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امللخص-:
بٗض اهضالٕ الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ( )9191-9191اصع ٥الحلٟاء  -ال ؾُما
الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا -الخُىعة اإلاترجبت ٖلى مهالحهم
الا٢خهاصًت والؿُاؾُت في خا ٫هجاح أإلااهُا الىاػٍت بالؿُُغة ٖلى صو٫
أوعبا ٞ ،أزظوا  -مىظ ٚؼو ال٣ىاث الاإلااهُت لبىلىضا في الاو ٫مً اًلى9191 ٫
 ٌٗملىن ٖلى وي٘ الخُِ الٗؿ٨غٍت الُٟ٨لت لى ٠٢الؼخ ٠ألاإلااوي الىباقي بلضان أوعبا الكغُ٢ت  ،ومما خثهم ٖلى اجساط زُىاث ا٦ثر ظضًت  -بكأن
طل - ٪اٖالن اصول ٠هخلغ  -مً ظاهب واخض  -الٛاء مٗاهضة الهضا٢ت وٖضم
الاٖخضاء اإلاىٗ٢ت م٘ الاجداص الؿىُٞتي  ،والبضء بدملت ٖؿ٨غٍت واؾٗت
الظخُاح اعايحها .
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The Alliance Position (USAand Britain)of the Gerwau
Invasion of The Soviet UwionTerritary (June 1941Febaruary1943)in Light of the Soviet Documents

Asst. Prof. Dr. Haider Abd Al-Rida
Collage of Arts/ University of Basra
Abstract:
After erubtion of the second Warld War (1939-

1945),the alliance Particularly USA and Britain
ealized the danger on their Political and
economic interests if Germany succeeded on
Coutrolling Europe. Since the German invasion
of Poland in lst of sebtember 1939,the soviets
started putting milibary plans to stop the German
offensive on the rest of the Eastern Earope. This
led them to take more serions weasures
cancerring the declaration of littler-from are sideto cancel the friend ship treaty sighed with the
Soviet Union and starting a new military
campaign to invade it .
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املقذمت -:

بٗض اهضالٕ الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ( )9191-9191اصع ٥الحلٟاء  -ال ؾُما الىالًاث
اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا -الخُىعة اإلاترجبت ٖلى مهالحهم الا٢خهاصًت والؿُاؾُت
في خا ٫هجاح أإلااهُا الىاػٍت بالؿُُغة ٖلى صو ٫أوعبا ٞ ،أزظوا  -مىظ ٚؼو ال٣ىاث
الاإلااهُت لبىلىضا في الاو ٫مً اًلىٌٗ - 9191 ٫ملىن ٖلى وي٘ الخُِ الٗؿ٨غٍت
الُٟ٨لت لى ٠٢الؼخ ٠ألاإلااوي الى باقي بلضان أوعبا الكغُ٢ت  ،ومما خثهم ٖلى اجساط
زُىاث ا٦ثر ظضًت  -بكأن طل - ٪اٖالن اصول ٠هخلغ  -مً ظاهب واخض  -الٛاء
مٗاهضة الهضا٢ت وٖضم الاٖخضاء اإلاىٗ٢ت م٘ الاجداص الؿىُٞتي  ،والبضء بدملت
ٖؿ٨غٍت واؾٗت الظخُاح اعايحها .

ً
بضأث – مىظ طل ٪الخاعٍش  -ما اَلٖ ٤لُه الؿىُٞذ انُالخا بـ " الحغب الىَىُت

الٗٓمى "  ،التي قهضث بالغٚم مً اؾخبؿا ٫الجِل الاخمغ في نض وم٣اومخه
الاظخُاح الاإلااوي ألعايحهم  ،ؾُُغث ٢ىاث الازحرة ٖلى ٖضة مضن ؾىُٞدُت مهمه ،
مشل  :ؾخالُىٛغاص ومداولتهم ٚؼو الٗانمت مىؾ٨ى .وهى امغ خٟؼ مً ٖؼٍمت
الحلٟاء( الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت  ،بغٍُاهُا ) لخ٣ضًم الضٖم الٗؿ٨غي والؿُاس ي
الالػم للُ٣اصة الؿىُٞدُت إلٞكا ٫مسُُاث هخلغ الخىؾُٗت في الاجداص الؿىُٞتي ،
لظا ؾاعٖذ واقىًُ الى جىَُض ٖال٢اتها بمىؾ٨ى مً زال٣ٖ ٫ض ٖضة ل٣اءاث م٘
ممشلحن ًٖ الح٨ىمت الؿىُٞدُت إلاىا٢كت آزغ اإلاؿخجضاث ٖلى الؿاخت الٗؿ٨غٍت
ومٗغٞت اخخُاظاتهم لخٗؼٍؼ مىٟ٢ها الخٗبىي في الحغب يض ألاإلاان  ،في خحن ؾاعٖذ
بغٍُاهُا مخمشلت بغةِـ وػعائها ووؿخىن حكغقل الى ٖ٣ض اجٟاُ٢ت م٘ هٓحره الؿىُٞتي
ظىػٍ ٠ؾخالحن  ،لخىخُض ظهىصهما الٗؿ٨غٍت أللحا ١الهؼٍمت ال٩املت باألإلاان
وَغصهم مً الاجداص الؿىُٞتي .
ازترها قهغ خؼٍغان ٖام  9199بضاًت إلاىيىٕ البدض  ،ألن الؼُٖم ألاإلااوي اصول٠
هخلغ ٢ض انضع أوامغه الٗؿ٨غٍت في هظا الكهغ بالخدضًض الظخُاح ألاعاض ي الؿىُٞدُت،
في خحن زخمىا البدض بكهغ قباٍ  9199بؿبب جدى ٫مىاػًٍ ال٣ىي لهالح
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الؿىُٞذ  ،بٗض ما ٦بضوا ال٣ىاث الاإلااهُت زؿاةغ ٦بحرة في مٗغ٦ت ؾخالُىٛغاص ،
واظبروهم ٖلى الاوسحاب مً مىا ٘٢ومضن ؾىُٞدُت ٖضة .
٢ؿم البدض بدؿب الدؿلؿل الخاعٍخي لألخضار الى م٣ضمت  ،ومدىعًٍ  ،جىاو٫
اإلادىع الاو : ٫مى ٠٢الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت والح٨ىمت البرًُاهُت مً الٗال٢اث
الاإلااهُت – الؿىُٞدُت للٟترة ما بحن ( ، )9191 – 9199والهض ٝمىه اُٖاء ال٣اعب
ً
جهىعا ًٖ َبُٗت الٗال٢اث بحن البلضان أٖاله ٢بل اهضالٕ الحغب الٗاإلاُت الشاهُت
وبٗضها  ،لىي٘ م٣اعهت وم٣اعبت إلاىٟ٢هما مً الحغب الىَىُت الٗٓمى  ،اما اإلادىع
الشاوي ٣ٞض جىاو : ٫مى ٠٢الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا مً الحغب الىَىُت
الٗٓمى(خؼٍغان  -9199قباٍ  ، ) 9199والظي ع٦ؼ – بك٩ل ٧امل  -لإلظابت ًٖ
ٞغيُت البدض ال٣اةمت ٖلى  :صوع الحلٟاء الٗؿ٨غي والؿُاس ي والا٢خهاصي في صٖم
الح٨ىمت الؿىُٞدُت إلاىاظهت الٛؼو الاإلااوي ألعايحهم  .و٢ض اؾخٛىِىا ًٖ الخاجمت بما
ط٦غهاه مً هخاةج مشبخت في زىاًا البدض .

ً
اٖخمضها الٗضًض مً اإلاهاصع الٗغبُت واإلاٗغبت ًٞ ،ال ًٖ الاظىبُت باللٛت الاه٩لحزًت،

ول ً٨ماصة البدض الاؾاؾُت ٧اهذ مؿخىخاة مً الىزاة ٤الؿىُٞدُت التي جغظمها ئلى
اللٛت الٗغبُت مدمض ٖبضوا الىجاعي  ،والتي ظاءث جدذ ٖىىان  :عؾاةل ؤلاصاعة
والحغب وئٖاصة نُاٚت الٗالم  :الىهىم ال٩املت للمغاؾالث بحن ؾخالحن و٢اصة
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا ئبان الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،الجؼء الشاوي .
وج٨مً أهمُت جل ٪الىزاة ٤في ٖغيها لجمُ٘ البرُ٢اث اإلاخباصلت بحن الؼُٖم الؿىُٞتي
ؾخالحن وعةِـ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ٞغاه٩لحن عوػٞلذ وعةِـ الىػعاء البرًُاوي
حكغقل ازىاء ؾىىاث الحغب الٗاإلاُت الشاهُت .ئط ق٩لذ جل ٪الىزاة ٤ماصة جاعٍسُت
مهمت للبدض ل٨ىنها ؾلُذ الًىء ٖلى اإلاى ٠٢ألامغٍ٩ي والبرًُاوي ججاه اظخُاح
ال٣ىاث الاإلااهُت ألعاض ي الاجداص الؿىُٞتي  ،و مٗغٞت ومضي جأزحر طل ٪في َبُٗت
الٗال٢اث بحن البلضان طاث الكأن .
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ومً اإلاهاصع الىزاةُ٣ت الازغي  ،وزاة ٤وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت اإلاخٗل٣ت بالحغب
الٗاإلاُت الشاهُت  ،والتي ظاءث جدذ ٖىىان The Avalon Project : Documents in :
 ، Law , History and Diplomacyواٞاصجىا في مٗغٞت جٟانُل ٧ل الاجٟاُ٢اث التي
ٖ٣ضث بحن الؿاؾت في الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا ازىاء الحغب  ،ال ؾُما
بٗض اظخُاح هخلغ ألعاض ي الاجداص الؿىُٞتي  ،واؾخٗغاى مىٟ٢هما مً جل ٪الخُىعاث
الخُحرة ٖلى مهالحهما في ال٣اعة الاوعبُت بك٩ل زام  ،والٗالم بك٩ل ٖام .

احملور االول:موقف واشىطه ولىذن مه العالقاث األملاويت– السوفيتيت
(: )1441 – 1433
()9

اٖلىذ عوؾُا مىظ ألاًام ألاولى للشىعة البلكُٟت 9191

ًٖ جُبُ٣ها مبضأ "

الخٗاٌل الؿلمي " م٘ الضو ٫طاث ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلاسخلٟت  ،واٖخبرتها مً الغ٧اةؼ
َ
اإلاهمت في ؾُاؾتها الخاعظُت(  ، )2ئط َىعث ٖال٢تها م٘ بغٍُاهُا ،بؿبب اٖتراٝ
الازحرة باالجداص الؿىُٞتي في الاو ٫مً قباٍ  9129وجى ُ٘٢البلضًً ٖضة اجٟاُ٢اث
في مسخل ٠اإلاجاالث( ، )9هاهُ ًٖ ٪الخ٣اعب الؿىُٞتي – ألامغٍ٩ي الظي هخج ًٖ
اٖترا ٝالازحرة باالجداص الؿىُٞتي ٖام  ،9199و٢ض ً٨ىن اخض اؾباب هظا الخ٣اعب
بحن الضو ٫الشالر لخدالٟها وجٓاٞغ ظهىصها للحض مً الخُغ الىاػي في اإلااهُا  ،و الظي
(. )9

٧ان ٌؿعى الى جىؾُ٘ هٟىطه في الٗالم

ومً اظل ٦بذ ظماح خغ٦ت اوصل ٠هخلغ ( )1( )Adolph Hitlerالخىؾُٗت  ،عأث
جل ٪الضو ٫يغوعة جُبُ " ٤مبضأ ألامً الجماعي " في اوعبا لحماًت اعايحها مً أي
اٖخضاء اإلااوي مخى ، ٘٢الؾُما بٗض اٖالن الازحرة في  99حكغًٍ الاوًٖ 9199 ٫
اوسحابها مً ٖهبت الامم ومإجمغ هؼٕ الؿالح

( .)6

وفي او ٫زُىة بهظا ئالججاه صٖذ

مىؾ٨ى الى ٖ٣ض مإجمغ لًمان ؾالمت امً اوعبا الكغُ٢ت بمكاع٦ت اإلااهُا  ،وهى أمغ
عًٞه هخلغ بك٩ل ٢اَ٘

(. )1
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ولٗل مً ابغػ الاؾباب التي صٗٞذ هخلغ الى اٖالن مىٟ٢ه الغا ٌٞللمكاع٦ت في أي
مإجمغ صولي خى ٫أمً اوعبا الكغُ٢ت وؾالمتها ،هى عٚبخه ال٨بحرة في الؿُُغة ٖلى
صو ٫هظه اإلاىُ٣ت ٞ .بالغٚم مً اٖخباع مإجمغ مُىهش( )Munichفي  21اًلى9191 ٫
ً
ً
ههغا صبلىماؾُا ألإلااهُا  -آهظا - ٥الن حكُ٨ى ؾلىٞاُ٦ا ٢ض زؿغث ٖضص ٦بحر مً
مضنها وؾ٩انها البال ٜالخمؿت مالًحن وا٦ثر مً عب٘ مؿاختها  ،الا أن هخلغ انغ
للؿُُغة ٖلحها ٧امل اعايحها  ،واٖلً بك٩ل عؾمي في اطاع  ًٖ 9191اٖخباعها
مضًىت اإلااهُت

(. )1

ٖلى الغٚم مً جُىع الٗال٢اث الؿىُٞدُت – ألاإلااهُت الخجاعٍت  ،ئال أن مىؾ٨ى
ٖبرث في مظ٦غة الى وػاعة الخاعظُت الاإلااهُت ًٖ عًٞها الاٖترا ٝباالخخال ٫الاإلااوي
ً
ً
ً
لدكُ٨ى ؾلىٞاُ٦ا و ٖضث طلٖ " ٪مال اؾدبضاصًا وٖضاةُا "  ،واٖلىذ ًٖ اؾخٗضاصها
لخ٣ضًم اإلاؿاٖضة ل٩ل مً  :عوماهُا وهىٛاعٍا في خا ٫حٗغيها الٖخضاء ممازل

( . )1

وٍبضو أن اخض اؾباب اجساط مىؾ٨ى هظا اإلاى ٠٢ال٣ىي ججاه الاظخُاح ألاإلااوي
ألعاض ي حكُ٨ىؾلىٞاُ٦ا  ،هى اهمُتها الاؾتراجُجُت والغوابِ الخجاعٍت بحن البلضًً ،
وألاهم مً طل ٪ان مىؾ٨ى ٧اهذ حٗخبر جل ٪الضولت ز ـ ـ ـ ــِ الضٞإ الاو ًٖ ٫اعايحها (. )91

ولم ً٨خ ٠هخلغ بالؿُُغة ٖلى حكُ٨ىؾلىٞاُ٦ا ٞدؿب  ،ئط أٖلً في  21هِؿان
ً
 ًٖ 9191الٛاء مٗاهضة ٖضم الاٖخضاء م٘ بىلىضا جمهُضا لٛؼوها  ،ووفي الُىم طاجه
ألغى اإلاٗاهضة البدغٍت م٘ بغٍُاهُا بظعَٗت ججاوػاث خ٨ىمت ألازحرة بٗ٣ضها مٗاهضة
م٘ بىلىضا

(.) 99

أخؿذ لىضن وباعَـ بًغوعة جىخُض ظهىصهما م٘ مىؾ٨ى إلاىاظهت الخُغ ألاإلااوي ،
لظا ٖ٣ضث مٟاوياث ٖضة م٘ اًٖاء مً الح٨ىمت الؿىُٞدُت لًمان مؿاٖضتهم
في خالت اهضالٕ خغب م٘ اإلااهُا  ،وٖلى الغٚم مً حك ٪ُ٨ظىػٍ ٠ؾخالحن( Joseph
)Stalin

()92

بىىاًا الٛغب ججاه بالصه  ،ئال أن زىٞه مً ام٩اهُت الخىؾ٘ الاإلااوي في

اعاض ي الاجداص الؿىُٞتي ظٗلخه ًىاٖ ٤ٞلى ٖ٣ض مٟاوياث م٘ الٛغب لدكُ٨ل ظبهت
مىخضة لغصٕ الخىؾ٘ الاإلااوي  ٞـ ـ ـ ـ ـ ــي اوعبا (. )99
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وبؿبب ٞكل اإلاٟاوياث م٘ بغٍُاهُا لٗضة اؾباب -ال مجا ٫لظ٦غها ٢ -غع ؾخالحن
الخ٣اعب م٘ اإلااهُا  ،ل٩ي ًخجىب الهضام الٗؿ٨غي اإلاباقغ مٗها ٟٞ ،ي  99اب 9191
٦خب وػٍغ الخاعظُت الاإلااوي عٍيبتروب(  ) Rinbtrubالى الؿٟحر ألاإلااوي في مىؾ٨ى
ؾ٨ىلىبرط (  ) Sakulnbrjمٟاصها  " :ال جىظض أي نغاٖاث خُ٣ُ٣ت بحن مهالح ٧ل
مً الاجداص الؿىُٞتي واإلااهُا وهدً ٖلى اؾخٗضاص لحل ٧ل الً٣اًا الٗال٣ت بحن
البلضًً "

()99

 ،وبٗض ٖضة اظخماٖاث ٖ٣ضها عٍيبتروب م٘ ؾخالحن في مىؾ٨ى و٘٢

البلضًً مٗاهضة ٖضم الاٖخضاء في  29اب  ،9191و ظاء في اهم بىىصها:
 -9جخٗهض الضولخان بًغوعة جىٟ٢هما ًٖ اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨غٍت يض آلازغ ؾىاء
٧ان بمٟغصها ام م٘ صو ٫ازغي .
 -2اطا اقدب٨ذ اخضي الضولخحن م٘ َغ ٝزالض ًمخى٘ الُغ ٝآلازغ ًٖ جاًُض جل٪
الضولت وصٖمها باي ق٩ل مً الاق٩ا. ٫
٣ٖ -9ض اظخماٖاث حكاوعٍت صوعٍت بحن البلضًً إلاىا٢كت الً٣اًا اإلاكتر٦ت .
 -9ال ًيبغي ألي َغ ٝالاهًمام الى ٢ىة مٗاصًت للُغ ٝآلازغ .
ٖ -1لى الُغٞحن خل اإلاكا٧ل الٗال٣ت بالدكاوع او اللجىء الى الخدُ٨م .
ٌ -6ؿخمغ الٗمل بهظا اإلاُشا ١إلاضة ٖكغ ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض .
 -1اإلالح ٤الؿغي  ":ج٣ؿُم بىلىضا بحن البلضًً وجدضًض مىاَ ٤هٟىط ٧ل مجهما (.)91
وبٗض يمان خُاص الاجداص الؿىُٞتي اظخاخذ ال٣ىث ألاإلااهُت في الاو ٫مً اًلى٫
ً
 9191الاعاض ي البىلىضًت مٗلىت ًٖ بضء الحغب الٗاإلاُت الشاهُت (  ) 9191 -9191بحن
صو ٫اإلادىع(  ) Axis Powerالتي يمذ ٧ل مً  " :اإلااهُا  ،اًُالُا  ،الُابان " ،
(. )96

والحلٟاء  " :الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت  ،بغٍُاهُا ٞ ،غوؿا "
ً
وبىاء ٖلى ما ظاء في مُشاٖ ١ضم الاٖخضاء بحن الضولخحن  ،اخخلذ ال٣ىاث الؿىُٞدُت
في  91اًلى 9191 ٫الجاهب الكغقي مً الاعاض ي البىلىضًت ٣ٞ ،ض اؾخىلذ ٖلى
مؿاخت ٢ضعث بـ  )11( :ال ٠مُل  ،وؾ٨جها خىالي ( )92ملُىن  ،واؾدؿلم ما بحن
( ) 211-911ال ٠ظىضي بىلىضي ل٣ىاث الجِل الاخمغ الؿىُٞتي  ،وفي  21اًلى ٫مً
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الٗام هٟؿه و ٘٢البلضان ٖلى مٗاهضة الهضا٢ت " الحضوص الؿىُٞدُت  -الاإلااهُت "
التي خضصث بك٩ل ٧امل مىاَ ٤اخخاللهما ألعاض ي بىلىضا

(.)91

ازاعث الىجاخاث الٗؿ٨غٍت اإلاخالخ٣ت التي خ٣٣تها ال٣ىاث ألاإلااهُت في الجبهت
الاوعبُت " صهكت ؾخالحن"  ،ال ؾُما بٗض ؤلاٖالن الغؾمي ًٖ اؾدؿالم ٞغوؿا في
الٗاقغ مً قهغ خؼٍغان  ، 9191ألهه اٖخ٣ض أن مً اإلام ً٨ان ج٨ىن بالصه الهضٝ
آلازغ لل٣ىاث الاإلااهُت ٣ٞ ،ام باؾخضٖاء الؿٟحر الاإلااوي في مىؾ٨ى في  29خؼٍغان
 9191وبلٛه بان بؿاعاًبُا( )Bisaraybiaو بى٦ىُٞىا( )Buakufynaالغوماهُت هي
يمً خضوص الاجداص الؿىُٞتي خؿب الاجٟا ١بحن البلضًً  ،وظاء الغص الاإلااوي في21
مً الكهغ هٟؿه  ،الظي أ٦ض أن اإلااهُا ملتزمت ببىىص اإلاُشاً ١بحن البلضًً  ،وُٞما
ًخٗل ٤بمضًىت بؿاعاًبُا ٞهي ال جضزل يمً اهخماماتهم  ،اما عوماهُا بدؿب وظهت
هٓغهم لم ج ً٨في ًىم ما جابٗت للؿىُٞذ  ،وَالبىا مً مىؾ٨ى الخسلي ًٖ
بى٦ىُٞىا للخىنل الى خل ؾلمي بحن البلضًً لجمُ٘ اإلاكا٧ل الٗال٣ت

()91

 .وا٣ٞذ

مىؾ٨ى ٖلى ان جدهغ مُالبها  ِ٣ٞبـ " :بؿاعاًبا وبى٦ىُٞىا الكمالُت"  ،وصزلذ
٢ىاتها بالٟٗل اإلاىُ٣خحن اإلاظ٦ىعجحن بٗض جىظُه اهظاع للح٨ىمت الغوماهُت  ،وعجؼ
هخلغ ًٖ نض الاَمإ الؿىُٞدُت في جل ٪اإلاىاَ ٤وصو ٫البلُُ ٤و٢بلها ٞلىضا  ،وهى
أمغ ٢ض وجغ الٗال٢اث الاإلااهُت – الؿىُٞدُت وظٗل هخلغ ً٨ٟغ بجضًت ً ٠ُ٦حجم اإلاض
الؿىُٞتي في أوعبا الكغُ٢ت

(. )91

وبٗض هظه الخُىعاث صٖا هخلغ في الشالض ٖكغ مً حكغًٍ ألاو 9191 ٫وػٍغ
الخاعظُت الؿىُٞتي ُٞاحكال ٝمىلـ ــىجى) V. Molotov( ٝ

()21

للخباخض مٗه في

ً
ألاويإ الضولُت ئبان الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،وٞغى مؼٍضا مً الًٛىٍ ٖلى
مىؾ٨ى للخىهل مً اإلاٗاهضاث بحن البلضًً  ،وهى ما عًٞه ؾخالحن بك٩ل ٦بحر( . )29

ازظث الاػمت بحن البلضًً جخىؾ٘ بؿبب ًُ٢ت الضٖم الؿىُٞتي – الامغٍ٩ي –
البرًُاوي لبٌٗ الصخُهاث الُىٚؿالُٞت إلؾ٣اٍ الح٨ىمت اإلاىالُت ألإلااهُا في 91
اطاع  ، 9199اط ٖ٣ضث الح٨ىمت الُىٚؿالُٞت الجضًضة جدال ٠م٘ الاجداص
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الؿىُٞتي ،وخض ؾخالحن ؾٟحرها في بالصه مُالن ًلىٞج(ٖ )Mylan Ylwvjلى الهمىص
ً
بىظه ألاإلاان ٢اةال بكان طل ": ٪آمل أن ج٨ىن ظُىق٨م ٢اصعة ٖلى نض الهجىم
الاإلااوي لٟترة َىٍلت ألن لضً٨م الجبا ٫والٛاباث التي حُٗ ٤ج٣ضم الضباباث الاإلااهُت
هدى اعايُ٨م " ( ،)22بالغٚم مً طل٣ٞ ٪ض اظخاخذ ٢ىاث اإلااهُت  -بلٛاعٍت  -اًُالُت
()29

اعاض ي ًىٚؿالُٞا في  1هِؿان  9199واظبرتها ٖلى جى ُ٘٢وزُ٣ت الاؾدؿالم
ً
ً
ًٓهغ أن هىا ٥جُاب٣ا ٦بحرا في ؾُاؾت ٧ل مً الاجداص الؿىُٞتي والىالًاث اإلاخدضة
َ
الامغٍُ٨ت ججاه الاَمإ الاإلااهُت في اوعباٟٞ .ي  99خؼٍغان  9199و٧ ٘٢ل مً الؿٟحر
الؿىُٞتي في الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت م .م .لُخُٟىى )M.M. Lytfynwf( ٝو وػٍغ
زاعظُت الىالًاث اإلاخدضة  .٥هُل ( )K.Hilفي واقىًُ ٖلى اجٟا ١يمني بحن
خ٨ىمتي البلضًً ٖلى اؾاؽ ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث اإلاخباصلت في خالت وكىب الحغب يض
أي مجهما

(.)29

بضأ هخلغ " ًىٟغ " مً هٟىط الاجداص الؿىُٞتي في أوعبا الكغُ٢ت  ،ال ؾُما بٗض
اظخُاح ال٣ىاث الؿىُٞدُت ألعاض ي ٞلىضا

()21

 ،وظٗل هخلغ ًهضع أوامغه في الشاوي

والٗكغًٍ مً خؼٍغان  9199الظخُاح ألاعاض ي الؿىُٞدُت في مٗغ٦ت اَلٖ ٤لحها "
بغباعوؾا " (  ، )Birbarusaوالتي ٧اهذ ج٣ط ي بضزى ٫ال٣ىاث ألاإلااهُت الى ألاعاض ي
الؿىُٞدُت مً ٧ل الجهاث الكغُ٢ت ( . ) 26
وهالخٔ مما ج٣ضم أن هخلغ ٢ض عمى وعاء ْهغه ٧ل الاجٟاُ٢اث التي ٖ٣ضث بحن بالصه
ً
والاجداص الؿىُٞتي لٗضة اؾباب  ،اهمها اوال  :وظض أن الازحرة ٧اهذ تهض - ٝآهظا- ٥
للؿُُغة بك٩ل ٧امل ٖلى اعاض ي اوعبا الكغُ٢ت  ،وزحر صلُل ٖلى طل ٪اظخُاخها
ً
اعاض ي ٞلىضا وصو ٫البلُُ ٤وم٣اَٗاث مً عوماهُا  ،زاهُا  :الاهخهاعاث ال٨بحرة التي
خ٣٣تها ٢ىاجه في الجبهت الاوعبُت وايُغث ٖلى ازغها ٞغوؿا اٖالن اؾدؿالمها
لل٣ىاث الاإلااهُت  ،وهى امغ ظٗل هخلغ ٌٗخ٣ض بام٩اهُت جد ٤ُ٣ههغ ؾغَ٘ ٖلى الاجداص
ً
الؿىُٞتي  ،زالشا  :اٖالن الح٨ىمت الُاباهُت ًٖ اهًمامها الى صو ٫اإلادىع ٣٦ىة مً
اإلام ً٨ان حؿاٖضه في جحجُم صوع الؿىُٞذ في مىُ٣ت الكغ ١الا٢ص ى.
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احملور الثاوي  :موقف الوالياث املتحذة االمريكيت وبريطاويا مه
احلرب الوطىيت العظمى ( 22حزيران  -1441شباط : ) 1443
في الؿاٖت الغابٗت والىه ٠مً نباح ًىم  22خؼٍغان  9199اظخاخذ ()911
ٞغ٢ت أإلااهُت حؿاهضها ال٣ىاث اإلاضعٖت والجىٍت الحضوص الؿىُٞدُت  ،وٖلى الغٚم مً
م٣اومت الجِل الاخمغ في مضن ٖضة ومجها  " :لىٚا( ، )Lawghaوعظُ، )Warajif(٠
ًلُىا ( ،)Ylynaلىحؿ ، )Lutasik(٪بغوصه ( ، ")Burudihئال أن ألاإلاان جم٨ىىا مً
ً
الؿُُغة ٖلحها ظمُٗا  ،وبضأوا ًتهُإون الخخال ٫الٗانمت مىؾ٨ى ٢بل خلىٞ ٫هل
الكخاء  ،وفي ٧ل ًىم ج٨بض ال٣ىاث الؿىُٞدُت الاإلاان زؿاةغ ظؿمُت مً زال٫
الٗملُاث اللُلُت اإلاٟاظئت وص٢ت يغباث الُاةغاث الؿىُٞدُت إلاىا ٘٢الٗضو ًٞ ،ال
()21

ًٖ ٖضم اُٖاء "اههاع الؿىُٞذ "

ص٣ُ٢ت واخضة مً الغاخت لل٣ىاث الاإلااهُت ،

وؾاٖضوا الجِل الؿىُٞتي في ال٣خا ٫يض ال٣ىاث الاإلااهُت  ،خُض أباصوا في الاقهغ
الاولى مً الاظخُاح مئاث الالى ٝمً الجىىص الاإلاان

()21

 ،وبكهاصة ال٣اصة الاإلاان

اهٟؿهم ٧ ،اهذ زؿاةغهم الٗؿ٨غٍت از٣ل ب٨شحر مـ ـ ـ ــً الخؿاةغ الاإلااهُت في الجبهت
الٛغبُت او ٖلى الجبهت البىلىضًت

(.)21

في جل ٪الازىاء  ،ونلذ الى الُ٣اصة الؿىُٞدُت في أوازغ خؼٍغان  9199ج٣اعٍغ أ٦ضث
ٖلى ؾعي الح٨ىمت الُاباهُت إلاهاظمت اعاض ي الاجداص الؿىُٞتي ،اط ط٦غ الؿٟحر
الؿىُٞتي في الهحن ال٨ؿىضع باوك٨حن ( ) Alwskandr Panyshkinبان الُابان
ؾتهاظم بالصه في ًٚىن اقهغ ٢لُلت  ،وفي  9جمىػ  9199ا٦ضث الخاعظُت ألامغٍُ٨ت
هظا الخبر وط٦غث بالحغ ٝالىاخض  :أن الُابان ؾخلغي مٗاهضة الحُاص م٘ الاجداص
الؿىُٞتي وؾخ٣ىم بالهجىم ٖلُه  ،في خحن هٟذ الح٨ىمت البرًُاهُت في  1جمىػ مً
الٗام هٟؿه أي هُت لضي الُابان إلاهاظمت الاجداص الؿىُٞتي وعأث بأنهم ؾُ٨خٟىن
باالؾخٗضاص الٗؿ٨غي الخخىاء ؾخالحن م٘ مؿاٖضتهم لضو ٫اإلادىع
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اصع ٥ؾخالحن ان مً الهٗىبت بم٩ان مىاظهت ٢ىجحن ٖؿ٨غٍخحن ٦بحرجحن في ظبهخحن
مىٟهلخحن ( ، )99وهجح في جدُُض صوع الُابان في جل ٪الحغب ٟٞ .ي الشاوي ٖكغ مً
جمىػ  9199أ٦ض وػٍغ الخاعظُت الُاباوي ماحؿى٧ا (ٖ )Matsuokaلى أن بالصه ال جغي
في خُاصها ججاه الحغب الؿىُٞدُت – ألاإلااهُت زغ٢ا لالجٟا ١الشالسي  ،وهي ٖلى خض
ً
٢ىله  ":جهى ٙؾُاؾتها ججاه الؿىُٞذ ٦ما جغاه مىاؾبا لها "  ،ومً ظهت أزغي ط٦غ
اهه خ٨ىمت بالصه ؾى ٝجىٓغ بٗحن الاهخمام الى اي َلب أإلااوي او اًُالي بكان
صزىلها الحغب بك٩ل عؾمي ( . )92و٢ض ً٨ىن أخض أؾباب جبني الُابان هظه الؿُاؾت
اإلاهاصهت ججاه الاجداص الؿىُٞتي هى اخترامهم لحل ٠الحُاص اإلاى ٘٢بحن البلضًً في
الشالض ٖكغ مً اًاع 9199

(.)99

ومً زال ٫ما جُغ٢ىا ئلُه خىَ ٫بُٗت الٗال٢اث بحن الاجداص الؿىُٞتي مً ظهت و٧ل
مً الُابان وأإلااهُا مً ظهت أزغي  ،هغي بان ؾخالحن ٧ان ًخجىب ً
أي نضام ٖؿ٨غي م٘
هاجحن الضولخحن لظل ٪ؾعى ٢بل الحغب الٗاإلاُت الشاهُت وأزىائها ئلى ئنهاء ٧ل اإلاكا٧ل
الٗال٣ت بُجهما والى٢ىٖ ٝلى الحُاص  ،ئال أن عٚبت هخلغ في جىؾُ٘ هٟىطه ٖلى خؿاب
ألاعاض ي الؿىُٞدُت هي مً أظبرث ؾخالحن ٖلى الخدًحر إلاا هى أؾىأ مً طل٪

(.)99

بضأ الحلٟاء ًخسىٞىن مً الخ٣ضم الؿغَ٘ لل٣ىاث ألاإلااهُت في ألاعاض ي الؿىُٞدُت ،
اط ون ٠عةِـ الىػعاء البرًُاوي حكغقل في مظ٦غاجه الهجىم ألاإلااوي ٖلى الاجداص
الؿىُٞتي  " :باإلاٛامغة التي مً اإلام ً٨أن جإصي ُٞ -ما بٗض -ئلى الهجىم ٖلى
بغٍُاهُا"

( )91

 ،لظا ؾاعٕ الى ٖ٣ض اجٟاُ٢ت زىاةُت م٘ الاجداص الؿىُٞتي في  92جمىػ

 9199ههذ ٖلى حٗهض البلضًً في ج٣ضًم اإلاؿاٖضة والضٖم مً الُغ ٝالازغ في
الحغب يض أإلااهُا الهخلغٍت ٦ ،ما حٗهضوا بان ال ٌٗ٣ضوا أي مٗاهضة او اجٟاُ٢ت هضهت
او ؾالم م٘ الٗضو بضون الاجٟا ١اإلاؿب ٤بحن البلضًً

( )96

 ،اما الىالًاث اإلاخدضة

الامغٍُ٨ت ٣ٞض اعؾل عةِؿها ٞغاه٩لحن عوػٞلذ( ( Franklin Roosevelt

( ) 91

ممشلت

الصخص ي هاعي هىب٨ىحز( )Hary Hubknzالى مىؾ٨ى في جمىػ ؾىت  9199إلا٣ابلت
ؾخالحن (. ) 91
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الؿإا ٫اإلاُغوح ٖلى و ٤ٞطل ، ٪إلااطا هظا الاهخمام مً ظاهب الحلٟاء
وبالخهىم مً بغٍُاهُا في ج٣ضًم الضٖم لالجداص الؿىُٞتي يض اإلااهُا الهخلغٍت .
وٍم ً٨جٟؿحر طل ٪مً زال ٫م٣ىلت لهخلغ ط٦غ ٞحها " :ان بغٍُاهُا جً٘ ٧ل امالها ٖلى
الاجداص الؿىُٞتي ٞ ،اطا هؼم يإ آزغ أمل لبرًُاهُا  ،وجهبذ اإلااهُا ناخبت
(.) 91

ال٩لمت في ال٣اعة  ،وجًٗها جدذ الامغ الىا ٘٢وجسً٘ لكغوٍ الهلح
ً
واؾخ٨ماال لخل ٪الاهمُت مً ظاهب الحلٟاء ٣ٖ ،ض ٧ل مً الغةِـ الامغٍ٩ي عوػٞلذ
و حكغقل في الٟترة ما بحن (  92-1اب " )9199مإجمغ الاَلس ي" في زلُج
اعظُىدُا( )Arjintynaبجؼٍغة هُىٞاوهضالهض( )Newfaunlandإلاىا٢كت زُِ بالصهم
إلاىاظهت اإلاى ٠٢الٗؿ٨غي بٗض صزى ٫الاجداص الؿىُٞتي الحغب يض أإلااهُا  ،وجيؿُ٤
الؿُاؾت الخاعظُت للبلضًً لضٖم اإلاجهىص الحغبي الؿىُٞتي مً زال ٫جؼوٍضهم
باألؾلحت والاٖخضة الالػمت إلا٣اومت ألاخخال ٫الاإلااوي (  ، ) 91وبهظا الخهىم بٗض ٧ل
مً عوػٞلذ وحكغقل ببرُ٢ت الى ؾخالحن في  91آب  9199ظاء في مًمىنها  " :ل٣ض
اهتهؼها الٟغم التي ؾىدذ لىا ازىاء مىا٢كت ج٣غٍغ الؿُض هىبُ٨جز بٗض ٖىصجه مً
مىؾ٨ى  ،إلاٗغٞت ُُٟ٦ت مؿاٖضج٨م في نض الٗضوان الىاػي  .وهدً وٗمل الان
لتزوٍض٦م ب٨مُاث مً اإلاىاص التي جدخاظىنها ا٦ثر مً ٚحرها  .ل٣ض اهُل٣ذ الٗضًض مً
الؿ ًٟاإلادملت مً قىاَئىا ،وؾدبدغ ؾ ًٟازغي في ال٣غٍب الٗاظل  ،هدً هضع٥
جماما مضي اهمُت م٣اومت الاجداص الؿىُٞاحي الباؾلت والهامضة في صخغ الهخلغٍت ،
لظا ه٣ترح ٖ٣ض اظخمإ في مىؾ٨ى إلاىا٢كت جل ٪الاويإ "  ،وفي  29اًلى٫
9199اٖلً الاجداص الؿىُٞتي ًٖ مىا٣ٞخه ٖلى مباصب الاؾاؾُت اإلاُشا ١الاَلس ي(. )99

ٖ٣ض في مىؾ٨ى للٟترة ما بحن (21اًلى 9 - ٫حكغًٍ الاو ٫ؾىت  ) 9199مباخشاث
بحن ممشلي صو٧ ٫ل مً  " :الاجداص الؿىُٞتي  ،الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ،بغٍُاهُا "،
ً
للىٓغ في مؿاةل مؿاٖضة وصٖم الاجداص الؿىُٞتي ٖؿ٨غٍا إلاىاظهت الاٖخضاء الاإلااوي
ٖلى اعايحها (  .)92ال ؾُما بٗض الاهخهاعاث الٗؿ٨غٍت لل٣ىاث ألاإلااهُت ٣ٞض قهضث
الاقهغ الشالزت الاولى مً الحغب اؾغ ما ًؼٍض ٖلى" ملُىوي ظىضي" مً الجِل الاخمغ( .)99
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بٗض عوػٞلذ في  91اًلى 9199 ٫ببرُ٢ت الى ؾخالحن ًٖ َغٍ ٤أٞحرًل هاعٍمان
( )99( )Afiril Harymanعةِـ الىٞض الامغٍ٩ي الى مىؾ٨ى  .جًمىذ ً " :ضع ٥الؿُض
ً
هاعٍمان ظُضا اهمُت ظبهخ٨م الاؾتراجُجُت  ،واها واز ٤بأهه ؾِبظ٢ ٫هاعي ظهضه مً
اظل انهاء اإلاباخشاث بىجاح في مىؾ٨ى  ....ال اؾخُُ٘ أن اٖبر ل٨م ًٖ مضي اعجابىا
بضٞإ الجِل الؿىُٞتي اإلاخٟاوي ....واها ٖلى ً٣حن مً اهه ؾِخم الٗشىع ٖلى ؾبل
لخسهُو اإلاىاعص واإلاإن الًغوعٍت إلا٩اٞدت ال٣ىاث الهخلغٍت ٖلى الجبهاث ٧اٞت
وظبهخ٨م زانت  ،اهتهؼ هظه اإلاىاؾبت ألٖغب ًٖ ز٣تي اإلاُل٣ت في ان ظُىق٨م
ؾخيخهغ في نهاًت اإلاُا.)91 ( "ٝ
بٗض اهتهاء مباخشاث مإجمغ مىؾ٨ى ابغ ١ؾخالحن في  9حكغًٍ الاو 9199 ٫الى
عوػٞلذ اٖغب ٞحها ًٖ امخىان الح٨ىمت الؿىُٞدُت لخُٗحن شخهُت باعػة مشل
الؿُض هاعٍمان عةِـ للىٞض الامغٍ٩ي ،الظي اؾهم بك٩ل ٗٞا ٫في هجاح مإجمغ الضو٫
ً
الشالر في مىؾ٨ى .وأعص٢ ٝاةال  " :القٖ ٪ىضي في أه٨م ؾخٟٗلىن ٧ل ما هى
يغوعي لخامحن جىُٟظ ٢غاعاث مإجمغ مىؾ٨ى بأؾغٕ و٢ذ  ،الؾُما وان الهخلغٍحن
ؾُداولىن اؾخٛال ٫اقهغ ما ٢بل الكخاء إلاماعؾت يٛىٍ قتى ٖلى الجبهت يض
الاجداص الؿىُٞتي واها واز ٤مشل٨م بالىهغ الجهاتي ٖلى هخلغ "

( .) 96

وبٗض اَالٖه ٖلى مدًغ مإجمغ الضو ٫الشالر في مىؾ٨ى بٗض الغةِـ عوػٞلذ
بغؾالت زانت الى ؾخالحن ؾلمها ؾٟحر الىالًاث اإلاخدضة في مىؾ٨ى
()91

قخِىٛاعصث( )Shtinghardtالى الؿُض اهضعٍه ِٞكُيؿ٩ي()Andrei Vychensky

في حكغًٍ الشاوي ؾىت  9199ازبره ٞحها ًٖ مهاص٢ت اصاعاجه ٖلى ٢ىاةم الخجهحزاث
ً
الحغبُت والدؿلُذ ٧اٞت  ،وانضاعه امغا بخامحن اإلاىاص الخام ٢ضع الام٩ان وبأ٢ص ى
ً
ؾغٖت  ،وججىبا للهٗىباث اإلاالُت امغ الغةِـ الامغٍ٩ي باجساط جضابحر ٖاظلت ًمً٨
بمىظبها جىُٟظ الخىعٍضاث و٣ٞا لل٣اهىن ٢اهىن الاٖاعة والخأظحر ()Lend Lease
ال٣اض ي بخ٣ضًم الاؾلحت بالضًً او باإلًجاع وبمبل٢ ٜضعه (  ) 911,111,111صوالع ،
ٖلى أن جبضأ مىؾ٨ى بدؿضًض جل ٪الضًىن بٗض مط ي زمـ ؾىىاث ٖلى نهاًت
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الحغب ،واٖغب الغةِـ الامغٍ٩ي ًٖ امله في ان جبظ ٫الح٨ىمت الؿىُٞدُت ظهىصا
٦بحرة لبُ٘ للىالًاث اإلاخدضة البًات٘ واإلاىاص الخام التي في خىػتها  ،والتي ٢ض جدخاظها
ً
بالصه  ،مإ٦ضا بان صزل ناصعتها الى الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ؾُضون إلاهلحت
الح٨ىمت الؿىُٞدُت

(.)91

ًبضو أن الاصاعة الامغٍُ٨ت ٢ض اؾخٛلذ اويإ الاجداص الؿىُٞتي ٖكُت الاظخُاح
مؼٍضا مً الًٛىٍ ٖلحها  ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بٟىاةض
ألاإلااوي ألعايحها لٟغى
ٍ
الضًىن اإلاترجبت ٖلحها مً ظهت وجؼوٍض لىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت باإلاىاص التي جدخاظها
ً
مً الاجداص الؿىُٞتي مغٚما مً ظهت ازغي.
اقاع ؾخالحن في مظ٦غة بٗثها الى الغةِـ عوػٞلذ في  9حكغًٍ الشاوي  9199الى أن
الًٟل الا٦بر في هجاح م٣غعاث مإجمغ مىؾ٨ى ٌٗىص الى مؿاهمت الؿُض هاعٍمان
والؿُض بُٟغ بغو )Beaver Brok( ٥اللظًً بظال ٧ل ما في وؾٗهما بُٛت ئهجاػ اٖما٫
اإلاإجمغ وفي ا٢هغ مضة مم٨ىت  .وأٖغب ًٖ امخىاهه الٗمُ ٤إلٖالن الاصاعة الامغٍُ٨ت
ً
بان ٢غاعاث اإلاإجمغ ؾدىٟظ بك٩ل جام  ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بمىدهم ٢غيا صون ٞىاةض،
وهظا ٌٗض بدؿب ٢ىله  ":مؿاهضة بالٛت الجضًت لالجداص الؿىُٞاحي في الحغب
الًغوؽ يض ٖضوها اإلاكتر . " ٥وُٞما ًخٗل ٤بخهضًغ الاجداص الؿىُٞتي لبٌٗ
اإلاىاص الخام التي جدخاظها الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت  ،اٖلً ؾخالحن بان ان خ٨ىمت
بالصه مؿخٗضة للُ٣ام ب٩ل ما هى يغوعي لصحً البًات٘ والخاماث التي في خىػتها
الى الىالًاث اإلاخدضة ٦ .ما ع َخب ب٨ٟغة اظغاء اجها ٫شخص ي مباقغ م٘ الغةِـ
ً
الامغٍ٩ي عوػٞلذ اطا ا٢خًذ الٓغو٣ٞ ، ٝض ط٦غ بكان طل٢ ٪اةال ٞ " :اهني

اقاَغ٦م الغأي ب٩ل ؾغوع  ،وؾأبظ٢ ٫هاعي ظهضي لخد ٤ُ٣طل" ٪

(.)91

وُٞما ًخٗل ٤بخُبُ ٤م٣غعاث مإجمغ مىؾ٨ى أ٦ض عوػٞلذ في عؾالت الى ؾخالحن في 6
حكغًٍ الشاوي ؾىت ٖ ، 9199لى أن بالصه ؾترؾل ٖ -لى و ٤ٞالالةدت التي ويٗتها
لجىت الامضاصاث الُبُت زال ٫مإجمغ الضو ٫الشالر  -الى الاجداص الؿىُٞتي اإلاىاص
الُبُت الالػمت متى ما جم٨ىذ مً قغائها باؾخصىاء بٌٗ اإلاىاص التي بىؾ٘ بغٍُاهُا
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جأمُجها .مبرع طل ٪بـ  " :ان ْغو ٝالامضاص والاهخاط الامحرُ٦حن ال حؿمذ  ِ٢بٗ٣ض
ن٣ٟاث ٖاظلت لكغاء ٦مُاث ٦بحرة مً اإلاىاص اإلاُلىبت  ،وان  %21مً ٦مُت اإلاىاص
اإلاىظىصة في الالةدت ؾخهل٨م في ًٚىن زالزحن الى ؾخحن ًىما  ،اما ال٣ؿم الباقي مً
الخىعٍض ٞؿدؿخلمىهه زال ٫الاقهغ الشماهُت اإلا٣بلت ان الهلُب الاخمغ الامحر٧ي
مؿخٗض لخ٣ضًم خىالي زلض اإلاىاص اإلاكاع الحها في الالةدت الٗامت  ،أي ما ٌٗاص ٫زمؿت
مالًحن صوالع ٦هضًت مً الكٗب الامحر٧ي "  .وبما اهه ًترجب ٖلى الؿُض اوعصوٍل
(  )Ordoyleعةِـ وٞض الهلُب الاخمغ الامحر٧ي ان ً٣ضم ج٣غٍغا الى ال٨ىوٛغؽ خى٫
ؾبل نغ ٝهظه الخبرٖاث واإلاىاص بالخيؿُ ٤م٘ مىضوب الهلُب الاخمغ الؿىُٞاحي
الؿُض ٦ىلِؿيُ٨ى )Kolesnikov( ٝللخٗاون بحن مىٓمتي الهلُب الاخمغ في بلضًىا ( . )11

في الحاصي ٖكغ مً قهغ حكغًٍ الشاوي  ،9199ا٦ض ؾخالحن حؿلم الغؾالت اٖاله
ً
وأظاب ٖلحها مىضحا  ":لِـ هىا ٥زمت اٖتراياث لضي الح٨ىمت الؿىُٞدُت ٖلى
مؿألت وي٘ الهُ ٜالخىُٓمُت للخٗاون بحن مىٓمتي الهلُب الاخمغ الؿىُٞدُت
ً
والامغٍُ٨ت  .وهغي أن ًىٓم هظا الخٗاون َب٣ا للغؾاةل اإلاخباصلت التي اجٖ ٤ٟلى ههها
ً
مىضوبا الهلُب الاخمغ في بلضًىا في اواةل قهغ حكغًٍ الشاوي في مضًىت ٦ىٍبِكُ٠
( " )Kiubshiev

( .)19

وفي الى٢ذ الظي ٧اهذ ُٞه اإلاباخشاث مؿخمغة بحن مىؾ٨ى و واقىًُ  ،خ٣٣ذ
ال٣ىاث الاإلااهُت اهخهاعاث ٦بحرة ٖلى الؿاخت الؿىُٞدُت  ،ال ؾُما بٗض ٞغيها
ً
ً
خهاعا ٦بحرا ٖلى الٗانمت مىؾ٨ى صام ٖضة اقهغ  ،واٖالن هخلغ في زُاباجه  :بان
٢ىاجه ؾخضزلها في ال٣غٍب الٗاظل (  ، )12بٗض اهضخاع اإلائاث مً الًباٍ واؾدؿالم
ا٦ثر مً اعبٗت ملُىن ظىضي ؾىُٞتي لل٣ىاث الاإلااهُت بحجت "٦غههم لصخو
ؾخالحن" ( . ) 19
وإلاٗالجت اإلاى ٠٢اإلاخأػم ٖلى الؿاخت الٗؿ٨غٍت في الجبهت الؿىُٞدُت ٖ -لى و ٤ٞما
ج٣ضم  -مً ظهت  ،وهدُجت لهجىم الُابان ٖلى ال٣اٖضة البدغٍت الامغٍُ٨ت بحر– ٫
هاعبىع(  )19( ) Pearl Harbourفي اإلادُِ الهاصب بخاعٍش ٧ 1اهىن الاو 9199 ٫واٖالن
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اإلااهُا واًُالُا الحغب ٖلى الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت  ،واقترا ٥الازحرة  -بك٩ل
ٗٞلي  -في الحغب الٗاإلاُت الشاهُت مً ظهت ازغي  ،اٖخ٣ض ختى عوػٞلذ ان مً
الاهمُت بم٩ان اجساط جضابحر ٖاظلت لخٗؼٍؼ الٗمل اإلاكتر ٥لضخغ اإلااهُا الهخلغٍت بك٩ل
نهاتي .وا٢ترح ٖلى ؾخالحن اجساط زالر زُىاث هي :
 -9صٖىة عةِـ الح٨ىمت الىَىُت في الهحن حكاو٧ ٜاي قُ)Chaing Kai Shek( ٪
الى ٖ٣ض مإجمغ في مىٖض ال ًخجاوػ ٧ 91اهىن الاو 9199 ٫بمضًىت حكىهدؿحن
( )Chuntsenالهِىُت  ،بدًىع ممشلي ٧ل مً  ":الهحن ،الاجداص الؿىُٞاحي ،
بغٍُاهُا  ،الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت  ،هىلىضا "  ، .الَالٕ جل ٪الضو – ٫بؿغٍت جامت
ً
ً
– ًٖ الاويإ وَُٗحهم جهىعا اولُا خى ٫الًُ٣ت الٗامت .
 -2صٖىة البرًُاهُحن الى ٖ٣ض مإجمغ خغبي بدغي في ؾىٛاٞىعة  ،لخ٣ضًم ج٣غٍغه
خى ٫الٗملُاث الحغبُت في اإلاىُ٣ت الجىىبُت في مىٖض ال ًخجاوػ ًىم الؿبذ اإلاىا٤ٞ
٧ 21اهىن الاو.9199 ٫
 -9اظخمإ ؾخالحن م٘ ؾٟغاء ٧ل مً  " :الىالًاث اإلاخدضة الامحرُ٦ت  ،بغٍُاهُا ،
الهحن " في مىؾ٨ى ،لخ٣ضًم م٣ترخاث ٖاظلت خى ٫اإلاؿالت بغمتها ًىم الؿبذ في 21
(.)11

٧اهىن الاو٫

ً
وفي الجهاًت اوضح عوػٞلذ لؿخالحن  -في جل ٪الغؾالت٢ -اةال  " :أٖبر مغة ازغي ًٖ
ً
الحماؽ الح٣ُ٣ي الٗام في الىالًاث اإلاخدضة بهضص هجاخاث ظُىق٨م صٞاٖا ًٖ
وَى٨م الُٗٓم ( .)16واعظى ان جشمغ جل ٪اإلاإجمغاث الخمهُضًت التي خضصتها في أ٢غب مً
ً
اؾبىٕ ًٖ ا٢امت جىُٓم ا٦ثر صواما مً اظل جيؿُ ٤ظهىصها " (. )11
وفي مجمل عصه ٖلى اإلا٣ترخاث عوػٞلذ  ،ابل ٜؾخالحن هٓحرة الامغٍ٩ي في عؾالت
بٗثها في ٧ 91اهىن الاو 9199 ٫بما مًمىهه  " :بما ان م٣ترخاج٨م ال حكحر الى اهضاٝ
اإلاإجمغًٍ في مىؾ٨ى و حكىهدؿحن مً ظهت  ،واهُال٢ا مً اهه لم ًب ٤ؾىي ًىم واخض
ٖلى مىٖض اٞخخاخها مً ظهت ازغي  ،هغي مً اإلاهم جأظُلهما الى خحن مً الؼمً ،ال
ؾُما وان ختى الؿُض وػٍغ الخاعظُت البرًُاوي اًضن  -الظي ونل جىا الى مىؾ٨ى -
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ً
لم ً ً٨مُلٗا هى الازغ ٖلى هظا اإلاىيىٕ  ،ولظلً ٪ا خبظا لى جلُ٣ذ مى٨م
الخٟؿحراث الالػمت لًمان الىخاةج اإلاغظىة مً مؿاهمت ممشلي الاجداص الؿىُٞتي في
هظا اإلاإجمغاث  .واؾمدىا لي ان اق٨غ ل٨م مكاٖغ٦م اػاء هجاخاث الجِل
( .)11

الؿىُٞتي .و أجمنى ل٨م الىجاح في نغاٖ٨م يض الٗضوان في اإلادُِ الهاصيء "
ً
ًبضو ان ؾخالحن ٢ض جغصص ٦شحرا في ئٖالن مىا٣ٞت بالصه ٖلى اإلاإجمغاث التي ا٢ترخها
الغةِـ الامغٍ٩ي عوػٞلذ لٗضة اٖخباعاث  ،اولها  :الحهاع الاإلااوي اإلاٟغوى ٖلى
الٗانمت مىؾ٨ى مىظ اقهغ  ،زاهحها  :اوكٛاله باظخمإ مهم م٘ وػٍغ الخاعظُت
البرًُاوي اًضن خى ٫وي٘ الخُىٍ الٗامت للخٗاون بحن البلضًً يض اإلااهُا ،
والاٖخباع الشالض  -بدؿب وظهت هٓغها -والاهم  :هى زى ٝؾخالحن مً ان ج٨ىن جل٪
اإلاإجمغاث مىظه يض الُابان  ،التي ٧اهذ جغبُها م٘ الاجداص الؿىُٞتي مٗاهضة
الحُاص ٦ -ما ؾب ٤وان اقغها – لظا ان مؿاهمت مىؾ٨ى الٟٗلُت في جل ٪اإلاإجمغاث
ؾى ٌٌُٛ ٝالح٨ىمت الُاباهُت  ،وحٗخبرها زغ٢ا لالجٟا ١بحن البلضًً  ،وهى ما ٢ض
ًدؿبب في ٞخذ ظبهت ٖؿ٨غٍت ظضًضة يض بالصه هى في ٚنى ٖجها .
ل٣ض ٧ان ال٣اصة الؿىُٞذ الؾُما ؾخالحن ومىلىجى ٝمخسىٞحن مً جسبِ ٢غاعاث
الح٨ىمت الُاباهُت الامغ الظي ٢ض ًإصي في أي و٢ذ مً الاو٢اث الى اٖالن الحغب يض
الاجداص الؿىُٞتي  ،لظا ٢غعوا اجساط ٖضة زُىاث لخجىب ه٨ظا زُىة مً ٢بلها  ،ومجها:

-9اؾخمغاع الحىاع م٘ الُابان .
 -2الحٟاّ ٖلى ٢ىاث ؾىُٞدُت ٗٞالت في الكغ ١الا٢ص ى .
 -9صٖم خ٨ىمت الهحن الىَىُت في اؾخمغاع هًالهم يض ال٣ىاث الُاباهُت اإلادخلت
ألعايحهم.

ً
-9الخاُ٦ض ٖلى الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت بًغوعة الًٖ ِٛؿ٨غٍاٖلى الُابان
ً
إلاىٗها مً قً خغبا ٖلى الاجداص الؿىُٞتي .
 -1مٗاملت اإلاضن الؿىُٞدُت الحضوصًت م٘ الُابان ٖلى انها في خالت خغب .
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وزحر صلُل ٖلى صحت اؾخيخاظىا اإلاخٗل ٤بسى ٝالاجداص الؿىُٞتي مً عصة ٗٞل
الُابان  ،وهى ما ا٦ضه الباخض ًىو ٜحكاو )Yongchang(ٜوظىن هىلُضي( John
 )Hollidayفي ٦خابهما  :ماو حس ي جىوٖ ، ٜىضما جُغ٢ا الى مؿألت مىاقضة ؾخالحن ا٦ثر
مً مغة ػُٖم الحؼب الكُىعي الهُني ماو – في الى٢ذ الظي ٧ان ُٞه الاإلاان ٖلى
ابىاب مىؾ٨ى في اوازغ ٖام  - 9199الى يغوعة اب٣اء الُاباهُحن ميكٛلحن في اويإ
اإلاىُ٣ت مً زال ٫ج٣ضًم ٢ىاجه اإلاؿاٖضة الُٟ٨لت لخد ٤ُ٣هظا الهض ، ٝل ً٨ماو ٧ان
ال ًغٚب بمكاع٦ت ٢ىاجه في مٛامغة ظضًضة  ،وبغع مىٟ٢ه بال٣ى " :٫ان ال٣ىاث
الخابٗت لىا يُٟٗت وال ًم ً٨الاٖخماص ٖلحها  ،وان مىاعصها البكغٍت واإلاالُت جىا٢و ،
ً
ولً ه٨ىن ٢اصعًٍ ٖلى الضٞإ ًٖ ٢ىاٖضها الحغبُت إلاضة َىٍلت ان جدغ٧ا ٦هظا لً
ً٨ىن ظُضا ل٩لُىا "  ،وَلب م ـ ــً مىؾ٨ى ان ال حٗل ٤آلاما ٫ال٨بحرة  ،اطا هاظمذ
الُابان الاجداص الؿىُٞتي الن ام٩اهُاتهم اإلاخٗل٣ت بخيؿُ ٤الٗلمُاث الٗؿ٨غٍت مٗهم
ل ـ ـ ـ ــً ج٨ىن ٦بحرة

( . )61

في جل ٪الازىاء ظغث في مىؾ٨ى للٟترة ما بحن ( ٧ 21-96اهىن الاو، ) 9199 ٫
مباخشاث زىاةُت بحن ٧ل مً

ؾخالحن ووػٍغ الخاعظُت الاه٩لحزي اهُىوي اًضن

(  )69()Anthony Edenإلاىا٢كت مؿالت ٖ٣ض مٗاهضة جدال ٠بحن البلضًً في الحغب
يض اإلااهُا  ،وَكحر الباخض ؾُمىن اصمؼ ( )Simon Adamsفي ٦خابه  :الحغب الٗاإلاُت
ً
الشاهُت " :الى أن الاجداص الؿىُٞتي صزل خغبا مىٓمت الى ظاهب بغٍُاهُا "(. )62
والؿإا ٫اإلاُغوح ٖلى و ٤ٞما ج٣ضم هل اإلاؿاٖضاث الامغٍُ٨ت – البرًُاهُت الى
الاجداص الؿىُٞتي ا٢خهغث ٖلى الضٖم الؿُاس ي واللىظؿتي  ِ٣ٞام قملذ الضٖم
ً
الٗؿ٨غي اًًا ؟ ٖلى الغٚم مً جأُ٦ض الباخض ٞغح في ٦خابه اإلاٗىىن  " :ؾخالحن "،
عى ان مهاو٘ الاوعا )Urals(٫بضأث للٟترة ما بحن (  ) 9192-9199بخجهحز الجِل
الؿىُٞتي ب٩ل ما ًدخاظه مً َاةغاث واؾلحت ومٗضاث ٖؿ٨غٍت ٦ ،ما ظىض ؾخالحن

ً
ً
ظِكا ٦بحرا مً الكٗب الؿىُٞتي ال٣اصعًٍ ٖلى خمل الؿالح مً الغظا ٫واليؿاء (  .)69ئال
ً
أن الؿىُٞذ اخخاظىا  -في او٢اث مُٗىت  -مؼٍضا مً اإلاٗضاث الٗؿ٨غٍت الالػمت إلا٣اومت
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الاخخال ٫الاإلااوي ألعايحهم ٞ ،سال( ٫قهغي ٧اهىن الشاوي  -قباٍ  ) 9192اعؾل
الحلٟاء الى الاجداص الؿىُٞتي ما مجمىٖه  )991( :صبابت زُٟٟت و ( ) 911صباباث
مخىؾُت و (َ )299اةغة ٢اطٞت و(َ ) 29اةغة هىٕ "ب "21-و (َ )299اةغة هىٕ "أ."21-

ً
وا٦ض عوػٞلذ لىٓحرة الؿىُٞتي ٢اةال ٖ " :لى عٚم مً الهٗاب التي وٗاوي مجها الان في

الكغ ١الا٢ص ى  ،الا اهىا هضع ٥مضي اهمُت جىعٍض اؾلحخىا ل٨م في ا٢هغ مضة مم٨ىت،
اإلاٗلىماث اإلاخىٞغة هىا حكحر الى اه٨م جُاعصون ٞلى ٫الىاػٍحن مُاعصة هاجحت ، .واهني
آمل بخٗؼػ ظبهخىا في هظه اإلاىُ٣ت في ال٣غٍب الٗاظل لىخمُٞ ً٨ما بٗض مً الخهضي
للُاباهُحن "

( .) 69

وفي الؿُا ١هٟؿه  ،أ٦ض ؾخالحن في عؾالت بٗثها الى الغةِـ الامغٍ٩ي عوػٞلذ ٖلى
اهمُت اًٟاء الاصاعة الامغٍُ٨ت بىٖىصها اإلاخٗل٣ت بتزوٍض الجِل الاخمغ ب٩ل ما
ًدخاظه مً اؾلحت ومٗضاث  ،وزانت ُٞما ًخٗل ٤بُلبُت الضباباث والُاةغاث ،
لُخم ً٨الكٗب والجِل الؿىُٞتي مً اؾدىٟاع ٧ل َا٢اجه أللحا ١الهؼٍمت باألإلاان
وَغصهم مً البالص بك٩ل ٧امل(. )61
ووؿدك ٠مما ج٣ضم ٖ ،لى الغٚم مً ان الؿىُٞذ ٧اهىا  -آهظاً - ٥مخل٨ىن
ام٩اهُاث بكغٍت هاةلت مً ظهت  ،ونىاٖت ٖؿ٨غٍت ٦بحرة ٌؿخُُٗىن مً زاللها ؾض
اخخُاظاث ظِكهم بما ًدخاظه مً اؾلحت ومٗضاث ٖؿ٨غٍت الػمت إلصامت الحغب مً
ظهت ازغي .الا انهم ٧اهىا بداظت الى صٖم الحلٟاء الٗؿ٨غي والؿُاس ي و الا٢خهاصي
إلاىاظهت الٛؼو الاإلااوي لبالصهم .
ولخىخُض ظهىصهم اإلاكتر٦ت إلاىاظهت الخُغ الاإلااوي في اوعبا مً ظهت  ،وج٣ضًم
الضٖم الٗؿ٨غي الى الاجداص الؿىُٞتي في الحغب الىَىُت الٗٓمى مً ظهت ازغي ،
ٖ٣ضث الاصاعة الامغٍُ٨ت في ٧ 99اهىن الشاوي  9192مإجمغ " اع٧اصًا " ( )Arcadiaفي
الُىهان بحن ؾاؾتها والؿاؾت البرًُاهُحن  ،وبٗض مىا٢كاث انضعوا ٢غاعاث ٖضة
٧ان اهمها  :اوكاء مجلـ مكتر ٥لغؤؾاء الاع٧ان ًىاٍ به جيؿُ ٤الجهىص الحغبُت
الامغٍُ٨ت – البرًُاهُت إلاداعبت اإلااهُا(. )66
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ً
اؾخٛل ؾخالحن جل ٪الخُىعاث  ،للً ِٛا٦ثر ٖلى الحلٟاء لخ٣ضًم مؼٍضا مً
الضٖم الٗؿ٨غي لبالصه ٟٞ ،ي بضاًت ٖام َ 9192لب اؾلحت بمبلً ٜؼٍض ًٖ اإلالُاع
صوالع  ،والظي ٧ان ٢ض ويٗخه الاصاعة الامغٍُ٨ت جدذ جهغ ٝالح٨ىمت الؿىُٞدُت
ً
و٣ٞا لل٣اهىن ال٣اض ي بخ٣ضًم ألاؾلحت صًىا او باآلًجاع ،وا٢تراح عوػٞلذ وي٘ ملُاع
ً
صوالع آزغ جدذ جهغ ٝمىؾ٨ى و٣ٞا ال٣اهىن طاجه  ،وأعص ٝعوػٞلذ في عؾالت الى
ً
هٓحرة الؿىُٞتي ؾخالحن في  99قباٍ ٢ 9192اةال " :واطا ما ْهغث ا٢تراخاث ازغي
لضً٨م بهضص قغوٍ اإلالُاع الشاوي الظي ؾىٞه ًسهو ل٨م ٨ٞىهىا ٖلى ز٣ت بأهىا
ؾى ٝهىٓغ الى هظه الا٢تراخاث بىٓغة مخأهُت ووصًت  .ولٗله مً الاًٞل ان وُٗض
الىٓغ الخ٣ا باالجٟا٢اث اإلاالُت التي وٗ٣ضها الان م٘ ألزظ بىٓغ الاٖخباع الٓغوٝ
(.) 61

اإلاؿخجضة بالحؿبان "

أٖغب ؾخالحن في  91قباٍ  ًٖ9192ق٨غه وامخىاهه الٗمُ ٤ل٣غاع الاصاعة
ألامغٍُ٨ت ال٣اض ي بمىذ ملُاع صوالع ازغٖ -لى و٢ ٤ٞاهىن الاٖاعة والخأظحر  -لخهضًغ
الاؾلحت الى الاجداص الؿىُٞتي وبكغوٍ اإلالُاع الاو ٫هٟؿها  ،الن ال جىظض عٚبت مً
٢بل مىؾ٨ى في حُٛحر أي قغوٍ مالُت مخٗل٣ت بخل ٪اله٣ٟاث  ،وطل ٪الؾخٛال٫
ً
ا٢ص ى اإلاىاعص في الحغب يض " ٖضوها اإلاكتر . ٥وايا٢ ٝاةال  " :اهني مخ ٤ٟمٗ٨م
جماما وامل ٦ظل ٪باهىا ؾىجض مٗا  -في و٢ذ الخ - ٤اللحٓت اإلاىاؾبت التي ًبضو
ل٩لُىا ٞحها اهه مً الاًٞل اٖاصة الىٓغ في الاجٟاُ٢اث اإلاالُت التي وٗ٣ضها الان  .وطل٪
بهض ٝازظ الٓغو ٝالتي ط٦غهاها اهٟا بالحؿبان"

(.)61

وفي الى٢ذ هٟؿه لم ًس ٠ؾخالحن الهٗىباث التي ٧اهذ جىاظه خ٨ىمخه في اؾخالم
ال٣غى الظي ٢ضمخه واقىًُ  ،ال ؾُما في مجا ٫ه٣ل اإلاىاص والاؾلحت التي جم
قغاؤها مً الىالًاث اإلاخدضة الى اإلاغافئ الؿىُٞدُت .وا٢ترح أن ٌؿخسضم هٟـ الىٓام
الظي ًخم مً زالله ه٣ل الاؾلحت واإلاٗضاث الٗؿ٨غٍت مً بغٍُاهُا الى مُىاء
اعزاوٛلؿ )Arkhangelsk(٪الؿىُٞتي  ،اط ٧اهذ الؿلُاث الٗؿ٨غٍت البرًُاهُت هي
مً جسخاع وجىٓم وحصحً وجًمً ؾالمت ونى ٫الاؾلحت واإلاٗضاث ختى اإلاغٞأ اإلاغؾل
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الُه  ،وهى أمغ ٖلى خض ون ٠ؾخالحن  " :لم وؿخُ٘ ختى الان مً جد٣ُ٣ه في اؾخالم
الىاعصاث مً الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت  ..ؾخ٨ىن الح٨ىمت الؿىُٞدُت ممخىت ظضا
لى اجبٗذ واقىًُ الىٓام اإلاظ٦ىع هٟؿه في جهضًغ الاؾلحت وخغاؾت الؿ ًٟختى
جهل مغافئ الاجداص الؿىُٞتي

(.) 61

ً
ً
ً
مما ج٣ضم ًخطح ان الؿىُٞذ ٧اهىا ًخل٣ىن صٖما ٖؿ٨غٍا مىٓما مً الحلٟاء ،

الؾُما مً ظاهب الح٨ىمت البرًُاهُت التي ٧اهذ ٖلى ما ًبضو ا٦ثر ظضًت مً الىالًاث
اإلاخدضة الامغٍُ٨ت في جىنُل الاؾلحت واإلاٗضاث الالػمت للجِل الؿىُٞتي الظي
ًدانغه الاإلاان  .و٢ض ً٨ىن اخض اؾباب هظه الجضًت هى زى ٝناوعي ال٣غاع
ً
ً
الؿُاس ي في لىضن مً ان ًإصي جد ٤ُ٣الاإلاان ههغا خاؾما ٖلى الاجداص الؿىُٞتي
الى ٞخذ الُغٍ ٤امام هخلغ لٛؼو بالصهم .
اؾخٛل الغةِـ الامغٍ٩ي عوػٞلذ الظ٦غة الغابٗت والٗكغًٍ لخأؾِـ الجِل الاخمغ
الؿىُٞتي في  29قباٍ  9192وبٗض ببرُ٢ت تهىئت الى هٓحرة الؿىُٞتي ؾخالحن  ،ا٦ض
ً
ٞحها ٢اةال  " :في الى٢ذ الظي ه٨ٟغ في صعاؾت ا٢تراخ٨م خى ٫مىيىٕ جىعٍض الاؾلحت
الى الاجداص الؿىُٞتي  ،الا ان ا٦ثر اإلاؿاةل الاهمُت في الى٢ذ الغاهً هي جؼوٍض٦م
باإلاىاص واإلاإن "

( . ) 11

ولخد ٤ُ٣هظا الهضَ ٝلب الغةِـ الامغٍ٩ي مً ؾخالحن يغوعة ئالؾغإ في اعؾا٫
وٞض م٨ىن مً مىلىجى ٝوظجرا ٫مٟىى مٗه الى واقىًُ ل٨ؿب الى٢ذ والدكاوع
في ج٣ضًم مؿاٖضة ظىهغٍت الى الاجداص الؿىُٞتي  ،وٖغى ان ًً٘ جدذ جهغ ٝهظا
ً
ً
الىٞض َاةغة ه٣ل لخمُ٨جهما مً اهجاػ عخلتهما طهابا واًابا في ًٚىن اؾبىٖحن ،
ً
ً
واؾهب عوػٞلذ ٢اةال  ":اٖغى هظا الاظغاء لِـ للم٣خًُاث الؿغٍت الهامت ظضا
باليؿبت الُىا ٞدؿب بل وألهىا بداظت الى مكىعج٨م ٢بل اجساط اي اظغاءاث نهاةُت
بهضص الاججاه الاؾتراجُجي ليكاَىا الحغبي اإلاكتر .... ٥وللٗلم اعؾلذ الؿُض
ً
هىبُ٨جز الـ ـ ـ ـى لىضن مدمال اًاه الا٢تراح طاجه  ،ان ٟ٦اح ٢ىاج٨م اإلاؿلحت الغات٘ ًبٗض
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البهجت  ٞـ ـ ـ ـ ي هٟىؽ الكٗب الامحر٧ي  ،وهدً هغٍض ان ه٣ضم الُ٨م اإلاؿاٖضاث لسح٤
( .) 19

الجِل الهخلغي بُغٍ٣ت اًٞل م ـً الُغٍ٣ت التي جبٗىاها ؾاب٣ا "
ً
وهٓغا لٟكل الغةِـ الامغٍ٩ي عوػٞلذ في جأمحن ل٣اء م٘ الُ٣اصة الؿىُٞدُت في
واقىًُ للخيؿُ ٤ؾىٍت في وي٘ زُِ ٖؿ٨غٍت ملمىؾت لخد ٤ُ٣الىهغ الجهاتي
ً
ً
ٖلى ال٣ىاث الاإلااهُت ٣ٖ .ضث الاصاعة الامغٍُ٨ت اجٟا٢ا زىاةُا م٘ خلُٟتها الضاةمت
بغٍُاهُا في  21قباٍ  9192لخ٣ضًم اإلاؿاٖضاث اإلاخباصلت بحن البلضًً لهض الاَمإ
الاإلااهُت في اوعبا والٗالم  ،وجىخُض ظهىصهم اإلاكتر٦ت لضٖم الاجداص الؿىُٞتي في
الاَاع هٟؿه

(.)12

واٖغب عوػٞلذ في عؾالت ؾلمذ الى ؾخالحن في 92هِؿان  ، 9192باهه ٧ان ًغٚب
ً
في ل٣اةه بك٩ل مباقغ ،الن طل - ٪بدؿب وظهت هٓغه  -مً قأهه ان ًلٗب صوعا
ً
هاما للٛاًت في اصاعة الحغب يض الاإلاان  ،ئال أن بٗض اإلاؿاٞت وْغو ٝالحغب خالذ
ً
صون جد ٤ُ٣طل ٪الل٣اء في الى٢ذ الحالي  ،وط٦غ ٢اةال  " :أعي مً الاهمُت بم٩ان مً
ظهت الىٓغ الحغبُت  ،ان ه٨ش ٠اجهاالجىا الى ا٢ص ى صعظت مم٨ىت لخباص ٫آلاعاء بكان
اؾخسضام ٢ىاجىا اإلاؿلحت بهىعة هخم ً٨بىاؾُتها مً جس ٠ُٟخضة الىي٘ اإلاخأػم
(.)19

ٖلى ظبهخ٨م الٛغٍبت واهني اُٖي هظه الٛاًت اهمُت ممحزة "
مً ظاهبه ع َخب ؾخالحن في بغُ٢ت بٗثها الى عوػٞلذ في  21هِؿان  9192ب٨ٟغة الازحر
في ٖ٣ض ل٣اء شخص ي مٗه في ال٣غٍب الٗاظل  ،ألهه ٧ان ًىٓغ الى هظا الامغ بدؿب
٢ىله  " :بأهمُت ٞاة٣ت  ،بؿبب اإلاؿاةل ال٨بحرة امام بلضًىا واإلاخٗل٣ت بخد ٤ُ٣الىهغ
ٖلى الهخلغٍت "  .ولخامحن اصوى ٚاًاث الاجها ٫بحن البلضًً وا٣ٞذ الح٨ىمت
الؿىُٞدُت ٖلى يغوعة جامحن ل٣اء ًجم٘ ممشلهم مىلىجى ٝم٘ ممشلحن ًٖ الىالًاث
اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا في مىٖض ال ًخجاوػ الٗاقغ ختى الخامـ ٖكغ مً اًاع
9192لخباص ٫آلاعاء خى ٫مؿالت جىُٓم ظبهت زاهُت يض الاإلاان في اوعوبا

( . )19

وفي  9اًاع 9192ابل ٜعوػٞلذ هٓحره الؿىُٞتي باهه ؾىً ٝىٞغ ٧ل مؿخلؼماث
الل٣اء م٘ مىلىجى ٝفي واقىًُ ،مً وؾُلت الى٣ل والا٢امت في البِذ الابٌُ او في
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مجز ٫زام زاعط اؾىاعه  ،مً ظاهب ازغ ا٦ض في البرُ٢ت هٟؿها مً ان اصاعجه ٧اهذ
حٗاوي مً مخاٖب ظضًت ٖلى زِ الؿحر الكمالي ل٣ىاٞل ال٨ىهٟىي( )Konfoiاإلاٗضة
لى٣ل اإلاٗضاث الٗؿ٨غٍت الى الاجداص الؿىُٞتي،وم٘ طل ٪وٖض ؾخالحن بانهم ؾِبظلىن
٢هاعي ظهضهم ألعؾا ٫ا٦بر ٖضص مً الؿ ًٟاإلادملت باإلاٗضاث والاؾلحت الٗؿ٨غٍت

( .)11

وُٞما ًسو اإلاخاٖب اإلاخٗل٣ت بدغاؾت الؿ ًٟواًهالها الى اإلاغافئ الؿىُٞدُت،
َلب ؾخالحن في 9خؼٍغان  9192مً الغةِـ الامغٍ٩ي عوػٞلذ وعةِـ الىػعاء
البرًُاوي حكغقل مؿاٖضة بالصه في ججاوػ هظه اإلاخاٖب بأ٢ص ى ؾغٖت مم٨ىت  .اما
ًٖ ًُ٢ت ػٍاعة مىلىجى ٝالى واقىًُ َلب ؾخالحن جأظُلها لححن َ
جدؿً الٓغوٝ
الجىٍت  ،ألهه ٢ض جبحن ان بام٩ان الُاةغاث الؿىُٞدُت الُ٣ام بهظه الغخلت الى اه٩لترا
ومً زم الى الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ٦ .ما َالب الجاهب الؿىُٞتي ان ج٨ىن جل٪
الؼٍاعة ؾغٍت صون الاٖالن ٖجها في الصحاٞت لححن ٖىصة مىلىجى ٝالى مىؾ٨ى  ،ما
باليؿبت إلا٩ان ا٢امت مىلىجى ٝفي واقىًُ اٖغب ًٖ امخىان خ٨ىمخه ٖلى الا٢تراح
اإلا٣ضم مً ظاهب الاصاعة الامغٍُ٨ت (. )16

ً
ٖىض ونى ٫مىلىجى ٝالى الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت في اإلاىٖض اإلادضص مؿب٣ا بحن

البلضًً  ،نضع في  92خؼٍغان  9192بُان ؾىُٞتي – امغٍ٩ي مكتر ، ٥أ٦ض ٖلى
اهمُت اوكاء ظبهت زاهُت يض الاإلاان في اوعوبا  .مً زال ٫ػٍاصة ناصعث الىالًاث
اإلاخدضة ألامحر٦ت مً الُاةغاث والضباباث واهىإ ازغي مً اإلاٗضاث الحغبُت الى
الاجداص الؿىُٞتي والاؾغإ ٞحها  .والخٗاون بحن البلضًً في مجا ٫الامً والؿالم
(. )11

للكٗىب اإلادبت للحغٍت بٗض الحغب
ً
وَٗخبر هظا الل٣اء ٚاًت في الاهمُت للبلضًً  ،ألهه  -وبدؿب وظهت هٓغي  -وي٘
الى٣اٍ ٖلى الحغوُٞ ٝما ًخٗل ٤بضوع ٧ل صولت في الجبهت الٗؿ٨غٍت اإلاىظه يض
اإلااهُا ٖكُت الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،زانت وأن واقىًُ أعاصث مً الاجداص
الؿىُٞتي ُ٢اصة الٗلمُاث الٗؿ٨غٍت يض اإلااهُا في أوعبا ختى جخٟغ ٙهي بك٩ل جام
إلاىاظهت ال٣ىاث الُاباهُت في الكغ ١الا٢ص ى .
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بحن الىي٘ الىاش ئ في الجؼء الكمالي مً اإلادُِ الهاصب في مىُ٣ت
الاؾ٩ا( )Alaskaبجالء  ،أن الح٨ىمت الُاباهُت ٧اهذ حؿخٗض للُ٣ام بٗملُاث هجىمُت
ٖلى الؿىاخل الؿىُٞدُت  ،اٖلىذ الاصاعة الامغٍُ٨ت بما ههه  :اطا ما هٟظث خ٨ىمت
َىُ٦ى مشل هظه الهجماث هدً مؿخٗضون لخ٣ضًم صٖم ظىي وبدغي لل٣ىاث
الؿىُٞدُت قغٍُت ان جإمً مىؾ٨ى مهابِ اهؼا ٫مىاؾبت لها ٖلى اعاض ي ؾِبحرًا".
في  91خؼٍغان  9192ابل ٜالؿٟحر الؿىُٞتي في واقىًُ الاصاعة الامغٍُ٨ت ًٖ مىا٣ٞت
بالصه ٖلى ه٣ل الُاةغاث الامغٍُ٨ت ٖبر الاؾ٩ا وقمالي ؾِبحرًا الى الجبهت الٛغبُت
إلاىاظهت طل ٪الخُغ اإلاؿخجض في اإلادُِ الهاصب

(. )11

خاولذ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ج٨شُ ٠مؿاٖضاتها الٗؿ٨غٍت الى الاجداص
الؿىُٞتي  ،بٗضما بضأ الاإلاان بكً هجىم ٖؿ٨غي مىؾ٘ ٖلى ٖلى مضًىت ؾخالىُٛغاص
( ٞ –) Stalingradىلٛىٚغاص( )Volgogradخالُا – في  2اب ، 9192وبالغٚم مً
ً
ً
جم٨جهم مً الؿُُغة ٖلى اإلاضًىت بك٩ل ٧امل  ،ئال أنهم ٞكلىا ٞكال طعَٗا في ازترا١
ازغ الخُىٍ الضٞاُٖت للجِل الؿىُٞتي ٖىض الًٟت الٛغبُت مً نهغ
الٟىلٛا( ، )11( )Volgaاط ػوصث واقىًُ في اوازغ ٖام  9192الاجداص الؿىُٞتي
ً
بدىالي ملُىها ًَ مً ال٣مذ  ،و (  ًَ ) 91,111قهغٍا مً اللحىم  ،و( ) 91,111
ًَ قهغٍا مً اللحىم اإلاٗلبت  ،و(  ًَ ) 92,111قهغٍا مً لحم الخجزًغ  ،و()1111
ًَ مً الهابىن  ،و ( ًَ ) 91,111قهغٍا مً الؼٍذ الىباحي

( ) 11

٦ .ما وا٤ٞ

عوػٞلذ في عؾالت بٗثها الى ؾخالحن في  29حكغًٍ الاوٖ9192 ٫لى ججهحز الجِل
الؿىُٞتي ب٩ل ما ًدخاظىهه مً مىاص اولُت ومٗضاث ٖؿ٨غٍت

( )19

 ،و ٢ضع صٖىاث

مىؾ٨ى في يغوعة اًٟاء الحلٟاء بالتزاماتهم ججاه الاجداص الؿىُٞتي بأؾغٕ و٢ذ
مم ً٨لخٗؼٍؼ الجبهت الاوعبُت ( . )12
وٍخطح لىا  ،ان الضٖم الامغٍ٩ي إلاىؾ٨ى لم ً٣خهغ ٖلى الجاهب الٗؿ٨غي
ٞدؿب بل قمل ٧ل ما جدخاظه الح٨ىمت الؿىُٞدُت مً مىاص ومٗضاث ولىاػم
إلصامت ظبهتها الٗؿ٨غٍت واإلاٗىىٍت يض الاإلاان .
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وإلاٗغٞت مخُلباث الؿىُٞذ الٗؿ٨غٍت ًٖ ٢غب ٢ام مجمىٖت مً الًباٍ في
الجِل الامغٍ٩ي بؼٍاعاث مُضاهُت الى الجبهت الؿىُٞدُت  ،ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ػٍاعة
مبٗىر الغةِـ الامغٍ٩ي الٗمُض هحرلي ( )Herleyالى الاجداص الؿىُٞتي وٖ٣ض زاللها
ل٣اءاث ٖضة م٘ ؾخالحن للخباخض خى ٫اإلاؿاةل الاؾتراجُجُت في الحغب  ،و َلب مً
ال٣اصة الؿىُٞذ ػٍاعة ظبهاث ال٣خا ٫في ال٣ٟ٣اؽ  ،وٍبضو اهه ٧ان معجب
باؾتراجُجُت التي ًدبٗها الحٟاء آهظا٥

( .)19

اجب٘ الحلٟاء ( الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا ) باالجٟا ١م٘ الاجداص
الؿىُٞتي اؾتراجُجُت جإ٦ض ٖلى ان انهُاع الُابان وٚحرها مً صو ٫اإلادىع جبضأ بهؼٍمت
اإلااهُا  ،اط جضاعؾذ هُأة الاع٧ان الامغٍُ٨ت والبرًُاهُت  -آهظا - ٥الٗملُاث الالخ٣ت
في خا ٫اؾدُالء الحلٟاء ٖلى مجمل الؿاخل الجىىبي للبدغ الابٌُ اإلاخىؾِ  ،الظي
ًمخض مً مًُ ٤ظبل َاع ١وختى ؾىعٍا  .و٢بل اجساط اي اظغاءاث ٢اصمت ٞان
عوػٞلذ و حكغقل ٧اها ًأمالن باؾدكاعة الُ٣اصة الؿىُٞدُت ألن مً اإلادخمل ان
جإزغ ٖلى خملت الاجداص الؿىُٞتي في الكخاء

( .)19

اؾٟغ الخيؿُ ٤بحن الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا ًٖ بضء الٗملُاث
الٗؿ٨غٍت للحلٟاء يض صو ٫اإلادىع ٗٞ ،لى الجبهت الؿىُٞدُت قً الجِل الاخمغ
ً
ً
هجىما ٦بحرا ٖلى مىُ٣ت ؾخالُىٛغاص ٖلى مداوع الجىىبُت والكمالُت الٛغبُت بهضٝ
()11

الاؾدُالء ٖلى الخِ الحضًضي اإلامخض مً ؾخالُيُٛغاص ختى لُساًا ()Likhia

،

وللدكىَل ٖلى زُىٍ مىانالث ال٣ىاث الاإلااهُت في ؾخالُىٛغاص جم ازترا ١ظبهت
ال٣ىاث الاإلااهُت في الُ٣إ الكمالي الٛغبي ٖلى امخضاص ( ٦ )22م ، )16 ( 2وفي الى٢ذ
هٟؿه قيذ ال٣ىاث الامغٍُ٨ت وخلٟائها الٛغبُحن يغباث ٢ىٍت ٖلى ٖضة مىا٘٢
ًاباهُت في مىُ٣ه ظؼ ؾىلىمىن( ، )Solomonsوا٦ض الغةِـ عوػٞلذ في بغُ٢ت بٗثها
ً
الى ؾخالحن في  26حكغًٍ الشاوي  9192مىضحا ٞحها  " :همل ٪في ال٣ؿم الجىىبي
الٛغبي في اإلادُِ الهاصب ٢ىاث ظىٍت وبدغٍت وبغٍت ظباعة ظضا لؿىا بهضص مماعؾت
لٗبت الخىٗ٢اث هدً ٖاػمىن ٖلى الاؾخٟاصة مً جٟى٢ىا .اها ٖلى ً٣حن باهىا ؾىٛغ١
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ؾً ًٟاباهُت وهدُم َاةغاتهم  .وامل باهىا ؾىُغص الاإلاان ٢غٍبا مً اٞغٍُ٣ا وخحن
ً
طا ٥ؾىل ً٣الاًُالُحن صعؾا  ،و٦لي ز٣ت بانهم لم ًخم٨ىىا الى٢ى ٝبىظه هضا
الً ، ِٛان ازباع مىُ٣ت ؾخالُىٛغاص جبٗض ٖلى الامل ٞخ٣بلىا تهاوي الحاعة ظضا "

(.)11

عخب ؾخالحن في بغُ٢ت بٗثها الى الغةِـ الامغٍ٩ي عوػٞلذ في  21حكغًٍ الشاوي
9192باالهخهاعاث التي خ٣٣تها ال٣ىاث الامغٍُ٨ت وخلُٟاتها في ال٣ؿم الجىىبي
الٛغبي مً اإلادُِ الهاصب  ،اما ُٞما ًخٗل ٤بالٗملُاث في البدغ اإلاخىؾِ التي
ً
ً
جُىعث جُىعا ٦بحرا ولها اهمُت في حُٛحر مٗٓم الىي٘ ال٣خالي في اوعوبا  ،أ٦ض ٖلى أن
الى٢ذ ٢ض خان لٗ٣ض ل٣اءاث بحن هُأة الاع٧ان الامغٍُ٨ت والبرًُاهُت و الؿىُٞدُت
للخيؿُُٞ ٤ما بُجهم خى ٫ما هى ٢اصم مً ٖملُاث ٖؿ٨غٍت ( ، )11ال ؾُما بٗض اخغاػ
ال٣ىاث الؿىُٞدُت هجاخاث ٦بحرة في مٗغ٦ت ؾخالُىٛغاص  ،اط ؾاٖض الؿىُٞذ في
طل ٪حؿا ِ٢الشلىط والًباب اللظان اٖا٢ا ٖملُاث الُحران الاإلااوي  .وٖلُه ٢غعث
الُ٣اصة الؿىُٞدُت اؾخٛال ٫جل ٪الاويإ للُ٣ام بٗملُاث ٖؿ٨غٍت مًاصة ٖلى
الجبهت الىؾُى إلاى٘ الاإلاان مً ه٣ل ٢ىاتهم الى الجىىب

(. )11

وبالىٓغ الى الىجاخاث اإلاخىانلت لل٣ىاث الؿىُٞدُت في الجبهت الاوعبُت مً ظهت ،
وجحجُم صوع ال٣ىاث الُاباهُت في مىُ٣ت الكغ ١الا٢ص ى مً زال ٫الٗلمُاث
الٗؿ٨غٍت اإلا٨شٟت لل٣ىاث الامغٍُ٨ت وخلٟائها مً ظهت ازغي

()11

 ،ا٢ترح عوػٞلذ

ٖلى ؾخالحن في عؾالت بٗثها له في ٧ 1اهىن الاو٣ٖ9192 ٫ض ل٣اء زالسي بِىه وبحن
ؾخالحن وحكغقل في اخضي بلضان اٞغٍُ٣ا للمضة ما بحن (٧ 21 - 91اهىن الشاوي )9199
إلاىا٢كت الاويإ الٗؿ٨غٍت في الجبهاث ٧اٞت واجساط ال٣غاعاث الاؾتراجُجُت في خا٫
انهُاع اإلااهُا ( . )19
وٖلى الغٚم مً جغخُب ؾخالحن ب٨ٟغة ٖ٣ض اظخمإ ٢اصة الضو ٫الشالر لىي٘
الخُىٍ الٗغًٍت لالؾتراجُجُت الٗؿ٨غٍت ،الا اهه اٖخظع ًٖ الحًىع بحجت ٖضم
اؾخُاٖخه مٛاصعة اعاض ي الاجداص الؿىُٞتي ولى لُىم واخض  ،وطل ٪بؿبب اوكٛاله
بالحملت الٗؿ٨غٍت الكخىٍت الجضًضة ٖلى الجبهت الىؾُى ( ، )12والبض مً الاقاعة هىا
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الى ما ط٦غجه بٌٗ اإلاهاصع بكان خهغ ؾخالُىٛغاص خى ٫مىاقضة ال٣اصة الؿىُٞذ
في جل ٪اإلاضًىت خ٨ىمت مىؾ٨ى ٖلى اعؾا ٫امضاصاث ٖاظلت  ،ل ً٨ؾخالحن امغ عةِـ
هُئت اع٧ان ظِكه ٞاؾُلُٟؿ٩ي( )Vaselevskiب٣ىله " :مهما ناخىا وهاقضوا ال
حٗضهم بأعؾا ٫اي مجهم الجىىص الاخخُاٍ وال بٟهُل واخض مً خامُت مىؾ٨ى "

(.)19

خض
وٍدبحن لىا ان الُ٣اصة الؿىُٞدُت واإلاخمشلت بصخو ؾخالحن ٧ان مخسىٞت الى ٍ
٦بحر مً اخخماًت اؾخٛال ٫هخلغ ُٚابه مً ظهت  ،واقٛا ٫الُ٣اصة في مىؾ٨ى بدهاع
مضًىت ؾخالُىٛغاص مً ظهت ازغي  ،لكً خملت ٖؿ٨غٍت زاهُت للؿُُغة ٖلى
الٗانمت مىؾ٨ى.
انِب عوػٞلذ بسُبت أمل ٦بحرة لٗضم جم ً٨ؾخالحن مً الحًىع الى الاظخمإ
اإلاؼم٘ ٖ٣ضه  ،الن هىا ٥بدؿب اٖخ٣اصه  " :زمت مؿاةل ٦شحرة لها اهمُت ملحت ًجب
مىا٢كتها وهي ال جخٗل ٤بال٣غاعاث الاؾتراجُجُت الهامت ٞدؿب  ،بل بخل ٪الاقُاء التي
البض الخدضر ٖجها مؿب٣ا  ،وهي جخٗل ٤باألٖما ٫التي ًجب ان وٗضها ؾلٟا  ...وٍمً٨
لهظه اإلاؿاةل اها حكمل ظىاهب ازغي اًًا مخٗل٣ت بؿُاؾدىا اإلاؿخ٣بلُت اػاء قما٫
اٞغٍُ٣ا والكغ ١الا٢ص ى التي ال ٌؿخُُ٘ ٖؿ٨غٍىها ٣ً -هض مً ًمشلهم في ه٨ظا
اظخماٖاث  -مىا٢كتها لىخضهم  ،ا٢ضع جماما الىي٘ اإلاخىجغ ٖىض٦م في الى٢ذ الغاهً
ً
وفي الاظل ال٣غٍب  ،واصع ٥جماما يغوعة جىاظض٦م ٢غب ظبهت الٗملُاث ال٣خالُت  ،لظا
ً
ً
ا٢ترح ان هدضص مىٖضا اولُا لل٣اةىا في قما ٫اٞغٍُ٣ا بدضوص الاو ٫مً اطاع مً الٗام
هٟؿه "

(. )19

اٖخظع ؾخالحن لٗضم جم٨ىه مً الُٛاب ًٖ الاجداص الؿىُٞتي الفي الى٢ذ ال٣غٍب
وال في الاو ٫مً اطاع بحجت ان اويإ الجبهت ال حؿمذ بظل ٪ابضا  ،واهما جخُلب
ً
وظىصه الضاةم الى ظىب ٢ىاجه اإلاؿلحت  ،واؾخُغص ٢اةال ً " :ا ؾُاصة الغةِـ ال اصعي
ختى الان ماهي اإلاؿاةل التي ج٣ترخىنها اهذ وحكغقل للمىا٢كت في اظخماٖىا اإلاكتر٥
ألِـ باإلم٩ان مىا٢كت هظه اإلاؿاةل في مغاؾالجىا ختى جخىٞغ الٟغنت لل٣اةىا ؟ اؤ٦ض
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ً
باهىا لً هسخل .... ٠الى٢ذ ًمغ ٖبشا وان الىٖض الظي اُُٖخمىه ًا ؾُاصة الغةِـ
اهذ وحكغقل بٟخذ ظبهت زاهُت في اوعوبا في ٖام  9199بضأ ًىٟظ "

( .) 11

وبهظا الخهىم أ٦ض الباخض جي صًبىعًٍ ( )G . Deporinفي ٦خابه اإلاترظم الى
اللٛت الٗغبُت  :الحغب الٗاإلاُت الشاهُت مً وظهت الىٓغ الؿىُٞدُت  ،لم حكهض اإلاضة ما
بحن ( )9199-9199مىا٣ٞت ٧ل مً الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا ٖلى ٞخذ
ظبهت ٖؿ٨غٍت زاهُت في اوعبا يض اإلااهُا  ،النهما خؿب وظهت هٓغة ٧اهخا ال جغٚبان في
طل ٪الا في خالت انهُاع ٢ىاث الازحرة .

()16

 ،و٢ض أ٦ض هُُ٨خا زغوقىNikita (ٝ

ً
 )11( )Khrushchevبهظا الخهىم ٢اةال ٖ " :ىضما حٛحر ؾحر الحغب الٗاإلاُت الشاهُت
ً
ً
حُٛحرا ظظعٍا لهالح الؿىُٞذ ؾاعٖذ الضولخان الٛغبِخان -وٍ٣هض الىالًاث اإلاخدضة
()11

.

الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا – الى ٞخذ ظبهت زاهُت "
ً
ال عٍب في ان ؾخالحن ٧ان م٣خىٗا بك٩ل ٦بحر بأن ال ٞاةضة مً ل٣اةه م٘ ٢اصة
الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا ،لٗضة اؾباب مجها  :جخٗل ٤باوكٛاله بُ٣اصة
الجبهت الٗؿ٨غٍت يض الاإلاان في و٢ذ خاؾم ال ٌؿخُُ٘ التراظ٘ ٖىه  ،اما الشاوي
بدؿب وظهت هٓغي  :هى ان ؾخالحن ًغي بان عوػٞلذ وحكغقل لم ًىُٞان – في
اظخماٖاتهما الؿاب٣ت  -بالتزاماتهم اإلاخٗل٣ت بٟخذ ظبهت ظضًضة في اوعبا ٠ُ٨ٞ ،
ًجخمٗىن وٍ٣غعون ما ال ٌؿخُُٗىن جىُٟظه .
ًبضو ان عوػٞلذ ٢ض اخـ بٗضم عيا الُ٣اصة الؿىُٞدُت ًٖ صوع الحلٟاء في الجبهت
الاوعبُتٗٞ ،غى ٖلى ؾخالحن في عؾالت بٗثها في ٧ 96اهىن الاو 9192 ٫اعؾاَ ٫اةغاث
امغٍُ٨ت م٘ َىا٢مها وَُاعيها للٗمل يمً حكُ٨الث الُ٣اصة الامغٍُ٨ت ٖلى أن
جسً٘ الى الاهضا ٝالخ٨خُُ٨ت للُ٣اصة الؿىُٞدُت الٗامت(  . )11الا ان ؾخالحن عٌٞ
ً
ً
هظا الٗغى ٢اةال  ":ق٨غا ظؼٍال ٖلى اؾخٗضاص٦م إلاؿاٖضجىا ُٞما ًخٗل ٤بأعؾا٫
ألاؾغاب الامغٍُ٨ت والبرًُاهُت م٘ َا٢مها ،ؾأ٦ىن ممخىا لى اؾغٖخم في اعؾا٫
اإلا٣اجالث ل ً٨بضون َُاعًٍ الظًً اهخم بداظه لهم في اإلاىاَ ٤اإلاكاع الحها .ان ما ًمحز
(.)911

ؾالح الُحران الؿىُٞتي هى وظىص ٞاةٌ في الُُاعًٍ وه٣و في الُاةغاث "
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لم جيخٓغ الُ٣اصة الؿىُٞدُت ونى ٫الُاةغاث الامغٍُ٨ت لبضء خملت جُهحر اعايحها
مً ال٣ىاث ألاإلااهُت ٟٞ ،ي نباح ًىم ٧ 91اهىن الاو 9192 ٫بضأ الجِل الاخمغ خملت
ٖؿ٨غٍت ٦بحرة إلٖاصة ؾُُغتها بك٩ل ٧امل ٖلى مضًىت ؾخالُىٛغاص الاؾتراجُجُت ،
خُض قهضث جل ٪اإلاٗاع ٥اؾخسضام ال٣ىاث الؿىُٞدُت اؾلحت حؿخسضم ألو ٫مغة ،
ٞلم ٌٗض الجىىص ًدملىن بىاصٞ ١دؿب واهما عقاقاث ؾغَٗت الُل٣اث  ،هاهًُٖ ٪
جُىٍغ

الُاةغاث

الُىقحن

(

)Yushin

والٞىحك٨حن()Walavushkin

وٍا٦ىٞلُ )Yakovlev(٠مً ٢بل مهممى الُاةغاث الؿىُٞدُت (  ، )919خانغث ٢ىاث
الازحرة الجِل الاإلااوي مً الكما ٫والجىىب ختى ايُغاع ٢اةضهم ٞغٍضعٍ ٪باولىؽ
(  )Friedrich Paulusالى الاؾدؿالم في  2قباٍ  .)912(9199وٖلُه ويٗذ جل٪
اإلاٗغ٦ت بضاًت الخدى ٫في ؾحر الحغب الىَىُت الٗٓمى يض اإلااهُا لهالح الؿىُٞذ( . ) 919

ً
وجؼامىا م٘ اخخٟاالث الؿىُٞذ بخل ٪الاهخهاعاث  ،بٗض الغةِـ الامغٍ٩ي في 1

قباٍ  9199ببرُ٢ت تهىئت الى ؾخالحن ظاء ٞحها  ":بهٟتي ال٣اةض الاٖلى لل٣ىاث في
الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت  ،اهىئ٨م باهخهاع ٢ىاج٨م الغات٘ ٖلى مكاع ٝؾخالُىٛغاص،
وهى الاهخهاع الظي جد ٤٣جدذ ُ٢اصج٨م الٗلُا  ،ل٣ض ٧اٞدخم مئت وازىحن وؾخىن ًىما
مً اظل جدغٍغ جل ٪اإلاضًىت ٖ ....لُىا بظ٧ ٫ل الُا٢اث بُٛت الحا ١الهؼٍمت الخامت
بالٗضو اإلاكتر ٥واعٚامه ٖلى الاؾدؿالم صون ُ٢ض او قغٍ " ( .)919وفي الُىم الخالي
ق٨غ ؾخالحن هٓحره عوػٞلذ بال٣ى " : ٫اق٨غ٦م ٖلى التهىئت بمىاؾبت اهخهاع ال٣ىاث
الؿىُٞدُت ٖلى مكاع ٝؾخالىُٛغاص  ،واها واز ٤بان الٗملُاث ال٣خالُت اإلاكتر٦ت
للىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت والبرًُاهُت والاجداص الؿىُٞتي ؾخإصي في ال٣غٍب الٗاظل
الى الىهغ الجهاتي ٖلى ٖضوها اإلاكتر٥

( . )911

وإلاىا٢كت الىي٘ الٗؿ٨غي في الجبهت الاوعبُت بٗض الاهخهاعاث الٗؿ٨غٍت ال٨بحرة
لل٣ىاث الؿىُٞدُت ٖلى الاإلاان ٣ٖ ،ض ٧ل مً عوػٞلذ وحكغقل في مىخهٖ ٠ام
 9199اظخمإ م٘ مؿدكاعيهم الٗؿ٨غٍحن الجساط ٢غاعاث خاؾمت بكان صوع ال٣ىاث
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الامغٍُ٨ت والبرًُاهُت في ًٚىن الاقهغ ال٣اصمت في الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،و٧ان
اهمها :
 -9الًٖ ِٛلى الُابان ٖؿ٨غٍا في ظبهت الكغ ١الا٢ص ى إلاىٗها مً اإلاؿاؽ بؿُاصة
الؿىاخل الؿىُٞدُت .
مؼٍض مً الضٖم اإلااصي الى الاجداص الؿىُٞتي .
ٖ -2ضم اصزاع أي ظهض ألعؾاٍ ٫
 -9جُهحر بلضان قما ٫اٞغٍُ٣ا مً ؾُُغة صو ٫اإلادىع .
ٞ -9خذ َغٍ ٤امً ٖبر البدغ اإلاخىؾِ مً اظل حؿهُل ٖملُت اإلاىانالث الٗؿ٨غٍت.

 -1البضء ب٣ه ٠مىا ٘٢صو ٫اإلادىع الحُىٍت في ظىىب اوعبا .
 -6جىُٟظ ٖملُاث ٖؿ٨غٍت واؾٗت الىُا ١في ؾىاخل البدغ اإلاخىؾِ .
 -1مًاٖٟت الهجماث الجىٍت للحلٟاء يض اإلااهُا مً اإلامل٨ت اإلاخدضة .

ً
ً
ً
 -1قً الحلٟاء هجىما ٖؿ٨غٍا مباٚخا ٖلى ال٣ىاث الُاباهُت في مىُ٣ت الكغ ١الا٢ص ى .

 -1جدكُض ا٦بر ٢ضع مم ً٨مً ٢ىاث الحلٟاء يض اإلااهُا واًُالُا

( .)916

والؿإاٖ ٫لى و ٤ٞالٟغيُت التي مً اظلها بىِىا ٨ٞغة مىيىٕ البدض  :ما هى
صوع الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا في الاهخهاعاث التي خ٣٣تها ال٣ىاث
الؿىُٞدُت ٖلى ال٣ىاث الاإلااهُت الٛاػٍت في اإلاغخلت الاولى مً الحغب الىَىُت
الٗٓمى  ،ال ؾُما في مٗغ٦تي خهاع مىؾ٨ى وؾخالُىٛغاص ؟
ا٦ضث بٌٗ اإلاهاصع ٖلى أهمُت الضوع الاؾخسباعي الؿىُٞتي في جد ٤ُ٣هظه
الاهخهاعاث  ،اط اقاع الباخض ٖلي عمًان في ٦خابه  :الجاؾىؾُت في الحغب الٗاإلاُت
الشاهُت ٖلى أهمُت صوع قب٩اث الخجؿـ الؿىُٞدُت في بلضان اوعبُت ٖضة ٖلى
الٗملُاث الٗؿ٨غٍت في عوؾُا  ،ألنها ٖلى خض ٞهمىا إلاا ط٦غه  :امضتهم باإلاٗلىماث
اإلاإ٦ضة والٛؼٍغة ًٖ حجم و٢ىة ٖضوهم الاإلااوي زال ٫الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ،
وازظث ٖلى ازغها الُ٣اصة الؿىُٞدُت الاؾخٗضاص الالػم إلاىاظهت ه٨ظا ْغو ٝو٧اهذ
مٗغ٦ت ؾخالُىٛغاص زحر قاهض ٖلى اهمُت هظا الجهض الاؾخسباعي آهظا٥
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وفي الكأن طاجه ط٦غ الباخض(  ) Richard Tedorأن الاؾخسباعاث الؿىُٞدُت ٢ض
خهلذ ٖلى وسخت مً الخىظُه الؿغي للٛاًت الظي انضعه هخلغ في  91خؼٍغان
 9191والظي ظاء ُٞه ً " :جب ان ج٨ىن ال٣ىاث اإلاؿلحت الاإلااهُت مؿخٗضة ٢بل
اهتهاء الحغب م٘ بغٍُاهُا لهؼٍمت عوؾُا الؿىُٞدُت في خملت ؾغَٗت " ( ، )911وا٦ض بان
الُ٣اصاث الٗؿ٨غٍت الؿىُٞدُت ٧اهذ جخى ٘٢ان ًبضأ الهجىم الاإلااوي ٖلى بالصهم
زال ٫الاقهغ " جمىػ  ،اب  ،اًلى ، )911( "9199 ٫واقاع الباخض(  ) Cory A . Foisyالى
ان الخ٣اعٍغ الاؾخسباعٍت الٛغبُت بضأث ججهاٖ ٫لى الُ٣اصة الؿىُٞدُت خاملت مٗلىماث
مإ٦ضة ًٖ ٢غب هجىم ال٣ىاث الاإلااهُت ٖلى الاعاض ي الؿىُٞدُت

(.)991

ً
وهىا هخأ٦ض بك٩ل ٢اَ٘ بأن الهجىم الاإلااوي ٖلى الاعاض ي الؿىُٞدُت لم ً ً٨مٟاظئا

لل٣اصة الؿىُٞذ بل انهم ٧اهىا ٖلى ٖلم ب٩ل جدغ٧اث الجِل ألاإلااوي  ،وٖملىا زال ٫الاقهغ
التي ؾب٣خه ٖلى الاؾخٗضاص الامشل ألٞكا ٫مسُُاث هخلغ (  ،) 999لٞ ً٨اع ١الام٩اهُاث
الٗؿ٨غٍت بحن الجِكحن هى مً اُٖى الٛلبت في بضاًت الحغب لهالح الاإلاان

ً
بِىما ٌكحر باخض آزغ ٢اةال ٖ :لى الغٚم مً اصعا ٥الاصاعة ألامغٍُ٨ت والح٨ىمت

البرًُاهُت بان ب٣اء بالصهما مخىٖ ٠٢لى ٢ضعة الاجداص الؿىُٞتي ٖلى الهمىص بىظه
الاإلاان  ،الا انهما  ٦ـ ـ ــاهخا مخُٗكخحن لغؤٍت الًًٗ ٠ضب  ٞـ ــي خلُٟهم ؾخالحن ( ، )992
ً
وزحر صلُل ٖلى هظا الخىظه  ،هى ٖضم اًٟائهما ب٩ل الىٖىص التي جُغ٢ىا الحها ؾاب٣ا
اٖخماصا ٖلى الىزاة ٤الؿىُٞدُت ٞ ،ىاهُٖ ًٖ ٪ضم ٞخذ ظبهت ٖؿ٨غٍت زاهُت يض
ألاإلاان إلاؿاٖضة الجهض الٗؿ٨غي الؿىُٞتي  ،لم جؼوص الضولخان الٛغبِخان الاجداص
الؿىُٞتي ب٩ل ما ًدخاظه مً اؾلحت ومٗضاث ٗٞ ،لى ؾبُل اإلاشا ٫اٖتر ٝاإلاإعر
الامغٍ٩ي اًٟان ؾبُ٨خىع( )Ivan Spectorبان الجِل الاخمغ ايُغ في اوازغ ٖام
 9199الى الاٖخماص ال٨لي ٖلى مىاعص البالص وخضها ولم جؼوص واقىًُ ولىضن ؾىي
(  ) %9مً اخخُاظاث الجِل الؿىُٞتي ًٞ ،ال ًٖ مىٗها جؼوٍض الازحر ب٩ل
الخ٣ىُاث الٗلمُت الٗؿ٨غٍت الجضًضة في ؾىىاث الحغب
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ومً الٓغو ٝالُبُُٗت التي ؾاٖضث الاجداص الؿىُٞتي بك٩ل ٦بحر في الؿُُغة
ٖلى اإلاى ٠٢الٗؿ٨غي والخٗبىي إلٞكا ٫مهمت الاإلاان في الؿُُغة ٖلى اعاض ي
الاجداص الؿىُٞتي بمٗؼ ًٖ ٫مؿاٖضة الخلٟاء آهظا ، ٥هى اإلاىار ال٣اس ي الظي خا٫
صون جد ٤ُ٣هخلغ إلاسُُاجه الخىؾُٗت في هظه البالص  ،اط ٖاهذ ال٣ىاث الاإلااهُت مً
اظىاء البرص ال٣اعم والشلىط التي اٖا٢ذ مً ج٣ضم ٢ىاتهم نىب مىؾ٨ى
وؾخالُىٛغاص وباقي اإلاضن الازغي  ،بل وايُغث الى الاوسحاب مً اعاض ي ٧اهذ
مؿُُغة ٖلحها
مً اإلام ً٨ال٣ى ٫في الجهاًت ٖ :لى الغٚم مً أن واقىًُ ولىضن ٧اهخا ٢ض ٖ٣ضجا
ً
الٗؼم – مبضةُا ٖ -لى جىخُض ظهىصهما الٗؿ٨غٍت والؿُاؾُت للى٢ى ٝبىظه الاَمإ
الهخلغٍت في الٗالم  ،ال ؾُما بٗض الاظخُاح الاإلااوي ألعاض ي الاجداص الؿىُٞتي  ،الظي
ً
ً
اخخاط مجهما مجهىصا مًاٖٟا لخ٣ضًم ٧ل ما جدخاظه الُ٣اصة الؿىُٞدُت مً مٗضاث
واؾلحت وصٖم لىظؿتي لخد ٤ُ٣الىهغ الجهاتي ٖلى الاإلاان إلبٗاص زُغهم ًٖ امجهم
ً
ً
ال٣ىمي  .ئال أن هىا ٥جغصصا واضحا مً ُ٢اصحي واقىًُ ولىضن في مؿاٖضة خلُٟهما
الاجداص الؿىُٞتي في الحغب الىَىُت الٗٓمى  ،و٢ض ً٨ىن طل ٪لٗضة ٖىامل مجها ،
ً
اوال  :الخال ٝالاًضلىجي بحن الاجداص الؿىُٞتي مً ظهت والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
ً
ً
وبغٍُاهُا مً ظهت ازغي  ،والظي ظٗل مً مؿألت ج٣اعبهما امغا مؿخدُال ،
ً
زاهُا :جًاعب اإلاهالح الا٢خهاصًت والؿُاؾُت للضو ٫الشالر في ال٣اعة الاوعبُت ،
الؾُما ُٞما ًخٗل ٤بغ ٌٞاٖترا ٝواقىًُ و لىضن بىٟىط الاجداص الؿىُٞتي في صو٫
ً
ظىىب قغ ١اوعبا  .زالشا :الً ِٛا٦ثر ٖلى خلُٟهم الاجداص الؿىُٞتي للضزى ٫بك٩ل
ً
مباقغ في خغبهم يض الُابان في الكغ ١الا٢ص ى  ،عابٗا  :اظىاء ٖضم الش٣ت التي ٧اهذ
حٗه ٠بالٗال٢اث الصخهُت بحن عوػٞلذ و حكغقل مً ظهت وؾخالحن مً ظهت
ازغي .
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( )9للمؼٍض مً الخٟانُل خى ٫الشىعة البلكُٟت في عوؾُا ٖام ً ، 9191ىٓغ  :اسحا١
صوٍدكغ  ،زىعة ا٦خىبغ في هه٢ ٠غن  ، 9ٍ ،ص.م  ، . 9111 ،خُضع الػم ٖؼٍؼ ،الخُىعاث
الؿُاؾُت في عوؾُا واإلاى ٠٢الضولي مجها  ،اَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت
البهغة ٧ ،لُت آلاصاب .2111 ،
( )2اؾغاء ُٖالن وازغون  ،ؾُاؾت الاجداص الؿىُٞتي الخاعظُت  ،صاع الخ٣ضم  ،مىؾ٨ى ،
ص.ث  ،م . 21
( )9وؾام ٖلي زابذ  ،ؾُاؾت بغٍُاهُا ججاه الاجداص الؿىُٞتي  ، 9129-9191أَغوخت
ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت بٛضاص ٧ ،لُت آلاصاب  ،م . 261
(ٞ )9ايل خؿحن و ٧اْم هاقم  ،الخاعٍش الاوعبي الحضًض ( ، 9ٍ ، ) 9191-9191بٛضاص
 ، 9112 ،م . 219
( )1أصول ٠هخلغ( : ) 9191 – 9111ػُٖم الحؼب الىاػي ألاإلااوي مىظ ٖام  ، 9121وبٗض
ٖكغ ؾىىاث أنبذ مؿدكاع للبالص  ،وعةِؿا للجمهىعٍت ٖام  ، 9199جم ً٨في بًٗت
ؾىىاث مً جىخُض أإلااهُا وظٗلها ا٢ىي صو ٫الٗالم ،ختى نهاًت الحغب الٗاإلاُت الشاهُت التي
اهتهذ بهؼٍمت بالصه و٢ؿمذ بحن الحلٟاء ئلى ظؼب ٚغبي بُ٣اصة الىالًاث اإلاخدضة وخلٟائها
وظؼء قغقي جدذ ؾُُغة الؿىُٞذ  .للمؼٍض مً الخٟانُل ً ،ىٓغ  :أصول ٠هخلغ ،
ٟ٦احي ،جغظمت :لىَـ الحاط  ،صاع الحغٍت  ،بٛضاص  ، 9111،م م . 91 – 1
( )6بُحر عوهى ، ًٞجاعٍش ال٣غن الٗكغًٍ  ،جغظمت  :هىع الضًً خاَىم ،لبىان  ، 9161 ،م. 999

(7) Wovman fon Zausk , Soviet Foreign Policy 1922-1939, U.S.A , (D.P), P: 79.
( )1مُالص اإلا٣غحي  ،جاعٍش اوعبا الحضًض واإلاٗانغ مً ٖهغ الجهًت الى الحغب الٗاإلاُت
الشاهُت  ، 2ٍ ،بٛضاص  ، 9111 ،م م . 999-992
(ٞ )1غ٢ض ٖباؽ اإلاُاحي  ،مى ٠٢بغٍُاهُا مً الخىؾ٘ الاإلااوي في اوعبا 9191 -9191
،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت البهغة ٧ ،لُت التربُت  ،9111،م . 911
(ٖ )91بض الٗؼٍؼ ؾلُمان هىاع و ٖبض اإلاجُض الىٗىعي  ،جاعٍش اوعبا اإلاٗانغ  ،بحروث ،
 ، 9119م . 621
242

7182

مجلت آداب البصرة /العدد18

( )99وٛم ؾالم ابغاهُم  ،الٗال٢اث البرًُاهُت – الاإلااهُت  ، 9191-9191اَغوخت ص٦خىعاه
ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت بٛضاص ٧ ،لُت التربُت ابً عقض  ،م . 911
( )92ظىػٍ ٠ؾخالحن (  :) 9119– 9111ػُٖم ؾُاس ي ؾىُٞتي ولض في ظىعظُا ٖام
ً
 ،9111أنبذ ًٖىا في اللجىت اإلاغ٦ؼٍت للحؼب الكُىعي مىظ ٖام  ، 9192اٖخ٣ل ٖلى
أزغها وهٟي ئلى ؾِبحرًا  ،قاع ٥في زىعة أ٦خىبغ ٖام  ، 9191مما ظٗله م ـ ـ ــً اإلا٣غبحن ئلى
ً
لُىحن  ،ج٣لض مىهب ألامحن الٗام للحؼب الكُىعي لألٖىام(  ،) 9119 – 9122وعةِؿا
للىػعاء ٖام  9199ختى جىفي في آطاع مً ٖام  . 9119للمؼٍض ٖىه ً ،ىٓغ  :اسحا١
صوٍدكغ ،ؾخالحن  :ؾحرة خُاجه  ،جغظمت ٞ :إاص بُغؽ  ،بحروث .9112. ،
(ٞ )99اة ٤خا٦م ِٖس ى و ٞغ٢ض ٖباؽ اإلاُاحي  ،اإلاٟاوياث البرًُاهُت – الٟغوؿُت –
الؿىُٞدُت زال ٫الاػمت البىلىضًت ٖام  ( 9191صعاؾت جدلُلُت في مؿحرتها وٖىامل ازٟا٢ها
مً زال ٫وزاة ٤وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت)  ،مجلت ابدار البهغة  ، 29ٕ ،الؿىت ، 2111
م م . 221 -229
( )99أ .ط  .ب .جاًلىع  ،انى ٫الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،جغظمت ٦ :ما ٫زمِـ  ،مهغ ،
 ، 9111م . 212
( )91للمؼٍض مً الخٟانُل خى ٫مٗاهضة ٖضم الاٖخضاء بحن الاجداص الؿىُٞتي واإلااهُا ،
ًىٓغ ٖ :ماص هاصي ٖبض ٖلي  ،مٗاهضة ٖضم الاٖخضاء الاإلااوي – الؿىُٞتي  29اب ، 9191
بدض ميكىع في مجلت الجامٗت الاؾالمُت  ، 99 ٕ ،الؿىت . 2191
(16)Fuller, F.J.C, The Second War 1939 – 1945 Strategic and
Tactical History, New York , 1973, p23 .

( )91خُضع ٖبض الغيا خؿً  ،الؿُاؾت الؿىُٞدُت ججاه بىلىضا  ، 9116مجلت اإلاإجمغ
الٗلمي الاو٧ ، ٫لُت التربُت  ،ظامٗت مِؿان  ،2191،م . 211
( )91وهاص هاقم ٖبض ال٨غٍم الكغٕ  ،الٗال٢اث الاإلااهُت – الؿىُٞدُت (، )9199-9191
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة  ،ظامٗت البهغة ٧ ،لُت آلاصاب  ، 2111 ،م م . 12-19
( )91اإلاهضع هٟؿه  ،م م . 19-12
(ُٞ )21احكال ٝمىلىجى : )9116 – 9111 ( ٝؾُاس ي ؾىُٞتي ولض ٖام  ، 9111اهًم ئلى
الحؼب الاقترا٦ـي ٖام  9116خحن ٧ان َالبا في ظامٗت ٢اػان ٢ ،بٌ ٖلُه زالر مغاث
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وهٟي ليكاَه الشىعي ٢ ،ام بضوع ب ــاعػ في الشىعة البلكُٟت ٖام  ، 9191و٧ان مً ع٣ٞاء
لُىحن  ،اهخسب ًٖىا باللجىت اإلاغ٦ؼٍت للحؼب الكُىعي ٖام  ، 9129زم ًٖىا ًًفي
اإلا٨خب الؿُاس ي ٖام ٖ ،9129حن وػٍغا للخاعظُت في أًاع  ، 9191وو ٘٢م٘ ألاإلاان اجٟاُ٢ت
 29آب  ، 9191ومشل بالصه في ٖضة مإجمغاث صولُت بٗض الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،وفي ٖام
٣ٞ 9111ض ظمُ٘ مىانبـه ختى جىفي  ،9116للمؼٍض ٖىهً ،ىٓغ  :اخمض ُُٖت هللا ،
ال٣امىؽ الؿُاس ي ،ال٣اهغة  ، 9111 ،م . 911
( )29مىس ى مدمض اَ ٫ىٍغف  ،الٗالم اإلاٗانغ بحن خغبحن ( مً الحغب الٗاإلاُت الاولى الى
الباعصة  ،2ٍ، ) 9119-9199صاع اًىا ،بحروث  ، 2199 ،م م .911 - 911
(22)Richard Tedor , Stalin Secret War Plans : Why Hitler
Invaded the Soviet Union , The Barnes Review, p: 33, Cited in :
www.wintwrsonnewende.com
(23)Cory A . Foisy , Soviet War – Redness and the road to War :
1937-1941 , McGill University Montreal ,Quebec ,2003 , p: 89.

( )29عؾاةل ؤلاصاعة والحغب وئٖاصة نُاٚت الٗالم  :الىهىم ال٩املت للمغاؾالث بحن
ؾخالحن و٢اصة الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا ئبان الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،جغظمت :
مدمض ٖبضو الىجاعي  ، 9ٍ ،ط ، 2صمك ، 2119 ، ٤م  ( .91ؾى ٝهسخهغ ٖىىان هظه
الىزاةُٞ ٤ما بٗض بالغمىػ  (:ع .أ  .ح  . ٕ .م . ) ٕ.
( )21للمؼٍض مً الخٟانُل خى ٫الاظخُاح الؿىُٞتي لى ٞللىضا ً ،ىٓغ :خ٣ي ٖبض ال٨غٍم ،
جاعٍش الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،9191-9191بٛضاص  ، 9111 ،م م .911-11
()26مىس ى مدمض اَ ٫ىٍغف  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م . 911
( )21اههاع الؿىُٞذ  :حؿمُت اَل٣ذ ٖلى اإلاخُىٖحن مً صو ٫اوعبا الكغُ٢ت لالهًمام
الى اإلاٗؿ٨غ الؿىُٞتي إلاداعبت الاإلاان ٖكُت الحغب الىَىُت الٗٓمى .
( )21للخٟانُل ا٦ثر خى ٫الاظخُاح الاإلااوي الى اعاض ي الاجداص الؿىُٞتي ً ،ىٓغ :
ال٨ؿُِ٧ ٠اعحؿى ٝجغوحؿ٩ي  ،مىظؼ جاعٍش الاجداص الؿىُٞتي  ،صاع الخ٣ضم  ،مىؾ٨ى ،
 ، 9119م م . 911-969
(29)Cory A . Foisy , Op.Cit , p: 92.
(30)Soviet Union and World , London, 1998 , p:108 .
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( )99مىظ اخخال ٫الُابان إلايكىعٍا ٖام  ، 9199واؾدُالء هخلغ ٖلى الؿلُت في اإلااهُا ٖام
 9199انبدذ مىاظهت التهضًضاث الخاعظُت حٛلب ٖلى اهخماماث الاجداص الؿىُٞتي
الخاعظُت وانبذ هم الاو ٫الضٞإ ًٖ امىه الىَني في مىاظهت ٢ىي جىؾُٗت في ظبهخحن مً
خضوصه ـ ه٣ال ًٖ  :بغوؽ بىعجغ  ،اهُاب ال٨غملحن ( صوع الاجداص الؿىُٞتي في خغوب الٗالم
الشالض )  ،جغظمت  :الٟاجذ الخُجاوي  ، 9ٍ ،لىضن  ، 9111 ،م . 29
(32)Jonathan Marlo , Op . Cit , p : 108 .

( )99للمؼٍض مً الخٟانُل خى ٫خل ٠الحُاص الُاباوي – الؿىُٞتي ٖام ً ، 9199ىٓغ :
Japanese alliance of the Soviet Union in 1941 , Cited in : The
Avalon Project: Documents in Law , History and Diplomacy

( )99خُضع ٖبض الغيا خؿً  ،صوع الاجداص الؿىُٞتي في اؾدؿالم الُابان ٖام ،9191
بدض م٣بى ٫لليكغ في مجلت صعاؾاث جاعٍسُت ٧ ،لُت التربُت للبىاث  ،ظامٗت البهغة ،
 ، 2191م . 1

ً
( )91مظ٦غاث حكغقل  ،صاع اإلاٗاع ٝللُباٖت واليكغ  ،ص.م  ،ص.ث  ،م . 211ه٣ال ًٖ :
www.al-mostafa.com
(36)Agreement between the United Kingdom and Uinion of
Soviet Socialist Republics , 12July, Cited in : The Avalon
Project : Documents in Law , History and Diplomacy

(ٞ )91غاه٩لحن عوػٞلذ (  : ) 9191 – 9112الغةِـ ا 92 ٫للىالًاث اإلاخدضة مىظ ئٖالن
اؾخ٣اللها  ،ولض في مضًىت هُىٍىعٖ ٥ام  ، 9112صعؽ الح٣ى ١في ظامٗت ٦ىلىمبُا  ،أنبذ
ً
ً
في ٖام ًٖ 9191ىا في مجلـ الكُىر ألامغٍ٩ي ٖ ،حن بٗضها هاةبا لىػٍغ البدغٍت ٖام
ً
 ، 9199زم خا٦ما لىالًت هُىٍىع ٥لألٖىام  ، 9191 – 9121بٗضها عشحه الحؼب
الضًم٣غاَي لغةاؾت الجمهىعٍت  ،وٞاػ في اهخساباث ٖام  ، 9192واؾخمغ في مىهبه ختى
جىفي ٖام  . 9191للمؼٍض ٖىه ً ،ىٓغ :
John Garraty , The American Natation :A History of the United
States , Fourth edition , New York , 1979 , P . 635.

( )91ه٣ال ًٖ  ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.اإلاهضع الؿاب ، ٤م .99

ً
 )91(Alمىظؼ الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ،مىؾىٖت اإلا٣اجل  ،ه٣ال ٖـً :
Moqatel : www.moqatel .com
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(40)Atlantic Conference , 9-12 December, Cited in : The Avalon
Project : Documents in Law , History and Diplomacy.

( )99وزُ٣ت ع٢م ( : )2بغُ٢ت مً مً  .ٝعوػٞلذ و .حكغقل الى ي . ٝ .ؾخالحن  ،ؾلمذ
في  91اب ؾىت  ،9199ه٣ال ًٖ  ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م . 91
ً
( )92ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م 92
( )99ؾاًمىن اصامؼ  ،مكاهضاث ٖلمُت  :الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ،جغظمت  :اقغٖ ٝمغ ،
نهًت مهغ للُباٖت واليكغ  ،مهغ  ،ص.ث  ،م 29
( )99أٞحرًل هاعٍمان ( : ) 9116-9119ؾُاس ي امغٍ٩ي  ،ولض في مضًىت هُىٍىعٖ ٥ام 9119
ً
ٖ ،مل ؾٟحرا للىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت في اوعبا  ،وللٟترة ما بحن (  ) 9191 -9196انبذ
وػٍغا للخجاعة  ،ومىظ طل ٪الخاعٍش وختى ٖام  9116اصاع ٖملُت الاه٣اط الامغٍ٩ي الا٢خهاص
ً
اوعبا واإلاٗغوٞت جدذ ٖىىان  ":مكغوٕ ماعقا ، " ٫زم انبذ خا٦ما إلاضًىت هُىٍىع ٥للٟترة
مابحن ( ،) 9111-9111ومؿاٖض لىػٍغ الخاعظُت لكإن الكغ ١الا٢ص ى للٟترة ما بحن
ً
ً
( ، )9169-9169وب٣ى ؾٟحرا ومٟىيا في وػاعة الخاعظُت الامغٍُ٨ت  ،جىفي في ٖام . 9116
للمؼٍض ٖىه ً ،ىٓغ  :وٍُ٨بُضًا  ،ه٣ال ًٖ https//ar.m.wikipedia.org :
( )91وزُ٣ت ع٢م ( ، )9مً  .ٝعوػٞلذ الى ي  . ٝ.ؾخالحن  ،ؾلمذ في  91اًلى،9199 ٫
ً
ه٣ال ًٖ  ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م . 99
( )96وزُ٣ت ع٢م ( ، )9مً ي .ٝ .ؾخالحن الى  .ٝعوػٞلذ 9 ،حكغًٍ الاو ،9199 ٫ه٣ال ًٖ
 :اإلاهضع هٟؿه  ،م م . 92-99
( )91اهضعٍه ٞاٌكيؿ٩ي (  : ) 9119 – 9119ػُٖم ؾُاس ي ؾىُٞتي ولض ٖام  ، 9119وهى
واخض أنض٢اء ؾخالحن ومً اإلا٣غبحن له في الحؼب الكُىعي ُٖ ،حن في وُْٟت اإلاضعي الٗام
في اإلادا٦م الؿىُٞدُت للٟترة ما بحن  ، 9191 ، 9196بٗضها جضعط في ٖضة مىانب خ٨ىمُت
ً
ختى جىلى مىهب وػاعة الخاعظُت ٖام  9191زلٟا إلاىلىجى ٝولٟترة ٢هحرة  ،جىفي ٖام
ً . 9119ىٓغ  :مدمض ؾُض عنام  ،انهُاع اإلااع٦ؿُت الؿىُٞدُت  ، 9ٍ ،صمك، 9111 ، ٤
م. 999
( )91وزُ٣ت ع٢م (  ، )1مظ٦غة ؾلمها ؾٟحر الىالًاث اإلاخدضة قخِىٛاعصث الى الؿُض اً .ا.

ً
ِٞكُيؿ٩ي  ،حكغًٍ الشاوي ؾىت  ،9199ه٣ال ًٖ  ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م م . 99-92
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( )91وزُ٣ت ع٢م ( ، )6مً ي .ٝ .ؾخالحن الى  .ٝعوػٞلذ 9 ،حكغًٍ الشاوي  ، 9199ه٣ال
ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م م . 99-99
( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، )1مً  . ٝ.عوػٞلذ الى ي . ٝ .ؾخالحن  ،ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه ،
م م . 91-99
( )19وزُ٣ت ع٢م ( ، )1مً ي .ٝ .ؾخالحن الى الؿُض عوػٞلذ  99 ،حكغًٍ الشاوي ، 9199
ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م . 91
( )12ال٨ؿُِ٧ ٠اعحؿى ٝجغوحؿ٩ي  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م . 911
(ٞ )19غح ظبران  ،ؾخالحن  ،مإؾؿت هىضاوي للخٗلُم والش٣اٞت  ،مهغ  ، 2199 ،م .921
( )19للمؼٍض مً الخٟانُل خى ٫مٗغ٦ت بحر ٫هاعبىع ً ،ىٓغ  : :حكؿتر آعزغ بحن  ،جاعٍش
الكغ ١ألا٢ص ى  ،جغظمت  :خؿحن خىث ،ال٣اهغة  ،ص.ث  ،م .229
( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، )1مً عوػٞلذ الى ي  . ٝ .ؾخالحن ،ؾلمذ في ٧ 96اهىن الاو ٫ؾىت
ً
 ،9199ه٣ال ًٖ  ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م م . 96-91
( )16الخ٣ى الجِل الاخمغ بال٣ىاث الىاػٍت  ،ووظهىا لهم يغبت ؾاخ٣ت في يىاحي
مىؾ٨ى وفي الؿاصؽ مً ٧اهىن الشاوي  9199بضأث ال٣ىاث الؿىُٞدُت الهجىم اإلاباٚذ ،
وجم٨ىذ زالله مً َغص الٗضو( ُ٦ ) 911لىمتر الى الٛغب وج٨بُضهم ا٦ثر مً (  ) 911ال٠
ظىضي .للمؼٍض ً ،ىٓغ  :ال٨ؿُِ٧ ٠اعحؿى ٝجغوحؿ٩ي  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م . 919
ً
( )11ه٣ال ًٖ  ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م . 96
( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، )91مً ي  .ٝ .ؾخالحن الى  .ٝعػوٞلذ  ،اعؾلذ في ٧ 91اهىن الاو٫
ً
ؾىت  ،9199ه٣ال ًٖ  ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م . 96
(59)Jonathan Marlo ,Op . Cit , p : 113.

(ً )61ىو ٜحكاو ٜوظىن هىلُضاي  ،ماوحس ي جىو : ٜال٣هت اإلاجهىلت  ،جغظمت  :هىال قىٞان
و أوصًذ هداؽ ، 9ٍ ،صاع الجهاع  ،بحروث  ، 2111 ،م .269
( )69اهُىوي اًضن ( : )9111 -9111ؾُاس ي بغٍُاوي ولض في  92خؼٍغان  9111في مضًىت
صعهام  ،قٛل ٖضة مىانب  ،ومجها مىهب وػٍغ الخاعظُت في وػاعة الحغب التي الٟها
ً
حكغقل للٟترة مابحن ( )9191-9191و ( ، )9111-9119وانبذ عةِؿا لىػعاء بغٍُاهُا ختى

247

7182

مجلت آداب البصرة /العدد18

وٞاجه ٖام ٖ ًٖ 9111مغ هاهؼ الخاؾٗت والؿبٗىن  . .للمؼٍض ٖىه ً ،ىٓغ  :وٍُ٨بُضًا ،
ً
https//ar.m.wikipedia.
ه٣ال ًٖ :
( )62ؾاًمىن اصامؼ  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م . 21
(ٞ )69غح ظبران  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م . 929
( )69وزُ٣ت ع٢م ( ، ) 99عؾالت زانت وؾغٍت مً الغةِـ عوػٞلذ الى الؿُض ؾخالحن ،
ً
ؾلمذ في  99قباٍ ؾىت  ،9192ه٣ال ًٖ  ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م . 91
( )61وزُ٣ت ع٢م ( ، )99مً ي  .ٝ .ؾخالحن الى  .ٝعػوٞلذ  ،اعؾلذ في  91قباٍ ؾىت
ً
 ،9192ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م . 91
ً
ً
( )66ه٣ال ًٖ  :هسبت مً ال٣اصة الٗؿ٨غٍحن الٟغوؿُحن ً 2919 ،ىما مً اًام الحغب
الٗاإلاُت الشاهُت ً":ىمُاث مٗؼػة بالهىع والىزاة ٤الؿغٍت  ،جغظمت  :الضاع الٗغبُت
للمىؾىٖاث  ، 9ٍ ،ط  ، 9بحروث  ، 9119 ،م . 226
( )61وزُ٣ت ع٢م ( ، )92عؾالت مً  . ٝعوػٞلذ الى الؿُض ؾخالحن  ،ؾلمذ في  99قباٍ
ً
ؾىت  ،9192ه٣ال ًٖ  ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م م . 91 – 91
( ) 61وزُ٣ت ع٢م ( ، )99مً ي  .ٝ .ؾخالحن الى  .ٝعػوٞلذ  ،اعؾلذ في  91قباٍ ؾىت
ً
 ،9192ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م م . 91 – 91
( )61اإلاهضع هٟؿه  ،م . 91
( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، )91بغُ٢ت مً ٢بل الغةِـ عوػٞلذ الى ي .ٝ .ؾخالحن  ،ص.ث ،
اإلاهضع هٟؿه  ،م . 91

ً
( )19وزُ٣ت ع٢م ( ، )91مً الغةِـ شخهُا (عوػٞلذ ) الى الؿُض ؾخالحن  ،ؾلمذ في 92
وؿُان ؾىت  ،9192ه٣ال ًًًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م . 21
(72)Mutual aid Agreement British- US, 20 January 1942 , Cited
in : The Avalon Project : Documents in Law , History and
Diplomacy.

ً
( )19ه٣ال ًٖ  ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م م . 29-21

( )19وزُ٣ت ع٢م ( ، )91مً ي  .ٝ .ؾخالحن الى  .ٝعػوٞلذ  ،اعؾلذ في  21هِؿان ،9192
اإلاهضع هٟؿه  ،م . 29
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ً
( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، )91مً الغةِـ شخهُا (عوػٞلذ ) الى الؿُض ؾخالحن  ،ؾلمذ في 9
اًاع  ،9192ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م م. 22 – 29
( )16وزُ٣ت ع٢م ( ، ، )21مً ي  .ٝ .ؾخالحن الى  .ٝعػوٞلذ  ،اعؾلذ في  91اًاع ،9192
اإلاهضع هٟؿه  ،م . 22
( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، )29بغُ٢ت مً الغةِـ عوػٞلذ الى ي .ٝ .ؾخالحن  1 ،خؼٍغان ،9192
اإلاهضع هٟؿه  ،م .22
( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، )29بغُ٢ت مً الغةِـ عوػٞلذ الى ي .ٝ .ؾخالحن  91 ،خؼٍغان
 ،9192اإلاهضع هٟؿه  ،م .29
( )11للمؼٍض مً الخٟانُل خى ٫مٗغ٦ت ؾخالُىٛغاص ً ،ىٓغ :
Alan Clark , the Most Vicious, Battle of War : Stalingrad, U.S.A
, 1973.

( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، )91عؾالت مً الغةِـ عوػٞلذ الى ؾخالحن  ،ؾلمذ في  96حكغًٍ
ً
الاو ، 9192 ٫ه٣ال ًٖ  ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م م . 99-99
( )19وزُ٣ت ع٢م ( ، )91عؾالت مً  . ٝعوػٞلذ الى . ٝؾخالحن  29 ،حكغًٍ الاو، 9192 ٫
ً
ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه . 99 ،
( ) )12وزُ٣ت ع٢م ( ، )96مً ي  .ٝ .ؾخالحن الى عةِـ الىالًاث اإلاخدضة عػوٞلذ 91 ،
حكغًٍ الاو ،9192 ٫اإلاهضع هٟؿه  ،م .99
( )19وزُ٣ت ع٢م ( ، )91مً ي  .ٝ .ؾخالحن الى الغةِـ عوػٞلذ  99 ،حكغًٍ الشاوي ،9192
ً
ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م .91
( )19وزُ٣ت ع٢م ( ، )11عؾالت مً  . ٝعوػٞلذ الى . ٝؾخالحن  91 ،حكغًٍ الشاوي ، 9192
ً
ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م م . 96 – 91
(85) Cited in: I.M.Baxter, Battle of Stalingrad: Russia s Greet
Patriotic ,U.S.A ,N.D ,P :124.

( )16وزُ٣ت ع٢م ( ، ) 19عؾالت زانت وؾغٍت مً الغةِـ ؾخالحن الى الؿُض عوػٞلذ ،
ً
 21حكغًٍ الشاوي  ،9192ه٣ال ًٖ :
( ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م . 96
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ً
( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، )12عؾالت مً  . ٝعوػٞلذ الى . ٝؾخالحن  26 ،حكغًٍ الشاوي  ، 9192ه٣ال
ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م .96
( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، ) 19عؾالت زانت وؾغٍت مً الغةِـ ؾخالحن الى الؿُض عوػٞلذ 21 ،
ً
حكغًٍ الشاوي  ،9192ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه . 91 ،
( ) )11وزُ٣ت ع٢م ( ، ) 19عؾالت زانت وؾغٍت مً الغةِـ ؾخالحن الى الؿُض عوػٞلذ 21 ،
ً
حكغًٍ الشاوي  ،9192ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه . 91 ،
(90)Trefalt Beatrice , Japanese Army Straggles and Memories
of War in Japan, U.S.A , 2003 , p:196.
ً
( )19وزُ٣ت ع٢م ( ، )11عؾالت مً  . ٝعوػٞلذ الى . ٝؾخالحن ٧ 2 ،اهىن الاو ، 9192 ٫ه٣ال
ًٖ ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م م . 91 – 91
( )12وزُ٣ت ع٢م ( ، ) 16عؾالت زانت وؾغٍت مً الغةِـ ؾخالحن الى الؿُض عوػٞلذ ٧ 6 ،اهىن
ً
الاو ،9192 ٫ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه . 91 ،
(ٞ )19غح ظبران  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م . 929

ً
( )19وزُ٣ت ع٢م ( ، )11عؾالت مً  . ٝعوػٞلذ الى . ٝؾخالحن ٧ 1 ،اهىن الاو ، 9192 ٫ه٣ال
ًٖ ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م م . 91 – 91

ً
( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، )11مً ي  .ٝ .ؾخالحن الى الغةِـ عػوٞلذ ٧ 99 ،اهىن الاو ٫ال  ،9192ه٣ال
ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م .91
( )16جي صًبىعًٍ  ،الحغب الٗاإلاُت الشاهُت مً وظهت الىٓغ الؿىُٞدُت  ،جغظمت  :زحري خماص ،
ال٣اهغة  ،ص.ث  ،م . 919
( )11هُُ٨خا زغوقى : ) 9119 – 9119( ٝولض في م٣اَٗت ٦ىعؾ ٪الىاٗ٢ت ٖلى الحضوص بحن
عوؾُا وأو٦غاهُـ ــا  ،صزل مجا ٫الؿُاؾت في ؾً مب٨غة وجُىٕ في الجِل ألاخمغ بٗض اهضالٕ زىعة
أ٦خىبغ  ، 9191زم اهًم ئلى الحــؼب الكُىعي في الٗام الخالي  ،وجضعط ُٞه ختى أنبذ ٖام 9121
ً
ؾ٨غجحرا للجىت اإلاغ٦ؼٍت في  ،٠ُُ٦اهخسب في مجلـ الؿىُٞذ ألاٖلى ٖام  ، 9191وج٣لض
مىهب عةِـ الىػعاء الؿىُٞتي والؿ٨غجحر ألاو ٫للحؼب للٟخ ـ ـ ــغة ما بحن  9169 – 9119اؾخُإ
زاللها مً ئػالت مٓاهغ الح٨م الؿخالُيُت ال٣ضًمت  ،جىفي ٖام  ، 9119للمؼٍض ٖىهً ،ىٓغ :
ًىٓغ ٖ :بض الىهاب الُ٨الي و٧امل ػهحري  ،اإلاىؾىٖت الؿُاؾُت  ،9ٍ ،بحروث ، 9119 ،م.216
( )11جي صًبىعًٍ  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م .122
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ً
( )11وزُ٣ت ع٢م ( ، )11عؾالت مً  . ٝعوػٞلذ الى . ٝؾخالحن ٧ 96 ،اهىن الاو ، 9192 ٫ه٣ال
ًٖ ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م م . 91 – 91
( )911وزُ٣ت ع٢م ( ، ) 61عؾالت زانت وؾغٍت مً عةِـ الىػعاء ؾخالحن الى عةِـ الىالًاث
ً
اإلاخدضة عوػٞلذ ٧ 91 ،اهىن الاو ،9192 ٫ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه . 91 ،
( )919ال٨ؿُِ٧ ٠اعحؿى ٝجغوحؿ٩ي  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م . 911
(102) Alan Clark, Op . Cit , p:187 .
( )919ال٨ؿُِ٧ ٠اعحؿى ٝجغوحؿ٩ي  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م م .911 - 911
( )919وزُ٣ت ع٢م ( ، )12مً عوػٞلذ الى ؾُاصة ًىؾ ٠ؾخالحن ال٣اةض الٗام لل٣ىاث اإلاؿلحت في
ً
اجداص الجمهىعٍاث الاقتراُ٦ت الؿىُٞدُت  1 ،قباٍ  ، ،ه٣ال ًٖ ( :ع .أ  .ح  . ٕ .م  ، ) ٕ.م
م . 91 – 91
( )911زُ٣ت ع٢م ( ، )19مً ؾخالحن الى الؿُض ٞغاه٩لحن عوػٞلذ ال٣اةض الٗام لل٣ىاث اإلاؿلحت في
الىالًاث اإلاخدضة  6 ،قباٍ  ،ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م . 91
( )916وزُ٣ت ع٢م ( ، ) 11مً الغةِـ عوػٞلذ وعةِـ الىػعاء البرًُاوي حكغقل الى عةِـ الىػعاء
ؾخالحن  ،ؾلمذ في ٧ 21اهىن الشاوي  ، 9199ه٣ال ًٖ  :اإلاهضع هٟؿه  ،م م .96 - 91
( )911لخدب٘ الضوع الاؾخسباعي الؿىُٞتي في الحغب الٗاإلاُت الشاهُت ً ،ىٓغ ٖ :لي عمًان ،
الجاؾىؾُت في الحغب الٗاإلاُت الشاهُت  ، 9 ٍ ،مهغ  ، 2199 ،م م . 19-91
)108(Richard Tedor, Op.Cit , p:32.
) 109) Ibid,p:35 .
) 110) Cory A . Foisy, Op.Cit , p:28.
(٢ )999بل ًىم واخض مً الاظخُاح الاإلااوي ألعاض ي الاجداص الؿىُٞتي  ،انضع ؾخالحن جىظحهاجه
الٗؿ٨غٍت الى الجِل الاخمغ خظعهم ٞحها مً ٖملُت ٖؿ٨غٍت اإلااهُت ٢غٍبت ٖلى اعايحهم وا٦ض
بال٣ىً " : ٫جب ان ال حؿخٟؼها جدغ٧اث الاإلاان ٖلى الحضوص مٗىا  ،ول ً٨في هٟـ الى٢ذ ٖلُىا
ان ه٨ىن مؿخٗضًً للضٞإ ًٖ اعايِىا" ً .ىٓغ Ibid,p:28 :
( )992جي صًبىعًٍ  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م . 121
( )999اإلاهضع هٟؿه . 129 ،
)114( Stephen Bull, World War II : Winter and Mountain
; Warfare Tactics, U.S.A , N.D
هسبت مً ال٣اصة الٗؿ٨غٍحن الٟغوؿُحن ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م  221؛ عاظ٘ م  91مً البدض .
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