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 متهيــــد

ثر بضعة شهور من �اية ورة مأساوية بعد حادث سيارة وقع إبص ىجورج مسيث ابتون الصغري، الذي اختفكان اجلنرال       
احلرب العاملية الثانية، قد خلف وراءه مائة واثنتني وعشرين حقيبة من املالحظات والرسائل واملذكرات الشخصية، وهي اليت 

يداعه يف مكتبة الكونغرس من قبل الوارثني، إ ىهذا املرياث جر اسم " دفاتر ابتون " . كل  عليه ميثل جمموعها ما سنطلق 
خراج طبعة هذه الدفاتر إل إعدادلسيد مارتن بلومنسون، والذي قبل ا املعروف جيداً  األمريكيت عن املؤرخ بنصيحة صدر 

بناء ابنته املتوفاة، السيدة وأ أمريكية هلا مبوافقة من ابتون اإلبن، اجلنرال جورج مسيث ابتون الرابع ، وابنته السيدة جيمس توتن
 جون �يت ووترز الصغري. 

، " أوراق ابتون" 1972عام تطاع مارتن بلومنسون، بعد جهد عظيم، أن ينشر أول جملد من هذه الدفاتر هكذا اس     
 ". 1945- 1940، "  1974عام  اثنياً  ، مث جملداً 1885-1940

غري عادي، أل�ما يضعان هذا اجلنرال يف ضوء جديد ال سابقة له، وهو اجلنرال الذي ندين  تماماً هذان اجمللدان يثريان اه     
حد كبري، بتحرر�، والذي كان الكثريون منا يظنون عن حسن نية منهم، أب�م يعرفونه جملرد أ�م اتبعوا مراحل حياته  إىلله، 

 العسكرية ودرسوا املعارك اليت خاض غمراهتا. 

، دون أن يعمقوا هذه املعرفة، كما 1944الذين مسعوا األحاديث عنه مرات كثرية خالل عام  ل الناسشأين شأن  ك نّ إ     
 . 1945عن وفاته العارضة عشية امليالد من عام  إلعالنأنين قد صدمت اب أبداً ال أذكر 

ر البيضاء. واجلدير ابلذكر أن ابتون الذي  دراسة معركة الدا علىال بعد بضع سنوات حني أقدمت أثر له إ علىمث مل أقع      
يف مراكش ، ويف ضوء الظروف احمليطة به، مل  1942تشرين الثاين  8يف  ةاألمريكي نزالود القوات الربية، يف عمليات اإلكان يق

 إىلالنكتة املوجهة حني فاجأتين تلك  متاماً ان العكس صفاته العسكرية. لقد ك علىيصدر عنه من العمل ما يكفي للحكم 
جملاهبة  القادة الفرنسيني يف مراكش مع أول اتصال عقد بعد �اية املعارك : " كل هذا ليس غري عمليات تدريبية استعداداً 

لكن هذه  ،نياألمريكيمئات كثرية من  إىل ابإلضافةمن الوفيات  الوقائع يف أورواب " وهي عمليات كلفتنا حنن الفرنسيني ألفاً 
 اخلسارة مل تبد مثرية له وال مفاجئة. 
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،  1945- 1944حني بدأت أدرس معركة فرنسا  –ن جاز يل هذا التعبري إ –تعمقت  حىت ن عالقاتنا مل تلبث لك     
مبعركة األردين. مث  الراين مروراً  تلك املعركة اليت قام فيها دون جدال بدور النجم أو البطل األول ابتداء من أرفانش حىت

عن تقدمي كتاب مارتن بلومنسون " ممر كاسرين " يف طبعته الفرنسية،  اكتملت هذه العالقات فيما بعد حني وجدتين مسؤوالً 
ذلك ، قد حظيت بدراسة العمليات  إىل ابإلضافةملعركة تونس . وملا كنت ،  ةاألمريكيأي الكتاب املذكور ، الرواية ،وهو 

، متابعة أثر رجلنا هذا  ىء من الفوضنت أن يف وسعي، مع شي، ظن1918فرنسا عام  إىلاملرسلة  ةاألمريكي احلربية للحملة
 خالل احلربني العامليتني، وصنعت لنفسي منها فكرة معينة. 

األول يف العام املاضي صديقي مارتن بلومنسون جملده  إىللكنين أدركت كم كانت تلك الفكرة �قصة قاصرة حينما قدم      
الرتمجة الفرنسية  إعداد إىلاملبادرة  إىلطلب  مث الثاين، ومها اللذان مل يلبث الناشر سفن نيلسون الذي كنت أتعامل معه حىت

 هلما. 

فكرة سابقة عنه ، كما أن قليلني من الناس يف فرنسا، فيما يبدو يل، كانوا  ابيلهكذا بدا يل " ابتون " جديد مل ختطر يف      
... تلك الشخصية املرسومة  األمريكي نرالاجل على ولو كانوا ممن يرتددون كثرياً  حقيقته، حىت علىأن يتمثلوه  علىقادرين 

حتتمله ، ويف رسائل ء و تستوعب كل شية فيه وال هوادة، ذلك الصدق الذي جيري إيداعه يف دفاتر بقلمه يف صدق ال رمح
 امرأة حمبة ذكية وواعية.  إىلنسان نفسه ويكشف عنها مبثل السهولة اليت يتمان هبا حني ترسل هذه الرسائل خيون فيها اإل

من قبل  أمام دفاتر أو رسائل كتبت يف ظروف ساخنة جداً  أيضاً يقال : ليس هناك رجل عظيم أمام وصيفه. وكذلك      
 علىحنو من األحناء ، يظهر  علىذاته  رجل الذي يكشف هنا عن نفسه، ويعرين الل متيز حبساسية ابلغة بل مرضية. إرج

عن رؤسائه وعن الوسائل املتوفرة له، كما يظهر يف بعض األوقات،  أبداً ، غري راض ، طاحماً  ، حسوداً وظريفاً  التناوب كريهاً 
 يفالشارع وال خي صعاليكنه يسب ويشتم كأي صعلوك من إ. أيضاً ادة فوالذية، لكنه قلق ر إ، شديد النشاط، ذا عبقر�ً 

ر جتتصرفاته املبتذلة، ويف الوقت نفسه ميلك ومضات من العبقرية وميلك أكثر من أي جنرال آخر يف العامل فن القيادة وموهبة 
، مل تلبث ، عليهبعد أن كانت يف الغالب ابلغة القسوة  أمريكان إجلحيم عندما تقضي الضرورة بذلك. أبواب ا إىل الرجال حىت

مع اروين رومل،  أملانياكما فعلت   متاماً وحبق فعلت ، أن اختارت جورج مسيث ابتون الصغري بطال هلا يف احلرب العاملية الثانية، 
 مونتغمري.  التأكيد مما فعلتع انكلرتا مع علىوخريا كثريا 



. هذا هو رأي �شر� الذي مل يعان الكثري واجلدير ابلذكر أن الرتمجة الدقيقة هلذين اجمللدين كانت ستكون مغامرة �ئسة     
أن مارتن بلومنسون كان يف فرنسا خالل تلك الفرتة . فأظهر من التضحية ونكران الذات حبيث أنه  إلقناعي. ومن حسن احلظ

ارسة مم إىل قد ابدر أنه هو شخصياً  علىل مهميت ومسح يل أال أخون فكرته. تطاع فقرات أو فصول مما سهّ خطة الق علىاقرتح 
أن يقوم بعملية تركيز جديدة جلأت  عليه. وهنا وجب إليهمن أكوام األوراق اليت قدمت  ةاألمريكيعمليات االقتطاع للطبعة 

 داخل احلدود املمكنة جلمهور أجنيب.  ىبدوري واستعنت هبا من أجل أن أبق إليها

صرار وترصد. لكنين احتفظت منه ابلنص احلريف لفاحتته بسبب من الصفة التضحية ابجمللد األول عن سابق إ هكذا متت     
ذلك يكفي أن  ىشخصية بطله. وفيما سو ضمنه فيها السيد مارتن بلومنسون ل ياالستثنائية اليت متيز هبا التحليل العلمي الذ

أن نتكلم عن احلرب  أيضاً خنتصر يف بضع كلمات أصول جورج . س . ابتون الصغري ، وبدا�ت حياته املهنية . كما جيب 
ن أسهموا النادرين العاملني يف احلرب العاملية الثانية ، وممّ  نياألمريكيمن اجلنراالت  ابتون كان واحداً  ، ذلك ألنّ  العاملية األوىل

 ميادين النار وجرح يف جبهة األرغون.  إىلمن املدرعات  منهما، ما دام أنه قد قاد رتالً  األوىليف  عملياً 

أفراد هذه األسرة يف أمريكا رجل  ماض بعيد. فكان أول من أقام من إىلالعسكرية يف أسرة ابتون تعود  التقاليدن إ     
م . وقد متيز حفيده، جورج مسيث ابتون، 1770فريدريكسبورغ من فرجينيا عام  إىلهو روبرت ابتون ، وصل  اسكوتلندي

عسكر داخل  يد الذيحيث كان الزعيم اجلنويب الوحفيما بعد ، وهو جد بطلنا، يف صفوف التحالفيني أثناء حرب االنفصال،
ابمسه قبل قليل  عليهاالتوقيع  ىدون أن ينتظر جلنة " العميد " اليت جر  1864جبراحه يف أيلول  منطقة كولومبيا. ومات متأثراً 

 يف ريتشموند. 

ادينا من  ولد يف ابس ة العسكرية . وهو والد بطلنا الذييف احليا أما جورج وليم ابتون ، ابن اجلنرال السابق، فلم يدخل     
 اً كبري   ًا شأن ، حيث بذل جمهود  غري ذي، وكان ترتيبه يف ويست بوينت اتفهاً 1885تشرين الثاين  11 بتاريخ كاليفورنيا

 حق االلتحاق هبذا املعهد العسكري. علىللحصول له 

 من زعماء احلرب.  يماً يف مرحلة الدراسة ليصبح من بعد زع جيداً  نسان تلميذاً أنه ليس من الضروري أن يكون اإل على     
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 بني الالمعني املتقدمني يف املواد الدراسية.  أيضاً وبعد هذا كله، خيرب� جاك ابنفيل، أن �بوليون يف بر�ن، مل يكن هو 

 

 موردال نجا                                                                                                               

 

ما أن تغلب أو تسقط يف ، فهي إعليهامت احلصول  إذافصنع روح احملارب هو سر النصر،  علىن التصميم احلاسم .... إ     
 ميدان الشرف. 

 

 جورج . س . ابتون ، الصغري                                                                                                

  1926سر النصر ،           

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكتاب مقدمة

 الرجل ، املقاتـل واألسطورة

ميانه ميع يتذكرون عبقريته العسكرية، وإاجل. ابتون، الصغري، حيتمل أن يكون صحيحاً كل ما قيل عن جورج مسيث       
�نية هذه الشخصية الصاخبة، املفرطة األغري  شيئاً يف ذاته  العاملية الثانية. لكنه كان حيوي واالنتصارات اليت حققها يف احلرب

ور اهلوس، تلك اليت أطنب املراسلون العسكريون يف وصفها، أو غري رجل العمل النشيط كما كان يراه مجه حىت
 . الواقع أنه كان ذا وجه معقد، حافل ابلتناقض، متعدد السمات. 00000الناس

صدق والئه يف الوقت نفسه. كان  إىلواللجوء  عليهلكن ميكن االعتماد ت غري مرتقبة، ذا نزوات، آملفاج وكان مصدراً      
اسة وحتفل يلتهب فيه مح ويف الوقت الذي. أيضاً لكنه متوحد  ة اجتماعيةعخشن الطباع، لكنه حساس. وصاحب طبي فظاً 

 كان يشكو من قلق داخلي عميق.   نفسه ابملرح والنكتة 

 من الكرب�ء والذلة كما جاء يف وصف للسيد كريغ وايلي، يف غري هذا السياق.  مدهشاً  نه يطرح مزجياً إ     

يرتجم حليايت مهمته من  علىأكيد سأسهل أنين ابلت 1930شقيقته عام  إىلكان يشده طموحه وتعذبه شكوكه. " كتب       
وذلك بفضل املالحظات ومذكرات احلرب املصنفة  –مثل هذا الرجل  أبداً ذا أتيح يل يف املستقبل. وأضاف قائال : هذا إ

 ".  تصنيفاً جيداً 

قد زينته النجوم  كسب فيه الشهرة املطلوبة ووقف فوق قاعدة اخللود،  ي، ويف الوقت الذ وبعد ذلك أبربعة عشر عاماً      
ابنته روث  إىلالعاملي، أصبح يف  وسعه أن يكتب  ىاملستو  علىالثالث لرتبة " ليوتنان جنرال " (فريق) عرف بعناده اهلجومي 

 ".أقل ثقة بنفسي اليومء أنين اثنيا، رمبا ابستثنا كنت فيه مالزماً   ي فارق بني هذا العصر والعصر الذيأ ىنين ال أر إايلني ، " 

صنع ما مل يصنعه سواه لتحقيق النصر يف  ، قد اعترب يف الغالب اجلندي الذيال يلني إنه إذ جيسد شخصية املصارع الذي     
 قوة هنلر الشريرة.  علىرادة الضروريتني للتغلب القوة العارمة واإل إىلكان يرمز   احلرب العاملية الثانية.

 رادة الغلبة. ومينحهم إ فعاليةقاتلني واكثرهم ناس بنشاطه وبراعته. وكان جيعل من جنوده خري املكان يستقطب خميالت ال      
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يقول :" لقد جعلت من جيشك قوة ضاربة مل حيدث أن جاوزهتا يف العامل   1945ايز�اور يف شهر آذار عام  إليهكتب       
 ".ا من احلجم واألمهيةهلا مثل ما هل ىكله قوة أخر 

يقول :" حيثما توجهت يف اجليش ، أكان ذلك يف  1963وكتب جون . ب . سبور ، احملرر الرئيسي جمللة اجليش ، عام      
أجدين أمام أثر من آاثر جورجي ابتون. هنا كان مركز قيادة  ،بنينغ " و " فورنوكس " أو أي مكان آخر ، أو يف أورواب " فور

...  أملانياجورج ابتون. وهناك كان ينام ... ففي " فورماير " من فرجينيا توجد قاعة ابتون ، مث فندق ابتون يف غارميش من 
" قة من فرق اجليش . ويف " ابدتولزلباتون يوم كان يقود فر  ن مكتبه كان مكتباً القاعدة : " أنغ " يقول لك جنرال ويف " فوربيني

لباتون ... والشيء هو نفسه يف كل مكان. لقد  ن مكتبه كان من قبل مكتباً : أ أيضاً هو  علىيقول لك القائد األ أملانيامن 
 ". 1870نت لستونول ( جاكسون ) عام طورية اليت كاسح ابتون يف هذه األ�م ذا شخصية أسطورية يف موازاة األأصب

حياء لذكراه. وهو يف بلجيكا يتمتع ابحرتام شديد بصفته القائد  إخاصاً  بريد�ً  أما اللوكسمبورغ فقد  أصدرت طابعاً      
  1948ويف عام  بعض شوارعها وميادينها العامة اسم هذا الرجل. علىوالدساكر يف فرنسا قد أطلقت  ىاحملرر. مئات من القر 

 رؤية آاثره.  إىلمن الزوار املشوقني  1200الواحد  اليومكان متحف ابتون يف " فورت نوكس " جيتذب يف 

جدران حجراهتن أو  علىلكل الفتيان بني العاشرة والعشرين من العمر، ولكل الفتيات اللوايت كن يعلقن رمسه  كان بطالً       
الذين  نياألمريكييف نظر  ائل الذكورة . كان وما يزال بطالً الذين كانوا يرون فيه جتسيدًا لفضفصوهلن الدراسية ، ولكل الشبان 

الذين حيرتمونه ابعتباره العدو  األملانللضباط احملرتفني من  امل كله . بل كان بطالً يفاخرون به ويتباهون حني يكونون من الع
 األكثر خمافة يف املعركة. 

عاد بطلقة جيد املتعة نفسها يف كتابه قصيدة من الشعر أو يف قتل جندي م ينسان الذ ذلك اإلذاً فأي نوع من الرجال إ     
حيبه أصدقاؤه و ، املستشفىيف   حىت ،القنابل زلزهلم دوي ع ويهني جنوداً يصف يمن مسدسه ؟ هل كان هو نفسه الشخص الذ

 املقربون منه بسبب عشقه لألشياء اجلميلة ووالئه الصادق حنو اجلميع؟ 

سبب االنضباط يقولون " جورجيا جورجي .. جورج العظيم "، وهم الذين يكرهونه ب الشماليةكان جنوده يف افريقيا       
يف أن يلتزموا ابلتحية العسكرية، والنظافة ، وأن حيملوا ربطة  عليهمحلاحه ، وبسبب إ عليهممت الذي كان يفرضه الشديد املتز 

 عند املثول بني يديه.  العنق ويتقبعوا ابخلوذة ، يف خط النار ، كما يف اخلطوط اخللفية .. لكنهم كانوا يهتزون فرحاً 



حد الصحافيني، لكنه يف الواقع عبارة وضعها هو أ عليه هكروش "، وهو تعبري أطلققدمي وال" الدم ال ييف صقلية، كان يدع     
. " دمنا، كروشكم " ، هذا ما كان يقوله بعض اجلنود املتربمني به . لكن الذين يقولون بكل اعتزاز وفخر 1930نفسه عام 

 ون ابأللوف . "أننا انطلقنا مع ابتون " كانوا يعدّ 

. فهو طوال حياته حيدث حول نفسه أحد أمرين : " الوالء املتطرف حنوه أو التربم املتطرف جداً  ومكروهاً  جداً  كان حمبوابً       
 به ". 

ن أبنفسهم يف النار من أجله، وهذه حقيقة مسلمة عند كل و كتب صحايف يف أثناء احلرب : " كل جنوده حيبونه ويلق      
 هو شخصياً  مل يكن مستعداً  شيئاً واحد  منهم أن يفعل  إىلين ال أظن أنه طلب من جانبه هو، فإ الصحافيني . أمامراسلينا 
 لفعله ". 

من الناس بتصرفه ، املسدسات ، اخلوذة اليت يلبسها  وعندما قام جبولة يف الوال�ت املتحدة بعد احلرب بقليل صدم كثرياً      
 غري ما حيب اجليش ويرضاه.  على، وخطته يف الظهور أمام الناس عن ميدان القتال ، طريقته يف القسم  بعيداً 

اسم " املتبجح احملشو ابلكرب�ء " ،  عليه كثريون كانوا يقدرون صعوبة متثيله ما هو حسن وجيد يف أمريكا . بعضهم يطلق       
 االستعراض ظاهرة مأساوية تنتزع منه كل ما يف عبقريته العسكرية األكيدة من رونق وهباء.  إىلويرون يف تبذله وميله 

عند كل من عرفوه  أو عرفوه معرفة سطحية ، لكنه كان ظريفاً  يف نظر من مل يعرفوه جيداً  أبداً  الثابت أنه مل يكن جذاابً      
 معرفة أحسن. 

من   إىل. فكتب  1919ابتون حني ترك اجليش عام  ىشسرت ، فريجينيا ، أن ير مل يستطع الرقيب أ . و . فانسلر من ون     
نت ، ال يبة اليت قضيتها يف فرنسا بفضلك أالفرتة الط علىشكرك  له بعد ذلك أب�م قليلة : " إنين من أجل أن أكان رئيساً 

 أمتىنمما فعلت . جيب أن تعلم كم أ� مقدر هلذا األمر وكم  من طبقيت خرياً  من طبقتك يعامل واحداً  من املمكن أن واحداً  ىأر 
 األربعة كاملة ".  اجلنراليةزجاجها جنوم  علىلصقت فيه سيارتك وقد أ أرىأن �يت يوم 

 ، األحد، وقدصباحاً  ، كتب العريف دو�لد . هـ . بيكر يقول : " عزيزي الكولونيل ابتون ، سأغادر غداً 1940ويف عام      
نين أعرب عن شعور كل اجلنود يف متعين وشجعين أن أعمل حتت قيادتك .. أ� واثق من أاح يل فرصة أن أقول لك كم أال تت

ء الثقة يف أن لنا مل  .. إنّ حكيماً  ومشرياً  موثوقاً  وصديقاً  ،طيباً  ومثالً  فورت ماير " الذين يعرفونك قائلني أنك كنت رئيساً "
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، وأملي أال يكون ذلك يف مستقبل بعيد جداً  –مبزا�ك. فهل عساك ، يف املرة القادمة حني أراك  ستعرتف قريباً  العلياالقيادة 
 أن تبدل نسور " الكولونيل " العقيد بنجوم " اجلنرال ". 

جعل منه املراسلون الصحافيون يف احلرب  آكل النار ، ابصق الكربيت ، الذي حنن ما نزال بعيدين عن ذلك اجلنرال ،     
ة صورة الوحش ، اخلشن، لكنها ليست الصور  علىالعاملية الثانية شخصية معروفة من قبل املاليني من الناس . كان يقدم ، 

 عدوه متزيقا. رادته يف أن ميزق عدوانيته العنيفة وإ أيضاً  إليهميقّوم رجاله بقسوة وشدة وينقل  صورة القائد الذي علىاملنفرة ، 

، يتحدث بوحشية، لكنه مزاجياً  املعروفة عند مجهور الناس ، تكمل صورته كجندي. كان حزيناً  كثري من مسات شخصيته      
التقريب. فهو موضع لنوابت  علىيتأثر بسهولة . يغضب ويثور دون سبب ظاهر، مث يظهر ندمه املتواضع بعد ذلك مباشرة 

عما صدر عنه بعد ذلك بفرتة قصرية. يقول أشياء   حال من االرتباك اخلجول معتذراً  إىلرتد ، مث يعليهاغضب ال سلطان له 
قوله هلا من بعد. �فذ الصرب. شديد اخلصومة يف بعض األوقات ، ويف الوقت نفسه يستطيع أن  علىكثرية ال يلبث أن يندم 

 كبريا من الكياسة واللطافة.   يظهر قدرا

من  لصورة بشرية. والظاهرة هذه تشكل جزءاً  رائعاً  فقدان االستقرار يف شخصيته يطرح أمام املراسلني احلربيني مصدراً  نّ إ     
جنازاته حتقيق إ علىن العسكري، كما ساعدت . لقد ساعدت دون ريب عبقريته اليت كشف عنها يف امليدا الشر علىقدرته 

 الكبرية يف املواقف احلامسة. 

األمام، كان  إىلمزج العنف والقوة واالنطالق  إىلهذه الصورة ؟ كال . فهو يف أثناء شبابه، رغم ميله  على دائماً هل كان      
 االستقرار والتوازن ، ويكشف عن سلوك مهذب.  ىلإيبدو نسبيا، أقرب 

ويف أغلب الظروف وكالمه وحشي غليظ، لكنه يف الوقت نفسه حياول جهده  كان يعمل ويلعب بقوة ، كما يتكلم كثرياً       
 األوقات يتيح لغريهة خلقه يف بعض ء ذات طابع فروسي. وكان بدماثيملباد نسان املتأنق اللطيف وتبعاً اإل صورة علىأن حييا 

فرصة التنبؤ مبا سيحدث من بعد . هذه السمات منت وتطورت أثناء احلرب العاملية الثانية ودفعته ، بسبب من تطرفها لنفسه، 
 كاتورية لذاته. أرىأن يطرح صورة ك إىل

 نظرات قاسية؟  جنرال ذي إىل ل هذا احملارب الفيتما الذي حوّ  فإذاً      



حتويل  إىلابدر  يجزءًا من هذا التحول قد حتقق بعملية تربوية أو جهد هتذييب. كانت مقصودة من قبل ابتون الذ نّ إ     
 صورته وتعديلها بطريقة واعية. 

 ة احلرب األساسية العميقة. إنّ دراكه لغرابإحد ما ، عن وعيه خبوفه وعن  إىلالتغري عنده قد صدر،  واجلدير ابلذكر أنّ      
فاع عن النفس من أجل أن يقوموا الدالذات و  علىهتم الطبيعية للحفاظ تطوير غريز  إىلأن يدفع الرجال  عليهيفرض الواجب 

 جناز أعمال ذات قيمة خاصة يف املعركة. إب

وكذلك الشأن من حالة  ،وحتدث القرف يف نفسه ىمن طبيعته اخلاصة كانت تثريه الفوض ومما يلفت النظر أن جانبا كبرياً      
حني يتسلق التالل احلصوية وهو  ب الريف والبحر، كما حيب تلك اإلاثرة اهلادئة اليت حيس هبا املرءالعماء يف املعارك. كان حي

البحار، وتلك الفرحة اليت  أعايلف ساحرة، أو يقود مركبا يف أر�صهوة جواد عرب  علىيطارد مجال من اجلمال، أو ينطلق 
حساس املريح ابلقوة يصيد  السمك ابلقصبة واخليط، واإلمن األمهار، والصفاء العميق حني  املرء حني يدرب مهراً يكتشفها 

ء هبا اجلسد يف أثناء السباحة، والتكثيف الذهين أو الرتكيز العضلي يف فن املبارزة، وتلك األمسيات اليت ال تنقطع من ياليت ميتل
 ساعة متأخرة من الليل.  تلك اليت كانت تتيح له فرصة أن يقرأ وأن يكتب حىت ،الدراسة

 ال عن أغراض متوحدة. إ كل هذا مل يكن صادراً       

خماوفه، وحاالت الرتدد والقلق عنده، وافتقاده الثقة يف نفسه، من أجل أن يستخرج متعته  علىأن يسيطر  عليهوقد وجب      
الغوص بوحشية  نّ حدة. إ على،كل فريق أو جمموعة يقوم هبا الفرقاء أو اجملموعات من الناس اخلاصة من األنشطة اليت 

ة القلقة احلساسي علىقناع. كما أن السيطرة  علىوشجاعة يف فريق لكرة القدم أو لعبة البولو، أو يف احلرب، يقتضي احلصول 
عكس استعداداته الصميمة، صنع من ذات نفسه الصورة اليت  علىة ، و خصومة حامية له. فبقوة اإلراد أن يتبين عليهفرضت 
 . إليهايطمح 

أو تتوافق مع الفكرة اليت صنعها للجندي يف نفسه. هناك  يهذه الصورة من احليوية الذكرية كانت تتالق هكذا وجد أنّ      
، قد ىذا كان من �حية أخر تون، وإتهورة اليت متيز شخصية ابقادة آخرون حققوا جناحهم دون أن تكون هلم تلك اجلسارة امل

ب، يشكو من صوته غري العادي، أراد أن يعطيه لشكله اخلاص ، فألنه، كان دون ري نع لنفسه هذا املظهر املفرتس الذياصط
 إىليكاد يكون صوت امرأة ، وألنه يظن أن الذكور احلقيقيني من القادة فقط هم الذين يستطيعون أن يدفعوا اجليوش  الذي
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ملظليني كأصباغ احلرب عند اهلنود، واألقنعة البشعة عند الشعوب البدائية، وصرخات الثوار املتمردين، ومثلها عند ا  متاماً ال. القت
أن يضعوا أنفسهم يف مناخ املعركة ومغالبة اخلوف من  علىهذا الوضع املفرتس يساعد الرجال  نّ حني يقفزون يف الفضاء ، إ

 املوت. 

 حقيقة واقعة.  إىلهر بعد ذلك مث تتحول املظا     

يتحرر من رعبه ويتصف بصفات الشجاعة عند  حىت اجلبان حني يلبس لبوس الشجاع ال يلبث  نّ كتب مرة يقول : " إ      
 بطله ". 

قبة قميصه. وهذا  علىخوذته أو  علىعربته أو اليت وضعها  علىهذا ما كان ينتظره من النجوم الكبرية اليت أمر أبن ترسم      
 ما يفسر وجود تلك املسدسات بقبضاهتا العاجية ، وشتائمه ، ووضعه املبتذل. أيضاً 

ء كباتون، يتعرض بطبيعة حياته للحوادث، ينيب   رجال نّ عن ظاهرة التحول هذه. إ كن مسؤوالً حد ما ، مل ي إىلأنه  على     
 دائماً ، من حقه املعتاد، ويقضي عمره يف شروط فيزيقية قاسية جداً  ويزوجته ابلكثري من الالمباالة أبنه قد أصيب جبرحه السن

كثرية اليت بسبب من تعدد حاالت السقوط عن حصانه، ومن االلتواءات ال حتوالت أو تغيريات يف  شخصيته، أن يكشف عن
 تصيبه واليت ال ميكن إحصاؤها.

هذا احلوض من  نّ ة من الدم املنتشر بني اجلمجمة وأغشية الدماغ. إالعامل  املؤثر يف هذه الظاهرة هو وجود طبقة رقيق نّ إ     
ينتج عن هذه الظاهرة يستطيع يف  يتذب السوائل حنو ذاته. وااللتهاب الذ، وهذا يعين أنه جيعالياً الدم حيدث ضغطا رشحيا 

 الدماغ.  على بعض األوقات أن ميارس ضغطاً 

املراقب، وشراسة ال مربر هلا.  على ىهذه احلالة ميكن أن حتدث اضطراابت أو رجرجة يف السلوك : هتيجا ال يكاد خيف     
من قبل. وهي   عليهمما كان  أيضاً ويف حالة ابتون، جتعله هذه الظاهرة أكثر عدوانية وعدوانية متطرفة يف العالقات الشخصية. 

 تطلبه الشديد املبالغ.  إىل ابإلضافةكافية ، حني تسنح الفرصة املواتية، لتجعل منه طاغية غري منتظر، يصعب التعامل معه، 

من الناس يهتم مبا أقوله  واحداً  من أنّ  أبداً ما يضايقين، هو أنين ال أستطيع التأكد  نّ كتب ابتون يوما يقول : " أحس أ      
ه هو أن أربح احلرب، ومع ذلك يبدو أن كل واحد من الناس مقتنع أبن غرضي الوحيد هو الشهرة اليت أريد... كل ما 
 احتقرها.".



يقول مثل هذا القول. ذلك ألن ابتون كان شديد الولوع ابألجماد، واملداهنة والتملق، والشهرة،  ذال شك أنه كان ميزح إ     
قبل   إليه ما كان حيتاج نّ . إجداً اسعة بضرورة أن يكون معروفا يف دوائر عريضة و  وشهادات املساندة والتأييد. كان يؤمن جازماً 

 ء هو التصفيق واهلتاف. كل شي

نفسه، واالنتصار  علىأن يتغلب  أيضاً ت من كل نوع، بل أر�الربح. ليس ربح احلروب والسباقات واملب هذا ما يعنيه من     
 طماحه. ألضعف يف  شخصيته أو يف تطلعاته و كل ما كان يراه من العاهات والعلل ومظاهر ا  على

ذا مل يكن ابلقدر". والثابت أنه  ابلنصيب هذا إيف اعتقاداته، كتب يوما يعرب عن إميانه "  يف كالمه، متديناً  كان مبتذالً       
راد أن يقول أن الفرد من الناس قد يولد للقيام لكلمتني " النصيب والقدر " رمبا أكان جيد صعوبة ابلغة يف التمييز بني هاتني ا

  مساعدة النصيب. علىجنازها ، ما مل يعمل بكل قوته كن ليس من الضروري أن يقدر له إأبشياء عظيمة ، ل

عن الكمال يف كل مهمة، دون أن يشعر ابلرضا عن أي اجناز من  ، لقد دفع بنفسه ، ابحثاً  وهذا ما فعله هو شخصياً      
 إىلخطأ له، ومن أن يفتقد يف نفسه الصفات الضرورية للوصول  علىاجنازاته، يعيش يف خوف مستمر من أن يقع أحد 

 . إليهكان حيلم ابلوصول   ياهلدف الذ

. هنري . هذا " الرجل يف املدينة " ملؤلفه و متاماً  ةاألمريكييف احلياة العسكرية  مكانته مل يكن ابتون يف حياته كلها واثقا من     
هذا الغرض. لقد تويف،  إىلجهد حياته كلها لبناء شهرته وتدعيم مسعته تويف وهو مقتنع أبنه قد فشل يف التوصل  الرجل الذي

 ، بعد أن عزل عن قيادته بسبب من تصرحيات أطلقها أمام الرأي العام متعارضة مع السياسة الرمسية. عليهمغضواب 

، التاريخمرت أمامه اجليوش حتت األنوار الكاشفة، وتسلق درجات صنع العناوين الكبرية للصحف، و  ومع ذلك فهو الذي    
 لكن االنتصار النهائي بدا، يف كل حال ، وكأنه قد جاوزه. 

ء قد اتصف، فجأة ، ابملرارة. وبعد  أن أصابه تعب شديد، واستنزفته حياة مرهقة، وسحقته توترات عصبية كل شي      
أن أصيب جبراح مميتة يف حادث سيارة  إىلبه األمر  يالكمال دون انقطاع، انته تعرض هلا يف غري ضرورات ماسة، ابحثا عن

 غيب اتفه. 

عادته تلك االبتسامة املعدية ألطبائه وممرضاته كما هي لزوجته اجلالسة  على كان يف فرتة احتضاره، قد أصابه الشلل، رامساً       
جانب سريره، رغم علمه أبنه مل يعد يف وسعه أن خيدعها عن نفسه، ورمبا كانت تعذبه فكرة أنه مل يبلغ أهداف العظمة اليت   إىل



13 
 

ة حياته العسكرية أبسلوب توارثي تقريبا حني يف بداي يذكر ما كتبه شخصياً   كانت كابوسه املقيم يف حياته كلها، هذا ما مل
 ". وحنققه ألنفسنا إليهنصل  غري غبار من الغبار يف الوقت الذيقال : " كل ما نتمناه ال يعود 

ء وقت السالم، وأن د فقط أن يلعب هذه اللعبة منذ جميذا كان من الضروري أو من املفيأن يتساءل عما إ عليهكان       
 إىلالتوصيات املطلوبة لرتقيته أو للوصول  علىنفسه أو حيصل  إىلاملذلة يف الغالب لرؤسائه ليلفت األنظار  يتحمل هذه التبعية

 املراكز اجليدة املناسبة. 

اً رائعاً إعداد خاضها ضد نفسه انضباطا جيداً و ليست تلك املعركة املستمرة اليتما كان هو ما جيب أن يكون ؟ أو  نّ أو أ     
كما   يف لوح القدر وما  كان جيب أن جيري عليهكل ما وقع مل يكتب   ليس أنّ ن األعمال العظيمة ؟ أو حققه ملتحقيق ما 

 جرت به األحداث؟ 

بدأ فارسا مث صيادا ، مث العب كرة قدم، فمبارزا،  يوهو الذ متاماً  يهإلعن الكمال دون أن يتوصل  دائماً كان يبحث       
الشهرة دون أن يتأكد من  إىلكان يطمح مث جند� فوق هذا كله.   فطياراً  فشاعراً  فبحارا، فالعب بولو ، فتلميذا، مث كاتباً 

 . عليهااحلصول 

ذا كان إا لوقت نفسه عمّ تصفيق دون حتفظ ، ودون حدود، وهو يتساءل يف ا على�ئسا أن حيصل من مواطنيه  كان يتمىن    
ء واحد من ذلك يف احلقيقة والواقع. كان يبحث عن اجملد وهو مقتنع أبنه قد المسه مالمسة دون أن يتصل به. لشي مستحقاً 

و ال يستطيع أن يعلم أي مديح فما دام أنه مل جيد لنفسه مقعدا فوق سحابة يف السماء أو مل يغطس يف خبار اجلحيم فه
 يستحقه. 

عامه العشرين يقول " لقد  على كتب جورج ابتون لنفسه يف دفرت مالحظاته يف ويست بوينت ، وكان قد نيف قليالً       
صل ما يف وجود هللا من احلق ، جيب أن تستحق التصفيق بشخصك وأن حت رشهدت دور احلماسة يف حتقيق النجاح . فبقد

ء قيمة عظيمة ، وأخريا، هذا هو الشيء ذو نه إذا كان كل شيء هادائ، وهو يعين أنه ال يوجد شيإوأن تتذكر ،  جبهدك عليه
مل تنجح فبقي ، تكون التضحية ابلسعادة الذاتية وابحلياة شيئًا قليال . لقد بذلت وسعك و  عليهاألساسي ، وألجل احلصول 

ال  أن تفعل شيئاً  عليكن تربح. اذكر أنك موجود يف هذا العامل من أجل ذلك ، وعندما يكون أن تعمل وسعك ،أ عليك
 تبلغه أو تبلغ أعماق قربك ".  حىت تتوقف عن القيام به 



 مثل هذه الصورة من الطموح؟  علىكان جيعله   ما الذي     

  غري ذيبلغ من عنايته بذلك أنه سجل فيها حاداثً مع يف مذكراته كل ظاهرة من ظاهرات التأييد واملساندة ، و كان جي      
كرة القدم. قال : " حاصرت فولر بينما تقدم سكرابز مسافة مخسة عشر مرتا . قال كيين :   علىشأن حدث يف أثناء التدرب 

 " هذا صنيع جيد ".

 ؟ من أين كان ميكن أن يصدر ؟ اإلحساس الكريه بعدم السالمة وماذا كان ذلك     

أكثر مما جيب، أو  ومدلالً  ميكن أن يتمناه هذا الطفل. رمبا كان حمبوابً  يبكل احلنان الذ،أحيط، وهو طفل صغري  لقد     
 عن متناول يده.  ء ميكن أن يكون بعيداً وحة أمامه مهما تكن رغباته. ال شياالعتقاد أبن الطريق مفت إىل مدفوعاً 

بواه دون أن يطالباه أبي يبة الفائقة اليت كان حييطه هبا أبل رمبا شعر بعد ذلك أنه مل يكن يستحق تلك العاطفة الط     
 عن هذا التدليل.  الثمن، وبلوغ مراتب اجملد تعويضاً  علىفأية طريقة هي خري من حتقيق " النجاح " واحلصول  أيضاً مقابل. و 

 فإذات يف األسرة. تمامادال مركز كل االهذلك الوقت كان بال ج فهو حىت بوالدة شقيقة له، اً أيضعله أتثر وما يدرينا ل     
 اسرتداد امتيازه وظهوره؟  إىل يمقامسة شقيقته . فهل كان يسع على هو فجأة جيد نفسه مرغماً 

ذ من احملتمل أ�ا  قد بقيت يف الظل إ . واملؤسف أن والدته ومن املمكن أن يكون قد أتثر أبسباب عائلية بسيطه جداً      
 كانت مستقرة الشخصية قوية وكفوءة لكنها مكسوفة بشخصية زوجها. 

 من مواطن قوته ومواطن ضعفه،  كال  متاماً ء من الشفقة ، كان يدرك كان تفاين ابتون حنو أبيه وإعجابه به ميتزجان بشي      
أن حيقق  األقل، أنه حاول جاهداً  علىحد ما  إىلكما يدرك صفاته الطيبة ونقائصه اليت حياول أن يتجاهلها، ومن املمكن ، 

 حياة أبيه.  إىلجناحات يف حياته ليعوض عن العثرات اليت تسللت 

اندجموا  ا ابعتبارهم رواداً إليه اليت وصلوا  كاليفورنيا  إىلنوب انتقلوا أما من جهة والدته، فقد كان أل يلسون مزارعني من اجل     
من االرستقراطيني اجلنوبيني الذين انتزعوا من  جتماعي اجلديد. لكن آل ابتون كانوا فريقاً وضعهم اال إىلا ابلطمأنينة فيها وشعرو 

طبقة من الناس فقدت  إىلحيث مل تكن هلم أية قاعدة اجتماعية راسخة. كانوا ينتمون  كاليفورنيا مواطن جذورهم واجتهوا حنو  
من عشرية ابتون  ثقة من وضعهم القانوين . وابلرغم من أن الرجال على أبداً فلم يكونوا  االنفصاليةرصيدها وحطمتها احلرب 
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لفريجينيا ، وآخرون كقضاة ومشرتعني أو قادة  هلم أن متيزوا ، منذ ما قبل احلرب األهلية أبن أصبح أحدهم حاكماً قد سبق 
أول رجل من آل ابتون وصل  نّ املصاهرات. إ م يف الوقت نفسه رسخوا وطوروا أوضاعهم االجتماعية عن طريقفإ�ّ ، عسكريني

ألسر مريسيه ، العامل اجلديد كان من أصل جمهول، وليست ظاهرة االعتزاز اليت كانت تستمدها هذه األسرة من قرابتها  إىل
 ال بفضل زوجات الرجال من أفرادها. سلوتر، وواشنطن ، إ

فورنية معروفة مل اليأسرة ك إىلة. كانت زوجته تنتمي كما فعل سابقوه من رجال األسر   �جحاً  ن والد ابتون قد حقق زواجاً إ     
ثروة كبرية.  علىب املادية للحصول املؤثرة وحسب بل هيأت له األسبا طيبة لالتصال بكل الطبقات الوجيهةتضمن له فرصة 

، يف ظل مصادفة ورث مثلها بدوره صورة أراض موروثة عن أبيها، الذي علىاألسرة  إىل�ا السيدة ابتون اليت محلت الثراء إ
 . خاصة عن زوجته األوىل

 منها للبيع دارة هذه األمالك الريفية ، ولكي ينتهي منها وضع قطعاً إ علىأن والد اجلنرال ، قد أشرف  واجلدير ابلذكر     
يف  عاماً  و�ئباً  عاً ابعتباره مشرّ  جيداً  التحويلية الالزمة لذلك . كان معروفاً  إلجراءاتعمار بعد أن قام ابأ�ا للبناء واإل على

ارتفعت  الذي ىاملستو  إىلأن يرتفع  أبداً يف البحث عن أعذار له . مل يستطع  مل �ل جهداً  ملنطقة ، لكنه يف نظر ولده ، الذيا
ن املعارك، خالل احلرب األهلية . هذا اجلد كان من رعيل قتل يف أثناء معركة م صورة الرومانتيكية جلد ابتون الذيه اليإل

 العظماء واألوائل. 

البه احلثيث للمجد يريد أن يصلح من شأن األسرة وأن مينحها قيمة ارستقراطية ؟ وهل كان يعترب فهل كان ابتون يف طِ      
 ابلقيام مبهمة مل يستطع والده القيام هبا؟  نفسه مكلفاً 

آلل  بني ثروة آل ابتون الفرجنيني اليت تتفتت وبني احليوية الطبيعية ه وحمصوراً يعل كان مغلقاً    السيد ابتون الكبري الذينّ إ     
أصيب مبرضه  حىت " كان أيب  اجملتمع املهذب واعتباراته األدبية . كتب ولده يقول بتقاليداالهتمام  على رُّ صِ يُ  ويلسون، كان

أاثره  علىأن يلبس اللباس املناسب لتناول طعام الغداء وقد قلدته وسرت  على الشديد ، يف العام األخري من حياته ، حريصاً 
اخلاصة م اليء والتعي ابملبادش ". فالرجالن من آل ابتون ، الوالد والولد، كا� ارستقراطيني مشبعنييويف اجل كاليفورنيا هنا يف  

 ب الفروسية. حب



أ�ا مل ترتك أي أثر هلا يف دفاتره اخلاصة. هذا مع العلم  حىت واملالحظ أن ابتون مل يبد أي اهتمام خبطب أبيه السياسية      
 و االهتمام ابخليول يفن ما تعلمه خالل هذه اجلوالت هاألوقات يف معاركه االنتخابية. إ ، يرافقه يف بعض أنه كان ، وهو فيت

اخلطابة . رمبا ألنه مل يكن جيد يف وجهات نظر أبيه وأفكاره ما يثري اهتمامه ، وقد كان  إىلالوقت الذي كان ينصرف فيه والده 
 جدا.  هذا حمتمالً 

 ق بني الرجال والنساء واضحة بيّنةللتصنيف حيث كانت فيه الفوار   أقل تعرضاً  مل يكن يعيش يف عاملأنه هو شخصياً  على     
سكسوين . فبقوة  –بيد يف عامله الربوتستانيت األجنلو  كل فرصة يف الرتبية وحظوظه من الثراء يداً   على. لقد حصل متاماً 

األخالق والعمل يتحقق النجاح دون ريب. أما األقليات العنصرية، أكانت هندية ، مكسيكية أو غريها ، فلم تلعب يف عامله 
مناقشة، فقد كانوا املشكوك فيها أو ممن ميارسون عبادات دينية هي موضوع لل غري دور ضئيل. واألشخاص ذوو األصول

وعطف خاص، بل حبب، منذ الساعة اليت يتصرفون فيها بوالء صادق حنوه. أما الذين كانوا يكثرون من تناول  يعاملون بكياسة
ن أن حتقيق أغراض هي أكرب وأضخم م إىلأو يطمحون  التقاليد يفتقد االلتزام للعادات و  املشروابت أو يسلكون سلوكاً 

 م يعاملون ابزدراء. فإ�ّ تستوعبها ظروفهم الواقعية 

ء فيه مصنف ومنظم والناس فيه مرتبون يف ضوء يمن أجل ذلك كان ابتون حيس يف اجليش ابالرتياح التام حيث كل ش     
 اضحة ابلنسبة لكل منهم. درجاهتم، وحيث تكون االمتيازات واحلقوق والواجبات واملسؤوليات حمددة و 

رادته يف التعلم، وممارسته لواجباته ووالئه الصادق حنو رؤسائه، سائه حبماسته وتفانيه يف عمله، وإكان يغزو قلوب رؤ       
نظامية بزته، وسلوكه العسكري  علىسيه، واملتابعة الدقيقة لتنفيذ أوامره وممارسة مهنته واحلفاظ و واهتمامه الكبري براحة مرؤ 

 ومظهره اجليد وظرافة شخصيته والسرعة اليت يتم هبا تكيفه لألشياء والوقائع. 

لمع يف شبابه. فكان ال من ذكائه، مل يستطع أن يربز وي ذكاء أشد ملعا�ً  يعلم أبنه حموط أب�س ذوي يون الذابت لكنّ      
 رادة والعمل وااللتزام يف املمارسة ، واجلد واملثابرة. ابإل – عليهغري عائق جيب التغلب  فيهم يير 

وردة رجعية "نبتت يف وقت  غرار وزمالئه. كاناألمن جنوده  صبح أكثر ملعا�ً نفسه فأ علىهكذا انتصر يف النهاية      
جازة التخرج من ويست إ علىمخس سنوات للحصول  إىلاحتاج اعتاد العمل وتعلم التفكري والتحليل . وقد  "، رجالً متأخر
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يف صفه لكنه يف وسط حياته العملية منح دبلوم الشرف من  الوسطي ىلدراسة فلم يتجاوز املستو ما يف ميدان ابوينت ، أ
 حلرب لذلك العام . مدرسة القيادة ومدرسة " أركان حرب " مث منح دبلوم مدرسة ا

حد بعيد  إىلكان أو أسطورة هو    كان يدين لزوجته ابلكثري فيما حققه من النجاح يف اجليش . فالواقع أن ابتون ، رجالً       
 صنيعة زوجته. 

يف بداية ما تنازلت عنه من االمتيازات لتتزوج من ضابط، وخباصة  أسرة فائقة الثراء، وكان يدرك جيداً  إىلوزوجته تنتمي      
لكبرية ويقيم فيها ضابط مغرورون أدعياء، وجنود غالظ غري مهذبني. هذا القرن حيث كانت أكثر الثكنات بعيدة عن املدن ا

اصطحاب امرأة شابه رقيقة ، عاشت حياهتا كلها يف دور مليئة حاشدة ابخلدم، مل تتعلم فيها غري الظرف والكياسة، مث  نإ
معسكرات أو خمافر  إىلورواب ، تتكلم الفرنسية بطالقة ، وتغين وتنشد األشعار ... واقتيادها يف أ تلقت كل دروسها تقريباً 

 . اليسريللفصول، هذا كله مل يكن ابألمر  شديدة احلر يف الصيف ثلجية الربودة يف الشتاء، والغوص هبا يف الغبار أو الوحل تبعاً 

 عجاب العظيم.  عن أن ميأل حياته ابإلاتباعه، ومقامسته حياته، وهذا مل يتوقف يوماً  علىحرصت ومع ذلك فقد      

من املنجزات.   ية هي أن يفعل أو حيقق غري العاديهبذه التضح جديراً  نسا�ً الوحيدة اليت جيعل هبا من نفسه إ والطريقة     
 يال أن تغذّ أسلوب حياهتا حبًا به، ال يسعها إزل عن بدهتا زوجته ابلتناأ العظمة، والتضحية اليت إىل دائماً كان يطمح 

 طموحه. 

 علىفعلت هذا  –له  مهما يكن القدر املخبأ -إليه ما يطمح  إىلمساعدة زوجها للوصول  على مةوكانت الزوجة مصمّ      
تلك  ،مالئيةأخطاءه اإلكانت تصحح له مساندة كبرية.   إليه حق يف التزوج منه. هكذا محلت  على�ا كانت األقل لتثبت أ

للغة اليت جعل منها طبيعة اثنية له ، وكذلك طريقة تنقيطه ملا يكتبه ومعارفه النحوية، وترمجاته للدراسات العسكرية من ا
انت جتمع ما يصدر عنه من جوامع الكالم ومن احلكم السديدة وتغذي اإلميان حبسن طالعه. ك علىالفرنسية. لقد شجعته 

 عنه.  وس . مث احتفظت مبذكراته ومالحظاته وصنفتها. وبعد وفاته بقليل نشرت كتاابً أسطورته يف النف

 من أجل حبه هلا.  عظيماً  كان جيب أن حيسن صنعا، وكان جيب أن يفعل شيئاً       

نه مل ثروهتا اخلاصة. إ . لقد كا� ينفقان من عوائد  من الذكورةساسياً  أومع ذلك ، وبصورة ال شعورية ، استلبت منه وجهاً      
شياء عظيمة، أشياء ال يستطيع أي مبلغ من فعل أ علىكان حيثه   أيضاً يكن يف حاجة ، ال لراتبه وال ملرياثه من آل ابتون. هذا 



، وبكلمة واحدة ذكرية عدوانية جداً  ،املال أن يشرتيه. من أجل ذلك كان يريد، دون ريب أن يعطي من نفسه صورة قوية جداً 
 . ذلك ميكن أن يكون موضع شبهة ىا سو كل م   ذاً ، وإجداً 

عصاب والشجاعة اإلدهاش بقوة األ  شديد التوهج يتمتع حىتمغروراً  اً يف نظر الرأي العام الشعيب، كان جورج ابتون دعيّ      
خراج اليت كانت  موهبة اإلنّ  بنجومه األربعة. إأكثر من ذلك ليصبح جنراالً  إىل ه حيتاجواحليوية والنشاط وحسن الطالع . لكنّ 

.  العاليةكفاءته املهنية   علىالداّل ال بدور آذان اجليوش ، مل تكن تقوم إ إىل تثري اجلمهور، وتلك احملاورات اجلريئة اليت يقذف هبا
يف مسرية احلرب.  قين دون انقطاع، للتنبؤ آباثر األسلحة اجلديدةيتابع اهتمامه ابلنجاح الت كان يبذل جهده ، وهو الذي
 ميلك حساً  ملسرح احلرب املعاصرة ، كما جديداً  دقيقاً  اً نتشر يف كل اجتاه. كان ميلك ادراكفاهتمامه يتصل بكل مكان وي

 . لتاريخاب عميقاً 

وسية ست عشرة مقالة له. كلها كانت تتسم ابلوضوح يف العبارة، واحليوية نشرت صحيفة الفر  1943و  1913بني عام      
 املفرطة والفكاهة والظرف. 

من الرجال، منح هذا السالح من الشهرة والذيوع .. حبيث أن أي محار  لفاً ما أمسك مششون فك محار ليقتل به أ" عند     
 النهيق ". علىلسنني ، حظه من الروية، مل يعد جيرؤ لعدد من ا من بعد، مهما قلّ 

املعضالت املعاصرة. فلم يكن ما  علىم يف احلروب القدمية، اليتطبيق التع إىلكانت تدفعه   تاريخكما أن معرفته الصميمة لل      
الفرسان سبة لتقنيات ، وكذلك الشأن ابلن إيطالياوخططهم التكتيكية خالل حروب  األملانيف جتهيزات املرتزقة  عليه خفي هو 

حرب الربتغال واسبانيا اليت قادها ويلنغتون  والبولونيني أو األتراك أو الفن العسكري عند العرب. كان يعرف جيداً  القوزاقيني
راتل االغريقية، والفيالق الرومانية وأدراك دقيق عن الكتائب كس. كان يف وسعه أن يكتب بتوسع وإومعارك مارشال دوسا 
. وكان يف وسعه أن يعقد موازنة بني الدابابت وسالح الفروسية الثقيل يف فة يف احلرب العاملية األوىل�بوليون واجليوش الكثي

 بليزار. 

ذا أرد� . من أجل ذلك ، إخادعة يف وقت معاً هي فاقدة لكل فائدة و  لوحة  ال تقوم وراءها أرضية اثبتةكتب يقول " أن       
 ية. اترخي، جيب أن تكون لنا قاعدة اليوم ين رؤية ذكية ملا جير أن نكوّ 

 م ) ملناقشة تطور القوات امليكانيكية. ق. 1096حرب طروادة (  إىلومن هنا كان يعود      
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ن الغرض تقتل. إ ةإنه مل يكن يرفض رؤية كل الدم املراق يف احلرب . كتب يقول " املؤسف ، أن احلرب هي املعركة واملعرك     
 ".  مما يفعله العدوأن نتعلم يف كل وقت ، ويف كل ظرف من الظروف، كيف نقاتل، ونفعل خرياً احلقيقي للتدريب ، هو 

 من التهديد ابألسلحة اليت ميكن أن حتقق النصر.  يقي املباشر ابلعدو أكثر كثرياً إنه الرغبة الشديدة يف االتصال الفيز      

دون توقف حيقق من النصر ما ال حتققه  عليه ير العدو ابحلملةالوحشية يف تدو ت ضروس مشبعة ابلرغبة إن اهلجوم بقوا     
 قوات أكثر رغبة يف اخلروج حية من املعركة .. وقوات تريد أن جتد نفسها منتصرة وسط جثث أعدائها". 

 جيعل النصر ممكنا.  إن الفرد هو الذي     

قة ابلدم األشوس وسط شرارات د من وراء عيون مغرو دّ إن السعار الوحشي ، واحلقد، والتصميم الالمع املتوهج بربوق ترت      
 من الفوالذ، هذا هو ما حيقق الربح يف املعركة . 

" يف كل زمن من األزمنة ، منذ بدأ الرجال جيتمعون يف عصاابت ويف نيتهم أن يقتلوا قريبهم كانت احلرب عملية قذرة "      
 الفقرة السابقة.  إىلهذا ما أضافه ابتون 

لألمة، ة معركة مثرية للحماسة من أجل أنبل األهداف، أكان ذلك ابلنسبة للمقاتل أو ابلنسب أيضاً احلرب كانت  لكنّ      
 إ�ا احلياة واحلالوة الظافرة يف عملية النصر ". "

هي األسلحة  ياألسلحة تبق مكا�ت جديدة للقتل. لكنّ قول : " أن األسلحة اجلديدة مفيدة ابعتبارها تضيف إكان ي      
ا ال يتحقق إال يهصورة الفؤوس احلربية اهلندية. احلروب تقاد ابألسلحة لكن النصر ف علىصورة دابابت أو  علىأكانت 

 ".  احلمارال فكّ  –وهي اليت منحته النصر  ”Lehi“هلية، الشجاعة اليت كانت تلهم مششون يف ليهي ابلرجال. إ�ا النفحة اإل

ه ملناوراته كما هو يف سلوكه يف ميدان القتال. كان يعمل إعدادع بلوغه، وهو الفعال بطبيعته يف يستطي كان يتجنب ما ال      
و موجود فعال " : " جيب أن نتدبر أمور� مع ما هالتاليةالنقطة  علىحلاح حتت يده. ومل يكن يكف عن اإل لكمبا كان مي

 ء .. أسلحة ، رجال أو وقود. واملقصود به أي شي



ء متفرعة من تلك ييف صميم فؤاده، يف السيارات املدرعة ابستخدام مباد لقد صنع ابتون شهرته لنفسه ابعتباره فارساً      
مث  –واحلصار  أي حتركات اجلناح واالستيعاب –عن املفاجأة واحلركة واملناورة  دائماً املعروفة يف فن الفروسية. كان يبحث 

 ن، كان يدين لنابوليون ابلكثري مما حققه. دراكه ألمهية الزمان واملكااملطاردة دون هوادة أو رمحة من أجل ذلك ، وبسبب من إ

ان من ر هبا ما يلي : حني يتقارب صفّ وضع مسّلمة عسكرية تقرّ  ألردان دوبيك الذيكما كان يدين أكثر من ذلك       
قبل أن حتدث صدمة  الصفوف اخللفية حىت إىلالقتال خيرجون من الصف ويهربون  على اجلنود األقل تصميماً  نّ األعداء ، فإ

 اجلانب املعنوي واالندفاع واجلرأة يف اهلجوم.  على اللقاء. من أجل ذلك كان يلح كثرياً 

يف القيادة.  أساليبه علىصورته و  علىكان بطله . كان يصنع نفسه ويشكلها   هذا كله هو من مدرسة بريشنغ الذي وفوق     
مثله.  متاماً صداره ألوامره وحتريكه لرجاله فيفعل شنغ دوراته التفتيشية ، وطريقة إوقد سجل بعناية اتمة الطريقة اليت ميارس هبا بري 

مع أولئك أي تساهل  . كان بريشنغ ال يبديفقد قلده هو نتيجة التنبه لدقائق األمور وعندما أدرك أن الكمال عند بريشنغ
يتصرف حبزم ابلغ. بريشنغ يرتقب من مرؤسيه والء غري منقوص. وهذا ما  ، وكذلك شأن ابتون الذيالفعاليةتقدون الذين يف

كما أنه قائد دائم االستعداد   يف سياسته التدريبية مث أن بريشنغ مدرب عنيف ال هوادة طالب به ابتون رجاله دون حتفظ.
 أاثره.  علىكان يسري ابتون الذي   ن القتال . وهكذا شأنعدوه يف ميدا علىنقضاض لال

كان يدفع به ؟ ماذا كانت أفكاره ومعتقداته ، ومبادئه؟   الرجال كان جورج ابتون ؟ ما الذي وهنا نتساءل : أي نوع من     
 علىة ذا حساسية كبرية، وقدر  رجالً  �ا تربز فيه خالل سنوات حياته األوىل يف دفاتره. إ.. لقد كشف عنها هو شخصياً 

 جداً �ا تسجل حتد�ته لذاته وعقد الشعور ابلدونية عنده. وهي تقول لنا بوضوح : كم هو سعيد تمييز والتعاطف الشديد. إال
 نفعال العصيب ومينعه من االهتمام مبواطن الضعف املفرتضة عنده.  لالالنشاط ال مينحه وقتاً  يف العمل ألنّ 

تها يف واقعة أن الفكاهة عنده جتري ممارس علىأي حد كانت حساسيته أمام املظاهر وتسلط الضوء  إىلكما أ�ا تكشف      
ذلك أنه  –و األ�نية الكلية اسم الذاتية أ عليه عنده وجود ما ميكن أن نطلق  �ا تثبت أخرياً حسابه اخلاص. إ علىالغالب 

 لعامله ومادة له.  دون جدال كان مركزاً 

افل ابحلرارة. لقد كان، وعن اآلمال والنجاحات عند كائن بشري ح ،هذه الدفاتر ترفع الغطاء عن مواطن الضعف، واخليبة     
  كثافة. أبعد حدود هذه البشرية امتأل إىل تعقيداته اخلاصة ، بشر�ً  يء ، ويف أقصفوق كل شي
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 ابتون ، الرجل االنسان ، واملقاتل ، كان أسطورة. اتريخن إقال بعضهم :      

 نسان. الرجل اإل اتريخ، هي أيضاً من ذلك  املقاتل، وأكثر اتريخسطورة ابتون هي هذه األوراق تثبت أن أ     
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 الفصــل األول

 األوىلاحلـرب 

.............................................. 

اسم ابتون يثري يف األذهان حادث حترير فرنسا. هذا وذاك  اسم الفاييت مرتبط ابستقالل الوال�ت املتحدة ، فإنّ  كما أنّ      
ون لشخص الفاييت ال يقارن هبما غري األمريكيدخال يف عامل األسطورة : أن العاطفة الصميمة واالحرتام الفائق اللذين يكنهما 

 العاطفة واالحرتام اللذين حيس هبما الفرنسيون حنو ابتون. 

نطاق عاملي، فإّن عالقاته السابقة مع  علىل احلرب العاملية الثانية قد أصبحت معروفة وإذا كانت منجزات ابتون خال     
هذه البالد هي جمهولة بصورة عامة مع العلم أ�ا مهمة جداً، ذلك أل�ا هي اليت مهدت طريق اجملد أمامه وجعلتها واقعة ال 

 جتنبها.  إىلسبيل 

ّمت اختيار ابتون لالشرتاك يف دورة األلعاب االوملبية اليت أقيمت يف ستوكهومل بعد ثالث سنوات من خترجه من سالح      
: السباحة ، املبارزة ، ركوب اخليل ، السباق ، والتصويب ابملسدس  التالية يف األلعاب  ى. وقد تبار 1909الفرسان عام 

مث توجه بعد ذلك سومور يف صحبة زوجته واتبع ، يف مدرسة الفروسية ، دروسًا فيها الرقم اخلامس .  علىابحلصول  يوانته
يد وكيل الضابط كلريي ، ملدة مخسة عشر يوما . وكلريي هذا هو أستاذ يف فن استخدام األسلحة ، ومدرب يف فن  على

 املبارزة ، وبطل أورواب احملرتف يف لعبة الشيش ، واملبارزة ابلسيف وابحلسام. 

كلريي بر�مج عمل متعب جداً حتسيناً لفن املبارزة ابلسيف عنده   عليه ، ففرض 1913سومور يف صيف عام  إىلمث عاد      
وجعل منه مدراًب أفضل يف هذا امليدان. وانعقدت بني الرجلني صداقة وطيدة كما بدأ ابتون يتكلم لغة فرنسية حمسنة رغم أن 

 الن ابلثغرات الكثرية. النحو يف فرنسيته وجتويد ألفاظه حاف

نورماند� ، وأن يزورا بريتاين ووادي اللوار ابلسيارة وبذلك متكن من التعرف  إىلكما أن ابتون وزوجته استطاعا أن يرحتال       
 . 1944أن يقود اجليش الثالث فوقها بعد ذلك بواحد وثالثني عام  عليه األرض اليت كان  إىل



اجلنرال ليو�رد وود الرئيس السابق ألركان اجليش ، معراًب عن رغبته  إىلكتب ابتون   األوىلاملية وعندما انفجرت احلرب الع     
 يف االشرتاك فيها يقول : 

 فرنسا واملشاركة يف احلرب ".  إىلإجازة عام كامل حتت أي مربر ألمتكن من السفر  علىاحلصول  أمتىن"      

ائب الفرنسية الذين ميكن أن يُلحقوا بصفوفهم املقاتلة فيما إذا دفعت كل النفقات " إنين أعرف ضباطًا وكثريًا من الكت     
قد أصبحت متوقعة  أملانيااملطلوبة. وقد أتكدت من هذا األمر خالل العام املاضي حني أدركت أبن هذه احلرب املعلنة ضد 

 أكثر فأكثر ". 

عون الوال�ت  إىلين أتكفل ابلباقي. أقصد من هذا ابلطبع ، أنين لن أجلأ فإنّ هذه اإلجازة،  علىاستطعت احلصول  فإذا"      
 املتحدة فيما إذا واجهتين صعوابت ومزعجات أو وقعت أسري حرب. . 

 .  "ين لن أعرض للخطر إال نفسيفإنّ ،  املالية مسانديت  علىاالعتماد  إىل" وملا كانت أسريت يف غري حاجة      

 " أرجو أال جتد يف هذا العرض نزوة عابرة . فقد فكرت فيها منذ سنوات ".     

ه مل فإنّ مضض. أما يف مراسلته اخلاصة ألسرته  علىصرف اجلنرال وود جورج ابتون عن هذا املوضوع فسكت هذا األخري      
سياسة الرئيس وودرو ويسلسون الذي كان حياول جاهدًا أن يبقي أمريكا خارج  إىلعن توجيه النقد الشديد  أبداً يكن يكف 

 ميدان احلرب. 

أن يعلن احلرب حاًال عليه يقول : " لو كان عند الرئيس من أمل مثل الذي يف كبد أرضه أو "برغوث" لوجب  كتب يوماً       
 . أملانياضد 

من قبل  أملانيا علىفرنسا بعد قليل من إعالن احلرب  إىلله ، ليصحبه  كان سعيدًا ابختيار اجلنرال جون . ج . بريشنغ      
يف اسكوتلندا يف  مجيعاً الرب األورويب . وهكذا هبطوا  إىلاملرسلة  ةاألمريكيللحملة  علىالوال�ت املتحدة . وبريشنغ هو القائد األ

حزيران. مث اتبع  13بولوين يف  إىل، وقضوا بضعة أ�م يف لندن مث اجتازوا مياه حبر املانش ليصلوا بعد ذلك 1917حزيران  8
 احملطة حيث كان منتظرهم قطار خاص ليقلهم وقد هتفت هلم مجاهري املدينة.  إىلون طريقهم األمريكي
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امتداد األرصفة ، واملوسيقات العسكرية تعزف  علىمصطفة يف صفوف مرتاصة  ويف حمطة الشمال ، كانت القوات     
فوش ودويب ، والسفري  واجلنرالنيت جوفر ، فيفياين وابنليفيه ، اريشاالاألحلان والنشيدين الوطنيني. بينما وقف كل من امل

امتداد الطريق القائمة بني  علىيرحبون هبم . كان هناك جنود مصطفون يف صفوف  أخرىشارب ، وشخصيات  األمريكي
يني الذين يلوحون يف أيديهم باريساحملطة وفندق كريون حيث أقام بريشنغ قيادته بصورة مؤقته . وكانت الشوارع حاشدة ابل

 ".  أمريكاويصرخون هاتفني " حتيا  ةاألمريكيابلرا�ت 

د، وهناك تشرف بريشنغ بتقبيل سيف �بوليون ، وعلق الياالنف إىلحزيران رافق ابتون رئيسه بريشنغ  14 اليوم التايلويف      
، شارع كونساتنتني وقد  29صدره وسام جوقة الشرف . ويف السادس عشر من الشهر نفسه أقام ابتون يف مكتب  على

 مهمة مؤقتة هي حراسة بريشنغ الشخصية.  إليه وكلت 

  حىت املسرح ، لكنه مل يلبث طويال  على. أما ابتون فكان يرتدد يف الغالب جداً ، تبدو بعيدة  ابريسرب ، من كانت احل      
 كره جو العاصمة. 

من األفضل منع الضباط من  الشعب يتمتع ابلكثري من امللهيات، وأنّ  أنّ  أرىكتب يف صحيفة مذكراته يقول : " أنين       
ذلك  حىت اخلروج أكثر من مرتني يف األسبوع الواحد .. لقد منت عند منتصف الليل ، وهو أبكر وقت متكنت من النوم فيه 

 الوقت ". 

لكها ن يف دار مجيلة ميأرى، شارع ف 73أن الفوز يف احلرب ال يكون هبذه الطريقة . مث انتقل بريشنغ لإلقامة يف  يرىكان       
، شارع ارتوا ، غري بعيد عن القصر الكبري ، مع املرتجم أندريه دوكوبيه ووالدوريد  40أمريكي ثري.  أما ابتون فقد أخذ شقة 

هيئة العاملني يف سيارات اإلسعاف. فهناك طابق أول فيه حجرة استقبال ، وغرفة طعام ، ومطبخ  إىلالذي كان ينتمي 
 إدارة املنزل.  علىد استخدموا خادماً ليعد هلم طعام الفطور وليشرف ومحامان ، وثالث غرف للنوم . وق

هي أسوأ قيادة يف أي مكان آخر. فليس هناك من  ابريسحزيران يقول : " قيادة السيارة يف  29بياتريس يف  إىلكتب       
 حيرتم أي قاعدة من قواعد السري ". 

ك يف لتشرت  ابريس إىلالرب يف سان �زير،  إىل، كانت قد نزلت  نيألمريكياهذا وقد مت استقدام كتيبة مشاة من اجلنود        
 متوز.  4قامته يف إالعرض العسكري الذي تقررت 



النساء يف ميدان الكونكورد  ى" كنت جالسًا يف سياريت عند طرف من شارع كونستانتني،  أراقب ما جيري أمامي. فأر      
 أيدي اجلنود ويقبلنهم ". علىيف الغالب ويشددن  ةاألمريكيوشارع ريفويل ، خيرتقن الصفوف 

زوجته حيدثها عن ز�رة قام هبا ملركز قيادة السري دوغالس هيغ فقال هلا : " كانت  إىلوبعد بضعة أ�م ، كتب ابتون      
 . )1(الرحلة حلوة ظريفة . وفرنسا تبدو للرائي وكأ�ا بساط هائل من العشب األخضر

امسة . مث ابتون أن ينهض من فراشه مبكرًا يف الساعة اخل علىأما فيما يتعلق بعرض الرابع عشر من متوز ، فقد وجب      
سجل يف دفرت مالحظاته، وكان جالساً يف منصة مع املقدم " دو جورج " والسيدة زوجته، أّن رئيس اجلمهورية  وصل يف سيارة 

جوفر مل يكن  اريشالمكشوفة فاستقبل استقباًال ابردًا ، وترّددت يف الوقت نفسه مههمات بني الناس واضحة النربة ألن امل
 . وقد قدر عدد املشرتكني فيه بثالثني ألفاً من الضباط واجلنود.  جداً سكري رائعاً يرافقه. وكان العرض الع

. وقد أحب ابريسشومون حيث كانت مواطن اللهو أندر منها يف  إىلويف األول من أيلول ، نقل بريشنغ مركز قيادته      
ن، وهناك قناة مجيلة وبرية مغطاة بغابة من األشجار �أر ابتون هذه املدينة املبنية فوق تل مرتفع حييط هبا من اجلانبني �ران ج

 . 1914الكثيفة . وقد عاش فيها يف دار مبنية عام 

ميكن للمرء أن يتصور ذوقاً أسوأ من ذوقه : يف كل مكان  هذا املنزل رجل حديث عهد ابلثروة إذ ال " يبدو أن الذي بين     
ألوان ذهبية وبرونزية المعة جديدة. كان يريد أن يظهر مبظهر الرجل الر�ضي ففي كل مكان من البيت رؤوس طرائد. كما أن 

الصالة  إىلدخل وكأنه يريد أن ينقض فوقك حني ت إليكفيه متساحًا كبريًا طوله مخس عشرة قدما، له شدق مفتوح ، خييل 
 يوجد نسران يتخذان موقف اهلجوم بينما يهّددك يف أثناء تناول الطعام دب متوحش ".  ىالكبرية. ويف حجرة أخر 

توزيع  علىمراقبة خدمة احلراسة ، وتنظيم االحتفاالت واإلشراف  علىمل يكن لديه شيء كثري يفعله : كان عمله مقتصراً      
 السيارات. 

 . حقاً ما يرام ابستثناء احلرب ، وهذا شيء سخيف  علىيه يقول : " كل شيء يسري أب إىلكتب       

 

                                                            
" يبدو وكأنه يريد أن يلتهم النار وينتظر العراك بصرب  يتكلم يف دفاتره السرية عن هذا الكابنت الذ يكان ابتون قد ترك انطباعا قو� يف نفس املاريشال االنكليزي الذ- 1

 ت )     –د  –�فذ ". (ن 



27 
 

 تكاد تستوعب نرجو أن يكون األمر أكثر ااثرة لالهتمام حينما نبدأ ابلقتال . أما فيما يتعلق ابملدينة فقد قال : " إ�ا ال  
 ولت القيادة أن حتدث أي ز�دة يف عناصرها اخلاصة". املوت فيما لو حا حىت أنفسنا أشبه بركام مزدحم  سكا�ا كلهم وسنجد

.. قال : " إنين مستعد ألن أابدل أ�ً  كان للقيام  إليه يف شهر تشرين األول نزل به رهق شديد بسبب املهمة اليت وكلت      
سالح السيارات املدرعة املقاتلة منذ  إىلبطريق التسلسل يطلب منه نقله  علىالقائد األ إىلأبي عمل من األعمال "، وكتب 

هلذه املهمة ألنه . كان يقول : أنه يعترب نفسه مؤهًال بصورة خاصة  ةاألمريكيأن يتكون أول تشكيل منها يف جيش احلملة 
مباشرة من الفرنسيني.  التعليمات يتلقىويستطيع أن  نياألمريكييف املائة من الضباط  95"يتكلم الفرنسية ويقرؤها خريًا من 

 وفاق دائم وتفاهم اتم مع الفرنسيني ".  علىذلك أنه كان طالب علم يف فرنسا وكان  إىليضاف 

 18تعيينه لسالح املدرعات . ويف  ياألول الذي جر  األمريكيلثاين ، فكان الضابط طلبه يف تشرين ا علىجاءت املوافقة      
غادر شومون ليقوم بدورة تدريبية ملدة مخسة عشر يومًا يف مركز شامبليو الفرنسي يف غابة كومبياين . فهناك عرف ما هي 

إصالحها، وكيف تستخدم يف التدريب ويف القتال. وملا مل يكن بني قوات احلملة  يالسيارة املدرعة ، وكيف تتم قيادهتا، وجير 
ذلك القائد األول  علىمن حيمل أقل لقب ميضي به كخبري يف سالح السيارات املدرعة ، فقد أصبح  ةاألمريكيالعسكرية 

 . يف احلرب العاملية األوىل ةاألمريكيللسيارات املدرعة 

هذا السالح ما يزال يف مرحلته التجريبية فال أحد يستطيع أن يعلم أي مكان ميكن أن يشغله يف  يف ذلك الوقت ، كان     
، أي يف الوقت الذي كان فيه ابتون يف شامبليو، وقعت معركة كامبــري التــــي    1917تشرين الثاين  20ميدان املعركة. ويف 

ألول مرة بنجاح اتم وأثبتت قيمة هذا السالح يف فرتة كان فيها وضعت فيها خطة التكتيك للسيارات املدرعة موضع التجربة 
. فلم يلبث أن تطوع للخدمة يف السيارات املدرعة عدد كبري من الضباط فعاليتهعدد من القادة العسكريني قد فقدوا ثقتهم يف 

 رأس هؤالء يف حلظة إهلام سعيد أو ضربة حظ.  على. وقد وجد ابتون نفسه  نياألمريكي

حجرة صحية  يبضع سيارات مدرعة خفيفة " رينو " . وقد أعط ىتشرين الثاين رأ 19شابيليو يف  إىلوعند وصوله      
مناسبة وجندً� اتبعًا له . " كان شديد الرعاية ، يدعوين اترة مالزمًا أو لواء تبعًا ملزاجه ". كان رقيبًا ابسم الكونت ايفرست 

 ".  ابريسطحبين لتناول العشاء معه يف دواب ، " كان حيمل معطفي ويريد أن يص

سبوعني اللذين قضامها هناك ، كيف يقود سيارة مدرعة، وكيف يستخدم مدفعها، ويصلح ما قد تعلم ابتون خالل األ     
  –طبعاً ابللغة الفرنسية  –ء. كما درس املعضالت التكتيكية و�قشها مطوًال مع زمالئه أرىحمركها املعقد من عطل ط علىيطرأ 



أتيان قائد املدرعات الفرنسية ، وترجم مجلة من احملاضرات وتشبع بنظرية القتال ابملدرعات .  ج.أ.كما تبادل الرأي مع اجلنرال 
 . أيضاً خطاابً ابللغة الفرنسية  ىلقأي نظمه قدم الشمبانيا و ألخري الذهكذا كانت إقامته إقامة بناءة ، ويف حفل العشاء ا

. نية وعقد حماداثت مع الكولونيل ج.فويف عطلة �اية األسبوع قام بز�رة البري حيث كانت توجد قيادة املدرعات الربيطا     
ملدرعات. وقد عاد ابتون من ز�رته هذه ، ية املدرعة ومبدع النظرية الربيطانية يف سالح ااإلنكليز س فوللر  رئيس األركان للفرقة 

 ببعض التفصيالت املثرية لالهتمام. 

كيفية بناء املدرعات ويتفحص أجزاءها مث توجه   إىلأسبوعًا يف مصنع رينو ليتعرف ابلتفصيل  ى، قض ابريس إىلوبعودته      
اآللة الكاتبة حول املدرعات اخلفيفة . هذا التقرير الذي كتب  علىصفحة مضروبة  58شومون حيث رفع تقريراً مؤلفاً من  إىل

الكمال والقرحية القوية املعتادين عند ابتون .  إىلاً جيداً ورتبت أفكاره ترتيباً جيداً كشف عن ظاهرة السعي إعداد جيدا ، وأعدّ 
كاتب التقرير قد وصف و�قش فيه البنية امليكانيكية   املدرع . لقد لوحظ أنّ  األمريكياجليش  هذه القواعد مت أتسيس على

 م والتدريب فيها. علىللمدرعات ، وتنظيم التشكيالت املدرعة ، وخطتها التكتيكية ، ومناهج الت

 حىت كانون اول   16النغر يف  إىلصل هذا التقرير قد قوبل مقابلة حسنة ولذلك فإّن ابتون مل يكد ي واجلدير ابلذكر أنّ      
 فتح مدرسة للمدرعات . وقد بدأ ذلك ابستئجار منزل واستخدام طاهية ووصيفة. 

استخدامكما، لكن كم جيب أن  علىزوجته : " لقد قلت لكما أنين عازم  إىلقال هلاتني السيدتني ، كما جاء فيما كتبه     
ا قلت هلما أّن اتبعي ، وليامز ". " فطلبتا مين دون ما كنت أترقب منهما ، وقد أشعرين هذا ابلراحة التامة . وهن ؟أدفع لكما

 طردمها من اخلدمة ".  إىلالنتا له اضطررت  فإذازير نساء " "

، ميداً� صاحلًا ملدرسة املدرعات مع إمكانية أن جيد موقفاً  بعد ذلك بعشرة أ�م ، وجد يف بعض الضواحي ، يف بورج     
 هلا، وأن يقوم بعمليات رمي النار، وأن يناور هبا يف الوقت نفسه.  مناسباً 

مزيد من الوقت ملصادرة الثكنات   علىمساحات كافية من األرض و  علىأن يناقش املوضوع للحصول  عليهوقد فرض     
وصلت اجملموعة  1918إخل ... ويف أواسط كانون الثاين  ،نود، واملدرعات ، والوقود، وقطع الغياروكل ما يتعلق إبقامة اجل

حيز التنفيذ. ويف أول  إىلأن انتقال  والتعليماختيارهم لاللتحاق هبذه املدرسة فلم يلبث التدريب  من اجلنود الذين متّ  األوىل
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جيش الوال�ت املتحدة.  اتريخشباط كان ابتون يقود التمرين األول يف صفوف مرصوصة ، وهو التمرين األول للمدرعات يف 
 النص اخلاص بكتابة الئحة التدريب املتعلق ابملدرعات.  علىنفسه كان حيمل  اليومويف مساء 

بدأ يعلم رجاله كيف يقودو�ا  حىتآذار. مث مل جتتمع منها عشر  23 تصل إال يف مل األوىلوقد حدث أن السيارة املدرعة      
 ويقاتلون هبا. 

إذ أجدين  جداً ، وأ� سعيد  اليومزوجته يقول :  "انطلقت سيارايت املدرعة مملوءة ابلوقود بعد ظهر هذا  إىلكتب يومًا       
 أنه ليس عندي الكثري مما يفعل ، ولكنه أحسن كثرياً من ال شيء ". أن أفعل شيئا. صحيح علىقادراً  اخرياً 

كيف حيفظو�ا  ً أيضاً إدارة مدرعاته عشر ساعات يف كل يوم ال ليعلم رجاله كيف يقودو�ا وحسب ، بل  علىكان يعمل       
 يف حال جيدة. 

خالل مترين مشرتك مع املشاة ، فقد وضع هو شخصيًا خطة  األوىلوبعد شهر واحد، استطاع ابتون أن يقود مناوراته      
املدرعة  بفعاليةفيقنعهم  إليه العمل وحبث عن حل املسألة التكتيكية النابعة منها . كثريون من الضباط األركان كانوا ينتقلون 

 اخلفيفة اليت كانت قد أصبحت دون ريب يف ذلك الوقت أداة مكيفة للقتال. 

اجلبهة الفرنسية . وقبل أن يغادر  إىلان ابتون يف عجلة من معرفة ما تشبه به هذه املعركة ، فقد طلب اإلذن ابلتوجه وملا ك     
زوجته، ورسالة  إىلوصية ، رسالة مؤثرة  –يف حالة ما إذا تعرض للموت -الضرورية  اإلجراءاتمكانه، اختذ بدقة اتمة كل 

 . يمل تكن تنقصه النفحة الوجدانية يف املناخ الفروسي للحرب العظمأبيه. كل هذا  إىلدراماتيكية شيئاً ما 

نويون مع مخسة من مساعديه الضباط . كتب يف دفاتره يقول " يف ذلك النهار   –ديديه  –قطاع مون  إىلانتقل ابتون      
بعد عشرة كيلو  على". لقد وجد نفسه ألول مرة  أبداً  مل أكف عن الكالم فإينّ كله مل أقل كلمة انكليزية واحدة ومع ذلك 

مرتات من اجلبهة وكان يف وسعه أن يسمع هدير املدفع غري املنقطع . كان الليل صافيًا وبني وقت وآخر كانت تسمع رشقة 
 إىلمن رصاص مدفع رشاش كان �مل يف االقرتاب من خط النار يف بضعة أ�م ، لكنه ابنتظار ذلك الوقت ، راح ينظر 

 املدرعات وهي تناور استعداداً للهجوم. 

" الفرنسيون مدهشون وأ� يف خري حال معهم . إّن أي واحد منهم ال ينطق بكلمة انكليزية واحدة . ومع ذلك فنحن يف      
 فرح متصل ال نكف عن املزاح ". 



 علىفوق تل تعلوه مطحنة قدمية تستطيع العني أن تشرف منها  -أو بوا-سان ماراتن  إىلاصطحب املقدم لوفيفر ابتون      
 اجلبهة " وقد عنيت بتسجيل كل ما مسعته ".  إىل، وراح لوفيفر يشرح له ما يصنعه اجلنود حني الوصول يةاألملانط اخلطو 

مان فيلر لرييه أين جرت عادة الفرنسيني يف وضع سياراهتم  إىلانطلق به لوفيفر ابلسيارة من سان ماراتن  التايل اليومويف      
. مث سارا عرب أخدود، ومرا  ما وراء مان فيلر ابلسيارة أمر مضر جداً  إىلمتابعة الطريق  ألنّ املدرعة . وقد خلفا السيارة هناك 

كثري من املواقع اجليدة الصاحلة   إىلخمبأة حتت جمموعة من الشباك . وهناك أشار لوفيفر  155مدفعية عيار  بطاريةابلقرب من 
تني من عيار أرىامتداد خط حديدي رآ� بط على. وبينما كا� يسريان إليهللسيارات املدرعة وحتدث عن أحسن الطرق للوصول 

 بضع طائرات أملانية ترميها املدافع املضادة للطائرات.  أيضاً تعمالن و  75

رفاء ال �لون جهدًا يف تقدمي كل مساعدة ممكنة كما أّن عندهم بضعة جنود زوجته يقول " الفرنسيون ظ إىلكتب ابتون       
يف وسعي  مل أكد استعمل كلمة انكليزية واحدة منذ اسبوع وكم أدهشين أنين أتكلم مبثل هذه الطالقة . إنّ ..دمن الطراز اجلي

 ر جيد ". اآلن أن أاتبع دون صعوبة حمادثة جتري بني فرنسيني ، وهذا يف كل اللغات اختبا

بضع قنابل قد سقطت ابلقرب منهما .. فكان  أنّ  حىت اقرتب لوفيفر به أكثر فأكثر من خطوط القتال  التايل اليومويف      
 بذلك سعيداً جداً. 

من اب�ر حيث قام بز�رة تشكيل فرنسي من السيارات املدرعة. وكانت  مزرعة يف براتوي قريباً  إىلأ�ر انتقل ابتون  31يف      
فراح يستجوب العاملني فيها من  األوىل ةاألمريكياملدرعات الفرنسية قد قامت قبل يومني هبجوم يف كانتييين مع فرقة املشاة 

قاومة اليت لقيتها املدرعات املهامجة مث اجلنود والضباط ليعلم كيف كانت جتري األمور يف اجلبهة، كيف مت اهلجوم وما هي امل
 ليعرف رأي املشاة يف تلك العملية العسكرية.  ةاألمريكيمركز قيادة الفرقة  إىلارتد 

اللغة  إىلالنفر وبورج ، ترجم ابتون اللوائح التنظيمية الفرنسية اخلاصة بفنون استخدام السيارات املدرعة  إىلوبعودته      
الالزمة الستقبال كتيبة  اإلجراءاته ولضباطه. ويف شهر حزيران قام إبعادة تنظيم مدرسة املدرعات واختذ اإلنكليزية خدمة لنفس

 . وبذلك أصبح قائداً حقيقياً جملموعة من الضباط واجلنود تتألف منهم كتيبتان من املدرعات خاضعتان ألوامره.  ىأخر 

 على، أو 1919فرنسا قبل عام  إىليف أثناء ذلك الشهر لوحظ أنه مل يكن يف وسع أي سيارة مدرعة أمريكية الوصول      
تعهد فرنسي بتزويد الكتيبتني التابعتني لباتون مبدرعات " رينو " اخلفيفة .  علىاألقل، بكميات كافية. ومن هنا حصل بريشنغ 
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م والتدريب طبقاً علىاستمرار الت إىلوابنتظار أن تصل هذه السيارات املدرعة اجلديدة ، ويف الوقت الذي اطمأن فيه ابتون 
يف مدرسة األركان املوجودة يف النغر من أجل  ياليت وضعها بنفسه، اتبع هذا األخري احملاضرات اليت تلق واألساليبلألصول 

املسائل التقنية املعقدة للحرب يف القرن العشرين . لكنه يف الوقت الذي ميضي فيه �اره يف النغر كان حمتفظاً  إىلأن يتعرف 
الكايف تقريبًا للكتابة ذلك فإنّه عاد ال جيد الوقت  علىابتصاله الوثيق من مركز مدينة بورج ومدرسة السيارات املدرعة فيها . و 

 زوجته.  إىل

 السرا� ومترينات ليلية.  ىمستو  علىسيارة مدرعة إضافية . فأصبح يف مكنته تنظيم مناورات  عشرةوصلت مخس      

صهوة  ىي وامتطاليومويف يوم من أ�م اآلحاد ، وكان التعب قد أخذ منه مأخذه بسبب هذا العمل املزدوج، كسر نشاطه      
امتداد اربعني كيلو  على أيضاً شومون . لقد كان �ارًا مجيًال جلولة مجيلة  إىلمتنقًال به من النغر  اليومحصانه بعد ظهر ذلك 

ثالث ساعات  إىلمرتا يف طريق جتر منها مراكب القناة ابحلبال يف قناة تكتنفها أشجار احلور . وقد احتاج اجتياز الطريق 
 النغر ابلسيارة.  إىلحصانه يف أحد االسطبالت مث تناول طعام العشاء مع بريشنغ وعاد  ونصف. ويف شومون خلف

قائد  " إىلحد املراسلني مذكرة موجهة أ إليه حماضرة يف مدرسة األركان يف العشرين من آب حني محل  إىلكان يستمع       
 ملذكرة مبثابة إشارة البدء يف االشرتاك يف القتال. اجملهزة للعمل يف ميدان املعركة " وقد كانت هذه ا اجملموعة املدرعة

الكتيبتني املدرعتني التابعتني لباتون أن تشاركا  علىيستعد للدخول يف العمل يف سان ميهيال وكان  األمريكيكان اجليش       
 24شامون و  –سيارة مدرعة سان  12يف القتال معه . وقد قرر الفرنسيون ، تدعيمًا للكتيبتني تزويدمها مبجموعة من 

 شنايدر، تكون كلها اتبعة لقيادة ابتون. 

صف اآلخر من اجملموعة الفرنسية ( اجملموعتان الرابعة وبذلك تطورت اخلطط املوضوعة ، فتقرر أن يعمل لواء ابتون والن     
، هذه التشكيالت 42و1تني األمريكيبقيادة املقدم شانوان ) مع اجليش الرابع يف مساندة للفرقتني  عشرةعشرة والسابعة 

ايسا .  –ن اب –، مستعدة للدخول يف خط النار يف قطاع �نسار  يبومون وسيشرب  إىل" برن كور " ومن هناك  إىلانتقلت 
 قبيل بدء اهلجوم.  متاماً ابتون من قبل احلكومة الفرنسية فقد وصلت  إىلأما مدرعات رينو املرسلة 

ة تطلق نريا�ا منذ الساعة الواحدة صباحاً بينما حتركت القوات األمريكيأيلول . فبدأت املدفعية  12حدد يوم االنطالق يف      
رعات أن تتحرك بدورها فيما وراء " كزيفرا " حتت ستار الضباب الصباحي ، كما اضطر املد علىعند الساعة اخلامسة . كان 



كيف جتري األمور وتتعاقب األحداث. وقد اجتاز سرياً   ىالصفوف األمامية لري  إىلابتون أن يرتك مركز قيادته وينتقل بنفسه 
. لذي كانت حتدثه القنابل املتفجرةأصابه هو الغبار ا بقنابلهم ، وكل الذي األملانقدميه عددًا من املواقع اليت يقذفها  على

" . هذا ما قاله ابتون لزوجته يف  أبداً  بوسان ، ومل يكن يف ذلك ما يسرّ  –سان  إىليوجهون قنابل مدافعهم  األملان"كان 
ايسا مث حلق مبواقع املشاة. وبعد أن  إىلبعد ذلك . وبعد أن تبادل احلديث مع املقدم شانوان ، اتبع سريه  اإليهرسالة وجهها 

كان يقف منتصبًا فوق مرتفع   ياجلنرال دوغالس ماك ارثر الذ ىامتداد خط النار للواء من املشاة ، التق علىاستمر يف خطوه 
 ضئيل من األرض. 

 منا مل تكن يف رأسه غري كّال   كان الستار  املتحرك من قنابل املدفعية ينتقل ابجتاهنا . وإين ال أظن أنّ   حىت حلق به أمل أكد      
ه يف الوقت نفسه وأبي مثن يف العامل كله ، ال يسمح هلذه الفكرة ابلظهور ، لكنّ  إليه فكرة واحدة هي البحث عن ملجأ يلجأ 
أحداً منا مل يكن يعري اهتماماً كبرياً ملا يقوله اآلخر ، إنه مل يكن يف وسعنا االمتناع عن  أمام اآلخر .. وبقينا هناك نتكلم إال أنّ 

 التفكري يف  القنابل ". 

 مث استأنف سريه يف طريق ايسا ، فوق اآلاثر اليت أحدثتها عجالت مدرعاته ، وملا علم جنود ابتون وهم جيتازون املدينة أنّ      
قائدهم الذي مل يصدق كلمة مما قيل له وجد من واجبه أن جيتازه. مث اتبعت املدرعات  لسري ، لكنّ اجلسر سينسف توقفوا عن ا

 سريها مستجيبة لندائه. 

قائد مدرعة الطليعة قد أظهر بعض العصبية حني اقرتاهبم من " ابن "  بعد ذلك بثالث كيلومرتات  واجلدير ابلذكر أنّ      
يف ابن يستسلمون  األملانجالساً فوق سطحها مع ضابط آخر ورقيب . هذا وقد كان  ىستو تسلق املدرعة وا علىفأقدم ابتون 

 يف كل الزوا� واألركان. 

سطح السيارة املدرعة وأ� أغادر املدينة ، وقد تدلت ساقاي من اجلانب األيسر، حني  على" وجدت نفسي جالسًا      
 إىل اجلانب املقابل ومسعت طلقات مدفع رشاش . فقفزت أرضًا وجلأت طالء السيارة املدرعة بدأ يتقشر يف الحظت فجأة أنّ 
 القنابل ".  ىحفرة احتفرهتا إحد

برلني. كان  حىتأّما املدرعة فقد اتبعت مقدمها. وكان يبدو يف الظاهر أنه ليس هناك أي مربر لعدم املتابعة يف التقدم      
منعه من االستمرار يف  إىلوحيدًا يف كل وقت ، دون أن تسانده أي قوة من املشاة وقد كان من الواجب أن يبادر أحدهم 
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بعض  إرسال علىالتهلكة . هكذا أقدم قائد املشاة يف هذه املرة  إىللقي بنفسه حتمًا ية حيث ياألملانتقدمه حنو اخلطوط 
 املدرعة بعد هذا كله مل تكن له.  أنّ  علىجنوده إليقافه. 

 قدميه.  علىلقد حلق هبا ابتون سرياً      

أخاف القذائف يف الوقت  ت المل أكن استطيع يف كل حال أن أدعه يهاجم وحده مدينة بكاملها .. كن :قال " بينا "     
كن استطيع فيه رؤية املدافع وهي ترسلها يف الفضاء ومع ذلك فقد هرولت مسرعاً .. وحلقت به بعد ثالث وأربعمائة أالذي مل 

اين وقال يل: ماذا تريد اآلن � كولونيل ؟ الباب اخللفي للمدرعة . نظر الرقيب ، مث حيّ  علىمرت ورحت أضرب بعصاي 
 من الشعور ابإلحباط واخليبة . مث تقدمته وأ� يف طمأنينة اتمة ".  أمراً ابلعودة . كان يف حال شديدة إليه فأصدرت 

قدميه . هكذا استولوا  على بينا واتبع طريقه مشياً  إىلها قد حلقت به . لكن ابتون وجهّ  ىكانت سيارات مدرعة أخر       
 أربعة مدافع ميدان وستة عشر رشاشا.  علىاملدينة و  على

. فوجدها يف �نسار .. اخلسائر قليلة لكن  خرىما كانت تفعله التشكيالت األ ىلقتال لري مث اجتاز معرتضًا ميدان ا     
 القوات املوجودة كانت قد استنفذت ما عندها من الوقود. 

فرنسية .." لقد كانت بداية حسنة يف كل حال  33مدرعة منها  144اآلن أن يعد تقريره ملركز القيادة "  عليه كان       
 لعقيد يف الثالثة والثالثني من عمره. 

القوات األمامية . والواقع أن هذه املعضلة مل  إىلفهي كيفية إيصال الوقود  التالينيني اليومأما املعضلة اليت برزت خالل      
بعض الوقود لبعض الفصائل املتقدمة ، مما مسح ابلقيام ببعض اهلجمات  على.. لقد مت احلصول  أبداً هلا حل حاسم  يوضع

 األقل ابلنسبة ملدرعات ابتون .  علىابلتحديد ،  ىالصغرية . لكن اهلجوم كان قد انته

 قدماء املقاتلني عند أول لقاء مع العدو.  صورة علىرجاله حبيث أ�م تصرفوا  إعدادلقد قاموا بعمل جيد . وأحسن يف      

القيادية والتدريبية اليت وضعها ابتون ليس من فرقة يف  واألساليباملناهج  فعاليةميهيال قد أظهرت  –إن معركة سان      
رغبة أكثر حدة يف اإلحاطة ابلعدو،  علىرجاله، ومل تسلط ضوءًا  ىيف معنو�هتا خري من مستو  مستوىاجليش كشفت عن 

 األمام.  إىلواالندفاع 



أن يقود   عليه جبهة موزارغون حيث يتعني  إىلميهيال واالنتقال  –ابتون أمرًا مبغادرة قطاع سان  يأيلول تلق 15ويف      
كلري مون ابلقطارات   إىلاجلميع كتيبتيه من املدرعات نفسيهما بينما يقود شانوان جمموعتني من املدرعات الفرنسية . وقد محل 

 الغاابت اجملاروة ليكونوا يف جنوة من رقابة العدو.  إىلتوجهوا  حىت احلديدية ، مث مل يكادوا يهبطون منها 

أيلول مث بدأ اهلجوم بعد ذلك بثالث ساعات . هذا  26بدأ التمهيد ابملدفعية يف متام الساعة الثانية والنصف من صباح      
تقريبًا أصبح  ى، لكنه حني انقشع حول الضح اجلاريةوقد كان الضباب الصباحي يضع بعض املعاكسات أمام العمليات 

ومن االرتباك الذين يقارابن درجة الرعب  نياألمريكين وشييب كما بدا نوع من التفكك عند أرى أكثر دقة حول فاألملاينالرمي 
اإلمام.  إىلفيها فقد غادر مركز قيادته واجته  يالشديد. أما ابتون الذي كان يستقبل ضجيج املعركة دون أن مييز شيئًا مما جير 

 وبينما كان يلحق مبدرعاته ومشاته أصابته رصاصة رشاش.

 إىلتشرين أول ، بينما كان يقضي فرتة نقاهته، مث ترفيعه  17مث �اية املعارك يف تلك احلرب . ويف  ىكذا كان يف املستشفه   
اخلدمة  وميداليةوسام " صليب اخلدمة املمتازة " تقديرًا لشجاعته يف ميدان املعركة ،  علىرتبة كولونيل مث حصل بعد ذلك 

 يف مدرسة املدرعات.  مهتعلي لفعاليةاملمتازة. تقديراً 

تلك اليت ينتظر أن يقاتل فيها  أيضاً األمكنة واملواقع اليت قاتل فيها ، بل  أخرىمرة  ىوقد جتول يف ميدان القتال ال لري      
الوال�ت املتحدة . مث  إىلمرسيليا ليعود به  إىلقد لواءه من املدرعات  1919. ويف �اية شباط من عام  التالية خالل احلرب 

 فرنسا إال بعد مخسة وعشرين عاما.  إىلمل يكتب له أن يعود 
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 الفصل الثانـي

 حصن بيننغ

................................... 

 

 نّ إاجملد.  إىلهذا القدر سيقوده  رادة القدر وأنّ حياته خاضعة إل أبنّ  دائماً  كان جورج . س. ابتون ، الصغري ، مقتنعاً       
 شيئاً  إليه مل تكن ابلنسبة  ميدان مناورة املدرعات التابع حلصن بيننغ إىلنقلة كتلك اليت قادته من ميادين البولو يف حصن ماير 

ه تغيري نّ إبة مفرق طريق يف حياته املهنية، هذا التغيري يف ثكنته كان مبثا نّ إنفحة اليت كانت حتمله وتدفع به. أقل من تعبري عن ال
هلامات إا و عليهمن يتغلب  إىلبة يف حاجة ت جديدة ، ومعضالت صعأر�عميق يف حياته ويف مصريه. كان يعلن عن مب

 . جداً املستقبل ، ولكنها مثرية  غامضة مبهمة ، لعظمة حقيقية يف

بعضها  ،ديالت جذرية يف تنقيالته ومهماتهمشاهبة عديدة يف املاضي، وتع ابتون قد عرف قبل ذلك ظروفاً  والواقع أنّ      
له ودّعمه ، يف اقتناع عميق منه مبساعدة أقداره. كان يعرف  عدّ أقد  ء غري منتظر. وبعضها اآلخر كان هو شخصياً ىمفاج
حد بعيد  إىلحسن الطالع كان  صرار ودأب دائمني، لكنّ إب أن يتبعها وقد تبعها فعال يف وبصورة دقيقة الطريق اليت جي جيداً 

 يف حتقيق اجنازاته.  مشاركاً 

 قطاع واشنطن، حيث استطاع أن إىلالفرسان ، لنقله ء ، بعد خترجه من ويست بوينت يف سالح يكان قد أعد كل ش      
ة لعاب الدورة األوملبيأاملهمة. وشارك ، كما نذكر ، يف  . ستمسون ، ليو�رد وود وغريمها من الشخصيات.ل يهنر  إىليتعرف 

يف استخدام  ولتسمية نفسه استاذاً ينا لرباعته يف فن املبارزة ببأورواب  إىلفاد من رحلته أيف مدينة ستوكهومل و  1912لعام 
 املكسيك وفرنسا.  إىلاصطحبه  ياتصال جبون . ج . بريشنغ الذ علىما وجوده يف حصن بلس فقد جعله أ .األسلحة

 مساك ابملناسبات والظروف . كان يدفع بنفسه دفعاً يف اإل هذه الظروف زودته ابلفائدة واملتعة ، ذلك ألنه كان سريعاً  كلّ       
 إىلته ورفع يعلتقديرا لفا ميدالية علىشجاعته وحصل  على الدرجات والتعريف بنفسه. لقد منح وساماً  علىلبلوغ أ شديداً 
 . األوىلمسؤولية كبرية كما منح رتبة كولونيل قبل �اية احلرب العاملية  يمركز ذ



حرفة السالح قد فقدت تقريبا يف تلك الفرتة كل ما تتصف به من  نّ إما .  لألمال شيئاً  أما ما بني احلربني فقد كان خميباً      
األمهية بعاد الضباط احملرتفني عن التيارات الكبرية ذات إسهما يف أمعزولة ، مث عدم مباالة اجلمهور يف قواعد  ومراكز  اإلاثرة 

 عندهم.  واإلبداعويف قتل روح الدراسة 

أن يكمل  عليه " ماجور " وقد وجب رائد  إىلرتبته  إنزال، مث  أيضاً مالئه، وقد ذكر� ذلك وكما هو شأن االكثرين من ز      
مشاة، مث   كتيبةالتتابع قيادة سرية ، مث   على ه العسكري يف مدرسة القيادة واألركان ويف كلية احلرب التابعة للجيش. توىلإعداد

 كتيبة مدرعة . وخدم يف صفوف اجليش كضابط أركان حرب.

" احلرب القادمة " قادم دون ريب. يف ضوء هذا  يما يسم أبنّ  كان ابتون ، شأنه شأن كل من كانوا يفكرون ، مقتنعاً       
شرتاك يف ديدة يف القتال ، واالعن تقنيات ج، وتدريب رجاله بعنف ابلغ، والبحث  التاريخالتنبؤ ، اتبع عملية التهامه لكتب 

 ت البولو.أر�مب

نزاع عاملي، لكن غزو  إىليف آسيا خالل أعوام الثالثينات هتدد اب�يار الوضع وحتوله  يكانت العمليات العسكرية اليت جتر        
ما ابلنسبة املية الثانية. أأغرق أورواب فيما كان دون جدال ممكن ، احلرب الع يهو الذ 1939يف أيلول  أملانيابل بولونيا من ق

 د وتتضح. " احلرب القادمة " تتحدّ لألمريكيني فقد كانت 

حلصن ماير. وكانت مهمته تتلخص  يف سالح الفرسان وكان قائداً  ىرتبة الكولونيل مرة أخر  إىلويف أثناء ذلك عاد ابتون      
حياء إاخليل وذلك من أجل املشاركة يف  للدقة والرباعة يف ركوب يف األساس يف تقدمي مهارات الفروسية ، ابعتبارها طرازاً 

 حد ممكن.  علىأ إىلاالحتفاالت والعروض الرمسية اليت تسر األوساط النافذة يف واشنطن وحتدث يف نفوسها األثر العميق 

 األملانية يف بولونيا وانتصار األملانثبتت فيه الدابابت أئدة قد جاوزهتا األحداث ويف وقت وهي كما تبني ، مشاغل اب     
 يف املناورة والعمل قد ذهبت مع األمس الدابر.  وأساليبهسالح الفرسان السابق  الساحق يف البالد الواطئة ويف فرنسا أنّ 

ص له األرصدة الكبرية، ويتجه بدأ فيه جيش الوال�ت املتحدة يفوز ابملزيد من العطف واالهتمام وختصّ  يويف الوقت الذ     
النشاط العسكري حنو التحديث والتطوير ، بدأ ابتون حيس ابلقلق واالرتباك . كان حيس وكأنه يسيخ بقدميه يف األرض أو 

وهو يف اخلامسة واخلمسني  كبرياً   للنسيان ؟ هل أصبح شيخاً  يغوص هبما يف الوحل مما يزعجه ويضجره. هل سيكون موضعاً 
 من عمره ؟ 
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ن ما  إرتبة عميد يف اجليش.  إىلن يرفع أب ه ، هذه كلها جتعله جديراً إعدادن جتربته ، ولوائح اخلدمة يف حياته العسكرية و إ     
 إعداددة يستطيع معه أن يشارك يف يف القيا ضابط كبري. كان يريد موقعاً  مستوى علىهو عملية تنقيل  إليه كان يف حاجة 

 ذا دخلت الوال�ت املتحدة يف احلرب. إاجليش للقتال فيما 

املدرعات، وجعله  إىلالفرقة املدرعة الثانية قد وضعه يف صميم اجليش اجلديد. لقد أعاده  إىلوأخريًا جاء النداء أن نقله      
كان هذا النقل خطوة جديدة   أخرىلتقدم الحق وملسؤوليات متنامية واجنازات أكرب. وبكلمة  يتنبأ برتفيع مباشر وأاتح له فرصاً 

ثقة من  علىهلية وهو از قدر احتفظت له به العناية اإلما ، واجنإليه  يد، الشهرة والتقدير اللذين يسعحققها حنو هدفه البعي
 ذلك. 

ساوث هاملتون من دارمها يف  إىلغرين ميدوز ،  إىلاحلقائب ، وعادت املراكب، وانتقل ابتون وزوجته بياتريس  إعداد متّ      
، جون.ك.ووترز ، الصغري  ضابطني حمرتفني إىلزفتا . كانت ابنتامها بياتريس ، وروث ايللني قد والية ماساشوستس

بلغ السادسة عشرة من عمره ، جورج ، فقد كان يعّد نفسه للدراسة يف ويست بوينت  يتوتن ، أما ولدمها الذ.وو.وجيمس
كولومبس ، جورجيا ، بينما كان سائسو اخليول   حىت " اردسيدة ابتون بسيارهتما "الباكمبدرسة خاصة . فقد رحل الكولونيل وال

 يرافقون اخليول األربعة حنو اجلنوب يف شاحنة خاصة حلمل اخليل. 

ج اجليش القدمي مع الز�رات رىاستغرقتهما األنشطة االجتماعية اليت كانت ما تزال حتتفظ أب حىت ومل يكادا يستقران      
ركوب اخليل مترين جيد من �حية وتقليد  ذلك ألنّ  ،راحا يعتليان صهواهتا بصورة منتظمة التقليدية . فلما وصلت اخليول ،

 يف طبقتهما االجتماعية.  متبع جداً 

يف صفوف اجليش حيث حيبهما اجلميع بسبب من ظرفهما وكياستهما وحسن ضيافتهما. واذا كانت  كا� معروفني جداً       
جتنبهما ملظاهر التفاخر واملباهاة واالدعاءات  نّ إمل يصيبوا ما أصاابه من اخلري، فحلسد أولئك الذين  مسرية حياهتما مصدراً 

زالة كل حتفظ عند إومحاسة جورج ، هذه كلها تسهم يف ومجاهلا ،  حرارة بياتريس إىل ابإلضافةالرقيقة ،  وأساليبهمافارغة، ال
 . اآلخرينحدوث أول اتصال مع 

مجل أالعبادة ويعتربونه  حىت ه حيبونه من الردود املتناقضة من العطف والكراهية، أوالد أما ابتون نفسه فقد كان حيدث نوعاً      
شديد  بنوع من الكراهية له. وملا كان ذاتياً  ألوقات حيسون تقريباً عظم من احلياة نفسها. ويف بعض اأرجل يف العامل، و 



م ومهتما هبم يف حدود ما يرجون ويتمنون ، لقد إليه منصرفاً  أبداً ه ال يبدو فإنّ يف بعض املناسبات ،  حساس بنفسه متكرباً اإل
الكمال املهين مها  إىلمهه األكرب يف تنمية صورته كمحارب ويف الوصول  نّ أ دراك ال شعور�ً ريب ، ورمبا كان هذا اإل أدركوا دون
 م. عليهمقدمان 

 ةكان يدرب ابنته وهي ما تزال طفل  . فبينمااآلخرينويف بعض األوقات يكشف عن نقص مدهش يف حساسيته حنو      
 صرخ فيه، مثالً  يالوقت الذ حىت االرض،  ىما دون مستو  إىلكثر أكثر فأيكف عن شدها لالشرتاك يف مباراة فروسية ، مل 

خذ مكا�ا. وبينما كان أ" فنزلت عنه هبدوء و  يعليل عن هذا احلصان امللعون وسأبني لك كيف جيب أن تفز من الغضب : ان
� من عمرها : " ةر هي يف الثانية عشللقفز فوق واحدة من العقبات ، مسعت تلك البنية الصغرية تقول و  يهمز حصانه استعداداً 

 اهلي ، هال كسرت رقبة هذا الرجل ، ابن البغي ". 

بعض املال ، حني  إىل ياحتاج جند فإذاشديد االهتمام مبن حوله .  جانب ذلك ، كان يعرف كيف يكون رقيقاً  إىل     
 حلاجته.  ابتون سداً  علىيف وسعه االعتماد  فإنّ أهل بيته ،  إىليرجع مضطرا 

نه إ. آلخريناب مزدر�ً  نفوراً  ذا به يتحول فجأة فيصبح ابرداً إ مرحاً  ء من التناقض فبينما يكون ابمساً ينعم ، لقد كان فيه ش     
كان يف   فإذاهادائ ، مستغرقا يف عمل معني ، وفجأة ينفجر يف عمل عنيف .  ىكان يرُ ." ال نقول "مضطرب حىت زئبقي 
 من ذلك العذاب الشديد.  نفسه ، عاىن علىالسيطرة  إىلحاجة 

هذا كله ، رمبا كان ، احلصيلة احلتمية للعديد من الصدمات العنيفة اليت تعرض هلا يف اثناء حياته احلافلة  نّ إلنكرر ،      
وظن كل من  ابحلركة واحليوية الناشطة . والواقع ، أنه يف أثناء شوط من أشواط لعبة البولو يف هاواي سقط سقطة شديدة جداً 

نفسه ، وهز رأسه مث اتبع املباراة كأن شيئا مل يكن.  على رآه أنه ال بد قد أصيب من جرائها جبراح خطرية . لكنه وقف معتمداً 
آخر ما كان يذكره  إنّ وبعد ذلك بيومني ، بينما كان يقف قريبا من دفة خيته، التفت فجأة حنو زوجته وسأهلا عما حدث له . 

 اليومأثر هذا السقوط أنه قد أصيب ابرجتاج يف دماغه. ومنذ ذلك  علىمنت مهر له . وأكد أحد األطباء  علىهو سقوطه من 
بضع كؤوس كافية لذرف الدموع من عينيه وندبه ولنوحه  نّ إمل يبالغ يوما يف تناوله هلا .  مل يعد حيتمل شرب الكحول رغم أنه

 أ�م طفولته.  على
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 ية. اليومم بكل جديد يف حرب املدرعات دون أن يسقط من حسابه روتني اخلدمة كان ابتون دائم االهتما      

، ابعتباره أول ضابط احلق ابخلدمة يف   األوىلولعلنا نذكر أنه كان أول خبري امريكي يف هذا السالح أثناء احلرب العاملية      
أورواب . كان يعرف أكثر من أي أمريكي آخر كيف يقود  إىلة األمريكيكتيبة مدرعة خلقت من جانب احلملة العسكرية 

املدرعات ويصو�ا أو يصلحها ، وكيف ينظم وحدات املدرعات ويدرهبا ، وكيف يستخدمها يف ميدان القتال . ومنذ ذلك 
هذا السالح بقراءة الصحف والدور�ت املتخصصة  علىدخاهلا إال مستمر بكل التحسينات اليت مت اتص علىبح الوقت ، أص

 اليت يرسلها امللحقون العسكريون.  التقاريروبدراسة 

من الرجال أقل  ىكان القتل  ، وقد كتب يقول : " كلما كانت املعركة أقصر زمناً عليه كانت السرعة هي الفكرة املسيطرة       
ولكي تكون املعركة قصرية جيب أن تتقدم املدرعات بسرعة  .كانت الثقة واحلماسة عند اجلنود أعظم وأكرب  وابلتايلعددا، 

�ا جيب أن حتاول غري إوأن تتم قيادهتا بقوة وحيوية .  ودون هتور ... القوات املتحركة جيب أن تستخدم يف جمموعات هامة
 جماهبة اجملهول ".  علىاملمكن وأن جترؤ 

انية ، التابعة للجنرال من الفرقة املدرعة الث وضع حتت قيادة ابتون يف حصن بيننغ يشكل جزءاً  يكان اللواء الثاين الذ      
سكوت ، وقد كان يؤلف منها العنصر املقاتل ، أما ما بقي من الفرقة ، كما كان يقال ، فهو خمصص خلدمته تشارلز .ل.

جتاوزها  على أيضاً ضرب خطوط العدو يف نقاطه الضعيفة واخرتاقها ، أو  على ص. كان دور هذا اللواء مقصوراوتوفري حاجاته 
تدمري مراكز القيادة ومواقع االتصال ومستودعات التموين القائمة وراء اجلبهة من  يواحتوائها . يف هذه احلالة ويف تلك ، يبق

 القيام أبي رد حمتمل، هو اهلدف األول.  علىدرة أجل جتميد العدو وشل حركته وحرمانه من كل ق

نا، يعلكل ما جيب   فإنّ ن وقد قلدو� هذا املنصب ، صديقه من " امليزا أللن " ( اآل إىل 1940أيلول  20كتب ابتون يف       
 هو صنع حرب جيدة كثرية العصارة ). 

تطورت فيه القوة املدرعة  يفواج املتخرجني ابلقدر الذأختصاصيني أصحاب اخلربة وتضاعفت اال إىلازدادت احلاجة      
ايز�اور ، وهو . كان ابتون يفكر يف صديقه دوايت.د.خذت تستوعب دون انقطاع املزيد من اجلنود وختلق وحدات جديدةأو 

 أمريكا، دون أن يغادر األوىلء احلرب العاملية بست ترقيات ، ولكنه كان قد خدم يف سالح املدرعات أثنا أحدث منه عهداً 
حابني كما كان يتبادالن عاطفة ، عمل ايز�اور حتت قيادته خالل بضعة أشهر. كا� مت 1919وبعد عودته من فرنسا عام 



 إىلعميقا ابحلرفة العسكرية. وعندما علم ابتون أن ايز�اور قد عاد  تماماً كال منهما قد اكتشف عند اآلخر اه  عجاب ألنّ اإل
كولونيل   –مركزه يف سالح املشاة بصفته ليوتنان  علىالوال�ت املتحدة بعد أن عمل مع ماك أرثر يف الفيليبني ، وأنه قد حصل 

 الفرقة املدرعة الثانية.  إىلدرعة، وخباصة القوة امل إىليسأله تقدمي طلب لنقله  إليه (مقدم) يف حصن لويس ، واشنطن ، كتب 

 :1940ايلول  17رسالة ايز�اور ،      

أن أجد  ةرسالتك األخرية . اعرتف أين سعدت ابقرتاحك . وسيكون من دواعي الغبط علىعزيزي جورج ، شكرا لك      
ذا كان هناك أي إكل حال ،   علىيف سالح املدرعات وأكثر من ذلك أن أكون شريكا لك من جديد . و  أخرىنفسي مرة 

 ين مساند له مائة يف املائة. فإنّ هلذا املنصب ،  يحظ يل يف أن امس

 :1940ايز�اور ، أول تشرين أول  إىلرسالة      

الفرقتني املدرعتني اللتني نفكر جازمني يف تكوينهما يف كانون الثاين أو يف  ييبدو من احملتمل جدا أن تناط يب قيادة احد     
طلب منك، أن تكون رئيسا لألركان، وهذا ما أفضله، أو أن تكون أانتاج املدرعات . يف هذه احلال سشباط القادم يف ضوء 

ننا سنعرف كيف جند مكانينا إأنه ال يهم كيف سيتم اجتماعنا،  قول يل ما تفضله فالواقعأن ت وسعكقائدا لكتيبة . ويف 
 املناسبني . 

ء مطلقا، لكن يل ييف هذه األثناء ما هو خري من ذلك فخذه ألنين ال أستطيع أن أكون واثقا من ش عليكعرض  فإذا     
كل حال ، اذا رغبت   علىاخلدمة معا . أما يف الوقت احلاضر ، فليس يف لوائي ما يصلح لك . و  إىلملء األمل يف أن نوفق 
 اآلخر يف حرب طويلة دامية ... إىلمستعد ألن أطلبك حاال .. وابنتظار أن جيتمع أحد�  فأ�يف أن جترب حظك ، 

  :1940ول تشرين اثين ايز�اور ، أ إىلرسالة      

قدمي  يتقدمي الطلب ، فقل أنك جند علىأقدمت  السالح املدرع . فإذا إىلن أن أنقل لو كنت مكانك لطلبت منذ اآل     
ذ سيكون يف هذا السالح عشرة جنراالت جدد فأسرع إك سند ما .. استخدمه من أجل ذلك ذا كان لإيف السالح املدرع .. 

 وال ترتدد. 
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عدد كاف من العرابت للقيام بعرض مدرع. كان ابتون هادائ لكنه ظاهر  علىحصلت الفرقة  1941يف كانون الثاين      
له ظاهرة متاثلهم مع يف ذهن رجا يحققه بينما مير الرجال ابلقرب منه مث خرج واختلط ابلصفوف ليقو  ياالعتزاز ابلتنظيم الذ

 طالق. عليها إبما كانوا يرونه من أ�م وحدة من الطراز األول ويستحيل التغلب 

ن أكثر ما يدهشين يف وجهة نظري هو أن هذه العرابت األلف والثالمثائة قد تعاقبت دون أن حيدث عطل إكتب يقول "       
 . 1918جناز عام هذا اإلكان يف وسعنا أن حنقق مثل واحد. ومن املؤكد أنه ما  

رسم، وصنع ودفع مثنه من قبلي  يكريتنربجر رئيس األركان يف قيادة سكوت ، صورة لعلم فرقته " الذويلليس.د. إىلأرسل      
أبول مناورة يف ميدان حر مل يسبق أن  التايل اليومالقيام يف  عليه مثانية دوالرات من جييب " وأضاف يقول أنه جيب  ..أ� 

 التحقيق ما سيجري يف الغد ، لكن الثابت أن شيئا ما سيحدث ".  على يمن قبل . " لست أدر  جربوه

 علىمرسوم بتعيني ابتون برتبة ماجور جنرال ( لواء ) وقد صدق جملس الشيوخ  علىويف العاشر من نيسان ، وقع الرئيس      
نفسه ثبتت وزارة احلرب وأكدت قيادته  اليومن . ويف هذا نيسا 4ة املفعول ابتداء من أرىهذه الرتقية اليت جعلها الرئيس س

 للفرقة املدرعة الثانية بطريقة جازمة يف تلك املرة. 

 

  :1941أ�ر  15 كاليفورنيا نو ،  أرىالسيدة ويليام  ل . ويلس ، سان م إىلرسالة      

تربييت . وملا كنت أعلم ما تتمتعني به من  علىاألثر الرائع ملساعدتك  إىلن أن تتعريف يزة . يف وسعك اآلعميت سوزي العز      
جنمة جديدة  علىيل ملء الثقة أبنك ستبذلني جهودك كلها يف  صلواتك من أجل أن أحصل  فإنّ رب السماء ،  ىدلالنفوذ 

 وأن أفوز برتبة ليوتنان جنرال (فريق).

 أن تكون هذه املرة من أجل النجوم األربعة.  علىتابعي الصالة حتققت هذه األمنية ، كان يف وسعك أن ت فإذا     

 

 

 



  :1941حزيران ،  2كريتنربجر ،   إىلرسالة      

ألقيته أمام كل الفرقة الثانية املدرعة .. من احملتمل أن تكون واحدا  ينسخة من اخلطاب الذ إليكعزيزي كريت .. أرسل      
ية كافية ليتبني هلم أبن استهالل خطايب هو صورة حرفية للخطاب املوجه من قبل اترخيمن الرجال النادرين الذين ميلكون معرفة 

 ...  1796ربيع عام   إيطالياجيش  إىلبو�برت 

ك يف مالحظايت، هي وجوب استخدام املدرعات كأسلحة لذ ى، كما سرت  ةوتالحقين دون هواد علىإن الفكرة اليت تلح      
 خمصصة لقتل طري السمان ال لقتل اجلواميس. 

يع هائج من عند ابتون مها أعظم أمهية من أتثري الصدمة اليت يقار�ا بقط وفعاليتهانقول : أن حركة النار  أخرىوبتعبريات      
 النريان واجلواميس.

ملدرعة سيتجنب بعضها أن الفرق ا رأيي" أن عدو� احلقيقي ليس ابلضرورة فرقة مدرعة . ففي  ىأنه كان ير  أليس أيضاً و      
 من أن تعرض نفسها للصدام التام العنيف.  ىأي أقو  �ا قوية جداً إمكان ". بعضا قدر اإل

ويف وسط حزيران ، حتركت الفرقة ابجتاه " كامب فورست " ، تينسي ، يف سرية اتمة . أما الصحافيون فقد راحوا يطرحون      
 أمريكا�ا جواب إير ". " دهذه األداة الفائزة بكل هذا التقالنظر�ت واالفرتاضات الكثرية حول الطريقة اليت سيتم هبا استخدام 

 علىابسم " اجلحيم  اإلدارةتعميد هذه  إىلة عناية خاصة ، ابلدعاي يعىن ي. وقد ابدر ابتون ، الذاألملاينجيش البارز  على
ذلك  حىت نساين ها العقل اإلعجالت " ، ووصف تنظيمه هذا ابلقول أنه : " أعظم قوة ضاربة ميكن أن يكون قد تصور 

 ". اليوم

ء بليتز كريغ الصاعقة، ياخرتق الدفاعات " املعادية "، ابستخدامه مباد يكانت املناورات جناحا طيبا ابلنسبة لباتون الذ      
وقد انتهت املناورة قبل الساعة املقدرة هلا : لقد انطلق ابتون بقدر من السرعة جعل العمل كله  االستسالم . علىوأرغم عدوه 

 ني اللذين كا� قد قدرا لتنفيذه . اليوميف تسع ساعات بدال من  يجير 

بني  5ه الرقم نين أعطيإالرفيع " ، قال : "  العايلفة " وقد وصف ابتون من قبل اجلنرال سكوت بعد هذه املناورات ، بص     
وكفؤ جدا ، سريع يف اختاذ القرارات  الضباط الستني الذين أعرفهم شخصيا والذين هم من رتبته . فهذا قائد نشيط جداً 

 وحيوي يف التنفيذ ". 
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 هذه املرة يف لويز��.  يآب ، مجع ابتون ضباطه ليلقي أمامهم حماضرة متهيدية ملناورات قادمة ستجر  5ويف      

رجال الفرقة املدرعة الثانية سيجعلون منها قوة ال  فإنّ ا لعبتم دوركم كقادة ذإسبيل التلخيص واالختصار : "  علىقال      
 ". ل املناورة كما يف ميدان القتاتقاوم يف

ك نفسه أ�ل منها وحدات حديثة عصرية. لقد جع ية املدرعة وأول قائد هلا ، وهو الذاألمريكينه شافس ، خالق القوة إ     
 وجد أنه مصاب بسرطان عمومي وتويف يف شهر آب .  1941ابلعمل. ويف بداية صيف عام 

التخرج والرتقية . فاستلم مركز قيادته يف واحد آب واهتم  ديفرز ، رفيق ابتون يفهذا وقد عني مكانه اجلنرال جاكوب.ل.     
احملركات كثريا من اهتمامه، وكذلك  املدرعات . لقد أوىلخباصة سالح املدفعية ، وبصورة أخص الذاتية املخصصة ملساندة 

السالح املدرع ضباطا من الشبان النشيطني واهتم بنشر  إىلاخلطط ونظم التوقيف والتوصيل والتمرين ابلذخائر . واجتذب 
 أفكاره اجلديدة. 

، وهناك تبني أن اخلطط اليت وضعت للجزء األكرب ميادين املناورة يف كارولينا  إىلويف �اية تشرين األول ، قاد ابتون فرقته      
والثانية اللتني عملتا كمجموعة واحدة أمام االختبار الشديد. هذا  األوىلمن شهر تشرين الثاين قد وضعت الفرقتني املدرعتني 

 إىلطريقة تدعو التنسيق بينها ب ىوقد أحدث ابتون ورجاله ضجة كبرية يف األوساط ذات العالقة. فتمت قيادة الوحدات وجر 
احلريف للكلمة. ومما أدهش املراقبني خباصة ذلك الزخم الشديد  عجاب والدهشة وانطلقت الفرقة يف غري قيد وال حد ابملعىناإل
 علىاخلروج  حىت  –كل شيء له ما يربره   –رادة الغلبة . ومن أجل الغلبة إنوع من الكابوس عند ابتون وهو  إىلحتول  يالذ

 النصر.  علىذا مت احلصول إالقواعد والنظم فيما 

جنازات ابتون ملناورات فقد أتثر أتثرا شديدا إبمنت طائرة ليشهد املراحل النهائية من ا علىجاء من واشنطن  يأما مارشال الذ  
ن الفكر يف قضية مل تكن قد أولئك الذين كانوا ميعنو  على رادة الشجاعة كانت متيز حركاته وحتدث أتثريا كبرياً ن اإلإوسلوكه. 

يقاتل ؟ فكان  األمريكياملواطن  يت املتحدة احلرب ، فهل أن اجلندذا دخلت الوال�إ: أبداً صيغت من بعد  طرحت أو
 اجلواب واضحا جدا مع ابتون ". 

ن اعال�ت أ. كما وماليز�ت نفسه هونغ كونغ بريل هاربر والفيليبني ويف الوق الياابنيونيف شهر كانون األول ، هاجم      
 قد كرست انضواء الوال�ت املتحدة كامال فوق كل ميادين العمليات احلربية.   إيطالياو  أملانيااحلرب الصادرة عن 



  :1942نرال بريشنغ ، كانون الثاين اجل إىلرسالة      

فرقتني من السيارات املدرعة وفرقة اثلثة ميكانيكية . ومن  علىيفرتض أنه يشتمل  يقيادة اجليش املدرع  األول الذ سأتوىل     
 ابلسرعة البالغة مبكان ما أستطيع فيه أن أقاتل.  ىالبديهي أن تكون هلذا املركز أمهيته اخلاصة كما آمل أن أحظ

نا بطريق رائعة وهي ذات نوعية رفيعة جدا. ويف ظين أن قواتنا ، يف اجليش كله ، وبصورة خاصة يف يإلن جتهيزاتنا تصل إ     
مليت بني الضباط. ا عند� كثري من اخلشب ييبق جدا من املعرفة . ومن الطبيعي أن عاليةالسالح املدرع ، قد بلغت درجة 

ن يف األربعني، واعتقد أننا جيب أن يأخر بينهم رجاال يف الستني من أعمارهم هم أكثر شبااب وفتوة من كثريين  فإنّ ومع ذلك .. 
 حنتفظ خبدماهتم. 

 .  حصن بيننغ إىلنقل مركز قيادته العامة  يابتون ايعازا بقيادة اجليش املدرع األول الذ يبعد ذلك بيومني تلق     

 " أمراضها وطريقة معاجلتها.  اجلنراليةهذا وقد طلب من قسم املكتبة يف وزارة احلرب كتااب بعنوان : " حول      

 رأسها علىه مل يرتك الفرقة الثانية دون أن حيس أبسف حقيقي . فلو أنه بقي فإنّ ع ذلك الثابت أن ابتون كان سعيدا . وم     
ميدان القتال . لكنه ابعتباره قائدا جليش من جيوش القوات املسلحة فهو يف  إىللكان يف وسعه أن �مل بقيادهتا شخصيا 

" حيث يشغل الرجال فيها بصورة عامة بتحريك الوحدات الكبرية امللحقة أكثر من  العليامقابل ذلك ميثل جزءا من " القيادة 
 ميدان القتال.  إىل قيادة الرجال أبنفسهم إىلانصرافهم 

 : 1942كانون الثاين   22احلرب ،  ايز�اور ، فرقة التخطيطات ، وزارة إىلرسالة      

فرقة يف  علىاالهتمام ابحلصول  إىلاخلطط ، حيسن بكل أن تنصرف  إعدادزي ايك .. حينما تنتهي من مشكلة عزي     
 اجليش. 

 ىنين أر إلصاحل الفرقة املدرعة الثانية.  ة الطيبة اليت قمت هبايالدعا علىلك  يما قلت ، أعرب عن شكر ذ أقول لك إو      
 ، أ�ا مستعدة للقتال ، يف أي مكان ، ويف أي زمان.  متاماً بكل اخالص ، مثلك 

تومبسون ، رئيس ادوارد.ك. إىلابتون أن حيمي نفسه ويدافع عنها أمام الصحفيني ، فكتب  علىيف هذه األثناء كان      
.، : " لقد أتثرت خالص  التأثر مبا تبديه من االهتمام والرعاية 1942شباط  10التحرير املعاون جمللة " اليف ماغزين " يف 
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ال تنشر مقالة أبكل حرارة  أمتىن. يف ضوء ذلك ، سايب حنو شخصي وبكل  املواقف الكرمية اليت اختذهتا صحيفتك الكبرية حل
 :  التالية السيد فيلد وذلك لألسباب 

صورة  علىء العابر أرىلقنين قد أظهر يف نظر اإنعها يل هي صورة صحيحة متامًا . اليت ص الصورة" أوًال ، أ� ال أظن أبن 
مخسني عاما من الشتائم قد كثفت يف بضع  ، كل ذلك ألنّ  اليوم حىت ، الرجل األكثر ابتذاال وخشونة محلته األرض أأسو 

 . "صفحات

أي عالمة  حقاً فيه  أرىورثته عن أساليف ذلك ألين ال  يالثراء النسيب الذ إىلاليت تشري كل التلميحات   دائماً " لقد رفضت 
 . "لياقات خاصة على

للوصول  –بفضل اجلنرال ديفرز ، فيما يتعلق يب  –ن مستقبل ضابط أصاب ما يكفيه من حسن الطالع إ" وأخريا أقول لك ، 
نه ال ابلرأي قراأنه عنه رؤساؤه و ميكن أن يكوّ  يحة ، يتعلق يف األساس ابلرأي الذمركز القائد العام جليش يف القوات املسل إىل

مصنوعة يف وقت غري مناسب ، ميكن أن تسيء   ظت يف الغالب أن كل دعاوة مبالغ فيها ، أونين قد الحإالعام . والواقع ، 
ا واملوحي عليهن هو الباعث الظن أبنه من احملتمل كثريا أن يكو  إىلالناس مييلون  حياة الضابط العسكرية ذلك ألنّ  إىلكثريا 
 . "لناس هو ما قلته لكنت وأ� نعلم أن هذا ليس هو الواقع ، لكن ما سيفكر فيه اأهبا. 

يدا أنين نفقت كثريا من الوقت واملال لتجميع عناصر هذا املوضع . من أجل ذلك أشعر جأ" أ� أعلم أن صحيفتك قد      
حتديد  علىمنا أطلب يف احلقيقة حظوة كبرية وفضال غري قليل . ويف كل حال ، احرص إاالمتناع عن نشره  إليكحني أطلب 

ال مقابل إاجراء املقابلة  على� مل أوافق ال يكتب أي مقالة ، وأأ إيلّ ت من السيد فيلد حني جاء ليجتمع ما يلي : لقد طلب
أن أكرر  على غماً ر بعيد. ويف هذا األثناء أجدين م دح إىلشرط جازم هو أن شيئا لن ينشر دون موافقيت ، وهو عهد وفيتم به 

مصدر هدم حلرفيت  أيضاً لك بكل أمانة أبن نشر هذه املقالة ، لن يكون فقط عامال غري مساعد يل ، بل ميكن أن يكون 
 . "العسكرية واعدام جلهود بذلت ألكثر من ثالثني عاما

الناس سيجدون ما  فإنّ سلحة إىل ميدان القتال بنجاح ، قوات مذا كتب يل ، فيما بعد ، أن أقود إ، كل حال   على" و 
كان يف أثناء حيايت . يف هذه احلالة ميكن أن يستخدم للنشر نص منقح ملقالة السيد فيلد.   يجيتذهبم إىل االهتمام ابلرجل الذ

 ، وكذلك عدداً املايلضعي يف املائة من الشتائم ، وكل ما له صلة بو  90من أجل ذلك ، أعدت قراءة املخطوطة ، وشطبت 



ن هذه احلكاية، كغريها من احلكا�ت إي السهرات . من حاالت اليت منها كومة السماد احليواين اليت ألقيت يف أثناء احد
، ألسباب ال أعلمها ، وأ� عنها غريب  إيلّ الكثرية املوجود يف املقالة ، هي أسطورة قدمية منتشرة يف أوساط اجليش قد نسبت 

 مة ". غربة ات

، أبن مقالة طويلة  أيضاً ديفرز مث مل تنشر املقالة . كما أن ديفرز نفسه ، قد قدر  إىلأرسل ابتون نسخة من هذه الرسالة      
 يف اتمي كانت كافية يف هذا اخلصوص.  ، أبن مذكرة ظهرت حديثاً  ىابتون ، مضيفا من  �حية أخر  إىلء ي" قد تسيف " اليف

، لكن ليس  يل لقباً  إنّ  ،ء عظيمين ترقييت املغرية ، ال تصب يف شإفلويد ابركس يقول : "  إىلمث كتب بعد ذلك بقليل      
 يل أي عمل". 

 ابركس أن تكون هلذا املركز أمهيته فيما بعد.  على والواقع أنه أصبح وقفاً      

فعل ذلك معه ،  إىلمل جيرؤ أحد  يرومل ، وهو الذ ابملاريشالنزال اهلزمية إنين أرغب خباصة يف إ: "  مث اتبع يقول     
أ� ال أقول هذا الكالم بدافع من الغرور على ذلك. وسأخرج من احملاولة بربح عظيم فيما اذا جنحت وأ� مقتنع بقدريت 

نزال اهلزمية به . بينما اعتقد إرادة احلقيقية يف الرجال الذين �زلوه مل ميلك اإل من أبن أ�ً  والتفاخر ، بل ألنين أعتقد خملصاً 
 شخصيا أبن اجليش املدرع األول .. سيقاتل كما يقاتل مارد من اجلن ". 

  :1942شباك ،  18رن ، لويز�� ، املاجور جنرال عمر براديل ، الفرقة الثامنة والعشرون كامب كليبو  إىلرسالة       

  من الناس فيه من احلرارة ومن االستعداد للتعاون كما أن أقول لك أبنين مل ألتق انسا�ً  على عزيزي عمر ... كنت حريصاً      
 حصن بيننغ ". يف " كنت معي أنت حني عملنا معاً 

  :1942شباط  20ايز�اور ،  إىلرسالة      

جريتها معك ، أمتع ما أجريته من احملاداثت كلها يف واشنطن . ولذلك سببان فيما أي أيك ، لقد كانت احملادثة اليت عزيز      
 كبرياً   وراً ، متنحين شع يقينك الثابت وكفاءاتك الكبرية ، اليت أعرفها جيداً  نّ إأنك واحد من أقدم أصدقائي ، مث  أظن : أوال ،

حنو  على( قائد فرقة العمليات ، اليت كانت تعمل  حالياً تشغله  يمبا عرفت من املركز الذ نين سعيد جداً إابلثقة يف املستقبل . 
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" هم وأ� أرديهم وأسقطهمما كمكتب للجنرال مارشال ) وأ� مقتنع أبن يف وسعنا النيل من هؤالء اهلجماء بفضل جهودك " مسّ 
 املخلص لك ...

  :1942شباط  25ايز�اور ،  إىلة رسال     

ن معضليت الوحيدة هي أن أجد الوسيلة اليت أضعك هبا إلك ،  ال تعرتضين أية صعوبة يف تسمية اهلجناء ( ذوي العالقة )     
 ة. علىيف موضع تستطيع معه أن تعمل بصورة ف

لن كريغ وهو يفكر يف رفاق املدرعات القدماء ممن حياول مساعدهتم ما إىل، بني وقت وآخر ،  أيضاً وكان ابتون يكتب      
 اخلدمة.  إىلللعودة 

، أن القدماء  الذين عرفوا رائحة البارود وجرحوا هم أعظم قيمة للجيش من أولئك الفتيان الذين مل  " أقدر شخصياً      
 التفكري لسنا غري أقلية ضئيلة ...".  يستوعب النظام محيتهم . والظاهر أننا حنن الذين نفكر هذا الطراز من

حبيث ال يصلح  كبرياً   ه املتقدمة كانت تقلقه . وكان يف بعض األوقات خيامره اخلوف من أن يعترب شيخاً والواقع أن سنّ      
 ظهار حيويته ونشاطه يف العمل ، فيستهلك نفسه كما مل يفعل حىتإملسؤولني . ولذلك فهو ال يكف عن للقتال يف نظر ا

 ذلك  الوقت من أجل أن يثبت ألقرانه ورؤسائه خباصة أنه ما يزال ميلك احليوية الضرورية ملمارسة القيادة يف القتال بنجاح. 

 واحد من أصدقائه يف وزارة احلرب يقول :  إىلمركز جديد فكتب  إىلابالنتقال  ابتون أمراً  ىبعد ذلك بقليل ، تلق     

ذا كان يف إ نه ليسعدين جداً إيف منطقة صحراوية وقيادته ... و  القتال علىقامة معسكر للتدريب " لقد عينت منذ قليل إل     
 كل الواثئق وامللفات واملعلومات اليت تستطيع أن متلكها حول القتال يف منطقة صحراوية ، حىت  إىلوسعك أن ترسل 

 ...  الشماليةفريقيا ة يف املناطق الصحراوية إلوف املوجودنين راغب يف حتقيق كل الظر إتثري اهتمامي .  التفصيالت الدقيقة جداً 

 " الرجاء أن تغفر يل جفاف اللهجة يف هذه الرسالة ، سنحاول تصحيح ما ورد فيها حني نلتقي يف املرة القادمة ".      

 

 



 الفصل الثالث

 التدريب يف الصحـــراء

_______________ 

 

 كاليفورنياالقاعدة اجلوية مارتش فيـلد ابلقرب من ريفرسايد يف   إىل آذار غادر ابتون حصن بيننغ بطريق اجلو متجهاً  4يف      
يف منطقة موحشة واسعة سعة والية  األرض علىو أناء أ�م ثالثة جتولوا ابلطائرة يرافقه بعض الضباط من أركان حربه. ويف أث

زو� . ير ونيفادا واأل كاليفورنياعقب ، وكانت تغطي قطاعات من األراضي التابعة لكل من   على ساً بنسلفانيا ونقبوا فيها رأ
للحكومة كما أ�ا  ما أكثر األراضي فكانت ملكاً أ.  متاماً ناك ماء ، بكميات كافية ومالئما . كان ه فكان االنطباع جيداً 

 يذكر.  حياً  من السكان ، واجلدير ابلذكر أن ابتون وضباطه مل يواجهوا خالل ز�رهتم كلها كائناً  خالية عملياً 

ء ، كانت من الكرب واالتساع يجدا . فاملنطقة ابعتبارها موحشة وبعيدة عن كل ش أما فيما يتعلق بباتون فقد كان سعيداً      
ة ، فيه كثبان من الرمال ، وصخور، وممرات متنوع بصورة غري عادي حبيث ميكن القيام فيها بكل مناذج املعارك . امليدان

قد كانت مهمة جدا، ، وبقا� حبريات ماحلة ، وقليل من الظل ، مث نبااتت متفرقة . أما تنوعات احلرارة وتغرياهتا فيها فمرتاكمة
عواصف الرملية واألعاصري فيها كثرية . وكان يف أثناء الليل . ال الصفرربعني درجة يف أثناء النهار وتكون دون فهي تتجاوز األ

 الواقع.  إىللتضريس الرجال وتدريبهم يف ظروف وشروط أقرب ما تكون  املثايلهذا امليدان هو املكان  أبنّ  ابتون مقتنعاً 

يف اخليمة، دون كهرابء ،  الرجال أن يعيشوا علىمن األهواء أو أي نوع من انواع الرفاه والراحة . ف ىهو  يوقد قرر رفض أ     
دارة فيجب أن تكون يف أقل حدود ممكنة، أكواخ ه حارة . أما األبنية املخصصة لإلة ، بل دون تدفئة أو مياألسرّ طية لغودون أ

 قشرة من القار.  عليهخشبية مغطاة بورق 

لتطوير املواصالت احلديدية وأقام يف امليدان نفسه شبكة كاملة من االتصاالت  نظم ابلتعاون مع رجال اهلندسة بر�جماً كما       
 ألن ابتون مل يكن يريد نساء يف املركز.  عليهادون االستعانة ابلعامالت 
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 :1942آذار  13ديفرز ،  إىلرسالة      

ة هي تلك اليت جندها املناخ والظروف اجلغرافي واقع أنّ  إىل ابإلضافةة للتدريب،  هذا االمتيازات الرائعتتوفر يف املنطقة كل "     
 . "حيرتق فيه أعرف أن االرتفاعات فيه غري موجودة وحيث ال يفتقد االنسان مكا�ً  ي�ا املكان الوحيد الذإيف ليبيا ، 

  :1942آذار ،  17ولك ، لويز�� ، املاجور جنرال ألفان ج . جيلم ، اجليش املدرع الثاين ، كامب ي إىلرسالة      

 منطقة التدريب هي أمجل ما رأيت يف حيـايت ....     

األقل ، حول أواسط الشهر القادم . قد  علىين آلمل أن ننطلق ابلعمل، جزئيا إيف هذا االسبوع و  ها ضباطاً يإلحنن نرسل      
الغرض املطلوب ... اجلميع ، ضباطا وجنودا،  إىلأكون شديد التفاؤل ، لكنين يف كل حال ، سأبذل وسعي للتوصل 

نا يإلخل ... أقرب حمطة إ، واملخازن  يسيقيمون يف اخليام . أما االبنية الثابته فستكون فقط للمطابخ ، واحلمامات ، والناد
اء حيث يوجد ما يكفي من بعد ثالثني كيلو مرت تربطنا هبا طريق جيدة ، وتوجد يف املنطقة ثالثة مواقع مزودة ابمل علىجودة مو 

 يواء الفرق املخصصة للتدريب . املكان إل

 حق حني قلت يل : أن هذا عمل مهم جدا وسأعمل وسعي للنجاح يف حتقيقه ... علىأعتقد أنك كنت      

  :1942نيسان  11ديفرز ،  ىلإرسالة      

 وال خيلو ربعند الساعة اخلامسة . كل شيء مغ وصلت أمس آخر وحدات اخلدمة أما أول وحدات املشاة فقد حلقت بنا     
 ، لكن الواقع أن النجاح ظاهرة تلفت النظر.  ىمن شيء من الفوض

توزيع املعلبات   علىالقتصار نين أفكر يف اإوان االبتداء. أول مسرية يف الصحراء ... لقد آن يف األسبوع القادم سنقوم أب     
تسجيل النتائج احلاصلة ابنتباه شديد عند كل فرد. وستكون لدينا فكرة  علىعاشة للجنود وكذلك املاء مث أقصر نشاطي إك

 أن يستوعبه يف مادة الطبخ يف الصحراء.  األمريكيبداع ا يستطيع اإلعمّ 

ا كان يتخذ اشكاال كثرية . أحده ن فرن ابتون ، كما مساه الرجال، يستطيع أنإكتشف رجاله بسرعة أول حيلة له ، وقد ا      
يف الرمال  ييقادها عند الطهو. وآخر يتألف من ثقب عادحبصوات صغرية ومشبعة ابلبنزين إل لبة حمفوظات مملوءةعبارة عن ع

عاشة . ففي منطقة ال يوجد فيها غصني واحد، يبدو فرن الصحراء شيئا  عاله معلبات اإلأمملوء ابلبنزين ميكن أن تسخن يف 



النشر . وكما هو  طلقتها يف قطاعات واسعة منأية هذه األحداث و اجملالت االسبوعكامال ومفيدا . وقد غطت الصحف و 
 للناس.  ىكل ما كان يتعلق بباتون يكون ظاهر اللون ويستحق أن يرو   فإنّ ، دائماً الشأن 

ه اسم " البالد اليت نسيها هللا " واقرتحوا يعلمركز التدريب فقد عمدوا املكان أبن أطلقوا  إىلأما أوائل اجلنود الذين وصلوا      
اهلنود . ومنذ وصول ابتون تغري موقفهم. كان الفصيل السابق قد أقام مركز قيادته يف فندق من  إىلأن تعاد هذه االراضي 

كان  ر انت هيئة األر القاعدة بني جنوده . وعند هبوط الليل كمدينة انديو الصغرية ، لكن ابتون ، منذ وصوله ، أقام يف معسك
شيع أنه مريض . والواقع أنه قد بقي فيه ليؤمن أم يبق يف الفندق غري ضابط واحد، كلها قد غادرت مكان اقامتها، فل

 االتصال ابخلارج. 

  :1942نيسان  4سالة من أيز�اور ، ر      

العمل الشاق ( يف واشنطن ) مما سيسمح يل دون ريب بقضاء بعض الوقت معكم . وابنتظار ترك هذا أين قد فإنّ وأخريا،      
 هلذه احلرب السخيفة.   )2(أن حيدث ذلك ، سيكون عندك من الوقت ما تصبح به " جاك األسود "

 :1942نيسان  13ايز�اور ،  إىلرسالة      

 هي نفسها فيما يتعلق مبتعة االلتقاء مرة اثنية.  ين مشاعر إ     

.. أبنه أشبه بكارثة  شخصياً  أرىين فإنّ ،  احلايللرغبتك يف ترك عملك  متاماً دراكي إذ أقول لك هذا ، وابلرغم من إ     
جاك األسود "هلذه احلرب معك من أن أكون " إيلّ  ليس أحبّ  فإنّه�نية ، ابلغ األ وابعتباريوطنية. ومهما يكن األمر ، 

 بصفيت معاو� لك. 

لن  ن أحداً إبعد وصويل أبربعة أ�م. يف الصحراء منذ الغد، أي  األوىلين أقوم خبرجيت فإنّ ولكي أثبت أنين أعمل بسرعة،      
 يستطيع القول أبنين تركت التني الشوكي ينبت حتت قدمي أو حتت كرسي. 

 

 

                                                            
 ) ت.  د.  ن(  األولي العالمیة الحرب خالل بیرشنغ للجنرال أعطي قبل-2
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  :1942نيسان  24ل جون ب . موريف ، الكولوني إىلرسالة      

خلارج . وهذا يعين أن كل واحد منها وقضاء الليل معها يف اأستعد للحاق ب نينإأربعة أراتل يف الصحراء ،  اليوملنا      
وأننا ال  ا هنا غري مخسة عشر يوماً ينعلميض  ملاألقل مسرية يف الصحراء رغم أنه  علىالوحدات تكون قد حققت ظهر غد 

 ن غري مبان مؤقتة. اآل حىت نشغل 

 :ابركس إىلرسالة      

أبن  أرىحينما أتيت ساعة القتال ، آمل أن تتذكر أبنين قدت قوات مسلحة يف املناورات ، وأنين ، دون تواضع كاذب ،      
 ن مل يكن أكثر ) امتداد النجاح ألي ضابط كبري آخر يف جيشنا ورمبا يف العامل كله. إاألقل (  علىقياديت هلا بنجاح امتد 

 :1942أ�ر  2ماك لري ،  إىلرسالة من ابتون      

. يف األوساط املدنية ، كما يف أوساط اجليش أننا سنربح هذه احلرب بفضل ما منلكه من العتاد. ويف متاماً اجلميع مقتنعون      
رد� أ فإذاجاعتنا. شيء من احلق ، فأ� أعتقد أننا سنربح احلرب بفضل دمنا، وتضحياتنا ، وش ىأنه ليس يف هذه الدعو  رأيي

نه جيب أن نكون ابلغي االعتزاز إوسنا ، حد ممكن روح الفريق يف نف ىأقص إىلنا أن نطور يعلأن يكون لنا حماربون ، ف
لنا أن منوت بعيون مفتوحة، مما سيكون  ابلوحدة اليت نعمل فيها هذا ليتسىن أيضاً واالفتخار ال ببالد� وحسب أو أبنفسنا بل 

 مصري الكثريين من بيننا. 

كان  الرومانيون حيملون عالمات مميزة ، وكذلك الغالبون. لكن هذه املمارسة مل تلبث أن اختفت يف بداية القرون       
أثر خطأ وقع  علىد الثالث أمره وهزم من قبل ريتشار  علىفنشأ عنها اختالط كبري . والواقع أن وورويك ، قد غلب  يالوسط

 ابلعناية هو إليه ادولف فن القتال، كان أول ما انصرف  –يف التماثل مع شعارات نبالته ورموزها. وعندما جدد غوستاف 
 إىلمونتغمري ، واخلضراء  إىلتزويد كل كتيبة من كتائبه براية ملونة من أجل أن يعرف كل فريق أن الرا�ت الصفراء تنتمي 

ال خللق قوة معنوية هلذه الوحدة اجلديدة منذ إعطاه بزة مميزة ال لشيء أوعندما نظم �بوليون حرس الشباب خل . إ ..هيبورن
 انطالقها. 

 هذا الوقت عليكضعت أ، وأرجوك أن تغفر يل أين التاريخمثال مستخرجة من كثر أبأأكثر فضجرك أد أن يأر نين ال إ     
 اجلنرال أبن هذه املسألة ذات أمهية خاصة ابلنسبة النتصار� النهائي.  يخالص ، � سيدإطويل الثمني ، لكنين أعتقد، بكل ال



  :1942أ�ر  11مالن كريغ ،  إىلرسالة      

 حىت كانت حيايت هنا مثرية جدا، وملرة وحيدة، قمت بقدر من العمل التكتيكي يف حدود ما كنت أرغب يف القيام به،       
 جرينا ثالثة عشر مترينا بعضها استمر ليلتني يف الصحراء. أوقد  نا هنا ثالثة وعشرون يوماً يعلن مضت اآل

هي معضلة الضباط الشباب الذين مل يكسبوا ما يكفي من التجربة ليثقوا أبنفسهم. هذه املعضلة جيب  ىن معضلتنا الكرب إ     
زهم جيب أن حيملهم موجه ضد اعجا أن االستخدام النشيط حلذاء ملمع جيداً  أرىأن تكون هي نفسها يف كل مكان، لكنين 

 مؤخراهتم.  علىفعل شيء غري البقاء جالسني  على

يف أبنه اذا حدث ذلك ستبذل وسعك ألكون  قدر جيداً أمكان ما وأين نبدأ فيه بقتل �س يف  يلقد جاء الوقت الذ     
ارنبا  رومل، فقد أخذت اقتل يف كل يوم املاريشالحلساب  اليد علىما فيما يتعلق بقصة احلفاظ أعداد القائمني هبذه العملية. 
أنين كنت  على –وجيب أن يقال أنه كان بفعل احلظ  –بعد تسعني قدما  علىصبته أحدمها أأو اثنني بطلقات املسدس، 
 بصورة عامة حسن الطالع. 

 

 :1942أ�ر  16روبنسون ، نيويورك  كالك  إىلرسالة      

عن شهريت  عرف شيئاً أأن  أبداً نت ، ما كان يف وسعي أ. فلوال إيلرسلتها أمقتطفات الصحف اليت  علىشكرا جزيال      
 الظاهرة.

حصن نوكس  إىلن يشهد مناورة للفرقة املدرعة الثانية. مث ارتد أحيث ينتظر  حصن بيننغ إىلويف حزيران انتقل ابتون      
 لفة. وواشنطن للقيام مبحاداثت خمت

املستقبل  ينباء ، أن كالرك وايز�اور جيب أن يصبحا قائدل : يبدو من خالل ما يرتدد من األصديق له يقو  إىلكتب       
 الكبريين. 

غزوة أورواب . أما ابتون ، من جهته، فقد حلق ابنديو مرة  ،ا فيها، يف الظاهرانكلرتا ليعدّ  إىلوالواقع أن الرجلني قد ذهبا      
 ومبركزه التدرييب.  أخرى
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. فانطلق سريعا وقدم التايل اليومواشنطن صباح  إىلحزيران أمرا ابلذهاب  21يف  يتلق حىت مث مل يكد يستقر به املقام ،      
 رئيس أركان اجليش ، اجلنرال مارشال.  إىلنفسه منذ وصوله 

ء للقوات الربيطانية يف ليبيا، كان رومل قد قام هبجوم يف يوهناك علم أن استدعاءه قد مت بسبب الوضع السيء املفاج     
حماداثته مع الرئيس  يمصر. وكان ونستون تشرشل يف واشنطن جير  إىلالتتابع  علىأ�ر، ومنذ أوائل حزيران دفع الربيطانيني 

. وهنا اقرتح مارشال املقاومة اإلنكليزية يف الشرق األدىن إىلاألنباء بسقوط طربق املدينة اليت طاملا رمزت  زفلت حينما جاءترو 
 ابتون.  إىليالء قيادهتا إملساعدة الربيطانيني وهو يعتزم  فرقة مدرعة إرسال

العملية . وبعد دراسة  إعدادأجل التابعة للجيش من كلية الدفاع   إىلالضرورية أرسله  وبعد أن أعطاه كل املعلومات     
 فرقتني ال فرقة واحدة.  إرسالأنه حيسن هبم  –اجلنرال مارشال  وأبلغ تقديره –املوضوع أب�م قليلة قدر ابتون 

ة لن تستطيع التدخل يف املعركة قبل األمريكيمارشال حبساابهتم اخلاصة أن القوات  اريبعض مستش ىوفوق هذا كله ، رأ     
بديل  . فاقرتحوا كحلّ احلاليةخراج الربيطانيني من ورطتهم ن الثاين. وهو توقيت متأخر جدا إلتشري حىت األول بل  شهر تشرين

من جانب  أيضاً موافقة مارشال، قد قبل  علىحصل  يالذ املباشر لثالمثائة مدرعة ومائة مدفع هاوتزر. هذا احللّ  رسالاإل
 تشرشل. 

فرقتني  إرسالاقرتاحه  لغاء مهمته اقتنع أبنّ إ إىلابألسباب اليت دعت  انديو. وملا مل حييطوه علماً  إىلارتد ابتون  أخرىمرة      
أن فتح قلبه لصديقه فلويد ابركس من أركان القوات الربية. وملا أكد له  إىلبه األمر  ىجعل مارشال يغري رأيه. فانته يهو الذ

 أنه مل يكن شيء من ذلك أصر ابتون قائال:  علىهذا األخري 

يف وسعك أن تقول لكل فرد  فإنّ أثري املوضوع من جديد  فإذانين مل أفقد كل فرصي. إبتلقي رسالتك و  اً نين سعيد جدإ"      
 ذلك".  علىء، يف أي مكان ، ويف أي زمان، مهما تكن النتائج املرتتبة يشأبنين متطوع لعمل أي 

من قبل رؤسائه  إليه وضعه موضع االعتبار يف املستقبل بقبول كل املهمات اليت قد توكل  علىحرص  وهنا أخذ درساً      
 وااللتزام هلا بدقة اتمة. 

يقاع إمنتظرة . صرح يقول : لقد تسارع  ديفرز بصورة غري إليه حزيران انفعل ابتون انفعاال شديدا أبنباء محلها  11ويف      
ما  إىلجيش مدرع  إرسالكانت تويل ، جبدية اتمة ، فكرة   وزارة احلرب فإنّ التأكيد  علىاحلوادث ، وملا كان ابتون يعرف ذلك 



الصحراء هيئة  إىلجيب أن تنتدب فيه  يوراء البحار يف أيلول أو تشرين األول . واملعضلة الوحيدة القائمة هي تعيني الوقت الذ
 التابعة لباتون. أركان جديدة حتل حمل اهليئة 

 :1942متوز  14ديفرز ،  إىلرسالة      

اختيارك يل .  علىرسالتك . أشكرك  ىما وراء البحار قبل أن أتلق إىلجيش مدرع  إرسالء حول يكنت أجهل كل ش      
 . يّ علشكرا ، ففي وسعك أن تعتمد 

 عليه . وهنا كان يهإلقال : أنه من احملتمل جدا أن يكون يف أمس احلاجة ، ايز�اور من لندن إليه وبعد أسبوع واحد كتب      
هو يف الوقت ذاته أكثر أقدمية وكفاءة منه هو نفسه . كان ، كما قال له ايز�اور يف  تردده يف أن يطلب واحداً  علىأن يتغلب 

معارك يف  يوجب أن جتر  فإذاالقائد يف أثناء املعركة.  عليه التحقيق ما جيب أن يكون  علىالغالب الكثري ، ميثل يف نظره 
يريده، حيث يكون الوضع ابلغ التعقيد والصعوبة. مث  يابتون هو الشخص الذ نّ فإميدان مسؤوليته ، بني تشكيالت كبرية ، 

ذلك أنين أ� وأنت  إىلمبناسبة ترقيته األخرية ، " يضاف  إليه التهاين اليت أرسلها  علىابتون  إىلرسالته بتوجيه الشكر  يأ�
 جنمة اضافية منذ وقت طويل. مع خالص الود".  علىنعلم وجوب حصولك 

عدد من الفرق  رسالفلويد ابركس أخبارا جيدة. كان ماك نري ، بعد أن وضع خطته إل إليه بعد ذلك أب�م قليلة نقل      
ن ابتون سيكون ما وراء البحار، قد اختار ابتون لقيادة تلك الواردة يف رأس الالئحة، هكذا يكون ابركس مقتنعا أب إىلاملدرعة 

 ة اليت ستغادر البالد. األمريكيمن القوات  األوىلله شرف قيادة اجملموعة 

زوجته، بياتريس ، اليت كانت تقيم يف  إىلمتوز ، أرسل ابتون ضابطا من أركان حربه حيمل رسالة  30،  التايل اليومويف      
واشنطن واالستعداد للقيام جبولة تفتيشية فيما وراء البحار. من احملتمل  إىلابلسفر  مراً أ: " عزيزيت ب . تلقيت منذ قليل  انديو

 ميدان احلرب ... أحبك ".  إىلهنا قبل الذهاب  إىلأن أغيب أسبوعني أو ثالثة ، لكنين سأعود 

 ــا. إليهلكن الواقع أنه مل يعد      
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 البــاب الثـاين

 

 

 الشماليةأفريقيـا 
 

 ال أعرف فإينّ حينمـا أفكـر يف ضخامة مهمـيت وأدرك حقيقـة نفسـي ، أشعر ابإلرتباك ، لكنين ، عند التأمل ، فيمن مياثلين ؟ 
 . أبداً أحدا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصـل الرابع

 عمليــة " الشعــلة "

............................................... 

 

جانب  إىلواشنطن يف الثالثني من متوز ألن روزفلت قد قرر االنطالق يف بعث عسكري كبري  إىل يكان ابتون قد استدع      
 أنه أساسي جدا.  إىلالربيطانيني . وكان دوره يف هذه القضية يشري 

الشمالية يف مكانني بعد أن ُعّمدت الغزوة إبسم " عملية الشعلة " . أما القوة  الشماليةقيا هذا وقد تقرر القيام بغزو أفري     
كية ا تنطلق من انكلرتا وهتبط يف الرب من البحر األبيض املتوسط .. بينما ، القوة الغربية ، وهي أمري فإ�ّ مريكـية األ –ية اإلنكليز 

 الغريب. هذه القوة هي اليت تقرر أن يقودها ابتون.  ئالشاط على، فيجب أن جتتاز احمليط األطلنطي مث هتبط  ةحبت

،  يبدوائر مارشال ، ترافقه هيئة صغرية من األركان هم غ كان هذا األخري قد أقام يف واشنطن حيث احلق بصورة مؤقيت      
كبوا يدرسون اخلطط التمهيدية ويتكيفون للمعضالت اليت أبعض املكاتب و اعطاؤهم  المبري ، كونكالن ، وموللر . وقد مت

 تطرحها العملية اليت يتعرضون لدراستها. 

ما   عدادمن الوقت إل كانت الفرتة املقررة لتنفيذ هذه العملية هي شهر أيلول أو شهر تشرين األول وقد بقي قليل جداً       
لندن ليناقش العملية مع ايز�اور  إىليفاد ابتون إتعقيدا وصعوبة. وهنا قرر مارشال كان يعلن عن أنه احلملة العسكرية األكثر 

 وليتفق معه، مما ييسر خطوات التخطيط من بعد. 

 آب.  5وملا كان ابتون قد قام هبذه املهمة يف وقت سابق ، فقد فتح صحيفة مذكرات لنفسه ، صحيفة ابتون ،      
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طائرة ضخمة  علىلندن . ويف هذا الصباح أقلعت من واشنطن  إىلأنين سأرحل  إىلنبهت أمس يف متام الساعة السادسة      
احلرب ، وكلهم كانوا يتحدثون عن صيد البحر أو الرب . وهو  إىلنوا متجهني من ذوات احملركات األربعة ... كل املسافرين كا

 جدا.  يعاد

 آب.  6صحيفة ،      

، ما دام  حسن جداً  أيضاً جيدا .. واستيقظت مع الفجر ، حنن نطري فوق الغيوم. وهذا  منت اجلزء األكرب من الليل نوماً      
 .  كالريدجقمت يف فندق  ألندن. و  إىلذا تعرضنا هلجوم جوي . مث وصلنا إلغيوم ستسمح لنا ابالختباء فيها أن هذه ا

 .  آب 11صحيفة ،      

 ذلك.  علىوأ� مصر  حايلأكثر الضباط هنا من  املتعاطفني مع الربيطانيني ، يدخل فيهم أيك نفسه ... لكن هذا ليس      

 :1942آب  11بياتريس ،  إىلرسالة      

( مسرسيب ) ،  يكا  يهو الكند –وهذا أمر ال يتحقق يف الغالب  –سيارة خاصة يب  علىسائق سياريت ، حينما أحصل      
جنرال ( فريق ) . واين ألعرتف ابرتباكي الشديد حني أراها خترج من السيارة لتفتح يل ابهبا ...   –فتاة آنسة والدها هو ليثنان 

 املدافع املضادة للطائرات أو يف وحدات ابلو�ت احلاجز اجلوي.  بطار�تريات يعملن يف كما توجد يف الوقت نفسه نساء كث

هم  سيارات التاكسي ، وقليلون جداً  هي السيارات ، وكلها عسكرية ، وقليلة جداً  ، قليلة جداً  ةتشبه لندن مدينة ميت     
ضاءة يف أثناء الليل . مساء أول أمس ، تناولت طعام العشاء مع أيك مث افرتقنا عند إلذين يضطربون يف الشوارع ... ال الناس ا

القدمني ، وكان من احملتمل أن  على اجتياز الطريق مشياً  علىسيارة اتكسي واحدة ، فأرغمت  علىالواحدة صباحًا . مل اقع 
 هنا.  إىلمحلين  شرطي علىأسري أكثر فأكثر لو مل أقع 

ذا كان يف انكلرتا فتيات مجيالت فقد وجب أن يكن قد منت كلهن ... الباقيات قبيحات جدا .. كم هي إكلنا نظن أنه       
 غليظة هذه الكعوب. 



 كيماو�ً   اً به املرء هنا . القهوة مركبة تركيب من اجلوارب بثالثني دوالرا ، ال شيء آخر ميكن أن يشرتِ  اشرتيت لنفسي زوجاً      
من السكر وطرفني صغريين من الزبدة حجم كل  الوحيد هو شورابء الذرة ، مع قليل جداً  يواجلميع جائعون . الطعام املغذ

 سنتم.  25منهما ال جياوز قطعة نقد من فئة 

 غريب .. املكتب عند الساعة العاشرة ويستمعون بعطالت أسبوعية طويلة .. أمر  إىلويف مقابل ذلك ، يصلون      

الناس هنا يعاملونين ابلكثري من التقدير واالعتبار ، كبطل للمستقبل . يبدو يف الظاهر، أن للقدماء من الضباط      
، مع ضباطهم الشبان ، أما كبار الضباط العاملني فهم يف مثل سين يف الغالب الكثري ،  أيضاً الربيطانيني معضالهتم ، هم 

منا بفارق واضح . يقضون ساعتني يف تناول الطعام مع العلم أنه ليس أمامهم شيء كثري يؤكل . الويسكي  لكنهم أقل نشاطاً 
 مقطوع أما البرية فهي أشبه ابملاء. 

 علىللحفاظ  أيضاً ، و ةمريكية حبتأة أن عملية " الشعلة " هي عملية فكر  علىله للحفاظ   أيز�اور كالرك مساعداً عّني      
ذا ال يبدو يل مصدر سرور هلا يف احلال اليت يصبح فيها ايز�اور غري صاحل للخدمة. قال ابتون فيما  كتبه " ه عدادخطوات اإل

 ".  ن من املمكن أن يصبح عائقاً إشديد . 

جراء كان شديد االعتدال يف الظاهر . لكن الواقع ، أنه بدأ حيس ابلقلق من هذا اإل علىواجلدير ابلذكر أن رد ابتون      
ج من ويست بوينت بعده بثماين سنوات ، ذ خترّ إمنه ،  ةأقدمي وأقلّ  كثرياً   ألمهية اليت استقل هبا كالرك. فكالرك كان أفىتا

جنرال " لواء " . وبعد ذلك بعام واحد ، أصبح   –بينما كان ابتون ماجور  1941كولونيل " مقدم " عام   –فكان ليوثنان 
،  األقل علىجنرال لكنه ،  –جنرال . وكان ايز�اور قد جتاوز ابتون ما دام أنه اآلن ليوثنان  –، ماجور  أيضاً كالرك ، هو 
 صديق قدمي. 

ملمتازة مع ه حيس ابلقلق أمام عالقاته افإنّ عجابه بكفاءاته ، إيعرب فيه عن  ي، ويف الوقت الذ أما كالرك فهو جمهول نسبياً 
خري ، دون صورة رئيس له ، وسريفع هذا األ علىه سيجد نفسه مع كالرك فإنّ ذا حدث حادث اليز�اور ، إايز�اور . واخريا ، 

 غري حمتمل.  جنرال . (فريق) كل هذا كان يبدو له أمراً  –رتبة ليوثنان  إىلريب ، قبله ، 
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 آب.  17الصحيفة ،      

 واشنطن ، غداً  إىلعدد من املعلومات املفيدة . أعتقد أنين سأعود أدراجي  علىبدأت األشياء تتحدد اآلن وقد حصلت      
من الشراب مع كالرك يف داره . ما أزال ضعيف الثقة به ، لكنه بدأ يكون معروفا ، أيك أصبح  دون ريب . تناولت كأساً 

 مبرض العظمة.  ما مصاابً  شيئاً 

صلة وثيقة ابلعملية القادمة اليت   علىن . لقد أصبحوا منذ ذلك الوقت واشنط إىلوبعد بضعة أ�م عاد ابتون ومعاونوه      
كانت اخلطة حمددة بصورة �ائية فيما يتعلق بقوة الشرق فالوضع   فإذاجوانب غامضة ..  علىكانت ما تزال مع ذلك تشتمل 

اسات متهيدية أولية . ومن هنا ليس هو نفسه ابلنسبة لقوة الغرب، وهي قوة ابتون ، اليت مل تكن قد وضعت هلا بعد غري در 
 وجد نفسه أمام مسؤولية متعلقة به هي الدراسة التفصيلية للخطة اخلاصة بقوته . 

تاد، أجابه هذا االخري قائال : كل ما يطلبونه من الرجال والع  علىأ�م حيصلون  إىلوفيم كان ابتون يلفت نظر دوليتل      
 طعامه األخرية ؟ " .  وهل ميكن أن يرفض طلب لرجل يتناول وجبة"

جراها هناك وعن أن نسخة عن خالصة احملاداثت اليت ابتو  إىلأما سكوت ، العائد من الشرق األوسط ، فقد أرسل      
 املالحظات اليت استطاع أن يسجلها يف ميادين املعارك. 

الحظات املرفقة أن تلقيت رسالتك وامل دنك ال تستطيع أن تدرك املتعة اليت أحسست هبا بعإيقول : " إليه كتب ابتون       
 قد حفظتها عن ظهر قلب.  �ا واحدة من أحسن الواثئق العسكرية اليت قرأهتا يف حيايت كلها، وأين ألظن أينإهبا . 

قال يف شرحه لألوضاع " فيما يتعلق ابألحداث املباشرة جيب أن أترقب مقاومة معادية ضد عمليات نزولنا يف الرب . يف      
لكنين �ائيا ، ويف ضوء ما تتمتع به قوايت من كفاءات ولياقات وما أمتيز به من  ،لبداية سبب يل هذا اخلاطر بعض الوساوسا

 ، فيما يتعلق يب، أن العملية ستكون اتمة النجاح .  أرىين فإنّ حسن الطالع ، 

أن التفكري املتأين يف احملاولة يؤكد  مع العلم ،ننا سنفوز، أب اليقنيال أقول كل  حىتن يل من الناحية املعنوية ملء الثقة ، إ"      
عالقة  علىكنتم يف صلح مع هللا و   فإذاابستمرار حماولة غري املمكن .  كنة ، واحلرب ، يف كل حال ، هيأب�ا مستحيلة غري مم

 ". وا ما لكم من رصيد عنده من أجليطيبة به ، استخدم



 .  أيلول 24الصحيفة ،      

مر ميكن هذا األ فإنّ شعر ابهلدوء والطمأنينة . ومع ذلك ين ألنّ إعليها و وضعت اخلطة وحتددت بصورة �ائية ومتت املوافقة      
ذا ارتكبنا أقل خطأ من األخطاء. لكنين مقتنع أبننا سنتغلب إذا فعل العدو ما جيب أن يفعله و إأن يكون حافال ابلغرائب 

 . عليه

يز�اور يف هذا موجودة يف اخلطة وقد فتح قلبه أل دراك للثغرات الكثرية اليت ما تزالاإل كلّ تون كان مدركا ً اب فإنّ ومع ذلك      
هذه الطريقة ، وهو  علىجعل اجلميع يفكرون سأ وعداً .  أبداً لن نستسلم  حياء أو أموااتً أشأن وهو يتعهد له أب�م : " ... ال

 ما سأفعله قبل سفر� ، سأكون واثقا كل الثقة من جناح عمليتنا ". 

قوات الشرق والوسط ، اليت تنطلق من انكلرتا ، جيب أن  إنّ .  متاماً أصبحت عملية " الشعلة " حمددة  اليوممنذ ذلك      
نكليزية ، بقيادة  ون . مث هتبط القوات اإلاألمريكيساسية يقودها رب اجلزائر ووهران ، والعملية األوابلرتتيب ق التوايل علىهتبط 

مدينيت بيزرت وتونس العاصمة ولتحول دون قوات احملور واالقرتاب  علىمتجهة حنو تونس لتستويل  كينيث اندرسون ، وتنقضّ 
 من البالد.

لبيضاء من فريجينيا ، مث هتبط قرب الدار ا ا جيب أن تستقل األسطول البحري يف هامبتون رودفإ�ّ أما ابتون وقواته الغربية 
 مراكش األسبانية.  علىستيالء وتستعد، عند الضرورة ، لال

كان البحر   فإذا. الشواطئأمام  كان موجوداً   يمن قبل الفرنسيني واحلاجز الذ ضاريةشيئان كا� يثريان التخوف : مقاومة      
 مراكب صغرية.  علىالرب قوات اهلجوم احملمولة  إىلن تنزل أالبحرية  علىه سيستحيل فإنّ شديد اهليجان 

يتحدثون بلغة واحدة . اما كيز فقد  واشنطن ليضمن التنسيق النهائي والتحقق مما اذا كان اجلميع إىلوقد سافر كالرك      
 بدوره بباتون . حلق 

 أيلول.  28الصحيفة ،      

 علىمبستقبل عمله منه ابلفوز يف احلرب. لقد وجدته  االً غيتعلق يب . لقد بدا يل أكثر انش مل �ت كالرك جبديد فيما     
 شيء من االرتباك . 
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 واثق من فإينّ الرب قرب الدار البيضاء . أما أ�،  إىلوبدت يل القيادة البحرية ابلغة التشاؤم فيما يتعلق ابحتماالت نزولنا      
 اح احملاولة. جن

 عه. ويست بوينت ليضم ولده ويودّ  إىلتشرين األول  4ذهب ابتون يف      

ظهر الطراد  علىشاهد ابتون عند جزائر سليمان يف املرييالند جتربة هبوط ضئيلة احلظ من النجاح وذلك بعد ليلة قضاها      
ة لقوات الغرب راية قيادته . " كان التوقيت احملدد من قبل هـ . كنت هيويت ، قائد العناصر البحري األمريالأوغستا حيث رفع 
 أن �مل يف أ�م سيفعلون خرياً  دائماً ننا ، ميك ، فقد حدث أتخر عند االبتداء ملدة أربعني دقيقة ، واخرياً  القيادة البحرية سيئاً 

 من ذلك يف املرة القادمة ". 

حيتاج  يالعتاد الذ إنزاليف الغالب الكثري . فاجليش يريد  من أركان ابتون وهيويت عاصفة جداً  كانت املناقشات بني كلّ       
يف املرحلة األخرية بينما البحرية من جانبها تتمسك أبفكار حمددة فيما يتعلق ابألمن والتحميل . وانفجر ابتون فجأة يف  إليه 

 واملمرات.  الدهاليزائمه ترتدد أصداؤها عرب غضب غري منقطع وراحت شت

بدال املطالبة إب إىلدرجة دفعت البحرية  إىل". وقد ساءت األوضاع  إيلّ توجيه األوامر  يعكان يصطدم ابلبحرية اليت " تدّ       
وجب أن يتدخل ضابطان من غرفة مارشال ، جون هل والبري  ابتون مبن حتسن التعامل معه ويسهل االقرتاب منه. واخرياً 

 الصعوابت.  علىودماير وضابط من غرفة رئيس العمليات البحرية للتغلب 

 :1942تشرين األول  14ديفرز ،  إىلرسالة      

ا هذه احلملة هي خري ما ميكن أن عليهأعتقد أننا فعلنا كل ما هو ممكن من الناحية البشرية وأن القوات اليت تشتمل      
 تقدمه بالد�. 

لكن من املمكن يف كل حال أن تكون هذه الرسالة هي األخرية. من أجل  إليكآمل أن أمتكن من كتابة رسائل كثرية      
امتداد حيايت العملية  علىكل ما صنعته من أجلي   علىمن أعماق القلب  إليكتوجيه الشكر  على ذلك أجدين حريصاً 

 وخباصة منذ تشريف ابخلدمة حتت قيادتك ...

 



" األمور أبعد من أن تكون كاملة ، لكننا ميكن أن نعتربها مرضية  .تادحتميل الع علىنور فولك لالشراف  إىلذهب ابتون      
 قليال .  .. هناك بعض الوساوس ابلنسبة لكفاءات تراسكوت . رمبا كنت متعباً 

كثرة حبيث أنه أخذ جيب أن يتخذ جتاه املراكشيني من ال يكانت القوانني والتنظيمات الصادرة فيما يتعلق ابلسلوك الذ      
 شيء كثري لصنع احلرب".  يذا احرتمنا هذه التنظيمات والقوانني كلها ، فلن يبقإنفسه " يقول ل

طاين كان موجودا جنرال بري –اجلنرال مارشال والفيلد مارشال ديل مث ليوتنان  ىتوجه مع زوجته لتحية وزير احلرب ، فالتق     
 نه يثري االهتمام دون ريب ، لكنين كنت أشعر أنين بعيد عن اجلو ". إهناك . قال : " 

كل   إليه ليقول له ذلك وأرسل  إليه رأس ، وقد كتب  إىل ألنه مل يستطع رؤية ابتون راساً  سف كثرياً أأما ستمسون فقد      
، كفاءة يف  القيادة ، مث شجاعة ومهارة مركزه هذا ألنه ميلك كل الصفات الضرورية  علىمتنياته . ففي رأيه أن ابتون قد حصل 

ال من أجل  إليهفهي جتنب األضواء يف غري فائدة . كنا يف حاجة  إليه ضروريتان للنجاح . أما النصيحة الوحيدة اليت وجهها 
اذهب " ... كان يعرب عن ثقته بباتون .ملا بعد ذلك وذلك ألن احلرب ستكون طويلة  أيضاً يف الرب وحسب بل  اإلنزالمرحلة 

 . وساملاً  صحيحاً  إليناوليحمك هللا وليحيطك برعايته وليباركك ويعدك 

هو ضرورة ماسة للجيش . يف الباسفيك كانت قوات الطريان قد  الشماليةالنجاح يف افريقيا  أبنّ  كان ابتون يدرك جيداً       
طوكيو  على، وهي معركة توجها دوليتل بغارته  الياابنيةالقواعد  علىانتزعت لنفسها انتصارات جليلة خالل الغارات اليت شنتها 

 يف شهر نيسان. 

ن ويف ميدواي خالل شهري أ�ر وحزيران ، ويف مقابل هامني يف حبر املرجا ارينم من جانبهم قد انتزعوا انتصفإ�ّ أما البحارة 
، كان كثري من  أبسرتاليااباللتحاق  أمراً  يذلك ، استسلم اجليش يف الفيليبني خالل أ�ر وبينما كان دوغالس ماك ارثر قد تلق

ألورويب ، كانت أساطيل وينرايت ، صديق ابتون، قد وقعوا يف األسر . ويف الساحل ا، ومنهم اجلنرال جو�اثن م. نياألمريكي
بعاد الكارثة ، لقد  أ، لكن املعركة يف البحر اختذت  األملانمن القاذفات العمالقة تلقي قنابلها فوق األراضي احملتلة من قبل 

كثر يف االحتاد السوفيايت . لقد أيتوغلون كل يوم أكثر ف األملانو  د�ب يف شهر آب حماولة فاشلة علىكانت اهلجمة الكندية 
دون أن تكون  الشماليةة ومهارهتا اليت ستقود غزوة أفريقيا األمريكيحد بعيد بشجاعة القوات  إىلبدا أن نتيجة احلرب ستتعلق 

 .  أبداً قد واجهت نريان احلرب من قبل 
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كان منذ أسابيع كثرية يواجه   يخضع له ابتون والذ يالتوتر الضخم الذ إىلحساس مل يكن غري عبء يضاف هذا اإل     
 حىت امتداد الساحل الشرقي للوال�ت املتحدة  علىعملية االستعداد النهائي ، والتدريب ، ومؤونة آالف الرجال املنتشرين 

يف كل صغرية أو كبرية  ، وأن يفكر مسبقاً البحر  إىلمرفأ الصعود  حىتأن يقودهم  عليه . كان  الشماليةحصن براغ يف كارولينا 
ة يف القطاع األمريكيللقوات  األوىلللمعركة  كل شيء معد حقاً   تتعلق بتحميل األسلحة والتموين وبصورة خاصة التأكد من أنّ 

 األورويب. 

اهليام تلك الفرتة من االستعداد واالنتظار ، وذلك  حىت ه يف الوقت نفسه شديد التهيج . كان حيب لكنّ  كان متعباً   أيضاً و      
ن تكون كل قطعة من هذه األحجية أيف قضيته ، يقتضي النجاح فيها،  الثقل من مسؤولياته وفرحة أن يكون الرجل القائد

س أول قوة تغادر الوال�ت املتحدة لتخوض احلرب ضد العدو رأ علىوجوده  إنّ .  خرىجانب القطع األ إىلاملعقدة يف مكا�ا 
 يف أورواب هو تعويض جمز عن كل اجلهود املاضية . 

، زاد اقتناعه أبن �اية حياته العسكرية ستكون �اية استثنائية  إليه توصل  يفكلما ازداد تقييمه للموقف العام والوضع الذ     
 خارقة. 

 يال بعد النزول يف الرب وقد أعطإال توضع يف صندوق الربيد أمن الرسائل ، قرر  كبرياً   تشرين األول كتب عدداً  20ويف      
مع شقيقته  سرة ابتون لسنوات كثرية واليت كانت تعيشأ، املربية يف  سكايل ماري إىلماته يف هذا الشأن . فكتب خباصة يعلت

 ل: نيتا يقو 

الطريقة االيرلندية . ويف   علىقيمي ليلة ساهرة أ، ف كنت ميتاً   فإذا،  أو حياً  مك نيتا هذه الرسالة سأكون ميتاً " عندما تسل     
 من أجلي أ� ".  ..لكل ما صنعته من أجل نيتا وعرفاينكل حال كوين واثقة من حمبيت 

ركان عند اجلنرال جيمس ج.هاربورد رئيس هيئة األجنرال املتقاعد  –اجور امل إىلتشرين األول ، كتب  20يف  أيضاً و      
 بريشننغ يقول : 

حساسك إ ،حدثوا أعمق األثر يف حيايت العسكريةأمن أولئك الذين  " من احملتمل أنك مل تعرف ، لكنك كنت واحداً      
 ما وسعين صنعه ألقلدك .  ىصنع أقص إىلوابلشرف والوالء الصادق دفعين ابلواجب 



حدث أنين مل أعد ، سيسعدين أن ترعاه بنظرك وأن متنحه النصائح  فإذا، كما تعلم ، يف ويست بوينت ،  ن جورجإ"      
 واآلراء اليت تعتربها مفيدة له . 

 كل ما فعلته من أجلي ".   علىلن أستطيع شكرك  أبداً "      

 شقيق زوجته ، فريدريك أير إىلرسالة      

  متاماً ن اعجايب بك دون حدود ، إمنت لك لكل ما صنعته من أجلي . نين ملإو  ،كأخ شقيق  رغم عيويب دائماً لقد عاملتين      
 كما هي حمبيت لك وألسرتك. 

نفسنا أننا سنوازن إمل. يف العا أبداً اليت مت القيام هبا  اليائسةنفسنا هي واحدة من أكثر املغامرات أمرة اليت نقحم فيها ان املغإ     
ال بنسبة ستني يف املائة من احلاالت. والثابت أن حسن إء ال ميكن االقرتاب منه ىا وفوق شاطمنّ  بقوات هي أكثر عدداً 

 ينفإنّ مل يكن األمر كذلك  فإذامقتنع أبنين سأفوز.  فأ�يضرب به املثل سيكون يف خدميت . ومهما يكن األمر  يطالعي الذ
ه يوجد نصيب معقول يف أن فإنّ ما وقد قلت ما قلت ، أ. إليه ذا كان هذا ما تشري إ أخرى" شهد "نكركأل حياً  ىلن أبق

فضل خوض أ أنين شخصياً  علىقوة دافعة صغرية .  ،األقل علىائدتنا وستكون لنا عند البداية ،تتدخل املصاحل السياسية لف
، سيأيت وقد جيب أن نقاتل فيه ، أن نقاتل بكل شدة وقد يستمر  لنا . ويف كل حال جيداً  ذا سيكون ذلك تدريباً إ –القتال 

 بالدهم سيحملون معهم جتارب مفيدة.  إىلمن السنني . والذين سريتدون منا  هذا القتال فيما يبدو، عدداً 

مل أن حتتفظ به آذا ثبت لك مويت بطريقة جازمة. إال إبياتريس  إىلال تسلمه أرجو أتبع هذه الرسالة مبغلف مغلق أنين إ     
 ملدة طويلة. 

 تشرين األول.  21الصحيفة ، 

 . جداً  ومتعاو�ً  جداً  يقة ، فبدا لطيفاً قل واجتمعت به ملدة مخس واربعني دهذا الصباح ، لقيت اجلنرال مارشا     

مكن أن يعمل  ن من املإله يف القول . قلت له :  ظال تغلأ على يمشاركتنا يف الرأ إىلأن جتر هيويت  حاولقال يل :      
ن يكون يف أه جيب فإنّ  1913جبته أنه ملا كان من خرجيي دفعة عام ألحتنا فسألين مباشرة عن عمره . فهال ملص األمريال
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ن اجلنرال إن شيوخ قد تقدمت بنا السنون ... اهلي كم حنقه الوحيد : " � يعلالثالثة واخلمسني أو الرابعة واخلمسني . فكان ت
 جيد الصنع.  له عقالً  مارشال يفتقد املخيلة اخلصبة لكنّ 

أتكلم . مث بدا يل بعد ذلك ، جيد االمتالك لوسائله ال حني بدأت إاجلنرال بريشننغ. فلم يعرفين  إىلقدمت نفسي      
 أن حييا حياة أطول من حيايت .  أيضاً ل أنين أراه للمرة األخرية ، لكن يف وسعه جداً . من احملتم نه يبدو هرماً إوملكاته . 

 حق يف هاتني النقطتني ...  علىوقد أثبت املستقبل أن اجلنرال ابتون      

 ابتون يتابع الكتابة يف صحيفة مذكراته ...     

لكنه منذ الستشارته و  إليه مل �ت  أحدأه عند بداية احلرب ، بسبب من أن حس جبرح عميق يف نفسأنه قد إقال يل :      
يتعذر  يف احلرب الراهنة يكاد يكون أمراً  يجرحه . كاد يبكي ملا حدث له أن جهله مبا جير  علىذلك الوقت قرر أن يضغط 

 تصديقه. 

باركك اللقاء � جورج فلي إىلوهو يقول يل : " ا عليهوضغط  ين يباركين . فأمسك بيدأوعندما تركته قبلت يده وسألته      
 لنصر ". هللا ، وليحفظك ، ومينحك ا

الوراء،  إىلوعشرين سنة  وكأنه عاد مخساً  إليه ، فبدا للناظر  إيلرأسي ألحييه عندما تركته فرد التحية  علىوضعت قبعيت      
 نه يف احلقيقة جندي عظيم. إكانت له مثل سين .   األوىلنه يف بداية احلرب العاملية ألقد ذكرين 

هيويت . قال لنا وهو يستقبلنا " حتية ، أيها القائد ، حتية  األمريالمع  ةالرئيس عند الساعة الرابعة عشر  إىلقدمنا أنفسنا      
 أيها الفارس القدمي ، اعطوين أنباء طيبة ". 

حقيق هذا لت ويت مسألة تبادل الطرادات األربعة اليت طلبت من قبل الرئيس الربيطاين األول. لقد أتخر الوقت كثرياً أاثر هي     
 من األسطول مهمة " ضرب مساند " حمددة ، وهي مهمة ال يستطيع الربيطانيون أن يؤمنوها لنا .  ةاألمر ذلك ألن لكل عمار 

 حىت ال أحب أن أقول : ال لكن يف وسعنا أن نؤجل البحث يف هذا املوضوع  فأ�ة قال الرئيس " أعطوين اقرتاحات مضاد     
لتأخر الوقت " مث حاول بعد ذلك أن يشرح هليويت ما جيب أن يفعل ملقاربة الساحل بسفينة من  يصبح البحث فيه الغياً 

 خوت. اليمرساة يف املؤخرة. فقد فعل مرة مثل ذلك يف خيت من  نزالالسفن واالحتفاظ هبا يف مواجهة الريح إب



اجلنود والعتاد مهما تكن حال  إنزالضرورة  علىالرئيس مصرا أمام هيويت  أرىأمل أن  علىلقد أعددت هذا اللقاء      
يكن الثمن ، ابعتبار أن  جيب أن تتم مهما نزالأن عملية اإل ىوأ� نر  األمريالالبحر. وملا مل حيدث شيء من ذلك قلت له " 

 نتيجة احلرب مرتبطة بنجاح احملاولة اليت نقوم هبا ". 

 " مث وقفنا عند هذا احلد . فالسياسي اجليد ليس ابلضرورة زعيما سياسيا كبريا.  متاماً  يأجابين قائال " هذا رأي     

 ما مسؤوليات قيادية . إليه أن توكل وهل لتوديعي وقد حتدثنا طويال فهذان شخصان رائعان جيب  يجاءين هاند     

 بياتريس بشأن اخليل.  إىلوكتب      

 تشرين األول.  22الصحيفة ،      

برتبة نقيب يف إدارة  احلموالت ، مث سألنا ضابطاً  علىكل شيء يبدو يف حالة انتظام بعد أن قمت بعملية التفتيش       
 فإذالكن شاحنايت تصل بصورة منتظمة " اجلواب الوحيد هو هنا ،  يجابنا قائال " لست أدر أاألمور . ف يالتموين كيف جتر 

 .  ةأبن تكون منجز  أيضاً هي هي اكثر املهمات واألعمال استحالة تنت فإنّ فعل اجلميع ما جيب أن يفعلوه ، 

أقوم به ، مث أحاول أن أدرك حقيقة أمري ، أجد نفسي يف حالة ارتباك وحرية ،  يحينما أفكر يف ضخامة العمل الذ     
 . أبداً   ال أعرف أحداً فإينّ لكنين عند التأمل العميق فيمن عساه يعاوين ؟ 

القوات املسلحة، هم فرحون قد امتألت خف التوتر يف نظر اجلميع ، كل الذين رأيتهم ، يف هيئة األركان كما يف صفوف      
 نا أن نفعله وأننا سنربح. يعلأننا فعلنا كل ما كان  أعتقد حقاً  فأ�نفوسهم ابلثقة ... 

نه سيحدث شيء دون ريب لفرتة من الزمن قبل أن تتسلمي رسالة مين ، إتشرين األول : "  23بياتريس يف  إىلكتب       
 عن التفكري يف شخصك ".  لكنين لن أكفّ 

 تشرين األول 23الصحيفة ،      

تقدمي خطبة لثالث ساعات لكي ال  علىوسائل نقل القوات املسلحة )  علىيشرف  يأقدم الرائد امييت ( الذ اليوم     
 حشاء ملدة مخس دقائق فهتف اجلنود يل. � فحدثتهم عن الدماء واألأ. أما  يقول شيئاً 
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 جناح القائد ، وأ� مقدر لذلك.  على. حصلت  14:45ظهر أوغستا عند الساعة  إىلصعدت      

 اجلميع يف حالة معنوية طيبة.      

 وعندما أصبحت املهمة هي مهمة البحرية دوننا حنن ، فقد أحس اجلميع ابالنفراج .      

 . رجايلأنين فعلت املستحيل من أجل  على. رمبا لسنوات ورمبا لألبد . وهللا شاهد  أمريكاة يف هذه ليليت األخري      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصــل اخلـامس

 نزالمراكش : عمليـات اإل

.................................................. 

 . تشرين األول 24الصحيفة ، 

بطريقة معجبة ودون خطأ ظاهر. حتركا يف رتل  ىحتركت السفينة أوغستا عند الساعة الثامنة وعشر دقائق ، كل شيء جر      
 . "رشاد السفنإل األلغام يف ممر " حتده طوافات طويل عرب حقو 

 مائة سفينة .  على يالقافلة حتتو      

 هال فهو مثري لإلعجاب.  ألمريالاأطيب . أما  هيويت حيدث يف نفسي أثراً  األمريال     

 تشرين األول.  25الصحيفة ،      

ملعركة تبدأ بعد أقل من أال يكثر اجلنود من تناول الطعام .. ا علىطعام النادي مدهش وغري عادي، جيب أن أسهر      
 ...  جيداً  ذا سارت األمور سرياً إأسبوعني 

 تشرين األول 26الصحيفة ،      

أقدره كل يوم أكثر فأكثر. أشعر أنين جيب أن أفعل شيئا ما ، لكن ليس  فأ�يوجه القافلة يف اجتاه متعرج .  األمريالبدأ      
 هناك ما أفعله. 

 تشرين األول.  30الصحيفة ،      

ذلك ، أن الدماء  إىلدماء، يضاف  إىلدون قتال . أ� حزين . اجلنود يف حاجة  نزاليبدو لنا أننا سنقوم بعمليات اإل     
 مستقبل حيايت.  علىأعود ابلفائدة 
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 :1942تشرين الثاين  2بياتريس ،  إىلرسالة      

نا اجليش والطريان الفرنسيان ، أرجو أال يإليف ضوء املعلومات اليت نستقبلها ، يبدو أن هناك احتماالت كبرية يف أن ينضم      
ن القتال خري إمث  –املوت  حىت وكلهم منتفخون  –مثل هذا األمر يهدد أبرخاء التوتر عند الرجال  فإنّ يكون األمر كذلك 

 األمور ستتحدد لنا خالل ستة أ�م ...  فإنّ . وأخريا يل

 أمارس الر�ضة يف حجريت فإينّ  أيضاً � خائف من السمنة و النادي العسكري هو أحسن ما رأيت يف حيايت كلها. وأ     
 ابلركض مراوحا يف مكاين.

 ، لكنين أملك يف حجريت مصابيح صغرية تسمح يل ابلقراءة ...  الليايليف كل  يالنريان واألضواء تغط     

ن غريمها. بندقيتنا اجلديدة رائعة أخرى، قمت ابلرماية يف مؤخرة السفينة مع الرقباء ميكس ، ستيلر و  اليومبعد ظهر هذا      
 معجبة ، ودقيقة جدا. 

 تشرين الثاين.  3الصحيفة ،      

لكأ�ا طن من قطع اآلجر، لكنين يف أكثر  حىت تثقل فوق كاهلي يف بعض األوقات  إىلاملسؤولية الساحقة اليت وكلت      
كنت قد خلقت مسبقا هلذا   إذاال أستطيع أن أقرر ما  نين شخصياً إأي وزن هلا وال أحس أبي وسواس . األوقات ، ال أقيم 

در. سنعرف احلقيقة بعد مخسة كنت صاحب طالع حسن وحسب، لكنين أظن أن قد خلقت هلذا يف لوح الق  إذااألمر أو 
حق حني   علىن ابلعمل حتت قياديت . ال شك أن �بوليون يخر هلام األإ علىقدريت  إىلتقد أن رغبيت يف العظمة تستند ، أعأ�م

استطيع أن أفعله يف الوقت  يكل حال ، فهذا هو الشيء الوحيد الذ  على" . و  )3(وأتبني أرىمث  يوانضو  أبداً كان يقول : " 
هذا كله سيبدو بعد أسبوع أما محاقة أو  فإنّ احلاضر. أنين لست خائفا ال من املوت وال من الفشل . ومهما يكن األمر ، 

 نبوءة .
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 تشرين الثاين.  4الصحيفة ،      

. الغواصات تطارد� ... الر�ح القادمة من اليومال أن تتحسن هذا إرية من السوء حبيث أنه ال يسعها األمور يف الليلة األخ     
 الشمال قوية جدا والبحر عال مرتفع ، كل ما جيب متوفر لكي يكون لنا حبر سيء جدا عن الدار البيضاء . 

يتخذ الفرنسيون قرارهم. كما لو   حىت يد أتخري الغزوة علمنا عن طريق الراديو أن جريو ... حيك رأسه وأن روبرت موريف ير      
 نزالكان يف الوسع جعل مائة ألف من الرجال ينتظرون يف  البحر. الراديو يقول ، أن كالرك أبلغ الفرنسيني يوم عملية اإل

 وساعة الصفر . أي جمنون. 

بدأ� اهلجوم . وستكون  إذااألسبان سيتحركون  أنّ  أيضاً جراء مناقشات مع الفرنسيني . ويقال إمعارضا لفكرة  دائماً كنت       
 إىل، ميكن أن يدفع هذا احلادث  الفرنسيني  أخرىليويت . ومن جهة  –هلذا األمر نتائج هامة ابلنسبة لرتاسكوت يف بور 

طالق أن وهذا يعين اغالق املضيق . جيب إب انب احملور ،ج إىلتدخل األسبان فتدخلهم ال ميكن أن يكون اال  إذاجانبنا . 
 الدار البيضاء .  علىنستويل 

 شيء ما حسن جيب أن حيدث .      

 إىل. كان كالرك قد جاء سرا يف غواصة  الشماليةحماداثت مع الفرنسيني يف أفريقيا  إىلهناك شائعات غري مؤكدة تشري      
، أما موريف ، من جهته ، فقد قام مبساع  نزالالقيام بعملية اإل على نياألمريكياجلزائر حملادثة ضباط فرنسيني راغبني يف مساعدة 

يف تعقيد عملية االنتقال اليت قام هبا اجلنرال جريو ،  أيضاً دبلوماسية ، كل هذا كشف عن قيام جو من القلق وعدم الثقة زاد 
 قيادة ايز�اور العامة اليت أقامها مؤقتا يف جبل طارق . فهل سيقاتل الفرنسيون ؟.  إىلفرنسا  يف غواصة ، من جنوب

 تشرين الثاين.  5الصحيفة ،      

شديد االرتفاع  عالياً كانت الليلة األخرية شديدة قاسية جدا ، لقد كد� نالمس العاصفة . يف هذا الصباح ما يزال البحر       
فاملوقف ال  ذاً إ، و  ضع فلن يكون األمر أكثر سوءاً ساعة ... ومهما يكن الو  –كيلو مرت   60ابلغ السوء مع ريح سرعتها 

 ... اليومال هذا ميكن أن يتحسن . أطلت صاليت قلي

 تشرين الثاين.  6الصحيفة ،      
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ساعة وهو أمر  –كيلو مرت   30الوضع يتحسن ، وكذلك اجلو ، فلم تعد هناك غري ريح من الشمال الشرقي بسرعة      
 وا القتال. ممكنة حسب التقديرات الرصدية . ويف ضوء الرسائل اليت تلقيناها يبدو أن الفرنسيني قد قرر  نزالاإل عمليةحسن . 

  :1942تشرين الثاين  6ياتريس ، ب إىلرسالة      

... لكنها انتظمت خالل الليل ويبدو أن يف وسعنا  عليه عزيزيت بياتريس ، األمور ابألمس كانت أسوأ ما ميكن أن تكون      
 الرب ، مع العلم أنه لن يكون سهال يسريا ...  إىلالنزول 

 ذا كنت قليال ابلغ اهلدوء. إأنين ألتساءل ما  حىت  –أي درجة أشعر بقلة  التهيج  إىل أرىيدهشين أن      

حتت ضغط األحداث والظروف أن أختذ قرارات  علىمن احملتمل أن نكون يف صميم املعركة خالل أربعني ساعة وسيكون      
ال إ  أحيال أملك فيه غري القليل جدا من املعلومات. فليجعلها هللا جيدة طيبة . أحس وكأنين مل يحامسة يف الوقت نفسه الذ

 ابنتظار هذه الربهة. 

ه، يف هذا الوقت ، هو القيام بواجيب ، كأحسن وأكمل ما ميكن أن أريدكل ما   فإنّ اطماحي الشخصية ،  ومهما تكن     
 يكون قيام ابلواجب ، وما بقي �يت كز�دة غري حمسوبة. 

 . 1942قواته، يف البحر ، أول تشرين الثاين  إىلأمر يومي يوجهه ابتون      

نا بني أحسن قوات الوال�ت املتحدة للمشاركة يف اجملهود الوطين يعلختيار قد وقع اال أنّ  علىء أنفسنا أيها اجلنود : لنهىن
 الكبري ...

 إىلكانت القوات الفرنسية املؤلفة من جنود أوروبيني ووطنيني ، ستعرتض نزولنا   إذايف هذه الساعة ، ما نزال جنهل ما      
م كل عاطفتنا الصادقة ، فلن إليهنا مع األسف البالغ أن نواجه معركة ضد الفرنسيني الشجعان الذين تتوجه يعلكان   فإذاالرب. 

قبل بعض اجلنود  فإذاكل حال   علىعتها. و ا، مهما تكن طبيعليه يء واحد هو أن كل مقاومة جيب أن يقضيغري ش ىيبق
يستوجبه خصم شجاع وحليف فيما  ييقبل كما جيب أن يعامل ابالحرتام الذ استسالمه جيب أن فإنّ الفرنسيني أن يستسلم ، 

 بعد . اذكروا أن الفرنسيني ليسوا �زيني وال �ابنيني. 



وأن  –واذكروا بصورة خاصة أن السرعة وقوة اهلجوم مها شرطا النجاح عندما �يت يوم املعركة الكبري ، تذكروا ما تعلمتموه      
األرض غري  إىلفالرتاجع يف املعركة هو خطر بقدر ما هو مفتقد للشجاعة . كل تراجع بعد النزول  –م أن ترحبوا املعركة عليك

 . أبداً ال يستسلم  األمريكين إممكن . 

اليت تعقب عمليات النزول جيب أن تعملوا دون توقف ودون أن يشغلكم أمر الطعام أو النوم .  والليايلويف أثناء النهارات      
 من الدماء.  من العرق ميكن أن يوفر لرتاً  تذكروا أن لرتاً 

 إىلن مصري البشرية يف أن تكون حرة أو تتحول إينبض من أجلنا ، وهللا معنا .  أمريكانا ، وقلب يإلالعامل كله يوجه انظاره      
 العبودية متعلق ابنتصار� . وانتصار� أكيد اثبت . 

. ويف   الشماليةويف فجر الثامن من تشرين الثاين وضعت كل القوات املنضوية يف عملية الشعلة قدمها فوق تراب افريقيا      
 ئر ووهران كما يف الدار البيضاء اصطدمت مباشرة ابلقوات الربية ، والبحرية واجلوية الفرنسية. كل مكان ، يف اجلزا

 :1942ح الثامن من تشرين الثاين بياتريس ، صبا  إىلرسالة      

الكبري . حنن مشرتكون يف هذا الصباح يف معركة حبرية منذ مثاين ساعات لكننا بصورة  اليومعزيزيت بياتريس ، هذا هو      
 مؤقتة ال نطلق نرياننا. 

أثره نطارده، سفينيت مل تصب بسوء لكن قنبلة  علىخرج األسطول الفرنسي ، مدمراتن وكثري من الطرادات ، وحنن      
 ل يتصرفون جيدا. أ�ا أغمرتين ابملاء ، الرجا حىت سقطت قريبة مين 

أخذ� ( صايف ) عند الفجر . سجلنا قدرا ال أبس به من اخلسائر يف ( فضالة ) ، وبعضا آخر عن طريق التغريق يف بور      
 ليويت.  –

احدثه الربج اخللفي بقذائفه قد جعل زورقنا ينسحق  يالرب عند الساعة الثامنة لكن عصف اهلواء الذ إىلحاولت النزول      
 ظهر السفينة .  على ىعند مقدمته مما جعلين أبق

 كان هناك يف حدود ما أعلم ، غاراتن جويتان ، ال أظن أ�ما قد أصابتا هدفا ذا أمهية.       

 قارب جديد.  علىء ، سأذهب منذ أن أحصل ىال يبدو أنه قد دارت معارك شديدة جدا عند الشاط     
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 ..اهلدوء مستتب كامل ، كان هللا معنـا     

 لك عواطفـي وحبـــي ...      

 تشرين الثاين.  8الصحيفة ،      

ظهر السفينة . هناك أنوار يف فضالة ، يف الدار  البيضاء ، وعند  إىلأوقظت عند الساعة الثانية ، لبست ثيايب وصعدت      
 ء جدا ، ليس هناك أي متوج ، أن هللا معنا. ىء . البحر هادىالشاط

.  بني أيدينا أربعة طرادات يف مياه  45دقيقة ، مث ملدة  30حددت ساعة " الصفر " عند الرابعة . كان أول أتخري ملدة      
و مكان ألف �ردة ، وه 18بعد  علىء ، أما وسائل النقل فقد كانت ىبعد ستة آالف �ردة تقريبا من الشاط علىالبحر 

من عتاد االنطالق ومعداته. هذا  واليساروالوسط  اليمنيجهات  إىلبعيد يف نظري . السفن حتمل أنوارا ملونة خمتلفة لتدلنا 
 وقد ارتفعت غواصة فوق سطح املاء لرتشد الطرادات. 

ان يعين أن العدو قد فتح النار شارة " ابتر أب " وهو تعبري اصطالحي كإابعة والدقيقة اخلامسة واخلمسني تلقينا عند الر      
اطالق نريا�ا مع  إىل. فبادرت الطرادات الشاطئعند صايف.  عند اخلامسة والنصف ظهر ضوء منارة فوق فضالة وأخذ يضيء 

طلقات كاشفة ، بدت وكأ�ا حباحب محراء. أنطفأت املنارة بعد عشر دقائق بينما ظهرت سفينة حربية صغرية عند اجلنوب. 
 الصاري. وملا كانت قد رفضت أن تتوقف ، أطلقت الطرادات نريا�ا ، وهدمت  أخرى جتاريةفق ثالث بواخر وكانت ترا

جانبها فقد أطلقت نريا�ا مث انتهت ابلفشل  إىلاليت كانت  التجاريةوقتلت القائد. لقد شهدت السفينة تغرق . أما البواخر 
 عن الشمال. 

عب كرة " " تعين أنه خيوض أرسل تراسكوت عند الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة رسالة رمزية ابلراديو . " ال     
 ". معركته

 

 



نذ ثالثني دقيقة تقريبا حني خرجت املدرعة جان ابر م علىفقد كانت تطلق نريا�ا  )4(السفينة ميسيسيب بطار�تأما      
 ست طرادات مدرعة من مرفأ الدار البيضاء عند الساعة السابعة والربع . 

عند الساعة  اليابسة إىلالنريان اطلقت قذائفها معا وانسحبت . كنت أستعد للنزول  يكل العمارات اليت كانت داخل مرم     
كان مربوطا عند مقدمه . أرسلت اتبعي ليحمل   يالثامنة وكل أشيائي ، مبا فيها املسدسان األبيضان ، موجودة فوق قاربنا الذ

امتداد  على، ويف هذا الوقت ابلذات خرجت من مرفأ الدار البيضاء مدرمرة خفيفة وطرادان وراحت متخر  إىلاملسدسني 
ضاعفت سرعتها فبلغت عشرين عقدة وفتحت نريا�ا.  حىت �قالت جنود�. فلم تلبث اوغستا يف حماولة لتدمري  الشاطئ
الشيطان فخسر� كل اشيائنا ومتاعنا ابستثناء  إىلاليت انطلقت من الربج اخللفي ، عصفت بقاربنا وأرسلته  األوىلالقذيفة 

حدثت أمساعدهتم. ف إىلأوغستا  فانطلقتقالت جنود� املسدسني. وعند الثامنة والدقيقة العشرين هامجت قاذفات معادية �
احملاولة ضجة رهيبة ، لكن دون خسائر. استؤنفت املعركة ضد السفن الفرنسية عند الساعة الثامنة والنصف بطلقات كثيفة من 

ضراء أن خترتق املدفعية استمرت قريبا من ثالث ساعات . وقد استطاعت هذه السفن مبساعدة قنابل من األدخنة الوردية واخل
حني سقطت قنبلة ابلقرب مين حبيث مرت معها ابملاء . وبعد  2وراء الربج رقم  متاماً نطاق ميداننا . كنت فوق اجلسر الرئيسي 

لكنين كنت يف هذه املرة فوق مرتفع عال  أيضاً أشد قراب مين  أخرىذلك بقليل ، وقد كنت فوق جسر السفينة ، سقطت قنبلة 
 . إليه جدا حبيث ال يصل البلل 

ميز سفنه وأتبني نقاط االصطدام ومواقعه، أأنين مل أكد  حىت كان هناك ضباب والعدو حيسن استخدام التمويه ابلدخان، 
ل بكامل ا دون  انقطاع وهي تتنقكانت تطلق نريا�  أخرىلقنابلنا يف  البحر امليسيسيب والربوكلني واألوغستا وبضع سفن 

مخادها. كما إاندلعت فيه النريان لكنه جنح يف بعاد العدو عن غواصاتنا . أصيب الطراد " الدلو " و سرعتها يف اجتاه متعرج إل
 8تطلق قذائفها كالربق اخلاطف وبسرعة أشد من سرعة مدافعنا من عيار  43أصيبت السفينه بروكلني، مدافعها من عيار 

ت ومع ذلك ، كنا قد جنحنا بني وقت وآخر يف اطالق قذيفتني من تسعة مدافع كل دقيقة. كان جيب أن نضع قطعنا بوصا
مر ال أو يل شديد اخلطورة ، كما لو أنه هذا كله مل يكن يبد فإنّ يف آذاننا . بعضهم شاعت صفرة الرعب يف وجهه ومع ذلك 

 خيصين وال يتعلق يب. 

والنصف لكن امليسيسييب استمرت تطلق قذائفها حنوهم يف املرفأ مبدافعها  عشرةالساعة احلادية  حوايلانسحب الفرنسيون      
 ء ممتع ومريح. يفاحرب يف البحار ش –بوصة. انصرفنا لتناول طعام االفطار  16من عيار 

                                                            
 ورد النص ابلفرنسية يف النسخة االنكليزية . - 4
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 " عند الساعة اخلامسة والربع لكننا مل نعرف هذا النبأ اال ظهرا. كانت املفاجأة  " صايف على استوىلكان هارمون قد       
 كاملة. هذا وقد وقعت يف اسره كتيبة من اللفيف األجنيب وثالث سيارات مسلحة ومدافع عديدة. 

والدقيقة الثانية  عشرةعند الساعة الثانية  آخرينهال ، غي ، جونسون وبضعة  األمريالمع  الشاطئ إىلهذا وقد توجهنا      
 والثلث قد بللتنا األمواج مبياهها.  عشرةواألربعني فبلغناه عند الساعة الثالثة 

الدار البيضاء  إىلأن انتدب احدهم  علىوالدقيقة األربعني جاءين اندرسون مع كولونيل فرنسي اقرتح  عشرةيف الثالثة      
رسلت غي والكولونيل ويلبور . فرفض أجليش الفرنسي ال يريد أن يقاتل. م االستسالم. وأضاف يقول : أن اعليهواعرض 
 األمريالء ألن يكان يقود القوات الربية فقد أعلن عجزه عن فعل شيء أي ش  يأن يستقبلهما. أما اجلنرال الذ األمريال

 ومات بلغت درجة أ�م ذكروا لنا أبنّ من املعل ميشيليا أقدم منه يف اخلدمة. ويف أثناء ذلك كان أركان حربه قد أعطو� اكواماً 
 حد بعيد.  إىلاملدينة من اخللف أكثر يسرا وسهولة  علىاالستيالء 

انه  حىت  ه يتدبر شؤونه جيداً فإنّ ألوقات ، ومهما يكن األمر والنشاط يف بعض اأندرسن رجل طيب لكنه يفتقد احليوية      
ال عند الساعة إالرب  إىل نزالعن عمليات اإل ية للهدنة .. ومل يكونوا قد مسعوا حديثاً األملاناعتقل مثانية من أعضاء اللجنة 

 السادسة فكان ذلك مبثابة مفاجأة كاملة هلم. 

يونين اببتسامة عريضة . نظمنا قمت جبولة تفتيشية يف املدينة ويف املرفأ وكل اجلنود الفرنسيني ابستثناء رماة البحارة كانوا حي     
 دورية خمتلطة نصفها أمريكي ونصفها فرنسي مع مالزم مراكشي من القناصة املشاة كضابط معاون. 

كثريا من القنابل فقد فيه املاء والكهرابء. أما الطعام فلم   يقضيت الليل يف فندق مريامار ، ممتع جدا لكنه ملا كان قد تلق     
 نب والسمك وغري مشبانيا من املشروابت.يكن فيه منه غري اجل

 . اليومكان هللا طيبا وراعيا يل يف هذا       

منها عن  ةال. كان يبدو أنه جرت معركة وقد حتدثت رس ةغري رسائل مشوش يتلقىايز�اور مل يكن  فإنّ أما يف جبل طارق      
مائة يف املائة حول شخص  السفن بعد هدنة. فرفض ايز�اور تصديق ما ورد فيها ، " هذا ما مل أكن خمطئاً  إىلعودة ابتون 
 جورجي ". 



 تشرين الثاين.  9الصحيفة ،      

 أن ينهض منه.  عليه  ما يزال يف فراشه وكان حقاً  يغادرت الفندق مع الفجر ، وتوجهت لز�رة أندرسون الذ     

يف  نزالمساء أمس أن نضع زوارق اإل البحر خليطا غريبا من األشياء والضباط ال يفعلون شيئا . كنا قد قدر� شاطئكان       
 إىلخراجها إالرمال واحتاج  إىل. وكانت حصيلة هذا التصرف أن نصفها قد جنح أبداً املرفأ ، لكن امييت مل يقل هلم شيئا 

املرفأ . فلو أن اندرسون   إىلحمرك جلرها  يقارب ذ إعداد إىلرعدت ، انتهيت أو  د أن صرختنصف ساعة من العمل. وبع
بت طوافة فيه القارب ، انقل عدّ أكنت   ي. ويف الوقت الذصنع هذا األمر يف وقت مبكر جداً  من احليوية لتمّ  كان ميلك مزيداً 

 . جداً  ابستثناء ثالثة ، يف  وجوههم زرقة بشعة ، لقد كنت حزيناً م عليهالعثور  إىل. فلم نتوصل  �قلة فغرق ستة عشر رجالً 

برعب شديد،  ةصيب جندي يدفع طوافة �قلأابل أوال مث بطلقات الرشاشات ، فابلقن الشاطئ علىأغار الفرنسيون      
وهو يرسل أصواات متقطعة . رفسته حبذائي يف مؤخرته بكل قويت ، فقفز يف  يقبل أن يتخذ وضع اجلند الشاطئوركض فوق 

 املعنوي.  املستوىغريها لرفع  أخرى�ا طريقة ، كأي طريقة إعمله،  إىل اهلواء وارتد راجعاً 

حال الضباط كانت أسوأ وأكثر رداءة فال حيوية وال سلطة .   فإنّ قدر من الرداءة  علىذا كان سلوك اجلنود يف اجلملة إ     
من كل  سباابً  إليه الطوافة الناقلة . فوجهت  إىليرتك رجاله يرتددون قبل صعودهم  . لقد شهدت مالزماً بشعاً  كان شيئا رهيباً 

 نوع . وضربت آخر ، شديد الكسل ، لكي يدفع أحد املراكب. 

ذ مل أكن قد تناولت إأشربه  عطائي شيئاً فأمر الطبيب إب األمريال أرىأنين ذهبت  حىت يد كانت األمور تسري يف بطء شد     
 والنصف.  ةر السفينة يف الساعة الثالثة عشر ظه إىل. عودة إليه . وكنت يف أمس احلاجة  شيئاً 

 الرب.  إىلأرسلت كيز وكل هيئة األركان  ةويف الساعة اخلامسة عشر      

رينو ، من الضروري أن سيفر قد  15ليويت ، دون املطار. وجرت معركة دابابت مع  –كان تراسكوت قد انتزع بور       
 استمتع جيدا بذلك. 

احلملة ، مما يعرضنا لبعض التأخر . من املمكن أن أهاجم الدار البيضاء مع الفرقة الثالثة وحدها بعد  صواريانكسر أحد      
 ة. غارات جوية وحبري
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 كان هللا معنا.   أيضاً عند الفجر .. هناك  40 –سراب من  ب  إليه مطار صغري سأرسل  على اليدجنح هارمون بوضع      

 تشرين الثاين.  10الصحيفة ،      

ما أعطيه  ي. ليس عند. ال جديد من قبل تراسكوت أو هارمون ، ابستثناء أن تراسكوت يطلب عو�ً  سيئاً  كان �اراً       
كيز ابلتوقف ،   أمركثرية حتت رمي املدفعية.   ه آالماً بكتائ  احدى. اندرسون حماط به وجممد عند الدار البيضاء وقد عانت �هإ

املدرعة. وهذا ال حيدث دون طرح  كتيبةاملدينة ابلفرقة الثالثة وال علىوقد كان يف املنطقة كما هي العادة. قررت االستيالء 
 بني الفريقني ، لكنين رأيت وجوب أخذ املبادرة.  معضالت ألننا األقل عدداً 

ان مراكش . ففعلت ، لكنين ال أظن أن هذا سيخدمين يف سلط إىل ةالكتاب يّ علشخصية فرنسية هامة جاءت تقرتح      
 ء. يش

الدار البيضاء . كان حيمل  علىهال لتنظيم املساندة البحرية أثناء اهلجوم  األمرياليف الساعة الثانية والعشرين ، متت ز�رة      
وهارمون من جانبه أابد رتال معاد� ،  حتلق فوقه. 40 –ب  42ليويت وهناك  –مدرج بور  على: مت االستيالء  ةممتاز  خباراً أ

ا أن نتقدم . " فاهلل ينعلنه يتجه حنو الدار البيضاء . كل هذا دعم فكريت يف أن إسيارات مسلحة .  6شاحنه و  19ر ودم
 يؤيد الشجعان والنصر للمقادمي من الرجال ".

 :1942تشرين الثاين  10ابتون ،  إىلبرقية من ايز�اور      

اجلزائر يف أيدينا منذ يومني ، املواقع الدفاعية يف وهران تنهار بسرعة، النقطة الشديدة الوحيدة هي عندكم . اضبط أمورك      
 بسرعة واطلب منا ما تريد. 

 تشرين الثاين.  11الصحيفة ،      

ليويت . جملس  –طالق النار يف الرابط وبور إربين أن الفرنسيني قد توقفوا عن أيقظين المبري عند الساعة الرابعة والثلث ليخ     
كل حال   علىاألقل . لقد أتخر الوقت ، و  على د ، ليس حاالً يأر الدار البيضاء لكنين ال  علىاألركان يريد أن ألغي اهلجوم 

 ل اخلطط. ه ليس أسوأ من تعديفإنّ 



السابعة والنصف ليتاح له جتميع قواته، يف ضوء النهار.   حىت أراد أندرسون أن يهاجم عند الفجر لكنين فضلت االنتظار      
شاريت " أوقفوا إقاف هجماته البحرية واجلوية عند يضرورة االستعداد إل إىلهيويت يف  الوقت نفسه  األمريالكما نبهت 

من النفوس البشرية   كبرياً   عدداً  فإنّ ربعني ل يف الساعة السادسة والدقيقة األالفرنسيون قد امتنعوا عن القتا" . وملا كان النريان
، اشهد يد هللا .   أيضاً من قبل . هنا  كان ميكن أن يضحي هبا دون فائدة فيما لو هامجنا عن الساعة السادسة كما كان مقرراً 

�ا هدية مجيلة حققتها وقدمتها لنفسي . جاء كيـز إوقد فعلت .  3اء عند ج + ر البيضالدا على ستويلأكنت قلت : أنين س
 رسالة من بياتريس.  إيلّ حيمل 

للمفاوضة حول شروط وقف القتال. فهيأت هلما كل  عشرةعند الساعة الرابعة  إلينا ميش األمريالوصل اجلنرال نوغيس و      
مات اليت أعطاها أيك . يعلللت من العناصر تبعاً  أسباب التكرمي . فال فائدة من جرح رجل يف األرض . كنت أعددت عدداً 

ما ابنتظار أن اتفاق الشرفاء معه علىعن التقديرات املوضوعة للجزائر حبيث أنين فضلت االقتصار  جداً  وقد كان األمر خمتلفاً 
أحسست ابنطباع خاص هو أن قنابلهم، أنين  حىت يف اجلزائر من قبل أيك. الفرنسيون ال يريدون مقاتلتنا .  أعلم ما فعل حقاً 

املرفأ  علىنا ياستول. حنن يف الدار البيضاء وقد  الشاطئ إىلمن أن توجه  حنو مياه احمليط بدالً  ةيف أكثر األوقات كانت موجه
 واملطار . 

 احلمـد هلل . 

من تشرين الثاين. أن هذا  الثامن بتاريخيف اجلزائر  دارالن ، املعاون املباشر للمارشال بيتان ، موجوداً  األمريالكان       
 كان دارالن قد حضر لز�رة ولده يف  ،ينتظر أن يضع تسهيالت عظيمة لألمور ةوقد كان من قبيل املصادفة احملض ،احلضور

ممثله ، دارالن ، كان  فإنّ ، 1940بشلل األطفال وابلرغم من رغبة بيتان يف احرتام شروط اهلدنة لعام  وكان مصاابً  املستشفى
األول . وكان فريد ندال ورجاله قد استولوا  اليومطالق النار يف اجلزائر منذ �اية إيقاف له شخصيا، ظن كاف لتوجيه األمر إب

دار البيضاء . فقدر دارالن ال علىتشرين الثاين عند املساء . كان ابتون يستعد لالنقضاض  10وهران بقوة السالح ويف  على
 كلها.   الشماليةيقاف النزاع يف أفريقيا إوجوب 

. ففي الرتاب الفرنسي اجتازت منذ العاشر من تشرين الثاين عند منتصف الليل عشر فرق   إيطالياو  أملانيامل تطل ردود    
 األملانواقامت يف اجلنوب الشرقي من البالد. أما  ايطاليةتلة بينما تقدمت ست فرق احلدود الفاصلة للمنطقة غري احمل أملانية

 فرنسا كلها واحتلوا جزيرة كورسيكا. ابحتالهلم للمنطقة احلرة احملكومة من قبل فيشي فقد أقاموا يف 
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 تشرين الثاين 12الصحيفة ،      

املرفأ ، كل شيء يسري يف اجتاه معاكس ، كانت هناك ست شاحنات فرنسية  إىلاستيقظت يف ساعة مبكرة ، وتوجهت      
وضعته يف العمل مع  وجدت مالزماً مات. يعلا أي تإليهمل يكن يوجه  أحداً  ألنّ  مستعدة ملساعدتنا لكنها مل تكن تفعل شيئاً 

 الشاحنات. 

 املساعد لنوغيس لرياين ، فجرب أن يدخلين يف قصص سياسية .  اإلداريجاء احلاكم      

 حترتق كان مشهداً ن رؤيتها وهي .إ) 5( الشاطئوهي راسية عند  ابلصواريخبعد العشاء مباشرة ضربت أربع بواخر �قلة      
مائيت طن من حلم البقر .  علىحداها كانت حمملة ابلذخائر وقنابل الطائرات . كما حتتوي يف الوقت نفسه إشديد البشاعة . 

 معي.  ه كان سيارة القيادة اخلاصة يب مع كل أشيائي ومتاعي . الثابت أن هللا دوماً إنزالآخر ما مت 

نين أشغل إشل .  الدار البيضاء يف الطابق الثالث من مبىن إىلقامتنا إ غري ثالث ساعات. نقلنا مكان ةمل أمن تلك الليل     
 . . لقد أعطاين وروداً مكتب املدير ، وهو مريح جداً 

داد هذه لكنين راغب يف اسرت  ، جاءوا من السفن املغرقة ، كلهم البسون تقريباً  اليابسة علىحبار  2000حتت تصرفنا      
 و�موا يف جو ابرد.  ىاجلرح إىلغطيتهم أ رجايل ى. اعطاحتياطالثياب ألنه ليس عند� أي 

 ةمن املشاة متلك عنز  ةالتكرمي. كتيبة العرض  املراكشي مبراسيم أيضاً قمت بز�رة لألمريال واجلنرال الفرنسيني فاستقبالين مها      
صورة  على ةعنز  أيضاً هي  الغاليني، كانت لكتيبة الرماة  1917انكلرتا عام  إىل اوسيقاها . عندما وصلنمل ةهي مبثابة متيم

 معني. ذهبت للنوم بعد أن شعرت ابلتعب.  ذا كان هلذا التوافق معىنإنين ألتساءل ما إ. و  ةمتيم

 رتبة ليوتنان _ جنرال .  إىلكان كالرك قد رفع       

يما بعد أن ما اجلسر وقد هتف يل. قيل يل ف علىكله يف صف   ة، كان ركب السفين �ائياً  اليومحينما تركت االوغستا      
غري  ةذا مل حيدث ألي شخصيإهذا  ..ال يف النادر القليل جداً إن مثل هذا التكرمي مل حيدث أعفوية و  ةحدث كان جمرد ابدر 

 لسالح البحرية.  ةمنتسب

                                                            
 .ةأمام فضال - 5



 :1942تشرين الثاين  14ز�اور ، اي إىل رسالة     

حتت السلطة النظرية للسلطان وهو يدين يف وجوده وطمأنينته ، يف الواقع هليبة اجليش  ةحممي الفرنسيةكانت مراكش       
هيبة  إىل، لوجهت بذلك  الشاطئ بطار�توالبحرية الفرنسيني . فلو طالبت بتجريد اجليش والسفن احلربية من أسلحتها ورفع 

 الد. ا ، فيما اعتقد شخصيا ثورة يف البعليهسترتتب  ةالفرنسيني ضربة شديد

التأكيد ليس احتالل هذه البالد بل  علىن هدفنا إ .أبن النتيجة تربر الوسائل مقتنعاً  ىأعلم أنين أغامر ، لكنين أبق     
 هتدئتها. 

هما .. حنو اجلنرال دامها حنو اجلنرال نوغيس ، واثنين اجليش الفرنسي منقسم بني عاطفتني من الوالء ، احإ،  ييف رأي     
و اجلنرال نوغيس م غري جديرين خبوض أي قتال يف الساعة الراهنة . الذين مييلون حنفإ�ّ جريو . من هنا ويف ضوء هذا الواقع ، 

. هناك شائعات  واضحاً  يطردو� من مراكش ولذلك فهم يرفضون أن يتخذوا موقفاً  حىتلن يلبثوا  األملانمقتنعون أبن 
 ادمة من مراكش ، لكنين لن أضجرك هبا ما دمت مل أعرف املزيد عنها. ق ةومهسات مزعج

 جناح العملية يف مجلتها العامة.  علىأرجو أن تتقبل هتانئي      

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 الفصــل السـادس

 خيبـة األمــــل

................................................ 

 

ابملسائل الدبلوماسية  العامني املوجودين يف مراكش ، متصالً  نياألمريكيسه ابعتباره أقدم كبار الضباط وجد ابتون نف     
 والسياسية للبالد. 

جاءت الفرصة املناسبة حتدث فيها ابملراسلة مع  فإذاهذه املسائل ابلذات ،  علىلكن ابتون ، كان يؤثر املسائل العسكرية      
 أيز�اور. 

ة قد " حققت غري املمكن " . فلو أن الظروف اليت تسود يف األحوال العادية يف البحر األمريكيففي رأيه ، أن قوة الغرب      
% من حظوظ النجاح اليت كنا أنتم وأ� 50نسبة  فإنّ ، " اليابسة إىل نزاللفرتة قد وجدت حقا أثناء عمليات اإليف مثل تلك ا

صبح أ يا ، لثبت أ�ا ابلغة التفاؤل ". كان يبلغ به األمر أن يتصور يقينا أبن " حظه الطيب الذعليهقد قدر� احلصول 
 كان يف أساس النجاح ". هلي  الواقع ، أن  التدخل اإل إىلاألقرب وهو مضرب األمثال أو ، 

، أثر  1942تشرين الثاين  16كان للز�رة اليت قام هبا اجلنرال نوغيس وأكثر منها لتلك اليت قام هبا لقصر السلطان يف       
يف صحيفة  مطوالً  ا وصفاً ، ووصفه ىيف نفس ابتون . لقد سحرته روائع االحتفاالت واملراسيم. والزينات واملوسيق حممس جداً 

 مذكراته ويف رسائله . 

عن الرابط .  "مدينة توراتية  –هوليوود ، نصف  –لقد اجتاز مع كيز ابلسيارة املسافة اليت تفصل الدار البيضاء " نصف      
حىت دار ون الكشافة وسيارات مسلحة معدة ملرافقة ابت –وكان هارمون قد أقام عند مدخل املدينة موكبا من السيارات 

من قال فيما بعد " أن مثل هذه املظاهرة كان ميكن أن تكون  ،. فقدر ابتون أن هذا التدبري قد " يغضب الفرنسيني " نوغيس
 فقد صرف السرية املواكبة.  أيضاً و  من الغرور احملض " جانيب نوعاً 



من الرخام بناه ليويت . فصيلتان من حرس الشرف أقيمتا هناك أبمر من نوغيس  رائعاً  منيفاً  اً قامة قصر كانت دار اإل      
وكلتامها كانتا تنتظران الزائرين بكامل األهبة : فصيلة من فرسان السباهي وسرية من جنود اخليالة ، مع موسيقاتني ومظلة من 

 ا أجراس صغرية. عليهالنحاس علقت 

رارة ظاهرة يف الضباط الذين كانوا يقودو�ما ، مظهرهم العسكري املهيب ، استعرض ابتون حرسي الشرف وامتدح حب     
واحدة من السيارات املسلحة اخلفيفة لفرقة  أن يفكر املرء أبنّ  . وقد كان مثريا للعاطفة تقريباً  1914كان من طراز   يالذ

 ين كانوا يقدمون له حتية السالح ، دون صعوبة . ابدة كل هؤالء اجلنود املعجبني الذاليت أعدها هارمون له ، كافية إل املواكبة

كبري مؤلف من ثالث طبقات من الطراز   قصر السلطان ، وهو مبىن إىلالدوام  علىمث توجه نوغيس وابتون يرافقهما كيز      
 ال من ابب ضيق يتسع ملرور سيارة واحدة . إ إليه املراكشي ال ميكن الدخول 

، فخة محراءوسراويل منت " نويب " ، يعتمرون طرابيس محراء ، وقمصا�ً  400 حوايل" كانت هناك سرية من احلرس قوامها      
محراء من وهم من اجلنس األبيض ، فقد كانت هلم أز�ء  من اجللد املراكشي ، أما الضباط وطماقات بيضاء ، وجتهيزات محراء

احلواشي الذهبية واملطرز بكتاابت عربية ، فقد كانت مرفوعة  يي وأما راية النيب اخلضراء املصنوعة من املخمل ذ.الطراز الفرنس
تلك املظلة من  دائماً من قبل جندي أسود اللون يعتمر عمامة بيضاء . وكانت هناك موسيقات مع طبول وأبواق وصنوج ، مث 

 النحاس ". 

 ساحة القصر املليئة برجال ذوي أثواب توراتية بيضاء ".  إىلعصور العهد القدمي " وهو يدخل  إىلتون أنه قد عاد ظن اب     

 إىلتتخلله أسنان عديدة من الذهب " فقد جاء الستقباهلما ورافقهما  يأما الوزير األول ، " بثيابه البيضاء كلها وفمه الذ     
 السلطان.
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 تشرين الثاين.  16الصحيفة ،      

 )6(باشوات ويف أقدامهم "البوابيج"يقف ال اليسار إىلكانت قاعة العرش طويلة وضيقة ومفروشة بسجادات رائعة محراء .       
 ، كان يوجد صف من املقاعد طراز لويس اخلامس عشر.  اليمني إىلوأمامهم 

يف وسط القاعة ، مث للمرة الثالثة  أخرىاحلقوين ، وينحين مرة  ىمستو  حىت القاعة ينحين عنده القادم  إىلعند الدخول     
أمامنا خطبة  ىا وألقبيد. جلسن وقد �ض وصافحنا يداً  ذا مظهر مجيل جداً  رقيقاً  أمام قبة العرش . بدا يل السلطان شاابً 

 استقبال قصرية. 

وزيره األول ورجاه أن يقول يل يف هذه اللغة كم  إىليتكلم الفرنسية بطالقة ، توجه  يوملا كان قد تكلم ابلعربية ، وهو الذ     
ن شعبه ، والفرنسيني وحن حساسي ابلرضا يف أنّ إاسطة مرتمجني ألعرب له بدوري عن بو  إليه هو مسرور برؤييت . وهنا توجهت 

 قد اجتمعنا من جديد وأن رغبيت الوحيدة هي يف أن نقاتل معا ضد العدو املشرتك.  ،نياألمريكي

سالمية . فأجبته أن أوامر جازمة قد صدرت يف هذا ون العادات اإلاألمريكين عن أمله يف أن حيرتم اجلنود مث أعرب السلطا     
بقدر أكرب من احلزم. مث أضفت قائال : ملا   أخرىالوال�ت املتحدة وأ�م سيذكرون هبذه األوامر مرة م قبل أن يغادروا إليه  املعىن

أن يتفضل  عليه  أمتىنين فإنّ عناصر فاسدة رعناء  علىكانت كل اجليوش يف العامل مبا فيها جيش الوال�ت املتحدة،  تشتمل 
مجال بالده،  على�يت كلميت بتهنئته أو  أن تصدر عن هذا النوع من األفراد ... بكل الوقائع اليت ميكن طتنا علماً حاإب

 به مواطنوه وروعة مدنه.  ىيتحل يواالنضباط الذ

نا يإلوقد قدم  ،قبلتنا السيدة نوغيس وابنة اخيهاقامة " حيث استدار اإل إىلابتون  وكيز  ،وارتد بعد ذلك كل من نوغيس     
 إىلأملاين مل حيتل بيته ومل جيلس  واقعة أن أي على وقد أكد يل نوغيس كثرياً  .طعام لذيذ ، أعد بقدر كبري من حسن الذوق

 طاولة طعامه ". 

املناسبة الداعية السلطان. وكانت تفتقد " إىلبعد ذلك بقليل وصل روسل من قبل كالرك حبمل رسالة من الرئيس      
 "يت لنفسي ابالحتفاظ هبا لدحفقد مس أيضاً ويف رأي ابتون أ�ا مل تلتفت لفت الفرنسيني بصورة كافية " و  .متاماً  )7(إليها"

 يف جبل طارق وأبني له سبب تصريف ."  أيك غداً  أرىفس

                                                            
 مفردها اببوج وهي نوع من األحذية القدمية الطراز. - 6
 وردت هذه اجلملة ابللغة الفرنسية يف النص  االنكليزي. - 7



 :1942تشرين الثاين  17بياتريس ،  إىلرسالة      

قامة ممثله يف إ نّ إ .أروع مشهد ملون شهدته يف حيايت  جانيب ...  فقد أتيح يل أن أشهد إىلكم أحببت أن أراك أمس       
ناء أن احلراس التأكيد .. ليس هناك فرق كبري بني ما رأيته وما أمكن أن يراه ماركو بولو ابستث علىهوليوود تكلف مليون دوالر 

، وقد  ابحلوارينينكبون البنادق ، ويف مقابل ذلك كان يوجد يف الداخل اثنا عشر آخرون ، أشبه ما يكونون تيف البالط كانوا ي
 تسلح هؤالء بسيوف عريضة معقوفة طويلة يف أقراب من اجللد األمحر. 

 إيلّ رسالها أمات اليت يعلتمن يذكرمها حبقائق احلياة . فال إىلسافرت ابلطائرة .. اللتقاء أيك ، فهو وكالرك يف حاجة بينة      
 مات الغريبة الشاذة اليت قرأهتا يف حيايت ... يعلهي من بني أكثر الت

 �ض يف ظلمة الليل . الطعام ليس سيئاً أو  طفاء األنوار مما يعين أن أ�م مبكراً إظام نين راض عن لغيت الفرنسية ، فرض نإ     
 ... أشعر حنوك بوحشة شديدة . 

 تشرين الثاين.  17الصحيفة ،      

فوق سطح  –مرتا  50 –ارتفاع منخفض  علىجبل طارق ساعة ومخس عشرة دقيقة واثنيتني حىت دامت الرحلة ابلطائرة      
 كطائرات مواكبة .   40البحر مع أربع طائرات مطاردة ب 

 أيك يعيش يف غار حتت اجلبل الصخري.      

. لقد  أيضاً  نكليز ، وكذلك كثري من الكلمات اليت يلفظهامكتباه الثاين والرابع فهم من اإلأما رئيس هيئة األركان عنده و      
 . نه مل يتحدث اال عن أشياء اتفهة وغري ذات معىنأ، ذلك  خيب أملي فيه

وله ساقان  قصرياً  من الوقت ، وهو رجل شيخ عجوز يلبس سرواالً  لقد ضيعنا يف أثناء تناول الطعام مع حاكم اجلبل كثرياً      
 هزيلتان محراوان . 

 السلطان.  إىليل فيما يتعلق برسالة الرئيس  كان أيك مؤيداً       

 التأكيد، وقد يكون نصف يهودي.  علىذا كان كالرك يهود� . فأجبته أنه ربع يهودي إسألين ما      
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طائريت ، لكن تصويبهم مل يكن  علىالطائرات املواكبة ورمبا  علىسبانيون يف طنجة نريا�م طلق األأويف أثناء رحلة العودة ،      
 .  جيداً 

أخوف  فإنّ نكليزية ، من الكلمات اإل ، لوال  أنه استعمل أكواماً  جداً  ةحال جيدزوجته يقول " كان أيك يف  إىلكتب       
 ا ". عليهواستولت  )8(أخاف أن تكون لندن قد غزت ابيالنما 

 ىه السلطان مبناسبة الذكر أعدّ  يحفل االستقبال الذ إىلالرابط ورافق نوغيس  إىلتشرين الثاين ، طار ابتون  18يف      
هؤالء  ىالقصر " وقد امتط حىت قامة وكب من الفرسان ابتداء من دار اإلاخلامسة عشرة العتالئه العرش . رافق القائدين م

" صيب يف الرابعة وارث" أما األمري ال .عربية بيضاء ، واعتمروا عمامات بيضاء ومعاطف بيضاء وسرتات محراء الفرسان خيوالً 
 من عمره تقريبا " ، فكان داخل القصر.  ةعشر 

 العريب هلذا اخلطاب أمام السلطانالتقريب . مث قرأ الوزير النص  علىمن قبل واستمر عشر دقائق  أعدّ  تال نوغيس خطاابً      
 خريج اوكسفورد ويتكلم االنكليزية بطالقة طالقة حديثة ابلفرنسية ".  خري هوهذا األ "مع العلم أنّ 

تالوة خطابه  إىلخري بدوره السلطان ، فبادر هذا األ إىلمدها  ةث الوزير األول يف جيب "جالبيته " وأخرج منها ورقمث حب     
 الفرنسية من قبل الوزير األول.  إىل ، ابلعربية وقد ترجم ، كاخلطاب  السابق

  أن أحتدث يف هذا املوضوع ". يف كل ما جيري من الوقائع وأنه حيسن يب مريكا" وهنا أدركت أنه ال عالقة أل     

، يتصف  قصرياً  لقيت خطاابً أوسط القاعة . ف إىلفعندما جلس نوغيس ، انتقلت ، دون أن أستأذن أ� كان ،  أيضاً " و      
 ". أيضاً من قبل الفرنسيني كما فهم من قبل العرب  ما ، فهم جيداً  ابلكثري من الوقار ولكنه يف الوقت نفسه ساخر شيئاً 

من ذلك مع أكثر قليل من الوقت ، لكن ما قلته ، فيما  بياتريس يقول " كان يف وسعي أن أفعل خرياً  إىلكتب فيما بعد       
 العرب والفرنسيني يف وقت معا".  وسرّ  جداً  قو�ً  أعتقد قد أحدث انطباعاً 

العميق يف العامل  ىن حضوري والكلمات اليت ألقيتها سيكون هلا دون ريب الصدإانبه .. وقد صرح السلطان من ج     
 سالمي كله . اإل

                                                            
 هذه املدينة. مواليداجلنرال ايز�اور من  - 8



 " لقد بدا أنه كان جيب أن أكون رجل دولة ".     

مكا�هتم . ورمبا كان من الواجب أن إما عند حدود  " والثابت ، يف كل حال ، أن اجلميع هنا يلعبون لعبة هي شيئاً      
  مبا حدث ". علم  علىستمسون وجورج مارشال  هارييكون 

واملساعدة اليت يقدمها الفرنسيون. مث اتبع يقول " يبدو يل أن مكانة  كان قائماً   يأنبأ ابتون ايز�اور ابجلو املمتاز الذ     
ملمثل املباشر ، يف نظر العرب ، دارالن ، ا اليوما إليهتلك اليت يرمز  ق فرنسا األسطوري ،تفوّ  إىلالفرنسيني يف مراكش تستند 

هذا التوفق الفرنسي ميكن أن تكون له ، وستكون له دون  كل ما ميكن أن يقال للوال�ت املتحدة ضد  نّ إللمارشال بيتان . 
 اثر وخيمة. آريب ، 

جانبنا مائة يف املائة لكنه ليست له السلطة ، وال الوسائل الضرورية لضبط القبائل  إىل" أ� مقتنع أبن السلطان ...هو      
 النظام.  علىهي ضرورية وكافية للحفاظ  ،ا بينما هيبة فرنسا ، مهما بدت لنا يف عيونناعليهوالسيطرة 

 األقل لالحتفاظ هبذه اهليبة ".  علىل مع دارالن ، ضرورة التعام على متاماً نين متفق معك إ"      

قدر شعوره هبذه السعادة .   علىمبساندة ايز�اور له للفوز برتبة ليوتنان جنرال ، لكنه مل حيتفل بذلك  كان ابتون سعيداً       
تصرح نفسه قبيل أن يرتك ذلك كان ابتون قد اس علىجنمتهما الثالثة مثل ديفرز. وز�دة  علىكان ايز�اور وكالرك قد حصال 

س أر  علىوأن حظه كبري يف أن يعني  الشماليةنه من احملتمل تكوين جيش خامس يف أفريقيا إ –بطريقة شبه رمسية  – واشنطن
 قيادته. 

وكل  ي، كما هو شأن قيادة جيش من اجليوش منذ زمن طويل . فهو الذ متاماً كان يبدو له أن جنمته الثالثة قد وجبت له       
ملع جناح يف احلرب. فما هي املكافأة أ واليت انتزعت اخرياً  ىأصعب موقع خالل عملية الغزو ، اليت واجهت املقاومة الكرب  إليه 

 جناز؟ عليها مقابل هذا اإلاليت حصل 

 من االنتظار يف مراكش ؟ فقد كانت احلرب يف تونس .  اليت حيصد فيها اجملد اذا بقي متضجراً  خرىأتيت الفرصة األ وميت     
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 تشرين الثاين.  20الصحيفة ،      

هذه  إنّ  . محلة الغرب العسكرية جزءا من الوحدات اليت تصنع احلربيل الت الصحافة. ال تبدويف تتبعي جملموعة مقا     
 الظاهرة تسبب يل بعض العناء. 

 تشرين الثاين.  21الصحيفة ،      

 نه �ئب امريال. إ .هيويت جنمته الثالثة األمريال ىتلق     

 تشرين الثاين.  22الصحيفة ،      

واشكره. كان يف محد هللا نفاق بعض الوقت ألإحق يف  علىالعسكري . كنت  يالناد إىلكيز هذا الصباح   و ذهبت     
أن  نا نظرات غامضه . وقد بدا يل غريباً يإللكنهن مل يوجهن  الكنيسة بعض النساء اللوايت ترملن بسببنا حنن . لقد بكني كثرياً 

 )9(له الطيب "" هو نفسه اإل يأمسع هللا وهو يناد

 تشرين الثاين.  26الصحيفة ،      

 قامة يف فيال ماس . ا�ا أروع دار رأيتها يف حيايت. نقلنا متاعنا لإل     

 من تناول الطعام.  أكثرتتناولت عشاء " الشكر " مع قنصل الوال�ت املتحدة . لقد      

 تشرين الثاين.  27الصحيفة ،      

 إىلأن أحضر يف املساء حفل عشاء عظيم. كنت جالسا  يّ علآملتين معديت خالل النهار كله ، ومع ذلك فقد وجب      
يتكلم فرنسية هي من السوء بقدر ما كان يف فرنسييت تقريبا، وفجأة حدث بيننا تفاهم جيد جدا.  يجانب ابشا مراكش الذ

نه هزيل إ .)10(يه أن ينام مرة يف كل أسبوع مع كل واحده منهنهو يف الثامنة والستني من عمره ، ميلك عشرين امرأة ويفرتض ف
 جدا.

                                                            
 وردت هذه العبارة ابلفرنسية يف النص االنكليزي.  -9

 
 ب ". " املعرّ  .زواج املسلم اليصح مع أكثر من أربع نساء شيء كثري ألن املعروف أنّ  ةشاعات املغرضهذا خرب فيه من خيال ابتون أو من اإل - 10



  :تشرين الثاين 27بياتريس ،  إىلرسالة       

فرتض أن أسيحدث وأ� هناك جالس كاألبله.  وفريسة لألفكار السوداء طوال النهار. ال شيء يبدو أنه كنت مكروابً       
 ما أصنعها به ..  يالسبب هو رغبيت يف متابعة احلرب وليس عند

 نفسك .  إىل أ� اآلن يف حال من األمن كما لو كنت يف املنزل ، فال تدعي للقلق سبيالً      

 تشرين الثاين.  28الصحيفة ،      

نه جاءوا عند الساعة السادسة كاأر من كل األلوان .. نوغيس وهيئة  الساعة الثالثة وتناولت حبوابً  حىت بقيت يف املنزل      
 . كان جيب أن أكون دبلوماسياً   قائال ً  لتايلجبت ابأخالل ساعة ونصف. ف ، لقد تكلموا لكي ال يقولوا شيئاً  ةعشر 

 تشرين الثاين.  30الصحيفة ،      

ل هذا العمل اجلزائر . آمل أن يعين هذا أنه توجد معارك يف األفق. أنين أكِ  إىلأن أطري  إىلاستدعاين كالرك .. وطلب      
 مقاتل.  فأ�مين .  أكثر حيسنه يكيز الذ  إىلالتنظيمي 

ابلزكام ، ويف حال معنوية سيئة يفتقد معها روح احلسم.  ، مصاابً  اجلزائر ، وجد فيها آيك مريضاً  إىلعندما وصل ابتون      
 ء مع " العائلة املقدسة " أيك ، كالرك ، ديفز. تناول طعام العشا

ايز�اور مكاملة تليفونية من جبل طارق تورد رسالة من واشنطن أو من  ىويف متام الساعة الواحدة والعشرين والنصف تلق     
قيادته ابجلنرال  نيطت أمت تكوين اجليش اخلامس و اجليش اخلامس ".  علىح قائال " هاك � وين ، لقد حصلت لندن وصرّ 

 كنت أنتظر هذا األمر ومع ذلك فقد أحدث يل صدمة ".   ." كالرك

 بذلك ضربة قاضية.  ىوالواقع أنه قد تلقّ      

ت يف حال من البؤس حبيث أنين مل أن أحتفظ بفيلق من جيش . كن يّ عل " بقيت نصف ساعة مث خرجت ، هذا يعين أنّ      
 جتاوزها ". أالصدمة .. وس علىتغلب أ أعلم أنين سة من الزمن ، لكنينستطع النوم فرت أ
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 ". )11(سيكون  يل جيش .. لكنها هي احلربا معي وهم مقتنعون أبنه ءو الذين جا اآلخرينين حزين من  أجل كيز و نّ إ"    

 :1942كانون األول   2بياتريس ،  إىلرسالة      

 اإلنكليزأمس يف امليدان، يف حماولة ملساعدة بعض  األوىل تونس ، وقد كانت الفرقة املدرعة تدور معركة طيبة يف جوار     
 الذين يواجهون بعض املتاعب . وكان جون ووترز فيها دون ريب. 

 ةحامس ةبعض األوقات أن ميتنين أقول لنفسي يف إ..  يهناك أمل يف أن أطري صباح غد حنو الشرق ورمبا ال تدبر أمر      
 هي خري وسيله للخروج من هذا الوضع.  ةنظيف

هذه  إليكك ستعرفني النبأ قبل أن تصل فإنّ حدث شيء ما وقتلت ،  فإذاكل حال ، دعك من الوساوس ،   على     
 . الرسالة
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 الفصــل السابع

 الرتقــب –مراكش 

.......................................................... 

 

 كانون األول .  2الصحيفة ،      

ملانية قد جرت يف أ إنزال، يقول : أن عملية  أثر نبأ ، من احملتمل أن يكون كاذابً  علىعودة مفاجئة من  اجلزائر ابلطائرة      
ما وزرعنا الرعب بني الناس واحليوان مبا فيها اجلمال واملاشية واحلمري ، لقد  شيئاً واسعة "نية . قمنا بعملية متشيط مراكش األسبا
 .  "وطويال ضحكنا جيداً 

وأخريا قررت أن اخليبة اليت منيت هبا يف أال يكون يل جيش خامس هي من صنع هللا ، أسلوب أحاول أن أعيد به اهلدوء      
 أحس بنشاط طيب .  اً أيضأنين اآلن  علىنفسي .  إىلقليال 

  :1942كانون األول   3بياتريس ،  إىلرسالة      

رأس اجليش اخلامس .. هذا شيء جيعلين مريضا، لكن ليس هناك ما ميكن أن يفعل. أيك وواين (كالرك)  علىكالرك       
 أوامر متناقضة.  موجة واحدة. مركز قيادهتما العامة هو حقيقي وهو يبيض يف كل يوم تقريباً  علىيتماثالن ومها 

أن تكون للمرء  مالحظة كم هو صعب جداً  أيك يف حال سيئة ، لقد أصبح شديد املشاكسة وهو يقضي وقته يف     
مسؤوليات كهذه دون أن يسمع طلقة واحدة من قبل العدو . وهو ثغرة يسهل ملؤها فيما لو أراد ذلك فعال. وقد بلغ األمر 

س شخصي يواكبه من قدامه ومن ال يف سيارته املدرعة مع حر إ أنه رمبا كان رجال خوافا . فهو ال خيرج يب حد التفكري يف
من الرجلني كالرك وأيك ميلك أِقل فكرة  أ�ً أن  نين ألظنّ إعل شيء من ذلك مهما يكن األمر. و . أما أ� فغري مستعد لفلفهخ

التنظيم يف خطوط  إنّ أن جيد اجليش الربيطاين األول نفسه عند أبواب تونس .  أبداً يدهشين  ال إنهعما ينتظرمها من األنشطة . 
ميل من  100بعد  علىمركز قيادة اجليش موجود  إنّ متوينه يواجه صعوبة ابلغة والثابت أن املشكلة مل تعاجل ابلطريقة الواجبة . 

 % يف املائة.  95اجلبهة ، وهذا كثري بنسبة 
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من املشاغل ابستثناء أن أحرق  األوضاع وقد بدا الرجال يظهرون مبظهر حسن . عندي قليل جداً حاولنا هنا أن نضبط      
كانوا فقط راغبني ابنتظار   فإذاجهة نقاتل فيها ما مل يتحرش بنا األسبانيون ويعاكسو� .  أرىال  وإيندمي ابنتظار املعركة ، 

 ، هذه املباراة ستكون تدريباً  أابريهماملؤن ، والعتاد ) ، فيسعدين جدا أن مدادات ، و نا اإليإل( اليت حتمل  التالية وصول القافلة 
 لرجالنا.  ممتازاً 

  :1942كانون األول   7ستمسون ،  إىلرسالة      

جانبنا بكليته . أعددت كل شيء لتنظيم جولة لولدين  إىلأبنه  متاماً وأ� مقتنع  ، ودية جداً أيضاً ابلسلطان ، هي  عالقايت     
 قناعهما ابخلروج منها. لكننا واجهنا كل متاعب الدنيا إل منت سيارة مدرعة علىمن أوالده 

 إىلمحار ويوسف ميشي  علىفهذا وهم ميضي من أوهام الطفولة ، أن لوحة اهلروب يف مصر تظهر السيدة مرمي  أيضاً و      
هذا املشهد الثورايت نفسه يف أي مكان، مع فارق واحد هو أن الرجل ميتطي احلمار واملرأة  ىيف وسعك أن تر  جانبها . وهنا ،

 القدمني.  علىتسري 

، ، لكنت حققت حلمي أخرىخوض معركة بنفسي . فلو استمرت املعركة بضع ساعات  إىلكم يؤسفين يف أنين مل أوفق       
 وقت مبكر جداً.  لكن املؤسف أن املعارك قد توقفت يف

، " رجال عجوزا الوزير األول ىابتون لتناول طعام الغداء يف دار نوغيس حيث التق ي، مض 1942كانون األول   8ويف      
 يف الثانية والتسعني من عمره ".  رائعاً 

 كانون األول.   8الصحيفة ،      

، لقد بدأت احملادثة . لقد جرت العادة أن أستبق الباب أمامه للدخول أو اخلروج من حجرة  إليه  ال أحد يبدو ملتفتاً      
 كبريا.   الطعام لكنين رتبت األمر حبيث يسبقين ، فبدا يل ، أنه قد قدر هذه اللياقة تقديراً 

هذا هو  السالم. فأكدت له أنّ  علىابحلفاظ  كلياً   يرتبط ارتباطاً  يوبعد تناول طعام الغداء حدثين عن مصري مراكش الذ     
 يف أن أضع موضع االعتبار رغبات جاللته بواسطة اجلنرال نوغيس.  أبداً وأنين لن أقصر  أيضاً  يرأي



ال إمعضالت عن مثل هذا األمر ، أن تنشأ  متاماً .. فصرحت له أنين أدرك  اليهود ..املسائل العنصرية إىلمث نقل احملادثة      
كما كانت من قبل ... فأكد يل أنه ليس   متاماً شياء ميكن أن متضي ذ أن األإ ىهذا املستو  علىيف التدخل  أبداً أنين ال أفكر 

 اخلوف من أي اضطراب .  إىلما يدعو 

سبانية .. فأجابين الوزير األول أبن جاللته األمهية الكبرية اليت أوليها ملعرفة ما حياك يف مراكش األ إىلوهنا لفت نظره      
 علم مبا جيري كما لو أنين فرد من أفراد األسرة.  علىسيعمل كل ما يف وسعه أن يعمله ليجعلين 

 إنين:  مث أكد يل أن اجملاملة اللطيفة اليت صدرت عين حنوه جعلته يعيش أسعد مخس عشرة دقيقة يف حياته، فأجبته قائالً      
 ودون فائدة ... يف مثل هذه الظروف ، ال أكون قد حييت عبثاً 

مث أورد يل مثال  حقيقياً  دراكاً إدراك عظمته نسان مع رجل كبري إليقول يل من الضروري أن يتكلم اإل حواره وهو ىوأ�     
 ليس هذا وال ذاك .  السلطان وهو شخصياً  عي املساواة بني الرجال جمنون أو كاذب وأنّ من يدّ  جاء فيه ، أنّ  عربياً 

هذا ،  فإنّ حني يكتب ، ومن الواجب أن يكون أشد غرابة يف لغيت الفرنسية السيئة . ومع ذلك ،  كل هذا يبدو غريباً       
 به احلديث معهم.  يحيب العرب أن جير  يالتحقيق ، هو األسلوب الذ على

،  يعلمونبياتريس يقول : " يف أثناء هذا الغداء عاملين الفرنسيون كما لو أنين كنت من أقدم أصدقائهم. وهم  إىلكتب       
 حسنا.  سرياً األمور تسري  هذا كله ليس غري واجهة وحسب ، لكن املهم أنّ  التأكيد ، أنّ  علىمثلي ، 

أية درجة  إىلوهو يظهر  –، فقد ابتليتم بفرنسييت السيئة ملدة طويلة جدا ، واملدهش يف هذا األمر  أبداً م عليه" مل أشفق      
 أ�م قد فهموا عين ".  –هم أقو�ء 

تونس يف حماولة للكشف عن أسباب اخلسائر  إىل اجلزائر بطريق اجلو ومن هناك اتبع طريقه براً  إىل أخرىعاد ابتون مرة      
ون يف مدرعاهتم . فاستقبل يف عني سيمور من قبل رئيس األركان كينيت اندرسون ، قائد اجليش األمريكيهبا  الكبرية اليت ميىن

وقام بتفتيش  الصف األول  إىلخارطة للقطاع . انتقل ابتون  إليهتناول طعام الغداء وقدم  إىلدعاه  يالربيطاين األول ، الذ
مدرعة، أي ثلث جتهيزاهتا األساسية . اثنان من ضباطه الثالثة برتبة نقيب " كابنت " قد  39كتيبة جون ووترز اليت فقدت 

 ".  وقد بدا يل أكثر نضوجاً  قتال ، أما هو فقد ثقبت بزته العسكرية برصاصة . " كان يف حال جيدة جداً 
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أي طوال وجودهم يف اجلبهة  أول جنرال يقوم بز�رهتم منذ أربعة وعشرين يوماً  إنهلوا له : بدا الرجال سعداء برؤيتهم له . قا     
 ، وقد أعطاين ذلك فكرة سيئة عن الطريقة اليت نفهم هبا مسؤولية القيادة ".  " من احملتمل أن يكون هذا صحيحاً 

، وقنابلها من  يةاألملانكي تصلح ملواجهة املدرعات   ذلك كانت السيارات املسلحة " اخلفيفة " خفيفة جداً  علىة وز�د     
ذلك أن الذخائر ، فيما بدا يل ، كانت ذخائر للتمرين ال ذخائر  إىلمم أعجز من أن خترتق دروعها . يضاف  37عيار 

 للقتال. 

 وصوهلا بكمية هامة.  من املؤكد أن هذا كله سيتغري . احلل هو يف الداببة املتوسطة من طراز شريمان ، اليت أعلن عن     

ا جيب أن يفعاله . وملا مل يكن من أيك وكالرك يف مؤمتر . " كا� يتساءالن عمّ  اجلزائر ، وجد ابتون كالً  إىلوبعودته      
�ما تقليد�ن إعضالت الرجال يف ميدان القتال . أحدمها يف اجلبهة ، كشفا عن تردد كبري . أ�ما ال ميلكان أية فكرة عن م

 ". واضحة ، وبصورة خاصة كالرك صورةب

 اهلزيع األخري من الليل.  حىت رآه وامتدت احملادثة  يأاثر ابتون اهتمامهما ابلذ     

الورق بعض املالحظات حول الطريقة اليت كان يتصرف هبا يف تونس كل من  على، وضع ابتون  التايل اليومويف صباح      
 . األملانالربيطانيني و 

ألنه ترك نفسه " إذ كان يشعر بعصبية ابلغة  اليوممراكش بعد ظهر  إىلكتابة تقريره قرر ابتون العودة   ىوملا كان قد أ�     
رأيه بسبب سوء األحوال اجلوية واملخاطر اليت ميثلها طريان الليل ، هذا يغريوا  ". حاول الطيارون أنموقعه منذ وقت طويل جداً 

 احتمال أن تسقطهم مدافع احللفاء املضادة للطائرات . لكن ابتون قد صمد واقلعت الطائرة به .  إىل ابإلضافة

 ".  أخرىخطر شيء فعلته طوال هذه احلرب . وقد حفظين هللا مرة أكتب يف صحيفته يقول : " هذا       

لألشياء وأوشك أن ينتهي �اية سيئة  ييف تقدير  بياتريس يقول : " كان هذا الطريان من اجلزائر خطأ مأساو�ً  إىلوكتب      
ان جمنو� ليطري ليال يف هذه البالد نصائح أصحاب العلم واخلربة . جيب أن يكون االنس إىل. يف املرة القادمة ، سأستمع  جداً 

 دون ضرورة مطلقة ". 



نين قلق مشغول البال إبياتريس : "  إىليف الوضع العسكري يف تونس ، قل رضاه عنه وسروره به . كتب  وكلما زاد تفكراً      
 يعزل يف املعركة أو يقع أسريا ".  جون ووترز ، وأ� خائف أن على

 ي" النساء سافرات الوجوه ... هذا شيء مؤسف ... لقد كان من نتائج هذا السفور اختفاء األوهام اليت ميكن أن يغذ     
 هبا مجال النساء العربيات ....". 

 رابع والعشرين من كانون األول ."د للعلم ابتون من كالرك وهو مير مبدينة " أوجدا " أن هجوم احللفاء يف تونس قد حتد     
فيما  ىشيء ما . سنر  إىللقد بدا يل هذا أسوأ ما يكون ، ابستثناء أن تتغري األمور فليس عند� ما يكفي من القوة للوصول 

 )12(بعد

السكك احلديدية املثقلة  إنّ اجلبهة عشية عيد امليالد.  إىل ىايز�اور األمر ابهلجوم حينما مض ألغىحق ، فقد  علىكان       
األحوال  ذلك أنّ  إىلالنجدات املنتظرة ، يضاف  إرسالوالطرق غري الكافية قد سببت عراقيل كثرية يف عمليات التموين و  جداً 

 ةالعمليات العسكري تعليق علىحبر من الوحول. فاضطر ايز�اور للموافقة  إىلقد حولت ميدان القتال  اجلوية السيئة جداً 
 �يت الفصل اجلميل.  حىت وجتميدها 

الشرقي  الشمايل" والواقع أنه اجلزء س اجلسر التونسيأدات مادية فيما كانوا يسمونه " ر فقد تلقوا جن واإليطاليون األملانأما      
ن ارنيم . وكان هذا األخري قد من البالد . وكان اجليش املدرع اخلامس قد كون يف كانون األول ووضع حتت قيادة جورجن فو 

 الشرقي.  الشاطئمداد إ علىم مواقعه الدفاعية واستعد لتوسيع نطاقه ابجتاه اجلنوب دع

طاين املستمر يف ليبيا ويرتاجع قليال حنو تونس . وكان من احملتمل أما رومل فما زال ، فيما يتعلق به ، يواجه الضغط الربي     
 جيدا ، وجديرين ابلتساند املتبادل وتنسيق أعماهلما.  جيشني جمهزين جتهيزاً  علىجدا أن حيصل الفرنسيون ، بعد فرتة قصرية ، 

 كانون اول.   20الصحيفة ،      

مل تفعل فعل القوات الفرنسية .  وإن حىت،  كبرياً   .أحدثت قواتنا انطباعاً أمريكي يف الرابط  –عرض عسكري فرنسي  اليوم     
" من سياراهتم املسلحة "رينو ، وال سيما مدرعاتنا . أما الفرنسيون فقد استعرضوا عدداً  ىاألقو  أب�القد أعطت قواتنا االنطباع 

                                                            
 وردت العباره األخرية ابللغة الفرنسية يف النص اإلنكليزي. - 12
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املسؤولني  م بعض كبارصألحب أن ي وإنينبوالئهم  هنا .. أ� مقتنع جداً  األملانيت كانوا قد أخفوها حينما كان اجلديدة ال
 شاعات اليت يروج هلا أ�س غري مسؤولني . اإل إىلذا�م فال يصغون آ

  :1942كانون األول   21بياتريس ،  إىل ةرسال     

" هذا انطباع  أمريكايف عوديت من العرض العسكري هتف يل مئات األلوف من األشخاص الذين كانوا يصرخون " حتيا      
ة ومن ين شاهدت نساء حمجبات يهتفن يل وهي ظاهرة استثنائيإإليهم قبالت فتضاعفت محاستهم. بل . أرسلت  يغري عاد

 يف نظر القرآن.  ةاحملتمل أن تكون غري مشروع

للمبدأ ، ذلك ألن  التزاماً  من قبل ابشا الدار البيضاء . وصلت متأخراً  ة، حضرت وليمة مقدم اليومعند ظهر هذا      
 الفرنسيني قد جعلوين أنتظرهم يف املرة األخرية. 

 األملانتتم تصفية  حىت أن ينتظر  عليه الكالم يف  السياسة ، فاقرتحت  إىلأحد الباشوات احلاضرين حاول أن يدفعين      
 –جانبنا  إىل" . من املمكن هنا صنع ثورة من أجل دوالر واحد ذلك ألن الفرنسيني قد فقدوا هيبتهم. فالعرب كلهم لبوشا"

 ما دمنا املنتصرين الغالبني. 

عالقاته مع فيشي قد جعلت تقاربه مع الديغوليني يف حيز  غم من أنّ كانون األول . فبالر   24اغتيال دارالن يف  ىجر      
للقوات  علىأ وقائداً  سامياً  . وقد حل جريو حمله ابعتباره مندوابً  الشمالية عادة وحدة افريقياإة ، فقد جنح يف االستحال

 يف السياسة.  مع العلم أنه مل يكن غري جندي كاجلنرال ابتون ال يفهم شيئاً   الشماليةالفرنسية يف أفريقيا 

 :1942كانون األول   26بياتريس  ،  إىلرسالة      

جانبها ذلك ألنين   إىليف نفس فتاة انكليزية وجدت نفسي  قو�ً  حدثت انطباعاً أالكنيسة يوم امليالد .. وقد  إىلذهبت      
كنت أعرف كل الرتاتيل عن ظهر قلب . . لقد تعلمنا هذه الرتاتيل مع نيتا وحنن أطفال صغار. هذه املرأة زوجة ملالزم أول من 

من أجل  إىلكنت أرسلته   يعطيتها البنتها الصغرية ، اخلامت الذأوزوجها يف اجلبهة .  �ا فقرية جداً إالفرنسية ،  االحتياطقوات 
 لطان وكذلك أعطيتها بعض احللو�ت لصبيها الصغري. الس

 م خيسرون هذه احلرب ، لكن ، رمبا ينتظم هذا كله فيما بعد. إليهما أحس به وأ� جالس أنظر  كفاينلقد       



 أن اختفاؤه هو كارثة .  شخصياً  أرىروح دارالن ، وأ�  علىحضرت هذا الصباح صالة      

 لتكوين جيش ، ومع ذلك ، فال يوجد غري جيش واحد.  الف رجل ، وهذا كاف جداً   95ن يوجد هنا اآل     

 حظ من الشباب يسمح يل ابلتعلم.  علىبعد كل شيء، أستمتع جيدا ، وما أزال  إنينمث      

أسر  إىلالسلطان والباشا ، أقدم التعزية  إىل" كتبت  ةبيضاء وقذفت املدينة العربية بشدالدار ال علىأغارت طائرات احملور      
 يف الوقت احلاضر، اتصل يب الباشا ليشكرين وسينشر رساليت يف الصحف الفرنسية والعربية " .  85الضحا� ، 

  :1943بياتريس ، كانون الثاين  إىل رسالة     

 إىلس جيش. أعطيت أسر الضحا� مائة ألف فرنك وتوجهت أر  علىرمبا كان من املفيد يف الوقت احلاضر أال أكون      
 حىت ألشارك يف املناسبة. زارين الباشا بعد قليل ليقول يل : كم كانت ابدريت موضع تقدير من الناس. رافقته  ةمكان التعزي

أ�م سيأسفون لذهايب حني �خذ وين كالرك بني يديه القضا�  علىالباب مما أحدث أبلغ األثر وأطيبه. أ� مستعد للمراهنة 
 كانون الثاين القادم.   4املدنية ، وهذا ما سيحدث عند والدة اجليش اخلامس يف 

زوجته يقول "  أن مسعيت   إىلسبانية، كتب ملراكش اإلرغاز ، احلاكم العسكري قرر ابتون القيام بز�رة جماملة للجنرال أو      
 كدبلوماسي متتد وتنتشر ". 

يرافقه ويلبور ، ستيلر وضابطان فرنسيان عند الدقيقة اخلامسة  1943كانون الثاين   4احلدود الدولية يف  إىلوصل ابتون      
درجة بعيدة ، يف شاربيه  إىلغاز يشبه عميت لييب بعد الظهر أي متأخر مخس دقائق عن موعده " بقصد منه " قال : " كان اور 

 كدت أضمه بني ذراعي ".   حىت وكل شيء ، 

حصونه الدفاعية  إىلال يطيل النظر أإليه أورغاز وبعد تناول طعام الغداء ، وبينما كانوا يغادرون املكان ابجتاه احلدود طلب      
" وهنا طلب من أورغاز داأ�ا ضعيفة ج إليها والواقع ن " لقد نظرت . قال ابتو ضد الغارات اجلوية ، اليت كانت ضعيفة جداً 

 ".  ةمن الغري  جابه اورغاز قائال " أبنه سيكون مريضاً أ، ف األمريكيالعتاد  ىملراكش الفرنسية لري  أن ينتدب ممثال عسكر�ً 
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 يف مراكش سيكون معروفاً  ةاألمريكيحترك للقوات  وسة لز�ريت ، هي يقيين من أن أيالنتيجة امللم إنّ قال ابتون اليز�اور "      
يف عزلة  –الذين هم حلفاؤ�  –يبدو يل من األفضل وضع الفرنسيني  أيضاً من قبل األسبان والفرنسيني يف وقت معا. و  حاالً 
 ا نفعله ". عمّ  ةاتم

فريقيا أو  يجنزها حلساب مارشال يف بريطانيا العظمأقيادة ابتون خالل رحلة تفتيشية  قام اجلنرال ديفرز بز�رة ملركز     
 . الشمالية

  :1943كانون الثاين   9بياتريس ،  إىل ةرسال     

رجالنا  أن مما يثري الفضول حقاً  إنهعجب هبما كثريا . أالربيطانيني األول والثامن وقد  " بز�رة للجيشنيقام جاك "ديفرز     
 لقاب النبالة. أطباع أمام فنجان من الشاي وأمام نلال ةيستسلمون بسهول

من الصباح ليلة مروره  األوىلالساعة  حىت من الطراز األول : لقد استبقا� واقفني  اسرتاتيجياً  ن نفسه خمططاً يعترب اآل إنه     
هؤالء الناس ميكن أن يروه يف احملرتفني املساكني الذين هم حنن ، وهم الذين يرون احلرب ،  ىما عس تساءل غالباً أل إنينبنا . 

غري اجلوانب الطيبة ؟ جيب أن يعتربو� جمانني جملرد أننا مل نتعلم ما  أبداً يف الغالب الكثري ألول مرة ويف كل حال ، ال يرون فيها 
يسود هنا وقارنه بطريقة ترضي غرور� حنن ، مبا  ي، فقد أعرب عن تقديره للنظام الذيكن األمر  ومهمايعتقدون أ�م يعرفونه. 

 يف مكان آخر.  يجير 

 كانون الثاين.   10الصحيفة ،      

عددت له االستقبال الالئق واصطحبته يف جولة تفتيشية يف صفوف القوات املسلحة وخمازن أوصل كالرك قبل قليل .. ف     
ساعة كاملة يدمر  ىاملنزل حيث قض إىلال بنفسه . مث عدت به إ، فهو ال يهتم  أبداً الهتمامه  يبدو مثرياً الذخرية. هذا ال 

اهلجوم يف  ىذا انتهإا كان قد جاء ، فمن الطبيعي أنه ذإهنا . و  إىلأرسله  ي. وأن آيك ، هذا املسكني اجملنون هو الذآيك
كاهل فريد ندال مسؤولية ما   على يعن اجلبهة ليلق نتهز فرصة وجوده بعيداً يه سفإنّ مر حمتمل ، أالفشل ، وهذا  إىلتونس 

 حيدث. 

 وأن كالرك هو طفل.  أن آيك ال يقود جيداً  يرى،  أيضاً الواحدة صباحا . وهو  حىت كيز   إىلمث حتدثت      



األمور أشعر بقدر غري قليل من القلق . فعند� رجال كثريون يتصرفون  يكيف جتر   أرىذ إ إنينبياتريس يقول "  إىلكتب       
 بقيادات كثرية لكن ليس عند� قائد حقيقي واحد. 

قد أاثر اهتمامه. فاحملادثة قد تناولت  عليه " تنقلت مع كالرك يف كل مكان خالل النهار كله لكن ال شيء مما أظهرته      
 عله. فقد ما فعله أو ما كان جيب أن يف

 ". أبداً اقي أبنين ال أحب هذا األمر عمأيف  اً التقاعد ، رغم أنين أعلم جيد إىلهناك فرتات أتيت أرغب فيها يف أن أحال "     

أساس أن يكون تنقله يف سيارته اخلاصة  علىللعتاد العسكري من أجل السلطان ورتب األمر  كان ابتون قد أعد عرضاً       
 إىليستقل ركوبه  اجنبياً  اليت يدع فيها السلطان رجالً  األوىل�ا املرة إجانبه ..  إىليف أن أكون  يّ علان السلط " أحلّ   .املدرعة
 جانبه. 

السلطان مل يستطع دعوته لتناول طعام الغداء  مل يكن عند كالرك من الوقت ما يسمح له حبضور حفلة العرض كما أنّ      
 مائدته . وعندما علم كالرك بذلك أصيب بردة فعل لطفل مدلل صدمت ابتون.  على

كش الكبري " استمر يتكلم ، ويف أثنائه قلده السلطان " صليب مرا  التايل اليومأقيم يف  يويف أثناء حفل الغداء ، الذ     
سيجعل مين  وزيره األول وأننا سنذهب  دون انقطاع خالل ثالث ساعات . " قال يل األمري أنه حني يصبح سلطا�ً  ةالفرنسي

 يف كل مكان يف سيارة مدرعة ".  معاً 

 إليه ن هو التوجه يف مراكش ، فالواجب منذ اآل ةاألمريكيمسؤولني عن كل القوات  اليومأصبح كالرك وجيشه اخلامس منذ      
 ذلك .  إىلوقد نبه ابتون اجلنرال نوغيس  ةتدعو احلاج عندما

 

 

 

 



99 
 

 الفصـل الثـامن

 مؤمتـر الدار البيـضــاء

............................................... 

 

. عدد من املسائل اهلامة وترتيبها ، لتصفية1943روزفلت وتشرشل أن يتالقيا يف الدار البيضاء يف أثناء كانون الثاين  علىكان 
 ابنشغاله الشديد يف معركة ستالنغراد .  إليهعن احلضور حني وجهت الدعوة  ستالنيوقد اعتذر 

الكثريين كانوا يسمونه مؤمتر أنفة .  فإنّ ".  ةيف ضاحية " أنف ى" وملا جر املؤمتر الكلمة الرمزية "سامبول علىوقد أطلقت      
ن القيادة احمللية . فقد اعترب مسؤوال عن التنظيم املادي وسالمة املوفدين . ويف مقابل ذلك ، مل يؤمّ  يوملا كان ابتون هو الذ

 فسها . تكن له أي عالقة ابملناقشات الدائرة ن

 كانون الثاين.   8الصحيفة ،      

هيئة  . جتولت معه قليال يف كل مكان وقد أعجب بكل ما رآه . يف رأيه أنّ  اليوموصل ايفريت هيوجز بعد ظهر هذا      
نسان يقود شيئا . وكان إسيون جمانني وليس من أركان احللفاء هي رمزية حمض ال تفتش شيئا ، فالربيطانيون غري أكفاء ، والفرن

 الرأي نفسه.  ىديفرز ير 

 كانون الثاين.   9الصحيفة ،      

لوال أنه مل يرتب شيئ فيما يتعلق  ناً حس كيز جبولة تفتيشية يف منطقة أنفة ترتيبا للمؤمتر. كل شيء يسري سرياً   قمت و     
ما يراه  ىشراكهم يف العملية لكنه صرح لنا أن رئيس الوزراء ( تشرشل ) ير إجب رأينا أبنه كان من الوا ىابلفرنسيني . غرونرت ير 

يف  يوحينما يكتشفون ما جير  وهذا غري صحيح . الفرنسيون ال يعرفون شيئاً  –روزفلت من أن مراكش هي بالد مفتوحة 
هم وراء هذا التدبري وحنن ننقاد هلم   اإلنكليزأن نسرتد ثقتهم . كل هذا تصرف غيب جدا .  جداً  ، سيكون صعباً البالد

بعد  الشماليةرصيد الفرنسيني يف نظر العرب ليشغلوا مكا�م يف أفريقيا  علىكاألطفال . أ� مقتنع أب�م يريدون أن يقضوا 
 ظري ، هو أننا ندعهم يفعلون. احلرب. واألسوأ من هذا كله يف ن



يف املرفأ ليتأكد من أن الفرنسيني " لن يطلقوا نريا�م  ةاألمريكيالتصرف ابلقوات  علىأن كالرك عازم  أيضاً كما علم ابتون       
 قالع عن خطته . قناعه ابإلكالرك يف حماولة إل  إىل أنفة " . فتوجه حاالً  على

هانة ميكن أن إأسوأ  يين سأطلب نقلي . لقد كان ذلك يف رأيفإنّ فكرته  علىأصّر  إذاأن أقول له : "  يعل" لقد وجب      
 يقاظ القومية العربية ". للنازيني ، وخري وسيلة إل ىداة دعاوية رائعة تعطأرنسيني ، و الف إىلتوجه 

 كانون الثاين.   14الصحيفة ،      

دعوته لتناول طعام العشاء ... وصل روزفلت ابلطائرة ، وقد استقبلته الدائرة  ياجلنرال مارشال الذ إىلقدمت نفسي      
ء عن الباسيفيك . مث قدم بعضهم ىابلكالم اهلاد مكتفياً  واحداً  السرية وحسب . جاء مارشال يف املساء ، ومل يطرح سؤاالً 

 كين عند الساعة العشرين وعشر دقائق. الرئيس ، فرت  ىيف املساء نفسه لد ىأنه سيتعش إىلينبهه 

 كانون الثاين.   15الصحيفة ،      

كنغ ،   األمريالاملؤمتر حيث لقيت  مبىن حىت بوتشر عند الساعة احلادية عشرة والنصف. صحبتهما  وهاريوصل أيك      
 خارج أوقات اخلدمة.  عليهحيلو االتصال به والرتدد  يالذ

.. ابستثنائه هو .  مجيعاً ا ءو منتباتن . جا األمريالطلب مين مارشال أنه أعد حفل عشاء له ولكنغ والسري جون ديل و      
ساعة متأخرة يناقش العمليات حىت مسرول وود ماير . كانت األمسية مفيدة جدا وقد بقي اللورد مونتباتن  أيضاً استقبلت 

 استثنائيا . أعتقد أنه تعلم منا أكثر مما تعلمنا منه.  حيدث يف نفسي انطباعاً  لطيف لكنه مل إنهاحلربية املشرتكة . 

وكالرك يف حال  إنهالساعة الواحدة والنصف صباحا.  حىت وقد تناقشنا يف قضا� خمتلفة  أخرىمرة  هأراد أيك أن أرافق     
اجلبهة لكنه زعم  إىلأن يذهب  من الضروري جداً  إنّ . قلت له : رقبتهشديدة من االرتباك وهو ينتظر يف كل وقت أن تقطع له 

 تعذر ذلك ألسباب سياسية . 

ينصرف  يت الذقيادة العمليات يف تونس يف الوق وأن أتوىل علىللقائد األ أخربين أنه طلب من اجلنرال مارشال تعييين مساعداً 
وأ�  حسناً  أن األمور ستسري سرياً  إىلاملسائل السياسية . كيز سيفوز دون ريب بقيادة فيلق من اجليش . ال شيء يدل  إىلفيه 

 غري واثق من رغبيت يف هذا املركز. 
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 كانون الثاين.   16الصحيفة ،      

 طلب مين رؤية الرئيس بشأن نوغيس والسلطان.  ياستقبلين اجلنرال مارشال الذ     

كما   وشديد االهتمام . كل شيء متّ  جداً  هوبكنز والرئيس وولديه ملدة ساعة ونصف . بدا الرئيس لطيفاً  هاريلقيت      
 . إليه عند الظهر أصحب نوغيس  ءحيسن أن يتم . غذا

ي لألمريال كنغ ) واجلنرال لورد بروك ( رئيس اإلنكليز السري دويل ابوند ( لورد البحر األول املماثل العشاء  علىاستقبل      
األركان االمرباطوري املماثل ملارشال ) ، مث اجلنرال مارشال نفسه ومرافقه العسكري ليوثنان ، كولونيل ماكارثي. مث عدت مع 

 القدمني.  علىاجلنرال مارشال سريا 

وك غري موظف صغري. أما ابوند فقد �م يف أكثر الوقت . وكما زادت رؤييت هلذه الشخصيات املزعومة كبرية قل ليس بر      
 منهم.  أقوى فأ�أتثريها يف نفسي. 

 الواقع ، أن ابوند كان يشكو من ورم يف دماغه وقد تويف يف العام نفسه.      

 كانون الثاين.   17الصحيفة ،      

صحبنا أ� وويلرب اجلنرال نوغيس لرؤية الرئيس . استمرت احملادثة ساعة وربع الساعة ، مث ذهبنا بعد ذلك لرؤية تشرشل.      
 به مث استدعا� بعد ذلك بقليل.  سية مسعتها يف حيايت ، فقد استقبل نوغيس أوال منفرداً يتكلم أسوأ فرن يأما هذا االخري الذ

جريو هو طراز الغويل العجوز نفسه بعينني الزرقاوين وبذكائه  إنّ طعام الغداء.  علىمن جريو ونوغيس  استقبل كالرك كالً      
معي. وسيكون كالرك هنا هذا  ىيقود القوات البحرية املتحالفة ، جيب أن يبق يي كنننغهام، الذاإلنكليز  األمريالاحملدود. 

 أكثر من متضجر.  فأ�املساء .. 

 كانون الثاين.   18الصحيفة ،      

كان يف وسعهما حراسة املنزل، فوافقت   إذايان من سكوتالند �رد سأالين ما دعوت رئيس الوزراء لتناول العشاء ، شرط     
 ذلك.  على



ومبسون ( املرافق العسكري كاننغهام ، الكوماندر ت  األمريالعند العشاء ، وجد رئيس الوزراء ، اجلنرال مارشال ،      
بدا يل أوسع حيلة منه ذا عقل ملتمع وهو بصورة خاصة شديد الصالبة. وهو  ي). حتدثت طويال مع تشرشل الذلتشرشل

ناس ... هوبكنز المع ممتاز . مل يكثر تشرشل من الشراب ولكنه دخن آخر شديد احلساسية أمام املديح . شأن كل هؤالء ال
 املفضل.   سيجاريثالث من 

ين استقيل. فزعم أنين كشفت عن فإنّ كانت هذه هي احلال   إذاكان يسرين أن أعني سفريا . فأجبته   إذاسألين هوبكنز ما      
أن أفوز  على. كررت القول أنين أفضل االستقالة وصيد السمك  إيلّ قدر من الكفاءة يف هذا امليدان جيعلهم يف أمس احلاجة 

 مبثل هذا العمل. 

 : 1943كانون الثاين   18ت لودج ، كابو   يالسيناتور هنر  إىلرسالة      

وسام يف بالده ... وقد وردت يف الشهادة املرفقة ابلوسام فقرة تقول : عندما  علىهو أ منحين جاللة السلطان وساماً      
 أوجارها.  إىلاألسود حتس بقدر من الرعب تلجأ معه  فإنّ أخرج يف املساء ، 

 كانون الثاين.  21الصحيفة ،      

عجاب. وقد ادهشين فيه أنه اإل إىلز�رة ملرفأ ليويت مع السيد هوبكنز . فهذا رجل ذكي جدا وذو اطالع واسع يدعو      
 صاحب روح عسكرية ومن أنصار النظام. 

  يف أثناء املعارك تقريبا ىأن مجلة القتل إىل ير .. لفت هوبكنز نظر هوبكنز ، كالرك و ف.د. عتناولت طعام الغداء م     
، أحس  وقريباً  ساكسون . تركنا كالرك وعدت يف سيارة مع روزفلت . حاول كالرك أن يكون لطيفاً  –كانوا من األجنلو 

 ابلقشعريرة كلما أكون معه. 

 . كانون الثاين  22الصحيفة ،      

مري االمرباطوري ، ورئيس واأل أخرىذهبت مع ويلبور ونوغيس لإلجتماع ابلوزير األول يف أنفة حيث لقينا السلطان مرة      
رؤية هذا األخري قبل  علىوالثلث ، وكان السلطان قد أصر  ةية الرئيس يف الساعة التاسعة عشر املراسم . صحبهم ويلبور لرؤ 
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هناك ، وقد بدا يف حال وصلنا عند الساعة العشرين . كان تشرشل  مري الوارث ، ونوغيس وأ� شخصياً وصول تشرشل . األ
 ب شديدين. ضانزعاج وغ

وت روزفلت ونوغيس وهوبكنز حضر مأدبة العشاء كل من : الرئيس ، والسلطان ، وويل العهد ورئيس املراسم وأيلي     
املائدة نبيذ ، ال شيء غري عصري الربتقال واملاء . كان تشرشل  على، والوزير األول وتشرشل وأ� شخصيا . مل يكن وموريف
نا يعلوحشي التصرف ، أما الرئيس فقد كان يف أحسن حاالته يتكلم لغة فرنسية سيئة بطالقة وبعد تناول الطعام عرض  غليظاً 

 فيلم مث اتبعنا املناقشة. 

وصديق  السلطان والوزير األول . ويف أثناء الطريق قال يل السلطان : " احلقيقة أن رئيسكم رجل كبري جداً عدت مع      
 ".  لآلخرينيلمع ابلنسبة  إنهحقيقي يل ولشعيب . 

 .  ةألن تشرشل تصرف خبشونه وفظاظ كان نوغيس سعيداً       

 كانون الثاين.   23الصحيفة ،      

ظهر أمريال وهو يقول له " كيف حالك �  علىأحد أبناء روزفلت ، العامل يف البحرية ، عاد يف حالة سكر كامل، ربت      
 التوقيف يف سفينة وأن يرتكه فيها.  إىل وقال لألمريال أن يرسل روزفلت الفىت ىابن كذا .." شهد روزفلت ما جر 

عن أهداف املناقشة، وهي  جيب أال يعلموا شيئاً  اإلنكليزالوزير األول ترتيب لقاء مع هوبكنز ، ابعتبار أن طلب مين       
 ا . إليه، واملساعدة الفورية اليت هو يف حاجة  ة، والتجار  واليهودسبانية، مستقبل مراكش الفرنسية ومراكش اإل :ابملناسبة

السياسي وأن  ىاملستو  علىنه يريد أن يكون السيد الوحيد إللوضع .  ويلبور من جانبه ، لقي ديغول ومل جيده متفهماً      
 يكتفي جريو بقيادة القوات املسلحة. 

 كانون الثاين.   24الصحيفة ،      

بدأ يتحدث عن ديغول ابلكثري من خري قد الرئيس .. كان هذا األ ىلد ميشاليا األمريالاصطحبت اجلنرال نوغيس و      
ن خوف االنكيز من أن يروا إدار وتظاهر ابخلروج ، مث عاد .. الصراحة حينما دخل تشرشل دون أن يعلن عن جميئه واست



تفاهم من وراء ظهورهم ، كان من الوضوح حبيث أصبح مدعاة للضحك والسخرية ، وشهد  على نياألمريكيالفرنسيني و 
 مطوال . آمل أن يكون الرئيس قد فعل مثل ذلك.  عليه وعلقا  الفرنسيان هذا املشهد جيداً 

 علىه هو ، ليمثل دور دكتاتور صاحل ، لكن جداً  نين خائف من أن يكون عسكر�ً إجاء جريو بعد الغداء لتوديعي .      
 األقل ، يريد أن يقاتل. 

 لقيت القنصل الربيطاين اجلديد يف الرابط ، فبدأ يشرح يل كيف جيب أن يفعل لكسب احلرب.      

  :1943كانون الثاين   25بياتريس ،  إىلرسالة      

كان يل دفرت   إذادفرت مواعيدي ، هذا  إنّ االجتماعي والرمسي .  املستوى علىعزيزيت بياتريس .. هذا أسبوع صاخب      
 مواعيد ، يثري لعاب املتحذلقني هواة  املظاهر . راقيب األحداث ، فقد تواجهني بعض املفاجآت . 

 وتشددا.   مل أصبح أقل تزمتاً فإينّ ألول مرة يف حيايت .. ومع ذلك  استعرضت فيلق اجليش . فكنت راضياً      

 على، فهذا حيدث أطيب األثر ابلنسبة لسمعتنا  خرىالوحدات األ علىرأوه يفتشون  يليت أن رؤسا� الكبار بعد الذ     
 حساب مسعتهم.. 

 .. ال حرب يف األفق .. مع أرق أشواقي..  اآلن حىت  دائماً      

 :1943كانون الثاين   25ن كريغ ، ماال إىلرسالة      

فقد عملت  أيضاً ما . و  لفرنسي وهي هيبة مرتحنة مهتزة شيئاً هيبة اجليش ا إىلالنظام يف هذه البالد يستند  علىاحلفاظ      
 عدم مواجهة املنازعات القبلية عند العرب.  على تدعيمها ، حريصاً  على حىت صيانتها بل  على يجهد

ين أعتقد أن فإنّ تلطفي الشديد مع الفرنسيني ، لكن ملا كانوا قد فعلوا كل ما طلبته منهم ،  علىمن املؤكد ، أنين عوتبت      
 جماهبة هذه االنتقادات.  وسعييف 

برية حيث والئم دمسة ك إىل�م يفعلون كل شيء من أجل أن يفسدوا معديت بدعويت إ، يف الظاهر ، حيبونين كثريا ،  العرب     
 يكفي لستة أشخاص.  يكون أقل لون من ألوا�ا خروفاً 
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 غري انتظار مرور األحداث.  د أن أفعل شيئاً يأر أية فكرة عما سأفعله يف املستقبل ، لكنين  يليست عند     

كل   علىطلب ابتون من رئيس األركان عنده ، هو ابرت غي ، أن يذيع يف كل الوحدات مذكرة خدمة حول التدريب "      
حتية ضباط البحرية وكذلك ضباط اجليوش األجنبية واملالحظ أن اجلنود والضباط الفرنسيني يلتزمون  علىأن حيرص  يجند

 تزم حنوهم ". حنو� بقدر من اللياقة واجملاملة أبكثر مما نل

 كانون الثاين.   26الصحيفة ،      

تيحت لنا فرصة املشاركة يف حوار طويل من أغيلي وكذلك الكولونيل ماكارث . فوليمة عشاء دعوت مارشال ، هل و  إىل     
نه إ. مشاهدة قوات مسلحة غري قواتنا إىلجانب مارشال . من املؤسف أن هذا األخري مل يوفق ، بسبب األحوال اجلوية 

صورة قواتنا حنن من حيث االنتظام واالنضباط والتدريب اجليد، وهذا غري صحيح  على، أ�ا  األوىلسيتصور ، عند الوهلة 
. كل ما فعله أنه وجد ما يعتذر به عن فقدان النظام يف  ةاملطارات اليت تبدو يف حالة رث ىالتأكيد . كنت أحب أن ير  على

 .. حقاً  ةقوايت منظمة منضبط نّ إ،  أبداً احلقيقة أنه ال عذر هناك سالح اجلو. و 

مع ديفرز وسيهضم كل املعلومات اخلاطئة اليت تلقاها. هذا أمر  أخرىأما اآلن فسيعود مارشال الجتياز األطلنطي مرة      
 دائماً مبا ألنين أجيبهم .. ر  إيل، لكنين أحس وكأن الناس يكرهون توجيه األسئلة  إىلأن أحدا يستمع  لو أمتىن .ميرضين

 . ابحلقيقة

 

 

 

 

 

 



 الفصـل التاسـع

 " ممـر كاّسريــن "

........................................................ 

 

 وموضع اهتام.  ةر الدار البيضاء كانت تبدو مشبوهواخلطط اليت أعدت بعناية اتمة يف مؤمت سيئاً  األمور يف تونس تسري سرياً      

قرارات اليت اختذت يف أثناء املؤمتر. فلقي من ال الشماليةفريقيا ما يتعلق أب على( أوجدا ) للحصول فيها  إىلتوجه ابتون      
 كان قد وصل لتوه من اجلزائر حيث عقد حماداثت خاصة مع ايز�اور.   يفيها كالرك الذ

كيدة اليت يعدها يل، حد بعيد، وقد قضيت وقيت كله أتساءل بيين وبني نفسي عن امل إىلمعي  لطيفاً  " كان كالرك رقيقاً      
 أسوأ معلومات مسعتها يف حيايت ".  إيلّ ذ محل إ متاماً نه مل حيدث شيء من ذلك . لقد حدث العكس ألكن الواقع 

جيش اندرسون األول وجيش  على ن اهلجوم النهائي يف تونس سيتم من قبل جمموعة من اجليوش تشتملإيقول كالرك :      
 ةاألمريكيهو اجلنرال الكسندر . أما القوات  أيضاً مونتغمري الثامن ، واجليشان بريطانيان ، ومها اتبعان معا لقيادة قائد بريطاين 

ذه الفيالق  فقد مجعت كلها حتت لواء الفيلق الثاين املشرتك مع الفيلق الربيطاين اخلامس والفيلق الفرنسي التاسع عشر ... وه
 كلها تؤلف جيش أندرسون. 

،  يينفجر ابتون غضبا " � أرواح بريشننغ وأشباح املاضي ، لقد بعنا حقنا يف البكوريه ، ووجبتنا من العدس ، يف رأي     
لقوات احللفاء ميارس صالحيته عند القيام هبجوم حمتمل عرب  علىأ فاز به مارشال حني مسي قائداً  ياللقب الذ علىتقتصر 

 حسست ابخليبة املؤملة ".أشديدة . و  حبر املانش . لقد صدمت صدمة

دون أن  األملانن يف تونس من إمكانية حتقق اهلجوم ، إاحملالة " حبيث أنه كان يشك يف  كان تنظيم القيادة يبدو له " من      
طردهم خارج هذه  إىلا بعد، حبيث يبدو قليل االحتمال جدا أن يوفق احللفاء إليهو مل يدخل ندخل رومل يف احلساب وه

 من قبل ".  البالد، قبل أول أ�ر " كما كان مقدراً 
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ن إ�نية من جانبنا حنن .. عيب الربيطانية كما هو نتيجة األالحيدث هو حصيلة املناورات واأل ينين مقتنع أبن كل الذإ"      
 عن ميدان املعركة ".  سيكون غريباً  لتايلمن وزارة حرب .. واب آيك يف شخصه سيكون نوعاً 

، ريكية وبقيادة ضابط بريطاين كبريام –يتم تنفيذها بقوة انكليزية  ةجلزيرة صقلي يف املتوسط ستكون غزواً  التالية العملية  إنّ      
رأس هذه القوة ، فهو من الناحية الفيزيقيه ، ال يتعرض  علىوابلرغم من أن كالرك يناور ليكون  هو الكسندر ، دون ريب ،

 خرج من احملاولة برصيد كبري". ه سيفإنّ مت له ما أراد ،  إذافألي خطر ، 

جانيب وأن  إىل.. فمن الواجب أن يكون حسن طالعي  ةصقلي علىيف اهلجوم  ةاألمريكيقيادة القوات  على" يبدو أن      
 أن أتوىل د حقاً يأر آليك هو من حسن حظي . � اهلي ، كم   أعتقد أن عدم تسمييت مساعداً فإينّ  يساعدين هللا . واخرياً 
 القيادة وأن أقاتل ". 

. ذلك ألن اخلطة التونسية  يلقيادة رجل انكليز  ، هو أن يكون اتبعاً  ةما كان يضجر ابتون يف قضية صقلي ن أكثرإ     
 املوضوعة قد قررت أن تكون قيادة القوات احلليفة للجنرال الكسندر . 

ما يزال يطارده. لقد  ييف ليبيا ، كان رومل قد جنح يف جتنب الوقوع يف خطر األسر وتدمري جيشه من قبل مونتغمري الذ     
قرر أن يوقف به  يالذ ماريتجنوب تونس ويدعم احلصون الدفاعية يف خط  إىليرسل وحدات  1943الثاين  بدأ منذ كانون

كانون الثاين ، أي بعد ثالثة أشهر من   23. ويف �اية الشهر نفسه أقام قيادته العامة يف تونس نفسها . ويف اإلنكليزتقدم 
 لس الغرب اليت دمرهتا قوات احملور قبل أن جتلو عنها. مدينة طراب يابتداء معارك العلمني ، دخل جيش مونتغمر 

ملهامجة رومل ، يغادر  األمام ، ويكون مستعداً  إىلدفع مجلة قواته  إىل يتقرر يف الدار البيضاء أنه منذ يوفق مونتغمر      
 يالذ –واجلنرال اندرسون يف  اجلنوب  يتونس ، ويعود العمليات املشرتكة للجنرال مونتغمر  إىلالكسندر القاهرة ابلطائرة 

 يف الشمال .  –يواجه فون أرنيم 

ألفريقيا حمررا. وحينئذ تصبح أورواب احملتلة من  الشمايل الشاطئقوات احملور يف تونس ، يصبح جمموع  علىمت القضاء  إذاف     
 تركيا مهيأة للغزو.  إىلأسبانيا 



هو اغتصاب حقيقي ملراكز  ييقودون هذه العملية كلها . ويف رأيه أن ما جير  لإلنكليزرؤيته  كان ابتون يف ضيق من      
 اإلنكليزهداف أفيه  ىتطغ ي. ومل يكن اليز�اور هنا غري دور اثنوي يف الوقت الذإليه يعود  يالقيادة وال سيما املركز الذ

 ومناهجهم يف العمل. 

، مل يكن األوىلخالل احلرب العاملية  ة االحتفاظ بقيادة أمريكية مستقليتمسك ابستمرار بفكرة بريشنغ يف ين ابتون الذإ     
فوش  املاريشالتسمية  إنّ ذلك قد واجه حالة اجتياح كامل.  إىل ابإلضافةرة كرهه لألجانب فقط، بل كان يكشف عن ظاه

خالل األشهر األخرية من هذه احلرب، قد غري الظروف اليت يف ضوئها ميكن أن تتم قيادة جمموعة متحالفة  علىأ حليفاً  قائداً 
حساسه ابلتجين أمام حالة اجلمود اليت نقمة ابتون وغيظه كانتا نتيجة إل خالل احلرب العاملية الثانية . ومما ال ريب فيه ، أن

 اإلنكليزقد ترك دون عمل . والثابت أن حاله هذه هي خطأ  القتاليةاءته كشف عن كف  يحد بعيد. فهو الذ إىليعاين منها 
 حقاده. أ عليه أو ايز�اور أو كالرك أو بيدل مسث. وقد راح يبحث عن كبش حمرقة يصب 

يف  وسحقتها كانت حترس ممراً  ةصغري  ةمهامجة حامية فرنسي على يةاألملانقدمت القوات أيف الثالثني من كانون الثاين ،      
فايد . مل يكن  –ممر  ىما من جبل يف تونس عند مكان يدع سلسلة من اجلبال تعرف ابسم القمة الشرقية، تقوم يف مكان

اسم " معركة ممر   كبعد ذل عليه هناك بعد، لكن احلادث نفسه قد قدر له أن يكون بداية ملا أطلق  ىأحد قد علم مبا جر 
أن  عليه  يذلك الوقت أنه قض حىت يف حياة ابتون ، لكنه مل يتم بصورة مباشرة . لقد بدا  احلادث لعب دوراً  كاّسرين ". هذا
 يقاتلون.  نيخرىاأل إىليتأمل وهو ينظر 

 شباط. 3الصحيفة ،      

 اجلزائر ... إىلطلب مين كالرك أن احلق به يف ( أوجدا ) لنرحل معا      

أقدم  : " جورج ، أنت متاماً ذكر أيف حدود ما ليقول يل ،  يالتفت آيك حنو  ةأن تبادلنا الرأي يف قضا� عموميوبعد      
ك إنزالين ال أتردد يف فإنّ ،  اإلنكليز إىلأو أي فرد آخر ، أقل نقد  وجهت أنت شخصياً  إذانه أصديق يل ، لكنين ، أقسم ، 

، فذلك ألين راغب يف تسمية ثالث  علىكنت مل اقرتح تسميتك لرتبة أ  إذا. و  أمريكا إىلعادتك إرتبتك الدائمة ، و  إىل
كان هذا   إذاف.  اإلنكليزيف  سوءاً ن وهو " فريد ندال " يقول ، كما يبدو ، يخر أحد الشخصني األ أشخاص مرة واحدة ، وألنّ 

 تسميتك ستتم يف أقل من شهر واحد ".  فإنّ بعدته. ومهما يكن األمر ، أو  عليه قضيت  صحيحاً 
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مثل  إليهجابين ابلنفي وأن ايز�اور قد وجه أاالهتام، فكرسي   علىكنت قد وضعت   إذاسألت كالرك فيما بعد عما      
 صادر عن مارشال.  ىأن كل ما جر  ى. وهو ير  إيلّ وجهه  ياخلطاب الذ

 اليومبلغ ابتون كل الضباط يف هيئة أركان حربه وكذلك كل القادة يف الوحدات الكبرية التابعة له أبنه لن يسمح بعد      
 الروس ، والربيطانيني ، والفرنسيني ، أو أي فريق آخر.  إىلبتوجيه أقل نقد 

 شباط.  5الصحيفة ،      

حينما أتكلم عن موضوعات  وأكثر حتفظاً  رسالة سرية من قبل آيك يوصيين فيها أبن أكون أشد حذراً  اليومتلقيت      
 حق . فقد جتاهلت واجبات اللياقة واالنضباط يف مناقشايت مع رؤسائي.  علىنه إعسكرية. 

 شباط.  8الصحيفة ،      

 أين أجته وأسري.  إىل يا أقوم به وال أدر م يساورتين اهلموم كل النهار ألنه ليس عند     

 إىل ةقاصد 17طائرة ب  علىاجلزائر  إىلشباط ، بينما كانت معركة كاسرين قد ابتدأت فعال ، طار ابتون  14يف      
 حالة من الذعر ".  مجيعاً طرابلس الغرب . " ويف أثناء الرحلة حاول رجال الطائرة القيام بتجربة تدريبية سببت لنا 

ابتون يف طرابلس خنبة من كبار الضباط الربيطانيني : السري بر�رد ابجت ، القائد املسؤول عن املوقع مث الكسندر  ىالتق     
"حنيف ، شديد التنبه، ابلغ  يومونتغمر  ،"أي انطباع خاص تهدث يف خماطبال حيُ  ء جداً ييزور أفريقيا ، " وهو هاد يالذ
. جنرال السري أو.ود –ليوتنان  أيضاً  ىلقيته يف هذه احلرب كلها " . كما رأ –فيما يبدو يل  –عاء ، لكنه أحسن جندي االدّ 

وقد كتب له فيما بعد  أن يقود  .ممتاز " يجند دائماً و لكنه كان وه ةطريف ةمن اجلولف وسرتة قصري  ليز " وكان يلبس بنطاالً 
قبل أن يقود   إيطالياو  ةسيقاتل فيما بعد يف صقلي يجنرال السري مايلز دمبسي الذ –مث ليوتنان  –  إيطاليااجليش الثامن يف 

صليب  علىاجلدية ، كان حصل  –بدأ طبيب أسنان يف زيلندا  ي" الذ جنرال السري بر�رد فريربغ  –ان اجليش الثاين ، والليوتن
السمن مع فم مجيل  إىلرجل طيب أقرب  –صابته جبراح مثاين عشرة مرة خالل احلربني ووجد الوسيلة إل بويلاليفيكتور� يف غ

د الالحق ج. كرير ، القائجنرال ه.د. –، وليوتنان  األوىلمث الربيغادير السري بر�ن روبرتسون ، ابن بيطري يف احلرب  –" جدا
 عجبت كثريا به ". أريغز ، قائد فرقة مدرعة " خريا املاجور جنرال بأللجيش الكندي األول ، و 



: أن  أيضاً وكان يقال  ."كلها  حياتهالنفور لقيه يف  إىلرجل  ىدعأو  ي" أحسن جند يقال له بريغز : أن مونتغمر      
، بريغز ، فريربغ وروبرتسون ، مل ألتق  يفيما عدا مونتغمر ء األسباب والوسائل . "ييه يوألكسندر هو الذيقود  يمونتغمر 
أقلهم  الطراز نفسه من املوظفني العقالء الذين هم قادتنا حنن. أ� تقريباً  إىلنتسبون ين أكثر هؤالء الناس إ.  يغري عاد شخصاً 

 كل حال ، أبدو أكثرهم شيخوخة ".   على، و  ورمبا أكربهم سناً  ةيف الرتب ةأقدمي

 من ز�رته للربيطانيني.  اجلزائر وتناول طعام الغداء مع ايز�اور وهو ما يزال متهيجاً  إىلعاد      

كان يبدو   ي، هذا الغزو الذ صقليةشات طويلة مع ضباط املكتب الثالث هليئة األركان يف قوات الغزو املعدة لمناق جرىأ     
كانت   الشواطئسابقة "  قتاليةوضعنا يف االعتبار أن فرقتني من فرقي ليست هلما أية جتربة  إذاعملية �ئسة ، وال سيما له "

تتعرض للفشل ، لكنين سأبذل  نزالعملية اإل فإنّ "  اإليطالينييدعمون  األملانجاء  إذافمملوءة ابأللغام واألسالك الشائكة 
 حظي الطيب كله ".  إىلحسن الطالع لكنين يف هذه املرة أعتقد أنين يف حاجة  دائماً كنت   .اجلهد املستطاع

 ن غريمها. يأخر ويف حفل العشاء لقي ابتون ايز�اور وابجت و      

به . ويف أثناء ذلك  يف النفس . كنت معتزاً  كبرياً   ن آيك حني يتكلم حيدث انطباعاً إ" تكلم آيك وابجت مدة طويلة .      
جيعل رجال السياسة  يلذيف وسعي حتسني عملي لكن يبدو أن ما ينقصين هو هذا الشيء الصغري ا أنّ  علىصرار فكرت إب

 ثقة من آيك ".  على

 شباط.  19الصحيفة ،      

. ية هل وكريك التابعني لعملية صقلنياألمريالتكلم مع هزت الفرصة ألانتفالدار البيضاء ،  إىل يتحال الضباب دون عود     
كل حال، اعترب أنه   علىو  ةخطوة سيئ علىلكنين أشعر أنين خري منه، واخلالصة أننا نعتقد كلنا أبننا نراهن  وقد كان هل جيداً 

رسالة  يّ عل نين مقتنع أكثر فأكثر أبنّ إيف العملية . أشعر أنين سأربح .  األمريكيري أن تناط يب مسؤولية اجلانب شرف يل كب
 ن يف وسعي أن أفعل شيئاً إيف الوال�ت املتحدة بعد احلرب. رجل  إىلجيب أن أؤديها. وستكون  احلاجة ماسة يف احلقيقة 

 أن أكشف عن كفاءايت القيادية وأن تكون  القوات املسلحة معي.  لكن جيب أوالً 
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. كد� نصطدم بعدد من اهلضاب فشعرت ابخلوف والنصف . ةعشر  ةعند الساعة اخلامس جداً  ةقالع يف رؤية سيئمت اإل     
.. لن أقتل يف حادث طائرة. مث هبطت الطائرة يف أرض تغمرها طبقة من املياه  التفكري يف قدري . فهدأت حاالً  إيلّ عاد  حىت 

 سم دون مشكلة.  30ارتفاعها 

 . ةنه يريد أن يعمل معي من أجل صقليمعي ، اعتقد أ األمسيه قضيتها مع كالرك . كم كان لطيفاً 

 سيتم تعيني هارمون ملنطقة تونس.      

عمل صعب هو أن ميسك بزمام فرقة متزقت  إليه الرابط " لتوديع هارمون ، وقد وكل  إىلن ، توجه ابتو  التايل اليوميف      
 وهزمت أمام العدو ". 

طرابلس ، كانت قوات احملور هتاجم القوات الفرنسية  إىلشباط بينما ابتون يطري  14لغت معركة كاّسرين ذروهتا . يف ب     
 ييف تونس . انقض فون ارنيم ابجتاه الغرب وهو ينطلق من ممر فايد ، ويف أثناء معركة بسالح الدابابت يف سيد ةاألمريكيو 

ه بعد أن فإنّ نبه ، . أما رومل ، من جا األوىلوأن حيدث اخلسارة يف صفوف الفرقة املدرعة  ىبوزيد ، استطاع أن يشيع الفوض
 مفرزة كبرية فرتاجع احللفاء وهم يقاتلون.  هقفص إىل، ارسل  ماريتمجع جيشه عند خط 

والفرنسيني الذين حيتلون  نياألمريكيبينما كان رول خيرج  ةني من سبيطلاألمريكيشباط ، طردت دابابت فون ارنيم  17يف      
 اهلامني يف فر�� وثلبث .  املطارين

كيلو مرت من سهل قاحل يفصل سلسليت اهلضاب الشرقية والغربية،   90طول ميدان ميتد  علىوبعد تراجع غري منتظم      
للقوات  إجباريةيبدو نقطة مرور  ي، يساندها الربيطانيون والفرنسيون ، أن تتمركز يف ممر كاّسرين الذ ةاألمريكيحاولت القوات 

تصبح  قسنطينة فإنّ سقطت تيّسا ، مركز التموين األساسي ، وكيف ، مركز رئيسي للقوات املتحالفة ،  إذافاملهامجة ،  يةاناألمل
 معرضة للخطر ورمبا اضطر احللفاء ملغادرة تونس واجلالء عنها. 

شباط ، مهامجا يف الوقت  19سبيطله يف  على، فقد انقض األملاينالقيادة يف اجلانب  يتوىلأصبح  يما رومل ، الذأ     
 نفسه ابجتاه سبيبا وابجتاه ممر كاّسرين . لقد احتدمت املعركة ملدة أربعة أ�م. 



اجلزائر وأخذ يستعد لقيادة جمموع القوات  إىل كانون الثاين قاصداً   15سندر ، من جانبه ، فقد غادر القاهرة يف إليكوأما      
الفوضى وحالة الرتدد يف القطاع اجلبهة فروعته  علىيف التفتيش  التالية فخصص األ�م الثالثة الربية احلليفة يف تونس. 

 شباط.  19ة وادارة العمليات الدفاعية ضد رومل مبوافقة ايز�اور منذ على. هكذا استلم القيادة الفاألمريكي

سندر من أن فريد ندال فيما يبدو قد فقد إليكحذره  مات مفصلة بعد أنيعلاجلزائر وأعطاه ت إىلايز�اور هارمون  ىاستدع     
 األوىلالقيادة فيها، ال قيادة الفرقة املدرعة  يتوىلتونس ل إىلالعمليات يف قطاعه. وكانت مهمة هارمون أن يتوجه  علىالسيطرة 

 يف امليدان.  ةالعامل ةاألمريكيأو الفيلق الثاين بل مجلة القوات 

فيها رومل، دون أن يعلم احللفاء شباط، أي قبل بضع ساعات من الفرتة اليت قرر  23كاّسرين صباح   إىلوصل هارمون      
يف  ىمن القو  جنوب تونس بعد اقتناعه أبن احللفاء قد مجعوا كثرياً  إىليقاف هجومه. لقد فضل أن يسحب قواته ويعود هبا إ

 ماريتخط  علىيتمثل يف قوات مونتغمري  يذلك وعيه ابخلطر الذ إىليضاف  ،رالقطاع حبيث يعجز معها عن انتزاع النص
 وهي تقرتب منه. 

ه يف مقابل ذلك قد أنزل خسائر كبرية يف قوات احللفاء ويف فإنّ كان رومل قد حرم نفسه من انتصار اسرتاتيجي ،   إذاف     
 . ةاألمريكياحلالة املعنوية للقوات 

 شباط.  23الصحيفة ،      

سندر قد منعه من مهامجة قابس ليكأأن  ى. وهو ير لإلنكليزنه مقتنع أبن آيك قد ابع نفسه إحمادثة كبريه مع كالرك ..      
حق،  علىوحسب. من املمكن أن يكون  خطط لذلك من قبل من أجل أن يكون االنتصار انكليز�ً كانون الثاين كما   20يف 

 فهو أمر رهيب جدا.  كان هذا صحيحاً   إذاف

  :1943شباط  23بياتريس ،  إىلرسالة      

 بعد أن توىل جرىكتيبة جون ووترز، لكن يظن أنه قد خرج من احملنة ساملا.  وسيعلمين هارمون مبا   على مت القضاء عملياً      
 . القيادة هناك. كل هذه القضية كانت حمزنة حقاً 
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،  توضع يف مواضع ذات متكآت فاصلة�م ما يزالون يلعبون لعبة احلرب، املدافع ملإلثانية " استعرض ابتون الفرقة املدرعة ا     
 العرابت مرهقة حبموالهتا. لقد جعلت حياهتم ابلغة الشدة ". 

بياتريس يقول " لقد نسوا الكثري . رجالنا مستعدون للموت ، لكنهم مل يدركوا بعد حقيقة أنه من األفضل أن  إىلكتب       
 مر يثبط اهلمم. أ) هذا  الياء) ال أن يقتلوا ( بضم  الياءيقتلوا ( بفتح 

املوت يف حماولة  حىت الفضاء عرب الزجاج لكنه يصطدم به  ىشبه ابلطائر يف حجرة مغلقة يستطيع أن ير أحس أنين أ     
 نكسر يوما من األ�م أو ستفتح النافذة . يللخروج منها. هذا الزجاج س

  :1943شباط  28ستمسون ،  إىلرسالة      

عن العمليات يف تونس مصدر خري  رادة القدر، رمبا كان غيايب �ائياً إقد جرت به  اجلاريةيبدو يل أحيا� أن أكثر الوقائع      
 يل. 

الظروف يف  صعب جداً  التدريب يف قواتنا املسلحة .. ولعلك تتخيل معي، كم هو ىرفع مستو  علىأعمل بكل قويت      
 يف هذا األمر.  طيباً  حهم املعنوية ، لكنين أظن أننا قد جنحنا جناحاً الراهنة  أن يتم االحتفاظ برو 

الفرقة الثالثة للمشاة " لقد اعتمرت خبوذيت ومحلت مسدسي ألفهمهم ضرورة أن يكونوا مزودين  علىأغضبه تفتيشه      
 بكامل سالحهم ". 

نك لن إيف شأنه. "  ةابملالحظات املسجل وضعه ديفرز وأتثر جداً  ينسخه من التقرير التفتيشي الذ ييف تلك األثناء تلق     
نين أحاول العمل بنصائحك وأن أواجه ما إحظات اليت وضعتها بشأن جنودي . أية درجة كان تقديري للمال إىل أبداً تدرك 

هذا  ى آمل أن يتأتفإينّ ال يتاح لإلنسان حظ املشاركة يف القتال. ومهما يكن األمر أ..  حقاً سؤوين ابلصرب ، لكنه صعب ي
 من األ�م ".  يوماً 

 :1943آذار  2وجته، فريدريك آي ، شقيق ز  إىل رسالة     

يف ميدان املعركة .. وابنتظار ذلك ما  هذه الرسالة أن تكون قد علمت أبن ووترز قد اعترب مفقوداً  ىمن احملتمل وأنت تتلق     
 يزال هناك أمل يف خروجه ساملا. 



 

بياتريس  حىت ، بل  )13(املهم جدا اقناع بياتريس الصغريةنه قد استسلم ، لكن من أال أظن ، يف حدود ما أعرفه عنه، أ�      
 . أيضاً الكبرية 

ال يف هذه احلرب وقد منحه وسام قبل قليل ، أنه قد قام بواحد من أعظم األعم حدثته هاتفياً  يايز�اور ، الذ ىير      
 صليب اخلدمات املمتازة ". "

  :1943آذار  2بياتريس ،  إىل ةرسال     

 جيدا.  لست كذاابً  فأ�، أبداً بياتريس الصغرية ، لكنين مل أوفق  إىل ةكتب قبل قليل رسال      

 وأسفا.  .. لو كان جورج " ولده " مكان جون ملا كنت أشد حز�ً  ومع ذلك فهناك أمل يف أن خيرج جون ساملا معاىف     

 من أجل بياتريس.  نين حزين جداً إ     

 آذار .  2الصحيفة      

شطرين هبجوم شنته مثانون داببة  إىلبوزيد .. لقد شطرن كتيبته  ييف سيد ىأن جون قد اختفوصل هارمون وأخربين      
 ملانية. أ

عن ممر كاّسرين . قال يل :  األملان. رتب هارمون أموره جيدا .. ورد  يف رأيه أن فريد ندال رجل جبان ، فيزيقيا ومعنو�ً      
يف جبهة القتال. لقد  أبداً املرتفعات مع املشاة . فريد ندال مل يضع قدميه  على استوىلونظف املمر بعد أن   حيتأنه عمل بنصي

 ربح هارمون املعركة. 

 من أن يكون جون قد مات.  نين خائف جداً إ     

 آذار.  4الصحيفة      

 مع ويلبور.  أعارين نوغيس خيوله .. قمت بنزهة طيبة جداً      
                                                            

 �ا ابنة ابتون وزوجة جون ووترز.إ - 13
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ن أليقول يل : "  علمت أن آيك قد اتصل يب تليفونياً  ةاألربعني بعد الساعة السادسة عشر وعندما عدت ، يف الدقيقة و      
ث ، رئيس هيئة األركان عند آيك، ببيدل مس حقائيب . اتصلت تليفونياً  للقتال وأن أعدّ  التايل اليومأستعد للمغادرة عند صباح 

يف وسعي أن أشغل مكان فريد ندال . وهذا يعين وضع القدم يف ميدان قذر. ولكنين  نّ إألسأله عن جلية األمر. قال يل : 
 . األملانهي أكثر منها مع  اإلنكليزنين أشعر أبن املزعجات اليت سألقاها مع إ .سأفعل

 ن هللا يف عون الشجعان واالنتصار هو للرجال البواسل ". إ"      

 آذار.  5الصحيفة ،      

 اجلزائر يف بضع دقائق . وأرجو أن يكون ذلك من أجل األحسن واألكمل.  إىلغادر أس     

 لقد اقرتب االنتظار الطويل من �ايته.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصـل العـاشــر

 ـارمعارك من أجل القط

............................................... 

 

 :1943آذار  6بياتريس ،  إىلرسالة      

مكان قريب من اجلهة اليت فقد فيها جون " ووترز " . حينما  إىل،  إليكعزيزيت بياتريس ، لقد نقلت ، كما كتبت      
 ).انية حلنك املفضل ( حلن املدرعاتعت بكومة من املوسيقات واألجراس . لقد عزفت الفرقة املدرعة الثدّ غادرت الرابط ... وُ 

رر أن يكون بديال عن فريد ندال البيت األبيض . أنبآه أنه تق –كان أيز�اور وبيدل مسث ينتظران ابتون يف مطار اجلزائر       
ألن معارك تونس هي يف األساس قضية مدرعات ودابابت وأنين أعرف الكثري عنها ". العالقات كانت يف حالة توافق اتم "

هبا ابتون   ىد أيز�اور كلمات بقلمه مسّ االمتناع عن نقد هؤالء األخريين . سوّ  جداً  صبح مهماً بني فريد ندال والربيطانيني وقد أ
 بداله. إبقرب  علماً  ىاملوقع. وكان فريد ندال قد تلق إىلكقائد للفيلق الثاين حني وصوله 

وذو  ء جداً يأنه " هاد علىوجته يبدو كفوءا " . وسيصفه لز  يسندر " الذإليك  إىلوقدم نفسه  قسنطينة إىلطار ابتون      
 شديدا.  مظهر طيب " وأنه قد أحدث يف نفسه انطباعاً 

بصورة مباشرة  سندر أن الفيلق الثاين قد سحب من جيش أندرسون األول وأنه أصبح منذ اآلن متصالً ليكأأعلمه      
مريكية أشخصية  يعن قطاع منفصل ذ قيادهتا. وبذلك جيد ابتون نفسه مسؤوالً  يتوىلمبجموعة اجليوش الثامنة عشرة اليت 

 جانب فوش.  إىلكما كان بريشنغ   متاماً خالصة ، 

خري قائد للفيلق فقيل أنه طلب وقد غطاين ابلزهور . وصرح يل  جداً  سندر لطيفاً ليكأكتب يف صحيفته يقول : " كان       
 : أنه أ� ". له
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احلديث لفرتة قصرية مع جون ماكلوي ، وكيل وزارة احلرب . وقد كان يف ز�رة  وتبادل قسنطينةابتون ليلته يف  ىقض     
سندر . إليككان قد أحلق هبيئة األركان يف قيادة   يكرين الذ  كاري  و.ز�رة من صديقه القدمي  ىملسرح العمليات . كما أنه تلق

 الواحدة من الصباح ".  حىت من املعلومات وحتدثنا  كواماً أ" لقد أعطاين 

مذبح " التعاون " ومن أن تكون  على نين خائف من أن يكون ايز�اور قد قدم روحه قراب�ً إكتب فيما بعد يقول : "       
" أو أعود من حيث ، أن " أتعاون أيضاً ، أ�  يّ علأن  توفري اخلدمات حللفائنا النبالء .. من الواضح جداً  علىمهمتنا مقتصرة 

 أتيت ". 

 آذار .  6الصحيفة ،      

فطار . لقد استقبلين ريد ندال ما يزال يتناول طعام اإلمركز القيادة للفيلق الثاين عند الساعة العاشرة .. كان ف إىلوصلت      
 ىغري ما أحب . أمض على. النظام واللياقة يف اللباس  سيئاً  . أما هيئة أركانه فقد أحدثت يف نفسي انطباعاً  حسناً  استقباالً 

هنا  إىلجنرال كوشران من اجليش الربيطاين بعض الوقت مع فريد ندال . جعلين أشعر بوضوح أنه قد أرسل  –الليوتنان 
 . ىحرحل عند الض .ليعلمين . فجعلته يظن األمر كما يريد

القتال  إىلميكن أن يرسلوا  جنوداً  نه من احملالة االعتقاد أبنّ إمل حيدث .  بشأن اللياقة والنظام ، لكن شيئاً  األوامروجهت      
 لبس البزة القانونية.  علىرغامهم إنعجز فيه عن  ييف الوقت الذ

قسنطينه ابلطائرة فهو  إىلنه لن يذهب إ.  " جداً أو أنه "خواف أن يكون فريد ندال ذا دماغ صغري جداً  يمن الضرور      
 يف الطريق.  اً أن يسافر ابلسيارة عند الساعة اخلامسة عشرة والنصف. فهي أكثر الساعات أمن ىير 

 :1943آذار  6بياتريس ،  إىلرسالة      

ضدها. قال يل : أنه مقتنع  جيدا ، أ� متأكد من أنه ضحية ظروف مل يكن يف وسعه أن يفعل شيئاً  كان فريد ندال العباً       
الرأي نفسه . هذا املوقف منحنا شيئا  يرى،  أيضاً يوجد هنا  يأبن جون " ووترز " حي ، أسري . وكذلك عمر براديل ، الذ

 من الشجاعة. 



، المبري وكوتش من الفيلق األول موجودون هنا ويعملون يف هيئة أركاين. آمل ن غايف إستكون هنا معركة وسأقودها أ� ،      
 أننا سنربح فقد آن األوان لذلك. 

رأينا فيه الصحراء ألول مرة عام كامل وذلك حني تلقيت   يالذ اليوم على ىكان من قبيل املصادفة الغريبة أنه مض      
 هذه املنطقة.  إىلء ي�مرين ابجمل ياالتصال اهلاتفي الذ

. لقد كانت مفيدة يل جدا. إىل. لقد لبست الثياب الصوفية اليت أرسلتها  أيضاً هذه الصحراء ، ابردة ، رطبة ومقرفة      
 الرجال ، وال سيما الوحول فيها ..  علىاألرض هنا قاسية 

 حيفظ املنزل يف مراكش فهو جوف " كيز ".  يأما الذ     

من واقع قيادته الدائمة للفيلق  قيادة الفيلق الثاين يف تونس مل يغري شيئاً  إىلنقله  القول أبنّ  إىلوقد قصد ابتون بذلك      
يقوم ابملهمة بصفة الوكالة ويعد محلة صقلية اليت ينتظر أن يقودها ابتون بعد االنتهاء من  ياألول يف مراكش . وكيز هو الذ

 معركة تونس. 

 آذار  7ة ، الصحيف     

ابستثناء غايف . قلت للطهاة أن  يفطار عند السابعة . ال أحد يف الناديف متام السادسة والنصف، طعام اإلالنهوض      
 يغلقوا األبواب عند السابعة والنصف . لقد فكرت أن اجلميع سيحضرون يف الوقت احملدد صباح غد .. . 

 للفيلق الثاين .  مساعداً  أمس عينت عمر براديل قائداً      

لربد شديد جدا . كدت أجتمد من الصقيع. القوات البالد كلها مغرقة ابملياه والرجال يتأملون لكن حالتهم املعنوية جيدة . ا     
 منحهم بعض احليوية واحلرارة.  إىليف القتال . آمل أن أتوصل  أبداً املسلحة ال رغبة هلا 

 آذار. 9الصحيفة ،      

 سندر ... إليكال ر استقبلت اجلن     
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ام من األشياء مبا يف ذلك علم ه ، وهو يهتم أبكو له عقل متنب –الطيب للكلمة  ، هو نفاج ابملعىن لقد تفامهت معه جيداً      
مما  أكثر انفتاحاً  اً ممتاز  جدينو أنه  أرىنين إالعسكري .  املستوى على أفكاريمعي يف أكثر  نساب .. كان يبدو يل متفقاً األ

 . يقال عين

 فأ�كل حال ،   علىمباشرة . و  ي، وأنه �يت بعد الشماليةيف السن يف أفريقيا  زعم أنين أكثر اجلنراالت تقدماً جون كرين      
 أفضلهم. 

، مث قاتل عامني األوىلسندر قد قاتل يف السنوات األربع من احلرب العاملية إليكشعر ابتون ابالحرتام الشديد حني علم أن      
وأنه  –عشر سنوات من املعارك املستمرة يف اجلملة  –الغربية من اهلند  الشماليةيف اجلبهة  ن ضد احلمر يف روسيا. وعاماً يأخر 

 بياتريس يقول : " أي رجل هذا ".  إىلقد جرح ثالث مرات . كتب 

 آذار.  12الصحيفة ،      

أما أركان  –كان يكفيه أنه موجود   –قمت هنا بعمل ال أبس به ، لكن ما بقي شيء كثري . مل يكن فريد ندال يقود      
 وينقصهم حس القيادة...  ذا ابل ، والضباط كانوا صغار السن جداً  حربه فلم يكونوا يساوون شيئاً 

 ألتدفأ به.  الربد شديد رهيب ، تناولت كأساً      

جنرال . جاء  –رتبة ليوتنان  إىليب أدي عند الساعة التاسعة مساء ليقول يل : أنه قد أذيع يف الراديو نبأ ترقييت اتصل      
ين ألذكر أنين يف طفوليت كنت إجنرال . و  –م حتت جنوم ليوتنان ديك جنسون حيمل راية كان ينقلها معه منذ عام . أ� أ�

جنرال ". يف ذلك العصر مل أكن أعلم أنه يوجد  –ابتون األصغر ، ليوتنان  أجتول بسيف من اخلشب قائال : " جورج مسث
 ا. عليهد النجوم األربعة وسأحصل يأر جنراالت أبنصبة كاملة . اآلن  أيضاً 

 جنرال .  –ليوتنان  اليوموالواقع أن ابتون قد مسي يف ذلك      

 

 

 



  :1943آذار  13بياتريس ،  إىلرسالة      

جنرال ، لكن هذا النوع من اجلنراالت منتشر موجود حبيث أن الرتبة قد فقدت  –ليوتنان  �بلغت الغاية ، فأ املرةيف هذه      
مع ذلك مسرور جدا .. كم هي غريبة تلك السهولة اليت نصنع هبا األشياء اليت  فأ�بعض ما فيها من املتعة والرواء . وأخريا 

 خطط هلا . 

لك أنه مل يكن شيء من ذلك حني وصلت . فال حتيات نظامية ، معضالت كبرية ابلنسبة لقضية االنضباط . ذ يعند     
 عامة .  الفوضىوالبزات العسكرية من كل نوع و 

ذلك، فاألمور لن تكون  إىلذا توصلت إحملي بعد أن ينتهي كل شيء. هذا  حيل يبراديل رجل ممتاز . فهو الذ يمساعد     
قيادة الشاطئني يف وقت واحد هو نوع من  إىلتوكل فيه  يل يف الوقت الذقد يكون انتدايب مليدان القتا سهلة يسرية . وأخرياً 

 املدح والتقريظ . 

نه إ،  لكن اجلو ابرد جداً  أبداً معركة صغرية . استعد� ثالث دابابت وفقد� طائرتني . ليست احلياة رتيبة  اليومجرت      
 .  حقاً رهيب 

 جنرال ( ألول مرة ).  –مع أرق أشواقي . جورج . ليوتنان      

 آذار.  14الصحيفة ،      

، ومن أجل ذلك أتيت، لكن مل حيدث شيء من  اليومممر كاسرين حبر حقيقي من الوحول . ظننا أن رومل سيهامجنا هذا      
زجاجة من السكوتش ، لكنين مل أشرب  إىلمحل  ذلك . جاء ماك ريري يستقبلين عند عوديت حنو الساعة السابعة عشرة ،

 منها شيئا ... 

ين ألظن أنه حيسن يب أن أظهر أمامهم . أمس ، خالل نزهة ، لقيت إما . و  يف نفسي انطباع أبن اجلنود يتحسنون شيئاً      
 نتظم. السري ورائي يف صف م علىضابطني مالزمني ومثانية جنود يف بزات غري نظامية، مجعتهم وأرغمتهم 
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 :1943آذار  15بياتريس ،  إىلرسالة      

 علىال إحبيث أنين مل أستطع أن أتصرف  – . كانت أقل من عشرة أ�م هذه العملية قصرية جداً  يإعداد... فرصيت يف      
 أن كلمة تعاون ليست هي الكلمة املالئمة.  علىالتعاون مع الربيطانيني .  ىومستو  ياملعنو  املستوى

طريقته.  علىيف مصلحته. ولو أنين كنت مكانه لتصرفت  سندر موافق ويف حالة توافق اتم. من الطبيعي أن يفكر أوالً إليك     
ة هبا. حنن نفقد  نين أكره األلغام وهذه البالد الزرية مليئإأكشف عن قوة العارضة الضرورية . آمل أن أقوم بواجيب كامال وأن 

من  من الضباط بسببها ، واخلسارة يف أكثر احلاالت تبدو يف أرجل مسحوقة وسوق مكسرة . سنضع أكياساً  كل يوم عدداً 
 الرمل يف قاع السيارات ، ففي ذلك بعض العون. 

.  التالية التاسع عشر واأل�م  اليومين انتظر بصرب �فذ وصول فإنّ ... وملا كنت قبيل كل مباراة أحس بشيء من العصبية      
 ق أشواقي. مع أر 

 آذار.  15الصحيفة      

ما وجد� الوقت لفعله . أما  األقل كلّ  علىنه غري كاف ، دون ريب ، لكنه إيفعل،  يوم رهيب ... فعلنا كل ما ميكن أن     
ثالثة ، فأقود الفرقتني يف  إىل. ليت أنين أستطيع تقسيم نفسي  أبداً ن ، وأ� ال أثق هبم يخر األ علىاآلن فقد جاء دور اللعب 

 ن براديل ، جايف ، والمبري ، ميثلون خري عزاء يل. إفيه قيادة الفيلق ككل .  أتوىل يالوقت الذ

منحين نين خري الرجال هنا ، لكنين ال أكفي بشخصي وحده . " اإالقيام بواجيب .  على � رب ، وامنحين القدرة ّين أع     
 النصر � اهلي ". 

 :1943آذار  18بياتريس ،  إىلرسالة      

 منذ قليل انتهيت من قيادة معركة كبرية.      

 تكبد أية خسائر من الناحية العملية . لقد مت العمل بنجاح... نمدينة كبرية دون أن  علىلقد استولينا      



ء العملية . ىنا أن نرجيعلأمطرت خالل الليل كله فوجب  السماءد أن أهاجم هذا الصباح من جديد ، لكن يأر كنت       
 إىليدان . حني تقدمت الر�ح اآلن عاصفة شديدة ، ورمبا كان يف وسعنا أن ننطلق لو كان يف وسع املدافع أن تتحرك يف امل

 عدم االهتمام بذلك.  إىليب األمر  ىمن هجوم جوي ، مث انته حقاً  األمام. كنت خائفاً 

مركز  فإنّ كل حال   علىابلبقاء يف املؤخرة مما حيرمين من وسائلي يف العمل ، و  دائماً  يّ علسندر كا� يلحان إليكايك و      
القيادة حيث أجدين يبعدين عن خط اجلبهة ، وأقول بكل أمانة ، كان هذا يثريين . عندما نقاتل أروين رومل جيب أن نكون 

 مقربة من جهاز الراديو.  على

 كل حال ،  علىجراء ما يربره . و ه جيب أن يكون هلذا اإلفإنّ من يقول أنين قد استبدلت ، فال هتتمي لذلك،  ذا مسعتِ إ     
أسابيع كثرية، جيب أن نتقدم خطوة خطوة ، لتكون القوات  إىلالتأكيد  علىجيب أن أ�ي هذا العمل أوال، وهو أمر حيتاج 

، عنها ى أقل رضفإينّ  األوىلء األقدام . تريي ( آلن ) رجل رائع ، وكذك رجاله. أما الفرقة املدرعة يثقة من مواط علىاملسلحة 
 عفاء جنرال. إ على احملتمل أن أجد نفسي مرغماً لكن األمور يف حتسن . من 

تدريبهم  ولّ تأن أقاتل مع رجال مل أ سكندر وأيز�اور راضيني جدا ، أرجو أن يستمر هذا الوضع. من الصعب جداً إلىظهر      
ن. ديكسون جانيب ، اآلخرون كلهم جمرد صبيا إىلبنفسي ومع أركان حرب ال أعرفهم.  يسرين وجود جايف ، المبري وكوتش 

 جيد فقط ، وهو املسؤول عن مكتيب الثاين. 

. من حسن احلظ أن جيمي دوليتل أعطاين سرتة من اجللد املبطن ابلفراء ولواله لتجمدت  جداً  ورطباً  ما يزال اجلو ابرداً      
 من الصقيع. 

 هذه اخلرائب الرومانية رائعة، لقد اعتاد اجلميع أن ميروا وسط هذه املدن العظيمة دون أن يعرفوا امسها..      

 نه صعب جدا أن نتخيل أبن الرومان قد بقوا هنا سبعمائة عام... إ     

يزعم اكتشافها.  إىلمن الوقت ما يسمح يل ابلذهاب  يمدينة ثلبت الكبرية قريبة من هذا املكان ، لكن ليس عند     
أكوام من الذخائر الثمينة لو تيسر يل حتريكها  علىله مينرفا يف العامل . كان يف وسعي احلصول بعضهم أن فيها أمجل هيكل لإل

بيعي ومن احملتمل لكنها كلها ثقيلة جدا . يوجد بصورة خاصة متثال نصفي مجيل جدا لسيناتور روماين يف امللعب. حجمه ط
 األقل.  على أن يبلغ وزنه طناً 
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 هلذا الصقيع.  رجايللتعرض  حقاً أ� آسف      

ابلباحثني عن  مالحظة ملكتب الرقابة : أخضعت هذه الرسالة للرقابة بواسطة اجلنرال جايف ذلك ألين ضقت ذرعاً      
 ظاهر األغلفة.  علىالتوقيعات الذين يسرقون بريدي حينما أوقع 

 آذار. 18الصحيفة ،      

 مجدت جزئيا بسبب الوحول... األوىلالفرقة املدرعة      

  األملانذلك الوقت ... اجلو يؤمل  حىت جفت  إذاأن أتقدم ابجتاه مكناسي . كل شيء يتعلق ابألرض فيما  سأحاول غداً      
 يقاعنا. إ علىحنن الذين حنركهم  إذا ..ابلفائدة عليناكما يؤملنا يف كل حال . أنين مقتنع أبن مبادرتنا ابهلجوم ستعود 

 آذار.  19الصحيفة ،      

متداد سبعني كيلومرتا تقريبا ، قضيت يف ا على. أخذت الطريق اليت بنيناها  األوىلقبل قليل مضيت لرؤية الفرقة املدرعة      
اجتيازها ثالث ساعات . مل أر يف حيايت مثل هذا القدر من الوحول وال مثل هؤالء الرجال األقو�ء العاملني يف سالح اهلندسة 

القذارة والعزلة يتعرضون فيه للبلل الشديد و  ي�م حيتفظون مبعنو�ت رفيعة يف الوقت الذإسالمتها .  علىالذين بنوها ويشرفون 
 ما فعلوه ، فبدا يل أن هذه البادرة قد سرهتم..  على. وقفت أمام كل مفرزة منهم ألحدثهم وأهنئهم 

نين ال أحب سلوكه كثريا ، وهو يبدو يف موقف املدافع كما يفتقد الثقة بنفسه. حتدثت إرأيت اجلنرال بول روبينت ...      
 عن خطة هجومية. 

نه يف حبر حقيقي من الوحول اخلفيفة ... وهو خائف من أن تعجز مدرعاته عن التحرك إعد ذلك . وورد ب مث رأيت     
 أريدأن يتحرك مع مشاته ، وأن يستخدم �قالته نصف اجملنزرة املتوفرة له لنقلهم مع أسلحتهم .  إليه بسبب الوحول فطلبت 

 جيب أن يهاجم مساء غد ...  ياجليش الربيطاين الثامن الذ إىلأن أضرب رومل قبل أن يضربين وأن أقدم العون 

 املقابلة.  التعليماتة القادمة ويعطينا ينتظرين . لقد جاء يشرح يل خطط املعرك يوعند عوديت وجدت ماك رير      

املرتفعات اليت  علىمكناسي و  علىأن يستولوا  نياألمريكي علىمذلة بصورة خاصة . كان  التعليماتوجد ابتون هذه      
أن توقف  ةاألمريكيالقوات  علىحيتفظون فيه مبدينة قفصة . أي أن  يتوجد وراءها مباشرة وأن يتوقفوا بعد ذلك يف الوقت الذ



ذه املرتفعات يفتح الطريق أمام التقدم حنو السلسلة الشرقية ، وذلك بدال من أن تتابع عليه تقدمها ، مع العلم أن االستيالء 
 إىلالنظر  علىشطرين ، وهكذا جتد نفسها مرغمة  إىلسريها حنو الشرق وأن تشطر قوات احملور اليت تواجه مونتغمري ، 

 حنو املمر الساحلي.  اإليطالينيو  األملاندفع  القوات الربيطانية تتوىل

 ال يعود للفيلق الثاين أي عمل يقوم به.  حىت جيتاز مكناسي  يوهكذا ال يكاد مونتغمر 

�دد جناح العدو األمين،  ىأبن هذه األوامر متنعنا �ائيا من التقدم حنو البحر . وبتعبري آخر ، سنبق متاماً " جيب أن ندرك      
 شطرين .  إىللكننا لسنا حنن الذين نشطره 

هدوئي وأعلنت  علىبعاد� من أجل صنع انتصار بريطاين. حافظت إليس هلذا كله غري هدف واحد، هو  " وأخريا ،     
نه أمر رهيب . إخلطة . مثل هذه ا علىموافقيت . ليس هناك ما يفعل غري ذلك ، لكنين ال أفهم كيف ميكن أليك أن يوافق 

 العمل الثاين " غزوة صقلية " قبل أن يعاودوا صنع مثل هذه املناورة ...  عدادمراكش إل إىلأنين آمل يف العودة 

 " � اهلي ، هيء لنا أسباب النصر يف الصباح .".     

 ".  أبداً " كلما فكرت يف هذه األوامر زاد جنوين ، لكن أحدا مل ينتبه هلذا األمر      

مرتفعات مكناسي ويف االحتفاظ هبا ، يضع  إىلملا كان ابتون حيس بصورة ال شعورية أبن جناح وورد يف الوصول      
 منعه من استغالل املناسبة ومن االنطالق حنو السهل الساحلي ، فقد أخذ حيث وورد حثاً  علىسندر أمام صعوبة العمل إليك

 التقدم الصريع.  علىوبعاطفة تقارب درجة الفكرة الثابتة  شديداً 

 :آذار 19بياتريس ،  إىلرسالة      

من  ىاجتزت مسافة مائتني ومخسني كيلو مرت تقريبا لز�رة اجلبهتني ( جبهة آلن وجبهة وورد ) وسط أعداد ال حتص     
 ...  حقاً اخلرائب الرومانية . فهذه املنطقة مغطاة هبا 

 علىأوال كان كنت الضارب   فإذاهذه الصورة ابلنسبة للجميع ،  علىعملية للصباح . اجلو سيء رهيب وهو  حنن نعدّ      
 هنا.  ى، من أجل ذلك أبق أيضاً رومل أن يواجهين . صحيح أنه من املمكن أن يهاجم يف الصباح 
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 آذار.  20الصحيفة ،      

 وأسري.  برقية تعلن أن جون صحيح معايف يّ علأيقظين  عمر براديل عند منتصف الليل ليقرأ      

فرقة  علىن إيف الغد ...  قرب التليفون وهي طريقة غريبة يف صنع احلرب. أرجو أن يكون األمر خمتلفاً  �اريقضيت      
رومل أن يقوم  علىكان   إذاأنه  أرىأن هتامجا معا . حترك اجليش الثامن يف هذه الليلة .  األوىلوالفرقة املدرعة  األوىلاملشاة 

 ه سيفعل ذلك غدا . أحس أنين سأهزمه ما دام أن هللا ابق معي. فإنّ بتحرك معاكس ، 

مرتفعات  علىاالستيالء  إىلمواقع القتال ويدفع وورد  إىل بينما كان كيز يعرب تونس ، نصح ابتون ابلتوجه شخصياً      
مواقع القتال قد حيرم وورد  إىلقوية جدا.، فقد قدر أن انتقاله وورد عشية أمس رسالة  إىلمكانسي . وملا كان ابتون قد كتب 

 . إليه انتداب جايف  علىمن وسائله فاقتصر 

 على سف ابتون شديداً أرتفعات اجملاورة .". فكان امل علىمدينة مكناسي ال  على �ائياً  وورد �اره كله أن يستويل ولا" ح     
التالل . " وهنا أمر وورد يشن هجوم ليلي  علىالستولينا  األوىلرأس الفرقة املدرعة  علىأنه مل يعمل بنصائح كيز ". لو كنت 

 ابلفشل.  ىانته

 آذار. 24الصحيفة ،      

التالل ... اتصلت تليفونيا بوورد  علىيف االستيالء  أيضاً قد فشلت  األوىلالفرقة املدرعة  علمت بعد طعام العشاء أنّ      
 وبتحقيق النجاح.  وأمرته بقيادة اهلجوم شخصياً 

هذا هو واجيب . كان جيب  املوت ، لكنين رأيت أنّ  إىلخاجلين شيء من وخز الضمري خفت أن أكون قد أرسلت وورد      
 . خيرج منها معاىف أن تسقط التالل أول أمس لو توفرت من جانبه قيادة أكثر حيوية وقوة . أرجو أن

ء قدم هلا فوق القمة.  يرأسها وورد وجنحت ابنتزاع مواط علىاهلجوم و  على األوىلأقدمت الفرقة املدرعة  يألوامر  وتنفيذاً      
أن عددهم مل  إىل ابإلضافةخسروه مسح للعدو بتنظيم مواقعه  يالوقت الذ فإنّ لكن اجلنود مل يستطيعوا االحتفاظ أبماكنهم 

 يكن كبريا . أمرهتم ابلتوقف واعادة تنظيم صفوفهم . أصيب وورد جبرح خفيف خالل اهلجوم لكنه كشف عن جرأة ابلغة.

  



  :1943آذار  25بياتريس ،  إىلرسالة      

نين ال أستطيع مغادرة موقع القيادة بسبب اتساع إ  الكثري من الرضا الشخصي . .. مهميت كقائد للفيلق ال حتقق يل نّ إ     
اجلبهة ... مل أشعر يف حيايت كلها مبثل هذا القدر القليل من االستحقاق . كل ما أستطيع فعله هو قيادة العمليات واالحتفاظ 

 يف كل وقت. اليسري، وهو ليس ابألمر  اإلنكليزهبدوئي جتاه 

وللجميع  اجلراحي . الرجال يبدون سعداء برؤييت . قليلون منهم يتأملون حقاً  ىكل يوم ، أزور موقع الفرز واملستشف  يف     
يف احلرب األخرية والطعام اجليد . كل جريح  عليه مما كانت  فتتم بطريقة أحسن تنظيماً  اجلرحىهيئة مرحة . أما معاجلة  تقريباً 
عطائه ثالث واء إلكمية من الد  على ياحملفة . وكل رجل ميلك حقيبة خاصة به حتتو  علىل حقنة يف ذراعه قبل أن حيم يتلقى

 جراحه.  علىحقن منه ، وقارورة من احلبوب ومسحوق ميكن أن يرشه 

 ن أكثر ما أكرهه هو نريان الرشاشات اجلوية. إ.  أبداً عليها حتت النريان ، أعتقد أنين لن أتعود  دائماً أحس ابخلوف      

 آذار.  25الصحيفة ،      

ضافية للدفاع عن املدينة . إجناده بكتيبة إبوجود خرق يف مواقعه وأنه يطلب  آلن قد علم نّ إجايف ليقول يل :  أيقظين     
 عطيته ما طلبه مث توجهت للنوم . ويف الصباح ، كما هي العادة ، كانت األشياء تبدو أقل مأساوية. أف

 آذار.  27الصحيفة ، 

أنه يفتقد بعض النشاط وأنه  أيضاً قرب مكناسي ، شرحت لوورد العملية القادمة . وقلت له  األوىلز�رة للفرقة املدرعة      
ضفت قائال له : أفيذ لألوامر . فاعرتف بذلك . مث ابلقدر الكايف من دقة التن يتحقق شخصياً لثقته الكبرية أبركان حربه ال 

صدره وسام النجمة الفضية  علىفشلت عمليتك  القادمة . فأخذ األمر مأخذ اجلد . علقت  إذانين سأعزلك من القيادة إ
 إليه بصليب اخلدمة املمتازة لوال أنين اضطررت لتوجيه األمر  أنه كان جديراً  أرىنين إلعمله الشخصي يف أثناء اهلجوم .  تقديراً 

 ابهلجوم.
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 آذار.  28الصحيفة ،      

ن أخوف ما أخافه أن تكون إا تتهيب املخاطر. فإ�ّ مل أعد أثق بوورد وبفرقته . أنه يفتقد احليوية والنشاط أما فرقته      
 جمموعة قواتنا راغبة يف القتال ، ال يف أن تتعرض للقتل . .. 

جرحيًا ابلقرب منه . فأمطرته حتمل فيه سيارة اسعاف  يجيرجر قدميه حول مركز القيادة يف الوقت الذ لقيت كاهناً      
 ها�ت الكثرية. ابإل

 آذار .  30الصحيفة ،      

األمام هذه الليلة ملساندة اهلجوم ... طلب مين رايدر ، وهو من الفرقة الرابعة والثالثني ، أن  إىلة كلها حتركت املدفعي     
 ... إىلبراديل ، وهذا ما سأفعله . براديل رجل جيد . والعمل هنا يف حاجة  إليه أحضر أو أن أرسل 

عتبار التنقالت اليت قام هبا قبل ذلك .. لكن هجومه مل أدخلنا يف اال إذاهاجم بنسون عند الظهر ، وهو عمل ممتاز فيما      
لكنين جيب أن  متاماً  توقف أمام حقل من األلغام وقد فقد� ثالث مدرعات وقناصيت مدرعات . لست راضياً  حىت يلبث 

 التقريب..  علىأعرتف أبن استخدام الدابابت يف الظروف الراهنة كان مستحيال 

 إىلاالستناد كلية  على أن جيد املرء نفسه  مرغماً  أن أفعل أكثر من ذلك ، ومن املزعج حقاً  أستطيع شخصياً  لو أمتىن     
 إىل يم حني يشعرون ابلثقة يتدبرون أمورهم جيدا ." فاهلل هو اهلادفإ�ّ جتنبه . ومع ذلك  إىلن ، لكن هذا أمر ال سبيل يخر اآل

 ". سواء السبيل

 

 

 

 

 



 احلادي عشـرالفصل 

 تونس  :  كفاح من أجل النفــوذ

............................................................ 

 

 :1943آذار  30بياتريس ،  إىلرسالة      

للعملية القادمة . من املمكن أن جتري معركة دابابت كبرية عند الصباح.  حلقت ديك جنسون بقيادة بنسون استعداداً أ     
 قسمني وهو ال حيب ذلك.  إىلحنن منهمكون يف حماولة لتقسيم رومل 

ففيهم عناد وصالبة ، وال سيما الضباط منهم ، لكننا بدأ� يف  األملانيف معارك دفاعية . أما  يقاتلون جيداً  اإليطاليون     
 هذه الصعوبة.  ىعلالتغلب 

التدخل ، لكن الرجال يف امليدان هم الذين يقاتلون ،  علىال أفعل شيئًا . هناك ما يغريين بقوة أ، هو  يّ علأشد األمور      
 وهم حيسنون صنيعهم وهناك حتسينات حمتملة. 

 آذار.  31الصحيفة ،      

يف هذا الصباح تبدو كل األمور سيئة ، حنن حماصرون من كل اجلوانب .. هاجم بنسون .. وجنح يف حتقيق اخلرق      
 املطلوب. 

ملا جنح بنسون يف  إليهمعت جبته أن الوقت قد فات . لو استأيطلب مين تعديل مسرية العملية ، دي لإاتصل يب      
 ق .. جيب تقليب النظر مرتني قبل تعديل أي عملية عسكرية. حيدث يل أن أربح راتيب حب إنهاالخرتاق. 

ما أول أمس . كان من املمكن أن ينجح يف عليهقرتحته ا.. كنت  ةل مسث وماك ريري ومعهما مشروع خطجاءين بيد     
 . دائماً فقد فات الوقت كما هو الشأن معهما  اليومذلك الوقت أما 
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رجالنا وبصورة خاصة الفرقة املدرعة  .% من اخلسارة 25عداد هجوم تعتمد فيه نسبة إ إليهبوورد وطلبت  اتصلت تليفونياً      
 . هذا أمر يثبط اهلمة وتتقزز النفس له ..ال يريدون قتاالً  األوىل

وكلما  ال ابلقتلإال بد منه . فنحن ال نربح احلرب مثل هذه النسبة من اخلسارة ، لكنه أمر  علىذ أوافق إأعلم أنين أقسو      
يف مكناسي خيفف العبء عن  األوىلتقوم به الفرقة املدرعة  ذلك أن هجوماً  إىلبكر� ابلقتل كانت النتيجة أحسن، يضاف 

 بنسون ورمبا عن رايدر. 

 ذهب براديل ليعاين ما جيري عند رايدر، جيب أن يصمد هذا األخري أبي مثن.      

 :1943بياتريس ، أول نيسان  إىلرسالة      

 بذلك وأن خيرب والدته.  إليكعزيزيت بياتريس ، قتل ديك جنسون هذا الصباح ، طلبت من بيدل مسث أن يربق      

ما. إليهبشأنه لنيتا وال ألمه يف الرسائل اليت كتبتها  من املعاين، لكنين مل أقل شيئاً  كان ما حدث بسبب خطئي يف معىن      
ديك ، بينما أعاره  إليه رسلت أضباط من األركان فقد  إىلابلدابابت يقوده بنسون ، وملا كان يف حاجة  أعدد� هجوماً لقد 

 براديل مرافقه العسكري. 

مركز القيادة يصحبه جنراالن آخران . وبينما كانوا هناك دامهتهم  إىلمتت العملية بنجاح ، ويف هذا الصباح ذهب براديل      
أقل من ثالثة أمتار من ديك أراد القدر أن تسقط  علىاخلنادق وكان براديل  إىل. قفز اجلميع  88ة طراز ج . يو  طائر  12

 مل يتأمل ومل يتشوه جسده.  إنهديك فقتله االنفجار.  يحيتو  يرطل مباشرة فوق اخلندق الذ 500قنبله من عيار 

توجهت مع جايف لتحية اجلثمان ، احننيت  ة.ساعة السادسة عشر تم دفنه عند المقربة قفصه حيث سي إىلنقل جثمانه      
 وفيا. وسأفتقده كثريا.  فوقه وقبلت جبهته . لقد كان ذا خلق عظيم وصديقاً 

 ا أشياءه منذ أن أجدها. إليها ، كما سأرسل إليهخذت قصاصة من شعره وأرسلتها أمن أجل أمه.  إنين حزين جداً      

هذه الصورة. الغارات شديدة لكننا ال نستطيع أن  علىاملعركة جدية لكننا سنخرج منها جيدا، آمل أن يستمر الوضع      
 ن عندي أشياء كثرية جيب أن أقوم هبا .إمليت القادم، لكنين أشك يف ذلك. نفعل شيئا فيها. رمبا كنت ا

 



 الصحيفة ، أول نيسان.     

ال يسعين أن أفهم ملاذا يقتل مثل  ممتازاً  وضابطاً  ... كان رجالً  ةدقيقة الثانية عشر توقفت ساعة جنسون عند العاشرة وال     
هؤالء الرجال سأفتقده كثريا .. قال لنا ماك ريري : جيب أن يتوقف هجوم الدابابت ... ال ميكن تغيري اخلطط يف أثناء 

 احلرب. 

:  قفصه، قيل لناون .. حينما أخذ�مرتددون وجل دائماً بني ثالثة أ�م  وأسبوع . وهم  دائماً يتأخرون  العلياالذين يف القيادة     
مما مسح لألملان أبن ينزلوا من الشمال فرقة البانزر ( املدرعة ) العاشرة. ويف الوقت نفسه  22 إىل 19توقفوا عند القطّار من 

عن قيادة  الشرق .. هنا أخطأت ابالمتناع شخصياً  إىل متاماً مكناسي والتوقف عند اهلضاب القائمة  علىأمرت ابالستيالء 
خسر وورد ثالثة أ�م وترك العدو يتمركز بقوة قبل أن يهامجه ، هذا مع العلم أنه أظهر شجاعة فائقة،  .اهلضاب علىاهلجوم 

 إىل ابإلضافةالقمة . والصحيح من  جانب آخر أنين طلبت االستعانة بكامل الفرقة التاسعة  علىوهكذا مل يتم االستيالء 
 غري جزء منها .. وهذا غري كاف.  إيلّ وأنه مل يرسل  األوىلالفرقة املدرعة 

ذكرة من قال يل ماك ريري هذا الصباح أن أاتبع اهلجوم مع املشاة . واآلن ، عند الساعة السابعة عشرة ، تلقيت م     
 إذامر حاسم أن أستخدم املدرعات ، سأبدأ اهلجوم مع املشاة وسأستخدم الدابابت أدون توجيه  يّ علسندر يقرتح إليك

 تيحت يل الفرصة املناسبة. أ

  :1943كيز ، أول نيسان   إىلرسالة      

 األوىلن للفرقتني إ .) ة( صقلي خرىعداد القوات املدربة من أجل العملية األء إليأعتقد أننا جيب أن نفعل كل ش     
قليل من التدريب  إىلحتتاج  األوىلالربية ويف  اجلبال .. فرقة املدرعات  –والتاسعة كما تعلم جتارهبما يف العمليات البحرية 

 ومزيد من االنضباط بينما الفرقة املدرعة الثانية تنقصها جتربة القتال. 

 هذه الدرجة.  إىلأشد مما كنت أفكر. مل أكن أعلم أنين متعلق به لقد كان ملوت ديك يف نفسي وقع      

الغياب الكلي لكل غطاء جوي لقواتنا .  إىلرسالة تشري  علىصدمه موت ديك جنسون ، قد وقع  ين ابتون ، الذإ     
 مريكية . أ –زية يوبذلك أحدث خالل أ�م قليلة أزمة انكل
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 نيسان.  8الصحيفة ،      

والكذب . فزعم أن مطالباتنا ين ابجلنون اجلو . لقد اهتم ماريشالدرجة ال تصدق من كونينغهام  إىلتلقيت برقية مهينة      
 عن التحرك فهي تصرخ معلنة عن وجود الذئب لتربر البطء يف تقدمها.  ةاألمريكيابملساندة اجلوية قد سببها عجز القوات 

 طائرة أملانية.  161وتعرضنا لواحدة ومخسني غارة جوية من قبل  55قتيال ، وأصيب ابجلراح  15فقد�      

لورانس كوتر يهبطان يف موقعنا. قال  ىمن األغرار يدع جنرال سباتز وشاابً  –اجلو تيدر وليوتنان  ماريشالعند الظهر رأينا      
 بسبب رسالة كونينغهام فقط ، بل ألننا نريد أن نراك ".  إليكيل تيدر : " حنن مل �ت 

جراء رمسي . ظهروا يل يف حالة ارتباك وبدأوا إاعتبار هذه الربقية ك علىأن أراهم لكنين عازم  أجبته أنه يسعدين جداً      
ارتفاع يقل عن عشرين مرتا وهي  علىملانية حتلق فوق الشارع أحلليف . وهنا كانت أربع طائرات ايتكلمون عن التفوق اجلوي 

 تطلق رشاشاهتا وتسقط قنابل صغرية.  فلم يصب أحد جبراح. 

يف الوقت املناسب أتكيدًا لصحة ما جاء يف رسالة ابتون . ويذكر كوتن فيما بعد أن تيدر  يةاألملانكان ظهور الطائرات       
يل أن  وأينجابه ابتون قائال : " أ يةاألملانخراج هذه التظاهرة سأل ابتون كيف رتب األمر إل يةاألملانبعد أن ابتعدت الطائرات 

 لعمله ".  تقديراً  كل منهم وساماً   إىلاستطعت أن أجد أوالد .. هؤالء الذين يقودون هذه الطائرات فسأرسل  إذاأعلم ، لكنين 

 ابتون " توجيهاته بشأن العمليات القادمة".  إىلسندر إليكنيسان وجه  3يف تلك األثناء      

 بتسجيل ما يف نفسه يف صحيفة مذكراته.  غضب ابتون عند قراءهتا ، لكنه عمال أبوامر ايز�اور مل يقل شيئا ، مكتفياً      

ل هلا يف املشاركة يف معركة تونس النهائية ويف الفوز ببعض نفسها موزعة وقد فقدت كل أم ةاألمريكي" ستجد القوات      
أجابنا أبنه سيحول دون ذلك . لكنه مل يفعل شيئا . لقد  يالشهرة . وقد توليت مع براديل شرح هذا املوضوع أمام آيك الذ

وبراديل فقد قرر� االحتفاظ  �ت املتحدة . أما أ�الهذا األمر يف الو  إىل. أرجو أن تتنبه الصحافة لإلنكليزابع نفسه كلية 
الفرقة املدرعة السادسة واللواء الثامن  إىلضربة  األملانسه . آمل أن  يوجه أن يكون خطأ� أن حيطم ايز�اور ر ابلصمت. فل

 علىال  أبداً . ال شيء قد ترك لنا اإلنكليزأبن تركت نفسي أعامل كأبله من قبل  والعشرين بعد املائة . لقد ضقت ذرعاً 



 .ظهر حصان  علىالنفوذ . آيك جيب أن يذهب . فيه كل صفات الشحاذ املتسول  مستوى علىالشرف الوطين وال  مستوى
 الرفاه ".  علىال يستطيع أن يتعود  إنه

 نيسان.  4الصحيفة ،      

يطلب مين ذلك لكنين مل  إيلّ سندر قد كتب إليككان   .مكناسي ليخرب وورد أنه قد أعفي من منصبه إىلأرسلت براديل      
ال  حىت من الشهر املاضي لكنين مل أفعل  23أو  22أرغب يف استخدام هذا املربر . والواقع أنين كنت قررت اعفاءه حول 

 .  و دون ريب خري من قائد مرتدد وجله جديداً  قائداً  فإنّ لقيادة يف أثناء املعركة ، وأخريا أحدث تغيريا يف ا

 نيسان.  7الصحيفة ،      

األمام دون  إىلأن نتقدم  علينا استحياء شديد وأنّ  علىجيد أبن دابابتنا تتقدم  يتلقيت مكاملة تليفونية من ماك ريري الذ     
 العدو مهما يكن الثمن.  علىابالنقضاض  مباالة ابخلسائر وكنت أعطيت بنسون أمراً 

صطحبه معي .. فانتهزت الفرصة أل" لرياين يف الليلة األخرية ليناقشين يف عملية هاسكي جاء جوف كيز من " مراكش     
أن ينجح أبي سبيل . طلبت  عليهألمس بسبب بطئه وأن صارحته مبا أحسست به من ا يتوقفنا عند مركز القيادة لبنسون الذ

 يبلغ البحر.  حىت يف معركة حقيقية أو  جيد نفسه منضو�ً  حىت أن يتقدم  إليه 

 ي. من هناك منلك فكرة جيدة عن تقدم بنسون الذ حقاً الكولونيل راندل . امليدان رهيب كريه  إىلمث ذهبنا بعد ذلك      
جعل بنسون أسرع يف  علىحثه البعيد. طلبت جايف أل يمن قبل املدفعية ذات املد مل تكن إذاهذا  ،من املقاومة يالقي القليل

اجلبهة. أخره حقل من  إىليف تناول غدائه. قلت له أن يتوقف عن األكل وأن يتوجه  مه. ويف عودتنا لقينا بنسون منهمكاً تقدّ 
ض عرّ أاستكشاف وقد قال يل اجلميع أنين مامنا غري سيارة جيب وسيارة أاحلقل . يف تلك الفرتة ، مل يكن األلغام. اجتز� هذا 

 ىال لقتال أو لالستحمام يف ماء البحر. بعد ذهايب بقليل التقإال يتوقف أعليه بنسون القول أبن  علىنفسي للقتل. كررت 
القطاع وقد قمت بواجيب بكل كانوا يف   اإلنكليزأن  متاماً مامي دورية من اجليش الثامن . . كنت أجهل ن األحرس بنسو 

 كما يبدو يل. ة  بساط

 من ألف أسري.  أكثر قليالً  علىبنسون  استوىل     
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من قوات  بدالً  لإلنكليز نياألمريكياحلاصل أن التقاء  .ع صفات القائدأملظهر كان ما فعله ابتون خطوة جريئة ، لقد أ      
 الشمال.  إىلقد جنحوا يف النجاة أبنفسهم  اإليطالينيو  األملاناحملور يثبت أن 

 كم كان ابتون حيب أن يقاتل قوات احملور املرتاجعة عند هذا اجلناح.       

والدقيقة األربعني قلت له :  ةعند الساعة التاسعة عشر  رةموعة اجليوش الثامنة عشاتصل يب الربيغادير جنرال هوملز من جم     
 أمرا ابلعودة .  إليه ه ننا جنحنا يف عملية االخرتاق وأن بنسون يتجه حنو البحر . قال يل أن أوجإ

، مننع  اجلرحىيف الصباح ، كان جيب أن �اجم دون مباالة ابخلسائر وبعد حتقيق عملية االخرتاق بتضحية املئات من      
طرح فهو القول أبن من املمكن أن يتعارض حتركنا مع حترك اجليش الثامن.  ين من استغالل هذه العملية . أما املربر الذاآل

 إذاواجه اجليش بعض املتاعب ، جيب أن نضحي أبرواحنا فرحني ، ويف مقابل ذلك  إذاويف وسعنا أن نستنتج من ذلك أنه 
 عطو� قائدا كبريشنغ. أالغار .  أكاليلال حنصد  حىت سارت األمور ابلنسبة له كما حيب ، جيب أن نتوقف 

 السادسة صباحا.  حىت فراشي عند العاشرة ومنت  إىلكان تعيب أكثر مما كنت أظن . ذهبت       

 جنويب قفصه واليت تدعي يف بعض األوقات معركة القطّار.  يهكذا انتهت املعارك اليت كانت جتر      

 :1943نيسان  8بياتريس ،  إىلرسالة      

 بالدهم.  إىلسيعودون قريبا  اجلرحىومن الطبيعي أننا تكبد� خسائر كثرية .. كثريون من      

التأكيد .. أظن أنه من احملتمل جدا أن أعود قريبا  علىكانت مهمتنا تطهري الطريق أمام اجليش الثامن .. وقد فعلنا ذلك       
األقل فيما يتعلق  على أساس أن كل شيء سيذهب هدراً  علىمتضي ألمر أكثر أمهية .. األمور هنا  الرابط استعداداً  إىل

 بقواتنا، بغياب بريشنغ آخر. 

. براديل سيحل  ةحلقت بصورة مؤقتأفأ� هنا يف احلقيقة قد عفيت من املنصب ، أقالت الصحف أنين قد  إذاال تنزعجي      
 منوذج رائع. إنهحملي ، 

  



 نيسان.  8الصحيفة ،      

مل يعد يستوعب غري فرقتني من املشاة .. مما منعنا من اجتياز  يحددت منطقة جديدة هذا الصباح للفيلق الثاين الذ     
 السلسلة الشرقية وجماهبة قوات احملور املرتاجعة. 

ية يف (فندق ). أجبته يف حاجة لكتيبة مدفع اتصل ماك ريري تليفونيا يف ساعة الغداء قال : فرقة املشاة الرابعة والثالثون     
ابلطريقة نفسها ،  دائماً ، حنن نفكر  ى" أال تر  أيضاً مكانية حتقيق هذا الطلب " مسعته ينتفض وأضفت إشك يف أقائال : " 

 أنت وأ� ". 

فوق مكناسي ، حبيث يسهل  متاماً ممر فايد ،  علىأضاف ماك ريري يقول : من املمكن أن يطلب من ابتون االستيالء      
 ، وقد أرسلت كتيبة من الدابابت استعدادا لألمر".  أيضاً نتظر هذا األمر أ( فندق ). " كنت  علىاهلجوم 

 ملهامجة ممر فايد.  األوىلالطريقة اليت تستعد هبا الفرقة املدرعة  ريىنيسان ذهب ابتون عند الثامنة والنصف ل 10ويف      

 عطاء األوامر. إرفه مل يكن قد صنع شيء ابستثناء " كان هارمون يف مركز قيادته ويف حدود ما استطعت أن أع     

ء يحتريكه. وعندما وصلنا وجد� أنه مل يصنع ش علىتقرر أن يقود اهلجوم من أجل العمل  يذهبت لرؤية ماكويلني الذ     
. صرح يل ماكويلني ابعتزاز ظاهر ، أنه قد وجه أوامره قبل قليل . سألته أين توجد عناصر املقدمة عنده ، فلم يكن  أيضاً هنا 

 األمام.  إىليعرف شيئا عن ذلك . أخذت هارمون معي وتوجهنا 

يف  بو زيد بسبب األلغام لكننا مرر� فيها ابلسالمة قبل أن �خذ طريقاً  ي" أكدوا لنا أنه من غري املمكن اجتياز سيد     
 ال أثر لأللغام.  أيضاً املمر . وهنا  إىلأرض تقود� 

ع أن يرتكوا الطريق وأن " وأخريا ، ذهبنا لرؤية رجال اهلندسة الذين كانوا قد أخرجوا عشرة منها. قلت لعناصر االستطال     
 من الساعات.  األمام. لقد خسر� نصف جمنزرتني يف املهمة لكننا وفر� عدداً  إىليتقدموا 

املمر جنويب فايد ، هنا توجد ألغام لكنها من الطراز الصغري. مشينا يف حقل األلغام تشجيعا  إىل" وأخريا توصلنا      
يف  إىلأن جتو  أرىيف األساس . ويف ظين أنه ال جيب أن �خذها كثريا مأخذ اجلد.  . أنين اعترب االلغام قضية نفسيةلآلخرين

 األقل.  علىحقل االلغام قد جعلنا نربح ثالث ساعات 
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" مث أرسلنا الضابط التابع هلارمون ليحرك ماكويلني شيئا ما . ويف طريق العودة التقينا سريتني لالستطالع ، قليال من      
دون دابابت ، ومن الواضح أنه كان جيب أن تكون هذه الدابابت هنا ألننا كنا حنتل املمر وكنا حتت رمحة املدفعية ، لكن 
 الفكر ، نقص يف الروح اهلجومية عنده.  ةأنه نقص يف حيوي علىكل هذا يفسر ، من جهة ماكويلني ،   .هجوم معاكس

. أكدوا يل أن الطريق ملغومة مث مسعت فيما بعد أن اجلنود  ةزيد وذهبت يف طريق سبيطل بو ي" تركت هارمون يف سيد     
يف املكان املناسب والوقت  دائماً قد أتثروا جدا برؤييت يف حقول األلغام. مل يكن هناك أي خطر وحسن طالعي بصحبيت 

 املناسب. 

 بسيارة جيب ".  كيلو مرت قطعتها  450بعد مسافة من الطريق طوهلا  ة" العودة عند الساعة التاسعة عشر      

سندر : إليكون يف معارك بيزرت وتونس النهائية . قال األمريكيغري راغبني يف أن يشارك  اإلنكليزأبن  كان ابتون مقتنعاً       
ستدعي مفرزة امريكية ومفرزة فرنسية أتونس ، س إىلوجد� أنفسنا ، مبحض املصادفة ، يف وضع يسمح لنا ابلدخول  إذا"

 ا ". إليهليدخلوا معنا 

 ال أثريها ". أهانة " لكنين قررت إاعترب ابتون هذه العبارة مبثابة      

فكرة أنه ال مربر ذا قيمة لوضعه حتت أوامر اجليش الربيطاين األول . فاملسألة مل تكن مسألة اتصاالت أو  علىلقد أصر      
 كقوة مستقلة.   ةاألمريكيال تتمثل اجليوش أحد بعيد  إىل لة نفوذ وطين وسيكون مؤسفاً متوين ، بل مسأ

الفيلق الثاين يف مجلته  مبا فيه فرقة املشاة الرابعة والثالثون ، جيب أن يكون  نّ العودة اقتنع ابتون أكثر فأكثر أبيف طريق      
قناع يف املعركة بعد مناورهتا القليلة اإلكانت الفرقة الرابعة والثالثون قد سحبت من   إذاسندر يقول : إليك إىلحاضرا . كتب 

بوحدة احلرس الوطين القادم من منطقة  ن األمر متعلقاً ذلك ، ملا كا علىا لن تصلح لعمل شيء بعد ذلك . وز�دة فإ�ّ فندق 
سحب الفرقة " جملرد خرب صادر عن جنرال بريطاين " يعرض  فإنّ املساملة ،  إىليف الوال�ت املتحدة تكمن فيها الدعوة 

 النعكاسات سياسية غري منتظرة. 

 



أراهن أن آيك لن يفعل  إنينحذيتهم . أاملزعومني الذين يلحسون هلم  نياألمريكيوهؤالء  اإلنكليزكل هؤالء   على" اللعنة      
 . )14(عترب العرب أقل من ال شيءأحتت قيادة عريب وهللا يعلم أنين أفضل أن أكون  إنين .شيئاً 

 نيسان.  12الصحيفة ،      

ا مهمة مستحيلة،  إليهواقع أن كروكر قد وكل  إىل مل تقم الفرقة الرابعة والثالثون مبناورة المعة جدا، لكن هذا يعود كثرياً      
 إنينهضبتهم.  علىاالستيالء  إىل اإلنكليزاالنسحاب مث ابدر  على األملانرغمنا أاجلناحني . لقد  على متاماً كانت مكشوفة 

،  اإلنكليزتعرض خلطر أن أكون  الضحية . آيك انكليزي أكثر من أوأنين  اإلنكليزبوجوب أن نفرغ جعبتنا مع  ما أزال مقتنعاً 
 هذا كله.  يرىفليس هو غري قطعة من العجني بني أيديهم يصورو�ا كما يريدون . آه لو أن بريشنغ 

عهد ابلدنيا.  عام . كم حنن حديثو 1300هنا منذ  جيب أن يكون مركز قياديت مررت أمام شاهد روماين إىليف عوديت      
 كثريون لكنهم كلهم فرحون.   اجلرحىبعد الظهر  املستشفىزرت 

  :1943نيسان  13، بياتريس  إىلرسالة      

 املمرضات يقمن بعمل رائع ...      

 منذ أن جئت لرتاين.  جداً  ةحسن قه ، سألته عن حاله قال يل :قد فقد سا أمس ، رأيت رجال مسكيناً      

مسؤول عن  ما أقول هلم . أ� ال أشعر أبنين شخصياً  يأظن أن تصريف هذا يسرهم . لكنين ، يف كل مرة ، ال أدر      
 جراحاهتم ، ألنين أتعرض ملثل ما يتعرضون له من األخطار ، لكن رؤييت هلم مترضين. 

 

 

                                                            
 التارخييةلوضع األمة العربية كلها أمام املسؤولية  من الطبعة الفرنسية . وقد نقلناه إىل العربية حرفياً  165هذا ما ورد يف نص الكتاب ص  - 14

 .تفجري فضائل هذه األمة هو وحده سبيلها إىل فرض كرامتها على العامل نّ إاملرتتبة على مثل هذه العبارة .  احلضاريةوالدينية واخللقية وبتعبري آخر 
 " املعرب ". 
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 نيسان.  13الصحيفة ،      

 إىلالتفصيلية اخلاصة بنقل الفيلق الثاين  اإلجراءات.. وذلك لتسوية  ةقيادة جمموعة اجليوش الثامنة عشر  إىليل ذهب براد     
طالبت فيه أبن ال نوضع حتت أوامر اجليش األول .. والواقع أن مهمته  يولتجديد الطلب الذ ،من املواقع الشمايلاجلناح 
 احملتملةكانت تقضي ابلتأكد من مشاركة فرقة املشاة الرابعة والثالثني يف املعارك .. لقد جنح : أن االنعكاسات السياسية   األوىل

أن  أريدكنت   يواقع أن السبب احلقيقي الذاختاذ القرار . وال إىلسحبها هي اليت جيب أن تكون قد دفعت  علىواملرتتبة 
أحس ابنطباع  إنيناحتفظ هبا من أجله هو التصرف أبكرب عدد ممكن من الرجال ، حبيث نتمكن من تقدمي جهد كبري جدا . 

يريدون أ�م ال يتمنون أن نفوز أبي جناح حقيقي . لقد طلبوا مين حضور مؤمتر يعقد عند الصباح. وال ريب  اإلنكليزأبن  يقو 
كيف سيظهر رد الفعل   أرىيهمين أن  إنهكاننا . جيب أن يكون آيك حاضرا ، أر حلاق ضابط بريطاين يف هيئة االستفادة منه إل

للمشاركة يف عملية هاسكي . كم أحب أن أ�ي العمل هنا ، لكنين لن أ�قش ،  إرسايل إىللن يدهشين أن يبادر  إنهعنده . 
 يعدين لدور أهم.  يأنين بني يدي القدر الذ أرى

 نيسان.  14الصحيفة ،      

ذهبت مع براديل هذا الصباح وقد استقل كل منا طائرته ملالقاة آيك يف سيدرا .. هبطت يف ثلبت بسبب الضباب حيث      
تزود� ابلوقود يف خزان سيارة اسعاف . حماولة جديدة انتهت ابلنجاح يف اجتياز املسافة . أما براديل فلم يستطع أن مير فهبط 

 عن انتصار�.  أبداً ارة . آيك فعل مثل ذلك ، مل يتكلم يف ثلبت وحلق بنا يف سي أيضاً هو 

أرض املطار ويستقبل  إىلمل يزعج نفسه ، ونقول هذا ابملناسبة ، فيذهب  يسندر ، الذإليكمث التقينا حنن الثالثة اجلنرال      
". بل حليفا يعترب نفسه امريكياً  ال إنهسندر يفعل ما يريد . لقد حدد موقفه قائال " إليكلكنه ترك  رئيسه . تكلم آيك كثرياً 

دع أأن  يّ عليفكر أبن  إنهشديد التأثر بعملية هاسكي وقال يل :  إنهابلنسبة لنا .  يحق ، لكنه مأساو  علىوهو يف هذا 
هب فالوقت احلاضر هو خري كان من الواجب أن أذ  إذا: "  جبته قائالً أ ،العملية إلعدادبراديل ينهي العمل هنا وأن أعود 

يز�اور أن أعلن أة ابلتحركات القادمة . فلم يلبث تسوية التفصيالت اخلاص على وسع براديل أن يشرف منذ اآلن ذ يفإاأل�م 
 بشأن الفيلق الثاين .  يومياً  موافقته مث حرر أمراً 



ذلك  علىسندر ال مستقبل له وز�دة إليكث وضعنا حي الشمايلأكره أن أترك هذه املعركة لكنين أظن موقعنا عند اجلناح      
 أخاف األسوأ .  فأ�وامر اجليش األول ، أل الفيلق الثاين سيكون خاضعاً  فإنّ 

مت دّ أنين قُ  عتقدَ إ. رأيت كالرك ، ووجدته ساخطا .  هلي يلالعون اإلاآلن كان يل حظ كبري . آمل أن يستمر  حىت      
 يف نفسه.  ين أن أفكر يف احلسد والكراهية اللذين يطويهما حنو مينعين اآل إنه. عليه 

 :1943نيسان  14لة من أيز�اور ، رسا     

رأس الفيلق الثاين قد انتهت بنجاح . أرجو أن تقبل  على يف تونس واليت عينتك هبا مؤقتاً  اجلاريةمرحلة العمليات  إنّ      
 . مجيعاً ضربته لنا  ياملثل الطيب الذ علىصفاتك الالمعة كقائد وهي اليت كشفت عنها و  علىهتانئي الشخصية 

طاع فيه أ يالرجال الرغبة يف القتال يف الوقت نفسه الذ ىالفيلق الثاين اعتباره ، وأعط إىلالثابت أنه قد جنح : لقد رد      
 النصر.    إىلاألوامر اليت تلقاها بدقة وأمانة وقادهم 

يقودون هبا العمليات ، وهي الطريقة اليت منعته من توجيه ضربة  اإلنكليزومع ذلك فقد كان �سف للطريقة احلذرة اليت كان    
لة الشرقية وكانت تصعد حنو الشمال ممرات السلس على ة. هذه القوات كانت ما تزال مسيطر يف جناح قوات احملور املرتاجعة

سيلعب الدور  يمعركة جديدة لتصفية قوات العدو وبراديل هو الذ يدون أن تتعرض ألي ازعاج . جيب أن جتر  التونسي عملياً 
 . األمريكياألول يف اجلانب 

 نيسان.  15الصحيفة ،      

نا نغادر يف  الطريق نفسه ابجتاه فإنّ  أركان الفيلق الثاين يغادرون هذا الصباح. أما غي والرقيب ميكس وأ� شخصياً      
ة فهنا يوجد قوس قبل املسيح . هذه وجهة نظر رائع 100أو  200سسها تراجان عام أنه عرب متجاد. وهي املدينة اليت قسنطي

سم تقريبا . لقد أتثرت  15اثر اليت أحدثتها عجالت العرابت ال تقل عن عمق اآل نّ إالف من البيوت .. آنصر لرتاجان ، و 
 هو أعظم من أن يتصور تراجان.  اآلن . ومع ذلك ، فقد حققت انتصاراً  ىحد بعيد ببقا� عنصر عظيم قد اختف إىل

ال بقوة إورجاله ال حيلمون  نكليز، وهو شخصياً إز من قسنطينه . أركان حربه كلهم تناولنا طعام العشاء يف �دي سبات     
نقوم به مع البحرية . ال ميكن أن يكون هناك  يتدعيم طراز التعاون الذ إىلال إد هذا من احملالة وهو ال يقو  نّ إجوية منفصلة . 
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الشخصية القوية . وأ� واحد  يالعدد الكايف من القادة ذو غري قائد واحد يف الرب ، والبحر ، واجلو. املعضلة أننا ال منلك 
يف شخصي ابلقدر  يون أن يتزايد تفكري د،  اآلخرينكثر بعدد من أكثر فأ يمنهم. كلما زادت حصيليت من التجربة قل تفكري 

مث أ�م يف مراكز  درجة مدهشة إىلنفسه، العظماء من رجالنا ، أو الذين يفرتض أن يكونوا كذلك هم ضعفاء وخوارون وجلون 
حسنا، زاد نصييب من  ، وكلما سارت األمور سرياً أبداً ء بسيط ال تعرف الشفقة . مل أفقد ثقيت بنفسي يرفيعة جدا. احلرب ش

 هذه الثقة. 

 النهاية اليت ما تزال بعيدة.  حىت  أيضاً هللا وفيما وراءها  نأ� متأكد من أنين سأجنح يف هاسكي بعو      

ن ( جنسون ) يف املقربة . يوجد اآل قبل أن أترك قفصه مجعت بعض نبااتت الّسلبوت يف احلديقة مث ذهبنا لتوديع ديك     
 هناك أكثر من سبعمائة قرب. 

 نيسان.  16الصحيفة ،      

أنه دور  وهو يعلم جيداً  مع آيك ، أ� مقتنع أنه يلعب دوراً اجلزائر . قضيت األمسية  إىلطائرته اخلاصة  علىمحلنا سباتز      
) أو أنه قد استسلم كليا  ةكجندي دون أن ينبس ببنت شف  اخلائن . أو أنه يطيع أوامر ( ويف هذه احلال ، يطيع حقاً 

اس أننا أس علىيقودون يف كل مكان يف الرب ، يف البحر ، ويف اجلو. يعاملوننا  اإلنكليز. الثابت أنه ال يقول احلقيقة . لإلنكليز
 السياسي.  املستوى علىالعسكري أو  املستوى علىال يف ضوء مصاحلهم، أكان ذلك إبله أغبياء وال يتصرفون 

 ي ذلك حجم التموين الذية قوات جيب استدعاؤها وأين وكيف جيب أن يستخدم جنود� مبا يفأم هم الذين يقررون إ�     
 نقدمه للفرنسيني وطبيعته. 

أمهية.   يللقيام هبجوم ذ أبداً حبيث اليصلح امليدان  الشمايلاجلناح  إىلالفيلق الثاين  رسالقيمة إل يليس هناك أي مربر ذ     
 جماز الباب .  إىلكان جيب أن يرسلو� 

جنرال كوركران هذا اإلبن ... قد وسم جنود� بسمة اجلنب . قال يل ايز�اور : ما دام األمر يتعلق ابلذين  –ن الليوتنان إ     
يعملون يف فيلقه فال أمهية ملا صدر عنه. فأجبته : لو قلت مثل هذا القول عن الربيطانيني العاملني حتت أوامري لقطعت رأسي 

 جتاه كوركران.  عل شيئاً قويل لكنه مل يف على.. فوافق 



قد بيعت . كنت أكثر من وّيف جتاه  أمريكاأن  نرىورمبا كثريون آخرون ،  براديل ، هيودجز ، واجلنرال روكس وأ� شخصياً      
كانت هذه   إذا.  األمريكيمن اجلانب  أبداً أشياء ما كنت أحتملها  اإلنكليزألي انسان وحتملت من  آيك ، فلم أقل شيئاً 

كانت صادرة عن آيك نفسه   إذاطالق . و إب ةومدان ةالرفيع ، فهي مرفوض املستوى علىاخلديعة جتاه أمريكا صادرة عن قرارات 
عفائي كتدبري احتجاجي وتكلمت طويال يف هذا الشأن مع هيودحز. أحس أن يل إي رهيبة قذرة . فكرت يف أن أطلب فه

نقاذه . أ� غري مقتنع إلقيام مبحاولة ننقذ هبا ما ميكن ل يالعكس من ذلك أن نبق علىأننا جيب  يرىروح يهوذا. هيودجز 
 صاحلا.  أن أكون شهيداً  حىت يسعين  عفائي الإطلبت  إذافأن أقاتل  أريدلكنين 

 نيسان.  17الصحيفة ،      

. كان عنده تفسري لكل تصرف من تصرفاته، ورمبا تزود إيلّ والغريب أنه استمع  ةكلمت مع آيك هذا الصباح بكل بساطت     
حتت تصرف فوش.  األمريكية، كامل القوات 1918. لقد ذكرين أن بريشنغ قد وضع يف آذار اإلنكليزهبذا التفسري من قبل 

يف  األمريكيةوات ن مل يعط أوامره الضرورية جلميع القإنذر فوش أنه أشنغ يف شهر آب من العام نفسه قد جبته قائال : أن بري أف
ميهيال نتيجة هذا  –واحدة ، وكان االنتصار يف سان  ةواحدة. ولن تتحرك عرب ةلقة رصاصه لن تطلق طفإنّ جيش واد، 

 التدبري. 

أن يتصرف  حىتتناولت طعام الغداء مع هيودجز . وهو أكثر مين غضبا . لقد لفت نظري حبق أن آيك ال يستطيع      
 يف مدينة اجلزائر.  ةنضباط والتنظيمات اخلاصة ابلشرطبشأن اال ويفعل شيئاً 

بوط يف الدار البيضاء عند الساعة من سباتز. وكان اهل ةمستعار  47طائرة طراز  س  علىأقلعت عند الساعة الرابعة عشرة      
        أن أربح معارك كثرية ، وأقود يوماً  43عند الطائرة . استطعت خالل أ�م الغياب وهي  ابنتظاري. كيز وهاركنز كا� 18
قدر طيب من التوازن والثقة بنفسي،  علىجنمة اثلثة ، و  علىحصل ألوغرام من وزين ، و كي  5فقد أ) رجل ، و  95800( 

 ذلك ، ما أزال أ� أ� مل أتغري.  ىا سو وفيم
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 الباب الثــالــث

 

 ةصقلــــي

 
 يف النهـاية عليه ين سأكافأ فإنّ قمت بواجبـي ،  إذا

.................................................................... 

 

 

 

 



 الفصل الثاين عشــر

 عمليــة " هاسكــي " وخمططاهتـــا

................................................... 

 

 نيسـان.  20الصحيفة ، 

 ". الشعلةمما عملنا من أجل " كثرياً أننا سنعمل هلا أبفضل   أرىاآلن كيف ستكون عمليتنا القادمة لكنين  حىت  أرىال  إنين     

اآلن ، مل تصنع  حىت ليس شيئا صاحلا.  اإلنكليزكما أن العمل مع   ،الطريان ، كما هي العادة ، ال تتبعان اتالبحرية وقو      
 ال ملصلحة االمرباطورية الربيطانية. إاحلرب 

لرياه . ويف املساء  ىاملستشف إىل، قد جرح يف تونس وطلب من ابتون أن �يت الشماليةكان ماك نري ، يف ز�رته الفريقيا       
 يف مدينة اجلزائر .  التايل اليومترجو ابتون حضور اجتماع يعقد ظهر  سندر قد اتصلت هاتفياً إليكنفسه ، كانت قيادة 

 ابتون ماك نري يف وهران يوم الثامن والعشرين " لقد أجرينا مناقشة جيدة ، لكنها لألسف قصرية جداً ".  ىرأ     

 علىا حماولة غري �جحة . جيب أن يقاتل كل حليف إ�يف قيادة حليفة خمتلطة ، قلت له :  ي" سألين ماك نري عن رأي     
 تبادل كراهية أشد من كراهيتهم للعدو".  إىلمل يفعلوا ال بد أن ينتهوا  فإذامسرح عمليات خمتلف 

ال عند الساعة الثالثة عشرة والنصف، حيث علم أن إسندر إليكه مل يبلغ مركز قيادة فإنّ وملا كان الضباب قد بطأ سريه ،      
بسبب الضباب .  أيضاً سيمثله لكن ليز بدوره مل يكن قد وصل  يمونتغمري ، مريض ، وأنه لن حيضر املؤمتر وأن ليز هو الذ

أعلمه أن الغاية من االجتماع هي االستماع  يصباح الغد. تناول ابتون طعام العشاء مع بيدل مسث الذ إىلأتجل االجتماع 
 اعرتاضات مونتغمري.  إىل
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 األمريالسندر ، ليز ، كاننغهام ، إليكي اإلنكليز ب فقد بدأ االجتماع عند العاشرة من صباح الغد. حضر من اجلان إذاً و      
جنرال براوننغ ،  –ملاجور اجلو تيدر ، الكومودور ديك ، ا ماريشالاجلو وجيلز وورث ،  ماريشالرمسي ، كوبننغهام ، و 

 ابتون ونيفنز فقط.  األمريكي، ريتشاردسون . ومن اجلانب جاردنر

 نيسان.  29الصحيفة ،      

 على يأن الغرض من االجتماع هو دراسة التعديالت املقرتحة من قبل مونتغمر  إىللفت النظر بلسة سندر اجلإليكافتتح      
 اخلطة. 

 إىل ساندر قائال : " لنستمع أوالً إليكدخال التعديالت. أجاب إل مل يكن الوقت قد أتخر جداً  إذاا تساءل كاننغهام عمّ      
 ما يريده ، اجليش الثامن ". 

قسمني وعن رغبته يف اهلجوم ، بعد مجع كل  إىل عن رفضه رؤية جيشه مقسوماً  يوهنا تال ليز ورقة أعرب فيها مونتغمر      
أضعف من أن يهاجم عند ليكاات ، ليز الثالثني املؤلف من فرقتني ، يف ضواحي سراقوسة . وأضاف أن فيلق  ىالوسائل والقو 

،  اإليطايللرب استدعاء أربع فرق من ا علىقادرون  األملان واقع أنّ  علىاملطارات وحيتفظ هبا. ويستند منطقه  على يستويل وأن
 ىأما ما يبق ،" سينتزعان النصر دائماً ، أنه كان يريد التأكد من أن اجليش الثامن وقائده " اجلنرال املنتصر  يوالواقع ، يف رأي

 الشيطان.  إىلمن احلرب ف

ميادين الطريان يف ليكاات ،  علىمل نستويل  إذا أن أضع العراقيل لكنين قلق جداً  أريدأخذ تيدر دوره يف الكالم قال : " ال      
 العملية تبدو يل مستحيلة ".  فإنّ 

كارثة .   إىلن جتميع عدد كبري من السفن يف شرم سراقوسة يعين الركض إم فقد طرح وجهة نظر البحرية : " أما كننغها     
 ". هلذه اخلطة متاماً معارض  أ�فتوزيع جهوده .  علىجبهة عريضة ، ترغم العدو  علىوأضيف أن عملية حبرية برية جيب أن تتم 

 عنه  ".  ، هو أمر ال غىن سندر يقول : " يف رأينا ، أن جيشا بر�ً إليكأردف      

 إىلقال تيدر : " حنن كلنا أصحاب عالقة ، هذا موضوع ال خيص جيش الرب وحسب ، بل اجليوش الثالثة ، يضاف      
 مل أتصرف هبذه املطارات ".  إذامساندة ابتون  يّ علذلك ، أنه سيستحيل 



ين قد أقوم فإنّ ذه املطارات ، ه علىمل نستويل  إذاهذه النقطة :  إىلالعودة  أريدوهنا أخذت دوري يف الكالم قلت : "      
 ملدة طويلة ".  حياً  ى، لكنين لن أبق نزالبعملية اإل

 صقلية .  إىلكاننغهام نقلها   يتوىلضافية إأعطيت له فرقة  إذاجناز مهمته إيف وسعه كان   إذاا عمّ  وهنا سئل ليز     

 قسمني .  إىلتقسيم جيشه  على أبداً كرر ليز القول أبن مونتغمري لن يوافق       

يتعلق يب كان  ، يكشف عن ضيق يف األفق وعن أ�نية عميقة ، مهست يف أذن تيدر أنه فيما يمثل هذا املوقف ، يف نظر      
 و مرتا تقريباً.كيل  70العنصران الكبريان اللذان تتألف منهما قوايت منفصلني مبسافة طوهلا 

 نصحين قائال : " قل هذا بصوت مرتفع " ففعلت .      

 جيب أن يقرر ".  ين القائد يف امليدان هو الذإسندر : " إليكوهنا قال      

وأضفت يف أثناء ذلك : لو أنين  ..سندر أسحب مالحظيتإليكفأجبت قائال : " يف ضوء املالحظة اليت أبداها اجلنرال      
 . "التأكيد علىقسمني لكنت قد أعفيت من منصيب  إىلأن قوايت كانت منقسمة  ىيام ابهلجوم بدعو رفضت الق

 ".  يف أخذ مكانكأردف ليز يقول : " هذا أمر ال ريب فيه فيما يتعلق بك ، وستكون هناك مجهرة من املرشحني الراغبني     

 مهينا أم ال .  كان الغرض من عبارته غرضاً   إذاا ما أزال أتساءل عمّ  إنين     

 رئيس الوزراء ".  إىلنربق  أننا جيب أن أرىسندر : " إليكقال      

 " . علىأجاب كاننغهام : " ملاذا ال نسأل ايز�اور ، فهو بعد كل شيء ، القائد األ     

  إذا. وبعد قليل صرح كاننغهام قائال : " بعد كل شيء ،  ما واستمرت ثالثة أرابع الساعة تقريباً  احتدمت املناقشة شيئاً      
 كان اجليش ال يريد أن يسمع ، فلندعه يعمل وحده ". 

 ومناقشته .  يمونتغمر  إىلسندر ، تيدر و كاننغهام إليكوأخرياً ، تقرر أن يتوجه      

 من املشاغل ".  أكواماً  ين عندإ،  إليه قال كاننغهام : " لن أذهب      
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مساع مونيت لصوت أستاذه حيدث يف نفسه األثر  فإنّ ،  حسن جداً يفاد كوننغهام . قال تيدر : " إويف النهاية اقرتح      
 الطيب ". 

يتبعه كوننغهام .  غادر القاعة فوراً  ألنهئة يسندر ملكاملة هاتفية ويبدو أن األنباء اليت بلغته كانت سإليكاستدعاء  جرى     
  شخصيته. بعض القوة يف يافتقد ، يف رأي يسندر ، الذإليكاالجتماع بسرعة بسبب  ىانته

ذا  قلت شيئاً  يالوحيد الذ فأنتيف رأيه . قال : " مطلقا .  جداً  كنت صرحياً   إذاسألت كننغهام عند الباب اخلارجي عما      
 هذه األخرية قد أحدثت األثر الكبري ".  فإنّ ابل ، وابلرغم من لباقتك اليت أبديتها بسحب مالحظتك ، 

وأكد يل تيدر ، من جانبه ، مساندته يل ، واصطحبين لتناول طعام الغداء وبينما كنا نتحدث قال : ال حيسن ابلضباط      
 إنهن : سندر يف يوم سابق ، وهو أ�ين جداً ، عن اجلنرال اندرسو إليك فاعل ذلك . قال فإينّ ومع ذلك  أن ينقد بعضهم بعضاً 

هو شخصية صغرية ذات   يالذ ييف مونتغمر  متاماً  ي. وهذا هو رأي جيداً  يصلح أن يكون طاهياً  يالعسكر  املستوى على
 أن يعترب نفسه كنابوليون . مع العلم أنه ليس كذلك ". إىلكفاءات متوسطة ومييل 

 . العلياتغري كامل يف صميم القيادة  عليه أنه قد كان هلذا االجتماع أمهية خاصة ، ومن املمكن أن يرتتب  أرى     

من الضروري أن يكون ابتون قد شعر ابحلرج يف أثناء ذلك االجتماع. كما أنه مل يكن جيهل األحقاد وعواطف الغرية      
نه ال ميكن لألمريكيني أن يتصرفوا إعداد عملية عسكرية ، إ ريقة غريبة يفع طالكامنة . مث ، وبصورة خاصة ، كان هذا االجتما 

 رثوذكسية . اهبذا األسلوب . والواقع أن املوضوع كله قد مت توجيهه ومناقشته بطريقة غري 

 وقد أشرك بياتريس يف انطباعاته :      

تيدر  أيضاً س االجتماع ، وكاننغهام حيتج ، ومونيت العزيز مريض �ب عنه ليز . كان هناك أسندر ير إليك" كان      
طالق إحيث مل يكن أمامي غري االستماع و داخلية  وكوبنغهمام . الواقع أنين كنت الغريب الوحيد. اخلالصة أ�ا كانت حرابً 

 الوراء.  إىلاالجتماع ابالرتداد فجأة  ىهام . وانتهجانب تيدر وكاننغ إىلبعض املالحظات العادلة . والغريب أنين كنت 

 ".  العلياجرت تغيريات هامة يف هيئة القيادة  إذايلن مونيت ، ولن يدهشين  ما سيحدث فيما لو مل ي" لست أدر      



، خطط " هاسكي"يف  يأ�ر :" يف رأيه ، أن تعديالت كبرية ستجر  2اتصل به بيدل مسث بعد ذلك أب�م عديدة ، يف      
 . إيلّ أنه سيكون يل بعض احلظ يف أن يستمع  يرىلطرح أفكاره وهو  سيحضر شخصياً  يوأن مونتغمر 

أن يقيل خمططه ، وهذا يعين أنه لن يتم العمل  على يف االجتماع األخري ، أتصور أن مونيت سيصر جرى" ويف ضوء ما      
أن يقرر  إىلنا إنزالا حنن، أو أن نؤخر عمليات عليهما أن نستويل إ. ولكي تتم تسوية املسألة جيب : احتالل املطارات  على

 يّ علاالستماع بكل انتباه ، لكن أرجو أال يعتمد أحد  علىعازم  إنينخمططات جديدة .  فعل ذلك ، أو أن تبىن اإلنكليز
تيدر  أرىهناك يف أسرع وقت ممكن وسأحاول أن  إىلمنصيب. سأذهب  علىرواح أمريكية من أجل احلفاظ أبلتضحية ل

 وكاننغهام ". 

ا برا ، يرافقه ستيلر وموللر . إليهفاضطر للرحلة  مدينة اجلزائر لكن اجلو كان ممطراً  إىلطائرة  علىجنح ابتون يف احلصول      
 . كانت الطريق كيلو مرت  250فة عني. وقد ساحلوا مياه البحر ملساغادروا املكان عند الساعة السابعة والدقيقة اخلامسة واألرب

كيلو مرتا ألخذ الطريق الداخلية املليئة   50مسافة  روا للعودةطقة مغرقة ابملاء واضطمن إىل. وهنا وصلوا  ةمجيلة لكنها زلق
 مدينة اجلزائر عند الساعة السابعة عشرة والنصف " بعد الرحلة السيئة اليت قمت هبا ".  إىل ابلشاحنات . ووصلوا أخرياً 

 بطبيعة احلال.  ىكان االجتماع قد انته      

 لكنين فعلت كل ما استطعت فعله ".  " ذهبت لرؤية آيك : " يؤسفين أنين أتخرت     

هذا  إىلأعلم . يف كل حال ، أنك ستعمل ما يقال لك أن تعمله وقد نبهتهم  فأ�أجابين قائال : " هذا غري مهم .      
 بصورة خاصة أن تعلم ما تقرر عمله ".  أريد. األمر

 اخلريطة . فتبني يل أنّ  على اجلديدة اليت اختذت اإلجراءاتني سندر ، هيوجز ، وبيدل مسث يف تعيإليكمن  " اشرتك كلّ      
سندر له رغم االعرتاضات اليت أبداها املسؤولون عن التموين والذين أعلنوا أن املخطط إليكموقفه وخضع  علىمونيت قد أصر 

 غري قابل للتنفيذ يف ميدان السوقيات التموينية وغريها ". 

أن  يمونتغمر  علىالواجهة الشرقية من صقلية بينما ينقض األمريكيون عند اجلنوب .  اإلنكليزوأخريًا ، تقرر أن يهاجم      
مرفأ ليكاات  علىبعد ذلك  سراقوسة وأوغوستا . وابتون من جانبه ينزل قواته يف سكوغلييت وجيال ، مث يستويل إىليتوجه 

 ه. إنزالء يميادين الطريان الثالثة املوجودة ابلقرب من شواط علىالصغري قبل أن ينقض 
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احتالل ليكاات واملطارات بفرقتني ولواءين من  علىغري قادرين  اإلنكليزالقول أبن  علىوابلرغم من أن ليز قد أصر      
 وسائل وامكا�ت مماثلة. املظليني ، فقد طلب من ابتون أن يقوم ابملهمة نفسها ب

يف سرياقوسة.  اإلنكليزمتويين من قبل  يأن جير  على" قلت هلم أنين سأنزل قوايت املؤلفة من أربع فرق وكتيبتني من املظليني      
يف هذا الظرف ابلذات، جيب أن منون  حىت كل حال ، و   علىعطاء الوعود سهل يسري عندهم ، و إقالوا أ�م سيفعلون ذلك . 
سالح البحرية قد زعم أن عملية التموين ستكون غري ممكنة بعد أول أيلول .  ء ، مع العلم أنّ ىأكثر من فرقتني عرب الشواط

 الغرض املطلوب يف كل حال.  إىل جيداً أخريا سنتوصل 

. بدأ يفكر بطريقة أسلم لكنه شديد االحتفال بنفسه.  الواحدة  والثلث صباحاً  حىت " قضيت السهرة مع آيك وتكلمنا      
 . جيداً ، فأخذ ما مسع  اإلنكليزأفرغت جعبيت بشأن 

فرقة املشاة الرابعة والثالثني ( وقد بقيت يف تونس بعد رحيل ابتون ) فلم أذكره  إىلسندر يف توجيه املديح إليك" أغرق      
 قبل. استخدامها من  على أبنين كدت أرغمه تقريباً 

، قد قال له : " عندما نناقشه ونتجادل معه  يله بيدل مسث فيما بعد أن اللورد غورت ، يف كالمه عن مونتغمر  ىرو      
 ".  متاماً أبنه ليس الرجل املهذب الرقيق  دائماً جيب أن نتذكر 

 جيش ".  إىلأن يتحول فيلق املنطقة الغربية  ،ايز�اور مالحظة مدهشة : " رمبا وجب ، بكل شيء ىيف أثناء السهرة ، أبد    

 اجليش اخلامس صرح له أنه يكره اخلدمة حتت أوامر كالرك.  إىلوملا ظن ابتون أن أيز�اور يلمح      

 قوله ".  أريدأجاب ايز�اور : " ليس هذا ما كنت      

 جيش مدرع .  إىلفكر يف حتويل الفيلق األول الواقع أنه كان ي     

 أ�ر.  4الصحيفة ،      

اعرتض  إذاف ،رئيس الوزراء إىلألنه بطل قومي ، وأنه يكتب مباشرة  يأن اجلميع ينحنون أمام مونتغمر  بيدل مسث يعيدّ      
وهذا غري سندر ،إليك: أن مونيت أقدم يف اخلدمة من  أيضاً يلبث أن جيد نفسه مقيدا . وقال  طلب له ال علىآيك 

 سندر خيشاه. إليكأن  وأخرياً  –وهذا صحيح  –له يف مدرسة القتال  وأنه كان مدرابً ،صحيح



سندر تقييم عملية الرفض اليت تناولت خطتهم ، وضعوا أمامي الئحة حافلة ابالعرتاضات وقد كان إليكمل حياول أركان      
 بعضها ذا قيمة. 

 ذهبت لرؤية جاردنر مع نيفنز ، هيويت ، وموللر.      

رئيس لز�رة  مساعدتك لتحديد موقعنا استعداداً  إىلصرحت له : " حنن يف جانب واحد، أنت وأ� ، وأ� يف حاجة      
قامة حد فاصل بني إ أريدابلتموين من سرياقوسة ، كما  مكتوابً  كل املظليني ووعداً   أريداألركان عند مونتغمري . الواقع ، أنين 

 اجليش الثامن وبيننا ". 

 كتيبتني من املظليني أمر كاف.   علىأن حصولنا  يرى: أنه سيحاول مساعدتنا لكن بعضهم  أجابين قائالً      

القوات  على درجة أن أظن أب�ا متفوقة جداً  إىلكبريا ، لكن ليس   احرتاماً  األمريكيةأحرتم القوات  إنين: "  ت جميباً أردف     
 بثلث العدد من املظليني الذين كان يعتربهم الفيلق الثالثون غري كافني ".  ية حبيث تستطيع أن حتقق نصراً اإلنكليز 

 ا�ر. 5الصحيفة /      

يف ساعة واحدة وضعنا املخططات اخلاصة ابهلجوم كما حتددت لنا أبعاده. رمبا �يت يوم من األ�م ، حياول فيه بعض      
. فاملوضوع كما أراه ، يقتضي  أبداً عميقة مل ختطر يف ابلنا  أفكاراً  إلينانسبون الباحثني معرفة الكيفية اليت اختذ� هبا قرار� ، في

 التفصيالت.  أدىن حىت  ةدراسة دقيق

دراسة مفصلة ، لكن هذه هي مهمة أركان  ىالواقع ، أن األمر مل يكن مبثل هذه البساطة.  صحيح أنه جيب أن جتر      
 . متاماً بصورة خاصة وكذلك سالح اهلندسة عنده ، لتصبح العملية واضحة  احلرب . وكان تدخل ابتون ضرور�ً 

 :1943أ�ر  5بياتريس ،  إىلرسالة      

 اخلطة اجلديدة هي يف النهاية خري من القدمية.      

الصحيح أنين فكرت فيها طوال  .ساعة من الوقت تقريباً  إىلحتجنا الدراسة تفصيالت العملية .  اجتماعاً  اليومعقد�      
 الليل. 
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 إىلوهي فرتة الدعوة  -ن هذه السنوات اخلمس والعشرينإاملتعصبية أبشخاص ليسوا كذلك .  جيب أن نقاوم مجاعة من     
 من األموات واملعارك اخلاسرة.  هأدري ال ستكلفنا ما -اليت عشناها بني احلربني السالم

  :1943أ�ر  5فريدريك آير ،  إىلرسالة      

نه ميلك كل الصفات الضرورية يف كل هذه القيادات وخباصة يف إكودمان كضابط مرافق حمل جنسون . أخذت صديقك       
 أن تفعل األشياء بصورة صحيحة.  علىقياديت ، اليت تزداد أمهيتها كل يوم ، حيسن أن يكون فيها انسان مثقف للسهر 

 ، خاض غمارها يف سالح الطريان ، أصبح مديراً  األوىلليوتنان كولونيل كودمان ، من بوسطون ، بطل من احلرب العاملية      
صفات اهلدوء  عاليةدرجة  إىلملشرت�ت النبيذ يف شركة أمريكية ، مما أاتح له فرصة القيام جبوالت كثرية يف أورواب . كان ميلك 

 بعد يوم.  أكثر فأكثر يوماً  عليه االعتماد  إىلة جيدة وذكاء حاد مما دفع ابتون والشجاعة املمتزجة برتبي

أ�ر ليلتقي  7مدينة اجلزائر يف  إىلدت يف ذهنه، فقد ذهب وملا كان فكرة ابتون املتعلقة ابملناورة يف محلة صقلية قد حتدّ      
 مونتغمري ويرتب معه التفصيالت اخلرية للحملة. 

 أ�ر.  7الصحيفة ،      

ه رفض أن يكشف عن نياته بطريقة حمددة . فإنّ فعله ،  علىا عزم حمددة عمّ  ن أفكاراً ملا كان مونيت ، فيما يبدو ، قد كوّ      
 ية. اإلنكليز و  األمريكيةسيكون بني القوات  يمعرفة احلد الفاصل الذ إىلين ، رغم جهودي ، مل أتوصل معه فإنّ ولذلك 

 . لكي ال يقول شيئا .  تكلم بيدل مسث كثرياً      

 على أن يكتب سواداً  علىسندر حدود منطقة كل فريق وأهداف املظليني ، وبصورة عامة ، إليكأن حيدد  علىأصررت      
  سأحرر مذكرة حول هذا املوضوع. فإينّ بياض جمموع خطة العمليات . ومع ذلك 

ما يريده ألن  متاماً سندر، وأنه سيفعل إليك، لكنه رجل. أعتقد أنه كقائد خري من  مونيت انسان ابلغ النشاط ، وأ�ين جداً      
  .سندر خيشاهإليك

جانب القضية ما دام أننا قد  إىلأنه  وقته يف صوغ االعرتاضات . قلت له ىقض يهيويت الذ رىذهبت بعد ذلك أل     
 أمر� ابهلجوم وأننا سنقوم به. 



سندر ضباطي أركان احلرب غارقني يف دراسة التفصيالت وقد وجدوا كل األسباب اليت تثبت أن إليكلقيت يف قيادة      
 يالذ ير يقة ، رغم ثقيت بقدْ عن طمأنينيت التامة اليت ال أملكها يف احلق ما يرام. رفعت معنو�هتم معرابً  علىاألمور لن تكون 

 جنازه حتقيق النجاح يف هذه العملية. إيقتضي 

رأس الفيلق الثاين،  علىأن آيك مل حيتفظ يب  على بيزرت ومدينة تونس. وأسفت قليالً  علىعلمت منذ قليل أننا استولينا     
 . أيضاً ومع ذلك فقد يكون يف هذا التدبري خري 

مدينة  على اإلنكليزفيه  استوىل يبيزرت يف الوقت الذ إىلون قد دخلوا األمريكيالواقع . كان  األنباء من تونس جيدة يف     
مائيت ألف  علىاحللفاء  استوىل. و  الشماليةتونس . وبعد ستة أ�م استسلمت بقية قوات احملور وتوقفت كل مقاومة يف أفريقيا 

 أسري. 

 أ�ر.  8الصحيفة ،      

 15أننا لن نكون يف بيزرت وتونس قبل  علىستفزه الفرح " بنصره الكبري " كنت راهنته ارأيت آيك هذا الصباح وقد      
 ".قيصر � سالماً فرنك مع وردة. مث حييته : " 500 ورقة نقد جديدة من فئة إليهحزيران ، خسرت رهاين بلذة كبرية . قدمت 

أن  عليه  يخطار اليت قضكفاءاته واأل  إىليف طول مكتبه وعرضه خالل بضع دقائق ، طلب مين أن أشري  ىوبعد أن متش     
مين أنين أدين له  يف تقدير كفاءاته ، اعتقاداً  مارشال وقد فعلت ذلك ، مبالغاً  إىليف رساليت القادمة  اإلنكليزيتعرض هلا مع 
غريي يستطيع  ال أعرف انسا�ً  . والواقع أنينالعلياجانبه . لقد كذبت من أجل القضية القومية  إىل ىأن أبق أريدابلكثري وألنين 
 . ةيه مكانعلمما يفعله آيك، وهللا يعلم أنين ال أنفس  أن يفعل خرياً 

عارضة . فليس لغاردنر ولينفنز األقدمية الضرورية ، وشدة امل ىأية فوض –سندر للتخطيط إليكقمت بدورة يف مكتب      
جنرال هوبنز قد عني قبل  –أكثر من ذلك . كان املاجور  شيئاً  يسندر نفسه ال يساو إليكالكافية للوقوف يف وجه مونيت ، و 

 .  أيضاً هو  كثرياً   يفعل شيئاً  سندر، لكنه لن يستطيع أنإليكأمريكيا هليئة األركان عند  قليل رئيساً 

، ء. ويف ميدان التموين واملتابعةىالنزول عند أصعب الشواط علىرغامهم إب ألمريكينيمونيت مستعد لتغطية جناحه األيسر اب     
ن واجيب هو إحتقيقها .  إىلسنتوصل  –وبعون هللا فقط  –هللا  نأننا بعو  أرىوالتموين غري قابلني للتحقق ، لكنين  نزاليعترب اإل

 . أبداً عن طمأنينة ويقني ال أحس هبما عراب دون انقطاع اإل
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الرئيس ، والوزير األول  فإنّ ضافيتني ، فالعملية مستحيلة . ومع وجود هذا االعتبار ، إتسويق فرقتني  إىل األملانتوصل  إذا     
 سيقرران رغم ذلك وجوب القيام هبا . وبعد هذا كله فنحن لسنا من اخلالدين. 

ء . الوسيلة الوحيدة اليت منلكها للخروج من هذا املأزق هو ىعملت طوال بعد الظهر كله مع البحرية حول معضلة الشواط     
طن مل جتر جتربتها  2،5مائية محولتها ية  د.يو.ك.وو هي �قلة جديدة بر ن من الناقالت املائية الرب أكرب عدد ممك علىاحلصول 

 . اإلنكليزمنها من  100 علىيف القتال بعد . جنحت يف احلصول 

 :1943أ�ر  10بياتريس ،  إىلرسالة      

منهم أننا من العدو. وهذا صحيح  ظناً  علينااطالق النار  إىليكاد يكون من املستحيل الطريان فوق رجالنا الذين مييلون      
 كما هو ميدان الشتوكا .   خباصة ابلنسبة للطائرة " ابيرب كب " اليت يعترب ميدان هبوطها اثبتاً 

 ذلك ، وبصورة خاصة عمليات التنفيذ.  ىما سو  الت التخطيط ، ومرة واحدة ، أمهلأيز�اور يفكر ابستمرار يف معض     

للجيش. والنتيجة أنه يقود  ال بصفته قائداً إندال لكنه أعلن أنه ال يقبل به  مكان فريد علىل كان يف وسع كالرك احلصو       
 اخلطوط العامة.  على مقتصراً 

 سندر. إليكأنه مصاب يف الواقع بعقدة الشعور ابلدونية وهي ، ابملناسبة ، حالة  أرى فأ�:  حقاً آيك شخصية غريبة      

سندر. وفجأة ، راح اجلميع حياولون إليكطة سطالبت بنشر أمساء الوحدات العاملة املنضوية يف الصحف. فعلت ذلك بوا     
 أن ينسبوا ألنفسهم هذا العمل أو ذاك . أما ما يهمين أ� فهو النتائج . 

 سيحل حمل مايك دويل.  يجانيب يف العملية القادمة وكذلك براديل الذ إىل" " ألن يرجو أن يكون تري أ     

صقلية . دويل مل  علىأن يكون معه قادة جمربون يف محلته  علىو  جيداً  قيادة قوات مدربة تدريباً  على كان ابتون حريصاً       
قاتل بطريقة استثنائية خالل احلرب العاملية  يوهيئة األركان يف فيلقه السادس ليست هلا أية جتربة . وولكر ، الذ يكن معروفاً 

 ، ليست له أية جتربة يف هذه احلرب وفرقته السادسة والثالثون مؤلفة من جمندين حمدثني.  األوىل

العمليات . أما أركان الفيلق الثاين  علىذات دربة  األوىلألن أ�ما قاتال ، والفرقة  ي، سبق لرباديل وتري  كيف مقابل ذل     
 . أيضاً مارسوا جتربة طيبة يف العمليات فقد 



قول كلمة : ال  علىأن نغري املخططات ألن مونيت ال يريد الدخول يف اللعبة وألن الالحس الكبري مل جيرؤ  علينا" .. كان      
 " .. 
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 الفصل الثالث عشـر

 عمليـة " هاسكـي " االستعدادات

.............................................................. 

 :1943أ�ر  13بياتريس ،  إىلرسالة 

من اخلبز احملمص عند  ةتناول شطري أالتدريب الر�ضي يف كل صباح ، و  أ� يف صحة جيدة ويف خري حال . أمارس     
هضبة وعرة، مث كأس من الشراب وعشاء  علىكيلومرت   2قدمي مسافة  علىفطار ، وشورابء عند الظهر ، ويف املساء أمشي اإل

 جيد. النوم عند العاشرة . والنهوض مع السادسة. 

 أ�ر.  14الصحيفة ،      

 إىلقوله لكنين ال أتوصل  أريدما  اماً متطوال هذا النهار اللهم غري حترير توجيهات حول التدريب . أعرف  مل أفعل شيئاً      
 بكسل عقلي.  تكثيفه بصورة كافية. جيب أن أكون مصاابً 

 ال يف النادر القليل. إافلة ابملديح ، مما ال يصدر عنه وح تلقيت رسالة من اجلنرال مارشال ، وقد كانت لطيفة جداً      

" . لقد ساءه  " هتنئته شخصياً  على كان حريصاً   يمن تونس استقبله ابتون الذ عندما هبط براديل يف أرض املطار قادماً      
قيمت أعند مدخل القيادة العامة و  تكرمي براديل رمسياً  جرىمعركة القطار اليت رحبها من قبل .  على أبداً ايز�اور مل يهنئه  أنّ 

 صحة املنتصر يف بيزرت ".  على" كانت هناك قاروراتن من الشمبانيا فشربت   عظيماً  شرفه. كان عمالً  علىوليمة غداء 

 ا�ر .  17الصحيفة ،       

اتصل يب آيك منذ قليل ليخربين أن من املنتظر جتميع قواتنا داخل جيش واحد للقيام بعملية هاسكي. والواقع أنين مل      
 قنعين كثريا. ألكنين اعرتف أن النبأ قد  اً أبدأطلب ذلك منه من قبل 



رأس جيش يف  على يكان مونتغمر   إذاصرح قائال :  يواجلدير ابلذكر أن الفكرة كانت قد جاءت من لدن مارشال الذ     
هذا الرأي  على" . وقد وافق ايز�اور  األمريكي" النفوذ الوطين  مستوىصقلية ، فقد حيسن أن يكون لباتون مثل ذلك لرفع 

 صقلية .  إىلع األول هو اجليش السابع عند وصوله اتمة . هكذا سيكون الفيلق املدر  موافقة

قامته يف تونس إستتم  يابتون وبراديل للمشاركة يف مشاهدة عرض النصر الذ إىلز�اور الدعوة يبعد ذلك بقليل ، وجه ا     
 . الشماليةيف أفريقيا  قتاليةيات الابنتهاء العمل احتفاالً 

،  اإلنكليزمل نذهب ، لن يكون يف الساحة غري  إذاف" .. رمبا كان أننا كنا يف كل حال ، شيئا ذا خطر يف هذه املعارك .      
سها جنرال حمايد ، أر  علىن القيادة العامة للقوات املتحالفة هي يف الوقع ، القيادة الربيطانية العامة و إفنحن ذاهبان ..  إذاً و 

 ". ن هذا أمر مذهل حقاً إدق ، حمارب للربيطانيني . أوبتعبري 

 أ�ر.  20تونس يف  إىلوطار ابتون وبراديل      

 أ�ر .  20الصحيفة ،      

 األرض.  على ذلك ألننا ال نتبني منها شيئاً  ةاخلريط علىاثرها إال آ نرى.. طر� فوق خرائب قرطاجة ، اليت ال     

بعدد كبري من الضباط الربيطانيني  متاماً مدرج املطار كان ايز�اور قد وصل قبيل ذلك بقليل لكنه شغل  علىحينما هبطنا      
 والفرنسيني حبيث أننا مل نستطع أن نتكلم معه ..

 ن املدنيني الفرنسيني ومجلة من صغار الضباط. هبطت مع براديل يف بقعة من امليدان يشغلها مجع م     

 الوحيدين احلاضرين يف منصة الشرف.  األمريكينيكان روبرت موريف واجلنرال ايز�اور الرمسيني       

  وكان رجالنا رغم مظهرهم الفيزيقي اجلميل يفتقدون الشخصية يف حفالت االستعراض وقد رأيت أ�م ال حيسون احساساً      
 أن نعاجل هذه الظاهرة .  علينا ابالعتزاز جبنديتهم وأنّ  كافياً 

وغري موضع لتناول  جداً  قامة الفرنسية .. وكان غداء رمسياً قيم يف دار اإلأ ييف حفل الغداء الذ كنا قرابة الثالثني ضابطاً       
 لتحاق مبراكزهم قبل هبوط الليل. الل دون رفع األخناب . واضطر أكثر� ملغادرة املنطقة فوراً  جرىالطعام ، ومما يسر أنه 
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أكثر امهية يف املرة  أن نلعب دوراً  على.. براديل وأ� عازمان  اتليةيف سلسلة طويلة  األوىلآمل أال تكون هذه احلفلة غري      
 القادمة. 

بصورة فري  هله شخصية قوية وذكرين يف شخص نّ إوراح ميطرين بكلمات املديح .  عرفين اجلنرال جريو بسرعة     
 شاجنيتوريكس معاصر. 

 أ�ر.  22الصحيفة ،      

 . ويف اجلانب البحري أمرياالن له وحمارب للربيطانيني ةاسكي يقف يف مقدمتنا رجل ال شخصييف التنظيم الراهن لعملية ه     
ال  يالرجل الثالث. تيدر يقود سالح الطريان ، يتبعه سباتز الذ مريالنا هيويتأي ، وهذا جيعل من نكليز�ن ، كننغهام ورامسإ

آخر يهتم ابملساندة اجلوية .. أما سالحنا  يحساب له .. كوننغهام يقود القوات اجلوية التكتيكية وهذا �ئب مارشال جو 
 قيادة املظليني .  علىاحلصول مستشار ايز�اور لعمليات النقل اجلوي وهو حياول  املساند فيقوده كولونيل براوننغ هو ياجلو 

للعمليات هو الربيغادير جنرال نيفنز ورئيس  لكن لنا حنن مديراً  ،الربية . رئيس أركانه بريطاين ىسندر يقود جمموع القو إليك     
هو جنرال كامل الصالحيات  يالذ يما مونتغمر أ، مما ميكن أن يقدم بعض العون . األركان املعاون ، املاجور جنرال هوبز 
 فيقود اجليش الثامن ، وأ� أقود الباقي. 

 يف املنطقة.  ير ال أستطيع أن أدرك كيف أن الناس عند� ال يستوعبون ما جي إنين     

ما إ  ،إليهعداد نفسها لنوع من االستسالم واالستيعاب . كل متوينات اجليش السابع ستصل إفالوال�ت املتحدة ، منهمكة يف 
 علىوقد قيل يل أن أتفق مع مونيت  .اإلنكليز يما عرب ميناء سرياقوسه ، وهي امليناء اليت ستكون يف أيدإء و ىعرب الشواط

 يقود هذه احلرب وهاسكي ال تثري اهتمامه وال تلفت نظره.  ين تشرشل هو الذإإليها . حتديد الكميات اليت احتاج 

من كفاءات كل هؤالء الناس وذلك  علىالثقة بنفسي . أ� أعلم أبنين أملك كفاءات هي أ علىهو احلفاظ  إليهما أحتاج      
ال ابعتبارها قوة  –الوال�ت املتحدة أن تنتزع النصر  علىن إالثقة الراسخة بقدري .  –ب غريه وهو واحد من أسبا –بسبب 
 بل ابعتبارها غازية ذات دور كامل مستقل . –حمالفة 

  



 :1943أ�ر  30بريشنغ ،  إىلرسالة      

 إنينوأنت منهم ابلذات .  األمريكينييف تقليد أكرب اجلنود  يليس غري حصيلة جلهود يندكل ما استطعت أن أفعله كج      
 اعترب أبن التشرف ابخلدمة حتت قيادتك يف فرنسا هو امتياز ال يقدر بثمن . 

مامه مترينات  أ جرىاخلرائط وخطط احلملة كما أ عليه عرض  يالقيادة العامة عند ابتون الذ علىجاء مارشال للتفتيش      
 كثرية. 

أعمل أكثر فأكثر بلباقة ومهارة ،  فأ�هذا األخري من اخلدمات ،  إىل" قلت للجنرال مارشال حبضور كالرك ، كم قدم      
 بقدر أقل ".  عليكه يف الغالب يبول فإنّ مع شخص غليظ مسج ،  كنت لطيفاً   إذاانطالقا من املبدأ القائل : 

 توجيهاته بشأن معركة صقلية.  على يحتتو  رسالةمرؤسيه املباشرين  إىلحزيران وجه ابتون  5يف      

كل   علىاعتزاز� مبمارسة حرفتنا وسهر� الدقيق  علىنه يقوم إواحد، هو االنضباط املتشدد ...  ... ال يوجد غري انضباط     
من  ىيف أجساد� وأرواحنا حبيث يصبح أقو  االحرتام والثقة الكلية املتبادلة . جيب أن يكون مغروساً  علىلك التفصيالت وكذ

 االنفعال يف القتال أو اخلوف من املوت. 

م وبالدهم فال ابلتزاماهتم حنو رجاهل كافياً   كان كل الضباط مقتنعني اقتناعاً   إذاال إانضباط حقيقي  علىوال ميكن احلصول      
 مهال ممكن. إيسمحون حبدوث أقل 

دون يف تصحيح األخطاء أو يف تشجيع القيم عند الرجال غري �فعني يف أوقات السلم وخطرون يف أوقات ن الذين يرتدّ إ     
 احلرب. 

ري القوات عامل. منذ قليل ، كثريون منكم هزموا خيظهر بوضوح اتم أبننا أول جنود يف ال دائماً جيوشنا املظفرة  اتريخن إ     
 أن تفخروا به.  أيضاً م أنتم عليكرجالكم أن يفخروا بذلك و  علىن إ. أملانيااليت متلكها 

 ال يوجد حل مدرسي لكل موقف تكتيكي .      

خسارة ابلعدو يف  أقصى نزالال ميس هو ما يلي  " استخدام كل الوسائل املتوفرة إل ين املبدأ التكتيكي الوحيد الذإ     
 أقصر وقت ". 
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 أن نوازن أنفسنا بقوة العدو بل بضعفه.  أبداً ال جيوز      

ال يعرقل  ياحلد الذ إىلالعدد األكرب من الرجال واملدافع،  علىجدا أقو�ء . فاجتهدوا يف احلصول  أبداً أنكم لن تكونوا      
 هجومكم.. 

 مع فرتة اطالق النار .. وسرعة اهلجوم تقصر من زمن التعرض هلا .. طرد�ً  متناسبة تناسباً  دائماً اخلسائر هي      

 كنتم ال تستطيعون رؤية العدو ، وهذا أكثر ما حيدث ، أطلقوا نريانكم حنو اجلهات اليت ترتقبون وجوده فيها ..   إذا     

سكتت فهي غري مفيدة ، فاجعلوها تقذف نريا�ا دون  إذافن مدافعنا هي أسلحة رائعة .. حينما تطلق قذائفها ، إ     
 انقطاع. 

 املوتىعنده. فالنريان هي اليت تصنع  اجلرحىو  ى.  والعدو خياف حني يكثر املوتحنن نربح املعارك بتخويف العدو      
 واحد من تلك اليت أتيت من األمام.  إىلة بنسبة ثالثة علىوأكثر فا . النريان اليت أتيت من اخللف أشد خطراً اجلرحىو 

ن وضع احلراب يف البنادق مينح الرجال رغبة إلكن الذين خيافون منها كثريون . قليلون من الرجال ماتوا حبراب البنادق ،      
 العدو الصامد العنيد.  علىاملعركة ، ورغبتنا يف ا�ائها هي وحدها اليت تسمح لنا ابلقضاء  إ�اءيف 

 الود�ن.  إىلل االحندار القمم قب علىيف حرب اجلبال استولوا أوال      

ادق نم مقابل ذلك حفر اخلعليكبلوغه ف متّ  إذافتتوقف ما دام أن اهلدف النهائي مل يتم بلوغه بعد ،  قتاليةال تدعو وحدة      
 قامة األسالك الشائكة ووضع األلغام .. إو 

عنه  ال يستغىن مفيد لكنه ليس أمراً  يمنكم . التفوق العدد نداء اخلوف ، فالعدو أشد خوفاً  إىل�كم أن تستمعوا إ     
 منه.  أقوىالظن يف أنكم  إىلن جمرد أن تكونوا مهامجني يدفع العدو إجناح اهلجوم . إل

 حل جيد يطرح اآلن هو خري من حل كامل يطرح بعد عشر دقائق .      

 محلة رجل واحد ... ويف حال الشكح ، أمحلوا     

 من حواجز نريان املدفعية.  حقول األلغام خطرة لكنها ليست مستحيلة االجتياز ، فهي أقل خطراً      



 الرب.  إىلالقوات  إنزالء ، ال جيوز أن حيدث أي تردد يف فرتة ىالسرعة واخلشونة حيويتان عند الشواط     

 . متاماً يف حال جيدة وصاحلة للعمل  دائماً جيب أن تكون األسلحة      

 ، كل تراجع مستحيل .. صيانة العرابت جيب أن تتم يف وقت املعركة كما يف أي وقت آخر.  نزالويف عمليات اإل     

 اهلجوم وحده يسمح بتحقيق الفتح ...     

 العقلية عند ضباطه وأن يفعل مثل ذلك يف طبيعة املعركة .  أن يعدلمنهج ابتون . لقد استطاع هذا هو األساس يف      

 ترتيب وتسوية.  إىلوقد بقيت ابلطبع تفصيالت عملية كثرية حتتاج      

لنضوجه  وكان ذلك حني وصل صديق قدمي لباتون ، املاجور جنرال لوكاس . أرسله مارشال ملساعدة ايز�اور. ونظراً      
كرية الكبرية ، أخذه أيز�اور كقائد مساعد له مهمة رئيسية : هي وضع أيز�اور يف الصورة بعامة ، وخباصة العقلي وجتربته العس

 علىأن يقوم بدور العينني واألذنني عند القائد األ عليه وضعه يف صورة األنشطة اليت تقوم هبا وحدات القتال . والواقع أنه كان 
 معه ساعات السهرة.  يوبدور االرتباط مع القيادات الكبرية التابعة له . قام بز�رة ابتون وقض

 حزيران .  7الصحيفة ،      

أساس أن املطالب �بعة منه ال مين أ� . وقد كان  علىوطلبت منه أن يتصرف  إليه شرحت للوكاس كل ما كنا يف حاجة      
 جناد� بفرقة املشاة التاسعة . إ ىلإ ىمدركا خباصة حلاجتنا القصو 

 أن آيك هو ضابط أركان حرب ال جندي.  أيضاً  يرىنه إ     

حزيران كان من املقرر أن يعقد يف مدينة اجلزائر اجتماع لوضع اللمسات النهائية يف خطط احلملة ، وهو  21يف      
يرافق ملك انكلرتا القادم  يجيب أن يشهده ابتون . كل " كبار القادة " كانوا حاضرين ابستثناء مونتغمري الذ ياالجتماع الذ
 لرؤية جنوده. 

 ران. حزي 21الصحيفة ،      

 سندر ..إليكافتتحت اجللسة من قبل      
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 . -أنه مل حيسن يف قوله  رأييويف  – علىمث تكلم ايز�اور ملدة عشر دقائق كمشارك ال كقائد أ     

 مث طرح  البحريون اخلطة البحرية وقدم كوننغهام اخلطة اجلوية.      

 حيمل ألول مرة صفته اجلديدة قائداً  يوكانت بعد ذلك اسرتاحة ملدة ثالثني دقيقة لتناول الشاي مث جاء دور ابتون الذ     
للجيش السابع . وبنصيحة من كيز استخدمنا املنهج املعمول به يف " كلية احلرب ". تقدمت بعرض أول ملدة ست دقائق 

الكالم كل واحد من أعضاء هيئة األركان يف معاجلة للمعضلة اخلاصة به . وقد احتاج  علىحول املهمة واخلطة ، مث تعاقب 
ا هبا من قبل .. آيك كان ابلغ مدة التجربة اليت قمن علىاثنية ز�دة  30أي اثنية  30دقيقة و  22 إىلعرضنا يف اجلملة 

 أعرب عن ذلك للمرة الوحيدة.  دعجاب ، وقاإل

قامة الداخل إل إىلأوال مث أن يندفعوا  الشاطئرجاله أن يقاتلوا عند  علىن إا يريد اجليش السابع أن يفعله . شرح ابتون م     
لألوامر الصادرة ". لكنه مل حيدد ما  منها العمليات القادمة الحتالل اجلزيرة طبقاً  يميكن أن جتر رأس جسر ، " قاعدة مكينة 

 عساها تكون تلك العمليات القادمة . 

 حزيران .  22الصحيفة ،      

من قبل املكتب الثاين الربيطاين حول هتديد العدو. وقد بدا لنا أن الرجل  جداً  يعرض سر  علىكان من حقنا احلصول       
 قام به يعرف الكثري لكنه جنح يف أن حيتفظ به لنفسه.  يالذ

القيام به وجنحنا يف انتزاع غري قليل من الوعود ... هنا أظهر آيك أنه ليس القائد  علىمث سألنا عما يعزم سالح الطريان      
 يف وسعه أن ينتزع القرار لكنه بقي جالسا دون أن يقول شيئا.  الكبري . كان

 مؤمتر ابلغ األمهية .. ولو أنه العقد قبل ذلك بستة أسابيع ، لتجنب الكثري من سوء الفهم.  ىهكذا انته     

غرابء . فأيدته وأضفت قائال : كلما  مكشعب واحد بينما ه  األمريكينيو  اإلنكليزسندر أنه من البالهة اعتبار إليكأعلن      
لكنها ال تالئم  األمريكينيما ، قد تالئم  يف العمل ، وهي عنيفة شيئاً  أسالييببكر الناس يف التالقي ، كان ذلك خريا هلم . أن 

 ذلك.  علىوبرودا، ال تصلح لألمريكيني . فوافق  ، األكثر هدوءاً  أساليبهمالتحقيق ، كما أن  على اإلنكليز

 يكون هذا تفسريا للموقف.  دصغرية جدا . وق سندر رأساً ليكتبني يل أن إل     



  :1943متوز  2بياتريس ،  إىلرسالة      

 ما أعمله ، اللهم غري اجللوس واالنتظار ...  يأكثر ما يضجرين ، أنه ليس عند     

يتخذون معامل احملرتفني . أمس ،  فشيئاً  خالل األشهر األخرية . لقد بدأوا شيئاً  حتسنت أوضاع جنود� بنسبة كبرية جداً      
 م الزعم أ�م مل يعرفوين. عليهبينما كنت يف لباس البحر ، حياين عدد كبري منهم مع العلم أنه كان يسهل 

  :1943متوز  5فريدريك آير ،  إىلرسالة      

ذ  أنين إرسالة وداع ،  إليك.. طبيعي أنين ال أوجه  نزالال بعد القيام بعملية اإلإلرسالة لن توضع يف صندوق الربيد هذه ا     
أن نضطر للسباحة طويال ، والسباحة يف  أيضاً أنه من املمكن  علىبقدر صعودي يف الرتبة تقل فرص اشرتاكي يف القتال . 

 كان املازوت حيرتق ، هي شيء غري صحي.   إذامياه مليئة ابملازوت ، وال سيما 

تعلم أن يل حيوات كثرية ، ويف الوقت الراهن ،  فأنتت من الصحافة أنين قتلت ، انتظر توكيدات وزارة الدفاع ، لمع إذا     
 اثرة . من املتعة وبقدر غري قليل من اإل أنين انتظر املستقبل بكثريأنين ميت . الواقع  أبداً ال أشعر 

 :1943متوزر  5بياتريس ،  إىلرسالة      

 هذا الصباح ننطلق لغزو صقلية ...     

 ويف نفسي انطباع أبن املعركة ستكون دامية ..     

 أن أجرح ، لكن ال أحد يعلم أنه النصيب .  حىت نه ليدهشين أن أموت أو إو      

 املعركة يف صرب �فد...  إىلأقدر أننا فعلنا كل ما ميكن فعله ، الرجال يريدون الذهاب      

كل   علىما أرملة أو معلقة جبهاز الراديو . والواقع أنين أفكر يف  احلل الثاين .. و إما تستلمني هذه الرسالة ستكونني عند     
 أحبك.  فأ�حال 

. أجبته  األوىلحول فقدان االنضباط يف رأيه يف صفوف فرقة املشاة  .. وبدأ يلقي خطاابً  حييت اجلنرال أيز�اور مودعاً      
 الكلب ال يضرب ابلسوط قبل أن يرسل للقتال .  فإنّ كل حال ،   علىء و ينك خمطإقائال : 
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أن  الح الطريان .. فأردفت أقول له : أنه بفضل جهودك سيكون من احملتمل جداً س إىلات املوجهة دنتقامث تكلم عن اال     
 وجعلهم يرضخون.  الطياريننفوز ابملساندة اجلوية . كانت هذه كذبة بشعة من قبلي ذلك ألنين أ� من هاجم 

 لنجاح ...ابمل يعرب آيك يف أي وقت عن متنياته لنا      

 لعملية هاسكي.  بتعييين قائداً  وعندما خرج اجلميع قلت له : كم كنت سعيداً      

 "." أنت قائد ممتاز لكنك خمطط سيء قال يل :      

فشلت  إذافأجبته : ابستثناء محلة " الشعلة " اليت أعددهتا وقد جنحت ، مل يطلب مين وضع أقل خطة . مث أضاف :      
وأن يرتك براديل  التالية استدعائي من أجل أن أعد احلملة  إىللة صيد للحلزونيات ، فقد يضطر حف إىلمحلة هاسكي وحتولت 

 العمل.  �اءإل

 العمل بنفسي .  إ�اء علىعزمي  حتججت بقوة مؤكداً اف     

عالقته  علىمن اعتقاده أبن براديل خري مين يف معارك اجملاهبة أو أنه يريد أن حيافظ  كان هذا كله �بعاً   إذاما  يلست أدر      
 أعلم أن هذا األخري موال يل أصدق املواالة.  فأ�كل حال   علىحيب براديل كثريا . و  يالطيبة مع مارشال الذ

ين لن أابدل مكاين مع فإنّ لغداء . ومع ذلك دعوة لتناول طعام ا إيلّ أسبوع وأ� هنا يف املدينة دون أن يوجه آيك  ىمض     
 ألفا من الرجال .  250، وقد يتبع قياديت  ألف رجل يف هجوم �ئس تقريباً  90أي انسان . سأقود 

 خسرت ، سأكون بني األموات.  إذارحبت لن يوقفين أي انسان .. و  إذا     

 

 

 

 



 الفصل الرابع عشـر

 البــر إىلاجليش السابع ينزل 

................................................................... 

 

 متوز. 8الصحيفة ،      

ال يف صيد األمساك أو يف أعمال احلقول ... إ، ال يفكرون ا بعد احلرب أعداد كبرية من الضباط ، حينما يتكلمون عمّ      
 آخر أ�مي ... حىت يف الوال�ت املتحدة ،  حىت ، و  اابناليال يف القتال ، هنا ، يف إال أفكر  فأ�أ� .  يغري 

 كما كنت أحس هبا قبل لعبة البولو ..  متاماً أحس ابلقشعريرة ،      

أن أابدل  أريد. اآلن ال أبداً من الضحك واألغنيات كما مل أمسع من قبل  بعد تناول العشاء ، مسعت بني الرجال قدراً      
 مكاين مع أي انسان. 

 يف مكتب ابتون ، استبدلت راية اجليش السابع براية الفيلق املدرع األول.  جرىيف حفل رمسي قصري      

 متوز.  9الصحيفة ،       

 يتكلمون يف املمر ويقولون :  منت أطول مدة ممكنة .. مسعت جنوداً      

 الرب ، ستجد الصحف الوسيلة للقول أبن القوات البحرية قد هبطت يف صقلية ".  إىل" حينما ننزل صباح غد      

 صالة له .  عليناجاء الكاهن بعد طعام العشاء يتلو      

اع عن صقلية وقد السادس جبنوده املائيت ألف واملكلف ابلدف اإليطايليقود اجليش  يكان اجلنرال الفريدو كوتزوين هو الذ      
حسنة التدريب مستعدة لإلنطالق حنو  ايطالية. ويف وسط اجلزيرة كانت توجد أربع فرق  األملانالفا من اجلنود  50م إليهانضم 

 فهما مكلفتان ابلقيام هبجوم مضاد حيث تقضي احلاجة.  يتاناألملانلقطاعات املهددة . أما فرقتاه ا
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الرب عند الساعة الثانية والدقيقة  إىلكيلو مرت جيب أن هتبط معا   150امتداد  علىرة أكثر من سبع فرق حليفة ، منتش     
من  وصلت قواته يف الوقت احملدد ويف املنطقة احملمية نسبياً  ياخلامسة واألربعني من الصباح . هذه كانت حال مونتغمري الذ

املدافعون غري مقاومة ضعيفة . اجته  يرد املدافعني مستغلة عنصر املفاجأة دون أن يبد إىلخليج نوتو . وقد وفقت القوات 
سراقوصة اوغستا ،  علىبينما كان فيلق دمبسي الثالث عشر يستعد لالستيالء  ألمريكينيفيلق ليز الثالثون حنو الغرب ليتصل اب

 يف تعاقب سريع. وكانتا

رجال ابتون صعوابت كثرية كيلو مرت واليت تكون الواجهة اجلنوبية من صقلية فقد لقي   مائة علىء املمتدة ىأما عند الشواط     
أتخري  لتايلفوجب اب .صورة عاصفة. اجلنود تزلزهلم موجات ضخمة على خباصة ، من الر�ح اليت كانت هتب تقريباً  ة، متأتي

رأس الفيلق الثاين عمليات فرقة ميدلتون اخلامسة واألربعني اليت هبطت ابلقرب  على. كان براديل يقود  نزاللإل األوىلالعمليات 
ابلقرب من مرفأ جيال الصغري. أما فرقة  اليابسة إىلاليت انتقلت  األوىلمن قرية صيادين يف سكوغلييت ، وعمليات فرقة ألن 

 . تراسكوت اليت تصرفت بطريقة مستقلة قليال فقد هبطت ابلقرب من مرفأ ليكاات

الساحل بواسطة القذف البحري .  بطار�تعند البداية . لقد اسكتت  نسبياً  أما رد الفعل عند العدو فقد كان ضعيفاً      
وظهر طريان احملور يف الصباح بعد ذلك بقليل ، ليضرب اجلنود يف الرب وليغرق سفينتني . لكن اجلزء األول من العملية ، وال 

 اجلملة.  على  فقد بدا �جحاً الرب إىل نزالسيما مرحلة اإل

ال  فيضاً  الشواطئالرب وراحا يقودان من  إىلأسهم لوكاس وكيز مسامهة كبرية يف حتقيق هذا الفوز . كالمها نزال مبكرين      
 ينقطع من اجلنود حنو أهدافهم. 

 . متوز 10الصحيفة ،      

 أنين أحسنت صنعا.  أرىغري مطمئن ، لكنين  يكانت األشياء من التعقيد حبيث فضلت البقاء فوق السفينة . ضمري       

 يتوىلقناع هيويت أبن إيف  لوميس ، ممتاز . تعبت كثرياً  األمريالابجلنون أو ابلبله لكن رئيس أركانه  متاماً هيويت أصيب      
 للقيام بدورة اثنية .  خاليةن ارق حامالت اجلنود اليت أصبحت اآلن يرسل الزو عفاء حرس اجليش وأبإل ىقضية األسر 

 عونه.  على، كان هللا يف عوين . وأرجو أن يستمر  أخرىمرة      



الثاين من أ�م احلملة ، غادر كل من ابتون وغي وستيلر السفينة احلربية مونروفيا عند الساعة  اليوممتوز ، أي يف  11يف      
بعد ثالثني دقيقة . وقد ذكر ابتون أن حامليت  الشاطئ إىلوهبطوا  األمريالزورق  علىالتاسعة مع بعض رجال احلرس اخلاص 

حكم تصفيحها الجتياز املعابر أحالتها العادية واليت  إىلسيارته  عادةإاء ذلك بسبب األلغام . وابنتظار جنود قد دمرات يف أثن
كثرية قد أحدثت يف هياكلها .   فوجد أن ثقوابً  الشاطئاجلنود واملرتوكة عند رمال  نزالاملائية . تفحص بعض املراكب اخلاصة إب

 بعد ثالثني مرتا تقريبا .  علىقد سقطت يف املاء  105أو  88لقد قدر أن بعض القنابل من عيار 

ء ىوقد قرر� ابدجيال " إىل. ودخلوا  األوىلقيادة الفرقة  إىلفراد حاشيته الطريق الساحلية ويف نيتهم التوجه أاختذ ابتون و      
امتداد الطريق ،  علىوكد� نتعرض خلطر داهم ، فلو أننا سر�  ، الراجنرز قود جنودكان ي  يلونيل داريب الذالكو  نرىاألمر أن 

 التحديد حنو املدينة ".  علىسبع دابابت املائية كانت تتجه  علىلوقعنا 

 األمريكيةجيال واحتدمت املعركة طوال ساعات الصباح. فقاتلت القوات  علىهبجوم شديد  يتاناألملانقامت الفرقتان      
كثرية يف االقرتاب   أملانيةعصاب هادئة ، تساندها مدافع السفن احلربية مساندة جيدة . وقد جنحت دابابت أحبماسة شديدة و 

 إىلالعودة  علىقد أرغم العدو  طنا" ضغ يقول للجنرال كوتزوين أنّ مسافة جعلت قائد الفرقة هريمان غورنغ  إىل الشاطئمن 
كل حال   على. و الشواطئ إىل أبداً وانه. فالواقع أن قوات احملور مل تتوصل أاألقل قبل  على." لكن النبأ كان  ةسفنه بصورة مؤقت

، وكانت املسافة  القتايلمن أجل أن يقوم اجلنود املوجودون يف الرب بدورهم  نزالفقد وجب التوقف مؤقتا عن متابعة عمليات اإل
 على�ا غري قادرة أتدخل . وعندما وجدت قوات احملور ال علىبني الطرفني املتقاتلني من القصر حبيث أن البوارج مل تعد قادرة 

داببة ، أخذت تقاتل مرتاجعة . وهنا استطاعت البوارج أن تفتح نريا�ا من  16اجتياز الطريق الساحلي، وكانت قد فقدت 
 اهلضاب القائمة وراء مواقع القتال.  حىت جديد وأن تنهك األعداء 

. كما كان  األوىلرجال الفرقة  ويف أثناء هذه املعارك كان ابتون ورجال حاشيته مع داريب يف جيال ، معزولني عن بقية     
 كبري يف املدينة .   بعد سبعمائة مرت من فوق مركز مراقبة له قائم فوق مبين علىالعدو بوضوح يتحرك فوق امليدان  يرىابتون 

لكن  صابتنيكنا فوقه إب  يالذ بطائرتني من طائرات احملور تظهران . " فأصيب املبين إذاوبينما بدا أن كل شيء قد هدأ ،      
 ". مثل هذا اهلدير اهلائل أبداً مل امسع قبل  إنينمل جيرح ابستثناء بعض املدنيني .  أحداً 
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قصر وقت ممكن أيف  أن يغلق عليه عادة االتصال ، نبه ابتون غايف أن إعشر دابابت أمريكية قد جنحت يف  وملا كانت     
بعض الدابابت ملساعدة داريب . وبعد قليل ، قام هذا األخري  رسال. كما أنه أمر ألن إب األوىلالفتحة القائمة بني جيال والفرقة 

 أسري.  500 علىجيال وقبض  على كان يضغط ثقيالً   يالتهديد املباشر الذ على ىهبجوم معاكس قض

 اليابسة على: " كان اجلنرال ابتون  ايز�اور حول ما كان يعتربه " هجوم العدو املضاد الوحيد " قائالً  إىلمث كتب لوكاس      
 اصالح املوقف ".  على آنذاك وأ� مقتنع أبن وجوده قد ساعد� كثرياً 

بعد  لىعبوصات  2،4وضع بعض مدافع املورتر من عيار  على ابتون من جانبه يقول : " ساعدت شخصياً  يويرو      
. وانتشر الرعب عند مشاة العدو فرأيناهم خيرجون  من مواقع العدو. وكان للفوسفور األبيض أاثر طيبة جداً  مثامنائة مرت تقريباً 

 االستسالم.  علىمن اخلنادق واحلفر صارخني كالدراويش ، وأيديهم فوق الرؤوس عالمة 

بعض النتائج ، لقد بدا أنه  أيضاً م وحققنا هنا  2700بعد  علىت نفسه ، استخدمنا الفوسفور ضد الداباب اليوم" ويف      
 ذلك ".  علىال ألومهم  وأ� شخصياً  معاً  اإليطالينيو  األملانخييف 

 . األوىلموقع القيادة لفرقة املشاة  إىلبنجاح عند تراسكوت يف منطقة ليكاات ، توجه  يكل شيء جير   وعندما علم ابتون أنّ      

امتداد الطريق بعض  علىاملضادة لنريا�ا ، " فسقط  األمريكيةا املدافع عليهظهرت أربع عشرة قاذفة أملانية فأطلقت      
كنا فيه ، اجلنرال غي وأ�   يبعد أقل من عشرة أمتار من املكان الذ علىالشظا� من قنابل هذه املدافع ، واحدة منها 

 ". شخصياً 

 ، لكن تصويبها مل يكن دقيقا ".  عليناملانية نريا�ا أبطارية طلقت أادة الفرقة املدرعة الثانية ، " وعند قي     

 أرىغايف ، " مل حيدث حادث يذكر ، لكنين جيال بعد أن تناول موضوع اهلجوم القادم من ألن و  إىلعاد ابتون بعد ذلك      
امتداد عشرة كيلومرتات فوق طريق موازية جلبهة جيشني  علىأنه من غري العادي أن يتنقل قائد للجيش يرافقه رئيس أركانه 

. فهذا شيء  حقاً  ما ، لكن األمر مل يكن خطراً  مسافة واحدة منهما . لقد شعر� يف بعض األوقات أننا وحيدان شيئاً  علىو 
 برأي جيد عن نفسه ".  اإلنسانحسن حيتفظ معه 



 يفعلون شيئاً  جنوداً  يرىبه  إذاالسفينة مونروفيا ،  إىليعود به  قريب من جيال زورقاً  شاطئوبينما كان ابتون ينتظر عند      
 سخيفا. 

، وهؤالء  الشاطئمم مكدسة فوق  20ر رطل وسبعة أطنان من القنابل عيا 500 ر" كانت هناك ثالمثائة قنبلة من عيا     
". وبينما كنت يف مكان آخرن من األسلم واألفضل حفر حفائرهم إبني القنابل . قلت هلم : "  اجلنود حيفرون ألنفسهم حفراً 

حفرهم  إىل . قفز اجلنود فوراً  الشاطئ علىطالق رصاصهما إأت طائراتن قاذفتان مطارداتن يف م شروحي ، بدعليهأعرض 
 . أخرى. فأخجلهم هذا األمر وخرجوا من جحورهم مرة  الشاطئبينما اتبعت طريقي فوق 

من أ�م املعركة شعرت فيه أنين  مونروفيا عند الساعة التاسعة عشرة وقد أصابنا بلل كامل . هذا هو أول يوم إىلعد�      
 ". التأكيد يف رعاية هللا  على. كنت  اليوماليت مارست هبا قياديت هذا  سعيد ابلطريقة إنينخذت راتيب حبق . أ

 .متوز 12الصحيفة ،      

 ظهر طراد خفيف ... مل يكن معه غري أمريكيني اثنني ، هوبنر وبوتشر ...  علىجاء اجلنرال ايز�اور يف ز�رة لنا      

 تقاريرياخلريطة لكن هذا األمر مل يثر اهتمامه . وبدأ يعقد مقارنة بني ندرة  علىمكتيب ألعرض املوقف   إىلاصطحبته      
فتبني يل أن أكثرها غري مفيد حني ال  التقاريراملتتابعة اليت أتتيه من اجليش الثامن . وكنت قد استقبلت بعض هذه  والتقارير

تقارير ثالثة  رسالغي إب إىل ال يقاتلون بينما حنن نقاتل . اصدرت أمراً  اإلنكليزذلك ، ف على. وز�دة  خياليةتتناول وقائع 
 ضافية حول الوضع النظامي لست عشرة ساعة. إ

جابة كما يفعل هو نفسه . أعتقد ث يف اإلأن أتلب يّ عل جاابيت وأنّ إ: أنه يالحظ سرعيت الشديدة يف  أيضاً قال يل آيك      
نعلم فيه أننا قمنا بعمل جيد .  ييف الوقت الذ إليناأن نسمع من يوجه النقد  خطأ ، لكن املثري املسخط حقاً  علىأبنه ليس 

 ي .. اإلنكليز ء من الطراز حذا اليوملقد أصبح قائد� آيك الوطين يلبس منذ ذلك 

 .  اليابسة إىلعائدين  17غادر� مونروفيا عند الساعة      

مسينا أمام احللفاء ، خطر  إىلغالق الطريق ور ستصمد أمام كااتن أبي مثن إلقوات احمل قد أدرك أبنّ  يوملا كان مونتغمر      
طريق داخلية ، وااللتفات بعد ذلك  علىاستطاع هذا األخري أن يتقدم حنو الشمال  إذافيف ابله استدعاء فيلق ليز الثالثني . 
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كااتن . وكانت خري طريق تصلح   علىه ال يلبث أن جيد نفسه وراء القوات املعادية اليت تستويل فإنّ حول املنحدرات الغربية ، 
 احملجوزة لألمريكيني .  124لليز هي الطريق رقم 

برغبته يف استخدام طريقني للتقدم حنو مسينا . فاقرتح  سندر حييطه فيها علماً إليك إىلابدر مونتغمري بتوجيه رسالة خاصة      
 ا ويتخذون مواقف دفاعية. إليهء ذلك أن ينتقل األمريكيون ابجتاه الغرب عند جيال حبيث حيررون الطريق اليت حيتاج يف ضو 

 .  األمريكينيهذه الرسالة املهينة قدر هلا أن تزرع االضطراب والتشويش عند      

 متوز.  13الصحيفة ،      

 ا أمرا مبتابعة التقدم. إليه... أصدرت  األوىلأ� غري راض عن خطوات الفرقة      

برتبة كولونيل . فضل  45من فرقة املشاة  180رأس الكتيبة  علىكولونيل داريب   –يف وضع ليوتنان  كان براديل راغباً       
 كبري حقا.   ييرفض ترفيعه . فداريب جند فيها ضابطاً  اليت أجد األوىل�ا املرة إقاء مع جنوده من " الراجنرز " . داريب الب

ا ابعتباره بريغادير إليه، فأرسلته  180له قيادة الكتيبة  كولونيل لتتسين  إىلأما اجلنرال ويد ماير فقد طلب ختفيض رتبته      
 جنرال . ليس من حقي أن أفعل ما فعلت لكنين أحب الرجال الذين يريدون أن يقاتلوا. 

دقائق مع هيئة  10:13سندر عند الساعة إليكدقيقة . وصل اجلنرال  12:50نا لتناول طعام الغداء عند الساعة  ذهب     
 علىأركانه فاضطررت ملغادرة املائدة من أجل استقباله . شرح لنا خطة العمليات القادمة اليت حتول دون أي احتمال لالستيالء 

ال ميلك بني أركانه أي ضابط  أمريكياً  وجيشاً  يقود جيشنا انكليز�ً  يسندر الذإليكمسينا ، من املفيد أن نالحظ أن اجلنرال 
 أمريكي . أي جمانني حنن . 

اجليش الثامن منذ اآلن أن يتوجه حنو مسينا ، وهي اهلدف االسرتاتيجي  على. ف يسندر مقرتحات مونتغمر إليكقبل      
الطريق الساحلية املباشرة اليت متر عرب كااتن و�خذها فيلق دمبسي الثالث  :ذو القيمة يف صقلية ، ابستخدام طريقني حيدالو 

اجلانب اآلخر من أتنا . وتتحدد مهمة اجليش  إىلعشر ، بينما �خذ فيلق ليز الثالثون من جانبه الطريق الداخلية لينتقل 
 اجلزيرة.  مشايلباب التقدم ابجتاه جيب أن يوفر له أس يهذا اجلناح الذ ..منذ ئذ حبماية جناح ليز األمريكيالسابع 

 لكنه قرر  االحتفاظ بعواطفه لنفسه وأن ميارس احليلة.  كان ابتون ساخطاً       



ء خط اجلبهة احملدد للجيش اغرجيانت الواقعة فيما ورا علىسندر مبتابعة تقدمي واالستيالء إليك" استأذنت اجلنرال      
صورة  علىاستطعت حتقيق هذا التقدم ابستخدام وسائل حمدودة ،  إذانه ال مانع عنده فيما إجابين قائال : أالسابع. ف

 استكشاف مسلح ". 

بعد أربعني كيلو مرتا من ليكاات ، قد  علىاغرجيانت الواقعة  علىاالستيالء  إىلن ابتون يف شرحه لألسباب اليت تدفعه إ     
 اتمة ، الفكرة املثرية اليت خطرت يف ابله.  يف مقابل ذلك وبعناية  ىأخف

هذه اخلطوة ستجنبنا استخدام سراقوصه ،  فإنّ هذا املرفأ ( والواقع أنه بورتو امبيد قل )  على" من املهم جدا أن نستويل      
كل التموين   علىن اجليش الثامن سيتمكن بذلك من احلصول إيلو مرت من الطرق غري الصاحلة . ك  300، استخدام  لتايلواب
 مير عرب سرياقوصه.  يالذ

قل ) سيسمح لنا ابالستغناء عن متويننا من بورتو امبيد  علىاغرجيانت ( و  علىذلك ، أن االستيالء  إىل" ... يضاف      
 البعيدة اليت يصعب االقرتاب منها ".  الشواطئ

طالق عمليات استكشاف ذن إبإ علىسندر إليكتراسكوت ابلتقدم بعد أن حصل من  إىل مرهأهكذا أصدر ابتون      
. مث دفع من لإلنكليزوأن يعطيها  124وقال يف الوقت نفسه لرباديل أن خيلي الطريق رقم ،  لإلنكليزمسلح ابجتاه اغرجيانت 

 وحترك حنو الشمال.  األوىلوراء الفرقة  45بعد فرقة املشاة 

يف منطقة جديدة أمر  45ذلك ، أن حترك الفرقة  إىلأمام فكرة ختليه عن طريقه ، يضاف  شديداً  غضب براديل غضباً      
 عسري. 

سندر بطريقة أكثر إليكة نظره أمام ابتون أن يعرض وجه علىأن  ىمن جهته فقد كان مضطراب . لقد رأأما لوكاس      
التأكيد أن  علىسندر مل يفهم إليكاجليش السابع : أن اجلنرال   ي. يقول الكولونيل هنريك ، ضابط االتصال الربيطاين لدحزماً 

وضع شرفه ومسعته يف امليزان من أجل تنفيذه . ففي اجليش  أنه أمر علىقد فسر من قبل ابتون  صورة متنّ  علىما عرب عنه 
 غري اتفاق مع رئيسه.  علىي يستطيع الضابط أن يسجل معارضته حني يكون اإلنكليز 
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ن إأن تتحرك هبا ..  األمريكيةمل يكونوا قد استوعبوا بعد السرعة اليت كان يف وسع القوات  اإلنكليزما سبق أن  إىليضاف      
العرابت الربيطانية وتسمح هلا بتحقيق سرعات أكرب   على ةطن ، كانت  متفوق 2،25من محولة   سيما الشاحنةعرابهتم وال

 الطريق كما يف كل ميدان.  علىكثريا 

ن احلواضن اليت إمدفعيتهم يف املواقع املطلوبة . ون األمريكيأمام السرعة اليت يضع فيها  دائماً ينذهلون  اإلنكليزوكان املراقبون 
ساعات كثرية. لقد كانت  إىل اإلنكليزحيتاج فيه  يطالق النريان خالل بضع دقائق يف الوقت الذتسمح هلم إب آليةجتر بطريقة 

 أفكار ابتون يف مكان آخر. 

عشاش الرشاشات قد تبني أأساس األسالك الشائكة و  علىلبناء مواقع دفاعية  اإليطاليونن اجلهود اهلائلة اليت بذهلا إ"      
جانبهم قد قاتلوا  إىلممن كانوا  األملانوبعض  اإليطاليونأ�ا غري مفيدة أل�م افتقدوا الشجاعة الضرورية للدفاع عنها . فلو كان 

 خراجهم منها . الروح ضد املادة ... إ لقوهتم فالثابت أنه من الصعب جداً  ىاحلد األقص حىت 

 واقع أننا قد هامجنا بطريقة مستمرة وعنيفة .. لقد انتزعنا املبادرة وجيب أن حنتفظ هبا.  إىل " يعود جناحنا أساساً      

 احلد األدىن لىعم ال حيصلون اال فإ�ّ . فالربغم من أ�م ال ميوتون من اجلوع ،  " الناس يف هذه البالد يف حال حمزنة جداً      
هذا األمر غري ممكن يف الوقت احلاضر بسبب الصعوابت اليت جندها  لكنّ  ةعاشز�دة حصصهم من اإل عليناللبقاء .. سيكون 

 العتاد ".  إنزاليف عمليات 

 اخلطة اليت تسمح له مبتابعة العمليات حنو الغرب " تبعاً  إعداد علىالرابع عشر من متوز ، عمل ابتون  اليومويف أثناء      
، أال تقتضي العملية بذل جهود ضخمةخذ اغريكانت شرط أ علىسندر " ذلك أن هذا األخري قد وافق إليكاجلنرال  لتعليمات

ه سيذهب فإنّ ه طريق مسينا . فما دام أ�م يغلقون أمام ابلريمونه يفكر يف إأبعد من ذلك ،  إىللكن ابتون يف الواقع كان ينظر 
 تها. يعلوفا األمريكيةا عناوين ضخمة تعلن عن قيمة القوات عليهوهي مدينة كبرية حيدث االستيالء  ابلريمو حىت 

 حوايلفرقة املشاة الثالثة والفرقة احملمولة  علىكيز ويشتمل   إىليكل قيادته  يف ضوء هذه اخلطة قرر أن يؤلف فيلقا مؤقتاً      
النهاية . وسيكون  حىت وكتيبة من فرقة املشاة التاسعة  " جيب أن تصل يف الغد " . بذلك يستطيع كيز أن يذهب  82

يتجه حنو  ي، وكيز الذ صقليةيتجه حنو مشال  يفيلقان عامالن فوق طريقني ، فهناك براديل الذ ،يمنوال مونتغمر  على، لباتون
 اط . يحتصورة ا علىجراء فوري أن يستبقي الفرقة الثانية قرب ليكاات إ. وقد قرر ، ك ابلريمو



 اغرجيانت.  علىمكانية االستيالء إات هنأ تراسكوت حبرارة ودرس معه ليكا إىليف الطريق      

ذلك أننا جيب أن  إىل" أعتقد أن هذه العملية ميكن أن تتم ابخلديعة دون خسارة . وملصلحة نظامنا يف التموين . يضاف      
 ن ال فيما بعد. قمنا ابلعملية اآل إذاهذه املدينة وسيكون ذلك أيسر وأسهل  علىنستويل 

بعد أن تستقر  ابلريمو علىملشاة الثالثة والفرقة املدرعة الثانية لالستيالء أننا جيب أن نطلق فرقة ا أرىوبعد اغرجيانت "      
 سندر حينما �يت الوقت املناسب ". إليكمتوز . مث أثري املسألة أمام اجلنرال  19مواقعنا مما ينتظر أن يتم حول 

كما فعلوا يف تونس . وهو مل حياول تفسري الظاهرة لنفسه ، لكنه دون ريب كان   جيداً ، يف رأيه ، مل يكونوا يقاتلون  األملان     
 خمرج للنجاة أبنفسهم.  علىابلرغبة يف النصر منهم ابحلفاظ  أ�م أقل أتثراً  يرى

 متوز.  14الصحيفة ،      

م إليهزهم يف الطريق ، وجهت قرب ليكاات ، وبينما كنت أجتاو  اليومهبط طابور من اجلنود الفرنسيني بعد ظهر ذلك      
جانبنا . حياين قائدهم ابنضباط عسكري شديد وقال يل : حنن مدينون  إىلالكالم ابلفرنسية ألقول هلم : أنين سعيد برؤيتهم 

 ذ نكون هنا يف الرابع عشر من متوز . إاجلنرال ،  يلكم ابلكثري، سيد

أمطرت القوات البحرية بقذائف مدفعيتها كال من اغرجيانت وبورتوامبيدوقل تيسريا هلجوم تراسكوت ، ويف مقابل ذلك ،      
 ما وراء ليكاات.  إىلن سندر أبن اجلبهة قد امتدت اآلإليكقاذفاته ابعتبار أنه مل ينبه من قبل  إرسالرفض سالح الطريان ، 

كرب أبقتل   حد النقباء من الضباط قد أخذ توصيات ابتون حرفياً أخيربين أن ال " ، شديد التأثر الرج جاء براديل ، " أوىف     
 وسبعني رجال.  30يرتاوح بني  ىعدام يف عدد من األسر كن من  األعداء . فنفذ عمليات اإلعدد مم

. قلت لرباديل من احملتمل أن  أيضاً  بعد أن وضعهم يف صف واحد ، وهو أشد سوءاً  عصاب هادئة جداً " لقد قتلهم أب     
القول أبن ما حدث هو عمل رماة منعزلني  إىلتكون يف هذا كله مبالغة ، مهما يكن األمر جيب أن يدفع هذا الضابط 

واجه متاعب ال �اية هلا مع الصحافة ذ أننا ،بغري هذا التربير ، سنإللهرب ،  ىمتباعدين أو نتيجة حماولة من بعض األسر 
 ".  مجيعاً كانوا قد ماتوا   إذاه مل يعد هناك ما يفعل فإنّ كل حال   علىواملدنيني . و 
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قبل منتصف الليل  ابلريموننا سنأخذ قارورة ويسكي مقابل قارورة جن أب علىاجلو وجيلز وورث  ماريشال" راهنت �ئب      
، لن  اإليطايل أو األملاينالعدو ،  متوز . لقد أعرب عن شكه لكنين مقتنع ، دون مربر منطقي ، أبننا سننجح ألنّ  23من 

سريا قد كتب يف رسالة وقعت بني أيدينا ، أن أ  إيطاليا وانتشرت شائعة تقول : أن ضابطاً  .يستطيع مقاومة هجماتنا املتتابعة
 شعب غريب ، فهم يهامجون طوال النهار ، وميشون طوال الليل ، ويطلقون النار يف كل وقت ".  األمريكيني

و  العد علىاحلملة  إىلقد عد�  بياتريس ألول مرة منذ بداية احلملة : عزيزيت بياتريس ، ها حنن أوالً  إىلمتوز كتب  16ويف      
أكثر من عدد السنوات اليت كانت جلورج يوم عد� من  األسرىكما لعلك قرأت يف الصحف .. لقد أسر� عددا من آالف 

طائرات ، مدافع ، بنادق ودمر�  أطنان من العتاد ، علىهونولولو ( كان ولده جورج آنذاك يف عامه الرابع ) كما أننا استولينا 
 من الدابابت.  كواماً أ

 من شجعان الرجال.  لكننا فقد� أكواماً  � كانت خفبفة نسبياً خسائر      

أ�م من جانب آخر    علىقد صرخوا يف أبواقهم أ�م قد اسرتدوها.  األملانيف أي مدينة أكون ألن  ييف وسعك أن حتزر      
 إيلّ . بعضهم جنح يف الوصول جيداً يف سحقهم. كنت يف وسط املعركة وقد استمتعت هبا  كادوا يفعلون ذلك لكننا جنحنا اخرياً 

 نقذت املوقف. ألكنين رحبت راتيب حبق ورمبا  جداً  قريباً 

هلية " ( ايز�اور ) . يف هذا اعدة من العناية اإلدون ريب ، مبسمونتغمري منهمك يف ادعاء اجملد كله لنفسه ، وهذا سيتم      
 ثالث أضعاف ما أخذه أبناء عمومتنا ".  دائماً ، كما هو الشأن  األسرىخذ� من أ اليوم

هائلة من  عدادأا ، األكثر سوءا وبشاعة : غبار ، قذارة ، و إليهسوءا كانت هذه البالد ، من بني كل البالد اليت ذهبت      
 حشرات البّق ، ومن الناس. 

الناس عند حافة اجملاعة ويبدون �ئسني،  .اماته ال تعمل وهي مليئة حبشرات البق والقملعندي بيت مجيل جدا ، لكن محّ      
 حيبوننا . هناك قناصة كثريون معزولون ، وهو أمر سيء ابلنسبة لنا لكنه أكثر سوءا ابلنسبة هلم .  �م الإ

 وتنقض .  ىقيم مركز قياديت فوق موقع هليكل وثين قدمي مل يبق منه غري اسطوانة تكاد أن تتهاو أ     

 ي للجيش السابع . اليوماجلزائر وهو حيمل معه خريطة تعني مراحل التقدم  إىلذهب لوكاس      



 علىأن يؤذن لنا ابلتقدم حنو الغرب واالستيالء  علىحترير� من وصاية اجليش الثامن و  علىالسهر  أيضاً " طلبت منه      
 ".  ابلريمو

 أمت تراسكوت قبل قليل احتالل مدينة اغرجيانت وضاحيتها بورتو امبيد وقل ، دون صعوبة كبرية.      

 متوز.  17الصحيفة ،      

ليس أكثر يف موضع اثنوي ،  األمريكينيبذلك  ع مؤخرة الربيطانيني . واضعاً سندر أن حيمي اجليش السابإليكقرر اجلنرال      
قلعت أهذه الصورة .  علىامتداد هذه املعركة . ومن احملتمل أن ننهي احلرب  علىجعلنا نقوم به  يذوال أقل ، من الدور ال

 لتقيه. أتونس لكي  إىل متجهاً 

ية فكرة عن حركية اجليش السابع ، وال عن قوته . كما أسندر ، وأركانه ، إليكنه ليس ألحد منهم ، اجلنرال إنين مقتنع أب    
 أ�م ال يدركون النتائج السياسية احملتملة لقراراهتم . 

سابع يرتكب حني ال يعطي اجليش ال ياخلطأ السياسية الذ علىسندر يف حماولة للربهنة إليكسأشرح املوقف للجنرال      
ألمر  خطوط العلمية اليت نقرتحها ومشروعاً  إىللنصيب اجليش الثامن . كما أعددت خريطة تشري  نصيبا من اجملد مساو�ً 

 اخلدمة اخلاص هبذه العملية ابلذات. 

جلنرال دقائق . قال لنا ا 9، 13دقائق .. لنهبط يف تونس عند الساعة  12،10هكذا أقلعنا ، أ� وويد ماير عند الساعة      
 يلكن رئيس أركانه قد نس  ،عليهأبن نعمل يف ضوء اخلطة اليت عرضناها  إليناالتحقيق الطلب  علىسندر أنه كان قد قرر إليك

 ما " ).  شيئاً  أن يبلغنا هذا األمر. ( وجد ابتون هذا العذر " ضعيفاً 

ه ال تعود فإنّ فعله،  علىفعلت ما عزمت  إذافطريق كاالنيساات ..  علىذن يل بتنفيذ خطيت شرط احلفاظ ابستمرار ألقد      
 أي شيء . وهكذا وعدت.  علىهناك أي حاجة للحفاظ 

واشنطن حيث   إىلملارشال وعاد  صقلية ابعتباره ممثالً  إىللقد جاء  .حلجمه ابتون ثقالً  ىكان حضور ويد ماير قد أعط      
كان يقود القوات الربية املتحالفة يف   يسندر ، الذإليكأسلوب   إىلأشار  إذافيف هيئة األركان العامة .  هاماً  كان يشغل مركزاً 



173 
 

هليئة  التايل، فمن الثابت أن مارشال سيثري املسألة يف االجتماع  ةاألمريكيحساب القوات  علىيثار الربيطانيني وتفضيلهم إ
 ركان املشرتكة. األ

كان دوره األساسي هو التعبري عن وجهة النظر   يسندر والذإليك ىكما كان اجلنرال هوبنر ، �ئب رئيس األركان لد      
حيتفظ فيه  يالطاولة يف الوقت نفسه الذ علىيف هذا االجتماع حيث اضطر كل واحد أن يبسط األوراق  حاضراً  األمريكية

ون بتسمية األمريكيلن يرتدد فيه  ييف الوقت الذ سندر نفسه يف وضع حمرج جداً إليكأبدبه الشديد . ومن الطبيعي أن جيد 
 هوبنر ملركز آخر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل اخلامس عشــر

 ومسينــا ابلريمو

................................................. 

 

متوز نقل اجلنرال هيوب مركز قيادته يف صقلية لفيلقه الرابع عشر املدرع " ابنزر كوربس " وبدأ يعد بعناية ابلغة  15يف      
خطة اجلالء عن اجلزيرة . عالقاته مع كوتزوين كانت ممتازة ، وابلرغم من أن هذا األخري من الناحية النظرية هو قائد لكل قوات 

أن مهمتهما األساسية هي أتخري  علىيقود املعركة الربية . وقد اتفق الرجالن  ي هو الذاألملاين فإنّ زيرة ، احملور املقيمة يف اجل
، أن  ايطاليةالفرق الثماين ، أربع أملانية وأربع  علىاحتالل اجلزيرة من قبل  قوات احللفاء أطول مدة ممكنة . هكذا وجب 

 . اإليطايلالرب  إىلرة قبل أن تعود أدراجها تنسحب هبدوء ابجتاه الشمال الشرقي من اجلزي

 متوز .  19الصحيفة ،      

ابملخمل والديباج املقصب ، مع كراسي مذهبة ،  ينه بناء رائع ، مغطإمل يكد ميس ..  يمت الغداء يف القصر الفاشي الذ     
 وقد تناولنا فيه طعامنا من فئة " ج " يف قاعة الطعام الكبرية ، فوق غطاء للمائدة من احلرير. 

. ترك مزيد من العتاد إىلأسلويب يف اهلجوم املستمر هو األسلوب الصاحل ، فكلما كان ضغطنا أكرب ، كان خصومنا أسرع      
 �م سينهارون بعد قليل. إجتنبها .  إىلجتاه هزمية ال سبيل  جيداً يقاتلون  ناإليطاليو 

مساعدهتم . فلو  إىليواجهون بعض الصعوابت يف شبه جزيرة مسينا وقد جنج أنفسنا مدفوعني  اإلنكليز انطباع أبنّ  يعند     
 . الشمايل الشاطئعند  اآلنتركو� �خذ كالتا جريوين وإّ� ، لكان يف وسعنا أن نكسب يومني وأن نكون 

مرتني ،  اإلنكليزن يف وسعنا أن نتحرك بسرعة أكثر من إوحركتها ،  األمريكيةسندر ال ميلك أية فكرة عن قوة اجليوش إليك     
نفوذ انكلرتا ، كلفوا الفيلق الثالثني ابلقيام مبناورة االستيعاب  علىوأن نضرب بقوة أشد من قوهتم ، لكنهم من أجل احلفاظ 

 كااتن فلم يرحبوا غري أربعمائة مرت.   علىيف مأزق . لقد أطلقوا أمس فرقة كاملة  اآلن اإلنكليزوااللتفاف . وها هم 
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الذين يقفون ، ويدعمون أنفسهم ، مث ينطلقون . وهنا جيب أن نضع يف  االعتبار  اإلنكليزن أسلوبنا خري من أسلوب إ     
 يستطيعه وهو يف تونس .  سندر الإليكردود الفعل عند األعداء وهو أمر ميكن أن أقوم به هنا بينما 

 متوز.  20الصحيفة ،      

سندر رسالة إليك إىلدقائق .. وهنا وجهت  بثمايندقيقة ... ووصل الكنديون بعد ذلك  43و 9أخذ� إّ� عند الساعة      
 أ�م سيصرحون عن وصوهلم قبلنا.  علىأنبأته فيها بوصولنا يف الوقت نفسه. هناك احتمال كبري يف املراهنة 

حنو الغرب .  احملمولة جواً  82من اجليش وضعه حتت قيادة كيز. فأرسل هذا األخري الفرقة  كان ابتون قد كون فيلقا مؤقتاً       
 . ابلريمووتراابين ، بينما كانت الفرقة املدرعة الثانية وفرقة املشاة الثالثة تتجهان حنو  مارسيالابجتاه 

 إىلوسط اجلزيرة وغرضه الوصول  من صقلية جمتازاً  الشمايل الشاطئيف تلك األثناء ، كان فيلق  براديل الثاين يتحرك حنو      
 املدينة الساحلية تريميين أميرييز . 

 متوز. 21الصحيفة ،      

صقلية بينما كانوا  إىلء الفرقة الثامنة والسبعني يمتاعب خطرية وجدية جنويب كااتن . لقد طالبوا مبج هونيواج اإلنكليز     
 ا. إليهقد أعلنوا يف األسبوع املاضي أ�م لن يكونوا يف حاجة 

 متوز.  22الصحيفة ،      

قبل أن  اين الرجال أوالً  . حينما مررت أمام الفرقة املدرعة الثانية حيّ اجلبهة .. االنضباط يف الطريق واضح بّني  إىلذهبت      
 يهتفوا يل . لقد سرين ذلك كثريا. 

املوت وحده هو  فإنّ كان اجلند من النوع اجليد   إذاقائمة ضد الدابابت .. لكن  ويف أثناء الطريق رأيت موانع مجيلة جداً      
 عند أولئك الذين يبنو�ا.  ياملعنو  املستوىيوقفهم بينما حتطم املوانع الدفاعية  يالذ

الستخدام املدرعات .   ابعتبارها مثال كالسيكياً  ابلريموأن املتدربني القادمني يف مدرسة القتال سيدرسون معركة  أرى إنين     
حدث املشاة أ اذإسأستخدمها فيها ، ف اخللف حبيث ال يستطيع العدو أن يتنبأ ابلوجهة اليت إىل كننت أبقيت مدرعايت بعيداً 



كبرية وسرعة عظيمة . مثل هذا األسلوب يسمح   عدادتتوافد حنوها وتدخل فيها إب حىت الثغرة املطلوبة ال تلبث الدابابت 
ن  إالدرجات .  علىأ كيز إىلصفات قيادية كبرية ميلكها اجلنرال   إىلبتحقيق النصر أبقل قدر ممكن من اخلسائر ، لكنه حيتاج 

 . إليه ر لنجاح هذه املهمة جيب أن يعود كل ما يرتتب من التقدي

ا قبل قليل . حينما وصلنا عن الساعة عليهمدين مت االستيالء  إىل ء النفس به حني ندخل ليالً يهناك إحساس مثري متتل     
صر من فرقة املدينة خاضعة لرقابة عنا تن كيز وغايف قد ذهبا للنوم وكانا" رو�ل ابالس " حيث أقيم موقع القيادة, ك إىل 22

 املشاة الثالثة . أيقظنا كيز وغايف لتهنئتهما وشربنا جرعات من الكحول للمناسبة. 

 ".نئي احلارة لك وجلنودك الرائعني النتصارك الكبري " . هتا ىسندر يقول " مرحإليكأبرق      

 هلي ، لقد ذكرت ذلك. إحيبون كلمات املديح ، �  األمريكينين إقلت له مرة : 

 :1943متوز  23،  ابلريمو علىاالستيالء  تقرير من اجلنرال ابتون حول     

ليسقط . الشوارع مليئة أب�س يصرخون " مل تكن تشكل يف احلقيقة غري قرية واحدة ىء األمر سلسلة من القر ياجتز� ابد     
 ".  أمريكاموسوليين " و " لتحيا 

 علىاستقباهلم بورود ملقاة أمامهم  جرىهبوط الليل ..  لاملدينة . فالذين بلغوها قب إىلنا نما وصلكان  الشيء نفسه حي      
 الطريق بينما كانت تقدم هلم أشربة عصري الليمون والبطيخ . 

سريين أل�ما يعتربان أدان لوقوعهما صرحا لنا أ�ما سعي إيطاليني جنرالنيكان حاكم املدينة قد غادرها ، لكننا اعتقلنا       
 الصقليني حيوا�ت ال كائنات بشرية. 

املرفأ  مررت أمام جمموعة مل تلبث  علىالصباح للتفتيش  مضيت يف ماال عشرة أالف أسري. وعندويف أثناء النهار مت اعتق     
 �ضت وحيتين قبل أن هتتف يل .  حىت 

 رهيبا.  صاابت كثرية ، أما ما حوله فقد دمر تدمرياً إاملرفأ نفسه مل حتدث فيه      



177 
 

دون ريب  األوىلللمرة  األسرىالقصر امللكي بعد أن أجرينا فيه التنظيمات املطلوبة بواسطة  ىأقمنا مركز قيادتنا فيما يسم     
ن األنقاض اليت كانت تسد الشوارع ويرممون الثغرات يف غريقي يف العصر القدمي ، كما جعلناهم يرفعو منذ االحتالل اإل
 مستودعات املرفأ. 

وشجاعته : أما الغباء فألنه كان يقاتل  اإليطايلنين دهشت لغباء اجليش إام للكاردينال لرياين . قلت له: جاء النائب الع     
 مجيع الناس.  إىلوصل هذا الرأي . وطلبت منه أن ي إيطالينيمن أجل قضية خاسرة وأما الشجاعة فأل�م كانوا 

هم دون مر مل يريدوا أن يفهموا ذلك ورفضوا االستسالم ، فسند إذاف متاماً تدمريهم  على: أننا أثبتنا قدرتنا  مث أضفت قائالً      
 تردد . 

، وأن يف وسعنا االستيالء  القتلىألنين رأيت أنه قد سقط عدد كبري من  والبحريةوالواقع ، أنين ألغيت الغارات اجلوية      
 بشيء.  علينااملدينة دون أن نكبد العدو ختريبات ال تعود  على

يف قادم األ�م سيالحظون أن فيلق اجلنرال كيز قد عمل عمال  التارخييةأن الباحثني حني يقومون بدراساهتم  رأيييف      
 يف أثناء هجومهم الكبري .  األملاناومة أكثر جدية ، مما عمله أحسن وأسرع ، ضد مق

، وحتريك  الشماليةالطريق  علىنا مل نضيع الوقت ، فقد حاولنا منذ هذا الصباح ، االستيالء فإنّ ومهما يكن األمر ،      
 جيب أن يبدأ خالل بضعة أ�م.  ياملدفعية ملساندة اهلجوم النهائي للفيلق الثاين الذ

من صقلية  الشمايل الشاطئامتداد  على األمريكيكان ، يف الواقع ، هو التقدم   �ائياً  ن ما كان يسميه ابتون هجوماً إ     
متوز ، أي  22 بتاريخمن اجلزيرة عند تريميين اميرسي ،  الشمايل الشاطئابجتاه مسينا . واجلدير ابلذكر أن براديل كان قد بلغ 

 . ابلريمومت فيه سقوط  ييف الوقت الذ

يف أننا   نوا مسرورين جداً (  املمتدين حنو الشرق ابجتاه مسينا ) وكا 120و  113من الطريق رقم  يز كالً كلن" أعطاين اإل     
 اجلزء األكرب من اجلزيرة ...".  على استوىلكنا هناك ... هكذا يكون اجليش السابع قد 

 التدقيق الستخدام هذه الطرق . إىلما تزال تفصيالت كثرية يف حاجة      

  



  :1943متوز  24أيز�اور ،  إىلرسالة      

، ومن  ابلريموسندر قد حققت بعض النتائج ما دام أ�ا مسحت لنا ابحتالل إليكأن الز�رة اليت قمت هبا للجنرال  يبدو     
 العتاد.   إنزالهنا ، قصرت خطوط مواصالتنا ويسرت عمليات 

 رعات ...طيب الستخدام املد كونته هي ، فيما أظن ، مثلٌ   ين املناورة اليت قام هبا فيلق اجليش املؤقت الذإ     

للجنرال كيز ما فيما يتعلق ابلصفات القيادية أو دابابت ، عن صفات استثنائية ، لقد كشفت القوات املسلحة ، مشاة أ     
 نه ليسعدين أن ينوه ابمسه عن طريق الصحافة. إفهي فوق كل مديح . و 

 تعرضت ملزعجات ميكانيكية .  يف حدود ما أعلم ، مخس فقط من دابابتنا بني ثالمثائة كنا نتصرف هبا قد     

ة يعلعجاب عميق ابجللد ، والشجاعة ، والفاحس إبأل إنينالضباط الكبار ، و  إىلغري كلمات املديح أزجيها  يليس عند     
 عند قواتنا املسلحة . 

ا عليهغري الكالم الطيب ألولئك الذين أشرفوا  يأما عمليات التموين ، فقد متت هي بدورها بطريقة رائعة ، وليس عند     
 واهتموا هبا. 

التأكيد يف العملية  علىا إليهنا سنحتاج فإنّ التاسعة ،  بقية الفرقة إىللقد قدرت ابلطبع أحسن التقدير أنك أرسلت      
 سندفعه.  يسرعنا يف التقدم ، قل الثمن الذأل أن تكون صعبة جدا . فكلما حيتمالقادمة اليت 

 ، كما هو الشأن يف كل وقت ،  الصديق املخلص لك.  فأ�.  دائماً املساعدة اليت قدمتها لنا  علىأشكرك  أخرىمرة      

كانت فيه هيئة أركانه   يسرياقوصة ، يف الوقت الذ حىت تواكبها طائراتن من طراز سبتفاير  47طائرة ج  علىطار ابتون      
وكذلك ضباط كثريون من األركان ، أخطأت يف التعجيل بلقائه ، لقد  حاضراً  ي. " كان مونتغمر  ابلريموالطريق حنو  تتحرك يف

سطح سيارته ، وقد خط فيها " احلدود " الفاصلة  علىة موضوعة ء . بسط أمامي خريطىفعل مثل ذلك ، لكنين كنت الباد
 بني جيشينا . 

ا للعمليات القادمة . دهش ابتون ، بل أحس بشيء من القلق ، إليهتبادل اجلنراالن الرأي حول الطرق اليت سحتاجان      
 السمح املتساهل بصورة خاصة.  يأمام موقف مونتغمر 
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يكمن وراء ذلك ، لكنين مل أكن بعد قد وجدت حقيقة هذا  أنين ظننت أن شيئاً  حىت" أعطاين موافقته بسهولة فائقة      
 الشيء . 

 يكن يبدو . وملا مل117المتناعنا عن أخذ كل الطريق رقم  سبباً  يرىأنه ال  ي" بعد تسوية هذه املسألة ، أعلن مونتغمر      
 أي مانع من أن �خذها ". يرىالطرفني ، فهو ال حد من أ�ا ذات فائدة أل

كل هذا مل تكن له غري أمهية حمدودة ، أما االساسي واملهم ، يف مقابل ذلك ، فهو أن ابتون استطاع أن يتصرف ابلطريق       
، من  120قم بعد ثالثني كيلومرتا يف الداخل ، الطريق ر  على، قائمة  أخرى، وكذلك بطريق  113الساحلية ، الطريق رقم 

 أجل القيام هبجومه ابجتاه الشرق حنو مسينا . 

متت فيه تسوية كل األمور . كان يبدو يف مزاج سيء ويتحدث بلهجة سريعة ، مما  يسندر يف الوقت الذإليك" وصل      
مونيت أبن يريه سندر وأمر إليككل شيء . غضب   علىيندر عنده . طلب من مونيت أن يشرح له خطته ، قال له : اتفقنا 

مث جاء دوري بعد ذلك ، أعرب عن موافقته لكنه أفهمنا أن هناك صعوابت يف ميدان التموين سيتعرض  .خطته ، ففعل
 اجلنرال ميللر ( املكتب الرابع يف القيادة احلليفة ) لبسطها أمامنا . 

 فقط .  35 إىلأملكها كان يريده ميللر هو ختفيض عدد �قالت اجلنود الربمائية اليت   " كل ما     

نا يف الوقت نفسه أن القرار النهائي ملع منه مع ىغري رض علىاملوافقة  إىلبه األمر  ىهنتاف 45الرقم  علىت ي" أصر      
 كانينغهام.   ألمرياليتعلق اب

القيادة احلليفة العامة اليت كان  مستوى علىثناء ليقول مليللر أبن توزيع الناقالت الربمائية يتم " تدخل بيدل مسث يف تلك األ
 جتاهل وجودها.  إىل شديداً  مييل ميالً 

األقل كتيبة مدعمة للقيام  علىما يستطيع أن حيمل  إىلهذه الناقالت ،  علىيف حاجة ، ز�دة  إنين:  " أضفت قائالً      
 مابلقيا سندر فلم جيد أية فائدة يف هذا املطلب لكنه قيل أخرياً إليك. أما  الشمايل الشاطئامتداد  علىة صغرية بعمليات برمائي

 بتجربة يف هذا الصدد. 

 توفريها يل ، لكنين أشك يف أنه سيفعل ذلك ".  علىفتعهد ريتشاردسون ابلعمل  أيضاً " طلبت مدمرات      



عطاء ابتون الطريقني اللتني طالب هبما لالجتاه حنو مسينا ، قد وضع اجليش إ علىسندر ، يف موافقته إليكوالواقع ، أن      
 قدم املساواة مع اجليش الثامن الربيطاين .  علىالسابع   األمريكي

طريقة التلميذ  على . لقد الحظت أن مونيت كان يتصرف تناول الغداء إىلر أحد بدعوتنا االجتماع دون أن يفك ى" وانته     
 من هذه القداحات ... صندوقاً  ىم ، ال بد أنه تلقسنت 5 هدية هي قداحة تساوي إيلّ سندر . قدم إليكالفاشل جتاهي وجتاه 

عادت  يدقيقة ، يف نفس الوقت الذ 30و13ساعة من الزمن حيث وصلنا عند الساعة  ابلريمو إىلإستغرقت العودة ابلطائرة 
 فيه بقية األركان ابلسيارة. 

كل هذا كان يدعم االنطباع   فرقة املشاة الثالثة . مث أقمنا يف القصر امللكي . ى" كيز كان ينتظرين مع حرس شرف وموسيق     
 الناحية املوضوعية يف  عامل املالئكة. تون أبنه فاتح حقيقي . لقد كان من عند اب

ابدوليو   اريشالمتوز ، علم ابتون عن طريق  الراديو  بسقوط موسوليين ، وأن امللك فيكتور عمانويل قد مسي امل 26يف      
حل احلزب الفاشي . وأعلن  إىل صومصاحلة احللفاء . ابدر ابدوليو فورا األملانللحكومة وأمره بقطع العالقات مع  رئيساً 

 التمهيدية للدخول يف مفاوضة هدنة مع احللفاء .  اإلجراءاتاحلرب " املستمرة " واختذ 

 ملانيةأقوات  إرسال،  اإليطالينيال قطيعة شديدة مع  :أغضب اختفاء موسوليين هتلر . فعمل آنذاك بنصائح كيسرلنج     
 القوات املسلحة .  على، مث معارك أتخري يف صقلية للحفاظ  إيطايللتجنب أي استسالم   إيطاليا إىلضافية إ

  :1943متوز  27بياتريس ،  إىلرسالة      

، جيب أن  هأ�م في يالذ ناح امللكياجل إىلل و ضئيال بعد هذا كله ، فللوص افالون شيئاً  حىت سيبدو يل غرين ميدوز و      
 وعرضها مخسة عشر مرتا .  اً طوهلا ثالثون مرت  اجتاز سبع قاعات ملحقة وقاعة طعام صغرية جداً 

 كيز يقيم يف اجلانب اآلخر ، لكنه ال ميلك غري ثالث قاعات ملحقة جبناحه ، كم هو ابئس ...       

من املتعة يف استخدام محامات جعلت كريهة  ، لكن مل يتم تنظيفه ، أحس بنوع 1600بين عام  يمت حتديث القصر الذ     
 مساك. ئحة من قبل أصحاب مسو مصابني ابإلالرا
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حبة من اجللبان ، املؤسف أنك لست  علىكما جاء يف قصة األمرية   متاماً  أخرىيـتألف السرير من مفرش وثالث حشا�      
 هنا. 

م . حنن �كل يف صحون من البورسلني رمست  15مرتا وعرضها  30يقل عن  ال رأييقاعة الطعام ضخمة ، طوهلا يف      
 ا رموز أسلحة السافوي . عليه

اجلنرال ، دعين أتصرف وسأجد  يالقصر : " سيد علىنظره  ألقىقال ستيلر ، وهو ال ميلك أية موهبة شعرية ، بعد أن      
 ".لك من هذا املطعم احلقري أكثر مالءمة  عصر�ً  اً جيد لك منزالً 

ن املطعم احلقري هذا عريض عرض مبنيني ضخمني ، يف جانب توجد املكاتب ، ويف الوسط ، توجد الكنيسة ، ويف إ     
 الطرف اآلخر ، توجد أجنحة النوم.

فقد جاءين هو شخصيا ... يرافقه أسقف  اليومراه ، أما صلة وثيقة . ذهبت البارحة أل علىأصبحنا أ� والكاردينال      
مع شطائر من حلم اخلنزير وقضينا وقتعا ممتعا . الكاردينال مفيد يل  األملانم مشبانيا مأخوذة من إليهوكاهنان آخران . قدمنا 

 ذلك يتمتع بنفوذ كبري.  علىجدا كعنصر استقرار ، وز�دة 

مع أبناء عمومتنا  مبار�تما تزال احلرب بعيدة النهاية لكننا سنكسبها وبطريقة جيدة . يف الوقت الراهن ، ننطلق يف      
فنحن ال نكاد  يسعة أل ب.ب.ذاالربيطانيني وحنن سابقون هلم . كنت أحب أن أعرف ما يقال يف بالد� : أما ابلنسبة إل

 نكون موجودين. 

أقاتل طاملا  فأ�أن أعرف أين أقاتل وضد من أقاتل ،  فكرة عما سنفعله بعد صقلية ، فال يهمين كثرياً  ليست عندي أدىن     
 أين أقاتل ، هذه أمجل لعبة ...

 .أبداً تشرشل هتانئه ، أما آيك فهو صامت  إىلجانبه ، بينما وجه  إىلصورة مهداة أبدو فيها  إىلرسل روزفلت أ     

 

 

  



 .متوز 28الصحيفة ،      

، يرافقه مساعده يف سالح اجلو ورئيس أركانه. وكان كودمان ينتظرهم يف املطار مع كوكبة للحراسة  وصل مونيت ظهراً      
د أدرك أنين بتصريف هذا ، دون أن واملواكبة . بقيت يف القصر حيث أعددت له حتية التكرمي . أرجو أن يكون مونتغمري ق

 اخلامس والعشرين.  اليومألنه مل يساندين يف  عليه يف املطار ، قد رغبت تسجيل نقطة  أذهب اللتقائه شخصياً 

  :1943متوز  28ميدلتون ،  إىلرسالة      

. أعمل كل ما يف  اإلنكليزيف امليزان . جيب أن �خذ مسينا قبل  األمريكيهذا سباق حقيقي للخيل ، ومسعة اجليش      
 الفوز يف السباق.  علىوسعك أن تعمله ملساعدتنا 

عداد كثرية من الضباط الربيطانيني أسندر ، مونتغمري و إليك، يف رأيه ، عند  املتعايلمن املوقف  دائماً كان ابتون يتأمل       
أو يف أحسن األحوال قوات  ،مل تكن يف نظرهم غري جنود من الدرجة الثانية هذه القوات . ةاألمريكيالقوات  هجتا ،نيخر اآل

ليس ذلك  –لطة أو الوسواس أشبه ابلفكرة املتس عند ابتون شيئاً  اإلنكليزمسينا قبل  إىلتفتقد التجربة . لقد أصبح الوصول 
 مساوون للجنود الربيطانيني أو خري منهم.  نياألمريكيجماده ، رغم أنه أمر مهم ، بل ليثبت للعامل كله أن اجلنود  خدمة أل

 الصحيفة ، أول آب .      

ال أعلم أبية معجزة جيتازها رجالنا ،   فأ�منا ، وحتركنا دون توقف ... اجلبال هي أسوأ ما لقيت منها يف حيايت . بدأ� تقدّ      
ننا ، يف كل حال ، جيب أن نصل العدو. مث أ علىفهو شديد وغري حمتمل  ،الشيء الثابت واملؤكد أننا جيب أال خنفف ضغطنا

 مسينا قبل اجليش الثامن.  إىل

 للجيش السابع ، أول آب.  10أمر عمومي رقم      

 اجلنود.  على ىهذا األمر العمومي جيب أن يتل     

 وات اجلو التكتيكية الثانية عشرة. ق� جنود اجليش السابع و      
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الرب ، دون انقطاع خالل واحد وعشرين يوما ، قتلتم أو أسرمت أكثر  إىلمبساندة من البحرية والطريان قاتلتم ، منذ نزولكم      
طائرة أو  190و  ىأخر شاحنة  928داببة ،  172شاحنة ،  371 علىمن جنود العدو ، استوليتم  87000من 

سندر عن عظيم رضامها واعتزازمها ابجلهود إليك. أنتم جنود ممتازون رائعون ، لقد أنباين كل من اجلنرال ايز�اور واجلنرال دمرمتوها
من كل  أقوىهجومنا  ىاليت بذلتموها . واآلن مع رفاقنا يف اجليش الثامن ، نقرتب من ربع الساعة األخري . جيب أن يبق

 ن حصيلة املعارك اثبتة وقريبة جدا . فمّسينا هي هدفنا القادم. إمقاومة . 

 آب . 3الصحيفة ،      

فقد ذراعه وهو يبكي ، وآخر  اجلدد ، كان هناك شاب مسكني اجلرحىمن  350ألحتدث مع  املستشفىتوقفت عند      
ومرحني . كان بينهم وكيل ضابط أصيب جبراحه الثانية . أخذ يضحك ويقول : أنه  ساقيه ، كلهم كانوا شجعا�ً  ىحدإفقد 

: رال مارشال ، قبل ذلك ببضعة أشهرأنين قلت للجن أرض الوطن بعد جراحاته الثالثة . لقد حدث حقاً  إىلعادته سيطالب إب
 د�رهم.  إىلاجلنود عادة كل جريح من صفوف الضباط و إأنه جيب  رأيييف 

  :1943آب  6 فريدريك آير ، إىلرسالة      

 إيلّ نين يف حال جيد منذ أبرق مونيت أها خالل ثالثة أ�م . فجأة شعرت مهامجت علىقمنا أمدينة  علىاستولينا قبل قليل      
مدينة   على. فهو وأ� يف سباق حول من يستويل أوال  اليومذلك منذ  إىلليخربين أنه قادم ملساعديت . فهو مل يعد يف حاجة 

 يف الفوز.  جيداً يل أمال  لكنّ  كبرية يف البالد . ستكون املعركة حمتدمة جداً 

 وسكان.  تضاريسكريهة : مناخ ، ذابب ، بعوض ،   حقاً هذه البالد ( تروا� ) هي      

بقوله : " حينما أنت وأ� كنا نقود كتيبة الفرسان اخلامسة  جيداً  لقد خلص اتبعي الرقيب جورج ميكس املوقف تلخيصاً      
ن املكسيكيني . بعد م قدراً  أدىن أيضاً مراكش فكان العرب  إىلكثريا ، مث ذهبنا   يف املكسيك كان املكسيكيون ال يساوون شيئاً 

ي مع اجلزائر لكننا مل القول أننا قد بلغنا قرارة الوادذلك قد� الفيلق الثاين يف تونس فكان الوضع أشد سوءا ... ويف وسعنا 
هذه البالد أسوأ حاال  أهايلمن اجلنود ، يبدو لنا الوطنيون من  ذ أننا وحنن نقود جيشاً إاكتشفنا خطأ هذا التقدير  حىت نلبث 

 حق فيما يقوله .  علىمن اجلزائريني " وأ� أعتقد أنه 

 



 .  آب 6الصحيفة ،      

ات القتال ... كان هناك رجالن ما يزاالن يعانيان صدمة شديدة كاملة بسبب طلق ىمستشف إىل ةذهبت يف جول     
 . اليقظةخمدرة وأ�ما سيكو�ن فيما يبدو ، يف حال أحسن عند  ةمنهما حقن نه سيعطي كالً إلطبيب : املدفعية. قال يل ا

من أن  مل أستطع الوقوف طويال عنده خوفاً  رهيباً  سه وكان اجلميع ينتظرون حتفه . كان مشهداً أجريح آخر اقتلعت قمة ر      
 القتال ، وهذا أمر مدمر خباصة ابلنسبة جلنرال يف اجليش.  إىلالرجال  إرسالمتنعين عواطفي الشخصية من 

. لقد خفت يف البداية مث خجلت من  ىمركز قياديت بطريقة منتظمة من مدافع بعيدة املد علىيطلقون قذائفهم  األملان     
االحتفاظ بربود األعصاب بل أن يف وسعي االستمرار يف الكالم  علىما يرام . لقد تدربت  علىفكل شيئ  اآلنما أ ،نفسي
 أو ينظرون فيما حوهلم .  أجفا�من ترفرف يخر األ أرىين أحس ببعض املتعة وأ� إولو حدث انفجار ابلقرب مين . بل  حىت 

بعد  علىوجيشه الثامن  يكيلو مرت من مّسينا ، بينما مونتغمر   110بعد  علىالثامن من آب ، كان جيش ابتون السابع      
 .كيلو مرتا  85

 جيد األمر ضرور�. أن جالء قواته منذ ن كيسرلنج للجنرال هيوب ابلبدء إبأذ اليومهذا      

 آب.  9الصحيفة ،      

ن ثالثة من اجلنود أ..  أيضاً .. قال يل  األسرى علىطالق النار إحماكمة الرجلني املسؤولني عن  عليناأن  يرىبراديل      
 م يف ثياب مدنية بني الناس. عليهقد هربوا مث مت العثور  اإليطايلاألصل  يذو  نياألمريكي

 هؤالء األوغاد.  –عدام هبم بتهمة اهلرب أمام العدو سأحاول تنفيذ حكم  اإل

 أنه ال حيسن يب أن أكثر من الظهور يف األحوال اجليدة.  رأيي. و  اليومهنا هذا  سأبقىأظن أنين 

 آب .  10الصحيفة ، 

ما كتب نت اجلنرال ابتون ؟ لقد قرأت كل أبساق حمطمة قال يل : " هل  يآخر .. كان هناك جند ىزرت مستشف     
 خربين األطباء أ�ما سيمواتن . أ. أكثرهم يف حال طيبة غري اثنني عنك " كان الرجال يظهرون سعداء برؤيتهم يل .
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املقررة  نزاللغاء عمليات اإلإوجوب  علىدقيقة ليخربين أن براديل وتراسكوت متفقان  19،45اتصل يب كيز عند الساعة      
 نزالابلسرعة الكافية من أجل مساندهتم بطريقة �جحة. أجبت كيز : جيب أن تتم عمليات اإل ألن فرقة املشاة الثالثة مل تتقدم

. قلت له : ال بد من  رىاقر  علىديد شليعرب عن احتجاجه ال مهما حيدث ، وهنا طلب تراسكوت أن يكلمين شخصياً 
 نه أمر ". إ" نعم  ..هبذا الشأن صدرت أمراً أ إذاجراء العمليات . فأجابين قائال : " موافق إ

قد انطلقت يف حال  نزال، ويف أثناء الطريق ، ذهبت مع غي ألأتكد من أن مراكب اإل إليه  وهنا قررت االنتقال شخصياً      
خص لقيته هو قبطان السفينة دقيقة . كان أول ش 45و  20مركز القيادة للفرقة الثالثة عند الساعة  إىلجيدة . وصلنا 

ابعتبار أن هذه العمليات قد  نزاللغاء عمليات اإلطالب إب يدافيد سون ، الذ األمريال ى، رئيس هيئة األركان لددانيس
 إىلولو استمر التأخر  حىت  بقرارينين متمسك إجبته قائال : أأ�ا لن تتم قبل الرابعة صباحا. بدأت متأخرة ملدة ساعة و 

 السادسة . 

كنت يف   إذاجنرال تراسكوت ، ويف هيئته حرية ظاهرة ، قلت له "كان تراسكوت يف غدو ورواح ، اخلريطة يف يده ،       
عني مكانك من يقوم هبا . " أجابين وأ أعفيك منها فإينّ أعماق روحك وضمريك ، جتد وجوب االمتناع عن قيادة هذه العملية 

 أردت ذلك .  إذان من حقك أن تنتزع جنومي إجلنرال ، ا ي: سيد قائالً 

جنرال . وكل اخلدمة املمتازة واقرتحت ترفيعك لرتبة ماجور  ميدالية. لقد طلبت لك  أبداً ه أريدليس هذا ما  :" قلت      
 . عليكنك ر�ضي قدمي ممتاز حبيث ال ميكن أن تفكر يف رفض أية لعبة تعرض إذلك بسبب كفاءاتك . 

 حبيث ال ميكن أن جتهل حدوث مثل هذا األمر يف بعض األوقات .  ر�ضي قدمي ممتاز جداً  أيضاً فرد يقول : وأنت      

 هذه الصورة يف هذه املرة ، لقد انطلقت املراكب .  علىلن تكون احلال  -
الغرب فال ميكنهم  إىل ما املشاة فهم موجودون بعيداً أ .مدفعييت يف الوقت احملدد علىاحلصول  لكنين مل أستطع -

 .  نزالمساندة عمليات اإل
نه أما وقد قلت ما قلت ، فاعلم أأ� واثق أبنكم ستنجحون .  )15(دائماً الكبري : اجلرأة ، واجلرأة تذكر كلمة فريدريك  -

 جيب أن تكون حيث حالة اختناق ال هنا ". 

                                                            
 عبارة ابلفرنسية لكننا حنن هنا يف فرنسا متعودون على نسبة هذه العبارة إىل دانتون . يف هامش النسخة الفرنسية ورد ما يلي : هكذا جاءت ال - 15



عن استعدادي  كانت العملية قائمة مستمرة. قلت له : نعم ، معرابً   إذايف ذلك الوقت اتصل يب براديل بدوره ليسألين عما      
 وتراسكوت سيفوزان معها بربح كبري .  فإنهجنحت  إذالتحمل املسؤولية كاملة يف حالة الفشل . أما 

 ولكي أثبت له ذلك غادرت املكان للنوم.  ،يل ملء الثقة يف شخصه كررت القول لرتاسكوت أبنّ   مث     

ويف أثناء العودة أحسست بشيء من القلق مع اقتناعي املستمر مبا فعلت . أيقظت اجلنرال هاوس ألأتكد من أنين      
ا . قلت له أبن يضع يف السماء كل إليهاملساندة اجلوية من قبل طائرات البحرية اليت كنت يف حاجة  على سأحصل غداً 

 طائراته ملصلحة الفرقة الثالثة . 

، لكنين متأكد من قيامي بواجيب رغم كل الضغوط القوية اليت تعرضت هلا وأنين كشفت عن صفايت  قد أكون عنيداً      
 الكبري كقائد. 

 ةالشرقي من صقلي الشاطئ علىقوات من الكوماندوز  إنزالفكرة القيام بعمليتني برمائيتني مع  أيضاً مري نفسه واجه مونتغ     
 لغائهما معا بعد أن اعتربها خطرتني جدا. إ إىل ىلكنه انته

 آب .  11الصحيفة ، 

 أن يظن أي نقص يف ثقيت برتاسكوت .  أريداجلبهة ، ألنين ال  إىل اليوملن أذهب      

. وهي اليت كان جيب أن تقوم حبركة استيعاب والتفاف من جانب  نزلت قوات املشاة عند الساعة الثانية والنصف صباحاً    
�ا إ – مكثفاً  أملانيا اذ مل يكن يف وسعها أن تواجه هجوماً  –ومن حسن حظها  يةاألملانالبحر . كانت وراء اخلطوط 

 األملانوعندما شعر  .الداخل دون أن يكشفها العدو إىلوأن تتسلل  الشواطئ علىء أقدام هلا ىاستطاعت أن تنتزع مواط
ابدهتم . فاستطاع الرجال أن يصمدوا طوال النهار يف مراكزهم ما يستطيعون إل ىبوجودهم عرب خطوط تراكعهم فعلوا أقص

خط االتصال الرئيسي ، يف  علىالقوية املكينة تساندهم نريان البوارج والطريان . ويف املساء جنح تراسكون ، بعد هجوم كثيف 
 خط اهلضاب.  على خرىاأل ةاألمريكيقامة اتصال مع القوات إو  األملاندفع 

 تسريع تراجعهم أبكثر مما كانوا يقدرون .  إىلأمام جناح العملية  األملانهكذا اضطر      
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يستوعب فيه ضغط احللفاء، هكذا قدر لفلك  يجالء قواته عرب املضيق يف الوقت الذويف املساء نفسه ، بدأ هيوب إب     
 .  التالية األربعة  الليايلاالرتباط أن يتتابع خالل 

 :1943آب  11بياتريس ،  إىلرسالة      

، طلب مين كل من  20. عند الساعة  البارحة ، رحبت راتيب حبق . لقد نظمنا عملية برمائية صغرية وكان كل شيء معداً      
ما يرام .  علىومت كل شيء  قراري علىلغاء العملية ال�ا خطرة جدا . لكنين أصررت إ( براديل ) ولوسيان ( تراسكوت ) عمر 

شارات   إىلقد حتولت  كجنرالنييكون األثر عندمها حني ير�ن جنومهما   ىوسألتهما ما عس قليالً  ن أبدو خشناً أاضطررت 
 كولونيلني .

ذلك ، ال  علىمن احلس السادس يف احلرب وكذلك ملكة أن أضع نفسي مكان العدو . وز�دة  أعتقد أنين أملك نوعاً      
أقوال نلسون : وهو  أيضاً ، و  دائماً خطار . ليلة أمس تذكرت أقوال فريدريك الكبري : .. اجلرأة ، واجلرأة أتردد يف التعرض لأل

ما يرام . لقد نظرت وبكل عناية  علىالعني العوراء : ال .. أيها السادة كل شيء  علىيضع فيه منظاره  ييردد يف الوقت الذ
 ". شارة ملتابعة اهلجوم أي داع للرتاجع . أرسلوا اإل أرىال 

أنه سيقوم هبجوم مضاد . أجبته أبن هذا الوقت هو أنسب األوقات لقتل  قبل قليل معلناً  اتصل يب تراسكوت تليفونياً      
 جدا.  ومتهيجاً  واالنطالق يف املهمة بوضوح وصراحة . كان يبدو يل سعيداً  األملان

 ما جيري هناك . علىلقاء نظره إل أن أذهب أرىطالق النريان . إبدأت عمليات      

  :1943آب  12ابتون ،  إىلبرقية من ايز�اور  

 كل هتانئي .   إليككل ما أستطيع فعله ، هو أن أوجه       

 الرجعة أمام العدو ويف اجتاه الشرق ". جديدة لأل�م القادمة " لسد طريقعملية برمائية  عدادإب صدر ابتون أمراً أ     

 

  



 آب . 12الصحيفة ،      

الطريق ، حمصورين  علىحلقت فوقتنا ثالث طائرات أملانية ، هذه كمائن مفتوحة ، لقد رأينا القنابل تسقط لكننا ملا كنا      
  غري البقاء حيث حنن. ه مل يكن يف وسعنا أن نفعل شيئاً فإنّ بني جدار وحافة جبل ، 

 عمله الرائع.  علىوصل تراسكوت يف تلك األثناء مما مسح يل بتهنئته حبرارة      

 آب .  13الصحيفة ،      

 شديدة.  ىأ� يف الفراش مع مح     

 آب.  14الصحيفة ،      

 مركز القيادة لفرقة املشاة الثالثة.  إىلما أزال مريضا ، ومع ذلك فقد ذهبت      

  :1943آب  15بياتريس ،  إىلرسالة 

، ال ميكنين أن آكل شيئا ،  40الدرجة  حىت حملية يظن أ�ا حممولة من ذابب دقيق جدا . احلرارة ترتفع  ىتنتشر هنا مح     
تصبب عرقا يف كل وقت ، بقيت هذه احلال بني أربعة أ�م ومخسة مث مل يظهر شيء بعد ذلك . أرجو أن أستعيد كامل أوأ� 

 هلذه احلرب .  هنا حداً  انطباع شديد أبننا سنضع قريباً  يابلفائدة فعند كثرياً   يّ علنشاطي يف الغد ، مما يعود 

هذا  يدوالر مثنا له . أرجو أن يساو  90. دفعت  1893عام  ابلريموغطاء سرير فاز جبائزة التطوير يف  إليكأرسلت      
 املبلغ ..

قصة مرضي . هناك أ�س كثريون ميتعهم أن يسمعوا مثل هذا اخلرب . لست بعد يف حال  عليكال فائدة من أن أقص      
 الفراش .  إىلعود أولذلك س طيبة جداً 

 مدينة مّسينا .  إىلك ستشهديين يف األنباء املصورة . وأ� أدخل أن أرى     
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 آب . 15الصحيفة ، 

 هذا املساء عمليتنا الربمائية الثالثة .  حنن نعدّ      

آب عند الفجر ، هبط الكوماندوز  15طالق عملية عن طريق البحر ، يف إ، من جانبه ، قد قرر  يكان مونتغمر       
 مث انطلقوا ابجتاه مّسينا .  الشاطئالربيطانيون عند 

 . آب 16الصحيفة ،      

املقررة حبجة أن الفرقة الثالثة قد جاوزت فالكوين ( املكان احملدد  نزاللغاء عمليات اإلقناعي إبإحاول تراسكوت وبراديل      
ضافية دون إأنه كان يف وسعي التصرف بكتيبة  ذلك ، إىل. لقد وضعت اخلطط ، يضاف  ير اللنزول ) . لكنين متسكت بقر 

 أية صعوبة . 

ا عليهيت كان رجال تراسكوت قد استولوا ا  الليكاعند بيفيوس 45كتيبة من فرقة ميدلتون   إنزالآب ، مت  16يف فجر      
 واجتهوا حنو مّسينا. 

مّسينا  إىلعناصر أمامية من الفرقة الثالثة قد دخلت  تلقينا رسالة من تراسكوت يعلن فيها أنّ  وعند منتصف الليل تقريباً      
 سندر وايز�اور برقية مفتوحة بذلك . إليك إىل . فأرسلت فوراً  22حول الساعة 

مسينا  إىلالدخول  علىالسابع عشر من آب أنبئه عن عزمي  اليومبرباديل عند الساعة الثالثة من صباح  اتصلت هاتفياً "      
 الضرورية ". اإلجراءاتيف الساعة العاشرة من الصباح نفسه . أبلغ تراسكوت ليتخذ 

. مام جسر مدمر فوق هاوية عميقة جداً أنفسهم حمجوزين أالربيطانيون  زالسابع عشر من آب وجد الكوماندو  وعند فجر     
ا بلغها الحظ ، وقد أصابته خيبة جنحوا يف مترير سيارة جيب انطلق هبا رئيسهم حنو املدينة . فلمّ  وبعد جهود هائلة جداً 

 .  نياألمريكي يشديدة ، أن مسينا قد أصبحت بني أيد

قامة إمساعده ويليام ايغل  لتنظيم استقبل تراسكوت شخصيات املدينة عند الساعة السابعة فوق هضبة قريبة . وانتدب      
ايغل من بعد ، للحيلولة دون أن حيتل الربيطانيون املدينة بدورهم وهي اليت افتتحت  ىاجلنود فيها . وبصورة خاصة ، كما رو 

  .نياألمريكيمن قبل 



قد  ةء الكلي عن صقليدقيقة لينبئه أبن اجلال 6،30هيوب ، فقد اتصل بكريلنغ قبيل ذلك بنصف ساعة عند الساعة ما أ     
 000،10اجلانب اآلخر من املضيق مع أكثر من  إىل اإليطالينيمن  ألفاً  70و  األملانمن  ألفاً  40خراج حتقق . لقد جنح إب

 طن من التجهيزات املختلفة.  15000طن من الوقود وأكثر من  1000داببة،  47مدفع ،  200من  عربة ، وقريباً 

 آب   17الصحيفة ،      

" مع لوكاس وغي . كيز كان ينتظر� يف موقع القيادة لفرقة املشاة الثالثة . ومن هناك ذهبنا قالع بطائرة " ابيرب كباإل متّ      
 ا.  عليه قمة اهلضبة اليت تعلو مّسينا وتطلّ  حىت الطريق  على

 اهلاتف علىبعد  نه مل يتلق رسالتنا دون ريب . أحسست لذلك خبيبة شديدة ، كما قلت ذلك له فيماإ –مل يكن براديل هناك 
 املدينة.  إىليف أن يشاركنا ابلدخول  ، ألنه كان قد استحق كثرياً 

فرقة املشاة الثالثة ابملديح، وال سيما البسطاء  ممطراً  يعة  ب . ب . سذايف جهاز تسجيل إل قصرياً  أصدر ابتون تصرحياً      
 من اجلنود. 

املدينة حتت مظلة من نريان العدو اليت كان  إىل. الطريق املوصلة  دقائق 10و  10املدينة عند الساعة  إىل" دخلنا      
صابت رئيس أكانت تسري خلف سياريت مباشرة ، فالسيارة اليت   علىعرب املضيق . سقطت قنبلة  اإليطايلمن الرب  علينايطلقها 

للجنرال تراسكوت ـ  ي، واليت كان فيها املرافق العسكر  التالية ت األربع للسيارة املكتب الثاين للفرقة الثالثة جبراح . أما العجال
 فقد انفجرت كلها دون أن حتدث أية اصابة. 

بقيادة  10مسّينا عند الساعة  إىلثالث دابابت بريطانية يرافقها بعض الرجال، كانت قد وصلت  على" ويف املدينة وقفنا      
ضابط كبري برتبة جنرال . الواضح أن مونتغمري قد أرسلهم ويف عزمه أن ينتزع مكاننا من املدينة . لقد هبطوا من �قلة حبرية 

، وملا   من أن يرا� أول الواصلني الطريق . أما الضابط اجلنرال فقد بدا يل منزعجاً  علىكيلو مرت مث جاؤوا مباشرة   25بعد  على
 من الواضح أننا قد فز� يف السباق ".  فإنّ ، كنا هنا منذ مثاين عشرة ساعة تقريباً 

املدينة  إىلابجتاه مّسينا . فأدخل هذا الرتل ابلكوماندوز الربيطانيني ، ورمم اجلسر واتبع طريقه  مدرعاً  رتالً  يرسل مونتغمر أ     
 كل هتانئي ".  إليكجدا ، أقدم  رائعاً  وقال : " كان سباقاً  مهنئاً  يديه على. ذهب قائد الرتل لرؤية ابتون ، وضغط 
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أخذ  ي" التقينا رئيس البلدية ، وقائد الشرطة أخل .. قلت لرتاسكوت أن اجراءات التكرمي جيب أن تكون له ألنه  هو الذ     
نين مقتنع أكثر فأكثر أبن تدمري مدينة من املدن إر يف حيايت ما هو أسوأ من ذلك . مل أ ..رهيبا  املدينة . مسّينا مدمرة تدمرياً 

 كمية الذخائر اليت يتكلفها القائمون به وهو قوة ال فائدة منها حنو املدنيني .   يال يساو 

لذلك ،  سبباً  يبيدل مسث وليمنتزر . كان بيدل قد وقف خلف القمة ، دون أن أدر  اجلنرالني" يف طريق العودة التقينا      
 ريق منذ تلك النقطة تقع يف متناول نريان العدو ". رمبا ألن الط

  1944أ�ر  22الصحيفة ،      

بدأ� فيه ابلتوجه حنو  يالقول الفصل لقصة بيدل مسث يف مّسينا . كان ليمنتزر وهو قد وصال يف الوقت الذ علمت أخرياً      
أمرمها مارنني ، مرافق غي العسكري . وعندما وصال  وقد توىل " متاماً بقدر ما تكون الطريق آمنة "املدينة . فقررا أن يلحقا بنا 

التحديد أخذت  علىهذا حمتمل. يف تلك الربهة  جابه مارنني أبنّ أيتعرضان فيها للنريان ف كا�  إذاالقمة ، سأله مسث عما  إىل
أب�ا قنابل معادية فقد قفز  . وملا كان مسث مقتنعاً  إيطالياملم تطلق نريا�ا عرب املضيق ابجتاه  155نا من عريا بطار�ت إحدى

 بعد أن أكد له ليمنتزر ومارنني زوال كل خطر.  حىت حفرة ورفض أن خيرج منها  إىل

 اللون ..  ي، رماد ابهتاً  ويف أثناء عوديت ، كان ما يزال مضطرابً      

 . 1943آب  17الصحيفة ، 

أخذت مسث معي يف السيارة واصطحبته لتناول طعام الغذاء يف فرقة املشاة الثالثة .. وكانت بيين وبينه مناقشة حول      
 تتم الأعليه ن هذا اجليش كان من املتفق أن أقوم هبا يف صفوف اجليش السابع . فذكرين أبنه حني كوّ  أريدالرتفيعات اليت كنت 

 . أبداً فيه ترفيعات 

نين ما إ، بل حبق لنا صريح .  إلينافنحن ال نطالب مبنحة تقدم  -وقد حققنا ما حققناه -لكننا متاماً : أعلم هذا  فأجبته قائالً 
ن هذا السمث هو ابن  إيف كل حال .  أريدأبنه سيفعل كل شيء لوضع العصي يف عجالتنا ، لكنين سأبلغ ما  أزال مقتنعاً 

 كذا .. حقيقي .

 أمر ابلغ الصعوبة.  ..اهلدوء الكلي إىلأحس ابلفراغ ابالنتقال من النشاط الفيزيقي والعقلي املكثف      



الختذت األسلوب نفسه . قليلون من اجلنراالت  أخرى. فلو قدر يل أن أخوض هذه املعركة مرة  يكان هللا ابلغ الكرم حنو       
 استطاعوا أن يقولوا مثل ذلك .  التاريخيف 

أنين أشبه بغصني صغري يطفو فوق تيار القدر . ويف ظين أنين قد خرجت من  دائماً حسست أمنذ بدأت هذه احلرب ،      
اقتناعي أبن حسن الطالع  على، لكنين ابق خري سبيل . يف الوقت احلاضر ، يبدو مستقبل  اجليش السابع قائماً  علىالتجربة 

 .  أبداً ن سيستمر يف خدميت اآل حىت كان من نصييب   يالذ
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السادس عشــرالفصل   

 قضية الصفعـات

............................................. 

 

ن ، روزفلت ، مارشال  لتلك " املعركة النموذجية " واملتميزة برسائل التهنئة القادمة من كل مكا التالية مل تلبث األ�م      
 ت لفساد شديد . تعرض حىت خل ، إكنينغهام ، 

آب ، تعلن عن وصول اجلنرال  20 بتاريخصورة برقية من قبل ايز�اور  علىابتون  إىلوقد جاءت أول إشارة للكارثة      
 ويف جعبته رسالة جيب أن يعريها االهتمام األكرب.  ابلريمومطار  إىللوكاس 

الصحية لقيادة احللفاء العامة . لقد  وقبل أن يصل لوكاس ظهر الربيغادير جنرال فريدريك . أ . بلس ، مدير اخلدمات     
ابتون  إىلاحلالة الصحية يف قوات صقلية ، وكان حيمل رسالة شخصية وسرية موجهة  علىجاء من اجلزائر يف جولة تفتيشية 

 ا هذه الرسالة . عليه يابلتحقيق يف االهتامات اليت حتتو  أمراً  ىمن قبل ايز�اور وقد تلق

 :( رسالة حممولة من قبل الطبيب العام بلس ) 1943آب  17ابتون ،  إىلرسالة من ايز�اور 

أن توفق  أمتىنحدث حمتواه يف نفسي صدمة شديدة . أ ييتعلق بسلوكك الشخصي ، وهو التقرير الذ أحلق برساليت تقريراً      
 إىلبعضها يرتكز  التفكري أبنّ  إىلن التفصيالت الواردة فيه تدفعين .إعليها غري صحيحة  يثبات أن االهتامات اليت حيتو إ إىل

جراءات قوية ميكن أن إأبن  جيداً ة يف املعركة ضرورية  يف بعض األوقات ، كما أدرك الشدّ  أبنّ  متاماً نين مدرك إوقائع حقيقية . 
العنف وسوء  أساليبأن يربر أبي سبيل  األهداف احملددة . لكن هذا كله ال ميكن إىلتفرض نفسها بني وقت وآخر للوصول 

 الذات أمام املرؤسني.  على، كما أنه ال يربر خطة العرض اليت تفتقد السيطرة التامة  املرضىاملعاملة ، وبصورة خاصة جتاه 

أن أجد  ين حقاً ما سبق أنه مما يؤمل إىلليس يف نييت القيام بتحقيق رمسي حول احلالتني الواردتني يف هذا التقرير . وأضيف      
 استطاع فيه جيش أمريكي أن حيقق بقيادتك ، نصراً  ينفسي أمام اهتامات متعلقة بك ميثل هذه اخلطورة يف الوقت نفسه الذ

الوال�ت املتحدة وقضية احللفاء ،  إىلمت أنك ، خالل األسابيع األخرية ، قد قدّ  أرىنين إأجدين عظيم االعتزاز به . 



خدمات ال تقدر بثمن، لكن هذا ال مينعين من أن أشك يف سالمة حكمك وصحة توازنك ومن أن أطرح أسئلة خطرية ، أمام 
من احلقيقة . يف كان يف هذه االهتامات نصيب كبري    إذانفسي ، حول األعمال اليت ميكن أن تقوم هبا يف املستقبل  فيما 

افرتاضه،  إىلحد بعيد مما يوحي به هذا التقرير ويدفع  إىلنطلق من مبدأ أن الوقائع احلقيقية هي أقل خطورة أاحلاضر ، الوقت 
، �جتة عن خطأ  لتايلواب ،لضغظ التوتر النابع من اجلهد املبذول ابجتاه النصر �ا حدثت ، يف كل حال، بينما كنت خاضعاً أو 

ن الطريقة اليت مارست هبا قيادتك خالل هذه األسابيع األخرية قد إقسوة خاصة من قبلك .  ثر منها عنيف احلكم والتقدير أك
براز اتصافك هبا يف إ على اجلالدة  اليت كنت حريصاً  ة،احلرب ، ويف نظر أقرانك من القادحد بعيد ، يف نظر وزارة  إىلبررت 

ال أ علىوأن حترص بعناية فائقة  كبرياً   تماماً يل هذه القضية اهاملهمة الصعبة اليت كانت تنتظرك. ومهما يكن األمر، جيب أن تو 
 للقيام بكل املهمات دون انقطاع.  عليكيف مستقبل األ�م، حبيث أستطيع االعتماد كلية  أبداً يبلغين مثل هذا احلادث 

. وأ� انتظر أن توجه ةالشخصي ةيف ملفايت السري ةاللهم غري نسخة واحد ،عن هذه الرسالة أخرىال توجد أية نسخه      
 إليككانت هذه االهتامات املوجهة   إذا، فيما ةوحبرارة شديد ،ذلك إىل ابإلضافةنصحك أوبطريقة سرية.  شخصياً  إيلّ جوابك 
 . إيلّ االعتذار من األشخاص أصحاب العالقة ، وذلك قبل أن توجه جوابك  إىلأبن تبادر  ،وقائع حقيقية  علىمعتمدة 

مل حيدث يف حيايت العسكرية كلها أن بدا يل مثل هذه الصعوبة يف كتابة رسالة ، ليس فقط بسبب من صداقتنا القدمية      
كاملوقف املوصوف   هذا ال مينعنا من القول أبن موقفاً  أنّ  علىعجايب بصفاتك االستثنائية كجندي، إبسبب من  أيضاً بل  جداً 

 أو تكن طبقته.  عليه يف التقرير أمر ال ميكن أن يسمح به أو يتجاوز عنه ، مهما تكن رتبة من يقدم 

 تقرير ملحق ابلرسالة : 

يف افريقيا  ةاألمريكيية للقوات الطب اإلدارةقائد  إىلالطبية  كولونيل برّان هـ.لونغ من اإلدارة  –قبل ليوتنان  تقرير من     
 . الشمالية

 ني اخلامس عشر والثالث والتسعني يف الصفوف األمامية . ياملستشفيف  ىاملوضوع : معاملة سيئة يتعرض هلا مرض

 -1-وثيقة رقم 

، كان يف استشارة يف األوىلاجلندي تشارلز كوهل ، السرية ل ، الكتيبة  السادسة والعشرون من املشاة ، فرقة املشاة      
" من الكتيبة الطبية سرية "س إىل" كان قد محل صابته أنه يف حالة : " ا�يارإبني من تشخيص ت 19432آب  2املستوصف 
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مركز  إىلالسرية للمرة الثالثة للسبب نفسه منذ بداية املعركة . مث نقل بعد ذلك  إىلنقل أنه قد  إىل. يشري سجله الطيب  األوىل
الة قلق نفسي ذات خطورة متوسطه آب يذكر سجله ما يلي : " ح 3الغرز حيث عوجل مبادة " صوديوم ميتال " .. يف 

، أن يتحمل احلياة يف  متاماً ا هو واضح االخرية ، ال يستطيع كم عشرةمرتني خالل األ�م ال املستشفى إىلأدخل  يجند(
خول .. دخل األمامي اخلامس عشر .. وبينما كان ينتظر يف مكتب الد املستشفى إىلكوهل   ي.. مث نقل اجلند ")اجلبهة

احلاضرين  املرضىو  اجلرحى إىلطباء آخرون . توجه اجلنرال ابحلديث أليوتنان جنرال جورج .س. ابتون يرافقه رئيس األطباء و 
جابه هذا األخري بقوله " أعتقد أنين ال أستطيع أن أصابته إكوهل وسأله عن   ياجلند إىلقبل أن يستعرضهم . وعندما وصل 

ه من قبة قميصه وأن يلقي به ابجلنب، وضربه بقفازيه قبل أن ميسك ب يأحتمل هذا كله " وفجأة غضب اجلنرال ، واهتم اجلند
صيب ابرتفاع أقد  ي. وقد لوحظ حينذاك أن اجلند أخرىخيمة  إىلخارج اخليمة ، وهنا اسرتده بعض محلة احملفات وأرسلوه 

درجة كان يضطر معها لقضاء احلاجة عشر مرات أو اثنيت عشرة  إىلسهال الشديد وأخذ يشكو من اإل 39درجة حرارته  يف
كان يف اجليش   ي. هذا اجلنداملالر� ةثبت التحليل أنه كان حيمل جرثومأعنده و  ىبقيت احلم التايل اليوممرة يف كل يوم . ويف 

 حزيران.  2منذ  األوىلحلاقه ابلفرقة إشهر ومت أمنذ مثانية 

 -2-وثيقة رقم 

 10يف  93امي رقم األم املستشفى إىلدخل أمن سالح املدفعية،  17 كتيبة، ال"س"  بطاريةبينيت ، ال.بول ج ياجلند     
أربع سنوات ، وحدته جزء من الفيلق  تتعلق بصيب يف الواحدة والعشرين من عمره يعمل يف اجليش من ة، القضي1943آب 

، مل التالية . يف الليلة إليه جرح فيه أقرب األصدقاء  يالذ اليومآب،  6 حىت ية معضلة أر، مل يواجه ذاآالثاين ابتداء من شهر 
كان   التايل اليوميستطع أن ينام بسبب حالته العصبية الشديدة ، وخوفه من القنابل اليت كانت تتساقط من حوله . ويف 

 إىلالصفوف اخللفية ، فعاجله أحد األطباء بدواء مسكن دفعه  إىلرسل أقد ضاعف من سوء حاله العصبية .  هاهتمامه بصديق
 ال يرتك وحدته.  حىتبعاد رغم أن بينيت قد رفض هذا القرار صبيته ابلقدر نفسه. وهنا تقرر اإلالنوم دون أن خيفف من ع

وهو يف  ان بينيت جالساً الرجال املوجودين . ك إىلاخليمة وتوجه ابحلديث  إىلابتون جنرال جورج.س. –دخل الليوتنان      
عصايب " وبدأ يبكي . غضب اجلنرال : " ماذا تقول؟ قال أ�ا إندما سأله عما يشكو منه قال : " حالة اضطراب شديد . وع

خذ اجلنرال يف عواء أوهنا ، حتمل طلقات املدفعية "  على ذ مل أعد قادراً إ، عصايب أ�ا إوهو مستمر يف البكاء : "  ياجلند
عن  وهو يقول له : " كفّ  يلست غري جبان قذر � ابن كذا ..." مث صفع اجلند فأنتصارخ : " أعصابك ، أيها الكاذب ، 



 يوراح يعو  أخرىه مرة بمن الفتيان الشجعان " مث ضر  اجلرحىجانب هؤالء  إىلتنتحب  أن أراك جالساً  أريدالبكاء ، فال 
أن متأل  أريدال  فأ�صارخا، وهو يستدير حنو طبيب االستقبال : " ال تقبل هذا البغل القذر ، فليس عنده ما يشكو منه . 

 بناء كذا .. الذين ال ميلكون من خلق الشجاعة ما يكفي للقتال ". أات هبؤالء ياملستشف

نك إألنه كان يضطرب بكامل أعضائه :  ائه جالسا،االستعداد مع بق ةكان حياول اختاذ وقف  يالذ يمث استدار حنو اجلند
عدام ابلرصاص . نفذ فيك حكم اإلأجدار و  إىلدفعك أين فإنّ ال إلكنك ستقاتل . و اجلبهة ، ورمبا تعرضت للقتل ،  إىلستعود 

اجلنرال ما يزال ، أيها اجلبان القذر . كان مث قال ، وهو يفك احلزام عن مسدسه : والواقع أنه جيب أن أقتلك أ� شخصياً 
واملمرضني بسبب  املرضىاجلبهة. وقد هرع عدد كبري من  إىلعادة هذا االبن كذا ... إخ، وهو يغادر اخليمة قائال: جيب يصر 

 . اليوميف ذلك  جرىما  على وكانوا شهوداً  ةالضج

 إبجراءبس ، وكذلك الكثريين من زمالئه. فقاموا  دمياري يايفننغ بوست ، ويدع يمن صحيفة سرتدا وبلغ النبأ صحفياً      
ال يثريوا هذا املوضوع قبل أن أ. ومع ذلك فقد قرروا ةيحابتون صح إىلالوقائع املنسوبه  حتقيق حول املوضوع وتبني هلم أبنّ 

 يتحدثوا مع  ايز�اور. 

اه ابتون الضرورية جت اإلجراءاتيز�اور أنه سيتخذ ويف أثناء اجتماع عقد مع أقدم ثالثة من املراسلني احلربيني، أكد هلم ا     
 فإنّ نباء يف أوساط الناس ، شاعت األ فإذاميثله هذا اجلنرال.  يكرامة املقاتل الذ  على حفاظاً  ةالقص ةوسأهلم أن حيتفظوا بسري

ال بصعوبة إ�اية احلرب  حىت مع العلم أن اجليش ال يستطيع أن حيرم نفسه من قائد مثله  ةعفاءه من القيادإالواجب يفرض 
 ابلغة. 

 وتعهد املراسلون ابلصمت.      

 آب. 20الصحيفة ،      

ته من قبل ايز�اور حول موضوع اجلنديني اللذين مرغتهما ابلرتاب بسبب ما اعترب  رسالة كريهة جداً  إيلّ محل اجلنرال بلس      
هذا التصرف   إىلدوافعي  أنّ  علىكل عناصر املوضوع.   علىمن قبلهما. الثابت أنين تصرفت بسرعة ودون احلصول  جبناً 

�ا  ذلك أل ،حدوث ظاهرة اال�يار عند اجلنود الذين يسترتون من األخطار علىذ ال ميكننا أن نوافق إكانت ذات قيمة 
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نين إا صدر عين. عتذر عمّ األسلوب األمثل وسأفعل كل شيء أل أن أسلويب رمبا مل يكن نين أعرتف طائعاً إكالوابء املعدي. 
 متاعه. إدي هي يف أعز رغبة عن أن أغضب آيك مع العلم أنّ  ذ ميرضين حقاً إبسبب هذا احلادث  حزين جداً 

 ضافية حول ما يراه آيك يف هذا املوضوع. إحتديدات  حامالً  18وصل اجلنرال لوكاس عند  الساعة      

 الدرجات.  حاليت املعنوية يف أدىن     

 ابتون قد أورد احلادثني يف صحيفة مذكراته.  أنّ  على     

 آب.  3الصحيفة ،      

ما عنده  ىوهو يبذل أقص يف هذا اجليش . كان الرجل جالساً  أبداً رأيته  ياجلبان احلقيقي الوحيد الذ املستشفىلقيت يف      
كل   إليه القول : أنه مل يعد يف وسعه حتمل املزيد مما يفعله. وجهت  علىا يشكو منه فاقتصر جبريح . سألته عمّ  ليبدو شبيهاً 

 على االهتمام مبثل هؤالء الناس جيب أن يتمّ  نّ إ. املستشفىجه من وجهه قبل أن أخر  علىأنواع السباب وصفعته بقفازي 
بتهمة اجلنب وأن تنفذ هبم عقوبة  ةحمكمة عسكرية عرفي إىلختلفوا عن القيام بواجبهم، وجب أن حيولوا  فإذاالسرا� ،  مستوى

 منذ يوم الغد.  االعدام. وسأحرر مذكرة يف هذا املعىن

 . 1943آب  5الفيالق والفرق والوحدات املستقلة ،  إىلمذكرة من اجليش السابع 

جتعلهم عاجزين  أن حالتهم العصبية ىبدعو  املستشفى إىليتوجهون  واقعة أن بعض اجلنود أبعداد قليلة جداً  يلفتت نظر      
 ،رفاقهم الذين يدعو�م علىمسعة جيشهم وينغصون العيش  إىلعن القتال . مثل هؤالء الرجال جيب أن يعتربوا جبناء يسيئون 

نفسهم . جيب أن تتخذوا وسيلة للنجاة أب املستشفىمون بينما هم يستخد ،دون وازع من ضمري، يتحملون كل أخطار املعركة
الذين  أمااملستشفيات.  إىلفراد األ إرسالالوحدات دون  مستوى علىتصفية حاالت كهذه  الضرورية حبيث تتمّ  اإلجراءات

 بتهمة اجلنب أمام العدو.  ةحمكمة عسكرية عرفي إىليرفضون القتال فيجب أن يقدموا 

 آب.  10الصحيفة ،      

عاداته حلقيقة أنه جبان. أمرت  الطبيب إبوا ،مزعومة  ةحبالة عصبي مصاابً  جند�ً  أيضاً ميداين آخر .. رأيت  ىيف مستشف     
 كانت له روح.   إذانقذت روحه، هذا أيسكت. أرجو أن أكون قد  حىت مرغته ابلوحل  ..وحدته. وهنا بدأ يبكي إىل



يل هذا التقرير واحتفظ به براد فأخفىبراديل عن طريق التسلسل .  إىلكانت نسخة من تقرير القسم الصحي قد وصلت       
 . لكن السلطات الطبية اختصرت طريق التسلسل ورفعت التقرير ابلطريق التقين الطيب. هيف درج

 آب. 21الصحيفة ،      

مستواه  إليه رجاء أن أعيد  علىن أسأت معاملته فإلت له أنين وشرحت له املوقف وق ،بينيتج..بول يرأيت اجلند     
علمين اجلنرال أل ذلك. بعد ذلك بقليل ، يده، وقد قبِ  علىضغط أملا حدث وأنه يسعدين أن  املعنوي اجليد، وأنين آسف جداً 

 علىالصفوف اخللفية برواية حكا�ت  إىله رسالقناع املسؤولني إبذن نظامي وأنه جنح إبإجون.أ. كرين أن بينيت غائب دون 
ء من األخطار بسبب من جنب نسان خيتىبإظهر  على للجيش جيب أن يضع يده متلطفاً  قائداً  ن فكرة أنّ إ.  بطاريةطبيب ال

 ق ...يعلاوت درجاهتا، ال تستحق يف تقديري ، أي تتف علىالسلطات املختلفة 

كما جاءه األمر بذلك، يف حماولة حملو   متاماً يقوم جبولة اعتذارات ،  إنه .خفاء انفعاله وهتيجهإحاول ابتون يف جهد ظاهر      
 قضية الصفعات...

 آب. 22الصحيفة ،      

قضية الرجلني املسترتين. فرويت هلم قصة  على استقبلت جمموعة األطباء واملمرضني وكذلك اجلنود الذين كانوا شهوداً      
االنتحار،  إىلبه األمر  ىدون أن يبدو أي فعل عكسي وانته األوىلواحد من أصدقائي فعل الشيء نفسه خالل احلرب العاملية 

 مثل هذه املآسي.  إىلنه ليس ملوقفي غري هدف واحد هو جتنب العودة إقلت هلم : 

 إىل ياستدع يحلديثه أعرب عن أسفه " لتصرفايت اليت قد تكون شديدة االندفاع " . ويف نظر الدكتور كور� ، الذ وختاماً      
وراء مكتب مهيب ، مل يكن هذا التصريح استقباله من قبل القائد ابتون اجلالس  جرى يمع جمموع اهليئة الطبية والذ ابلريمو
 ابالعتذارات بل بتربير لتصرفاته.  شبيهاً 

 آب.  23الصحيفة ،      
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إليهما حد اجلنديني اللذين اهتمتهما ابالستتار وأسأت أنه إ. 15مكتيب عند الساعة  إىل. كوهل تشارلز .هـ يحضر اجلند     
 إليه من أجل أن أمنحه الثقة بنفسه وأعيد  يّ علساءة ابلغة، قلت له ملاذا فعلت ما فعلت ، وأضفت أنين حاولت أن أغضبه إ

 شخصيته. طلبت منه أن يصافحين ففعل. 

ويف  هذه الدرجة ". إىلنه مل يكن يتخيل أنه مريض إا صدر عنه وقال له : " ابتون قد اعتذر عمّ  قرر كوهل فيما بعد أنّ      
حد رهيب  إىل كان متعباً   أنه هو شخصياً  أرىنين إ" صياد جمد .  أيضاً جدال ، لكنه  نظره أن ابتون هو " جنرال كبري " دون

 ". نتائج املعركة أيضاً وأنه كان يتحمل هو 

 :1943آب  23رسالة من لوكاس ،      

فعل ذلك. قرأ آيك  علىفوافق اجلميع  ،م الصمتإليهما يرام . الناس الذين أاثروا هذه القضية قد طلب  علىكل شيء       
 مارشال وفيه يتحدث عنك بعبارات حافلة ابلتقدير واملديح.  إىليرسله  أمامي تقريراً 

يات العسكرية . سهموا يف العملآب ، كان أيز�اور يستعرض كبار الضباط الذين أ 24 بتاريخيف هذه الرسالة املوجهة      
، أن  ". من الواضح جداً  ةيويته وتصميمه وعدوانيته املستمر ح علىأوال : ابتون : لقد قاد معركة كان جناحها الرائع شهادة "

القتال يف املستقبل منوذجا لـ "حرب الصاعقة " . مسريات  عمليات اجليش السابع يف صقلية ستكون عند طالب مدرسة
امتها ، لقد كان يف هذا كله ما "يبعث احلماسة يف النفوس رفض التوقف أمام الصعوابت رغم ضخ ،مات ال تنقطع، هجطويلة

أن يستفيد من املناسبات والظروف  أبداً مل يكن قد حاول  يرصيد ابتون الذ إىلمجلة ما حدث قد أضيف يف األساس  نّ إ". 
البقاء  عليه سندر يفرض إليكصادرا عن  ه. عندما يبدو له أن أمراً اليت عرضت له من أجل أن يسرتيح أو يعيد تنظيم قوات

يقفز يف طائرة ، ويتوجه لإلجتماع به ، ولوضع األمور يف مكا�ا املطلوب مث يعيد سريته كما   حىت ه ال يلبث فإنّ هادائ جدا، "
 كان من قبل ". 

" نت وأ�أ ،دائماً ابتون ما يزال يكشف عن " هذه السمات املؤسفة يف شخصيته وهي اليت نعرفها له  فإنّ ورغم هذا كله ،      
م ، واليت يبلغ عليهن هذه العادة اليت يتخذها يف مطاردة مرؤوسيه والضغط إ. " ز�اور يقضي بضعة أ�م صعبة . لقد جعل اي

اختاذ "  علىايز�اور فيهما  حساب األفراد البسطاء "، قد ظهرت مرتني ، مرغماً  علىمعها درجة االستغالل السيء لسلطاته 
، ليس فقط بسبب  يالشخصي أنه قد شف رأيي. ويف  أبداً منها  ىه لن يشففإنّ ،  اآلنمل يشف منها  فإذاجراءات شديدة "، إ



درجة يكون فيها  إىلكقائد عسكري كبري، شديد الرغبة يف أن يكون معروفا ً  ، ألنه بطبيعتهأيضاً  حنو� ، بل من والئه الكبري
 هذا اهلدف يف صميم شخصيته".  إىلخفاء ما حيول دول وصوله لفعل كل شيء إل مستعداً 

. وبتعبري ال بصعوبة ابلغةإل ال يسع الرجلني االستغناء عنه ذا ثق التأكيد ، ميثل وز�ً  علىابتون ،  فإنّ هذا كله  علىوز�دة      
 مام أية عقبة عادية ". أون كقائد جليش " ال يتوقف رجاله ف ابتحاسم �ائي أقول : ميكن أن يصنّ 

أن " ابتون هو يف األساس ،  على 1943آب  27 بتاريخا جانب مارشال يف برقية أبرق هب إىلهذا وقد أصر ايز�اور      
أية درجة يكون البطء يف العمليات العسكرية، يف أكثر  إىلوقبل كل شيء ، رجل مقاتل ، قليلون من الرجال ميكن أن يدركوا 

مع ابتون وكذلك مع قواته يف النتيجة . يف  أبداً . واألمر ليس كذلك العليااألوقات ، حصيلة التعقل ، الشك أو تعب القيادة 
هذا األمر ممكن احلدوث لو أ�م   أنّ  إىلوال شيء يدل  ،أثناء العملية األخرية كشف الكثريون من جنراالته عن فنون من اجلرأة

حكم سيء  ني وقت وآخر ابلكشف عنب نه رجل بكامله، جديرإ. يشعرون بوجود روح التشاؤم والرتدد واملراوغة فوقهم كانوا
وضع التنقيالت  إىلومزاج عنيف متطرف . يف ضوء هذا كله ، جيب أن تدخل صفاته االستثنائية يف االعتبار حني تبادر  جداّ 

 اخلاصة أبقدم الكبار من ضباطك. 

 أبعد حد ممكن من التواضع واالنسحاق.  إىلكان جواب ابتون عن رسالة أيز�اور       

 إيلّ هت رسالتك �ها أبن وجّ إعطيتين أحيدتك اليت  إىلتلك الداللة اجلديدة  علىأبن أشكرك ء األمر يمسح يل ابدا"      
 بصورة شخصية ال رمسية. 

، لك أنت  ىالكلمات املالئمة ألعرب لك هبا عن حزين ملا سببته لك من األذ علىنين أجد صعوبة ابلغة يف العثور إ"      
 أضحي حبيايت من أجله.  يأدين له بكل شيء، والذ يالذ

جتاه هذين اجلنديني ، موضوع الرسالة، كان هديف الوحيد  يف أن أكون خبيثاً  أبداً النية  يكن لدين أؤكد لك أنه مل يإ" و      
 وضع حيسنان معه تقدير حاهلما كرجل وجندي.  إىلهو أن أعود هبما 

،  متاماً أعصابه ابلطريقة نفسها  على، فقد أحد أصدقائي ، رفيق يف الكلية ، سلطانه  األوىل" يف أثناء احلرب العاملية      
 االنتحار بعد سنوات من الضيق والغم.  إىلبه األمر  فانتهى
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 " أكد يل األطباء بع ذلك أنه لو أتيح له من يهزه ابلطريقة املالئمة الستعاد وضعه السوي.      

ذاكريت ابلطبع حينما وجدتين أمام هذين الرجلني فحاولت تطبيق العالجات اليت نصحت  إىل" هذه احلادثة عادت      
 ".بشرية  نين رمبا أنقذت بذلك نفساً أابلقيام هبا . ويف كل حالة ، قلت للضباط املوجودين ابلقرب مين 

 آب. 29الصحيفة ،      

 يكااتن حيث كان آيك قد هبط قبل قليل ، ألطف وأحب ما يكون . تناولنا طعام الغداء عند مونيت الذ  إىلتوجهت      
 فاتين يف املرة املاضية . زين آيك صدره ابلصليب الكبري لوشاح االستحقاق.  يحاول ، بوضوح ظاهر ، أن ينسيين الغداء الذ

 وضعها يف جيبه دون أن يقرأها.  علىأعطيت أيز�اور رسالة االعتذار اخلاصة ابجلنديني فاقتصر      

 لقد أحسست ابلضيق ، لكنين أشعر بتحسن شديد.      

" اليت نظمها بطلب من أيز�اور ، وهي رقة املشاة الثالثة يف "جولة االعتذاراتز�رة لفآب ، قام ب 30  التايل اليوميف      
اغرجيانت ،  علىخاصه هلذه الوحدة الكبرية اليت استولت  ةعليه أن يراها. كان ابتون يطوي عاطفالوحدة األخرية اليت كان 

من  جداً  ، قريباً  أخرىتراسكوت ، من �حية  طريقته . كان علىومسينا . تكلم بكثري من احلرارة وقد تصرف رجاله  ابلريمو
سيحاول فيه تقدمي االعتذار قد اقرتب ، وقبل أن يبدأ ارتفعت من اجلمهور  يأبن الوقت الذ إليه ابتون . شعر املستمعون 

اجلنرال ، كال ، ال تفعل " كانوا يرفضون  ياجلنرال ، ال تفعل " مث كربت اهلمهمة : " كال سيد يمههمة تقول : " كال ، سيد
اجلنرال ، كال ، ال تفعل "  ي" كال ، سيد وأشد : أقوىوقد وامتألت عيناه ابلدموع . أصبحت الضجة  . انتظرإليه االستماع 

 . ى"اضطرب ابتون ، غادر املنرب فجأة ، استقل سيارته واختف

 

 

 

 



 

 الفصل السابع عشـر

 ـمّ غالرتدد امل

....................................... 

 

وجود  إىلبقي ابتون وهيئة أركانه دون أي نشاط يف صقلية ملدة أربعة أشهر تقريبا. وكان هلذا األمر سبب رئيسي يعود      
 : كالرك ، ابتون ، براديل.  التايلالرتتيب  علىثالثة قادة أمريكيني برتبة ليوتنان جنرال وهم يف أقدميتهم 

 علىبينما كان ابتون وبراديل يقاتالن يف صقلية . وكان  إيطاليامحلة  أعدّ  يعاتق كالرك الذ علىاملهمة املباشرة كانت      
 إليه بعد ، أن يوكل كان من املقرر ، يف االحتمال األ. و إليه يف حالة احلاجة  البديل ، وأن يكون مستعداً  ربراديل أن يلعب دو 

 .1944وهي العملية املقررة لعام  –اجلنود يف فرنسا  إنزال –عملية " أوفرلورد " جيش يف انكلرتا أثناء 

ليأتلف مع املخططات املوضوعة من قبل كالرك وبصورة خاصة مع  الشماليةأفريقيا  إىلطلب أيز�اور من ابتون أن �يت      
ه أن من املمكن أن يلحق فاالنش " ظنا منأسم الرمزي " االا عليهوهي اليت أطلق  سالرينواجلنود قرب  نزالالعمليات املقررة إل

 نكلرتا يف وقت أبكر مما قدر له. براديل إب

 ةنخب الثالث " مث كتب يقول يف قفز : " يف نفسي انطباع أبنين سأكون ال حساس ببعض احلزن يقولكتب ابتون مع اإل      
 كل حال سأكون أول املنتهني ".   علىمتفائلة : " 

 آب 31الصحيفة ، 

كالرك يف   ىفيه مناقشة املخططات النهائية حلملة " أفاالنش " .. قضيت الليل لد ياجتماع يف مستغامن جتر  إىلذهبت      
 شاء مل تتح يل فرصة للتحدث معه. مكتبه بعد طعام الع إىلداريت القدمية ، لكنه ملا كان قد عاد 
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 الصحيفة ، أول أيلول 

كون كثري اللياقة والرباعة يف النش . حاولت أن أيف خمططات أفا رأييذهبت للقيام جبولة يف مكتب غرونرت .. سألين عن      
بني  فاصالً  سيلي قد استخدم حداً  واقعة هامة فيها هي أن �ر إىللفت نظره أين مل أستطع أن أمنع نفسي من أن جابة لكناإل

النهر ، وال ابلقرب منه.  علىال يكون ال  السادس، وأنه سيحدث فجأة أن أحداً  األمريكيالفيلق الربيطاين العاشر والفيلق 
 سيشنون هجومهم من هناك.  األملان نين واثق ثقيت من وجود هللا أنّ إضفت أقول : أو 

 عدد من اجلند عند الساعة السادسة والنصف إنزاليوم  اليابسةللمخططات ، سيوجد يف  ه ، تبعاّ إنردف يقول : أف     
 ملاين مضاد. أيقاف كل هجوم املدافع كاف إل

اجلند . لقد ذكرته هبذا األمر  إنزالالورق، وال سيما يف حالة  علىكما ترسم   أبداً املخططات ال تطبق  من الطبيعي، أنّ      
 سلوب حذر ويبدو يل أنه مل يسمع ما قلته له. أب

مبا حدث بعد  تنبأ حقاً  بصورة مدهشة. لقد جداً  خطة أفاالنش كان اثقباً  علىأطلقه ابتون  يوالواقع أن احلكم الذ     
 على، األملانالنهر، وسيحاول  علىلن يهتم ابلسيطرة  سالرينوقرب  نزالمن الفيلقني املشاركني يف عمليات اإل أ�ً  نّ إذلك. 

بني  غري القليل لقطع االتصال كلياً  ىفال يبق البحر تقريباً  إىلطالق هجوم مضاد يف وادي سيلي، والوصول إالتحديد ، 
 جالء رأس اجلسر مسألة ضرورية . إ. وبذلك أصبح  نياألمريكيو  اإلنكليز

 أيلول 2الصحيفة ،      

 قد تصرفت بتسرع شديد يف قضية أبنين متاماً أدرك  فإينّ مدينة اجلزائر ألغسل دماغي بواسطة آيك ..  إىلذهبت      
 . ولعله جيب أن يفعل. عتقد أنه حيبين جداً أه ابلروح املناسبة ، " البلهاء هذه ، قبلت مالحظات"الصفعات

  نزالاإلعملية  ويعدّ  جديداً  ن جيشاً انكلرتا ليكوّ  إىلبراديل سيغادر املنطقة  أخربين أنه سيتم تفريق اجليش السابع وأنّ      
 القادمة. 

 ، ال أحب هذا العمل . فهل هو مديح ؟  متاماً : أنين مثله جابين قائال ً أط جيد، فخمطّ  أنين شخصياً  إىلنظره  لفتّ      



يف نفسه. رمبا أنه مل يدرك  جيداً األمر  ى، أو أنه يف حال التأثر ، قد أخفعن انتقال براديل  إلعالناب مل يبد ابتون متأثراً      
ينتظر أن يصيب براديل ال بد أن يقابله ترفيع مماثل له ميكنه من قيادة  يأبعاد هذا االنتقال . ورمبا ختيل أن الرتفيع الذ متاماً 

 جمموعة من اجليش. 

 ثر من أي قائد آخر. ميلك التجربة وجيمع من أوقات القتال أك يالوحيد الذ األمريكيوهو بعد كل شيء قائد اجليش      

مستقبله، وقد يكون هذا القلق بسبب النتائج غري املرتقبة  علىومهما يكن األمر ، فقد كان يشعر ابلضيق ، والقلق      
 إىلهو ابلذات للذهاب  اختياره رىجي أنه كان من الواجب أن ،لقضية الصفعات. لقد قدر ، وهو أقدم خدمة من براديل

 انكلرتا. 

ثري اهتمام أي انسان، وال يسعنا االمتناع ي . الظاهر أن احلرب ال تأو يومني كافيان لقتل ن يوماً إ..  ابلريمو إىل" عدت      
عربوا عن أيطانية يقودها أمريكي ... الذين بقيادة احللفاء العامة ليس يف احلقيقة غري قيادة عامة بر  ىما يسم عن التفكري أبنّ 

يش السابع يف صقلية هم ثالثة فقط، هيوجز ، لوكاس وديفز . وكانت هذه الظاهرة من الوضوح حبيث عجاهبم بعمليات اجلإ
 ىللسخرية ، جيب أال يعط ي وجعله هدفاً اإلنكليز اجليش الثامن  ىعر  يالسابع الذ األمريكيأ�ا بدت يل مقصودة، فاجليش 

 اجملموعة املتحالفة.  مستوى علىأي رصيد ملا فعله 

 ".  ةاألمريكيمّسينا يف الصحف  علىلالستيالء  ى" مل يظهر أي صد     

 أيلول  3الصحيفة ،      

 بدأت أستجم من رحلة اجلزائر.      

 أيلول 4الصحيفة ،      

 الوضع يتحسن أكثر فأكثر.      

دون أن يواجه مقاومة   يطالياإل ىأيلول وأنزل جنوده يف اجلنوب األقص 3الثامن مضيق مسينا يف  ياجتاز جيش مونتغمر      
 الرب األورويب . علىاليت تضع فيها قوات احللفاء قدمها  األوىلمذكورة . فكانت هي املرة 
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 :1943أيلول  4بياتريس ،  إىلرسالة      

من الزرد  لبس الواحد منا درعاً ي نه جيب أنإثالثة أ�م ألستعيد وضعي الصحي.  إىلحتاج أاجلزائر  إىليف كل مرة أذهب      
مثل هذا القدر  علىليتجنب طعنات السكاكني . ومن املمكن أن يكون هذا األمر مدعاة للسخرية والغرابة لو مل يكن  تقريباً 

 من اخلطورة . 

فبالرغم من أننا اليسعنا أن نعرف شيئا مما يدور ، يبدو أن جيشنا السابع املظفر وأ� ابلذات سنكون خارج دائرة النشاط      
ية جيش الوال�ت اإلنكليز ن . أما عمر براديل فسيلحق جباك ديفرز يف لندن ( ديفرز كان يقود يف العاصمة القائم لفرتة من الزم

 املتحدة للعمليات يف املسرح األورويب ). 

سيكلف به براديل . والظاهر أنين رجل عمل  يحبيث ال أصلح للعمل الذ جداً  انفعايلوحيل حمله جون لوكاس . قيل يل أنين 
 ال حني أتكلم كثريا. إ .رجل كالم .أكثر مين 

 . أبداً فال يهمك هذا األمر  أيضاً اآلن ، و  حىت ذا حظ حسن  موفقاً  دائماً كل حال ، كنت   علىو      

. كان يشعر أنه قد وضع  عليه راديل يستعد جملاوزته والتقدم ب بني دور براديل القادم ويدرك أنكان ابتون قد بدأ يست      
 جانبا. 

نه دون أقد منحا لكالرك وبراديل و  املختاريناملركزين اهلامني  أبنّ  ةر تسلم برقيتني تنبئانه دون مداو  حىت ومل متض فرتة طويلة      
 عمل. 

 األوىلالفرقة املدرعة الثانية وفرقتني املشاة  ، ال سيما وأنّ احلل " إىلتعلن " أن اجليش السابع يف طريقه  األوىلالربقية      
وفرقة املشاة اخلامس واألربعون بقيادة اجليش  حلقت الفرقة الثانية والثمانون احملمولة جواً أانكلرتا بينما  إىلوالتاسعة يف طريقهما 

 . لباتون أية قوة اتبعة له ىوبذلك ال يبق . أيضاً هي   إيطاليا إىل. ومن احملتمل أن تذهب فرقة املشاة الثالثة   إيطاليااخلامس يف 

رأس اجليش األول املكلف  علىعادة لعبارات وردت يف رسالة من مارشال تؤكد تعيني براديل إا فإ�ّ وأما الربقية الثانية      
لسمعة اجليش  ابجتياح نورمند� وغزوها . أما فيما يتعلق بدور ابتون احملتمل ، ال املؤكد ، فهو أن يقوم ابملتابعة ، تقديراً 

 ". السابع



 يف القيام هبذا الدور . كان يريد أن يقود محلة الغزو كلها .  لكن ابتون مل يكن راغباً      

 ل أيلو  6الصحيفة ، 

 برقيتني . اليومتلقيت 

 منهما حطمت معنو�يت ... األوىل

حني فاز   1942. مل أشعر حيايت كلها مبثل هذا البؤس ابستثناء ليلة التاسع من كانون األول  نه شيء مؤسف حقاً إ     
 . دائماً هو الشأن كما   .. كالرك بقيادة اجليش اخلامس .. أ� يف حالة ا�يار اتم لكنين سأخرج من هذه التجربة معاىف

 م نص الربقيتني . عليهاستدعيت كل قادة الفرقة من أفراد هيئة األركان وقرأت 

نه ال جيوز أن تشركوا إ. أبداً ال يناقش أيف طي الكتمان و  ىم جيب أن يبقعليكقلت هلم : أيها السادة ، ما قرأته      
 مرؤوسيكم يف معرفة ما جاء يف هاتني الربقيتني . 

شيء يستطيع أن ينال من مستقبل اجليش السابع ومصريه. ومن املمكن يف هذه األثناء أن  ال أبنّ  نين ما أزال مقتنعاً أذلك 
ساعدكم يف حدود ما أتشكيل آخر، فاحبثوا عنها وس إىل هكنتم راغبني يف نقل  فإذاذلك  علىيكون بعضكم غري مقتنع ، و 

نا جيب أن نتصرف كما فإنّ اجلواد اخلاسر أو ربطتم حافلتكم ابلقطار املتخلف. ومهما يكن األمر ،  علىأستطيع . رمبا راهنتم 
 ن". أبن هتديد اجليش السابع يعلوه يف كل مكا دائماً بعد وبطريقة حيس معها العدو و  لو أننا مل نعلم شيئاً 

 أحس ابنطباع قوي أبن أ� منهم ال يريد مغادرة اجليش.      

 والواقع أن أي ضابط مل يرتك ابتون.      

دمة يل، ليقطع دابر األقاويل أنه فعل ذلك خ ى" انتدب آيك مفتشني ملساءلة اجلنود عن قسويت املزعومة. وقد ادع     
 خط الرجعة.  على، لكنين أحس أن ما فعله هو للحفاظ شاعات. قد يكون هذا صحيحاً واإل

 " ما أزال مؤمنا حبسن طالعي ".      
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  ركانه وهو شخصياً أيها محلة " أوفر لورد ". ذلك أن ف نكلرتا ليعدّ ختيل أبن اجليش  السابع سيلحق إب والواقع أن ابتون قد     
 أخرىللجنود بنجاح كبري، واحدة يف مراكش ، و  إنزالكانوا ميلكون جتربة كبرية يف ميدان العمليات الربمائية. لقد أعدوا عملييت 

يف نورماند� ، وهي العمليات اليت ستمثل قمة  نزالم لتنظيم عمليات اإلإليه. ومن الواضح ، أن املسؤولني سيلجأون صقليةيف 
، وهو عملية  إيطاليااختياره لغزو  جرىيقوده كالرك قد  ين واقعة أن اجليش اخلامس الذإ أورواب. املعارك وذروة احلرب يف

كما يف تونس ، هذه الواقعة ترجح وجهة ابتون وتؤكد رؤيته .   صقليةالتحقيق، وأن دور براديل الصغري نسبيا، يف  علىاثنوية 
يتمتع به ابتون ، وليس من ضابط أمريكي سجل من النجاح يف نشاطه، حظي بسمعة  يليس لضابط أمريكي كبري النفوذ الذ
 القائد الفائز كما هو شأن ابتون. 

واختارا  فلماذا استبقياه جانباً  إذاً و  .أن يتجاهال كل هذه احلقيقةمارشال وايز�اور ميكن  دراك أنّ إ على مل يكن ابتون قادراً      
لتصرفهما ميكن أن يقتنع هبا ويدرك حقيقة املوقف ؟. هل كا� حياوالن منعه  ةعطائه مربرات صلبدون أن يفكرا إب حىت غريه 

 جدا ؟  من أن يصبح بطال كبرياً 

 ماألوقات أولئك الذين يعلونه، وه اليت طاملا أعطاها عن نفسه ختيف يف بعضن ما كان جيهله ابتون ، هو أن الصورة إ     
والفوز يف احلرب. لقد ذكر ايز�اور اجلنرال مارشال " بتلك السمات املؤسفة  نياألمريكيمسؤولون يف الوقت نفسه عن سالمة 

احلكم  على" فقدان القدرة  إىلوقات يظهر عنده يف بعض األ ييف شخصيته اليت نعرفها له أ� وأنت "، هذا االجتاه الذ
ال إيف توازنه وهو نقص ال يكاد يبني نفسه ". والواضح يف كل حال ، أن ابتون كان يكشف عن بعض النقص  على ةوالسيطر 

 . جيداً ألولئك الذين كانوا يعرفونه 

يكاد يقرتب  يمن التهيج الشديد الذ أخرىمراحل  كان جيتاز حاالت من الكآبة تكاد تصبح حالة هبوط نفسي، تتبعها فوراً 
 سلوك طفويل.  عليهمن اهلستري�. ويف بعض األوقات يبدو 

 على ة االحتفاظ يف كل الظروف ابلسيطر طالق عالمات االستفهام  حول مؤهالته يفإ إىلكل هذا كان يدفع رؤساءه       
 املسؤولية.  وىمستاعادة النظر يف تقييم كفاءاته يف شغل مراكز أرفع يف  إىلنفسه و 



، وعبقريته  مرؤوسيه علىال توضع موضع االعتبار تلك اجلاذبية اليت ميارسها إهذا كله ، مل يكن من املمكن معه  أنّ  على     
دراكه امللهم ملا ينتظر أن يفعله العدو وطريقته املدهشة اليت يستخدم هبا وحدات القتال وصفاته إالعسكرية اخلاصة ، و 

 االستثنائية كقائد، والطريقة اليت ال يرتدد معها يف مواجهة األخطار. هذه النقطة األخرية كانت تطرح مسألة تقييم احلكم عنده. 

 يث ميكن أن يتماثل موقفه يف بعض األوقات مبوقف الالعب. والواقع أن انفعاله الشديد هو من الكرب والقوة حب

 و ،كالزئبق احلقيقي  سهمت يف توكيد هذا االنطباع. كان ابتون شديد االندفاع. رجراجاً أوال شك أن قضية الصفعات قد      
"  ةمما جيب عن " أبناء العموم أكثر رمبا قال سوءاً  أيضاً . و متاماً  إليهمكان الثقة به واالطمئنان إمل يكن من املؤكد  أخرياً 

 الربيطانيني . 

ب ابلنرد، والنجاح فيها ال جيوز أن عالل كما يتمّ   يف فرنسا هي من األمهية البالغة حبيث ال ميكن أن تتمّ  نزالعمليات اإل نّ إ     
 يتعرض ألي تناقض أو خصومة بني احللفاء. هكذا كان يبدو براديل خري املرشحني للقيام مبثل هذه املغامرة بنجاح. 

تكاب ر جداً ، وكانت له التجربة املطلوبة واحلكم الصاحل األكيد. وكانت شخصيته قد تدعمت فال يتعرض ال كان موزو�ً       
وضع األسس  إليهبعد يوم. وكان مارشال قد طلب  اختياره ملركز كانت املسؤوليات فيه تتزايد وتنمو يوماً  جرىهكذا  اء.ألخطا

 الربيطانيني يف احلساب ".  دخال التخطيط املوضوع من قبلإجل أمة جملموعة من اجليوش " وذلك من لقيادة عا

لقيمة حبيث ال ميكن وضعه ابتون ، فقد كان هذا القائد من األمهية وا ذلك ، ومهما تكن األخطاء املقرتفة من قبل عوم     
من  علىجيش يف املعركة ، ال فيما هو أ مستوى علىن كفاءاته، وعبقريته العسكرية ، ونفوذه ، جيب أن يستفاد منها، إجانبا. 
 ذلك. 

رتب  إىلالئحة ابلرتفيعات  إعدادغري علم من ابتون اب�ماكه يف  علىواجلدير ابلذكر ، أن مارشال قد أبلغ ايز�اور ،      
نه يريد رأيه يف هذا أب تشرتط تقاعد أصحاب العالقة ، و وهي رت –أساس من مالك اجليش النظامي  على –اثبتة دائمة 

 يف الئحة مارشال.  التأكيد علىاملوضوع . وكان اسم ابتون 

  :1943أيلول  6مارشال ،  إىلرسالة أيز�اور      
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ن إرتب احلرب ال ميثل فيها امسه .  إىلال أستطيع أن أفهم كيف ميكنك أن تقرتح الئحة مستندة  فأ�فيما يتعلق بباتون      
ذلك ، أن قيادته للجيش السابع   إىلرائعة جدا . يضاف  ةلق الثاين يف تونس كانت بكل بساطعاد هبا بناء الفيأالطريقة اليت 

يف هذا النوع من القوات املسلحة . ال ريب أنه من املمكن يف املستقبل أن  مضروابً  مثالً  ىكانت قريبة من الكمال وستبق
تعرف مواطن الضعف عنده كما تعرف قوته. ومع ذلك  فأنت.  هأنك قد اقرتحت ترفيع علىالندم  إىلغرائبه  إحدىتدفعك 

مما  يتزلزل حنو� يسمح لنا أبن نعامله حبزم أشد كثرياً  ال ين والءه الثابت الذإمن هذه املواطن .   أعتقد أنين حموت بعضاً فإينّ 
األفراد الذين اهتمهم نعامل به أي شخص آخر. . لقد كشف خالل املعركة األخرية عن افتقاده لربودة وهدوء أعصابه جتاه 

 يف خط النار .  ابجلنب ، وقد حدث هذا حقاً 

نك يف إ.  أبداً النوع ال حيتمل أن تتكرر وأ� مقتنع أبن واقعة من هذا  اختاذ اجراءات عنيفة جداً  إىلالفور  علىفبادرت  
جناز عمله بصورة رائعة .. وابملناسبة أذكر أنه حبق ، مع قدر كاف من الدماغ إل وعدوانياً  نشيطاً  شخص ابتون متلك قائداً 

 استطعنا أن نستخدمه يف مسرح أمريكي خالص للعمليات العسكرية.  إذا سيكون يف وضع أحسن جداً 

لذلك  بدو مفتقداً حني يحىت طالق. و اإل علىأما براديل ... فهو يف رأيي خري كل قادة احلرب الذين لقيتهم يف جيشنا      
 ... فهو يف احلقيقة واحد من أحسن القادة .  النشاط غري العادي الذي يتميز به ابتون يف أكثر الفرتات حرجاً 

 :1943ايلول  7بياتريس ،  إىلرسالة      

من الفكاهة وقد انقلب هذا   اآلنالقتال ال خيلو  ن ما تقولينه يل مبناسبة احلديث عن الطريقة اليت علمت هبا رجالنا فنّ إ     
رضاء كل الناس أمر إاحلقيقة أن ..كله ضدي ، ما دام يبدو للناظر أنين جعلت من اجليش السابع عصابة من شاريب الدماء

 ابلغ الصعوبة. 

الطريقة  علىنقاذ املظاهر إما يف الصحافة . كان جيب  وأخريًا أصبحت أعلم مل خنق نشاط اجليش السابع وعمله شيئاً      
 الشرقية ، رمبا كان ذلك ضرور�. 

 .ىالوال�ت املتحدة قبل أن يلتحق مبكانه يف بريطانيا العظم إىلجاء براديل ليودع ابتون وهو يف طريقه      

 



 

  

 ايلول.  7صحيفة ، ال     

حتفظ هبا لنفسي أمارشال . رمبا كان من الواجب أن اجلنرال  إىلعطيته بعض األفكار لينقلها أيننا حمادثة طويلة و جرت ب     
هذا ليس طرازي يف العمل . فكلما بكرت القيادة يف تطبيقها ، كان ذلك  لكنّ  فيد منها رحباً أو  شخصياً إليه بالغها إ وأتوىل

 جيشنا.  علىأعود ابخلري 

 يدمرين . أرجو أن يساعدين ، لكنين مل أطلب منه شيئا.  مارشال أو ىساعدين لدي ديل أنيف وسع برا     

مياين إب دائماً . جيب أن أحتفظ  اليوميف هذا  حساسي ابلسعادة . أما حاليت املعنوية فهي جيدة تقريباً إلقد ساندين      
 خرج نفسي من الورطة اليت أجدين فيها. العلم أنه جيب أن أفعل الكثري أل ابملستقبل ، مع

 ايلول. 8الصحيفة ،      

ال  اإليطالينيجند�. لنفرتض أن  ابعتباري نين حذر قليالً إ...  اإليطالينيمنذ قليل عن توقيع اهلدنة مع  اإلعالنمت      
اصطدمت هذه  فإذااهلدنة .  علىيريدون االستسالم ؟ ... كان من اخلطأ تبليغ القوات املسلحة بنبأ التوقيع  ال يستطيعون أو

 نو ) ، فالنتائج ميكن أن تكون خطرية . ري ( يف أثناء النزول يف سال حسناً  من أن تالقي استقباالً  القوات ببعض املقاومة بدالً 

  يليلة الثامن من أيلول ، يف الوقت الذ اإليطايلعن االستسالم  اإلعالن جرىحق . لقد  علىكان ابتون   أخرىمرة      
اجلنود عرب مكربات  على. فلم يكد هذا النبأ يعلن  سالرينوالرك تقرتب من أهدافها يف جون التابعة لك نزالكانت فيه قوات اإل

احملاوالت اليت قام هبا من االخنفاض والرتاخي يف نشاط املقاتلني رغم  أحدث ذلك نوعاً  حىت ظهر كل سفينة ،  علىالصوت 
ال  األملان، هم ، يف ضوء كل االحتماالت  الشواطئ علىقناع جنودهم ، أبن األعداء الذين سيقاتلو�م عند الفجر الضباط إل
 . اإليطاليون
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.  صقليةتقريره حول العمليات يف  إعداد علىابتون �اره كله يف العمل  ى، قض الشواطئ علىوبينما كان كالرك يهبط      
" لكنه ضروري ، وأرجو  ،كان حيارب يف أثناء ذلك   يال ريب أنه كان يفكر يف كالرك الذ."  وضجراً  ممالً  لقد كان " عمالً 

 ". يكون مفيداً أن 
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شباح اليت تركض يف هذا القصر، قصص األ عليك نفسي ألقصّ  كأنين طائر الدج وكنت أعدّ   استيقظت هذا الصباح مرحاً      
من األشياء اليت ما كان جيب أن أفعلها بينما مل  كواماً أاء فيها أنين فعلت حني تلقيت عند الساعة الثامنة والنصف، رسالة ج

فرحي ابحلياة مث مل تعد هناك أي  ىكان جيب أن أفعلها ، وابختصار ، أنين كنت أقل من ال شيء. واختف  أخرىأفعل أشياء 
 قصص لألشباح. 

مل حيدث هذا ، ال  فإذا. إيلّ ن أملي الوحيد هو أن تصرف عمليات كالرك األنظار عين وأن األضواء ال تعود موجهة إ     
 تقليم األشجار يف دار�..  علىيل غري أن آتيك ألساعدك  ىيبق

 حلبك ما يقابله عندي.  فإنّ كل حال   علىو  ..أخوف ما أخاف أنه مل يعد هناك من حيبين غريك أنت     

 احلرب.  ىا فقد أاثرت الشكوك حول الطريقة اليت عامل هبا أسر إليهأما الرسالة اليت أملح      

صرار إعن سابق  يمل تكن هناك محلة موجهة ضد إذاكتب يف صحيفته يقول : هناك فرتات مرت يب تساءلت فيها عما       
عي أبن أبناء عمومتنا نسان ربح معركته يف احلرب . غي يدّ إ إىله من الشذوذ أن يوجه االهتام فإنّ وترصد، ومهما يكن األمر 

 ". ت مونيت وسخرت منهيالربيطانيني األعزاء هم وراء هذا كله ألنين عرّ 

 . أبداً واثق من أن حسن طالعي مل يرتكين  فأ�؟ ومع ذلك   إيطاليا إىلاذا مل أرسل مل     

كما فشل فريدندال  يف تونس    إيطاليافشل كالرك يف  إذاوانتزاع النصر فيما  أمريكاهل يتم استدعاء ابتون لتدعيم هيبة      
 من قبل ؟ 

 أيلول .  17الصحيفة ،      



" يف الفيلق السادس لكنه يف عفاء "دولليإهنا وهو يف الطريق ، كالرك يريد يف ز�رته للجيش اخلامس ، توقف آيك      
س هلذا عني لوكا إذاعطائه الفيلق الثاين فيما إكيز، أو   إىلعطاء مكان دوللي إ علىمساعدة آيك .  حرضت آيك  إىلحاجة 

مستعد للخدمة حتت أمرة الشيطان من  فأ�تطوع لقيادة فيلق من اجليش حتت أوامر كالرك . أنين إاملركز. مث أضفت قائال : 
ء يوأنه ال يسعه أن يفعل ذلك . لقد ظننت ، حني علمت مبج جيداً نين وكالرك ال نتفاهم إأقاتل. أجابين آيك : أجل أن 
 هذه الفرصة مل تتح يل.  حمل كالرك . لكنّ  هنا، أنه من املمكن أن أحلّ  إىلايز�اور 

 . أبداً مل يقاتل  يانكلرتا الستالم جيش فيها ، رمبا حتت قيادة جاك ديفرز، هذا املقاتل الالمع الذ إىلجيب أن أذهب      

 :1943أيلول  17بياتريس ،  إىلرسالة      

يف  –ين سأخسره ، كما خسرت الباقني فإنّ هذا األمر ،  متّ  فإذاجوف كيز قيادة فيلق من اجليش ...  يتوىلمن املمكن أن      
 أن أتركه يذهب ..  أيضاً بل أن يف وسعي  –األقل  علىهذا الوقت 

 األشياء تنتظم يف اجليش اخلامس ، لوسيان ( تراسكوت ) وتروي ( ميدلتون ) كالمها هناك .      

 أيلول .  18الصحيفة ،      

ابجليش اخلامس ، ليحل يف مركز دوللي ، أفرتض أن كيز سيأخذ الفيلق وصلت أوامر منذ قليل . جيب أن يلتحق لوكاس      
 الثاين ، أ� سعيد. 

 :1943أيلول  19بياتريس ،  إىلرسالة      

 " بسبب ذهاب لوكاس كيز.  .. وحيد ، وحيد ، وحيد جداً س كأنين " حبار األغنية القدمي "أمس كنت أح     

 بعده.  هذا أمر عرض يل من قبل وبقيت حياً  املطلق ، لكنّ نين أقرتب من الصفر إ     

مارشال  علىكان   إذامنه أن مارشال سيقود عمليات نورماند� بنفسه.  مارشال ليشركه يف أفكاره، ظناً  إىلكتب أيز�اور       
 قيادة أحدمها. يتوىلأن ابتون جيب أن  يرىمريكيني فهو أأن يقود جيشني 
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انة، وتنقيل الوحدات ، مث يلية تكثيف للوسائل، للتموين، للصعم إىلكتب يقول : املعركة ، عند كثري من اجلنراالت ، ترتجم 
يفكرون يف اهلجوم فقط. هذا النوع من القادة هو دون ريب ضروري لتجنب الكوارث، لكن اجلرأة ، يف بعض الظروف تكون 

ال عن اهلجوم ما دام أنه قد بقي عنده كتيبة جديرة ابلتقدم ". إيتحدث  ال نه "إ.  عنه ، وهذه هي قوة ابتون غىن ال أمراً 
ذ إن أيز�اور إه يف الغذاء والذخرية مهما حدث. ه ميلك " بصرية فطرية " تسمح له بتأمني املؤونة لرجالفإنّ ذلك ،  علىوز�دة 

من قبل رئيس  حسناً  يوجه توجيهاً  يابتون الذ ر ، مقابل ذلك ، أبنّ يف كفاءاته لقيادة جمموعة من اجليوش، يقدّ  أبداً يشكك 
جنزه أقام به و  يالظهور ، ميكن أن يقوم بعمل هو من االمتياز والروعة كذلك الذ إىلحيسن استخدام صفاته دون أن يتأثر مبيله 

 يف صقلية. 

 :1943أيلول  21بياتريس ،  إىلرسالة      

. تناولنا الطعام معهما مرتني فتبني 1940روا هنا عام ضذين كانوا قد حجمموعتني من الفرنسيني ال علىتعرفت منذ قليل      
 يل أن فرنسييت اليت مل أمارسها منذ شهرين ، قد حتسنت. 

 أيلول .  21الصحيفة ،      

ال أطالب  فأ�له احلرب، إ ىما فعلته قد  أرض أية لياقة وما دام أنّ  إىلدون اللجوء  صقليةأدركت أنين قمت بواجيب يف      
 ابملزيد. 

  :1943أيلول  26فريدريك آير ،  إىلرسالة      

ألن هذه طريقة كأية طريقة  أيضاً سباب سياسية يف الغالب، و الكنائس الكاثوليكية أل على، أتردد  صقلية إىلمنذ وصويل      
 من بسعة صدره يف هذا امليدان. ؤ أ يله الذلتمجيد اإل أخرى

ما يقدمونه من اخلدمات الدينية اململة .. قلت هلم  على، دعوت كل الكهان غري الكاثوليك ، وملتهم  ىيف يوم مض     
. يتحدث عنه يطالت موعظته أكثر من عشر دقائق، مهما يكن املوضوع الذ إذاالوال�ت املتحدة فيما  إىلسأعيد كل واعظ 

 من احملتمل أن أتعرض بسبب ذلك للعنة احتاد الكنائس. 



لفظائع احلرب :  �م ال يبدون مدركني كثرياً إوأسرته.  إيطايلمنتزه مع صاحب مصرف  إىل، توجهت  اليومبعد ظهر هذا      
ذ من السهل إجانب أمهما  إىلتان اننسأن تظهر هااتن اإل أبداً كيلو .. ال جيب   150ما األم فتزن أ ..مجيلتان جداً الفتااتن 

 ا. إليهأ�ما يف طريقهما  يرىأن  جداً 

وبعد  حاط به يف جو من األحالم ، وال سيما حينما أتذكر أنين �ائياً أ يحساسي ابالحرتام الذإوآخر جيعلين بني وقت      
 هاملتون.  إىلدراجيت من غرين ميدوز  على فرتة غري طويلة سأتنزه وحيداً 

الذروة فقد بلغتها حني ين حني أخرج ترعد صفارات الدراجني من اجلنود ، وتلحق يب سيارات مدرعة ، أما فإنّ  اآلنأما     
اخلط غري ملغوم ،  قطار آخر مهمته التأكد من أنّ  قطاريخط خاص ، وأمام  على خاصاً  قطاراً   -ىيف يوم مض -ركبت

 وخلفي قطار اثلث حلماية مؤخريت. 

سيبدو  ير الذوالقناعة. وابلقد ىحساس بعض اجلنراالت ابلرضإ معىن اآلنوقد أصبحت أدرك  حقاً  مسلياً  كان هذا شيئاً       
 أنين ال أتعرض ألي خطر.  أرىللغرابة ،  يل هذا كله مثرياً 

 أيلول. 29الصحيفة ،      

آيك امسي الستالم قيادة جيش يف انكلرتا . هذا شيء كنت أعرفه وأ� ال أدري كيف ميكن أن يفعل غري ذلك.  ىأعط     
 نه ال يتقدم بسرعة يف الوقت احلاضر. إ،  األوىللقد جنحت ثالث مرات بعد كل شيء. ما يزال كالرك عند جتربته 

من أجل ذلك . قال  لبطل احلقيقي هلذه احلرب. رمبا ال حيبونين كثرياً حياولون أن جيعلوا من مونيت ا اإلنكليزيزعم بوتشر أن      
ة يل أستطيع أن ". ابلنسبمونيت لو تركناه يتصرف كما يشاء جورج من احليوية والقوة حبيث يسلخنكليزي للمنتنرو أن "إجنرال 

 " يف أي وقت. آخذ حقي من هذا "احلرع

 تشرين أول. 6الصحيفة ،      

نسان خيدم حتت أوامر كالرك هو إاين . لقد أمرضين سفره إذ أن أي مع قيادة الفيلق الث  إيطاليا إىلذهب كري  اليومهذا      
 هو املنتصر .  دائماً اجليش السابع وأبن يعد نفسه حبيث يكون  إىل أبداً ح يف خطر دائم . قلت له أال يلمّ 

 أن يصيب كالرك شيء ما ... أمتىن     
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 الفصل الثامن عشـر

 حيث يستأنف الكالم عن الصفعــات

...................................................... 

من األ�م. كثريون من الناس   السطح يوماً  إىل ستعود حتماً  –رغم خنقها من قبل الصحافة  –ال ريب أن قصة الصفعات      
صورة خرب ملتقط  علىابتون ،  إىلعنها. وقد وصلت أول إشارة، معلنة عن كارثة،  الوقائع أو مسعوا كالماً  على كانوا شهوداً 

احلليفة العامة أن يكون ايز�اور قد وّبخ ابتون  ة. ففي تصريح للصحافة كذبت القيادان كودم  إليهبواسطة الراديو ، محله 
 فه. وعنّ 

 ..أخرىمث تتابعت أنباء      

أنين كنت أترقب  علىأ�.  يمن التصرحيات املوجهة ضد يف الظاهر أن درو بريسون يف واشنطن قد أصدر عدداً  ا" بد     
جدين معه أ يأن أعرتف ابلوقائع منذ البداية ابلقدر الذ إيلّ نه كان من األفضل ابلنسبة أب من هذا القبيل ، ما أزال مقتنعاً  شيئاً 

 حق فيما فعلت" .  علىأبنين كنت  مقتنعاً 

يف البحر  ل ز�رة ملسرح العمليات العسكريةكلها خال  ةامليدان العام . كان بريسون قد عرف القص إىلهكذا جاء املوضوع      
ذاعته ضجة واسعة يف الوال�ت املتحدة ، فتناولتها الصحف، وكانت صيحة إتوسط ورواها عرب األثري.  أحدثت األبيض امل

 غضب عامة يف كل البالد. 

قالة اجلنرال ابتون. وقد صرح أحدهم وخ أو يف جملس النواب للمطالبة إبليهم يف جملس الشيممث إىلكثريون هم الذين كتبوا       
 أن ابتون يسبب له الغليان يف دمه. 

ا يف هذه األقاويل من احلقيقة. هل صحيح أن ابتون غرانت السيد ستمسون وزير احلرب عمّ سأل ممثل اند�� ، روبرت.أ.     
ر ممثل نسان يف مركزه؟ وقد قدّ واستخدم جتاههم عبارات ال تليق إبمعدودين  رب جنوداً نفسه، وض علىقد فقد السيطرة 



جلنة الشؤون العسكرية ملصلحة األسر كما هو ملصلحة  إىلالشعب ضرورة أن يوضع تقرير مفصل حول املوضوع كله ويوجه 
 القوات املسلحة. 

 حول هذا املوضوع.  تقريراً  إليه وفورا طلب ستمسون من ايز�اور أن يرسل      

قام  يتشرين الثاين بطريقة واضحة وحمددة. قال : كان ابتون هو العنصر األهم يف اهلجوم الذ 24أجاب هذا األخري يف      
رفضه املطلق  علىقد ترتب يف األساس  صقليةن اال�يار السريع ملقاومة العدو يف إمسينا.  إىلبه اجليش السابع من جيال 

صبح بذلك " عدمي الرمحة أسيه فو مع نفسه كما هو مع أي شخص آخر من مرؤ  أتجيل. كان شديداً  ال أدىنأتخر، و  ألدىن
 تقريبا يف عالقاته مع األفراد ". 

تسميته ابسم " كآبة  علىيشكون من أعصاهبم أو ما اتفق  ىاعرتف ايز�اور ، أن ابتون قد وجد نفسه مرتني أمام مرض     
وعامل الرجال بطريقة  ةنفسه بصورة مؤقت علىيف املستشفيات . ويف هاتني املرتني فقد سلطانه  ىرته للجرحاملعركة " يف أثناء ز�

 االعتذار عنها.  إىلال سبيل 

تقرير طيب تبعته تصرحيات لثالثة صحافيني معروفني، طالب ابتون بتقدمي  علىعه ما علم ايز�اور ابألمر بعد اطالوعند     
 إىل ذا تكرر احلادث. وأمره ابالعتذار فوراً إمن مركزه فيما  ىابنزعاجه الشديد" وحذره من أنه سيعففه "تفسري للموقف، وعرّ 

 . ةكافية مرضي  اإلجراءاتذه جمموعة جيشه، مع احتفاظه حبقه يف عزله إذا مل تكن ه إىل أيضاً أصحاب العالقة و 

ند عواطف اجل إىلليتعرف  قبل أن يذهب هو شخصياً  صقليةكما أن ايز�اور قد أرسل ضابطني برتبة جنرال للتحقيق يف       
 كانت هذه الوقائع قد أحدثت نتائج خطرية حبيث يعترب عزل ابتون ضرور�ً إذا  يف معرفة ما  ةجتاه ابتون. وقد تلخصت املعضل

 جراءات أقل خطورة. إأو ميكن االكتفاء ابختاذ قيمة ال تقدر بثمن "،  يمما سيحدث خسارة " كقائد هجوم ذ

وقد اقر  إليهواعتذر ابتون فقبلت اعتذاراته . وكان ايز�اور قد �قش املعضلة مع الصحافيني الثالثة الذين نقلوا نبأ احلادث      
 كافية، يف ضوء الظروف القائمة.   اليت اختذت كانت اإلجراءاتهؤالء أبن 

ذا كانت عند الرجال كراهية حنو ابتون. إمفتشه العام ليعلم ما  صقلية إىل فانتدبايز�اور مل يطمئن بعد،  فإنّ ومع ذلك      
 وأن السوء مل يكن كبريا.  رائعاً  فجاء يف تقريره أن هؤالء الرجال يقررون أبن اجلنرال قد أجنز عمالً 
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ابتون يف  أنّ  إىلالدفاع عنه يشري  إىلموقف ابتون يف احلالتني أمر ال سبيل  أبنّ فيه ايز�اور  يرى يوقت نفسه الذففي ال     
أبن  اليت اختذها ألنه كان مقتنعاً  اإلجراءات علىهذه األسباب ، اقتصر  لوف من احلاالت قد ساند رجاله وشجعهم. لكلّ أ

عنها عند قائد  ال يستغين واحليوية والوالء الصادق أموراً  لوب يف أي هجوم تكون فيه الشجاعةاجلنرال ابتون هو الشخص املط
 اجليش. 

يف هذه الظروف قد تصرفت مبا يتفق مع اجلهد  العليااليت رأت أن القيادة  ةاألمريكيمث يعرب عن شكره ملمثلي الصحافة      
 احلريب ومصاحل املعركة. 

أنه قد اختذ  يرىايز�اور  فإنّ تستوجب العقوبة "  ةأن ابتون قد تصرف " بطريقة ذميم كان صحيحاً   إذاوابختصار،      
ابتون يف كل  أنّ  إىلذلك ، أن نشري  إىل ابإلضافة. ومن املناسب اليومالضرورية  يف وقتها مث مل يغري رأيه منذ ذلك  اإلجراءات

 يظهر فيها بني جنوده كان يواجه بتحية تتمثل يف التصفيق احلار واهلتاف الشديد.  ةمر 

 1500ن م قد تلقوا قريباً  ةولون اآلخرون يف السلطه التنفيذييف منتصف كانون األول ، كان الرئيس وستمسون واملسؤ      
قد ساندته يف  ةشبصورة مده عاليةلكن نسبة قوية  ..قاسياً  ها عدد غري قليل أصدر ضده حكماً بين رسالة متعلقة بقضية ابتون

 دركت ردود الفعل عنده وطالبت برتفيعه. أتصرفه ، و 

 تشرين الثاين.  24الصحيفة ،      

عن  ةتصرحيات صادر  إىلان مصري اجلنرال املنتصر الوحيد يف هذه احلرب يستند ك  إذا ةها حنن أوال قد بدأ� بداية سيئ     
 ةأبن هللا سيخرجين من هذه الورط ً متاماً صحايف فاقد لرصيده كهذا املدعو درو بريسون. أكيد أن القلق قد ساورين لكنين مقتنع 

 مل أنته .  فأ�.. 

 :1943تشرين الثاين  24ايز�اور ، من  رسالة     

رموز هذه الرسالة انقلها  املسؤول عن الرتميز حينما تفكّ  إىلاجلنرال ابتون ، خاص ابجلنرال ابتون (  إىل علىمن القائد األ     
الفيض من املقاالت املتعلقة ابألحداث ما يزال يتعاقب ابستمرار يف  نّ إأحد سواه ) :  إىلاجلنرال ابتون ال  إىل شخصياً 

الصحافيني املوجودين هنا قد أرسلوا بصورة  ذلك ألنّ ، أن العاصفه ستهدأ  رأيي. يف  اليومصحف واشنطن الصادرة يف هذا 
صرار لإل  هذه االثناء أجدين مضطراً اليت اختذهتا. ويف إلجراءاتبتصريف جتاهك واب ةمبا يف ذلك اخلاص حمددة جداً  تقاريرعامة 



 فإذاال ترتك لزمام انفعالك أن يفلت .. أ علىضرورة أن تتصرف يف ضوء معرفة اتمة ابألسباب واحلرص بعناية  علىمن جديد 
ذلك ،  إىل ابإلضافة، أرىين إة اتمة. و بصراح جرى أسئلتها، قف عند الوقائع واذكر ما إليكحدث أن الصحافة قد وجهت 

مرتك من أجل أن يستبينوا أبنفسهم إأو أكثر من الوحدات العاملة حتت أنه ال ضرر من دعوة هؤالء الصحافيني لز�رة وحدة 
 الوضع املعنوي عند جنودك. 

 أنه ال جيب أن تصدر تصرحيات رمسية يف الوقت احلاضر. أرىويف مقابل ذلك ،      

 تشرين الثاين.  25ايز�اور ،  إىلبرقية  

 ماتك. يعليؤسفين ما أسببه لك من االزعاج ، سأعمل بت     

 تشرين الثاين. 25الصحيفة ، 

 عرب عن شكري. أ مل فإينّ ألي من الناس ،  عرفاينفيم جيب أن يكون  أرىنين ال إهو يوم "الشكر"  اليوم     

له . ومهما  بسبب الدعاية املفتعلة حول حادث اتفه ال معىنان مسرول مغضبا "من حوله . وك ةألف أصدقاء ابتون كتل     
حياولون  رجاالً  " ومسرول يعلم ماذا تعين رؤية قوات يتفتت مجعها ألنّ  إليكه موجّ  أثر حتدّ  علىواثق من أنه كان  فأ�فعلت ، 

 " يف املستشفيات. التدلل إىلف سعيا "اخلل إىل فشيئاً  التسلل شيئاً 

م مصري املعركة هم إليهن الذين يستند إم يالقون التشجيع .. فإ�ّ  اليومم الرصاص ، أما عليهكان يطلق   ى" فيما مض     
ت احلاضر، أكثر من رجال يقاتلون ، لقد جنحت ، يف الوق علىأي درجة تكون صعوبة احلصول  إىلوحدهم الذين يعلمون 

 ".  التاريخلك مكانك من  أنّ  علىالبالد لو مل تكن هناك لتقود الرجال ..  على ة�ا ستكون كارثة حمققإأي شخص آخر.. 

الرجل  إىلنه قد عّرض بعمله. وهنا مل يعد ابتون للكتابة أغري هذا الرأي و  علىبريشنغ  أراد سوء الطالع أن يعلم ابتون أبنّ      
 أحس به.  يأثر اجلرح العميق الذ علىعجب به من قبل ، أطاملا  يالذ

 :1943تشرين الثاين  25بياتريس ،  إىل رسالة     

 . ةأبن مهميت أبعد من أن تكون منجز  كثرأ، وأ� واثق أكثر ف، أنين أبعد من أن أكون منتهياً أعتقد ، شخصياً      
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 أحبك .  ..نين أكره درو بريسون هذاإ     

نها لفتت �ا مل تبحث عن أي عذر لزوجها لكّ إس ابتون يف صحيفة واشنطن بوست . بياترية نشرت تصرحيات للسيد     
أبعد حدود احلزم والصالبة "  وأنه رجل يقاتل " حبمية من أجل  إىلرجل الكمال أن البالد حتاول أن تدرك أبنه " إىلاألنظار 

العدد الكبري من جنوده  ىبعمق ، وبعد أن رأ حساساً  بالده " مل يكن يطلب من جنوده " ما هو عنه ينجوه " كان رجالً 
 . املستشفىة أسرّ  على املصابني  جبراحات رهيبة ، سببت له صدمة شديدة ، رؤيته هلؤالء الرجال األصحاء يف الظاهر جالسني

 –وجته " اعرتافات حقيقية " يف الوقت نفسه مقالة حول اجلنرال ابتون موردة عبارة لز  ةويف مصادفة غريبة ، نشرت جمل     
من الضجيج لكنه يف احلقيقة لطيف ورقيق  نه حيدث كثرياً إجاء فيها ما معناه "  –حلوادث نباء اأصدرت عنها قبل أن تبلغها 

 إذااال  ن يعترب جبا�ً أ" أن كل رجل يزعم أنه ال خياف مواجهة النريان هو كاذب أو أبله . لكنه ال جيب  يرىكان .."  جداً 
 ". عليه ترك اخلوف يتسلط 

 :1943ل بياتريس ، أول كانون األو  إىلرسالة      

 ذلك ألنين مل أكن أشعر بطبيعيت االجتماعية .  ةمل أكتب يف هذه األ�م األخري      

 فأ�ومهما يكن األمر ،  ..اآلن حىت ن أكثر ما جيرحين هو أن وجهة نظري حول املوضوع مل توضع موضع االعتبار إ     
 ال أفعل شيئا. أتنع أبن خري ما جيب أن أفعله هو مق

 

 

 

 

 

 



 الفصل التاسع عشـر

 االنتظار غري احملتـمل

.............................................. 

 

، روزفلت وتشرشل ، قد ستالنيكان قادة احللفاء يف أثناء املباحثات اليت أجروها يف تشرين الثاين يف القاهرة وطهران وهم       
يف ظلها. وكان ابتون قد أحاط  أملانيا علىاهلجوم النهائي  يعدد من النقاط وعينوا الشروط والظروف اليت سيجر  علىاتفقوا 
القرارات اليت سترتتب عنها ميكن  الرجاء يف أنّ  علىرفيع فاقتصر  مستوى علىحماداثت قد جرت  أبنّ  -بصورة غامضة- علماً 

 أمر القيام به.  إليه دور جديد يوكل  إىلأن ترتجم 

 علىأ مسي قائداً  يوأن ايز�اور الذ ،ركان اجليشمارشال ابق يف واشنطن كرئيس أل كانون األول أنّ   7هذا وقد علم يف      
 يقود القوات الربيطانية يف الشرق األوسط، قد حلّ  يانكلرتا. وأن السري هنري ميتالند ويلسون الذ إىللقوات احللفاء قد رحل 
 حمله يف مدينة اجلزائر. 

ما عن نيات  شيئاً  األملانليخدع  مع تسعة أعضاء من هيئة أركانه 1944كانون الثاين   12القاهرة يف  إىلاجته ابتون      
 وجده هناك.  يويلسون الذ يفأقام لد  .يف رؤية مصر واألرض املقدسة. ألنه كان راغباً  أيضاً و  ..احللفاء ومقاصدهم

وهو  جيداً صاحل دون ريب. تفامهت معه  يلكنه جند ةلبالدلضخامة ، يف وجهه قليل من اا إىل" .. كان طويال، أقرب      
ركان اجليش عن تدمري مونيت أثنينا اجلنرال ويلسون، مل ينقطع است إذاسندر. إليكمما ميلكه مونيت أو  نشاط أكثر كثرياً الميلك من 

دالء مبثل هذا عن اإل رأيهم فيه ، وال فائدة من القول أبنين قد امتنعت حريصاً  علىوحماولة استدراجي لالعرتاف أبنين 
 االعرتاف . يبدو أن الضباط العاملني يف اجليش الربيطاين ال حيبون مونتغمري. 

الصقلي  مستوىهو دون  مستوىن الفالح املصري يقف يف إقيقة للتقزز .. ة " مثرية يف احلوجد ابتون أن القاهرة مدين     
 القدس حيث أعجب أبسوار املدينة.  إىل". مث رحل درجة يف اجلنس البشري ذلك الوقت أنه ميثل أدىن حىت كنت أظنه   يالذ
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ضابط من ضباط القيادة الربيطانية يف  500مام أ اليابسة إىلحماضرة عن عمليات النزول  ألقىالقاهرة  إىلوبعد عودته      
 أن احملاضرة قد جنحت.  ىالشرق األوسط ، فرأ

 الربيطانيون ".  عليه ملا تعود  " إذ أ�م قد صفقوا يل ، خالفاً      

 أما لقاؤه مع اجلنرال أندرز فقد أثر يف نفسه .      

ودون بني  جيش أملاين وجيش روسي  رجاله موج نّ " أي رجل هذا .. لقد جرح سبع مرات .. قال يل وهو يضحك لو أ     
 فريقني هو أشد رغبة يف مقاتلته . " اللوجد صعوبة يف معرفة أي من 

 :1943كانون األول   21بياتريس ،  إىلرسالة      

 . اآلنمنذ  ىهذا كله قد ذهب وانقض يف الفرتات األخرية ، لقد اضطررت لتناول حبوب للنوم ، لكنّ  جداً  مل أكن سعيداً      

 . اآلن حىت هذا كله كان جتربة جيدة لصاحلي وأ� كجنرال أحسن ما أكون      

 كانون األول.   24الصحيفة ،      

 .  الياابنجلبهة  اختياري علىآخر يف أورواب ، وبعد ذلك سيكونون مرغمني  ارجو أال تنتهي احلرب قبل أن أفعل شيئاً      

  :1943كانون األول   24بياتريس ،  إىلرسالة      

 االخر.  إىلالتأكيد يف حاجة  علىأكلت أحدمها ، فسأكون  فإذامرفقة بقالبني من الكاتو،  إيلّ أرسل الكاردينال تربيكاته      

 من القضية السابقة.  بدأت األشياء تتحدد والقضية القادمة حيتمل أن تكون أهم كثرياً      

 كانون األول.   27الصحيفة ،      

 دعوت هللا أن يذهب آيك ويصطحب معه مسث . فالقيادة يف جهنم خري من اخلدمة يف السماء.     

 

  



 :1943كانون األول   27ايز�اور ،  إىلرسالة      

عنها من قبل الراديو يف هذا الصباح. ولو علمت ابألمر قبل ذلك  اإلعالنساعة  حىت كنت أجهل كل شيء عن ذهابك       
 مدينة اجلزائر لتحيتك شخصيا.  إىللسرين التوجه 

من  إيلّ سديته أالعميق بكل ما  وعرفاينال حد له ،  يعجايب الكبري بشخصك ، ووالئي جتاهك الذإأرجو أن تقدر      
. ذا الوالء هو خصوصية كبار الرجالن مثل هإال يتزعزع حنو شخصي ..  يخالصك الذإب أيضاً و  ، صاحل األعمال وغمرتين به

 حد بعيد... إىلسهولة  الصدق يف مواالة املرؤوسني فهو أقلّ  ايف والئه حنو رؤسائه ، أم صادقاً  اإلنسانمن السهولة أن يكون 

مسؤولية ما سيكون أكرب مسرح للعمليات  إليكأن نفتقدك هنا كما أسعد� يف الوقت نفسه أن توكل  مجيعاً أحزننا      
 العسكرية. 

مدينة اجلزائر . حيتمل أن �خذ كالرك قيادة اجليش  إىلتوجه ياتفاق اتم. ديفرز س علىأن ايز�اور ومارشال  اآلنيبدو      
عنه قبل أن �خذ  عملية أوفر لورد سيكون هودجز يف البداية بطانة لرباديل وبديالً السابع ويرتك اخلامس للوكاس . فيما يتعلق ب

 رأسه جمموعة من اجليوش . أما ابتون فيأخذ ، بدوره ، جيش املتابعة.  علىمكان هذا األخري حني يوضع 

 . اآلن حىت هذا كله مل يكن قد تقرر بصفة �ائية. فما تزال معضالت قيادية كثرية تفرض نفسها  فإنّ ومع ذلك      

  :1943كانون األول   29ستمسون ،  إىلرسالة      

 أيضاً ابألمل . و  ىتقو  اإلنسانن روح إتزيده النريان صالبة ،  يشأين شأن الفوالذ الذ من الطبيعي أنين أتملت كثريا .. لكنّ      
 . أبداً بعض ما فعلت  إىلفقد تعلمت أشياء كثرية .. ولن أعود 

  :1943كانون األول   29بياتريس ،  إىلرسالة      

 اجملد يف احلرب.  يرى يأنين الوحيد الذ جيداً أعتقد      

 حني أكون مع الرجال . فهذا هو رمزي .  دائماً نين أعتمر خبوذيت إ     
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 كانون األول .   31الصحيفة ،      

 ، معارك أكرب وأحسن ... 1944أنتظر لعام      

اجلزيرة طاروا فوق ميادين  إىللورد غورت يرافقه كودمان وستيلر . ويف طريقهم  اريشالبدعوة من امل ةمالط إىلتوجه ابتون      
م " مئات من الذكر�ت كلها مظفرة " . مل يبق أي أثر للمعارك ، كل شيء قد عليهفاستحوذت  القتال القدمية يف تونس

 ، اخليام ، الدابابت واملدافع.  ىاختف

 كانون الثاين.   5الصحيفة ،      

 ال ابلنذر الثالث. إمل حيتفظوا  كان فرسان مالطة قد نذروا ثالثة نذور ، الفقر ، والعفة ، والطاعة ، لكنهم      

 :1944كانون الثاين   11بياتريس ،  إىلرسالة      

 . عليه  ةلقاء نظر برج خرب إل إىلصعدت مع جوف كيز ومرافقه العسكري كودمان      

كانت تسقط فيه دفعة من أربع   ييف الوقت الذ متاماً الطريق  إىل، توقفت اللتقاط صورة قبل االرتداد  ةيف أثناء العود     
ن �خر أما القنبلتان األ .اللتقاط الصورة أتوقفالطريق اليت يفرتض أن نكون فيها لو مل  علىقنابل أملانية. اثنتان منهما سقطتا 

 تركناه قبل قليل .  يالتحديد  يف املكان الذ علىفقد سقطتا 

 ةشكل قنطر  علىبعد مخسة وعشرين سم من قدمي سقطت شظية  علىخوذته و  على ةكودمان قطعة من صخر   ىتلق     
 ستينية لكنها فيما يبدو فقدت كل قوة هلا من الناحية العلمية. 

أكثر من  علىأي قنبلة من هذه القنابل األربع مل تسقط  أنّ  ذإجيب أن أكون يف عداد األموات من الناحية املنطقية ،      
 ، لكنين مل أمت ، بل مل أجرح . لقد أعطتين هذه احلادثة ثقة كبرية بنفسي.  عشرة أمتار مين

 :1944كانون الثاين   12بياتريس ،  إىلرسالة      

 يحسنا . عند ن أن األمور تسري سرياً يأخر ، لكنين علمت من قبل تون هاندي و  متاماً وضعي يف الوقت احلاضر غامض      
سيقود جمموعة من اجليوش . لقد واجهت ما هو أسوأ من  ينين سأجد نفسي حتت أوامر عمر ( براديل ) الذانطباع خاص أب



أي درجة قد منحتين الراحة والعزاء حادثة  إىلالتحقيق أنك ال تستطيعني أن تتصوري  علىذلك مث أنين سأكون املنتصر 
 . إيلّ أعلم أ�م يف حاجة  فأ�القنابل األربع أمس . 

  ..معرفة ما سأفعله إىل ال بد أن أنتهي يوماً      

 كانون الثاين   18الصحيفة ،      

نه مسع مساء أمس يف الراديو هذا الصباح . قال يل الرقيب ميكس بعد تناول طعام الصباح أ حسناً  كل شيء يسري سرياً       
نكلرتا . فاستنتجت من هذا أنه سيقود جمموعة اجليوش يف ا ةاألمريكيللقوات الربية  علىأ نبأ يقول أن براديل قد مسي قائداً 

أنين واجهت  على ،هذا  املركز . هذه ابلنسبة يل خيبة جدية على. كنت فكرت أنه سيكون يل حظ احلصول  ةاألمريكي
هذه املرة كيف سيكون هذا  يف أرىغريها وقد حتولت كلها لصاحلي يف كل وقت، هذا مع العلم أنين ال  أخرىخيبات 
 . التحول

يف قفصه ، يف الوقت نسان عادي جدا . وعندما كان يقود يف حصن بيننغ ، مل ينجح يف حتقيق االنضباط . و إبراديل      
 صقليةفر�نه .. فرفضت . أما يف  إىلقرتح أن يتنقل مبركز قيادة الفيلق اسيجتاحون جناحنا األمين ،  األملان بدا فيه أنّ  يالذ

صدار إ علىرغمت أف ،ميين" ملاين حمتمل شرقي " تر أ إنزالمن  خوفاً تقرتب من سيغالو أوقف تقدمها  45وبينما كانت الفرقة 
الثانية عند الشرق  نزالفقد حاول أن يوقف عملية اإل أيضاً جبنه قد أفقد� مدة يوم . و  ابستئناف التقدم وقلت له أنّ إليه األمر 

من رأس أورالنددو ألنه وجدها خطرة غري مأمونة . فاضطررت ألن أقول له استعدادي لتحمل مسؤولية النتائج فيما لو انتهت 
املقررة  نزاللغي عملية اإلأطلب مين أن  نه سيجين كل الرصيد الناتج عنها يف حال النجاح . واخرياً أاالخفاق ، و  إىلالعملية 

 17 إىل 16طالق النريان عن طريق اخلطأ ، فعل ذلك خالل الليلة من إمن أن تتبادل قواتنا  من مالزو خوفاً  عند الشرق
 . آب

، ابرزاً  من الصفات اليت جيب أن ميلكها كل جنرال . فهو حيمل نظارات ، وميلك فكاً  ومن جانب آخر ميلك براديل عدداً      
رجل صادق الوالء ،  أيضاً سه رفيق رئيس األركان " مارشال "  يف الصيد. وهو وبصوت عميق وهو يف الوقت نف يتكلم قليالً 

 عتربه كواحد من أحسن جنراالتنا . أ فأ�
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بييت . لكنين لن أقوهلا  إىل عائد فإينّ الشيطان،  إىلأن أقول هلم : اذهبوا  إىلهذا كله حمسوب بدقة الستدراجي  فرتض أنّ أ     
 بقدري .  ، فما أزال مؤمناً  أبداً 

األقل ، كل البلبلة يف كل الرتتيبات اليت  علىبصورة مؤقته ،ابتون أية وسيلة ملعرفة أن ديفرز قد أحدث  يمل تكن لد     
وأن �خذ  ،رأس اجليش اخلامس علىكالرك   ىالقيادي . كان قد طلب يف الواقع أن يبق املستوى علىاختذت قبل قليل 

 جز أو ميدلتون ، اجليش السابع من أجل انفيل. مسبسون ، هود

 رأس اجليش السابع للقيام بعمليات النزول جنويب فرنسا.  علىوهنا سأل مارشال ايز�اور عن  رأيه يف االحتفاظ بباتون      

رأس  علىكالرك   يسندر وديفرز يف أن يبقإليكرغب  فإذاكانون الثاين أبن االقرتاح منطقي ،   18اعرتف ايز�اور يف      
ن نفوذه ، والعالقات الطيبة إمن يعجد عملية انفيل ويقودها .  أن ابتون هو خري أرىاجليش اخلامس ، يف هذه الظروف ، 

 إىلاختيار هذا احلل . ومن جانب آخر مييل ايز�اور  إىلاليت يتمتع هبا مع الفرنسيني ، وحضوره يف امليدان ، كل ذلك يدفع 
صومة حبيث أن اخل جند�ن جيدان جداً مع العلم أن الرجلني كليهما " أبداً ديفرز وابتون نقاط مشرتكة تصور أنه ليس بني 

 جناز مهمتهما ". إبينهما ال بد وأن تدخل يف 

لقيادته. كان يريد أن حيتفظ لعملية اوفر لورد أبحسن قائد للجيش  الواقع أن ايز�اور كان يبذل وسعه ليكون ابتون اتبعاً      
 ألكثر جتربة. وا

 مبدينة اجلزائر .  اباللتحاق ابنكلرتا مروراً  برقياً  أمراً  ىكانون الثاين . فتلق  22وأخريا ، حتدد وضع ابتون يف      

كل هذا الوقت الطويل الختاذ قرارهم وملاذا   إىل" حينما أفكر يف هذا األمر ، يبدو يل كله منطقيا ، لكن .. ملاذا احتاجوا      
 ابلنسبه هلم كما ابلنسبة يل ".  أصعب كثرياً  اآلنأخذوا مين كل أركاين ؟ كل شيء هو 

 . 1944كانون الثاين   23بياتريس ،  إىلرسالة      

أحب أن  .�ا املرة الرابعة اليت حيدث يل فيها هذا األمر منذ غادرت الوال�ت املتحدةإفراغ مكتيب ، إهيت قبل قليل من نتا     
ؤية ايفريت ورمبا اللتقاط هو أنين ذاهب صباح غد لر  حالياً كل ما أعرفه   .قدر أكرب من املعلومات حول ما سأفعله علىأحصل 
 . اإليضاحاتبعض 



 جنرال . نسأل هللا احلماية .  –ليوتنان  اآلنابملناسبة أخربك أن بيدل مسث أصبح      

 شيئاً  أرىال أمتثيل دور النعامة،  علىأكثر مما سببه يل . اقتصرت  الضيقأ� متأكد من أن هذا احلادث قد سبب لك من      
 كري . ف، لكن هذا مل مينعين من الت وال أمسع شيئاً 

 كانون الثاين  25الصحيفة ،      

 دارة اتيلر املخصصة من إىلمراكش ، ذهبت  إىل.. وصلت  54طائرة س  على 12غادرت مدينة اجلزائر عند الساعة      
 قبل سالح الطريان لألجانب العابرين. 

 . 54طائرة س  علىبرستويك ( أيقوسيا ) أقلعت عتد منتصف الليل ابجتاه      

صربه لن يكون يف ظروف مبثل  ابلصرب فيما بعد، لكنّ  ىأن يتحل عليه االنتظار غري احملتمل . ال ريب أن  ىهكذا انته     
لكنه  أخرىوصعوابت  الرضى. كانت تنتظره حاالت من  ةيقوم به ، ووظيفة معين ، ودوراً له مركزاً  هذه الصعوبة ما دام أنّ 

جناز ما إ إىلنه يف الطريق أ –معها  مقتنعاً  –له حنو أعظم جناحاته وقد كان  ةذ ذلك الوقت يف مسرية أكرب مغامر من ىانضو 
 ر له. قدّ 
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 البــاب الرابــع

 

 انكــلتـرا

 
� من بينهم.أكنت كما يظن الناس ، و   إذاا أتساءل يف بعض األوقات عمّ   

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل العشــرون

 اجليـش الثالث

.......................................... 

 

 لندن.  إىل هبط ابتون يف برستويك من أيقوسيا صباح السادس والعشرين من كانون الثاين وتوجه فوراً 

 كانون الثاين.  26الصحيفة ،      

مكتب آيك وهناك علمت أنين سأقود اجليش الثالث. هذا اجليش ال حيوي غري احملدثني من اجلنود وقد  إىلمت نفسي قدّ      
 ولكنه خري من ال شيء.  -حد بعيد إىلوهو أمر يفتقد الكمال  –وضعنا كقوة مساندة للجيش األول الذي يقوده براديل 

 آيك عند طعام الغداء، كان هناك كاي ، بوتشر ، ومرافق عسكري بريطاين ، وامرأة برتبة كابنت. كان آيك  احتفظ يب     
 كما هو الشأن يف كل مرة يكون فيها كاي حاضرا.   –كريها 

 أ� أن ألعب دوري.  يّ علأخرياً أصبح يل جيش و      

رون اليت جرت يل منذ دخويل يف اجليش . وقد جنحت يف كل مرة ، والواقع أن نقليت األخرية هذه هي النقلة السابعة والعش     
 أما هذه األخرية فيجب أن تكون أعظمها شأ�. 

كان ابتون ينطلق يف احلقيقة من الصفر. وكانت قيادة اجليش الثالث تستعد ملغادرة الوال�ت املتحدة ابجتاه انكلرتا . وكان        
العمل كبديل عن  عليهجنرال ، وقد كان  –رتبة ليوتنان  إىلمؤقته ابنتظار ترفيعه  زمام األمر بصورة يتوىلكورتين هودجز 

 أن يرتك اجليش الثالث لباتون .  ..براديل

ختطيط هيئة األركان، توجيه الوحدات امللحقة  علىشراف قيادة واإلقامة الإ أما هذا األخري فقد قدر له أن يعمل الكثري ، 
والسهر  –ة النظام التمويين يعلاملطلوب من الكفاءة، التأكد من فا املستوى علىقادة هذه الوحدات  جبيشه، التحقق من أنّ 

 متابعة سلسلة من األشياء الكبرية والصغرية.  على
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البناء العام هلذه العملية قد أصبح واضح احلدود.  فإنّ  حمددة ، ولئن كانت التفصيالت الدقيقة يف عملية أوفر لورد غري     
 العلياللقوات احلليفة ويقود جمموعة القوات اجلوية والربية والبحرية بواسطة القيادة العامة  العليافأيز�اور ميارس مسؤولية القيادة 

مونتغمري  يتوىلمسث ميارس رائسة هيئة األركان . و للحمالت العسكرية احلليفة . أما تيدر فهو مساعده املباشر، بينما بيدل 
 يمن اجليش الربيطاين الثاين الذ قوات الربية ( ابنتظار وصول ايز�اور ) ، يتبعه كلّ الموعة اجليوش الواحدة والعشرين و قيادة جم

 يف نورماند� جنباً  نزالاألول بقيادة براديل ، ومها اجليشان اللذان خطط هلما القيام بعملية اإل األمريكييقوده دمبسي واجليش 
قوات جديدة ، يلتحق هبما  إرسالاتساع عريض بصورة كافية حبيث ميكن  يرأس جسر ذ علىجنب. وعندما يستوليان  إىل

الث بقيادة ابتون. وابتداء من ذلك الوقت ، ستستوعب الث األمريكياألول بقيادة كريرار واجليش  يعند ذلك اجليش الكند
جيشي هودجز  علىرأس جمموعة من اجليوش تشتمل  علىمن كريرار ودمبسي ، أما براديل فسيكون  قيادة مونتغمري كالً 

 ة املقابلة ). حوابتون بعد أن يرتك قيادة اجليش األول للجنرال هودجز . ( أنظر اخلط البياين يف الصف

جم يف تلك املسارح . . لقد كان هو النصقليةكما يف تونس أو يف   اكشرتبة ، يف مر  علىاأل األمريكيكان ابتون ، اجلنرال       
 اإلنكليزعند  يمن املسارح السابقة ، فلم يعد غري العب يف فريق. فهناك مونتغمر  أما يف أورواب ، حيث املسرح أكرب كثرياً 

وفيما بعد �يت دوالتر عند الفرنسيني الذين يلعبون دور القادة احلقيقيني يف امليدان.  ، وأخرياً  نيمريكياألوالكنديني، وبراديل عند 
أقل  لألنظار . وأخريا لن يكون غري واحد من سبعة قواد جيوش حليفة. وسيكون دوره نسبياً  فجأة سيبدو ابتون أقل تعرضاً 

 فة املغامرات احمللية ، انطالقا من اسرتاتيجية أكرب. قبل والعمليات اليت سيقودها ستتخذ ص يمن ذ حجماً 

، فهل سيخبو ضياؤه يف وسط يف منافسة أكثر انفتاحاً  هكذا جيد ابتون نفسه ، ابعتباره زردة يف جهاز كبري ، منضو�ً      
 الخرتاق احلواجز من حوله ؟. تصرف يمكانتها ؟ كيف س علىهذا العامل كله ؟ وهل ستتماسك عبقريته العسكرية وحتافظ 

 ابلعمل الشاق والثقة ابألقدار.  ..: نعم التأكيد قائالً  علىهذا السؤال ألجاب  عليه لو طرح      

جملموعة من اجليوش ، وهو تعيني قصد به زرع احلرية واالضطراب يف دوائر االستخبارات أصبح ابتون القائد األسطوري      
. من هنا ، جيب أن  نزالوصرفهم عن املكان املقرر لعملية اإل األملانطار خطة موضوعة للفت أنظار إ، وذلك يف  يةاألملان

 رأس جيش من اجليوش.  علىمركزه  أيضاً يف سرية اتمة حضوره النكلرتا ، وأكثر من ذلك  ىيبق



: فيلق ميدلتون الثامن، الفيلق اخلامس إليه ، كل شيء كان يدور حول قيادة اجليش الثالث والوحدات اليت نقلت  عملياً      
بقيادة واد هيسليب، الفيق العشرون بقيادة والتون ووكر والفيلق الثاين عشر بقيادة جيلربت كوك . هؤالء كانوا مرؤوسيه 

 ين، وهلم بدورهم فرق اتبعة لقياداهتم. املباشر 

وابتون نفسه مل يكن يف وسعه  جداً  لعملية أوفر لورد وتدريب اجلنود هلا كان الشاغل الرئيسي . كل هذا كان سر�ً  إلعدادا     
لتحويل يبذل  يعن اجلهد العمالق الذ أن يسجل يف صحيفة مذكراته ورسائله غري تلميحات ال تقدم غري فكرة ضئيلة جداً 

 قوة رهيبة.  إىلداة االنتصار أ

مل جديد، مع تنظيماته عا إليهي الثاين لالستعالم، فيما يتعلق بشخصه، حول ما هو ابلنسبة اإلنكليز ابتون يومه  ىقض     
الئحة أبمساء مخسة عشر  علىقناعه ابملوافقة إ. كما أنه زار بيدل مسث وجنح يف صوله ، ومناهجه يف العمل أاخلاصة ، و 

له خالص  ىبدأ يقدم نفسه لتيدر الذ هيئة أركانه اجلديدة . وأخرياً  إىلمن اجليش السابع يرغب يف نقلهم من صقلية  ضابطاً 
 السعادة لرؤيته . 

 معاد�ً  حبيث أن هجوماً  املقررة متقاربة جداً  نزال، درس خطة براديل اليت بدت له حافلة ابلعيوب : " فعمليات اإل أخرياً      
 ". قد يعرض اجلميع للخطر الشواطئواحد من  علىيتم 

بريتاين مث يتجه حنو ميني اجليش األول والتقدم ابجتاه �ر  علىاجليش الثالث أن يستويل  على ويف هذه املناسبة علم أنّ      
 السني. 

غرينوك عند كاليد. وهناك صعد  حىت فقد سافر خالل الليل  وملا كان قد رحل يف املساء يف القطار اخلاص للجنرال يل ،     
جندي . كل هذا كان يذكره  26ضابط و  13لقيادة اجليش الثالث،  األوىلليستقبل الطليعة  ماريظهر الباخرة كوين  على
 اجلزر الربيطانية مع بريشنغ قبل سبعة وعشرين عاما.  إىل التأكيد بوصوله شخصياً  على

قامة فريقه األول وجمموعته إ علىأقيمت قيادته العامة يف معسكر توفت هويل ،  اجملاور مباشرة لناتسفورد ، فأشرف      
 القيادية يف يي أوفر هول . 

تسلتنهام حيث توجد أهم املراكز خلدمات التموين ودوائره .  إىلالقطار اخلاص للجنرال يل ،  على ىمث عاد من حيث أت     
املستودعات واملستشفيات ، وورشات العمل ، وكل الوحدات املخصصة لصيانة مهمات اجليش الثالث  علىيها ففتش ف
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ر فيه املستمعني أبن حضوره جيب أال ذكّ  خطاابً  ألقىدارات التموين إتناوله مع أركان  يومساندته . ويف أثناء طعام العشاء الذ
  وأنه هنا بصورة سرية خالصة.  أبداً  إليه يشار 

 بيدل مسث.  ريىلندن توجه ل إىلويف عودته      

بشؤونه حاضرة وقد تركته يتحدث عن نفسه. لقد تكلم طوال الوقت  الثنني . وكانت املمرضة اليت تعىن" كنا ظريفني حنن ا     
 "." له . غسلت فمي بعد ذلك بقليل وقمت بدور " املطيب

يتخذه بينه وبني نفسه ألنه كان حيس بغرية   يكن هذا النفور موقفاً ملحقيقيا؟ أو  هل كان نفوره حنو بيدل مسث شيئاً      
 إىلهلي " يف رسائله يز�اور ابسم " القدر اإلن واقع تسميته ألإاليت يعقدها مسث مع أيز�اور ؟  غامضة من العالقات املمتازة

أيز�اور هو وحده  حد بعيد، ذلك ألنّ  إىلأبيز�اور  مصادفة . احلقيقة أن مصريه كان مرتبطاً  التحقيق جمرد علىزوجته ليس 
الرئيسية لسياسة أيز�اور ، كما أنه  اإلدارةسيشغله ابتون يف اجلهاز القائم . أما بيدل مسث فقد كان  يمن حيدد املكان الذ

وأما ابتون  .عب لعبة الرجل الطيب مهمة أن يقول : نعمكان يرغب يف أن يل  ييز�اور الذأل يقول : ال ، اتركاً  يالرجل الذ
بصورة �ئسة . ومع ذلك ، فقد   إليه  ىيسع يلو يتحرر منه ليبلغ يف النهاية موطن اجملد الذ فهو جزء من جهاز كان يتمىن

من الواضح أن صحيفة مذكراته كانت تقوم حد ما ، ابلرجال املوجودين حتته . و  إىلابلرجال املوجودين فوقه ، و  كان مرتبطاً 
 . إليه حيتاج  يبدور املتنفس الذ

 :1944شباط  3بياتريس ،  إىلرسالة      

 .. 1627عام  حوايل إىلصالحات فيه تعود آخر اإل أقيمت قياديت العامة يف بيت كبري جداً      

وكذلك  ابستمرار مع النجاح الدائم نفسه .. براديل متعاون جداً  ر لنا العمل معاً يبدو أن براديل ، مونتغمري  وأ� ، قد قدّ      
 يف األسبوع القادم .  يمونتغمر  أرىسباتز . جيب أن 

 أو يتحدث عين.  إيلّ . نصف اجلمهور يف قاعة املسرح ينظر  أن يكون املرء مشهوراً  من املمتع جداً      

حيث زار مركز القيادة العامة لفيلق هيسليب اخلامس عشر والفرق الثانية  الشماليةايرلندا  إىلقادته  األوىلدورته التفتيشية      
 . جداً  شعر به حسناً  يواخلامسة والثامنة .. فكان االنطباع الذ



 :1944شباط  9بياتريس ،  إىلرسالة      

صويت  فإنّ وملا كنت قد بدأت مع زكام،  ..أخرى لقيت ثالاثً أ اليوملقيت أمس مخس خطب اثنتان منها ملدة ساعة ، و أ     
 يبدو يف حال طيبة.  اآلن

 ضباطي القدماء.  إيلّ فقد أرسل  جداً  كان جاك ديفرز شريفاً       

 ه حنوه. و الناس كانوا لطيفني معه بصورة استثنائية مع احرتام شديد أظهر  كلّ       

اجلنود مع دوجنجاند،  إنزالصا خطط حيث تفحّ  يمركز القيادة العامة ملونتغمر  إىلشباط توجه ابتون وبراديل  11يف      
 ض اخلطة العامة للمعركة . رئيس األركان عند مونيت ومع دمبسي ، مونيت ، الذي يتصرف كممثل ال كمجنون " استعر 

 : " من املمكن أن خنسر انزيو وهو أمر خطري جداً  وأنّ  وهنا علم أن وضع رأس اجلسر يف انزيو بعيد من أن يكون صاحلاً      
يوما  12كيلو مرتات يف   12�م مل يتقدموا غري إل هذه القضية سيئة منذ البداية. جع ماد ظهروا من الضعف والرتدّ أ.. اجلميع 

 روما ".  إىليب أن أصل  . أما أ� فقد كان حر�ً 

 هناك من أجل تصحيح املوقف ".  إىلملهمة : " أرجو أال أضطر للعودة  ة، وقد كشف عن بصري  أيضاً وأضاف      

 شباط.  16الصحيفة ،      

اجلنرال ايز�اور ...  ىلد ملثول فوراً مكاملة هاتفية من بوتشر يرجوين فيها ا كودمان عند الواحدة والنصف صباحاً   ىتلق     
، عند الساعة العاشره والدقيقة اخلامسة  20" مكتب ايز�اور يف " غروفز سكوير إىلانطلقنا عند الساعة السادسة فوصلنا 

 واألربعني. 

 بتالع االفاعي لبعض الوقت ". ك الإرسال علىقال يل آيك : " أخوف ما أخاف أن أرغم      

 ؟ " أيضاً فعلته  ي: " ما الذجبته قائالً أف     

 لتصحيح الوضع هناك ".   إيطالياقال : ال شيء لكن من املمكن أن أرسلك لقيادة رأس اجلسر يف      
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عملية ابتالع لألفاعي بل هي تقريظ كبري ما دمت أنين مستعد من أجل أن  يوهنا قلت له : هذه املهمة ليست عند     
 أقاتل ، لقيادة أي شيء ابتداء من فصيل من اجلند . 

بروك ، رئيس هيئة األركان االمرباطورية العامة ،  إىلهها خري قد وجّ سندر كان هذا األإليكبرقية مرسلة من قبل  إيلّ م مث قدّ      
ايز�اور ، وأيقظه من فراشه عند منتصف ليلة اخلامس عشر من  إىل هها بدوره فوراً ، فوجّ  األمريكياجليش  وهو مثيل مارشال يف

األحداث قد  شباط . هكذا كان لوكاس والقيادة العامة لفيلقه السادس قد افتقدا النشاط واحلماسة الضروريني وظهرا وكأنّ 
 يلتقي ويلسون وديفرز وكالرك للبحث فيما جيدر هبم أن يصنعوه. وشك أن  علىسندر إليكاجتاحتهما وجتاوزهتما. وكان 

كنتم ال   إذاسندر .. أن الربيطانيني قد تكبدوا اجلزء األكرب من اخلسائر ( وأ� أشك يف ذلك ) وقال : " إليك ييف رأ     
 علىرأس القوات املقاتلة .  علىمن طراز جورج ابتون ، سأطالب أبن يوضع ضابط بريطاين  مقحاماً  إيلّ تستطيعون أن ترسلوا 

 حتريكهم ".  على القيادة العامة للفيلق السادس ليعمل قليالً  إىلنكليزي إ أرسلت ميجور جنرال أنين

يعريين ملدة شهر واحد ما دمت جنرال  يف وسعه أن وضع القيادة بيد بريطاين وأنّ  على أبداً نه لن يوافق أقال يل آيك : "      
 اجليش املقاتل الوحيد. 

يف كل  عن سبب ختلفه عن التوجه للقتال ، " ما دام أنه ال يفعل شيئاً  كما أطلق بعض املالحظات ابجتاه ديفرز متسائالً       
 حال ". 

 يبونه . �م سيفكرون يف هذا األمر وجيإعليهم خدمايت .. تعرض  ةإليهم برقيأرسل آيك      

أهبة األستعداد يف مطار لندن لنقلي إل  على 25من طراز ب  أخرىو  54ويف أثناء ذلك، وضعت طائرة من طراز س      
 الستدعاء شيلر ، ميكس وجتهيزايت للمعركة .  كما اتصلت هاتفياً    إيطاليا

مل يفعل ، فقد تتعرض  فإذامساندته التامة ،  إىلهناك ، لكنين يف حاجة  إىلرغبيت شديدة يف الذهاب  قلت آليك : أنّ      
نين دون ريب الرجل إاجلنرال مارشال ابلربيد اخلاص .  إىلعن املوضوع  رقبيت للقطع . وعدين بذلك وأضاف أنه سيقدم تقريراً 

 . لكن هذه احلكاية  تسليين جداً  انتحاري..تسره فكرة القيام بعمل  يالوحيد يف العامل الذ

  



  :1944شباط  16بياتريس ،  إىلرسالة      

منذ ذلك الوقت أحس أنين خفيف رشيق   ةة غريبذلك بطريق ن متّ إيف حيايت كلها .. و  إيلّ م دّ أمجل تقريظ قُ  اليومتلقيت      
 ... حقاً كالغزال . أعتقد أنه ال يوجد غري قليل من الرجال الذين حيبون أن يقاتلوا 

 من األفضل أن يتم هذا وأ� يف أحسن زينه.  فإنّ أن أقاتل،  يّ علوجب  فإذا..  بزيت اجلديدة غداً  علىسأحصل      

 شباط.  17الصحيفة ،      

تصل اشعة اكس .. وبينما كنت هناك شفيت أب علىميدل سكس ملعاجلة ندبة سوداء  ىمستشف إىلذهبت هذا الصباح      
 غري ذلك .  نتسفورد .. وال شيء إىليب تليفونيا مرافق عسكري من قبل آيك ليقول يل:  أن يف وسعي العودة 

 . ا من اجملد كثري جداً عليهلكن ما يرتتب  ةخطر  ةلغيت . لقد كانت مغامر أاملهمة قد  أنّ  مجيعاً أحزننا      

 رأس الفيلق السادس . كان هذا حالً  علىمكان لوكاس  الواقع أن تراسكوت ترك الفرقة الثالثة املوجودة يف انزيو ، وحلّ      
أنه كان  –وهو أمر غري متوفر عند ابتون  –ذلك  إىلكما أنه رابح كبري. يضاف . فهو يف امليدان ، ويدرك الوضع جيدا ً  ذكياً 
 لكالرك .  يشكل هتديداً  يف رتبته حبيث ال فتياً  شاابً 

 شباط.  18الصحيفة ،      

جزيرة يف احمليط اهلادي بطريقة كاملة  على استوىلكورلت   يمن الرشاقة وكلمين عن جنرال يدع آيك .. أظهر كثرياً  ترأي     
 آيك أن يعطيه الفيلق التاسع عشر.  ي( مل يتعرض لقتال قبل أن ينزل قواته ) ينو  تقريباً 

 نياألمريكيأن يقلل من قدر  دائماً فهو من عادته  فذكرته أننا قد تدبر� شؤوننا بصورة حسنة . أغضبته هذه املالحظة .     
 عنه .  الذين يعملون بعيداً  نياألمريكيو  اإلنكليزالقمة  إىلالذين يعملون حتت أوامره ، وأن يرفع 

 كتفيه.  علىت ربّ ر وسياسيا أقل .. زرت بيدل مسث ألأكث أن يكون جند�ً  أمتىنكم       
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 :1944شباط  19بياتريس ،  إىلرسالة      

سندر بشأن " انزيو " إليكجاء من  يمارشال يعتربين الضابط املقاتل الوحيد .. هذه املالحظات وطلب املساعدة الذ     
 وضعتين يف أحسن صورة. 

 شباط.  23الصحيفة ،      

 ال أحد يقود.  ..ينقصنا القادة بصورة شديدة جداً      

 .  أبداً الصحيح أنه مل ميارسها  ..ا تعنيه القيادة " الفيزيقية "ليس عند آيك أي فكرة عمّ      

 :1944شباط  26بياتريس ،  إىلرسالة      

طريقته اخلاصة ، يتصرف معي بلطف شديد يف  علىزوجها ،  مام ( السيدة أيز�اور ) ذلك ألنّ  تِ أنك رأي يسعدين جداً      
 هذا الوقت. 

عصوين للعبة الغولف وطاردت بقرات يف برية  اليومال تشيعيه . أمس لعبت ابلغولف واشرتيت أجيب  سراً  إليكسأبث      
مل ألعب فيها فقد فقدت بعض مهاريت ، لكنين عوضت عن ذلك ابلركض وراء  عاماً  43 يّ عل ىمن األرض . وملا كان قد مض

 البقرات. 

تربز أمامي آفاق معركة قادمة  يالتعرض خلطر سقوط سيء يف الوقت الذ أريدللصيد لكنين ال  ةوسعي أن أجد فرص يف     
 فقد بعض النشاط يف أعصايب. أرمبا ..

شيء ليبدوا معنا لطفاء جدا . سيشاركين القسيس يف  تناول طعام الغداء ، وسأذهب حاول أبناء املنطقة أن يفعلوا كل      
للعمل ،  إليه ن ، وملا مل يكن عند� كل ما حنتاج يخر آتناول الشاي عند أوورن ، مث  –داء عند أسرة ليسرت فيما بعد لتناول الغ

 أعمل بصورة عامة بعد طعام العشاء فإينّ  أيضاً املساء ، و ذلك ، ال يوجد ما نعمله عند  علىين أجد بعض الفراغ . وز�دة فإنّ 
 الساعة العاشرة.  حىت 

 يف هذا األمر ..  ، لكننا ال نستطيع أن نفعل شيئاً  فيما يتعلق أبيز�اور ، سنفتقد بريشنغ كثرياً      



 .  آذار 6الصحيفة ،      

آيك يف وايدونغ . كان يتكلم يف التليفون ويقول : " امسع � أرثر ، ( تيدر ) مل يعد يف وسعي أن أاتبع النقاش  أرىذهبت      
مل يكونوا جديرين ابلتفاهم والتوقف عن االقتتال   إذامع هذه العصابة من املنشدين األول فوق مسرح األحداث . قل هلم : 

 ، مكرراً واستمر يتكلم لفرتة من الزمن  ".زآخر لقيادة هذه احلرب املزعجة ريقاً كاألطفال سأطلب من رئيس الوزراء أبن جيد ف
 الطريان والبحرية يف البلدين.  ىحالل التفاهم بني قو إ إىلمل يتوصل تيدر  إذابالده  إىلعفائه والعودة املطالبة إب علىتصميه 

كان هلذ احلديث أثر عميق يف نفسي ، ذلك ألنه كشف عن قدر كبري من الثقة ابلنفس مل أعرف له من قبل . والواقع أنه       
 ي هذه املسألة ال مساعده تيدر .. يصفّ  جيب أن يهو الذ

 أعطا� كل ما كنا نطلب منه ..      

 علىأنه يفضل العجالت الفوالذية  حىت حتت التأثري الربيطاين . أي درجة يتصرف  إىلايز�اور  أرىأن  دائماً نه حيزنين إ     
 هذا الرأي هو رأي مونتغمري وحسب.  ال ألنّ إالت املطاط يف الدابابت ال لشيء عج
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 الفصل الواحد والعشرون

 ء املعركـةىمباد

................................................ 

ماته ، الصادرة يعلعن احلرب. كان الغرض من ت ابتون يف أذهان مرؤوسيه تصوراته ذار ونيسان نقشآناء شهري يف أث     
اليت جيب أن تطبق يف  اإلدارةالقيادة ، أصول القتال ومراحله ، وقواعد  ئ " مبادنيعلعطاء ضباطه األإآذار ، هو  6 بتاريخ

 هذا اجليش واليت جيب أن توجهكم يف ممارسة قياداتكم املتعددة ". 

 ورد فيها ما يلي : 

كل فرد جيب أن " يوجه ويقود بشخصه " . كل قائد مل ينجح يف بلوغ أهدافه مث " مل ميت ومل يصب جبراح خطرية " ال       
 يكون قد قام بواجبه. 

فيها ، ال ليتدخلوا يف  ياجلبهة .. لريوا ما جير  إىل ت الكبرية وضباط هيئة األركان أن يذهبوا يومياً قادة الوحدا علىن إ     
بعينيك ولرياك رجالك  ى، هي أن تذهب لرت  ، ابعتبارك قائداً  األوىلمن اللوم .. مهمتك  سريها .. التقريظ واملدح أعظم قدراً 

 تقوم فيه بعملية االستطالع.  ييف الوقت الذ

أتمني خطوات  علىيف املائة . أما التسعون يف املائة فهي يف سهرك املتواصل  10واقعة توجيه األمر ال تساوي أكثر من      
 التنفيذ ابحلسم املطلوب واحليوية الضرورية . 

هذا  كل فرد أن يعمل دون توقف ، لكنّ   على فإنّ  . واذا كانت هناك ضرورة حقاً  الذين ال يسرتحيون ال يستمرون طويالً      
 النوع من العمل ال حيدث يف كل يوم ". 

 ا والرواج منها أقل.عليهاجلبهة ، كانت فرصة تضييع الوقت يف الغزو  إىلكلما كان مركز القيادة أقرب       

ة اخلريطة يف مكان أمني من مركز دراس علىاالنكباب  دالتقدير مبجر  علىيف وسعهم احلصول  الظن أبنّ  إىلمييل الناس "      
 القيادة وهذا خطأ صريح ". 



ن دراسة اخلريطة تسمح برؤية األمكنة إلة املعركة ولوضع ختطيط ذكي .. ّ هبا مج نرىلقاء نظرة واحدة اخلرائط ضرورية " إل     
  الذي جيب أن يكون فيه القائد". بتحديد املكان لتايلاليت حيتمل أن تكون فيها املواقف حرجة ، واب

 م أمر تنفيذها ". إليهجيب أن تكون اخلطط " بسيطة ومرنة " .. وجيب أن يضعها أولئك الذين يوكل 

 مهما تعددت عمليات االستطالع فهي ليست أكثر مما ينبغي حصوله .      

 كان أعود ابلفائدة.   االستعالم كالبيض : كلما كان طازجاً      

عترب األمر الصادر ي ب أن يفعل ال كيف يفعل ". جيب أنقال هبا " ما جيي مر جيب أن تكون خمتصرة قصرية وأنوااأل     
 وكأنه مذكرة موضوعة أو كأنه مبادرة لتحمل املسؤولية من قبل اجلبهة اليت تعطيه. 

احلديث أن يغادرها ".  ياجلند علىاجلبهة أبكثر مما يسهل  إىلاجلندي القدمي أن يتوجه  علىيف املعركة "  دائماً يسهل        

وحدات  إىلعالن حالة األهبة ذات أمهية أساسية وجيب أن تذاع يف الوقت املناسب " وهي ال توجه إاألوامر اخلاصة اب     
أن  أيضاً م عليهيرتتب  الطبيب ، وضابط االتصاالت والتموين والضابط امليكانيكي ، الذين إىل أيضاً القتال فقط لكنها توجه 

 كم ال تستطيعون مباشرة القتال ". فإنّ مل ينطلق هذا كله  فإذا.  ىأخر يعطوا أوامرهم من �حية وأن حيركوا وحداهتم من �حية 

 م أن يفعلوه وما حققوه من األفعال". عليهجيب أن تستخدم كل الوسائل " قبل املعارك وبعدها ليشرح للجنود ما يرتتب      

 سواء بني من يقوم بتوفريه وتزويد الوحدات به وبني من يتسلمه.  على ةأما مسؤولية التموين فهي مقسم     

 ويف غالب األحوال بز�رة جرحاهم.  القادة أن يقوموا شخصياً  علىجيب      

 توزيع األومسة جيب أن يتم بسرعة.      

 م قتلة ابلقوة ". فأنت عليه ذا مل تدعموا االنضباط ومل حتافظوا إ"      

 ".  أبداً الرجل يف حال طيبة ال يتعب  نّ إخوافني ،  شخاصاً أ مجيعاً منا  التعب جيعل "     

 �كم أن تستشريوا خماوفكم ". إ" تسلحوا ابلشجاعة .  وأخيــرا
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ن إبعد أن أذيعت داخل صفوف اجليش . املختلفة  املستو�ت علىملناقشات عريضة  هذه التوجيهات أصبحت هدفاً      
القواعد اليت أمالها ابتون قد أسهمت يف تكوين شخصية اجليش وخصائصه ذلك أل�ا مل تكن تقبل املناقشة واجلدل وأل�ا 

 ما يتكلم عنه.  اً أل�ا كانت متثل فكر " حمارب قدمي " كان يدرك جيد –وخباصة  –حافلة ابحلس السليم 

 :1944آذار  12بياتريس ،  إىلرسالة      

ا أو سالرينو ، الصحيح أنين بطل أسطوري واجلميع يقولون : " لو كان جورج يف  أخرى، هو حرب  إليه كل ما أحتاج       
ذلك فهم ينتظرون مين الكثري يف العملية القادمة ،  على، و  أيضاً من هبذا ؤ وأ� أ – عليه غري ما هي  إىلأنزيو النتهت األمور 

 هذا ما سأفعله .  –ومن الواجب أن أسجل خطوة هامة بعد انطالقة سيئة 

لقيادة اجليش الثالث .  ين مهمتهم هي تكوين اجلهاز العادإتحدة أكثر من ألف ضابط وجندي ، وصل من الوال�ت امل     
الضابط مث مجع قادة الفرق من  إىلخطبة حتية قصرية . وبعد ذهاب اجلنود توجه ابتون  ىوألقمجعهم ابتون أمام يب أوفر هول 
 ما يرام .  على ياألركان يف مكتبه . كل شيء جير 

 :1944آذار  24بياتريس ،  إىلرسالة      

حول ما يتعلق مبستقبلهم وقلت هلم : أن حرصي  أيضاً عطائهم التوجيهات املطلوبة " .. وقد طمأنتهم  إانتهيت من "      
 صانعي اخلطب ، أجدين مرغماً  دائماً كرهت   يحسن أوضاعهم هو كحرص اجلنرال هودجز .. واملدهش أنين ، أ� الذ على
 صنعها يف كل وقت .  على

�م شديدو الرضا عن إعقلية القتلة .  بدأت األشياء تتخذ شكلها املعني لكنين أرغب أكثر فأكثر يف أن تكون لرجالنا     
 ، وهم مستعدون للموت لكنهم غري راغبني كفاية يف القتل.  مأنفسه

 من أجل األملاين إىلر املوت أن نريد املوت يف سبيل الوطن ، لكن األفضل بوضوح اتم أن نصدّ  ل جداً يقلت هلم : مج     
 مل يسبق ألحد أن قال هلم هذا الكالم.  ..هذا الوطن 



ال يف القتال ، أما رجالنا فال .. لقد ا�ارت احلضارة الرومانية منذ إالم وهم اليفكرون من اآل الربيطانيون كثرياً  لقد عاىن     
دمرت فيه الضرائب كل املهن  يالذ اليومرضيت فيه ابألمر الواقع ،  يالذ اليومفقدت فيه روح الفتوح ، أي  يالذ اليوم

 والعمل احلر وطردت رجال املدن. 

 .  أخرىالدور يعود مرة      

 لك . أحبك .. أنت ورسائ     

،  نه نصف جورجي ونصف فكتوري" إيقول:  اجملتمعني أمام مدخل يب أوفر هولكتب شاب شديد التأثر كان بني األفراد       
رأس اجليش  علىحمل هودجز  قبل املغادرة أقاويل تذكر أن ابتون سيحلّ  قد مسع يف نيويورك الواصلني حديثاً  كان ككلّ 

 الثالث. 

ارتفاع ثالث درجات، حلت الدهشة حمل  علىظهر اجلنرال ابتون فوق الشرفة الصغرية ،  " من أجل ذلك ، وحينما     
تعزف حلن اجلنرال ، بقينا يف حالة ذهول وحتجر  ىبلحمه وعظمه ، وعندما بدأت املوسيق أبداً اثرة . مل يكن أكثر ما قد رآه اإل

 نشعر ابلرعب الشديد ، هذا احلادث سيكون بني أعظم األحداث املثرية يف حيايت.  مجيعاً . كنا 

عزف فيه حلن اجلنرال ، كانت هيئته بلباسه الكامل، جتمد� يف  ي" حرصنا أن نكون يف حالة استعداد اتم يف الوقت الذ     
 األمام .  إىلل خطوة فخطا اجلنرا ىمكاننا ، وكان يف اجلو شيء أشبه ابلكهرابء. توقفت املوسيق

رؤييت ل اسرتحيوا أيها السادة ، أفرتض أنكم قد دهشتم قليالً  ء يف الوقت نفسه :ىلكنه هاد " قال لنا بصوت مرتفع قليالً      
�ا أحداث احلرب ومصادفاهتا . وذلك ميكن أن أؤكد لكم أبن اجليش الثالث سيكون أعظم إهنا مكان اجلنرال هودحز . 

ما  إىلانضباط اتم . سأقودكم  إىلهذا اهلدف حنتاج  إىلأمريكا . سنكون يف برلني قبل اجلميع . وللتوصل  خاتريجيش عرفه 
نين ألفضل أن أسلخ جلودهم إو ..اهلجناء األملانننا سنقتل هؤالء إ ..من الدم غالو�ً  يقطرة من العرق تساو  وراء اجلحيم لكنّ 

 بعضهم يف بالد� قد يتهمين ابلقسوة الشديدة .  لكنين أخاف أيها السادة من أنّ  ..وهم أحياء

 ابتون هذه العبارة من خطابه ، ابتسم خببث ، كما ابتسم كل منا يف داخل نفسه.  ل" وعندما بلغ اجلنرا     

 غته وحسن بيانه. ال يقارن لبال يحتت أتثري السحر الذ إ�� ملدة نصف ساعة ، واضعاً  إلينا" حتدث      
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نرغب يف  يهلي . لقد كان حبق ، الرجل الذكما لو أننا فز� ابلغفران اإل  متاماً من خطابه ، كنا نشعر  انتهى" وبعد أن      
 اجلحيم والعودة منه ".  إىلالذهاب معه 

بني الناس اجملتمعني  لرئيس املكتب الثاين عند كوتش ، موجوداً  ر له أن يصبح مساعداً سيقدّ  يالن ، الذكان روبرت س.      
فوق  يف بداية فصل الربيع . كان ابتون واقفاً  ورماد�ً  ابرداً  أمام مدخل يب أوفر هول . لقد تذكر فيما بعد أنه كان يوماً 

ا ، كما يلبس سروال عليهألن الدرجات الكبرية للمدخل ، يلبس سرتة عسكرية أبزرار من النحاس، وهي أول سرتة رقع نظر 
 يساره.  إىلميينه ، وكلبه األبيض ويللي  إىلوحذائي فارس المعني. كان غي  فارس ، وحيمل سوطاً 

أجنزوه بقيادة سابقة . وأعرب عن  يالعمل الذ علىم إليهابتون قد بدأ خطابه بتوجيه املديح  جاء يف ذكر�ت ألن ، أنّ      
البله من الناس هم الذين يقتلون  نفسه معه . وقال : أ�م ال ميكن أن يتصرفوا ببالهة ألنّ  ثقته من أ�م سيفعلون الشيء

، لكنه ليس هناك أي مربر لز�دة عددهم ىنفسهم يف املعركة . وأضاف يقول : ال بد أن يكون يف املعارك أموات وجرحأ
 عند مرؤوسيه.  أبداً  بسبب العجز يف الكفاءة أو االستهتار ، ومها عيبان ال يسمح بوجودمها

ابلنازيني ممن يريدون تدمري احلر�ت اليت  اهلزمية إنزالاحلر�ت التقليدية ،  علىهناك ثالثة أسباب هلذه احلرب ، احلفاظ      
. أما الذين ال حيبون القتال وال يتفقون معنا يف  دائماً مث متعة القتال ، فالرجال حيبون القتال وسياقلون  األمريكيميلكها الشعب 

 بنقلهم ذلك ألن ابتون نفسه ، ال يريدهم معه ، وسيتعرضون للطرد فيما بعد.  أبن يطالبوا فوراً  هذا املوقف حيسنون صنعاً 

 ".يب لكمعندي أيها السادة ، وحظ ط" هذا كل ما      

ق وسام لكل من ابتون ، براديل يعلت علىيف حفل هبيج مجيل ، أقدم الفيلدر مارشال السري االن بروك ممثل ملك انكلرتا ،      
الوسام أكثر من أي أمريكي  ستحققت هذا: لقد ا أيضاً لك ". وقال له ين لن أقبّ فإنّ وايدي . قال بروك لباتون : " ال ختف 

 ". هو من طراز املوظفني يف املكاتبف –احملتمل أن يكون قد كرر القول نفسه لكل واحد منا " من آخر 

لندن بعد  إىلمن لدن وزارة احلرب قد جاء  مفتشاً  يب أوفر هول ، يف الرابع من نيسان ، علم من غايف أنّ  إىلوعند عودته      
 . يداً شد . فسخط لذلك سخطاً   إيطالياالذين قتلوا يف  األسرىقصة 



أثر هذا احلادث فأعلنا أمام القاضي أنين أمرهتما بفعل ذلك. وقد  على برتبة كابنت ورقيباً  احملكمة ضابطاً  إىل" لقد حولت      
 حىت  وما أزال أفكر نيذه القضية .. لقد فكرت يف ذلك احلنصحين بعض أصدقائي ابالمتناع عن حماكمتهما عندما واجهت ه

 ". اخلاصة   حيتبرفض كل عذر عن أي جرمية قتل خدمة ملصل اليوم

 براديل تقريراً إليه . وعندما رفع  صقليةصدر عنه يف تلك الفرتة يف  يوالواقع أن ابتون مل يكن يتذكر رد الفعل الذ     
قنعه بتقدمي الكابنت أن براديل ، يساعده ميدلتون ، قد كما لو أنه غري مهم . ومن احملتمل أن يكو   عليه ، مسح ابحلادث

 والرقيب أمام حمكمة عسكرية . 

ما مبظهر دموي ألقود هذه  صقلية ، ظهرت شيئاً  إىلفريقيا أ، قبيل مغادرهتا  45الفرقة  إىل" حينما توجهت ابخلطاب      
 حىت  الوقت نفسه مل أصدر أي تصريح ميكن أن يسمح ، ها هلا .. لكنين يفأريدالنقطة اليت  إىلالفرقة من اجلنود احملدثني 

 ".  األسرى، ابلظن أبنين أنصح بقتل  للمخيلة األكثر انطالقاً 

ذكر من  علىكان ميدلتون   إذاميدلتون مبناسبة البحث يف هذه احلكاية وخباصة ملعرفة ما  ريىلندن ل إىلذهب ابتون      
كما هو شأن ستيلر وكودمان اللذين    متاماً اليت هلا يف نفسي  ىالفرتة . " لقد حفظ منهما الذكر لقامها يف تلك أخطابيه اللذين 
 ". أيضاً كا� حاضرين 

بينهم مخسة  أملانياالكابنت قد اعتقل مخسة وأربعني  متوز ، قرب مطار بوتريا. كان 14لقد ارتكبت جرائم القتل يوم      
 ابلرصاص دون حماكمة.  رمياً  مجيعاً املة ، وقد أعدمهم يلبسون ثيااب مدنية ، كاملة أو غري ك

وبكل  ، بعد أن ابتعد عن منطقة القتال مث قتلهم صرباً أما الرقيب فقد توقف عند حافة طريق، وكان يقود ستة وثالثني أسرياً 
 الرجلني كا� مصابني ابجلنون ".  أنّ  رأيي. " يف ةبساط

عن احلادث، حبيث يستطيع هذا  دقيقاً  سورل بنصيحة من هيوجز " تقريراً  إىلقلقه هذا األمر، فكتب أومع ذلك ، فقد      
 األخري أن يعيد ترتيب الوقائع فيما لو فكر واحد ال ضمري له من مراسلي احلرب يف أن يتحدث عن املوضوع ". 

اجلو  ماريشالفتتح  مونتغمري اجللسة وتكلم ساعتني. مث تبعه ا، نزالإلخلطة ا واسعاً  نيسان، حضر ابتون عرضاً  7يف      
 كان يقود القوات البحرية.  يسري بوترام رمسي الذ األمريالكان يوقد القوات اجلوية احلليفة مث   يالذ يمالور  السري ستافورد ليه
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الفشل. ومع ذلك فقد الحظت  إىلمن األسباب اليت ستنتهي هبا احلملة  كواماً أوكانت تثري  كانت البحرية متشائمة جداً       
 إىلخالل اجتماع مماثل عقد يف اجلزائر قبل أن نتوجه  عليه مما كان  أن التفاهم املتبادل بني اجلو والبحر والرب هو هنا أكثر توفراً 

 ".يف هذا املوقف املتغري كبرياً   . أعتقد أن للجنرال ايز�اور دوراً صقلية

فكانوا  جاء دور دمبسي وقادة فيالقه. "بدوره . مث من براديل، جريو وكولنز، خططهم كلّ  م كلّ وبعد تناول طعام الغداء قدّ      
 كثر منا حنن. أكثريي الكالم   مهذارين، كما هي العادة ، 

 ."قامة رأس جسر مدعمإزو ال لية غ" ختم رئيس الوزراء اجللسة . كان أحسنهم . قال : " تذكروا أن ما ستفعلونه هو عم     

.  يتقدم به مونتغمر  يدعي ابمسه، خالل العرض الذ ي" قد يلفت النظر أن أسجل ، أنين كنت قائد اجليش الوحيد الذ     
 ".خرون فقد نودوا أبرقام جيوشهم أما الثالثة اآل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصـل الثاين والعشــرون

 الكبيـــر اليومقرتاب ا

..................................................... 

 أ�ر 15الصحيفة ، 

اجتمع كل قادة الوحدات الكبرية ورؤساء أركا�م يف مدرسة سان بول للقيام ابلعرض النهائي قبل اهلجوم. امللك ، ورئيس      
 . أيضاً الوزراء واملارشال مسطس قد حضروا 

كل اخلالفات الباقية بني قوات اجلو والبحر والرب جيب أن تزول يف هذا   أنّ  علىريح قصري أكد فيه بدأ اجلنرال ايز�اور بتص     
 نفسه.  اليوم

عرض ما فعلته قوات  إىل ياجلو ليه مالور  ماريشال. مث ابدر اليابسة علىرمسي لصعوبة وضع القوات  األمريالوهنا تعرض      
قد أخذ دوره يف  ، قائد القوات البحرية القاذفة، وكانهاريسرثر أاجلو السري  ماريشال إىلالطريان، وانتقل الكالم بعد ذلك 

 . نزالغري مالئمة ، وطالب بتنظيم غارات جوية اسرتاتيجية مكان عمليات اإل رأييهي يف  ةالكالم يف مناسب

 داء.حسنا يف األأ وسباتز فقد اختصرا يف الكالم و أما براديل     

 ء يف نطقه. ال يفأىف حىت بسبب جهوده الظاهرة اليت بذهلا  وقال امللك بضع كلمات، وكم كان منظره مؤملاً      

جياب ابدر بتقدمي  جابيت ابإلإأثر  علىكنت أتذكره. و   إذاا سألين عمّ  يء كنت أجلس جتاه تشرشل الذوعند طعام الغدا     
 . إيلّ كأس من الوسكي 

، قتالياً  ألقاه رئيس الوزراء، فقد كان خطاابً  يخطب جديدة كان أبرزها اخلطاب الذ إىلوبعد الغداء، حق لنا أن نستمع      
 . عليه رسالة أهنئه فيها  إليه أن أكتب  علىعزمت 

 .يطرحه مونتغمر  يالعرض الذ علىق يعلابتون مل يسجل أي ت من التفصيالت املدهشة، أنّ      
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. وملا  نزالقبل بدء عملية اإل تقريباً  من احملتمل أن ابتون قد بدأ يف صنع خطبه املشهورة أمام قواته يف تلك الفرتة، أي شهراً      
 دائماً املضمون  فإنّ ما ،  كانت الكلمات خمتلفة شيئاً   إذااخلطب فقد رويت لكل خطاب روا�ت متعددة. و كان يرجتل تلك 

 هو نفسه. ضرورة القتال، ضرورة قتل العدو دون شفقة، ضرورة أن يقوم كل فرد بواجبه مهما يكن اختصاصه .. ويالحظ أنّ 
 .ةالعاديون ففي حاله انتشاء وسعاد اجلنود الضباط كانوا يضيقون خبشونته وغلظ سلوكه يف الغالب، أما

�ا ال تريد القتال. هذه ترهات أبقاء خارج احلرب و يف ال ةأمريكا راغب إنّ مصدرها،  يشاعة ال أدر إ" أيها اجلنود ، تدور      
أمريكي حقيقي حيب املهماز وصخب املعركة.  هلا. كلّ  حتب القتال ابعتباره ترااثً  أمريكاونسيج من احلكا�ت السخيفة. ف

تلعب دورها لرتبح.  أمريكا�ا حتتقر اجلبناء . و إطيع احتمال املنهزمني اخلاسرين. تعبد املنتصرين الغالبني. وهي ال تست أمريكاو 
 . أبداً  .. ولن ختسر حرابً  أبداً مل تنهزم  أمريكا فإنّ ولذلك 

، يتعرضون للموت. فال جيب أن اآلن. يف معركة كبرية اثنان يف املائة منكم، كما أنتم ىبني القتل مجيعاً نكم لن تكونوا إ     
رجل حيس ابخلوف يف أول معركة  منكم. وكلّ  كل حال فاملوت قادم ال راد له يف يوم أو آخر لكلّ   علىجتزعوا أمام املوت. و 

ن البطل إذلك يقاتل ويضع خوفه خارج نفسه. " ولكنه مع خالف ذلك فهو كاذب. بعض الناس "خواف زعم فإذاخيوضها 
ساعة  إىليقاتل رغم خوفه. بعضهم ميلك نفسه بعد دقيقة يقضيها حتت النريان. وقد حيتاج آخرون  ياحلقيقي هو الرجل الذ
حساسه إشرفه، و  على أبداً م ال يدع اخلوف من املوت ينتصر الرجل اجلدير هبذا االس ، لكنّ أيضاً أ�م  إىلمن الزمن ، وآخرون 

 ابلواجب حنو بالده وحنو البشرية. 

ن هلذا كله، كما لغريه من إاالنضباط يف صفوف اجليش.  علىعمليات التدريب و  علىعلنتم احتجاجكم ألقد طاملا      
حالة األهبة واالستعداد . هذا  علىالدائم  الطاعة الفورية لألوامر واحلفاظ . هذا اهلدف هوحمدداً  األمور الباقية يف اجليش هدفاً 

احلياة.  على ىرغب أن يبق إذايف أمت االستعداد  رالرجل أن يكون ابستمرا علىن إ. يشيء جيب أن حيقن يف جلد كل جند
يوجد  صقليةمن خلفه جبراب حافل ابألقذار، يف مكان ما من  عليهسينقض  األملانأي ابن خائن من  فإنّ مل يفعل ،  فإذا

ملانية ذلك أننا حنن الذين فاجأ� هؤالء اهلجناء أاء نوبته يف العمل.. لكنها قبور �م يف أثن واحداً  رجالً  أربعمائة قرب ألنّ 
لبطل الفردي ليست غري روث حصان. ا ن خامةإ�كل معا.  النائمني. اجليش هو فريق: فيه حنيا ، وفيه ننام، وفيه نقاتل، وفيه

املزاج الصفراوي الذين حيررون هذه األنواع من األوراق لصحيفة " ساتردي ايفننن بوست " ال يعرفون مما  يذو  ن أبناء الزىنإ
 تعنيه معركة حقيقية أكثر مما يعرفون عن فتاة يطاردو�ا يف الشارع. 



سائق   مهمته وجيب أن ينجزها. ماذا عساه حيدث لو أنّ  يقوم به. ولكلّ  ، دور أساسي رجل يف اجليش ، شخصياً  لكلّ      
من احلفر؟ وماذا عساه حيدث  ةء يف حفر قنبلة تصفر فوق رأسه مث قفز منها ليختىب إىلقرر أنه ال حيب االستماع  ةشاحن كلّ 

؟ أين كانت تكون بالد�؟ اآلنرجال. أين كنا نكون ال، فعندهم املاليني من إيلّ �م يف غري حاجة إكل فرد قد قال : "   لو أنّ 
هذه  علىال يفكرون  نياألمريكيأين كانوا يكونون من حنبهم ، وبيوتنا، أين كان يكون العامل كله؟ كال ، فبحمد هللا ، أن 

يف حال جيدة وميو�ا وجيعل آلة احلرب هذه الصورة. كل فرد يقوم بواجبه ويعمل من أجل اجملموع. سادن املدفع حيتفظ بعدته 
يغلي املاء  يفرد دور يلعبه مبا يف ذلك الصيب الذ الثياب والغذاء. لكلّ  إلينادارات التموين يقدمون إيف حالة حترك سليم. رجال 

 مواسري األسلحة.  علىليحول دون تراكم زبد احلديد 

كل   يف رسائلكم. ال بد أنّ  أبداً ذلك  إىلنكم ال تعرفون أنين موجود هنا. ولذلك جيب أال تلمحوا إتذكروا أيها اجلنود ،      
صبحت. فاملفروض أنين ال أقود هذا اجليش . ليس من يراتب أإليه وكيف  يمر أ ىانته يما الذ اليومالوال�ت املتحدة تتساءل 

 . األملانمن هؤالء امللعونني  ل من يدرك هذه احلقيقة هو ابن زىنانكلرتا. جيب أن يكون أو يف أنين يف 

م هذا اجليش الثالث امللعون وهذا أما أيضاً أن يفتحوا عيو�م دهشة وأن يصرخوا قائلني : " ( آه .. ها حنن أوالء  أريدنين إ   
 ابن الزانية ابتون ). 

البيت متر بربلني وطوكيو،  إىلن اقصر طريق إالدماء ..  بوايليني الياابن إىل ننصرف من بعد جيب أن نصفي أمور� معهم مث     
وأكثر مما  أبداً كثر مما كان له أحشاء والقلوب عند� من اإل سنربح هذه احلرب، لكننا سنرحبها فقط حني نظهر للعدو أبنّ 

 سيكون له. 

 علىالبالد. وسيكون يف وسعكم أن حتمدوا هللا  إىلسيكون عندكم أمور هائلة تقولو�ا حني ينتهي كل شيء وتعودون      
 إىلا صنعتم يف أثناء احلرب ال تبادرون ركبتكم وعندما يسألكم عمّ  علىجالسون قرب املدفأة وحفيدكم  أنكم بعد عشرين عاماً 

 وجتيبون : " كنا جنرف األقذار يف لويز�� ".  ، وال تسعلونأخرى إىلنقله من ركبة 

 كل قادة الفرق والفيالق.   إىلماته يعلصدر ابتون اجملموعة اخلامسة من تأا�ر ،  20يف      

 السرعة والتهور " ليسا مرتادفني ".      
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ا أن تطلق عليهابلنريان، أي أن عندما تتوجه الدابابت حنو العدو، جيب أن تستخدم مدافعها فيما ميكن أن نسميه االستطالع 
 ء وراءها مدفع مضاد للدابابت. كل األهداف اليت قد خيتىب  علىقذائفها 

 اجلنة ، هي التقدم يف أرض مكشوفة تتعرض لنريان مضادرة للدروع معادية فعالة ".  إىلن أسرع طريقة للذهاب إ"      

جيب الغوص دون التأكد من أن احلوض  ال أيضاً كثرية حمسوبة ميكن أن تفرض نفسها الستخدام املدرعات ، و   ن أخطاراً إ     
 مليء ابملاء . 

 يحشاءها. فاالستمرار يف التقدم يقلل من الضغط الذأأن وحدة جماورة قد بقرت  ىأن تتوقف بدعو  ةال جيوز " للوحد     
 مث تلحق مبن يتقدمها ".  ةتتعرض له هذه الوحد

، بل يوقفها فقد األحشاء والقلوب . والفوز يف املعارك حيققه بعض الشجعان الذين  أبداً اجليوش ال توقفها اخلسائر      
لطموحكم. اخلسائر اليت  هدفاً  ةهذه اجملموعة البطل إىلم أن جتعلوا من انضمامكم عليكن إ. خوفهم ويتقدمون  علىينتصرون 

نريا�م . ولكي ننتهي من   يتكبدها من يتقدمون وهم يطلقوناليت اخللف أكثر من تلك إىليتكبدها املتوقفون أو العائدون 
 كل منا أن تكون له الرغبة املصممة يف االتصال ابلعدو وتدمريه ".  علىاحلرب ، جيب 

 نه اخلوف من نفاذ الذخرية .. لقد كشفت يل جتربيت أبنّ إ، أيضاً " هناك خوف شديد االنتشار يف صفوفنا وهو مضحك      
 ". أبداً هذا مل حيدث من قبل 

ابلفرتة اليت سنلتقي فيها  امرين ثقة اتمة أبن النصر متعلقكل فرد سيقوم بواجبه، من أجل ذلك خت  أ� متأكد من أنّ      
 ". العدو

 معه.  ةقادة اجليوش األربعة لقضاء السهر  إىلالدعوة  ييف الواحد من حزيران ، وجه مونتغمر      

 الصحيفة ، أول حزيران. 

الذي يقيم يف ساوث ويك .  يدقيقة لرؤية اجلنرال مونتغمر  30و15بورتسموث عند الساعة  إىلذهبت وبراديل ابلطائرة      
 حيث تفحصنا اخلطط دون االستعانة أبي ضابط من األركان.  ةمكتب إىلتناولنا الشاي ، مث ذهبنا 



لتني ، أعدت النظر يف املسألة  من أنين قبل لي جداً  بعمليات اجليش الثالث ، وظهر سعيداً  خاصاً  تماماً اه يمونتغمر  ىأبد     
 وفصاحة شديدتني.  ةابنإبسون مما مسح يل أبن أكون صاحب كلها من أجل مس

 عمليات رينس".  أيضاً ابتون عمليات بريتاين ، و  إىلمام براديل يف مناسبتني قوله : " جيب أن توكل أكرر       

 هذا ما حدث يف واقع األمر.      

 وبعد تناول العشاء وصل دمبسي وكريرار .      

 . يوهنا بدأ االجتماع الرمسي حبضور القادة األربعة واجلنرال جنجاند، رئيس هيئة األركان عند مونتغمر      

فيه غري الشخص  أرىوثرة خباصة وأنين ال فشل أمام كااتن . وهو ال ميلك اهليئة امل أما دمبسي فكان يقود يف صقلية فيلقاً      
 لكنه عصيب جداً  فهو خري منه دون أن يكون ذا امتياز وملعان . ودوجنجاند ذكي جداً  يسه ابملوافقة . أما الكندأحيرك ر  يالذ

قع معرفة املوا علىشديد احلرص  يويقضي وقته يف جتعيد شعره الطويل املزيت وفتله حبجم عود من الكربيت. كان مونتغمر 
 تعاقب القيادات مبا يف ذلك اجليل الثالث منها.  أيضاً صفر و الاخلاصة مبراكز القيادة ليوم 

أعتقد أنه اجلنرال إمسي سكرتري تشرشل العسكري  -بشخص ما يف لندن هاتفياً  ييف أثناء لقائنا األول ، اتصل مونتغمر      
جاء ويين ،  إذاقال : "  ةهذه املكامل إىلاجمليء لرؤيته يوم األحد. ويف تلميح منه  وقال له أن يقنع الوزير األول ابالمتناع عن –
قصر دوفر ويدخن  إىلال يذهب  إذاً دون فائدة. فلماذا  إلينالالزعاج وحسب، بل قد يلفت االنتباه  ه لن يكون مصدراً فإنّ 

 ".  كاليه  إىل األملاننه بذلك يلفت نظر إاحملافظ .  – سيجاره برفقة اللورد

خنب قادة اجليوش األربعة. وملا مل يصدر شيء عن أحد منهم ، قلت : أنين  يوعندما قدم شراب البورتو ، شرب مونتغمر      
عمل حتت قيادته. ن أعرب له عن سروري ابلأو  ي، أرغب يف أن أشرب خنب صحة اجلنرال مونتغمر  أكرب اجلميع سناً  ابعتباري

 رف أنين مل أكن أحس بوضع نفسي سليم ( بسبب هذه األكذوبة ). أع

 خسرت القليل يف النهاية.  حىت ، لكنين مل ألبث  جداً  مث أخذ� منارس خمتلف األلعاب البسيطة . يف البداية رحبت كثرياً      

 من قبل.  يعن مونيت انطباع  هو خري مما كان عند اآلن يعند     
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 حزيران.  2الصحيفة ،      

 . متاماً متفامهان  اآلنوأننا منذ  ممتعاً  معي وقتاً  ىنه قضأعند الفطور. أخربين  حييت مونيت مودعاً      

 اوغستا .  ةظهر السفين علىيف هذا املساء ، افتتح براديل مركز قيادته للجيش األول      

 حزيران 4الصحيفة ،      

 أن أقود عملية اهلجوم.  أمتىنين ال أكاد أستقر يف مكاين ، وكم إ.  مجيعاً الكنيسة  إىلذهبنا      

 :1944حزيران  4بياتريس ،  إىل رسالة

 ال ألعب دور االفتتاح.  فأ�.  ةعندما تطلق الصفار  ال تتهيجي كثرياً      

 حزيران. 5الصحيفة ، 

 إىلهو يوم الصفر .. لكننا مل نستلم أي نبأ جديد ... �ديت هيوجز وطلبت منه أن يرسل هتاّين ابلراديو  اليومرمبا كان      
 ( كانوا قد احتلوا روما ).   إيطالياجناحهم يف  علىسندر ، كيز وكالرك ، إليك

 :1944حزيران  6ولده جورج ،  إىلرسالة 

هم الرجال خيامر   قد أذاع نبأ النزول . كلّ األملاينعة يب يب سي أن الراديو إذاعلنت أالساعة السابعة من هذا الصباح ، يف      
أو األخرية . اجلبناء هم الذين يدعون خوفهم  األوىل�م حيسون به أكانت هذه املعركة هي إاخلوف عندما يبدأون القتال . 

 ورثته عن أبويك .  يبسبب الدم الذ أبداً تكون هذا اجلبان ما أنت فلن أتصرفاهتم.  علىيسيطر 

هذا الفريق  إىل� أنتسب أحلاح واللجاجة. و صحاب اإلأود الناجحني ، املتكتمون منهم، و يف الظاهر يوجد طرازان من اجلن     
ن إ.  شديداً  وأن يلتصق به التصاقاً  املرء أن خيتار نظاماً  على نّ إوغري شعيب ، لكن هذا هو منهجي . األخري ، وهو �در 

 نفسهم هم ال شيء. أون بالناس الذين ال حي

وبفضل حس سادس أملكه ، قررت أن العدو مل يعد عنده يف لعبته ما  ،أثر استخبارايت ومالحظايت على، و  صقليةيف      
 حق. علىقميصي وكنت  علىابلرهان  واسع النطاق. كنت جديراً  به هجوماً  ييغذ



ردودي العسكرية هي ردود صحيحة .   ثقة اتمة من أنّ  على دائماً واقع أنين كنت  إىلما حققته من النجاح يعود  نّ إ     
كان   نإحق ، و  علىء ، سيثبت أنين ىخيط ال يالذ التاريخحكم  إنّ كثريون من الناس ال يتفقون معي ، لكنهم خمطؤون . 

 تنا حنن الفريقني. ذلك يتم بعد وقت طويل من مو 

الرجال ، يتصفون بعبادة األبطال . والضباط الذين يتمتعون مبوهبة القيادة يدركون هذه احلقيقة ويظهرون ،  اجلنود ، وكلّ      
 تنميتها عند رجاهلم .  إىلهم يف العمل ، الصفات اليت يسعون أساليبيف سلوكهم وتصرفاهتم و 

 ابإلضافةصحيحة ،  ةذا حيوا كانت حتيتهم نظاميإلباس و  نالواقع أن اجلنود الذين توليت قيادهتم كانوا ابستمرار يف أحس     
ميلكه شخص من  ين التأثري الذإاملثل الطيب والقدوة احلسنة ..  عطيهمأكنت سرعة يف التنفيذ وجرأة يف العمل ألنين   إىل

 اثرة الدهشة والعجب يف نفسي . إعن  ه مل يكف يوماً مثالأن يخر ألوف من األ علىالرجال 

 مل أكمل مهميت بعد.  فأ�هذا هو أسلويب يف العمل  احلقيق أن هذا كله أشبه ما يكون مبوعظة دينية ، لكن ال تظنوا أنّ      

 :1944حزيران  6بياتريس ،  إىلرسالة 

 . ثري وقد أحسن صنعاً عرب األ ةأورواب احملتل إىلتوجه آيك 

وسنحاول علم بوجوده .  علىعدو شك يف أن يكون الأين ال إاجليش و  االستعانة أبي عنصر من عناصر اآلن حىت مل تتم 
 املفاجأة .  ةجاهدين أن حنتفظ له بفرص

لكل  حقائيب قد أعدت منذ بعض الوقت استعداداً  فإنّ كل حال   علىنكن هناك .. و  ال أستطيع أن أقول لك مىت     
 ..طارئ

منه قدر   ىعنه ، لكنين أحس أنه سيبق اجملد ينساب بعيداً  يرىلعدم التدخل وأن  ملتزماً  اإلنسانكم هو كريه أن يكون       
 كاف للجميع . 

 أعتقد أنين سأقرأ التوراة ...      
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 الفصل الثالث والعشــرون

 الغـــزو

====== 

 حزيران. 6الصحيفة ، 

 يقدر  خيامرين خوف رهيب من أن تنتهي املعركة قبل أن أختذ مكاين فيها ، لكنين أعلم أنه لن حيدث شيء من ذلك ألنّ      
 يريد أن أكون فيها. 

 أن أذهب ألحل حمله.  يّ علاألمل يف أن أحدهم سيتعرض للموت وأن  على صرّ ما ألنين أ حقائيب شيئاً  بدأت أعدّ      

 :1944زيران ح 7بياتريس ،  إىلرسالة 

 هذا أطول يوم قضيته يف حيايت ، ذلك ألنه مل يبق لنا غري االنتظار.      

 إذالكنين مستعد للتحرك يف عشر دقائق  ... �مل يف أن نقرتب خالل أسبوع تقريباً  ياألمور تبدو جيدة يف النورماند     
 جاءت الفرصة املطلوبة. 

 . حزيران 8الصحيفة ، 

 الوقت جيرجر قدميه بصورة رهيبة.      

  :1944حزيران  10بياتريس ،  إىلرسالة 

 على يف خيت ، لكن يف وسع املرء أن ينهض فيها قائماً  ةمقصور  تشبه قليالً  – �ا جيدة جداً إعربة كبرية للنوم .  يعند     
للخرائط ، وتدفئة وتيار   ةالثياب ، ومكتب ، وخزانق يعللت ة، وخزان سلةير مع  فراش ينتفخ ابهلواء، ومغقدميه. فيها سر 

نوع من ظلة من النسيج يذكرين برواق أو سقيفة . بشاعات احلرب الرهيبه  أيضاً فولت مع الراديو . كما يوجد  110كهرابئي 
عليها أعمل  . بوسعي أن أحدث التعتيم فيها وهناك لوحة كبرية للخرائط ميكن أنىتبتعد واخلوف من األفخاخ قد ذهب واختف

 األقل بطريقة مقبولة .  علىأو  ها تسري جيداً عيد تشكيلها لكنّ أقدمية قد حولت و  ة�ا شاحنإيف أثناء الليل . 



 األملانعند احلاجة مبزيد من الركض وراء  حبيث أصبح جديراً  كيلو مرت وأركض قليالً   8أو  7حسن جدا سأخرج وأمشي      
 ال ابهلرب منهم.  ..

 حزيران. 10الصحيفة ،      

منذ يوم الصفر ألحفظ يف نفسي روح املعركة. وأظن أنين واحد من هؤالء اجلنود  ةاحلمال ينين أمحل قراب املسدس ذإ     
ستطيع فيه أ ي، ومن املمكن أن الوقت الذ أن أكون بطالً  دائماً ألنفسهم، لكنين متنيت  م أن يصنعوا دوراً ليهعالذين يفرض 

 حتقيق هذا الطموح قد جاء. 

  :1944حزيران  12بياتريس ،  إىلرسالة 

.. وسأحتاج خالل الصباح دون  إيلّ فرقة يف فرنسا . مل تعد نفسي  59) أقود  األملانقرأت يف الصحف أنين ( يف تقدير      
 شرح هذا األمر وتوضيحه.  إىلريب 

 :1944حزيران  12بياتريس ،  إىل ةرسال     

 �م لن يرحبوا احلرب دوننا. أا نزال حيث حنن مل نتحرك . أرجو م     

 :1944حزيران  14بياتريس ،  إىل ةرسال

 نين دوما يف حال شديدة من الرعب من أن تنتهي احلرب دوننا. إ     

  :1944حزيران  17بياتريس ،  إىلرسالة 

لسلي  األوىلعلنت املمثلة أ،  ةيف مانشسرت ، وعند ارتفاع الستار املسرح  إىلليز  ةمساء أول أمس اصطحبتين السيد     
أنه  أيضاً زوجة أحد جنراالته كانت يف القاعة. صفق اجلميع . مث أعلنت  �ا مثلت يف أفريقيا أمام اجليش الثامن وأنّ أهنسون ، 

ق . وصفّ "بسبب السيدات ،األحشاء إىلالدم وال أجرؤ أبن أقول :  إىلرجل متعطش "جانبها أشهر جنرال أمريكي ،  إىليوجد 
وعندما غادر� املكان كان هناك  اليسالكو  إىلوأطلقوا اهلتافات لوقت طويل . وبعد انتهاء املشهد توجهنا  أخرىاجلميع مرة 

 وكم عانيت من املتاعب ملنع الصحف من ذكر هذا احلادث.  حقيقياً  مجهور كبري قد جتمع حول سيارتنا وهتفوا لنا هتافاً 
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 :1944حزيران  24بياتريس ،  إىل ةرسال

ألن كثريين من  وهذا لسببني ، أوال ألنين مل أكن هناك ، واثنياً  الشواطئ علىأنين  حيزنين أنك قد شغلك التفكري ابلظنّ      
 الناس يتخيلون أنين فيها. 

 قامتنا. إل مكا�ً  كيف تسري األشياء وليعدّ   ريىاجتاز غي حبر املانش ل     

نين أعرف عيويب ، لكنين ال إما يتخيل الكثريون ، وأ� منهم. كنت يف حال جيدة ك  إذاأتساءل يف بعض األوقات عما      
ذ أعتربك أعظم ما فزت به من إبك أنت  . وطبيعي ، أنين فزت ابلكثري من حسن الطالع ، بدءاً  اآلخرينأعرف عيوب 

 احلظوظ. 

 :1944حزيران  29بياتريس ،  إىل رسالة     

 .. ليس هلذه احلركة غري معىن ساليسبوريجنويب  ، لكننا رحبنا مركز قيادة متقدماً دائماً ال حرب عند� كما هو الشأن      
 واحد هو اقرتابنا من مركز املسرح... 

 ليت أننا يف العمل.      

هبام له " من إهاوس ، هامشري. ظهر لون أزرق يف برميور  إىل 26طائرة من طراز ب  على حزيران ، ذهب جواً  30ويف      
وسألبس حذاءه مما خيفف الضغط  من قدميّ  يل . من حسن حظي أن للرقيب ميكس قدمني أكرب كثرياً  احملتمل أن أفقد ظفراً 

 هبامي ". إعن 

من الرجال، وأن تقيم رأس جسر  يز حبر املانش مليو�ً جتل األسابيع الثالثة السابقة أن استطاعت قوات الغزو احلليفة خال     
حول كومون ، وهو  ةحراج صغري أد كان يعمل يف فياض كوتنتان ويف الداخل. أما جيش براديل األول فق إىلوأن تتقدم  قو�ً 

 ميدان صعب يف عملية اهلجوم . وأما اجليش الربيطاين الثاين بقيادة دمبسي فكان يف قطاع كان.

 اأن رجال براديل قد  أخذوا شريبور الداخل. وابلرغم من  إىل�م عاجزون عن التقدم إالظاهر. الغزو يف حالة تعثر يف  كان      
كل تلك الوشائع واألسيجة الشائكة واملنحدرات جتعل املعركة   فإنّ وشك اهلجوم يف اجلنوب ابجتاه أفرانش،  علىوأصبحوا 

 قاسية حبيث يقاس التقدم فيها ابألمتار. 



واملوجود  ا يف يوم الصفر، أما امليدان املنبسط نسبياً عليهكان اليت وعد ابالستيالء   علىأن يستويل  يمل يستطع مونتغمر      
الطيارون وخرباء  إليهيطمح  ي. وكل القطاع الذابريس إىلنتان ، الطريق املباشرة وارجا فاليزجنويب شرقي هذه املدينة حنو 
 . جداً  بعيداً  و هدفاً السوفيات ، كل ذلك كان يبد

متوز، افتتح براديل تلك املعركة الطويلة واحملتضرة يف الوشائع واألسيجة الشائكة واحلفر اليت قدر هلا أن تستمر  3يف      
نصف كان  علىأن يستويل  يمنه ، استطاع مونتغمر  7من الرجال مقابل أرابح اتفهة . ويف  أسبوعني وأن تكلف أربعني ألفاً 

 القاذفات الثقيلة كسند تكتيكي للقوات الربية.  ابستخدام

 متوز.  5الصحيفة ،      

من فقدان النشاط عند  من فرنسا وكان يبدو فرحا، لكنه  منزعج قليالً  . كان عائداً  15آيك عند الساعة  رىذهبت أل     
 الغوص .  على، لكنه ما يزال يتمهل فهو اليستطيع التصميم  دارة املعركة شخصياً إ يتوىلنه يفكر أكثر فأكثر يف أن إمونيت . 

وكل منها حتمل سيارة  47يف الساعة العاشرة والدقيقة اخلامسة والعشرين ، غادر ابتون انكلرتا مع ثالث طائرات س      
 للمواكبة. 47جيش وأربعة من ب 

كوتنتان الشرقي فلم يكن أسعد منه يف ذلك   شاطئ تبعاً قالعه ، يف مدرج قريب من أوماها بيتش ، مإهبط بعد ساعة من      
 وجد نفسه فيه يف قطاع من قطاعات القتال.  يالذ اليوم
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 يف فرنســا

 
 الشيطان كل التسويــات إىل

 

 

 



 الفصل الرابع والعشـرون

 الكوتنتان والكـوبـرا

................................................... 

 

 هبط ابتون فوق مدرج جماور ألوماها بيتش.     

يل، أكثرهم جنود حيملون عدسات من  " كانت هناك كتل من الناس تبدو وكأ�ا تعرفين واجلميع يريدون أن �خذوا صوراً      
واقع أن حضوري هنا ما يزال يف  إىلبعض احملرتفني ممن وجب أن أنبههم  أيضاً دوالرات ، لكن هناك  5 الطراز ليكاس ذات 

 حكم األسرار ".

فرنسا انتشر كما تنتشر شعلة البارود فأقبل رجال البحرية كرجال اجليش متسارعني يريدون أن يروه. مل  إىللكن نبأ وصوله      
مذهبة، وال لباس نظامي أنيق. وعندما  ة يعودا المعني ، وليست هناك خوذيكن حيمل غري مسدس واحد، وحذاءاه مل

ة قصرية أمام بضعة الرجال الذين كانوا يتجمعون من لريجتل خطب أحضرت سيارته من طراز اجليب صعد فوقها وبقي منتصباً 
 حوله: 

جانبكم ، أما اآلن فلننطلق لتقطيع األحشاء عند أكلة الكرنب اململح وفتح ابب  إىلنين فخور بوجودي هنا ألقاتل إ     
 ". ىع األفعكما أفعل م  متاماً ارداء ابن اخلين امللعون هذا  علىنين عازم فيما يتعلق يب إبرلني.  علىاجلحيم 

 ..وهتف له اجلنود     

 ليلته عند براديل.  يأما هو فقد قض     

اخليمة قد اختلجت طوال الليل تزلزهلا  فإنّ " كانت هناك ضجة رهيبة، ال شك أنين نسيت احلرب، ومهما يكن األمر      
 طلقات املدافع يف الفيلق واجليش اللذين كانت مواقع الرماية عندها موجودة من حولنا .". 
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. وأ�  يما جير  ريى. لقد خرج مرات كثرية من خيمته ل أبداً بياتريس يقول : " مل يكن ويلي حيب هذا  إىلكتب فيما بعد       
 ". فعلت ذلك  أيضاً 

، تكاد  قطاعي كبري جداً إ قطاعي قدمي، قصرإنه شهد قصر إ، حزيناً  لو فيكونت " مشهداً  واكتشف يف سان سوفور     
 قطاعي ". للتحصني الدفاعي اإل جيداً  .. ومع ذلك فقد كان مثاالً  نه حمزن جداً إن جتتاحه بصورة كلية . أالقنابل 

 متوز 12الصحيفة ،  

 
دون أن يدرك ذلك. كم هو  اإلنكليزيك مقيد بقدميه ويديه من قبل املهمة ، أن آ مستوى علىليس آيك وال براديل      

ال أحد جدير أبن يقول ، جيب أن يفعل هذا وال يفعل ذلك . املوقف  .. علىمسكني ذاهل .. الواقع أنه ليس لنا قائد أ
 . له خمرجاً  أرىوال  مؤسف جداً 

 متوز. 14الصحيفة ،      

 قال براديل أنه يريد أن يشركين يف املعركة يف أسرع وقت ممكن.      

ونيت ال يريدين ألنه ، م من احليوية والقوة . طبعاً  ملصلحته اخلاصة لو كان ميلك قليالً  ن يف وسعه أن يفعل هذا حاالً إ     
 . إليه حتكر خشبة املسرح ، وهذا ما أقصد أخياف من أن 

،  قطاع دفاعي. وافقت عل االقرتاحيف أن تتخذ الفرقة املدرعة الرابعة موقفاً  علىكانت يل اعرتاضات   إذاسألين براديل عما      
 سرعنا بوضع قواتنا يف جتربة النار ، كان الوضع أحسن حاال. أفكلما 

ة من جانبه، فهو أن نظرية استخدام الدابابت سبيل اجملامل علىابتون ،  إىلدفع براديل لتوجيه  هذا السؤال  يأما السبب الذ
حق يف التعجيل بتعميد فرقة وود يف  علىال الدفاع. وكان ابتون من جانبه  أن يكون استخدامها حلاالت اهلجومتريد  أمريكايف 

 ا ستتصرف بصورة معجبة رائعة. فإ�ّ اهلجوم  إىلانتقلت  فإذاميدان النار، 

 



 متوز.  16الصحيفة ،      

وال ابستيعاب  حىت يقومون أبي عمل مهم،  نصف متوز مع خسائر كبرية ودون أي جناح يذكر. الربيطانيون ال ىمض     
 . إلينااليت تواجههم وقد كانت اثنتان منهما قد أخلتا اجلبهة وانتقلتا  يةاألملانالفرق 

وصل يرافقه يل ، سورل ،  يشريبورغ ليلتقي فيها وكيل وزارة احلرب ستمسون الذ إىلمتوز، توجه ابتون  17يف صباح      
 ". كلم عين تت أعمايلأي شخص وبرتك  إىلوالسيد هاريف ابندي ." أوصاين ستمسون ابالمتناع عن توجيه النقد 

 من العرض ، لكنين مع مع ستمسون وأفراد فريقه . " تركت عمر ( براديل ) يطرح القسم األكرب النهار كله تقريباً  ىقض     
 ".�ا فرصة مالئمةأذلك رأيت 

العملية اليت  ن هذهإاليت أعدها براديل قد كشف عنه.  يف غياب ابتون أنباء مزعجة . يبدو أن سر عملية كوبرا غي ىتلق     
جناحها  جياد ثغرة يف دفاعات األعداء بفضل عمل مشرتك من الطريان والدابابت ، كانت تتطلب سرية مطلقة ألنّ وضعت إل

 حد بعيد.  إىلمتعلق خبطة املفاجأة 

بغي ليقول له أبن املراسلني احلربيني املعتمدين يف اجليش  اتصل رئيس هيئة األركان عند براديل ، ويليام كني ، تليفونياً      
معرفة اتمة هبا يف   علىعن عملية كوبرا، بينما الصحفيون يف اجليش الثالث قد ظهروا  األول قد اشتكوا من أ�م مل يسمعوا شيئاً 

 تفصيالهتا.  كلّ 

الواضحة  التعليمات، قد جتاهل األوامر، رغم والواقع أن غي قد اكتشف أبن ضابط العالقات العامة يف جيش ابتون      
 احملددة ، وكشف عن سر العملية أمام بعض الصحفيني الذين أنبأوا  هبا فيما يظهر زمالءهم يف اجليش األول. 

كر عند التاسعة والنصف من املعس إىلبصورة مزدوجة ، وعندما ارتد ابتون  وخطرياً  هكذا بدا تسرب املوضوع جد�ً      
يف هذا السر .  فيما حدث ثغرة خطرية جداً  ، ذلك ألنّ  عن طوره ومل أكن أقل منه غضباً  ، �داه براديل . " كان خارجاً املساء

املوضوع .. هذا  سرية إىلبه نُ  العملية مع الصحفيني ؟ " بعد أن الكالم عن على" كيف أقدم ضابط العالقات العامة عنده 
 احملاكمة ".  إىلل دون ريب وأن حيوّ  ىن من الواجب أن يعفإأمر يتجاوزين ، 
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 مامهمأالصحافة ومجع  املراسلني ليعرض  معسكر إىل ابتون توجه فوراً  كانت الساعة قد بلغت العاشرة مساء ، لكنّ       
 عليه  ما أقدموا إىل�ها حني أشار إانتهكوا حرمة الثقة اليت أوالهم مانة و �م قد أساؤوا األأأخطار مثل هذا التسرب وليفهمهم 

 اجليش األول.  ين معتمدين لذيخر آصحفيني  إىلمن نقل النبأ 

 تعوزين الكلمات للتعبري عن األخطار اليت تتعرض هلا حياة جنود� بسبب هذا االنتهاك لألوامر واستغالل الثقة هبم ...      

. مجيعاً أن تدركوا هذا  أريدهذه القضية.  إىلال ميتد وينتشر، ال جيوز ألي منكم أن يشري أاملهم  ذور ، لكنّ " لقد وقع احمل     
ركوا ضخامة ا . لكنكم كمواطنني صادقي الوطنية ، جيب أن تدإليهم يف غري حاجة فأنتم. إليك�ا ليست هتديدات موجهة إ

 ".اجلرمية اليت اقرتفت

 على، لكنهم تصرفوا اآلخرينذكر ابتون يف صحيفته أنه ال يظن أبن الصحفيني قد نشروا اخلطة ابلذات أمام املراسلني      
 ما.  طريقة صغار الصبيان املتبجحني، وفاخروا غريهم يف أ�م يعرفون شيئاً 

 املراسلني عن عملية كوبرا.  إىلضابط العالقات العامة وسأله : ملاذا حتدث  ىاستدع التايل اليومويف      

عتقد أنه أمني مستقيم أ. ي" يبدو يف الظاهر أنه قد فعلها بسبب الغباء، حيفزه شعور، يف غري مكانه، ابلوالء الصادق حنو      
ذلك من قبل براديل. ويف مقابل هذا األمر،  علىم حمكمة عسكرية ، لكنين قد أرغ إىلله أن أحوّ  ولكنه أبله، وسيحزنين جداً 

 ". رضت العملية ملزيد من  التسرابتلع اآلنجيب أن أنقله ، لكنين لن أفعل ذلك قبل أن تنتهي عملية كوبرا، ولو أين نقلته 

ون. فهل ستنهار ها ستاوفنربغ ضد هتلر موجة من الذعر الشديد عند ابتمتز أحدثت املؤامرة الفاشلة اليت أعدّ  20يف      
 دخول يف حومة القتال؟ التستمر احلرب حبيث تتيح له فرصة ؟ وهل ميكن أن  أملانيا

 يني. الياابنسأل ستمسون أن يتيح له فرصة للقتال ضد  حىت  وهنا مل يلبث طويالً      

 متوز.  23الصحيفة ،      

ن كوبرا .. يف احلقيقة ، عملية إ. أيضاً د كوبرا . كان مسسون هناك ا سيصنع بعمذهبت لرؤية براديل وهودجز ألعلم      
األقل خري من كل  علىبتفكريمها فيها. ومع ذلك فهي  متواضعة ، لكن براديل وهودجز يعتربان نفسيهما مبدعني حقاً 

 وأرجو أن تنجح ...  اليومالعمليات اليت طرحت يف ذلك 



 :1944متوز  24بياتريس ،  إىلرسالة      

. ابجتاه مسينا صقليةيف  الشمايل الشاطئامتداد  علىعام منذ انطلقنا  ىمن الوقت. مض مل يعد يف وسعي أن أنتظر مزيداً      
 .  يأي اسرتاحة هذه ، � اهل

أمل النقاط اليت سقطت فيها قنابل كوبرا. واجلدير تبعد أ�م قليلة ، كان ابتون يطري فوق ميدان املعركة يف طائرة خفيفة وي     
بتلك اليت  ةن الفجوات فيها مل تكن أبي حال شبيهإطن الدمار، بل هو التفاهة فيها. ما أدهشه ليس هو اتساع موا ابلذكر أنّ 

 . 1918صنعت عام 

كان البقر بني الضحا� الربيئة . البالد كلها مغطاة ببقرات منتفخة بصورة رهيبة حبيث جيب أن تدفن يف الرتاب .   "     
 يالذ املستوىقدم فوق األرض، وهو  300 حىت األقل  علىيف الفضاء أو  عالياً وابنتظار عملية الدفن كانت الروائح ترتفع 

 ". إليه ارتفعت طائريت 

 :1944متوز  28أيز�اور ،  إىلرسالة      

 يزعجين هو فكرة أنه سريبح احلرب قبل أن أجد نفسي منضو�ً  يء الوحيد الذيالثابت أن براديل قد قام بعمل رائع. الش     
 ضد هذا الواقع.  نفعل شيئاً  فيها. لكننا ال نستطيع أن

 علىابتون قيادة الفيلق الثامن ، كان  يتوىلجبايف وقال له : أنه يريد أن  تصل براديل تليفونياً ايف وقت مبكر من بعد الظهر      
ابتون بصورة شبه رمسية  يتوىلذلك الوقت  حىت ، أن يدخل املعركة بعد أربعة أ�م ظهر األول من آب. و  اجليش الثالث ، رمسياً 

 بريتاين.  إىلق التابع مليدلتون هبدف دخوله قيادة عمليات الفيل

دقيقة "قرب مستودع الوقود  30و  15وجده عند الساعة  شاابً  لذلك ضابطاً  ابً دالبحث عن ابتون منت إىل ابدر غايف فوراً      
حلاق الفيلق الثامن إ علينا دقيقة ألعلم أنّ  45و  16عند الساعة إليه مركز القيادة العامة. وصلت  إىل وطلب مين العودة فوراً 

 يساره. إىلبقيادتنا وحتريكه يف املعركة مع الفيلق اخلامس عشر و 

الفيلق الثامن مع هيسليب ، غايف ، هاركنز وهارمون لتنظيم عملية استالم هذه القيادة ، لكنين حرصت  إىلذهبت  " وفوراً      
 غري مفيد ... ال أسبب هتيجاً  حىت أخذ األمور ابلكثري من احليطة  على
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 ". غائصا يف عباهبا  فيما يتعلق ابحلرب، فرمبا وجدتين أخرياً  " أحس أنين أسعد حاالً      

عن نشر اخلرب املتعلق بدخول جيش ابتون يف املعركة.  اً اخليبة ، قرر االمتناع مؤقت منايز�اور خطته  ينجيأمل أن  علىو      
مقاتلني ألنين أعلم أبن هذا  جعلهم رجاالً  علىحضك  إىلنين ال أحتاج إلك كل حظ ممكن.  أمتىنابتون يقول : "  إىلأبرق 

 ".ما ستفعله  هو

غرد السادسة عرب فرق املشاة من أجل أن حتريك فرقة وود املدرعة الرابعة ، وفرقة  علىبرغبة ابتون  أقدم ميدلتون عمالً      
اليت كانت هدف ميدلتون منذ بداية الشهر. لكن  كواتنس،   علىوود  استوىلمتوز  28رأس الفيلق . يف  علىيضعهما 

مرتا عند و  كيلنقطة تبعد مخسني إىلنظاره أة ، ذلك ألن ميدلتون أصبح يوجه مهية كبري أكواتنس، حينذاك ، مل تعد ذات 
 فرانش. أ

بدأت فيه حرب اختاذ املواقع، اليت استمرت خالل شهري حزيران ومتوز،  ياملسرح يف الوقت الذ علىهكذا ظهر ابتون      
فرانش أد بدأت هذه املرحلة ابلتقدم حنو احلرب املثرية املتحركة اليت عرفت من مث حتت اسم االخرتاق أو املطاردة . وق إىلتتحول 

من  األملانالعديد من السدود ملنع  علىأن يستولوا  نياألمريكي على ىا يبقإليهمت الوصول  فإذا ..""السالونواقعة بني "سا" و ال
 " وهنا تنفتح أبواب بريتاين. عليهم أن جيتازوا "سالون" قرب "بونتويوغراق الوادي ، مث يتحتم إ

 متوز.  31الصحيفة ،      

من احلسن  املستوى�م لن يكونوا دون هذا أخالل فرتة البطالة وقلت ألعضائها شكرت هليئة أركاين صربها الطويل      
 اجلرأة.  على دائماً واجب هو احلفاظ الواجلودة حينما تبدأ املعركة ، لكن 

يعرف ما  مركز القيادة للفيلق الثامن ... قال يل ميدلتون ، أنه سعيد برؤييت ألنه ال إىلتوجهت بعد تناول طعام العشاء،      
، أن يتأكد من سالمة اخلط يف سالونعطيت له أصال برباديل. كانت األوامر اليت االت إىلأن يفعله ، وأنه مل يتوصل  اآلنجيب 

االمتناع عن اجتياز �ر نكون ابلقرب  التاريخيف  دائماً ار وهذا ما فعله ، ولكنه مل يتجاوزه . قلت له : كان من أعظم األخط
 اليومتسلمي هلا قد وجب أن يكون ظهر  مع العلم أنّ -منه. وابلرغم من أنين تسلمت قياديت للفيلق يف الثامن والعشرين 

 . غري اجتياز سالون فوراً  عليه ه مل يكن قد بقي فإنّ  -التايل



كان اجلسر قد أصيب   إذايف بونتوبو ، وصلت رسالة تقول :  وبينما كنا نتبادل الرأي حول الطريقة اليت نقيم هبا جسراً      
ابخلري وقلت له أن يطلق يف امليدان الفرقة املدرعة  لالستعمال. وقد بدا يل هذا األمر بشرياً  ه ما يزال صاحلاً فإنّ ابلعطب 

 السدود.  علىانتهت قبل قليل من االستيالء  السادسة . وكانت الرابعة قد

. يف ذلك املكان تنقسم الطريق الوحيدة القادمة من أفرانش ابجتاه اجلنوب . أيضاً هذا وقد كان وود قد أخذ جسر بونتوبو      
�ر اللوار ، أو حنو الشرق ابجتاه �ر  حىت ابجتاه بريست، أو حنو اجلنوب ، رينس وفيما وراءها  وهنا يف وسعنا أن نذهب غرابً 

 السني. 

" كان ابتون يريد أن يطلق الفرقة املدرعة ..سبعد استقبال هذه األنباء ، قلت مليدلتون أن يدفع ابجتاه بريست ورين     
أعتقد أن هذه املساندة ين نإ" مع فرقة املشاة الثامنة حنو رينسحنو بريست ، والفرقة املدرعة الرابعة  79السادسة وفرقة املشاة 

 �ها تستحق مثل هذا اجلهد. إاليت أعطيته  ةالبسيط

 أن يشرك الفيلق اخلامس عشر لالندفاع حنو السني.  اآلن يرىهذا وهو       

 يةاألملانالغريب من كوتنتان، ومتزقت القوات  الشاطئمرساته عند  ى يف نورمند�، مث أرساألملاينمت اخرتاق خط الدفاع  فإذا     
 طريقته يف احلرب الصاعقة.  –والعامل كله  – األملانالستغالل النصر وأن يطرح أمام  اً بعملية كوبرا ، كان ابتون مستعد

 ". عة الواحدة من صباح األول من آب " �م ابتون حول السا     

 

 

 

 

 

 



263 
 

 الفصل اخلامس والعشــرون

 اإلختـراق

.................................................... 

 

 الصحيفة ، أول آب     

قد  ةدقيقة وبدا يل أن رقاص الساع ةأنباء حمدد ىكنت شديد العصبية طوال الصباح ألنه مل يكن من املمكن أن أتلق      
 توقف عن احلركة. 

 ية.وعند وقت الظهر ، بدأ اجليش الثالث عمليات بصورة رمس     

�ا حدود ضيقة ، إ، عني لنا براديل حدود اجليوش. ، وكان ووكر وهيسليب قد حضرا فعال15وصل براديل عند الساعة      
هيلري ( من  فرانش وسانتأبني أن نتسلل عرب عنق زجاجة ضيق  علينا األقل فيما يتعلق ابجليش الثالث، ذلك ألنّ  على

 هاركووا ).

فرانش وتغلغلت يف بريتاين ، مندفعة ألسادسة قد انتشرت فيما وراء عنق كانت عناصر الطليعة للفرقتني املدرعتني الرابعة وا      
 فرانش، فقد كانت كل الطرق مزدمحة وبدا اجلميع يتحركون. أحنو رينس وبريست، أما فيما فوق  الرتتيب على

من هبذا كثريا، لكنين بتحريك ؤ فال أ ، من موراتن حنو أفرانش . أما أ� شخصياً ف من هجوم �يت من الشرقبراديل يتخوّ      
 بواسطة الشاحنات.  أستطيع أن أغطي جناحه املكشوف . وقد بدأت احلركة فوراً  90فرقة املشاة 

 تون من األنباء.مبا مل يزود به اب األقل ، كان مزوداً  علىهلام، أو رف، كشف براديل عن حظ أكرب من اإليف ذلك الظ     

يف القطاع اخللفي. هذه عملية جديرة أبن  90كنت مع غايف، هاركنز وهيسليب يف الفيلق الثامن لتنسيق احلركة يف الفرقة       
رت يف ليفنوورث، ذلك ألننا كنا نقطع هذه الفرقة يف مدينة حيث الشارع الواحد كان جسيئة لو  نقاطاً  عليناتسجل 

 كل حال مل يكن أمامنا غري هذا احلل.   علىو  .. مدرعتني وفرقيت مشاةمن قبل فرقتني مستخدماً 



مل يرسل قوات من املشاة مع الفرقة املدرعة الرابعة ، رغم ما قلته  للفيلق الثامن والحظت أن ميدلتونبقيت يف مركز القيادة      
امتداد  على خرىيف طريق بريست، والطريق األ ةكاملة مع الفرقة املدرعة السادس  له من قبل . لكنه أرسل من املشاة فرقة

 وراء قوات الربيغادير جنرال هريبرت ايرنست.  الشاطئ

 مالو. يف سان يرؤ  يةاألملانبري للقوات من جتمع ك كان ميدلتون قلقاً       

ل مثل ذلك ، وأبن يفعةمن الفرقة املدرع ةلتكون قريب آلياتخلف وود مع جمموعة  ةفرقة املشاة الثامن رسالإب أعطيته أمراً      
 . الشماليةلغرو يف الطريق  ةخدم 79مع فرقة املشاة 

كيلومرتا من   25 علىرجل تقريبا ) ذات غرض خاص هو االستيالء  3500(  كانت مهمة ايرنست بقواته القليلة نسبياً       
 بريست ال يعود ذا نفع كبري.  علىاالستيالء  فإنّ دمرت  إذااألعمال الفنية من سكة احلديد يف جوار مورليكس، ذلك أل�ا 

من الطبيعي أن  ما هي الصعوبة اليت تعرتضه. أرىدرك مل أظهر ميدلتون مثل هذه البالدة. وأ� ال أنين ال أستطيع أن إ     
رهاق والتوتر حني نرسل قوات يف وسط منطقة العدو ومع وجود األجنحة واخلطوط اخللفية املكشوفة . تتعرض األعصاب لإل

 أ�ك أن تستشري اخلوف ". نقطع عن ترداد هذا الشعار " أنفسي ال  فأ�

الفرقة املدرعة الرابعة  ه أ� فهو بريست واجني .. علمنا قبل قليل أنّ أريدالسالون . أما ما  علىبراديل برأس جسر  ىاكتف     
 رينس.  مشايلكيلومرت   15بعد  علىهي 

 . 1913فهي يف بونتورسون ، حيث قضيت ليلة مع بياتريس عام  ةالسادس ةأما الفرقة املدرع     

 األملاينكارثة لو استطاع الطريان   إىلهذه التحركات بواسطة شاحنات من كتل املشاة هي ابلغة اخلطورة وقد تتحول  كلّ       
 أن يعني مكا�ا ، وال سيما يف مناطق االزدحام الضيقة. 

فرانش ليتأكد من أن فرقة أيف  شخصياً  ىوزعت كل ضباط األركان املتوفرين يل يف أحرج النقاط وقلت هليسليب أن يبق   
ما قد  شيئاً  أعماقي أبنّ ا عند الصباح ألنين أحس يف إليهالذهاب  علىأنين عازم  علىليست يف طريق مسدودة .  90املشاة 

 حيدث فيها. 

 األقل يف نظر من حيبون احلرب كما أحبها.  علىالبشرية حني تقارن ابحلرب، تبدو اتفهة،  ةكل األنشط  نّ إ     
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 آب. 2الصحيفة ، 

، قليلة �ا فرقة سيئة إامتداد الطريق بني سا وسالون.  علىأدركنا أن الفرقة التسعني شرقي افرانش ، وهي تتحرك      
 خوذاهتم.  على، ضباطهم بلداء، كثريون منهم ينزعون شارات رتبهم أو يغطو�ا  ةاالنضباط، الرجال يف حالة رث

وكان تعميدها يف ميدان  ةيف الوال�ت املتحد الئقاً  تدريباً  ةعد ، الفرقة التسعون مل تكن مدربوكما كتب ايز�اور فيما ب     
 داة مستعدة للضرب بقوة. أجعال منها بعد ذلك  حىت خاصة. لكن ماك لني وويفر مل يلبثا  ةبصور  القتال يف الكوتنتان مرهقاً 

. فرانشأالّسا عند معرب من املعابر شرقي وأن جيعلها جتتاز  اً يف الطريق فور  ةاخلامس ةلت هليسليب أن يضع الفرقة املدرع" ق     
 ابللحاق هبا ابلسرعة اليت تسمح هبا حركة السري يف الطريق ". 83أبن ينذر الفرقة  أيضاً و 

 يفال ، مع فيلق ميدلتون الثامن الذامس عشر حنو الشرق عند ما�ن والكان ابتون قد بدأ بتوجيه فيلق هيسليب اخل      
 بتوجيه القسم األكرب من اجليش الثالث حنو السني.  التايل اليوميتجه حنو الغرب يف بريتاين ، ابنتظار أمر �تيه يف 

 من االهتمام.  يف هذه الوجهه، فقد أعار ما يفعله ميدلتون قليالً  ةالتطورات املرتقب إىل وملا كان ابتون منصرفاً      

 علىخذ أوملا مل أصل،  ند الفيلق الثامن،نه انتظرين عأوقال يل ، وهو يف ضيق قليل،  16 " وصل براديل حول الساعة     
 حنو الشرق قرب فوجري ". 79الفرقة  رسالميدلتون إب إىلعاتقه توجيه األمر 

 ملاين معاكس قادم من موراتن. أفرباديل ما يزال يفكر يف هجوم      

 ).  رهذا القرا علىوأضاف أنه يعلم أبنين سأوافق (      

بعقدة الربيطانيني يف احلذر الشديد. وهنا جيب أن  قلت له : نعم ، لكنين يف مقابل ذلك كنت أخاف من رؤيته مأخوذاً      
 .  اليومقبل عام من هذا  صقليةاهلجوم يف  إىلاالنتقال  علىيالحظ أبنين قد أرغمته 

 ملاين معاكس أي حظ يف التحرك واالنطالق. أهلجوم حبيث ال يعود  ةيف  العمل هي التنقل بسرعة شديد ن طريقة ابتونإ     

 

 



 آب. 3الصحيفة ، 

 ة، لكنه سبب لنا متاعب خطرية وجديواجه كولنز يف الفيلق السابع متاعب كثرية يف الشمال الغريب من موراتن     
 ابستخدامه ملؤخرات هذا الفيلق من أجل فصائله يف الصفوف اخللفية، وخباصة الطريق اليت تتجه حنو الشمال عرب بريسي.

ري بسبب السرعة يف جيب القول أبنه قد حدث بني وحدات اخلدمات والتموين يف الفيلقني السابع والثامن اضطراب كب     
قد حلاق الفيلق اخلامس عشر ابملعركة إدان املعركة. كما أن جليش الثالث يف ميفرانش وبريسي وكذلك دخول اأالتحركات حنو 

 . أيضاً أحدث املزيد من هذا االضطراب 

 79فهي بني فرقيت املشاة  ةاخلامس ةاملدرع ةيف فوجري، أما الفرق 79، الفرقة 18عند الساعة  ة" أصبحت األشياء مرضي     
 . 90و 

 هذه الفرق الثالث كانت تؤلف الفيلق اخلامس عشر املوجه حنو الشرق.     

من فرقة  كتيبةالسادسة فقد اجتازت دينان، تتبعها   ةما الفرقأ.  فان إىل الرابعة برينس ، رأساً  ة" أحاطت الفرقة املدرع     
 ". . واستخدم ايرنست سان مالو . أما أ� فال أفعل شيئاً 83املشاة 

 .آب 4،  الصحيفة

 قتاليةمريد رينياك . اجتز� قيادة  –كومبور   –بونتورسون  –بونتوبو  –فرانش أابجتاه غادرت املكان مع كودمان وستيلر      
من  . قلت له أن يظهر مزيداً ةمن احليط تتخذ كثرياً  ةالسادس ةاملدرع الفرقةفيه ابلذهاب .  يهمّ  يووجد� غرو يف الوقت الذ

 بريست ).  حىت األمام (  إىلاجلرأة وأن يتقدم 

ه القسم . وكان ايز�اور قد قرر توجيخرىاجلبهة األ إىلعن اندفاع غرو ابجتاه الغرب فقد ارتد  وملا أصبح ابتون راضياً      
 فرانش. أحول  يةاألملانت الواضح للحصون الدفاعية حنو الشرق ابجتاه �ر السني بعد التفتّ  �ائياً  ةاألكرب من القوات احلليف

عادته حنو هدفيه اللذين مها د أن اجتاز مدينة رينس فاضطررت إلالشرق بع إىلكالثور. مث احنرف   " تقدم ب . وود منقضاً      
 كامال ".  قد جعلته خيسر �اراً  ةمحاسته املتطرف نّ إولور�ن .  فان
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 آب. 6الصحيفة ، 

هذا العامل امللعون  كلّ   مالو الظاهر هو أنّ  سان علىالسبب الذي يؤخر االستيالء  رىقيادة الفيلق الثامن أل إىلذهبت      
اللهب  فإنّ نين أتقزز من هذا الضعف البشري . ومع ذلك إتقد الثقه ابلنفس. ، ويف ةمن الناحيتني العقلية والفيزيقي ءيبط

 . ىمن كل وقت مض ثر ملعا�ً النابع من ثقيت بنفسي حيرتق أك

مما قدرهتا  ، وهي أكثر جداً  ةاليت تدافع عنها ذات تصميم ومهار  ةاحلامي والواقع أن سان  مالو كانت تقاوم بصمود ألنّ      
 ممتازا.  دفاعياً  كما أ�ا حتتل موقعاً   ةاألمريكيدوائر االستعالمات 

وحداته املنضوية يف الشرق حيث  على ةة التطورات يف الغرب ، كانت عنيفكان حياول فيه ابتون متابع  يويف الوقت الذ     
االنسون ، بينما فيلق ووكر العشرون ينطلق حنو  وراء املا�ن ابجتاه اخلط لومانسما  إىليندفع فيلق هيسليب اخلامس عشر 

 اجلنوب ابجتاه اجني و�ر اللوار. 

�ا طراز من الفروسية إ. أبداً كنيون جويس يقول : " أمامنا أروع معركة ميكن أن تكون قد رأيتها   إىلتب ك  اليوميف ذلك      
 إبحدىمع مسدس  ةواحد يف كل االجتاهات مر القدمي ، مهامجاً  التاريخاستخدمنا  إذا، ياليت ينطلق فيها اجلند ةالنموذجي

 ".  خرىوسيف ابأل اليدين

يف أن أكون األب  جداً  كبرياً   " من املؤكد أنين أجد يل شرفاً  :ابسادينا ت.اتيلر ةالسيد إىل أيضاً نفسه  اليوموكتب يف      
 من هللا أكثر مما أملك وجياوزه يف القسم ابمسه" . يف نفسه خوفاً  ييطو  هلا أابً إنين واثق من أنه لن جيد إله لديك الصغري. اإل

 آب. 7الصحيفة ، 

 ةمن الفرقة املدرع ةد أرسلت غايف ليأخذ جمموعة مقاتلقد فجرت فق ةجني، وملا كانت خطوطنا التليفونياجلسر سليم يف أ     
 ةخطر  ةمغامر  حنو �نت. فعلت هذا دون استشارة براديل وأ� متأكد من أنه سيجدها كتيبة  أيضاً ليهاجم املوقع وليوجه  ةاخلامس

 لكن احلرب هكذا تصنع.  . وهذا صحيح قليالً جداً 



هذا  نّ إسا .  إىلاالنسون مث  إىلالشمال ليتقدم  إىله رسالآب ، وكان ابتون يفكر إب 8لومانس يف  علىهيسليب  استوىل     
من موراتن  الذين يقومون هبجوم مضاد انطالقاً  األملانالتحرك سيكون بداية حلصار عمالق هائل ال يغلق كل املخارج أمام 

 قد بدأ يتشكل.  فاليزما سيعرف فيما بعد ابسم جيب ارجانتان   نّ إاألكرب من قواهتم يف نورماند�. فقد ، لكنه حصار للقسم 

ذ بذلك حيقق إالشمال،  إىل ساً أجتاه شارتراو درو قبل أن ينطلق ر الشرق اب إىلن يفضل التقدم واحلقيقه أن ابتون كا     
، " لكن  اتماً  يف نورماند� قد قطعت قطعاً  يةاألملانكل القوات   يتحقق املزيد من التأكد من أنّ  لتايلأعمق يف أبعاده واب حصاراً 

ولو كان  حىت الشمال ابجتاه االنسون وسا ورمبا ارجانتان بعد ذلك ،  إىلهذا التحول  نّ إاديل ال يريد أن يدعين أتصرف ". بر 
 أسعد ابتون أنه قد بدأ يتحقق . ،وقليل العمق كما هو شديد املقاره

  :1944آب  9بياتريس ،  إىلرسالة 

 –فرقه اتبعة لقياديت  12منها  -جداً  ة، لكننا هنا نتصرف بقوات كبري صقليةكما كان الشأن يف   حنن نتدبر أمور� جيداً      
 قامة تنظيم هائل يف ميدان التموين. إ عليناهذه القوات تفرض 

 متّ  ةخطر  حلوالً  قدر أكرب من املخاطر مما مسح يل به يف الوقت احلاضر. طرحت مرات ثالاثً  علىقدمت أل  لو كنت حراً      
 استبعادها، ومع ذلك فقد كان للخطر ما يربره. 

 آب. 9الصحيفة ، 

  بقدر ةضريع ةو الشمال .. وملا كانت هناك ثغر الفيلق اخلامس عشر ألأتكد من أ�م يستمرون يف تقدمهم حن إىلانتقلت      
 . االحتياطسبيل  على 80دخلنا فيها فرقة املشاة أبني اجليشني األول والثالث، فقد كاف بني مايني ولومانس ، أي 

سر أو  األملانق وفرّ  لف قادم من مورليكس. ارتد بفرقتهملاين من اخلأبريست ، كان غرو قد تعرض هلجوم  يف ضواحي     
 ابتون.  إىلجنراال أرسله 

 . أيضاً  جيداً  يف الثامنه واخلمسني من العمر ، ذا مظهر جيد ، وقاتل قتاالً  لقد كان ، كما يقول هذا األخري، رجالً      
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 آب. 10الصحيفة ، 

هيلري  يف خطوطنا بني سانت ةاملوجود ةذلك ألنين كنت منشغال بتلك الثغر ، ةعشر  ةجمموعة اجليوش الثاني إىلطرت      
هبما   مبالنيشرقي االنسون. لكن الناس يف جمموعة اجليوش هناك قد ظهروا وكأ�م غري  يف جنوب أخرى ثغرةب أيضاً ومايني ، و 

لكل  يف فوجري حتوطاً  ةالسابع ةاألمر، فقد كثفت ومركزت الفرقة املدرع يف ذلك . ومهما يكن خطراً  يرىكما أن براديل ال 
 مفاجئة.  ةمصادف

كانوا يفكرون ابلقيام هبجوم   األملانكان من النادر أن يكون ابتون مبثل هذا التعقل وبراديل مبثل هذه اجلرأة . والواقع أن       
األول الكندي  – ةمتارسه جمموعة اجليوش احلليف يهاتني الثغرتني وقد بدأوا بوضع اخلطط له. لكن الضغط الذ إحدىعرب 

من  األملانقد منعت  –بقيادة هودجز والثالث بقيادة ابتون  األمريكييطاين بقيادة دمبسي ، واألول بقيادة كريرار ، والثاين الرب 
 خالء نورماند�. االبتداء إب علىرغمتهم بعد قليل أطالق أي هجوم و إ

 آب. 11الصحيفة ، 

 كان يتنقل راكضاً   يقمت بز�رة للفيلق اخلامس عشر ... مل أستطع أن أجد لوكلري قائد الفيلق املدرع الفرنسي الثاين الذ     
 أبعد مما يسمح به التنقل.  إىل، رغم أنين قد حلقت به  ةبهحول اجل

 ةالرابع ةرفع الضغط عن الفرقة املدرع إىلبه ألجد أن غايف مل يكن قد حرك الفيلق الثامن لنتوصل  ةالعام ةالقياد إىلوعدت     
 يف " بريتاين " فخامرين شيء من الغضب. 

الفرقة ما ميكنه من قواته. وكانت  ى، حاول ابتون أن خيرج منها أقص ةالدرجة الثاني إىلمهية بريتاين قد انتقلت أوملا كانت      
 واورليانز.  ابريساليت كان يريد أن يوجهها حنو العمليات األهم ابجتاه املمر القائم بني  األوىلالرابعة هي  املدرعة

ع عند داخل قلعة، وملا كان غرو يف مثل هذا الوض جيداً  حتصناً  ة، ومتحصنةكبري   ةملانيأ ةأما يف لورابن فقد واجه وود حامي     
قدر ميدلتون ، يسانده  مالو مل تنته بعد ، كانت العمليات يف سان. وملا  أيضاً  ةعظم أمهيأبريست حيث تقف أمامه قوات 

 هذه القضا� مل تتم تصفيتها بعد.  نه ال ميكن أخذ أي تشكيل عسكري من بريتاين ، ما دام أنّ إبراديل ، 



لشرق. كل هذا  لتحريك الفرق والفيالق ابجتاه ا ةيف تشكيل كل اخلطط املمكن يف ذلك الوقت ، كان ابتون يفكر جاهداً      
وضعهم  نّ إلوف من العرابت . أالف رجل مع  15 كانت تعدّ ة  بصورة غري عادية . كل فرق ةوحتركات معقد كان ميثل خططاً 
 . أبداً ال تساهل فيه  حمدداً  اً تيتطلب توقي يف الوقت املطلوب حبيث ال يزعج بعضهم بعضاً  ةيف الطرق املناسب

 آب  13الصحيفه ، 

 الشمال الشرقي، شرقي مانس.  إىليف هذا الصباح ، وملا مل يكن للفيلق العشرين هدف معني ، فقد قرر� أن ندفع به      

خط سيز ارجانتان ، وهو يقاتل ابجتاه الشمال. ويف وسع هذا  علىاالنسون و  علىالفيلق اخلامس عشر  استوىلهذا وقد      
قد زرعوا األرض بقنابل  اإلنكليز ابلتوقف ألن ، لكننا تلقينا أمراً اتماً  اغالقاً  ثغرةن يغلق الأو  فاليز حىت الفيلق أن يتقدم بسهولة 

مون من  الربيطانيني (  والواقع أ�م الكنديون املتقدّ  ذ من املؤكد أنإ، هذا التوقف هو خطأ خطري جداً  نين متأكد من أنّ إ. ةزمني
 . فاليزكان ) لن يستطيعوا بلوغ 

 مث أضاف يقول بعد ثالثة أ�م.      

كانت   إذادقيقة ألسأله عما  15و12.. اتصلت به عند الساعة  " بعد أن تلقيت من قبل ليفن آلن أوامر التوقف تليفونياً      
أن نتابع العملية . لكن ألن  : أنه من املمكن جداً  هذه األوامر أتذن يل ابلتقدم ( حنو الشمال فيما وراء أرجانتان ). قلت له

 أمر براديل هو يف الوقوف عند هذا اخلط وتدعيم الصفوف فيه.  قد كرر أبنّ 

، أو  نياألمريكياحلسد الربيطاين حنو  علىا مّ إ" أعتقد أن األمر صادر عن جمموعة اجليوش احلادية والعشرين وأنه مرتتب      
ذ أن يف إوقفنا الفيلق اخلامس عشر ، أأننا  نه من املؤسف حقاً إ. مزيج من االثنني معاً  علىا مّ إجهل غليظ ابملوقف و  على

حكام كامل ابب �ائية وإب ة، وبذلك يغلق بصور  ةعند الشمال الغريب من هذه املدينويتصل ابلكنديني  فاليزوسعه أن يبلغ 
 آب يرتاجعون عربه ).  13 بتاريخ األملانبدأ  يالنجاة الوحيد ( الذ

ر هلا أن متابعة حتركاته ، خطة يقدّ  إىلفيه  ىاستمر يسع يوضع ابتون ، بعد أن أوقف يف ارجانتان ، يف الوقت الذ     
 ما وراء السني.  إىلرتل آخر  رساليني إباألملان. كان يريد أن حياصر اجليشني  أيضاً تسمح بعملية استيعاب اكثر أمهية 

 وهاكم ما كان يفكر فيه:      
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مبثل هذا .  ةمؤقت ةحيث هو موجود بصور  ىواخلامس عشر يبق ،" دفع الفيلق العشرين حنو درو ، والثاين عشر حنو شارتر     
تنقيل الفرق من فيلق  لتايلتقطيع األراتل ، واب علىاجلنوب الشرقي دون أن أعمل  إىلمن الشمال  ة، أستطيع العود عالتشجي

 آخر حسب الطلب .  إىل

 مل حيشر مونيت يف هذا.  إذاذلك، و  علىعاننا هللا أ إذا،  كبرياً   " سيكون هذا نصراً      

  :1944آب  13بياتريس ،  إىل رسالة

حيق يل أن أرجو حدوثه. مما كان  حسن كثرياً هذا كله أب ، متّ  اآلن حىت ، و  صقليةمن  عظم كثرياً أو  هذا أحسن كثرياً      
 اجلرأة .  دائماً املطلوب هو اجلرأة ، نعم ، اجلرأة ، و "

 قليال.  ة�ا حياة رائعة لكنها مغرب إملاين مع ثالثني ألف أسري. أ 5000وقد قتلنا  جداً  ةخسائر� قليل     

 ةمرتبة النجم وقد أمرض الصحاف آلناحينما ينتهي يب األمر ابخلروج من ( الظالم ) سيحدث انفجار حقيقي. لقد بلغت      
 �ا ال تستطيع أن تقول هذا األمر. أ

 كله.   التاريخ�ا دون ريب أسرع وأعظم مطارده يف إ...      

 آب 14الصحيفة ، 

 إىلالفيلق العشرين  إلرسالذن يل بتغيريها أأنه  حىت نه متفق معي إ...  إليه م خطيت توجهت جوا حنو براديل ألقدّ      
ميدلتون فرقة مشاة من  ىوأعط 80فرقة املشاة  أيضاً اورليانز . وترك يل  إىلدرو ، والثاين عشر  إىل، واخلامس عشر شارتر

 حمل الفرقة املدرعة السادسة يف بريتاين.  اجليش األول لتحلّ 

ختيلها: " أوه ، أي نسيج عنكبويت نكون قد  يالذومهت براديل أنه هو أ، خرجت مين أ� ، و  رائعة حقاً  ةهذه خط     
 عطاء البديل " . إال عن إلبداية صنعناه حينما ال نبحث يف ا

 نين هبذا سعيد قد استفزين الفرح. إ     

 . ، حبيث يكون تدخل مونيت يف حال حدوثه ، قد فات وقته جداً ةدقيق 30و  20ستتحرك عند الساعة  الفيالق كلّ       



درو ،  إىلساسية ني مع عناصر الفيلق األخرىالفرقتني األ ثالث فرق يف أرجانتان ، ومرسالً  يلق هيسليب ، اتركاً قسم ف     
 اورليانز.  – ابريسابجتاه �ر السني وممر  وبذلك اندفعت ثالثة فيالق شرقاً 

وسرا�، وكتائب كما هو الشأن يف   ال فصائل، األمام تصنعها فرق وفيالق  إىل، فاحلرب  ةمعجبة بصور  مثرياً  جرىكان ما       
لوقت ، يف املكان املناسب وا كوتنتان . كان ابتون مبا أظهره من الشجاعة اليت تبلغ حافة التهور الرئيس املناسب حقاً 

 . ةاثني إىل ةالستثمار وضع يتغري من اثني

 آب 15الصحيفة ، 

اسم جديد عن املعركة ( وهو  ةحباط الناشئعدد حاالت اإل نّ إابع قبل قليل يف جنوب فرنسا. نزل ابتش واجليش الس     
 منذ بدأ� ابلتحرك . فالناس حيبون أن يلعبوا يف فريق رابح.  ةعامودي ةسقط بطريق ة)للجنب  واجلراح الطوعي

ه يستقيل . فإنّ  ابريسمل نسمح له ابلتقدم حنو  إذاأنه .. قال فيما قاله  جداً  يجاً مته الثانية الفرقة املدرعةجاء لوكلري ، من      
ين يريدون أن أ فرق �تون ليقولوا يل ةنه ال يعنيين أن يكون يل قادأنه طفل و أرنسية فقلت له أبحسن ما أملك من اللغة ال

 خطر مكان . وافرتقنا صديقني جيدين . أفقد تركته يف  أيضاً يقاتلوا . و 

 فرنسا ما يزال موضوع املستقبل.  حتريركان       

 آب 15الصحيفه ، 

ستكون يف  يةاألملانمن فرق  البانزر  مخساً  تقول أنّ  ة. لقد انتشرت شائع ةشديد ةراديل لرياين وهو يف عصبيجاء ب     
له :  شاتودان . يبدو من املؤكد أنه قد اختذ شعاراً  –درو  –خط شارتر  علىأرجانتان وهو يريد أن أوقف حتركايت حنو الشرق 

 جاء الشك ".  إذا" توقف عن التحرك 

 .  علىلقائد األقنعه أبن يدعين أتقدم . كم أحب أن أكون اأأن  صباحاً  يف وسعي غداً  سأعمل أبوامره ، لكنين أظن أنّ      
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 الفصل السادس والعشــرون

 " املطاردة "

...................................................... 

 

شاتودان ، درو وشارتر  على. األول هو نبأ االستيالء ةخاص ةبصور  ةابتون ثالثة أنباء طيب إىلمحل السادس عشر من آب      
 من قبل اجليش الثالث. 

 . 1943أيلول  2الثاين نبأ ترفيعه إبتداًء من      

يف املعركة وأن اجلنرال  ةنشيط ةور أبن اجليش الثالث يشارك مشاركمن قبل ايز�ا رمسياً  اإلعالنأما الثالث فقد كان نبأ      
هذه  –سبوعني املاضيني جنازات اليت حتققت خالل األفة عن اإللصحايقوده. هكذا ميكن أن تتحدث ا يابتون هو الذ

اليت امتدت حنو  ة، وتلك الكماش ةاملنهزم يةاألملانللقوات  ةدو ويف كوتنتان واملطاردة الالحقجنازات هي اخرتاق دفاعات العاإل
  400أكثر من  حىت الغرب  إىلالواسعة اليت حررت منذ بريست  ةيف نورماند� ، واألراضي الفرنسيحملاصرة جيشني  اليمني

 كيلو مرت حنو الشرق. 

  :1944آب  16بياتريس ،  إىل رسالة

ما تزال سرية  أخرىأفرتض أنك قد حزرت ما صنعناه . لقد أخذ� بريتاين ، �نت ، أجني ، لومانس ، واالنسون  ومواقع      
يف وسعي أن أربح احلرب  أنّ  أرىمام أمجل هدف لنا .. أقافنا يإ إىلاخلوف يف هذا الوقت احملدد قد دفعهم  لكنّ  اآلن.. حىت 
 .  ةحني يثار موضوع القوات املعادي عميقاً  أن مجاعتنا يغوصون غوصاً  ةدون أي عون . لكن املعضل حىت 

.  ةنصر واسع ميتد فوق مسرح كامل للعمليات العسكري إىل ةابتون قد حولت عملية اخرتاق حملين القوة اليت مارسها إ     
 لقد ذوب طيف حرب املواقع مبا حققه من حرب املعركة . 

 



 آب . 16صحيفة ، ال

 اجلسر ...  علىا قبل قليل ولقيت ووكر عليهكنت يف شارتر اليت استولينا       

 حوايلقيادة اجليش الثالث اتصل يب براديل  إىلالفيلق اخلامس عشر ، قرب مانت .. بعد عوديت بقليل   إىلمث ذهبت      
تني األمريكي، وفرقيت املشاة الثمانني والتسعني  ةالثاني ةالفرنسي الفرقة املدرعةستخدم أدقيقة ليقول يل أن  30و  18ساعة ال

، مث اتصل ابلكنديني نياألمريكياليت كانت ما تزال تفصل الكنديني و  ثغرةوسط ال " تران " تقع تقريباً  ىتدع ةمدين علىألستويل 
. وأضاف أن جريو من الفيلق اخلامس ( يف اجليش األول ) سيصل بعد يوم أو يومني  فاليز –غالق اجليب ارجانتان إليضمن 

 قيادة هذه الفرق ألن فرقة قد نزعت منه.  يتوىلل

 من اجليش بقيادة غايف.  ، فيلقاً  ةمؤقت ةنتظار وصول جريو ، سأكون ، بصور نين ابإ: أجبته قائال ً      

 ابألمر ابهلجوم صباح الغد.  مزوداً  20 ة( أرجانتان ) عند الساع إىلهذا األخري ذهب      

صدور أمر آخر من  حىت " تران "  علىدقيقة وقال يل أن أتوقف عن اهلجوم  30و  23اتصل يب براديل عند الساعه      
 قبله. 

 نقلت هذا األمر.     

 . حقاً  ةزيناحلياة ح     

. املهم يف نظره هو  جيداً  ترتيبها ترتيباً  إىلتبطئة األشياء للتوصل  إىلهذا امليل  مل يكن يف وسع ابتون أن يدرك معين     
 أبعد احلدود ومنع العدو من التنفس والتقدم دون شفقه.  إىلاستثمار امتيازه 

 ما كان حياوله هو جتنب اصطدام كارثي بني كنديني وأمريكيني . نّ إأما براديل ف     

 آب. 17الصحيفة ، 

قد حضر هناك مع هيئة أركان  ارجانتان ، يقول أبنه مشايل ة، اتصل جريو من قيادة غايف العامالسابعة  ةساععند ال     
 .  القيادة، وأنه مستعد لتويل ةصغري 
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آخر ، يكون من األفضل أن  إىلفيها غايف عملية اهلجوم اليت ميكن أن تنطلق من وقت  عدّ قلت له : أنه منذ الفرتة اليت أ     
 .  ةاملناسب ةأي جريو ، منذ أتيت الفرص ،غايف قيادهتا مث يتابعها هو بدوره يتوىل

 .  ابلطائرةقررت أن أحلق به  ةاسطة الراديو بسبب خطورة احملاولالتكلم مع براديل بو  على وملا مل أكن قادراً      

ال عند إ ةعشر ة جملموعة اجليوش الثاني ةلعاما ةقالع قبل الظهر، ومل أبلغ القيادحبيث أين مل أستطع اإل جداً  كان اجلو سيئاً       
غايف  إىلجيب أن يقود . فالفيلق " املوكل  يأبن جريو هو الذ أيضاً . كان هناك هودجز وهو مقتنع  ةدقيق 50و  12الساعة 

 جلريو .  ةأن تكون القياد من الطبيعي جداً  فإنّ اتصال ببقية اجليش األول ، وهلذا السبب ،  على" يهاجم وهو 

ول ل به ابلراديو وأقنين سأتصأ، ةالعام ة، قبل أن أغادر القياديمن هذا سيحدث ، فقد قلت لغ شيئاً  وملا كنت أختيل أنّ      
 جلريو.  ةتقرر أن تكون القياد إذا" غريوا اخليول " فيما  ةله بكل بساط

 إىل. جاء ابتون ةعشر  ةعة اجليوش الثانيمن جممو  ةدقيق 30و  14 ةعند الساع ةهاتفي ةمكامل ىوالواقع أن غي قد تلق     
 اجلهاز . 

كيلو مرت عند اجلنوب الشرقي من اهلدف احملدد هلذا   6بعد  على األولوا اهلجوم . اهلدف أبداً ابتون . قايضوا اخليول .     
 ( تران ) مث اتبعوا .  د أصالً حدّ  ياهلدف الذ إىلتصلوا  حىت ، اتبعوا  األولهذا اهلدف  إىلالوصول  متّ  فإذاالوقت . 

 ؟  "ومن مث اتبعوا" . ما معىن.غي      

  ..أخرىدنكرك  :ابتون       

فيما بعد، هو هنا . املفروض أنه قال لرباديل يف  د ذكرها غالباً ابتون واليت تردّ  إىل ةال ريب أن مصدر املالحظة املنسوب     
 البحر ".  إىل اإلنكليزما وراء ارجانتان ، " دعين استمر وسأقود هؤالء  إىلذن له ابلتقدم اإل علىكان يلح فيه   يالوقت الذ

بلغ فيلق جريو مدينة تران ومل جيد فيها  إذا ة" بكل بساط أخرى" دنكرك  ةأن ابتون كان يريد أن يقول بعبار والواقع      
 أبعد حد مستطاع.  إىلمه أن يستمر يف تقدّ  عليه  فإنّ الكنديني 



للجيش الثالث ، ويف تلك األثناء قرر جريو أن الوقت أتخر يف ذلك النهار لتنفيذ خطة غايف  ةالقيادة العام إىلعاد غايف       
 ةانت نتيجة التغيري يف هذه القياد. وكالتايل اليومصدر أوامر التنفيذ لصباح أولذلك راح يبين خطته اخلاصه به و يف اهلجوم . 

 خراج جيوشهم من اجليب. ضافيه إلإساعة  24 األملانا منحت �أ

بني يدي  العليا القيادةارجانتان ، بدأ بوضع  إىل من أن يرسل غايف حاالً  حد ما هو خطأ ابتون . فبدالً  إىلاخلطأ      
 ساعة.  24وأقدم قادة الفرق يف قطاع ارجانتان . هكذا ضاعت  80ماكربايد ، قائد فرقة املشاة 

سم ألف رجل . والق 50 األملانحيث ترك  فاليزغلقوا جيب أشامبوا ف علىون األمريكيتران و  علىالكنديون  استوىلأخريا      
 آخر ينتظرهم عند �ر السني.  اكتشفوا أن حصاراً  حىت نفسهم من هذا احلصار مل يلبثوا األكرب من أولئك الذين جنوا أب

 آب. 19الصحيفه ، 

 ، وكان براديل قد عاد تواً  عشرة الثانيةجملموعة اجليوش  العامة القيادةجيمس ، حيث تقوم  –سانت  إىل ابلطائرةذهبت      
شرقي ارجانتان ، ولكي  ةما تزال موجود األملانأن بقية من  يرىجديدة. فهو  خطة اآلننه حيمل إمن ز�رة آليك ومونيت . 

 الضفةطول  علىالشمال ،  إىلمن الفيلق اخلامس عشر  اخلامسة املدرعةحيصرهم يف هذا اجليب يريد مين أن أرسل الفرقة 
يساره. وقد طلب من  إىليتبعه فيه الفيلق التاسع عشر من اجليش األول  يلوفيا ، يف الوقت الذ حىت من �ر السني  الغربية

 .  ةيف وسعهم التنقل ابلسرعة الكافي نه ليسأجابوا أالعملية فالربيطانيني القيام هبذه 

 .  ةتلك كانت هي احلقيق     

غري  علىالسني عند مانت . فأذن يل بذلك  علىن تقيم رأس جسر أ 79قة املشاة كان يف وسع فر   إذا" سألت عما      
 منهم.  ىرض

" وهنا طلبت أن أخذ موالن ، فونتينيبلو وسانس . يف هذا الوقت ، ومع وضع رأس جسر� موضع االعتبار ، ينجو خط      
 السني من خطر العدو. 

 21يوم االثنني  ةقناعه أبن يدعين أقوم ابحملاولإ إىلنتهيت التعرض للخطر ، لكنين ا ةشديد طة" أجابين براديل أبن اخل     
 مل أتلق األمر املعاكس قبل منتصف ليلة العشرين.  إذافيما 
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من هجوم حمتمل �يت من جنوب  من بريتاين خوفاً  ةالسادس املدرعةأن يسمح يل بسحب الفرقة  أيضاً " كما رفض براديل      
يف جنوب اللوار ،  قليلون جداً  األملان، و  ة: كل اجلسور مقطوع أبداً مثل هذا اهلجوم ال يرد يف اخليال  أنّ  رأيياللوار. يف 

دثوا م لن حيفإ�ّ افرتاض أ�م قد يعربون النهر ،  علىأقدامهم . من أجل ذلك و  علىال إوجودون هناك ال يستطيعون التنقل وامل
 . كبرياً   لنا شراً 

ن تكون هناك تقذفك ابلورود واألزهار ، ول ةفلن تكون هناك مجاهري متحمس ، ةمضجر  ةل" ستكون احلياة املدنية مم     
 يف احلرب.  ةاألخري  ة�اية للضابط هي أن تصيبه الرصاصنين مقتنع أبن خري إطائرات حتت تصرفك . 

 أي حياة هذه .      

 .ةمالحظات ستيلر ، غري مؤرخ     

بلغنا رئيس هيئة أ،  العامة القيادة إىلغاسيكور . وبوصولنا  –�ر السني عند مانت  علىانتهينا قبل قليل من تقدمنا      
 اجلنرال ابتون.  ريىاألركان أن اجلنرال براديل هو يف الطريق ل

ال يتجاوز أاجليش الثالث  على أنّ  يف املوضوع ليقول لنا : أنه تقرر يف مؤمتر مهم جداً  وصل بعد� بعشر دقائق ودخل فوراً      
 . فاليزمن جيب  األملانشارتر و�ر السني .. حبيث ترتك طريق للرتاجع أمام  –اخلط املمتد عرب درو 

السني . بل أنه  على التقدم ، عما جيب أن يفعله ، ذلك ألنه قد كان فعالً  وهنا تساءل ابتون بعد أن تبلغ األمر بعدم     
 هل ينتظر منه أن يرتاجع ؟  ؟نفسه . فماذا ينتظر منه  اليومابل يف مياهه صباح 

 األملانإبغالق طريق النجاة أمام  حىت و  عليه  استوىلأن يؤذن لباتون ابالحتفاظ مبا  علىمت االتفاق  ةوبعد مناقشات طويل     
 . ةمفتوح ةء األمر أن يرتكها حر يابد إليه تلك اليت طلب 

أن يتكلم  متعه جداً أوهو يستأذن ابخلروج أنه قد  بباتون وهو يف أحسن حال معلناً  ةاخلاص العامة القيادةغادر براديل مركز      
 نسان له مثل هذا الوثوق والرسوخ يف نفسه. إمع 

 ه. بطار�ت، أظن أنك قد أعدت شحن  له : " حسن جداً  وبعد ذهابه لفت نظر اجلنرال ابتون قائالً      

 "  ماذا فعلت له ؟     



 ... " ةاملبكر  ةمثل هذه الصور  علىقالع أنه قد أصاب مزعجات يف اإل أرىال  فأ�ه ، بطار�ت"  لقد أعدت شحن      

ن . قد تكون مالحظات ستيلر كا  ةمؤخرته يف مدين على جالساً  يال هذا العبور فوق السني ، لبقي مونتغمر نعم فلو      
 . جيداً  ةالقارص يف األوصاف يقابل احلقيق ما لكن اجلانب شيئاً  ةمضطرب ةخمتلط

 آب.  20الصحيفه ،      

 مياه النهر عند مانت أمام مقاومة ال تذكر.  79 ةرقفمن ال ةعربت جمموع     

 �ر السني.  مشايليف  األوىلهي  ةفكانت هذه اجملموعة احلليف     

قبل أن أخوض جتربة من هذا الطراز . أنين أفكر يف خطيت ، وال شيئ إال يف خطيت ، ويف  دائماً  ينتابين" .. شعور غريب      
" قبل أن �ك أن تستشري خماوفكإأن أقول لنفسي : "  على جدين مرغماً أأصدر فيه األمر أحس أنين عصيب و  يالذالوقت 
حني  شديداً  املشاركه فيه ، ولكنك جتزع جزعاً  إىل حترتق شوقاً  فأنتن ما حيدث يل أشبه بسباق احلواجز ، إاألمم .  إىلتتقدم 

 ما يرام.  علىاالنطالق كان كل شيء  رايةسقطت  فإذاسراج اخليل ، يرتدد األمر إب

 . 1944آب  20بياتريس ،  إىل رسالة

الورق ، لكنين  على ة القادمتني . األخطار تبدو كبري ابلتوقف خالل الساعتني أمراً  األمام ما مل نتلقّ  إىل أخرىسننطلق مرة      
 والواقع .  ةأ�ا كذلك يف احلقيق أرىال 

مر يتعلق حبالة أب أن ينشغل جبناحه قلت له : هذا أي حد جي إىل:  مهمته ، سألين قائالً  يعندما حددت ملانتون ايد     
 أعصابه. 

يف  ةاع الصفر منه، مما أش أن جيتاز مخسيناً  إليه الواحد هو تقدم جيد. فطلبت  اليومجيتازه يف  يكان يظن أن امليل الذ      
 وجهه. 

حوايف الطرق ليهتفوا لنا، ولريشقو� ابلتفاح أو القبل  إىليف هذا اجلزء من البالد، كل الناس يرتكون اعماهلم و�تون      
 نصيبه منه.  ي، وكان لكل جند حقيقياً  و كل نوع من أنواع اهلدا�. لقد هتفوا يل هتافاً أالنبيذ  إليناوليقدموا 
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 أن يتحرك املرء دون أن يهتف له بعد احلرب، لكننا جيب أن نتكيف لكل موقف.  سيكون من احملزن حقاً      

 . ةومهاب فهذا أعظم قدراً ..حناء الرأس إاالبتسام و  علىقتصر أين فإنّ  اآلنما أ، ابليديف البدايه ، كنت أرد التحيات      

 آب  21الصحيفة،    

اثنني  :حركهاأو  ة�ور بفيالقي الثالثأتركوين  إذا. و  أبداً أصبح لنا أعظم حظ يف كسب حرب مل حيدث مثلها  الفرتةيف هذه      
خالل عشرة  أملانيايف وسعنا أن نكون يف  فإنّ ابينال ،  –�نسي  –اخللف ابجتاه اخلط متز  إىل قليالً  األمام وواحداً  إىلمنها 

وست فرق من  ة ميكن أن أخوضها بثالث فرق مدرعلتيسري هذه العملية اليت ةواخلطوط احلديديالكثري من الطرق أ�م. فهناك 
 . أبداً جيب أن يراها  ىدرجة كبرية حبيث أن اخللد األعم إىل�ا حقيقه واقعة تقتحم العيون إاملشاة .. 

  :1944آب  21بياتريس ،  إىل رسالة

من السرعة حبيث أن اجلسور مل  ةمونتريو ، وموالن ، وكانت القفز  خذ� سانس ،أطوهلا مائة كيلو مرت و  ةقفز  اليومحققنا      
 تكن قد نسفت. 

 ملتابعة تقدمي.  هلي حينما جيب أن أ�قش غداً أ التوراة حبيث أفيد من العون اإلسأتوقف وأقر      

 آب. 22الصحيفة ،      

،  ابريسرالف نورد لنغ ، يصحبه بعض املدنيني من  ى، رجل يدع ابريسجاءين يف معسكري شقيق قنصل السويد يف      
الناس كانوا هؤالء  ملاين .. لكن الواقع أنّ ألالستسالم  ما جاؤوا به قد يكون طلباً  أنّ  مشروع اقرتاح . فكرت حاالً  حامالً 

 براديل .  إىلرسلتهم أ. فأيضاً  األملانبعض  ورمبا ابريسنقاذ يريدون وقف القتال إل

من  األملانومنع  ابريسقوات نظامية لتحرير  رساليطالبون إب ةاخلطوط احلليف إىل ةقد جاء نورد لنغ وجمموعته الصغري ل     
ة فيلق جريو اخلامس ، حنو بقياد الثانية املدرعة الفرنسية الفرقة رسالإب احلليفةتغيري اخلطط  إىلمما دفع ايز�اور  ،ة املدينتدمري

 . ةالعاصم



أن نقطة الضعف يف سيغفريد  يرىنه إ�بولونية ،  ةن شجاعيت هي شجاعإوأظهر الكثري من املديح ، قال : جاء جوان "     
التقدم مناسب ومالئم حيث  أعتقد أبنّ  فأ�. ةنتيجة نفسها مبجرد دراسيت للخريطال إىليف فجوة �نسي . وقد انتهيت  ةموجود

ابقتحام أي خط  ةجدير  ةاألمريكيمهية خط الدفاع نفسه، ألنين مؤمن أبن القوات أب كثرياً   ابيل. وأ� ال أ الطرقمن  نشهد كثرياً 
 من اخلطوط .. 

أن أتقدم ابجتاه  بداً أنين ال أحب إني ، قررت التوجه لرؤية براديل. ضافيتإما أفكر ، يتطلب فرقتني الشرق ك إىل" التقدم      
 الشرق مع أربع فرق وحسب. 

الشرق. والفيلقان العشرون يف موالن ومونتريو ،  إىلكثر مما نذهب أن نذهب حنو الشمال أب علينا أنّ  ابيل" خطر يف      
سرع من أي شخص آخر، وأبخذ الطريق حنو بوفيه ( وهو ما أب ةطيعان أن حيققا هذه املسري والثاين عشر ، يف سانس ، يست

يطانيني خط متواز معه لفتحه أمام الرب  على)، وعبور السني عند مانت والبقاء  يستطيع الفيلق اخلامس عشر أن يفعله جيداً 
 يف املائة.  50بنسبة  احلايلوالكنديني . التموين �تينا من مانت، مما خيفض االستهالك 

 طةاخلغري أن يربق يل" ىا براديل ، فلن يبقعليهوافق  فإذاآلن ..  إىلرسلتها أ ابيلاسرتاتيجية خطرت يف  فكرةأحسن  إنّ       
أرجانتان . كان يفكر يف تقدم حنو  إىلنفذه من مانس  يشكل اخلطاف الذ اليت وضعها ابتون  تشبه كثرياً  أ  خطةكانت   أ"..

نه كان سريسل أمبحاصرهتا . واملزعج يف املوضوع يف فرنسا و  يةاألملانالشمال عند بوفيه جدير بقطع القسم األكرب من القوات 
 والكندي.  يطاينللجيشني الرب  ةعرب الطرق املقرر  ةاألمريكيالفرق 

بلجيكا ،  إىلليذهب من بعد   كاليهيف قطاع   ةألربعجبملة اجليوش ا ةملطالبابنين ال أستطيع أن أفهم ملاذا يستمر مونيت إ"      
كلية يف   ةالفائد ة) وستكون معدوم جداً  ةملية ( وذلك بسبب القنوات الكثري الع ةمن الناحي ةتكون الدابابت مفيد حيث ال

 وجهات نظره .  إىل كامالً   يف الكالم تسمح له جبر آيك جراً  ةله طريق ذلك الشتاء. املؤسف أنّ 

 فإنّ مل يسمح لنا ابلتقدم حنو الشرق ،  إذا، براديل ، هودجز ، وأ� ،  ةقدمنا استقالتنا حنن الثالث إذا" قلت لرباديل أننا      
 ن تركناه الإتنا هو البقاء يف مركز�، ألننا نه يقدر أن واجبنا حنو قواإمعي ..  آيك سيقتنع ويلني ، لكن براديل مل يكن متفقاً 

 يعود هناك جمال الختيار كبري. 
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عفائنا من إ علىآيك لن جيرؤ  فإنّ  ةالطاول علىوضعنا أوراقنا مكشوفة  إذاشعر أننا أ. و أخرىنين أشعر أبن له دوافع إ"      
 قياداتنا".

قد بدأ مناقشاته مع  يستتخذه العمليات القادمة . وكان نونتغمر  يأما ما كان موطن اللعب يف املوضع ، فهو الشكل الذ     
ا األمر. ذن بتحقيق هذبراديل اإل ىعطأر السني دون مزيد من االنتظار و خري أن يعرب �آب حني قرر هذا األ 19ايز�اور يف 

، ويف تلك األثناء مشاليها إىلردين و أن يتقدما حنو األ ين اخلطط املوضوعة قبل الغزو قد قدرت للجيشني الربيطاين والكندإ
وراء السني وحنو  تركيز التقدم احلليف فيما على عازماً  يان طريقهما من جنوب املرتفعات. وكان مونتغمر األمريكييتخذ اجليشان 

،  2ف ذ و ف  الصاروخية وهي مناطق القواعد –أهم األهداف  ذلك، أنّ  إىلال توزيعه وتفريقه . يضاف  يةاألملاناحلدود 
ء حبر الشمال واملانش ، وال مراىف فإنّ خريا أو  .ةاألمريكيالقوات  إىلقواته منها  إىلقرب أيف الشمال  ةكانت موجود  –الرين 
 جبهة ضيقة.  علىا اسم التقدم عليهوينهم. تلك كانت النظرية  اليت اطلق انفر كانت ضرورية للحلفاء من أجل مت سيما

مع كل اجليوش ابندفاع واحد حنو الشرق بطريقة ترغم  ةجبهة عريض علىتقدم  ءجراإ إىلأما ايز�اور ، فقد كان مييل      
 ابعتباره قائداً  عليه من اجملد. كان  متساو�ً  مد دفاعاهتم ،  وهو أمر له أمهيته، وحتفظ لكل فريق من احللفاء نصيباً  على األملان

 ون وحدهم هذه احلرب . جيب أن يقتسم اجلميع هذا النصر. األمريكيأو  اإلنكليزن يتجنب خطة أن يربح أللحلفاء  علىأ

احلل. كان  علىوابالنتظار، طالت خطوط املواصالت وامتدت حبيث أن معضلة التموين قد أصبحت مستعصية      
 مهية. أتلك اليت تعمل يف أكثر املناطق  يقاف بعض اجليوش حبيث يتوفر متوينإيقدر أنه جيب  يمونتغمر 

لشهر آب ، براديل يف معركة كوبرا، وابتون يف استثماره  ة�ما من وراء األرابح السريعلكن براديل وابتون ، املدركني أب     
 . يكند  -لتقدم اجنليزي   وتيسرياً  اجلنون ، مل يكو� ير�ن أي مربر للتوقف تسيهالً  حىت حققه  يء الذياجلر 

 آب. 24الصحيفة ،      

تكذيبها لكن  يسيجر  ةشعري ة�ا عدالإ.  ابريسن جيش ابتون الثالث قد أخذ أهذا الصباح  يعة ب ب سإذاعلنت أ     
 هذا املوضوع.  إىلمن الناس مل يلتفت  أحداً 

وقته بيوم واحد أن جمموعة من فرقة لوكلري يف حتركها مع جيش هودجز توشك أن تبلغ قصر البلدية يف  اإلعالنلقد سبق      
منه.  25يف  ةملدين، عملية حترير اةالرابع ةاألمريكيبفرقة املشاة  ةبكاملها، مدعم فرقةالعند منتصف الليل، مث حتقق  ابريس



فكرة أن حيرم من متعة الدخول  أبداً ابتون مل يتقبل  فإنّ هو أمر عادي،  ابريسوابلرغم من أن تكليف اجليش األول بتحرير 
 ا دخول األبطال املظفرين. إليه

 آب. 25الصحيفه ، 

. جداً  ةومجيل ةيف شارتر. الكاتدرائية سليم العامةيف قيادته  عشرة ةأن أذهب ألراه عند الساعة احلادي طلب براديل تليفونياً      
 . ةالنتصارات مستمر  صبحت أكثر ضياء. فصليت طلباً أرفعت منها كل األلواح الزجاجية فلقد 

اجليش األول سيعرب �ر السني مع تسع فرق عند مانت وموالن،  كان هوججز عند براديل وقد تلقينا توجيهات جديدة.      
هودجز يف االجتاه العام ملدينة ليل. أما اجليش  ئذ سيتقدمدثالث وأقام فيها رؤوس جسور . وعنما اجليش العليه  استوىلموقعان 

 سرتاسبورغ . تلك هي االجتاهات اليت كانت تقرتحها خطيت.  –الثالث فسيتقدم مع سبع فرق ابجتاه خطمتز 

 آب. 26الصحيفة ، 

 وهم ممتلئون نشاطاً  جيداً  . لقد عملوا عمالً اخلامسةما وراء مونتريو ، حيث قيادة فرقة املشاة  إىلذهبت ، عرب نيمور ،      
 . ةعملهم ومدحتهم ووزعت بعض األومس وحركة. فحمدت هلم

الفيلق العشرين عند موالن حيث عرب� �ر السني فوق جسر من املراكب مع عناصر من الفرقة  ومن هناك ، عدت جمتازاً      
أنين غري  ة، حيث قلت لسيلفسرت بكل صراحةالسابع الفرقة املدرعةقيادة  إىل، مث ةتين حبماس، هتفت يل وحي ةالثالث املدرعة

 أن جيود عمله يف أقرب وقت ممكن.  عليهاض عن فرقته ال فيما يفرتض أن حتققه من النجاح وال يف سلوك عناصرها، وأن ر 

      ل يب يز . وبينما كنت هناك ، اتصترو  –طريق سانس  على" يقيادة الفيلق الثاين عشر أللتقي " أد إىلمث انتقلت      
 الرابعة . املدرعةوود ليقول يل : أنه يف ترويز مع الفرقة .ب 

جيب أن يتحرك  ميت يالفيلق الثاين عشر لينفذ األوامر اجلديدة . سألين أد إىل اليومفيجب أن تنقل  80أما فرقة املشاة      
 قليال.  يقاعنا فقد بدا يل مندهشاً إ على صفر من الثامن والعشرين . وملا مل يكن متعوداً  ةجبته عند الساعأف

 سرقة فتيات من الصليب األمحر قد نزلت بنا .  مركز قياديت العامة ألتبني أنّ  إىلعدت      
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. ةتمر ة من الزمن عالقات مسمن بوسطن، كانت له معها لفرت  ةظريف ةخته، وهي امرأة مجيلأكانت بينهن جني غوردن ابنة       
أول نبأ عن وجود جني يف  إيلّ آب : " رسالتك حتمل  3جاهبا يف أنذرت زوجها بوجودها يف أورواب فأوكانت بياتريس قد 

 .  أبداً . فال تقلقي أورواب . حنن يف صميم املعركة وأ� ال ألتقي أحداً 

 :1944آب  28ولده جورج ،  إىل رسالة

ين سأذهب حيث فإنّ عطيت منه ما يكفيين ، أ فإذابل من الوقود.  األملانالصعوبة الرئيسية يف الوقت احلاضر ال أتيت من      
 . أريد

 :1944آب  28بياتريس ،  إىل سالةر

كيلو مرت بني جناحي   650 . يف الوقت احلاضر توجد مسافة ةية الكبري عند الليل حيث توجد الكاتدرائ ةسنكون يف املدين     
 غري ذات طابع شخصي.  يف حيايت ، لكنها مع هذا الطول تبدو يل قليالً  أبداً �ا أطول جبهة قطعتها إجيشي . 

 آب. 28الصحيفة ، 

 حياة هذه.  خط املوز. أيّ  علىذن ابلبقاء تسول منه اإلأوالنصف ، وقد اضطررت ألن  ةالعاشر  ةجاء براديل عند الساع     

ي اإلنكليز يساند اجليشني  ياجليش األول الذ إىلاجلزء األساسي من التموين سيذهب  كان براديل قد أنذر ابتون أبنّ       
 ةالف طن من األغذيآمرته حبجز ثالثة أيا قد لذلك ، أن السلطات الع إىلي . يضاف املوجهني حنو اهلدف الرئيس يوالكند
 ، وهذا كله ابلطبع لن يكون حتت تصرف اجليش الثالث.  ابريسللسكان املدنيني يف  يومياً 

 آب. 29الصحيفة ، 

 فردان.  إىلووكر ليقول له  أن يتوجه  إىلأن يتقدم حنو كومرسي عند الصباح وأوفدت غي  ي... قلت ألد     

 إىل. فنحن حباجة إليناأدريه، أن حصتنا من الوقود مل تسلم  بينما كنت يف الفيلق الثاين عشر، اكتشفت ، لسبب ال     
التوقف، لكنين  علىرغامي إل ةف طريقة ملتويأن يكون هذا التصر  من املمكن .طن ) 55غالون ( أكثر قليال من  14000

ال عرب الراديو إواقع أننا ال نستطيع أن نتكلم  نّ إالصباح وألضع األشياء يف الضوء. براديل يف  رىأشك يف ذلك. سأذهب أل



عالمه مبا أعانيه من الصعوابت إ علىال أحرص  فأ� إليناذا كان يستمع إالعدو ميكن أن يسمعنا. و  ، ألنّ  أمر مزعج جداً 
 بشأن الوقود. 

 آب. 30الصحيفة ، 

يف شارتر .. كان براديل ، بل ( رئيس العمليات عند آيك ) وليفن آلن ، يف مؤمتر حني وصويل. طالبت ابلدفاع عن      
 حنو الشرق ألقطع خط سيغفريد قبل أن يتم احتالله من قبل املدافعني عنه.  يرغبيت يف تقدم فور 

 علىميارس ضغطه  يوقد ترك مونتغمر  .مل يكن مواقفاً  -هوأظن أن بقية أركان آيك مع –، لكن بل  براديل كان موافقاً      
 . ةمر  ةت القادمة انتقادات شديدالشمال. هذا خطأ رهيب ويسثري يف السنوا إىلآيك ليؤذن له ابلتقدم 

يستلم اجليش األول القسم األكرب منه ملساندة مونيت  حىت  أن يعاودوا التحرك . وحنن ال نستلم وقوداً  نكلزلقد استطاع اإل     
 يني .باريسال يفوق هذا كله أن نغذ وتدعيمه، وعلنياً 

،  ه ال يعود ميلك وقوداً فإنّ كومرسي،   حىت ذا اتبع تقدمه إه خرب غايف يف أثناء غيايب أنأقد  يعلمت بعد عوديت أن أد     
تتوقف احملركات  حىت ديز� . قلت لغايف أن الواجب هو االستمرار  –سان  األخري قد قال له أن يتوقف قرب خذاحبيث أن 

فرغت الوقود من ثالثة أرابع السيارات أ ةاملوز وسنعربه. يف احلرب األخري  األقدام. جيب أن نعرب �ر علىمث يتابع اجلنود سريهم 
 أن يفعل مثل ذلك.  ياد علىستمر يف طريقي ابلربع الباقي. و أل املدرعة

سرعنا يف أنعرب �ر الرين قرب وورمز وكلما ولو حدث ذلك عند �ر املوز. جيب أن  حىت أن نتوقف  من املخيف حقاً      
للدقيقة اليت ال تغفر لنا   ى. ليس هناك من أحد سواي، يدرك األمهية الكرب  ةملزيد من األرواح والذخري ابفر� إليه الوصول 

 . خرىأو أب ةنين سأعاود االنطالق بطريقإ ..أبداً 

 :1944آب  30بياتريس ،  إىل رسالة

 .. إليه املوز وجيب أن أصل  إىلقررت التوجه      

 يقايف بل " هم "..إ على يعمل جاهداً  يجيب أن أقاتل من أجل كل مرت من األرض، وليس العدو هو الذ     
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يستخدمون املدافع وكل ما يتحرك لسبق  اآلن. لكنهم يتعلمون . املشاة اجلهدنسان آخر حاول ما حاولته من إليس من      
ربح أين سفإنّ  إذاً ليت أين استطيع هتريب قليل من الوقود، و  ةاخلريط إىل ي، لكنه يسري . انظر  نيقاً أ الدابابت . ليس هذا أمراً 

 على أيضاً . كما أنين استوليت ةبفضل حادث دبر بعناي سوداء قد سرقت منه قليالً احلرب. من احملزن أن أقول أن سرية 
 ء لكنه كاف حملرك ساخن. ي تقريبا. هو من نوع رداألملاينطن من الوقود  4000

منه .  كبرياً   التاسع مشال شرق من سانس. الغاابت مليئة ابلتوت اجليد وقد استهلكنا قسماً  يعند مركز� القياد اآلنحنن      
مرت لكنين أمنت لنفسي طائرة  كيلو  650بعض النشاط. هناك أكثر من  ةعطي هذه القضيبريست أل إىل آمل أن أذهب غداً 

 . ةجيد

يف  ةلجيش الثالث تقول : أن هذه الندر العامة ل لقيادةاشاعة كانت تنتشر يف أوساط إكتب غي يف صحيفة مذكراته أن       
 . ةاجليش من متابعة مسرياته املنتصر الوقود هي مثرة مؤامرة ملنع 

.. لقد   ةالوحدات املتقدم إىل. ومل يكن ينقص الوقود ، لكن النقص كان يف الوسائل لنقله ةوال مكيد ةمل تكن هناك مؤامر      
ابتون نفسه كان يدرك هذا األمر يف أشد  حىت دارة التموين. إمكا�ت إل ةابلنسب ةشديد ةتتقدم بسرع ةكانت بكل بساط

 الفرتات سوادا. 

آب أبكثر من ثالث فرق.  25بريست يف  علىعاود اهلجوم  يبريتاين مع براديل وتبادل احلديث مع ميدلتون الذ إىلطار    
 . اتماً  تدمرياً  ةمدمر  ةالحتالل مدين ةثالثة أسابيع من املعارك القادسيمن  لقد احتاج األمر قريباً 

ء ؟ وقد شرح براديل يمرفأ يتفق اجلميع أنه لن يصلح لش علىهذه احلرب من احلصار لإلستيالء  علىصرار إلملاذا ا     
ال ميكن أن  ةيقول أن جيش الوال�ت املتحد يالوهم الذ علىكماي يل : " جيب أن حنتل بريست لنحافظ املوقف أمام ابتون  

 ".  أبداً يقهر 

بيده كل العمليات يف بريتاين، وكذلك  يتوىلن أ على، وقد مت االتفاق ابتون الليل مع براديل. كان مسبسون حاضراً  ىقض     
القارة  إىل اليت وصلت تواً  94يف جيبهم من لور�ن وميسك هبم بفرقة املشاة  األملانأن يستوعب  أيضاً  عليه احتالل بريست. و 

بعد توفر الوقود  اليت ستأخذ طريق الشرق وتلحق يف ترويز ابجليش الثالث تواً  ةالسادس املدرعةاألوروبية ، حبيث يتم حترير الفرقة 
 . ةبغزار 



 ياألخري الذ اليومقناع ايز�اور. وأخريا فهذا هو إالشرق، لكنه ال يستطيع  إىل" براديل ال يطلب غري أن يدعنا نذهب      
 ذلك". علىوقد محد� هللا  ةاألمريكيالقوات  ييقود فيه مونتغمر 

احتفظ معه  يأصال، يف الوقت نفسه الذ كما كان مقرراً   احلليفةقيادة القوات الربية  ايز�اور شخصياً  يف أول أيلول ، توىل     
الكندي ، ولكي ال تكون سيقود اجليشني الربيطاين و  فإنّ ، كقائد جملموعة من اجليوش ،  ي. أما مونتغمر  علىبوظائفه كقائد أ

 . ماريشالة فيلد رتب إىل، فقد رفع ةفيض يف الرتبخت ةجراء ظاهر يف هذا اإل

 الصحيفه ، أول أيلول

.  ماريشالحي وها هو قد أصبح فيلد  يمن الراديو أن مونيت يف نظر آيك هو أعظم جند ةعلمنا عند الساعه الثامن     
 .إداريةيف أوراق  �اريمركز قياديت حيث عملت بقية  إىل ذهبت جواً 

جعل من االخرتاق  ينه هو أعظم جندي حي. وهو الذإيدين له به ؟  يذلك املديح الذ ذاً إ: أين  كان يتساءل قائالً       
ومحلت كل اجليوش  ةليت مسحت ابلقيام بعملية املطاردا ةالعظيمة اجمليد ثغرةحققه براديل يف كوتنتان ، هذه ال ياحملدود الذ

لونه ونشاطه وجناحه املدهش هلذه املعركة . وكان  ى، وأعط ةربح حرب الصاعق ي، وهو الذ يةاألملاناحلدود  إىل عملياً  احلليفة
 جزءاً  ى السابع، أوال يف ارجانتان ومن مث عند السني. لقد غطاألملاينحاصر اجليش  يالذ ةقد صنع اجلناح اجلنويب من الكماش

 فردان ... وكل هذا يف شهر واحد.  إىلكيلو مرت من بريست   800واسعا من فرنسا، 

 عليه م كانوا ينكرون فإ�ّ خيال العامل كله. ومع ذلك  على استوىلكان امسه ميأل العناوين الكبرية يف الصحف. قد       
 حىت  ةعبور املوز يف نقاط كثري  ه تنجح يفله ومينعونه من متابعة انتصاراته.. مل تكد قوات ةويرفضون له هذه اهلتافات املستحق

 والتوقف..  ةحرم من الوقود، يف حال من احلري  وجد جيشه نفسه، وقد

ذلك  علىز�دة عنه. و  ملدة اسبوعني تقريباً  ةاملطلوبة واتبع املطارد ةز مع دمبسي استمر تزويده ابملؤونوحده فقط ، هودج     
 ةاحلرب يف تلك النقط �اءندرة الوقود قد انتزعت منه فرصته إل قنع نفسه فيما بعد أبنّ أكان ابتون قد   إذافليس ما يدهشنا 
 ويف ذلك الوقت.
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 :1944بياتريس ، أول أيلول  إىل رسالة

 وحدي ... كلهم خائفون ، �أقبل اجليش الثالث ، بفضلي أ�، و من األرض اليت غزيت من  ةابملساح إنين معجب حقاً      
 هبم أحسن حاال.  فإذاظهر أمامهم ألكنين 

 أن أقول : براديل وأ� .  أريد،  مجيعاً مرضنا أقد  ماريشالرتبة فيلد  إىلن هذا الرتفيع إ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السابع والعشـرون

 معركة اللوريـن

.................................................... 

تسليح خط سيغفرد ل كافياً   وقتاً  األملانالتوقف، وقد وجد  حىت تتباطأ أكثر فأكثر  واملطاردةالتموين يصبح أقل فأقل ،    
 . ملانياأمام هذه التحصينات اليت حتمي املناطق املقاربة أل ةوكذلك مواقع جيد

املعركة . أما  إىلمن الصعوابت واملتاعب  ، فأضافا مزيداً 1944الربد واملطر جاءا يف وقت مبكر من فصل اخلريف لعام      
ترددت  ييف الوقت الذ ىاختفكان يرجو أن تنتهي احلرب يف أورواب خالل بعضة أسابيع فقد تضاءل و   ياالندفاع املتفائل الذ

 عند الرين.  فيه فكرة أننا سنكون سريعاً 

من : أيز�اور ، براديل ، هودجز ،  ، مؤمتر مجع كالً  عشرةالعامة جملموعة اجليوش الثانية  القيادةأيلول ، انعقد يف  2يف      
.  كاليهن غريهم . وقد أديرت املناقشات خباصة حول عمليات اجملموعة الواحدة والعشرين للجيوش يف منطقة  يأخر ابتون و 

قال له : لقد أصبح للجيش الثالث دور�ت عند �ر املوزيل قرب  ةاألمريكياجلبهة  إىلولكي يلفت ابتون نظر أيز�اور 
 مرتو�نسي ، وقد كان يف هذا القول بعض املبالغة. 

 أيلول.  2حيفة ، الص

بعد  ولكي ننتهي من احلوار أقنعناه أبن يدع الفيلق اخلامس من اجليش األول واجليش الثالث يهامجان خط سيغفريد فوراً      
 ةسلم ما يكفينا من الوقود والذخري يتحقق هذا االستقرار لن يكون يف وسعنا أن نت حىت . و   كاليهأن تستقر األوضاع ابجتاه  

 للقيام بتقدم جديد. 

 لن يعودوا جيدون شيئاً  األملانكنا نؤكد له فيه أن   يالكبرية القادمة، يف الوقت الذ أملانياوقد استمر يتكلم عن معركة      
 . أملانياانتظر�، فستكون معركة كبرية يف  إذا، اما اآلنتقدمنا منذ  إذايقاتلون به فيما 

 علىضمن لنفسي ممرات من املوزيل وأبن أعد احلملة اهلجومية أكمية كافية من الوقود، أبن   علىحصل ألقد أذن يل منذ      
 خط سيغفريد. 
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، طبيعة هذه املعركة، لكن براديل وليست عنده أي فكرة عن  أبداً آيك شديد التعقل والتحوط ألنه مل يكن يف اجلبهة      
 حتقيق تقدم سريع حاسم.  علىهودجز ، وأ� متفقون 

 فعلناه. يأي واحد منا بعد الذ إىلوهو مل يوجه التهنئة      

اجليش  إىلوشك االنضمام  علىكان   ياللورين ، مع الفيلق الثامن يف بريتاين، وهو الذ أصبح لباتون ثالثة فيالق يف     
الثاين عشر أمام �نسي ، وفيلق هيسليب اخلامس  يق أديقوده ووكر أمام متز ، وفيل يالتاسع: فهناك الفيلق العشرون الذ

 عشر ابجتاه لو�فيل . 

 أيلول.  3الصحيفة ، 

نسان متشرد إذا املوضوع.." بشأن ه اليوم" وقد أصدرت األمر  ىطريقة " شورابء احلص على�نسي ومتز  إىلسنعرب      
قدمت  ةصابتها احلري أذ إا فإ�ّ  البيتكانت معه. أما ربة   ىالنار شورابء حص علىيطرق ابب أحد البيوت ويطلب أن تنضج له 

من هذه اخلطوة طلب  ىاحلجر بعناية ظاهرة . وملا انته قطعتني مصقولتني من اإلنسانمن املاء املغلي وضع فيها هذا  قدراً  إليه 
�اجم ، نبدأ  آخر ، فنحن من أجل أن قطعة من اللحم . " وبتعبري طاطس واجلزر لتحسني الطعم، وأخرياً بضع حبات من الب
 �ا طريقة حمزنة يف صنع احلرب. إطالب بتدعيمها ، وأخريا �اجم . بسيطة ، مث ن افأوال حبركة استكش

 :1944أيلول  3بياتريس ،  إىلرسالة      

 عجل وأن تتم الفتوح يف اخلفاء ؟ علىأن تصنع احلرب  من املؤسف حقاً  أليسبعملية استكشاف ، لكن  بدأ�     

وكلوز ويتز مل يتول يف حياته غري قيادة ..وز ميتز ذلك اسم كل على يريد هذا األمر ، وقد أورد شاهداً  يأيز�اور هو الذ     
املرض مثلي  حىت أن عمر " براديل " وكورتين ( هودجز ) حزينان  على ..أقودهاداده دون ربح القوات اليت جيش هو يف تع

 بسبب هذا املوقف. 

، اجلهد الرئيسي للقوات احلليفة ،  يم مونتغمر لتقدّ  ، هو أن أيز�اور يف توفريه نياألمريكين ما كان يغضب كل القادة إ     
، إليه من جمموعة براديل ، وملا كان ابتون قد أنذر بتوجيه براديل  ستكون هبذا االعتبار أحسن متويناً  إذاً جمموعة جيوشه  فإنّ 

نه سيعطي اجليش الثالث نصف أ،  شديداً  وخزه قرار ايز�اور وخزاً  يودعا قادة فيالقة الثالثة حلضور املؤمتر. وصرح براديل ، الذ



. وهكذا أذن لباتون أن يعرب املوزيل ، وجيتاز أخرىقيادته أربع فرق  إىلسينقل  ذلك أنه إىلسيتسلمه . يضاف  يالتموين الذ
 حوض الرين.  حىتخط سيغفريد مث يتقدم 

سقط فيها  ل دامٍ صبف ىماسون ، انته –ات  –حاول ابتون ، دون أتخري ، القيام بعبور املوزيل ، لكن جتربة جرت يف بون      
  .جندي 300

نه خطأ إ.   كاليه  –دو  –يقاف اجليش الثالث ابنتظار أن يتحرر البا إب علىالقرار املدمر للقائد األ على" كل هذا ترتب      
 غليظ ". 

 أيلول. 8الصحيفة ، 

 القلب أن جند انسا�ً  إىلمما يدخل العزاء والراحة  فإنّ مركز قيادة قرب اجلبهة .. وعل كل حال ،  )ب . وود( قد يكون ل     
 استعداد دائم للقفز.  علىما 

 يتهم لنا. ؤ فهم ال يظهرون أية محاسة عند ر  واملتعاطفني معهم ولذلك األملانالثابت أن الناس يف هذه البالد هم من أنصار      

رتك حوض اللواء حيفظ نفسه . أن يوالفرقة املدرعة السادسة و  83فرقة املشاة  إليناتصلت برباديل ألطلب منه أن يرسل ا     
اجتياز املكان، فسيكون  علىقدام بلغ به اجلنون حد اإلكان هناك عدد ي  إذامن هناك . و  ميرّ  ن أي خط من خطوط متويننا الإ

يضعنا يف موقف خطر يف جنويب تول.  ، وغياهبما عناأبداً  ن لنا هناك فرقتني ال حترسان شيئاً إاألقدام .  علىأن يسري  عليه
عاتقه  علىن فعل ذلك ، سيأخذ إسه مسؤولية هذه املغامرة ، وأنه نف علىيستطيع أن �خذ  نه الإلكن براديل أجاب : 
 مسؤولية أكثر خطورة. 

 مسح يل اجلو ابلطريان ، سأذهب ألكلمه يف هذا األمر صباح الغد.  إذا     

كانت مخس كتائب يف اجلانب األخر   التايل اليوماملوزيل . ويف  على لفيلق العشرون رأس جسر صغرياً ، أقام ا اليوميف هذا      
 من النهر جنويب متز.

  

 ايلول.  9الصحيفة ، 
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أبن  جزئياً  دقيقة . وجدت براديل مقتنعاً  45عند الساعة الثامنة و  عشرةالقيادة العامة جملموعة اجليوش الثانية  إىلوصلت      
نه سيذهب إجريتها مساء أمس . أ بفضل مكامليت التليفونية اليت السادسة تغادران بريتاين املدرعةوالفرقة  83يرتك فرقة املشاة 

 ن فكرة عن املوقف ويتكلم مع مسبسون. بريست ليكوّ  إىل جواً 

 :1944أيلول  10بياتريس ،  إىلرسالة      

يل متابعة التقدم ، لكن املهمة قاسية ، فمنذ نتوقف ، يصبح الرجال مرتددين والعدو يقظ  نين أحترك كاجملنون ليتسىنإ     
 ". األملانعن " االسرتاحة اليت مل تفد غري  ساهر . سأكتب فيما بعد كتاابً 

 أيلول . 11الصحيفة ،      

 الفيلق الثاين عشر يف معركة قاسية جنويب �نيس.     

رأس جسر آخر. عناصر من الفرقة الفرنسية  على استوىلقد خسر رأس جسر وكتيبة مشاة ، لكنه أما الفيلق العشرون ف     
كيلو مرت عند الشمال الغريب من   25بعد  علىمن اجليش السابع  األوىلصال مع الفرقة الفرنسية املدرعة الثانية حققت االتّ 

 دجيون. 

أن يتوقف هؤالء الناس عن وضع اخلطط  أمتىنعطاء مزيد من األمهية للجيش األول. كم يبدو أن يف اجلو خطة جديدة إل     
 حسابنا حنن.  علىحني يفعلون هذا كله  وعن تغيري آرائهم ، وخصوصاً 

أخر من أجل أن تواكب عشرين كما أن وصول الفرقة املدرعة السادسة قد   83خلطر فقدان فرقة املشاة  اآلنحنن نتعرض      
 إىلين سأتوصل فإنّ ألف أملاين استسلموا جنويب أورليانز . وأن حتميهم من القوات الفرنسية يف الداخل.. ومهما يكن األمر 

 . خرىمتابعة تقدمي بطريقة أو أب

 القيادة العامة للمجموعة الثانية عشرة لعقد مؤمتر حول جمموع هذه املسائل.  إىلجيب أن نذهب خبفقة جناح واحدة      

 

 



 أيلول . 12الصحيفة ،      

حوض الرين واقتحام املمر. ما تزال يف عيون اجلميع  إىلؤونة من أجل الذهاب املقدر كاف من  علىتقرر أننا قد حصلنا      
قد أدرك التغيري يف الظروف . الزمن ، التموين ، وطبيعة  صورة االخرتاقات اجلريئة والعميقة لشهر آب . وال يبدو أن أحداً 

املعجزة يف الغرب،  فيما بعد اسم عليه جأشهم بعد هزميتهم يف نورماند� وبفضل ما كان سيطلقون  األملاناألرض . استعاد 
. يف هذه الظروف اجلديدة سيقاومون عند خط سيغفريد وأمامه أملانياامتداد املناطق الغربية من  علىدفاعية قوية  أقاموا حصو�ً 

ون املتاعب األمريكيمبهارة وجلد شديدين . ما يزال حوض الرين بعيدا، يف اجلانب اآلخر من خط سيغفريد ، وسيواجه 
 ة قبل أن يبلغوه. الشديدة القاسي

هذه الغاية ،  إىلتوصل  إذافوضد الروهر.  ةخفضحياول مونيت من جديد أن يهاجم بكل اجليوش املوجودة يف البلدان املن     
الغربية للموزيل وأن أضع الفيلق العشرين يف اللوكسمبورغ . أقنعت براديل أبن يدعين  لضفةاب أن أحتفظ دفاعياً  علىفقد وجب 

 برغبته.  الشمال عمالً  إىلمل أضمن لنفسي رأس جسر ، أجته عند ذلك  فإذاليلة الرابع عشر ،  حىت أاتبع هجومي 

 38مسدس كولت من عيار  إىلمحل  يهيوجز الذجد اجلنرال دقيقة أل 30و 14عند الساعة  العامةالقيادة  إىلعدت      
 مبقبض مصنوع من الصدف .

 :1944أيلول  15بياتريس ،  إىلسالة ر     

منذ البداية لوال أننا أرغمنا  عليه  كان ميكن أن نستويل  يخضنا طوال األسبوع األخري معركة �ئسة القتحام ممر املوزيل الذ     
 التوقف.  على

 أيلول. 15الصحيفة ، 

اجليش األول  إىلو  إليهمونيت يطالب أبن ترسل كل املؤونة . مونيت يفعل ما يسره أن يفعل وآيك يقول : " نعم ، سيدي "      
ذا أخذ مونيت  إوجيب أن أتقدم. قال آليك :  أنين استطيع يرىلكن براديل  .أ� يف موقف الدفاع ىبينما جيب أن أبق األمريكي

ه ، أي براديل ، سيطالب إبعفائه من القيادة ... أدرك آيك فإنّ الفيلقني التاسع عشر والسابع من اجليش األول كما يدعي، 
 أوامره ، فيجب أن نتلقاها حنن.  يتلقىاقتناعنا أبنه قد  أسقطنا وأمهلنا ، وهذا ما جيب أن يفعله، فما دام أن مونيت ال 
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 الثاين عشر مدينة �نسي. يأخذ فيلق اد ماليو يف هذا      

ووكر وسألته عن سبب بطئه الشديد . وهو مدرك لذلك ، لكنه يواجه املتاعب مع احلصن القائم غريب متز.  رىذهبت أل     
 سحقه حتت القنابل يف الغد.  إىلأرجو أن أتوصل 

جل القيام أأن ترافقها متاعب متوينية ، من  ات جمزية، دونشرح أيز�اور لرباديل أبن كل ما كان يريده، هو أن تكون له قو      
. ومن أجل   كاليه  –دو  –البا  إىلبسبب حاجته  ي. من أجل ذلك يعطي األفضلية ملونتغمر أملانيامساندهتا عرب  يحبملة جتر 

المتناع  أبداً ابتون ، لكنه ليس من مربر  علىهودجز حق األولوية  ى، أعط ي، ولكي يتمكن من تدعيم مونتغمر أيضاً ذلك 
 اجتمعت الظروف املالئمة هلذا اهلجوم.  إذا ابتون عن التقدم هجومياً 

 :1944أيلول  16بياتريس ،  إىل رسالة     

أبينال فدمر فيها املدافعني وكذلك ستني  إىلمن حسن طالعي أن هللا يستمر يف رعاييت . أرسلت الفيلق اخلامس عشر أمس    
 نزل هبم.  ييفعلوا هذا بعد الذ . أشك يف أناليومهلذا  يجناح اد علىابهلجوم  اجلثث أمراً  ىحدإ علىداببة . وجد� 

أننا نقلنا  حىتليت أن السماء تكف عن األمطار، فأستطيع التقدم أبكثر سرعة. لقد كانت األرض منقوعة ابملاء      
 . الشاطئمرتفعات  حىت  اليدويةالدابابت ابلروافع 

 (          احلرب:د غذيت اجليش بغنيميت من . لقعليه ون يل أولوية التموين، لكنين مل أستطع احلصول دعوت هللا أن تك     
) طن من وقود العدو ليومني كاملني .. حولنا عدد هائل من الفقراء،  400) رطل من حلم البقر األرجنتيين و (  200000

 ، حبيث مل يعد األمر مبثل هذه البساطه. بشهية كبرية جداً 

)  50000يا لعدم وجود املاء. لقد غنمنا ( مما كنت يف حيايت كلها، وأ� أشرب الشمبان أنين أحسن حاالً  مل أشعر يوماً      
 القوات كلها.  علىصندوق وزعتها 

 . أيلول 16الصحيفة ، 

ألنين قررت أن أذهب  يف أثناء الز�رة طبعاً  . لن أكون حاضراً اليومعدد من الروس يقارب العشرة من كل نوع يزوروننا هذا      
 . فهكذا يتصرفون معنا. أبداً ون خريطة ال تظهر شيئا اجلبهة. جعلتهم يعدّ  إىل



سيوفق أنه أو كأسني. أرجو  أن ينام يف وقت مبكر وأبن يشرب كأساً  جيد، لكنه متوتر قليال . قلت له بعمليقوم  يأد     
صورة  علىأن يهاجم  ،امراً  إليه ، دون أن أصدر  عليه احلدود اجلديدة واقرتحت  إىلخط سيغفريد ... دللته  حىت القفز  إىل

أمل أن حيتل رأس  علىحوض الرين حول وورمز  علىأراتل من الفرق .. لتحقيق خرق يف خط سيغفريد ... مث أن ينقض 
 جسر قبل أن يتم نسفه. 

حتقيق هدفه  إىلمل يوفق  إذاأنين قلت له :  حىت مكا�ته الحتالل متز، تعلق إبالتشاؤم فيما ي إىلأما ووكر فكان أقرب      
 علىمن بعد ابحلفاظ  عىنأن يُ  علىالفيلق الثاين عشر  إىلخالل بضعة أ�م فسآخذ منه الفرقة املدرعة السابعة ألعطيها 

 حترك أنشط.  إىلله من قواته. فرمبا حيفزه هذا التحذير  ىحصاره ملتز مبا يبق

عشرة جمموعة من الطائرات القاذفة اخلفيفة. لكن اجلو السيء منعنا  ىأبحد اليوممتز ابلقنابل هذا  علىكنا قرر� الغارة       
 من ذلك . سأحاول القيام  به يف الغد. 

 :1944أيلول  7بياتريس ، ذ إىلرسالة      

لفرتة من الزمن ألننا  األوىليف الصفحات  أعود ظاهراً  لإلهتمام ، لكنين خائف من أن ال مقتطفات الصحف مثرية جداً      
العدو ال يقل  ىلد عأن الوض أرىين فإنّ  أيضاً ال نتقدم بسرعة. ليست متز سهلة املنال واملطر مينعنا من استخدام القاذفات . و 

 يف جتهيزه منا.  عنده ، ألنه أقل كثرياً  ىقسوة وشدة، وقد يكون أشد وأقس

 . أيلول 17الصحيفة ،      

خط سيغفريد . ويف أحسن األحوال  علىغايف يف حماولة لتحريك اهلجوم  النهار ... أرسلت أمطرت السماء طوال     
من ذلك .. من  ، لكننا ال نستطيع أن نفعل خرياً  سيجدث هذا األمر صباح التاسع عشر من الشهر، الوقت متأخر جداً 

 . من النفوذ الشخصي ميكن أن يكون �فعاً  القليل جداً ذ أن إ، 19وم املمكن أن أرافق الفرقة املدرعة الرابعة يف هجومها ي

أي مونيت، فرصة أن حيدث مبجموعة  ، لتتاح له ةاألمريكييقاف كل القوات إراديل ليقول يل : أن مونيت يطلب تصل يب با     
نجر سيكون يف الواقع أن هذا اخل يرى. لكن براديل أملانياصورة طعنة اخلنجر يف قلب  على جيوشه الواحدة والعشرين، خرقاً 

ة يف عمليايت حبيث ددرجة شدي إىل نين أرجو أن أجد نفسي منضو�ً إالشيطان.  إىليف قطعة من الزبدة. ليذهب مونيت  سكيناً 
 ذلك.  على. فوافق 19يتصل به قبل ليلة  الأعليهم أن يوقفوين . قلت لرباديل يستحيل 
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" فيما صرح ذلك الوقت حىت �ا أكرب عملية حممولة جواً حاولنا القيام هبا إ، "  اليومجاردن هذا  –بدأت عملية ماركت      
ابملظالت الثالث فرق وراء ممر تنطلق فوقه  إنزال�ا عملية إ،  يبه أيز�اور للجنرال مارشال . كانت ساعة اجملد عند مونتغمر 

 عند أرنيم ، هولندا.  جياد رأس جسر فوق �ر الرين األدىنت املظلية الثالثة ، وإلنزاالفرقة مدرعة جلمع اإل

اء ذلك . ويف أثن أملانياللتقدم النهائي يف  بعد ذلك أن يفتح مرفأ أنفرز، الضروري جداً  يوكان أيز�اور ينتظر من مونتغمر      
وحتركاته ابلتقدم حنو كولونيا وبون ملهامجة الروهر . مث يبادر ابتون بدوره  يينسق هودجز أنشطته وحتركاته مع أنشطة مونتغمر 

 سرتاسبورغ.  علىيف حموره  مساندة هودجز ، وهنا متشي جمموعة اجليوش السادسة بقيادة ديفرز ابجتاه الرين ، مستنداً  إىل

جبهة عريضة أو جبهة  علىحول ما يلي : التقدم  يبني أيز�اور ومونتغمر  يف ذلك الوقت كان احلوار العنيف متتابعاً      
بكل جيوشه وصفوفه يف خط جبهة  أملانيا إىلأن يتقدم  أبداً أنه مل خيطر يف ابله  يأيلول قال ايز�اور ملونتغمر  20ضيقة . يف 

خمارج االيسكو أبسرع  علىابالستيالء  برلني. لكن الواجب يقضي أوالً  إىلواحد . لقد اختار للهجوم احلاسم طريق الروهر 
أمكن ذلك ،  إذاطول اجلبهة الغربية والرين  علىن كل اجليوش اجملتمعة إري. وقت ممكن من اجل استخدام انقرز ، املرفأ الكب

األول. أما  األمريكييسانده فيه براديل جبيشه  يمتوينها بغزارة اتمة ، تسمح ملونيت ابلتقدم حنو برلني يف الوقت الذ يليت جير وا
مد جبهتهم ، وتؤمن  على، وخباصة جيش ابتون ، فيجب أن تسهم يف اهلجوم بطريقة ترغم هبا املدافعني  خرىالقوات األ

 النجاح للتقدم الرئيسي. 

أبن كل القوات اليت تستقبل التموين اجليد  ،نه يقدر ، يف ضوء الندرة املتطاولة يف التموين إ.  موافقاً  يمل يكن مونتغمر      
 أن يتوقفوا حيث هم يف مواقعهم. اآلخرين علىجيب أن تشارك يف التقدم ، وأن 

خط اجلبهة  علىالعشرين من أيلول ، اقنع ابتون براديل أن يف وسعه اقتحام خط سيغفريد بفيلقني  يف مؤمتر فردان يوم     
  إذااستطاع أن �خذ متز أو حياصرها، و  إذاضافيتني من املشاة ، وفيما إفرقتني  علىحصل  إذاوالثالث يف اخلط الثاين، فيما 

 لقاذفات لثالثة أ�م متتابعة. عشرة من ا ىكان يف وسعه أن حيتفظ هبذه اجملموعات االحد

لكننا سنفوز . جيب أن يكون  " متوتر ، هذا املساء، كان األمر يبدو وكأنه جمرد غرور أجوف ذلك ألن املوقف حملياً       
 ".ذلك

  



 أيلول. 21الصحيفة ،      

 . أحسن حاالً  اليوماألشياء تبدو      

ألقضي يف  أنين توجهت جواً  حىت هبا جمموعة جيوشه،  يعن عدد القوات اليت سيأخذها مين ليغذ ديفرز يتكلم كثرياً      
أن  أرىطعام الغداء.  علىواحتفظ يب  أيك وأمسر مدافع ديفرز ، آيك يكرهه. كان ظريفاً  رىساعة من الصباح ، أل ابريس

، مث مل  . وهنا عقد� مؤمتراً 14الساعة  حىت ما االنتظار إليهبقليل ، فطب  يز�ريت كانت �جحة . وصل ديفرز وابتش بعد
طلب منه زت الفرصة للتكلم مع بيدل مسث وألكل حال فقد انته  علىفكرة اقتطاع قوات من اجليش الثالث. و  إىليعد أحد 

 ن الواجب هو أن حنمي أنفسنا من األصدقاء أكثر منا من األعداء. إ.  أخرى طرح هذا املوضوع مرة إذاالعون فيما 

أن يكون  علىاألقل ،  على، يصر آيك ، هلذا الوقت  وملعا�ً  دعوت قادة فيالقي الثالثة حيث بدت القضا� أكثر حسناً      
مما  أكثر كثرياً  يللجيش األول . ومع ذلك فقد كان يتذمر من مونتغمر  الشمايلاجلهد األكرب من نصيب الربيطانيني واجلناح 

 ".  رأيته يفعل ذلك من قبل . لقد صرح أنه " خمادع دجال ابن زىن

 حد ما.  إىلوهذا أمر مشجع 

 :1944أيلول  21بياتريس ،  إىلرسالة      

يقاتلون �ئيسن  )16(ن اهلونينيإوأطول ما لعبته يف حيايت كلها،  ىيف هذه األ�م الثالثة األخرية ، واجهنا معركة هي أقس     
 ويهامجون يف ستة مواقع. 

 . أو مرتني فقد� أجزاء من األرض ، لكننا استعد�ها ابستثناء واحد تقريباً  مرة     

هلونيني أن ا أرىلكنين ال  اتفهاً  يف خطوطي قطاعاً  فإنّ الف .. ومع ذلك ن مائة داببة وقتلنا األعداء ابآللقد دمر� أكثر م     
 به بتوفيق من هللا وعون من املدافع الكثرية.  اآلنبولك ميسك  ين جيمإغالقه مساء الغد. إيعرفونه. وسيتم ترميمه و 

أساسية قبل أن يعمل لن تتمكن من القيام أبي عملية هجومية  ةاألمريكياه أيز�اور ، أن القوات علم براديل ، وقد استدع     
قف بقية القوات تجوم يقوم به اجليش األول ما مل ن دوائر منطقة املراحل ال تستطيع أن تضمن احملمول الضروري هلإمرفأ انفرز. 

                                                            
 األملان هونيني نسبة إىل قبائل اهلون الرببرية القدمية اليت هامجت االمرباطورية الرومانية يف القرن الرابع. ىيسمّ  - 16



297 
 

. جمموعة اجليوش الواحدة والعشرون هبجومها الجتياز �ر الرين األدىنأن تقوم  لتايلموقف الدفاع. وقرر أيز�اور اب ةاألمريكي
 معركة أولوية التموين.  يربح مونتغمر  واخرياً 

 لغاء خطط العبور عند املوزيل جنويب متز. إحة تشرين األول للجيش الثالث مع هكذا كانت اسرتا     

حباط اتم. لكن ال أحد إلعزمية ، وبتعبري آخر ، يف حالة كل الناس يف اجلانب احلليف كانوا يشعرون ابخليبة ، وهبوط ا      
 اختاذ موقف الدفاع.  علىأرغم  ييشعر حبزن أكرب من حزن ابتون الذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والعشــرونالفصل الثامن 

 املوزيـــل

.......................................... 

 أنه ظهر مرحاً  حىت أيلول .  25عقده يف الثامنة من مساء  ييف أثناء املؤمتر الصحفي الذ ابتون مل يبد �ئساً  فإنّ ومع ذلك 
 أمام اجلميع. 

يف حماكم  يالرأس كما جير  علىأنه جيب يف مثل هذا النوع من االجتماع أن تكون لنا قالنس سوداء  دائماً ابتون : لقد فكرت 
 التفتيش. 

 سيعاود اجليش الثالث انطالقته؟  سؤال : ميت

 ء غري مفيد، وحنن ال نستطيع أن نتقدم بسرعة ألننا يف الوقت احلاضر ،ين التقدم البطإمتوينه ..  يابتون : ليس قبل أن جير 
 . ىال أن نرشق العدو ابحلصإلنا  ى. حنن نستطيع أن نقاتل بقوة ابلغة خلمسة أ�م فقط، مث ال يبقإليه كل ما حنتاج   منلكال 

 سؤال : ومتز ؟

نين أ والواقعقاسية . فلو أننا تلقينا املؤونة الضرورية ولو أعطينا ثالثة أ�م من الصحو، الستطعنا أن �خذها،  جورة�ا إابتون : 
 جانبنا.  إىلالتهلكة ما دام أننا ال منلك هذا  إىلاجلنود  هؤالءلقاء إ علىحرص أ ال

 سؤال : هل سيكون التقدم ابلسرعة اليت كانت لكم من قبل بعد أن خترتقوا خد سيغفريد ؟

 ابتون : اعتقد أننا سنمر كما مير الغائط يف القمع.

 ؟ قوية ضخمة جداً سؤال : واحلصون الدفاعية عند الرين ، هل هي 

 يتصف تياره ابلسرعة.  والذي�ا كذلك فقد بسبب احلوض املتمثل يف �ر الرين نفسه إابتون : 

 ؟ األول . هل له ميدان أحسن حاالً  واجليشسؤال : 
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 أقوله لكم. مساعهم ما أ علىهؤالء يف التقدم . لكن ال تكرروا ىن بناء الز أفسرون استمرار م تعليك. كيف ابهلل  ابتون : طبعاً 

 من خط سيغفريد ؟  أقوىسؤال: هل أن متز 

ن قنابلنا من عيار إحلصون منذ عصر لويس السادس عشر. فيها من هذه ا بىن يابتون : نعم ، فاحلصون فيها أكرب وأعظم. لق
 ا دون أن ختدشها . عليهتقفز  105

 سؤال : هل تتلقون نصيبكم من التموين ؟ 

 ، لكن كيف تريدون أن تضاعفوا مخسة أرغفة وثالث مسكات صغرية كما تقضي الضرورة بذلك؟  ىابتون : بل

 ؟ التاريخمتز يف  علىء االستيال جرىسؤال : هل 

 أي مؤونة.  ،، مل يبق يف احلصون ، كما اعتقد1871يف مواجهة هجومية . ويف عام  أبداً ابتون : مل حيدث هذا 

 السرية؟  يةاألملانم معلومات حول األسلحة كسؤال : هل عند 

 ابتون : عندهم روث الثور. 

 سؤال: ماذا نصنع يف ميدان الدعاية؟ 

. والذين حيررو�ا هم رجال احلرب النفسية . وأ� ال من قنابل املنشورات يف كل يوم تقريباً  أو ستاً  ابتون : حنن نقذف مخساً 
 أعلم مذا يضعون فيها. 

 حتدثه ؟ كبري أم صغري؟ يسؤال : ما هو األثر الذ

 من هبا. ؤ نين ال أإتون : اب

 تقدم حمدود أو خبلق موقف سكوين؟  إبجراءسؤال: هل أن حتسني التموين سيسمح 



 القتال. فخري هذه طريقة اتفهة سخيفة يف ألنّ  للحيلولة دون أن يصبح املوقف سكونياً  يجهد قصارىنين أبذل إابتون : 
. قال أحدهم للجنرال يل يف تشانسيلرفيل : ملاذا يهاجم يف الوقت أيضاً هو اهلجوم وسائل الدفاع هو اهلجوم ، وخري اهلجوم 

 نه من الضعف حبيث اليستطيع أن يدافع عن نفسه. إجاب قائال : ضد ثالثة . فأ يقاتل فيه واحداً  يالذ

 ؟ أملانيانفسهم حينما يتغلغل احللفاء يف أسيدفن النازيون  لسؤال : ه

  .م حتت األرضيف قبور عمقها ست أقدا ابتون : نعم

حد الطالب بتبذير األوراق الصحية . فأجاب يقول : من غري املمكن أن أويست بوينت " العسكرية "  اهتم  يف مدرسة     
 .  ييستخدم ضد الأقوله لكم جيب أ، أيها السادة ، ما  ما مل يستعملها من اجلهتني .. وأخرياً  أكثر اقتصاداً  اإلنسانيكون 

عطاهم األمر ابالستمرار يف تنظيم هجمات أ ه الثالثة ولينظم جبهة دفاعية .�نسي ليلتقي فيها قادة فيالق إىلذهب ابتون      
 اهلجوم أن يتصرف بقاعدة انطالق جيدة.  إىلحمددة حبيث يستطيع اجليش الثالث حني يتحول 

 أيلول.  25الصحيفة ،      

الروح اهلجومية عند قوايت حبيث  علىخطيت تقضي بتصحيح اخلطوط وابحلفاظ  فإنّ ، دفاعياً  أن أختذ موقفاً  يّ علذا وجب إ     
 اهلجوم.  إىلال يكون بينها أي داعية للسالم حينما تنتقل 

 . األوىلبرقية من مارشال تطلب من ابتون أن يلتقي يف غوندر كور السيدة اليت أقام عندها يف أثناء احلرب العاملية      

انول حتت املطر ، مزودين بثالثة أرطال من النب وخسمة أرطال من السكر.. كنا فرحني هبذا العذر ابتون وكامب يمض     
علمنا .... "  أبداً الذين يوقفوننا، بل هي االسرتاتيجية الكبرية. ال تقلقي  األملانمل يكن هم " بياتريس إىلاجليد. هذا ما كتبه 
 أصدقاء مارشال مل يعودوا يقيمون هنا وأ�م قد استقروا يف وسط فرنسا.  بز�رة ابتون ، أبنّ  أتثر جداً  يمن قبل احملافظ ، الذ

شومون ، وتناوال طعام الغداء يف أوتيل دوفرانس حيث سبق لباتون أن تناول غداؤه منذ سبعة وعشرين  إىلاتبعا طريقهما      
للقيادة العامة للحملة  شومون لتكون مركزاً  علىقع االختيار مع بريشننغ ، هاربورد والكولونيل دوشا نربان حيث و  عاماً 

 العسكرية.  ةاألمريكي
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النفر اليت بدت هلم اثبتة مل تتغري  إىلا وبعد ز�رهتما لدار بريشنغ القدمية والثكنات حيث كان يوجد مكتب ابتون ، ارتدّ      
أول رجل لقيته يف الشارع كان يقف فوق كومة الروث  نّ إج . بور  إىلسري�  . لكننا مل يكن عند� وقت للتوقف واتبعنا أبداً 

 ، كنت هنا ككولونيل ".  أيضاً ، وأجاب : نعم � جنرال ابتون وأنت 1918التأكيد قبل عام  علىنفسها حيث كان يقف 

ملكييت  إيلّ آلت " قد :ن نفسهعالقيادة العامة. كشف سباتز  إىلايلول ، ال أقل من تسعة جنراالت جاؤوا  27يف      
أن جيلس  أبداً ر. وأما هيوجز فلم يكن يسره . أما يل فهو كالعادة كذاب أشِ  "للجيش الثالث كاملة . قوات الطريان يف جييب

 املائدة نفسها.  علىمعه 

وهو "ما  ت . وهذه فضيحة جيب أن تنفجر يوماً كعتاد وجنود خلطوط املواصال  املعضلة أن يل مل يكن قد قدر أو أعد شيئاً      
ليقوم بعمله القذر " . كان يستخدم يف الوقت نفسه كل عرابت الفرق  11و  8بعدد من الكتائب يرتاوح بني  اآلنيطالب 

 أستطيع أن أفهم كيف أن ايز�اور مل يتخلص ألنه مل تكن له الكفاءة املطلوبة لتنظيم متوينه . " والواقع أين ال اليت وصلت حديثاً 
 منه بعد ". 

 يمكاملة تليفونية من براديل أنبأته أن ديفرز كان يريد أن �خذ فيلق هيسيب اخلامس عشر. " أدعو هللا أن يشو      
 ".  يكان حيس أنه يف احلضيض " جيب أن أضع ثقيت ابهلل ومبصري ..أحشاءه"

قد  ابلريموأنه ألول مرة منذ أ�م  حىت ذلك ،  إىلنه حاول أن يسكر ، لكنه مل يتوصل إ:  ائالً صرح فيما بعد لبياتريس ق     
 أخذ حبة خضراء ... منومة أو مسهلة ، دون ريب . 

. يهلة ضدبني وقت وآخر أن اآل ابيلكتفيك. ويلي ال يستطيع أن يقدم أي عون . خيطر يف   على" لو كنت هنا لبكيت      
دون ويلي . أوقفت ضابطني  حىت ، يكنت أمجع فيه االنتصارات. سرت مسافة طويلة وحد  يأذكر الوقت الذنين أخذت إ

  .بسبب الز�دة يف السرعة ، وأصبحت أشعر أنين يف حال أحسن "

يصيبا حبيث أ�ما ال ميكن أن  جيداً  اجلبهة ليتحرر من أفكاره السوداء. الحظ رشاشني موضوعني وضعاً  إىلذهب ابتون      
م . كان الضابط  400 علىيفرتض أ�ما يغطيانه ال يزيد عرضه  يمسافة بعيدة مع العلم أن امليدان الذ علىن مل يكن إ شيئاً 
ارتفاع  علىكل شيء، أما   يرىكان هو مخس أقدام فوق فتحة السالحني . طبعا ً  على، مما وضع عينيه اختار املوقع واقفاً  يالذ



هذه الدرجة من الغباء  علىأن أفهم ملاذا بعض الضباط  أبداً نين مل أستطع إ.  أبداً  شيئاً  يرىماسورة الرشاشني فال يعود 
 والبالهة ". 

سيارته اجليب ، مث قنبلة  إىل أ�ا قذفت وحالً  حىت مركز قيادته العامة ، انفجرت قنبلة ابلقرب منه  إىل وبينما كان عائداً      
ال ذلك ملا قدر هلذه السطور أن من حسن احلظ أ�ا مل تنفجر، ولو  بعد مثاين أقدام من حافة الطريق . " علىنية سقطت اث

 تكتب ". 

قنعت أيز�اور أبن يعطيه الفيلق أن بذاءته هي اليت إنفسه . " ديفرز يكذب كالعادة .  حساس ابألمل بقي يفلكن اإل     
 اخلامس عشر ". 

�نسي يف أسرع وقت ممكن.  إىلء ياجمل إليه يف الصباح الباكر ابجلنرال ابتون ليطلب  تليفونياً  يايلول اتصل اد 29يف      
 ىعطأل ورمبا فرقتني. األق علىتتعرض هلجوم من قبل فرقة أملانية  35املوقع ابلطائرة ليكتشف أن فرقة املشاة  إىلابتون  ىمض
، يف حال فشل جراء خائفاً هلذا اإل مل يكن متحمساً  يم. لكن ادإليهابستخدام الفرقة املدرعة السادسة لتقدمي العون  أمراً  ياد

 ،"ربر اجليد املقدس لكي ال يفشلوا هاك هو امل :ر من النهر. " قال ابتونخأن تتعرض للتدمري من اجلانب اآل السادسة ، من
 حراق مراكبه. إ علىقدم كورتيز أمث ذكره كيف 

ووكر أن يرسل قيادة  على فإنّ ليقول له : اذا مل يكن موقف الفيلق العشرين أسوأ مما كان يظن،  اتصل ابتون بغايف تليفونياً      
 نه رقم قياسي. إ�نسي ..  إىلوعة يف الطريق من الفرقة املدرعة السادسة . وبعد ربع ساعة كانت اجملم قتالية

جمموعة من الضباط متثل كل الفرق  إىلجاء أيز�اور وبراديل لتناول الغداء يف مركز القيادة العامة وقد توجه األول ابلكالم      
ننا يف �اية املطاف سيكون لنا التموين الضروري إ:  وهيئات األركان للفيلقني . " استعرض الوضع بوضوح كبري ووعد قائالً 

 للقيام مبجهود كبري". 

اجليش الثالث  علىجيب  وبعد ذهاب أيز�اور وبراديل ، مجع ابتون بدوره كل الضباط يف قاعدة اخلرائط وشرح هلم كيف     
االحتفاظ مبتزو �نسي .  علىحريصون  األملانأن  رأييالتموين. يف  ىنتلق حىت أن يدافع عن نفسه برد اهلجمات املوضعية ". 

سيحتفظون هبدوئهم فيها ليخصصوا كل جهودهم السرتداد �نسي أل�م يدركون ، كما أدركت أ�  لتايل�م ميلكون متز وابإ
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ا دون توقف ويعرضون فيها أنفسهم للقتل عليه�م سيحملون إ...  أملانياهي ابب  ،حني أخذهتا، أ�ا ، وخباصة شاتو ساالن
 ." 

فيلق الثاين عشر، وهاك هو عند الثالثة من بعد الظهر، يتصل ال إىلمنه، أصابه رعب شديد. كان قد أرسل غايف  30ويف      
ا بعد ثالثة أرابع إليه�نسي يف أسرع وقت ممكن. استقل طائرة فوصل  إىلتيان ابإل ليقول له : أنه حيسن صنعاً  به تليفونياً 

ور ساالن ، ابلرتاجع . مسعه غايف ، كانتا تدافعان عن الغاابت غريب شات 35قد أمر كتيبتني ، من الفرقة  يالساعة ليعلم أن اد
 ابتون.  ىلكنه استدع يصدر األمر دون أن يقول شيئاً 

أبن يطلق  يدوكان ابتون قد قال العشية أل ..أهبة على" كنت يف غضب شديد " كان ثلثا الفرقة املدرعة السادسة      
 نين ال أستطيع أن أفهم هذا األمر ". إ. " ملاذا مل يفعل هذا ،  األملانهاجم  إذااملدرعات 

ابد ، قائد فرقة  يإليه مسرعني . استدعيف مركز القيادة للفرقة املدرعة السادسة فتوجه ابتون وغايف  موجوداً  يدأكان       
نكم تثريون القرف يف نفسي . " كان يريد إ: "  ، غرو وابد قائالً  ي، وبدأ ابتون ابلتصريح للجنراالت الثالثة ، أد 35املشاة 

  علىذا كان يف وسع القوات أن تعرب النهر. و إبل هذا املساء نفسه  -عد األوقاتأن هتاجم الفرقة السادسة صباح الغد يف أب
تعيد غرو أن يس علىاجلبهة . و  إىلشخاصهم ليعوضوا عن عجزهم . ابد يذهب يقودوا قواهتم أب العالقة ان يكل اجلنراالت ذو 

اندفاعة  يةاألملانعطاء املعنو�ت إيشعر أبن التخلي عن األرض يعين  ألنه جداً  ال يعود منها " . كان ابتون قاسياً  الغابة "  أو
 رجل.  100،  000جندة ال تقل عن  يمما يساو  –هائلة 

استعداد، عند أول نداء، حلمل كتيبتني من  علىابلفيلق العشرين وقال لودكر أن جيمع شاحناته ليكون  مث اتصل هاتفياً      
، " مما كان  35فشلت فرقة املشاة  إذاتشكيل إضايف مستعد للدخول يف املعركة فيما  علىمن أجل احلصول  91فرقة املشاة 

 ".  جداً  حمتمالً 

 أيلول. 30الصحيفة ، 

يف خاطره فجعله  مرّ  الذيعاتقه، وبكل انضباط ، مسؤولية األمر ابلرتاجع . لكنين ال أستطيع أن أفهم ما  على يأخذ أد     
قادة الفيالق موجودون هنا من أجل القتال. كان جيب أن أختلص منهم ،  نّ إهذه اهلموم .  كلّ   إذاً يقلق ويضطرب ليرتك يل 

منهم، رمبا ابستثناء هارمون، قائد الفرقة املدرعة الثانية . هناك تفسري حمتمل  ن يفعل خرياً غريهم ميكن أ أحداً  أرىلكنين ال 



كادوا يتعرضون للقتل بقنبلة قبل ذلك الوقت بقليل، كما   ، هو أن غايف، غرو وهو شخصياً يلفقدان األعصاب اهلادئة عند أد
 صيبا جبراح . ال بد أن يكون ما حدث قد زلزل أعصاهبم دون انتباه منهم. أرافقني العسكريني لغايف وغرو قد ن املأ

ألنين أعلم  داري إىلأن أعود  اآلن: " أستطيع  صقليةقلته لرتاسكوت يف  ي، قلت هلم الشيء الذبعد أن وخبتهم جيداً      
أنين ال أثق هبم. جيب أن نذكر يف كل  علىبقيت ، كان ذلك آية  إذا. و أنك ستنتصر ." كنت أشعر أ�م يريدون هذا النصر

 . اإلنسانفوق  نسا�ً إ ليس األملاينحال أن 

مل أمسع حديثا عن أي شيء . أردت أن أتصل تليفونيا برئيس  ة،دقيق 10رين األول، الساعة صفر و يف أول تش اآلنحنن      
 ما يرام.  علىمن احملتمل أن يكون كل شيء  فإنّ  إذاهيئة األركان من الفيلق الثاين عشر. قيل يل أنه �ئم . و 

 أول تشرين األول. ،الصحيفة     

غريب شاتورساالن قد بدأ عند الساعة  35زالة الربوز يف موقع فرقة املشاة شنته الفرقة املدرعة السادسة إل ياهلجوم الذ إنّ      
ما كنا  هدوء�. كلّ  علىالسادسة . فلما جاء وقت الظهرية متت استعادة الوضع كما كان يف السابق استعادة اتمة ...لنحافظ 

 رىوشك أن يفعل ، جل علىكيلو مرت كما كان   5يرتاجع مسافة  يتركت أدهو هجوم مضاد نشيط قوي. ولو أين  إليه حنتاج 
 رحبت راتيب جبدارة.  أخرىكما لو أنه انتصار كبري ... مرة   أملانياعنه يف  اإلعالن

 علىالغاابت حيث جرت املعركة . علق جنمة الربونز  إىلتشرين األول مث انتقل  2�نسي ، يصحبه ستيلر ، يف  إىلذهب    
 يجرح يف ذقنه والذ يفالقائد ابد الذ ،. مث قام بز�رة لوود، وذهب لرؤية غرو 35من فرقة املشاة  كتيبةال يصدر كل من قائد

 ةجيد. احلالاعتقد أنين قمت بعمل  جريح تقريبا . " 200 ى�نسي ، رأ ىزين له صدره بنجمة من الربونز. ويف مستشف
 ".  عاليةتبدو مرتفعه  اليوماملعنوية 

حصن در�ن ، وهو بداية ما كان يرجو ابتون معه أن  علىتشرين األول شنت كتيبة من فرقة املشاة اخلامسة محله  4يف      
 متز يف �ايته. علىاالستيالء  يرى
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 :1944تشرين األول  4ولده جورج  إىل رسالة

حييط  يواحد من أقدم احلصون اليت حتيط مبدينة متز وحنن منلك سربني من الدابابت يف السور الذ على هجوماً  اليومبدأ�      
أن نفعله ألن أكثر املدافعني يقفون وراء مخسة عشر مرتا من الباطون املسلح وليس من  علينابه. لكن هذا ليس كل ما يرتتب 

 خراجهم منها. إ اليسري

األقل من أن يشعروا  علىفرتض أن هذا التدبري سيمنعهم أذرعة التهوية ووضعت فيه النار. ه أبسكب البنزين ورشّ  إىلابدرت    
 ابلربد يف أقدامهم. 

من  يولو اضطر لتجنيد آخر جند حىت ، اتماً  ابحتالل احلصن در�ن احتالالً  الفيلق العشرين أمراً  إىله أصدر ابتون أمر      
 هجومية.  ةأن يتخلف اجليش الثالث عن أي محلميكن أن يقبل فكرة  نه الإ:  جنود الفيلق لتحقيق هذا األمر " وأضاف قائالً 

التوقف عن  إىلن در�ن. من املمكن أن نضطر صيف ح جداً  صسيئا وبعد ذلك بثالثة أ�م ، كانت األشياء " تسري سرياً      
 اخلامسةذ تركت فرقة املشاة إأخطأت بسبب املبالغة يف التفاؤل املوقع ال يستحق كل هذه التضحية . لقد  اهلجوم ذلك ألنّ 
 ".  ةقف أي مبادر ، لكنين ال أحب أن أو تتحرك وتنطلق 

 تشرين الثاين.  7الصحيفة ، 

 مارشال وبراديل ... ةز�ر 

 :1944تشرين األول  8بياتريس ،  إىل رسالة

 الصني.  إىل عشرةفأجبته ، أن حيمل اجليش الثالث واجملموعة التكتيكية اجلوية التاسعة  أريدسألين جورج " مارشال " عما 

يف  دائماً ننا أثبات ال إلإ.. كنا �اجم بثالث فرق ال لشيء ملا كان معركة يف احلقيقة  األوىليف املقاصري  اليومكنت ذلك       
منها،   ةالث مدن حترتق بقوة. يف واحدحتركات الدابابت ويف بعض األوقات حتركات املشاة ، ث نرىامليدان. كان يف وسعنا أن 

ذفة املطاردة هتدر وهي أكثر مرتني. الطائرات القا أيضاً قدم والدخان األسود يرتفع  2000يبلغ ارتفاع  –كان اللهب األصفر 
 على ةنفسهم كما يلي : " القذرون يطلقون نريا�م املضادأحيدثون  الطيارينيف وسعنا أن نسمع  يف الفضاء وكان ةتنقض غائص



من الدخان األسود وصخب شديد .  ةصبتم .." وهنا ، ترتفع كرات كبري لقد أ –األمر  ىانته –م ألصيبهم عليهنقض أتوم س
 يسريون يف احلقول.... األسرىهلب و�ر ومئات من  إىلأاثر الدابابت والبيوت اليت تنفجر وتتحول  ىمث يف وسعك أن تر 

رجال يعملون أي عشرين  90، 000من  يف الصحافة، لكننا منلك هنا قريباً  كان هذا كله سيظهر كثرياً   إذاال أعلم ما      
 كثر مما يف غتيسبورغ ...أ ألفاً 

من  سيكون السالم جحيماً  األملانابلغ العنف وأرجو قتل كثري من  مضاداً  من الطبيعي أننا ننتظر صباح الغد هجوماً      
 اخليبات. 

 تشرين األول 8الصحيفة ،      

ال ميانع يف  يالرتدد يف قذف قواته كلها. أد علىما هو دون الكمال و  علىاالقتصار  إىل ماك برايد ميالً  ىالحظت لد     
ا قبل الليل ، من أجل عليهومل يبذل أي جهد منظور لالستيالء  األملانمن قبل عدد قليل من  ةحمتل ةذلك. كانت هناك هضب

يقاع مشاتنا يف إبعد ذلك بقليل .. أما  ةألخذها.. وسقطت اهلضب االحتياطيمبا عنده من  ةابالستعان ذلك أعطيته أمراً 
 . اهلجوم فهو بطيء جداً 

قيادة  إىلأن جيش مسبسون التاسع سينتقل  ةالثالث نياألمريكيتشرين األول ، ذكر براديل لقادة اجليش  9يف فردان ،      
 . يمونتغمر 

سكته براديل بشدة مما أيف الساحة.  يعن كل ما جير  وكما هي العادة بعيداً ، دائماً كما هو   جداً  جيابياً إوصل بيدل مسث      
نه يظن أبنه أجابه براديل أأن يفعل كيت وكيت .  يكل جند  علىعظم اخلري. يف فرتة من احملادثة قال لرباديل أبن أسبب له 

 جانبه.  نه يرفض انتقاداته. وهنا ألنهأو  ميلك من جتربة القتال أكثر مما ميلك هو شخصياً 

 حصن در�ن يسوء أكثر فأكثر ، ومن الواجب أن نتخلص منه . علىاهلجوم 

 يأن اجملد الذ التخلص من املوقف مقدراً  على للموقف يف در�ن. كان موافقاً  براديل بواسطة ووكر عرضاً  إىلقدم ابتون      
لغي اهلجوم أ ح البشرية . وافق براديل . وهكذاألروا التضحيات الكثرية اليت يقتضيها يف ا يفتح هذا احلصن ال يساو  علىيرتتب 

 بصورة �ائية. 
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 يف خمصصات اجليش الثالث من الذخرية:  ةيف الوقت نفسه جرت اقتطاعات قامت     

 علىأتجيل هجومنا  إىلمما دفعنا  10فع عياره من ذلك ملد كثر كثرياً أ، وليس  155ل يوم ولك مدفع عيار طلقات لك 7" 
 شهر تشرين الثاين".  حىت األقل 

،  ة، وهجمات ذات أهداف حمدودةمقاييس صغري  علىاستمرت تنظم دور�ت مهمة، ودفعات  الوحدات كلها تقريباً  لكنّ      
 املوزيل واالستعداد الستئناف اهلجوم.  علىس اجلسور و تدعيم رؤ  علىكما تعمل 

االلتزام  على أخذ يطرح أمام قادهتا دروس املعارك السابقة، ملحاً  اليت وصلت حديثاً  26وعندما استقبل ابتون فرقة املشاة      
من  األمريكياستطعت أن أحصل من اجلند  إذا) كان يقول : أ� متأكد من أين  ةالنريان واحلرك علىبروح اهلجوم ( وخباصة 

 . وسعنا أن نربح احلرب حبصيلة أفضليف  فإنّ  املشاة أن يستخدم بندقيته ،

قد حدد بعد بسبب الندرة يف الذخرية . كلما بكر� يف االنطالق ،   اترخيهابدأ يدرس خطط عمليته القادمة اليت مل يكن      
 لغامه أمامنا . أالعدو استمر يدفن نفسه ويزرع  كان الوضع أحسن وأفضل، ذلك ألنّ 

 يف كل حال".  شديد االحتفال بنفسه ، لكنه ليس أبلهاً  دائماً فرز يف ز�رة خاصة " فديفرز جاء� ايز�اور ودي     

 :1944تشرين األول  18دريك آير ، فري إىل رسالة     

برز أنواع اهلوس عنده. أرور .. اجلانب الصحي هو واحد من شديد التنفخ والغ عند� هنا ضابط ذو رتبة رفيعة، لكنه حقاً      
لقميصهم ، سأل  السريجليب اابرزة من  كاً شو  السرا� ، الحظ أن كل الرجال حيملون ىاحد علىفبينما كان يقوم ابلتفتيش 

رغب  إذافد ، ابليعند اجلنرال ، ال يتناقلون اخلبز  ةء الصحيىاملسؤول أ�م عمال ابملباد ياجلنرال عن السبب  ، أجاب اجلند
 يف اجلندي.  عرب اجلنرال عن رضاه وقال خرياً أيف قطعه منه ، تناوهلا بشوكته . أحدهم 

من فتحة البنطال  عند الطرف األدىن متدلياً  كل اجلنود حيملون خيطاً   أنّ  أيضاً وبينما كان يهم مبغادرة املكان الحظ      
  ئهذا مراعاة للمباد د، كلّ ابليخراج القضيب دون مساسه ، قيل له : هذا اخليط يسمح هلم إبالسروال " فسأل عن السبب "

 عند اجلنرال.  ةالصحي



ف لكن كي مفاجئة : كل هذا جيد جداً  فكرةابملديح، مث سأله وقد خطرت يف ابله  يأعجب اجلنرال مبا مسع وغمر اجلند     
 . أيضاً  ة استخدم الشوكفإينّ ما أ� أخرون ، ه اجلندي : ال أدري ماذا يفعل اآلجابأمكانه ؟ ف إىلتعيدونه 

واليعرض نفسه ألي خطر . يوجد يف  ةقال :" عمر براديل يبحث عن املظل،  ةبياتريس بعض املالحظات العابر  إىلكتب       
ما هي األشجار �ا ليست من اجلمال كإر األلوان اجلميلة هنا لألشجار. . مل أكن أتذك صحفياً  مراسالً  65اجليش الثالث 

، لكن هذا هو كل ما  ةللمظليني بطولي ييف النفس . كانت عملية مونتغمر  طيباً  عند�، لكنها يف مقابل ذلك ، حتدث أثراً 
 كان يريده لعيد امليالد هو محاالت.   ين أن يقال فيها . الشيء الوحيد الذميك

 ةاألمريكيللجيوش  ةم أنه ال يوجد قدر كاف من الذخري نه يعلإغداء مع آلن وقال براديل هلما : جاء براديل يتناول طعام ال     
أن  علىن جيشه الثالث مستعد لالنطالق أهجومه. و  منها ليشنّ  ، لكن الثابت ، أنه يوجد منها ما يكفي واحداً  ةالثالث
 يومني فقط.  ةفرص ييعط

 ى، ويف هذه احلال سيصاب اجلميع حبممجيعاً نصبح مستعدين لالنطالق  حىت نه يريد أن ينتظر إ"براديل شديد التحوط :      
ذن يل هو اإلعليه الزكام أو يشكون من آالم األقدام يف اخلنادق. طرحت أمامه كل حججي، ، وكل ما استطعت احلصول 

 أكثر جرأة .  أن أجده قليالً  أمتىن.. كم  التالية ابلتحرك يف أي وقت بدا من اخلامس من تشرين الثاين أو األ�م 

 األملانتشرين األول. قذف  24بياتريس يف  إىلهذا ما كتبه  –واحلياة  –" كدت هذا الصباح أن أخسر اجليش الثالث      
ابتون ، ويف  على.. كانوا يبدون حاقدين  يخط حديد علىحممول  280�نسي خالل الليل مبدفع من عيار  علىقنابلهم 

التقريب  علىلواح الزجاج ، ودمرت أمت كل طمن داره ، فح الساعة الرابعة والنصف من الصباح سقطت ثالث قنابل قريباً 
نقاض ، وملا مسع ابتون بعض نداءات االستغاثة من الشارع وقد حصر سكانه حتت األ خراجلانب اآل على قائماً  منزالً 

 نقاذ. ك يف عمليات اإلس ثيابه وخرج وشار ابلفرنسية ، لب

عادوا  إذاهبذا الكلمات : "  ىأن خيلط حديثه ابلفكاهة ، لكنه انته لعوب حماوالً  ةلزوجته وولده بلهجة مازح ةالقص ىرو      
 من القنابل ".  ةو يف جنو ه يالقبو الذ إىلذهب أ سفإينّ طالق نريا�م هذه الليلة إ إىل

، . لقد استحق ترفيعه جيداً  إيطاليانه سيمضي ليتسلم قيادة اجليش اخلامس يف إ.  العامةيف القيادة  ةتراسكوت الليل ىقض    
قيادة جمموعة اجليوش يف  ما كالرك فقد توىلأنين فخور به. إ.. جداً  مل يكن رائعاً  إذا، هذا جيداً  وقد عمل ابستمرار عمالً 
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تويف قبل  يواشنطن ليخلف فيلد مارشال السري جون ديل الذ إىلأرسل  يسندر مكان ويلسون الذإليكبينما أخذ   إيطاليا
 قليل. 

هلية هذا اجلنس لكنين ال أثق أب جيداً  �م حيدثون انطباعاً إيبة سوداء من الدابابت يقول : " كتب ابتون بعد أن فتش كت      
 يف املعركة .  قد تصرفت جيداً  كتيبةهذه ال فإنّ عكس ما ينتظره ،  علىيف املعركة . " لكن الواقع كان 

 تشرين الثاين.  2الصحيفة ، 

 ، اجليشان األول والتاسع ال يستطيعان االنطالق قبل العاشر من الشهر. مث سألين مىت ةجاء براديل يشرح اخلطة القادم     
 يع التحرك. أستط

 من صدور أمرك.  ةقلت له : بعد أربع وعشرين ساع     

 منذ يتبني لك أن أمامك يوم من الصحو اجلميل.  8أو بعد  8أجاب يقول : يف أي وقت يف      

 هذا القول ..  علىالثامن بقاذفات أو دون قاذفات " . فوافق  اليومنطلق يف أكل حال ،   على، لكنين  قلت : حسن جداً 

 الوراء.  إىل أشعر أنين عدت أربعني عاماً      

هبا اجليش  ىلسان غي " عن عملية التشريف اليت حيظ علىث رجاهلا، كما جاء واسعة يف مواقع سبع فرق ليحدّ  ةولقام جب     
متت قيادته جبرأة واستمرار غري  إذاميكن أن يضع �اية للحرب فيما  يالقيام هبذا اهلجوم " وهو اهلجوم الذ ةمهم إليه ذ توكل إ

 منقطع. 

ما إليهقد أحستا جبرح عميق حني مل يتوجه  ةوالسادس ةفرقتني املدرعتني الرابعالء ابتون حني علم أن يهذا وقد فوج     
نين إينفخ فيهم �ر احلماسة . قال "  منه أب�م يف غري حاجة ملن ضراوة الرجال فيهما واعتقاداً  علىمنه  ، اعتماداً أيضاً حبديث 

ما أعلم رجاهلما عن احلرب " لكنه ذهب مع ذلك  يمل أدخل هاتني الفرقتني يف عداد الفرق اليت زرهتا ألنه مل يعد عند
 ليكلمهم. 

 



 تشرين الثاين  5الصحيفة ، 

 . ةينتابين عشية كل معركة أو مسري  يالذ يوهو يف احلقيقة رد الفعل العاد –هذا الصباح  جداً  كان نفسي قصرياً       

 إىلنه سيدفع الفيلق اخلامس عشر إوقال يل :  فبدا يل أكثر تعاو�ً  ابنتظاري. وبعوديت وجدت ديفرز  ةكنت يف الكنيس      
 اجليش الثالث ) .  يقوم به يمييين ( ملساندة اهلجوم الذ

هانه إ�ا هزلية اتفهة بل تكاد تكون إ.  استقبلت مارلني د�تريش وفرقتها عند الغداء وبعد ذلك بقليل قدموا مشهداً      
 للذكاء البشري. 

 اجليش الثالث.  ىتشرين الثاين استقبل ابتون الصحفيني املعتمدين لد 6يف      

 اآلننه من املنتظر أن نتوقف فرتة من الزمن وهو ما حتقق فعال. أما إ: كنت قلت لكم منذ بعض الوقت .. قال هلم      
وبتعبري آخر ،  للخطوط . تصحيحاً  ةذا ما كنا نسميه يف احلرب األخري وتقولون : ه نكم ستكذبون قليالً إفسنستأنف سري� .. 

 ذلك.  علىرغامهم إقبل أن يتم  هتماحتياطابتعبئة  األملانأن يبدأ  علىنين ال أحرص إ

 :1944تشرين الثاين  6بياتريس ،  إىلرسالة 

من  تسع فرق خمتلفة واجتزت حتت املطر كثرياً  إىلمن جواليت االنتخابية ، تكلمت يف أثنائها  ةأ�يت هذا الصباح واحد     
 مئات الكيلو مرتات. 

أي  –من املاء  ، لكن السماء متطر حباالً اإلنسانليت أننا ننعم بيوم مجيل، حبيث نستفيد من أكرب مساندة جوية عرفها      
 بالد هذه .. 

مل  إذافرتض أنين لن أجنح يف مهميت أقبل أي لقاء.  دائماً ء كثري كما هو شأين يتيين قحشائي و�أمساك يف حس إبأ     
 شعر ابلقلق لرؤييت األشياء تتحرك وتنطلق. أ ةنه ليس اخلوف لكنين بكل بساطإهذا األمر،  حيدث يل

كلها   يةاألملان ةالكتل يين سأجتذب وحدفإنّ مل يفعل  فإذايف اهلجوم عند جبهته،  ال يتأخر كورتين ( هودجز ) كثرياً أأرجو      
 الفخار.  إىل ىدعأبعد هذا كله ، فسيكون هذا األمر و 



311 
 

 تشرين الثاين. 6الصحيفة ، 

قد  ةاجلو هو من السوء حبيث أن القضي ، لكن اليومفوق حصون متز هذا  ةثقيل ةكان جيب أن نتصرف بثالمثائة قاذف      
 العام.نه من اجلنون أن نثق ابلطريان يف مثل هذه الفرتة من إالغد.  إىلأجلت 

  

 :1944تشرين الثاين  7بياتريس ،  إىل رسالة     

مبثل هذا العدد دفعة  أبداً ، لكنين مل أهاجم 13سنهاجم هذا الصباح بعشر فرق . لقد توليت قيادة عدد منها بلغ      
 كيف ميكن أن خنسر.   أرىنين ال إ ..واحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل التاسع والعشــرون

 الســـارمعركـة 

................................................. 

 

 تشرين الثاين.  8الصحيفة ،      

استيقظت عند الساعة الثالثة : السماء متطر بغزارة ... وأعصايب متهيجة . �ضت آلخذ كتاب رومل " املشاة يهامجون "       
،  ومع ذلك يبني أن 1914ها تسقط يف أيلول من عام آألنه يصف كل تلك األمطار اليت ر  ، ذلككان ما كتب فيه مشجعاً 

 . ال ربعاً إعند الرابعة فراشي ومنت  إىلالكبرية. عدت  لطوفا�تاكانوا يتابعون تقدمهم رغم هذه   األملان

جنوم يف السماء. كانت قذائف اربعمائة مدفع  ىاستيقظت مع أعداد املدفعية عند اخلامسة والربع. انقطع املطر وكانت تر      
. ابجتاه الشرق كانت السماء تلمع وقد خاليةيرتدد دويها كما ترتدد ضجة كمية كبرية من األبواب تنصفق مرة واحدة يف دار 

 حيس به العدو وقد جاء اهلجوم املرتقب يف �اية املطاف.  ىعس خططتها بروق املدافع وكنت أتساءل ما

 من أن مينع اهلجوم، لكنه بدا راضياً  كنا �اجم، مل أرد أن أخربه خوفاً   إذااتصل براديل ليعلم ما  ال ربعاً إمتام الثامنة ويف      
نين انتظر إرفع مساعة التليفون : "  يحني علم أننا قد مضينا يف هجومنا دون مساعدة من القوات اجلوية. مث كان آيك الذ

حسن أابلتعرض للخطر حني يكون  قد اختذ قراراً  أبداً كان   إذاهي متر بكم . تساءلت عما مسكوا ابلطلقة و أالكثري منكم. 
 نين أشك يف ذلك ... إمن أنصار التعقل واالعتدال .  مستشاريه

نهار خري �ار لقيناه خالل حول الساعة العاشرة ، ظهرت قاذفاتنا املطاردة بقوة لتهاجم مركز قيادة العدو. وكان ال     
 لك � رب.  . محداً شهرين

 .17اهلطول عند الساعة  إىلعاد املطر      
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كانت هتاجم منذ   يبعد مائة كيلو مرت. ثالث فرق من فيلق أد علىكان اهلدف من العملية بلوغ خط سيغفريد الواقع       
الستغالل التغلغل األول يف  الصباح، أما الرابعة فبعد الظهر. ستكون فرقتان مدرعتان مستعدين للمرور بني خطوط املشاة

 تنتظر لتعزيز النجاح. مت اعتقال ألف أسري.  أخرىكان فيه فرق مشاة   ياحلصون الدفاعية، يف الوقت الذ

 تشرين الثاين.  9الصحيفة ،      

وادث ن ما حيدث من الفيضان هو أشد وأعظم ما يذكرون من حإ. يقول سكان املنطقة :  الفيضا�ت مزعجة جداً      
ميدان قد غرقت يف املاء أو ختبطت يف الوحل .  ىعداد من الشاحنات، والطائرات ومستشفأالفيضان يف وادي املوزيل . 

ن إقامة خيامهم يف املرتفع. إميتنعون عن جعل الضباط أصحاب العالقة  يأرسلت املفتش العام ليستعلم عن السبب الذ
 ضباط السرا� ال ميلكون أي شعور مبسؤولياهتم.  مشكلتنا الرئيسية يف هذه احلرب، هي أنّ 

يف جبهتنا، كنا نسمع من مركز املراقبة دوي  أخرىأهداف  علىمتز و  على ، بدأ فيلق ووكر العشرون هجوماً  اليوميف ذلك      
 انفجارات القنابل وحنس ابهتزاز األرض حتت أقدامنا. 

م يف  70الساي فقد حتول من  رىاموسون . أما جم –تثناء جسر بون " كل جسور املوزيل جنويب �نسي قد دمرت ابس     
 إىلفوقه . وعندما اجتزت املوزيل ، غصت يف املاء فاستعنت بشاحنة لدفع سياريت  م منذ بدأ� نبين جسوراً  150 إىلعرضه 

 األمام ". 

يف  كبرياً   تشهد لصداقة سباتزو دوليتل. فاألشخاص يلعبون دوراً  اليوما عليهكل هذه القاذفات اليت حصلنا   " أشعر أنّ      
 احلرب."

 ".  ننا نتدبر أمور� جيداً إبياتريس يقول : "  إىلكتب       

. ومل يكن بقي لنا غري جسر واحد م يف بعض املواقع، كان املوقف أمس متوتراً  9000" تقدمنا يف كل مكان واجتز�      
 . وعند� ثالثة جسور. ةمنسوب للمياه وكل شيء يف حال حسن علىأ اآلن ىد مضسليم والنهر يرتفع. لق



. يف تلك األثناء كانت فرقتان مدرعتان فيما وراء الساي كما 1919هتما منذ عام �مستو  علىاملورت واملوزيل كا� يف أ     
يبدون يف حالة تراجع، أما من جانب متز، فلم تسجل أي عالمة ا�يار يف املواقع  األملانوشك أن تعربه.  علىفرقة مشاة  أنّ 

 الدفاعية ، أو أي حركة تراجع. 

حبيث تستطيع أن  االحتياطيف  83فرقة املشاة  علىليقول : أنه جيب احلفاظ  ، اتصل براديل تليفونياً  5حول الساعة      
 اجليش األول عند الضرورة.  إىلتنضم 

 كتب ابتون يف صحيفته.       

 اتريخيف  تبدأ فيه املعركة هو حادث من احلوادث النادرة جداً  يأتصور أن انتزاع عشر القوات من جنرال يف الوقت الذ     
 إذااختاذ هذا القرار وال سيما  إىلبراديل منذ أسبوع، مما دفعه  علىاحلروب. أفرتض أن هودجز وميدلتون قد حاوال التأثري 

 هذا اجلنب املعنوي.  يبذكر  التاريخدخلنا ظاهرة اللني عنده يف احلساب أرجو أن حيتفظ أ

نستطيع أن �خذ ساربورغ  83أنين متأكد من أن هذا القرار هو خطأ رهيب، ذلك ألننا ابستخدامنا لفرقة املشاة      
 حمرجني هبذا املثلث بني املوزيل والسار. يهذا األمر، ويف ضوء هذا الواقع سنبق إىلبسهولة. وبدو�ا لن نتوصل 

 :1944تشرين الثاين  12بياتريس ،  إىلرسالة      

حدثت صدمة من حويل حني أو  اجلرحىما تزال حارة . مث زرت  املوتىاحتفلت بعيد ميالدي بقيامي حيث كانت جثث      
 يف جسده.  بقنبلة يدوية وسببت له جراحاً   أملانيارفعت قبعيت أمام رجل قتل 

قة دون مدفعية مع جسر مدمر. خر من النهر فر ن لنا يف اجلانب اآلإيوم الذروة يف املعركة.  اليوممن املمكن أن كيون هذا      
 خر من اجلبهة. يف الطرف اآل فقد أحدث خرقاً  يدأأما 

 . خرىهتبط مياه النهر ويكون يل بعض املدافع يف الضفة األ حىت  يأن لو كنت هنا متسكني بيد أمتىنأحبك . وكم      

  :1944تشرين الثاين  14بياتريس ،  إىل رسالة     

نتضرر فيه من نريان  ياألول من الشهر، وحنن متضررون يف قاع اخلادق ابلقدر الذ اليومأمطرت السماء دون انقطاع منذ      
 العدو. 
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يسقط وينهار. هناك فرصة  حىت الم اآل علىصبحت املسألة مسألة صرب متبادل أمنا ، فقد  وملا كان العدو أكثر تضرراً      
 من هذه اخلطوة.  نين أذهب انطالقاً إساعة .  48أو  24متز خالل  علىلالستيالء  ضئيلة جداً 

 اخلامس عشر.  اليومجاء أيز�اور ظهر      

واستسلم للمصورين يف سخاء غري عادي. وهو يتحدث مع اجلنود وقدماه يف الوحل. بعد  جداً  وسعيداً  " بدا مرحاً      
ة والرتفيعات لضباط هيئة الثانية والنصف من الصباح. وقد طرحت اقرتاحايت حول موضوع األومس حىت العشاء حتدثنا 

 ".األركان

 يف ظروف صعبة . كنت سعيداً  نين أدرك املهمة اليت تؤديها جيداً إ" حسن ضيافته فقال :  علىيشكره  إليه كتب أيز�اور       
جناز نصب طيب يف من أن ابتون " يستعد إل القادة يف حال معنوية جيدة . كان واثقاً  برؤية هذا األمر بنفسي وأبن أجد كلّ 

 متز ". 

 تشرين الثاين.  17الصحيفة ،      

قنابل فيما  إىلفلن حنتاج  اآلنرحبنا  إذا.  20000قنبلة إضافية ، قلت له أن يطلق منها  9000بـ  غداً  يسيتزود أد     
 نا لن نربح احلرب. فإنّ ،  اآلنمل نستعملها  إذابعد ، و 

ترة ، اجلو سيء ، اجلنود يعانون اآلم الربد واملطر ، والقادة املتعبون، أصبحت أعصاهبم متو  املعركة متضي بطيئة جداً      
 متهيجة. 

 من أروين . " سأذهب ألراهم عند الصباح ".  ماك برايد مل يعد يطيق غرو، ووكر مل يكن مسروراً      

 تشرين الثاين.  19الصحيفة ،     

التاسعة نه يواجه املتاعب مع وود ويريد رؤييت . جاء عند إومخس وأربعني دقيقة ليقول يل :  عند الثامنة يدأاتصل يب      
 إذاوود رسالة محلتها لغايف ، أقول له فيها :  إىل. كتبت والنصف ليشرح يل أن وود مل يندفع أمس بقوة وبدا غري منضبط تقريباً 

ين ألكره فعل ذلك ألنه واحد من أحسن أصدقائي، لكن احلرب إعفائه. و إ على ين سأجدين مرغماً فإنّ مل تتحسن األشياء ، 
 هي احلرب. 



 نه يتصرف بنشاط وقوة... إمرزيغ .  مشايلووكر لفرقة املشاة اخلامسة مهمة تطهري متز ويهاجم ابجتاه الشرق سيرتك      

. كل شيء ياد إىلن مل تكن بعد قد استسلمت بصورة حامسة. وود اعتذر إرباديل ألقول له أن متز هي لنا و اتصلت ب     
 ما يرام.  على

 :1944تشرين الثاين  19بياتريس ،  إىلرسالة 

 . جاداً  وحنن نقاتل يف الشوارع . أشك يف أن يكون هذا كله أمراً  اتماً  حاصر� متز حصاراً      

 . عليه غري الكفاح ضد اجلو السيء. أما حنن فقد انتصر�  يعمالن شيئاً  ... هودجز ومسبسون ال

، بقيت يف مكتيب. مل أستطع أن أمنع نفسي من االبتسام من رؤييت للفارق الكبري حسناً  وملا كانت األمور أمس تسري سرياً      
نين ال أقفز إاملزعج.  اإلنسانكثر� من خوضها، تكون لنا هيئة أ إذابني السلوك يف املعركة وبني ما يقال عنه. لقد وجدت أننا 

نفسي من داببة كما يصورونين للناس ، لكنين مع ذلك أفعل هذا، ويف أغلب األحوال يف املناطق غري  ميدان املعركة، خمرجاً  إىل
 ن، يدخل فيهم قادة الفرق. يخر آالصحية أكثر من جنراالت 

 ليت أن املطر ينقطع عن اهلطول...      

  تشرين الثاين 20لصحيفة ، ا     

الفرنسيني واجليش السابع يف هذا الوقت منهمكون يف  سري األمور بسرعة أكرب يف هذا العامل ، ذلك ألنّ كم أرغب يف أن ت      
بوضوح بسبب تعب الرجال. سأحاول أن تكون يل يف كل فيلق فرقة  يتثاقلانتزاع بطولة النجم منا .. انطالق هجومنا 

 فعل ذلك.  إىلكنت سأتوصل   إذامسرتحية، وأتساءل عما 

 بياتريس ...  إىل

 كنين سأستأنف التقدم بعد قليل . اجليش السابع واجليش األول الفرنسي يبدوان وكأ�ما يسخران يب هذا الصباح، ل     
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ن إالفجوة يف سافرن.  السابع يندفع عرب األمريكياجليش الفرنسي األول يتقدم عرب الفجوة يف بلفور، بينما اجليش      
ملانية هامة أند الرين، وحياصر يف كوملار قوة يضع جمموعة اجليوش السادسة ع  )17(بلفور، ملهاوس وسرتاسبورغ علىاالستيالء 
 شباط.ال يف إخراجها إال ينتظر 

 يبذل جهدأنين إيف فرقته. "  حتمل املزيد من اخلسائر على بلغ به األمر أنه مل يعد قادراً  يمن وود الذ كان ابتون متضايقاً       
 للتخلص منه ". لطيفاً  ألجد حالً 

 املوت . " وحنن حناول أن نشبع رغبته هذه ". حىت ملاين أنه لن يستسلم وأنه سيقاتل أيف متز أعلن جنرال      

دقيقة أعلنت متز مدينة حمررة من كل قوة معادية. لكن بعض احلصون  35و  14تشرين الثاين ويف متام الساعة  22يف      
 ية . التارخيالفرنسيني هذه املدينة  إىلأنه أعاد  علىابتون  إىلما يزال يقاوم. بعث أيز�اور بتهانيه 

 :1944تشرين الثاين  23بياتريس ،  إىللة رسا   

ون حياتنا فيه من أن تك يف املطاردة ونشر القلوع، لكنين أخاف كثرياً  طيباً  أن �خذ وقتاً  أيضاً أرجو أنه سيكون يف وسعنا      
 له ...إأنين نصف  على نين سأعامل مدة طويلة جداً إصعبة. 

 سنتابع هجومنا حنو السار صباح الغد. اجلو كريه.      

أبن يكون  أن ابتون هو حمرر فرنسا. ابتون سعيد جداً  ليقول : يف تقديره هو شخصياً  اتصل اجلنرال جريو الفرنسي تليفونياً      
 ابستثنائه هو ابلطبع.  –هذا الرأي  يرىهناك من 

عنده شيء منها. وهنا �يت  ىال يبقحىت  إليهاستخدام ما هو يف حاجة  علىمم التموين ابلذخرية ضئيل، لكن ابتون مص     
 األمام.  إىلذلك الوقت يتابع تقدمه  حىت يدفن فيه نفسه. و  يالوقت الذ

، وامليدان ال يساعد  يقاومون جيداً  األملانوابنتظار ذلك ، فقد خيب رجاءه أنه مل ينجح يف صنع أي خرق حقيقي. ف     
 . جداً  واجلو بقي كريهاً  ةتوجيه طعنات كبرية كاسح على

                                                            
 . خذت من قبل الفرنسيني، موهلاوس وبلفور جبيش دوالتر، وسرتاسبورغ بفرقة لوكلري املدرعة الثانية امللحقة ابلفيلق اخلامس عشر األمريكيأهذه املدن الثالث  - 17

 



 تشرين الثاين. 24 بتاريخكتب يف صحيفة مذكراته 

نه ال يسعين أن أفعل إخلامس عشر. هذا قرار غيب أبله.. الفيلق ا إىليرد  أبّال ر و قنع ايز�اأ" من الواضح أن ديفرز قد      
 نه تصرف غيب. إ، ومن الناحية العسكرية أسانده، ، لكنين غاضب بسببهشيئاً 

 علىاألربعة جيب أن يشتمل  ةاألمريكيأن كل جيش من اجليوش  يرى" اتصلت برباديل لالحتجاج دون أي نتيجة. هو      
جناز مهمته يف مسرح العمليات ب أن تكون له األمهية الضرورية إل. وهو رأي سخيف غري معقول . فاجليش جيةفرق شرةعاثنيت 

عدد من الفرق أقل من حاجة اجليش  إىلوالتاسع يعمالن يف جبهة ضيقة، ومها يف حاجة  لخيوض معركته اجليشان األو حيث 
 . يعمل يف جبهة أعرض كثرياً  يالثالث الذ

 األملان أنّ  من احملتمل جداً  إذبرتكه الفيلق الثامن يف حالة سكون،  ذلك يرتكب اجليش األول خطأ كبرياً  على" وز�دة      
 الشرق منه". إىلمنهمكون يف تدعيم مواقعهم 

الفيلق الثامن  فإنّ من أبرز النبوءات اليت صرح هبا ابتون. وكما كان ينتظر،  ةالتأكيد واحد علىكانت   ةهذه النبوء     
 وسط كانون األول يف بالد االردين.  األملانهجوم معاكس يشنه  ةسيتعرض لصدم

الدواء املناسب ا مل حنسن وصف أن نعرف كيف نعاين ونقاسي مم علينان ن احلل الوحيد هلذا األمر كله هو التذكر أبإ"      
 ". أيضاً ن براديل فقري املخيلة وهو متمسك بفكرة املساواة بني اجليوش . وما يدريين رمبا هو احلسد إله. 

 تشرين الثاين. 29الصحيفة ، 

نين ال أفهم كيف ميكن أن إوجود بديل عنهم.  إىلرجل ، وليس هناك ما يشري  9000فقد اجليش الثالث  اليوم حىت      
 ال هبذين العنصرين. قد أجدين مضطراً إب بعد كل شيء ، ال ميكن أن تدار ، فاحلر  ةيز�اور يف توفري الرجال والذخري يقصر ا

 من املشاة.  جعل منهم جنوداً من رجال القيادة العامة للجيش أل القتطاع مخسة يف املائة

 كتب بعد ذلك ببضعة أ�م.

من وحدات القيادة العامة، ورمبا أعيد تشكيل الفرق لسد الفراغات يف  ةائمخسة يف امل أيضاً " من املؤكد أنين سأخذ      
 صفوف املشاة".
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الّسار يف بداية كانون األول وابلرغم من الفيضا�ت فقد جعل ابتون فرقيت املشاة  إىلوصل الفيلقان الثاين عشر والعشرون      
قصر أمن مبدأ أن اخلط املستقيم هو  من خط سيغفريد، منطلقاً  قوىقواته أن هتاجم اجلزء األ علىتعربان . كان  95و  90

أال يتوفر له الدفاع اجليد.. كل ما  من احملتمل جداً  فإنّ  قوىهذا اجلزء هو األ بسبب من أنّ  أيضاً ، و أخرى إىلة ططريق من نق
كانوا يف حاجة   إذا" كان يستعد للبدء به يف الصباح، فيما  اجلحيم. وسينجح اهلجوم علىستطيع فعله هو الدعاء للقضاء أ

 ".  احلروف علىألن توضع هلم النقاط 

 بياتريس . إىل

فتقدك لكن هذا ليس أ.. أحبك و  ةرسالتك االخرية كانت جذابة ساحر  علىاثر شفتيك آمل أرك منذ زمن طويل ، لكن      
 يليق لك.  ياملكان الذ

 ابنته روث ألن توتن. إىل

ألن  فعل هذا األمر ذلك علىجيرؤون  علم أنه يوجد كثري من اجلنراالت ممن هلم شهريت الأحنن �اجم خط سيغفريد، و      
 خوفهم من فكرة أن خيسروا معركة أعظم من رغبتهم يف رحبها ". 

زمن احلرب. لكن  نا سنقصر ماد�ً فإنّ دخلنا فيها  إذاف.. علينا أن أي واحد من هذه اخلطوط يستعصي حقاً  أرىأ� ال      
 . أ� واثق من أننا سنقتحمها. ةء الشرطيذاسألة غري متعلقة إبامل

 ثقة اتمة من ذلك.  علىوالواقع أنه مل يكن هناك شيء غري هلب ابتون القدمي: فهو مل يكن      

لالحتفاظ  وود من منصبه، فقد أصبح ذا عصبية شديدة حبيث مل يعد صاحلاً عفاء ب.خريا ضرورة املطالبة إبأ" تبني      
 بقيادته ". 

 كانون األول.  3الصحيفة ، 

 نين غري متأكد من أن ذهابه قد أحزنه.إجاء وود ليودعين .      

 الشيطان هذا الطقس الكريه . لقد عاد املطر يهطل. إىل     



 قيادة الفرقة املدرعة الرابعة مكان وود. يتوىلأرسل غايف ل     

منه  فضل كثرياً أفيهما  واإلمداداتوضع التموين  أبنّ قنعته ألفيلق اخلامس عشر واجليش السابع الز�رة اليت قام هبا ابتون ل     
 . عشرة الثانيةمة يف جمموعة اجليوش يف اجليش الثالث، وبصورة عا

يتدفق عربه سيل ال ينقطع من العتاد والرجال.. واجلدير ابلذكر أن  يكان السبب الرئيسي هلذا الفارق هو مرفأ مرسيليا الذ      
والعشرين ال تتمتعان أبي مرفأ مشابه. لكن الدواء ابد للعيان. كان الكنديون قد  ةوالواحد عشرةجمموعيت اجليوش الثانية 

اين. وقد جرفت البحرية احلليفة تشرين الث 8انتهت يف  طرد العدو من مصبات االيسكو خالل عمليات قاسية جداً  إىلتوصلوا 
تشرين الثاين فتح مرفأ انفرس للمرور. وهكذا سيظهر حتسن سريع يف متوين كل  28ة ويف يقاع النهر خالل األسابيع الثالثة التال

 . يمن براديل ومونتغمر 

يف  أيضاً اء، ورمبا النقص خر بسبب " النقص يف امللح، والنقص يف املخذت تستسلم الواحد وراء اآلأ ةحصون متز األخري      
هبا ملنع ابتون من التقدم لكنه كان يستخدم القطاع كمنطقة لالسرتاحة، حيث يدرب  األملانلقد تشبث  .حشاء الرجال "أ

 . أملانية خذت من العدو وتطلق ذخريأملانية أممارسة عملية االطالق مبدافع  علىالوحدات اجلديدة 

 األول.كانون   6الصحيفة ،      

كما للجميع، كل هذه   جداً  سيئاً  حدثت يف نفسي انطباعاً ألوس  ةمن الكونغرس .. السيد تلقيت ز�رة أربعة عشر عضواً      
طعام الغداء، مل  علىدون الوسط كما ظهرت وكأ�ا تبحث عن املضايقات. تلقيناهم  مستوىالعصبة كانت تبدو يل ذات 

الد�ر سيعلن أننا �كل  إىلبعودته  يعاشات النظامية أل�م من النوع الذاإل تقدمي علىيشربونه، واقتصر�  م شيئاً إليهنقدم 
 . جيداً 

 :1944كانون األول   7بياتريس ،  إىلرسالة 

القوات هي كارثة عادة جتميع إ..  أيضاً وقفتنا مرة أحبيث أن خماوفهم قد  – كبرياً   اليوموهو يبدو يل  –هناك خطر دائم      
 احلرب ، وربح كبري للعدو.

 كانون األول  7الصحيفة ،      
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الشرين كان جيب  خفّ أ من أنّ  . لست متأكداً اآلن حىت ملا وعد به  وعدين ديفرز ابلتعاون الكامل معي ، وقد بدا وفياً      
ن أوبركة  من براديل . قد يكون خرياً  صلب عوداً أ أيضاً نه يتدخل بنسبة أقل وهو إجمموعة جيوشه:  إىليكون ابالنتساب  أن

 . عظيماً  نه رجل حافل ابلصفات الطيبة لكنه ليس رجالً إ –سالفه خري أبيلحق هذا األ

 :1944كانون األول   9بياتريس ،  إىلرسالة      

عرض يبلغ مائة كيلو مرت ، لكن هذا  إىل عشرين كيلو مرتاً . جبهة السار حتولت من عرض يقل عن دائماً السماء متطر      
 ليس هو ما سيوقفنا.

 إليه شخر بصوت مرتفع وجهت  إذافما يف املساء. عليه يف حجريت توجد كرسيان من اجللد األخضر يل أ� ولويلي جنلس      
 ضربة يف أنفه.

رسلهم أرجل، و   5000لفئات غري املقاتله للجيش ومن الفيالق ومراكز ا العامة القيادةدارة اخلدمات يف إأخرج ابتون من      
تفرض نفسها  أخرىأن توفريات  أيضاً عن الذين فقدوا من املشاة. لكنه قدر  بداالً أمركز التدريب يف متز ليجعل منهم  إىل

جيشه الواسع" يف املائة من " 10اصالت ابقتطاع قسم خطوط املو  إىل. وكان يتساءل ملاذا يرفض ايز�اور توجيه األمر عليه
 ابلشواغر يف سالح املشاة " جيب أن يكون هناك سبب لذلك".  لتايللاللتحاق مبركز التدريب واب

 :ستمسون إىل

أسوأ من  أبرض اللورين، ذلك ألنين ال أستطيع أن أتصور ثقالً  األملانأن حيتفظ  علىالنهائية أن تشدد  ةأرجو يف  التسوي     
هلذه البالد الكريهة حيث متطر السماء يف األ�م كلها وحيث تتكون الثروة الرئيسية فيها للناس من  أن يكون املرء مالكاً 

 تشكيلة من أكوام الروث.

التقدير املطلوب يف   ىن اللورين هي ابلطبع للتفكه واملزاح. أؤكد هذا ألن بعض فكاهايت ال يلققات ععلىمالحظة : هذه الت
 كل وقت. 

 كانون األول  11الصحيفة ، 



للصالة والدعاء من أجل الصحو.  ماتيعلكل العاملني يف ظله ت  إىلأوامره  يسألت الكاهن األول يف اجليش أن يعط     
 نشر هذا الدعاء مع كل متنيايت يف عيد امليالد لكل أفراد هذا اجليش. أس

، يدفعه يف هذه 19لقرار قبل افولد ليقرتب من اجلبهة لكنه مل يكن يريد حتقيق هذا ا –سان  إىلقرر أن ينقل مركز قيادته      
 . ال يتحرك فوراً أ ه عليهلام يوجهه ويلح نوع من اإل أيضاً  ةاملر 

 كانون األول سقط آخر حصن يف حزام متز.   13يف 

 كانون األول.  14الصحيفة ، 

. كان يظن أن اجتياز . كل البيوت اليت عاينتها هي حصون حقيقية تقريباً سارلوترن حيث ما يزال القتال حمتدماً  إىلذهبت      
يف اجتياز اجلسر معي، لكنين قررت أنه  ابلقرب منه.. كان ووكر راغباً  ةواحد ةمقاوم ةلكننا مل نواجه غري نقط جداً  اجلسر خطراً 

 ليس من الضروري أن أعرض للخطر دفعة واحدة حياة قائد جيش وقائد فيلق.

 .األملانهؤالء املساكني يقتلون كميات من  قوات رماتنا يف كتائب مشاتنا منخفضة ، لكنّ      

قيادة اجليش التاسع مبساعدة رئيس الوزراء.  علىبراديل. يبدو يف الظاهر أن مونيت سيحصل  رىلوكسمبورغ أل إىلذهبت      
املتوفرة يف الشمال حيث يريد أن يقودها  ىجتميع كل القو  علىنه يصر إبعنف عمليات ابتش وعمليايت أ�. مونيت يعارض 

مل يعد فيه  يالذ اليوملكن األمور قد مجدت منذ  ،يتحقق النجاح ديل أبنه حني يقود مجلة العمليات. قال آليك وبراشخصياً 
نه ال لقول أبا علىيصر  ينين ال أفهم كيف ميكن أن يسمعوا مثل هذه املوضوعات. مونتغمر إربية. للقوات ال علىالقائد األ

 ال حتت قيادة قائد جملموعة جيوش. إن هذا االجتياز ال يتحقق أال يف مكان واحد. هو كولونيا ، و إميكن اجتياز الرين 

 حىت موقف دفاعي  إىلقطع دابر العدو  جيب أن أنتقل  إىلمل يتوصل  فإذاالضئيلة  ةبوسائله الراهن أيضاً سيستمر هجومي      
شعر أنين أأن أجنح يف حتقيق اخلرق، و  يّ عل نّ إمن الفرق.  فقد دون ريب كثرياً أوابنتظار وصوهلا س .تصل القوات اجلديدة 

 هذا األمر بعون من هللا.  إىلتوصل أس

 ، فهو متعب جداً  14و  12ليليت  ىهنا وقض إىل ياء أدج الثابت أن نسبة األمطار قد تدنت منذ صليت ودعوت ..     
 االسرتخاء.  إىلتهيج األعصاب ويف حاجة وم
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 :1944كانون األول   15بياتريس  إىلرسالة 

 يل.  هذا ال يبدو مزعجاً  أن أدفعهم لكنّ  يّ علأ� . جيب  ينفسهم غري هذا يوم فقد فيه اجلميع ثقتهم أب     

، وحتت  التايل اليوممن كانون األول انقطع املطر ، لكن السماء بقيت قامتة وملبدة ابلغيوم. ويف صباح ر يف اخلامس عش     
ضد الفيلق الثامن من  مكثفاً  هجومهم املعاكس يف منطقة االردين، وقد كان هجوماً  األملانطلق أغطاء من الضباب الكثيف 

 . ةكياألمري يف اخلطوط  اجليش األول، وبسرعة أحدثوا نتوءاً 

ة طويلة من لفرت   وضع حداً األملايناهلجوم  فإنّ جيش ابتون الثالث قد اتبع عملياته يف السار لبضعة أ�م  وابلرغم من أنّ      
 . ةحرب مفجعة رهيبة وشرس

 األملانأرابح مادية وكبدت  علىن العمليات اليت قام هبا ابتون يف تشرين الثاين واملستمرة يف كانون األول حصلت إ     
 كيلو مرتاً   70و  50لقد تقدم اجليش الثالث بطريقة منهجية بني . " اجلدار الغريب "  إىلخسائر ثقيلة . لكنه مل يستطع النفاذ 

يط من املعاقل احملروسة بشر  ملانيةاألاحلدود  إىل منتصف كانون األول ، وصلت القوات يف اآلن. و أخرى إىلمن مدينة حمصنة 
 سنان تنني هو خط سيغفريد أو اجلدار الغريب. أاملصفحة الصغرية و 

مجل فرصة لنجاحه املهين يكونون قد زودوا ابتون أب مأساو�ً  عطائهم لألحداث حتوالً االردين وإب علىهبجومهم  األملانو      
 والشخصي. 
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وعزمية ... صراراً إذا كله عبقرية ، أما أ� فأمسي ه :بعضهم يقول : حظ ، آخرون يقولون   
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 الفصل الثالثــون

 ابستـونيـا

.......................................... 

 

جاءه  ي املعاكس يف منطقة االردين هي النداء التليفوين الذاألملايناليت استوعبها ابتون عن اهلجوم  األوىلكانت الصورة       
فيلق ميدلتون الثامن " ليساعد  إىلحتريك فرقة مدرعة من فيلق ووكر العشرين  إىل، يدعوه  عشرةمن جمموعة اجليوش الثانية 

 ملاين خطري ". أرد هجوم  على

أمل أن  علىقد بذل دمه بسخاء  ن اجليش الثالثإ:  . صرح قائالً ملايناألاحتج ابتون . وكان جيهل كل شيء عن اجملهود      
هذا القطاع. يف  إىلهجومهم  األملان مدّ  إذاهذه الفرقة فيما  إىلشه يف حاجة يف سارلوترن ويف ساربروك ، وأن جي حيقق خرقاً 

 حركنا الفرقة املدرعة.  إذا األملانهذه الظروف نكون ، كما قال لرباديل ، قد لعبنا لعبة 

 استشارة خماوفه، أمر بتنفيذ احلركة.  إىل، لكنه ، وقد جلأ  ي" اعرتف براديل ابملنطق السليم يف وجهة نظر      

 فقط . وضعفاً  ليت أنه يكون أقل تردداً      

التليفون .  علىأنه كان يعرف عن املوقف أكثر مما يستطيع أن يقوله يل  أخرىلكنين جيب أن أضع يف االعتبار من �حية      
 املعاكس.  ملايناألهذا وقد بدأ ابتون يتبني أمهية اهلجوم 

 كانون األول.  17،  الصحيفة

كل شيء   جبهة عريضة ويتحرك بسرعة ... من املمكن أن يكون عملية تضليل .. مع العلم أنّ  علىيتطور  ملايناألاهلجوم      
 . نا سنوقفهم ألن موقفنا جيد جداً فإنّ مهامجيت ،  على األملانعزم  إذا.  وحقيقياً  يبدو يف الوقت احلاضر جد�ً 

أن ينظموا هذا  األملانمن روح العدوان، ملا كان يف وسع  اً ولو أن الفيلقني اخلامس والثامن من اجليش األول قد أظهرا مزيد     
 . دون أن نفعل شيئاً  ىأن نبق أبداً نه ال جيوز إاهلجوم ، 



أن يذهب مع قادة مكاتبه الثاين  عليه  كانون األول ، اتصل براديل بباتون ليقول له أنّ   18ويف متام العاشرة والنصف من      
ما سيقرتحه قد يبدو يل غري مقبول.  : " أبنّ  اللوكسمبورغ يف أسرع وقت ممكن حلضور مؤمتر. وأضاف قائالً  إىلوالثالث والرابع 

 كوتش، مادوكس وموللر ابجتاه اللوكسمبورغ.   ،ابتون لكنه يريد أن يرا� ". وبعد عشر دقائق غادر

 مما يفكر ابتون.  كرب كثرياً أ، فكان ملايناألاخلريطة أمهية التغلغل  علىهلم كشف براديل هلم وعند وصو      

وي ابتداء من نصف  ستطيع أن أفعل. قلت له : سأوقف الفرقة املدرعة الرابعة وامجع عناصرها قرب لونغأذا سألين : ما     
يف وسعي أن أضع الفرقة السادسة  ضفت أنّ أاللوكسمبورغ عند الصباح. و  إىلضع فرقة املشاة الثمانني يف الطريق أالليل، بينما 

 .  قضت الضرورة بذلك فبدا راضياً  إذاساعة  24أمهية االستعداد خالل  علىوالعشرين 

فيه من التعقيد. ومع ذلك فقد تصرف ابتون للوحدات فيه من اخلطر مثل ما  هائالً  كل هذا كان ميثل يف احلقيقة ، حتركاً       
 بصورة فورية. 

وقال  ،غايف قيادة الفرقة املدرعة الرابعة األركان يف اجليش الثالث منذ توىلأصبح رئيس هيئة  الذي،  تليفونياً اتصل بغي      
 :له

ما عليه. ليس أخرى) مهما كا� يعمالن ، ليستعدا للقيام بتحركات  80" أوقف هيوج غايف وماك برايد ( فرقة مشاة      
ما دون ريب أن يتحركا يف الغد. عليهالوراء يف الوقت احلاضر. لكنها القضية الكبرية اليت تشغلنا. و  إىلالقيام أبي رجعة 

وسائل االنتقال وضعوها حتت أيديكم  علىمور للحصول ( الفيلق الثالث ) . تدبروا األ نقيادة اجلنرال ميليكا إىلسينتقالن 
لوكسمبورغ وأتوقف لرؤية ووكر . وستكون عوديت دون  اآلنلنقل ماك برايد. يستطيع هيوج أن يكفي نفسه بنفسه. سأغادر 

 ريب يف وقت متأخر . 

كان يف   إذاما  لم، كان يريد أن يع ىبغي . األوضاع ترتد بينما كان ابتون يعود من اللوكسمبورغ ، اتصل براديل تليفونياً      
 من الفرقة املدرعة الرابعة.  قتاليةوسع غي أن يضع يف الطريق طليعة 

 يف وقت مبكر. ابعة ميكنهما أن تتحركا غداً وبقية الفرقة املدرعة الر  80فرقة املشاة ،  جياب وأضاف أنّ أجاب غي ابإل     

 وأ� أكرهها ".  ..�ا عملية خطرة جداً إون عند هبوط الظالم ، " تعاد اب     
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 قال له:  يمساء اتصل برباديل الذ ةعند الثامن     

 قتاليةوطليعة  ،الطريق حاالً من هيوج وماك برايد يف  حني كنت أكلمك، ضع كالً  عليههو أسوأ مما كان  اآلن" املوقف      
كز قياديت عند الساعة مام ألن يف مر أن ميثل أميليكان  علىمكن ذلك . اهلدف لونغ وي . و أ إذامن فرقة هيوج هذا املساء 

. أظن حلق يب مع ضابط من األركان لالشرتاك يف مؤمتر مع اجلنرال ايز�اور يف فردان يف الساعة نفسها تقريباً إ ..صباح غد 11
 سيتم ابلقوات اجلديدة اليت وصلت حديثاً  ياهلجوم الذ علىوتشرف  قيادة الفيلق الثاين ن نية اجلنرال ايز�اور هي أن تتوىلأ

 القطاع ".  إىل

 يعرفانهعند الساعة الثامنة والربع اجتمع ابتون وميليكان مع ضباطهما األركان الرئيسيني ملناقشة اخلطة " يف حدود ما      
 .  80الطرق اليت ستستخدمها  الفرقة املدرعة الرابعة وفرقة املشاة  علىتفاق منها " ولال

الداخل بني ستني أو  إىلاألفضل هو أن يدع العدو يتغلغل  اقتناعه أبنّ  يف األردين ، زاد ملايناألكلما زاد تفكريه يف النتوء       
ننهي احلرب ابحملاولة نفسها ،  ع دابر هذا التهديد. يف وسعنا أنمثانني كيلو مرت مث يقوم حبركة جريئة ليفصله عن مؤخرته ويقط

األمام. ذلك أل�م قد مجعوا يف األردين قوات   إىلالواجب ابلطبع أن تكون لنا أعصاب صلبة تسمح لألملان ابلتقدم   لكنّ 
 80،000 علىكانون األول ،   16ت ، حتت غطاء الضباب واجلو السيء ، يف انقضّ  ةأملاني. مخس وعشرون فرقة كبرية جداً 

 علىيف االستيالء فرصتهم  فإنّ جتاوزوها  إذافاملوز .  إىل كيلو مرت فيصل تقريباً   80ميتد  أمريكي من الفيلق الثامن، حمتفرة رأساً 
 قسمني.  إىليف تدمري كل شبكة التموين احلليفة ويف الوقت نفسه يقسمون القوات احلليفة  لتايلأنفرس تكون كبرية واب

ولو كان جنراالته يعتقدون أن  حىت التأكيد ، لكنه يف كل حال مسة عبقرية من جانب الفوهرر ،  علىاملخطط طموح،      
 أهدافه، يف وقت متأخر من احلرب.  إىلميكن أن تسمح ابلوصول  ةملانياألاملوارد 

ابتون ضباطه الرئيسيني من األركان وكذلك أدي ، ميليكان وقائد  ىكانون األول ، التق  19يف الساعة السابعة من صباح      
لكبرية للخطة أو ملا كان يعرفه منها، وبعد ساعة اجتمع مع ويالند يرافقهما ضباط املدفعية يف الفيلق الثامن، طرح اخلطوط ا

 األركان كلهم. 



 بيانياً  م. مث وضعت رمساً إليهالقيام بتحركات سريعة يستند جناحها  علينااخلطط : " كان  علىشرح ابتون التغريات الطارئة      
 حمورين من ثالثة حماور من الطرق املمكنة .. أعطيتهم رمزاً  علىفرضية أنين سأستخدم الفيلقني الثامن والثالث  علىيقوم  جممالً 
 تلقيت األمر بتنفيذ العملية.  إذالتحريك القوات فيما  تركت منه نسخة لغي ، حبيث أستطيع أن أنذره تليفونياً  جداً  بسيطاً 

ليجدا أيز�اور ، براديل ، ديفرز ،  10،45فردان حيث وصال عن الساعة  إىلنز توجه ابتون وهارك 9،15ويف الساعة      
 العليامن الضباط األركان، آيك وضع صورة عن املوقف بواسطة رئيس مكتب االستعالمات للقيادة العامة  تيدر ،  ومجهوراً 

 علىادة املعركة وأقوم هبجوم مضاد مع ست فرق فيها قي اللوكسمبورغ ألتوىل إىلرادته يف أن أتوجه إللقوات احلليفة ، مث أعلن 
 رأسه ".  إىلالورق ال يبدو أنه دخل  علىمن هذه الفرق غري موجودة إال  ثالاثً أّن واقع  نّ إاألقل . 

 . األملانمن قبل  هذه الفرق الثالث هي تلك اليت مت اجتياحها فعالً      

 يستطيع أن �خذه .  القتايلنه مستعد للوقوف موقف الدفاع جنويب سارلوترن وسأل ديفرز أي جزء من اخلط أ" قال      

 ديفرز خطبة طويلة حول مسائل شخصية مل خيرج منها بشيء.  ى" ألق     

 ذا أمهية.  " أما براديل فلم يقل شيئاً      

 هذه قصة قدمية .  ". لكنّ صميت ابستثناء املطالبة بقوات بديلة  على" حافظت      

 أستطيع أن أهاجم.  " سألين آيك مىت     

 ".  80و  26كانون األول مع ثالث فرق : الفرقة املدرعة الرابعة ، مث فرقيت املشاة   22: " يف  " أجبت قائالً      

 حرفته العسكرية.  اتريخكان هذا هو القمة يف       

 ، كان قويل مبثابة صدمة. بعضهم بدا مندهشاً  22يف وسعي أن أهاجم يف  وفيما بعد ، قال ابتون : " حينما قلت أنّ      
 هذا ممكن ".  أعتقد أنّ  فأ�ومع ذلك  –هروا معجبني مسرورين وآخرون ظ

طالقها كلها إاقعها للهجوم يف اجتاه معني، مث املوجودة يف مو  ىلتنسيق كل هذه القو  الواقع أن الوقت الباقي قصري جداً      
 يف اجتاه خمتلف.  معاً 
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بثالث  ألملاناهلزمية اب إنزالواقع أن يف وسعي  علىرت ، لكنين أصر  أنه متخوف من أن يكون العبء كبرياً  " قال آيك     
 ين سأخسر الفائدة من املفاجأة. فإنّ مزيد من القوات ،  علىأن أنتظر للحصول  يّ علكان   إذافرق وأنه 

االحتفاظ به واستخدامه عند احلاجة كمنطقة  علىأن أختلص من الفيلق العشرين ، لكنين أحرص  يّ علتيدر  " أحلّ      
 اسرتاحة ". 

درجة للجيش أبكمله . من  90بنسبة  �ا تعين حتوالً إ.  كانت مقرتحات ابتون مدهشة ، صعبة التنفيذ، وجريئة جداً       
ا إليهاهتا ستصل طرق جديدة والتأكد من أن متوين علىالشمال ... هناك كابوس متويين ، يبدو يف توجيه الفرق  إىلالشرق 
�ا يف اجلملة عملية ال يستطيع أن يفكر يف إ. أساس سياق خمتلف اختالفا كلياً  علىمن املستودعات اليت أقيمت  انطالقاً 

 القيام هبا غري معلم فقط. 

ض نفسي فيها جنمة جديدة ، أعرّ  ى" : يف كل مرة أعط صرح مردداً  ابتون يقول " بينما كان ذاهباً  ىوافق أيز�اور ، رو      
 ". للهجوم 

 جنمته اخلامسة كجنرال برتبة فريق.  ى. ويف هذه املرة تلق كاسرينقبل   متاماً والواقع أنه كان قد رفع      

 واتبع ابتون يقول له : " ويف كل مرة تتعرض فيها للهجوم أخرجك مما أنت فيه ".     

 26أرلون عرب لونغ وي ، فرقة املشاة  إىل ل أن أترك فردان وطلبت منه أن يرسل فوراً ابجلنرال غي قب " اتصلت هاتفياً      
يف الليلة األخرية ، والفرقة الثمانون  لوكسمبورغ . وكانت الرابعة قد حتركت فعالً  إىلف 80والفرقة املدرعة الرابعة ، أما فرقة املشاة 

 اللوكسمبورغ .  إىلاخلاصة مبتابعة الطريق  التعليماتفيها  ىتيونفيل لتتلق إىلقد ذهبت هذا الصباح 

الفيلق العشرين ليشرح املوقف أمام ووكر ، وقرر أن يقضي الليل فيه ، فقد خاف أن يعرض نفسه خلطر  إىلذهب      
أمريكية قد   جنليزية ويلبسون بزات يتكلمون اإل ناأملانيشاعات قوية أبن إله حتت جنح الظالم . لقد انتشرت االختطاف بتنق

�نسي ليهتم بنقل املكاتب  إىلن هلم أمهيتهم يف اجليش. وأرسل كودمان يأخر كلفوا ابختطاف أيز�اور أو بعض ضباط كبار 
 لوكسمبورغ .  إىلاخلاصة ابجليش الثالث 

 



 كانون األول.   20الصحيفة ،      

أشرك  ييف الوقت نفسه الذ 80. أوقف براديل الفرقة  9الساعة ا عند إليهاللوكسمبورغ فوصلت  إىلغدوت يف الصباح      
ما  إىلمن ذلك ، لكنين مل ألفت نظره  نه مل يقل يل شيئاً إرابعة يف معركة شرقي ابستونيا . للفرقة املدرعة ال قتاليةفيه الطليعة ال

 فعله. 

 علىشراف مونيت مهمة الرقابة واإل إىل سندليشرح له أنه سي مه طويالً وكلّ  وبينما كان هناك ، اتصل آيك برباديل تليفونياً      
. الواقع أن هذه أي براديل ، وبني هذين  اجليشني صعبة جداً  ،االتصاالت التليفونية بينه عمليات اجليشني األول والتاسع ألنّ 

ذلك أبالعيب  علىما أنه أرغم إيل ، و ما أنه ال يثق بربادإجراء �بع من أحد أمرين : هذا اإل ويف رأيي أنّ  .االتصاالت ممتازة
. يمونتغمر  إىلعطائه القيادة ضافية إببعض الفرق الربيطانية اإل علىنفسه ابألمل يف احلصول  رئيس الوزراء ، ما مل يكن قد مىن

 فأيز�اور ال يريد أو ال يستطيع أن �مر مونتغمري. 

هامش األحداث . وابلرغم من أن االتصاالت التليفونية بني  ىعلكانت هذه التأمالت مثرية لإلهتمام ، لكنها سقطت       
املسافة املادية اليت تفصل مكاتب القيادات العامة بسبب النتوء  فإنّ براديل هودجز ومسبسون كانت كما يقول ابتون ، ممتازة ، 

مع قادة جيوشه. يف وضع يتغري مبثل هذه  ، كانت متنع براديل من التفاهم شخصياً  ةاألمريكياحتفر يف اخلطوط  يالعميق الذ
اختاذ القرارات اليت  على، وأكثر قدرة  لوجه، وكان مونتغمري أقرب مكا�ً  الساعة ، كان من الضروري تبادل الرأي وجهاً 

 تفرضها الوقائع. 

ته يف موقف ابلغ يعللفقدان الثقة بفا يما وأنه ميكن أن يعترب رمزاً براديل ال س على كان لقرار أيز�اور وقع مزعج جداً       
 الربية احلليفة.  ىتويل القيادة العامة لكل القو  علىملونتغمري يلح معها  هذا القرار هو فرصة ممتازة ذلك أنّ  إىلاألمهية . يضاف 

 صحيفة ابتون . 

، لكن يف الوقت احلاضر ، مل يبق ميدلتون ، ميليكان ، غايف وبول . الفيلق الثامن يقاتل جيداً  رىأرلون أل إىلذهبت      
للفرقة العاشرة ،  أخرىللفرقة املدرعة التاسعة ، وطليعة  قتاليةاليت متسك بباستونيا مع طليعة  101شيء كثري خارج الفرقة 

 فعية سوداء. وسريتني من مطاردات الدابابت وبعض العناصر من تشكيل مد
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 من األرض وأبن يدمر اجلسور حبيث جند أمامنا تشكيالت معادية أكثر امتداداً  لت مليدلتون أبن يتنازل عن مساحةق     
� التشبث والصمود يف ينتصر له ميدلتون حبرارة ، قرر  يكل حال ، ويف ضوء اقرتاح صادر عن براديل الذ  على. و  وانتشاراً 

 املقاومة فيها.  علىاجتيازها دون أن يقضي  على�ا موطن لشبكة مهمة من الطرق ال أظن أن العدو جيرؤ ابستونيا أل

ا . عليهطلقت كتيبة املدفعية الذاتية احلركة واملضادة للدابابت وكل كتائب الدابابت يف الفرقة اليت استطعت احلصول أ     
متز أبسرع ما ميكن  إىلابلتحرك  35اللوكسمبورغ . وأمرت فرقة املشاة  إىل أمرت أدي أبن حيرك دوائر قيادته ومدفعيته فوراً 

 بدال. عمليات اإل عدادوإب

 فرقة املشاة الرابعة. ( اليت كانت قد زلزلت زلزاالً  إىلوأن يعطي كل الباقي  90،95قلت لغي أن يكمل العتاد يف الفرقتني     
عادة تشكيل كتائبهما املضادة ني املدرعتني التاسعة والعاشرة إبيف البداية ). وقلت للفرقت ملايناألمن قبل اهلجوم  شديداً 

لتكمل تشكيالهتما من الرماة . .. كما أين مجعت ذخائر، ومستشفيات متنقلة ، وعناصر  خرىللدابابت أو الكتائب األ
 للوكسمبورغ . فرقة املشاة اخلامسة ابلتحرك حنو ا إىلأصدرت األمر  أيضاً جسور ... و 

 جانبه يف �نسي.  إىلهذا كله عرب التليفون من قبل غي مع فريق رائع  مل يكن معي ضابط ركن وقد  متّ      

 . 22ننا سناهجم عند الساعة الرابعة من صباح إحركة نفذت من قبل جمموع اجليش . هذا كله ميثل أروع       

 الشمال.  إىلدرجة  90تنسيق هذا التحول الضخم الكبري بنسبة وستسجل أمهية دور غي الذي بقي يف �نسي ل     

 :1944ول كانون األ  21بياتريس ،  إىلرسالة      

أمر  كبرياً   جناحاً  نين واثق من أنّ إ..  أبداً ينتهي   الهو أقصر يوم يف العام فقد ظهر يل طويالً  اليومهذا  ابلرغم من أنّ      
 . ، بل أرجو أن يكون مؤكداً ممكن

 . جيداً يوم مقدس مجيل أفدت منه  ..وحدي أمس ، رحبت راتيب حبق، زرت سبع فرق ومجعت جيشاً      

 .. عندي حجرة يف فندق جيد، مدفأ ، مع محام يعمل جيداً      

 من املظليني يلبسون بزتنا العسكرية وقد كلفوا بقتل آيك ، براديل أو أ� ... أكواماً  األملانقذف      



 أن النتائج ستكون هي نفسها.  أرىو  1918آذار  25يذكرين بيوم املوقف      

 لعل هللا أن ينقذين بسبب هذه اجلهود.  حرجاً  يف احلاالت اهلامة حني يكون املوقف متوتراً  دائماً  ى... أنين أستدع     

 كانون األول.   21الصحيفة 

انتظرت ، أضعت  فإذامن الوسائل. عندي كل ما أستطيع أن أملكه.  مع القليل جداً  آيك وبل قلقان ألنين أهاجم مبكراً      
 املفاجأة.. 

م عليهذلك، لكن الواقع أنه ال يبدو  إىللو أراد ذلك أو لو أنه دفع  22اهلجوم يف  علىيف رأيي أن اجليش األول قادر      
 وع. أي طموح من هذا الن

م كما جرت العادة عشية كل األركان يف الفيلق الثامن . الشك يغمره ىجاءين كل ضباطي األركان لعقد مؤمتر فيما سو      
 وكأنين أمثل شعاع الشمس، وأ� كذلك بفضل هللا. حنن نستطيع ونريد أن نربح بعون من هللا ...  دائماً بدو أهجوم. 

 :1944كانون األول   22بياتريس ،  إىلرسالة 

من ثالثني . كنت  جبهة طوهلا أكثر قليالً  على كيلو مرت تقريباً   12منا مسافة انطلقنا عند الساعة السادسة والنصف وتقدّ      
. جيب أن أكون سعيداً  أيضاً أن أحقق أكثر من ذلك ، لكننا يف وسط عاصفة من الثلج واألرض مغطاة ابألنقاض. و  أمتىن

 لكنين مل أكن كذلك بطبيعة احلال. 

  19كيلو مرت منذ   150. لقد قطعنا أكثر من التاريخحركة اجليش الثالث هذه هي أسرع ما عرف منها يف  نّ أعتقد أ     
القيام بعملية أكثر  علىمجنا هذا الصباح يف حدود القواعد املرسومة .. مع قليل من حسن الطالع عزمت كانون األول وها

 جرأة مباشرة بعد امليالد. 

من صفوف املؤخرة ألجعل منهم مقاتلني يف اخلط األول. فلو  رجالً  8000بدال. لقد أخذت املشكلة هي مشكلة اإل     
 أراد اآلخرون أن يفعلوا مثل ذلك ، لكان يف وسعنا أن ننهي هذا األمر كله بسرعة. 

أن يسمع صفري الرصاص والقنابل.  إىلاألمام  إىلجون ميليكان يتصرف أبفضل مما كنت أظن . قلت له أن يتقدم      
  وأعتقد أنه يفعل ذلك.
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األمام أثناء الليل.  إىل. ستستمر القوات يف تقدمها جيداً  الفيلق الثالث حيقق جناحاً  أنه يقدر يف صحيفة مذكراته أنّ  على     
 ا من اجلو. إليهمتوينات  نزالوابتون يفكر إب دائماً ابستونيا صامدة 

 يقاع اهلجوم يف كل وقت. إ علىمن نتائج النهار. أنه من الصعب أن حنافظ  نين راض ، لكنين غري سعيد جداً إ"      

 ذلك الوقت أن نستأنف هجومنا.  حىت ساعة . وأرجو  36قبل  الرد جد�ً  علىأشك يف أن العدو قادر      

 " الرجال يف حال معنوية جيدة ويظهرون ثقة كبرية أبنفسهم.     

وما  105مدفع عيار  1296خر ، وبتعبري آ..كتائب ومدفعية فيلق وجيش  108ملساندة اهلجوم  اآلن" حنن منلك      
 أن يبسط أمامه كل هذه املدافع.  ملايناألكيف سيتمكن العدو جيدا ً  أرى. أ� ال فوق

 " يف ابستونيا ، املوقف خطري ، لكنه غري مؤمن ".      

 كانون األول.   23الصحيفة ، 

كيلومرت وهزمنا العدو   7،  3مسافة ترتاوح بني  علىرجوته، لكننا استولينا يف كل حال  يابلقدر الذ اليومذا مل نتقدم ه     
 ...  متون جواً  اآلنحيث وجد�ه .. دون أن نبلغ ابستونيا ، لكنها 

عشرة جمموعة من القاذفات املتوسطة ،  ىننا منلك سبع جمموعات من القاذفات املطاردة ، واحدإ.  صحو مجيل اليوم     
 نين أنتظر النتائج . إ ..القوات اجلوية امللكية ملساعدتناوفرقة من القوات اجلوية الثامنة وبعض الطائرات من 

 كانون األول.   24الصحيفة ، 

طول خطوطنا من قبل العدو .. وقد اضطرت الفرقة املدرعة الرابعة يف نقطة  على. لقد هومجنا كانت ليلة ميالد سيئة جداً       
م عليهحلاح نقطع عن اإلأن الدابابت ... ال شك أن هذا خطأي ألنين ال م الرتاجع بضعة كيلومرتات وفقدت عشراً  إىلمعينة 

، لكن الرجال تعبوا  ةغر  علىخذ� العدو أحينما عركة ني األول والثاين من املاليوميف  وهذا أمر حسن جداً  و�اراً  ابهلجوم ليالً 
 ويف مثل هذا اجلو السيء أمر ابلغ الصعوبة ابلنسبة للوحدات املدرعة.  التحرك واملناورة ليالً  ذلك أنّ  إىلفيما بعد. يضاف 

 كل الضباط واجلنود يف اجليش الثالث وهي حتمل رسالة ابتون يف امليالد:   على ةوزعت خريط     



ومهارتكم يف القتال. حنن نتقدم بكل  وتفانيكم كاملة بشجاعتكم ، يت. ثقسعيداً  ميالداً  أمتىنكل ضابط وجندي ..   إىل"      
 ".كل منكم يف يوم امليالد هذا   علىنصر كامل. ولتنزل بركة هللا  إىلقوتنا 

 كتبه الكاهن جيمس اوتيل بطلب من ابتون.   يويف الصفحة املقابلة من اخلريطة كتب نص الدعاء الذ     

مستعينني بكرمك ورعايتك العظيمة أن توقف هذه األمطار اليت ال  إليك" أيها األب الكلي القادر الرحيم ، نتضرع      
نصر وأن نسحق  إىلمن أجل أن نتقدم من نصر  إليك نلجأعركة . للم مجيالً  تنقطع واليت نقاسي منها الشدائد. أعطنا صحواً 

 الظلم واخلبث عند أعدائنا وأن تقيم العدالة بني الرجال واألمم، متسلحني بقوتك . آمني ". 

 :1944كانون األول   25بياتريس ،  إىلرسالة 

أعطا� هللا ثالثة أ�م متتابعة من الصحو اجلميل. واألمور تبدو يف حال انتظام، لكنين يف الوقت احلاضر الوحيد الذي      
 يهاجم ..

والتحسن يف اجلو  ةاألمريكيالقوات  ةك هبا ابتون وحداته واألخذ بناحين السرعة اليت حر إاألسوأ مع يوم امليالد.  ىمض     
 قد مت بعد حادث عارض.  مسح بتنظيم غارات جوية كثيفة حليفة قد قلبت األوضاع. لكن إدراك املوقف جيداً  يالذ

 كانون األول.  25الصحيفة / 

الليلة ، فل مبيالده. هذه شيء من الغرابة حني نفكر فيمن حنت على، مما يبدو األملانميالد صاف وابرد، ووقت رائع لقتل      
وقد  جداً  كودمان لتناول العشاء الرابين عند منتصف الليل يف كنيسة اللوكسمبورغ األسقفية . كان الوضع جيداً   عذهبت م
 مقاعد االمرباطور القدمي غليوم األول.  علىجلسنا 

. أما أ� فال كلها فرحة جداً اتصال ابلعدو .. كانت   علىيف حماولة لز�رة كل الفرق اليت هي  انطلقت هذا الصباح مبكراً      
 ألننا ال نتقدم ابلسرعة املطلوبة. 

اإلقالع فوق املدارج املثلوجة يف  على ةغري قادر  ةالطائرات الشاحن ، ألنّ  اليوممل تزود ابملؤونة يف ابستونيا هذا  101الفرقة      
 ا من فرنسا. رساهلمل يفكر إب اململكة املتحدة وألن أحداً 
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اجليش األول ال يستطيع أن يهاجم قبل ثالثة أشهر، اهلجوم  حلديث بعد طعام العشاء أ� وبراديل. مونيت يصرح أنّ تبادلنا ا     
خط السار  على أخرىلنا غري أن نرمتي مرة  ي، ونتيجة لذلك ، لن يبقالوحيد املمكن هو من قبل جيشي. لكنين ضعيف جداً 

 والفوج. 

 عليه إنين أجد يف هذا كله ما يتقزز له الفؤاد وما يدمر قيمة جيشنا وثقة شعبنا بنا. وستكون النتائج السياسية املرتتبة      
مرت أ إذام ابملوت أو العبودية. ليهعيعين القضاء  األملان ين ترك سكان االلزاس واللورين بني أيدإذات طابع كارثي : 

 عفائي من القيادة. إابلرتاجع، أعتقد أنين سأطلب 

 . كانون األول  26الصحيفة ، 

 : مل نستطع رغم كل جهود� أن ننجح يف االتصال ابملدافعني عن ابستونيا.  كان النهار منهكاً       

أن الكولونيل وندل بالنشار يستطيع  يرىه فإنّ ذنت له ابحملاولة ، أ إذاليقول يل :  اتصل يب غايب تليفونياً  14عند الساعة      
مت االتصال وحتررت ابستونيا. لقد كانت  45و18ابستونيا بفضل تقدم سريع. قلت له أن حياول . ويف الساعة  إىلالدخول 

ن سرعة حركتنا إ، لكنين أشك يف ذلك .  أخرى. من املؤكد أنه حيتمل أن ينقطعوا عنها مرة جيداً  ضربة جرأة منفذة تنفيذاً 
 . األملانابلنسبة يل أ� ، وجيب أن تكون مفاجأة مستمرة يف نظر  حىت مدهشة حمرية ، 

اليت حتيط بباستونيا، ظهر  ةملانياألنه ابخرتاقه اخلطوط إة يف بداية العهد بقيادة ابتون. ابلفرقة املدرعة الثاني كان بالنشار ملحقاً 
خلسارة شبكة  أيضاً احملاصرين فقط بل  نياألمريكيمل ال خلسارة كمية هامة من اجلنود حمت كل خطر  على ىيف املدينة ، وقد قض

 .ملايناألممتازة من الطرق كان ميكن أن تسهل األمور أمام اهلجوم  

من الفرقة املدرعة احلادية  كلّ   يعن متناول يد للقوات احلليفة يف مدينة رميس وبعيداً  العلياملاذا حيتفظ املفكرون يف القيادة      
 ابهلجوم.  ةة والثمانني . جيب أن تكون مشغولوفرقة املشاة الواحد عشرةالسابعة  ، والفرقة احملمولة جواً  عشرة

 طعام هلم منذ ثالثة أو  مخسة أ�م. جيب أن �اجم.  علىمل حيصلوا  األسرىطلقتهم .  األملانوجه      



أقيم بني  الفرقة املدرعة الرابعة والفرقة الواحدة بعد املائة يف ابستونيا خالل �ار السابع والعشرين من   يمت توسيع املمر الذ     
يهددون ابستونيا ويقاتلون  األملان من املوقع. ومع ذلك فقد استمر اجلرحىجالء إول وبدأت حركة مرور التموينات و كانون األ

 دون  أن حتاصر قواهتم فيها.  ةولركيزة نتوئهم وللحيل علىبعنف ابلغ للحفاظ 

 كانون األول  27الصحيفة ، 

ومسث . ولو أراد آيك أن يعطيه قيادة اجليشني األول والتاسع ،  يآيك ، مونتغمر  ريىذهب براديل عند الساعة العاشرة ل     
كله يف القفص. ليت أن آيك ميلك مزاج الالعب وحسب. ولذلك فهو أسد حني   ملايناأللكان يف وسعنا أن نضع اجليش 

ابختاذ  األقل فيما يتعلق ابألعصاب . من الطبيعي أنه ارتكب خطأ خطرياً  على، كما أن براديل يتجاوز آيك  ينقارنه مبونتغمر 
 جبهة الفيلق الثامن. ليس مونيت غري " ضراط " صغري . فاحلرب تتطلب املخاطرة وهو ال يريد أن خياطر ... علىموقف سليب 

 أن أربح احلرب.  اآلنضافية الستطعت إثالث فرق  علىلو كان يف وسعي احلصول      

قطاع ابستونيا  إىلن يدخل الفرقة املدرعة السادسة أ. كان يريد  فاليزضد هو  يف ابستونيا هجوماً  كان ابتون يكاد يعدّ       
للقيادة  االحتياطيةفرقتني قادمتني من القوات  على. تدبر براديل األمور للحصول األملانء ىمن ظلمة الليل ليفاج مستفيداً 
 . فاليزللقوات احلليفة ووضعهما حتت تصرف ابتون تدعيما جلهود الفيلق الثامن ابجتاه هو  العلياالعامة 

 :1944كانون األول   29بياتريس ،  إىلرسالة 

العدو  علىسيكون  اآلنأمجل جناح يف هذه احلرب. منذ  رأيي، وهي يف اآلن حىت كان حترير ابستونيا أملع عملية قمنا هبا       
 يقاعنا حنن ، وليس العكس. إأن يضع نفسه وخيطو يف ظل 

أن أقنع ايز�اور بتخصيص  طميكن أن تكون حامسة لو أستطيع فقسنباشر يف الصباح سلسلة جديدة من اهلجمات اليت      
 للهجوم ال للدفاع.  احتياطاته

 هذه أكرب معركة يل ..

 ذن قبل أن أزج هبا يف املعركة ). اإل علىما تزال مرتبطة ( أي أنه جيب احلصول منها  فرقة ، لكن أربعاً  16 اآلن يعند     
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رق كانت تعمل بني سارلوترون بياتريس " ألعطيك فكرة صغرية عما جيري " مخس ف إىلرسالة  ى، أمل اليومبعد ظهر هذا      
كان املسؤولة عن هذه التحركات ر . أما هيئة األاألملانيقاف اللكسمبورغ إل إىلمنها  مجني ، وابتصال تليفوين أرسل ثالاثً وسار 

. كان يف وسعه أن يطلق )سائق سيارته ( فهي تتألف من شخصه ومن الرقيب ممز ،املعقدة ، كما كان يقول القليل من املبالغة
فج املتبجح اليت جتد ما يربرها لهجة املتنما . مث يضيف ب شيئاً  وحداته قبل يوم ، لكن من املمكن أن يكون اهلجوم متفككاً 

 زابيث ". يإل –معزل سانت  إىلرسلت الكالب أو أل إىلمن هذا النوع أمام ليفن وورث ، لقذف بك  لو أنك أوحيت حبلّ "

هجومه لكنه يقصد  نه ال يريد أن يعرف كيف سيعدّ إ، قال له ابتون :  اليوموملا كان ميدلتون قد اتصل بعد ظهر ذلك      
 اهلدف احملدد له.  علىهو أن يهاجم ويستويل  واحداً  منه شيئاً 

 كانون األول.   30الصحيفة ، 

معاكس قوي ..  أملاينابجتاه الغرب من ابستونيا للقيام ابخرتاق جانيب هلجوم  87وفرقة املشاة  11تدفقت الفرقة املدرعة      
 دون ريب.  سيئاً  موقفاً  لوعدّ  األملانهذا اللقاء السعيد أوقف 

أتجيل اهلجوم .. لكنين تشبثت خبطيت مع العلم أنين مل أكن أعرف  علىالعالقة كان يلح  يكل واحد من اجلنراالت ذو       
خر سيقول : بل هو من العبقرية ، أما : هذا من حسن الطالع ، وبعضهم اآلهلم . سيقول بعضهم  سيطلقون هجوماً  األملانأن 
 وعزمية.  فامسي هذا اصراراً أ� 

 عند الفجر .. لكننا كنا نرتقب هذا اهلجوم وكنا مستعدين لكل حادث ..  26،  35كما تعرضت للهجوم فرقتا املشاة       

لكنهم مل يطلقوا نريا�م .. زينت  األملانأقل من ألف مرت من  علىتقع  ابستونيا أن أجتاز طريقاً  إىلوأ� متجه  يّ علكان       
 بوسام صليب اخلدمة املمتازة . . كا� سعيدين جداً  يأ شابو كولونيل س.  –اك أوليف والليوتنان منرال أ.س.در كل من اجلص

 وقد سأالين أن أسري هبدوء حبيث يستطيع اجلنود أن يروين. 

 :1944كانون األول   31بياتريس ،  إىلرسالة 

 أرجو أن أكون يف دار� حنن  االثنني يف العام القادم.  ..وسعيداً  طيباً  بياتريس ، عاماً  عزيزيت     

 أن ميوت قبل أن ينتهي ذلك العام.  عليه نه قدر ألكن الواقع      



داببة دمرت  55.. استمروا يف اجلانب االخر من ابستونيا يضربون بقوة . لكننا أوقفناهم مقابل قرية فقدت من قبلنا و      
 من قبلهم . 

املسرح ، وقد بدأت األشياء تتحسن  إىل، لكنين أدخلت بوب غرو ( الفرقة املدرعة السادسة )  اليوم تتقدم هذا اللعبة ال     
 الفور.  علىأننا سنوقفهم و�اجم  –كال بل أعرف   – أرىستكون فرتة احلقيقة  بوضوح . غداً 

 كانون األول   31الصحيفة ، 

 . 26فرقة املشاة  علىهبجوم مضاد عنيف  األملان، قام  كان النهار طويالً       

أن اجلرارات اليت جتر مدفعيتنا الثقيلة واملتوسطة أصبحت غري صاحلة  حىت جليد،  إىل هبط الثلج طوال النهار مث حتول فوراً      
 الطريق.  علىبداهلا بشاحنات أو وضع شاحنات أمامها جلرها إمل يكن أمامنا غري خيار واحد هو لالستعمال . 

 من األرض .  وقد ردت كلها . ومن جانب آخر مل نكسب كثرياً  17 إىلالعدد الكامل هلجمات العدو املضادة يرتفع      

 :1945ميدلتون ، أول كانون الثاين  إىلرسالة 

. وعندما يبدأ  فاليزهو  علىلتدعيم هجومك  17 الفرقة احملمولة جواً  يف وسعك ، كما يتبني املوقف يل أن تستخدم عملياً      
 . 94الفرقة  علىويف وسعنا أن نقايض هبا  87الفرقة  إىلعتقد أننا لن  نعود يف حاجة أاهلجوم 

سان فيث . وابلتنسيق مع هجوم الفيلق الثاين عشر الذي يقوده ديكرتش  –هتاجم عند حمور ابستونيا  وفيما بعد أقرتح أن     
.  شافان –هو  فاليزطريق هو  على الفيلق السابع ( اجليش األول ) سيهاجم بعد غد صباحاً  فإنّ يف الشمال عند سان فيث ، 

مستعدة هلذا األمر وكان   101كانت الفرقة   إذاد الغد فيما التقدم حنو نوفيل بع علىويف ظين ، نتيجة لذلك ، أنك قادر 
 . املوقف مرضياً 

فيث أن  –يف تقدمكما حنو سان  يسع الفيلق الثالث ، ابلتعاون معك ومع أدويف ضوء خطة عامة ، سيكون يف و      
يقوم به  يتدعيم اهلجوم الذمن الغرب ل ، وأن يقدم من بعد فرقاً  دوكل اخلط الذي يتعرض هلجوم الع  على يصمد دفاعياً 

 الفيلق الثاين عشر . 
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 أبنّ ن نستحضر يف األذهان أجب و كل حال   علىعالم مسبق. و إكل اخلطط ميكن أن تتغري دون كهذه اخلطة ، هي       
من فرقيت مشاة  وفرقة مدرعة . هذا التشكيل  الفرقة املدرعة الرابعة أن تلتحق ابلفيلق الثاين عشر حبيث يصبح مكو�ً  على

 ابلغ القوة.  يؤلف مقصاً 

 كانون الثاين  7الصحيفة ، 

، لكن دون حسناً  قد قاتلت أمس قتاالً  11رغم الثلوج واجلليد ، الفرقة املدرعة  الفرقة املدرعة السادسة قد تصرفت جيداً      
العهد ابلقتال ، وبصورة خاصة غري جديرين ابحلرب يف  �م يف الظاهر جنود حديثوإة ، وفقدت الكثري من الدابابت . مهار 

 الغاابت. 

العدو يقاتل بطريقة أفضل .. ال بسبب من  ك ألنّ خسر� فذل إذاكل قوايت موجودة حيث جيب أن توجد، حبيث أننا       
 أخطاء ميكن أن تصدر عين. 

 .1945مؤمتر صحفي ، لوكسمبورغ ، أول كانون الثاين 

هذا  علىوأرجو أن تعذروين –هدف هذه العملية يف حدود ما يتعلق األمر ابجليش الثالث، هو ضرب أبناء هؤالء  نّ إ     
 فإنّ من ذيله،  مشنوقاً  وجدمت يف الغابة قرداً  إذاالرتاجع.  علىاهم حيث هم ، مث أرغمناهم وهو ما فعلناه فأوقفن –التعبري 

 وجهه. وهذا ما حدث هنا ابلفعل.  إىللتقاطه هو قطع هذا الذيل ال توجيه ضرابت ابلقدم األبسط ال

لكم أن  اآلنملا يستطيع جنود� أن يفعلوه. من املمكن أن يقال  أبداً ن عجيب لن ينقضي إابملوقف ..  أ� سعيد جداً      
هيئة األركان،   إىلاجلنرال غي و  إىلما أفعله . لقد أصدرت األوامر  يجورج ابتون هو رجل عظيم ، لكن الواقع أنه ليس عند

الضباط واجلنود .. عندما   يانا الذين نفذوا األوامر فهم فتوهم الذين قاموا بتحريك كل شيء ووضعه يف طريق املعركة. أم
، دون أن يضل واحد منهم ، أبداً طرق مل يروها من قبل  علىتفكرون يف هؤالء الرجال الذين يسريون طوال الليل يف الصقيع، و 

 التاريخنين ال أعرف ما يشبه هذا يف إكم حتسون بتحقيق عمل عظيم، فإنّ مركزه يف الوقت املعني،  إىلمث يصل كل منهم 
 هلم.  وتقديراً  حرتاماً االعسكري .. ولذلك أرفع قبعيت 

 حققت ما يعجب ويدهش. 35الفرقة 



مل  عشرة، كنا ننتظر وصوهلما بعد الظهر. الفرقة احلادية 87وفرقة املشاة  11أول أمس وصلت من رميس الفرقة املدرعة      
الساعة السادسة  حىتعند الساعة الثامنة من صباح الغد، والفرقة السابعة والثمانون مل تصل  مث هامجت 22الساعة  حىتتصل 

لقلت لكم : أنين  . لو كنت كاذابً العدو. تنسيق التوقيت كان كامالً  علىمن الصباح. ويف السادسة والنصف بدأت هجومها 
 رت هذا كله، لكن احلقيقة أنين كنت صاحب طالع حسن. قدّ 

 على فلم يعد قادراً  اآلنذلك الوقت أما  حىت  احلرج هو أمس . لقد كان يف وسع  العدو أن يفعل شيئاً  اليومأن  أعتقد     
 شيء. 

 ال تذكروا كلمة واحدة من هذا كله ..     

 ؟ سؤال : هل سنطلق اجليش األول قريباً 

 أخي. على ت حارساً ابتون : لس

 سؤال: وما هي خططك؟ 

 ما ميكننا أخذه، لكنهم يرتاجعون.  األملانابتون : نريد أن �خذ من 

 فهل هناك فرصة ال�يار اجلبهة ؟ كبرياً   مجعتم منهم عدداً  إذاسؤال : 

 الكنيسة أمس ؟ إىلابتون : ملاذا ، يف ظنكم ذهبت 

 سؤال : واملدرعات املعادية؟

 كانت دابابهتم تتوالد ...   إذاال إمنها الكثري هلم .. اللهم  ىستغرب أن يبقأابتون : 

 سؤال : وخط سغفريد ؟

استولوا  اليو�نيونلكن  كبرياً   الطرواديون سوراً  بين دالدفاع عنه مبثل هذا النجاح. لق متّ العامل خط مثله  اتريخابتون : مل ير يف 
خالل احلرب  وحنن بنينا أسواراً  ..اختلط أعاله أبد�ه والفرنسيون بنوا سوراً  ..والصينيون بنوا سوراً  سوراً  بىن هار�ن،  عليه 
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ن الطريقة الوحيدة لربح احلرب هي أن �اجم مث �اجم إنادق يف حقيقتها ليست غري أسوار مقلوبة . اخل ، ذلك ألنّ  األوىل
 . أخرىوبعد اهلجوم الثاين نستأنف اهلجوم مرة  أيضاً 

 البعيد للهجوم يف األردين؟ اجلنرال ، ما هو يف رأيك اهلدف يسؤال : سيد

هيئة األركان  قاعدة غري خميليت الرائعة، هي أنّ  إىلنظرييت اخلاصة اليت ال تستند  نّ إكنت قد عرفته.   إذا يّ عل ةابنون : اللعن
وسيلة ما السرتداد  علىاحتفظت مبوقف دفاعي، وقد ظنت أن يف وسعها احلصول  إذاكانت تدرك أن احلرب خاسرة   ةملانياأل

ستكون  أعظم  وأكرب  ملايناأليستعدون حلرب عاملية اثلثة ويعتقدون أن هيبة اجليش  األملان أن أيضاً  أرىاملبادرة ابهلجوم ، كما 
 هذا هو رأي شخصي يل.  أنّ  علىا�ار وهو يدافع.  إذاا�ار  وهو يهاجم مما  إذا

 كانون  الثاين  2الصحيفة ، 

 منهم يعرف مايفعله اآلخرون.  كان عندي أربعة قادة فيالق قبل طعام الغداء ملناقشة اخلطة ، مما جعل كالً       

أي مربر لتغيري  أرىال  اآلن حىت نين إ..  فاليز، أصبح الفيلق السابع من اجليش األول يف موقف اهلجوم ابجتاه هو أخرياً      
 الطريق.  إىليهدينا  يوهللا هو الذ ..ترتيبايت 

ما  إليهمون الناس عداوة لباتون، يقدّ  رجال الصحافة النقابيني الذين كانوا من أشدّ  حىت، بدأ اجلميع  التاريخيف ذلك      
كانوا يقولون : قد يكون ابتون فظًا سريع الغضب، قليل التهذيب ، .  اسم " زهرات األوركيد املتأخرة "  عليهميكن أن نطلق 

 لكن ال أحد يستطيع أن يشكك يف قيمته املهنية ومهارته كمقاتل. 

 كانون الثاين  3الصحيفة ، 

تصاله مع امنذ يتم  عشرةجمموعة اجليوش الثانية  إىل للقوات احلليفة يعيد اجلنرال األول العلياالتوجيه اجلديد للقيادة العامة      
 فيث.  –هذا توجهت هذه اجليوش حنو الشمال الشرقي مرورا بسان  متّ  إذاف:  فاليزاجليش الثالث قرب هو 

 حتاول جمموعة اجليوش السادسة أن تنتزع منا الفيلق العشرين.      

لقائد القوات الربية يف أورواب ابعتبار أن  يقرتح تعيني مونيت مساعداً  اإلنكليزأحد البلهاء من  أمريكاوجد مونتغمري يف      
 أن أخدم حتت أوامر مونتغمري وبراديل.  يدأر حتقق هذا األمر طلبت إعفائي من اخلدمة . ال  إذاايز�اور قد زادت أعباؤه . 



، وذلك  التايل اليومبباتون للتوصية بتأخري هجوم الفيلق الثامن الذي تقرر لصباح  اتصل ميدلتون تليفونياً  17عند الساعة      
 بسبب التجمعات املعادية قرب ابستونيا. 

تدمري العدو وهذا  األوىللالنطالق جيب أن ينفذ. لقد كانت مهمته  أنه منذ يكون اهلجوم معداً  رفض ابتون ، مصرحاً      
 ال ابنتظار اهلجوم منه.  عليهأسهل ابهلجوم 

 كانون الثاين  4الصحيفة ، 

قذف فرق جديدة يف معركة ابستونيا ، وهذا  علىأن أهاجم يف الشمال ، ابتداء من ديكرتش ، لكن براديل عازم  أريد     
أن يدعموا مراكزهم حبيث  األملانيعين طرح العملة اجليدة بعد العملة املزيفة . ففي هذا اجلو ، ويف املوقف الدفاعي، يستطيع 

 كسب أرضاً م سيضطرون لتخليص أنفسهم وبذلك نفإ�ّ هامجناهم عند قاعدة النتوء،  إذاما أأن حنشرهم ،  أبداً لن نستطيع 
 . خرىنعتقله منهم ابلطريقة األ يكالذ  األسرىمن  ونعتقل عدداً 

وقعت أحداث مؤسفة ،  أيضاً ، حديثة عهد ابلقتال ، وقد سجلت خسائر كبرية دون أي نتيجة . و  11الفرقة املدرعة      
 خفائها ). إ إىلفق ( أرجو أن نو  ىعدام لألسر إوحاالت 

من   املرسلة أن بعضاً  التقاريروجهها بينما كانت هتاجم هذا الصباح وقد جاء يف  علىة بضر  17تلقت الفرقة احملمولة جوا      
يف  10 إىل 8ن الكالم عن نسبة من اخلسائر تتجاوز إائة من اخلسائر . هذا أمر شاذ. يف امل 40كتائبها قد سجل نسبة 

ن هذا اجلنرال ميلي مل حيدث يف نفسي إأو يستسلموا يف مجاعات كبرية .  مل يهرب اجلنود املائة ليوم واحد هو كذبة رهيبة ما
ين توجد كتيبة اجلانب األمين يف قواته، مث أنه مل يزعج نفسه أابستونيا .. قال يل أنه ال يعلم أي انطباع حسن حينما لقيته يف 

 ا. عليهفيخرج يف حماولة للعثور 

 الثلج.  علىا . وبروق مدافعنا كانت رائعة إليهكانت ابستونيا قد تلقت غارة جوية حينما ذهبت       

 . قضيت ساعتني للعودة من ابستونيا يف الليل ، واجلو ابرد جداً      

ا . يبدو فضل منّ أن الربد واجلوع ، لكنهم يقاتلون يشكون أكثر منا م األملان فإنّ ملمكن أن خنسر احلرب . ومع ذلك من ا     
 بالهة جنود� احملدثني.  علىالتغلب  إىل أبداً أنين لن أتوصل 
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 :1945كانون الثاين   5بياتريس ،  إىلرسالة 

وهي تواجه النريان ألول مرة . وهي املرة الثانية اليت عنف فيها احلديث خالل  هذه الوحدات اجلديدة ، ال تساوي شيئاً      
 األسبوع األخري. 

موضوع عجب ودهشة . قنبلة من  يالكيفية اليت يعيش هبا رجالنا ويقاتلون هي عند نّ إل البالد مغطاة ابلثلج واجلليد. ك      
 سقطت قبل قليل ابلقرب مين.  280عيار 

 أشك يف نتيجة هذا السالح.  مقاتلون شيطانيون .. قد حيدث يف بعض األوقات أن جيعلوين األملانهؤالء      

 كانون الثاين  5الصحيفة ، 

يف اجلنوب الشرقي من ابستونيا جيب أن يستأصل قبل أن نتمكن من مهامجة  ملايناألاجليب  ع براديل أنّ تقرر بعد حمادثة م     
 ... فاليزهو 

حني   سجل هنا بصورة خاصة أنه مل يقل شيئاً أحىت اآلن . و نه مل يشك مرة واحدة من أمر تلقاه إ ..ووكر جندي ممتاز     
 . 90انتزعت منه فرقة املشاة 

حباط لإل اجلو، تعقل القادة ، تعب الرجال ، غياب القوات بكمية كافية ، األرض املالئمة لألملان ، كل هذا كان داعياً      
أخذ عدد كبري من ، ومن  ملايناألنع من التغلغل يف جناح النتوء وال سيما بعد مناورته الرائعة يف ابستونيا . وملا كان ابتون قد مُ 

 يف نفسه.  اليأسحس بشيء من الكمائن ومن كسب نصر كبري فقد أ بطريقة األسرى

 هذا قد حدث لفرتة قصرية وحسب.  لكن     

 

 

 

 



 الفصل الواحد والثالثــون

 معـركة النتـــوء

…………………………………….. 

ذا كان األملان   عما إراح يتساءل جد�ً  الذيعلى التقريب يف نظر ابتون  كانت ليلة السادس من كانون الثاين هادئة جداً       
يتاح له الوقت الذي حياصرهم فيه . ولكي مينعهم من االنسحاب قال  سينجحون يف سحب قواهتم كلها من النتوء قبل أن

 مليدلتون أن " يتقدم حىت يصطدم ابلعدو ". 

كه يف هذا األمر . أما ابتون من أن ينقض األملان على فيلقه الثاين عشر عرب ديكرتش، وكان براديل يشار  وكان أدي قلقاً      
حيميه إىل حد ما . أنذر فرقتني مدرعتني كلفتا بتقدمي العون له يف حال اهلجوم كما ال يؤمن بذلك ، أراد يف كل حال أن  الذي

 يف مواقعها عند جبهة الفيلق ." إذا حاول العدو أن جيتازها حاول أن يتحقق من أن حواجز الطرق واأللغام قد وضعت جيداً 
 ".ه ال يلبث أن جيد فيها ما يوقفهن، فإ

 .كانون الثاين  8الصحيفة ، 

ذا كان يف وسعي أن أهاجم اليوم هوفاليز . قلت له : نعم ، لكن هذا اهلجوم سيكون خطأ ألن كل سألين براديل ما إ     
 اخلطط قد وضعت على أساس القيام يف الغد هبجوم شامل ...

على السؤال ، يف  واقتصرأن عليه أن يهاجم هذا اليوم ، مل يبد أي مالحظة ،  لقيت غايف يف الطريق ... وعندما قلت له     
 ىل أي وجهة ...أي وقت وإ

. كان عليهم أن يسافروا ساعات يف شاحنات مكشوفة يف الصقيع والعاصفة 90جتاوزت الكتيبة األخرية من فرقة املشاة      
 سة . للحما مثرياً  ولو ينقطعوا عن اهلتاف يل حني مررت هبم. لقد كان مشهداً  جداً الثلجية ، لكنهم كانوا يف حال جيدة 

 سنهاجم هذا الصباح بثماين فرق . ومن الواجب أن ميضي كل شيء على ما يرام.      
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يعزز ميدلتون  الذي�ت جدية ، ويعود أكرب السبب إىل النفور لتحدّ   17والفرقة املدرعة  87ة املشاة أمس تعرضت فرق     
 .  جداً  جبناحه األيسر وبقواته يف املؤخرة ، كثرياً  من تعريضهما ملساندة الفرقة املدرعة احلادية عشرة ، لقد بقي مشغوالً 

 101 وأن على الفرقة احملمولة جواً  أن هاتني الفرقتني ال تستطيعان اهلجوم غداً   يف أثناء طعام العشاء ليقول يلاتصل يب     
أمكن ذلك حىت الساعة العاشرة . أجبته أن كل شيء جيب أن يتم كما خطط له  إذافرقة املدرعة الرابعة أن تنتظرا وكذلك ال

لن يزودا  17والفرقة احملمولة  87يف التاسع من اجلاري ، يدخل يف احلساب أن الفرقة  وأن كل الوحدات ستهاجم غداً 
 خرين دون ريب ابملساندة املطلوبة. اآل

 لقى غايف اجلواب نفسه حني اتصل يب بعد قليل وأدىل ابلتوصيات نفسها. وقد ت     

نه علم أبن الفرقة املدرعة الرابعة ستهاجم ونتيجة لذلك ال يعود يف وسعه أن يعتمد عليها وهنا تلفن أدي ليقول يل أ     
 . ملساندته وأن الفرقة املدرعة العاشرة حتتاج على األقل إىل تسع ساعات للوصول إليه

 قلت له : يف هذه احلال عليه أن يصمد تسع ساعات.      

 رحبت مرتيب حبق .  يف هذه املرة أيضاً      

ات أملانية يف ساربروك . السبب الرئيسي هلذا ، فيما افرتض ، أنين لو كنت مكا�م ، عشاعة تنتشر عن جتمما تزال إ     
 على كل الطرق ... يسرتدوا مدينة متز. قلت لووكر أن يعد أنقاضاً لفعلت فعلهم . سيكون مصدر فخر هلم أن 

 :1944كانون الثاين   9 بياتريس ، رسالة إىل

 من العدو.  األرض والثلج وقصر األ�م تضايقنا أكثر كثرياً       

هو السريب  الذياجلندي الكبري  ن علينا بكل بساطة أن نستمر يف اهلجوم أو هو الذي يبادر إليه . كم أمتىن أن هذاإ     
 مما يفعل .  مونتغمري ) يفعل أكثر قليالً (

 األملان على العدداإلشاعات عن هجوم األملان املضاد من ساربروك تستمر ، مع العلم أن ابتون ال يرى كيف سيحصل      
 ".  كن أن يكونوا قد فعلوه حقاً ما مل يسحبوا كل مدرعاهتم من النتوء ، " وهو ما مي –الكايف من اجلنود للقيام به 



ليقول له : يريد  قام به األملان ضد اجليش السابع ، اتصل براديل بباتون تليفونياً  وبسبب من اهلجوم التضليلي الذي     
ها وأن يعدّ ن عليه أن حيرر فرقة مدرعة على األقل قطاع ابستونيا وابجتاه هوفاليز .إأيز�اور أن يوقف اجليش الثالث جهوده يف 

 كان اهلجوم األملاين ضد اجليش السابع قد انتشر حىت قطاع ساربروك .   إذالإللتحاق ابلفيلق العشرين يف حال ما 

وافق ابتون على الفور ، لكنه كلما فكر فيه من بعد وجد أنه تدبري خاطىء . سأل براديل أن �يت معه إىل أرلون وأن      
 راديل . . فوافق ب يتفحص املوقف شخصياً 

ة من اجلبهة . وهنا تلفن ابتون وبعد مناقشة جرت يف أرلون مع ميدلتون وميليكان ، قررا سحب الفرقة املدرعة الرابع     
ن تتجمع يف اجلنوب الشرقي أن على الفرقة املدرعة الرابعة . إ101مولة يقاف اهلجمات اليت كانت تقوم هبا مع الفرقة احملإل

ة هذه الشبكة من الطرق اليت ستسمح هلا ، يف ضوء ما تقضي به الضرورة ، ابالجتاه حنو الفيلق من اللوكسمبورغ مستعرض
 العشرين أو حنو الفيلق الثاين عشر. 

ما . لقد اكتفى ميدلتون وميليكان وابتون ابلذهاب إىل  " لتنفيذ هذه التحركات املعقدة شيئاً "مل يعط أي أمر مكتوب     
 تفاق على التفصيالت . دة الفرق ، اتيلر ، غايف وغرو لالاابستونيا والتباحث مع ق

وجد ابتون ، وهو عائد إىل اللكسمبورغ ، عناصر من الفرقة املدرعة الرابعة يف طريقها إىل نقاط التجمع . " لقد كان ما      
 ".لتنفيذ الفوري للقرارات املتخذةعن كفاءة غايف املمتازة يف ا جيداً  رأيت تعبرياً 

ان يبدو لباتون أن األملان جيلون عن النتوء . يف هذه احلال ، يكون يف وسعه أن �خذ هوفاليز مبا بقي له يف قطاع ك      
مال مع الفيلق الثاين عشر . لكن ابجتاه الش مل يربز إىل امليدان أي خطر جوي عند ساربروك ، يهاجم فوراً  إذاابستونيا ، و 

عة " يف رأيه من قبل جمموعة اجليوش الثانية عشرة ، عن جتمعات معادية قرب شاعات أخرى كانت تنتشر ، وهي " خمرت إ
 تريف. 

هذا كله . ومهما  نين ال أصدقإ –يبدو من املستحيل على األملان أن تكون هلم جتمعات يف كل االجتاهات  " يف نظري     
 �ها هلا أن جتابه هذا التهديد . الفرقة املدرعة  الرابعة ، تستطيع يف املواقع اليت حدد نّ يكن األمر ، فإ
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نين ال أتكلم   أصلب من أعصابنا ، إلألملان أعصاابً  يقايف أثناء هجوم �جح ، ألنّ ي املرة الثانية اليت جيري فيها إ" هذه ه     
حسان . لكن كفاءهتا جرت قيادهتا إب إذامريكية يف املناورة رائعة  كفاءة القوات األنّ عة من اآلخرين . إعن نفسي ، بل عن بض

 يف القتال ليست بنفس اجلودة . 

 ". ببعض الَصرد أو التجمد يف وجهي صبتيف السيارة ، ورمبا أ جداً " اجلو ابرد      

 كانون الثاين .   11الصحيفة ، 

 ن األسرى ، �اية معركة ابستونيا تبدو واضحة للعيان. م من النجاح ويعتقل كثرياً  يسجل الفيلق الثالث كثرياً      

ستويل على رأس جسر أملاين يف ساربروك . هذا أمر ميكن أن يفعل يف الوقت احلاضر ، لكن  وأكنت أفضل أن أهاجم فوراً       
 براديل يرى أن االنتظار أفضل وأحسن. 

  :1945كانون الثاين   15،  رسالة إىل بياتريس     

 أصبح األملان يف وضع املغلوب على أمره بصورة �ائية ...     

نين أعلم يف كل على األقل نصف ما يعلنون عنه . إ استمتعنا بثالثة أ�م صاحية صافية وأرجو أن يكون طيارو� قد فعلوا     
 حال أ�م حياولون جهدهم ، وخباصة ويالند وطائراته القاذفة املطاردة . 

 انون الثاين . ك  16الصحيفة ، 

اتصاهلا ابلفرقة الثانية من اجليش األول عند هوفاليز. وهذا ما يعيد إىل براديل جيشه األول  11حققت الفرقة املدرعة      
 ويضع خامتة للهجوم األملاين . مل يعد يبقى أمامنا غري أن نعيدهم إىل الوراء . 

تمل أن نقرضه الفرقة املدرعة العاشرة وثالث كتائب مدفعية من احملن على ديفرز أن يصفي جيب كوملار . وسنضطر ألن إ     
 أفضل أن أقاتل األملان على أن أقاوم حترشات ديفرز ومونيت واعتداءاهتما .  � شخصياً يعمل على سرقتها منا . أ

 

 



 كانون الثاين:  16 ولده جورج ، رسالة إىل     

على تعريفه . من  كنت قادراً   إذايربح احلرب هو فن قيادة الرجال . وأ� أملك هذا الفن ، لكن اللعنة علي  إّن الذي     
وقف أحدهم حجر عثرة أمامه.  إذااحملتمل أن يقتضي هذا األمر معرفة ما نريد وأن نفعله وأن نشعر ابألسى واألمل حىت املرض 

 ن. ن الثقة ابلنفس وفن قيادة الرجال مها توأماإ

الغاابت من حولنا مليئة ابجلثث . ومن الطبيعي أن تكون الرائحة كريهة  –من األسرى  80000أعتقد أننا قد اعتقلنا      
 يف الربيع . 

لقد زلزلت البيت  كيلو مرت يف الساعة قذفتنا منذ قليل بقنبلة .  800حدى تلك الطائرات النفاثة امللعونة اليت تطري بسرعة إ
أشبه ما يكون بربوق العاصفة .  إنه، لكننا متعودون على هذا النوع من السالح .  أيضاً �ا تقذف صواريخ إ وجرحت ويللي .

نين أقسم ابجلحيم ، أنك لن جتد الوقت الكايف لعقد حدث أن وجدت فيها ، فإ إذاواألفضل هو أال نكون يف طريقه . و 
 سرتتك أو فك أزرارها . 

 كانون الثاين .   17الصحيفة ، 

قمت بز�رة فيليكان وميدلتون يف أرلون . رددت أمامهما التهاين اليت كنت وجهتها عرب التليفون ، لقد خرجا من املعركة      
ما يزال غراَ حديث عهد بتجارب   وهو الذيكثرياً   عي أن علي أن أدفع ميليكان دفعاً وبصورة استثنائية . من الطبي جيداً  خروجاً 

 . جيداً  القتال ، لكنين أجد أنه قد حقق عمالً 

نين أعلم أ�م متعبون . وعلى ذلك جيب أن يتدبروا أمرهم حبيث اىل أن عليهم متابعة القتال ، وإ نبهت قادة الفرق والفيالق     
 ن سنتابع اهلجوم حىت �اية احلرب. م ابستمرار ، ألننا منذ اآلقواهت يرحيون ثلث

 كانون الثاين .   18الصحيفة ، 

 101 رسال فرقة إىل جمموعة اجليوش السادسة . فاخرتت الفرقة احملمولة جواً عليا القوات احللفاء أمر إبجاء� من القيادة ال     
 . ألننا من احملتمل يف كل حال ، أن خنسرها �ائياً 
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مه. لقد جاء وقت اهلجوم دون أن يتابع اهلجوم . قلت له أن يتابع تقدّ  كان عليه جد�ً   إذاتلفن ووكر فيما بعد ليسأل ما      
 توقف. 

رية معه : " هل تعلم � ايفريت ، أن جورج جاءين هيوجز يستفزه الفرح ليقول يل : أن أيز�اور قد قال له يف حمادثته األخ     
 ". شيء من أجله قبل أن تنتهي احلرب هو يف احلقيقة جندي عظيم ، جيب أن أحصل من مارشال على 

 :1945كانون الثاين   20بياتريس ،  رسالة إىل

 ، لكنهم كبحارة تطلق على نفسها اسم فرقة رجال " ابستونيا الضاربون " . لقد قاتلوا جيداً  101 الفرقة احملمولة جواً      
 األوىل ، قد قطفوا من الشهرة أكثر مما يستحقون يف واقع األمر .  احلرب

يف كل يوم  واحداً  ال ميكن أن يكون الطقس أسوأ مما هو عليه اآلن . الثلج يسقط بغزارة ، لكننا نستمر يف التقدم ميالً      
 .  تقريباً 

 إىل صدرية من الصوف .. كان ويللي يف حاجة حقاً   إذاأتساءل عما      

 عندما أقرأ يف السرير ، يدخل فيه معي . لكنين منذ أتظاهر بفتح النافذة ، يقفز إىل حجرة احلمام حيث يتوفر الدفء.      

  نين لن أحدث أثراً جيب أن ألقي نظرة على املكان . إ ا هذا الصباح .استأنف تروي ( ميدلتون ) وميلي ( كن ) هجومهم     
، لكنين أريد أن أقتل من األملان . واحلقيقة أنين ال أرى كيف يستطيعان حتمل هذه اهلجمات املستمرة على جناحيهما .  كبرياً 

 على الروس ).  أرجو أن نكون أول الواصلني إىل برلني . لكننا من أجل ذلك جيب أن نتحرك ( لنتغلب

 كانون الثاين .   21الصحيفة ، 

يلبورن عفاء ميلي وك إلوقاموا بعمل طيب . منذ بضعة أ�م كنت مستعداً  ت على كتف كل ضابط . لقد تالقوا أخرياً ربّ      
ن لكنه اآلألوقات ، عفي هولربوك يف وقت من اعلى وشك أن أ أيضاً صرف بسرعة .. بل كنت مرة واحدة : ال جيب أن نت

 بعمله .  يقوم جيداً 

 50و  40من احلافالت اليت محلت كل منهما بني  آخر من العجز املطلق عند ضباط دون جتربة . كثرياً  الحظت مثاالً      
 من األبدال ، قد حشرت فوق مرتفع فلم تعد قادرة على التقدم .  رجالً 



نزال الرجال وجعلهم يدفعون العربة ي من حسن النظر واإلدراك إلميلكوا ما يكفكان هناك كمية كبرية من الضباط الذين مل 
 اك الشاحنات وقد استأنفت سريها بسرعة شديدة . نحىت الوقت الذي قمنا فيه هبذه املهمة ا� وستيلر . وه

دي حيمل يف منطقة قناة بناما قد أوقف السيدة ابتون ليتفحص جواز مرورها. كان اجلن حدث أن حارساً  1948يف عام      
: نعم ، لقد رأيته مرة واحدة . كنا نتخبط  اجلنرال ابتون . أجاهبا قائالً  كان قد رأى  إذاشارة اجليش الثالث فسألته عما 

تنقله بسيارة  من الصقيع بسبب متعثرين يف الثلوج حني وصل بسيارة جيب . كان وجهه شديد االمحرار وقد بدا متجمداً 
 خلروج ودفع الشاحنات ، وهكذا اكتشفت أن اجلنرال ابتون هو الذي كان يدفع إىل جانيب . يــأمر� اب جيب مكشوفة . صرخ

ن يف أ نه حني بدأ ابلقضاء على جيب كوملار ، كان يقولل على مزيد من اجلند ، ومع ذلك فإ" ديفرز يصرخ للحصو      
 101وسعه االقتصار على فرقة  واحدة . أخاف أن أخسر ملصلحته الفرقة املدرعة الثامنة . لقد كنا أرسلنا إليه الفرقة احملمولة 

 والفرقة املدرعة العاشرة . 

 كانون الثاين .   22الصحيفة ، 

أن العدو يرتاجع لكنين أشك يف  تقولوأن يستمر يف التقدم ... تنتشر إشاعة  قلت ألدي أال يتوقف عند هدفه النهائي     
 ذلك . 

قد  حلاح أبن هتاجم كل اجليوش مهما يكن تعبها أو خسارهتا . ألنين واثق من أنه وطالبت يف إاتصلت برباديل تليفونياً      
 دخال اهلجوم الروسي يف احلساب . جاء وقت الضربة احلامسة بعد إ

 كانون الثاين .   23الصحيفة ، 

ن القيادة العامة العليا للقوات احلليفة قد أمرت بنقل فرقة ناها ، أ� وبراديل ، فإابلرغم من التحذيرات اجلدية اليت وجه     
 ال تكون قيادتنا العليا على معرفة ابحلرب .  أكره ما يكون هو أإىل جمموعة اجليوش السادسة . احلقيقة أنّ  35املشاة 

 خراجهم منه ..تبدو فاشلة . أرجو أال يرسلوين إلكوملار عملية القضاء على جيب       
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فرقة ،  12فشلت خطتنا فسيكون عليه أن ينزل ملونيت عن عدد من الفرق ، رمبا  إذاذكرت براديل ابخلطط القادمة . ف     
كما هي العادة . جيب أن   ال يفعل شيئاً ف موقف الدفاع حبيث يسمح ملونيت أوكل ما سيبقى من اجليشني األول والثالث سيق

 للحفاظ على هيبة اجليش األمريكي .  أيضاً تنجح هجماتنا لتجنب هذا األمر و 

خطة براديل يف اهلجوم جيدة وأعتقد أ�ا جيب أن تنجح ، أنه حياول يف الوقت نفسه أن جير مونيت إىل أخذ جبهة اجليش      
ضافية إىل ديفرز لتطهري جيب كوملار ، ومن مث نضع كل جمموعة فرق إه حبيث نستطيع أن نرسل أربع على عاتق التاسع مؤقتاً 

 اجليوش السادسة يف موقف دفاعي . 

 كانون الثاين .   24الصحيفة ، 

ز لتناول طعام الغداء . مث انعقد مؤمتر شهده براديل . وبعد أن سوينا تفصيالت اهلجوم الذي جيب أن يقوم وصل هودج     
ردد جرس التليفون وقال اجلنرال االنكليزي هوايتلي ، القائد املساعد لرئيس املكتب الثالث للقيادة به هودجز يوم األحد ، ت

العامة العليا للقوات احلليفة للجنرال براديل ، أنه تقرر سحب فرق أخرى من عنده ملساعدة ديفرز . لكن براديل يف هذه املرة 
 قد تصرف بقوة . 

كان يتابع احلوار التليفوين . قال قائد جمموعة اجليوش الثانية عشرة : " أريد   نقلها غي الذي ي صورة هلذا التصرفوفيما يل     
من عملية تنفيذ خلطة تكتيكية . إن  من حترك بسيط لفيلق أو لعدد من الفرق ، أو كثرياً أن تدركوا أبن ما جيري هنا هو أكثر  

كان هذا ما   إذايني ، واجليش األمريكي وقادهتم املسؤولني عنهم . فالطيبة للجنود األمريك القضية هي قضية السمعة واإلرادة
يف وسعكم بقدر ما يتعلق األمر يب أن أتخذوا كل هذه الفرق أو هذه الفيالق التابعة جملموعة اجليوش   نّ فإ إذاليه ، و تسعون إ

أن تفعلوه ، أما أولئك الذين ترتكو�م منا فال يبقى هلم غري اجللوس على مؤخرهتم  الثانية عشره ، وأن تفعلوا هبا ما جتدون حسناً 
ما يغضبين  نين أحرص على أن تتفهموا �ائياً نون أبنين غاضب ، ومع ذلك فإ تؤمحىت يتجمدوا من الصقيع . أحس أنكم ال

 ويثريين من هذا األمر ". 

اجلنرال ابتون يقول بصوت كان  وأخذوا يصفقون ، وصرخ ذكر غي أن كل الضباط املوجودين يف القاعة قد �ضوا عملياً      
 يطان وأننا سنستقيل حنن الثالثة وسأقود موكب االستقالة "." قل هلم أن يذهبوا إىل الش:جيب أن يسمع عرب التليفون 

  



 كانون الثاين .   24الصحيفة ، 

 ز على االنطالق يوم األحد . أرجو أن أسبقه بيوم واحد. يعزم هودج     

أننا نلعب لعبة العدو ن التوجه يف مغامرة حنو كوملار كما تلح علينا القيادة العليا العامة للقوات احلليفة أن نفعل ، يعين إ     
وذلك بنقل قواته من قطاع أساسي إىل منطقة ليست هلا غري أمهية ضئيلة . وز�دة على ذلك ، يكونون قد جددوا هذا اخلطأ 

 دانة التاريخ هلم. نجوا من إجديرين ابرتكاب مثل هذا اخلطأ يف احلكم  يف وسعهم أن ي للمرة الثالثة ، وأ� ال أرى أن أ�ساً 

األملان ينسحبون حىت �ر الرين  أبنّ  منا أ� وهودجز وبراديل على تنفيذ هجومنا حىت ولو أ�كنا. وأ� مقتنع شخصياً صمّ      
 ن التصرف بغري هذه الطريقة يف الوقت احلاضر هو يف عند الرين . إتقدمنا إىل األمام فسنكون سريعاً  إذافيما يظهر ، وأننا 

 جرامي. رأيي عمل إ

 كانون الثاين.   26الصحيفة ، 

 ثلج غزير وبرد شديد.      

نه ضابط جيد ، لكنه يفتقد  االنفعال الواعي يف �مور .. اتصلت به لتوديعه . إسيلتحق براديل اليوم مبركز قيادته اجلديد      
 وهو أمر حمزن. 

 كانون الثاين .   27الصحيفة ، 

 ممتلىء ابحلماسة للهجوم ويريد أن ينطلق فيه.  وأدي، ميدلتون يف أحسن أحواله وهو حيرتق محاسة للهجوم     

  :1945كانون الثاين   28بياتريس ،  رسالة إىل

 ذ ليس عند قائد اجليش يف الغالب شيء كثري يفعله مهما كان الظن فيه..  يف كل يوم ، إكتبت تقريباً 

، عندى " لفحة " جداً التحرك يف سيارة جيب ال يدىفء وال سيما حني تبلغ احلرارة درجة الصفر، ومع ذلك فأ� متدثر      
حافظت على رقبيت دافئة ، كما أنين أغطي ساقي مبعطف قد وضعت له نصف  إذا كبرياً   من الصوف حتدث فيما أجد فرقاً 

 غالس. بطانة وأبواب عربيت يف جانبيها من البلكسي 
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 جداً ين أظن أن األملان يف وضع سيء ج يسقط بغزارة شديدة ، ومع ذلك فإوالثل جديداً  بدأ� صباح هذا اليوم هجوماً      
 علينا أن نرفع خط سيغفريد من  أجل أن نبدأ .  وعلينا أن نبقر صفوفهم . لكن املؤسف أنّ 

ملان منه واستعيدت اجلبهة كما كانت من قبل . ويف وسع اجلميع يف هذا التاريخ كان قد قضي على النتوء : لقد طرد األ     
 �ا شق خط سيغفريد والتقدم حنو الراين . دت من قبل : إأن يستأنفوا املهمة اليت حدّ  اآلن

 :1945كانون الثاين   31بياتريس ، رسالة إىل      

شعرت به حني  الذيأمس جتولت بسيارة اجليب ملدة مثاين ساعات يف جو بلغت فيه احلرارة درجة الصفر. وقد كان الربد      
العودة من الشدة حبيث أنين جلست يف محام ساخن وعرضت نفسي ملصباح من األشعة حتت احلمراء ملدة عشرين دقيقة .  

 ما عيناي فكانتا حممرتني من الثلج . . أ داً جكان املصباح على بعد أربعة أمتار لكنه قوي 

، ضت وذهبت ألوقظ الكولونيل أودوم، ويب أمل شديد وعيناي تذرفان الدموع بغزارة . � 11،45استيقظت عند الساعة      
 للنوم .  مسحوقاً عطاين دة ساعتني ، وحقنين ابملورفني وأطبييب اخلاص . وضع يل كمادة ابردة مل –الطبيب الذي يعيش معنا 

 دائماً نين ككلب صغري يدس أنفه وداء وقد أصبحت عيناي صاحلتني . إلزمت السرير حىت الظهر يف حجرة مظلمة س     
 حيث ال جيب أن يفعل . 

 أن يتحرك يف اليوم الرابع .  ليوم السادس ، لكن ابتون قال له أدي يريد أن يهاجم يف ا     

جيب أن يستعد فيه وأنين ال أضع أي قيمة لعاملي الزمان واملكان . فأردفت  الذيالوقت  نين مل أمنحه أبداً " قال يل  أ     
 عند �ر السني ".  اآلنله : لو أنين أعطيت كل قائد فيلق من الوقت ما يطلبه ، لكنا ما نزال  قائالً 

من قبل جمموعة اجليوش الثانية عشرة وصدر األمر إىل ابتون ابلتوقف عن كل  يل جرى اتصال تليفوينوبعد ذلك بقل     
 نه سيتلقى أوامر فيما بعد . تحام يف الوقت احلاضر . وقيل له  أال

ليت يرتك واحدة من األحوال ا أيضاً دي أن يوقف استعداداته ، � للجحيم واللعنة .. هذه أقول أل " هكذا وجب علي أن     
مل يربح معركة  أن يثري احلماسة عند مونيت ، الذيحظ له يف النجاح غري  فيها هجوم يتحرك لالنطالق للقيام هبجوم آخر ال

 رحبتها من أجله ".  لمني . أما معركة ماريت فأ� الذيمنذ غادر أفريقيا اليت مل يكن قد ربح فيها غري معركة الع أبداً 



عدد من خيلى منها بسبب  من املشاة هي أسوأ ما يف اجليش ألنّ  94قال هلارى مالوين ، وهو نصف غاضب ، أن فرقته      
". خسارة خارجة املعركةسيصبح " مل تنتظم األمور فإن مالوين نفسه هو الذي إذااألمراض أكثر مما خيلى منها بسبب اجلراح . ف

 . بطريقة قاصدة  جداً  لقد كنت قاسياً 

 فقد هَنأ أيضاً مث  توجه إىل ضباط الفيالق واىل ممثل كل سرية من الفرقة اليت يتناول معها موضوعات الساعة العادية . و      
قد فقدت من األسرى أكثر من أي وحدة توليت  94الرجال على ما فعلوه ، لكنين أعلنت هلم بكل صراحة أبن فرقة املشاة 

لها ، وأن عليهم أن يزيلوا هذا العار . ومن مث ربت على كتف اجلنرال مالوين ، ويف ظين أن قيادهتا خالل حيايت العسكرية ك
 هلذا التكنيك يف العمل األثر املرغوب فيه " . 

ملصلحة اجليش التاسع  95وجاءت مكاملة تليفونية من قبل براديل لتؤكد أسوأ املخاوف عند ابتون . لقد فقد فرقة املشاة      
من املدفعية . وقد كان ذلك نتيجة قرار سياسي . كان ايز�اور قد لقي مارشال يف مرسيليا وهو يف  تائب أو ستاً ورمبا مخس ك

 طريقه إىل مؤمتر �لطا وقد نقل إليه هذا األخري أوامر رؤساء هيئة األركان املشرتكة وتوجيهاهتم . 

 . شباط 4الصحيفة ، 

راديل ، هودجز ، مسبسون ، وأ� حماداثت مع بضعة ضباط من األركان ، حول ما بعد طعام الغداء عقد� حنن األربعة ب     
قبل قادة هيئة األركان ، ذكر براديل أن اجلنرال ايز�اور قد لقي مارشال الذي أمره من  عظيماً  ميكن أن يكون خطأ مدهشاً 

 أبن يهاجم مع جمموعة اجليوش الواحدة والعشرين واجليش التاسع جمتمعني بقيادة املاريشال مونتغمري .  املشرتكة 

بقيت دون  ابلرغبة يف استخدام الفرق  الربيطانية األربعة  عشرة اليت وكان براديل يرى أن هذا القرار ميكن أن يفسر جزئياً      
 ن متتابعني . حىت ذلك الوقت شهري قتال يف مشال  البلجيك

عند حدوث  والغرض من هذا اهلجوم هو احلصول أبسرع ما ميكن على قطعة عريضة من الراين حبيث ميكن الدخول سريعاً      
 ائي . ا�يار م

من هجوم  كثرياً للوصول إىل الراين أكثر   يف  نفسي انطباع ، وأظن أن هودجز متفق معي ، أبن هلجومنا اخلاص فرصاً      
منا ال ميلك أي فكرة عالية عن القمة اهلجومية  ، وز�دة على ذلك فإن أيـاً شباط 10كون يف وسعه أن ينطلق قبل جديد لن ي

 للقوات الربيطانية . 
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ن اهلجوم العام يف األردين سيرتك مث يلقى ابلوزن الكامل شرح ايز�اور الوضع فيما بعد ، فإوعلى ذلك ، وكما كان سي     
 هد يستهدف  الوصول إىل الراين عند سافلته من دوسلد ورف . للقوات احلليفة يف ج

ر " سيؤذن للجيشني األول والثالث مبتابعة هجومهما الراهن حىت العاشر من اجلاري وبعد ، شرط أن تكون اخلسائ     
يوش به ثالثة جننا ال منلك ما يكفي من الذخائر وقوات االستبدال لتغذية هجوم تقوم والذخائر املستهلكة معتدلة .. إ

 . أمريكية

 أن تتحول إىل الدفاع .  " جمموعة اجليوش السادسة جيب     

أن كل فرقة جيب أن  ي�اء احلرب . يف رأيريكيني ، هو طريقة كريهة بلهاء إلأن هذا كله ابلنسبة لألم " إنين أجد شخصياً      
 فها أبدا. يقا االملان لن يوفقوا إىل إنّ نفذت هذه اخلطة فإ إذاهتاجم ، ف

 اً وأصبنا ابلوجوم .. وذكر فيما بعد أن القيادة العامة العليا للقوات احلليفة تريد أن تضع فرق مجيعاً يدينا " لقد أسقط يف أ     
 أن سرق احلصان ".  دغالق ابب االسطبل بعأشبه ما يكون بتمشيط الزرافة أو إمن ؟ يبدو يل هذا  دض –يف االحتياط 

 حدامها له ، والثانية لشقيق زوجته فريدريك آير. صى على بندقييت صيد ، إولكي يشيع الفرح يف نفسه ، أو      

شباط قادة فيالقه الثالثة ليشرح هلم أن على اجليش الثالث أن يتابع هجومه ليمنع األملان من نقل قوات  3مجع ابتون يف     
 عسكرية أمام مونتغمري . 

 ط . شبا 8الصحيفة ، 

ل. حاولت خطيت يف  اهلجوم تقوم على فرضية أن األملان ال ميلكون القوة على الرد. ويف ظين أن هذا هو واقع احلا     
ضافية للفيلق العشرين من أجل أن يسمح يل بتطهري املثلث موزيل سار، وكما  هي العادة لقي احلصول على فرقة مدرعة إ

 طليب االستبعاد والرفض. 

احلرب مع وضع جمموعة اجليوش السادسة واجليش الثالث يف موضع الدفاع هو اجلنون املطبق من  إ�اءى أن كان ير       
مونيت يوش الواحدة والعشرين ذلك ألن "من هجوم جمموعة اجل كثرياً   نه مل يكن ينتظر شيئاً هيت النظر السياسية والعسكرية . إوج

 ال يلبث أن يتعثر فيها ويتخبط ".  جداً دفاعية أملانية منظمة  حصو�ً من البطء والرتدد حبيث أنه سيجد أمامه 



 شيئاً مع الفيلق الثاين عشر فقد قرر أال يقول له  جديداً  علم أنه قد بدأ هجوماً  إذاوعندما أدرك ابتون أن براديل سيوقفه      
 أبدا. 

نقلت فرقته إىل اجليش السابع ، قد طلبا من ابتون  الذي نقلت فرقته إىل اجليش األول . ولوكلري ، الذيكان فان فليت ،       
 العودة إىل اجليش الثالث . " متلق أو اعجاب ؟ .. ". 

 شباط  5الصحيفة ، 

 جداً يقافه . ولذلك فقد أزعجين يف سرية اتمة حبيث ال يصدر أمر إبحاولت أن أحتفظ بنبأ اهلجوم الوشيك على بيتبورغ      
 يك .. اعتقد أن هذه الدعوة هي فقطكان يف وسعي أن ألتقيه يف ابستونيا مع آ  إذاأن براديل اتصل يب تليفونيا ليسألين عما 

ن هناك أوامر أخرى . ويف كل حال فإ من املمكن أن تكون بسبب رغبته يف تصوير نفسه يف تلك املدينة التارخيية ، كما أنّ 
 لساعة الواحدة من اليوم السابع. عند ا على أدي أن يتحرك منطلقاً 

مل يلمح أيز�اور يف ابستونيا أي املاح إىل تدخل ابتون العسكري ، ومل يشر أبدا إىل هذا االنتصار الكبري الذي سجله      
 اجليش الثالث . 

، يف عالقايت معه ، مل يذكر أي عمل أجنزته أو أجنزه أي ضابط آخر ، بعبارات فيها مديح واطراء .  اآلن" على أنه حىت      
ميلك جنومه  اآلنتقد أنه تصرف مقصود بل هو أقرب إىل االمهال وهذه على أي حال طريقة اتفهة يف القيادة . انه وأ� ال أع
 ".  جداً وهي شارات مجيلة  –اخلمسة 

مت تصويرهم على كومة من األنقاض جرى اختيارها بعناية اتمة ، مث ارتدوا إىل القيادة العامة للجيش األول . جتنب ابتون       
 كالم عن اهلجوم الوشيك للفيلق الثاين عشر .   كل

يكون هذا الفيلق هو فيلق ميدلتون. من فيالقه ، فهو يتمىن أال  كان من الواجب أن يفقد واحداً   إذاصرح أيز�اور قائال :      
أنه ال جيد أي مربر ملنع رجل من االحتفاظ أبولئك الذين يثق هبم . مث  أضاف أن االحتفاظ ابجلنرال ديفرز  قال له ايز�اور 

 نه يشاركه وجهة نظره حول هذا األخري . شديد احلذر منه . فقال ابتون له أألنه  ادته هو كابوس حقيقي ابلنسبه إليهحتت قي
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حصل  إذادس من شباط دون أي مربر أو تفسري ، فاكتشف ابتون فجأة أنه استيقظ يف الساعة الثالثة من صباح السا     
يف وسعه أن يطلق فرقتني مدرعتني ورمبا  فإنّ ،  على عملية الفصل يف قطاع الفيلق الثامن أو الفيلق الثاين عشر ، أو كليهما معاً 

 جناز كبري سريع.  لتحقيق إثالاثً 

حدث يف فرتة الدخول إىل بريتاين . أن تكون أفكار كهذه مثرة اهلام أو أرق فهو  كما  " كل هذا جرى يل وصدر عين متاماً      
خون أن أمر ال أدريه ، لكن كل األفكار التكتيكية اليت حصلت عليها قد خرجت من رأسي خروج مينرفا ال كما قد يريد املؤر 

 على الورق.  يوعزوا به للناس فيزعمون أ�ا حصيلة دراسات جادة ، نشيطة

 فإنّ لن يبقى لنا شيء " من الناحية العملية للوقوف يف خط دفاعي ، ومع ذلك ،  هفإنّ أطلقنا هذه الفرق الثالث  إذا"      
أطلقنا هذه الفرق . وعلى كل حال  إذاهو أنه لن يكون هناك خط دفاعي حنتاج للوقوف عنده فيما  جيداً وزن وز�  الذيرأيي 

 ين ساواجه مسؤولية كل املخاطر اليت قد ترتتب على ذلك . وسيكون هللا يف عوين ". فإنّ 

 قال ابتون فيما بعد : هنا ولدت معركة ابالتينا .      

ومل تتحسن األشياء يف الثامن شباط ،  7جنازات اليت حققها الفيلق الثاين عشر يف مل يكن ابتون وأدي راضيني عن اإل     
رسال الفرقة احملمولة كان يف وسعه أن يؤخر إ  إذاليسأله عما  بسبب الطقس ) ، اتصل ابتون برباديل تليفونياً  ، ( ال سيمامنه
وذلته أمام رؤسائه األعلني . وسأتدبر أمري  يدين يف جناحه لغياب عموده الفقرينه  جيد عنده أي عون .إ، " لكنه مل 17

� أكافح ضد  عيد وخبفة . أما فيما يتعلق يب فأد كان علي أن أمسه من ب، فق ، حىت يف صقلية دائماً دونه كما فعلت ذلك 
 كل األوامر اليت ال تسرين ، مما يسيء إىل شعبييت ال إىل جناحايت ". 

غرقوا األرض أمام اجليش التاسع ومجدوا مسبسون قبل أن يتحرك . . دمر األملان سدود الروهر ، فأ جداً بقي الطقس كريها      
براديل أن يكون يف وسع اجليشني األول والثالث أن يهامجا لالستيالء على كولونيا وكوبالنس . قال لباتون أن يعطي وهنا أمل 

 أركان فيلق للجيش األول . 

أرسل ابتون أركان الفيلق الثالث ألن ميليكن ، كما كان يقول ، رغم " أنه قام بعمل جيد يف ابستونيا ، فهو مع ذلك هاو     
 ( منذ ويست بوينت ).  نين ال أحبه ومل أحبه ومل أحبه أبداً جانب قادة الفيالق اآلخرين . إىل إ



وز�دة على ذلك أفضل أن تكون يل ثالثة فيالق كبرية على أن تكون يل منها أربعة صغرية ، أرجو أن نعود إىل خطتنا      
 القدمية ونتابع اهلجوم ". 

 شباط .  11الصحيفة ، 

عند الفيلق الثامن حيث كل الطرق يف حال تفتت ابملعىن احلر يف الكلمة . قلت مليدلتون أن �خذ  جداً حرج املوقف      
درعة قامته الفرقة املأ الذيخباصة رأس اجلسر  –رجال الدابابت وأن يستخدمهم عند الضرورة ، كمشاة ، شرط أال يرتك 

على  يف االستيالء على موقع معني مث أجدين مرغماً  أفقد رجاالً  نه من غري احملتمل عندي أنالسادسة على �ر الَسور . إ
 التنازل عنه . 

 شباط.  12الصحيفة ، 

 كل من ال يقاتل يف هذه الفرتة منهمك ابلعمل يف الطرق .       

ع النو كل األذو�ت اليت هي من هذا رغب يف ذلك ، لكن ملا كانت   إذاأذنت للفيلق الثاين عشر أن يوقف هجومه      
 ، فقد اتبع هجومه وحقق جناحات جيدة . معاكساً  حتدث يف أدي أثراً 

 :1945شباط  13الة إىل بياتريس ، رس

ن جمموعة اجليوش الوحيدة اليت أريد أن أتوىل قيادهتا هي يف الصني ودون حلفاء . األشياء هنا تدفع يف اجتاهات خمتلفة  إ     
 تقدمنا يف بطء شديد.  إذاالريح كما كثرية عند أقل انقالب مفاجىء يف اجتاه 

 . اتماً  ن ذوابن اجلليد وكثافة حركة املرور اهلائلة قد دمرا شبكة الطرق البلجيكية تدمرياً إ     

 شباط.  13الصحيفة ، 

 اجتزت �ر السَور ، ودخلت أملانيا ودرجت على امتداد الضفة الشرقية .. ظهر الرجال مندهشني عندما رأوين .      

 ..  ذلك األثر الذي حيدثه يف اجليشصابة ، واألمر يستحق هذا العناء يدخل يف قليلة للتعرض إلاحلق يقال أن هناك فرصاً      

 ول عند الراين . على أن أكون األ ما أزال قادراً      
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  :1945شباط  14سالة إىل بياتريس ، ر 

 نّ  ، إحقاً  رائعاً  شيئاً يف بعض األوقات أحس أين مريض ألين قوايت مل تقاتل بطريقة أفضل ، وها هم أوالء حيققون يل      
 هبومريوس .  جديراً  عسكر�ً  جنازاً اقتحام ممرات السَور واألور كان إ

ميتد خط سيغفريد على طول النهر مع مئات من احلصون الصغرية وشبكات من األسالك الشائكة املتفرقة . منساب مياه      
 كيلو مرت ، ومع ذلك فقد مت اجتيازها .   20و  15النهر مرتفع وهو جيري بسرعة ترتاوح بني 

اجز نا جسور� حتت نريان العدو ، وحىت حني اجتزت احللكن ليس كل الرجال . وبني قارابً  136يف يوم من األ�م فقد�      
 ستار من الدخان . النهري كان جيب أن خنفيها أب

ذهبت إىل أقرب مما كنت أريد ، لكن مل حيدث شيء وكان اجلنود كلهم فرحني سعداء برؤيتهم يل . لو كان عندي فقط      
فرقة أخرى ، لوسعين أن أقوم بعملية اخرتاق ، لكن كل األدمغة كان يالزمها ويالحقها هجوم غيب آخر مل ينجح ولن ينجح 

 نتغمري ). ل ( مو  ، وخباصة حتت قيادة السري ب.أبداً 

 شباط .  14الصحيفة ، 

، اجلاري 17ن ابستئناف اهلجوم قبل الفيلقني الثامن والثاين عشر لن يكو� جديري قررت ز�رة هيوجز يف ابريس ذلك ألنّ      
 قررت العودة فيه .  الذياليوم 

يف فندق  القطار وحجز لنا هيوجز حجرةأخذ� .  1942تشرين األول  24جازة لنا منذ ذهبت مع كودمان يف أول إ     
 جورج اخلامس . 

 يقاعاً ، لكن القتال قد اختذ مرة أخرى إ كانت معركة النتوء قد انتهت مع كل ما كانت حتمله من املآسي وتثبيط اهلمم      
 الراين قد أصبح اآلن على مرأى من األبصار.  فإنّ . وعلى كل حال  جداً بطيئا ومسة قاسية 

 

 



 سابــعالباب ال

 

 أملــانيا

 
 أن يصمدوا ملدة طويلـــة . أيضاً أ� ال أرى كيف يستطيعون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



361 
 

 والثالثون الثاينالفصل 

 معركة ابالتينـــا

............................................. 

وجد ايفريت هيوجز اجلنرال ابتون يف صحة جيدة ، وأقل عصبية إىل حد بعيد . كان قد انقطع عن التدخني ، وانطلق      
 يقص حكا�ت جيدة حلوة ، واحتفظ بروح الفكاهة عنده . اجلميع الحظوا هذه الظاهرة حيث ذهب . 

 ، وقد قال له :  جداً  د بيدل مسث فصيحاً يف فرساي ، حيث القيادة العامة العليا للقوات احلليفة ، وج     

من  أفرتض أنك على غري علم ابالسرتاتيجية الكبرية ، لكن هل تقول يل كم فرقة حتتاج إليها الستئناف هجومك انطالقاً 
 سارلوترن وسارغومني ؟ 

 : يف وسعي أن أهاجم خبمس فرق ".  " أجبت قائالً      

 ".لك اثنتا عشر فرقة جيب أن تكون  " قال يل : أرى أنه     

 ". مستواه  تقييم نين مل أحاول أبداً " إ     

 ن مستخدمة من قبل رؤساء اجلمهورية. منطقة حمجوزة مللوك فرنسا وهي اآلاصطحبه مسث للصيد يف 

بعد أن أصبت بتسمم غذائي ،  من الدراج ، وثالثة أرانب برية ، مث رجعت مرغماً  قتلت ثالثة من ذكور البط ، وطرياً      
 لكنين اليوم يف صحة جيدة . 

مل يعره أي اهتمام، وكما هي العادة  " ذهبنا إىل ملهى " الغويل " حيث عرض مشهد كامل العري ، إىل درجة أن أحداً      
. اح اخللفي مع مدير املسرح وزوجتهقصورة خاصة وشربنا الشمبانيا يف اجلنعطينا مند وصويل شيء من اهلرج واملرج . أحدث ع

إىل ابريس فستكون على الرحب والسعة يف الغويل برجري . يف  ن عدت يوماً ذه األخرية : " عزيزي اجلنرال ، إوقالت يل ه
 ". فيه  لالسرتاحةأقل صالحاً  وسعك أن تسرتيح فيه ابستمرار . " والواقع أين ال أعرف مكا�ً 

 مث عاد إىل احلرب .      



 شباط.  19الصحيفة ، 

، أما ابلنسبة يل وأ� أاتبع  شيئاً كتبت إىل براديل ألقول له أبن مجلة القوات األمريكية ، ابستثناء اجليش الثالث ، ال تفعل       
. لقد   مل تكن ثالاثً  إذامما فعلت مع بضع فرق أخرى من أجل ذلك أطلب منه فرقة أو فرقتني  كثرياً ين أفعل أفضل  فإنّ اهلجوم ، 

.  شيئاً دون أن نفعل  عن سبب بقائنا طويالً  لتوضع يف امللفات ، ذلك ألن التاريخ سيلومنا متسائالً  كتبت هذه الرسالة قليالً 
ون أن خيصص يل منها أي صيد ، كما حيدث بصورة عامة يضاف إىل ما سبق ، أنه قد كفاين أن أرى أفكاري مستثمرة د

 .  حني أطرحها شفهياً 

 فادة منها. مل يكن ذلك الستخدامها واإل إذا كنت أدرك ملاذا منلك فرقاً   إذا ألكن ملعو�ً      

 .1945شباط  23مؤمتر صحفي ، اللكسمبورغ ، 

كل ما حنتاج إليه ، هو جمرد هراوات   هذه احلرب هي األخرية وأنّ ول وتدعي أن ن : هناك مجاهري من الناس تقف لتقابتو      
، هو أن  ن الشيء الوحيد الذي يفعل حني ينظر اليك شزراً ني عن وفاة ماليني من البشر ... إفقط . هؤال سيكونون مسؤول

 تضربه بقوة ...

الف الثالثة من األميال لن تكون بعد عشرين اآل هذه ها هم يقولون أبننا حمميون بثالثة اآلف ميل من البحر احمليط، لكنّ     
 . جداً �ا قضية جدية كثريون من الناس ال يدركون هذا اخلطر العظيم  أكثر من تدخني سيجارة . إعاماً 

 احلروب ال يرحبها غري الرجال الذين يعملون ...

ن لألسلحة أمهية أكثر من معرفتنا حبرفتنا كجنود ن اجليش الثالث يقدر جهودكم .. حنن منيل إىل التفكري أبأيها السادة ، إ     
.. جيب  أن تكون لنا مهارة كبرية للعناية أبنفسنا ، وأن نعيش يف ظروف سيئة وفوق هذا كله أن نعرف كيف نعمل مع 

 اآلخرين من الرجال . 

 سؤال : هل ما يزال األملان حيفرون خنادق مضادة للدابابت ؟      

يريدون أن خيصصوا طاقتهم لشيء آخر لفعلوا دون ريب ما هو أفضل من ذلك ، لكنهم ما يزالون ابتون : لو كانوا      
 حيسنون صنعه ، هو ظلل من أوراق الشجر.  الذيحيفرون من هذه اخلنادق ، والشيء الوحيد 
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 سؤال : هل عندكم فكرة عن خط مقاومتهم القادم ؟     

ابتون : أرى أن من الواجب التقدم إىل األمام كلما كان يف وسعك أن خترتق ، من املؤكد أن كل مدينة وكل مفرق طريق      
 . وكل جسر سيجرى الدفاع عنه ، لكن هذا الدفاع لن يكون ابلغ اجلدية أبداً 

 سؤال : هل هناك حماولة لالستيالء على تريف ؟     

عند�. فال تكرروا  ابتون : فيما يتعلق هبذه احملاولة أعتقد أن عربة السفر قد فاتتنا . لقد دمرت واحدة من قوافل اجلسور     
علها أكثر صعوبة . عداد عملية املرور تشارك يف جللجيش الثالث . كل دقيقة ضائعة إلنه أول سوء طالع هذا من بعد، إ

 ين أرى أب�ا عملية قابلة للتحقيق ومل يكن ما حققناه من النجاح ابألمر  اليسري . فإنّ ومهما يكن األمر ، 

 شباط.  25الصحيفة ، 

 مجيعاً .� هذا األمر وقد سرّ وغايف . تلفن براديل يدعو نفسه.. من ميدلتون ، ووكر كالً   استقبلت على مائدة الغداء عندي     
 لفكرة استمرار اهلجوم ضد تريف.  وكذلك ويالند ليعرفوا ما جيب أن يقولوه انتصاراً  أعددت قادة الفيالق عندي

ة عن قاد قد صدر أبن لنا فرصتنا الكبرية ألخذ هذه املدينة ، وأن االمتناع عن ذلك جملرد أن أمراً  لفت نظرهم شخصياً      
هم ، أي القادة ، يقيمون على بعد ستة آالف ومخسمائة كيلو مرت من هنا ويلحون جرامي . و هيئة األركان املشرتكة هو عمل إ

 على االحتفاظ بعدد من الفرق فيما يسمونه " احتياطي " .

شباط، شرط أن �ذن لنا آيك  27أن يف وسعنا االستمرار يف اهلجوم حىت مساء  تناقشنا بقسوة وقال براديل أخرياً      
 ابلقيادة العليا العامة للقوات احلليفة .  طية ملحقةن غري متهيئة للقتال ابعتبارها قوة احتيا، وهي اآل 90ستدعاء فرقة املشاة اب

جنرال مظفر مرغم على تقدمي مطالعة دفاعية من أجل االستمرار يف ربح  رؤي يف اتريخ احلروب إذانين أتساءل عما إ     
 احلرب.

 

  



 :1945شباط  25الة إىل بياتريس ، رس

أمتىن أن يتوقف كل هؤالء البلهاء يف جملس الشيوخ عن حماولة احلصول على أمر برتفيعي. فأ� أخاف أن يظن مارشال      
جنومنا  مجيعاً عفاءه . ستكون لنا م أن يرفعوا عمر براديل أوال أو إن عليهغري ذلك . إوالواقع هو  –أبنين وراء هذه املناورة 

 إىل أن أكون كاآلخرين.  األربعة يوما من األ�م ، وأ� مل أسع أبداً 

 للنزهة .  أتوقف هنا ألخرج طلباً      

 :1945ة إىل بياتريس ، واحد آذار رسال

ن ووكر �جح ون يل فرصة االستيالء على تريف. إ... جيب أن أتسول ، وأكذب ، وأسرق لتك أيضاً لقد سخرت هبم      
 فعال مهما يكن من ضخامته. 

 وأخريا هنأين براديل .      

قتل يف كريسي . وأمري بالد  الذيودوق لوكسمبورغ  كنت أمس يف ساربورغ . لقد كانت هذه املدينة وطن ملك بوهيمياً       
 زينة رأسه. الغال حيمل 

، لى الالئحة أمساء براديل ، ديفرزأربعة جنوم . كانت ع –أذاع الراديو نبأ ترفيع تسعة من الضباط إىل رتبة اجلنرالية الكاملة      
 من ديفرز وكالرك .  يهىنء براديل وأرسل برقية إىل كلّ  وكالرك ، والثالثة قادة جمموعات من اجليوش . اتصل ابتون تليفونياً 

دالية كبرية من الربونز وأن األمري فيليكس يف لوكسمبورغ قد علق يأن حمافظ مدينة متز قد أعطاه م كتب إىل بياتريس يقول      
من أن ترفيعات أخرى  ثقاً حيمل وسام جوقة الشرق وكان وا كبرياً   له صليب احلرب ، أما الفرنسيون فقد جعلوا منه ضابطاً 

 عتقد أنين سأرفض ".هودجز ) وأ� على الئحة واحدة . أستتبع . " أرجو أال نوضع حنن االثنني كورتين ( 

كان يتوجه ابلطائرة إىل القيادة العامة لرباديل على اهلبوط يف  اللوكسمبورغ حيث   الذيآذار ، أرغم ايز�اور  16يف      
 منها إىل تريف .  استقبله ابتون ، ورافقه

 . صرح ي مما مل أعرفه منه قبل ذلك أبداً ب أيز�اور أمام اجلميع عن عظيم إعجابه يب وإطرائعر ويف صباح اليوم التايل أ     
نه عظمتنا وأخرين رجال اجليش الثالث كنا من املقاتلني الذين ضرستهم التجارب حبيث ال نستطيع أن نقدر يقول أننا حنن اآل
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طراء ته على هذه الصورة من الرغبة يف إأبنفسنا . مل يكن يف حيا وعجباً  دارت رؤوسنا غروراً  إذاما يربر سلوكنا فيما  سيكون لنا
جنرال سعيد وأن �بليون كان يفضل حسن  أيضاً وحسب بل و  كبرياً   أنين لست جنراالً  أيضاً اآلخرين ومدحهم . وأعلن يقول 

 الطالع على العظمة ". 

 . 1945آذار  17مؤمتر صحفي يف اللوكسمبورغ ، 

أن أقاتل دون  دائماً حاول دد من سقط من قتالهم . أما أ� فأرماة البحار ينطلقون يف املدينة ، وهم ميتحدون أنفسهم بع     
 للقتل .  أن أعرض جنودي

سري بواقع ألف أسري أ 230،000وأننا قد اعتقلنا  يوماً  230منذ  اجليش الثالث هو يف معركة مستمرة أنهل تعلمون      
رتنا األخرية بدعوى �م مل يدعو� ننشر صو وإ 230،000حيمل الرقم  الذيننا سنأخذ صورة للجندي األسري يف كل يوم . إ

 ظهار صورته . يف هذه املرة سنصور مؤخرته. أنه ال جيوز إذالل أسري احلرب إب

فاهلل يعلم أنه قد أصابين من ذلك ما يكفيين وسيكون يف  –إنين أطالب بقدر آخر من النشر والدعاية ، ال من أجلي أ�      
 ي . علي لكنين أطالب به من أجل ضباطي وجنود وسعي أن أقف عند ابب اجلنة : فال يلبث القديس بطرس أن يتعرف فوراً 

إن يف وسعكم أن تعطوا أرقام كل فرقة من فرق . أريد أن يعرف األملان أن عندي أربع فرق مدرعة مستعدة لإلنقضاض      
ليس لكم أن  ستنطلق صباح الغد طبعاً  ة عشرة ، أما الفرقة الثانية عشرة، والثاني الرابعة ، العاشرة ، احلادية عشرةعليهم ، 

 تعرفوا  إىل أين ؟ 

 ال تقولوا إن رماة البحارة يعتزون خبسائرهم . إن ما كنت أقوله هو من أجل حتديد وجهة نظري . 

 كان ابتون يف صحيفة مذكراته يعرب عن دهشته مرة أخرى ، من الصعوابت اليت يلقاها لإلطالق العمليات األخرية .       

واآلن إذا  أستويل على تريف أو أبلغ الراين ، أو أجتاز املوزيل عند اجلنوب الشرقي من كوبالنس .." كانوا ال يريدون  أن      
يقافنا من جديد . لقد جنحنا بفضل عناد� ومصابرتنا ومهاراتنا يف تطويع خططنا مع الظروف الطارئة .  مل نعرب الراين سيتم إ

 املوضوعة ".بينما اجليوش األخرى حتاول أن تكيف الظروف خلططها 

  



 . 1945آذار ،  21برقية من مارشال إىل إيز�اور 

أرجو أن تعرب لباتون عن أحر هتاين الشخصية وسأقدم هذه التهنئة بصورة رمسية أكثر فيما بعد أثناء التقدم األعظم حنو      
 ى الطريان . ديفرز ، ابتش ، هذا فيما سو  ،يف ذلك أمساء : براديل ، هودجز ، ابتون الراين ، مدخالً 

: عزيزي جورج .. إىل كل هذا أضيف كم عندي من األسباب لتهنئة نفسي على أنك كنت معي  وجاء من يده شخصياً      
 آيك .  دائماً خالل هذه احلرب . املخلص لك 

 آذار .  21الصحيفة 

، إ�ا يف احلقيقة إجناز اترخيي   جداً موزيل ، وقد جرت بصورة مالئمة  –انتهت العمليات يف البالتينا أي يف املثلث راين      
 كبري . 

حترك مجيل ، لكنين أرى أننا  ا عنأن العملية هذه سيكون هلا طابعها يف اتريخ احلروب ، فقد كشفنا هن حقاً أعتقد      
 حني جنتاز �ر الراين . سنتجاوزه ونكسف ضياء 

 وكان قد قال ألدي ابملرور عند أوبن هامي ، ومليدلتون ابملرور عند بوابرد أو ابلقرب من لورك .      

 آذار .  22الصحيفة ، 

األخرى من الضفة عن بذل كل اجلهود لتكون لنا على األقل كتيبة مشاة يف  منذ أن ساحلنا �ر الراين ، مل أتوقف أبداً      
األملان قد اعتادوا القيام ابستعدادات  دي القيام ابملهمة هذه الليلة . هناك فرص قوية للنجاح ذلك ألنّ النهر . سيحاول أ

 أبن احملاولة ممكنة من جانبنا .  �ار حبيث أ�م مل يتصورا أبداً الجتياز األ جداً جادة 

 الليل .  أما ميدلتون فسيعرب يف قطاعه يوم السبت أثناء     

 فرقة املشاة اخلامسة ستنطلق لعبور الراين عند الساعة العاشرة من املساء.      
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 آذار .  23الصحيفة ، 

جناز مالئمة لنا الراين . احلمد هلل على ذلك .. إن هذه الذروة يف اإل خر منرقة املشاة اخلامسة يف اجلانب اآلصبحت فأ     
 . بعد األ�م العشرة اليت قضيناها 

أن ديفرز غاضب بسبب من  أن اجليش الثالث قد هزم اجليش  ابتش نفسه أطنب يف املديح واإلطراء ، لكنه قال يل     
 السابع يف آخر حلظة. 

أن أفعله ، هو أن يكون لنا أكرب كمية من القوات املسلحة يف أعرض جبهة ممكنة من اجلانب   ما بقي عليّ نين مقتنع أبنّ إ     
 اآلخر وأن نستمر يف التقدم . 

على  وهو الذي ميلك سبع فرق أو مثانية عن استئناف هجومه قبل يومني ألسباب ال أعلمها كان اجليش األول عاجزاً      
 الضفة األخرى من الراين . 

ط من أجل قنزهلا علينا أ� واجليش الثالث . ليس فيت أء ابلعرفان هلل بسبب الرعاية اليت أحاطنا هبا والربكات الملي إنين     
 لنا.  اآلنيوفره  الذيمن أجل الوقت  أيضاً منحنا إ�ه ولكن  الذيالنجاح 

 :1945آذار  23الة إىل بياتريس ، رس

 .  حقاً إنين أكاد أطري من الفرح بسبب حسن طالعي. هذه العملية مدهشة      

 يف الليلة األخرية ويف أثناء عبور جرت فرقة كاملة إىل اجلانب اآلخر من الراين يف ضواحي أوبنهامي .      

مل يتحقق خالل عشرة  جو�ً  كان من املفروض يف جال ( ديفرز ) أن مير إىل مييننا جنويب وورمز ، لكنه كان ينتظر متهيداً       
 وهي يف السر بر . 15فنا القسم األكرب من فرقة البانزر أ�م متتابعة . عرب� دون أن ننتظره وقط

، ويف حال كاملة من الذعر. رأيت فوق قمة هضبة امرأة  أفواجاً  �م يتدفقون أفواجاً الالجئون ميثلون معضلة حقيقية . إ     
ضيب عجلة وحوله ثالثة إىل ق مستنداً  عجوزاً  تبكي جالسة إىل جانب عربة طفل قد ملئت بكل ما متلكه . مث رجالً  عجوزاً 

 أطفال يتشبثون بيديه . وامرأة تبكي مع مخسة أطفال وصفيحة من " التنك ". 



من األنقاض . لقد أرادوا هذا  ج . أكثر البيوت كانت أكواماً رى أي حياة حىت وال فرخ من الدجا مل يكن يف مئات من الق     
  ألنفسهم . لكن هؤالء الفالحني املساكني غري مسؤولني .

  :1945آذار ،  22إىل ولده جورج ،  رسالة

 خربتين فيه أن �بوليون قد عرب الراين ابلقرب من أوبنهامي . أ الذيكنت أجهل ، حىت اليوم       

هذا هو املكان الذي مير فيه الراين ألن الضفة اليسرى تشرف  أبنّ اطة ، وكنت ما أزال يف انكلرتا لقد علمت بكل بس     
وتسيطر على الضفة اليمىن وأ�ا موجودة على بعد كاف من هضاب فرانكفورت للحيلولة دون إطالق مباشر للنريان على 

 جسوري . وفوق كل هذا ، ألنه يوجد فيه مرفأ كبري لألطراف اليت ميكن أن توضع يف املاء دون أن ترى . 

 آذار .  24الصحيفة ، 

لتقط من بعد يف الضفة  وسطه ألبول يف �ر الراين ، وألقدت السيارة حىت النهر واجتزت جسر القوارب ، وتوقفت يف     
 املقابلة بعض األشياء التافهة .. كذكرى لغليوم الفاتح . 

املرء أبن أن يفكر  حقاً غور ، قرب الدار األسطورية للوريلي ، أليس مما يثري وحيرك العاطفة  –... عبور عند سان  غداً ...      
 عاشت فيه واحدة من بطالت امليثولوجيا اجلرمانية ...  الذيجنازه يف املكان نفسه مثل هذا العبور قد مت إ

 .أن يصمدوا ملدة طويلة ... أيضاً كيف يستطيعون   حقاً ... إنين ال أرى      
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 الفصل الثالث والثالثون

 اهلجوم األخيــــر

.................................................... 

عندما كان املتخصصون يف تتبع الرأي العام وتسجيل ميوله يستفتون أفراد اجلمهور حول أحب جنرال إليهم كان اجلواب      
الفريق البحري املكلف ابلعتاد  جنازاته الكبرية كما أنّ ىت جنود البحرية كانوا متأثرين إبال يتغري هو ابتون . ح الذيالثابت 

 الراين كان يعلن عن نفسه أنه يركب " سفينة الوال�ت املتحدة ، دم وأحشاء ". الطايف للجيش الثالث الجتياز �ر 

ال للجرأة "، هذا  -  حلسن الطالع جناحنا مدين أساساً  نّ سي وقد استقبله يف ز�رة له : " إقال ابتون للجنرال جريو الفرن     
 ". و وأظن أنه كان على حق يف رأيهما أجابين به جري 

 رسالة إىل بياتريس. 

يبدو يل أن احلرب قد انتهت . أعتقد أننا نستطيع أن نذهب إىل أي مكان حيلو لنا أن نذهب إليه ، مع العلم " أن      
 أسري آخرين.  8000كيلو مرت واعتقلنا   45العدو يقاوم بشراسة على جبهة اجليش الربيطاين الثاين ". لقد تقدمنا اليوم مسافة 

 نيسان.  3الصحيفة ، 

أشهدها  جداً من هنا كل الطرق يف حال ممتازة وكل األملان يعملون بقوة على تطهري مد�م . ما�نس هي أول مدينة كبرية      
 اتما ، أقول أن ثلثيها قد أصبحا خرائب ...  مدمرة تدمرياً 

 والتاسع .  أبمر صادر إلينا ابنتظار وصول اجليشني األول لقد أوقفنا عملياً      

  :1945نيسان  5سالة إىل بياتريس ، ر 

هذا على األقل ما يقوله مونيت نفسه  -مل نعد نواجه أي مقاومة تذكر ألن أهم القوات األملانية وأفضلها تقاتل ضد مونيت       
ىل أين يتجه بينما خطيت أ� أن إأين يذهب و  جيداً . وز�دة على ذلك ، حيدث من حوله دعاوة واسعة حبيث أ�م يعرفون 

 أخدعهم . 



وألسباب تتعلق مبطبخ السياسة ، أن  حقاً نه من املؤسف و�قشنا ما عسى سيحدث بعد ذلك . إوبراديل  اجلنرال أيز�اور    
 خيتار للنيابة عن الرؤساء أشخاص يبدو أنه ال يريد أن جيعل منهم رؤساء ال احلزب وحىت هللا نفسه . 

 نه من الصعوبة مبكان أن نتنبأ كيف سيحقق ترومان خالفته لروزفلت . إ     

  :1945نيسان  13لة إىل ماك كلوي ، رسا

 نه معسكر اعتقال املاين ...حيايت . إ رأيت أمس أبشع مشهد رأيته يف     

 رساهلم ألنين أظن أنه ليس هناك حجج أفضل ضد  الدعوة إىل األخوة . لقد أرسلنا إليه كل اجلنود الذين استطعنا إ     

  هلذا الغرض . قلت هلموملا كنت أشارك يف ما�نس يف حفل الفتتاح جسر ، طلب مين أن أقص الشريط وأعطيت مقصاً      
 وطلبت حربة بندقية ... أنين لست خياطاً 

 :1945نيسان  15ة إىل أيز�اور ، رسال

 ... أيضاً  ، ولكنه أشد سوءاً  مماثالً  يف مكان يقع  على بعد ستة أو سبعة كيلو مرتات مشايل ويسار معسكراً وجد�      

عداد صفحة أخرى هلذه الشهادة الضرورية على القسوة األملانية سلني الصحفيني ... وقد أوصيتهم إبأرسلت إليه املرا     
 البشعة . 

 لقد كان معسكر بوخنولد.      

 :1945نيسان  17لة إىل بياتريس ، رسا

 ذن لنا بتقدمي شيء يبدو أنه جيب أن يكون الفصل األخري ...وقد أ جداً جرت أمس مقابلة هامة      

يف تونس ،   أخذ أسرياً  الذيأنين أقرتب من �اية حيايت . حررت ( جون ووترز ) وهو قد خيطر يف ابيل بعض األوقات      
 كما  نذكر ، مث نقل إىل أملانيا " وجعلت األملان يعضون الرتاب ". ماذا بقي علي أن أفعل؟ 

 حدث شيء من ذلك ، تذكري أنين أحبك.  إذاحسن ..    
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، كما هي العادة ، مع هيوجز  رأى قادة فيالقة األربعة وشرح هلم اخلطط اجلديدة ، مث طار إىل ابريس ، حيث تكلم طويالً      
 حىت وقت متأخر . 

برتفيع ابتون إىل رتبة اجلنرالية  يف الساعة احلادية عشرة من املساء ، مسع يف الراديو أن الرئيس ترومان قد أصدر مرسوماً      
 املة ( أربعة جنوم ). الك

 نيسان .  18الصحيفة ، 

كامال ، لكنين كنت أفضل أن أكون بني أفراد الدفعة األوىل ، ذلك ألنين مل   أ� ، دون ريب ، مسرور من أن أكون جنراالً      
 إىل أن أمثل بني  املتنافسني الذين مل يصنفوا بصورة �ائية .  أطمح أبداً 

 شرحيتني األخريتني ذايت النجوم األربعة املوجودتني يف ابريس وكذلك على شارة ذات أربعة جنوم . عثر يل كودمان على ال     

أي  15نيسان ، كما أن هودجز قد حصل على مثل هذا الرتفيع إبتداء من  14ترفيعه �فذ املفعول إبتداء من  كان      
 بتأخري يوم واحد. 

من احلرب . والواقع أن  كثرياً نين متفق معك من أن السالم سيكون أصعب  إىل روبرت هـ . فليتشر يقول : " إكتب       
لدقيقة األخرية من هو أن أتلقى طعنة حامسة يف ا اآلناحلرب ابلنسبة إيل مل تكن صعبة ، لقد كانت مغامرة ممتعة .. واألفضل 

 ".  وأنتم عين تدافعون أو أراكم ميزق بعضكم بعضاً  مسعيت مزقاً  مجيعاً راكم متزقون ركة األخرية مث أذهب فوق سحابة ألاملع

 نيسان .  27الصحيفة ، 

يف النفس أن يشهد املرء غياب مثل هذا العدد  حقاً نه مما يؤثر  للتدمري . إطرت فوق لورمربغ اليت هي أكثر املدن تعرضاً      
 من الصروح التارخيية الكثرية . 

  :1945نيسان  28الة إىل بياتريس ، رس

عن أي منكم منذ أن حترر جون من األسر ، وأ� أفرتض أنين مل أعد أصلح لشيء بعد أن أخرجته من  مل أعد أمسع كالماً      
 االعتقال . 



 ن هذا اجلزء من احلرب هو شيء حزين . نوع من قنبلة أخرية . إ     

 فقد وجب أن أتقدم بقوة أكثر .  إذاً أن األملان حياولون االستسالم ، و  هناك ضجة تقول     

 نيسان .  28ة ، الصحيف

 .  جداً خاف أن تنتهي بطريقة عادية من األجماد من هذه احلرب ، وإين ألأن يف وسعنا استخراج كثري  أ� ال أرى شخصياً      

 نيسان .  30الصحيفة ، 

ال أثق هبذا كله ، لكنين أعتقد أن   ... هناك أقاويل تعلن أن هتلر قد مات وأن هتلر على وشك أن يستسلم . شخصياً      
 غري اهلزمية منذ هبوطنا يف نورماند� .  شيئاً ملانية ستستسلم أل�ا مل تعرف من القوات األ كثرياً 

 إىل ( جينسبورغ ) ( راتيسبون ) .  مث نقل القيادة العامة للجيش الثالث من آير الجنن     

 :1945أ�ر  3سالة إىل بياتريس ، ر 

مثل ذلك مث أجد نفسي  غداً يطاليا ... أما الذين يقفون جتاهي سيفعلون اليوم أو ليلة املاضية استسلم األملان يف إيف ال     
اثرة اليت يطات . أحب احلرب واملسؤولية واإلاحملنين أشعر بنفسي يف مرتبة أدىن من أثر احلوت يف قاع  عن العمل . إعاطالً 

 غري حمتمل .  نسا�ً من اجلحيم وسأكون دون ريب إ شيئاً حتدثها . السالم سيكون عندي 

 عنك .  أحب لو أعود إىل البيت لقضاء بضعة أ�م على األقل ... أنين أحس ابلوحشة بعيداً      

 �ر . أ 7الصحيفة ، 

وكيل وزارة احلرب ، الليلة هنا . وقد أخذ� طائرة مراقبة عسكرية للذهاب إىل الفيلق العشرين . ،قضى السيد ابترسون      
سبانية للفروسية اليت كانت تدرس يف املدرسة العليا يف فينا منذ عصر شارلكان ، قد ا أن األكادميية االمرباطورية األفاكتشفن

 لزمالء دروس الفروسية .  دة العامة للفيلق العشرين . وبعد تناول الغداء قدموا إلينا مشهداً نقلت إىل مكان جماور للقيا

أين سبق له أن لقي   نه ميلك ذاكرة أمساء مدهشة ويستطيع أن يقول فوراً  إىل أبعد احلدود . إكان الوكيل ابترسون لطيفاً       
 ديث وقد رأيت أن أتركه يتكلم. حيسن احل وجدته رجالً  جداً كل ضابط . قضينا سهرة ممتعة 
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كراما هلل عز باترسون : " أيها السيد الوكيل، إيف تلك السهرة أن ابتون قد قال ل كان حاضراً   الذييف رواية عن ستيلر      
مكانية جيوشنا ، احتفظوا لنا إبوجل أرجو حني تعود إىل الوال�ت املتحدة أن توقفوا هذا النظام من النقاط ، توقفوا عن حتطيم 

لينا إا اقضى الواجب بذلك ... أرسلو  إذاجازة تمرسة ابحلرب، عند� ، يف فرتة إاحلفاظ على ثالثني يف املائة من قواتنا املضراة امل
، جيداً  حوذة، وحرابنا مش جداً حذيتنا ملمعة ظ بقواتنا سليمة . دعو� حنتفظ أبعناصر لالستبدال نبدأ بتدريبها هنا حبيث حنتف

 مل تفعلوا هذا ، أقول لكم إذانقدم للروس صورة من القوة والسلطان . فهذه هي اللغة الوحيدة اليت يفهمو�ا وحيرتمو�ا . فلكي 
 أننا قد هزمنا األملان وجرد�هم من أسلحتهم ولكننا خسر� احلرب ". 

نك ففقدت النظرة الشاملة للموقف . إ ة ،من هذا كله ملدة طويل جداً  أجاب  الوكيل : " أوه � جورج ، لقد كنت قريباً      
 ال تدرك قوة هذا الشعب ". 

هلل أمسع ما أحاول  كراماً  يف ذلك ، لكن إكنت راغباً   إذان مما متتاز به أن تقول يل : " أوه جورج ابتون : أيها السيد الوكيل ، إ
 أن أقوله لك . 

 مسرت ب جورج ، ماذا تريد أن نعمل ؟ 

مر أن ظوا على هذه اجليوش سليمة كاملة . أريد من وزارة خارجيتكم أو من الناس الذين يتعلق هبم هذا األابتون : أريد أن حتاف
لالنسحاب. وأن ينذروهم أننا حنن سنعيدهم إىل ما وراء  حمدداً  ين توجد حدودكم وأن يعينوا هلم أجالً يقولوا هلؤالء " الروس " أ

 مل يفعلوا ذلك أبنفسهم .  إذاهذا احلدود 

 قوة هذه األمة .  كان يدرك  إذاويسأله وكيل الوزارة عما 

نين مدرك للموقف . لكن نظام التموين عندهم ال يسمح هلم ابلصمود يف معركة .. إابتون  : نعم ، لقد رأيتهم يف املعركة
 كتلك اليت ميكن أن أفرضها عليهم . كل متوينهم هو فراخ وماشية.   متطاولة 

كم عندهم   نين ابلطريقة اليت أهامجهم هبا ، يستطيعون دون ريب أن يغذوا املعركة ملدة مخسة أ�م . بعد ذلك ال يهم أبداً إ     
 عطيكم إ�ها. ن أيف وسعي أ فإنّ  حقاً كنتم تريدون موسكو   إذامن ماليني الرجال يف صفوف االحتياط و 



لقد تقدموا وهم يعيشون على حساب البالد املفتوحة . ومل يبق عندهم ما يكفي لضمان حياهتم للعودة . ال تعطوهم      
نا نكون قد هزمنا األملان وجرد�هم من السالح ، لكننا فإنّ مل نفعل هذا  إذاخيتزنون فيه االحتياطي من املؤونة . ف الذيالوقت 

 كالم ، نكون قد فشلنا يف حترير أورواب وخسر� احلرب. وأكرر هذا ال

ننا خدام القوة لبلوغ ما نرغب فيه . إ�ا استء من الدميقراطية يف احلرب . إ�ا قضية الدكتاتورية . إال ميكن أن يوجد شي     
ننا مل نعرب البحر ء السالم . إيسمح هلا إبمال الذيحنن ، القوات املسلحة للوال�ت املتحدة ، قد وضعنا حكومتنا يف املوضع 

أن  اآلنتينا لنعيد إليها حقها يف أن حتكم نفسها بنفسها . وعلينا لقد أ قطارها.بسلطان ما على أمم أخرى أو على أ للفوز
الظروف ستكون أقل  فإنّ أما فيما بعد  –ما دمنا موجودين يف املوقع ومستعدين للقيام به  –نكمل املهمة اليت أتينا من أجلها 

 مالءمة لنا . 

 أ�ر .  9ملانيا بصورة رمسية . ويصبح االستسالم موضع التنفيذ عند الدقيقة األوىل من استسلمت أ     

 :1945أ�ر  8سالة إىل بياتريس ، ر 

 . اآلنفريقيا وقد انتهت احلرب اليوم عامان ونصف منذ نزلنا يف أ مضى حىت     

انين  فيه .إقاميتأال تطول إابجتاه املناطق اجملاورة مليونخ ونتوىل حكومة ذلك اجلزء من أملانيا . أرجو  جداً سنتحرك قريبا      
 راغب يف قضاء فرتة من الوقت يف منزيل وأ� يف طريقي إىل الصني. 

 :1945أ�ر  9سالة إىل بياتريس ، ر 

 ن برقيتك وما تفكرين فيه بشأين مها عندي أهم من رأي بقية العامل كله. إ     

. ذلك  جداً ذلك معضلة خطرية  الروس . وقد نشأت عن ستسلموا لنا حىت ال يقعوا يف أيدياألملان حياولون كلهم أن ي     
 من مئات األلوف دون غذاء يغتذون به .  ألن هناك عدداً 
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 الباب الثامــن

 

 إحتالل أملانيــا
 

 

 ما أزال أحــس ابلضيق واحلرج من معرفــة ما جيـب فعــله .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع والثالثون

 أورواب ما بعد احلرب

..................... 

كان   أمريكا بعد احلرب األهلية.انتهت احلرب يف اورواب، شعر ابتون أّن الوقت قد جاء لتضميد اجلراح كما فعل ذلك يف     
إعادة بناء أملانيا حبيث تستطيع أن تصبح حليفة ألمريكا. كان اإلنكليز مستنزفني ابحلرب. وكان  جداً يرى أنه من املهم 

الفرنسيون مستضعفني ويشعرون ابخليبة. واألملان وحدهم يف رأيه هم القادرون على اخلروج من رماد اهلزمية وعلى املشاركة يف 
سكسوين له -ر منيع ضد الروس والشيوعية. األملان شعب أنكلوجداكحتقيق االستقرار األورويب. ووحدهم يستطيعون االرتفاع  

. وهم يشبهون األمريكيني . ويف وسعهم التأكيد على أن يستعيدوا بسرعة إ�م خرباء يف فن احلرب. تقاليد العسكرية النبيلة
 قوهتم وتواز�م.

 كّل هذا كان يرتبط يف ذهنه ابلصورة املثرية جملاهبة الروس يف املعركة.

يف تلك الفرتة، كان حصار برلني ، واجملاهبة بني بلدان جملس األطلسي وبلدان معاهدة قرصوفية، وكذلك كّل أحداث احلرب 
الباردة، كان هذا كّله ما يزال من شأن املستقبل. وقبل كل شيء، جيب أن يعاقب النازيون وأن جيتازوا طريق املطهر. ويف أثناء 

 تبادر قوة ذات سلطان كبري، وإن مل تكن منّظمة، إىل القيام بدورها، هذه القوة هي الصحافة.تلك الفرتة البسيطة، ينتظر أن 

، جتتذهبم الرغبة يف البحث، مع حترك سريع الكتشاف األنباء عقل منفتح يكان أكثر املراسلني احلربيني املوجودين يف أملانيا ذو 
يدّهلم إىل املكان الذي جيدون فيه النبأ املثري. وكانت ألكثرهم مواقف وميول اليت تصنع العناوين الكبرية. كان هلم حّس سادس 

كان يشغلهم البحث عن معىن احلرب، وهذا   (ذوي وعي اجتماعي). ليربالية ودميقراطية، لقد كانوا كما كان يقال يف العصر
 املعىن يف نظرهم، هو وقبل كل شيء إابدة النازيني.

كان يف وسعه أن يكون على   إذامث يتساءلون عما -سبب من إجنازاته العظيمة يف وقت احلرببباتون ب جداً كانوا معجبني 
النبيلة وثروته الكبرية ستعرضه للتصرف براحة اتمة ال مع األغنياء  كانوا يشكون يف أّن أصوله  مستوى املسؤولية يف وقت السلم.

أمام  عن جنوده ، ال ميلك صرباً  مع العناصر السياسية يف جبهة اليمني . كانوا حيسون أنه ، بعيداً  أيضاً واألقو�ء وحسب ، بل 
 رجال العامة. 
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العداوة الطبيعية بني الصحافة واجليش يف  عليه أللف سبب خمتلف : انيا كان يضع عينهبعض الصحافيني احلاضرين يف أمل     
تماثل بني احلزب الوطين االشرتاكي وبني بعض  األحزاب األمريكية ، انتسابه إىل أعلى وقت السلم ، تصريح لباتون يعلن فيه ال

ق واألخبار ، يقأدخلنا يف احلساب الدور التقليدي للصحافة األمريكية اليت تشتمل على التح إذاطبقة يف اجملتمع األمريكي ... ف
 بشارة خاصة.  فقد كان أمامها رجل متميز

 ما تزال ابقية له مهمات  أخرى حتتاج إىل االجناز.  وابالنتظار كانت     

 أ�ر .  12الصحيفة ، 

ذهبت إىل لنز ، حيث التقينا ، بناء على دعوة موجهة من قبلي،  اجلنرال قائد اجليش الرابع للحرس الروسي .. لقد رأيت      
 يزورين ال العكس.  الذيأن من األصح أن يكون هو 

من رجال حاشيته  عشر شخصاً  علقنا على صدر اجلنرال وصدور اثين،  وقد 65ود فرقة املشاة كان حرس الشرف من جن      
 أومسة خمتلفة من أومسة جوقة االستحقاق. 

 األمريكية .  –لإلشارة إىل " ودية " العالقات الروسية  تألقى ابتون بضع كلما     

الضباط لنتناول فيه طعام الغداء الذي أتلف خباصة من الوسكي . بذل  إىل �دي مجيعاً " وبعد انتهاء احلفل ، توجهنا      
رسلت اجلنرال الروسي دون مناقشة اء وكانت النتيجة كارثية . لقد أالروس جهدهم لشرب الوسكي األمريكي دون مزجه ابمل

 اخلاصة. حتت الطاولة بينما كنت أعود بوسائلي 

م سيحاولون دون ريب أن اجلاري وحىت ذلك التاريخ سأشرب مياه معدنية ، ذلك أل� 14علينا أن نرد الز�رة هلم يف      
 ". يسكرو�

  :1945ا�ر  13سالة إىل بياتريس ، ر 

اجلميع كانوا يريدون أن أشرب الفودكا ، لكنين قررت أن يكون مشرويب من الوسكي أو ال شيء . وكانت النتائج ممتازة .      
 حىت الدوار يف الرأس.  شيئاً بينما مل  أحس  لقد عاد اجلنرال الروسي خمموراً 

 له .  لكنين وضعت ماء يف كأسي خالفاً 



 وعندما رفعت كأسي خنب صحة ستالني وجيش احلرس الرابع ، وقفت وكسرت كأسي . أظن أنين استحققت مدالية     
 لقيه وله مثل هذه املعدة من احلديد.  الذيأبنين الرجل الوحيد مجيلة ألن مرافقه العسكري قال 

 وقد ضمين حني كسرت كأسي.      

 ن ، وسيكون يف وسعنا أن �زمهم شر هزمية. �م جنس متخلف ، متوحشون ، حقيقيو إ     

 ا�ر.  14الصحيفة ، 

لدرجة األوىل ) وأعطاين استقبلين املاريشال توبوكلني قائد جبهة أوكرانيا الثالثة ، وعلق على صدري وسام كوتوزوف ( من ا     
 مل يكف عرقه عن الرشح بغزارة.  جداً نه رجل من طبقة هابطة شهادته. إ

 –كيلو مرت يف تقديري   25وقد امتدت  –من املؤكد أ�م قد أعدوا األشياء وصنعوها بصورة تلفت النظر. كل الطريق      
حيتلونه وكان فيما مضى لألمرباطور فرنسوا جوزيف ، قد كنست  الذيكانوا ينتظروننا عنده حىت القصر   الذيابتداء من اجلسر 

مساعدات من اإل�ث اتبعات للشرطة كما وجدت ليؤدي حتية السالح .  ونظفت . وعند كل مائة مرت وقف جندى 
 العسكرية ظهرن لنا ظريفات جداً وجذاابت جداً.

عند وصولنا إىل القصر كان ينتظر� جنود وأبيديهم ما ميسحون به أحذيتنا. إّن عندهم مجهوراً من اخلادمات اللوايت يفعلن كّل 
 يف اخلدمة حىت رش الرأس ابلعطور.  بعيداً  ن مثال يذهنب�ميسحن الوجوه . إ ابستثناء أنشيء 

 ذن من املاريشال. سي يستطيع اجللوس أو النهوض دون إليس من رو      

، كو . لقد فعلوا كل ما يستطيعون إلسكار�وبعد تناول الطعام قدم إلينا مشهد رائع جاء ، دون ريب ، ابلطائرة من موس     
 جيداً لقد تنبهنا  .ة بتناول مخسني غرام من الزيت املعدين قبل أن �خذ الطريق إليهم يف هذه الوفادةلكننا كنا قد اختذ� احليط

 إىل ما كنا نشربه . 

 مما يدل إىل أنه موضع تقدير رفيع.  58كان حيمل الرقم   قدم إيلّ  الذيالوسام      

هو من  ، انضباطاً  1912يف أي جيش ، من أي عصر ، حىت يف اجليش االمرباطوري األملاين لعام  إنين مل أشهد أبداً      
الشدة والتزمت كما هو االنضباط يف اجليش الروسي . أما الضباط فكانوا يبدون ، ابستثناء القليل النادر منهم ، وكأ�م أفراد 
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 �م يعطونين انطباعاً إخلطوة األوزة . ا ممتازاً  نا خبطوات تبدو تقليداً عصاابت مونغولية حديثة عهد ابلتمدن . الرجال ميرون أمام
 عادة التنظيم القادم للعامل. ون علينا أن نتخوف منه يف إعن شيء ما سيك

 صحيفة مذكرات غـي ، يف اليوم نفسه. 

 عن الرجولة و القسوة .  كل ما كانوا يصنعونه حيدث يف نفوسنا انطباعاً       

يعترب كبطل للوال�ت املتحدة . وعندما كان رمسه يظهر يف األخبار املصورة ، كان  مبعرفة أنه كان ابتون سعيداً كان     
 اجملتمعون يصفقون له ويهتفون أكثر من اآلخرين. 

يت ويف مقابل ذلك ، أحزنه أن يعلم ، من قبل جيلربت كوك ، أن بعض الناس يف واشنطن يشكك يف فاعلية األساليب ال     
ة أخرى كم هي ذاكرة البشر سبق أن استخدمها ضد األملان ، وجناعتها ضد الياابنيني . " مثل هذه االنتقادات تثبت مر 

 ". قصرية

؟ وراء اخلنادق واحلصون جيداً ضد رجال متفوقني ومعتصمني  متتابعاً  ويف تونس حيث قام ابهلجوم ملدة ثالثة وعشرين يوماً      
ه جيتاز يف كل يوم بني سبعة أو مثانية كيلومرتات ويف تلك املعارك اليت احتدمت خالل شهري حيث كان جيش ويف صقلية

، وعرب ستة أ�ر كبرية ، واخرتق خط سيغفريد  كيلو مرتاً   90تشرين الثاين وكانون األول ، حيث كان اجليش الثالث قد اجتاز 
الشمال " ليبقر بطن النتوء " ؟ ومعركة ابالتينا ؟ كل هذا  وكان على وشك أن يتقدم حنو وورمز حينما طلب منه أن �يت إىل

 قد نسي . كل ما كان يذكر ، هو ما يتعلق ابستثمار هذا كله عرب فرنسا واملطاردة النهائية عرب أملانيا . 

 ابلنسبة للياابنيني .  جداً  لقد ابتسم ابتون مبرارة وهو يشهد انتصاراته الكبرية ترتد منقلبة عليه . كان ، كما يقال : طيباً      

 :1945أ�ر  15الة إىل بياتريس ، رس

 معا يف جولة صبغه وجهزيه حبيث نستطيع أن نستخدمه قريباً  ديفجدّ  بنيته ما يزال موجوداً  الذيكان املركب   إذا     
 . سياحية

ة �اية أ�ر وأوائل حزيران . سأقوم بدور لقاء حماضرات .. سأجيء حول موعات من اجلنراالت إىل أمريكا إل�م يرسلون جمإ     
 حدوات اخليل ...  ديالرتاويل ( ساندويتشات ) وجدّ  يجازة لعدد من األسابيع . أعدّ حول الشاطىء الباسفيكي مث آخذ إ



 أ�ر .  16الصحيفة ، 

ريس مث إىل لندن ومن هناك إىل اب أوالً  أخذت الطائرة مع هيوجز ، كودمان ، الرقيب ميمز والرقيب ميكس ، متوجهاً      
 جازة إىل مانشسرت وأزور أصدقائي يف اجلوار. سآخذ إ

 أ�ر.  17الصحيفة ، 

من عدد منهم ، لكنين اضطررت  هذا الصباح هناك صحفيون يطلبون عقد مقابالت . ختلصت دق جرس التليفون مبكراً      
لقبول التحدث مع بعضهم . اقتصرت على القول أبنين سعيد بوجودي يف انكلرتا ألنين أشعر معها وكأنين يف بالدي . وهي 

 بل اإلنكليز. حسنا من قِ  مالحظة ال تربطين يف شيء وتستقبل استقباالً 

كثرون من النظر إيل ودعوهتا الناس ي جبتها أبنّ لس العموم ، لكنين أالغداء يف جم طلبت مين الليدي استور أن أتناول طعام     
 �ا سيدة عجوز ظريفة . . إجداً  ممتعاً  وقتاً  ء معي وتناول طعامها يف فندق كالريدج . فقبلت وقضينا معاً للمجي

مما وضع �اية لإلجازة  فوراً وبعد الغداء مباشرة دق جرس التليفون . كان اجلنرال بل يتحدث من رميس ويطلب مين العودة      
 اليت خططتها لنفسي. 

. رأيت اجلنرال أيز�اور وعلمت أبن استدعائي بسبب من أن تيتو حيدث  17،30وصلت إىل رميس عند الساعة      
 ،االضطراب عند الطرف الشمايل من األر�تيك ، وأن اجلنرال مارشال قد أبرق أن من الضروري هتدئته ، واالستعانة ابألمسى

 وللجيش الثالث من النفوذ واملهابة  مع مخس فرق مدرعة على األقل . 

وهو أن يلحقوا يب الفيلق اخلامس عشر وأن يعطوا  جداً احللول املقرتحة وتوصلنا إىل هذا احلل البسيط درست مع بل     
 غراض االحتالل . يش السابع وهو الفيلق املستخدم ألالفيلق الثالث إىل اجل

 تناولت طعام العشاء مع أيز�اور وبراديل وحتدثنا حىت الواحدة والنصف تقريبا. 

 . أ�ر 18الصحيفة / 

 أن أعربه .  دعت الضرورة للقيام بعمل هجومي فعليّ  إذاقامة خطة ( بلف ) مهمة و الفكرة تتلخص يف إ     
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كان اجلواب    إذاالروس أم ال ، و   يف أيديكان حجراً   إذاالواقع أن تيتو ليس بيت القصيد ، بل هو أن نعرف ما      
تدرجو� إىل اجلنوب من أجل أن يتسىن هلم  استئناف اهلجوم يف أملانيا كانوا يستخدمونه كطعم ليس  إذا، أن نعرف ما ابإلجياب

 كانوا يساندون تيتو مع فكرة احلصول على مرفأ أو مراىفء كثرية يف مشال االدر�تيك.   إذا، ما  أيضاً الوسطى ، أو 

تعقيدات كبرية جيب أن نستبينها يف نشاطنا  فإنّ كان العكس ،   إذااملوقف جيب أن يتضح وحده خالل بضعة أ�م . ف     
 القادم . 

كان هلؤالء قوات مشاة   إذا ن يهزم الروس بسهولة كبرية ألنهيف رأيي أن اجليش األمريكي ، يف وضعه الراهن يستطيع أ     
. سلحة ، وهو ميدان نتميز فيه بقوةوالطائرات والدابابت وال حيسنون االستخدام املشرتك هلذه األ ، فهم يفتقدون املدفعيةجيدة

 كان من الضروري أن نقاتل الروس فالتبكري فيه هو األفضل.    إذاو 

ر أي معضلة . فال أرى يف هذا األم ما أ� شخصياً سيكون وضع اجلنود األمريكيني . أ أيز�اور وبراديل ظهرا قلقني حول ما     
 حازماً  تبنينا موقفاً  إذاعتقد أننا . وأ جيداً حبيث أ�م سيقاتلون ضد أي جهة وسيقاتلون  جداً ومنضبطون  جداً فجنود� وطنيون 

 أمام طبيعتهم املنغولية .  جداً  كثرياً الروس سيرتاجعون إىل الوراء . لقد تساهلنا   فإنّ 

  :1945أ�ر  20سالة إىل بياتريس ، ر 

هذه أمجل بالد مع اجلبال املغطاة ابلثلوج ، والغاابت ذات اخلضرة املتدرجة ، واحلقول ذات اخلضرة اخلاصة ، احلرب مل      
 �ا مليئة ابلفتيات اجلميالت اللوايت يزعمن كلهن أ�ن تشيكيات .  . إمتسها أبداً 

 ما مل يكن يف فرتة مبكرة.  ليه طوعاً لقتال تتضاءل واجلنود ال يعودون إالرغبة يف ا     

 رسايل إىل الصني ما مل حيدث شيء لدوغالس ماك أرثر. يف إ كثرياً أشك       

 ين سأخصص له ضربة معدة بعناية خاصة. فإنّ فعل ذلك  إذاال حيول تيتو دون عوديت إىل بالدي . فأمتىن أ     

كان علينا   إذاال أحد يعلم إىل أي مدى يقف الروس وراءه. كتب إىل بياتريس يقول : " تيتو مستمر يف التصرف ببالهة و       
وهم يدعمون أنفسهم " .  كان يتمىن املرور  أن نقاتل ضدهم فهذا هو الوقت املناسب . انطالقا من اآلن أصبحنا أكثر ضعفاً 

 القتال ".  يف انكلرتا قبل أن يذهب إىل الوال�ت املتحدة ، " من أجل ذلك أريد أن يربز تيتو على حقيقته أو



حزيران ، توجه ابتون ، كودمان وميكس ، إىل ابريس على منت طائرة مع جمموعة من الضباط واجلنود . كان ابتون  4يف      
 يشكو من مرض اخلناق لكنه أصر مع ذلك على السفر . بعد ذلك بثالثة أ�م وصلوا إىل مطار بدفورد قرب بوسطن . 

ابهبا ، حىت قفز ابتون بضع درجات كانت تفصله عن املصطبة املعدة له واجتاز املدرج  مل تكد الطائرة تتوقف ويفتح     
 بسرعة حنو بياتريس اليت كانت تنتظره . رفع خوذته وضمها إىل صدره . 

 إيل ".  خرى تالمس خده : " كم أ� سعيدة برؤيتك عائداً على كتفه ، واأل قالت له وقد وضعت يداً      

 ده وبناته. ابتون يضم ول     

 واستقبله كما يستقبل اً دكيلو مرتا حىت املدينة ، اجتمع مجهور من الناس يبلغ املليون عد  40وعلى الطريق اليت متتد      
 يف اتريخ بوسطن . اهلتافات ترتفع وترتدد من كل مكان.  البطل، فكان أعظم استقبال رؤي

من اجليش الثالث كانوا يقفون يف  جريح تقريباً  400ها قال بضع كلمات . ( وبعد أن تلقى ابتون حتية املدينة والرمسيني في     
 أمكنة معدة هلم وبينما ابتون يتكلم كان ينظر مباشرةِ إىل هؤالء الرجال الذين قاتلوا معه. 

أ� جورج مسث ابتون . فجورج  نوا هنا . هذا اهلتاف ال يوجه إيلّ قال : " بدمكم وقفزاتكم سحقنا األملان قبل أن يكو      
 مسث ابتون ليس غري عالقة بسيطة يعلق عليها اجليش الثالث ". 

 . مؤسفاً  أحدث فيما بعد أثراً  مث قال كالماً      

. أما رأيه فهو أن الذين يستسلمون للقتل  "أبن الرجل املقتول يف املعركة هو البطل جداً �ا فكرة منتشرة صرح يقول : " إ     
صبعه إىل اجلنود اجلرحى . مث الء الرجال " قال ذلك وهو يشري أبن األبطال هم هؤ يفعلون ذلك يف الغالب بغباء ." إ فهم

 انتصب أصلب ما يكون يف وقفة استعداد ، فحياهم ، وعاد إىل مقعده على املنرب. 

أمام مجهور متحمس . ويف  أيضاً لم وعند املساء حضر حفل عشاء رمسي يف فندق كوبالي ابزا ، حيث فرض عليه أن يتك     
 �اية خطابه استفزته محاسته . فكانت عاصفة مدوية من التصفيق. 

قضى ليلة يف دارة مع أسرته ، وتكلم صباح اليوم التايل مع مجهور هاملتون مث ذهب إىل دنفر بصحبة بياتريس ليجد فيها      
 . أيضاً االحتفاالت نفسها واهلتافات نفسها 
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اء دورلوس اجنلوس ومعها استقباالت جديدة ، خطب وحفالت . ويف الكوليزا وقف ابتون أمام مائة ألف من الناس مث ج     
فبكى وأقسم وزجمر من أجل هزمية الياابن . نزل يف دار شقيقته نيتا ، وزار ابسدينا واملستشفى العسكري يف املنطقة ، وشارك 

من الورود فوق قرب  كليالً  توقف عند مكتبة هنتنغتون ووضع إيسة " خملصنا " مثيف حفل أقيم يف روزبول ، وصالة أقيمت يف كن
 والديه . 

مرة أخرى ابنتيه  ي قبل أن يرتد إىل واشنطن حيث لقييف فورت ايل لشاطىء الشرقي ، وتلبث فرتة قصريةعاد إىل ا     
 ث مع الرئيس . وأحفاده ، وتكلم مع بعض كبار ممثلي اجليش يف البانتاغون وتبادل احلدي

إىل مستشفى وولرت ريد حيث تعمل ابنته روث ايلني كممرضة متطوعة يف قسم املشوهني . وكان اجلرحى قد  أيضاً مث توجه      
ء ليتمكنوا من رؤيته . وبدخوله إىل القاعة وقف لينظر إىل هؤالء الرجال الذين كانوا يها ابلرجاء يف أن تطلب منه اجمليتوجهوا إل

أفضل مما كنت  وانفجر ابكيا. مث جفف دموعه مبنديله وقال : " ليلعنين هللا ، فلو كنت جنراالً  يفتقدون الذراع والساق معاً 
 عليه ، ملا كان أكثركم هنا " . 

درد له أحدثته مالحظته يف بوسطن . ففي رسالة إىل مارشال كتب الفريد س . ستو  يف تلك األثناء كان ينمو رد فعل معادٍ      
دوفونيكس من اريزو� ، أن قلبه قد انكسر : فولده جامث يف قربه يف فرنسا بينما ابتون حي يقول : من هم األبطال . وكتب غـ 

قتل ولده الوحيد يف اجليش الثالث إىل السيناتور أرثر هـ . فاندنربغ أبن هذا اجلنرال  الذي. دو . نيكولسون من ميشيغان ، 
 . ات األمريكيني الذين قتل أبناؤهمللمسدسات هو يف رأيه مدين أبعذار كثرية لآلابء واألمه السخي ابلصفعات واجلامع

 اليت كان ابتون يعطيها لنفسه واملالحظات اليت يدىل هبا .  رية تلقت رسائل احتجاج على الصورةوصحف أمريكية كث     

ألنظار إىل أن ابتون قد أعرب عن أسفه العميق اول ستمسون يف مؤمتر صحفي أن يوضح ويلفلف احلادث . فلفت اح     
 للقتل يعرض نفسه غالباً  ، ليس أن اجلندييقوله ن ما قاله ، أو أراد أنفشا وانتشر مبناسبة تصرحياته . إ الذيلسوء التفاهم 

ك حالة يف ظروف بلهاء. وقد أورد كمثل على ذل دث يف حاالت كثرية أن يقتل اجلندينه حيبسبب بالهته ، بل قال : إ
حىت نورماند� دون أن يصيبه جرح واحد اللهم غري خدش بسيط  اشرتك يف  احلرب ابتداء من صقلية صديق شخصي لباتون

قتل فيما بعد بشظا� قنبلة طائشة سقطت ابلقرب  الذيعلق به الوسام على صدره.  وهو نفسه  الذيبه يف صدره الدبوس سبّ 



كل االحرتام لألموات   حلاح أن ابتون يكنّ مرت وراء اجلبهة . وكرر ستمسون إبكيلو   25منه وهو يتناول طعام الغداء على بعد 
 الذين جمدهتم األمة وأكرمت ذكراهم. 

قاته. جاابت الرمسية إىل األشخاص الذين شكوا إىل وزارة احلرب هلجة ابتون وتعلي اإلكلّ   وقد كتب أوليو ، �ئب اجلنرال ،     
بعض  اجلنود قد قتل على أثر مغامرة من مغامرات احلرب   كما جاء يف شرح صادر عنه ، هو أنّ   ن ما كان ابتون يريد قولهإ

 املأساوية السيئة الطالع. 

كان اجلميع ، رغم هذه اخلطوات السيئة ، يطالبون برؤية ابتون واالستماع اليه من كل مكان. وكثريون كانوا يكتبون رسائل       
 يف ا لصحف.  االعجاب به واملديح له وتنشر

كانت الصحف واملعلقون يف الراديو يتكلمون عن ابتون بعاطفة طيبة حنوه، وهذا ما كان حيبه من أعماق   وعلى اجلملة     
كان يسره أن يغادر الوال�ت   هفإنّ برؤية بياتريس وأوالده . ومع ذلك  نفسه كما حيب اهلتافات من قبل اجلماهري. كان سعيداً 

 املتحدة. 

حدى الطائرات بينما بقي كودمان يف بوسطن قرب زوجته ميكس واشنطن إىل أورواب على منت إمتوز غادر ابتون و  3ويف      
 املريضة. 

 متوز.  4الصحيفة ، 

 حقاً هذه هي فرنسا ، لقد قضينا  ،ي اجلنرال بعد قليل من الشروق وكنا نطري فوق اهلافر قال يل الرقيب ميكس " سيد     
 أ�منا الثالثني " . 

موقف الناس يف أمريكا، ابستثناء أسريت القريبة ، هو غري ودي يف  ذلك ألنّ  ،ابنطباع مشابه يف معىن من املعاين أحسّ      
ما صف العام مث نبقى كاجلملة ابلنسبة ملوقف األوروبيني . ال أحد يستطيع أن يدرك أنه ليس يف وسعنا أن نقاتل عامني ون

درهتا ، وهي تلك اليت مل يفرتض فيك أن تعود إىل البالد مع  العادات نفسها اليت كانت لك قبل مغا هفإنّ . ومع ذلك حنن
 مواطنوك الذين مل يهزموا .  بداً يفقدها أ
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 � ... وداعاً  جداً قال لبناته " حسن  احلجرةة مل تكن فيها بياتريس يف ابقرتاب موته . ففي فرت  وكان ابتون يشعر مسبقاً      
" . أما أنتم فلن أراكم بعد اليوم مرة أخرى . ال تنسوا رعاية جورج واالعتناء به . إنين سأرى أمكم . فأ� لن أراكم أبداً أوالدي .

 . 

 احلرب قد انتهت ؟  ليس أنّ  فيما يقول . أو نه ليس جاداً أجابته إحداهّن أ     

 نين أحس ابقرتاب النهاية " . إ . فأ� أعلم ما أقول ... قال : كال     

من املشاة يف خط  كما يكون الرصيد يف البنك ، أن جند�ً   متاماً فالرجل ، كما يرى ، يلد مع كمية معينة من الفرص ،      
خزانه قد فرغ وجف  ه أنّ القتال األمامي ينفق من فرص احلياة عنده بسرعة أكثر من الطاهي يف الصفوف اخللفية . ويف نظر 

ن بضع القنابل اليت كانت قد سقطت ابلقرب منه خالل أشهر احلرب األخرية بدت تقرتب منه أكثر فأكثر . يف . إ معينه
املناسبة  األوىل حني حاول طيار بولوين على طائرة من سالح اجلو الربيطاين أن  –مناسبتني كان املوت على قيد شعرة منه 

ملانية صطدام جبسر خشيب ابرز من مقطورة أته يف اللحظة األخرية االيهامجه بباعث الكراهية .. والثاين حني جتنبت سيار 
 من أن �اية حياته تقرتب منه بسرعة.  للماشية . كان واثقاً 

، استهلكته اجلهود اليت بذهلا خالل  نه مل يكن من طراز الرجال الذين يتحدثون مبثل ذلك ، لكن احلقيقة ، أنه كان متعباً إ     
 ركة اليت اضطر خلوضها للحفاظ على قناعه كمحارب من أجل أن يعرف بنفسه وخدمة لشهرته. هذه احلرب ، واملع

موال األسرة ، يرى أنه قد تغري بصورة واضحة : " من الواضح أنه  يشارك شقيق زوجة ابتون يف إدارة أ الذيكان هازن آير       
 من العظمة ".  جديداً  نين تبينت فيه عنصراً  .. بل إوهدوءاً  ، لكنه يف الوقت نفسه أكثر نضجاً  وأكثر مشيباً  كان أكثر هرماً 

فتح الصينيون مرفأ، مما يبدو قليل  إذانه سيذهب إىل الباسفيك يبة . لقد أعلموه يف البنتاغون ألكن ابتون حيس ابخل     
كشر الروس عن   إذاال ع إفقد أخذ فيما يبدو حظه يف حربه األخرية ابلطب إذاً أصبح ماك أرثر غري صاحل. و  إذااالحتمال ، أو 
 يبدو غري حمتمل بسبب مشاعر الرضى واخلمول اليت كانت تنتشر يف الوال�ت املتحدة.  أيضاً أنياهبم.  وهذا 

هنئك ن : " جورج ، جيب أن أيت يف واشنطقامأكلمه يف اليوم األخري من أ�م إ " أدىل إىل كوك ابملالحظة التالية وقد كنت    
خراجه من ومن الضروري أن تنتدب بعد ذلك إل نه سيجد فيها مزعجاتز قد ذهب إىل الصني . إعلى أن كورتين هودج

 ورطته ". 



ن األمر هناك سيكون كما فعلت يف األردين . مما يذكرين ابملناسبة أن كورتين هودجز وبراديل قد حصال على أفرتض أ     
 أما أ� فلم أحصل على شيء مقابل تصحيحي للموقف ".  ،دمات املمتازة مقابل دفاعهما الفاشل عن النتوءمدالية اخل

هلا . لقد حقق أعظم  جراءات احلقيقية والومهية اليت كان هدفاً نزل به ، راح حيس خاصة بكل اإل الذيويف حال التعب      
 ن يعرف هبا ويشهرها كما كان يرجو و�مل. جنازاته مل جتد مالنتصارات يف ميدان املعركة لكن إا

" كان هيودجز ينتظرين يف أرض املطار مث ذهبت إىل جناحه يف فندق جورج اخلامس.  وقد فاجأين أن وقت تناول الطعام     
سفري  يقيمه الذييف الذهاب إىل حفل االستقبال  كنت راغباً   إذاقد  انقضى فتناولنا بعض الساندويتشات . وهنا سألين عما 

  ما ملسته من أنين ما أزال شخصيةنعشينز ) . ذهبنا إىل مكان احلفل وقد أمتو  4الوال�ت املتحدة مبناسبة يوم االستقالل ( 
 هامة. 

 ابريس كانت تبدو حزينة وغري ذات أمهية ".  فإنّ ،  وضعنا هذا الفاصل جانباً  إذا"      

وملا يزل يف طريانه بني  كان قد بدأ  رائعاً  له اجليش الثالث استقباالً  عدّ التايل . لقد أوية بقوة يف اليوم ارتفعت حالته املعن   
لرتافق طائرته حني  دة اجلوية التكتيكية التاسعة عشرةملانيا . لقد جاءت ثالثة أسراب من الطائرات املطاردة من القياابريس وأ

كانت تقوم أمامنا   54ب  24الطائرات  نّ إىل بياتريس يقول: إ زكريتشن . كتببلغ مساء سرتاسبورغ حىت هبوطه يف مطار هول
 أبلعاب خمتلفة كأ�ا الدالفني ". 

حدى الفرق . واجلنود راكبو تيبة آلية من املشاة ومن موسيقى إأما يف ميدان املطار فقد أتلف حرس الشرف من ك     
وقفت دابابت على اجلانبني وقد ولز. وعلى امتداد الطريق أ ابد تالدراجات البخارية كانوا يواكبونه من أمامه ومن خلفه حىت

وقف قادهتا حييونه عند مرور سيارته .  كتيبة من سالح املدفعية املضادة للطائرات قدمت له حتية السالح ، مث سرية من آلية 
اآلخر يف كل مخسني مرتا.  بعد  املشاة وسرية من السود، كانتا تصطفان على امتداد الطريق مع الرجال الذين وقفوا الواحد

ما ، ذلك أل�ا كانت جتتاح الفضاء فوق أشجار  شيئاً لألعصاب  ماية املستمرة واملتعبةخريا مخسون طائرة كانت تؤمن احلوأ
الصنوبر بعشر أقدام فقط . وعندما وصلت سيارة ابتون إىل الثكنة توقفت عند ابب اجلنرال اخلاص حيث اجتمع قادة الفيالق 

 حىت املوقع املقرر حلرس الشرف واستعراض اجلند.  ليواكبوه
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وقد غلب عليه  ينتمي إليه. قال : الذي. كان حيس أنه يف بيته وقد عاد إىل اجليش  ما كان حيبه حىت العبادة متاماً هذا      
مع كبار  توجه إىل الناديلضباط واجلنود اجملتمعني من حوله" مث وجهها إىل ا جيداً  االنفعال الشديد "بضع كلمات خمتارة
 الضباط لتبادل األخناب وتناول الطعام. 

أحس هنا ابالرتياح وأبنه يف وضع أفضل من كل ما صنع له خالل إقامته يتفق مع ذوقه ... وكم  جداً  مجيالً  كان حفالً       
 نين أحس ابلدفء العظيم يف قليب حني أجدين بني اجلنود ". يف الوال�ت املتحدة ." إ

 :1945متوز  7رسالة إىل بياتريس ،      

عرف أكثر من ذلك يف يوم أو يومني . أحبك ندى مخسة فيالق وثالثون فرقة . سأما أزال أتساءل عما جيب أن أفعله . ع     
 عنك .  وأحس ابلوحشة بعيداً 

 . كان . كان العامل قد أصبح جهنمياً   ، ويف الظاهر غري ذي فائدة ، ألي، مثبط اهلمة ، وعند حافة نشاطه كان مرهقاً       
 يت حصلت عليها الوال�ت املتحدةإىل نشاط أ�م السلم يعمالن على تفتيت تلك القوة اهلائلة ال وكان تسريح اجلنود والعودة

  أثناء احلرب ، وكان الروس على وشك أن يرحبوا السالم ، وال أحد يهتم هبذا األمر ، ال أحد ابستثنائه هو شخصياً .

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل اخلامس والثالثون

 املرارة تــزيد

.................................................. 

حياول أن يضع نفسه على صورة الفكرة اليت  اآلنابتون يف حالة هبوط غريب ، كان يبدو وكأن قد فقد فرحه ابحلياة وهو      
معركة أخرية ، أو  خامتة له ؟ أم أنه ستكون فيما بعدُ  معركته األخرية . فهل يعين هذا أنه قد حقق مصريه ووضعخاض هبا 

 جتربة مسلحة أخرية لتقرير املصري األخري للحضارة ؟ 

بة ترومان، كليمانت أتلي وجوزيف ستالني على القيام بتجر  بل هاري ، وقد أقيف تلك األثناء كان  مؤمتر بوتسدام منعقداً      
إىل  النتيجة احلاصلة خمتلفة وأقل كماالً من أن تكون  عادة النظام إليه . لكن ابتون كان خائفاً فريدة هي صنع العامل اجلديد إل
 حد بعيد مما كان يرجو ويتمىن. 

دت حماداثت طويلة  مل أذهب إىل بوتسدام إال كزائر ، لكنين فيما بعد عقوكما كتب إىل بياتريس فيما بعد قال : " إنين     
يفهم هؤالء  املنغوليني ، لكن الباقني  الذي،  نولد هو الرجل الوحيد ، فيما سواين هاب أر مع مارشال وهاري ستمسون . إ

 ". كون وينتفضونمنهم بدأوا يتحر 

قال : جيب أن يقدم وزير احلرب  متوز 19األمريكي يف برلني مساء لقطاع جنرال فلويد ابركس ، قائد ا –تلفن املاجور      
 على استعراض الفرقة املدرعة الثانية ، كما يتمىن بقوة أن يكون ابتون إىل جانبه. 

  :1945متوز  21سالة إىل بياتريس ، ر      

ذهبت عند  السادسة والنصف ووصلت خالل ساعتني ونصف الساعة . وقد كان يف وسعنا أن نصل يف وقت أسرع لوال      
 . فما أحلى هؤالء األصدقاء . وكان االستعراض رائعاً  –أن طرياننا فوق القطاع احملتل من قبل الروس يعرضنا لنريا�م 

 ، أنت ونيتا ، وأ� ، والعائلة كلها ... 1912زر�ه عام  الذيلقصر توجهت إىل بوتسدام ومررت مرة أخرى على ا     

 اثث مبا فيه السجاجيد والبسط والثر�ت وكل أشياء الزينة قد أخذت من قبل  املنغوليني .  األمل ينزل اخلراب ابلبناء لكنّ      
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 ظن . مدينة برلني اليت هي أبعد من أن  تكون مدمرة كما كان ي أيضاً كما رأينا      

حىت يف القطاع األمريكي وقد احتجت إىل جواز مرور . الواقع أنين مل أحتج إليه  ن هلم حراساً . إ جداً املنغوليني مناذج سيئة     
 العامل ملكي كله ...  إذاً غري أن اظهر وسامي " الروسي " و  . مل يكن عليّ  عملياً 

الطيب وحنن  لقد دمر� ما ميكن أن يكون اجلنسابملرارة وتبعث فيها  األفكار السوداء .  حساساً برلني حتدث يف نفسي إ     
 حالل هؤالء املنغوليني املتوحشني مكانه. وستصبح أورواب كلها شيوعية. منهمكون إب اآلن

 خر�ت...دون على األالنساء اهلارابت ويعت يروى أ�م كانوا يف األسبوع األول بعد وصوهلم ، يطلقون النار على كل     

. فكان لطيفاً  أيضاً ، حىت أنه عاطفي . رأيت الرئيس  جداً ... وجورج ( مارشال ) ودي   هاري ( ستمسون ) يبدو متعباً      
 دات من النساء . أما مساعديت فهي سكرترية. مساعِ  أيضاً  اآلنلنا 

 :1945متوز  21سالة إىل كودمان ، ر 

نين ال أرى يف احلقيقة كيف . إال يسعنا االمتناع عن التفكري أبن برلني متثل �فطة النهاية ملا ميكن أن يكون املباراة الكبرية     
فز خارج من أننا منهمكون يف الق سيوفقون إىل إعادة التنظيم ، وال سيما االهتمام أبنشطة بعض حلفائنا ، ولست متأكداً 

 . ال يشاركين فيه أحد أبداً  الذيحداث ما حيدث . وهذا يف كل حال هو رأي الشخصي إبسهامنا يف إ موقد الشواء إىل النار

 :1945متوز  24الة إىل بياتريس ، رس

على مصري أورواب . هكذا يفكر كل الرجال الذين ال  جداً نه قامت قلق ( لوكسمبورغ ) قد قضى الليلة . إ فيلكس من     
 يسعون إىل مركز مرموق. 

م  العشاء . كا� وحدمها . وقد كتب ابتون لتناول طعا إىل فرانكفورت بدعوة من أيز�اور يف شهر آب ، ذهب ابتون جواً      
 ينام على فراش من الورود ".  أالجيب  هفإنّ  أيضاً إىل بياتريس أنه علم من مضيفه " اخللفيات اخلفية ألشياء كثرية . و 

اليت بقيت له من حياته. وتسمم فكره وتزيد مرارته بصورة مطردة خالل األشهر  يت تشغل ابلهيفتقد املوضوعات المل يكن      
مل تعد فيه أي  الذيوما يزالون األشخاص األقو�ء واملؤهلني يف الوقت  دائماً ن املنظمني من أمثال أيز�اور وبيدل مسيث كانوا إ

 حاجة إىل مقاتلني كباتون. 



الوال�ت  ورواب أل�م يعرفون ما يريدون وألنّ ، يسعون إىل السيطرة على أحشة ال ضمري هلمكان الروس حيوا�ت متو       
املتحدة ، وهي األمة الوحيدة القادرة على مواجهتهم ، ال هتتم ملا يفعلون بل مل  تكن على علم مبشروعاهتم وأساليبهم يف 

 التصرف . أما فيما يتعلق ابلقضاء على النازية فهو خطأ كبري . 

  :1945آب  10رسالة إىل بياتريس ، 

، بدأ خماوف السالم ، والدعوة إليهت اآلنء� منذ قليل أن الياابن قد سقطت . و ، فقد انتهت احلرب . لقد جا جداً حسن      
 ألقاتل يف احلرب القادمة . سيكون رائعاً  ومن املنتظر أن متارس النقاابت سلطا�ا غري احملدود . كم أرغب يف أن أكون شاابً 

 قتل هؤالء املنغوليني .  حقاً 

 حقاً نه من املخيف  أشعر هببوط شديد . إفإينّ  اآلنكتبت منظومة من الشعر ... أما حينما توقفت  احلرب يف مرة أخرية       
 وأن يعرف ذلك .  أن يصبح االنسان عجوزاً 

 آب .  10الصحيفة ، 

عندي ،  اآلن. كل ما بقي  جداً فكرة حمزنة  حرب أخرى تنتهي وتنتهي معها فائديت للعامل . وهذه ابلنسبة يل شخصياً        
هو  اجللوس وانتظار رجال اجلنازة واخللود ملا بعد املوت . ومما يسعدين أنه بقي يل أن أهتم خبطة القضاء على النازية وإزالة 

 ة . أاثرها وابحلكومة البافاري

 أما فيما يتعلق ابلنازية فقد كان ابتون يفكر ببساطة كبرية : 

يف أملانيا ، من أن يستخدم النازية من أطراف شفتيه على األقل، أكثر من رجل  لرجل ، يعمل موظفاً  نه مل يعد ممكناً " إ     
 من أطراف شفتيه ، للربيد يف أمريكا ، دون أن يكون يف خدمة احلزب الدميقراطي أو احلزب اجلمهوري ، حىت آخر يعمل رئيساً 

 ". يف ضوء وجود أحدمها يف السلطة

 :1945آب  18رسالة إىل بياتريس ، 

لتسليم بعض ألمس . كان جوان قد طلب مين اجمليء إىل ابريس كنت حزينا بصورة خاصة بسبب أنك مل تكوين هنا اب      
 عالم الفرنسية اليت كنا قد أخذ�ها من األملان. األ
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 هكذا توجهنا ، هو وأ� إىل االنفاليد يف سيارة مكشوفة مع موكب كبري من الصفارات .      

د عزف ف كثرية من األشخاص ... وبعحيث يوجد مجهور كبري من الناس ، إ�م آالومن هناك ذهبنا إىل قوس النصر      
ووضعته على البالط بعد أن ركعت على ركبيت .  –دوالر  100كلفين   –كليال من العشب دين الوطنيني ، أخذت إالنشي

 عت على الدفرت الذهيب .. فشعرت فرنسا بكامل الرضى وكل الفرحة . وهنا ترددت موسيقى األموات ، مث وقّ 

قد كشف يف فرنسا عن أنه أسوأ قائد فيلق ... لن يبقى أن تعطى كلية احلرب إىل جريو ... ل حقاً أرى أنه من السخرية      
...  جداً على قدمي يف كل مرة يبدو فيها املستقبل قامتا  دائماً ين وقفت فإنّ يل شيء غري أن أنتظر رجال اجلنازة ، ومع ذلك 

 ء ، أستطيع أن أقدم استقاليت. وبعد كل شي

  :1945آب  21لة إىل فريدريك آير ، رسا

، اول صخرة ليسحق هبا دماغ رجل آخرتن الذينسان األول الذرية ما يدهش أكثر من حركة  اإلمل يكن يف ظهور القنبلة      
كان يقتصر على استخدام األنياب والرباثن . من املؤكد   الذيوبذلك يكون قد خفض من قيمة األسلوب القدمي قدم العامل ، 

نين ال أثري رتق األول أو الغواصة األوىل . إمن املدفع األول ومن حمرك  الوقود احمل أن هذه القنبلة الذرية ليست أكثر ادهاشاً 
تخدموها كوسيلة جلعل الذين يريدون أن يس، لكنين أندب فقدان الذكاء عند  الشكوك حول ذكاء الرجال الذين صنعوها

يقاف عملية  الرمي الذري يف بلد بقنابل طائرة ، كما ستكون احلال يف بداية  األسلوب الوحيد إلنّ د� دون نظام دفاعي . إبال
احلرب القادمة ، هو أن تكون لنا القدرة على غزو البالد اليت تقذف القنابل وتدمري املواقع اليت تصنع فيها . لقد أثبتنا مرات  

عن القنبلة مما ال يسمح يل بقوله .. لكن  األملان  كثرياً ثرية أنه ال يسعنا تدمري مصنع ابلغارة اجلوية . الواقع أنين أعرف أكثر  ك
 مل ينجحوا أبدا بقنابلهم وكانوا يستخدمون ذرة أخرى ، أريد أن أتكلم عن اهليدروجني. 

 :1945آب  27رسالة إىل بياتريس ، 

نعه هو " احلرية " فأعطوين كان ما حنن مشغولون بص  إذالقاء حماضرة عن احلكومة املدنية . ذهبت إىل فرانكفورت إل     
 . املوت

 نين ال أفهم كيف ميكن أن يهبط األمريكيون إىل هذا الدرك . هذه ضربة من اليهود، فأ� متأكد من ذلك. إ     



 :1945آب  31رسالة إىل بياتريس ، 

نين ال أرى أي مركز يغريين ويشدين إىل على األقل ... إ اآلنقررت ترك اجليش حني أغادر هذا املكان . هذا ما أفكر فيه      
يكون . رمبا تغري شيء ما  لواقع أنه قد حدث يل من قبل أن وجدتين يف طريق مسدود وخرجت منه أبفضل مانفسه ، لكن ا

 ولنا يف كل حال ، املركب واخليول اجلديدة . 

... الواقع أن األملان هم الشعب الالئق الوحيد يف أورواب . جيب أن خنتار بينهم وبني الروس . أنين أفضل األملان . هكذا     
 فكر أبناء عمومتنا ...ي

مسيث كمرافق عسكري . أنه جييد لعبة السكواش ولعبة تنس الريشة وهو شاب مهذب  –فان . س . مريك  اآلنعندى      
 لطيف . 

 آب .  31الصحيفة ، 

كان ميلكه هتلر يف برشتسغادن ، للحيلولة دون أن   الذيمكا�ت املتعلقة بتدمري عش النسر  بدراسة اإلتلقينا اليوم أمراً      
يطلب جنود� رؤيته  الذي. على أن الشيء األول  ن من اخلري تدمري أي شىء ميكن أن يصبح مزاراً  للنازية ... إيصبح مزاراً 

�اور ألحدد له هذه ) كتبت إىل اجلنرال أيز  000،40حني ميرون ابملكان هو هذا املرقب . حىت هذا اليوم بلغ عدد الزائرين ( 
 ال ينفذ هذا األمر. النقاط وأملي أ
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 الفصل السادس والثالثون

 كل من الواجب كشف األوراق

....................................................... 

 

 :1945أيلول  2الة إىل بياتريس ، رس

أكتشف  اآلنينتظرين ، لكنين  الذيمن سياقه ... ال أعلم ما هو املستقبل  أيضاً ن كل ما أقوله ال يشوه فقط بل يفصل إ     
 الكثري عند أبناء السفاح هؤالء... 

، هو  اآلنن ما نفعله جيب أن حييا االنسان ليتعلم . إ –زالة النازية من املانيا  أبننا قاتلنا إلنه مل يسبق يل أن مسعت أبداً إ     
 العصرية ، حبيث أنه سيكون يف وسع الروس أن يبتلعوا كل شيء .  تدمري الكامل للدولة الوحيدة نصفال

 . 1945أيلول  11رسالة إىل بياتريس ، 

ن أدرك إىل أي درجة كنت يف صحة ال أعتقد أنين وجدتين على مثل ما كنت عليه أمس من التعب والتيبس . فلم أك     
 سيئة . 

بعد تناول الغداء ذهبت من هنا يف السادس من اجلاري على منت طائرة إىل برلني حيث كان ينتظرين حرس شرف من      
إىل دارة فيما يتعلق جبنود يتقبعون خوذاهتم . مث توجهت  جداً  الفرقة احملمولة الثانية والثمانني . احلقيقة أن احلفل كان �جحاً 

 أيز�اور اليت تلطف بوضعها حتت تصريف. 

 ... جداً . أنه مجيل  أربعاً  أمتار حيث ميكن النوم أربعاً  8استطعت القيام خبرجة على ظهر مركب أنيق طوله      

على الياابن . لقد كان لكل من األمريكيني ابإلنتصار   ويف اليوم السابع جرى استعراض مشرتك من احللفاء احتفاالً      
نكليز والفرنسيني والروس ألف رجل ومخسون عربة لالستعراض . كان املاريشال جوكوف أقدم احلاضرين مث أ� . كان يلبس واإل



نه قصري أقرب إىل السمن ، يات واألومسة . إيف األوبرا ، وقد غطى صدره ابملدال هزلياً  ممثالً  بزة احلفالت الرمسية ، يشبه قليالً 
 نه قادم من سالح الفرسان . قواتنا قدمت أمجل عرض مث جاء الروس بعد�. ابرزة كالقرد ، وعينني جيدتني . إمع ذقن 

أنين ال  ين  اجلنرال كيف أجدها ، قلت له. سأل جداً هبا  ميلك الروس كمية من الدابابت الثقيلة اجلديدة اليت يعتزون     
 وكانت مناقشة حادة حقيقية . يبدو يف الظاهر أنين كنت أول شخص قاومه.  ..أحبها

 وبعد حتية السالح ، انتقلت ابلطائرة إىل بلسن حيث استعرضت الفرقة  املدرعة السادسة عشرة .      

ن بالد السوديت لصيد البط ... وقد مأل هذا النشاط وقتنا حىت الساعة الثالثة من بعد كنا يف برو م  ويف اليوم الثامن     
.. فامتد احلفل حىت السادسة مساًء ، وهذا يعين أننا  ، مث أخذ� جنتاز حقول البطاطس حبثا عن احلجل اجملريالظهر تقريباً 

 بقينا واقفني على سوقنا حول عشر ساعات . 

استطعت الذهاب إىل الفراش . مث �ضنا عند الرابعة  واخرياً  حفل راقص حىت العاشرة من املساء تقريباً وفوق هذا كله نظم      
والنصف صباح لصيد حيوان الوعل ، وبقيت أمشي يف اجلبل ملدة ساعتني دون احلصول على وعل واحد ، ويف مقابل ذلك  

رفوف أبلوان املوسوعات ، محراء مع نقاط صفراء ، وصفراء كانت كل املتنوعات املختلفة من نبات الفطر ، اليت ترى على ال
 مع ملسات محراء ... محراء ، خضراء ، وردية وصفراء ، هذه كلها كانت ابملئات. 

  :1945أيلول  14الة إىل بياتريس ، رس

من قبل املدينة ، عالن عن مواطنية الشرف اليت ستمنح يل إىل �نسي هذا الصباح ألتقبل اإل كنت على وشك أن أذهب      
وأنبأين بقدومه وأن من األفضل أن أبقى ألراه. وما يدريين رمبا أتوصل إىل وضع يده على التهديد  لكن آيك اتصل يب تليفونياً 

، ) آخرين000،200( اآلنليها جل يف تشيكوسلوفاكيا وهم يرسلون إ) ر  000،300ن هلم ( ميثله ( املونغوليون ) . إ الذي
هذا التصرف ميكن أن يكلفهم  رج فيه رجالنا منها ليكون أوالد� يف البيت أثناء أعياد امليالد . على أنّ خن الذييف الوقت 

 العودة مرة أخرى إىل اخلنادق يف الربيع . 

رسال أسرى احلرب للعمل   على إنين بكل صراحة أعارض كل ما يثار حول جمرمي احلرب ، كما أنين ال أوافق أبداً إ     
 ... البالد األجنبية ( وبصورة خاصة يف فرنسا ) حيث سيموت الكثريون منهم جوعاً  كالعبيد يف
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 قد خيطر يف ابيل يف بعض األوقات أن أقدم استقاليت فال أشارك يف سياسة اهلبوط ببالدي إىل احلضيض.      

أيز�اور ( وهو املكلف بكل ما يتعلق رئيس املكتب اخلاص يف هيئة األركان لقيادة  –جنرال ميكلسن  –أطلعين الربيغادير      
. ني يف أورواب وال سيما من اليهودبتنقيالت األشخاص ) ، لقد أطلعين على تقرير للمدعو هاريسون حول وضع أشخاص منقل

 . على كثري من التلميحات ضد أيز�اور ، واجليش وخمتلف قادته  اخلارجية . هذا التقرير كان حيتويهاريسون ينتسب إىل وزارة 

ملا  أهم ما يشكون منه واقع أن الالجئني خاصعون لرقابة شديدة يف معسكرات . من الواضح أن هاريسون ال يبدو مدركاً      
فعلنا ذلك انتشروا عرب البالد كاجلراد مث جند أنفسنا مضطرين الستعادهتم مرة  إذاميكن أن حيدث فيما لو مل حنرسهم ونراقبهم ، ف

 ملان دمرت حياهتم وثرواهتم . قليل منهم وبنسبة متوسطة من قبل أأخرى بعد أن يقتل عدد غري 

ال كثرية أن واقع أننا جيب يف أحو  متاماً والسيد الالمع هاريسون يشكو فيما بعد من الظروف الصحية ، وهو جيهل      
أو غريهم ، من التغوط على األرضية اخلشبية مع العلم أ�م جيدون  ملا�ً  أو أنستعمل القوة ملنع ضيوف املعسكر ، أكانوا يهوداً 

 يف اخلارج كل التجهيزات الصحية الضرورية . 

كظاهرة انتقامية سامية . ويرى أن الفريوس امللقح من قبل مورجنتا وابروخ يبدو على كل األملان   دائماً ومن الواضح      
 سكان الالجئني فيها. ملان جيب أن يطردوا من بيوهتم إلهاريسون ومساعدوه أن املدنيني األ

مع العلم  أملانياً  ، فنحن نعاقب فرداً  ملانياً  أهنا توجد نقطتان تكشفان عن ثغرتني يف هذه املسلمة . أوال أننا حني نطرد فرداً      
هو شيء  -وليكن من يكون-نسان من داره بل اجلنس . يضاف إىل ذلك أن طرد أي إد هبا ضرب الفرد أن العقوبة ال يقص

ن طرازه من ، يظن هاريسون ومن هو مِ  للقانون . اثنياً  نظامياً  جنلو سكسوين ، ما مل يكن الطرد تنفيذاً يتعارض مع ضمريي كأ
هؤالء األشخاص املتنقلني هم كائنات بشرية ، وهذا غري صحيح ، وهذا يصح أكثر وبصورة خاصة على اليهود  الناس أنّ 

ن القضية ليست قضية بشر مرغمني  يف تروينا من صقليه ، إالذين هم دون احليوا�ت . أذكر أن اجلنرال غي كان يقول يوماً 
 أشخاص قذرين . وهذا مع العلم أنه مل يكن قد رأى بعد يهوداً  على العيش مع حيوا�ت قذرة بل قضية حيوا�ت تعيش مع

 الجئني. 



ملعاملة اليهود معاملة خمتلفة عن معاملة الكاثوليك والربوتستان ، واحملمديني أو املورمون .. ومع   ال أدرك سبباً فإينّ  أيضاً و      
أبن أخذ  ،مكان أن أنفذ هذا األمر دون أملدود اإل هذا املأزق وسأحاول يف حيبدو يل بوضوح اتم أننا سنمر يف هفإنّ ذلك 

 .  يف معازل حمسنة مطورةبعض جمموعات من األبنية يف مدن كثرية السكان يهود فيها وبعدد دون العشرين ألفاً 

يف كل  نرتبط به الذيأما وضعهم يف مزارع فسيكون ذا نتائج كارثية ، ألنه يعين القضاء على االقتصاد البافاري الزراعي      
 أنواع املؤونة الغذائية واليت ال توزع على حساب دافع الضرائب األمريكي. 

 أيلول .  17الصحيفة ، 

ذهبت مع أيز�اور اىل ميونخ للتفتيش على معسكر من الالجئني من البلطيق . هؤالء الالجئون يتصرفون أحسن تصرف      
 –على األقل فيما أعتقد  –من كل اجلوانب . لقد كنا حنن االثنني  جداً  بني كل األشخاص املرحلني وكان املعسكر نظيفاً 

 شهد�ه فيه .  الذيسعيدين ابلوضع 

ودي .. أقيم فيما كان من قبل مستشفى أملانيا . وعلى ذلك وجب أن تكون د معسكر يه 45كان يوجد على مسافة و      
، ألن الالجئني  جداً اثاثت يف حال سيئة ا حني وصلنا إليه بدت لنا هذه األسكنوا فيه ، لكننجيدة حني أ أاثاثته يف حال

�م يرفضون استخدام احلمامات الصحية حىت ن العالقات البشرية . إأي فكرة ع اليهود أو أكثرهم على األقل ليس عندهم
 حني تكون صاحلة لالستخدام ويفضلون التغوط على أرضية احلجر. 

حدث أننا وصلنا إليهم يوم عيد الغفران عندهم ، وقد كانوا متجمعني يف مبىن خشيب كبري يطلقون عليه اسم الكنيست .      
فقد دخلنا إىل هذا الكنيست حيث يزدحم أكرب  جتمع بشري كريه الرائحة رأيته  إذاً كلمة إليهم . و   وكان على أيز�اور أن يوجه

بتلك اليت كان  اجلنرال وقد غطى رأسه بقبعة شبيهةيف حيايت . فلما وصلنا إىل نصف الطريق تقدم منا احلاخام الكبري ليستقبل 
التلمود مكتوبة على ورق وكان أحد مساعديه حيمل نسخة من  مطرزاً  اً يلبسها هنري الثامن االنكليزي وألقى على كاهله معطف

 . ملفوف حول اسطوانة

مل يعن أحد برتمجتها لنا . بعد ذلك صعد اجلنرال أيز�اور  ودي وألقى أمامنا خطبة طويلةويف بداية احلفل وقف مدين يه     
 .  ترمجت فقرة فقرة جداً ، لكنها ممتازة  منرب حيث تبعته وألقى خطبة موجزة فوق
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األوىل اليت يفتش فيها أيز�اور على الالجئني أو يرى فيها مثل هذا العدد منهم . أما أ� فقد كنت  ةأعتقد أن هذه هي املر      
ورة هللا ميكن أن تكون منهم منذ البداية ، لكنين ما أزال أعجب أل�س يزعمون أ�م خملوقون على ص كثرياً   ، ابلطبع عدداً رأيت 

 اليت عرفتها هلم وميكن أن يتصرفوا كما يتصرفون.  هلم الصورة

صبح وكيل وزارة اخلارجية وأ ،أيلول 19املفعول يف اليوم نفسه ،  قد قدم استقالته اليت أصبحت �فذةكان ستمسون       
. فلم حياول أحد  جداً ملستقبل ابتون أمر مؤسف  غياب ستمسون من املسرح هو ابلنسبةن  للحرب . إالسيد ابترسون وزيراً 

نقاذ ابتون من أي  إلحامساً  سن التفهم عند ستمسون أمراً حاوله يف مساندة ابتون ومحايته يف أ�م احملنة . لقد كان حُ  الذيمثل 
 حماولة لتقييد نشاطه خالل كل  األحداث والوقائع اليت طرأت يف أثناء احلرب. 

فقد ذهب كودمان ، وكذلك براديل  أيضاً واقعة جديدة ستظهر يفتقد فيها ابتون مساعدة ستمسون له . و  فإنّ أما اآلن      
تون الرجالن اللذان طاملا أسهما يف احلفاظ على استقرار اب عاد إىل واشنطن ليكون على رأس قدماء املقاتلني ، هذان الذي

 نقاذه من نفسه. وموازنة حكمه كا� جديرين إب

ويف أثناء األشهر األخرية كان غي أقرب مستشار من ابتون . مل يعد يعري أي اهتمام ملعضالت االحتالل ومل يكن أقدر      
 اءة منه. . ولعله كان أقل كف على معاجلتها منه هو شخصياً 

فلقب ابلسعيد أي هايب ابالنكليزية مث اختصرت كلمة هايب  –واللعب ابلكلمات  وقد أعطى امسه معىن فيه النكتة    
 ويفعل ي الوالء لباتون يتبع تعليماته وينفذها حرفياً . كان كلّ  ة القول أنه كان قطعة واحدة جامدةوخالص –فأصبحت هاب 

املطروحة . ومن هنا مل يكن يشري إىل  إىل وجود وجوه أخرى حمتملة للمعضلة ظة تشريأي مالح ما يؤمر به دون أن يبدي
، حيب ركوب  رائعاً  يبدو فيه رفيقاً  الذيوجهات نظر خمتلفة تستحق النظر واالعتبار قبل أن يتخذ قرار �ائي. ويف الوقت 

صيالت اخلدمة للقيادة العامة بفاعلية استثنائية ، اخليل ، والصيد ويتصرف كضابط ممتاز يف هيئة األركان يشرف على تنظيم تف
وميوله السياسية  ظر والتدبر. وكانت أفكاره املسبقةاال أنه كان يفتقد يف امليدان الفكري سعة األفق والعمق الكافيني يف الن

ه تعكس مشاغله من أن يصححها . ويف حدود ما كانت صحيفة مذكرات متطابقة مع ما عند ابتون منها، فهو يدعمها بدالً 
نه مل يكن عن قرب كل حتركات الوحدات وأنشطتها ، وهذا كل ما عنده . إ –كالرجل  العجوز   متاماً  –اخلاصة فقد كان يتابع 

يه ، ترك غي رئيسه وختلى عنه ، نسان ، وعندما احتاج ابتون إلصره ، وخطورة تلك اليت ترتبط ابإليدرك املسائل الكبرية يف ع
 صرار وترصد. إىل ذلك عن سابق إن مل يكن من جانبه يقصد وإ



ليه عونه األديب .  م إيستطيع فيه على األقل أن يقدّ  الذييف الوقت  ن غي نفسه كان غائباً فمن سوء الطالع عند ابتون ، إ     
 على وشك الوقوع.  بدت فيه األزمة الذيجازة خاصه مو مولر وكوتش يف الوقت  قد ذهب إىل الوال�ت املتحدة يف إكان 

ئني يوم اخلامس عشر من أيلول قد أرهصت حبدوث  هذه األزمة ، لكن ن الز�ره اليت قام هبا ايز�اور ملعسكرات الالجإ     
 19يت نشرهتا صحيفة نيويورك اتميز بتاريخ ال عركة للنيل من ابتون ، كانت القصةاليت طرحها بعضهم على أ�ا م االنطالقة

والصناعة " ألن  ى بعض من أحسن املراكز يف التجارةلنازيني ما يزالون يشرفون علأن " اأيلول . لقد أورد فيها رميون دانيال 
ملانية منها بتنفيذ األغراض اليت وقعت احلرب من أجل ابحلفاظ على القوة الصناعية األ تماماً احلكومة العسكرية هي أكثر اه

 الوصول إليها. 

 وابلرغم من عمومية االهتام ، فقد تبني بوضوح فيما بعد أنه موجه ضد ابتون حينما نشر دانيال املذكور ، بعد قليل ، قوالً      
 له سكرية ، املكلف بتطهري رجال املصارف قائالً إىل قائد اجليش الثالث تساءل فيه أمام املستشار املايل للحكومة الع منسوابً 

 ملانيا . ولة التخلص من أذكى الرجال " يف أال يرى أنه من البالهة حما"أ

 ايلول.  21الصحيفة ، 

عليه ، ضد عاطفته هتمام ابليهود . لقد فرض رح يل  الرتتيبات اليت اختذها لالجاءين اجلنرال لويس كريغ هذا الصباح وش     
من بيوهتا ليسكن فيها هؤالء احليوا�ت . أوصيته بتصوير   الشخصية، أن يطرد اثنتني وعشرين أسرة أملانية غنيةوعاطفيت

ملان أبكرب رعاية ممكنة وأن يقدم إليهم لك . كما قلت له أن يتم ترحيل األاألماكن قبل أن يشغلها اليهود وأن يصورها بعد ذ
 من ممتلكاهتم.  ةنقل ليحملوا معهم أكرب كمية ممكنوسائل 

أنه فتش على معسكر يهودي أمس ، فالحظ أن الرجال والنساء يستخدمون مواقع متجاورة لقضاء  أيضاً وقال يل كريغ      
حبيث ميكن عزهلا بعضها عن بعض . لكن اليهود من الكسل  ا مع العلم أن وسائل الفصل متوفرةاحلاجة دون أي فاصل بينه

 ل هذا اجلهد. حبيث ال يقدمون على بذل مث

احلجر وأضاف أن القذاره والظروف الصحية السيئة يف هذا املعسكر شيء يعجز الوصف عنه . لقد وجد يف حجرة من      
. وكل سرير يتسع لشخصني فقط . وهنا جيب االعتقاد أبن هؤالء  ةيشغلون أربع أسرّ  ،ستة رجال وأربع نساءعشرة أشخاص ،
ن رأيي أثناء اعتقاهلم من قبل األملان. إحساس عن احلياء واحلشمة أو أ�م فقدوا هذا اإل عندهم أي فكرة الالجئني مل تكن
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هبط إليه هؤالء الناس يف هذه  الذيالشخصي هو أن أي شخص ال ميكن أن يسقط إىل درك من االحنطاط شبيه بذلك 
 من السنوات األربع.  الفرتة

،كلهم يدخلون يف ذهنه يف فصيلة إنسان دون ما كان يقوله عن العرب ، واملصريني والصقليني  كثرياً كل هذا كان يشبه        
�قة يف  املظهر ، والثياب ، وأنواع السلوك  عن إدراك أمهية األاتماً  ها هم سكان أورواب الشرقيه يكشفون عجزاً  اآلننسان . و اإل

ع ثقافة نوا يعيشون يف صميم البؤس ، مع ندرة يف النظافة وانتماء جملتم، واحلديث ، والعادات ، والعقائد والظروف الصحية. كا
يه ، سكسون –والسلوك ، وتصرفات ، هي يف نظر  القواعد والعادات األجنلو  بدائية ، وجهل اتم حىت أببسط قيم احلشمة

نفسهم أحياء بشرية ، ليحتفظوا أبعلى التجرد من بعض الصفات الن كثريين منهم قد أرغموا أبعد ما تكون عن رقة احلاشية . إ
 .  اء احلرب وأفران القرابني احملرقةيف أثن

ما ذات طابع وابئي ، وكانت موجودة  شيئاً اليت تكاد تكون  رك يف اعتناق فكرة معاداة الساميةوالواقع أن ابتون كان يشا     
ووسطه ، كان يستمع ابهتمام ، واليت كانت موضة العصر يف بداية القرن العشرين  يف جيش الوال�ت املتحدة واألوساط املوسرة

يعتقد حبرارة شديدة بصحة بروتوكوالت صهيون ، وهي  الذي-أخ غري شقيق لبياتريس  -ظاهرة إىل ما يقول شارل  وعاطفة
 املعروفة بزيفها منذ وقت طويل . 

،  يف صحيفة مذكراته ورسائله الشخصية ، اليت سجلها سراً  الشخصية من احتفاظه لنفسه بعواطفه، وابلرغم  اآلن     
 على نفسه.  نت تبدو على وشك أن تفقده السيطرةحالته االنفعالية كا فإنّ وحماداثته مع أصدقائه ، 

 أيلول .  22الصحيفة ، 

إىل جانيب تساندين  دائماً وكالهبا ... لقد كانت من قبل  ن من ورائنا كل أوغاد الصحافة األمريكية الكبريةهذا الصباح كا     
�م يهامجون خباصة  ، بل ضد اجليش بصورة عامة . إال ضدي شخصياً  ين أحس بوجود عداوة ظاهرةفإنّ وتؤيدين . أما اليوم ، 

وحي أبنه يعرف الكثري ن وقاحة الصحفي اليت تتيار  احلاكم أو رئيس ابفار� . إواقع أننا نلعب على احلصان اخلاسر يف اخ
 قد دفعين إىل اجلنون ، وهذا ما يسعون إليه .  –وأ� ما أزال أجهل كل شيء  – حول ما نفعله مما ال أعرفه أ� شخصياً 

، هو تصريح يلفت النظر . أو رمبا   شيئاً ن اعرتافه حىت بينه وبني نفسه ، يف صحيفة مذكراته بوجود أمر ال يعرف عنه إ     
 املزاح ؟  كان من قبيل



:زرع الشيوعية وترسيخ  �م حياولون جهدهم أن يفعلوا شيئني : أوالً لسامي موجود بوضوح يف الصحافة . إالنفوذ ا     
. قد أخرجوا من مراكزهم دهم يهودجداكل رجال األعمال ذوي  النسب األملاين وممن ليس بني أ  ، مث التأكد من أنّ جذورها

قدام جملرد أن يقال : مفهوم العدالة ويفكرون أبن يف اإلمكان طرد أي إنسان ابأليف  سكسونية –جنلو الرؤية األ متاماً لقد فقدوا 
 . إدانته مبحاكمة نظامية قدام دون أن تثبت ابألهذا �زي . وقد أسقط يف أيديهم وصدموا حني صارحتهم أبنين لن أطرد أحداً 

نقاط اليت جيب أن يفوز هبا اجلندي إلعادته إىل بالده ، هم بشيء آخر غري عدد اللو كان عند الناس من الوقت ما يشغل     
 ، ال أابيل هبذا كله.  وىل دون ريب ، لكنين ، بكل صراحةشغل الصفحة األلكنت أ

 عات  الراديو ، هو حبيث أجدين أميل إىل الظن أبنين أخطأتإذاو  شعب األمريكي ، كما تعكسه الصحافةن  تصرف الإ     
 من أربعني عاما ، رغم أنين استمتعت فيها بوقت طيب .  قريباً  خبدمته خطأ جسيماً 

اليهود  يزعم أننا نفعل الكثري من أجل األملان على حساب الالجئني ، وأكثرهم من هناك كالم مبتذل مكروه يف الصحافةو      
الضباط الذين ال يهتمون ابلسياسة ، يتعلق  يف رأي أكثر  أيضاً و   األمر يف رأيي ،جابه عنها ألنّ . هذه نقطة ال أستطيع اإل

من أن   جداً ضد روسيا . بل أ� خائف  مانعاً  انية تستطيع أن تشكل حاجزاً ابلضرورة احليوية اليت تقضي إبعادة بناء أمه أمل
 وال  يف الشيوعيةم سيسقطون حتماً فإ�ّ ،  اً وميوتون جوع متاماً ملانيا واألملان يتفتتون أتركنا  إذاكون قد تباطأ� مدة طويلة . فن

 .  سيكون الشاهد على قرب الدميقراطية يف الوال�ت املتحدة شك أن سقوط أملانيا يف الشيوعية

 بعد احلرب.  كلما زاد من أراهم من الناس زاد أسفي على أنين بقيت حياً       

 :1945أيلول  22لة إىل بياتريس ، رسا

ل جهدها أن  تظهرين أشد رغبة يف حتاو  ألوىل قبل أن تستلمي هذه الرسالة . الصحافةريب يف الصفحات اكون دون سأ     
عد بناء مل نُ  إذانين يف وضع ال يسمح يل بقول احلقيقة هلم وخالصتها أننا إعادة النظام إىل أملانيا مين يف مطاردة النازيني . إ

 ىل الوال�ت املتحدة . ستمتد إ انيا فنحن واثقون من أن الشيوعيةملأ
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 :1945أيلول  25الة إىل كودمان ، رس

نك ال تفقد  كل وقت .إعاديت إىل البالد يفأجدين مرة أخرى يف واحدة من تلك الفرتات احلرجة اليت ميكن أن تتم معها إ     
 بغيابك عن هذا املكان .  كبرياً   شيئاً 

 :1945ايلول  25لة إىل بياتريس ، رسا

وثيقة  ن يلدا ، ما كان يف وسعهما أإىل القتال أكثر حتققاً  ان قد تضافرت جهودمها جلعل  العودةلو أن موسى والشيط     
 اجليش " .  عن جملة " أحاديث نقالً  ليكأفضل من تلك اليت أرسلها إ

األقل ، ذلك أل�ا  تعرف ما تريد  ، فليس بني احللفاء غري التسو�ت ، لكن روسيا هي اليت تعطي دائماً الوضع كما هو      
 خرون ال يعرفون . بينما اآل –وهو غزو العامل  –

 لينا . رب . فاحلرب القادمة يف الطريق إن جورج لن خياف من أنه مل يلحق هذه احلإ     

 أيلول .  25الصحيفة ، 

ازية يف ابفار� حول خطة مقاومة النن اجلنرال ايز�اور يقول فيها أنين متهم ابختاليف معه تلقيت بعد طعام العشاء ، برقية م     
 حلق به ابلطائرة يوم األربعاء أو يوم اخلميس يف حدود ما  تسمح به حالة الطقس .. ويطلب مين أن أ

جانب آخر أدرك أنه يف كل مرة وجدتين  . ومن ابلتغلب عليّ  قد جنحوا �ائياً  )18(ون "الفلسطينيني"من املمكن أن يك     
على األقل ،  األحداث ال تلبث أن تتحول لصاحلي . ويف هذه املرة فإنّ أو ظننت أنين أجدين أمامها ،  أمام املزعجات اخلطرية

 الختاذ موقف دفاعي .  ال أجدين مضطراً 

 أيلول .  26الصحيفة ، 

ورت وأ� فرح بذلك ألنين كنت قد رفضت ثالث مرات دعوة من قبل منعتين الظروف اجلوية من الطريان حىت فرانكف     
 اجلنرال بيتوار لصيد حيوان الشمواه. 

                                                            
 يقصد هبم اليهود. - 18



مسث واجتز� احلدود حيث ينتظر� بعضهم . تركنا سيارتنا لركوب اجليب . كان  –، أ� واملاجور مريل  ذهبنا ابلسيارة     
اجملردة حيث ال أستطيع أن أكتشفها إال بعدسات املنظار الكبري . لعني الشمواه اب ليلي نظر عارم وكان مييز حيوا�تلد
الطلقة أصابت  لكنّ  م . فكان  االجتاه صحيحاً  300ملم وجمهزة مبنظار مكرب على بعد  6طلقت طلقة بواسطة بندقية عيار أ

 ما دون احليوان بقدم واحدة . 

عن السبب . وملا كنت ال  الثلج . الحظت أن الرجل يعرج فسألتهتوقفنا يف دار أحد أبناء املنطقة ننتظر مرور عاصفة من     
خرجنا جعبة األدوية أس وأن جرحه متعفن إىل حد ما . فأملانية ، فقد حزرت من جوابه أنه قد أصاب قدمه بضربة فأعرف األ

 للطوارىء من سيارة اجليب لتضميد جرحه. 

 من الشمواه .  واحداً   حتت وابل من الثلج واملطر دون أن نرى حيوا�ً  مث اتبعنا سري� ساعتني ونصف الساعة تقريباً      

سا القدمي ، حيث وجد� فيه عشاء ممث اتبعنا السري ابلسيارة حىت بلغنا " شاليه " سويسر� أظن أنه كان خيص امرباطور الن     
 يل . أكلته دون تتب الذيعلى الطريقة الفرنسية ، مبا يف ذلك بعض احملار  ممتازاً 

، مع جهاز خاص للز�د ومنظار  جداً مم ، مجيلة  8" عيار اجلنرال بيتوار بندقية من طراز "موزروبعد  العشاء قدم إىل      
 . متاماً  جديداً  هذا كله قد سرق ، من احملتمل أن يكون قد أخذ من خمزن ، ذلك ألنه كان سالحاً  مكرب . ال شك أنّ 

 أيلول .  27الصحيفة ، 

تناولنا طعام الفطور عند الرابعة والنصف وذهبنا بصحبة دليل آخر ابجتاه واد جديد . رأينا جمموعتني من حيوان الشمواه ،      
ا .. لكن بينما  يسمح ابصطياده ، أ�ما ال حتتو�ن على رأس واحدةراقبهما ابملنظار البعيد املدى  الذيوكان من رأي الدليل 
خنفي  عن ألف مرت . اتبعنا مدة طويلة وحنن قليالً  نظر� على واحد من هذا احليوان على بعد يقلّ وقع  كنا �بط يف الوادي

املقابل آخر على السفح  بنفسه . اكتشف الرقيب ترييل واحداً  ال على بعد مائة مرت ، رآ� وجنا هارابً أنفسنا ، وملا مل نعد منه إ
م وأصبته من الطلقة  األوىل  350على بعد  ين رميته بطلقة من وراء صخرةين أنقرتاب منه ، أسعد.. وبعد حماولة سريعة لال

 ببندقييت اجلديدة . 

 قد فقدت بعض قوهتا.  امستمرة ، لكنها تبدو وكأ� محالت الصحافة ضدي     
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اظ به كوزير للمال . كان رئيسا لبافار� واالحتف – جاء موريف لتناول العشاء مع ابتون وأشار عليه بعزل شافر ابعتباره وزيراً      
أقل من عناصر اليمني ، وأكثر من عناصر الدميقراطيني االشرتاكيني ،  يرى أن احلكومة البافارية جيب أن تستوعب " عدداً 

 ودون أي عنصر من اليسار " . 

سيبادر اىل تنفيذ األمر  هفإنّ كان واحد ممن فوقه �مر بنقل أي واحد منهم   إذاأجاب ابتون أنه ال يتحيز ألي أملاين . ف   
 بسرعة اتمة . 

أنه ضحية السياسيني من اليمني  غامضاً  كان يتكلم بصوت مرتفع ، ألنه حيس أنه خارج عن طوق نفسه ويشعر شعوراً       
 ز�اور. سيحدث يف الغد حني يلتقي اجلنرال اي هاماً  شيئاً أبن  جداً . وكان عنده انطباع واضح  أيضاً والسياسيني من اليسار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل السابع والثالثـون

 عفاؤه من قيـــادتهإ

................................................... 

 أيلول.  29الصحيفة ، 

 مسيث .  –دون أي طريان أمس ، حىت أنين ذهبت إىل فرانكفورت ابلسيارة صحبة مريل  كان الطقس حائالً       

عن الطرق اليت أهاجم هبا  ، أتفحص ما حويل ابحثاً  لعادة يل قدمية منذ أربعني عاماً  وعلى امتداد الطريق ، كنت تبعاً      
حرس املؤخرة " ، حينما جاءتين فجأة ع هبا قوايت خلوض معركة "ليت أوز خمتلف املواقع املائلة أمامي يف هذه الربية املتغرية ، أو ا

 هم الذين سيكون عليهم أن يتخذوا هذه املواقع ... خضت حريب األخرية وأن آخرين غريي فكرة أنين قد

 مل أكن أعتقد استحالة أن أجد نفسي معفى من قياديت.      

وقد  جداً  ة ، بلغنا مبىن القيادة العامة أليز�اور. كان آيك لطيفاً وبعد سبع ساعات ونصف من السري يف الطريق ابلسيار      
أن الكلمات اليت نسبت إيل ، يف هذه احلالة اخلاصة ، قد  تحالة حفاظي على الصمت . قلت لهألقى علي موعظة حول اس

 أدخل فيها تغيري وتبديل عن سابق اصرار وترصد. 

 ، نفسه خطيئيت الكربىار . أمس كنت أظن أن فضيليت الكربى ، ويف الوقت شيء ما يدعو إىل الدهشة وقع خالل احلو      
 للبواعث اخلفية . أما يف نظر آيك فهي جرأيت.  رمبا كانت هي االستقامة وافتقادي

يعرف قويت وضعفي ، كان  الذي، بسبب من أنه وهو  أيضاً لقد صرح يل أنه على التأكيد مذنب بقدر ما أ� مذنب      
أبن ابفار� هي الدولة اليت تتمتع أبفضل حكم يف  جازماً  حاكم عسكري . فأجبته أنين مقتنع اقتناعاً  يكل إّيل وظيفة العليه أ

 أملانيا كلها .. لقد قاومنا فيها النازية كما مل تفعل أي دولة أخرى يف البالد. 
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.  دعين أتصرف كحاكم عسكري لبافار�من أن ي بدالً  وأضاف آيك أنه لو وجد يف الوقت قيادة مناسبة يل لوكل أمرها إيلّ      
بفكرة أن أصلح ما يكون يل هو نقلي إىل اجليش اخلامس عشر ، ما دام أن جريو جيب أن يعود إىل  اً كان يف الظاهر متأثر 

 أمريكا . أما مهمة هذا اجليش فهي كتابة اتريخ احلرب واملعلومات املتعلقة هبا. 

. مع العلم أنه  ثالثة جنومبعضهم رمبا وجد ما يقال من أن يراين آخذ مكان جنرال بإليه أن  حدثين يف هذا كله ، مضيفاً      
 كان قائد اجليش.   أيضاً هو 

يف خاطره كما مل  ، لكنه أكد يل أن هذا األمر مل يرد أبداً  جيب أن أعفى من قياديت بكل بساطة قلت له : يف رأيي أنه     
 �ت أي ضغط يف هذا االجتاه من الوال�ت املتحدة. 

 يف ممارسة قيادة اجليش الثالث وحكومة ابفار� ؟ ال ميكنين االستمرار يف هذه الظروف ، أ     

 قيادة اجليش علي بعد ذلك أن أتوىل وأنّ أن يف وسعي االستمرار ملدة عشرة أ�م أو أسبوعني  قال يل بعد فرتة من التأمل     
نين ال أؤمن ابلسياسة ع قوي أبكما أدركه ، حيس ابنطبا   كل الثقة من قيامي بواجيب كامالً   ن كان واثقاً اخلامس عشر ألنه وإ

كما كانوا يتشربون طريقيت يف   متاماً هؤالء قد أدركوا جوهره  كلّ   فإنّ اجليش ،  املتخذة وأنين وإن مل أعرب عن رأيي هذا ألركان
 القتال. 

يف اجليش اخلامس عشر ، هل جيب أن  أصبحت مقيداً  إذانين يف الوقت  احلاضر أتردد يف اختيار واحد من موقفني . إ     
 ين أرضي كراميت الشخصية على حساب شهريت ، لكن رمبا كانفإنّ اخرتت احلل األخري  إذاأقبل هبذا األمر أم أقدم استقاليت ؟ ف

املكروه حول " مقاومة النازية وإزالة  أبنه منذ أن يستهلك هذا الكالم متاماً نع نين مقتيف ذلك صنع شهيد يف وقت مبكر . إ
 رقاص الساعة سينطلق يف االجتاه املعاكس.  فإنّ ،  اس فيه غري طريقة لتشجيع البلشفيةاثرها " مث  ال يعود جيد النآ

يدعى دورن . الظاهر أن  كتبه اخلامس وكذلك استاذاً دخل اجلنرال ايز�اور ، اجلنرال أدكوك ، رئيس مويف أثناء احملادثة ، أ     
أملاين مائة يف املائة ، فيما أظن ، ومن احملتمل  – جداً نه انسان ذكي ماهر يزود أدكوك بكل معلوماته. إ الذيهذا األخري هو 

. لقد وجدت صعوبة  شديدة يف احلفاظ على هدوئي . لكنين كنت أعلم أن انفجاري سيضيف  خفياً  أن يكون شيوعياً  جداً 
 إىل كومة التقارير املناوئة يل حجة أخرى ضد مصلحيت . 



وصرح يل أيز�اور خالل احلوار أن كثريين من ضباط أركانه قد أخربوه ، نقال عن أقوايل ، أبن علينا أن ندعم أملانيا ، ألننا      
 أن نستعد خلوض حرب ضد روسيا خالل مخسة أعوام.  جيب

 إال أمامهما ، وقد فعلت الضابطني اللذين أخرباه بذلك جيب أن يكو� أدكوك ويل ، ألين مل أصرح هبذا الرأي أبداً  نّ إ     
 على افرتاض واضح اخلطأ هو أ�ما صديقان يل.  ذلك

كان الشيء املهم يف أثناء القتال هو توجيه األمر واالنضباط ، فاآلن   إذاكما أن آيك قد أدىل بتصريح مثري جاء فيه أنه       
 بغض النظر عن صوابه أو خطأه.  –وقد انتهت احلرب ، جيب أن نعرتف أن املهم هو البقاء على اتفاق اتم مع  الرأي العاملي 

األمر ؟ اجلميع يلحسون . فكيف أحسده على هذا  جداً توجد فيما يبدو يل عند آيك عقدة مسيحية يف درجة عالية      
 أ�.  حذاءه غريي

أنه قد احتفظ يف وزارته ، ويف وظائف قليلة  يسية ضد فريتز شافر ، وقد بدا يلالرئ سألت  األستاذ ما هي الشكاوى     
 بتعليماتنا ، وهذا أن يسرحوا من وظائفهم عمالً  يف املالية ) جيب قطعاً  4يف الزراعة و 16 ( األمهية ، بعشرين شخصاً 

 . صحيح

رة البافارية . فيجب أن دااملوظفني النازيني من أثر يف اإل ملا ميكن أن حيدثه تسريح كل هؤالء أنه ال قيمة أبداً  قال اجلنرال     
ممكنا . أعتقد أن هذا صحيح .  ما قد يصدر حبيث جيعل احللول حمل الرئيس أمراً  أبن أمراً  دائماً ألن جتربته قد علمته يسرحوا 

 أحطم الرؤوس يف املعركة ، أن أجدين مقيداً  الذيوهو حمتمل الصحة فيما يتعلق ابحلكومة العامة.  كم هو غريب من مثلي أ� 
ين فإنّ عن األصول النظامية . ومع ذلك  بطرد أشخاص بعيداً  حينما يتعلق املوضوعسكسوين، " –يف وقت السلم برتاثي األجنلو 

 .  "وروحاً  سألتزم لرغبات أيز�اور نصاً 

:  للحكومة قالرئيساً  د فريتز شافر . سألته عمن يريدهبعااختذه أيز�اور وجوب إ الذيمن خالل املوقف  وملا كان واضحاً      
أوصى بتعيني رجل يدعى الدكتور ويلهلم هوغنر . وهنا اتصلت هباركنز عند الساعة  الذي اسأل عن هذا األمر األستاذ دورن

األعضاء يف وزاراهتم ممن يصطبغون أبقل صبغة  السادسة والنصف وقلت له أن يسرح شافر ويقيله ، مث النج وراتنهيوبر وكلّ 
الناس أصاهبم  كلّ   .وليشرب ماء البحر رة البافاريةادالفوضى اليت قد ترتتب على هذا اإلجراء يف اإل�زية ، دون االلتفات إىل 

 أ�.  . وقد ظهر اجلميع فرحني بذلك غريييف معسكرات الالجئني  أيضاً جوع أو نزل الربد هبم ، ليس فقط بني األملان ، بل 
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قضيت الليل  إذا" على عدم الظهور مبظهر الود معي ، ذلك ألنه جاء يف كلمة من أوىل كلماته :  كان آيك يبدو حريصاً       
قطاري مستعد لنقلك ،  فإنّ  د إىل ابدتولز يف أسرع وقت ممكن احتفظ بك ، لكن ملا كنت أشعر أنك جيب أن  تعو فإينّ هنا 

 ". وكانت الساعة يف ذلك الوقت تعلن السادسة والنصف . فأخذت القطار. إنه يتحرك عند  الساعة السابعة

اعة الكبرية اجملموعة املسؤولة عن كل هذه القضية من الصحفيني ... سأهلم أيز�اور ماذا ويف أثناء ذهايب ، وجد� يف الق     
يف   نين أعقد مع قادة جيوشي مؤمتراً  : " إيريدون فسألوه أن يديل بتصريح حول موضوع احملادثة اليت جرت بيننا . فأجاهبم قائالً 

 مث انصرف عنهم .  .." إليه . هذا كل ما يف األمركل مرة أجد داعياً 

ويف رأيي أن من املمكن ربط هذه  ،مما كان عليه يف أي وقت ظهر يل أيز�اور خالل فرتة احملادثة السابقة ، أكثر هتيجاً      
املتحدة ، واخلوف من   هليئة أركان اجليش يف الوال�تيساوره ، بسبب التأخر يف تسميته رئيساً  الذيالظاهرة ابلقلق الشديد 

 نياً  ذهخوفاً  بعض نفوذه ومهابته ببقائه هنا . أظن أن هلذا اخلوف ما يربره ، لكنين ال أذهب إىل حد االعتقاد أبنّ  أن يفقد
 يف مواجهة األملان.  ال أخالقياً  يستطيع أن خيرجه من هدوئه املتميز ويدفعه إىل السلوك سلوكاً 

 :1945أيلول  29لة إىل بياتريس ، رسا

 جراء حتقيق رمسي ... تقع يف نفسي وقوع احلجة على والئك الصادق ...طالبة إباليت تقرتحني فيها املن برقيتك إ     

 أبن أي حتقيق سيكون دون جدوى.  يف الوقت احلاضر ، أجدين مقتنعاً      

تيت أكمل ليست غري وسيلة مستخدمة من قبل اليهود والشيوعيني للتوصل إىل تف إن كل هذه الضجة اليت تثار ضدي     
ألملانيا وقد حتقق هذا مع بعض النجاح . ويف ظين أن استقاليت اليت عزمت على تقدميها أمس ال تنتج غري حرماين من رصيدي 

 دون أي امتياز ...

عادة النظر يف اسرتاتيجية احلرب وتكتيكها لكي نرى يش  اخلامس عشر ) مهمة خاصة هي إن هلذا السيد النبيل ( اجلإ     
غري أنه عملية تقييد  حد قد التزمت فيها األوىل للخطط املوضوعة وكيف تغري التكتيك . وهذا ال يعين فيما يتعلق يبإىل أي 

 على دور اجلالد ألفضل جنس موجود يف أورواب.  كثرياً نين ألفضلها أكثر  تشريفي . وإ

 م ، أن أقول هلم ملاذا قبلت هذا املركز. وسيكون يف وسعي من بعد ، وحني يستيقظ الناس على ما جيري يف هذه األ�     



هل أ� ضعيف وجبان ؟ وهل أ� منهمك يف وضع شهريت ملا بعد املوت فوق كراميت يف الوقت احلاضر ؟ هللا أعلم بذلك      
... 

 يف دمرت . ، هو أن يعرفوا ك اآلنيهتم ابلطريقة اليت تدار هبا ابفار� . كل ما يهمهم  مالحظة : ال يبدو أن أحداً      

 أيلول .  30الصحيفة ، 

رسالة من اجلنرال أيز�اور طلب منه هذا األخري أن يتلوها  وقرأ عليّ   30،13يدل مسيث أمس حول  الساعة ن بتلف     
 . عليّ 

للعبة ، وال شك أن هذا هو أفضل ما ميكن أن حيدث ، ذلك ألنين متأكد من هكذا رمي حجر آخر من زهر النرد يف ا     
 أن لوسيان تراسكوت سيعمل أفضل ما ميكن عمله يف مثل هذا املستحيل من املوقف. 

  :1945بياتريس ، أول تشرين األول  رسالة إىل

ملساندة  دائماً قف هاري ( ستمسون ) املستعد للنظر ، يف واقع تفكريي ، هو الفرق بني مو  الفتاً  اآلنما يبدو يل  نّ إ     
 جورج مارشال وبني خفة سرطان البحر اليت ترتاجع هبا القيادة العليا عندما يتعرض أحد� للهجوم. 

يرغموننا على القيام به واألساليب اليت يفرضو�ا  الذيابلذهاب ، ذلك ألنين أكره الدور  يف هذا املعىن ، أجدين سعيداً      
 علينا. 

، لكن يف هذه احلالة ، سينسب كل ما أقوله يف  لنفسي فيما لو طلبوا مين فقط االنسحاب فوراً  نين أجدين أكثر تقديراً وإ     
 املستقبل إىل الكراهية واحلقد . 

 ومهما يكن األمر ، فأ� مريض يف الوقت احلاضر.     
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  :1945تشرين األول  2إىل هاندى ،  رسالة

 مع اجتاهايت األكادميية الطبيعية منها مع حكومة ابفار� ، ، أجد عملية النقل هذه أكثر توافقاً  من وجهة نظر شخصية     
عفائي من قياديت ، مهما تكن األشكال اليت اختذت لتنفيذه .. يف ظروف ميكن أن تعترب مسيئة إىل لكنين آسف ابلطبع إل

 مسعيت . 

 تشرين األول.  7الصحيفة ، 

 ةأرغمنا اجلو املطري العاصف على تنظيم مراسيم نقل القيادة داخل مبىن لأللعاب الر�ضية . كان قادة الفيالق األربع     
جمتمعني على املنرب قبل دخولنا . إىل اليمني كان العلم الوطين ، وإىل اليسار كانت  –، ماك برايد وبركت روبرتسون ، هارمون 

 إىل الوراء ، را�ت اجلنراالت .  راية اجليش الثالث ، ويف الوسط قليالً 

والكولونيل  -عند تراسكوت رئيس األركان -كارلتونعند الظهرية  دخلت مع تراسكوت ، يتبعنا الربيغادير جنرال   متاماً      
ة ومجلة ضباط املوقع يف املقدمة واخللف بينما ال الشرطة العسكرية ، والسكرترييهاركنز . وقد قدمت سرية األركان مع رج

 عزفت الطبول واألبواق أربع جوالت. 

 مث أخذت دوري يف الكالم.      

 اجلنرال تراسكوت ، أيها الضباط واجلنود ...     

 هناك �اية لألشياء الطيبة . وخري ما حدث يل حىت هذا اليوم هو االمتياز والشرف يف قيادة اجليش الثالث .      

بلوا أصدق هتانئي على سألكم أن تتق، أنتم متثلون العناصر املقاتلة واإلدارية والتموينية هلذا اجليش . أأيها الضباط واجلنود      
 داء واجبكم ، وأحر عرفاين لوالئكم الثابت املستمر. نيكم يف أقيمتكم وتفا

ذلك ألنكم ستجدون يف اجلنرال  ،ين أفكر يف نفسي ، ال يف أشخاصكمفإنّ أن لكل األشياء الطيبة �اية ،  عندما أقول     
 بسخاء كبري .  ا حنويين نفسه كذلك اللذين أعربتم عنهمتراسكوت كل ما يستطيع أن يوحي إليكم ابلوالء نفسه والتفا

 له ماضي اجلنرال تراسكوت ال حيتاج إىل تقدمي . الوقائع تتكلم بنفسها . وأ� أعلم أنكم لن ختطئوه.  ن رجالً إ     



 إىل اللقاء وليبارككم هللا .      

راية اجليش الثالث . أخذت الراية من يده وقدمتها إىل  مث عزفت املوسيقى حلن " الذكر�ت احللوة " واقرتب مين حامل     
أعاده بدوره من  أحق ابلكرامة منه . تقبله اجلنرال تراسكوت مث ال أرى ، فيما يبدو يل ، ضيفاً  الذياجلنرال تراسكوت ، وأ� 

 عاد إىل مكانه.  الذيحامل العلم  جديد إىل الرقيب

يف امليكرو .   ثر ويتكلم بصوت مرتفع قويستطع مساعها . كان يبدو شديد التأمث ألقى اجلنرال تراسكوت كلمات مل أ     
غري تنفيذ  شيئاً من أجل احلصول عليها واليفعل  أنه مل يتآمر أبداً   أخذ هذه القيادة . من الطبيعييف كنت أشعر به مضطرابً 

 األوامر. 

 وهنا عزفت املوسيقى سالم اجليش الثالث .      

 نسان الطيب املرح " . حلن " ألنه اإل أيضاً وبينما كنا ننسحب خارجني ، عزفت املوسيقى      

انطلق عند الساعة  الذيختلله بعض اخلطب ، صحبنا اجلنرال تراسكوت حىت قطار اجليش الثالث  الذيوبعد  الطعام      
 اخلامسة عشرة . 

 العامة . وكانت القوات مصطفة على امتداد الطريق حىت احملطة . كان قد أعد فريق للمواكبة يف مربع القيادة       

 : وت يف أول مؤمتر صحفي عقده قائالً وبعد أسبوع صرح تراسك     

من الصلبان البيضاء ، ورأيت الكثري من الفتيان اجلرحى  كثرياً يطاليا وفرنسا ،  ورائي ، يف أفريقيا الشمالية ، وإ" لقد تركت      
وة الشر هذه ، قررة النتزاع  اجلذور واألغصان لقعلى السياسة امل اتماً  ال أن أعطف عطفاً درجة ال يسعين معها إ ملشوهني إىلوا

 ". طلقت تلك احملارق يف العامل كلهالنازية ، اليت أ

 

 

 



411 
 

 الفصل الثامـن والثالثــون

 اجليش اخلامس عشــر

................................................ 

 تشرين األول .  8الصحيفة ، 

. وبعد تناول طعام الفطور ، جاء اجلنرال ليفن آلن ليصحبين  وصل القطار إىل ابدنوهيم حول اخلامسة والنصف صباحاً      
 إىل مكاتب اجليش اخلامس عشر . 

 ادة العامة ) ...أعطاين مؤشرات جيدة ( حول مهمة القي     

كان اجليش اخلامس عشر منظمة للتحرير يف أكثر من معىن واحد . والقيادة العامة ال تستوعب من القوات غري ما هي يف       
يكات ، والتقنيات ، عداد  الدراسات التارخيية والتحليلية حول التكتأنشطته . أما مهمته الوحيدة فهي إحاجة إليه يف ممارسة 

لكاتبة واملطبوعة كن الصفحات املضروبة على االلة ا، ل دارة احلرب يف أورواب . بعض هذه الدراسات كان ممتازاً وإوالتنظيمات 
 الرونيو كانت ترتاكم على صورة جبال من الورق .  آالتعلى 

  :1945تشرين األول  10 بياتريس ، رسالة إىل

من  األشياء لن يقرأها أحد  كواماً التارخيية يف واشنطن . حنن نكتب أكما كان جيري يف الدائرة   متاماً ن ما جيرى هنا هو إ     
 .  أبداً 

 تشرين األول .  13الصحيفة ، 

 أبن الرجال يف اجليش اخلامس عشر قد بدأوا يعملون منذ توليت قيادته. قال جون أيز�اور ألبيه أمس     

 :1945تشرين األول  18 كودمان ، رسالة إىل

، كانون الثاين، مث أقدم استقاليت  هو أكادميي حبت ، حول أول الذيهذا العمل  إ�اءن خططي يف  الوقت احلاضر هي إ      
 يف ابيل ... ومن مث يكون يف وسعي أن أقول كل ما خيطر



تصايل املستمر ابآلخرين ليس غري جمموعة من اجلبناء وأن ا ن رأيي الشخصي هو أن العامل كله ، فيما سوى شخصي ،إ     
 سيجعلين مثلهم . 

 :1945تشرين األول  20بياتريس ،  رسالة إىل

إىل هناك وأن جيتمع  حقاً إىل اجلحيم حيث أرجو أن يذهبوا  مجيعاً أعلم أنين على حق وأن يف وسع اآلخرين أن يذهبوا      
 فيها مجهور كبري منهم. 

 :1945تشرين األول  22بياتريس ،  رسالة إىل

اء اجلنرال جريو يراين ويقول ج من األومسة . وساماً  مس والعشرين جيب أن يعلق على صدريهل قلت لك أن ديغول اخلا     
 بعد �بوليون .  يت أنزلت أبكرب جنديساءة الصدمت حىت األعماق من  القلب ابإل أن فرنسا قد يل

 ؟كون له أقل سلسلة فقرية يف ظهره ىل مقام الرائسة أن يفكيف ينتظر من رجل يطمح إ     

 تشرين األول .  23الصحيفة ، 

 الوسام ... تناول طعام الغداء مع ديغول وتلقيالطائرة ل ...استقلّ  غداً      

، يف  أيضاً قد رغب هو  ميثل فرنسا الذيوأن اجلنرال ديغول ،  دائماً رسالة من اجلنرال جوان جاء فيها أن فرنسا قد رغبت     
، وأن فرنسا قد تضاعفت رغبتها  "أخذته على عاتقك يف حترير فرنسا" الذيللنصيب العظيم  تقديراً  تعليق وسام على صدري

 مرتني يف القيام بعملية التكرمي هذه ، بعد صدور األمر األخري بنقلي " إىل اجليش اخلامس عشر " . 

 تشرين األول.  25الصحيفة ، 

من  35لشخصي ... من قبل اجلنرال ديغول .. وقد حضر احلفل  استقبلت يف وزارة احلرب .. غداء خاص أقيم تكرمياً      
 املدعوين. 

أن اتريخ الكبار من  . فأجبته قائالً  وبعد �اية الوليمة .. قارنين بكل أنواع الرجال ابتداء من �بوليون حىت أكثرهم تواضعاً      
ريكيني وأنه يوجد يف هذه القاعة متثاالن نصفيان الثنني النموذج احملتذى من قبل اجلنود األم دائماً قادة احلرب الفرنسيني كان 
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اثنان آخران من القادة األحياء . فأما التمثاالن النصفيان فهما للقائدين تورين وكوندى ،  أيضاً من هؤالء القادة كما يوجد 
 فس الرئيس اجلنرال . وأما اجلند�ن من األحياء فهما ديغول وجوان . والظاهر أن ما قلته قد كان له أثر ممتاز يف ن

مث توجهنا من بعد إىل االنفاليد ، وحىت قرب �بوليون ، بل وحىت إىل املستوى املنخفض حيث ال يؤذن عادة للناس فيه وال      
 سعداء .  جداً  مجيعاً يف نفوس اجلميع وكنا  يسمح هلم بدخوله . كان هذا كله مؤثراً 

مسيث ... وقد انطلق جوان على عادته حول مسألة  –ويف الساعة الثامنة تناولنا طعام العشاء يف دار جوان ، أ� ومريل      
 وخيافهم قدر خويف منهم .  الروس الذين ال يثق هبم أبداً 

، مسيث –شاييل مع مريل  –ت مل يكن قد قرر شيء معني لليوم التايل ، ابستثناء أن ابتون استطاع أن يزور نوتردام وسان     
كن املكان مل حيدث فيه ، ل 1912مث ذهبنا إىل فرساي حيث ألقيت نظرة سريعة . فأ� مل أتردد على هذا املكان منذ عام "

 ". أي تغيري 

منه ذهب إىل ريتس حيث لقي شخصيات خمتلفة وشرب مشبانيا ، وحضر غداء أقيم على شرفه وشهد رقصات  27ويف      
، طلبت مين أن أقبلها .  ترشح عرقاً  جداً بريتونية . وختم كل شيء بباقة كبرية من الورود " قدمت من قبل فتاة بدينة شعبية 

ن رائحة الصابون كانت تعبق منها ".  مث استعرض قوات من اجلند  ، ألحديثاً  فاكتشفت أ�ا قد أخذت على التأكيد محاماً 
�م كما اضطر لتوجيه بضع عبارات طلقوا عليه لقب مواطن شرف ملدافظني الذين أواستمع إىل خطب احملأمام مجاهري كبرية 

 ليهم . إ

خرى من الشمبانيا ... وظهر على الشرفة أمام مجهور كبري من الناس وتقبل هنا ن الدور على مدينة اجني ، وكؤوس أمث كا     
 ".  أيضاً ى مواطن شرف " االمتياز النادر يف أن يسمّ 

ت االحتفاالت يف اليوم التايل يف مدينة شارتر حيث استقبل ابتون يف قصر احملافظة ، مث أخذ جلولة يف املدينة واستمر      
يهتفون  واصطحب إىل الكاتدرائية حلضور قداس شارك فيه مخسة اآلف شخص على األقل وأكثر منهم يف  اخلارج واجلميع

يردد هذا اهلتاف داخل الكنيسة . وبعد الغداء واستعراض اجلنود عاد  –و� للفضيحة  –ابتون " . حىت أن بعضهم أخذ  احيي"
 ابتون ومرافقوه إىل ابريس . 



برجري  –لإلصابة بسوء اهلضم .. ذهبت إىل ملهى الفويل  جداً سبااب هائلة " حصدت عشر مواطنيات شرقية ولوحتني ، وأ     
 ".  1912نقطع فيه املشاهد عن اهلبوط منذ عام ، حيث مل ت

كتب إىل بياتريس يقول : " كل هذا العامل امللعون يتحول إىل الشيوعية . وسيكون على آخر القوات االمريكية اليت تغادر       
 املؤخرة .  –أورواب يف املستقبل أن ختوض معركة حرس 

يتم به الستني من  الذينه يوم حزين .. ( وهو اليوم إ –عشر من الشهر  احلاديرة كبرية لليوم " هيئة األركان تعد يل تظاه     
 ". عمره )

 تشرين الثاين .  2الصحيفة ، 

هذا يذكرين أبسلوب حممد  حيتلونه. الذيغذائية أكرب لألملان  الذين يدخلون يف الشيوعية يف القطاع  يقدم الروس حصصاً      
 . فال جديد حتت الشمس ...  )19(يف جتنيد املسلمني

  :1945تشرين الثاين  3ولده جورج ، رسالة إىل 

من ملفايت اخلاصة  حول أول العام . وهكذا أستطيع أن أمحل معي الصناديق اليت ال تعدّ  أرجو أن أغادر هذا املكان حبراً      
 دون أن تتعرض للضياع خالل عملية النقل . 

 ال يعلم ماذا سيكون فيما بعد ...  االستقالة ، يف الوقت احلاضر ، تبدو يل احلل  الوحيد ، لكن أحداً      

 على مستقبل بالد�. ابلقشعريرة خوفاً  حقاً نين أحس إ     

 

  

                                                            
ى املؤسف أن ابتون يف أتمالته التارخيية قد كشف يف كل تعليقاته اخلاصة ابلعروبة واإلسالم عن العقلية الصليبية اليت عملت وما تزال عل - 19

تثري يف ال تشويه حقيقة الدور الذي قام به حممد عليه السالم أو قام به قادة اإلسالم من بعده . وأ� هنا يف غري حاجة إىل الرد عليه فهي قضا� 
 نفسي غري الراثء على اجلهالة اليت سببتها هذه الصليبية املتعصبة " املعّرب ". 
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 تشرين الثاين .  25الصحيفة ، 

إىل اجلنرال دودي ، حاكم املوقع ، حيث تناولنا الشمبانيا .. ومن هناك ذهبنا إىل قصر احملافظة مث  إىل متز ... أوالً ذهبت      
 على األقدام يف وسط مجهور كبري ...  اتبعنا الطريق إىل الكاتدرائية سرياً 

لسابغ من فراء حيوان القاقم اظهور الوشاح  واسعاً  ويف حرارة تبلغ درجة الصفر مما يربر تربيراً  جداً كانت  الصالة طويلة       
 جساد قدماء الكهان. على أ

وعلقت أومسة على صدور  وجودة ... مث علقت أومسة على صدريذهبنا إىل موقع العرض حيث استعرضت القوات امل     
 اآلخرين . جرى استعراض مث نظمت وليمة غداء استمرت أربع ساعات مع جمموعة من  اخلطب . 

 ، سارغمني ، أيربين ، وفردان .  ل ، رميس ، لوكسمبورغ، شاتو تيارييب مواطن شرف يف متز ، تو  نودي     

موسون بعد طعام الغداء . قدمين إىل  –ات  –نقلته معي يف السيارة اىل بون  الذيلقيت اجلنرال هودمون يف قصر احملافظة      
ن حقيقيان وميثالن رجلني من رماة القنابل اليدوية يف جيش �بوليون زوجته وأهداين متثالني صغريين من البورسلني ومها كنزا

 هدائهما ودون أي جناح.  ابالمتناع عن إكان فيه جده برتبة جنرال . حاولت أن أقنعه عبثاً   الذي

 :1945الثاين  تشرين 26رسالة من ويالند إىل ابتون ، 

هو ابتون . لقد توقف عن احلياة عندما تركته . لقد أسعدين  الثالث يف نظريث قد مات . فاجليش أشعر أن اجليش الثال     
 .  جداً ن خمتلفان شيئافاجليش يف املعركة واجليش يف وقت السلم مها  –هذا وأفرحين يف معىن من املعاين 

 كانون األول .   3الصحيفة ، 

 كل الشباب وزهرة امليدانأقام اجلنرال مسيث حفل غداء على شرف اجلنرال ماك فارين ، القائد اجلديد ، وقد حضره       
فيه مثل هذه اجملموعة من  األورويب للعمليات . وابستثناء اجلنرال كيز ، تراسكوت ، ألن ، غي ، وأ� ، ندر أن رأيت جمتمعاً 

 أبناء الزىن. 



يف هاواي كان كل منهم خالل احلفل يربت على ظهر جاره يف الوقت  الرواتري وين ابجتماع  لناديم ذكر هاجملتمعون كل     
عرتف أنين قد أقدمت على هذه اجلرمية مع العلم أنين يف تلك الفرتة مل عن أفضل مكان يغرس فيه السكني . أيبحث فيه  الذي

 أكن أملك السالح اخلاص بذلك . 

ن هذا هو آخر ما قدر له أن يسجله يف صحيفة مذكراته ، يقبل أبن خيتم ما كتبه وهو على مثل هذه هل لو كان يعلم أ     
 املرارة وعلى مثل هذه الكراهية ؟ . 

  :1945كانون األول   5ىل بياتريس ، رسالة إ

أرسلت قبل قليل فقرة يف الراديو ألقول لك أنين أغادر ساوث مهبتون ( كذا ) على ظهر يو . اس . أس نيويورك ، وهي      
كانون األول مهما يكن   19كانون األول وسأصل يف   14طن ، تصل يف  000،45ابخرة على اخلط البحري حمموهلا ... 

عرض علي مركز الئق  إذاالعودة إىل أورواب .  ، لكنين يف احلقيقة ال أنوي واحد جازة شهرتتوجه إليه . عندى إ الذياملرفأ 
 مل حيدث ذلك ، انتقلت إىل التقاعد.  إذاين سأبقى يف اجليش ، و فإنّ جدير ابالهتمام ، 

 التفكري يف ترك اجليش يؤمل قليب ، لكن هل هناك شيء آخر أفعله ؟      

 عالب العابرة ..وعلى كل حال ، فقد تكون لنا فرصة مع الث

 يف صيد  اخلنزير الربي هذا اليوم ، لكن الثلج يهبط بغزارة ... كنت راغباً 

 من املمكن أن أراك قبل أن تتسلمي هذه الرسالة . 

 هذه الرسالة كانت آخر ما كتبه اىل بياتريس . 

كانون األول أو حول هذا التاريخ   14يف  صدر عن القيادة العليا للقوات االمريكية يف أورواب أمر يقول لباتون أن يتوجه     
رطال  165يوما . وقد مسح له بنقل  30جازة أن حيظى إب إىل الوال�ت املتحدة حيث يستطيع إىل ابريس ، ليتابع رحلته جواً 

 كيلو غرام ) .   75( 

جني كرجيرين  وإىل اآلنسة ماريكافلني دو بروور ، مني ـ   ابتون رسائله األخرية إىل اآلنسة كانون  األول ، كتب  8يف      
هاريسبورغ ، بنسلفانيا ، ليشكرمها على خدماهتما املستمرة ، ومقتطفات الصحف ، وهدا�مها يوم امليالد ، وإىل ادفانسلر 
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  سويسرا ، ليشكره علىواىل أميل لودفيغ ، يفادر املكان بعد يوم أو يومني يف إجازة لشهر واحد يف أمريكا ، أنه يغ ليقول له
 من مقاالته عنه وليقول له : " أنه قد قرأه بكثري من املتعة ".  ليه واحداً أنه أرسل إ

"   " رشيق القوام وأنيقاً  كان لودفيغ قد وجد ابتون ، خالل ز�رة قام هبا آخر نيسان ، واحلرب تقرتب من �ايتها ، رجالً       
يف مشيته وهو يتنزه ، كما   " على مائدته ، ر�ضياً  كبرياً   سيداً  " ولد وولدت معه كل صفاته الكرمية الذيكما وجد فيه الشاب 

ما فمه فيتحول فجأة من االبتسامة إىل القسوة البالغة . لقد بدا ارمة اثقبة . أشخصيته . وكانت له نظرة ع  تعقدكان معقداً 
يف خياله  ن بلورد ابيرون ، غنياً ، أشبه ما يكو  عليه . كان شاعراً  ، تستحيل السيطرةللودفيغ كحصان أصيل ينطلق ساحباً 

 من العبقرية ".  وفخاره ومها من السمات الغالبة يف شخصيته . وكان فوق هذا كله فنان حرب ، نوعاً 

 الكبري ؟ ".  يصنع اجلنرال الذيسأل لودفيغ يقول : " ما      

 فأجاب ابتون : " أن ميتنع عن القتال ".     

 ن العالقةهالقائد واوابلتايل يكون  ل . ال توجد اسرتاتيجية بل هناك إهلام وحسب،الكبرية ترجت مث اتبع يقول : " القرارات     
نفسه . ومع ذلك فقد ذكر أن خططه الجتياز الدانوب قد وضعت قبل ذلك مبدة طويلة . كان لودفيغ قد صور ابتون  مع

 بنظرته احلادة أثناء احلرب ، وهو يف قمة جمده ، وال شك أ�ا أفضل فرتة لرؤية اجلنرال وهو يف أحسن ظروفه ووسائله . 
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 الفصل التاسع والثالثــون

 " املعركـــة األخيــرة "

............................................. 

 كانون األول يقول :   10كيز ، قائد اجليش السابع وقطاع الغرب العسكري ، إىل زوجته ليلى يف   كتب جوفري     

إىل ابد نوهيم " يغادر� اجلنرال ابتون هذا اليوم ، االثنني ، ليقضي عيد امليالد يف منزله الزوجي ، وقد توجهت ابلسيارة      
 ، اتركاً  ، بعد طعام الصباح ، عدت إىل داري وأمس صباحاً  . جداً  فيها وتوديعه . كان لقاؤ� حسناً  سات ، لقضاء السهرة

على التوقف يف الطريق لز�رة بعض اخلرائب  أيضاً ن للقيام برحلة صيد إىل ما�يم . وكا� عازمني �ه ، هو وهاب غي يستعداإ
 الرومانية ". 

ئقي أن يصلحها عدت مع سيارة " مل أكد أجتاز مسافة عشرة كيلومرتات حىت أصيبت سياريت بعطل ، وملا مل  يستطع سا     
بسيارة أخرى. رأيت ابتون وهاب يف أثناء الطريق دون أن أوقفهما  آيتأو  ميكانيكياً  صطحب فيها عامالً عابرة إىل ابدنوهيم أل

 ".  عن مساعدة ، اتبعا طريقهماحبثاً  وعندما علما أنين على وشك العودة ها .، لكنهما رأ� سياريت وتوقفا عند

داري إال عند صالحه مرة أخرى، مل أبلغ رة ، مث وقوع العطل والعودة إىل إصالح السيافبسبب من الفرتة اليت قضيتها يف إ     
صل حىت جاءين صباحا . ومل أكد أ 11د  الساعة عنمن بعد الظهر مع العلم أنه كان من املنتظر أن أبلغها  الساعة الواحدة
 نبأ احلادث ". 

 تصريح غري مؤرخ هلوراس ل . وودرنغ. 

 ملانيا ، مع اجليش اخلامس عشر ، كجندي وسائق لسيارة اجلنرال جورج مسث ابتون. كنت يف ابدنوهيم من أ      

هب اجلنرال ابتون يف رحلة لصيد طري الدراج مع ذ 1945كانون األول   9حاد الواقع يف ويف صباح يوم من أ�م اآل     
. وكان قد مضى علي أربعة 1938، من طراز  خصوصية 75ور جنرال غي . وقد نقلتهما بسيارة ليموزين كاديالك املاج

 للجنرال ابتون.  أشهر أعمل فيها سائقاً 



 وابرداً  عالية . كان الطقس صافياً   فوق هضبةبنياً غادر� قيادته العامة ، ويف أثناء الطريق إىل موقع  الصيد ، زار قصر م     
 يف مكان مرتفع بينما مل يكن منه شيء يف السهل . وقد تبللت قدما اجلنرال .  وقد وجد� ثلجاً 

، توقفنا عند مركز مراقبة  يف ضواحي ما�يم 83وقبل أن �خذ الطريق رقم  ،من القصر مث انتقلنا إىل اجلادة العريضة     
على املقعد األمامي  العسكرية . وهنا انتقل اجلنرال إىل املقعد اخللفي من اليمني بعد أن كان حىت ذلك الوقت جالساً  للشرطة

، انتقل كلب الصيد املوجود حىت  مركز الشرطةن إىل جانيب . أما اجلنرال غي فقد كان يف اخللف إىل اليسار ، ومنذ انطلقنا م
ذلك الوقت يف سيارة جيب تتقدم سيارة اجلنرال إىل الليموزين بسبب برودة الطقس الشديدة .. وأل�ما يظنان أنه لن يطارد 

 أصيب بربد شديد.  إذافرائسه بنجاح 

 د القطارات . ابنتظار مرور أح وقفنا عند معرب مرتفع قليالً  38على الطريق رقم      

 من الالجئني البولونيني يقوم إىل يسار�.  معسكراً  كنا قد جاوز� قليالً       

ليه وأطلق بعض تعليقاته عليه . وعلى بعد . نظر اجلنرال إفلما عرب القطار ، سر� على امتداد مستودع من العتاد املختلف     
 منا. أما 6X6مخسمائة مرت من املعرب رأيت سيارتني شاحنتني 

حدى هاتني الشاحنتني من املنحىن واقرتبت متجهة وجهتنا. كان اجلنرال ابتون وبينما كنت أقلع بسياريت ، خرجت إ     
 . س تقرتب يف االجتاه املعاكس. رأيت فيه سيارة من طراز جـ.م الذييف الوقت  متاماً بشأن املستودع   إبطالق مالحظةمنهمكاً 

 . مل يرسل سائقها أي اشارة بيده . واحنرف بكل بساطة حنو سياريت . اجلنراالن الحظا األمر معاً      

نه أكثر من سبعة أو مثانية أمتار. ، ال ألفعل أي شيء آخر . مل يعد بيين وبي يته يف وقت كاف لكبح مجاح السيارةلقد رأ     
األمين من صندوقها  ة شديدة ابجلانبطن ) مع صدامها األمين وصدمتنا صدم 2،5. س ( وحمموهلا ة  جـ.مالمستنا الشاحن

 اخللفي . 

.  سه احلاجز الزجاجي القائم خلف مقعد السائق. لكن الزجاج يف ذلك الوقت كان �زالً قذف اجلنرال إىل األمام وبلغ رأ     
  سه جزئياً  ، وبذلك كشط رأعلى مسافة سبعة أو مثانية سم ومثل ذلك عرضاً  فسلخ احلاجز جلد جبهة اجلنرال فوق حاجبيه

 . اتماً  كما حطمت سلسلته الفقرية حتطيماً 
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 د من الصباح.  45و  . وكانت الساعة عند احلادية عشرة حوايل ثالثة أمتار دفعت السيارة     

 يف أقل من مخس دقائق حضر أفراد من الدرك . بوعيه وأطلق بعض العبارات الغاضبة . و  اجلنرال حمتفظاً  بقي     

اليسرى من الكاديالك كانت قد سحقت ودمرت ، ولكن عندما علمت الشرطة العسكرية أن الشاحنة كانت  كل املقدمة      
 . تومبسوني هتمة ضد وودرنغ وال ضد روبرت لمل توجه أ كيلو مرتاً   50قل من كيلو مرتًا وسيارة ابتون أب  20رعة تسري بس

 .  ليهما . فاحلادث وقع قضاء وقدراً أي لوم إ ب إىل السائقني ليقول هلما أنه ال يوجه غي كتسائق الشاحنة . على أنّ 

كان يشكو من العجز عن احلركة ومن أمل يف رقبته. جزء كبري من جلده املسلوخ   الذيمل يصب أحد جبراح ابستثناء ابتون      
 . . وكان معه ينزف قليالً  بهته متزق عميق غري منتظم جعل العظم عار�ً قد تدىل على صورة حلقه . ويف وسط ج

قد صدر  نذار أن اإلبدّ ال – سعاف وطبيباً قرب هيدلربغ يطلب سيارة إ 130شفى املست –أنذر أحدهم املستوصف      
العسكرية أو من اجليب اليت تتقدم الكاديالك مع األسلحة وجتهيزات أخرى . مل ميض وقت طويل  ابلراديو من سيارة للشرطة

 من مسرح احلادثة .  ملعاجلة اجلنرال يف املستشفى الواقع على بعد أربعني كيلو مرتاً 

 . ة مؤقتةفاظ على جلده املسلوخ بصور سعاف وضع الطبيب ضمادة الصقة على مججمة ابتون للحويف سيارة اإل     

أي بعد وقوع احلادث  12،45إىل املستشفى عند الساعة  بكامل ثيابه على حمفة حني وصل كان اجلنرال ابتون ممدداً       
يك ذراعيه أو ساقيه . كما على حتر  . مل يكن قادراً   خبطورة إصابته ، ويف إحساس معتدل ابلصدمة. كان واعياً  بساعة واحدة

 ه ابستثناء أطراف كتفيه . حساس فيما دون رقبتفقد اإل

. مث  عد أن قطعت ثيابه فأحس بتحسن فوريب ويف قاعة املرضى اخلارجية ، حقن حبقنة من البالزما الدموية ضد الصدمة     
 حقنوه حبقنة مضادة للكزاز ومثلها من  البنسلني . 

�اره . " هاب كان هناك بطبيعة احلال ، مث ابحلادث حىت أسرع إىل املستشفى وقضى فيه بقية  مل يكد كيز حييط علماً      
 وصل كيز واختصاصي آخر . 

 من هاب والسائق مل يصااب أبي خدش .  كالً   ابلغ السوء ، ومما يلفت النظر ، هو أنّ  لقد كان حاداثً      



من  أيضاً بواسطة السلخ ، و سه لفقرية ، ومن جرح خطري يف جلدة رأ" كان اجلنرال ابتون يشكو من خلع يف سلسلته ا     
 ضربة يف أنفه. 

 نزل بنخاعه الشوكي " .  الذيما املسأله الرئيسية املطروحة فهي معرفة درجة التدمري " أ     

. لورى ، جراح مستشار ، قدمي لباتون ، مث الكولونيل ايرل.أكان املاجور جنرال كيز ، رئيس قسم اجلراحة ، وهو صديق       
ث بقليل . قاموا بفحصه ابألشعة بعد احلاد مجيعاً ودودان ، رئيس قسم جراحة األعصاب يف املستشفى العام اجملاور . حضروا 

يف اجلمجمة مالقط كراتشفيلد ليمارس عملية  يف الرأس ، أدخل لوري . وبعد أن قطب جرح اجللد وأعطوه حقنة بالزما اثنية
 لى رقبة ابتون . ومّيلوه مث وضعوه يف حجرة خاصة . مستمر ع شدّ 

صابة ن أنذرها رئيس األطباء خبطورة اإلىل جانبه يف املستشفى بعد أكان يف وسعها أن تكون إ  إذاا سألت بياتريس عمّ      
كما أن وزارة اخلارجية   هليئة األركان العامة للجيش ، طائرة حتت تصرفها . أصبح رئيساً  الذيعند زوجها . وقد وضع ايز�اور ، 

 كانون األول ، غداة يوم احلادث ، كانت يف مطار واشنطن .    10ت هلا جوازها بسرعة قياسية . ويف أعدّ 

من أمل شديد يف مؤخرة رقبته .  كو للممرضةيش ويف هيدلربغ انقضت ليلة ابتون األوىل يف نوم متقطع . كان مضطرابً      
، لكن قلقه على حالته  . حتدث معها أكثر من ساعتني ، وقد بذل جهده ليبدو أمامها مرحاً  استيقظ منذ اخلامسة صباحاً 
 ظاهر ال خيفى على أحد . 

 :1945كانون األول   10ىل زوجته ، من كيز إ رسالة

اليت حققها يف طريق الشفاء . األطباء يقولون : جيب أن  خلطوات الكبريةرغم ا جداً  ما تزال حالة اجلنرال ابتون خطرية     
 ساعة أخرى ليصار إىل القيام بتشخيص حمدد .  48ننتظر 

جراء تقييم لكن الورم وااللتهاب ال يسمحان إب،  صورة األشعة اليوم تظهر أن اإلصابه ابخللع قد ضؤلت بصورة كلية     
 سهل لألضرار احلقيقية . 

على  انكليز�ن . وحنن ابنتظار السيدة ابتون يف الغد . إ�ا ستقيم عندي ، يف البداية وصل هذا الصباح اختصاصيان     
 األقل . 
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سن يف حاله ، يشعر ابلقلق واألمل. لكنه اليوم رغم التح ،كان يبدو على عادته  أمس كان اجلنرال يف حال معنوية جيدة،     
 فرتض أن السبب بصوره رئيسية هو الصعوبة اليت جيدها يف التنفس من أنفه. وأ

التفكري يف كل ما لقيه يف حياته لينتهي عند مثل هذا احلادث . . ويف أنه لو أمضى عشر ثوان أخرى يف أتمل هذه      
 . ه الشاحنةلها الستطاع أن يتجنب هذاخلرائب الرومانية ، أو لو أنه تركها قبل ذلك بعشر ثوان مث

 إىل املنزل .  أن أسارع إىل املستشفى قبل العودة أيضاً غالق وأريد هذه ساعة اإل     

من الوقت على شيء قليل   حبال معنوية طيبة رغم أن املمرضة قد وجدته لفرتةومتمتعاً  جداً  ظهر ابتون هذا املساء متعاو�ً      
يف حياته ، وذلك �ا أسوأ ما  شربه منها أ –رمبا يف حماولة للتفكه واملزاح  – ئالً مث صرخ قا  من القهوةمن االرتباك . تناول كوابً 

 عجابه واستمتاعه هبا . قبل أن يعرب عن إ

  حقاً  ال أعتقد أن اجلنرال هو فإينّ ،  قليالً  اليت وجدته مرتبكاً  كتب دودان عند منتصف الليل "مهما يكن رأي املمرضة      
 يف التشخيص . حالته املعنوية غري كبرياً   كذلك ، لكنين أظن أنه �ئس من عودته إىل الشفاء . هذا الواقع ينتظر أن يلعب دوراً 

 ".  يالزمه ن اخلوف من بقائه مشلوالً جيدة . إ

 إذا. ف دو فيه مسرتحياً يب الذيحقنوه يف وريده مبصل من اجللوكوز . لكن زجاجة املصل اليت يراها كانت تزعجه يف الوقت      
 حياها حتية املساء وغط يف نومه بعد عشر دقائق وحسب .  ن ذراعه وأبعدت الزجاجة عن نظرهم سحبت املمرضة طرف اإلبرة

ن يكن ذلك يف ن يف وسعه حتريك سبابته اليمىن وإمن قبل . كان يبدو له أ كثرياً ويف الصباح  أعلن أنه يف حال أفضل       
 حساس غريب يف يديه كما لو أن جلده يريد أن ينفصلاول طعام الغداء أعلن أنه  حيس إببعد قليل من تنضعف شديد .  و 

 حباط شديد . عن عظمه ، لقد أصيب فجأة حبالة إ

جرى لباتون كاملة غري  خملفني وراءهم حماكمات نومربع لكتابة قصة ما جاء إىل املستشفى قريب من ثالثني صحفياً      
 عن صحة اجلنرال ابتون.  ن كيز للمستشفى إبصدار بيان دوريمنقوصة . أذ

نغ . صحبها كيز غلن سربلن يرافقها اختصاصي أمريكي ، هو الكولونيل ر.ابتون بعد ظهر ذلك اليوم . كا وصلت السيدة     
 إىل املستشفى .  مجيعاً حيث كان ينتظرها غي وكيز . مث ارتدوا  إىل قيادته العامة



 علم سربلنغ أن ابتون قد أصيب بكسر يف الفقرتني العنقيتني الثالثة والرابعة.      

من رقبته حىت أسفل اجلسد . الشلل كلي كامل يف األعضاء السفلى كما يف العضالت البطنية وعضالت  كان مشلوالً       
ن احلجاب احلاجز عنده ،  املثانة واألمعاء عنده مشلولة ، إ صفالتنفس . لكن الشلل غري كامل يف الذراعني وهو يتنفس بن

عنده ، وهي اليت ختتفي يف العادة حني يصاب  ن يتصل بواقع أن اإلحساسات االنعكاسية الوتريةشعاع األمل الوحيد كا
خاع قد أصيب برضة يف أن هذا الن النخاع الشوكي إصابة شديدة ، كانت ما تزال حمفوظة موجودة ، رمبا كان الرجاء كبرياً 

 شديدة ال بتدمري كامل. 

ي  يف أن " نتيجة هلذا كله ميكن القول من وجهة نظر طبية أن حالته قلقة غري مستقرة . يف البداية كان هناك شك جدّ      
هازه على ج آله . وفرصته يف أن يسرتد الرقابة التامةيكون يف وسعه العيش ملدة طويلة بوظيفة تنفسيه على مثل هذه الض

. فقد علمت التجارب أن اجلرحى الذين يصابون  جداً  ظروف وأكثرها مالءمه ، كانت ضعيفةالعضلي ، حىت يف أحسن  ال
 ما يسرتدون وضعهم الطبيعي .  �دراً   خناعهم الشوكي مبثل هذه األمهيةابلتواءات يف

أنه " قد أركبه هذا  . واعتذر من ان ابتون مرحاً توجه سربلنغ إىل سرير ابتون بعد أن تشاور مع األطباء اآلخرين . وك     
 األوز املتوحش " وأبعده عن أسرته يف أعياد امليالد .  املركب لصيد

 قدم إليه " صحيح يف كل جوانبه " .  الذيوبعد فحصه له وجد سربلنغ أن التقرير      

: " أي سخريه من القدر أن يصيبين مثل ذلك ".  وعندما  تعليق واحد يف أثناء عملية الفحص مل يصدر عن ابتون غري     
 ميارس على هيكله العظمي.  الذيال من عملية الشد الدائم سأل عن حاله ، جييب أنه ال يشكو إي

حة فقد كانت بكل وضوح غري جيتمع األطباء مرة أخرى و يقررون أنه ال ميكن أن يفعل شيء أكثر مما فعل . أما اجلرا     
ومن صابته . عاء إبصالح إذات موضوع .. فالنخاع مصاب دون ريب منذ وقت احلادث وليس من جراحة قادرة على االدّ 

على  التنفس العادي ، فكيف  من الناحية العملية ألن املريض ال يكاد يكون قادراً  مستحيالً  الناحية الثانية يعترب إجراء اجلراحة
 ملخدر ". به حتت ا

ابتون قد انسحبت مث  أن �يت لرياه وحده . كانت السيدةقطعت جلسة التشاور برسالة من ابتون تطلب من سربلنغ      
 أمامه " فاجلنرال يريد أن يعرف احلقيقة " .   مما سيجريبعد قليل . كان سربلنغ واثقاً  ا املمرضةتبعته
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� كولونيل ، لقد تعلمنا أن نعرف أنفسنا خالل القتال وأريد أن  اآلن:" و  سربلنغ قال له ابتون حول رحلة وبعد حوار     
 لرجل ، ما هي فرصيت يف الشفاء ؟".  تكلمين رجالً 

الشوكي ، وأنه من  من أكثر  اجلرحى املصابني يف خناعهم كثرياً أفضل   ن ابتون يبدو على قدر من املقاومةأجاب سربلنغ أ     
الفرصة يف الشفاء  فإنّ   إصابة جديةأو مصاابً  كان النخاع مقطوعاً   إذايف الوقت بتشخيص سليم . ف غري املمكن اإلجابة

 .  ساعة القادمة 72أو  48أن حيدث حتسن جذري خالل  جداً من املمكن  فإنّ أصيب برضة وحسب  إذا. أما  جداً  ضعيفة

 أمل يف ركوب اخليل ؟ " أجاب سربلنغ بكل برود " كال " .  سأل اجلنرال : " هل عندي     

 نصف عاجز ".  ليه ، هو أن أبقى رجالً  أفضل ما ميكن أن أطمح إنّ اتبع ابتون يقول : بتعبري آخر ، إ"      

 " نعم " .      

 خالصك الصادق ".  � كولونيل على إشكراً  : " ن الوقت ، مث قال بلهجة وقور جادةفكر ابتون فرتة م     

هنا يوجد من اجلنراالت عدد أكثر  ،: � كولونيل أنت هنا حماط جبمهور من " الزيوت " قائالً  ، صرخوفجأة استعاد مرحه      
من اجلنود العاديني فيما أظن وكذلك من املمرضات واألطباء . لكنين بكل بساطة أريد أن تكون أنت الرئيس املسؤول . 

 وسينفذ كل ما تقوله ". 

 أن كثريين من أصدقائه يريدون أن يروه .  قال سربلنغ له     

 .تقريره " قال ابتون : " هذا أمر يعود إليك     

ابتون ، واجلنرال كيز ، واجلنرال غي ، واألطباء واملمرضات امللحقات   لن يراك غري السيدةأحداً  فإنّ  إذاً ، و  جداً حسن "    
 ابخلدمة ". 

عترب أن رؤييت ألصدقائي القدامى وأ� هنا وجهة نظر طبية . وبعد هذا كله ، أعن أي  أرى أن هذا قرار حكيم ، بعيداً      
 دد ال حراك يب هو حمنة يل شديدة ". متم



قواه . طرح عليه املعضالت الطبية اليت تطرح يف مثل حاله ففهمها ابتون منذ الوهلة األوىل ،  طلب منه سربلنغ أن يداري     
 .   على قبوهلا دون مناقشةعازماً 

 قال : سأحاول أن يكون مريضا صاحلا.      

 متنيات ابلشفاء من الرئيس ترومان .  رسالةعليه  الليل قرأت املمرضةاستيقظ يف نصف وعندما      

 قال : " هذا لطيف . أليس كذلك ؟".      

ون انقطاع. وقد احتفظت عن الرسائل اليت ترتاكم أمامها د كانت السيدة ابتون حني تبتعد عن زوجها مشغولة ابإلجابة      
هلا . يف رأي سربلنغ أن تفانيها يف حبها لزوجها يبدو  اتم ، ال شيء يبدو مزعجاً قامتها يف املستشفى بتوازن نفسي يف أثناء إ
 صت له حياهتا ". استثنائي . " لقد خصّ  ى وجود احتاد بشريحجة عل

وم الثاين عشر من كانون رادي يف أثناء فحصهما له صباح اليند ابتون أي قدرة على التحرك اإلمل جيد سربلنغ وكيز ع     
 لوحظ يف العشية الذيم . شعرا ابنطباع خاص أبن التقدّ  أي حساسية عنده . التنفس يبدو أكثر صعوبة دا�ما مل جيإاألول ، 

 مل يتأكد هذا الصباح . وبذلك ابتعدت فكرة الشفاء . 

دخل  جرى األطباء عملية ختدير موضعي وأ، فقد أ د قد بدأت تنزلق بسبب شكل اجلمجمةوملا كانت مالقط كراتشفيل     
ف وأن ظهرت أنه ال يوجد أي كسر يف عظام األنوجنته خطاطيف من عيار أكرب . صورة جديدة ابألشعة أكينز يف عظام 

 .   . احلالة العامة تبدو مرضيةعلى التقريب . لكن الشلل بقي كامالً  كان اتماً   التقليل من االلتواء الفقري

 له . كان حيس ابلتعب ويشكو من األمل يف رقبته .  املساء أنه ال شهيةقد صرح يف هذا ابتون  فإنّ ومع ذلك      

أنه  يد القلق على حالته . قال للممرضةمن الشهر اجلاري وبدا شد 13إىل  12والنصف يف ليلة  استيقظ حول الواحدة     
 يريد أن ينام و "  أن ينسى هذا كله ". 

منتصف الليل ، جتدد شكواه من  ، وعند . استمرت هذه األوضاع الطيبةصباح ويقظة عند طعام ال كان أكثر نشاطاً       
 الم يف رقبته . اآل

 سربلنغ يف هذا كله :  ي صورة لرأيوفيما يل     
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 من القوة أكثر قليالً  شيئاً ربع وعشرين ساعة ، بدا يل حدوث حتسن واضح يف حالة اجلنرال . لقد استعاد " بعد وصويل أب     
حدى ساقيه . بدأت عضالت التنفس تعمل بضعف . تبني لنا أن هناك ه ، وشكا من وجود شيء منها يف إعيحدى ذرايف إ
 .  رات بتصديق هذا األمر يف البدايةاملرب  أن النخاع  الشوكي مل يتعرض إلصابة ابلغة ، وقد كانت لنا كل يف أمالً 

 بصورة تلفت النظر . كان مرحاً  لته العامة بقيت صاحلة جيدةأما فيما سوى العناصر العصبية  املالئمة فهناك واقع أن حا     
 . ة عاد�ن ووظائف اإلفراز تبدو مرضية. النبض واحلرار  متواز�ً  غذائياً  ويتخذ نظاماً 

.  البدايةلسرعة اليت كان عليها يف  ، فهو أبعد من أن يكون اب  بعد مثان وأربعني ساعة" لئن بقي هذا التحسن مستمراً      
اىل  استئناف الوظائف النخاعية لعملها . ومع   ، ومل نعد نالحظ أي داللةوعند �اية اليوم الثالث ، توقف التحسن �ائياً 

 ".  لرغم من هذه األعراض غري املالئمة ، بقيت حالة اجلنرال العامة حمتفظة بنفسها بصورة معجبةذلك ، واب

 :1945األول  كانون  14ىل زوجته ، من كيز إ رسالة

للشك .  ، لكن التشخيص النهائي بقي موضعاً  فيما يتعلق ابحلالة العامة اآلنحىت بدت األشياء بصورة مالئمة طيبهة     
يف هذا مبعث سرور للجميع ، كم  .حقق تقدماً  مل يالحظ فيه أي حتسن ، لكنه أمس واليوم الذيأول أمس كان اليوم الوحيد 

 أمتىن لو ترين الربقيات اليت تتدفق من كل أقطار العامل . 

مع ممرضته وبلهجة مرحة ،  كثرياً كانون  األول . تكلم    14أكثر الليل ويف الساعات األوىل من صباح  بقي ابتون يقظاً      
. بعد ساعات قليلة شكا من  على ذلك النوم ، مفضالً م الصباح والغداء بطيبة خاطر ، لكنه رفض أن يتعشى تناول طعا

 ابلسعال.  لليل جهد يف تنقية شعب قصبة الرئة. ويف أثناء االربد

شارات إىل وجود حركات انعكاسيه خفيفة يف ذراعيه ويف ساقه اليمىن يوم اخلامس عشر من كانون األول . وجد سربلنغ إ     
 د املستمر يف تعب شديد. كان يتحمل  التمدّ   حلميت الثدي.ه مل تنزل إىل ما دون حساسيت

من الربتقال اهلندى ومن الشمندر  ، تناول فطور الصباح لكنه رفض الغداء وتناول يف تعب ظاهر عصرياً  اجلاري 16يف      
م ما جيب أن يعل. وكما كتب سربلنغ " كان يالحظ انتشار الشلل بوضوح و  عند العشاء . كان يسعل دون انقطاع تقريباً 

 طبائه ". يستنتجه من تصرحيات أ



 يف عقله.  كنه فيما سوى ذلك ، حيتفظ ابليقظةوهبذه املناسبة كان يبدو على شيء من االرتباك عند اليقظة ، ل

  :1945ألول كانون ا  16من كيز إىل زوجته ،  رسالة

يف  األفق تبدو يل اليوم أفضل  الصورة فإنّ هذا أسبوع ميضي على احلادث وقد بدا يل أنه وقع منذ قرون . وعلى كل حال      
عن اخلطر فيما يتعلق حبياته ابستثناء أن  ويبدو اجلنرال ابتون بعيداً  أكثر تفاؤالً  اآلنمنها يوم األحد املاضي . األطباء يظهرون 

املشجع لوقت احلاضر رغم التحسن اليومي ، هذا مع العلم أن التنبؤ بدرجة الشفاء غري ممكن يف ا دات غري منتظرةتطرأ تعقي
 . حقاً 

طة كل القلوب ابتداء من رجال الشر   ابتون ، وقد ظهرت أظرف ما تكون وأكثر حيوية ، قد غزت كانت السيدة      
ميثل خنبة يف  أيضاً هو  الذيخل . . ويف املساء السابق وصل أخوها السيد فرد آير ، العسكرية حىت املمرضات واألطباء ، إ

 حيرزه اجلنرال ، فأ� ال أختيل بقاءه ملده طويلة .  الذيللتقدم  . ال أعلم كم سيبقى هنا ، لكن نظراً  اجملموعة

هه أو أنه ال يريد غري النوم ، وقد شق على من حوله أن يسقوه بعض عصري الفاككانون األول ، صرح ابتون   17يف      
 نه يبذل جهده دون انقطاع يف أن يسعل لينقي صدره . احلساء يف أثناء النهار . إ

.  حساسه ابالرتياح ح ابلغاء عملية السحب . أعرب عن إوضع له األطباء لصيقه من اجلبس على الرقبه والكتفني مما مس     
 من  األمر.  كان يظن أنه يشعر بشيء من التنميل يف القدمني واليدين دون أن يكون واثقاً 

"   إليه ، وصف له " حليب الدجاجدفع دفعاً  إذاال إ شيئاً وال يشرب  سربلنغ أنه ال يتغذى بصورة كافية وعندما وجد     
اليت وصفت له   دون أن يتناول كل الكميةويقظاً  وويسكى قبل العشاء لتنشيط شهيته . وقد ظهر ابتون يف هذا املساء مرحاً 

 من الويسكى وحليب الدجاج ، لكنه أعلن أن الطعام يتعبه. 

ظهار املرح بل زنه، وإكان حياول احلفاظ على توا  هبوط ، لكنه مع زواره وعندما بقي وحده مع ممرضته ظهر يف حالة     
 واملزاح. 

من البالزما والزالل ،   عطائه قدراً إبعن نقص ملحوظ يف التوازن الربوتيين ، حىت أن األطباء أمروا  كشفت التحاليل الدموية      
 . الرئتني ظهرات متحررتني يف اجلملةعند وضع األذن على صدره لكن الحظوا وجود بعض احلشرجات اخلفية كما 
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فقد كاد ابتون ميوت قبل مخس عشرة أو عشرين  من سدة حمتملة . ذكر سربلنغ أن السيدة ابتون كانت قلقة منذ البداية"      
 فإينّ ة مل يصب ابلسدّ  إذاعلى أثر كسر يف ساقه ، من سداد رئوي ، فهي مل تنقطع منذئذ عن قوهلا يل يف كل مساء : "  سنة

 ".  أظن أنه سينجو من هذه احملنة

، دون أن حتدث له أي جداً  ظهرت بعد ظهور العشرين من كانون األول ، كانت زوجته تقرأ له ، كان هادائً  ةكن السدّ ل     
دعي أحد األطباء ، وقد ازرق لون ابتون ، استُ  .انفاسي ": " أحس وكأنين عاجز عن  اسرتداد أحني قال فجأة  صدمة عصبية

على وجود سداد  وضعه السابق بسرعة لكن بصقة دامية جاءت تثبت احلجة الدامغةفأعطي نفحات من األوكسجني واستعاد 
 رئوي صغري عنده . 

اليمني ، لكنه يف تلك ليا إىل الرئوية الع شعة فتبني أن السدة قد أصابت  الفلقةله تصوير ابأل ويف اليوم التايل أجري     
منه يف أي وقت. مل يكن يف الوسع معرفة املكان  ، ويف الصباح ابلذات ، شعر ابالرتياح من جديد ، وظهر أكثر مرحاً األثناء
 يف أي جزء من جسده.  تشكلت فيه السدة . ومل تكن أي داللة واضحة إىل وجود التهاب وريدي الذي

ى أنف ابتون وفمه بصورة دائمة تقريبا . النبض ضعيف . كان ينام أو على األقل وكسجني علقناع األلذلك استبقي      
قال  . ويف مرات كثريةيراتح بصورة هادئة ، لكنه مل يلبث حىت خرج من هدوئه ومجوده حول  الظهرية ليأخذ حليب الدجاج

 أنه سيموت .  ملمرضته خالل النهار

 . متاماً  هامداً من بعد الظهر كان  وحول الساعة الرابعة     

دثت عن خطورة يف حالته . كانت اإلفرازات الشعبية املرتاكمة تعرقل يف املستشفى فقد حت أما النشرة الصحية امللصقة     
اليمىن . نبضات القلب بطيئة  جلانيب من اجلهةجراء دفق صغري يف غشائه االدموية . فرأى األطباء أنه جيب إ التنفس والدورة
 صق جبسده حيول دون التسمع إىل نبضات الوتني " الشر�ن األورطي ". لكن اجلبس املل

 مع حتسن يف تنفسه .  والنصف كان ما يزال �ئماً  ن تنفسه غري منتظم . وعند اخلامسةالرابعة بقليل ، لك �م بعد الساعة     

ألول قد مضى هبدوء . وكانت السيدة ابتون قد قضت معظم الوقت يذكر سربلنغ أن �ار الواحد والعشرين من كانون ا     
طعام العشاء ، كان يف وسط  املستشفى لتناول سربلنغ وقد �م زوجها ، إىل �دي لزوجها . مث ذهبت مع بعد الظهر يف القراءة

 رئوية كبرية .  ات . ال شك أن املوت هو حصيلة سدة. فلما وصلنا كان قد م ر فوراً حني جاء رسول يطلب منا احلضو  الوجبة



ال مخس دقائق . وكان التشخيص احملفوظ للوفاة هو : " استسقاء رئوي لقد لفظ أنفاسه األخرية عند الساعة السادسة إ     
 موضعي ووهن يف القلب ". 

  :1945كانون األول   23من كيز إىل زوجته ،  رسالة

يتصل يب من املستشفى ،  للجنرال . كان املتكلم هو املرافق العسكريإىل البيت ، تردد جرس التليفون  بينما كنت عائداً      
 .  . كانت زوجته رائعة بكل بساطة. لقد �م اجلنرال منذ قليل لكي ال يستيقظ بعد ذلك أبداً  حاالً  ويطلب مين العودة

فرتة مرضه  كلها كلمة شكوى واحدة عن موضع  نه مل تصدر عنه خالل كما عاش . إقال سربلنغ : " مات ابتون شجاعاً      
ون مناقشة كل ما �مره األطباء بفعله . منهم بكل احرتام وتقدير ، ويفعل د ، أو طبيب ، أو ممرض . كان يعامل كالً  ممرضة

 ".  منوذجياً  لقد كان مريضاً 

 قريباً  حتمل طابعاً  شجرة ميالد يف ساحة قريبة من اجلامعة مغلقة . وهناك ربغ هادئة على غري عادهتا . كل النواديدلهي     
 . من الشذوذ يف املدينة الصامتة

 :1945كانون األول   22لني توتن ، من ويلليستون ب . ابملر إىل روث ال رسالة

 . بلغ فيه قمة الشهرة الذييف الوقت  د الشيخوخةيبدو يل أنه خرج من العاصفة ، وجنا من ركو      

، وة شخصيته وحدها ومبا حققه من اإلجنازات، بق متاماً ليس من رجل مثله على التأكيد استطاع أن يلفت انتباه العامل كله      
 هبار لوضع هذا كله حتت األضواء . إىل ما يف املركز االستثنائي من إدون حاجة 

كانوا يتتبعون يف   بريطانياً  أو جند�ً  جاكسون يف لندن . أكثر من مخسني ضابطاً كولونيل مونتغمري س.  –كان الليوتنان       
الذين   على قلب اإلنكليزإىل أي درجة كان ابتون عزيزاً  ن جاكسون مل يدرك من قبل أبداً لق ظاهر حالة ابتون قبل وفاته . إق

 مريكيني .ينظرون إليه كأحب إنسان إليهم بني  اجلنراالت األ
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 :1945كانون األول   22ه ، ملانيا إىل ذويرسالة حداد من جندى مقيم يف  أ

نه ابتون . قد ال يكون يف نظر بقية العامل غري واحد من هؤالء مات يف الليلة األخرية واحد من اعظم رجال العصر . إ     
اجلنود الذين عملوا حتت قيادته خري قائد للرجال . إنين أفخر ابلقول أبنين  كتافهم ، لكنه يف نظر على أالذين حيملون جنوماً 

 مرته يف اجليش الثالث . قاتلت حتت إ

 �م بكل وضوح العلى التوقف والكشف عن رؤوسهم . إ . حنن نرغم املدنيني كل شيء هنا خمتلف . األلوية منكسة      
 نتم . أكثر ، دون ريب ، مما تستطيعونه أيستطيعون أن يدركوا ما حنس به ، 

 :1945كانون األول   22يس ابتون ، ميسيسييب إىل بياتر من الكابنت تشارلز ود، كارك الصغري، من كالركسديل  رسالة

 .  كان أعظم جندي      

أنه مل يكن يوجد اختصاصي كفوء  اعرتضت على ذلك ، من �حية بتشريح اجلثة ، لكن السيدة ابتون ذ�ً طلب اسربلنغ إ     
 ال حيدث هذا األمر يف مثل تلك الظروف . حال ، كانت تتمىن أيف فن التشريح املرضي ، ويف كل 

ولفت  إىل الوال�ت املتحدة ، أخذ كيز سربلنغ جانباً  شنطن وهيد لربغ تفصيالت نقل اجلثةوبينما كانت تناقش بني وا     
دث من أن حيُ لك فقد كان خياف مريكيني مل تتم إعادته إىل البالد منذ بداية احلرب . ولذ أي واحد من األموات األره إىل أنّ نظ

مريكيات اللوايت دفن أبناؤهن فيما وراء البحار . ومع ذلك فقد   يف نفوس األمهات األا سيئاً هذا االستثناء اخلاص بباتون أثرً 
 .   لصداقته الطويلة مع األسرةابتون هبذا األمر ، نظراً  سيدةالكان يرتدد يف أن يواجه 

 .  كلمها سربلنغ يف هذا املوضوع شخصياً       

أن جورج كان يتمىن أن يسرتيح  جيداً ، جيب أن يدفن هنا ، فكيف مل أفكر يف هذا األمر ؟ على أنين أعلم  قالت : " طبعاً 
 بني جنود جيشه الذين سقطوا يف  احلرب ". 

 أن يكون قد قال ذلك يف رسائله .  ومن  الضروري     

ت من اجليش الثالث ، تلك املوجودة يف مريكية الثالث اليت تضم رفات األموا املقابر األابتون من بني السيدةواختارت      
 ، لوكسمبورغ . هام 



 :1945كانون األول   23ىل زوجته ، من كيز إ ةرسال

خر دار أقام فيها دهلما إىل القيادة العامة األخرية وآابتون وشقيقها إىل ابدنوهيم لي السيدةمن  أمس صحب هاب كالً      
 مضوا فيها ليلتهم مث عادوا حول ظهر اليوم التايل . ابتون . فأاجلنرال 

ه ابلقطار إىل لوكسمبورغ حيث جتري عملية  الدفن عند الساعة ، مث نتوج حتفال الديين عند الساعة الثالثةاال سيجري     
 من صباح الغد.  العاشرة

يواؤهم شخصيات كبرية . ومن الواجب إلدعوة إىل . قوات جتتمع من كل مكان . ووجهت ا جداً  االستعدادات كبرية     
. ذلك ألنه ال  أيضاً أخرى  من ابريس حىت الريفيريا ومن أمكنةعلى األكاليل  وسائل االنتقال هلم . جرت التوصيةوأتمني 

 فإنّ لينا ، ت طائرات لنقل الناس . وملا كان االهتمام هبذه الرتتيبات يعود إدّ عِ توجد الكمية املطلوبة منها يف السوق احملليه . أ
 كنا مشغولني .   إذايف وسعك أن تتخيلي ما 

من احملتمل  فإنّ ،  يف عودهتما إىل الوال�ت املتحدة ابتون وشقيقها السيدةلئن وجب علي أن أذهب حىت ابريس ملرافقة      
 من يوم امليالد.  أال تكون عوديت إال يف ساعة متأخرة

احتفاليه يف دارة ريـز ، وهي منزل مجيل قائم  اة وفاة ابتون ، عرض جثمانه بصورةكانون األول ، غد  22يف يوم السبت      
نقل مبواكبة سرب من سالح الفرسان ومحلة مظلة  الذي، أغلق النعش  23فوق مرتفع يشرف على هيدلربغ . ويف يوم األحد 

  –. وقد اختفى النعش حتت الزهور  صالة األجنليكانيةال لربوتستانتية حيث جيب أن جتريإىل كنيسة هيد لربغ االقرابن املقدس  
من  و اجلمعيات ، من بينها ابقة كبريةمن قبل األصدقاء أ ، وليلك من كالرك ، وورود مقطوفة وغريها مرسلة ن كيزمكاميليا 

، االحتاد السوفيايت ، السويد ، البلجيك ، من بريطانيا العظمى ، فرنسا  . وكانت هناك وفود قادمة130ستشفى امل
 يف أورواب .  من قبل كل القيادات األمريكية الكبرية أيضاً لوكسمبورغ ، و 

بدأ فيه القطار يتحرك أطلقت  الذي. ويف الوقت  ثمان ملسافة ميل واحد حىت احملطةوبعد الصالة جرت مواكبة  اجل     
 . عسكر�ً  . وعندما غادر املكان عزفت املوسيقى حلناً  طلقة 17املدفعية حتية من 
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  :1945كانون األول   26إىل زوجته ، من كيز  رسالة

، وبعد أن حييتهم ، عدت إىل البيت حيث تناولت طعام الغداء مع  ة القرابن املقدس حول وقت الظهريةاجتمع محلة مظل     
.  جداً  ة مؤثرةمع هاب ومرافقيه العسكريني . مث ذهبنا إىل الكنيسه حيث كانت الصال ابتون  والسيد آير ، وطبعاً  السيدة
ابجلنود واملدنيني  كانت حافلة  وجلسنا إىل جانبها . ومن الكنيسة توجهنا إىل احملطة. الشوارع ابتون مع هاب السيدةرافقت 
 . جداً  عظيماً  تكرميياً  هبم . فكان ما شهدته حفالً  وحماطة

الضباط ) وبعض  –على قطار� كان النعش مع كل االكاليل والورود وحارس العلم ومحلة مظلة القرابن املقدس ( صفوف      
من املساء دخلنا القطاع الفرنسي وقد اضطرر� للوقوف ست  احلملة الشرفيني ، مث أعضاء األسرة . حول الساعة  السابعة

ابتون أن خترج وتستعرض  السيدةرادت مساًء. ويف كل مرة أ 11حىت الساعه  مرات يف حمطات لتقبل آ�ت التكرمي والتشريف
وقف األخري ، وضع لعبارات وحترص على الرد ابلفرنسية . وعند امليلقي فيه قائد احلرس بعض ا الذيحرس الشرف يف  الوقت 

 اجلنرال كايب ، على النعش ابقة رائعة من األزهار.  قائد الفرقة

أن نضع النعش على عربة  . كان علينا أوالً  قامتاً  وعندما استيقظنا يف لوكسمبورغ كانت السماء متطر وكان املشهد حزيناً      
حيث كانت الشوارع حماطة ابجلنود  كب عرب املدينةغيني . مث بدأ املو مع حرس شرف مؤلف من جنود لوكسمبور  تصف جمنزرة

 املوكب يف سريه ملدة نصف ساعة حىت وصل إىل املقربة حيث كانت اإلجراءات االحتفالية فيها مؤثرةواملدنيني . وقد استمر 
 ليها تعازيها.  سيارهتا حيث جاءت شخصيات خمتلفة لتقدم إابتون مكا�ا يف السيدة. مث أخذت  جداً 

 1948م قرب ابتون بصليب أبيض شبيه بكل القبور ، وقد نقش عليه امسه ، وذكرت رتبته ورقمه املتسلسل . ويف عام وس     
ألسباب االقرتاب منه أمام آالف  تسهيالً  بور خاليةوتركت من حوله مخسة ق نقل اجلثمان إىل موقع أكثر مركزية يف  املقربة

 الزائرين الذين يتوافدون يف حجهم اليه . 

 

 

  



 الفصـل األربعــــون

 سطورتــــهأالرجـل و 

........................................... 

من بقدري ... ؤ ين جمرد رجل سعيد أبله ، لكنين أبسمة القدر أو أن كنت موسوماً   إذامنطقية ما  ةال يسعين أن أقرر بصور      
 �بعة من صفايت كقائد وملهم ...إنين عبقري فأ� أحس هبذا األمر .  ةاحي إىل العظمن أطمأأشعر 

 . 1942تشرين الثاين  3

ال يلبث حىت يبتسم  هفإنّ بعد موته من مكان ما خارج األرض  يتون الصغري قد راقب املسرح البشر لو أن جورج س . اب     
اليت هو أحرص ما يكون عليها ، وهي قيادة اجليش الثالث ، ليجد نفسه يف أعماق  ة. لقد انتزعت منه القياد ةابتسامة ساخر 

حفرة منخفضة ، وها هو مرة واحدة يستعيد شهرته القدمية بل ويتجاوزها . والواقع أنه مل تكن حاجة ماسة إىل وقت طويل ، 
 جنازاته من جديد. لعالية إل، لكي ترتدد اهلتافات ا بعد احملنة اليت نزلت به

حبيث ال ميكن  جداً عني املكانة اليت منحت له إىل حد بعيد . لقد حدثت وفاته يف وقت مبكر  الذين اتريخ وفاته هو إ     
كان   الذييف املناسبة ، وهو  منه . كان سعيداً  ةال عود أن تسقط شهرته سقوطاً  أيضاً أن ينسى من قبل الناس ، وال ميكن 

 ياته وبصورة دورية البطل كبش احملرقة . طوال ح

أن حيرتق  جداً نطفأت جذوة االندفاع العاطفي دون ريب . ولكان من احملتمل و أنه مات مباشرة بعد احلادث ، الول     
 ، لسقط كما يسقط الغصني الدقيق من الشجرة .  كما كان يقول هو شخصياً ،كنبات اجلرجري أو   يوخيتف

لربغ . هذا االنتظار الطويل زود من أجل حياته يف مستشفى هيده أخذ ينمو يف أثناء  احتضاره وكفاحه لكن العطف علي     
 عادة النظر يف تقييم أمهيته . جنازاته ومسح هلم إبزمن الستيعاب األبعاد احلقيقية إلالناس ابلفرتة الضرورية من ال

 الدار ؟ أو ليفوز يف ةجيش ما قبل احلرب ليعطيه هذه القوة املقاتلن غريه ، وعلى غراره ، عرف كيف يلهب ابلسوط مَ      
مبثل هذه  ةكي يف تونس ؟ واالنتصار يف صقلياألمري  يدة التوازن والقوة إىل وضع اجلندعاإ؟ و  ةاحلامس ةالبيضاء مبثل هذه الطريق

 ذ ابستونيا ؟ نعم ، من غريه يفعل هذا كله ؟ الروعة ؟ واالنفجار بعد عملية االخرتاق ملطاردة العدو حىت ختوم بالده ؟ وانقا
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حىت احتجاجاته على خطة االحتالل تبدو اليوم مربرة ، ذلك ألن السياسة تغريت ، بعد مغادرته للمسرح ، وابلقدر      
 كانت ترتسم فيه خطوط احلرب الباردة .   الذي

دما تويف شاع أمل مفاجىء وصادق . وقد أخذت تتدفق ء استخدام ابتون . وعنيلقد أصبح األمريكيون يقولون أنه قد أس     
 من أقطار العامل كله شهادات على عظمته. 

صديق يف السابعة والثالثني  ،. تشينووثب.ج )العميد(جنرال  –نطن بوست ، الربيغادير هاك ما كتبه يف صحيفة واش     
 من العمر :

تدرب ويطور يف نفسه عداده لدوره كقائد يف معركة .. كان يإمنه بفكرة واحدة يف  أكثر أتثراً  " مل ألتق يف حيايت رجالً      
مبثل ما يطور وينمي سلطانه يف استخدام األسلحة والتكتيك ، والتاريخ العسكري  متاماً العروض العسكرية ،  مهارته يف فن

 وسيكولوجية املعركة . 

 . وهنا أعرب عن خويف من أنكم مل تتهيأ لكم أبداً  يف شخصه أبداً  ين الرجل عند ابتون مل يغلب اجلندأ تقولون مأنت"      
مل ينقطع عن مغازلة كل أشكال اخلطر ، يف السلم كما يف احلرب ، ليستخرج  الذين هذا الرجل ، إفرصة التعرف على الرجل. 

 كان يعلم أنه أكرب أعدائنا يف املعركة .   ذيالمن قلبه كل بقية من هذا اخلوف  جذر�ً 

، وللمجاملة  أيضاً  ةللصداق لشيء غري احلرب ... دعوين أقول لكم أنه كان خملوقاً  أنه مل يكن خملوقاً  "  أنتم تقولون     
 مثله تنتظر منه مساعدة ال منة فيها يف حاالت الضرورة .  ومساندة احملرومني واملضطهدين . فأ� مل ألتق صديقاً 

ابستثناء تلك الصورة اخلاصة مبثاله ال ميأل  صدقائه وخدمة وطنه فراغاً أوالرجل ، اتركني يف دنيا  ي" لقد مضى فيه اجلند     
 ". البطويل

مل يالحظه كثريون من الناس يف أثناء صالة أقيمت  شيئاً ستيفنس كانون األول قال األسقف وو.ب.  30ت ويف يوم السب     
 يف كنيسة خملصنا ، من سان غرب�ل ، كاليفورنيا : 

هلذا  مظهرين " كان للجنرال ابتون قلب طفل ككثري من كبار  الرجال . أما اندفاعه العنيف ونفاذ صربه مل يكو� غري     
 ". اجلانب الطفويل يف شخصيته



 جون يف بيفريل فارمز من والية مساشوسيتس :  –. سرتايد يقول يف كنيسة سانت ويف اليوم نفسه ، كان احملرتم وو.ف.أ     

يف نفسه  . ابتون ، ذلك ألنه كان حيملعلى جورج.س متاماً وهذا ينطبق اب "هلة ميوتون يف عهد الشب" الذين حتبهم اآل     
 مسة من الشباب الداخلي رغم أعوامه الستني. 

ه ، وكنا نبتسم ، لكن هذه احليوية املفرطة مل ح، ويف طريقة قسمه ويف أسلوب تبج كنا نعرف عادته يف محل مسدسني      
ال ليكون أفضل إال لشيء ، ورمبا يبالغ فيها ... يها وينمّ نه ومل تزايله . وكان يستخدمها تكن غري التعبري عن فتوة مل تنفصل ع

 ".قائد للرجال

، فهناك مشروع قانون من قبل جملس الشيوخ ملنحه مدالية الشرف  –بعد وفاته  ةل هذه األماديح تعاقبت ملدة طويلك      
طالق إقامة أنصاب تذكارية خاصة ، و جراءات تشريعية أتذن إبإلباتون ، مث قامة صرح وطين مقدمة ملنحه جنومه اخلمسة ، وإل

كارية على اجلدران ، امسه على جادات ال حتصى ، وحدائق عامة أو مبان كبرية يف العامل كله ، ورفع متاثيل ، ووضع لوحات تذ 
 مت افتتاح متحف ابتون يف فورت نوكس .  أيضاً ،  1972حياء لذكراه . ويف عام إونظم قصائد 

 خيلة . كان ميارسه على األ  الذيالدائم  يكله يربهن بوضوح على النفوذ القو هذا       

يعرتف ليفور  1972. ويف عام  ن كبار الرجال ال ميوتون يف احلقيقة أبداً إيقول :  1945تب إىل بياتريس عام أحدهم ك     
جنراالت يف أورواب ، أنه ال يستطيع أن يصدق بوفاة ابتون . مثل هذا  س خدم قدمي يف اجليش عمل يف خدمةروبرتو ، رئينوم.

 كان ينتظر أن يراه مير عند الزاوية .   الرجل

ودخل يف   أسطورة أصبح لقدملاذا استمرت شهرته يف النمو ويف خلق مثل هذا اجلو من االحرتام كلما مرت السنني ؟      
 له. إنصف  -مريكي ، أي أصبح أشبه بديفي كروكيت ، نصف انسانالفولكلور األ

كتب ماكس لرينر يف أثناء احلرب مرة ، " أعتقد أن ما نطالب به قادتنا الكبار ، هو أن يكونوا على الصورة اليت نكو�ا       
 ". عها ألنفسنا فيما لو كنا مكا�موهذا يعين ، فيما أظن ، الصورة اليت ميكن أن نصن –ألنفسنا عنهم 

مريكية ، الوطنية األ ةصيخمع واحدة من السمات الثابتة للش كل شيء ، يتماثلوقبل   وقد نفذ ابتون هذا العقد . كان أوالً     
لقد كان يتماثل مع رجل الغرب. من دانيال بون إىل وبيات ايرب ، من الفرجينيان إىل مات ديون ، فاألمريكيون حيبون املقاتل 
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ابملسدسني اللذين حيملهما  اتماً  خصية متثيالً الواثق من نفسه ، واملاهر يف استخدام سالحه . لقد كان ابتون ميثل هذه الش
و عودة إىل راعي مريكي أن هذا املشهد ه. ففي نظر األ 357وم مسيث وويسون بطلقة واحدة ، وماغن 45ابستمرار ، كولت 

 لشعيب. البقر ، البطل ا

، ره يبدو على صورة املراهق الدائمومظاه. فهو يف مواقفه  أيضاً أما اجلانب الطفويل يف طبيعته ، فال يكاد يكون أقل أمهية      
ظ أنه " شاب حىت األعماق يف حتفل نفسه حبرارة الشباب ، واجلرأة ، والتهور ، والصيب الفىت . وكان كودمان يالح الذي

مباالته ، والهلامه ، وذكائه ، وإصه ، خالإيف صدقه و  طفالً  –ابملعىن احلريف للعبارة  حقيقياً  طفال رهيباً فكره" . لقد كان "
 سربطية . مث موهبة معجبة للمسرح املأساوي ". معىن االنضباط عنده ، وكل فضائله األحبرارة قناعاته ، و  ورهيباً 

 صورة للشباب ، رغم تقدمه يف السن.  دائماً يدركونه ويعجبون به ، فبقي  األمريكيونكان   أيضاً وهذا      

مريكيني وتطمئنهم ال سيما وأن نتصار كانت تشيع احلماسة عند األيف اال ةالثابت مزاج املنتصر ، وفكرته أيضاً وكان له      
احلرب األخرية قد أحدثت هلم بعض اخليبة . كان الظفر يف احلرب العاملية األوىل قد ذهبت ذكر�ته ، كما لو أن خيانة قد 

غلبة ، ستمضي ة يف الميارس مثل هذه االراد الذياألشياء مع ابتون  فإنّ ارتكبت ضدهم بطريقة غري معلومة . أما يف هذه املرة 
ميان ابستحالة اهلزمية على ابتون بقي مدة طويلة بعد �اية احلرب ، وحىت حني وجدت الوال�ت ن اإلإعلى صورة خمتلفة . 

 كباتون .    املتحدة نفسها متورطة يف جنوب شرقي آسيا . كان يقال : ليت أن لنا رجالً 

ن السمات واخلصائص اليت يظهرها أمام أنظار اجلمهور كانت تتقابل مع إللتقديس .  هكذا أصبح شخصية مثالية وهدفاً      
 ء . لقد جعل مواطنيه سعداء يف أنه كان موجوداً يألنفسهم عن قائد عسكري جر  األمريكيوناألفكار املسبقة اليت يصطنعها 

 .  حقاً  بينهم . لقد كان وحيداً 

كثر اجلنراالت يف نظر مواطنيهم أفرجينيا تقول : " ليس  /السيدة ادغارم وايتينغ من ونشسرت 1945يه يف نيسان بت إلكت      
 ". وهذا هو أنت – جداً طويل بو  جداً عنهم كشخص حقيقي  غري أمساء يف الصحف ، لكنك تبدو منفصالً 

أنه طرق الباب عليه عند أول صباح  يالعسكر  همرافق يقاتل . يرو عمل ابتون وجهد حياته كلها للحصول على صورة امل     
 انتهى فيه اجلنرال من حلق حليته وكان ينظر يف املرآة إىل نفسه.  الذيهلم يف نورماند� يف الوقت 



نسخة  قيقي . " فأجاب كودمان : " أكاد أظن أنين موجود أمامقال : " كم أمتىن � كودمان أن يكون يل وجه حمارب ح     
 قولة عنه . نطبق األصل م

، كوام يف اجليش الثالثأ. توجد من هؤالء  لد بسيماء مقاتل أوالً و قال بلهجة من نفذ صربه " كال ، كال ، كال . فأنت ت     
بعد أن مترنت ساعات أمام هذه  شرساً  نفسي تعبرياً  ابدى فلينت ، ستيللر وآخرون غريمها . اعتقدت أن يف وسعي أن أعطي

 وجه مقاتل منذ والدته .  املرآة ، لكنين مل أفلح يف القيام هبذه احملاولة ، وأنين أرى أنه لن يكون يل أبداً 

ألن   ذلك م اجلمهور ، هلا فعاليتها ،هذه التصرفات املتبجحة ، وكل تلك األشياء اليت قام هبا ابتون لرفع صورته أما     
يت منه ، مث لون ينبعث الكرب  الذينسان املتشدق املغرور ذا لونني ، لون اإل الصحافة ، كما يف نظر كودمان ، قد قدمته رمساً 

 لصقت عليه �فطة صغرية كتب فيها " دم هرم وكروش ". أاملغلقة بدوائر براقة صغرية وقد القبضة الصدفية  يالرجل املتفوق ذ

 الذيبينما ابتون ، ذات يوم ، يراقب جمموعة من اجلنود تتدرب على استخدام احلربة ، صرخ يقول وهو يشري إىل التمثال      
 مما يفعلون .  أن يفعلوا  خرياً  احلراب ، ويظن أن يف وسع جنوده مزقته

مما جيب . ولئن كنتم قد تعلمتم أنه  كثرياً كثر  أصحاب أخالق فروسية أ مجيعاً نكم إملاين وأنتم ال تكرهونه كفاية . أ" هذا      
وللجميع منهم مثل  –واحدة ن له إأنه ليس لألملاين مؤخرة ، بلى ، قدام فهذا ال يعين جلدة ابألال جيوز أن تضرب مؤخرة ا

لن �تم هبؤالء  �م أحط الناس ، بل هم أحط كل أولئك الذين يزحفون على األرض ، رمبا ابستثناء الياابنيني ، لكنناإذلك . 
يف املعركة  ملان . هؤالء جنود غالظ . كونوا غضاابً ه الكراهية إىل األلوقت احلاضر على توجيقبل العام القادم . ولنقتصر يف ا

 من جزء من البالد صنع رجاالً واحتفظوا هبذا الغضب الشديد . وبعد هذا كله جيب أن تعلموا أن جتهيزاتكم قد جاءت 
 مقاتلني . 

 ويسأل كودمان بعد ذلك : " من أين جاءت هذه التجهيزات ؟".      

 أي فكرة عن هذا املوضوع ، لكن ما ذكرته هو جزء من اخلطاب الثالث والثالثني ".  ي: " ليس عند وجييب ابتون قائالً      

 حلقيقته العميقة بفضل كفاح طويل لكنه خالفاً  قاسياً  مبظهر القسوة وجيعل من نفسه رجالً  وركان ابتون يطمح إىل الظه      
ية ملا كان يريد أن يعطيه ، وصورة مبالغة ملا يطمح اىل أن نه مل ينجح فقط يف أن يصنع لنفسه صورة كاركاتور إ.  كبرياً   مثناً  دفع

لكنه ، يف املغامرة ، كاد يقتل كل ما كانت تستوعبه نفسه من أشياء حمببة قريبة . وهكذا مل يبق له يف �اية حياته غري  ،يكونه
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بصورة أساسية عن كل ما كان  ريباً غ شيئاً �ك بتلك املعركة اليت خاضها خالل حياته كلها ليجعل من نفسه أالعنف . كان قد 
 عليه . 

يف رأسه ، وهو ظاهرة ترافقها حتوالت  كان ابتون ، كما قدر األطباء فيما بعد ، وكما رويت من قبل ، حيمل ورماً   إذاف     
أنه قد خرج منها ببعض الربح ، ذلك  أيضاً ك ، فمن احملتمل لو  الشخصية واملزاج والرؤية والسوظيفية دقيقة حتدث أتثريها يف

كل الكفاءات العسكرية   وضعنا جانباً  إذارادة ال تكسر . و إيف العواطف ، و  هذه الظاهرة ختلق صالبة يف املوقف ، وبروداً  ألنّ 
حيويته  :مواهب ابتون واستعداداته االستثنائية  فإنّ ل فيها ، ووضعنا قوانني العصر وعاداته موضع االعتبار ، جدااليت ال 
 على األقل من حالته الصحية احملتملة .  هذه كلها �بعة جزئياً  –رادته اليت ال تقهر ، مالزمة فكرة اهلجوم له إ، قوة  الدافقة

على الدوام يف أن جيود عمله ، يذهب إىل ما وراء   ال حد له . فهو ابعتباره راغباً  الذيكما كان يشارك فيها طموحه       
ر ابنطباع خاص أبن الذين ية املعارك يف أورواب شعجاء بعد �اي الذكفاءاته اجلسدية والعقلية واالنفعالية . وبعد االسرتخاء 

األخرية يف حياته . وقد كان واحلسد كانت كلها تسمم الشهور . املرارة والكراهية  جنازاته حق قدرها هم فئة قليلة جداً إيقدرون 
 ذلك إىل حد كبري نتيجة ال�يار قوته اخلاصة ، وكما الحظ األب سرتايد " اخليبة اليت تنشأ كرد فعل جملهود عادي ". 

ة اال�يار بسبب مأزقه الداخلي . كان يفضل  املطاردات املتوحدة على لمرح لذلك نذكر أن ابتون قد بلغ تقريباً  وختاماً      
ال ابملبالغة يف احلرارة واجلرأة واخلشونة وهي اليت كانت إبدوره يف البولو أو يف احلرب ،  ب الفريق ومل يكن يف وسعه القيامألعا

 سطورية ، لكنها كانت ضرورية له لكي يلعب . أشونته الغليظة يف ميادين البولو غريبة عنه . لقد كانت خ

يظهر  وهكذا رؤى ابتون غريب صاعق ملتهبه الداخلي توازنه ورؤيته للعامل . كان عليه أن يدفع الثمن . هكذا قصم هتيج     
خالل فرتة االحتالل ، رجل مبتهج مهزوز ، يكاد يتسم ابجلنون يف بعض األوقات ، وخميف يف األفكار اخلفية اليت يودعها يف 

 دفاتره. 

تية من أكثر الرتاجعات خفاء يف بعض النبضات اآل وضعنا جانباً  إذاة الدائمة ؟ ففقاد نفسه مبثل هذه احلرارة املكثملاذا      
 بعض هذه الضغوط يرجع دون ريب إىل أ�م طفولته .  فإنّ طاقة الليبيدو عنده ، 



 الذيمن احملتمل أن ابتون ، يف طفولته ، كان يشكو من عسر متوسط جيده يف القراءة والفهم ، ذلك العسر يف القراءة      
أطول من أكثر  عن كتابته العشوائية . ومن املؤكد أنه بقي هلذا السبب فرتة صروف أو الكلمات وكان مسؤواليبدل مكان احل
 ال حني بلغ احلادية عشرة من عمره . إن والديه ومل يذهب إىل املدرسة ضاألطفال يف ح

من احلس التارخيي مع حب  شيئاً ه وغرس يف نفس ،ففي فرتة ما قبل املدرسة علمه والده القراءة ، كما علمه احلساب     
فعله ابملقارنة مع  الذيوبعد هذا كله ما  .ن شعوره ابلقصورلألدب . من املمكن أن السيد ابتون كان يسعى إىل التعويض ع

أبن غرس يف ولده االلتزام للكمال  ..جميدة يف حرب االنفصال ؟  قاتل وسقط بطريقة الذيأبيه ، جورج مسيث ابتون األول 
 على طريقة قدماء األبطال.  رادة أن يكون عظيماً إواالمتياز ، و 

 ، فيما يتعلق بباتون :  هكذا أصبح يف وسع كودمان أن يكتب قائالً      

منا يبدو أنه قد غاب إذ إعالن والدعاية هلذا اليوم . ته متقدة على تقنية اإلتماما" كان جيب أن تكون قيمه ومناذجه واه     
 عن أكثر  الصحفيني املعاصرين هو واقع أن اجلنرال ابتون مل يكن صورة معاصرة . 

هو أنه نقل إىل  أيضاً  وتوصل إىل حتديث حىت أعلى درجة . واألصدق تعبرياً  يتقدم الفن العسكر " الثابت أنه أسهم يف      
ن مفهومات الواجب ، والوطنية ، والشهرة ، إقدمية عند املقاتل الكالسيكي . لفن القيادة يف عصر� القوانني والعادات والقيم ا

وهباءها يف خطب يوم  ، وال هي عناصر قد فقدت رونقها ةوالشرف ، واجملد ، هذه كلها ليست يف نظره جتريدات بسيط
أن جيد اجلنرال ابتون نفسه يف مكانه املالئم يف عصر روجر النورماندي  جداً �ا حقائق أساسية ... ومن الطبيعي إالذكر�ت . 

 يف روما القدمية ".  أو

وديسة . ففي لياذة واأله يستمع إليه يشدو بقصائد اإللقد تعلم ابتون الفضائل القدمية والنبيلة وهو جالس فوق ركبيت أبي     
كانت قد ربته   ة . لقد بقي حتت أتثري أسرته اليتج منهما وهو يلتحق ابلكليصميم هاتني امللحمتني منا وتعلم فن احلياة . ومل ين

 منذ صباه األول من أجل هذا اجملد القادم . 

 أربعني عاماً  دوعندما وخزه سقوطه يف �اية عامه األول يف ويست بوينت ، ضاعف جهوده من بعد . لقد بقي فلتشر بع     
نين ما أزال أحس ابلعطف "إ ..تسحقه فكرة أنه مضطر لتكرار عامه الدراسي الذيو  ال يتعزى الذييذكر هذا الفىت القلق 

 واحلزن اللذين أوحى هبما إيل هذا الفكر البالغ احلساسية ، وهو يشهد خيبة نفسه ". 
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ن فكرة إ .هم من صر ابتون أبسنانه وقرر أن يظهر هلم أبنه صاحب كفاءة يف احلقيقة ، كما يف اخليال ، يف أن يعمل خرياً      
مل يكن ذلك  إذا، ف اآلنأنه كتب له أن يفعل أشياء عظيمة ، وقد غرست يف نفسه يف وقت مبكر ، جيب أن تتحقق 

 ، امتداداً  شعور�ً ن كانوا حيبونه . هكذا أصبح ، الأصبحت حياته كلها دون هدف معني أمام اخليبة العارمة اليت تصيب م
 لرغباهتم ، ودون أن يعلم ذلك ، ضحية لضغوطهم الربيئة. 

كانت فيه الوجه   الذيهو السبب يف أنه أعطى لنفسه صورة أصبحت من بعد طبيعة اثنية له يف الوقت  أيضاً وهذا      
 السالب الستعداداته األصلية. 

ا املظهر اخلارجي الكامل خيتىبء وراء هذ يداعب خيال اجلمهور ، كل فرد كان يظن أن الذيكان هذا على التحقيق       
بويل يقول : لقد اعتاد اجلمهور هذه الصورة املهيبة ذات السلطان ، املزودة بصوت "شيء" أكمل منه . وكما كان هارولد ف.

لعامل كله ميثل أمام ا الذيرفيع ، يتناول موضوعات وأفكار ذات ابتذال ال منافس هلا يف  اجليش كله . هذا " الدم والكروش " 
حياول أن خيفي يف نفسه صورة الطالب اجملتهد يف العلم العسكري ،  الذيوهو ال ينقطع عن املزاح الساخر ، يف الوقت 

 والفيلسوف والشاعر. 

، ويف الغالب غري  ، شديد التطلب وخشناً  كان قاسياً   .كان هازن آير يتساءل : " أي نوع من الرجال كان جورج ؟".      
خرين منه إىل االستعداد هواء . كان أميل إىل نقد اآلأاألوقات متقلب قلق صاحب نزوات و  اثرته ، ويف بعضإهل منطقي ، تس

كانت   إذاما  حقاً حبيث ال ميكن أن يعرف  �جحاً  للتأثر ابالنتقادات اليت توجه إليه . كان له غرور طفويل ، وكان بطبيعته ممثالً 
 تصرحياته وتصرفاته تصدر عنه عفو اخلاطر أو بطريقة مدروسة . 

الزمة أساسية لصورته املتميزة . لكن حتت هذا املظهر اخلارجي الرباق كان خيتفي رجل  ن مسدسيه وخوذته كانت قطعاً إ     
مي ومتدين بطريقة تثري حمرتف موهوب ، شجاع كر  ييه التاريخ ، وذو فكر ذكي ، وجندذو قلب رقيق ، حساس ، يستهو 

 العجب يف النفوس . 

آخر جاءه من زواجه من امرأة غنية كثرية  �ه أبواه ، فقد محل صليباً إأعطاه  الذيولئن فرض عليه أن حيمل الصليب      
صان ، بعد سقوطها عن ح 1953�ا حىت وفاهتا عام إة وتكرس حياهتا له بصورة كلية . املهارات ، كانت حتبه حىت العباد



مع سطورته وترفع منهما، تدافع عنه يف اجملالس اخلاصة كما يف اجملالس العامة ، جتأشر�ين ، كانت تعىن بقصة حياته و سببه ورم 
 جنازاته. إأوراقه ، وتلقي احملاضرات عن 

ذ إ. كان عليه أن يثبت أ�ا على حق للكمال  وملا كانت تفعل هذا كله على التحديد ، فقد كان هو بدوره يندفع طلباً      
 . مجع بنفسه ثروة كبرية كبرياً   كان صناعياً   الذيتزوجته رغم معارضة أبيها هلذا الزواج ، بل عليه أن يثبت أنه معادل هلذا األب ، 

 –يف حياته  أبداً  مل يكن اثئراً  الذيوهو  –ن تقيده الكلي ابلنظام إكان يثري عنده أحالم جمد شخصي .   أيضاً وهذا      
آخر غري  شيئاً وطن ، كان ميثل يف نظره  -واجب  -ن شعار ويست بوينت ، شرف إه إىل التماثل مع بالده وجيشه . يدفع

 وحسب .  بسيطاً  جمرد كلمات ، وكما كتب كودمان ، الوطنية عنده مل تكن جتريداً 

غري قابل للشفاء ابملعىن املعروف يف القرن التاسع عشر ، وهو من هذا الواقع ، يبدو  أن ابتون كان رومانتيكياً  واحلقيقة     
سية العاطفية على طريقة بتلك الفرو  من حبه لقدماء األبطال ، فقد كان مشبعاً صورة خارجة من املاضي . وابلرغم 

يقول كودمان . وز�دة على ذلك كان  ا، تلك السمة اخلاصة ابلعصور الوسيطة اليت تشيع يف أفكاره وأعماله كمولرتسكوت
بكينغ وابملرحلة التارخيية اليت مضت بني الثورة الفرنسية والقنبلة الذرية ، تلك اليت استخدمت فيها األمم مواطنني   ابتون متأثراً 

 إىل احلصول على انتصارات كلية .  خلوض حروب كلية سعياً  جنوداً 

وال  يف لعبة مجاعية أساسية ، ال يشارك أبداً  ةبصور  ء فرد�ً يالكبار . كان كقائد جر  القوميني ةكان �بوليون أول القاد      
وسحق لعصره ، وطبقها على فن احلرب  ةمعني . لقد استثمر الظروف اجلديدملصلحة تنظيم  ةيقبل أبن يدفن أطماحه اخلاص

لرأس الوحيد ألمة ختوض معركتها مع جمموعة غري مرباطور فقد مثل فرنسا يف شخصه، كان اإما كأأعداءه يف ميادين القتال . 
 كانت حتركه نفس الصفات الرومنتيكية .   الذيال من قبل ويللنغتون إا بريطانيا العظمى . مث مل يهزم مشخصة لدول تقوده

 على منافسة �بوليون . وتبىن مبادىء احلرب عنده ، وحاول مثله جاهداً  أن ابتون قد عمل جاهداً  ةمل يكن جمرد مصادف     
يف أن حيقق انتصارات كلية . كان من مواليد " فار ويست " يف كاليفورنيا ، وملا بلغ القمم بفضل جهوده املستمرة ، انفصل 

فريق ، وبذلك توصل إىل جتسيد صفات عن بقية معاصريه . كان عليه  أن حيتفظ بفرديته ، وأن يرفض كل ما يتعلق بلعبة ال
الرائع والقادر على أن يغزو  ينسان املتفوق ، واجلنديكي ، اإلأصبح البطل ، صاحب الفكر الرومنت أيضاً القائد املتوحد . هو 

 وحده . 



443 
 

سلسلة قطة النهاية لآخر املقاتلني الرومانتيكيني ، ون افتتحه �بوليون قد ختم مع ابتون . لقد كان الذيعصر احلروب  إنّ      
 يف القرن  التاسع  عشر .  ةمن الوجوه العسكرية الكبري 

ون يتكلم يف وقت مبكر من أصابه �بوليون من القوة السياسية . كان ابت ، ففي أنه مل يصب ما ةمعين ةصابته خيبأولئن      
 ةيف سنوات حياته األخري  هفإنّ ابجلميل إىل تسليمه مقاليد احلكم الدكتاتوري. ومع ذلك  ةاملعرتف ةحياته عن انتصارات تدفع األم

قد أدرك كم هو غري صاحل للقيام بوظائف سياسيه دون أن يتوصل إىل تفسري هذا العجز . كان حيس بوجود أنواع من القصور 
فرصه يف أن جيد نفسه  مع عصره ، وأنّ  ز�اور أكثر منه توافقاً . وفهم أن اي ةالكبري  ةحتول دون بلوغه  املراكز السياسياملبهم اليت 

 مما عنده .  كثرياً إىل الرائسة أكثر   ةالعسكري ةمن الوظيف منقوالً 

، و مثله يف هتوره ويف لونه الفاقعبباتون ، فه هو أكثر اجلميع شبهاً  ،األمريكيني، من بني  يمريال وليم هالسوال شك أن األ     
 طرته على نفسه. ويف صعوبة سي

يقرتب منه ابتون وال سيما يف  الذيالثابت أن رومل هو الشخص  فإنّ خرين من الرجال، أما فيما يتعلق ابملعاصرين اآل     
هلتلر ، ال  يبدو يف �اية األمر رافضاً  اليت يقود هبا رومل قواته يف املعركة ويشارك رجاهلا يف التعرض لألخطار ، قبل أن ةالطريق

 ألنه رجل سيء بل ألنه خسر احلرب. 

من  سكندر الكبري ، وسيبيون وقيصر وموريس دوسكاكس ومورا وعدد آخرون يبحث عن الدروس والعرب عند اإلوكان ابت     
ليه إ ةكان ابلنسب  الذياقرتبنا أكثر فأكثر وجد� أنه قد اعترب بريشنغ النموذج  إذاغريهم ، وقبل كل شيء عند �بوليون . ف

يف تزمته الشديد حول  ،ويف تصرفاته ةعلى غرار بريشنغ يف مسريته العامأن يتصرف  املعلم األساسي. كان حياول جاهداً 
 يرتقبه ممن حوله.  الذي، أو التشكيالت ، ويف الوالء ةازات الفرديجناالنضباط ، وطريقته يف تقييم اال

متيز عمليات اليت  ةابحلرك عنيفاً  ميا�ً إكما كان شأن بريشنغ . وكان يؤمن لقد بدأ ابتون حياته العسكرية يف سالح الفرسان       
على أمهية  خالل احلربني العامليتني كما يستخدم احلصان ملحاً  ةاملدرع ةالعسكرية . فاستخدم السيار  ةهذا اجلناح من اخلدم

 . ةتعطيه السرع الذي، وهذه كلها تستند إىل االمتياز  ة، واالحتواء واملطارد ةاالستطالع واحلرك

دأ تكثيف يه الثانية قيمة الفضائل األخرى فتبىن مب. لقد قدر يف أثناء احلرب العامل أيضاً لكنه ذهب إىل أبعد من ذلك      
ى الطويل كما يف املساندة مكانيات العمل املتطاول اليت �ذن هبا سالح املشاة وتدخل الطريان ، يف املدإ، و  ةنريان املدفعي



ذات املدى البعيد، طريان  اجلر أو ةذاتي ة، مدفعي ة: مدرعات ، مشاة ميكانيكي ة. كان ميزج كل هذه األسلح ةالفوري
، والغارات العنيفة ن االخرتاقات السريعة املفاجئة إساس حركية سالح الفرسان . تال تدمج يف األليجعل منها آلة ق ،تكتيكي

 بقوة واستمرار أصبحت طابعه املميز يف عمليات االستطالع يف ميدان القتال.  ةاملدعم ةملسافات طويل

من جانب األملان . وليس من أحد استطاع أن  ةاملبتدع ةه ، مل يكن أكثر من احلرب اخلاطفعلى أن هذا كله ، يف رأي     
. لقد أعد  ةفهو كفاءته يف قيادة وحدات كبري  مسح له بذلك الذيمن ابتون . أما  ةخدم هذا املزيج بصورة أكثر فعالييست

 قة لعناصر احلرب . مبعرفة معمّ  نفسه شخصياً 

حتت تصرفه . وهذا ما كان  ةوالتجهيزات املوضوع ةسلحاأل ضافة إىل معرفته كجندي ، كان يعرف ابلتفصيل كلّ وابإل     
يواجهه فيدرك خصائصه ويتعرف إىل  الذيينتظر منه ، كما يعرف أفضل الطرق الستخدامها . كان يقيم بنظرة واحدة امليدان 

لوحداته . وكان  لضرورية، كل املؤسسات ا ةالواحد ةن أي جهد ، بفضل هذه النظر شبكة الطرق من حوله .. مث يضع فيه دو 
استيعاب الوضع التكتيكي  ن متكنه الوثيق منإللقتال .  ةوأ�ا مستعد مناسباً  كانت هذه الوحدات قد دربت تدريباً   إذايعلم ما 

 د الدقيق عند جراح جيد. اليت ميتلك هبا هذا الوضع ، يذكراين حباليت التشخيص والعمل احملدّ  ةواملهار 

 غري مفهوم ، يف حرب من أجل ذلك كانت تغضبه ندرة الرجال والعتاد تلك اليت شكا منها يف أورواب . كان يبدو له أمراً      
من  أيضاً و  ةلوسائل الضرورية ، من وقود وذخري لعامل تضن عليه ابيف ا ةصناعي ةأكرب أم نّ إيتقرر مصريها بشبكات التموين . 
 الرجال ، لتحقيق انتصار سريع . 

ساسي من أفكاره يف خدمة مهنته ، كان قبل  بتكريسه األ إذاً ابلعمل على القيام بعمل انعكاسي . فهو  ةكان يفضل املبادر       
إىل حتقيق الكمال فيها . مل يكن أحب  يته وتدريبها والسعميتعه تعليم قوا . وكان منفذاً  مليدان القتال ، ورجالً  كل شيء جند�ً 

ارة الفنان اجليد ، وبطريقه . كان جيمع مبه ةت تصرفه للحصول على نتائج ملموسما هو موضوع حت إليه من استخدام كلّ 
كان يطور وينمي جنازها ، ومتطلبات ميدان قتال هو يف تغري غري منقطع .  إمكا�ته خلدمة املهمة اليت يريد إكل أعتدته و   ةمعجب

جل تكتيك العسكريتني . لقد كان ر  ةأو اىل الفلسف ةإىل النظري شيئاً ، دون أن يضيف  ةللنظر�ت املعتمد ةاألساليب املتكيف
 هي اليت تشغله يف كل وقت .  ةباشر امل ة. وكانت املعضل ةأكثر منه رجل اسرتاتيجي
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يف وسعه أن يسمح بذلك  فإنّ ، ةرسال بشيء من الفظاظد أو عناصر اإلإىل الروا ةولئن أخذ بعض التفصيالت املوكل     
غري قليل من جناحه كان �يت من حسن تقديره  ن جانباً إسيه وخصائصهم.  و على علم اتم بصفات مرؤ  دائماً نه كان لنفسه أل

يف تقييم األفراد ، من قادة الفيالق ، وضباط األركان ، وكل الذين خيدمون حتت قيادته .  جداً  األكيد لكفاءاهتم . كان موفقاً 
دفع الرجل التافه على  فذلك ألن الظرف القائم مل يكن يرتك له اخليار أو ألنه كان قادراً  ةحدث أن جتاوز عن التفاه إذاف

 لتجاوز قدراته وكفاءاته يف العمل. 

 يف سحق العدو.  ةهبرادته الالإيف اهلجوم ، و  ةاحملرق ة كل من يتصلون به رغبته املتعجلكان ينفخ يف      

ده يشد به جنو  الذي" ذلك السلطان  يف احلرب ، فهو كما يقول ديفرز أما ما كان ميلكه ابتون فوق كل شيء ، كقائد     
، وكما قال   ةيف احلرب الثاني ةسطوريأصبحت أينة يف احلرب العاملية األوىل ، ليتبعوه إىل أي مكان " ، هذه امللكة اليت كانت ب

 كودمان. 

سه ابجلنرال ابتون يف تلك عن شخص ... يستطيع حىت من بعيد أن يقارن نف مسعت كالماً   يسبق يل أن رأيت أومل"      
، أن يفعلوها حقاً اليت ميلكها جبر الرجال إىل فعل أشياء مل يكونوا يؤمنون بقدرهتم على فعلها ، ومل يكونوا يريدون  ةاخلفي ةاملوهب

 جيداً مل يكن يعرف مهنته  الذياالستثنائي ، وعبقريته ، وهو  يمل تتعرض هلم شخصية هذا اجلند لو وأ�م ما كانوا ليفعلوها
، كان هناك جيش بكامله ، من قادة الفيالق حىت أبسط رام من  ةففي فرنسا ، كما يف صقلي.  أيضاً وحسب ، بل يعبدها 

 لعمل بفضل حركية رجل واحد ". فسه وقد استفزته محية جاحمة يف ااجلنود ، جيد ن

ما   أيضاً . لنورد هنا  ةيف هذه النقط ة. وقد طرح كل فرد شهادته الشخصي ساسي يف عظمتههذا ما كان عليه العامل األ     
 كتبه كودمان. 

 ةجلقصد هبا تلك الكفاءة االستثنائية يف حتقيق رؤية عاأ،  ةيعادل السيد الرئيس يف هذه النقط حياً  نين ال أعرف كائناً إ"      
ا أو ال نت متلكهأتستطيع أن تتظاهر ابمتالكها . ف وال تقدر بثمن .. أنت ال ة�در  ةيف فورة غضب مدرك ذكي . هذه صف

 متلكها ". 

 ، فقد كان معجباً 1945حىت أ�ر  1940ميمز السائق الشخصي للجنرال ابتون من أيلول أما الرقيب األول جون ل.     
من اهلدوء والغضب الثائر . كان يعرف قوة الغضب عند قائده ، أما أن يتوصل إىل استعادة  بةتناو إىل حد بعيد بتلك املراحل امل



  إذاليه ، حىت أنه راح يتساءل عما إ ةابلنسب يف غضبه فهذا أمر بقي سراً  ةبعد أن يكون قد بلغ القم تقريباً  ةيرفه بصورة فور ظُ 
 حداث اخلوف من نفسه عند جنوده أكثر من العدو. طالق هذه الصرخات إلإكان ابتون يدرب نفسه على 

ارتكب خطأ أو تبني له أنه مل  إذا. ف ونظامياً  ليه فوق كل شيء ، هو أنه كان عادالً إويقول ميمز : لكن ما يشد الرجال      
جنومه لتغطية أن يستخدم  ن ابتون مل حياول أبداً إ، مل يرتدد يف تقدمي اعتذاره .  مع واحد منهم ، مهما تكن رتبته يكن عادالً 

 خطائه. أ

ر يف تونس كرئيس مساعد هليئة التحق ابلفيلق احلادي عش الذيالربيغادير "العميد" تشارلز دانفي  هذا وقد احتفظ     
 كان وضابط ارتباط بني  اليكسندر وابتون ، لقد احتفظ من مقابلته األوىل هلذا األخري بذكرى متميزة . ر األ

، متاماً  مل يكن انكليز�ً هذا الضابط  أيضاً ، و  حقاً واحد يقدره  ييلتق حىت اليوم غري ضابط انكليز  " بدأ أبن صرح يل أنه مل     
ما  إذا"  ةبن زانيإئة أركانه ، أبن أمسي من أشاء " يف هي عضواً  ي، ابعتبار  ةله رأيه . كان يعطيين حرية مطلق وأنه يرجو أن أغري

 ليه ...إ ةسه ابلنسباعلم أن الوضع هو نف . وأ� كثرياً رغبت يف ذلك . جيب أن أقول أنين احرتمته  

، وهو أمر مدهش يف الظاهر ، رجل ذو قلب  أيضاً ، لكنه  جداً  ةقوي ةد رجل قيادة بفطرته ، مع شخصييكان على التأك      
 .  جداً رقيق 

يعرضها ات ، لكنه من خطط العملي ةقصرها لوضع خطأيس األركان ، غري أوجز األوامر و أ� ورئ ي" مل يكن يعطينا ، أ     
 رائعة يف مؤمتر صحفي وجييب عن كل األسئلة .  ةفيما بعد بطريق

من الدرجة األوىل ، وأن هذا التشكيل قد حتقق  عشر تشكيالً  يجعل من الفيلق احلاد الذيهو  " وال شك أنه شخصياً      
 ".  جداً يف وقت قصري 

. لقد سجلت انطباعاهتا عن ابتون ابعتبارها قائدة  يعاد غري أما يف نظر " بيت ساوث " فقد كان من كل اجلوانب رجالً      
 حلاقه ابجليش الثالث . قالت : إفتاة من الصليب األمحر مت  25من لفريق 

عجايب ، لكنين فوجئت بصوته إتثري  ةواجلميل ةأحد األخناب . كانت صورته العظيم" كنت أنظر إىل القائد الكبري يشرب      
 ةمع تلك اجلبهة املائل ةهذا الوجه حبمرته القرميدي نّ إوسلوكه املؤثر.   يمع مظهره القو  ال قليالً إال يتوافق  الذيالضئيل الرفيع 
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ة حترقك  يف هاتني العينني الزرقاوين حرار  نّ أذ إبسبب من عينيه .  ةضي البياض كان يبهرين وبصورة خاصفاليت حييط هبا شعر 
 ةلتعبري عنها ويف الوقت نفسه سيطر ا بيض لونه من اللهب الشديد.  وقد كانت فيه كرب�ء ال سبيل إىلا الذيكما يف احلديد 

 كان يشرب خنبه .   الذيال تلني حىت لرئيسه ، القائد األعلى لقوات احللفاء وهو 

..  ةوحتد ، وعزة مزدري�ا جرأة حمض ، إللخوف ،  ةاتم ةلعينني جرأة تقطع األنفاس ، وغيب" كانت يف أعماق هاتني ا     
 جنازاته الرائعة يف ميدان املعركة كانت تقرأ سطورها يف عيين جورج ابتون. إابلذات اليت تربرها  ةوالثق

حرين هذا الرجل الكبري ، يس أن أراقب ةعة االستقبال استطعت يف نظرة خفيما نزال يف قا " ... ومع ذلك ، وملا كنت     
بعينني مربقعتني من ورائهما يعصف عامل من االستبطان  ومتوحداً  حزيناً  ، رجالً  ، هرماً متعباً  ابلقرب منه ، ورأيت رجالً  يوجود

بط مع  من أن اجلنرال ابتون يتخ ةملسرح . وعلى ذلك ، فقد كنت واثقبضرورة أن يقف فوق ا مقتنعاً  الداخلي . رأيت ممثالً 
 بشخصيته.  ةاخلاص ةختلفكثري من املفهومات امل

،وكذلك األعماق  ةاستكشف يف كيانه الطبقات السطحي للتكلم معه فرتة من الوقت استطعت أن يجاء دور  " وعندما     
فيه . كنت أحاول بكل حرارة أن أدرك حقيقة رجل جدير ابنتزاع عدسة مصورة لصحفي ملحق به وتفتيتها  ةاملصطخب

يسقط من أعلى عامود  ةمن اهلندس حيمل فيه بني ذراعيه والدموع يف عينيه جند�ً  الذي بضرابت من قدمه يف الوقت نفسه
 .  ةطوط اليت تربط قافلته يف املعركتليغرايف وهو ميدد اخل

 ةاملعدي ةعينني الالمعتني واحملببتني عند اجلنرال ، قد حفلتا ابلفكاهيف االحتفاظ بتوازين وأ� أاتبع ال ة" كنت أجد صعوب     
وليعود من بعد  ليقذف بنريان الغضب حني يسوؤه شيء من األشياء ، حني ميتعه ويسلبه شيء من األشياء ، لكنه يتحول فوراً 

 ..".  ةخبيث ةدون مراوغ ةوالبسيط ةإىل مودته الصرحي

م بينها ابنة شقيقته جني غوردون كانت تض  ةاجملموع كن قريبات من ابتون ألنّ   ةالعام ةل فتيات الصليب األمحر يف القيادك      
 . 

غر مع آل ابتون ، وكان هلا عمر أص ةمن عطلها املدرسي كبرياً   وجني غوردون فتاة فقدت أابها يف وقت مبكر وقضت جزءاً      
. كما كانت وصيفة شرف يف زواج ابنيت اجلنرال  ةبعاه ةضافه إىل أ�ا مصابابتون ابإل ةللسيد ةابنتيه وهي ابنة أخت غري شقيق

 . 



ن اجلنرال ابتون كان أنين أرى إ،  ةابلظرف ، والذكاء واحلساسي ة، حافل جداً  ةبوبكتبت بيت ساوث تقول " كانت فتاة حم      
عاءات االدّ يسعده أن يكون إىل جانبه شخص من أسرته . وقد كانت تدرك هذا وحتبه . وابلرغم من تواضعها وخلوها من 

 ة... كانت تتكلم الفرنسي ةوالثقاف ةليه يف الثرو إينتسب هو  الذي، فقد كانت تنتسب إىل الوسط االجتماعي  ةاملتبجح
امتياز . وكانت هلا روح  يذو  حني تستقبل ضيوفاً  ةوكانت تزين مائدهتا يف كل مناسب . ةوتتحدث يف الغالب هبذه اللغ ةبطالق
 التاريخ . ، و  ةمن مثل اخليل واملراكب الشراعي ة، وتثري اهتمامها أشياء كثري  يالفكر  وتشبهه يف مستواها ةفكاه

 ةملؤكد أنه يف حاجة إىل تلك اللمساليت كان حيياها أثناء احلرب ، كان من ا ةواملتوحد ةاملتزمت ة" ففي هذه احلياة الصارم     
 ، اليت يقدرها حق قدرها.  ةاألنثوي ةإىل اللمس ةواحلار  ةالالمع

نرال ابتون ، كانت وجبات العشاء عند اجل فإنّ  أيضاً يف الغالب . و  ووسخاً  قاسياً  " كان عملنا يف اجليش الثالث عمالً      
يشارب إرقم واحد ، مع  ة... كنا نلبس بزاتنا النظامي ةاثر واإل ة�قحساس ابالمتياز واألإابلنسبه لنا ، يصحبها  ةمناسبات لطيف

 ).  جداً ( مما كان ميتعه  أيضاً ، ونتعطر  ةملمع ةخفيف ةحذيأوقفازات بيضاء ،  و 

ليك ، منذ إ" ال تقلقي بشأن جني ، لقد كتبت اثرة إيقول هلا دون أي  1945آذار  31 كتب ابتون إىل بياتريس يف      
، فكفي عن  خر�ت من الصليب األمحر ، لكنين لست جمنو�ً يش ... لقد رأيتها مع الفتيات األإىل هذا اجلشهور ، أ�ا نقلت 
 تعذيب نفسك ". 

لوكسمبورغ وعند ضفاف حبرية تيجرن /يف �نسي – ةيف مناسبات كثري  استقبلت الفتيات اجلنرال ابتون على طعام العشاء     
 ةطالق هذه التسميمن الفتيات مل  ختاطر إب �ً أن تناديه ابسم العم جورجي ، لكن وردو غري بعيد من ابدتولز .  وكانت جني غ

 عليه . 

ميازح ،  وود�ً  ةابلفكاه ، حافالً  ، لطيفاً  ، حمبباً  يف أحسن أحواله ، ظريفاً  دائماً اتبعت بيت ساوث تقول : " كان معنا      
أمره ، وأرى أن هذا هو حقيقة  ه ، وحنبه ، لكن دون أن ننسى أبداً . كنا حنرتمه ، نعجب ب ةالفتيات يف الشؤون العاطفي

 من اخلوف .  شيئاً وتعلقه ابملراسم ، مث واقع أنه كان حيدث يف نفوسنا  ةحساسه ابلكرامإلسببني : 
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ته . واملبتذل يف شخصيال يف النادر القليل ، فرصة لرؤية اجلانب اخلشن إد كنا حذرات معه ومل تقيض لنا ، فق أيضاً " و      
ملعرفة التعاظم االرستقراطي  أيضاً ) و  ة( حىت ولو كانت خربتنا هبا قليل عنده . ةلكننا كنا نعرف فورات الغضب املشهور 

 مامه .. أ ن يتصف هبا . وكذلك لسانه احلاد ، القادر على متزيقك مزقاً أساليب االزدراء اليت كان يستطيع أو 

تنفر� يف بعض األوقات ، لكنها تسلينا يف الغالب الكثري ، ذلك ألنه كان كالطفل املغرور ، وعلى كل �نيته فقد أ" أما      
للضحك . وقد حيدث له يف بعض األوقات أن يقصد اىل قول شيء أو فعله  كان مستعداً   إذاما  حال فلم نكن نعلم أبداً 

 فظ يف القول أو ننفجر ضاحكات. كان علينا أن نطرح رأ� ، أو نتح  إذاليحرجنا مث ال نعلم ما 

عجازهن . لقد كان من أليب األمحر يف حنورهن أو يقرصون من طراز الرجال الذين يالمسون فتيات الص " مل يكن أبداً      
 ويف كل وقت هو اجلنرال ابتون ..  ةإىل النهاي ةالبداي

، كان يعرف كيف يضحك من نفسه وجيعلنا نضحك  ةويقظته الفكري ةكنت أفضله عنده ، هو روح الفكاه  ن ماإ"      
كان يعرف كيف جيامل ويالطف   قل ما كنت أحب فيه هو كرب�ؤه .. لكنه من جانب آخر ابلغ الكمال والتمام ،أ. و  مجيعاً 
من الكرب�ء  ةحني اكتشفت فيه هذه النقط ةشعر ابخليبأخرين بنفسه إىل حد جعلين اآل وحيبب ةيف العاطف ةاحلرار  يويبد

 ". والتفاخر

 قناعه ابلغناء بعد طعام العشاء . إويف يوم استطعن      

على مل حيظ هبا أي واحد من املتمردين  ة " ليلى من بيكاديللي " هو وليمن االستماع إىل اجلنرال ابتون وهو يغينإ"      
من جلد األفعى وكان يؤلف قصائده اخلاصه  حلقةصبع حيمل فيها يقاع أبواي . كان يضبط اإلاألوىل يف برود ةمالهي الدرج

 إىل القلب ".  حبيباً  عجوزاً  له . يف تلك الفرتات ، كان سيداً  ةتن ابن اللي " دون ريب غري صاحل اليت سيجدها "

أما جني غوردون فقد تبعتها بعد شهر واحد . وعندما  1945، يف تشرين األول  ةدت بيت ساوث إىل الوال�ت املتحدعا     
عتقد أن ما حدث هو جبني لتعرب هلا عن مشاركتها يف حز�ا. قالت هلا جني : " أ علمت بيت بوفاة ابتون اتصلت تليفونياً 

 أن جيد نفسه دون عمل يعمله ".  يف جداً  للعم جورجي . مل يعد له مركز يف كل حال وقد كان ابئساً  ةاألفضل ابلنسب



مضت  من مخسة عشر يوماً  ، أي بعد أكثر قليالً 1946انتحرت جني يف نيويورك يف األ�م األوىل من شهر كانون الثاين      
خر يرى أ�ا  ل هبا بعد وفاة عمها ، وبعضهم اآلنز  الذيعلى وفاة ابتون . رأى بعضهم أن هذا االنتحار كان بسبب اليأس 

 دون أمل لضابط شاب متزوج .  ةكانت عاشق

ا ساعدته وساندته يف وقت كان فيه أحوج ما فإ�ّ لباتون قبل احلرب ويف أثناء القتال أو بعده ،  ةومهما يكن دورها ابلنسب     
 .  له يف  اجليش ليه وذلك حني بدا أنه قد أ�ى مهمته ومل يعد جيد مكا�ً إميكن أن يقدم  الذييكون لكل العون 

يد أن يصيد السمك ويطارد ، كان ير  ة، إىل التنويه ، واألومس ةجماد، إىل التصفيق والرعاين يطمح إىل العرفان واألكا      
يستجم ويستمتع  واستعراضات السالح . كان يريد أن ة، ويشارك يف االحتفاالت الرمسي ةاحليوان، ويزور القيادات املختلف

، وهو اجلهد  ةوالفيزيقي ةهد العظيم من الناحيتني املعنويتعبه اجلأاتوات واملغامن . وملا حق كل األكان يشعر أنه قد است  –حبياته 
�يار . لقد بلغ غاية ا ضد نفسه ، فقد أصبح على وشك اإلاليت خاضه ةء احلرب ويف تلك املعركة املستمر ثناأبذله  الذي

 صبح على وشك أن يفقد سلطانه على نفسه . أاملطاف و 

 مل يفهمه مليف عا عقبت احلرب ، وجد نفسه غارقاً أمن أن حيصل على ما كان يرغب يف احلصول عليه يف األ�م اليت  وبدالً      
صاراته ، والتحدث جنازاته وانتإوالرفاء والتأمل يف  ةللحصول على ما يرغب فيه من الراح، وأمام معضالت مل تتح له فرصة  ابداً 

 إىل القدماء من األصدقاء . 

 ةقنيصالح طرق املواصالت ، واألإن يسهر على أبعد احلرب ويف أثناء االحتالل ، لقد استطاع يف األشهر األوىل ملا      
يف عامل  ةالدقيق ةفييات البناء . لكن العبارات اخلوالدفء وأن يعيد عمل ةغذي، وأن يهتم بتوزيع األ ةجراءات الصحي، واإلةاملائي

وال يعمل على بناء  ة يبادر إىل نسيان احلرب والنازيملانية ؟ ملاذا الاأل ةابألحزاب السياسي كانت تتجاوزه . فلماذا يهتم  ةالسياس
 ملانيا تكون على صورة أمريكا يف نفسه ؟. دولة أل

يف   أ�م فتوته األوىل ةمريكا الربيئأبسطها وهي اليت كانت تطبق يف أجملتمع يتفرع عن أقدم التعاليم و ن مفهومه للعامل واإ     
خالق على املستوى العاملي وحىت مينع من العمل هبذا النوع من األ ومل يكن يرى ما ة. كانت رؤيته بيضاء وبروتستانتي كاليفورنيا

 يف ابفار�. 
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ما أ.  ةظوظني امتيازات خاصه بطريقه آليفراد احملمتنح بعض األ ةبيوالثروة والرت  ةحيث الطبق منظماً  كان يعترب العامل كيا�ً       
من مثل  جيداً عماهلم أواحلسم حبيث ينجزون  ةوالنظاف ةهم احرتامه حني يكونون من الكراممينح هفإنّ خرين ما يتعلق ابآلفي

 خر أسود . حدمها أبيض واآلأ ،الرقيبني ميمز وميكس

 من املاضي.  لكن االوقات قد تغريت وابتون نفسه أصبح جزءاً      

ابتون كان يسجل  فإنّ وابلرغم من أن املقاتلني يستبقون زوجاهتم يف أكثر االحوال معزوالت عن األخطار اليت يواجهو�ا .      
ابلقرب منه ،  ةجنا فيها منه ، سقوط قنبلع املوت ، املواطن اليت كما يف دفاتره اشتباكاته م  ةليها وبصورة منتظمإسائله ر يف 

عن خطوط النار على  يف مكان أمني بعيداً  ةالعام ةيادحادث يتجنبه وهو على قيد شعرة منه . هل كانت كراهيته لوجود الق
عن ميوله  ن هذا الغزل مع املوت كان دون ريب تعبرياً إإىل حد ما .  جح ؟ من احملتمل أن يكون هذا صحيحاً بسبيل الت
. فهل  كتب له ، وعن عالمة مميزه لقدرته على احلياة  الذيهو البحث عن حجة لقدره  أيضاً . لكن األهم من هذا  ةالطفولي

 كان ينتظره ويرجوه هو بدوره ".   الذيلبلوغ املصري  ةن القدر قد منحه الفرصأ

نه ربح شهرته  إهو أهم من هذا كله ،  شيئاً ر من ذلك ، أكث شيئاً . لكنه ربح  ةينهي دوره ، مل يفز بنجومه اخلمسولكي      
 كما كان هوارشيونلسون.   متاماً  ةعلى أحسن صور  تل عظيم . كان بطالً كمقا

معسكرات االعتقال واملدن  . لكنه مل حيب املوت والدمار. لقد كانتحب احلرب كما الحظ أ.د.وايتأالشك أنه      
 مترضه ، وكان موت جنوده جيرحه . حىت جثث األعداء كانت حتزنه.  ةاملدمر 

ن فرص احلرب إ .بوظائفها ةزات مرتبطاثرة ، ومسؤوليات جيدها فيها ، وامتياإما كان حيبه هو ما يف احلرب من  نإ     
كما حيب الطبيب مهنته ، ال   من جانب مهنته . متاماً  ةكتسب، وشجاعته امل ةتكشف عن مهارته وصفاته يف القيادمناسبات 

 األمراض واجلراح اليت يعاجلها . 

شكاهلما كلها . هذه أحتت  ةالقسو لألمل و  كتب كودمان يقول " كان اجلنرال طوال حياته تالزمه كراهية عصابية تقريباً       
 اليت تكشف عن بعض التناقضات يف شخصيته. اليت يصعب بل يستحيل توافقها مع مهنة احلرب ، هي  ةاخلصوصي

نه ليس هيئة أركانه وال هو منزله املدين وال سائقوه إهو غري العدو ، ميكن أن خيافه ؟ صبعك فوقه فمن أ" ولئن وضعت      
بينه وبينه . وال قادة  خرين ليعود فيكلمه كما يكلم طفالً ضده أمام اآل غضباً  يتفجر الذيه بكل  وال أو التابعون له . حىت 



على ظهروهم ويضعهم يف الفراش مث يبعث هبم بعد  ويربت بيديه جانباً  ةالقيادة العامالفيالق املرهقني الذين �يت هبم إىل موقع 
 أنه ليس رجال املدرعات أو الرماة يف أيضاً .. ومن املؤكد  ةويتهم وفتوهتم وامتالءهم ابحلماسيوم أو يومني وقد استعادوا حي

أكثر مما فعله  شيئاً السم قائد فريق منتصر ، قائد يطلب الكثري ، لكنه ال يطلب  ممن كانوا جيدون يف اسم ابتون مرادفاً  ةاجلبه
ن  إكن أن جيد أي مربر للخوف منه . هو أو ما يستعد لفعله . ال أحد ، ابستثناء املتخلف بفطرته ، يعمل حتت قيادته مي

 شعاعه. إعنده و  ةل اخلوف بل إىل ديناميكية املوهبكفاءته يف  القيادة ال تستند إىل عام

ما فيما يتعلق أكان على روايتها .   و يشجع أ�ً أوالذوق ،  ةمن اللياق ةيأو خال ةقصة قذر  ييرو  " مل أمسع اجلنرال يوماً      
صودا قبل العشاء ورمبا ( عندما يكون ذلك  –من الويسكى  ، كان يتناول كأساً  جداً  ةلكحول .. ابستثناء مناسبات �در اب

أبي  علم أبن اجلنرال ، مل يهتم يوماً أيدهشين أن  هفإنّ يتعلق ابجلنس اللطيف  ما فيماأمن النبيذ يف أثناء الطعام . و  ) كأساً  ممكناً 
 هل بيته ". أامرأة أجنبية غري 

 يعن هدوئه يف الغالب لكنه ال يغذ . كان خيرج ةشديد ةباره ذا دم صاف نقي ، صاحب حساسيكان ابتون ، ابعت      
، يف التعويض املشرف عن كل تصرف غري الئق .   ةمع رغبة شديد يسفه الفور أ، بل كان يعرب عن  حقاد يف نفسه أبداً األ

تعشش يف  . ومهما تكن التناقضات اليت حتيط به أو ةن التوترات املتناقضيبدو فيه حزمة م الذيما يف الوقت  شيئاً  كان خفياً 
�ا إ، "  اليت مل جتد حالً  ة، كما كتب كودمان ، املعضل دائماً أو كان هو صاهبا ، فقد بقي  ةداخل نفسه ، أكانت عرضي

 القلب الرقيق عنده ".  يوالرجل ذ يلة التوافق أو التصاحل بني اجلندمعض

 ثناءها ما مل يكن أي شخص آخر جديراً أدركت أمن الوقت يف حياهتا  ةقد عرفت فرتة واحد ةالوجوه التارخيي ن أكثرإ     
 دراكه. إب

 ةاء يف احلرب العامليالنتصار احللف ضرور�ً  من هذا الوقت وهكذا جعل من نفسه عامالً  ةات كثري لكن ابتون عرف فرت      
فرتة التدريب يف الوال�ت ثناء أما فعله  ةفعله ، أو أن يفعل بكل بساط الذي. ال أحد غريه كان يف وسعه أن يفعل مثل  ةالثاني

،  ةكة كارسني يف تونس ، ومعركة صقليالبيضاء ، ويف األ�م اليت عقبت معر نزال عند الدار ثناء عمليات اإلأ، أو يف  ةاملتحد
، مث األ�م اليت نفذ فيها مع جيشه  ةحىت احلدود األملاني ةىل عملية فصل ومطاردإليت حتول فيها اخرتاق نورماند� واألسابيع ا

 الثالث حتوله ابجتاه ابستونيا. 
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دون قوة الرجل  ةالعسكريه . وقد كانت تكون مستحيلعلى عبقريته  ةليت طرحت احلج، وهي ا ةهناك كانت فرتاته العظيم     
 نفسه . وهنا تكمن أسطورة ابتـون . 

 

  

       

  

 

 

  

      

 

 

 




