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مقــــال

ــــــورة ا�ستعماري» للورن�س جيم�س
ل��ه� ..إىل �أن تقبل الهزمية �أخ�يراً رغماً عنه ب�إعالن
ا�ستقاللها فيما بعد.
ويعترب امل�ؤلف يف كتابه �أن الهند ت�شكل و�صمة العار
الكربى يف �سجل ت�شر�شل؛ لأن��ه ط��وال ف�ترة تر�ؤ�سه
احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ب�ين ع��ام��ي  1940و 1945ك��ان
يرف�ض بعناد �شديد �أي حماولة للتفاهم مع املهامتا
غاندي ومع حزب الكوجنر�س� .أما اليوم ،ف ُيقام نُ�صب
ت��ذك��اري للمهامتا غ��ان��دي يف �ساحة جمل�س العموم
الربيطاين� ،إىل جانب متثال ت�شر�شل نف�سه .ويح ِّمل
امل�ؤلف ،الرئي�س ت�شر�شل ،م�س�ؤولية املجاعة الكربى
التي حلت مبنطقة البنغال يف العام  ،1943ويقول �إن
هذه املجاعة كاملجاعة التي حلت ب�أيرلندا قبل مائة
عام ،مل تكن احلكومة الربيطانية م�س�ؤولة عنها� ،إمنا
امل�س�ؤولية تقع على عاتق ال مباالة الإدارة الربيطانية
باعتبار �أن�ه��ا م�س�ؤولة معنوياً م��ن خ�لال �سيطرتها
على الهند (و�إيرلندا).
وي��ر��س��م امل ��ؤل��ف ��ص��ورة �سلبية ع��ن الرئي�س ت�شر�شل
من خ�لال دع��وة ت�شر�شل الفرن�سيني �إىل االن�سحاب
م��ن ال�ه�ن��د ال�صينية (ف�ي�ت�ن��ام) و�إب � ��داء ت�ع��اط�ف��ه مع
ح��رك��ة امل ��اوم ��او يف ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا ،ويف ال��وق��ت ذات��ه
معار�ضة االن�سحاب الربيطاين من الهند .وقد ذهب
يف معار�ضته تلك �إىل ح��د التنديد بحكومة العمال
ب�سبب منح الهند ا�ستقاللها .فقد ك��ان ينظر بدونية
�إىل ال�ه�ن��ود وي�ق��ول �إن امل�ج��اع��ة ال��وا��س�ع��ة ال�ت��ي �أ�صابت
�شعباً ال ميلك الطعام �أ�ص ً
ال هي اقل وط�أة من املجاعة
املحدودة التي �أ�صابت اليونان يف ذلك الوقت.
ويف �ضوء ه��ذا العر�ض لكتاب الدكتور لورن�س جيم�س
«ت�شر�شل والإم�براط��وري��ة» ،ف��إنَّ ال�س�ؤال ال��ذي يفر�ض
نف�سه هو :لو �أن ون�ستون ت�شر�شل يبعث ح ًّيا اليوم كيف
ميكن �أن يعلق على ما ورد يف هذا الكتاب؟ لعل من املفيد
للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل التذكري بالق�صة التالية:
قبيل انتهاء احل��رب العاملية الثانية ،اجتمع الر�ؤ�ساء
الثالثة ت�شر�شل وروزفلت و�ستالني .يف هذا االجتماع،
ق��ال ت�شر�شل للرئي�سني الأم��ري�ك��ي وال�سوفييتي�« :إن
التاريخ �سوف ين�صفكما ..و�سوف ين�صفني �أنا �أي�ضاً»..
فت�ساءل �ستالني با�ستغراب :وكيف ذل��ك؟ رد ت�شر�شل:
«لأنني �أنا من �سيكتب التاريخ» .وبالفعل ،عكف ت�شر�شل
بعد تخليه عن رئا�سة احلكومة على كتابة مذكراته عن
احلرب العاملية الثانية ب�أ�سلوبه الأدبي الراقي .ويف هذه
املذكرات جعل من نف�سه ،ومن رفيقيه� ،أبطا ًال .وح�صل
ب�سبب كتابه هذا على جائزة نوبل للآداب.
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«ت�شر�شل والإمرباطور َّية� ..صـ
ُم َّمد ال�س َّماك *
قبل َع ْر�ض م�ضمون هذا الكتاب التاريخي -ال�سيا�سي -الفكري ،ال بد من التوقف �أمام مالحظتني مهمتني؛ املالحظة الأوىل :هي �أنه قبل �صدور هذا
الكتاب ب�أقل من عام� ،صدر كتاب �آخر حول املو�ضوع ذاته ،عنوانه�« :إمرباطورية ت�شر�شل :العامل الذي �صنع ت�شر�شل ..وت�شر�شل الذي �صنع العامل»،
للم�ؤرخ الإجنليزي ريت�شارد توي� .أما املالحظة الثانية ،فهي �أنَّ ت�شر�شل كان ُملهِم ًا لغريه من بع�ض كبار قادة العاملَّ ،
ولعل �أبرزهم يف ع�صرنا احلا�ضر:
الرئي�س الأمريكي الأ�سبق رونالد ريجان؛ ففي خطاب الق�سم الذي �ألقاه الرئي�س ريجان ،قال�« :إنني مل �أقدم على �أداء الق�سم من �أجل �أن �أتوىل رئا�سة
ت�صفية �أقوى اقت�صاد يف العامل» .وهذه العبارة مقتب�سة من عبارة وردت يف خطاب لون�ستون ت�شر�شل �ألقاه يف نوفمرب  1942عندما ُع ِّي بعد احلرب
العاملية الثانية رئي�س ًا للحكومة الربيطانية .فقد قال يف خطابه �آنذاك�« :إنني مل �أ�صبح الوزير الأول يف حكومة امللك من �أجل �أن �أتر�أ�س عملية ت�صفية
الإمرباطورية الربيطانية».
حتى الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش -االبن -كان يعترب ت�شر�شل منوذج ًا لرجل الدولة ،وكان ي�ضع متثا ًال ر�أ�س ًّيا له فوق مكتبه يف البيت الأبي�ض ،كان قد
تلقاه هدية من احلكومة الربيطانية .ولكن عندما و�صل الرئي�س احلايل باراك �أوباما �إىل البيت الأبي�ض كان �أول ما قام به هو �إزالة التمثال و�إعادته
يبي ذلك كتاب
�إىل احلكومة الربيطانية .ذلك �أنه على عك�س الرئي�س بو�ش ،كان �أوباما يعتقد �أن ت�شر�شل �أ�ساء �إىل ال�شعب الكيني وا�ستبدَّ به ،كما ِّ
الدكتور لورن�س جيم�س ..وي�شري الكتاب يف ف�صله الأول �إىل �أن ت�شر�شل �أب�صر النور يف الوقت الذي كانت الإمرباطورية الربيطانية يف ذروة قوتها
أ�سا�س البحث العلمي التاريخي الذي ورد يف ف�صول الكتاب.
وهيمنتها ،و�أنه عا�ش حتى ر�أى �أفولها ونهايتها .وهذه املفارقة ت�شكل
جوهر و� َ
َ
ال بد �أو ً
ال من كلمة �صغرية يف امل��ؤل��ف؛ فهو مواطن
�إجنليزي اخت�صا�صي يف التاريخ الربيطاين ،وله عدة
م�ؤلفات �أكادميية علمية حول هذا املو�ضوع .ويذكر
امل��ؤل��ف يف ه��ذا الكتاب �أن ت�شر�شل انتُخب لأول مرة
ع�ضواً يف جمل�س العموم الربيطاين وك��ان عمره 25
عاماً .وقبل �أن ي�صبح �سيا�سياً كان جندياً يف اجلي�ش
ال�بري�ط��اين ،ث��م عمل مرا�سال �صحفيا .وم��ن �أ�شهر
مقوالته يف تلك الفرتة عبارته التي يقول فيها (كما
وردت يف الكتاب)�« :إنَّ �إدراكنا بال�سيطرة على �شعوب
متعددة ،يجب وحده �أن يزيد من �شعور كل �إجنليزي
باالحرتام الذاتي».
ويروي الكتاب م�سرية ت�شر�شل التي �أو�صلته �إىل هذا
ويبي كيف �أن ت�شر�شل
«الإدراك» العن�صري املتعايل.
ِّ
� �ش��ارك بنف�سه م�ث� ً
لا يف ال�ق�ت��ال يف ال �� �س��ودان وخ��ا���ض
معركة �أم درمان يف العام  ،1898والتي و�صفها الكاتب
نف�سه لورن�س جيم�س ب�أنها كانت «�أق��رب �إىل املجزرة
منها �إىل املعركة».
ويوثِّق الكتاب كيف �أنَّ ت�شر�شل قتل بنف�سه عدداً من
املجاهدين الذين كانوا يدافعون عن املهدي .ويقول
�إن كل «الدراوي�ش» الذين مل ي�ست�سلموا على الفور،
قتلوا رمياً بالر�صا�ص.
وي �ق ��دم امل� ��ؤل ��ف � �ص ��ورة �أخ � ��رى ع ��ن ت���ش��ر��ش��ل ك��وزي��ر
ل�ل�م���س�ت�ع�م��رات ب�ي�ن ع��ام��ي  1905و 1908وي �ق ��ول �إن



ت�شر�شل زار كينيا ويف ظنه �أن �شعبها املت�أخر (نذكر
ب�أن الرئي�س الأمريكي احلايل باراك �أوباما يتحدر من
كينيا) يحتاج �إىل �أن يتعلم النظام والعمل املنتج .وقد
اعرتفت احلكومة الربيطانية م�ؤخراً مبا تعر�ض له
الكينيون على يد القوات الربيطانية بقيادة ت�شر�شل
من ا�ضطهاد وتعذيب؛ حتى �أنها وافقت على تقدمي
تعوي�ضات مالية لعدد كبري من �أ�سر ال�ضحايا.
�إال �أنَّ امل��ؤل��ف يذكر يف كتابه �أي�ضاً كيف �أن ت�شر�شل
�أ� �ص �ي��ب ب�خ�ي�ب��ة �أم� ��ل م ��ن ج� ��راء ت �ع��ر���ض الأه � ��ايل يف
ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا �إىل مذبحة وا��س�ع��ة على ي��د ال�ق��وات
الربيطانية هناك؛ الأم��ر ال��ذي يتكامل مع �صورته
املتناق�ضة ،والتي يحددها امل�ؤلف بقوله�« :إن ت�شر�شل
ك ��ان يف ك��ل ح�ي��ات��ه ح��زم��ة م��ن امل�ت�ن��اق���ض��ات :حت��رري
وعن�صري ،فرو�سي ومتوح�ش».
وي�ن�ق��ل ال �ك �ت��اب ع��ن ون���س�ت��ون ت���ش��ر��ش��ل م��ا �أورده هو
نف�سه يف ك�ت��اب��ه« :م�ط�ل��ع ح�ي��ات��ي» ع��ن كيفية دخ��ول��ه
معرتك ال�شرق الأو�سط .ويقول �إن الدخول �إىل هذه
املنطقة ح��دث بعد ث�لاث �سنوات من احل��رب العاملية
الأوىل ،وحت��دي��داً بعد معركة غاليبويل التي انتهت
ب �ك��ارث��ة وجم� ��زرة ك �ب�يرت�ين ،ت ��وىل يف �إث ��ره ��ا من�صب
وزي ��ر امل���س�ت�ع�م��رات .ويف ت�ل��ك ال �ف�ترة ي�ق��ول ت�شر�شل
نف�سه �إنه فتح عينيه على احلياة ال�سيا�سية مع حزب
املحافظني ،وهذا يعني �أن يكون موالياً للأتراك؛ لأنه

ك��ان ه�ن��اك م�ب��د�أ ب��ري�ط��اين ق��وي ب���ض��رورة املحافظة
على الإمرباطورية العثمانية حتى ال ي�ؤدي انهيارها
�إىل حدوث فراع متلأه رو�سيا.
ولكن عندما ان�ه��ارت الإم�براط��وري��ة نتيجة للحرب،
بادر الربيطانيون �أنف�سهم �إىل ملء الفراغ بطريقة
ي�صفها الكتاب ب�أنها «غ�ير مق�صودة وغ�ير خمطط
لها» .ويف �ضوء ذلك ،ي�ؤكد الكتاب �أن ت�شر�شل مت�سك
ب��وح��دة دول� ��ة م�صطنعة ا��س�م�ه��ا ال� �ع ��راق ،وبتق�سيم
املناطق الغربية� ،إىل �شرق الأردن وفل�سطني.
وي� �ق ��ول امل� ��ؤل ��ف يف م �ع��ر���ض ت �ق��دمي��ه ه� ��ذه ال �� �ص��ورة
ال �ت ��اري �خ �ي ��ة� :إنَّ ت �� �ش��ر� �ش��ل رغ� ��م ع ��واط �ف ��ه امل� ��ؤي ��دة
للم�ستوطنني ال�صهاينة� ،أدرك ب�سرعة �أي عبء ت�شكله
فل�سطني .لذلك فكَّر برمي الكرة �إىل ملعب الواليات
املتحدة الأمريكية؛ ظناً منه �أن الأمريكيني كانوا على
ا�ستعداد لتقبل هذه امل�س�ؤولية .وهذا ما حدث فعالً.
وهو م�ستمر حتى يومنا هذا.
ويلقي الكتاب بعد ذل��ك ال�ضوء على دور ت�شر�شل يف
الهند ،ويقول �إن ت�شر�شل كان ي�ؤمن �إمياناً قوياً ب�أن
الربيطانيني «�أنقذوا الهند من نف�سها»؛ �إذ �إنَّها وقعت
وع �ل��ى م ��دى �أج� �ي ��ال�� -ض�ح�ي��ة ال�برب��ري��ة واخل�ي��ان��ةواحل��روب الداخلية؛ لذلك وق��ف ب�صالبة ول�سنوات
طويلة �ضد منح الهند �أي �شكل م��ن �أ��ش�ك��ال احلكم
ال��ذات��ي بحجة �أن �ه��ا ال ت�ستحقه ولأن �ه��ا غ�ير ُم�ه� َّي��أة

