برقية �سرية 
للغاية:

فم�ساألة  حانت  �للحظة  �ن  يل  "يبدو 
ق�سف �ملدن �لملانية بالقنابل بب�ساطة 

حدثت من �جل رفع حالة �لرعب، �ل �نها 

و�سمن �حتجاجات �خرى، يجب �ن يعاد 
�لنظر بها... ��سعر باحلاجة لرتكيز دقيق 
�كرث على �لهد�ف �لع�سكرية مثل �لنفط 

و�لت�سالت ��سافة �ىل منطقة �ملعركة 
�ملبا�سرة، �لرتكيز على �عمال �لرعب 

�ملجردة و�لدمار �لع�سو�ئي �لطائ�ض، مهما 
كان موؤثرً�.

يف �لنهاية، وقعت م�سوؤولية �لهجمات من 
�جلانب �لربيطاين، على ت�سر�سل، ولهذ� 

�ل�سبب مني بانتقاد كبري ل�سماحه بحدوث 
�سربات �لق�سف. بني �ملوؤرخ �لملاين جورج 

فريدريك �ن "قر�ر ون�ستون ت�سر�سل يف 
)منطقة( �لق�سف حطم �ملانيا بني كانون 

�لثاين و�يار 1945 جرمية حرب" وكتب 
يف 2006 �لفيل�سون �أي. �سي. غر�يلنغ 

حتقق من حملة �لق�سف �ل�سرت�تيجية كلها 
من خالل �لقو�ت �جلوية �لتي قدمت حجتها 

بانه على �لرغم من �نها لي�ست جرمية 
حرب �نها جرمية �خالقية قو�ست مز�عم 

�حللفاء بان قتالهم، حرب عادلة. من جانب 
�خر، من �ملوؤكد �ي�سًا �ن تورط ت�سر�سل يف 

ق�سف مدينة دريزدين ��ستند على جو�نب 
�سرت�تيجية وتكتيكية للفوز باحلرب. 

نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية
يف حزير�ن 1944، عندما غزت قو�ت 

�لتحالف نورماندي ودفعت �لقو�ت �لنازية 
بالرت�جع �ىل �ملانيا يف جبهة عري�سة خالل 

�ل�سنة �لالحقة. بعد مهاجمتها يف ثالث 
جبهات من قبل �حللفاء، وعلى �لرغم من 
حالت ف�سل �حللفاء، مثل عملية ماركت 

غاردين و�لهجمات �لملانية �مل�سادة، 
وب�سمنها معركة بولغ، هزمت �ملانيا يف 

�لنهاية. يف 7 �يار 1945 يف مقر �لقيادة 
�لعليا لقو�ت �لتحالف يف رمي�ض قبل 

�حللفاء ��ست�سالم �ملانيا. يف �ليوم نف�سه، 
يف ت�سوير �خباري ظهر على �لبي بي �سي، 

�علن جون �سناغ �ن يوم 8 �يار �سيكون 
يوم �لن�سر يف �وروبا. وفيه، �علن ت�سر�سل 

من خالل �لذ�عة �ىل �ل�سعب �ن �ملانيا 
��ست�سلمت وهذ� وقف نهائي لطالق �لنار 
على جميع �جلبهات يف �وروبا و�سيكون 

�ساريًا خالل دقيقة بعد منت�سف هذه �لليلة. 
بعد ذلك قال ت�سر�سل حل�سد كبري من �لنا�ض 

يف "و�يتهيل": "هذ� هو ن�سركم" �ساح 
�لنا�ض: "ل، �نه ن�سرك" بعدها �ن�سغل 
ت�سر�سل بالغناء معهم لالر�ض ولالمل 

وللمجد. يف �مل�ساء ومن �لذ�عة �علن �ىل 
�ل�سعب �سيتاأكد �نهز�م �ليابان يف �ل�سهر 
�لقادمة. ��ست�سلم �ليابانيون لحقًا يف 15 

�ب 1945.

بينما كانت �وربا حتتفل بال�سالم بعند 
نهاية �ست �سنو�ت من �حلرب، كان ت�سر�سل 

قلقًا ب�ساأن �مكانية �ن توقف �لحتفالت 
ب�سرعة وبعنف. تو�سل �ىل �ن بريطانيا 

و�لوليات �ملتحدة يجب �ن ي�ستعد� للجي�ض 
�لحمر متجاهلني �حلدود و�لتفاقيات 

�ملتفق عليها �سابقًا يف �وروبا، و�ل�ستعد�د 
�ىل "فر�ض �ر�دة �لوليات �ملتحدة 

و�لمرب�طورية �لربيطانية على رو�سيا". 
ووفقًا خلطة عملية غري مدرو�سة �مر 

ت�سر�سل بها وطورتها �لقو�ت �لربيطانية 
�مل�سلحة، ميكن �ن تبد�أ �حلرب �لعاملية 

�لثالثة يف 1 متوز 1945 بهجمات مفاجئة 
�سد �لقو�ت �ل�سوفيتية �ملتحالفة. رف�ست 

جلنة روؤ�ساء هيئات �لركان �لربيطانية 
�خلطة كونها غري عملية ع�سكريًا. 

زعيم �ملعار�سة
على �لرغم من �ن �لدور �لذي لعبه ت�سر�سل 

يف �حلرب �لعاملية �لثانية �فرز �لكثري من 
�لدعم و�ل�سناد له بني �ل�سعب �لربيطاين، 

�ل �نه هزم يف �نتخابات 1945. ظهرت 
��سباب عديدة لهذ�، وكان �ل�سبب �لرئي�ض 

منها رغبته ل�سالح ما قبل �حلرب كانت 
و��سعة، �إذ �ساع بني �ل�سكان �نه �لرجل �لذي 

قاد بريطانيا �ثناء �حلرب لكنه ل يرى على 
�نه �لرجل �لذي يقودها يف �ل�سلم.

خدم ت�سر�سل خالل �ست �سنو�ت كقائد 
للمعار�سة. وخالل تلك �ل�سنو�ت، و��سل 

ت�سر�سل تاأثريه على �ل�سوؤون �لعاملية. 
خالل رحلته يف �ذ�ر 1946 �ىل �لوليات 

�ملتحدة، خ�سر ت�سر�سل ب�سكل معروف 
�لكثري من �ملال يف لعبة �لبوكر مع هاري 
ترومان وم�ست�ساريه. )وكان يحب �ي�سًا 

لعبة بيزكيو، �لتي تعلمها �ثناء خدمته يف 
�حلرب �لبويرية(.

خالل هذه �لرحلة �لقى خطابه "�جلد�ر 
�حلديدي" بخ�سو�ض �لحتاد �ل�سوفييتي 
وت�سكيل �لكتلة �ل�سرقية. حتدث يف 5 �يار 

1946 يف كلية وي�ستمن�سرت يف فولتون، 
مي�سوري، ف�سرح: 

يف  تري�ست  �ىل  �لبلطيق  يف  �ستينت  "من 
بحر �لدرياتك، ينحدر �جلد�ر �حلديدي 
عرب �لقارة �لوروبية. وخلف هذ� �خلط 

تقع كل عو��سم �لدول �لقدمية يف �وروبا 
�لو�سطى و�ل�سرقية.  و�ر�سو وبرلني وبر�غ 

وفينا وبود�ب�ست وبلغر�د وبوخار�ست 
و�سوفيا، كل هذه �ملدن �ملعروفة و�ل�سكان 

حولها تقع �سمن ما يجب �ن ��سميه �ملحيط 

�ل�سوفييتي".
ناق�ض ت�سر�سل �ي�سًا ب�سدة �ل�ستقالل 

�لربيطاين من جمتمع �لدول �لوروبية 
�ملنتجة للفحم و�حلديد، �لمر �لذي ير�ه 

على �نه م�سروع فرن�سي ــــ �ملاين. فهو 
يرى �ن موقع بريطانيا منف�سل عن �لقارة، 

وقريب جدً� من خط دول �لكومنويلث 
و�لمرب�طورية، و�لوليات �ملتحدة، وما 

ي�سمى باملحيط �لجنلوكاين.

دورته �لثانية لرئا�سة 
�لوزر�ء �لعودة �ىل �حلكومة 

وتدهور �المرب�طورية 
�لربيطانية

بعد �لنتخاب �لعام 1951، ت�سلم ت�سر�سل 
مرة �خرى زمام مكتب وزير �لدفاع بني 

ت�سرين �لول 1951 وكانون �لثاين 
1952. ��سبح �ي�سًا رئي�ض �لوزر�ء يف 
ت�سرين �لول 1951، وحكومته �لثالثة 

ــــــ بعد �حلكومة �لوطنية يف وقت �حلرب 
و�ولوياته �ملحلية يف حكومته �لخرية 

�لتي تغلبت عليها �سل�سلة �زمات �ل�سيا�سة 
�خلارجية، �لتي كانت جزئيًا نتيجة 
�لتدهور �مل�ستمر للقو�ت �لع�سكرية 

�لربيطانية و�لقوة و�لهيبة �لمرب�طورية. 
كونه مد�فعًا قويًا عن بريطانيا كقوة عاملية، 

و�جه ت�سر�سل يف �لغالب مثل هذه 
�للحظات بفعل مبا�سر. ومثال و�حد 

كان �ر�ساله للقو�ت �لربيطانية 
�ىل كينيا ملعاجلة مترد "ماو 
ماو". حماوًل �لبقاء على ما 

ميكن من �لمرب�طورية، ويف 
�حلال �سرح بـ، "�نا لن �أتر�أ�ض 

�مرب�طورية جمز�أة".

�حلرب يف ماليا
�حلرب يف ماليا جاءت 

بعد �لحد�ث �لتي 
�سميت بـ "حالة 

�لطو�رئ يف 
ماليا". يف 

ماليا تنامى 
مترد �سد �حلكم 

�لربيطاين منذ 
1948. ومرة �خرى، ورثت 

حكومة ت�سر�سل �زمة، و�ختار 
ت�سر�سل ��ستخد�م �لعمل �لع�سكري 

�ملبا�سر �سد �ملتمردين يف حني 
حاول بناء حلف مع �ولئك �ل�سخا�ض 

من غري �ملتمردين. بينما كان �لتمرد 
يهزم ببطىء، كان و��سحًا جدً� �ن �حلكم 
�ل�ستعماري من بريطانيا مل يعد يحظى 

بالدعم �و �ل�سناد.

�لعالقات مع �لواليات �ملتحدة
كر�ض ت�سر�سل �ي�سًا �لكثري من وقته يف 

�ملكتب للعالقات �لجنلو ـــ �مريكية، وعلى 
�لرغم من ذلك، مل يتفق ت�سر�سل د�ئمًا مع 

�لرئي�ض �لمريكي �يزنهاور، حاول ت�سر�سل 
�حلفاظ على �لعالقات �خلا�سة مع �لوليات 

�ملتحدة. فقام باربع زيار�ت ر�سمية عرب 
�لطل�سي �ىل �مريكا خالل دورته �لثانية يف 

رئا�سة �لوزر�ء.

�سل�سلة من �ل�سكتات �لدماغية
عانى ت�سر�سل من �سكتة دماغية خفيفة �ثناء 
�جازته يف جنوب فرن�سا يف �سيف 1949. 

يف حزير�ن 1953، عندما �سار يف 78 
من �لعمر، عانى من �زمات حادة �خرى. 
مت �لتحفظ على هذه �لخبار من �لعامة 
ومن �لربملان، �إذ مت �خبارهم �نه يعاين 

من بع�ض �لرهاق. عاد �ىل م�سقط ر�أ�سه 
�لزمات  تاأثري  من  ليتعافى  "ت�سارتويل"، 

�ملر�سية �لتي �ثرت على حديثه وقدرته على 
�ل�سري. 

عاد �ىل �حلياة �لعامة يف ت�سرين �لول 
ليلقي خطابًا يف موؤمتر حزب �ملحافظني 

يف مارغيت. على �ية حال، كان �حلذر، من 
�ن تتدهور �سحته عقليا وج�سديًا ب�سكل 

بطيء. تقاعد ت�سر�سل من رئا�سة �لوزر�ء 
يف 1955 وخلفه �نطوين �دين. عاين من 
�سكتة خفيفة مرة �خرى يف كانون �لثاين 

.1956

�لتقاعد و�لوفاة
عر�ست �مللكة �ليز�بيث �لثانية �ن يكون 

ت�سر�سل دوق لندن، لكن مت جتنب هذ� 
ب�سبب �عرت��سات �بنه ر�ندولف، �لذي 
�سريث �للقب بعد وفاة و�لده. بعد تركه 

من�سب رئا�سة �لوزر�ء، ق�سى ت�سر�سل وقتًا 
قلياًل يف �لربملان حتى ف�سل يف �لنتخاب 

�لعام 1964. وك�سخ�ض غري م�ستوزر ق�سى 
ت�سر�سل معظم فرتة تقاعده يف ت�سارتويل 

يف منزله يف هايد بارك غيت، يف لندن. يف 
�لنتخاب �لعام 1959، �نخف�ست غالبية 

ت�سر�سل لأكرث من �لف، لأن �لكثري من 
�ل�سباب يف د�ئرته �سوتو� على عدم دعمه 
وهو يف 85 من �لعمر ول ميكنه �لدخول 
�ىل جمل�ض �لعموم �ل بكر�سي بعجالت. 

بينما كانت قدر�ته �لعقلية و�جل�سدية 
تنخف�ض، بد�أ يفقد �ملعركة و�خذ ي�سارع 

ملدة طويلة "�لكلب �ل�سود" �و �لكاآبة. هناك 
زعم بان ت�سر�سل قد يكون م�سابًا مبر�ض 

�لزهاميري يف �سنو�ته �لخرية، على �لرغم 
من �ن �لخرين بينو� �ن �نخفا�ض قدرته 

�لعقلية كان جمرد نتيجة ل�سل�سلة �لنوبات 
�ملر�سية. يف 1963، �لرئي�ض �لمريكي 

جون كندي، بتفوي�ض من �لكونغر�ض 
�علن �نه مو�طن �سرف 

للوليات �ملتحدة، 
لكنه كان غري قادر 

على �حل�سور 
للمر��سيم يف �لبيت 

�لبي�ض. على �لرغم 
من �سعف �سحته، ماز�ل 

ت�سر�سل يحاول �ن يبقى فعاًل 
وموؤثرً� يف �حلياة �لعامة، ففي 

يوم �ل�سانت جورج 1964، 
�ر�سل ر�سالة تهنئة للمحاربني 
�لقد�مى �لذين بقو� على قيد 

�حلياة من 1918. يف 15 
كانون �لثاين 1965، عانى 

ت�سر�سل من 

�سكتة دماغية حادة تركته يعاين من �ملر�ض 
ب�سدة، وفاه �لجل يف بيته بعد ت�سعة �يام 
وهو يف عمر يناهز �لــ 90 عامًا يف �سباح 

يوم �لحد �ملو�فق 24 كانون �لثاين 1965.  

ت�سر�سل فنان وموؤرخ وكاتب
كان ون�ستون ت�سر�سل فنانًا �ساماًل وكان 

ي�ستمتع كثريً� يف �لر�سم، خ�سو�سًا 
بعد ��ستقالته من وز�رة �لبحرية يف 

1915. وقد وجد منفذً� يف �لفن ليتغلب 
على �لكاأبة، �و كما كان ي�سميها "�لكلب 
�ل�سود"، �ملر�ض �لذي كان يعاين منه 

خالل حياته. وكما بني وليام ري�ض ـــــ موغ: 
�لكاآبة.  من  عانى  �خلا�سة،  حياته  "يف 

ويف منطقة �ملناظر �لطبيعية و�ملكان �لذي 
كان ي�سكن فيه مل تظهر عليه �ية عالمة 

للكاآبة. كان ت�سر�سل مقتنعًا بتعلم �لر�سم، 
�إذ علمه �سديقه �لفنان بول ماز �لذي �لتقى 

به خالل �حلرب �لعاملية �لوىل. كان ملاز 
تاأثري كبري على ر�سومات ت�سر�سل و��سبح 
رفيقه يف �لر�سم طو�ل حياته. كان معروفًا 

بانطباعيته، فالكثري من ر�سوماته ر�سمها 
يف �جازته يف جنوب فرن�سا وم�سر 

و�ملغرب. ��ستمر يف موهبته خالل حياته 
ور�سم مئات �للوحات.

على �لرغم من �سهرته طو�ل حياته وكونه 
��ساًل من طبقة ر�قية، كان ت�سر�سل يكافح 

د�ئمًا للحفاظ على دخله مب�ستوى ميول 
��سلوب حياته �ملرتفة، فروؤ�ساء �لوزر�ء 

قبل 1946 يتلقون رو�تب رمزية فقط 
)ويف �حلقيقة �نهم ل يتلقون �ي �سيء على 

�لطالق حتى قانون �لربملان 1911( لذ� 
كان �لكثري منهم له وظائف ثانوية يك�سبون 
منها قوتهم. من كتابه �لول يف 1898 حتى 

مهمته �لثانية كرئي�ض للوزر�ء، كان دخل 
ت�سر�سل تقريبًا يتكون بالكامل من تاأليف 

�لكتب ومقالت �لر�أي لل�سحف و�ملجالت. 
�ن �أكرث مقالته �ل�سحفية �سهرة هي تلك 
�لتي ظهرت يف �يفننغ �ستاندرد من عام 

1936 �لتي حذرت من تنامي خطر هتلر 
وخطر �سيا�سة ��سرت�سائه. 

كان ت�سر�سل كاتبًا غزير �لنتاج، �إذ �ألف 
رو�ية و�سريتني ذ�تيتني، وثالثة جملد�ت 

مذكر�ت وعدة كتب تاريخية بال�سافة �ىل 
�لكثري من �ملقالت �ل�سحفية. فاز بجائزة 

نوبل يف �لأدب يف 1953 " لرب�عته يف 
�لو�سف �لتاريخي وكتابة �ل�سرية وكذلك 

لأنه خطيب لمع يف دفاعه عن �لقيم 
�لن�سانية". �ثنان من �عماله �مل�سهورة 
جدً�، ن�سر� بعد رئا�سته للوزر�ء �لوىل 

جلبا له �سهرة عاملية، كانا ب�سكل �ستة 
جملد�ت عبارة عن مذكر�ت عن �حلرب 

�لعاملية �لثانية وتاريخ �ل�سعوب �لناطقة 
بالنكليزية، و�ربعة جملد�ت  تاريخ يغطي 

�لفرتة من غزو�ت قي�سر لربيطانيا �ىل 
بد�ية �حلرب �لعاملية �لوىل. 

جو�ئز �سرف
بال�سافة �ىل �سرف جنازة ر�سمية، تلقى 

ت�سر�سل مقد�ر� كبريً� من �جلو�ئز ومر�تب 
�سرف �خرى، يف �سبيل �ملثال، كان هو 

�ل�سخ�ض �لأول �لذي ��سبح مو�طن �سرف 
يف �لوليات �ملتحدة. يف 1945، ذكر 

ت�سر�سل من هالفد�ن كوت كونه و�حد� من 
�سبعة مر�سحني منا�سبني جلائزة نوبل 

لل�سالم، لكن �لرت�سيح ذهب لكورديل هول.  
��ستلم ت�سر�سل جائزة نوبل لالدب يف 

1953 لكرثة �عماله �ملن�سورة، خ�سو�سًا 
�ل�ستة جملد�ت �لتي تتناول �حلرب �لعاملية 

�لثانية. يف ��ستطالع �جرته �لبي بي �سي 
حول "مئة �عظم �سخ�سية بريطانية" �علن 
بان ت�سر�سل "�عظمهم جميعًا" ��ستنادً� �ىل 

مليون �سوت تقريبًا من م�ساهدي �لبي 
بي �سي. كما ي�سنف ت�سر�سل �ي�سًا �حد 

�كرث �لقادة تاأثريً� يف �لتاريخ. كما �ن�سئت 
با�سمه كلية ت�سر�سل يف جامعة كمربج عام 

1958 ، لأحياء ذكر�ه. 
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عبد �ملطلب �لعلمي

فما هذه �حلكاية؟
منذ نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية نعرف 

�أن �ل�سري ون�ستون ت�سر�سل، �لزعيم 
�لربيطاين، كان �أكرث من �لرئي�ض 

�لأمريكي روزفلت و�لزعيم �ل�سوفييتي 
�ستالني، �إ�سر�ر� على �أن يكون �ل�ست�سالم 

�لنازي من دون قيد �أو �سرط. ونعرف 
�أن يف خلفية ذلك �ملوقف �لعتيد، كون 

�لربيطانيني من �أول �لذين تعر�سو� 
ل�سغط قنابل �لطائر�ت �لأملانية خالل 
�ل�سنو�ت �لأوىل للحرب، ثم تعر�سو� 
ملحنة �سو�ريخ "ف1" و"ف2" �لتي 

�أطلقها جنود هتلر عليهم. ونعرف �أنه 
كان، �أي�سا، يف خلفية ذلك، �سروب 

�لتعذيب �لتي مور�ست على �أ�سرى �حلرب 
�لربيطانيني �لذين كان �لأملان يقب�سون 

عليهم وغالبا ما يقتلونهم. �إذن، كان موقف 
ت�سر�سل طبيعيا طاملا �أنه كان يرى �أن 

بالده و�سعبه عانو� من �لنازيني ب�سكل ل 
يعود معه �أي ت�سامح مع هوؤلء ممكنا.

ومن �ملوؤكد �أن هذ� �ملوقف هو �لذي جعل 
ت�سر�سل يبدي معار�سته �لكبرية للموقف 
�لأمريكي حني بد�أ �لأمريكيون، بعد فرتة 
ي�سرية من �نتهاء �حلرب، باإطالق �سر�ح 

عدد من �مل�سئولني �لنازيني �ملعتقلني 
لديهم، ول�سيما عندما بد�أ �ل�سر�ع على 

كوريا. �سحيح، يومها، �أن ت�سر�سل ما 
كان يف و�سعه �أن يقف معار�سا للمبادرة 

�لأمريكية ب�سكل عملي، لكنه مل مينع نف�سه 
من �أن يقول ب�سوت عال، �إنه، هو، ل 

ميكنه �أن ي�سمح لنف�سه مبثل هذ� �لت�ساهل 
مع �لأعد�ء.

ومن هنا حني �سعى �ل�سابط �لنازي 
�ل�سابق �سكورزيني "�لذي عرف باأنه 

كان هو من خطف مو�سوليني يف 
�إطالق  �أجل  من  �سا�سو"" للتاآمر  "غر�ن 

�سر�ح �ل�سابط �لأملاين �ل�سابق فرتيز 
كنو�سالين، بف�سل عالقاته �ملتينة 

بالأو�ساط �لأمريكية يف لندن، رف�ض 
ت�سر�سل، �سخ�سيا، �إطالق �سر�ح 

كنو�سالين هذ�. بل عجل يف حماكمة 
�لكولونيل �لأملاين بتهمة �إقد�مه يوم 27 
مايو/ �آيار 1940 على قتل نحو مئة من 

�ل�سباط �لإجنليز �لأ�سرى، قرب قرية 
"بار�دي" يف فرن�سا. ولقد �نتهت �ملحاكمة 
�إىل �حلكم على كنول�سني بالإعد�م من قبل 

حمكمة ع�سكرية عقدت يف "�آلتوناكوري 
هاو�ض". وبهذ� ميكن �لقول �إن م�ساعي 

�سكورزيني مل ت�سفر �إل عن �لتعجيل يف 
�إعد�م �لكولونيل... بناء على طلب ملح 

من ت�سر�سل.

نازيون خارج �ل�سجون
بعد �حلرب، و�إذ بد�أت بع�ض �لأل�سنة 

تتحدث عن وجود تلك �لر�سائل، من 
دون �أن يقي�ض لأحد �أن يعرف حقيقة ما 

حتتويه، �أخذ �لنا�ض جميعا يتطلعون �إىل 
يوم ينك�سف فيه �سر هذه �لر�سائل، وكان 
من بني هوؤلء عدد من �أعد�ء ت�سر�سل من 

�لذين كانو� ياأملون يف ��ستخد�م �لر�سائل 
لبتز�زه، �إن تبدى ذلك ممكنا. فيما كان 
هناك �آخرون نظرو� �إىل �لر�سائل على 

�أنها جمرد قطع ميكن جمعها لقيمتها 
�لتاريخية. �أما �ل�سوفيات فاإنهم، بدورهم 

كانو� يريدون �حل�سول على �لر�سائل، 
وقد خمنو� حقيقة ما فيها، لكي يتمكنو� 

من ت�سويه �سمعة قادة �لغرب، وعلى 
ر�أ�سهم ت�سر�سل، عرب �لربهنة على �أن هذ� 

�لزعيم �لغربي بد� طو�ل �سنو�ت كثرية 
معجبا مبو�سوليني موؤيد� له يف �لكثري 

من مو�قفه.
�إذً�، يف �سهر �أغ�سط�ض/ �آب 1951 كانت 

�حلملة �لنتخابية يف بريطانيا على 
�أ�سدها. ولقد ده�ض �لنا�ض جميعا يومها، 

كيف �أن ون�ستون ت�سر�سل �ختار ذلك 
�لوقت بالذ�ت لكي يقوم ب�سياحة يف 

مدينة �لبندقية �لإيطالية. يومها ت�ساءل 
معاونوه: كيف ترك �لأ�سد �لعجوز �حلملة 
�لنتخابية �ل�سعبة لكي ي�سوح يف �ملدينة 

�لإيطالية �لعريقة؟
�أما �جلو�ب فكان عند �سكورزيني نف�سه: 

مل يكن ت�سر�سل يف �لبندقية لكي يقوم 
ب�سياحة. بل حتديد� لكي يلتقي به. ومن 
دون �أن يو�سح �سكورزيني حقيقة �لأمر 

متاما، قال �إن لقاءه يف �لبندقية مع 
ت�سر�سل، كان لقاء ق�سري�. "لكنه كان فائق 
�لأهمية... حتدثنا خالله عن بع�ض �لأمور 

�ل�سخ�سية".
�أما فور�سرت، �سديق �سكورزيني �لذي كان 

ير�فقه خالل ذلك �للقاء، فاإنه، �إذ حتدث 
عنه بد� �أكرث تو�سيحا �إذ قال وهو يبت�سم 

بهدوء ملن حتدث �إليهم عن ذلك �لأمر: "لقد 
تلقى �ل�سري ون�ستون ت�سر�سل، خالل لقائه 
مع �سكورزيني هدية من ذكريات �حلرب، 
كان من �لو��سح �أنه يتطلع �إىل �حل�سول 
عليها: ونحن، يف مقابل تلك �لهدية تلقينا 

تاأكيد� من �لأ�سد �لربيطاين �لعجوز باأن 
بع�ض رفاقنا �ملوجودين يف �ل�سجون 

�لربيطانية، �سيطلقون عما قريب".
وهنا، ميكن �لقول �إن من يعود �إىل تلك 

�ملرحلة، بالذ�كرة �أو بف�سل �سحافة 
ذلك �لزمان، �سيالحظ �أنه، ما �إن �نت�سر 

�ملحافظون يف تلك �لنتخابات وعاد 
ت�سر�سل �إىل من�سب رئي�سا للحكومة، 

�سدرت يف لندن من قبل �سكرتريه 
�خلا�ض، ويف برلني من قبل �ملفو�ض 

�ل�سامي �لأمريكي يف �أملانيا، �أو�مر 
�سمحت على �لفور باإطالق �سر�ح عدد 

من كبار �مل�سوؤولني �لنازيني �ل�سابقني، 
ومنهم رئي�ض �مل�ست�سارية �لنازية �ل�سابق 

هانز لمرز "�لذي كان حمكوما بع�سرين 
�سنة �سجنا" و�أمني عام جمل�ض �لدولة يف 

عهد غورنغ باول كورن�سر، و�أحد كبار 
م�سئويل �لأجهزة �لأمنية �لنازية هاينز 
جو�ست، ورئي�ض �دولف �يغمان فر�نز 

�لفريد �سليك�ض، و�أحد كبار جرن�لت 
�ملخابر�ت غوتليب برغر، و�دموند 

قيرنماير وغريهم، ول�سيما �جلرن�ل 
كورت ماير، �لذي كان حمكوما بالإعد�م 

بتهمة قتل �أ�سرى كنديني. ولنذكر هنا �أن 
كند� �سرعان ما عربت عن �سخطها �إز�ء 
�إطالق �سر�ح ماير، وخ�سو�سا �أن هذ� 
�لأخري ما �إن بارح �ل�سجن حتى وقف 
خطيبا يف �جتماع لأن�ساره قال فيه: 

"نحن ل ننوي �أن نبقى خلف �لأبو�ب. ول 
�أن نعود �إىل �لدخول عرب �أبو�ب �خلدم. 

بل �إننا �سنعود �إىل �ل�ساأن �لعام عرب 
�لأبو�ب �لعري�سة... �أجل �أيها �لرفاق، �إن 

جمهورية �أملانيا �لحتادية هي وطننا".
�ملهم يف هذ� كله، �إذن، هو �أن �سكورزيني 
قال د�ئما �إن �إطالق �سر�ح هوؤلء جميعا، 

ما كان له �أن يتحقق لول �ملبادرة �لتي 
تو�سل هو �إليها: �ملبادرة �لتي �أو�سلته 
�إىل ذلك �للقاء �حلا�سم مع ت�سر�سل يف 

�لبندقية.
�أي �للقاء �لذي ميكن �خت�سار ما د�ر فيه 

على �ل�سكل �لآتي: �أطلق �سر�ح رفاقنا 
فنعيد �إليك �لر�سائل. �سحيح �أن عدد� 
من �ملوؤرخني �أ�سار د�ئما �إىل �أن لي�ض 

ثمة ما يربهن حقا على وجود مثل هذه 
�ل�سفقة. ومع هذ� ل ميكن لأحد نفي 
حدوثها. �سحيح يومها �أن �لظروف 

�لدولية و�حلاجة �إىل بع�ض "�لعقول" 
جعلت �حللفاء يقدمون على حترير 

بع�ض �لنازيني. ولكن كيف حدث �أن 
ت�سر�سل نف�سه "�سكت" عن هذ� �أو حتى 

دعا �إليه وهو �لذي كان يعار�سه �أول 
ب�سدة؟ يقينا، �إن مثل هذ� �ل�سوؤ�ل ل ميكن 

�أن يكون جو�به �إل يف حقيقة حكاية 
�لر�سائل.

كرث �ملت�سدقون �لذين ل هم لهم �سوى 
تبخي�ض �لدور �لبطويل للجي�ض �لحمر 
يف حترير �وروبا من �لطاعون �لنازي 

،�ن �عد�ء �ل�سرت�كية يريدون جتيري 
هذة �لبطولت للجي�ض �لمريكي �لذي 

دخل �حلرب �لكونية يف �خر �يامها ،يف 
كثري من �ملد�خالت على مقالت �لرفاق 
ح�سقيل قوجمان و فوؤ�د �لنمري ،ذهب 
بع�ض �ملتد�خلني �ىل نفي و�قعة طلب 

ت�سر�سل �لعون من �ستالني و �كدو� عدم 
وجود ر�سائل بهذ� �ملغزى ، لذ� �ورد فيما 

يلي ترجمة جزئية لبع�ض هذة �لر�سائل 
لتاكيد خطا �و بالحرى خطيئة معادي 

�ل�سرت�كيه.و يجب لفت �لنتباة �ن 
ت�سرت�سل طلب �لتدخل �ل�سوفياتي بخطى 

مدرو�سة من �لتلميح �ىل �لكرث فالكرث.

�لوثيقة رقم 382
ر�سالة �سخ�سية وفائقة �ل�سرية من �ل�سيد 

ت�سر�سل �ىل �ملاري�سال �ستالني
3.لقد عدت لتوي من زيارتني منف�سلتني 

�ىل مقر قيادتي �جلرن�ل �يزينهاور 
و�لفيلدمار�سال مونتغومري، �ملعركة 

يف بلجيكا قوية جد�،و لكنهم ما ز�لو� 
يعتقدون �ننا ��سياد �ملوقف .�لهجوم 

�لملاين يف �للز��ض هو لل�سغال �جلانبي 
،و لكنة يجلب لنا �مل�ساعب يف عالقاتنا مع 

�لفرن�سيني و كذلك يلجم �لقوى �لمريكية 
.و لكني باقي على وجهة نظري �ن عدد و 

ت�سليح جيو�ض �حللفاء مبا فيها �لقو�ت 
�جلوية �ستجرب فون روند�ستيد على �ل�سف 

ملحاولتة �ل�سجاعة و �ملنظمة جد� لتمزيق 
جبهتنا و �حتالل ميناء �نتفريبني �لذي لة 

�همية هامة لدينا.
05 كانون �لثاين/يناير 1945

�لوثيقة رقم 383
ر�سالة �سخ�سية و فائقة �ل�سرية من �ل�سيد 

ت�سرت�سل �ىل �ملاري�سال �ستالني
يف �لغرب تدور معارك ثقيلة ،و يف �ي وقت 

ميكن �ن يتطلب من �لقيادة �لعليا حلول 
كبريه.�نتم تعرفون من خربتكم �لذ�تية 
،كم يكون �لو�سع مقلقا،عند �لدفاع عن 

جبهة عري�سة بعد ��ساعة موؤقتة للمبادرة.
من �ملحبذ و�ملطلوب للجرن�ل �يزينهاور 
�ن يعرف باخلطوط �لعامة ،ماذ� تنوون 
فعله،لن هذ� طبعا �سينعك�ض على جميع 

مبادر�تة و مبادر�تنا �ملهمة. ح�سب ما 
و�سلني من معلومات فان مبعوثي �ملار�سال 

�لول �جلوي تيدير كان م�ساء �لم�ض 
موجود يف �لقاهرة ب�سبب �لظروف �جلوية 
،رحلتة �متدت و لكن لي�ض �لذنب ذنبكم .�ذ� 

مل ي�سل لطرفكم �ىل �لن �ساكون �ساكر �ذ� 
��ستطعتم �ن تخربوين ،هل ن�ستطيع �ن 

نعول على هجوم رو�سي كبري على جبهة 
في�سال �و يف �ي جبهة �خرى يف كانون 
�لثاين /يناير و يف �ي وقت �خر رمبا 

تودون ذكرة .�نا لن �مرر هذة �ملعلومات 
�لتي يف غاية �ل�سرية �ل للفيلد مار�سال 

بروك و �جلرن�ل �يزينهاور ب�سرط حفظها 
يف �سرية تامه.�نا �عتقد �ن �لمر عاجل.

6/كانون �لثاين /يناير 1945

�لوثيقة رقم 384
ر�سالة �سخ�سية و فائقة �ل�سرية من رئي�ض 
�لوزر�ء ي.ف. �ستالني �ىل رئي�ض �لوزر�ء 

�ل�سيد و. ت�سر�سل
��ستلمت م�ساء �ل�سابع من كانون �لثاين /

يناير ر�سالتكم �ملوؤرخة يف �ل�ساد�ض من 
كانون �لثاين /يناير 1945

.لال�سف �ملاري�سال �لول �جلوي �ل�سيد 
تيدير مل ي�سل �ىل مو�سكو بعد .

من �ملهم جد� ��ستغالل تفوقنا �جلوي و 
�ملدفعي �سد �لملان.لهذة �لقو�ت من �ملطلوب 

جو �ساح للطري�ن و �نعد�م �ل�سباب 
�ملنخف�ض للمدفعية �لذي يعرقل توجية 

�لق�سف �ملبا�سر.نحن ن�ستعد للهجوم،و لكن 
�لحو�ل �جلوية غري مالئمة للهجوم.،و لكن 

،و مع �لخذ بعني �لعتبار و�سع حلفائنا 
على �جلبهة �لغربية ،�لرئا�سة �لعليا لهيئة 

�لركان قررت �نهاء �ل�ستعد�د�ت ب�سكل 
��سرع،و عدم �للتفات لالحو�ل �جلوية و 
فتح جبهة هجوم عري�سة على �لملان على 
طول �جلبهة �لو�سطى ل �بعد من �لن�سف 

�لثاين من كانون �لثاين /يناير.ميكنكم �ن 
ل ت�سكو� باننا �سنفعل كل �سيئ لعانة قو�ت 

حلفائنا �لعظيمة .
07 كانون �لثاين / يناير 1945

�لوثيقة رقم 385
ر�سالة �سخ�سية و فائقة �ل�سرية من �ل�سيد 

ت�سرت�سل �ىل �ملاري�سال �ستالني
1.�نا �ساكر جد� لر�سالتكم �لباعثة على 

�لثاره.�نا �ر�سلتها �ىل �جلرن�ل �يزينهاور 
فقط لطالعة �ل�سخ�سي.لرت�فق حملتكم 

�لنبيلة �لنجاحات �لكامله.
2.�ملو�جهة يف �لغرب لي�ست بتلك �لدرجة 
من �ل�سوء.من �ملرجح �ن /�لهون /�سيتم 

�ز�حتهم عن �ملو�قع �ملكت�سبة و لكن 
بت�سحيات كبرية جد�.هذة �ملعركة يخو�سها 

ب�سكل ��سا�سي �لمريكيون؛و قو�تهم تقاتل 
جيد� متحملني خ�سائر كبريه.

نحن و �لمريكيون نقذف �ىل �ل�ساحة 
كل م بو�سعنا.�خلرب �لذي �خربتني بة 

�ستفرح جد� �جلرن�ل �يزينهاور،لنها 
�ستهبة �لثقة �ن �لملان �سوف ي�سطرون �ىل 

تق�سيم �حتياطهم بني جبهتينا �مللتهبتان. 
يف �ملعركة يف �لغرب ح�سب ت�سريحات 

�جلرن�لت �لذين يقودونها لن تكون هناك 
��سرت�حة .

09 كانون �لثاين/ يناير 1945

�لوثيقة رقم 391
ر�سالة �سخ�سية و فائقة �ل�سرية من رئي�ض 
�لوزر�ء ي.ف. �ستالني �ىل رئي�ض �لوزر�ء 

�ل�سيد و. ت�سر�سل
...... على �لرغم من �سوء �لحو�ل 

�جلويه،تقدم �لقو�ت �ل�سوفياتية يتطور 
ح�سب �خلطة �ملو�سوعة ،تتحرك جميع 

قو�ت �جلبهة �ملركزيه_من جبال �لكربات 

�ىل �لبحر �لبلطيقي.�لملان يقاومون 
ب�سعوره،و لكنهم يجربون لالن�سحاب ،�مل 

�ن هذة �لظروف �ست�سهل و ت�سرع خطة 
�جلرن�ل �يزينهاور للهجوم على �جلبهة 

�لغربيه.
15/ كانون �لثاين /يناير 1945

�لوثيقة رقم395
ر�سالة �سخ�سية و فائقة �ل�سرية من �ل�سيد 

ت�سرت�سل �ىل �ملاري�سال �ستالني
.......با�سم حكومة �ساحب �جلاللة و 

با�سمي �سخ�سيا �ريد �ن �و�سح لكم مقد�ر 
�متناننا و تهانينا مبنا�سبة �لهجوم �ل�سخم 

�لذي بد�متوة على �جلبهة �ل�سرقيه.
من �ملوؤكد �لن �نكم تعرفون لي درجة كانت 
خطط �جلرن�ل �يزينهاور قد تاخرت نتيجة 

لل�سربة �لحرت�زية و �لتقدم �لذي �حرزة 
روند�ستيد .�نا متاكد �لن �ن �لقتال على 

كل طول جبهتنا �سيكون م�ستمر�.�جلي�ض 
�لربيطاين رقم 21 بقيادة �لفيلدمار�سال 

مونتيغومري بد�أ �ليوم هجومة �ىل 
�جلنوب من ميناء رويرموند.

17 كانون �لثاين /يناير 1945

�لوثيقة رقم 410
و�سلت23 �سباط/فيرب�ير 1945

ر�سالة �سخ�سية للمار�سال �ستالني من 
�ل�سيد ت�سري�سيل �ن �جلي�ض �لحمر يحتفل 

بعيدة �ل�سابع و �لع�سرين بانت�سار�ت 

�ثارت �عجاب منقطع �لنظري من حلفائة، 
�نت�سار�ت �نهت دور �للة �لع�سكرية 

�لملانيه.�ن �لجيال �لقادمة �ستعرتف بدينها 
للجي�ض �لحمر بدون حدود كما نعرتف 

نحن �لن ،لقد ع�سنا لرنى هذة �لنت�سار�ت 
�ملذهلة .�رجوكم �يها �لقائد �لعظيم جلي�ض 

عظيم �ن حتييهم بالنيابة عني على عتبة 
�لنت�سار �لنهائي.

من �لو��سح �ن �لقو�ت �لمريكية كانت 
يف مازق و طلب ت�سر�سل تبكري �لهجوم 

�ل�سوفياتي وقد ��ستجاب �ستالني و بكر يف 
�لهجوم ل�سبوعني على �لقل يف ظروف 

جوية غري مو�تية و بعد ذلك قام ت�سرت�سل 
مبدح �جلي�ض �لحمر و �ستالني ،هذ� ما 

قالة فوؤ�د �لنمري و ح�سقيل قوجمان و هذ� 
ما دعا يعقوب لنفي ذلك جملة و تف�سيال 

ولل�سخرية ب�سكل لذع و �دعاء عدم وجود 
مثل هذة �ملر��سالت ،فما ع�سى يعقوب �ن 

يقول �لن ،�نا يف �نتظار مد�خلتة .
كما نرى �ن �ستالني كان خمل�سا حللفائة �ىل 

�بعد �حلدود،بعك�سهم متاما ،فاثناء بحثي 
عن هذة �لر�سائل ر�يت وثائق �خرى ت�سري 

�ىل �ن �لملان و بعد �قل من �سهرين من هذة 
�لحد�ث �سعو� �ىل �ل�ست�سالم على �جلبهة 

�لغربية و ذلك لرتكيز قوتهم على �جلبهة 
�ل�سرقية و �يقاف تقدم �جلي�ض �لحمر 

،و لول �ملوقف �حلازم ل�ستالني ل�ستمرت 
�ملفاو�سات حول �ل�ست�سالم بني �جلرن�ل 

�لك�ساند و هيملر، و لكن هذ� مو�سوع �خر.

صفقة سرية بعد
الحرب بين ضابط نازي وأسد 

بريطانيا العجوز

م���ق���ت���ط���ف م�����ن م����راس����ات
س�����ت�����ال�����ي�����ن وت����ش����رش����ل

�إبر�هيم مومنة

�إذ� كانت �حلكاية �لتي نن�سرها هنا �سحيحة "وثمة �ألف دليل ودليل على �سحتها" 
فانها تكون و�حد� من �أ�سر�ر ت�سر�سل �لكربى، �ن �سابطا نازيا كبري� يدعى 

�سكورزيني �نتهزه حتى بعد �نهيار �أملانيا وجعله يطلق �سر�ح بع�س كبار �لنازيني 
�الأ�سرى.
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طبعت  مبطابع موؤ�س�سة 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�لتحرير
-----------------

نز�ر عبد �ل�ستار

�الخر�ج �لفني
-----------------
م�سطفى �لتميمي

�لت�سحيح �للغوي
-----------------

حممد حنون

رئي�س جمل�س �الإد�رة
رئي�س �لتحرير 

يعد �لرئي�ض �ل�سبق ون�ستون ت�سر�سل من �برز روؤ�ساء بريطانيا، �لذي قادها للن�سر 
يف �حلرب �لعاملية �لثانية �لتي خا�ستها دول �حللفاء وت�سم بريطانيا �سد دول 
�ملحور �لتي ت�سم �ملانيا �لنازية �آنذ�ك. ويعد متحف رئي�ض �لوزر�ء �لربيطاين 

�لأ�سبق ون�ستون ت�سر�سل �مل�سيد و�سط �لعا�سمة �لربيطانية لندن �لذي ي�سرد جزء� 
كبري� ومهما من حياة رئي�ض �لوزر�ء �لأ�سبق يف عمل جم�سد در�ميا على �ر�ض 

�لو�قع حيث يخيل للز�ئر �نه يعي�ض يوميات �لأربعينيات �ىل جانب ت�سر�سل �لذي 
�سنع �لن�سر للمملكة �ملتحدة. 

ويقع �ملتحف على مقربة من "�ملتحف �حلربي �لإمرب�طوري" حيث �سيد �ملبنى 
تخليد� لذكرى رئي�ض �لوزر�ء �لربيطاين �لأ�سبق �لذي �نتخب �ثناء �حلرب �لعاملية 

�لثانية يف �كتوبر/ ت�سرين �لول 1939 ليك�سف جانبا م�ستور� من حياة �لرجل 
�ل�سيا�سي و�لع�سكري وما �سنعه من ن�سر ل�سالح بلده ��سافة �ىل تاأريخ حياة 

�لرئي�ض �لأديب "�لرب�غماتي" �لذي ��ستطاع �ن يلفت �لنتباه لكتاباته ويح�سد 

جائزة نوبل لالآد�ب عام 1953. 
زو�ر �ملتحف ميكنهم �لتعرف بدقة على �سخ�سية �ل�سري ت�سر�سل بكل جو�نبها عرب 

فيلم ق�سري يعر�ض نو�در من حياته �لطفولية �لتي متيزت بال�سقاوة و�ل�سغف بلعب 
�حلرب، ��سافة �ىل مر�حل در��سته و�لتحاقه مبدر�سة "هاور" �خلا�سة وكيف عاقبه 

�ل�ساتذة ب�سربه �سبع مر�ت بالع�سا لإحد�ثه �أ�سر�ر� مبمتلكات �ملدر�سة. ي�سم 
�ملتحف �أجنحة عدة، �همها غرفة �حلرب �لتي كان يعقد فيها ت�سر�سل �جتماعاته �بان 

�حلرب �لعاملية �لثانية حيث ك�سفت قناة "بي.بي.�سي" �خري� �نها مل تكن حم�سنة 
�سد �لقنابل مما �أثار حفيظة رئي�ض �لوزر�ء يف تلك �لفرتة و�تهامه ل�سكرتري جمل�ض 

�لوزر�ء باخلد�ع. 
ويجمع �ملتحف عدد� كبري� من �ل�سور �ل�سخ�سية لت�سر�سل �آنذ�ك بثيابه �حلربية 

و�أخرى على �جلبهة برفقة عدد من �جلنود د�خل �لتح�سينات و�خلنادق و�أهم 
�لت�سجيالت �ل�سوتية �لتوجيهية لقيادة �لأركان و�لع�سكريني.

- يف �ل�سيا�سة لي�ض هناك عدو د�ئم �و �سديق د�ئم هناك م�سالح د�ئمة.
- �ل�سخ�ض �ملتو��سع هو �لذي ميتلك �لكثري ليتو��سع به.

- �مل�سوؤولية ثمن �لعظمة.
- �ذ� كنت ترغب بحق يف �كت�ساف بحار جديدة ، يجب عليك �ن تتحلى بال�سجاعة �لالزمة 

ملغادرة �ل�ساطئ.
- �ملت�سائم يرى حمنة يف كل منحة، و�ملتفائل يرى منحة يف كل حمنة .

- ل ت�ست�سلم �بدً� �بدً� �بدً� �بدً� �بدً� �بدً� ..
- �إمرب�طوريات �مل�ستقبل هي �إمرب�طوريات �لعقل.

- �إن �حلقيقة حم�سومة. �لرعب قد ي�ستاء منها، و�جلهل قد ي�سخر منها، و�حلقد قد 
يحرفها، ولكنها تبقى موجودة.

- �إن غز� هتلر �جلحيم، �ساأمتدح �ل�سيطان على �لأقل يف جمل�ض �لعموم.
يق�سد غزو هتلر لالحتاد �ل�سوفييتي، و�ل�سيطان كناية عن �ستالني

- حني ت�سمت �لن�سور، تبد�أ �لببغاو�ت بالرثثرة.
- �سر �حلقيقة لي�ض فعل ما نحب، بل �أن نحب ما نفعل.

- �سنظهر �لرحمة، ولكننا لن نطلبها.
- كان على بريطانيا وفرن�سا �أن يختار� �إما �حلرب �أو �لإهانة. �ختار� �لإهانة. �ستكون 

عندهما �حلرب.
- ملاذ� تقف حينما ت�ستطيع �جللو�ض؟

- ل �أكره �أحدً� �سوى هتلر.
- هل ت�ساألوين ما �سيا�ستنا؟ ��ستطيع �أن �أقول: �إنها خو�ض �حلرب، يف �لبحر، يف �لرب، 

يف �جلو، بكل قدرتنا وبكل قوة �سيبعث بها �لله لنا: �سنخو�ض حرًبا �سد طاغية متوح�ض، 
مل ي�سبق له مثيل يف ظالميته، قام باأب�سع جر�ئم �لإن�سانية. هذه هي �سيا�ستنا. �أنتم 

ت�ساألوين ما هو هدفنا؟ ��ستطيع �أن �أجيب بكلمة و�حدة: �أنه �لن�سر، �لن�سر باأي ثمن، 
�لن�سر يف مو�جهة �خلوف، �لن�سر، على �لرغم من �أن �لطريق قد يكون وعرً� طوياًل، 

ولكن من دون �لن�سر، ل وجود لنا.
من خطاب ت�سر�سل يف جمل�ض �لعموم بعد ت�سنمه من�سب رئي�ض �لوزر�ء يف 13 مايو/ 

�آيار 1940.
- لديك �عد�ء؟ عظيم...هذ� يعني �نك يف �أحد �ليام وقفت مد�فعا عن �سيء ما.

�م�ضِ  قدما و لو كنت ما�سيا على �جلحيم.
ل �أ�ستطيع �أن �أعدكم �إل بالدموع و�لبكاء و�لأمل

أقتباسات وأقوال
ونستون تشرشل

م��ت��ح��ف ي��خ��ل��د ذك����رى 
ون����س����ت����ون ت���ش���رش���ل

�نعقد موؤمتر طهر�ن يف �لفرتة ما بني 28 نوفمرب/ت�سرين �لثاين 
و1 دي�سمرب/كانون �لول عام 1943 يف �لعا�سمة �لير�نية  طهر�ن 

. و�جتمع فيه للمرة �لوىل ما ي�سمى بـ "�لرتويكا )�لثالثة( �لكبرية" 
وهم فر�نكلني روزفلت رئي�ض �لوليات �ملتحدة  ووين�ستون 

ت�سري�سل رئي�ض وزر�ء بريطانيا �لعظمى وجوزيف �ستالني رئي�ض 
جمل�ض �ملفو�سني �ل�سعبيني لالحتاد �ل�سوفييتي.

 وكان �ملوؤمتر �أول قمة لروؤ�ساء �حلكومات يف �لدول �لثالث 
�ملتحالفة باحلرب �لعاملية �لثانية.، ثم تاله موؤمتر�  يالطا وبوت�سد�م 
يف عام  1945. وكان  موؤمتر طهر�ن يهدف �ىل و�سع �ل�سرت�تيجية 

�لنهائية للت�سدي  لأملانيا وحلفائها. وكانت م�ساألة فتح �جلبهة 
�لثانية يف �وروبا �لغربية  مو�سوعا رئي�سيا يف �ملوؤمتر، علما بانه 
مل يتم فتحها يف عام 1942 ول يف عام 1943، بالرغم من �لتز�مات 
�خذتها  على نف�سها  بهذ� �ل�سدد كل من �لوليات �ملتحدة وبريطانيا 
�لعظمى ، وذلك يف �لوقت �لذي كان فيه �جلي�ض �ل�سوفيتي يخو�ض  

منذ عام 1941 معارك د�مية. كما �أدرجت يف جدول �عمال �ملوؤمتر 
منح �ير�ن �ل�ستقالل.

�جر�ء�ت �أمنية م�سددة
حر�سا على �سمان �لمن �أقام �لرئي�ض �لمريكي لدى و�سوله �ىل 

طهر�ن لي�ض يف �ل�سفارة �لمريكية بل يف �ل�سفارة �لرو�سية �لو�قعة 
بالقرب من �ل�سفارة �لربيطانية. وقد �ن�ساأ يف جمال بني �ل�سفارتني 

ممر مغطًى بامل�سمع للحيلولة دون مر�قبة حتركات �لزعماء ، ثم 
�حيط �ملجمع �لدبلوما�سي بـ 3 �طو�ق من �مل�ساة و�لدبابات. كما  
مت فر�ض �حل�سارعلى �ملدينة يف فرتة  �نعقاد �ملوؤمتر با�ستخد�م 

�لقو�ت �خلا�سة و�ملخابر�ت حيث توقف عمل و�سائل �لعالم  ، 
و�نقطع �لهاتف و�لتلغر�ف و�لت�سال �لال�سلكي.

�التفاق على فتح �جلبهة �لثانية
و�ت�سح يف �ملوؤمتر �ن روزفيلت و�ستالني ي�سعيان �ىل �تفاق. وكان 

وين�ستون ت�سر�سل يف �لبد�ية  يلتزم با�سرت�تيجية �سابقة تكمن 
يف عزل �لرو�ض. و�قرتح روزفيلت بان يح�سر �ملمثل �لرو�سي 

كل �للقاء�ت �لمريكية �لربيطانية �لتي �سبقت �لقمة. وبالرغم من 
قر�ر�ت متخذة �سابقا �أ�سر ت�سر�سل على تاأجيل عملية  �نز�ل �لقو�ت 
�لمريكية و�لربيطانية يف فرن�سا. وبنتيجة مناق�سات مطولة دخلت  

م�ساألة "�وفريلود" ، وهي �لت�سمية �ل�سرية لعملية �نز�ل قو�ت 
�لوليات �ملتحدة وبريطانيا وحلفائهما يف فرن�سا �ل�سمالية �لغربية 

،  �ىل ماأزق. فقام �ستالني من كر�سيه وقال  بنوع من �لنزعاج 
متوجها �ىل �أع�ساء �لوفد �ل�سوفييتي �ملر�فقني له: " تنتظرنا 

��سغال كثرية يف �لبيت . ول نريد �ن نق�سي وقتنا �سدًى ، فيبدو يل 
�ننا ل ن�ستفيد �سيئا". وحانت حلظة حمرجة ، وفهم ت�سر�سل ذلك 
، ولهذ�  �أقدم على قبول حل و�سط  خوفا من ف�سل  �ملوؤمتر. ويف 

�لنتيجة مت �لتو�سل �ىل �تفاق على فتح �جلبهة �لثانية يف �سمال 
فرن�سا  يف �سهر مايو/�أيار عام 1944 . وتعهد �ستالني بان تبد�أ  

�لقو�ت �ل�سوفييتية  هجوما على �لملان يف هذ� �ملوعد تقريبا ، وذلك 
للحيلولة دون  نقل �لقو�ت �لملانية من �جلبهة �ل�سرقية حيث د�رت 

�ملعارك مع �لقو�ت �ل�سوفييتية �ىل �جلبهة �لغربية.
جتدر�ل�سارة �ىل منا�سبة تتعلق بالحتفال بعيد ميالد ت�سر�سل 

يوم 30 نوفمرب/ت�سرين �لثاين عام 1945 يف �ل�سفارة �لربيطانية 
بطهر�ن حيث رفعت �أنخاب كثرية. غري �ن نخبا و�حد� تذكره 

�جلميع حني قال رئي�ض �لوليات �ملتحدة : " يف �لوقت �لذي نحتفل 
به بعيد ميالد رئي�ض �لوزر�ء �لربيطاين ل يز�ل �جلي�ض �لحمر 

ي�سحق �جلحافل �لملانية. فلرنفع نخب جناح �ل�سالح �ل�سوفييتي".

فكرة تاأ�سي�س هيئة �الأمم �ملتحدة 
كان روزفيلت و�ستالني منذ وقت طويل من �أن�سار �لت�سوية �ل�ساملة 

للعالقات �لدولية. �ما ت�سر�سل  فكان يتميز بنوع من �لتحفظ يف 
هذ� �ل�ساأن ، ومل ي�سدق بامكانية �لتعاون مع �لحتاد �ل�سوفييتي 

يف فرتة ما بعد �حلرب. لذلك �سكك ت�سر�سل بفعالية �ملنظمة �لدولية 
�مل�ستقلبلية �لتي كان من �ساأنها �ن جتمع بني �لمم. كما كان ت�سر�سل  

ي�سك  بان هذه �لفكرة طرحت لدفع بريطانيا �ىل هام�ض �ل�سيا�سة 
�لدولية.

و�تفق م�ساركو �ملوؤمتر على �ن �لعامل يف فرتة ما بعد �حلرب 
�ستديره �لدول �لربعة، وهي �لحتاد �ل�سوفييتي و�لوليات �ملتحدة 

وبريطانيا وفرن�سا ، �لمر �لذي �عترب �نت�سار� كبري� بالن�سبة 
لالحتاد �ل�سوفييتي و�لوليات �ملتحدة �لتي تولت للمرة �لوىل )بعد 

�لرئي�ض وودرو ويل�سون �لذي بادر بدخول �لوليات �ملتحدة يف 
�حلرب �لعاملية �لوىل(  وظيفة عاملية �ساملة. �ما �لدور �لربيطاين 

يف �لنظام �لعاملي فانكم�ض �ىل حد كبري.

�لقر�ر�ت ب�ساأن م�ستقبل �ملانيا وبولند� و�إير�ن 
بعد �حلرب

ناق�ض �ملوؤمتر �ي�سا م�ساألة م�ستقبل �ملانيا. ودعا �ستالني وروزفيلت 
�ىل تق�سيم �ملانيا �ىل دويالت �سغرية للحيلولة دون �لتو�سع �لملاين 

جمدد�. غري �ن �لقر�ر �لنهائي بهذ� �ل�ساأن مل يتخذ يف �ملوؤمتر.
غدت م�ساألة بولند�  يف �ملوؤمتر مو�سوعا موؤملا ومتنازعا عليه 

بالن�سبة للعالقات �ل�سوفييتية �لربيطانية. و�أكد �ستالني يف طهر�ن 
�ن �حلدود �ل�سوفييتية �لبولندية �ل�سرقية يجب �ن متر باخلط 

�ملحدد يف �سبتمرب /�يلول عام 1939 ، مقرتحا بدفع �حلدود 
�لبولندية �لغربية �ىل نهر �أودر �لملاين. وو�فق ت�سر�سل على هذ� 

�ملقرتح مالحظا �ن �لر��سي �لتي حت�سل عليها بولند� �أح�سن بكثري 
من تلك �لتي ترتكها. كما �أعلن �ستالني �ن �لحتاد �ل�سوفييتي يعول 

على ��ستحو�ذ كين�سبريغ ) كالينينغر�د حاليا( و�إبعاد �حلدود مع 
فنلند� عن لينينغر�د )بطر�سبورغ  حاليا(.

و�تخذ �ملوؤمتر بيانَا حول �ير�ن  �علن �مل�ساركون فيه عن رغبتهم يف 
�حلفاظ على ��ستقالل و�سيادة ووحدة �ر��سي �ير�ن.

ويف ختام �ملوؤمتر تعهد �ستالني بالدخول يف �حلرب �سد �ليابان بعد 
�نهز�م �ملانيا.

�ذن فان موؤمتر طهر�ن وطد �لتعاون بني �لدول �لرئي�سة �لع�ساء 
يف �لتحالف �ملعادي  للفا�سية  وقام بتن�سيق خطط �لعمليات �لقتالية 

�سد �ملانيا �لنازية.

مؤتمر طهران عام 1943




