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 :الممخص
شيدت بريطانيا في سبعينيات القرف العشريف تنافس سياسي عمى السمطة 
وتدخؿ اطراؼ خارجية كاف ليا االثر الكبير في اثارة المشاكؿ الداخمية بيف 
رئيس الوزراء ودائرة المخابرات البريطانية المسؤولة عف األمف الداخمي 

Military Intelligence, Section 5 ((MI5  السيما واف ىارولد
ويمسوف كانت لو عالقات صداقة مع رجاؿ اعماؿ شيوعييف مما جعؿ 
المخابرات البريطانية تركز اىتماميا عمى كؿ العناصر المقربة مف ويمسوف 

ابيـ لمعرفة مدى ارتباطو الخارجي وىذا اثار ويمسوف وجعمة يؤكد واستجو 
 .نظرية المؤامرة ضده وضد حكومتو
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Abstract: 

Witnessed Britain in the 1970s a Political rivalry for 

Power and the involvement of outside parties that had a 

major impact on the domestic problems between the 

Prime Minister and the Military Intelligence, Section 5 

(MI5) especially since Harold Wilson had friendly 

relations with communist businessmen, which made the 

agency focus their interest on all elements nearby Wilson 

and interrogated to see the extent of his external 

engagement and this raised Wilson and make confirming 

the theory of conspiracy against him and his Government 
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 المقدمة
اخذت الشكوؾ تظير لدى ويمسوف حوؿ نشاط دائرة المخابرات البريطانية في الفترة  

التي قضاىا كمعارض لمحكومة قبؿ تسممو رئاسة الوزراء الثانية عندما بدأت المخابرات 
البريطانية استجواب اشخاص كاف ليـ عالقة معو، فطمب مف المخابرات معرفة المعمومات 

بوف لو ومدى اىمية ىذه المعمومات واثرىا عمى الوضع السياسي التي قدميا االشخاص المقر 
البريطاني، لذا بدأ الصراع والمواجو بيف ويمسوف والمخابرات إلثبات األوؿ اف ىناؾ مؤامرة 

 ضده وضد حكومتو .
تكمف اىمية البحث في معرفة سياسة ويمسوف ونشاط المخابرات البريطانية ضد 

 ة تحاؾ ضدة إلسقاط حكومتو .حكومتو بعد ادراكو وجود مؤامر 
اف سبب اختيار موضوع البحث لتسميط الضوء عمى الصراع السياسي داخؿ بريطانيا 
ومحاوالت اسقاط حكومة ويمسوف، فانتيجت دائرة المخابرات البريطانية سياسة استجواب اغمب 

اكثر مف الشخصيات التي ليا عالقة مع ويمسوف والمرتبطيف بالنظاـ الشيوعي، حتى انو أكد 
مرة اف المخابرات وبالتعاوف مع بعض السياسييف تخطط إلسقاط حكومتو وتشوية سمعتو وفؽ 

 نظرية المؤامرة .
تـ خالؿ البحث استخداـ التسمسؿ الزمني ووحدة الموضوع لتتبع االحداث التاريخية، 

 وطرحت مف خالؿ البحث بعض التساؤالت:
 المؤامرة؟كيؼ بدأت الشكوؾ لدى ويمسوف حوؿ نظرية  -0
 ما االطراؼ المشتركة بنظرية المؤامرة؟ -0
 كيؼ واجة ويمسوف ىذه النظرية؟ -3
 ما اسباب ظيور نظرية المؤامرة؟ -4
 ما موقؼ ويمسوف مف ىذه النظرية بعد االستقالة؟ -5

وألجؿ ذلؾ وضعت خطة البحث عمى ثالث مباحث وخاتمة تناوؿ المبحث االوؿ 
المؤامرة في حيف درس المبحث الثاني مواجية بدايات الشكوؾ لدى ويمسوف حوؿ نظرية 

 ويمسوف ليذه النظرية وتطرؽ المبحث الثالث موقفو مف ىذه النظرية بعد االستقالة .
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 المبحث االول
 بدايات الشكوك حول نظرية المؤامرة

بعد فوز حزب العماؿ في  0974عاد ىارولد ويمسوف إلى السمطة في آذار 
( وزيرًا لمداخمية، الذي Roy Jenkins)(0)مة، وعيف روي جينكينزاالنتخابات البرلمانية العا

اىتـ كثيرًا بمسالة االستخبارات ومحاوالت الشيوعية الختراؽ المجنة الوطنية 
 Trade( ومؤتمر نقابات العماؿ )National Election) Commissionلالنتخابات

Unions Conference)(0)قضاىا ويمسوف في  ، وخالؿ السنوات األربع السابقة التي
 Josephالمعارضة تعرؼ عمى بعض رجاؿ االعماؿ السيما صديقو المقرب جوزيؼ كاغاف )

Kagan المولود في ليتوانيا، والذي شكؿ مصدر قمؽ لممخابرات البريطانية المسؤولة عف )
( وساعد كاغاف في تمويؿ MI5) Military Intelligence, Section 5األمف الداخمي 

 Kaganويمسوف الخاص واعاره طائرة اثناء االنتخابات وكانت شركتو المعروفة باسـ )مكتب 
Textiles( تصنع المعاطؼ المطرية المعروفة بػ )Gannex Macs المفضمة لدى ويمسوف )

والتي التقط الكثير مف الصور وىو يرتدييا، وبسبب تمؾ العالقة بيف ويمسوف وكاغاف جعؿ 
 .(3)ر راضية عنوالمخابرات البريطانية غي

( المنشؽ مف المخابرات السوفيتية مخاوؼ المخابرات Oleg Lyalinأكد اوليغ لياليف )
البريطانية بشأف كاغاف، إذ صرح بأف ضابطًا ليتوانيا عمؿ لدى المخابرات السوفيتية اسمو 

مف بيف  0970( الذي كاف في أيموؿ Richardas Vaygauskasريتشارداس فايغوسكاس )
مخابرات السوفييت المطروديف مف بريطانيا، قد قاـ بتجنيد كاغاف، فقاـ ضباط مف ضباط ال

فرع عمميات مكافحة التجسس في المخابرات البريطانية باستجواب كاغاف، فبّيف اثناء 
، 0964االستجواب بأف فايغوسكاس قد زار شقتو كؿ أسبوع تقريبًا منذ تعيينو في لندف عاـ 

فييـ عدد مف النواب ولـ يدركوا أنو كاف ضابط في المخابرات  وقدمو لجميع أصدقائو بما
السوفيتية، وطمب مف كاغاف استخداـ نفوذه مع قادة الجالية الييودية في بريطانيا إللغاء 
ذا ما تـ إيقاؼ  المظاىرات والحممة اإلعالمية ضد محاكمات الييود السوفيت في لينينغراد، وا 

 .(4)فيفة عمى الييود، أو يتـ إيقافيااالحتجاجات، فإف األحكاـ ستكوف خ
االجتماع مع المخابرات البريطانية لمناقشة  0970طمب ويمسوف في تشريف االوؿ 

، لكف ليس مف قبؿ  المعمومات التي قدميا كاغاف، وتمت زيارتو في مكتبو في مجمس العمـو
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( أو نائبو، Martin Furnival Jonesمدير عاـ المخابرات البريطانية مارتف فرنيفاؿ جونز)
نما عف طريؽ رئيس فرع مكافحة التجسس ىاري  باعتباره كاف رئيسًا لموزراء قبؿ ذلؾ، وا 

(، وعمى الرغـ مف أف معمومات كاغاف ليست ذات أىمية، فقد Harry Whartonوارتوف )
استخدـ فرع مكافحة التجسس االجتماع الطالع ويمسوف عمى اتصاالت كاغاف مع 

"أن كاغان لديو خطأين رئيسيين وىما أنو ال يمكنو التوقف عن سوف فايغوسكاس، وقاؿ ويم
، الثرثرة وال مطاردة النساء، بينما كان رجل أعمال ييوديًا نشطًا جدًا واتمنى التزامو بالعمل"

ونفى ويمسوف انو قد اعطى معمومات سرية لكاغاف، وُسأؿ ويمسوف عما إذا كاف سيساعد فرع 
األشكاؿ ليحذر كاغاف مف التحدث مع السوفييت، ألف أسرار  مكافحة التجسس بأي شكؿ مف

أي شخص لـ تكف آمنة عندما تكوف لدى رجؿ ثرثار مثؿ كاغاف، واستغؿ ويمسوف وجود فرع 
مكافحة التجسس في مكتبو واخبرىـ بأنو أثناء وجوده في مكتب رئاسة الوزراء طمب مف فنيي 

إمكانية استخدامو في ىجوـ فني مف قبؿ خدمات األمف فحص جياز التمفاز بسبب قمقو مف 
جياز مخابرات معاٍد، وكاف انطباع فرع مكافحة التجسس عف االجتماع ىو احتراـ ويمسوف 

 .(5)الشديد ليـ، إذ ذكرىـ في عدد مف المناسبات
لكف مف المستغرب في تصرفات ويمسوف إنو بعدما أصبح عمى بينة مف خيانة كاغاف 

بيف اف كاغاف ذو اىمية كبيرة بالنسبة لممخابرات السوفيتية بسبب استمر برؤيتو بانتظاـ، وت
أف  بعد ارتباطو الوثيؽ مع ويمسوف وقادة حزب العماؿ، واستمرت صداقة ويمسوف معو حتى

حكـ عمى كاغاف فيما بعد بالسجف لمدة عشرة أشير بتيمة االحتياؿ، وبعد خروج كاغاف مف 
بمة عضوًا مف الوفد التجاري السوفييتي في مجمس السجف استقبمو ويمسوف وذىبا معًا لمقا

 .(6)الموردات
يبدو األمر غامضًا! لماذا ويمسوف ينجذب الى تمؾ الشخصيات المريبة؟، ويوضح 

( األمر Philip Zieglerالمؤرخ البريطاني كاتب سيرة حياة ويمسوف الرسمية فيميب زيغمر )
المعين، وكان مغامرًا متيورًا، خاصًة  "أن ويمسون كان يتمتع برفقة رجال عصاميينبقولو 

 .(7)إذا ييوديًا ناشدهُ"
كما إف نشأة ويمسوف في عائمة دينية أّثر عمى تفكيره السياسي فيما بعد، إذ قاؿ اثناء 

، وقالت "لدي معتقدات دينية، نعم، وقد أثرت بشدة عمى آرائي السياسية" 0963مقابمة عاـ 
"كان الدين ( Gladys Mary Baldwin()0208-0906زوجتو غالديس ماري بالدويف)
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لكف ، واعتقد ويمسوف أف عمى الناس ترجمة المسيحية إلى أعماؿ صالحة، جزءًا من تقاليده"
 .(8)زمالئو في حزب العماؿ السيما الممحدوف أو الالدينيوف نظروا إلى تقوى ويمسوف بسخرية

 Rudyنبرغ )كذلؾ كاف لدى ويمسوف صديؽ مف رجاؿ األعماؿ ىو رودي ستير 
Sternberg الذي كاف مثؿ كاغاف قد صنع ثروتو مف خالؿ التجارة مع االتحاد السوفيتي )

بناًء عمى توصية ويمسوف عمى الرغـ مف معارضة  0972وحصؿ عمى لقب فارس عاـ 
، وساىـ ستيرنبرغ (9)( السكرتير الشخصي لويمسوفRobert Armstrongروبرت أرمسترونغ )

طمب  0974، وفي ايار (02)مكتب ويمسوف خالؿ وجوده في المعارضةبسخاء عمى مصاريؼ 
( ما Michael Hanleyروبرت أرمسترونغ مف مدير عاـ المخابرات البريطانية مايكؿ ىانمي )

إذا كاف ىناؾ أي شيء ليعرفو بشأف ستيرنبرغ، الذي سعى أف يكوف مسؤوؿ اتصاؿ غير 
لمحكومة السوفيتية والحزب الشيوعي وحكومات رسمي وسري بيف رئيس الوزراء والقيادة العميا 

أوروبا الشرقية األخرى، فأوضح ىانمي بأنو ال يوجد دليؿ عمى أف ستيرنبرغ قد تـ تجنيده 
كما أشار  كعميؿ سري، لكف نصح ىانمي وبشدة بعدـ منح ستيرنبرغ أي معمومات سرية،

اسييف في مذكراتو ( كبير مستشاري ويمسوف السيBernard Donoughueبرنارد دونوغو )
بأف المكتب الخاص لرئاسة الوزراء أخبره أف ستيرنبرغ جاسوس سوفيتي، وفي مناسبة أخرى 

 .(00)بّيف بأف مكتب وزارة الخارجية أخبره بشكؿ سري بأف  ستيرنبرغ عمياًل مزدوجاً 
كما كاف مف بيف أصدقاء ويمسوف مف رجاؿ األعماؿ سيئي السمعة الذيف كسبوا 

(، مثؿ كاغاف Harry Kissinتجارة بيف الشرؽ والغرب ىو ىاري كيسيف )ثرواتيـ مف ال
وستيرنبرغ، قد ساعد في تمويؿ مكتب ويمسوف الخاص، وأحد االصدقاء المقربيف لو خالؿ 

( مف مدير عاـ John Huntواليتو األخيرة، وطمب سكرتير مجمس الوزراء جوف ىانت )
"أن كيسين ليس رجاًل ف، فأشار ىانمي قائاًل المخابرات مايكؿ ىانمي تقديـ تقرير عف كيسي

، يمكن الوثوق بو أو اطالعو عمى االسرار وغير مناسب كصديق مقرب لرئيس الوزراء"
ورأى ىانمي بأف كيسيف رجؿ طائش واتصاالتو الخارجية مف اجؿ مصالحو التجارية، وكثيرًا ما 

ية، والتحدث عف محادثاتو السرية كاف يتباىى بأنو يساىـ بأموالو لدعـ حممة ويمسوف االنتخاب
"ىناك ثالثة مع ويمسوف، وقاؿ ويمسوف في أوؿ يوـ لو في مكتبو في رئاسة الوزراء لكيسيف 

، بالرغـ أف المخابرات "MI5أشخاص فقط يتنصتون، أنت وأنا والمخابرات البريطانية 
لدييا ممفًا حولو البريطانية نفت أي تنصت عميو أو إجراء أي تحقيقات معو، لكنيا ما تزاؿ 
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وعف اتصاالتو السابقة مع الشيوعييف وضباط المخابرات السوفيتية وغيرىـ مف السوفييت، 
والتي ابدى مدير عاـ المخابرات البريطانية مايكؿ ىانمي جيدًا اكبر مف سابقيو ىوليس 

 0974وفيريفاؿ جونز إلخفاء وجود الممؼ داخؿ المخابرات البريطانية، إذ أوعز في آذار 
بإزالة البطاقة التي تشير إلى ممؼ ويمسوف مف فيرس السجؿ الرئيس، وبالتالي إذا تـ البحث 
عف ممؼ ويمسوف فمف يكوف ىناؾ أي أثر لو، وكاف وجود الممؼ معروفًا فقط لممسؤوؿ عف 
مراقبة الحزب الشيوعي، ومسؤوؿ مراقبة التجسس، والمستشار القانوني برنارد شيمدوف 

(Bernard Sheldonويتطمب الوصوؿ إليو اإلذف الشخصي مف المدير العاـ ،)(00) ،
 –"االشتراكي الخطير الذي لو عالقات مع منظمة تجارية شرقية ووصؼ ممؼ ويمسوف بأنو 

، وُأتيـ ويمسوف بأف عددًا مف رجاؿ االعماؿ المياجريف مف أوروبا الشرقية كانوا مف غربية"
ويمسوف برجاؿ األعماؿ مف الشرؽ األوسط والشرؽ بيف أقرب المقربيف لو، وبسبب اىتماـ 

األقصى مع ضخيـ لكثير مف رؤوس األمواؿ في االقتصاد البريطاني بأف عّمؽ الشكوؾ التي 
 .(03)كانت في الغالب مخفية

 Centralساور ويمسوف شكوؾ حوؿ عمؿ وكالة المخابرات المركزية األمريكية 
Intelligence Agency (CIA) جنوب افريقيا وجياز مخابراتBureau of State 

Security BOSS) واتيـ وكالة المخابرات المركزية األمريكية بانيا تسعى الختراؽ نقابات ،)
العماؿ البريطانية، وتعمؿ عمى اسقاطو واالطاحة بحكومتو، لكف ىانمي أوضح لويمسوف بانو 

كية بنقابات العماؿ، أما فيما ال توجد ادلة تدعـ وجود أنشطة لوكالة المخابرات المركزية األمري
يخص جياز مخابرات جنوب افريقيا أوضح ىانمي بأف المخابرات البريطانية ليس لدييـ تنسيؽ 

 .(04)معيـ ويراقبوف نشاطيـ في بريطانيا عف كثب، لكف ويمسوف لـ يقتنع بكالـ ىانمي
مي حوؿ أصبح ويمسوف ال يثؽ بالمخابرات البريطانية ال سيما عندما ُنشر بياف اعال

قياـ المخابرات البريطانية بالتحقيؽ مع المدراء العاميف السابقيف لممخابرات البريطاينة ىما 
ىوليس وميتشؿ بشأف اتياميـ بأنيـ عمالء لالتحاد السوفيتي، ال سيما إف األوؿ ىومدير عاـ 

يكوف  المخابرات البريطانية في والية ويمسوف األولى، إذ شعر ويمسوف انو مف المفترض أف
عمى عمـ بالشكوؾ التي تقوؿ إف ىوليس كاف عمياًل لالتحاد السوفيتي، فكتب ويمسوف في آب 

ن لم يتم إثباتيا"قائاًل  0974 ، وبالفعؿ لـ يكف (05)"إن قضية ىوليس وميتشل مقمقة جدًا وا 
 .(06)ىناؾ أي دليؿ يدعـ االدعاء بأف ىوليس كاف جاسوسًا سوفيتياً 
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قياـ المخابرات البريطانية بتقويض حكومة ويمسوف ظير ادعاء في وقت الحؽ ب
( بانو قد ُجند مف قبؿ James Millerواعضاء حزبو، إذ ادعى شخص يدعى جيمس ميمر )

المخابرات البريطانية في أوائؿ السبعينيات وجعموه أحد ضباط االستخبارات الرئيسييف في 
بريطانية شجعتو عمى تعزيز إضراب الجمعية البروتستانتية المتطرفة، وادعى اف المخابرات ال

الذي دمر سياسة حكومة ويمسوف تجاه ايرلندا الشمالية وُعدت  0974العماؿ البروتستانت عاـ 
 . (07)إىانة شخصية لرئيس الوزراء

 Chapmanاصبح ويمسوف قمقًا جدًا مف كتابات الصحفي البريطاني تشابماف بينشر )
Pincher مسائؿ التجسس، واشتكى ويمسوف إلى ىانمي حوؿ ( الذي ركز في كتاباتو عمى

االشياء التي ممكف لتشابماف أف يعرؼ عنيا، فأكد ىانمي لويمسوف أنو لـ يتـ السماح ألي 
عضو في المخابرات البريطانية بإجراء أي تعامالت مع تشابماف بينشر، وكاف سكرتير مجمس 

مسوف بالمخابرات البريطانية فقاـ بعقد الوزراء جوف ىانت قمًقا لمغاية مف استمرار عدـ ثقة وي
في محاولة إلعادة الثقة ولكف دوف  0975اجتماع بيف ويمسوف وىانمي في صيؼ عاـ 

 .(08)جدوى
 المبحث الثاني

 مواجية ويمسون لنظرية المؤامرة
( ظير وكأف ىناؾ انقالب عسكري 0976-0974خالؿ مدة والية ويمسوف االخيرة )

( بأف Marcia Williams)(09)يرتو السياسية مارسيا ويميامزضد حكومتو، إذ أوضحت سكرت
الجيش والشرطة نزلوا في مطار ىيثرو في لندف ثالث مرات، واحدة خالؿ حكومة المحافظيف 
السابقة وثالث مرات خالؿ حكومة العماؿ، إذ ظير الجنود وقد حمموا مدافع رشاشة بعربات 

المسافروف الذيف وصموا المطار وعمى  مدرعة وقاموا بدوريات في مطار ىيثرو، شاىدىـ
شاشات التمفاز ولعدة أياـ، وفسرت الحكومة المحافظة تمؾ اإلجراءات في كانوف الثاني 

بأف المخابرات البريطانية اعتقدت بوجود ارىابييف فمسطينييف خططوا لمياجمة  0974
صحفيوف ( المحمولة عمى الكتؼ، فقاـ ال7-الطائرات النفاثة بواسطة صواريخ )ساـ

والمصوروف بزيارة الموقع ووضعوا كاميراتيـ باتجاه الطائرات القادمة لتقميد إطالؽ ىذا النوع 
مف الصواريخ، لكنيـ لـ يجدوا أي جندي في الموقع يمنعيـ، وأشار ويمسوف لسكرتيرتو مارسيا 
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مختمفة "ىل تعتقدين بان تمك اإلجراءات في المطار يمكن استخداميا بطريقة ويميامز قائاًل 
 .(02)بأن تتحول ضد الحكومة"

خالؿ إدارة ويمسوف الجديدة جرت ثالث مناورات مشتركة بيف الجيش والشرطة في 
، السيما إف المناورة األخيرة جرت قبؿ 0974مطار ىيثرو، وذلؾ في حزيراف وتموز وأيموؿ 

وا مطار ىيثرو شير مف االنتخابات العامة، وفي حزيراف أعمنت وزارة الداخمية إف الجنود حرس
لحماية المندوبيف القادميف إلى بريطانيا لحضور المؤتمر الدولي االشتراكي، لكف المندوبيف 
عندما وصموا اندىشوا مف المشيد وكأنيـ في ساحة حرب، فصرح المتحدث باسـ المحافظيف 

كرية لماذا "إذا كان حزب العمال قد شعر بالتيديد من المناورات العسفي وزارة الداخمية قائاًل: 
سمح وزير الداخمية العمالي روي جنكينز استخدام قوات الشرطة في مطار ىيثرو؟ بالتأكيد 
يستطيع ىو أو رئيس الوزراء إيقاف المناورات إذا كانا يشتبيان انيا مجرد تمويو لغرض 

، لكف الصحفييف كانوا يدركوف اف الممؾ والجيش يتمتعاف بالحؽ التقميدي باستخداـ آخر"
ات العسكرية في حالة انييار النظاـ المدني، لكف استبعدوا حدوث ذلؾ في القرف العشريف القو 

 .(00)إال في حالة انيارت الحكومة الحالية
شير األزمة واألكثر إثارة لمحزف والمضايقة لويمسوف،  0975ُعد شير كانوف األوؿ 

وتدمير حكومتو، وربما إذ كاف مقتنعًا باف ىناؾ مؤامرة تحاؾ ضده لتشويو سمعتو وتدميره 
شارؾ فييا أكثر مف وكالة استخبارات دولية، وذكر كاتب سيرة حياتو الرسمية فيميب زيغمر 

"متأكدًا بأن عناصر من المخابرات البريطانية يقومون بأعمال شاقة، لكن بأف ويمسوف كاف 
األمريكية ، وشؾ ويمسوف بمخابرات جنوب أفريقيا والمخابرات عمى أي مستوى لم يكن يعرف"

بأنيـ كانوا يتآمروف عميو، وعمى الرغـ مف عدـ وجود دليؿ موثؽ عمى التآمر، لكنو اعتقد بأنو 
( لندف أدلى ويمسوف Church، حتى عندما زار السيناتور االمريكي جيرج )(00)كاف ضحية ليـ

 .(03)لو سمسمة مف التمميحات الجامحة حوؿ عمميات المخابرات األمريكية
ويمسوف استقالتو اصبح لديو ميؿ متصاعد في نظرية المؤامرة، حتى انو ُقبيؿ تقديـ 

شؾ في وجود اجيزة تنصت في االماكف الصحية لمكتب رئاسة الوزراء واصبح يتفحص 
المصابيح الكيربائية والسقؼ وصنابير المياه خشية وجود اجيزة تنصت، واشتبو بوجود جياز 

ء، وبسبب عدـ ثقتو في المخابرات البريطانية تنصت داخؿ ثقب في جدار غرفة مجمس الوزرا
 Argonأو أي وكالة حكومية أخرى لفحصو، فقد اتصؿ بشركة تدعى أرغوف المحدودة )
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Ltd أي قبؿ  0976شباط  06(، وتبيف أف الثقب ناجمًا عف إزالة مصباح إضاءة قديـ، وفي
حزب العماؿ شير مف استقالتو، نسؽ مع خبير أمني خاص لتفتيش الغرفة، وكتب عضو 

( في مذكراتو عف ىوس ويمسوف بنظرية المؤامرة Bernard Donoughueدونوغو ) برنارد
، وأوضح دونوغو "كان ويمسون ميووسًا باالعتقاد بأن مخابرات جنوب أفريقيا يتآمر عميو"

 "أعتقد أن غرفتي ىي جياز تنصت، بالتأكيد يتم التنصت عمى ىاتفي"بأف ويمسوف قد قاؿ 
و باف ويمسوف كاف مخطًئا في كمتا التيمتيف، وبالرغـ مف عمميات البحث المختمفة وأكد دونوغ

 .(04)ظمت قائمة في مكتب رئاسة الوزراء لـ ُيكتشؼ أي خطأ، إال اف شكوؾ ويمسوف
( الى George Weidenfeldوارسؿ ويمسوف الناشر الخاص بو جورج ويدنفمد )

( ليطمب منو محاولة Hubert Humphreyنائب الرئيس األمريكي السابؽ ىوبير ىمفري )
اكتشاؼ ما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية األمريكية متورطة في تشويو سمعتو، وأرسؿ 
معو رسالة تضمنت أسماء رجميف بدت أنشطتيما مشبوىة بالنسبة لو، أحدىما رجؿ أعماؿ 

رجًا في الدليؿ الطبي بريطاني واألخر طبيب اعتقد ويمسوف أنو محتااًل ألف اسمو لـ يكف مد
البريطاني، اال اف الرجؿ ادعى انو ساعد في اإلمدادات الطبية في مرتفعات الجوالف خالؿ 

، لذا طمب ويمسوف مف السفير )اإلسرائيمي( في لندف 0973الحرب العربية )االسرائيمية( عاـ 
 يوجد في السجؿ التحقؽ مما إذا كاف الطبيب موجوًدا بالفعؿ كما زعـ، فأجاب السفير بأنو ال

 . (05)رجؿ بيذا االسـ ممف شاركوا في الجبية
أجابت وكالة المخابرات المركزية االمريكية بأف رجؿ االعماؿ لـ يكف عضو فييا، 
لكنو تصرؼ عمى انو كذلؾ، فقد كانوا يعرفوف عنو كؿ شيء، أما الطبيب فمـ يكف معروفًا 

توجو جورج  0976آذار  08األجيزة التابعة ليا، وفي لوكالة المخابرات المركزية األمريكية وال 
( الذي كاف حينذاؾ مدير وكالة المخابرات المركزية األمريكية George Bushبوش األب )

إلى لندف ليطمئف ويمسوف شخصيًا، لكنو خرج مف االجتماع في مكتب رئاسة الوزراء يسأؿ 
 .(06)التجسس عميو!" "ىل ىذا الرجل مجنونًا؟ لم يفعل شيئًا سوى الشكوى من

ازدادت شكوؾ ويمسوف حوؿ تورط أجيزة المخابرات البريطانية في المؤامرات ضده 
أي قبؿ سبعة اياـ مف استقالتو، عندما ألقى نائب مدير دائرة المخابرات  0976آذار  9في 

( مف وزراء 3(، خطابًا يزعـ أف )George Youngالبريطانية السابؽ المنشؽ جورج يونغ )
ويمسوف كانوا شيوعييف سرييف وعضو بارز مف المحافظيف يديرىـ ضابط مف مخابرات 
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آذار  05(، وفي Edward Heath) (07)االتحاد السوفيتي في لندف خالؿ حكومة إدوارد ىيث
اليوـ الذي سبؽ إعالف استقالتو، تـ إطالع ويمسوف عمى أنشطة يونغ اليمينية  0976

ابماف بينشر، وخمص تحقيؽ أجرتو المخابرات البريطانية المتطرفة وعالقاتو مع الصحفي ش
الحقًا بعد استذكار خطاب يونغ بأنو ربما ىو الذي جعؿ ويمسوف يعتقد بوجود مجموعة 
صغيرة في دائرة المخابرات البريطانية كانت خارج الخدمة تعمؿ لتشويو سمعتو، وعندما 

ئو بأف حصوؿ المخابرات ظيرت تكينات بيف زمال 0976آذار  06استقاؿ ويمسوف في 
 .(08)البريطانية عمى معمومات مشكوؾ فييا عميو أجبرتو عمى التنحي

 المبحث الثالث
 موقفو من نظرية المؤامرة بعد االستقالة

االتحاد  -أصبح رئيسًا لجمعية بريطانيا العظمى 0976بعد استقالة ويمسوف عاـ 
قاـ السكرتير األوؿ بالسفارة (، فThe Great Britain-USSR Associationالسوفيتي )

السوفيتية والمسؤوؿ عف االتصاؿ مع الجمعية أندريو سيرجيفيتش باراستاييؼ 
(Sergeyevich Parastayev Andrei بدعوة ويمسوف بشكؿ دوري لمناقشة شؤوف )

الجمعية معو، ورغـ أف باراساتاييؼ كاف عمياًل في المخابرات السوفيتية، لكف لـ يثبت لو 
ى ويمسوف بقصد الوصوؿ الى حزب العماؿ، السيما أف ويمسوف خالؿ وجوده في تأثير عم

حزب العماؿ بدأ يتجو نحو اليميف، واصبح كرىو لميسار يعادؿ أكثر المحافظيف رأسمالية، كما 
لـ يبِد تعاطفًا مع السياسة الخارجية لالتحاد السوفيتي، وفيما بعد ألغى ويمسوف زيارتو إلى 

 .(09)االتحاد السوفيتي -بصفتِو رئيسًا لجمعية بريطانيا العظمى  االتحاد السوفيتي
 Britishصحفي يعمؿ في ىيأة اإلذاعة البريطانية  0976دعا ويمسوف في شير آيار 
Broadcasting Corporation (BBC( إلى منزلو ىو باري بينروز )Barrie 

Penrose( وأحضر الصحفي صديقو معو وىو روجر كورتور ،)Roger Courtiour ،)
"إن الديمقراطية التي نعرفيا في خطر المذاف لـ يسبؽ ليما أف التقيا بو مف قبؿ، وقاؿ ليما 

شديد، ألن األنظمة المناىضة لمديمقراطية في جنوب إفريقيا وأماكن أخرى تعرض مستقبمنا 
الديمقراطي لمخطر، وأنكم كصحفيين يجب عميكما ان تبحثا عن الخطر الذي ييدد الدول 

، وعرض ويمسوف مساعدتيما أماًل في الضغط عمى الحكومة (32)ديمقراطية مثل بريطانيا"ال
 .(30)لتعييف لجنة ممكية لمتحقيؽ مع األجيزة االمنية
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تحدث ويمسوف معيما بشأف عدـ ثقتو بالمخابرات البريطانية وانو ال يستبعد اف يكوف 
 Militaryالمخابرات البريطانية وحتى المخابرات البريطانية السرية المسؤولة عف الخارج 

Intelligence, Section 6 (MI6 قد ساىموا بتشويو سمعتو، وبّيف قائاًل ) إن بعض"
كانوا يمينيون جدًا، ومن الطبيعي أن يعتقدوا بأن الزعماء  االشخاص في أجيزة األمن

وأخبرىما بانو اتخذ عدة طرؽ إلزالة ىذه  االشتراكيين كانوا شكاًل آخر من أشكال الشيوعية"
اإلشاعات الكاذبة داخؿ اجيزة الخدمة السرية، فدعا ألوؿ مرة مدير عاـ المخابرات البريطانية 

( )وعادة ال يمتقي مديرىا برئيس Maurice Oldfieldيمد )السيد موريس أولدف MI6السرية 
نما يقدـ تقاريره مف خالؿ وزارة الخارجية(، وأخبره باف ىناؾ فرع في  الوزراء مباشرة وا 

 .(30)ال يمكف االعتماد عميو MI5المخابرات البريطانية الداخمية 
البريطانية  يبدو إف ويمسوف كاف محقًا في ادعائو، ألف ضابط سابؽ في المخابرات

( والذي يعني )صياد Spycatcher( ذكر في كتابو )Peter Wrightيدعى بيتر رايت )
التقى بموريس أولدفيمد وأخبره بأف ىناؾ مجموعة مف  0975الجواسيس(، بأنو في صيؼ 

"لقد استدعاني ويمسون باألمس الضباط تريد التخمص مف ويمسوف، فأوضح لو موريس قائاًل 
ود مؤامرة ضده، يبدو أنو سمع أن أولئك يتجولون في المدينة إلثارة وتحدث معي عن وج

فأجاب  األمور عنو وعن مارسيا والشيوعيين في مكتب رئاسة الوزراء، ىل ىانمي يعمم؟"
، وبالفعؿ "اريدك ان تعود الى المكتب غدًا وتخبره كل شيء"فبّيف لو موريس قائاًل  "ال"رايت 

 .(33)أسماء الرجاؿ المشاركيف فييااخبر رايت ىانمي بالمؤامرة وب
أكمؿ ويمسوف حديثو مع الصحفييف حوؿ قضية تشويو سمعة زعيـ حزب األحرار 

( مف قبؿ جنوب افريقيا مف اجؿ تقويض حكومة حزب Jeremy Thorpeجيريمي ثورب )
العماؿ، واخبرىما عف ممؼ حكومي مفقود وأنو بمثابة دليؿ ميـ عمى الحقيقة التي وراء قضية 

 Normanرمي ثورب الذي ُأتيـ بأف لديو عالقة شاذة مع شخص يدعى نورماف سكوت )جي
Scott ومف الجدير بالذكر عندما كاف ويمسوف رئيًسا لموزراء اكتشؼ أف أحد ممفات نورماف ،)

سكوت في وزارة الصحة والضماف االجتماعي قد اختفى، واقترح عمى الصحفييف محاولة 
"أرى نفسي عنكبوت ضخم في زاوية الغرفة، أحيانًا ، ثـ قاؿ ليما كالمًا غريبًا (34)العثور عميو

أتحدث وأنا نائم، يجب عميك االستماع عمى أي حال، أحيانًا عندما نمتقي قد أخبرك أن 
( وتضرب رجل أعمى يقف في الزاوية، ىذا Charing Cross Roadتذىب إلى طريق )
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، ويعمؽ المؤرخ البريطاني كرستوفر ودك إلى مكان ما"الرجل األعمى قد يخبرك بشيء ما، يق
"في القرون الثالثة التي انقضت منذ أن أصبح السير قائاًل  Christopher Andrewأندرو 

( أول رئيس وزراء لبريطانيا، لم يقم أي من تولى ىذا Robert Walpoleروبرت والبول )
ما اخبرىـ ويمسوف بأف ال يتصموا عميو ، وقبؿ مغادرتي(35)المنصب بإجراء مقابمة غريبة كيذه"

 .(36)بالياتؼ ألنو سيكوف مراقباً 
توجو الصحفياف إلى مكتب وزارة الصحة والضماف االجتماعي وقابال موظفة تدعى 

(، وأراد كورتيور منيا معرفة إذا كانت قد فقدت أي Christine Jonesكرستيف جونز )
ة، لكف اآلنسة جونز اخبرتيما باف ىذه ممفات ميمة مؤخرًا، أو قد تعرض المكتب لمسرق

"ىل تم سرقة المعمومات سرية، وعمييما أف يسئال شرطة المدينة، ثـ سأليا كورتيور مجددًا 
"ال بد أن أذىب، ال يمكنني أن أقول ، فقالت اآلنسة جونز وىي مرتبكة ممف سكوت مؤخرًا؟"

 .(37)شيئًا أكثر"
مؼ، واقترح عمييما أيضًا مقابمة باربرا كاف ويمسوف مسرورًا مف تعقب الصحفييف لمم

( واخبارىا باف ويمسوف ارسميـ إلييا، كما ذكر ليـ اسـ موظؼ Barbara Castle) (38)كاسؿ
مدني بارز لمتوجو إليو ايضًا، واستطاع الصحفياف مقابمة باربرا كاسؿ وسأليا كورتيور حوؿ 

اؾ والغضب وسألت عف سبب ممؼ الضماف االجتماعي المفقود لسكوت، لكنيا شعرت باالرتب
 ال"اتصاليـ بيا، فاخبرىا كورتور اف رئيس وزرائيا اقترح عمييـ االتصاؿ بيا، فأجابت قائمًة 

وعندما كرر الصحفي السؤاؿ  يمكن أن أتحدث عن الممف بسبب قانون االسرار الرسمية"
لمصحفييف، مف ىي ، وكاف الجواب محير "عممنا لسمطة عميا"لماذا كاف الممؼ مفقودًا؟ قالت 

السمطة العميا؟، ثـ اقترحت عمييـ اإلتصاؿ بموظؼ مدني ىو نفسو الذي ذكره ويمسوف، ثـ 
 .(39)تركتيـ وغادرت

ذىب الصحفياف لمقابمة الموظؼ المدني واخبروه عف مقابمتيـ لباربرا كاسؿ في 
ممؼ مكتبيا في مجمس العمـو وعف حديثيما بشأف ممؼ مفقود، فأنكر الموظؼ عممو بال

المفقود مباشرة، فذكر كورتور لو اسـ )سكوت( وأف باربرا نصحتيـ بالتحدث إليو، فأخبره 
"لست مسؤواًل عن أي شيء قد أخبرتك بو باربرا كاسل، وأعمم بالممف الموظؼ قائاًل 

، واخبرىـ انو المفقود لكن ال أستطيع أن أقول أي شيء بسبب قانون األسرار الرسمية"
 .(42)ىذا االمر ويخبرىـ الحقاً  سيتحدث مع قسمو في
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يا ترى ما ىي دوافع ىارولد يمسوف بمناقشة قضية دولة حساسة لمغاية مع اثنيف مف 
الصحفييف العادييف الغرباء وىو بمكانتو رئيس وزراء وزعيـ عمالي سابؽ؟!، اليس مف 
 األفضؿ مناقشة تمؾ القضية مع اعضاء بارزيف مف حزبو لدييـ عالقات سياسية محمية
ودولية إلستثمارىا في حؿ القضية؟!، ولماذا ىؤالء بالذات؟!، مع العمـ انيـ لـ يمتقوا بو مسبقًا، 
ىؿ ألف الصحفييف باستطاعتيما االتصاؿ بكؿ طبقات المجتمع بسيولة؟!، لكف اال يخشى اف 

 (40)جيمس كاالىافيخبرا العالـ؟!، ولو حدث ذلؾ، ما ىي ردود فعؿ خميفتو برئاسة الوزراء 
((Jims Callaghan (40)وزعيمة حزب المحافظيف المعارض مارغريت تاتشر(Margaret 

Thatcher ؟، وىؿ مف المعقوؿ إف المخابرات البريطانية)MI5  تتجسس عمى رئيس حكومة
منتخبة وتحاوؿ اسقاطيا؟!، ولماذا ال توجد ضجة سياسية كبيرة داخؿ مجمس العمـو 

 والموردات عمى ىذه القضية الخطيرة؟!.
توصؿ الصحفياف في النياية بانو ال يوجد أي دليؿ عمى نظرية المؤامرة، لكنيما لـ 
يخبرا ويمسوف مباشرًة خوفًا مف قطع اتصالو بيـ، وبداًل مف ذلؾ اخبرا مارسيا ويميامز فاجابتيـ 

، ومع ذلؾ استمرا في تصديؽ نظرية المؤامرة التي "بالتأكيد لن يسعدنا أن نسمع ذلك"قائمة 
يا ويمسوف ودعمتيا مارسيا ويميامز، وكانت تمؾ النظرية ىي األكثر إثارة في كتابيـ، آمف ب

تموز  07( في Observer( ، الذي اشترتو صحيفة )The Pencourt Fileبانكورت فايؿ )
"ويمسون: لماذا فقدت إيماني ، وكتبت في صفحتيا األولى العنواف الحصري العالمي 0977

 .(43)" في المخابرات البريطانية
نذار داخؿ البرلماف وخارجو، ألنو لـ يسبؽ أف تحدث رئيس  سبب ىذا الخبر ذىوؿ وا 
وزراء عمناً ألثنيف مف الصحفييف عف المسائؿ الحساسة لمدولة، كما دعا ىذا لمشؾ في كفاءة 

أوضح عدد مف النواب  0977تموز  08ووالء المخابرات البريطانية، وفي اليـو الثاني 
( بانو سيطرح عمى كاالغاف في Gwilym Robertsـ غويميـ روبرتس )العمالييف ومني

كتب تشامباف بينشر  0977تموز  09البرلماف تشكيؿ لجنة مختارة لمتحقيؽ في القضية، وفي 
( باف المخابرات األمريكية والبريطانية وضعوا رئيس الوزراء Daily Expressفي صحيفة )

 32بينشر، أدلى ويمسوف بياف أماـ الصحفييف في  تحت المراقبة االلكترونية، وحوؿ مقالة
"من المعروف ان تشامبان بينشر كان منذ مدة طويمة عمى اتصال وثيق قاؿ  0977تموز 

مع ضباط المخابرات البريطانية، واعرفو بانو ال ينشر مثل ىذه القصة اذا لم يكن مؤمن 
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واجراء تحقيؽ فييا بشكؿ ، وطمب ويمسوف اف تتاح تمؾ المعمومات لوزير الداخمية بيا"
 .(44)كامؿ

كاف االدعاء األكثر ضررًا عمى المخابرات البريطانية، ما قالو ويمسوف لبينروز 
(، بأف مايكؿ ىانمي اعترؼ لو منذ عاـ Observerوكورتيور وفقًا لما أوردتو صحيفة )

راء يحتوي بالفعؿ عمى عصبة ساخطة مف ذوي اآل أف جياز المخابرات البريطانية  0975
 Merlynاليمينية المتطرفة قادرة عمى التآمر ضده، إال أف وزير الداخمية ميرليف ريس )

Reesمايكؿ ىانمي أكد لو إنو  ( أخبر رئيس الوزراء جيـ كاالىاف عمى العكس مف ذلؾ، بأف
بوجود عصبة ساخطة في المخابرات البريطانية ذوي  0975لـ يخبر ويمسوف في صيؼ عاـ 

رفة، واعتقد يمسوف أنو بسبب وجود عدد مف ضباط الجيش السابقيف في آراء يمينية متط
المخابرات البريطانية ربما أدى إلى نوع مف التحيز ضد وزراء حزب العماؿ، وأكد مايكؿ 
ىانمي وجود عدد مف ضباط الجيش المتقاعديف في المخابرات البريطانية، لكف لـ يؤكد بأنو 

 .(45)عمومييف كانا موضع تساؤؿيعني أف والئيـ ونزاىتيـ كموظفيف 
 07( منذ John Jonesأوضح معاوف مدير عاـ المخابرات البريطانية جوف جونز )

تقديم  في "بما أنو لم يتفيم أحد بعد غرض ىارولد ويمسون الممتويقائاًل  0977تموز 
ادعاءات، اعتقد كاالىان بانو يجب التحدث مع مدير عام المخابرات البريطانية من اجل 

، لذا عقد ميرليف ريس اجتماعًا ("Observerتجاوز جميع المزاعم التي نشرت في صحيفة )
استمر ساعة ونصؼ وخرج كالىما بتصريح مفاده اف مدير عاـ  0977مع كاالىاف في آب 

المخابرات البريطانية شخص ودود ولطيؼ وداعـ لجيود المخابرات البريطانية، ألف كاالىاف 
حراجًا لممخابرات البريطانية إف ىو كشؼ عمنًا عف التحقيقات خشي أف يسبب ويمسوف ا

السابقة بشأف ىوليس وميتشؿ عمى أساس إنيما عميالف سوفيتياف، وُأعمف بياف صحفي مف 
باف رئيس الوزراء كاالىاف اجرى تحقيؽ في  0977آب  03مكتب رئاسة الوزراء في 

قتنع بانيا ال تقمؿ الثقة بكفائتيا ونزاىتيا، االدعاءات األخيرة بشأف المخابرات البريطانية وىو م
وانو في اي وقت مف االوقات لـ تقـ المخابرات البريطانية أو اي وكالة استخبارات أو أمف 
بريطانية أخرى سواء مف تمقاء نفسيا أو بناءًا عمى طمب شخص آخر بمراقبة الكترونية في 

، وكرر كاالىاف نفس البياف مكتب رئاسة الوزراء أو في غرفة رئيس الوزراء في مج مس العمـو
أماـ مجمس العموـ، مضيًفا أنو ال توجد أسباب لمشؾ في والء ويمسوف وأنو راٍض عما يجري 
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في األجيزة األمنية، وعمؽ كاتب السيرة الرسمية لجيمس كاالىاف المؤرخ البريطاني كينيث 
ن أراد حماية ويمسون "يبدو أن كاالىا( عمى البياف قائاًل Kenneth Morganمورغاف )

 .(46)الذي بدأت عميو عالمات المرض في سنواتو األخيرة"
بعد عقد مف الزماف عمى تصريح كاالىاف إدعى بيتر رايت في كتابو 

(Spycatcher( اف )مف ضباط المخابرات البريطانية أعطوا تأييدىـ عمى المؤامرة، 32 )
ؼ ويمسوف في دائرة المخابرات وطمبوا منو المساعدة في الحصوؿ عمى معمومات مف مم

وتسريبيا إلى الصحفييف، وطرح األمر في البرلماف لتحقيؽ اقصى تأثير كما   MI5البريطانية 
( التي أدت الى عدـ فوز حكومة رمزي ماكدونالد Zinoviev) (47)فعمت رسالة زينوفيؼ

(Ramsay MacDonald العمالية عاـ )ذه المرة "سنطرده، ى، وأكد لو أحدىـ قائاًل 0904
، واوضح رايت بأنو في البداية كاف مقتنعًا بمساعدتيـ واعطاءىـ الممفات ومف ثـ سنطرده"

، (48)"يتقاعد، لكف بعد تفكير عميؽ اخبرىـ بأنو رفض ذلؾ ولـ يريد المخاطرة بوظيفتو ومعاشو
الغ فيو وفي مقابمة تمفزيونية فيما بعد تراجع رايت عف ادعائو السابؽ واعترؼ اف ىذا الرقـ مب

(، وعندما ُضغط عميو أكثر بشأف عدد األشخاص الذيف أرادوا التخمص 9( أو )8وانما كانوا )
، وأدعى رايت أيضا بأف أحد ضباط المخابرات البريطانية (49)"واحد"مف ويمسوف؟ أجاب رايت،

قد "إن ويمسون يمثل تيديدًا كبيرًا جدًا، و كاف صغير السف جائو إلى مكتبو واوضح لو قائاًل 
"أنو ، لكف شخصية رايت بحسب ما وصفوىا زمالئو حان الوقت لكي يعرف الشعب الحقيقة"

خطر ومصاب بجنون العظمة، إذ كان نجمًا صاعدًا في المخابرات البريطانية قبل ان يطرده 
 .(52)(Patrick Walkerمدير عام المخابرات البريطانية باتريك ووكر )

مدير عاـ المخابرات البريطانية أنتوني دوؼ بيف  0986آذار  30عقد اجتماع في 
(Antony Duff( وكاالىاف وزعيـ حزب العماؿ آنذاؾ نيؿ كينوؾ )Neil Kinnock وأوضح )

"لو ان ُعشر ما قالو رايت صحيحًا بشأن المؤامرة عمى حكومة ويمسون كاالىاف قائاًل 
نية نفى صحة المؤامرة، وأمر ، إال أف مدير عاـ المخابرات البريطاستكون فضيحًة كبيرًة جداً"

بتحقيؽ صاـر وفحص جميع الممفات وأجرى مقابالت مع جميع ضباط األمف ذوي الصمة 
سواء الذيف في الخدمة أو المتقاعديف، وتوصؿ أنو لـ يشارؾ أي عضو في المخابرات 
البريطانية في مراقبة ويمسوف أو محاولة زعزعة استقرار حكومتو، وعندما أصبحت ستيال 

( مدير عاـ المخابرات البريطانية حاولت التحقيؽ في ادعاء  Stella Rimingtonمنغتوف )ري
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ويمسوف، مف خالؿ دعوة األمناء السابقيف لحزب العماؿ وشخصيات بارزة أخرى في الحزب 
"عمى الرغم من أنني بذلت قصارى إلى مكتبيا، لكنيا فشمت في محاولتيا وأوضحت قائمًة 

 .(50)كانوا مخطئين، لكن بدون فائدة" جيدي إلقناعيم بأنيم
 الخاتمة

اف عالقات ويمسوف الخارجية اثارت الشكوؾ لدى المخابرات البريطانية مما  -
 دفعيا لمبحث عف ارتباطاتو الخارجية .

اتياـ ويمسوف بانو اشتراكي ولو عالقات مع منظمات تجارية واشخاص  -
 االنتخابية االخيرة .اشتراكيف مقربيف لو السيما وانيـ ساندوه في حممتو 

ادرؾ ويمسوف اف المؤامرة تحاؾ ضده إلسقاط حكومتو مف قبؿ وكالة  -
المخابرات المركزية االمريكية وجياز المخابرات االفريقية ألنيا تسعى الختراؽ نقابات العماؿ 

 البريطانية
تعاوف ويمسوف مع بعض الصحفييف بعد االستقالة لغرض كشؼ المؤامرة  -

 والضغط عمى الحكومة مف خالؿ الصحافة لكشؼ ممؼ المؤامرة . لمشعب البريطاني
اف نظرية المؤامرة كانت موجودة فعال تستيدؼ ويمسوف وىذا ما ثبت بعد  -

االستقالة عندما عمؽ اكثر مف سياسي بريطاني خدـ في حكومة ويمسوف انو ال يستطيع 
 التحدث عف ممؼ المؤامرة بسبب قانوف االسرار الرسمية .

  االحاالت
 

                                                 
ودخؿ  0940( سياسي بريطاني عمالي، تخرج مف جامعة أكسفورد عاـ 0225-0902روي جنكينز: )  (0) 

ووزيرًا لمخزانة  0967-0965ووزيرًا لمداخمية  0965-0964وأصبح وزيرًا لمطيراف عاـ  0948البرلماف عاـ 
لمداخمية  واصبح وزيراً  0973وعاد الى الحكومة عاـ  0970واستقاؿ مف حزب العماؿ عاـ  0967-0972
واصبح رئيس الفرع التنفيذي لممجموعة األوروبية حتى  0976، واستقاؿ مف الحكومة والبرلماف عاـ 0974
، وانتقؿ الى مجمس الموردات 0983 -0980، شّكؿ الحزب الديمقراطي االجتماعي وترأسو عاـ 0980عاـ 
 د ينظر:  . لممزي0223-0987واصبح بعد ذلؾ مستشارًا لجامعة أكسفورد  0987عاـ 

Jacob E. Safra, and Jorge Cauz, The new Encyclopaedia Britannica, Vol.6, Edition 

15th, Encyclopaedia Britannica, USA, , 2010, P. 529. 
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، دخمت كمية كويف ماري في سكرتيرة ىارولد ويمسوف السياسية :(0209 -0930) مارسيا ويميامز (09) 
حتى  إال أنيا ظمت معروفة باسـ ويميامز 0960عاـ قت منو مّ طُ و إد ويميامز  لندف لدراسة التاريخ وتزوجت

سكرتيرة  0956عاـ أصبحت ة، و ميارات السكرتاريـ تعم   وبدأتسميت بالسيدة فالكندر،  إذ 0974عاـ 
. 0995 عاـ وفاتو حتى الخاصة اعمالو مع مؿاعتال وواصمت 0964ويمسوف حتى فوزه برئاسة الوزراء عاـ 

 لممزيد ينظر:
WWW.Telegraph Obituaries, Harold Wilson’s controversial secretary Lady 
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