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املوسوعة السياسية والعسكرية

 مقدمة

بني يدي القارئ موسوعة ضمت أهـم األحـداث السياسـية والعسـكرية والحـروب الدوليـة 

واإلقليمية والعاملية والشخصيات التي كان لها أثر بارز يف ترك بصامتهم السياسـية والعسـكرية علــى 

ة الفرنسـية الساحة اإلقليمية والدولية باإلضافة إىل أهم املفاهيم السياسية والعسكرية منذ قيام الثـور 

  . إىل نهاية القرن العرشين

وقد تناولنا املوضوع بأسلوب جديد عىل الرغم من تناول الكثري من البـاحثني لجوانـب مـن 

غـري أننـا ذكرنـا آراء املـؤرخني والبـاحثني، أو مـا . ومل نضيف آراءنا الخاصـة إال مـا نـدر. هذا املوضوع

  .أوضحته الحقائق فيام بعد

م بداية للموضـوع لكونهـا تعتـرب مـن وجهـة 1789راء اختيار سنة إن السبب الذي يكمن و 

ففـي تلـك السـنة قامـت الثـورة . نظر كثري من املؤرخني نقطة تحول مهمـة يف تـاريخ أوروبـا والعـامل

الفرنسية التي أدت إىل تحوالت جذرية يف فرنسـا وامتـدت تأثرياتهـا إىل أمـاكن عديـدة داخـل القـارة 

ذلك سلسـلة مـن الحـروب الطويلـة والتغـريات السياسـية واالجتامعيـة يف  األوروبية وخارجها، ورافق

  . أوروبا والعامل عىل مدى القرن التاسع عرش

أما السبب الـذي يعـود إىل اختيارنـا القـرن العرشـين نهايـة للموضـوع ألنـه شـهد حـربني 

السـوفيتي واملعسـكر عامليتني، وبعد الحرب العاملية الثانية ظهـر املعسـكر االشـرتايك بزعامـة االتحـاد 

الرأساميل بزعامة الواليات املتحدة وقد نتـج عن ذلك قيام الحـرب البـاردة بـني املعسـكرين اسـتمرت 

  . طوال فرتة تقارب النصف قرن وشهد خاللها العامل الكثري من التطورات السياسية والعسكرية
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ىل العديـد مـن املصـادر والبد من اإلشارة إىل أننا اعتمدنا يف مصادرنا حول هذا املوضوع عـ

باللغة العربية واإلنكليزية التي اختصت بتاريخ الدول والعامل يف تلك الفرتة، ومن املصادر التي أغنـت 

البحث مبعلومات قيمة، املوسوعات العربية والعاملية باإلضـافة إىل العديـد مـن البحـوث والدراسـات 

  . التي نرشتها أهم الدوريات

تكون هذه املوسوعة مرجعا للطـالب والبـاحثني والقـراء عـىل حـد  تعاىل أن الـلـهأرجو من 

  . سواء ملا تحتويه من معلومات غزيرة وأن تسهم يف رفد املكتبة العربية

  .ويل التوفيق و الـلـه
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  املفاهيم واملصطلحات السياسية 

  والعسكرية 
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  أحزاب سياسية

عىل تنفيـذ مبـادئ سياسـية معينـة إذا  الحزب السيايس جامعة منظمة من املواطنني متفقة

لهـذا كانـت األحـزاب السياسـية مـن . تولت السلطة، وذلك يف حالة نجاح ممثليها يف املجالس النيابية

باعتبار أن األحـزاب هـي التـي ) الدميوقراطية الغربية(أركان األنظمة الدميوقراطية مبفهومها التقليدي 

مــن اجتامعيــة واقتصــادية وسياســية وتعمــل عــىل توعيــة تقــوم بــإبراز املبــادئ واألهــداف القوميــة 

وبلورة آرائهم السياسية، فضـال عـن أن النظـام الحـزيب يسـمح بقيـام معارضـة تحـول دون . الجامهري

استبداد حزب األغلبية بالسلطة، ذلك أن الدميوقراطية ال تقوم فقط عىل أساس حكم األغلبية بل عـىل 

لحزبية وبالتايل تنعدم هذه الخصائص يف حالة نظام الحـزب الواحـد حرية النقد التي تبارشها األقلية ا

التي تصطنعها بعض الحكومات لغرض مشيئتها عن طريق الدعاية الشـعبية، كـام كـان نظـام الحكـم 

  . الفايش والنازي

ولكن يؤخذ عىل هذا النظام أن األحزاب ال تعرب دامئا عن الـرأي العـام إذ تسـيطر عليهـا يف 

من الزعامء كثريا ما توجه الحزب ومن ثم الحكم وجهـة يقصـد منهـا تحقيـق مصـالحها الغالب أقلية 

كام أن الرصاع الحزيب قد يعمد إىل أساليب الغش والخداع لتملق الجامهري واستخدام الرشوة . الخاصة

ي فإذا وصل الحزب إىل الحكم اهتم بتفضيل يف صالحه الحزيب عىل الصالح القـو . يف املعركة االنتخابية

وقد ينزلق إىل اضطهاد خصومه، فضال عن أن الرصاع الحـزيب قـد يخلـق جـوا مـن عـدم االسـتقرار يف 

  .الحكم فيكرث قيام وسقوط الحكومات
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  أحالف عسكرية 

معاهدات تحالف ذات طابع عسـكري تـربم بـني دولتـني أو أكـرث للتعـاون يف تنظـيم دفـاع 

بني دولة كربى وبعض الدولة الصغرى التـي تعتـرب  مشرتك بينهام، والواضح أن األحالف العسكرية تربم

نفسها مهددة من خطر خارجي وبذلك تفرض الدولة الكربى سيطرتها عليها سـواء يف وقـت السـلم أو 

وتتضمن هذه املعاهدات إنشاء تحالف عسكري ونظـام للـدفاع املشـرتك واالحتفـاظ . يف وقت الحرب

ســامح للدولــة الكــربى بحريــة اســتخدام املــوانئ بقواعــد عســكرية يف أرايض الدولــة الصــغرى مــع ال

واملطارات االسرتاتيجية ولهذا كانت سياسة األحالف العسكرية مرتبطـة بإقامة قواعد عسكرية برية أو 

  . بحرية أو جوية

  الء إخـ

هو سحب طوعي ومـنظم لوحـدة عسـكرية مـن أحجـام مختلفـة أو لسـكان مـدنيني مـن 

فيقال أخلـت القـوات املدنيـة أي سـحبت منهـا طوعـا، وأخـيل منطقة أو مدينة حيث كانت تتمركز، 

ويختلـف اإلجـالء . السكان من املنطقة، ويشمل مفهوم اإلخالء أيضا اإلخالء الصحي وإخـالء املعـدات

  .ال إلزامية يف اإلخالء -كام أشري-عن اإلخالء باملفعول القرسي للعملية األوىل، بينام 

تضـع تصـميم اإلخـالء مبينـة عـىل األخـص األهـداف وعندما تخيل وحدة ما مكانهـا فإنهـا 

الجديدة للتمركز، وطرق الوصول إليها، وترتيب الوحدات العضوية، ووسائل نقلها، ثم تـدابري الحيطـة 

العامة، أما إخالء السكان املدنيني من مناطق العمليات فهو عمـل منـوط بوحـدات الحاميـة املدنيـة، 

  .  بإبعادهم عن حمى املعاركويهدف إىل توفري أمن السكان املدنيني
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ـعة الالزمـة إىل الخلـف نحـو  ويطلق اسم اإلخالء الصحي عىل نقل الجرحـى واملـرىض بالرس

املؤسسات الصحية امليدانية، حيث يعـالجون فيعـادون إىل الجبهـة أو يخلـون عـن مرسـح العمليـات 

بها القيادي وتأمتر بـأمر ويقوم بعمليات اإلخالء الصحي وحدات متخصصة لها تنظيمها العضوي، وتركي

قائد الخدمات الطبية الذي تختلف رتبته العسكرية باختالف مستوى وحدته، ومستوى الوحدة التـي 

يؤمن لها الخدمات الصحية، وتؤمن الخدمة الصحية عىل صعيد فرقة وحدة صـحية مـن قـوام كتيبـة 

وتنترشـ ) رسـية الصـحيةال(وعىل صعيد لواء وحدة من قوام رسيـة تسـمى ) الكتيبة الصحية(تسمى 

  . الوحدات الصحية العضوية الصغرى لهذه الوحدات بحيث تؤمن رسعة اإلخالء واملعالجة

يخىل الجرحى واملرىض نحو مراكز صحية متباعدة إىل الوراء، وتكون عىل درجات متصـاعدة 

مـام من حيث مدى املعالجة، فاإلخالء مـن الخطـوط األماميـة يجـري مـن قبـل عنـارص معـززة إىل األ 

فيعطون اإلسعافات األوليـة فيهـا، ) مراكز الفرز(ثم يوجه املخلون نحو ) النقاط(وتدعى هذه العملية 

ميدانية متحركة يتسع واحـدها عـادة ) مستشفيات جراحية(ويوجه الذين بحاجة إىل عناية أكرب نحو 

وقتـا فيجلـون نحـو أما املصابون أو املرىض الذين تتطلب معـالجتهم . لستني رسيرا عىل صعيد الجيش

وهي تقـع يف مـؤخرة الجـيش أو الفيلـق، باإلضـافة إىل ذلـك يكـون يف ) نصف املتحركة(املستشفيات 

املؤخرات مستشفيات كربى ثابتة، يرسل إليها املصابون واملرىض الـذين تكـون حـالتهم عـىل يشء مـن 

ت عـىل صـعيد الصعوبة، وتتطلب معالجتهم مددا طويلة وتتسع كل مستشفى مـن هـذه املستشـفيا

  .الجيش ألربعامئة رسير
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أما إخالء املعدات فهو يشمل مختلف أنواع املعدات املعطلة بهدف تصليحها متكينا إلعـادة 

وتتم عمليات اإلخالء عموما بشكل . استعاملها، كام يشمل املعدات املسرتدة أو التي غنمت من العدو

فصيانة الدرجة األوىل وهي التي تـتم مـن  مامثل لعمليات اإلخالء الصحي من حيث تسلسل الصيانة،

عـىل . ال تستتبع عملية إخالء ألنها تجري عىل العتاد يف مكان تعطلـه) السدنة(قبل مستخدمي العتاد 

حني يخىل العتاد املعطل والذي ال ميكن للسدنة تصليحه، إىل مشـاغل الدرجـة الثانيـة وهـي مشـاغل 

  . وهذا اإلخالء من مسؤولية الوحدة مستعملة العتاد. دالوحدة العضوية املبارشة لوحدة سدنة العتا

ويخىل العتاد املعطل إىل مشاغل الدرجة الثالثة وهي املشاغل املنتشـرة يف مـؤخرة الغرفـة 

إذا تعذر تصليحه يف مشاغل الدرجة الثانية ويتم اإلخـالء عـىل مسـؤولية وحـدات الصـيانة يف الغرفـة 

أمـا مشـاغل الدرجـة الرابعـة فهـي نـوع مـن . العضوية للفرقةوالتي تعمل كإسناد مبارشة للوحدات 

العنابر الثابتة، لها إمكانات غري محدودة يف تصليح العتـاد وتختـزن كميـات وافـرة مـن قطـع الغيـار، 

وتخىل إليها املعدات التي تتطلب تصليحات كربى وتنترش هذه العنارص يف املنطقة اإلدارية للفيلق أو 

  . للجيش

ملعطل يف العمليات الهجومية مـن قبـل مسـتعمليه إىل نقطـة معينـة تسـمى يخىل العتاد ا

وتقع عىل محور متوين الكتيبة فإذا مل يجر تصليحها يف مشـاغل الدرجـة الثانيـة تنقـل ) نقطة النقاط(

. إىل نقطة معينة من قبل الكتيبة عىل محور متوين اللواء وهكذا تتابعا حتى مشاغل الدرجـة الرابعـة

. حدات اإلخـالء أن هناك عتادا ال ميكن إصالحه أفرزته عن باقي العتاد املعطل ودمرتـهوإذا وجدت و 

  .أما العتاد املسرتد فيحتفظ به ويستعمل وفق توجيهات القيادة العليا
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  أركان حـرب 

مجموعة الضباط واألشخاص املؤهلني العاملني مع قائد عسكري ملساعدته يف قيادة القطعة 

ولكل من القـوات الربيـة والجويـة والبحريـة أركـان حـرب . يف السلم والحرب املوضوعة تحت ترصفه

كام أن لكل منطقة أو جبهة أو تشكيل أو قطعة عسـكرية أركـان . خاصة بها، وهناك أركان لكل سالح

حرب خاصة، ويطلق أسم األركان العامة عىل أركان حرب الجـيش، أمـا أركـان الحـرب املشـرتكة فهـي 

القـوات الربيـة، : ج موضوعات ومسائل تتعلق بسالحني أو أكرث مـن األسـلحة التاليـةاألركان التي تعال

  . سالح الطريان، سالح البحرية

يف مسـاعدة القائـد عـىل إعـداد  -عـىل مختلـف املسـتويات–وتتلخص مهمة أركان الحرب 

تنفيـذها، وذلك عن طريق جمع املعلومات وإعداد األوامـر ونقلهـا، واإلرشاف عـىل . القطعة وقيادتها

وتنظيم عمل املصالح املختلفة العاملة يف خدمة القطعة املقاتلة، وترجـع أهميـة هـذه الهيئـة إىل أن 

  . القائد ال يستطيع االهتامم وحده بجميع التفصيالت الخاصة بالقطعة أو القطعات التي يقودها

آنـذاك  ولقد بدأت أهمية أركان الحرب بالظهور منذ منتصف القرن السـابع عرشـ، وكانـت

وإعـداد املسـريات ومواقـع اإلقامـة، ويف منتصـف القـرن . عبارة عن هيئة مؤقتة مهمتها دراسة األرض

الثامن عرش أوجد فريدريك الثاين هيئة أركان حرب فعالـة، وقلدتـه بقيـة الجيـوش األوروبيـة، ولكـن 

يحلهـا بعـد انتهـاء هذه الهيئة بقيت عبارة عن مجموعة من الضباط يختارها القائد العام بنفسه، ثم 

املعركة، ويف أواخر القرن الثامن عرش خلفت الجيوش األوروبية أركان حـرب الجيـوش وصـار الضـباط 

العاملون يف هذه الهيئة يحملون عىل بزاتهم شارات خاصة، ويف فرتيت الثـورة الفرنسـية واإلمرباطوريـة 

  صار للفرق



  

  12                   

 املوسوعة السياسية والعسكرية

  . ساعدة قادة هذه القطعاتواألفواج أركان حرب خاصة بها تضم ضباطا مختارين مل 

ومع تطور الجيوش وتعقيدات إدارة املعركة صـار عـدد مـن الضـباط الجـدد يتبعـون دورة 

خاصة يف كلية األركان، يستلمون بعدها عملهم يف هيئات األركان دون االحتكاك املبارش مع القطعات 

تطع ضباط أركان الحرب م عندما مل يس1871-1870املقاتلة ثم ظهرت عيوب هذا األسلوب بعد حرب 

املؤهلون بهذا الشكل تنفيذ مهامتهم بكفاءة كافية يف ظروف املعركة املتغرية، لذا لجأت الجيـوش إىل 

إعداد ضباط األركان عن طريق اختيار خرية الضـباط العـاملني يف القطعـات املقاتلـة وأكـرثهم كفـاءة 

كان العليا، ليستلموا بعـد ذلـك مناصـبهم يف وخربة وإلحاقهم بدورات يف كليات األركان، أو كليات األر 

هيئات األركان املختلفة، وإذا كانت كليات األركان تدرس الضباط التكتيك واالسرتاتيجية واللوجيستيك 

  . فإن كليات األركان العليا تدرسهم االسرتاتيجية العليا واالقتصاد والعلوم اإلنسانية األخرى

تكـون مهامتهـا يف السـلم والحـرب متشـابهة ) شعبأو (وتنقسم أركان الحرب إىل مكاتب 

عىل جميع هيئـات أركـان ) شعب(عىل مختلف املستويات، وينطبق تقسيم أركان الحرب إىل مكاتب 

أما أركان حرب الكتيبة فهي عبارة عن عدد محدود من الضباط املساعدين . الحرب حتى مستوى لواء

س هيئة أركـان الحـرب رئـيس أركـان يكـون مسـاعدا ويرأ . لقائد الكتيبة وبعض عنارص فصيلة القيادة

وهو يتابع مختلف نشاطات القطعة ويتمتع بصـالحيات واسـعة ويكـون لـه يف أركـان . حقيقيا للقائد

الحرب االنسـاق العليـا مسـاعدون يأخـذون لقـب مسـاعد رئـيس األركـان، ويف االنسـاق العليـا أيضـا 

  يساعد القائد وهو) مكتب(
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ط مبا فـيهم املـرافقني وتكـون مهمـة هـذا املكتـب تسـيري أعـامل يضم مجموعة من الضبا 

القائد، واالتصال مع القيادة األكرب، أو مع السلطات غري العسكرية، ولكن أركـان الحرب تبقـى الهيئـة 

املساعدة األساسية املكلفة بجمع العنارص الالزمة لقرار القائد، وإنضاج هذا القـرار والسـهر عـىل سـري 

  . خاذ القرار من قبل القائد حتى يحقق هذا القرار أغراضهاألمور بعد ات

  اب إره

ظاهرة أصبحت حديثا محور اهتامم املنظامت الدولية والـدول واألفــراد، وحيـنام أشـاعت 

أو تحـدثت عنـه يف ) اإلرهاب الدويل(القوى االستعامرية والعنرصية والصهيونية وقوى أخرى مصطلح 

رهاب اإلجرامي بنضـال الشـعوب يف سـبيل تقريـر مصـريها وكفـاح سياساتها ومواقفها خلطت فيه اإل

الجامعات ضد الظلم االجتامعي وقد أحدث هذا الخلط املقصود تشويشا يف منهجية معالجـة شـؤون 

  . اإلرهاب الدويل بتعاريفه ومفاهيمه ومنظامته وعملياته واألسباب الكامنة وراء التدابري ملكافحته

متفقـا عليـه سـواء يف القـانون الـدويل أو يف تعامـل املـنظامت ال تعريف لإلرهـاب الـدويل 

الدولية، ومثة أكرث من دولة أو جهة صاغت تعريفـا يعـرب عـن وجهـة نظرهـا، حتـى إن بعـض الـدول 

. كالواليات املتحدة األمريكية تتبنى أكرث مـن تعريف واحد يف الوقت نفسه خدمة ألغراضها السياسـية

ها األعامل اإلرهابية وأفكـار أحاطـت مبفهـوم اإلرهـاب الـدويل ميكـن غري أن سامت وأوصافا وسمت ب

  . انطالقا منها تلمس بعض املالمح املميزة ملصطلح اإلرهاب الدويل
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اللجنـة (حينام بدأت الجمعية العامة لألمم املتحدة بحث موضوع اإلرهاب الدويل بوساطة 

ة بشـأن تعريـف اإلرهـاب الـدويل، ثـم اصطدمت بخالفات عميقـ) املخصصة املعنية باإلرهاب الدويل

اقتنعت بأنه ال ميكن االتفاق عىل تعريف يوفق بني مختلف وجهات النظر الكثرية، والعلة يف ذلك أنه 

تكمن مفاهيم سياسـية واجتامعيـة وقانونيـة وأيدلوجيـة . وراء هذه الظاهرة ظاهـرة اإلرهاب الدويل

  .متضاربة

لدول تعريفا لإلرهاب الدويل فذكرت أنه مجموعة ويف أثناء مناقشات اللجنة عرضت بعض ا

من األعامل التي تدينها جميع الدول أيـا كانـت مشـاعرها اتجـاه القضـية التـي يـدعي مرتكبـو هـذه 

واستنادا إىل هذا التعريف طلبت هذه الدول من حركات التحرير الوطني أن . األعامل أنهم ينارصونها

إلجراميـة أو اإلرهابيـة التـي تسـعى إىل ربـط نفسـها بهـذه تعدل سلوكها حتـى ال تقرن بالجامعـات ا

  . الحركات بوجه ما بغية تحسني صورتها

وعرفت دول أخرى اإلرهاب الدويل بأنه أي عمل من أعامل العنف يتهـدد األرواح البرشـية 

هـدف ويؤثر يف غري دولة واحدة وي. أو تقيض عليها أو يتهدد بالخطر حرياتها األساسية. الربيئة بالخطر

  . بوصفه وسيلة من وسائل الضغط إىل تحقيق غاية محددة سياسية أو أيديولوجية أساسا

ومثة خالف جوهري حول مفهوم اإلرهاب الدويل، يكمن يف جانبه السيايس فكثريا مـا يكـون 

للعمل الواحد تفسريان عىل األقل، فهو يحسب أحد التفسريين حالة من حاالت اإلرهاب تجب إدانتـه 

وهو يف الوقت نفسه وبحسب التفسري اآلخر شـكل مـن أشـكال املعارضـة . عىل أنه جرمية ومكافحته

  السياسية والكفاح من أجل حقوق اإلنسان أو الحقوق السياسية واالجتامعية 
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أو حق تقرير املصري، حتى أصـبح دارجـا القـول أن مـن هـو . واالقتصادية للشعوب واألفراد

  . أجل الحرية يف نظر اآلخرين إرهايب يف نظر أحدهم هو مناضل من

وعىل هذا فإن التعـاون الـدويل لقمـع اإلرهـاب ال ميكـن أن ترتسـخ أسسـه إال إذا توافقـت 

ومعالجتهـا . الدول عـىل تعريـف اإلرهـاب الـدويل وتحديـد مفهومـه ورصـد األسـباب والـدوافع إليـه

محـور الخـالف الـذي وإزالتها، وهذا هو الجانب السيايس من اإلرهـاب الـدويل، وهـو جانـب يؤلـف 

  . يصعب تجاوزه أو التغايض عنه يف إطار النظام السيايس واالجتامعي واالقتصادي العاملي الراهن

وميكن تحديد سامت العمل اإلرهايب بأنه عمل عنيف يعرض األرواح واملمتلكات للخطـر أو 

أو (ويقـوم بـه أفـراد يهدد بتعريضها له، وهو موجه إىل أفراد أو مؤسسات أو مصالح تابعة لدولة مـا 

  . وقصده تحقيق أهداف سياسية. مستقلون أو مدعومون من دولة ما) جامعات

وتؤلف السمة األخرية أي الهدف املشكلة املحورية ملفهوم العمل اإلرهايب، ذلـك أن تحديـد 

أي كونه حقـا أو باطال، يرتبط بكـون الهـدف السـيايس نفسـه . رشعية العمل اإلرهايب أو عدم رشعيته

مرشوعا أو غري مرشوع، فإن كان مرشوعا سـقطت صـفة اإلرهـاب مبعناهـا اإلجرامـي عـن العمليـات 

العنيفة التي تقوم بها الجامعات املامرسة لها، مثل حركات التحرير الوطني أو الجامعات املناضلة ضد 

  . االستعامر واالحتالل والسيطرة والعنرصية والصهيونية والظلم االجتامعي
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إلرهاب عامة ظاهرة من ظواهر االضطراب السيايس يف العرص الحديث مـع أنـه لقد أصبح ا

م، عىل يد عصابة يهودية يف فلسـطني عرفـت باسـم 74-66عرف أكرب أشكاله قدميا يف املدة بني عامي 

وهو بوصفه تعبريا ومامرسة قد ظهر بصورة أوضح من ذي قبل منذ نحو قرنني، حني بـرز ) السيكاري(

أي يف أثنـاء الثـورة ) عهـد الرهبـة(م، ففي العهد الذي يطلق عليه يف فرنسا 1793 عام فكـرا وواقعا يف

الفرنسية مارس زعامء ذلك العهد العنف السيايس عىل أوسع نطـاق، ويف القـرن التاسـع عرشـ ظهـرت 

  . حركات ومنظامت سياسية يف أوروبا استخدمت اإلرهاب وسيلة لبلوغ أهدافها السياسية

ب أصبحت مصطلحا متداوال يف الخطـاب السـيايس املعـارص وكانـت أوروبـا إن كلمة اإلرها

هي املوقع الذي أحيا هذه الكلمة وأعطاها معـاين متعـددة اسـتمدها مـن الفلسـفات التـي سـوغت 

استخدام اإلرهاب وسيلة، ومن الحركات واملنظامت والجامعات التي استخدمت هـذه الوسـيلة سـواء 

  .  أمريكية -ذا فاملصطلح يف األصل ذو جذور أوروبيةيف أوروبا أو أمريكا، وعىل ه

وخاصـة يف . ولقد تطور استعامل مصطلح اإلرهاب الدويل فيام بعد الحرب العامليـة الثانيـة

. ونشـوء ظـاهرة االسـتعامر الجديـد. أثر وراثة الواليات املتحـدة اإلمرباطوريـات االسـتعامرية املنهـارة

ها ونفوذهـا عـىل أكـرب مسـاحة مـن العـامل بوسـاطة األحـالف ومحاولة الواليات املتحـدة مـد سـيطرت

ولقد منت مجموعـة كبـرية مـن الـدول نحـو االسـتقالل عـن هـذه . والتكتالت العسكرية واالقتصادية

األحالف والتكتالت مبتعـدة عـن الحـرب البـاردة ومشـكالتها وقـد أدى الصــراع السـيايس بـني العـامل 

تنميتها مستقلة يف إطار حق تقريـر مصـريها واختيـار سياسـاتها  الرأساميل والدول التي تريد أن تكون

  . االقتصادية واالجتامعية
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إىل لجوء العامل الرأساميل إىل إجراءات مختلفـة كـان يف جملـة مـا نجـم عنهـا معانـاة هـذه 

الدول مـن مشكالت سياسية واقتصـادية، ومـن هنـا انطلقـت تهمـة اإلرهـاب الـدويل لتلصـق الـدول 

إرادة الــدول الرأســاملية، وبحركــات التحريــر الــوطني التــي تناضــل الســتقالل بلــدانها الخارجــة عــن 

والتخلص من االحتالل والعنرصية واالسـتعامر االسـتيطاين ومـن هنـا جـاء هـذا الخلـط املقصـود بـني 

اإلرهاب الدويل وحق تقرير املصري للشعوب، أو الكفاح املسلح من أجل التحرير الـوطني وهـو خلـط 

  . زة الثقافة واإلعالم األوروبية واألمريكية عىل تثبيته وتعميقه وتعقيدهعملت أجه

ومن املؤكد أنه ال يوجد يف العامل كله ما مياثل الكيان الصهيوين يف مامرسـته اإلرهـاب وكـان 

اإلرهاب عىل مدى أكرث من نصف قرن أحد املقومـات الفكرية األساسية للحركة الصـهيونية، لـذا فقـد 

الكيان الصهيوين بأبشع أشكال اإلرهاب وأفظع أنواعه، ومارس الكيان الصـهيوين اإلرهـاب  اقرتن إنشاء

  . فكرا وأسلوبا ضد الشعب العريب الفلسطيني والدول العربية املجاورة

البد من مراجعة املصطلح نفسه والـتمعن يف ) اإلرهاب الدويل(وحتى يستقيم أمر مكافحة 

ورسـم حـدوده بوضـوح ووضـعه يف سـياقه الصـحيح ووضـع  تعريفه بدقة وروح علميـة وموضـوعية

مقاييس أخالقية وسياسية وقانونية لتمييز اإلرهاب من كفاح الشعوب من أجـل تحررهـا واسـتقاللها، 

ومن ثم دراسة األسباب التي تولد اإلرهاب وحاالته ومعالجتها بإزالتها، ألن القضاء عىل تلـك األسـباب 

  . هابهو أساس التدابري ملكافحة اإلر 
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  أزمة دستورية 

وضع استثنايئ يتميز باصطدام نصوص الدستور بالروح الدستورية الحقيقية، عند ذلك تلجـأ 

وكثـريا مـا . إىل حلول املواءمة بني مواد الدستور والعـرف الدسـتوري) أو السلطة الترشيعية(الحكومة 

النصوص املكتوبة للدسـتور وأكـرث  يكون الحل ما يتناىف مع املبادئ الدستورية املقررة ولكنه ال يخالف

األزمات الدستورية شيوعا الحالة التي تعجز فيها الحكومـة القامئـة عـن الحصـول عـىل ثقـة األغلبيـة 

الربملانية، فتستخدم حقها يف تعطيل مجلس النواب أو حله أو تأجيل االنتخابات بدعوى تعديل قانون 

لطات يف يد رئيس الدولة لحـني وضـع الدسـتور االنتخاب أو وقف العمل بالدستور، ووضع جميع الس

  . الجديد وإجراء االستفتاء إلقراره

  أرسى الحرب 

أفراد من القوات املتحاربة استسلمت بإلقـاء السـالح، كـام يتسـع اللفـظ فيشـمل محـازي 

م القواعـد 1949وقـد نظمـت اتفاقيـة جنيـف عـام . العدد بشكل مطلق، ولو كانوا من غري املقـاتلني

فقد اعتربت أرسى الحرب تحت سلطة دولة العدو وليس تحـت سـلطة . عاملة أرسى الحربالخاصة مب

كام تعتـرب الدولـة اآلرسة مسـؤولة عـن كيفيـة معـاملتهم . األفراد أو الوحدات العسكرية التي أرستهم

بحيث يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية، وأن يحرتموا ويحموا من أعامل العنف واالنتقـام وأن تتكفـل 

ويطلـب مـن الدولـة . لدولة اآلرسة معالجتهم ومعاملتهم ودون متييز للعقيـدة الدينيـة أو السياسـيةا

  اآلرسة ترحيل أرسى الحرب إىل 
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معسكرات بعيدة عن منطقـة القتال يك يكونـوا بأمـان، وأن يلقـوا العنايـة الطبيـة الالزمـة 

  . وأن يوضع سجل خاص بهم. لضامن سالمتهم أثناء نقلهم

تفاقية كذلك عىل أنه عند نشوب القتال ويف جميع حـاالت االحـتالل يتعـني عـىل ونصت اال 

. كل دولة من أطراف النزاع أن تنشئ مكتبا لالسـتعالمات خاصـا بـأرسى الحـرب الـذين وقعـوا بيـدها

وعىل هذا املكتب إبالغ املعلومات املتعلقة بهويـات األرسى إىل دولهـم بواسـطة الصـليب األحمـر يك 

ويفـرج عـن أرسى الحـرب ويعـادون إىل أوطـانهم عنـد وقـف األعـامل . رها إىل عـائالتهمينقلها بـدو 

العدائية، وعىل الدولة اآلرسة أن تتوىل دفن أرسى الحرب الذين ماتوا يف األرس وأن تتأكد من أنهـم قـد 

  . دفنوا باحرتام وطبقا لشعائر دينهم

  إعالن الحرب 

ات دوليـة خطـرية، ويرتتـب عليـه اسـتخدام قرار سيايس رسمي تتخذه الدولة نتيجة معطيـ

القوة العسكرية املسلحة ضد دولة أو مجموعة من الدول األخرى والدخول معها يف شكل من أشـكال 

وكان تنفيذ هذا القرار يف العصور القدمية يسبقه توجيه إنـذار إىل الخصـوم . الرصاع الدويل هو الحرب

ق قرار إعالن الحرب إنذار مدته ثالثـة أيـام يف العـادة، قبل بدء القتال، ويف العصور الوسطى كان يسب

ثم أخذ العمل به يقل شيئا فشيئا، عىل الرغم من أصوات املعارضة التي كانت تطلق يف تلـك الحقبـة 

من الزمان، فبالنسبة إىل رجال القـانون كـان يتضـمن بداهـة معرفـة الـزمن الـذي جـرى فيـه اإلرضار 

التجارية، وبالنسبة إىل رجـال الفكـر اإلنسـاين كـان اإلعـالن ميثـل فرصـة باألفراد واملمتلكات واملصالح 

  كافية لتاليف الحرب واللجوء إىل الوسائط السلمية لحل املنازعات، أما بالنسبة إىل
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القادة العسكريني فكان اإلعالن يعني التضحية بعامل املفاجأة، وهو عامل فعال يف تحقيق  

  . النرص

ورجال الفكر اإلنساين الذين استمروا يف املطالبـة برضـورة الحفـاظ وقد حقق رجال القانون 

عىل تقليد اإلعالن الرسمي للحرب عرب القرون، نرصا مؤقتا يف بداية القرن العرشين، وأمثرت جهـودهم 

م التي اشرتطت توجيه إنـذار 1907يف مؤمتر هاغ الثاين للسالم الذي تبنى معاهدة هاغ الثالثة يف سنة 

. يف صورة إعالن مسبب للحرب، أو إنذار نهايئ يتضمن إعالنا مرشوطا باللجوء إىل القتـالمسبق واضح 

وقد تقيدت غالبية الدول بهذه املعاهدة يف الحرب العاملية األوىل، ولكن ذلك مل يستمر وبـدأ التحلـل 

ىل االتحـاد م وعـ1939منها يف الحرب العاملية الثانية بقيام أملانيا بشـن هجومهـا عـىل بولنـدا يف عـام 

م، 1941كـانون األول  7م، وقيـام اليابـان بـأوىل أعاملهـا العدائيـة يف 1941يف عام ) السابق(السوفيتي 

كذلك بدون إنذار سـابق، واصـبح واضـحا منـذ ذلـك الحـني أن القـادة العسـكريني مل يعـد بإمكـانهم 

  . ايك الذريتني ليؤكد ذلكالتضحية بعامل املفاجئة يف الحرب، وجاء استخدام قنبلتي هريوشيام وناغاز 

وليس من املنتظر اآلن بعد تطور األسلحة االسرتاتيجية النووية الهجوميـة وتطـور وسـائطها 

املختلفة كالصواريخ عابرة القارات والغواصات النووية وتطور مفاهيم الحرب الخاطفة الحديثـة التـي 

رة اإلنذار املسبق، وإذا كان هناك من يعتمد نجاحها عىل عنرص املفاجأة الثمينة العودة إىل تطبيق فك

إال بعـد أن يعـاين العـامل تجربـة حـرب نوويـة  -عـىل األرجـح-أمل يف العودة إليها فإن ذلك لن يكون 

  . حقيقية مدمرة
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  إمربيالية 

اإلمربيالية مرحلة متطورة من الرأساملية، لها مظاهرها السياسية والعسـكرية واالقتصـادية، 

العصور الحديثة، جوهرها التوسع والهيمنة وميتد بعدها التاريخي إىل ظاهرة  سادت الوضع الدويل يف

اإلمرباطوريات التوسعية إبان العصور القدمية، وأعيد إنتاجها عـىل نحـو مختلـف بعـد توسـع السـوق 

 اإلمربيالية ظاهرة مفهوم فإن وبذلك مضمونها، االستغاللية ونزعاته الرأساميل النظام ويؤلف ،الرأساملية

   .والرأساملية باالستعامر وثيقا ارتباطا يرتبط

 األسـواق يف الرأسـاملية الطبقات مصالح لضامن والسياسية العسكرية اإلجراءات تسببت لقد

 النظام عىل طرأت التي املراحل باختالف وأساليبها أشكالها تطورت التي اإلمربيالية ظاهرة منو يف العاملية

   .الدويل والوضع الرأساميل

 واالسـتعامر التجاريـة الرأسـاملية منـو املبكـرة الجغرافيـة االستكشـافات مرحلـة شهدت فقد

 كـام والفضـة، الـذهب طليعتهـا ويف املعدنيـة، الرثوات متتلك التي البلدان يف وخاصة املبارش، االستيطاين

 اطوريـاتاإلمرب  منـو املبارش العسكري االحتالل ورافق البحرية، املالحة طرق عىل السيطرة أحكام شهدت

 األسـواق مـن ممكـن قـدر أكـرب عىل السيطرة يف التسابق واالمتداد،وإىل التوسع إىل تسعى التي القومية

 تسـابق هـذا عـىل وترتـب عظمتهـا، وتعزيـز إنتاجهـا وترصـيف األوليـة املـواد عـىل للحصـول العاملية،

 تطـور الـذي الرأساميل النظام طبيعة أن غري .الدولية السوق وتقاسم وتنافسها، األوروبية اإلمرباطوريات

 بـني حـروب القوميـة،وإىل الرأسـامليات مصـالح تضارب إىل تلقائيا أدى قد قومي، إىل فردي رأسامل من

   تفوقها وتحقيق الدولية السوق يف منها كل حضور لتعزيز بلدانها
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 هـذه سـلطات بهـا تتـذرع كانـت التـي والعرقية والعنرصية السياسية الذرائع من الرغم عىل

   .حروبها لتسويغ البلدان

 ومصـالحها، الناهضـة الصـناعية الربجوازيـات مرحلة أي الرأساملية، منو من الحقة مرحلة ويف

 .بلـدانها داخـل يف املصانع عامل مع الطبقي الرصاع ونشأ أوروبا، يف القومي الرصاع الطبقة هذه سعرت

 الطبقـة شعار رفعت التي م،1917 عام روسيا يف الشيوعية الثورة قيام بعد عامليا بعدا الرصاع هذا واتخذ

 نشـوب القوميـة اإلمربياليـات رصاع عـن نجـم وقـد الرأساميل، ونظامها للربجوازية مناهضتها يف العاملة

 النزاعـات، هـذه يف مصلحة لها يكن مل التي العامل شعوب أذاهام ليطال والثانية األوىل العامليتني الحربني

   .ووقودها ضحيتها كانت بل

 أبرزهـا كـان جديدة دولية متغريات بروز عن العامليتني الحربني بعد الدولية األوضاع متخضت

 التـاريخي، اإلمربياليـان قيـادة مركز منها الغربية سيام وال أوروبا، قارة نطاق عن خارجة معطيات ظهور

 السـوفيتي تحـاداال  وقـوة جهـة مـن املتحـدة الواليات يف األمريكية الرأساملية قوة املعطيات هذه ومن

 واملسـتعمرات العامل بلدان يف الوطني التحرر حركات ومنو أخرى، جهة من االشرتاكية الدول من وحلفائه

 التسـلح سـباق ذلـك عـن ونجـم املبـارش، األورويب اإلمربيـايل العسكري االحتالل تحت ترزح كانت التي

 الســيايس االســتقالل عــىل الشــعوب نضــال وتحــريض العســكرية، القــوى تــوازن سياســة نحــو والنــزوع

   .واالقتصادي

 مـام القوميـة الرأسـامليات أمـام جديـدة تحـديات املهمة الدولية املعطيات هذه كونت وقد

   لتجاوز والسعي الجديد، الواقع مع التكيف إىل دعاها



  

23    

املوسوعة السياسية والعسكرية

 رصاع فيهـا يجـري التـي الجديـدة األحـوال وفق املال رأس قوى توحيد إىل والسعي تناقضاتها

 امليـدان يف الهزميـة تجنـب بفـرض وذلك .إداراته وتحسني باإلنتاج االرتقاء وسائل عن والبحث النظامني،

 جهـاز يف والثانيـة األوىل الحـربني بعـد نشـأت التـي االحتكـارات بانـدماج ذلك حققت وقد االقتصادي،

 مـن ادةواالسـتف االقتصـادية التكـتالت مثلتهـا جبـارة احتكاريـة اتحـادات وتشـكيل .االحتكـاري الدولة

   .عاملية إنتاجية كفاية تحقيق يف والتقنية العلمية الثورة إنجازات

 التـي التقليديـة املرحلـة فيـه تجاوز تطورا الثانية العاملية الحرب بعد اإلمربيايل النظام وشهد

 متطـور إمربيـايل نظـام محلـه وحـل )وغـريهام والفرنسـية اإلنكليزيـة( األوروبيـة اإلمربياليـات أسستها

 إحكـام طريـق عـن الالتينيـة، وأمريكـا آسـيا بلدان يف واالقتصادي السيايس القرار عىل الهيمنة يستهدف

 الـدول القتصـاديات تبعيـة حالـة يف وإبقائها وإضعافها واستغاللها البلدان هذه اقتصاديات عىل قبضتها

 يف أغراضـه املبـارش كريالعس باالحتالل املتمثـل التقليدي االستعامل استنفذ أن بعد املتقدمة اإلمربيالية

 لحالـة مالمئـة موضوعية رشوط يف وإبقائها البلدان، لهذه الثقافية واالجتامعية االقتصادية البنى تخريب

 وسياسـاته الرأسـاميل النظـام أداء يف الجديـدة النوعيـة النقلة هذه املتحدة الواليات قادت وقد التبعية،

   .اإلمربيالية

 بعـد الرأسـاملية تطـور مالمـح أهم اإلمربيالية الدول بني صاديةاالقت الوحدة نحو االتجاه كان

 اإلمربيـايل التكامـل هـذا عكـس وقـد .األمـرييك مارشـال مرشوع ظل يف سيام وال الثانية، العاملية الحرب

 مختلـف يف ظهورهـا أشـكال ومتثلـت والتكنولوجيـة والعلـم والرأسامل االقتصادية الحياة تدويل عملية

   التكتالت
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 التجـارة ومنظمة للفحم، األوروبية والسوق املشرتكة األوروبية كالسوق دولها بني صاديةاالقت

   .األورويب واالتحاد األوروبية، الحرة

 باالرتبـاط املنتجـة القـوى تطور يف األساسية التغريات إىل اإلمربيالية االحتكارات تكامل ويعود

 األمريكيـة، املتحـدة الواليات قيادة تحت تكاملال توحيد يف سياسية عوامل وأسهمت العلمية الثورة مع

 االسـتقالل أجـل مـن تكـافح التـي البلدان يف الوطني التحرر وحركات االشرتايك النظام مع الرصاع لتعزيز

 يف االحتكاريـة الدولـة وأجهـزة االحتكـارات بـني التحـالف هذا عمل وقد .والسيايس االقتصادي والتحرر

 التجـارة عالقـات لتنظـيم جديـدة طرق باستخدام الخارجية األسواق مشكلة حل عىل اإلمربيالية البلدان

 نشاطها يطال )القومية فوق( احتكارية تكتالت وإحداث النامية، البلدان مع التجارة كاتفاقات الخارجية

   .الجنسيات املتعددة كالرشكات متعددة عاملية أسواق

 اإلمربياليـة مـع رصاعـه يف االشـرتايك مالنظـا انهـار العرشـين القـرن من التسعينات أوائل ويف

 املجــاالت يف العــاملي الوضــع عــىل هيمنتهــا يف متثــل عامليــا، حضــورا الرأســاملية االحتكــارات وســجلت

 يف مصـالحها حراسـة بغيـة العـاملي، املرسـح عـىل العسكري الحضور إىل والعودة والسياسية االقتصادية

 بالهيمنة املتحدة الواليات بقيادة االحتكارات هذه تفرد ةاملرحل هذه وشهدت منه، االسرتاتيجية املناطق

 وتراجـع االشـرتايك النظـام انهيـار معطيـات ضـوء فــي الـدويل، بنظامها التبشري يف ومرشوعها العامل عىل

   .العامل بلدان يف الوطني التحرر حركات

 ولكـن نظامها، اةحي يف متقدمة مرحلة وأنتجت تناقضاتها، اإلمربيالية الرأساملية تجاوزت لقد

   عمقا يزداد املستغلة العامل شعوب مع الجوهري تناقضها
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 تحـت .بـه تبرشـ الذي العاملي نظامها ومرشوعية مستقبلها، حول تساؤالت يرتك مام واتساعا

   .واملساواة العدالة ويفتقد الشعوب، بني التكافؤ عدم عالقات عىل يقوم الذي .العوملة مصطلح

  إمداد ومتوين 

اد هو تزويد قطعة مقاتلة أو موقع محارص باألسلحة والذخائر واألعتـدة واملحروقـات اإلمد

واألدوية واملعدات الهندسية واملياه، والتموين هو تزويد هذه القطعة أو ذاك املوقع بـاملؤن والعلـف 

الالزمــني للرجــال ورواحــل القتــال، ويعتــرب اإلمــداد والتمــوين نشــاطا مــن أنشــطة الشــؤون اإلداريــة 

  ). اللوجيستيكية(

ولقد كانت مهمة اإلمداد والتموين يف الجيوش ملقاة عىل عاتق مؤسسات مدنية، ثـم أخـذ 

الجيش يتحمل بنفسه مسؤولية اإلمداد والتموين بشكل متزايد حتى مطلع القرن التاسع عرش، حيث 

مـن قبـل  خلـق ارتـال اإلمـداد والتمـوين(أصبح اإلمداد والتموين مهمة تقوم بهـا مصـالح عسـكرية 

 …م 1817ثم تشـكيل هيئـة اإلمـداد والتمـوين يف عـام . م لنقل املؤن والذخائر1807نابليون يف عام 

  ). الخ

مرحلة الجيش الذي يقاتل ككتلة –ولقد مر اإلمداد والتموين خالل تطوره مبرحلتني هامتني 

وكـان اإلمـداد ، )م1760منـذ عـام (واحدة، ومرحلة الجيش املتمفصل إىل قطعـات ميدانيـة مسـتقلة 

عـىل حـني تزايـدت تعقيداتـه يف . والتموين يف املرحلة األوىل مركزيا وسهل التنفيذ نظرا لندرة املعارك

املرحلة الثانية وخاصة يف القرن العرشين الـذي غـدا فيـه عـدد املعـارك كبـريا، وأصـبح فيـه اسـتهالك 

  الذخرية واالعتدة واملعدات واألسلحة خالل القتال هائال، وزادت 
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وبـالرغم مـن أن حسـاب اإلمـداد . رسعة حركـة القطعـات مـن صـعوبة اإلمـداد والتمـوين

والتموين ملختلف القطعات والتشكيالت يـتم قبـل القتـال بشـكل واحـد ووفـق أسـس موحـدة فـإن 

وتقـوم . اإلمداد والتموين خالل القتال يختلف باختالف مناورات القطعات ونشاطاتها القتالية الفعلية

ون اإلدارية للجـيش بحسـابات اإلمـداد والتمـوين الالزمـني للجـيش بنـاء عـىل معطيـات مصالح الشؤ 

أما الشـؤون اإلداريـة يف القطعـات املحاربـة فتحسـب حاجاتهـا بنـاء عـىل فاعليـة .متوسط االستهالك

  ). الخ …معركة هجومية، معركة دفاعية، مطاردة، (القطعة 

ورة إنشاء قاعدة إمداد ومتـوين تكـون خـالل ولقد أدت خربة الحرب العاملية الثانية إىل رض 

القتال مركزا وسيطا ينظم جميع اإلمدادات مـن املصـادر األساسـية املوضـوعة تحـت ترصـف القـوات 

املسلحة، وتوزيعها عىل الجيوش والقطعات املستهلكة، وتؤمن مناطق اإلمداد والتموين املتقدمة التي 

  . ومتوينها بوترية تتناسب مع وترية العملياتتجمع كافة املصالح إمداد القطعات املقاتلة 

ويتم نقل اإلمداد والتموين من مناطق اإلمداد والتموين املتقدمة إىل مستودعات الجيـوش 

بواسطة قوافل خاصة، ثم يـتم نقلهـا إىل مسـتودعات الفيـالق والفـرق بوسـائط نقـل الجـيش، ويـتم 

دىن بوســائط النقــل العضــوية وتحــت إرشاف اإلمـداد والتمــوين مــن الفيلــق والفرقــة إىل االنســاق األ 

الضباط املختصني بالشؤون اإلدارية وتؤمن كل هذه األمور لالنساق مراكز إمداد ومتوين أمامية خاصة 

بها، وعندما تتسم الحرب بالحركية الشديدة تكون مراكز اإلمداد األمامية مراكز متحركـة، األمـر الـذي 

  . بالرسعة املطلوبة وبشكل ال تتعطل فيه وترية التقدم يسمح للقائد بإعداد وحداته املقاتلة
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  اإلمداد  الجوي 

هو اإلمداد الـذي يقـوم بـه الطـريان لصـالح القـوات الربيـة وبنـاء عـىل طلبهـا يف امليـدان، 

هبوط الطـائرات أو طـائرات الهليـوكبرت املحملـة باإلمـدادات يف : ويستخدم هذا اإلمداد وسيلتني هام

ل القوات الربية، أو إلقاء هذه اإلمدادات من الطائرات لتنـزل يف املكـان املحـدد أماكن محددة من قب

  ). مرت300-150(بواسطة املظالت أو بواسطة السقوط الحر من ارتفاعات صغرية 

يستخدم هذا النوع من اإلمداد لتزويد القـوات الربيـة املطوقـة أو الحاميـات املحـارصة، أو 

أرايض العـدو، أو القـوات العاملـة يف منـاطق يصـعب الوصـول إليهـا القوات املتقدمة بعمق كبـري يف 

أو عصابات األنصار، باألسلحة والـذخائر واملعـدات واملـؤن واألجهـزة الالسـلكية ) غابات كثيفة، جبال(

ولقد استخدمت هذه الطريقة عىل نطـاق واسـع مـن قبـل الحلفـاء يف الحـرب العامليـة . واملحروقات

الطياران األمرييك والربيطاين بإمداد القوات املطوقة والقوات املتقدمة بعمق كبري، الثانية التي قام فيها 

وقوات األنصار يف أوروبا الغربية، وقام فيها الطريان السوفيتي بإمداد األنصار السوفيت العـاملني وراء 

-م1950(خطوط األملان، كـام اسـتخدمت مـن قبـل األمـريكيني يف حـرب التحريـر الوطنيـة الكوريـة 

  ). م1954-م1946(ومن قبل الفرنسيني يف الهند الصينية ) م1953

ومتلـك ). رسايـا اإلمـداد الجـوي(ويوجد يف الجيوش الكبرية وحدات خاصة لإلمـداد الجـوي 

هذه الرسايا وسائط جوية وبرية تسمح باإلمـداد الجـوي يف امليـدان عـن طريـق اإلنـزال بـاملظالت أو 

   وتقسم الرسية إىل. اإلسقاط الحر
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ــات، ومجموعــة تخــزين متخصصــة بطــي املظــالت ) 4إىل  2مــن (فصــائل  ــب عملي ومكت

ـايا االتصـال الـربي الجـوي وتعـد أرايض النـزول بالتعـاون مـع مهنـديس  وتخزينها، وتـؤمن هـذه الرس

وتعلم هذه األرايض مبختلف أنواع اإلشارات الضوئية، كـام تعلـم املنـاطق التـي يـتم . القطعات الربية

  . ط الحر أو إنزال اإلمدادات باملظالت وتجمع املظالت وتطويها وتخزنها إلعادة استخدامهافيها اإلسقا

عندما يأخذ اإلمداد الجوي حجام اسرتاتيجيا ويكون مكرسـا إلمـداد ومتـوين قطعـات كبـرية 

موجودة يف مناطق نائية يتعذر الوصول إليها بـرا أو بحـرا، أو يتطلـب الوصـول إليهـا مـدة طويلـة ال 

  . بها الوضع العسكري بأخذ هذا اإلمداد اسم الجرس الجوي يسمح

  أيديولوجية

ومعناهـا صـورة  Ideaلغة مصطلح يوناين مركب من كلمتـني هـام  Ideologyاأليديولوجية 

ومعناها علـم،  logeaو. وتعني أيضا املثل األعىل والخطة والتصميم واملرشوع. ذهنية أو فكرة أو مثال

) علـم األفكـار(وترجمة هذا املصطلح الحرفية هـي . logicا إىل كلمة منطق وهي هنا أقرب يف داللته

ويعني منظومة املبادئ واألسس والقواعد التي تضمن اتساق الفكر مـع نفسـه ومـع . أو منطق الفكر

  . موضوعه خالفا للمنطق الصوري الذي يعني باتساق الفكر مع ذاته فقط

األفكار والتصورات والقيم تحدد رؤيـة الفـرد واأليديولوجية بوجه عام منظومة متسقة من 

  إىل الطبيعة واملجتمع واإلنسان، وتوجه سلوكه بقدر ما تحدد
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رؤية الجامعة وموقفها وأساليب نشاطها، ويعتقد معتنقوها أنها الحق، وأيديولوجية عرصـ  

ر يف ذلـك ما، كعرص النهضة مثال، هي التي كان يندرج تحت قواعدها العامة كل تقرير أو حكـم صـد

ومثة أيديولوجية قومية تحدد األفق الذي تتطلع إليـه أمـة معينـة واألهـداف التـي تنشـدها، . العرص

وأيديولوجية طبقية أو فئوية تعرب عن مصالح فئة اجتامعية معينة وتحدد عالقاتها بغريها من الفئات 

تتعـني بالفئـات . اشـرتاكية ولكل حزب سيايس أيديولوجية قوميـة أو دينيـة أو ليرباليـة أو. االجتامعية

  . االجتامعية التي ميثلها هذا الحزب وباألهداف التي يعمل من أجل تحقيقها

ومفهوم األيديولوجية من املفاهيم امللتبسة إن مل يكن من أكرثهـا التباســا إذ ينطـوي عـىل 

لسـجال دالالت متضاربة ويشمل جوانب فلسفية واجتامعيـة وسياسـية تبعـا ملجـاالت اسـتخدامه يف ا

وظهر مفهوم األيديولوجيـة يف فرنسـا غـداة . السيايس أو يف الرصاعات االجتامعية أو يف نظرية املعرفة

الثورة الفرنسية يف ضم الرصاع الذي خاضته الربجوازية ضد النظام القديم واألفكـار التـي كـان يقــوم 

  . عليها
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  بالستيك 

حركـة القـذائف والعوامـل املـؤثرة يف  هو العلم الذي يـدرس قـوانني) املقذافية(البالستيك 

وهو فرع من أعقد فروع العلوم الفيزيائية، ومثله كمثلها، جميعا من حيث أنه مؤسـس . هذه الحركة

عىل املالحظة والتجربة، ورغم أن هذا العلم مل يشهد التطور نفسه الذي لحق ببعض العلـوم األخـرى 

إىل تحقيقـه بوضـع معـادالت ليضـع قـوانني عامــة إال أنه يشرتك معها يف أن له هـدفا نهائيـا يسـعى 

بسيطة ميكن استخدامها يف إيجاد حلـول وتنبـؤات عامـة بسـيطة ميكـن اسـتخدامها يف إيجـاد حلـول 

وتنبؤات للظواهر العلمية املعقـدة بـدون الحاجـة إىل إجـراء املزيـد مـن التجـارب يف الحـاالت التـي 

  . تتضمن معلومات ومعطيات أولية كافية

فعية والبنادق هي الفن الذي يـتجىل فيـه تطبيـق هـذا العلـم، يف خطـوات تجهيـز إن املد

إن هذه الخطوات املتسلسـلة هـي التـي تنتقـل بهـذا . وتصويب وإطالق مختلف أنواع هذه األسلحة

  : وتبعا لذلك ينقسم البالستيك إىل ثالثة أقسام. العلم من النظرية البحتة إىل واقع التطبيق العملـي

وهي تعنى بدراسة حركـة القذيفـة داخـل سـبطانة السـالح والعوامـل التـي : الداخلية املقذافية .1

  .تحكم هذه الحركة، كام تعنى بدراسة اشتعال حشوة القذيفة داخل السبطانة

وهي تعنـى بدراسـة حركـة القذيفـة بعـد انطالقهـا خـارج سـبطانة السـالح : املقذافية الخارجية .2

ذبية األرض ومقاومة الهواء وحسـاب مسـار هـذه القذيفـة والعوامل املؤثرة يف هذه الحركة كجا

  . نحو هدفها
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. وهي تعنى بدراسة تأثري القذيفة عىل الهدف عندما تصـل إىل نهايـة مسـارها: املقذافية النهائية .3

وأهمية املقذافية النهائية تبدو أن تـدمري الهـدف هـو الغـرض النهـايئ الـذي تسـتهدفه العمليـة 

واملقذافيـة . حركة القذائف أو بعبارة أخرى من تطبيق علم البالستيك العسكرية من وراء دراسة

النهائية هي التي ستحدد يف النهاية نوع األثر املطلوب إحداثه مـن وراء تصـميم القذيفـة، هـل 

وهي بالتايل تعتمد يف ذلك عىل دراسة نـوع . الخ…هي قذيفة متفجرة مضادة لألفراد أم الدروع

  .يتكون منها الهدف، ونوع املادة التي

إن األهمية العسكرية للبالستيك بفروعه الثالثة تظهر يف أن قوانينه تسمح بوضـع تصـاميم 

املدافع والبنادق والذخائر، وعمل لوائح الرماية التي متكن الرامي من إصـابة األهـداف بدرجـة كافيـة 

  . من الدقة يف مختلف الظروف الجوية التي تؤثر عىل مسار املقذوف يف الهواء

  الباملاخ

وقـد . قوات الباملاخ هي وحـدات الصـاعقة التابعـة ملنظمـة الهاغانـا اإلرهابيـة الصـهيونية

م، حيـث كانـت قـوات املحـور تقـرتب مـن فلسـطني 1941أنشئت إبان الحرب العاملية الثانية يف عام 

وخصوصـا يف أعـامل . وتألفت من وحدات خفيفـة الحركـة ذات مسـتوى عـال مـن الكفـاءة والخـربة

وهـو ضـابط سـابق يف ) إسحق سـادي(نسف والتخريب والهجوم الصاعق، وكان قائد قوات الباملاخ ال

  . الجيش القيرصي ومعلم عسكري تخرج معظم قادة الكيان الصهيوين من مدرسته اإلرهابية
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وقد متكنت قوات الباملاخ من التزود بأحدث األسلحة، نتيجة للعالقة املتينة التـي أصـبحت 

ة االنتداب من جهة، ونظرا لألهمية التي كانت توليهـا إياهـا قيـادة الهاغانـا مـن جهـة تربطها بحكوم

أخرى، إذ كانت تعتربها قوتها الضاربة األوىل نظرا لقدرتها عـىل تنفيـذ املهـامت الهجوميـة العدوانيـة 

اخ البحتة، وهكذا فقد توفر السالح الشخيص كالبندقية أو املسـدس أو الرشاشـة لكـل فـرد مـن الباملـ

باإلضافة إىل األسلحة الجامعية كالرشاشـات ومـدافع الهـاون وكانـت الـذخائر الالزمـة لهـذه األسـلحة 

متوفرة عن طريق املساعدات الربيطانية الرسية أو تنتجها املصانع املحلية بصورة رسية، وكـان يف كـل 

رهابيــة مســتعمرة أو حــي صــهيوين مخبــأ رسي لألســلحة والــذخائر، تســتخدمه مختلــف الفصــائل اإل

  . والعصابات وقت الحاجة

م كانـت وحـدات الباملـاخ هـي القـوة الوحيـدة 1948وعند قيام الكيـان الصـهيوين يف عـام 

املعبأة واملؤهلة لتكوين نواة جيش الكيان الصهيوين لذا أصدرت حكومة الكيان الصـهيوين قـرارا بحـل 

و واضحة عىل تكوين الجيش وأساليبه الباملاخ ودمجها يف الجيش األمر الذي جعل بصامت الباملاخ تبد

  . وروحه العدوانية



  

33    

املوسوعة السياسية والعسكرية

  بطارية 

البطارية اسم يطلق عىل الوحدة العسكرية التي تشغل املدافع أو القـذائف الصـاروخية أو 

ويطلق هذا االسم أيضا عىل الوحدات التكتيكية واإلدارية يف سـالح . ولها قائد تكتييك واحد. الصواريخ

مرييك تـوازي البطاريـة مـن ناحيـة الحجـم رسيـة مـن املشـاة، أمـا البطاريـة املدفعية ويف الجيش األ 

  . الربيطانية فهي تشكيل يعادل الكتيبة، ويضم فوج املدفعية الربيطاين بطاريتني أو أكرث

وتعترب البطارية يف الجيوش العربية وحدة املدفعية املعادلة للرسـية سـواء كانـت مدفعيـة 

فصـائل  3-2ط، أو هاون أو هـي تضـم عـادة مـن /د، أو م/مدفعية مميدان أو مدفعية صاروخية أو 

  . مدافع6-4مدفعية يبلغ عدد أسلحتها من 

ويف البحرية يطلق اسم بطارية عىل مدفعني أو أكـرث لهـام العيـار ذاتـه، ويعمـالن كوحـدة 

 املـدافع واحدة، ويطلق عىل املدافع األكرب عيارا التي ميتلكها جيش ما اسـم البطاريـة الرئيسـة، وعـىل

ذات العيار األصغر اسم البطارية الثانوية يف حال استخدامها ضـد أهـداف بريـة، ويطلـق عليهـا اسـم 

  . بطارية مضادة للطائرات إذا استخدمت ضد الجو
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  بريوقراطية 

اصطالح سيايس يقصد بـه نظـام الحكـم الـذي يتمثـل يف دولـة تـدير شـؤونها طبقـة كبـار 

واللفـظ ) منفـذة الكتابـة(شتقة من اللفظ الفرنيس بريو مبعنى مكتـب املوظفني، وبريوقراطية كلمة م

اليوناين كراتني مبعنى يحكم وقد استخدمت كلمة بريوقراطية يف بادئ األمر يف مقـام السـخرية نشـبها 

بكلمة دميقراطية وأرستقراطية ثم أصبحت تستخدم للداللة عىل نظـام الحكـم الـذي يعنـى القـامئون 

تفاصيل الجزئية وهوامش اللوائح ولو كانت تفوت الحكمة من وضع الترشـيعات، فيه بالتشكيالت وال

  . وهو ما يعرف باألساليب الروتينية

  البرييسرتويكا

برنامج شامل طرحه الرئيس السوفيتي السابق غورباتشوف لتطوير املجتمع االشـرتايك عـىل 

يعها يف كـل امليـادين واألصـعدة، أسس اقتصادية نوعية جديدة وإشاعة الدميوقراطية االشرتاكية وتوسـ

وقد طرحت البرييسرتويكا برنامجـا إلعـادة البنـاء مـن أجـل القضـاء عـىل مظـاهر الخلـل والركـود يف 

اقتصاديات الدول االشرتاكية وكانت الحلقة املهمة يف عملية التغري املطلوبة العمل عىل زيادة معدالت 

الـوطني واإلفـادة مـن أحـدث منجـزات العلـم  النمو االقتصادي عن طريق تعديل هيكليـة االقتصـاد

ـورة تحسـني اإلدارة  والتقنية لرفع كفاية البالد اإلنتاجية وتحسني نوعية اإلنتاج وهذا ما يتطلـب بالرض

  .وتحسني مجمل اآللية االقتصادية
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وقد ارتكزت جميع التحوالت التي رغبت البرييسرتويكا يف تحقيقها حول امللكيـة االشـرتاكية 

امللكية التعاونيـة وملكيـة الدولـة، ومبـرور الـزمن : إلنتاج، فقد كانت امللكية االشرتاكية نوعنيلوسائل ا

فقدت ملكية الدول أهميتها التـي كانـت لهـا يف أول األمـر، وصـار العـاملون يشـعرون كأنهـا ملكيـة 

نمـو مجهولة الصاحب ال تعود إىل أحـد وبـدت غريبـة عـنهم، وقـد تـرك هـذا األمـر أثـرا سـلبيا يف ال

ــد طرحــت  ــدول االشــرتاكية ويف مصــالح العــاملني املنتجــني أنفســهم، وق االقتصــادي يف مجموعــة ال

البرييسرتويكا مفهوما جديدا للملكية االشرتاكية فعدتها ملكيـة موحـدة ال تقبـل التجزئـة غـري أن لهـا 

الدولة القدح  أشكاال مختلفة فهي ملكية حكومية وتعاونية وبلدية وجامعية وفردية، ومل يعد للملكية

  . املعىل بينهام، وكل تعارض بيـن أشكال امللكية املختلفة باطل

كذلك طرحت البرييسرتويكا قضية الدميقراطية، وعدتها واحدة من أهم القضايا التي يجـب 

مراعاتها يف الحياة من أجل مزيد من التقدم االقتصادي واالجتامعي، ودعت البرييسرتويكا إىل تحقيـق 

عىل جميع األصعدة، صعيد العالقة بني السلطة والشعب، وبني الحـزب والدولـة، وداخـل  الدميقراطية

الحزب نفسه وبـني القيـادات والقواعـد يف املؤسسـات الحزبيـة والنقابيـة والثقافيـة وغريهـا، وداخـل 

املعمل واملزرعة، وعدت غياب الدميقراطيـة مـن األسـباب األساسـية التـي أدت إىل مرحلـة الركـود يف 

تحـاد الســوفيتي الســابق، ويف بقيــة دول املنظومــة االشـرتاكية وإن مل يكــن الســبب الوحيــد، ومــن اال 

األسباب الرئيسة األخرى التي أدت إىل ظهور الخلل والركود وثقافتهام مـن وجهـة نظـر البرييسـرتويكا 

امللكيـة  هو عدم التحول يف الوقت املناسب من التطور األفقي املوسع إىل التطور املكثف وسـوء فهـم

  االجتامعية والجامعية الذي أدى إىل جعل عالقات اإلنتاج 
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غري مالمئة للتطـور املطلـوب واملمكـن يف القـوى املنتجـة ويف إنتاجيـة العمـل باإلضـافة إىل 

  . التباين الكبريين بني األسعار والقيم الحقيقية للسلع اإلنتاجية واالستهالكية محليا ودوليا

سرتويكا إىل إحداث تغيـري يف جـوهر العالقـات اإلنتاجيـة وامللكيـة وقد هدف برنامج البريي

بتوزيع السلطة والحقـوق والواجبـات واملسـؤوليات توزيعهـا جديـدا، ورفـع مسـتوى الدميقراطيـة يف 

املفهوم االشرتايك إىل مستوى جديد وعىل أساس مبادئ التسيري الذايت، وقد توقع الربنامج أن يعبأ بهذه 

ـي، أي املصـلحة االقتصـادية التـي هـي القـوة املحركـة للتطـور الطريقة الباعث  األقوى للسلوك البرش

االجتامعي وتنص مبـادئ التسـيري الـذايت عـىل أن تتـوىل مجموعـة العـاملني إدارة مرشـوعات امللكيـة 

االشرتاكية التي يف عهدتها وتسريها فتكون كل مؤسسة أو مرشوع منها شخصية اعتباريـة تعمـل وفـق 

  . حاسبة االقتصادية فتتوىل اإلنفاق والتمويل الذايت بنفسهامبادئ امل

أما دور الدولة فيـتلخص يف وضـع سياسـة التطـور االقتصـادي والعلمـي والتقنـي وتحديـد 

اسرتاتيجياتها، وتنظيم االقتصـاد وفقـا للمصـالح الوطنيـة العامـة واملعـايري االقتصـادية يف حـني تتـوىل 

لهيئـات العامـة وضـع خططهـا الخاصـة مسـتقلة، وألن التخطـيط املؤسسات واملنشآت واالتحادات وا

الحكومي املركزي يضمـن تحقيق املصالح الوطنية ومينحها األفضـلية عـىل املصـالح الجزئيـة مل تطـرح 

  . البرييسرتويكا إلغاء التخطيط املركزي الشامل بل اقرتحت تغري مضمونه وشكله

كدت تعرث مرشوع إعادة البناء ألسـباب كثـرية لكن التطورات الالحقة يف االتحاد السوفيتي أ

  من أهمها تركة املايض الثقيلة والضغوط الدولية وأخطاء
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وكان من نتائج الدعم الذي قدمته حركة إعـادة البنـاء للتيـار . القيادة السوفيتية وأوهامها 

ع الخـاص إن وانتعـاش القطـا ) اقتصـاد السـوق(الربجوازي الرأساميل يف االتحاد السوفيتي وتشـجيعها 

سقط غورباتشوف وانفرط عقد االتحاد السوفيتي برمته ليتحول إىل عدد من الجمهوريات املتصـاعدة 

  . فيام بينها، وتحولت روسيا بزعامة يلتسني من االقتصاد املخطط إىل االقتصاد الحر أو اقتصاد السوق

  التجحفل

املوجـودة عضـويا أو مؤقتـا هو توزيع القوى والوسائط النارية ومختلف األسلحة املسـاندة 

يف القطعة عىل الوحدات األساسية لهذه القطعة بغية خلق الجمهرات املعدة لتنفيذ مهامت تكتيكيـة 

  . معينة

ولقد كان للتجحفل يف الحرب العاملية األوىل أهمية كبرية نظرا ألن القطعات الكبـرية كانـت 

ن األسـلحة، وكانـت الغايـة مـن هـذا مؤلفة من وحدات متعددة تضم كل واحدة منها صنفا واحد مـ

التجحفل الذي يتم قبل املعركة خلق تشكيالت تضم صنوف األسلحة الالزمة لتحقيق مهمـة تكتيكيـة 

تفرضها طبيعة املعركة نفسها، ولكن خلق القطعات التي تضم مختلف صنوف األسلحة بشكل عضوي 

، وال تـتم إال يف الحــاالت التـي تفـرض يف الحرب العاملية الثانية جعل عملية التجحفل تفقـد أهميتهـا

فيها طبيعة املهمة تعزيز بعض القطعات التي تضم مختلف صنـوف األسـلحة اإلضـافية التـي تـأيت يف 

النسق األعىل، والتجحفل ال يزال يحتفظ بأهمية يف الجيوش التي تتألف قطعاتها مـن وحـدات تضـم 

واحدا معززا بوحدات عضوية غـري كافيـة مـن  كل واحدة منها صنفا واحدا من األسلحة أو تضم صنفا

  .األسلحة األخرى
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  التجنيد

) الخدمـة العسـكرية اإللزاميـة(هو دعوة املواطنني القادرين، أو فئة منهم إىل خدمة العلم 

وهي تفرتق من هذه الناحيـة عـن الخدمـة الطوعيـة يف الجـيش املحـرتف حيـث ينخـرط املواطنـون 

  . اء بدل معنيالراغبون يف الخدمة العسكرية لق

وقد أخذ التجنيد اإللزامي يختلـف أسـلوبا بـاختالف املجنـدين مـن جهـة وبـاختالف مـدة 

الخدمة من جهة ثانية، فكان يصيب تارة طبقة معينة مـن الشـعب حتـى إن بعـض الـدول سـمحت 

ل بقبول دافعي البدل عوضا عن االنخراط يف الخدمة، كأن يدفع املطلوب تجنيده مبلغا معينا من املـا

فيعفى أو كأن يكفل بدالت جندي بديل عنه، وميتد تارة أخرى ليصيب القادرين عىل حمل السالح أو 

  . حتى عىل الخدمة امليدانية فجندت النساء كام جند الكهول والفتيان يف العرص الحديث

حتى ثالث سنوات ) ماكيافييل(ولقد أخذت مدة الخدمة تتقلص من خمس سنوات يف عهد 

نية عرش شهرا ثم سنة واحـدة يف بعـض البلـدان، غـري أن تطـور األسـلحة املسـتخدمة يف فسنتني، فثام

الحرب الحديثة والزمن الطويل الالزم لتدريب املجندين عىل استخدامها وارتفاع املستوى التكنولوجي 

 للقوات املسلحة يجعل مدة التجنيد تتزايد باستمرار، حتى تصل إىل سـنتني يف قطعـات املشـاة، وأكـرث

سنوات يف القطعات التقنية االقتصادية، وبدأ أثـر التجنيـد واضـحا يف الحـربني العـامليتني األوىل  3من 

والثانية حيث استطاعت الدول املتحاربة حشد مالييـن الجنود يف جبهات القتال ويف املؤخرة، وتطبيق 

  . الحرب الشاملة بكل مظاهرها
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  لالتدخـ

دة أحد فريقني متصارعني يف حـرب أهلية مع محاولـة هو العمل الذي تقوم به دولة ملساع

أال يوصف هذا التدخل بالعدوان، وتختلف املبادئ التي تحكم التدخل يف القانون الدويل جـذريا عـن 

القواعد التي تتعلق بالحياد، فإذا قامت حرب أهلية داخل حدود دولة ما فـإن الـدول األخـرى تصـبح 

ل، ال ملبدأ الحياد الذي يفرتض وجود رصاع مسـلح بـني دولتـني ال بصورة آلية خاضعة ملبدأ عدم التدخ

  . يف دولة واحدة

وميكن أن يأخذ التدخل أشكاال ودرجات مختلفة جدا فهو يرتاوح بـني التـدخل الـدبلومايس 

يشكل ضـغوط . والتدخل العسكري مارا بالتدخل االقتصادي الذي يظهر بشكل مساعدات أو بالعكس

ال شحنات األسـلحة دون إرسـال الجنـود درجـة وسـطا بـني التـدخل االقتصـادي اقتصادية ويعترب إرس

والتدخل العسكري، ومن املعرف أن التـدخل االقتصـادي أو الـدبلومايس يـؤدي يف النهايـة إىل تـدخل 

  . عسكري أو ما يسمى بحرب التدخل

ك عصـبة وقبله ص(وبعد أن أدين العدوان واللجوء إىل العنف مبوجب ميثاق األمم املتحدة 

أصــبح للتــدخل شــكل جديــد مل تكــن تعرفــه قواعــد القــانون الــدويل ) كيلــوغ -األمــم واتفــاق بريــان

فقبل هذه املواثيق كان حق الحرب معرتفـا به للدول، وكان الفقه التقليدي يعمـل جاهـدا . التقليدية

و كـدول عىل استخالص األسـباب القانونيـة أو الواقعيـة التـي تصـنف الـدول كـدول يف حالـة حـرب أ 

وكـان منـع . محايدة، إذ أنه مبقدار ما كان حق الحرب مطلقا مبقدار ما كانت واجبات الحياد شـديدة

اللجوء إىل القوة قد قلص إىل أدىن حد األعامل املشمولة بتعبري الحرب، وفتح املجال بالتايل لكثـري مـن 

  األعامل التي تدل تحت تعريف التدخل، 
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ؤون الداخلية للدول األخرى أصبح عمليـا أكـرث وقوعـا مـام وهكذا فإن تدخل الدول يف الش

كان يف املايض ألن التربيرات املحتملة أصبحت تدرس بشكل أكرث دقة لتفـادي الوقـوع فـيام ميكـن أن 

  . يدعى حالة الحرب

ويصعب حرص التدخل االقتصادي أو الدبلومايس يف تـاريخ العالقـات الدوليـة، نظـرا ألنهـام 

حـروب (ويشكالن جزءا من العالقات بني األمم، أما حـاالت التـدخل العسـكري  يتامن بشكل مستمر،

فهي حاالت جدية ال تحدث بشـكل متـواتر، ومـن األمثلـة عليهـا يف القـرن العرشـين حـرب ) التدخل

الواليـات املتحـدة، (حني ساهمت قوات عدد من الدول الكـربى ) م1920-م1918(التدخل ضد روسيا 

والحرب األهليـة . يف دعم الروس البيض ضد البالشفة بعد قيام النظام السوفيتي) …بريطانيا واليابان،

التي تدخل فيها األملان واإليطاليون لدعم قـوات فرانكـوا اإلنقالبيـة، بيـنام ) م1939-م1936(اإلسبانية 

وحــرب التحريــر الوطنيــة الكوريــة . تــدخل متطوعــون أمميــون يســاريون لــدعم النظــام الجمهــوري

التي تدخل فيها املتطوعون الصينيون والطريان السوفيتي لدعم الكوريني الشامليني، ) م1953-م1950(

وتدخلت الواليات املتحدة بقوات برية وبحرية لدعم الكوريني الجنوبيني والتـدخل األمـرييك يف لبنـان 

وبيـة وضـد م، والحرب الفيتنامية األمريكية التي سجلت تدخل األمريكيني لصالح نظام فيتنام الجن1958

م، باإلضــافة إىل التــدخل يف 1973م وحتــى عــام 1961جبهــة التحريــر الوطنيــة الفيتناميــة منــذ عــام 

  . كمبوديا والكونغو وغريهام



  

41    

املوسوعة السياسية والعسكرية

  التســـــــلل

تقنية خاصة يف الحركة تستعمل مع باقي أشكال املناورة، إذ تتحرك القوة املهاجمة إفراديـا، 

املدافعة األمامية للعـدو، بقصـد الوصـول إىل بقعـة تجمـع أو مبجموعات صغرية فوق أو حول عنارص 

يف خطوطه الخلفية، وتجتهد املجموعات أو العنارص املتسللة خالل حركتها يف تفـادي . مختارة ومعينة

إثارة انتباه العدو أو االشتباك معه بحيث تستطيع بعـد وصـولها إىل بقعـة تجمعهـا والتقـاء مختلـف 

  .  ة أن تشكل قوة كبرية قادرة عىل تنفيذ املهمة التي أوكلت إليهااملجموعات والعنارص املتسلل

وباإلضافة إىل املسالك الربية فـإن مـن املمكـن أن يـتم التسـلل عـن طريـق النقـل الجـوي 

كاإلسقاط باملظالت أو كالنقل بالطوافات، كام وميكن تنفيذه بحرا مع اسـتخدام الضـفادع البرشـية أو 

يتم إنزالهم عـىل الشـاطئ مـن صـنادل اإلنـزال، إال أنـه يفـرتض يف هـاتني  جنود املشاة البحرية الذين

الوسيلتني األخريتني من التسلل أن تكون بقعة التجمع عىل مسافة بعيدة نسبيا، للـتمكن مـن تغطيـة 

  . عمليات اإلسقاط أو اإلنزال

امـل األرض والعو (يختلف حجم املفرزة املتسـللة بالنسـبة إىل وضـع العـدو، ووضـع البيئـة 

فهو يصل أحيانا حتى بضع مئات مـن العنـارص، ويـتقلص أحيانـا . واملهمة امللقاة عىل عاقتها) املناخية

حتى أربعة إىل خمسة رجال وقد ينفذ إفراديا يف الحاالت غري املالمئة، وهناك حاالت يتم فيها التسـلل 

ها اإلدارية عرب ثغرات موجـودة بقوات كبرية نسبيا كتائب وألوية مع دباباتها وآلياتها ومدافعها وشؤون

أصال يف دفاع العدو، أو عرب ثغرات فتحها القصف الذري التكتييك يف هذا الدفاع، ومتارس هذه القوات 

  عندئذ قتاال هو أشبه بحرب العصابات
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املدرعـة التي برع فيها فون مانتوفل عىل الجبهة الرشقية خالل الحرب العاملية الثانيـة، أو  

اديا ضد مجنبات الخصم ومؤخراته، والرشط األول للقيام مبثل هذا التسلل الكبري ضـعف يكون قتاال ع

استطالع الخصم أو سيطرة املتسللني عـىل الجـو، أو اإلفــادة مـن األحـوال الجويـة السـيئة أو طبيعـة 

  . األرض املالمئة

يضـا التسـلل وال يقترص التسلل عىل القوات الربية أو املحمولة جوا أو بحرا، ولكنه يشـمل أ 

الجوي عرب األجواء غري املحمية وغري املتوقعة، أو عرب املمرات الجوية الناجمة عن تدمري قوات الـدفاع 

ضد الطائرات يف منطقة ما، وللعنارص املتسللة برية كانت أم جوية دور هام معنـوي عـىل األخـص يف 

ا مـا وجهـت نحـو مراكـز قيـادة مساعدة العمليات العسكرية التقليدية أو يف التمهيد لها خصوصـا إذ

  . العدو أو منشآته الهامة أو خطوط متوينه

ولقد تزايدت أهمية التسلل يف الحروب الحديثة حيث أن الخطر الذري يجثم عـىل مرسـح 

العمليات خاصة وأن التسلل يؤمن تفادي تعريض القوى ألخطار القصف الـذري، يف حـال قيـام هـذه 

ام أن االنتشـار الـذي فرضـه ذاك الخطـر زاد يف إمكانـات التسـلل القوى بحركة جامعية نحو العدو كـ

نفسه، وترتدي عمليات مقاومة التسلل األهمية القصوى واألفضلية املطلقة وهـي ترتكـز عـىل تقيصـ 

دائم للمعلومات وعىل إطالق دوريات وإقامة حواجز ضد األشخاص واستخدام وسائل إنـذار ووسـائل 

  . مراقبة إلكرتونية
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  التسليح 

مجموع األسلحة واملعدات القتالية والذخائر املوجودة يف قطعة عسكرية أو عىل منت طائرة 

أو مركب حريب أو عربة من عربات القتال، يؤمـن التسـليح عـادة مصـلحة التسـليح املكلفـة بصـناعة 

ة وكانـت مصـلح. األسلحة والذخائر ومعدات القتال وتوزيعها وصيانتها وإخالئها وإصـالحها وتخزينهـا

التسليح يف السابق مرتبطة بإدارة املدفعية ثم انفصلت عنها يف معظم الجيوش خالل ثالثينـات القـرن 

  . العرشين

وتؤمن مصلحة التسليح دراسة األسلحة ومعدات القتال وتصنيعها داخل املصـانع الحربيـة، 

الدراسات أو بتصنيع  وتقوم بإجراء. أو بواسطة املصانع واملؤسسات املدنية الخاصة التي تتعـاون معها

السالح لصالحها، وتضم مصلحة التسليح مهندسني عامني ومهندسـني عسـكريني، ومهندسـني صـناعيني 

يعملون يف املختـربات والورشـات واملصـانع واملسـتودعات، وكلـام زاد تقـدم . ومهنديس إنتاج وغريهم

صـعيد االخـرتاع والتطـوير البلد وتطوره الصناعي اتسع حجم مصلحة التسليح وازدادت مهامتها عـىل 

  . والتصنيع

أما يف جيوش الدول النامية فإن عمل مصلحة التسليح يقترص عىل حفظ األسلحة والـذخائر 

وتحسينها جزئيا وتوزيعا وإخالئها وإصالحها وتصنيع بعض النامذج البسيطة بعد رشاء بـراءة االخـرتاع 

دول الناميـة مرتبطـة تسـليحيا بالدولـة أو من الدول الصناعية املتقدمة، األمر الذي يجعل جيـوش الـ

الدول املتقدمة التي تزودها باألسلحة واملعدات والذخائر وتحاول بعض الـدول الناميـة الـتخلص مـن 

  هذا االرتباط عن طريق بناء صناعة تسليح خاصة وهي تنجح
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ملاليـة ال غالبا يف تصنيع الذخائر باألسلحة البسـيطة ولكـن إمكاناتهـا الصـناعية والتقنيـة وا 

  . تسمح لها بتصنيع األسلحة والذخائر املعقدة الالزمة للحرب الحديثة

  التشتيت 

أو حملة عىل . أعامل قتالية هدفها تحويل أنظار الخصم عن اتجاه الجهد الرئيس للعمليات

تخفيف الضغط من جبهة إىل جبهة أخرى، وليست املواقع الخداعية واملناورات الكاذبة والعمل عـىل 

ور ثانوية سوى ظواهر مختلفة لألعامل الهادفة لتضليل العدو وخداعه عن اتجاه الجهـد الـرئيس محا

وقـد يكـون مـن أهـداف . للعمليات يف الهجوم واملواقع الدفاعيـة القويـة يف مجمـوع تنظـيم الـدفاع

التشتيت استنزاف قوات العدو املتفوقة بصـورة بطيئـة وإعـداد الظـروف املناسـبة لتحويـل املواقـف 

  . لصالح القوة التي متارس أعامل التشتيت

وكـان القصـور يف .ولقد عرفت القوات والقيادات التشتيت ومارسته يف رصاعها منـذ القـديم

أعامل االستطالع وعدم توفر الوسائط املتطورة والقـدرة عـىل تحقيـق املباغتـة عنـدما تتـوفر قيـادات 

لتـي تسـاعد كثـريا عـىل مامرسـة عمليـات جيدة وقوات عىل درجة عالية من التدريب من العوامـل ا

التشتيت األمر الذي ساعد بدوره عىل تطوير مفهوم التشتيت تنظيام وتنفيذا، بحيـث أمكـن تصـنيف 

  :أعامله يف إطارين مستقلني

املناورات واألعامل القتالية عىل مرسح عمليات أو جبهة جديـدة لتخفيـف الضـغط أو جـذب : أولهام

  .عمل يف جبهة أخرىقوات العدو وحملها عىل ال

هـو األعـامل الخداعيـة التـي تـتم مامرسـتها لتضـليل قـوات العـدو وقياداتـه عـن األهـداف : ثانيهام

  . والواجبات التي يتم التخطيط لتنفيذها
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ولقــد مارســت القــوات املتحاربــة يف الحــربني العــامليتني األوىل والثانيــة الكثــري مــن أعــامل 

تصلة يف أوروبا أو تلـك امليـادين املسـتقلة عنهـا، ومل يكـن إنـزال التشتيت سواء عىل مسارح القتال امل

قوات الحلفاء يف غاليبويل تلبية لنداء القيادة القيرصية لتخفيف الضغط عىل الجبهـة الروسـية، سـوى 

الهادفة الستنزاف قوة تركيا، وحمل القيادة األملانية عىل دفـع ) الحروب التشتيتية(ظاهرة من ظواهر 

هذا املرسح الثانوي، وهجوم القوات الرتكيـة يف سـيناء للسـيطرة عـىل قنـاة السـويس هـي قواتها إىل 

  . بدورها شكل آخر من أشكال العمليات التشتيتية

وعند االنتقال إىل معارك الحرب العاملية الثانية نجد اعتامد القيادات عىل األعامل التشتيتية 

أنـه مل تـتم معركـة حاسـمة مـن معـارك الحـرب املختلفة لخداع قيادات الخصم بحيث ميكن القـول ب

العاملية الثانية إال وسبقها أو رافقها نوع مـن األعـامل التشـتيتية، ففـي غـزو أوروبـا الغربيـة نجحـت 

القيادة األملانية يف استخدام األساليب املختلفة لخـداع خصـومها وتشـتيتهم حتـى جـاء الهجـوم عـىل 

لــة للقيــادة الســوفيتية بفضــل تطــوير أســاليب األعــامل االتحــاد الســوفيتي ذاتــه مباغتــا بصــورة كام

التشتيتية، ومقابل ذلك فقد طور الحلفاء أيضا رسائلهم ومخططـاتهم الخداعيـة، ففـي العلمـني أقـام 

مونتفومري مجموعة من املواقع الكاذبة واستطاع إعطاءها جميع ظواهر املواقع الحقيقية املدروسـة 

  . شتيت قيادة رومل عن اتجاه املحور الرئيس للهجومبدقة حتى تم له تحقيق املباغتة وت

وتكتسب العمليات التشتيتية أهمية خاصة يف إطار الحروب الثوريـة، إذ أن التفـوق الكبـري 

لقوات الخصم، وضعف إمكانات القوات الثورية بصورة عامـة، ال سيام يف املراحل األوىل للثـورة، هـام 

   باألعامل التشتيتية، وتلجأ القيادة الثورية إىل استخدام الوسائل من العوامل التي ال ميكن معالجتها إال
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املختلفة يف مامرستها لألعامل التشتيتية مثـل نرشـ الشـائعات وتحقيـق رضبـات مباغتـة يف 

أماكن غري متوقعة وتوجيه مجموعة من العمليـات املتوافقـة واملرتبطـة مبخطـط واحـد، مـام يجعـل 

وتعتمـد القـوات الثوريـة يف نجـاح . الجهد الرئيس لألعـامل الثوريـةالخصم عاجزا عن تحديد منطقة 

العمليات التشتيتية عىل ما يتوفر لديها من روح معنوية عالية، ورصـيد كبـري يف دعـم الجامهـري لهـا، 

واملرونة والرسعة يف العمل وطبيعة األعامل القتالية التي متارسها وهي تعترب هذه العمليات عامال من 

  .لصالحها) ميزان القوى( عوامل تحول

  التشكيلة

التشكيلة كلمـة تسـتعمل لوصـف ترتيـب أو تنظـيم مجموعـة مـن العسـكريني أو القطـع 

العسكرية يف جيوش الرب والبحـر والجـو، بشـكل يأخـذ بعـني االعتبـار املهمـة وطبيعـة األرض وحجـم 

  . فرةالقوات وفكرة املناورة ويضمن أفضل استخدام ممكن للوسائط القتالية املتو 

وقد اختلفت التشكيلة عرب العصور باختالف التسليح والتكتيـك، وتبنـت الجيـوش يف وقـت 

من األوقات تشكيلة قتالية تنترش بالعرض بدون عمق يذكر، وذلك لوضع أكرب عدد ممكن من الجنود 

ت ، إذ كانـ)الرتتيـب الرقيـق أو الرتتيـب الخطـي(يف مواجهة العدو، هذه التشكيلة أطلق عليهـا اسـم 

  . الجبهة متتد أحيانا إىل ثالثة كيلومرتات تقريبا

وعىل أثر اخرتاع البندقية عاد للرتتيب الرقيق يشء من أهمية ذلك أنه البد من أعداد كبـرية 

من الجنود املسلحني بالبنادق لتأمني قوة نارية كافية، ولكـن هذا الرتتيب مل يكن صامدا، فقـد عـززت 

  الفرق املسلحة بالبنادق بفرق
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واستغالل . أخرى متركزت يف العمق لتأمني االستفادة من النريان التي تطلقها االنساق األوىل 

مفعولها عىل العدو بتحقيق الصدمة القويـة بفـرق املـؤخرة، وهكـذا أصـبحت التشـكيلة مركبـة، ألن 

ات التقدم يبدأ تقدما خطيا وأفقيا لتـأمني قـوة نـريان شـديدة ثـم تتشـكل القـوات املتقدمـة بتجمعـ

عندما عمد القائد اإلنكليـزي مـارلبورو ) بلنهايم(عمودية عميقة للقيام بالهجوم، كام حصل يف معركة 

إىل تصحيح خطا الرتتيب الخطي مستعيضا عنه بالرتتيب العميق يف وسط جيشه، ومستقدما وحـدات 

رائعة عىل قسـم من الخيالة واملشاة إىل الوسط، ومحققا بذلك قوة هائلة يف الوسط وإمكانية التفاف 

  . كبري من جيش العدو

ويف عهد اإلمرباطورية كان الجيش الفرنيسـ يوضـح بصـورة عامـة علــى ثالثـة انسـاق مـن 

الفرق، يتدخل النسق األول يف بادئ األمر فإذا استنفذ جميع إمكاناته ونشاطاته تدخل النسـق الثـاين، 

طه العام الذي يؤلف عادة النسـق الثالـث وعند تحديد نقطة املهاجمة كان القائد العام يتقدم باحتيا

وهكـذا أصـبح . م1796ولقد طور نابليون التشكيلة العمودية واسـتخدامها بنجـاح هائـل منـذ العـام 

وكان جيشه مؤلفا مـن تشـكيالت مدفعيـة موضـوعة . جيش نابليون جيشا موحدا ومنفصال بآن واحد

تيبـات عموديـة عميقـة متالصـقة بحيـث ال يف مقدمة الجبهة، أما تشكيالت الخيالة فكانت تتقدم برت 

يبدأ عمل أية فرقة خلفية إال بعد أن تستنزف القدرات القتالية للفرقة التي أمامها، أما فرق االحتيـاط 

وكـان متسـك خصـوم . العميقة فقد كانت تتدخل عندما يراد توجيه الرضـبة القاضـية للعـدو املنهـك

كالسيكية لوقت طويل، السبب يف خسارتهم أمـام تشـكيالته نابليون من القادة األوروبيني بأساليبهم ال

  . املتطورة املتحركة املتامسكة



  

  48                   

 املوسوعة السياسية والعسكرية

م أثــر هزميــة نــابليون يف واترلــو وحتــى الحــرب العامليـــة األوىل عرفــت 1815ومنــذ العــام 

التشكيلة العميقة تراجعا طويال، وقد اقتىض األمر عدة شـهور مـن القتـال أثنـاء هـذه الحـرب لتعـود 

العميق مكانته سـواء يف العمليـات الهجوميـة أو يف العمليـات الدفاعيـة، وبـالرغم مـن ذلـك للرتتيب 

يف ردها عـىل الهجـوم  1940وبالرغم من الدروس التاريخية املتعددة فقد كانت الجبهة الفرنسية عام 

وكوف األملاين تعتمد التشكيلة الرقيقة، ولهذا السبب تحطمت خالل ساعات، أما املارشال السوفيتي ج

م الرتتيب العميق مستوعبا جميع دروس املعارك السابقة التـي أكـدت أن 1942فقد اعتمد منذ العام 

  . الرتتيب العميق هو وحده الذي يؤمن تجميع القوات واستمرارية الجهود

ولقد اقتىض ظهور السالح النـووي رضورة االعـتامد عـىل تشـكيالت متفرقـة وفـرض وجـود 

وأصبح اختالف مستويات التشـكيالت يف العمـق رضورة حيويـة ألن املهـاجم  مسافات أكرب فيام بينها،

سيعتمد عىل املفاجأة ليستثمر  إىل أبعد الحدود هجومـه النـووي وسـيحاول التوغـل يف أقرصـ وقـت 

ممكن ألقصـى عمق يستطيع وصوله، ولذلك فالبد من أن يكون العمق قويا تحميه تشـكيالت قـادرة 

  . ه برضبه نووية ويف الوقت نفسه التصدي لقواتـه املتوغلةيف آن معا عىل الرد علي
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  التصعيد

هو زيادة الضغط أو التشديد بصورة مطردة ومتتابعة لحمل من يوجـه ضـده عـىل القيـام 

بعمل ما أو االمتناع عن القيام به، أو هو إكـراه الخصـم بوسـائل تتزايـد عنفـا ودفعـه لعمـل يشء أو 

نجـد أن للتصـعيد مـدلوال شـامال سـواء يف السياسـة أو االجـتامع أو  االمتناع عن عمل يشء، ومن هنا

  . االقتصاد أو يف القتال

ويقصد بالتصعيد يف املفهوم العسكري استخدام وسائل الحرب بصـورة تتضـخم وقعـا عـىل 

العدو حتى بلوغ الغاية أو الهدف، ومن هذين املنطلقـني األخـريين ميكـن أن يقـرتن التصـعيد بغايـة 

ية كام وميكن أن يقرتن بهدف عسكري تكتـييك، وتسـتخدم يف التصـعيد االسـرتاتيجي وسـائل اسرتاتيج

متعددة ومتنوعة يكـون السـالح إحـداها وتتضـمن الوسـائل باإلضـافة إىل العمـل العسـكري وسـائل 

سياسية ومعنوية واقتصادية كحرب البرتول التي خاضتها الدول العربية املنتجــة إبـان حـرب ترشـين 

لتي أصبحت نتائجها ثقيلة عـىل جميـع بـدان العـامل مبـا يف ذلـك بلـدان العـامل الثالـث غـري م وا1973

  . الصناعية

ويستهدف التصعيد التكتييك بلوغ هدف معني ومبارش عىل الصعيد العسكري وهو أسلوب 

  : يلجأ إليه مبدئيا يف إحدى الحالتني

  : الحالة األوىل

ع بطريقـة عنيفـة، إذ يظهـر املصـعد وكأنـه عندما تكون هناك رغبة يف عدم حسم املوضـو 

  .ينذر إنذارا مقرونا بإظهار القوة التي يتزايد حجمها
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  : الحالة الثانية

وميكـن أن . عندما ال يكون ممكنا بلوغ الهدف بطريقـة الحسـم مثـل الحصـار أو التطويـق

 مـن اسـتخدام نفـس كام ميكن أن يتأىت. يتأىت التصعيد من استخدام متزايد لوسائل العنف أو اإلكـراه

  . يؤدي إىل الهدف. الوسائل دون تكثيف عىل أن تراكم نتائجها وتزايد وقع احتاملها عىل أصحابها

ولكنه يشمل أيضا الحرب النووية التـي . وال يقترص استخدام التصعيد عىل الحرب التقليدية

ح النـووي التكتـييك، إىل يتم فيها التصعيد من التهديد باستخدام السـالح النـووي إىل اسـتخدام السـال 

استخدام الرضبات النووية االسـرتاتيجية ضـد القـوات املسـلحة إىل اسـتخدام الرضـبات النوويـة ضـد 

غري أن هذا التسلسـل يف التصـعيد ال يعنـي بالرضـورة أن الخصـم . املناطق الصناعية واآلهلة بالسكان

وينتقـل . ها الخصـم مرحلـة أو أكـرثيصعد املوقف وفق هذه املراحل املتعاقبة فهناك حاالت يحرق في

  . من عتبة تصعيد إىل أخرى دون املرور بعتبـات أدىن

ويرد الخصم عـىل التصـعيد يف أغلـب األحيـان بتصـعيد معـاكس، وخاصـة إذا مل يكـن قـد 

ويف هذه الحالة يرتفع مستوى الصـدام كلـه ويصـبح عـىل . استخدم بعد، كل قواته ووسائطه القتالية

وتسـتمر هـذه العمليـة . يرتفع إىل عتبة جديدة إذا مـا شـاء ربـح الحـرب بالتصـعيداملصعد األول أن 

الجدلية حتى يصل أحد الطرفني إلـى حـدود التصـعيد التـي ال يسـتطيع تجاوزهـا نظـرا لعـدم تـوفر 

  أو بسبب صغر الهدف املنشود بالنسبة للخسائر. الوسائل الالزمة لهذا التجاوز
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وعندها يتابع القتـال دون تصـعيد . التصعيد املعادي املعاكساملنتظـرة يف حالة التصعيد و  

  ). إذا كان الهدف صغريا(أو يوقف القتال ) إذا كان الهدف هاما(

  التطوع

عمل يتعهد فيه املواطن بالعمل يف القوات املسلحة مبحض إرادتـه خـالل فـرتة معينـة مـن 

 عرب العصـور، عـىل حـني كـان التجنيـد الزمن، ولقد كان التطوع املصدر الرئيس للحصول عىل املقاتلني

ثم ازدادت أهمية التجنيد منذ أواخـر القـرن . عمال يستهدف سد النواقص يف مالك القطعات املحاربة

التاسع عرش، ولكن التطوع بقي املصدر الرئيس للحصول عىل الكوادر الالزمة للجيش العامل والكوادر 

م تشكيلها عند التعبئة العامة من املجندين االحتياطيني الرضورية لقيادة القطعات االحتياطية التي يت

  . وباإلضافة إىل ذلك فإن املتطوعني يشكلون الهياكل األساسية للقطعات الفنية. املستدعني إىل الخدمة

يخدم املتطوع يف القوات املسلحة مدة خمـس سـنوات بعـد توقيـع عقـد تطـوع، ويتلقـى 

ه بعد انقضاء املدة تجديد عقده إذا مل يكن هنـاك مـا مينـع خالل خدمته راتبا شهريا محددا، ويحق ل

عامـا، صـحيح البنيـة، سـليم التفكـري، يحمـل شـهادة، ال  18ذلك ويكون املتطوع شابا يزيد عمره عن 

حكم عليه، ويشرتط بعض الدول العربية أن ال يكون املتطوع متزوجا من أجنبية وأن يكون من أبوين 

وط التطوع املتعارف عليها إذا كان املتطوع ينـوي الخدمـة يف جيـوش عربيني، وهناك دول تتجاوز رش 

  . املستعمرات العاملة وراء البحار
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  التطويق

هو الوصول إىل مجنبة ومؤخرات الخصم، وإحاطة قواتـه بسلسـلة متامسـكة مـن القـوات 

ال قادرة عىل قطع خطوط مواصالته، ورضبه من جميع الجهات وإجباره عـىل تشـتيت جهـوده بالقتـ

  . جبهيا وعىل جبهة معكوسة بآن واحد

ويتم التطويق بعد نجاح عملية االلتفاف أو اإلحاطة سـواء كـان االلتفـاف أو اإلحاطـة مـن 

جانب واحد أومن جانبني، ولذا فإن من املمكن اعتباره النتيجة النهائيـة لنجـاح االلتفـاف أو اإلحاطـة 

ألن طبيعة األرض قد تساعد القائم .بالقوات وليس من الرضوري أن يكون التطويق من جميع الجهات

بيـنام تكـون مواصـالت الخصـم . فقـط) أو أكـرث(بالتطويـق عىل تنفيذ عمليـة التطويـق مـن جانـب 

مقطوعة من الجوانب األخرى بسبب وجود بحر أو جبل أو أرض مسـتنقعية أو منقطـة صـحراوية ال 

  . تسمح بالحركة

و، وإعــداد الظــروف املاديـــة واملعنويــة ويســتهدف التطويــق عــزل جــزء مــن قــوات العــد

لتدمريها، وهو ال يتحقق إال إذا متت حركة االلتفاف أو اإلحاطة برسعة وبشكل خفي وقبل أن تتمكن 

ولقد شهدت حملة نـابليون يف روسـيا . القوات املعرضة للتطويق من االنسحاب خارج حلقة التطويق

بـري بـالتطويق بعـد انسـحاب القـوات الروسـية إىل م معارك كثرية قام فيها الجيش الفرنيسـ الك1812

عمـق البالد، كام شهدت الحرب العامليـة األوىل عمليـات تطويـق ناجحـة جغرافيـا، ولكنهـا مل تحسـم 

املعركة ألن القوات انسحبت قبل إغالق الطوق، أما يف الحرب العاملية الثانية فقد اسـتطاعت جيـوش 

  -م1939(املحور 
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القيام بعمليات تطويـق ناجحـة بفضـل مرونـة ) م1945-م1941( وجيوش الحلفاء) م1941

  . القوات املهاجمة ورسعة حركتها

  التعبئة 

تعني التعبئة إدارة القتال يف ميدان املعركة نفسـه أو قريبـا منـه، وتعنـي اسـرتاتيجية إدارة 

بئة يف الفرتة مـن الحرب كلها، وكان لتطور القدرة عىل الحركة وقوة النريان تأثري جوهري يف تطور التع

شهدت تعبئة املشاة يف حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية مرونة أكـرب . م1970 – 1792عام 

عـىل سـبيل املثـال وحـدات املشـاة الفرنسـية مقارنـة . عن طريق استعامل املناوشني اسـتعامال أوسـع

كـل الفرقـة والفيلـق القـادة بالتشكيالت الخطية الجامدة السابقة، ومـنح الرتـل الفرنيسـ وكـذلك هي

  . اختيار أوسع للتشكيل، وأصبحت الجيوش تنرش يف أسلوب أقل جمودا أو أكرث مرونة يف الحركة

وكان للتحسينات يف قوة النريان يف القرن التاسع عرش يف النهاية تأثري هائل يف قابلية الحركة 

. العقــيم يف الحــرب العامليــة األوىلالتعبويـة ملصــلحة الــدفاع املسـتكني ومؤديــة إىل الوضــع التعبـوي 

. اعتمدت التعبئة املستخدمة يف هذه الحرب عىل االقتحام الشامل الذي تصاحبه سدود نريان املدفعية

أسلوب هـويرن التعبـوي بالتسـلل عـرب : ويف حوايل نهاية تلك الحرب أشار تحسينان إىل املستقبل األول

اسـتخدام الدبابـة، وأعـاد هـذان : والثـاين. قدمـةخطوط العدو حيث استخدمت قوات العاصفة يف امل

التحسينان، يضاف إليهام التوسع يف القوة الجوية التعبوية واسـتعامل املكننـة عمومـا قابليـة الحركـة 

  .التعبوية يف الحرب العاملية الثانية ال سيام يف الحرب الخاطفة
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قـوات املشـاة يف مرسـح  م بعد ازديـاد مكننـة1945وازدادت القابلية عىل الحركة بعد عام 

وجاءت حـرب األنصار بنظمها التعبوية املعتمـدة عـىل . العمليات األورويب وبدء استعامل الهليوكوبرت

الوحدات الصغرية يف العمليات الثورية والعمليات املضادة للثـورة، وشـهدت التعبئـة البحريـة تطـورا 

من الـذين سـبقوه وأهمـل الطـرق املألوفـة، مامثال يف الفرتة نفسها، وقاتل نلسن بأسلوب أكرث مرونة 

وبعد الحروب النابليونية قلت القابلية عىل الحركة بسـبب بـدء اسـتخدام قـوة نـريان أعظـم ال سـيام 

باستعامل القنبلة بيسان وتبني التدريع بعد ذلك يف السفن املدرعة، ويف حني آمن بدء اسـتعامل قـوة 

عتامد عىل الـريح فإنهـا قيـدت األسـاطيل بقواعـد تجهيـز البخار مرونة يف املعركة عن طريق تقليل اال 

الفحم ولذا فإنها كانت تشبه نظام السكك الحديدية يف اليابسة، وأصبحت املعـارك البحريـة منـازالت 

يف القصف املدفعي الشامل، غري أن التعبئة أصبحت مرنة مـرة أخـرى بظهـور التـدريع األخـف وقـوة 

واملـدمرات الرسـيعة، وأدت القـوة الجويـة إىل انحطـاط البارجـة الدفع األعظم وباستعامل الغواصـة 

  . وحلت محلها حاملة الطائرات
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  اتفاقية

هي حصول الرىض عىل أمر أو تدبري يتناول بعض التعهدات واإلجراءات، وتطلق أيضـا عـىل 

  . الوثيقة التي تثبت ذلك وترادف من هذه الناحيـة املوافقة واملعاقدة واملعاهدة

لمة االتفاقية بصورة عامة يف عالقات األفراد والجامعات كـام تسـتعمل أيضـا يف وتستعمل ك

إال أن اسـتعاملها ) االتفاق(العالقات الدولية، ويف أغلب األحيان ال يتميز استعاملها عن استعامل كلمة 

وقـد يـرتك أمـر . يكون يف الحاالت التي تسـتهدف تنظـيم عالقـات متعـددة تتنـاول أكـرث مـن طـرفني

ولهـذا كـرث اسـتعامل كلمـة . ضامم إليها يف املستقبل إىل أطـراف أخـرى ضـمن الرشـوط املفروضـةاالن

االتفاقية عىل الصعيد الدويل ألجل تنظيم بعض العالقات الهامة، وذلك بنتيجـة اتصـاالت واجتامعـات 

دول ذات أو املمثلـة للـ) هيئـة األمـم املتحـدة(أو مؤمترات تعقدها الهيئات أو املنظامت املنبثقة عن 

  . العالقات يف سبيل معالجة القضايا العامة

وقــد يتنــاول االتفــاق الحقــوق العامــة والعالقــات السياســية بــني الــدول ومنهــا املســائل 

العسكرية، ومتى تجاوز عـدد األطـراف االثنـني تسـتعمل غالبـا كلمـة االتفاقيـة أو الحلـف كـالحلف 

ريا ما تحدد لالتفاقات الدولية مدة معينـة وخصوصـا وكث. األطليس أو امليثاق كميثاق الجامعة العربية

  .يف القضايا السياسية والعسكرية ألن مثل هذه الروابط ال تكون طويلة األمد
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  التكتيك 

هناك عدة تعريفات يف الكتابات العسكرية العاملية للتكتيك، يجدر بنا عرضها قبـل تحديـد 

سـيا مـن أركـان نظريـة فـن الحـرب التـي تشـمل بدقة املقصود علميا بالتكتيك الذي يعتـرب ركنـا أسا

دراسـة القـوانني املوجهـة للحـرب والتـي (االسرتاتيجية والعمليات والتكتيك، فيقول ماوتيس تونـغ أن 

ويقدم الجرنال أندريه بـوفر ). تتعلق بأوضاع الحـرب الجزئية فهي مهمة علم الحمالت وعلم التكتيك

ن فن اسـتخدام األسـلحة يف املعركـة للوصـول إىل املـردود أن التكتيك عبارة ع(تعريفه الخاص فيقول 

يقـوم التكتيـك بدراسـة القـوانني (ويقدم الفكر العسكري السوفيتي التعريف التايل للتكتيـك ) األقىص

املوضوعية التي تحكم األعامل القتالية، كام يقوم بتطوير أساليب إعداد وتوجيه القتال يف الرب والبحـر 

  ). والجو

ء التعريفـات املتعـددة للتكتيـك، والتـي يقـدمها مفكـرون عسـكريون تتبـاين ومن اسـتقرا

املفاهيم السياسية واأليديولوجية واالسرتاتيجية، ويظهر أن هناك قاسام مشرتكا أعظم بينها جميعـا، أال 

وهو تعلق التكتيك كعلم يف دراسته أو كفن يف تطبيقه بأعامل القتال املبارشة فوق مختلـف سـاحات 

كات الحربية يف الرب أو البحر أو الجو، وذلك سواء من حيث اإلعـداد املبـارش لهـذه االشـتباكات االشتبا

  . القتالية أو من حيث التنفيذ العميل لها

والواقع إنه عندما تلتقي قوات الطرفني املتجابهني فوق ساحة املعركة تحاول كل قـوة منهـا 

مي يف الوقت نفسه قـدر املسـتطاع مـن رضبـات أن توجه إىل األخرى أكرب قدر من الرضبات وأن تحت

القوة األخرى املضادة لها وهي يف سبيل تحقيق هذين الغرضـني تجـري الحركـة الالزمـة لطبيعـة كـل 

  منهام، وبهذا 
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ميكن القول أن أسلوب إعداد وتنظيم وتنفيـذ عمليـات الرضـب والحاميـة والحركـة يشـكل 

سلحة ووسائل الحاميـة والحركـة متثـل باإلضـافة إىل مضمون أو جوهر التكتيك، وإن مختلف أنواع األ 

  . العنرص البرشي املادي واملعنوي الوسائل التكتيكية التي تنفذ بواسطتها األعامل أو األنشطة التكتيكية

وعنرصــ األســلحة هــو أبــرز الوســائل التكتيكيــة وأكرثهــا حركــة وتغــريا يف مجــرى التــاريخ 

ل الحامية والحركة أيضا، وبالتايل تغري أسـاليب التكتيـك أي أن العسكري، ويرتتب عىل تغريه تغري وسائ

ونظرا لألهمية الكبرية التي يحتلهـا . تطور السالح يؤدي إىل تطور طرق إدارة القتال وفن الحرب عامة

عنرص األسلحة ضمن وسائل تنفيذ التكتيك، نجد أن هناك عادة ميال لدى بعض العسـكريني للمبالغـة 

ذي يلعبه السالح يف التكتيك ولكن السالح أيا كان قوته وحداثته ال تظهر فاعليته أو يف تقدير الدور ال

ال يعطــي مــردوده األقىصــ، إال ضــمن األســلوب التكتــييك املالئــم وبرشــط تــوفر الكفــاءة البرشــية يف 

  . االستخدام وارتفاع معنويات مستخدميه

يثة إىل زيادة ارتباط التكتيك وقد أدى تطور األسلحة ومعدات ووسائل النقل والحامية الحد

بالعلم والتقنية وزيادة احتياج الجيوش إىل الجنود الفنيني املتفهمـني لألسـس العلميـة والتقنيـة التـي 

تحكم عمل األسلحة واملعدات املتطورة، ولكن أهمية التقنية الحديثة وتأثريها عـىل التكتيـك ال تنفـي 

بتكر أساليب القتال املالمئة لـه وللظـروف املعينـة التـي أن اإلنسان هو يف النهاية مستخدم السالح وم

يقاتل فيها وإن املعنويات وعدالة أهداف القتال وكفاءة الحشد النفيس تلعـب دورا بـالغ األهميـة يف 

  . اإلفادة من السالح وتنفيذ التكتيك بكفاءة
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التكتيـك لـيس  ويرتبط التكتيك باالسرتاتيجية ارتباط الجزء بالكل والخاص بالعـام، ذلـك ألن

والخطة االسرتاتيجية ال تتحقـق . إال تطبيق الخطة االسرتاتيجية العامة عىل جزيئات االشتباك أو القتال

إال من خالل النجاحات التكتيكية، ولذلك فإن التكتيك يتبع االسرتاتيجية ال العكس بحكـم أن الخـاص 

وعية التي تتحكم يف إعداد وإدارة أعامل يتبع العام، إن التكتيك هو علم اكتشاف حركة القوانني املوض

القتال الجزيئ خالل مرحلة تاريخية معينة من مراحل تطور قوى اإلنتـاج وتقنيــة التسـليح والحاميـة 

والحركة والفكـر العسـكري املـرتبط بهـا جميعـا، وهـو يف الوقـت نفسـه فـن تطبيـق هـذه القـوانني 

ة لالشـتباكات واملعـارك املختلفـة يف الـرب والبحـر املوضوعية عىل الحاالت الخاصـة واملتنوعـة واملتغـري 

والجو، أي أنه علم يف معرفته وإعداده العقائدي أو املنهجي املسبق وفن يف تطبيقـه العمـيل املتغـري، 

وهو يشكل مع االسـرتاتيجية والعمليـات وحـدة عضـوية متكاملـة وال يختلـف عنهـا إال يف جزئيـة أو 

  . وحدوده الزمانية واملكانية خصوصية حقل النشاط الذي يعمل فيه

  التمويـه 

التمويه، هو مجموع التدابري الخاصة التي يتخـذها األفـراد أو القـوات لالختفـاء عـن رصـد 

دون أن يعطل هذا االختفاء املهمة ) البرصي والتصويري وااللكرتوين(العدو الربي والجوي بكل أشكاله 

من اإلخفاء ويعرقـل يف الوقـت نفسـه تنفيـذ املهمـة القتالية، ومن هذا التعريف نرى أن كل تدبري يؤ 

  . القتالية ال ميكـن أن يعترب متويها ألنه يحرم القوات املسلحة من القيام باملهمة التي تربر وجودها
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يؤمن التمويه مبدأ الحفاظ عىل القوات، كام يسمح بتحقيق املفاجأة، وهناك ظروف تصـل 

صل يف ظروف أخرى إىل نسب أقل من ذلك، ومهام كانت نسبة ، بينام ت%100فيها نسبة االختفاء إىل 

االختفاء فإن لها فائدة ال تنكر، ألنها تضعف إمكانيـة اكتشـاف الهـدف بنسـبة تعـادل نسـبة اختفـاء 

ـة بالنسـبة إىل  الهدف، وتقلل بالتايل احتامالت رضبه، وإذا تم افـرتاض أن متويـه رسيـة دبابـات منترش

مـن الرسـية، األمـر % 50فإن رصاد العـدو ال يكتشـفون سـوى % 50عادل الرصد الجوي واإللكرتوين ي

الذي يخدع العدو عن حجم القوة املوجودة أمامه، ويجعل قراراته غري صـحيحة، ويقلـل غـزارة النـار 

  . التي يصبها عىل موقع الرسية

اتهـا، يعترب التمويه سالحا دفاعيا سلبيا، وتزداد أهميته كلام قلت تعـاريج األرض وقلـت نبات

وهو يعتمد عىل مبدأ واحد هو االندماج مع الطبيعة، أي اكتساب الغريزة التي تتصف بها الحيوانات 

والطيور الربية القادرة عىل حامية نفسها عن طريـق الـتالؤم مـع املنظـر املحـيط بهـا، وتـدل تجـارب 

أو الحركة، لـذا فـإن القتال والرمي عىل أن من السهل رؤية الهدف املتميز عن الطبيعة خالل التوقف 

إمكانية تدمريه سهلة مؤكدة، أما الهدف املندمج مع الطبيعة فإن من الصعب كشـفه، وخاصـة خـالل 

التوقف، كام أن إصابته صعبة حتى بعد كشفه، ومن املعروف أن الرامي أو الراصد يف ظروف املعركـة 

بح االهتـداء إليـه مـن جديـد فإذا كان الهدف مموها أصـ. قد يضيع الهدف بعد رؤيته أو الرمي عليه

  . يتطلب وقتا قد يسمح للهدف بالتسلل والنجاة

وليك يكون التمويـه فعـاال ينبغـي أن يـؤمن الرشـوط التاليـة وهـي االختفـاء مـن املراقبـة 

  األرضية، واالختفاء عن املراقبة الجوية، مبا يف ذلك الصور
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تي تكشف الحـرارة وصـوت األقـدام الجوية العادية وامللونة، واالختفاء عن أجهزة الرصد ال 

أو سالسل اآلليات وأن يتم يف كل ظروف املعركة ويف الليل والنهار مهام كـان العدو بعيدا، وأن يتأصل 

  .يف نفس املقاتلني حتى يصبح غريزيا، وكذلك أن يتم بإبداع وابتكار مستمرين

ا أي ألوانها الغالبة ومدى تبدأ الخطوة األوىل للتمويه بدراسة األرض املحيطة، وتقيم عوامله

قدرتها عىل عكس األشعة، وحجم الظالل املنترشة فيهـا، وتضاريسـها، وإمكانيـة انطبـاع اآلثـار عليهـا، 

وييل ذلك دراسة نوع التمويه املطلوب حسب بعد العدو وقربه، واألجهزة  التي يستخدمها يف رصده، 

األريض، وكلـام انخفـض مسـتوى األجهـزة وكلام ابتعدنا عن العدو قلـت أهميـة التمويـه ضـد الرصـد 

التقنية التي يستخدمها يف رصده الجوي أو اإللكرتوين قلت أهمية التـدابري املتخـذة ملجابهـة األجهـزة 

املتطورة، وتأيت بعد ذلك الخطـوة الثالثـة املتمثلـة يف تحديـد طبيعـة الهـدف نفسـه والعوامـل التـي 

وتتمثـل الخطـوة الرابعـة يف العمـل . لرصد اإللكـرتوينتكشفه للرصد الجوي واألريض أو التي تكشفه ل

أمـا املرحلـة . عىل إخفاء هذه العوامل حتى يـتم انـدماج الهـدف مـع الطبيعـة إىل أكـرب حـد ممكـن

  . الخامسة فهي إدامة التمويه باستمرار ومحاولة تحسينه مع الزمن

  التوازن الدويل

ني دول العامل بحيث ال يسـمح لدولـة نظرية سياسية يقصد بها املحافظة عىل ميزان القوة ب

باالستئثار بالنفوذ يف املجال الدويل، حتى تفرض سيطرتها عىل الـدول األخـرى ) أو لدولة مع حليفاتها(

  وقد . مبا يكون يف حوزتها من قوة عسكرية متفوقة، وإمكانيات اقتصادية كبرية، ووسائل إعالم متقدمة
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م، وإن أبـرز الحـاالت التـي سـادتها 1648ا عـام برزت هذه السياسة منذ معاهدة وسـتغالي

م حيـث تحالفـت فرنسـا وبريطانيـا ورسدينيـا ملسـاعدة 1851سياسة التوازن القوى، حرب القرم عـام 

  . الدولة العثامنية ضد روسيا ملنع توسع األخرية يف املضايق

  الثـورة 

جئ وعنيــف يف الثـورة مبعناهـا العــام تغـري جـذري يف مجــال مـن املجـاالت، وانقطــاع مفـا

الثـورة الثقافيـة، والثـورة الصـناعية، (االستمرارية، وتقرن كلمة الثـورة عـادة بصـفة لتحديـد ماهيتهـا 

له مدلول آخر ذو أبعـاد سياسـية ) مبعناها السيايس(ولكن استدام كلمة الثورة ) …والثورة التعليمية، 

سـواء كـان هـذا (ال ميكن احتاملـه  واقتصادية واجتامعية واسعة، والثورة بهذا املنظور هي رفض لقهر

وتجسـيد هـذا الـرفض بالعمـل العنيـف الجامهـريي ) القهر اقتصاديا أم سياسيا أم اجتامعيا أم وطنيـا

  . املنظم، يف سبيل التخلص من القهر وبناء حياة أفضل

تعبري يدل عىل العمل العنيف الرامي إىل إحـداث تطـور جـذري ) مبعناها السيايس(والثورة 

الحكم، والنظام االجتامعي القامئني، وتحقيق تبديل أسايس يف العالقات بني الطبقات عـىل أثـر  يف نظام

تحطيم البنية الفوقية للمجتمع، وإلغاء سيطرة الطبقات العليا، وتكـريس سـيطرة الطبقـات املقهـورة 

للثـورة  ومـن هنـا نـرى أن املعنـى السـيايس. الواقعة تحتها، وإحالل نظام جديد محل النظام القـديم

فلقد كانـت الثـورة الفرنسـية . يشمل التغري السيايس واالقتصادي وما يرافقه من تغري اجتامعي وثقايف

م مثال تستهدف قلب الحكم امللـيك املسـتبد الـذي يقـع يف قمـة نظـام إقطـاعي، وخلـق نظـام 1789

  رأساميل بورجوازي، أما الثورة االشرتاكية 
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الرأســاميل الــرويس ووصــول -النظــام اإلقطــاعي م فكانــت تســتهدف تــدمري1917الروســية 

ثورة التحـرر (الربوليتاريا إىل السلطة يف سبيل بناء االشرتاكية ويطلق عىل هذا النـوع من الثورات اسم 

  ). االجتامعي

وهـو يعنـي ثـورة ) ثـورة التحـرر الـوطني(وهناك نوع آخر من الثورات يطلق عليهـا اسـم 

د القوى االستعامرية األجنبيـة، ولقـد وجـد هـذا النـوع مـن شعب مستعمر خاضع للقهر القومي، ض

الثورة منذ أن وجد االستعامر وقامت الـدول القويـة بالسـيطرة عـىل الشـعوب الضـعيفة، السـتقاللها 

أو قلـب . ونهب ثرواتها، وكانت يف جميع الحاالت عمـال عنيفـا يسـتهدف طـرد املسـتعمر مـن الـبالد

) ثورة التحـرر الـوطني(وتتطابق . رون ويدعمونه ويختفون خلفهالنظام العميل الذي يقيمه املستعم

عندما يضطر شعب مـن الشـعوب لشـن النضـال العنيـف املسـلح ضـد ) ثورة التحرر االجتامعي(مع 

املستعمر، وضد القوى املحلية التي تساعده وتشـاركه يف عمليـة النهـب ومنـع األمـة املسـتعمرة مـن 

  ). اجتامعي –ثورة تحرر وطني ( التطور وتكون الثورة يف هذه الحالة

وتتطلب الثورة بكل أنواعها استخدام العنف لتحطيم األوضاع القانونية السائدة واملوضوعة 

ولكـن بعـض . وملصـلحتها) املحليـة أو الخارجيـة(أصال من قبل الطبقات أو الفئات أو القوى الحاكمة 

أن من املمكن حدوث الثورة دون خـرق املؤرخني يرون أن هناك شذوذا عىل هذه القاعدة، ويؤكدون 

م ويف اليابان يف أواخر القرن التاسـع 1931كام حدث يف أملانيا يف عام . األوضاع القانونية أو الدستورية

  . عرش عندما وقع التغري عن طريق التفاف عام حول هدف جديد
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ن يف بعـض وليس تبديل الطبقات أو الفئات الحاكمة يف حد ذاته عمال ثوريـا، بـل قـد يكـو 

واملهم أن يتم التبديل وفق مسار التطور التاريخي، أي أن تكون الطبقات . الحاالت عمال مضادا للثورة

مـن  -عـىل منحنـي التطـور التـاريخي -أو الفئات القامئة بالتبديل واالستيالء عىل السلطة أكـرث تقـدما

ل بالبالد من واقع إىل واقع أكـرث فإذا كان العمل العنيف يستهدف االنتقا. الحكام الذين يتم إسقاطهم

من النظام اإلقطاعي إىل النظام الرأساميل، أو من النظام الرأساميل إىل النظام االشـرتايك، أو مـن (تقدما 

، استحق هذا العمل اسم )الخ …امللكية املطلقة إىل امللكية الدستورية، أو من امللكية إىل الجمهورية 

لعنيف االنتقال بالبالد إىل واقع أكـرث تخلفـا أخـذ العمـل اسـم الثـورة أما إذا استهدف العمل ا. الثورة

  . املضادة حتى لو استخدم تقنيات الثورة يف التحريض والتعبئة والعنف

  جرائم الحرب 

هي الجرائم وأعامل العنف التي ترتكـب خـالل الحـرب ضـد أرسى الحـرب أو الجرحـى أو 

ت واملــنظامت الدوليــة عــرب التــاريخ تنظــيم الحــرب الســكان املــدنيني أو القــتىل، وحاولــت الحكومــا

وتخفيف عنفها وأثرها املـدمر، وخاصـة بالنسـبة إىل املـدنيني والجرحـى وأرسى الحـرب باإلضـافة إىل 

الحفاظ عىل املمتلكات الخاصة، واآلثار اإلنسانية الهامة، واملستشفيات وأماكن العبادة، ولكـن جميـع 

دث االعتداء عىل املدنيني وممتلكاتهم، وقتل الجرحـى واألرسى أو املحاوالت مل تستطع منع وقوع حوا

تعذيبهم وتدمري اآلثار اإلنسانية وتدنيس أماكن العبادة، وكلها جرائم كبرية ألنها تطبع الحـرب بطـابع 

  وطني وتجعل
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  . املجموعات املسلحة تترصف بشكل يهدد املجتمع البرشي والحضارة اإلنسانية بالفناء 

-م1939(مبعنـاه الـدقيق بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة ) جرائم الحـرب(فهوم ولقد ظهر م

وشمل الجرائم وأعامل العنف املوعز بها أو التي سمح بهـا ضـد أرسى الحـرب، أو املهجـرين ) م1945

بصورة محددة للداللة عىل املسـببني ) مجرم حرب(عنوة أو القتىل يف ساحة املعركة واستخدام مفهوم 

ن أعامل العنف املذكورة، والذين حوكموا يف محـاكامت نـورمربغ وغريهـا بعـد استسـالم واملسؤولني ع

املنفذين الذين ثبت خالل املحاكمة أنهـم كـانوا أدوات تنفـذ ) مجرم حرب(املحور، ومل يشمل مفهوم 

  . إرادة الرؤساء دون أن يكون لديها القدرة عىل الرفض ودون أن تقوم مببادرات إجرامية ذاتية

عن غريها مـن الجـرائم بـأن مرتكبيهـا ال يحـاكمون إال إذا تعرضـوا ) جرائم الحرب(يز وتتم

لهزمية ساحقه، فلقد ارتكب النازيون يف أوروبا والفاشيون يف الحبشة جرائم حرب رهيبة قبـل الحـرب 

العاملية الثانية، دون أن يتعرضوا ألية محاكمة، ثـم ارتكبـوا جـرائم مامثلـة خـالل الحـرب، وكـان مـن 

م، ولو عـدنا إىل تـاريخ االسـتعامرين الربيطـاين 1945املمكن أن ال يحاكموا عليها لوال هزميتهم يف عام 

والفرنيس يف آسيا وأفريقيا وتاريخ االستعامر الياباين يف رشق آسيا وتاريخ اإلمربيالية األمريكية يف كوريـا 

م الحـرب املرتكبـة ضـد الشـعوب وفيتنام وتاريخ الغزوة الصـهيونية يف فلسـطني، لوجـدنا آالف جـرائ

واألفراد واملمتلكات، والتي نجا مرتكبوها من العقاب، ألنهـم كـانوا األقـوى، ومـن هنـا يأخـذ مفهومـا 

  معناهام) مجرم الحرب(و) جرائم الحرب(
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النسبي ويبقيان مع التعابري وحيدة الجانب، طاملا أنه ليس هناك منظمة دولية قادرة عـىل  

  . املنترصين) مجرمي الحرب(ومحاكمة ) جرائم الحرب(كشف 

  ـشالجي

تنظيم تسلسيل هرمي يضم رجاال مسلحني، ويستطيع صـد املعتـدين وتقـل الحـرب خـارج 

البالد، وحفظ النظام يف الداخل، ويبنى وجوده عىل حقيقـة الحــرب التـي تعتـرب رصاعـا مسـلحا بـني 

يفا ساد تاريخ اإلنسانية منذ عصور مـا طرفني يحاول كل واحد منهام فرض إرادته عىل اآلخر، وعمال عن

  . قبل التاريخ

وكان حجم الجيش وشكله يف كل زمان يعكسان حقيقـة الوضـع الجغـرايف للـبالد، وثروتهـا، 

وتطورها التقني، كام يعكسان خاصة إرادة الشعب الذي ينحدر منه هذا الجيش، وليس هناك قاعـدة 

تقاليــد واملؤسســات السياســية واالقتصــادية لتشــكيل الجــيش، ولقــد أدى تحــول ظــروف القتــال وال

واالجتامعية إىل تحول املؤسسات والتقاليد والبيئات العسكرية، وهكذا شهد الجيش تطورا انطلق من 

املبدأ الطبيعي للجيش الوطني، ثم عاد إىل هذا املبدأ بعد أن خضـع لتبـدالت عديـدة متعاقبـة متـت 

  : وفق التسلسل التايل

  :الجيش الوطني

لبداية كان كل رجل جنديا، وكان املجتمع كله مندمجا مع الجيش، وخاصة يف حضارات يف ا 

البدو الرحل، حيث كان عىل القبائل يف كل لحظة أن تدافع عن أراضيها وتغزو أرايض جريانها لتعـيش، 

ان وكـ. وينطبق هذا الوضع عىل القبائل الجرمانية متاما كام ينطبق عـىل القبائـل العربيـة أو املغوليـة

  رئيس
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وعنـدما ظهـرت املـدن ظهـر التخصـص بـني . القبيلة الزعيم الروحـي والعسـكري لقبيلتـه 

السكان إذ ترك املجتمع السالح وتشكل الجيش بشكل عريض يف بداية األمر، وكانت غاية هذا الجـيش 

ىل حـني الدفاع عن األرض وارث األجداد، وكان املواطن يف املدن الحربية يبقى معبأ يف زمن السـلم، عـ

كان غري املواطنني من الشعوب املهزومة يعملون إلعاشة املـواطنني املقـاتلني، وكـان هـؤالء املواطنـون 

يشكلون نوعا من امليليشيا الجاهزة للقتال، وعندما تدعو الحاجة يعبأ املواطنون أو جزء منهم حسب 

ة العامـة ويتكـون الجـيش ظروف أعامرهم وأوضاعهم االجتامعية وتحمل املدينة السالح وتتم التعبئـ

  . الوطني

  :الجيش املرتزق

ــرت  ــدن وظه ــذت م ــة واتخ ــالت اجتامعي ــت تسلس ــادية تثبت ــية واقتص ــباب سياس وألس

واندلعت ثورات وفقد املجتمع تالؤمه مع السالح، ومـع . إمرباطوريات وانشقت ثم اتحدت من جديد

الهمجيـة أو ضـد حمـالت  هذا فقد كان هناك رضورة للدفاع عن حدود طويلة ضد غزوات الشـعوب

اإلمرباطوريات واملاملك املجاورة، ويف هذه الفـرتة أصـبح حمـل السـالح مهنـة، وصـارت الـدول تبنـي 

جيوشها عىل أساس املتطوعني بعقد أو بصورة إجبارية، وكان املتطوعون يشملون املواطنني واألجانـب 

م وتـزداد أهميتهـا عـادة يف ومعظم ممن ال عمل لهم، وظهرت الجيوش املرتزقـة التـي كانـت تتضـخ

فرتات االضطرابات أي عندما كان غياب السلطة املركزية القوية يشجع الـزعامء والـوالة والطـامعني يف 

  ). نهاية اإلمرباطورية الرومانية، فرتات حكم املامليك، حرب املائة عام. (الحكم
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  :الجيش اإلقطاعي

الجيوش الوطنية واملرتزقة معا لوقت ويف القرون الوسطى صار من املألوف استخدام نوعي 

محدد أو بصورة دامئة،وأدت االنقالبات العلمية واالخرتاعات التقنية إىل تعديل تنظيم الجيوش بشكل 

مستمر، وأدى تقسيم األرايض واملمتلكات إىل خلق أعداد كبـرية مـن اإلمـارات والـدوقيات التـي كـان 

، وأخذت القوة املسلحة شـكل مجتمـع مسـلح يأخـذ يسيطر عليها أمري أو دوق أكرث طموحا من غريه

كل إنسان فيه دوره الخاص، وظهر الدوق الحامي واإلقطاعـي املحمي، وعندما استخدمت الحـدود يف 

القرن الحادي عرش امليالدي وصار بوسع الفارس أن يستخدم سـالحه وهـو راكـب عـىل ظهـر جـواده، 

التكـاليف يـتم اختيـار عنارصهـا مـن األغنيـاء أو ظهرت الخيالة اإلقطاعية وهي قوة عسـكرية كثـرية 

اإلقطاعيني لذا كان عددها صغريا، وكان جندي املشاة يلعب دورا ثانويا تكميليا، وكانت مـدة الخدمـة 

وتبلـورت . يف هذه القوات يف البداية غري محدودة، ثم تناقصت مـع الـزمن وأصـبحت محـددة بعقـد

  ). القرن الرابع عرش –القرن العارش (رفتها أوروبا يف فرتة املالمح الخاصة للجيوش اإلقطاعية التي ع

  : الجيش الدائم

لقد ظهرت هذه الجيوش يف أوروبا خالل القـرنني الخـامس عرشـ والسـادس عرشـ، وكانـت 

الجيوش الدامئة تضم املرتزقة واملجندين من أبناء الوطن سواء تم تجنيدهم عن طريق التعاقد أو عن 

  ي،وأدى التقدم التقني واستخدام البارود إىل ظهور أسلحة معقدة عدلت طريق التطويع اإلجبار 
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التكتيك من جذوره، وصار من الرضـوري تـدريب الجيـوش بشـكل جيـد وتـأمني القيـادات 

القادرة عىل إدارة املعركة، وصارت الجيوش تعيش خارج املجتمع وتعمـل وفـق أوامـر السـلطة التـي 

من املألوف يف حالة الخطـر الخـارجي الكبـري دعمهـا بعـدد مـن  تنقل إليها عن طريق رؤسائها، وكان

  .املجندين الذين تؤمن التعبئة والتجنيد اإلجباري جمع أعداد كبرية منهم

  : الجيوش الحديثة

إن الجيوش الحديثة مبنية وفق مبدأ الجيوش الوطنية وخاصة بعد أن اسـتخدم الربوسـيون 

الثورة الفرنسية صحة هذا االستخدام، وعندما خففت تـدابري هذا املبدأ يف القرن الثامن عرش، وأكدت 

الخدمة اإللزامية طويلة األمـد، ظهـرت الجيـوش املحرتفـة املخلصـة للسـلطة والتـي أمكـن للشـعوب 

بواسطتها أن تتابع حياتها العادية خالل الحروب، ولكن الخدمة اإللزامية قصرية األمد التي ال تسـتثني 

يد اإلجباري، وتحتفظ بجزء من املـواطنني يف وحـدات االحتيـاط، أدت إىل أحدا ممن هم يف سن التجن

  .ظهور األمة املسلحة التي لجأت جميع الدول إليها منذ الحرب العاملية األوىل

ثم جرى تجاوز هذا التنظيم يف الحرب العاملية الثانية التي كانت شـاملة إىل درجـة دفعـت 

رية واالقتصادية واملالية والنفسية وزجها يف املعركـة، وتحـافظ املتحاربني إىل تعبئة كافة قواهم العسك

الجيوش الحديثة عىل دور رئيس يف الدفاع عن البالد ولكنها ال تشكل قوة وحيدة مستقلة للدفاع، ألن 

تكوينها واستخدامها ومتطلباتها تجعلها مرتبطة إىل حد بعيد بالقدرة الصناعية للبالد وبالقوة املعنوية 

  . ىل بها الشعبالتي يتح



  

69    

املوسوعة السياسية والعسكرية

م تبدلت أشكال الجيوش إىل أبعد مدى، نظرا لبدء العرصـ الـذري، وانتشـار 1945ومنذ عام 

الحروب الثورية عىل نطاق واسع، ومن املالحظ أن هذين العاملني اللذين يجعالن الحرب شاملة أكـرث 

 حـني اتجهـت فعىل. من ذي قبل قد أثر بشكل معاكس عىل بنية الجيوش يف منتصف القرن العرشين

بعض الجيوش نحو تنظيم قوي ولكنه محدود العدد، وذو طابع علمـي وصـناعي، فإننـا نجـد جيوشـا 

أخرى تتجه نحو تنظيم يضم الكتل البرشية، ويستمد قوته مـن حامســة القـوات املسـلحة وتعبئتهـا 

حـاول األيديولوجية أكرث من أن يستمد هذه القـوة مـن التسـليح، وهنـاك جيـوش مـن طـراز ثالـث ت

  . تحقيق تنظيم يتسم بالطابعني السابقني نظرا لعدم تأكدها من طبيعة الحرب املقبلة

  :الجيش الشعبي

تطلق هذه التسـمية عـىل جيـوش الـدول االشـرتاكية وعـىل الجيـوش املنبثقـة عـن تطـور  

العصابات خالل الحرب الثورية، وتتميز هـذه الجيـوش عـن الجيـوش التقليديـة بأنهـا متثـل الشـعب 

دافع عن حقوقه، وتقاتل من أجل مصلحة الجامهري الواسعة املنخرطة يف حروب عادلة، ال من أجل وت

مصــلحة الطبقــات الحاكمــة التــي تســتخدم الجامهــري يف حــروب تســتهدف مــآرب هــذه الطبقــات 

ومصالحها املتناقضة مع مصالح الجامهري نفسها، ومع مصـالح غالبيـة الجنـود املنحـدرين مـن أصـول 

  . الحية وبورجوازية صغرية معدمةعاملية وف

تتسلح الجيوش الشعبية بأسلحة ومعدات عادية غري متطورة، وخاصـة يف مراحـل تشـكيلها 

ولكنهــا تســعى بعــد ذلــك إىل تحســني أوضــاعها . األوىل، وعنــدما تكــون امتــدادا وتطــورا للعصــابات

  التسليحية والحصول عىل األسلحة
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وال ينطبـق . وحداتها التنظيمي والقتايل والتكنولوجياملتطورة بكـل أنواعها، ورفع مستوى  

هذا القول عىل الجيوش الشعبية للبلدان االشرتاكية املتقدمـة التـي ال تختلـف يف تسـليحها وتنظيمهـا 

ومستوى امتالكها للتكنولوجيا وفن القتال عن الجيوش التقليدية، وإن كانـت تختلـف عنهـا بتكوينهـا 

  . املعنوية واأليديولوجية وأهدافها وعالقاتها ودوافعها

  الحاميــــة 

قوة عسكرية تقيم يف موقع من املواقـع ويرشـف عليهـا قائـد يسـمى نـاظر موقـع، وتضـم 

الحامية قوات من مختلف صنوف األسلحة واملصـالح يشـكل تحقيــق االكتفـاء الـذايت مـن النـاحيتني 

ملنطقة، وتقسم البالد أيام السلم حسـب القتالية واإلدارية، وترتبط املواقع بقيادة مستقلة هي قيادة ا

توزعها الجغرايف إىل مناطق عسكرية، وتقسم هذه املنـاطق بـدورها إىل مواقـع، وذلـك بهـدف تـوفري 

الحامية لإلقليم أو القطر بكامله، ويعترب املوقع تنظيام إداريـا وقتاليـا يف وقـت واحـد، ونـاظر املوقـع 

  . دة فيهمسؤول ضمن حدود موقعه عن القطعات املتواج

ويلحق يف حاالت الحرب عىل املواقع واملناطق قوات إضافية وتكون قيادة املواقع مسـؤولة 

عن هذه القوات من ناحية التسلسل القيادي ومن ناحية تنفيـذ الواجبـات، فيكـون قائـد الحاميـة أو 

فري ناظر املوقع هو املسؤول عـن تـأمني تحـرك وإقامـة القـوات يف حـدود موقعـه، والحـرص عـىل تـو 

متطلباتها اإلدارية املختلفة، كام يعترب مسؤوال عن توجيههـا لتنفيـذ واجباتهـا القتاليـة وفـق املخطـط 

  . العام الذي تصادق عليه القيادة العامة
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لقد تطور مفهوم الحامية املدافعة عن موقع تطورا كبريا عـرب تـاريخ الحـرب، فعنـدما فـتح 

وشهم يف اتجاه فارس رشقا ويف اتجاه مرص وأفريقيا غربا العرب املسلمون الشام والعراق وانطلقت جي

وجدوا أنفسهم مرغمني عىل العمل دفاعيا عىل بعض الجبهات لرتكيز الجهـد وحشـد اإلمكانـات عـىل 

الجبهات األخرى، فلجئوا إىل تحصينات املواقع عـىل الحـدود وأطلقـوا عليهـا اسـم النفـور، ثـم اصـبح 

مؤلفا من الحصون املالمئة اللتجـاء الرجال والعتاد واألرزاق واملمثلة تنظيم املواقع يف القرون الوسطى 

  . باملدن القالع

ويف الحرب العاملية الثانية وضع الفرنسيون عىل خط ماجينو قوات ميدانيـة بكثافـة تعـادل 

عىل األقل كثافة القوات املنترشة يف املناطق غري املحصنة، ولقـد أظهـرت تجـارب الحـرب جميعهـا أن 

يات الحصون عاجزة عن الصمود إذا مل يقدم لها الجيش القتايل دعام كبـريا، فـإذا مل يتحقـق ذلـك حام

كان رضرها أكرب من فائدتها، واملهم يف األمر تأمني التـوازن بـني قـوة الحاميـات الثابتـة وقـوة الجـيش 

  . القتايل

  احتالل عسكري

طة ونفـوذ قـوة عسـكرية االحتالل العسكري هو وضع قطر أو منطقة ما بالفعل تحت سـل

. مسلحة غازية، وهو أمر ينشأ عنه ظرف خاص تزول فيه سلطة الحكومة الرشعية للقطر أو للمنطقـة

وتجد القوى الغازيـة املحتلـة نفسـها أمـام رضورات إدارة القطـر أو املنطقـة التـي قامـت باحتاللهـا، 

ضـامن مصـالحها الخاصـة، وخلـق  وبالتايل القيام بدور السلطتني الترشيعية والتنفيذية لـيك تسـتطيع

  أوضاع متكنها من استغالل ثروات األرض املحتلة، وفرض السياسات
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  ). حقوق األفراد، وحقوق امللكية(التي تناسبها واحرتام حد أدىن من الحقوق الوطنية  

وتتوصل القوة املسلحة إىل السيطرة عىل كل هذه األمور عن طريق إقامة حكومة عسكرية 

القطر أو املنطقة املحتلة مبا يف ذلك القيـام بـدور السـلطات التنفيذيـة والترشـيعية، وقـد  تتوىل إدارة

وال يعنـي اصـطالح . نشأت فكرة الحكومة العسكرية نتيجة وجود احـتالل مسـلح، فهـي متعلقـة بـه

الحكومة العسكرية رضورة توليها من قبل العنارص العسكرية، فقد تتوالها عنارص عسكرية أو مدنيـة 

وطاملا أنها تقـام بـالقوة، . ال فرق يف ذلك طاملا أن مصدر سلطاتها يف جميع الحاالت واحد. مختلطة أو

وتستمد شخصيتها ورشعية أعاملها من هذه القـوة ومـن قواعـد القـانون الـدويل املتعلقـة بـاالحتالل 

  . املسلح

وثانيتهام العداء  أوالهام القوى العسكرية املسلحة،: وهكذا فإن لالحتالل العسكرية ركيزتني

مثال ذلك الواليات املتحـدة يف فيتنـام وكمبوديـا، . واستخدام القوة مبعزل عن إرادة املواطنني املحتلني

وال ينسحب التعريـف السـابق عـىل الحـاالت التـي تكـون . واملستعمرات الربتغالية، وفلسطني املحتلة

وهـي حـاالت يسـتبدل فيهـا . صـديقة فيها القوات العسكرية املسلحة متمركزة فوق أرض محايدة أو

عنرص العداء بعنرص الرضا والقبول، ومن األمثلـة عـىل ذلـك القواعـد العسـكرية الربيطانيـة يف قـربص 

ونتيجـة لـذلك درجـت . والقواعد العسكرية األمريكية يف بعض الدولة املتحالفة مع الواليـات املتحـدة

لوصـف وتكيـف ) الشؤون املدنيـة(رث شموال هو الواليات املتحدة وبريطانيا عىل استخدام مصطلح أك

. العالقات بني القوة املتمركزة يف أرض صديقة أو محايدة وبني السلطات املدنية ومواطني تلـك األرض

  وتتضمن هذه العالقات أحيانا قيام تلك
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القوة مبامرسة أعامل هي يف العادة من صميم صالحيات الحكومة املحلية، وبـإطالق هـذه  

، ومـع هـذا فقـد )الشـؤون اإلداريـة(أصبحت مهام الحكومة العسكرية متثل وجها من أوجـه الداللة 

استعمل كال االصطالحني بشكل قابل للتبادل أو بعبارة أخرى تـم وضـع أحـدهام أو اسـتعامله مكـان 

  . اآلخر

وينبغي التمييز بني الحكومة العسكرية وبني القانون العسكري والقانون العـريف أو الحكـم 

ريف، فالقانون العسكرية هو مجموعة القواعد التي تحكم سلوك أفراد القوات املسـلحة وال يجـري الع

تطبيقها عىل املدنيني، أما الحكم العريف فهو نظام مؤقت يفرض عىل املدنيني وينفـذ بواسـطة القـوات 

فيـذ داخـل وهو يوضع موضع التن. حينام تقيض الحاجة لذلك. املسلحة بدون اعتبار للقانون املكتوب

  . حدود القطر من قبل الحكومة املحلية التي ال تعترب طرفا متحاربا مع سكان هذا القطر

  الحرب الباردة 

مصطلح يشار به إىل التنافس الحاد الذي كان قامئا بني الدول الشيوعية والـدول الغربيـة يف 

القرن العرشين، وكان أحـد طـريف الفرتة منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، وحتى نهاية الثامنينيات من 

وحلفـاؤه الشـيوعيون الـذين عرفـوا ) سـابقا(التنافس هو اتحـاد الجمهوريـات االشـرتاكية السـوفيتية 

بالكتلة الرشقية، ويف الطـرف املقابل كانت الواليـات املتحـدة وحلفاؤهـا الـدميقراطيون الـذين سـموا 

الحرب البـاردة نظـرا لعـدم اشـتامله عـىل حـروب أما الرصاع بني الجانبني فقد سمي . بالكتلة الغربية

  . ساخنة ذات قيمة تذكر
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م حني هاجمت أملانيا االتحاد السوفيتي حيث كان كـل مـن 1941بدأت الحرب الباردة عام 

االتحاد السوفيتي ودول التحالف الغريب حلفاء يف تلك الحرب، وقد كان التحالف الغريب يضم كال مـن 

نيـا وفرنسـا ودول أخـرى، ووصـل التعـاون والتنسـيق بـني الحلفـاء واالتحـاد الواليات املتحدة وبريطا

م قبيل نهاية الحرب العاملية الثانية، وكان الـزعيم 1945السوفيتي قمته يف مؤمتر يالطا الذي عقد عام 

السوفيتي جوزيف ستالني يرص عىل السيطرة عىل دول أوروبا الرشقية بعـد أن تحـررت مـن االحـتالل 

وساطة الجيوش السوفيتية، ولذا مل يوافق االتحـاد السوفيتي عـىل إعـالن أوروبـا الحـرة التـي األملاين ب

  . كانت الحلفاء قد وعدوا بإجراء انتخابات نيابية دميقراطية فيها بعد تحريرها

وبعد نهاية الحرب قطع االتحاد السوفيتي تقريبا جميع االتصاالت بني الغرب وبني املنـاطق 

سـتارا "ا يف رشق أوروبا، وقد حذر رئيس الوزراء الربيطاين ونستون ترشتشـل مـن أن التي تسيطر عليه

م كانـت كـل مـن بلغاريـا ورومانيـا 1948قد نصب يف وسط القارة األوروبية، وبحلـول عـام " حديديا

ـق  وهنغاريا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وألبانيا ويوغسالفيا تحكمها حكومـة شـيوعية، وقـد تبـادل الرش

وتبنى الغرب سياسة الحصـار . العداء يف األمم املتحدة، وكانت املنظمة حديثة التكوين حينئذوالغرب 

م مببــدأ مســاعدة 1947لتحجــيم التوســع الشــيوعي، ونــادى الــرئيس األمــرييك هــاري ترومــان يف آذار 

 م أعلـن الحلفـاء الغربيـون1948ويف عـام . الواليات املتحدة ألي دولة حرة تقـاوم الهجـوم الشـيوعي

خططا لتوحيد املناطق الخاضعة الحـتاللهم يف أملانيـا، وتأسـيس دولـة واحـدة هـي جمهوريـة أملانيـا 

وقد أجاب االتحاد السوفيتي عىل ذلك مبحارصة املدينة األملانية برلني مـدة ). أملانيا الغربية(االتحادية 

  أحد عرش شهرا، كانت طائرات
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ني، وأخريا سمح االتحاد السوفيتي يف النهايـة يف الحلفاء تنقل الغذاء واإلمدادات جوا إىل برل

م بفك الحصار، وتوحدت كذلك املناطق الخاضعة للقوات السوفيتية تحت سيطرة حكومـة 1949أيار 

  ). أملانيـا الرشقية سابقا(شيوعية يف دولة واحدة هي جمهورية أملانيا الدميقراطية 

وهـي ) النـاتو(شـامل األطليسـ م وافق الحلفـاء عـىل إنشـاء منظمـة حلـف 1949ويف عام 

وكذلك عمد االتحـاد . معاهدة تحالف عسكري وضعت لحامية أملانيا الغربية، ومنع التوسع السوفيتي

، واهتمـت هـذه )الكوميكـون(م إىل إنشاء مجلس التعاون االقتصادي املشرتك 1949السوفيتي يف عام 

م نجــح االتحــاد 1949ي، ويف آب املنظمــة بتوحيــد الــدول الشــيوعية تحــت قيــادة االتحــاد الســوفيت

السوفيتي يف اختبار أول قنبلة نووية وبهذا زادت الريبة وعدم الثقة بني الجـانبني، كـام أضـاف نجـاح 

م، عنرصا آخـر يف 1949شيك الوطنية يف أواخر عام -ماونيس تونغ يف الصني وطرده لقوات نشيالح كاي

  . إشعال الحرب الباردة

م وسـاهمت الحـرب الكوريـة يف 1953بعد موت ستالني عـام استمرت الحرب الباردة حتى 

ـق األقىصـ، ويف عـام  م اختـربت الواليـات 1952تطبيق الغرب لسياسة الحصار ضـد الشـيوعية يف الرش

كـام زاد متاسـك . املتحدة قنبلتها الهيدروجينية األوىل وتبعها االتحاد السوفيتي بعـد عـام واحـد فقـط

م مقابـل هـذا وقـع االتحـاد 1955الغربيـة يف حلـف النـاتو عـام  األحالف العسكرية فـدخلت أملانيـا

م وقعـت الواليـات 1954ويف عـام . السوفيتي وحلفاءه يف رشقي أوروبا معاهدة وارسو للدفاع املشرتك

  . املتحدة وسبع دول أخرى معاهدة جنوب رشقي آسيا للدفاع املشرتك
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مببـدأ التعايــش السـلمي وذلـك م نادى الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف 1956ويف عام 

يعني التنافس بدون حرب بني الرشق والغرب، لكـن املحادثـات بيــن خروتشـوف والـرئيس األمـرييك 

م مل تلفح نظرا لتصادف االجتامعات مع إسقاط طائرة تجسـس أمريكيـة 1960دوايت ايزنهاور يف عام 

  . يف وقت كانت تصور فيه األرايض السوفيتية 2–من طراز يو 

م وكذلك أزمة الصواريخ 1956ت حدة التوتر بني الرشق والغرب بعد الثورة املجرية عام زاد

كام أن تدخل الواليـات . م1968م ويف أعقاب الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا عام 1962الكوبية عام 

  . املتحدة يف فيتنام يف ستينات القرن العرشين كاد يحول الحرب الباردة إىل حرب عامة ساخنة

ـق والغـرب عقـد عـدة اتفاقيـات بيـنهام، ففـي عـام ع م اتفقـت كـل مـن 1963ىل أن الرش

الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي وبريطانيا عىل توقيع معاهـدة متنـع اختبـار األسـلحة النوويـة يف 

وأسس االتحاد السوفيتي والواليات املتحدة خطا هاتفيـا سـاخنا . الجو أو يف الفضاء وكذلك تحت املاء

م أدركت كل مـن 1970وبحلول عام . بارشا بينهام لتقليص احتامل نشوب حرب نووية بطريق الخطأم

الواليات املتحدة واالتحـاد السـوفيتي أنـه ال ميكـن أن يكـون هنـاك منترصـ يف حـرب نوويـة شـاملة، 

ويف . فالصـني تخاصـمت مـع االتحـاد السـوفيتي. وحدثت انشقاقات كثرية بني أعضاء التحالف الواحد

رشق أوروبا سعت بعض الدول إىل الحصول عىل استقالل أكرب من السـيطرة الروسـية، كـام أن فرنسـا 

سحبت قواتها من القيادة املوحدة لحلف الناتو، وزادت املجموعة األوروبية مـن تجارتهـا مـع الكتلـة 

 قد سوي عـام الرشقية، ورشعت اليابان يف االستقالل النسبي عن السياسة األمريكية، إال أن وضع برلني

  م حيث تم االتفاق بني أملانيا1972
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م كـام سـمح للصـني 1973الرشقية وأملانيـا الغربية عىل االنضامم إىل األمم املتحدة يف عـام  

ــام  ــاألمم املتحــدة ع ــام 1971بشــغل مقعــدها ب ــل 1979م، ويف ع ــا التمثي ــت الصــني وأمريك م تبادل

تحدة واالتحاد السـوفيتي اتفاقيـة الحـد مـن األسـلحة م وقعت الواليات امل1972الدبلومايس، ويف عام 

م كـاد أن يحيـي الحـرب 1979، عىل أن غـزو االتحاد السوفيتي ألفغانستان عـام )سولت(االسرتاتيجية 

الباردة من جديد، واستجابت الواليات املتحدة لهذا بزيادة إنفاقهـا العسـكري، لكـن اتفاقيـة تقلـيص 

 الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف والرئيس األمرييك رونالـد األسلحة الصاروخية التي وقعت بني

  . م خففت من حدة النزاع1987ريغان عام 

سحب االتحاد السوفيتي قواته من أفغانستان وبنهاية الثامنينـات  1989و 1988ويف عامي  

د السـوفيتي أيضا بدأ االتحاد السوفيتي تخفيض قواته التقليديـة يف رشقـي أوروبـا، ويف داخـل االتحـا

ـقية، ويف عـام  سمح غورباتشوف مبزيد من الدميقراطية وحرية التعبري وشجع مثل ذلك يف أوروبا الرش

م انتهى الحكم الشيوعي يف عدد من بلدان أوروبا الرشقية ومن ضمنها بولندا وهنغاريا وأملانيـا 1989

م وبهذا 1990والغربية يف عام  الرشقية وتشكيوسلوفاكيا وتم تحقيق الوحدة بني شطري أملانيا الرشقية

  . أنهيت الحرب الباردة

  الحركة الجارتية  

م غايتهـا حمـل 1848و  1838وهي حركة إصالحية نشأت بني العامل الربيطانيني بني عامي 

  : الربملان عىل سن لوائح تضمن للعامل حقوقهم السياسية وتتلخص مطالب هذه الحركة فيام ييل
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  . التصويت العام للذكور .1

  . اجتامع الربملان سنويا .2

  . تقسيم اململكة إىل مناطق انتخابية متساوية .3

  . التصويت الرسي .4

  . إلغاء رشوط التملك ألعضاء الربملان .5

  . دفع رواتب ألعضاء الربملان .6

م يف مـؤمتر وطنـي وتقـديم 1839وقد تحمس العامل لهذه الحركة، وقـرروا االجـتامع عـام 

الرئيسة، ولكن الربملان رفض عريضـتهم، فقـدموا عريضـة موقعـة عريضة إىل الربملان تتضمن مطالبهم 

من خمسة ماليني عامل، ثم قرروا السري متظاهرين إىل الربملان حتى إذا رفضها هجموا عليـه وهـددوا 

وملا بلـغ الحكومـة الخـرب خشـيت العاقبـة، فعهـدت إىل الـدوق . أعضاءه ليحملوه عىل املوافقة عليها

. فريق جمهور العامل، فقـام الـدوق باملهمـة وفـرق شـمل العـامل بقسـوةولنكتون بقيادة الجيش وت

وهكذا فشلت الحركة فاتجه قسم من العامل إلصالح حالهم باالشرتاك يف الجمعيـات التعاونيـة وأخـذ 

  . القسم اآلخر باالنتساب إىل نقابات العامل

 توسـيع حـق أما بعد ربع قرن من هذه الحركـة فقـد تسـابق حزبـا األحـرار واملحـافظني يف

االنتخابات للشعب، ومن الغريب أن يكـون املحـافظون يف عهـد دزرائـييل هـم الـذين أعـدوا الئحـة 

  . م لتوسيع حق االنتخابات وزيادة عدد املنتخبني1867اإلصالح الثانية وهي الئحة عام 
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وقد وافق الربملان عىل هذه الالئحة وحصل عامل النقابـات عـىل حـق االنتخابـات ورفعـت 

م ثـم أجريـت إصـالحات 1832القيود التي وضعتها الئحـة اإلصـالح الثانيـة، وهـي الئحـة عـام  بعض

برملانية أخرى يف عهد وزارة األحرار برئاسة كالدستون فألغت بقية الرشوط املالية التي يجب أن تتوفر 

م 1884يف املنتخبني فـزاد بـذلك عـددهم، وأهـم اللـوائح اإلصـالحية األخـرى الئحتـا اإلصـالح لسـنتي 

م، وقد حصل العامل مبوجبها عىل حقوق واسعة يف التمثيل الربملاين، فرنى مـن ذلـك أن حـزيب 1885و

األحرار واملحـافظني كلـيهام قـد سـاعد عـىل اإلصـالح حتـى غـدا نظـام الحكـم يف بريطانيـا أقـرب إىل 

ثالثـني، ثـم م إذا بلغـن مـن العمـر ال1918الدميقراطية من قبل وقد أعطى حق التصويت للنساء عام 

م فجعل حق االنتخاب للنساء والرجال عىل السواء أي لكل من بلغ من 1928عدلت هذه الالئحة عام 

  .سنة 21العمر 

  الحركة السنوسية 

كانت الحركة السنوسية يف بدء نشأتها طريقة صـوفية تـدعو إىل إحيـاء اإلسـالم يف بسـاطته 

مل الصالح املنتج، ومؤسس هذه الحركـة محمـد العربية، وتخليصه من شوائب البدع والدعوة إىل الع

وقد أقبل منذ حياته األوىل عىل العلم وأدرك حاجـة . بن عيل السنويس من مدينة مستغانم يف الجزائر

املجتمع العريب اإلسالمي إىل اإلصالح بعد أن طاف يف عدد من األقطار العربيـة، وتـأمل ملـا أصـبح عليـه 

عهم العامة، وحـزت يف نفسـه أبنـاء الغـزو االسـتعامري األورويب العرب املسلمون من تدهور يف أوضا

  لبعض األرايض العربية، ولقد أشعرته هذه األنباء بضعف العرب واملسلمني اقتصاديا ودينيا 
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واجتامعيا، وبضعف الدولة العثامنية وعدم قدرتها عىل مواجهة هـذا التغلغـل االسـتعامري 

  .ملغرب العريبالذي أحرز نجاحات متعددة وخاصة يف ا

اكتسب محمد بن عيل السنويس ثقة الكثريين من الشـباب الـذين كـانوا يتلقـون العلـم يف 

جامع القرويني يف فاس، وقد قـرر نرشـ دعوتـه الهادفـة إىل إقامـة مجتمـع جديـد قـوي مقتـدر عـىل 

نرش آرائه يف مواجهة التحديات، فتجول يف الجزائر وليبيا ومرص وسافر إىل أقطار الرشق العريب محاوال 

اإلصالح والتجديد، وما لبث أن توجه إىل الحجاز أثناء موسم الحج آمال يف االلتقاء باملسـلمني يف شـتى 

م مؤسسا الكثري من 1851أرجاء العامل، ثم توجه إىل مرص ثم طرابلس ثم بنغازي التي استقر فيها عام 

تضم كافة جوانـب النشـاط واإلنتـاج مـام الزوايا لتكون مراكز ليست فقط للعبادة والتعليم وإمنا ليك 

يدل عىل أن الحركة السنوسية مل تقترص عىل التصوف والعبادة، وكان عىل رأس كل زاوية شـيخ يوجـه 

  . األهايل ويحل مشاكلهم ويحثهم عىل مزاولة اإلنتاج الزراعي

ن لقد انترشت الدعوة السنوسية يف برقة، ولكن السلطات العثامنية أخذت تتوجس خيفة م

السنوسيني مام دعا السنويس إىل االنتقال من بنغازي إىل واحة الجغبوب، وسبب اختياره هذه املنطقة 

يرجع إىل أنها أكرث توسطا وأسهل اتصاال بأنحاء أخرى من طرابلس وبرقة والسودان، كـام كانـت مركـزا 

  . كبريا للقوافل ومن ثم يسهل عليه االتصال بأنصاره ونرش دعوته

طويل حتى انترشت الدعوة السنوسية وكرث اتباعها ليس يف املغرب العريب بـل مل ميض وقت 

وحتى يف الجزيرة العربية، إذ كـان السـنويس متـأثرا بالحركـة الوهابيـة التـي ظهـرت يف الحجـاز منـذ 

أربعينات القرن الثامن عرش، وقد انعكس ذلك يف كتبه التي حارب فيها التقليـد والخرافـات ودعـا إىل 

  عىل االعتامد
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إال أنه مل يقف عند حرفية النص وإمنا قال باالجتهاد وقد أنشأ يف الجغبـوب . القرآن والسنة 

مدرسة كبرية احتوت عىل مكتبة ضمت أكرث من مثانية آالف كتاب وكانت غايته من ذلك إعداد اتباعه 

  . إعدادا يساعدهم عىل نرش الدعوة

ا كانـت رد فعـل مبـارش ضـد التغلغـل مل تكن الحركة السنوسية حركة سلفية محضـة، وإمنـ

االستعامري، كان السنويس يعتقد بأن تحرر العرب املسلمني من ريقة السيطرة االستعامرية األوروبية، 

البد أن يسبقه تجدد روحي، كام أنه سعى جاهدا إىل توفري وتحسني سبل العيش التباعه، ورغم تأكيد 

ديا ألنهم مل يدخلوا الدروس العلميـة، ومل يسـتطيعوا أن الحركة السنوسية عىل التعليم، فقد ظل  تقلي

  . يحدثوا تغيريا يف أساليب التفكري التي ورثها املسلمون عن عصور التدهور واالنحطاط

رفضت الحركة السنوسية منذ ظهورها االعرتاف بالسيطرة العثامنية وسعت إىل إنشاء دولـة 

مد املهدي السنويس الذي خلف أبـاه مـن حركـة عربية ذات صبغة دينية، وتحولت يف عهد السيد مح

عسكرية سياسية قوية فرضت سلطاتها وسـيادتها عـىل بعـض املنـاطق، -دينية رصفة إىل منظمة دينية

لهذا فإن السنوسيني واجهوا ضغوطا عديدة فالعثامنيون بـدأوا يف مالحقـتهم مـام اضـطر زعـيمهم إىل 

ولقــد ســبب ذلــك اصــطدامهم مــع الفرنســيني ) الكفــرة(م إىل واحــة 1894تــرك الجغبــوب يف عــام 

املستعمرين الذين كانوا يتوسعون حول بحرية تشاد، وقد كانت نتيجـة الصـدام الـذي حـدث يف عـام 

م مات املهدي السنويس فعاد اتباعه إىل مقرهم يف الكفرة 1902م أن انهزم السنوسيون، ويف عام 1900

س، فشكل السنوسيون آنذاك عصـب املقاومـة ضـد يف الوقت الذي بدأ فيه اإليطاليون غزوهم لطرابل

  الغزاة ال سيام يف برقة، وكانت مقاومة املستعمرين الغزاة إحدى
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  . الجوانب املهمة يف نشاط السنوسيني وهذا يجعلها مشابهة للحركة املهدية يف السودان 

  الحركة املهدية 

الصـالح ومحاربـة التقليـد كانت الحركة املهدية يف بدايتها، حركـة دينيـة تـدعو إىل العمـل 

والخرافات والبدع املحدثة والرجوع إىل جوهر اإلسـالم وروحه يف السودان منـذ مطلـع القـرن التاسـع 

لكن ظروفا سياسية واقتصادية واجتامعية متدهورة واجهها املجتمع العـريب جعلتهـا تتطـور إىل . عرش

لغـل النفـوذ اإلنكليـزي يف السـودان فهـي رد فعـل كبـري لفسـاد اإلدارة وتغ. حركة سياسـية تجديديـة

  .وللعدوان األجنبي يف أواخر القرن التاسع عرش عىل شواطئ أفريقيا الرشقية

لقد ألحق السودان مبرص منذ عهد الوايل محمد عيل، وعملت اإلدارة املرصـية عـىل توحيـد 

شـأت مدينـة السودان ونرشـ األمـن واالسـتقرار فيـه وإدخـال أسـباب املدنيـة الحديثـة يف ربوعـه فأن

-1863(ولكن السـودان عـاىن يف عهـد الخـديوي إسـامعيل .الخرطوم وتأسست املدارس واملستشفيات

كثريا من العنت والجور، فقد فرضت الرضائب الثقيلـة عـىل الشـعب، وذلـك بعـد أن اختلـت ) 1879

رف أحوال مرص املاليـة نفسـها بسـبب الـديون الكبـرية التـي اقرتضـها الخـديوي إسـامعيل مـن املصـا

األوروبية مام جعلها تتدخل يف شؤون مرص الداخلية، وتفاقمت الحال حني نشبت الثـورة العرابيـة يف 

ـي وإنشـاء جـيش جديـد مـن 1882مرص واحتلت بريطانيا البالد يف عام  م، وكان ترسيح الجيش املرص

  . القرارات األوىل التي اتخذتها الدولة املحتلة
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رجل من السودانيني اسـمه محمـد بـن أحمـد امللقـب م 1881لقد ظهر يف السودان يف عام 

م رضب املهـديون الحصـار 1882باملهدي استطاع تحشيد قوى الشعب يف حركة مسلحة، ففـي أيلـول 

عاصمة كردفان واستولوا عليهـا، ورسعـان مـا انترشـت الثـورة لتشـمل القطـر السـوداين ) األبيض(عىل 

حاكام عامـا عـىل السـودان وقـد حـاول هـذا مسـاومة ) كوردن(بأجمعه، ويف تلك الفرتة عني اإلنكليز 

املهدي بتعينه سلطانا عىل كردخان، وإعالن فصل مرص عـن السـودان، إال أن املهـديني اكتشـفوا هـذه 

الخدعة، وردوا عىل ذلك برضب الحصار حول الخرطوم فتوجه من مرص جيش مؤلف من سـبعة آالف 

الجيش فشل يف الوصـول إىل الخرطـوم التـي حررهـا  إلغاثة كوردن، إال أن هذا) ولسيل(جندي بقيادة 

م وقتل كوردن أثناء عملية تحرير املدينـة، عـاد ولسـيل إىل مرصـ وأتـم الثـوار خـالل 1885الثوار عام 

م 1898األشهر املتبقية من العام نفسه تحرير السودان وتأسيس الدولة املهدية التي عاشت حتى عام 

  . طاينحني أنهيت عىل يد االستعامر الربي
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  الحركة الوهابية 

الوهابية هي حركة دينية إصالحية إسالمية سنية دعا إليها الشيخ محمد ابن عبد الوهـاب، 

وكان لها آثار عميقة انعكست عىل األوضاع السياسية يف رشقي الجزيرة العربية بأكملهـا، بـل وتعـدى 

 1765، وكان ذلك خالل الفرتة مـا بـني هذا األثر رشقي الجزيرة العربية إىل بقية إمارات الخليج العريب

  . م1800و

وتقوم هذه الدعوة الدينية عىل الوجدانية، وعـدم الرشـك بـاهلل بأيـة صـورة كانـت ومبـا أن 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث دعا إىل دعوته تلك مل يبتدع أي يشء جديد، لذا فهي خاليـة مـن 

مـن اعتبارهـا دعـوة للعـودة إىل تعـاليم الـدين أي تعاليم جديـدة غـري موجـودة يف اإلسـالم، وال بـد 

 الـلــهىل صـسبحانه وتعاىل ويف سنة رسوله محمـد  الـلـهالصحيحة، كام نزلت يف القرآن الكريم كتاب 

، فقد أراد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب من هذه الحركة اإلصالحية أن يخلـص املسـلمني  عليه وسلم

اإلسالمية املنزلة بالقرآن الكريم، وتحللوا مـن من اآلثام التي وقعوا فيها عندما تركوا االلتزام بالرشيعة 

التقيد يف كثري من واجباتهم الدينية، لذلك توجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب إىل مواطنيه وإىل كافة 

املسلمني بدعوة للعودة إىل تفهم أصول الدين الصحيحة والتقيد بجوهر تعاليمه املستمدة مـن كـالم 

املجيد ومن أقوال الرسول والصحابة والخلفاء الراشـدين، وقـد أصـبحت  سبحانه وتعاىل يف قرآنه الـلـه

هذه الحركة تعرف باسم الوهابية عىل الرغم مـن أن هـذا اللقـب أطلقـه عليـه خصـومها واسـتعمله 

  البحاثة األوروبيون نقال عنهم عندما 
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ن، وهـم تناولوا هذه الحركة يف أبحاثهم أما أصحاب الحركة فيطلقون عىل أنفسهم املوحـدي

  ). كام رشحه ابن تيمية(سنيون من اتباع ابن حنبل 

يف العينيـة ) م1792-م1703(وزعيمها الروحي الشيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب الـذي ولـد 

أما تعليمه الديني املبكر فقد تلقاه عن والده قايض العينيـة وعـن علـامء آخـرين، ومـن خـالل . بنجد

إىل أن اإلسالم يف طريقه إىل االضـمحالل إذا مل يعـد املسـلمون أسفاره الكثرية يف العامل اإلسالمي توصل 

  . إىل مبادئ دينهم الحقيقية وتعاليمه األساسية

وحني عاد محمد بن عبد الوهاب إىل بلدته العينية وبدأ ينرشـ دعوتـه فيهـا طـرده الشـيخ 

ومل تكتسـب . اسلامن بن محمد آل حميد أمري بني خالد، فانتقل إىل الدرعيـة حيـث أقـام فيهـا نهائيـ

دعوة محمد بن عبد الوهاب قوتها إال حني احتضنه محمد بن سعود أمري الدرعية والذي أصبح بدوره 

املؤسس السيايس للحركة، فقد تضافرت القوة الروحية ملحمد بن عبـد الوهـاب مـع قـوة سـيف ابـن 

ونرشـ تعاليمهـا، سعود لتطبيق فعالية كربى للحركة وبعث الحيوية والنشاط فيهـا لتحقيـق أهـدافها 

واتسمت بطابع العنف والقوة، ففي الوقت الذي احتفظت فيه مبظاهرهـا الدينيـة فإنهـا أصـبحت يف 

حقيقتها حركة سياسية قومية، تستهدف الوحـدة وإقامـة إمرباطوريـة عربيـة وطـرد النفـوذ األجنبـي 

انهم فكل من مل يكن الفاريس والرتيك من املنطقة، ويف سبيل تنفيذ ذلك اصطدم الوهابيون مبعظم جري 

وهابيا اتهم بالرشك والضالل وكان البد أن تكون بداية تلك الحروب والنزاعات مـع جـريانهم القـريبني 

بني خالد أصحاب السلطان والنفوذ الواسع يف كثري من األجزاء الرشقية من جزيرة العـرب، فـأرادوا أن 

حركتهم فيتمكنون بذلك من االمتـداد إىل يقضوا عىل ذلك النفوذ ويخضعون تلك املمتلكات الواسعة ل

  أبعد 
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من تلك املمتلكات يف الخطوة التالية، ال سيام وأنهم يحملون لشيوخ بني خالد عداء سـابقا 

نتيجة لطردهم للشيخ محمد بن عبد الوهاب مـن العينيـة، ومـا دام بنـو خالـد ميلكـون القـوة التـي 

بعيدة عن متناول الوهابيني، وقد لجـأ كثـري مـن  متكنهم من تحدي قوة الوهابيني فإن الكويت بقيت

بني خالد يف فرتة الحقة وبسبب توايل الهزائم عليهم من قبل الوهابيني إىل محميتهم السابقة الكويت 

حيث وجدوا امللجأ البعيد عن ديار الوهابيني، غري أن كرم ضيافة الكويتيني لبنـي خالـد جـرت علـيهم 

) م1795-م1792(ن ملواجهتهم الحربية، ال سيام يف الفرتة بـني عـامي عداء الوهابيني وجعلتهم يتعرضو 

حيث استطاع الوهابيون أن يقضـوا عـىل مقاومـة بنـي خالـد ويقضـوا حكمهـم يف اإلحسـاء ويركـزوا 

  . اهتاممهم عىل العراق واألجزاء األخرى من الخليج العريب مبا يف ذلك الكويت والزبارة

ية نشأت أصال يف نجد، أي يف وسط شبه الجزيـرة غـري أنهـا مام سبق نتبني أن الحركة الوهاب

م، وقـد اسـتغرقت عمليـة 1787أخذت تؤثر عىل أوضاع الخليج منذ أن امتد نفوذها إىل اإلحساء عام 

سـني ) محمد بن سـعود(لذا فقد مىض مؤسس الدولة ) م1786-م1747(توحيد نجد أربعني عاما من 

وما أن متكن عبد العزيز بن محمد بن سعود مـن القضـاء حكمه دون أن يتمكن من تحقيق الوحدة، 

  . عىل جميع عنارص املقاومة يف نجد حتى تطلع إىل اإلحساء وإىل غريها من إقطاع الخليج

والبد من أن نحكم عىل الحركة الوهابية مبقياس عرصها فنقرر أنها أسـدت خـريا إىل إقلـيم 

تسوده، بل وميكن القـول أن تلـك الحركـة غـدت نجد فأنقذته من حالة الفوىض والتفكك التي كانت 

  . تعبريا عن شعور وطني نجدي
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  الحياد

عند قيام حرب بني دولتـني تصـبح الـدول األخـرى التـي ترغـب يف الحفــاظ عـىل عالقاتهـا 

السلمية مع كل منهام يف موقف الحياد الذي يتضمن مبوجب قواعد القانون الدويل حقوقـا وواجبـات 

م املتعلـق 1856ت الحياد ورشوطه اتفاقيات الهاي وترصيح بـاريس الـدويل عـام وتنظم عالقا. معينة

بتحريم القرصنة البحرية وحامية بضائع املحاربني والدول الحيادية والحصـار البحـري وترصـيح لنـدن 

م واملتعلق بالتهريب الحريب واألفعال والخدمات املناقضة لقواعد الحيـاد يف الحـرب 1909الدويل لعام 

  . يةالبحر

م عىل الدول املتحاربة إبـالغ الـدول األخـرى 1907وتفرض اتفاقية الهاي الثالثة عرشة لعام 

دون إبطاء بحالة الحرب لتحدد موقفها منها، فإذا اختارت الحياد وأعلنت عن رغبتهـا بـذلك أصـبحت 

ة أو عرفية يف ملزمة بقواعد الحياد ومتمتعة بحقوق الدول املحايدة، ويف الواقع ال توجد قاعدة مكتوب

القانون الدويل تجرب الدول املحايدة عىل إعالن حيادهـا رسـميا، وإن كـان العديـد مـن الـدول يرغـب 

باإلفصاح عن رغبته يف الحياد لتنبـه املـواطنني إىل عـدم اإلتيـان بـأعامل قـد تـؤدي إىل إخـالل الـدول 

املتحاربـة أو بـانخراط الدولـة بواجبات الحياد، وينتهي الحياد إما بتوقـف الحـرب نهائيـا بـني الـدول 

  . املحايدة يف الحرب

  : وأهم الواجبات املفروضة عىل الدول املحايدة هي

عدم السامح إلحدى الدولتني املتحاربتني أو كلتيهام بالقيام بأية عملية حربيـة عىل أراضيها أو يف  .1

  . مياهها اإلقليمية أو يف أجوائها
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وافل متوين تابعة إلحدى الدول املتحاربة عىل أراضـيها عدم السامح مبرور وحدات عسكرية أو ق .2

  . ما عدا الجرحى واملرىض

عدم السامح للسفن الحربية التابعة للدول املتحاربة بالبقاء يف امليـاه اإلقليميــة أكـرث مـن أربـع  .3

  . وعرشين ساعة للتزود بالوقود واملؤونة ما عدا األسلحة والذخائر

  .ىل جانب إحدى الدولتني املتحاربتنيعدم اإلسهام بأي نشاط عسكري إ .4

عدم القيام ببيع األسلحة والذخائر الحربية إىل إحدى الدولتني املتصارعتني أو كلتيهام غري أنهـا ال  .5

  . تعترب مسؤولة عن صفقات األسلحة والذخائر التي يربمها رعاياها

أو كلتــيهام غــري أن عــدم تقــديم املســاعدات املاليــة والقــروض إىل إحــدى الــدولتني املتحــاربتني  .6

  .املعونات املقدمة ألغراض إنسانية بحتة ال تعترب من املحظورات

  خطي رشيف كولخانه 

م أمام أكابر رجال الدولـة واملمثلـني 1839أصدر السلطان عبد املجيد الئحة اإلصالحات عام 

وق وهـي تحتـوي عـىل الحقـ) خطي رشيف كولخانـه(الدبلوماسيني وسميت هذه الالئحة بتنظيامت 

الكاملة لألفراد كالحرية واملساواة يف الرضائب وحق التملك، كام نصت عـىل تنظـيم الجـيش وإصـالح 

القضاء، إال أن هذه التنظيامت مل تطبق وأثارت معارضة شديدة مـن جهـات مختلفـة، وكانـت حالــة 

  الرعايا املسيحيني من األمور التي شملتها الئحة اإلصالحات أيضا، مام
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  . املشاكل واملنازعات بني رجال الدين املسيحيني يف األرايض املقدسة سبب حدوث بعض 

عىل أن هذا النزاع كان من األمور التي تذرعت بها كل من روسيا وفرنسا للتدخل يف شـؤون 

الدولة العثامنية، فكان رجال الدين الكاثوليـك يحتمـون بفرنسـا ورجـال الـدين األرثـدوكس يحتمـون 

لثالث يريد التوسع وإعالء شأن فرنسا، كام كانت روسيا تتطلع إىل حالة الدولـة بروسيا، وكان نابليون ا

وقـد فـاوض قيرصـ روسـيا بريطانيـا بواسـطة سـفريها يف . العثامنية املتـدهورة، وترغـب يف اقتسـامها

بني أيدينا ويجـب أن نتفـق ) رجل مريض(الدولة العثامنية : ، فقال)عاصمة روسيا القيرصية(تربوغراد 

تسام أمالكه قبل أن ميوت، إال أن إنكلرتا عارضت مرشوع التقسيم فانرصفت روسيا منفـردة إىل عىل اق

  . التحرش بالدولة العثامنية

م أرسل قيرص روسـيا األمـري منشـيكوف إىل السـلطان يطلـب منـه أن تكـون 1853ويف عام 

فري إنكلـرتا يف األسـتانة حامية حقوق املسيحيني األرثدوكس يف القدس لروسيا، أما اللورد سـرتانفورد سـ

فقد أدرك قصد روسيا من هذا الطلب فنصح منشـيكوف أن يقترصـ عـىل قضـية الـدفاع عـن حقـوق 

األرثدوكس دون طلب الحامية عليهم، وقد رفض السلطان طلبه بتشجيع سرتانفورد ورجع منشـيكوف 

  . وهددت روسيا السلطان بالحرب

ولـة العثامنيـة وروسـيا وتـدخلت إنكلـرتا م بـني الد1853وأدى ذلك إىل قيـام حـرب القـرم 

وفرنسا ملقاومة روسيا ووضع حـد لتـدخلها يف شـؤون الدولـة العثامنيـة، وقـد طلبـت روسـيا الصـلح 

  . م التي انتهت مبوجبها حرب القرم1856فعقدت معاهدة باريس 
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  خطي هاميون 

خطي (ت باسم م الئحة قانونية عرف1856شباط  18أصدر السلطان العثامين عبد املجيد يف 

تضمنت إصالحات عديدة يف نواحي اإلدارة والتعليم وشؤون الجيش، إال أنه مل ينفذ منهـا إال ) هاميون

ما كان له عالقة بتقوية الجيش، عىل أن خلفه عبد العزيز بذل يف أول حكمـه جهـودا كبـرية يف تنفيـذ 

ــيم والتنظــيم اإل  ــاهتم بطــرق املواصــالت وشــؤون التعل ــك التنظــيامت، ف داري، إال أن أكــرث هــذه تل

اإلصالحات كانت فاشلة، ويعود فشلها إىل عوامل عديدة، منها عدم تيرس العدد الكـايف مـن املـوظفني 

 ، الكفوئني املتحمسـني لإلصـالح وألنهـا اصـطدمت بالفئـات املحافظـة التـي ال تريـد تغـريا يف الوضـع

  .م1856 باريس معاهدة مبوجب لها أتيحت التي الفرصة من تستفد ومل العثامنية الدولة فاستمرت

 يف حـدثت وملـا باريس، معاهدة قيود من للتخلص املالمئة الفرصة تتحني كانت فقد روسيا أما

 االضـطرابات تلـك فسـاعدت الفرصـة روسـيا اغتنمت والهرسك البوسنة يف االضطرابات بعض 1875 عام

 بـني مفاوضات وجرت التدخل إىل روبيةاألو  الدول فبادرت البلقان من أخرى أنحاء يف تنترش أخذت التي

 وزيـر إىل نسـبة )انـدرايس مـذكرة( عرفـت السلطان إىل مذكرة تقديم عن أسفرت والنمسا وروسيا أملانيا

   .البلقان يف معينة إصالحات إنجاز فيها تطالب وضعها الذي أندرايس الكونت النمسا خارجية

 كـام البلقان، واليات يف اإلصالحات من به مالقيا إليه طلب مام شيئا يبارش مل السلطان أن عىل

 وبالبلغـاريني بهـم أنزلـت حملـة السـلطان فأرسل ثورتهم، يف استمروا وإمنا الهدوء إىل يركنوا مل الثوار أن

   يف وخاصة األورويب العام الرأي أثار مام وقسوة بشدة بهم وفتكت كبرية خسائر خاصة بصورة
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 السـلطان إىل مـذكرة الثـاين اإلسـكندر القيرصـ فأرسـل ةالفرصـ هذه روسيا فانتهزت بريطانيا

 فوافـق العثامنيـة، الدولـة مـن الـدبلومايس ممثلهـا تسـحب روسـيا فـإن وإال القتال إيقاف إليه يطلب

 عـام أواخـر يف الهدنـة فعقـدت ذلـك وعـىل اآلونـة، هذه يف العرش تسلم قد وكان املجيد عبد السلطان

  .م1876

  الدبلوماسية 

ة األصل، استخدمت منذ عهد اإلمرباطورية الرومانية، وكانت تعني مهمة حفـظ كلمة يوناني

وعـرف القـائم " الـدبلوما"الوثائق التي تتضمن االتفاقات الخارجية، وكانت تلك الوثائق تعرف باسـم 

  . ثم تطور مدلول اللفظ حتى شمل اليوم عدة معاين" الدبلومايس"عليها باسم الدبلومات 

بأنها علم وفن مامرسة التمثيـل الخـارجي بواسـطة هيئـة مـن املمثلـني تعرف الدبلوماسية 

السياسيني تعرف بالسلك الدبلومايس، فالدبلوماسية من حيث أنها علم تشمل دراسة القـانون الـدويل 

العام والخاص، وتاريخ تطور العالقات الدولية واملعاهدات واالتفاقات التي تنظم هذه العالقة ال سيام 

  .دولة التي ينتسب إليها الدبلومايس طرفا فيهاإذا كانت ال

أمــا مــن حيــث أن الدبلوماســية فــن فــذلك يشــمل إحاطــة بــالعرق الــدبلومايس وأســاليب 

االتصاالت الدبلوماسية واستخدام وحفظ الوثائق، ومعرفة امتيازات السلك السيايس، والتقاليد الخاصة 

ت وغري ذلك مـام يتصـل مبهمـة املمثـل السـيايس يف يف املراسيم يف االستقباالت الرسمية وعقد املؤمترا

  . الخارج

ويطلق لفظ الدبلوماسية عرفا عىل أسلوب من السلوك يف املعامالت يتسم بالحذر والحيطة 

  أو باللياقة والقدرة عىل التخلص من املزالق أو بالرباعة
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صفات تشـيد يف الوصول إىل الغرض املقصود دون استثارة حفيظة أو نقمة، وجميع هذه ال 

  . مبهمة الدبلومايس الناجح كام يستخدم لفظ الدبلوماسية يف اإلشـارة إىل السياسة للدولة

  الدكتاتورية 

الترشـيعية (هي يف املفهوم الحايل أسلوب من أساليب الحكم، تركز فيـه السـلطات الـثالث 

  . بيد فرد أو مجموعة صغرية حاكمة) والتنفيذية والقضائية

الدكتاتوريـة عـرب العصـور، وكانـت الدكتاتوريـة يف رومـا القدميـة تعنـي تطور مفهوم كلمة 

يف أوقـات وظـروف –مؤسسة أو نظـام الدكتاتوريـة، وهـو الشـخص الواحـد الـذي يجمـع بـني يديـه 

شكال من أشـكال " روما"وهكذا كانت الدكتاتورية يف . سلطة مطلقة لفرتة ستة أشهر -استثنائية طارئة

يطلـق يف رومـا عـىل القـادة " دكتـاتور"د عرصـ الجمهوريـة أصـبح لقـب السلطة الرشعية، ولكـن بعـ

ثـم تطـور املفهـوم حتـى وصــل إىل . العسكريني الذين يستولون عـىل السـلطة بطـرق غـري مرشـوعة

  .مدلوالته يف العرص الحارض

  الدومنيـــــون 

ت م للداللـة عـىل الـدول ذا1926الدومنيون كلمة إنكليزية استخدمت اصطالحا منـذ عـام 

االستقالل الداخيل يف نطاق اإلمرباطورية الربيطانية وقـد عـرف املـؤمتر اإلمرباطـوري الـذي عقـد عـام 

الوحدات السياسية الداخلية يف اإلمرباطوريـة الربيطانيـة املتمتعـة باملسـاواة "م الدومنيون بأنها 1926

  خلية أو الخارجية، التامة، بحيث ال تكون أية واحدة منها دون األخرى بالنسبة لسيادتها الدا
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ولكن تجمعهـا مبحـض إرادتهـا الحـرة وحـدة الـوالء للتـابع باعتبارهـا أعضـاء يف مجموعـة 

م الوضــع القــانوين يف دول 1931وقــد رشح قــانون وستنمســرت الصــادر عــام ". الكومنولــث الربيطــاين

  . اتالكومنولث وهي تشمل باإلضافة إىل الدومنيون املستعمرات وممتلكات التابع واملحمي

كانت دول الدومنيون تشمل كندا واسرتاليا، وجنوب أفريقيا، ونيوزيلنـدا، ونيوفوتلنـدا، غـري 

أن حركة التحرير التي شـملت أكـرث املمتلكـات الربيطانيـة منـذ الحـرب العامليـة الثانيـة قضـت عـىل 

ملسـتقلة استخدام هذا اللفظ الذي دخل ضمن مدلول لفظ الكومنولث الربيطاين باعتبار هذه الدول ا

تعرتف بـأن ملكـة بريطانيـا هـي الـرأس األعـىل لهـذا التنظـيم السـيايس وأن هـذه الـدول أعضـاء يف 

  . الكومنولث

  الدميقراطيــة 

كلمة يونانية األصل تتكون مـن مقطعـني األول مبعنـى شـعب والثـاين مبعنـى حكـم، وهـي 

  : معان مختلفةمفهوم يف السياسة والحكم يستخدم يف الفكر السيايس املعارص بأربعة 

معناه األصيل، وهو شكل الحكم الذي يكفـل لجميـع املـواطنني مامرسـة حتـى اتخـاذ القـرارات  .1

السياسية بصورة مبارشة، مبقتىض قاعدة الحكم لألغلبية، ويعرف مفهوم الدميقراطية بهذا املعنى 

  . بالدميقراطية املبارشة

رات السياسية ولكـن لـيس بأشخاصـهم، شكل الحكم الذي ميارس فيه املواطنون حتى اتخاذ القرا .2

ويكون هؤالء املمثلون مسؤولني أمام ) باالنتخاب مثـال(وإمنا عن طريق ممثلني عنهم يختارونهم 

  . املواطنني، وهذه تعرف بالدميقراطية التمثيلية أو النيابية



  

  94                   

 املوسوعة السياسية والعسكرية

ضـوابط  شكل الحكم الذي تسوده الدميقراطية التمثيلية ومتـارس األغلبيـة فيـه الحكـم يف إطـار .3

دستورية تضمن لألقلية التمتع بحقوق فردية أو جامعية وتعرف هذه بالدميقراطية الليرباليـة أو 

  .الدستورية

برصف النظر عام إذا كان –تستخدم كلمة الدميقراطية لوصف أي نظام سيايس أو اجتامعي مييل  .4

جتامعيـة واالقتصـادية، شكل الحكم دميقراطيا بأي من املعاين السابقة إىل التقليل من الفـروق اال 

وخاصة الفروق الناشئة عن التوزيع غري املتكافئ للملكية الخاصـة، وهـذه تعـرف بالدميقراطيـة 

  .االجتامعية أو االقتصادية

اختلف مفهوم الدميقراطية مع التطور التـاريخي الـذي طـرأ عـىل نظـم الحكـم والسياسـة 

  . االقتصادية واالجتامع خالل الحقب التاريخية املختلفة

  رايخ ال

برصف النظر عن نوع الحكم فيها، ثـم أصـبحت تعنـي " الدولة"كلمة أملانية تعني " الرايخ"

  ". اإلمرباطورية"

  :الرايخ األول

التـي كانـت ) م1806-م1563(هو ما يعرف تاريخيا باسم اإلمرباطوريـة الرومانيـة املقدسـة 

  .تشمل جزءا كبريا من الشعب األملاين
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  : الرايخ الثاين

م بعـد أن وحـد بسـامرك أملانيـا برعايـة 1871اإلمرباطورية األملانية التي تكونت عـام  وهي

م حتى تنازله عن العـرش 1871بروسيا، وأصبح ملك بروسيا وليام إمرباطورا يف حفل تتويجه يف فرساي 

  . م1918يف عام 

  : الرايخ الثالث

م، 1945م إىل نيسـان 1933لثـاين أسلوب النظام النازي الرسمي يف أملانيا، املمتد بني كـانون ا

الكاتب األملـاين القـومي املتطـرف مولرفـان دوبـروك كعنـوان " الرايخ الثالث"وأول من استعمل تعبري 

م، وتبناه النازيون إيذانا بعزمهم عىل إقامة 1918مبارشة يف " الرايخ الثاين"لكتاب له صدر بعد سقوط 

النازي إبان السنوات األوىل للرايخ العديد مـن املنجـزات إمرباطورية أملانيا الجديدة، وقد حقق الحكم 

التي ثبتته يف الحكم، منها تخفـيض نسـبة البطالـة، وإعـادة تسـليح أملانيـا، واسـرتدادها األرايض التـي 

انتزعت منها، وانتعاش الصناعة وبـروز أملانيـا كدولـة رئيسـة مـن دول العـامل، إال أن تخلـف النظريـة 

روح العرص وجنون العظمة عند هتلر ومطالبه التوسعية، وشـهوته يف السـيطرة العنرصية النازية عىل 

عىل العامل ومتجيده للحرب والعنف، دفع كل ذلـك الـرايخ الثالـث نحـو الحـرب العامليـة مـع الغـرب 

  . الليربايل الرأساميل ومع الرشق الشيوعي، فكانت نهايته املأساوية املحتومة

يس الجمهورية املارشال هندنربغ عىل تعيني هتلر مستشارا م اضطر رئ1933يف كانون الثاين 

  للرايخ الثالث وأصدر الرايخستاغ قانونا يعطي هتلر 
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  . للرايخ الثالث فطبق هتلر نظامه النازي الدكتاتوري" الفوهرر"سلطات استثنائية مع لقب 

يف أول من  م وقع هتلر وستاليت ميثاق عدم اعتداء ثم دخل النازيون بولونيا1939ويف آب 

م، فاستجابت كل من إنكلرتا وفرنسا ملعاهدة التحالف مـع بولونيـا، وأعلتنـا الحـرب عـىل 1939أيلول 

، حيث وقعت قيـادة الجـيش األملـاين وثيقـة )1945-1940(أملانيا فبدأت بذلك الحرب العاملية الثانية 

سنة فيام 12ذي مل يدم أكرث من االستسالم دون أية رشوط، وانتهى العهد النازي ومعه الرايخ الثالث ال

  . كان هتلر قد توقع لهذا الرايخ أن يعيش ألف سنة

  الرايخشتـاغ 

م وكـان 1945م حتـى عـام 1870اسم كان يطلق عىل الربملان االتحـادي يف بـرلني مـن عـام 

عضوا إبان الحكم النـازي عـن طريــق التعيـني بعـد أن ألقـى هتلـر األحـزاب  85يتألف املجلس من 

، )1945-1933(ء الحزب الوطني االشرتايك وانضمرت اختصاصات املجلس الترشيعية أثناء ذلـك باستثنا

وأصبحت اجتامعاته الدورية تقعد لالستامع إىل خطاب الزعيم األملاين لبيان سياسة الحكومة التي هي 

  ).ألفورد(بدورها مسؤولة أمام الزعيم 

  الرجعية 

االصطالح السيايس العودة إىل أسـلوب يف العالقـات وتعني الرجوع إىل املايض، يقصد بها يف 

فالرجعيـة ال تعنـي . االجتامعية أو االقتصادية أو اإلدارية، ثبت أنه ال يحقق األهداف واملثـل القوميـة

  املحافظة وحب القدم فحسب 
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بل هي حركة واعيـة تهـدف إىل التثبـت باملـايض ألنـه ميثـل مصـالح قطاعـات خاصـة مـن 

للصالح العام أو األماين القومية، ومن ثم ارتبط ممثلو الرجعية يف الدول الحديثـة الشعب دون اعتبار 

العهد باالستقالل بالقوى اإلمربيالية الخارجية عن طريق عنارص أفادت ثراء يف ظل االسـتعامر القـديم، 

  . كام ارتبطت الرجعية باإلقطاع الزراعي

  استبدادية 

، واملستبد هو الذي ينفرد برأيـه فـيام تنبغـي املشـورة االستبداد لغة التفرد باليشء، والغلبة

فيه، لكن تعبري االستبدادية انرصف مع مألوف االستعامل إىل نعت من نعوت الحكم املطلق املشـوب 

ويتبـع املسـتبد أو املسـتبدون . بالظلم الذي ال يراعي فيه القامئون عليه وازعا أخالقيا أو قيود قانونية

ن تحكيم مقتضيات املصلحة العامة، ويتبع ذلـك أن يخلـو حكـم املسـتبد مـن األهواء الخاصة بدال م

  . أجهزة الرقابة عىل الحكم ومحاسبته أو أن تكون هذه األجهزة معطلة بالفعل

واالستبداد قد يصبح املظهر األبرز يف نظام الدكتاتورية والدكتاتور، والدكتاتورية اصطالح 

وأمىل إرادته عىل الجميع، ويتجسد معناه بظهور حاكم  التيني يعني الفرد الذي اقتنص السلطة

يعطى سلطة ممتدة خارجة عن حدود املألوف يف أحوال طارئة وملدة محددة يقتضيها تدارك هذه 

األحـوال بالعالج عىل أن هذا االصطالح تطور هو أيضا فأصبح يدل عىل تركز السلطة يف شخص واحد 

وعدم . لشخص يف إزاحة مزاحميه عن دائرة النفوذ والسيطرةيف أثر ثورة أو انقالب أو نجاح هذا ا

  اشرتاط وجود أحوال طارئة أو مدة 
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وللديكتاتورية أشـكال وأسـباب يتـداخل االسـتبداد يف ثناياهـا مــن دون أن . مؤقتة لحكمه

  . يكون مرادفا مطابقا لها

أن تكون مرادفا تاما كذلك تعبري الكليانية فإن االستبدادية قد تتجىل يف مظاهرها مـن دون 

لها، فالكليانية إمنا تطلق يف مدلولها عىل حكم يخضع كل املنظامت رسـمية كانـت أم شـعبية لهيمنـة 

الدولة، مع تبديد لروح املعارضـة، واسـتعامل مفـرط للرقابـة والدعايـة واتسـاعة العبـادة الشخصـية، 

ة وتسـيري اقتصـادها وسياسـتها واستخدام لإلرهاب يف سبيل أحكام السـيطرة التامـة عـىل شـؤون األمـ

  . وثقافتها يف وجهة مفروضة شاملة ال تجوز االنحراف عنها

ويختلف كل من الدكتاتورية والكليانية عن امللكية املطلقة، فاالستبدادية قد تطبع بطابعها 

 ترصفات امللك املطلق من دون أن تكون محتوية لكل معانيها وفروقها، والحق أن امللكية املطلقة عىل

ما يف دعواها يف الحق اإللهي والوراثة من محتوى يقوم عىل الوهم، أو فرض أمر واقع بـالقوة مل تكـن 

بسبب الرتاكيب االجتامعية التي تضع الكثري من قيـود السـلطة املكتوبـة أو املتعـارف عليهـا، مطلقـة 

طـط موضـوع، وكانـت الحرية متاما فيام تفعل، وال مستأثرة لنفسها حرصا لتسيري حياة األمة وفـق مخ

تراوح بني مواجهة مصـالح األرسـتقراطية وطبقـة األكلـريوس وبـني التفـاهم معهـا وتشـاطر السـيطرة 

فاالستبدادية لون من الترصف قد تتلـون بـه هـذه األنظمـة . والنفوذ واالمتيازات علـى حساب العامة

مح خاصة بينة وأساليب متبعـة وأمثالها أكرث من كونها نظاما قامئا بنفسه جعل له الواقع التاريخي مال 

دارجة وأكرث ما يتجىل هذا اللون التعسـفي لالسـتبدادية يف االسـتعامر ومـا يحملـه مـن غـزو بـالقوة 

  وإمالء لرشوط الفاتحني،وتسخري للمستعمرات وأهلها ومواردها ملد سيطرة الدول االستعامرية
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  . لسكانها األصليني سياسيا واقتصاديا واسرتاتيجيا مع استالب حق تقرير املصري 

ومع تقدم فكرة الدولة أصبحت الطبقة الحاكمـة تطالـب بـوالء الجميـع للدولـة عـىل أنـه 

واجب أسايس يلتزمه املواطن، وقد ناهض ملوك أوروبا يف بعض األحيان طبقـة األرسـتقراطية وحـرروا 

ار األرس الكربى بالسـيطرة مؤسسات الدولة من اآلخر التقليدية لنفوذ النبالء، وكافحوا اإلقليمية واستئث

يف األقاليم، لكنهم قرصوا يف ميدان املجتمع يف إقامة املساواة االجتامعيـة الحقـة بـني جميـع طبقـات 

املواطنني، فأدى منو الدولة إىل تركز السـلطة لتشـجيع الصـناعة وحاميـة املنتجـات الوطنيـة، وتوجيـه 

رف وإقامة العـدل عـىل أسـس أكـرث إنسـانية اإلنتاج القومي لحاجات الجيش وتأسيس املصانع واملصا

كإلغاء الرق والعبودية والتعذيب، لكن اإلفراط يف عد الدولة فوق الجميع، قاد يف القرن العرشـين إىل 

رافقت يف الواقع التاريخي حكـم الـدميوقراطيات تجلـت يف قيـام أحـزاب . أنواع جديدة من االستبداد

وتركيز مرافـق الدولـة كلهـا يف يـد الحـزب الوحيـد ) ا، وإيطالياروسيا، أملاني(وحيدة يف عدد من البالد 

الحاكم وظهور دكتاتوريات جديدة متارس االستبداد أو كدكتاتورية ستالني وهتلـر وموسـوليني، ولكـن 

سارت هذه نحو الزوال فإن طرازا جديدا من االستبدادية املسترتة شق طريقا له يف العالقـات الدوليـة 

االستبدادية من املرسح متاما بل أصبحت لها مالمحها وأساليبها املتقدمـة بـاقرتان املعارصة فلم تختف 

  . املظامل بحق اإلنسان والشعوب الضعيفة
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  اسرتاتيجية 

مصطلح واسع املعنى متعدد الوجوه، وقد ارتبطت تاريخيا بفن الحرب وقيادة القوات، ثـم 

ف حتى غدت منطا من التفكري العايل املسـتوى اتسعت مضامينها مبرور الزمن وبرتاكم الخربات واملعار 

املوجه لتحقيق غايات السياسـة وتعبئـة قـوى األمـة املاديـة واملعنويـة، وضـامن مصـالحها يف السـلم 

ولهذا السبب ليس لالسرتاتيجية معنى متفق عليه، ألن معناهـا ومبناهـا مرتبطـان بالرشـوط . والحرب

حــداث التــي انبثقــت عنهــا، وباألشــخاص الــذين تبنوهــا الزمانيــة واملكانيــة التــي صــيغت فيهــا، وباأل 

وطبقوهــا، وباملــدارس الفكريــة التــي ولــدتها، وباملجــاالت التــي اختصــت بهــا، وهنــاك مــن يصــنف 

فاالسرتاتيجية العامة هي التي تهتم بدراسة متطلبات السياسة والحرب، . االسرتاتيجية يف عامة وخاصة

سرتاتيجية الخاصة تهتم بدراسـة متطلبـات نشـاط محـدد مـن وتسعى إىل إيجاد السبل لتحقيقها، واال 

  . األنشطة التي نعنى بها األمة كاسرتاتيجية االقتصاد واسرتاتيجية الزراعة، واسرتاتيجية الرتبية وغريها

وترتبط االسرتاتيجية بالسياسة ارتباطـا وثيقـا وتعتمـد عليهـا وتسـتجيب ملتطلباتهـا، وتنفـذ 

وتتبـوأ االسـرتاتيجية مكـان الصـدارة يف فـن الحـرب، وهـي تحـيط بجميـع  املهام التي نسندها إليهـا،

املسائل النظرية والتطبيقية التي لها عالقة بإعـداد الدولـة وقواتهـا املسـلحة للحـرب وبوضـع خطـط 

الحرب وخطط العمليات وإدارة دفتها حتى تتحقق الغايات املرسومة لها وفق املبادئ التـي يحـددها 

ي ونظامها االجتامعي، وتؤلف االسـرتاتيجية العسـكرية مـن الناحيـة النظريـة، مذهب الدولة العسكر 

منظومة املعارف العسكرية التي تتناول قوانني الحرب ومبادئها وطابعها وأساليب خوضها، وهي التـي 

  تحدد األسس النظرية للمذهب العسكري، 
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  . د لها وتنفيذهاولبناء القوات املسلحة واستخدامها وأسس تخطيط العمليات واإلعدا

ومن الناحية التطبيقية تشمل االسرتاتيجية العسكرية النشاط العميل الذي متارسـه القيـادة 

العليا لبناء القوات املسلحة ووضع الحلول املناسبة للمهام التي تحددها لها القيادة السياسية يف ضوء 

ام تشـمل أعـامل القيـادة الراميـة إىل اإلمكانات الحقيقية للدولة وقدرتها الحربية وقواتها املسلحة، كـ

تحديد املهام األساسية للقوات املسلحة يف األحوال الراهنة، وإعداد مسارح العمليات الحربية، وتوزيع 

القوى عليها، وتحديد مهام الجبهات واألساطيل والجيوش بحسب أهمية االتجاهات التي سوف تعمل 

  . فيها، مع مراعاة الرشوط املوضوعية للموقف

ولقد اصطلح عىل متييز اسرتاتيجية الحرب كلها من اسرتاتيجية خوض الحرب عىل اتجاهـات 

واالســرتاتيجية عامـة واحـدة للقــوات . معينـة لتحقيـق أهـداف محــدودة أو لتنفيـذ عمليـات مفـردة

  . املسلحة، وفروضها واجبة عىل أنواع القوات املسلحة كافة

فهـي ) األجـزاء املكونـة لفـن الحـرب(ات والتكتيـك أما العالقة بني االسرتاتيجية وفن العملي

وتحتـل االسـرتاتيجية . عالقة جدلية تتغري بتغري وسائل الرصاع املسلح ودرجة تجهيز القـوات املسـلحة

املكانة األوىل بينها، فهي التي تحدد مهام فن العمليـات وفـن التكتيـك، وتضـع األطـر النظريـة لهـام، 

تهـا يف تحقيـق األهـداف املرجـوة، إذ كـان نجـاح االسـرتاتيجية يف وتعتمد عليهام وتستفيد من نجاحا

الحروب السابقة مرهونا متامـا بالنجاحـات التكتيكيـة، ثـم توسـط فـن العمليـات بيـنهام يف الحـروب 

  . الحديثة
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ومع ظهور السالح الصاروخي النووي اكتسبت العالقة بني هذه املستويات الثالثة مضـمونا 

القيادة االسرتاتيجية وسائل تدمري متكنها مـن تـدمري العـدو وتنفيـذ بعـض جديدا، فوضعت يف ترصف 

يف –ومتلكـت القيادتـان العلامنيـة والتكتيكيـة . املهام االسرتاتيجية والتكتيكيـة املهمة من دون وسيط

وسائل تـدمري بعيـدة املـدى متكنهـا مـن تنفيـذ مهـام كبـرية العمـق واملسـاحة، ذات أهميـة  -املقابل

مبارشة، وتتبدل مضامني االسـرتاتيجية بتبـدل أهـداف الدولـة السياسـية واملوقـف الـدويل  اسرتاتيجية

أو حلـف (ونسبة القوى ومستوى االقتصاد وكفاية وسائل الرصاع املسلح وكميتهـا، وتختـار كـل دولـة 

اسرتاتيجيتها الخاصة بها يف كـل مرحلـة تاريخيـة مبـا يـتالءم مـع سياسـتها وإمكاناتهـا ووضـعها ) دول

  . لجغرايف والسيايس والعسكري وخصائص مواطنيهاا

  استســــالم 

االستسالم يف مفهومه التقليدية هو االتفاق العسكري الذي يتم بني قوة محاربة تقرر عـدم 

االستمرار يف العمليات الحربية وبني قوة أخرى للدولة العدوة تقـوم مبهاجمتهـا أو مبحارصتهـا، ولـيس 

زى سيايس، وال يؤثر عىل حالة الحرب القامئة بني بلـدي القـوتني ألن هـذه لهذا االتفاق أي صفة أو مغ

الحالة إمنا تنهيها اتفاقية هدنة أو عقـد صـلح، وال يجـوز التفـاق االستسـالم أن يتضـمن أيـة تنـازالت 

إقليمية أو مادية ما عدا إلقاء السالح، إال أنه ميكن للقوة التي تستسلم أن تدمر أسلحتها وتحصـيناتها 

  . ل االستسالمقب

ويكون االتفاق مكتوبا، إال أنه ميكن أن يكون شفهيا، وأن يتم مبجرد رفع الراية البيضاء مـن 

  قبل القوة الراغبة يف االستسالم، وميكن أن يكون مقيدا
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برشوط معينة كالخروج من حصن أو منعـة أو سـفينة حربيـة أو الهبـوط بالطـائرة، وقـد  

ـف العسـكري للقـوة نصت اتفاقية الهاي للحرب الرب ية عىل أال متس اتفاقات االستسـالم بقواعـد الرش

  . املستسلمة

أما املفهوم الجديد لالستسالم فقد قصد به إنهاء حالة الحرب بـني دولتيــن عـىل أن يكـون 

بــديال ملعاهــدة الصــلح التــي كانــت األســاس يف إنهــاء الحــرب وقــد ســمي هــذا النــوع مــن االتفــاق 

 24، وقد اقرتحه الرئيس األمرييك روزفلت يف مـؤمتر الـدار البيضـاء يف )و رشطباالستسالم بدون قيد أ (

م إلنهاء الحرب مع أملانيا الهتلرية، وتم ذلـك يف الواقـع باستسـالم القـوات األملانيـة 1943كانون الثاين 

 8م ومدينـة بـرلني بتـاريخ 1945أيـار  7استسالما بدون قيد أو رشط يف مدينة دميس الفرنسية بتاريخ 

م، وطبق األسلوب نفسه عىل استسالم اليابان حيث تم التوقيع عىل صك االستسـالم بتـاريخ 1945أيار 

م عىل ظهر الطراد األمرييك ميسوري، إال أن ذلك مل مينع بعـد 1945أيلول  2م ثم بتاريخ 1945آب  14

سان فرانسيسكو، م تم توقيعها يف مدينة 1951أيلول  8ذلك من عقد معاهدة صلح مع اليابان بتاريخ 

م، ثـم وقعـت معهـا 1943أيلـول  29و 3وأما إيطاليا فقد انتهت الحرب فيهـا بتوقيـع هدنـة بتـاريخ 

  . م1947معاهدة صلح يف العام 

وتتضمن نظرية االستسالم بدون قيد وال رشوط، أن الدولة الظـافرة يف الحـرب سـتكون لهـا 

أنها لن ترتبط معها بأي التزام ذي صفة حقوقية مـا اليد العليا يف ترتيب عالقاتها مع الدول املهزومة و 

عدا االلتزام األخالقي الذي تفرضه املعاملة اإلنسانية، وهذا يعني يف الواقـع خضـوع الدولـة املهزومـة 

  إلرادة الفريق الغالب التي تجلت يف عدد من الرشوط السياسية التي فرضها هذا الفريق، وقد 



  

  104                   

 املوسوعة السياسية والعسكرية

. عدم وجود أية حكومـة عقـب توقيـع وثـائق االستسـالم -يابالنسبة إىل أملان–نتج عن ذلك 

م والـذي يتضـمن 1945حزيـران  5يف ) ترصـيح بـرلني(وقيام الدول األربع التي تحتـل أملانيـا بإصـدار 

استالم السلطة العليا للبالد لحفظ النظام واإلدارة، مبـا يف ذلـك اسـتالم جميـع السـلطات التـي كانـت 

  . القيـادة العسكرية واألملانية والسلطات اإلدارية املحلية يف أملانيامتارسها الحكومة األملانية و 

م عودة نظرية االستسالم بدون قيد وال رشط انتصار الثـوار يف كمبوديـا 1975وقد شهد عام 

ويف فيتنام حيث وقعت السلطات العسكرية املنهزمة يف مدينة بنوم بنه ويف مدينة هويش منه وثـائق 

  . وات الثورية املنترصةاالستسالم أمام الق

  استطالع

مجموع التدابري املتخذة لجمع املعلومات الدقيقة عن تحركـات العـدو واكتشـاف مواقعـه 

املتقدمة والخلفية بغية مساعدة القائد عىل اتخاذ قرار سليم بنـاء عـىل معلومـات دقيقـة مـا أمكـن، 

  . وتعريض القوات الصديقة للحد األدىن من املفاجآت

الستطالع عىل مر العصور تدبريا قتاليا هاما قبل املعركة وخاللها وبعدها، وكانـت ولقد كان ا

الجيوش تستخدم املشاة الخفيفـة لالسـتطالع القريـب وتـدفع الخيالـة الخفيفـة لتحقيـق االسـتطالع 

البعيد، ومع ظهور املنطاد اسـتفاد االسـتطالع مـن البعـد الثالـث، وصـار مـن املمكـن كشـف مرسـح 

ق أكــرب ولكــن االســتطالع بــالعمق يأخــذ أهميتــه الكبــرية إال بعــد اســتخدام طــائرات العمليــات بعمــ

  . االستطالع وعربات االستطالع
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وكان االستطالع يف الحرب العامليـة األوىل يعتمـد عـىل وحـدات املشـاة والخيالـة، وعربـات 

الحرب العاملية الثانيـة االستطالع، وطائرات االستطالع التي مل تكن قد تطورت بعد، ثم زاد االعتامد يف 

عىل عربات االستطالع املدرعة، ووحدات الدراجات الناريـة، وطـائرات االسـتطالع وحافظـت وحـدات 

  . املشاة عىل دورها القديم، عىل حني تناقصت أهمية الدور االستطالعي الذي تقوم به الخيالة

واسـتطالع إلكـرتوين، ويقسم االستطالع يف الوقت الحارض إىل استطالع بري، واستطالع جوي 

ويقوم باالستطالع الربي جميع القطعات املشتبكة مع العدو، وتنفذه عادة الـدوريات الربيـة الراجلـة، 

والدوريات اآللية املحمولة عىل عربات مدرعة واملعززة بعدد من املصفحات أو الـدبابات الخفيفـة أو 

الية العاديـة، أو وحـدات االسـتطالع يف املتوسطة، ويشرتك يف هذه الدوريات عنارص من الوحدات القت

حرية االستطالع يف اللواء، كتيبة االسـتطالع يف الفرقـة، كتائـب االسـتطالع التابعـة (القطعة العسكرية 

، وتكون مهمة هذه الدوريات البحث عن العدو، وتحديد قوته ومعرفة )للجيش أو ملجموعة الجيوش

  . شتباك معه أو احتالل األرض يف العمقمواقعه، وكشف تشكيالته وتحركاته مع تجنب اال 

أمــا االســتطالع الجــوي، فتقــوم بــه طــائرات االســتطالع بعيــدة املــدى، والقاذفــات الثقيلــة 

واملقـاتالت بعيـدة املـدى ) قدم 100.000-20.000(واملتوسطة املحلقة عىل ارتفاعات عالية ومتوسطة 

ت عاليـة أو منخفضـة، وطـائرات الهليـوكبرت املزودة بآالت التصـوير الدقيقـة، واملحلقـة عـىل ارتفاعـا

  وطائرات االستطالع بدون طيار، وتكون مهمة هذا االستطالع كشف األهداف 
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جــو، -والحركــات واملواقــع املعاديــة يف العمــق وتحديــد مــرابض بطاريــات الصــواريخ أرض

، ويـتم وتحديد طبوغرافيـة األرض، وكشـف الحـواجز التـي ينصـبها العـدو يف عمـق ترتيبـه الـدفاعي

االستطالع الجوي بالعني املجردة وبواسطة التصوير الجوي أو بواسـطة مختلـف األجهـزة اإللكرتونيـة، 

وتعرقل األحوال الجوية السيئة االستطالع الجوي بـالعني املجـردة، وكانـت يف املـايض تعرقـل التصـوير 

جعـل مـن املمكـن تنفيـذ الجوي أيضا، ولكـن استخدام آالت التصوير الحديثة واملعـدات اإللكرتونيـة 

  . االستطالع الجوي يف الطقس السيئ والغيوم املنخفضة والليل

ويدخل االستطالع اإللكرتوين يف إطار الحرب اإللكرتونية التي تطـورت بعـد الحـرب العامليـة 

الثانية بشكل مذهل، وجعلت االستطالع ممكنا يف كل ظروف السـنة، رغـم تـدابري التمويـه واإلخفـاء 

لتي يطبقها الخصم، ويستخدم هذا االستطالع األقامر الصناعية وطائرات التجسس واألجهـزة والخداع ا

  . اإللكرتونية املتطورة املحمولة يف طائرات االستطالع

ويقسم االستطالع من الناحية العملية إىل اسـتطالع تكتـييك واسـتطالع عمليـايت واسـتطالع 

إال إذا كـان دقيقـا وتـم يف الزمـان واملكـان املالمئـني  اسرتاتيجي، وال ميكن أن يكـون االسـتطالع ناجحـا

  . ونقلت نتائجه إىل الوحدات املقاتلة برسعة فائقة



  

107    

املوسوعة السياسية والعسكرية

  استعامر 

يعني مصطلح االستعامر يف مفهومه اللغوي املألوف وضعا يقوم يف أرض دخلتهـا زمـرة مـن 

بلد األصيل لتلـك الزمـرة األجانب سلام أو عنوة فعاشت فيها واهتمت بعامرتها واستغاللها، يف كنف ال

  .وبحاميته وعقدت مع سكانها األصليني عالقات تتسم باملتسلط وإنكار حقوقهم الطبيعية

هجرة ما، بأعداد قليلـة أو كثـرية إىل أرض أخـرى بقصـد : ويفرتض هذا املفهوم عنارص ثالثة

ه، وخاضـعني لقوانينـه ال عامرتها أو استغالل خرياتها، ثم بقاء املهاجرين موالني للوطن األم الذي تركـو 

لقوانني األرض التي هاجروا إليها أو أعرافها، ثم شمول الوطن األم إياهم بالرعاية والحاميـة، كـل هـذا 

  . يعني التفريق بني الحاكم واملحكوم والقوي واملستضعف

توسع تعبري االستعامر وتعريف املستعمرات مع مرور الـزمن، ليـدل عـىل أنـواع شـتى مـن 

ة، ففي حني كان يشري إىل إقامة محميات عسكرية كجبل طارق تقيمهـا دولـة عـىل أرض هذه الظاهر 

ليست يف األصل لها أصبح يشـمل منـاطق واسـعة األرجـاء ممتـدة الحـدود القاريـة ككنـدا واسـرتاليا 

وتباينت األغراض التي يرمي إليها االستعامر، من عسكرية اسرتاتيجية إىل اقتصـادية رصفـه، ومنهـا مـا 

نشوء الدولة األمة ودخولها حلبة التزاحم عىل بسط نفوذها السيايس واالقتصادي وراء حـدودها رافق 

تعزيزا ملكانتها الدولية وسعيا إىل السيطرة العاملية، كام فعلت إسـبانيا والربتغـال، ثـم تبعـتهام فرنسـا 

الواليات املتحدة  ونهجت يف النهاية كل من. وبريطانيا، وحذت من بعد حذوهام أكرث الدول األوروبية

  . األمريكية واليابان هذا النهج
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ـا مـن  ومع اشتداد حدة التزاحم عىل متلك املستعمرات وبروز السياسـة االسـتعامرية عنرص

املقومات األساسية لعدد من الدول األوروبية اتسعت املقاصد االستعامرية من مجرد السعي إىل إغناء 

وتأكيـد مـزاعم .لسفة التجارة الحرة إىل نوازع التوسـع والهيمنـةالبلد األم، بأي وسيلة ممكنة، بدافع ف

فلقـد غـدت املسـتعمرات يف األصـل تجاريـة كانـت أم . التفوق الحضاري أو التقني أو كل ذلـك معـا

حرصا، ونشأ عىل هذا األسـاس مـا ) املستعمر(استغاللية زراعية أم استيطانية مسخرة ملنفعة البلد األم 

قامئـا عـىل الحرصـ واالحتكـار ويحـرم دخـول . ا، يحدد نظاما للتجـارة والتعامـليشبه ميثاقا استعامري

املنتجات األجنبية، غري منتجات البلـد األم، إىل املسـتعمرة وبحرصـ النقـل بـني البلـد األم واملسـتعمرة 

ببحرية الدول االستعامرية، كام يحرص تصدير مـا تنتجـه املسـتعمرة إىل البلـد األم فيجعـل للبلـد األم 

عاملة الدولة األوىل بالرعاية، أما املستعمرة فإنها بحسب هذا الرأي ال تستطيع أن تصـنع مـا تحتـاج م

  . إليه إال ما فيه مصلحة الدولة املستعمرة، وتكون مستورداتها حرصا عن طريق البلد األم

احم غري أن مفهوم االستعامر تطور مع منو الثورة الصناعية، وتوسع الرأساملية واشتداد التـز 

عىل النفوذ، إىل مذهب اشمل أفقا، فأصبح االستعامر نظاما متكامال مـن أنظمـة التبـادل، لكنـه نظـام 

ابتدعته أوروبا ومل تسترش الشعوب التي أخضعت ألحكامه بشأنه، وألخذ رأي تلك الشعوب يف صـحة 

سـليم بـأن مقولة أن الحضارة والتحضري يسـوغان السـيطرة السياسـية واالقتصـادية وحتـى لـو تـم الت

الشعوب التي رزحت تحت نري االستعامر ومنها ما كان ذا حضارة قدمية متأخرة تحتـاج إىل املسـاعدة 

فإن هذا املفهوم الذي يرمي إىل إضفاء الرشعية عـىل االسـتعامر يحمـل بـني طياتـه بـذور نهايتـه ألن 

  الشعوب التي فرض
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مل عــاجال أم آجــال أســباب عليهــا االســتعامر بوصــفها شــعوبا متــأخرة البــد مــن أن تســتك 

الحضارة والتحلل من ربقة الوصاية االستعامرية، وقد دل تاريخ االستعامر عىل أن الـدول االسـتعامرية 

مل تتقبل تلك النتيجة املنطقية الحتمية إال بصعوبة بالغة، وأن بعضها أدخل عنرصا جديدا عىل مفهوم 

وب متثـل سـكان املسـتعمرات حضـارة البلـد األم االستعامر تفاديا ملواجهة هذه النتيجة، فنـادى بوجـ

وثقافتها ومناذج تفكريها وسلوكها بحيث يصبحون رعايا لهم وتصبح أرضهم ملحقة بإمرباطورية البلـد 

  . األم

ومن بني مظاهر االستعامر االستيطاين الجديد حرمان الشـعب العـريب الفلسـطيني حقوقـه 

بنائه واحتالل أراضيه مـن قبـل الكيـان الصـهيوين الـذي الوطنية واستقالله بعد ترشيد عدد كبري من أ 

تدعمه عسكريا وماديا ومعنويـا القـوى اإلمربياليـة الجديـدة، وتقـف سـدا منيعـا دون مامرسـة هـذا 

  . الشعب لحقه يف تقرير املصري طبقا لقرارات األمم املتحدة

لعالقات الدولية، إن وسائل السيطرة بأساليب غري أساليب القوة واالستعامر مل تخفف مـن ا

ما ينشأ يف دول مستقلة مـن نفوذ أجنبي سيايس واقتصادي وثقايف،  -استعامر جديد–ويعني اصطالح 

يؤثر تأثريا واضحا يف سيادة هذه الدول وحريتها يف اختيار شكل حكمها، ويف تعزيز اقتصادها القومي، 

يايس واالقتصـادي لعـدد مـن الـدول واتجاهات سياستها الخارجية، ومن هذا القبيل اتساع النفوذ السـ

الغربية وانتشار القواعد العسكرية لبعضها يف أرجاء املعمورة واتخاذ تـدابري مسـلحة تقـارب مفـاهيم 

الغزو واالحتالل يف عدد من الحاالت، كام أن الرشكات الكربى املتعددة الجنسيات أصبحت قادرة عـىل 

  . دول املستقلةالتحكم بجزء ال يستهان به من اقتصاد عدد من ال
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لقد تعددت أساليب هذه السيطرة وافتنت دول االستعامر الجديد يف إيجاد املسوغات لهـا 

) اإلمرباطوريـات غـري الرسـمية(وأصبحت تستحق النظر ظاهرة من الصحيح القول أنها ابتدأت بفكرة 

رزة يف هـذا التي ظهرت يف أوائل القرن العرشين ولكن تطورها قـد يجعـل منهـا إحـدى السـامت البـا

  . القرن املوصوف عادة بالنزعة العارمة للتخلص من االستعامر القديم والحديث

  استفتـاء

ـائع الدسـتورية  االستفتاء هو الطريقة الدميوقراطية املبارشة ملشـاركة الشـعب يف سـن الرش

مـة، أو والقانونية التي تحكم بها البالد، وذلك بالتصويت عىل ما تعرضـه عليـه منهـا السـلطات الحاك

عىل ما يطلبه أو يقرتحه هو نفسه منها، ومثة طريقـة شـبيهة بـه تـؤدي إىل هـذه املشـاركة الشـعبية 

املبارشة ألجل تنصيب رؤساء الدولة أو دعمهم هي التصديق الشعبي، والفـارق بـني هـذين النظـامني 

بي بطرح الثقـة هو أن االستفتاء يتوجه إىل الشعب بنصوص معينة، يف حني يتوجه إليه التصديق الشع

يف حالتي االسـتفتاء والتصـديق الشـعبي عـىل ) استفتاء(بشخص معني، وقد شاع عامليا استعامل تعبري 

  . السواء وأصبح يطلق غالبا عىل كليهام يف العرف السيايس

إن مثة أوضاعا اجتامعيـة وسياسـية كانـت يف األصـل وراء ظهـور نظـام االسـتفتاء، ذلـك أن 

التي تعني يف األصل حكم الشعب نفسه بنفسه تبدو يف مفهومها املطلق مجـرد  الدميوقراطية املبارشة

نظرية مستحيلة التطبيق، األمـر الـذي حـذا بفقهـاء السياسـة إىل التحـري عـن طـرق عمليـة تسـمح 

  وقد توصلوا إىل ابتداع أسلويب . للشعب بأن ميارس الترشيع بنفسه أو أن يشارك فيه دومنا وساطة
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ديق الشعبي اللذين يجمعان بني النظريـة الدميوقراطيـة املحضـة وإمكانيـة االستفتاء والتص

  . وضعها موضع التنفيذ

يرجع األقدم منهام وهو التصديق الشعبي إىل تاريخ روما القدمية، ففي القـرن الرابـع قبـل 

ـي عليهـا فقـ ط، امليالد كانت عامة الشعب تعرب عن إرادتها بالتصويت فيام يتصل باملقررات التي ترس

يف حني كانت ترسي عىل الطبقات املتميزة من الشعب القوانني التي كانت تصدر عن مجلس الشيوخ، 

ـوعات  وقد نشبت نزاعات طبقية وسياسية مرة انتهت بالتفاهم بني سائر الفئات عىل أن تطـرح املرش

دور  وعـىل مـر السـنني تضـاءل. عىل مجموع الشعب لترسي األحكام التي يقرها عىل جميع طبقاتــه

التصديق الشعبي واقترص عىل تقليـد السـلطة العليــا لألبـاطرة، ثـم أصـبح هـؤالء يلجـؤون إىل هـذا 

األسلوب يف مجاالت توطيد سلطاتهم أو توسيع صـالحياتهم عنـدما كـانوا يشـعرون مبعارضـة مجلـس 

عـىل الشيوخ لهم، وظـل التصديق الشعبي يطلق يف القرون الالحقـة حتـى اليـوم عـىل أمـر املوافقـة 

تنصيب رؤساء الدول،وأحدث مثال عليه انتهى بالرفض وهو الطلب الذي وجهــه إىل الشـعب رئـيس 

م لبيان قبوله أو رفضه تجديد رئاسته التي تنتهي يف 1988ترشين األول  5تشييل الجرنال بينومشيه يف 

  . م وكان الجواب سلبيا1989عام 

مارسـته بعــض األقـاليم السويرســية ويرجـع نظــام االسـتفتاء إىل القــرن الخـامس عرشــ، إذ 

وكان أول إقليم مارسه هو الغالية ثم الغريزون، فكانت الجمعية العمومية لإلقليم تسن ) الكانتوتات(

وملا عـم هـذا األسـلوب األقـاليم . تدابري مؤقتة عىل أن يستشار فيها الشعب فإذا أقرها أصبحت قانونا

  وامتدت بسويرسا يف القرون الالحقة بعض. لشعبياألخرى أخذت هذه االستشارة اسم االستفتاء ا
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بالد العامل ابتداء مـن أملانيـا وبعـض الواليـات الشـاملية مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة  

م 1795م ثم يف 1793والسويد عىل نطاق ضيق، ثم تبعتها فرنسا، وكان أول عهد لها باالستفتاء يف عام 

م أثـر االنقـالب الـذي قـام بـه، ثـم يف 1799نابليون األول يف عام يف ظل الثورة الفرنسية، ثم لجأ إليه 

م، ومل تشأ السلطات املتعاقبة عىل الحكم يف فرنسـا اللجـوء إىل االسـتفتاء 1815و 1804و 1802أعوام 

م، ثـم أهمـل ثانيـة إىل أن عـاد 1870و  1852و  1851بعد ذلك إىل أن أحياه نابليون الثالث يف أعوام 

م ثم طبق يف فرنسا عرش مرات كان 1945ديغول يف أعقاب الحرب العاملية الثانية عام  إلحيائه الجرنال

  ).نيوكلدونية(م حول مصري جزيرة 1988ترشين الثاين  6آخرها يف 

ورسى نهج االستفتاء من أوروبا إىل الدول األفريقية ودخـل يف صـلب الكثـري مـن دسـاتريها 

ملية الثانية، كام انتقل هذا األسلوب من الواليات املتحـدة ودساتري الدول التي تحررت بعد الحرب العا

األمريكية إىل سائر دول القارة الجديدة، إال أن سويرسا كانت وما تـزال البلـد األقـل يف الفقـه النظـري 

وقد يفي املؤرخون لعدة قرون ال يفرقون كثريا يف التعبري بني االسـتفتاء والتصـديق . والعميل لالستفتاء

ومل يؤخذ بالدقة يف التفريق بـني النظـامني إال يف مطلـع القـرن . وروث عن روما من القديمالشعبي امل

  . العرشين

إن الطريقة العمليـة للمشـاركة الشـعبية بوسـاطة االسـتفتاء هـي تصـويت النـاخبني عـىل 

جيبوا املرشوعات الدستورية أو الترشيعية أو القضايا املهمة التي تطرح عليهم والتي يطلب إليهم أن ي

  ). ال(أم ) نعم(عنها يف األغلب بإحدى كلمتي 
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  سلطة

مفهوم يتعلق بنشوء ظاهرة خضوع املجموعات البرشية وإطاعتها لفـرد أو مجموعـة فـيام 

يشري مفهوم السلطة إىل النفوذ املعرتف بـه لفـرد أو مجموعـة أو . من أوامر أو نواة) أو تقرره(يقرره 

و أخالقية أو علمية، وهو أمـر يتوقـف عـىل مجـال النفـوذ الـذي تنظيم، وقد تكون السلطة سياسية أ 

مـع اخـتالف –ولهذا شـغل البـاحثون يف مفهـوم السـلطة عـىل مـر العصـور . متارس فيه هذه السلطة

باألسباب التي تجعل السلطة مقبولة ملن يخضعون لها، دون أن يخوضوا  -تياراتهم الفلسفية والفكرية

ها، وليس هناك حتى اآلن متييز واضح بـني مفهـوم السـلطة ومفهـوم يف البحث يف ماهية السلطة نفس

مامرسة السلطة، ألن معظم النظريات تتعامـل مـع السـلطة عـىل أنهـا مامرسـة فعـل يـتم بواسـطته 

إخضاع أفعال إنسانية فردية أو جامعية لحالة معينة أو نظـام معـني، ابتغـاء لغايـة خاصـة أو غايـات 

  . عامة

الل إجراءات معينـة تعممهـا دراسـات علـم االجتامعـي يف أربعـة ويتم فعل السلطة من خ

  : أمور هي

  . التبادل .1

  . املصلحة املشرتكة .2

  . التضامن أو إجامع الرأي .3

  . السيطرة .4

التي يتم بها التأثري يف أفعال اآلخـرين أو " القوة"وعىل هذا األساس فإن السلطة هي شكل  

  ألن الذين التنسيق بينهام عن طريق أوامر أو نواة فعالة،
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ولهذا يذهب معظم النظريات التقليديـة إىل أن كــل سـلطة ". رشعية"ميارسونها يعتربونها  

هي سلطة رشعية، طاملا أنها متلك قوة فـرض األوامـر أو النـواهي، وعـىل ذلـك فـإن السـلطة مبعناهـا 

 قبـول ألن مفهوم القرس ينطوي عىل اضـطرار الشـخص أو األشـخاص إىل) القرس(الرشعي تختلف عن 

األوامر والنواهي دون اقتناع، يف حني قد تنطوي السلطة عىل عنرص التبادل أو املصلحة املشـرتكة بـني 

ومع ذلك فإن هذا التمييـز بـني السـلطة والقرسـ نظـري بحـت، ألنهـام . مامرس السلطة والخاضع لها

مشرتكة أو تضـامن أو  يجتمعان عمليا يف كثري من األحوال، كام أنه من املمكن أال تكون هناك مصلحة

تبادل بني ممـارس السلطة والخاضع لها، ورمبا يكون بينهام تناقض حتى عىل املستوى الشخيص، وقـد 

تكون عالقة التبادل بينهام يف غري مصلحة الطرف الخاضع، أو ال يحقق خضوعه الجزاء الـذي ينتظـره، 

سـلطة موقـع الشـك مـن جانـب وهنا يتدخل عنرص مامرسة السيطرة القرسـية، األمـر الـذي يضـع ال

  . الخاضع لها، ويتصاعد األمر إىل مقاومة هذه السلطة، ثم تحدي رشعيتها

  السلم  

السلم نقيض الحرب، ومن الصعب تعريفه إال بإيراد ضـده، ولقـد عـرف السـلم بأنـه فـرتة 

تفصل بني حربني، وهذا واقع حقيقـي التصـق بتـاريخ الشـعوب والـدول، منـذ أن نشـأت الجامعـات 

لبرشية وتطورت حاجاتها وتضاربت مصالحها واختلفت عىل أماكن الرعي والصيد واإلقامة، ولقد ساد ا

الخوف والحذر املتبادل كـل املجموعـات البرشـية منـذ القـدم، فأنشـأت ذلـك بالسـلطة واالقتصـاص 

  وكانت غايتها من ذلك. وامللكية والحراسة والعهود واالتفاقيات
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ؤه بغيـة الحفـاظ عـىل السـلم واألمـن الـذاتيني، ومنـع اعتـداء كله تحديد االحتكاك وإلغا 

املجموعات املجاورة عليهام، ومع هذا فإن من املتعذر حتى اآلن تفادي التجاوزات واألطامع، وتجنـب 

الخالفات عىل اقتسام املصالح واملنافع والخريات، وإجبار الجميع عىل احرتام الحدود والعهـود بشـكل 

ذلـك ألن الجامعـات البرشـية القويـة . ملتعذر إلغاء األسباب املتعارضة مع السلممتبادل، أي أنه من ا

كانت وما تزال تجيز لنفسها التجاوزات واالعتداءات وتختلق الحجج واملـربرات للقيـام بهـا، مـن هنـا 

الـذي يفـرتض العـودة بالجامعـات ) السلم(جاء الرصاع املسلح الذي أخذ اسم الحرب، ثم نشأ نقيضه 

ـاع، إىل وضـع يعيـد تقسـيم املصـالح ورسـم الحـدود وتجديـد املتصا رعة، أو من بقي منهـا بعـد الرص

  . العالقات واملبادالت عىل أسس مختلفة، بني أطراف يتباين اقتناعها بالنتائج التي تم التوصل إليها

ومع أن التاريخ البرشي عبارة عن سلسلة متعاقبة من الحرب والسلم فإن السلم أقـل ثباتـا 

الحرب، ألن طرفا واحدا ميكن أن يشن الحرب يف حني يتطلب السـلم اتفـاق طـرفني أو أكـرث عـىل من 

شكل العالقات املتبادلة ومحتواها، بيد أن السلم عبارة عـن شـعور بـاألمن والطأمنينـة، ولـيس مجـرد 

حالة من حاالت إنهاء الحرب، واستمرار السـلم رشط مـن رشوط كيانـه، ألن السـلم املضـطرب يعنـي 

وجود تهديد خـارجي، أو شـعور بـالظلم وانتهـاك الحـق، األمـر الـذي يتعـارض مـع مقومـات السـلم 

فإذا اختفى الخوف عـن . الحقيقي، من هنا ميكن القول أن الخوف هو أول ما يهدف السلم إىل إنهائه

ح، تقلصـت طريق االقتناع بإمكانية استخدام األساليب السلمية لحل الخالفات بدال من العنـف املسـل

  احتامالت الرصاع وابتعد شبح الحرب، ومن التناوب بني السلم والحرب تتولد حالة 



  

  116                   

 املوسوعة السياسية والعسكرية

الحياد، التي متيز وضع جامعة ال تشرتك يف رصاع مسلح دائر بني جامعتني أو أكرث، وال تعترب 

تنـافس عدوا أو حليفا ألي مـن املتحـاربني، وتعيـد النظريـات الحديثـة انهيـار السـلم يف أوروبـا إىل ال

العسـكري والتنـافس  –التجاري واالستعامري بني الدول األوروبية، كام تضع سيطرة املركب الصـناعي 

ويـدرس العديـد مـن املؤسسـات . بني الشامل والجنوب يف مقدمة أسباب هذا االنهيـار يف العـامل كلـه

ول الكفيلة ببنـاء الدولية ظاهرة السلم من خالل دراسة ظاهرة الحرب بغية التوصل إىل استنباط الحل

السلم عن طريق إلغاء أسباب الحرب والدوافع العدوانية التي تغذيها الحاجات والعوامل الدميغرافية 

واالقتصـادية، مـع محاولـة تحويــل األحـداث والتـأثري عليهــا بـدال عـن الخضــوع لهـا بسـلبية، وخلــق 

الين عـن طريـق التـأثري عـىل املؤسسات الدولية الكفيلة بتعديل االتجاهات العامة للتطور بشـكل عقـ

والجـدير بالـذكر أن تقـدم أسـاليب التوقـع . عوامله املتعددة، بدال من االنجراف يف تيار هـذا التطـور

وطرائقه يساهم يف خدمة األبحاث الرامية إىل بناء السلم والحفاظ عليه، ألنـه يسـمح مبعرفـة األمـور 

ويضمن بالتايل تحديد العوامل الدافعة نحو الحـرب وتطوراتها املستقبلية يف املديني املتوسط والبعيد، 

ودرء أخطارها قبل استفحالها وتحولها إىل تيار جارف يهدد السلم، وتشـجيع العوامـل املعاكسـة التـي 

تعزز التوجه نحو التعايش بني الشعوب عىل أساس املساواة والعدل والتعاون والبناء، أي نحو كـل مـا 

  . عدهمن شأنه بناء السلم وترسيخ قوا
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  السيادة الوطنية 

هي حـق الدولـة يف مبـارشة األمـور الداخلـة يف صـالحيتها ومسـؤولياتها والتقريـر بشـأنها، 

والقدرة عىل مبارشة هذه األمور والقيام بواجباتها محتفظة لنفسها بحـق اتخـاذ التـدابري واإلجـراءات 

يادة الوطنيـة مالزمـة للدولـة وعـىل هـذا فـإن السـ. التي تساعدها عـىل املبـارشة والتقريـر والتنفيـذ

وسلطتها وغري خاضعة ملراقبة ما أو لدولة مـا أو لتنظـيم آخـر، إال بقـدر مـا تشـاء الدولـة نفسـها، يف 

والسـيادة الوطنيـة واحـدة داخـل إقلـيم الدولـة وخارجـه، وتتمثـل .حدود قوانينها وأنظمتها وإرادتها

ع الدويل، باستقالل تلك الدولة ضمن إطار نظام السيادة الوطنية للدولة يف نظر الدول األخرى واملجتم

  . العالقات الدولية والقانون والعرف الدوليني

أحدهام داخيل واآلخر خارجي، فالسـيادة يف داخـل الدولـة هـي : وللسيادة الوطنية وجهان

القوة القادرة عىل تحقيـق الوحـدة السياسـية للدولـة بحيـث تـؤدي إىل طاعـة األفـراد للنظـام العـام 

ومـن أجـل . وعهم للقانون، والسيادة بهذا املعنى دامئة وال تقبل التجزئة أو التفويض، أو التنـازلوخض

تحقيق السيادة يف الداخل، متلك الدولة كل أدوات القـوة املاديـة واملعنويـة التـي تضـمن لهـا تنفيـذ 

بـه أن الدولـة ال  قراراتها وأوامرها، أي تحقيق السيادة، أما الوجه الخارجي للسـيادة الوطنيـة فيقصـد

تخضع ألية سلطة أخرى فهي بالتايل مستقلة عـن أيـة ضـغوط قـاهرة، أو تـدخل مـن جانـب الـدول 

األخرى، وإذا كانت سلطة الدولة مقيدة برشوط تفرضها عليها معاهدة أو قواعد القانون الـدويل فـإن 

رادة الدولـة نفسـها، وال السيادة الوطنية يف هذه الحالة ال تنتهي، ألن مثل هـذه القيـود نابعـة مـن إ

  . ميكن يف األصل فرضها عليها أو إلزامها بها إال بإرادتها ومشيئتها
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وجـوهر السـيادة الوطنيــة بحريـة الترصـف يف عالقاتهــا بـاملنظامت والهيئـات واملؤسســات 

الدولية وبالدول األخرى، أي أن الدولة ال تخضع لسلطة أعـىل منهـا، بيـد أن العالقـات الدوليـة سـواء 

لـذا فـإن سـيادة الدولـة يف . كانت ثنائية أم متعددة األطراف مقيدة بقواعد القانون والعرف الدوليني

عالقاتها الخارجيـة مرشـوطة بـاحرتام الدولـة لهـذه القواعـد، ومـع أن املواثيـق الدوليـة واملعاهـدات 

ال تتعـارض مـع  واالتفاقات والربوتوكوالت الثنائيـة أو متعـددة األطـراف تقيـد حريـة الترصـف، فإنهـا

السيادة الوطنية للدولة ألن هذه القيود ملزمة للدول املتعاقدة كلها، وتخدم مصالحها املشرتكة وفضال 

عن أن الخضوع لقانون دويل ال يعترب منافيا لسيادة الدولة، أما الخضوع الـذي يفقـد الدولـة سـيادتها 

  .الوطنية، فهو الخضوع إلرادة دولة أخرى

  سياسة االحتواء 

أمـا ". التعهد الشامل ملقاومة الشيوعية التي وجدت"ياسة االحتواء تعني يف نظر أصحابها س

العامل االشرتايك فرياها مخططا للسيطرة العاملية أعدتـه اإلمربياليـة األمريكيـة، وتقويضـا للنظـام الـذي 

ينبـذان الحـرب انبثق عن الحرب العاملية الثانية والـذي يقـوم عـىل تـوازن لعـاملني رأسـاميل واشـرتايك 

ويأخذان مببادئ التعايش السلمي، ويفرتض فيهام مساعدة بالد العامل الثالث عـىل التحـرر واالسـتقالل 

والتنميــة،كام أن أول مــن اســتعمل تعبــري االحتــواء بوصــفه فكــرة فاعلــة تحمــل بــذور اســرتاتيجية 

كاد أن يكون لهـا كيـان دبلوماسية وعسكرية وتؤدي إىل إنشاء أجهزة التخطيط والتصميم والتنفيذ وي

  قائم بذاته، هو



  

119    

املوسوعة السياسية والعسكرية

  . جورج كينان الدبلومايس األمرييك املعروف باهتاممه بالعالقات األمريكية السوفيتية 

وجاء استخدام كينان تعبري االحتواء أول مرة يف مقالة كتبها ونرشت بتوقيع مغفل يف املجلة 

م، وكان كينـان 1947عددها الصادر يف صيف يف " الشؤون الخارجية"األمريكية الفصلية املعروفة باسم 

آنئذ رئيسا لهيئة تخطيط السياسة يف وزارة الخارجية األمريكية، وقـد أحـدثت املقالـة ضـجة كبـرية يف 

األوساط السياسية ألنها كانت مبضمونها، األوىل من نوعها يف السـنوات التـي أعقبـت الحـرب العامليـة 

مريكية السوفيتية محل التحالف الـذي قـام زمـن الحـرب بهـدف الثانية، إذ حل التوتر يف العالقات األ 

تقويض أملانيا الهتلرية، فكانت لحاجة ماسة إلعادة تقويم السياسة التي يجب عىل الواليـات املتحـدة 

اتباعها إزاء االتحاد السوفيتي، فكان كينان من أوائل املفكرين الدبلوماسيني الذين حاولوا وضع أسـس 

  . ة السياسة الجديدةثابتة السرتاتيجي

  سياسة األرض  املحروقة 

وهي السياسة التي تستخدم يف الحرب، حيث يحاول فيهـا أحـد املتحـاربني أن يعيـق قـدر 

ـة ووسـائل التمـوين واملـوارد  اإلمكان حركة القوة املعادية عن طريق تـدمري طـرق املواصـالت املتيرس

هذه السياسة إما قوة مرتاجعـة لعرقلـة القـوات وميكن أن تستخدم . األساسية وإرغامه عىل االستسالم

الغازية بصفتها وسيلة دفاعية، أو يستخدمها جيش غاز ملنع هجوم مضاد وحمل العدو عـىل االمتنـاع 

  عن مواصلة األعامل الحربية، ويف الحالة األخرية يكون



  

  120                   

 املوسوعة السياسية والعسكرية

رادعـا  التدمري سالحا يضعف املعنويات ويهدد مبزيد من التـدمري، ومتثـل السياسـة أسـلوبا 

  . ضد املقاومة العسكرية واملدنية

  سياسة الباب املفتوح 

سياسة الباب املفتـوح هـي مجموعـة أسـس ومبـادئ أدرجتهـا حكومـة الواليـات املتحـدة 

م إىل الـدول األوروبيـة واليابـان وروسـيا، تعـارض 1899، 1898األمريكية يف مذكرتني وجهـتهام عـامي 

ذ فيام بينها، وهو مكان سيرض باملصالح األمريكيـة يف التجـارة فيهام نهج تقسيم الصني إىل مناطق نفو 

الحرة معها، كام تشمل سياسة الباب املفتـوح جملـة سياسـات وتـدابري اتخـذتها أمريكـا للوصـول إىل 

م وجـه وزيـر 1898حصة من نفـط منطقـة الخلـيج العـريب يف عرشـينات القـرن العرشـين، ويف عـام 

 إىل القوى األجنبية يف الصني، وكانت جميعها منهمكة يف احتالل خارجية أمريكا جون هاي مذكرة أوىل

يف منـاطق " سياسـة البـاب املفتـوح"مناطق الصـني املختلفـة وتقاسـمها، تـنص عـىل رضورة انتهاجهـا 

نفوذها، يك تتمتع القوى األخرى بحق التجارة معها، وقد حدد هاي ثالثة مبـادئ طلـب مـن الجميـع 

  : التزامها، وهي

اللتـني ) 1844، 1842(كل قوة الوصول الحر إىل مرافئها، وفق معاهديت ناتكني وواتجهـا أن تكفل  .1

  .كفلتا حرية الوصول إىل الصني وحرية التجارة معها

  . أن تنفرد الصني وحدها بجباية الرسوم التجارية .2

أال تحصل أي قوة تسيطر عىل مجال ما عىل استثناءات من دفع رسـوم املـوانئ أو رسـوم السـلع  .3

  . ملنقولة بالقطاراتا
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طلـب هـاي " البوكرسـز"ويف مذكرة ثانية صدرت بعد اشرتاك أمريكا يف قمع ثورة املالكمني 

الحفـاظ عـىل ) أملانيـا وبريطانيـا وفرنسـا وروسـيا وإيطاليـا واليابـان(م إىل الدول األجنبيـة 1899عام 

يف شـاميل الصـني وبقيـت  استقالل الصني اإلداري واإلقليمي، وكانت جيوش هـذه الـدول قـد انترشـت

هناك بعد قمع الثورة التي حظيت بدعم حكومة الصـني املركزيـة، ومتسـكت أمريكـا طـوال النصـف 

األول من القرن العرشين بسياسة الباب املفتوح، فكانت حجر الزاوية يف عالقاتها مـع الصـني والقـوى 

) النسـيجية خاصـة(مـام صـناعاتها وعملت عىل إبقاء باب الصني مفتوحـا أ . األوروبية واليابان وروسيا

  ).يف السكك الحديدية بصورة أساسية(ورساميها 

م طلب بعـض أعضـاء مجلـس الشـيوخ مـن اإلدارة األمريكيـة اتخـاذ 1920، 1919ويف عام 

خطوات عملية إلزالة عوائق وضـعتها بريطانيـا للحيلولـة دون قيـام رشكـات أمريكيـة بالتنقيـب عـن 

نتدابها يف الخليج وشبه الجزيرة العربيـة، وإيـران، فاسـتخدمت حكومـة النفط يف مناطق نفوذها أو ا

الرؤساء ويلسون وهاردنغ وكوليدج سياسة الباب املفتوح عقب الحرب العامليـة األوىل للحصـول عـىل 

حق رشكات النفط األمريكية بالتنقيب عنه داخل منطقتـي االنتـداب الربيطـاين يف فلسـطني والعـراق، 

والكويت اللتني كانتا محميتني بريطانيتني، وربطت اعرتافها بانتداب بريطانيـا عـىل وكذلك يف البحرين 

فلسطني مبنح الرشكات األمريكية حرية التنقيب عن النفط فيها، وكذلك بحل رشكة النفط الرتكية التي 

مت قالت بريطانيا أن الحكومة العثامنية أعطتها امتيازا للتنقيب عن النفط قبل الحـرب، كـام اسـتخد

  . نفوذها السيايس املبارش ملعاونة رشكاتها النفطية عىل الوصول إىل نفط السعودية وإيران
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تغريت سياسة الباب املفتوح يف الصـني، بعـد احـتالل اليابـان وروسـيا ملنـاطق واسـعة فيهـا 

ر الثـورة ثم انهارت متاما بعد انتصا. م1895-1894اليابانية األوىل -وانفرادها بها، وبعد الحرب الصينية

م التي أخرجت الصني من دائرة عالقاتها الدولية التقليديـة، جعلـت سياسـة البـاب 1949الصينية عام 

  . املفتوح غري ذات موضوع

أما يف الوطن العريب وإيران فقـد نجحـت سياسـة البـاب املفتـوح يف انتـزاع فـرص مسـاوية 

نتــداب الربيطــاين، باســتثناء لفــرص بريطانيــا يف البحــث عــن الــنفط ويف اســتخراجه ضــمن منــاطق اال 

السعودية والبحرين اللتني انفردت الرشكـات واملصالح األمريكية فيهـا، وهكـذا مـا أن انتهـت الحـرب 

العاملية الثانية حتى كانـت رشكات النفط األمريكية متتلـك ثلـث رشكـة نفـط العـراق، وتحتكـر إنتـاج 

  . لكويتالنفط يف السعودية والبحرين إىل جانب ممتلكاتها يف ا

  سياسة التهدئة 

منط من السياسة الخارجية تهدف إىل تلبية مطالب عدو محتمل، وذلك عن طريـق تقـديم 

التنازالت بغية تجنب احتامل اندالع الحرب، وترتبط هذه السياسـة عـىل نحـو خـاص بالسياسـة التـي 

بريطانيـا، كـام الذي كان يشغل منصـب رئـيس وزراء ) م1939-م1937(تبناها نيفيل تشامربلني عامي 

  .م1938ترتبط مبوافقة بريطانيا عىل توقيع اتفاقية ميونخ عام 

م ثـم أعـرب عـن 1938وهذه اإلجراءات ساعدت هتلر عىل احتالل النمسـا يف شـباط سـنة 

أي الجنوبيني يف جيكوسلوفاكيا إىل أملانيا وكادت هذه األزمة تـؤدي إىل  –رغبته بضم األملان السوديت 

  رالحرب نظرا إلرصا
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الجيك عىل عدم التسليم بالسوديت ولكن املسرت تشمربلني تدخل يف األمـر، وأراد أن ميـنح  

هتلر لقمة أخرى تهدئه له، فطار إىل أملانيا وتفاهم مـع هتلـر عـىل تطبيـق مبـدأ تقريـر املصـري عـىل 

أراد األملان السوديت واضطرت جيكوسلوفاكيا عىل الرضـا بـذلك، عـىل أن هتلـر مل يكتـف بـذلك، بـل 

تعديل الحدود الرشقية ألملانيا وأعـاد داتـزك واملمـر وممـل إىل الـرايخ الثالـث، وأمـا ممـل فلـم يجـد 

صعوبة يف دخولها دون أن تحرك الدول الغربية سـاكنا، ولكـن دانـرتك واملمـر أثارتـا قلقـا شـديدا بـني 

. م1939راغ يف آذار سـنة بولندا وأملانيا ثم تقدم هتلر، قبل حسم مشاكله مع بولندا باالستيالء عـىل بـ

م وذلـك بعـد إخـالل 1939األمر الذي اضطر تشامربلني إىل التخيل عن سياسة التهدئة خالل ربيع عام 

  . أملانيا النازية ببنود اتفاقية ميونخ وذلك باحتاللها العاصمة التشيكوسلوفاكية براغ

  سياسة الالعنف

ية بعد الحـرب العامليـة األوىل، والتـي وهي السياسة التي متيزت بها الحكومة الوطنية الهند

اتبعها املهامتا غاندي رئيس حزب املؤمتر الوطني الهندي ضـد الحكومـة الربيطانيـة يف الهنـد، وتشـمل 

هذه السياسة املقاطعة املدنية للعدو والعصيان املـدين، واإلرضاب عـن العمـل دون اللجـوء إىل إراقـة 

انية لتلبية مطالب الوطنية للشعب الهندي، وقـد أجـربت الدماء من أجل الضغط عىل الحكومة الربيط

هذه السياسة بريطانيا عىل إجراء محادثات مـع زعـامء املـؤمتر الـوطني، ووعـدت بـإجراء إصـالحات 

  . م1947وحققت سياسة الالعنف نجاحا كبريا وذلك بحصول الهند عىل استقاللها عام . دستورية



  

  124                   

 املوسوعة السياسية والعسكرية

  اشرتاكية 

تامعي يقوم عىل امللكية االجتامعية لوسـائل اإلنتـاج األساسـية، االشرتاكية نظام اقتصادي اج

والقاعدة االقتصادية األساسية يف هذا النظـام، هـي . من أجل تلبية حاجات املجتمع عىل الوجه األمثل

بهدف تحقيـق العـدل واملسـاواة . إلغاء التقسيم الطبقي يف املجتمع، وإلغاء استغالل اإلنسان لإلنسان

جتمع، وقد تعددت املـذاهب والنظريـات التـي تناولـت الفكـر االشـرتايك، إال أن النظريـة بني أفراد امل

املاركسية اللينينية وحدها هي التي نقلت هذا الفكر إىل الواقـع وكانـت األسـاس الـذي قامـت عليـه 

أنظمة اشرتاكية سادت بلدانا عدة يف القرن العرشين، ولـذلك فـإن البحـث يف أسـس النظـام االشـرتايك 

  . اللينينية إىل هذا املوضوع –مرتكزاته يعني يف جوهره نظرة املاركسيةو 

تتعارض االشرتاكية تعارضا جذريا مع الرأساملية، ألن القضاء عـىل امللكيـة الخاصـة لوسـائل 

اإلنتاج واستبدال امللكية االجتامعيـة بهـا يـؤدي إىل تغـري البنيـة االقتصـادية واالجتامعيـة والسياسـية 

د أن كان هدف اإلنتاج يف النظام الرأساميل تحقيق الربح ملاليك وسائل اإلنتاج باستغالل وبع. للمجتمع

الطبقة العاملة والكادحني، يصبح هـدف اإلنتـاج يف النظـام االشـرتايك تلبيـة حاجـات أعضـاء املجتمـع 

ال مـن (ووضع حد لالستغالل، ويفرض هذا النظام واجـب العمـل عـىل الجميـع ألن . املادية والروحية

، وبـذلك يتحـول املجتمـع مـن مجتمـع متنـارص إىل مجتمـع يوحـد مصـالح املنتجـني )يعمل ال يأكـل

واالشــرتاكية نظــام متكامـــل اقتصــاديا واجتامعيــا وسياســيا يهــدف إىل تحقيــق العدالــة يف . والعــاملني

  . ئل اإلنتاجاملجتمع وتوفري فـرص العمل ألفراده من دون استغالل، ويقوم عىل امللكية االجتامعية لوسا
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ففي املجال االقتصادي ال يتحقق أسلوب اإلنتاج االشـرتايك إال عنـدما تصـبح وسـائل اإلنتـاج 

ملكا للمجتمع بأرسه أي ملكا للدولة والتعاونيات ويكون هدف اإلنتاج تلبية الحد األقىص من حاجات 

ويـتم . را للقـادرين عليـهويكون العمل مفروضا عىل الجميع ومتواف. أعضاء املجتمع املادية والروحية

اإلنتاج يف هذا النظام وفق خطط تضعها الدولة وترشف عىل تنفيذها ويتم توزيع الناتج وفقا لقـانون 

  . التوزيع االشرتايك لكل بحسب حجم عمله ونوعيته

ـاع الطبقـي يف املجتمـع وتـزول بـزوال  ويف املجال االجتامعي ينعدم يف النظام االشرتايك الرص

لخالفات بني األمم والشعوب ويغدو القانون الضابط لحياة املجتمع عناية الجميـع بخـري هذا الرصاع ا

غـري أنـه ال ميكـن يف مرحلـة بنـاء االشـرتاكية تحقيـق املسـاواة . كل فرد وعناية كل فرد بخري الجميـع

االجتامعية ألن العمل يظل مقسوما إىل عمل ذهني وعمل جسدي، إىل عمل صـناعي وعمـل زراعـي، 

األحوال تتسبب يف بقاء عدم التجانس يف املجتمع عىل الصعيد االجتامعي وبقاء بعـض طبقـات  وهذه

ويـؤدي ذلـك إىل اسـتمرار . املجتمع كالعامل والفالحني وفئات أخرى ال تؤلف طبقة خاصة كـاملثقفني

عمليـة  ظهور بعض التناقضـات التي ال تحمل طابع التناحر، وميكن حلها يف إطـار النظـام االشـرتايك يف

  . التطور املستمرة

وأما يف املجال السيايس فيفرض النظام االشرتايك أن تكون السلطة السياسـية يف يـد املنتجـني 

ويـتم حـل . وعىل رأسهم الطبقة العاملة مع وجود حزب طليعي يقـود الدولـة واملجتمـع) والشغيلة(

  . ة توفرها املنظامت الشعبيةالقضايا االجتامعية األساسية مبشاركة جامهريية ودميوقراطية واسع
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وطبق النظام االشرتايك أول ما طبق يف االتحاد السوفيتي السابق بعـد انتصـار ثـورة ترشـين 

م وبعد أقل من ثالثني عاما عىل انتصار تلك الثورة انترش النظام االشرتايك يف 1917األول االشرتاكية عام 

 أعقاب الحرب العاملية الثانية ويف ضوء نتائجها ومـا عدد من دول العامل وال سيام يف أوروبا الرشقية يف

وصار ملجموعة الدول االشـرتاكية . متخضت عنه، وبذلك ظهرت إىل الوجود املنظومة االشرتاكية العاملية

وتجـدر . م1985دور مهم يف الحياة االقتصادية والسياسية واالجتامعيـة يف مسـتوى العـامل حتـى عـام 

ظومـة االشـرتاكية تـم نتيجـة الوجـود العسـكري السـوفيتي يف أقطـار أوروبـا اإلشارة هنا أن تكون املن

الرشقية، وليس بسبب تطور القوى املنتجة وبلوغها مستوى متقدما أصبح معه التحول إىل االشـرتاكية 

  . رضورة موضوعية

وكانت الروابط والعالقات بني مجموعة الدول االشـرتاكية متثـل تعاونـا اجتامعيـا واقتصـاديا 

ياسيا بني شعوب مستقلة ذات سيادة تسلك طريق االشـرتاكية والشـيوعية، ولهـا مصـالح وأهـداف وس

وكانت تلك الروابط متثل نوعا جديدا من العالقـات . مشرتكة عىل أساس من التضامن االشرتايك العاملي

النظـام  االقتصادية العاملية يهدف إىل تصفية االستغالل بجميع أشكاله ومظـاهره سـواء أكـان ذلـك يف

  . الوطني أم العاملي

وتضم هذه املنظومة مجموعة دول مستقلة يـربط فـيام بينهـا التقسـيم العـاملي االشـرتايك 

للعمل، ألن األساس االقتصادي الواحد واألهداف الواحدة لإلنتـاج االجتامعـي يـوفران إمكـان تنسـيق 

ـوط املواتيـة لتـوازن . مسـتويات تطورهـا االقتصـادي الخطط االقتصادية بـني الـدول االشـرتاكية والرش

  ويعززان التعاون االقتصادي وزيادة التقارب فيام بينهام والعمل عىل ترسيع وتائر
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أما أهم أشكال هذا التعاون االقتصادي بني الدول االشـرتاكية فهـي . التطور االقتصادي فيها 

ل الخـربات واملعـارف تنسيق خطط االقتصاد الوطني والتخصص يف اإلنتـاج الصـناعي والزراعـي وتبـاد 

ـوعات املشـرتكة  واستخدام الحساب االقتصادي يف العالقات االقتصـادية وتحديـد األسـعار وبنـاء املرش

  . واألشكال الجديدة لتخصص اإلنتاج باإلضافة إىل التبادل التجاري واملساعدة املتبادلة

عمليا عن طريـق وقد كان تنسيق خطط االقتصاد الوطني بني دول املنظومة االشرتاكية يتم 

م وكان يضـم يف عضـويته 1949الذي تأسس يف عام ) كوميكون(مجلس املساعدة االقتصادية املتبادلة 

) سـابقا(وبولنده ورومانيـا، وتشـيكو سـلوفاكية ) سابقا(كال من بلغاريا، وهنغاريا، وأملانيا الدميقراطية 

توحة أمام الدول األخرى التي ترغب وكان الكوميكون منظمة مف.ومنغوليا) سابقا(واالتحاد السوفيتي 

يف االنضامم إليه والتي تشاطره أهدافه ومبادئه، وكانت قرارات املجلس وتوصياته ال تتخذ إال مبوافقـة 

الدول األعضاء جميعا، وال تطبق عىل الدول التي تبدي عدم اهتامم بالقضية املعنيـة، وكـان للمجلـس 

  . ة بحسب فروعهلجان دامئية هدفها تنسيق الخطط اإلنتاجي

أما ميول شعوب الدول النامية إىل االشرتاكية تابع من الذات ألنها عانت شـكال مـن أشـكال 

االضطهاد واالستغالل يف ظل اإلقطاع وكان اإلقطاع قد تأصـل يف هذه الدول بسبب أحوال الحياة التـي 

أو بـآخر مصـدر االسـتغالل  وكان ارتباط الفالح باألرض بوجـه. تعتمد عىل الزراعة واالقتصاد الطبيعي

اإلقطاعي، لذلك كان السعي إىل تبني برامج تهدف إىل تغري األسس الحقوقية للملكيـات غـري املنقولـة 

يف هذه الدول ليك تقيض عىل االستغالل الناجم عن امللكية اإلقطاعية لألرض، كـذلك عانـت مجموعـة 

  الدول النامية مشاكل اقتصادية 
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كـام كـان لهـذه الـدول طموحـات . درجتها مـن دولـة إىل أخـرىواجتامعية كانت تتفاوت 

  . مستقبلية مشرتكة تتمثل يف تحقيق تنمية شاملة والقضاء عىل التخلف والتبعية

وقد وضع عدد كبري من البلدان التي تحررت من التبعية االسـتعامرية نصـب عينيـه مهمـة 

الرأساميل واتباع الطريق التي سبق أن  بناء مجتمع اشرتايك، وحاولت هذه البلدان تجنب سبيل التطور

سارت عليها البلدان الغربيـة، أي أنها بتعبري آخر رغبت يف تحقيق مهمـة االنتقـال إىل االشـرتاكية مـن 

دون املرور بالرأساملية، ويعتقد أنصار االشرتاكية العلمية إن ذلك ممكن بـل ورضوري أيضـا، ونتيجـة 

ركسية اللينية ظهرت مناذج خاصة أنتهجها بعض الـنظم االشـرتاكية لالجتهادات املستندة إىل قاعدة املا

أخـذت يف الحسـبان خصوصـية التكـوين . وخاصة يف الصني ويوغسالفيا وكوبا وبعض البلـدان األخـرى

االجتامعي والطبقي ودرجة التطور االجتامعي واالقتصادي فيها، واعتمدت عـىل معطيـات موضـوعية 

  . طنية الخاصةيف بناء تجربتها القومية والو 

ومثة قوى سياسية فاعلة يف الدول النامية تؤمن باالشرتاكية العتقادها بأنها تضمن لشـعوبها 

منوا مطردا، وتزايد مستمرا يف اإلنتاج املادي واملعنوي، وتآخيا وثيقا بني أفـراد املجتمـع فـإذا اسـتثنيت 

فثمة أحزاب وطنيـة وقوميـة كثـرية تـؤمن األحزاب املاركسية اللينينية املوجودة يف أكرث الدول النامية 

  . باالشرتاكية وتعدها هدفا رئيسا من أهدافها تسعى لتحقيقه

أما الشيوعية فتختلف عن االشرتاكية بأن مستوى تطور القـوى املنتجـة يف الشـيوعية أرفـع 

ا كانـت وإذ. مستوى بكثري مام هو عليه يف االشرتاكية، وهذا يؤدي إىل حصول وفر يف الخـربات املاديـة

  امللكية االجتامعية لوسائل اإلنتاج
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وامللكيـة ) الحكوميـة(يف مرحلة االشـرتاكية تبـدو يف شـكلني أساسـيني هـام امللكيـة العامـة 

فإن امللكية يف الشيوعية تقترص عـىل امللكيـة الشـعبية العامـة الوحيـدة ). املزارع الجامعية(التعاونية 

يوعية بــني الفــرد واملجتمــع عــىل أســاس وحــدة املصــالح لوســائل اإلنتــاج، وتتوطــد العالقــات يف الشــ

فالشيوعية نظام اجتامعي ال طبقي يقوم عىل امللكية الشـعبية العامـة الوحيـدة . االجتامعية والفردية

لوسائل اإلنتاج، وعىل املساواة االجتامعية بني أعضاء املجتمع كافـة، وتنمـو فيـه القـوى املنتجـة عـىل 

  .نيأساس التقدم العلمي والتق

وقد وضع الرئيس السوفيتي السابق غورباتشوف برنامج شـامل لتطـوير املجتمـع االشـرتايك 

. عىل أسس اقتصادية نوعية جديدة وإشاعة الدميقراطية االشرتاكية وتوسيعها يف كل امليـادين والصـعد

الحقـوق وقد هدف الربنامج إىل إحداث تغري يف جوهر العالقات اإلنتاجية وامللكية بتوزيـع السـلطة و 

ورفـع مسـتوى الدميقراطيـة يف املفهـوم االشـرتايك إىل مسـتوى . والواجبات واملسؤوليات توزيعا جديدا

جديد وعىل أساس مبادئ التسيري الذايت، أما دور الدولة فيتلخص فـي وضع سياسة التطور االقتصادي 

وطنيـة العامـة واملعـايري والعلمي والتقني وتحديد اسرتاتيجياتها، وتنظـيم االقتصـاد وفقـا للمصـالح ال

  . االقتصادية، يف حني تتوىل املؤسسات واملنشآت والهيئات العامة وضع خططها الخاصة مستقلة

غري أن التطورات الالحقة يف االتحاد السوفيتي أكـدت تعـرث مرشـوع إعـادة البنـاء ألسـباب 

  : كثرية أهمها

  . تركة املايض الثقيلة .1

  .الضغوط الدولية .2

  . لسوفيتية وأوهامهاأخطاء القيادة ا  .3
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وكان من نتائج الدعم الذي قدمته حركة إعادة البناء للتيار الربجوازي الرأسـاميل يف االتحـاد 

سـقط غورباتشـوف وسـقط معـه . وانتعـاش القطـاع الخـاص) اقتصاد السـوق(السوفيتي وتشجيعها 

ليتحـول إىل عـدد مـن  النظام االشرتايك يف االتحاد السـوفيتي وانفـرط عقـد االتحـاد السـوفيتي برمتـه

الجمهوريات املتصارعة فيام بينها، وتحولت روسيا بزعامة يلتسني من االقتصـاد املخطـط إىل االقتصـاد 

  . الحر أو اقتصاد السوق

ولعل أكرث ما يلفت االنتباه صمود بعض النظم االشـرتاكية التـي انتهجـت سـبال خاصـة إىل  

اليوم، فقد اسـتطاعت الصـني أن تعيـد تقـويم خطواتهـا االشرتاكية، وقدرتها عىل تجنب االنهيار حتى 

باتجاه تطوير نظاميها االقتصادي واالجتامعي وأخذت باقتصاد السوق االشرتايك الذي يجمع بني نشاط 

الدولة يف القطاع العام ونشاط القطاع الخاص، ويقر استثامر رؤوس األموال األجنبيـة التــي تعمـل يف 

جتمع فضال عن أنها حققت نقلة متقدمة يف طريق الحريات السياسـية نطاق خطة مركزية القتصاد امل

واالقتصادية لألفراد ونزعت نحو تحقيق اقتصاد الرفاهيـة يف إطـار النظـام االشـرتايك، وقـد أدت هـذه 

الخطوات إىل تحقيق معدالت تنمية تفوق معـدالت النمـو يف اقتصـاديات النظـام الرأسـاميل، كـام أن 

اتها الوطنية والقومية إىل االشرتاكية، ما زالت تعمل عىل تطوير نظمها عن طريق نظام أخرى لها مسار 

االستنتاجات التي خلصت إليهـا مـن تقـويم تجربـة انهيـار األنظمـة املاركسـية يف االتحـاد السـوفيتي 

  . وأوروبا
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  الرشق األدىن 

وسـط ورشقـي تعبري سيايس جغرايف، استعمله الفرنسيون تعبريا عن منطقـة رشق البحـر املت

الهـالل "الخليج، والبلدان الواقعة عىل حدود تركيا وإيران، هكذا يشتمل هذا التحديد ما سمي بـدول 

أي لبنان وسوريا وفلسطني واألردن والعراق، فالرشق األدىن تسمية أوروبية ملنطقة آسـيوية " الخصيب

  .وواقعة غريب آسيا، رشقي أوروبا وقريبة منها

  الرشق األقىص 

الصـني واليابـان وكوريـا وفيتنـام والوس : يايس جغرايف يشمل الدول اآلسيوية التاليةتعبري س

وتـأيت هـذه . وكمبوديا وتايالند وبورما واملاليو وأندونيسيا والفلبني والهند باإلضافة إىل رشقـي سـيبرييا

اإلطار شاعت التسمية التي أطلقتها الدول الغربية يف إطار تقسيم العامل إىل مناطق نفوذ، وضمن هذا 

ـحا مهـام  ـق األقىصـ وال يـزال مرس أيضـا تسميات مثل الرشق األوسط والرشق األدىن، ولقـد كـان الرش

  .للرصاعات الدولية نظرا ألهميته االقتصادية واالسرتاتيجية

  الرشق األوسط

تعبري غريب، استعمله العسكريون عىل الخصوص بعد الحرب العاملية األوىل، وقد ورد تعبـري 

األوسط ألول مرة يف تقارير الكولونيل هنل القنصل الربيطاين يف مسقط خالل عرص محمد عيل الرشق 

  وسعيد بن سلطان، وعنى  بالتعبري منطقة الخليج العريب، وقد زاد استعامل هذا االصطالح بعد مؤمتر 
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الصلح يف باريس وخاصة بعد أن استعمل عىل نطاق واسع من قبل املعهد امللـيك للشـؤون 

الذي كان أول مؤسسة غربية اهتمت بالكتابة عن الرشق األوسط ضمن بحوثها عـن . ولية يف لندنالد

الشــؤون الدوليــة بصــورة عامــة، ويعنــي مبنطقــة الرشــق األوســط التــي شــملها تعبــري الرشــق األدىن 

قـد بإضافة كل من إيران وأفغانسـتان وشـامل أفريقيـا العربيـة، و ) اإلمرباطورية العثامنية ومخلفاتها(

أضافت معاهد الواليات املتحدة التي اهتمت باملنطقة بعد الحـرب العامليـة الثانيـة دوال أخـرى مثـل 

الهند والباكستان عىل أسـاس اجتامعـي ولـيس عـىل أسـاس سـيايس، إن املقصـود مـن اسـتخدام هـذا 

الوطن "أو " املنطقة العربية"املصطلح وإدخال دول غري عربية عليه هو تجنب استخدام مصطلح مثل 

  . وذلك قصد محاربة مفهوم القومية العربية ومطلب الوحدة العربية" العريب

  اصطدام 

قتال تالقي وتصـادم يـتم بشـكل غـري مقصـود بـني مفـرزتني متعـاديتني صـغريتني، وهنـاك 

اصطدام بري واصطدام بحري واصطدام جوي، وغالبا ما يكون أحد طريف االصطدام أو كالهـام دوريـة 

  . غري أمنية، علام بأن الدوريات تعمل ما يف وسعها لتجنب االصطدام تعمل يف منطقة

  الصهيونية 

هي حركة عنرصية، عدوانيـة، اسـتعامرية، اسـتيطانية، تهـدف إىل تجميـع اليهـود مـن كـل 

القوميات يف العامل يف فلسطني عن طريق الهجـرات وترشـيد الشـعب العـريب يف فلسـطني مـن أرضـه 

  وحدة األمة والعمل عىل عرقلة تحقيق 
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  . العربية وإعادة أمجادها الحضارية لتحقيق دولة صهيونية متتد من النيل إىل الفرات

كانت الصهيونية يف بدايتها مجرد أفكار وآراء لـبعض الكتـاب اليهـودإىل أن متكـن اليهـودي 

ـا، و 1897املجري تيودور هرتزل من عقـد املـؤمتر الصـهيوين األول عـام  كـان م يف مدينـة بـال بسويرس

ناقش فيه إقامة كيـان لليهـود مـدعيا أنهـم يشـكلون ) الدولة اليهودية(هرتزل قد وضع كتابا بعنوان 

قومية، بينام اليهودية دين وليست قومية واعتقد هرتزل أن تحقيق الهدف يكون بتحويل املسـألة إىل 

  . قضية سياسية عاملية تتم تسويتها عىل يد الدول الكربى

األول هدف الصهيونية وهو خلق وطن لليهود يف فلسطني أما وسائل  حدد املؤمتر الصهيوين

  : تحقيق الهدف فهي

  . العمل عىل توطني اليهود من العامل الزراعيني والصناعيني وإبعاد العرب .1

  . تنظيم اليهود يف العامل بوساطة منظامت محلية أو دولية .2

  . تقوية الشعور بأن اليهودية قومية وليست دينا .3

  . وات الرضورية لكسب مساندة الحكومات يف العامل لتحيق غاية الصهيونيةاتخاذ الخط .4

إن الحركة الصهيونية غدت متثـل بعـد مـؤمتر بـازل مخططـا اسـتعامريا رصفـا ذات صـيغة 

سياسية قامئة عىل إدعاء باطل وعـىل الخـداع والتضـليل بهـدف ترشـيد الشـعب العـريب الفلسـطيني 

  .ميثل رأس الحرية لإلمربيالية العاملية ومصالحها واستعامر أرضه استعامرا استيطانيا
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  الفاشيـة 

شكل من أشكال الحكومات التي يرأسها دكتاتور، وغالبا ما تنم عن سيطرة الحكومة سيطرة 

  . تامة عىل النشاطات السياسية واالقتصادية والدينية واالجتامعية

تلـك فيهـا الحكومـة كـل والفاشية شبيهة بالشـيوعية عـىل أنهـا بخـالف الشـيوعية التـي مت

تبيح الفاشية للصناعة أن تبقـى ملكيـة خاصـة، ولكـن تحـت سـيطرة الحكومـة، وتشـمل –الصناعات 

املظاهر األخرى للفاشية التطرف الوطني، والسياسات النازعة للعسكرية، والتوسع، والغـزو واضـطهاد 

  .األقليات

ه حكـم بنيتوموسـوليني، وكلمة فاشية صفة أيضا لكل نظام حكم، أو مفهـوم سـيايس، يشـب

وتتصل كلمة فاشية يف األصـل برمـوز السـلطة الرومانيـة القدميـة املسـامة . وأدولف هتلر وسياساتهام

م، لكن الفاشية نفسها أقـدم بكثـري 1919واستحدث بنيتو موسوليني املصطلح عام . الحزمية الرومانية

  .من اسمها

 نابليون األول الـذي حكـم فرنسـا حكـام يرجع كثري من املؤرخني بداية الفاشية الحديثة إىل

مطلقا يف أواخر القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عشـر امليالديني، وقـد قـام نـابليون بكثـري مـن 

اإلصالحات التحررية، ومل يكن فاشية حقيقة، غري أن الفاشيني فيام بعد تبنوا كثـريا مـن أسـاليبه، فقـد 

فرنسا عن طريق الغـزو العسـكري، ولـيك مينـع املعارضـة ضـده وعد نابليون شعبه بأن يستعيد مجد 

أسس واحدا من أول أجهزة الرشطة الرسية، واستخدم نابليون كذلك الدعايـة والرقابـة الصـارمة عـىل 

  . الصحافة لكسب التأييد لربامجه
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خالل الحرب العاملية األوىل كانت إيطاليا منحازة إىل الجانب املنترص، حينام وضعت الحرب 

م، بيد أن الحرب أودت بالبالد إىل حالـة اقتصـادية مرتديـة، باإلضـافة 1918العاملية األوىل أوزارها عام 

إىل ذلك أسفرت معاهدات السالم عن منح إيطاليا أراٍض أقل بكثـري مـام كانـت تتوقـع، فوعـد حـزب 

فـه يف عهـد بنيتوموسوليني الفايش بأن يجلـب الرفاهيـة، ويسـرتد املجـد الـذي جمعـت إيطاليـا أطرا

وكسب موسوليني مسـاندة كثـري مـن مـالك األرايض، وكبـار أصـحاب األعـامل . اإلمرباطورية الرومانية

م قوي ساعد الفاشيني وزحف موسوليني مـع 1922والعسكريني ودوائر الطبقة الوسطى، وبحلول عام 

  . زراءم وأرغموا ملك إيطاليا عىل تعيني موسوليني رئيسا للو 1924اتباعه عىل روما عام 

م مـن تحويـل نظـام الحكومـة اإليطاليــة مـن شـكلها 1928ومتكن موسوليني حتـى سـنة 

الدميقراطي إىل شكل دكتاتوري رصف، وحظر كل األحزاب السياسية باستثناء الحزب الفـايش، وسـيطر 

  . عىل الصناعات والصحف والرشطة واملدارس

ذلـك مـن مظـاهر الحركـة الفاشـية، أما يف ناحية التسليح واالستعامر، فقد اعترب موسوليني 

فجعل الخدمة العسكرية إلزامية، وأعاد تنظيم الجيش، أمـا برنامجـه االسـتعامري فيـتلخص بالسـعي 

لتحقيق حلم إيطاليا القديم، وهو بسط نفوذها عىل سواحل البحر املتوسط كلها، وجعل هـذا البحـر 

 الحـرب العامليـة الثانيـة بجانـب أملانيـا م قـاد موسـوليني إيطاليـا إىل1940، ويف عـام "بحرية إيطاليـا"

  . النازية، ثم ما لبث أن استسلمت إيطاليا للحلفاء
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  التفاف 

شكل من أشكال املنـاورة، وهـو تقـدم القـوات يف اتجـاه مجنبـات العـدو ومؤخرتـه، بيـنام 

لقريب، ونظـرا تستمر املعاونة بالنريان بني القوات املتقدمة من األمام والقـوات التي تقوم بااللتفاف ا

لهذا االتصال بني حركة القوات التي تقوم بالهجوم الجبهي وبني حركة القوات التـي تقـوم بااللتفـاف، 

وذلك لتميزه عن أشـكال املنـاورة ) االلتفاف القريب(فقد أصبح يطلق عىل االلتفاف صفة خاصة هي 

  . األخرى

نب ميكـن تـدمريه أو أرسه بصورة خاصة عندما يكون للعدو جا) االلتفاف(تستخدم مناورة 

ويعتمد النجـاح يف االلتفـاف عـىل املباغتـة ويـتم ذلـك بإخفـاء االسـتعدادات وإحاطتهـا بنطـاق مـن 

الكتامن، والرسعة وإجراء التحركات مبرونـة، والقـوة بحيـث تسـتطيع قـوة االلتفـاف تنفيـذ واجباتهـا 

حددة لها قبل أن يكتشف العـدو والحيطة وذلك حتى تستطيع قوة االلتفاف الوصول إىل مواضعها امل

واالستهداف بحيث يرتبط مخطط عمليات قوة االلتفاف مبخطـط عمليـات القـوة الجبهيـة، . وجودها

وبذلك ميكن الحصول عىل الفائدة يف توجيه رضبة ترغم الخصم عـىل االستسـالم أو تـدمره، والحسـم 

  . وذلك الستثامر عامل املباغتة ووضع الخصم خارج املعركة

وذلـك ) املسـتوى التكتـييك(يف املايض محددا، ويقترص عىل ) عمليات االلتفاف(مجال وكان 

مبدى األسلحة النارية، والدعم الناري لقوات املواجهة وكانـت هـذه ) عمليات االلتفاف(بسبب ارتباط 

يف  األسلحة هي املدافع الرشاشة ومدافع الهاون واملدفعية، وباإلضافة إىل ذلك فقد كان تنظيم القوات

  كام كان هذا . القتال مرتاصا إىل حد بعيد وليس فيه ثغرات أو نقاط ضعف



  

137    

املوسوعة السياسية والعسكرية

التنظيم القتايل ضعيف العمق، أما يف ظروف املعركـة الحديثـة وبعـد ذلـك التطـور الكبـري 

سواء يف تطور الوسائل النارية ويف طليعتهـا الصـواريخ التكتيكيـة أو يف تطـور التنظـيم القتـايل حيـث 

ليات أكرث اتساعا وعمقا، وتنترش عليه قوات كبرية يوجد بينهـا نقـاط فصـل، ونقـاط أصبح مرسح العم

يف ظروف القتال كلها وليس عىل املسـتوى ) عمليات االلتفاف(ضغط كثرية، فقد أصبح باإلمكان تنفيذ 

  . التكتييك فحسب بل عىل مستوى العمليات أيضا

  مبدأ ترومان 

ندلعت يف اليونان حرب أهلية بني قـوات يسـارية م ا1947م ومطلع عام 1946يف نهاية عام 

حيـث ) السابق(واتهم الغرب بأن وراء هذه الحرب االتحاد السوفيتي . وبني الحكومة امللكية اليونانية

كان ميد الثوار باملساعدة وبذلك ساعدت بريطانيا الحكومة اليونانية ضـد الثـوار فأصـبحت الحكومـة 

ة األمـم املتحـدة ضـد التـدخل الربيطـاين يف اليونـان مـام جعــل السوفيتية عن طريق ممثلها يف هيئـ

فطلب الرئيس األمـرييك ترومـان . بريطانيا تعلن أنها مل تعد قادرة عىل تقديم العون إىل اليونان وتركيا

من الكونكرس األمرييك املوافقة عىل تقديم املساعدة للحكومتني ملقاومة ما أسـامه ) م1953-م1945(

إن سياسـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة (وقال الرئيس ترومان يف رسالة الكونكرس . بالخطر الشيوعي

مســاعدة الشــعوب الحــرة التــي تقــاوم محــاوالت الخضــوع مــن قبــل األقليــات املســلحة أو الضــغط 

  ). الخارجي

مليـون دوالر ملسـاعدة البلـدين،  400هذه الرسالة عرفت مببدأ ترومان وخصص الكونكرس 

  هذا املبدأ عدا رصيحا) السابق(لسوفيتي وعد االتحاد ا
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لسياسته وتهديدا لألقطار االشرتاكية باإلضافة إىل أن هذه السياسة األمريكية مبثابة مقاومة  

  . لحركات الشعوب من أجل تحررها واستقاللها ومقاومة لالشرتاكية

  مبدأ مونرو

كــرس األمـرييك يف عـام بيان أعلنه الرئيس األمرييك جـيمس مـونرو يف رسـالة سـلمها للكون

م، وعمليا نادى مبدأ مونرو بضامن استقالل كل دول نصف الكرة الغـريب ضـد التـدخل األورويب 1823

ويشري مبدأ مونرو أيضا إىل أن األوربيـني األمـريكيني . بفرض اضطهادهم أو التدخل يف تقرير مصريهم

بل، والقصـد مـن هـذا البيـان هـو أن ال يجوز اعتبارهم رعايا مستعمرات ألي قوى أوروبية يف املسـتق

الواليات املتحدة لن تسمح بتكـوين مسـتعمرات جديـدة يف األمـريكيتني باإلضـافة إىل عـدم السـامح 

  . للمستعمرات التي كانت قامئة بالتوسع فـي حدودها

إن مبدأ مونرو مل يأت بفائدة تذكر للواليات املتحدة من وجهة النظـر التجاريـة ألن أوروبـا 

يف الحصول عىل النصيب األكـرب مـن تجـارة أمريكـا الالتينيـة، والتـي حصـلت بريطانيـا عـىل استمرت 

إن الـدول . أكرثها، كام أن املبدأ مل يحسن العالقات بني الواليات املتحدة وأقطار أمريكا الالتينيـة أيضـا

ملتحـدة التي يفرتض أن تحميها هذه الفلسفة قد استاءت مـن الطريقـة التـي فرضـت بهـا الواليـات ا

  . استعالءها عليها، فقد تخوفت هذه الدول من هيمنة الشامل أكرث من تخوفها من أي دولة أوروبية



  

139    

املوسوعة السياسية والعسكرية

ويف أوائل القرن العرشين امليالدي أعطى الرئيس األمـرييك ثيـودور روزفلـت حيـاة ومعنـى 

ريكيـة فقـد أشـار إىل أن الضـعف واملامرسـات الخاطئـة يف أي مـن الـدول األم. جديدين ملبدأ مـونرو

  . الصغرية رمبا تغري الدول األوروبية بالتدخل

ظهر للرئيس روزفلـت أن الـدول األوروبيـة لهـا مـا يـربر محاولتهـا حاميـة أرواح مواطنيهـا 

وممتلكاتهم أو جمع الديون املستحقة لهم، لقد أكد روزفلت أن الدفاع عن مبدأ مونرو يتطلـب مـن 

وذلك عن طريـق التـدخل بنفسـها، وتحـت هـذه السياسـة الواليات املتحدة منع هذا التدخل املربر، 

م 1905سياسة العصا الغليظة أرسلت الواليـات املتحـدة جيوشـها إىل جمهوريـة الـدومينيكان يف عـام 

  .م1915م وهاييتي عام 1912وإىل نيكاراغوا عام 

وقد اتبع الرئيس ودرو ولسـون سياسـة روزفلـت ولكنـه وعـد بـأن الواليــات املتحـدة لـن 

 بالقوة مرة ثانية عـىل مـوطئ قـدم إضـايف، كـام أبـدى أيضـا الـتحفظ يف التعامـل مـع الثـورة تستويل

املكسيكية التي أخذت مجراها أثناء فرتة رئاسته، وكان يف إمكانه استخدام تفسري روزفلت ملبدأ مونرو 

  . بتربير االحتالل الكامل للمكسيك ولكنه اتبع سياسة االنتظار الحذر

أو االبتعـاد . بني مبدأ مونرو ومبـدأ العزلـة -غالبا–س يف الواليات املتحدة خلط كثري من النا

م، ويف الحقيقـة فـإن 1796عن الشؤون العاملية التي أشار إليها جورج واشنطن يف خطاب وداعه عـام 

ولكنه استخدمها ملجـرد دعـم . مونرو قد ردد يف رسالته سياسة البالد يف االبتعاد عن الشؤون األوروبية

  .ه بأن الدول األوروبية يجب أن تبتعد هي األخرى عن الشؤون األمريكيةحجت



  

  140                   

 املوسوعة السياسية والعسكرية

ومـا حـدث هـو السياسـة التـي . ولذلك ال ميكن اعتبار مبدأ العزلة جزءا مـن مبـدأ مـونرو 

  .اتبعتها حكومة الواليات املتحدة يف الوقت الذي أعلنت فيه فلسفة مونرو

  برلني  –محور روما 

أملانيا يف أوروبا من خالل الحصول عىل حليـف لهـا، وقـد وجـد سعى هتلر إىل تدعيم مركز 

هتلر يف إيطاليا أفضل حليف ألملانيـا فعـىل الـرغم مـن أن العالقـات بـني أملانيـا وإيطاليـا كانـت قـد 

م حينام أرسلت إيطاليا قواتها إىل الحدود النمساوية للحيلولة دون غـزو 1934تدهورت بشدة يف عام 

لعالقات رسعان ما بدأت تتحسن تدريجيا وقد شجعت عوامل عديدة عىل تقـارب لكن ا. أملانيا للنمسا

ونزوع كلـيهام إىل التوسـع وتعرضـها إىل ضـغوط . الدولتني منها وجود تشابه كبري يف مبادئها وأهدافها

وازداد التقارب بني الدولتني خالل الحرب األهلية اإلسـبانية حيـنام . شديدة من جانب بريطانيا وفرنسا

وقد زالت آخر عقبة كانت تقف يف طريق قيام تحالف بني أملانيـا وإيطاليـا . لفتا مع قوات فرانكوتحا

  . تخلت األخرية عن أطامعها يف منطقة الدانوب التي كانت موضع اهتامم من قبل أملانيا أيضا

وخطت الدولتان خطوة مهمة عـىل طريـق توثيـق العالقـات بيـنهام، حيـنام اعـرتف هتلـر 

وقـد . النمسـاوية –مقابل عدم معارضـة موسـوليني لالتفاقيـة األملانيـة . يطايل يف الجنسيةبالوجود اإل

م بهدف تحسني العالقات بني أملانيا والنمسا التي كانت قـد تـدهورت يف 1936عقدت األخرية يف متوز 

  م قام شيانو وزير الخارجية اإليطالية بزيـارة إىل1936م، ويف ترشين األول 1934عام 
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ني اجتمع خاللها بنظريه األملاين ومتخضت هذه الزيارة عـن التوقيـع علــى اتفاقيـة بـني برل 

  : أملانيا وإيطاليا وكان من بنودها

  . التعاون بني الدولتني يف كل ما يتعلق مبصالحها املشرتكة .1

  . الدفاع عن أوروبا ضد الشيوعية .2

  . التعاون االقتصادي يف منطقة نهر الدانوب .3

  . ع عن سيادة إسبانيا اإلقليمية ومستعمراتهااملحافظة والدفا  .4

اعرتفت أملانيا باستيالء إيطاليا عىل الحبشة ووعـدت إيطاليـا مبـنح أملانيـا امتيـازات اقتصـادية يف  .5

  . مستعمراتها األفريقية كليبيا، والصومال اإليطايل والحبشة

واسـتخدم ألول  م يف ميالن عن هذه االتفاقيـة،1936وتحدث موسوليني يف أول ترشين ثاين 

  . الذي كتب له أن يصبح اسام داال عىل أملانيا النازية وحلفائها) املحور(مرة لفظ 

  برلني  –محور طوكيو 

م باالرتيـاح وحاولـت دون جـدوى 1935السوفيتية لعام  -مل تقابل أملانيا االتفاقية الفرنسية

قية حتى أنها عرضت عليه توقيـع عىل االنسحاب من تلك االتفا) السابق(أن تحمل االتحاد السوفيتي 

أخـذت . وملا أخفقت تلك املحاولـة. مليون مارك 500اتفاقية اقتصادية تقدم له مبوجبها قرضا مقداره 

  . أملانيا يف التقرب من اليابان، وكانت األخرية منهمكة بأعامل توسعية يف الرشق األقىص

يـة املعقـود فــي موسـكو يف متـوز وأدان قرار أصدره املؤمتر الدويل السابع للشـيوعية العامل

  م النشاط االستعامري لليابان يف منطقة الرشق1935
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األقىص، كام ندد بهتلر النتهاكه معاهدة فرساي، وقد ردت الدولتان عـىل ذلـك بـأن عقـدتا  

تعهدت فيـه الـدولتان مبقاومـة ) االنتي كومنرتن(م عرف بحلف 1936ترشين الثاين 25حلفا بينهام يف 

أو تهديـده بهجـوم ) السـابق(العاملية بقوة السالح، وأنه يف حال هجـوم االتحاد السـوفيتي  الشيوعية

كام تعمد إىل إجراء مشاورات مع الدولة األخـرى مـن . عىل أحدهام تأخذ الثانية موقف الحياد الحذر

ولتني بعدم أجل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحامية مصالحها املشرتكة، وتضمنت االتفاقية أيضا تعهد الد

  . ما مل يؤخذ رأي الدولة الثانية باملوضوع) السابق(توقيع أية اتفاقية سياسة مع االتحاد السوفيتي 

ومن مميزات هذا الحلف أنه مل يقترص عىل أملانيا واليابان، وإمنا اعتـرب حلفـا مفتوحـا أمـام 

ترشين الثاين مـن  6إيطاليا يف جميع الدول الراغبة يف محاربة الشيوعية العاملية، ونتيجة لذلك دخلته 

  . م كام دخلته بعض الدول األخرى ويف مقدمتها إسبانيا1937عام 

  مرشوع ايزنهاور 

 5أنه صفة سياسية ذات طابع عسكري أعلنه الرئيس ايزنهـاور أمـام مجلـس الكـونجرس يف 

وافقة الكونجرس م وفيه يطلب الرئيس م1957كانون الثاين  9م وأقره الكونجرس يف 1957كانون الثاين 

  : عىل

منحه السلطان الالزمة لتقديم أية مساعدات عسكرية مبا يف ذلـك اسـتخدام القـوات العسـكرية  .1

لضامن حامية املالحة اإلقليمية لدول الرشق األوسط واالستقالل السـيايس لشـعوبه التـي تطلـب 

  هذه املساعدات ضد العدوان 
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  .ي دولة تسيطر عليها الشيوعية العامليةاملسلح املكشوف املبارش أو غري املبارش من أ 

مليـون  200إعطاء الرئيس األمرييك حرية الترصف بـاألموال املرصـودة لألمـن املتبـادل ومقـداره  .2

  . مليون دوالر يطالب بها لتحقيق هذه الغاية 200دوالر باإلضافة إىل 

بعـد متتـع بنى الرئيس األمرييك مرشوعه عىل أساس أن الرشق األوسط ميـر مبرحلـة حرجـة 

دوله باالستقالل، وهي التي كان أمنها يعتمد عىل نفوذ بعض القـوى العامليـة مثـل بريطانيـا وفرنسـا، 

مام أدى إىل حدوث فراغ سـيايس فــي املنطقـة، باإلضـافة إىل العـداء بـني العـرب والكيـان الصـهيوين 

ت املتحدة عىل مسـاعدة ومحاولة النفوذ الشيوعي التسلل للمنطقة، وتضمن املرشوع استعداد الواليا

أية دولة من دول الرشق األوسط عىل مـا مـن شـأنه تنميـة اقتصـادياتها حتـى ال تقـع تحـت اإلغـراء 

  . الشيوعي

م عنـدما 1956ويعود سبب صدور هذا املرشوع إىل فرتة العدوان الثاليث عىل مرصـ يف عـام 

  . يان الصهيوين يف العدوانأعلنت مرص تأميم قناة السويس واشرتك كل من بريطانيا وفرنسا والك

وعىل أثر هذا العدوان احتفظت الواليات املتحـدة األمريكيـة مبوقـف املحايـد وخاصـة وأن 

وأن بريطانيا عىل أثر هذا العدوان كشـفت الغطـاء ) السابق(مرص يقف إىل جانبها االتحاد السوفيتي 

ة، وإن زعامتها إىل العـامل الغـريب قـد عىل أنها مل تعد الدولة العظمى التي تستطيع إمالء إرادتها بالقو 

قوضت بعد أن خرجت الواليات املتحدة من عزلتهـا واتبـاع سياسـة إيجابيـة اتجـاه العـامل يف أعقـاب 

  .الحرب العاملية الثانية
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فعىل الرغم من أن الواليات املتحدة كانت يف أغلب األحوال الرشـيك األصـغر إىل بريطانيـا، 

يجب أن تساعد بريطانيا يف هذه الظروف،إال أنها تراجعـت عـن سياسـتها  لذلك فإن الواليات املتحدة

وخروجهـا . عىل أثر انهيار النفوذ الربيطاين يف الرشق األوسـط وزيـادة التغلغـل السـوفيتي يف املنطقـة

  ). السابق(عنها يؤدي بطبيعة الحال إىل التنافس املبارش بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي 

التهديـد الـذي متثلـه مرصـ وزيـادة : ر ذلك واجهه الغرب خطـران مزدوجـان األولوعىل أث

والثـاين زيـادة النفـوذ السـوفيتي نتيجـة . مكانها يف العامل العريب والتي أوضـحت معاداتهـا إىل الغـرب

املوقف الذي اعتربه الغرب املسؤول عن فشل العدوان الثاليث عىل مرص، وهكذا اهتزت هيبة بريطانيا 

واالسـتيالء عـىل مـا ) النـارصي –السوفيتي (ت الواليـات املتحدة أن تتعرض املنطقة إىل الخطر وخشي

  . تبقى من القواعد الغربية واحتياطات النفط يف املنطقة

ومن ثم أصبح الهدف الرئيس للواليات املتحدة هو صد هذا الزحف والقضاء عليه، وكانـت 

ـاع 1958وأواسط عـام ) 1957(ة ما بني لهذه النتيجة أن تحول الرشق األوسط يف فرت  م إىل مجـال الرص

الدبلومايس الذي كاد أن يصـل إىل حافـة الحـرب بـني الواليـات املتحـدة وحلفائهـا مـن جهـة ومرصـ 

  . يساندها االتحاد السوفيتي من جهة أخرى

وأخذ االتحاد السوفيتي يف العمل من أجل تقليل آثار هذا املبدأ عن طريـق عـرض مرشـوع 

  صدير األسلحة إىل املنطقة العربية يف مقابلحظر ت
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ــاد   ــاورة إىل االتح ـق املج ــن دول الرشـ ــة ع ــا الدفاعي ــدة إلجراءاته ــات املتح ــاف الوالي إيق

  . السوفيتي

  مرشوع داوز

ــة يف خريــف  ــا 1923طلبــت الحكومــة األملاني ــا لدراســة إمكاناته ــة إىل أملاني م إرســال لجن

ي تدفعها أملانيـا يف ضـوئها ووصـلت اللجنـة يف حزيـران عـام االقتصادية وتحديد مبلغ التعويضات الت

وقـد أعـدت . وكانت تتألف من خرباء دوليني تحت رئاسة شارل داوز وهـو أمـرييك الجنسـية. م1924

اللجنة مرشوعا عرف مبرشوع داوز وكان ينص عىل أن تدفع أملانيا مبلـغ مليـار مـارك يف السـنة األوىل 

إىل مليارين ونصف مليار مارك يف السـنة الخامسـة، وأن متـنح أملانيـا  ومن ثم يرتفع هذا املبلغ ليصل

  . قروضا ضخمة لتمكينها من دفع التعويضات بضامنه السكك الحديدية وبعض الصناعات األملانية

  مرشوع مارشال 

وهو برنامج شجع الدول األوروبية عىل العمل معا لإلنعاش االقتصادي بعد الحرب العامليـة 

م وافقت الواليات املتحدة عىل مسـاعدة أوروبـا، إذا مـا 1947ففي حزيران ). م1945-م1939(الثانية 

برنـامج (وافقت هذه الدول عىل االجتامع لتقرر ما تحتاج إليه، وكـان االسـم الرسـمي للمرشـوع هـو 

وقد أطلق عليه اسم مرشوع مارشال ألن وزير الخارجيـة األمـرييك جـورج مارشـال ). اإلنعاش األورويب

  . ن أول من اقرتحهكا
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م عنـدما وافـق الكـونجرس األمـرييك عـىل إنشـاء إدارة 1948بدأ مرشوع مارشال يف نيسان 

ـة دولـة . التعاون االقتصـادي لترشـف عـىل املسـاعدة األجنبيـة منظمـة التعـاون (وأقامـت سـبع عرش

وقامـت . ائهاملساعدة إدارة التعـاون االقتصـادي ولتزيـد مـن التعـاون بـني أعضـ) االقتصادي األورويب

بليـون دوالر مـن األغذيـة واآلالت واملنتجـات األخـرى إىل 13الواليات املتحدة بإرسال ما قيمته حوايل 

م حلت منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة 1961م ويف عام 1952وانتهت املساعدة يف عام . أوروبا

يـات املتحـدة وكنـدا بتكـوين محل إدارة التعاون االقتصادي حيث قامت عشـرون دولة من بينها الوال 

  . منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لزيادة النمو االقتصادي لألعضاء وملساعدة الدول النامية

  النازية 

شكل من أشكال الحكومات التي يرأسـها دكتـاتور، وغالبـا مـا تـنم عـن سـيطرة تامـة عـىل 

التـي متلـك فيهـا  –خـالف الشـيوعية النشاطات السياسية واالقتصـادية والدينيـة واالجتامعيـة وأنهـا ب

تتيح النازية للصناعة أن تبقى ملكية خاصة، ولكن تحـت سـيطرة الحكومـة،  -الحكومة كل الصناعات

وتشمل املظاهر األخرى للنازية التطرف الـوطني والسياسـات النازعـة للعسـكرية والتوسـع والتمــرد 

  . واالضطهاد لألقليات

م وفقـدت 1918-1914ر انهزامها يف الحـرب العامليـة األوىل وظهرت النازية يف أملانيا عىل أث

الكثري من أراضـيها مبقتىضـ معاهـدات السـالم، وأجبــرت أملانيـا عـىل الـتخيل عـن تسـلحها، وتحمـل 

عقوبات باهظة الثمن مبثابة تعويضات عن خسائر الحرب، فآل اقتصادها إىل الخراب بسبب التضـخم 

  الحاد
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القرن العرشين امليالدي، والكساد العظيم الذي خيم عـىل العـامل أثناء فرتة العرشينات من  

  . أوائل الثالثينات من القرن العرشين امليالدي

الحزب (ويف أثناء فرتة األزمات يف أعقاب الحرب، صعد إىل الصدارة رسيعا حزب عرف باسم 

م أضـحى النـازيون 1933وبحلـول عـام ) الحزب النـازي(، الذي عرف اختصارا باسم )االشرتايك الوطني

أقوى حزب يف البالد، وتسلم قائدهم أدولف هتلر منصب رئيس الـوزراء تلـك السـنة، ومبجـرد توليـه 

السلطة عطل الدستور وأخذ يف تحويل أملانيا إىل دولة فاشية، وقضت رشطته الرسية عىل أية معارضة 

  . له

تفـوق وأن اليهـود بـأن األملـان شـعب م -الفوهـود–نادى هتلر الـذي كـان يلقـب بالقائـد 

واســتخدم اتباعـــه هــذه املعتقــدات لتربيــر . والســالفيني والغجــر وغــريهم مــن األقليــات أدىن درجــة

  . االضطهاد النازي الوحيش، وقتل النازيون أعدادا كبرية من األقليات العرقية

أقسم هتلر عىل توسيع الحـدود األملانيـة واالنتقـام لـإلذالل الـذي لحـق بأملانيـا يف الحـرب 

م انـدلعت الحـرب 1939ويف عـام . فأخذ يف تدعيم القوات املسلحة واالستعداد للحرب. العاملية األوىل

العاملية الثانية، عندما غـزت الجيـوش األملانيـة بولنـدا، واجتاحـت الجيـوش األملانيـة معظـم البلـدان 

، واليونان، وتقدم األملان األوروبية مثل فرنسا، وبلجيكا، والدمنارك، والرنويج، والنمسا، وتشيكوسلوفاكيا

غري أن مسار الحرب تبدل لصالح الحلفـاء عـىل دول املحـور بعـد دخـول . يف أعامق االتحاد السوفيتي

  . م فسقطت الحكومة النازية1945الواليات املتحدة األمريكية الحرب وبذلك هزم الحلفاء أملانيا عام 
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  انتداب 

ع شعب معني تحت وصـاية شـعب آخـر، شكل مبطن من أشكال االستعامر، ويقصد به وض

م الـذي قـرر تطبيقـه عـىل الشـعوب غـري 1919ويرجع أصل هذا النظام إىل مؤمتر الصـلح يف بـاريس 

األوروبية التي كانت خاضعة لإلمرباطوريتني العثامنية واألملانية، بحجة أن هذه الشعوب مل تبلـغ بعـد 

حاجـة إىل مسـاعدة ومشـورة الـدول الكـربى رشدها السـيايس ملامرسـة السـيادة واالسـتقالل، وإنهـا ب

من ميثاق عصبة األمـم عـىل رضورة وضـع  22املتقدمة للوصول إىل االستقالل التام، وقد نصت املادة 

هذه الشعوب تحت انتداب هذه املنظمة الدوليـة التي يكون لها حق تفويض هذه املهمة إىل إحدى 

  : إىل ثالث فئات هيهذه الشعوب  22وقد قسمت املادة . الدول األعضاء

. تشمل البالد التي بلغت درجة كافية من التقدم والرقي متكنها من إدارة نفسها بنفسها) أ(الفئة  .1

لسكان هذه البالد حق اختيار  22وأعطت املادة . وبالتايل من إعالن استقاللها ولكن بشكل مقيد

ستقالل التام، وكانت هذه الفئة الدولة التي ستقدم لها املشورة واملساعدة اإلدارية حتى بلوغ اال 

. تشمل البالد العربية التي كانت تابعة لإلمرباطورية العثامنية عند نشوب الحرب العامليـة األوىل

ومنـاطق انتـداب ) العـراق وفلسـطني ورشق األردن(وقـد قسـمت إىل منـاطق انتـداب بريطـاين 

  ).سوريا ولبنان(فرنيس 

عىل الدولة املنتدبة عليهـا أن تضـطلع بـاإلدارة املحليـة وتشمل البالد التي يستوجب ) ب(الفئة  .2

بنفسها مع احرتام الحريات الدينية واملدنية واالمتناع عن إقامـة قواعـد عسـكرية فيهـا وضـامن 

  فرص اقتصادية متساوية فيها للدول 
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وكانـت هـذه الفئـة تشـمل شـعوب املسـتعمرات األملانيـة يف أفريقيـا . األعضاء يف عصـبة األمـم

  . طىالوس

وهي البالد التي يكون للدولة املنتدبة عليها حق الترصف فيها كأنها قطعة من أرضـها )  ج(الفئة  .3

وتشـمل هـذه الفئـة املسـتعمرات األملانيـة البعيـدة عـن مراكـز . تطبق عليها قوانينهـا الخاصـة

  . الحضارة مثل جنوب غرب أفريقيا وجزر املحيط الهادي

اقـي لالنتـداب الربيطـاين وضـعت بريطانيـا رشوطـا وعندما اشـتدت مقاومـة الشـعب العر 

ـوط وعـدها معيـارا مقبـوال يف الحـاالت 1931أيلـول  4إلنهائه، وقبل مجلس العصـبة يف  م بهـذه الرش

وهذه الرشوط هي وجود حكومة ثابتة، وقدرة هـذه الحكومـة عـىل حفـظ األمـن الـداخيل . املامثلة

قضاء يكفالن توزيع العدل بني الجميع وأخريا قـدرة ووجود موارد مالية كافية للدولة ووجود ترشيع و 

م عد مجلس العصبة االنتـداب 1931أيلول  4الدولة عىل الدفاع عن كيانها واستقاللها بقوة كافية ويف 

  .الربيطاين عىل العراق منتهيا

م وجاء اتفـاق فرنيسـ بريطـاين 1941أما يف سوريا ولبنان فقد انتهى االنتداب نظريا يف عام 

م ومـن 1946نيسـان  15م وانسحبت فرنسا نهائيـا مـن سـوريا يف 1945كانون األول  13ذلك يف يؤيد 

م، كذلك أنهي االنتـداب عـىل رشق األردن مبعاهـدة وقعتهـا هـذه الدولـة مـع 1946آب  30لبنان يف 

 أما فلسطني فقد عاملها الربيطانيون بطريقة مختلفة إذ كـان علـيهم. م1946آذار  22بريطانيا بتاريخ 

أو أن مينحوهـا  77بعد والدة منظمة األمم املتحدة أن يضـعوها تحـت نظـام الوصـاية عمـال باملـادة 

غري أن بريطانيا بتواطؤ تاريخي مع الحركة الصهيونية وحلفائها . من امليثاق 78االستقالل عمال باملادة 

  أحالتا أمر مستقبل هذا
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لتي قررت خالفا لقواعد ميثـاق املنظمـة القطر العريب عىل الجمعية العامة لألمم املتحدة ا 

الدولية لجهة االختصـاص واحـرتام حـق شـعب الـبالد يف تقريـر املصـري، تقسـيم فلسـطني إىل دولتـني 

أيــار  14ويف ) 29/11/1947) 2( 181القــرار (إحـداهام عربيــة واألخــرى يهوديــة مــع تــدويل القــدس 

ا بعـدما مكنـت الحركـة الصـهيونية مـن م انسحبت بريطانيا من فلسطني منهيـة فعليـا انتـدابه1948

االستيالء عىل مقاليد األمور ليس فقـط يف األرايض املخصصـة للدولـة اليهوديـة بـل يف معظـم األرايض 

  .املخصصة أصال للدولة العربية

ومع قيام األمم املتحدة وضعت جميع األقاليم التي كانت خاضعة لنظـام االنتـداب ومل تصـبح 

تحت نظام الوصاية عدا إقليم واحد هو إقليم جنوب غريب أفريقيا الذي رفضـت  أعضاء يف األمم املتحدة

الدولة املنتدبة وضعه تحت هذا النظام بحجة أن االنتداب انتهى مع انتهاء العصـبة واسـتفتيت محكمـة 

لعدل يف شأن هذا اإلقليم فأفتت أن زوال العصبة ال يستتبع زوال نظام االنتداب وأنـه الدولية مرتني  ا

اتلزم جنوب أفريقيا بوضع إقليم جنوب غريب  حني ال يف قي تحت الوصاية إال أنهـا تبقـى ملزمـة  أفري

الجمعية العامة لألمم املتحدة، غري أن حكومـة جنـوب  أماممبامرسة مهامها كسلطة منتدبة مسؤولة 

فــي عـام أفريقيا العنرصية أصـرت عىل موقفها وظل األمر بني أخذ ورد حتى قررت الجمعية العامـة 

  للتوصــــية  لجنــــةم إنهــــاء االنتــــداب عــــىل إقلــــيم جنــــويب غــــريب أفريقيــــا وألفــــت 1966

بالوسائل العلمية إلدارة جنوب غريب أفريقيا حتى يتمكن الشعب من مامرسة حقـه يف تقريـر املصـري 

  . ونيل االستقالل

مجلـس  م أعادت الجمعية العامة تسمية اإلقليم ليصبح ناميبية يـديره1968وبدءا من عام 

  متوز 29ويف . خاص يعاونه مفوض تابع لألمم املتحدة
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م طلب مجلس األمـن إىل جميـع الـدول األعضـاء االمتنـاع يف عالقـاتهم مـع جنـوب 1970 

ـفات . أفريقيا عن كل ما ميكن عده اعرتافا بسلطانها عىل ناميبيـة وحـني أثـري جـدل قـانوين حـول ترص

سئلت محكمة العدل الدوليـة رأيهـا فأفتـت يف حزيـران  الجمعية العامة ومجلس األمن يف هذا الشأن

  . م بأن ما حصل صحيح وأن ال سلطان لجنوب أفريقيا عىل اإلقليم الذي كان خاضعا النتدابها1971

أما واقعيا فقد ظل اإلقليم مستعمرا ومارست عليه حكومة جنوب أفريقيا سيادتها الكاملـة 

فضـل دعـم الـدول الغربيـة الكـربى الفعـيل لهـا وعـدم وسياستها املعروفة بالفصل العنرصي وذلـك ب

تطبيقها قرارات مجلس أمن األمـم املتحـدة وجمعيتهـا العامـة مبعاقبتهـا سياسـيا واقتصـاديا إىل عـام 

وهكـذا . م حيث حصل اإلقليم عىل استقالله وانضمت ناميبيا إىل األمم املتحدة يف العـام نفسـه1990

من عهد العصبة وحل محله نظـام الوصـاية الـذي جـاء ) 22(ادة انتهى نظام االنتداب كام عرف يف امل

  . به ميثاق األمم املتحدة يف الفصلني الثاين عرش والثالث عرش منه

  انتشار

هو توزيع القوى والوسائط عـىل مرسـح العمليـات وفـق مخطـط يحقـق أفضـل الرشـوط 

ذ الواجـب باتخـاذ التشـكيالت للمحافظة عىل كفاءة القوات حتى دخولها املعركة ثم االسـتمرار بتنفيـ

  .التي تتالءم واملوقف الراهن

وتعود فكرة االنتشار فوق أرض املعركة إىل عهد بعيد، فقد كانـت املعـارك تخـوض بقـوات 

مرتاصة دون ترك ثغرة وكانت قوة الصدمة هي العامـل األسايس يف تحقيق النرصـ، ثـم دخـل تعـديل 

  عىل هذا النظام القتايل
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غري املتساوي بـالقوى بيـد أن هـذا التعـديل مل يبـدل كثـريا مـن طريقـة زج متثل بالتوزيع  

القوات يف املعركة وأسلوب مامرستها األعامل القتالية، ويعني األمر كذلك حتى دخل البارود يف تسليح 

الجيوش، وأخـذت األسـلحة الناريـة واملدفعيـة منهـا بصـورة خاصـة يف إنـزال خسـائر كـربى بـالقوات 

دفع إىل إدخـال تعـديل جـوهري يف تنظـيم املعركـة وإدارتهـا وأخـذ النظـام املـرتاص يف  مام. املرتاصة

  . االختفاء ليحل مكانه النظام املفتوح أو التشكيلة املفتوحة

وقد لوحظ تناقص الخسائر بدرجة كبرية مام حمل قيادات الجيوش عىل اعتامد التنظـيامت 

سـتحدثة واسـتمر هـذا التطـور حتـى أخـذ املـدفع الجديدة وتطويرها مبـا يتوافـق مـع املتطلبـات امل

فأخذت القوات يف االنتشار فوق أرض املعركـة . والطائرة يف مامرسة دور كبري لتحويل املواقف القتالية

أو قبل ذلك خالل مرحلة التقدم بهدف اإلنقاص من الخسائر حتى حدودها الدنيا، وبشـكل ال يعيـق 

ك صعوبات جديدة تتمثل يف تعقيد قيادة القوات واملحافظـة ونشأ عن ذل. القوات عن تنفيذ واجباتها

عىل السيطرة باإلضافة إىل احتامل تداخل الوحدات والقوات املشتبكة بعضها مع بعـض، وجـاء الحـل 

لهذه الصعوبات عن طريق وضع حدود للفصل بني القوات كـام جـاء التطـور يف األجهـزة اإللكرتونيـة 

لثغرة وتوفري القدرة عىل قيادة القوات وتنسيق التعاون فيام بينهـا، وأجهزة االتصال ليساعد عىل سد ا

واملحافظة عىل السيطرة عليها، ولكن هذه الحلول أظهرت عقبة جديدة هي وجود نقاط ضعف عنـد 

دبابـات ومشـاة (حدود الفصـل األمـر الـذي تطلـب تغطيتهـا بـالحواجز والنـريان والقـوات املتحركـة 

  ، وبذلك أصبح مبدأ االنتشار يف القوى والوسائط )فارز سدود متحركةميكانيكية وقوات احتياط وم
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فوق ميدان املعركة مبدأ ثابتـا ومتكـامال تتـوفر فيـه الرشـوط الرضـورية لتلبيـة متطلبـات 

  . املعركة الحديثة لألسلحة املشرتكة

 ثم أدى ظهور السالح الذري وعمل القوات تحت التهديد باستخدام أسلحة التدمري الشامل

إىل إرغام القوات عىل التوسع يف مبدأ االنتشار وتطويره يف حدود الوقاية ضد الرضبات الذرية، بحيث 

ال تستطيع هذه الرضبات تدمري أكرث مـن وحـدة أو قسـم مـن التشـكيل القتـايل، وبحيـث ميكـن زج 

  . لسد الثغرات، ومتابعة تنفيذ الواجب) رسيعة الحركة(االنساق الثانية 

لة انتشار القوات أنه يضعف قوة النار وقوة الصدمة اللتني متـتلكهام، ولكنـه واملهم يف مسأ 

يؤمن يف الوقت نفسه زيادة يف الحامية وال يكون االنتشار سليام ومتالمئا مـع رضورات الحـرب إال إذا 

ـة قـادرة  أمن االنتشار حال وسطا يضمن األمن وقوة النار والصدقة بآن واحـد، وكانـت القـوات املنترش

  .  التجمع والتبعرث برسعة، وكانت قيادتها متلك وسائط السيطرة الالزمة للقيادةعىل

  انسحاب

عمل تقوم به قطعة مشتبكة مع العدو، لقطع التامس معـه، والعـودة إىل الخلـف بانتظـام 

أو بغية التمركز عىل موقع محدد مسبقا من قبل ) يف حالة حرب العصابات( بغية االختفاء عنه مؤقتا 

وال يتم االنسحاب إال بأوامر خطية، ويفضل أن يتم ). يف حالة الحرب التقليدية(د ومتابعة القتال القائ

ليال أو وسط الضباب أو يف ظروف جوية سـيئة، ويف حالـة االضـطرار النسـحاب االنسـاق األوىل نهـارا، 

سـحاب دوره وتحت أنظار العدو تتم تغطية املنسحبني بالدخان وبنـريان أسـلحة الـدعم، ويـؤدي االن

  بشكل جيد إذا كان املوقع الخلفي مستطلعا ومعدا



  

  154                   

 املوسوعة السياسية والعسكرية

بشكل مسبق، وهو يحقق أفضل النتائج إذا كان هذا املوقع الخلفـي محـتال جزئيـا بـبعض  

  . القوات الصديقة

يتم االنسحاب عادة وفق مسلك محدد، ويستخدم القامئون به كل أسـاليب الخـداع لعـدم 

وهو يشكل مرحلـة مـن مراحـل الكمـني واإلغـارة، وجـزءا مـن . ةلفت أنظار العدو والتعرض للمطارد

املناورة الرتاجعية وأسلوبا من أساليب القتال التأخريي، ويبدأ االنسـحاب عنـدما يختـل ميـزان القـوى 

بشكل ملحوظ، ومن الطبيعي أن يستمر حتى اللحظة التي يرى القائد فيها أن االنسـحاب قـد حقـق 

م هـذا التـوازن نتيجـة لـدعم قـوى جديـدة، أو حاميـة أرض شـديدة توازن القوى من جديد، سواء ت

وتـؤثر كميـة الخسـائر املاديـة . الوعورة، أو تبعرث قـوات املهـاجم وإصـابتها باإلجهـاد خـالل املطـاردة

واملعنوية التي تصيب املنسحبني وطبيعة الخصم عىل الزمن الـالزم لتحقيـق التـوازن، وهنـاك حـاالت 

عد أن أعاد املنسحبون تشكيل قـواتهم دون تـدخل عامـل خـارجي، ويرجـع حصل فيها هذا التوازن ب

  . السبب يف مثل هذه الحاالت إىل ضعف القوة املعنوية للخصم أو عدم تفوقه بشكل حاسم

يعترب االنسحاب من أصعب األعـامل القتاليـة وأكرثهـا تعقيـدا ويتطلـب القيـام بـه قيـادة 

اط حديدي ومعنويات عالية وثقة مطلقة بالنرص، وتـزداد حازمة وتخطيطا دقيقا، وقوات تتمتع بانضب

صعوبات االنسحاب إذا تم بعد هزمية ساحقة تعـرض فيهـا املنسـحبون لخسـائر كبـرية، وتصـل هـذه 

الصعوبات إىل ذروتها إذا كانت أرض االنسحاب مكشوفة، وكان الطريان املعـادي مسـيطرا عـىل سـامء 

  .  مرسح العمليات
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  انشلوس 

األملانيـة، فقـد فضـل غالبيـة سـكان النمسـا  –تعبري عـىل الوحـدة النمسـاوية يطلق هذا ال

. م1918الناطقني باللغة األملانية االرتباط بأملانيا وذلك يف أعقاب حل االتحاد بني النمسا وهنغاريا عام 

والقى هذا املوقف معارضة شديدة مـن حلفـاء معاهـديت فرسـاي وسـانت جرمـان واسـتمرت اإلثـارة 

وخاصة يف مدينتي تريول وسالزبرغ، . ام األنشلوس طوال فرتة العرشينات من القرن العرشينلصالح قي

م تم التخيل عن مرشوع قيام وحدة بني أملانيا والنمسا نتيجة لشكاوي فرنسا وما سـمي 1931ويف عام 

  . من أن مثل هذه الوحدة ميكن أن تعد خطوة أوىل نحو تحقيق االنشلوس) بالتحالف الصغري(

م، وفشـلت 1933صاعدت املطالبة بالوحدة بعد أن احتل هتلر منصب رئيس الوزراء عام وت

م، عىل الرغم من نجـاح عمليـة 1934محاولة نازية لقلب نظام الحكم يف فينا وذلك يف شهر متوز عام 

 وأدت النزاعات الداخلية يف فرنسا إضافة إىل التصالح بني دولتـي. اغتيال رئيس وزراء النمسا دولفوس

م إىل إبعاد الحكومة النمسـاوية وعزلهـا يف مواجهـة مطالـب 1936إيطاليا الفاشية وأملانيا النازية عام 

  . هتلر

م طلــب هتلــر مــن رئــيس وزراء النمســا شوشــنيغ مالقاتــه يف 1938ويف شــهر شــباط عــام 

ب بريشتيســغاون حيــث طالبــه مبــنح االمتيــازات إىل النــازيني النمســاويني مبــا يف ذلــك مــنحهم مناصــ

وذلك بإجراء اسـتفتاء السـتطالع الـرأي العـام . حكومية، ولدى محاولة شوشنيغ إحباط محاوالت هتلر

. م1938آذار  11حول مسألة استقالل النمسا، وجهت أملانيا له إنذار مطالبة إياه بتقديم اسـتقالته يف 

  -وأجرب شوشنيغ عىل تقديم استقالته لصالح النمساوي النازي سيس
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آذار وأعلن قيام الوحدة مـع أملانيـا  12دعا الجيش األملاين الحتالل النمسا يف  انكوارت الذي

من األصـوات % 99.75نيسان سجل االستفتاء العام الذي أجراه النازيون بنسبة  10يف اليوم التايل، ويف 

  . لصالح قيام االنشلوس

  انقالب

عـىل نحـو خـارج عـىل االنقالب عمل من أعامل العنف، خطط له رسا، ونفذ بتنظيم دقيق 

القانون السائد، مناهض للنظام القائم، دبـره عـىل األغلـب نفـر قليـل مـن القـوات املسـلحة، أو مـن 

املدنيني املشـتغلني بالسياسـة مبـؤازرة عنـارص مـن الجـيش النظـامي، أو قـوات األمـن أو التنظـيامت 

أو زحزحة القامئني عىل الحكـم بهدف تغري شكل الحكم القائم جزئيا أو كليا، . املسلحة أو منها جميعا

جزءا منهم أو جميعهم واستبدال آخرين بهم، أفراد كانوا أو منتسبني إىل منظامت سياسية، نظامية أو 

وباالعتامد عىل عنرصي التخطيط الدقيق املسبق، واملفاجأة التي تأخذ أجهزة الدولة عـىل غـره . رسية

هذا املصطلح لغويا حتى شمل عىل سبيل الرمز  وتعطل إمكان تدخلها الناجح الرسيع وقد توسع أفق

  .وصف كل تغري عميق مفاجئ يف أوضاع الدولة أو املجتمع يتجاوز الطرق النظامية املألوفة

ال يكفي القول أن السبب الكامن وراء االنقـالب هـو الطمـع باسـتالم السـلطة فمـن املهـم 

برسعة التحرك لالستيالء عىل السـلطة فهـل  معرفة العوامل التي أدت إىل إغراء مدبر االنقالب واتباعه

وراء ذلك عزم عىل إنشاء نظام جديد ال ميكن التوصل إليه بـالطرق الدسـتورية، أم أن الحكـم القـائم 

بلغ من فقدان التأييد الشعبي ما جعل االنقالبيني يرجحون أن يكون رد الفعل عىل االنقـالب فـاترا أو 

  ب أن يتم عىل يد عصبة من القواتوإذا كان لالنقال . أنه سيلقى ترحيبا
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املسلحة فغالبا ما يكون السبب الحقيقي أو السبب املعلـن عـىل األقـل، إنقـاذ الـبالد مـن  

بيـد أن قيـام قـوات مسـلحة بـاالنقالب قـد يكـون . الفسـاد واالنحدار ومباذل السياسة وجور الحكام

م مل 1947س الوطني يف نيكـاراغوه عـام الدافع إليه مصلحة فردية خاصة، فاالنقالب الذي قام به الحر 

يكن سببه سوى عدم رىض الرئيس املتنفذ السابق الجرنال اناستازيوساموزا عن تويل الـرئيس ليونـاردو 

  .ارونلو منصب الرئاسة

وقد تتكون تلك املصلحة الخاصة مصلحة مجمل املؤسسة العسكرية كأن تقتطع الحكومـة 

ة لتدارك عجزا أو تحويل األموال ألغراض التنميـة أو اسـتخدامها القامئة قسام من ميزانية تلك املؤسس

يف الدعاية السياسية فتشعر القطعات املسلحة عن صدق أو عن تـوهم بـأن يف ذلـك زعزعـة للقـدرة 

الدفاعية للبالد أو انتقاصا من الرشف الوطني، فتقوم نواة منظمة من هذه القـوات بـانقالب إلصـالح 

لية من الجيش النظامي، وقد ال يلقى االنقالب معارضة ولو اسـمية مبجـرد الوضع ال تلقى معارضة فع

الكالم من أوساط التجارة واألعامل، فباسم القضاء عىل الفساد والرشوة وفقدان االنضـباط املسـليك يف 

مجلـس (م بإنشـاء 1983صفوف البريوقراطية قام جـرنال مـن جـيش نيجرييـا يف آخـر ليلـة مـن عـام 

حكم البالد عوضا عن وزارة الرئيس املنتخب فأفلحت األسباب التـي ذكرها زعيم  كلفه) عسكري أعىل

االنقالب بإسكات أي مقاومة مدنية لالنقالب، إذ كان لها مصداقية يف واقع الحال السائدة إبان الحكم 

  . املدين

وليس من السهل قلب الحكومة القامئة إن كانت متتلك أجهـزة دفاعيـة مدربـة مـن قـوات 

ورشطة وإدارات أمن قادرة رمبا كانـت تعضـدها قـوى سياسـية ويف املجتمعـات املتقدمـة يف  مسلحة

  بيئتها الدميقراطية يقوم نوع من التوازن
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بني أحزاب سياسية ثنائية أو متعددة ومصـالح اقتصـادية فئويـة ونزعـات محليـة وعرقيــة 

قـالب صـعبا وعقبـاه إن حـدث فتمثل الحكومة عىل األغلب هذا التنوع والتـوازن ويصـبح تصـور االن

مشكوكا يف نجاحها أو دوامها، أما يف املجتمعات التـي مل تتنـوع مؤسسـاتها الدميقراطيـة فالحكومـات 

وبـذلك . غالبا ما متثل الفريق األقوى نسبيا وقد تساندها جامعات يهمها الحفاظ عىل الوضـع الـراهن

ـي، الـذي هـو خمـرية التحضـري إلحاطـة الوضـع  تضطر األقلية الراغبة يف التغري إىل ولـوج العمـل الرس

  . الراهن

ـي هـو التسـلل إىل صـفوف القـوات املسـلحة لتعـرف مـواطن  وأبرز ما يكون العمـل الرس

الضعف فيها واالتصال بالعنارص الناقمة التـي لـديها اسـتعداد للخـروج عـىل النظـام السـائد، وتهيئـة 

قوى العسكرية والتجمعات املدنية عىل انقالب وتحييد ردود فعل ال. االنقضاض عليه يف الوقت املالئم

محتمل، وبهذا تكون اسرتاتيجية االنقالب مختلفة عن اسرتاتيجية الثورة مـن حيـث أن الثـورة تبتغـي 

القضاء عىل قوى سياسية سائدة، ولو أدى ذلك إىل مجابهة دموية طويلة األمد، واستبدال أيديولوجيـة 

ام آخر، فام يبتغي االنقالب االستيالء الرسيع عىل مراكز القوى ما بأيديولوجية أخرى ونظام جديد بنظ

الحساسة داخل النظام نفسه وبأقل مجابهة ممكنة، يشمل مقدما أي مقاومة ممكنـة، فيختـار بدقـة 

الساعة املالمئة للرضبة الرسيعة يف املكان املناسب الذي يفرتض أن تصدر عنه أوامر املواجهة، فيعطـل 

د لالنقالب، كاالستيالء الخاطف املحكم عىل رئاسـة األركـان ورئاسـة الحكومـة ودور آلية الهجوم املضا

ــة  ــوى الجوي ــة ومفاصــل الق ــرئيس وإدارة الســكك الحديدي ــاين الســلطة ال ــون ومب اإلذاعــة والتلفزي

  واملواصالت الربية، مع تحديد مهمة كل وحدة من وحدات االنقالب بالتفصيل وإسناد املهامت بأقىص 
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والدقة إىل القادرين عىل تنفيذها وتزويدهم بالخرباء والفنيني الذين يؤلفون الـذكاء العناية 

املحرك وتجهيز كل وحدة بالعتاد الذي تقتضيه مهمتها، والتأكد مـن أن جميـع الوحـدات تـتم عملهـا 

بالتزامن ال بالتتايل مع معرفة تامة ببنيـة الهـدف ومداخلـه ومخارجـه بعـرثة لجهـود القـوى املضـادة 

فاملفاجأة والرسعة وشـل أي رد فعـل نـاجح ومهـارة القيـادة . إرباكها يف صفوفها والتضاد يف أوامرهاو 

  . هي من أوائل عنارص اسرتاتيجية االنقالب

وال ميكن الحكم عىل انقالب ما بأنه انقالب مالئم للصالح العام أو مناف لـه إال حـني تتبـني 

قتصاديا أم تعديال دستوريا أهو رد فعل ظل مكبوتـا إىل أهدافه ومن بعد عواقبه، أهو يبتغي إصالحا ا

أن انفجر احتجاجا عىل امتهان حقوق اإلنسان أم هو اسـتعادة بعـض الطبقـات أو الفئـات امتيازاتهـا 

التي افتقدتها أو إبـراز ملصالح كان الحكم السابق بتجاهلها؟ ذلك أنه فيام تقف بعض االنقالبات عند 

، فقد تؤدي انقالبات أخرى إذا كتب لها النجاح إىل تغريات جذرية يف السياسة تغري رموز النظام القائم

  . واالقتصاد واملجتمع

  الهاغاناة

م بناء عىل اقرتاح اليـاهو غولومـب 1921منظمة عسكرية صهيونية استيطانية، أسست عام 

م 1931 عـام ويف.أي العنف والغـزو" فرقة الدفاع والعمل"القايض بإنشاء منظمة عسكرية رسية باسم 

مـا لبـث أن عـاد إىل املنظمـة األم يف خمـس سـنوات، إال أن " الهاغاناة"انشق عنها جناح متطرف هو 

بعض عنارص االنشقاق رفضت العودة وكونت مع بيتار تنظيم األرغون اإلرهايب الشهري، وقد ثبت فيها 

نـاة القيـام بـأعامل مسـلحة برسية عالية رغم كل مظاهر التناقض بينهام، فكان العمـل الرئيس للهاغا

  الرسايا"ضد العرب خاصة 
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ونيفت، وتلميذه مويش دايان، ملحاربة الثوار العـرب "التي قادها الضابط الربيطاين " الليلية 

) 1939-1936(وحامية املقرات واملصـالح الربيطانيـة بأسـلوب هجـومي أثنـاء ثـورة فلسـطني الكـربى 

قوامهـا " النـوطريم"طات الربيطانية قوة رشطة يهودية باسم كذلك شكلت الهاغاناة بالتعاون مع السل

ألف يهودي مسلح، وأثناء الحرب العاملية الثانية ساعدت القـوات الربيطانيـة الهاغانـاة يف تكـوين  22

م كام علقـت الهاغانـاة عـىل 1948 حربقواتها الضاربة املعروفة بالباملاخ، والتي لعبت دورا بارزا يف 

الرشعية وإنشاء املستوطنات الزراعية ذات الهدف واملوقع االسرتاتيجي من كيبوكرت تنظيم الهجرة غري 

التي كانت تنشأ يف يـوم واحـد ألنهـا كانـت " السور والربج"وموشان ومستوطنات هومايو مجاوال أي 

  . مكونة من قطع جاهزة

ألـف  60وعندما أعلنت الدولة الصهيونية كانت الهاغاناة قد تكاملت وبلـغ عـدد أفرادهـا 

  ". جيش الدفاع اإلرسائييل"ضابط فتحولت إىل  700عنرص و 

  الهند الصينية

هو تعبري سيايس أطلقه الفرنسيون عىل مجموعة املستعمرات الفرنسـية يف منطقـة جنـوب 

رشق آسيا، وعرفت باإلمرباطورية الفرنسية يف الرشق األقىص، وبدأ تـدخل فرنسـا االسـتعامري يف هـذا 

م مستخدمة الغزو املسـلح 1954م حتى منتصف القرن العرشين 1887ن الثامن عرش اإلقليم منذ القر 

وعقد االتفاقيات غري املتكافئ والضم وفرض الحامية وكانت الهند الصينية الفرنسية حتى قيام الحرب 

  : العاملية الثانية تتألف من األقاليم اآلتية

  . م1862مستعمرة كوشني شني عام  .1
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  . م1863محمية كمبوديا عام  .2

  . م1884عام ) فيتنام الشاملية حاليا(محمية توتكني  .3

  . م1884محمية مملكة أنام عام  .4

م، وقرص املندوب السـامي الفرنيسـ لهـذه اإلمرباطوريـة مدينـة هـانوي 1893محمية الدس عام  .5

  . وكان لكل والية رئيس فرنيس أعىل أو حاكم عام

ر حركـات االسـتقالل التـي أدت إىل تطور الوضـع السـيايس يف الهنـد الصـينية نتيجـة لظهـو 

سلسلة من الثورات يف الثالثينات من القرن العرشين، كام أدى االحتالل الياباين لهذه املنطقـة مـا بـني 

م إىل إضعاف السلطة الفرنسية فيها مـن خـالل تشـجيع اليابـانيني للحركـات الوطنيـة يف 1941-1945

ام الجمهورية الفيتنامية برئاسة هـويش ومنـه يف أيلـول اإلقليم ضد االستعامر الفرنيس، مام أدى إىل قي

الصـينية يف محاولـة إلعـادة فـرض -وحاولت حينذاك القوات الفرنسية إقامة اتحاد الهنـد. م1945عام 

السيطرة االستعامرية يف املنطقة، واندلعت الحرب بني الجيش الفرنيس وقوات هويش منه العسـكرية، 

م وانتهـى دور فرنسـا يف الهنـد الصـينية 1954م لغايـة عـام 1946ل واستمرت املعارك من كـانون األو 

  . م1954متوز  20رسميا مبوجب اتفاقية جنيف يف 

  هيئة رؤساء األركان املشرتكة

ألفت هيئة رؤساء األركان املشرتكة من رؤساء القوات املسلحة نظريا للجنـة رؤسـاء األركـان 

ت املتحـدة يف الحـرب العامليـة الثانيـة مثلـت هيئـة الواليـات الربيطانية يف األيام األوىل الشرتاك الواليا

  املتحدة يف لجنة رؤساء األركان
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م إال أن املكتب افتقـر إىل 1903املشرتكة، كان أصل الهيئة املكتب املشرتك الذي أسس عام  

شـرتكة أصـبحت هيئـة رؤسـاء األركـان امل. السلطة إذ أنه مل يجتمع إال مرتني يف الحرب العامليـة األوىل

هيئة ذات نفوذ واسع مستقل يف الحـرب العاملية الثانية، وكان أعضاؤها رئيس أركان الجـيش ورئـيس 

منح قانون األمـن . أركان القوة الجوية ورئيس العمليات البحرية وقائد فيلق القوات البحرية األمريكية

وتقـرر مبوجـب . ا أقـوىم هيئة رؤسـاء األركـان املشـرتكة وضـعا قانونيـ1947القومي الذي صدر عام 

م تأسيس منصب رئيس هيئة رؤساء األركان املشرتكة وهو املنصب الـذي كـان 1949تعديل صدر عام 

  . عىل أساس غري ثابت

  الهيمنة

هذا املصطلح موغل يف القدم، إذ يعني عند اإلغريق سـيادة مدنيـة مــا أو شـعب مـا عـىل 

اع الذي دخلت فيه كل من أثنيا وإسـبارطة مدن وشعوب أخرى، وميكن فهم هذا األمر من خالل الرص 

اليونانيتني ليك تؤكد كل منهام هيمنتها وسيادتها عىل األخرى، وتعترب الهيمنة مرادفة ملفهـوم التسـلط 

إذ كانت الهيمنة مرادفة للتسلط العسكري، يف أغلب األحيان فمـن املمكـن أن تكـون أيضـا . والتفوق

  .صادية وثقافيةذات طبيعة سياسية وأيديولوجية، واقت

الهيمنة " العامل الحر"ويف العرص الحديث متارس الواليات املتحدة األمريكية بوصفها زعيمـة 

مبعناها الواسع وتطرح نفسها كقوة عظمى ال تستطيع أن تنافسها أو تقف يف وجهها أيـة قـوة أخـرى 

  . يف العامل
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  وزارة

لعبايس األول، وكـان الخلفـاء قبـل استحدث منصب الوزراء عند العرب ألول مرة يف العرص ا

ذلك يرأسون الجهاز اإلداري ويسريونه بأنفسهم، مسرتشدين بـآراء البـارزين مـن أصـحابهم، ووصـلت 

الوزارة حدا بعيدا من القوة واالستقرار يف عرص هارون الرشيد الذي اسـتوزر يحـي بـن خالـد الـربميك 

 عرص املأمون الذي أطلق يد وزيره الفضـل بـن وفوضه تفويضا مطلقا يف السلطة، ومنا نظام الوزارة يف

. سهل يف اإلدارة مبرسوم خطي خاص، وملا كان الفضل فارسيا فقد اقتبس التقاليـد الفارسـية يف أعاملـه

ويف نهاية القرن التاسع ضعف مركز الـوزراء لتسـلط الـرتك وانتقـال السـلطة إىل قبضـة جنـودهم ثـم 

فاء بعد ذلك، وكـادت تصـبح الـوزارة وراثيـة يف بعـض األرس، انتعش نظام الوزارة بانتعاش سلطة الخل

  . كآل الجراح، وآل وهب، وآل الفرات

  : قسم كتاب العرب الوزارة إىل نوعني من حيث السلطة

  . وزارة التفويض .1

  . وزارة التنفيذ .2

والوزارة اليوم إحدى الوحدات الكربى التي تتكون منها الهيئة التنفيذية يف الدولة الحديثـة، 

تختص بجانب من اختصاصات السلطة التنفيذية كالصـحة والتعلـيم والـدفاع واملواصـالت، ويرأسـها و 

وتطلـق كـذلك يف النظـام الربملـاين عـىل مجمـوع تلـك " سـكرتري"وزير ويطلق عليه يف النظام الرئايس 

الوحدات، حيث يجتمع الوزراء يف صورة مجلس يتوىل رسـم السياسـة العامـة للدولـة، ويطلـق عليـه 

بدأ ظهور هذه الهيئة يف النظام اإلنكليزي كهيئة متجانسـة متضـامنة يف املسـؤولية يف . مجلس الوزراء

عهد شارل الثاين، ويف الواليات املتحدة األمريكية أنشـأت وزارة الخارجيـة لتحـل محـل وزارة الشـؤون 

  الخارجية، وهي أقدم 
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ية األمريكية وتنفيذها بتوجيه وزارات االتحاد، وكانت مسؤولة عن تخطيط السياسة الخارج

  . من الرئيس

  وزارة ائتالفية

هي كل حكومة تضم يف عداد أعضـائها مـن الـوزراء ممثلـني عـن شـتى الفئـات واألحـزاب 

السياسية، وغالبا ما يكون سبب تشكيلها أن أي واحد من األحـزاب السياسـية ال ميلـك مبفـرده أكرثيـة 

ئيس املكلـف بتشـكيل الحكومـة عـىل متثيـل الكتـل األخـرى رصيحة يف املجلس النيايب، مام يحمل الر 

وتأليف  وزارة تتمثل فيها عدة اتجاهات بحيث تستطيع نيل الثقة الربملانيـة، والحصـول عـىل التأييـد 

الكايف ملامرسة املسؤولية وإدارة شؤون الحكم، كذلك يلجأ كثري من الدول يف أوقات الحروب واألزمات 

ري يف حياة البلد إىل تشكيل وزارة ائتالفية حتى تشرتك كل األحزاب السياسية السياسية ذات األثر الخط

يف رسم سياسة البلد يف هذه األوقات ويف تحمـل مسـؤوليات هـذه السياسـة، ومثـال ذلـك الحكومـة 

االئتالفية بني املحافظني والعامل برئاسة ترششل أثناء الحرب العاملية الثانية يف إنكلرتا والتي مبجـرد أن 

انتهت هذه الحرب انتهت الحكومة االئتالفية وحاز حزب العامل عىل األغلبية يف الربملان فتوىل الحكم 

  . وحده لعدة سنوات

  وزير دولة 

هو الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء أو رئيس الدولة عضوا يف الـوزارة دون أن تسـند إليـه 

رك يف جلسات املجلس الوزاري، وقد يعمد رئيس حقيبة وزارية معينة، أي أنه وزير بال وزارة لكنه يشا

  الدولة إىل تحديد حقل اختصاص لوزير الدولة أو يطلب إليه االهتامم بقضية معينة وإعداد دراسة 
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عنها، فاملنصب ميكن اعتباره وسيلة لالستعانة بالكفاءات ذات صفة استشـارية، لكنـه ينشـأ 

 عـدد ممكـن مـن األحـزاب والكتـل النيابيـة يف الحكـم، يف الوزارات االئتالفية التي تحاول متثيـل أكـرب

  . واللجوء إليه يتم يف األزمات السياسية، أو كمحاولة لتوسيع التمثيل واسرتضاء كافة املستوزرين

  وزير مفوض

ممثل دبلومايس لبالده ييل السفري مرتبة ويرأس بعثة دبلوماسية، كام ميلـك الصـالحيات أو 

عـامل يف البعثـة أو املفوضـية، ولـه اختصاصـات السـفري، فـيام عـدا حـق السلطات الكاملة لتسيري األ 

الصدارة وشؤون املراسم، فهو مبعوث من رئيس الدولة ويحق له إجراء اتصاالت مبارشة مـع مسـؤويل 

  . الدولة التي يكون معتمدا لديها

  وصاية

ر يالطـا، فجـاء نظام اعتمدته هيئة األمم املتحدة بناء عىل توصية اتخذها الحلفـاء يف مـؤمت

عىل إنشاء هذا النظـام تحـت إرشاف )يف نظام الوصاية الدويل(امليثاق لينص يف الفصل الثاين عرش منه 

األقاليم التي قد تخضـع لهـذا النظـام مبقتىضـ اتفاقـات فرديـة الحقـة "األمم املتحدة ومن أجل إدارة 

لنظـام " تطـوير"والوصـاية ".بالوصايةولإلرشاف عليها ويطلق عىل هذه األقاليم اسم األقاليم املشمولة 

توطيد السلم واألمـن الدوليني، والعمـل : االنتدابات الذي أقرته عصبة األمم وجعلت أهدافه األساسية

يك يالئم الظروف الخاصـة لكـل إقلـيم "عىل إعداد األقاليم وشعوبها لبلوغ الحكم الذايت أو االستقالل، 

   …ي تعرب عنها مبسك حريتهاوشعوبه ويتفق مع رغبات هذه الشعوب الت
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كام يعترب مجلس الوصاية إحدى الهيئات الرئيسة الست لألمم املتحـدة، ويسـاعد الجمعيـة 

  ". العامة يف اإلرشاف عىل األقاليم املشمولة بالوصاية

  وصاية عىل العرش

السلطات العامة التي ميارسها ويص أو هيئة من األوصياء يف حال قصور الجالس عىل العرش 

و صغر سنة أو تغيبه عن البالد أو إصابته بالعجـز الجسـدي أو العقـيل، والوصـاية مـن هـذا الطـراز أ 

وصاية عبد اإلله عـىل امللـك فيصـل الثـاين قبـل توليـه عـرش : تعرفها الدول ذات النظام املليك، مثالها

  العراق بصورة فعلية ومجلس الوصاية عىل امللك فؤاد الثاين ابن امللك فاروق، 

  ضع الراهن أو األمر الواقعالو 

الوضـع "أو " الحالـة الراهنــة"اصطالح التيني معناه الوضع القـائم يسـتخدم للداللـة عـىل 

وإبقاء الوضع عىل حاله دون أي تغري، فهو الوضع القائم قبل حدوث التغـري يف حالـة سـابقة " الراهن

  . الوضع الراهنللحدوث وتسعى الثورات واالنقالبات والتحركات الحاسمة إىل تغري 

  وضع اليد

تعبري مجازي يفيد االستيالء عىل املمتلكات أو أقـاليم ومصـادرتها أو احتاللهـا، ثـم مامرسـة 

السيطرة عليها أو إثبات الوجود فيها ملدة من الزمن، يلجأ األفـراد إىل هـذه الوسـيلة كـام تسـتخدمها 

انترش هـذا األسـلوب يف ذروة التنـافس  .الدول لبسط نفوذها وهناك متييز بني وضع اليد رمزيا وفعليا

  االستعامري
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علـى مناطق النفوذ، وحاولت الدول االستعامرية أن تكتسب ملكية األقاليم واملناطق التي  

  . وضعت يدها عليها لفرتة طويلة متذرعة بتقادم العهد

  وعد بلفور

م عنـدما 1917عـام  وهو الوعد الذي أعلنه وزير الخارجية بلفور يف الثاين من ترشين الثـاين

توىل لويد جورج رئاسة الوزراء الربيطانية بعد عدة لقـاءات غـري رسـمية مـع الصـهاينة، وكـان الوعـد 

عبــارة عــن رســالة أرســلها بلفــور إىل الــرثي الصــهيوين اللــورد روتشــيلد الــذي عمــل بحامســة لصــالح 

  : الصهيونية، وجاء نص الوعد

إىل تأسيس وطـن قـومي للشـعب اليهـودي يف إن حكومة جاللة امللك تنظر بعني العطف "

فلسطني وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية عىل أن يفهم جليا أنه لن يؤىت بعمل مـن شـأنه 

أن يغري الحقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غـري اليهوديـة املقيمـة اآلن يف فلسـطني وال 

  ". ليهود يف البلدان األخرىالحقوق أو الوضع السيايس الذي يتمتع به ا

ــوم  ــاين  2وهكــذا صــدر الوعــد املشــؤوم ي ــدول 1917ترشــين الث ــد مــن ال ــدعم وتأيي م ب

االستعامرية وعىل رأسها الواليات املتحدة برئاسة ولسن الذي أنكـر بفعلـه هـذا بنـوده األربعـة عرشـ 

سميا إال بعد وصول برقيـة وبالفعل مل تصدر الحكومة الربيطانية الوعد ر . ومن بينها حق تقرير املصري

ترشـين األول  16من ولسن أرسلها باسمه ونيابة عنه الكولونيل هاوزمن وزير الخارجية األمريكيـة يف 

م موجهة إىل وزارة الحرب الربيطانية يعملهـا مبوافقـة الـرئيس والحكومـة األمريكيـة عـىل نـص 1917

  الترصيح وعىل إصداره باسم بريطانيا، كام أبدته الحكومة
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م تأييدا علنيا، ثم أعقبتها يف تأييده الحكومة اإليطاليـة يف 1918شباط  14الفرنسية علنا يف  

  . م1918مايس  9

  : إن قراءة متفحصة لترصيح بلفور تنتهي بنا إىل مالحظة ما ييل

إن الترصيح يتناقض مع تعهدات الحكومـة الربيطانيـة التـي قطعتهـا للعـرب مبوجـب مراسـالت  .1

  . ن تكون فلسطني جزءا من الدول العربية املستقلة بعد الحربحسني مكامهون بأ 

ميتاز بالغموض إذ مل يسبق استخدامه وال يعرف إن كـان املقصـود بـه " وطن قومي"إن مصطلح  .2

  . دولة يهودية أم مكان للسكن فقط

إال أن مزاعم الساسة اإلنكليز التي صدرت أثر صـدور الترصـيح نفـت أن يكـون املقصـود بـذلك  .3

يهودية، وهذا ما أكده هوجارث للرشيف حسني وكذلك وايزمان للحكام العـرب وإقنـاعهم دولة 

  . بأن الوعد ال ميس املصالح االقتصادية والسياسية للعرب

ليس هناك ما ميكن اعتباره شعب يهودي إذ أن اليهود طائفة دينية وليسوا أقليـة قوميـة، فضـال  .4

فـة هـي شـعوب تلـك الـدول التـي عاشـوا بـني عن أن اليهود ليسوا إال أجزاء مـن شـعوب مختل

ظهرانيها عدة قرون، وال بأس من التذكري بأن أدوين مونتاكيو وزير الدولة الربيطاين لشؤون الهند 

أثناء الحرب األوىل وأحد كبار زعامء اليهود اإلنكليز نفى بشكل قاطع أن يكون هناك مـا يسـمى 

  . أمة أو شعب يهودي

عـىل أنهـم أقليـة تحـت عبــارة مظللـة هـي ) سـلمني ومسـيحينيمـن م(عامل الترصيح العرب  .5

  بالرغم من أن العرب كانوا " الطوائف غري اليهودية"
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من سكان فلسطني عند صدور الترصـيح ومل يكـن اليهـود ليشـكلوا مـن السـكان % 92يشكلون 

  . فقط% 8وقتئذ غري 

واملدنيـة، وهـي الحقـوق التـي  مل يرتك لهم غري الحقوق الدينيـة%) 92  أي أل(إن غالبية السكان  .6

تتمتع بها األقليات يف الدولـة التـي ال يشـكلون إال جـزءا صـغريا منهـا يف حـني تركـت السـلطات 

% 8غـري  -كام سبق اإلشـارة–السياسية واالقتصادية النفوذ لألقلية وهم اليهود الذين ال يشكلون 

  . من السكان

يطانيـة إىل اللـورد روتشـيلد وهـو ثـري إن الترصيح موجه من سلطة رسمية هـي الحكومـة الرب .7

يهودي صهيوين ال صفة رسمية أو دوليـة لـه فضـال عــن أنـه مـواطن إنكليـزي، إال أن الحكومـة 

  . الربيطانية تعتربه أقوى شخصية يهودية يف املال واالقتصاد

ف إن الحكومة الربيطانية وهبت ما ال متلك، ألن فلسطني ملك شعبها العريب الذي سكنها منذ آال  .8

السنني، وبذلك فربيطانيا ليست مخولة أو مطلقة الترصف بهذه األرض التي لهـا شـعب يسـكنها 

وهي موطنه األصيل فضال عن أن الوعد حني صدر كانت القـدس وكثـريا مـن أرايض فلسـطني مـا 

 تزال بيد الدولة العثامنية وجزءا من أجزاءها قانونا، لذا ال ميكن أن يرتتب عىل فلسطني أي التزام

دويل دون موافقة الدولة صاحبة السيادة أو رضـاها، علمــا بـأن قـانون الحـرب مل يكـن يسـمح 

لربيطانيا بالترصف باألرايض املحتلة، وبالتايل مل يكـن مجـرد احـتالل الجـيش الربيطـاين لفلسـطني 

  . كافيا إلحالل السيادة الربيطانية محل السيادة العثامنية

م الـذي أعطـى الحريـة 1919يثاق عصبة األمـم الصـادر سـنة إن وعد بلفور يخالف ما جاء يف م .9

  حيث قالت أن بعض ) 22(للشعوب مبوجب املادة 
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الشعوب الخاضعة للدولة العثامنية وصلت درجة من التقدم ميكن معها االعرتاف مؤقتـا بكيانهـا 

ملنتدبـة، كأمم مستقلة، كام يجب أن يكون لرغبات هذه الشعوب املقام األول يف اختيار الدولـة ا

يف نظام االنتـداب ) أ(وهذا ينسحب وال شك عىل فلسطني ال سيام أنها اعتربت من الصنف األول 

مـن ) 22(مبوجب املـادة ) شعبا مستقال(وهذا يعني أن الشعب العريب الفلسطيني قد اعرتف به 

  . ميثاق العصبة

حـدة العربيـة ملـا وكان من أهم الدوافع وراء صدور وعد بلفور هي الحيلولة دون قيـام الو 

يسببه قيامها من مخاطر عىل املصـالح االسـتعامرية واستخــدام الكيـان الصـهيوين كمركـز دفـاع عـن 

املصالح االستعامرية يف املنطقة العربية وما يجاورها باتخاذها رأس رمـح ضـد حركـة التحـرر العربيـة 

خاصـة دعمهـم املـايل سـيام وأن واإلرساع يف كسب دعم اليهود يف الواليات املتحدة وغريهـا . الصاعدة

الزعامء الصهاينة قد لوحوا بذلك خشية أن تسبق بريطانيا يف ذلك إحدى دول الوسط فيصـبح اليهـود 

مع الوسط ضد الحلفـاء، واستخدام الكيان الصهيوين لحامية املصـالح االسـتعامرية الربيطانيـة يف قنـاة 

كومة الربيطانيـة وأقطابهـا باإلضـافة إىل إمتـام السويس، وقد تعهد زعامء الحركة الصهيونية بذلك للح

السيطرة الربيطانية عىل الطريق الربي املمتد من الخليج العريب حتى البحر املتوسـط للمحافظـة عـىل 

املصالح الربيطانية يف الخلـيج العـريب واملحـيط الهنـدي والهنـد، وإيجـاد نـوع جديـد مـن االسـتعامر 

  . كري السافراالستيطاين بدال من االستعامر العس
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  الوفاق

مصطلح سيايس شاع استخدامه لوصف املناخ الدويل الذي نجم عـن تحسـن العالقـات بـني 

الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي يف أعقاب فرتة التـوتر التـي أطلـق عليهـا اسـم الحـرب 

  . الباردة

رنسـية واإلنكليزيـة ومصطلح الوفاق تعـوزه الدقـة يف نقـل معنـى املصـطلح األصـيل يف الف

Detente  ترجمـة حرفيـة " الوفـاق"بينام كلمة " التخفيف من حدة التوتر الدويل"الذي يعني تحديدا

  ". التي تعني زوال التناقض وحلول التوافق واالنسجام ”Entente“لكلمة 

ولقد تضاربت التفسريات املتعددة املعنى الوفاق والتي انطلق كـل منهـا مـن زاويـة رؤيـة 

فاملسؤولون العرب فرسوه من زاوية القلق ألنه جاء فـي وقت كانت فيه أزمة الرشق األوسـط  خاصة،

وكانت مبعـث قلقهـم أن ".الالسلم والالحرب"ما زالت تتسم بالتعرث الشديد ويسودها ما عرف بحالة 

يجري التقارب األمرييك السوفيتي عىل حساب دفـاع السـوفييت عـن الحـق العـريب، وكـان التفسيــر 

لصيني امتداد للنزاع األيديولوجي بني الصني واالتحـاد السـوفيتي، فالصـني تـرى أن الوفـاق األمـرييك ا

السوفيتي ما هو إال فرتة انتقالية شاذة من مرحلة اتسمت فيها العالقات الدوليـة بقسـامت محـدودة 

تحـاد السـوفيتي إىل مرحلة مل تتحد مالمحها بعد، ولكنها ستحدد بعد أن يؤول كل لبس حول ارمتاء اال 

  . نهائيا يف املعسكر االجتامعي

ويؤكد السوفييت عىل عكس ما تقول به الصني أن التحول الذي جـرى هـو انتصـار لشـعار 

لينني عن التعايش السلمي، وأنه تعبـري عـن تعـاظم شـأن قـوى الثـورة العامليـة لدرجـة أصـبح معهـا 

  االستعامر العاملي غري قادر عىل مواصلة 
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وانية السابقة الرامية إىل محارصة املعسكر االشرتايك ومحاولة محوه كنظام من سياسته العد

  .الوجود

أم التفسري األمرييك الرسمي الـذي جـاء عـىل لسـان الـرئيس األمـرييك السـابق جريالـدفورد 

خاصة بعد انتصار الحركة الشعبية يف انغوال بدعم عسكري من قبل االتحـاد السـوفيتي وكوبـا، وذلـك 

يف وصـف عالقـات أمريكيـا مـع  Détenteاسـتعامل كلمـة  عـنالـرئيس األمـرييك حتـى ىل عندما تخ

  . أي اسرتخاء التوترات Relartion of Tensionsالسوفييت وطرح مصطلح بديل 

والواقع أن عملية الوفاق ال تلغي التناقض بني القوتني العظميني وال تعني أن أيا مـنهام قـد 

لذي ميثله، وإمنا هي تسعى إىل تجميد أشكال مـن مامرسـة التنـاقض تخىل عن هدفه يف سيادة النام ا

املتبـادل لهـام، بـل للبرشـية كلهـا، والتعـاون يف مجـاالت علميـة  التـي تعنـي اإلفنـاءكالحرب النووية 

وتكنولوجية تنطـوي حدة التنافس فيها عىل خطر االرتفاع بحد التلويث الصناعي فـوق طاقـة تحمـل 

  . البرشية

آلن حرص كـل آثـار ونتـائج ظـاهرة الوفـاق فهـي ظـاهرة مـا زالـت يف طـور ومن الصعب ا

التكوين، ولكن اليشء املؤكد هو أن صيغة الوفاق ليست مقصورة عىل صـيغة واحـدة فقـط وليسـت 

  . الصورة التي اتخذته حتى اآلن هي الوحيدة املتصورة له

ـاعات الدوليـة د مـن املمكـن تصـنيف إذ مل يعـ: ومن أبرز نتائج الوفاق زيـادة تعقيـد الرص

األقطاب املتحركة عىل الساحة الدوليـة يف ظـل الوفـاق مبقتىضـ الـنمط املبسـط السـابق، أو مبقتىضـ 

التصنيفات واملسميات املألوفة، فلم يعد العـامل الغريب كتلة متجانسة ومل يعـد العـامل الشـيوعي كتلـة 

  . متجانسة
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اعـد جديـدة تنطـوي عـىل فكـرة تجنـب ورمبا كان من أبرز ما أنتجه  الوفاق هـو إقـرار قو 

التصاعد بالرصاعات فوق حد معني، دون أن تقتيض من أطراف الرصاع الـتخيل عـن أهـدافها النهائيـة 

  .املتناقضة، وذلك عن طريق إحالل أساليب الرصاع التي تنطوي عىل إلحاق الرضر بها فقط

يف الرصاعات إىل داخل كل وبوجه عام ميكن القول بأن الوفاق قد أفىض إىل نقل مركز الثقل 

وهـو بالتـايل يخلـق . مجتمع، وإىل التخفيف من طغيان الضغوط املفروضـة من قمة املجتمع الـدويل

ـاعات نتيجـة طغيـان أدوات  ظروفا أكرث مواتاة النطالقه الرصاعات املرشوعة، بدال من كبت هذه الرص

  .كلهرصاع محظورة االستخدام، لعواقبها الوخيمة عىل الجنس البرشي 

  الوالء 

. الروابط والعواطف املعنويـة والقانونيـة التـي تـربط الفـرد بجامعـة أو مؤسسـة أو وطـن

وبالنسبة إىل الوطن أو الدولـة يشـري املصـطلح إىل واجبـات الفـرد تجـاه سـيادة الدولـة التـي يحمـل 

  . جنسيتها، أما بالنسبة لغري الدولة فالوالء عاطفي وطوعي

  يزوفزجاينا

صف حركة التطهري الكبرية يف جمهوريات االتحاد السوفيتي االشـرتاكية بـني اصطالح رويس ي

ـطة  N.I.Yezhovم، اشتق االصطالح مـن آي يزوف 1938ونهاية عام  1936عام  الذي عني رئيسا للرش

م والــذي أرشف عــىل تصــفية 1936يف أوائــل عــام ) N.K.V.Dدي . يف. يك. آن(الرســية الروســية 

  كام طالت هذه . حزب البولشفيك والجيش األحمر املجموعات املنشقة داخل
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الحركة عددا من الشيوعيني األجانب البارزين الذين كانوا يعيشون يف االتحاد السـوفيتي يف 

ذلك الوقت، ال يوجد رقم ملـدى حجـم التطهـري يف املسـتويات األدىن يف اإلدارة السـوفيتية، إال أنـه ذو 

  . وفئات األقليات التي يشك يف والئهاوطأة شديدة عىل الشعوب غري الروسية 
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واإلقليمية ةالدولي املنظامت  
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  جامعة الدول العربية

م مبشاورات ثنائية بني مصـطفى النحـاس رئـيس 1943بدأت فكرة الجامعة العربية يف متوز 

ة رئـيس الحكومة املرصية ونوري السعيد رئيس وزراء العــراق أثنـاء زيـارة األخـري ملرصـ تلبيـة لـدعو 

وزرائها الستطالعه رأيه يف سبل قيام الوحدة العربية، وكان نوري السعيد زار لبنان وسـوريا وفلسـطني 

ورشق األردن وبحث مع املسـؤولني فيهـا يف شـؤون الوحـدة العربيـة، وبـدأت مرصـ باسـتطالع بقيـة 

كـة العربيـة م حكومـات سـورية ولبنـان واململ1943الحكومات العربية رأيها، فدعت يف منتصف آب 

السعودية واليمن ورشق األردن والعراق إىل ايفاد مندوبني لتبـادل اآلراء يف موضـوع الوحـدة، واتسـع 

  . نطاق املشاورات التمهيدية الثنائية ليشمل كل الدول العربية املستقلة آنذاك

يـدعو إىل : وقد ظهرت خـالل املشـاورات التمهيديـة ثالثـة اتجاهـات رئيسـة االتجـاه األول

بن الحسني ملـك األردن يدعمـه نـوري السـعيد الـذي  الـلـهوع وحدة سوريا الكربى بزعامة عبد مرش 

يـدعو : واالتجاه الثـاين. رأى يف هذا املرشوع خطوة أولية نحو تحقيق مرشوعه وحدة الهالل الخصيب

أو اتحـاد  فكان يدعو إىل وحدة: أما االتجاه الثالث. إىل تطبيق مرشوع الهالل الخصيب بزعامة العراق

لكـنهم انقسـموا حـول . أشمل وأكرب ليضم مرص والسعودية واليمن، إضافة إىل أقطار الهالل الخصيب

أو أي نوع من االتحاد له سلطة ) الكونفدرايل(أو) الفدرايل(شكل هذا االتحاد، فالبعض ينادي باالتحاد 

ار العربيـة رشيطـة املحافظـة مركزية، والبعض اآلخر ينـادي بصيغة اتحادية تضمن التعاون بني األقطـ

  . عىل استقالل كل دولة
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ويف أعقاب املناقشات التمهيدية دعت مرص القادة العرب إىل مـؤمتر يف اإلسـكندرية بـدأت 

مرصـ وسـوريا واألردن : ، وشاركت فيه الدول العربية املستقلة آنـذاك وهـي1944أيلول  25أعامله يف 

ترشين األول من العام نفسه  7وانتهت أعامله يف . ية واليمنوالعراق ولبنان واململكة العربية السعود

ونـص عـىل . بتوقيع بروتوكول اإلسكندرية الذي جاء مبثابة إطار لتفاهم مبديئ بني الدول املوقعة عليه

عقد مؤمتر عريب عام لوضع ميثاق للجامعة يراعي احرتام سيادة الدول العربية املستقلة، ويـنص عـىل 

إىل الجامعة أمام الدول األخرى فور استقاللها، ومل يأخذ بفكـرة أن تكـون الجامعـة فتح باب االنضامم 

  ). فوق الدول األعضاء أي جامعة تضم الدول العربية املستقلة) سلطة عليا(مبثابة 

مرصـ (م عقد يف القـاهرة مـؤمتر ضـم ممثلـني عـن الـدول املؤسسـة السـبع 1945ويف آذار 

وبعـد إدخـال بعـض التعـديالت ). واململكة العربية السعودية واليمنوالعراق واألردن ولبنان وسوريا 

آذار تأسيس جامعـة الـدول العربيـة ووقعـوا ميثاقهـا  22عىل بروتوكول اإلسكندرية، وأعلن املؤمترون 

الذي يقع يف ديباجة، وعرشين مادة وثالثة مالحق خاصة، األول متعلق بفلسطني ويعلن فيـه مجلـس 

تيار مندوب عـريب مـن فلسـطني لالشـرتاك يف أعاملـه حتـى يتمتـع هـذا القطـر الجامعة توليه أمر اخ

م بـاقرتاح إىل املجلـس 1976وظل الحال كذلك حتى تقـدمت مرصـ يف أيلـول . مبامرسة استقالله فعال

لقبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوا يف الجامعة تتمتع بكل حقوق األعضاء اآلخـرين بعـدما كـان 

  . اك يف املناقشات التي تتعلق بقضية فلسطنيلها فقط حق االشرت 

أما امللحق الثاين متعلق بالتعاون مع البالد العربية غري املشرتكة يف مجلس الجامعـة، وأخـذ 

  نطاق هذا امللحق يتقلص باستقالل الدول العربية 
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 وانضاممها تباعا إىل الجامعة، ويتناول امللحـق الثالـث تعيـني أول أمـني عـام للجامعـة عبـد

وظل العمل بهذا امللحق حتى عدلت املدة مـن سـنتني إىل خمـس يف عهـد . الرحمن عزام ملدة سنتني

  . األمني العام الثاين محمد عبد الخالق حسونة

سـورية، شــرق األردن، العـراق، (أم الديباجة فتشري إىل أن زعامء الـدول العربيـة املؤسسـة 

امليثـاق باعتبـاره تثبيتـا للعالقـات الوثيقـة والـروابط وافقوا عىل هـذا ) السعودية، لبنان، مرص، اليمن

العديدة بني الدول العربية، وحرصا عىل هذه الـروابط وتوطيـدها عـىل أسـاس احـرتام اسـتقالل تلـك 

الدول وسيادتها، وتوجيهها لجهودها إىل ما فيه خـري الـبالد العربيـة قاطبـة، وإصـالح أحوالهـا وتـأمني 

  . لها واستجابة للرأي العام يف كل األقطار العربيةمستقبلها وتحقيق أمانيها وآما

وأما مواد امليثاق العرشين فتناولت رضورة تحقيق صيانة استقالل الدول العربية، املحافظة 

عــىل األمــن العــريب مبنــع الحــروب بــني الــدول العربيــة، تحقيــق التعــاون بينهــا وتوثيقــه يف الشــؤون 

اليـة وشـؤون املواصـالت وشـؤون الجنسـية والجـوازات وتنفيـذ االقتصادية واالجتامعية والثقافية وامل

  . األحكام وتسليم املجرمني

شـباط  28(ليبيـا -تباعـا) ووقعت عـىل امليثـاق(وإضافة إىل الدول السبع املؤسسة انضمت 

 20(، الكويـت )م1958ترشـين األول  1(، تونس واملغــرب )م1956كانون الثاين  9(، السودان )م1953

، )م1971أيلـول  11(، قطر والبحـرين )م1967كانون األول  12(الجزائر واليمن الجنويب  ،)م1961متوز 

  كانون األول 6(، اإلمارات )م1971أيلول  29(سلطنة عامن 
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، وجـزر القمـر )م1977أيلول  4(، جيبويت )م1974شباط  14(، موريتانيا والصومال )م1971 

ــر الفلســطينية احت). م1993( ــد للشــعب وكانــت منظمــة التحري لــت مقعــدا كممثــل رشعــي ووحي

دولـة (م، وتحـول إىل مقعـد 1976أيلـول  19م بـدءا مـن1974الفلسطيني، مبوجب قرار قمة الربـاط 

  . م1988بعد إعالن الدولة يف ترشين الثاين ) فلسطني

  : تشكيالت الجامعة

  : تحتوي الجامعة عىل األجهزة التالية

  : مجلس الجامعة. 1

ذي يتألف من ممثيل الدول األعضـاء يف الجامعـة، ولكـل دولـة مهـام وهو الجهاز الرئيس ال

كان حجمها صوت واحد، ومهمة هذا املجلـس القيـام بتحقيـق أهـداف الجامعـة ومتابعـة مـا جـرى 

أكرث االتفاق عليه ألغراض التعاون يف املجاالت املختلفة، ومعالجة الخالفات التي قد تقع بني دولتني أو 

وكـذلك تقريـر وسائــل . خاذ القرارات الالزمة بشأنها كقضايا التحكيم والوساطةالجامعة، واتمن دول 

  . التعاون مع الهيئات الدولية لضامن األمن والسالم وتنظيم العالقات االقتصادية واالجتامعية

ويجتمع مجلس الجامعة مرتني يف السنة، االجتامع األول يعقد يف شهر آذار والثاين من شهر 

كام ميكن أن يعقد اجتامع استثنايئ إذا اقتىض األمر، وبناء عىل طلب دولتني أو أكرث مـن ترشين األول، 

وتكــون االجتامعــات رسيــة عــادة إال يف الحــاالت التــي يقــرر فيهــا املجلــس أن تكــون . دول الجامعــة

  اجتامعاته علنية وتعقد االجتامعات يف مقر الجامعة أو يف أي مكان آخر إذا 
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تتخذ قرارات املجلس باإلجامع عدا بعض الحاالت التي تصـدر القـرارات و . اقر املجلس ذلك

والقضـايا الخاصـة مبيزانيـة الجامعـة وموظفيهـا ) بأكرثية الثلثني(فيها باألكرثية مثل تعيني األمن العام 

بـل . وال تصبح مقررات الجامعة نافذة املفعول مبجرد صـدورها). باألكرثية البسيطة(ونظامها الداخيل 

  . ي أن توافق عليها حكومات أقطار الجامعة عليها وال تكون ملزمة إال للدول التي توافق عليهاينبغ

  : األمانة العامة. 2

وهو الجهاز املنفذ لألعامل اإلدارية ويكون عىل رأسه األمني العـام الـذي ينتخـب مـن قبـل 

الثـة أمنـاء عـامني ولـه ث) سـفري(مجلس الجامعة ملدة خمس سنوات وتعادل درجتـه الوظيفيـة رتبـة 

إىل جانب عدد من املوظفني يتلقون تعليامتهم من مجلـس الجامعـة ويتقاضـون رواتـبهم . مساعدين

منها، واملوظفون الكبار مـنهم يتمتعـون بحصـانة دبلوماسـية يـتم اختيـارهم مـن الـدول األعضـاء يف 

  . املجلس

نيـة الجامعــة وعرضـها عـىل أما املهام التي يقوم بها األمني العام للجامعة فهي إعـداد ميزا

املجلس للموافقة عليها سنويا والتي تأيت من اشـرتاكات الـدول األعضـاء كـل حسـب إمكاناتهـا املاليـة 

واالحتفاظ بنسخ جميع املعاهدات واالتفاقات التي عقدتها أو تعقدها الدول املشرتكة يف الجامعة مع 

ورات االعتيادية وغري االعتيادية ووضـع جـداول وتوجيه الدعوة إىل الدول األعضاء للد. أية دولة أخرى

أعامل االجتامعات وتبليغه للدول األعضاء، وكذلك إجراء االتصاالت الدبلوماسـية مـع الـدول األعضـاء 

  . لتقريب وجهات النظر أو مع الدول واملنظامت الدولية
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  : اللجان. 3

ة الشؤون السياسـية، لجنـة لجن: يؤلف املجلس يف بدء كل دورة اعتيادية من اللجان التالية

الشؤون االقتصادية، لجنة الشؤون االجتامعية، لجنة الشؤون القانونية، لجنة الشـؤون الصـحية، لجنـة 

  . املواصالت، لجنة الثقافية ولجنة األنباء

ويحق تأليف لجان أخرى إذا دعت الحاجة إىل ذلك، ومتثل جميع دول أعضـاء الجامعـة يف 

وت واحد فيها، ويعني مجلس الجامعة رؤسـاء لهـذه اللجـان ملـدة سـنتني، هذه اللجان، ولكل منها ص

وتصدر اللجان قراراتها بأغلبية الحارضين وتكون اجتامعاتها رسيـة وتقـدم نتـائج أعاملهـا إىل مجلـس 

  .  الجامعة املتضمنة مقرتحات أو مرشوعات معاهدات أو اتفاقيات كل حسب اختصاصها

  عصبة األمم 

لعاملية األوىل والخسائر املروعـة التـي أحـدثتها منـذ البدايـة إىل خلـق أدى نشوب الحرب ا

قناعة لدى العديد من رؤساء الـدول والحكومـات وغـريهم مـن الشخصـيات املهمـة، برضـورة إيجـاد 

وسيلة متتاز بالتنظيم والدوام، وتكون قادرة عىل الحيلولة دون تكرار الحروب بواسـطة مـا يكـون لهـا 

اللتجاء إىل القـوة لحـل املشـاكل الدوليـة، وتـوفر إمكانيـة حـل هـذه املشـاكل من اختصاصات متنع ا

بالطرق السلمية، وكان أشهر من دعا إىل إيجاد مثل هذه الوسيلة رئيس الواليـات املتحـدة األمريكيـة 

م والتـي ضـمنها 1918كـانون الثـاين  8ودرو ولسن يف رسالته التي وجهها إىل الكـونكرس األمـرييك يف 

  ربع عرشة التي اعتربها أساسا للصلح، ونصت النقطة الرابعة عرشة من هذه الرسالة عىل نقاطه األ 
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الحاجة إىل عصـبة عامـة لألمـم يجـب إنشـاؤها بوسـاطة اتفاقـات رسـمية بهـدف تقـديم 

  . ضامنات متبادلة عن االستقالل السيايس والسيادة اإلقليمية للدول الصغرية والكبرية عىل السواء

م أكد الـرئيس ولسـن عـىل رضورة 1919ؤمتر الصلح يف باريس يف مطلع عام وعندما عقد م

م تشـكيل لجنـة 1919كانون الثاين  25ونزوال عند رغبته تقرر يف . وضع اقرتاحه املذكور موضع التنفيذ

دولة برئاسة الرئيس ولسن نفسه إلعداد مرشوع ميثاق سلطة دولية عليـا  14خاصة تضم ممثلني عن 

م انتهـت اللجنـة 1919نيسـان  28ويف . ا امليثاق جزءا ال يتجزأ من معاهدات الصلحعىل أن يكون هذ

مادة، وقد أقـر مـؤمتر الصـلح هـذا امليثـاق  26من إعداد مرشوع ميثاق عصبة األمم وكان يتألف من 

الذي أدرج نصه يف مقدمة معاهدة فرساي مـع أملانيـا وسـائر معاهـدات الصـلح مـع النمسـا واملجـر 

م 1920كـانون الثـاين  10وعندما دخلت معاهدة فرساي طـور التنفيـذ يف . لدولة العثامنيةوبلغاريا وا

ومع الدور الكبري الذي قام به الـرئيس ولسـن يف إيجـاد هـذه العصـبة، مل تشـرتك . بدأت عصبة األمم

الواليات املتحدة األمريكيـة فيهـا منـذ بدايـة عهـدها ألن الكـونغرس األمـرييك رفـض املصـادقة عـىل 

  . اهدة فرساي وميثاق عصبة األمممع

لقد كان الهدف األسايس لعصبة األمم هو ضامن األمن والسالم العاملي وتوثيق التعاون بـني 

الدول من خالل التزام الدول املوقعة عىل ميثاق عصبة األمم بعدم اللجوء إىل القوى لفـض املنازعـات 

زامات والعهود التي تنص عليها املعاهدات الدولية، الدولية واحرتام قواعد القانون الدويل واحرتام االلت

  . وإقامة عالقات طيبة فيام بينها عىل أساس العدل والرشف
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أما بالنسبة إىل العضوية يف عصبة األمم فقد كان هناك أوال األعضاء املؤسسون ويقصد بهم 

عضـاء املنضـمون دولـة، ثـم األ  32الدول التي وقعت عىل ميثاق عصبة األمـم مبـارشة وكـان عـددها 

ويقصد بهم الدول التي دعيت إىل التوقيـع عـىل ميثـاق عصـبة األمـم بـدون إبـداء تحفظـات خـالل 

دولة، وأخـريا الـدول التـي انضـمت إىل عصـبة األمـم بعـد  13شهرين من صدور امليثاق وكان عددها 

ا بسبب انسـحاب تقديم طلب وموافقة األجهزة املختصة يف العصبة، ومل يكن عدد الدول األعضاء ثابت

بعض الدول من العصبة وانضامم دول أخرى إليها، وقبـل  نشـوب الحـرب العامليـة الثانيـة بلـغ عـدد 

دولة، واختريت مدينة جنيف بسويرسا لتكـون مقـر عصـبة األمـم وأعـامل أجهزتهـا  63الدول األعضاء 

  . وهي الجمعية العامة، ومجلس العصبة واألمانة العامة أو السكرتارية

الجمعية العامة تضم مندوبني ميثلـون جميـع الـدول األعضـاء برشـط أال يزيـد عـدد كانت 

مندويب كل دولة عن ثالثة أشخاص، ويحتسب لكل دولة صوت واحد عند التصويت، وكانت الجمعية 

مـن ) 7(تعقد اجتامعها العادي يف شهر أيلول من كل سنة يف مقر العصبة مبدينة جنيف طبقا للـامدة 

. ما مل يحـدد مكـان آخـر لالجـتامع ويسـتمر هـذا االجـتامع العـادي مـدة شـهر واحـدميثاق العصبة 

وللجمعية العامة أن تعقد اجتامعا غري عـادي بنـاء عـىل طلـب عضـو أو أكـرث وبعـد موافقـة أغلبيـة 

م مبناسـبة قبـول عضـوية أملانيـا يف 1926األعضاء، مثال ذلـك االجـتامع االسـتثنايئ الـذي عقـد يف آذار 

م بسبب العدوان السـوفيتي عـىل فنلنـدة، وكانـت  وظيفـة الجمعيـة العامـة 1939 عام العصبة، ويف

  النظر يف القضايا التي تخص السالم العاملي وقبول األعضاء الجدد يف الجمعية العمومية والنظر
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يف ميزانية عصبة األمم وانتخاب أعضاء محكمة العـدل الدوليـة واألعضـاء غـري الـدامئني يف  

  .مجلس العصبة

أما املجلس فكان يعترب األداة التنفيذية لعصبة األمم، ويضم نوعني من الدول وهام األعضاء 

الدامئني واألعضاء غري الـدامئني، وكانـت جميـع الـدول الكـربى املنتميـة يف أي وقـت مـن األوقـات إىل 

األمـم أربـع  عضوية العصبة من األعضاء الدامئني، وكان عدد األعضاء الدامئني يف بداية تشـكيل عصـبة

دول هي فرنسا وبريطانيا وإيطاليـا واليابـان، ثـم ارتفـع إىل سـت دول بعـد انضـامم أملانيـا واالتحـاد 

م عىل التوايل، ثـم انخفـض العـدد إىل اثنـني 1934م 1926إىل عصبة األمم يف عام ) السابق(السوفيتي 

واليابـان مـن العصـبة وطـرد  م بعد انسحاب أملانيـا وإيطاليـا1939فقط هام بريطانيا وفرنسا يف عام 

 3االتحاد السوفيتي السابق منها، أما األعضاء غري الدامئني فينتخبون مـن قبـل الجمعيـة العامـة ملـدة 

سنوات غري قابلة للتجديد مبارشة، وكان عدد األعضاء غري الدامئني أربعة يف البداية ثم ارتفـع إىل أحـد 

من ميثاق عصبة األمم أن ينعقـد املجلـس كلـام دعـت م، وقد قررت املادة الرابعة 1936عرش يف عام 

الحاجة إىل انعقاد برشط أال يقل عن مرة واحدة سنويا يف مقر العصبة يف جنيف أو أي مكان آخر يتم 

م تقــرر انعقـاد 1928م انعقاد املجلس أربع مرات سنويا ويف عام 1923االتفاق عليه، ثم تقرر يف عام 

ز للمجلس أن يعقد اجتامعات استثنائية بناء عىل طلب األمني العـام املجلس ثالث مرات سنويا، ويجو 

للعصـبة أو أي دولــة عضـو أو عنــد قيـام حــرب أو تهديـد بــالحرب، وكـان املجلــس يتمتـع بصــالحية 

املحافظة عىل األمن العاملي سواء بالطرق السلمية أو باللجوء إىل العقوبات االقتصـادية أو العقوبـات 

  . العسكرية
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مانة العامة أو السكرتارية فكانت تقوم بـدور الجهـاز اإلداري لعصـبة األمـم، وكانـت أما األ 

األمانة العامة دامئة العمل بحكم طبيعة املهام املوكولة إليها وبالتايل ليس مـن طبيعـة نشـاطها نظـام 

مجلـس الدورات، ويتوىل رئاسة األمانة العامة أمني عام أو سكرتري عام هو يف الوقت نفسه أمـني عـام 

م وملـا اسـتقال 1933العصبة، وكان ميثاق العصبة قد عني أمينا عاما إنكليزيا بقي يف منصبه حتى عام 

عني مجلس العصبة نائبة الفرنيس خلفا له، وقد ضمت األمانة العامة عـددا كبـريا مـن املـوظفني بلـغ 

ة تهيئـة األعـامل موظف ينتمون إىل حوايل خمسني جنسية، وكانت وظيفـة األمانـة العامـ 800حوايل 

واستالم التقارير والعرائض لتقدميها إىل مجلس العصبة والجمعية العامة كام كانت تسجل املعاهـدات 

وترشف عىل إدارة عصبة األمم، واللغات التي كانت تعتمـدها األمانـة العامـة اقترصـت عـىل اللغتـني 

  . الفرنسية واإلنكليزية

لتي كانت تتكون منهـا عصـبة األمـم كانـت هنـاك إضافة إىل هذه األجهزة الرئيسة الثالث ا

  . وميكن تقسيم هذه األجهزة إىل ثالثة أنواع. أجهزة ومنظامت عديدة تابعة لها أيضا

شكل مبطن من أشكال االستعامر (يشمل األجهزة السياسية مثل اللجنة الدامئة لالنتداب : النوع األول

جنـة االستشـارية الدامئـة والل). يقصد به وضع شعب معني تحـت وصـاية شـعب آخـر

  . واللجنة العليا لالجئني. للمسائل الحربية والبحرية والجوية

فيشمل املنظامت املتخصصة واللجان الفنية مثل منظمة االتصاالت والرتانزيـت ومنظمـة : النوع الثاين

  . الصحة واملنظمة االقتصادية واملالية ومنظمة التعاون الثقايف
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نظامت الدولية املتخصصة التي كانت بعضـها قامئـة قبـل ظهـور العصـبة ثـم يشمل امل: النوع الثالث

ألحقت بها مثل منظمة العمل الدولية ومحكمة العدل الدولية الدامئة واالتحاد الدويل 

ومل تشرتط العضوية يف بعض هذه املنظامت بعضوية عصبة األمم فعىل سـبيل . لإلغاثة

وين يف منظمة العمل الدولية بعد انسحابهام املثال بقيت كل من اليابان والربازيل عض

  . من العصبة

كان أنصار عصبة األمم يأملون أن يكون تأسيسها بداية عهـد جديـد مـن األمـن واالسـتقرار 

العاملي القائم عىل أساس التعاون بني الدول واحرتام كل دولـة الستقالل وسيادة الدول األخرى، ولكـن 

فقد فشلت عصبة األمـم . أثبتت ذلك بعض األحداث املهمة فيام بعد هذا التفاؤل كان مبالغا فيه كام

-يف تحقيق يشء مهم يذكر يف ميدان الحـد مـن سـباق التسـلح، ورفضـت التـدخل يف النـزاع اإليطـايل

ومل تعمل عصبة األمم شـيئا ملنـع . م عندما احتلت إيطاليا جزيرة كورفو اليونانية1923اليوناين يف عام 

م أو رفضها باستثناء فرض حظر عىل بيع السالح إىل الدولتني 1935-1932وباراغوي  الحرب بني بوليفيا

ومل تقم بأي إجراء ملواجهة التحـديات املسـتمرة مـن جانـب . يف البداية تم تحديده بباراغواي وحدها

ا م ومل تتخذ العصبة إجراء فعاال ضد إيطاليـا عنـد غزوهـ1933أملانيا النازية ملعاهدة فرساي بعد عام 

كـام مل تفعـل شـيئا للسـيطرة عـىل اآلثـار الدوليـة للحـرب األهليـة . م1936-1935واحتاللها الحبشـة 

م، وأخـريا مل تـتمكن العصـبة مـن منـع قيـام الحـرب العامليـة الثانيـة يف عـام 1936اإلسبانية منذ عام 

  . م1939
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فقـد . إال أن عصبة األمم قامت من جهـة أخـرى بـبعض األعـامل املهمـة يف مسـائل أخـرى

ـائب املضـاعفة، وسـك النقـود  متكنت اللجنة املالية التابعة لها من منـع الحكومـات مـن جبايـة الرض

م عنـدما 1922املزورة، وحاولت حل مشكلة العملة الذهبية، وأنقذت النمسا من محنة مالية يف عـام 

إىل املجـر هيأت لها معونة مالية أرشف عليها مندوب من عصـبة األمـم، كـام هيـأت معونـات ماليـة 

واليونان وبلغاريا واستونيا، وبواسطة هذه املعونات اسـتقرت عمـالت هـذه البلـدان، كـام أن اللجنـة 

ـق األقىصـ  الصحية التابعة لعصبة األمم حاولت مكافحـة األوبئـة املتوطنـة وخاصـة الطـاعون يف الرش

وقـدمت .  واليونـانكام قامت اللجنـة بتـدابري صـحية يف بوليفيـا وشـبيل والصـني. والتيفوس يف روسيا

  . مساعدات لدراسة معالجة الرسطان والسل وكافحت تجارة األفيون واملخدرات

كام لعبت عصبة األمم دورا مهام يف بعض املجاالت السياسية فقد تولت الحكم يف منطقتني 

هام السار ودانترنك واستطاعت أن تخفـف مـن حـدة الخالفـات بـني البولنـديني واألملـان يف املنطقـة 

وكانت عصبة األمم تحكم بصورة ال مبارشة أيضا يف األرايض التي تحت االنتداب طبقا للـامدة . ألخريةا

من ميثاق العصبة، كام ساهمت العصبة يف حل بعض املشاكل الدولية البسيطة مثل تسوية النزاع  22

والسـويد يف عـام م ومسـألة جـزر اآلنـديني فنلنـدة 1920بني بولندة ولتوانيا حول مدينة فيلنا يف عام 

ـا . م1935م والنزاع حول لويستا بني كوملبو وبريو يف عام 1921 ولكن دور عصبة األمم هذا ظل مقترص

عىل الحاالت النادرة التي ال تكون فيها مصالح الـدول الكبـرية مـن أعضـائها متـأثرة، أو التـي تتطلبهـا 

  . املصالح املشرتكة ألكرث هذه الدول نفوذا أو تأثريا
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هت الحرب العاملية الثانيـة عصـبة األمـم مـن الناحيـة الواقعيـة إال أن عصـبة األمـم لقد أن

م وهــو تــاريخ انتهــاء الــدورة الواحــدة 1946نيســان  18اســتمرت مــن الناحيــة القانونيــة حتــى يــوم 

م وهو تاريخ غلق حساباتها يف البنوك وتحويل 1947متوز  31والعرشين للجمعية العامة، أو حتى يوم 

ونعنـي بهـا هيئـة .لحساب املنظمة الدولية الجديدة التي ظهرت بعد الحرب العاملية الثانيـةأرصدتها 

  . األمم املتحدة

كانت هناك عوامل عديدة وراء إخفاق عصبة األمم، منها مـا يخـص ميثـاق العصـبة وبنيـة 

وبغـض  العصبة وطبيعة عملها، ومنها ما يخص نظرة الدول ومواقفها تجاه عصبة األمم، وبصورة عامة

  : النظر عن تفاصيل كثرية، ميكن إجامل عوامل إخفاق عصبة األمم فيام ييل

إن ميثاق عصبة األمم مل يعلن تحريم الحرب بشكل واضح، فبالرغم من أن امليثاق قد نـص عـىل : أوال

عدم السامح للدول األعضاء باللجوء إىل الحرب يف ظل أوضاع معينة، إال أنه سمح لها يف الواقع 

من ميثاق العصبة كانت  15أو  13أو  12وء إىل الحرب إذا مل توجد هذه األوضاع، فاملواد باللج

تقرر إجراءات معينة لتسوية املشاكل بالطرق السـلمية كعـرض النـزاع علــى املجلـس أو عـىل 

فإذا مل تتم تسوية النزاع فال يجوز للدولة اللجوء إىل الحـرب قبـل ميضـ ثالثـة . التحكيم الدويل

ن تاريخ صدور تقرير املجلس أو قرار التحكيم وتعني العبارة األخـرية ضـمنا أن للدولـة أشهر م

  . املعنية أن تلجأ إىل الحرب بعد انقضاء مدة الشهور الثالث

اعتبار ميثاق عصبة األمم جـزءا ال يتجـزأ مـن معاهـدات الصـلح أدى إىل ارتبـاط غضـب الـدول : ثانيا

  نته مناملندحرة من معاهدات الصلح ملا تضم
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وهكـذا ارتبطـت . شـروط قاسية بالغضب عىل ميثاق العصبة الذي كان جـزءا مـن هـذه املعاهـدات 

  . عصبة األمم مبعاهدات الصلح قبوال ورفضا وهو أمر ليس من شأنه إبراز ذاتية العصبة

إذ . وليةإن عصبة األمم مل تضم يف وقت من األوقات جميع الدول الكربى املؤثـرة يف السياسة الد: ثالثا

مل تنضـم الواليــات املتحــدة األمريكيـة إليـــها منــذ البدايــة بسـبب رفــض الكــونغرس األمــرييك 

فقد انضم إليها ) السابق(أما االتحاد السوفيتي . التصديق عىل معاهدة فرسـاي وميثاق العصبة

 كـام أن أملانيـا التـي انضـمت إىل العصـبة يف عـام. م1939م وطـرد منهـا يف عـام 1934يف عام 

م، أما بالنسبة إليطاليا واليابـان العضـوين املؤسسـني فلقـد 1933م انسحبت منها يف عام 1926

  . انسحبا منها عىل أثر موقف العصبة من غزو إيطاليا للحبشة ومن غزو اليابان للصني

ظل بنيان عصبة األمـم أورويب الطـابع يف غالبـه يف فـرتة مل تعـد العوامـل الرئيسـة يف السياسـة : رابعا

لدولية مقترصة عىل أوروبا وكانـت الـدولتان الكبريتـان اللتـان تسـيطران عليهـا بالتنـاوب، أي ا

يف عضــويتها، ) العامليــة(بريطانيــا وفرنســا، مــن الــدول األوروبيــة، وكانــت العصــبة تفتقــر إىل 

فباستثناء بعض دول أمريكا الجنوبية ظلت معظم دول أفريقيا وغالبية دول آسيا خارج عصـبة 

  .األمم

اعتامد مبدأ اإلجامع يف اتخاذ القرارات يف القضايا الهامـة أدى إىل إخفـاق العصـبة يف تحقيـق : خامسا

العدالة بل ويف مبارشة جميع اختصاصـاتها فقـد كانـت قـدرة عصـبة األمـم عـىل منـع الحـرب 

تتوقف قبل كل يشء عىل وحدة أعضائها وال سيام من الدول الكربى ذات العضـوية الدامئـة يف 

  مجلس
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العصبة، ومل تكن الدول الكربى مستعدة للتضحية مبصالحها القومية يف سـبيل حـل املشـاكل العامليـة  

  . وإنجاح العصبة

  منظمة األمم املتحدة 

وهي املنظمة العامليـة التـي خلفـت عصـبة األمـم، وهـي هيئـة حكوميـة دوليـة متعـددة 

ألمم املتحدة بوجودهـا مليثـاق يقـع م وتدين ا1945ترشين األول  24األهداف تأسست رسميا بتاريخ 

مادة موزعة عىل تسعة عرش فصال ألحق به، النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية وبات جزءا 111يف 

ال يتجزأ منه ويقع يف خمسة فصـول مقسـمة إىل سـبعني مـادة ويعـد ميثـاق األمـم املتحـدة دسـتور 

ه يعلو أي معاهدة جامعية أو ثنائية أخرى بغـض العالقات الدولية منذ دخولها حيز النفاذ وبالتايل فإن

  . النظر عن تاريخها

  : أهداف األمم املتحدة ومبادئها

جاءت مقدمة امليثاق معربة عن املثل العليا واألهداف املشرتكة التـي تتطلـع إليهـا شـعوب 

قدمـة بعبـارة العامل كافة والتي تعاونت حكوماتها عىل إنشاء منظمة األمم املتحدة لتحقيقها وتبدأ امل

ويتفـق عـىل أن القصـد مـن ). تحت شعوب األمم املتحـدة(غري مسبوقة يف تاريخ املعاهدات الدولية 

هذا االستهالل توكيد دور الشـعوب يف كونهـا أسـاس العالقـات الدوليـة املعـارصة ممثلـة بحكوماتهـا 

ملتحـدة فهـي عـىل مـا أمـا أهـداف األمـم ا. املختلفة التي يفرتض أن تكون مستندة إىل أرادتها الحـرة

  : حددتها املادة األوىل من امليثاق

املحافظة عىل السلم واألمـن الـدوليني باتخـاذ تـدابري فعالـة لـتاليف األخطـار التـي تهـدد السـلم  .1

  والقضاء عىل كل عدوان أو غريه من األعامل التي تخل 
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ؤدي إىل فصـم عـرى بالسلم وبتسوية النزاعات أو الحاالت ذات الطابع الـدويل التـي ميكـن أن تـ

  .السلم أو فضها بوسائل سلمية وفقا ملبادئ العدل والقانون الدويل

إمناء العالقات الودية بني الدول عىل أساس مبدأ املسـاواة يف الحقـوق وحـق الشـعوب يف تقريـر  .2

  . مصريها واتخاذ سائر التدابري املالمئة لتوطيد السلم يف العامل

كالت الدوليـة ذات الطـابع االقتصـادي واالجتامعـي والثقـايف تحقيق التعاون الدويل يف حل املش .3

واإلنساين والحفاظ عىل حرمة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية من غري متييز يف العرق أو اللغـة 

  . أو الدين أو تفريق بني الرجل واملرأة

  : وتحقيقا لهذه األهداف تعمل األمم املتحدة وأعضاؤها وفق املبادئ التالية

  . واة يف السيادة بني جميع الدول األعضاءاملسا -

  . نهوض الدول بالتزامها مبوجب امليثاق بحسن نية -

  . حل املنازعات الدولية بالوسائل السلمية وبطريقة ال تعرض السلم واألمن الدوليني للخطر -

   .تجنب التهديد بالقوة أو استخدامها يف العالقات الدولية مبا ال يتفق ومبادئ األمم املتحدة -

تقدم املساعدة لألمم املتحدة فيام تتخذه من إجراءات طبقا ألحكم امليثـاق وال يجـوز لدولـة أن  -

  . تساعد دوال تتخذ األمم املتحدة بحقها تدابري وقائية أو رادعة
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ـوري  - وعىل األمم املتحدة أن تضمن ترصف الدول غري األعضـاء وفـق هـذه املبـادئ بالقـدر الرض

  .ولينيلصيانة السلم واألمن الد

ليس لألمم املتحدة أن تتدخل يف أمور هي من صميم الشؤون الداخليـة ألي دولـة إال إذا كانـت  -

  . تعمل بقصد قمع العدوان أو الحيلولة دون وقوعه أو التهديد باستخدام القوة

بقبول ثلثي الدول األعضاء ومصادقتها مبا فيهـا الـدول ) 108املادة(أما تعديل امليثاق فجائز 

العضوية يف مجلس األمن وذلك وفقا للقواعد الدستورية املنبعثة يف كل منها، وقد شهد امليثاق  الدامئة

  . م ثالثة تعديالت انصبت عموما عىل زيادة أعضاء بعض الفروع الرئيسة1995حتى نهاية 

  : العضوية يف األمم املتحدة

لــدول اإلحــدى األعضــاء األصــالء وهــم ا: تتــألف األمــم املتحــدة مــن نــوعني مــن األعضــاء

والخمسون التي اشرتكت يف التوقيع عىل ميثاق املنظمة وتصديقه وفقا للرشوط التـي حـددتها املـادة 

أي تصديق الدول الخمس الدامئة العضوية يف مجلس األمن وأغلبية الدول املوقعة . من امليثاق) 110(

وأعضـاء منضـمني وهـم ) يداعجهة إ (وإيداع وثائق تصديقها لدى حكومة الواليات املتحدة األمريكية 

. وفق ما جاء يف املادة الرابعة من امليثاق كل دولة محبة للسالم تقبل االلتزامات التي تضمنها امليثـاق

وترى املنظمة أنها قادرة عىل تنفيذ هـذه االلتزامـات، وراغبـة يف امليثـاق وأن يـويص بقبولهـا مجلـس 

دت األمم املتحدة حتـى منتصـف خمسـينات القـرن وقد شه. األمن، وأن تقرر قبولها الجمعية العامة

العرشين ما عرف بأزمة العضوية فلم يزد عدد أعضائها األصالء الواحـد والخمسـون إال تسـعا بسـبب 

  الحرب الباردة بني املعسكرين ولجوء أحدهام إىل
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الحيلولة دون دخول دولة موالية للمعسكر الثـاين إمـا باسـتخدام حـق الـنقض يف مجلـس  

لكـن ريـاح االنفـراج هبـت عـىل . وإما بعدم توفري أغلبيـة الثلثـني الالزمـة يف الجمعيـة العامـةاألمن 

دولـة يف  185العالقات الدولية وتبعثها رياح الوفاق فـارتفع عـدد األعضـاء يف األمـم املتحـدة ليصـبح 

  .م1995نهاية عام 

مقـررا يف صـك وليس يف امليثاق نص عىل االنسحاب الطوعي مـن العضـوية خالفـا ملـا كـان 

ولكن ورد بحث ذلك يف األعامل التحضرييـة ملؤمتر سان فرنسيسكو ومنها يتبني أنه يحـق . عصبة األمم

للدولة العضو إذا ما أرادت االنسحاب من املنظمة أن تفعل ذلك، وقد حصل االنسـحاب مـرة واحـدة 

علـام ) أوتانـت(ني العـام م حيث أخطرت أندونيسيا األمني العام برغبتها يف ذلك فأخـذ األمـ1965عام 

برغبة أندونيسيا لكن األخرية قررت العودة إىل مقعدها يف املنظمة الدولية فأخربت األمني العام بهـذه 

الرغبة وكان أن أخذ علـام بالرغبـة الجديـدة فعـادت أندونيسـيا إىل عضـويتها مـن دون أي إجـراءات 

  . انضامم جديدة

خامسة عىل جواز وقف العضوية وذلك بتوصية مـن وينص ميثاق األمم املتحدة يف املادة ال

مجلس األمن وقرار من الجمعية العامة إذ تبني لهام رضورة اتخاذ تدابري وقائية أو زجرية بحق إحدى 

وعندئذ تتوقف الدولـة العضو عن مامرسة حقوق العضـوية وامتيازاتهـا حتـى يـويص . الدول األعضاء

معنت دولة عضو يف خرق مبادئ امليثـاق فإنـه يجـوز للجمعيـة أما إذا أ . مجلس األمن بإنهاء اإليقاف

 6و 5ومل تطبـق املادتـان ).6املـادة (العامة أن تطردها من املنظمة بناء عىل توصية من مجلس األمن 

  . اللتان جاءتا بهذين الحكمني حتى اليوم مع أنه طولب بتنفيذهام أكرث من مرة
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  : أجهزة األمم املتحدة

حدة من ستة أجهزة رئيسة هي الجمعية العامة ومجلس األمن االقتصـادي تتألف األمم املت

كام ميكن لهذه األجهزة الرئيسة . واالجتامعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية واألمانة العامة

  . إنشاء أجهزة فرعية أخرى تعمل تحت إرشافها إذا دعت الحاجة إىل ذلك

  : الجمعية العامة .1

يس يف األمم املتحدة، وتضم جميع أعضاء األمم املتحدة عىل قدر املسـاواة وهي الجهاز الرئ

ولكل دولة خمسة ممثلني عىل األكرث، ولكن لكل دولـة صوت واحد، وتجتمع الجمعية العامة يف دورة 

عادية مرة يف أيلول من كل عام كام ميكن أن تعقـد اجتامعـات خاصـة بطلـب مـن مجلـس األمـن أو 

م املتحدة أو بناء عىل طلـب عضـو تؤيـده أغلبيـة األعضـاء، وميكـن دعوتهـا كـذلك أغلبية أعضاء األم

لالنعقاد يف دورة خاصة طارئة يف غضون أربع وعرشين ساعة بناء عىل طلب تسعة من أعضاء مجلس 

  .األمن أو أغلبية أعضاء األمم املتحدة أو من أي عضو تؤيده أغلبية األعضاء

أسس التعاون الدويل لصيانة السالم واألمـن، ومـن ذلـك  وتختص الجمعية العامة بالنظر يف

نزع السالح وتنظيم التسلح، كام تناقش أي مشكلة قد تؤثر قيامها يف السلم واألمن الـدوليني وتـويص 

مبا تراه يف شأنها إال إذا كانت املشكلة منظورة يف الوقت ذاتـه مـن مجلـس األمـن، كـذلك تنـاقش أي 

أو تـؤثر يف سـلطة أي فـرع مـن فـروع األمـم املتحـدة أو يف وظائفـه  مسألة تدخل يف نطـاق امليثـاق

  وتنتخب أعضاء األجهزة األخرى ممن يجب انتخابهم بالطريقة التي 
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وعندما يعجـز مجلـس . وتقر موازنة املنظمة وموازنات الوكاالت املتخصصة. حددها امليثاق

رق له أو عمـل مـن أعـامل العـدوان األمن عن اتخاذ قرار يف أي موقف فيه تهديد واضح للسلم أو خ

بسبب استخدام حق النقض فيه فإنه يجـوز لألمـم املتحـدة مبوجـب قـرار االتحـاد مـن أجـل السـالم 

أن تبحث املوقف يف غضون أربـع وعرشـين سـاعة يف دورة خاصـة طارئـة ) م1950الصادر عنها عام (

  . الدوليني تعقدها لهذا الغرض وتتخذ ما تراه مناسبا الستعادة السلم واألمن

ويتم االقرتاع يف الجمعية العامة بأغلبية الثلثني يف املسائل املهمـة التـي حـددها امليثـاق يف 

أما فيام عدا ذلك من مسـائل فيكتفـى بأغلبيـة . أو يف املسائل التي ترى الجمعية أنها مهمة 18املادة 

و املمتنع عـن التصـويت وفـيام أي ال عربة لصوت الغائب أ . األعضاء الحارضين املشرتكني يف التصويت

فلقرارات الجمعية العامـة قـوة التوصـيات غـري امللزمـة قانونـا عـىل . عدا ما نص عليه امليثاق رصاحة

  . الرغم من القوة األدبية الكبرية التي تحملها بوصفها قرارات صادرة عن الهيئة الرئيسة يف املنظمة

  : مجلس األمن .2

الصـني وفرنسـا : مئـني سـامهم امليثـاق باالسـم وهـميتألف املجلس مـن خمسـة أعضـاء دا

) م1991قد حل محله بتوافق أعضاء األمم املتحدة روسيا االتحادية بدءا من عـام (واالتحاد السوفيتي 

ـة أعضـاء غـري دامئـني ينتخبـون مـن قبـل الجمعيـة  وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، ومن عرش

ويراعى يف انتخـاب األعضـاء غـري الـدامئني التوزيـع الجغـرايف يف . ديدالعامة ملدة عامني غري قابلة للتج

  العامل، وقد كان عدد األعضاء غري الدامئني عند تأسيس األمم
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  . م1965آب  31املتحدة ستة ثم ارتفع إىل ما هو عليه مبوجب التعديل الذي نفذ يف  

ليسـتطيع مامرسـة ليس ملجلس األمن دورات نظامية، لكنـه يجتمـع كلـام دعـت الحاجـة، 

لذا كان البد من وجود ممثل دائم لكل من أعضائه يف مقر املجلس الـذي هـو . وظائفه مامرسة دامئة

مقر األمم املتحدة يف نيويورك غري أن للمجلس إذا ارتأى ذلك أن ينعقد خارج املنظمـة وقـد تـم هـذا 

يف أي وقت يراه، وأن املدة بني وينص النظام الداخيل عىل أن رئيس املجلس يدعوه لالجتامع . غري مرة

  . انعقاد الجلسات يجب أال تزيد عىل أسبوعني

ويختص مجلس األمن باملحافظة عىل السالم واألمن الدوليني وفقـا ألغـراض األمـم املتحـدة 

والتوصـية باسـتخدام الوسـائل . ومبادئها ومنها التحقيق يف أي نزاع أو موقف يؤدي إىل احتكـاك دويل

كـام يرسـم خطـط إنشـاء نظـام . أمثال هذه النزاعات أو بالرشوط التي توضـع لحلهـاالتي تتبع لفض 

يكفل تنظيم التسلح ويقرر وفق أحكام الفصل السابع من امليثاق وجود حالة تهدد السـلم أو وجـود 

وهـذه اإلجـراءات قـد تكـون قرسـية ال . حالة عدوان، ويقرر ما ينبغي اتخاذه من إجراءات بصـددها

تخدام القوة كقطع االتصاالت السلكية والالسكلية مع الدولة املعتدية وقطع العالقات تصل إىل حد اس

وقـد تكـون قرسـية تتضـمن اسـتخدام القـوات . التجارية والدبلوماسية معها وفـرض الحصــار عليهـا

املسلحة التي تضعها الدول األعضاء يف األمم املتحدة تحت ترصفه مبوجب اتفاقات خاصة تعقـد لهـذا 

غري أن اختالف األعضاء الدامئني حال دون إنشاء الرشطة الدولية التي ميكن ملجلـس األمـن أن . الغرض

يسخرها لقمع العدوان أو التهديد به مام أحـل نظرية دبلوماسية الردع أو الدبلوماسية الوقائيـة كـام 

  أسامها 
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يهـا الفصـل األمني العام األسبق داغ هرشولد محـل نظريـة األمـن الجامعـي التـي يقـوم عل

وكذلك يويص مجلس األمن بتعيني األمني العام لألمم املتحدة وبقبول أعضـاء . السابع من امليثاق أصال

جدد يف املنظمة وتوفيق عضوية هذه الدول أو طردها ورد العضوية يف حالة اإليقاف، كام يرشف عىل 

يف انتخاب أعضاء محكمـة العـدل ويتعاون مع الجمعية العامة . نظام الوصاية يف املناطق االسرتاتيجية

  . الدولية وينفذ قرارات هذه املحكمة إذا رأى ذلك مناسبا

مبوافقـة تسـعة مـن  -عدا املسائل اإلجرائية–ويتم االقرتاع يف مجلس األمن عىل كل املسائل 

والعـربة هنـا ألصـوات األعضـاء . أعضائه عىل األقل عـىل أن يكـون مـنهم األعضـاء الخمسـة الـدامئون

. ين واملشرتكني يف التصويت فعليا، أما املمتنع عن التصويت فعليا فيعد غائبا وال يعتمد بصوتهالحارض

وإذا صوت أي من األعضاء الدامئني بالرفض عد مستخدما لحق الفيتو أو النقض وسقط مرشوع القرار 

ويعد حق الـنقض أهـم . أصوات أعضاء املجلس األربعة عرش اآلخريناملطروح للتصويت حتى لو نال 

وكان االتحاد السوفيتي أكرث مستخدم لـه حتـى تفككـه وتـاله يف ذلـك . عقبة يف سبيل فاعلية املجلس

أما الواليـات املتحـدة فلـم تبـارش باسـتخدام حـق الـنقض إال يف السـتينات وعندئـذ . بريطانيا وفرنسا

الصهيوين أو جنوب أفريقيا قبـل . سخرته كثريا لنقص مرشوعات قرارات مهمة والسيام يف النزاع العريب

انحسار العنرصية وسياسة التمييـز العنرصي ومع انهيار القطبية الثنائية وانحسار دور روسيا السيايس 

وهيمنـة الواليات املتحدة األمريكية عىل مجلس األمن غدا املجلس أكرث نشاطا وقراراتـه ليسـت كلهـا 

ة الواليـات املتحـدة عليـه وانصـياع الـدول الدامئـة بسـبب هيمنـ. منسجمة مع ميثاق األمم املتحـدة

  .األخرى لرغباتها لسبب أو آلخر
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مـن  24وقرارات مجلس األمن ملزمة لجميع الـدول األعضـاء ألن املجلـس مبوجـب املـادة  

مـن  25امليثاق ميثل أعضاء األمم املتحدة كافة، وقد تعهد هؤالء تنفيذ قرارات املجلس مبوجب املـادة 

  . امليثاق

  : املجلس االقتصادي واالجتامعي .3

يتألف املجلس االقتصادي واالجتامعي من أربعـة وخمسـني عضـوا مـن الـدول األعضـاء يف 

ويتم انتخـاب أعضـاء املجلـس مـن . األمم املتحدة ميثلون حكوماتهم ويتلقون منها التوجيهات الالزمة

بغض النظر عن املوقع الجغرايف لكـن . قبل الجمعية العامة بأكرثية ثلثي األعضاء الحارضين واملصوتني

مدة العضوية يف املجلـس ثـالث . يراعى أن تكون العضوية مناصفة بني الدول املتقدمة والدول النامية

سنوات مع التجديد النصفي ويجوز إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت وال يتهم وبذا تتوافر النمطية 

وتجدر اإلشارة إىل أن املجلس كان يضم مـع والدة األمـم . نيواالستمرار يف هذا املجلس ذي الطابع الف

ثم زيد العـدد  27م إىل 1965رفع عددهم مبوجب تعديل امليثاق النافذ يف آب .عضو فقط 18املتحدة 

  .م1973إىل ما هو عليه اليوم بتعديل ثان نفذ بدءا من عام 

دعت الحاجة إليه عىل ليس للمجلس االقتصادي واالجتامعي دورات معينة بل يجتمع كلام 

والثانيـة يف ) الـدورة الشـتوية(أال تقل اجتامعاته السنوية عن دورتني إحداهام يف مقر األمم املتحـدة 

أما اختصاصاته فتـدور حـول سـائر األمـور غـري السياسـية مـام نهضـت األمـم ) دورة الصيف(جنيف 

جتامعيـة بتفـويض مـن الجمعيـة املتحدة لتحقيقه، فهو مسؤول عن نشاطات املنظمة االقتصادية واال 

  العامة ويعمل عىل تدعيم احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
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وحيازتها وصيانتها، وهو حلقة الوصل بني األمم املتحدة والوكاالت الدولية املتخصصة التـي  

ة للرتبية ترتبط باألمم املتحدة باتفاقات تعاون وتنسيق كمنظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحد

كام يتشاور مع الهيئـات غـري الحكوميـة . والبنك الدويل لإلنشاء واإلعامر) اليونسكو(والعلوم والثقافة 

املعنية باملسائل التي تهم املجلس كاتحاد الصـليب األحمـر والهـالل األحمـر الـدويل ويعـاون مجلـس 

  . الوصاية يف دراسة موضوع سكان البالد املوضوعة تحت الوصاية

  : لس الوصايةمج .4

هيئة رئيسة من هيئات األمم املتحدة أنشأها امليثاق لترشـف عـىل تطبيـق نظـام الوصـاية  

  : الذي أحله امليثاق محل نظام االنتداب يضم مجلس الوصاية أعضاء األمم املتحدة التاليني

  .األعضاء املكلفني بإدارة األقاليم املشمولة بالوصاية. أ

  . ن بإدارة أقاليم مشمولة بالوصاية، ولكنهم أعضاء دامئون يف مجلس األمناألعضاء الذين ال يقومو . ب

األعضاء املنتخبني من الجمعية العامة ملدة ثالث سنوات بنسبة تجعل من مجموع أعضـاء مجلـس .  ج

قسام يدير أقاليم مشمولة بالوصاية وقسام ال يقوم بهـذه   -الوصاية قسمني متساويني يف العدد 

  . املهمة

ـفة : م مجلس الوصاية باملهام التاليةويقو  فحص التقارير التي يتلقاهـا مـن السـلطات املرش

عىل إدارة األقاليم املوىص بها ومناقشتها ووضع استفتاء عـن تقدم األهـايل يف الـبالد املوضـوعة تحـت 

يقـدمها  الوصاية، يف النواحي السياسية واالقتصادية واالجتامعية والرتبوية، والنظـر يف الشـكاوى التـي

  أهايل 
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البالد بالتشاور مع السلطات املرشفة عىل اإلدارة فيها وتنظيم زيارات تفتيشية دورية يتفق 

  . عىل مواعيدها مع السلطات املرشفة عىل اإلدارة

أدى مجلـس .ويصدر مجلس الوصاية قراراته باألغلبية املطلقة ولكل عضو فيه صوت واحـد

 تحقيق نظام الوصاية وتحررت مبتابعتـه شـعوب عـدة وضـعت الوصاية دورا حاسام يف املساعدة عىل

ـة أقـاليم،  بالدها تحت إرشافه، فعندما قامت األمم املتحدة بلغ عدد األقاليم الخاضـعة للوصـاية عرش

كانت خاضعة لنظام االنتداب، إضافة إىل الصومال اإليطايل، واملستعمرات اليابانية يف املحـيط الهـادي 

حصلت هذه األقاليم عىل استقاللها تباعا بدءا من ليبيا حتى جزر املحـيط الهـادي  وليبيا وارترييا، وقد

م عقـدت حكومـة بـاالو آخـر 1993ترشين الثاين من عـام  9ويف . التي كانت تحت الوصاية األمريكية

هذه الجزر استفتاءا عاما حول ميثاق التعامل الحر مع الواليات املتحدة األمريكية وقد أرشفـت األمـم 

ويف الجلسة الستني ملجلس الوصاية تقرر أنها حققت استقاللها، وهكذا مل . تحدة عىل هذا االستفتاءامل

م وبالتايل غدا املجلس بال مهمة مام حمل األمني 1994يعد هناك أي إقليم مشمول بالوصاية منذ عام 

ان التنظيمـي لألمـم العام عىل توصية الدول األعضاء بتعديل امليثاق إللغاء مجلس الوصـاية مـن البنيـ

  . أما فعليا فقد انتهى املجلس بعدما أدى دوره كامال. املتحدة دستوريا

  : محكمة العدل الدولية .5

هي الساعد القضايئ الرئيس لألمـم املتحـدة ونظامهـا األسـايس جـزء ال يتجـزأ مـن امليثـاق، 

النظام األسايس للمحكمـة وهكذا فكل دولة صادقت عىل امليثاق أو انضمت إليه تعد طرفا طبيعيا يف 

عـىل أن . وتستطيع بالتايل أن ترفع إليها أي دعوى ترغـب يف عرضـها عليهـا إذا تـوافرت أسـباب ذلـك

  للدول غري 
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األطراف يف ميثاق األمـم املتحـدة أن تصـبح أطرافـا يف النظـام األسـايس للمحكمـة برشـوط 

كـام . ا اليوم وحدها يف هذه الفئةتحددها الجمعية العامة بناء عىل توصية من مجلس األمن وسويرس 

يحق للدول التي لست عضوا يف األمم املتحدة وال هي طرف يف نظـام املحكمـة األسـايس أن تلجـأ إىل 

وقبيل انضامم معظم دول العامل إىل األمم املتحدة أفـاد عـدد . املحكمة برشوط يحددها مجلس األمن

املحكمة يف نزاعها مع بريطانيا حـول دعوى ممر  من الدول، كألبانيا مثال، من هذا الرشط واستخدمت

  . كورفو، أما اليوم فليس هناك دولة ميكن أن تصنف يف هذه الفئة

تتألف هيئة املحكمة من خمسة عرش قاضيا يعرفون باسم أعضاء املحكمة ويـتم انتخـابهم 

مـؤهالتهم،  باقرتاع مستقل يف كل من الجمعية العامة ومجلس األمـن، وينتخـب القضـاة عـىل أسـاس

بغض النظر عن جنسياتهم عىل أال يكون هناك قاضيان من دولة واحدة، ويراعـى يف االنتخـاب متثيـل 

وكان القايض املرصي عبـد الحميـد . الحضارات والنظم القانونية يف العامل ومن بينها الرشيعة اإلسالمية

فكان يف املحكمة ثالثـة قضـاة م 1995أما يف عام ) 1964-1946(بهجت بدوي أول القضاة املمثلني لها 

م وهـو محمـد 1997إىل  1994يفرتض أنهم ميثلون الرشـيعة اإلسـالمية أحـدهم يـرأس املحكمـة مـن 

بدجاوي وينتخب القايض ملدة تسع سنوات قابلة للتجديد غري املحدود وليس للقايض طول واليته، أن 

اسية الكاملة لتمكنه مـن مامرسـة يشغل أي وظيفة أخرى وهو يتمتع بالحصانات واالمتيازات الدبلوم

  . عمله بنزاهة وحرية

مرفوعة أمام املحكمة أن الدول األطراف يف دعوى وإضافة إىل القضاة األصليني يجوز إلحدى 

  تعني قاضيا متمام عند النظر يف هذه الدعوى إذا مل 
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ضـيني يكن لها يف املحكمة قـاض مـن جنسـيتها كـام يحـق للفـريقني املتنـازعني أن يعينـا قا

متممني بالرشوط ذاتها، وفكرة القايض املتمم أثر من آثار التحكيم الدويل، لذا فهي منتقدة من الفقـه 

الدويل عموما ألن فيها انتقاصا من إحدى مزايـا القضـاء الـدويل يف التحكـيم وهـي اسـتقاللية القضـاء 

املـوظفني وتنتخـب  يعاونهم عدد من) رئيس قلم(وللمحكمة رئيس ونائب للرئيس ومسجل . وحياده

املحكمة رئيسها ونائب رئيسها مرة كل ثالث سنوات أي مع التجديد الثلثي ألعضاء املحكمـة، وتكـون 

ميزانية املحكمة جزءا من ميزانية األمم املتحدة، ومقر املحكمة يف الهاي يف هولنده، إال أنه يجوز لهـا 

رة لـذلك، وهـي يف حالـة اجـتامع دائـم أن تجتمع ومتارس واجباتها يف أي مكـان آخـر، إذ ارتـأت رضو 

ومتارس املحكمة أعاملها كمحكمة كاملة الهيئة إال أنه يجوز لها أيضا أن .باستثناء أيام العطلة القضائية

يخــتص كــل منهــا بنــوع مــن الــدعاوى كــام تخــتص واحــدة بــاألمور ) دوائــر(تنعقــد يف هيئــة غــرف 

  . مور املستعجلة منذ مثانينات القرن العرشينوقد لجأت املحكمة إىل إنشاء دوائر األ . املستعجلة

يشمل بحث جميـع النزاعـات  -اختصاص قضايئ–وملحكمة العدل الدولية اختصاص مزدوج 

التي ترفعها إليها الدول فقط، عىل أن املحكمة ال متلك مثـل هذا االختصاص إال إذا قبلت به األطـراف 

صول النزاع، كالنص يف معاهدة مـا عـىل أن يحـال وهذا يكون إما باتفاق سابق عىل ح. املعنية رصاحة

أو بصـدور ترصـيح منفـرد . أمر تفسريها أو النظر فيام ينجم عنها من نزاعات مستقبلية عىل املحكمة

تقبل مبوجبه اختصاص محكمة العدل الدولية يف املسـائل القانونيـة التـي تخـالف . عن الدولة املعنية

  فيها الدول األخرى وهذا ما
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وهذه الترصيحات قد تكون مطلقة وقد تكون مقيـدة يف املوضـوع .البند االختيارييعرف ب 

  . أو األطراف أو الزمان أو كلها مجتمعة

فيتجىل يف إصدار فتوى يف ما تسألها فيه الجمعيـة العامـة ) إفتايئ(أما اختصاص االستشاري 

دة أو أي وكالـة مـن أو مجلس األمن مـن مسـائل قانونيـة، ويحـق ألي فـرع مـن فـروع األمـم املتحـ

الوكاالت الدولية املتخصصة تجيز له الجمعية العامـة أن يطلـب هـذه الفتـوى يف أي مسـألة قانونيـة 

وقد منحت الجمعية العامة املجلـس االقتصـادي واالجتامعـي ومجلـس . تعرض له عند نهوضه مبهامه

الحق ولـيس للـدول الحـق  الوصاية واللجنة املؤقتة للجمعية العامة ومعظم الوكاالت املتخصصة هذا

  . يف سؤال املحكمة عن رأي استشاري

والفرق بني الحكم الصادر يف الدعوى والفتـوى، إن األول خالفـا للثـاين ملـزم وعـىل الدولـة 

املحكوم عليها االمتثال للحكم واإلجاز للدولة املحكوم لها أن تطلب من مجلـس األمـن تنفيـذ الحكـم 

أن يفعل ذلك إذا وجده مناسبا ولوجود . من ميثاق األمم املتحدة 94دة جربا، ولهذا املجلس عمال باملا

حق النقض بيد الدول الدامئة العضوية واحتامل استعامله من قبـل إحـداها، حاميـة لـذاتها أو لدولـة 

  . صديقة لها، مل يلجأ إىل مجلس األمن يف تنفيذ أي حكم صادر عن املحكمة

سري املعاهـدات الدوليـة أو أي نقطـة مـن القـانون أما اختصاص املحكمة املادي فيشمل تف

الدويل والبث يف وجود أي حادث بعد، يف حال ثبوته، خرقا اللتزام قانوين دويل، وتحديد نوع التعويض 

املرتتب عىل الدولة املحكوم عليها ومقداره، وتبني املحكمة أحكامها وفتاواها عىل املعاهدات الدوليـة 

لقانون املعرتف بها، وهي مصـادر أساسـية لألحكـام وعـىل اجتهـاد املحـاكم والعرف واملبادئ العامة ل

  ولها إذا توافق الخصوم أن . الدولية والوطنية كمصادر استداللية
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تحكم مبوجب قواعد العدالة واإلنصاف، لكنها إىل اليوم مل تلجأ إىل هذا املصـدر االحتيـاطي 

كان، ويعد نصاب املحكمة صحيحا بحضور أحد عرشـ الختالف مفهوم العدالة واالنصاف يف الزمان وامل

قاضيا، ويعد الحكم صحيحا إذا صدر بأغلبية تسـعة أعضـاء عـىل األقـل، وتصـدر األحكـام مـثلام تـتم 

  .املرافعات، باالنكليزية أو الفرنسية أو كلتيهام

  : األمانة العامة. 6

جمعية العامـة بنـاء عـىل وهي الساعد اإلداري لألمم املتحدة وتتألف من أمني عام تعينه ال

توصية مجلس األمن، ومن عدد من األمنـاء املسـاعدين واملـوظفني الـدوليني واملحليـني يكفـي لتلبيـة 

لكـن التعامـل املسـتمر أرىس عرفـا بـأن . وامليثاق ساكت عـن مدة والية األمني العام. حاجات املنظمة

عىل منصب األمني العام حتى عام  وتعاقب. هذه املدة هي خمس سنوات تقبل التجديد غري املحدود

بورمـا املعروفـة اليـوم (وأوثانت ) السويد(وداغ همرشولد ) الرنويج(ستة أشخاص هم تريغفيل  2000

مرص (وبطرس بطرس غايل ) البريو(وخافيري برييزدي كويالر ) النمسا(وكورت فالد هايم ). باسم مينامر

ووفاة واحد يف أثناء الخدمة ) تريغفيل(تقالة واحدة ، وقد شهد املنصب اس)غانا(وكويف عنان ) العربية

كام شهد تجديدا لوالية ثالثة أمناء عامني هم اوتانت وفالدهايم ودي كويالر، مرتني لكـل ) همرشولد(

  .منهم

أما وظائف األمني العام فهي إدارية بالدرجة األوىل، ألنـه الـرئيس اإلداري للمنظمـة ويقـوم 

الرئيسة والفرعية لألمم املتحدة، لتسهيل قيامها بأعاملها، ويرفع تقريـرا  مع جهازه عىل خدمة الهيئات

سنويا وما يلزم من تقارير إضافية عن أعامل األمم املتحـدة ولـه أن يضـمن مقدمـة التقريـر السـنوي 

  آراءه 
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م عىل 1992وقد نص امليثاق . فـي مدى نشاط املنظمة واقرتاحاته بشأن تفعيلها ومستقبلها

وقد أفاد . العام أن يلفت نظر مجلس األمن إىل أي مسألة يراها تهدد السالم واألمن الدوليني أن لألمني

وحلفاؤه من هذه امليزة ملامرسة دور سـيايس متفـاوت يف التوسـط . األمني العام األسبق داغ همرشولد

التعامـل يف  كام طـور. بني الدول لتخفيف حدة التوتر العاملي ولحل بعض املسائل الدولية املستعصية

الجمعية العامة ومجلـس األمـن خاصـة عرفـا يسـند مبوجبـه إىل األمـني العـام دور سـيايس يتزايـد يف 

وهذا ما جعل األمني العام، محل تقـدير أو انتقـاد مـن الـدول . األهمية لتحقيق أغراض األمم املتحدة

  . املعنية تبعا للموقف الذي يتخذه

أقسام وإدارات وقطاعـات تغـريت تسـمياتها كثـريا مـع ينقسم جهاز األمانة العامة إىل عدة 

وقد أدت كرثة الفروع الثانوية التي تم إنشـاؤها يف نصـف القـرن املـايض . تطور أنشطة األمم املتحدة

وكان هذا الوضع محال . مستقلة داخل األمانة العامة لألمم املتحدةأمانة عامة شبه إىل وجود أكرث من 

كام حمل عددا من الدول عىل الرتدد يف دفع التزاماتها املالية بحجة .صالحالنتقادات عدة ومطالب باإل 

  . الرتهل وحتى الفساد اإلداري يف جهاز األمانة العامة

  : الوكالت املتخصصة

تقــوم إىل جانــب األمــم املتحــدة مجموعــة مــن املــنظامت الدوليــة ذات الطــابع العــاملي 

. إنشـاء األمـم املتحـدة كمنظمـة العمـل الدوليـةبعضها سـبق . التخصيص تسمى الوكاالت املتخصصة

وبعضــها اآلخــر ســبق العصــبة ذاتهــا، كاتحــاد الربيــد العــاملي واالتحــاد الــدويل للمواصــالت الســلكية 

املتحـدة كصـندوق النقـد والالسلكية، يف حني تزامن إنشاء منظامت متخصصة أخرى مع إنشـاء األمـم 

  الدويل
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وقام قسم آخر هذه املـنظامت بعـد قيـام األمـم املتحـدة . والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري 

  . كاليونسكو ومنظمة األغذية والزراعة

هذه املنظامت املتخصصة منظامت مستقلة متاما عـن منظمـة األمـم املتحـدة فلكـل منهـا 

كل ما يف األمر أن هذه املـنظامت . ميثاق خاص وعضوية مستقلة وهيئات متفاوتة وموازنات مستقلة

ر باسم الوكاالت تدور يف فلك األمم املتحدة وتؤلـف جـزءا مـن منظومتهـا وتنـتهج أسـلوبا التي تشته

عند االقتضاء منظمة األمم املتحـدة . عرف بالوظيفية تحدث الوكالة املتخصصة بناء عىل دعوة توجهها

  ). من امليثاق 59م (إىل الدول صاحبة العالقة يك تجري فيام بينها املفاوضات الالزمة 

  املؤمتر اإلسالمي  منظمة

م مبناسبة املـؤمتر األول 1969أيلول  25لقد تأسست املنظمة يف الرباط باململكة املغربية يف 

لقادة العامل اإلسالمي الذي عقد يف العاصـمة املغربيـة عـىل أثـر الحريـق اإلجرامـي الـذي تعـرض لـه 

ولقـد . ينـة القـدس املحتلـةم عىل يـد عنـارص صـهيونية يف مد1969آب  21املسجد األقىص املبارك يف 

استطاع قادة العامل اإلسالمي املجتمعون يف الربـاط تأكيـد وحـدتهم وجمـع كلمـتهم واسـتنفاذ القـوة 

ونتيجة لذلك االجتامع تم إنشاء املنظمـة وتضمن ميثاقها عهـدا . الالزمة ملواجهة هذا االعتداء الصارخ

قدس الرشيف مـن االحـتالل الصـهيوين، وبعـد بالسعي بكافة الوسائل السياسية والعسكرية لتحرير ال

م انعقـد يف جـدة باململكـة العربيـة 1970ستة اشهر من هذا الحدث التـاريخي أي خـالل شـهر آذار 

السعوديـة املؤمتـر األول لوزراء خارجية الدول اإلسالمية الذي تم خالله إنشاء األمانة العامة للمنظمة 

  ء وقد عنيلتقوم مبهمة التنسيق بني الدول األعضا



  

  208                   

 املوسوعة السياسية والعسكرية

هذا املؤمتر أمينا عاما للمنظمة وحدد مقـرا مؤقتـا لهـا يف مدينـة جـدة حتـى يـتم تحريـر  

  . مدينة القدس الرشيف باعتبارها املقر الدائم

والواقع أن تلك املنظمة مل تصبح مؤسسة كاملة من الناحية القانونية إال بعد عقد مؤمترين 

ومـؤمتر جـدة مجـددا، ) م1970كـانون األول(ؤمتر كراتيشـ مـ. آخرين لوزراء خارجية الدول اإلسـالمية

دولة وأقر ميثـاق املنظمـة، ودخـل امليثـاق حيـز  30، وهذا املؤمتر األخري شاركت فيه )م1972شباط (

  . م1973التنفيذ بدءا من نهاية 

مملكة أفغانسـتان، الجمهوريـة الجزائريـة الدميقراطيـة : فهي) الثالثون(أما الدول املؤسسة 

ية، دولة اإلمارات العربية املتحدة، دولة البحـرين، جمهوريـة تشـاد، جمهوريـة مرصـ العربيـة، الشعب

الجمهوريــة الغينيــة، الجمهوريــة األندونيســية، إيــران، اململكــة األردنيــة الهاشــمية، دولــة الكويــت، 

ســالمية الجمهوريــة اللبنانيــة، الجمهوريــة العربيــة الليبيــة، ماليزيــا، جمهوريــة مــايل، الجمهوريــة اإل 

املوريتانية، اململكة املغربية، جمهورية النجري، سلطنة عامن، الجمهورية اإلسـالمية الباكسـتانية، دولـة 

قطر، اململكة العربيـة السـعودية، جمهوريـة السـنغال، جمهوريـة سـرياليون، الجمهوريـة الصـومالية 

ية، الجمهوريـة التونسـية، الدميقراطية، جمهورية السـودان الدميقراطيـة، الجمهوريـة العربيـة السـور

  ). دولة فلسطني(الجمهورية الرتكية، الجمهورية العربية اليمنية، و

جمهورية : فهي) م1973-1969(وأما الدول املنظمة يف السنوات التي تلت مرحلة التأسيس 

أوغندا، جمهورية الغابون، جمهورية  غامبيا، جمهورية غينيـا بيسـاو، وجمهوريـة بـنغالدش الشـعبية 

  م، الجمهورية العراقية، جمهورية جزر القمر 1975م، بوركينافاسو وجمهورية الكامريون 1974
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ــديف  ــة املال ــويت )م1976(اإلســالمية وجمهوري ــة جيب ــني )م1978(، جمهوري ــة بن ، جمهوري

، جمهوريـة )م1986(، جمهوريـة نيجرييـا الفدراليـة )م1984(دار السـالم  –، بـروين )م1982(الشعبية 

، وجمهوريـة تركامتسـتان، جمهوريـة طاجيكسـتان وجمهوريـة )م1991(مهورية ألبانيـا اذربيجان وج

فأصبح مجموع أعضاء منظمة املـؤمتر اإلسـالمي ). م1994(وجمهورية موزمبيق ) م1992(فريغيزستان 

  . دولة عضوا بعد انضامم أربع دول أخرى يف السنوات األخرية 55عضوا، ثم أصبح  51

  : امليثاق

تؤسـس الـدول األعضـاء منظمـة املـؤمتر (مادة، جاء يف املادة األوىل  14ق عىل يتضمن امليثا

  : ، ونصت املادة الثانية التي اتخذت لها عنوان األهداف واملبادئ عىل)اإلسالمي

  : متثل أهداف املؤمتر اإلسالمي فيام ييل: األهداف. أ

  . تعزيز التضامن اإلسالمي بني الدول األعضاء .1

لدول األعضـاء يف املجـاالت االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة والعلميـة ويف دعم التعاون بني ا .2

  . املجاالت الحيوية األخرى، والتشاور بني الدول األعضاء يف املنظامت الدولية

  . العمل عىل محو التفرقة العنرصية، والقضاء عىل االستعامري يف جميع أشكاله .3

  . من الدوليني القامئني عىل العدلاتخاذ التدابري الالزمة لدعم السالم واأل  .4
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تنسيق العمل من أجل الحفاظ عىل سالمة األمـاكن املقدسـة وتحريرهـا ودعـم كفـاح الشـعب  .5

  . الفلسطيني، ومساعدته عىل اسرتجاع حقوقه وتحرير أراضيه

دعم كفاح جميـع الشـعوب اإلسـالمية يف سـبيل املحافظـة عـىل كرامتهـا واسـتقاللها وحقوقهـا  .6

  . الوطنية

  . جاد املناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بني الدول األعضاء والدول األخرىإي .7

تقرر الدول األعضـاء وتتعهـد بأنهـا يف سـبيل تحقيـق أهـداف امليثـاق تسـتويص املبـادئ : املبادئ. ب

  : التالية

  . املساواة التامة بني الدول األعضاء .1

  . للدول األعضاءاحرتام حق تقرير املصري وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية  .2

  . احرتام سيادة واستقالل ووحدة أرايض كل دولة عضو .3

حل ما قد ينشأ من منازعات فيام بينهـا بحلـول سـلمية كاملفاوضـة أو الوساطــة أو التوفيـق أو  .4

  . التحكيم

امتناع الدول األعضاء يف عالقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باسـتعاملها ضـد وحـدة وسـالمة  .5

  .االستقالل السيايس ألية دولة عضواألرايض أو 

  : هيئات املؤمتر اإلسالمي

  : يضم املؤمتر اإلسالمي -تنص املادة الثالثة-

  . مؤمتر ملوك ورؤساء الدول والحكومات .1

  . مؤمتر وزراء الخارجية .2

  . األمانة العامة واملؤسسات التابعة لها .3
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مـؤمتر امللـوك والرؤسـاء ) ثالـثاملعدلة يف مـؤمتر القمـة اإلسـالمي ال(وتحدد املادة الرابعة 

الجهاز األعىل للمنظمة، يجتمـع ملـوك ورؤسـاء الـدول والحكومـات عـىل مسـتوى القمـة (بقولها أنه 

بصفة دورية مرة كل ثالث سنوات، وحينام تقتيض مصلحة األمة اإلسالمية ذلك للنظر يف القضايا العليا 

  ). لذلك التي تهم العامل اإلسالمي وتنسيق سياسة املنظمة تبعا

  : وقد عقدت املنظمة حتى اليوم تسع مؤمترات قمة

  .م1969أيلول  25-22يف ) املغرب(يف الرباط : األول

  . م1974شباط  24-22يف ) باسكتان(يف الهور : الثاين

  .م1981كانون الثاين  28-25يف ) السعودية(يف الطائف : الثالث

  .م1984ن الثاين كانو  19-16يف ) املغرب(يف الدار البيضاء : الرابع

  .م1987كانون الثاين  29-26يف الكويت يف : الخامس

  . م1991كانون األول  12-9يف ) السنغال(يف داكار : السادس

  . م1994كانون األول  14-13يف ) املغرب(يف الدار البيضاء : السابع

  . م1997كانون األول  11-9يف ) إيران(يف طهران : الثامن

  ).الدوحة(يف قطر : التاسع

مرة كـل (وتتناول املادة الخامسة مؤمتر وزراء الخارجية أو املمثلني املعتمدين الذي يجتمع 

أمـا املـادة ) …سنة أو عند االقتضاء بطلب من أي دولة من دول األعضاء أو بطلب مـن األمـني العـام

) 1973-1970(تنكـو عبـد الـرحمن  -وهم سبعة أمناء–السادسة فتتعلق باألمانة العامة واألمني العام 

ـي) 1975-1973(حسن التهامي . وكـان رئيسا للوزراء يف ماليزيا أمـا دو . وكان مستشارا للـرئيس املرص

  فكان وزيرا لخارجية) 1979-1976(كريم جاي 
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رشف الـدين بـري زاده . وكان وزيرا لخارجية تونس) 1985-1979(حبيب الشطي . السنغال 

وكـان رئيسـا للـوزارة يف ) 1996-1988(حامـد الغابـد . تانوكان وزيرا لخارجية الباكسـ) 1985-1988(

  . وكان رئيسا للوزارة يف املغرب)  -1997(عز الدين العراقي . النيجر

والثامنـة عـىل عضـوية ) لجنـة املاليـة الدامئـة(أما املادة السابعة فتنص عـىل املاليـة وعـىل 

املـؤمتر بالهيئـات اإلسـالمية ذات الصـفة  املؤمتر، والتاسعة عىل عمل األمانة العامة عىل توثيق عالقات

والعارش عىل إجازة انسحاب أي دولة من املؤمتر، والحادية عرشة عىل إجـازة تعـديل امليثـاق . العاملية

ـة عـىل حـل الخـالف بـني الـدول . بناء عىل موافقة وتصديق ثلثي عـدد الـدول األعضـاء والثانيـة عرش

ـة عـىل. األعضاء بالطرق الودية . أن لغـات املـؤمتر هـي العربيـة واإلنكليزيـة والفرنسـية والثالثة عرش

والرابعة عرشة عىل مصادقة الدول األعضاء عىل هذا امليثاق وعىل أنـه قـد تـم تسـجيله بهيئـة األمـم 

  . م1974من ميثاق الهيئة بتاريخ أول شباط  102املتحدة طبقا للامدة 

  :محكمة العدل اإلسالمية الدولية

الرابـع إضـافة إىل مـؤمتر امللـوك والرؤسـاء ومـؤمتر وزراء الخارجيـة  اعتربت الجهاز األسايس

ولكنها ال تزال قيد اإلنشاء رغم املوافقة عليها يف مؤمتر القمة الخامسة يف الكويـت يف . واألمانة العامة

ولعل السبب يعود إىل التعـارض القـائم بـني هـذا النظـام الـذي يسـتند إىل أحكـام الرشـيعة . م1987

وبني عدد من الدساتري الوطنية التي تنص عىل علامنيـة الدولـة أو ال تشـري إىل األديـان عـىل  اإلسالمية

  . اإلطالق
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وأنها جهـاز قضـايئ ) قيد اإلنشاء(أن هذه املحكمة ) دليل منظمة املؤمتر اإلسالمي(وجاء يف 

اء الـدول اإلسـالمية تأسست بناء عىل قرار املؤمتر الثالث مللـوك ورؤسـ. رئييس ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

هيئة مكونة من سبعة (وأنها تتألف من . املنعقد مبكة املكرمة والطائف يف اململكة العربية السعودية

وأن مقرهـا سـيكون يف مدينـة ). أعضاء ينتخبهم مؤمتر وزراء الخارجية بناء عىل ترشيح الدول األعضاء

  .الكويت

  : لجنة القدس

صة التي شكلتها حتى اآلن منظمة املـؤمتر اإلسـالمي وهي واحدة وعىل رأس اللجان املتخص

اللجنـة ). كوميـاك(لجنة القدس، اللجنة الدامئـة لإلعـالم، والشـؤون الثقافيـة : لجنة وهي 15وعددها 

، اللجنــة الدامئــة للتعــاون العلمــي والتكنولــوجي )كومســيك(الدامئــة للتعــاون االقتصــادي والتجــاري 

. ة، اللجنـة اإلسـالمية للشـؤون االقتصـادية والثقافيـة واالجتامعيـةلجنة السـالم اإلسـالمي). كومستيك(

اللجنة الدامئة للشؤون املالية، هيئة الرقابة املالية، اللجنة الخاصة بافغانستان، لجنة أفريقيا الجنوبيـة 

، لجنة التضامن اإلٍسالمي مع شعوب الساحل األفريقـي، اللجنـة الوزاريـة السداسـية )تم حلها(ونامبيا 

سلمي الفلبني، اللجنة السداسية حول فلسطني، فريـق االتصـال الخـاص بالبوسـنة والهرسـك وفريـق مل

  . بجامو وكشمري. االتصال الخاص

أنشئت لجنة القدس طبقا للقرار رقم واحد الصادر عن املـؤمتر اإلسالمــي السـادس لـوزراء 

  : مل عىل تحقيق األهداف التاليةوكلف املؤمتر اللجنة الع. م1975الخارجية املنعقد يف جدة يف متوز 

  . دراسة تطور األوضاع يف القدس الرشيف -
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  . متابعة تنفيذ قرارات املؤمتر اإلسالمي بهذا الشأن -

  . متابعة القرارات الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية بهذا الشأن -

  . االتصال مبختلف املنظامت الدولية التي قد تساعد يف حامية القدس -

ت أمام الدول األعضاء وكل املنظامت املعنية بشأن الخطوات املزمع اتخاذها لتأمني طرح املقرتحا -

  . تنفيذ هذه القرارات ومواجهة املستجدات من األحداث

 15وتجتمع لجنة القدس بدعوة من رئيس أو من األمني العام للمنظمة، وتضم يف عضويتها 

والـدول األعضـاء . ؤمتر اإلسالمي لوزراء الخارجيةدولة عضوا يف منظمة املؤمتر يتم انتخابها من قبل امل

ــا  ــة، –حالي ــة اللبناني ــة الهاشــمية، الجمهوري ــة العــراق، اململكــة األردني ـــة، جمهوري اململكــة املغربي

الجمهوريــة اإلســالمية املوريتانيــة، جمهوريــة غينيــا، دولــة فلســطني، الجمهوريــة العربيــة الســورية، 

ية اإلسالمية اإليرانيـة، جمهورية أندونيسـيا، جمهوريـة النيجـر، جمهورية بنغالدش الشعبية، الجمهور

جمهوريــة باكســتان اإلســالمية، جمهوريـــة الســنغال، اململكــة العربيــة الســعودية، وجمهوريــة مرصــ 

  . العربية
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  املؤمترات الدولية
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  مؤمتر باريس

الـذي قامـت بـه فرنسـا يف  تم اختيار باريس لتكون مقرا ملؤمتر الصلح اعرتافا بالدور الكبري
م وترك ذلك أثرا سيئا يف أملانيـا ألنـه 1919كانون الثاين  18وقد افتتح املؤمتر يف . الحرب العاملية األوىل

ويوم ذكرى إعـالن اإلمرباطوريـة األملانيـة يف عـام . م1701كان يوم ذكرى إعالن امللكية يف بروسيا عام 
  . م1871

دولـة، ومل يـدع منـدوب عـن االتحـاد السـوفيتي  27 شارك يف مؤمتر الصلح منـدوبون عـن
السابق، كام مل يدع إىل املؤمتر مندوبون عن الدول املهزومـة يف الحرب العاملية األوىل، بـل كـان عليهـا 

وقـد شـاركت . أن توقع عىل الوثائق بعد إعدادها، ألن السالم فرض فرضا ومل يكـن نتيجـة مفاوضـات
تي كانت تبحث قضايا تخصها مبارشة، يف حني أن الـبعض اآلخــر وهـي أغلبية الدول يف االجتامعات ال

التـي شـكلت املجلـس ) بريطانيا، فرنسا، الواليات املتحدة األمريكية، إيطاليا واليابـان(الدول األساسية 
ومن بني هذه الدول الخمس لعبت كل . األعىل للحلفاء، شاركت يف بحث جميع القضايا بدون استثناء

وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية دورا أساسيا يف وضع قرارات مؤمتر الصلح، وقد عرف من بريطانيا 
كـام . أما ممثل اليابان فقد لعب دورا ثانويا يف املؤمتر). الثالثة الكبار(ممثلو هذه الدول الثالث باسم 

ا عـىل تجاهـل أن ممثل إيطاليا ورئيس وزرائها أورالندو انسحب من املؤمتر بعد وقت قصـري احتجاجـ
  .الثالثة الكبار بعض مطاليب إيطاليا اإلقليمية

م، وقـد 1921م حتـى كـانون الثـاين 1919استمرت أعامل مـؤمتر الصـلح مـن كـانون الثـاين 
اكتشف سري املفاوضات صعوبات عديدة بسبب اخـتالف املصـالح ووجهـات النظـر فـيام بـني الـدول 

  الكربى من جهة، وفيام بينها وبني
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وقد عكست قـرارات املـؤمتر . شعوب األخرى التي أرسلت ممثلني عنها إىل املؤمترالدول وال 
  . يف النهاية وجهات نظر ومصالح الدول الكربى بالدرجة األوىل

وقد أثار مؤمتر الصلح والتسويات التي توصل إليها جدال ونقاشا واسعا، ووجهـت انتقـادات 
  : فيام يأيتكثرية إىل املؤمتر وتسويات الصلح ميكن إجاملها 

إن املؤمتر مل يسمح للدول املندحرة باملشاركة يف مناقشة تسويات الصلح بل إن هـذه التسـويات  .1
وقد سعت هذه الدول املندحرة فيام بعد، وبصورة خاصة أملانيـا إىل التنصـل . فرضت عليها فرضا

رسـاي التـي م عرب األملان عن االستياء من معاهـدة ف1919فمنذ عام . من بنود معاهدات الصلح
  . باعتبار أنها فرضت عليهم دون مناقشة) امالء فرساي(أطلقوا عليها اسم 

سيطرة مندويب الدول الكربى الثالث فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة عىل املناقشـات وإصـدار  .2
  . القرارات

إن املعاهدات التي فرضت عىل الـدول املنـدحرة تضـمنت رشوطـا قاسـية جـدا وقـد حملـت يف  .3
تها بذور الرصاعات التي عصفت بأوروبا يف ثالثينات القرن العرشين وأدت يف النهاية إىل قيام طيا

  . م1939الحرب العاملية الثانية يف عام 

بشكل عادل، فقد أخذ املؤمتر بهـذا ) حق الشعوب يف تقرير مصريها(مل يطبق مؤمتر الصلح مبدأ  .4
إال أنـه أهمـل املبـدأ . ويوغسـالفيا) سـابقا(ا املبدأ وأقام دوال جديدة مثل بولنده وجيكسـلوفاكي

كام أن تسويات الصـلح أخضـعت قسـام مـن . ووقف ضد توحيد أملانيا والنمسا لئال تقوى أملانيا
  فقد ضمت دولة جيكسلوفاكيا . بعض القوميات لسيطرة قوميات أخرى
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سـالفيا أقليـات كام ضمت إىل يوغ. مجري 700.000ماليني أملاين يف إقليم السوديت و 3الجديدة 
وإىل بولنده أقلية أملانيا، وإىل رومانيـا أقليـة مجريـة وأخـرى . وأقليات بلغاريا) هنغارية(مجرية 

  . من أصل أملاين

من معاهدة فرساي أملانيا مسؤولة عن قيام الحـرب العامليـة األوىل يف حـني ) 231(اعتربت املادة  .5
تتحمل هذه املسؤولية أيضا، ولكن بـدرجات  أن كال من رصبيا وفرنسا وروسيا والنمسا وبريطانيا

  . متفاوتة

وقـد أدت فـيام . إن التعويضات التي فرضت عىل أملانيا كانت باهظة جدا وغري ممكنة التحقيـق .6
  . بعد إىل انهيار أملانيا اقتصاديا

أرادت معاهدات الصـلح توطيـد تـوازن جديـد للقـوى يف أوروبـا يف حـني أن روسـيا السـوفيتية  .7
ومل يكن ممكنا بالتايل توطيد مثـل هـذا التـوازن الجديـد بتجاهـل روسـيا . املؤمتراستبعدت من 

  . السوفيتية

الكـربى مـن حـدود أملانيـا أزالت اإلمرباطورية النمساوية املجريـة يرى البعض أن تسويات الصلح  .8
األمـر الـذي يجعـل . عـدة دول جديـدة صـغريةم 1919بـدلها يف عـام من جهة الجنوب وأقامت 

  . ملانيا متى ما اسرتدت قوتها أن تتوسع بسهولة باتجاه الجنوببإمكان أ 

  مؤمتر باندونغ

 29حرضه ممثلو . م1955نيسان  18وهو املؤمتر الذي عقد يف مدينة باندونغ بأندونيسيا يف 
وعد هذا املؤمتر البداية الحقيقية لإلطـار الـذي اتخذتـه أكـرث الـدول املسـتقلة حـديثا والتـي ال . بلدا

ا يف أية حرب أو رصاع بني الكتلتني التي اتخذت من الحياد سياسة لها أطلق عليها فيام بعد مصلحة له
  . العامل الثالث

  : ساد املؤمتر تياران
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يدعو هـذه الـدول املحايـدة إىل عـدم التحـالف مـع أي مـن املعسـكرين املتنـازعني الرأسـاميل : األول
  . حدهام والخضوع لها إهانة قوميةوعدم االنحياز أو االرتباط بسياسة أ . واالشرتايك

فريى أن الدول الصغرى ال مناص لها من التحالف مع الدول الكبـرى، وال مفر مـن قبــول هـذا : الثاين
  : الوضع، وكانت أهم مقررات املؤمتر هي

احرتام حق كل دولـة يف الـدفاع عـن نفسـها منفـردة أو مجتمعـة وفقـا مليثـاق األمـم  .1
  . املتحدة

  . الية واالستعامر القديم واالستعامر الجديدمواجهة اإلمربي .2

  . النضال من أجل تخفيف التوتر الدويل وتحقيق االنفراج .3

  . مناهضة الفصل العنرصي والعنرصية والصهيونية .4

  . محاربة األحالف العسكرية .5

ــدان غــري املنحــازة أو يف  .6 ــة يف أرايض البل ــوى اإلمربيالي ــة للق ــة القواعــد األجنبي محارب
  . املستعمرات

  مؤمتر بوتسدام 

) سـابقا(مؤمتر بوتسدام آخر اجتامع عقـده زعـامء كـل مـن بريطانيـا واالتحـاد السـوفيتي 
وقد عقد املـؤمتر يف بوتسـدام ) 1945-1939(والواليات املتحدة األمريكية خالل الحرب العاملية الثانية 

  . بأملانيا، قرب برلني

وقـد . ريبا مـن هزميـة أملانيـا يف الحـرب، أي بعد شهرين تق1945متوز  17وافتتح املؤمتر يف 
ورئـيس . حرض املؤمتر الرئيس األمـرييك هـاري ترومـان، ورئـيس الـوزراء الربيطـاين ونسـتون ترشتشـل

  الوزراء السوفيتي



  

221    

املوسوعة السياسية والعسكرية

متوز ومثل بريطانيـا  26جوزيف ستالني وقد خلف كليمنت أتيل ترشتشل رئيسا للوزراء يف  
  . ن آبم 2حتى انتهاء املؤمتر الذي اختتم يف 

كانت االتفاقيات السابقة قد قسمت أملانيا إىل مناطق احتالل بريطانية وفرنسية وسـوفيتية 
  . وأمريكية

واتفق املؤمترون يف بوتسدام عىل معاملة األجزاء األملانية عىل أنها بلـد واحـد، فـيام يتعلـق 
ة، وبعـض املعـدات بالنواحي االقتصادية وبذلك حصل االتحـاد السـوفيتي عـىل ثلـث السـفن األملانيـ

الصناعية تعويضا عن أرضار الحرب، كام اتفق املؤمترون عـىل مقاضـاة القـادة األملـان بتهمـة ارتكـاب 
  .جرائم حرب

وبينام كان املؤمترون يف بوتسدام تنـاهى إىل علـم ترومـان نبـأ نجـاح أول اختبـار للقنبلـة  
دمري اليابان مـا مل تتوقـف عـن حربهـا الذرية، األمر الذي أدى إىل صدور إعالن بوتسدام الذي هدد بت

  . مع دول الحلفاء وأن تستسلم دون رشط

  مؤمتر الدار البيضاء 

كـانون الثـاين  24-14هو لقاء جرى يف شـامل أفريقيـا بـني كـل مـن روزفلـت وترشتشـل يف 
ـوط1943 ومل تتـوج محـاوالت . م، تم خالله تأكيد رضورة استسالم أملانيا واليابـان استسـالما غـري مرش

األحرار بقيادة ديغـول إال بـبعض النجـاح املحـدود، أمـا ) الفرنسيني(التغلب عىل النزاع بني روزفلت و
ـوع  رؤساء األركان لكل من البلدين املعنيني فقد متكنوا من تسـوية الخالفـات االسـرتاتيجية حـول مرش

  . غزو كل من صقلية وإيطاليا

  مؤمتر فينا

م معاهدة باريس األوىل التي مل تخرسـ 1814ألوىل عقد الحلفاء بعد دخولهم باريس للمرة ا
  ثم اتفقوا عىل اجتامع يف . فرنسا مبوجبها خسارة فادحة
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وكـان مـن املتفـق عليـه يف . فينا لتقرير التسوية األوروبية العامة ووضع أسـس سـلم دائـم
اسـتغالل الخالفـات بادئ األمر أن ال متثل فرنسا يف هذا املؤمتر، ولكن وزير خارجيتها تالريان متكن من 
فـدعيت فرنسـا يف . يف وجهة نظر الحلفاء وظهر مبظهر من يريد حفظ التوازن بني الجهـات املختلفـة

) البـا(األخري إىل املؤمتـر، بينام كانت املداوالت تجري بلغت أعضـاءه أنبـاء فـرار نـابليون مـن جزيـرة 
اصل اجتامعاته وانتهت فرتة املائـة وهروب لويس الثامن عرش من باريس ففزعوا منها، ولكن املؤمتر و 

وعقـدت معاهـدة بـاريس . يوم باندحار نابليون األخري يف واترلو وإعادة لويس الثامن عرش إىل العرش
  . م التي وضعت مبوجبها رشوطا اثقل من سابقتها عىل فرنسا1815الثانية 

حزيـران  9 أما مقررات مـؤمتر فينـا املتعلقـة بالتسـوية األوروبيـة العامـة فقـد وضـعت يف
أي قبيل معركة واترلو ببضعة أيام، وكانت املبادئ التي سار عليهـا املـؤمتر يف وضـع مقرراتـه . م1815

  : هي

تنفيذ لقاعدة التوازن التي رأت الدول العظمى اخـتالال طـرأ مـن جـراء : إرجاع القديم إىل قدمه -
حفظا لحقوق ) حقوق الرشعيةال(الحروب النابليونية، ووضع تالريان بناء عىل هذه القاعدة مبدأ 

العائالت املالكة وقد أراد بذلك أن يدافع عن آل بوربون وأن يلقي تبعة الحـوادث عـىل شـخص 
  . نابليون نفسه ال عىل فرنسا

بعـض التعـديل وذلـك بتعـويض الـدول ) إرجـاع القـديم إىل قدمـه(عـدل مبـدأ : مبدأ التعويض -
يف أثنـاء الحـروب النابليونيـة لقـاء الخسـائر العظمى ببعض املمتلكات التي وضعت يدها عليها 

الـذي امتلكـت بريطانيـا ) التعويض(التي تكبدتها لدحر نابليون والقضاء عليه، وهذا املبدأ مبدأ 
  . مبوجبه جزيريت مالطه وسيالن ومستعمرة الكاب
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  : أما مقررات املؤمتر العامة فهي

  املقررات الخاصة بوضع الدول الكربى

عض أقسام بولنده الربوسية مبا فيها دوقيـة وارشـو، واضـطرت بروسـيا حصلت روسيا عىل ب
مقابل ضمها مقاطعـة الـراين ونحـو نصـف ) دوقية وارشو(عىل التخيل عن قسم من بولنده الربوسية 

ونقـص عـدد اإلمـارات األملانيـة التـي تـألف منهـا االتحـاد الجرمـاين إىل نحـو التسـع . سكسونيا إليهـا
. نمسا لنفسها بالنفوذ األعظم يف هذا االتحاد فأصبح نفوذ بروسيا دون نفوذهـاوالثالثني، واحتفظت ال

. أما نفوذ النمسا يف إيطاليا فقد ازداد كثـريا إذ متلكـت فينيسـيا واليـة البندقيـة واسـتعادت لومبارديـا
أما بيدمونت فقد ضـمت . وأصبحت اإلمارات اإليطالية تحت نفوذ النمسا بصورة مبارشة وغري مبارشة

ليها جنوه وتألفت منها قوة أمـام فرنسـا وأعيـدت دولـة البابـا وجعلـت نـابويل مملكـة يحكمهـا آل إ
  . مع ملك نابويل عىل أن مينح األخري شعبه دستورا) رئيس وزراء النمسا(بوربون وانفق ميرتنيخ 

  : املقررات الخاصة بوضع الدول الصغرية

) مملكـة األرايض املنخفضـة املتحـدة(قرر املؤمتر توحيد دولتي هولنـده وبلجيكـا وتكـوين 
لتكون حاجزا قويا أمام فرنسا، ومنح عرش هذه اململكـة إىل ولـيم أورانـج الـذي امتلـك أيضـا دوقيـة 

وأعادت إنكلرتا إىل هذه اململكة مستعمرة جاوة كام أقرضـتها مليـوين جنيـه لتـتمكن مـن . لوكسمربك
يكرهون الهولنديني، ونجحـوا أخـريا يف االنفصـال  تحصني حدودها أمام فرنسا عىل أن البلجيكيني كانوا

  . عنهم بعد مدة قصرية
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مقاطعـة وأعلـن اسـتقاللها وحيادهـا  22أما سويرسا فأصبحت دولـة اتحاديـة مؤلفـة مـن 
كام أعيـد . وقد وعدت الدول بضامن هذا االستقالل والحياد وأعيدت إلسبانيا حدودها القدمية. الدائم

لك أعيدت الربتغـال إىل حـدودها القدميـة، وقـرر املـؤمتر فصـل الـرنويج عـن وكذ . فردنياد ملكا عليها
الدمنارك، وضمها إىل السويد بناء عـىل وعـد سـابق لـدخولها يف الحلـف ضـد نـابليون، إال أن السـويد 

  . خرست بومريانيا الغربية التي ضمت إىل بروسيا، وفنلندة التي ضمت إىل روسيا

  : املقررات الخاصة بالتعويضات

وفنلندة، أما بريطانيا فأخذت جزيرة هيلكونـد -أخذت روسيا بولندا الربوسية دوقية وارشو 
  . والجزر األيونية وسيالن وترينيدان ومستعمرة الكاب وجزءا من كينيا

  : مقررات عامة

أقر املؤمتر إلغاء تجارة العبيد التي اعتربت منافية ملبادئ املدنية واألخالق العامـة ووعـدت 
يقافها، ووضع املؤمتر كذلك بعض املقررات العامة التي تخص التمثيـل الـدبلومايس ودرجـات الدول بإ 

  . املمثلني الدبلوماسيني وإدارة األنهار الدولية

وقد وجهت انتقادات عنيفة إىل مقررات املؤمتر واتهـم رجالـه بالرجعيـة ومبحاربـة األفكـار 
الشعوب من حقها يف االشرتاك يف الحكم، وقـد  الحرة، فقد أعيدت الحقوق الرشعية إىل امللك وحرمت

أهمل املؤمتر مبادئ الثورة الفرنسية التي القت قبوال حسنا من قبل الشعوب أمـا رجـال املـؤمتر فقـد 
  برروا هذا املوقف بدافع املحافظة عىل السلم األورويب وإعادة التوازن الدويل والواقع 
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يعني تجميـد األوضـاع الراهنـة وخنـق مبـادئ أن السلم الذي سعى إليه رجال املؤمتر كان 
الثورة الفرنسية ومقاومة جميع الحركات الوطنية والدميقراطيـة التـي تعكــر هـدوء أوروبـا ومصـالح 
ملوكها وأمرائها املستبدين، وكذلك أهمل املؤمتر مطاليب الدول الصغرية فقد ضحى بحقوقها يف سبيل 

اإليطالية غنيمـة للنمسـا وخرسـت إسـبانيا تربنيـداد  بعض مصالح الدول العظمى، فأصبحت الواليات
  . واقتسمت بولندا للمرة الرابعة تحقيقا ملطاب روسيا

وعىل الرغم من االنتقادات التي وجهت إىل مقـررات املـؤمتر فإنـه وفـق يف تحقيـق غايتـه 
ر صفوه إال األساسية وهي إقامة سلم دائم يف أوروبا، وقد حصلت أوروبا عىل ذلك السالم الذي مل تعك

م، ومل يشهد القرن التاسع عرش حروبا دوليـة كـالحروب 1848م و1830حركات ثورة جزئية قامت عام 
  . النابليونية باستثناء حرب القرم

  مؤمتر الهاي

م حني اقـرتح القيرصـ الـرويس نيقـوال 1898أول محاولة عملية لتخفيض السالح نشأت عام 
عن مؤمتري فينا وبرلني  1899ا الشأن، ويختلف مؤمتر الهاي الثاين عقد مؤمتر يف الهاي للبحث يف هذ

يف أنه مل يأت إليقاف حرب دائرة بل لحفظ السلم عىل ما هو وتخفيض النفقـات العسـكرية الحربيـة 
  . الهائلة

ومل يستطع مؤمتر الهاي تحديد السالح إذ رسعـان مـا تشـعبت اآلراء وتصـادمت املصـالح بـني 
كن من الوصول إليه تأسيس محكمة دوليـة للتحكـيم فـيام تقـدم إليهـا مـن الدول املجتمعة، وجل ما مت

املشاكل التي تقع بني الدول عىل أنه مل يتقـرر أن يكون هذا التحكيم إجباريا كام أن القضايا املهمة التـي 
  املحكمة، وملا اجتمع املؤمتر الحرب عادة بقيت خارجة عن نطاق أعامل هذه تؤدي إىل 
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م قرر وضع بعض القواعد فيام يخص حقوق املحايدين يف الحرب ومـد 1907 مرة ثانية عام
األلغام وإطالق املدافع عىل املدن غري املحصنة، ولكن الحـرب العامليـة األوىل اكتسـحت معظـم هـذه 

  .القوانني ومل تعرها اهتامما

  مؤمتر يالطا

رم يف املراحـل األخـرية مـن اجتامع هام لقادة القوى املتحالفة الثالث يف يالطا بشـبه جزيـرة القـ
بني عقد املؤمتر . الحرب العاملية الثانية، دار بصورة رئيسة حول الهزمية النهائية ألملانيا ومعاملتها

م وحرضــه جوزيــف ســتالني وفــرانكلني روزفلــت 1945مــن شــباط عـــام الرابــع والحــادي عرشــ 
مستشـارون متعـددون، وونستون ترشتشل، يساعدهم وزراء خارجيتهم ورؤساء هيئة أركـانهم و 
فرنسـا عـىل أن تـدعى (واتفق عىل تأسيس إدارة حليفه ألملانيا املهزومة، تكون قيادتها يف بـرلني 

االتحاد السوفيتي عىل مرشق بولندا ويكون طليق اليـدين يف أوروبـا وأن يستويل ) لالنضامم إليها
وريل وبحقـوق خاصـة يف الرشقية ويدخل الحرب ضد اليابان، ويكافأ بسخالني الجنوبية وجزر ك

منشوريا، كام اتفق عىل إعداد ميثاق األمم املتحدة وعىل عقد محاكامت ملجرمـي الحـرب، وقـد 
أبقيت معظم مداوالت ومقررات املؤمتر رسية يف ذلك الوقـت، كـام أن بعضـها مل تنفـذ بـالروح 

ملسـتفيد األول مـن هــو ا) السابـق(الودية التي قصد أن تنفذ بها أصال، وكان االتحاد السوفيتي 
  . املؤمتر الذي أصبح يعترب رمزا الستسالم الواليات املتحدة وبريطانيا لستالني



  

                                                                        227              
   

  

املوسوعة السياسية والعسكرية

  

  

  

  

  

  

  الثــــــــــورات

 

  وراتالث
 



  

228                                                                   
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

  



  

                                                                        229              
   

  

املوسوعة السياسية والعسكرية

  )م1962-م1954(الثورة الجزائرية 

م، فموقعهـا الجغـرايف 1830كان لالستعامر الفرنيس دوافع كثـرية الحـتالل الجزائـر يف عــام 

والطبيعة االسرتاتيجية لها يهيئ لألسطول الفرنيس قواعد صالحة للسـيطرة عـىل البحـر املتوسـط، كـام 

يضاف إىل ذلك عوامل تتعلق بالوضع الداخيل . الرثوات عىل مختلف أنواعها أنها بالد واسعة تكرث فيها

لفرنسا ذاتها خاصة، فبعد أن فقدت إمرباطوريتها االستعامرية خالل حروب الثورة الفرنسية ونـابليون 

م أرادت أن تبحـث لهـا عـن نرصـ خـارجي يبعـد 1810وتنازلها لربيطانيا عن بعض املستعمرات عـام 

املعـروف ) املروحـة(لفرنيس عن املشاكل التي كانت تواجههـا يف الـداخل، أمـا حـادث أنظار الشعب ا

م فهو ذريعة لالحـتالل وخالصـته أن فرنسـا كانـت مدينـة للجزائـر 1827نيسان  29الذي وقع يف يوم 

مببلغ من املال مثنا لقمح اشرتته منها، إال أنها تقاعست عـن دفعـه عـدة سـنني فحـدثت مشـادة بـني 

ومن خاللها رضب الداي القنصـل مبروحـة كـان ) دافال( حاكم الجزائر والقنصل الفرنيس الداي حسني

بيده تعبريا عن سخطه، وقد عدت فرنسـا هـذا العمـل إهانـة لهـا فأخـذت تسـعى لتنفيـذ مخططهـا 

  . م1830ملهاجمة واحتالل الجزائر ونفذت مخططها عام 

زائريـة هـو اتبـاع االسـتعامر الفرنيسـ ومن العوامل الداخلية التي أدت إىل قيام الثـورة الج

سياسة الفرنسة يف الجزائر بشكل خاص واملغرب العريب بوجه عام ملحـو الشخصـية العربيـة والثقافـة 

العربية القومية، وإثارة النعـرات الطائفيـة والعنرصـية بقصـد تفتيـت وحـدة الصـف للـوطن العـريب 

  والرغبة العارمة



  

230                                                                   
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

آذار  8ازر الدامية ضد الشـعب العـريب يف الجزائـر كمجـزرة باإلضافة إىل املج. يف االستقالل 

  . ألف عريب 45م التي ذهب ضحيتها 1945

م يف مصــر نبهـت أبنـاء شـعبنا 1952أما العوامل الخارجية فال شك أن انتصـار ثـورة متـوز 
اح العريب يف الجزائر وشدت من أزره، فضال عن تحول شعبنا العريب يف تونس واملغرب إىل أسلوب الكف

باإلضـافة إىل . م بعد أن يـئس مـن أسـلوب املهادنـة واملفاوضـات مـع املحتلـني1954املسلح منذ عام 
االنتكاسة الفرنسية الكبرية عىل أيدي ثوار الشعب الفيتنامي يف معركـة ديـان بيـان فـو الشـهرية عـام 

الثقـة يف نفـوس فبعثت تلك الهزمية . م واضطرار فرنسا إىل االعرتاف بحق شعوب الهند الصينية1954
الجزائريني بإمكان تحقيق انتصار مامثل، عىل الرغم من أن الثوار الجزائريني مل ينسوا أن فرنسـا أقـرب 

أي أن إمكانات فرنسا يف إجهاض الثورة بـالقوة سـتكون أكـرب مـن . إىل الجزائر جغرافيا منها إىل فيتنام
إال أن هذا مل يفت من عضد الثوار الجزائريني إمكاناتها يف حرب الهند الصينية بفعل القرب الجغـرايف، 

بعد أن تشبعوا بفكرة وأسلوب الكفاح املسلح والتي لعب البطل عبد الكريم الخطايب يف املغـرب دورا 
خاصة وأنه كان عىل قناعة بأن ال أسلوب يفيد مع املسـتعمر سـوى النضـال املسـلح . كبريا يف إنضاجها

  . ب وعطاءهم القومي الفعالاألمر الذي يجسد وحدة الثوار العر 

م، وقـد 1954ترشيــن الثـاين  1ونتيجة لذلك قررت قيادة الثورة يف الجزائر إعالن الثـورة يف 

اتخذت قيادة الثورة يف بادئ األمر اسم لجنة الثورة لالتحـاد والعمل، غري أنه بعد أن انخرطت معظـم 

تعرف باسـم جبهـة التحريـر الـوطني الفصائل الوطنية وقطاعات كبرية من الشعب يف صفوفها غدت 

  وقد أحرزت قوات الثورة الجزائرية انتصارات عديدة عىل. الجزائري
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القوات الفرنسية فقد أفاد البيان الذي أصدرته جبهة التحرير الجزائرية بعـد مـرور تسـعة  

زيـد ضابط وجندي فرنيسـ وتـدمري مـا ي 2500أشهر فقط عىل اندالع الثورة قتل وجرح وأرس أكرث من 

  . طائرة فضال عن االستيالء عىل كميات كبرية من األسلحة واالعتدة 20عجلة وإسقاط حوايل  300عىل 

وكانت السلطات الفرنسية يف بادئ األمر تحاول التقليـل مـن شـأن الثـورة، فكانـت تنعـت 

ة إىل عملياتها بأنها مجرد اضطرابات محلية، ثم أخذت تصفها بـالتمرد والعصـيان، واضـطرت يف النهايـ

م، 1955االعرتاف بها كثورة شاملة، وأعلنت السلطات الفرنسـية حالـة الطـوارئ يف الجزائـر يف نيسـان 

وخولت السلطات اإلدارية مبوجبها صالحيات واسعة شملت فـرض اإلقامـة اإلجباريـة عـىل املـواطنني، 

بـدال مـن ية وفرض قيود عىل تنقالتهم ووضع الرقابـة عـىل املحـالت العامـة، وإنشـاء محـاكم عسـكر

لكنهـا . أشـهر فقـط 6مـن املفــروض أن تسـتمر حالـة الطـوارئ ملـدة املحاكم املدنية الجنائيـة وكـان 

استمرت فرتة طويلة جدا، بل أصدرت السلطات الفرنسية قوانني أخرى أشد تعسفا وخولت الحكومـة 

ات اسـتثنائية مثـل م املقيم الفرنيس العـام، صـالحي1956الفرنسية مبوجب قانون أصدرته يف آذار عام 

  . حق حل الجمعيات وتعطيل الصحف ومصادرة املمتلكات

لقد جذبت الثورة الجزائرية اهتامم الرأي العام العريب والدويل ونالـت تأييـدا قويـا مـنهام، 

فباإلضافة إىل الدعم الذي كانـت تلقـاه مـن األقطـار العربيـة، ومـن جامعـة الـدول العربيـة حظيـت 

ملنظامت الدولية، ومـن بينهـا مـؤمتر دول عـدم االنحيـاز املنعقـد يف بانـدونج مبساندة عدد كبري من ا

كام أصدرت األمم املتحدة خالل دورة انعقادها يف ترشين األول من العـام . م1955باندونيسيا يف عام 

  نفسه
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قرارا يقيض  بالتعامل مع القضية الجزائرية بوصفها مسألة دولية وليست مســألة فرنسـية  

ام تزعمه فرنسا، بل إن الثورة الجزائرية نالـت تأييـدا مـن قبـل بعـض األوسـاط الفرنسـية بحتة حسب

م نضـال 1958التقدمية، كام أيدت الـدول األفريقيـة يف املـؤمتر الـذي عقدتـه يف أكـرا يف نيسـان عـام 

 وناشدت فرنسا منحه حق تقرير مصريه وجالء جيوشها عن الجزائر ودعتهـا. الشعب العريب يف الجزائر

  . إىل الدخول يف محادثات مع جبهة التحرير للوصول إىل تسوية عادلة ونهائية

م يف 1958مـايس  13وبفعل أحداث الثورة الجزائرية وآثارها الجمة عىل فرنسا قام انقـالب 

الجزائر الذي قام بـه املسـتوطنون الفرنسـيون واحتلـوا خاللـه دار الحكومـة معلنـني رفضـهم ألوامـر 

األمر الـذي اضـطر الحكومـة الفرنسـية إىل الرضـوخ فصـار . إذا توىل ديغول الحكمحكومة باريس إال 

ديغول رئيسا خول بسلطات استثنائية ظنا من املستوطنني أنه القادر عىل تصفية الثورة الجزائرية، ومل 

إال أن آراءه تطورت بفعل ضغط الظروف املحليـة والدوليـة . يكن ديغول يحمل تصورا خاصا بالجزائر

ة بعد اشتداد عنف الثورة الجزائرية وحصولها عىل تأييد شعوب العـامل ومعظـم حكوماتـه األمـر خاص

وميكـن القـول أن موقـف ديغـول مـن الثـورة . الذي ال ميكن لديغول إهامله أو إسقاطه من حساباته

  : م باملراحل الثالث التالية1962-1959الجزائرية مر بني 

  . م الخاص بتطبيق مبدأ تقرير املصري1959ول أيل 16صدور ترصيح : املرحلة األوىل

يتمثل بتحول ديغول إىل مبدأ املوافقة عىل إقامة جمهورية جزائرية تختـار هـي نـوع : املرحلة الثانية

  . االرتباط بفرنسا
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تبدأ بقبول ديغول مبدأ املفاوضـات عـىل قـدم املسـاواة مـع جبهـة التحريـر الـوطني : املرحلة الثالثة

االعرتاف بها ممثلة رشعيـة للشـعب والثـورة الجزائريـة يف نيسـان الجزائرية بعد 

  . م1962م وانتهاء هذه املفاوضات بتوقيع اتفاقيات ايفيان يف آذار 1961

متـوز  3وهكذا تكللت الثورة الجزائرية باالنتصـار بعـد إعـالن ديغـول اسـتقالل الجزائـر يف 

 5اإلعالن هو وثيقة االستقالل فجعلوا مـن يـوم غري أن الثوار الجزائريني رفضوا أن يكون هذا . م1962

متوز التاريخ الرسمي إلعالن الجمهورية الجزائرية، ألن هذا اليوم ذكرى احتالل الفرنسيني للجزائر مـن 

م وبذلك انترصت ثورة شعبنا العريب يف الجزائر بعد تضحيات جسمية بلغت مليونا ونصـف 1830عام 

لثـورة الجزائريـة محـط حـب وإعجـاب كـل شـعوب العـامل ملـا املليون من الشهداء، بحيث أصبحت ا

  . جسدته من عطاء وبذل يف سبيل نيل الحرية واالستقالل وتطهري الوطن من الغزاة

  م1917الثورة الروسية 

هي أول ثورة اشرتاكية منترصة يف تاريخ العامل، قامت بها الطبقة العاملة الروسـية متحالفـة 

لفقراء، وبفضلها متـت اإلطاحـة بسـلطة تحـالف البورجوازيـة مـع كبـار مع الفالحني والجنود الروس ا

  . املالك يف روسيا وعىل أنقاض هذه السلطة أقيمت دكتاتورية الربوليتاريا

م التي أدت إىل 1917هي ثورة آذار : م عىل مرحلتني األوىل1917وقد قامت الثورة الروسية 

: والثانيـة. لبيـة أعضائها من الربجوازيني األحرارسقوط النظام القيرصي وتشكيل حكومة مؤقتة كان أغ

  هي ثورة ترشين األول
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التي قام بها البالشفة بزعامة لينني، ويف حني كانت الثورة األوىل عفويـة فـإن الثـورة  1917 

وبدأت املرحلة األوىل من الثورة الروسية بقيام مظـاهرات عامليـة يف العاصـمة . الثانية كانت مخططة

آذار بسبب املجاعـة وقلـة التمـوين ثـم قـام العـامل ومؤيـدوهم مـن الجنـود  9و  8ومي بطرسربغ ي

ورسعان ما عم االضطراب العاصمة التي أصبحت ) سوفيتان(بتشكيل مجالس مندويب العامل والجنود 

آذار تقـرر إقامـة حكومـة مؤقتـة دخـل  14م، ويف 1917تحت سيطرة العامل والفالحني يف مساء آذار 

  . ار واالشرتاكيونفيها األحر 

ويف هذه األثناء كان القيرص نقوال الثاين يف الجبهة بوصفه القائـد األعـىل للقـوات الروسـية، 

وقد حاول االستعانة بالجيش إلعادة األمور إىل مجاريها يف العاصمة إال أن قادة الجـيش رفضـوا ذلـك، 

أخاه الدوق األكـرب ميخائيـل خلفـا م، وعني 1917آذار  16-15فام كان من القيرص سوى االستقالة ليلة 

وعندما جاء ميخائيل إىل العاصمة أيقـن اسـتحالة بقـاء آل رومـانوف يف الحكـم، ألن الثـوار كـانوا . له

وأعلن تخويل الحكومـة . م1917آذار  17عازمني عىل إقامة الجمهورية، فتخىل ميخائيل عن العرش يف 

 انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دسـتور للـبالد، آذار جمع السلطات لحني 14املؤقتة التي تشكلت يف 

وتحديد شكل نظام الحكم، وقد حظيت الحكومة املؤقتة باعرتاف دول الحلفاء بصورة رسيعـة وذلـك 

م بيانا موجها إىل الشـعب الـرويس، أعلنـت فيـه عزمهـا 1917آذار  19أن الحكومة املؤقتة أصدرت يف 

اء طبقا للمعاهدات واملخالفات التـي وقعتهـا الحكومـة عىل االستمرار يف الحرب إىل جانب دول الحلف

  . القيرصية

ـا آنـذاك 1917ويف نيسان  م سهلت السلطات األملانية سفر لينني الذي كان منفيـا يف سويرس

  شخصا من رفاقه قي قطار خاص إىل روسيا عرب 38و
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الثـورة الروسـية،  األرايض األملانية، وبوصول لينني إىل روسيا بدأ العمل للمرحلة الثانية مـن 

ومـن الجـدير بالـذكر أيضـا أن زعـامء اشـرتاكيني آخـرين عـادوا إىل العاصـمة ) أي ثورة ترشين األول(

الروسية ومن املنفى سواء من داخل روسيا أو الخارج وكان من بينهم سـتالني وكـامنيف اللـذان عـادا 

  . ألمريكيةمن منفاهام يف سيبرييا، وتروتسيك الذي عاد من الواليات املتحدة ا

م، وكانــت خطــة الثــورة قــد رســمت 1917ترشــين الثــاين  7-6قــام البالشــفة بــالثورة ليلــة 

ـه لينـني يف  ترشـين األول  23بالتفصيل من قبل ذلك بأسبوعني يف اجتامع عقده زعامء البالشفة وحرض

حتلـوا جميـع ترشين الثاين ا 7صباح يوم صعوبة يف تنفيذ الثورة، ففي م، ومل يصادف البالشفة أي 1917

مقـر الحكومـة املؤقتـة ) قرصـ الشـتاء(االسرتاتيجية واألبنية العامـة يف العاصـمة كـام حـارصوا املراكز 

وقد تم اعتقال أغلب وزراء الحكومـة املؤقتـة، ويف . وحصلوا عىل دعم الحامية العسكرية يف العاصمة

ينـني وكـان مـن بـني أعضـائها م تشكلت حكومة جديدة برئاسة ل1917ترشين الثاين  8اليوم التايل أي 

  . تروتسيك املسؤول عن الشؤون الخارجية وستالني املسؤول عن شؤون القوميات

م، وفاز فيهـا االشـرتاكيون 1917أما الجمعية التأسيسية التي جرت انتخاباتها يف كانون األول 

آذار  3م، ويف 1918الثوريون بأغلبية املقاعد، فقد تـم حلهـا مـن قبـل لينـني بـالقوة يف كـانون الثـاين 

م عقد البالشفة صلحا منفردا مع األملان مبوجب معاهدة بريست لتوفسك التي تنازلوا فيها عـن 1918

م أيضا تم تغري اسم الحزب االشرتايك الـدميقراطي إىل الحـزب 1918ويف آذار . مناطق عديدة من روسيا

  م تم وضع دستور1918متوز  10الشيوعي، ويف 
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  . الذي أعلن روسيا دولة اشرتاكية فدرالية سوفيتية جمهورية) السابق(االتحاد السوفيتي  

  )م1926-م1920(ثورة الريف املغريب 

نظـرا ملـا . أخذت فرنسا تتطلع الحتالل املغرب عندما تم لها االستيالء عىل الجزائـر وتـونس

قد استغلت تـردي يتمتع به القطر من موقع اسرتاتيجي ولحامية مصالحها االقتصادية واالستعامرية، و 

أوضاع البالد املالية فعرضت عليـه قروضا برشوط قاسية، كام حصلت إسـبانيا عـىل بعـض االمتيـازات 

  . االقتصادية املامثلة لالمتيازات الفرنسية يف منطقة نفوذها فاضطر السلطان إىل قبولها

بـالرغم م اندلعت الثورة ضد السلطان املغريب عبد الحفـيظ وعجـزت قواتـه 1910ويف عام 

وهنا تدخلت القوات الفرنسية . من املساعدة العسكرية التي حصل عليها من الفرنسيني عن إخامدها

م وفرضـت عـىل 1912م ثم أعلنت حاميتها عىل مـراكش عـام 1911لتحتل مدينتي الرباط وفاس عام 

رضوريـا  السلطان عبد الحفيظ معاهدة تضمنت موافقته عىل أن تحتل فرنسا أي جزء من البالد تـراه

م تنازل السلطان عبد الحفـيظ إىل 1912ملصالحها مقابل تعهد فرنيس بحامية عرش السلطان، ويف عام 

أخيه يوسف بن الحسن الذي أصبح أداة طيعة يف يد املحتلني الفرنسـيني، ومهـام يكـن مـن أمـر فـإن 

  : املغرب أصبح قبيل الحرب العاملية األوىل مقسام إىل ثالث مناطق هي

  . وتشمل املغرب ومركزها الرباط: فوذ فرنيسمنطقة ن  .1

  . منطقة نفوذ إسباين يف الريف  .2
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  . طنجة تحت اإلدارة الدولية  .3

واجه االسبان مقاومة مسلحة ضـارية حمـل لوائهـا محمـد بـن أحمـد الريسـويل منـذ عـام 

د م، ولو أن نشـاط املقاومـة كـان قـ1921م وحتى ظهور محمد بن عبد الكريم الخطايب يف عام 1911

توقف لفرتة قصرية إبـان الحـرب العامليـة األوىل حيـث عقـدت إسـبانيا هدنـة مـع الريسـويل يف عـام 

م، ثم ما لبثت املقاومة أن استأنفت نشاطها عقب انتهاء الحرب عىل أثر اعتـزام إسـبانيا إكـامل 1916

الل ششـوان، م يف احـت1920احتاللها للمنطقة، وبالرغم من أن إسبانيا كانت قد نجحت يف أواخر عام 

كربى مدن جبال الريف، لكن الريسويل استمر يف التعرض للقوات اإلسبانية وتكبيدها خسائر جسيمة، 

  . حتى بدأ نفوذ الخطايب ميتد إىل جبال الريف

وكان لعبد الكريم الخطايب أكرث من مربر للقيام بالثورة ضد االسبان فقد اتسم حكـم هـؤالء 

ر لنقص األسلحة الـذي كـان يعـاين منـه الثـوار، فقـد قـرروا القيـام بالعجز وبالفساد والبطش، وبالنظ

بغارات فدائية ضد القوات اإلسبانية لالستيالء عىل أسلحتها، وأخذ الثـوار يحـرزون انتصـارات متتاليـة 

  . مام حمل االسبان عىل حشد قوات كبرية ضدهم

معركـة (  م عرفـت ب1921اشتبك عبد الكريم الخطايب يف معركة حامية ضد االسـبان يف عـام 

ونجح الخطايب خاللها يف إبادة قوة إسبانية قـدر عـددها بحـوايل خمسـة آالف رجـل، وأصـيب ) أنوال

قائدها وهو الجرنال سلفسرت بجروح، وقد انتحر عقب ذلك، وبعث هذا االنتصـار حامسـة شـديدة يف 

جسـيمة، ويف غضـون نفوس أبناء الريف، فأخذوا يشددون هجامتهم ضد االسبان، ويكبدونهم خسائر 

  خمسة أيام من القتال بني الثوار واألسبان بلغت خسائر األخريين
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وغنم الثوار كميات هائلة من األسلحة الحديثة، ونجحوا يف تطهـري منـاطق . ألف قتيـل 19 

  . واسعة من سيطرة قوات االحتالل

ريم الخطـايب عـن أسفرت الهزمية الشنيعة التي منيت بها القوات اإلسبانية عىل يد عبد الكـ

م، وقـد فكـر 1923ردود فعل قوية داخل إسبانيا، متثلت يف حدوث انقالب عسكري فيها يف أيلول عام 

رئيس الحكومة اإلسبانية الجديدة بالتخيل عن املغرب، لكنه عدل عن رأيه لخوفه من النتـائج السـيئة 

، واستقر رأيه يف النهاية عىل التي قد ترتتب عىل عودة جيش جرار، دون أن يكون هناك مجال ألشغاله

  . القيام باستعدادات ضخمة ملجابهة الثوار

م شن هجـوم عـام ضـد االسـبان وكانـت اسـتعادة مدينـة 1924قرر الخطايب يف صيف عام 

تطوان يف مقدمة أهداف الهجوم، ونجحت قوات الخطايب يف الوصول إىل مشارف تطـوان، ولـو أنهـا مل 

ذلك أفلح الثوار يف إحراز انتصارات عديـدة يف ميـادين أخـرى، مـام  تستطع اقتحامها وعىل الرغم من

أضعف كثريا من معنويات االسبان، مام اضطر رئيس الحكومة اإلسبانية إىل القدوم بنفسـه إىل تطـوان 

لإلطالع عىل املوقف عن كثب، وقد انتهى هذا إىل رأى مفاده عدم جدوى محاربة الثوار، فأمر القوات 

م وقد تكبد االسبان خالل عملية االنسـحاب 1924ء حصن ششوان يف ترشين الثاين عام اإلسبانية بإخال 

خسائر كبرية أيضا، وارتدت القوات اإلسـبانية إىل سـبتة وتطـوان والقرصـ الكبـري، حيـث أقامـت خطـا 

دفاعيا جديدا امتد من تطوان إىل طبخة، وأصـبح الثـوار قـاب قوسـني أو أدىن مــن تحقيـق االنتصـار 

  .  عىل اإلسبانالنهايئ

وكانت االنتصارات التي حققها عبد الكريم الخطايب ضد االسبان أقضت مضـاجع الفرنسـيني 

  الذين كانوا يرون فيها تهديدا إلمرباطوريتهم 
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بل يف أفريقيا بأرسها، وقد وافقت الحكومة الفرنسية يف منتصـف . االستعامرية فـي املغرب

ات عسكرية ضد الخطايب، وتذرعت فرنسـا لتربيـر هـذا القـرار م عىل بدء عملي1924كانون األول عام 

بحجة أن الخطايب هاجم بعض املناطق التي تقع تحت النفوذ الفرنيس، وهكذا غدا الخطـايب يف حالـة 

حرب ضد فرنسا وإسبانيا يف آن واحد، وقاتلت قواته الجيـوش الفرنسـية بـنفس البسـالة التـي كانـت 

  . وغنمت كميات كثرية من أسلحتها. ستولت عىل الكثري من قواعدهاتقابل بها الجيوش اإلسبانية فا

أخذ الوهن يدب يف صفوف الثوار، وقد نجحت فرنسا وإسبانيا يف حمـل ملك املغـرب عـىل 

اعتبار الخطايب مبثابة متمرد عىل السلطة، إضافة إىل انتشار املجاعة يف منطقة الريف بسـبب انحبـاس 

ويكفي للتدليل عىل ضخامة القـوات التـي واجههـا الثـوار، إذا علمنـا أن األمطار طيلة سنوات الثورة، 

الدولتني استعانتا بثالثة مارشاالت وأربعـني جـرناال، وقـوة تقـدر بنصـف مليـون جنـدي، باإلضـافة إىل 

مـايس عـام  27رسبا من الطائرات املقاتلة، واستسـلم الخطـايب إىل القـوات الفرنسـية يف  44استخدام 

م ثـم انتقـل إىل فرنسـا 1947ىل جزيرة ريونيون يف املحيط الهنـدي وظــل حتـى عـام م، ونفي إ1926

  . م1963ولكن عند مرور الباخرة ببورسعيد ألتجأ إىل مرص وأقام فيها حتى وفاته يف عام 
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  )م1926-م1925(الثورة السورية الكربى 

تـل املـدن م ورشعت تح1920احتلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون يف متوز 

األخرى واحدة تلو األخرى حتى تم لها احتالل سوريا بأجمعها، فانرصفت اإلدارة الفرنسـية إىل تنظـيم 

شؤون الحكم يف ظل االحتالل عىل أسس استعامرية خالصة، فقد أنشأت محكمة عسكرية يف دمشـق 

قـال ملـدد متفاوتـة، ملحاكمة رجال الحركة الوطنية وأصدرت عىل العديد منهم أحكاما باإلعـدام واالعت

كام قامت بالحمالت العسكرية شملت مناطق عديدة من سوريا بغية مطاردة بقايا جيـوب املقاومـة 

. ثم أقدمت عىل ترسيح الجيش العريب ومصادرة سالحه وفرضت غرامات حربية عـىل املـدن. الوطنية

، ويلحـق بـه هيئـات وغدا املندوب السامي الفرنيس يتمتع بسلطات ترشيعية وتنفيذية غري محدودة

ــع اإلدارات  ــوزارات وجمي ــني املستشــارين يف ال ــة مصــغرة يف املــدن الكــربى باإلضــافة إىل تعي انتدابي

  . الحكومية األخرى

وقد تركت سياسة االنتداب الفرنسية أثرا سيئا يف النفوس الوطنية، وقد واجهت منذ البداية 

دة سواء يف داخل سوريا أو خارجها، منهـا مقاومة وطنية واسعة عربت عن نفسها بأساليب وصيغ عدي

التظاهرات الشعبية والحركات املسلحة ومحاوالت االغتيال كام جرى بالنسبة لـرئيس الـوزراء الـدرويب 

  . باإلضافـة إلـى تقديم االحتجاجات يف املحافل الدولية

مـة م إىل الجـرنال سـاراي ليقـوم مبه1924وقد عهدت الحكومـة الفرنسـية يف كـانون األول 

املندوب السامي الجديد، وحاول يف بادئ األمر اتباع سياسة من شأنها تخفيف حـدة التـوتر الـوطني، 

  فأمر بإلغاء األحكام العرفية 
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وإطالق رساح العديد من املحكومني، كـام شـكلت القـوى الوطنيـة وفـودا خاصـة ملقابلتـه 

عـوة جمعيـة تأسيسـية لوضـع حيث عرضت عليه مطالبها الوطنيـة املتضـمنة عـىل وحـدة الـبالد، ود

دستور قائم عىل االنتخابات الحـرة، ورفـع الرقابـة عـن الحريـات الشخصـية والعفـو عـن املحكـومني 

واملبعدين وفسح املجال أمام أهل البالد لتويل الوظائف اإلدارية ويف هذه األجواء ظهر حزب الشـعب 

  . وأخذ بطرح مطالبه مع بقية هذه القوى الوطنية

ولـذا مل . مر كانت جذوة االستياء من سياسـة االنتـداب قـد تأصـلت يف النفـوسويف واقع األ 

ميض الوقت حتى اتجه الجرنال ساراي للتنكر لسياسته الجديدة ال سيام حينام تعارضـت مـع مطالـب 

فقد اتخذ ساراي موقفا متشددا منها، ومل يصغ إىل شـكواهم، مـن سـوء األسـاليب . سكان جبل الدروز

يف هـذه املنطقـة، والتـي وصـلت حـد ) الحـاكم الفرنيسـ الجديـد(تبعها الكابنت كاربيه اإلدارية التي ا

م قدم ممثلو سكان الجبل مذكرة إىل الجرنال ساراي تضمنت اعتبار 1925ويف حزيران . الهوان واإلذالل

جبل الدروز جزء ال يتجزأ من سوريا، واملحافظـة عـىل شـكل الحكومـة فيـه وعـىل اسـتقالله اإلداري، 

  . يادة القانون واحرتام الحرية الشخصية واستبدال الكابنت كاربيه بحاكم فرنيس آخروس

وحدث أن تعرض أحـد الضـباط الفرنسـيني يف الجبـل إىل الرضـب فاتخـذ سـاراي مـن ذلـك 

ولتدبري هذه املكيدة كلف ساراي مندوبه باسـتدعاء ثالثـة مـن ممـثيل . ذريعة لإليقاع بزعامء الدروز

سلطان األطرش بحجـة االسـتامع إىل مطـالبهم، ومـن ثـم احتجـازهم كرهـائن، ومل الدروز من ضمنهم 

  يأمن األطرش جانب الفرنسيني والتزم الحيطة والحذر فلم يقع فيام وقع غريه من زعامء 
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الدروز الذين قبض عليهم وتـم نفـيهم إىل تـدمر والحسـكة، كـام خابـت مسـاعي القـوات 

   .الفرنسية يف القبض عىل األطرش نفسه

وإزاء اإلجراءات الفرنسية هذه كان رد األطرش قويا، فأخذ بتحشيد وتعبئة القـوى الوطنيـة 

الناقمة عىل هذا الوضع بغية االلتفاف حوله، وبدأت بـوادر الثورة باقتحام مركـز البعثـة الفرنسـية يف 

معركة املزرعة قضاء صلخد وإحراقه ثم االستيالء عىل مدينة السويداء وفرض الحصار عىل قلعتها، ويف 

متكن الثوار من دحر القوات الفرنسية بقيادة الجرنال ميشو، كام مل يفلح الجرنال غامالن الـذي اسـتلم 

القيادة العسكرية بدال عنه من الصمود يف السويداء، خاصة وأن الثورة أخذت تتسـع لتشـمل منـاطق 

  . أخرى من البالد

م اتصـل زعامؤهـا 1925ا، ففـي أواخـر متـوز وقد تجاوزت الثورة الهوية اإلقليمية النطالقته

بالقوى الوطنية األخرى، وخاصـة حـزب الشـعب يف دمشـق، وتكلـل هـذا األمـر باتفـاق العديـد مـن 

الوطنيني عىل التضامن وتضافر الجهود، ومنهم نسيب البكري وعبد الرحمن الشهبندر، ثم عقد هؤالء 

يقيضـ بتهيئـة القـوى الوطنيـة لالشـرتاك ) ميثـاق وطنـي(اجتامعا وطنيا يف دمشق تعاهدوا فيه عـىل 

بالثورة وتخفيف العبء عن الجبل، وتوحيد الصفوف تحت راية الثورة الوطنية، وجالء الفرنسيني من 

جميع األرايض السورية، إضافة إىل تشكيل وفد لالتصال بثوار الجبل وتكليف آخرين للقيـام برتتيبـات 

جنة لقيادة الثورة عىل غرار منطقة الجبل، وأخريا تجسدت الثورة يف دمشق والتي تألفت فيها بعدئذ ل

القائـد (م، يحمـل لقـب 1925آب  23وصدر أول منشور للثوار يف . قيادة هذه الثورة بسلطان األطرش

الـذي تضـمن جملـة أمـور أساسـية منهـا دعـوة السـوريني إىل السـالح ) العام للثورة السورية الكـربى

  ودعوته إىل وحدة
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ية وقيام حكومة شعبية غرضها وضع دستور للـبالد، وجـالء القـوات الفرنسـية البالد السور 

املحتلة وتأليف جيش محيل لصيانة األمن، وقد قامت السلطات الفرنسية أثر ذلك بشن حملة قاسـية 

وعنيفة عىل القوى الوطنية فاعتقلت فريقا منهم ومن ثم قامت بنفيهم إىل الحسكة وأرواد، كام نجـا 

  . والتحق بالجبل وخاصة نسيب البكـري، والشهبندر، وجميل مردمالباقي منهم 

ورغم ذلك وسع الثوار من نطاق عملهم فاشتبكوا مع القـوات الفرنسـية مبعـارك عنيفـة يف 

م اشتعلت الثورة يف حـامة بقيـادة فـوزي القـاوقجي 1925الغوطة ودمشق وغريها، ويف ترشين األول 

ومهـام . ي أسسه الفرنسيون، ثم خرج عليهم وانضم إىل الثورةالذي كان ضابطا يف الجيش السوري الذ

يكن من أمر فقد دلت طبيعة الثورة عىل أن الثوار قاتلوا مبـوازين غـري متكافئـة يف القـوة العسـكرية 

وباملقابل تكبدت القوات الفرنسية أفدح الخسائر يف صفوفها، بالرغم من استخدامها ألساليب السـلب 

لقرى، وقصفها دمشق ومنـاطق أخـرى بالقنابـل مسـتهدفة التهـوين مـن الـروح والنهب والتدمري يف ا

  . الوطنية واملعنوية لدى السوريني

وحاولت فرنسا التي أقلقها األمر تدارك املوقف والثورة يف عنفوانها، إىل محاولة االلتجاء إىل 

الجـرنال سـاراي وعدتـه  تغري أساليبها السياسية إزاء خسائرها وسمعتها الدولية، فعملت عىل استدعاء

مسؤوال عام حدث، ثم أرسلت عوضا عنه هرني دي جوفنيل كمنـدوب سـام جديـد، وقـد عـرف عـن 

فبدأ مهمته بتمهيد األجواء إلطفاء بريق الثورة، فحـاول . األخري الحنكة السياسية وسعة الحيلة واألفق

الوقت ذاته عمل عىل كسب الدخول مبفاوضات وحوار مع القوى الوطنية داخل سوريا وخارجها، ويف 

  الوقت بغية إعطاء فرنسا الفرصة
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إلعادة النظر بقواتها العسكرية وتعزيزها كإجراء أخري الحتواء الثـورة وإجهاضـها وقـد أيـد  

دي جوفنيل إجراء انتخابـات لجمعيـة تأسيسـية تضـع الدسـتور ولكـن مقرتحـه هـذا جوبـه بـالرفض 

م حكومة الـداماد 1926أيار  4هذا وبإرشاف منه تألفت يف  الستناده إىل تدخل فرنسا الواضح به، ومع

أحمد نامي، واشرتك فيها بعض الوطنيني ومنهم فارس الخوري ولطفي الحفار وحسني الربازي، واشتمل 

برنامجها عىل الدعوة لجمعية تأسيسية لسن الدستور عىل قاعدة السيادة، وتحقيق الوحدة السـورية، 

سيس جيش وطني باإلضـافة إىل اشـرتاك سـوريا يف عصـبة األمـم والتمثيـل وتوحيد النظام القضايئ وتأ 

  . الخارجي، والنظر يف إصالح النظام النقدي والسعي لتقديم تعويضات للمترضرين خالل الثورة

وعىل ما يبدو فإن دي جو فنيل مل يـرق لـه التطلعـات الوطنيـة للـبعض مـن أعضـاء هـذه 

ثم استقالوا منها، وأظهروا استنكارهم إلعالن الدستور اللبناين الحكومة، إذ تعارضت آراؤه معهم، ومن 

م الذي نص عىل سالمة األرايض اللبنانية، ومبا يتناىف وأهدافهم يف وحـدة سـوريا هـذا 1926أيار  26يف 

فضال عن أعامل القسوة التي ارتكبتها السلطات الفرنسية، فأدى الخالف أخريا إىل حل الوزارة واعتقال 

م عاد دي جوفنيـل إىل فرنسـا ملشـاورة 1926أيار  28لوطنيني فيها ونفيهم خارج دمشق، ويف الوزراء ا

  . حكومته باألمر، إال أنها مل تعول عليه إكامل املحادثات بعدئذ

ويف الوقت ذاته كانت أصداء الثورة قد خفت حدتها شيئا فشيئا، بعدما أصابها من الضعف 

قادتها وما واجهها من ضعف يف إدارتها ومتويلها، باإلضـافة إىل مـا والتفكك من جراء انقسام اآلراء بني 

تعرضت له من أساليب القمع، بعد أن كثفت فرنسا من قواتهـا العسـكرية ومـن أسـاليب املراوغـات 

  الدبلوماسية 
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والسياسية الحتوائها، ومن ثم العودة إىل نهج االنتداب من جديـد وإن اختلفـت السـبل يف 

  . ذلك

  م1911ينية الثورة الص

م لإلطاحـة بإمرباطوريـة سـاللة مانتشـو، ويف 1905عملت املجموعات الثورية رسا منذ عام 

ــة يف هانكــاو إىل حــدوث 1911شــهر ترشــين األول  ــادة املجموعــات الثوري م أدى اكتشــاف مقــر قي

 اضطرابات، وضح من خاللها عجز الساللة الحاكمة للحافظ عىل والء الشـعب لهـا، ويف ترشـين الثـاين

كاي الـذي عـني رئيسـا للـوزراء مـن  –أقيم نظامان حاكامن متنافسان األول بقيادة الجرنال يوان شيه 

صن الذي انتخب رئيسا للجمهوريـة مـن  -والثاين بقيادة صن يان. الجمعية الوطنية يف العاصمة بكني

  . الجمعية الثورية ومقرها فانكينغ

ولـد عـام (ازل اإلمرباطـور الطفـل بـوي م تم االتفـاق عـىل رضورة تنـ1912ويف شهر شباط 

عن العرش، ولفرض توحيد البالد وافق صن يان صن عىل التنـازل عـن السـلطة لصـالح يـوان ) م1906

املوقـع ) دسـتورنانكينغ(كاي الذي أصبح مبوجب ذلك الرئيس املؤقت لجمهورية الصني، ونـص  –شيه 

ملان يتشكل من مجلسـني ترشـيعيني، أمـا م عىل إقامة جمهورية دميقراطية ذات بر 1912يف شهر آذار 

وهكذا أعلن نفسـه إمرباطـورا وذلـك يف شـهر . يوان فقد بذل جهده للحصول عىل نفوذ شخيص أقوى

دسـتور (م، ومنـذ وفاتـه يف شـهر حزيـران التـايل متكنـت الصـني مـن إعـادة فـرض 1915كانون األول 

  ن متكن الحكومة الوطنية من مامرسة إال أن شدة التنافس بني القادة العسكريني حال دو ) نانكينغ
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  . م1928أية سلطة حقيقية واستمر الحال حتى مجيء الومنتانغ إىل الحكم يف عام 

  م1920الثورة العراقية 

اتجهت بريطانيا مع قيام الحرب العاملية األوىل إىل احتالل العراق الذي كان تحت السيطرة 

نطقة الخليج العريب والهند وكـذلك ألهميتـه التجاريـة العثامنية بسبب موقعه االسرتاتيجي بالنسبة مل

واالقتصادية باإلضافة إىل انضامم الدولـة العثامنية إىل جانب أملانيا يف الحرب، فأنزلت بريطانيا قواتهـا 

ـة يف هـذا الشـهر، ثـم 1914ترشين الثاين عام  7العسكرية يف ميناء الفاو يف  م وأكملـت احـتالل البرص

يطانية نحو بغداد بخطني أحدهام يحاذي نهر الفرات واآلخر يحاذي نهر دجلة، إال اتجهت القوات الرب

أن هذه القوات رسعان ما انتكست انتكاسة مريعة يف مدينة الكـوت إذ حـورص الجـرنال طاوزنـد مـع 

ملدة خمسة أشهر من قبل الجيش العثامين حتى اضـطر إىل االستسـالم ) 13309(قواته البالغ تعدادها 

م، إال أن هذه االنتكاسة مل تحل دون إعطاء القيادة إىل قائد بريطاين آخـر هو الجـرنال 1916ن يف نيسا

م، ثم تقدمت القوات الربيطانية بعـد 1917آذار  11ستانيل مود الذي نجح يف احتالل مدينة بغداد يف 

  . م1918ذلك إىل والية املوصل فدخلتها يف ترشين الثاين 

ترصيحا يف نهاية الحرب أعلنا فيه أن غايتها من خـوض الحـرب  وقد نرشت بريطانيا وفرنسا

مع العثامنيني هو لتحرير العرب من السيطرة الرتكيـة وأكد هذا االتجـاه املبـادئ األربعـة عرشـ التـي 

  رئيس الواليات املتحدة األمريكية والتي كانت تشمل عىل مبدأ مهم هو حق الشعوب ) ولسن(أعلنها 
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قــد أثــرت هــذه الوعـود والترصــيحات يف نفــوس العــراقيني وجعلــتهم يف تقريـر مصــريها، ل

يعتقدون بقرب تأسيس حكومة وطنية وقومية يف بالدهـم، ولكـن آمـالهم خابـت بعـد أن وجـدوا أن 

الدول الكربى تتجه إىل وضع العراق تحت االنتداب الربيطاين وهذا يعني اسـتمرار السـيطرة األجنبيـة 

  . العراق وعدم قيام حكم وطني مستقل يف

لقد كان إعالن االنتداب الربيطاين عىل العراق العامل األسايس يف تفجـري الثـورة العراقيـة يف 

م عندما انطلقت رشارتها األوىل يف منطقة الفرات األوسط وانترشت إىل جميع أنحـاء 1920حزيران  30

 خمسة أشهر، تكبدت العراق، حيث شارك الشعب بكافة فئاته يف الثورة املسلحة التي استمرت حوايل

خاللها القوات الربيطانية خسائر كبرية يف األرواح واملعدات، وأبدى العراقيون خاللها بطوالت تسـتحق 

  . الفخر واإلعجاب، دللت عىل مدى تفاين الجامهري يف الدفاع عن وطنها وحبها للحرية واالستقالل

التحررية منها عوامل داخليـة وقد ساعدت عوامل عديدة عىل بلورة هذه الثورة وانطالقتها 

متثلت بثقل الرضائب الباهظة وسوء اإلدارة الربيطانية وسلبها ملوارد البالد ومالحقتها للعنارص الوطنية 

إضافة إىل الروح الحامسية التي أثارتها الحركة الوطنية، أما العوامل الخارجية فتمثلت بـنقض الحلفـاء 

وتفاعل العراقيني مع الحركات والثورات العربيـة كثـورة  لوعودهم التي قطعوها للعرب خالل الحرب

م يف مرص وقيام الحكومة العربية برئاسة األمري فيصل بن الحسني يف دمشق ووجود الضباط 1919عام 

  . العراقيني يف تلك الحكومة ووقوفهم بوجه السياسة الربيطانية يف العراق ومطالبتهم باستقالل العراق
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 الطـرفني يف اإلمكانـات العسـكرية واالقتصـادية والفنيـة باإلضـافة إىل إن فقدان التكافؤ بني

الحصار االقتصادي الذي فرضـه الربيطـانيون عـىل املـدن العراقيـة، قـد أدى إىل عـدم تحقيـق الثـورة 

ألهدافها وفشلها عسكريا، وعىل الرغم من ذلك فقد أحدثت الثورة تطورا يف الحياة السياسية وبـذرت 

عربية التقدمية، بعد أن جسدت إطارها القـومي وبعـد أن تفاعلـت مـع جـذور هـذه بذور النهضة ال

النهضة يف داخل اإلنسان يف العراق، فكانـت قاعـدة ملرحلـة تطـور عاليـة يف مجـرى التحـرك القـومي 

التحرري فهي وإن عجزت عن تحقيق االستقالل الكامل والجـالء النهـايئ لالسـتعامر عـن العـراق فقـد 

اآلخر إدخال العراق يف مرحلة النهوض الثوري حيث وضعته عىل طريـق جديـدة  حققت من الجانب

من العمل والتفكري كام أنها وحدت كلمة العراقيني وأثبت لهم عمليا قيمة اتحادهم يف رصاعهـم ضـد 

  . السلطات املحتلة

  م1941الثورة العراقية 

ي سـعيد وقوفهـا يف م أعلنـت حكومـة نـور 1939عندما قامت الحرب العاملية الثانيـة عـام 

الحرب مع بريطانيا، وقطعت عالقاتها الدبلوماسية مع أملانيا، لكن الجيش العراقي وجامهـري الشـعب 

عارضت هذه السياسة وطالب أن يتخذ العراق موقفا غري منحاز يف الحـرب مـن أجـل دراسـة الوضـع 

ربية، بيـنام كانـت بريطانيـا الدويل جيدا، واتخاذ املوقف الذي يخدم القضية الفلسطينية والوحدة الع

تتعاون مع الصهاينة يف فلسطني ومتهد إلقامة الكيان الصهيوين وترشـيد العـرب، كـام أنهـا تقـف ضـد 

  . الوحدة العربية
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م استقالت وزارة نوري سعيد وتشكلت وزارة قوميـة ائتالفيـة برئاسـة رشـيد 1940ويف عام 

 االستمرار يف أداء رسـالة العـرب القوميـة التـي أخـذ عايل الكيالين الذي تعهد أمام املجلس النيايب عىل

العراق عىل عاتقه تحقيقها، وأن القضية الفلسطينية تشكل جـوهر هـذه الرسـالة، إال  أن بريطانيـا مل 

توافق عىل سياسة الكيالين هذه، ومام زاد من استيائها سيطرة العقداء األربعة القوميني عـىل الجـيش 

لذلك قرر الربيطانيون إخراج . همي سعيد، ومحمود سلامن، وكامل شبيبوهم صالح الدين الصباغ وف

الكيالين من الوزارة وطلبوا من وزيـر الخارجيـة نوري سعيد وعبد اإلله الويص عىل العرش العمل عىل 

إسقاط الوزارة وذلك بإثارة الخالفات بني الوزراء ويف الجـيش، وعنـدما وجـد الكـيالين أن إرصاره عـىل 

) الديوانيـة(يؤدي إىل االنشقاق يف صـفوف الجـيش بعـد أن غـادر الـويص بغـداد إىل مدينـة البقاء س

لتحريك بعض الضباط املوالني له، قرر الكيالين االستقالة وقام طه الهاشمي بتشكيل الوزارة الجديـد يف 

  . م1941بداية عام 

م 1941يف آذار لقد قامت الحكومة الجديدة برئاسة طه الهاشمي بنقل العقيد كامل شبيب 

من بغداد إىل الديوانية وصار من املتوقع أن تكون الخطوة التالية نقل صالح الدين الصباغ من بغداد 

إىل املوصل لتشتيت شمل العقداء األربعة، بناء عـىل طلـب وزيـر الخارجيـة الربيطـاين، ولكـن بفضـل 

ي يف الخفاء، وشعر العقداء األربعة التامسك بني العقداء األربعة، رفض شبيب أمر النقل إدراكا ملا يجر 

أن عودة رشيد عايل لرئاسة الحكومة يعني جعل أفكـارهم عـن الوحـدة العربيـة أقـرب إىل التحقيـق، 

ولضغطهم عىل الحكومة ومساندة الجامهـري لهـم، اسـتقالت وزارة طـه الهاشـمي وهـرب الـويص إىل 

  الحبانيه حيث قابل السفري
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واليس الـذي مل يقـدم أوراق اعـتامده بعـد، وكـان مستشـارا الربيطاين الجديد كنهـان كورنـ 

م، وهناك تقرر العمل عىل مقاومـة ثـورة الكـيالين 1935-1921لوزارة الداخلية العراقية خالل األعوام 

والضباط القوميني، فتوجه الويص بطائرة عسكرية بريطانية إىل البرصـة للتـآمر مـن هنـاك عـىل أمـاين 

م لتأخـذ عـىل 1941نيسـان  3يف ) حكومة الدفاع الـوطني(عىل قيام  الشعب، وقد شجع هرب الويص

وأعلنت برنامجها الذي أكد الوقوف عىل الحياد وعدم توريط البالد يف أخطار . عاتقها إدارة أمور البالد

الحرب، وتحقيق الرسالة القومية التي أخذ العراق عىل عاتقه تحقيقها وتقوية العالقـات مـع األقطـار 

  . جاورةالعربية امل

ووقفت الحكومة موقفا صلبا من الحكومة الربيطانية وأبلغتها رفض تدخلها بشؤون العراق 

الداخلية وأن االستمرار يف ذلك ييسء إىل عالقات البلدين ويعجل بتـدهورها نحـو األسـوء، ثـم قـررت 

وعني الرشـيف  الحكومة استكامل إجراءاتها القانونية بأن خلع مجلس النواب الويص الهارب عبد اإلله

  . م، فكلف هذا الكيالين رسميا تشكيل وزارة جديدة1941نيسان  10رشف خلفا له يف 

إزاء هذا التطور أبرق السفري الربيطاين إىل حكومته يدعوها إىل استعامل القوة مع الحكومة 

، فتحركـت إلسقاطها، وإعادة الويص إىل وضعه واالستفادة مـن قاعديت الحبانية والشعبية الربيطـانيتني

القوات العراقية التي أنيطـت قيادتهـا بالعقيـد فهمـي سـعيد، نحـو قاعـدة الحبانيـة فـردت القـوات 

م 1941مـايس  2الربيطانية عىل ذلك بهجوم جوي الرغام القوات العراقية عىل االنسحاب وذلك فجـر 

املنـاطق ثم هاجمت الطائرات الربيطانية بغـداد خاصـة معسـكر الرشـيد، بـل وحتـى املستشـفيات و 

  السكنية ونجحت القوات الربيطانية التي وصلت
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البرصة دون موافقة الحكومة العراقية باحتالل البرصـة بعـد صـدام مـع القـوات العراقيـة  

  . الصغرية املتمركزة هناك

وقف الشعب العراقي بجرأة وصالبة يساند حكومة رشيد عايل ألنهـا أرادت تحريـر العـراق 

ضامن مستقبل فلسطني، وقد تجسدت هـذه املسـاندة بتلبيـة اآلالف لنـداء واألرض العربية األخرى و 

الحكومة بشد أزر الثورة أو التربع بجزء من الرواتب أو كلها للمجهود الحريب فضال عن رصد تحركـات 

أعداء الشعب، كام رفض عامل ميناء البرصة تفريغ البواخر الربيطانية أو شـحنها وقاطعوهـا مقاطعـة 

كلمة الوطن والحريـة هـي العليـا وحظيـت الثـورة بتأييـد األدبـاء والشـعراء وأثـارت تامة، وأصبحت 

  . قصائدهم حامس الجامهري واندفاعهم

كان للثورة يف العراق صدى واسعا يف مختلف األقطار العربية ففـي دمشـق كانـت الحركـة 

لـة الـدعم والتأييـد تنظـيم حم) حركة االحيــاء العـريب(العربية الثورية التي أطلقت عىل نفسها اسم 

وجـاء متطوعـون مـن سـوريا ولبنـان للقتـال يف صـفوف الجـيش . واملشاركة يف ثورة مايس التحرريـة

ـموت  العراقي وجرى توزيعهم عىل الجبهات الحربية، إضـافة إىل قيـام تحـرك شـعبي يف عـامن وحرض

بـني الصـهاينة كانعكاس ألحداث العراق، ويف فلسطني اتخذت ردود الفعل شكل الصـدامات املسـلحة 

والعرب هناك، وأعلن العديد من عرب فلسطني عن استعدادهم للتطوع إلسناد الثورة يف العـراق، أمـا 

يف مرص فقد وقف الشعب العريب هناك يف صف الثورة يؤازرها، إال أن تسـارع األحـداث وبعـد مرصـ 

الثـورة أسـقط يـد الشـعب الجغرايف عن ميدان املعركة والنتيجة التي أسفر عنها القتال يف غري صـالح 

م يف مرصـ 1952املرصي إمكان إسهامهم يف القتال إىل جانبها، وكانت ثـورة مـايس نرباسـا لثـورة متـوز 

  وعامال من 
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وقـد اتعضـت الثـورة . العوامل التـي أدت إىل قيامها بـاعرتاف بعـض قـادة الثـورة املرصـية

وهكـذا بـرزت ثـورة مـايس .  العـراقم يف1941املرصية بكل األسباب التي أدت إىل فشل ثورة مـايس 

بأبعادها القومية وتوحدت املشاعر العربية املعاديـة لالسـتعامر مـن خاللهـا ألنهـا كانـت نابعـة مـن 

  . صميم حاجة امتنا، مرتبطة بها كليا مجردة عن أية ارتباطات أخرى خارجية

اإلنكليـز مـن  مايس حتـى متكـن 29-2استمرت الثورة تقاوم العدوان الربيطاين املكثف من 

مايس ثم زحفوا إىل بغداد بعد أن وصلتهم النجدات مـن قـواتهم يف فلسـطني  19احتالل الفالوجة يف 

التي ضمت بني صفوفهم عددا غري قليل من العصابات الصهيونية، ومتكن اإلنكليز من احـتالل بغـداد 

كليـز، ولـذا أجهضـت الثـورة م، فعاد الويص عبد اإلله تحت حراب اإلن1941حزيران  1احتالال ثانيا يف 

  .وألقي القبض عىل معظم قادتها وأعدموا باستثناء رشيد عايل الكيالين الذي نجح بالتخفي واالحتامء

  )م1918-م1916(الثورة العربية الكربى 

وهي الثورة التي قامت بزعامة الرشيف حسني أمـري مكـة ضـد العثامنييــن بتشـجيع مـن 

م، إن 1914التـي رأت بعـد نشـوب الحـرب العامليـة األوىل عـام  معسكر الحلفاء، وخصوصـا بريطانيـا

انضامم العرب إليها من شأنه شل حركة الجيوش الرتكيـة يف سـوريا والعـراق والحجـاز، وتكمـن بـذور 

هذه الثورة يف مشاعر الحقد والكراهيـة التـي نشـأت لـدى العـرب نتيجـة لالضـطهاد القـومي الـذي 

 أواخر القرن التاسع عرشـ وأوائـل القـرن العرشـين وأدت إىل نشـوء مارسته اإلمرباطورية العثامنية يف

  الحركات القومية العربية إىل جانب
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الحركات التحررية يف األقطار التي كانت خاضعة لإلمرباطورية، ال سيام بعد استيالء جمعية  

اطوريـة عـىل أسـس م ومناداتها بإعادة تنظيم اإلمرب 1908عىل مقاليد الحكم يف عام ) االتحاد والرتقي(

قومية، مع ما استتبع ذلك من محاولة لترتيك القوميـات الخاضعة لها، وخاصة القومية العربية وخيبة 

ـعة عـام كـانوا ينـادون بـه مـن حريـة وعدالـة ومسـاواة  أمل العرب بالحكام الجدد الذين تخلوا برس

  . ملختلف قوميات اإلمرباطورية

زعامة الثورة ملكانته الدينية بني العرب واملسلمني وقد رشح الزعامء العرب الرشيف حسني ل

باإلضافة إىل أن عالقة الرشيف باالتحـاديني كانـت  صىل الـلـه عليه وسلم  باعتباره من ساللة الرسول 

يف توتر مستمر بسبب عدم انصـياعه للسياسـة املركزيـة التـي حاولـت الدولـة العثامنيـة تطبيقهـا يف 

تملت صيغة التقارب بني الزعامء العرب والرشيف حسني عن طريـق األمـري الواليات العثامنية، وقد اك

فيصل الذي ناب عن والده الرشيف يف االتصاالت التي جرت بني جمعيتي العهد والعربية الفتاة وهـو 

ومتخضت هذه االتصاالت بشكل نهايئ عـن ميثـاق دمشـق الـذي اتفقـت . يف طريقه إىل ومن األستانة

وسلمته إىل األمري فيصل يك يسلمه لوالده للعمـل مبوجبـه كأسـاس لالتفـاق مـع  عليه الحركة العربية

  . بريطانيا والحصول عىل دعمها الستقالل العرب

قادت هذه الدعوة الجريئة التي وجهها الزعامء العرب إىل الرشيف حسني وأبنائه إىل عقـد 

تصاالت مـع السـلطات الربيطانيـة اجتامعات متواصلة ملناقشة املوقف وانتهت باملوافقة عىل إجراء اال 

  م وكانت 1915يف متوز ) هرني مكامهون(فجاءت رسالة الرشيف حسني األوىل إىل السري . يف القاهرة
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فاتحة للمراسالت املتبادلة بني الجانبني واملعروفة مبراسالت حسني مكامهون والتـي انتهـت 

  . م1916يف آذار 

العـرب القوميـة والداعيـة السـتقالل الـبالد  أما جوهر هذه املراسالت فقد تضـمن مطالـب

ـق العـريب  العربية واعرتاف بريطانيا بهذا االستقالل، وحددت املنطقة املعنية باالسـتقالل بأقطـار املرش

الحايل، التي يحدها شامال الحدود الجنوبية الرتكية الحالية تقريبا، ورشق إيران وجنوبـا البحـر العـريب 

ر املتوسـط، ويف مقابـل ذلـك اعـرتاف الرشـيف بأفضـلية بريطانيـا يف كـل وغربا البحـر األحمر والبحـ

املشاريع االقتصادية يف البالد العربية، وأن تعلن الثورة ضد الدولة العثامنية ويسهم بالرضورة يف دعم 

  . املوقف الحريب ضد القوات العثامنية

يـة، لكنـه حـاول عـىل املطالـب العرب -نيابـة عـن حكومتـه-ومع أن السري مكامهون وافق 

الحصول عىل اعرتاف الرشيف حسني بـالوجود الخـاص لكـل مـن بريطانيـا وفرنسـا يف أقطـار املرشـق 

العريب، األوىل يف العراق وفلسطني والثانية يف بالد الشام، والحقيقة أن الرشيف حسـني مل يوافـق عـىل 

اطق املعنيـة فـرتة الحـرب فقـط مثل هذا الطلب وإمنا اكتفى مبوافقته عىل مركز كلتا الدولتني يف املنـ

م اختتمت املراسالت بني الطرفني وتم االتفاق 1916ويف آذار . كإجراء تتطلبه الرضورات الحربية ال غري

النهايئ ملبارشة العمل املشرتك ضد الدولـة العثامنية، وبعد ما يقـارب الثالثـة اشـهر مـن االسـتعدادات 

حزيــران  10ت التفاهم مع االتحاديني وأعلن الثـورة يف والتحضريات للثورة أنهى الرشيف كل احتامال 

  . حينام أطلق الرصاصة األوىل للثورة من رشفة داره إيذانا بإعالنها. م1916
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أحرزت العمليات العسكرية للثورة العربية ضد القطعات الرتكية يف مـدن الجزيـرة العربيـة 

اع القـوات الرتكيـة متامـا، وغـنم الثـوار خاصة مكة وجدة نجاحا منقطع النظري األمر الذي أربـك أوضـ

قطعا كثرية من أسلحة الجيش الرتيك فضال عـام كبـدوهم مـن خسـائر يف األرواح واألمـوال وأصـبحت 

  . املدن الرئيسة يف الحجاز بيد الرشيف حسني ما عدا املدينة املنورة

التحاديني التي ردا عىل الثورة العربية وتويل الرشيف حسني قيادتها العليا أصدرت حكومة ا

أمرها بعزل الرشيف حسني وتعيـني الرشـيف ) أنور باشا، طلعت باشا، وجامل باشا(كان يسيطر عليها 

وكان هذا مواليا لالتحاديني إال أنه فشل يف الوصـول إىل مكـة وإن . عيل حيدر أمريا عىل مكة بدال منه

ة فيها، والذي تسـلم أمـرا مـن جـامل كان قد وصل إىل املدينة محتميا بفخري باشا قائد القوات الرتكي

 16بعض االنتصارات فبعد أن حـرروا جـدة يف عىل مكة إلخامد الثورة، لكن الثوار أحرزوا باشا بالزحف 

  . م1916م ثم مدنا أخرى يف منتصف آب 1916متوز  17م حرروا ينبغ ورابغ يف 1916حزيران 

النظـاميني مـن معسـكرات لقد تعزز موقف الثورة بقدوم بضع مئات مـن الجنـود العـرب 

األرس الربيطانية يف مرص والهند متطوعني للقتال يف سبيل تحرير أرضهم العربية وقد بدأ وصول هؤالء 

الجنود ومعهم عدد من الضباط بعد إعالن الثورة، فضال عن ترك عدد غري قليل من الضـباط والجنـود 

فعهم إىل ذلك العامل القومي املتـأجج يف العمل يف صفوف القوات الرتكية والتحاقهم بقوات الثورة يد

  . صدورهم التواقة للتحرر

م وصل إىل الحجاز عزيز عيل املرصي فعينه الرشيف حسـني رئيسـا ألركـان 1916ويف أيلول 

  حرب جيش الثورة، وبعد إعالن قيام الدولة
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عيل عـدد م عني وزيرا للحربية، وكان يعاون عزيز 1916العربية يف الحجاز يف ترشين الثاين  

من الضباط العرب أكرثهم من العراق وهكذا جسـدت الثـورة الـتالحم القـومي يف العمـل مـن أجـل 

تحرير األمة العربية ووحدتها، استمر زحف الثورة عىل املعاقل الرتكية يف الحجاز فسـقطت العقبـة يف 

ترشـين األول  8م وبـريوت يف 1918ترشين األول  1م ثم دمشق يف 1918م ودرعا يف أيلول 1917متوز 

  . م1918ترشين األول  13م وطرابلس يف 1918

عـىل طـرد ) عسـكريا وسياسـيا(وهكذا استطاعت الثورة العربية الكـربى مسـاعدة الحلفـاء 

العثامنيني من الجزيرة العربية وبـالد الشـام، وكـان مـن املمكـن أن تـؤدي إىل خلـق الدولـة العربيـة 

  . فائها عليها وطعنهم لها يف الظهراملوحدة يف املرشق العريب لوال تكالب حل

  )م1799-م1789(الثورة الفرنسية 

من وجهة نظر كثري مـن املـؤرخني نقطـة تحـول مهمـة يف التـاريخ األورويب،  1789تعد سنة

ففي تلك السنة قامت الثورة الفرنسية الكربى التي تركت أثـرا بـارزا يف تـاريخ فرنسـا وحـدها، بـل يف 

قد أنهت تلك الثورة حكم أرسة آل بوربون يف فرنسا، وهي إحدى األرس املالكـة تاريخ أوروبا والعامل، ف

العتيدة يف أوروبا، كام دمرت وإىل األبد النظام االجتامعي القائم عـىل أسـاس امتيـازات االرسـتقراطية 

 وإعالنهـا حقـوق) الحريـة، اإلخـاء، املسـاواة(يف فرنسا، ويف خارج فرنسـا لقـي شـعار الثـورة ) النبالء(

اسـتجابة رسيعـة ومتحمسـة مـن شـعوب القـارة ) األمـة مصـدر السـلطات(اإلنسان وتأكيـدها مبـدأ 

  م، كام 1789األوروبية التي كانت تعيش ظروفا مامثلة لتلك التي عاشها الشعب الفرنيس قبل ثورة 
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كان تأثري هذه الشعارات واملبادئ محسوسا يف أماكن أخرى عديدة خارج القـارة األوروبيـة، 

الوقت نفسه أثارت هذه الشعارات واملبادئ قلق واستهجان األرس والطبقـات الحاكمة يف أوروبـا،  ويف

وترتب عىل ذلك كله سلسلة من الحروب الطويلـة والتغـريات السياسـية واالجتامعيـة يف أوروبـا عـىل 

  . مدى القرن التاسع عرش

كانت عليه أوضاع فرنسـا  وألجل معرفة أسباب هذه الثورة وطبيعتها يتعني علينا توضيح ما

فقد كان الشعب . قبل الثورة والقوى التي كانت تتطلع إىل تغري تلك األوضـاع بشكل يتفق ومصالحها

الفرنيس بصورة عامة ناقام عىل الوضع القائم وكانت بواعث هذه النقمة عديدة سياسـية واجتامعيـة 

  . واقتصادية

طلقـا مـن قبـل ملـوك آل بوربـون وفقـا فمن الناحية السياسية كانت فرنسا تحكم حكام م

يف الحكم، ومل يعرتف هؤالء امللـوك بأيـة تبعيـة ملجمـوع األمـة كـام مل يتقبلـوا ) الحق اإللهي(لنظرية 

فكرة مشاركتها لهم يف إدارة أمور الدولة، فكان ملوك آل بوربون ميسكون بزمام األمـور وحـدهم عـن 

، وقد متيز نظـام الحكـم هـذا بالتعسـف إضـافة إىل طريق موظفيهم الرسميني وبريوقراطيتهم الخاصة

الفوىض اإلدارية وعدم الكفاءة التي بدت واضحة للعيان يف القرن الثامن عرش، وإذا كان الحكم املليك 

املطلق مقبوال يف السابق يف عهد قوة ملوك آل بوربون، فإنه مل يعد كذلك قبيل الثورة الفرنسية، إذ مل 

ع روح العرص وحاجاته، فقد كان القرن الثامن عرشـ عرصـ العقـل واالسـتنارة يعد هذا النظام متفقا م

فضال عن وجود أشكال أرقى من أنظمة الحكم كانت مثار إعجاب كثري من الفرنسيني، ففـي بريطانيـا 

  كانت امللكية مقيدة بدستور ينص عىل حد معني من
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ت املتحدة األمريكية التي انترصت املشاركة الشعبية يف الحكم من خالل الربملان، ويف الواليا 

  . فيها الثورة ضد بريطانيا، بفضل املساعدة الفرنسية، تبنت الجمهورية الجديدة املبادئ الدميقراطية

ومن الناحية االجتامعية كان النظام االجتامعي يف فرنسا بعيدا عـن أبسـط مبـادئ العدالـة 

ة املمتازة كانت تضم النبالء وكبار رجال الـدين، لقد كان املجتمع الفرنيس مجتمعا طبقيا حرفا، فالطبق

فقط من الشعب الفرنيس ويستمدون نفـوذهم مـن إقطاعيـاتهم الواسـعة يف % 2وكان النبالء ميثلون 

أرجاء فرنسا، وقد استقر غالبيتهم يف فرساي حيث البالط املليك يف ضـاحية بـاريس، واملـدن الفرنسـية 

كالء عنهم، وكان النبالء يتمتعون بامتيـازات عديـدة، فقـد كانـت األخرى وعهدوا بإدارة أراضيهم إىل و 

ـائب عـىل أن طبقـة  املناصب العليا يف اإلدارة والجيش حكرا عليهم فقط، كام كانوا معفيـني مـن الرض

النبالء مل تكن موحدة فقد كان بعض النبالء الفقراء شديدي التأثر بالفكر الحديث وينتقدون مسـاوئ 

وقف بعضهم إىل جانب عامة الشعب الفرنيس عندما قامت الثورة، وكانت مريابو  النظام القديم، وقد

  . أحد هؤالء

أما رجال الدين فكانوا يتمتعون بالجاه والرثوة ويحتكرون موارد الكنيسة التي كانـت متلـك 

وكلها معفاة من الرضائب إضافة إىل الرضائب الكنسية التي كانـت تجبيهـا . حوايل خمس أرايض فرنسا

ن الشعب،ويجب التمييز هنا بني كبار رجال الدين وأغلبهم من أصول نبيلة أيضا، الذين كان غناهم م

الـدين وطريقة عيشهم يثري مشاعر العامة، وبني صغار القساوسة الذين كانوا ناقمني عىل كبـار رجـال 

  النفرادهم بالجاه والرثوة، وظهرت بني القساوسة
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قضـاء عـىل نظـام االمتيـازات ووقـف بعضـهم إىل جانـب فئة كبـرية تـدعو إىل اإلصـالح وال 

  . الشعب الفرنيس خالل الثورة ومنهم القسيس سييس

وكانت الطبقة غري املمتازة تضـم بقيـة الشـعب الفرنيسـ، أي الطبقـة الوسـطى والفالحـني 

إىل والعامل، ومل تكن هذه الطبقة تتمتع بأية امتيازات فضال عـن تحملها عبء دفع الرضائب الكثـرية 

الدولة والكنيسة واإلقطاعيني، وكان جور امللتزمني الذين يقومون بجباية رضائب الدولة يتجاوز ما هـو 

مألوف يف أحيان كثرية، لقد كان شأن الطبقة الوسطى آخذا باالزدياد والتعاظم يف الحياة االقتصادية يف 

ت الوظـائف العليـا مغلقـة يف فرنسا، ولكن الحال كان معاكسا فيام يخص دورهم يف الدولة، فقد كانـ

م الحصـول عـىل رتبـة ضـابط يف الجـيش 1781وجوههم، بل إن الدولة حظرت عىل أبنائهم منذ عـام 

الفرنيس، ومن جهة أخرى رأت الطبقة الوسطى أن سياسة الدولة االقتصادية تعيق نشاطها وتلحق بـه 

م أرضت بصناعة 1786طانيا يف عام رضرا بالغا يف أحيان كثرية، فمعاهدة التخفيضات الجمركية مع بري

املنسوجات الفرنسية وزادت عدد العامل العاطلني يف العديد من األقـاليم الفرنسـية وأوغـرت صـدور 

  . رجال األعامل ضد الحكومة

وإذا كانت مظامل الطبقة الوسـطى اجتامعيـة واهتاممهـا محصـورا يف قضـية إعـادة توزيـع 

ذلك بالنسبة للعامل والفالحني فباإلضافة إىل الوضـع االجتامعـي السلطة السياسية، فإن األمر مل يكن ك

السيئ كان اثر العامل االقتصادي واضحا جدا بالنسبة لهؤالء، ذلك أن مـردود االزدهـار االقتصـادي يف 

القرن الثامن عرش اقترص عىل الطبقة العليا والوسطى يف املجتمع الفرنيس أما حالة العامل  والفالحـني 

  تحسنا ملموسا واستمروا يف معاناتهم، وكانوا فلم تتحسن 
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عرضه للمجاعة بني آن وآخر إذ مل يكن الحصول عىل الخبز مضـمونا دامئـا، رغـم كـل ثـروة 

ـائب التـي تفرضـها  فرنسا الزراعية، ويرجع ذلـك يف األسـاس إىل سـوء الـنظم الزراعيـة وقـدمها والرض

ب العـامل والفالحـون دورا مهـام يف الثـورة ونتيجـة لهـذا العـوز والفقـر لعـ. الحكومة عـىل الحنطـة

  . الفرنسية، وبصورة خاصة يف األدوار األوىل منها

إيجاد حـل للمعضـلة املاليـة التـي تعـاين منهـا ) م1792-م1774(أراد لويس السادس عرش 

اقـرتح تركـو . الدولة فاسند وزارة املالية إىل رجل خبري هو تركو، وكـان مـن قبـل مراقبـا عامـا للامليـة

طبيق نظام رضيبـي عـادل وإسـناد الوظـائف إىل مـوظفني أمنـاء والعمـل عـىل االنتفـاع مـن أمـوال ت

الكنيسة، وقد أثارت اقرتاحاتـه هذه النبالء ورجال الـدين ألنهـا كانـت متـس مصـالحهم فعملـوا عـىل 

  . م بعد أن أمىض يف منصبه قرابة عرشين شهرا1776التآمر ضده حتى تم عزله يف عام 

املالية بعد تركو صرييف سويرسي معروف يف باريس هـو جاك نيكر،وقد اسـتمرت  توىل وزارة

وزارته خمس سنوات طبق خاللها أساليب رجال املال يف إدارة املالية امللكية، وقد اقرتض األمـوال مـن 

م أصـدر تقريـرا 1781أصدقائه الصريفني، وحسن أساليب جمع الرضائب وفحص الحسـابات، ويف عـام 

املالية رحب به رجال األعامل باعتبـاره أول كشـف عـن أرسار الخزينـة امللكيـة، ومـع أن  عن األوضاع

التقرير أظهر األوضاع أفضل من حقيقتها لضامن الحصول عىل قـروض جديـدة، إال أنـه أثـار اسـتنكار 

امللكة ماري انطوانيت وأصدقائها، وبطلب منها أقدم لويس السادس عرش عىل عزل نيكر وأسند وزارة 

  . ملالية إىل كالونا
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م يف الوقت الذي اشتدت فيـه الضـائقة املاليـة والح شـبح 1787استمرت وزارة كالون حتى 

ضـد بريطانيـا، وقـد حـاول ) م1783-م1776(اإلفالس بعد اشرتاك فرنسا يف حرب االستقالل األمريكيـة 

م، إال أن 1787لغرض يف كالون فرض رضائب عىل طبقة النبالء ودعا مجلسا من األعيان لالجتامع لهذا ا

النبالء رفضوا دفع أية رضيبة وأشاروا بوجوب دعوة مجلس طبقات األمة باعتباره وحـده القـادر عـىل 

  . معالجة احتياجات فرنسا، وطالبوا بإقالة كالون من منصبه وهذا ما حصل فعال

السـلطة  عني وزير جديد للاملية بعد كالون هو املطران دي بريني الـذي اقـرتح اللجـوء إىل

امللكية لفرض الرضائب عىل الطبقات صـاحبة االمتيـازات، ولكـن محكمـة بـاريس العليـا التـي كانـت 

مهمتها تسجيل املراسـيم امللكيـة قبـل أن تصـبح نافـذة، رفضـت تسـجيل املراسـيم، وعنـدما شـعرت 

يـتم املحكمة بتأييد الشعب لها قامت بوضع إعالن للحقوق أكدت فيه أن فرض أية رضائب يجب أن 

عن طريق ممثيل الشعب، أي مجلس طبقات األمة، وكـان رد فعـل الحكومـة إلغـاء املحكمـة العليـا، 

فاحتج الشعب ورفض الجنود اعتقال القضاة، وعندما أدرك لويس السادس عرش خطورة الوضع وافـق 

ية األسـبق م عىل دعوة مجلس طبقات األمة لالنعقاد يف السنة التالية، كام أعاد وزير املال1788يف آب 

  . نيكر إىل منصبه

 600منـدوب،  1200م وكـان يضـم 1789أيـار  5اجتمع مجلس طبقات األمة يف فرسـاي يف 

ميثلون طبقة رجـال الـدين وطبقـة النـبالء بالتسـاوي، وقـد كـان ممثلـو  600ميثلون الطبقة الثالثة، و

ني أو القضـاة، وكثـري مـن الطبقة الثالثة جميعا من أبناء الطبقة الوسطى، وكان ثلثـاهم مـن الحقـوقي

  العلامء الباحثني، وكان بينهم عرشة فقط ميثلون الطبقة الدنيا، أي العامل والفالحني، وكان غرض 
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لويس السادس عرش من دعوة مجلس طبقات األمة الحصول عىل موافقته بخصـوص فـرص 

لة ويكـون لكـل طبقـة جديدة ملعالجة األزمة املالية، وأراد أن يجتمع ممثلو كل طبقة يف قاعة منفصـ

دون اعتبـار . وكان هذا يعني أن ممثيل الطبقة الثالثة سـيكون لهـم صـوت واحـد فقـط. صوت واحد

لعددهم الذي يساوي عدد ممثيل النـبالء ورجـال الـدين، إال أن ممـثيل الطبقـة الثالثـة رفضـوا ذلـك 

. يف املجلس صوت واحد وأن يكون لكل عضو. وطالبوا باجتامع ممثيل الطبقات الثالث يف قاعة واحدة

فهذا التصويت يشري إىل إقامة التمثيل القومي الصحيح يف فرنسا، وقد وافق عـىل وجهـة النظـر هـذه 

عدد قليل من النبالء األحرار بقيادة الفاييت وجامعة كبرية مـن رجـال الـدين وبصـورة خاصـة صـغار 

  . ثة هذاالقساوسة، كام أيد عامة الشعب الفرنيس مطلب ممثيل الطبقة الثال

حزيـران  17رفض امللك وكبار النبالء ورجـال الـدين هـذا املطلـب واسـتمرت األزمـة حتـى 

وبعـد إغـالق أبـواب القاعـة ) جمعية وطنية(م، عندما أعلن ممثلو الطبقة الثالثة أنهم يكونون 1789

لثالثـة اجتمع ممثلو الطبقـة ا. م1789حزيران  20املخصصة لهم يف قرص فرساي عند مجيئهم إليها يف 

وكـان هـذا . يف ملعب تنس مجاور لقرص فرساي وأقسموا بـاال يتفرقـوا حتـى يضـعوا دسـتورا لفرنسـا

القسم إعالنا لنهاية امللكية املطلقة وبدايـة السـيادة الشـعبية، وإزاء هـذا اضـطر امللـك املـرتدد عـىل 

احدة، وأصـبح مجلـس م عىل اجتامع ممثيل الطبقات الثالث يف قاعة و 1789املوافقة يف نهاية حزيران 

وصار زعامؤها من الطبقة الوسطى الربجوازية يأملون تحقيق ) جمعية وطنية تأسيسية(طبقات األمة 

  . أهدافهم يف الحرية الفردية واملساواة االجتامعية والقومية الدميقراطية

بطانتـه امللكيـة التـي أقدم لويس السادس عرش بناء عىل إلحـاح مـن م 1789ويف بداية متوز 

  انت متقت منح الشعب أي يشء عىل خطوة أخرى دقتك
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م أقـال وزيـر املاليـة نيكـر مـن 1789متوز  11مسامرا آخر يف نعش امللكية يف فرنسا، ففي  

منصبه وحرك قسام كبريا من جيشه من الجهة الرشقية إىل ضـواحي بـاريس وفرسـاي، وقـد رد سـكان 

املخـازن ونهبهـا ثـم هـاجموا قلعـة سـجن  باريس عىل هـذا التهديـد بإشـارة االضـطرابات ومهاجمـة

الباستيل يف القسم الرشقي من باريس واستولوا عىل األسلحة املوجودة فيـه وقتلـوا الحـراس وأطلقـوا 

  . م1789متوز  14رساح السجناء يف 

لحكـم مدينـة ) الكومـون(فأذعن امللك مرة أخرى فأعاد نيكر وأنشئ مجلس خـاص عـرف 

  )م1789آب  4(غت الجمعية العامة جميع االمتيازات اإلقطاعية باريس ونظم الحرس الوطني وأل

ــين األول  5ويف  ــة 1789ترش ــربت األرسة املالك ــاي وأج ــبة إىل فرس ــوع غاض ــارت جم م س

وكان نقـل مقـر الحكـم مـن بـاريس إىل فرسـاي منـذ أيـام (والجمعية العامة عىل االنتقال إىل باريس 

ورأى مريابـو أن ضـعف امللـك البـد أن يطلـق ) الفرنسينيلويس الرابع عرش مثار امتعاض الباريسيني و 

لكـن الجمعيـة التأسيسـية أفشـلت ) امللـك والحكومـة(عنان الثورة فحاول تقوية السـلطة التنفيذيـة 

م، وصدرت مقدمـة إعـالن 1791خطته، ووضعت دستورا قيد السلطة التنفيذية إىل حد جعلها عاجزة 

ت ضد رجال الدين حني طلب إليهم أن يقسموا اليمـني حقوق اإلنسان الشهري وصدرت كذلك ترشيعا

م، وقد نفر هذا اإلجـراء األخـري مجموعـات كبـرية مـن الـريفيني املتـدينني، 1790أمام السلطة املدنية 

واعتزم امللك اللحاق بالنبالء الذين سبقوه إىل الهرب خارج البالد ولكن قبض عليه يف فارن بعـد فـراره 

وأرجع إىل بـاريس وأعلـن قبولـه الدسـتور الجديـد، ويف الجمعيـة . م1791حزيران ) 1-20(من القرص 

  الترشيعية تغلب
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  ).الحرية، املساواة، اإلخاء(الجريونديون وغالة اليعاقبة والكورديليه، وأصبح الشعار الجديد  

يحرضـون حكـام أوروبـا عـىل التـدخل ) الهاربون من الثـورة(يف تلك األثناء كان املهاجرون 

مللكية، واستغل الجريونديون ما كـان يصـدر عـن هـؤالء املهـاجرين مـن ترصـيحات وأفعـال ملصلحة ا

كام كانوا يرجون أن تعمل الحرب الخارجية عىل التفاف األمة بكاملها حول الثورة ومـا . معادية للثورة

ن نيسـا 20(وبدأت حروب الثورة الفرنسية بإعالن الحرب عىل النمسا . يطرحونه مـن أفكار جمهورية

وأدت االنهزامات األوىل إىل إشاعات عن خيانة امللك وامللكة بصفة خاصة، فهجمـت جامهـري ) م1792

واسـتوىل مجلـس بلديـة بـاريس ) م1792آب  10(الثورة عىل قرص التويلري وقتلوا الحرس السويرسي 

يـدة عىل سلطات األمن وتزعمه دانتون ومارا، وأوقفت الجمعية امللك وأمـرت بانتخـاب جمعيــة جد

  ).م1792أيلول (وقتل مئات من املسجونني امللكيني ) املؤمتر الوطني(وهي 

م ألغــى املــؤمتر النظــام امللــيك وأعلــن قيــام الجمهوريــة األوىل، وبــدأ 1792أيلــول  21ويف 

م، فأدى ذلك إىل انتفاضات ملكية خاصة يف 1793مبحاكمة امللك بتهمة الخيانة، وأعدم يف كانون الثاين 

الذي انترص فيه روبسـبري عـىل الجريونـديني املعتـدلني وعـىل منافسـيه ) اإلرهاب(ا حكم فندي أعقبه

كل بدوره، ومل ينفذ الدستور الجمهوري أبدا، إذ كانت السلطة العليا بيـد لجنـة األمـن . دانتون وهابري

م يف ووصل تطرف وربسبري وإرهابه إىل حد أخاف رفاقه واملقربني منـه أنفسـه. العام ومحكمة الثورة

الـذي أدى إىل إعدامـه، ومـن ثـم إىل ) م1794متـوز  27(داخل املؤمتر الذي إزاحة بـانقالب ترميـدور 

  م 1795بل وبعض املحافظني أقاموا دستورا جمهوريا جديدا . إيصال معتدلني
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التي اشتهر حكمها بالرشـوة والدسـائس والتضـخم املـايل ) حكومة اإلدارة(وحكومة سميت 

وأطلق عىل الفـرتة . م1799ترشين الثاين  19االنقالب الذي قاده نابليون بونابرت يف واإلفالس وانتهى ب

م اسم عرص الثورة الفرنسية، وأطلق عىل الفـرتة الواقعـة بـني نهايـة 1799م و1789الواقعة بني عامي 

  ). ابن الثورة البار(م اسم عرص نابليون، وقد اعترب نابليون بونابرت نفسه 1814م و1799عام 

  )م1939-م1936(ثورة الفلسطينية  ال

هــي الثــورة التــي خاضــها الشــعب الفلســطيني ضــد قــوات االحــتالل الربيطــاين والحركــة 

فقـد شـهدت بدايـة عـام . م1939م إىل أواخـر عـام 1936وامتدت من نيسـان . الصهيونية يف فلسطني

م 1935يف لـوزان يف عـام  الصهيوين املنعقدفقد أشاد املؤمتر . م توترا يف فلسطني وصل حد األزمة1936

م رفـض مجلـس العمـوم 1936ويف آذار . الذي تلعبـه بريطانيـا يف فلسـطني لصـالح الصـهيونيةبالدور 

كـام رفـض مـنح فلسـطني حـق . الربيطاين املوافقة عىل الحد من حجم الهجرة الصهيونية إىل فلسطني

الصـهاينة يف االعتـداء  تشكيل مجلس ترشيعي خاص بها، ويف أواسط الشهر نفسـه أخـذ املسـتوطنون

  . عىل العرب املجاورين لتل أبيب، واملستوطنات الصهيونية الكبرية

وأدت الحامية الجمركية التي أحاطت بها حكومة االنتداب الربيطاين صـناعات املسـتوطنني 

الصهاينة إىل انتعاش هذه الصناعات عىل حساب الصناعة العربية التي افتقرت إىل مثل هذه الحاميـة 

فتـدهورت الصـناعة العربيـة . لتي وضعت حكومة االنتداب يف طريقها العراقيل والعقبات املختلفةوا

  جنيها  11320الفلسطينية وهبطت قيمة صادرات صناعة األصواف العربية من 
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م وتناقصـت معامـل صـناعة الصـابون يف يافـا 1935جنيها يف عام  3777م إىل 1930يف عام 

  . م1929معمال يف عام  12بعد أن كانت  4م إىل 1936وحدها يف عام 

وباإلضافة إىل كل هذه العوامل كان مثة عوامل خارجية عززت النضـال العـريب الفلسـطيني 

وحفزته وزادت من حيويته، ففي املجال العريب تأجج النضـال الـوطني التحـرري يف مرصـ وسـوريا يف 

ىل الحكـم يف أملانيـا يف كـانون الثـاين وعىل املستوى الدويل أدى وصول النـازي إ. 1936م و1935عامي 

م إىل زيادة حجم الهجرة الصهيونية إىل فلسطني، وزاد احتالل إيطاليا الفاشية للحبشة من أزمـة 1933

العمل يف فلسطني نتيجة هجر معظم السفن لطريقها املـار بالحبشـة، والتـي كـان البـد لبعضـها مـن 

كـام زاد االحـتالل اإليطـايل للحبشـة مـن أهميـة . يساملرور بفلسطني بعد أو قبل مرورها بقناة السو

فلسطني االسرتاتيجية يف نظر اإلنكليز، مام جعلهم يزدادون تشبثا بها، ورشاسة يف قمع الحركة الوطنية 

  . فيها

نيسـان  15م مؤهلة الندالع الثورة، ويف 1936ولهذا كله كانت األوضاع يف فلسطني يف مطلع 

العرب الفلسـطينيني مجموعـة مـن عرشـ سـيارات كانـت تسـري عـىل م، اعرتض بعض املسلحني 1936

طولكرم، وأطلقوا النار عىل ثالثة من املستوطنني الصهاينة كـانوا ضـمن املسـافرين يف  –طريق نابلس 

قافلة السـيارات فقتـل اثنـان وجـرح الثالـث، ورد الصـهاينة عـىل ذلـك يف اليـوم التـايل ممــا أدى إىل 

وتوالت تعديات املستوطنني الصهاينة عىل العـرب يف منـاطق متفرقـة مـن  .استشهاد مواطنني عربيني

  . فلسطني

وما كان ملثل هذا الحادث البسيط أن يفجر ثورة لوال نضوج الوضـع الثـوري يف الـبالد، فـام 

  حادث الخامس عرش من نيسان إال الرشارة التي أشعلت
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حركات الثورية السابقة يف االتسـاع، النار يف الهشيم القابل لالشتعال، فقد استمرت أسباب ال

من هجرة صهيونية وما رافقها من طرد للفالحني العرب من أراضيهم، وبطالة للعـامل العـرب، وفـيام 

لتنظيم مواجهة العنـف الربيطـاين ) لجان قومية(نيسان تشكلت يف معظم مدن فلسطني  21و 19بني 

الن اإلرضاب يف مـدينتها، ورسعــان مـا انترشـ نيسـان إعـ 19وقررت لجنة يافا القوميـة يف . والصهيوين

  . م1936ترشين األول  12اإلرضاب يف كل فلسطني وعمها اإلرضاب العام الذي استمر بعد ذلك حتى 

االســتقالل، العــريب، (نيســان التقــت قيــادات األحــزاب العربيــة الفلســطينية الســتة  25ويف 

ئـتالف برئاسـة الحـاج أمـني الحسـيني يف جبهـة وقـررت اال ) الشباب، اإلصالح، الكتلة الوطنية، الـدفاع

الحـرس (وتشكل يف معظـم املـدن العربيـة الفلسـطينية ) اللجنة العربية العليا(واحدة وعرفت باسم 

) املؤمتر العام للجان القومية(ويف الثامن من أيار انعقد يف القدس . لتنظيم اإلرضاب وحراسته) الوطني

  . داء من السادس عرش من الشهر نفسهالذي قرر إعالن العصيان العام ابت

أيار أعلنت حكومة االنتداب عـن وقـوع هجـوم عـىل سـيارة صـهيونية، عـىل طريـق  8ويف 

، وإشعال النار يف مصنع لألكياس الورقية يف حيفا، وبلغ عـدد القنابـل التـي ألقيـت عـىل -يافا–الرملة 

قنبلـة، ويف الحـادي عرشـ مـن أيـار  15 م،1936أيار  3الجنود الربيطانيني يف نابلس وحدها خالل يوم 

ألقى الثائرون العرب عدة قنابل عىل دوائر الحكومة، ويف اليوم التايل ألقوا قنبلـة قـرب املركــز العـام 

للرشطة يف القدس، وردت الحكومة بشن حملة اعتقاالت واسعة ضد العنارص الوطنية النشـطة، ففـي 

معـتقال، ويف الثالـث والعرشـين مـن أيـار ألقـت  660أيار كـان عـدد املعتقلـني العـرب أكـرث مـن  12

  السلطات الربيطانية القبض 
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فانفجرت املظـاهرات العربيـة يف فلسـطني . عربيا من املرشفني عىل تنظيم اإلرضاب 61عىل 

أيار اجتمع رؤساء البلديات العـرب حيـث  31وتحولت إىل صدامات دامية مع القوات الربيطانية، ويف 

  . شرتاك موظفي بلدياتهم يف اإلرضاب العاموافق نصفهم عىل ا

واتسعت األعامل الثورية فـأطلق الثـوار العـرب النـار عـىل املنـدوب السـامي الربيطـاين يف 

م وحاولوا اغتيال سيكرست مفـتش رشطـة القـدس الربيطـاين، وخـاض 1936الحادي عرش من حزيران 

بشـن عـدة هجـامت عـىل املسـتوطنات الثوار اشتباكات متعددة ضد القوات الربيطانيـة، كـام قـاموا 

  . قتيال وجريحا 28والسيارات الصهيونية، ويف شهر متوز وحده فقد الربيطانيون والصهيونيون 

وبعد انتشار لهب الثورة يف كل األرض العربية الفلسطينية مـن مـدن وأريـاف خاصـة بعـد 

رب من سوريا لدعم الثـورة م بعد قدوم أعداد مـن املناضلني الع1936اشتدادها يف شهري آب وأيلول 

وتوسع نطاقها استقدمت حكومة االنتداب قوات بريطانية ضخمة مـن كـل مـن مرصـ ومالطـا لقمـع 

الثورة، وهكذا اندفعت بريطانيا للقضـاء عـىل الثـورة يف طـريقني، طريـق العنـف والـبطش وبالـذات 

السـيايس باسـتخدام نفوذهـا  للجامهري العربية الثائرة وقياداتها املحلية التنظيميـة وطريـق االلتفـاف

  . الكبري لدى حكام األنظمة العربية

فلام تأكد اإلنكليز أن شعبنا يف فلسطني مصمم عـىل مواصـلة النضـال حتـى النهايـة أخـذوا 

يتصلون بعمالئهم يف الداخل رسا لعمل ما من شأنه إضـعاف الثـورة كـام اتصـلوا مـع العمـالء الكبـار 

واستمرت تلـك االتصـاالت املشـبوهة . وزير خارجية العراق آنذاكخارج فلسطني أمثال نوري السعيد 

   26حتى حرض السعيد إىل القدس وعقد اجتامعات متواصلة مع أعضاء اللجنة العربية العليا من 
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منه حـني أصـدرت اللجنـة بيانهـا باملوافقـة عـىل الوسـاطة ودعـت إىل وقـف  31آب حتى 

التي يـدير السـعيد سياسـتها الخارجيـة السـعي لـدى اإلرضاب وأعامل العنف ووكلت حكومة العراق 

بريطانيا إلنجاز مطالب فلسطني املرشوعة مقابل إلغاء الغرامـات ووقـف عمليـات التفتـيش وإطـالق 

  . م1936رساح املعتقلني والعفو العام عن املتهمني بحوادث ثورة 

اللجنـة دعـوا فيـه إال أن الثورة ظلت مستمرة فسارع امللوك العرب إىل إذاعة بيان بواسطة 

اإلخـالد إىل السـكنية حقنـا للـدماء معتمـدين عـىل حسـن نوايـا صـديقتنا الحكومـة (عرب فلسـطني 

ثم أذاعت اللجنة بيانا آخر دعت فيـه الشـعب العـريب يف ). الربيطانية ورغبتها املعلنة لتحقيق العدل

تشــرين األول  12باح يـوم لإلخالد إىل السكينة وإنهاء اإلرضاب واالضطرابات ابتداء مـن صـ(فلسطني 

م، وهكذا أجهضت الثورة وتوقف اإلرضاب وسـمح للتنظـيامت الثوريـة املسـلحة عـىل أن تحـل 1936

  . نفسها بنفسها كام سمح للمتطوعني القادمني من األقطار العربية املجاورة بالعودة من حيث أتوا

لدراسة أسـباب الثـورة، وبعد توقف الثورة أرسلت بريطانيا كعادتها لجنة عرفت بلجنة بيل 

تعود إىل رغبة العرب يف الحصول عىل االستقالل القـومي (وأعلنت اللجنة يف تقريرها أن أسباب الثورة 

واقرتحت اللجنة تقسيم فلسطني كحل وحيد ). وخوفهم وكرههم لفكرة إنشاء الوطن القومي اليهودي

م 1937د املنعقد يف بلودان بسوريا يف أيلـول وقرر املؤمتر العريب املوح. الصهيوين-إلنهاء الصدام العريب

م املجلس التنفيذي الـدخول يف 1937بينام خول املؤمتر الصهيوين املنعقد يف آب . رفض خطة التقسيم

وقـد حبـذ وايـزمن التقسـيم . مفاوضات مع الحكومة الربيطانية حول إنشاء دولة يهودية يف فلسـطني

  أن مرشوع التقسيم مل ير النور بسببإال ) االتجاه الصحيح(باعتباره خطوة يف 
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م ويف رحـاب الجمعيـة 1947إال يف عـام .اندالع الثورة ثانية ومن ثم الحرب العاملية الثانيـة 

  . العامة لألمم املتحدة

رسعان ما بدأت املرحلة الثانية من الثـورة بعـد توقـف وبعـد زوال أسـباب إيقـاف الثـورة 

ـارة األوىل يف . خاصة بعد طرحهم فكرة التقسـيمبسبب خداع الربيطانيني وسوء نواياهم  وكانـت الرش

م إىل داخل مدينة النارصة واغتيالهم حـاكم 1937أيلول  27الثورة عندما تقدم ثالثة فدائيني عرب يوم 

لواء الجليل اإلنكليزي اندروز لكونه من أشد أعداء القضية العربية، فقتل هو وحارسـه وهـرب رجـال 

كانوا بصحبته من ميدان املعركة واستطاع الفدائيون الثالثـة االنسـحاب، وكـان  الرشطة اإلنكليز الذين

الثالثة من رفاق الشهيد القسام، ورسعان ما تشكلت اللجنة املركزيـة إلدارة دفـة الثـوار واتخـذت لهـا 

  .مقرا يف دمشق مهمتها التنسيق بني تشكيالت الثوار

الكيفية شملت حتى بعض أعضاء اللجنـة قامت السلطات الربيطانية بحملة من االعتقاالت 

العربية العليا التي أصدرت قرارا بحلها، مام أجج املوقف فتعاظم املد الثوري واتسع، وبدأ املتطوعون 

وأخـذ الثـوار يهـاجمون املعسـكرات الربيطانيـة وخطـوط . يفدون من األقطـار العربيـة لـدعم الثـوار

ب الـنفط وأسـالك الـربق والهـاتف، ونجـح الثـوار يف املواصالت خاصة السكك الحديدية وفجروا أنابي

وقتلوا عـددا . السيطرة عىل الجليل وبرئ السبع وطربية ووصلت هجامت الثوار إىل عرشة آالف هجمة

كبريا من الحكام اإلنكليـز وعمـت شـوارع العواصـم العربيـة املظـاهرات املنـارصة للثـورة العربيـة يف 

  . فلسطني

تآمر الداخيل والخارجي وبقصد جر البساط مـن تحـت أرجـل وظلت الثورة مستمرة رغم ال

  الثوار، خاصة وأن غيوم الحرب العاملية الثانية بدأت
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م دعـت فيـه 1939يف أيـار ) األبـيض(بالظهور والتلبد، وأصدرت الحكومة الربيطانية كتابها  

ب التـي تلـوح إىل فرض تقيدات عىل الهجرات الصهيونية إىل فلسطني بقصد كسب ود العرب يف الحـر 

نذرها يف األفق، ورسعان ما زج العامل يف حـرب عاملية ثانية فوضـع موضـوع فلسـطني وحتـى الكتـاب 

  . األبيض الذي رفضته الحركة الصهيونية بشدة عىل الرف

استمرت الثورة حتى بعد فرتة من اندالع الحرب العامليـة الثانيـة إال أنهـا أخـذت بـالتوقف 

إال أن روح . مستمرة من النضال الثـوري غـري املتكـافئ) م1939-م1936(التدريجي بعد ثالث سنوات 

أمـا . الثورة مل تخمد يف نفوس الثوار الذين ظلوا يقومون بعمليـات خاطفـة ورسيعـة يف نطـاق ضـيق

الخسائر النهائية فـإن الصهاينة خرسوا ما ال يقل عن ألف وخمسامئة فـرد بـني قتيـل وجريــح فضـال 

م من خسائر تقدر مبليوين جنيه، أما اإلنكليز فقد خرسوا مـا ال يقـل عـن ألـف عمـا لحق مبستعمراته

  . ومائتي شخص بني قتيل وجريح فضال عن الخسائر املالية الكبرية

  )م1959-م1956(الثورة الكوبية  

هي الثورة التي اندلعت يف كوبا منذ نزول املجموعة الثورية الكوبية بقيادة فيديل كاسـرتو 

م حتى فرار باتيسـتا إىل الواليـات املتحـدة يف 1956كوبية وتشكيل البؤرة الثورية يف عام عىل األرض ال

  . م1959م ودخول الثوار إىل العاصمة هافانا يف عام 1958عام 

م وبعد حرب ضارية دامـت 1511وقعت الجزيرة الكوبية تحت االستعامر اإلسباين منذ عام 

  ن ولكن م تحررت كوبا من االسبا1898م حتى 1868من 
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األمريكيني أرادوا احتالل مكان االسبان فنزلوا عىل األرض الكوبية واحتلوا سانيتاغو وبقـوا يف 

سنوات، ثم تخلوا عنها بعد أن احتفظوا بقاعدة بحرية يف غوانتانامو، وركزوا يف البالد نظاما  4الجزيرة 

االقتصاد لالستغالل الرأساميل استعامريا جديدا يتمثل بحكومة قمعية تقهر الشعب وتستغله، وتخضع 

  . األمرييك

م وقع انقالب عسـكري بقيـادة الجـرنال باتيسـتا املـدعوم مـن الواليـات 1952آذار  10ويف 

املتحدة وأسقط النظام الجمهوري وطرد رئـيس الجمهوريــة بريوسـو، كـام رأس الـبالد واسـتوىل عـىل 

سـة غروسـان مارتـان دون أن يحقـق أي م برئا1944منذ عام ) الحقيقي(السلطة التي احتكرها حزب 

إصالح وقد أدى االنقالب إىل فرض حكم دكتاتوري عىل البالد ومرتبط بالواليـات املتحـدة األمـر الـذي 

  . زاد النقمة الشعبية وخلق الظروف االقتصادية واالجتامعية املالمئة للثورة

 26حركـة (شـبيبة يف ولقد وجد املحامي الشاب فيديل كاسرتو يف هذا املناخ لجمع بعض ال

م اسـتطاع كاسـرتو تـدريب 1953التي كان هدفها قلب الدكتاتورية بقـوة السـالح وفــي عـام ) يوليو

 26شابا يف هافانا ونقلهم إىل سانتياغودي كوبا حيث شنوا هجوما عىل ثكنـة مونكـادا يف  150وإعداد 

لكـن قـوات الجـيش سـحقت وحصل الهجوم عىل الثكنة يف البداية عىل بعض النجـاح و . م1953متوز 

م ألقـي 1953املهاجمني، وقتل وأرس معظم أنصار كاسرتو ونجا الـبعض والتجـأوا إىل سـيبوين، ويف آب 

. م1953ترشـين األول  16ودافـع كاسـرتو عـن نفسـه يف. القبض عىل كاسرتو وتم إحالته إىل املحاكمـة

من  30دام، واكتفى بسجنه مع عاما ألن باتيستا رفض الحكم عليه باإلع 15وحكمت املحكمة بسجنه 

  زمالئه يف سجن جزيرة الصنوبر، وعىل أثر االنتخابات العامة
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م أصدر باتيستا عفوا عىل السجناء، وخرج كاسرتو من سجن جزيرة الصـنوبر، يف أيـار 1955 

ويف املكسـيك . عىل أسس جديـدة) يوليو 26حركة (م ولجأ إىل املكسيك وهناك بدأ يعيد تنظيم 1955

م بعد 1954كاسرتو عىل ارنستو غيفارا الطبيب الثائر األرجنتيني الذي لجأ إىل املكسيك يف عـام تعرف 

  . اشرتاكـه يف ثورة فاشلة يف غواتيامال تحت قيادة العقيد جاكوب اربنز غوزمان

وبعد إنجاز مهمة التدريب يف مزرعة مكسـيكية حـدد موعـد الحركـة باتجـاه كوبـا يف آذار 

ة املكسيكية داهمت املزرعة وقبضت عـىل املجموعـة الثوريـة وسـجنتها، ورصف م ولكن الرشط1956

أصدقاء كاسرتو الكثري من املال والجهد لتحرير أفراد املجموعة الذين عادوا إىل االسـتعداد والتـدريب، 

ثـائرا ومـن  83وعـىل ظهـره ) توكسـبان(من مينـاء ) غرامنا(م أقلع املركب 1956ترشين الثاين  25ويف 

دوالس (عـىل شـاطئ ) نيكرييـو(قـرب ) بيليـك(كاسرتو وغيفـارا، ونـزل الثـوار يف مكـان يـدعى  بينهم

  . كانون األول وشاهدهم مركب حراسة شواطئ فأبرق إىل سلطات باتيستا 2يف صباح ) كولورادوس

وقامت دوريات باتيستا مبطاردة املجموعة التي كانـت تتحـرك باسـتمرار وتهـتم بالحراسـة 

مـن  5كـانون الثـاين اكتشـف الثـوار دوريـة معاديـة وكمنـوا لهـا وقتلـوا  22ويف . العوالرصد واالستط

كانون الثاين قامت طائرات باتيستا بقصف مكان الثوار بالقنابل ورضبتـه بالرشاشـات  30أفرادها، ويف 

شباط وانضمت إلـيهم مجموعـة مـن  1وشتت أفـراد املجموعـة الثورية الذين ما لبثوا أن تجمعوا يف 

  وللتخلص من الطريان كانت املجموعة الثورية تتحرك نزانيللو ما
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باستمرار وال متكث يف مكان واحد سوى يوم أو يومني، األمـر الـذي أدى إىل إنهـاك أفرادهـا 

  . وتساقط عدد من املتطوعني الجدد

ومل تكن املجموعة الثورية املتجولة يف الجبـال كـل مظـاهر الثـورة يف كوبـا فلقـد انـدلعت 

إىل الجزيـرة ) غرامنـا(م أي قبـل نـزول رجـال 1956ترشـين الثانــي  30طرابات يف املدن منذ يوم االض

بقيادة فرانـك بـايس الـذي قـرر أن تكـون انتفاضـة املدينـة ) سانتياغو دي كوبا(بيومني، وكانت ثورة 

، وكانـت التنظـيامت )السبريا مايسـرتا(دهم إىل إىل اليابسة وصعو ) غرامنا(متوافقة زمنيا مع نزول ثوار 

  . الطالبية والعاملية تشارك يف االضطرابات املدينية وعمليات التخريب

م وبعد اتصاالت مع األحزاب والقوى املناضلة ضد باتيسـتا أرسـل 1957كانون األول  14ويف 

اتحـاد الطـالب (و) قـيالتنظـيم الحقي(و) حـزب الشـعب الكـويب(و) الحزب الثـوري(كاسرتو إىل قادة 

 14وثيقـة (رسـالة أخـذت فـيام بعـد اسـم ) اإلدارة العامليـة الثوريـة(و) اإلدارة الثورية(و) الجامعيني

وكانت هذه الرسالة تدعو إىل الوحدة الوطنيـة وتطالـب مـنظامت السـهل بإرسـال األسـلحة ) ديسمرب

  . نظام بكل مرتكزاته ومؤسساتهواملقاتلني إىل الجبل كام تؤكد أن قلب الدكتاتورية يعني قلب ال

م أمـام أبنــاء انتصـارات الثـورة، 1958كـانون األول  31وكان الدكتاتور باتيستا قد أنهـار يف 

سـانتا (بـان  30كان قد أعلن من إذاعة الثوار يف يوم ) سانتا كالرا(خاصة وأن غيفارا قائد الهجوم عىل 

دهور وفقدان األمل بالنرص فر باتيستا إىل الواليات قد سقطت بيد قواته، وأمـام هذا الوضع املت) كالرا

  املتحدة حامال معه ثروة ضخمة، وحصل انقالب عسكري يف 
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 1العاصمة، ولكن الثوار مل يعتربوا أن الحرب قد انتهت بفرار الـدكتاتور، وأعلـن كاسـرتو يف 

وتـوىل كاسـرتو رئاسـة م أن القتال مستمر حتى تستسلم الحاميات العسكرية كلها، 1959كانون الثاين 

  . م ومنذ أن تحقق النرص للثورة سار النظام الكويب عىل خط اشرتايك1959شباط  15الحكومة يف 

  )م1931-م1911(الثورة الليبية 

عززت إيطاليا منذ أواخر القرن التاسع عرشـ صـالتها االقتصـادية والثقافيــة بليبيـا لعوامـل 

م 1905فرعـا لـه يف طـرابلس، وآخـر يف برقـة عـام ) ومادي ر (جغرافية واستعامرية، فقد أنشأ مرصف 

ـفية ويسـتثمر األمـوال، كـام أنشـأت إيطاليـا يف بنغـازي مكتبـا  وأخذ يقدم القروض والتسهيالت املرص

للربيد والربق، وفتحت كذلك قنصلية يف كل من برقة وطرابلس وقد أسست بضع مـدارس إيطاليـة يف 

قافة اإليطاليتني، وقد أرسلت الحكومة اإليطالية بعثات مختلفة ليبيا أخذت عىل عاتقها نرش اللغة والث

عن طريق الجمعية اإليطالية لالستكشافات الجغرافية والتجارة مبيالنو، كان آخرها بعثة ضـمت عـددا 

من الضباط برئاسة الكونت سفورزا قدمت لليبيا بحجة البحـث عـن الفوسـفات ووضـعت كثـريا مـن 

  . التي سهلت فيام بعد عملية االحتالل املصورات والخرائط العسكرية

لقــد وجهــت إيطاليــا أنظارهــا إىل ليبيــا يف محاولــة منهــا للــتخلص مــن بعــض مشــكالتها 

االقتصادية، فهي دولة متأخرة يف صناعتها وتعـاين مـن مشـكلة تزايـد السـكان، لـذلك أصـبحت تـردد 

اف الدول العظمـى، وأن امـتالك الذكريات عن ماضيها االستعامري وترى بأنها خليقة بالوصول إىل مص

  املستعمرات
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ضـرورة الزمة لتأكيد هيبتها كدولة عظمى، ومجاال لهجرة الزائـدين مـن سـكانها واسـتثامر  

  . رؤوس األموال اإليطالية يف مرشوعات اقتصادية مربحة

أصبحت إيطاليا حرة يف محاوالتها للتغلغل يف ليبيا بعد أن اتفقت مـع فرنسـا عـىل إطـالق 

م فأرسـلت يف 1911يف املغرب، ثم جاءت األزمة املراكشية واحتالل الفرنسيني ملدينـة فـاس عـام  يدها

م إنذارا إىل الحكومـة العثامنيـة ادعـت فيـه أن العثامنيـني يعرقلـون مصـالح إيطاليـا 1911أيلول  27

  . االقتصادية يف ليبيا ويضطهدون الرعايا اإليطاليني

ار ردا ضعيفا متخاذال وحملـت وزر تخلـف الواليـة عـىل ردت الحكومة العثامنية عىل اإلنذ

اإلدارة الســابقة، وتــربأت مــن عرقلــة املصــالح االقتصــادية اإليطاليــة وأعلنــت عــن اســتعدادها ملــنح 

اإليطــاليني االمتيــازات والتســهيالت التــي يريــدونها، ومل تقتنــع الحكومــة اإليطاليــة بهــذا الــرد وســلم 

إبـراهيم حقـي باشـا بيانـا ) رئـيس الـوزراء(الصدر األعظم العـثامين م إىل 1911أيلول  29ممثلوها يف 

ساعة، وبدأ الغزو  24بإعالن الحرب، وظهر أسطولها أمام مدينة طرابلس وطلبت تسليم املدينة خالل 

وطرابلس، كام هوجمت مدينتي طربق وبنغازي وتـم احـتاللهام بعـد خسـائر ) درنة(اإليطايل بقصف 

ان العرب رغم تخاذل القوات العثامنية ومل يحرتم املحتلون اإليطـاليون شـعور كبرية كبدها إياها السك

  .الناس ومعتقداتهم الدينية

انتفضت البالد انتفاضة مسلحة وتطوع األهايل للقتال، ففي طـرابلس كـان للشـيخ سـليامن 

اومة املبكـرة، الباروين دور كبري يف استنفار القبائل للمقاومة وكان سكان السواحل هم عامد حركة املق

كام لحق بهم بعـض أهـايل الجنـوب وخاصـة أوالد أيب سـيف، أمـا يف برقـة فقـد كتـب الشـيخ أحمـد 

  العيساوي ممثل
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الحركة السنوسية ووكيل زاويتها إىل شيوخ الزوايا القريبة يطلـب مـنهم دعـوة املجاهـدين  

ا معركتـي بومليانـة يف للقتال، وقد خاض الوطنيون املجاهدون معـارك عديـدة مـع اإليطـاليني أهمهـ

  . م1911كانون األول  19م وبري طرابلس يف 1911ترشين الثاين 

م حـني وقـع 1912ترشـين الثـاين  18استمرت املرحلة األوىل من الحرب الطرابلسـية حتـى 

بلـوزان السويرسـية وذلـك بعـد أن صـعب عـىل ) أويش(اإليطاليون مع العثامنيني معاهدة الصلح يف 

 نرص حاسم، فاقترصت سيطرتها فقط عىل املناطق الساحلية وأهمهـا رأس مقـابس إيطاليا الوصول إىل

وسيدي سعيد، ومبوجب تلك املعاهدة اعرتفت الحكومة العثامنيـة بـاالحتالل اإليطـايل لليبيـا عـىل أن 

ـــة واملــوظفني  تبقــى للســلطان العــثامين الســيادة الدينيــة ويف أعقــاب انســحاب الحاميــات العثامني

م أعلـن فيـه وضـع ليبيـا 1913شـباط  25من طرابلس وبرقة أصدر ملك إيطاليا مرسوما يف العثامنيني 

تحت السيطرة اإليطالية األمر الذي حفز أبنـاء شـعبنا العـريب يف ليبيـا عـىل بـذل املزيـد مـن العطـاء 

  . والنضال من أجل تحرير وطنهم

قـة ففـي طـرابلس عقـد تركزت املقاومة العربية يف منطقتني أوالهام طـرابلس وثـانيتهام بر 

زعامء الحركة الوطنية اجتامعات عديدة لدراسة الحالة واتخـاذ مـا يلـزم مـن التـدابري، فقـرروا إعـالن 

استقالل طرابلس وإنشاء سلطة وطنية برئاسة الشـيخ سـليامن البـاروين، وقـد عنـي البـاروين بتنظـيم 

ـفني والقضـاة وأرسـل وفـدا إىل شؤون الوالية فأنشأ قوة من الرشطة ونظم الربيد والـربق وعـني امل ترص

أوروبـا لرشح قضية الشعب العريب هناك، كام أقام خطا عسكريا دفاعيا جديدا أمام القوات اإليطالية، 

  ولكن محاولة االستقالل هذه رسعان ما
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م تحـت رضبـات القـوات اإليطاليـة التـي اسـتخدمت القسـوة والعنـف 1913تهاوت عام  

  . الشديدين

ـي،  أما يف برقة فقد تزعم حركة املقاومة الضابط العريب يف الجيش العثامين عزيز عـيل املرص

تصدى لهم رجال املقاومة العرب وحدثت معارك عنيفـة وعندما أراد اإليطاليون احتالل الجبل األخرض 

م بضعة مواقـع 1913نيسان  12بينهام يف املنطقتني الوسطى والغريبة وعىل أثرها احتل اإليطاليون يف 

ونتيجـة ) درنـة(أيار حدثت معركة يوم الجمعة بالقرب من  16منها املرج والرجمة وقوكره، ويف  ليبية

  . للمقاومة الشديدة التي أبداها السكان هناك فقد اضطر اإليطاليون إىل االنسحاب نحو درنه

وعنــدما اشــتعلت نــريان الحــرب العامليــة األوىل أعــادت الدولــة العثامنيــة اتصــالها بــزعامء 

ومة يف طرابلس، وحصلت املقاومـة الليبيـة عـىل مـورد مــن األسـلحة والـذخائر دعمهـا لتطـوير املقا

م إىل عقـد اتفـاق بـني 1918عملياتها التي استمرت طوال الحرب العاملية، وعندما انتهى األمر يف عـام 

تالل إيطاليا وتركيا يقيض بانسحاب تركيا من الحرب، عادت املقاومة لتصطدم من جديـد بقـوات االحـ

اإليطايل، وانتهجت إيطاليا سبيال جديدا إلخامد الثورة وإضعافها فعملت عىل إثارة الفتنة بـني العـرب 

  . والرببر

خـالل ذلــك كلـه كــان عمـر املختــار يتـابع جهــده يف الجبـل األخرضــ فيعمـل عــىل تنظــيم 

م، ويف عـام معسكرات املجاهدين وتعيني القادة، ويتابع تحركات اإليطـاليني ويـنظم الهجـامت ضـده

ـاته، ) غريـان(م أنهى اإليطاليون عملياتهم يف طرابلس، واسـتطاعوا السـيطرة عـىل 1923 واحتلـوا مرص

  ونجحوا يف
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القضاء عىل الثورة، وأصبح بإمكانهم تركيز جهدهم للقضاء عىل ثورة عمر املختار يف برقـة،  

  . وتصفية قاعدتها يف الجبل األخرض

وهـي محكمـة ) املحكمة الطـائرة( طش ومنها ما عرف بومارس املحتلون شتى أساليب الب

عسكرية تنتقل بناء عىل أوامر القيادة اإليطالية يف ليبيا من مكان إىل آخر ملحاكمة الثوار ومن يشـتبه 

به ملدة بضع دقائق لتصدر أحكامها باإلعدام فتنفذ هـذه األحكـام فـورا وأمـام األهـايل وأحيانـا يلقـى 

تطري عىل ارتفاع شاهق فضال عن أساليب عزل السكان وحرصهم ووضعهم املحكوم من الطائرة وهي 

يف معسكرات مطوقة من قبل قوات االحتالل ملنع األهايل من املشاركة يف دعم ثورة البطل املختـار أو 

  . تقديم العون لها

ونجح عمر املختار يف توحيد أبناء شعبنا العريب يف ليبيـا ضـد املحتلـني، ومـن أروع املعـارك 

لتي انكرس فيها اإليطاليون هي الزاوية والرحيبة وعقيدة املطمورة، وكانـت املعركتـان األخريتـان مـن ا

أهم املعارك التي انتهت بارتداد اإليطـاليني مـام رفـع منزلـة املناضـل عمـر املختـار يف عيـون العـرب 

  . جميعا، خاصة شعبنا يف ليبيا فالتف حوله وتعاهد عىل منارصته ودعمه

ارات البطل املختار وجه اإليطاليون أحـد قـوادهم املشـهورين بالقسـوة والـبطش إزاء انتص

وهو الجرنال غرازياين وذلك لقمع حركة املقاومة وإخضاع الـبالد، وقـد رسـم الجـرنال غرازيـاين خطـة 

وعزله عن املناطق املجاورة ثـم احتاللـه، وقطـع كـل ) قاعدة الثورة(تقوم عىل تطويق الجبل األخرض 

 املجاهدين والعامل الخارجي وتطويقهم ومنـع وصـول أي إمـدادات إلـيهم، واحـتالل واحـة اتصال بني

  . وإنشاء خط دفاع مكهرب لقطع كل اتصال بني مرص وبرقه) الجغبوب(
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بأمر اإلنكليز وتساهل امللـك فـؤاد وإقامـة الخـط ) الجغبوب(ورغم تسلم اإليطاليني واحة 

فاستمرت رغم كل يشء مام اضـطر السـلطات اإليطاليـة إىل  املكهرب فإن ذلك مل يفت يف عضد الثورة

مفاوضة املختـار بأسـلوب كلـه مامطلـة فقطعـت املفاوضـات دون التوصـل إىل يشء، وألقـى املختـار 

يف سـبيل (العبء عىل املحتلني يف بيان مطول له، وأكد أنه يهدف إىل الحرية واالستقالل وأعلـن قـائال 

  ). وهانحن ندافع عن أرضنا ونبذل دماءنا الزكية فداء للوطنالحرية يجب بذل كل مرتخص وغال 

بعد أن استؤنف القتال ثانية قرر املحتلون التخلص من املناضل الصـلب املختـار بـأي مثـن، 

وكان لتناقص املؤونة والسالح لدى الثـوار وتصـاعد حـدة الهجـامت اإليطاليـة وتضـيقها الخنـاق عـىل 

م باحتالل واحة الكفـرة أدى كـل ذلـك إىل إنهـاك 1931ستهل عام الثورة ال سيام بعد أن أفلحت يف م

م، وملـا بلـغ نبـأ هـذا غرازيـاين وكـان آنـذاك يف 1931أيلـول  11الثوار، ووقع عمر املختـار يف األرس يف 

إيطاليا عاد توا إىل برقة، وأمر املحكمة الطائرة باالنعقاد فورا، وقد اجتمعت هذه املحكمة يف بنغـازي 

أيلول من العام نفسه، وبعد محاكمة رسيعة صـدر الحكـم بإعـدام عمـر املختـار شـنقا  15مساء يوم 

وقد أخفى اإليطاليون جثته كـيال تتحـول يف املسـتقبل . حتى املوت، ونفذ الحكم يف صباح اليوم التايل

  .إىل رمز للمقاومة ضدهم

  م1952الثورة املرصية 

نيـة فمـن الناحيـة االقتصـادية ارتفعـت واجهت مرص تغريات كبرية منذ الحرب العاملية الثا

  اسعار الحاجيات وشحت السلع وظهرت فئة طفيلية جديدة 
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مـن أثرياء الحرب الذين تعاونوا مع القـوات الربيطانيـة ووضـعوا أنفسـهم تحـت خـدمتها 

  . وازداد دخلها بحيث أصبحت هناك هوة كبرية بينها وبني الفئات األخرى من املجتمع

مات املرصية عجزا يف حـل املشـاكل املرتتبـة عـن الزيـادة املطـردة يف وكذلك أظهرت الحكو 

عدد السكان فلم تعـن بتطـوير املـوارد الزراعيـة أو بزيـادة رقعـة األرايض املزروعـة، وحاميـة أسـعار 

الحاصالت الزراعية وميكن أن يقال اليشء نفسه عن الرثوة الحيوانية، كام فشلت هـذه الحكومـات يف 

ويف النهوض بالصناعة واستثامر الرثوات الطبيعيـة ومل تعـن بتحسـني حالـة الفئـات تحسني املواصالت 

الفقرية من الشعب، أو بتقليل الفوارق بني فئات املجتمع، وعىل الصعيد االجتامعي مل تول الحكومات 

املرصــية أيــة عنايــة نحــو تــوفري الخــدمات االجتامعيــة للمــواطنني وكــان هنــا نقــص شــديد يف عــدد 

  . ت واملدارساملستشفيا

وإزاء تلك األوضاع املرتدية نفذ صرب الشعب عىل حكامه، وأجمع عىل إسقاط النظام القـائم 

، ويرجع أول تنظيم للضباط )الضباط األحرار( وقد تصدى لهذه املهمة بعض من ضباط الجيش عرفوا ب

خط عـىل القـواد م وكان يضم يف حينه صغار الضباط الذين جمعتهم مشاعر الس1938األحرار إىل عام 

الربيطــانيني العــاملني يف البعثــة العســكرية يف مرصــ مــن جانــب، والكراهيــة لقــادتهم مــن املرصــيني 

الخاضعني للقيادة الربيطانية من جانب آخر، ومام يالحظ عـىل هـذا التنظـيم أنـه مل يكـن يهـدف إىل 

ورة رسية إبـان الحـرب خلع امللك فاروق وقد أنفض رسيعا وتاله تنظيم آخر للضباط األحرار شكل بص

  .العاملية الثانية، وأراد التنظيم أن تكون مهمة الجيش تحقيق استقالل البالد
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م ارتئي إعادة 1949وبعد أن انتهت حرب فلسطني وعاد الجيش إىل قواعده يف مرص يف عام 

جعـة تنظيم حركة الضباط األحرار ألنه فقد كثريا من أعضـائه خـالل الحـرب، وليكـون يف مقـدوره مرا

خطة الثورة التي كان قد أعدها منذ ما قبل الحرب الثانية، وانعقدت سلسلة من االجتامعات الرسـية 

م، متخض عنها انبثاق هيئة تأسيسية للضباط األحرار، وقد تحولت هذه 1949يف القاهرة يف أواخر عام 

  .عقب الثورة إىل مجلس قيادة الثورة

م مستفيدة بـذلك مـن 1950داء من شباط عـام رشعت الهيئة يف إصدار منشورات رسية ابت

وجود وزارة حزب الوفد يف الحكم التي كانـت قــد خففـت بعضــا مـن القيـود عـىل نشـاط الحركـة 

م أيدوا فيه الحكومة 1951ترشين أول  20الوطنية، وواصل الضباط األحرار نشاطهم، فأصدروا بيانا يف 

أسهم الضـباط األحـرار يف معـارك القنـاة عـن طريـق  م، كام1936الوفدية لقيامها بإلغاء معاهدة عام 

تدريب الفدائيني، وتجهيزهم باألسلحة بل أسهموا يف القتال جنبـا إىل جنـب مـع الفـدائيني، واصـدروا 

منشورا آخر يف أعقاب حريق القاهرة، أوضحوا فيـه بـأن تواجـد الجـيش يف شـوارع القـاهرة إمنـا هـو 

  . شعبإلحباط مؤامرات الخونه وليـس لرضب ال

النزع األخري من حياته، منـذ سـقوط حكومـة الوفـد األخـرية،  -ودخل النظام املليك يف مرص

فقد تصاعد اضطهاد الحركة الوطنية يف أعقاب فرض األحكام العرفيـة، واعتقـل اآلالف مـن الـوطنيني، 

طانيون تعنتا وانغمست الحكومات يف مسائل ثانوية، فيام أهملت املسائل الوطنية امللحة، وازداد الربي

يف مواقفهم، وتجاه هذا كله قرر الضباط األحرار أن يأخذوا زمام املبادرة بيدهم والقيام بثورة إلسقاط 

  النظام املليك، واستقر الرأي يف النهاية عىل اختيار يوم
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م موعدا إلعالن الثورة، بعد أن كانـت هنـاك مقرتحـات بإعالنهـا يف مواعيـد 1952متوز  23 

   .أخرى متأخرة

م عندما انطلق الضـباط األحـرار 1952متوز عام  22بدأت الثورة يف القاهرة يف منتصف ليلة 

ـب  إىل وحداتهم، وأماكن تجمعهم استعدادا لساعة الصفر، وقد تناهى إىل أسامع هـؤالء الضـباط ترس

رهـا نبأ الثورة إىل القرص، وإن رئاسة أركان الجيش دعت كبار قـادة الجـيش إىل اجـتامع عاجـل يف مق

ملواجهة املوقف، وعندها قرر الضباط األحرار اقتحام مقر رئاسة األركان، وأفلحوا يف مهمتهم واعتقلـوا 

املجتمعني، ومن ثم سـيطروا عـىل الوحـدات العسـكرية يف القـاهرة، وعـىل مبنـى اإلذاعـة ومحطـات 

لـربق والهـاتف، اإلرسال يف أيب زعبل، كام سيطروا عىل املطارات ومحطة السكك الحديديـة ومصـلحة ا

وتم اعتقال عدد آخر مـن كبـار الضـباط ممـن مل يحرضـوا . وعىل الجسور املهمة املؤدية إىل العاصمة

اجتامع رئاسة األركان، كام احتجز بعض من كبار املسؤولني املدنيني، وكان امللـك حينـذاك يصـطاف يف 

 أدائها ميني الـوالء سـوى بضـع مل يكن قد مىض عىل. اإلسكندرية، التي انتقلت إليها الحكومة الجديدة

  . متوز أذيع البيان األول للثورة 23ساعات، ويف صباح 

وزحفت يف اليوم نفسه قوات الثورة إىل اإلسكندرية حيث انضمت إليهـا القـوات البحريـة، 

واصدر الثوار أوامرهم مبنع السفن من دخول امليناء أو الخروج منـه، وأصـدروا أمـرا آخـر إىل اليخـت 

بعدم التحرك، قابل الضباط والجنود الثورة بالتأييد، واتخذ الشعب املوقف ذاته منها، وعليـه مل املليك 

  تلق الثورة أية مقاومة، ومل تجد وزارة الهاليل أمام نجاح الثورة بدا من تقديم
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  . استقالتها وملا ميض عىل تشكيلها سوى يومني وألفت وزارة جديدة برئاسة عيل ماهر 

ادئ األمر أن الثورة ما هي إال حادثة ضئيلة الشأن ولكـن اعتقـاده مل يكـن يف اعتقد امللك ب

محله نظرا ألن قادة الثورة كانوا مصممني عىل خلعه منذ اللحظة األوىل للثورة، حاول امللك أن يحصل 

ـه يف  متـوز، وناشـده أن  23عىل عون من بريطانيا، فاستدعى سفري الواليـات املتحـدة ملقابلتـه يف قرص

لكـن . لب من حكومته استخدام ما لديها مـن نفـوذ لـدى الحكومـة الربيطانيـة إلقناعهـا بالتـدخليط

الحكومة الربيطانية التي كانت قد أعلنت عىل لسان رئيسها ترششل أن الثورة هـي مسـألة داخليـة ال 

تخص بريطانيا بأية حال، وأنه يصعب عليها التـدخل فيهـا بـأي شـكل مـن األشـكال مـا دامـت أرواح 

الرعايا األجانب ومصالحهم يف أمان، أوضحت لسفارتها عدم جواز تـدخلها لصـالح إبقـاء فـاروق عـىل 

العرش، وبعد اتصاالت عاجلة بني لندن وواشنطن، ردت السفارة الربيطانية عىل طلب السفري األمرييك 

  . ردا غري مشجع

رايض املرصـية يف غضـون متوز برضورة تنازله عن العرش ومغادرة األ  26أنذر الثوار امللك يف 

مدة وجيزة، وحملوه تبعة النتائج التي تـنجم عـن عـدم امتثالـه إلرادة الشـعب، واضـطر فـاروق إىل 

  . اإلذعان وغادر مرص بحرا إىل نابويل يف إيطاليا

  م1962الثورة اليمنية 

 كانت اليمن يف مطلع القرن العرشين ما تزال تشكل جزءا مـن اإلمرباطوريـة العثامنيـة، ومل

  يكن الحكم العثامين مستقرا يف اليمن بسبب بعدها 
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عن مركز الدولة واالنتفاضات الكثرية التي حدثت ضده فيها، ومـن أبـرز هـذه االنتفاضـات 

م، أي بعـد سـنة واحـدة مـن توليـه 1905تلك التي قادها اإلمام الزيدي يحيى حميد الدين منذ عـام 

بـني اإلمـام يحيـى والحكومـة ) دعـان(اتفاقية صـلح  منصب اإلمامة، وقد انتهت تلك االنتفاضة بعقد

م، وطبقا لهـذه االتفاقيـة قسـمت الـيمن إىل منطقتـني األوىل منطقـة 1911العثامنية يف ترشين األول 

اإلدارة الرتكية التي شملت مدينة صنعاء واملناطق الساحلية والثانية منطقـة إدارة اإلمـام يحيـى التـي 

قاليم الزيدية ويتمتع اإلمام يحيى فيها باالسـتقالل الـذايت املحـيل يف أي األ ) املرتفعات(شملت منطقة 

  . ظل السيادة العثامنية

حصـلت الـيمن عـىل اسـتقاللها التـام ) دعـان(وبعض ميض سبع سنوات عىل عقد اتفاقيـة 

وذلك بعد خسارة األتراك يف الحرب العاملية األوىل واستسالمهم للحلفاء مبوجـب هدنـة مونـدروس يف 

م دخـل اإلمـام 1918م، وتعهدهم بالجالء عن البالد العربية، ويف ترشين الثـاين 1918رشين األول ت 30

بناء عىل دعوة من واليها الرتيك وسـعى منـذ ذلـك التـاريخ إىل بسـط سـيطرته عـىل . يحيى إىل صنعاء

  . معظم بالد اليمن

اكـا منـه بـأن انفتـاح لقد بذل اإلمام يحيى جهودا كبرية لعزل اليمن عن العامل الخارجي إدر 

الشعب اليمني عىل العامل الخارجي وتأثره بالنظم والتيارات السياسية املختلة يؤدي إىل تهديد مركـزه 

وحكمه، ونتيجة لهذه السياسة حصلت اليمن عىل شهرة كونها البلد األكرث انعزاال يف العـامل وعـىل أيـة 

ورغبة اإلمـام يف زيـادة هيبتـه دفعتـه إىل  حال فإن ظروف ومالبسات التنافس االستعامري عىل اليمن

مع بعض األقطـار العربيـة والـدول األوروبيـة يف ) الصداقة والتجارة(التوقيع عىل عدد من معاهدات 

  ثالثينات القرن العرشين
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م واالشرتاك يف بعض 1947م وهيئة األمم املتحدة يف 1945واالنضامم إىل جامعة الدول العربية يف عام 

  . العربيةاملؤمترات 

لقد أدت سياسة اإلمام يحيى الرجعية إىل ظهور حركة معارضة وطنية لحكمه منذ منتصف 

ثالثينات القرن العرشين، وبالتحديد منذ هزمية قوات اإلمام أمام القوات السعودية، وعقد معاهـدات 

ذ نهايـة م، وقد اشتدت حركة املعارضـة الوطنيـة هـذه منـ1934الحدود مع السعودية وبريطانيا عام 

  . م1948الحرب العاملية الثانية ونجحت يف إنهاء حكم اإلمام يحيى لليمن باغتياله عام 

وكوالـده أيضـا حكـم الـبالد حكـام . م1948حكم اإلمام أحمد بـن يحيـى الـيمن منـذ آذار 

أوتوقراطيا ومل يكن عازما عىل إجراء أية إصالحات سياسية وإدارية من شأنها إضعاف سلطته، واستمر 

 مامرسة سيطرة كاملة وحرية تامة يف الترصف بأموال الدولة املحفوظة يف بيت املـال، وانفـاق أقـل يف

حد ممكن منها عىل املشاريع والخدمات العامة، وقد حاول يف الوقـت نفسـه إبقـاء الـيمن يف عزلتهـا 

ريـة منـذ كام يف عهد والده إال أنه فشل يف ذلك فقد كان الوطن العـريب يشـهد تغـريات رسيعـة وجذ

بداية خمسينات القرن العرشين، ومل يكن ممكنا بقاء الشعب العريب اليمني مبعزل عنها بسبب تطـور 

وتحسن وسائل اإلعالم واالتصال التي ساعدت أيضا عىل إيصال التيارات واألفكار الجديـدة والتقدميـة 

عـد اإلمـام أحمـد بتنفيـذ إىل ربوع اليمن، ويف مثل هذه الظروف وألجل إرضاء الرأي العام اليمنـي، و 

  . بعض املشاريع االقتصادية ولكن بدون أي نتيجة

 -يف شـامل الـبالد يف الـذات –وتشكلت يف اليمن يف بداية السـتينات مـن القـرن العرشـين 

وإن أكرث املنظامت الرسية . تجمعات، ومنظامت رسية ضمت ذوي امليول املعارضة لحكم اإلمام أحمد

  ليمننشاطا وتأثريا يف داخل ا
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م 1961وقد تأسست هذه املنظمة رسـميا يف كـانون األول ) الضباط األحرار(كانت منظمة  

ـطة، وكـان  يف صنعاء واشرتك فيها ضباط من صنعاء والحديدة وتعز كام اشرتك فيها بعـض ضـباط الرش

  . للضباط األحرار اتصال وثيق الصلة بطالب املدرسة الحربية يف صنعاء أيضا

ربنـامج الضـباط األحـرار فقـد وضـعت ملسـاته األوىل منـذ االجـتامع األول أما فيام يتعلق ب

م وقد تضمن الربنامج نسف نظام حكم األمئة يف الـيمن وإقامـة 1961للضباط األحرار يف كانون األول 

نظام جمهوري فيها وبناء مستقبل أفضل قائم عىل أساس من العالقـات االجتامعيـة الجديـدة تنتفـي 

الل والقهر االجتامعي، وجعل البالد عمقا اسرتاتيجيا ونقطة انطالق لتحرير الجنوب معها كل صور اإلذ 

اليمني الخاضع للسيطرة االستعامرية الربيطانية، كام تضمن الربنامج نقاط أخرى مهمـة كبنـاء جـيش 

  . قوي ووضع أسس اقتصاد متني للبالد، وبعض مسائل السياسة الخارجية للبالد

ة من حكم اإلمـام أحمـد اضـطرابات واسـعة يف أنحـاء الـبالد وكـاد وشهدت األسابيع األخري 

اإلمام أن يفقد سيطرته عىل كل يشء، فقـد ازدادت املصـادمات املسـلحة بـني قواتـه مـن جهـة وبـني 

م شـهدت مدينـة صـنعاء 1962القبائل الثائرة من جهة وبينها وبني الطالب من جهة أخرى، ومنذ آب 

ات ومسريات طالبية كبرية، وقـد اسـتمرت هـذه املظـاهرات واملسـريات واملدن اليمنية األخرى مظاهر 

ـطة وسـقوط العديـد مـن 1962الطالبية حتى أيلول  م رغم مواجهتها بالرصاص مـن قبـل قـوات الرش

م وأصبح ويل العهد 1962أيلول  18الطالب قتىل وجرحى، ويف مثل هذه الظروف تويف اإلمام أحمد يف 

  . محمد البدر إماما لليمن
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وقد أدرك اإلمام البدر حراجه موقفه من اليمن بسبب اتساع نطاق حركــة املعارضـة ألرسة 

آل حميد الدين فأعلن عزمه عىل القيام ببعض اإلصالحات العامـة املهمـة، وبـدا يعـرب عـن اسـتنكاره 

ـائب ملـا تب قـى لسياسة والده القمعية واصدر عفوا عاما عن السجناء واملنفيني السياسيني وألغـى الرض

م، وزاد رواتب الجيش وأمر بإنشاء مجلس شورى من أربعـني عضـوا وتشـكيل مجـالس 1962من عام 

بلدية منتخبة ونصب نفسه رئيسا للوزراء لإلرساع يف تنفيـذ املشـاريع االقتصـادية يف الـبالد عـىل حـد 

قرروا تغيري  زعمه، إال أن هذه اإلجراءات والوعود جاءت متأخرة جدا ذلك أن الضباط األحرار كانوا قد

م بعـد مثانيـة أيـام 1962أيلول  26نظام الحكم يف البالد عن طريق الثورة املسلحة، وهذا ما حدث يف 

فقط من تويل محمد البدر منصب اإلمامة، عندما أطاح الجيش بالقـوة بنظـام حكـم األمئـة يف الـيمن 

السالل نفسـه قائـدا  الـلـهشري عبد وأعلن إقامة نظام جمهوري يف البالد، وبعد الثورة مبارشة أعلن امل

عاما للجيش اليمني وحكم البالد هو وسبعة من الضباط يف هيئة عرفت باسم مجلـس قيـادة الثـورة، 

  . السالل رئيسا للجهورية اليمنية الـلـهثم أصبح عبد 
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  معركة أنوال

ومـة املغربيـة بقيـادة عبـد الكـريم الخطـايب وهي إحدى املعارك التي دارت بني قوات املقا

ففي شهر متوز حارصت قوات الخطـايب حاميـة أجـربني . م1921والقوات االستعامرية اإلسبانية يف عام 

فتقدم قائد القوات اإلسبانية سلفسرت لفك الحصار ولكنه وجد املدينـة قـد سـقطت فقـرر االنسـحاب 

القوات طاردته حتى حققت معـه الـتامس واضـطرته  وعدم االشتباك مع القوات املغربية، ولكن هذه

  . متوز 18إىل االشتباك بالقتال يف 

ولقد حقق املغاربة يف هذه املعركة نرصا حاسام ودمـروا القـوات اإلسـبانية وقتلـوا قائـدها، 

ونجم عن ذلك تصاعد روح املقاومة وانتشارها وقيام قبائل الريف مبهاجمة املخافر اإلسبانية املنعزلـة 

نترشة يف مختلف أرجاء البالد، وتطهريها، ويربر اإلسبانيني هذه الهزميـة بصـعوبة طبوغرافيـة الـبالد امل

وسوء تنظيم جيشهم، والحقيقة أن هـذين العـاملني لعبـا دورا هامـا يف الهزميـة، باإلضـافة إىل ارتفـاع 

  . لحرب الحديثةمستوى القوات املغربية املعنوي وحسن إدارتها وتسليمها واستخدامها ألساليب ا

  معركة اوسرتليتز

كـانون  2الروسية يف  –إحدى املعارك التي انترص فيها نابليون األول عىل القوات النمساوية 

م، ولقد أدت هذه املعركة إىل تفتيت التحـالف الثالـث الـذي كـان يضـم روسـيا والنمسـا 1805األول 

  . وإنكلرتا
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ألول احتل نابليون فينا واتجـه نحـو الشـامل ترشين ا 20بعد أرس الجيش النمساوي يف أومل 

معركـة األبـاطرة (ملقابلة فرانسوا الثاين والكسندر األول بعد أن اجتمـع جيشـاهام يف مورافيـا، ودارت 

بـني بـرون واوسـرتليتز عـىل أرض اختارهـا نـابليون ألنـه يعرفهـا جيـدا، ونرشـ نـابليون قواتـه ) الثالثة

رجـل ومل  90000حتلة من قبل خصومه الذين كـانوا ميلكـون رجل يف مواجهة هضبة براتزن امل47000

الروسـية الرغبـة يف  -يرتك عىل ميمنته سـوى قـوات خفيفـة لـيك ال يسـتثري لـدى القـوات النمسـاوية

وقطع طريق اتصاله مع فينا، األمر الذي سيجربهم يف هـذه الحالـة عـىل . االلتفاف حوله من الجنوب

املركز واملتمركزة بقـوة فـوق الهضـبة، وتفكيـك تـرتيبهم القتـايل،  تخفيف قواتهم املوجودة بكثافة يف

ولقد ناور النمساويني والروس متاما كام توقع نابليون واندفعوا نحو ميمنته الضعيفة، فام كان منه إال 

أن انقض عىل قلب قواتهم، وحقق نرصا باهرا اضطر الروس بعـده إىل االنسـحاب نحـو بولونيـا، عـىل 

  . ور النمسا عقد صلح أنهى بـه حالة الحربحني طلب إمرباط

  معركة اوكيناوا

ألـف جنـدي أمـرييك نظمـوا يف  180وهي إحدى معارك الحرب العاملية الثانية، شارك فيها 

الجيش العارش بقيادة الجرنال سيمون بوكرن وضم الفيلق الرابـع والعرشـين والفيلـق الربمـايئ البحـري 

سطول الخامس األمـرييك بقيـادة الفريـق األول البحـري سـرباونس، الثالث، ونفذ العمليات البحرية األ 

  وانضمت إىل هذه املجموعة قوة من ناقالت بريطانيا بقيادة الفريق األول البحري
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ألـف رجـل يف  130وكانت الدفاعات اليابانية يف جزيرة اوكيناوا تتـألف مـن . رولينفر.ب. ه 

  . ورواوشيجيامالجيش الثاين والثالثني بقيادة الجرنال مست

آذار وشـنت عـىل النـاقالت املهـاجامت غـارات  14وبدأت العمليات الجويـة التمهيديـة يف 

 1م، ثـم حـدث أول إنـزال للقـوات يف 1945آذار  23جوية انتحارية واسعة، واشتد قصف أوكينـاوا يف 

واتجه مشـاة سفينة وكان ذلك يف الساحل الجنويب الغريب،  1300نيسان من العام نفسه واشرتكت فيه 

البحرية األمريكية شامال يف حني هاجم الفيلق الرابع والعرشون باتجاه الجنوب، وأحرز مشاة البحريـة 

م، وإن واجـه الفيلـق الرابـع والعرشـ 1945نيسـان  4تقدما كبـريا ووصـلوا منتصـف الجزيـرة بحلـول 

حريـة اليابانيـة مبحاولـة نيسـان قامـت الب 6مقاومة متزايدة، السيام عند خط ماشيناتو الـدفاعي، ويف 

نيسـان  7طيـارا انتحاريـا يف  340انتحارية لتدمري القوة الربمائيـة مقابـل اوكينـاوا، وهجـم مـا يقـارب 

سفينة أخرى لكن حاملة الطائرات اليابانية ياماتو أغرقـت يف وقـت  28وأغرقت مدمرتان أمريكيتان و

أربعـة آالف بحـار يابـاين، ثـم شـنت  طائرة وقتـل حـوايل 400الحق من اليوم نفسه فأسقطت حوايل 

نيسان وبلغ مجموع الغـارات أكـرث مـن ثالثـة آالف غـري أن القـوة  13 – 12غارات انتحارية أخرى يف 

  . الربمائية األمريكية بقيت

م كان مشاة البحرية قد طهروا ثلثي اوكينـاوا الشـاميل وإن بقيـت 1945نيسان  19وبحلول 

نيسـان، وصـد  24فاعاتهـا يف الجنـوب اخـرتق خـط ماشـينا تـويف يف مهمة طرد القوات اليابانية من د

أيـار وشن بوكرن هجوما لتطويق القوات اليابانيـة يف شـهر أيـار، ومل  4-3هجوم مضاد عنيف ياباين يف 

  م وانتحر القائد الياباين ويبلغ 1945حزيران  22تسحق املقاومة اليابانية نهائيا حتى 
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ألـف قتيـل  13وكانت الخسائر األمريكية . ألفا 130ايل أكرث من مجموع القتىل اليابانيني حو 

  . ألف جريح 37و

  معركة بريل هاربر

م عىل القاعدة البحرية يف بريل هاربر الواقعة يف 1941كانون األول  7كان الهجوم الياباين يف 

إذ مل . جزيرة اواهور وهي إحدى جـزر الهـاواي يف وسـط املحـيط الهـادي، مفاجـأة تامـة لألمـريكيني

يسبقه إعالن بالحرب، وكان األسطول الياباين الذي وكلت إليه مهمة مهاجمة القاعدة يتألف من سـت 

قطعة بحرية أخرى مختلفة األنواع، وقد وصل هذا األسطول قادما من اليابـان  14حامالت للطائرات و

طائراتـه ملهاجمـة إىل نقطة تبعد مائتي ميل إىل الشامل من أواهو حيث أصـبح يف وسـعه أن يرسـل ب

  . الهدف املنشود

طـائرة، متكنـت مـن  353وقد قدر عدد الطائرات التي اشرتكت يف الهجوم عىل بريل هـاربر 

التسلل إىل أهدافها دون أن يتم اكتشافها وأخذت تغري عىل القطع البحريـة األمريكيـة، واملطـارات يف 

جوم عىل القاعدة، وأسـفر الهجـوم اليابـاين جزر الهاواي، وقد شارك عدد من الغواصات اليابانية يف اله

عن تكبيد األمريكيني هزميـة ال مثيـل لهـا يف تـاريخ املعـارك البحريـة، ففـي غضـون السـاعتني اللتـني 

استغرقهام الهجوم تكبد األمريكيون خسائر فادحة يف الرجال واملعدات، كان مـن بينهـا قتـل أو جـرح 

طائرة، وحول الهجوم القاعـدة إىل ركـام  349سفينة و 18مدنيا وتدمري أو إصابة  103عسكريا و 3581

 55طـائرة و 29وسفن تلتهمها النريان، وكانت سائر اليابانيني يف الهجوم طفيفة واشتملت عىل فقـدان 

  وقد انسحب األسطول الياباين عىل الفور بعد تنفيذ الهجوم، . رجال
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ل هـاربر مكـن اليابـانيني مـن وبغض النظر عن أسباب هذا االنسحاب فإن تدمري قاعدة بري 

  . بسط سيطرتهم عىل املحيط الهادي

وبعد يوم واحد من الهجوم عىل بريل هاربر، أعلنت كـل مـن الواليـات املتحـدة وبريطانيـا 

م 1941كانون األول  11الحرب عىل اليابان، كام أعلنت الواليات املتحدة الحرب عىل أملانيا وإيطاليا يف 

  . ملتحدة طرفا يف الحرب العاملية الثانيةوهكذا أصبحت الواليات ا

  معركة ستالينغراد

بعد أن فشلت الخطة األملانية املعروفة بعملية بربروسا يف تحقيق نصـر رسيع عىل االتحـاد 

خالل الحـرب العامليـة الثانيـة، عمــد األملــان إىل وضـع خطـة جديـدة ملهاجمـة ) السابق(السوفيتي 

كيز عىل احتـالل املناطق الجنوبية منـه، وهـي منـاطق غنيـة بـاملوارد االتحاد السوفيتي تقوم عىل الرت 

االقتصادية، وكان األملان يأملون يف استخدام هذه املوارد لسد العجز الذي كانوا يعانون منـه وال سـيام 

  . م1941بالنسبة إىل النفط واملواد الغذائية والذي كان قد برز منذ نهاية عام 

عدم فتح جبهة جديدة ضدها يف أوروبـا يف زج أعـداد كبـرية مـن  وقد اغتنمت أملانيا فرصة

قواتها ملهاجمة االتحاد السوفيتي، فقد بلغ عدد القوات التي خرستها أملانيا ضد االتحـاد السـوفيتي يف 

فرقة أملانية، وقسم األملان قواتهم إىل رتلـني، بحيـث يتقـدم  193فرقة بضمنها  266م 1942نهاية عام 

   نهر الدون ومن ثم يواصل زحفه باتجاه ستالينغراد وهي مدينة تقع عىل نهراألول منها إىل
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  . الفولغا، فيام يتقدم الثاين منها صوب حوض الدون األدىن ويتوىل جزء منها غزو القفقاس 

م واضطروا القوات السوفيتية إىل الرتاجـع 1942وبدأ األملان هجومهم يف أواخر حزيران عام 

م اضـطروا إىل التوقـف عـىل مقربـة مـن مدينـة فـوروينج نتيجـة للهجـامت مـن عرب نهر الدون لكنه

الشامل عىل جناح القوات الزاحفة وتحول القتال عىل أثر ذلك إىل الجنوب عنـد قـاطع نهـر الفولغــا، 

م، وقد أطبق األملان عىل مدينـة سـتالينغراد 1942حيث نشبت معركة ستالينغراد يف أواسط متوز عام 

آب  21ت السـوفيتية التـي كانـت تتـوىل الـدفاع عنهـا عـىل االنسـحاب إىل داخلهـا يف مام حمل القوا

م، وانتقل القتال يف الشهر التايل إىل املدينة نفسها، ويف غصون ذلك كانت املئات مـن الطـائرات 1942

وصمد السوفييت أمام الهجامت األملانية ثم ترسعوا منـذ أواسـط ترشـين . األملانية تقصف ستالينغراد

م بهجوم معاكس ضد األملان ومتكنوا من خالله من أرس بعض من الفرق األملانيـة، وتـدمري 1942الثاين 

بعضها اآلخر، كام استطاعوا إفشال جميع املحاوالت التي قام بها األملان لفك الحصار عنهم، وكان مـن 

 31لسادس الـذي أرس يف بني الذين وقعوا يف ارس السوفييت الفيلدمارشال باولس قائد الجيش األملاين ا

م ويف الثاين من شباط من العام نفسه استسـلمت بقيـة القـوات األملانيـة يف قـاطع 1943كانون الثاين 

  . الفولغا

أما بالنسبة للقوات األملانية التي كانت قد كلفت باحتالل القفقاس فقد بـدأت هجومهـا يف 

ل القفقـاس مـام اضـطر القـوات م ومتكنـت مـن الوصـول إىل منطقـة كوبـان وشـام1942أواخر متوز 

  السوفيتية هناك إىل االنسحاب إىل سفوح
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م حيـنام متكـن 1942واسـتمر القتـال العنيـف حتـى كـانون األول . سلسلة جبال القفقاس 

  .السوفييت من إيقاف الزحف األملاين

وقد شجعت االنتصارات التي أحرزها السوفييت يف معركـة سـتالينغراد ومنطقـة القفقـاس 

سيع نطاق الهجامت املضادة ضد القوات األملانية بحيث صارت متتد عىل طـول الجبهـة ابتـداء عىل تو 

من لينغراد يف الشامل وحتى بحـر أزوف يف الجنوب الرشقي وحققت هذه الهجامت نجاحـا كبـريا، إذ 

كم عىل طول 700إىل  600استعاد السوفييت يف غضون خمسة أشهر من بدئها مساحات تراوحت بني 

القتال، بل إن السوفييت اسرتدوا ثلثي األرايض التي كان األملـان يحتلونهـا وذلـك يف نهايـة عـام  جبهة

  . وأخريا عد فشل األملان يف معركة ستالينغراد نقطة تحول أخرى يف الحرب العاملية الثانية. م1943

  معركة السوم األوىل

م بقصـف 1916حزيـران  24وهي إحدى معارك الحرب العامليـة األوىل، نشـبت املعركـة يف 

كـن هـدف جـوفر أن يتوجـه . أيام بعد أن عطل الهجوم األملاين عـىل فـردان خطـط املعركـة 7استمر 

الجيش الرابع الربيطاين بقيادة رولنسن شاميل السوم وأن يكـون الجـيش الثالـث بقيـادة اللنبـي عـىل 

م وبحلول الليل كـان 1916وز مت 1يساره، ويتوىل فوش مجموعة الشامل جنويب السوم، وبدأ التقدم يف 

ألف رجل بينهم تسعة عرش ألف قتيل وهو أكرب عدد لخسائر يوم واحـد يف  60الربيطانيون قد فقدوا 

متـوز يف خـرق الخـط األملـاين، هجـم  13استمر الهجوم وأفلح هجوم لـييل يف . تاريخ الجيش الربيطاين

  بيد أن القوات . س فون بيلوف عىل الرتاجعالفرسان عرب الفجوة وارغموا القوات بقيادة الجرنال فريت
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االحتياطية كانت بطيئة يف الوصول فتعرض الفرسان للقتل وكان ذلك آخـر اسـتخدام واسـع 

  . النطاق للفرسان يف أوروبا الغربية

م شن هيغ قائد القوات الربيطاين يف أوروبا هجوما رئيسا جنـوب غـريب 1916أيلول  15ويف 

ته الدبابات وكانت تلك أول مرة استخدمت فيها الدبابات بعدد كبري ومـن بويوم يف وسط الخط تقدم

دبابة نقلت إىل الجبهة مل تشرتك يف القتال سوى إحدى عرشة دبابة وأثبتت هذه أنهـا ضـعيفة  47بني 

وإن ساعدت يف دفع الخط نحو األمام حيث تقدم يف أقىص نقطة له زهـاء خمسـة أميـال مـن نقطـة 

م، وبلـغ مجمـوع اإلصـابات الربيطانيـة 1916ترشين الثاين  18وانتهت املعركة يف . متوز 1االنطالق يف 

  . ألفا 650ألفا واألملانية  195ألفا والفرنسية  420

  معركة السوم الثانية 

لودينـدورف السـوم منطقـة -وهي إحدى معارك الحرب العاملية األوىل، فقد اختار هندنربغ

م، وقد شنت إلحراز انتصار حاسم قبـل أن تصـل املشـاركة 1918م أوىل لشن أول الهجامت األملانية عا

األمريكية إىل إبعاد تسبب عجز أملانيـا عـن االنتصـار يف الحـرب، وأرادت القيـادة العليـا األملانيـة دق 

اسفني بني جيوش الحلفاء باشغال القوات الفرنسية بقيادة بيتان بالدفاع عن بـاريس يف حـني تنشـغل 

بقيادة هيغ بحاميـة مواصـالتها إىل مـوانئ القتـال اإلنكليـزي بخاصـته، كـام سـعى  القوات الربيطانية

لوديندورف إىل استخدام أساليب هوتري يف التسـلل إذ تقـرر أن تكـون قـوات العاصـفة الخاصـة عـىل 

  . رأس الهجوم
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 60م تحت ستار الضـباب الكثيـف، وامتـد عـىل جبهـة طولهـا 1918آذار  21بدأ الهجوم يف 

مت الجيوش األملانية الجيش السابع عرش والثاين والثامن عرش عىل القوات الربيطانية، وقـاد ميال وهج

هونري نفسه الجيش الثامن عرش وأثبتت أساليبه نجاحها يف مواجهة الجيش الخامس الربيطاين بقيـادة 

الجيشـني  غري أن الجيش الثالث الربيطاين بقيادة الجـرنال هيـغ اسـتطاع صـد. الجرنال سري ماثيو غوف

األملانيني السابع عرش والثاين بعد أن انسحب انسحابا محـدودا، وطلـب هيـغ املسـاعدة مـن القـوات 

آذار  23الفرنسية بيد أنه مل يحصـل عـىل اسـتجابة مناسـبة، واجتـازت قـوات هـوتري نهـر السـوم ويف 

 65يقـارب م رشع األملان بقصف بعيد املدى لباريس من مسافة لبـاريس مـن مسـافة تبلـغ مـا 1918

  . ميال

 3م عني فوش منسقا للجبهة الغربية ورفع إىل منصـب القائـد األعـىل يف 1918آذار  26ويف 

نيسان، وفقد االندفاع األملاين زخمه وأوقفت شحة التموينات التقدم ورافق ذلك عدم وجود وحـدات 

وأعفـي غـوف مـن  ألف إصـابة يف الهجـوم،) 160(تستغل التقدم، وتكبت القوات الربيطانية أكرث من 

منصبه وألحقت بقايا الجيش الثالث بالجيش الرابع بقيادة رولنسـن، وبلـغ عـدد اإلصـابات الفرنسـية 

ألف، غـري أن هنـدنربغ ولودينـدورف كانـا قـد رشعـا يف الهجـوم  200ألفا واألملانية ما يقارب  77نحو 

  . م1918نيسان  9الالحق يف قطاع ليزيسن يف الفالندرا يف 



  

300                                                                   
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

  رف األغرمعركة الط

اإلسـباين مـن جهـة -وهي إحدى املعارك الحربية البحرية التي نشبت بني األسطول الفرنيس

م، فقـد أبحـر الفريـق األول البحـري ببـري 1805واألسطول الربيطاين من جهة أخـرى يف ترشـين األول 

-رنيسـم بعد أن تلقى أوامر بتوحيـد أسـطوله الف1805ترشين األول  20فيلنفوف من ميناء قادس يف 

سفينة بدمجه يف السفن الفرنسية األخرى املتجهة نحـو جنـويب إيطاليـا، وكـان  33اإلسباين املكون من 

سفينة مقابل قـادس فالحق الفرنسيني باتجـاه الجنـوب  27نلسن يقود األسطول الربيطاين املكون من 

  . الرشقي نحو مضيق جبل طارق

م وبعد الحـادي والعرشـين مـن ترشـين 1805ترشين األول  20استمرت املناورة طوال يوم 

األول نرش الفريق األول البحري الفرنيس أسطوله يف خط املعركة وفعـل نلسـن اليشـء نفسـه والـتحم 

الهجـوم الشـاميل وقـادت سـفينة ) النرصـ(األسطوالن، هجم نلسن يف خطني وقـادت سـفينة القيـادة 

وم الجنــويب، وكــان الهجــوم املــزدوج بقيــادة الفريــق األول البحــري كولنفــورد الهجــ) رويــال ســوفرن(

سـفينة فرنسـية  18للخطوط الربيطانية فاجعا لألسطول الفرنيس، وبعد خمـس سـاعات اسـتويل عـىل 

سـفينة، وتـويف نلسـن نتيجـة إلصـابته يف  11وهربت السفن الباقية ومل تصـل منهـا إىل قـادس سـوى 

ا أي سـفينة، وبلـغ مجمـوع اإلصـابات قتيال، وجريحـا وإن مل يفقـدو  1587املعركة وتكبد الربيطانيون 

ألفا واستطاعت بريطانيا السيطرة عىل البحار طوال معظم القرن التاسـع  14الفرنسية واإلسبانية زهاء 

  . عرش
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  معركة العلمني 

وهي إحدى املعارك التي غريت مجرى الحرب العاملية الثانية، فقد كان األملان قـد اسـتأنفوا 

م، حيـنام دفـع رومـل بقواتـه التـي كانـت 1942أفريقيا منذ ربيع عـام  عملياتهم العسكرية يف شامل

م، 1942تعسكر يف طرابلس بليبيا باتجاه الرشق واستعاد طربق، ثم واصل زحفه باتجـاه مرصـ يف أيـار 

كيلومرتا غـرب اإلسـكندرية، وقـد فشـل األملـان يف  60وتوغل فيها حتى بلغ موقع العلمني الذي يبعد 

لنظر إىل حصـانه موقعهـا أوال وبسـبب املسـاعدات العسـكرية التـي انهالـت عـىل احتالل العلمني بـا

  . القوات الربيطانية يف مرص من دول الكومنولث ومن الواليات املتحدة

وحدث يف هذه األثنـاء أن قـام رئـيس الحكومـة الربيطانيـة ترشتشـل بزيــارة إىل الواليـات 

س األمرييك روزفلت، وتـم االتفـاق بيـنهام عـىل شـن م، اجتمع خاللها بالرئي1942املتحدة يف حزيران 

هجوم واسع النطاق ضد القوات األملانية واإليطالية يف شامل أفريقيا متهيدا لفـتح الجبهـة الغربيـة يف 

أوروبا، وكان االتحاد السوفيتي يلح عىل فتح هذه الجبهة يك يخفف الضغط الذي كانـت تتعـرض لـه 

  . قواته عىل يد األملان

الطرفان خطة عمل مشرتكة بينهام تقوم عىل شـن هجـوم ضـد القـوات األملانيـة وقد وضع 

ـق والغـرب يف وقـت واحـد وتنفيـذا لهـذه الخطـة رشع . واإليطالية يف شاميل أفريقيا من جهتـي الرش

الجيش الربيطـاين الثـامن يف مرصـ تحـت قيـادة مونتغـومري بهجـوم معـاكس ضـد القـوات األملانيـة 

  م، ثم ما لبث 1942تقدم داخل مرص، ومتكن من إيقاف زحفها يف متوز واإليطالية التي كانت ت
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ترشـين الثــاين  4 –ترشـين األول  23(الفريقـان أن اشـتبكا يف معركــة كبـرية قـرب العلمــني 

 30  أسفرت عن انتصار قوات مونتغومري وأرس أعداد ضخمة من األملان واإليطـاليني قـدرت ب) م1942

  . جربت القوات األملانية واإليطالية عىل االنسحاب من مرصقواد، وأ  9ألف أسري بضمنهم 

ويعزى انتصار مونتغومري يف تلك املعركة إىل التعزيزات الضخمة التي انهالت عليـه، وكـان 

دبابة قدمتها الواليـات املتحـدة، كـام وصـلت تعزيـزات أخـرى مـن الرجـال إىل قـوات  400من بينها 

بري يف عددها وعتادها عـىل قـوات رومـل، فبيـنام كانـت مونتغومري بحيث أصبحت تتفـوق بشكل ك

رجـل، ويف حـني كـان لـدى  230.000رجل كانت قوات مونتغـومري تضـم  80.000األخرية تتألف من 

دبابة، كذلك لعبت القوات الجوية للحلفاء جورا كبريا يف  1440دبابة كان يف حوزة خصمه  540رومل 

حلفاء تشن غارات مستمرة عىل قوات رومل، وأغرقت عـددا تحقيق ذلك االنتصار، إذ كانت طائرات ال

من السفن التي كانت تنقل اإلمدادات إليها عرب البحر املتوسط، مام تسبب يف حدوث نقص خطـري يف 

الطعام والوقود والذخائر لدى قوات رومل، ويف الوقت نفسه وفرت تلك الطائرات حامية كافية لطرق 

ن، ولعلـه كـان لرباعـة مونتغـومري يف اتخـاذ االسـتعدادات الالزمـة إمدادات الجـيش الربيطـاين الثـام

للمعركة دور آخر يف كسبها، عىل الرغم من أنه مل يسلم من توجيه بعض االنتقـادات إليـه وكـان مـن 

  . بينها حذره الشديد ومتكينه لجزء كبري من قوات خصمه من االنسحاب إىل ليبيا

نقطة تحول كبرية أخرى يف مجرى الحرب العاملية  ومام ال شك فيه أن معركة العلمني مثلت

  الثانية، إذ أنها حالت دون سقوط مرص وقناة السويس
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ـق األوسـط   بيد أملانيا، ووضعت حدا آلمـال األملـان يف تحقيـق اتصـال بـني قـواتهم يف الرش

ليـة مـن شـامل وقواتهم يف أوكرانيا كام كانت املعركة مبثابة مقدمة النسحاب القوات األملانيـة واإليطا

  . أفريقيا بصورة نهائية

  معركة فرنسا

م، وأراد الحلفـاء وال 1940أيـار  10قامت أملانيا بغزو األرايض املنخفضة بصـورة مفاجئـة يف 

سيام الربيطانيون اتخاذ مواضع دفاعية أمامية يف بلجيكا، ورفضت بلجيكا طلبات للقيام بهذه الحركـة 

وقد يستفز األملان، ومل يتقرر إال يف اجتامع مجلس الحرب األعىل عىل أساس أن ذلك يخرق حياد البالد 

الفرنسية يف بلجيكا يف حالة وقــوع الغـزو األملـاين سـواء  -يف باريس بوجوب تقدم القوات الربيطانية 

أيار كانت قوات الحلفاء ما تزال مقسمة ثـالث مجموعـات  10مبوافقة بلجيكا أو بدون موافقتها، ويف 

حـدود الفرنسية، انتشـرت مجموعة الجيوش األوىل بقيادة العميد غاسنت بيلـويت ومنهـا جيوش وراء ال

القوات الربيطانية بقيادة غورت من القنال إىل مونتميدي ومجموعة الجيـوش الثانيـة بقيـادة العميـد 

ات بريتيال وراء خط ماجينو من مونتميدي إىل ابينال، وأكملت مجموعة الجيوش الثالثة الصغرية دفاع

ـقي العميـد أ جـورج .ج.خط ماجينو وراء نهر الراين، وكان يقود هذه القوات الحليفة يف الشـامل الرش

فـرق ومنهـا عرشـ فـرق يف  103وكان العميد موريس غامالن قائدا عاما، وبلغ مجموع قوات الحلفـاء 

  . طائرة مقاتلة 1600دبابة وأكرث من  3600القوات الربيطانية يف أوروبا، وكانت لدى الحلفاء ما يقارب 
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وامتدت مواقع مجموعة الجيوش األملانية بقيادة العميد فريورفون بـوك مـن بحـر الشـامل 

إىل آكني وتركزت مجموعة الجيوش األملانية بقيادة روندشتيت يف جبهـة ضـيقة بـني آكـني وسـاربورغ 

دى األملـان دبابـات وكانت مجموعة الجيوش بقيادة لبب مبواجهة رشيف اللورين ونهر الراين، وكانت ل

، وكـان 3500وبلغ مجموع الطائرات املقاتلة األملانية ما يقـارب  2474أقل مام لدى الحلفاء ما يقارب 

  .هتلر يتوىل القيادة العليا، كان كايتيل رئيس أركانه

أيار، وتقدمت الجيوش األملانيـة عـرب الحـدود البلجيكيـة والهولنديـة  10بدأ الهجوم يف يوم 

ة، وحول الحلفاء التحرك نحو بلجيكا إال أنهم مل يستطيعوا التقـدم أبعـد مـن نهـر ديـل، والكسمبورغي

 14وأدى ضغط الحرب الخاطفة من مجموعة الجيوش بقيادة بوك إىل استسالم الجـيش الهولنـدي يف 

أيار، وتراجع الجيش البلجييك لينضم إىل القـوات الربيطانيـة والجـيش األول الفرنيسـ عنـد نهـر ديـل، 

نت الخطة األملانية يف الواقع نسخة منقحة من خطة شبليفني وبدال من مواصلة أقىصـ الضـغط يف وكا

الشامل عرب بلجيكا وهولندا، كـام كـان يتوقـع الحلفـاء شـنت الهجـوم الـرئيس يف الجنـوب مجموعـة 

 الجيوش بقيادة روندشنيت، وجه الهجوم عرب منطقة اآلردين نحو سيدان، كان الحلفاء يعدون الريـف

يف تلك املنطقة أصعب من أن تستطيع الدبابات اجتيازه وصلت وحدات روندشـتيت املتقدمـة وهـي 

أيار،  13أيار، وعرب فيلق غورديان عند سيدان يف  12مجموعة الدروع بقيادة كاليست إىل نهر املوز يف 

شـامل فرنسـا،  –كا الفرنسية يف منطقة بلجي –وبدأ األملان يتقدمون شامال لإليقاع بالقوات الربيطانية 

  ودحرت الجهود لوقف هذا االندفاع من مثل هجامت ديغول عىل الون، 
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أيـار  23و 22أيار ويف  21واستولت فرقة املدرعات األملانية السابقة بقيادة رومل عىل ارا يف 

  . استوىل غورديان عىل مدينة بولون

مجموعة الجيـوش األملانيـة م، وبدأت 1940حزيران  5وبدأت املرحلة الثانية من الهجوم يف 

حزيـران، ويف هـذا اليـوم أيضـا شـنت  9بقيادة بوك الهجوم نحو السوم ووصـلت إىل نهـر السـبق يف 

مجموعة الجيوش األملانية بقيادة روندشتيت الهجوم األملاين الرئيس، وتركت الحكومة الفرنسة باريس 

ران واشـتعال رئـيس الـوزراء الفرنيسـ حزيـ 17حزيران واستقال رئيس الوزراء الفرنيس رينـو يف  10يف 

 25حزيران وتوقفت األعامل العسكرية يف  21حزيران ووقع خلفه بيتان اتفاقية الهدنة يف  17رينو يف 

  . م1940حزيران 

  معركة كاسينو

التقهقـر إىل خـط  عـىل. م1943بحلـول نهايـة عـام لقد أرغمت القوات األملانيـة يف إيطاليـا 

من مصب نهر غاريفليا نـويف الغـرب وعـىل طـول نهـر رابيـدو إىل جنـويب  الدفاعي املمتد) غوستاف(

وكانـت أمامهـا . وكان كيسلرنغ ميسـك هـذا الخـط بتسـع فـرق. مدينة بيسكارا عىل البحر االوريانييك

الـذي كـان  الجـيش الثـامن والجـيش الخـامس األمـرييكبقيادة الكساندر فرق الكومونويلث السبع يف 

وكـان طريـق الجـيش . فرق بريطانية وفرقتني فرنسـيتني وفرقـة بولنديـة) 5(فرق أمريكية و) 5(يضم 

وكـان . هاجم الجيش الخامس خط غوستاف يف الوسط ساحل البحر االورياتييك يف حنيالثامن مبحاذاة 

وأدت مناقشات الحلفاء أخريا إىل وضع خطة . جبل كاسينو العقبة الرئيسة أمام تقدم الجيش الخامس

   أنزيو عىل مسافة ستني ميال خلف نهر رابيدو إضافة إىل هجوم برمايئ عىل
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كـانون الثـاين  17وهجم هذا الجـيش يف . هجوم جبهوي عىل كاسينو يشنه الجيش الخامس

  . م وأحرز بعض املكاسب1944

وفشلت أيضا محاوالت . وأن رسعان ما تعرثت 1944كانون الثاين  21ورشع بعملية انزيو يف 

وكانـت بـني املحـاوالت عمليـة نفـذتها الفرقـة . كاسـينو وكلفـت خسـائر كبـرية متكرر لالستيالء عـىل

وقـف الهجـوم . شباط شنته القوات النيوزلندية 5شباط، وهجوم يف  12األمريكية الرابعة والثالثون يف 

األخري مع القصف الجوي عىل دير سنت بنيديكت التاريخي الواقع عىل قمة جبل كاسـينو وقـد ظـن 

 18وانتهـى الهجـوم النيوزلنـدي يف . خطأ إن االملان كانوا يستعملونه. الفيلق النيوزلنديفريبريغ قائد 

ــباط  ــف 1944ش ــود املوق ــتمر جم ــة . واس ــة والهندي ــوات الربيطاني ــا الق ــت به ــة قام وأدت محاول

إىل الحصول عىل موطئ قـدم يف رضائـب الـديروان ضـد هـذا الهجـوم 1944آذار  15والنيوزيلندية يف 

  .أيضا

يف املنطقة الواقعـة بـني كاسـينو  1944آيار 11ا شن الكساندر هجوما مباغتا واسعا يف وأخري 

البحر والبالغة عرشين ميال هدف إىل االلتفاف حول جناح األملـان، ونجـح الهجـوم واسـتولت القـوات 

 25م واتصلت قوة أنزيـو بـالجيش الخـامس يف 1944أيار  18-17البولندية عىل كاسينو من الخلف يف 

ألف وكـان  42وبلغت إصابات قوات الحلفاء يف هذه املعركة . م للرشوع بالزحف عىل روما1944ر أيا

  . مجموع اإلصابات األملانية مامثال
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  معركة واترلو

من آل بوربون، وقـد الفرنيس بعد زوال حكم نابليون ولويس الثامن عرش نصب عىل العرش 

م، وقد منح لـويس الثـامن عرشـ شـعبه 1793ثاين أعيدت حدود فرنسا إىل ما كانت عليه يف ترشين ال

دستورا متضمنا مبادئ الثورة الفرنسية، عىل أن لويس مل يوفق يف اسرتضاء شعبه، فعم التذمر ال سـيام 

  . بني اتباع نابليون الذين أخذوا يرتقبون عودته

فرنيسـ م، ونزل عىل الشـاطئ ال1815شباط  26رسا يف ) البا(وغادر نابليون منفاه يف جزيرة 

حيث استقبله أنصاره وفتحت له مدن فرنسا، وهرب لويس الثامن عرشـ إىل ) كان(بالقرب من مدينة 

وكـان أول مـا اهـتم بـه . م1815آذار  20بلجيكا وحل نابليون مجددا يف قصـر التويلري يف بـاريس يف 

والء جميـع نابليون بعد عودته إىل بـاريس أن يجمـع حولـه تأييـد األمـة الفرنسـية وأن يحصـل عـىل 

عنارصها فأصدر دستورا امرباطوريا جديدا جعل مبوجبـه الشـعب يشـارك بقـدر أكـرب يف إدارة شـؤون 

الدولة وعىل صعيد السياسة الخارجية حاول مبختلف الوسائل إقناع الدول األوروبية بنوايـاه السـلمية 

روضـه وأرصت عـىل فأعلن قبوله مبعاهدة باريس بجميع نصوصـها إال أن الدولـة املنترصـة أهملـت ع

ألـف  150إبعاده عن فرنسا بأي مثن وتعهدت كل واحدة من الدول الكربى بأن تقـدم لتحقيـق ذلـك 

  . جندي

وملا وجد نابليون أن املعركة حتمية جمع جيشا فرنسيا بلغ تعداد جنوده خالل ثالثة أشـهر 

وتستكمل عدتها، وملـا  نصف مليون وقرر أن يبادر هو إىل القتال قبل أن تتجمع جيوش الدول الكربى

كانت الجيوش اإلنكليزية محتشدة يف بلجيكا بقيادة دوق ولينغتون والجيوش الربوسية بقيادة بلـوخر 

  رأى نابليون
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أن الخطة املثىل تقيض بإرسال جيش فرنيس عىل وجه الرسعة إىل بلجيكا ويسحق الجيشني  

م رضب الجـيش الفرنيسـ 1815حزيـران  16ويف . الواحد بعد اآلخر دون أن يرتك لهام مجـال االتصـال

بقيادة بونابرت جيش بلوخر وانترص عليه وكلف أحد قواده غـرويش مبطـاردة الربوسـيني وانتقـل هـو 

ملقاتلة الجيش الربيطاين يف واترلو وكاد ينترص لو مل يصل الجيش الربويس بقيادة بلـوخر فجـأة وينجـد 

حزيـران  18 امليدان ثالثني ألف قتيل، وكـان ذلـك يف اإلنكليز مام جعل الجيش الفرنيس ينهزم تاركا يف

  . م1815

وبذلك انتهى الرصاع الطويل بني الثـورة الفرنسـية ومبادئهـا املتحـررة مـن جهـة، واألرسات 

املالكة يف أوروبا من جهة ثانية، وقد جاءت معركة واترلو مبثابة نهاية لعرصـ الثـورة يف فرنسـا وبدايـة 

ة إىل آل بوربون أما نابليون فقد حملته مدمرة بريطانية إىل جزيرة سـنت عرص آخر عادت فيه السياد

  .                                           م1821أيار  5هيالنه يف املحيط األطليس الجنويب حيث بقي فيها سجينا حتى وفاته يف 

  



  

                                                                        309              
   

  

املوسوعة السياسية والعسكرية

  

  

  

  

  

  

  

  املعاهـدات

   

  

 

 

  املعاهـدات
 



  

310                                                                   
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

  



  

                                                                        311              
   

  

املوسوعة السياسية والعسكرية

  معاهدة بورتسموث 

م، وقد أنهت هذه املعاهدة الحـرب الروسـية 1905أيلول  7 وقعت معاهدة بورتسموث يف

اليابانية، وقد قبلت روسيا مبوجبها إخالء منشوريا والتنازل عـن شـبه جزيـرة ليـاوتونغ لليابـان، وعـن 

نصف جزيرة سخالني، واعرتفت لها بالنفوذ يف كوريا، وكانت من نتـائج هـذه الحـرب أن جعلـت مـن 

ىل وأضـعفت روسـيا، وبـذلك تطـورت مراكـز القـوى السياسـية يف العـامل اليابان الدولـة اآلسـيوية األو

وتبدلت بصورة أساسية نتيجة لهذه الحرب، مام اضطر الواليات املتحدة إىل التخيل عن سياسة عزلتهـا 

التقليدية واالشرتاك بصورة أكرث إيجابية يف األحداث عىل مرسح أوروبا األمر الـذي انتهـى باشـرتاكها يف 

  . املية األوىلالحرب الع

  معاهدة تريانون

م بـني 1920حزيـران  4وقعت هذه املعاهدة يف قرصـ تريـانون الكبـري املجـاور لفرسـاي يف 

 –الحلفاء واملجر، وقد خرست املجر مبوجب هذه املعاهدة مناطق واسعة فقـد تنازلـت عـن كرواتيـا 

يا وجزاء من السـهل الهنغـاري يف سالفونيا وجزءا من بانات إىل يوغسالفيا، وعن بقية بانات وترنسلفان

الغرب إىل رومانيا وعن سلوفاكيا وبعض األرايض الواقعة يف رشق وجنوب الكاربـات إىل جيكسلوفاكيا، 

كانت هذه الحالة الوحيدة التي نالـت فيهـا إحـدى الـدول (وعن هنغاريا الغربية األملانية إىل النمسا 

  ، كام تنازلت املجر عن غيوم منفذها إىل البحر وترك )فيةاملندحرة يف الحرب العاملية األوىل أراض إضا
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أمر تقرير مستقبل هذه املنطقة إىل مفاوضات تجري بني إيطاليا ويوغسالفيا، كـام حـددت 

وقد تحولت املجر بعد هـذه املعاهـدة مـن دولـة . رجل 35000املعاهدة جيش املجر مبا ال يزيد عىل 

 35000مليون نسمة إىل دولة صـغرية مسـاحتها  20سكانها ميل مربع وعدد  125000كبرية مساحتها 

ماليني نسمة من أبنائها املجريني الذين تقرر إلحـاقهم  3كام خرست . ماليني8ميل مربع وعدد سكانها 

  . مع أراضيهم بالدول املجاورة

  معاهدة سان جرمان 

ؤوليتها يف م، وقد اعرتفت النمسـا فيهـا مبسـ1919أيلول  10وقعت معاهدة سان جرمان يف 

قيام الحرب العاملية األوىل، وكان لزاما عليها بالتايل أن تدفع غرامة حربية، كام حدد جيشها مبا ال يزيد 

رجل، ومنعت من االتحاد مع أملانيا، وقد نصت املعاهدة عىل تنازل النمسـا عـن منـاطق  30000عىل 

زر داملاشـيا إىل إيطاليـا، وعـن بكوفينـا واسعة، فقد تنازلت عن التريول الجنوبية وترنتينو وتريستا، وج

إىل رومانيا، وعن البوسنة والهرسك وساحل داملاشيا إىل الدولـة اليوغسـالفية الجديـدة وعـن بوهيميـا 

ومورافيا وقسم من النمسا الجنوبية وسبليزيا النمساوية إىل جيكسـلوفاكيا، وعـن غاليسـيا وتشـن إىل 

 30ميـل مربـع وسـكانها  115000ن إمرباطوريـة مسـاحتها بولنده، وبهذه التنازالت تحولت النمسا م

  . مليون نسمة 6.5ميل مربع وعدد سكانها حوايل  32000مليون نسمة إىل دولة صغرية مساحتها 
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  معاهدة سان ستيفانو

الدولة العثامنيـة مـن م، وقد أنهت الحرب بني 1878آذار  3وقعت معاهدة سان ستيفانو يف 

ب والجبل األسود من جهة أخـرى، وقـد تقـرر مبوجبهـا اسـتقالل رومانيـا جهة وروسيا ورومانيا والرص 

والرصب والجبل األسـود وأن تتـألف بلغاريـا مـن األرايض املمتـدة بـني الـدانوب وبحـر أبجـة، ومتـنح 

استقالال داخليا تحت سيادة السلطان العثامين واحتلت روسـيا بـاطوم وقـارص ودبروجـه، كـام تعهـد 

ومل يـرق للـدول . ارشة اإلصالح يف البوسنة والهرسك تحت إرشاف روسـيا والنمسـاالسلطان العثامين مبب

األوروبية وخاصة بريطانيا ما توصلت إليه روسيا يف معاهدة سان ستيفانو بحجـة أن البحـث يف كافـة 

مشاكل الدولة العثامنية يعود إىل املحفل األورويب، ولذلك أجربت روسيا عىل املوافقة عىل إعادة النظر 

  ). م1878متوز (يف معاهدة سان ستيفانو يف مؤمتر برلني 

  معاهدة سيفر

م، وكانت آخر معاهدة من معاهـدات الصـلح، وقـد 1920آب  10وقعت معاهدة سيفر يف 

تضمنت تسوية الصلح مع الدولة العثامنية بعض التعقيدات، فقد كانت تلك الدولة ميـدانا للتنـافس 

بني الدول األوروبية الكربى قبـل نشـوب الحـرب العامليـة األوىل،  من أجل النفوذ السيايس واالقتصادي

وبعد قيام الحرب عقدت أكرث من معاهدة بخصوص تقسيم ممتلكات الدولة العثامنية مثل معاهـدة 

م التي وعدت فيها إيطاليا بالحصول عىل بعض املناطق العثامنية، واتفاقية سـايكس 1915لندن لسنة 

  م بني بريطانيا وفرنسا وروسيا القيرصية بخصوص تقسيم الدولة 1916عام بيكو السيئة الصيت يف  –
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-مبوجـب مراسـالت حسـني(العثامنية، وخالل الحرب أيضا وعدت بريطانيا الرشيف حسني 

كام وعدت الحركـة الصـهيونية ). م بإقامة دولة عربية مستقلة1916-1915مكامهون املعروفة يف عام 

بإقامة وطن قومي يهودي يف فلسـطني، وكانـت اليونـان ) م1917عام  مبوجب وعد بلفور املشؤوم يف(

لقاء اشـرتاكها يف ) يف آسيا الصغرى بصورة خاصة(تتطلع إىل االستحواذ عىل أجزاء من الدولة العثامنية 

  . الحرب إىل جانب الحلفاء

ك تنازلت الدولة العثامنية يف معاهدة سيفر عن جميع السكان غـري األتــراك فأقيمـت بـذل

مملكة مستقلة يف الحجاز بزعامة الرشيف حسني بن عيل، ووضـعت سـوريا ولبنـان تحـت االنتـداب 

الفرنيس، والعراق وفلسطني واألردن تحت االنتداب الربيطاين، ومنحت اليونان إدارة مدينة أزمري ملـدة 

خمس سنوات عىل أن يعقب ذلـك اسـتفتاء لتقريـر مصـريها وحصـلت إيطاليـا علــى رودس وجــزر 

كـام حصـلت اليونـان أيضـا عـىل ) أعطت إيطاليا جزر الدوديكانيز إىل اليونان فيام بعـد(الدوديكانيز 

بعض الجزر التابعة للدولة العثامنية يف بحر أبجة وعىل رشقي تراقيا، كام نصت معاهـدة سـيفر عـىل 

رمنيـة املقرتحـة، إعطاء االستقالل لألرمن عىل أن يقوم الرئيس األمرييك ولسن بتعيني حدود الدولـة األ 

كام تقرر تدويل املضـائق الرتكيـة ونـزع سـالح األرايض املجـاورة لهـا، وأن تبقـى اسـطنبول واملنطقـة 

األوروبية تحت السيادة الرتكية، ووافقت الدولة العثامنية عىل حاميـة األقليـات وتـأليف لجنـة ماليـة 

ـعية للنظر يف أمور التعويضات والدين العام، وعىل إعادة نظام االم تيازات األجنبية وإعادة الصفة الرش

  . للمعاهدات واالمتيازات والرشكات لصالح الحلفاء
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أذلت معاهدة سيفر الدولة العثامنية إذالال كليا وأنزلتها إىل دولة ثانوية ذات رقعة صـغرية 

ن وسيادة مقيدة بحيث أصبحت يف الحقيقة عبارة عن محمية من املحميات ال غري، وعىل أية حال فـإ

معاهدة سيفر مل تربم ألن الوطنيني األتراك بزعامة مصطفى كامل أتاتورك رفضوها وقد حلت معاهدة 

  . م1923متوز  24أخرى محلها فيام بعد وهي معاهدة لوزان املعقودة يف 

  معاهدة الصـلح اليابانية 

بـان بـال وهي املعاهدة التي أنهت حالة الحرب بني اليابان ودول الحلفاء بعد استسـالم اليا

وبذلك طوي آخر مظهر لألعامل العسكرية يف الحرب العاملية الثانية، . م1945آب  15قيد وال رشط يف 

وعىل أثر استسالم اليابان احتل الحلفاء األرض اليابانية وحلت جميع قواتها العسـكرية وتـم االسـتيالء 

اك آرثـر األمـرييك حـاكام عىل السالح الجوي، كام تقرر تخريب أهم قطع األسـطول وعـني الجـرنال مـ

  . م1952عسكريا عاما وممثال للقوات الحليفة ودام هذا الوضع حتى عام 

م واشـرتكت يف 1951أيلـول  8عقدت معاهدة الصلح اليابانيـة مبدينـة سـان فرنسيسـكو يف 

ب وغيـا 47أصوات ضـد  307دولة أخرى وأقرها الربملان الياباين بأغلبية  47توقيعها الواليات املتحدة و

م، بعد ذلك استعادت اليابان استقاللها كامــال، ومل 1952نيسان  28، وأصبحت املعاهدة نافذة يف 112

وبولندا عىل معاهـدة الصـلح اليابانيـة رغـم ) سابقا(وجيكسلوفاكيا ) السابق(يوقع االتحاد السوفيتي 

عاهــدة قرصــ م، وتضـمنت امل1956كــانون األول  9حضـور منــدوبيها اجـتامع ســان فرنسيسـكو إال يف 

  الحدود اليابانية عىل الجزر 
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  ). فخرجت منشوريا وكوريا وسخالني وفرموزا وكوريل وأوكيناوا من سلطاتها(األربع الكربى 

وعىل أثر عقد هذه املعاهدة ويف اليوم نفسه قامت الواليـات املتحـدة مــن جانبهـا بعقـد 

هـذه االتفاقيـة أصـبح مـن حـق الواليـات ومبقتىض ) م1951أيلول  8(معاهدة دفاع ثنائية مع اليابان 

املتحدة اإلبقاء عىل قواتها العسكرية يف اليابـان للـدفاع عنهـا حتـى تـتمكن اليابـان مـن بنـاء قواتهـا 

  . العسكرية من جديـد وتصبح قـادرة عىل الدفاع عن حدودها

  معاهدة فرساي

رسـاي ألنهـا م، وعرفـت باسـم معاهـدة ف1919حزيـران  28وهي املعاهدة التي وقعت يف 

وقعت يف قاعة املرايا بقرص فرساي يف باريس، وهي نفس القاعة التـي أعلـن فيهـا قيـام اإلمرباطوريـة 

  : م، وميكن تلخيص مضمون املعاهدة عىل الوجه اآليت1871األملانية يف عام 

  : القسم األول. 1

التـي ويتضمن ميثاق عصـبة األمـم وقـد أدرج هـذا امليثـاق يف مقدمـة جميـع املعاهـدات 

عقدت مع الدول املندحرة يف الحرب العاملية األوىل، وكان ذلك بناء عىل طلب الرئيس األمرييك ولسن 

  . الذي أرص عىل أن يكون ميثاق عصبة األمم جزءا ال يتجزأ من تسويات الصلح
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  : موضوع الحدود .2

نصت معاهدة فرساي عـىل إعـادة األلـزاس واللـورين إىل فرنسـا كـام حصـلت فرنسـا عـىل 

ـة سـنة إىل لجنـة  مناجم الفحم يف منطقة السار خاصـة التي تقرر أن تعهد إدارتهـا ملـدة خمـس عرش

استفتاء فيام بعد انقضـاء تلـك الفـرتة ليقـرر سـكانها مسـتقبلهم تحت إرشاف عصبة األمم، وأن يجري 

باالتحاد مع أملانيا أو مع فرنسا أو البقاء تحت إرشاف عصبة األمـم، كـام حصـلت بلجيكـا عـىل ثـالث 

املدي ومورسن، وتقرر إجراء تصويت يف القسم الشاميل من شـلزويك لتقـرر مدن مهمة هي أيوبن وم

األغلبية الدامنركية هناك مصريها، وعند إجراء التصويت فضل السكان االنضامم إىل الـدامنرك وقـد تـم 

منطقة بوزن والقسم األكـرب مـن منطقـة    )         (  ذلك، كام حصلت الدولة البولندية الناشئة عىل 

ربية، وكان من ضمن ما حصلت عليه بولندا ذلك الجزء من أملانيا الذي عـرف باسـم املمـر بروسيا الغ

البولندي وينتهي عند ميناء دانتزك بغية متكني بولندا من االتصال ببحر البلطيق، وقد جعلـت مدينـة 

مم، كـام دانتزك ميناء حرا تحت إرشاف عصبة األمم عىل أن تقوم بولندا بإدارتها بالنيابة عن عصبة األ 

، وقسـمت )م1923ثم أعطيت إىل لتوانيـا إلدارتهـا يف عـام (تنازلت أملانيا عن مدينة ممل إىل الحلفاء 

  . سيليزيا العليا بني بولندا وجيكسلوفاكيا، ونالت األوىل أكرث أقسامها

  : املستعمرات األملانية. 3

الخارج وقد قسـمت دولـة تنازلت أملانيا عن كافة مستعمراتها وكافة حقوقها وامتيازاتها يف 

  الحلفاء تلك املستعمرات والحقوق واالمتيازات فيام 

5 
6   



  

318                                                                   
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

ـق األقىصـ، وحصـلت بريطانيـا  بينها، فقد حصلت اليابان عىل املستعمرات األملانيـة يف الرش

تحـت انتـداب ) يـاناميب(ووضـعت أفريقيـا الغربيـة األملانيـة ) تنجانيقا(عىل أفريقيا الرشقية األملانية 

كـام تقـرر  وضـع الجـزر . أفريقيا الجنوبية وقسمت مستعمرتا الكامريون وتوكوبني بريطانيـا وفرنسـا

األملانية الواقعة جنوب خط االستواء من املحيط الهـادي تحـت االنتـداب األسـرتايل ووضـعت جزيـرة 

ل وكارولني يف املحيط الهادي ساموا تحت إرشاف نيوزيلنده، كام تنازلت أملانيا عن جزر ماريان ومارشا

  . أيضا ووضعت تحت االنتداب الياباين

  : التسلح. 4

تضمنت معاهدة فرساي بنودا عديدة كـان غرضـها ضـامن أمـن جـريان أملانيـا عـن طريـق 

كـان لفرنسـا ) ضامنات عسكرية(إضعاف قوة أملانيا العسكرية، ويشري البعض إىل هذه البنود بوصفها 

إدراجها يف املعاهدة، فقد نصت املعاهدة عىل تحديد عدد الجيش األملاين مبـا  وإرصارها دور واضح يف

رجل، وتحديد القوة البحرية األملانية بست بوارج حربية وست طرادات خفيفـة  100000ال يزيد عىل 

وست مدمرات واثني عرش مركب طوربيد ومنعت أملانيا من صنع الغواصات، كـام منعـت مـن صـنع 

يس قوة جوية أملانية، كام منعت من صنع املدرعات والدبابات أو استريادها، ومـن الطائرات ومن تأس

صنع الغازات السامة، وقررت املعاهدة إلغاء الخدمة العسكرية اإلجبارية يف أملانيا، وألجل ضامن أمن 

ـة سـنة، وإيجـاد منطقـة  فرنسا تقرر أن تحتل قواتها الجانب الغريب من نهر الراين ملـدة خمـس عرش

زوعة السالح يف رشق الراين ونصت املعاهدة عىل تكوين لجان خاصـة مـن دول الحلفـاء لـإلرشاف من

  . عىل تنفيذ املواد العسكرية الواردة فيها
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  : التعويضات. 5

من معاهـدة فرسـاي أملانيـا مسـؤولة عـن الحــرب العامليـة األوىل،  231اعتربت املادة رقم 

املعاهدة تربير إجبار أملانيا عىل دفع غرامة حربية عـىل سـبيل وكانت الغاية من إدراج هذه املادة يف 

التعويض عن األرضار  والخسائر التي لحقت بدول الحلفاء والدول امللحقة بها من جراء الحرب، إال أن 

دول الحلفاء الكربى مل تتفق عىل مقدار ما يجـب عـىل أملانيـا دفعـه مـن تعويضـات، وقـد تـرك أمـر 

وقد توصلت هذه اللجنـة ) لجنة التعويضات(  ة تشكلت لهذا الغرض عرفت بتقريرها إىل لجنة خاص

مليـار مـارك ذهبـي، ومل تختلـف املعاهـدات  132م إىل تقرير قيمة التعويضات مببلغ 1921يف نيسان 

األخرى التي فرضت عىل الدول األخرى املنـدحرة يف الحـرب عـن معاهـدة فرسـاي كثـريا يف خطوطهـا 

  . العامة

  فورميو-ومعاهدة كامب

م، ومبوجـب هـذه 1797وهي املعاهدة التي وقعت بـني النمسـا وفرنسـا يف ترشـين األول 

املعاهدة تم تحويل دولة بلجيكا من السيطرة النمساوية إىل الفرنسية، كام حصلت فرنسا عىل الجـزر 

وجـب يف شامل إيطاليا، أمـا النمسـا فكـان لهـا مب) جمهورية سيسالباين(األيونية ومتكنت من تأسيس 

هذه املعاهدة الحصـول عىل مدينة البندقية بكامل أراضيها، كام نصت املعاهدة الجـتامع الكـونغرس 

يف رساتات للبث يف مسـتقبل أملانيـا، ونصـت البنـود الرسـية وعـودا مبـنح فرنسـا أراض شاسـعة عـىل 

من بافاريا، وتـم الساحل األيرس من نهر الراين كام نصت ملنح النمسا مدينة سالزبورغ إضافة إىل جزء 

  االتفاق
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عىل عدم تعويض بروسيا بأي أراض، ولقد كونت هذه االتفاقيـة نـواة للنـزاع يف املسـتقبل  

  . بني البلدين وذلك ملنحها فرنسا الحق بضم األرايض اإليطالية

  معاهدة لوزان 

م 1920م، والتي حلت محـل معاهـدة سـيفر 1923متوز  23وهي املعاهدة التي وقعت يف 

فرضت عىل الدولة العثامنية بعد الحرب العاملية األوىل والتي رفضها األتراك، ومبوجـب معاهـدة التي 

لوزان صودق عىل انفصال البالد العربية عن تركيا وعىل امتالك بريطانيا لقربص وامتالك إيطاليا لجـزر 

يف بحر أبجـه، لكـن  الدوديكانيز، وقد اسرتدت تركيا جزءا من تراقيا الرشقية وجزيريت امربوز وتنيدوس

  . جزر بحر إيجة األخرى أعطيت لليونان، كام أعيدت أزمري إىل تركيا

ومل تفرض معاهدة لوزان غرامـة حربيـة عـىل تركيـا كـام مل تفـرض قيــودا عسـكرية عليهـا 

باستثناء قرار عدم تسليح سواحل الدردنيل والبسـفور، وتقرر منـح املضـائق الرتكيـة للسـفن الحربيـة 

د خاصة، كام تقـرر إلغاء االمتيـازات األجنبية يف تركيا، وألحق باملعاهدة اتفاق خاص عقد حسب قواع

عىل حده بني تركيا واليونان بخصوص نقل السكان اليونـانيني مـن األرايض الرتكيـة إىل اليونـان، ونقـل 

أن معاهـدة لـوزان إىل تركيا، وغني عـن القـول ) باستثناء تراقيا(السكان األتراك املوجودين يف اليونان 

كانت تعد نرصا لألتراك فقد حافظوا مبوجبها عىل حدودهم القومية وتحـرروا مـن السـيطرة األجنبيـة 

  . ونالوا استقاللهم القومي
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  حلف بغداد

أول األمر بني العـراق وتركيـا بتأييـد قـومي ) م1955شباط (اتفاقية تعاون عسكرية أبرمت 

خاصة الواليات املتحدة وبريطانيا، ثم انضـمت إليهـا كـل مـن بريطانيـا وباكسـتان  من الدول الغربية

م، واتخذت بغداد مقـرا لهـا، وأنشـأت االتفاقيـة مجـالس وزاريـة ولجانـا 1955وإيران يف العام نفسه 

عسكرية واقتصادية، وقد انضمت الواليات املتحدة إىل عضوية اللجـان العسـكرية واالقتصـادية، وقـد 

الغرب من هذا الحلف منع انتشار النفوذ السوفيتي والشيوعية بعد الحرب العاملية الثانيـة، استهدف 

وحامية األنظمة الصديقة له يف املنطقة خشية تنامي حركة التحرر العريب، التي أخذت تقـوى وتشـتد 

  . الصهيوينيف الخمسينات من القرن العرشين وتشكل تهديدا كبريا ملصالحة النفطية املتزايدة وللكيان 

لقد واجه هذا الحلف منـذ بدايـة األمـر معارضـة قوميـة عنيفـة عـىل الصـعيدين الـوطني 

والقومي، وقد حاول نوري السعيد بذل مساعيه يف إقناع بعض األقطار العربية باالنضامم إليه، ولكنـه 

سطينية، بـل ملا لهذا الحلف من مساس بالقضايا العربية وباألخص القضية الفل. جوبه بالرفض الشديد

ترشـين  20وردا عىل ذلك عقدت كل من مرص وسوريا اتفاقيـة للتعـاون والـدفاع املشـرتك بيـنهام يف 

  . م، كام أبرم مثل هذا االتفاق بني مرص والسعودية ومن ثم األردن واليمن بعدئذ1955األول 

زاب وعىل الصعيد الوطني واجه الحلف منذ بوادر تأسيسه أيضا تنديد وسخط القوى واألح

  السياسية، وقد قدم حزب االستقالل والحزب الوطني
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الدميقراطي مذكرة إىل امللك طالب فيها بتخيل نوري السعيد عـن الحكـم وانتهـاج سياسـة  

عربية سلمية، ورغم إعادة نوري لتشكيل حكومته من جديد فإن املعارضة الوطنية اسـتمرت إزاءهـا، 

خرى للقوى الوطنية الشعبية لتعلن تضامنها مـع الشـعب وقد جاء العدوان الثاليث عىل مرص كفرصة أ 

العريب يف مرص، ومل تظهر حكومة نوري موقفا فعاال تجاه مرص، بل ساهمت مسـاهمة شـكلية وذلـك 

بقطع العالقات الدبلوماسية مع فرنسـا دون بريطانيـا بسـبب انضـاممها إىل حلـف بغـداد، وحـدثت 

اقية، وحينها أدركت حكومة نوري مدى تنامي الـوعي انتفاضة شعبية واسعة شملت أغلب املدن العر 

الوطني والقومي، فأعلنت األحكام العرفية، وأقدمت عىل اعتقال العديـد مـن الطلبـة وقـادة الحركـة 

الوطنية، وهكذا حققـت القـوى الوطنيـة تقـدما محسوسـا يف عملهـا عـىل أثـر اإلجـراءات اإلرهابيـة 

  . د، وذلك بتصديها الحازم والجريء لحلف بغدادوالقمعية التي مارستها حكومة نوري السعي

م يف العراق تم تسديد رضبة قوية للحلـف، حيـث انسـحب 1958متوز  14وبعد قيام ثورة 

م، األمر الذي أجرب أعضاء الحلف اآلخرين عىل نقل مقـره إىل 1959العراق من عضويته رسميا يف آذار 

، وبعـد إطاحـة حكـم الشـاه يف إيـران )املركزيـة حلف املعاهدة(م إىل 1959أنقره وتغري اسمه يف آب 

م انسحبت الحكومة اإليرانية الجديدة من الحلف ثم تبعتها باكسـتان، وبعـدها تركيـا، ومل يبـق 1979

  . فيه سوى بريطانيا، فاعترب بحكم املنتهي
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  )سياتو(حلف جنوب رشقي آسيا 

ـقية  وهو حلف امربيايل، خلقته الواليات املتحدة األمريكيـة لتطويـق الجهـة الجنوبيـة الرش

م عن توقيع معاهدة جنوب 1954أيلول  8للمعسكر االشرتايك، وقد أعلن يف مانيال عاصمة الفلبني يوم 

رشقي آسيا للدفاع الجامعـي، بـني كـل مـن اسـرتاليا وفرنسـا ونيوزيلنـدا وباكسـتان والفلبـني وتايلنـدا 

تنفيذ هذه املعاهدة بعد تصديق الفلبني عليها، شباط بدأ العمل ل 19واململكة املتحدة األمريكية، ويف 

ومل يكن توقيع هذه االتفاقية حدثا طارئا وإمنا سبقته اتصاالت طويلة ومشاورات كثرية تعـود إىل أيـام 

  .الحرب العاملية الثانية

ويختلف حلف جنوب رشقي آسيا عن حلف شـامل األطليسـ يف أن األول ال يلـزم الواليـات 

وضع قوات لها يف املنطقة عىل خالف مـا هـو عليـه الوضـع يف دول حلـف شـامل املتحدة األمريكية ب

األطليس كام أن حلف جنوب رشقي آسيا يهدف إىل التنسيق بني دول الحلف ال إىل تنظـيم العمليـات 

  . والخطط املشرتكة

ولقد أدت طبيعة الحلف العدوانية إىل مجابهة من قبل الدول املعادية لإلمربياليـة واملحبـة 

نبذ األحالف (لسالم، وكانت أول مقاومة إيجابية هي عقد مؤمتر بانـدونغ، الذي أقر يف توصياته مبدأ ل

  ). ومقاومتها
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  )ناتو(حلف شاميل األطليس 

بني كل من بلجيكا وبريطانيا وكندا والـدامنارك  1949وهو معاهدة عسكرية وقعت يف عام 

الرنويج والربتغال والواليات املتحدة األمريكية، ولقد وفرنسا وأيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا و 

فانضـمت بعـد ) سـابقا(م، أمـا أملانيـا الغربيـة 1952انضمت كل من اليونان وتركيا إىل الحلف يف عام 

م ويلزم الحلف كل دول أوروبا الغربية أمريكا الشاملية بالتشاور فيام بينهـا 1955اتفاق باريس يف عام 

ة من الدول األعضاء، واعتبار أي هجوم مسلح ضد أية دولة هجوما عـىل جميـع إذا هدد أمن أية دول

  . الدول األعضاء تواجهه كل دولة بالشكل الذي تراه مناسبا

م أصبح بإمكان األعضاء املوقعني عىل املعاهدة االنسحاب من الحلف بعـد 1969ومنذ عام 

وقعة عىل املعاهدة إال أنها مل تعـد عضـوا إعطاء إنذار مدته سنة واحدة، ورغم أن فرنسا من الدول امل

  . فعاال فيه كام أن أيسلندا ولوكسمبورغ والرنويج تضع قيودا كثرية عىل مشاركتها يف الحلف

األمـن (م وتتعلـق مبفهـوم 1949وجاء الحلف يف األصل انطالقا من فرضيات وضعت يف عام 

  : ، وتتلخص هذه الفرضيات يف البنود التالية)األورويب

  . ة التحالف العسكري ملواجهة الخطر السوفيتيرضور  .1

عدم إمكانية مواجهة هذا الخطر بدون تواجد أمرييك ضـخم يف املنطقــة ألن أوروبـا ال تسـتطيع  .2

  . الدفاع عن نفسها منفردة

  .الواليات املتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة عىل تأمني الردع النووي لحامية أوروبا .3
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م هذه، ورأت الخطر السـوفيتي هـو إىل حـد كبـري 1949ت عام ولقد عارضت فرنسا فرضيا

غري حقيقي، وأن بإمكان فرنسا مواجهـة مصـادر الخطـر املحتملـة األخـرى بقواهـا الذاتيـة أو بقـوى 

  . أوروبية موحدة

ـقية التـي 1991وبعد انهيار االتحاد السوفيتي يف عـام  م انضـمت معظـم دول أوروبـا الرش

نتيجـة للجهـود التـي بـذلت مـن قبـل ) ناتو(إىل حلف شامل األطليس كانت منضمة إىل حلف وارسو 

أعضاء الحلف لتوسيعه باتجاه أوروبا الرشقية عرب قبول انضامم بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا يف 

  . صفوفه
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  حلف وارسو

تحالف عسكري أسس مبوجب معاهدة صداقة ومساعدة وتعاون متبادلني وقعها يف وارسـو 

ـقية واملجـر 1955أيار  14يف  م كل من االتحاد السوفيتي وألبانيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وأملانيا الرش

وإعـادة تسـليح أملانيـا  (NATO)وبولندا ورومانيا، وكانت هـذه املعاهـدة ردا عـىل حلـف األطليسـ 

  . م1968الغربية، ورفضت يوغسالفيا االنضامم إىل الحلف وانسحبت ألبانيا منه يف أيلول 

م اجتمع وزراء خارجية الدول الست التي حافظت 1991لخامس والعرشين من شباط ويف ا

) السوفييت وبولندا واملجر وبلغاريا ورومانيـا وتشيكوسـلوفاكيا(عىل عضويتها يف الحلف حتى النهاية 

أمـا أملانيـا  1968يف بودابست لتوقيع وثيقة موت الحلف وكانت ألبانيا قد أعلنت انسحابها منذ عـام 

  . م عشية اندماجها يف الدولة األملانية املوحدة1990قية فانسحبت يف عام الرش 

وهكذا عاش حلف وارسو ستة وثالثني عاما حافلة باألحداث والتقلبات التي أوصـلت العـامل 

  . إىل شفري الحرب العاملية الثالثة غري مرة
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  )م1848 -م1789( إبراهيم باشا

م يف قولـة 1789أكرب أبناء محمد عىل باشا كان قائدا عظـيام وواليـا عـىل مرصـ، ولـد يف عـام 

فقـد كـان . وهي ثغر صغري عىل حدود مقدونيه وتراقية وكان أثـره مهـام يف تـاريخ مرصـ يف عهـد أبيـه

  . بية ملا كان ألعامله الحربية من اثر يف نجاح سياسة والدهيلقب بيد محمد عيل الحر 

ملا توطد مركز محمد عىل يف مرص أرسل يف طلب ولديه إبراهيم وطوسون من موطنهام سـنة 

م مل يكـن 1809م واستدعى فـيام بعـد زوجتـه وأوالده الصغــار وهـم إسـامعيل وشـقيقتاه سـنة 1805

م 1806ثـم أرسـله سـنة . نام عينه والده عىل قلعه القـاهرةإبراهيم قد أتم السابعة عرشة من عمره حي

فرده الباب العـايل بعـد سـنة نظـري . رهينة لقاء الخراج الذي وعد الدولة العثامنية به وتوكيدا إلخالصه

خدمات أبيه وإعرابا عن نجاح محمد عىل يف هزمية حملـة الجـرنال فريـزر اإلنجليزيـة عـىل مرصـ عـام 

  . م1807

بغية الوصول إىل نتيجـة حاسـمة يف الحـرب . أرسله أبوه إىل الجزيرة العربيةم 1816ويف عام 

التي كان يخوضها أخوه طوسون مـن . بن مسعود بن عبد العزيز الـلـهبزعامة األمري عبد . مع الوهابيني

زا مركـ). الحناكيـه(واتخذ إبراهيم من . امتثاال ألوامر السلطان العثامين محمود الثاين. م)1813 – 1811(

واعتمد إبـراهيم يف سياسـته هنـاك عـىل والء القبائـل التـي سـيجتاز . يوجه منه هجومه عىل الوهابيني

. فأحسن معاملتها ومنع جيشه أن يأخذ شيئا مـن دون دفـع مثنـه. بالدها إىل نجد لتأمني طريق الحملة

 عليها ثـم زحـف إىل وحارص إبراهيم باشا الرأس الجنويب للقصيم واستوىل. فخضعت له القبائل إال اقلها

  عنيزه
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واسـتمر . م1818نيسـان سـنة  6ثـم حـارص الدرعيـة يف . فاستسلمت واقـتحم بريـده عنـوة 

فأرسـله مـع . بـن سـعود الـلــهاستسلم عبـد . م1818أيلول  19ويف . حصارها خمسة اشهر وبضعة أيام

  .أفراد أرسته إىل مرص وانتهت الحرب

م وبعـد ذلـك بقليـل واله السـلطان عـىل 1819سـنة  عاد إبراهيم إىل القاهرة يف كانون األول

ويف غضون ذلك ناط محمد عىل بابنه الثالث إسامعيل فتح بـالد السـودان للكشـف عـن منـاطق . جده

واضـطر إىل إرسـال ابنـه إبـراهيم إىل . الذهب املعروفة وجلـب الجنـود لتـأليف جيشـه الجديـد مـنهم

ن ما عـاد إىل القـاهرة ملـرض أصـابه يف أوائـل عـام ولكن رسعا. السودان بإمدادات عسكرية لدعم أخيه

ووكـل أمـره إيل . م حيث اشرتك يف تـدريب الجـيش الجديـد الـذي تـألف بـني املرصـيني والعـرب1822

  . الذي ساعد إبراهيم يف حروبه الالحقة يف اليونان والشام) سليامن باشا الفرنساوي(الكولونيل سيف 

فـانطلق عـىل رأس  ا القضاء عـىل الثـورة يف اليونـان،م كلف إبراهيم باش1824ويف أوائل عام 

ونـزل يف شـبه . ناقلة جنـد بحريـة 146سفينة حربية و 51جيش قوي مدرب يحمله أسطول مؤلف من 

م متكن من إخضاع املـورة بأكملهـا 1825ويف أيلول . فاستوىل عىل نافارين ودخل تريبولتزا. جزيرة املورة

وبـذلك فـتح الطريـق . م1826حصار ميسولونجي فسقطت يف نيسان والتفت إىل معاونة العثامنيني يف 

وتدخلت الدول األوروبية الثالث إنجلرتا وفرنسـا وروسـيا . إىل أثينا التي سقطت يف متوز من العام نفسه

وفرضـت الهدنـة فأصـبحت أسـاطيل الحلفـاء خـارج ميـاه خلـيج . م1827وعقدت معاهدة لندن متوز 

  . األسطوالن املرصي والعثامين نافارين التي كان يرابط فيها
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وقد انتهز أمري البحر اإلنجليزي كودرنغتون فرصـة غيـاب إبـراهيم باشـا فـدخلت سـفنه مـع 

السفن الفرنسية والروسية ميـاه نافـارين وكـان مبقـدور أمـري البحــر املصــري أن يحـول دون دخولهـا 

ولكنـه متسـك . نصـوبة عـىل الـربباستخدام مدفعيه أسطوله املسيطر عىل مدخل الخليج والبطاريات امل

بالهدنة املتفق عليها أرص مع زميله أمري البحر العثامين عىل أن ال يكون العدوان من جانبـهام، ونشـبت 

التي دامت أربع ساعات ودمرت أسـاطيل الحلفـاء املتفوقـة ) م1827ترشين األول  20(معركـة نافارين 

  .الجزء األكرب من األسطوليني املرصي والعثامين

وتكليـف فرنسـا . م أبعـاد إبـراهيم عـن املـورة1828وقررت الدول املتحالفة الثالث يف متـوز 

ألـف جنـدي  24م مع 1828ووصل إبراهيم اإلسكندرية يف ترشين األول . إجراء االتصاالت لتنفيذ القرار

 . ناقلة هي كل بقي من أسطوله بعد نافارين 21حملتهم سفينة حربية و

درك أهمية بالد الشام االسرتاتيجية واالقتصادية فقد حـاول عبثـا إقنـاع وملا كان محمد عىل ي

ولقد طلب فعال من السلطان أيام الحـرب السـعودية، أن يعهـد إليـه بواليـة  السلطان بتقليده حكمها،

لكن الحرب السعودية وفـتح السـودان . الشام متذرعا يف ذلك بحاجته إىل املدد منها للمعاونة يف القتال

وملـا أخفقـت . حتى تجدد عزمه عىل املطالبة بوالية الشام بعد الحرب اليونانيـة ؤقتا عام يريد،رصفاه م

باشـا  الـلــهتـذرع مبعاقبـة وايل عكـا، عبـد . مساعي محمد عىل يف إقناع السلطان بتقليده حكم سورية

وحاميـة . رصـوعرقلة وصول أخشاب الشام إىل م الجزار المتناعه عن وفاء دين سابق مرتتب عليه ملرص،

  .املرصيني الفارين مـن الجندية
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م 1831ترشـين األول  29فندب ولده إبراهيم باشا لقيادة الحملة املوجهة إىل بالد الشـام يف  

وتحركـت . سفينة حربية وسفن إمداد 35ألف مقاتل مع عامرة حربية تقارب  30وقدرت قوتها بحدود 

ترشـين الثـاين  8(تلـت خـان يـونس ثـم غـزه ويافـا واح. القوات الربية باتجاه سـيناء فبلغـت العـريش

. م رضب الحصار عـىل عكـا بعـد وصـول العـامرة الحربيـة املرصـية1831ترشين الثاين  26ويف ) م1831

  . انقضت ثالثة اشهر من غري أن ينال من املدينة مناال

صـيدا ولكن إبراهيم استغل هذه املـدة والحصـار قـائم يف احـتالل املواقـع املهمــة يف واليـة 

ناضلت قوة من جنوده صور وصيدا وبـريوت وطـرابلس، واحتلـت . وما حولها) وقاعدتها يوم ذاك عكا(

فحشد جيشا من عرشين ألفا بقيـادة . قوة أخرى القدس، وداخل القلق السلطنة من أعامل محمد عىل

  .عثامن باشا

نيسان  14علبك يف وانترص إبراهيم باشا عىل الجيش العثامين يف معركة الزراعة بني حمص وب 

حزيـران  16م ثم عاد ليشدد الحصار عىل عكا فسقطت يف يده يف أواخـر أيـار ودخـل دمشـق يف 1832

ثم انترص ثانيه عنـد حمـص عـىل طالئـع الجـيش العـثامين، ودخـل . وجعلها مقر حكومة أبيه يف الشام

قائـد الجـيش  حمص وحامه وزحف عىل املواقع العثامنية يف مضيق بـيالن حيـث تحصـن حسـني باشـا

وانتهـت ) م1832متـوز  30(العثامين، وهناك وقعت املعركة الحاسمة بـني إبـراهيم باشـا وحسـني باشـا 

 .بهزمية الجيش العثامين وقائده حسني باشا الذي هرب عىل أثرها

وقــد اســتمر إبــراهيم باشــا يف الزحــف فاحتــل االســكندرونه وبايــاس وســلمت لــه انطاكيــه 

وانترصـ يف قونيـة عـىل الجـيش  احتل أضنة وأورفة وعنيتاب ومرعش وقيرصية،والالذقية، ومل يلبث أن 

  العثامين وارس قائد الصدر األعظم
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واصبح الطريق إىل العاصـمة اسـتنبول مفتوحـا أمـام قـوات محمـد عـىل بفضـل . رشيد باشا 

صـل وبفضـل مواهـب إبـراهيم باشـا القياديـة وملـا و . تفوق الجيش املرصي ومستواه العسكري املمتاز

وعقدت . م تلقى أمرا مـن أبيه بالتوقف لتهديد الدول األوروبية بالتدخل1833إبراهيم كوتاهية يف أيار 

نـال فيهـا األخـري حكـم بـالد الشـام وأضـنة، ومـنح . معاهدة كوتاهيه بيـن البـاب العايل ومحمـد عـيل

راهيم باشـا حـاكام وصـار إبـ. وبذلك دخلت الشام يف حكم الدولة املرصية. إبراهيم لقب محصل أضنه

  .عاما للبالد السورية معينا من قبل والده، إضافة إىل واليته عىل جدة من قبل السلطان

انرصف إبراهيم باشا إىل تنظيم البالد ساعيا إىل تجديد أحوالها وتحـديثها يف جميـع املجـاالت 

 يسـكنه شـعب واحـد، اإلدارية واالقتصادية واملالية وحاول أن يدير بـالد الشـام عـىل أنهـا قطـر واحـد

فاصطدم بالفروق والخالفات القامئة بني الطوائف، وتفاقم األمر عندما عمدت بريطانيا وروسيا والدولـة 

العثامنية إىل تغذية القلق واالستياء بالدس وتحريض الناس للثورة عىل إبراهيم باشا خاصة بعـد توقيـع 

ـي، 1833ة وروسيا متـوز الدفاعية بني الدولة العثامني) هنكار أسكه يس(معاهدة  م لوقف الزحف املرص

. وكان من نتيجة ذلك حدوث الفنت والثورات عىل حكم إبراهيم باشا يف بـالد الشـام وال سـيام يف لبنـان

مـا قـام بـه مـن . ومن أسباب موقف بالد الشام هذا من إبـراهيم باشـا باإلضـافة إىل التـدخل األجنبـي

من الرجـال كافـة عـىل اخـتالف مـذاهبهم وكانـت ) الفردة(س احتكار تجارة الحرير واخذ رضيبة الروك

رضيبة الرؤوس سابقا ال تؤخذ إال من أهل الذمة واضطر إبراهيم باشـا إىل قمـع هـذه الحركـات بشـدة 

  .ومصادرة السالح من األهايل يف جميع أنحاء البالد
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 وأرهق قواها،وقد تأكدت الدولة العثامنية أن اضطراب األحوال ضايق حكومة إبراهيم باشا 

فحشد السلطان محمود قواته مـن جديـد واسـتأنف الحـرب عـىل إبـراهيم باشـا السـرتداد بـالد الشـام 

م 1839ووقعت معركة فاصلة عند نزيب نصبني الواقعة قرب عنيتاب يف حزيران  بتحريض من بريطانيا،

وانحاز فوزي باشا قائـد  الذي كان يقوده حافظ باشا. حقق فيها إبراهيم باشا نرصا عىل الجيش العثامين

ولكن املوقف تبدل بسبب تدخل الـدول األوروبيـة بريطانيـا وفرنسـا وروسـيا . األسطول إىل محمد عىل

م وقضت بإجبار محمد عىل سـحب قواتـه 1840وبروسيا والنمسا التي عقدت فيام بينها معاهدة لندن 

  .ده من بعدهمن بالد الشام حتى عكا واالكتفاء بوالية مرص وراثية له وألوال 

وملا كان محمد عىل يطمع يف مساعدة فرنسا له فقد رفض االنصياع للمعاهـدة لكـن فرنسـا  

وحارصت أساطيل الحلفاء شواطئ الشام ومرص، ووجد إبراهيم باشا نفسه يف موقف حـرج بـني . خذلته

  .جيوش الحلفاء التي نزلت الرب وأهايل لبنان الذين أثريوا عليه

هايب حليف محمد عىل للحلفاء يف صيدا التي اسـتوىل عليهـا أمـري البحـر واستسلم األمري الش 

يف مفاوضـته مـع نـابيري  كام استوىل عىل بريوت وعكا وصيدا ويافا فاضطر محمد عىل،. اإلنجليزي نابيري

 29م وغادر إبراهيم باشا دمشـق مـع جيوشـه يف 1840إىل قبول التخيل عن بالد الشام يف ترشين الثاين 

  . م مرتدا إىل مرص عن طريق غزه وبعث شطرا منها عن طريق العقبة1840ول كانون األ 

انرصف إبراهيم بجهوده يف السنوات التالية إىل شؤون مرص اإلداريـة وكـان قـد ملـس أهميـة 

  الزراعة يف حياة مرص منذ أن كان مفتشا عاما للحسابات 
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امليـك وأعـاد األمـن م حيـث طـرد فلـول امل1809ثم حاكام عىل الصـعيد سـنة . م1807سنة 

واسهم يف تطبيق سياسة أبيه االقتصادية الراميـة إىل زيادة املوارد املالية ملرص وتنفيذ . والنظام إىل البالد

ميكن نجاحها يف مرص  أنه كام ادخل إىل مرص بعض الزراعات النافعة التي رأى. إصالحاته وتقوية نفوذه

وعني بتطـوير الـرثوة  .الزيتون، وزراعة قصـب السكرمن فاكهة وخضار وأشجار وعمل عىل إكثار شجر 

م تـألف 1847ويف مطلـع عـام . وانشأ صحيفة أسبوعية تشتمل عىل أخبار الزراعـة والتجـارة. الحيوانية

املجلس الخصويص برئاسته للنظر يف شؤون الحكومة الكربى، وسن القوانني وإصدار التعلـيامت لجميـع 

الن والـده اعتـل اعـتالال .. اصبح إبراهيم باشا الحاكم الفعيل للبالدم 1848مصالح الحكومة، ويف نيسان 

م منح السلطان العـثامين 1848ويف أيلول . ومل يعد قادرا عىل االضطالع بأعباء الحكم شديدا ال براء منه،

 .م1848ترشين الثـاين  10لكنه مل يكمل العام يف منصبه، وتويف قبل والده يف . إبراهيم والية مرص رسميا

م 1932ويف معرتكه السيايس، ناصبه الكثـريون مـن السياسـيني العـداء وتعـرض ملحاولـة اغتيـال يف عـام 

فعاش بعد ذلك ثالثة أعوام أصـابه خاللهـا داء . نفذها نيازي كوسا الذي أصابت رصاصته قـدم إبراهيم

  .السل الذي قىض عليه وهو يف بيته يف دمشق

  )م1983-م1900(الرئيس إبراهيم عبود 

، والقائـد األعـىل للقـوات املسـلحة ورئـيس الـوزراء ووزيـر )سابقا(ئيس جمهورية السودان ر 

، التحق بقسم الهندسة يف كليـة غـرودن يف الخرطـوم )رشقي السودان) (الثايقية(ولد من قبيلة . الدفاع

ملرصي م، ثم بالكلية الحربية وعمل مهندسا عسكريا يف إحدى الكتائب السودانية يف الجيش ا1914عام 

  -م1918(
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تـدرج يف الوظـائف . م1925وملا تكونـت قـوة الـدفاع السـودانية، نقـل إليهـا عـام ). م1925

م أصـبح كبـري ضـباط أركـان حـرب قيـادة الـدفاع 1948العسكرية وعني يف أركان حرب سـالح الهجانـة 

  . م وكان أول سوداين يشغل هذه الوظيفة1952السودانية عام 

عبود الحكم يف السودان إثر انقالب عسـكري بعـد أن خاضـت  م توىل إبراهيم1958ويف عام 

وبـدأ . خليـل رئـيس الـوزراء آنـذاك الـلـهاألحزاب السياسية أزمات مل تستطع أن تتحملها حكومـة عبد 

  . الحكم العسكري األول يف السودان

كان السودان يواجه أزمـة اقتصـادية أيضـا، فقـد أخفقـت حكومـة األحـزاب يف بيـع القطـن 

خليل  الـلـهكذلك كانت حكومة عبد . اين الذي تراكم لعدة أعوام، وساءت حالة البالد االقتصاديـةالسود

ولكن الحزب االتحـادي الـدميوقراطي كـان . تجري اتصاالت مع الحكومـة األمريكية بشـأن قبول املعونة

رصح بأنـه أنهـى وبعد أن أعلن الفريـق إبـراهيم عبـود توليـه الحكـم . يعارض قبول املعونة األمريكية

  . كام أعلن قبوله للمعونة األمريكية واالعرتاف بالصني الشعبية. الفجوة املفتعلة بني مرص والسودان

خليـل القصـرية بسـبب  الـلــهوكان هناك خالف بني مرص والسودان خـالل فـرتة حكـم عبـد 

راج بـني الـدولتني وظهرت بـوادر االنفـ. م1958وبسبب اقتسام مياه النيل وذلك يف عام . منطقة حاليب

الشقيقتني بوصول إبراهيم عبود إىل الحكم وإعالنه عن سياسته وقد توصل الجانبان إىل اتفاقيـة التزمـا 

  . بها

ويف السياسة الخارجية كان الفريق إبراهيم عبود مـن أوائـل الحكـام الذيــن اعرتفـوا بالصـني 

  وأظهرت سياسته تلك، التزامه مببدأ عدم . الشعبية



  

339   
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

وبالرغم من اعرتاف الفريق عبود بالصني الشعبية، إال أن ذلك مل يؤثـر عىل عالقـات . االنحياز

حكومته بالحكومة األمريكية، ويف عهد الرئيس األمرييك جون كنيدي تلقى الفريق إبراهيم عبود دعـوة 

يـادة لزيادة الواليات املتحدة، وساد املحادثات جو ودي انتهى مبوافقة الرئيس األمـرييك كنيـدي عـىل ز

  . إسهام أمريكا يف مرشوع الطرق السودانية

عمدت حكومة الفريق عبود إىل زيادة عدد املدارس مبختلف مسـتوياتها، وشـجعت التعلـيم 

  . واهتمت مبكتبات املدارس وإثرائها باملؤلفات يف جميع املراحل. األهيل

عرف هـذا املرشـوع ويف الحقل الزراعي بدا العمل إلعداد مساحات واسعة للزراعة املرويـة و 

، كام بدأ العمل يف سدي الرصريص وخشم القرية وتضـاعفت مسـاحة األرض املزروعـة )املناقل(مبرشوع 

  . يف البالد

لقد جرت عدة محاوالت النقالبات عسكرية يف أيامه، فاستطاع التغلب عىل املوقـف، وألغـى 

ة بعض السـلطة وحريـة العمـل، ويف الربملان وقىض عىل نشاط األحزاب السياسية، ومنح املجالس املحلي

م انتقل الحكم من املجلـس األعـىل للقـوات املسـلحة إىل 1964أعقاب انتفاضة شعبية يف ترشين األول 

  . وبقي إبراهيم رئيسا للدولة عدة أيام، ثم أرغم عىل التخيل عن سلطاته. حكومة مدنية

  )م1935-م1869( إبراهيم هنانو

تعلم يف املدرسة امللكية . غريب حلب.الكربى، ولد يف كفر حارم أحد كبار زعامء الثورة السورية

  مدير . تنقل يف بعض املدن الرتكية. يف األستانة
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م، انتخب عضوا يف املجلس العمومي يف حلب، 1906عاد إىل بلدته يف عام . قامم ناحية فقائم

حلب عاد وانتخـب يف  وبدخول الجيش العريب إىل. فأقام فيها مدة قصرية وحل املجلس وعاد إىل زراعن

انتدب لتأليف جامعات عربيـة تشـاغل . وكان عضوا يف جمعية الفتاة الرسية. املؤمتر السوري يف دمشق

  . الفرنسيني الذين احتلوا مدينة انطاكيا جاعال مقره حلب وسمي رئيسا لديوان واليها

يل حلـب عـىل وبعد نكبة ميسلون واحتالل الفرنسيني دمشق وحلب امتنع يف بالد بيالن شام

) الـلــهاملتوكـل عـىل (رأس قوة من املتطوعني الوطنيني، قاتله الفرنسيون فظفـر وألـف وطنيـة ولقـب 

معركة مل يصب فيها بهزمية، واستمر عاما كامال ينفق مام  27خاض . وكرثت جموعه واتسع نطاق نفوذه

بعد البيان الذي أذاعه بأنه جاء  لـهالـكاتب األمري عبد . يأتيه عامله يف الجبهات التي انبسط فيها سلطانه

عـىل مقربـة مـن . فلـام كـان يف رشقـي سـلمية. ثم قصده لالتفاق معه عىل توحيد الخطط. لتحرير سورية

. حامة وهو يف عدد من فرسانه، اعرتضته قوة كبرية من الجيش الفرنيس فقاتلهم ونجا بعض مـن كـان معـه

وسـلموه إىل الفرنسـيني . تقلـه الربيطـانيون يف القـدسواع. فبلغ عاصمة األردن فلم يجد فيهـا مـن أمـل

وكـان . وحوكم يف حلب محاكمة عسكرية وتحول إىل امليدان السيايس واجتمعـت عـىل زعامتـه سـورية

ويف معرتكه السيايس ناصبه الكثريون مـن السياسـيني . منهاجه ال اعرتف بالدول املنتدبة وال أتعاون معها

. الذي أصابت رصاصته قـدم إبـراهيم. م نفذها نيازي كوسا1932يف عام  وتعرض ملحاولة اغتيال. العداء

  . فعاش بعد ذلك ثالثة أعوام أصابه خاللها داء السل الذي قىض عليه وهو يف بيته يف دمشق
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  )م 1967-م1883( كليمنت ريتشارد  اتيل،

ليـة م وتخرج مـن مدرسـة هيلـربي وك1883ولد يف منطقة رسي . سيايس ورجل دولة بريطاين

وبعد أداءه الخدمة العسكرية يف فرقـة النكشـري امللكيـة مـا بـني , سنفر يونفريستي يف جامعة اكسفورد

ثم اصبح عضوا يف الربملان ممـثال ) م1920-م1919(انتخب رئيسا لبلدية ستيبني عام ) م1918 -م1914(

لـد التـي شـكلها م واصبح أحد وزراء حكومـة ماكدونا1922عن حزب العامل عن منطقة الميهاوس عام 

اختلف مـع رئـيس الـوزراء لـدى تشـكيل  أنه إال). م1931 -م1930(أعضاء حزب العامل ودامت ما بني 

حكومة االئتالف الوطنية وتحول إىل مساعدة جورج النبرسي بغية مساعدة حزب العامل عىل التامسـك 

نتخب اتيل رئيسا لحزب العامل ا. خالل مرحلة األزمة االقتصادية يف بداية الثالثينات من القرن العرشين

واسـتمر يف هـذا املنصـب حتـى عـام . م وعندها اصبح زعيام لجبهة املعارضـة يف الربملـان1935. يف عام

وانتخـب رئيسـا . يف وزارة ترششـل االئتالفيـة) م1945-م1942(ثم اصبح نائـب رئـيس الـوزراء . م1940

م وقـدم 1951ل يف انتخابات ترشين األول م وبقي يف منصبه هذا حتى منى بالفش1945للوزراء يف عام 

. م وحصل بعـدها عـىل لقـب ايـرل1955. اتيل استقالته من منصب رئيس حزب العامل يف كانون األول

  .وعرف اتيل مبهارته يف الشؤون الربملانية

  )م   -م1953(احمد بويحي 

عني وزير دولة خلفا ملقداد سيفي الذي . م1996سيايس جزائري رئيس الوزراء يف كانون الثاين 

  وقد اتخذ الرئيس. لدى رئاسة الجمهورية
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الجزائـري السابق اليمني زروال هذا اإلجراء بعد ستة أسابيع عىل االنتخابـات الرئاسـية التـي  

تعهد فيها فتح الحياة السياسية أمام الوجه الشاب يف البالد التي متثــل اكـرث مـن ثلثـي السـكان البـالغ 

بات بويحي أصغــر مـن تـوىل رئاسـة الـوزراء يف الجزائـر سـنا يف تاريخهـا  وقد. مليونا 28عددهم نحو 

  . املعارص

عمـل . ولد بويحي يف قرية أبو عدنان يف إقليم تيزي أوزو اإلقليم الرئيـس للناطقني بالرببريـة

وكـان مسـاعدا ملمثـل ). م1989-م1984(دبلوماسيا بعثة الجزائر الدامئة لدى األمم املتحدة بـني عـامي 

عندما توىل منصب مـدير . م1994ومـن ثم سفريا لبالده يف مايل حتى شباط . زائر لدى مجلس األمنالج

اكتسب سمعة مفاوض ماهر بفضل الدور الذي اضـطلع بـه وسـيطا للتوصـل . مكتب رئاسة الجمهورية

  .م1992أنهى حربا بني حكومة مايل واملتمردين الطوارق يف نيسان  إىل اتفاق سالم،

  )م1938-م1880(ورك مصطفى كامل الرئيس أتات

وأول رئيس جمهوريـة لهـا، قـاد املقاومـة السياسـية والعسـكرية ضـد . مؤسس تركيا الحديثة

والتي تضمنت بنودا سلخـت مبوجبها عن تركيا أراض واسعة، ووضعت ) م1920آب  10(معاهدة سيفر 

 الرتكية التي كانت قـد احتلتهـا ومتكن من طرد القوات اليونانية من األرايض. قيودا شديدة عىل سيادتها

لقبته . ألغى الخالفة العثامنية وأدخل الحروف الالتينية يف اللغـة الرتكية.يف أعقاب الحرب العاملية األوىل

  . أي أبو األتراك) أتاوتورك(الجمعية الوطنية 

رك ولد مصطفى كامل يف مدينة سالونيك، والده عيل رضا بك، الذي كان يعمل يف دائرة الجام

  . ثم انتقل إىل تجارة األخشاب. يف ميناء سالونيك
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لكن بعد موت والده اضطر . أنجـز مصطفى كامل دراسته االبتدائية يف أفضل املدارس الرتكية

لكنه تعرض للرضب مـن أسـتاذه، فأقسـم . للعمل يف الزراعة ملدة عامني عاد بعدها إىل الدراسة الثانوية

دخل املدرسة الحربية وبرع يف الرياضيات فأحبه أستاذ هذه املـادة  .عىل عدم العودة إىل هذه املدرسة

وصل إىل رتبة مالزم ثـان . وكان يدعى أيضا مصطفى، فلقبه مصطفى كامل للتفرقة بني األستاذ والتلميذ

ويف استنبول أشيع أن مؤامرة تدبر ضد السلطان، فقبضت السلطات . وهو ما زال يف العرشين من عمره

. تحمسني ومن بينهم مصطفى كامل ونفتهم إىل أبعد مكان مـن اإلمرباطوريـة العثامنيـةعىل الضباط امل

فاشرتك يف عدة معـارك خصوصـا بعـد إعـالن الدسـتور . وبدأ منذ ذلك الوقت أعامله العسكرية الرسية

ومع بداية الحرب العاملية األوىل أسندت . م واستبدل السلطان عبد الحميد بالسلطان وحيد الدين1911

فبدا اسمه ينترش يف أنحاء تركيا مقرونا بإنجازاته الحربية وآرائـه . قيادة إحدى الفرق إىل مصطفى كامل

الثورية ونقمته عىل السياسيني، فانعقدت اآلمال عليه حتى أن وزير الحربية أنور باشا خـاف منـه عـىل 

  . فرقي إىل رتبة جرنال وهو ما زال يف الثالثني من عمره. مركزه

وكان غزو الـدردنيل قـد بـدأ (م حقق نرصا عىل الحلفاء يف الدردنيل 1916نون الثاين كا 6ويف 

فاضطرهم عىل االنسحاب، ومع هذا النرص بدأت زعامته الفعلية مـع انفجـار الفـرح ) م1915يف شباط 

  .وقد أضحى زعيم تركيا الذي حقق لها االنتصار بعد ذل الهزمية الساحقة يف الدروب األوروبية. الرتيك

م أقيل من جميع مهامته بسبب معارضته سياسة السلطان، فام كان منه إال 1919متوز  8ويف 

م أعلن بـدء حركـة املقاومـة مسـتفيدا 1919آب  5ويف . أن بدأ ينظم القوى الوطنية املدنية والعسكرية

  . من كونه بطال من أبطال الحرب
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فيام انتخب مصـطفى . م اليوناينورغبات الحلفاء والهجو . فجابه سياسة السلطان االستسالمية

ومنـذ . م1920نيسـان  23وكـان ذلـك يـوم . كامل رئيسا للجنة تنفيذية تسلمت القيادة السياسية للبلد

وبالشـكل . ذلك التاريخ أصبح مصطفى كامل سيد البالد، لكنه مل يتمكن مـن أن يتسـلم الحكـم عالنيـة

) م1920آب (حا منـذ توقيـع معاهـدة سـيفر م أي بعد ما بات واض1921آب  5الذي عاد وأنفرد به يف 

  . ومنذ التقدم الذي حققه اليونانيون يف األرايض الرتكية، إن األمور مل تعد تحتمـل أي تراخ

م حتى زاد مصـطفى كـامل مـن تحركـه الـذي 1921وما أن منح السلطات االستثنائية يف آب 

متكنـت قـوات عصـمت باشـا مـن دحـر حني . أوصله إىل ذروة الشعبية يف ترشين األول من ذلك العـام

مـدفوعا مـن الحلفـاء الـذين أرادوا أن يقـاوموا بـه (الجيش اليوناين يف مدينة إينونو، وكان هذا الجيش 

قـد حققـت ) االنبعاثة التي حدثت يف تركيا من جراء سـيطرة مصـطفى كـامل وجامعتـه عـىل السـلطة

  . ل إىل أنقرةبحيث بدا أنه بات يف طريقه للوصو . العديد من االنتصارات

تيمنا باملعركة املظفـرة التـي (لكن عصمت باشا الذي سيحمل يف ما بعد اسم عصمت اينونو 

وعـىل أثـر ذلـك . وضع حدا لتحركات اليونانيني وسحقهم قبل اجتيازهم نهـر شـكرية) خاضها يف انيونو

ازع أن يـرفض مـا االنتصار الكبري صار يف وسع مصطفى كامل الذي كان قد أصبح سيد تركيا من دون من

  . فرضه الحلفاء من تقسيم لبلده خالل مؤمتر سيفر

اعرتفت الدول األوروبية بحكومة مصطفى كامل ورفع أعضاء املجلس القومي مصطفى كامل 

وأول معاهدة أبرمت بني أنقرة وفرنسا كانت ). الغازي(، وأضافوا إىل اسمه لقب )فيلد مارشال(إىل رتبة 

  يف ترشين األول
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دخـل . انت األوىل التي تربم بني دولة أوروبية وحكومة انبعثت عن طريـق الثـورةم وك1921 

م وبعد يوميـن دخل أنقرة دخول األبطال حيث تجمع 1922أيلول  9أزمري، بعد أن أىت الحريق عليها يف 

ة مئات ألوف األتراك الستقباله، فيام كانت القوات اليونانية املهزومة تنسـحب إىل داخـل اليونـان ملقيـ

وخاصـة عـىل امللـك قسـطنطني الـذي بـدأ جـرناالت الجـيش . مسؤولية الهزمية عىل القيادات السياسية

م 1922فاستجاب لهم وترك العرش يف أواخر الشـهر نفسـه أيلـول . اليوناين يطالبونه بالتنازل عن العرش

  . البنه جورج الثاين

وهو املنصب الذي ظـل  م1923ترشين األول  30انتخب مصطفى كامل رئيسا للجمهورية يف 

م، فطلب من املجلس املصادقة عىل إلغـاء الخالفـة ونفـي 1938ترشين الثاين  10يشغله حتى وفاته يف 

ثـم أرسع يف تنفيـذ برنـامج اإلصـالح الـداخيل املسـتوحى مـن . أعضاء األرسة السلطانية إىل خارج البالد

جمهوريــة باإلجـــراءات الشــديدة اتصــف حكــم مصــطفى كــامل يف الســنوات األوىل لل. الــنظم الغربيــة

وباالستناد إىل الحزب الوحيد الحـاكم املـوايل . لتحديث البالد وتخليصها من الوصاية االقتصادية األجنبية

م فحكـم حكـام دكتاتوريـا 1924نيسـان  30له، فرض دستورا أعطى السلطة عمليا لـرئيس الجمهوريـة 

لتعليم الديني، وجعل القانون املـدين يقـوم عـىل أصـول وأخذ باملبدأ العلامين وألغى املحاكم الرشعية وا

وألغى مادة يف الدستور تنص عىل أن اإلسالم هو دين . الترشيعات األوروبية بدل من الرشيعة اإلسالمية

ووافق املجلس الوطني عـىل . م1925وأوعز بتعميم الزي الغريب والتقويم امليالدي ترشين الثاين . الدولة

  . نرشها يف البالد بوساطة الفروع املحلية لحزب الشعب الجمهوريهذه القرارات وجرى 
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كان مصطفى كامل بالغ الرصامة يف تنفيـذ أحكامـه وال سـيام بعـد أن أثـارت عليـه توجهاتـه 

ولكنـه قمعهـا . العلامنية والغربية أزمة عنيفـة، وردود فعـل انتقاديـة يف بعـض األوسـاط املقربـة منـه

ت عىل بعض زمالئـه السـابقني مـن أعضـاء وجمعيـة االتحـاد والرتقـي وأخمدها بقسوة حني حكم باملو 

وبعد أن مرت األزمة انهمك يف عملية الترتيك بتأميم الرشكات األجنبية واملرصف العثامين الذي . م1924

وعمل عىل تحسني الزراعة والصناعة واملواصـالت وأنشـأ املصـارف الوطنيـة . كان عنوان النفوذ األورويب

نالت املرأة املساواة الكاملـة يف الحقـوق السياسـية مـع الرجـل، . م1932ل الدستور عام ومبوجب تعدي

م بشأن نسـبة األرسة فأضـيفت النسـبة إىل االسـم 1934ودخلت مجال العمل، كام صدر قانون حزيران 

ا وكان ذلك وسيلة إىل ترتيك األسامء وكانت كرثتهـ. الشخيص الذي كان يقترص عىل اسم الفرد واسم أبيه

كام تجعل عطلة نهاية األسبوع يوم األحـد بحجـة أن تركيـا عازمـة عـىل توطيـد . الساحقة أسامء عربية

كـان مصـطفى كـامل شخصـية عسـكرية بـارزة، وقـد اتصـف حكمـه بالفرديـة . صالتها بالعـامل الغـريب

عد أن نجح تويف يف استنبول ب. مع أنه كان يف مطلع شبابه من أنصار الحرية. واالستبداد وكبت الحريات

واسـتعادة قـارص ) سـابقا(يف استعادة مركز تركيا الدويل وأبرم معاهدات صداقـة مع االتحاد السوفيتي 

م، وارتـبط بعالقـات 1934يف شـباط ) الوفاق البلقـاين(ووقع من اليونان ورومانيا ويوغسالفيا . واردهان

  . صداقة مع بريطانيا وفرنسا

  ةالرئيس أحمد بن بل

ورية الجزائرية املستقلة، والده ووالدته من املغـرب جـاء إىل الجزائـر هربـا أول رئيس للجمه

  كلم من  3عىل بعد (من ثأر عائيل، واستقر يف بلدة مغنية 
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ة وتلقى تعليمه االبتدايئ ثم تابع تعليمه ، حيث ولد أحمد بن بل)الجزائرية -الحدود املغربية

  . الثانوي يف تلمسان

 السادسة عرشة من عمره، ثم ألتحـق بالخدمـة العسـكرية انتسب إىل حزب الشعب وهو يف

وشارك يف معركة مـوتتي كاسـينو يف إطـار الوحـدات املجنـدة مـن أبنـاء ) يف الجيش الفرنيس(اإلجبارية 

م التحق باملنظمة الرسية التابعـة لحـزب الشـعب وأصـبح 1945عىل أثر مجزرة سطيف . شاميل أفريقيا

من  م وفر1950عمليات عسكرية ضد املصالح الفرنسية واعتقل يف عام وشارك يف . م1949عنها  مسؤوال

م ويف أجواء أحداث تونس واملغرب التقى مع بوضياف ومحساس يف باريس فقـرر 1952السجن يف عام 

ـا مـع بوضـياف  الثالثة إطالق الثورة أما جبهة التحرير الوطني فولدت يف آخر اجـتامع عقـدة يف سويرس

  . م1954 وديدونس مراد يف عام

. ة نحو ربع قرن بني سجن واعتقـال وإقامـة جربيـة ونفـي جـربي ونفـي اختيـاريقىض بن بل

م مـرورا باعتقـال السـلطة الفرنسـية لـه ولرفاقـه عقـب إعالنهـم جبهـة التحريـر 1949وذلك منذ عام 

بومـدين، يف  وانتهاء بإطاحته من رئاسة الجمهورية عىل أثر الحركة االنقالبية التي قادها هواري.والثورة

  . م1965عام 

ويف كل مرة كان يستطيع أن ينشط سياسيا، كـان يقـدم عـىل ذلـك بزيـارة إىل الخـارج بعقـد 

خاصة يف الفرتة األخرية التـي بـدأت . تحالف أو باتخاذ موقف، ولكن كثريا ما كان يبدل الرأي أو املوقف

من ) م1996متوز (عد عودته إىل الجزائر ويف موقف له ب. م مع املد اإلسالمي األصويل يف الجزائر1988يف 

  بأنه يجب عدم (منفاه االختياري إىل التفاوض مع جبهة اإلنقاذ اإلسالمية 
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وإعالنه عدم اتفاقـه مع النظـام ). إقصاء أي حزب له ثقله، والحوار يجب أن يتم بني الجميع

هـو البـاب الوحيـد أمـام  عىل اإلصالحات الدستورية وأن إجراء انتخابات نزيهة وسليمة ذات مصـداقية

  . الجزائر لوضع حد ألعامل العنف

  )م1895-م1822( احمد جودت باشا

حيث كان والده حـاجي إسـامعيل آغـا . ولد يف لوفجه شاميل بلغارية. رجل دولة تريك عثامين

وتلقى احمـد مبـادئ العلـوم اإلسـالمية يف مسـقط رأسـه وتابعهـا يف . عضوا يف املجلس اإلداري للمدينة

ى مدارس استنبول عاصمة الدولة العثامنية واملركز األكرب لإلشعاع الفكري فيها، مضيفا إليهـا بعـض إحد

العلوم العرصية، كالرياضيات والفلك والجيولوجية والفلسفة وسعى وهـو يف العاصـمة إلجـادة اللغتـني 

الـذي ). جـودتاملخلـص ( حتى نظم الشعر بهام كام نظمه بالرتكيـة فـأعطي اسـم . العربية والفارسية

  .عرف به ونال نتيجة دراساته اإلجازة التي تسمح له باالنخراط يف سلك القضاة

ومنح رتبة ولقب باشـا، . م1866انرصف احمد جودت إىل األعامل اإلدارية والسياسية يف عام  

ر وزيـ(وتنقل لربع قرن تقريبا وبالتناوب، بـني منصـبي الواليـة والـوزارة فعـني ملنصـب نـاظر الحقانيـة 

ــاظر املعــارف ). م1886م، 1879م، 1876م، 1875م، 1870(خمــس مــرات ). العــدل ــر (وملنصــب ن وزي

م مثلهـا، كـام عمـل 1878م وللتجـارة 1877ولألوقـاف ). م1876م، 1875م، 1873(ثالث مـرات ) الرتبية

  . م بعد عزل خري الدين باشا1879صدرا اعظم مدة عرشة أيام عام 
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وان . ا يف أثناء وزاراته املختلفة وحامسة لإلصـالح والتقـويموقد أظهر جودت باشا نشاطا كبري 

وتقـدم املجتمـع العـثامين وهـو . كانت أفكاره مزيجا من نزعات تقدمية ورجعيـة، فهـو يريـد اإلصـالح

ـاف وراء املصـلحة الخاصـة التـي كانـت مـن صـفات  يهاجم بقوة كل مظاهر الجهل والتعصب واالنرص

وقـد . باملقابل كان ال ينسـجم مـع اخـذ الجديـد مـن الحضـارة الغربيـة هأن إال. الهيئات الحاكمة آنذاك

فقد كان هذا األخري يندد دوما بعدم . ازدادت أفكاره تقليدية مع تقدمه بالسن وخصومته ملدحت باشا

  .إجادته اللغة الفرنسية وبضآلة معرفته باألفكار األوروبية املعارصة

وإمنـا حقـق نجاحـا يف أعـامل . ه الوزارية فحسبومل يظهر احمد جودت باشا كفاية يف أعامل

الوالية، عندما تسلم منصبها عىل التوايل يف حلب وبروصه ومرعش ويانينه والشام مرتني عىل الرغم من 

وقـد اعتـزل العمـل السـيايس بعـد أن اسـتقال مـن النظـارة . املدة القصرية نسبيا التي كان ميكث فيهـا

  .م1895عىل شاطئ البسفور يف عام ) بيبك(يف منزله يف  تويف. م1890الخامسة للحقانيه عام 

  )م1980-م1914(الرئيس أحمد حسن البكر 

) م1979متوز  7م إىل 1968متوز  17من (عسكري مهيب وسيايس ورئيس الجمهورية العراقية 

  . ونائب األمني العام لحزب البعث العريب االشرتايك

. م1938ودخـل الكليـة العسـكرية العراقيـة م 1932ولد يف تكريت وتخرج من دار املعلمـني 

  كان عضوا يف تنظيم الضباط األحرار، وشارك يف ثـورة
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قدم رسيا للمحاكمة أمـام محكمـة املهـداوي بتهمـة . م التي أطاحت بامللكية1958متوز  14 

تفـرغ للعمـل . فأحيل عـىل التقــاعد ووضـع تحـت املراقبـة. اإلعداد إلسقاط الفريق عبد الكريم قاسم

م عضوا يف القيادة القطرية لحزب البعث ليصـبح عـىل 1963شباط  8يايس الرسي، وأصبح قبل ثورة الس

ترشين الثاين الذي قاده عبـد السـالم عـارف أبعـده عـن  18لكن انقالب . أثر هذه الثورة رئيسا للوزراء

  . رئاسة الحكومة وأسند إليه منصب نائب رئيس الجمهورية لكنه رفض هذا املنصب

م شنت السلطة حملة ضد البعثيني بتهمـة اإلعـداد لقلـب نظـام 1965أيلول ) 5-4(ة ويف ليل

بعد خروجه من السجن، رفض عرضا للمشاركة يف . ووافق اآلالف منهم، وكان البكر يف مقدمتهم. الحكم

قاد التظاهرات التي شـهدتها . الحكم من قبل عبد الرحمن عارف الذي خلف أخاه يف رئاسة الجمهورية

م وأرشف بصفته أمني رس القيادة القطرية للبعث عىل التخطيط 1967حزيران  5يف أعقاب حرب  بغداد

وتوىل مهمة تشكيل الـوزارة الجديـدة . م وانتخبه مجلس قيادتها رئيسا للجمهورية1968متوز  17لثورة 

  . والقيادة العامة للقوات املسلحة

م عن توصل مجلـس قيـادة 1970آذار  11 أوىل البكر املسألة الكردية اهتامما كبريا، وأعلن يف

، لكن )املنطقة الكردية(الثورة إىل حل للمشكلة الكردية يتضمن إعطاء الحكم الذايت للمنطقة الشاملية 

تنفيذ بيان آذار اصطدم ببعض العقبات الناجمة عن قيام مصطفى الـربزاين بتقـديم مطالـب تعجيزيـة 

البكر العمل العسكري والعمل السيايس ضد التمرد بشكل  م، وقد طبق1972وإعالن التمرد املسلح عام 

متناسق، فصمد العراق عسكريا يف وجه التمرد والقوى الخارجيـة التـي وقفـت إىل جانبـه، واسـتطاعت 

  الدبلوماسية العراقية عقد مصالحة 
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 م أدت إىل قطع اإلمدادات اإليرانية الحيوية عن العصـاة األكـراد1975عراقية إيرانية يف آذار 

  . وأحدثت انهيارا مفاجئا يف صفوفهم انتهى إىل استسالم وفرار الربزاين إىل إيران

وعىل صعيد رص الصف الداخيل، أعلـن البكـر ميثـاق عمـل وطنـي لتحقيـق ائـتالف القـوى 

وأدى ذلك إىل تشكيل جبهة وطنيـة . م1971ترشين الثاين  15والعنارص الوطنية والقومية والتقدمية يف 

م ضـمن حــزب البعـث العـريب االشـرتايك والفئـات الدميوقراطيـة الكرديـة والقـوميني 1973متوز  22يف 

م أعلن البكر تأميم النفط بعد مفاوضات مع رشكات النفط، وقد نـتج 1972ويف أول حزيران . املستقلني

  . عن ذلك وعن مجمل السياسة االقتصادية قفزات كبرية يف مستوى الدخل الفردي

وحرضـ اجتامعـات ) م1970حزيـران (ار الـرئيس البكـر ليبيـا والجزائـر عىل الصعيد العـريب ز 

رؤساء دول املواجهة يف طرابلس وأجرى محادثات سياسية مع الرئيس الجزائري، وعندما اندلعت حـرب 

م تصدر البكر جهود العراق إلرسال قوات رئيسة من الجيش العراقي للمشـاركة يف القتـال 1973ترشين 

م اسـتعداد 1975متوز  17أعلن يف خطاب رئيس ألقاه يف . ظروف عسكرية صعبةبأقىص رسعة، ويف ظل 

العراق إلرسال كل الجيش إىل جبهة القتال ضد الكيان الصهيوين، ودعا إىل التوجه نحـو املعركـة كرشـط 

  . لقيام الجبهة الشاملية

ة عـريب وإىل عىل أثر اتفاقيات كامب ديفيد بادر حزب البعث يف العراق إىل الدعوة ملؤمتر قم

تقــارب ســوري عراقــي وحــدودي بهــدف الحفــاظ عــىل متاســك الصــف العــريب ومعارضــة التســويات 

وساهم بشـكل بـارز يف اتجاهـه ) م1978ترشين الثاين (وقد ترأس البكر مؤمتر قمة بغداد . االستسالمية

  كام عرف عنه 
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  . م1978ول تشـرين األ  26حامسه للوحدة مع سوريا ووقع ميثاق العمل القومي الوحدوي 

أما عىل الصعيد الخارجي فقد ساند العراق يف عهد الـرئيس البكـر حركـات التحـرر يف العـامل 

) سـابقا(وعقد معاهدة صداقة وتعاون مع االتحاد السوفيتي . وانفتح عىل شعوب أفريقيا وآسيا. الثالث

إيـران بالعـدول عـن  وصمد يف وجه اعتداءات إيران مدة طويلة مام ساهم يف إقنـاع. م1972يف نيسان 

  . م1973م كام زار بلغاريا وبولندا يف حزيران 1975سياستها هذه، والتوصل إىل اتفاقية الجزائر عام 

  )م1980-م1908( أحمد الشقريي 

م حيـث كـان 1908أول رئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية، ولد يف بلدة تبنني جنـويب لبنـان  

ثـم انتقـل وهـو . ضته سياسـة السـلطان العـثامين عبـد الحميـدوالده الشيخ اسعد الشقريي منفيا ملناه

م انتقـل إىل عكـا حيـث أنهـى دراسـته 1916ويف عـام . إىل مدينـة طـولكرم للعـيش مـع والدتـه طفل،

وألتحـق بالجامعـة األمريكيـة يف . م1926وأتم دراسته الثانوية يف القـدس . م1924االبتدائية واإلعدادية 

عام التايل بقرار من سـلطة االنتـداب الفرنيسـ ملشـاركته يف قيـادة مظـاهرة بريوت ولكنه طرد منها يف ال

فعـاد إىل . ضخمة قام بها الطالب العرب يف الجامعة األمريكيـة مبناسـبة ذكـرى يـوم السـادس مـن أيـار

فلسطني وانتسب إىل معهد الحقوق يف القدس يدرس ليال ويعمل نهارا يف صحيفة مرآة الرشق ويشـارك 

ففرضت عليه اإلقامة الجربية . القومية العربية فضاقت السلطات الربيطانية ذرعا بنشاطهيف الجمعيات 

  يف قرية الزيب القريبة من حيفا، وبعد انتهاء مدة اعتقاله 



  

353   
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

عاد إىل القدس ليتفرغ لدراسة الحقوق، وبعـد تخرجـه عمـل يف مكتـب محامـاة عـوين عبـد 

  .الهادي

كـام شـارك يف مـؤمتر بلـودان ) م1939-م1936(ى شارك بنشاط يف الثـورة الفلسـطينية الكـرب 

لجـأ بعـدها إىل دمشـق . م مام دفع السلطات الربيطانية إىل اعتقالـه مجـددا لفـرتة قصـرية1937أيلول 

فبريوت حيث اخذ يكتب يف جريدة النهار وبريوت، وبعد نشوب الحرب العاملية الثانية لجأ إىل القـاهرة 

وأسـس يف . م، فعاد إىل فلسطني واستأنف عملـه يف املحامـاة1940حيث بقي فيها حتى وفاة والده عام 

ثم عـاد إىل . مكتبا عربيا يف واشنطن لرشح القضية الفلسطينية. م بتكليف من موىس العلمي1945عام 

  .م ليستأنف عمله يف الدعـوة للقضية العربية1946القدس 

ني العام للجامعة العربية، م، انتخب الشقريي مساعدا لعبد الرحمن عزام األم1948بعد نكبة 

ويف . م، كام مثل الحكومـة السـورية يف عـدة مـؤمترات عامليـة1948ومثل الجامعة يف مفاوضات رودس 

وبقـي يف . م عني أمينا عاما مسـاعدا للجامعـة العربيـة بوصـفه يحمـل الجنسـية السـورية1951شباط 

وسـفريا . يف الحكومـة السـعوديةم حيث عني وزير دولة لشؤون األمم املتحـدة 1957منصبه هذا حتى 

وقد خاض يف املنظمة الدولية عدة معارك لنرصة القضايا العربية، وكان من . دامئا لها لدى األمم املتحدة

اكرث الخطباء العرب حامسة يف الدفاع عن قضية فلسطني وقضايا البلـدان العربيـة التـي كانـت ال تـزال 

م أنهت اململكة العربيـة السـعودية 1963يف عام ). … يمن،ال املغرب، الجزائر، تونس،(تحت االستعامر 

  .عمل الشقريي يف األمم املتحدة لخالفه مع وزارة الخارجية السعودية
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وقد كلفه مـؤمتر القمـة ) م1963-م1962(أصبح الشقريى ممثل فلسطني يف الجامعة العربية 

أبنـاء الشـعب الفلسـطيني حـول العريب األول، بوصفه ممثل فلسطني يف الجامعة بإجراء اتصـاالت مـع 

. إنشاء الكيان الفلسطيني والعودة بنتيجة اتصاالته ودراساته ومسـاعيه إىل مـؤمتر القمـة العـريب التـايل

ـوع امليثـاق القـومي  فقام الشقريي بجولة يف الدول العربية التي يعيش فيها الفلسطينيون، ووضـع مرش

م اختيار اللجان التحضريية التي وضعت بدورها قـوائم وت. والنظام األسايس ملنظمة التحرير الفلسطينية

الذي أطلق عليه اسم ). م1964حزيران  2 -آذار 28( بأسامء املرشحني لعضوية املؤمتر الفلسطيني األول 

. وقد انتخب هذا املؤمتر احمـد الشـقريي رئيسـا لـه. املجلس الوطني الفلسطيني األول ملنظمة التحرير

رير الفلسطينية وصادق عىل امليثاق القومي والنظام األسايس للمنظمـة وكلفـه وأعلـن قيام منظمة التح

كام قرر إعداد الشعب الفلسـطيني عسـكريا وإنشـاء . اختيار أعضاء هذه اللجنة وعددهم خمسة عرش

تقريرا عـن ) م1964أيلول  5(قدم الشقريي إىل مؤمتر القمة العريب الثاين . الصندوق القومي الفلسطيني

لكيان الفلسطيني وأكد فيه النـاحيتني التنظيميـة والعسـكرية للكيـان مـن اجـل تحقيـق هـديف إنشاء ا

كام قدم إىل املؤمتر أعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريـر الفلسـطينية وقـد وافـق . التعبئة والتحرير

  . املؤمتر عىل ما قام به الشقريي وعىل تقديم الدعم املايل للمنظمة

ولوضع أسس العمل واألنظمـة يف منظمـة . اسة اللجنة التنفيذية يف القدستفرغ الشقريي لرئ

وبنـاء . التحرير الفلسطينية وإنشاء الدوائر الخاصة بها ومكاتبها يف األقطار العربية ويف الـدول األجنبيـة

ويف الدورة الثانية للمجلس الوطني الفلسطيني . الجهاز العسكري تحت اسم جيش التحرير الفلسطيني

   31قاهرة ال(
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ومـن ذلـك . بني الشقريي ما قامت بـه اللجنـة التنفيذيـة برئاسـته). م1965حزيران  4 –أيار 

. إنشاء القوات العسكرية والصندوق القومي ودوائر املنظمة ومقرها العام يف القدس ثم قـدم اسـتقالته

  . ثم جدد رئاسته للجنة التنفيذية ومنحه حق اختيار أعضائها. فقبلها املجلس

م حدث تغري كبري عـىل السـاحتني العربيـة والفلسـطينية كـام قـام 1967د حرب حزيران وبع

خاصة لجهة مسألة عجز األنظمـة العربيـة . تباين يف وجهات النظر بني أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها

م باسـتقالته إىل الشـعب 1967فتقـدم الشـقريي يف كـانون األول . ومسؤوليتها عن هزمية حرب حزيران

وأصدرت . وانتخبت أحد أعضائها يحيي حمودة رئيسا بالوكالة. فلسطيني وقبلت اللجنة تلك االستقالةال

بيانا أعلنت فيه أنها ستعمل بالتعاون مع القوى الفلسـطينية العامـة عـىل قيـام مجلـس وطنـي جديـد 

وتحقيـق . هملنظمة التحرير تنبثق عن قيادة جامعية مسؤولة تعمل عىل تصعيد النضال املسلح وتوحيد

  .الوحدة الوطنية وتعبئة الجهود القومية وتطوير أجهزة املنظمة

رفض الشقريي بعد استقالته أي عمل أو منصب رسمي وانرصـف إىل الكتابـة، فكـان يقـيم يف 

لكنه اسـتمر يسـتقبل زائريـه مـن . وينتقل صيفا إىل منزله يف لبنان. منزله يف القاهرة معظم أيام السنة

كد لهم ان املساومات السياسية لن تحرر فلسطني، وان الكفـاح املسـلح هـو وحـده فلسطني وعرب ويؤ 

. الصـهيونية -الطريق السليم للتحرير، وقد عد توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد، ومعاهدة الصـلح املرصـية

لـذلك غـادر . وتطبيع العالقات بني مرص والكيان الصهيوين خيانة عظمى للقضية الفلسـطينية والعربيـة

وأمىض الشقريي بضعة شهور يف تونس حيـث أصـيب مبـرض عضـال نقـل . م1978هرة إىل تونس يف القا

  عىل أثره
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ودفـن بنـاء عـىل . م1980شـباط  25إلـى مدينة الحسني الطبية يف عامن وقد تويف فيها يوم  

ن وخلـف الشـقريي وراءه عـددا كبـريا مـ. عبيدة بن الجراح يف غور األردن أيب وصيته يف مقربة الصحايب

  . الدراسات واملؤلفات تدور حول القضايا العربية والقضية الفلسطينية

  )  -م1932( احمد طالب اإلبراهيمي 

سيايس جزائري شغل ملدة طويلة منصب وزير الثقافة واإلعالم، وأرشف عىل سياسة التعريب، 

ء املسـلمني م وهو ابن الشيخ بشري طالب اإلبراهيمي رئيس جمعيـة العلـام1932ولد يف مدينة سطيف 

  . يف الجزائر التي أسسها عبد الحميد بن باديس

درس احمد طالب اإلبراهيمي الطب وحاز عىل الدكتوراة يف هذا املجال وإىل جانـب دراسـته 

). الشـاب املسـلم( صـحيفة ) م1954-م1952(إذ كان يدير ما بـني . كان يقوم بنشاطات سياسية واسعة

انضــم إىل الثــورة . حــاد العــام للطــالب املســلمني الجزائــرينيم انتخــب أول رئــيس لالت1955ويف متــوز 

م وغادر فرنسا 1961أيلول  8وافرج عنه يف . م1957شباط  27الجزائريـة اعتقلته السلطات الفرنسية يف 

عضو يف وفد الحكومة الثورية املؤقتـة إىل نيويـورك لحضـور الـدورة السـنوية . والتحق بالثورة يف تونس

  .يصال صوت الثورة الجزائرية إىل العاملوإل. لألمم املتحدة

عاد احمد طالب اإلبراهيمي إىل الجزائر بعد االستقالل وعارض نظام بن بله الـذي اعتقلـه يف 

متـوز  10فزار البلدان العربية قبل أن يسـتدعى يف . م1965وافرج عنه يف كانون الثـاين . م1965حزيران 

  م وعني 1965
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-م1970(ومن ثـم وزيـر لإلعـالم والثقافـة مـا بـني . ة بو مدينوزيرا للتعليم العايل يف حكوم

فقد منصبه الوزاري . م1982وقد عهد له الشاذيل بن جديد منصب رئيس الدبلوماسية يف أيار ). م1977

  .م1980بعد أحداث ترشين األول 

  )م1911- م1841(احمد عرايب 

وهي إحدى قرى مديريـة ) هرته رزنـه(يف بلدته . م1841أيار  31ولد يف . زعيم وطني مرصي

. بالقرب من مدينة الزقازيق من عائلة بدوية استوطنت تلك القريـة واصـبح والـده شـيخا لهـا. الرشقية

العـراق والعلـوم (ونشأ احمد يف تلك القرية حيث تلقى فيها علومه االبتدائية املعروفة يف ذلـك العهـد 

ولكن والـده تـويف وهـو يف . مكتبا لتعليم أبنائها عىل يد والده الذي كان قد نشأ يف تلك القرية) الدينية

فرتىب يف حجر والدته وبرعاية أخيه األكرب محمد الذي ألحقـه بـاألزهر الرشـيف سـنة . الثامنة من عمره

أتم يف خاللها حفظ القران الكريم وتلقى بعـض علـوم اللغـة والفقـه . فمكث فيه أربع سنوات. م1849

  .والتفسري ثم عاد إىل قريته

م التحق احمد بالجيش وذلك بناء لقرار اتخذه محمد سعيد باشا حاكم مرصـ 1854 عام ويف 

أي أمـني ) بلوك أمـني(فعني كاتبا بدرجة . يوم ذاك بانتظام أوالد عمد البالد ومشايخها السلك العسكري

وهـو ال  ورقي لرتبـة مـالزم يف الجـيش. املشاة األول) فوج( الرابعة من االي) كتيبة(رس وحدة باألورطة 

م فرتبـه صـاغ 1859يف عام ) نقيب( ثم لرتبة مالزم أول فرتبة يوزبايش. يزال يف السابعة عرشة من عمره

يف أيلـول ) عقيـد(م فرتبـة قامئقـام 1860يف عـام ) مقـدم(فرتبة بكبـايش . م1859يف كانون األول ) رائد(

  .م1860
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ويف عـام . محمـد توفيـق باشـام يف عهد الخديوي 1879سنة ) عميد(ثم رقي لرتبة أمري االي  

  . م رقي لرتبة لواء1881

وسوء األوضاع االقتصادية والسخط الشـعبي مـن جـراء . لقد كان من نتيجة التغلغل األورويب

إذ لجـأ العسـكريون القوميـون إىل تأسـيس تنظـيم . الرضائب الفادحة وتدخل األجانب يف شؤون مرصـ

وانضـم إليـه عـدد . عىل فهمي وعبـد العـال حلمـيعسكري رسي كان مـن ابرز مؤسسيه احمد عرايب و 

وقد استطاع هـذا . النديم وأديب اسحق والشيخ محمد عبده الـلـهمـن املفكرين والكتاب أبرزهم عبد 

وكانت يف بدايتها ترمي إىل إنصاف الضباط املرصيني . التنظيم أن يقود حركة مسلحة بقيادة احمد عرايب

طورت إىل انتفاضه عامة اشرتكت فيها كل قطاعـات الشـعب العـريب يف املناصب والرتب العسكرية ثم ت

  .يف مرص

. م من الخديوي توفيق إقالة وزارة ريـاض باشـا الرجعيـة1881أيلول  9طلب احمد عرايب يف  

ألـف جنـدي ووقـف التـدخل األجنبـي يف ) 18(وتشكيل وزارة جديدة، كام طالـب بزيـادة الجـيش إىل 

وقد اسـتجاب الخـديوي إىل هـذه املطالـب ووافـق عـىل . ي املطلقةشؤون مرص وتحديد سلطة الخديو 

م برئاســة 1882وقـد أعقبتهـا وزارة وطنيـة أخـرى يف أوائـل . تأليف وزارة وطنية برئاسة رشيـف باشـا

محمود سامي البارودي أحد الزعامء الوطنيني وقد اصبح فيها احمـد عرايب وزيرا للحربية والبحرية وقد 

  .الدستورأعلنت هذه الوزارة 

. أن الـوطنيني املرصـيني وعـىل رأسـهم عـرايب يهـددون املصـالح الربيطانيـة ادعت بريطانيـا، 

وعرضت عىل الخديوي مساعدتها يف القضاء عـىل .  ويعرضون حياة األجانب املوجودين يف مرص للخطر

  رتاك مع فرنسا م إىل الخديوي توفيق باالش1882وسارعت بتقديم مذكرة يف أوائل سنة . الثورة العرابية
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تطلب فيها الدولتان استقالة الوزارة ونفي احمد عرايب إىل خارج مرص، ولكن الـوزارة رفضـت 

املذكرة واخذ الرعايا األجانب يتجمعـون يف مدينـة اإلسـكندرية بعـد أن سـمعوا بقـدوم بـوارج حربيـة 

  .بريطانية إىل مياه اإلسكندرية

بـدفع مـن القنصـل الربيطـاين املـواطنني  م اسـتفز عـدد مـن األجانـب1882ويف حزيران عام 

املرصيني يف اإلسكندرية واشتبكوا معهـم مـام أدى إىل مقتـل عـدد مـن األجانـب، وقـد اتخـذ القناصـل 

  .األجانب هذا الحادث وسيلة لتوجيه اللوم إىل سلطات الحكومة طالبني منها حامية األجانب

ية لـيك يكـون قريبـا مـن األسـطول وقد انتهز الخديوي توفيق الفرصة فسـافر إىل اإلسـكندر 

وقـد ذكـر ممثـل . عقدت الدول األوروبية الكربى مؤمترا يف استنبول للنظر يف املسألة املرصية. الربيطاين

. بريطانيا يف خطابه الذي ألقاه أمام املؤمتر أن الفوىض متكنت من مرصـ نتيجـة الثـورة الشـعبية هنـاك

  .قوة لقمع الثورةودعا إىل وجوب التدخل يف مرص واستخدام ال

م قــدم األمــريال ســيمور قائــد األســطول الربيطــاين إنــذارا إىل قائــد موقــع 1882متــوز  6ويف  

اإلسكندرية يطلب فيه التوقف عن أعامل التحصني القامئة يف حصون املدينة فأجابـه هـذا أن مـن حـق 

  .املرصيني الدفاع عن حدودهم وتشييد تحصينات ممكنة فوق أراضيهم

 من متوز أرسل سيمور إنذارا آخر طلب فيه تسليم الحصون خالل أربع وعرشـين ويف العارش 

م وانـزل 1882متـوز  11قام األسطول الربيطاين بقصـف اإلسـكندرية يف . وبعد ما استلم رفضا تاما. ساعة

ثم زحفت قوات أخرى باتجاه القاهرة وقاومها شعبنا العريب يف مرص بكل بسالة ولكن تفوق .قواته فيها

  قوات الربيطانية وتوايل وصول اإلمدادات للربيطانيني من إنجلرتا ومالطاال



  

360  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

م 1882وجبل طارق والهند مكن الغزاة من دحر الثوار يف معركة التل الكبـري أواسـط أيلـول  

  .وقد استسلم عرايب وحوكم هو وصحبه وحكم عليه باإلعدام ثم أبدل الحكم بالنفي املؤبد من مرص

منفاه بجزيرة سيالن طيلة تسعة عرشـ عامـا إىل أن صـدر العفـو عنـه وعاش احمد عرايب يف  

وعاش فيها ما تبقى من حياتـه الحافلـة بالنضـال . م1901وسمح له بالعودة إىل مرص فعاد إليها يف عام 

  .م1911أيلول  21حتى تويف يف 

  )          -م 1923( أحمد عصمت عبد املجيد 

ووزيـر خارجيـة سـابق ونائـب . معـة الـدول العربيـةاألمني العام السـابق لجا. سيايس مرصي

آذار  22مـن مواليـد . م1985ترشـين الثـاين  11لرئيس الـوزراء يف حكومـة الـدكتور عـاطف صـدقي يف 

بـدا عملـه الحكـومي يف وزارة . م1951م يف اإلسكندرية، دكتور يف القانون الدويل من باريس عـام 1923

عضو فـي وفد املفاوضـات . م1954ة املرصية يف إنجلرتا عام م حيث التحق بالسفار 1950الخارجيـة عام 

املرصي يف محادثات جالء القوات الربيطانية عن قناة السويس وعضو يف املفاوضات مع فرنسا بعد أزمة 

م ووزيـر مفـوض يف 1961م حتـى 1957مستشار يف األمم املتحدة يف جنيف مـن . م1956السويس عام 

م يف حكومـة 1970م عـني وزيـر دولـة يف ترشـين الثـاين 1967حتـى  م1963سفارة مرص يف فرنسا مـن 

اصـبح األمـني العـام لجامعـة الـدول . م1972مندوب مرص يف األمـم املتحـدة منـذ عـام . محمود فوزي

  .م1991أيار  15العربية يف 
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  أحمد قريع 

حكم وذلك ب. م الرجل الثاين يف هرم السلطة الفلسطينية بعد رئيسها يارس عرفات1998أصبح 

يف حال فراغ مركـز رئـيس السـلطة لسـبب  أنه إذ ينص الدستور عىل. مركزه كرئيس للمجلس الترشيعي

كان . من األسباب يتوىل رئيس املجلس الترشيعي الرئاسة ملرحلة انتقالية يتم خاللها اختيار رئيس جديد

انتقـل مثـل . لوطنيـةثم وزير االقتصاد يف السـلطة ا) صامد(مؤسسة . مسؤول القطاع العام الفلسطيني

كثريين من القادة الفلسطينيني من املعارضة إىل الوالء زمـن رصاع األجنحة يف حركـة فـتح إبـان مرحلـة 

ومـن الـذين صـعدوا إىل  1989وكان من الوجوه الجديدة التي برزت يف املؤمتر الخـامس لفـتح . بريوت

نجــح يف املحافظــة عــىل . إيــادمقــدم املقاعــد بفعــل الفــراغ الــذي نشــأ بعــد غيــاب أبــو جهــاد وأبــو 

عىل رغم الظروف الصعبة وعىل رغم انهيار مؤسسـات فلسـطينية كثـرية يف الثامنينـات ) صامد(مؤسسة

  .من القرن العرشين

  )           -م1925(أحمد املستريي 

شـغل عـدة مناصـب سياسـية ومـن دعـاة االنفتـاح االقتصـادي . سيايس ورجل دولة تونيسـ 

م يف مرىس بالقرب من تونس العاصمة من عائلـة غنيـة ومـن وسـط مـوال 1925م ولد يف عا. والسيايس

كـام نشـط يف مجموعـات . انضم إىل حزب الدستور الجديـد) بزعامـة الثعالبي( لحزب الدستور القديم 

اإلرهابيـة املوجهـة ضـد ) الكـف األحمـر(التي كانت مهمتها الرد عىل هجامت منظمة ) الهالل األسود(

م دخـل ألول مـرة املكتـب السـيايس لحـزب الدسـتور 1952ويف عـام . ونسيني االسـتقاللينياملناضلني الت

  واصبح رئيس مكتب املنجي سليم. الجديد
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م نائبــا يف أول 1956انتخــب يف ). م1955 -م1954(يف ) وزيــر الدولــة ثــم وزيــر الداخليــة(  

للامليـة والتجـارة ابتـداء مـن  ثـم. للعـدل ثم عني عىل التوايل وزيـرا. جمعية وطنية يف تونس املستقلة

. م دخل املستريي السلك الدبلومايس واصـبح سـفري تـونس يف موسـكو1960وبعد . م1958كانون األول 

فعني وزيرا للدفاع محل البـاهي األدغـم الـذي . م1966ثم عاد إىل تونس يف حزيران . فالقاهرة فالجزائر

ي استقالته مـن الـوزارة، ومـن املكتـب السـيايس رسعان ما قدم املستري  أنه احتفظ برئاسة الحكومة، إال

وبعـد طـرد بـن . وقد أدى ذلك إىل إبعاده عن الحزب. احتجاجا عىل سياسة احمد بن صالح االقتصادية

صالح واعتقاله والهجوم رسميا عىل سياسته أعيد االعتبار للمستريي فاسـتعاد دوره يف الحيـاة السياسـية 

م عني وزيرا للداخلية يف حكومـة االتحـاد الـوطني التـي 1970زيرانويف ح. م1970التونسية منذ نيسان 

وعنـدما خلـف . شكلها الباهي االدغم ومسؤوال عن اللجنة التي كلفت إصالح الحزب وتعديل الدسـتور

كـام ظـل يتمتـع بثقـة . الهادي نويرة االدغم يف رئاسة الحكومة ظـل املسـتريي محتفظـا بكـل مناصـبه

  . اختياره الهادي نويرة خلفا له الحبيب بورقيبه بالرغم من

  )             -م1938( أحمد ياسني 

. م يف قريـة الجـورة جنـويب غـزة1938ولد يف عـام ). حامس(مؤسس حركة املقاومة اإلسالمية 

  .م1948لجأ مع أرسته إىل القطاع مع الوفود األخرى من الالجئني عند حدوث النكبة 

تعرف عىل اإلخوان املسـلمني وانضـم إلـيهم ويف رحلـة تلقى العلم يف غزة ثم اصبح معلام و  

  مدرسية تعرض لحادث أدى إىل أصابته بالشلل الذي 
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. ال يحــرك إال رأســه وبصــعوبة. فأصــبح جســمه مشــلوال بالكامــل. امتــد عــىل كامــل جســمه

خطب يف املساجد وتطـوع للقضـاء ونشـط . ويستخدم مقعدا متحركا ويحتاج باستمرار إىل من يساعده

وهو مؤسسة خرييـة مـر ). املجمع اإلسالمي(مل االجتامعي حتى اصبح أحد وجهاء الضفة وأسس يف الع

  . خاللها معظم ناشطي حركة حامس الغزاويني

عاما بتهمة حيازة األسـلحة، لكنـه أطلـق بعـد  12م وحكم عليه بالسجن 1984اعتقل يف عام 

وأعلـن يف . والكيـان الصـهيوين) ادة العامــةالجبهة الشعبية القي(عام واحد يف عملية لتبادل األرسى بني 

مـايس  18واعتقـل ثانيـة يف ). حـامس) (حركة املقاومـة اإلسـالمية(م عن تأسيس 1987كانون األول  14

م بتهمة التحريض عىل القتل والعنـف وصـار رمـز 1991م وحكم بالسجن املؤبد يف ترشين األول 1989

م بعد إلحـاح مـن يـارس 1997ترشين األول  1رساحه يف  أطلق. حركة املقاومة اإلسالمية وهو يف السجن

ترشـين  6عاد إىل غزة يف . عرفات وتدهور حالته الصحية ونقـل فورا إىل مدينة الحسني الطبية يف عامن

  .م1997األول 

  )م1826 -م1735( جون  -آدمز

ثـم حـل . فكان أول نائـب لـرئيس أمـرييك. عمل تحت رئاسة جورج واشنطن سيايس أمرييك،

قاد آدمز الشعب األمرييك الحديث التكوين خـالل رئاسـته ) م1801-م1797(حله ليصبح الرئيس الثاينم

م وتخرج مـن 1735مباساشوسيتس يف عام ) كوينيس حاليا( ولد آدمز يف برينزي . عرب مشكالتها الخطرية

  . وبعد أن عمل بالتدريس ملدة وجيزة. م1755كلية هارفارد يف عام 
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ون يف ووسرت يف ماساشوسيتس ثم بدأ مامرسة مهنة املحاماة يف برينرتي عـام قام بدراسة القان

أدى آدمـز دورا قياديـا يف معارضـة السياسـات . م وبعد انقضاء عرش سـنوات تحـرك إىل بوسـطن1758

واحـدا مـن ممثلـيهم . م1771االستعامرية الربيطانية يف أمريكا فكان أن انتخبه سكان بوسـطن يف عـام 

ــة ال ــون . ترشــيعية لشــؤون املســتعمراتفـــي الهيئ ــواب ميثل كــذلك كــان آدمــز واحــدا مــن أربعــة ن

ويف الزمن الذي انعقد فيـه . م1774ماساشوستيس يف الكونجرس القاري الذي انعقد يف فيالدلفيا يف عام 

كان القتال قد انـدلع بـني سـكان املسـتعمرات األمـريكيني مـن . م1775الكونجرس القاري الثاين يف عام 

وكانت الثورة األمريكية قد تفجرت لذا فقـد ألـح آدمــز عـىل . الجنـود الربيطانيني من جهة ثانيةجهة و 

  . الكونجرس بشدة بوجوب استقالل املستعمرات

وكـذلك .  م رئيسا للمجلس القاري للحرب واملعدات الحربيـة1776عمل آدمز ابتداء من عام 

ومن ثم . إليها باإلعداد إلعالن استقالل املستعمراتاختاره الكونجرس ليكون عضوا يف اللجنة التي عـهد 

. كام دافع عنها يف املناقشة التـي تلــت ذلـك. قام آدمز بحـث توماس جيفرسون ليضع مسودة الوثيقة

  .م اتخذ الكونجرس قراره بإعالن االستقالل1776ويف الرابع من شهر متوز 

سـيايس والتجـاري للجهـد الحـريب م لتقريـر الـدعم ال1780واتجه آدمـز إىل هولنـدا يف عـام  

وبعد عامني من العمل الشاق استطاع أن يحصل عىل االعرتاف بالواليـات املتحـدة دولـة ذات . األمرييك

م انضـم آدمـز إىل جـون جـاي وبنجـامني 1782ويف عـام . سيادة، وحصـل عـىل قـرض للدولـة الجديـدة

  ثم تم. عىل إعداد معاهدة سالمفرانكلني يف باريس لاللتقاء مبمثيل بريطانيا وفرنسا للعمل 
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م ثم وقعت تلك املعاهدة للمرة 1782من ترشين الثاين  30التوقيع عىل معاهدة متهيدية يف  

  .م لتصبح معاهدة نهائية1783الثانية يف الثالث من أيلول 

لـدى بريطانيـا ثـم عـاد ) سـفري( م رشح الكـونجرس آدمـز ليكـون أول وزيـر 1785ويف عام  

م ثـم أعيـد 1789وكـان ذلـك يف عـام . م ليختـار نائبـا للـرئيس1788ة األمريكية يف عام للواليات املتحد

وخـالل املـدة الثانيـة آلدمـز نائبـا للـرئيس بـدأت يف الظهـور . م1792انتخابه للمنصـب نفسـه يف عـام 

حيث قاد آدمز والكسـندر هـاملتون جامعـة االتحـاديني، وهـي جامعـة تؤيـد قيـام . جامعتان رئيستان

يف حني قاد تومـاس جيفرسـون الجمهـوريني الـدميقراطيني يف نضـالهم مـن اجـل . تحادية قويةحكومة ا

  .الواليات

الـدميقراطيون  –بيـنام رشـح الجمهوريـون . م رشح االتحـاديون آدمـز للرئاسـة1796ويف عام 

 جيفرسون، وكان لكل ناخب يف املجمع االنتخايب يف ذلك الوقـت أن يـديل بصـوته الثنـني مـن املرشـحني

للرئاسة، فالذي يأيت يف املرتبة الثانية يصبح نائبا للرئيس وكانـت النتيجـة أن تفـوق آدمـز بفـارق ثالثـة 

أصوات من أصوات املقرتعني عـىل نظـريه جيفرسـون، وبنـاء عـىل ذلـك اصـبح أحـد هـذين املتنافسـني 

  . السياسيني رئيسا يف حني اصبح الثاين نائبا للرئيس

مشاكل كثرية نتيجة قيـام الثـورة الفرنسـية ) م1801-1797( ه واجهت آدمز خالل فرتة رئاست

م يف الوقت الذي تقلد فيـه آدمـز منصـبه 1793دخلت فرنسا وبريطانيا يف حرب عام ) م1799-م1789(

أخذت السفن الحربية الفرنسية تهاجم السفن التجارية األمريكيـة، فأجابـت الواليـات املتحـدة . تقريبا

كذلك تورطت الواليات املتحدة يف الشؤون األوروبية ألسباب . يدة إىل البحربإنزال بضع سفن حربية جد

  إذ كان جيفرسون يعتقد أن الثورة الفرنسية ثورة . فلسفية
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لذلك أراد حزبـه أن يســاند الفرنسـيني . شأنها يف ذلك شأن الحرب الثورية يف أمريكا. شعبية

بالحرب ضد فرنسا بينام ظل آدمز مصـمام عـىل أن  غري أن هاملتون قاد كثريا من االتحاديني يف مطالبته

  . يبقـي الواليات املتحدة عىل الحياد

م عددا من الوزراء إىل فرنسا للعمل عىل إبـرام اتفاقيـة إال أن ثالثـة 1797أرسل آدمز يف عام 

 مـن بينهـا. من املساعدين بالحكومة الفرنسية قد أساءوا للـوزراء األمـريكيني بتقـدميهم عروضـا شـائنة

. املطالبة برشوة ومل يكشف عن هوية هؤالء املساعدين الذين مل يطلق عليهم إال الرموز اكـس واي وزد

  .واصبحت الفضيحة تعرف باسم فضيحة اكس واي زد

لقد أحدثت فضيحة اكس واي زد ثورة عارمة من الغضب يف الواليـات املتحـدة ولكـن آدمـز 

م إىل 1799مام حـدا بـه أن يرسـل لجنـة ثانيـة يف عـام . كان ال يزال مصمام عىل أن يحافظ عىل السالم

فرنسا حيث توصلت الواليات املتحدة وفرنسـا إىل تسـوية سـلمية يف هـذه املـرة، وعـىل الـرغم مـن أن 

املوقف الحيادي الذي انتهجه آدمز قد افقده مساندة حزبه، فقد ظل مؤمنا بـان تجنـب الحـرب ميثـل 

  . اعظم إنجازاته بوصفه رئيسا

تحاديون نقدا الذعا بسبب معارضتهم لفرنسـا التـي كانـت حليفـة لألمريكـان خـالل واجه اال 

م أجاز االتحاديون قوانني ترمي إىل الحد من مثل ذلك النقد ومنهـا اثنـان 1798الحرب الثورية ويف عام 

أمـا قـانون التحـريض . من قوانني األجانب يخوالن للرئيس سلطة ابعاد األجانب أو سـجنهم مبجـرد أمـر

هـذا ومل يلجـأ آدمـز إىل . قد جعل من النقد الذي يوجه إىل الحكومة أو الرئيس أو الكونجرس جرميـةف

إال أن جامعة الصحفيني الـذين سـاندوا جيفرسـون قـد اعتقلـوا ملخـالفتهم . تطبيق قوانني األجانب قط

  وقد أحدثت هذه القوانني عاصفة من . قانون التحريض
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م حصل مرشح الجمهوريني الدميقراطيني توماس جيفرسـون 1800االستنكار ويف انتخابات عام 

لذا فقـد اختـار مجلـس . صوتا 65صوتـا من أصوات الناخبني بينام حصل آدمز عىل  73وآرون يور عىل 

  .النواب جيفرسون رئيسا

م كانت الحكومة قد انتقلت من فيالدلفيا إىل واشنطن فانتقـل املرشـح 1800ويف أواخر عام  

وذلك قبـل اشـهر قليـة مـن انتهـاء . إىل البيت األبيض بالعاصمة الجديدة قبل اكتامله الدميقراطي آدمز

وبعـد تعينـه . إدارته وكان يقوم بالتعيينات يف املناصب الحكومية إلدارتـه حتـى آخـر أيامـه يف الرئاسـة

رتقـى للمحكمة العليا بالواليـات املتحـدة األمريكيـة أهـم هـذه التعيينـات، فقـد ا لجون مارشال رئيسا

  . مارشال باملحكمة العليا من هيئة ضعيفة إىل فرع ثالث للحكومة يتميز بالندية والنشاط

رجع آدمز لكوينيس بعد مغادرته البيت األبيض حيث كرس نفسه لدراسـة التاريخ والفلسـفة 

  .ويف اليوم نفسه تويف أيضا توماس جيفرسون. م1826وتويف هناك يف الرابع من شهر متوز . والدين

  )م1848-م1767(جون كوينيس  -دمزآ 

كوينيسـ ( ولـد يف بربينـرتي ). م1829-م1825(الرئيس السادس للواليات املتحـدة األمريكيـة 

م وكان أبوه جون آدمز ثاين رؤساء الواليات املتحدة وقد أوىص جون كوينيسـ أثنـاء 1767يف عام ) حاليا

  . قيامه بأعباء اإلدارة بصياغة برنامج ترشيعي طموح

وكان آدمز وهو جمهـوري دميقراطـي أحـد أربعـة . نه فشل يف إقناع الكونجرس مبساندتهولك

 .م1824مرشحني يف انتخابات الرئاسة األمريكية لعام 
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وهي التي مل يحرز فيها أي منهم أغلبية من أصوات الناخبني، لذا فقد تـم تحديـد الفـائز يف  

  .م1825مجلس النواب فانتخب املجلس آدمز رئيسا يف شباط عام 

 أنه م غري1828ثم تلقى آدمز هزمية محسوسة من أندرو جاكسون يف انتخابات الرئاسة لعام 

  ).م1848 –م 1831(انتخب يف وقت الحق ملجلس النواب وظل يعمل خالل الفرتة ما بني

  آدمز جريي

وجناحهـا العسـكري (الجناح السيايس للحركـة الجمهوريـة االيرلنديـة ) شني فني(زعيم حزب 

األوىل يف (م 1994بدأ نجمه يسطع اثر زيارتني قـام بهـام للواليـات املتحـدة يف عـام ) ش الجمهوريالجي

والحكومـة الربيطانيـة بغيـة الوصـول ) شني فني(واثر بدء املفاوضات بني ) كانون الثاين والثانية يف أيلول

واعتربت الزيارتان وما القاه إىل حل نهايئ للمعضلة االيرلندية، التي أسفرت عن وقف نهايئ إلطالق النار، 

آدمز خاللها من ترحيب من قبل التقارب بني واشنطن ودبلـن حـول املسـالة االيرلنديـة والضـغط عـىل 

  .لندن

  )م1967-م1876(املستشار اديناور كونراد 

سيايس وأول رئـيس حكومـة لجمهوريـة أملانيـا االتحاديـة وأحـد كبـار رجاالتهـا، تسـلم إدارة 

فقـد استسـلمت الدولـة . أن خرجت أملانيا النازية من الحرب العاملية الثانية مدمرةمقدرات بالده بعد 

م، ووقعت أملانيـا املمزقـة يف قبضـة الـدول الحليفـة التـي بـدأت 1945أيار  8األملانية لدول الحلفاء يف 

ن دولـة بتنفيذ خطة لالنتقال من وضع الحرب واالنتقال إىل مرحلة جديدة من تنظيم أملانيا لتحويلها م

  . معادية محاربة إىل بالد محتلة مبساعدة حكومة حليفة
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وكان اديناور هو الرجل الـذي وقـع عليـه االختيـار إلدارة دفـة السياسـة األملانيـة فـيام بعـد 

فاستطاع أن ينتقل من الدور التنفيذي الذي كلفه القيام بـه قـادة الحلفـاء املنترصيــن إىل دور . الحرب

م أن ينهض ببالده املحتلة واملقسمة، وأن يعيـد لهـا كثـريا 1967-1945ع ما بني رجل الدولة الذي استطا 

  . من االعتبار واالحرتام يف مختلف امليادين االقتصادية والسياسية والعلمية

يف جمهوريـة أملانيـا االتحاديـة، متكـن ) أي رئـيس الحكومـة(بعد أن اختري ملنصب املستشـار 

م، يف حـني احـتفظ برئاسـة 1963تفاظ بهـذا املنصـب حتـى عـام وسط عواصف سياسية أحيانا من االح

. م1966يف أملانيـا االتحاديـة حتـى عـام  سياسـيا الحزب الدميوقراطي املسيحي الذي أضحى أكرب تجمعا

وظل محتفظـا مبقعده يف املجلس النيايب االتحادي يف بون حتى وفاته وهـو يف الحاديـة والتسـعني مـن 

م وكان أبوه موظفا صـغريا لـدى 1876كانون الثاين عام  5يف ) كولن(ور يف مدينة ولد كونراد ادينا. عمره

وبعد أن عمل موظفا يف أحد املصارف يف سن مبكرة تـابع دراسـته الجامعيـة ونـال إجـازة يف . الحكومة

يف ) حـزب الوسـط الكـاثولييك(التحق مبكتب املحامي كوزن الـذي كـان رئيسـا لكتلـة السـوط . القانون

م 1917م ثـم انتخـب ملنصـب العمـدة عـام 1906عني مساعدا للعمدة عـام . البلدي يف املدينةاملجلس 

  . م1929م بعد أن خاض معارك انتخابية حادة عام 1923وظل يف منصبه حتى عام 

وقد اكتسب اديناور من موقعه الذي شغله سنوات طويلة خربة عميقة يف اإلدارة، وأحاط بـه 

وكانت شخصية اديناور أكرث تأثرا مبنطقـة . لذين يدينون له بالوالء واالحرتامأنصار كثريون من املوظفني ا

  وتكونت لديه قناعة تولدت من التجارب املريرة ملرحلة ما بعد. الراين وتقاليدها الثقافية واالجتامعية
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ومـن هـذا . برضورة وضع حد للنزاع والحروب ما بني أملانيـا وجريانهـا. الحرب العاملية األوىل 

إىل جانـب روبـري شـومان وزيـر . نطلق كان اديناور يف مقدمة رجال السياسة األوربيني ملا بعد الحربامل

خارجية فرنسا ودوغاسربي وزير خارجيـة إيطاليـا يف العمـل املشـرتك مـن أجـل تشـييد أوارص التعـاون 

  . األورويب

فقـد عـني . مبـارشة بدأ اديناور نشاطه عىل الصعيد القومي بعد انتهاء الحرب العامليـة األوىل

وقـد عمـل مـن موقعـه . رئيسا ملجلس الدولة يف بروسيا واختري عضوا يف اللجنة اإلدارية لحزب الوسـط

وعندما وصل ادولف هتلر إىل السلطة طرده من منصبه . الرسمي هذا عىل مقاومة تقدم الحركة النازية

  . عمدة كولن

واء وتعــرض للتهديـد مـرات عـدة، عـن األضـ م بعيدا1945م و1933عاش اديناور بني عامي 

ومـرة أخـرى . م1934حزيران  30التي وقعت يف ) ليلة املدى الطويلة(مرة بعد . واعتقل مرتني عدة أيام

ويف آذار . م، عىل الرغم من أنه مل يقم بدور فعال يف املـؤامرة1944متوز  20بعد محاولة اغتيال هتلر يف 

عمـره دعتـه السـلطات العسـكرية األمريكيـة للعـودة إىل  م وكان عندئذ يف التاسعة والستني مـن1945

منصبه ملدينة كولن، لكن القائد الربيطاين املسؤول عن اإلدارة العسكرية واملدنية عزله يف ترشـين األول 

لكـن . من العام نفسه لعدم أهليته اإلدارية، وطرده من املدينة، وحرمه من مامرسـة أي نشـاط سـيايس

ومنذ ذلك الوقت ارتبط تطور السياسـة الداخليـة والخارجيـة األملانيـة مـا يعـد . الحظر رفع عنه بعدئذ

). الحزب الـدميوقراطي املسـيحي(فتوىل زعامة أكرب تجمع سيايس يف البالد . الحرب باسم كونراد اديناور

وانتخب رئيسا للمجلس النيايب التأسييس لوضع دستور جديد للبالد، وتسلم دفـة الحكـم عنـدما تـرأس 

  أول
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حكومة لجمهورية أملانيا االتحادية التي أسست بتأييد الحلفاء الغـربيني عـىل أرايض منـاطق  

واحـتفظ مبنصـب املستشـار أربعـة عرشـ عامـا . م1949االحتالل األمريكية والربيطانية والفرنسية عـام 

  . م1963متواصلة حتى عام 

بهيمنتـه عـىل وزارة الخارجيـة استطاع اديناور يف أثناء قيادته للحكومة األملانيـة االتحاديـة و 

وكـان . م وما بعده أن يريس قواعد عالقات وثيقة بينه وبني كبار رجال الدولة يف الغـرب1955حتى عام 

أهم إنجازاته الدبلوماسية إرسـاء قواعـد املصـالحة بـني أملانيـا وفرنسـا باتصـاالته مـع رئـيس الحكومـة 

م بتوقيـع 1957السياسـة بلغـت ذروتهـا عـام الفرنسية بيري منديس فرانس دغـي موليـه، ولكـن هـذه 

م 1958أيلول  14ثم اللقاء مع الرئيس الفرنيس الجرنال شارل ديغول يف . معـاهدة روما مع دول الحلفاء

وفتح صفحة جديدة يف العالقات بني البلدين األوربيني اللذيـن كان تنافسهام ونـزاعهام سـببا يف انـدالع 

ووضعت خطوط السياسة الجديدة بني البلدين يف املعاهـدة . ن امليالديحربني عامليتني يف القرن العرشي

م مبواجهة بعـض 1959إال أن موقع اديناور أخذ يهتز يف عام . م1963الفرنسية األملانية التي وقعت عام 

منها إخفاقه يف الوصول إىل رئاسة جمهورية أملانيـا االتحاديـة خلفـا ألول . األحداث وأمام بعض املواقف

ومع أنه اسـتطاع كسـب تأييـد الـرئيس األمـرييك ايزينهـاور فـإن عالقاتـه مـع . لها تيودور هيس رئيس

  . الرئيس األمرييك الدميوقراطي جون كنيدي مل تكن حسنة

ومتسك اديناور بالسلطة عىل الـرغم مـن تقدمـه يف السـن ومل يفسـح املجـال لنائبـه وخلفـه 

ولكن انتقال السلطة يف أملانيـا االتحاديـة . ياسية داخليةلودفيغ ايرهادران بتسلم منصبه إال بعد أزمة س

  يف حياة اديناور بالطرق الدستورية ويف إطار
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التنافس السيايس أدى إىل تعزيـز الدميوقراطيـة يف أملانيـا وأرىس فيهـا قواعـد االسـتقرار بعـد  

  . الحرب

  )م1803-م1722( آدمز، صموئيل

يكاليني يف والية مساشوستس وممثلهـا يف املـؤمتر سيايس أمرييك من زعامء الثورة وزعيم الراد

وأحد املوقعني عىل إعـالن االسـتقالل وهـو ابـن عـم جـون آدمـز ثـاين رؤسـاء ) م1781-م1774(القاري

  .الواليات املتحدة األمريكية

ولد صموئيل آدمز االبن يف مدينة بوسطن من والية مساشوسـتس ودرس القـانون يف جامعـة 

رجـال األعـامل النـاجحني، إال أن  األب مـنم وكان والده صـموئيل آدمـز 1740 منها عامهارفرد وتخرج 

االبن مل يلق نجاحا يف أعامله التجارية كام مل ترق له وظيفـة جـايب رضائـب التـي اسـتهل بهـا حياتـه 

وعنـدما . العملية فرتكها وانرصف إىل السياسة وكان من اشد معاريض الحكـم الربيطـاين للمسـتعمرات

ان الربيطاين فرض رضائب جديدة عىل املسـتعمرات لزيـادة عائـداتها ومنهـا رضيبـة السـكر قرر الربمل

كان صموئيل آدمز قد اصبح شخصية قوية بني املتشددين يف املعارضة ومـن أوائـل املنـاوئني . م1764

للترشيعات الرضيبية يف املستعمرات من دون موافقة ممثليها، كام اسـهم إسـهاما كبـريا يف االحتجـاج 

م وألزمت سكان املسـتعمرات 1765الذي فرضته السلطة الربيطانية عام ) الطابع(عىل قانون الدمغة 

اســتعامل اســتامرات مدموغــة بالطــابع يف جميــع معــامالتهم القانونيــة والتجاريــة والرصــف وحتــى 

  وكان لرباعة صموئيل يف الكتابة ومقاالته الصحفية اثر كبري يف إثارة . الشهادات الجامعية
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حتى أنه احتل املرتبة الثانية بعد جيمس ارتيس املحامي والسيايس الالمـع الـذي . جامهريال

  .تزعم حركة املعارضة

وهكذا احتل صموئيل آدمز مقعـده يف املجلـس الترشـيعي ملقاطعـة مساشوسـتس ممـثال 

مركـز الزعامـة بـني الراديكـالني  م1769م واحتل يف عـام 1774م وحتى عام 1764ملدينة بوسطن عام 

ومـع أنـه اخفـق يف إقنـاع . محل اوتيس ووطن نفسه عىل العمل من اجل االستقالل منذ ذلك الحـني

زعامء مستعمرة مساشوستس باتخاذ خطوات متطرفة يف أزمة الرضائب الجمركية التي آثارهـا الـوزير 

الحـاكم الربيطـاين بـإخراج الجنـود  فقـد نجـح يف إقنـاع) م1770-م1767(الربيطاين تشـارلز تاونشـند 

( الربيطانيني من بوسطن بعد مذبحة ذهب ضحيتها خمسة أمريكيني ويف السنوات الثالث التي تلـت 

جدد آدمز نشاطه الصحفي ونرش مقاالت كثرية وسعى إىل تأليف لجنة التنسـيق يف ). م1773-م1770

لـة يف املـدن األخـرى وقـد أصـبحت هـذه م التي كان عليها االتصال باللجان املامث1772بوسطن سنة 

  .اللجان فيام بعد أداة فعالة يف الرصاع مع الربيطانيني

م ومنح فيه رشكة الهنـد 1773وجند صموئيل آدمز يف قانون الشاي الذي اقره بالربملان عام 

هـري، الرشقية امتياز بيع الشاي يف املستعمرات فرصة سانحـة إلبراز مواهبه يف التنظـيم وقيـادة الجام

فقد كان والشك أحد من خططوا لها فقد رست يف ) حفلة الشاي بوسطن(ومع أنه مل يشرتك عمليا يف 

ميناء بوسطن ثالث سفن تحمل شايا للمستعمرات، وكان حاكم املستعمرة قد رفض ردها إىل إنجلـرتا 

انون األول كـ 16فـرد آدمـز بتنظـيم اجـتامع يف املدينـة احتجاجـا . بحمولتها كام طلب آدمز واتباعـه

  م وبعد أن ألقى خطابه 1773
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ورد . توجه نحو مائة من أنصاره إىل السفن يف زي الهنود الحمر والقـوا بحمولتهـا يف البحـر

. الربيطانيون عىل هذا العمل بإغالق امليناء وإرسال قوات إىل بوسطن، ونقل العاصمة إىل مدينة سـامل

. قبل أن ينتخب ممثليه إىل املـؤمتر القـاري األولواغلق آدمز مكاتب املجلس ليمنع الحاكم من حله 

وأدىل بـدلوه يف القـرارات التـي اتخـذها املـؤمتر وأعيـد . وكان صموئيل آدمز من بـني الـذين انتخبـوا

نجـح يف  أنـه م إال1775انتخابه إىل املؤمتر الثاين فأصدر الجرنال توماس غيج أمرا بالقبض عليه يف عام 

م وتحقـق بـذلك 1776وكان واحدا ممـن وقعـوا وثيقـة إعـالن االسـتقالل  التخفي وعاد إىل فيالدلفيا

  .هدفه األول

م عندما عاد إىل بوسطن ليحتل مقعده يف مجلس 1781وظل آدمز عضوا يف املؤمتر إىل عام 

ذلـك فقـد اخـذ نفـوذه يتضـاءل وهـزم يف  دأب عىل نشاطه السـيايس لسـنوات بعـد أنه الوالية، ومع

م فانحاز إىل جانب املعارضـة بيـد أنـه مل يتلكـأ يف الـدعوة إىل 1788عام ) ونجرس الك( انتخابات املؤمتر

م مسـاعدا لجـون هـانكوك 1789وعاد إىل العمل السيايس عـام . إقرار الدستور الفدرايل وبذل الدعم له

م وظل يف منصبه هذا 1793حاكم والية مساشوستس ونائبا له، ثم حاكام للوالية بعد وفاة هانكوك عام 

م وحني تأسسـت األحـزاب الوطنيـة يف الواليـات املتحـدة انحـاز آدمـز إىل الجمهـوريني 1797تى عام ح

الدميقراطيني الذين غدوا فيام بعد الحزب الدميقراطي وأيأسه إخفاقه يف انتخابات مرشـح الرئاسـة أمـام 

  .م1803م م فتقاعد وانرصف إىل حياته الخاصة حتى وفاته يف بوسطن عا1796توماس جيفرسون عام 
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  )م1978-م1923(سرييل  - ادوال

ثـم . سيايس زائريي، شغل منصب نائـب رئـيس املكتـب املؤقـت للحركـة الوطنيـة الكنغوليـة

وزيـر الداخليـة يف حكومـة ايليـو مـن أيلـول . منصب عضو يف مجلس الشيوخ عن املقاطعة االسـتوائية

  .م1961م إىل شباط 1960

م كلفـه 1961ويف أول آب .تشـومبي وكـالونجي ووقع عىل بروتوكول االتفـاق العسـكري مـع

الرئيس كازافوبو تأليف حكومة وفاق وطني تضم أنصار وأخصام باتريس لومومبا حيث نجح يف تصفية 

م استطاع خالل هذه املدة أن يتخطـى 1964بقي رئيسا للوزراء حتى حزيران . قضية كانتغا إىل حد كبري

الواليات املتحدة ثم استقال ليفسح املجــال أمـام حكومـة أزمات كثرية بفضل دعم الغربيني له وخاصة 

انتقالية برئاسة تشومبي وعاد بعد فرتة إىل الواجهة السياسية ليشغل منصب سـفري لـبالدة يف بروكسـل 

ومنـذ هـذا التـاريخ تـرك الـبالد وقصـد . م1970ثم وزير للخارجية يف عهد موبوتـو حتـى كـانون األول 

  .م يف مدينة لوزان1978أيار  24يف  سويرسا وبقي فيها حتى وفاته

  )         -م1926(اربكان، نجم الدين 

ولد نجـم الـدين اربكـان يف مدينـة . اإلسالمي) الرفاه ( سيايس ورجل دولة تريك وزعيم حزب 

ـق مـن مدينـة زونغولـداق وإىل الغـرب مـن 1926سينوب  م الواقعة عىل ساحل البحر األسـود إىل الرش

جم الديـن دراسته االبتدائية يف مدينة طربـزون التـي تقـع عـىل سـاحل البحـر أنهى ن. مدينة صامصون

م ثـم التحـق 1943وأنهى دراسته املتوسطة والثانوية يف استنبول يف عـام . األسود إىل الرشق من سينوب

  بالجامعة يف استنبول فدرس الهندسة امليكانيكية ونال الدرجة
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ولتفوقـه أوفدتـه . ا يف الجامعـة فـور تخرجـهوعني مدرس. م1948األوىل حيث تخرج يف عام  

وحصل عـىل درجـة ). م1953-م1951(الجامعة للتخصص يف جامعة آخن األملانية فنال درجة الدكتـوراه 

  . م1956مساعد بروفسور يف استنبول، ثم رفع إىل درجة بروفسور يف عام 

املحـرك الفيضـ التـي  لعب دورا أساسيا يف التقدم الصناعي الرتيك إذ ارشف عىل إنشاء مصانع

وتـوىل اربكـان . م وتنتج محركات الديزل وتغطي حاجة تركيا منها وتصدر الفائض1960بدأت اإلنتاج يف 

  .م1968رئاسته اتحاد غرف التجارة والصناعة يف عام 

ودعا الشـيوعيون والعلامنيـون إىل تنحيتـه عـن رئاسـة االتحـاد . فقامت قيامة أجهزة الدولة 

وتكتل حزب الشعب بقيادة اينونو مع حزب العدالـة . أيضا بزعامة سليامن دميرييل ودعمهم اليمينيون

. بقيادة دميرييل ومتت تنحية اربكان عن رئاسـة االتحـاد وعـني مكانـه رسي أنـور بـاتور رئيسـا لالتحـاد

م فرتشح اربكان منفـردا يف مدينـة قونيـة فـنجح نجاحـا كاسـحا 1969وجاءت االنتخابات العامة يف عام 

  . هل اينونو ودميرييل وحزبيهام وحينذاك بدا ينقل أفكاره إىل خيـر تطبيقاذ

ومل يكـن هـذا النـوع مـن الرتشـيح . فبدأت املرحلة الثانية يف حياته مع هذا الفـوز االنتخـايب

  .م1923معهودا يف االنتخابات الرتكية منذ قيام الجمهورية يف عام ) مرشح منفرد مستقل(

م وتسـلم قيادتـه العلنيـة يـونس عـارف 1970يف كـانون الثـاين ) يالنظام الوطن(رأس حزب  

) األوروبيـني(وتضمن البيان التأسييس للحزب برنامجه الرامي إىل التغري وذلك بكف يد األجانـب . عمرة

والعـودة إىل ديـن اإلسـالم ديـن الفطـرة، ونبـذ . عن املؤسسات الوطنية وتسليمها إىل أيد أمينة وطنيـة

  ةاألفكار اإللحادي
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وعدم االنخداع بالدعايات املعارصة ألنها من اخرتاع املاسـونية والصـهيونية، . املعادية لإلسالم 

. وكلها مؤسسات تابعة لغرض واحد وهو أن تنحرف تركيا عن خطها الحضـاري الـذي عمـره ألـف سـنة

ط مـن الذي وضعته رشذمة مـن الحاقـدين ال يناسـب األمـة ألنـه يسـق(وإصالح نظام التعليم يف تركيا 

وغايته فصل تركيا عن ماضيها اإلسالمي حتى ميكن قتلهـا  حسابه كل القيم املعنوية واألخالقية والدينية،

بعد جيل لقناعتهم أن النهضة ال تقوم إال عىل أنقاض الدين كام حصــل يف الغـرب متناسـني أن اإلسـالم 

تحركت القـوى اليسـارية ) يالنظام الوطن(بعدما تنامت قوة حزب ). يختلف عن الكنيسة ودولة القس

وظهرت قوة الحزب بعـد عقـده ملـؤمتره . يف النقابات والجامعات وبدأت تنظم اعتداءات عىل املتدينني

وحلت األحـزاب ال  فاستوىل الجيش عىل السلطة،. ودخلت البلد يف نفق االقتتال الداخيل. السنوي األول

) فات أعضائه تخالف مبـادئ الدسـتور الـرتيكمبادئ حزب النظام الوطني وترص (سيام حزب النظام الن 

  . وغادر اربكان البالد إىل الخارج وراجت حركات االغتياالت

وجـرى تأسـيس حـزب إسـالمي جديـد هـو . وبعد تراجع موجة العنف عاد اربكان إىل تركيـا

 م، وجـاء فيهـا يف املرتبـة1973انتخابـات  -الذي دخل مع غـريه مـن األحـزاب .)حزب السالمة الوطني(

وأوكلـت مهمـة تشـكيل ) دميرييـل(وحـزب العدالـة ) أجاويـد(الثالثة بعـد حـزب الشـعب الجمهـوري 

الحكومة للحزب األول يف االنتخابات فقىض أجاويد مئة يوم يحاول تشـكيل الـوزارة مـن أعضـاء حزبـه 

وشـكل حكومـة . وفشل حني طرح املوضوع لنيل ثقة النواب فاضـطر إىل االئـتالف مـع حـزب السـالمة

  . م1974كانون الثاين  25ت العلامين إىل جانب اإلسالمي وكان ذلك يف جمع
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ويف جــو املشــاحنات بــني الــوزراء انفجــرت األزمــة القربصــية فرتاخــى العلامنيــون وتحمــس 

وبينام كان أجاويد يف زيارة لدول الشامل األورويب ووزير خارجيته . اإلسالميون لنجدة إخوانهم القبارصة

، تفاقمت األزمة واستلم القيادة أثناء غياب أجاويد رشيكـه يف االئـتالف الحـاكم طوران كونش يف الصني

  . نجم الدين اربكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزعيم حزب السالمة

وأقنعهم برضورة التصدي العسكري الرسيع  .فاجتمع بقادة األسلحة الربية والجوية والبحرية

شـعار الوحـدة القربصـية مـع اليونـان، وتطهـري قـربص مـن الـذي طـرح . القـربيص -اليونـاين) لإلرهاب(

وعارضهم وزراء حزب السالمة والعسـكر وانطلقـت . املسلمني، وصوت وزراء حزب الشعب ضد التدخل

القوات الرتكية إىل الجزيرة، وشكلت مثلثا أمنيا ملسلمي الجزيرة قاعدته عىل الساحل الشاميل ورأسـه يف 

فعله رشيكه يف الحكم ملبيا للرغبة الشعبية والعسكرية وليسمع األتراك  وعاد أجاويد ليجد ما. نيقوسيا

فايد أجاويد مـا حصـل وادعـى أن قـرار التـدخل ) الفاتح اربكان( يرددون يف أحاديثهم لقبا جديدا هو 

  . كان قرارا جامعيا

وتشـكلت حكومـة . م1974متوز  22استقال أجاويد بعدما قرر وقف إطالق النار يف قربص يف 

ئتالفية برئاسة دميرييل وضمت أيضا حزب السـالمة الذي نجـح يف تحريـر قـوانني وقـرارات وإجـراءات ا

وقـاد ) قيـدت تركيـا( إضافة إىل دعوته إلغاء معاهـدة لـوزان التـي . صبت يف مصلحة االتجاه اإلسالمي

الحكومة وسقط وزراء حزب السالمة حملة صناعية كربى يف مجال إنتاج األسلحة الثقيلة فانقسم وزراء 

  .االئتالف الرباعي
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حكومـة ) بعد فشل أجاويـد( م شكل عىل أثرها دميرييل 1977وجرت انتخابات أول حزيران  

وبعد تأليف الحكومة االئتالفية ومشاركة حزب اربكان فيهـا، دخـل . ائتالفية ضمت أيضا حزب السالمة

لحريب وتخفيض موازنـة القـوات املسـلحة البنك الدويل املعركة وطلب من تركيا إلغاء مشاريع التصنيع ا

أن تعود من حيث )). لجنة البنك الدويل( بإمكان اللجنة ( والتخيل عن الصناعات الثقيلة فرصح اربكان

واستعرت الحرب الداخليـة ). فنحن لن نتخىل عن خططنا يف التصنيع وإعداد جيش وطني قوي جاءت،

بفصـل . م1978كـانون األول  25عي العـام الـرتيك يف والخارجية ضد اربكان وحزب السالمة وطالب املد

  . يستغل الدين يف السياسية وفشلت الحملة أنه اربكان عن حزب السالمة بدعوى

عرب انقالب الجرنال كنعان ايفـرين .بعد بسط املؤسسة العسكرية سيطرتها عىل شؤون الحكم

السياسية التي سـادت تركيـا خـالل حظر ثانية حزب اربكان بتهمة أنه جزء من الفوىض . م1980يف عام 

فيهـا أودع املعتقـل مـع أجاويـد ودميرييـل وسياسـيني ) القـرن العرشـين(النصف الثاين من السبعينات 

وذلك بعد ثالثـة اشهر من ) الرفاه اإلسالمي(لكن اربكان عاد إىل تأسيس حزب جديد هو حزب . آخرين

  . قانون تنظيم الحياة الحزبية يف تركيا )م1983نيسان (إصدار رئيس الوزراء تورغوت أوزال يف 

م أصـدرت القيـادة العسـكرية أوامرهـا القاضـية 1983أعلن عن االنتخابات يف ترشـين األول 

  .بحرمان حزب الرفاه من املشاركة فيها

من األصوات مـن تلـك االنتخابـات وأخـذ حـزب % 5وخرق حزب الرفاه الحظر وشارك ونال  

  من مقاعده تدريجيا يف الرفاه بزعامة اربكان يضاعف 
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االنتخابات املحلية والبلدية والعامة وصوال إىل احتالل املركـز األول يف االنتخابـات الترشـيعية 

  .م1995العامة يف كانون األول 

تشـكيل حكومـة جديـدة ). م1996يف كانون الثـاين (وعىل اثر هذه االنتخابات كلف اربكان  

  .ا لبث أن فشل هو أيضا فكلف بعده مسعود يلامظبعد فشل تانسو تشيلر يف تشكيلها لكنه م

  )م1971-م1913(اربنز، جاكوبو 

م يف الحركـة الشـعبية التـي 1945شارك يف عام . عسكري وسيايس ورئيس جمهورية غواتيامال

انتخـب يف عـام . نجحت يف إقصاء تحالف كبار ماليك األرايض وكربيات الرشـكات األمريكيـة عـن السـلطة

وعمل عىل تطوير اإلصالح الزراعي، فحول زراعـة الـنب إىل التعاونيـات وأمـم . هوريةم رئيسا للجم1952

ألـف هكتـار  15والبالغـة ) يونايتد فـروت( األرايض غري املزروعة التي متتلكها الرشكة األمريكية الشهرية 

م تشـكل جـيش مـن املهـاجرين 1954ويف عـام . فحقق نجاحا اقتصاديا خاصة من حيث زيادة اإلنتـاج

) يونايتـد فـروت(وخاصـة مـن الرشـكة األمريكيـة . لغواتيامليني يف الهندوراس بدعم من عمالء أمريكينيا

ودخل البالد وقلب آربنز ووضع مكانه كارلوس كاستيلو ارماس الـذي سـارع وأعـاد األرايض املؤممـة إىل 

  .راباتعاما يف أجواء من الفراغ السيايس واالضط 12الرشكة املذكورة وعاشت البالد مدة 

م الـذي واجـه حربـا أهليـة 1966حتى انتخاب الـدكتور خوليـو سـيزار منـديز مـومتينيغرو  

  استمرت هذه الحرب حتى(وأعامل عنف واغتياالت سياسية 
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ليعـود إىل . ومنها انتقل إىل األوروغواي وكوبـا.أما اربنز فقد فر إىل املكسيك). م1996أواخر  

  .م1971 عام املكسيك ثانية فيمكث فيها حتى وفاته يف

  )م1854- م1784(آرثر، جورج

سيايس أسرتايل توىل منصب نائب حاكم فان دمينـز النـد، املعروفـة بتسـامين اليـوم فـيام بـني 

وكــان مــن مؤيــدي أبعــاد املحكــومني، وحــاول أن يحكــم املســتعمرة كمقــر ). م1836م و1824( عــامي

ولذلك فقـد كـان كثـريا مـا يثـري عـدوانهم وكان له اهتامم قليل بحقوق املهاجرين األحرار، . للمحكومني

أصـبحت . وكان يكره النقد وحاول فرض رقابة عىل الصحافة عندما كانت تهاجم سياساته وإدارته. عليه

  .م1825فان دمينز الند مستعمرة مستقلة عن نيوساوث ويلز عام 

كـل فأقام ارثر خدمة مدنيـة ذات كفـاءة وعمـل . وحصلت عىل مجلسها الترشيعي املستقل 

  . جهد ممكن يف سبيل الحد من أعامل العابثني بالقانون من الرجال الالجئني إىل الغابات يف املستعمرة

واكرث ما عرف به ارثر هو عدم نجاحه يف املحاولة التي قام بها لتنظـيم حملـة عسـكرية ضـد 

كان األصـليني ليك يطـرد السـ. جندي ومهاجر 3000أهايل تسامنيا األصليني فقد شكل قوة تضم اكرث من 

إىل الركن الجنويب الرشقي من شبه جزيرة تسامنيا ولكن رجاله استطاعوا القبض عـىل رجلـني تسـامنيني 

يف الساحل الجنويب لشبه جزيرة . م وضع عقوبة صارمة للهجرة إىل ميناء بورت ارثر1833ويف عام . فقط

  .تسامنيا
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  )م1886-م1829(آرثر، شسرتالن 

  

). م1885م و1881(تحدة الحادي والعرشين، وتوىل الرئاسة بـني عـامي كان رئيس الواليات امل

  . وكان قد خلف الرئيس جيمس جارفيلد الذي اغتيل

م وقع قانونا مهام للخدمة املدنيـة وكـان 1883وقد اشتهرت إدارته بأمانتها وكفاءتها ويف عام 

ن الوظـائف الفيدراليـة كانـت هذا القانون يتعلق بتعيني موظفي الحكومة بناء عىل أسس الكفاءة إذ أ 

  .تعطى يف السابق للمواطنني عىل أساس أنها هبات سياسية

م من مرض كلوي خطري ولذلك امتنع عن ترشـيح نفسـه ليمثـل الحـزب 1882عاىن ارثر عام  

  .م1886تويف يف عام. م1884الجمهوري مرة أخرى لخوض االنتخابات الرئاسية عام 
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  )م1801-م1741(ارنولد، بنديكت

ابط أمرييك برتبة فريق أول يف الجيش أثناء الثورة األمريكية يف وقـت مـا كـان محـل ثقـة ض

ولـد ارنولـد يف نـورويتش . فيام بعد اصبح اكرث الخونة شهرة يف تاريخ الواليات املتحـدة أنه وإعجاب إال

  . م1741بوالية كونكنيكت 

ع الكتـب وصـيدلية يف م مخزنـا لبيـ1762وأسـس يف عـام ) الصـيدلة( تعلم صـنعة العقـاقري 

م كان واحـدا مـن 1774وبحلول عام . نيوهيفن وكونكنيكت ومارس أيضا التجارة مع جزر الهند الغربية

م تزوج مارجريت مانسفيلد ابنـه حـاكم مقاطعـة نيـوهيفن 1767ويف عام . اكرث مواطني نيوهيفن ثراء

انتـدب . يت حاملا بـدأت الثـورةم اصبح قائدا للحرس األهيل بكونكن1774م ويف عام 1775وتوفيت عام 

م 1775أيـار  10بنيويـورك يف . نقيبا يف الجيش الوطني فاستوىل هو وايثان االن عىل حصن نيكونـدروجا

جنــديا إىل داخــل كنــدا وتعــاون مــع الفريــق أول ) 1050(م قــاد ارنولــد 1775ويف أواخــر تلــك الســنة 

ك وقد جرحت ساق ارنولد جرحا عميقـا يف ريتشارد مونتجمري يف هجوم غري ناجح عىل كوبي) الجرنال(

  .وكسب بشجاعته ترقية إىل رتبه عميد. الهجوم

م بـرز خـالل معركـة جزيـرة فـالكور وهـي معركـة بحريـة يف بحـرية 1776ويف ترشين األول 

م عندما عـني 1777فقد تم تخطيه يف الرتقية يف شباط . واجه ارنولد خيبة األمل مرات عديدة. نشامبلني

مسة لواءات جدد ممن هم أحدث منه يف تـاريخ الخدمـة يف الجـيش وأقنعـه بعـدم تـرك الكونغرس خ

  رقي الكونغرس ارنولد إىل رتبةم 1777الجيش الفريـق أول جورج واشنطن يف أيار 
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لواء مكافأة عـىل شـجاعته يف املسـاعدة عـىل دفـع مجموعـة بريطانيـة غازيـة إلــى خـارج  

دم ارنولـد تحـت قيـادة الفريـق هـوار تشـيوجيتس ضـد يف وقت الحق من تلك السنة خـ. كونكنيكت

يف املعركة الثانيـة مبزرعـة فرميـان اظهـر . م1777الفريق أول الربيطاين جون بيري جوين يف ترشين األول 

وأصـيب مـن جديـد بجـرح خطـري، هـذه املعركـة التـي كسـبها . ارنولد شجاعة باسلة ضـد بيـري جـوين

بيميس قاد نرص الوطنيني إىل استسالم بري جـوين يف سـاراتوجا الوطنيـون تعـرف أيضا مبعركة مرتفعات 

  .بعد عدة أيام أخرى تلقى جيتس التكريم من اجل النرص

وقد صوت الكونغرس بان يقدم شكر الدولة الرنولد وطلـب مـن واشـنطن أن يعيـد أسـبقية 

دلفيـا، وهنـاك تـزوج اخذ ارنولد قيـادة فيال  1778ارنولد عىل غريه ممن هم يف رتبه فريق أول، ويف عام 

مارجريت شيبان وهي امرأة من أرسة بارزة ومل يكن ارنولد إداريا جيدا وقد أتاح فرصة النتقاده بسـبب 

اتهمه املجلس التنفيذي لبنسلفانيا بأنه لـيس شـديدا مـع األمـريكيني الـذين يعــارضون . حياته البذخة

قامـت . كريني للقيـام بخـدمات شخصـيةاالستقالل عن بريطانيا كام اتهمـه باسـتخدام املـوظفني العسـ

داوم ارنولـد عـىل . محكمة عسكرية بتربئة ساحة ارنولد إال أنهـا أمـرت الفريـق أول واشـنطن بتوبيخـه

وبدا يف مراسلة مع العـدو كـان ارنولـد يتـوىل . وعدم عدالة من بالده التفكري والهم يف ما اعتربه جحودا

خطة لتسليم تلك القاعدة العسـكرية املهمـة إىل القائـد م وقام بعمل 1780قيادة وست بونيت يف عام 

الربيطاين هرني كلينتون، وتم القبض عىل الرائد جون اندريه الذي كان يحمل أوراقـا أرسـلها ارنولـد إىل 

  طالـب الربيطـانيني . كلينتون، ثم هرب ارنولد إىل مدينة نيويورك واصبح عميدا يف الجيش الربيطانـي
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قـاد . جنيـه فقـط 6315نيه مثنا للخسائر التي وقعت له بالتحاقه بهـم لكنـه تلقـى ج 20.000بإعطائه 

واسـتقبل ارنولـد . نيولنـدن، كونكنيكـت فرجينيـا، كضابط بريطاين الحمالت التـي أحرقـت ريتشـموند،

ويف . م ولكن آخرين احتقروه1797استقباال حارا من امللك جورج الثالث عندما ذهب إىل إنجلرتا يف عام 

ولكـن األرايض كانـت قليلـة الفائـدة لـه . هكتارا يف كنـدا 5423م منحته الحكومة الربيطانية 1782عام 

  .أمىض اكرث سنواته الباقية تاجرا يف جزر الهند الغربية

  .ويف أيامه األخرية كان ارنولد مثقال بالديون وضعفت همته ومل يكن بشكل عام محل ثقة 

  )م1950-م1886(ارنولد، هرني هاريل

ري أمرييك قام بتطوير الفيلق الجوي الصغري لجـيش الواليـات املتحـدة إىل قـوة جويـة عسك

تخـرج يف أكادمييـة الواليـات املتحـدة  .م1886ضخمة ضاربه ولد ارنولد يف جالدوين يف والية بنسـلفانيا 

  .م واخذ دروسا يف الطريان من االخوة رايت1907العسكرية وست بونيت عام 

نظم دفاعا جويـا لنطـاق القتـال بعـد الحـرب ) م1918-م1914(األوىل  خالل الحرب العاملية 

انتقل إىل الخدمة الجوية الحديثة التكوين وقام بعـدة رحـالت طـريان تجريبيـة مبـا يف ذلـك أول رحلـة 

  .10-طريان جامعية لقاذفات يب

الجـوي ساعد يف بدء رحالت الربيد الجوي وعمليات تزويد الطائرات بالوقود يف الجو والتفقد 

  .قبل وأثناء الحرب العاملية الثانية اجتهد ارنولد لزيادة القدرة الجوية للواليات املتحدة. لحرائق الغابات
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م ونائبـا لـرئيس األركـان األمـرييك للجـو عـام 1938أصبح قائدا للفيلق الجـوي للجـيش عـام 

  .م1941م وعني ارنولد قائد القوات الجيش الجوية الحديثة التأسيس عام 1940

  )م1977-م1897(أرهارد، لودفيغ 

رجل دولة واقتصادي أملاين، يعد مهندس املعجـزة االقتصـادية األملانيـة بعـد الحـرب العامليـة 

م وشارك يف الحرب العامليـة األوىل وأصـيب 1897يف عام ) بافارية(ولد يف مدينة فورث . الثانية ومنفذها

درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة فرانكفـورت درس يف كلية التجارة بنورمربغ وحاز . بجروح بليغة

م أجـربه النـازيون 1942م مديرا ملعهد نورمربغ للدراسـات االقتصـادية ويف عـام 1927وعني منذ تخرجه 

  . م1945عىل االستقالل من منصبه بسبب أفكاره املناهضة لهم فرتأس مكتب بحوث السوق إىل عام 

. فـورث -ثانيـة بإعـادة بنـاء الصـناعة يف منطقـة نـورمربغكلفه الحلفاء بعد الحرب العاملية ال

ثم وزيرا لالقتصـاد .ثم غدا خبريا اقتصاديا يف فرنكونيه الوسطى والعليا. لسمعته ومناوأته للحكم النازي

). م1948-م1947(فرئيســا للجنــة االستشــارية لشــؤون النقــد والحســابات ).م1946-م1945(يف بافاريــة 

يف املنطقــة املحتلــة املشــرتكة بــني إنجلــرتا والواليــات املتحــدة األمريكيــة  فمــديرا للمجلــس االقتصــادي

  .)م1949-م1948(

وكــان ارهــارد يف منصــبه األخــري هــذا مســؤوال عــن إعــادة تقيــيم النقــد األملــاين والتخطــيط 

االقتصادي، وكان قراره إلغاء الرقابة عىل األسعار والتقنني والجمـع بـني إصـالح النقـد واقتصـاد السـوق 

  الحرة األساس الذي قامت عليه 
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ازدهارا مل يعرف له مثيل وقـد أوصـله ) سابقا(املعجزة االقتصادية التي وفرت ألملانيا الغربية 

النجاح الذي حققه ونظريته عن اقتصاد السوق االجتامعي أو ما سميت بنظريـة الرفـاه إىل أن ينتخـب 

عـن حـزب االتحـاد الـدميقراطي ) اين االتحاديمجلس النواب األمل(م عضوا يف البوند ستاغ 1949يف عام 

وأضـيف إليـه يف . املسيحي ووزيرا للشؤون االقتصادية يف حكومة أملانيا االتحادية الحديثة العهد آنـذاك

، ومع أن ارهارد مل يكن عىل وفاق مـع )نائب رئيس مجلس الوزراء(م منصب نائب املستشار 1957عام 

به البوند ستاغ ليخلفـه مستشـارا ألملانيـا االتحاديـة يف ترشـين األول املستشار كونراد اديناور، فقد انتخ

م، ليحـل محـل ادينـاور يف زعامـة 1965م، واستطاع أن يحقق لحزبه نرصا باهرا يف انتخابات عام 1963

م، ومع ذلك فقد تبني أن مهارة ارهارد يف األمور السياسية كانـت اقـل مـن مهارتـه يف 1966الحزب آذار 

ذ اخفق يف الحفاظ عىل وحدة الحزب ويف الخروج من األزمة السياسية التي عصـفت بأملانيـا االقتصاد، إ 

يف الوقت الذي دخـل فيـه االقتصـاد األملـاين مرحلـة . بسبب مواقفه املوالية للواليات املتحدة األمريكية

األول  ترشـين(فنشبت أزمـة برملانيـة أدت إىل تنحيتـه عـن منصـب املستشـارية . ركود وازداد التضخم

  . م مع احتفاظه مبقعده يف البوند ستاغ1967وعن زعامة الحزب أيار ). م1966

مـن اجـل . لقد كان ارهارد نصريا القتصاد السوق الحرة وخطط الواليـات املتحـدة األمريكيـة

ي كام كان ألفكاره اثر بالغ يف التحوالت العميقة الت. ومواليا لسياستها يف أوروبا) مجتمع األطليس(إقامة 

  .وما يزال رمزا للمعجزة االقتصادية التي شهدتها أملانيا بعد الحرب. طرأت عىل االشرتاكية األملانية
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  )م1917-م1840( ارياغا، مانويل دو

 28ويف أول عهده تشكلت حكومـة مؤقتة وجرت يف . م1910أول رئيس للجمهورية الربتغالية

م وضـع 1910أيلـول 3التايل قدم ارياغا اسـتقالته ويف انتخابات الهيئة التأسيسية ويف اليوم . م1910أيار 

  .أول دستور للجمهورية

  )          -م1937(الرئيس اسرتادا، جوزيف 

رئيس جمهورية الفلبني، وقد فاز بهذا املنصب يف مواجهة مرشح الحزب الحاكم املدعوم مـن 

القتـال مـن "ا مرشح تحالف وكان اسرتاد. الرئيس السابق فيدل راموس، ومواجهة عرشة منافسني آخرين

مليون صـوت عـىل أقـرب  6.4وقد حقق اسرتادا انتصارا كاسحا وبفارق ". أجل رفعة الجامهري الفلببينية

  . م1998منافسيه مرشح حزب الكاس الحاكم السيناتور خوسيه دي فينيسيا يف انتخابات عام 

وي إىل جانب الفقـراء، وقفـت ، وذلك النحيازه الق"إيراب من أجل الفقراء"  لقبه الفيليبيون ب

ضد الكنيسة، ومجتمع رجـال املـال واألعـامل، والنخـب الحزبيـة والسياسـية والعسـكرية، إذ رأت فيـه 

  . شخصية ال تنتمي إىل مجتمعاتها العاجية

ولد جوزيف اسرتادا يف بلدة توندر املالصقة ملانيال وسط عائلة ثرية نسبيا، وكان والده طبيبـا 

ومـن هنـا كـان إرصار األب أن يتلقـى االبـن . يدرس يف جـامعتي الفيليبـني وشـيكاغومن ذوي األمالك، 

ونجـح يف إلحـاق ابنـه مبعهـد مـابوا للتكنولوجيـا بعـد تخرجـه مـن . تعليام متقدما يوازي تعليمه هـو

  واستطاع األخري . الثانوية
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كـان أقـوى فـرتك  أن يصل إىل السنة الدراسية الثالثة يف املعهد املذكور، إال أن عشقه للسينام

دراسته الجامعية ليخوض تجربة التمثيل سنوات عدة، وقد قام بتمثيل عدد كبري مـن األفـالم الناجحـة، 

  . األمر الذي أكسبه نجومية وشعبية يف أوساط الشعب

وحينام توىل اسرتادا عامدة بلدة سان خوان الواقعة ضـمن حـدود مـانيال الكـربى بـني عـامي 

به أمام الفقراء لتقبل شكاويهم، كام أنه ضغط عىل الدولة لفـتح العديـد مـن م، فتح أبوا1986م، 1969

كام أنه كان أول من فكر يف بناء األسواق . املدارس، ولتعبيد الكثري من الطرقات يف سان خوان وما حولها

يـد  وتعرض لالعتقـال مرتني عـىل. التجارية الشاملة، وأول من أدخل الكمبيوتر يف إدارة أعامل محافظته

سن عالقاتـه مـع هـذا األخـري وينضـم إىل حزبـه سلطة األحكام العرفية التي فرضها ماركوس قبل أن يح

  ". حزب املجتمع الجديد"

م خاض االنتخابـات النيابيـة كمعـارض، ونجـح يف الوصـول إىل الربملـان كإحـدى 1987يف عام 

). وزير الـدفاع يف عهـد مـاركوس(شخصيتني معارضتني وحيدتني إىل جانب الجرنال توان بونسيه أنزميي 

فعـارض مسـألة تغيـري بنـود الدسـتور . ني القضـايا الوطنيـةويف الربملان عرف عنه حامسته الشديدة لتب

الخاصة مبنح رئيس الجمهورية الحـق يف الرتشـيح لفرتتـني رئاسـيتني متتـاليتني، وكـذلك مسـألة الوجـود 

  . األمرييك عىل أرض بالده

م ترأس اسرتادا لجنة حكومية ملحاربة الجرمية التـي تفشـت كثـريا 1995م و1992وبني عامي 

، إذ كـان )فيـدل رامـوس(علام أنه كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية . خالل حكم كوري اكونيو

  قد فاز بهذا املنصب يف
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ولكن لـيس عـىل الئحـة رامـوس وإمنـا عـىل الئحـة منافسـه . م الرئاسية1992انتخابات عام  

  . ردو كوبوانغوالرئايس إدوا

  )م1928-م1852( هربرت هرني  اسكويث،

م ودرس يف جامعتي لندن 1852ولد يف مقاطعة يوركشري يف عـام  سيايس ورجل دولة بريطاين،

انتخـب عضـوا يف الربملـان ممـثال عـن . م1876وباليول وعمل بعدها محاميا يف املحاكم العليا منذ عـام 

  . م1886حزب األحرار عام 

بنجاحه يف منصب وزير الداخلية يف حكومتي غالد ستون وروزبريي لفـرتة مـا عرف اسكويت 

نتيجة لتبنيه موقف غالبيـة أعضـاء حـزب األحـرار . أثار استياء الرأي العام أنه إال) م1895 -م1892(بني 

بيـة م وتوقع له األغل1905وعىل الرغم من ذلك عني وزير املالية عام . املساند لإلمربيالية يف حرب البوير

م ومتيـزت السـنوات 1908 .أن يخلف كامبيل بانريمان إىل منصب رئاسة الوزراء حصل ذلـك فعــال عـام

إضـافة إىل خالفـه مـع أعضـاء مجلـس . األوىل من عهده بخالفه مع املؤيـدين ملنـع املـرأة حـق االقـرتاع

  .م1911ملان لعام م الذي أدى إىل اإلطاحة بقانون الرب 1909عام ) ميزانية الشعب(حول قضية . األعيان

إضـافة إىل احـتامل انـدالع حـرب أهليـة يف .واجرب اسكويث عىل مواجهة نزاع صناعي شـديد

  ).م1914-م1913(ايرلندا بسبب مرشوع قانون الحكم الذايت 

بذل اسكويث جهوده خالل ترأسه الوزارة يف فرتة الحـرب لتشـكيل حكومـة ائتالفيـة لضـامن 

  رأس الحكومةوت. التضامن السيايس يف بريطانيا
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م ونتيجة لالعتقاد السائد بافتقار اسكويث 1915االئتالفية منذ شهر أيار ولغاية كانون األول  

إىل قدرة اتخاذ املواقف الحازمة متكن لويد جورج مبساندة أعضاء حزب املحافظني من تجريد اسـكويث 

) م1925-م1916( ما بـنيمن منصبه واستمر الخالف الشديد ما بني اسكويث ولويد جورج طوال الفرتة 

  .األمر الذي أدى إىل إضعاف موقف حزب األحرار عموما

  . وهكذا فقد هذا الحزب موقعه بديال طبيعيا ومنافسا قويا لحزب املحافظني كام كان سابقا 

  ) م1969-م1900(إسامعيل األزهري

يـة غـردون م كمـا التحـق بكل1913التحق باملدرسة املتوسطة بواد مدين عام . سيايس سوداين

م عني مدرسا للرياضـيات والجغرافيـا واللغـة اإلنجليزيـة قبـل أن يكمـل 1917التذكارية بالخرطوم عام 

م إىل الجامعة األمريكية ببريوت حيـث درس الرياضـيات والرتبيـة 1927دراسته بالكلية، ثم ابتعث عام 

  . ويف الجامعة اختاره الطالب رئيسا للرابطة العربية

جامعـة ( م وعـني معلـام يف كليـة غــردون التذكاريـة 1930السـودان عـام عاد األزهـري إىل 

م 1943م تأسس مؤمتر الخريجيـن وانتخب األزهري أمينا عاما لـه ويف عـام 1937يف عام ) الخرطوم االن

  .انتخب رئيسا للمؤمتر

واتجهت األمة بخطى رسيعة نحو االستقالل من اإلدارة الربيطانية ويف خضـم تلـك األحـداث  

الذي نادى بحكومة دميقراطية يف السودان باالتحـاد . حزب األشقاء_ نقسم مؤمتر الخريجني إىل حزبني ا

  .وحزب األمة الذي نادى باستقالل السودان التام -وكان األزهري رئيس هذا الحزب . مع مرص
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م قامت الثورة املرصية ودخل اللواء محمد نجيب يف مفاوضات مـع األحـزاب 1952ويف عام  

سوادنية للتنسيق بينها وكون حزب األشقاء وبقية األحزاب االتحادية حزبا واحدا هو الحـزب الـوطني ال

االتحادي واختري إسامعيل األزهري رئيسا له بعد ذلك جرت انتخابات حـرة يف السـودان لتقريـر مصـريه 

  .من خالل املؤسسات الدميقراطية والدستورية

م وعـني الربملـان أول 1953دة إسـامعيل األزهـري عـام فاز فيها الحزب الوطني االتحادي بقيا

م اتفق األزهري مع قيادة حزب األمة عىل إعالن 1954حكومة وطنية يف البالد برئاسة األزهري ويف عـام 

  .م1956استقالل السودان التام من داخـل الربملان وتم ذلك تحت رئاسته يف أول كانون الثاين 

رملانية جديدة أقيص فيها األزهري وفاز ائـتالف بـني حـزب م عقدت انتخابات ب1958يف عام  

الشعب الدميقراطي بزعامة السيد عىل املريغنـي وبـني حـزب األمـة الـذي يرعـاه السـيد عبـد الـرحمن 

خليـل سـكرتري حـزب األمـة، ووجـدت هـذه الـوزارة  الـلــهاملهدي، وتألفت وزارة ائتالفية برئاسة عبـد 

إىل الفريـق إبـراهيم عبـود وأقـيم حكـم عسـكري يف ترشـين الثـاين  فانتقل الحكم. صعوبات يف الحكم

م انـدلعت ثـورة 1964ويف عـام . م وعارض الرئيس إسامعيل األزهـري الحكـم العسـكري فسـجن1958

ترشين األول فأطيح بالحكم العسكري وأجريت انتخابات فاز فيهـا الحـزب الـوطني االتحـادي، واختـري 

م 1969جلس السيادة، وظل يتقلد هذا املنصب حتى قيام انقالب أيـار السيد إسامعيل األزهري رئيسا مل

بقيادة جعفر منريي الذي أطاح بالحكومة الدميقراطية، وألقي القبض عىل األزهري ووضع تحت اإلقامـة 

  .م1969وبقي حتى وفاته يف آب . الجربية
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  )م1997-م1922( إسامعيل فهمي 

حاز اإلجازة يف الحقـوق مـن جامعـة القـاهرة، . م1922ولد يف القاهرة يف عام . سيايس مرصي

تنقــل يف مواقــع دبلوماســية عديــدة إىل أن عــني مــديرا لــدائرة . م1946التحــق بــوزارة الخارجيــة عــام 

وعـني وزيـرا للسـياحة يف عـام . م1968املنظامت الدولية يف وزارة الخارجية، وبقي يف منصبه حتى عـام 

م لتوجيهـه 1972ن منصبه كوكيـل لـوزارة الخارجيـة يف عـام فصله وزير الخارجية مراد غالب م.م1970

قـام الـرئيس السـادات بطـرد الخـرباء . م1972متوز  18انتقادات حادة لالتحاد السوفيتي سابقا لكن يف 

وعـني وزيـرا . م1973عني وزيـرا للسـياحة ثانيـة يف عـام . السوفيت مام أعطى ملوقفه مصداقية جديدة

يف ترشـين الثـاين . ال من منصبه بعد زيارة الـرئيس السـادات إىل القـدساستق.م1974للخارجية يف عام 

  .م1997تشـرين الثاين  21تويف يف . م1984م أعلن انضاممه إىل حزب الوفد يف شباط 1977

  )           -م1933(اكينو، كورازون 

م خلفــا للــرئيس فريدينانــد 1986أول امــرأة تشــغل منصــب رئــيس الفليبــني يف شــباط عــام 

واحتدمت املنافسة بني اكينو والرئيس ماركوس وادعى كل منهام الفوز عىل اآلخـر يف ظـروف . كوسمار 

انتخابية اكتنفها العنف والتزوير وهرب ماركوس إىل خـارج الـبالد عنـدما طالبـه عسـكريون تسـاندهم 

لة غنية يف عـام ولدت اكينو يف مانيال لعائ. ومن ثم آلت الرئاسة إىل اكينو. الجامهري بالتنحي عن الحكم

وتلقـت تعليمهـا يف الواليـات املتحـدة . وكانت العائلة ذات نفـوذ سـيايس تـدعى كوجوانغسـو. م1933

  وتخرجت يف كلية ماونت سانت فينسنت
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م الذي اصبح فيام بعد 1954م وتزوجت بنينيو اكينو االبن عام 1953مبدينة نيويورك يف عام  

مـام جعـل كـورازون . م اغتيل بنينيو اكينـو1983ويف عام . ساملنافس السيايس الرئيس لفريديناند ماركو 

م دعـا مـاركوس إىل 1985اكينو تلقي بالالمئـة عـىل حكومـة الـرئيس مـاركوس، ويف ترشـين الثـاين عـام 

وقـد . انتخابات رئاسية ومن ثم قادت كورازون حملة انتخابية إلنهاء حكمـه الـذي امتـد عرشـين عامـا

م عنـدما 1989كان اشـدها قسـوة فــي عــام . قات إلقصائها عن الحكمعانت اكينو من كثري من املضاي

  .حاول بعض العسكريني االستيالء عىل الحكم

قتيل واستمرت اكينو يف الحكـم رغـم الهـزة العنيفـة التـي  100وقد نشب قتال راح ضحيته  

خطط الحكومة وطرأ عىل الفليبني ازدهار اقتصادي منذ تقلدت اكينو الحكم غري أن م. أصابت حكومتها

مل يوضـع قيـد التنفيـذ . املعلن عن بيـع املؤسسـات الحكوميـة القطـاع العـام لتشـجيع التجـارة الحـرة

وتعرضت إدارتها الحكومية لكثري من النقد حيث اتهمـت بالفسـاد وسـوء اإلدارة ومل ترتشـح النتخابـات 

  .م وخلفها عىل الرئاسة فيدل راموس1992عام 

  )م1825-م1777( الكسندر األول 

اشتهر بنضاله ضد امرباطـور فرنسـا نـابليون ).م1825 –م 1801(قيرص روسيا يف الفرتة ما بني 

ثم صار حليفا له ولكن حينام اقدم نابليون عىل غـزو روسـيا عـام . ففي بادئ األمر هزمه نابليون. األول

بـاريس عـام  اسـتولت القـوات الروسـية وحلفاؤهـا عـىل. م قاتله الكسندر مرة ثانية عـرب أوروبـا1812

  .م1814

م متت لروسيا السيطرة عىل بسارابيا وفنلندا ومعظـم أنحـاء بولنـدا 1815ويف مؤمتر فينا عام 

  ويف ذلك العام نفسه اقرتح الكسندر قيام حلف مقدس لنرش
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. أما يف روسيا بدأ الكسـندر إصـالحات ليرباليـة فأنشـأ الجامعـات. السالم والتعاليم النرصانية 

  . أنه مارس حكام استبداديا وفشل يف تحرير الرقيـق وبعد موته قامت الثورات وشجع التجارة غري

  )م1894-م1845( الكسندر الثالث

ــا ) م1894-م1881( قيرصــ روســيا  ــه ماري ــاين مــن زوجت ــاين للقيرصــ الكســندر الث ــن الث االب

عسـكري املؤهـل الكسندرفنا تلقى علومه العامة كغريه من أمـراء األرسة املالكـة إضـافة إىل التـدريب ال

م هيأت له الفرصـة ليصـبح وليـا 1865للحياة العسكرية ولكن وفاة أخيه األكرب ويل العهد نيقوالي سنة 

  .للعهد

ورشع يف دراسـة ). ماريا فيودوروفنا بعـد الـزواج (فتزوج من األمرية صوفيا داغامر الدمنركية 

  .بيدونوستسف وزير الكنيسة آنذاكب. ب.القانون واإلدارة عىل يد الفيلسوف والسيايس والقانوين ك

ونصـريا .وقد تأثر التلميذ بأستاذه كثريا فغـدا خصـام لحكومـة املمثلـني التـي يرعاهـا والـده 

  .متحمسا للقومية الروسية والحكم املطلق

وكان الكسندر ينتقد رصاحة تزايد النفوذ األجنبي عامـة والـربويس خاصـة يف بـالده، العـتامد 

يطفـو . وقد بدأ التنافر يف الرأي بني الوالد وابنه. سيا يف تنفيذ سياسته الخارجيةوالده عىل حلفه مع برو 

وويل  .فكـان القيرصـ منحـازا للربوسـيني) م1871-م1870(عىل السطح إبان الحرب الربوسـية الفرنسـية 

امنيـة إىل الفرنسيني ثم عاد التنافر إىل الظهور من جديد حني الحت بوادر تفكك الدولة العثالعهد مييل 

بنفسـه الجنـاح األيرسـ للجـيش وىل العهد إىل ثوار البلقان وقـاد وعمت الثورات بالد البلقان وقد انحاز 

  الرويس الغازي يف الحرب مع العثامنيني
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م 1878ولكنه أصيب بخيبة أمل مرة حني فقـدت روسـيا يف مـؤمتر بـرلني ). م1878-م1877( 

اهدة سان سـتيفانو مـع األتـراك، وزاد شـعوره بـاملرارة بزعامة بسامرك اكرث املكاسب التي حققها يف مع

تحالف النمسا مع أملانيا يف وجه التوسع الرويس يف رشقي أوروبا فعزم عـىل تحـديث الجـيش والبحريـة 

  .وإعادة تنظيمها

آذار غداة وفاة والده متأثرا بجروحه وأول ما قام بـه هـو إلغـاء  13توىل الكسندر العرش يف  

عده والده والذي يقيض بأحداث لجان استشـارية كـان مـن املقـدر لهـا أن تتحـول إىل املرسوم كان قد أ 

ال ينوي التخيل عن سلطاته املطلقة التي ورثهـا عـن أجـداده،  أنه مجلس نيايب، ورصح يف بيانه الرسمي

  . وراح يلغي أو يعدل كل ما كان يراه تحرريا من العهد السابق

واحـدة ولغـة واحـدة وديـن واحـد وتخضـع إلرادة  ذات قوميـة أنـه وكان منوذجه السـيايس

وقد بذل وسعه لتحقيق هذه األفكار، ففرض اللغة الروسية عىل كامل األرايض التي كان يعـدها . واحدة

روسية وفرض األرثوذكسية بالقوة وألغى جميع املؤسسات الدينية والقومية األخرى يف روسـيا، واألرايض 

املستقلة للجمعيات الفالحية إلرشاف مالك تعينهم الحكومة، وزاد يف التي ألحقت بها، واخضع اإلدارات 

مركزية اإلدارة الروسية يف املناطق التي تسيطر عليها روسيا من آسيا الوسطى والقفقاس ووضعها تحت 

  .رقابته الشخصية

أما سياسته الخارجية فكان يجنح بها إىل السلم بأي مثن، فتجنب الدخـول يف نزاع مكشـوف  

أملانيا مع عدم رضاه عن سياسة بسـامرك، وسـعى إىل إعـادة الحلـف املقـدس بـني األبـاطرة الثالثـة مع 

  أباطرة روسيا والنمسا وأملانيا ولكنه مل يدم طويال ومل يتنب سياسة العداء السافر حيال أملانيا إال بعد أن 
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لتي مل يكن يرتـاح توىل العرش فيها غليوم الثاين، ودفعة ذلك إىل الدخول يف حلف مع فرنسا ا

وأما يف آسيا فقد نهـج الكسـندر الثالـث السياسـة االسـتعامرية التقليديـة، . إليها، ويعدها بؤرة الثورات

التي سار عليها القيارصة السابقون، بتوسيع ممتلكاتهم فيها خطوة بعد خطوة، مـع تحـايش الـدخول يف 

ومع أن عهـد الكسـندر الثالـث مل يكـن . نزاع مكشوف ومبارش مع بريطانيا، أو التعرض ملصالحها هناك

  .حافال باألحداث املهمة يف تاريخ روسيا فقد حقق لها بعض التقدم

  . وكانت وفاته يف بلدة ليفاديه من شبه جزيرة القرم وخلفه عىل العرش ابنه األصغر نقوالي 

  )م1881-م1818(الكسندر الثاين 

تلقــى ) م1855-م1825(قــوالي األول االبــن األكــرب للقيرصــ ن) م1881-م1885(قيرصــ روســيا 

تربية تقليدية يف ظل أب مسيطر طاغي الشخصية ومـرب رومانيسـ متحـرر هـو الشـاعر فاسـييل جـو 

  .كوفسيك وقد ترك ذلك بصامته عىل سلوك الكسندر الثاين يف الحكم

 )ماريا الكسندرفنا بعـد الـزواج(م األمرية األملانية ماري هس دارمشتاوت  1841تزوج يف عام 

م أيـام 1855رقي الكسندر العرش بعد وفاة والده يف شهر شـباط . وقد ولدت له ستة أبناء ذكور وابنتني

كانت حرب القرم عـىل اشـدها، وقـد أظهـرت هـذه الحـرب مـدى تخلـف روسـيا عـن الـدول الغربيـة 

وكـان مـن . املتقدمة، مثل إنجلرتا وفرنسا وقرر القيرص الجديد القيام بإصالحات جذرية لتحديث الـبالد

توفري طرق املواصالت الرضـورية . م املجحفة بحق روسيا1856أول اهتامماته بعد عقد معاهدة باريس 

  كم إىل 9600فازداد طولها من . للبالد
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مام أدى إىل نهضة اقتصادية شـملت . كم ربطت مختلف املدن املهمة بعضها ببعض 22500 

وكان إللغـاء نظـام القنانـه . إىل زيادة نشاط املصارفالزراعة وتربية الحيوان وتنوع االستثامرات إضافة 

ويف تحرير اليد العاملة كام أدخلـت تحسـينات كثـرية يف . م اثر يف دعم تلك النهضة1861الذي تم سنة 

منحـت ) زميسـتغو(املؤسسات اإلداريـة ويف القضـاء وأحـدثت مجـالس محليـة منتخبـه عرفـت باسـم 

يف صـفوف القـوات املسـلحة وتنظيمهـا ويف املـدارس  صالحيات واسعة كذلك جرت إصـالحات جذريـة

  . العسكرية التي فتحت أبوابها للشباب من كل الطبقات االجتامعية

أما أهم تلك اإلصالحات فكـان االنفتـاح عـىل الثقافـات الغربيـة وتقنيتهـا وتحريـر السـجناء 

تنقل األجانب، والتخفيف وعن . وتخفيف القيود عن الطوائف الدينية. السياسيني، وأعادتهم من املنفى

وكان لتلك اإلصالحات يف املقابل ردود فعل عكسية لعـدم اسـتعداد . من قبضة الحكم الرويس يف بولندا

فلـم تكـد تخفـف قيـود الحكـم يف بولنـدا حتـى . روسيا بعد لتقبل الحكم الدستوري وحكومة منتخبة

م مل 1863وآل األمـر إىل ثورة وطنيـة وجرت اكرث من محاولة اغتيال . عمت املظاهرات الوطنية شوارعها

وانترشت يف الوقت نفسه املذاهب الفوضوية بني الشباب الروس ونشطت يف روسـيا . تخمد إال بصعوبة

  .وردت الحكومة بإطالق يد أجهزة األمن والرشطة الرسية. الجمعيات الرسية والحركات الثورية

ولة اغتيال القيرص نفسـه، ولكنـه نجـا م حني جرت محا1866وبلغ التوتر أقصاه يف ربيع عام  

ودفعه هذا العمل إىل الوقوع تحت تـأثري املحافظني الذين تزعمهم وزير الرشطة الرسية . منها بصعوبة

  .وكـانت محـاولة االغتيال تلك نقطة تحول يف حياة القيرص وسلوكه. بيوتر شوفالوف
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أضعفت هذه العالقـة مركـز الكسـندر  وقد. وبداية ارتباطه باألمرية الشابة يكاترينادولغروكيا

ـة . يف أرسته ويف مجتمع بطرسبريغ كام أضعفت موقفه بني القوميني السـالف الـذين جعلـوا مـن القيرص

  . م1876ماريا مدافعة عن قضاياهم يف ثورة الرصب عىل العثامنيني عام 

قواتـه مـن  وقـد متكنـت. واضطر القيرص إىل الدخول يف حرب مع العثامنيـني يف العـام التـايل

  .وتوقفت عند سواحل بحر مرمره. تحقيق النرص النهايئ بعد سلسلة من الهزائم

م التـي حـررت البلقـان مـن التبعيـة 1878وفرضت عىل العثامنيني معاهـدة سـان سـتيفانو  

إال أن هذه اإلنجازات أقضت مضاجع القوى الغربية وال سـيام . العثامنية وأقرت استقالل بلغاريا الكربى

  .نيا فنادت إىل عقد مؤمتر يف برلني لتعديل تلك املعاهدة واالتفاق عىل تسوية شاملةبريطا

وكان لهذا اإلخفاق العسكري والدبلومايس أثره يف تفاقم االستياء العام يف روسيا فبدأت ريـح  

. وتركزت عىل شخص القيرص الذي راح يتعرض من جديد ملحاوالت اغتيال متتاليـة. اإلرهاب تهب عليها

  . ومل تنجح أية محاولة منها. إطالق النار عليه أو إخراج قطاره عن السكةب

ويف محاولة منه .ومنح وزير داخليته الكونت مليكوف صالحيات واسعة للقضاء عىل اإلرهاب

ويف اليوم التـايل الـذي تـم فيـه . السرتضاء الشعب وقع بيانا يعلن فيه رغبته مبنح البالد دستورا انتخابيا

أصيب بجروح قاتلة يف انفجار قنبلة ألقيت عىل عربته وهو فـي طريقـه ). م1881آذار  1(يان توقيع الب

  . تبوأت شخصية الكسندر الثاين مكانة مرموقة يف تاريخ روسيا. إىل مقره
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وتكاد اإلصالحات التي قام بها ترقى إىل مستوى مـا قـام بـه بطـرس األكـرب ولينـني إذ كـان يف 

ففـي عهـده . اطورية مرتامية األطراف يف مرحلة مهمـة مـن مراحـل تطورهـاموقع الحاكم املطلق إلمرب 

وقيض لهـا توسـعها . حصلت روسيا عىل القاعدة املاديـة التي أهلتها لتتحول إىل دولة رأساملية صناعية

يف آسيا إمكانات ضخمة عوضتها عن خسائر حرب القرم، وخسارة شبه جزيرة أالسكا باعتها إىل الواليات 

) م1860-م1858(م إذ حصلت عىل مقاطعات بحرية عـىل املحـيط الهـادي1867األمريكية عام  املتحدة

. م وسيطرت سيطرة تامة عـىل منـاطق القفقـاس واسـتعادتها1860حيث تأسست مدينة فالديفوستوك 

األمر الذي مهـد الطريـق أمامهـا ) خيوه وبخارى وتركستان(واستولت عىل جميع مناطق آسيا الوسطى 

  . دولة إمربيالية من الدرجة األوىللتتحول إىل

  )م1969-م1891(الكسندر، هارولد جورج

م يف منطقـة أولسـنري وتـويف يف مدينـة سـالو يف عـام 1891عسكري بريطاين، ولـد يف كوتنيـة 

ذاع صــيته يف . مــن ابــرز القــادة العســكريني يف الحــرب العامليــة الثانيــة. م يف مقاطعــة بكنغهــام1969

تي جرت يف شاميل أفريقيا بـني القـوات الربيطانيـة بإمرتـه والقـوات األملانيـة التـي العمليات الحربية ال

  . وازدادت شهرته يف العمليات التي تلت ذلك يف كل من إيطاليا وأوروبا الغربيـة. يقودها رومل

تخرج يف كليـة هارو الربيطانيـة ثـم . كان الكسندر رجال دبلوماسيا، أصله من ايرلندا الشاملية

ومـنح يف هـذه السـنة رتبـة مـالزم ثـان يف . م1911كلية العسكرية امللكية يف ساند هريسـت عــام يف ال

  كان فـي. الحرس االيرلندي
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أول الحرب العاملية األوىل مالزما أول يف الخيالة وحارب يف أثنائها عىل الجبهة الفرنسية وكان  

ني وحصـل عـىل عـدة ثنـاءات جـرح مـرت. يف آخر الحرب وعمره ست وعرشون سنة قائـد كتيبـة مشـاة

. انضم إىل الجيش اللتـواين الصـغري يف حـرب البالشـفة مـدة قصـرية) م1920-م1919(ويف عام . وأوسمة

  .والتحق بعد عودته إىل إنجلرتا بدورة تدريبية ملدة سنة يف كلية الدفاع اإلمرباطورية

قائـدا للفرقـة األوىل  1939ثم أصبح يف عام ) م1938-م1937(وعني بعدها قائد لواء يف الهند 

ويف دنكرك كان الكسندر عىل رأس فيلق الحملة األول الربيطاين الذي توىل حاميـة .عىل الجبهة الفرنسية

وكان هو آخر إنجليزي غادر األرض ). م1940حزيران 4-أيار29(جندي بريطاين بحرا 300000إخالء نحـو 

  .الفرنسية

وعهـد إليـه الـدفاع . ش الربيطاين عىل عجـلم كلف إعادة تأهيل الجي1940ويف كانون األول 

وحـل بهـذا محـل الجـرنال . عن كل املنطقة الجنوبية من بريطانيا التـي كانـت مهـددة بـالغزو األملـاين

أمـام اليابـانيني، ) برمانيـة(م تصدعت جبهة بورمـة 1942ويف عام . أوكنلك الذي نقل إىل الرشق األوسط

. باته ورباطة جأشه دون انهيار القـوات الربيطانيـة فيهـاوتطلب الوضع وجود من يستطيع أن يحول بث

  . فأرسل الكسندر عىل جناح الرسعة ليحل محل الجرنال هنت عىل رأس فيلق الحملة الربيطاين يف بورمة

واستطاع مبهارته املناورة بقواته بدقة متناهيـة واالسـتقرار يف مواقـع حصـينة يف األدغـال ثـم 

وكـاد ). كلـم 1600(أطول عملية تراجع عرفها التاريخ العسكري الربيطاين  االنسحاب إىل الهند بسالم يف

  الكسندر أن يقع يف األرس أثناء
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م اختاره رئيس الوزراء الربيطاين ونستون 1942ويف صيف عام . م1942حصار رانغون يف آذار  

فيـه مـدرعات  ترششل قائدا للقوات الربيطانية يف الرشق األوسط خلفا ألوكنلك يف الوقـت الـذي كانـت

. قيادة الجـيش الثـامن هنـاك) فيلد مارشال فيام بعد( وعهد إىل الجرنال مونتغمري . املحور تهدد مرص

ومتكن االثنان متعاونني من إيقاف تقدم القوات األملانية واإليطالية باتجاه مرصـ وتحقيـق نرصـ حاسـم 

حيـث التقـت . ف حتـى تـونسم ومتابعـة الزحـ1942ترشـين األول  23يف معركة العلمـني . عىل رومل

وتم بـذلك تطويـق قـوات املحـور يف . قواتها قوات الحلفاء القادمة من املغرب والجزائر بقيادة ايزنهاور

  . وغدا الكسندر نائبا اليزنهاور يف قيادة قوات الحلفاء هناك) م1943أيار (شاميل أفريقية والقضاء عليها

يف . وعة الجيوش الخامسة عرشة التي تألفـتم عني الكسندر قائدا عاما ملجم1943ويف شباط 

الجيش األمرييك األول والجـيش الربيطـاين الثـامن والقـوات الفرنسـية العاملـة يف شـاميل ( ذلك الوقت 

  .م.)1943آب -متوز( وتعاون مع ايزنهاور يف قيادة عمليات اإلنزال يف صقلية ) أفريقيا

خلـف الكسـندر ) م1944ترشـين الثـاين(ويف ) م1943أيلـول  8سالرينو (ويف غزو الرب اإليطايل 

ورقي يف هـذا العـام . مواطنه منلند ويلسون يف القيادة العليا للحلفاء يف مرسح عمليات البحر املتوسط

  .م1945إىل رتبة فيلد مارشال واستسلمت إليه القوات األملانية يف إيطاليا يف نيسان 

فكـان آخـر بريطـاين يشـغل ) م1952-م1945(وبعد الحرب سمي الكسندر حاكام عاما لكندا 

  م غدا وزيرا للدفاع يف 1952ويف عام . هذا املنصب
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م 1954ومل يلبث أن انسحب مـن الحيـاة السياسـية يف ترشـين األول . وزارة ترششل الجديدة

  .اثر خالف مع رئيس الوزراء

ي وقد اقرتن اسـمه باسـم مـونتغمر ). ايرل(م لقب 1952منح هارولد جورج الكسندر يف عام 

يف أحداث الحرب العاملية الثانية، لكن مهارة مونتغمري يف إبراز مواهبه واندفاعه ألقـت بعـض الظـالل 

وترك مذكرات عن . عىل إنجازات الكسندر االسرتاتيجية السياسية لهدوئه واستقامته وعزوفه عن الظهور

  . وترجمت إىل لغات عدة) م1945-م1940مذكرات (الحرب نرشها تحت عنوان

  )م1936- م1861(ي، ادموند هرنياللنب

ويف حـرب ). م1888(ويف زولوالند ). م1885-م1884(خدم يف بينشوانا الند . عسكري بريطاين

ترشـين الثـاين  -حزيـران(قاد الجيش الثالث الربيطاين يف معركة السوم األوىل ). م1902 -م1899(البوير 

. م1917وات الربيطانية يف فلسـطني يف عـام وعني قائدا للق. م1917ويف معركة اراس يف نيسان ). م1916

وبعـد . واستطاع االنتصار عىل القوات العثامنية يف عدة معارك واسـتوىل عـىل القـدس ودمشـق وحلـب

ترشـين األول  30انتصاره عىل العثامنيـني يف مجـدو اضـطرت اإلمرباطوريـة العثامنيـة إىل االستسـالم يف 

  . م1918

وعـني مفوضـا سـاميا يف مصــر واضـطر الن يواجـه يف . الم إىل رتبة مارشـ1919ترفع يف عام 

  . الرشق األوسط الوضع السيايس املضطرب الذي ظهر بعد الحرب العاملية األوىل
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كـادت جهـوده . م التـي عرفـت باسـتقالل مرصـ1922شارك إىل حد بعيد يف إعداد معاهـدة 

اسـتقال مـن منصـبه يف . م1924تذهب هباء عندما اغتيل حاكم السودان العام السري يل سـتاك يف عـام 

  .م1925عام 

  )م1973-م1908(الرئيس اللندي سلفادور 

، ولـد يف مدينـة فالبـاريزو التشـيلية )م1973-م1970(سيايس ورجـل دولـة ورئـيس التشـييل 

بـدأ نشـاطه . من أب محام درس يف تاكنا فالديفيا وفالباريزو وأصـبح طبيـا وأقـام يف سـانتياغو. م1908

من أكرث املوضـوعات التـي شـغلت نشـاطاته السياسـية يف . نائب رئيس اتحاد الطالبالسيايس وانتخب 

  . نضاله ضد البؤس يف مدن الصفيح التي تلف العاصمة سانتياغو. الفرتة األوىل

م، سـجن مـرتني واضـطر إىل تـرك الدراسـة يف 1933كان أحد مؤسيس الحزب االشرتايك يف عام 

 1938ويف عـام . ثم كطبيب يف أحد الدور لرعاية املختلني عقليا الجامعة، والعمل كطبيب أسنان مساعد

وقاد الحملـة االنتخابيـة الرئاسـية ملصـلحة املرشـح اغـريي سـريدا أول رئـيس عـن الجبهـة . انتخب نائبا

. للصـحة وحـاكام لصـندوق الضـامن العـاميل م دخل الحكومة وزيرا1942ويف عام . الشعبية يف التشييل

ترشح ثالث مـرات لرئاسـة الجمهـوري . ثم نائب رئيس مجلس الشيوخ خب سيناتورام انت1945ويف عام 

الـذي (ضد منافسه ) الجبهة الثورية للعمل الشعبي(حيث كان مرشحا بصفته رئيس  1964منها يف عام 

م ضـد جـورج 1970أيلول  4ويف املرة الرابعة فاز بالرئاسة يف ) دميوقراطي مسيحي(إدوارد وفراي ) نجح

  ). سيايس محافظ(دري الليسن
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ترشـين الثـاين خلـف رسـميا  4م صـدق الربملـان عـىل انتخابـه ويف 1970ترشين األول  4ويف 

واجهتـه أوضـاع اقتصـادية صـعبة ومعقـدة فجابههـا ). المونيـدا(ادوارد وفراي وأقام يف القرص الرئـايس 

س ومحاولـة زيـادة القـدرة وتأميم صـناعة النحـا. بترسيع اإلصالح الزراعي الذي كان فراي قد بارش فيه

 20مـن أصـوات املقرتعـني لكنـه يف % 49.75حصل حزبه عـىل  1971ويف آذار . الرشائية لدى التشيليني

فعرفت التشـييل عـامني ). النواب والشيوخ(متوز من السنة نفسها فقدت حكومته األغلبية يف املجلسني 

يالت وزارية عديدة حتى اضطر يف ترشين من االضطرابات التي أجربت اللندي عىل إجراء تعديالت وتبد

  . م عىل توزير عسكريني يف حكومته1972األول 

من األصوات لكن كان عـىل اللنـدي أن % 43.9) الوحدة الشعبية(م نال حزبه 1973ويف آذار 

ووسط ضـغوطات مـن حركـة ). يف العامل الواحد% 250(يواجه اضطرابات خطرية يف أجواء تضخم هائل 

م أعلـن عـن اسـتعداده 1973أيلول  7ويف . ة من جهة، ومن الحركة الفاشية من جهة ثانيةاليسار الثوري

أيلول فوجئ بانقالب عسكري عليه  11إلجراء استفتاء شعبي عام حول سياسته، لكن بعد أربعة أيام يف 

م، اغســتو بينوشــيه اوغارتــا، وأثنــاء هجــوم 1973آب  25بقيــادة قائــد الجــيش وعضــو الحكومــة منــذ 

قالبني عىل القرص الرئايس القى اللندي مرصعه فأعلن االنقالبيون أنه انتحـر يف حـني رجحـت األنبـاء االن

  . ويف يده الرشاش الذي كان قد أهداه إياه الرئيس الكويب فيدل كاسرتو. العاملية أنه قتل وهو يقاوم
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  الرئيس إلياس الهراوي

م، درس 1926عوض، ولد يف زحلـة عـام رئيس الجمهورية اللبنانية بعد اغتيال الرئيس رينيه م

م مجلـس إدارة تعاونيـات مـزارع 1959يف زحلة وبريوت ويحمل بكالوريوس يف التجارة وترأس يف العام 

  . الشمندر واتحاد التعاونيات الزراعية يف البقاع

م عندما انتخب 1972م ومل ينجح، وحالفه الحظ عام 1968ترشح لالنتخابات النيابية يف دورة 

م عىل العريضة النيابية التي طالبت باسـتقالة الـرئيس 1976آذار  13ئحة جوزف سكاف، وقع يف عىل ال 

  . سليامن فرنجية

فقـد اجتمـع مجلـس النـواب، يف . انتخب رئيسا للجمهورية بعد اغتيال الرئيس رينيه معوض

ده برئاسـة صوتا، تألفـت أول حكومـة يف عهـ 47نائبا، وحصل عىل  53م بحضور 1989ترشين الثاين  24

وقامـت الـوزارة الثانيـة . الرئيس سليم الحص التي أنهت التمرد الذي كان يقوده الجرنال ميشـال عـون

م 1992أجـرت أول انتخابــات يف عـام . بحل املليشيات قبل أن يؤلف حكومة ثالثة برئاسة رشيد الصلح

  . ومة رفيق الحريريعاما بسبب الحرب اللبنانية بعد ذلك توىل رئاسة الحك 20بعد انقطاع دام 

والرئيس إلياس الهراوي هو الرئيس الثاين بعد بشارة الخوري الذي جـدد لـه مجلـس النـواب 

م يف عهده انتهت الحـرب األهليـة اللبنانيـة، 19/5/1995فرتة رئاسته ملدة ثالث سنوات، وذلك يف تاريخ 

م، وقـع عـىل 22/5/1991هـا يف بعد اتفاق الطائف، وأرىس عالقات وطيدة مع سوريا، ويف خالل زيارته ل

  . معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق التي عززت عالقة لبنان بسوريا



  

407   
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  )            -م1926(اليزابيث الثانية 

م بعـد وفـاة 1952شـباط  6تولت الحكـم يف . ملكة اململكة املتحدة ورئيسة كومنولث األمم

  .والدها جورج السادس وكان عمرها خمسة وعرشين عاما

وقد عمدت باسم اليزابيـث . وكان والدها دوق ودوقة يورك. م1926لدت اليزابيث يف لندنو  

وقـد . تنتمي إىل عائلـة اسـكتلندية عريقـة. ابنة ايرل سرتامثور. وأمها اليزابيث باوزليون. الكسندرا ماري

  . بعد تنازل أخيه ادوارد الثامن عن العرش. م باسم جورج السادس1936اصبح أبوها ملكا عام 

ودربت منذ طفولتها املبكرة عـىل . أصبحت اليزابيث ولية للعهد وهي ال تزال يف سن العارشة

وقامت اليزابيث بخدمة الجنود واملرابطني أثناء الحرب العاملية . الواجبات امللكية التي ستتوالها يوما ما

املرأة الرابعـة التـي تحصـل وهي . ومنحت وسام الجارتر أعىل وسام يف نظام الفروسية الربيطاين. الثانية

  .عليه

وقد . م1947ترشين الثاين  20تزوجت اليزابيث من فيليب سونتباتن األمري السابق لليونان يف 

وابنتهـا . م1948ولدت طفلها األول تشارلز فيليب ارثر جورج عـام . تم عقد القران يف كنيسة وستمنسرت

م وابنهـا 1960.اين اندروكريسـتيان ادوارد يف عـامثـم ابنهـا الثـ. م1950آن اليزابيث أليس لويس يف عام 

  .م1964الثالث ادوارد انطوين ريتشارد لويس يف عام 

وعـني أمـريا . وعندما أصبحت اليزابيث ملكة بريطانيا اصبح ابنها فيليب تشارلز ولـي العهـد 

جـيش كام أصـبحت األمـرية آن أمـرية ملكيـة، وتزوجـت مـن مـارك فبليـبس الضـابط يف ال. م1957عام 

  .م1973الربيطاين يف عام 
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ورزقا مبولـدين، ) م1997اغتيلت يف عام (م تزوج األمري تشارلز من الليدي ديانا 1981ويف عام 

م تـزوج 1986ويف عـام . م1984م و هرني تشارلز الربت ديفيد عام 1982وليم ارثر فيليب لويس يف عام 

من امللكـة اليزابيـث وزوجهـا وأوالدهـا وبعـض  وتتألف العائلة املالكة. األمري اندرو من سارة فريجسون

  .ولقب هذه العائلة املالكة هووندسور. األقارب

إال أن امللكة اليزابيث أعلنت بأنه سيطلق اسم مونتبانن وندسور عىل الساللة املنحـدرة مـن  

  .هذه العائلة من غري األمراء وأوىل األلقاب السامية امللكية

م قامـت اليزابيـث وزوجهـا بالعديـد مـن 1948بعد عام  وعندما تدهورت صحة امللك جورج

م قامـا بزيـارة املسـتعمرات 1952ويف عام. م بجولة مطولة إىل كندا1951فقامت عام . الواجبات امللكية

وبعد وفاة امللك جورج السادس خلفته اليزابيث يف الحكم وقـد وصـلها النبـأ عنـدما كانـت . الربيطانية

م يف كنيسـة 1953فعادت مبارشة إىل إنجلرتا وجرى حفل تتويجها يف عام . ابصحبة زوجها يف زيارة لكيني

  . وستمنسرت

ويف شهر ترشين الثاين من العام نفسه، رشعت امللكة اليزابيث الثانية برفقة زوجها يف السـفر 

كام تضمنت زيـارة . وجامايكا وفيجي وتونجا. من جديد يف جولة حول الكومنولث تضمنت جزر برمودا

ويف عـام . م1954استمرت هذه الجولة حتى شهر أيار . لندا واسرتاليا وأفريقيا ومالطه وجبل طارقنيوزي

م زارت امللكة باريس وكنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيـة ويف كنـدا افتتحـت الجلسـة الجديـدة 1957

كانت إىل اسرتاليا وآخر سفريات امللكة . للمجلس النيايب وكانت هي امللكة األوىل التي تقوم بهذا العمل

  ويف عام. وكندا والواليات املتحدة األمريكية ونيوزيلندا وأمريكا الالتينية وعدة بلدان أوروبية أخرى
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  .وكانت هذه أول زيارة رسمية يقوم بها ملك بريطاين. م قامت بزيارة للصني1986 

  )              -م1923( اموزيغار جامشيد 

تولـــى عــدة مناصــب . معــة طهــران وكورنيــل األمريكيــةســيايس إيــراين تلقــى تعلميــه يف جا

سـكرتري ) م1977-م1976(وزيـر دولـة. م1974م رئيس منظمة األوبك 1974منها وزارة الداخلية .وزارية

م حـني اجـرب عـىل 1978م إىل صـيف 1977رئيس الوزراء من صـيف . عام لحزب راستاخيز املوايل للشاه

  .تي عمت إيران وهددت النظام القائماالستقالة نتيجة االضطرابات الواسعة ال

  الرئيس إميل لحود 

أحـد . الرئيس اللبناين الحايل سار عـىل خطـى والـده العسـكري بامتيـاز اللـواء جميـل لحـود

ليكـون ضـابطا يف . م وعمره عرشون سنة1956يف عام . مؤسيس الجيش اللبناين، فدخل املدرسة الحربية

ك التاريخ نجح يف تحقيق ما حالـت الظـروف السياسـية دون سنة من ذل 43ولكنه بعد . سالح البحرية

. م، ثم انسـحب عشـية االنتخـاب1970الذي كان رشح نفسه لرئاسة الجمهورية يف عام . نجاح أبيـه فيه

  . م15/11/1998يف  118فوصل هو إىل سدة الرئاسة بإجامع أصوات النواب الحـارضين 

العسكرية فقد ظل إميل لحود بعيدا نسبيا عـن وألنه كان ضابطا يف البحرية، وبسبب تربيته 

  مجريات الحياة السياسية ومناوراتها، وحتى عن
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  . انعكاسـات الرصاع السيايس داخل املؤسسة العسكرية، برغم أنه ينتسب إىل عائلة سياسية 

وبسبب حيادته ونزاهته اختري مديرا لألفراد يف قيـادة الجـيش ثـم رئيسـا للغرفـة العسـكرية 

مـع . م1989آذار  14يف ) عسـكريته(م ولكنه تخىل عن كل يشء وحتـى عـن 1983فاع يف عام لوزير الد

اندفاع قائد الجيش السابق العامد ميشال عون الذي كان عينه أمني الجميل رئيسا لحكومة مؤقتـة متـأل 

 أمنيـاو  الفراغ الدستوري الناجم عن خلو مقعد الرئاسة بعدما أنهى واليتـه بغـري أن يـوفر جـوا سياسـيا

  ). حرب التحرير(، يف مغامرته املدمرة التي أعطاها اسم )م1988يف صيف (النتخاب رئيس بعده 

. يف ضوء نتائج مؤمتر الطائف للوفـاق الـوطني. وعند انتخاب رينيه معوض رئيسا للجمهورية

ت جرمية وقبل أن يتم تعيينه رسميا وقع. استدعي إميل لحود ليكون املرشح األوفر حظا لقيادة الجيش

يف ظرف شـديد االسـتثنائية بخطورتـه، فـأقر تعيـني . اغتيال رينيه معوض وانتخب إلياس الهراوي رئيسا

داخل ) حروب(للجيش الذي سيكون عليه مواجهة أوضاع صعبة تعذر الخروج منها إال بعد  لحود قائدا

بتـدخل عسـكري . وبعد خلع ميشال عون الذي كـان قـد متـرتس يف القرصـ الجمهـوري. الطوائف ذاتها

أبعـد إميـل لحـود . سوري مبارشة ومشاركة رمزية من طرف الجيش اللبناين الذي كان قيد إعـادة بنائـه

لكنه وضـع يف املقابـل عقيـدة للجـيش معتـربا فيهـا الصـهيوين عـدوا وطنيـا . قائد الجيش عن السياسة

  . وسوريا أخا شقيقا ورفيق سالح. وقوميا

يش بعد ما بلغ سن التقاعد، كـام مـدد لـرئيس الجمهوريـة مدد له مجلس النواب كقائد للج

  م لثالث سنوات إضافية وبسبب1995إلياس الهراوي يف عام 
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نجاحه يف توحيد الجيش وتصحيح موقعه السـيايس إضـافة إىل مـا اشـتهر عنـه مــن نظافـة  

انتخبـه  وهكـذا فقـد. فقد أخذ الناس يزكـون ترشـيحه لرئاسـة الجمهوريـة. الكف والبعد عن الطائفية

  . م1998ترشين الثاين  15يف  118مجلس النواب رئيسا بإجامع أصوات الحارضين من أعضائه 

  )  -م1938(انان، كويف 

والده شيخ عشـرية ). خلفا لبطرس بطرس غايل(أمني عام األمم املتحدة الحايل . دبلومايس غاين

وشيوخ العشائر قضـاة . سم نفسهوهي بالد كومايس وعاصمتها مدينة تحمل اال . يف بالد تقع بوسط غانا

ـة وكـان قـد . عرف ومحكمون وليسوا زعامء وقادة وأصحاب سلطان مل يكد كويف انان يبلغ الثامنـة عرش

وتعلم اإلنجليزية حتى اختارته مؤسسة فورد وأوفدتـه عـىل . درس يف مدرسة إرسالية أمريكية كاثوليكية

فخـرج مـن املعهـد . بضـاحية بوسـطن. العلوم االقتصاديةنفقتها إىل الواليات املتحدة األمريكية طالبا يف 

سـلف األمـم . يف جنيـف مقـر عصـبة األمـم. وأتم الدراسـة االقتصادية بدراسة العالقات الدولية. مجازا

فجمـع املامـا حسـنا بالفرنسـية إىل اإلنجليزيـة . املتحدة بني الحربني ومقر بعض لجـان الهيئـة الحاليـة

مل يـرتك الشـاب، فاملكتهـل فالكهـل فالشـيخ . وهو يف الخامسـة والعرشـينم 1963ومنذ عام . األساسية

  . أروقة هيئة األمم وردهاتها ومكاتب لجانها) كويف انان(الغاين

وكـان . م1996يف األمانة العامة لألمم املتحـدة يف الشـهر األخـري مـن عـام . خلف بطرس غايل

  أي يف ترشين. توىل قبل قليل بصفته دبلوماسيا دوليا
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  .املتحدر من اتفاق دايتون األمرييك يف شأن البوسنة. م إنجاز االتفاق الدويل1995ول األ  

  )م1895-م1820(انجلز، فريدريك 

ولد يف أملانيا حيث كان والـده صـاحب . اشرتك مع ماركس يف وضع نظرية الشيوعية الحديثة

يال ملصـنع والـده يف مدينـة وبعد إنهائه فرتة الخدمة العسكرية يف برلني اصـبح انجلـز وكـ. مصنع نسيج

حيث اخذ يتدارس مبادئ الحركة الجارتية وكتب دراسـة عـن ظـروف العمـل عـام . مانشسرت الربيطانية

. أما اهتامماته السياسية فقد قربت بينه وبـني كـارل مـاركس ابـن بلـده الـذي كـان يف املنفـى. م1844

د مشاركته يف الحركة الثوريـة يف مدينـة وبع. م1848وتعاونا معا عىل تحرير البيان الشيوعي وذلك عام 

بادن، عاد انجلز إىل التجارة يف مدينة مانشسرت ليك ميول ماركس باملبـالغ التـي يحتاجهـا لكتابـه أبحاثـه 

اصبح انجلز شـريكا لوالده وهكذا ) م1869-م1860(وخالل الفرتة ما بني . عن تاريخ االقتصاد والفلسفة

  .متتع مبدخول كبري

م قىضـ انجلـز معظـم وقتـه يف مسـاعدة 1883م وحتـى وفـاة مـاركس عـام 1870ومنذ عام 

الـذي انتهـى منـه ) رأس املال( كام عمل عىل إكامل كتاب ماركس بعد وفاته املعنون. ماركس يف كتاباته

  .م1894عام 

  )م1984 -م1921( اندروبوف، يوري

مسؤول ). م1957-م1953(يف ) املجر(سفري لدى هنغاريا). سابقا( سيايس ورجل دولة سوفيتي

  -م1957(العالقات مع البلدان الشيوعية األخرى
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ــام ) م1962 ــذ ع ــزب من ــة للح ــة املركزي ــو يف اللجن ــب . م1961عض ــوا يف املكت ــبح عض اص

  . حاز عىل جائزة لينني مرتني. م1967منذ عام ) املخابرات( ترأس لجنة أمن الدولة . م1973السيايس

اصبح اندروبوف أمينا عاما للحزب الشـيوعي ثـم . م1982وبعد وفاة بريجنيف ترشين الثاين 

ومقاومة الجهـاز الـذي . وقد اصطدمت محاوالته اإلصالحية بثقل املؤسسات البريوقراطية. رئيسا للدولة

أنشأه سلفه وسياسة الرتقب التي تبناها القادة السـوفييت الـذين تـرددوا يف دعـم انـدروبوف املصـاب 

  .م1984شباط  9م إىل أن تويف يف 1983حافل العامة منذ صيف بالشلل والذي مل يعد يظهر يف امل

  )      -م1919(اندريويت، جوليو 

). م1945-م1942(رئيس اتحـاد الجامعـات الكاثوليكيـة يف إيطاليـا. سيايس ورجل دولة إيطايل

ين وزير الداخليـة يف حكومـة فانفـا ) م1935-م1947(نائب وزير نائب منذ نهاية الحرب العاملية الثانية،

رئـيس كتلـة نـواب . فالصـناعة فالتجـارة). م1966-م1960(فالخزينة فالدفاع . وزير املال. م1954األوىل 

ثم ألكـرث مـن ). م1976م و1973-م1972(رئيس الوزراء ). م1972-م1968(الحزب الدميقراطي املسيحي 

إطـار نشـاطاته م ويف 1994ويف عـام . سبع مرات، وقاد الدبلوماسية اإليطاليـة لسـت سـنوات متواصـلة

اخذ عىل الحكومات اإليطالية املتعاقبة يف تلك الفرتة عدم . الربملانية داخليا وعىل الصعيد الربملاين الدويل

  مكتفية. وخصوصا املتوسطية. اهتاممها بالسياسية الخارجية
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وهـذا الرتكيـز الـذي ظهـر جليـا إبـان مختلـف الحمـالت . بالرتكيز عـىل السياسـة الداخليـة 

  . ة التي جرت يف تلك الفرتةاالنتخابي

التحقيـق عـن موضـوع ) بلرم عاصمة صـقلية( طلبت النيابة العامة يف بالرمو م،1993يف عام 

اندريويت وذلك يف سياق املحاكامت التي فـتح القضـاء اإليطـايل ملفهـا حـول الفسـاد واإلفسـاد واملافيـا 

اجو الـذي كـان يعمـل سـائقا شخصـيا واملخدرات بعد اعرتافات أحد املوقوفني ويدعى بالداساري دي م

لعراب املافيا الدموي توتورينيا الذي ساهمت اعرتافاته وتعاونه مع القضـاة بـالقبض عـىل رينيـا نفسـه 

إن املافيـا تحـاول تصـفيتي : (وعـن انـدريويت قـال. سـنة 23طيلـة . بعد أن متكن من الفرار من العدالة

فجميـع أوراقـي يف مواجهـة املافيـا . رضبـات قاصـمةواالنتقام مني الن حكومتي األخرية وجهـت إليهـا 

  ...).تتسم بالكفاح ضدها

قضية محاكمة اندريويت تعيد إىل األذهان اهتامم الصـحافة األمريكيـة باملوضـوع فـور إصـدار 

م وسـط ذهـول األوسـاط السياسـية والـرأي العـام 1993آذار  27قضاة بالريمو مذكرة تحقيق بحقـه يف 

الواليات املتحدة انتهـى مـع انتهـاء بالنسبة إىل ). ثعلب السياسة اإليطالية(أن دور  يومها اعترب. اإليطايل

وخالل حرب الخليج الثانية كان انـدريويت رئيسـا . خصوصا وانه معروف بصداقته للعرب. الباردةالحرب 

  .للحكومة

املحاولـة وأبدى استعداده للذهاب إىل بغداد والقيام بدور الوساطة إال أن األمركيان أجهضـوا 

  .يف املهد
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  )م1981-م1918(الرئيس أنور السادات 

كــانون األول  25ولــد يف . م1981م إىل عــام 1970رئــيس جمهوريــة مرصــ العربيــة مــن عــام 

م يف مرص السفىل من عائلة تنتمي إىل طبقة الفالحني البسـطاء، دخـل املدرسـة الحربيـة وتخـرج 1918

بحاميـة إحـدى املـدن تعـرف عـىل جـامل عبـد النـارص  وملا الحـق ألول مـرة. م1938برتبة ضابط عام 

  . ومجموعة من الضباط الذين سيعرفون فيام بعد بالضباط األحرار

وعندما وقعت الحرب العاملية الثانية رأى السـادات يف النازيـة حليفـا ممكنـا للـتخلص مـن  

قبض عليـه يف ترشـين األول فألقي ال. املحتل اإلنكليزي وعقد العزم عىل التعاون مع األملان لهذه الغاية

ومـا أن أطلـق رساحـه حتـى أعيـد توقيفـه يف عـام . م بتهمة التجسس لصـالح قـوات املحـور1942عام 

  . وسجن مدة ثالثة أعوام لتورطه يف محاولة اغتيال رئيس حزب الوفد مصطفى نحاس باشا. م1945

م اشـرتك 1952وز متـ 23م، ويف 1950م من الجيش ثم أعيد إليه عام 1948طرد السادات عام 

 وكان حـارضا. يف الثورة التي أطاحت بامللك فاروق، وعني السادات بعد ذلك ناطقا بلسان مجلس الثورة

م يف املحكمـة العسكرية التي حكمت باإلعـدام عـىل سـتة مـن اإلخـوان املسـلمني الـذين 1954يف عام 

م أمينـا 1957وعـني السـادات عـام  .تورطوا يف محاولة اغتيال الرئيس جامل عبد النـارص يف اإلسـكندرية

م رئيسـا 1960الحـزب الوحيـد يف مرصـ حينهـا، وانتخـب عـام . عاما ثم رئيسا لحـزب االتحـاد الـوطني

  . م1969م و1964للجمعية الوطنية املرصية ثم نائبا للرئيس عامي 
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م عينت الجمعيـة الوطنيـة السـادات 1970أيلول  28وعند وفاة الرئيس جامل عبد النارص يف 

وقـام بـإعالن . من املقرتعني يف االستفتاء الذي تال التعيـني% 90لفا للرئيس املتوىف وتبنى هذا االختيار خ

  . عن خطة اقتصادية تهدف إىل مضاعفة الدخل الوطني املرصي خالل عرشة أعوام

م بتخلــيص الــبالد دون مــا 1971وســمحت مــؤامرة دبرهــا نائــب الــرئيس عــيل صــربي عــام 

نة السوفيتية الضاغطة فقد حكم عىل عيل صربي، بعدما أوقف برفقـة سـتة وزراء اصطدامات من الهيم

م 1972وأبلغ السادات يف شهر متـوز ). خفف السادات هذه العقوبة إلـى الحبس مدى الحياة(باإلعدام 

اللجنة املركزية لالتحاد االشرتايك العريب أن جميع املستشارين والخرباء السوفييت الذين وصـل عـددهم 

  . وإن القواعد السوفيتية قد أخضعت للمراقبة املرصية. قد تلقوا األمر مبغادرة البالد 15000ى حت

. م بهجوم عىل قوات الكيان الصـهيوين1973ترشين األول عام  6قام املرصيون والسوريون يف 

املحصـن ونجحـت ) برليـف(فاستطاعت القوات املرصية يف اليوم نفسـه اجتيـاز القنـاة واحـتالل خـط 

لقوات السورية يف الشامل يف فتح ثغرة عىل عمق خمسة كيلومرتات يف منطقة جبهـة الجـوالن غـري أن ا

ترشين األول الوصول إىل جبهة الجوالن وتخطت حـدود هـذه  12قوات العـدو الصهيوين استطاعت يف 

  . املنطقة
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ترشين األول وأصدر قراره الرقم  ٢٢والتأم مجلس األمن بعد معارك عدة بني املتحاربني يف 

ودعا السيد فالدهيم أمني . الذي يطلب فيه املتحاربني وقف القتال والجلوس إىل طاولة املفاوضات ٣٨٨

. سنجر وغروميكواألمم املتحدة العام إىل مؤمتر برئاسة وزيري الشؤون الخارجية األمرييك والسوفيتي كي

م مبشاركة الوفود املرصية واألردنية ويف غياب ١٩٧٣كانون األول  ٢١فانعقد املؤمتر يف جنيف يف 

م فيام رصح ١٩٦٧ومبا أن الكيان الصهيوين أعلن منذ البدء لن يقبل بالعودة إىل حدود عام . السوريني

ر دون أن يحل وفرضت بعد ذلك أجل املؤمت. العرب بأنهم لن يقبلوا بتسوية حول األرايض املحتلة

  . االتفاقات الرضورية عىل أرض املعركة بفضل نشاط وزير الخارجية األمرييك كيسنجر

) رئيس الـوزراء اإلرسائـييل(م اتصل السادات ببيغن ١٩٧٧ويف النصف الثاين من ترشين الثاين 

 ١٩ويف .يارة الكيان الصـهيوينأثر مسعى من الرومانيني وأعلن يف التاسع من ترشين الثاين أنه مستعد لز

ـف واجتمعـت  ترشين الثاين وصل السادات إىل الكيان الصهيوين وقد رفضت الدول العربيـة هـذا الترص

باإلضافة إىل منظمة التحرير الفلسـطينية يف ) ليبيا، سوريا، العراق، الجزائر، اليمن الجنوبية(خمس منها 

  . الساداتكانون األول إلنشاء جبهة ضد ترصف  ٤-١طرابلس 

م يف كامب ديفيـد يف الواليـات املتحـدة ١٩٧٨وتقابل السادات وبيغن ثانية يف أيلول من عام 

وقد جاء رد العرب عـىل هـذه . بحضور الرئيس كارتر وقد توصال إىل التوقيع عىل اتفاقات كامب ديفيد

رر سـحب السـفراء املعاهدة املنفصلة باجتامع لـوزراء خارجيـة دول الجامعـة العربيـة يف بغـداد، وتقـ

  العرب من 
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وتعليق عضويتها يف الجامعة العربيـة التي انتقـل مركزهـا إىل . مصـر وقطع العالقات الدبلوماسية معها

  . تونس

شجع السادات يف البداية الحركات اإلسالمية عىل رضب املد النـارصي إال أن هذه الحركات ما 

  . م يف أثناء استعراض عسكري١٩٨١ل ترشين األو  ٦لبثت أن انقلبت عليه واغتالته يف 

  )             -م١٩٣٧(الرئيس أهتيساري، ماريت 

رئيس جمهورية فنلندا ولد يف مدينة فيبورغ، ودرس علم الرتبية وعمــل معلـام، ومل يكـن يف 

م التحــق باملعهــد الســويدي ١٩٦٠يف عــام . م، مــا يــوحي بأنــه شــخص غــري عــادي١٩٥٩ســريته حتــى 

وعندما عاد من باكستان عني مسـؤوال عـن . ، وعلّم فيه لثالث سنوات)باكستان(اتيش للتكنولوجيا يف كر 

م ١٩٦٥ويف عـام . قسم التعاون الدويل يف منتدى الدراسـات الدوليـة واملعونـات الخارجيـة يف هلسـنيك

التحــق بــوزارة الخارجيــة وتــّدرج فيهــا بــني مناصــب عديــدة كانــت متخصصــة دامئــا مبجــال التعــاون 

تنزانيـا، زامبيـا، (ويف مطلع السبعينات عني سفريا، وخدم يف عدة بلدان أفريقيـة . الخارجية واملساعدات

  . لكنه مل يستمر سوى عام واحد. م أصبح وزيرا للخارجية١٩٧١ويف ) الصومال، موزمبيق

م التحق اهتيساري باألمم املتحدة كمندوب للسكرتري العـام كـورت فالـدهايم ١٩٧٧ويف عام 

م اختـاره السـكرتري العـام خـافيري برينيـز ١٩٨٧م أصبح مسـاعدا لـه، ويف عـام ١٩٨٢يف عام و . يف ناميبيا

م أصبح مفوضا لألمني العام يف ١٩٨٩ويف عام . ديكويار مساعداً له للشؤون اإلدارية واالقتصادية واملالية

  . ناميبيا
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الدويل التي انبثقت م اختاره املؤمتر الدويل حول يوغسالفيا رئيسا للجنة العمل ١٩٩٢ويف عام 

ـاعات العرقيـة يف البلقـان. عنه وكان مقرها يف جنيف ومـع . ويف هذه املهمة بالذات دخل معمعة الرص

بيد أنه لعب دورا مهام يف معالجة بعض املشاكل اإلنسـانية . أنه مل يستطع آنذاك إنجاز يشء ذي أهمية

  . اف الدولية عىل حد سواءونال ثقة األطراف املتصارعة وثقة األطر . الناجمة عن الحرب

لرئاسـة الجمهوريـة وتفاوتـت تقوميـات ) االشرتايك الدميوقراطي(م رشحه حزبه ١٩٩٣يف عام 

ومعارضة بشدة لألسباب نفسها، إذ ركز . الساسة واإلعالميني له بني مؤيد بشدة نظرا إىل خرباته وصفاته

محدود الخـربة مبشـاكل وظـروف فنلنـدا إىل املعارضون له عىل أنه خبري عاملي بالقضايا الدولية، ولكنه 

، أو ممثال لألمم املتحـدة يف "مواطنا أجنبيـا"بل إن البعض اعتربه . الحد الذي يجعله غري مؤهل لرئاستها

وقـد حكـم . م وملدة ستة أعـوام١٩٩٤لكن أهتيساري فاز يف االنتخابات واستلم الرئاسـة يف آذار . فنلندا

تستند إىل غالبية برملانية، تجددت للمرة الثانية خالل واليته باالنتخابـات بالتفاهم مع حكومة اشرتاكية 

  . م١٩٩٩التي جرت يف ربيع 

ويــذكر أن أهتيســاري حاصــل عــىل درجــة الــدكتوراه يف علــم الرتبيــة يف جامعــة أوليــدبورغ 

وتايالند  الفنلندية، وحاز عىل ست شهادات دكتوراه فخرية من جامعات يف الواليات املتحدة واألرجنتني

وهـو أيضـا عضـو يف الكثـري مـن الهيئـات واملـنظامت واملعاهـد . وفنلندا، وعىل جائزة السالم الفنلندية

  . وال زال مستشارا ملؤسسات كبرية جدا خريية واقتصادية وعلمية يف بالده وغري بالده. الفنلندية والدولية
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مليا وناشطا كونيا بامتيـاز، اسـتطاع تفاىن أهتيساري يف خدمة السالم العاملي، واعترب مواطنا عا

دامئا كسب ثقة األطراف التي يعمل أو يتعامل معها يف مهامه، وذلك بفضل مزاياه، نجح يف الكثـري مـن 

وحاز عىل تقدير الجميع إىل حد . املهام التي تكلف بها يف أفريقيا والبلقان أو يف أمريكا الالتينية أو آسيا

  . تربته مواطنا من مواطنيها جراء دوره الكبري يف خدمة استقاللها وتحررهاأن ناميبيا منحته جنسيتها واع

  )م١٩٢٢-م١٨٨١(أنور باشا 

م ضد السلطان العثامين واشرتك يف ١٩٠٨عسكري وسيايس تريك بارز، لعب دوراً مهامً يف ثورة 

زب الليربايل وشـكل م، وبعد عامني قاد انقالباً ضد الح١٩١١ضد اإليطاليني يف عام ) ليبيا(حملة طرابلس 

حكمت تركيا ضــد آخـر . قيادة ثالثية ذات نزعة قومية طورانية) السفاح(مع طلعت باشا وجامل باشا 

ملع يف حملة أدرنة ضد البلغار، عني بعدها وزيـراً للحربية حيث لعب دوراً بـارزاً . الحرب العاملية األوىل

ملان، حوكم بعد الحرب وحكم عليـه بـاملوت، إال أنـه يف جر تركيا إىل الحرب العاملية األوىل إىل جانب األ 

  . فر وحاول أن ينظم ثورة إسالمية ضد حكم كامل أتاتورك إال أنه فشل وقتل خاللها

  )م١٩٨٩ -م١٩٢٤(أهيدجو، أحمدو 

م ولـد يف مدينـة غـاروا ١٩٨٢اعتزاله يف عـام  إىل م١٩٦٠رئيس جمهورية الكامريون منذ عام 

حصــل عــىل دبلــوم معهــد الدراســات السياســية . حــدر مــن أرسة متواضــعةمســلم ين). شــامل الــبالد(

انتخب . م١٩٤٦عام  إىل م١٩٤٢م عمل موظفا يف الربيد والتلغراف من عام ١٩٤١واالجتامعية يف ياونده 

  نائبا من 
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 إىل م١٩٥٥رئيس الجمعية اإلقليمية فرئيس الجمعية الترشيعية مـن عـام . م١٩٥٢عام  إىل م١٩٤٧عام 

ثم أصبح رئيسا للكـامريون . م١٩٥٨عام  إىل م١٩٥٣عني مستشاراً لالتحاد الفرنيس من عام . م١٩٥٧عام 

  .م١٩٦١املستقل يف أول كانون الثاين 

يف أول ترشـين األول ) سـابقا(مع الكامريون الربيطاين ) سابقا(وبعد اتحاد الكامريون الفرنيس 

تحولـت  أن م بعـد١٩٧٢ئيسـاً لهـا يف عـام م أصـبح اهيـدجو رئيسـا للدولـة االتحاديـة وكـذلك ر ١٩٦١

م حـني اسـتقال ١٩٨٢وتواىل انتخابه رئيسـاً للجمهوريـة حتـى عـام . دولة موحدة بسيطة إىل الكامريون

  . وخلفه رئيس وزرائه بول بيا

كان منحازا للغرب انحيازا كامال إذ أن بلـدان املعسـكر االشـرتايك حاولـت . ويف بدايات حكمه

كـان يـرفض  أنه رغم. وقدمت له فرنسـا املساعدات العسكرية وغريها. دين ضدهدعم معارضيه واملتمر 

  .وكانـت مناطق الجنوب هي مناطق متركز أكرث معارضيه. الوصاية الفرنسة

  )م١٨٦٤ -م١٨٠٣(اوبريان، وليام سميث 

الطبقـة الحاكمـة  إىل سيايس ايرلندي واحد رواد الثـورة االيرلنديـة االسـتقاللية رغـم انتامئـه

ملـا خـاب ظنـه بالسياسـيني اإلنجليـز وبعـدم . لربوتستانتية وبقائه مدة يـرفض األيديولوجيـة القوميـةا

مباالتهم تجاه ايرلندا ارتبط بفكرة الوطن االيرلندي حتى نهاية حياته خصوصا بعد أن رضبـت املجاعـة 

  .ليخوض معها املعارك املصريية) ايرلندا الفتاة( إىل فانضم. والكوارث ايرلندا
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وخالل إقامته يف فرنسا حاول دون طائل الحصول من المرئتني رئـيس الحكومـة املؤقتـة عـىل 

وأعطى ) مجلس الثالمثائة(و ) الحرس األحمر(أسس . م١٨٤٨ولدى عودته . يشء آخر غري الكالم املشجع

النتفاضـة رجال الدين الكاثوليك حـاربوا هـذه ا أن إال. تكون شاملة إشارة االنتفاضة التي كـان يأمل أن

امللكـة  أن إال. اعتقل اوبريان وحكم عليـه باإلعـدام. بتأثر من البابا بيوس التاسع فجاء نجاحها محدوداً 

بانغور يف بالد الغال وقىضـ  إىل عاد. م١٨٥٦تاسامنيا حيث بقي حتى عام  إىل فنفي. فكتوريا عفت عنه

 الكاثوليـك والربوتسـتانت مـن أجـل يلخص دوره التاريخي بعمله من أجل الوفاق بني. فيها بقية حياته

  .استقالل ايرلندا

  )            -م١٩٢٥(اوبويت، ميلتون 

االتحـاد الـوطني  إىل انضـم). م١٩٧١–م ١٩٦٦(سـيايس أفريقـي ورئـيس جمهوريـة أوغنـدا 

. املـؤمتر الـوطني األوغنـدي إىل أوغنـدا وانضـم إىل م عـاد١٩٥٧ويف عـام . م١٩٤٩األفريقي الكيني عام 

ثـم رئيسـاً ملـؤمتر الشـعب األوغنـدي . م١٩٥٨عضوا يف املجلس الترشيعي عن مقاطعة النغـو  وانتخب

وقاد أوغندا ). م١٩٦٦ -م١٩٦٢(فرئيسا للوزراء ) م١٩٦٢ -م١٩٦١(ثم زعيام للمعارضة الربملانية . م١٩٦٠

 الجمهوريةفتوىل رئاسة . م١٩٦٦م والحركة األوغندية التي أطـاحت امللك موتيسا ١٩٦٢نحو االستقالل 

  .يف حني كان هو خارج البالد. م١٩٧١أطاحه انقالب عيدي أمني عام  أن إىل
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  )م١٩٨١ -م١٨٨٤(اوتشنليك، كلود 

خدم طويال يف جيش الهند حيث كان . خدم يف الحرب العاملية األوىل. عسكري بريطاين

ملية الثانية فيلق قاد خالل الحرب العا. م١٩٣٨م حتى عام ١٩٣٦مساعد رئيس هيئة األركان من عام 

  .م١٩٤١ثم قاد القوات الربيطانية يف الهند عام . م١٩٤٠الحملة اإلنجليزي يف الرنويج عام 

. م عني اوتشنليك قائدا عاما لقوات الرشق األوسط بـدالً مـن الجـرنال ريفـل١٩٤١متوز  ٥ويف 

الجـيش (يهـا اسـم وأطلـق عل. عززها بعـدة فـرق جديـدة أن بعد) قوة الصحراء الغربية(فأعاد تنظيم 

ثم . بعد عودته منترصاً عىل اإليطاليني يف رشق أفريقيا. وعني الجرنال كينغهام قائدا لهذا الجيش) الثامن

ترشـين الثـاين  ١٨قام بعد تحضري دقيق من حيث اإلخفاء والتمويـه بهجـوم عـام فـوجئ بـه رومـل يف 

ألويـه منفصلة عىل حني حشد رومل كينغهام استخدم مدرعاته ك أن غري. م عرف مبعركة كروسيدر١٩٤١

حتـى كـاد الهجـوم أن يفشـل لـوال تـدخل . وهـاجم بهـا كـل لـواء عـىل حـده. قواته املتحركة كلها معاً 

  .م١٩٤١ترشين الثاين  ٢٥وتوليه القيادة يف . اوتشنليك شخصيا

ولقد قام اوتشنليك بعزل كينغهام من قيادة الجـيش الثـامن وعـني ريتيشـ بـدال عنـه واجـرب 

ل عىل االنسـحاب حتـى العقيلـة ومل يطيـق ريتيشـ تعلـيامت اوتشـنليك خـالل معركـة الغزالـة يف روم

هزميـة الجـيش  إىل األمـر الـذي أدى. ومل يستخدم املدرعات بكتل ضخمة ضـد رومـل. م١٩٤٢حزيران 

حزيران عندها توىل اوتشنليك القيـادة بنفسـه وقـرر االنسـحاب مـن طـربق  ١٣الثامن يف هذه املعركة 

ولكن ترششل رفض فكرة التخيل عن طربق وكانت النتيجة أن سقطت املدينة يف يد . يد تنظيم قواتهليع

  يسحب  أن واستطاع اوتشنليك. رومل وأرست حاميتها
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يوقف هجوم  أن واستطاع. أعده رسا خالل معركة الغزالة خط العلمني الذي كان قد إىل جزءاً من قواته

  .شن ضد األملان عدة هجامت مضادة قوية أن بعد. م١٩٤٢رومل عند العلمني يف متوز 

م اعفي اوتشنليك من منصبه وعني الجرنال الكسندر خلفا له وعـاد اوتشـنليك ١٩٤٢ آب ويف

ولقد حصل عىل . م١٩٤٧م ليكون قائدا عاماً لجيش الهند، وبقي يف هذا املنصب حتى عام ١٩٤٣يف عام 

  .م١٩٤٦رتبة املاريشال يف عام 

  )             -م١٩٢١(دانيال  اودوبر، كريوس

أتم دراسـاته الجامعيـة يف . م١٩٧٨عام  إىل م١٩٧٤رئيس جمهورية كوستاريكا للفرتة من عام 

الذي أسسه ) حزب التحرير الوطني( إىل م حني انضم١٩٤٨دخل املعرتك السيايس يف عام . كندا وباريس

إىل عـام  م١٩٥٦أمني عام للحزب من عام . دةعني سفريا لبالده يف األمم املتح. م١٩٤٩فيغويروس يف عام 

رئـيس مجلـس الشـيوخ ) م١٩٦٤ -م١٩٦٢(م، وزيـر الخارجيـة ١٩٧٠م، وانتخب رئيسا له يف عـام ١٩٥٨

األمميـة  إىل م انضـم حزبـه١٩٧٦يف عـام . م انتخب رئيسا للجمهورية١٩٧٤ويف عام ) م١٩٧٤ -م١٩٧٠(

يف وجه دعاة التحوالت الجذريـة واملفاجئـة التـي مـن  )الثورة املمكنة(عرف عنه دفاعه عن . االشرتاكية

شأنها برأيه تقوية سلطة املحافظني، سـار يف ركـاب الواليـات املتحـدة يف حملتهـا ضـد الشـيوعية، وثـم 

سنه، مـدير الغرفـة  ٢٣مل تقم حكومته عالقات مع سياسية مع كوبا، وله من العمر . سياستها الخارجية

يف عـام ) جامعـة تاسـينو(وأسـس مـع بعـض أصـدقائه ) م١٩٧٠ -م١٩٦٢(التقنية فـي وزارة الخارجيـة 

  مضاعفاً . استقال من وزارة اإلعالم والسياحة موفقا بني عمله وقناعاته. م١٩٧٤
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صـديق شخيصـ للملـك خـوان . جهوده من أجل الحوار بني الفرنكوين اللرباليني وزعامء اليسار املعتدل

م، ١٩٧٧م ومتـوز ١٩٧٦وزير الخارجية يف مرتني متتاليتني متوز  .كارلوس ولرئيس الحكومة أدولفوسواريز

ـق والغـرب والعاملـة عـىل دخـول إسـبانيا النـادي  عرفت عنه دبلوماسيته الهادئة واملنفتحة عـىل الرش

  .األورويب

  الرئيس أورتيجا، دانيال

 م١٩٧٩رجل دولة نيكاراغوا أنتخـب رئيسـا لحكومـة نيكـاراغوا خـالل الفـرتة مـا بـني عـامي 

م ١٩٦٠يف عـام . م واسمه الكامـل دانيـال خوسـيه اورتيجاسـافيدرا١٩٤٥ولد يف بلدة الليربتاد . م١٩٩٠و

  .أصبح أورتيجا زعيام فدائيا للمعارضة الساندنييسيتية ضد حكومة سوموزا

وبعد أن أطلق رساحه أبعد إىل . م١٩٧٤م حتى عام ١٩٦٧وقد سجنته هذه الحكومة من عام 

–م كان زعيام للحكومة الثورية عندما أطاح حزبـه ١٩٧٩يب العسكري، ويف عام كوبا حيث تلقى التدر

  . بحكومة اناستازيو سوموزا ديبيل -جبهة الساندنييسيتية للتحرير الوطني

م عنـدما ١٩٩٠م وانتهـت واليتـه الرئاسـية يف عـام ١٩٨٤أنتخب أورتيجا رئيسا لنيكارغوا عام 

وهي زعيمة ائـتالف كانـت تعـارض الحكـم . باريوس دي شاموروهزمته يف االنتخابات الرئاسية فيوليتا 

  . الساندنييسيتي

اهتمت الحكومة النيكاراغويـة تحـت قيـادة اورتيجـا بالحالـة الصـحية يف املنـاطق الريفيـة، 

وقلصت من األمية، كام فرضت إرشافها عىل العديـد مـن املرافـق . وبنيت العديد من املدارس الجديدة

  املراقبة عىل  االقتصادية وشددت من
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وقد وجه منتقدو أورتيجا ومن بينهم الحكومـة . الصحف وقيدت الحريات املدنية ملعارضتها السياسيني

  . األمريكية االتهام إليه بأنه أقام حكومة شيوعية مستبدة

) الكـونرتا(م شن معارضو حكومة أورتيجا من أهايل نيكاراغوا ويعرفـون باسـم ١٩٨١ويف عام 

م سعى اورتيجا إىل التفاوض وصوال إىل وقف إلطـالق النـار ١٩٨٨ويف عام . الحكومةحرب عصابات ضد 

وقد تـأثرت قيـادة أورتيجـا لـبالده إىل حـد كبـري بعالقتهـا مـع الواليـات . بني حكومته وجامعة الكونرتا

الرشـيك  -فقد كانت الواليـات املتحـدة إىل مـا قبـل مجـيء حـزب الساندينيسـتا إىل السـلطة. املتحدة

وقامت بتقلـيص حجـم التجـارة . جاري األول لنيكاراغوا، وقد ناهضت الواليات املتحدة قيادة اورتيجاالت

إىل حد كبري مع نيكاراجوا، وبتزويد املعارضـني بالـدعم املـادي، وقـد ناضـل اورتيجـا مـن أجـل تحسـني 

حكوميـة العاليـة اقتصاد بلده الذي أرهقه الحظر التجاري األمرييك، والحرب ضـد الكـونرتا والنفقـات ال

  . عىل الصحة والتعليم

  )م١٩٥٢-م١٨٦٠(اورالندو، فيتوريو اميانويل  

سيايس ورجل دولة إيطايل، ولد يف صقلية وأصبح أستاذاً يف القانون الدستوري يف باملريو، وعني 

م، وأصـبح رئيسـاً للـوزراء يف ذروة كارثـة معركـة كـابورتيو، وشـهدت حكومتـه ١٩١٦وزيراً للعدل عـام 

زيـادة يف قـوة معنويـات اإليطـاليني التـي توجـت بانتصـار ) م١٩١٩م إىل حزيـران ١٩١٧رشين األول ت(

  . م١٩١٨الجرنال دياز يف فيتوريو فيتيتو يف ترشين األول 

حرض اورالندو مؤمتر باريس للسالم، واحداً من األربعة الكبـار، إال أنـه مل ميـض وقـت طويـل 

  ي عد أطامعليصبح عىل خالف مع الرئيس ويلسن الذ
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وأدى إخفاق اورالندو يف باريس وعدم . اورالندو اإلقليمية متناقضة مع املبادئ الوطنية يف تقرير املصري 

إمكانه من العثور عىل عالج لالضطرابات االجتامعية إىل انتهاء سمعته السياسية انسحب مـن السياسـة 

ب العامليـة الثانيـة فانتخـب نائبـاً يف م، لكنه عـاد بعـد الحـر ١٩٢٢عندما تسلم موسوليني السلطة عام 

  . م وفشل١٩٤٨م، ثم رئيساً لها، رشح نفسه لرئاسة الجمهورية يف عام ١٩٤٦الجمعية التأسيسية يف عام 

  )م١٩٩٣-م١٩٢٧(الرئيس اوزال، تورغوت 

م، والـده كـان أمـام ١٩٢٧سيايس ورجل دويل تريك، ولد يف بلدة ماليتيا يف جنوب رشقي تركيا 

ية وأستاذ الدين، ثم تحول بعد تحديث تركيا إىل أستاذ مدرسة تابعة للدولة، وانضـم الحقـا مسجد القر

  . والدته أيضا كانت معلمة مدرسة. إىل بنك الزراعة الرتيك التابع للقطاع العام

م بشـهادة مهنـدس كهربـايئ، انضـم إىل ١٩٥٠تخرج اوزال يف جامعة استنبول التقنية يف عـام 

بعد . م حيث درس الهندسة واالقتصاد١٩٥٢لفرتة وذهب إىل الواليات املتحدة يف عام رشكة الكهرباء يف ا

وخـالل فـرتة عملـه يف . م خدم يف محطة الطاقة الكهربائية الهايدروليكيـة١٩٥٣عودته إىل تركيا يف عام 

  . عمل أستاذا متعاقدا مع جامعة الرشق األوسط التقنية يف أنقرة. الرشكة

طرحـت ) الشـبان التكنـوقراط(م العسـكرية التحـق مبجموعـة مـن ١٩٦٠عقب انقالب عـام 

مرشوع تحديث اإلدارة وتطوير االقتصاد تعرف عىل رئيس حزب العدالـة سـليامن دميرييـل الـذي كـان 

م اختـار ١٩٦٥وعندما أصبح دميرييل رئيسا للوزراء يف عام . رئيسه خالل عمله يف منظمة التصميم العام

يف . ون التقنية ثم عينه بعد سنتني مسؤوال عن هيئـة التخطـيط يف حكومتـهاوزال مستشارا خاصاً للشؤ 

م قام دميرييل بتعويم اللـرية الرتكيـة ووضـع خطـة لتطـوير االقتصـاد وكـان أوزال أحـد أهـم ١٩٧٠عام 

  م العسكري غادر أوزال١٩٧١املساعدين املستشارين له، وعندما وقع انقالب 
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عاد بعدها إىل تركيا ليشغل منصب مدير عـام يف . لدويل ملدة سنتنيتركيا إىل واشنطن وعمل يف البنك ا 

  .إحدى رشكات املقاوالت الكربى

فرتشــح يف . م قطــع أوىل خطواتــه العمليــة يف الشــأن الســيايس الــوطني العــام١٩٧٧يف عــام 

السلطة  ، وفور عودة دميرييل إىل)االتحاد اإلسالمي القومي(االنتخابات النيابة يف منطقة ازمري عن حزب 

م علـى رأس حكومـة أقليـة تبـوأ اوزال موقعـا مميـزا يف صـياغة مقـررات السياسـة ١٩٧٩يف نهاية عام 

االقتصادية وعانت تركيا يف تلك الفرتة فوىض اقتصادية نتيجة الغـالء والتضـخم وسلسـلة فضـائح ماليـة 

م لكــن قائــد ١٩٨٠أيلـول  ١٢األمــر الــذي أدى إىل انقـالب عســكري جديــد يف . وجـرائم قتــل ورسقـات

االنقالب الجرنال كنعان طلب من اوزال مواصلة برنامجه كمساعد لرئيس الـوزراء للشـؤون االقتصـادية 

  . م أثر فضيحة مالية هزت البالد١٩٨٢لكنه مل يلبث ان استقال من منصبه الجديد يف متوز 

كسـب  وتزعمه ونجـح يف حزبـه يف) الوطن األم(م أسس تورغوت اوزال حزب ١٩٨٣ويف أيار 

م، فأصبح رئيسا للوزراء، وأرشف مبارشة عـىل ١٩٨٣غالبية محدودة من مقاعد الربملان يف انتخابات عام 

م ١٩٨٧تنظــيم املرحلــة االنتقاليــة مــن الحكــم العســكري إىل عــودة الدميوقراطيــة ويف انتخابــات عــام 

   .الربملانية نجح يف كسب غالبية كبرية وترأس للمرة الثانية الحكومة الرتكية
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م رئيسا للجمهورية ودخل يف تنافس عىل صالحيات الرئاسـة مـع رئـيس ١٩٨٩انتخب يف عام 

م وكانت التعايش بني الرجلني اوزال رئـيس ١٩٩١الحكومة سليامن دميرييل الذي فاز حزبه يف انتخابات 

  . الجمهورية ودميرييل كرئيس الوزراء صعبا بسبب تدخل رئيس الجمهورية يف شؤون الحكومة

م تويف اوزال نتيجة أزمة قلبية مفاجئـة وكـان ذلـك قبـل يـومني فـأنهى ١٩٩٣نيسان  ١٧ ويف

  . جولة قام بها عىل خمس دول يف آسيا الوسطى واستغرقت نحو أسبوعني

  )    -م١٩٣٥(اوريخا، مارسيلينو 

سيايس ودبلومايس إسباين من مقاطعة الباسك، حصل عىل الدكتوراه يف الحقـوق مـن جامعـة 

سـنة، مـدير الغرفـة التقنيـة يف وزارة الخارجيـة  ٢٣ل الحقل الـدبلومايس ولـه مـن العمـر مدريد، ودخ

م، استقال من وزارة اإلعـالم ١٩٧٤يف عام ) جامعة تاسينو(، وأسس مع بعض أصدقائه )م١٩٧٠-م١٩٦٢(

وزعـامء والسياحة موفقاً بني عمله وقناعاته، مضاعفاً جهوده من أجل الحوار بني الفرنكوين الليربالييـني 

صديق شخيص للملك خوان كارلوس ولرئيس الحكومة أدولفوسـواريز، وزيـر الخارجيـة . اليسار املعتدل

ـق ١٩٧٧م ومتوز ١٩٧٦يف مرتني متتاليتني متوز  م، عرفت عنه دبلوماسـيته الهادئـة واملنفتحـة عـىل الرش

  . والغرب والعاملـة عىل دخول إسبانيا النادي األورويب
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  اوفييس، غالم

. إيراين من أشد ممثيل املؤسسة العسكرية تطرفـاً يف تأييـد الشــاه وتنفيـذ سياسـته عسكري

م ١٩٦٣لقـب بعـد مجـازر . أصـبح قائـد الحـرس اإلمرباطـوري. تلقى علومه العسكرية عىل يد اإلنجليز

املراكـز  أحـد هـاجم الجنـود إذ. لقمعه بشكل دموي االنتفاضة الدينية ضد حكم الشـاه) جزار طهران(

قيـام مسـرية احتجـاج ضـد هـذا االنتهـاك لحرمـة األمـاكن  إىل مـام أدى. ة يف مدينة قم املقدسةالديني

فتصـدى لهـم الجـرنال غـالم اوفييسـ بواسـطة املظليـني . املقدسة، وسارت الجموع الفقرية نحو طهـران

  .القتىل سقطوا باآلالف أن وسالح الدبابات ودار الحديث وقتئذ

تعينـه حكومـة جعفـر  أن رك، ثم قائدا للقـوات الربيـة، قبـلم عني قائدا للد١٩٦٧وبعد عام 

وحاكام مسـؤوال عـن تطبيـق األحكـام العرفيـة يف سـائر األرايض . رشيف امامي حاكام عسكريا لطهران

م حـني أمـر ١٩٧٨أيلـول  ٨) الجمعة السوداء(وبشكل خاص نهار . فعرف ببطشه باملتظاهرين. اإليرانية

. آالف قتيل وبقي اوفييس يف ظل حكومة غالم أزهري فسقط حوايل ثالثة .بإطالق النار عىل املتظاهرين

دوره  أن رتبة رئيس هيئـة أركـان القـوات املسـلحة اإليرانيـة إال إىل ال بل رقي. محتفظا باملناصب ذاتها

فأقالـه يف . الواضح يف املجازر جعل الشاه يضحي به ككبش محرقة إلرضاء الرأي العام العاملي والداخيل

  .الواليات املتحدة األمريكية إىل م وأبعده١٩٧٨ع عام مطل
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  )م١٩٧٦ -م١٨٩٣(أولربيخت، والرت 

ثـم الحـزب . منظمة الشبيبة العاملية م إىل١٩٠٨انضم عام . سيايس ورجل دولة أملاين شيوعي

 م١٩٣٣عضـو اللجنـة املركزيـة . م١٩١٩م فالحزب الشيوعي األملاين عـام ١٩١٢االشرتايك الدميقراطي عام 

م، اخطـر لـرتك ١٩٢٨عضو الربملان الساكسوين يف ورسدن ) م١٩٥٢ -م١٩٤٢(أقام يف موسكو وفينا وبراغ 

م وأسـس ١٩٣٨ثم أقام يف موسكو بعـد عـام . الحكم ونشط يف باريس وبراغ إىل أملانيا بعد وصول هتلر

  .م١٩٤٥اللجنة الوطنية ألملانيا الحرة يف عام 

رئيس حــزب االئــتالف بــني االشــرتاكيني الــدميقراطيني م نائبــا لــ١٩٤٦انتخــب أولربيخــت عــام 

ثـم رئـيس مجلـس . م١٩٤٩م ونائـب رئـيس الـوزراء ١٩٥٠والشيوعيني، ثم سكرتريا أول للجنة املركزية 

ومتيـز بعالقاتـه الوطيـدة مـع االتحـاد السـوفيتي . م متتع بقدرة تنظيمية وتنفيذية فائقـة١٩٦٠الدولة 

  .د توحيد شطريها مسؤوليته يف بناء جدار برلنيأظهرت محاكامت برلني بع) السابق(

  )م١٩٠٩ -م١٨٤١(ايتو، هريوبومي 

. سيايس ورجل دولة ياباين، ولد ايتو من عائلة ريفية وتبنته عائلـة مـن الطبقـة األرسـتقراطية

أصـابه بعـض التغـري بعـد ) املعادية لكل مـا هـو أجنبـي(الحركة  إىل عرف يف البداية بانتامئه أنه ورغم

م إذ عـاد بعدهـا حريصا عىل تبني سياسة الحكومة الربيطانية وتطبيقهـا يف ١٨٦٣إنجلرتا عام  إىل سفره

واحتل منصب حاكم مقاطعة كـوب وعنـد ذلـك قـدم مرشـوع . اليابان وفق الظـروف والتقاليد املتبعة

  م يف رحلة ١٨٧١قانون لتبني نظام مايل حديث قبل إرساله عام 
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  .قامة اتصاالت مبارشة وقوية ذات مردود إيجايب لصالح اليابانحول العامل أمدها عامان إل 

 -م١٨٩٢(و) م١٨٨٨ -م١٨٨٤(احتــل ايتــو منصــب رئــيس الــوزراء يف اليابــان للفــرتة مــا بــني 

، وعرف بدعوته، أول مـرة يف تاريخ اليابان لعقد اجتامع الربملان اليابـاين يف )م١٩٠١ -م١٩٠٠(و) م١٨٩٦

يسه األسطول الياباين الحديث الذي مكن اليابان من إحراز النرصـ املؤكـد كام عرف بتأس. م١٨٩٠شباط 

واختلف ايتو مـع الحـزب العسـكري بقيـادة املارشـال ). م١٨٩٥ -م١٨٩٤(والرسيع يف حربها مع الصني 

ولدى احتالله منصب سفري اليابان يف سانت بطرسـربغ حـاول ايتـو الحيلولـة دون . م١٩٠١ياماغاتا عام 

طوكيو أوىل ايتو بصـوته ضـد قيـام الحـرب وذلـك يف  إىل ولدى عودته. اليابانية -الروسية اندالع الحرب

اقرتاع املجلس اإلمرباطوري، ونتيجة لذلك أجرب ايتو عىل قضاء آخر ثـالث سـنوات مـن حياتـه حـاكام يف 

تـو حيث فشل يف تطبيق مرشوع القانون الذي قدمه بخصوص اإلصـالحات الليرباليـة، واغتيـل اي. كوريا

  .م١٩٠٩ترشين الثاين  ٢٦عىل يد أحد القوميني الكوريني املتعصبني يف 

  )م١٩٧٧ -م١٨٩٧(ايدن، أنطوين 

سيايس ورجل دولة بريطاين، شارك يف الحرب العاملية األوىل، بدأ حياته السياسة حني انتخب 

ولة للشؤون وعني وزير د. م١٩٢٣عضوا يف مجلس العموم الربيطاين عن حزب املحافظني يف ملنجتون 

م وزيرا لشؤون عصبة األمم ١٩٣٤م، ومسؤوالً عن العالقات الدولية يف وزارة الخارجية ١٩٣١الخارجية 

  اصطدم بسياسة أنه م إال١٩٣٥توىل وزارة الخارجية عام . م١٩٣٥
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 م، لكنه عاد١٩٣٨رئيس الوزراء تشمربلني املهادنة ألملانيا النازية فاستقال احتجاجاً عىل ذلك عـام  

  .وزيرا لشؤون الكومنولث

م ١٩٤٥كـانون األول  ٢٣ومع اندالع الحرب العاملية الثانية عني وزيرا للخارجية مـرة ثانيـه يف 

اسـهم يف . م١٩٤٠وبقي فيها حتى هزمية حزب املحافظني يف انتخابات عام . يف حكومة ونستون ترششل

لحرب العاملية الثانية، وعنـد تأسـيس جامعـة تقوية نفوذ السياسة الربيطانية يف املرشق العريب يف أثناء ا

  .الدول العربية مبراسالته مع مصطفى النحاس رئيس وزراء مرص ونوري السعيد رئيس وزراء العراق

تـوىل وزارة الخارجيـة  إىل م عـاد ايـدن١٩٥١وبعد نجاح املحافظني ثانية يف االنتخابـات عـام 

اعـات الدوليـة، ويف إنهـاء الحـرب يف الهنـد الصـينية وصار نائباً لرئيس الوزراء، شارك يف حل بعـض النز 

م، وحاول تهدئة املوقف الـدويل الـذي متيـز يف ١٩٥٥نيسان  ٦م، وتوىل ايدن الوزارة الربيطانية يف ١٩٥٤

الخمسينات من القرن العرشين بسياسة الحرب الباردة بـني املعسـكرين الرأسـاميل واالشـرتايك بدعوتـه 

  .االتحاد السوفيتي لزيارة بريطانياخرتشوف وبرلغانني من قادة 

م شـارك ١٩٥٦متـوز  ٢٦وعىل أثر تأميم الرئيس جامل عبد النـارص لرشـكة قنـاة السـويس يف 

ايدن بالتعاون مع فرنسا والكيان الصهيوين يف التخطيط للعـدوان الـثاليث عـىل مرصـ ويف تنفيـذه، وأثـر 

امـا، وصـار بعـد ذلـك عضـوا يف مجلـس إخفاق العدوان انسحب ايدن من الحيـاة السياسـية العامـة مت

كتابة مذكراته الشخصية التي ضمها حياتـه  إىل وانرصف. م١٩٦١اللوردات حامال لقب كونت آفون عام 

  .وتجربته السياسية
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  )م١٩١٩ -م١٨٥٦(ايزفولسيك، الكسندر 

م وبعد احتالله مناصب ثانوية ١٨٧٥سيايس ورجل دولة رويس، دخل السلك الدبلومايس عام 

م ١٩٠٣إىل كوبنهـاكن عـام  م، ثـم نقـل١٨٩٩لفة منح الفرصة الحتالل منصب هام يف طوكيـو عـام مخت

حيث مكنته الروابط بني العائلتني املالكتني يف كل من روسيا والدامنارك من جذب اهتامم القيرص الـذي 

وات وأنجـز ايزفولسـيك خـالل الخمـس سـن. م١٩٠٥وسط دهشة الجميع وزيرا للخارجية يف عـام . عينه

اليابانيـة وثـانيهام  –التي قضاها وزيرا للخارجية عملني كبريين أولهام توطيد العالقات الثنائية الروسية 

  .الرويس –التوصل إىل توقيع معاهدة الوفاق اإلنجليزي 

وزيـر  أن واعتـرب) م١٩٠٩ -م١٩٠٨(وعاىن ايزفولسيك فشال ذريعا خالل أزمة البوسنة مـا بـني 

ال قد نقض االتفاق الثنايئ الشفهي باندفاعه بضم منطقة البوسنة والهرسك عوضا خارجية النمسا ايهرنث

بإيجـاد حـل جديـد لقضـية املضـائق، ) التعـويض(عن االنتظار حتى تتمكـن روسيا من الحصـول عـىل 

م لعـب دورا هامـاً يف ) ١٩١٦ -١٩١٠(واحتل ايزفولسيك منصب سفري روسيا يف بـاريس للفـرتة مـا بـني 

ف العسكري بني روسيا وفرنسا ويف املباحثات الدبلوماسية التي توجت يف توقيـع معاهـدة تقوية التحال

  .م١٩١٥القسطنطينية قصرية األمد عام 

  )م١٩٦٩-م١٨٩٠(الرئيس ايزنهاور، داويت ديفيد 

ولد يف دينيسون بواليـة تكسـاس، ) م١٩٦١-م١٩٥٢(الرئيس الرابع والثالثون للواليات املتحدة 

  ميية العسكرية يف ويست بونيت، وتخرج من األكاد
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ـف األوىل يف مدرســة القيـادة واألركـان العامـة ١٩٢٦م، وتخرج عـام ١٩١٥بنيويورك عام  م مبرتبـة الرش

وبعد سبع سنوات من ذلك أصبح مساعدا . التابعة للجيش األمرييك يف فورت ليغينوبرت بوالية تكساس

م ١٩٤١ثـم رقـي إىل رتبـة عميـد عـام  -س ماك آرثرالجرنال دوجال -لرئيس هيئة األركان يف ذلك الوقت 

  . وبعد دخول الواليات املتحدة يف الحرب العاملية الثانية التحق ايزنهاور بفرقة خطة الحرب يف واشنطن

م ١٩٤٢بعد ترقيته مرة أخرى أصبح قائدا عاما للقوات املسلحة األمريكية يف أوروبا، ويف عام 

بصفته قائدا لقوات الحلفاء بالتخطيط الجتياح شـاميل أفريقيـا، وبعـد متت ترقيته إىل رتبة فريق، وقام 

قام ايزنهاور بالتخطيط الجتياح إيطاليا ) هي أعىل مرتبة(ترقيته مرة أخرى إىل رتبة جرنال بأربعة أنجم 

ويف عـام . م حل محـل الجـرنال جـورج مارشـال رئيسـا لهيئـة أركـان الجـيش١٩٤٥م ويف عام ١٩٤٣عام 

م وظيفـة القائـد األعـىل للقـوات ١٩٤٥مؤقتا عـن الخدمـة الفعليـة، ولكنـه شـغل عـام م تقاعد ١٩٤٨

  ). الناتو(األوروبية لحلف شامل األطليس 

دخل ايزنهاور معرتك السياسية بسبب الخالفات التي نشبت داخل الحـزب الجمهـوري حـول 

م ألحـق ١٩٥٢جـرت عـام ويف االنتخابـات العامـة التـي . اشرتاك الواليـات املتحـدة يف الحـرب الكوريـة

  . ايزنهاور ورتشارد نيكسون الهزمية بالدميوقراطيني

خالل واليته األوىل سعى إيزنهاور إىل خفض اإلنفاق الحكومي وتـم تنظـيم القـوات املسـلحة 

كام شهدت إدارته األوىل نهاية حقبة يف التـاريخ . بتقليل عدد القوات التقليدية وزيادة األسلحة النووية

  . ي حقبة ماك آرثر التي متيزت بالحملة عىل الشيوعينياألمرييك ه
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ويف السياســة الخارجيــة أكــد ايزنهــاور عــىل التعــاون الوثيــق مــع حلفــاء الواليــات املتحــدة 

م زار كوريا للمساعدة يف إنهاء الحـرب، لكنـه فشـل يف إحـراز نتـائج رسيعـة، ١٩٥٣األمريكية، ويف عام 

م مـع ١٩٥٦ودخـل عـام . ألسلحة النووية لحل األزمات الدوليـةورفض ايزنهاور عدة دعوات الستعامل ا

  . نيكسون يف الحملة االنتخابية ضد الدميوقراطيني حيث أعيد مع نيكسون إىل الحكم مرة أخرى

خالل واليته الثانية كان ايزنهـاور يفضـل نهايـة مدروسـة ومنظمـة للتفرقــة العنرصـية ضـد 

فاق الحكومي للحاق بالسوفييت يف مجال تقنيـة الفضـاء، ويف عـام كام أنه أجاز اإلن. امللونني األمريكيني

تـرك ايزنهـاور الحكـم يف عـام ). مبـدأ ايزنهـاور(  م اقرتح سياسة وافق عليها الكـونجرس عرفـت ب١٩٥٧

  . م وتاله جون كنيدي من الحزب الدميوقراطي١٩٦١

  )م١٩٧٣ -م١٨٨٤(اينونو، عصمت 

م، أصبح رئيسـا ١٩٣٨ويف مصطفى كامل فـي عام سيايس وعسكري ورجل دولة تريك، عندما ت

الـذي فـاز يف ) الحـزب الـدميوقراطي(وسمح يف غضـون ذلـك بإنشـاء حـزب معـارض هـو . للجمهورية

م، ما حمل عصمت اينونـو عـىل االسـتقالة، وكـان قـد انتخـب يف الوقـت نفسـه رئيسـا ١٩٥٠انتخابات 

السلطة كـرئيس  إىل عاد. م١٩٧٢زب يف عام للحزب الجمهوري مدى الحياة، لكنه استقال من زعامة الح

م بهـدف إعـادة الحيـاة الربملانيـة ليقـود ١٩٦٠م عقب االنقالب العسكري يف عـام ١٩٦١الوزراء يف عام 

  .م١٩٧٣وليبقى يف املعارضة حتى وفاته يف عام . م١٩٦٥ويستقيل من جديد يف عام 
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  )م١٩٧٤-م١٩٠٧(الرئيس أيوب،خان محمد 

باكستان، بدأ حياته العمليـة ملتحقـا بـالجيش الهنـدي الربيطـاين،  عسكري ورئيس جمهورية

م، رئـيس أركـان حـرب الجـيش ١٩٢٨تخرج من كلية سان هرست العسـكرية امللكيـة الربيطانيـة عــام 

عرب انقالب أعده الجرنال إسكندر مريزا الـذي  ١٩٥٨ترشين  ٧م وصل إىل السلطة يف ١٩٥١الباكستاين يف 

ترشين األول ويعطـي السـلطات كافـة للجـرنال أيـوب  ٧فإذا به يحل الربملان يف  .كان رئيسا للجمهورية

فيصبح أيوب خان الحاكم املطلق لبلد كان يعاين من الـداخل . خان قبل أن يتنازل له عن السلطة نهائيا

  . من كل رضوب الفساد والفوىض وكان يف الخارج مطالبا يف تزعم الجناح املؤيد للغرب يف وسط آسيا

ل السنوات األوىل من حكمه متكن أيـوب خـان مـن محاربـة الفسـاد وتقويـة مؤسسـات خال

  . الدولة وتحديث التعليم بنجاح كبري وحتى آخر أيام حكمه ظل عىل عالقة جيدة مع الغرب

م وأسفرت يف نهاية املطاف عن انفصال ١٩٦٥الباكستانية التي بدأت يف عام –الحرب الهندية 

م، قضـت عليـه سياسـيا فـأجرب عـىل ١٩٧١نها دولة باسم بنغالدش يف ربيع عـام باكستان الرشقية وإعال 

م ليحل محله الجرنال يحيى خان الـذي أعلـن األحكـام العرفيـة وتحمـل مـا ١٩٦٩آذار  ٢٥االستقالة يف 

  . تبقى من الهزمية

  )م١٩٦٩ -م١٨٧٩(بابن، فرانز فون 

 إىل فامير ومساعدة هتلز يف الوصـولسيايس أملاين نازي لعب دوراً مهامً يف تقويض جمهورية 

  وتوليه منصب املستشارية عام. السلطة
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بداية (ملحق عسكري يف واشنطن حيث تم ابعاده بسبب تورطه بأعامل التجسس والتخريب . م١٩٣٣ 

كـان ) م١٩٣١ -م١٩٢١(نائب عن الجناح اليميني يف الحزب الكاثولييك الوسطي ). الحرب العاملية األوىل

. عينـه هنـدنربغ رئيسـا للـوزراء. األملاين ومل يكن من يؤيده يف سياسته تلـك -تفاهم الفرنيسمن دعاة ال

إس العسـكرية .وقرر رفع حظر نشـاط منظمـة إس. فأعلن عن توقف أملانيا عن دفع تعويضات الحرب

  .م١٩٣٣قدم استقالته  أن النازية، استقال من رئاسة الوزراء، فخلفه شاليرش الذي ما لبث

هتلر واقنع هندنربغ بتعيني هتلر مستشاراً ألملانيـا، وعـىل الـرغم مـن شـعوره بعـد  اتفق مع

إس يف .ذلك بفداحة غلطته، فإنه استمر مبساعدة هتلر، ترك الحكم بعد عمليـة ارتسـت رويـم وال إس

 -م١٩٣٤(عني سفريا يف النمسـا . أعدائهم م الدموية التي تخلص فيها النازيون من١٩٣٤حزيران  ٣٠ليلة 

. حيث عمل عىل إبعاد تركيـا عـن التحـالف مـع الحلفـاء) م١٩٤٤ -م١٩٣٩(ثم سفريا يف تركيا ). م١٩٣٨

لكــن املحكمــة عــادت وبرأتــه، . م وحــوكم كمجــرم حــرب يف نــورنربغ١٩٤٤اعتقلــه الحلفــاء يف نيســان 

عنـه افـرج . سنوات بتهمة تبني األيديولوجية النازيـة ٨وحكمت عليه بعد ذلك محكمه أملانيا بالسجن 

  .م مذكراته١٩٥٢م، واصدر عام ١٩٤٩يف عام 

  )م١٩٤٥-م١٨٨٩(باتش، الكسندر 

ودرس يف ويسـت بوينـت، وشـارك يف ). والية اريزونـا(عسكري أمرييك، ولد يف فورت هوشوكا 

م، فكلـف بقيـادة ١٩٤٢الحرب العاملية األوىل ويف احتالل رينانيا، حصل باتش عىل رتبـة جـرنال يف عـام 

  دونيا الدفاع عن كالي
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م ١٩٤٤م أنهى احتالل غواد القنـال، ويف العـام ١٩٤٣الجديدة بالتعاون مع القوات الفرنسية، ويف العام 

. عني قائدا للجيش السابع واشرتك يف اإلنزال عىل الشاطئ الفرنيس يف مقاطعة بروقانس خالل شـهر آب

، ثـم انـدفع نحـو اللـورين وقام بتحرير فرانش كومني بالتعاون مـع جـيش الجـرنال دوالتـر دوتاسـيني

ترشـين الثـاين  ٢٣فااللزاس، حيث قامت فرقـة لـوكلري امللحقـة بجيشـه بتحريـر مدينـة سرتاسـبورغ يف 

  .م١٩٤٤

م، ثم احتـل بافاريا، وأمن االتصال ١٩٤٥عرب باتش نهر الرين مع جيشه قرب ودرمس يف آذار 

الواليات املتحدة، حيـث  إىل الجرنال باتشمع جيش الحلفاء القادم من إيطاليا، وبعد انتهاء الحرب عاد 

  .م١٩٤٥تويف يف والية تكساس 

  )م١٩٤٥ -م١٨٨٥(باتون، جورج سميث 

م، برز يف رياضة الفروسـية عنـدما كـان ١٨٨٥عسكري أمرييك، ولد يف والية كاليفورنيا يف عام 

الكلية العسكرية  إىل معهد فرجينيا العسكري، وانتقل بعد ذلك إىل يف مرحلة دراسته الثانوية، ثم دخل

خـدم تحـت إمـرة الجـرنال . م برتبة ضابط يف سـالح الفرسـان١٩٠٩ومنها تخرج يف عام ) وست بوينت(

م وهنـاك اظهـر اهتاممـا كبـريا باملـدرعات ١٩١٧فرنسـا عـام  إىل يف املكسيك ثم رافقة) جون بريشينخ(

شأ الفرقـة األوىل للـدبابات التـي قادهـا وأنشأ مركزاً تدريبياً للدبابات األمريكية يف فرنسا، وبعد ذلك أن

وجرح خالل هذه املعركة، ومل يشـرتك بعـدها يف ) موزارغون(و) سـات ميهيل(بنفسه أثناء الهجوم عىل 

  .أية معركة خالل الحرب العاملية األوىل
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كان خالل فرتة ما بني الحـربني يؤكـد عـىل أهميـة دور سـالح املـدرعات يف الحـرب، وسـاهم 

ة عشية الحرب العاملية الثانية يف إنشاء وتدريب القـوات املدرعـة، قـاد يف ترشـين الثـاين بنشاط وفعالي

قـاد الفرقـة الثانيـة يف  أن م الجناح الرشقي للقوات الحليفة التي غزت شاميل أفريقيا، ثم مل يلبث١٩٤٢

ا عىل مقـدرة يف م توىل قيادة الجيش األمرييك السابع يف الهجوم عىل صقلية مربهن١٩٤٣تونس، ويف متوز 

فرنسـا ومل  إىل رسعة استيالئه عىل بالرمو وبعد الهجوم عىل النورماندي عربت قواته من اململكة املتحدة

وشـاميل فرنسـا ) برتيانيا(واجتاز برسعة ) مان لو(اخرتقت الخطوط األملانية قرب  أن تلبث هذه القوات

  .من هنا انطلقت شهرته كقائد جريءرغم املصاعب اللوحستيكية التي كانت سائدة يف الجبهة، و 

الفرق امليكانيكيـة،  سالح الدبابات و إىل ادخل أثناء الحرب العاملية الثانية روح سالح الخيالة

فقد قلبت طريقته يف استعامل الدبابات كسالح اقتحامي لخـرق صـفوف العـدو مفـاهيم اإلسـرتاتيجية 

قتحاميـة انتصـارات براقـة يف شـاميل أفريقيـا الهجومية التي كانت سائدة من قبل، وحققت هجامته اال 

ـة أشـهر  وصقلية، ولكن أكرب انتصاراته تحققت يف أوروبا أثناء قيادة الجيش الثالث، ففي اقل مـن عرش

تنقلــت فرقــة املدرعــة ومشــاته بــني ســت دول هــي فرنســا وبلجيكــا واللوكســمبورغ وأملانيــا والنمســا 

جندي أملـاين  ٧٥٠.٠٠٠لث أثناء ذلك من أسـر ما يزيد عن ومتكن الجيش الثـا) سابقا(وتشيكوسلوفاكيا 

وبعـد الحـرب العامليـة الثانيـة ظـل مـع قـوات . ومن قتل أو جرح ما يزيد عـن نصـف مليـون آخـرين

م، ودفـن يف املقـربة األمريكيـة ١٩٤٥كـانون األول  ٢١االحتالل يف أملانيـا ولكنـه تـويف بحـادث سـيارة يف 

  .العسكرية يف هام باللكسمبورغ
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  )م١٩٧٣ -م١٩٠١(باتيستا، فولجنسيو 

م، ١٩٧٣م، وتويف يف مدينة ماربيل اإلسـبانية ١٩٠١عسكري وسيايس كويب، ولد يف بان يف كوبا 

رتبـة عقيـد ثـم أصـبح قائـدا للجـيش،  إىل م، ترىف١٩٣٣دعم وهو ضابط صف انتفاضة الطالب يف عام 

السلطة مـن  إىل دبر انقالبا عسكريا أعاده م١٩٥٢، ويف عام )م١٩٤٤ -م١٩٤٠(انتخب رئيساً للجمهورية 

 بلغه وصول الثوار أن م، فأقام حكامً دكتاتوريا، هرب من كوبا ما١٩٥٤جديد، ثم أعيد انتخابه يف العام 

 .م١٩٥٨العاصمة يف األيام األخرية من عام  إىل

  )م١٩٥٦ -م١٨٧١(بادوليو، بيرتو 

حكم  إبان وملع نجمه.  إيطالياعسكري وسيايس إيطايل، ولد يف غرازانو مونفراتو يف

م، واشرتك يف الحملة عىل ١٨٩٠موسوليني، بدأ خدمته العسكرية برتبة مالزم يف سالح املدفعية عام 

  .م التي استولت فيها إيطاليا عىل ليبيا١٩١٢م ويف الحرب الرتكية اإليطالية ١٨٩٦الحبشة 

م وأصبح يف أواخر تلـك الحـرب ١٩١٦الحرب العاملية األوىل يف معركة غوريزيا  إبان ملع اسمه

ترشـين الثـاين  ١١من اقرب مساعدي الجرنال دياز، اختري ممثال عن إيطاليا لتوقيع معاهـده الصـلح يف 

رتبـة جـرنال وتسـلم  إىل م رقـي١٩١٩م التي وضعت حدا لألعامل الحربية مـع النمسـا، ويف عـام ١٩١٨

، عمـل سـفريا لـبالده يف الربازيـل بـني عـامي م١٩٢١منصب رئيس األركان العامة اإليطاليـة حتـى عـام 

منصـب رئـيس األركـان ومنحـه رتبـة فيلـد  م أعـاده موسـوليني إىل١٩٢٦، ويف أيـار )م١٩٢٥وم ١٩٢٤(

وحل محـل دوبرتـو يف قيـادة الحملـة ) م١٩٣١ -م١٩٢٨(م، عني حاكام عامـا يف ليبيا ١٩٢٦مارشال عام 

  اإليطالية 
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  .م١٩٣٨م وسمي نائبا مللك الحبشة يف عام ١٩٣٦ابابا يف عام -يسم فاحتل مدينة اد١٩٣٥عىل الحبشة 

م ١٩٤٠كان بادوليو قائدا عاما للقوات املسلحة اإليطاليـة يف مطلـع الحـرب العامليـة الثانيـة 

ولكن معارضته لحملة اليونان جعلت الدوتيش ينحيه عن منصبه يف . ولقد فاوض الفرنسيني عىل الصلح

م وبعـد اعتقـال موسـوليني اختـاره امللـك ١٩٤٣ه الجرنال كافالريو، ويف متوز م ويعني بدال عن١٩٤١عام 

 أن وأعلن الحرب عىل أملانيا، ثم ما لبـث. مفاوضات الهدنة مع الحلفاء) بادوليو(لرئاسة الحكومة فبدأ 

م، وبقـي يف ١٩٤٦م، نرشـ مذكراتـه يف عـام ١٩٤٤ترك السلطة بعد تخيل امللك عـن العـرش يف حزيـران 

  .ا حتى وفاته بعد عرش سنوات من نرش املذكراتإيطالي

  )               -م١٩٢٤(بار، رميون 

اقتصادي وسيايس فرنيس، ولد يف جزيرة سان دونيس دوال ريونيون لوالد ثري مل يعرفه رميون 

م، ١٩٢٨ألنه كان قد قطع عالقته بأرسته خوفا عىل سمعتها أثر محاكمته بتهمة اإلفـالس الـوهمي عـام 

رميون بار يف رعايـة والدتـه، وعـرف بكونـه تلميـذا منوذجيـا، نـال شـهادات جامعيـة يف االقتصـاد فنشأ 

م عندما تـوىل منصـب مـدير مكتـب ١٩٥٩والقانون يف باريس، مل يكن له نشاط سيايس يذكر حتى عام 

قضـايا وزير الصناعة والتجارة جان مارسيل جانية، عينه ديغول نائبـا لـرئيس اللجنـة األوربيـة مكلفـا ال

م، كلفـه جيسـكار ١٩٧٥م ويف عـام ١٩٧٢م حتـى عـام ١٩٦٧االقتصادية واملاليـة، فبقـي فيـه مـن عـام 

  م انضم إىل حكومة ١٩٧٦ديستان مهمة اإلعداد والتنظيم ألول قمة تعقدها الدول الصناعية، ويف عام 
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أزمتـني نفطيتـني  م فواجـه١٩٧٨م و ١٩٧٦شرياك وزيرا للتجارة، ثم خلف شرياك يف رئاسة الحكومة بني 

أسفرت تبعاتهام االقتصادية عن هبوط شـعبيته فـتخىل عـن رئاسـة الحكومـة، وبقـي نائبـا حتـى عـام 

  ).من األصوات% ١٦.٥نال (م عندما خاض دون جدوى انتخابات الرئاسة ١٩٨٨

كام ). سابق(كان من ابرز معاريض نرش صواريخ بريشينغ يف أوروبا ملواجهة االتحاد السوفيتي 

م كـان النائـب الوحيـد يف ١٩٨٢م ويف عـام ١٩٧٩بدفاعه عن احتالل االتحاد السوفيتي ألفغانستان متيز 

الذي صـوت إىل جانـب النـواب الشـيوعيني ) االتحاد من أجل الدميقراطية( أي الحزب الذي ينتمي إليه

الـذين الذي يرفض العفو عـن الجـرناالت ) تعديل جوكس(وبعض الثواب االشرتاكيني ملصلحة ما يسمى 

  .شاركوا يف انقالب الجزائر

  )م١٩٧٩ -م١٩١٧(بارك، تشونغ هي 

، ولـد يف )م١٩٧٩ -م١٩٦٣(عسكري وسيايس كوري كان رئيساً لكوريا الجنوبية فيام بني عامي 

ويف بدايـة العقـد الرابـع مـن القـرن . سنسن قون، وهي منطقـة يف شـامل كيونجسـانغ بجنـوب كوريـا

ية وانخرط يف الجيش الياباين، ثم التحق باألكادميية الحربية الكوريـة العرشين التحق بأكادمييات عسكر

م، اسـتوىل عـىل زمـام السـلطة وصـار رئيسـا ١٩٤٦م وأصبح ضابطا يف الجيش الكوري عام ١٩٤٥يف عام 

  .م عقب قيادته النقالب عسكري ضد الحكومة املدنية١٩٦١للدولة يف عام 

ات املركزية يف كوريـا، وبـالرغم مـن إثـارة الجـدل م اغتاله رئيس وكالة املخابر ١٩٧٩ويف عام 

  كان ممن ساعد عىل إنشاء  أنه حول زعامة بارك إال
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صناعات جديدة يف كوريا الجنوبيـة وتطـورت وسـائل التنميـة االقتصـادية بصـورة مطـردة ورسيعـة يف 

درت قـوانني عهده، ومن ناحية أخرى، تشددت حكومته يف تقيد الحريـات الفردية للمواطنني، فلقد أص

إعطـاء الـرئيس بـارك سـلطة كــادت أن  إىل الدسـتور مـام أدى تحرم النقد املوجه لرئيـس الجمهورية أو

مطلقة، وأودع كثرياً من املواطنني السجن بسبب نقد سياسته وأعلن بـان الحكـم القـايس رضوري تكون 

  .لتجنب الهجوم من كوريا الشاملية

  )م     -م١٩٢٤(بارليف، حاييم 

، )م١٩٧١ -م١٩٦٧(صهيوين، وزير التجارة والصناعة ورئـيس أركـان الكيـان الصـهيوين  سيايس

الباملـاخ وشـارك يف عملياتهـا يف إخـالء  إىل م، انضـم١٩٣٩، وهاجر إىل فلسطني عام )النمسا(ولد يف فينا 

م، رقـي يف مهـامت ووظـائف حتـى ١٩٤٨السكان العرب بالقوة، وتوىل قيادة إحدى الكتائب يف النقب 

خـط (أصبح رئيسا لألركان، حيث ارشف عىل إقامة التحصينات مبحـاذاة قنـاة السـويس عرفـت باسـمة 

خط دفاعي أقامته القيادة العسكرية يف الكيـان الصـهيوين عـىل امتـداد قنـاة السـويس خـالل ) بارليف

ن هـذا وكـام يف وجه أية محاولة مرصية لعبور قنـاة السـويس، ١٩٦٩املراحل األوىل من حرب االستنزاف 

، لكـن املرصـيني يف حـرب ٣١من سلسلة مواقع ونقاط عسكرية حصينة بلغ عـددها نحـو الخط يتألف 

  .ساعات ٦م متكنوا من عبوره خالل ١٩٧٣ترشين األول 

  )م١٩٤٦ -م١٨٤٥(بازيك، نيكوال 

رجل دولة رصيب واحد مؤسسـي مملكة رصبيا وكرواتيا وسـلوفينا، التي اتخذت اسم 

  ومؤسس الحزب الراديكايل القومي يف . بعد يف ما) يوغسالفيا(
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م، لعب دوراً سياسيا مهام يف ظل عرش اوبرينوفيك وعـرش جورجيفيك، جاءت حروب ١٨٨١رصبيا عام 

يك تبلور أفكاره حول القومية ) م١٩١٨ -م١٩١٤(والحرب العاملية األوىل ) م١٩١٣ -م١٩١٢(البلقان 

الرصبية يف الدولة املتعددة القوميات التي أنشأها زرع  الرصبية املنفتحة، لكن إرصاره عىل السيطرة

  .بذور نزاعات محليه، ما لبثت أن خفت حدتها بعد توحيد يوغسالفيا الذي تم بعد وفاته بوقت طويل

. درس بازيك الهندسة يف بلغراد وجاء اهتاممه بالليرباليـة املعـارصة واملؤسسـات الدميقراطيـة

املجموعـة  إىل م انضـم١٨٧٣رصبيـا  إىل وبعـد عودتـه. يخائيل باكوننينتيجة تأثره بالفوضوي الرويس م

 إىل قاده) م١٨٧٨ -م١٨٧٦(االشرتاكية التي كان يقودها ماركوفيتش، لكن اشرتاكه يف الحروب ضد تركيا 

م، عني رئيســاً للـوزراء أول مـرة يف عـام ١٨٧٨تغيري تفكريه السيايس، دخل الربملان كزعيم للمعارضة يف 

م، حيـث أقـام ١٨٩٢ورافق امللك الكسندر اوبرينوفيك كوزير للخارجية يف زيارة لروسيا يف عام م، ١٨٩١

. م١٨٩٣عالقات شخصية وسياسية قوية مع النظام القيرصي وقد عني وزيرا رصبيا يف بطرسبورغ يف عام 

  .م١٨٩٤رصبيا يف عام  إىل لكنه استقال احتجاجاً عىل عودة امللك السابق ميالن

م، عندما جرت محاكمة أعضاء الحزب الراديكايل بتهمة محاولـة اغتيـال امللـك ١٨٩٩ويف عام 

ميالن، أدىل بازيك باعرتافات ورط فيها العديد من رفاقه السابقني، ثم ترك البالد مختارا وعاد إليها بعـد 

م، بعـد االنقـالب الـدموي الـذي أعـاد عـرش كاراجورجيفيـك ١٩٠٣تنازل ميالن عن العرش، رقـي عـام 

  بشخص امللك بطرس األول، عمل بازيك عىل تثبيت الحزب كسند رئيس للنظام الجديد، 
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وكقوة دافعة يف السياسة الرصبية، واتسمت وسائله للمحافظة عـىل زعامتـه بالقسـوة واالنتهازيـة، ويف 

والت م، عني رئيساً للوزراء، ووزيرا للخارجية مره أخرى وأبدى براعـة فائقـة يف مقاومـة املحـا١٩٠٤عام 

م حتـى ١٩٠٦الهنغارية لفرض غرامة حربية عـىل رصبيـا، عـني يف كـال املنصـبني مـن أيـار  –النمساوية 

م عنـدما انفجـرت أزمـة ١٩٠٨كان يشغل منصبا حكوميا ثانويا يف ترشين األول  أنه م غري١٩٠٨حزيران 

يسـا للـوزراء يف دولية كربى بسبب ضم النمسا وهنغاريـا ملقاطعـة البوسـنة والهرسـك، أعيـد تعيينـه رئ

وبـالرغم . م بأكرب منافس سيايس له، ميالن ميلوفـانوفيتش١٩١١م، واستبدل يف عام ١٩٠٩ترشين األول  

من تعاونه مع هذا األخري يف إقامة حلف مع بلغاريا وهو الحلف الذي انبثقت عنه يف ما بعـد العصـبة 

لعسكريني إلزاحته عـن منصـبه كـرئيس البلقانية، فإن محاوالت السياسيني الشباب والعديد من القادة ا

يقـود رصبيـا يف حـربني  أن للحزب مل تتوقف إال مبوت ميالن ميلوفانوفيتش املفاجئ، وقد تسنى لبازيك

  .م١٩١٣م والثانية ضد بلغاريا ١٩١٢رابحتني، األوىل ضد تركيا 

م ١٩١٤حزيـران  ٢٨بعد اغتيال االرشيدوق فرديناند عىل يد شاب حزيب وطنـي يف سـاراييفو 

 إىل الهنغـاري املوجـه -كان موقف بازيك ليناً للغاية يف التعامل مع الرشوط القاسية لإلنذار النمسـاوي

رصبيا، ولكنه مل يستطع تفادي إعالن الحرب، يف ظل هـذه األوضـاع لعـب بازيـك بـذكاء عـىل املشـاعر 

ني وحتـى السـالفينني القومية املحتدمة لتحويل حرب الرصب باتجاه حلمه الخاص يف تحرير كل الرصبي

هنغاريا، وعارض بشده معاهدة لندن الرسـية التـي وعـدت فيهـا روسـيا وفرنسـا  -الجنوبيني يف النمسا

وأجربت هزمية رصبيا عىل يـد النمسـا وأملانيـا، وبريطانيا إيطاليا بكثري من املقاطعات السالفية الجنوبية، 

  فيام بعد حكومة 
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ـي يف روسـيا م، وقد اضعف سقوط ١٩١٥فو يف شتاء بازيك والجيش عىل االنسحاب إىل كور  النظـام القيرص

واضـطر إىل . م من موقف بازيك، وأرغمه مؤقتا عىل التخيل عن اتجاهه الوحدوي الرصيب املتشدد١٩١٧

 -التفاوض مع لجنة ترومبيك اليوغسالفية، وهي هيئـة مـن السـالفينني الجنـوبيني املنفيـني مـن النمسـا

م، الـذي ١٩١٧كانت النتيجـة صـدور إعـالن كورفـو يف متـوز . وباريس مقرا لها هنغاريا، تتخذ من لندن

وضع الخطوط العريضة لدولة يوغسالفيا بعد الحرب، وعندما وضعت الحـرب العامليـة األوىل أوزارهـا، 

متلـك  -بدأ بازيك يعلن أن رصبيا كونها القوه السياسية والعسكرية املسيطرة بني السـالفينني الجنـوبيني

ممثليــن عـن اللجنـة  إلــى اضـطر يف مـا بعـد لالنضمــام أنـه إال. ا حـق التعامـل مـع الحلفـاءوحده

اليوغسالفية وعن املجلس الوطني الذي شكل يف زغرب وعن املعارضة الرصبية، وذلك يف جنيف يف عام 

  .م١٩١٨

ت تسوية توحيد بني الرصب واملقاطعا إىل ومهام يكن من أمر، فقد تم التوصل، يف ما بعد،

السالفية الجنوبية بشكل مملكة تضم الرصبيني والكرواتييـن والسالفينني، ولكن بازيك فشل كليا يف 

فهم الفارق الجوهري بني رصبيا املتجانسة وتعقيدات اململكة الجديدة، التي أصبحت تضم عدة 

ني، مجرد رصبيني قوميات مختلفة، وبقي يعترب الكرواتيني والسلوفينيني واملقدونيني واملسلمني البوسني

وقد استطاع بازيك، عرب . ويحملون عدة أسامء) األرثوذكسية، الكاثوليكية، االسم(يعتنقون ثالثة أديان 

يفرض دستورا موحدا يثبت فعليا  أن. م١٩٢١الربملان، عندما أعيد تعينه رئيسا للوزراء فـي عام 

س نظاما مركزيا قويا ويقيض عىل السيطرة الرصبية املوجودة تحت قناع إنشاء أمة متجانسة، ويؤس

  م، اجرب بازيك عىل حل الربملان ١٩٢٥ويف عام . املقاطعات املستقلة
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ولكنه استطاع إعادة تأمني األكرثية واتخاذ إجراءات عنيفة ضد خصومه وعندما وجهت االنتقادات 

االستقالة يف آذار  إىل التجاهه املتنامي نحو املركزية والتوحيد، من قبل حلفائه السابقني، اضطر بازيك

  .م١٩٢٦

  )              -م١٩٥٥(باسرتانا، أندرس 

مكـان والـده ) سنوات ٤ولوالية مدتها  ١٩٩٨ آب ابتداًء من(رئيس جمهورية كولومبيا الحايل 

فعاش اندرس حياة الطفولة والشـباب منغمسـا يف املجتمعـات . ميسائيل باسرتانا رئيسا سابقا لكولومبيا

الفوضوية بكل ما متثله تلك الحركة يف أوروبـا والواليـات املتحـدة مـن توجـه  الهيبة و إىل انازع. الراقية

اطلع عىل الفكر املاركيس عىل يد إحدى الهنديات يف بالده وشارك يف مناقشات مع  أنه بل يقال. يساري

  .زمالئه عن الحرية والفقر والحاجة، وطالب بتغيري حقيقي يف الرتكيب االجتامعي لبالده

وعىل الرغم من نجاحه يف دراسة القانون عمـل يف الصـحافة، خصوصـا يف التلفزيـون وسـافر 

تلـك  أن العديد من دول العامل وأقام صداقات متعددة االتجاهـات، ويـرى الـبعض إىل خالل تلك الفرتة

ة مع الصداقات خالل فرتة العمل الصحـايف، فتحت له أبواب العامل الخارجي، ووضعته عىل صالت مبارش 

مراكز القرارات الدولية وخصوصاً الواليات املتحـدة التـي تحكـم الحركـة السياسـية يف كـل دول أمريكـا 

  .الالتينية تقريباً 

 أن واستطاع) العاصمة(م، رصاعا غري متكافئ عىل منصب محافظ بوغوتا ١٩٨٨ودخل العام 

ته، ومنها توقعات والده الـرئيس هزمي إىل ينجح يف االنتخابات عىل الرغم من كل التوقعات التي أشارت

  أن السابق للبالد، الذي طلب منه
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ينسحب من االنتخابات، الن الحزب الليربايل كان يسيطر عىل كل حركة يف العاصمة، ونجـح باسـرتانا يف  

كانت مافيا الكوكـايني تصـفي حسـاباتها يف قلـب  إذ منصب محافظ العاصمة، لكنها كانت فرتة عصيبة،

هجومـا بالقنابـل والسـيارات املفخخـة، التـي راح  ١٣٠شـهدت يف عـام واحـد أكـرث مـن العاصمة التي 

السـابق بابلواسـكوبار أن يـدخل ) كارتـل دي ميـدبني(ضحيتها عدد كبري من املواطنني، واستطاع زعـيم 

مكتبه ويتخذه رهينة طوال أكرث من مثاين ساعات، وكانت حياته مقابل رفع الحصـار عـن زعـيم كارتـك 

  .ني الحايل، وانتهى االختطاف مبرصع بابلوا سكوبار الذي تابعه الناس عىل التلفزيوندي ميدب

اندرس باسرتانا طـوال حياتـه السياسـية تخـىل عنـه فجــأة يف االنتخابـات  الحظ الذي حالف

 -م١٩٩٤رئـيس الجمهوريـة (م عندما كان مرشح للمحـافظني يف مواجهـة ارنستوسـامبري ١٩٩٤الرئاسية 

حني قام بإجراء عـدد مـن التسـجيالت . ارتكاب عدد من األخطاء السياسية إىل ه هزميتهفدفعت) م١٩٩٨

مافيـات (الرسية التي تؤكد أن الرئيس سامبري نجـح يف تلـك االنتخابـات باسـتخدام أمـوال قـدمتها لـه 

 نهـاالقضاء الكولومبي، قام بتسـليم نسـخه م إىل يف كولومبيا، وبدالً من تقديم تلك التسجيالت) الكوكا

سفري الواليات املتحدة يف يوغوتا ما أسفر عن انفجار فضـيحة سياسـية قـررت عـىل أثرهـا الواليـات  إىل

 املتحدة سحب تأشرية دخول أراضيها من رئيس كولومبيا، ومل تسفر تلك الفضيحة يف كولومبيـا عـن أي

فشـل سـامبري يف حـل  نتائج، بل أصبح باسرتانا يواجه الرئيس املنتخب يف ساحات القضاء الوطني، لكـن

الكثري من مشكالت البالد، وفضـائح تورطـه املسـتمر مـع مافيـات املخـدرات لعبـا ملصـلحة باسـرتانا يف 

  .م١٩٩٨انتخابات 
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  )م١٩٧٦ -م١٨٨٥(باشاين، موالنا عبد الحميد خان 

سيايس ورجل دين بنغايل، أحد أهـم الوجـوه السياسـية يف بـنغالدش مؤسـس رابطـة عـوامي 

عــرف مبعارضــته املســتمرة للربيطــانيني . يم التــاريخي للعمــل مــن أجــل اســتقالل بــالدهم، والــزع١٩٤٩

وللباكســتانيني وللهنــد ولحكومــة مجيــب الــرحمن وعــرف بنزعتــه املثاليــة، خاصــة يف طروحاتــه حــول 

يتـيح للجامهـري ) النضـال املسـلح وحـده(ويف إعالنه يف مناسبات عديدة عـن أن ) االشرتاكية اإلسالمية(

يقـرن هـذا الطـرح بـأي خطـوة عمليـة، التـف  أن من البؤس االقتصادي واالجتامعي، لكن دونالتحرر 

فسـاعد ذلـك عـىل إبـرازه كـزعيم ) نسبة إىل الزعيم الصـيني ماونيسـ تونـغ(حوله العديد من املنويني 

  .سيايس، كام اعتمد اإلرضاب عن الطعام واملسريات الشعبية أسلوبا يف عمله السيايس

ط الخمسينات من القـرن العرشـين مـع قيـادة رابطـة عـوامي التـي اتهمهـا اختلف يف أواس

حـزب (بانتهاج سياسة خارجية تابعة للغرب، فرتكها وأسس مع الجناح اليساري فيها حزبا جديدا دعـاه 

كـرس ). برملـان بورجـوازي(م ألنـه مل يـر أيـة فائـدة مـن ١٩٧٠، مل يشرتك يف انتخابـات )عوامي الوطني

مـتهام الهنـد ) التوسعية الهنديـة(ربع األخرية للقيام بحمالت نقد عنيفة ضد ما اسامه سنوات حياته األ 

  .بأنها وراء كل األمراض التي تشكو منها بنغالدش

  )            -م١٩٢٩(باالدور، ادوار 

 ١٠ إىل م واستمرت١٩٩٣آذار  ٢٩رئيس آخر حكومة يف عهد ميرتان، وقد شكلها باألدور يف 

  ).تاريخ االنتخابات الرئاسية يف فرنسا وفشل ميرتان وفوز شرياك إىل أي(م ١٩٩٥أيار 
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ــري  ــاالدور يف أزم ــد أدوار ب ــا(ول ــثامين يف )تركي ــك الع ــديري البن ــن م ــده واحــدا م ــان وال ، ك

عائلتـه كانـت قـد  أن القسطنطينية، وكان سهال عـىل الوالـد الحصـول عـىل الجنسـية الفرنسـية وذلـك

لسـلطان سـليم الثالـث يصـنفها بـني رعايـا فرنسـا يف اإلمرباطوريـة تحظـى بفرمـان مـن ا أن استطاعت

العثامنية إذ أن هذه الوضعية كانت متنح ألقليات كاثوليكية هي عىل عالقة جيدة بفرنسا، وكان الوالـد 

قد غادر تركيا، بني كثريين غادروها، عىل أثر حريـق متعمـد شـب يف أزمـري الرتكيـة واسـتهدف بصـورة 

قيم فيه األقليات املسيحية التي تتعاطى التجارة، ومن املؤرخني من يقول أن الهدف خاصة الحي الذي ت

  ).أنصار كامل اتاتورك(أيدي الكامليني  إىل من الحريق كان نقل التجارة

مارسيليا، ويف هذه املدينة التي تضم جالية أرمنية شهرية، عاش ادوار  إىل هاجر الوالد وأرسته،

كان عىل العائلة أن تكافح لبلوغ الوضع املادي البورجوازي الذي كانت عليه طفولة عادية ومتواضعة، ف

يف أزمري، وكان يرغب يف دراسة الطب، لكن متاعبه الصحية ستجعله يعيد النظر يف ذلـك ويتوجـه نحـو 

التي يتخرج منهـا القسـم األكـرب مـن كـوادر اإلدارة والطبقـة السياسـية  E.N.Aمدرسة اإلدارة الوطنية 

الـذين رشـحوا لالنتخابـات الرئاسـية يف ربيـع ) شرياك وجوسـبان وبـالدور(ية، ومن بينهم الثاليث الفرنس

  .م١٩٩٥

يف كـانون الثـاين . سـنوات موظفـا يف مجلـس الدولـة ٥وأمىضـ . م١٩٥٧تخرج باالدور يف عام 

. امعيةم، استدعاه رئيس الوزراء يف حينه جورج بومبيدو للعمل يف مكتبه كمستشار للشؤون االجت١٩٦٢

م، مستشار، فنائب السكرتري العـام لرئاسـة ١٩٧٤جانب بومبيدو وحتى اليوم األخري من حياته  إىل وظل

  الجمهورية، فسكرتري الرئاسة والحاكم الفعيل لالليزية بسبب مرض الرئيس، ويف 
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خـب م برز خالفه مع وزير املـال الصـاعد فـالريي جيسـكار ديسـتان الـذي انت١٩٧٤هذه السنة األخرية 

  .ولو مرة واحدة) م١٩٨١ -م١٩٧٤(رئيسا والذي مل يذكر اسم بال دور يف عهده 

وتوثقت الصلة ) التجمع من أجل الجمهورية(م، اتصل به شرياك للعمل معا يف ١٩٧٩ويف عام 

  .م١٩٨١بينهام بعد انتخابات ميرتان رئيسا 

مة ومتكـن شـرياك مـن م، نجح يف االنتخابات عن الدائرة الخامسة عرشة للعاص١٩٨٢ويف عام 

، وكـان بـال دور يظهـر قـدرة هائلـة يف )م١٩٨٨ -م١٩٨٦(فرضة عىل املكتب السـيايس لحـزب التجمـع 

بني ) حكومة التعايش( إىل م الوصول١٩٨٣التحليل السيايس واسترشاف آفاق الرصاع السيايس، فتوقع يف 

) حكومـة التعـايش(ذه التسـمية م ويعود له الفضل يف إطـالق هـ١٩٨٦رئيس اشرتايك وبرملاين مييني يف 

وقد تحقق توقعه، األمر الذي عزز مكانتـه لدى شرياك فعينه وزيرا لالقتصاد واملالية والخصخصة، وكان 

  .الحاكم الفعيل وليس جاك شرياك أنه لديه خمسة وزراء مفوضني، وقد شاعت يف حينه أنباء تقول

قـه مدويـة وبعـد فـوز اليمـني يف وبعد حكومة التعايش، تقدم شرياك للرئاسـة، وهـزم بطري

م، ومل ١٩٩٥تـويل رئاسـة الحكومـة يك يتفـرغ هـو ملعركتـه الرئاسـية  م دفعه شرياك إىل١٩٩٣انتخابات 

يحسب أي حساب للتحول الذي سيطرا عىل موقف باالدور، فبعد أشهر معدودة عىل ترؤسه الحكومـة 

. حد ما إىل داً شعبيا متزايداً له، إذ نجحبدأت استطالعات الرأي تعكس تأيي) م١٩٩٣آذار  ٢٩شكلها يف (

وقياسا عىل الحكومات السابقة، بالتخفيف من وطأة األزمات املتعددة، بواسطة أسـلوبه الخـاص الـذي 

  طابع أيديولوجي عن أي من يقيض إلغاء أي
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شـرياك، األزمات، وترشح لالنتخابات الرئاسية، وأيده البعض ممن كانوا يف خانه شرياك، ورغم ذلـك فـاز  

  .يف الدولة أو )التجمع من أجل الجمهورية(واستبعد باالدور مجددا عن املناصب السياسية سواء داخل 

  )م١٩٤٧ -م١٨٦٧(بالدوين، ستانيل 

ويف . سيايس ورجل دوله بريطاين، تلقى تعليمه يف جامعتي هارو وترينيني يف مدينة كـامربدج

ملحـافظني يف مدينـة يـوديل، مسـقط رأسـه، ثـم احتـل م أصبح عضوا يف الربملان ممثال حزب ا١٩٠٨عام 

قبل أن يحصـل ) م١٩٢٢ -م١٩١٦(منصبا صغريا يف حكومة االئتالف التي حكمت بريطانيا للفرتة ما بني 

م كان لـه دور ١٩٢٢ترشين األول  ١٩م عىل منصب وزاري بعنوان رئيس مجلس التجارة، ويف ١٩٣١عام 

ذي اخرج حـزب املحـافظني مـن حكومـة االئـتالف، وبعـدها احتـل بارز يف االجتامع يف نادي كارلتون ال

م بعد فوزه عـىل منافسـه ١٩٢٣منصب وزير املالية يف عهد حكومة بونارلو، ومنصب رئيس الوزراء عام 

تقديم استقالته من منصـب رئـيس الـوزراء بعـد إخفاقـه يف الحـوز عـىل  إىل واضطر بالدوين. كورزون

م ولكنه عاد فاحتل منصب رئاسة الوزراء يف فرتة ما ١٩٢٣التي جرت عام  أغلبية األصوات يف االنتخابات

  . وهي الفرتة التي اشتهرت باإلرضاب العام كام عرفت هذه الفرتة بتصاعد البطالة) م١٩٢٩ -م١٩٢٤(بني 

وقــد احتــل بالــدوين منصــب رئــيس مجلــس اللــوردات يف عهــد الحكومــة الوطنيــة برئاســة 

م، واثر أزمة التنـازل عـن العـرش ١٩٣٥د فاحتل منصب رئيس الوزراء عام م ثم عا١٩٣١ماكدونالد عام 

  قدم بالدوين استقالته وقد تعرض بالدوين 
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  .ألشد أنواع النقد نتيجة لسياسته التي عانت من قرص النظر إزاء انبعاث الحركة القومية األملانية

  )م١٩٥٩-م١٨٩٩(باندرانيكا سولومون

وكريسنرشـس )كولومبو(درس يف كلية سان توماس . م١٩٥٦يف ) رسي النكا(رئيس وزراء سيالن

مارس املحاماة ثم تركها، تخىل عـن املسيحية واعتنق البوذية، انشأ الحـزب القـومي الـذي ) اوكسفورد(

، أصـبح عضـوا يف )الحـزب الـوطني املوحـد(أحزاب وتنظيامت أخرى وأصبح اسمه  انضم يف ما بعد إىل

  .م١٩٤٧م ووزير الصحة يف الحكومـة املحلية١٩٣٦دراة املحليةم ووزير اإل ١٩٣١مجلس الدولة 

م ثـم ١٩٥٦م ليؤلف حزب الحرية وصار زعيام للمعارضة بعد انتخابات ١٩٥١استقال يف عام 

رئيسا لجبهة الشعب املوحدة التي عملت عىل أسس وطنيـة واتبعـت االشـرتاكية املعتدلـة يف السياسـة 

وقع اتفاقية تنازلت فيها بريطانيا تدريجيا عن قواعدها يف رسي . جيةالداخلية والحياد يف السياسة الخار 

م بالفشل يف الـدفاع عـن املصـالح الوطنيـة رأس يف أيـار ١٩٥٨اتهمه القوميون املتطرفون يف عام . النكا

اغتيـل يف أيلـول مـن العـام نفسـه تابعـت زوجتـه . م الوزارة التي الفها من أعضاء حزب الحريـة١٩٥٩

  .ت زعيمة رسي النكا القومية ومن ابرز زعامء العامل الثالثسياسته وأصبح
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  )م١٩١٦(باندرانيكا سريميافو

م ١٩٥٩رئيسة وزراء رسي النكا خلفت زوجها سولومون باندارانيكا بعد اغتياله يف عام 

منصبها كرئيسة وزراء  إىل وإضافة) تحالف الشعب(وقادت حزب الحرية الذي أصبح يعرف باسم 

الربملان إال أنها كانت أول امرأة  يف زيرة للخارجية والدفاع وبالرغم من أنها مل تكن عضواسيالن كانت و 

  .يف العامل تصبح رئيسة للوزراء يف دولة ذات نظام برملاين حديث

م ١٩٤٠تنحدر من أرسه عريقة غنية مـن مـالك األرايض تزوجـت مـن ســولومون بانـدرانيكا 

 إىل مل تسع. سيحية إال أنها اعتنقت البوذية هي وزوجها يف ما بعدوأنجبت ثالثة أبناء ومع أنها نشأت م

تطبيق سياسة زوجها يف قومية اللغة فحسب، بل عملت أيضاً عىل تنفيـذ برنـامج اقتصـادي اشـرتايك إال 

م عنـدما كانـت سـريميافو ١٩٧١أنه باء بالفشل ما أوقع البالد يف أزمات خانقة وأصبحت الـبالد يف عـام 

ئيسة للوزارء للمرة الثانية مترد إكبريا من جانب الجامعات اليسـارية بسـبب نسـبة البطالـة باندرانيكا ر 

الكبرية بني الشباب، لكن الدميقراطية التـي متسكت بهـا رئيسـة الـوزراء اسـتمرت يف الـبالد رغـم ذلـك 

بهـا م حني خرسـ حز ١٩٧٧حتى منتصف ) ووزيرة التخطيط واالقتصاد والخارجية(بقيت رئيسة للوزراء 

  .االنتخابات العامة وفاز جايا وردن برئاسة الجمهورية

م وبعد فوز ابنتها شـاندرانيكا كاماراتونغـا برئاسـة الجمهوريـة عينـت هـذه ١٩٩٤ويف أواخر 

األخرية والدتها سريميافو باندرانيكا رئيسة للـوزراء وكلفتهـا عـىل الفـور اتخـاذ اإلجـراءات الألزمـة لبـدء 

مـن منـاطق التاميـل يف الشـامل وفـتح املعـابر أمـام البضـائع واألشـخاص، انسحاب القوات الحكوميـة 

  غري أن. وتشكيل لجنة اتصاالت مع الثوار لتنظيم بدء املفاوضات بني الحكومة والثوار التاميل
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وجهـة نظـر  أخـذ السيدة باندرانيكا وهي سياسية مخرضمة رأت رضورة تريث ابنتها الرئيسة ورضورة 

واإلبقاء عىل أماكن مراقبة طرق اإلمدادات الحربيـة بشـكل ال يـزعج عبـور املـدنيني الجيش يف االعتبار 

وجاء تطور العالقة بيـن الحكومة والثوار ليثبت أهمية رأي الجيش وموقفه من نزاع االنفصال الدائر يف 

  .شاميل البالد

  )م١٩٢٦(بانزر هوغو

رجنتــني والواليــات املتحــدة عســكري وســيايس بــوليفي تــابع دروســا يف قيــادة األركــان يف األ 

م قـاد ١٩٦٩م مـدير املدرسـة الحربيـة ١٩٧٦م ملحق عسكري يف واشنطن ١٩٦٤وزير الرتبية . والربازيل

م وأعلن نفسـه رئيسـا للجمهوريـة وقـام بحملـة قمـع ١٩٧١انقالبا ضد الرئيس خوان خوريس توريس 

بتصفيات سياسـية كثـرية مل يـنج منهـا واسعة ضد اليسار وأعلن التزام بالده باملعسكر الغريب تيز عهده 

م مـن ١٩٧٧حتى بعض معاونيه العسكريني واملدنيني وتصاعدت حدة املعارضة يف وجهه فأعلن يف عام 

م ١٩٧٧إصدار عفو عام والسامح ببعض الحريات كـانون األول  إىل م واضطر١٩٧٨إجراء انتخابات متّوز 

  .جرنال يربيدام استقال أثر مترد عسكري قام به ال١٩٧٨ويف متوز 

  )م١٩٤٧-م١٨٧٠(بانيت ريتشارد بدفورد

سيايس ورجل دولة كندي ولد يف مدينة نيوبرونسويك، وحصـل عـىل ثـروة هائلـة مـن مهنـة 

وذلك قبل دخوله مجال السياسة أصبح زعيام لحزب املحافظني التقدمي . املحاماة ومن أعامله التجارية

  م واهتم ١٩٣٥م وحتى ترشين األول ١٩٣٠عتبارا من متوز م ثم أصبح رئيسا للوزراء ا١٩٢٧يف كندا عام 
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ــة لتصــبح  ــمية هــذه السياس ــري تس ــايل وحــاول تغي ــز اإلمربي ــة التمي ــاء سياس ـــارة (بإحي ـــة التج حري

  ).اإلمرباطورية

م الذي ترأسه أمال ١٩٣٢وأهم حدث متيز به عهده رئيسا للوزراء هو انعقاد مؤمتر اوتاوا عام 

أما اإلصالحات املركزية التـي أجراهـا . ياز للتجارة الكندية يف اململكة املتحدةمنه بتحقيق سوق ذي امت

الـذي ثبتتـه )الربنامج الجديـد(داخل كندا فقد أوحت لجمهور الناخبني أنها عملية شبيهة ومتوازية مع 

م وحصـل ١٩٣٥حكومة الواليات املتحدة األمريكية وفشلت سياسة بانيت املحافظـة يف انتخابـات عـام 

  .منصب حكومي هام أي مل يحتل بعد ذلك أنه م إال١٩٤١ لقب فيكونت عام عىل

  م١٩١٣الباهي االدغم 

ولـد يف العاصـمة تـونس، . سيايس ورجل دولة تونيس ومن زعامء الحزب الدستوري االشـرتايك

ولعب دورا يف قيادة الحركـة الوطنيـة االسـتقاللية، كـان يف فـرتة مـن الفـرتات مرشـحا لخالفـة الـرئيس 

م عـني رئيسـا ١٩٦٩يف عـام . تقلب بعد االسـتقالل يف عـدة مناصـب إداريـة وحكوميـة مهمـة. ورقيبةب

للوزراء وملع اسـمه عىل الساحة العربية بصفته رئيسا للجنة املرشفة عـىل وقـف القتـال بـني مـنظامت 

لـرئيس شغل بعد ذلك عىل التوالــي منصـب املمثــل الشخيصـ ل. املقاومة الفلسطينية والجيش األردين

يحـل محلـه يف هـذا املنصـب الهـادي  أن بورقيبة واألمني العام للحزب الدستوري االشرتايك وذلـك قبـل

  .نويره
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  )م١٩٥٧-(       باولوس فريدريك 

عسكري أملاين عمل يف القطعات األملانية املقاتلة خالل الحرب العاملية األوىل وساعد يف وضـع 

ملية الثانية يف مرحلتها األوىل نظرا ألنه كان يشغل منصـب مـدير الخطط العسكرية األملانية للحرب العا

م حني عينه هتلر ١٩٤٢م حتى كانون الثاين ١٩٤٠العمليات يف رئاسة األركان األملانية يف الفرتة من أيلول 

 م حتى وصل به١٩٤٢قائدا للجيش السادس يف جنوب االتحاد السوفيتي الذي قاده خالل هجوم صيف 

لينغراد، وهناك اشتبك يف معركة طويلة مع املدافعني السـوفييت الـذين صـمدوا للهجـوم مدينة ستا إىل

حتى متكنوا من تطويق قواته، وتوجيه رضبة مضادة عىل أجنحتهـا املحميـة بقـوات رومانيـة وإيطاليـة 

  .م متت قيادة جوكوف١٩٤٢ترشين الثاين  ٢٣و١٩تحت يف الفرتة بني 

حاوالت إمداده من الجو وفتح حلقة الحصار بهجوم من وبعد فرتة من الحصار فشلت فيها م

كـانون  ٣١تسـليم بقايـا قواتـه يف  إىل )بـاولوس(اضطر ) فون مانشتاين(الجنوب الغريب بواسطة قوات 

من قبل هتلر يف محاولة لرفع معنوياته ) فيلد مارشال(رتبة إىل م رغم ترفيعه يف اليوم نفسه١٩٤٣الثاين 

لجنة أملانيا الحـرة العاملـة ضـد النازيـة وحرضـ  إىل ليم وانضم أثناء فرتة أرسهومنعـا إلقدامه عىل التس

م ١٩٥٣عقـب إطـالق رساحـه عـام )سـابقا(ثم عاش يف أملانيـا الدميقراطيـة. محاكامت نورمربنح كشاهد

املوالية للواليات املتحدة حتـى تـويف يف درسـدن يف شـباط ) سابقا(وعرف بعدائه لسياسة أملانيا الغربية

  .م١٩٥٧
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  )م١٩٩١-م١٩١٤(بختيار شابور

أتـم دراسـته . سيايس إيراين وعضو سابق يف الجبهـة الوطنيـة اإليرانيـة التـي أسسـها مصـدق

م يف الجيش الفرنيس وحارب ضـد األملـان بعـد ١٩٤٠الثانوية والجامعية يف لبنان وفرنسا، انخرط يف عام

فرنسية اإليرانية، عارض باستمرار نظام م انتخب نائب رئيس جمعية الصداقة ال١٩٤٦عودته إىل طهران 

وهو حزب قريب مـن أحـزاب االشـرتاكية الدميقراطيـة )حزب إيران(الشاه مـن خالل مركزه القيادي يف 

 إىل عاد بختيار) وزرائه أحد كان بختيار(الجبهة الوطنية اإليرانية بعد سقوط مصدق إىل الغربية وانضم

  .دخول السجن مرارا إىل صفوف املعـارضة فقادتـه املعارضـة

م سـاءت عالقاتـه ١٩٧٨وبعد اندالع الثورة اإلسالمية الشعبية بقيادة رجـال الـدين اإليـرانيني 

بحزبه وبجبهته الوطنية لرفضه التعاون مع الخميني كمـا رفض املشاركة يف املظاهرات التي كان رجـال 

ة الوطنيـة التـي كـان نائبـا م مـن الجبهـ١٩٧٩الدين ينظمونها باستمرار ضد حكم الشـاه فطـرد مطلـع

وتعرض لهجوم عنيف من قبل الخمينـي قائـد الثـورة وذلـك . لرئيسها الدكتور سنجاين ومن حزب إيران

وجـاء انتصـار . ألنه يعترب الثورة الدينية مناقضة ملفاهيمه الغربية الليرباليـة العلامنيـة التـي يـؤمن بهـا

ئاسـة آخـر حكومـة حاولـت االلتفـاف عـىل الثـورة م لريغمه عىل االستقالة مـن ر ١٩٧٩الثورة يف شباط 

  .م وهو يف منزله يف باريس١٩٩١ آب والفرار إىل الخارج حيث استقر يف فرنسا واغتيل يف
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  )م١٨٣٦-م١٧٥٦(بر، أرون 

سيايس أمرييك ولد يف والية نيوجريس واشرتك يف حرب االستقالل األمريكية مـارس القـانون يف 

م سـاهم بتقريـب ٧٩٧م ولغايـة ١٧٩١مجلس الشيوخ يف الفرتة ما بـني  مدينة نيويورك وأصبح عضوا يف

م وحصـل ١٨٠٠الجمهوريني والدميقراطيني ليجعل منهم حزبا سياسيا وخاض االنتخابـات الرئاسـية عـام 

عىل ذات نسبة األصوات التي حصل عليها جفرسـن وقـد حـل مجلـس النـواب األمـرييك هـذا اإلشـكال 

ا رسيا وأعلن بعدهام جفرسن رئيسا للواليات املتحدة األمريكية واحتل بـر بتنظيم خمسة وثالثني اقرتاع

وحـاول خـالل تلـك الفـرتة دون جـدوى الحصـول عـىل ) م١٨٠٥-م١٨٠١(منصب نائب الرئيس ما بـني 

ترشيح ملنصب حاكم نيويورك، واعترب بر أن املسؤول عن فشله يف الوصول إىل منصب الرئاسة وفشله يف 

 إىل ح ملنصب حاكم نيويورك هو الكسندر هاملتون لذا دعى بـر خصـمه هـاملتونالحصول عىل الرتشي

م ورغـم مقاضـاته بتهمـة القتـل يف كـل مـن ١٨٠٤متـوز  ١١مبارزة ومتكن من إصابته اصابة مميتـة يف 

نيويورك ونيوجريس بقي بر يف واشنطن لقضاء األشهر األخرية من عهده يف منصب نائب الرئيس وبعدها 

ويبدو أن بر استبق األحداث يف تخيل قيـام وحـدة سياسـية جديـدة تشـمل . ناطق الغربيةاستقر يف امل

املكسيك واألرايض التي تضمنتها صفقة لويزيانـا التـي اعتقـد أنهـا رسعـان مـا ستنسـحب مـن االتحـاد 

األمرييك ولدى تشكيلة قوة مسلحة من بعض أنصاره يف اسفل نهر املسيسبي القي القبض عليه وحوكم 

 أنه إال) شن الحرب(وكانت تربئة بر بفضل الشكوك حول تفسري جملة ) م١٨٠٧-م١٨٠٦(الخيانة بتهمة

  غادر أمريكا مدة أربعة أعوام اشرتك خاللها يف 
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وقىضـ آخـر سـنواته يف نيويـورك يف . نشاطات تآمرية مريبة مع فرنسا خاصة ومع بريطانيا إىل حـد مـا

  .مامرسة القانون

  )م١٩٨١-م١٨٩٣(براديل، عمر نلسون 

وتخرج يف الكلية الحربية وست بونيت ) والية ميسوري(عسكري أمرييك ولد يف مدينة كالرك 

م مارس التدريب يف عدة مدارس عسكرية وشارك يف الحرب العاملية األوىل ورقي ١٩١٥برتبة مالزم عام 

أمامه سلم الرتقية يف الرتب رتبة رائد بدأ نجمـه يلمع مع بداية الحرب العاملية الثانية وانفتح  ابانها إىل

م قيادة ١٩٤٣وتسلم عام . ثم قائدا لفرقة مشاة) فورتبيننغ(واملناصب فعني مديرا ملدرسة املشاة يف 

املرسح األورويب حيث اختاره  إىل الفيلق الثاين الذي خاض األعامل الحربية يف تونس وصقلية ثم انتقل

م، ثم ١٩٤٤ود الجيش األول األمرييك يف النورمندي عام الجرنال ايزنهاور قائد قوات الحلفاء هناك ليق

كلفه قيادة مجموعة الجيوش األمريكية الثانية عرشة وكانت له مساهمة فعالة يف عملية اإلنزال يف 

النورمندي ويف تحرير باريس وصد الهجامت املعاكسة األملانية فـي صيف ذلك العام ونجح يف االستيالء 

ر الراين والتقدم عرب أملانيا الوسطى وتحقيق أول لقاء مع القوات السوفيتية عىل أول رأس جرس عىل نه

  .م١٩٤٥يف نيسان 

م ١٩٤٨بعد الحرب العاملية الثانية عني براديل مديرا لشؤون املحاربني القدماء ثم صار يف عام 

ان املشرتكة املشكلة رئيسا لهيئة أركان الجيش األمرييك ويف العام التايل صار أول عميد لهيئة رؤساء األرك

  م صار من الضباط األربعة ١٩٥٠حديثا وهو أعىل منصب عسكري يف الواليات املتحدة آنذاك ويف عام 
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وأول ) الناتو(األوائل الذين حملوا رتبة جرنال الجيش وكان من القادة املؤسسني لحلف شامل األطليس 

اء أركان الدول املتحالفة للدفاع م التي ضمت رؤس١٩٤٩رئيس للجنة العسكرية لهذا الحلف عام 

م ١٩٥٤م أحيل عىل التقاعد يف عام ١٩٥٣املشرتك وممثل الواليات املتحدة يف تلك اللجنة حتى عام 

للبحوث العلمية وحاز براديل إعجاب الدول املتحالفة يف الحـرب العاملية ) بوفاال(وتسلم إدارة رشكة 

سوفوروف وكوتوزوف وكان ايزنهاور يعتمد عليه يف  الثانية كافة ومنحه االتحاد السوفيتي وسامي

األزمات لخصاله القيادية وتحليه بالرصاحة والجرأة عىل النقيض من الفيلد مارشال مونتغمري قائد 

  .التأين والحذر إىل القوات الربيطانية ومعاون ايزنهاور الذي كان مييل

العاملة تحت مراقبته وبدراسة مرسح  وكان براديل يهتم بالتأثري املعنوي لقراراته عىل القوات

ومل تكن مشاغله يف شؤون القيادة . العمليات وخصائصه بدقة، ومييض يف تنفيذ قراراته من دون تردد

كام كان . العليا واألهداف االسرتاتيجية الكربى لترصفه من االهتامم بالشؤون الفرعية أو األمور املادية

وفيه ) تاريخ جندي(م مذكرات بعنوان١٩٥١صدر له عام . وسيهشديد العناية باالتصال املبارش مبرؤ 

  .وجه انتقادا شديدا للفيلد مارشال مونتغمري لسوء استخدامه القوات يف الحرب مع أملانيا

  )م١٩٢٥-م١٨٦٠(برانتنغ، كارل هياملار

أول زعيم لالشرتاكية الدميقراطية السويدية منحدر من أوساط بورجوازية يف العاصمة 

 الدراسة وعمل يف الصحافة ثم رسعان ما أصبحانفصل من وسطهم البورجوازي منذ سنوات ). وملاستوكه(

  كبار محرري الصحافة االشرتاكية أحد
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م ساهم يف تأسيس الحزب االشرتايك الدميقراطي والسويدي الذي ضم الجمعيات ١٨٨٩ويف عام  

يضع  بعد ذلك حاول برانتنغ أنالفوضوية و  اليسارية والنقابات وبعض املجموعات املاركسية و

الشبيبة (م حقق انتصاره األكرب عندما نجح يف استبعاد١٩١٧ويف عام . النقابات تحت وصاية سياسية

ذات االتجاه اليساري التطرف من الحزب بعد فرتة رصاع طويلة بني الذين ) االشرتاكية الدميقراطية

وبانتصار برانتنغ انترص االتجاه ) الدميقراطية املركزية(والذين يؤيدون) النقابية املستقلة(يؤيدون 

يدخل االشرتاكية  أن النقايب الوحدوي داخل الحزب ودخلت النقابـات جامعيا حزبه وأراد برانتنغ أيضا

 الفوضويني داخل حزبه، ولكنه استطاع فأثار ذلك معارضة املاركسيني و. الدميقراطية يف اللعبة الربملانية

  .جانبه مقابل أقلية كانت تتقلص باستمرار إىل يكسب األكرثية أن

وصاية  أن يف نهاية القرن التاسع عرش كانت الرصاعات االجتامعية يف احتـدام متزايد إال

الحزب كانت تبعد العامل عن النقابات فارتفعت األصـوات مطالبة بإنشـاء هيئة مركزية عاملية 

 .أنه مل يستطع الحؤول دون قيام املنظمة الوطنية عارض برانتنغ هذه املطالب يف البداية، إال. مستقلة

 ألف ٥٠م التي تشكلت من الفدراليات النقابية املستقلة ومن فدراليات الحـزب ١٨٩٨يف 

يسيطر من خالل حزبه عىل هذه املنظمة النقابية الجديدة وردت  أن نقايب، ومع ذلك استطاع برانتنغ

 إىل ة واقفل أرباب العمل واملصانع وأدت املواجهةالسلطة عىل هذه الخطوة باتخاذ تدابري قمعي

عامل واستمر مدة شهر، ومل يلق قرار املنظمة الوطنية  ألف ٣٠٠م شارك فيه نحو ١٩٠٩إرضاب عام 

 ٨٠إىل  ألف ٢٠٠بإنهاء اإلرضاب سوى استياء العامل املرضبني فهبط عدد أعضائها يف سنة واحدة من 

  .ألفا
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م ١٩٠٧وبعد . م أول نائب للحزب عن إحياء استوكهومل الشعبية١٨٩٦انتخب برانتنغ يف عام 

م أرىس ١٩٠٩أصبح الحزب االشرتايك الدميقراطي صاحب أكرب عدد من املقاعد يف الربملان وابتداء من 

برانتنغ القواعد اإلصالحية واالنتخابية لالشرتاكية الدميقراطية التي راحت تعبئ قواها من أجل تحقيق 

ن أجل استثامر الدولة البورجوازية وليس من أجل أزالتها وأصبحت املنظمة الوطنية أهداف محددة وم

  .محكومة بنظام مركزي

م البولشقية ظهرت يف الحزب بوادر عداء للشيوعية ووصلت االشرتاكية ١٩١٧بعد ثورة 

 إىل فنيم أدى الخالف بني الطر ١٩٢٠ويف عام . الحكم عن طريق تكتل مع الليرباليني إىل الدميقراطية

السلطة بدءا من عام  إىل م ظهر جيل جديد قاد الحزب١٩٢٥االنفصال وبعد وفاة برانتنغ يف عام 

  .م١٩٣٢

  )م١٩٩٣-م١٩١٣(براندت، وييل 

م مرشح الحزب الدميقراطي االشرتايك ١٩٥٧سيايس ورجل دولة أملاين رئيس بلدية برلني 

ثم . هذا الحزب منذ ما قبل الحرب إىل ان منضامم وك١٩٦١ملنصب مستشار أملانيا الغربية سابقا يف عام 

م ومن ١٩٧٢إىل الفرار من أملانيا مع استالم النازيني للسلطة مستشار أملانيا الغربية سابقا يف عام  اضطر

وأملانيا الرشقة سابقا، ) سابقاً (فحسن عالقاته ببولونيا واالتحاد السوفيتي . دعاة االنفتاح عىل الرشق

م بدأت ١٩٩٤م من منصبه كمستشار واحتفظ مبنصبه الحزيب يف عام ١٩٧٧الثاين استقال يف كانون 

أرملته بريعبت سيبارش حملة ضد حزب زوجها متهمة بعض أركانه بالتنسيق مع موسكو ملنع زوجها 

  .يحكم أملانيا االتحادية فرتة أطول أن من
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  )م١٩٤٨ -م١٨٨٠(براوخيتش، والرتفون 

ملانية يف املرحلة األوىل من الحرب العاملية الثانية واملسؤول عسكري أملاين، قائد القوات األ 

حزيران  -أيار(م وهولندا وبلجيكا وفرنسا ١٩٣٩عن تخطيط الحمالت عىل بولنده وتنفيذها أيلول 

  ).م١٩٤١كانون األول  -حزيران(واالتحاد السوفيتي ) م١٩٤١أيار  -نيسان(والبلقان ) م١٩٤٠

ة نبيلة، وكان والده ضابطا يف قوات الفرسان األملانية، التحق ولد براوخيتش يف أرسة بروسي

م وعني ضابطا يف الحرس الربويس، ثم يف األركان ١٩٠٠بالكلية الحربية وتخرج فيها برتبة مالزم عام 

 إىل م١٩٣٣الحرب العاملية األوىل، رقي يف عام  إبان م برتبة نقيب، وخدم فيها١٩١٣العامة العليا عام 

م سمي رئيسا ملجموعة ١٩٣٧، وعني قائداً ملنطقة كونيغسريغ العسكرية، ويف عام )لواء( رتبة جرنال

م توىل ١٩٣٩م، رقي شهر أيلول ١٩٣٨رتبة فريق يف شهر شباط  إىل القيادة الرابعة يف اليبزيغ، رقي

براوخيتش اإلرشاف عىل عمليات القوات األملانية التي كلفت احتالل بولنده، وكانت تتألف من 

م لحشد ١٩٣٩ترشين الثاين  ١٩جموعتي جيـوش، وبعد استسالم بولنده اصدر براوخيتش أوامره يف م

القوات األملانية استعداداً لخوض العمليات عىل االتجاه الغريب، وكان يرى مع هالدر أن الهجوم عىل 

زو الرنويج، وطلب فرنسا سوف يبدد قسام كبريا من القوى التي متتلكها أملانيا، واقرتح بديال عن ذلك غ

تويل اإلعداد  إىل إعفاءه من منصبه يف أثناء عرض خطط العمليات عىل هتلر ولكن طلبه رفض، واضطر

لغزو هولنده وفرنسا وبلجيكا مبعاونة هالدر، وعرفت هذه الخطة باسم شليفن ونصت عىل توجيه 

ني العارشة من أيار والثاين فرقة، وحدد موعد الهجوم ب ١٣٧الرضبة الرئيسة عرب اآلودن، يشارك فيها 

  .م١٩٤٠والعرشين من حزيران 
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هتلر تقريرا فصل فيه خطة عمليات لغزو إنجلرتا، ويف  إىل وبعد بدء الغزو قدم براوخيتش

دراسة مختلف املقرتحات  إىل وانرصف مع هالدر. رتبة فيلد مارشال إىل م رقي براوخيتش١٩٤٠متوز  ١٩

الخطة التي وضعها براوخيتش عىل تأليف ثالث مجموعات جيوش  حول غزو االتحاد السوفيتي، ونصت

أما الهدف الرئيس فهو . تعمل عىل ثالثة اتجاهات هي اتجاه لينتيغراد واتجاه موسكو واتجاه كييف

تنجز  أن م عىل١٩٤١أيار  ١٥وحدد موعد الهجوم يف ) خطة اوتو(موسكو، وسميت الخطة أول األمر 

  ).بارباروسا(م، وأطلق عليها اسم ١٩٤٠ايل، أجاز هتلر الخطة يف اواخر عام الحملة قبل دخول الشتاء الت

م توىل براوخيتش اإلرشاف عىل عمليات القوات األملانية يف البلقان وجزيرة ١٩٤١يف ربيع عام 

حزيران،  ٢٢ إىل كريت، ومتت العمليتان بنجاح ولكنهام تسببتا يف تأخري املبارشة بعملية بارباروسا

لقوات األملانية يف مدى شهرين ونصف من تحقيق أكرث مهامتها عىل الجناحني األمين ومتكنت ا

الهجوم عىل االتجاه األوسط الحتالل العاصمة  أن من الجبهة الرشقية غري) الشاميل(واأليرس ) الجنويب(

ل من عام موسكو تأخر بسبب محاولة األملان االستيالء عىل لينتيغراد أوال، ويف اواخر شهر ترشين األو 

يستشري براوخيتش، ولكن الهجوم قوبل  أن م قرر هتلر تجديد الهجوم عىل موسكو من دون١٩٤١

مبقاومة عنيفة من جانب القوات السوفيتية واخفق اخفاقاً تاماً، ورد الجيش األحمر بهجوم عام 

تقاعد، معاكس ناجح عىل عدة جبهات كان من نتائجه إعفاء براوخيتش من منصبـه وإحالته عىل ال

 وتوىل هتلر شخصياً القياده العليا للقوات الربية محتفظا بهالدر رئيساً لألركان العامة، عاش براوخيتش

  .محاكامت نورمربغ إىل يقدم أن م قبل١٩٤٨إىل ما بعد نهاية الحرب ولكنه تويف يف هامربرغ 
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  )م١٩٢٥ -م١٨٦٠(برايان، وليام جننغز 

الية الينوي وأصبح محاميا ومارس مهنته يف نرباسكا، ثم سيايس ورجل دولة أمرييك، ولد يف و 

، اشتهر بتنديده )م١٨٩٥ -م١٨٩١(أصبح عضوا يف الكونغرس ممثال عن الحزب الدميقراطي ما بني 

بالرشكات التجارية الكربى ومبدى اهتامم ميثاق الحزب يف والية شيكاغو بقيمة الذهب، رشحه الحزب 

سعيه املستمر  أن م، إال١٩٠٨م و١٩٠٠م و١٨٩٦تحدة يف انتخابات الدميقراطي لرئاسة الواليات امل

م ملنصب الرئاسة، ورغم ذلك ١٩١٢إلنجاز اإلصالحات جعلت الحزب يفضل ترشيح وودرو ولسن عام 

أصبح وزيرا للدولة يف عهد ولسن وذلك للفرتة مـا  إذ حاول برايان جهده ملساندة ولسن وتعاون معه

ل برايان جهده للحيلولة دون دخول أمريكا طرفا يف الحرب العاملية األوىل م، وحاو ١٩١٥م و ١٩١٣بني 

واضطر لتقديم استقالته من منصب وزير الدولة لدى احتجاج الرئيس ولسن عىل حادثة غرق السفينة 

  .م١٩٢٥لوزيتانيا بسبب غواصة أملانيـة، وتويف برايان يف مدينة ديتون بوالية تينييس يف عام 

  )م١٨٤٤ -م١٧٦٣(بابتيست برنادوت، جان 

م ١٨٠٤مارشال عام  إىل ولد يف كوميون باو الفرنيس والتحق بالجيش الفرنيس ورفعت رتبته

م، واثبت برنادوت جدارته ١٨٠٦رغم قلة ثقة نابليون به، ثم حصل عىل لقب دوق بونت كورفو عام 

دوت الوريث الرشعي من يف معركتي اوسرتليتز وواغـرام، وعند وفاة ويل عهد السويد، انتخب برنا

وهكذا اعتىل برنادوت العرش عام ) م١٨١٠ آب يف شهر(الحزب املوايل لفرنسا يف الربملان السويدي 

  .م وعرف باسم امللك تشارك الرابع عرش١٨١٨
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ومن موقعه وليا للعهد حث برنادوت السويد عىل التفاوض لتوقيع اتفاقية مع كل من 

تحصل عىل الرنويج  أن ل جيش ملحاربة نابليون يف أملانيا وكان للسويدبريطانيا وروسيا وذلك لقاء إرسا

جندي بحملة ال  ٢٠.٠٠٠مبوجب معاهدة سالم، وهكذا قام برنادوت بقيادة الجيش السويدي وقوامه 

يبزغ، وحصلت السويد عىل الرنويج مبوجب معاهدة فينا، وعرف عن برنادوت مبنحـه بعض التنازالت 

ملان حق السيطرة عىل مصادر الدخل الحكومية يف السويد، ووافق عىل مبدأ منح للرنويج، ومنح الرب 

  .الوزراء حق تحمل املسؤولية، كام عرف بتشجيعه للتدريس

  )م١٩٢٨ -م١٨٥٣(بروسيلوف، اليكيس اليكسيفيتش 

عسكري سوفيتي، ولد يف سان بطرسبورغ وتخرج من املدرسة العسكرية للشبيبة النبالء، 

وقاد فرقة خيالة، وكان يف الحرب العاملية األوىل قائدا ) م١٨٧٨ -م١٨٧٧(البلقان  وشارك يف حملة

م واجتاز جبال الكربات ودخل هنغاريا، ١٩١٤للجيش الثامن ولقد سار عىل رأس هذا الجيش يف عام 

م عني قائدا للجبهة الجنوبية الغربية، واشتهر بالهجوم الذي شنه عىل قوات املارشال ١٩١٥ويف عام 

حرر  أن م، وبعد١٩١٦) فردات(ألملاين فون ماكنشن لتخفيف الضغط عن جبهة الفرنسيني يف ا

التوقف بسبب اضطراب النظام يف جيشه، ومل  إىل جندي اضطر ألف ٤٠٠وارس  ٢ألف كم ٤٠بروسيلوف 

  .م١٩١٧آب  ١يستطع السيطرة عىل قواته فحل محله كورنيلوف يف 

، وجرح يف موسكو جرحاً بليغا خالل أحداث )السابق(النظام السوفيتي  إىل انضم بعد ذلك

  م عني يف ١٩٢٠ترشين األول وفقد إحدى ساقيه، ويف عام 
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ولكنه توقف برسعة عن القيام بدور فعال يف ) السابق(املجلس االستشاري العسكري لالتحاد السوفيتي 

  .هذا املجلس

  )م١٩٣٢ -م١٨٦٢(برياند، اريستيد 

ولد يف عائلة متواضعه، درس القانون، عمل صحافياً، والتزم يف سيايس ورجل دولة فرنيس، 

وارتبط بصداقة مع الزعيم االشرتايك جان ). النترين(صفوف االشرتاكيني وأصبح سكرترياً عاما لصحيفة 

جوريس، وأسس معه الحزب االشرتايك الفرنيس املنافس لحزب اشرتايك آخر أسسه جول غيد، انتخب 

مرة رئيسا للوزارة،  ١١مرة وزيراً و ٢٣استمر يشغل هذا املنصب حتى وفاته، عني م و ١٩١٩نائبا يف عام 

رئاسة الحكومة، واشتهر  إىل اشتهر بدفاعه عن موضوع فصل الدين عن الدولة، وكان أول اشرتايك وصل

م ١٩٢١م وأبعده عن الحكم حتـى ١٩١٧بفتحه جبهة ثانية يف البلقان، اسقط جورج كليمنصو حكومته 

  .حقيبة الخارجية إىل رأس الحكومة مره جديده باإلضافةحني ت

األملاين وقبول الطرفني  -التي أرست التقارب الفرنيس) لوكارنو(برياند هو صانع اتفاقات 

 آب دعم دخول أملانيا عصبة األمم وحصولها عىل مقعد يف املجلس الدائم، ويف أنه بالتحكيم، كام

عىل التخيل عن الحرب كوسيلة لحل النزاعات، وقد عرفت دولة عىل معاهدة تنص  ٦٠م وقعت ١٩٢٨

م، طرح برياند يف جنيف فكرة أوروبا متحدة ١٩٢٩كيلوغ، ويف  - تلك املعاهدة باسم معاهدة بريان

  .رئاسة الجمهورية إىل م فشل يف الوصول١٩٣٢فدراليا، ويف عام 
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  )م١٩٨٢-م١٩٠٦(الرئيس بريجنيف، ليونيد 

م مسـاعد خروتشـوف ١٩٣١انتسب إىل الحزب الشـيوعي عــام  رجل دولة وسيايس سوفيتي،

سـكرتري . م املفوض السيايس يف فربوتريوفسك حيث تألق عسكريا خالل الحرب العاملية الثانية١٩٣٧عام 

وبعد تعيينه أمينا عاما للحزب الشيوعي السوفيتي ). م١٩٥٣-م١٩٥١(أول الحزب يف جمهورية مولدافيا 

م ثـم خلفـه يف ١٩٦٦ومة، وميكويان رئيسا ملجلس رئاسة الدولة حتـى عـام أصبح كوسيغن رئيساً للحك

لكـن . إىل القيادة الجامعيـة مـن جديـد) السابق(هذا املنصب بودغورين وبذلك عاد االتحاد السوفيتي 

  . م١٩٧٧رسعان ما انفرد بريجنيف بالسلطة عندما جمع يف يده األمانة العامة للحزب ورئاسة الدولة 

ومـع ذلـك . خروتشوف إىل تغريات جذرية يف الخيـارات السياسـية واالقتصـادية مل يؤد رحيل

ففـي املجـال االقتصـادي اسـتأنف . يف عهد بريجنيف بعض التحوالت) السابق(عرف االتحاد السوفيتي 

إدخـال مفهـوم (وبدأ تطبيق اإلصالحات التي نـادى بهـا لبربمـان يف املصـانع . العمل بالخطط الخمسية

رة املنشآت الصناعية وإجبارها عىل تنظيم برنامجها اإلنتاجي تبعا لطلبات زبائنهـا والتسـيري الربح يف إدا

وأعطت هذه السياسة نتائج مرضية نسبيا وبعد سنوات من الرتدد ساعد . ثم يف املجال الزراعي). الذايت

لفـة الحقيقيـة استخدام الحوافز املادية، وتحسـني تقنيـات اإلدارة وتحديـد األسـعار بربطهـا بسـعر الك

-١٩٧١م والتاسـعة ١٩٧٠-١٩٦٦لإلنتاج عىل الحصول عىل نتائج مؤكـدة مـع الخطـة الخمسـية الثامنـة 

  . م وازداد إنتاج األدوات االستهالكية موازيا إيقاع إنتاج الصناعة الثقيلة١٩٧٥
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ويف امليــدان األيــديولوجي تعــزز يف عهــد بريجنيــف العمــل بالواقعيــة االشــرتاكية يف الوقــت 

  . م١٩٧٠زايدت فيه معارضة بدءا من عام ت

م ١٩٦٥ويف مجــال السياســة الخارجيــة حقــق االنفــراج الــدويل تقــدما مهــام بــدءا مــن عــام 

م الخاصـة بالحـد مـن األسـلحة ١٩٧٢فتحسنت العالقات السوفيتية األمريكية وال سيام بعـد معاهـدات 

م يف حـني ١٩٧٠ع أملانيـا االتحاديـة كام تحسنت العالقات السـوفيتية مـ. النووية وتوقعت حرب فيتنام

يف سياسـة ) السـابق(توترت العالقات مع دول املعسـكر االشـرتايك بسـبب اسـتمرار االتحـاد السـوفيتي 

الحفاظ عىل وحدة العـامل االشـرتايك وفقـا للمعـايري التـي حـددها بنفسـه، واسـتمر االتحـاد السـوفيتي 

ـق األوسـط وتأييـده . يـةببسط نفـوذه يف أفريقيـا وأمريكـا الالتين) السابق( ويف تـدعيم موقفـه يف الرش

م تـدخل عسـكريا يف أفغانسـتان ١٩٧٩ومنذ كـانون األول . للبلدان العربية يف مواجهة الكيان الصهيوين

  . بهدف مساعدة الحكومـة املاركسية فيها والحفاظ عىل السلطة

اسـتقرار األطـر اتسم حكم بريجنيف بالجمود واملحافظة ومقاومة كل تجديد، ومتثـل ذلـك ب

والتمسك بالتخطيط االقتصادي مـع الرغبـة يف تقريـب رشوط معيشـية ألنبـاء . نفسها يف أجهزة الحكم

، وكـذلك مواصـلة األهـداف السياسـية )املـدن يف األريـاف(األرياف من أبناء املدن عـن طريـق تطـوير 

  . الخارجية نفسها

  )            -م١٩٣٠(برمياكوف، يفغيني 

تزوج من فتاة جورجية اسمها ) عاصمة جورجيا(يس رويس، ولد يف تبيلييس سيايس ودبلوما

يف السبعينات منحه شيفاردنادزه الذي كان األمني األول للحزب الشيوعي السوفيتي يف جورجيا (لورا 

  )لتبيلييس) مواطن فخري(لقب 
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بنجاح وحصل عىل  وأنهى دراسته) القسم العريب(موسكو حيث دخل معهد اللغات الرشقية  إىل انتقل 

شهادة املاجستري يف العلوم التاريخية ثم الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، وأصبح خبريا يف الشؤون 

  .االقتصادية للرشق األوسط والرشق االدىن، خصوصا يف اقتصاد البلدان العربية

بع ألكادميية عني برمياكوف بعدئذ نائبا ملدير معهد االقتصاد العاملي والعالقات الدولية التا

العلوم السوفيتية، وأصبح يف وقت الحق مدير املعهد وعضوا يف األكادميية، وهي أعىل مرتبة ودرجه 

علمية يف روسيا، كان يحظى مبكانه كبرية لدى مختلف الشخصيات الروسية التي رحبت بتعيينه وزيرا 

عينه غوربا  أن الخارجية منذ م، وكان قبل ذلك التعني رئيس جهاز االستخبارات١٩٩٦للخارجية يف عام 

أثر محاولة ) يب. جي.يك(تشوف يف هذا املنصب بعد تفكك جهاز االستخبارات السوفيتية السابق 

  .م١٩٩١ آب االنقالب الفاشلة يف

. وقبل منصبه يف هذا الجهاز، كان برمياكوف صحفيا وأكادمييا وسياسيا ومفكرا وإداريا ناجحاً 

م، ثم ملعهد العالقات الدولية ١٩٨٥و١٩٧٧السترشاق الذي رأسه بيـن تشهد عىل ذلك إدارته ملعهد ا

م، وهو العام الذي الحظه فيه غورباتشوف بفضل سلسلة من املقاالت ١٩٨٩واالقتصاد العاملي حتى 

ترشيح أزمة الرشق (االسرتاتيجية التي عززها أهم كتاب صدر له قبل ذلك بفرتة قصرية بعنوان 

م انتخب مدعوما من غورباتشوف، عضوا يف مجلس السوفييت األعىل ١٩٨٩ه ، ويف العام نفس)األوسط

م توىل ١٩٩٠ثم يف اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ثم مرشحا لعضوية مكانه السيايس، ويف 

  رئاسة مجلس السوفييت األعىل يف فرتة الرصاع بني غورباتشوف ويلتسن، وبعد تعيينه رئيسا 
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مد برمياكوف جسورا رسيه مع يلتسن ما ساعده الحقا يف االحتفاظ مبنصبه والبقاء  لجهاز االستخبارات

م، وكان برمياكوف قد رصح بعد تعيينه وزيرا ١٩٩٦فيه حتى تعيينه وزيرا للخارجية يف كانون الثاين 

  .روسيا لن تستطيع الترصف يف سياستها كدولة عظمى أن للخارجية يف ذلك الوقت

  )م١٩٣٠ -م١٨٧٠(غويل برميودي ريفيريا، مي

 م و١٨٩٥م وكوبا ١٨٩٣عسكري وسيايس إسباين شارك يف العمليات العسكرية يف املغرب 

م، وعىل أثر هذا ١٩٢٣أيلول  ١٣م، قام بانقالب عسكري يف ١٩٢٢م، حاكم عىل كاتالوينا ١٨٩٧الفلبني 

برميودي ريفيريا يف إعادة العرش، ومل يعرف بالضبط دور  إىل االنقالب، عاد امللك الفونس الثالث عرش

امللك، رئيس حكومة، فشكل إدارة عسكرية الفت الحريات الدميقراطية، مل يستطع القضاء عىل الحركة 

م حزب االتحاد الوطني الذي ضم كل مؤيدي اإلدارة ١٩٢٤االستقاللية يف كاتالوينا، أسس يف عام 

يادة عبد الكريم، تفاقمت األوضاع يف املغرب التي كانت بق) ثـورة الريف(العسكرية، قىض عىل 

ثم ) م١٩٣٠كانون الثاين (االقتصادية واالجتامعية ومل يستطع حلها، فقدم استقالته واستقالة حكومته 

  .باريس حيث تويف بعد شهرين إىل هاجر

  )م١٨٩٨ -م١٨١٥(بسامرك، اوتوفون 

بيلة شديدة م من عائلة بروسية إقطاعية ن١٨١٥سيايس ورجل دولة برويس، ولد يف عام 

املحافظة عىل القديم، وهو مل يعرف يف حداثته بالدرس، وإمنا عرف باالهتامم مبقاطعاته الزراعية 

يف مقدمة دعاة الرجعية ال ) م١٨٤٩ -م١٨٤٨(والتعصب الشديد لربوسيا، وكان خالل اضطرابات عام 

  يؤمن بالشعب 
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ن األنظمة الحكومية وانه ال مربر ملطالبة والدميقراطية، وكان يعتقد أن الحكم املليك املطلق هو احس

يكون عىل يد ملك بروسيا  أن يتحقق فإن ذلك يجب أن قدر لالتحاد األملاين وإذا الشعب بدستور،

تصطبغ بصبغة  أن أملانيا يجب أي أن يدعمه النبالء وطبقة املوظفني املدنيني والعسكريني والكنيسة،

  .بروسيا

وضعها األول أصبح بسامرك ممثال  إىل جاع قدرة فرانكفورتثم عند إخفاق الحركة الحرة وإر 

وعمل مع زمالئه الرجعيني عىل إخامد النزعة الحرة يف ) م١٨٥٩ -م١٨٥١(مللك بروسيا يف هذه الندوة 

مختلف انحاء أملانيا، وهنا ترعرع يف نفسه العداء للنمسا واكتسب خربة دبلوماسية واسعة واستطاع 

م ١٨٥٩يا عىل قدم املساواة مثل النمسا يف ذلك االتحاد القديم، ويف عام يجعل بروس أن ببعد نظره

أصبح سفري بروسيا لدى الحكومة الروسية فاعجب هناك بالحكم املطلق الذي كان يتمتع به القيرص 

م سفريا لدى الحكومة ١٨٦٢الرويس وعمل عىل توطيد أوارص الصداقة بني الدولتني، ثم أرسل يف عام 

اتصل باإلمرباطور نابليون الثالث، ويف نفس السنة دعي إىل برلني وأصبح رئيس الوزراء  الفرنسية حيث

استطاع خاللها توسيع رقعة بروسيا ) م١٨٩٠ -م١٨٦٢(وظل يشغل هذا املنصب الخطري طيلة املدة 

  .م١٩١٤وتحقيق االتحاد األملاين ووضع معظم األسس التي استندت إليها سياسة الدولة حتى عام 

تقلد بسامرك منصبه الجديد حتى عمل عىل تأبيد سياسة امللك يف توسيع الجيش  أن وما

الربويس وتنظيمه، فحاول أوال إقناع الربملان باملوافقة عىل امليزانية لكنهم رفضوا فأرص بسامرك عىل 

 أن(موقفه فوجدوا أنفسهم تجاه وزيـر ال يثنيه يشء عن مراده فلقد امتعض بسامرك وخاطبهم بقوله 

  أملانيا ال تعني بالنزعة الحرة يف بروسيا وإمنا هي تعني بالقوة الربوسية، وأن مشاكلنا الكربى 
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وإمنا هي ) م١٨٤٩ -م١٨٤٨(ال ميكن أن تحل بإلقاء الخطب وأصوات االكرثيه، وهذا موطن ضعف عام 

دون رضاه،  ، وملا مل يتبدل موقف املجلس أهمله بسامرك واخذ بجبي الرضائب)تحل بالدم والحديد

  .وملا ارتفعت االحتجاجات عىل ترصفاته ضغط عىل حرية الصحافة واعتقل املعارضني

كان بسامرك يرى بان البد من التغلب عىل النمسا يف حرب تقعدها عـن عرقلة مساعي 

بروسيا يف سبيل االتحاد والزعامة األملانية، فمهد السبيل لذلك بان عزل كل من روسيا وفرنسا عن 

مساعدة النمسا إذا نشبت الحرب بينها وبني بروسيا، فاستامل القيرص االسكندر الثاين مبساعدته  احتامل

م ونوه لإلمرباطور نابليون الثالث بان فرنسا ستنال شيئاً من ١٨٦٤يف إخامد الثورة يف بولندا عام 

جيشا عىل قاعدة  بروسيا تنظم أخذت وكان هذا يف الوقت الذي. ما التزمت جانب الحياد إذا التعويض،

حربا مع الدامنارك سبقت التصادم مع النمسا وساعدت  أن التجنيد االلزامي وتستعد للحرب، غري

  .بسامرك يف تحقيق مسعاه

وكانت منطقة شلزفيك وهولشتني السبب املبارش يف الحرب مع الدامنارك فلقد كان األملان 

كانتا تابعتني مللك الدامنارك، وان مل يكونا جزءا من يؤلفون األكرثية الساحقة يف هاتني املنطقتني اللتني 

الدامنارك وجعلها جزءا منها اشتد استياء األكرثية  إىل الدولة الدامنركية فلام اعتزم امللك عىل ضمها

األملانية يف شلزفيك وهولشتاين وتدخلت كل من بروسيا والنمسا يف األمر باسم االتحاد األملاين والتزمتا 

فبينام كانت بروسيا والنمسا تريدان ضم املنطقتني بكاملهام . ل تطرفا عام التزمته الدامناركموقفا ال يق

أن نشبت الحرب بني  جزء منها ومل تلبث أي كانت الدامنارك ال تريد التخيل عن. إىل االتحاد األملاين

  الطرفني حتى
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  . سيا والنمساغلبت الدامنارك عىل أمرها وأصبحت شلزفيك وهولشتاين تحت نفوذ برو  

ورسعان ما أصبحت هذه القضية كام كان يريدها بسامرك مثار النزاع بني بروسيا والنمسا، إذ 

تجعلهام مستقلتني ضمن  أن بروسيا بينام أرادت النمسا إىل بسامرك يعمل عىل ضم املنطقتني أخذ

يا عىل شلزفيك ونفوذ النمسا ومل يجد نفعا ما اتفقتا عليه ظاهريا من أنصار نفوذ بروس. االتحاد األملاين

م اقرتح بسامرك تحرير االتحاد األملاين واخراج النمسا منه ١٨٦٦وأخريا يف حزيران عام . عىل هولشتاين

تضم الدويالت األملانية  أن ويف نفس الوقت استعد الجيش الربويس للحرب، وعندئذ استطاعت النمسا

  جانبها دفاعا عن االتحاد القديم إىل الصغرى

عى الحرب التي نشبت بني بروسيا والنمسا بحرب األسابيع السبعة نظرا لقرص املدة التي وتد

فلقد كان الجيش . استطاع الجيش الربويس خاللها من إحراز النرص التام عىل النمسا سبعة أسابيع فقط

جيش نال شيئا من املساعدة بدخول  أنه الربويس ميتاز بكرثة العدد وجودة التنظيم والتسلح، كام

بادئ األمر عىل مقاومة الدويالت األملانية ثم بعد ذلك دحر الجيش  يف جانبه فقىض إىل رسدينيا

م وعىل أثر ذلك عقد الصلح بينهام وأصبحت ١٨٦٦النمساوي يف معركة سادوا الحاسمة يف متوز عام 

  .بروسيا مطلقة اليد يف الشؤون األملانية

دحار النمسا يف حرب السبعة أسابيع هي انحالل لقد كانت أهم النتائج التي ترتبت عىل ان

م وتوسيع رقعة مملكة بروسيا بضم ١٨١٥مؤمتر فينا  إىل االتحاد األملاين القديم الذي يرجع عهده

وتقرر تكوين اتحاد من . شلزفيك وهولشتيان وهانوفر ومدينـة فرانكفورت وبضع مناطق أخرى

  إدارة برملان مؤلف من مجلسني أحدهام ميثل أمراء الواليات األملانية الشاملية بزعامة بروسيا و 
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الدويالت املتحدة ويدعى بندرسات والثاين الشعب عن طريق التصويت العام ويدعى رايختشاغ 

كام وافقت هذه الدول الجنوبية بارفاريا ودمتربغ . واالعرتاف باستقالل الدويالت األملانية الجنوبية

ا تحت قيادة ملك بروسيا عند نشوب الحرب بني بروسيا وأية وبادن وهسن دامشتات أن تكون جيوشه

االتحاد  إىل تكون حربا دفاعيا، كام وافقت يف الوقت نفسه عىل االنضامم أن دولة أخرى عىل رشط

  .الجمريك الربويس

بكل حكمة ودهاء عىل استاملة دويالت ) م١٨٧٠-م١٨٦٧(أخذ بسامرك يعمل خالل الفرتة 

االتحاد الشاميل، فالدويالت الجنوبية مل تكن ترتاح لزعامة بروسيا، إال أنها  إىل مجنويب أملانيا لالنضام

يطالب بيشء من التعويض بعد حرب  أخذ كانت يف نفس الوقت تخىش أطامع نابليون الثالث، الذي

وحاول بسامرك استغالل ارتياب الدويالت الجنوبية من نوايا نابليون واتيحت له . األسابيع السبعة

أحد أقارب ملك بروسيا يف قبول العرش اإلسباين الذي كان شاغرا حينذاك، وقد أثار  رصة عندما أغرىالف

  .هذا الحادث حفيظة فرنسا فتدخل نابليون يف األمر عن طريق املفاوضات

 أي يطلب من بروسيا وعدا بعدم قبول أن هياج الرأي العام الفرنيس اضطر نابليون أن غري

وقت كان، فلام عرض السفري الفرنيس هذا  أي هوهنزليورن العرش اإلسباين يففرد من أفراد عائلة 

 إىل الطلب عىل ملك بروسيا الذي كان يرتاح يف مدينة افر، رفض امللك ذلك بلهجة حازمة وأرسل

بسامرك برقيه يخربه باألمر فستغل بسامرك الخرب ونرش مضمونه محورا بعض اليشء بحيث اوهم 

سفريه قد أهني نوعا ما يف تلك املقابلة امللكية فاشتد استياء الفرنسيني وحامسهم الشعب الفرنيس بان 

  ويف متوز. فكانت الرشارة التي أشعلت الحرب
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م أعلنت فرنسا الحرب عىل بروسيا فظهر لدويالت أملانيا الجنوبية بان فرنسا هي املعتدية وهذا ١٨٧٠ 

  .لجيش الربويسا إىل بسامرك، فانضمت جيوشها إليه ما كان يرمي

وقد كان الجيش األملاين يفوق الجيش الفرنيس يف العدد والتنظيم والعتاد فكان النرص حليفه 

م من ارس الجيش الذي كان ١٨٧٠يف مختلف املواقع الحاسمة ومتكن يف موقعه سيدان يف أيلول عام 

طوقت الجيوش األملانية يقوده اإلمرباطور نابليون الثالث مع ارس اإلمرباطور نفسه ويف الوقت الذي 

الدويالت الجنوبية األربع طلبت من تلقاء نفسها  أن بسامرك، وذلك إليه باريس حدث ما كان يصبو

االتحاد الشاميل، فكان لها ما أرادت واستبدل عندئذ اسم اتحاد أملانيا الشاميل باسم  إىل االنضامم

نودي مبلك بروسيا وليم األول يف قاعة املرايا يف  م١٨٧١كانون الثاين عام  ١٨ويف . اإلمرباطورية األملانية

وعقدت معاهدة للصلح بني فرنسا وأملانيا معاهدة . قرص فرساي إمرباطورا للدولة األملانية االتحادية

م حصلت اإلمرباطورية األملانية مبوجبها من فرنسا عىل اإللزاس واللورين ١٨٧١فرانكفورت يف مايـس 

  .مليون دوالر ٢٥٠وايل وعىل غرامة حربية كبرية ح

بني نجاح بسامرك يف تحقيق الوحدة األملانية والسيادة الوطنية عىل القسوة والسياسة 

العسكرية الصارمة والحكمة السياسية وبراعة التنفيذ واملهارة الدبلوماسية الصلدة، وكرس بسامرك 

حلف الثاليث مع النمسا فعقد ال. عبقريته يف عقد املعاهدات التي تحصن وضع أملانيا يف أوروبا

 وضع أملانيا يف أوروبا ميكن أن ورأى. وهنغاريا واملجر وإيطاليا والذي استمر حتى الحرب العاملية األوىل

  أي يتعرض للخطر، فعقد اتفاقه مع روسيا تضمنت حياد أملانيا يف حالة أن
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نه مينع أملانيا من خوض هجوم عىل روسيا وعد بسامرك السالم مع روسيا حجر الزواية يف سياسته أل  

م بضغوط فرضها عليه اإلمرباطور ١٨٩٠حرب عىل جبهتني واضطر بسامرك إىل تقديم استقالته عام 

متوز  ٣٠وتويف بسامرك يف . وليم الثاين وكان ذلك اثر اختالفات قامت حول السياسة الداخلية والخارجية

  .م١٨٩٨

  )         -م١٩٦٥(الرئيس بشار األسد 

م، وهو ابن الرئيس الراحـل حـافظ األسـد، ٢٠٠٠ورية العربية السورية منذ عام رئيس الجمه

التي تعد واحدة من أهم مدارس العاصـمة، انتقـل بشـار األسـد " الالبيك"بعد انتهاء دراسته يف مدرسة 

يف دمشـق " مستشـفى ترشـين العسـكري"وبعد ما أتم اختصاصه يف . إىل جامعة دمشق ليدرس الطب

م انتقل إىل لندن حيث اضطر، بعد أقل من سنتني إىل قطع دراسـته هنـاك والعـودة ١٩٩٢م و١٩٨٨بني 

إىل سوريا إثر وفاة شقيقه باسل األسد، وبرسعة اتخذ قراره االنتقال إىل العمل السيايس من دون حاجـة 

  ". وقت طويل للتفكري"إىل 

هم، وشـكل فريـق فبدأ عمليا بإعالن الحرب عىل الفساد ومالحقـة القـامئني عليـه ومحاسـبت

تـابع دورة . عمل متكامال يتلقـى شـكاوي املـواطنني، وفريـق عمـل آخـر يقـوم مبتابعـة تنفيـذ الحـل

يف " رائـد أركـان"م برتبـة ١٩٩٤يف كلية املدرعات يف حمص، وتخرج يف ترشين الثاين " الضباط األركان"

م ركـن وصـار عـىل قمـة م وبعد أن أمىض ثالث سنوات برتبة رائد رفـع إىل رتبـة مقـد١٩٩٧أول متوز 

تجربة املهندسني القياديني نظرا إىل تفوقه يف دورة أركـان الحـرب األخـرية وتقدميـه أول بحـث عمـيل 

  وعلمي أكادميي يف الجيش
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وكان الرئيس الـدكتور بشـار األسـد قـد أنهـى يف نيسـان "السوري ونال عليه درجة مئة يف املئة العريب  

استمرت نحو سنتني، انتخب لرئاسة الجمهورية بعد " العسكرية العليا األكادميية"م دورة أركان يف ١٩٧٧

  . وفاة والده الرئيس حافظ األسد

  )م١٩٨٢-م١٩٤٧(الرئيس بشري الجميل 

أحد أصغر رؤساء الجمهورية املنتخبني من قبل مجالس رشعية فعلية، إنـه القائـد امليليشـوي 

  . لرئاسة األوىلالذي انتقل من صفوف املقاومة اللبنانية إىل سدة ا

م يف بريوت ومسقط رأسه بلـدة ١٩٤٧ولد بشري الجميل يف العارش من شهر ترشين الثاين عام 

وانضـوى صـغريا يف . مؤسـس حـزب الكتائـب اللبنانيـة. والده الشيخ بيـري الجميـل. بكفيا باملنت اللبناين

علمني بـالحزب بعـدما عمـل وغدا عضوا يف مصلحة امل. مصلحة الطالب التابعة لحزب الكتائب اللبنانية

مدرسا متقاعدا ملادة الرتبية املدنيـة للصـفوف التكميليـة والثانويـة يف املدرسـة اللبنانيـة الحديثـة بـني 

م إجازة يف الحقوق والعلوم السياسية من جامعـة القـديس يوسـف يف ١٩٧١حاز عام . م١٩٧٠م و١٩٦٨

  . وأتقن العربية والفرنسية واإلنكليزية. بريوت

م يف ١٩٧٢ مؤمتر مخصص للبحث يف بعض قضـايا القـانون الـدويل الـذي عقـد عـام اشرتك يف

وأمىض شهرين يف واشنطن عاد بعدها إىل لبنـان وبـدأ مامرسـة . إحدى جامعات والية داالس األمريكية

  . مهنة املحاماة متخذا لنفسه مكتبا يف شارع الحمراء يف بريوت
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م والتحق بصفوف املقاومة اللبنانية مقاتال عـىل ١٩٧٥نيسان عام  ١٣ترك املحاماة أثر حادثة 

وخلـف قائـد قـوى . جبهات مختلفة يف مواجهة القوى الفلسطينية واملـنظامت اليسـارية املسـاندة لهـا

م خـالل معركـة تـل ١٩٧٦حزب الكتائب اللبنانية وليم حاوي بعد وفاته يف الثالث عرش من متـوز عـام 

يف الثالثـني مـن ) القوات اللبنانيـة(الكتائبي فرئيسا ملجلس قيادة الزعرت، وأصبح رئيسا للمجلس الحزيب 

  . آب من العام نفسه

م بحركـة عسـكرية دمويـة هـدفت إىل توحيـد بندقيـة ١٩٧٩قام يف السـابع مـن متـوز عـام 

املقاومة اللبنانية، حيث دمجت الفرق العسكرية التابعة لحـزب الكتائـب اللبنانيـة والـوطنيني األحـرار 

م عضو ١٩٨١وغدا بشري مطلع عام ) القوات اللبنانية(رز، والتنظيم، تحت لواء مجلس قيادة وحراس األ 

  . التي كان يرأسها كميل شمعون) الجبهة اللبنانية(

م ووصـلت ١٩٨٢وعندما اجتاحت القـوات الصـهيونية لبنـان يف الخـامس مـن حزيـران عـام 

يف الثالـث والعرشـين مـن شـهر آب فـاعترب  بريوت تم انتخاب بشري الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية

بيد أن الرابع عرش من أيلول التايل شهد انفجارا طال . انتخابه تكريسا النتصار ما عرف بالقضية اللبنانية

بيت الكتائب اللبنانية يف منطقة األرشفية حصن الرئيس املنتخب املنيع أودى بحياته وبحياة عدد كبـري 

  . مني عىل سدة الرئاسة األوىلمن رفاقه، وقد خلفه شقيقه أ 

  )م١٩٢١-م١٨٤٤(بطرس األول 

م، وأصبح رأسا ألرسة كراجيـورافيتش ١٩٢١عام  إىل ١٩٠٣أحد ملوك الرصب، حكم رصبيا من 

  بعد وفاة والده األمري االسكندر، وتوج ملكا عىل 
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يف مطالبتـه  وملا اعتىل العـرش طلـب مـن روسـيا مسـاعدته. رصبيا عندما اغتيل ملك الرصب االسكندر

وأدى الـدعم . بإقليم البوسنة، الذي كان خاضعا لحكومة النمسا ويسكنه الكثريون من العنرصـ السـاليف

الرويس لبطرس األول واغتيال أمري النمسا االرشيدون فرانسيس فرديناند عىل أيـدي الرصـب، إىل انـدالع 

فيا، التي ضمت كال من رصبيا والبوسـنة الحرب العاملية األوىل، التي أعقبها قيام ما كان يعرف بيوغوسال 

  .م وصار ابنه االسكندر وصياً العرش١٩١٤واعتزل بطرس العرش عام 

  )م١٩٧٠-م١٩٢٣(بطرس الثاين 

كان ملكا عىل يوغسالفيا سابقا، ولد بطرس يف بلغراد يف رصبيا وتـوج ملكـا عـىل يوغوسـالفيا 

ر، توىل عمه بول الوصاية عىل العـرش عنـدما وعمره إحدى عرشة سنة، بعد اغتيال والده امللك االسكند

م وعندما احتلت القوات األملانية يوغوسـالفيا خـالل الحـرب ١٩٤١كان بطرس صبيا، واعتىل العرش عام 

. بلده قـط إىل مل تكتب له العودة أنه بريطانيا وشكل فيها حكومة يف املنفى، إال إىل لجا. العاملية الثانية

  .م١٩٤٥عىل البالد أثناء الحرب وأعلنوا إلغاء امللكية وذلك عام فقد سيطر أنصار الشيوعيني 

  )م١٩٢٢(بطرس غايل 

وقد جاء بعد ) م١٩٩٦-م١٩٩٢(دبلومايس وسيايس مرصي األمني العام السادس لألمم املتحدة 

م وبذلك أصبح بطرس غـايل أول ١٩٩١عام  إىل م١٩٨٢خافري برييزدي كويار الذي تقلد املنصب من عام 

  . م من أفريقياأمني عا
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م وحصل عىل ليسانس الحقـوق مـن جامعـة القـاهرة عـام ١٩٢٢ولد بطرس غايل يف القاهرة 

م وعمـل أسـتاذاً للقـانون الـدويل ١٩٤٩م ثم الدكتوراه يف القانون الدويل من جامعة باريس عـام ١٩٤٦

  .م١٩٧٧م حتى عام ١٩٤٩والعالقات الدولية يف جامعة القاهرة من عام 

م حينام عني وزيرا للدولة للشـؤون ١٩٧٧ كمسؤول يف السلك الدبلومايس عام بدأ بطرس غايل

م أصبح نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية، ويف أثناء توليه هـذه الوظـائف ١٩٩١ويف عام . الخارجية

كثـري مـن املـؤمترات واالجتامعـات الدوليـة مبـا فيهـا اجتامعـات  إىل ترأس بطرس غايل الوفـود املرصـية

معية العامة لألمم املتحدة، ولقد كتب بطرس غايل عدة كتب يف العلوم السياسية والشؤون الدولية، الج

ــؤلفني آخــرين  ــع م ــم السياســة باالشــرتاك م ــدخل يف عل ــا امل ــة ١٩٥٩منه ــاتري األفريقي م ١٩٦١م الدس

دة م وحصـل بطـرس غـايل عـىل جـوائز عديـ١٩٧٧م قضايا عربيـة ١٩٦٧االسرتاتيجية والسياسة الدولية 

  . وأوسمة من مرص وإيطاليا والنيجر وبريطانيا وبريو والسويد وكوريا وبالد أخرى

  )م١٩٣٧-م١٨٨٥(بكر صدقي 

عسكري وسيايس عراقـي، التحـق مبدرسـة أركـان الحـرب يف اسـطنبول، وشـارك مـع الجـيش 

 إىل نتقـلالعثامين يف معارك الحرب العامليـة األوىل، التحـق بعـد الحـرب بـالجيش العـريب يف سـوريا، وا

  . رتبة فريق إىل م تابع دراسته العسكرية يف الهند وإنكلرتا وتوصل١٩٢١الجيش العراقي عام 

م تحرك الفريق بكر صدقي عىل راس قوة من الجيش نحو بغداد، ١٩٣٦ترشين األول  ٢٩ويف 

  امللك غازي يقيض برضورة إقالة وزارة  إىل وقدم طلبا
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بتشكيل وزارة بديلة عنها، ودفعا للمخاطر التي قد تنجم عن  ياسني الهاشمي، وتكليف حكمت سليامن

عدم االستجابة لهذا الطلب، وافق امللك عىل مطالب الجيش فاستقالت الوزارة الهاشمية، وعني حكمت 

ضباط الجيش مل يفكـروا يف االسـتيالء  أن سليامن رئيسا للوزارة، وتوىل بكر صدقي رئاسة األركان والواقع

تسـتطيع  أن أصبحت لديهم القناعة بأن الحكومة القامئـة آنـذاك اضـعف مـن أن  بعدعىل السلطة، إال

إنجاز االصالحات االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي كان يحتاجها القطر وقد اغتيل بكر صدقي يف 

  . الجنود األكراد أحد م عىل يد١٩٣٧آب  ١١املوصل يف 

  )م١٩٣٠-م١٨٤٨(بلفور،آارثر جيمس 

يطاين، صاحب الوعـد املعـروف باسـمه وعـد بلفـور، احتــل منصـب وزيـر املاليـة سيايس بر

وعـىل . م١٩٠٢م، وخلف عمه اللـورد ساليسـوري إىل منصـب رئاسـة الـوزراء عـام ١٨٩٥الربيطانية عام 

الرغم من نجاحه يف إجراء اإلصالحات يف مجايل التعليم والعالقات الخارجية، انشـقت حكومتـه بسـبب 

وهكذا عاىن بلفور مـن الفشـل . جراه عىل نظام التعريفة عمال مبقرتح جوزيف تشامريلنياإلصالح الذي أ 

م، وبقي يف منصب رئـيس حـزب املحـافظني خـالل فـرتة النزاعـات حـول ١٩٠٦الذريع يف انتخابات عام 

م نتيجـة ١٩١١إصالح نظام مجلس اللـوردات، ولكنـه خرسـ حتـى مسـاندة أعضـاء الحـزب قبيـل عـام 

ويف عهـد حكومـة االئـتالف خـالل فـرتة . نظامية فاضطر لتقديم اسـتقالته لصـالح بونـارلولترصفاته الال 

م ووزيـرا للخارجيـة للفـرتة مـا ١٩١٥الحرب احتل بلفور منصب اللورد األعىل لإلمربيالية الربيطانية عام 

  ) م١٩١٩-م١٩١٦(بني 
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  .م١٩٢١ر واشنطن عام املوقعني عىل معاهدة فرساي وترأس الوفد الربيطاين إيل مؤمت أحد وكان

وعندما كان بلفور وزيرا لخارجية بريطانيا وبعد عدة لقاءات غري رسمية مع الصهاينة اصـدر 

م، وكان الوعد عبارة عن رسالة أرسلها بلفـور إىل الصـهيوين اللـورد ١٩١٧ترشين الثاين  ٢بلفور وعده يف 

 إىل مة الربيطانية تنظر بعني العطـفالحكو  أن روتشيلد الذي عمل بحامسة لصالح الصهاينة وجاء فيها

تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي يف فلسطني، وستبذل افضـل مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية 

وهكذا التزمت بريطانيا بتحقيق حلم الصهاينـة يف االعرتاف زورا بأنهم قومية سيكون لها كيان يهـودي 

  .يف فلسطني

الدولية يف التاريخ إذ أن دولة استعامرية هـي بريطانيـا ويعترب وعد بلفور من اغرب الوثائق 

قد منحت أرضا ال متلكها هي فلسطني إىل جامعة ال تستحقها هم الصهاينة وعىل حساب الشعب الذي 

اغتصـاب وطـن وترشـيد شـعب مـن أرضـه  إىل يعيش عليها وهو الشعب العريب الفلسطيني مـام أدى

بريطانيا قد وعـدت العـرب يف الوقـت  أن ريخ، عىل الرغم منبالقوة، وبشكل مل يحدث له مثيل يف التا

  .نفسه مبساندة استقاللهم، ووحدتهم ولكنها خانت وعودها

  )م١٨١٩-م١٧٤٢(بلوخر جريهارد لوبرخت 

م تطـوع وهـو يف ١٧٤٢كـانون األول  ١٦عسكري برويس ولد يف روستوك ميكلنربغ شويرن يف 

ديـة وخاض أوىل معاركه ضد بروسيا التي أخذته أسريا، ثـم الرابعة عرشة من عمره يف كتيبة فرسان سوي

  الخيالة (التحق بعد ذلك بالجيش الربويس وعمل خالل حرب السبع سنوات يف كتيبة ألهو سارد 
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كتيبتـه برتبـة رائـد  وأقام فرتة يف سبليزيا، ثم عاد خالل فرتة حكم فريدريك ويليام الثانـي إىل) الخفيفة

رتبـة  إىل وتسـلق سـلم الرتفيعـات حتـى وصـل) م١٧٩٤-م١٧٩٣( ة يف معارك وبرز اسمه بصورة مذهل

  .مارشال

م قاد بلوخر حرس املـؤخرة، والتقـى يف ١٨٠٦وبعد هزمية بروسيا يف معركة يينا ترشين األول 

هذه الظروف وللمرة األوىل بشارنهورست وقد وقع بلوخر من جديد يف األرس خالل معركة راكو، ثم تم 

وبعد صلح تيلسـت عمـل بلـوخر . برسعة عند التبادل بينه وبني املارشال الفرنيس فيكتورإطالق رساحه 

  .يف جناح اإلعداد للحرب، ثم توىل قيادة يف يومريانيا وأحيل إىل التقاعد نتيجة لضغط نابليون

م انفجرت الحرب بني فرنسا وبروسيا وعاد بلوخر إلـى الخدمة العسكرية عىل ١٨١٣ويف عام 

م وكـان ١٨١٣أيـار  ٢نجح يف قيادته خالل معركة لوتزن . بلوغه الواحدة والسبعني من عمـرهالرغم من 

م وبعد ثالثة أشهر استطاع إلحاق الهزميـة ١٨١٣أيار  ٢٠مسؤوال عن تنظيم املقاومة البطولية يف بوتزان 

ور كبـري يف مقاتـل ونظـر ملـا قـام بـه مـن د ١٨٠٠٠الحاسمة بالقوات الفرنسية بقيادة ماكدونالد وأرس 

ويف األول مـن . فقـد تـم ترفيعـه إلــى رتبـة فيلـد مارشـال. م١٨١٣ترشين األول  ١٨-١٦معركة ليبرنيغ 

كانون الثاين عرب بلوخر الراين وبعد قتال عنيف دخل باريس يف طليعة قـوات الحلفـاء الظـافرة بتـاريخ 

  .م وبعد املعركة مبارشة تخىل بلوخر عن عمله وتقاعد١٨١٤أيار  ٣١

يكن بلوخر يتمتع بثقافة عسكرية تؤهله لقيادة العمليات مام جعل رئـيس أركانـه يتـوىل مل 

  وكان املنظر العسكري كالوزفيرن يف عام. أمور العمليات
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م من ضباط أركانه، ولكن شجاعة بلوخر وحزمه كانت من العوامل املساعدة له لتحقيق النجـاح ١٨١٣ 

  .يف قيادته

  )م١٩٣٨-م١٨٨٩(تش بلوخر فاسييل كونستانتينوفي

عسـكري ســوفيتي، كـان يف مطلــع شـبابه عــامال يف مصـنع ميتيشــني لصـنع عربــات الســكك 

رتبة ضابط، ثم التحق بـالثورة عنـد  إىل الحديدية، والتحق قبل الثورة الروسية بالجيش القيرصي ووصل

ة بكفـاءة، وعنـدما م، وشارك يف الحرب األهلية الروسي١٩١٧الحزب البلشفي يف عام  إىل اندالعها وانضم

  .انتهت الحرب عمل بلوخر عىل تركيز جهده لخدمة القوات املسلحة

م أصبح بلوخر وزيرا للدفاع يف جمهورية سيبرييا واستطاع إجبار اليابانيني عىل ١٩٢١ويف عام 

، ثـم )م١٩٢٩-م١٩٢٧(م، ثم عمل مستشارا عسـكريا لصـن يـات صـن ١٩٢٢إخالء فالديفوستوك يف عام 

م، حيث تم انتخابـه عضـوا يف املجلـس األعـىل لجـيش ١٩٣٨درسة  األدوار القيادية حتى عام عاد إىل امل

العامل والفالحني األحمر وكـان بلـوخر واحـداً مـن خمسـة هـم أول مـن حمـل رتبـة مارشـال االتحـاد 

اتخذت القيادة السياسية يف هذه السنة قرار بإدخال الرتب العسكرية  أن م بعد١٩٣٥السوفيتي يف عام 

  .للجيش

وقد تابع بلوخر دوره يف بناء القوات املسلحة السـوفيتية، ولكـن االتحـاد السـوفيتي السـابق 

لعهد من التصفيات، فقتـل العديد من القادة الالمعني الذين حصلوا ) م١٩٣٨ -م١٩٣٧(تعرض يف الفرتة 

  .يا هذه التصفياتوكان القائد الكبري بلوخر بني ضحا. عىل خربة واسعة خالل الحرب األهلية وبعدها
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  )م١٩١٨-م١٨٥٦( بليخانوف جورج

سيايس رويس، كان من املؤيدين األوائل واملروجني ألفكار كارل ماركس يف روسيا خـالل أواخـر 

التحق يف شبابه مبنظمة ثورية كانت تريد أن تطبـق . القرن التاسع عرش امليالدي وأوائل القرن العرشين

ـا خوفـا مـن القـبض عليـه نتيجـة لنشـاطه السـيايس إىل م١٨٨٠االشرتاكية يف روسيا هرب عـام  . سويرس

  .وهناك أصبح من مؤيدي كارل ماركس واضع أسس النظرية الشيوعية

هيأ بليخانوف األفكار املاركسية لتتوافق مع الظروف الروسـية وخطـط لثـورة ذات مـرحلتني 

ويف املرحلـة . لكية اإلقطاعية الروسيةتهزم الطبقة املتوسطة امل: يف املرحلة األوىل. لتحقيق دولة اشرتاكية

  تتغلب الطبقة العاملة عىل الطبقـة املتوسطة وتستويل عىل السلطة: الثانية

م عىل إنشاء املنظمة املاركسية الروسـية األوىل تحريـر املجموعـة ١٨٨٣ساعد بليخانوف عام 

ويف املـؤمتر . م١٨٩٨ي عـام تأسيس حزب العمل االشرتايك الـدميقراط إىل العاملية، وأدت هذه املجموعة

م تبنى الحزب برنامجا سياسيا بناء عىل نظرية بليخانوف عن الثورة ذات املـرحلتني، ومل ١٩٠٣الثاين عام 

وملـا نشـبت الثـورة . يتفق بليخانوف مع لينني الذي أصبح زعيم روسيا عىل كثري من املسائل السياسـية

  .فنلندا حيث بقي حتى مامته إىل  الحكم وابتعدم رفض بليخانوف االشرتاك يف١٩١٧الروسية يف عام 
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  م١٩٥٣بلري توين 

م عـىل أثـر وفـاة زعيمـه السـابق جـون ١٩٩٤سيايس بريطاين، وزعيم حـزب العـامل يف عـام 

  وكان توين بلري وزير الداخلية يف حكومة الظل. سميث

 أي نهمـك يفولد بلري يف عائلة من الطبقة الوسطى وخالل دراسته يف جامعـة أوكسـفورد مل ي

م عضـو يف مجلـس العمـوم للمـرة ١٩٧٥نشاط سيايس، لكن بعد تخرجه انضم إىل حزب العامل يف عام 

م وعندما كان وزير الداخلية يف حكومة الظـل داخـل حـزب العـامل املعـارض رفـع ١٩٨٣األوىل يف عام 

  .شعار التشدد حيال الجرمية التشدد حيال أسباب الجرمية

م املحافظـة عـىل وحـدة الحـزب ١٩٩٤متوز  ٢١زعيام لحزب العامل يف أمالً منه عند انتخابه 

كام كان األمر يف أيام سلفه جون سميث الذي نجح يف إعادة لحمة الحزب بعد انقسامات عاىن منهـا يف 

وعىل خطـاه مىض بلري قدما يف التخلص من نفـوذ األقليـة اليسـارية والحركـة النقابيـة . أيام نيل كينوك

: م١٩٩٥جح بتعديل الدستور وقوانني الحزب واملهمة الكربى أمام حزبه كام قال صيف داخل الحزب ون

لقد أخطأ اليسار القديم . تحضري األمة الستقبال تغري اقتصادي متزامن مع إعادة تأسيس نظام اجتامعي

وموقفـه هـذا اكسـب العـامل . عندما أهمل البنى األخالقية واستسلم لقوى الضغط املحدودة املطالب

وهـذه هـي . أوساطا مالية عىل رأسها روبرت مريدوخ ملك املال وصاحب اإلمرباطورية اإلعالمية الكـربى

  .جانب حزب العامل منذ تأسيسه إىل املرة األوىل التي تتبنى فيها مؤسسة رأساملية احتكارية الوقوف
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  )م١٩٧١-م١٩٠٤(بنش، رالف جونسون 

م، وكان يعمل ليسـدد نفقـات دراسـته ١٩٠٤ رجل دولة أمرييك، ولد يف ديرتويت مبينشيجان

م، ونال درجة الـدكتوراه مـن جامعـة ١٩٢٧حتى تخرج يف جامعة كاليفويورنيا يف لوس أنجلوس يف عام 

م، ثـم نـال ١٩٢٨م، وكان قد بدأ التدريس يف جامعة هارفارد يف واشـنطن يف عـام ١٩٣٤هارفارد يف عام 

م ١٩٤٧وقد اختـري يف عـام . م عىل جائزة نوبل للسالم١٩٥٠م، حاز يف عام ١٩٤٩وسام سينجارت يف عام 

عمل مع كونت فولك برنادوت يف قضية النزاع العريب مع . عضوا يف لجنة فلسطني التابعة لألمم املتحدة

  . م١٩٤٩الكيان الصهيوين، وواصل بنش بعد اغتيال برينادوت إدارة املفاوضات ونظم هدنة عام 

م حـني التحـق ١٩٤٤ستعامر، فقد بدأ حياته الدبلوماسية عام ويعترب بنش مرجعا يف قضايا اال 

بوزارة الخارجية األمريكية، وعمل مستشارا أو مفوضـا يف تسـعة مـؤمترات عامليـة خـالل أربعـة أعـوام، 

م مـديرا لقسـم الوصـايا الدوليـة يف ١٩٤٦ويساعد يف وضع أساس ملنظمة األمـم املتحدة وأصبح يف عام 

  ).م١٩٧١-م١٩٥٥(لسكرتري املساعد لألمم املتحدة من عام شغل منصب ا. السكرتارية

  )م١٩٢٨-م١٨٩٥(بنغ باي 

أول زعيم صيني شيوعي، عمل عىل تنظيم الطبقـة الفالحيـة وسـبق بحركتـه حركـة ماوتيسـ 

تونغ، ولد يف هاي فونغ من عائلة ميسورة درس االقتصاد السيايس يف طوكيو وتـأثر بـاملثقفني اليابـانيني 

  وعمل عىل تثقيف . الصني مبنظمة الحزب الشيوعي الصيني الناشئة إىل التحق لدى عودته .االشرتاكيني
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 الفالحني وتلقينهم املبادئ االشرتاكية وتنظيمهم، واتسعت حركته حتى شملت مقاطعات أخرى إضـافة

  .مقاطعة هاي فونغ إىل

غ وفـانغ تشـن م حرض مؤمتر قادة الحركة الفالحية، حيث التقـى ماوتيسـ تونـ١٩٢٧ويف عام 

مني، ويف املؤمتر الوطني الخامس للحـزب الشـيوعي دخـل اللجنـة املركزيـة واللجنـة التنفيذيـة التحـاد 

الفالحني الصينيني الذي كان يتزعمه ماوتيس تونغ، بعدها التحق بثورة نان تشانغ املسلحة مـع شـو ان 

يد الذي تعرضـت لـه الثـورة متكـن ورافق الجرناالت الشيوعيني الثوار وعىل الرغم من القمع الشد. الي

بنغ باي من إقامة حكم سوفيتي اشرتايك يف مقاطعتي هاي فونــغ ولـو فونـع ولكـن حركتـه فشـلت يف 

  .أنصاره فالقي القبض عليه واعدم النهاية، وهرب إىل شانغهاي حيث خانـه أحد

  )م١٩٧٤-م١٩٠٠(بنغ توهواي

وتعاطى حرفا عديدة قبـل انخراطـه زعيم صيني شيوعي، ولد يف هونان وعاش طفولة بائسة 

م وشـارك يف ١٩٢٨انتسب إلـى الحـزب الشـيوعي يف عـام . يف الجيش، واقدم عىل اغتيال أحد الحاكمني

م قـاد ١٩٥٠م يف عـام ١٩٤٥املسرية الطويلة عضو اللجنة املركزية للحزب اثر انتخابه يف املـؤمتر السـابع 

م ليتسلم مهام وزارة الـدفاع وعـزل مـن هـذا ١٩٥٣بكني  املتطوعني الذين دخلوا كوريا، وعاد ظافرا إىل

األمـام التـي أرضت بنظـره يف االقتصـاد  إىل بسبب انتقاده القفزة الكـربى. املنصب ليحل محله لني بياو

وبسبب رأيه القائل برضورة بناء جيش احرتايف تبعا للنموذج السـوفيتي معارضـا بـذلك نظـرة ماوتيسـ 

  تونغ ولني
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ىل تشكيل ميليشـات لخـوض حـرب العصـابات الشـعبية تعـرض للهجومـات مـن الثـورة بياو املبنية ع 

  .م وهو يف السجن١٩٧٤الثقافية تويف يف عام 

  )م١٩٤٤-م١٨٧٨(الشاه بهلوي، رضا خان 

م، حيث قام يف هذا اليوم بتتويج نفسه مقـتحام بـذلك ١٩٢٥كانون األول  ١٢شاه إيران منذ 

  .رضا خان نفسه، وابنه محمد رضا بهلوي: ت يف شخصني وهامومتثل. حكم ساللة جديدة عىل إيران

يوم توج رضا خان نفسه كان معروفـا كرجـل عسـكري المـع وخاصـة منـذ أن دخـل يف عـام 

وكانـت الحـرب . م عىل رأس رجاله إىل طهران عرب انقالب عسكري جعل منـه رجـل إيـران القـوي١٩٢١

أرهقـا إيــران وجعالهــا لقمـة ســائغة أمــام املطــامع العامليـة األوىل والرصــاع مــع تركيــا العثامنيــة قــد 

ففرضـت . إضافة إىل بدء الحديث عن وجود النفط بكميات كبرية يف املنطقة مبا فيهـا فـارس. الربيطانية

م عىل إيران معاهـدة ١٩١٩بريطانيا يف إطار كل هذه الظروف ويف سياق تغلغلها يف املنطقة ومنذ عام 

وعىل الفـور قامـت ثـورة مسـلحة يف تربيـز . ارية والعسكرية عىل البلدحامية تؤمن للندن الهيمنة اإلد

فوجـد حكـام طهـران يف ذلـك الحـني أن هـذه . حيث أعلن الثوار قيام جمهورية عىل النمط السـوفيايت

  . الثورة تتيح لهم التقارب مع موسكو للتصدي للمطامع الربيطانية

. رضـا بهلـوي مـا يـؤمن مصـالحهافقررت بريطانيا أن تتحرك برسعة ووجـدت يف العسـكري 

مـن رجالـه وسـار نحـو طهـران التـي دخلهـا مـن دون  ٢٥٠٠فانطلق هذا من منطقة قزوين عىل رأس 

م، وأبقى عىل أحمد مريزا شـاها عـىل عرشـه وفـرض حكـام دكتاتوريـا، ومـا أن ١٩٢١شباط  ٢١مقاومة 

  هدأت األوضاع
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ى خلع أحمد مريزا ونصب نفسه شـاها مكانـه وأحس رضا شاه أن األمور استقرت عىل ما يحلو له، حت 

وبدا يفكر بإقامة جمهورية علامنية عىل غرار ما كان قد بـدا يحـدث يف تركيـا . م١٩٢٥كانون األول  ١٢

  . حيث أثارت تجربة مصطفى كامل إعجابه، لكن رجال الدين متكنوا من دفعه للتخيل عن فكرته

ه، كـام متيـز بنزعـة الحكـم املطلـق وقمـع متيز حكم رضا شاه باستخدام القوة لتوطيد سلطت

األقليات ورجال الدين ومنع األحزاب السياسية ومطاردة قادتها، ويف الوقت نفسه اتباع وترية متسـارعة 

  . وقد اعتمد يف حكمه عىل الجيش. يف تحديث شامل

بدا رضـا وما أن حقق األملان النازيون أوىل انتصاراتهم عند بداية الحرب العاملية الثانية حتى 

وعنـدما احتـل الحلفـاء إيـران يف عـام . شاه بالتقرب منهم رغم أنه كان قد أعلن حياد إيران يف الحـرب

م أرغموه عىل االستقالة والتنازل البنه محمد رضا شاه الذي كان يف الثانية والعرشين مـن عمـره، ١٩٤١

  . م١٩٤٤متوز  ٢٦يف ) جنوب أفريقيا(مات يف منفاه يف جوهانسربغ 

  )م١٩٨٠-م١٩١٩(ه بهلوي، محمد رضا الشا

م ١٩٤١شاه إيران املخلوع، وابن رضا شاه خلـف والـده عنـدما اسـتقال هـذا األخـري يف عـام 

وبعـد تـويل محمـد رضـا . تحت ضغط الحلفاء الذين كانوا قد احتلوا الـبالد يف الحـرب العامليـة الثانيـة

عـرب ) سـابقا(ادات إىل االتحـاد السـوفيتي للعرش سمح للحلفاء برتكيز قواتهم يف إيـران وبإرسـال اإلمـد

  . إيران

عارض تأميم النفط الذي أقدم عليه رئيس الوزراء اإليراين محمد صادق يف مطلع الخمسينات 

  من القرن العرشين امليالدي، فطرده مصدق من البالد، 
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م به الجرنال األمـرييك والعمل الذي قا). وكالة االستخبارات املركزية األمريكية(لكنه رسعان ما عاد بدعم 

ومنـذ ) م١٩٩١-م١٩٩٠والد الجرنال شوارزكوف الـذي اشتهر خـالل حـرب الخلـيج الثانيـة (شوارزكوف 

عودته مل يكف الشاه عن رضب املعارضة السياسية والدينية مستخدما العنف والتعذيب املمثلة بجهـاز 

  ). السافاك(استخبارات 

دي بـدأ الشـاه برنامجـا لتوزيـع األرايض عـىل بعـض يف الستينات مـن القـرن العرشـين املـيال 

كام أنه استخدم جزءا من عائدات الـنفط اإليـراين لربنـامج التنميـة االجتامعيـة واالقتصـادية، . الفالحني

. وشيد الكثري من املدارس واملطارات والطرق والسـكك الحديديـة. وتوسع يف الربامج املعنية مبحو األمية

العسكرية مبساعدة الواليات املتحدة األمريكية، فبلغت إيران يف عهده من القوة وعزز أجهزتـه األمنية و 

ومتيـزت سياسـته أيضـا . العسكرية ما دفع إىل الحدث عن أنها أصـبحت رابـع قـوة عسـكرية يف العـامل

بعالقات واقعية وطيدة مع الكيان الصهيوين، وببعض االعتدال الذي كـان يبديـه تجـاه الـدول العربيـة 

  . هاوقضايا

وقد أثارت سـلطاته . كان الشاه يسيطر عىل الحكومة بالرغم من وجود برملان ومجلس وزراء

الواسعة معارضه كبرية وخاصة من الطلبـة واملثقفـني والـزعامء الـدينيني، والعـامل الصـناعيني، فاتهمـه 

العسـكرية  منتقدوه بحرمانهم من حرية التعبري والحقوق األخرى، وباستخدام الرشـطة الرسـية والقـوة

  . إلسكات معارضيه

وقـد . التي عمل عىل إضفائها عىل شخصه وعائلتـه وبـالده) العظمة الفارسية(تعلق مبظاهر 

التي دعا إليها ملوك ورؤساء العامل ) برسيبوليس(تجىل ذلك أكرث ما تجىل يف احتفاالت املدينة التاريخية 

  ويف . وانفق عليها أمواال طائلة
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م التي بدت اسـتفزازا حقيقيـا ١٩٦٧ترشين األول  ٢٦يف ) ملك امللوك(شاهنشاه  احتفاالت تتويج نفسه

فالشـاه يف . ملشاعر الشعب فنظر إليها الكثريون عىل أنها بداية القطيعة الحقيقـة بـني الشـاه والشـعب

  . تلك االحتفاالت مل يتفوه بكلمة واحدة عن تاريخ إيران اإلسالمي مكتفيا بتاريخها الفاريس

م ثـورة إسـالمية شـعبية عارمـة أجربتـه عـىل الهـرب إىل ١٩٧٩كمه يف مطلع عـام أطاحت ح

فانتقـل إىل بـنام ) غري مرغوب به(فقصد الواليات املتحدة التي رسعان ما أفهمته حكومتها أنه . الخارج

  . م حيث تويف هناك١٩٨٠ثم انتقل إىل مرص يف آذار عام 

  )م١٩٣٤-م١٨٦٠(بوانكاري، رميون 

م كـان محاميـا ١٩٣٤م، وتـويف يف بـاريس ١٨٦٠لة فرنيس ولـد يف بـارلودوك سيايس ورجل دو 

، )م١٩١٣م و١٩٠٣(م، عضو مجلـس الشـيوخ بـني ١٩٠٣م إىل عام ١٨٨٧المعا ظل ينتخب نائبا من عام 

ومتيز بسياسته املعتدلة رئيس مجلـس ) م١٨٩٦-م١٨٩٤(واملالية ) م١٨٩٤-م١٨٩٣(وزير املعارف العامة 

 م تبنى سياسة حازمة ازاء أملانيا وسـعى١٩١٣م كانون الثاين ١٩١٢رجية كانون الثاين النواب ووزير الخا

م انتخب رئيسا للجمهورية ١٩١٢توثيق روابط فرنسا مع بريطانيا وروسيا التي زارها للمرة األوىل يف  إىل

ت الـذي سنوا ٣اليمني، وساهم يف مترير القانون العسكري خدمة  إىل وانتهج سياسة خارجية هي اقرب

م، تكلـف الـزعيم الجمهـوري االشـرتايك ١٩١٤مل يلق دعام شعبيا مام جعـل اليسـار يفـوز يف انتخابـات 

  .م١٩١٤فيفياين تاليف الحكومة واصطحبه بزيارة لروسيا يف متوز 



  

٤٩٨  

  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

م طمـأن بوانكاري روسيا حـول ١٩١٤متوز  ٣٠وعندما وجهت النمسا هنغاريا إنذارها لرصبيا 

ل روسيا تعلن االستنفار العام ونتيجة لهذا املوقف لقبه خصومه باسم بوانكاري دعم فرنسا لها مام جع

الحرب، وما أن اندلعت الحرب حتى بدأ بوانكاري نشاطه الدبلومايس األورويب جاعال مـن نفسـه بطـل 

وجـاءت مصـاعب الحـرب ) الدول األوروبية املتحالفة ضد أملانيا والنمسـا وهنغاريـا) (االتحاد املقدس(

تكليـف كليمنصـو رئاسـة الحكومـة،  إىل كرية السياسية وطـول أمـدها لتجعـل بوانكـاري مضـطراالعس

بعـد انتهـاء واليتـه أعيـد انتخابـه عضـوا يف . م يف محاولة إلعادة تجلـيس األوضـاع١٩١٧ترشين الثاين (

م، تـرأس الربملـان بعـد سـقوط بريـان، ١٩٢٠مجلس الشيوخ وعني رئيسا للجنة التعويضات شـباط أيـار 

ووزيرا للخارجية يف الوقت نفسه، من أنصار التطبيـق الـدقيق والحـريف ملعاهـدة فرسـاي ولـذلك دعـم 

م بسبب تأخر أملانيا عن دفع ما عليها من تعويضات، ولكن معارضة ١٩٢٣احتالل فرنسا ملنطقة الروهر 

ممثـل ) داوس(بخطـة بريطانيا لهذا اإلجراء الفرنيس والصعوبات املالية الداخلية جعلته يف األخري يقبل 

  .الواليات املتحدة يف لجنة التعويضات

م قدم بوانكـاري اسـتقالته لكـن األزمـة املاليـة ١٩٢٤اليسار يف انتخابات  وبعد نجاح تحالف

، مـن )ضمت الراديكاليني وغيبت االشرتاكيني(م فشكل حكومة اتحاد وطني ١٩٢٦السلطة يف  إىل أعادته

يده يف املسـائل املاليـة وبعـد اسـتقالة الراديكـاليني مـن الحكومـة  أعضائها بارتو بريان هريو وأطلقت

م زاد بوانكاري من اعتامده عىل الوسط وعىل اليمني وقع مريضا وقدم اسـتقالته يف ١٩٢٨) مؤمتر انجري(

  .م١٩٢٩عام 



  

٤٩٩   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  ) م١٩٩٣-م١٩٠٥(الرئيس بوانيي، فليكس هوفويت 

م ١٩٩٣م حتـى وفاتـه، يف عـام ١٩٦٠سيايس أفريقي رئيس جمهورية ساحل العاج منـذ عـام 

وقد نصـب زعـيام . ، ينتمي إىل قبيلة باويل أكرب القبائل انتشارا أو نفوذا يف البالد)حكيم أفريقيا(  لقب ب

اعتنق الكاثوليكية وهو يف . سنوات وكان معتنقا إحدى املعتقدات اإلحيائية ٥لها يف سن مبكرة وعمـره 

سوكرو درس الطب يف مدرسـة الطـب الفرنسـية يف داكـار، وامتهنـه ولد يف يامو . الثالثة عرشة من عمره

م لتحسـني ١٩٤٤سنة بعد تخرجه انرصف إىل السياسة فـألف نقابـة العـامل الـزراعيني يف عـام  ١٥ملدة 

م ١٩٥٦يف عـام . م١٩٤٥زيادة إنتاج النب والكاكاو، ثم أسس الحزب الدميوقراطي لساحل العـاج يف عـام 

، ويف السـنة التاليـة حرضـ دورة الجمعيـة )عاصمة ساحل العـاج آنـذاك(جان انتخب عمدة مدينة ابيد 

العامة لهيئة األمم املتحـدة مطالبـا باملسـاواة يف الحقـوق والواجبـات بـني اإلفـريقيني وشـعوب الـدول 

  . األخرى

م حيـث ١٩٥٩أنتخب ممثال لساحل العاج يف الجمعية الوطنية الفرنسية يف باريس حتى عام 

ثم رئيسا لـوزراء ساحل العاج يف أول أيار من العـام نفسـه ويف . وزارة غي موليه الفرنسية عني وزيرا يف

م انتخـب أول رئـيس ١٩٦٠ترشـين الثـاين  ٢٧م حصلت بـالده علــى االسـتقالل التـام، ويف ١٩٦٠آب  ٦

) اسـوأصـبح اسـمها بوركيناف(عمل عىل قيام وحدة اقتصادية بني ساحل العاج وفولتا العليا . للجمهورية

متيز حكمه الذي امتد نحو ثالثة عقود ونصـف العقـد بتقربـه الشـديد مـن ). بينن(والنيجر وداهومي 

وباالستقرار الخـايل إىل حـد كبـري مـن ) يأيت اسمه يف مقدمة السياسيني الفرنكوفونني(السياسة الفرنسية 

  إىل تظاهره شـعبية ) م١٩٩٣تويف عام (تحول وداعه . العنف الذي عرفته أكرث البلدان األفريقية
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وسارت يف شوارع ابيدجان مئات ألوف املشيعني، فيها غصت ) حكيم أفريقيا(  وأفـريقية ودولية تكرميا ل

رئيسـا  ٢٤يف ياموسوكرو باآلالف بتقدمهم الـرئيس الفرنيسـ فرنسـوا متـريان و) سيدة السالم(كاتدرائية 

  . أفريقيا

  )           -م١٩١٦(بوتا، بيرت فيالم 

يس من جنوب أفريقيا متشدد يف تطبيق سياسة الفصل العنرصي االبارتيـد، ولـد يف دولـة سيا

يرتقى برسعة يف أجهزة الحـزب  أن اورانج الحرة معقل املحافظني البوير، استطاع بفضل مواهبه اإلدارية

ذي اسـتمر م وهو العام الذي شهد والدة نظـام األبارتيـد الـ١٩٤٨الوطني األمريكاين، أصبح نائبا يف عام 

م، ويف الوقـت نفسـه زعـيم ١٩٦٦م، وزيـر الـدفاع ١٩٥٨م، وزير الداخليـة ١٩٩٤حتى انتخابات نيسان 

عمل عىل تقوية الجيش حتى أصبح لجنوب أفريقيا اقـوى قـوة عسـكرية يف . الحزب يف مقاطعة الكاب

م يف الحرب األهلية ١٩٧٥املدير األسايس لعملية التدخل العسكري لبالده . النصف الجنويب لقارة أفريقيا

الوحـدات الجنـوب أفريقيـة  أن إال. الونـدا السـلطة يف االنغولية، بهدف منـع وصـول الـرئيس تيتـو إىل

  .إىل حيف الغربيني الذين افرتض انهم حلفاء تحقق هدفها وعزا بوتا هذا الفشل أن انسحبت دون

راء خلفا لفورسرت بسـبب م انتخبه برملان جمهورية جنوب أفريقيا رئيسا للوز ١٩٧٨ويف أيلول 

 ٣مرض هذا األخري، الذي انتخب رئيسا للجمهورية وعىل أثر وضع الدستور الجديـد موضـع التنفيـذ يف 

  كانون  ٣١ويف ) م١٩٨٥م و١٩٨٤(م انتخب بوتـا رئيسا للجمهورية وزار فرنسا مرتني ١٩٨٤أيلول 
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م استقال ١٩٨٩آذار  ١٥لنظام االبارتيد ويف م أصدر بوتا إعالنه الشهري بدء التفكيك القانوين ١٩٨٦الثاين 

  .من منصبه عىل أثر مرض فخلفه دوكلريك

  )م١٩١٩-م١٨٦٢(بوتا، لويس

سيايس وقائد عسكري عنرصي جنوب أفريقيا ومـن اصـل هولنـدي، دخــل السياسـة يف عـام 

عـدها أيـد م منارصا التفاهم مع الربيطانيني، اشرتك يف حرب البـوير كقائـد قـوات الرتانسـغال، وب١٨٩٧

اخمـد ثـورة . أصبح رئيسا لوزراء الرتانسغال، ثم رئيسا لوزراء اتحاد جنوب أفريقيـا. الصلح مع بريطانيا

م واحتل املناطق التابعة ألملانيا يف جنــوب أفريقيـا، شـارك يف مـؤمتر ١٩١٤البوير املوالية ألملانيا يف عام 

  .عىل التساهل مع أملانيا املهزومة باريس للسالم، ووقع معاهدة فرساي وقد حاول حث الحلفاء

  )           -م١٩٥٣(بوتو، بناظري 

م وتعـد أول ١٩٩٣ثـم يف عـام ) م١٩٩٠-م١٩٨٨(رئيسة وزراء باكستان يف الفرتة ما بني عامي 

بلد اسالمي ولدت بكراتيش بباكستان، درست بجامعات هارفارد كمربدج  يف امرأة ترأس حكومة منتخبة

والدها ذو الفقار عيل بوتو مؤسس حزب الشعب . ية وبجامعة اكسفورد بإنكلرتاوماساشوسيتس األمريك

م وأطاح بحكومته الجرنال محمـد ١٩٧٧م إىل عام ١٩٧١الباكستاين توىل رئاسة الوزراء يف الفرتة من عام 

م وزج به يف السجن وبعدها صارت بناظري تظهر وسـط التجمعـات التـي تنـارص ١٩٧٧ضياء الحق عام 

  .م١٩٧٩أعدمت ذو الفقار عام  غري أن الحكومةوالدها، 
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م لـرتاس حـزب ١٩٨٦م غادرت بناظري وطنها إلنكلرتا، ثم عادت لباكستان عـام ١٩٨٤ويف عام 

 آب ويف. من عاصف عـيل زرداري وهـو رجـل أعـامل ثـري ١٩٨٧الشعب الباكستاين، وتزوجت يف عام 

ري للسلطة عن طريق االنتخابـات يف عـام وعادت بناظ. م قتل ضياء الحـق يف حادث تحطم طائرة١٩٨٨

م اتهم الرئيس الباكستاين حكومة بنـاظري بالفسـاد ثـم أقالهـا مـن ١٩٩٠ آب م رئيسة للوزراء، ويف١٩٨٨

  .م أعيد انتخاب بناظري رئيسة للوزراء١٩٩٣منصبها، ويف ترشين األول 

  )م١٩٧٩-م١٩٢٨(بوتو، ذو الفقار عيل 

ولد مبقاطعـة الركانـا ). م١٩٧٧-م١٩٧١(لفرتة ما بني عامي رئيس باكستان ورئيس وزرائها يف ا

درس بوتو بجامعة كاليفورنيا بالواليات املتحـدة وجامعـة أكسـفورد باململكـة املتحـدة -مبحافظة السند

وصار مؤهال للعمل يف املحاماة باملحاكم العليا شغل منصب وزير بالحكومة الباكسـتانية يف الفـرتة مـن 

  .م من منصبه ليؤسس حزب الشعب الباكستاين١٩٦٦ال عام واستق) م١٩٦٦-م١٩٥٨(

. م انفصلت باكستان الرشقية عن الباكسـتان لتكـون دولـة بـنغالدش املسـتقلة١٩٧١ويف عام 

. ورقي بوتو رسيعاً خالل فرتة هذه األزمة نائبا لرئيس الـوزراء فوزيرا للخارجيـة ثـم رئيسـا للجمهوريـة

. لكومنولث احتجاجا عىل اعـرتاف األخـرية باسـتقالل بـنغالدشوقام بسحب باكستان من عضوية دول ا

 أن م إال١٩٧٧عـام وفـاز بوتـو يف انتخابـات . م اتخذ لقب الرئيس بدال من رئيس الـوزراء١٩٧٣ويف عام 

  االتهامات بالتالعب يف األصوات وانتشار أحداث الشغب أدى 
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  .م١٩٧٩بعدة جرائـم خطرية فاعدم عـام  اإلطاحة به يف انقالب عسكري وأدانته الحكومة العسكرية إىل

  )م١٩٩٣-م١٩٣٠(امللك بودوان األول 

ملك بلجيكا، اسمه بودوان البري ليوبولد اكسيل ماري غوستاف، االبـن الثـاين للملـك ليوبولـد 

م عـىل أثـر االحـتالل ١٩٤٠اضطر عام . ولد يف قرص ستيفنربغ قرب بروكسل. م١٩٥١وخلفه عام . الثالث

ومنها إىل إسبانيا ثم ما لبث أن عاد إىل بلجيكـا ليعـيش يف عزلـة تامـة . يكا للهرب إىل فرنسااألملاين لبلج

  . مع أفراد العائلة املالكة

م قرر هتلر نفي العائلة إىل أملانيا، حيث بقي بودوان رهن اإلقامة الجربية حتى ١٩٤٤يف عام 

لسياسـيني البلجيكيـني عـودة ليوبولـد عارض أكرث ا. م، حيث حررته فرقة من الجيش األمرييك١٩٤٥أيار 

الثالث، اتـهموه بالتخاذل والخيانـة بسبب هربه كام شكلت محكمة برملانية قضت بحرمان األمري شارل 

جرى استفتاء شعبي حول موضـوع اسـتمرار  ١٩٥٠ويف عام . شقيق بودوان وحرص والية العهد يف األخري

  . ارضـه اليساريون بشدةوع% ٥٧.٦٨ففاز امللكيون بنسبة . الحكم املليك

أعلـن بـودوان يف خطـاب . م١٩٥٩م ليخلفـه بـودوان يف ١٩٥١استقال ليوبولـد الثالـث متـوز 

عرف عنه حبـه لـبالده، وقـد أرغمـه ذلـك عـىل التـوازن . تاريخي قرار الحكومة منح الكونغو استقاللها

للغتني معـا، يقـرأ الفقـرة يف كل يشء حتى أنه كان يلقـي خطـاب العـرش بـا) الفالمند والوالون(بينهام 

  . وكان نادرا ما يستخدم سلطاته. بالفرنسية ثم يعيد قراءتها بالفالمندية
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  )م١٩٧٢-م١٨٨٣(بوديوين سيميون 

ـي،  عسكري سوفيتي، ولد يف مقاطعة روستوف وكان صف ضـابط يف الجـيش الـرويس القيرص

ملية األوىل كصف ضابط ثـم كمـالزم ويف الحرب العا) م١٩٠٥-م١٩٠٤(شارك يف الحرب الروسية اليابانية 

م، وقاد بعد سنتني فرقة خيالة وقاتل ضـد دينبكـني ١٩١٧الثورة البلشفية يف عام  إىل انضم بوديوين. ثان

وظهر نبوغه القيـادي يف الحـرب البولونيـة . وورانجل خالل الحرب األهلية يف االتحاد السوفيتي السابق

. الخيالـة األول الذي سـار بـه باتجـاه الحـدود الرومانيـةم حيث كان عىل راس جيـش ١٩٢٠السوفيتية 

واكتسب بوديوين بعد ذلك شهرة كبرية بني صفوف الجـيش السـوفيتي، لـذا عينتـه القيـادة السـوفيتية 

م ويف عـام ١٩٣٥م ومنحتـه لقـب مارشـال االتحـاد السـوفيتي يف عـام ١٩٢٣مفتشا عاما للخيالة يف عام 

ئدا ملنطقة موسكو العسـكرية ثـم أصـبح بعـد سـنتني عضـوا يف اللجنـة م كان املارشال بوديوين قا١٩٣٧

  .السوفيتي) وزير الدفاع(م نائب مفوض الدفاع ١٩٤٠املركزية للحزب الشيوعي وأصبح يف عام 

م قاد بوديوين الجبهة الجنوبيـة الغربيـة ١٩٤١وعندما اجتاح األملان االتحاد السوفيتي يف عام 

نقلـه مـن هـذه القيـادة  إىل وكييف األمر الذي دفع القيادة السوفيتية فتعرض لهزائم ساحقة يف اومان

االورال لتنظيم القوات االحتياطيـة السـوفيتية التـي كـان يجـري إعـدادها  إىل وإرساله مع فوروشيلوف

م انتخب بوديـوين ١٩٤٦ولقد بقي هناك حتى نهاية الحرب ويف عام . لشن الهجوم املعاكس عىل األملان

م حيـث أصـبح ١٩٥٢رانيا يف مجلس السـوفيت األعـىل وبقـي يف هـذا املجلـس حتـى عـام نائبا عن اوك

  . مستشارا يف وزارة الدفاع السوفيتية وبقي يف هذا املنصب حتى وفاته
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  )            -م١٩٢٨(بوردابريي اروسينا 

عضـو مجلـس ) م١٩٦٢-م١٩٥٩(سيايس ورجل دولة اوروغواياين شغل عـدة مناصـب إداريـة 

ــيس املكتــب الفــدرايل للعمــل الريفــي ) م١٩٦٤-م١٩٦٢(الشــيوخ  ــر الزراعــة ) م١٩٦٩-م١٩٦٤(رئ وزي

وأرغـم عـىل االسـتقالة إذ كـان واجهـة سياسـة ). م١٩٧٦-م١٩٧٢(رئـيس الجمهوريـة ) م١٩٧٢-م١٩٦٩(

للعسكريني اكرث منه صاحب سلطة فعلية مام وضع البالد يف أزمة أمنية حقيقية بسبب ما ارتكب بحـق 

بـأكرث مـن مليـون مـواطن اوروغوايـاين لـرتك الـبالد والهجـرة إىل األرجنتـني  أدت من مجـازراملعارضني 

  .م١٩٧٢والربازيل والواليات املتحدة وهذه األعامل العنيفة بدأت بعد تصفية منظمة التوباماروس 

  )م١٩٣٧-م١٨٥٤(بوردن، روبرت لريد 

بل دخولـه عضوا يف الربملان يف سيايس ورجل دولة كندي، ولد يف نوفاسكونيا، ودرس القانون ق

م وأصبح رئيسا للوزراء لحكومة ١٩١١م ولغاية ١٩٠١اوتاوا حيث قاد حزب املحافظني املعارض منذ عام 

ورئيس وزراء حكومـة االئـتالف مـا بـني تشــرين األول ) م١٩١٧-م١٩١١(حزب املحافظني للفرتة ما بني 

  .م١٩٢٠م ولغاية متوز ١٩١٧

بهـا بـوردن خـالل رئاسـته للحكومـة هـي تنظـيم قـوة الحمـالت  وأهم ثالثـة منجـزات قـام

. العسكرية الكندية من نصف مليون جنـدي متطـوع للخدمـة يف أوروبـا خـالل الحـرب العامليـة األوىل

والحصول عىل اعرتاف رسمي بريطاين بـأن دول الكومنوليث الربيطاين عرب البحار هي رشيك متساو مـع 

  وحصوله عىل مصادقة رسمية عىل قـانون . يا الشؤون الدوليةحكومة اململكة املتحدة يف قضا
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وجـاءت املصـادقة عـىل القـانون يف (منح املـرأة حق االقرتاع يف كندا بعد بلوغ سن الحادية والعرشـين 

وكذلك لعب بوردن دورا بارزا يف تأسيس عصبة األمم وأصبح ممثل كندا يف مجلس عصبة ) م١٩١٨آذار 

  .م١٩٣٠األمم عام 

  ئيس بوش،جورجالر 

ــدة  ــات املتح ــني للوالي ــادي واألربع ــرئيس الح ــة )م١٩٩٣-م١٩٨٩(ال ــون بوالي ــد يف ملت ، ول

م وخدم طيارا محاربا يف األسـطول خـالل الحـرب ١٩٤٢وتخرج يف أكادميية فيليبس عام . ماساشوسيتس

اس وبـدأ وبعد الحرب التحق بوش بجامعـة بيـل ثـم انتقـل إىل تكسـ). م١٩٤٥-م١٩٣٩(العاملية الثانية 

م، وأعيـد ١٩٦٦انتخـب عضـوا يف مجلـس النـواب األمـرييك عـام . العمل بنجاح يف صناعة النفط هنـاك

م نجح يف الحصـول عـىل مقعـد يف مجلـس ١٩٧٠م و١٩٦٤م وخالل عامي ١٩٦٨انتخابه مرة أخرى عام 

  . النواب

م ١٩٧٧م ١٩٧٦م مندوبا للواليات املتحدة يف األمـم املتحـدة، تـرأس يف عـامي ١٩٧٠عني عام 

م انتخب نائبا للرئيس رونالد ريغان، أعيد انتخابـه ١٩٨٠وكالة االستخبارات املركزية األمريكية، ويف عام 

  . م فاز بوش يف االنتخابات العامة مع نائبه املرشح السيناتور دان كويل١٩٨٨م ويف عام ١٩٨٤عام 

م وأجـاز ١٩٨٩ات عـام ويف السياسة الداخلية شنت الحكومة األمريكية الحـرب عـىل املخـدر 

م، ويف الشــؤون الخارجيــة وقــع بــوش مــع الــرئيس الســوفيتي ١٩٩٠بــوش الزيــادات يف الرضــائب عــام 

ويف عـام . م اتفاقية لتدمري عدد كبري من الدبابات واألسلحة النووية يف أوروبا١٩٩٠جورباتشوف يف عام 

  . م وقع الرئيسان معاهدة خفض األسلحة االسرتاتيجية ستارت١٩٩١
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م بإرسال القوات األمريكية لغزو بنام لحاميـة املصـالح ١٩٨٩وكذلك قام الرئيس بوش يف عام 

األمريكية هناك واإلطاحة برئيس بنام الجرنال مانويل نوربيجا، وقام أيضا بإرسال القـوات األمريكيـة إىل 

شـباط عـام  ٢٨ كـانون األول إىل ١٧ودامت حرب الخليج الثانية من . م١٩٩٠الخليج العريب يف آب عام 

  . م١٩٩١

  )م١٩٧٥-م١٩٠٢(بوفر، اندريه 

م ١٩٢١م، وتخرج من مدرسة سان سري العسـكرية يف عـام ١٩٠٢عسكري فرنيس، ولد يف عام 

م وحصـل ١٩٥١م واىل رتبة عميد يف عـام ١٩٤٥رتبة عقيد يف عام  إىل ورقي. برتبة مالزم يف سالح املشاة

رتبة فريـق أول ثـم  إىل م رقي بوفر١٩٦٠م ويف العام ١٩٥٧م م ففريق يف عا١٩٥٥عىل رتبة لواء يف عام 

  .أيلول من العام نفسه ٨أحيل عىل التقاعد يف 

اشرتك بوفر يف الحرب العاملية الثانية كضابط يف سالح املشاة ثم خدم يف الهنـد الصـينية بعـد 

الجـرنال دوالتـر  وعمـل يف هيئـة أركـان). املنطقـة العليـا(وقاد عملية تونكني ) م١٩٤٨-م١٩٤٥(الحرب

دوتاسيني، ثم انتقل إىل الجزائر يف مطلع الخمسينات من القرن العرشـين ليعمـل قائـدا لفرقـة املشـاة 

م عني بوفر وهـو ١٩٥٦آب  ٦امليكانيكية الثانية التي كانت متارس عمليات التهدئة يف منطقة غيلام ويف 

، )العـدوان الـثاليث(م ضد مرص ١٩٥٦يف حرب  يف الجزائر كقائد لقوات اإلنزال الفرنسية املعدة لالشرتاك

م ١٩٥٦ترشين الثاين  ٦يقتل يف بورسعيد يف يوم  أن التي كان من مخططها ومنفذيها الرئيسني ولقد كاد

  فرنسا حيث عني كمساعد لقائد إىل م عاد الجرنال بوفر١٩٥٦وبعد انتهاء حرب 
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ريق الفرنيس يف حلف األطليس وعمل فرتة من منصب رئيس الف إىل القوات الفرنسية يف أملانيا ثم وصل 

  .الوقت يف نيويورك

 إذ كان ميكنه البقاء يف الخدمة ثالث سنوات أخـرى إال. كانت إحالة بوفر عىل التقاعد مبكرة

تركه الخدمة نجم عن أوضاع سياسية فرنسية، ولقد عمل الجرنال بـوفر بعـد تـرك الخدمـة الفعليـة  أن

وبقـي يف ) ملركـز الدراسـات السياسـية األجنبيـة(التابع ) راسات االسرتاتيجيةللمعهد الفرنيس للد(مديرا 

  .م١٩٧٥كانون األول  ١٣هذا املنصب حتى وفاته يف 

  الرئيس بوكاسا، جان بيدل

م، تـدرج ١٩٣٩، تطوع يف الجيش الفرنيس عام )م١٩٧٦-م١٩٦٦(رئيس دولة أفريقيا الوسطى 

م، سـكرتري عـام ورئـيس ١٩٦٧م، جـرنال ١٩٦٥م، كولونيـل ١٩٦٣رئيس أركان حـرب : يف املناصب التالية

رئيس الجمهوريـة ورئـيس الحكومـة ووزيـر الـدفاع وحامـل . حركة التطور االجتامعي ألفريقيا السوداء

أعلـن . م١٩٧٠م وزيـر الزراعـة والـري ١٩٦٨ووزيـر الداخليـة واإلعـالم ). م١٩٦٦كانون الثـاين (األختام 

م أحاطـه ١٩٧٩ويف عـام . م١٩٧٦ني نفسـه إمرباطـورا يف كـانون األول أفريقيا الوسـطى إمرباطوريـة وعـ

  ). جمهورية أفريقيا الوسطى(الرئيس السابق دافيد داكو الذي أعاد البالد إىل 

م ويف أجواء انتخابات عامة ورئاسية أعلنت الحكومـة أنهـا أفرجـت عـن ١٩٩٣ويف أول أيلول 

م، بعـد اتهامـه بـاالختالس ١٩٨٦ن عسكري منـذ عـام الرئيس السابق جان بيدل بوكاسا املحتجز يف سج

  والتواطؤ يف ارتكاب جرائم
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ـة لتـويل أنـدره . قتل  وذكر البيان أن اإلفراج عن بوكاسا جاء يف مناسبة االحتفـال بالـذكرى الثانيـة عرش

  . كولنغيا منصب الرئاسة

لـه الـرئيس م صـدر عليـه حكـم باإلعـدام حو ١٩٧٩واملعلوم أن بوكاسا، بعد إحاطته يف عـام 

ثم أطلق رساحه بعد سبعة أعوام، وفور إطـالق رساحـه قـال إنـه . عاما ٢٠   كولنغيا إىل عقوبة السجن ل

وكـذلك اعتـرب بوكاسـا مسـؤوال عـن ) إذا طلب منـه الشـعب ذلـك(مستعد للعودة إىل العمل السيايس 

  . مصنع تابع لزوجتهطالب مدرسة احتجوا عىل إلزامهم برشاء ثياب مدرسية من  ٢٠٠مذبحة تعرض لها 

  )م١٨٦٨-م١٧٩١(بوكانان جيمس

رئيس الواليات املتحدة األمريكية، ولد يف بنسلفانيا وأصبح عضوا يف الكونغرس األمـرييك مـن 

بطرسـربغ إلجـراء مباحثـات حـول أول اتفاقيـة  إىل م وبعدها أوفد مبعوثا١٨٣١م وحتى عام ١٨٢١عام 

م ١٨٣٥(بح عضـوا يف مجلـس الشـيوخ للفـرتة مـا بـني ، وأصـ)م١٨٣٣-م١٨٣٢(أمريكية روسية تجاريـة 

تسـوية لقضـية  إىل ، وعندئذ احتل منصب وزير الدولة ومن خالل منصـبه هـذا توصـل)م١٨٤٥ولغاية 

م وكان النجاح الذي أحرزه مع الجانب الربيطاين بشان قضية اوريغون أحد األسباب ١٨٤٦اوريغون عام 

  ).م١٨٥٦-م١٨٥٣(ن سفريا للواليات املتحدة يف لندنالتي حثت الرئيس بريس عىل تعيني بوكانا

حصل بوكانان عىل ترشـيح الحـزب الـدميقراطي إيـاه ملنصـب رئاسـة الواليـات املتحـدة عـام 

الـدفاع عنهـا،  أو م تثمينا لخربته الطويلة إضافة إىل ابتعاده عن املبادئ املناديـة بإلغـاء العبوديـة١٨٥٦

  وكان لتحفظه الواضح يف هذه 
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سـدة الحكـم يف شـهر آذار  إىل ا الفضل الكبـري يف إحـرازه النرصـ األكيـد يف االنتخابـات ووصـولهالقضاي

وتسبب بوكانان يف إحداث صـدع يف الحــزب الـدميقراطي بسـبب اقـرتاح قدمـه لقبـول واليـة . م١٨٥٧

ذا دوغـالس هـ.كانساس يف االتحاد واعتبارها واليـة عبيد وشجب زميله يف الحزب الدميقراطي سـتيفن أ

القرار عاد إياه قرار يتناقض مع مبدأ السيادة الشعبية التي نص عليها قـانون كانسـاس نرباسـكا خاصـة 

  .وان غالبية سكان والية كانساس من معاريض مبدأ العبودية

اضــعاف وحــدة أعضــاء الحــزب  إىل وأدى أســلوب بوكانــان غــري البــارع يف تســوية الخــالف

م التي خاضها مرشحا ١٨٦٠عىل االنتصار يف انتخابات الرئاسة عام الدميقراطي األمر الذي ساعد لنكولن 

وخالل فرتة الشهور األربعة ما بني فرتة االنتخابات وتسلم لنكولن مهام الرئاسـة . عن الحزب الجمهوري

فشل بوكانان يف اتخـاذ القـرار املناسـب للسـيطرة عـىل الوضـع بخصـوص انفصـال الواليـات الجنوبيـة 

  .تالك العبيداملتمسكة مببدأ ام

  )م١٩٩٨-م١٩٢٥(بول بوت 

اسـمه بـالوالدة سـالوث سـار ولـد يف عائلـة مـزارعني ميسـورة يف . سيايس وعسكري كمبودي

مقاطعة كومبونغ توم شاميل بنوم بنة أتم دراسته األوىل يف معبد بوذي حيث قىض عـامني راهبـا بوذيـا 

د أرشاف القرص املليك، حصل عـىل منحـة أح م وبتوصية من١٩٤٩قبل أن يلتحق بثانوية فنية، ويف عام 

وكـان ألقامتـه يف . م١٩٥٢دراسية للتخصص يف مدرسة الراديو والكهرباء يف باريس حيث بقي حتى عام 

فقد تعـرف هنـاك مـن خـالل الحـزب الشـيوعي . باريس أثر حاسم عىل تكوينه السيايس واأليديولوجي

  الفرنيس عىل املاركسية وتعرف عىل 
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مبوديني الـذين شـاركوا يف الكفـاح ضـد االسـتعامر ومـن ثـم يف قيـادة نظـام كمبوديـا معظم رفاقه الك

  .الدميقراطية

كمبوديا شارك يف النضال ضد االستعامر الفرنيسـ فقـد كـان يعمـل  وبعد عودة بول بوت إىل

أستاذا للتاريخ والجغرافيا يف مدرسة خاصـة يف بنـوم بنـه ويف الوقـت نفسـه يناضـل يف صـفوف حـزب 

م بعد انشقاق داخل الحزب الشيوعي للهند الصـينية ويف ١٩٥١الشعبي الثوري الذي أنشئ عام  الخمري

م ونتيجة لخيانة رئيس الحزب سيوهنغ وما تبعها من قمع مارسه نظام سيهانوك ضد أعضـاء ١٩٥٩عام 

أعضـائها  أحـد الحزب اخضع الحزب نفسه لعملية تطهري واسعة وانتخب قيادة جديدة وكان بول بـوت

م قررت هذه القيادة تأسيس حزب شيوعي جديد وانتخب توش ساموث أمينا عاما ١٩٦٠أيلول  ٣٠يف و 

  .م فحل محله بول بوت١٩٦٢له إال أن ساموث رسعان ما اختفى يف عام 

األدغـال هربـا مـن القمـع،  إىل م١٩٦٣والتجأ بول بوت ومجموعة صغرية من اتباعه يف عـام 

العلنيـة إال ليسـتلموا  إىل ت ضـد السـلطة املركزيـة ومل يخرجـواومن هناك اخذوا ينظمون حرب عصابا

فقد كانت الحكومة امللكية تطاردهم . مصاعب كثرية إىل م ويف تلك الفرتة تعرضوا١٩٧٥السلطة يف عام 

وجـود  إىل دون رحمة يف حني كان الفيتناميون ال يأبهون لهم الن أهدافهم املرحلية آنذاك كـانت ترمـي

وقادرة عىل تأمني قواعد خلفية لتحركاتهم وحامية خطوط متوينهم، لـذلك فقـد كـانوا  كمبوديا محايدة

يدعمون نظام سيهانوك بقوة أما الخمري الحمر بقيادة بـول بـوت فلـم يلقـوا تجاوبـا إال مـن الصـينيني 

ورغم ذلك فقد اسـتمر بـول بـوت يف حربـه ضـد . الذين كانوا آنذاك ينارصون الثورة الثقافية يف الصني

  أطاح انقالب عسكري بقيادة املارشال لون نول بحكم  أن إىل سيهانوك
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وتدخل األمريكيون لحاميته وملالحقة الثـوار الفيتناميني داخل كمبوديا نفسـها . م١٩٧٠سيهانوك يف آذار 

يتلقـى الـدعم مـن الفيتنـاميني  أخـذ إذ ولقد أتاح هذا االنقالب لبول بوت وحزبه فرصـة غـري متوقعـة

  .عارات سيهانوك القومية واملعادية لألمريكيني لبسط سيطرته عىل األريافويرفع ش

حينـه يعـرف باسـمه  كـان إىل(م أصبح رئيسا للوزراء واتخـذ اسـم بـول لـوت ١٩٧٦ويف عام 

. م أعلن عن وجود حزب شيوعي كمبودي علني انتخبه أمينا عاما له١٩٧٧ويف عام ) األصيل سالوث سار

أمـر بـإفراغ  إذ وره القصري بالحكم بأفظع مرحلة دمويـة مـرت بهـا كمبوديـاوقد ارتبط اسمه خالل مـر 

وشن حملة دامية ضد معارضيه من كـل االتجاهـات وكان الخطأ . األرياف إىل املدن من سكانها ونقلهم

الكبــري الــذي ارتكبــه كــان معارضــته الشــديدة للهيمنــة الفيتناميــة وتحالفــه مــع الصــني لعــزل فيتنــام 

تشجيع كل معارضيه عىل اطاحة نظامه  إىل أن بادر الفيتناميون د كلفه ذلك مثنا غاليا إىلوتحجيمها، وق

م حـني أرغمـوا بـول بـوت ١٩٧٨باملال والسالح والرجال، وقد تم لهم ذلك فعال يف مطلع كـانون الثـاين 

م الجديد األدغال، وحمل السالح مجددا، بدعم من الصني ضد النظـا إىل وأنصاره عىل العودة مرة أخرى

عنـه م وانفـض ١٩٨٥يف كمبوديا وقد اعتزل بول بوت العمل السيايس والعسـكري عـام ) لهانوي(املوايل 

الحكومة يف بنوم بنـه واعتقلـوه وحـاكموه كمسـؤول أول عـن املجـازر التـي  إىل رفاقه بانضامم أكرثهم

  .ارتكبت يف عهده ومات معزوال
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  )م١٨٩١-م١٨٣٧(بوالنجري جورج

فرنيس، ولد يف مدينة ريفية وقىض خدمته العسـكرية يف الجزائـر وإيطاليـا، عسكري وسيايس 

ودخـل يـوالنجري معـرتك . م١٨٨٠رتبـة عميـد عـام  إىل كام شارك يف الحرب الفرنسـية الربوسـية، ورقـي

م مبتدئا مساره مع الراديكاليني وحظي مبعاملة خاصة منهم وخاصة مـن كليمنصـو ١٨٨٤السياسة عام 

م عرف بوالنجري بإصالحاته كام عرف بتبني مواقف الحزب ١٨٨٦صب وزير الدفاع عام ولدى احتالله من

  التقاعد واصلح من مستوى معيشة الضباط والجنود إىل أحال كبار العسكريني امللكيني إذ الجمهوري

م أنزلت رتبة بوالنجري ليصـبح قائـدا يف إحـدى ١٨٨٧ولدى سقوط الحكومة الفرنسية يف أيار 

غبة منه باستعادة مجده السابق تجاوب بوالنجري مع املجموعات اليمينية االتجـاه مبـا يف املقاطعات ور 

بدأ بوالنجري وكأنه بونابرت جديد إذ متكن من استقطاب . م١٨٨٨ذلك الحركة امللكية الرسية قبيل عام 

اعدة إقامـة حكومـة اكـرث ديكتاتوريـة ومبسـ إىل السياسيني وكافـه املنشـقني عـن اليمـني ممـن تطلعـوا

املجموعة املسامة عصبة الوطنيني قاد بوالنجري حملة إلعادة النظر يف الدستور ومتتع بـوالنجري بشـعبية 

كـانون  ٢٧خاصة يف العاصمة باريس ويف اوج الحملة بدأ وكأنه سيقود محاولة انقالبيـة يف العاصـمة يف 

 وفـر بـوالنجري.  اللحظة الحاسمةأنه فقد القدرة عىل إمتام الخطة إلسقاط الحكومة يف م إال١٨٨٩الثاين 

بروكسل وحكمت عليه محكمة فرنسية أثنـاء غيابـه بالخيانـة، ومل تـتمكن الحركـة البوالنجيـة مـن  إىل

العديد مـن أعضـاء الحركـة مـن الساسـة بـرزوا يف العقـد التـايل منـارصين  أن اتباعه تحمل فراره رغم

  .م١٨٩١أنه انتحر يف عام  يكا عامني إالللجيش، وذلك خالل قضية وريفوس وعاش بوالنجري يف بلج
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  )م١٩٢٩-م١٨٤٩(بولو برنهاردفون 

الـذي كـان يحتـل ) م١٨٧٩-م١٨١٥(والده برنهاردارنست فون بولـو. سيايس ورجل دولة أملاين

م دخـل بولـو االبـن يف السـلك ١٨٧٩م ولغايـة ١٨٧٧منصب وزير الخارجيـة يف عهـد بسـامرك مـا بـني 

م وحظـي ١٨٩٧م وأصبح وزيرا للخارجية عـام ١٨٩٤بعدها سفريا يف روما  م وعني١٨٧٤الدبلومايس عام 

يجعـل منـه  أن م آمـال١٩٠٠يف أول عهده باستحسان القيرص وليم الثاين الذي عينه رئيسا للـوزراء عـام 

عدم متتع بولو بقناعات قوية اضعف من موقفه عىل الرغم من كونه دبلوماسـيا  أن إال). بسامركا ثانيا(

أنه خضع لنفـوذ  انت لبولو بضعة آراء جيده يف السياسة الداخلية ويف العالقات الخارجية، إالمتمكنا وك

آخرين ولنفوذ هولستاين خاصة وكان هولستاين املستشار املتنفذ يف وزارة الخارجية آنذاك كـام خضـع 

  .لنفوذ االدمريال تربيتنز

ولة القيرص اتخاذ إجراءات حاسمة وتدهورت العالقة بني بولو والقيرص وليم الثاين، وذلك ملحا

يف مجال العالقات الخارجية دون استشارة وزرائه، وبعد موافقة القرصـ عـىل إجـراء لقـاء صـحفي مـع 

م مل متض عليه بضعة أيام إال وقدم بولو استقالته من ١٩٠٨جريدة الدييل تلغراف يف شهر ترشين األول 

االستقالة بعـض الخالفـات مـع الرايخسـتاد حـول  سبب أن م زعم١٩٠٩منصبه، وبعد استقالته يف متوز 

حـاول  إذ رومـا سـفريا إىل م عـاد بولـو١٩١٤اقرتاحاته بخصوص امليزانية املالية، ويف شـهر كـانون األول 

  .محاوالته باءت بالفشل أن الدول املعادية ألملانيا إال إىل جهده الحيلولة دون انضامم إيطاليا
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  )م١٨٣٠-م١٧٨٣(بوليفار سيمون 

ئد ثوري وسيايس من فنزويال، ولد يف مدينة كاراكاس يف فنزويال تنقل كثريا بني دول أوروبا، قا

فنزويال واشـرتك  إىل م عاد بوليفار١٨٠٧وتأثر بفالسفة فرنسا وبالفيلسوف اإلنكليزي جون لوك ويف عام 

طاحـة بـالحكم م اإل ١٨١٠نيسـان  ١٩يف اجتامعات وطنية للتآمر عىل السـلطات اإلسـبانية واسـتطاع يف 

بريطانيا لطلب السـالح واملـال ولكنـه مل يفلـح يف الحصـول  إىل وإقامة حكم عسكري ثم سافر. اإلسباين

م لوضـع مرشـوع الدسـتور ألقـى ١٨١١فنزويال وخالل أول مؤمتر وطني عقـد يف آذار  إىل فعاد. عليهام

وبعـد مناقشـات طويلـة أعلـن  .وضع حجر الزواية للحرية األمريكية إىل بوليفار أول خطاب له دعا فيه

م فانخرط بوليفار يف الجيش تحت قيادة فرانسيسـكو ١٨١١متوز  ٥املجلس الوطني استقالل فنزويال يف 

  .مرياندا وأصبح عقيدا ثم عميدا

ولكن إسبانيا مل تعترب نفسها مهزومة فقامت بهجـوم عـىل بويرتوكـابيلو واسـتطاعت احـتالل 

فوقع مرياندا الهدنـة مـع األسـبان يف متـوز . خائن من ضباط بوليفارهذا املرفأ الحيوي مبساعدة ضابط 

ومن هناك اصـدر أول بيـان ) كولومبيا(كارتاجينا يف نيوغرانادا  إىل م وغادر بوليفار فنزويال وسافر١٨١٢

العبوديـة مل تـتم بسـبب االسـبان بـل  إىل ان عـودة فنـزويال: من بياناته السياسية الهامة الذي قال فيه

ومنـذ ذلـك الحـني . نقسام شعب فنزويال وانه كان باستطاعة حكومة قويـة أن متنـع مـا حـدثبسبب ا

م اشتبك ١٨١٣أصبح بوليفار من دعاة حكم قوي فعني قائدا لقوة حملة هدفها تحرير فنزويال ويف عام 

 ٦ دخول كاراكاس يف إىل مع االسبان يف ست معارك أشهرها معركة تاغان وأدى انتصاره يف هذه املعركة

  وحصل من جراء ذلك عىل لقب املحرر واستوىل عىل. م كمنقذ للبالد١٨١٣ آب
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انـدالع حـرب أهليـة فاسـتفادت مـن إسـبانيا مـن الفـوىض  إىل مام أدى. الحكم وأقام دكتاتورية قوية 

م ومتكن بوليفار من مغادرة فنزويال والتجأ إىل كارتاجينـا، وكلـف هنـاك ١٨١٤واحتلت كاراكاس يف عام 

ولكنه عندما حارص سانت مارتا جاءت فـرق إسـبانية . اج االسبان من بوغوتا ونجح يف مهمته هذهبإخر 

  .جامايكا إىل لفك الحصار وانترصت عليه فلجا

منطقة مصب نهر اورنيوكو ثم متركز يف  إىل م عاد بوليفار من منفاه يف جامايكا١٨١٧ويف عام 

يطانيني من عبور سلسلة جبال االنديز وأعلـن اسـتقالل ميناء انغوستورو ومتكن مبساعدة املتطوعني الرب

اسـتقالل فنـزويال يف الواقـع مل يؤكـد إال عـام  أن م رغـم١٨١٩كولومبيا وفنزويال فـي شهر كـانون األول 

وأثر اعتزال خوسيه دي سان مـارتن . م توسع بوليفار يف تحركاته ليبلغ االكوادور١٨٢٢ويف عام . م١٨٢١

 إىل بوليفار عىل عاتقه مسؤولية قيادة القـوات املسـلحة يف دولـة بـريو وقادهـا أخذ أوروبا إىل ورحليه

ومنيت خططه إلقامة كونفدراليـة جمهوريـة . م فـي األرض التي سميت باسمه بوليفيا١٨٢٥النرص عام 

كام واجه العديد عن ) م١٨٣٠-١٨٢٩(كربى بالفشل بسبب الحركات االنفصالية يف فنزويال وكولومبيا يف 

كـانون األول  ١٧امرات التي حاكها بعض من الضـباط الـذين كـان يضـع ثقتـه فـيهم، وقـد تـويف يف املؤ 

م ويعترب بوليفار من أشـهر رجـاالت أمريكـا الجنوبيـة السياسـيني والعسـكريني الثـورين يف القـرن ١٨٣٠

متتع به بوليفـار  أحدا من رجاالت أمريكا الالتينية يف ذلك القرن مل يتمتع مبا أن التاسع عرش، ومن املؤكد

  .من عبقرية عسكرية وبصرية سياسية ووعي دويل
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  )م١٩٧٤-١٩١١(الرئيس بومبيدو،جورج 

م حائز عىل إجازة تعليمية، عمـل ١٩٧٤م، وتويف يف باريس عام ١٩١١ولد يف مونتبوديف عام 

ن م، رئـيس حكومـة الجـرنال ديغـول مـ١٩٦٢م، ١٩٥٦يف بنك روتشيلد وأصبح مديره العام بـني عـامي 

  . م١٩٥٩م إىل كانون الثاين ١٩٥٨حزيران 

قـدم اسـتقالة حكومتـه يف . م١٩٦٢نيسـان  ١٤عني رئيسـا للـوزراء خلفـا مليشـال دويريـه يف 

م، بعد تصويت الجمعيـة الوطنيـة عـىل مـذكرة بتوجيـه اللـوم إىل حكومتـه، فحـل ١٩٦٢ترشين األول 

حققت فوزا ألنصاره، وأبقى بومبيدو عـىل  الجرنال ديغول الجمعية الوطنية، ودعا إىل انتخابات جديدة

  . رأس الحكومة

م وقعت حكومة بومبيدو مع االتحادات النقابيـة الرئيسـة يف الـبالد ١٩٦٨وأثناء أحداث أيار 

م وضـع ١٩٦٨اتفاقيات غرونيل، وبعد الفوز السـاحق الـذي حققـه الـديغوليون يف انتخابـات حزيـران 

  . لتعبري الذي استعمله ديغول وصل محله كوف جومورفيلبومبيدو يف احتياطي الجمهورية بحسب ا

وكـان (م وبعد تخيل ديغول عن الحكـم، انتخـب بومبيـدو يف الـدورة الثانيـة ١٩٦٨ويف متوز 

 ٨مليون صوتا ضد نحو  ١١م رئيسا للجمهورية بنيله ١٩٦٩حزيران  ١٥، أي يف )نائبا عن مقاطعة كانتال

كمل نهج ديغول يف السياسـة الخارجيـة والداخليـة، واختلـف بعـض إال أن بوهري أ. ماليني نالها منافسه

م حول مرشوع املجتمع الجـدي وخلـف بيـار ١٩٧٢-١٩٦٩اليشء مع رئيس حكومته جاك شابان دملاس 

  . م١٩٧٤-١٩٧٢مسمري هذا األخري عىل رأس الحكومة 

خـول ومتيزت رئاسة بومبيدو بنجاح االستفتاء الـذي أجـراه حـول التصـديق عـىل معاهـدة د 

  ) م١٩٧٢نيسان (بريطانيا إىل املجموعة االقتصادية األوروبية 
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م الـذي تـرجم ١٩٧٢وبإمناء تحديث الصناعة الفرنسية كام يتصاعد التململ االجتامعي بـدءا مـن عـام 

م الترشيعية تويف مببيدو قبل انتهاء واليته، وكان قد أصيب مبـرض ١٩٧٣بتقدم اليسار يف انتخابات آذار 

  . الذي هو نوع من التخرث الذي يصيب الكريات الحمراء) والدنستورم(ض نادر هو مر 

  )م١٩٥١-م١٨٧٣(بونومي ايفانوي 

) م١٩٢١-١٩١٦(سيايس إيطايل بارز قبل الحكـم الفـايش وبعـده، وشـارك يف ثـالث حكومـات 

عقـد  إىل م واخذ يسعى للوصـول١٩٢١بوصفه ممثال لالشرتاكيني اليمينيني أصبح رئيس الحكومة يف عام 

م بسبب األزمة االقتصـادية، مـام أدى إىل ١٩٢٢سقطت حكومته يف عام . صلح بني االشرتاكيني والفاشيني

م ١٩٤٣م واشرتك بعد سـقوط موسـوليني ١٩٤٢نشاطه السيايس يف عام  إىل ولكنه عاد. اعتزاله السياسة

وبعـد . تحريـر رومـام عـىل أثـر ١٩٤٤يف صفوف املقاومة ضد األملان، أصبح رئيس الـوزراء يف حزيـران 

 مؤمتر باريس الذي أدى إىل م شكل حكومة جديده اشرتك يف الوفد اإليطايل١٩٤٥تحرير جنوب إيطاليا 

م وقد انتخب رئيسا ملجلـس الشـيوخ حيـث اسـتمر حتـى ١٩٤٧شباط  ١٠توقيع معاهدة السالم يف  إىل

  .وفاته

  )م١٩٦٧- ١٩٠٦(يي - امللك بو

خلف جده اإلمرباطور كوانـغ . بكني والده األمري تشوون ولد يف) املنشورين(آخر ملوك الصني 

م وعنـدما أعلنـت الجمهوريـة يف ١٩٠٨كـانون األول  ٢سيو عىل العرش وهو يف الثالث من عمره أي يف 

شـباط مـن العـام نفسـه  ١٢قدمت لونغ يـو أرملـة جـده والوصـية عليـه يف . م١٩١٢أول كانون الثاين 

  االستقالة 
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-وكان بـو. التي حكمت أقدم إمرباطورية يف العامل) املنشورين(كذا انتهت ساللة وه. باسم جده املتويف

  . يي آخر ممثليها

يي يف املدينة املحرمة يتقاىض معاشا ويحتفظ بلقبه اإلمرباطوري ويف األول مـن متـوز -أقام بو

 يـي عـىل-فأجلسـت بـو. حاولت مجموعة من السياسيني بعث إمرباطورية منشوريا من جديد. م١٩١٧

طرده الجرنال فونج يور سيانغ عن املدينة املحرمـة فانتقـل إىل اليابـان . يوما ١٢لكنه خلع بعد . عرشها

م حاولوا طأمنته بـالقول بأنـه ١٩٣١أيلول  ١٨وبعد هجوم اليابانيني عىل مدينة موكدن . م١٩٢٨يف عام 

يـي إىل -هـا، ذهـب بـوال مطمع لهم يف منشوريا سوى إقامة دولة مستقلة جديدة يكون هـو إمرباطور 

ويف . جنويب منشوريا ووافق عىل الجلوس عىل العرش رشط أن يؤسس فيها نظاما ملكيا يف أقل مـن عـام

ــه ١٩٣٤ســنة  ــة دولت ــر أهمي ــت تظه م أصــبح إمرباطــوراً، وانحرصــ دوره يف مراســيم االحتفــاالت وكان

  . تي يحتاجهااالسرتاتيجية بقدر ما كان يزود اليابان باملواد األولية ال) منشوريا(

وحـاول السـفر . ييي تخليه عن العـرش-م أعلن بو١٩٤٥آب  ١٥وعندما استسلمت اليابان يف 

حيث قىض خمس سـنوات يف ). سابقا(إىل اليابان فرفضته الفرق السوفيتية ونقلته إىل االتحاد السوفيايت 

 الشـعبية يف عـام م إعادة السـوفيت إىل الصـني١٩٤٦كام أدين كمجرم حـرب يف طوكيو يف عام . السجن

. ودعي لالعرتاف بأخطائه أثناء محاكمة مجرمي الحـرب اليابـانيني. م فسجن من جديد يف خاربني١٩٥٠

  . وبأنه مل يكن ميلك أي سلطة أثناء حكمه، وبأن اليابانيني وحدهم حكموا بالده
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األبحاث م فعاد إىل بكني ليعمل يف حديقة النباتات ثم يف لجنة ١٩٥٩صدر عفو بحقه يف عام 

ثـم أصـبح عضـو اللجنـة الوطنيـة للمـؤمتر ) بعد أن عمل فرتة يف املكتبة الوطنية السياسـية(التاريخية 

  . م١٩٦٧تويف مبرض الرسطان يف عام . االستشاري للشعب الصيني

  )م١٩٣٧ -١٨٩٠(بياتوكوف، غيورغي 

ـا سيايس وإداري المع، واحد كبار منظمي الصـناعة السـوفيتية، تعـرف عـىل لينـني  يف سويرس

وأصبح معاونا له، عارض شعار حق تقرير املصري لشعوب االتحاد السوفييتي الذي صـاغه لينـني، وبعـد 

م أصبح قائد الشيوعيني االوكرانيني رئيس مجلس السـوفييت يف كييـف، اسـتقال مـن ١٩١٧نجاح الثورة 

ه الشــيوعيون م، لقبــ١٩١٨مناصــبه كافــه احتجاجــاً عــىل رشوط معاهــدة برســت ليتوفســك، ويف عــام 

  .اليساريون واالشرتاكيون الثوريون خليفة لينني الذي كان يريدون عزله

تروتسيك خالل الحرب األهلية عدة مسؤوليات نفذها بنجاح، رئيس املحكمة العليا  إليه اسند

أملانيا بصـحبة راديـك ليمهـد للثـورة املسـلحة، طـرد مـن  م إىل١٩٢٣م، أرسلته األممية الشيوعية ١٩٢٢

م عىل إعدام ١٩٣٦م، اعاده ستالني واشتغل يف مجال السياسة التصنيعية، وافق يف عام ١٩٢٧عام  الحزب

م وكـان املـتهم الـرئيس يف محاكمـة موسـكو وحكـم عليـه ١٩٣٧كامينيف وزينوفيف، اوقف هو أيضـا 

  .باإلعدام
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  )م١٩٤٤-١٩٤٠(الرئيس بيتان، فيليب 

كـان . م١٩٥١وتـويف يف بـور جوانفيـل يف م، ١٨٥٦مارشال ورجل دولة فرنيس، ولـد يف كـويش 

م وشـامبانيا ١٩١٥م ومعارك أرتـوا أيـار ١٩١٤م، وشارك يف معارك املارن أيلول ١٩١٤برتبة جرنال يف آب 

م، توىل منصب قائـد للجـيش الفرنســي ١٩١٦م، قبل أن يستدعي للدفاع عن قروان شباط ١٩١٥أيلول 

نهاية الحرب، أمسك قيــادة الجـيش الفرنيسـ بيـد  م، وهو املنصب الذي احتفظ به حتى١٩١٧أيار  ١٥

  . م١٩١٨ترشين الثاين  ١٩يف " مارشال فرنسا"من حديد، أعطي لقب 

بعد الحرب العاملية األوىل احتل عدة مناصب يف القيـادة العسـكرية العليـا، وكلـف بتسـوية 

أصبح وزير الحربية، عـني م ١٩٣٤م ثورة عبد الكريم الخطـايب، ويف عام ١٩٢٥األوضاع يف الريف املغريب 

م اعترب الحرب العاملية الثانية حربا خارسة، فعـارض رينـو الـذي كـان ١٩٣٩سفريا لفرنسا يف إسبانيا عام 

. يريد استمرار الحرب بنقلها إىل مختلف املستعمرات الفرنسية، وأصبح هـو رئيسـا للمجلـس يف بـوردو

م اتخذ منفييش مقـرا لحكومتـه، ١٩٤٠متوز  ١٠ م طلب الهدنة مع أملانيا، ويف١٩٤٠حزيران  ١٧-١٦ويف 

متـوز  ١١م وضعت املؤسسات الدستورية جميع السلطات بني يديه، ويف اليوم التـايل ١٩٤٠متوز  ١٠ويف 

نائبـا للـرئيس، وبعـده دارالن  lavalصدر قانون دستوري جعل منه رئيسا للدولة الفرنسية، وعني الفال 

Darlan .ية مصالح فرنسا املهزومة يف الحرب قدر اإلمكان، وإعادة نهضتها أوجز أهدافه السياسية بحام

فأقـام مـع األخـرية . تسيطر عليها أملانيـا" أوروبا الجديدة"األخالقية واملعنوية وإعادة استقاللها يف إطار 

  م أىب أثناء إنزال الحلفاء١٩٤٢عالقات تعاون، ويف ترشين الثاين 
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لذين كانوا يأملون بأنه سيستفيد مـن الفرصـة ويغـادر فرنسـا إىل يف شامل أفريقيا خيّب قراره جميع ا 

الجزائر لينضم هناك إىل الحلفاء، وسيأمر جميـع القطعــات الحربيــة يف طولـون االلتحـاق بـه ويضـع 

لكـن بيتـان رفـض . فرنسا إىل جانب الحلفاء، مستفيدا من انتهاك أملانيا للهدنة التي سبق ووقعها معها

اء غزو األملان للمنطقة الحرة لتبقى له السلطة االسمية فقط، فأخـذ يتبنـى جميـع مغادرة فرنسا ثم ج

القـرارات واإلجراءات األملانية، وانـتهج سياسـة التعـاون مـع األملـان إىل أقىصـ حـد، وارتىضـ بـالقوانني 

  . العنرصية، ووافق عىل إنشاء ميليشيا وبتنفيذ أحكام اإلعدام بحق بعض الرهائن

حمله األملان وأتوا بـه إىل مدينـة سـيغامرينجن األملانيـة حيـث عـرض عليـه م ١٩٤٤ويف عام 

ومـن هنـاك متكـن ). م١٩٤٥-١٩٤٤(فرنسية تكمل عمل حكومة فييشـ " لجنة حكومية"هناك أن يدير 

م التـي ١٩٤٥نيسـان  ٢٥من الفرار إىل سويرسا، وبعدها رجـع إىل فرنسـا ليمثـل أمـام املحكمـة العليـا 

  . م، وجرى تخفيف الحكم إىل السجن املؤبد١٩٤٥يف آب حكمت عليه باإلعدام 

  )م١٩٣٦ - ١٨٧١(بيتي، ديفيد 

م يف نهر النيل قريبـا مـن ميـدان ام درمـان، أصـبح ١٨٨٥عسكري بريطاين، خدم يف السودان 

 -١٩١٣(وقائـد أسـطول طـراوات ) م١٩١٣ -١٩١١(السكرتري البحـري لقائـد القـوات البحريـة ترشتشـل 

م وكـان لـه دور بـارز يف معركـة جوتالنـد ١٩١٥قتال يف هيلغوالند يف كانون الثـاين قاد بيتي ال) م١٩١٧

م بعد ان أصـبح جليكـو رئـيس البحريـة امللكيـة ١٩١٧م وعني قائد األسطول الربيطاين الكبري عام ١٩١٦

  وكان بيتي أحد الذين أيدوا استعامل نظام . الربيطانية
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  ).م١٩٢٧ -١٩١٩(ئيس البحرية امللكية الربيطانية للفرتة القوافل يف معركة املحيط األطليس، أصبح ر 

  )م١٨٦٩ -١٨٠٤(بريس، فرانكلني 

رئيس الواليات املتحدة األمريكية، ولد يف نيوهامب شاير، انتخـب مرشـحا دميقراطيـا ليكـون 

م قبـل ان يسـتقر يف مامرسـة ١٨٣٧مجلـس الشـيوخ عـام  إىل م، وانتقـل١٨٣٢عضوا يف الكونغرس عام 

م، كان يف قيادة فرقة خالل الحرب املكسـيكية وانتخـب مرشـحا دميقراطيـا ١٨٤٢يف واليته عام القانون 

م، حقق انتصارا سهال يف االنتخابات وأصبح أول رئيس وهـو مـا يـزال دون ١٨٥٢النتخابات الرئاسة عام 

ف حـدة الخمسني من عمره، وحققت إدارته توسعاً أكرث عىل الحدود املكسيكية واريزونا وحاول تخفيـ

النزاع بواسطة قانون كنساس، نرباسكا، وقد أغاض تأييـد بـريس لهـذا اإلجـراء الـدميقراطيني يف الواليـات 

م واعتـربوه مسـؤوال عـن النـزاع يف ١٨٥٦الشاملية الذين رفضوا أن يرشحوه يف االنتخابات الالحقة عـام 

  .كنساس

  )م١٨١٢ -١٧٦٢(بريسيفال، سينرس 

قى تعليمه يف هارورترينيتي يف كامربدج، وأصبح عضوا برملانيـا سيايس ورجل دولة بريطاين، تل

وأصبح وزيرا ) م١٨٠٤ -١٨٠٣(م، شغل منصبا قانونيا يف حكومة اونغنون ١٧٩٦لحزب املحافظني يف عام 

م، ظـل وزيـرا ١٨٠٩م الذي خلفـه، ليصـبح رئيسـا للـوزراء يف عـام ١٨٠٧للخزانه يف حكومة بورت الند 

  ي استمرت يف الحرب ضد نابليون دومنا للخزانة يف حكومته الت
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أو إخفاق واضح، أطلق املدعو اجون بيلنغهام، وهو رجل معـارض للحكومـة الـرن عـىل بريسـيفال  نجاح

  .م١٨١٢أيار  ١١فامت يف مجلس العموم يف 

  )م١٩٤٨ -١٨٦٠(بريشينغ، دون جوزيف 

ت بوينـت، وتخـرج عسكري أمرييك، ولد يف والية ميسوري، تلقى علومه العسـكرية يف ويسـ

أشرتك يف املعارك ضد الهنود الحمر يف اريزونا ونيوميكسيكو، كام أشرتك يف . منها ضابطا يف سالح الخيالة

ويف ) م١٩٠٤ -١٩٠٠(م ويف قمـع انتفاضـة الفلبـني ١٨٩٨األمريكيـة  -حصار كوبا خالل الحـرب اإلسـبانية

  .ق يف القيادة العليا اليابانيةم حيث كان يشغل منصب ملح١٩٠٥اليابانية  –الحرب الروسية 

م ضد ١٩١٥م، حصل عىل رتبة جرنال يف الفلبني وأمن تهدئة البالد، وقاد حملة ١٩١٣ويف عام 

م عني بريشينغ قائدا عام للقوات األمريكية عىل الجبهة الفرنسية فقبل تعليامت ١٩١٧املكسيك، ويف عام 

واته التي اشتبكت يف القتـال ألول مـرة يف سيشـربي القيادة الفرنسية العليـا الخاصة بتسليح وتدريب ق

م، ومل يلبث املارشال فوش ان ادخـل هـذه القـوات األمريكيـة بالتـدريج ضـمن ١٩١٨خالل شهر نيسان 

التشكيلة العامة لقوات الحلفاء، وشن بريشينغ بالتعاون مع جيش غورو معركة ضارية ضـد األملـان بـني 

) ذكريايت عـن الحـرب(وصل سيدان واحتلها، كتب بريشينغ مذكراته  ترشين الثاين ١١أرغون واملوز، ويف 

  .م١٩٣١يف عام 
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  )م-١٩٣٦(بريلوسكوين، سيلفيو 

م، ولـد يف ميالنـو ١٩٩٤إىل أواخـر كـانون األول  م١٩٩٤رئيس حكومة إيطاليا للفرتة من أيام 

كليـة الحقـوق،  من عائلة بورجوازية متوسطة، والدة كان مدير مرصف صـغري الحجـم، بعـد دراسـة يف

دخل سيلفيو عامل األعمـال، واختار منها، يف البداية ورش البناء واالعامر، تم انشـا أول شـبكة تلفزيونيـة 

. صغرية ومحدودة وخاصة باملجمعات السكنية الفخمة التي كـان بناها يف ضواحي ميالنو للطبقة الرثية

البرصي التي بدأت تلـوح يف إيطاليـا يف  -معيوكان ذلك يف زمن بدايات الفوىض اإلعالمية يف الحقل الس

ـات  أوائل السبعينات من القـرن العرشـين، ويف غضـون سـنوات قليلـة أصـبح بريلوسـكوين مالكـا لعرش

البرصي الخـاص يف إيطاليـا  -املحطات التلفزيونية املحلية، ثم أصبح مسيطرا عىل سائر القطاع السمعي

  .للفنون ورشكات استثامر دار نرش إيطالية وصاالت عرض إىل باإلضافة

اإلعالمية واملالية التي ال أسس صلبه لها إذ أن ) اإلمرباطورية(وعرف بريلوسكوين كيف يحمي 

فبـدأ يف الثامنينـات مـن القـرن العرشـين . القانون اإلعالمي يف إيطاليا ال يقر رشعيتها، وشابتها الفضائح

كـام . بتيتوكراكيس، ومن الدميقراطيـة املسـيحيةبالتقرب من كل من الحزب االشرتايك اإليطايل يف شخص 

الرئيس الفرنيس فرنسوا ميرتان، وقـد حـامه دعمـه االنتخـايب لكراكيسـ مـن  إىل أصبح أيضاً من املقربني

خالل تجنيد كافة وسائل اإلعالم التي ميلكها ملؤازرة صديقة االشرتايك من كل العواقب القانونيـة، وكاملـا 

الحـد مـن امتيـازات رجـل األعـامل اإليطـايل تصـدى لـويب بريلوسـكوين يف  حاولت السلطات الترشيعية

  غري ان الفضيحة السياسية التي لطخت سمعته هي. مجلس النواب لها باسم حرية التعبري
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الضـالع يف معظـم األمـور الغامضـة واملسـمم ) P٢(اكتشاف اسمه عىل قامئة انتامئه للمحفل املاسوين  

  .ط يف شبكات املافياللحياة اإليطالية واملتور 

الحكم بيـنام تشـهد رشكاتـه تراجعـا ملحوظـا  إىل لقد ذعر بريلوسكوين من وصول الشيوعيني

يهدد بإفالس بعضها وتراكم ديون مل يعد مبقدور رجـل األعـامل اإليطـايل إخفاءهـا، وهـو السـبب األول 

) محـور الحريـات(اليمـني  والتي أسفرت عن فوز تحـالف) م١٩٩٤آذار (النخراطه يف الحملة االنتخابية 

 يف مجلـس الشـيوخ وتحـالف أو بزعامة سيلفيوبري لوسكوين الذي حل يف املرتبة األوىل سواء يف الربملان

الرابطــة (بزعامــة بريلوســكوين والفاشــيني الجــدد ) إىل األمــام إيطاليــا(اليمــني هــذا مشــكل مــن حــزب 

  .الشاملية) اللومباردية

عان ما بدأت تظهر عجزها عن حل أية مشكلة وعـد بهـا وشكل بريلوسكوين حكومته التي رس 

) األيـادي النظيفـة(حملته االنتخابية، وراح بعض حلفائها يتنكر لها، فعال صعيد عملية  إبان بريلوسكوين

ضد الفساد والرشوة والرسقات التي بارش بها القضاة منذ قبل نحو سنينت أصدرت حكومـة بريلوسـكوين 

الفسـاد، وأطلـق رساح  وماً يلغي التوقيف االحتيـاطي يف فضـائح الرشـوة ورس) م١٩٩٤يف أواسط متوز (

أكرث من مائة موقوف بينهم سياسيني ورجال أعامل وأصحاب رشكـات ومتهمـني يف جـرائم قتـل، ففرسـ 

اإليطاليون هذا األمر مبثابة حامية حكومية للفاسدين واملفسدين، وسارت املظاهرات يف ميالنو وبعـض 

ملرسوم الذي وصفه األمني العام الجديد لحزب اليسار الدميقراطي، ماسيمو دالـيام، بأنـه املدن مقدرة با

سيلغي اللقاء الذي كان وافق عـىل عقـده مـع بريلوسـكوين،  أنه محاولة إلنقاذ أصدقاء الحكومة وأعلن

  .مدعي عام ميالنو إىل وقام قضاة بتقديم استقاالتهم
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م لتشــهد تناقصــا حــادا يف ١٩٩٤ترشــين الثــاين  ٢٠ وجــاءت االنتخابــات البلديــة الجزئيــة يف

قياسـا عـىل االنتخابـات السـابقة، وبـدأ اإلئـتالف ) إىل األمـام إيطاليـا(األصوات التي حصل عليها حزب 

يبحـث عـن ) األمـام إيطاليـا، الفاشـيون الجـدد، الرابطـة اللومبارديـة إىل -)محور الحريـات(الحكومي 

سة الحكومة االقتصادية واالجتامعية، نظمت النقابات إرضاباً عامـاً تحالفات جديدة، واحتجاجا عىل سيا

م تخللته تظاهرة حشدت نحو مليون شخص، ووصفت بأنها األكرب من نوعهـا ١٩٩٤ترشين األول  ١٤يف 

م، صدر حكم قضايئ بسجن شفيق بريلوسـكوين ١٩٩٤منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، ويف كانون األول 

رئـيس  إىل م قـدم سـيلفيو بريلوسـكوين اسـتقالته١٩٩٤كـانون األول  ٢٢الفساد، ويف  سبعة أشهر بتهمة

الجمهورية أوسكار لويجي سكالفارو ليتفادى التصويت عىل الثقة به يف الربملان، بعد ميض نحـو مثانيـة 

  .أشهر عىل تشكيل حكومته، وخلفه المربتوديني

  )م١٩٧٤- ١٨٩٥(الرئيس بريون، خوان دومينغو 

م بـانقالب ١٩٤٣م اشـرتك يف حزيـران ١٩٤٠رجل دولة أرجنتينـي، عقيـد يف الجـيش سيايس و 

ثم أصبح نائيا لـرئيس الجمهوريـة، . عسكري استلم بعده عدة مناصب سياسية يف وزارة الدفاع والعمل

التـي (إال أن النقابات واملعدمني قاموا بانتفاضه بقيادة ايفاديورات . م١٩٤٥اعتقل يف ترشين األول عام 

م ومتيـزت سياسـته ١٩٤٦انتخـب رئيسـا للجمهوريـة . متكنوا عـىل أثرهـا مـن تحريـره) صبحت زوجتهأ 

بالسعي لتحقيق العدالة االجتامعية وحامية العامل وتبنـي النظـام االقتصـادي املوجـه واتخـاذ موقـف 

  . ثالث بني الرأساملية والشيوعية
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. ل املناصب وأقـام حكـام بوليسـياوزع رجاله يف ك. م١٩٥١أعيد انتخابه بعد تعديل الدستور 

ـف املركـزي والخطـوط الحديديـة والتجـارة الخارجيـة  صادر األمالك الكبـرية ووزع األرايض وأمـم املرص

خارجيـا التـزم . رسـم خطـة خمسـية للتصـنيع وشـجع الزراعـة. وخفض العملة ودفع الديون الخارجية

انفجـر رصاعـه مـع الكنيسـة . لتقارب مع إسـبانياالحياد ونادى باتحاد فدرايل بني دول أمريكا الالتينية وا

. كام حرم من الكنسـية لطـرده أسـقف بـوينس ايـرس. عندما أباح الطالق وقرر فصل الدين عن الدولة

لصـالح الجـرنال لوفـاري، ) م١٩٥٥أيلـول (اصطدم كذلك بالجيش الذي أجربه يف النهاية عـىل االسـتقالة 

ومنيك وأخريا إسبانيا، أسس أنصاره يف الـداخل الحركـة الوطنيـة وعىل اللجوء إىل نكاراغوا وفنزويال والد

من منفاه وأعلن أنه لن يرشح نفسه لالنتخابات بل  ١٩٧٢عاد يف نهاية ). م١٩٦٨أيار (من أجل العدالة 

م ثم مـا لبـث هـذا األخـري أن اسـتقال ليفـتح ١٩٧٣سريشح أحد أنصاره الذي نجح يف انتخابات الرئاسة 

م عـاد خـوان بـريون ١٩٧٣ترشـين األول  ١٢ويف . ن لريشـح نفسـه لرئاسـة الجمهوريـةاملجال أمام بـريو 

وقـد خلفتـه يف هـذا املنصـب ماريـا اسـتيال ). م١٩٧٤متوز (مجددا رئيسا للجمهورية حتى تاريخ وفاته 

  . بريون التي كان قد عينها نائبة له

  )م١٨٨١ -١٨٢٤(برينسايد، أمربوز ايفرت 

الحرب األهليـة األمريكيـة، ولـد يف لـربيت يواليــة أنـديانا بالواليـات قائد بجيش االتحاد أثناء 

املتحدة وتخرج يف األكادميية العسكرية للواليات املتحدة، وحيـنام اشـتعلت الحـرب األهليـة األمريكيـة 

  ) بل رن(أصبح برينسايد عقيدا بفرقة من املتطوعني يف رودآيالند، وقاد اللواء الذي خاض املعركة األوىل 
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وتسمى أيضا ماناساس، كام قاد بعد ذلك حملة استولت عىل مواقع عىل امتداد ساحل شـامل كارولينـا، 

وبعد أن نال رتبة لواء قاد فيلقاً بجيش البوتوماك الذي خاض معركة انتيام، وخلف القائد جورج ماكلن 

م فـاعفي ١٨٦٢يف عـام  هزم يف فريدركسبريج بواليـة فرجينيـا أنه يف قيادة ذلك الجيش بعد املعركة، إال

صار قائـد فيلـف بواليـة فرجينيـا، عـني . م١٨٦٤من القيادة وخدم بوالية اوهايو ووالية نفييس ويف عام 

  .م١٨٨١ -١٨٧٥م وعضوا مبجلس الشيوخ من ١٨٦٩ إىل م١٨٦٦محافظا لرود ايالند يف الفرتة من 

  )  -م١٩٢٣(برييز، شمعون 

ة التـي تقـع عـىل مقربـة مــن مدينـة مينسـك، سيايس صهيوين، ولد يف بلدة فيشنفو الصغري 

فلسـطني عـام  إىل وكانت حينذاك جزءا من بولندا، إال أنها ضمت إىل االتحـاد السـوفيتي سـابقاً، هـاجر

م مع أرسته، وفيام بعد أصبح برييز عضوا نشطا يف الحركة الصـهيونية التـي أدت إىل قيـام الكيـان ١٩٣٤

م لـريأس مكتـب ملحـق وزارة ١٩٥٠الواليات املتحدة عام  إىل لم، وأرس١٩٤٨الصهيوين يف فلسطني عام 

الكيـان  إىل والتحق أثنـاء إقامتـه بـه بالدراسـة يف جـامعتي نيويـورك وهارفـارد، ثـم عـاد, الدفاع هناك

م ١٩٥٦م، وقد شارك برييز بشكل مبارش للتخطيط للعدوان الثاليث عـىل مرصـ عـام ١٩٥٢الصهيوين عام 

  .ا وفرنسا والكيان الصهيوينالذي شاركت فيه بريطاني

م وعمل وزيـرا ١٩٧٤م وتزعم هذا الحزب عام ١٩٦٨ساعد برييز عىل إنشاء حزب العمل عام 

م ١٩٨٤، انتخب رئيسـا لـوزراء الكيـان الصـهيوين يف عـام )م١٩٧٧و١٩٧٤(للدفاع يف الفرتة ما بني عامي 

  م ١٩٨٦حتى عام 
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قز منظمة التحرير الفلسـطينية يف تـونس يف ترشـين وخالل فرتة رئاسته للوزراء اصدر أوامره بقصف م

م وقد نجم عن ذلك القصف الوحيش والعمل اإلرهايب استشهاد حوايل خمسني من املـدنيني ١٩٨٥األول 

أصبح برييز نائبا لرئيس الوزراء ووزير للامليـة ومـن ثـم اسـتقال مـن م ١٩٨٨وجرح اعداد كبرية، ويف عام 

  . ارة الخارجية يف حكومة باراكم، وتسلم وز ١٩٩٠منصبيه يف عام 

  )         -م١٩١٣(بيغن، مناحيم 

 تخرج مـن كلية الحقوق يف وارسو، انضـم) بولندا(سيايس صهيوين، ولد يف بريست ليتوفسك 

م وكان هدفه إعـداد الصـهاينة للهجـرة ١٩٢٣منظمة بيتار وهو تنظيم صهيوين قام يف بولندا يف عام  إىل

ولقـد تـأثرت املنظمـة . أجل قيـام الكيـان الصـهيوين، وكانـت متجـد العنـفإىل فلسطني وتدريبهم من 

بالفاشية التي كانت سائدة يف أوروبا آنذاك، وعندما دخلت القوات السوفيتية بولنـدا يف أوائـل الحـرب 

العاملية الثانية ألقي القبض علىبيغن ووجهت إليه تهمة العمل يف املخابرات اإلنجليزية، وأمىض فـرتة يف 

م بالسـجن يف معتقـل للعمـل ملـدة مثـاين ١٩٤١حيث صـدر عليـه الحكـم يف نيسـان ) لوكيشيك( سجن

سنوات، ويف ذلك الوقت وقع سيكورسيك مع ستالني اتفاقية اخـرج مبوجبهـا املعتقلـني البولنـدين وكـان 

  .بيغن من بني الذين أفرج عنهم، ولقد انخرط بيغن بعد ذلك يف الجيش البولندي ملدة قصرية

فلسطني ليبدأ حيـاة حافلـة بأعمــال اإلرهـاب والقتـل  إىل م غادر بيغن بولندا١٩٤٢ام ويف ع

فلسـطني، ثـم  إىل منظمة االرغون اإلرهابية عند وصوله إىل التي كانت انعكاسا ألفكاره الفاشية، وانضم

  توىل قيادتها يف العام التايل
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رهاب والقتـل عنـدما كـان يـرأس منظمـة بأعامل اإل) م١٩٤٨ -١٩٤٣(م، ومتيزت حياته يف الفرتة ١٩٤٣ 

االرغون، وقد مارس اإلرهاب ضد سلطات االنتداب والعرب عـىل السـواء، ومـن بـني عمليـات منظمتـه 

م وانـدالع ١٩٤٨أيـار  ١٥اإلرهابية مذبحة دير ياسني، وعند انسـحاب سـلطات االنتـداب الربيطانيـة يف 

  .ب العلنيم انتهى العمل اإلرهايب الرسي وبدأ اإلرها١٩٤٨حرب 

م وقيام الكيان الصهيوين وحل منظمـة األرغـون ودمجهـا يف الجـيش ١٩٤٨وبعد انتهاء حرب 

الصهيوين بدأ بيغن حياة سياسية ال تقل عن حياته العسكرية تطرفاً، أسس حزب حريوت يف أواخر عـام 

زيـران م ومل يشغل بيغن أو حزبه أي منصب وزاري إال يف الوزارة التـي تشـكلت عشـية حـرب ح١٩٤٨

 يف) وزير الخارجية األمريكيـة(م، وانسحب من حكومته غولدا مائري بسبب قبولها مرشوع روجرز ١٩٦٧

م، واستمر يف معارضته النسحاب الكيان الصهيوين من األرايض العربية التـي احتلهـا يف حـرب ١٩٧٠ آب

عىل العنف القمعـي  م، بجوهر اسرتاتيجيته التوسعية املبنية١٩٧٣م، ولقد متسك بيغن بعد حرب ١٩٦٧

بعـد حـرب ترشـين أقل تطرفا واكرث تالؤمـا مـع حقـائق مـا ولكن عدل أساليبه التكتيكية التي أصبحت 

مع الرئيس ) كامب ديفيد(م وشكل الوزارة، وعقد اتفاقية ١٩٧٧م، ونجح بيغن يف انتخابات ١٩٧٣األول 

 بيغن شخصية غري مقبولة عامليا حتى املرصي أنور السادات برعاية الرئيس األمرييك جيمي كارتر، ويعترب

  .يف العامل الغريب، ويعتربه الربيطانيون إرهابياً دموياً 
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  )م١٩٥١ -١٨٨١(بيغن، ارنست 

م بـدأ حياتـه عـامال يف مزرعـة ثـم ١٨٨١سيايس ورجل دولة بريطاين، ولد يف مقاطعة ديفون 

وكانت النقابة يف تلك الفـرتة قـد م مركز مساعد أمني عام نقابة عامل حوض السفن، ١٩١١احتل يف عام 

م متكـن بـيغن مـن توحيـد حـوايل ١٩٢١اتسمت باالضطرابات النقابية وحاول تثبيت أقدامه، ويف عـام 

خمسني نقابة يف نقابة واحدة عرفت باسم نقابة عامل النقل وعموم العامل التي أصبحت أكرب نقابة يف 

ييز بيغن بحسن عرضة لقضية رواتب عامل حوض السفن وخالل فرتة ما بني الحربني العامليتني مت. العامل

ورصيفها أمام الجهات املختصة كام عرف بقدرته عىل إيجـاد الحلـول والتسـويات ضـمن نطـاق حركـة 

وأصـبح ) م١٩٤٠ -١٩٢٥(نقابات العامل، وكان بيغن عضوا يف املجلس العام لهيئة نقابات العامل للفرتة 

 -١٩٣٨(م، وقام بجولـة يف دول الكومنولـت اسـتغرقت عـامي ١٩٣٧رئيسا لهيئة نقابات العامل يف عام 

، كان نتيجتها تطور العالقـات العامليـة بـني بريطانيـا والـدول املسـتقلة مـن دول الكومنولـث )م١٩٣٩

  .الربيطاين

م تم تعيني بيغن وزيرا للعمل يف حكومة ترشتشل االئتالفيـة رغـم أن بـيغن مل ١٩٤٠ويف أيار 

ضوا يف الربملان وهكذا أصبح مسؤوال رسميا عن تنظيم املجهود العـاميل الربيطـاين يكن يف ذلك الوقت ع

م، واشـرتك يف ١٩٤٥طوال فرتة الحرب العاملية الثانية، ثم أصبح وزيراً للخارجية يف حكومة اتـيل يف عـام 

م، وتفاوض مع إسامعيل صدقي إلجـراء مفاوضـات الجـالء عـن مرصـ، ١٩٤٥ آب محادثات بوتسدام يف

بـيغن يف -بـيفن، واألمـر نفسـه حصـل يف مفاوضـات جـرب -رض الشعب املرصي مفاوضـات صـدقيوعا

  العراق، وكان لبيفن دور 
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  .م١٩٥١كبري يف مرشوع مارشال األمرييك ملساعدة أوروبا والحلف األطليس، تويف يف عام 

  الرئيس بينوشيه، اغستلو

دكتاتوريـا عقـب انقـالب  عسكري سيايس ورئيس املجلس العسكري الذي حكم تشييل حكامً 

م العسكري حتى انتخاب الرئيس ايلوين، لكنه بقي قائدا للجـيش وحـددت مـدة بقائـه يف ١٩٧٣أيلول 

م، عائلته بينوشيه من أصل فرنيس هاجرت من منطقة بريتانيـا الفرنسـية ١٩٩٧هذا املنصب حتى آذار 

  .يف القرن الثامن عرش

تـرك السـلطة . فرنكـو ويتخـذه مـثال يحتـذى عسكري كالسييك معجـب بالـدكتاتور اإلسـباين

بطريقة مشابهة إىل حد كبري لطريقة فرنكو يف تركه للسلطة يف إسبانيا، اختار فرانكو قبل موته أن يعيد 

  . بإعادة امللك خوان كارلوس إىل العرش اإلسباين) الحق إىل نصابه(

تفتاء شـعبي، والحـال أن م أن يطرح منصبه كرئيس للبالد عىل اس١٩٨٨اختار بينوشيه يف عام 

كان فريدا يف نوعه يف ذلك االختيار يف بلد أمرييك التيني أو لعله كـان انطالقـا مـن املعلومـات . بينوشيه

يعتقد أن االستفتاء سوف يكون لصالحه فاالعتداد بالنفس . الخاطئة أو البالغة التي ينقلها إليه معاونوه

اتهم االعرتاف له بالفضـل يف تخليصـهم مـن املاركسـية، والوثوق بأن التشيليني سوف يواصلون مدى حي

التي كانت من سامت بينوشـيه ومـن هنـا كـان يومهـا أول مـن فـوجئ باالسـتفتاء يـأيت لغـري صـالحه، 

وبصعوبة بالغة قبل يومها خوض اللعبة حتى نهايتها فتنحـى أمـام انتخابـات شـعبية جـاءت بـالرئيس 

  . ايلوين إىل الحكم
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كنه كان يرى معاونيه يتساقطون واحد بعد اآلخر، وبعضهم يسجن بـتهم بقي قائدا للجيش ل

م بعده، عىل رأسهم الجرنال كونرتيراس رئيس ١٩٧٣تصل أحيانا إىل حد ارتكاب املجازر إبان انقالب عام 

يف تشـييل يف عهـد بينوشـيه الـذي اتهمتـه واشـنطن بـالوقوف وراء اغتيـال ) السياسية(الرشطة الرسية 

يلية وزير الخارجية التشيلية يف عهد اللندي، والذي اغتاله رجال كونرتيراس يف واشنطن عام أوالرندو لوت

  . م١٩٧٦

م وقبل عامني من انتهـاء املـدة املحـدودة لشـغله منصـب قائـد الجـيش عـاد ١٩٩٥ويف عام 

نـى بسـبب أن املنح. بينوشيه إىل األضواء مع عودة الحديث عن إمكانية قيام انقالب عسكري يف تشييل

بـدا يغـيظ . الدميقراطي الذي عاد مجددا من خالل الـرئيس ايلـوين وبعـده الـرئيس ادوارد دو فـراري

أرجــو مــنكم أال تجبـــروا (وقــال لــه ) ١٩٩٥يف ترشــين الثــاين (العســكر فــزار بينوشــيه الــرئيس فــراي 

شييل كـام لكن رسعان ما حدث االنقالب فاختفى من أجواء ت). العسكريني عىل القيام بانقالب عسكري

  . اختفى من وسائل اإلعالم العاملية

  )م١٨٥٠ -م١٧٨٨(بيل، روبرت 

م أصـبح عضـوا محافظـا يف الربملـان ١٧٨٨سيايس ورجل دولة بريطاين، ولد بالقرب من بـريي 

حقق  إذ م١٨٢٢وهو يف الحادية والعرشين من عمرة، دخل حكومة ليفوبرل ليصبح وزير الداخلية عام 

م ويف هـذه ١٨٣٠م حتـى عـام ١٨٢٨السجون، وأصبح وزيرا للداخلية من عـام  عددا من اإلصالحات يف

  م قاد قانون تحرير١٨٢٩املرحلة نفسها أسس رشطة العاصمة، ويف عام 
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  .الكاثوليك يف مجلس العموم عىل الرغم من أن هذا القانون ميثل تغريا رئيساً يف املبادئ بالنسبة اليه 

وترأس حكومة املحافظني منـذ ) م١٨٣٥ -١٨٣٤(عة أشهر يف أصبح بيل رئيسا للوزراء ملدة أرب

جوبـه منـذ  أنـه وتعهد يف املقـام األوىل ان يحافظ عىل قوانني كورن االن) م١٨٤٦حتى عام  ١٨٤١(عام 

البداية بسلسلة من ميزانيات التجارة الحرة، ويف النهاية كسـبت الجامعـة االيرلنديـة تأييـد بيـل إللغـاء 

انقسـام حزبـه، وقـد اسـتطاع املتمـردون تحـت قيـادة  إىل لـك تغـريا صـميمياً أدىقوانني كورن وكان ذ

بعـد  أي م١٨٤٦دزرايييل ضامن سقوط الحكومة بخصوص مرشوع إجبـار االيرلنـديني يف شـهر حزيـران 

لقد قامت حكومة بيل بتحقيق إصالحات مالية كانت مـن ضـمنها . ثالثة أسابيع من إلغاء قوانني كورن

م، الذي سيطر عىل منو املصارف الصـغرية وضـمت احتكـار إصـدارات ١٨٤٤صارف لعام قانون وثيقة امل

  .العملة الورقية عىل بنك إنجلرتا

  )م١٩٣٥ -١٨٦٧(بيلسودسيك، جوزيف 

وكان طالبا يف كلية الطب عندما ) ليتوانيا(عسكري ورجل دولة بولندي، ولد يف مدينة زيلوفو 

م أصـبح محـررا ١٨٩٤فكـاره التحرريــة الوطنيـة، ويف عـام سيربيا ملدة خمس سنوات بسـبب أ  إىل نفي

طوكيـو يف محاولـة لنيـل  إىل م١٩٠٤ذهـب يف عـام . لجريدة اشرتاكية بولنديـة رسيـة اسـمها روبوتنـك

م خولتـه ١٩١٤اليابانية، ويف عام  -املساعدات اليابانية من أجل قيام ثورة بولندية خالل الحرب الروسية

م اعتقل بيلسودسيك من قبل األملان ١٩١٧فيلق بولندي ضد الروس، ويف عام الحكومة النمساوية قيادة 

  الذين كانوا يرتابون بالرعاية النمساوية للقضية
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وارشـو حيـث أعطتـه الحكومـة املؤقتـة قيـادة  إىل البولندية وعندما أطلق رساحه ذهب بيلسودسـيك 

الجيش البولندي ضد البولشفيك عـام الجيش البولندي وجعلته رئيس الدولة املؤقت، وقاد بيلسودسيك 

م، واستمر رئيسا عىل الجـيش ١٩٢١وظل الشخصية املهيمنة يف بولندا حتى نهاية عام ) م١٩٢٠ -١٩١٩(

  .م١٩٢٣حتى شهر أيار 

م عـىل أثـر انقـالب ١٩٢٦السـلطة يف عـام  إىل تـرك بيلسودسـيك الحيـاة السياسـية، ثـم عـاد

ى وفاته بعـد تسـع سـنوات دكتـاتور بولنـدا يف املجـاالت عسكري يف وارسو، وأصبح منذ ذلك الحني حت

م وكـذلك لفـرتة وجيـزة يف عـام ١٩٢٨م حتـى عـام ١٩٢٦كافه، إذ تبوأ منصب رئيس الوزراء منـذ عـام 

م، وظل وزيرا للدفاع طوال تلك املدة، وكان واحدا من أوائـل رجـال الدولـة الـذين أدركـوا خطـر ١٩٣٠

د ان حاول عبثا حث حلفائه الفرنسيني حّول عقد معاهـدة عـدم اعتـداء أملانيا النازية عىل أوروبا، وبع

  .م١٩٣٤مع أملانيا عام 

  )م-١٩٢٥(تاترش، مارغريت 

سياسية بريطانية، درست القانون يف اكسفورد ومارست املحاماة ثم صـارت تنتخـب نائـب عـن 

أصبحت زعيمـة حـزب ، )م١٩٧٤ -١٩٧٠(حزب املحافظني ووزيرة برملانية بعد ذلك، وزيرة الرتبية والعلوم 

م خلفا الدوارد هيث، فزعيمة املعارضة، أثارت يف وجه الحكومة العامليـة عـدداً ١٩٧٥املحافظني يف عام 

من القضايا، اتخذت إزاء امللونني يف بريطانيـا مواقـف اعتـربت يف نظـر الـبعض شـبه عنرصـية، كـام أن 

قـادة املحـافظني يف الخمسـينات مـن القـرن  واضـح مواقـفحد  إىل مواقفها من القضايا الخارجية تشبه

  العرشين، أصبحت رئيسة 
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  .م فكانت أول امرأة تتوىل هذا املنصب السيايس الخطري يف بالدها١٩٧٩الوزراء يف عام 

ظهرت تاترش يف سياسـتها يف العـامل الثالـث، دميقراطيـة ال تسـاوم الـدكتاتوريني وال تـرتدد يف 

مـا جـاءت هـذه السياسـات التدخليـة تـدعم الواليـات املتحـدة  الدفع نحـو سياسـات تدخليـة وكثـريا

أمـا سياسـتها الداخليـة انطـوت . حرب الخليج الثانية–وملصلحتها واملثل األبرز هنا، الحرب عىل العراق 

عىل مالمح بيضوية حاده، مثل تحطيم النقابات من دون إرفاق ذلك بـإلزام الرأسـاملية بأيـة تقـدميات، 

اليمني الجديد الذي بدأ يجتاح العامل منذ أوائل الثامنينات يف القرن العرشين، ومع  فاقرتن اسمها بحركة

أنها كانت من أبرز حكـام اململكـة خـالل النصـف الثـاين مـن ) أنصار وأخصام(هذا يعرتف الربيطانيون 

) بـول تـاكس(حاولـت فرضـها فلـم تفلـح، ورضيبـة ) بـول تـاكس(القرن العرشين، لكن رضيبة محلية 

كانت من بني األسباب الرئيسة التي أسقطت تاتشـر، إذ كانت تاترش استبدلت الرضيبة ) ة الرأسرضيب(

البلدية عىل العقارات برضيبة الرأس التي احتسبت وفقا لعدد الراشدين املقيمني يف العقار، ولكن هـذا 

غب يف لنـدن الترشيع سقط قبل سقوط تاترش نفسها جراء قيام حركة احتجاج واسعة تخللتها أعامل ش

  .وغريها بني املدن الربيطانية

إىل اجراء تغيريات كبرية يف السياسـة الخارجيـة والداخليـة تتقـدمها  م١٩٩٥وقد دعت تاترش 

السيادة الربيطانيـة عـىل املؤسسـات الربيطانيـة ورفـض معاهـدة ماسـرتيخت وإعـالن فـوري  إىل عودة

القـيم األساسـية للمحـافظني يف  إىل شرتكة، والعـودةالستقالل الجنيه االسرتليني عن العملة األوروبية امل

  املجتمع، واتهمت 
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 ٥٠خليفتها، رئيس الوزراء جون ميجور بالتسبب يف ركود عميق وهو األسوأ الذي شهدته بريطانيا منـذ 

  .عاماً 

  )م١٨٦٢ -١٧٩٠(تايلر، جون 

حاكام منذ عام  رئيس الواليات املتحدة األمريكية، ولد يف فرجينيا، حيث كان أبوه يعمـل

م شغل كرسيا ١٨٢٧م حتى عام ١٨٢٥م وحيث أصبح هو نفسه حاكام يف عام ١٨١١م حتى عام ١٨٠٨

كان يستهجن  أنه م بصفته دميقراطيا إال١٨٣٦م حتى عام ١٨٢٧يف مجلس الشيوخ األمرييك عام 

م ١٨٤٠عام السياسات املالية للرئيس جاكسن وقبل اقرتاحا من الحزب الهويفي أن يخوض انتخابات 

  .ليكون نائب الرئيس

وعندما تويف وليام هارسون بعد شهر من تقلده مهام السـلطة خلفـه عـىل الرئاسـة تـايلر يف 

م، إال أن مبادئ تايلر الهويفية مل تكـن أكرث من بغض شخيص ألسـلوب جاكسـن ١٨٤١الرابع من نيسان 

عاد تايلر تدريجياً . لقائد الهويفي كاليال يستطيع العمل مع ا للدميقراطية، وعندما كان رئيسا وجد أنه

وعـني كـالهون يف وزارتـه وزيـرا ) دميقراطيو حقـوق الواليـة(م ١٨٤٠ملساندة فئة وصفت يف حملة عام 

ظل يسـتنكر الـرق، وقـد  أنه م واكمل رئاسته بصفته دميقراطيا جنوبيا عىل الرغم من١٨٤٤للدولة عام 

تايلر عىل القبول بانتخابات املؤمتر الكونفدرايل يف رجموند يف كان الحرتام حقوق الواليات األثر يف حمل 

األشهر األخرية من حياته، وشانه يف ذلك شأن كل الشخصيات البارزة يف مجتمع مـا قبـل الحـرب، وكـان 

  .أكرث من قائدا يحتاجه الشعب األمرييك يف زمن الفرقة آنئذ مهمة تايلر ظاهرة سياسية
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  )١٨٥٠- ١٧٨٤(تايلر، زاكري 

رئيس الواليات املتحدة األمريكية، ولد يف غـرب فرجينيـا، اسـتدعى للخدمـة العسـكرية عـام 

وحارب ضد الربيطانيني اشرتك يف عدد من الحروب الهنديـة وبعـد ان سـاعد يف تسـوية قضـية . م١٨٠٨

نـال الشـهرة يف تكسـاس عـام . م١٨٤٠م حتـى عـام ١٨٣٨فلوريدا عندما كان حاكامً عسكرياً منـذ عـام 

م واصبح بطالً شعبياً من خالل انتصـاراته يف الحـرب املكسـيكية اختـاره الهويفيـون مرشـحا لهـم ١٨٤٥

م عىل الرغم من انه مل يكن يثق بالسياسيني ومل يـدل بصـوته يف أيـة انتخابـات عـىل ١٨٤٨للرئاسة عام 

 انـه تـويف يف عـام إال ١٨٤٩اإلطالق انترص انتصاراً محدوداً، وتسلم منصبه رئيساً يف الرابع من آذار عـام 

  .نتيجة إلصابته مبرض التهاب الجهاز الهضمي وخلفه نائبه ميالرد فلمور ١٨٥٠

  )١٩٤٠-١٨٧٩(تروتسيك، ليون 

. كان قائدا للثورة البلشفية يف روسيا، وكان الرجل الثـاين األقـوى يف روسـيا أثنـاء حيـاة لينـني

شن تروتسـيك حربـاً عنيفـة ضـده مـن  وبعد موت لينني فقد تروتسيك قوته وتحولت لجوزيف ستالني،

  .الخارج وتم نفيه أخرياً وظل كذلك حتى اغتياله

بعـد عـامني مـن النشـاط الثـوري  ١٨٩٨ولد يف أوكرانيا مـن ابـوين ثـريني تـم اعتقالـه عـام 

وذهب إىل لندن حيث قابل لينني عاد إىل  ١٩٠٢كدميقراطي اجتامعي ثم هرب من منفاه يف سيربيا عام 

  .١٩٠٥دوراً بارزاً يف ثورة روسيا ليؤدي 
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ولكنـه هـرب عـام  ١٩٠٥سجن تروتسيك لقيادته بعض السـوفيت يف سـانت بطرسـربج عـام 

وملدة عرش سنوات كان كاتباً ومحررا ثوريا يف أوربا الغربيـة ثـم طـرد مـن فرنسـا واسـبانيا أثنـاء  ١٩٠٧

عـاد إىل . ١٩١٧رصـ يف عـام الحرب العاملية األوىل، وذهب إىل نيويورك حيـث تلقـى أخبـار سـقوط القي

روسيا واستطاع مع لينني التخطيط بنجاح لالستيالء عىل السلطة التي أتت بالحكومـة البلشـفية يف عـام 

واصبح تروتسيك أول مفوض سـوفيتي للشـؤون الخارجيـة ورسعـان مـا أصـبح مفوضـاً للشـؤون . ١٩٧١

  .الحربية

تدراً للجيش األحمـر املنترصـ وبعـد منظامً مق ١٩٢٠-١٩١٨كان تروتسيك أبان الحرب األهلية 

وفاة لينني اعتقد الكثريون بأن تروتسيك سوف يكون الرئيس الجديد للحكومة السوفيتية، ولكن سـتالني 

ونفـي يف العـام التـايل إىل الجمهوريـات  ١٩٢٧كان يفوقه دهاء وتم طرده مـن الحـزب الشـيوعي عـام 

نتقل أخرياً إىل الرنويج ثم إىل املكسـيك وبحلـول عـام وا ١٩٢٩السوفيتية الوسطى ثم نفي إىل تركيا عام 

ـي عمـيالً للمكسـيك حيـث  ١٩٤٠ بدا لستالني انه قد تساهل مع تروتسيك ولذلـك أرسل بوليســه الرس

  .١٩٤٠استطاع ذلك العميل قتل تروتسيك يف آب 

  ) -١٩١٩(ترودو، بيري اليوت 

، وحصـل عـىل درجـة ١٩١٩ألول ترشـين ا ١٨سيايس ورجل دولة كندي، ولد يف مونرتيـال يف 

ودرجة املاجستري يف االقتصاد السيايس مـن جامعـة هارفـارد يف  ١٩٤٣القانون من جامعة مونرتيال عام 

  وعمل تحت رئيس  ١٩٦٥دخل ترودو مجلس العموم الكندي عام . ١٩٤٥الواليات املتحدة عام 
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راً للعدل، ثم نائباً عاماً، انتخب ترودو قائـداً الوزراء لسرت باولزبريسون، عمل أوالً سكرتريا للربملان ثم وزي

  .للحزب الليربايل ورئيساً للوزراء بعد تقاعد بريسون

واسـتعاد والسـلطة بعـد ان قـاد  ١٩٧٩و هـزم عـام  ١٩٧٤و  ١٩٧٢أعيد انتخاب ترودو عـام 

ات القرن العرشين أصاب كندا ركود يف أوائل مثانيني ١٩٨٠الليرباليني إىل النرص يف االنتخابات العامة عام 

وفقد ترودو بعضاً مـن التأييـد الشـعبي نتيجـة لسياسـاته االقتصـادية واسـتقال مـن رئاسـة الـوزراء يف 

  .١٩٨٤حزيران ٣٠

ومن أهم أعامله توسيع عالقات كندا مع الدول األخرى، وتقوية اسـتقاللية كنـدا يف الشـؤون 

واستطاع ترودو أن يحقق أكرب إنجاز ) السابق(ي العاملية، كام وسع عالقاتها مع الصني واالتحاد السوفييت

حيث كانـت التعـديالت  ١٩٨٢قومي كبري بإدخال الدستور الكندي تحت السيطرة الكندية الكاملة عام 

  .الدستورية يف املايض تتطلب موافقة الربملان الربيطاين

  )م١٩٧٢-١٨٨٤(الرئيس ترومان، هاري 

م أصبح رئيسا خالل حقبة عصيبة ١٩٥٣-١٩٤٥عامي  رئيس الواليات املتحدة األمريكية ما بني

يومـا  ٨٣م ومل ميض عىل وجوده باملنصـب سـوى ١٩٤٤يف التاريخ األمرييك، إذ انتخب نائبا للرئيس عام 

م ورحى الحرب العاملية الثانية ما زالت دائـرة ١٩٤٥عندما مات الرئيس فرانكلني روزفلت يف عام . فقط

  انترص الحلفاء يف .  من إدارة ترومانأثناء األسابيع القليلة األوىل
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أوروبا فاصدر قرارا خطريا يقيض باستعامل القنبلة الذرية ضد اليابان مـن أجــل إنهـاء الحـرب العامليـة 

  . الثانية

ولد ترومان يف مدينة المار يف ميسوري بالواليات املتحـدة، وأكمـل ترومـان دراسـته يف كليـة 

وانتقـل إىل . ميسـوري، وعمـل بعـدد مـن الوظـائف الكتابيـة هنـاك إدارة األعامل يف مدينة تكساس يف

  . م حيث اشتغل مع والده يف مزرعة األرسة١٩٠٦جراندفيو بوالية ميسوري عام 

م أي خالل الحرب العاملية األوىل عمل ترومان ضابطا يف سالح املدفعية بفرنسـا، ١٩١٨يف عام 

مدخراتـه يف مسـتودع للمالبـس الرجاليـة مبدينـة  م فور انتهاء الحـرب اسـتثمر ترومــان١٩١٩ويف عام 

  . م١٩٢١كنساس، إال أن أعامله تعرضت للخسارة خالل فرتة الكساد الحاد الذي بدأ عام 

فـاز يف عـدة . فشل ترومان يف العمل التجاري فعزم عىل البحث عن مسار يف مجال السياسـة

ائـل الثالثينـات مـن القـرن العرشـين وكـان ذلـك يف العرشينــات وأو . انتخابات ملنصب قـايض البلديـة

م ١٩٤١وقد حظي ترومان بسمعة وطنية لَِم متخضت عنه تحريات اللجنة حيث اختري يف عـام . امليالدي

وأصـبحت لجنـة ترومــان مجموعـة معروفـة . رئيس لجنة يف مجلس النواب للتحقيق يف نفقات الدفاع

بليون دوالر أمرييك مـام أدى  ١٥ة عىل توفريه األمر الذي ساعد الحكوم. لكشفها التبديد وعدم الكفاءة

  .إىل تقدم اإلنتاج الحريب

م رشحه الحزب الدميوقراطي ملنصب نائب الرئيس تجاوبا مع الرئيس فرانكلني ١٩٤٤ويف عام 

روزفلت الذي قـرر خـوض االنتخابـات لـدورة رئاسـية جديـدة، واسـتطاع روزفلـت وترومـان أن يهزمـا 

  ل خصميهام من الجمهوريني بك
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  . وكان أحدهام عمدة نيويورك توماس أي ديوي واآلخر عمدة اوهايودون وبريكر. بساطة

م خلفه ترومان عىل الرئاسة ويف تلك الفـرتة انترصـ ١٩٤٥نيسان  ١٢وعندما مات روزفلت يف 

يف  نيسان انعقد أول مـؤمتر لألمـم املتحـدة ٢٥الحلفاء عىل أملانيا وكانوا يستعدون الجتياح اليابان، ويف 

  . سان فرانسيسكو يف كاليفورنيا بالواليات املتحدة، ويف السابع من أيار استسلمت أملانيا

ويف متوز سـافر ترومـان إىل بوتسـدام بأملانيـا للقـاء رئـيس وزراء اململكــة املتحـدة ونسـتون 

إشـارة  وبينام كان يف بوتسدام تلقى الرئيس. جوزيف ستالني) سابقا(ترشتشل ورئيس االتحاد السوفيتي 

تقول أن العلامء األمريكيني قد جربوا قنبلة ذرية بنجاح وألول مـرة وأثنـاء عودتـه أصـدر ترومـان أمـرا 

وبعـد ثالثـة . آب ١٦للطيارين بإلقاء قنبلة ذرية عىل اليابان، وأسقطت القنبلة األوىل عىل هريوشيام يف 

  . م١٩٤٥أيلول  ٢رسمي يف أيام سقطت القنبلة الثانية عىل نجازايك واستسلمت اليابان بشكل 

وبعــد انتهــاء الحــرب العامليــة الثانيــة بقليــل قــام الشــيوعيون مبســاندة االتحــاد الســوفيتي 

م مـن سياسـته ١٩٤٧وأعلـن ترومـان عـام . لالستيالء عىل الحكم يف بعض دول أوروبا الرشقية) السابق(

املعونـة األمريكيـة لجميـع واستطاعت سياسة ترومان أن تـؤمن . وتتلخص يف مقاومة التوسع الشيوعي

م بالعمـل عـىل توسـيع ١٩٤٧وقام وزير الخارجية جورج يس مارشال عـام . الدول التي تقاوم الشيوعية

سياسة ترومان، وتقدم املرشوع باقرتاح لضم األمم التي أرضت بها الحروب يف أوروبا إىل برنامج التعاون 

  املشرتك لتحسني الوضع االقتصادي عن 
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  . دولة أخرى قبلت به ١٨اليات املتحدة، وقد رفضت الدول الشيوعية الربنامج إال أن طريق منح الو 

م أعـاد الحـزب الـدميوقراطي ترشـيح ترومـان واختـار النائـب البـني ١٩٤٨ويف انتخابات عام 

كام أعاد الجمهوريون ترشيح ديـوي للرئاسـة واختـاروا . وباركيل من كنتايك مرشحا ملنصب نائب الرئيس

ايرل وارين من كاليفورنيا مرشحا مرافقا، تصور الرأي العام أن الفوز سيحالف ديـوي وبأغلبيـة املحافظ 

ساحقة نظرا لتفكك الدميقراطيني وعدم وحدتهم، وأدار ترومان حملـة سياسـية ضـارية وسـافر خاللهـا 

املعـارك ويف أكـرب . خطابـا أمـام الجامهـري ٣٥٠آالف الكيلومرتات بال انقطاع أثناء حملتـه حيـث ألقـى 

  . السياسية يف تاريخ الواليات املتحدة هزم ترومان ديوي

. م اقرتح ترومان برنامجـا واسـعا لإلصـالح الـداخيل١٩٥٣-١٩٤٩وخالل الفرتة الرئاسية الثانية 

  : ومن عنارص الربنامج) الصفقة العادلة(أطلق عليه اسم 

  . ترشيع الحقوق املدنية .١

  . رفع الحظر عن االتحادات العاملية .٢

  . رنامج زراعي جديد لرفع العائد وخفض األسعار للمستهلكنيب .٣

  .العون الفيدرايل للتعليم .٤

  . برنامج فيدرايل لإلسكان .٥

  . زيادات يف برنامج األمن االجتامعي .٦
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وانضــم الــدميوقراطيون الجنوبيــون إىل الجمهــوريني املحــافظني للتصــدي ملعظــم اقرتاحــات 

  . الرئيس

ا واململكة املتحـدة والواليـات املتحـدة األمريكيـة ومثـاين م وقعت كندا وفرنس١٩٤٩ويف عام 

دول أخرى عىل معاهدة شامل األطليس، مشكلة بذلك منظمة حلف شامل األطليس،وقد اتفـق عـىل أن 

  . أي عدوان عىل أي عضو يعترب عدوانا عىل الجميع وانضمت بالد أخرى إىل حلف الناتو فيام بعد

يوعية من كوريا الشاملية بغزو كوريا الجنوبية طالبـت م عندما قامت قوات ش١٩٥٠ويف عام 

األمم املتحدة بانسحاب كوريا الشاملية ويف الوقت نفسه أعلن ترومان بأنه أرسـل طـائرات وسـفنا مـن 

وقد وافقـت األمـم املتحـدة عـىل إرسـال قـوات مـن الـدول . الواليات املتحدة ملساعدة كوريا الجنوبية

حزيـران عـام  ٣٠وأمر ترومان القوات الربية بالتوجه إىل كوريا الجنوبيـة يف . األخرى إىل كوريا الجنوبية

قاد اللواء دوجالس ماك آرثر قوات األمم املتحدة يف كوريا، واستطاعت قواتـه أن تـدخل كوريـا . م١٩٥٠

وفـي وقت الحق من ذلك الشهر انضمت قـوات الصـني الشـيوعية . جميعها تحت قيادة األمم املتحدة

وكان ماك آرثر يرغـب يف القيـام بهجـوم عـىل القواعـد الصـينية يف منشـوريا إال أن . الشاملية إىل كوريا

ومل يسمح بتوسيع نطـاق الحـرب تجنبـا لنشـوب . ترومان كان يرى بأن يقترص ميدان القتال عىل كوريا

م ١٩٥١ن ويف نيسا. وقد أدىل آرثر بعدة ترصيحات عامة انتقد فيها هذه السياسة. حرب عاملية محتملة

  . أقال الرئيس ترومان ماك آرثر فأثار بذلك غضب الشعب األمرييك بأرسه

م وتقاعد يف منزله مبنطقة إندبنداس يف ميسوري بالواليـات ١٩٥٣ترك ترومان الرئاسة يف عام 

  املتحدة، ونرش مجلدين يحويان مذكراته خالل عامي
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م مـرض ١٩٧٢قراطي، ويف أواخـر عـام م، ثم واصل نشـاطه السـيايس مـع الحـزب الـدميو ١٩٥٦و ١٩٥٥ 

  . ترومان ومات يف مدينة كنساس بوالية ميسوري

  

  )م١٩٣٧-م١٨٦٣(تشامربلني، اوسنت 

سيايس ورجل دولة بريطاين، األمني األكرب لجوزيف تشامربلني اصـبح عضـوا يف الربملـان ممـثالً 

ملاليـة يف حكومـة بلفـور عن منطقة رشق ورسرتشاير، واحتل منصب وزير ا ١٨٩٢لحزب املحافظني عام 

، )م١٩٢١-م١٩١٩(، ويف حكومـة االئـتالف يف عهـد لويـد جـورج مـا بـني )م١٩٠٥-م١٩٠٣(للفرتة ما بني 

لغايـة  ١٩٢٤وحقق أبرز إنجازاته عند احتالله منصب وزير الخارجية يف حكومـة يولـدوين للفـرتة مـن 

  .١٩٢٥اهدات لوكارنو عام ولعب دوراً بارزاً يف املحادثات التي توصلت إىل توقيع مع ١٩٢٩

  )م١٩١٤-م١٨٣٦(تشامربلني جوزيف 

مـن خـالل منصـبه رئيسـاً لبلديـة  ١٨٧٥سيايس ورجل دولة بريطاين، توصل إىل الشهرة عـام 

مدينة برمنغهام وعرف مبواقفه الراديكالية يف إحداث التغريات الجذرية ومنها ريادته يف مرشـوع إزالـة 

كام احتل منصب رئيس مجلس  ١٨٧٦لربملان ممثال ملدينة برمنغهام عام واصبح عضوا يف ا. إحياء الفقراء

وقد ساهم املرشوع الراديكايل الذي وضـعه واملعـروف  ١٨٨٥-١٨٨٠إدارة التجارة يف حكومة غالدستون 

إال أنـه اختلـف مـع أعضـاء حـزب  ١٨٨٥يف نجاح غالدستون يف انتخابـات عـام ) بالربنامج غري املرخص(

  معارضته للسياسة الداخلية وثانيهام لعدم ثقته : التالية لسببني أولهام األحرار يف السنة
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بغالدستون وقد أدى ارتداده عن انتامئـه إىل حـزب األحـرار إىل انشـقاق يف هـذا الحـزب ومـن ثـم إىل 

  .سقوط الحكومة

اصبح تشامربلني وزيراً للمستعمرات يف حكومة سالزوري االتحاديـة املحافظـة،  ١٨٩٥ويف عام 

وقـد اخـذ نفـوذه السـيايس . بذل اقىص جهوده لتحقيق التوسع يف أفريقيا، ولتحقيق االتحاد االمربيايلو 

يزداد عىل أعضاء مجلس الوزراء، حتى أنه اخذ يتدخل أحيانا يف بعض السياسة الخارجيـة، وظهـر ذلـك 

تخـىل  ١٩٠٣ م حينام حاول التوصل إىل تحقيق تحالف مع أملانيا ويف عـام١٨٩٩م و ١٨٩٨خاصة عامي 

وقد شـكل ) اإلصالح نظام التعريفة(تشامربلني عن وزارة املستعمرات وقىض مدة عامني يف تنظيم حملة 

إىل حدوث انشقاق بني االتحاديني مثلام حصل سابقاً بسببه يف حـزب األحـرار ويف ذلك موقف إثارة أدى 

  .أصيب بالشلل وعندئذ مل يلعب أي دور يف مجال السياسة ١٩٠٦عام 

  )م١٩٤٠-م١٨٦٩(امربلني، نيفيل تش

سيايس ورجل دولة بريطاين، وهو ابن جوزيف تشامربلني، مل يصبح عضوا يف الربملان إال يف سن 

إذ كان قبلها قد وجه اهتاممـه إىل األعامل التجاريـة وقضـايا الحكـم املحـيل، كـان . الخمسني من عمره

وبفضـل . وحتـى نهايـة حياتـه ١٩١٨الربملان عـام  رئيساً لبلدية مدينة برمنغهام ومثل املدينة بعدها يف

خربته السابقة بحكم منصبه رئيساً للبلدية نجح تشامربلني يف منصب وزير الصحة الذي تـواله يف عهـود 

م خلـف سـنودن إىل ١٩٣١م ويف ترشـين الثـاين ١٩٢٩-م١٩٢٣حكومات حزب املحافظني للفرتة مـا بـني 

  منصب وزير 
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  .١٩٣٧اصبح خلفا البولدوين يف منصب رئيس الوزراء وذلك يف أيار املالية الذي بقى فيه حتى 

وعندما بارش تشامربلني إدارة السياسة الخارجية رغم عدم خربته بشؤون أوربا لذا اعتمد عىل 

التقارير الخاصة التي كان يقدمها له مستشاره الخاص هوراس ولسون، اكرث من اعتامده عىل املعلومات 

) بعــد االحبــاط ١٩٣٨الــذي اســتقال يف شــباط (زراء الخارجيــة وهــم ايــدن التــي كانــت تصــله مــن و 

وهاليفاكس واعتقد تشامربلني بإمكانية احتواء الشكاوي من أملانيا بعقـد محادثـات مبـارشة مـع هتلـر 

كـام . يف بربختسـفادن وغودسـربغ ١٩٣٨وهكذا قام فعالً بزيارة هتلر خالل أزمة تشيكوسـلوفاكيا عـام 

لقوى األربع املنعقد يف مدينة ميونخ ومل يتخل عن محـاوالت اسرتضـاء هتلـر، إال عنـد ساهم يف مؤمتر ا

وحينذاك حاول إقامة تحالف مع بولندا ورومانيـا واليونـان . م١٩٣٩االحتالل النازي ملدينة براغ يف آذار 

لعيـان وظهـرت واضـحة ل ١٩٣٩ومبوجب تحالفه مع األوىل أعلنت حكومته الحرب عىل أملانيا يف أيلـول 

مواقف تشامربلني املرتددة، إضافة إىل سوء تحكمـه يف عالقاتـه الشخصـية، ظهـرت خـالل فصـل الشـتاء 

وقد قدم استقالته بعد احتالل أملانيا للرنويج ولكنه بقي يف منصب رئيس مجلس . األول من فرتة الحرب

  .اللوردات يف حكومة ترشتشل االئتالفية حتى وفاته بعد ستة شهور

  )م١٩٨٩-م١٩١٨(وشيسكو، نيكوالي الرئيس تشا

م وبعـد هزميـة رومانيـا املؤيـدة ١٩٣٦رجل دولة روماين، انضم إىل الحزب الشيوعي يف عـام 

ـعة يف النظـام الجديـد بعـد أن حظـي بـدعم ١٩٤٤للفاشية يف شهر آب  م أخذ تشاوشيسـكو يبـزر برس

  الجيش السوفيتي وأصبح يف عام



  

٥٤٩   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

. ىل االستقالل عن موسكو، وبعـد عــامني أصـبح رئيسـا للدولـةوسعى إ. م السكرتري العام للحزب١٩٦٥ 

  . م١٩٧١واتبع سياسة ماوتيس تونغ بعد زيارته إىل بكني وكوريا الشاملية يف عام 

إىل نوع من العبادة لشخصه رسعان ما تناست مـع السـنني ) ثورته الثقافية املصغرة(تحولت 

لينا، وقد حاول الغرب التقرب إىل تشاوشيسكو عىل ثم انتقلت العدوى إىل زوجته أ . بدرجة غري معقولة

م قـام تشاوشيسـكو بزيـارة ١٩٧٨، ويف عـام )السـابق(أمل أن تقوم رومانيا بشق وحـدة حلـف وارسـو 

  . رسمية إىل الواليـات املتحدة أعقبها فيض من املساعدات والقروض الغربية

ضية الفلسطينية، فأقام عالقـات حاول بالتفاهم مع الواليات املتحدة القيام بدور خاص يف الق

الفلسطينية، وكان من مؤيـدي إقامـة دولـة ) فتح(قوية مع بعض األنظمة العربية وبعض قادة منظمة 

  . فلسطينية يف الضفة الغربية وغزة

ويف منتصف الثامنينات من القرن العرشين امليالدي واجهت رومانيا أزمة ديون حـادة، ومـع 

. الروماين يعاين من أزمـة اقتصادية خانقة وأخذ يعلن سـخطه واسـتياءهم كان الشعب ١٩٨٩نهاية عام 

م وأعقبها مبـارشة إلــى ١٩٨٩إال أن تشاوشيسكو أعيد انتخابه كزعيم لرومانيا يف ترشين الثاين من عام 

مسيـرات شعبية لتأييد نظام حكمه غري أن ذهوله وعدم تصديقه الحتجاجـات شـعبه حـددت نهايتـه، 

  . م١٩٨٩ليه وأعدم مع زوجته يوم عيد امليالد عام حيث تم القبض ع
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  )م١٩٦٥-م١٨٧٤(ترشتشل، ونستون 

أحد أشهر القادة السياسيني يف تاريخ العامل، وقـد وصـل إىل ذروة شـهرته عنـدما كـان رئيسـا 

وقد طلب من أبناء وطنه بذل الـدماء والعـرق يف كفـاحهم . لوزراء بريطانيا أثناء الحرب العاملية الثانية

ن أجل املحافظة عىل حريتهم، كام عرف ترشتشل بكونه خطيبا مفوها ومؤلفا ورساما وجنديا ومراسال م

  . حربيا

ولد ترشتشل يف قرص بلنهايم يف اكسفورد شاير، وهو االبـن األكـرب للـورد رانـدولف ترشتشـل 

ضـابطا يف برتبـة مـالزم ثـان، وعمـل  ١٨٩٥من أم أمريكية، تخرج من كلية هارو عام ) م١٨٩٥-م١٨٤٩(

وعندما عاد ). كرري(الجيش يف الهند ويف أواخر حملة بريطانية عىل السودان وذلك يف معركة أم درمان 

واسـتقال مـن . ١٨٩٩سـنة ) حـرب النهـر(إىل إنكلرتا ألف كتابا حول الحملـة السـودانية تحـت عنـوان 

انـب املحـافظني يف الجيش يف تلك السنة ليخوض غامر حملة انتخابيـة لعضـوية مجلـس العمـوم إىل ج

ويف نفـس السـنة انـدلعت . لكنه فشل ألن أهل تلك املنطقـة كانوا من مؤيدي حزب العـامل. أولدهام

  . حرب البوير يف جنوب أفريقيا بني الربيطانيني والهولنديني فعمل مراسال حربيا

 م ملزاولـة السياسـة وقـد رحبـت بـه أولـدهام ترحيـب١٩٠٠عاد ترشتشل إىل إنكلرتا يف عـام 

وتم انتخابه عضوا يف مجلـس العمـوم، ورسعـان مـا بـدأ باالنتقـاد العلنـي وبشـدة لكثـري مـن . األبطال

وتـرك . م انشق عن حزبـه متامـا١٩٠٤السياسيني والسياسات التي كان يتبعها حزب املحافظني، ويف عام 

  . مقعده مع الحزب

قـوة أملانيـا البحريـة قـد م وكان منـو الجـيش األملـاين و ١٩١١عني ترشتشل قائدا للبحرية عام 

أقنعت رئيس الوزراء هربـت اسـكويث برضـورة تقويـة األسـطول الربيطـاين عـىل يـد قائـد قـوي مثـل 

  ترشتشل الذي كان من بني القالئل الذين كانوا 
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. فقام بتطوير األسطول الربيطاين وأعد وسائل الدفاع ضد الغواصات. يعتقدون بحتمية الحرب مع أملانيا

م شـجع ترشتشـل عـىل الهجـوم عـىل ١٩١٥ويف سـنة . األوىل قـوة جويـة تابعـة لألسـطولوأنشأ للمـرة 

الدردنيل وشبه جزيرة غاليبويل الرتكيتني لتفح الطريق إليصال اإلمـدادات إىل روسـيا عـن طريـق البحـر 

غري أن تلك الحملة تحولت إىل كارثة تحمل ترشتشل مسؤوليتها فاستقال مـن البحريـة بعـد أن . األسود

ثـم اختـاره . والتحق بعد ذلك بالجيش الربيطاين الذي كان يحارب يف فرنسـا برتبـة رائـد. ف بفشلهاعرت 

  . م١٩١٧رئيس الوزراء لويد جورج وزيرا للذخائر والعتاد الحريب عام 

م وعني ترشتشـل وزيـرا للحربيـة والطـريان، وبصـفته ١٩١٨انتهت الحرب العاملية األوىل عام 

ترسيح الرجال من الجيش الربيطاين، ثم عينه لويد جورج وزيرا للمستعمرات وزيرا للحربية أرشف عىل 

  . م وأمىض ترشتشل أوقات فراغه بني الحربني العامليتني األوىل والثانية يف الرسم والكتابة١٩٢١عام 

لقد بـدأت . م١٩٣٩أيلول  ١اندلعت الحرب العاملية الثانية باجتياح الجيش األملاين لبولندا يف 

 ٣فأعلنت كل من بريطانيـا وفرنسـا الحـرب عـىل أملانيـا يف . التي كان يتنبأ بها ترشتشل بوضوحالحرب 

وبسـقوط وزارة تشـمربلني عـىل أثـر . أيلول وتم تعني ترشتشل قـائدا للبحرية الربيطانيـة للمـرة الثانيـة

متيـز ترشتشـل . م١٩٤٠أيار ١٠منافسة برملانية عهد امللك جورج السادس برئاسة الوزراء إىل ترشتشل يف 

فقد رفض طلب الفرنسيني حول تزويدهم بعدد من الطائرات، مفضال . بإدراك جيد للمسائل العسكرية

بقاءها للدفاع عن بريطانيا نفسها وطلب تدمري األسطول الفرنيسـ املوجـود يف الجزائـر خشـية وقوعـه 

  . بـأيدي األملان وإلحاقه بأسطولهم الحريب
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قـد ) السـابق(السوفيتي جوزيف ستالني وكان االتحاد السـوفيتي التقى ترشتشل مع الرئيس 

وكـان سـتالني قـد طلـب مـن ترشتشـل أن تفـتح . أعلن الحرب عىل أملانيا عىل أثر اجتياح أملانيا لروسيا

غـري أن . بريطانيا جبهة ثانية يف أوروبا وألجل التخفيـف مـن الضـغط األملـاين عـىل الجبهـة السـوفيتية

فتح الجبهة يف ذلك الوقت سيؤدي إىل كارثة لعدم توفر االسـتعداد الكـايف لـدى  ترشتشل أوضح له بأن

  . الحلفاء لتلك املهمة

م أصدر بيانـا جـاء فيـه أن ١٩٤٣وعندما التقى ترشتشل مع روزفلت يف الدار البيضاء يف عام 

  . دون قيد أو رشطأملانيا وإيطاليا واليابان . الحلفاء لن يقبلوا بوقف الحرب إال باستسالم دول املحور

م واتفقوا خاللـه عـىل ١٩٤٣حدث أول لقاء بني ترشتشل وستالني وروزفلت يف طهران يف عام 

واتفقوا عىل ) السابق(كذلك التقى الثالثة الكبار يف يالطا باالتحاد السوفيتي . غزو فرنسا يف الربيع التايل

وأصـبح ترومـان . ين مـن هـذا املـؤمتروقد تويف روزفلت بعد شهر. خطط احتالل أملانيا بعد استسالمها

  . رئيسا للواليات املتحدة

م، والتقى ترشتشـل بسـتالني وترومـان يف بوتسـدام ملناقشـة ١٩٤٥أيار  ٧استسلمت أملانيا يف 

غري أن ترشتشل اضطر إىل االنسحاب من املؤمتر عىل أثر فشـل حزبـه يف . كيفية إدارة أملانيا بعد الحرب

  . ذلك الوقتاالنتخابات التي جرت يف 

وظـل منشـغال بالسياسـة وإلقـاء . احتل ترشتشل مقعدة يف مجلس العموم كزعيم للمعارضة

  م أصدر املجلد األول١٩٤٨املحارضات والرسم، ويف سنة 
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  . م١٩٥٣وقد أكمل املجلد السادس من هذا الكتاب سنة . مـن مذكراته عن الحرب العاملية الثانية 

م، عـىل أثـر فـوز حـزب املحـافظني وكـان قـد بلـغ ١٩٥١عام  عاد ترشتشل إىل رئاسة الوزراء

السابعة والسبعني من عمره، وأهتم كعادته بالسياسة الخارجية، ومنح لقب فارس من قبل امللكـة عـام 

  . م١٩٥٣

ويف أواخر تلك السنة حصل عىل جائزة نوبل يف اآلداب لرباعته يف عـرض الحـوادث التاريخيـة 

  . م١٩٥٥ن الخطابة، وقد تقاعد ترشتشل عن العمل يف عام والسري الذاتية وتألقه يف ف

م منحه مجلس النواب األمرييك لقب املـواطن األمـرييك الفخـري كـدليل عـىل ١٩٦٣ويف عام 

وقد بلغ نشاط ترشتشل نهايته عـام . تقدير األمريكيني للرجل الذي بذل جهودا مضنية يف سبيل الحرية

عموم التي جرت تلك السنة بعد ان ظل يحتفظ بعضـويته يف م فلم يشرتك يف انتخابات مجلس ال١٩٦٤

. م١٩٦٤م إىل عـام ١٩٢٤م ومن عـام ١٩٢٢م إىل عام ١٩٠١املجلس مدة تقارب عىل ستني عاما من عام 

  . تويف عىل أثرهـا وقد بلغ سن التسعني. م١٩٦٥أصيب ترشتشل بسكتة دماغية يف عام 

  )م١٩٧٦-م١٨٩٨(تشوين الي 

صـب رئـيس وزراء الصـني ووزيـر خارجيتهـا عنـدما اعـتىل الشـيوعيون سيايس صيني توىل من

لكنه ظـل أقـوى متحـدث باسـم الصـني يف  ١٩٥٩م، وترك حقيبة الخارجية يف عام ١٩٤٩السلطة يف عام 

  .الشؤون الدولية
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ولد تشوين يف مقاطعة كيانجسو والتحق مبدارس كل من الصني واليابـان وفرنسـا، ثـم اصـبح 

رافـق تشـو ماوتيسـ تـونج زعـيم الشـيوعيني  ١٩٣١كـة الشـيوعية الدوليـة ويف عـام متحدثاً باسم الحر 

وكان تشـو . كم٩٧٠٠عندما قاد مسرية الشيوعيني ملسافة  ١٩٣٤الصينيني، وشارك يف املسرية الكربى عام 

وقـد تقلـد تشـو . زعيام منافسا للقوميني يف الوصول لحكم الصـني يف األربعينـات مـن القـرن العرشـين

عقـد تشـو  ١٩٧٢ئيس الوزراء واصبح بذلك متحدثاً باسـم مـاو للشـؤون الخارجيــة، ويف عـام منصب ر 

اجتامعات مع الرئيس األمرييك رتيشارد نيكسون وكانت تلك هـي املـرة األوىل التـي يـزور فيهـا رئـيس 

  .أمرييك الصني ابان فرتة رئاسته

  )م١٩٨٨-م١٩١٠(تشيانج تشنج كوو 

جـاء . ١٩٨٨حتى وفاتـه عـام  ١٩٧٥الوطنية يف تايوان من عام أقوى القادة يف حكومة الصني 

إىل  ١٩٧٢م، عمل رئيسـاً للـوزراء مـن عـام ١٩٧٥إىل السلطة بعد ان مات والده تشيانج كاي شيك عام 

  .عندما اصبح رئيساً لجمهورية تايوان ١٩٧٨عام 

ىل االتحـاد ولد تشيانج يف مقاطعة جيجيانج بالصني وتعلم يف مدارس صينية عديدة وذهـب إ

ومـن الكليـة  ١٩٢٧وتخـرج هنـاك يف جامعـة سـان يـات سـن يف عـام  ١٩٢٥يف عـام )سابقا(السوفيتي 

وشغل عدداً من املراكز الحكوميـة بالغـة  ١٩٣٧وعاد تشيانج إىل الصني يف عام  ١٩٣٠العسكرية يف عام 

  .األهمية

نيـون حكـومتهم إىل نقل الوط ١٩٤٩وبعد أن سيطر الشيوعيون الصينيون عىل الصني يف عام 

  جزيرة تايوان وتوىل تشيانج مسؤولية الرشطة الوطنية 
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ونائـب  ١٩٦٩إىل عـام  ١٩٦٥الرسية وقيادة الشباب وتنظيامت املحاربني، وكان وزيراً للـدفاع مـن عـام 

  .١٩٧٢حتى عام  ١٩٦٩رئيس الوزراء من عام 

  )م١٩٤٤-م١٩٠٣(تشيانو، غاليازو 

طيارا جوياً يف فرتات ابتعاده عن املجال السيايس، تـزوج مـن سيايس ورجل دولة إيطايل، كان 

و ١٩٣٠واحتل مناصب متعددة ذات عالقـة بالدعايـة وذلـك للفـرتة مـا بـني  ١٩٣٠ابنة موسوليني عام 

وقام تشيانو باملفاوضات الناجحـة التـي  ١٩٣٦حني احتل منصب وزير الخارجيـة يف كانون الثاين  ١٩٣٦

وتأييـده لقيـام  ١٩٣٩مع أملانيا وعرف بتأييده لعملية ضم ألبانيا عام ) املحور(أدت إىل توقيع اتفاقيات 

  .١٩٤١-١٩٤٠إيطاليا بغزو دول البلقان 

وبعد هزمية إيطاليا يف شاميل أفريقيا أعفي من منصب وزير الخارجيـة وعني سـفرياً إليطاليـا 

القرتاع لقلب نظام حكم موسـوليني يف ، وبعد مشاركته يف ا١٩٤٣متوز  -يف الفاتيكان للفرتة ما بني شباط

غادر تشيانوا إيطاليا إىل أملانيا حيث حمله هتلـر مسـؤولية سـقوط موسـوليني وحـوكم  ١٩٤٣متوز  ٢٥

  .١٩٤٤كانون الثاين  ١١بتهمة الخيانة واعدم رميا بالرصاص بأمر من القيادة الفاشستية الجديدة يف 

  )          -م١٩٣٧(تشيتني، حكمت 

دولة تريك، ولد يف لبجة بلدة صغرية مغمورة يف محافظـة ديـاربكر تخـرج مـن  سيايس ورجل

قسم االقتصاد واملال يف مدرسة العلوم السياسية يف أنقرة وهي املؤسسـة التعليميـة التـي يطلـق عليهـا 

  . أي التابعة للدولة) امللكية(اسم 
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اء النخبـة ويـتم إعـدادهم لتسـليم كام عرفت يف عهد السلطان عبد املجيد الذي أسسها ليتعلم فيها أبن

بعد ذلك نــال تشـيتني درجـة ماجسـتري مـن كليـة . املناصب السياسية واالقتصادية واإلدارية يف الدولة

يف جامعـة ) أمنـاط التخطـيط(ليدرس الحقاً ) التنمية االقتصادية(وليامز يف الواليات املتحدة يف موضوع 

مدير لقسم التخطيط االقتصـادي يف مؤسسـة التخطـيط ستامفورد كاليفورنيا ويعمل مساعد باحث ثم 

وهناك لفت انتباه رئيس الوزراء آنذاك بولنت آجاويد وتحت تأثريه انخرط تشيتني يف العمل . الحكومية

  .١٩٨٠حتى االنقالب العسكري يف ايلول ) الشعب الجمهوري(السيايس وانتخب نائباً عن حزب أجاويد 

لسياسية بعد االنقالب انضم تشيتني إىل السياسـيني الـذين وعندما حل العسكريون األحزاب ا

حظر العسكريون عليهم مامرسة النشاط السيايس لكن بعد ما عاد الحكم املدين إىل تركيا انتخـب نائبـاً 

الذي كان يرأسه فهمي ايشيكلر وقد أسسـه أكـراد ) من جديد عن الحزب االشرتايك الدميقراطي الشعبي

وخاض حزب العامل االنتخابـات تحـت منصـة ) حزب العامل الكردستاين(ء يف قوميون كان بينهم نشطا

من مرشحيه نوابا عن املناطق الكرديـة، لكـن التعـاون مل  ٢٢وفاز ) حزب الشعب االشرتايك الدميقراطي(

احتجاجـا عـىل مامطلـة الحكومـة يف ) االشرتايك الدميقراطي(يستمر طويال إذ استقال النواب األكراد من 

الربنامج االئتاليف يف شأن إجراء تحوالت سياسية واقتصادية يف املناطق الكردية عىل أسـاس دراسـة إقرار 

  .١٩٩٠يف عام ) االشرتايك الدميقراطي(كان وضعها 

انتخب أميناً عاماً لحزبه حزب الشـعب االشـرتايك الـدميقراطي يف أواخــر الثامنينـات وحتـى 

  لالئتالف  وكان أحد املهندسني الرئيسني ١٩٩٢نهاية 
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التـي أسـفرت عـن وصـولهام إىل  ١٩٩١بني حزبه وحزب الطريق الصحيح بعد انتخابـات ترشـين األول 

انتخب رئيساً للحزب املوحـد  ١٩٩٥ويف شباط  ١٩٩٤السلطة عني وزيراً للخارجية حتى استقالته يف عام 

املعتـدل وقـد انتخـب  املمثـل لليسـار الـرتيك) حزب الشعب الجمهـوري(الجديد الذي اختاروا له اسم 

ـاع عـىل الزعامـة بـني قـرة ) حزب الشعب الجمهوري(تشيتني زعيامً لهذا الحزب  كحـل وسـط أثـر الرص

  .يالتشني وزعيم حزب الشعب القديم ديفيز بايكال

  )م١٩٨٥-م١٩١١(تشرينينكو قسطنطني 

يربيا، سيايس ورجل دولة سوفيتي، ولد يف بولشاياتس وهي بلدة قريبة من كرازنويارزك يف سـ

اصبح مديراً لقسـم الدعايـة يف الحـزب  ١٩٤٨ويف عام . وانضم إىل الحزب الشيوعي وعمره عرشون عاما

الشيوعي يف جمهورية مولدافيا االشرتاكية السوفيتية وبينام كان يعمل يف مولدافيا بـدأ عالقتـه الوثيقـة 

عمـل  ١٩٥٥دايـة عـام يجنيف الـذي كـان عندئـذ أعـىل مسـؤول حـزيب يف تلـك الجمهوريـة، ويف ب-برب

وبدأت ترقيات تشرينينكو إىل وظـائف أعـىل  ١٩٦٤تشرينينكو رئيسا للحزب الشيوعي السوفيتي يف عام 

يف الحزب وعمل إىل جانب بريجنيف يف العديد من املؤمترات الحزبيـة والحكوميـة مـات بريجنيـف يف 

زب الشـيوعي إال أنـه تـم واعتقد الجميع أن تشرينينكو سوف ينتخـب ليخلفـه كـرئيس للحـ ١٩٨٢عام 

  .اختيار أندروبوف قبل تشرينينكو

أصبح تشـرينينكو أمينـا عامـاً للحـزب الشـيوعي ورئيسـاً  ١٩٨٤وبعد وفاة اندروبوف يف عام 

، فأعاد الطأمنينة إىل رجال الجهاز الذي أنشأه بريجنيـف وأزال قلقهـم مـن )السابق(لالتحاد السوفيتي 

  وبوفأطياف اإلصالحات التي حاول اندر 
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القيام بها ورأى هؤالء يف تشرينينكو عنرص توزان بني الفئات املختلفة داخـل الحـزب، وظهـر تقدمـه يف  

وكان طبعه املتواضـع . السن عامالً يضمن االستقرار وال يحول دون تحقيق طموحات القادة األصغر سناً 

وقـد اضـطر أكـرث مـن مـرة إىل وعدم خرباته باملشكالت الداخلية يبرش بـالعودة إىل القيـادة الجامعيـة 

الرضوخ لآلخرين يف تسيري األمور وال سيام اندرية غروميكو يف املجال الدبلومايس ودميـرتي اسـتينوف يف 

امور الدفاع حتى بات من املمكن القول بـأن ثالثـة رجـال كـانوا ميلكـون مقاليـد السـلطة يف الكـرملن 

باالستمرار عـىل صـعيد السياسـة الداخليـة بسـبب وكانت سياسية الكرملن الداخلية والخارجية  متثلت 

االعــتامد عــىل عنــارص مــن عهــدي بريجنيــف وانــدروبوف وحافظــت عــىل بقــاء املؤسســات القدميــة 

  .واأليديولوجية مع تأكيد انتظام العمل والبحث عن الفعالية يف البنى القامئة

مـنهام بالتشـدد يف  أما عىل صعيد السياسة الخارجية، فيمكن متييـز مـرحلتني اتسـمت األوىل

أفغانستان، وبفرض رشوط قاسـية السـتئناف الحـوار بـني موسـكو وواشـنطن، حـول الحـد مـن انتشـار 

أثـر وصـول الصـواريخ األمريكيـة بريشـينغ إىل أوربـا  ١٩٨٣األسلحة النووية بعد توقفه يف ترشين الثاين 

نتخـاب رونالـد ريغـان رئيسـاً واتسمت الثانية بتسخني العالقات بني موسكو واوشـنطن بعـد ا. الغربية

للواليــات املتحــدة وبــذل الجهــود االســتئناف املفاوضــات بيــنهام حــول الحــد مــن األســلحة الدفاعيــة 

تــويف تشــرينينكو  ١٩٨٥آذار  ١٠والهجوميــة واألســلحة النوويــة عــابرة القــارات واملتوســطة املــدى، ويف 

  .عي السوفيتيوانتخب محله ميخائيل غوربا تشوف أميناً عاماً للحزب الشيو 
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  )         -م١٩٤٦(تشيلر، تانسو 

اقتصــادية وسياســية تركيــة، اختــريت رئيســة ملجلــس وزراء تركيــا يف مــؤمتر لحــزب الطريــق 

املستقيم صاحب األغلبية، وعند تعيينها كاول رئيسة وزراء لرتكيا وعدت تشيلر أن تصـلح االقتصـاد وان 

التجـارة الحـرة كـام أنهـا مـن املعجبـات برئيسـة وزراء وتـؤمن تشـيلر باقتصـاد . ترفع من مكانة املرأة

وتلقت تعليمها يف جامعة اسطنبول  ١٩٤٦ولدت يف اسطنبول يف عام . بريطانيا السابقة مارجريت تاترش

  .يوجازييش ويف جامعات كونكنيكت وبيل بالواليات املتحدة حيث نالت درجة الدكتوراه يف االقتصاد

األكادميية ملختلف الجامعات الرتكيـة خـالل الثامنينـات مـن  عملت تشلري يف كثري من اللجان

عضـو يف حـزب الطريـق املسـتقيم، وفـازت يف  ١٩٩٠القرن العرشين قبل ان تشتغل بالسياسـة يف عـام 

وقد رشحها رئيس الـوزراء  ١٩٩١ترشين األول  ٢٠االنتخابات الربملانية كنائبة الحدى دوائر اسطنبول يف 

زب الطريق املستقيم لتكون وزيـرة دولـة مسـؤولة عـن االقتصـاد يف الحكومـة سليامن دميرييل زعيم ح

  .االئتالفية بني حزب الطريق املستقيم والحزب الدميقراطي االجتامعي

وعندما فاز دميرييل مبنصب رئيس الجمهورية بعد وفـاة الـرئيس تورغـوت أوزال املفـاجئ يف 

مجلس الوزراء لرتشيح نفسها ملنصب زعيم الحـزب استقالت تشلري من منصبها الوزاري يف  ١٩٩٣نيسان 

  .وتلقت أكرثية األصوات يف الجولة األوىل من االنتخابات
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  )م١٩٧٢-م١٨٨٨(توبوليف، اندريه 

عسكري رويس، مـن أبـرز الـرواد يف اكـرب مؤسسـة للعلـوم اإليرودنياميكيـة يف موسـكو منـذ 

يــة واملدنيــة يف قســم هندســة هياكــل م، ومــن ابــرع مهنــديس الطــائرات الحرب١٩٢٩تأسســيها يف عــام 

  .الطائرات والخدمات التقنية التابع لسالح الطريان السوفييتي

صمم اندريه توبوليف أول طائرة نفاثة، وأول طـائرة مروحيـة توربينيـة للنقـل، واول قاذفـة 

وحملت كل طائرة من تصميمه أول حرفني من اسـمه، وهـو عميـد مصـممي . قنابل أرسع من الصوت

وكان توبوليـف يف ). السابق(ات السوفييت، وعضو دائم يف اكادميية العلوم يف اإلتحاد السوفييتي الطائر 

الخامسة والثالثني من عمره حني بدأ بوضع التصميم لبناء طائرات حربية ومدنية ووضع تصاميم ألكـرث 

  .نوعاً من الطائرات باستثناء طائرات الهليكوبرت ٣٠من 

ودخل  ١٨٨٨كانون الثاين  ١٥ري الواقعة شاميل غرب موسكو يف ولد توبوليف يف مقاطعة نف

حيث درس الهندسة امليكانيكية، ثم دخل املدرسة التقنية العليا  ١٩٠٨املعهد الفني يف موسكو يف عام 

بوضع تصاميم الطائرات وتخصص  ١٩٠٩م وقد شغف منذ عام ١٩١٥يف موسكو وتخرج منها يف عام 

أسس توبوليف مكتباً لتصميم الطائرات أصبح  ١٩١٦ويف عام  ١٩١٠ عام بالعلـوم األيرودنياميكية يف

وقد ظل توبوليف ). السابق(فيام بعد املؤسسة الرئيسة للبحوث االيروديناميكية يف االتحاد السوفييتي 

رئيسا ملهنديس هذه املؤسسة وارشف عىل صنع أكرث من مائة نوع من  ١٩٣٨وحتى عام  ١٩١٨منذ عام 

اب ذات الحجم املتوسط والطائرات الحربية وقاذفات القنابل بعيدة املدى ويعترب طائرات الرك

  توبوليف من املواطنني السوفييت الذين منحوا أكرب عدد من األوسمة إذ 
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  .نال ثالث مرات وسام ستالني ومرتني وسام لينني وثالث مرات وسام بطل االتحاد السوفييتي

  )١٩٩٩-١٩٢٢(توجامن فرانيو 

يس لجمهورية كرواتيا املستقلة، ولد يف قرية قرب زغرب، بدأ حياته السياسية مؤيداً أول رئ

ثم خالل هذه الحرب بالذات ترك . لدعاة استقالل كرواتيا برعاية األملان أثناء الحرب العامليـة الثانية

ربا إليه دراسته الجامعية وانتقل إىل جانب قوات االنصار بقيادة جوزف تيتو الذي أصبح توجامن مق

وبدأ منذ . رتبة جرنال ليكون أصغر جرنال يف الجيش اليوغساليف يف ذلك الوقت ١٩٦٠ومنحه يف عام 

يتخىل عن معتقداته الشيوعية ليعود إىل جذوره القومية الكرواتية وكان من املوقعني يف عام  ١٩٦٥عام 

 املعتقالت والسجون وانرصف بعد عىل وثيقة تؤكد الهوية املستقلة للغة الكرواتية التي قادته إىل ١٩٦٧

  .ذلك إىل تأليف الكتب ذات النزعة القومية

وقبل أشهر قليلة من وفاة تيتو عىل القضاء بسبب مؤلفاته  ١٩٨٠أحيل توجامن يف عام 

اعتربت نشاطاً معادياً لسالمة الدولة وبسبب دعوتها إىل القومية الكرواتية إىل حد التطرف وحكم عليه 

وبعد مغادرته السجن انتقل إىل زغرب . ونصف السنة مع تجريده من رتبته العسكريةبالسجن سنتني 

حني غادر إىل زغرب حيث  ١٩٨٩وتنقل بني الواليات املتحدة وأوربا حتى  ١٩٨٧ثم غادر إىل كندا عام 

 سمح بالتعددية الحزبية فأسس توجامن حزب االتحاد الدميقراطي الكروايت الذي تبنى استقالل كرواتيا

وكان توجامن يوصف بإنه رئيس يتمتع بسلطة . رئيساً لجمهوريتها ١٩٩٠أيار  ٣٠ثم انتخب توجامن يف 

  قوية تستند
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إىل تأييـد شعبي واسع، وبأنه من أكرث رؤساء جمهوريات يوغسالفيا السابقة تقليداً لشخص تيتو يف ما  

  .يتعلق برضورة الطاعة له وتنفيذ أوامره بأسلوب عسكري

ادخل توجامن املركز الطبي يف زغرب للمعالجة من مرض  ١٩٩٩ترشين الثاين  ويف مطلع

وكان توجامن أجرى تعديالت يف قيادة الحزب يف  ١٩٩٩كانون األول  ١١لكنه تويف يف صباح . أصيب به

أعقاب دخوله املستشفى للحفاظ عىل وحدة حزب االتحاد الدميقراطي الكروايت بتشكيل مجلس 

هيمن عليه أعضاء بارزون يف الحزب الحاكم يتوىل الحفاظ عىل استقرار الوضع العام استشاري للرئاسة ي

  .وترتيب األمور السياسية يف حال عجز الرئيس عن ذلك

  )م١٩٤٥-م١٨٨٥(توجو، أييك 

ثم رئيسا للرشطة  ١٩١٩عسكري ورجل دولة ياباين، عمل ملحقا عسكريا يف أملانيا عام 

وحل محل كونوي األكرث اعتدال منه يف ) ١٩٤١- ١٩٤٠(زير الحزب الرسية اليابانية، توىل منصب و 

م، واحتفظ مبنصبه املهم وزيراً للحرب ويف ترشين الثاين أقر ١٩٤١منصب رئيس الورزاء يف ترشين األول 

بعد  ١٩٤٤استقال يف متوز . توجو الخطط النهائية للهجوم الياباين ومنها الهجوم عىل بريل هارير

 ٢٢حاول توجوا االنتحار حوكم ثم اعدم كمجرم حرب يف . ية يف جنويب املحيط الهاديالنجاحات األمريك

  .١٩٤٥كانون األول 
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  الرئيس توريس غونزاليس

عسكري وسيايس بوليفي، تعرف وهو يف األرجنتـني عـىل التجربـة البريوفيـة، درس يف الكليـة 

ساعد الجرنال بارنثيوس عىل االسـتيالء . ايسفري يف األورغو . الحربية يف بوليفيا قائد عام للقوات املسلحة

يف عـام . م، وقتـل ارتشوتيشـ غيفـارا١٩٦٧شارك يف قمع عامل املناجم عام . م١٩٦٤عىل السلطة يف عام 

م قام بانقالب عسكري مضاد ضد حكم الجرنال مريانـدا الـذي كـان قبـل أشـهر قـد أطـاح بحكـم ١٩٧٠

وكان قد . بح الرئيس الثالث والثامنني بعد املائة لبوليفياالجرنال كانديا، استوىل توريس عىل الحكم، وأص

  . نجح باستاملة اتحاد النقابـات البوليفية يف دعمه للوصول إىل السلطة

قام ببعض اإلصالحات خصوصا يف مجال التأميم، وأطلق الحريات النقابية ونرش حقائق حول 

رساح املثقف الفرنيس ريجـيس دوبريـة  ما كان وال يزال رسا بخصوص بعض الجرائم والصفقات، وأطلق

  . الذي كان رفيقا لتيش غيفارا

لكنه مل يستطع إرضاء مطالب العامل الذين كـانوا يقـدمون تباعـا حتـى وصـلوا إىل املطالبـة 

آب  ١٩حتى كـان يـوم . ، وال إرضاء القوى املحافظة فـي الجيش والشعب)بتسليمهم لحامية حقوقهم(

بعـد أن أعلـن تـوريس عزمـه عـىل حـل الجـيش ومـؤازرة الحركـة (ريني حيث قام كبار العسك. م١٩٧١

بانقالب مسلح فلجأ توريس غونز اليس إىل بيونس ايرس ) الوطنية الثورية والفاالنج االشرتاكية البوليفية

  . م١٩٧٦واغتيل هناك يف مطلع حزيران . حيث قاد املعارضة من هناك
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  )م١٩٨٠-م١٨٩٢(تيتو، جوزيف 

يف، كان قائدا لقوات األنصار اليوغسالفيني ابان الحرب العاملية الثانية رجل دولة يوغسال 

  .١٩٥٣كانون الثاين  ١٤يف ) سابقا(واصبح رئيساً للجمهورية اليوغسالفية 

يف كومروفيك قرب زغرب التي كانت يف ذلك الحني جزءا من األمرباطورية  ١٨٩٢ولد يف عام 

حرب العاملية األوىل أرسل إىل جبهة الكرابات حيث أصيب بجراح الهنغارية، وبعد اندالع ال –النمساوية 

التحق  ١٩١٧وكان هذا الحادث نقطة تحول يف حياته، ففي عام  ١٩١٥وأرسته القوات الروسية يف آذار 

  .١٩٣٥وتزوج من فتاة روسية وقد طلقها يف عام . بالجيش األحمر

استقاللها حديثـاً والتحق بالحزب  عاد تيتو إىل بالده، التي كانت قد نالت ١٩٢٠ويف عام 

. سنوات ٥بتهمة القيام بنشاط هدام وحكم بالسجن ملدة  ١٩٢٨الشيوعي اليوغوساليف واعتقل يف عام 

وبعد إطالق رساحه ذهب إىل موسكو حيث عمل يف سكرتارية الكومنرتن البلقانية، وارسل يف عام 

. ية التي شاركت يف الحرب األهلية األسبانيةإىل زغـرب وباريس لتنظيم التطوع لأللوية األمم ١٩٣٦

سكرتريا عاما للحزب الشيوعي اليوغوساليف، وجعل من زغرب مقراً للحزب زار  ١٩٣٧وأصبح يف عام 

انعقد يف زغرب املؤمتر الخامس للحزب الشيوعي  ١٩٤٠ويف عام . ١٩٣٩و  ١٩٣٨موسكو عام 

  .يا بعيدة عن الحرب العاملية الثانيةاليوغوساليف الذي اتخذ قرارا بوجوب ابقاء يوغوسالف

إال ان تيتو مل يعد إىل يوغوسالفيا . غزت قوات املحور يوغوسالفيا وتقاسمتها ١٩٤١ويف عام 

  حزيران بناء عىل دعوة الكوفرتت بعد أن ٢٢إال يف 
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لغراد ويف آب غادر تيتو ب. قرر القيام بانتفاضة مسلحة ضد الغزاة وسمي نفسه قائدا لهذه االنتفاضة 

لتسلم القيادة امليدانية بعد ان شكل مجموعات تخريب ومفارز أيضاً يف املدينة ويف منتصف أيلول 

ويف الوقت نفسه حاول التفاوض مع دوازا . كانت معظم انحاء رصيبا قد طهرت من األملان

 ميخائيلوفيتش وهو عقيد يف الجيش اليوغالساليف جميع حوله عددا من ضباط الجيش وأعضاء من

منظمة الشيتنك شبه العسكرية، بغرض تشكيل قيادة موحدة وللقيام بعمل مشرتك، إال أن املفاوضات 

فشلت ومتخضت عن صدامات بني الشيتنك وقوات تيتو، ويف بداية كانون األول من العام ذاته عاود 

مونتيغرو وأخرياً إىل فقاد تيتو ما تبقى من قواته إىل البوسنة الرشقية، ثم إىل . األملان احتاللهم لرصيبا

ودعا إىل الوحدة بني مختلف الطوائف الدينية ملقاومة االحتالل وشكل يف ترشين . البوسنة الغربية

  .نواة لتنظيم سيايس اسامه لجنة التحرير الوطني املناهضة للفاشية ١٩٤٢الثاين 

حدات قام األملان ومساعدوهم مبحاوالت عدة للقضاء عىل تيتو وقواته وكـادت إحدى و 

ولكنه متكن  ١٩٤٤أيار  ٢٥املظالت األملانية ان تتمكن من القاء القبض عليه يف مقر قيادته يف درفاريت 

ومن هناك متكن . من الفرار إىل جزيرة فيز التي كانت تحتلها قوات مشرتكة من اإلنكليز وانصار تيتو

ملتوسط ومع ترششل رئيس مـن الذهاب إلـى إيطاليا لالجمتامع بقائد قوات الحلفاء يف البحر ا

بزيارة ملوسكو حيث قابل ستالني ألول مرة الوزراء الربيطاين آنذاك وقبل ذلك بعدة أسابيع قام تيتو 

  .١٩٤٥آذار  ٧وبعد تحرير يوغسالفيا اصبح تيتو رئيساً للوزراء يف 
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ولة تيتو تدهورت عالقات تيتو بالغرب قبل انتهاء الحرب العاملية الثانية بقليـل عىل أثر محا

ويف . وبسبب اسقاط طائرة أمريكية، واقامته لدكتاتورية شيوعية يف يوغسالفيا. االستيالء عىل تريستا

فعىل الرغم من ) السابق(الوقت نفسه حدث توتر غري متوقع يف عالقاته مع األتحاد السوفييتي 

من فشل االتحاد  مشاركة القوات السوفييتية يف طرد األملان من يوغسالفيا فقد ابدى امتعاضه

ومن غرور الضباط واملستشارين السوفييت يف يوغسالفيا . يف مساعدة األنصار) السابق(السوفييتي 

ومن املحاوالت السوفييتية الستغالل . ملطالبه يف تريستا) السابق(عدم مساندة االتحاد السوفييتي 

ة نظر قوية مستقلة، وانفجر االقتصاد اليوغساليف ورغم بقاء تيتو شيوعيا مخلصا فقد اكتسب وجه

حني هاجم ستالني وعدد آخرين من قادة االتحاد السوفييتي  ١٩٤٨الخالف مع تيتو يف حزيران 

ورؤساء الجمهوريات االشرتاكية األخرى نظامه بشكل علنـي وصمد تيتـو والحزب الشيوعي ) السابق(

إال ان ذلك جعله يقرتب أكرث . دهاماليوغساليف لهذه الحملة وللضغوط االقتصادية التي تعرضت لها بل

من الغرب ومتثل هذا التقارب يف قبول املساعدات االقتصادية الغربية والقيام بزيارة رسمية إىل 

  .١٩٥٤وتسوية مشكلة تريستا يف ترشين األول  ١٩٥٣بريطانيا عام 

متمسكاً  وقامت عدة محاوالت العادته إىل حظرية الكتلة السوفييتية التقليدية إال أنه بقي

مبوقفه الحيادي وقوى عالقاته مع رؤساء دول محايدين مثل الزعيم الهندي جواهر الل نهرو، والرئيس 

وكان  ١٩٦١املرصي جامل عبد النارص وكان مضيفا ملؤمتر دول عدم اإلنحياز الذي عقد يف بلغراد عام 

موقفا حازما وقد تويف تيتو يف تيتو مـن املؤيدين للمقاومة الفلسطنية وكان يقف من الكيان الصهيوين 

  .١٩٨٠عام 
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  )م١٩٦٧-م١٨٩٠(تيدر، آرثر وليم 

. م١٩١٦عسكري بريطاين، خدم يف الحرب العاملية األوىل ونقل إىل قوة الطريان امللكية عام 

ومدير عام األبحاث والتطوير يف وزارة ) ١٩٣٨-١٩٣٦(أصبح قائد القوات الجوية يف الرشق األقىص 

) ١٩٤١-١٩٤٠( ونائب القائد العام للقوة الجوية الربيطانية يف الرشق األوسط ) ١٩٤٠-١٩٣٨(الطريان 

 ١٩٤٣وحتى كانون الثاين  ١٩٤١والقائد العام للقوة الجوية الربيطانية يف الرشق األوسط من حزيران 

يف وخلفه شولتودوغالس كان تيدر مسؤوال يف تلك الفرتة عن تحقيق تفوق القوة الجوية الربيطانية 

أثناء معركتـي تونس  ١٩٤٣حملة الصحراء وتوىل منصب القائد العام الجوي ملنطقة الرشق األوسط عام 

ثم منصب رئيس أركان ) ١٩٤٥-١٩٤٣(وصقلية ومنصب نائب القائد األعىل يف فرتة قيادة أيزنهاور 

  ).١٩٥٠- ١٩٤٦(القوة الجوية 

  )م١٩٣٠-م١٨٤٩(تري بيتنز، الفريد فون 

وكان ) ١٩١٦-١٨٩٨(أصبح وزير الدولة للبحرية ووزير الدولة لشؤون بروسيا عسكري أملاين، 

مسؤوال عن الزيادة الكبرية يف اإلنتاج البحري األملاين يف السباق البحري الربيطاين األملاين قبل الحرب 

تنز يأمل يف وأعلن ان أملانيا يجب أن تستعد ملعركة يف بحر الشامل ضد انكلرتا وكان تريبي. العاملية األوىل

ان يؤدي حصول أملانيا عىل قوة بحرية أعظم يف بحر الشامل إىل إرغام بريطانيا عىل تحريك سفنها 

الحربية إىل هذه املنطقة من البحر املتوسط والرشق األقىص وهكذا يضعف السيطرة الربيطانية عىل 

  .هذه املياه
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ياسة تعيد اسطول أعايل البحار وعندما نشبت الحرب العاملية األوىل احتج تريبيتنز عىل س

األملاين إىل قواعده لتجنب الخسائر املحتملة ويف تلك الفرتة ازدادت قوة بريطانيا البحرية تدريجيا 

وحث عىل الرشوع بحرب الغواصات غري املقيدة ضد بريطانيا يف معركة األطليس وادى الفشل يف بدء 

لجأ إىل سويرسا بعد اندحار املانيا ثم عاد يف . آذار ١٧ بهذا الهجوم غري املقيد إىل استقالة تريبيتنز يف

  ).١٩٢٨-١٩٢٤(وقت الحق واصبح عضوا يف الرايخشتاغ 

  )م١٨٧٧-م١٧٩٧(تيري، لويس أدولف 

عمل يف املحاماة ثم جاء إىل باريس  ١٧٩٧سيايس ورجل دولة فرنيس ولد يف مرسيليا عام 

) لوناسيونال(ع كاريل مينية جريدة املعارضة أسس م. حيث اختلط باألوساط الليربالية) م١٨٢١(

حيث ظهرت معارضته للملك شارك العارش مطالبا مبلكية دستوريه عىل النمط ) م١٨٣٠كانون الثاين (

 ١٨٣٠م واصبح مستشار الدولة ونائباً عن اكس يف عام ١٨٣٠اإلنجليزي لعب دوراً مهامً يف ثورة 

ثم وزير الزراعة والتجارة ) م١٨٣٢(يت ووزير الداخليـة وسكرتري عام لوزارة املالية يف حكومة الف

وقمع بقوة حركة املعارضة امللكية وكذلك ) م١٨٣٦-م١٨٣٤(ثم وزير الداخلية والخارجية ) م١٨٣٤(

عارض استنكاف امللك لويس فيليب التدخـل يف  ١٨٣٤االضطرابت التي قام بها الجمهوريون يف عام 

  .م١٨٣٦م الشؤون األسبانية فاستقال يف عا

وكان منارصا قويا لسياسة دعم  ١٨٤٠أصبح تيري رئيس الحكومة ووزير الخارجية يف عام 

  قاد ) ١٨٤٠(وبعد معاهدة لندن . محمد عيل ضد تركيا
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فرنسا إىل شفري حرب ضد بريطانيا لكنه أجرب عىل االستقالة مع احتفاظه مبقعده النيايب داخل صفوف 

 ٢٣ويف  ١٨٤٨والتي اسهمت يف سقوط حكومة غيزو عام ) اليساروسط (املعارضة التي كانت تشكل 

وتحالف تيري . استدعاه امللك لويس فيليب لتشكيل حكومة جديدة لكن بعد فوات األوان ١٨٤٨شباط 

دعم ترشيح . مع الحكومة املؤقتة وانتخب نائباً وظل يقرتع إىل جانب اليمني املحافظ ضد األشرتاكيني

 ٢والقي القبض عليه بعد انقالب . لكنه عارض قيام نظام األمرباطورية الثانية لويس نابليون للرئاسه،

معتكفا عن العمل السيايس حتى  ١٨٥٢ونفي إىل سويرسا ثم عاد إىل فرنسا يف عام  ١٨٥١كانون األول 

م حيث استأنف نشاطه وتزعم املعارضة الليربالية ومتيزت خطاباته يف الجمعية العامة ١٨٦٣عام 

  .ومبعارضته لسياسة األمرباطور الخارجية) الفردية االنتخابية الصحافية(ز عىل الحريات الرضورية بالرتكي

وبعد معركة سيدان واستسالم نابليون الثالث انتدبه جول خافر مبعوثاً فـي العواصم 

وملا مل يوفق يف هذه الجولة،كلف ) م١٨٧٠أيلول ترشين األول (قضية فرنسا األوروبية للدفاع عن 

وانتخب نائبا يف الجمعية الوطنية التي عقدت ) م١٨٧٠ترشين الثاين (التفاوض مع بسامرك يف فرساي 

 ١٧م يف بوردو ثم عني رئيسا للسلطة التنفيذية للجمهورية يف ١٨٧١شباط  ١٢اجتامعاتها بدءاً من 

 م وشكل حكومة اتحاد وطني اختارت فرساي مقرا لها، وقع بسامرك عىل مقدمات١٨٧١شباط 

التي حصل تيري مبوجبها عىل تخفيض قيمة تعويضات الحرب املستوجبة ) شباط ٢٨(معاهدة السالم 

عىل فرنسا لربوسيا لكنه خضع لرشوط بروسية كثرية اذلت الفرنسيني خاصة الباريسيني وضاعفت من 

  غضبهم 
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    .ةفضالً عن الوضع االقتصادي واالجتامعي والعسكري الذي كان ينذر بكارثة وطنية عام

م استعادة قطع املدفعية املرابطة يف بلفيل ومومنارترا انتفض ١٨٧١آذار  ١٨وملا حاول تيري يف 

ووقع معاهدة ). آذار ٢٥(وقرر تيري مغادرة باريس ) كومونة باريس(الباربسيون يف حركة سميت 

وانتخب ) ارأي ٢٨-٢٢(وبعد أيام قليلة قمع بقوة وبعنف الكومونة ) أيـار ١٠(فرنكفورت مع بروسيا 

  .بعدها رئيساً 

  )           -م١٩٢٨(األمري جابر األحمد الصباح 

م تلقى تعليمه يف مدرسـة املباركبـة ثـم أكمـل ١٩٢٨أمري دولة الكويت، ولد يف الكويت سنة 

  . دروسه عىل أيدي أساتذة من ذوي االختصاص

م، تـوىل أول ١٩٤٩كان أول منصـب يتـواله هـو نائـب الحـاكم يف منطقـة األحمـدي يف سـنة 

  . م فصار وزيـرا للامل واالقتصاد١٩٦٢منصب وزاري يف كانون الثاين سنة 

م عنــد دخــول ٢/٨/١٩٩٠م وغــادر الكويــت يف ٣١/١٢/١٩٧٧تســلم إمــارة دولــة الكويــت يف 

  . القوات العراقية للكويت وبعد تحرير بالده اتخذ من مدينة الطائف مقرا له

م يقيض بإعطاء املرأة الكويتية حقها ١٦/٥/١٩٩٥أمرا يف م أصدر ١٤/٣/١٩٩١عاد إىل بالده يف 

  . يف االنتخاب والرتشيح لالنتخابات الربملانية
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  )م١٨٤٥-م١٧٦٧(جاكسون، أندرو 

الرئيس السابع للواليات املتحدة األمريكية، ولد يف والية ساوث كاروالينا وساهم فرتة قصرية 

القوات الربيطانية، ومارس املحاماة يف تيتييس ما بني  يف الثورة األمريكية، إذ رسعان ما وقع يف أرس

م، نجح يف دحض اإلنزال الربيطاين ١٧٩٨-١٧٩٧ثم أصبح عضوا يف مجلس الشيوخ ما بني . م١٧٩٧-١٧٨٨

األمريكية، وقاد جاكسون قوات االحتالل  –م خالل الحرب اإلنكليزية ١٨١٥يف نيواورلينز يف كانون الثاين 

م ثم عاد إىل عضوية ١٨٢٣-١٨٢١م وسيطر عىل هذه املنطقة للفرتة ما بني ١٨١٨يف فلوريدا عام 

م وأعيد ١٨٢٨م وانتخب رئيساً للواليات املتحدة األمريكية عام ١٨٢٥-١٨٢٣مجلس الشيوخ ما بني 

  . م١٨٣٢انتخابه عام 

وعرف عهد جاكسون بالهجامت التي جرت ضد مرصف الواليات املتحدة، كام عرف عهده 

باعتبار املناصب الحكومية نهبا يستوجب تقسيمه بني أعضاء الحزب الحاكم، ) الغنائم(م بسيادة نظا

كام عرف بالحروب التي قادها ضد الهنود الحمر وسياسة التوسع يف والية كنساس، إضافة إىل محاولة 

ضاء لفرض عملية الدفع بالذهب والفضة بدال من األوراق املالية لدى رشاء قطع األرايض من أجل الق

م فاز ١٨٣٦عىل التضخم املايل وعىل عمليات املضاربة عىل األرايض، ولدى اتخاذه قرار التقاعد عام 

مارتن فان بورين وهو املرشح الذي اختاره اندروجاكسون مبنصب الرئاسة وأصبح ثامن رئيس للواليات 

  . املتحدة األمريكية
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  )م١٨٨٥-م١٨٢٢(جرانت، يوليسيس 

م، ولد جرانب يف بونيت ١٨٧٧م و١٨٦٩تحدة يف الفرتة ما بني عـامي كان رئيسا للواليات امل

م حصل عىل وظيفة يف األكادميية العسكرية ١٨٣٩يف عام . بلزانت بالقرب من سنسنايت، اوهايو

األمريكية يف وست بونيت ونيويورك، ويف أثناء تعبئة أوراق التعيني ارتكب عضو الكونغرس املحيل 

ا اعتقد أن اسم جرانت األول هو يوليسيس واسمه األوسط سيمبسون وهو خطـأ يف اسم جرانت، إذ

اسم عائلة أمه وأصدر أمر التعيني باسم يوليسيس إس جرانت، ومل يقم جرانت بتصحيح هذا الخطأ 

  . أبداً 

م، وأدى ١٨٦٥قاد جرانت الجيوش االتحادية املنترصة يف نهاية الحرب األهلية األمريكية 

م، وتم انتخاب ١٨٦٨تياره مرشحا لرئاسة الجمهورية بوساطة حزب الجمهورية عام نجاحه كقائد إىل اخ

عىل التقريب بني الشامل والجنوب، كام ساعدت ) م١٨٧٣-م١٨٦٩(جرانت رئيسا وعملت إدارته األوىل 

يف إقناع الكونغرس بالعفو عن كثري من قادة التآمر السابقني، وحاولت الحد من استعامل القوات 

ية املتمركزة يف الجنوب، حاول جرانت املحافظة عىل حقوق السود الجنوبيني ورفع املظامل التي الفيدرال

م ١٨٧٣م للفرتة ما بني عامي ١٨٧٢يعاين منها الهنود األمريكيون، وأعيد انتخاب جرانت رئيسا عام 

  . م١٨٧٧و

 استرشى الفساد السيايس حتى شمل جميع مستويات الحكومة يف عهد إدارة جرانت،

وبالرغم من تكاثر عدد الفضائح أثناء واليتي إدارته فقد كان كثري من قادة الحزب الجمهوري يرغبون 

  يف ترشيحه لفرتة رئاسة ثالثة، إال أنه رفض 
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وتقاعد لحياته الخاصة، ورشع يف كتابة مقاالت للمجالت عن تجاربه أثناء الحرب، كام قام بكتابة 

  . مذكراته

  )م١٩٤٥-م١٨٨١(جعفر أبو التمن 

م أسهم يف حركة الجهاد التي قامت خالل الحرب ١٨٨١سيايس عراقي، ولد يف بغداد عام 

وكان له شأن يف ثورة ) جمعية حرس االستقالل(العاملية األوىل ضد االحتالل الربيطاين، انتمى إىل 

دت اعتقاله م هرباً من السلطات الربيطانية التي أرا١٩٢١م، وغادر بغداد وتخفى يف النجف عام ١٩٢٠

م، وأنشأ حزبا سياسيا هو ١٩٢١وارتبط بعالقة متينة مع امللك فيصل األول الذي عينه وزيراً عام 

  ). الحزب الوطني(

نفته السلطات الربيطانية إىل إحدى جزر الخليج العريب بسبب نشاطه السيايس وعاد إىل 

م فانتخب عضواً يف مجلس ١٩٢٨م منرصفاً إىل التجارة، عاود نشاطه السيايس عام ١٩٢٣بغداد عام 

م لكن السلطات ١٩٣٥عام ) املبدأ(أصدر جريدة . م١٩٣٠النواب، لكنه فقد مقعده يف انتخابات عام 

أغلقتها عىل الفور، ويعترب جعفر أبو التمن واحدا من كبار أعالم السياسة يف العراق، تويف يف عام 

  . م١٩٤٥

  )م١٩٣٦-م١٨٨٥(جعفر العسكري 

راقي، ولد يف بغداد، وتلقى تعليمه يف بغداد واملوصل، تخرج يف املدرسة عسكري وسيايس ع

- م١٩١٠(م، وعني يف الجيش الرتيك، واختري عضوا يف بعثة عسكرية إىل أملانيا ١٩٠٤الحربية يف اسطنبول 

  وعني ) م١٩١٢
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م لحمل ١٩١٥بعد ذلك مدرسا يف مدرسة الضباط يف حلب، اشرتك يف حرب البلقان ثم أوفد إىل بنغازي 

السنوسيني عىل مهاجمة حدود مرص الغربية ملشـاغلة الجيش الربيطاين، ووقع أسرياً يف يد اإلنكليز يف 

م، وبعد قيام الحركة العربية ضد األتراك يف الحجاز أفرج عنه والتحق بامللك فيصل ١٩١٦مرىس مطروح 

حرب توىل منصب الحاكم العسكري يف العقبة فعني قائدا للقوات النظامية يف الجيش الشاميل، وبعد ال

  . م، ومنصب كبري أمناء امللك فيصل األول عندما بويع ملكا عىل سورية١٩١٩عىل عامن ثم والية حلب 

خرج مع فيصل بعد دخول الفرنسيني دمشق، وعاد إىل بغداد وتوىل وزارة الدفاع يف وزارة 

م، توىل رئاسة الوزراء يف عام ١٩٢١ التنقيب األوىل التي شكلت أثر مبايعة فيصل األول يف العراق

م، ويف ١٩٢٦م، فرئيسا للوزارة مرة ثانية يف عام ١٩٢٥م، ويف أيامه وضع الدستور العراقي يف لندن ١٩٢٤

م عني عضواً يف ١٩٣٤م عني وزير للخارجية والدفاع، وأصبح رئيسا ملجلس النواب، ويف عام ١٩٣٠عام 

م حاول العسكري ١٩٣٦دما قام بكر صدقي بانقالبه يف عام م، وعن١٩٣٥مجلس األعيان ووزيرا للدفاع 

  . م١٩٣٦إقناعه بـالعدول عنه فقتله بعض أنصار االنقالب 

  الرئيس جعفر النمريي

  . م١٩٨٥م وأطيح به يف عام ١٩٦٩سيايس ورجل دولة سوداين استوىل عىل الحكم يف عام 

خـل الكليـة الحربيـة يف عـام ولد جعفـر النميـزي يف أم درمـان يف أرسة برجوازيـة صـغرية، د 

  الزمنية الحافلةم مل يقم بنشاط يذكر خالل الحقبة ١٩٥٠
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وعنـدما نشـبت االضـطرابات يف جنـويب . م١٩٥٩باألحداث التي سبقت إعالن استقالل السودان يف عام  

ة يف وقد عـززت هـذه التجربـة الحاسـم. االنفصالية) انيانيا(البالد، أرسل إىل هناك ملحاربة أنصار حركة 

) الضباط األحرار(شارك يف تأسيس جامعة من . حياته إعجابه الشديد بالزعيم املرصي جامل عبد النارص

  . مستوحاة من املثال املرصي

م وأوفد إىل أملانيـا بعـد خروجـه مـن السـجن ثـم إىل الواليـات املتحـدة ١٩٦٣اعتقل يف عام 

م تعـاون مـع جامعـة مـن الضـباط ١٩٦٦م ولدى عودته إىل السودان يف عـا. ملتابعة تحصيله العسكري

م نجـح ١٩٦٩ويف أيار . املتحالفني مع الحزب الشيوعي السوداين إلحاطة نظام الحكم القائم) التقدميني(

حـزب االتحـاد االشـرتايك السـوداين، ويف العـام . يف االستيالء عىل السلطة ويف فرض نظام الحـزب الواحـد

ووطـد سـلطته بعـد . ضده ضباط شـيوعيون أي حلفـاؤه بـاألمسالتايل نجا من محاولة انقالبية نظمها 

  . حمله قمع واسعة أعدم خاللها عددا كبريا من الشيوعيني والنقابيني

م أنهى الحرب االنفصالية يف الجنوب بعد أن وقع عىل اتفاقية اديس ابابا التي ١٩٧٢ويف عام 

وكـان يف أعقـاب كـل محاولـة . البيـةتعرض لخمس عرشة محاولة انق. اعرتفت للجنوبيني باستقالل ذايت

فقد جمع بني رئاسة الجمهوريـة ورئاسـة الحكومـة ورئاسـة الحـزب . يبادر إىل تعزيز سلطاته وهيمنته

ووزارة الدفاع وقيادة القوات املسلحة بل وصل إىل حد أنه ترأس وكالة األنباء الوطنيـة ومـارس . الواحد

وبيـنام كانـت صـالحياته تنمـو وتتوسـع كانـت أوضـاع رقابة مبارشة عىل نشاط مرصف بالده املركـزي، 

  السودان االقتصادية ترتدى وترتاجع 
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  . حتـى بات السودان يرزح تحت نري الديون الخارجية ويكابد من مجاعة مستعصية

م استبدل النمـريي القـانون املـدين بالرشـيعة اإلسـالمية، وقـرب منـه اإلخـوان ١٩٨٣ويف عام 

م حسن الرتايب مستشـاره األول كـام اعتقـل الصـادق املهـدي زعـيم جامعـة املسلمني الذين غدا زعيمه

وقد أثارت هذه اإلجراءات موجـة مـن االسـتياء، وأدت يف مـا أدت إليـه إىل . األنصار وزج به يف السجن

تجدد االضطرابات يف الجنوب الذي تتألف غالبية سكانه من املسيحيني ومن أتبـاع الـديانات األفريقيـة 

  ). اإلحيائية(

م وفيام كان النمـريي يف زيـارة للواليـات املتحـدة وملرصـ، أطـيح بـه وتـوىل ١٩٨٥ويف نيسان 

قـوات التـدخل (وكان السودان يف عهد النمريي قد غدا إحدى نقاط ارتكاز . خالفته اللواء سوار الذهب

كـام اتهـم  وجرت بعد إطاحته محاكمة سياسية ألقطـاب نظامـه. األمريكية يف الخليج ويف تشاد) الرسيع

هو نفسه بالتواطؤ يف تهجري الفاالشا إىل الكيـان الصـهيوين، لقـاء مبـالغ طائلـة مـن الواليــات املتحـدة 

  . واملنظامت الصهيونية العاملية

  )١٩٢٢-١٨٧٢(جامل باشا 

ولد يف استنبول وتخرج من املدرسة الرشدية ثم مدرسة األركان . ضابط يف الجيش العثامين

شغل مناصب عديدة يف الجيش .ثالثة حكموا تركيا خالل الحرب العاملية األوىلالعسكرية، وهو أحد 

إعالن (١٩٠٨بعد عام. العثامين يف مقدونيا وتراقيا حيث التحق بجمعية االتحاد والرتقي الرسية حينذاك

  ) الدستور
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ة األوىل يف فرتة وأصبح حاكامُ عسكرياُ االستنبول قبيل الحرب العاملي. أصبح عضواً يف الحكومة العسكرية

  .كرثت فيها املؤامرات

وبعد ذلك عني . أرسل إىل جبهة فلسطني حيث قاد محاولة فاشلة لغزو مرص ١٩١٤ويف عام

. والياُ عىل سورية وكان شديداُ عىل العرب واألرمن، وعمل عىل تهجري مئات األرس العربية إىل األناضول

بتهمة الخيانة العظمى وتهمة مقاومة الترتيك وأقام املشانق يف بريوت ودمشق للمناضلني العرب 

  . والتخطيط الستقالل العرب

وعندما استلم مصطفى كامل أتاتورك مقاليد السلطة أعطى جامل مهمة اإلرشاف عىل جيش 

سافر جامل إىل بالد األفغان  ١٩٢٢ويف عام . األفغان وقد استخدم أسلوباً شديداً يف القمع والتنكيل

  . لها فاغتاله أحد الوطنيني األرمن أثناء تنقله يف تفليسليامرس دوره كحاكم 

  )م١٩٧٠-م١٩١٨(الرئيس جامل عبد النارص 

. م يف مقاطعة أسـيوط مـن صـعيد مرصـ١٩١٨كانون الثاين عام  ١٥ولد جامل عبد النارص يف 

ورشع يف  م عىل شهادة البكالوريـا١٩٣٤حاز عام . كان والده موظفا يف الربيد وينتهي إىل طبقة الفالحني

. م يف املظاهرات التي عمت مرص ضد املستعمر اإلنكليزي وضد امللـك١٩٣٥اشرتك عام . دراسة الحقوق

م فتح أبواب املدرسـة الحربيـة أمـام أوالد الطبقـة الربجوازيـة ١٩٣٦وملا تسلم حزب الوفد السلطة عام 

لحـق للمـرة األوىل بإحـدى وأصـبح بعـد ذلـك مالزمـا وأ . الصغرية فاستطاع عرب النارص االنتسـاب إليهـا

وتعرف هناك عىل أنور السادات وبدا يفكر يف إنشاء حركة الضباط . الحاميات القريبة من مسقط رأسه

  األحرار، 
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م أسـتاذا يف املدرسـة ١٩٤٣أصـبح عـام . وبعد أن قىض عدة أعـوام مـن الخدمـة يف الصـعيد والسـودان

  . الحربية حيث لقي اإلعجاب والتقدير من قبل تالمذته

الذين كانوا قد تدربوا -مسلحة بني آالف الشبان املرصيني م مصادمات ١٩٥١ووقعت عام 

ويف كانون األول . واملستعمر اإلنكليزي - عىل يد الضباط األحرار وحصلوا منهم عىل السالح والعتاد

  . م أعلن امللك فاروق حالة الطوارئ يف البالد١٩٥٢

ات من الضباط وتخضع للجنة تنفيذية مؤلفة من وكانت حركة الضباط األحرار تضم بضع مئ

يوحـدهم كـرههم لالسـتعامر . أربعة عرش عضوا ينتمي البعض منهم إىل الشيوعيني واإلخوان املسـلمني

م حتى قامت الثورة التي يتزعمها هـؤالء الضـباط ١٩٥٢متوز من عام  ٢٣وما أطل . والفساد االجتامعي

وقد ملع اسم الجرنال محمـد نجيـب . وأجربته عىل اختيار املنفىوأطـاحت بامللك فاروق بعد ثالثة أيام 

  . واملقدمون جامل عبد النارص وأنور السادات وزكريا محيي الدين والفمندان عبد الحكيم عامر

 ١٨وقام الجرنال نجيب بحل الدستور بعدما غدا رئيسـا للـوزراء وأعلـن قيـام الجمهوريـة يف 

ث أن حـدث ضـمن مجلـس الثـورة بـني الجـرنال نجيـب الليـربايل م، غري أن رصاعا مـا لبـ١٩٥٣حزيران 

ونـاقش . وقد أدى هذا الرصاع إىل تنحية نجيب ووضـعه يف اإلقامـة الجربيـة. واملقدم جامل عبد النارص

ترشـين األول عـام  ١٩عبد النارص بعد أن غدا سيد الـبالد اإلنكليـز حـول معاهـدة جديـدة وقعـت يف 

يف مهلة عرشين ) ألف رجل ٨٠(سحب قواتها من منطقة قناة السويس  م تعهدت إنكلرتا مبوجبها١٩٥٤

  . شهرا
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وحول عبد النارص االتجاه صوب الغرب من أجل التحالف مع بلدانه ففضل الواليات املتحدة 

واشـرتك ). السـابق(التي مل يكن لها ماض استعامري لكنه رفض أن يجاريها يف عدائها لالتحاد السوفيتي 

حيـث دافـع عـن ) أندونيسيا(م يف نبدنغ ١٩٥٥تأسيس حركة االنحياز يف نيسان من عام عبد النارص يف 

  . الحياد اإليجايب

ـق وبالتحديـد صـوب االتحـاد  وملا رفضت الواليات املتحدة مده باألسلحة، أتجـه صـوب الرش

بهـذا السوفيتي وتشيسوكلوفاكيا، ثم جاء مرشوع بناء سد أسـوان، فقـررت الواليـات املتحـدة االهـتامم 

ألـف  ٨٠٠وميكـن مـن زراعـة . املرشوع الضخم الذي سيسمح بالتسوية الكاملة ملشكلة فيضانات النيل

ويتـيح للـبالد مواجهـة رضوريـات عـدد . مالين كيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية ١٠هكتار وإنتاج 

مليـون  ٤٠٠دوالر منهـا مليون  ١٥٠٠إال أن إنشاء السد كان يتطلب أمواال طائلة حوايل . سكانها املتزايد

  . للمرحلة األوىل

نجحت الواليات املتحدة يف وضع مرشوع متويل يشرتك فيه املصـرف الدويل لإلنشاء والتعمري 

. وإن قرض الحكومة األمريكية، وإن مل يكن األهم كان املفتاح لهذا التمويل. والواليات املتحدة وإنكلرتا

ورفض النقاش مع أثيوبيا .  يف القبول أظهر موقفا متحفظاإال أن عبد النارص دون أن يبدي استعجاال

كام . والسودان اللذين يرشفان عىل النيل األعىل واللذين من الواجب أخذ موافقتهام لتحقيق املرشوع

ضاعف اتصاالته بالسيد شبيلف الذي حرض ملناقشة برنامج املساعدة السوفيتية ورسب ما مفاده أن 

حتى . ط متويل أكرث مالءمة، ثم ما لبث ان أعرتف بحكومة الصني الشعبيةالسوفييت عرضوا عليه رشو 

  . أنه عندما طلب من سفريه يف واشنطن إبالغ موافقته عىل العرض األمرييك
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م وانسحبت إنكلرتا بدورها ثم املرصف الدويل لإلنشاء ١٩٥٦-٧- ١٩وصلته مذكرة بإلغاء هذا العرض 

  . لةوالتعمري يف املرشوع، بعد أيام قلي

م، ١٩٥٦متـوز  ٢٣مل يطق عبد النارص هذا اإلخفـاق، وأراد االنتقـام انتقامـا مـدّويا فـأعلن يف 

إن هـذا . ذكرى الثورة تأميم الرشكة العاملية لقنـاة السـويس، وتخصـيص مواردهـا لتمويـل سـد أسـوان

واشـتدت حـدة  .التدبري الذي توقعه بعضهم فاجأ الحكومات والرأي العام يف فرنسا وإنكلرتا وأغضـبهام

وقـد بلغـت ذروتهـا عنـدما جمـد حـق الـنقض . املوقف مع التطور غري املجدي ملؤمتر مرتفقـي القنـاة

السوفيتي الشكوى املودعة يف مجلس األمن، ومنذ ذلك اليوم قويت حجـة املطالبني بالتدخل املبارش يف 

  . باريس أو يف لندن

عا يف العامل العـريب أجمـع، وقـد أدى وغدا نجم الرئيس املرصي بعد تأميم رشكة السويس مش

واشـرتك األردن . م إىل انتخاب مجلس نيايب يف األردن بأغلبية نارصية ساحقة١٩٥٦ذلك يف ترشين األول 

وتسلم الجرنال عبد الحكيم عـامر . يف التحالف مع جريانه العرب الثالثة -ترشين األول ٢٣يف –بعد أيام 

. كيلـومرت مـن تـل أبيـب ١٥حدود الضـفة الغربيـة، عـىل بعـد القيادة لوجود جيش اتحادي عريب عىل 

  . وكانت قد أعربت رصاحة عن أن وضعا مشابها سيتسبب بتدخل عسكري من قبلها

ترشين األول دخل الكيان الصهيوين سيناء، بعد هجوم مضلل عىل الحدود  ٣٠و ٢٩ويف ليلة 

ل اإلنكليز والفرنسيون من جهتهم بحسب واحتل شبه الجزيرة بكاملها بعد ستة أيام، ثم تدخ. األردنية

م إىل املرصيني والكيان ١٩٥٦ترشين األول  ٣٠خطة مدبرة، وكانت ذريعة هذا التدخل إنذار وجهوه، يف 

  وإن . أميال من جهتي القناة ١٠الصهيوين يقيض بأن يردوا قواتهم إىل مسافة 
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وملا رفض . ل قوات فرنسية إنكليزيةيسمحوا باحتالل مؤقت لبور سعيد واإلسامعيلية والسويس من قب

ترشين األول برضب األهداف  ٣١منذ . املرصيون هذا اإلنذار بدأت القوات الجوية الفرنسية اإلنكليزية

لكنها تسلمت أمراً بالتوقف . الجوية فاحتلت املدينة برسعة وأنزلت قوات لها اتجهت شطر اإلسامعيلية

اإلنكليزية والفرنسية ألوامر منظمة األمم املتحدة ولتهديدات فقد رضخت الحكومتان . يف اليـوم التايل

. كانون األول قوة دولية ٢٢وحلت بعد فرتة قصرية يف . املبارشة) السابق(أمريكا واالتحاد السوفيتي 

وأظهر الصهاينة تصلبا أكرب إذ مل يسحبوا قواتهم من . محل الفرنسيني والربيطانيني الذي أخلوا بور سعيد

  . م١٩٥٧آذار  ١٤خ إال يف رشم الشي

جاءت نتائج هذا التدخل الفاشل رهيبة، فالقناة التي سدت بالسفن التي أغرقهـا املرصـيون، 

وتقطعت اإلمدادات النفطية ألوروبا بعدما أقدمت سوريا عىل . وبقيت غري صالحة للمالحة لعدة أشهر

. رنسية والربيطانية يف العـامل العـريبوانهارت آخر نقاط االرتكاز الف. نسف خطوط رشكة النفط العراقية

م، قطعـت ١٩٥٦ترشـين الثـاين  ١٣بتاريخ . فخالل مؤمتر رؤساء الدول وامللوك العريب املنعقد يف بريوت

وشـهدت إنكلـرتا نقـض معاهـدة ترشـين األول . جميع الدول املشرتكة عالقاتها مع فرنسا، ما عدا لبنان

يس، كام خرست نقطتها األردنيـة فقـد شـلت قاعـدتها يف م مع مرص، وخرست نهائيا مراقبة السو١٩٥٤

م عـىل الجـالء عنهـا كـام ١٩٥٧يف شـباط . املفرق وعامن، وأجربها إلغـاء املعاهـدة اإلنكليزيـة األردنيـة

  . أبعدت مؤقتا عن حلف بغداد

م وبـالرغم مـن الحسـنات التـي كانـت مراقبتهـا للجامعـة ١٩٥٦مل تستطع مرص حتـى عـام 

  ها تغطية العجز الناتج من وضعها املنحرف العربية تؤمنها ل
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فقـد بـدت مرصـ . لكن التوازن العريب بعد مسألة السويس تغري تغريا شامال. واكتشافها املتأخر للعروبة

الشـقيقة (وثبت انتصـارها ميلهـا ألن تكـون . وعىل رأسها جامل عبد النارص كمجسدة مخلصة للعروبة

ضطراب شعوب الرشق أدى إىل ترسـيع خطـى كانـت تتحفـز منـذ كام أن ا. بني الدول العربية) الكربى

وقد قدم هذا . وتتطور يف بطء حلول الوطنية الشعبية العربية الواحدة محل الوطنيات املختلفة. أعوام

  . التحول الهام إىل الرئيس عبد النارص وسائل لقلب األنظمة والسيطرة، استخدمها بفن ال يضاهى

م ١٩٥٨كانون الثـاين  ٣١برئاسة شكري القوتيل يف . ىل القاهرةووصلت بعثة حكومية سورية إ

وبعد ساعات قليلة من التشاور بـني البلـدين ثـم . للبحث يف إنشاء جمهورية متحدة بني مرص وسوريـا

وقـد . وأعلن الرئيسان يف بلديهام بعد أربعة أيام عن مؤسسـات الدولـة الجديـدة. االتفاق عىل الوحدة

شباط، إىل استفتاء وأخذ بها بشبه إجامع وأعلن جـامل عبـد النـارص يف  ٢١ خضعت هذه املؤسسات يف

الوقت نفسه رئيسا عىل الجمهورية العربية املتحدة فأصدر يف الخامس من آذار الدستور املؤقت لهـذه 

  . الجمهورية

وأجتيزت يف الثامن من آذار مرحلة جديدة عىل طريـق االتحـادات العربيـة، فقـد وقـع عبـد 

واألمري سيف اإلسالم بدر ميثـاق الـدول العربيـة املتحـدة، أي االتحـاد بـني الجمهوريـة العربيـة النارص 

  . املتحدة واليمن

وبدت الجمهورية العربية املتحدة منذ إنشائها تنظيام هشا، وقد أكد هذا الوضع منذ األشهر 

وخطـر صـدور قـانون األوىل وأتعبت التجربة السوريني، وتسـبب الركـود االقتصـادي ورحيـل األجانـب 

. وحولت مبالغ هائلـة إىل لبنـان. زراعي يف ظهور استياء زاد يف حدته النقص املذهل يف محصول الزروع

  كام استقر 
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  . أخريا قسم من املنفيني السوريني يف بريوت حيث تفرغوا لقلب النظام مع زمالئهم يف املنفى

ة قاسية تتعارض والتقليـد السـوري م إجراءات اقتصادي١٩٦١واتخذ عبد النارص يف مطلع عام 

تأميم القرض وكان الرساج وزير الداخلية يف الوالية الشاملية، قد . وميله، مراقبة القطع وتحديد األسعار

طور لقمع بدايات الثورة نظام رعب بوليسيا وأنشأ يف سجونه غرفا للتعذيب وارتـأى املارشـال عـامر يف 

ف الجو السيايس باتخاذ بعض التدابري اآليلة إىل إنقاذ الحريات م أنه غدا من الرضوري تلطي١٩٦١أيلول 

الشخصية، لكن الرساج هدد باالستقالة، وملا رفض عبد النارص مساندته اضطر الكولونيل إىل االنسـحاب 

وقامـت فـرق متجمعـة يف قطنـا . وأنهار الحاجز البولييس الشنيع الذي أقامه الرساج برحيل هذا األخري

 بدخول دمشق واحتالل املباين الحكومية واإلذاعة الغية مع ساعات الفجر األوىل ليـوم بعد ذلك بيومني

  . م الوحدة السورية املرصية١٩٦١أيلول  ٢٨

مل يأمل مدير هذا االنقالب أو مل يريدوا قطيعة نهائية مع مرص، إال أن عملية خاطئة من عبد 

أدت إىل تصلب عنيـف مـن . عن وعوده بالتحرير النارص أجرب مبوجبها ممثله املارشال عامر عىل العودة

وغـادر املارشـال يف . قبل السوريني فأعلن الجيش والدة الوطن من جديد الجمهورية العربيـة السـورية

املسـاء نفسه بالطائرة إىل القاهرة حامال إىل معلمه نبأ الفاجعة فأعلن الرئيس عبد النـارص يف الخـامس 

قدرته العجيبة عـىل التـأقلم بحسـب األوضـاع الجديـدة، إنـه يقبـل  من ترشين األول مظهرا مرة أخرى

مركزهـا يف الجامعـة . باألمر الواقع، وقد اتخذت سوريا من جديد بعد أسابيع وبدون معارضـة مرصـية

  لكن السوريني كانوا قد أنهوا مبرارة تجربة نقلهم من حلم . العربية ويف منظمة األمم املتحدة
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وقـد غـادر املرصـيون أرض ســوريا التـي أعطـت ذاتهـا يف . قع السيطرة املرصـيةالوحدة العربية إىل وا

  . حامس واسرتجعتها يف غضب

وجـّل مـا يف األمـر أن اإلمـام . ومل يطل الوقت حتى تورط الرئيس عبد النارص يف قضية اليمن

ا األخـري م يف عاصمــة بـالده، وعـىل الـرغم مـن زيـارة هـذ١٩٦٢املسن أحمد تويف يف نهاية شهر أيلول 

  . م فقد حكم اليمن عىل طريقة أسالفه التي مل تتغري منذ أكرث من ألف عام١٩٥٩ملوسكو عام 

ومل يعرف بالضبط كيف مـات اإلمـام وذهـب الـبعض إىل اتهـام املرصييــن بتعجيـل نهايتـه 

وسـكو، إال ملا لهذا األخري من عالقات طيبة مع القاهرة وم. الستعجالهم وصول ابنه األمري بدر إىل العرش

أيلول بالتحديد قامت ثـالث دبابـات مـن  ٢٦أنه ويف األيام القليلة التي تلت وصول بدر إىل العرش ويف 

السـالل لـيعلن  الـلــهوعندها ظهر الكولونيل عبـد . الجيش اليمني بالتمركز أمام القرص املليك وإحراقه

كـام أعلـن السـالل أنـه ثـوري عـىل  .موت بدر وقيام الجمهورية يف البالد وقد سمى نفسه رئيسا عليهـا

ومل ينتظر الرئيس املرصي . الطريقة املرصية، وجمع حوله الوزراء من الحركات الخفية املؤيدة للنارصية

ولكن حادثا مفاجئا وقع بعد أيام فاإلمام بـدر الـذي مل ميـت . أكرث من ذلك ليبعث إليه بتحيته األخوية

بـني قبائلـه األمينـة مـن الزيـديني، وأعلـن يف نيتـه معاقبـة تحت أنقاض قرصه كام ظن عاد إىل الظهور 

  . املستغلني

وهكذا بدأ الرصاع بني الجيش الجمهوري والقبائل الداعمة للرشعية التي يقودها اإلمـام بـدر 

يف الشامل، واألمري حسن خاله يف الجنوب الرشقي، وكان يف استطاعة بدر وحسن لوال تدخل عبد النارص 

  محمية الجديدعسكريا ملساعدة 
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ألف جنـدي سـيئ التـدريب أن يعـاودوا احـتالل صـنعاء يف  ٢٠ألف جندي عازم ضد  ١٠٠وقـد وجها  

  . وقت قصري

التـي كانـت  ١٦استخدم عبد النارص أوال سالح الطريان مستعمال ألول مرة طـائرات توبولـف 

السـالح بـدا غـري كـاف، إال أن هـذا . تقصف انطالقا من قواعدها املرصـية القـرى اليمنيـة ومحاصـيلها

واقتىض إرسال الفرق العسكرية إىل أرض املعركة يف حني كان امللك سعود وامللك حسني ميـدان امللكيـني 

وكـانوا يف . ووصل املرصيون كتيبة بعد كتيبة ثـم لـواء بعـد لـواء. باألسلحة واملال وببعض االختصاصيني

جاح حاسم وغدت الحرب غري شعبية يف مرص ألف رجل دون أن يتوصلوا إىل ن ٣٠شهر شباط قد أرسلوا 

  . واملصاريف هائلة واملغامرة بال مخرج. فالخسائر كانت جسيمة واليمنيون ال يوفرون األرسى

وقد عمل األمريكيون عىل مساعدة الرئيس عبـد النـارص فـاعرتفوا أوال بنظـام السالسـل، كـام 

ة املرصـية ونجحـوا بتـدخل مـن سـفريهم ثـم دعمـوا الخزينـ. والصني) السابق(فعل االتحاد السوفيتي 

م تتعهد فيه العربية السعودية بوقف مساندتها امللكيني ١٩٦٣الورث بنكر، باعتامد بروتوكول يف نيسان 

وجاء هذا االتفاق نرصا واضحا لعبـد النـارص، . يف حني يسحب فيه املرصيون قواتهم من اليمن تدريجيا

للوضع وسمح له أو عىل األقل كان باإلمكان أن يسمح  فقد تركت له حرية سحب قواته بحسب تقديره

  . له باالنسحاب يف رشف من الوكر اليمني

م ووصـول مـراقبني مـن منظمـة األمـم املتحـدة عـاودت ١٩٦٣عىل الرغم من اتفاق نيسـان 

ومـا لبثـت حـدة التـوتر أن ارتفعـت بـني حـاميي . املعارك مسريها متفرقة أوال ثم عىل جميع الجبهات

ـي مـدينتني يف العربيـة السـعودية نجـران .  العربيـة السـعودية ومرصـالفريقني فقصـف الطـريان املرص

  وجيزان، كانت متثالن 
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قاعدة خلفيـة للقـوات امللكيـة، واسـتمرت الحـرب متنوعـة عـىل الـرغم مـن إرسـال مرصـ لإلمـدادات 

ف وألفـت حكومـة م السـيطرة عـىل املوقـ١٩٦٥حتى فقد السالل يف بداية . واستخدام طريانها للغارات

مدنية برئاسة أحمد محمد نعامن، وجرى مؤمتر وفاق يف شهر أيار بني الجمهوريني وقسم مـن امللكيـني 

ووصل عبد النارص يف شهر آب إىل جدة ووقـع مـع امللـك فيصـل والفـريقني  -مل يشرتك اإلمـام بدرفيه–

ـة اشـهر ابتـداء مـن اليمنيني اتفاقا ينص عىل وقف النار وانسـحاب القـوات املرصـية يف مهلـ  ٢٣ة عرش

احـرتم . م لتقرير نوع النظام يف الـبالد١٩٦٦ترشين الثاين  ٢٣وإجراء استفتاء قبل . م١٩٦٥ترشين الثاين 

م لكنـه انفـض بعـد شـهر مـن انعقـاده وبعـد ١٩٦٥ترشـين الثـاين  ٢٣وقف النار والتأم مؤمتر حرر يف 

أن اتفـاق جـدة مل يحـرتم، سـنبقى يف الـيمن " التثبت من فشله واستؤنفت املعارك، فأعلن عبد النـارص

  !"الوقت الالزم، عرش سنوات، عرشين سنة

م كـان العـامل العـريب يقـف يف وجـه الكيـان الصـهيوين معـزوال سياسـيا ١٩٦٧وملا أطـل عـام 

ودبلوماسيا، منقسام إىل أبعد الحدود جيشاه األساسيان معاقان الجيش املرصي الذي عليه الحفاظ عـىل 

  . ل ومتوينهم يف اليمن والجيش العراقي الذي عليه التأهب ملواجهة مترد كردي مل يخمدألف رج ٥٠

م الجيش املرصي يف حالـة التأهـب ثـم طلـب مـن ١٩٦٧أيار  ١٧ووضع جامل عبد النارص يف 

وأعلن . أمني منظمة األمم املتحدة العام سحب قوة التدخل التابعة لألمم املتحدة من غزة ورشم الشيخ

ن الشهر نفسه إقفال خليج العقبة يف وجه السفن الصـهيونية وتلـك التابعـة لجنسـيات أخـرى م ٢٢يف 

وقد غدا هذا اإلقفال ممكنـا مـع سـحب قـوى منظمـة . الناقلة معدات اسرتاتيجية إىل الكيان الصهيوين

  ومبا أن إقفال خليج العقبة هو أحد . األمم املتحدة من رشم الشيخ
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والـذريعتان األخريـان هـام التحويـل الفعـيل –أعلن عنها الصهاينة يف وضوح  ذرائع الحرب الثالثة التي

فإن رشوط وقـوع صـدام مسـلح  -ووجود جيش عريب مشرتك عىل حدود الضفة الغربية -لروافد األردن

  . أيار ٢٢اجتمعت ابتداء من 

 وتسبب قرار الرئيس املرصي بقيام نشاط دبلومايس كثيـف خاصـة يف األمـم املتحـدة اجتمـع

وكان األمني العام ينهي مهمته بنجاح، لوال أن امللك حسـني . مجلس األمن ودعا السيد تنت إىل االعتدال

وعـاد يف الغـد إىل عـامن برفقـة . أيار حيث وقع عىل الفور اتفاقا دفاعيا مـع مرصـ ٣١قصد القاهرة يف 

ـي إىل األردن وغـدا أحمد الشقريي زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، وأرسلت عنارص من الجيش امل رص

م فقد أغلق عندئـذ خلـيج العقبـة ودخـل األردن يف ١٩٥٦الوضع مشابها ملا كان عليه يف تشـرين األول 

  . الحلف الثاليث

م وجــاء ١٩٥٦تشـــرين األول  ٢٩انتقــل الكيــان الصــهيوين إىل الهجــوم بعــد خمســة أيــام يف 

ـي يف  م مامثـال، فبعـد خمسـة أيـام مـن عقـد١٩٦٧تسلسل األحداث عـام  اتفـاق الـدفاع األردين املرص

الخامس من حزيران قام الكيان الصهيوين بالهجوم، محققا نرصا احتل من خالله الضـفة الغربيـة وغـزة 

  . ووصل السويس كام احتل القنيطرة يف سوريا وبعض أجزاء من األردن

نيفـة وحتـى وقدمت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف الوقف الذي تتابع فيه املناوشـات الع

فبعد فشلها يف التصويت عـىل قـرار . املعارك بني املرصيني والقوات الصهيونية برهانا جديدا عىل عجزها

م القرار ١٩٦٧ترشين الثاين  ٢٢نقلت مجمل املشاكل إىل مجلس األمن، واعتمد هذا األخري باإلجامع، يف 

ووقف حالة . تلة خالل الـنزاع األخريالذي طالب بانسحاب قوات الكيان الصهيوين من األرايض املح ٢٤٢

  الحرب واالعرتاف بسيادة كل من دول املنطقة 
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وسالمتها الوطنية واستقاللها، وحرية املالحة يف العقبة والسويس وحـل عـادل ملشـكلة الالجئـني وخلـق 

  . مناطق منزوعة السالح

كلـم الـرئيس عبـد آب وت ٢٩وكان رؤساء الدول العربية قد اجتمعوا يف الخرطوم ابتـداء مـن 

النارص وامللك حسني بلغة الواقع التي استخدمها بورقيبة قبـل عامني، وعرضا النتيجة التي مل يكـن لهـام 

فمرص اجتاحتها انتفاضات الهزمية، فتتالت االتهامات واملؤامرات والدعاوي وأوقف عبـد النـارص . الخيار

ت الدولة بعدما حرمت عائدات قناة السويس أحد أقدم رفاقه وأعزهم املارشال عبد الحكيم عامر، وغد

ومل تعد متلك الوسائل العسـكرية واملاليـة . وسلبت نفط سيناء مهددة بأزمة اقتصادية حادة. والسياحة

وكان وضع األردن أسوأ من ذلك إذ مل يعد ميتد إال عىل الجزء شبه الصحراوي من . ملواجهة صدام جديد

لذا مل يتـوان الـرئيس عبـد النـارص وامللـك حسـني مــن . جديد ألف الجئ ٢٠٠أراضيه وقد تدفق عليه 

النصح باعتامد قرار عاقل من مثل القرار الذي أوىص به املارشال تيتو أي أن تنصـاع الـدول العربيـة إىل 

قرار منظمة األمم املتحدة الذي يضمن سالمة الحدود، وتقبل بحريـة املالحـة يف خلـيج العقبـة مقابـل 

  . حتلةتحرير األرايض امل

وافق الجميع عىل لهجة املؤمتر املعتدلة ما عدا السوريني الـذين انسـحبوا منـه والجزائـريني، 

. وهكذا جاء البيان النهايئ للمؤمتر مفاجئا إذ تضمن عـدم االعـرتاف بالكيـان الصـهيوين. وطبعا الشقريي

بـد النـارص كـان قـد ويذكر أن ع. ورفض أي تفاوض للسلم والتأكيد عىل حقوق الفلسطينيني يف وطنهم

  أعـلن أنه املسؤول األول عام عرف بالنكسة وتخىل عن الرئاسة لرفيقه زكريا محيي
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  . لكنه مل يلبث أن عاد عن استقالته، بطلب من الجامهري واختفى محيي الدين. الدين 

م بيد أن العامل العريب فجع بوفاتـه يف ١٩٦٨وشن عبد النارص حرب االستنزاف ابتداء من عام 

استطاع أن يعيد إليهم  -عىل الرغم من سقطاته-م فشيعه املرصيون وبقوا متذكرين أنه ١٩٧٠أيلول  ٢٨

  . كرامتهم وهويتهم

يف املجال األفريقي، يف –واملعلوم أن عبد النارص مثل دورا هاما عىل الصعيد الدويل، إذ شارك 

كـام . ع ميثاق الوحـدة األفريقيـةم حيث وض١٩٦٤م وأديس ابابا عام ١٩٦٢مؤمترات الدار البيضاء عام 

ووقع اتفاقيات كثرية اقتصادية . م١٩٦١أنه بعدما اشرتك يف مؤمتر بندنغ الشهري حرض مؤمتر بلغراد عام 

  ). السابق(وثقافية، مع بلدان حديثة العهد باالستقالل، وسافر إىل الهند ويوغسالفيا واالتحـاد السوفيتي 

  )م١٩٤٨-م١٨٧٦(الرئيس جناح، محمد عيل 

ويسمى قائـدا . مؤسس دولة باكستان اإلسالمية، كان من قادة الهند يف نضالها لنيل استقاللها

أعظم ومؤسس الباكستان، قاد مطالب املسلمني لالنفصال عن األغلبيـة الهندوسـية، وأصـبح أول حـاكم 

  . م١٩٤٧عام للباكستان عندما برزت أمة مستقلة ذات أغلبية مسلمة عام 

أظهـر ثـراء حـاد . م وكان االبن األكرب لعائلة تاجر ثري١٨٧٦ناح يف كراتيش ولد محمد عيل ج

ـة مـن عمـره،  يف ثقافته مام أهله للحصول عىل القبول للدراسة يف جامعة بومبي وهو يف السادسة عرش

وقد تزوج جناح زواجـه األول قبـل سـفره إىل . إال أن والده اختار االلتحاق بالجامعة يف اململكة املتحدة

  . دنلن
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م ودرس القانون يف لنكولنزان وتأهل محاميا يف املحاكم العليا وهو ١٨٩٢وقد وصل جناح إىل لندن عام 

  . يف بداية التاسعة عرشة من عمره

م واكتشـف أن أعـامل والـده قـد ١٨٩٦توفيت زوجته وأمه وهو بعيد، عاد إىل كراتيش عـام 

م ١٨٩٧مامرسـة القـانون يف بومبـاي عـام  بـدأ يف. تدهورت بدرجة سيئة ال يستطع معها كسب عيشـه

واستمر يف ذلك املجال مدة عرش سنوات تقريبا، وعمل نائبا لقايض بومبي ملـدة سـتة أشـهر أثنـاء تلـك 

  . الفرتة

وانضـم إىل مجلـس الشــيوخ . م١٩١٦م و١٩٠٠أصـبح سياسـيا بـارزا يف الفـرتة مــا بـني عـامي 

الترشـيعي اإلمرباطـوري، كـام عـني رئيسـا لفـرع م وأصبح عضـوا يف املجلـس ١٩٠٦الوطني الهندي عام 

  . بومباي التحاد العامل الوطني الهندي

م وكان هذا التنظيم قـد تأسـس عـام ١٩١٣انضم محمد عيل جناح إىل العصبة اإلسالمية عام 

م بهدف حامية مصالح املسلمني حيث شعرت الرابطة بأن الهندوس الذين ميثلون أغلبية الشـعب ١٩٠٦

سيطرون عىل الهند املستقلة، انضم جناح لهذه الرابطة عـىل افـرتاض أنهـا سـوف تلتـزم الهندي سوف ي

مثل حزب املؤمتر الهندي بالقتال حتى استقالل الهند حيـث مل يكـن يأمـل يف تحسـني وضـع املسـلمني 

 أصبح جناح قائدا للعصبة اإلسالمية خالل ثالثة أعوام مـن انضـاممه إليهـا، وذاع. تحت الحكم الربيطاين

  . صيته، وأصبح يعرف بسفري الوحدة الهندوسية املسلمة

م تنباي ابنة السريادياشو بتيت وكان زواجـا غـري سـعيد وتـم ١٩١٨تزوج جناح مرة ثانية عام 

  . االنفصال واعتمد جناح عىل أخته فاطمة ملرافقته ومساعدته بقية حياته



  

٥٩١   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

ح السيايس الهندي، ورفض غانـدي وسـائل تأثر تقدم جناح السيايس بعد ظهور املهامتا غاندي عىل املرس 

اعرتاض جناح القانونية والدستورية، فقد كان يفضل العمل املبارش من خالل عـدم التعـاون واملقاطعـة 

واألشكال األخرى من العصيان املدين، وأدى اختالف الرأي مـع أسـاليب غانـدي إىل اسـتقالة جنـاح مـن 

واعتمد بدال مـن ذلـك عـىل العصـبة اإلسـالمية لتعزيـز . م١٩١٠حزب املؤمتر واتحاد الحكم املحيل عام 

  . املسلمة-التزامه بالقانون والنظام والوحدة الهندوسية

ســـاءت العالقـــات بـــني الهنـــدوس واملســـلمني وحـــاول جنـــاح اســـتعادة التكـــاتف بـــني 

 داخل -خصوصا املسلمني–نقطة لضامن حقوق األقليات  ١٤املجموعتني،رفض جناح برنامجا يتكون من 

ولكن اللجنة التي كان يرأسها جواهر الل نهرو رفضت منح املسلمني االمتيـازات . نطاق الهيكل الفدرايل

  . م١٩٢٨القليلة املساوية يف املجالس الترشيعية اإلقليمية عام 

اعتقد بعض املسلمني أن جناحا مل يكن حازما بدرجة كافية مام جعل إقليم البنجـاب يعـرتض 

وين وحدة منفصلة، شعر جناح باإلحباط ولجأ إىل النفي االختياري يف لندن عـام عىل قيادته وانشق لتك

  . م وبقي هناك حتى وقع حدثان جعاله يعود إىل بالده١٩٣١

م التمس لياقت عيل خان من محمد عيل جناح تويل قيادة املسلمني يف الهند، ١٩٣٣ففي عام 

عـاد . مشاركة أكـرب يف حيـاة بالدهـم السياسـية فاملناخ السيايس قد تغري ويبدو أن الهنود سوف ينالون

مؤكـدا . م١٩٣٥م وصدر الحكم باملوافقة عىل قـانون الحكومـة الهنديـة عـام ١٩٣٤جناح إىل بالده عام 

املشاركة النديـة الكربى يف الحكومة، وفاز حزب مجلس الشيوخ بجميع مقاعد املـؤمتر الهنـدي يف سـتة 

  بالتايل جميع حكوماتها منم وعني ١٩٣٧أقاليم يف انتخابات عام 
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  . املؤمتر ورفض بعد ذلك االنضامم إىل العصبة اإلسالمية يف أي شكل من االئتالف 

وحـول العصـبة اإلسـالمية مـن جمعيـة للجـدال . استغل جناح الفرصة إلثارة سخط الجمهور

الهـور ينـادي  م يف١٩٤٠ضعيفة املعنويات إىل حركة سياسية فعالة، وتبنت الحركة الجديدة قـرارا عـام 

  . بتكوين دولة مسلمة منفصلة عن الهند تسمى الباكتسان، وقد حارب الكونكرس هذا االقرتاح

كـان . م١٩٤٥-١٩٣٩اعرتف اإلنكليز بأن االستقالل أمر ال مفر منه بعد الحرب العاملية الثانيـة 

ساعدة املسـلمني دعـام اإلنكليز يرغبون يف أن تبقى البالد وحدة سياسية واحدة ولكنهم احتاجوا أيضا م

صمم جناح عىل إقامة الدولة املسلمة املنفصلة ومل يستسلم، ووافق معارضـوه عـىل . ملجهودات الحرب

م وأصبح جناح أول حاكم عام ١٩٤٧مطالبه يف نهاية األمر، وولدت دولة الباكستان الجديدة يف آب عام 

  . ولكنه تويف بعد أكرث من عام مجهدا من كرثة العمل. لها

  )م١٩١٤-م١٨٥٩(واريز، جان ج

أصبح نائبـاً يف الربملان للفرتة ما . ولد يف عائلة برجوازية يف مدينة كاسرتيه. سيايس فرنيس

وعرف جواريز باعتناقه مبدأ االشرتاكية الفرنسية أكرث . ١٩١٤-١٩٠٢و ١٨٩٨-١٨٩٣ثم  ١٨٨٦-١٨٨٥بني

وقد أدى تأكيده املستمر عىل . ة الفرنسيةمن املبادئ املاركسية وقد استوحى أفكاره من تقاليد الثور 

أهمية حقوق الفرد إىل قيام خالف شديد بينه وبني رفاقه األكرث متسكاُ بتطبيق النظريات التجريدية 

  . وتفضيلهم لها عىل األخذ بالحقائق العلمية
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قطاب نجح جوريه يف است. وبدفاعه عن قضية دريفوس ومنارصته لها رغم استياء رفاقه االشرتاكيني

  .املئات من الفرنسيني نحو االشرتاكية

الذي  ١٩٠٥لكن جوريه أرغم عىل املوافقة عىل قرار كونغرس امسرتدام لالشرتاكية الدوليةعام

وهكذا مل يعتل جوريه أي منصب هام وخالل ) االئتالف الربجوازي(حجب مساهمة االشرتاكيني يف 

جيش (ة ضد االندفاع القومي الذي طالب بتأسيس السنوات الثامين األخرية من حياته قاد جوريه حمل

جديد، وذلك إميانا منه أن مثل هذا الجيش سوف يكون أداة يف أيادي دعاة الحرب أكرث من أن ) شعبي

بغية حث االشرتاكيني  ١٩١٤متوز٢٨يف . وغادر جوريه إىل بروكسل. يصبح قوة تعزيزية للجيش النظامي

. إال أنه فشل يف جهوده هذه. يئة العسكرية لالنضامم إىل الحرباألملان عىل إعالن اإلرضاب ضد الته

  . عىل يد أحد املتعصبني للقومية الفرنسية) ١٩١٤متوز٣١(ولدى عودته اغتيل يف 

  ) م١٩٦٤-م١٨٨٩(جواهر الل نهرو 

كان ابن موتيالل وأول رئيس وزراء للهند، كان له تـأثري اسـتمر فـرتة طويلـة عـىل مؤسسـات 

  . أدى أيضا دورا رئيسا يف الشؤون العاملية بوصفه أحد مؤسيس حركة عدم االنحياز. الوطن وطموحاته

أباد أرسله والده إىل هارو إحدى املدارس اإلنجليزية البـارزة ثـم إىل  الـلـهولد نهرو يف مدينة 

م وشـارك يف النضـال الـوطني ضـد ١٩١٢جامعة كمربدج حيث نال درجة يف العلوم، وعاد إىل الهند عام 

وكانت هـذه نقطـة ) عدم التعاون مع اإلنكليز(م شارك يف حركة العصيان املدين ١٩٢٠إلنكليز، ويف عام ا

  فقد جعلته عىل اتصال باملهامتا غاندي الذي ظل . تحول يف حياته من ناحيتني
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عىل صلة وثيقة به طوال حياته، وأعطاه الخـربة املبـارشة حـول مسـتويات الفقـر والفاقـة املوجـودة يف 

رأس . سجنه الربيطانيون يف مناسبات عديـدة. ومنذ ذلك الوقت كرس حياته كلها للنضال الوطني. هندال

  . م وكذلك بعد االستقالل١٩٤٦، ١٩٣٧، ١٩٢٩نهرو املؤمتر القومي الهندي يف أعوام 

أدى نهرو الدور الرئيس يف مفاوضات االستقالل وجاء اختيـاره بـاإلجامع رئيسـا للـوزراء عـام 

م وقاد حزب املؤمتر إىل النرص يف ثالثـة ١٩٦٤ىل املنصب دون منافسة خطرية حتى وفاته عام م تو١٩٤٧

وتبنـى . وبأفكـار نهـرو تبنـت الهنـد دسـتورا رفـض الديانـة يف األمـور املدنيـة. انتخابات عامة متتاليـة

خطـيط الـذي ميكـن كام اقتنع أيضا بأن الهند ميكن أن تتقدم اقتصاديا بتبني الت. الدميوقراطية الربملانية

وقد أرشفت لجنة التخطيط التـي أسسـها عـىل . من االستخدام األمثل للعمل الحديث والتقنية الحديثة

سلسة من الخطط الخمسية ملدة خمس سنوات، أنشـئت خاللهـا صـناعات الفـوالذ الصـناعات الثقيلـة 

نـه أرص أيضـا عـىل أن تحت سيطرة الدولة، وكان نهرو مصمام عـىل تحويـل الهنـد إىل بلـد اشـرتايك، لك

  . يتحقق ذلك من خالل عملية دميوقراطية

–وعىل النطاق العاملي عمل نهرو مع الرئيس املرصي جامل عبد النـارص ورئـيس يوغسـالفيا 

كـام أسـس . جوزيف بروزتيتو والرئيس األندونييس أحمد سوكارو لتأسيس حركـة عـدم االنحيـاز -سابقا

وقد أدت هـذه الحركـة إىل بعـض العـداء مـع ). السابق(لسوفيتي نهرو أيضا عالقات ودية مع االتحاد ا

وسارت هذه العداوة إىل األسوأ بسبب انحياز الواليات املتحدة إىل جانـب . الواليات املتحدة تجاه الهند

لكن عمالقي آسـيا أصـبحا بالتـدريج . باكستان، ويف البداية كان نهرو ينشد الصداقة والتعاون مع الصني

  زعامة آسيا، وتطورت  يتنافسان عىل
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م انتهت الحرب بهزمية الهند التي ألقت بظاللها عـىل ١٩٦٢الخالفات عىل الحدود إىل حرب شاملة عام 

  . م١٩٦٤السنوات األخرية من حكم نهرو، وقد تويف بعد إضـراب أيار 

مل تدم كل أعامل نهرو وبصفة خاصة يف املجال االقتصادي، حيث اعتـربت الصـناعات الكبـرية 

اململوكة للدولة عبئا عىل النمـو، لكـن أشـد نقـاده رضاوة يسـلمون بـأن الهنـد الحديثـة مدينـة لنهـرو 

  . بحنكته وزعامته

  )١٩٤٦-١٨٩٠(جودل، الفريد

وعندما بدأت الحرب العاملية األوىل كان جـودل ضـابطاً يحمـل . ولد يف بافاريا. عسكري أملاين

واسـتمر . ألركان أكرث مام عمل يف قيادة القوات املقاتلـةوقد عمل خالل الحرب يف هيئات ا. رتبة صغرية

حيث أصدر الفوهرر بتعيينه رئيساً لهيئة أركـان حـرب القـوات .العاملية الثانيةكذلك حتى بداية الحرب 

ولكنه مل يشـرتك . واشرتك مع ويلهيلم كتيل بالتخطيط لعمليات الغرب الهجومية كلها. املسلحة األملانية

وذلك ألن هيئة األركان العامة هـي التـي كلفـت مـن قبـل هتلـر لتخطـيط . ة روسيايف التخطيط لحمل

  .العملية متجاوزة جودل

وكـان جـودل القائـد األملـاين الـذي وقـع . تم ترفيع جودل إىل رتبـة فريـق أول ١٩٤٤ويف عام

مل تعـرتف  ولكـن القيـادة السـوفيتية١٩٤٥آيـار ٧اتفاقية استسالم القوات األملانية للحلفاء يف رميـس يف 

وأرص عىل أن يتم التوقيع يف برلني ذاتها يف مقـر القيـادة . بهذه االتفاقية واعتربها ستالني بروتوكوال أولياً 

  وكان ميثل أملانيا كاتيل وفريديبـورغ . آيار تم توقيع وثيقة استسالم أملانيا٩ويف . السوفيتية
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س لهيئة أركان العمليات قد أصدر كثـرياً كان جودل خالل عمله كرئي. ومل يكن جودل بينهم. وشتوميف

  .من األوامر التي تتناقض ومضمون القوانني الدولية

وقد أصدرت املحكمة . فقدم إىل محكمة نورمربغ العسكرية الخاصة بالنظر يف جرائم الحـرب

  . ١٩٤٦ترشين األول ١٦ونفذ الحكم يف يوم . حكمها عىل جودل باملوت شنقاً 

  ائيلالرئيس جورباتشوف، ميخ

وكـان يـرأس حكومـة الـبالد الفيدراليـة . م١٩٨٥عـام ) السابق(صار رئيسا لالتحاد السوفيتي 

وقد لفت النظر إليه مبحاولتـه إدخـال تغـريات ). سابقا(رئيسا لجمهوريات االتحاد السوفيتي االشرتاكية 

  . داخلية يف بالده، ويف عالقاتها مع الدول األخرى

م لوالـدين ريفيـني ١٩٣١وي بالقرب من مدينـة سـتافروبول ولد جورباتشوف يف قرية برفولن

م ثـم ١٩٥٢م وبـالحزب الشـيوعي عـام ١٩٥٠التحق بجامعة الدول يف موسكو عـام . يعمالن يف الزراعة

  . م بدرجة يف القانون، وبدأ عمله يف تنظيم تابع للحزب الشيوعي يف ستافروبول١٩٥٥تخرج عام 

رئيســا للجنــة اإلقليميــة للحــزب الشــيوعي يف تــدرج جورباتشــوف يف الوظــائف حتــى صــار 

وصـار . م ولفت انتباه بعض كبار القـادة السـوفييت مبـا فـيهم يـوري انـدروبوف١٩٧٠ستافروبول عام 

م تـم اسـتدعاه إىل ١٩٧٨م ويف عـام ١٩٧١جورباتشوف عضوا يف اللجنة املركزية للحـزب الشيوعي عـام 

  . موسكو وعني سكرتريا للحزب للشؤون الزراعية
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م نال العضوية الكاملة يف املكتب السيايس، وهو الهيئة الرئيسة التي تضع سياسات الحزب ١٩٨٠يف عام 

وكان . م صار اندروبوف صديق جورباتشوف رئيسا للحزب الشيوعي١٩٨٢الشيوعي السوفيتي، ويف عام 

وف، وعهد إليه قام اندروبوف برتقية جورباتش. رئيس الحزب يف ذلك الوقت من أقوى القادة السوفييت

وبعـد . م، وخلفه لوقت قصري قسطنطني شـرينينكو١٩٨٤تويف اندروبوف عام . بسياسة البالد االقتصادية

  . م اختري جورباتشوف رئيسا للحزب١٩٨٥وفاته يف آذار عام 

م أمينا عاما للحزب الشيوعي مـع تزايـد املخـاوف مـن ١٩٨٥تزامن اختيار جورباتشوف عام 

م، واستمرت مع تطبيق خطـة ١٩٨٠ املواد الغذائية التي أعلن عن بداياتها عام استفحال أزمة النقص يف

كان هدفها الحد من استرياد الحبـوب وال سـيام القمـح مـن . م١٩٩٠م وحتى ١٩٨٢زراعية جديدة من 

م مـع الـرئيس األمـرييك ١٩٨٧وعىل الـرغم مـن لقـاء جورباتشـوف أربـع مـرات عـام . الواليات املتحدة

وانتهاجه خطة إصالحيات جذرية وإطالقه الحريات ونرش الدميوقراطيـة بتطبيـق سياسـة . رونالدريغان

  . االنفتاح وإعادة البناء فقد أخفق جورباتشوف يف تحقيق أهدافه

وواجه معارضة شديدة من بعض دول الكتلة الرشقية وأكرث أنصار الشيوعية محافظـة داخـل 

م ألول مرة منذ ١٩٨٩جلسة للربملان السوفيتي يف عام ، مع هذا فقد عقدت )السابق(االتحاد السوفيتي 

م مشكالت اقتصادية حادة واضـطرابات ١٩٩٠م كانت نتائجها يف صالحه، إال أنه واجه يف عام ١٩١٨عام 

  زادت يف حدة املصاعب االقتصادية التي مل . عرقية وقومية يف الجمهوريات
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وأدت إىل ازدياد النقمة عىل جورباتشوف مـن اليمـني يعرف االتحاد مثيالتها من الحرب العاملية الثانية 

  .واليسار عىل حد سواء

م عاشت البالد انقالبا عسكريا تسلم فيه نائب الرئيس السلطة وعزيت ١٩٩١آب عام  ١٩ويف 

هذه التدابري االستثنائية إىل مرض جورباتشوف يف منتجعه الصحي يف القفقاس يف الوقت الذي كان فيه 

لكـن رئـيس . وأعلن االنقالبيون تأليف حكومة خـالص ملـدة سـتة أشـهر. يف القرم جورباتشوف يستجم

جمهورية روسيا االتحادية بوريس يلتسن شجب االنقالب وقاومه عالنيـة ودعـا إىل إرضاب عـام دعمـه 

متظاهر أمام الربملان الرويس ونجح يف مساعيه فاستسلم االنقالبيون بعد ثالثة أيام وأعيـد  ٥٠.٠٠٠نحو 

م استقال جورباتشوف مـن رئاسـة الحـزب الشـيوعي ١٩٩١آب عام  ٢٤ويف . اتشوف رئيسا للدولةجورب

وأعلنـت جمهوريـات االتحـاد السـابقة اسـتقاللها عـن االتحـاد يف . وأوىص بحل اللجنة املركزية للحـزب

   .م١٩٩١ترشين األول  ٢٧شهري آب وأيلول من العام نفسه عدا تركمستان التي أعلنت استقاللها يف 

م حـني صـوت الربملـان ١٩٩١آب  ٢٩وجاءت الرضبة القاصمة للحزب الشيوعي السوفيتي يف 

وبذل جورباتشوف محاولة إلحالل اتحـاد . السوفيتي عىل إيقاف جميع نشاطات الحزب وإغالق مكاتبه

رتح م أن األمة عىل شفري كارثـة واقـ١٩٩١فأعلن يف الثاين من أيلول . سوفيتي جديد محل االتحاد املنهار

ولكنـه . نقل جميع السلطات املركزية إليه وإىل رؤسـاء الجمهوريـات العرشـ ومجلـس ترشـيعي معـني

وآل األمر إىل تفكك االتحاد السوفيتي متاما وحـل . أخفق يف مسعاه مرة أخرى وأقىص عن مناصبـه كلها

  جمهورية مستقلة وعدد من الجمهوريات ١٥ونشأت يف مقابل ذلك . الحزب الشيوعي
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وأعلـن جورباتشوف بنفسه نهاية . غرية التي أعلنت استقاللها يف شاميل القفقاس وما وراء القفقاسالص 

  . م١٩٩١االتحاد يف خطاب تاريخي وجهه إىل شعوب االتحـاد السوفيتي يف نهاية عام 

وأخذ ينتقـل يف العواصـم الغربيـة ) إذ مل يعد هناك اتحاد سوفيتي(غادر جورباتشوف روسيا 

وأسبغت عليه األلقاب والهدايا وعينته محارضا يف السياسـة والفكـر السـيايس يف جامعاتهـا  التي هللت

  . وكاتبا يف صحفها

وآخر مهمة له يف الغرب تسميته رئيسا للصليب األخرض الدويل الذي أعلـن الصـليب األحمـر 

ل يف حـال وأنه منظمـة عامليـة للتـدخ. م١٩٩٣نيسان  ٢٠الدويل من جنيف أنه تأسس بشكل رسمي يف 

وإن رئـيس االتحـاد السـوفيتي السـابق ميخائيـل جورباتشـوف هـو أول رئـيس لـه، . الكوارث البيئويـة

يف حال ) القبعات الخرض(وتهدف املنظمة الجديدة إىل إقامة مراكز إغاثة وإرسال فرق للتدخل الرسيع 

  . حدوث كوارث بيئية واختريت جنيف مقرا لها

  )م١٨٢٠-م١٧٣٨(جورج، الثالث 

وكان .١٧٦٠خلف جده جورج الثاين عىل العرش يف عام . رب أبناء األمري فريدريك أمري ويلزأك

واعتمد عىل أصدقائه إلضفاء . وحاول فرض مبدأ السلطة امللكية. مل يزل يف الثانية والعرشين من عمره

ناطق وحظي امللك جورج الثالث بشعبية واسعة يف املقاطعات وامل. صفات مثالية عىل عهده املليك

إال أنه عومل بازدراء يف مجتمعات لندن ونتيجة لعناده متكن من االحتفاظ باللورد . الريفية الربيطانية

وذلك العتقاده بأن ) ١٧٨٢وحتى١٧٧٠كان اللورد نـورث رئيساُ للوزراء منذ (نورث إىل جانبه يف الحكم 

  اللورد
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 نجاح الثوار يف هرم السلطة اإلمرباطورية نورث وحده هو القادر عىل انقاذ الدستور املليك من تأثري 

  .الربيطانية يف أمريكا

اعتقد األطباء الخاصني بعالج امللك جورج الثالث أنه يعاين من نوبات جنون إذ وقع امللك 

وضحية لنوبة أطول من االضطراب العقيل يف شتاء . ١٧٦٥ضحية لنوبة من الكآبة يف شهر آذار عام

واستمر هذا الحال حتى  ١٨١٠يار عصبي تام منذ األسابيع األخرية من عام كام تعرض النه. ١٧٨٩-١٧٨٨

الذي اعتىل العرش الحقا وعرف باسم امللك (أما ابنه . ١٨٢٠وفاته يف قرص وندسور يف كانون الثاين 

  . وحتى وفاة والده١٨١١شباط ٥فقد مارس سلطاته وتوىل الوصاية عىل العرش منذ ) جورج الرابع

  )م١٩٣٦-م١٨٦٥(جورج الخامس 

حيـنام . ١٨٩٢وحتـى  ١٨٧٧التحق بالقوة البحرية منذ عام . االبن الثاين للملك ادوارد السابع

واشتهر عهد جـورج الخـامس . جعلته وفاة أخيه دوق كالرنيس الثاين يف التسلسل العتالء عرش بريطانيا

ية إال باقرتاح من مستشاريه ومل يتدخل جورج الخامس يف األمور السياس. بازدياد متسك الشعب بامللكية

واألزمـة اإليرلنديـة . ١٩١١الدستورين وقد حدث ذلك بضع مرات كانت تدخله يف قـانون الربملـان عـام 

ويف قضـية تشـكيل الحكومـة  ١٩٢٣وحول قضية احتالل بولدوين ملنصب رئيس الـوزراء عـام ١٩١٤عام

بزيـارة رسـمية إىل مسـتعمراته بعـد  كام عرف بأنه ملك بريطانيا الوحيد الـذي قـام. ١٩٣١الوطنيةعام

  .اعتالئه العرش
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  )م١٩٥٢-م١٨٩٥(جورج السادس 

اعتىل عرش بريطانيا لدى تنـازل أخيـه ادوارد الثـامن عـن . االبن الثاين للملك جورج الخامس

ثـم التحـق بـالقوة . واشرتك يف معركة جوتالنـد ١٩١٦-١٩٠٩التحق بالقوة البحرية للفرتة ما بني. العرش

وعرف جورج السادس باهتاممه الشديد بكيفيـة . حيث بقي ثالثة أعوام وقىض عاما يف كامربدجالجوية 

تطوير الرعاية االجتامعية يف بلده مع الرتكيز عىل رعاية الشباب من الطبقـات االجتامعيـة كافـة ولـدى 

زار الواليات . هاعرف بتعاليه عىل األمور السياسية عىل نحو فاق ابتعاد والده عن) ١٩٣٦(اعتالئه العرش 

  .فكان أول ملك بريطاين يزورها ١٩٣٩املتحدة األمريكية يف عام 

  )          -م١٩٣٧(جوسبان ليونيل

. ولد يف ليونيل جوسبان يف مورون وكان والده روبري أستاذا لألدب. سيايس ورجل دولة فرنيس

فـانخرط . ضته للحـرب الجزائريـةوذا ميول يسارية نقلها إىل ابنه الذي انضم إىل اليسار من موقع مناه

وهي مجموعة ضمت عدداً من املتعصبني اليساريني وبعد تخرجه من ) اتحاد اليسار االشرتايك(عضواً يف 

ومـا . بوزارة الخارجية حيث توىل منصب مستشار ١٩٦٥التحق يف عام ) ENA(املدرسة الوطنية لإلدارة 

  .الجامعي يف كلية التكنولوجيا يف كاشانمفضالً التعليم ) م١٩٧٠(لبث أن تخىل عنه يف عام 

أتاح له عمله يف الخارجية التعرف إىل وزيـر الـدفاع آنـذاك بـري جـوكس الـذي لعـب دوراً يف 

. غـداة مـؤمتر الحـزب االشـرتايك يف مدينـة مينـز ١٩٧٩ويف عــام . ١٩٧١انتسابه إىل الحزب االشرتايك عام

  أصبح جوسبان الرجل 
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ة ميرتان يف التفرغ لحملتـه الرئاسـية وأخـذ هـذا األخـري يرشـك جوسـبان يف كـل الثاين األمني العام لرغب

وجوسـبان ) الـذي أصـبح رئيسـاً للجمهوريـة(لكن هذه العالقة بني ميـرتان . قراراته الحزبية والسياسية

عىل أثر النزاع الـذي حصـل بـني جوسـبان ولـوران فـابيوس حـول قيـادة  ١٩٨٦أخذت ترتاجع منذ عام 

وقد حسـم ميـرتان هـذا النـزاع ملصـلحة ) ١٩٨٨(خابية التي سبقت فوز ميرتان بوالية ثانية الحملة االنت

وظلت عالقته بجوسبان تتسم بالتباعد عىل رغم الجهود التي بذلها هذا األخري يف إعادة جذب . فابيوس

عالقـة وتحولـت ال). ١٩٨٩(انتباه الرئيس إليه من خالل أدائه الجيد لدى توليـه منصـب وزيـر التعلـيم 

عداء واضحا خالل املؤمتر الذي عقده الحزب االشرتايك يف ريـن عنـدما أقـدم جوسـبان عـىل خيـار كـان 

إذ قـرر مسـاندة روكـار يف املواجهـة التـي دارت بينـه . يعرف متاما أنه يكرس القطيعة بينه وبني ميرتان

  .وبني فابيوس بشأن السيطرة عىل الحزب

أدرك ليونيـل . ير التعليم يف حكومة ايديث كريسـونوعىل الرغم من عودته لتويل منصب وز

توجـت بخسـارته مقعـده النيـايب يف . جوسبان أن عدم رضا ميـرتان عنـه يفـرض عليـه تهميشــا قرسـياً 

فاختار جوسبان بعد ذلك االنكفاء، االستقالة من منصبه يف املكتب . ١٩٩٣االنتخابات الترشيعية يف آذار 

عـاد جوسـبان إىل الحيـاة ) ١٩٩٥(و قبيـل االنتخابـات الرئاسـية . اريـةالتنفيذي للحزب ومن لجنته اإلد

لكـن نجاحـه . لكنـه فشـل فيهـا أمـام جـاك شـرياك) ١٩٩٥(وخاض معركة الرئاسة . الحزبية والسياسية

  .كلف عىل أساسها يف تشكيل الحكومة) ١٩٩٧(ونجاح حزبه االشرتايك يف االنتخابات النيابية 
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  )م١٩٧٤-م١٨٩٦(جوكوف غريغوري 

ملـع اسـمه كـأعظم ). ١٩١٩(انضـم إىل الحـزب الشـيوعي يف عـام . عسكري وسيايس سوفيتي

فعندما اجتاحت القوات النازية حدود االتحاد . القادة العسكريني السوفيت أثناء الحرب العاملية الثانية

لغربيـة كلف ستالني جوكـوف بالتوجـه إىل الجبهـة الجنوبيـة ا ١٩٤١حزيران ٢٢يف ) السابق(السوفيتي 

واسـتمرت القـوات األملانيـة يف تقـدمها واسـتطاع جوكـوف أن يعـدل . كممثل عن هيئة القيادة العامة

أيلول ٩ويف . ويقود بنجاح بعض العمليات التي ساعدت عىل إعاقة تقدم القوات النازية. أوضاع القوات

يـادة جبهـة لينينغـراد فاستدعى ستالني جوكوف وكلفـه بق. كانت القوات النازية قد أحاطت بلينينغراد

أيلول كان جوكوف قد بدأ عمله يف قلب املدينة املحارصة واستطاع إعطاء املعركة زخمـا جديـدا ١٠ويف 

ترشـين األول تـم تكليـف ٥ويف . وذلك بإعادة تنظـيم املواقـع القتاليـة وتنسـيق التعـاون بـني القـوات

كـام أسـهم بـدور كبـري يف الـدفاع . هاجوكوف بقيادة الجبهة الغربية واستطاع معالجة نقاط الضعف في

  . عن موسكو

) السـابق(تبدل املوقف العسكري لصالح االتحاد السوفيتي  ١٩٤٣-١٩٤٢وخالل فصل الشتاء 

وكان جوكوف واحدا من الـذين اعتمـدهم سـتالني لقيـادة األعـامل . وبدأ اإلعداد للهجوم املضاد الكبري

ثـم كلـف جوكـوف بـإجراء . عاقل املقاومة األملانية فيهاالهجومية حتى الوصول إىل برلني وتدمري آخر م

يف مجلـس اإلرشاف عـىل إدارة أملانيـا يف ) السابق(مفاوضات الصلح حيث كان ممثال لالتحاد السوفيتي 

وبقـي يف . أصـبح جوكـوف وزيـر الـدفاع١٩٥٥ويف عـام . ١٩٤٥حزيــران ٥مؤمتر بوتسدام الذي عقد يف 

  . ١٩٧٤وتويف يف عام. ة األخرية عىل كتابة مذكراتهوعكف يف الفرت .١٩٥٧منصبه حتى عام
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  )م١٨٧٥-م١٨٠٨(جونسون اندرو

م وسـاهم يف تحديـد سياسـة ١٨٠٨ولد يف نورث كاروالينـا . رئيس الواليات املتحدة األمريكية

ثـم أصـبح حـاكامً ) م١٨٥٧-م١٨٣٥(والية تينييس من خالل موقعه عضواً يف الحزب الدميقراطي ما بـني 

وخالل الحرب األهلية كان . وحينذاك انتخب إىل عضوية مجلس الشيوخ) م١٨٥٧-م١٨٥٣(بني للفرتة ما 

جونسون عضو مجلس الشيوخ الجنويب الوحيد الذي أيد لنكـولن مـام سـاهم يف ترشـيحه عـن الحـزب 

  .١٨٦٤الجمهوري االتحادي إىل منصب نائب رئيس الواليات املتحدة عام 

ســون رئيســا للواليــات املتحــدة إال أنــه تراجــع عــن م أصــبح جون١٨٦٥وبعــد وفــاة لنكــولن 

ورغـم اسـتعامله حقـه يف الفيتـو، وافـق . االستمرار يف السياسة التوفيقية التي جهـد لنكـولن لتطبيقهـا

م الذي مبوجبه مـنح ١٨٦٧أعضاء الحزب الجمهوري من الراديكالني عىل تطبيق قرار إعادة التنظيم عام 

كام صادقوا عىل قرار تثبيت مـدة . ويت من الكونفدراليني السابقنيحق الزنج االقرتاع وسحب حق التص

م ومبوجــب هــذا القــانون منــع رؤســاء الجمهوريــة مــن إعفــاء كبــار املســؤولني ١٨٦٧الرئاســة يف آذار 

وعـد جونسـون ذلـك تـدخال يف . التنفيذيني من مناصبهم دون استحصال موافقة مـن مجلـس الشـيوخ

لة وبغية التجربة قام بإعفاء وزير الحربيـة سـتانتون مـن منصـبه، وهكـذا امتيازاته باعتباره رئيسا للدو 

 ١٦ويف . استخدم مجلس النواب الحق الدستوري باتهام رئيس الدولة بالتقصري، وذلك يف مجلس الشيوخ

صـوت نـادى  ٣٥م كانت نتيجة تصويت أعضاء مجلس الشيوخ بخصوص هذه القضـية هـي ١٨٦٨أيار 

وحفظت القضية نظرا لعدم استكامل العدد املطلوب من األصـوات، وهـو أغلبيـة بالتربئة،  ١٩باإلدانة و

  . ثلثي أصوات األعضاء
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  )م١٩٧٣-م١٩٠٨(الرئيس جونسون، ليندون بينز 

م انتخـب نائبـا للـرئيس عـام ١٩٦٩م و١٩٦٣رئيس الواليات املتحدة يف الفرتة مـا بـني عـامي 

ثم انتخب جونسون رئيسـا لفـرتة . يس جون كنيديم بعد اغتيال الرئ١٩٦٣م وأصبح رئيسا يف عام ١٩٦٠

  . م١٩٦٤كاملة عام 

م وذهـب عـام ١٩٣٠ولد جونسون بالقرب من ستونوول بتكساس، وتخرج يف الجامعـة عـام 

وعمل سكرتري بـالكونكرس ثـم انتخـب ملجلـس النـواب األمـرييك عـام ) العاصمة(م إىل واشنطن ١٩٣١

  . م١٩٤٢-١٩٤١قائدا برتبة مالزم خالل الفرتة من عام خدم جونسون يف البحرية األمريكية . م١٩٣٧

م وبعـد سـيطرة الحــزب الـدميوقراطي عـىل ١٩٤٨انتخب أيضا ملجلس الشيوخ األمرييك عام 

كـان جونسـون يف . م أصبح جونسون زعيم األغلبية يف السنة التاليـة١٩٥٤عام . مجلس الشيوخ والنواب

وعـرف .  والجمهوريني بالتخطيط الذيك واملقدرة عىل اإلقناعمنصبه هذا كثريا ما يوفق بني الدميوقراطيني

  . جي.يب.ذلك مبعاهدة إل

م لكـن الحـزب رشـح جـون ١٩٦٠تقدم جونسون للرتشيح الرئايس للحزب الـدميوقراطي عـام 

كنيدي وقبل جونسون دعوة كنيدي ملنصـب نائـب الـرئيس وهـزم الـدميوقراطيون مرشـح الجمهـوريني 

كان لجونسون دورا أكرث فعالية يف الحكومة مـن أي نائـب . خابات بفارق ضئيلريتشارد نيكسون يف انت

وكان كنيدي يرسل جونسون كثريا بوصفه ممثال خاصا له إىل أماكن االضـطرابات يف العـامل . رئيس سابق

  . يف الحرب الباردة

م يف داالس بتكساس ثم نصـب جونسـون رئيسـا، واقـرتح برنامجـا ١٩٦٣اغتيل كنيدي يف عام 

  إليجاد وظائف جديدة وبناء االقتصاد، وافق الكونغرس 
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م عىل قانون حقوق مدنية سمح فيه للسود بكل املهن التـي ١٩٦٤عىل الربنامج ووقع جونسون يف عام 

استمر جونسـون يف سياسـة الواليـات املتحـدة الخاصـة . تخدم الجمهور وفتح فرص متساوية للوظائف

ضـد الفيتكـونج وهـي قـوات حـرب عصـابات تـدعمها الحكومـة  مبساعدة فيتنـام الجنوبيـة يف حربهـا

  . الشيوعية يف فيتنام الشاملية

فاز جونسون بسهولة بفرتة رئاسية كاملة، وفاز عىل منافسه الجمهـوري بـاري إم جولـد وتـر 

وأصبح اتساع حرب فيتنام مشـكلة جونسـون الرئيسـة فقـد أمـر جونسـون بـدخول أول . بأغلبية كبرية

م أصـبح للواليـات املتحـدة بفيتنـام ١٩٦٨وبحلـول عـام . مقاتلـة إىل فيتنـام الجنوبيــةقوات أمريكيـة 

جندي، وأصبح كثـري مـن األمـريكيني يشـكون يف ادعـاءات مسـؤويل اإلدارة  ٥٠٠.٠٠٠الجنوبية أكرث من 

  . األمريكية عن سري الحرب وهبطت شعبية جونسون الشخصية

يرشح نفسه لفرتة انتخابـات جديـدة، وأوقـف م أنه لن ١٩٦٨آذار عام  ٣١أعلن جونسون يف 

الرضب بالقنابل وهجامت الواليات املتحدة األخرى ضد أرايض فيتنام الشاملية، وأدى ذلك إىل محادثات 

  . م١٩٦٨سالم بني حكومة الواليات املتحدة وفيتنام الشاملية وفيتنام الجنوبية ووفد من الفيتكونج عام 

م اعتزل جونسـون الحيـاة السياسـية ومكـث يف مزرعتـه ١٩٦٩بعد نهاية فرتة رئاسته يف عام 

  . م١٩٧٣بتكساس، تويف عام 

  الرئيس جيسكار ديستان، فالريي

م يف عائلة من الطبقة البورجوازيـة ١٩٢٦، ولد يف كوبلتس عام )م١٩٨١-م١٩٧٤(رئيس فرنسا 

  درس يف كلية البوليتكنيك العالية ويف املعهد. العليا
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م ثـم ١٩٥٤عني مفتشـا للامليـة . و معهد عال يخرج كبار موظفي الدولةالوطني لإلدارة، وه 

م عـن ١٩٥٦انتخـب نائبـا يف عـام . مدير مساعدا يف مكتب رئيس الحكومة إدغار فور يف السنة نفسـها

م اختري سكرتريا لوزارة ١٩٥٩يف . وهي الدائرة التي كان ميثلها جده ألمه جاك باردو. دائرة بوي دور دوم

  . حكومة بيناي ثم وزيرا للاملية يف حكومتي دويريه وبومبيدو يف عهد ديغول املالية يف

م ١٩٦٢املتحالفني مع األغلبية الديغوليـة يف انتخابـات ) الجمهوريني املستقلني(كان عىل رأس 

م ليتفرغ العمل عىل تقوية حزبه واالبتعـاد بـه شـيئا ١٩٦٥ترك مهامه الوزارية يف كانون األول . النيابية

م والذي تخىل ١٩٦٩يف االستفتاء العام الذي جرى يف نيسان ) ال(  ئا عن الديغولية حتى أنه اقرتع بفشي

  . ديغول عىل أثره عن الرئاسة

م عني وزيرا للاملية واالقتصاد يف أول حكومة شكلت بعـد انتخـاب جـورج ١٩٦٩ويف حزيران 

م، فنـال يف الـدورة ١٩٧٤ية يف نيسـان رشح نفسه النتخابات رئاسة الجمهور. بومبيدو رئيسا للجمهورية

. نالها جـاك شـابان دملـا% ١٤.٥نالها فرنسوا متريان و % ٤٣.٣من مجموع األصوات، مقابل % ٣٣األوىل 

وكـان شـعاره األسـايس يف املعركـة . ملنافسة فرنسوا متـريان% ٤٩.٢مقابل % ٥٠.٨  وفاز بالدورة الثانية ب

  ). طرةالتغيري يف الحكم بال مخا(االنتخابية 

بدأ واليته بتكليف جاك شـرياك تشـكيل أول حكومـة، وكـان أول مظهـر لسياسـته الخارجيـة 

واسـتطاع ديسـتان خاللـه أن ينتـزع موافقـة . اجتامعه بالرئيس األمرييك جريالد فورد يف جزر املارتينيـك

، ثم كـان بعـد فورد عىل عقد اجتامع بني الدول املنتجة للنفط والدول املستهلكة له لبحث أزمة الطاقة

  هذا لقاؤه بالرئيس املرصي أنور السادات الذي كان أول لقاء يف نوعه يف تاريخ فرنسا 
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املعارص والذي أسفر عن اعرتاف فرنسا بحقوق شعب فلسطني كاساس ألية تسوية بني العـرب والكيـان 

الوصول إىل القطيعة  ثم رسعان ما اصطدم بالديفولني، ما دفع شرياك إىل االستقالة ولكن دون. الصهيوين

  . النهائية معه

انتهج فالريي جيسكار ديستان سياسة أوروبية نشطة مـن خـالل تحالفـه الوثيـق مـع أملانيـا 

وتبنـى . وعمل عىل تقويـة الـروابط السياسـية واالقتصـادية مـع الواليـات املتحـدة) الغربية(االتحادية 

. إزاء القـارة األفريقيـة سياسـة اسـتعامريةالسياسة األطلسية الذي كان ديغول قد تخـىل عنهـا، وسـلك 

وحافظ يف الرصاع العريب مع الكيان الصهيوين، عىل الخط الـديغويل، إال أن عالقاتـه بـالجزائر وليبيـا قـد 

  . تدهورت بسبب الرصاع حول الصحراء الغربية وتشاد

الخارجيـة يف أبرز املناصب التي توالها ديستان بعد انتهاء واليته كان ترؤسه لجنـة العالقـات 

االتحاد من أجـل الدميوقراطيـة (أما جهوده التي بذلها لتحويل حزبه حزب . الجمعية الوطنية الفرنسية

إىل قوة وسط فاعلة وحقيقية فقد أصيب بفشل مزدوج فهي من ناحية مل تحـل دون إلحـاق ) الفرنسية

كام أنهـا مـن ناحيـة . اكالذي يتزعمه جاك شري ) التجمع من أجل الجمهورية(هذا الحـزب التام بحزب 

وفضـل ) االتحاد من أجـل الدميوقراطيـة الفرنسـية(ثانية مل يؤمن فوز مرشحه االن مادلني لرئاسة حزب 

اختيـار فرنسـوا ليونـار، فكانـت نهايـة ديسـتان ) ١٩٩٦أوائـل نيسـان (مندوبو الحزب يف مـؤمتر ليـون 

  .م١٩٩٦ن السياسية عىل يد الحزب الذي أسسه هو نفسه وترأسه حتى نيسا
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  )م١٨٢٦-م١٧٤٣(جيفرسون، توماس 

، ولد يف فريجينيا، درس القانون ثـم )م١٨٠٩-م١٨٠١(رئيس الواليات املتحدة األمريكية للفرتة 

أي املستعمرات التي تشكلت منها فيام بعـد (أصبح مبعوثاً عىل الواليات املتحدة إىل الكونغرس القاري 

-م١٧٨٣(م، ويف الكونغرس ١٧٧٦سون مسودة إعالن االستقالل ، وضع جيفر )الواليات املتحدة األمريكية

ـي، ) م١٧٨٤ كلف جيفرسون بشؤون املعدات الحربية الربية، ونجح يف اسـتخدام النظـام النقـدي العرش

شهد خاللها املراحل األوىل من الثـورة ) م١٧٨٩-م١٧٨٥(وأصبح سفرياً للواليات املتحدة يف باريس للفرتة 

لها مستشاراً حول موضـوع وضـع مسـودة إعـالن حقـوق اإلنسـان، وعـاد إىل الفرنسية حيث أصبح خال

م، ثم استقال تعبريا عـن ١٧٩٣م، وبقي يف منصبه هذا حتى عام ١٧٨٩أمريكا حيث أصبح وزيراً للدولة 

  . احتجاجه عىل محاوالت هاملتون لفرض نظام املركزية

س الواليـات املتحـدة احتـل جيفرسـون منصـب نائـب رئـي) م١٨٠١-م١٧٩٧(ويف عهد ادامـز 

األمريكية، وعند ذلك اسـتمر يف محاوالتـه إلقنـاع الحكومـة املركزيـة بالتنـازل عـن السـلطة للسـلطات 

م بأن يكون للوالية حق إلغاء القوانني الفدرالية، وتعادلت نسبة األصـوات ١٧٩٨املحلية، كام اقرتح عام 

م مـع تلـك التـي حصـل عليهـا ارون بـار ١٨٠٠التي حصل عليها جيفرسون يف االنتخابات الرئاسية عـام 

ونجح يف الوصول إىل منصب الرئاسة مبساندة هاملتون مـن خـالل مجلـس النـواب، وأصـبح جيفرسـون 

، وعـرف عهـده باالقتصـاد الـداخيل بعـد صـفقة )م١٨٠٩-م١٨٠١(رئيساً للواليات املتحدة للفرتة ما بني 

  مريكا، وبعد تقاعده أسس جيفرسون لويزيانا، كام عرف باإلجراءات التشبثية عىل حياد أ 
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م، كام شجع عىل تبني الطـراز الكالسـييك الحـديث يف فــن العـامرة يف الواليـات ١٨١٩جامعة فريجينيا 

  . الجنوبية كافة

  )م٢٠٠٠-م١٩٣٠(الرئيس حافظ األسد 

رئيس الجمهورية العربية السورية واألمـني العـام لحـزب البعـث العـريب االشـرتايك منـذ عـام 

رجل دولة بارز وسيايس محنك، قـاد الحركـة التصـحيحية يف الحـزب والدولـة لـرييس يف تـاريخ . م١٩٧١

سوريا الحديث دعائم عهد من االستقرار والنهضة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية بعـد أن 

  . م١٩٤٥كانت الفوىض واالنقالبات العسكرية تعصف بالبالد منذ استقاللها يف عام 

ويعـود أصـل ) القرداحـة(م يف بلدة ١٩٣٠حافظ األسد يف السادس من ترشين األول عام ولد 

فـأطلق عليـه أقرانـه لقـب . إىل جده سليامن الـذي عـرف بجرأتـه وقوتـه البدنيـة) األسد(لقب األرسة 

 وكـان. ويف القرداحة درس املرحلة االبتدائيـة ثـم تـابع تعليمـه اإلعـدادي والثـانوي يف الالذقيـة) األسد(

لكنه عدل عـن ذلـك . حافظ األسد ينـوي دراسة الطب والتخصص فيه بعد حصوله عىل الثانوية العامة

م، ثم اختار التخصص يف الطريان فالتحق بعد ثالثة أشهر ١٩٥٢وتطوع منتسبا إىل الكلية العسكرية عام 

االستقالل، وتخرج  بالكلية الجوية يف حلب ليكون من دورة الطيارين األوىل التي تخرجت يف سوريا بعد

  . م، وكان األول يف دورته١٩٥٥طيارا مقاتال برتبة مالزم يف مطلع عام 

م نفسه أوفد األسد يف بعثه عسكرية دراسية إىل مصـر للتدريب عىل الطريان ١٩٥٥ويف العام 

ألول م أوفـد املـالزم ا١٩٥٨م ويف مطلع عـام ١٩٥٦النفاث، ورفع إىل رتبة مالزم أول طيار يف مطلع متوز 

  الطيار حافظ 
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التباع دورة طريان لييل، ثم رفع إىل رتبـة نقيب طيار يف األول من ) السابق(األسد إىل االتحاد السوفيتي 

  . م١٩٥٩كانون الثاين عام 

أوفد حافظ األسد مرة أخـرى ) الجمهورية العربية املتحدة(ويف ظل الوحدة بني سوريا ومرص 

ويف ترشـين األول مـن العـام نفسـه نـدب مـع رسب . رة قائـد رسبم إلتبـاع دو ١٩٥٩إىل مرص يف آذار 

م فرضـت عليـه ١٩٦١أيلـول  ٢٨وبعد واقعة انفصـال سـورية عـن مرصـ يف . للطريان اللييل إىل القاهرة

  . السلطات املرصية اإلقامة الجربية، ثم زج يف السجن هناك

ــة ا ــن حكوم ــرار م ــلحة بق ــوات املس ــن الق ــد ع ــوريه أبع ــه إىل س ــد عودت ــال يف وبع النفص

ونقـل إىل إحـدى الـوزارات لكنـه مل . م بسبب موافقة املناهضة له واملدافعـة عـن الوحـدة٢/١٢/١٩٦١

م شـارك يف حركة الضباط األحرار التي انطلقوا بها من مدينة حلب ١٩٦٢ويف آذار . يلتحق بالعمل فعليا

حيث ألقي القبض عليـه وسـلم وحني أخفقت هذه الحركة توجه األسد إىل لبنان . إلنهاء حكم االنفصال

  . بدمشق) املزة(إىل السلطات السورية التي زجت به مع عدد من رفاقه يف سجن 

وبعد خروجه من السجن تابع مع رفاقـه مـن الضـباط يف اللجنـة العسـكرية اإلعـداد لثـورة 

الكبـري يف  وتقـديرا لـدوره. الثامن من آذار، وبنجاحها عاد األسد إىل القوات املسـلحة برتبـة رائـد جـوي

. كام عني قائدا للواء الجوي السابع. اإلعداد للثورة وإنجاحها عني عضوا يف املجلس الوطني لقيادة الثورة

  . فقائدا لقاعدة عمر صغر الجوية

م حصل عىل شهادة دورة أركان طريان وانتخـب يف مـؤمترات الحـزب عضـوا يف ١٩٦٤ويف عام 

  . ومية للحزبالقيادة القطرية ثم عضوا يف القيادة الق
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م رفـع إىل رتبـة لـواء جـوي وعـني قائـدا للقـوى الجويـة والـدفاع ١٩٦٤ويف الثاين من كانون األول عام 

  .الجوي

لذا فإن هـذه التجربـة . م وقيادتها يف حاجة إىل خربة كافية١٩٦٣كانت ثورة الثامن من آذار 

اتسـعت هـذه الخالفـات تبعـا و . أسفرت يف البداية عن بعض الخالفات يف وجهات النظر داخل الحـزب

. للتفاوت العقيل واملوضوعي بني الحزبني اللذين كان قسم منهم ميثل القيادة املتطرفة واليسار املترسع

وكان حافظ األسد يتابع بوادر تلك األزمة، ويحاول تجنب البالد عواقبها باالحتكام إىل الحوار املوضوعي 

فوضـعت سـورية الحـزب . م تلك الخالفـات١٩٦٦شباط  ٢٣إىل أن حسمت حركة . يف املؤسسة الحزبية

ويف هذا التاريخ عني األسد وزيرا للدفاع، ومن موقعه هـذا سـعى إىل تعزيـز بنـاء . عىل الطريق السليم

وترسـيخ . القدرة العسكرية للقوات املسلحة السورية وتحديثها والتوجـه إىل إعـادة الوحـدة مـع مرصـ

  . العالقات مع الدول العربية األخرى

م شن الكيان الصهيوين عدوانـه املباغـت عـىل سـورية ومرصـ ١٩٦٧ويف الخامس من حزيران 

وكـان مـن أثـار هـذا العـدوان اشـتداد الخالفـات يف القيـادة . واألردن واحتلوا أراٍض من الدول الـثالث

 وبـني السـعي الحثيـث إلزالـة العـدوان. الحزبية مام جعل األسد موزعا بـني حـل الخالفـات يف الحـزب

وتحرير ما احتـل مـن األرايض السـورية باألسـاليب السياسـية يف إطـار املـنظامت الدوليـة ومؤسسـاتها 

  . القانونية وبحرب االستنزاف التي استمرت عىل الجبهة السورية عدة أشهر

م رفع اللواء الجوي حافظ األسد إىل رتبة الفريـق الجـوي، بـدا ١٩٦٨ويف األوائل من متوز عام 

  . إنجاز كل ما خطط له كوزير للدفاعمجددا العمل عىل
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م قـاد حـافظ األسـد الحركـة التصـحيحية ليضـع حـدا ١٩٧٠ويف السادس عرش من ترشـين الثـاين عـام  

  . للخالفات التي وصلت إىل طريق مسدود ووضعت القيادة الحزبية والحزب يف مأزق خطري

. سد رئاسة مجلس الـوزراءم توىل حافظ األ ١٩٧٠ويف الواحد والعرشين من ترشين الثاين عام 

بعدها انتخب رئيسا للجمهورية العربية السورية يف االستفتاء الشعبي العام الذي جرى يف الثـاين عرشـ 

كام انتخب أمينا قطريا لحزب البعث العريب االشرتايك يف املؤمتر القطري الخامس يـوم . م١٩٧١من آذار 

م ويف ١٩٧٨سـا للجمهوريـة يف الثـاين عرشـ مـن آذار كام أعيد انتخابـه رئي. م١٩٧١الرابع عرش من أيار 

  . م١٩٩٩م ويف الثاين عرش من آذار ١٩٩٢م ثم يف الثاين عرش من آذار ١٩٨٥الثاين عرش من آذار 

أدرك الرئيس األسد بتجربته الطويلة وبتحليلـه السـيايس عوامـل القـوة والضـعف يف الـوطن 

وبـدا األسـد محاولـة وضـع شـعار ). كز عىل وحدتهمسبيل العرب إىل قوتهم ترت(وخلص إىل أن . العريب

الوحدة موضع التنفيذ سواء يف تجارب وحدوية أو يف صيغة التضامن العريب التـي ابتـدأ بإزالـة عوامـل 

وكانت الخطوة األوىل عمليـا يف ظـل قيادتـه ). وتنتهي بشكل عال من أشكال التنسيق. التوتر والقطيعة

ترشين الثاين عام  ٢٦توقيع االتفاقية العسكرية بيـن سوريا ومرص يف الرشوع بإخراج سوريا من عزلتها ب

ثـم املشـاركة يف إقامـة اتحـاد الجمهوريـات . م، أي بعد أيام قالئل من قيـام الحركـة التصـيحيحة١٩٧٠

  . العربية مع مصـر وليبيا

م التحقيـق العمـيل لهـذا التضـامن العـريب، ونقطـة ١٩٧٣وكانت حرب ترشين بقيادته عـام 

  ول من مسار تاريخ الرصاع العريب الصهيوين والخطوة تح
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املهمة يف االنتقال بوعي الجامهري العربية من حال اإلحباط والتشتت إىل حال التامسك واستعادة الثقة 

  . بالذات العربية

عمل الرئيس األسد عىل بناء عالقات متينة بعدد مـن الـدول الصـديقة ويف مقـدمتها االتحـاد 

الدول التي استقلت عنه، وكذلك بعدد من دول رشقي أوروبا، ودول أخرى يف قارات ) قاساب(السوفيتي 

واتسع بأفق العالقات بالدول النامية يف القارات الثالث األخرية وال سـيام . أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا

. املـؤمتر اإلسـالمي الدول الداعمـة للحق العريب لألمة العربية يف املنظامت الدولية واإلقليميـة ومنظمـة

وسـعى إىل . وأسهم إسهاما فعاال يف حركة دول عدم االنحياز وتنشـيط فاعليتها فــي العالقـات الدوليـة

اإلفادة من هذه العالقات يف نرصة القضايا القومية، ويف صدارتها القضية الفلسطينية التي متثـل جـوهر 

  . الرصاع العريب الصهيوين

هام يف ترسيخ األمن والسالم يف املجتمع الدويل وبـذل كـل جهـد وسعى الرئيس األسد إىل اإلس

ومن هنا جاءت مبادرتـه . ولدعم حركات التحرر. ممكن الحتواء األزمات والرصاعات اإلقليمية والدولية

والتفريـق . م لعقد مؤمتر دويل لوضع تعريف لإلرهـاب اإلجرامـي وإرهـاب الـدول١٩٨٦يف اليونان عام 

ودعا إىل الحد من سباق التسـلح ونـزع أسـلحة . وطني من أجل التحرر من املعتديبينه وبني النضال ال

ولبناء نظام اقتصادي دويل يقوم عىل املنفعة املشرتكة واملصالح املتوازية، وينهي مظاهر . الدمار الشامل

  .الهيمنة عىل الدول والشعوب

ثامنـه يف موكـب م وشـيع ج٢٠٠٠تويف حافظ األسد يف دمشـق يف العـارش مـن حزيـران عـام 

ودفـن يف القرداحـه مسـقط . مهيب احتشد حوله الشعب السوري وحرضه لفيف غفري من زعامء العامل

  . رأسه
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  الرئيس الحبيب بو رقيبه

أول رئيس للجمهورية التونسية منذ االستقالل وحتى بدء والية الرئيس الحايل زين العابـدين 

أن بورقيبه كان قد انتخب رئيسا ملدى الحيـاة يف عـام رغم . م١٩٨٧بن عيل الذي عزله يف ترشين الثاين 

  . م١٩٧٤

م لكـن ١٩٠٣يف عائلة متواضعة، فسجل رسميا أنـه ولـد يف ) املنستري(ولد يف مدينة موناستري 

تلقى العلم يف تونس ثم يف فرنسا حيث نال شهادته . مثة من يؤكد من معارفه أنه ولد قبل هذا التاريخ

م ليامرس مهنة املحاماة ١٩٢٧عاد إىل تونس يف عام . لحقوق من جامعة باريسالثانوية وبعدها إجازة ا

الحـزب (وينشط يف صـفوف حـزب الدسـتور قبـل أن يؤسـس مـع مجموعـة مـن شـباب هـذا الحـزب 

الحـزب (م وانتخـب أمينـا عامـا لـه وأصـبح هـذا الحـزب يف مـا بعـد ١٩٣٤يف عـام ) الدستوري الجديد

  ). االشرتايك الدستوري

م بسـبب نضـاله مـن أجـل ١٩٥٥-١٩٣٤عاما يف السجون الفرنسية يف فـرتة  ١١قيبه أمىض بور 

وقد حددت الحكومة الفرنسية إقامته يف الجنوب الفرنيس للحد مـن نشـاطه، دعـا إىل . استقالل تونس

فرحل إىل مرصـ . م حيث أفرجت عنه حكومة املارشال١٩٤٣م إىل ١٩٣٨العصيان املدين فاعتقل من عام 

م ١٩٥٢وأسس هناك مكتب املغرب العريب ثم عاد إىل فرنسا ليعتقل مـرة أخـرى يف عـام م ١٩٥٠-١٩٤٣

اعرتفت حكومة بيـار منـديس فـرانس بـالحكم الـذايت لتـونس ودعـت بورقيبـه لتـأليف  ١٩٥٤ويف عام 

حكومة جديدة فقبل بورقيبه الدعوة ونتيجة لذلك انشق عنـه صـالح بـن يوسـف الـذي كـان يطالـب 

  واستطاع بورقيبه أن يتغلب. لتونس معتربا أن الحكم الذايت خطوة إىل الوراءباالستقالل التام 
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الـذي اغتيـل يف فرانكفـورت يف عـام ) صـالح بـن يوسـف(عىل هذه االنشقاق وأبعـد خصـمه اللـدود  

  . م١٩٦١

م نالت تونس استقاللها بالكامل، فأصبح بورقيبـه رئيسـا للمجلـس الـوطني ١٩٥٦آذار  ٢٠يف 

م أعلنـت الجمهوريـة التونسـية وانتخـب الحبيـب ١٩٥٧متـوز  ٢٥ملجلـس الـوزراء، ويف  فيها، ثم رئيسا

  ). املجاهد األكرب(فلقب نفسه . بورقيبه رئيسا لها

انتهج بورقيبه سياسة معارضـه لـه .يف فرتة الزعامة القومية للرئيس املرصي جامل عبد النارص

  . الفلسطينية عىل مراحلونادى بحـل القضية . ومتقربة من الغرب وخاصة من فرنسا

م انـزوى يف بيتـه يف مدينـة املوناسـتري ١٩٨٧يف عـام ) بنـاء عـىل نصـيحة األطبـاء(بعد خلعه 

واستمرت الحكومة تقدم له كل أنواع الرعايـة، أعطـى صـوته، يف االنتخابـات الرئاسـية التـي ) املنستري(

  . م للرئيس بن عيل ولالئحة التجمع الدستوري١٩٨٩جرت يف نيسان 

  )م١٩٩٩-م١٩٢٩(مللك الحسن الثاين ا

م يف الرباط، وهو بكر ستة أوالد أنجـبهم ١٩٢٩من ملوك املغرب ولد يف التاسع من متوز عام 

محمد الخامس، تلقى تنشئة مزدوجة األوىل عربية تقوم عىل التقليد واإلسالم، والثانية غربية عرصية يف 

وكان يف حينه تابعا لجامعة برده . وق من معهد الرباطوقد نال شهادة الدكتوراه يف الحق. ثانوية الرباط

  . الفرنسية
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كـام رافـق . م١٩٤٣كان الحسن حارضا عند لقاء والده الرئيس األمرييك روزفلت يف أنفا عـام 

وقد نفـي مـع والـده إىل جزيـرة كورسـيكا يف –م للمطالبة بحقوق املغـرب، ١٩٤٧والده إىل طنجة عام 

م أعادت والده ١٩٥٥م فإىل مدغشقر أجرى مفاوضات يف ترشين الثاين ١٩٥٣الحادي والعرشين من آب 

  . إىل عرش املغرب

قبـل أن . م١٩٥٦عينه محمد الخامس رئيسا ألركـان الجـيش امللـيك غـداة االسـتقالل يف آذار 

اء واستطاع إقناع والده بإقص. م١٩٥٧يغدو يف العام التايل قائدا عاما للجيش عني يف متوز وليا للعهد عام 

م نائبـا لـرئيس الـوزراء ١٩٦٠فأصـبح عـام . إبراهيم من الوزارة اليسارية التـي كـان يرتأسـها الـلـهعبد 

فنصـب ملكـا عـىل املغـرب يف . ويف الواقع الحـاكم الفعـيل للمغـرب حتـى وفـاة والـده. ووزيرا للدفاع

  . م وتوىل العرش يف الثالث من آذار من العام نفسه١٩٦١السادس والعرشين من شباط 

ومـا أن سـاورته . حافظ الحسن الثاين عـىل النظـام الرئـايس ضـمن إطـار امللكيـة الدسـتورية

حتى عمد . واملتمثلة أساسيا باالتحاد الوطني للقوات الشعبية. الشكوك حول املعارضة اليسارية لحكمه

  . م وإجراء انتخابات أنجحت أكرثية مؤيديه له١٩٦٢إىل إصدار دستور جديد للمملكة عـام 

م عـن اكتشـاف مـؤامرة يسـارية بقيـادة االتحـاد ١٩٦٣وأعلنت السـلطات املغربيـة يف متـوز 

قبـل أن تـأيت يف عنـف عـىل . الوطني للقوات الشعبية، فقضت عىل منظامته وألقى القبض عىل قياداته

  وحرص وقد أفاد الحسن الثاين من املناسبة إلعالن حالة الطوارئ . م١٩٦٥انتفاضة الدار البيضاء يف آذار 
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  . م دستورا جديدا مل يحظ بتأييـد املعارضة١٩٧٠جميع السلطات بشخصه لحني إصداره عام 

م وفـيام كانـت محـاكامت ١٩٧١ونجا العاهل املغريب بشبه أعجوبة يف العارش من متـوز عـام 

مراكش ضد املعارضني جارية من محاولة انقالب دمويـة استهدفت حياته ونظامه يف قرصـ الصـخريات، 

حاول وزير داخليته ورئيس مخابراته الجرنال محمد أوفقـري اغتيالـه يف السـادس عرشـ مـن الشـهر  كام

التايل،عن طريق إسقاط طائرة البوينغ التي كان يستقلها، فنجا العاهل أيضا بأعجوبة، وتلت املحـاولتني 

  . أوفقري) انتحار(محاكمتان أعدم عىل أثرهام عدد من العسكريني، فيام أعلن عن 

 يجد العاهل املغريب بدا بعدما أخفق يف جمع الحرس الوطني القديم حوله، من محـاورة ومل

املعارضة وإرشاكها يف الحكم، فتقرب من الجميع، حتى مـن عـيل يعطـه األمـني العـام السـابق للحـزب 

  . الشيوعي املغريب الذي غدا يعـرف باسم حزب التقدم واالشرتاكية

يوب اإلسبانية يف املغرب ويدعو إىل االتحـاد الـوطني يف هـذا وأخذ الحسن الثاين يطالب بالج

شطر الصحراء الغربية ) املسرية الخرضاء(م ١٩٧٥وقد نجح يف مسعاه وال سيام إثر تنظيمه عام . السبيل

التي جال عنها اإلسبانيون، فالتف حوله الشعب بأحزابـه اليمينيـة واليسـارية، وإن مل تتوقـف الحمـالت 

  . م١٩٧٧سيام الجبهويني الذين حوكم بعض منهم عام  ضد املعارضني ال

م إثــر ١٩٧٩وأعلــن امللــك الحســن عــن ضــم كامــل الصــحراء الغربيــة إىل املغــرب يف صــيف 

ومتكـن عـىل الـرغم مـن . انسحاب موريتانيا من الجزء الذي أعطي من الصحراء مبوجب اتفـاق مدريـد

  النزاعات الحدودية بني املغرب 
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ودفـع . ونفقات بناء جدران الحامية لجنوده فيها من هجامت البوليسـاريو. راءوالجزائر بخصوص الصح

متكن من استيعاب القضية شيئا فشيئا ال سـيام بعـد قيـام اتحـاد املغـرب . مصاريف هؤالء وتجهيزاتهم

  . م١٩٨٩العريب الذي جمع ليبيا وتونس والجزائر واملغرب وموريتانيا يف السابع عرش من شباط 

ملـك (م وله خمسة أوالد لال مريم، محمد السادس ١٩٦١الثاين بلال لطيفة عام  اقرتن الحسن

وإذا كان الجيل الثاين جيل الحسن الثاين هـو الجيـل . ، الالأسامء، الالحسناء، موالي رشيد)املغرب الحايل

املوسع بعد الجيل األول جيل محمد الخـامس وهـو الجيـل املنشـئ، فـإن الجيـل الثالـث جيـل محمـد 

م، وتوىل ولـده الحكـم ١٩٩٩تويف الحسن الثاين يف متوز . دس هو جيل اإلكامل يف مغرب دميوقراطيالسا

  .محمد السادس العرش من بعده

  )م١٩٤٩-م١٩٠٦(حسن البنا 

مؤسس حركة اإلخوان املسلمني مبرص والعامل العريب واإلسـالمي، ولـد يف بلـدة فـوة مبحافظـة 

حمودية مبحافظـة البحـرية، قىضـ حسـن البنـا أربـع سـنوات يف كفر الشيخ، ونزح مع أرسته إىل بلدة امل

مدرسة الرشاد الدينية من سن الثامنـة حتى الثانية عرشة حيث تأثر تأثراً بالغا بالشـيخ محمـد زهـران، 

م التحـق البنـا مبدرسـة املعلمـني ١٩٢٠انخرط البنا يف بعض الجمعيات اإلصالحية املحلية، وبحلول عـام 

  . عىل مبادئ التصوف بانخراطه يف الطريقة الحصافية الشاذلية بدمنهور، حيث تعرف

م التحق البنا مبدرسة دار العلوم العليا بالقاهرة، حيث حصل عىل الدبلوم عام ١٩٢٣ويف عام 

  م وعني بإحدى املدارس االبتدائية مبدينة١٩٢٧
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، وقـام حسـن البنـا مبرحلـة اإلسامعيلية، ومن هذه املدينة أعلن البنا تأسيس جامعة اإلخوان املسـلمني 

تأسيس جامعة اإلخوان املسلمني عن طريق املقاالت الصحفية واملقـابالت الشخصـية، وكـان لشخصـيته 

وأسلوبه أكرب األثر يف تنظيم جامعة اإلخوان املسلمني التي أدت دوراً بالغاً يف الحياة السياسـية املرصـية 

  . ثم الحياة السياسية العربية اإلسالمية

م أنشأ مجلة اإلخوان املسلمني باالشرتاك مع طنطاوي جـوهري ومحـب الـدين ١٩٣٣م ويف عا

م ١٩٤٢م، ترشــح يف عــام ١٩٤٦ثــم مجلــة اإلخــوان اليوميــة ) فالنــذير) (التعــارف(الخطيــب، ثــم أنشــأ 

وحرصـ نشـاطه ) رئيس الوزراء(النتخابات مجلس النواب، ثم انسحب نزوالً عند رغبة مصطفى النحاس 

نسـبت إىل ونسف للمنشآت العامـة السياسة، حدثت يف أيامه عمليات اغتيال سيايس، ن ال يف مجال الدي

م، فاغتيل النقرايش يف الشـهر نفسـه، فـردت ١٩٤٨جامعته، أعقبتها وزارة النقرايش باشا يف كانون األول 

شـباط  ١٢الحكومة عليه باغتيال الشـيخ حسـن البنـا عنـد خروجـه مـن جمعيـة الشـبان املسـلمني يف 

  . م١٩٤٩

  )            -م١٩١٨(حسن عيل، نور 

م، ولـد ١٩٨٧نور محمد حسن عيل، محام أصبح رئيسا لجمهورية ترينيداد وتوباجو، يف عـام 

م، ودرس يف ١٩٤٧–م ١٩٤٣نــور يف ترينيــداد يف أرسة مســلمة، وتلقــى تعليمــه األويل يف ترينيــداد عــام 

م تأهـل محاميـاً يف املحكمـة ١٩٨٠نون، ويف عام جامعة تورنتو يف كندا، حيث حصل عىل شهادة يف القا

العليا بلندن وقبل يف محكمة ترينيداد وتوباجو يف السنة نفسها، وعمل حسن عـيل يف مؤسسـة خاصـة 

  قبل أن يصبح قاضياً، عمل يف عدة . م١٩٥٣م حتى ١٩٤٨من عام 
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العليـا يف تربنيـداد  م عنـدما عـني قاضـياً يف املحكمـة١٩٦٦مناصب قانونية حكومية مختلفة حتى عام 

م، كــان قاضــياً يف محكمــة االســتئناف العليــا ١٩٨٥م حتــى تقاعــده يف عــام ١٩٧٨وتوبــاجو، ومــن عــام 

  . لرتينيداد وتوباجو

  الرئيس حسن غوليد أبنيدون

سيايس ورجل دولة جيبويت، ولد يف العاصـمة جيبـويت مـن عائلـة صـومالية تنتمـي إىل قبائـل 

م بالدعوة إىل إبقـاء بـالده تحـت السـيطرة الفرنسـية، انضـم إىل ١٩٥٠نذ العيىس، بدأ حياته السياسة م

م إىل التصويت إىل جانب البقاء مع فرنسا وذلك يف الوقت الـذي ١٩٥٨الحزب الديغويل ودعا أنصاره يف 

يـدعو إىل االسـتقالل وقـد كافأتـه . رئيس مجلس اإلدارة امللكيـة آنـذاك. كان فيـه خصمه محمود حريب

بـأن عينتـه رئيسـا . خاصة بعد نجاح االستفتاء حول إبقاء جيبويت فرنسية. رنسية عىل ذلكالسلطات الف

أشهر مفضـال اإلقامـة  ٤م، ولكنه استقال بعد ١٩٥٨ملجلس اإلدارة املحلية مكان حربـي يف كانـون األول 

ن يف بعـد أن كـا. م نائبـا عـن جيبـويت يف الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية١٩٥٩يف فرنسا حيث انتخـب يف 

  . السنوات الستة املاضية ميثل بالده يف مجلس الشيوخ

وهـو تنظـيم جيبـويت ) االتحاد الدميوقراطي للعيىسـ(م ١٩٦٣وقد أنشأ حسن غوليد، يف عام 

م أصـبح سـكرتريا سياسـيا لحـزب الحركـة ١٩٦٧ويف كانون الثـاين . قبيل مرتبط تنظيام بالحزب الديغويل

الرابطـة (أسـس حسـن غوليـد . م١٩٧٢وز من العام نفسـه ويف آذار الشعبية الذي ما لبث أن منع يف مت

م بعد انضامم العديد من القـوى السياسـية إليهـا ١٩٧٥التي أصبحت تعرف يف عام ) الشعبية اإلفريقية

  ). الرابطة الشعبية األفريقية من أجل االستقالل(  ب



  

٦٢٢  

  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

ولكنـه اسـتقال يف عـام م وزيـرا للتعلـيم يف حكومتـه ١٩٦٣وكان عيل عارف قد عينه يف عـام 

ويف العـام نفسـه . م احتجاجا عىل سياسة رئيس الحكومة املحلية القبلية املنحازة باستمرار للعفـر١٩٦٧

خطا خطوة استقاللية كربى حني دعــا إىل التصـويت مـع اسـتقالل جيبـويت يف االسـتفتاء الـذي نظمتـه 

ىل االسـتقالل الكامـل إذ أعلـن يف عــام إال أنه رغم ذلك ظل يفضل الحكم الذايت ع. السلطات الفرنسية

إن هـذا (م ١٩٧٥ثـم أضـاف يف عـام ). أننا ال نرفض فرنسا بل ما نرفضه هو حكم عـيل عـارف(م ١٩٧١

وكانت هذه املواقـف املرنـة مقدمـة إلعـادة ). االستقالل الذي سنحصل عليه نريده مع فرنسا ال ضدها

  . عىل وصول غوليد إىل قمة السلطة بعد رحيلها العالقات مع السلطات الفرنسية التي مل تعد تعرتض

م رئيسا لجمهورية جيبويت وعمل عىل إقامة تـوازن دقيـق ١٩٧٧وبالفعل فقد انتخب يف عام 

بني العيىس والعفر يف توزيع الحقائب الوزارية خوفا من أن تستغل أثيوبيا اضطرابات داخليـة لزعزعـة 

أمـا خارجيـا فقـد . ة حامية العنرص ذوي األصول الحبشيةاستقرار الجمهورية الناشئة وضمها إليها بحج

والتزم الحياد يف النزاع الصومايل األثيويب، وأدخل بالده . انتهج الرئيس حسن غوليد سياسة موالية لفرنسا

  .إىل جامعة الدول العربية بعد أن منع املؤسسات الصهيونية من العمل يف جيبويت

أثنــاء اجــتامع قمــة للــدول الناطقــة (انهيــار صــحي م أصــيب غوليــد ب١٩٩٥يف كــانون األول 

فقىضـ فـرتة عـالج لثالثـة أشـهر يف فرنسـا قبـل . بسبب إصابته مبـرض يف الرئـة) بالفرنسية يف دول بنني

  . م١٩٩٦آذار  ٤عودته إىل البالد يف 
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  الرئيس حسني مبارك

أيـار  ٤ليـد م، مـن موا١٩٥٢رابع رئيس جمهورية يف مرص منـذ إلغـاء النظـام امللـيك يف عـام 

م ومـن كليـة ١٩٤٩تخـرج مـن الكليـة الحربيـة عـام . م يف قرية كفر املصيلحة محافظة املنوفيـة١٩٢٨

م ١٩٦٩م عينه الرئيس جامل عبد النـارص مـديرا لكليـة الطـريان ويف عـام ١٩٦٧يف عام . م١٩٥٢الطريان 

  . عينه رئيسا ألركان حرب القوات الجوية املرصية

م ضـد املعارضـة بزعامـة عـيل صـربي ١٩٧١أيـار  ١٥اولة انقـالب قربه السادات منه بعد مح

م عـني نائبـا لـوزير ١٩٧٣م عني قائـدا للقــوات الجويـة ويف عـام ١٩٧٢نيسان  ٢٣يف . وحسني الشافعي

م عـني نائبـا لـرئيس الجمهوريـة ١٩٧٥نيسـان  ١٥م ويف ١٩٧٤شباط  ١٩الحربية، رقي إىل رتبة فريق يف 

ا عاما لوكالة التصنيع الحريب املرصي عضو يف الحزب الوطني الدميوقراطي ومدير . خلفا لحسني الشافعي

  . م١٩٧٨آب  ١٦ونائب للرئيس يف 

م انتخب رئيسا للجمهورية املرصية خلفا للرئيس أنور السادات بعد اغتياله ١٣/١٠/١٩٨١ويف 

م ثم لوالية ١٢/١٠/١٩٩٣م ثم لوالية ثالثة يف ٦/١٠/١٩٨٧م وأعيد انتخابه لوالية ثانية يف ٦/١٠/١٩٨١يف 

) اديـس ابابـا(م نجا من محاولة اغتيـال يف العاصـمة األثيوبيـة ٢٦/٦/١٩٩٥م، ويف ٢٥/٩/١٩٩٩رابعة يف 

م عـىل ترصـيحات املرشـد العـام ١٩٩٧ورد يف أول أيـار . وكان يف طريقه لحضور افتتاح القمة األفريقية

إن األقبـاط : "فقـال. وإخراجهم مـن الجـيش لإلخوان املسلمني الذي دعا إلـى فرض الجزية عىل األقباط

  ". جزء أصيـل من نسيج مرص الوطني، مواطنون رشفاء لهم ما لنا وعليهم ما علينا
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  ) م١٩٩٩-م١٩٣٥(امللك الحسني بن طالل 

امللك الحسني بن طالل الهاشمي، ملك األردن توىل العرش بعد تخـيل والـده طـالل بـن عبـد 

  . م١٩٩٩بقي ملكا لألردن حتى وفاته يف عام  م١٩٥٣عن العرش يف عام  الـلـه

م ونشأ برعاية جده امللـك ١٩٣٥ولد امللك حسني بعامن يف الرابع عرش من ترشين الثاين عام 

تلقى علومه ابتداء مـن سـن . م١٩٥١، وكان معه يف القدس عند اغتياله يف العرشين من متوز الـلـهعبد 

أخـذ تعليمـه الثـانوي . ة املطـران والكليـة اإلسـالمية بعـامنالخامسة باملدرسة الوطنية، وواصلها مبدرس

  . م١٩٥١بكلية فكتوريا باإلسكندرية، والتحق مبدرسة هرو بإنكلرتا عام 

عن العرش ألسباب صحية فنودي به ملكـا يف الحادي عرش مـن  -امللك طالل–تخىل له والده 

ف مجلس وصـاية عـىل العـرش إىل حـني م، وملا كن ال يزال يف السابعة عرشة من عمره أل١٩٥٢آب عام 

م، وقد التحق خـالل فـرتة الوصـاية بكليـة سندهرسـت ١٩٥٣اعتىل العرش رسمياً يف الثاين من أيار عام 

  . العسكرية امللكية بإنكلرتا حيث تلقى تعليمه العسكري

 وافق عىل مطلب الحركة الوطنية األردنية بطرد غلوب باشا القائـد الربيطـاين للجـيش األردين

والتقارب مع الرئيس املرصي جامل عبد النـارص ثـم مـا . م، وتعيني سليامن النابليس رئيسا للوزراء١٩٥٥

معتمـدا عـىل والء الضـباط والجنـود والقبائـل ) م١٩٥٧يف مطلـع (لبث أن اختلـف مـع هـذه الحركـة 

  . والعشائر

ك العراقي فيصـل م أقام مع ابن عمه املل١٩٥٨املرصية عام –وردا عىل قيام الوحدة السورية 

  بني األردن والعراق) االتحاد العريب الهاشمي(بن غازي 
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متـوز  ١٤إال أن هذا االتحاد انهار مع انهيـار النظـام امللـيك يف العـراق صـبيحة ثـورة . م١٩٥٨يف شباط  

ومتكن من الثبات يف وجه أحداث املنطقـة . فطلب امللك حسني إنزال قوات بريطانية يف األردن. م١٩٥٨

ومـع قـرار . ولبنـان) سـورية ومرصـ(املؤاتية لنظامه خصوصا منها يف الجمهورية العربيـة املتحـدة  غري

جامعة الدول العربية إقامة منظمة التحرير الفلسطينية عكف امللك حسني عىل الحد من تأثريهـا عـىل 

لولة دون اتخاذ كام متكن من الحي. وقد نجح يف ذلك إىل حد كبري. مملكته املكونة من أغلبية فلسطينية

  . م١٩٦٥األردن قاعدة للعمل الفدايئ بعد انطالقته يف مطلع عام 

م وإقدام الرئيس املرصي جـامل عبـد الناصــر عـىل طلـب سـحب ١٩٦٧ومع تسارع أحداث 

وقع امللك حسني حلفـا دفاعيـا مـع . القوات الدولية املتمركزة عىل الحدود املرصية مع الكيان الصهيوين

لكـن نكسـة . بإمرة القيادة العربية املوحدة وتصالح مع منظمة التحرير الفلسطينيةمرص ووضع قواته 

م واالجتياح الصهيوين للضفة الغربية والقدس جعال امللك يركز عىل مطالبته تطبيـق قـرار ١٩٦٧حزيران 

وعـىل أثـر تـأجج العمـل الفـدايئ الفلسـطيني بعـد نكسـة . م١٩٦٧لعام  ٢٤٢مجلس األمن الدويل رقم 

وكسبه التأييد الشعبي العارم يف أكرث الدول والبلدان العربية، رأى امللك نفسه مدفوعا ملجابهته . م١٩٦٧

وزيـر الخارجيـة (ساعده يف ذلك قبـول الـرئيس جـامل عبـد النـارص مرشـوع روجـرز . عىل أرض األردن

مـة عسـكريا، الذي باعـد بـني عبـد النـارص واملقاومـة الفلسـطينية إذ متكـن مـن رضب املقاو ) األمريكية

م وسيطر امللك حسني عىل الوضـع الـداخيل متامـا ١٩٧١ثم من جرش يف متوز . فانسحبت من عامن أوال

  وأعقب ذلك تجمع
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رجال املقاومة الفلسطينية يف لبنان الذي رسعان مـا أصـبح السـاحة التـي تتحمـل العـبء األكـرب مـن  

  . القضية الفلسطينية البالغة التعقيد عسكريا وسياسيا

م بإرساله لـواء عسـكريا إىل الجبهـة ١٩٧٣ -أكتوبر–ك امللك حسني يف حرب ترشين األول شار 

وبعد الحرب عقد اتفاقيات تعاون مع دمشق ووافق عـىل مقـررات مـؤمتر الربـاط بخصـوص . السورية

اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الوحيد للشعب الفلسطيني وعارض اتفاقيـات كامـب ديفيـد 

فحصـل األردن مبوجبهـا عـىل . وشارك يف قمة بغداد وأيـد قراراتهـا املعارضـة لهـذه االتفاقيـات. م١٩٧٧

ووقف امللك بقوة إىل جانب العراق يف الحرب العراقيـة . مساعدات عربية عوضته املساعدات األمريكية

مهمـة  اإليرانية واستضاف مؤمتر القمة العريب الحادي عرش الذي عقـد يف عـامن والـذي اتخـذ قـرارات

  . م١٩٩١لدعم العراق سياسيا يف حرب الخليج الثانية 

لقد شهد حكمه سلسلة من األزمات االقتصادية والسياسية التـي ترتبـت عـىل سـت حـروب 

ونجا امللك حسني من محـاوالت عـدة الغتيالـه . رشق أوسطية شارك األردن يف ثالث منها بشكل مبارشة

 وحالة عدم االستقرار التحدي األكرب للملك حسني إضافة إىل وكان الكيان الصهيوين. دبرتها قوى مختلفة

التحديات السياسية واالقتصادية التـي ترتبـت عـىل اسـتيعاب األردن موجـات مـن الالجئـني والنـازحني 

  . م١٩٦٧-١٩٤٨الفلسطينيني بعد حريب 

ارة ومن املشهود للملك حسني حنكته السياسية، وأعطى دروسا عديدة للحكام العـرب يف اإلد

والثبات، وقدرته عىل التوازنات الداخلية والخارجية واعتداله وبساطته حتى قيل إنه من صنف الحكـام 

  ). الحكامء(
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  )م١٩٣١-م١٨٥٤(الحسني بن عيل 

قائد الثورة العربية الكربى، ملك الحجاز ومؤسس األرسة الهاشمية التي ملكت يف العراق، وما 

  . ملكرمة من األرشاف الهاشميني، إنه الحسني بن عيل، رشيف مكةزالت متلك األردن، وآخر حكام مكة ا

م، وكان والده منفيا بها، انتقل معـه إىل مكـة وهـو يف الثالثـة مـن ١٨٥٤ولد يف األستانة عام 

باشا يف مهامت، دخل منطقـة  الـلـهالعمر، تأدب وتفقه ونظم الشعر قبل أن يرسله عمه الرشيف عبد 

إىل عمه  الـلـهبقبائلها، لكن اإلمارة آلت بعد وفاة والده وعمه الرشيف عبد نجد وغدا عىل صلة وثيقة 

عون الرفيق الذي طلب من العثامنيني، وكـان طاغيـة، نفـي الحسـني إىل األسـتانة حيـث عـني عضـواً يف 

، ، فعاد إىل مكة أمـرياً معينـاً الـلـهمجلس شورى الدولة فأقام فيها إىل أن تويف عون ثم عمه الثالث عبد 

  . وقد قاتل األدرييس صاحب بالد عسري، منجدا األتراك يف حملتهم عىل هذا األخري

م وإعالن الدستور العـثامين يف العـام ١٩٠٨يف حركة ) االتحاد والرتقي(وعىل أثر نجاح جمعية 

نفسه وتشكيل الحكومة االتحادية وخلع السلطان عبد الحميد بدأت العالقات العثامنية العربيـة تسـري 

األسوأ، فقد اعتمدت الحكومة العثامنية الجديدة سياسـة الترتيـك األمـر الـذي أثـار نفـور العـرب  نحو

وانزعاجهم، وما تبع ذلك من مالحقة للمقاومني والنضاليني العرب الذي هاجروا إىل أمـاكن بعيـدة عـن 

يكيـة، وكـان متناول الحكومة العثامنية وعمالئها، وكانت أهـم محطـاتهم مرصـ والحجـاز والقـارة األمر

هؤالء املهاجرين لهم اليد الكربى يف إثارة الرأي العـام العريب ضد األتراك، ووجوب النضال لالنفصال عن 

  . السلطة واالستقالل عنها
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وكــان تطــور األوضــاع قبــل الحــرب العامليــة األوىل عــامالً آخــر لزيــادة الجفــاء بــني العــرب 

النحيـاز إىل أملانيـا ودول املحـور، اعتقـادا منهـا أن هـذه والعثامنيني إذ أن الحكومة العثامنية فضـلت ا

السياسة تبقي عىل السلطنة موحدة بينام انتصار الحلفاء سيؤدي إىل تقسـيمها، ومـن هنـا كـان التقـاء 

العرب والربيطانيني حول معاداة األتراك، فرشيف مكة الحسني بن عـيل كـان يرغـب يف االسـتقالل عـن 

لجمعيـات العربيـة، وكانـت السـلطات الربيطانيـة تبحـث عـن حليـف لهـا السلطنة تالقيا مع مطالب ا

ينارصها ضد العثامنيني، ويكون ذا مركز ديني بارز يستطيع إبطال أي إعالن للجهاد املقدس قد يطلقـه 

السلطان محمد الخامس، ويقاتل اإلنجليز ضد العثامنيني، فجرت اتصاالت بني كنشنرت املندوب السـامي 

رص، ومـن بعـده خليفتـه مكامهـون، وبـني الرشـيف الحسـني، وتـم تبـادل الرسـائل بـني الربيطاين يف م

  . الحسني -مكامهون والرشيف يف ما عرف مبراسالت مكامهون 

وقد اكتملت صيغة التقارب بني الزعامء العرب والرشـيف حسـني عـن طريـق األمـري فيصـل 

ي العهـد والعربيـة الفتـاة، وهـو يف الذي ناب عن والده الرشيف يف االتصاالت التي جرت بـني جمعيتـ

طريقه إىل ومن األستانة، ومتخضت هذه االتصاالت بشكل نهايئ عن ميثاق دمشق الـذي اتفقـت عليـه 

الحركة العربية وسلمته إىل األمري فيصل يك يسلمه لوالده للعمل مبوجبه كأساس لالتفـاق مـع بريطانيـا 

  . والحصول عىل دعمها الستقالل العرب

تتضـمن مطالـب العـرب ) هرني مكامهـون(مراسالت الرشيف حسني مع السري وكان جوهر 

القومية والداعية الستقالل البالد العربية واعرتاف بريطانيا بهـذا االسـتقالل، وحـددت املنطقـة املعنيـة 

  باالستقالل بأقطار املرشق العريب الحايل، ويف مقابل ذلك اعرتف الرشيف بأفضلية بريطانيا يف كل 
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م ١٩١٦آذار  ١٦يع االقتصـادية يف الـبالد العربيـة، وأن تعلـن الثـورة ضـد الدولـة العثامنيـة، ويف املشار

  . اختتمت املراسالت بني الطرفني وتم االتفاق النهايئ ملبارشة العمل املشرتك ضد الدولة العثامنية

وبعد مـا يقـارب الثالثـة أشـهر مـن االسـتعدادات والتحضـريات للثـورة أنهـى الرشـيف كـل 

م حيـنام أطلـق الرصاصـة األوىل للثـورة ١٩١٦احتامالت التفاهم مع االتحادين وأعلن الثورة يف حزيران 

–من رشفة داره إيذاناً بإعالنها، لتبدأ من مكة وتستمر طـوال عـامني اكتسـحت فيهـا القـوات العربيـة 

فعـال إىل معظـم مواقـع الجـيش العـثامين يف الحجـاز، وأسـهمت بشـكل  -تدعمها مساعدات بريطانية

م، وإعالن الحكومة العربيـة ١٩١٨جانب قوات الحلفاء يف تحرير الشام ودخول دمشق يف ترشين األول 

  . فيها برئاسة األمري فيصل بن الرشيف حسني

إن الثورة العربية لنئ فشلت يف تحقيق االستقالل التام والكامل للبالد العربية، إال أنها أبـرزت 

وانتزعت اعرتاف الدول الكربى بها، وكرست رشعية املطالب العربية، ونقلتها القضية العربية إىل الوجود 

إىل العمل عالنية بعد أن كانت رسية، ثم كان االنتدابان الفرنيسـ والربيطـاين عـىل الـبالد العربيـة وبـدا 

  . النضال يأخذ وجهاً جديداً ضد املنتدبني يف سبيل الوصول إىل الحرية واالستقالل

م فأقام فيهـا ١٩٢٥وبعد أن اشتد التوتر بني الحسني وابن مسعود قصد الحسني قربص يف عام 

ستة أعوام، ومرض فأذن له اإلنكليز بالذهاب إىل عامن حيـث تـويف فيهـا بعـد سـتة أشـهر، فحمـل إىل 

  .م١٩٣١القدس ودفن يف املسجد األقىص عـام 
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  )           -م١٩٢٢(حسني بن عون، داتوك 

م، ولد داتوك يف مدينة جوهور، ١٩٨١م إىل ١٩٧٦يس وزراء ماليزي يف الفرتة من عام ثالث رئ

وكان والده وجده أيضاً من رؤساء وزراء جوهـور، وقـد تلقـى داتـوك تعليمـه يف الكليـة اإلنكليزيـة يف 

م، التحـق بـالجيش ١٩٤٢منطقة جوهور بهرو، ثم التحق بعد ذلك بأكادميية عسكرية يف الهند ويف عام 

لهندي وعمل يف منطقة الرشق األوسط خالل الحرب العاملية الثانية، التحق بالقوات الربيطانية ليشارك ا

  . م١٩٤٥يف تحرير املاليو من االحتالل الياباين يف عام 

وقد أدى كل من داتوك ووالده عون بن جعفر دوراً مهام يف تكوين املنظمة القومية املتحدة 

عارضا اقرتاح بريطانيا بتكوين اتحاد املاليو الذي كان من شأنه أن يجعل من م، وقد ١٩٤٦يف املاليو عام 

املاليو مستعمرة بريطانية، وأصبح عون جعفر رئيسا للمنظمة القوميـة املتحـدة وداتـوك أمينهـا العـام 

  . وقائد الشباب فيها

فر م استقال كالهـام مـن املنظمـة بسـبب خالفـات يف السياسـات املنيعـة، سـا١٩٥١ويف عام 

حسني إىل لندن لدراسة القانون، وعاد من هناك ليعمـل محامياً يف املحاكم العليا، كام انضم من جديـد 

تم انتخابه عضوا يف الربملـان، كـام شـغل عـددا مـن املناصـب الوزاريـة، ويف . م١٩٦٨إىل املنظمة يف عام 

وعندما تويف عبد الرزاق يف عام  م عمل نائباً لرئيس الوزراء تون عبد الزراق،١٩٧٦م إىل ١٩٧٣الفرتة من 

  . م أصبح حسني رئيسا للوزراء١٩٧٦
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  األمري حمد بن خليفة آل ثاين

بـن قاسـم آل ثـاين، أمـري دولـة قطـر تلقـى دراسـته  الـلـهحمد بن خليفة بن حمد بن عبد 

ة االبتدائية واإلعدادية والثانوية يف مدارس قطـر ثـم التحـق بكليـة ســان هريسـت العسـكرية باململكـ

ثـم عـني قائـدا . وانضـم إىل القـوات املسـلحة القطريـة برتبـة مقـدم. م١٩٧١املتحدة وتخرج منها عام 

رقـي إىل رتبـة لـواء وعـني . للكتيبة املتحركة األوىل التي أصبحت تسمى فيام بعد كتيبة حمـد املتحركـة

القطريـة وزيـادة عـدد أدى دورا رئيسا يف تطوير القوات املسلحة . قائدا عاما للقوات املسلحة القطرية

أفرادها واستحدث وحدات جديدة وتجهيزها باألسلحة الحديثـة واالهـتامم بتـدريب الضـباط واألفـراد 

  . عىل أحدث األساليب العسكرية

م كام عـني وزيـرا للـدفاع يف نفـس العـام، وأوكلـت إليـه أيضـا ١٩٧٧بويع وليا للعهد يف عام 

وكان . يعترب مبثابة الركن األسايس يف بناء الدولة العرصية مسؤولية رئاسة املجلس األعىل للتخطيط الذي

وقد شغل منصب رئيس املجلس األعىل لرعاية الشـباب . يتوىل إدارة شؤون البالد خالل السنوات األخرية

وقد أنشـأ أول اتحـاد ريـايض عسـكري حصـل عـىل عضـوية . م١٩٩١م حتى عام ١٩٧٩منذ إنشائه عام 

  . دويلاالتحاد الريايض العسكري ال

حصل عىل العديد من األوسمة من دول عربية وأجنبية تقـديرا لجهـوده يف تقويـة العالقـات 

م ووشـاح النيـل مـن ١٩٧٥فقد حصل عىل وسام ُعامن من سـلطنة ُعـامن عـام . الثنائية مع تلك الدول

زويال م ووسام فرانكودي مرياند مـن فنـ١٩٧٧ووسام االبن العظيم من اندونيسيا عام . م١٩٧٦مرص عام 

ووسام . م١٩٧٩ووشاح القائد من وسام القديس ميشيل والقديس جورج من بريطانيا عام . م١٩٧٧عام 

  م والوسام١٩٨٠جرانت أوفيسية دوال ليجيون نونوج من فرنسا عام 
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بويـع أمـريا لقطـر . م١٩٨٦م، ووشاح االستحقاق اللبناين من لبنان عـام ١٩٨١املحمدي من املغرب عام  

  . م١٩٩٥عام 

  )          -م١٩٥٠(امللك حمد بن عيىس آل خليفة 

م، تلقى تعليمه يف البحرين ثـم سـافر إىل ١٩٥٠كانون الثاين  ٢٨ملك مملكة البحرين، ولد يف 

ثم يف الواليات املتحـدة حيـث دخـل . وإلمتام دروسه الثانوية يف كمربدج. إنكلرتا لتلقي اللغة اإلنكليزية

  . م١٩٦٤والية العهد يف العام  توىل. الكلية الحربية يف كنساس

م، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، ومؤسس جـيش ١٩٦٨عني رئيسا لدائرة الدفاع يف الدولة عام 

م، لـه ٦/٣/١٩٩٩الدفاع فيها، تسلم مقاليد الحكم بعد وفاة والده األمري عيىس ابن سلامن آل خليفة يف 

  . ن قيام امللكية يف البحرينم أعلن ع٢٠٠٢يف شهر شباط " الضوء األول"كتاب بعنوان 

  )م١٩٨٢-م١٩١٣(امللك خالد بن عبد العزيز 

ـة  ولد يف الرياض، تلقى تعليمه يف املدارس القرآنية يف اململكة، وعندما أصبح يف الرابعـة عرش

من عمره أرسله والده عبـد العزيـز إىل الصـحراء ليمثــل الدولـة لـدى قبائلهـا ويسـتمع إىل شـكاويهم 

وقد ساعد والده يف عدة مهامت خالل الكفاح مـن . يه مختلف قبائل اململكة ثقة فائقةوتول. ومظاملهم

م وكانـت لـه ١٩٤٣م، ثـم وزيـرا للداخليـة عـام ١٩٣٢أجل توحيد الـبالد، وأصـبح حـاكم الحجـاز عـام 

م ليشارك مع أخيه فيصل يف مـؤمتر لنـدن حـول ١٩٣٩ترك خالد البالد ألول مرة يف . اهتاممات بالزراعة

  ني ثم اصطحبه امللك فيصل إىل الوالياتفلسط
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ولكنه عاد إىل اململكة وفضل االهتامم بأوضاع البدو، وتحديدا . املتحدة وإىل عدد من البلدان األوروبية 

ويف الريـاض كـرّس وقتـه ألعـامل الخـري . مبشاريع استصالح الصحراء من خالل استخدام امليـاه الجوفيـة

حيث نـودي بفيصـل ملكـا وأصـبح . م١٩٦٢الوزراء ووليا للعهد عام  عني نائبا لرئيس مجلس. واإلحسان

م، فاختـار امللـك خالـد األمـري فهـد وليـا ١٩٧٥خالد وليا للعهد، ثم ارتقى العرش بعد وفاة فيصـل عـام 

  . للعهد ونائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطني

د ركــزت عــىل تنويــع القاعــدة انتهــت خطــة التنميــة الخمســية الثانيــة يف عهــده وكانــت قــ

م ويف السـنة ١٩٨١كام عقد يف عهده مؤمتر القمة اإلسالمي التاريخي يف الطائف ومكة عـام . االقتصادية

  . نفسها وقع باألحرف األوىل عىل تأسيس مجلس التعاون الخليجي

 ألف امللك خالد وويل العهد فهد فريق عمل، وأنيطت بـويل العهـد األعـامل اإلداريـة وكانـت

م، وكـان أصـيب ١٩٨٢حركتا التطور الصناعي والرتبوي سائرتني قدما حني تويف امللـك خالـد يف حزيـران 

  . أكرث من مرة بنوبة قلبية

  )م١٩٧١-م١٨٩٤(الرئيس خروتشوف، نيكيتا 

ومتيـز . م١٩٦٤م إىل عام ١٩٥٣من عام ) السابق(رجل دولة سوفيتي، حكم االتحاد السوفيتي 

  . لستالينية وبإرساء الدعائم األوىل لسياسة االنفراج الدويل والتعايش السلميحكمه بالعداء الشديد ل

م وحـارب يف صـفوف الحـرس األحمـر أثنـاء الحـرب ١٩١٨انتسب إىل الحزب الشيوعي عـام 

عضـو يف املكتـب . م سكرتري أول للحزب يف اوكرانيا١٩٣٧عضو يف مجلس السوفييت األعىل عام . األهلية

   م،١٩٣٩السيايس عام 
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وسـاهم كمفـوض سـيايس يف الجـيش يف الـدفاع عـن . شارك يف تنظيم األنصار خلف الخطـوط األملانيـة

  . م انتقل إىل موسكو١٩٤٩ويف عام . ستالينغراد

عـىل العـودة إىل ) السـابق(م حرص قـادة االتحـاد السـوفييت ١٩٥٣آذار  ٥بعد وفاة ستالني 

األمـني العـام للحـزب وإىل مـالنكوف برئاسـة فعهـد إىل خروتشـوف مبنصـب . نظام القيـادة الجامعيـة

ومـن ذوي ) مولوتـوف(لكن خروتشوف رسعان ما أقىص حلفاءه مـن السـتالينيني . الحكومة السوفيتية

فعـني ) مـالنكوف(وذي امليـول الليرباليـة السياسـية واالقتصـادية ) املاريشال جوكوف(النفوذ الخطرين 

م ليجمع يف يده األمانة العامة للحـزب ١٩٥٧أقصاه يف عام م ثم ١٩٥٥املارشال بولغانني رئيسا للحكومة 

وعمــل خروتشـوف عـىل تحقيـق التعسـف . ورئاسة الحكومة وسيطر عىل الحياة السياسية يف االتحـاد

ثـم وجه رضبـة قاضـية إىل السـتالينية حـني تقـدم بتقريـره . وحاول القضاء عىل فساد اإلدارة. البولييس

م وكشف فيه فظائع حكم سـتالني واألخطـاء السياسـية ١٩٥٦عرشين للحزب الرسي الشهري إىل املؤمتر ال

وخلـص التقريـر إىل رضورة العـودة إىل مبـادئ الدميوقراطيـة . م١٩٣٥والتقنية التـي اقرتفهـا منـذ عـام 

  . الليننية بكاملها

استهل خروتشوف حكمه بسياسة اقتصادية أكرث ليربالية مام يف السابق وكان هـدفها تحسـني 

ورفع األجور الدنيا كام . املواطنني املادية ومتثلت بتخفيض أسعار املواد الغذائية والسلع املصنعة أوضاع

حاول حل مشكلة السكن يف املدن وتخفيف األعباء عن الفالحني وتحسـني أسـعار منتجـاتهم الزراعيـة، 

عار الخطـة السـبعية وكان شـ. لكن إزالة الستالينية مل تطل مبدأي تشييع األرايض والتخطيط االقتصادي

وركـزت هـذه ). استدراك تأخر االتحاد السوفيتي وتجاوز البلدان الرأساملية املتقدمـة) (م١٩٦٥-١٩٥٩(

  الخطة عىل تطوير األقاليم 
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كذلك اتخذ خروتشوف سلسلة . والصناعة الكياموية والطاقة الحرارية والكهرباء ووسائل النقل. الرشقية

إال أن نتـائج هـذه السياسـة . املحلية وتخفيف وصاية السلطة املركزية من اإلصالحات لتعزيز السلطات

  . كانت مخيبة لآلمال فاضطر إىل الرتاجع عنها

وأدت نتائج اإلصالحات يف القطـاع الزراعـي إىل أزمـة اقتصـادية نجمـت عـن تقهقـر اإلنتـاج 

كـذلك أثـار برنـامج  .وحمل خروتشوف مسؤولية ذلـك. وانخفاض عائدات املزارعني واستيائهم. الزراعي

خروتشوف للتغري يف الحياة السياسية واالجتامعية بهدف زيادة االهتامم بحاجات املواطنني وتطلعـاتهم 

وزيادة مشـاركتهم يف الحيـاة السياسـية وتحسـني العالقـات بـني الشـعوب التـي يتكـون منهـا االتحـاد 

أثار هذا الربنـامج غضـب . اإلصالحيةوالقضاء عىل مراكز القوة التي تعرقل جهوده ) السابق(السوفيتي 

مجموعة القادة التقليديني الذين كانوا مجـرد أداة تنفيذية إىل إثارة عداء الحـزب بكاملـه، ويف ترشـين 

  . م أجرب أعضاء مجلس الرئاسة خروتشوف عىل االستقالة وعينوا ليونيد بريجنيف خلفا له١٩٦٤األول 

عىل الحفاظ عىل ما حققه االتحاد السوفييتي ويف مجال السياسة الخارجية حرص خروتشوف 

من مكاسب يف املسـتوى الـدويل بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة باقتسـام العـامل مـع الواليـات ) السابق(

م مع دول الدميوقراطيات الشعبية ١٩٥٥واستأنف العالقات مع يوغسالفيا، وأقام حلف وارسو . املتحدة

وعارض إدخال إصالحيات لبرياليـة عـىل النظـام السـيايس يف دول . يايف أوروبا الرشقية باستثناء يوغسالف

ويبـدو أن هـذه الليرباليـة . بالتفاوض حينا يف بولنده وبالقوة حينـا آخـر يف هنغاريـا. املعسكر االشرتايك

  كانت من أسباب حل الكوفرتن
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بنـي سياسـة املـد مـن رغبـة بكـني يف ت) السـابق(يف حني أن خشية االتحاد السوفيتي ) م١٩٥٦نيسان ( 

الشيوعي الثوري، دفعت خروتشوف والواليات املتحدة األمريكية إىل إنهاء الحرب الباردة وتبني سياسة 

  . م١٩٥٤التعايش السلمي 

ووقـف . معاهدة تجارية مـع كوبـا) السابق(م أبرم االتحاد السوفيتي ١٩٦٠ويف وسط شباط 

ولـو اضـطر إىل . وأعلـن عــن اسـتعداده للـدفاع عنهـام ١٩٦٠إىل جانبها يف أزمتها مع الواليات املتحدة 

م أكد عزمه هذا بإرسـال سـفن تحمـل صـواريخ ١٩٦٢يف أيلول . استخدام السالح الذري إذ اقتىض األمر

والواليات املتحـدة كـاد ) السابق(مام أدى إىل تأزم يف العالقات بني االتحاد السوفيتي . سوفيتية إىل كوبا

لوال تراجع خروتشـوف وإصـداره األوامـر إىل السـفن بـالعودة إىل االتحـاد  يؤدي إىل حرب ذرية بينهام

تسـوء مـع ) السابق(ويف الوقت نفسه أخذت عالقات االتحاد السوفيتي . من كوبـا) السابق(السوفيتي 

الصيـن الشعبية بسبب الخالف علـى عدد من النقاط تتعلق بالسياسة الداخليـة يف الصيــن ومعارضـة 

  . م١٩٦٠وانتهى األمر إىل القطيعة التامة بينهام . لتعايش السلميالصني سياسة ا

م وقـد ظهـرت يف العـامل ١٩٧١أيلـول  ١١اعتكف خروتشـوف يف دارة ريفيـة حتـى وفاتـه يف 

  ). خروتشوف يتذكر(م بعنوان ١٩٧٠الغريب قبل وفاته سرية حياة ذاتية له 

  )م١٩٨٨-م١٩٣٥(خليل الوزير 

 يف السنوات الخمسني التي أعقبت سقوط فلسطني وقيـل فيـه أحد أشهر القادة الفلسطينيني

  ألنه أول من قام بالعمليات ) أول الرصاص وأول الحجارة(
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م، ولـد يف مدينـة الرملـة يف عـام ١٩٨٧م، وأول من أسهم يف االنتفاضة عام ١٩٥٤العسكرية يف غزة عام 

أ وهو يف الثامنة عرشة بتنفيذ بعض م، بد١٩٤٨م ولجأ مع عائلته إىل غزة بعد سقوط مدينته عام ١٩٣٥

  . العمليات العسكرية الصغرية ضد املواقع الصهيونية املواجهة لقطاع غزة

صـيام  الـلــهم مع محمد اإلفرنجي وحمد العابدي وكـامل عـدوان وعبـد ١٩٥٤أسس يف عام 

م، ١٩٥٥زة عـام أوىل املجموعات الفدائية وارتبط باإلخوان املسلمني والتقى يارس عرفات أول مـرة يف غـ

التحـق بجامعــة القـاهرة ثــم بجامعــة اإلسـكندرية ومل يكمــل دراســته يف أي مـنهام النشــغاله بالعمــل 

  . م ثم طردته إىل غزة بسبب نشاطه العسكري١٩٥٧السيايس، اعتقلته السلطات املرصية عام 

 عـام يف الخارج وهو مكتب الجزائر، وتم اعتقاله يف سـوريا يف) فتح(أسس أول مكتب لحركة 

يف ) فـتح(م انتخـب يف املـؤمتر الرابـع لحركـة ١٩٧٠م مع يارس عرفـات وشـارك يف أحـداث أيلـول ١٩٦٦

وخطط وأرشف عىل معظـم العمليـات العسـكرية ) العاصفة(م نائباً للقـائد العام لقوات ١٩٧٠حزيران 

م، ١٩٧٨يف آذار  الكبرية يف الكيان الصـهيوين وأشـهرها عمليـة كـامل عـدوان التـي قادتهـا دالل املغـريب

م، ١٩٨٨نيسـان  ١٦م، اغتاله الكيان الصـهيوين يف منزلـه بتـونس يف ١٩٨٨وعملية مفاعل دميونا يف آذار 

  .ودفن يف دمشق وشيعته جامهري كثرية من لبنان وسوريا واألردن

  امللك خوان كارلوس دوبوريون 

الث عرش الذي أقيص عـن م ولد يف ورما، حفيد امللك ألفونس الث١٩٧٥ملك إسبانيا منذ عام  

  وعىل الرغم من. م١٩٣١نيسان  ١٣العرش اإلسباين يف 
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أن والده دون خوان هو االبن األصغر أللفونس إال أن العاهات الجسـامنية اضـطرت عميـه عـىل عـدم  

  . املطالبة بالعرش، وعىل حرص هذا الحق بوالده وبه من بعده

فرنكو رغم تأييده بامللكية ترك السلطة  م رفض الجرنال١٩٤١بعد موت ألفونس الثالث عرش 

وقد أراد فرنكو أن يكون الويص السيايس عىل خـوان الـذي كـان . لدون خوان الذي كان يطالب بالعرش

  . يتلقى العلم يف سويرسا

م عاد خوان كارلوس إىل مدريد، حيث أمىض خمس سـنوات طالبـا ١٩٥٥كانون الثاين  ١٨ويف 

م تـزوج مـن األمـرية ١٩٦٢ويف عـام ). الجوية، البحرية، الربية(لحة الثالثة يف األكادمييات العسكرية لألس

م عينه فرنكو خليفة له عىل أن يسرتجع خـوان ١٩٦٩متوز  ٢٢صويف شقيقة ملك اليونان قسطنطني، ويف 

والـد (كارلوس لقب ملك، وقد أراد فرنكو من وراء هذا التعيني الذي اعترب تجاوز الحقـوق دون خـوان 

يف العرش أن يظهر كمؤسس مللكية تنطلق منه شخصيا وليس من حـق العائلـة امللكيـة ) لوسخوان كار 

وقد هدد للوصول إىل هذا الهـدف بتعيـني ألفونسـو دوبوريـون دامبيـار، . دوبوريون يف العرش اإلسباين

وهو حفيد آخر للملك ألفونس الثالث عرش وزوج حفيده فرنكو، فاضطر خوان كارلوس لقبـول العـرش 

  . ا الشكلبهذ

م تويف فرنكو فخلفه خوان كارلوس تحت اسـم امللـك خـوان كـارلوس ١٩٧٥ويف ترشين الثاين 

األول، فبارش بانتهاج سياسة مناقضة لسياسة فرنكو االستبدادية، فسمح بحرية نشاط األحزاب السياسية 

لـني السياسـيني وطبق سياسـة المركزيـة يف الحكـم وأفـرج عـن املعتق) ومنها الحزب الشيوعي اإلسباين(

  واستمر عىل. وانفتح عىل السوق األوروبية املشرتكة، فطالب باالنضامم إليها
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انتهاج الصداقة والتعاون مع العرب التي كان قد سبقه إليها فرنكو، وأنجز إكمـال انسحاب إسبانيا من  

  . الصحراء الغربية

  )م١٩٨٥- م١٩٠٨(الرئيس خوجا، أنور 

، انتسـب إىل الحـزب )جامعـة مونبليـه(س الحقـوق يف فرنسـا سيايس ورجـل دولـة البـاين در 

. ونرش عدة مقاالت يف صحيفة األوماتبتة الفرنسية الشيوعية تحت أسـامء مسـتعارة. الشيوعي الفرنيس

م حيث عمل مدرسـا، وقـف بصـالبته يف ١٩٣٦عاد إىل ألبانيا عام . سكرتري يف السفارة األلبانية يف بلجيكا

  . م١٩٤١م لجأ إىل املقاومة الرسية وحكم عليه باإلعدام غيابيـا عام ١٩٣٩بالده عام وجه الغزو اإليطايل ل

ويف الوقت نفسه أسـس جبهـة . شارك يف تأسيس الحزب الشيوعي األلباين وأصبح أمينه العام

التحرير الوطنية األلبانية التي قـادت املقاومـة ضـد النازيـة والفاشـية وأصـبح املفـوض السـيايس األول 

م واللجنة نفسها تحولت إىل حكومـة انتقاليـة برئاسـة خوجـا ١٩٤٤قائدا عىل املقاومة . التحريرلجيش 

وكانـت . م العامة أعلنت ألبانيا جمهورية شعبية١٩٤٦بعد انتخابات عام . نفسه إضافة إىل وزارة الدفاع

جـا معارضـا لهـذا وكـان خو . ألبانيا واقعة عمليا يف تلك األثناء تحت نفوذ الحزب الشيوعي اليوغسـاليف

  . النفوذ يف حني كان دوجي الذي ينافسه عىل الزعامة محسوبا عىل اليوغسالف

م استفاد أنور خوجــا مـن هـذه الفرضـية ١٩٤٨وعندما انفجر الخالف بني تيتور ستالني عام 

واتهـم خصـمه دوجـي بالتـآمر مـع يوغسـالفيا وأعدمـه ) السـابق(فوقف إىل جانب االتحاد السوفيتي 

  واتبع ذلك بحملة تطهري . م١٩٤٩



  

٦٤٠  

  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

م تخىل خوجا عن رئاسة الحكومة لصديقه محمد شـيخو ١٩٥٤ويف عام . واسعة طالت معظم معارضيه

واكتفــى مبنصــب الســكرتري األول للحــزب . الـذي كــان قــد ســلمه قبــل ذلــك وزاريت الـدفاع والخارجيــة

يـده للسـتالينية، لكـن مـع وفـاة كان يفتخر دامئـا بتأي. وهو يف الواقع املوقع الرئيس للسلطة. الشيوعي

م أخذ يبتعد تدريجيا عن السياسة السوفيتية مع استمرار متجيده لستالني واتهام السياسـة ١٩٥٣ستالني 

  . الجديدة) بالتحريضية(السوفيتية الجديدة 

م وقف إىل جانب الصني وأعلن وسط عزلة أوروبية كاملة أنه الوحيد يف أوروبا ١٩٦٠ويف عام 

لكنه ما لبث أن حاول كرس طوق العزلة من حوله فأقام عالقات جيـدة . ظاما اشرتاكيا لينياً الذي يبني ن

مع رومانيا وحاول أن يعيد العالقات الدبلوماسـية مـع يوغسـالفيا واليونـان يف مطلـع السـبعينات مـن 

  . القرن العرشين للميالد

مهادنـة مـع الواليـات وبعد وفاة ماوتيس تونغ وانتهاج السياسـة الصـينية الجديـدة سياسـة 

املتحدة، أخذ أنور خوجا يبتعد تدريجيا عن الصني ال بل يوجـه االنتقـادات العلنيـة إليهـا مـام أدى إىل 

وأيد فيتنام يف رصاعها ضـد الصـني . قطع املساعدات الصينية عنه وازدياد عزلة ألبانيا يف الساحة الدولية

جاه نوعا ما نحو أوروبا الغربيـة، وقـد رافـق ذلـك م وحاول أن يعوض املساعدة الصينية باالت١٩٧٩عام 

  . رصاع داخيل دفع مثنه الشيوعيون األلبان املؤيدون للصني

  )م١٩٤٢-م١٨٨١(دارالن، جان لويس كزافيريفرانسوا 

م وبعد ١٨٩٩م، انتسب إىل الكلية البحرية الفرنسية يف عام ١٨٨١ولد يف مدينة نرياك يف عامل 

  م، ١٩٠٢ة الفرنسية تخرجه خدم يف سالح البحري
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أرشف دارالن عىل قيادة القطع البحريـة يف الجهـة ) م١٩١٨-م١٩١٤(وعند اندالع الحرب العاملية األوىل 

الغربية، شغل عدة مناصب عسكرية مهمة أبرزها منصب رئـيس املجلـس العسـكري يف وزارة البحريـة 

  . م١٩٢٦الفرنسية يف عام 

دور فعال يف إعادة بنـاء وتنظـيم األسـطول البحـري م ب١٩٣٤م إىل ١٩٢٩ساهم يف الفرتة من 

ويف العـام . األسـطول الفرنيسـ يف املحـيط األطليسـ) م١٩٣٦م إىل ١٩٣٤مـن (الفرنيسـ، وقـاد يف الفـرتة 

م إىل رتبــة ١٩٣٩منصب رئـيس أركـان سـالح البحريـة الفرنيسـ، ورقـي يف العـام " دارالن"م توىل ١٩٣٦

  . لعام للقوات البحرية الفرنسيةأمريال، وأسندت إليه مهمة القائد ا

تعاوناً تاماً بعد سقوط فرنسا عـىل يـد األملـان يف أواسـط " فييش"مع حكومة " دارالن"تعاون 

وقد شغل دارالن منصـب وزيـر البحريـة، كـام أصـبح رئـيس . م، إبان الحرب العاملية الثانية١٩٤٠العام 

ضــافة إىل منصــب نائــب لــرئيس الحكومــة م، باإل ١٩٤٢م ونيســان ١٩٤١للــوزراء للفــرتة مــا بــني شــباط 

  ". بيتان"والخليفة املعيني للامرشال 

 ١١يف (وسعى دارالن إىل إقامة تعاون عسكري مع أملانيا وقام بزيارة إىل هتلر يف يرشتنيغادن 

وقـد رفـض هـذا " فادليمونـت -دارالن"الـذي أسـفر عنـه توقيـع بروتوكـول عـرف باسـم ) م١٩٤١أيار 

من جميع مناصبه الحكومية واحتفظ " دارالن"مام أدى إىل استقالة " فييش"حكومة الربوتوكول من قبل 

  . بقيادة القوات الربية والبحرية والجوية

م وذلـك إبـان ١٩٤٢انتقل دارالن بصفته قائـداً للقـوات إىل الجزائـر يف أوائـل ترشـين الثـاين 

ترشـين الثـاين  ٨"عـىل شـامل أفريقيـا تحضري الخطط إلنزال القوات الربيطانية واألمريكية لبدء الحملة 

  ، وبعد رفض وافق )م١٩٤٢عام 
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م يف ١٩٤٢كـانون األول عـام  ٢٤دارالن عىل التعاون مع الحلفاء لقاء االعرتاف بسلطته، إال أنه اغتيل يف 

  . الجزائر وقد اغتاله متطرف شاب ينتمي إىل اتبـاع امللكية الفرنسية

  )م١٨٢٣-م١٧٧٠(دافو، لوي نيكوال 

، )م١٧٩٩-م١٧٩٨(م، ونـابليون يف مرصـ ١٧٩٢كري فرنيس بقيادة دوموريه يف بلجيكا عام عس

م، وهـاجم ١٨٠٥م، وقـاد القـوات الفرنسـية يف معركـة اويرشـتيت عـام ١٨٠٥ويف معركة اوسرتلتز عـام 

م لهزميـة ١٨٠٩م، انضـم إىل نـابليون عـام ١٨٠٧الجناح األيرس الرويس يف برويسث اويرشتيت ايلو عـام 

نــاح األيرســ النمســاوي يف ايغمــول يف حملــة راتيســبون، شــن هجومــاً حاســامً عــىل الجنــاح األيرســ الج

م، ويف عـام ١٨١٢م، قاد قوات الحملـة الفرنسـية عـىل روسـيا ١٨٠٩النمساوي يف معركة واغرام يف متوز 

  . م عينه نابليون وزيراً للحربية وأسندت إليه مهمة الدفاع عن باريس يف معركة واترلو١٨١٥

  الرئيس داكو، دافيد

ســيايس ورئــيس أفريقيــا الوســطى تلقــى دراســته يف بــانفي وتخــرج مــن معهــد املعلمــني يف 

وزير الداخلية واالقتصـاد والتجـارة يف ) م١٩٥٨-م١٩٥٧(وزير الزراعة واملوارد املائية والغابات . برازافيل

داكو عـىل أثـر حـادث الطـائرة  م أصبح١٩٥٩ويف آذار . م١٩٥٩-١٩٥٨حكومة أفريقيا الوسطى املؤقتـة 

وكـان داكـو . الذي أودى بحياة الرئيس بارتيمليمي بأوغندا رئيسا للوزراء يف جمهورية أفريقيا الوسـطى

  آنذاك أحد أقرب مساعدي الرئيس الراحل
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باإلضافة إىل عالقة القرابة الوثيقة ). حركة التطور االجتامعي ألفريقيا السوداء(ومن أبرز مؤيديه داخل  

  . التي كانت تربط به

م فازت حركة التطور االجتامعي تحـت قيــادة داكــو فـوزا سـاحقا يف ١٩٥٩نيسان عام   ويف

االنتخابات العامة، ما دفع بهـذا األخـري إىل االتجـاه نحـو تركيـز السـلطات بـني يديـه وتحويـل النظـام 

تيجة ذلك أن استقال يف حزيـران وكان من ن. السيايس يف أفريقيا الوسطى إىل نظام رئايس شديد املركزية

حركـة التطـور الـدميوقراطي يف أفريقيـا (م آبيل غومبا، وزير العدل من منصبه وعمد إىل تأسيس ١٩٦٠

م أصـبحت أفريقيـا الوسـطى جمهوريـة ١٨٩٦آب  ١٢كحركـة معارضـة للنظـام الجديـد، ويف ) الوسطى

ية املستقلة الجديدة، ومـا كـاد داكـو م انتخب داكو رئيسا للجمهور١٩٦٠ترشين الثاين  ١٧مستقلة ويف 

إىل حـل حركـة التطـور الـدميوقراطي ومنعهـا، ) م١٩٦٠يف كـانون األول (يستقر يف الحكـم حتـى عمـد 

  . واعتقال غومبا والكثريين من املعارضني وإعالن نظام الحزب الواحد

وبني اتجاهـه ويف السياسة الخارجية حاول داكو التوفيق بني عالقته الوثيقة بفرنسا من جهة، 

فأقام عالقات مع الصني الشعبية ما أثار نقمة جاك فوكـار، . النتهاج سياسة عدم االنحياز من جهة ثانية

املسؤول عن الشؤون األفريقية يف قرص االليزيه، وعمل عىل إطاحتـه، وبالفعـل ففـي األول مـن كـانون 

كو ورئـيس أركـان الجـيش سـابق يف وهوابن عم دا(م قاد الكولونيل جان بيدي بوكاسا ١٩٦٦الثاين عام 

  انقالبا ضده واعتقله، وبعد ثالثة أعوام من االنقالب قرر بوكاسا) الجيش الفرنيس
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م ١٩٧٦، ويف عـام )نظر للمسؤوليات الجسيمة التي تحمل أعباءها لسنوات خلـت(عدم محاكمة داكو  

تنسيق مـع السياسـة الفرنسـية عينه مستشارا شخصيا له، والواقع أن داك كان يعمل منذ ذلك الحني بال

ففـي . التي وجدت أن بوكاسا رغم تفانيه يف خدمة مصالحها يسبب لها من اإلحـراج أكـرث مـام يفيـدها

م وأثناء غياب بوكاسا خارج الـبالد تـدخلت فرنسـا تـدخال مبـارشا فأتـت بـداكو الـذي كـان ١٩٧٩عـام 

) أعلن داكو أنها جمهوريـة(رئاسة البالد موجودا يف باريس عىل منت إحدى طائراتها العسكرية، وسلمته 

  . وقد سار داكو منذ ذلك الحني عىل سياسة بوكاسا نفسها لجهة املواالة التامة لفرنسا

  )م١٩٧٠-م١٨٨٤(داالدييه، ادوارد 

رئيس وزراء فرنيس، ولد يف فوكلوس يف مقاطعة بروفنس الواقعة قرب مدينـة افينـون، وهـي 

م لغايـة ١٩٤٦م ثـم مـن ١٩٤٠م و١٩١٩ا يف الربملان يف باريس وذلك ما بني املنطقة التي أصبح نائباً عنه

م، ١٩٣٤م، ثم احتل هذا املنصب مرة أخرى عـام ١٩٣٣ثم أصبح رئيساً للوزراء فرتة قصرية عام . م١٩٥٨

م، ومـن خـالل منصـبة ١٩٤٠م لغايـة ١٩٣٢كام احتل منصب وزير الحربية والدفاع ملعظم الفـرتة مـن 

  . م١٩٤٠م حتى آذار ١٩٣٨من نيسان  رئيساً للوزراء

م حيـث شـارك مـع رئـيس الـوزراء الربيطـاين ١٩٣٨وقد ارتبط اسمه باتفاقية ميونخ الشهرية 

بالجهود التي بذلت لتجنب الحرب مع أملانيا، فأسفرت جهوده عن توقيعه اتفاقيـة " تشامريلني تامريلني"

  ). م٢٩/٩/١٩٣٨(ميونخ 

م، وبعـد الحـرب ١٩٤٥م أودع السجن حتـى عـام ١٩٤٠زيني وإبان سقوط فرنسا يف أيدي النا

العاملية الثانية عاد داالدييه إىل العمل السيايس، وأعيـد انتخابـه عضـواً يف الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية 

  . م١٠/١٠/١٩٧٠كام بقي رئيساً للحزب الراديكايل حتى وفاته يف باريس يف ). مجلس النواب(
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  )م١٩٥٩-م١٨٨٨(داالس، جون فسرت 

سيايس ورجل دولة أمرييك ولـد يف واشـنطن، درس القـانون يف جامعـة جـورج واشـنطن، ثـم 

  . التحق بجامعة السوربون يف فرنسا حيث تخصص يف القانون الدويل

مستشـاراً قانونيـاً " ولسون"، عينه الرئيس )م١٩١٨-م١٩١٤(وعند نهاية الحرب العاملية األوىل 

فرساي ثم أصبح عضواً يف لجنة تعويضات الحرب املنبثقة عن املـؤمتر للوفد األمرييك يف مؤمتر الصلح يف 

  . املذكور والتي شكلت يف نهاية الحرب

دمبارتون "إبان الحرب العاملية الثانية يف تحضري ميثاق هيئة األمم املتحدة يف " داالس"ساهم 

ثـم منـدوباً " ن فرانسيسكوسا"م عني مستشاراً يف مؤمتر هيئة األمم املتحدة يف ١٩٤٥، ويف العام "أوكس

وباإلضـافة إىل ذلـك فقـد خـدم . م١٩٥٠م، ١٩٤٧م، ١٩٤٦يف الجمعية العامة لألمم املتحـدة يف األعـوام 

بصفته مستشاراً خاصاً لـوزير الخارجيـة يف اجتامعـات رؤسـاء خارجيـة الـدول العظمـى التـي " داالس"

  . م١٩٤٩م وباريس ١٩٤٧م، وموسكو ١٩٤٥عقدت يف لندن 

مستشاراً شخصياً له بدرجـة سـفري، وكلفـه " ترومان"م عينه الرئيس األمرييك ١٩٥٠ام ويف الع

بإجراء مفاوضات معاهدة الصلح مع اليابـان، والتوصـل إىل عقـدها دون االضـطرار إىل توجيـه الـدعوة 

لعقد مؤمتر عاملي خوفاً من تضارب مصالح الواليـات املتحـدة واالتحـاد السـوفيتي، وعـدم التوصـل إىل 

إىل عواصم الدول املعنيـة مـن أجـل تحقيـق هـذه " داالس"وط ترىض عنها الواليات املتحدة، وسافر رش 

دولـة  ٤٨املهمة، وحقق نجاحاً دبلوماسياً كبرياً كان نتيجتـه قيـام اليابـان بتوقيـع املعاهـدة إىل جانـب 

  . م١٩٥١يف العام " سان فرانسيسكو"أخرى يف 
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وزيراً للخارجية، وبـارش مهـام مركـزه الجديـد بعـد " هاورايزن"م عينه الرئيس ١٩٥٢ويف العام 

م، وبقي داالس يف هـذا املنصـب إىل أن اضـطرته إصـابته ١٩٥٣كانون الثاين  ٢١حلف اليمني القانوين يف 

  . م١٩٥٩نيسان  ١٥مبرض الرسطان إىل االستقالة يف 

تحـدة األمريكيـة الخارجيـة إبـان واليتـه كـوزير لخارجيـة الواليـات امل" داالس"تأثرت سياسة 

بكرهه العميق للشيوعية، وتخوفه من اتساع النفوذ الشـيوعي يف العـامل، واقتناعـه بفوائـد اإلكثـار مـن 

متأثراً يف ذلك بتخصصه السابق كمحام يف الشؤون الدولية، كوسيلة . عقد املعاهدات واالتفاقات الدولية

  . السوفيتي ودول الكتلة الرشقية لحل النزاعـات الدوليـة وخلق املحاور يف مواجهة االتحاد

سياسته الخارجية عىل رفض االعرتاف بحق الدول يف " داالس"وباإلضافة إىل ما سبق، فقد بنى 

اتخاذ موقف الحياد وعدم االنحياز بني الدولتني العظيمني، وكان يرى أن هذا املوقف انحيـاز للشـيوعية 

ويحـاول أن يفـرض عـىل دول العـامل الثالـث، ولـو ويدعم االتحاد السوفيتي ويضعف النفوذ األمـرييك، 

تحت التهديد، أن تنضم إىل األحالف املوجهة ضد السوفييت حتى لو كان هذا االنضامم ضد مصـالحها، 

  . ويعرضها للتورط يف رصاع العاملقة الذي ال مصلحة لها فيه

للخارجيـة ولـوح باسـتخدامها طـوال فـرتة عملـه كـوزير " العصا الغليظة" "داالس"لقد حمل 

وكانـت هـذه . األمريكية، وحققت هذه السياسة عدداً من النجاحات كام تعرضت للفشل أكرث مـن مـرة

السياسة تعتمد يف البداية عىل التفوق النووي األمرييك، ولكن زوال هذا التفوق وتطـور القـوة النوويـة 

  دفع العامل والواليات يعني " حافة الحرب"وقد جعل دفع العامل نحو . السوفيتية أفقدها قاعدتها
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من مرسح السياسة الخارجية بـدا تحـول هـذه السياسـة " داالس"وباختفاء . املتحدة أيضاً نحو االنتحار

  . تدريجياً نحو أساليب أكرث مرونة وواقعية، وأشد تالؤماً مع ميزان القوى العاملي الجديد

  )م١٩٧٠-م١٨٨٢(داودنغ، هيو كازوال 

ة املقاتالت الربيطانية، التحق داودنغ بالكلية العسكرية امللكية يف عسكري بريطاين، قائد قياد

م، وتخرج برتبة مالزم ثاٍن، والتحق بسالح املدفعية، وخدم عمليـاً يف جبـل طـارق ١٨٩٩يف عام " وليش"

م عاد إىل إنكلرتا ليلتحق بكليـة ضـباط ١٩١٢ثم نقل إىل الهند يف عام " هونغ كونغ"ثم سيالن ومنها إىل 

م التحق باملدرسة املركزية للسالح الجوي املليك، حديث العهـد، ويف نهايـة ١٩١٤كان، ويف بداية عام األر 

  . م أنهى دورته يف هذا املركز وأصبح بذلك طياراً مقاتال١٩١٤ًعام 

" دوفـر"أرشف داودنـع عـىل مطـار يف ) م١٩١٨-م١٩١٤(وعند نشوب الحرب العامليـة األوىل 

ألرساب املقاتلة إىل فرنسا ثم أرشف عىل رسب الالسـليك الـذي كانـت مهمتـه الذي كان يتم منه إرسال ا

  . تنظيم االتصاالت الالسلكية بني القاعدة الجوية والطائرات

" داودنـغ"م عني مرشفاً عىل شؤون األبحاث واإلمداد بوزارة الطريان، واستطاع ١٩٣٠ويف العام 

أن يوجه التقدم التقني للسـالح الجـوي بكفـاءة،  )الذي شغله ملدة ست سنوات(من خالل املركز الهام 

مستفيداً من خربته السابقـة يف رسب الالسليك ومتطلبات الطائرات املقاتلة لألجهزة الفنية املساعدة لها 

  ولذلك تم أثناء ذلك صنع وتطوير العديد من املعدات واألسلحة 
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عىل زيادة فعالية وسائل الدفاع الجـوي،  م عملت بريطانيا١٩٣٥الالزمة لشبكة الدفاع الجوي، ويف عام 

وكان أهمها إنشاء قيادة خاصة باملقاتالت إىل جانـب قيـادة القاذفـات وقيـادة الـدفاع السـاحيل، وقـد 

م، وقـد عمـل عـىل الفـور عـىل زيـادة عـدد ١٩٣٦يف أول نيسـان " داودنغ"أسندت قيادة املقاتالت إىل 

اللتني كانتا قد انتجتا وطورتا بناء عىل طلبه يف العـام " تغايرسبي"و" هاريكان"الطائرات املقاتلة الحديثة 

م وأحيـل ١٩٤١م أثناء شغله لرئاسة إدارة البحوث، وقام بدراسة وضع القوة الجوية امللكيـة عـام ١٩٣٤

  . م١٩٤٢عىل التقاعد لكرب سنه يف عام 

  )م١٩٧٨-م١٩٠٩(الرئيس داود محمد 

م، ١٩٧٣لطة إثر انقـالب عسـكري قـام بـه عـام عسكري ورجل دولة أفغاين، استوىل عىل الس

  . م١٩٧٨وأسقط امللكية وإعالن الحكم الجمهوري، ثم سقط وقتل يف انقالب عام 

امللـك ) كـان هـو مـن العائلــة املالكـة(م مبرسوم أصدره عمه ١٩٣٢حاكم إقليم قندهار عام 

ما بلغ محمد داود الثالثـني م، وعند١٩٣٣نادر شاه والد امللك محمد ظاهر شاة الذي اعتىل العرش عام 

. من عمره، أصبح قائدا عاما للقوات املسلحة املركزية، ورئيسـا لكـل املـدارس العسـكرية يف أفغانسـتان

عاما توىل العديد من املناصب العسكرية، ووصل إىل رتبة فريـق، كـام شـغل عـدة مناصـب  ١٤وطوال 

س الـوزراء، ووزيـر الـدفاع والداخليـة عـام م، رئـي١٩٥٠وزير الـدفاع عـام . دبلوماسية خالل تلك الفرتة

م أول اتفاقية بـني أفغانسـتان واالتحـاد السـوفيتي لتقـديم مسـاعدات ضـخمة ١٩٥٥م، وقع عام ١٩٥٣

  للتنمية يف بالده، ويف 
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  . م سقطت حكومة داود تحت ضغط تردي األحوال االقتصادية يف البالد١٩٦٣عـام 

ل حكومة أفغانية مل تضم بني أعضـائها أيـاً مـن عىل أثر ذلك شكل امللك محمد ظاهر شاه أو 

م قاد داود انقالبا عىل امللكيـة بيـنام كـان ابـن عمـه ١٩٧٣أفراد األرسة املالكة، وبعد عرش سنوات متوز 

جنـدي،  ٣٠٠امللك محمد ظاهر شاه يف إيطاليا وقد نفذ االنقالب نحو أربعني ضابطا وعدد ال يزيد عن 

  . وتم دون إراقة دماء

داود إلغـاء امللكيـة وتوليـه رئاسـة الحكومـة إضـافة إىل رئاسـة الجمهوريـة، واحـتفظ وأعلن 

ورغم إعالنه ألخذه بسياسة عدم االنحياز، فإنـه ارتـبط بعالقـات وثيقـة مـع . بوزاريت الخارجية والدفاع

م قامـت مجموعـة مـن الضـباط ١٩٧٨الغرب، كام وطد اتصاالته بشكل خاص مع شاه إيران، ويف عـام 

يني بانقالب عىل حكم داود، متيز بدمويته وأسفر عن مقتل محمد داود نفسه وعدد مـن أفـراد الشيوع

أرسته وأنصاره وعني االنقالبيون نور محمد طرقي رئيسا جديدا للبالد، الذي وصف بأنه ماركيس وزعـيم 

، بيـنام األفغاين اليسـاري، وقـد اسـتقبل االنقـالب بالرتحيـب يف أوسـاط الـدول االشـرتاكية" خلق"حزب 

اعتربت الدولة الغربية والعربية ما حدث يف أفغانستان خطوة رئيسة نحو زعزعـة االسـتقرار يف منطقـة 

  . الخليج وبادرة هجومية يقوم بها املعسكر االشرتايك يف طريق املجابهة مع الغرب
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  )م١٩٣٤-م١٨٥١(دوباي، اوغست إدمون 

العسكرية برتبة مالزم يف سالح املشاة، " سان سري"م من كلية ١٨٧٠عسكري فرنيس، تخرج يف 

وبعد انتهـاء الحـرب أطلـق . الربوسية، ووقع أسرياً يف يد القوات الربوسية –واشرتك يف الحرب الفرنسية 

، ثـم مـديراً لهـا وشـغل مـرتني منصـب "سان سـري"رساحه، وشغل مناصب عديدة، منها مدرساً يف كلية 

  . بيةرئيس املكتب العسكري التابع لوزارة الحر 

م منصب رئيس لألركـان العامـة، وأرسـل يف مهمـة رسـمية إىل روسـيا وبعـد ١٩١١شغل عام 

وعندمـا اندلعت الحـرب العامليـة األوىل كـان دوبـاي " تور"عودته إىل فرنسا أصبح قائداً لفيلق منطقة 

وصـد بـه  م بقيـادة الجـيش األول الفرنيسـ،١٩١٤عضواً يف املجلس الحريب األعىل، ولقد كلف يف العـام 

يف آب من العام نفسه، ثم انترصـ ثانيـة عـىل القـوات األملانيـة يف ثغـرة " ساربورغ"الهجوم األملاين عىل 

" الفـوج"األمر الذي وضع حداً لجميع املحاوالت األملانية الهجومية عىل منطقـة جبـال " الشارم"منطقة 

رشقية، ثم حاكامً عسـكرياً للعاصـمة م أصبح قائداً ملجموعة جيوش املنطقة ال١٩١٥الفرنسية ويف العام 

  . م١٩٣٤م، وبقي يف هذا املنصب حتى نهاية الحرب، تويف يف عام ١٩١٦يف العام " باريس"

  )م١٩٩٢-م١٩٢١(دوبتشيك، الكسندر 

السكرتري األول السابق للحزب الشيوعي التشيكوسـلوفايك، وزعـيم سياســي تشيكوسـلوفايك، 

التـي التقـت حولهـا أكـرث " ربيـع بـراغ"ط ارتباطـاً وثيقـاً بحركـة خارج إطار الحزب، ذلك أن اسمه ارتـب

القطاعات الشعبية، ثم عاد وبرز كأحد أملع قيـاديي الحركـة اإلصـالحية مـن أواسـط السـبعينات حتـى 

  . وفاته
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منذ الصغر إىل االتحاد السـوفيتي، ولــم يعـد لـبالده إال يف ) الذي كان شيوعياً (رحل مع أبيه 

م، وشارك يف مقاومة االحتالل األملاين إبـان الحـرب العامليـة ١٩٣٩حزب الشيوعي يف م، وانتسب لل١٩٣٨

م، وتلقـى تـدريباً يف املدرسـة ١٩٤٩الثانية، وجرح أكـرث مـن مـرة، تفـرغ لشـؤون الحـزب الشـيوعي يف 

ـعة يف صـفوف الحـزب ليصـبح يف )م١٩٥٨-م١٩٥٥(الحزبية العليا يف موسكو  م ١٩٦٣، وأخذ يتقدم برس

، وعضـو هيئـة رئاسـة الحـزب يف تشيكوسـلوفاكيا، )وهـو سـلوفايك(األول للحزب يف سلوفاكيا  السكرتري

اشـرتاكية "م أرشف عىل إدخال إصالحات دميقراطية تحت شعار ١٩٦٨فالسكرتري األول للحزب يف مطلع 

وقد أثارت هـذه التحـوالت الكبـرية يف سياسـة الحـزب التشـييك مخـاوف املعسـكر ". ذات وجه إنساين

شرتايك من حيث احتامل خروج تشيكوسلوفايك مـن مجموعـة دول رشقـي أوروبـا االشـرتاكية وحلـف اال 

واتخاذها سياسة تقارب مع الغرب، رمبا أدت يف النهايـة إىل تهديـد األمـن القـومي لبقيـة دول " وارسو"

  . الحلف ولالتحاد السوفيتي

االتحـاد : هـي" سـووار "م قامت قوات خمـس دول مـن حلـف ١٩٨٦/  ٨/ ٢١ – ٢٠ويف ليلة 

السوفيتي وأملانيا وبولونيا واملجر وبلغاريا، بدخول األرايض التشيكوسلوفاكية عرب حدودها املشرتكة مـع 

" بافلوفسـيك"االتحاد السوفيتي وبولونيـا وأملانيا الدميقراطية واملجـر، تحـت قيـادة الجـرنال السـوفيتي 

" براغ"بواسطة قوات محمولة جواً، وخاصة مطار  واستولت يف الوقت ذاته عىل املطارات املوجودة فيها

ـعة عـىل مقـر اللجنـة املركزيـة  ٢١/٨ودخلت القوات املذكورة العاصمة مـن فجـر يـوم  واسـتولت برس

  م ليحل ١٩٦٩مام اضطره إىل االستقالة يف نيسان " ربيع براغ"للحزب، وعرف هذا التدخل باسم 
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 ٢٦ريا يف أنقـرة قبـل أن يطـرد مـن الحـزب يف محله غوستاف هوساك وبعد شهور عـني دوبتشـيك سـف

  . م١٩٩٢م، وتويف عام ١٩٧٠حزيران 

  )م١٩٥٢-م١٨٦٦(دوغان، البريماري 

م، وحـارب يف أفريقيـا الشـاملية، ١٨٦٦الفرنسـية يف العـام " رين"جرنال فرنيس ولد يف مدينة 

املستوطنات حول فارس م يف إقامة ١٩١٤حيث شارك يف كافة العمليات املغربية، كام ساهم حتى العام 

  . والقصيبة

م، مـع ١٩١٦يف العـام " سـابو"ثم يف معركة غابـة " شارلروا"ملع دوغان كقائد ماهر يف معركة 

م توىل قيادة الفرقـة املغربية الشهرية، حيث شـارك مشـاركة فعالـة ١٩١٨فرقة الرماة الرابعة، ويف العام 

  . يف آخر معارك الحرب العاملية األوىل

م قيادة الجيوش التي حاربت ١٩٥٢إىل املغرب، وتوىل يف العامل " دوغان"م عاد ١٩٢٢يف العام 

أنهى حياتـه كقائـد للجـيش الثالـث عرشـ . ضد األمري عبد الكريم الخطايب يف بداية الحملة عىل الريف

  . م١٩٥٢عام " ليفيك-بون"وتويف يف 

  )م١٩٦٣-م١٨٨٤(دوكو، جان 

االنتقاليـة " فييشـ"الصـينية الفرنسـية إبـان حكومـة عسكري فرنيس، والحـاكم العـام للهنـد 

الفرنسية خالل الحرب العاملية الثانية، قام يف الهند الصينية بـبعض اإلصـالحات التـي كـان يهـدف مـن 

  ورائها تقويض النفوذ الياباين يف هذه
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بوديا والووس يف املنطقة، األمر الذي مهد الطريق أمام املقاومة الوطنية للحكم الفرنيس يف فيتنـام وكم 

  . الفرتة التي تلت وقوع الحرب

وعنـدما حصـل عـىل رتبـة فريـق بحـري . م١٨٨٤بفرنسا يف العـام " بوردو"ولد جان دوكو يف 

عني يف منصب الحاكم العام للهند الصـينية يف . وأصبح قائداً للقوى البحرية الفرنسية يف الرشق األقصـى

وخالل أسبوعني من توليه الحكم . من استسالم فرنسا ألملانيام، وتم ذلك بعد فرتة وجيزة ١٩٤٠/  ٧/ ٢٠

حتى يحارصوا خطـوط متـوين " تونكني"تسلم طلباً من اليابانيني بالسامح لهم بإرسال قواتهم عرب خليج 

وعندما طلـب . الحلفاء للصني، ويستخدموا القواعد الجوية يف الهند الصينية لتسهيل غزو اليابان للصني

م ٢٠/٩/١٩٤٠ويف . املشورة والعون نصحته هذه الحكومة بالرضوخ ملطالب اليابـانينيمن حكومة فييش 

  ". تونكني"وبوضع قواتهم يف " هايغونغ"وقع اتفاقية تسمح لليابانيني باستخدام ميناء 

وبالرغم من أن اليابانيني سمحوا لدوكو وإلدارتـه الفرنسـية باالحتفـاظ بالسـلطة االسـمية يف 

هم مل يسمحوا له بالقيام بأي عمل يتعـارض مـع مصـالحهم، وحـاول دوكـو أن يجابـه الهند الصينية فإن

جهود وتهديدات اليابانيني، فقام بتعبئة املـوارد الطبيعيـة والبرشـية يف الهنـد الصـينية يف أواخـر العـام 

كام دعـا إىل تحسـني العالقـات بـني الفرنسـيني وشـعوب الهنـد الصـينية، وأنشـأ منظمـة شـبه . م١٩٤١

رية ومنظامت شبيبة، وبدأ يعارض األنظمـة الفرنسـية االسـتعامرية، ووضـع دوكـو الفيتنـاميني يف عسك

املناصب الحكومية املدنية، ومنحهم رواتب مساوية للفرنسيني وأسس مجلسـاً استشـارياً فـدرالياً أعـىل 

املجلـس يتمتـع من الفرنسيني والفيتناميني، يضم من الفيتناميني ضعف عدد املمثلني الفرنسـيني، وكـان 

  بقسط قليل 
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جداً من السلطة الحقيقية، إال أن العديد من املوظفني الفيتناميني تولوا مناصب إدارية يف ظـل حكومـة 

  . املستقلة فيام بعد" فيتنام"

إىل تأييـد فرنسـا " فييشـ"تحول دوكو، الذي كان يف البداية من املؤيدين املتشددين لحكومة 

ديغول يف نهاية الحرب، وعمل عىل تفويض سلطة االحتالل الياباين، فاعتقلـه  الحرة بقيادة الجرنال شارل

  .م عندمـا قاموا باكتساح الهند الصينية، وفرضوا عليها سلطتهم الكاملة٩/٣/١٩٤٥اليابانيون فـي 

وبعد انتهاء الحرب سجن دوكو ملدة سنتني بسبب تعاونه السابق مع حكومة فييشـ وبتهمـة 

عـىل دفـة حكـم الهنـد "م تحـت عنـوان ١٩٤٩ليابانيـة، نرشـ مذكراتـه يف العـامل تسهيل جهود الحرب ا

  .م١٩٦٣/  ١٠/  ٢١تويف يف باريس يف ) " م١٩٤٥-م١٩٤٠(حيايت كحاكم عام : الصينية

  )م١٩٥٢ -م١٨٨٩(دوالتردو تاسيني، جان ماري غربييل 

يادة القـوات الفرنسـية عسكري فرنيس، لعب دوراً هاماً يف الحرب العاملية الثانية، كام توىل ق

  . يف الهند الصينية

يف العــام ) الغانــدي" (باريــه -آن –مــويريون "ولــد جــان مــاري غربييــل دو التردوتاســيني يف 

وكـان . الحربية وأظهر تفوقاً يف الدراسة واالهـتامم بـالعلوم العسـكرية" سان سري"م، ودخل كلية ١٨٨٩

  . رك الحرب الحديثة لألسلحة املشرتكةيف وجهات نظره حول أسلوب معا" ديغول"من أنصار 

عندما انتهت املعارك بني أملانيا وفرنسا يف بداية الحرب العاملية الثانية بهزميـة فرنسـا هزميـة 

  رفض دوالتر االستسالم للهزمية، واستجاب لداء . ساحقة
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يض اإلنكليزيـة ويف الجرنال ديغول، وانضم إىل قوات فرنسا الحرة التي بدأ ديغول يف تنظيمها فـوق األرا

بعض املستعمرات الفرنسية، وكان له دور قيادي بـارز يف إعـداد القـوات وتـدريبها، وحصـل عـىل ثقـة 

قيادة الحلفاء بسبب كفاءته العسكرية، ومهارته القيادية، فـتم تكليفـه بقيـادة الجـيش الفرنيسـ األول 

قيـادة مجموعـة الحلفـاء بقيـادة  الذي اشرتك يف عمليات إيطاليا، ويف اإلنـزال يف جنـوب فرنسـا ضـمن

الجرنال ديغرز، وقد استطاعت قوات الجنوب أن تلحق الهزائم املتكـررة واملتالحقـة بـالقوات األملانيـة، 

". النورمانـدي"وأمكن لها التقدم نحو الشامل حتى حققت االتصال بقوات الشامل التـي تـم إنزالهـا يف 

وكـان . ميارس عملياته بنجاح حتى وصـل إىل الـدانوب أن" دوتاسيني"واستطاع الجيش الفرنيس بقيادة 

لهذا النجاح دوره يف تطوير عمليات الحرب، مام حمل للجرنال دوتاسيني مزيداً من الثقـة واالحـرتام يف 

  . أوساط قادة الحلفاء، وجعل فرنسا قادرة عىل استعادة مكانها بني الحلفاء املنترصين

قة استسالم أملانيا، ثم بدأ العمـل بعـد ذلـك مـن أجـل م تم التوقيع عىل وثي١٩٤٥أيار  ٩ويف 

إعداد مؤمتر بوتسدام لإلرشاف عىل تقسـيم أملانيـا، وكـان الجـرنال دوالتـر دوتاسـيني ممـثالً لفرنسـا يف 

والذي كان يضم املارشال جوكوف عن االتحاد السوفيتي، والجرنال ايزنهـاور . مجلس اإلرشاف عىل أملانيا

 ٥، ويف يـوم )بريطانيـا(األمريكية، والفيلدمارشال مونتغومري عن اململكة املتحدة عن الواليات املتحدة 

م تم التوقيع عىل الترصيح حول هزمية أملانيا، وحول استالم حكومات االتحـاد السـوفيتي ١٩٤٥حزيران 

  . والواليات املتحدة األمريكية وإنكلرتا وفرنسا زمام السلطة العليا يف أملانيا
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بعد الحـرب العامليـة الثانيـة إىل سياسـتها التقليديـة وحاولـت معـاودة فـرض وعادت فرنسا 

سـيطرتها بقــوة عـىل مســتعمراتها فــيام وراء البحـار، دون أن تــدرك روح التحــرر التـي أخــذت تجتــاح 

الشعوب وتسيطر عىل الجامهري، فبدأت الثورات يف االندالع وتطورت األعامل القتالية يف مرسـح الهنـد 

م قائـداً لجـيش الهنـد الصينيــة، ١٩٥٢حرب حقيقية، فتم تعيني دوالتر دوتاسيني يف العام الصينية إىل 

وقائداً عىل القوات الفرنسية يف الرشق األقىص، وقد اسـتطاع دوالتـر مامرسـة األعـامل القتاليـة وقيـادة 

تهـا املحـدثني العمليات بكفاءة عالية، ويف العام نفسه تويف دوالتر، وفقدت فرنسا قائداً مـن أفضـل قاد

ـات متجـد ذكـراه  وأكرثهم كفاءة، وقد تم ترفيعه إلـى رتبة ماريشـال فرنسـا بعـد وفاتـه وصـدرت نرش

  . بهدف إحياء دوره يف سبيل بالده

  )م١٩٣٤-م١٨٩٢(دولفوس، انغلربت 

م أصــبح دولفــوس مستشــاراً للنمســا، وعــرف ١٩٣٢سـيايس ورجــل دولــة منســاوي، يف عــام 

كية التي كانت تحظى بتأييد الدستور الدميقراطي النمساوي وهكذا أوقـف مبعارضته الشديدة لالشرتا

م نظـم ١٩٣٤م، ومـن شـهر شـباط ١٩٣٣دولفوس الحكومة الربملانية مؤقتا عـن العمـل يف شـهر آذار 

العامل االشرتاكيون مظـاهرة احتجـاج جعلـت دولفـوس يصـدر األوامـر إىل قـوى الجـيش النمسـاوي 

مام أدى إىل حرب أهلية اسـتمرت خمسـة أيـام، . شرتاكية يف ضواحي فينامبهاجمة املناطق السكنية اال 

انتهت بالقضاء عىل االشرتاكيني، وبعد ثالثة شهور أعلن دولفـوس قيـام الدسـتور ذي الطـابع الفـايش، 

  مقر الرئاسة، م يف البالهاوس، ١٩٣٤عام متوز  ٢٥وقبل رسيان مفعول هذا الدستور اغتيل دولفوس يف 



  

٦٥٧   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

أمـا يف مجـال السياسـة . زيني النمساويني، إال أنهم فشلوا يف محـاولتهم لقلـب نظـام الحكـمعىل يد النا

. الخارجية فقد عرف دولفوس باعتامده عىل صداقته مع موسوليني وعىل عالقات التعاون مـع هنغاريـا

  . وخلفه إىل منصب املستشار كورت فون شوشنغ

  )م١٩٣٠-م١٨٦٩(دوهيت، غيليو 

يطايل، دخل الجيش اإليطايل كضابط مدفعية وتـدرج يف سـلم الرتـب عسكري ومنظر طريان إ 

  . العسكرية حتى وصل إىل رتبة عميد

تركز اهتاممه بعد ذلك عىل مسائل الطريان والقوة الجويـة، وجـاء ذلـك يف الفـرتة التـي غـدا 

وجـة التـي الطريان فيها عامالً ذا أهمية كبرية يف العامل، وسط موجات بدايـة القـرن العرشـين، وهـي امل

  . م١٩٠٨بالتحليق يف الطائرة يف العام " فالير"و" رايت"توجت بنجاح األخوين 

بسبب انتقاده للسياسة الجوية لهيئة األركان اإليطالية صدر قرار بإحالتـه إىل املحاكمة أمـام 

ىل م رقي إ١٩٢١م، ويف عام ١٩٢٠م، ونقض قرار الحكم رسمياً عام ١٩١٦محكمة عسكرية يف أواخر عام 

شـارحاً فيـه نظرياتـه " سـيطرة عـىل الجـو"رتبة ماريشال، ويف السنة نفسـها نرشـ كتابـه األول بعنـوان 

  . املتعلقة مبسائل القوة الجوية وطرق بنائها وتطورها

عىل فرضيتني " نظرية دوهيت"يف بناء نظريته التي عرفت بشكل عام باسم " دوهيت"اعتمد 

  : أساسيتني هام
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ت تشكل وسائط قتالية هجومية ال مثيل لها، وأن قدراتها يف هذا املجال غري محـدودة أن الطائرا: األوىل

  . نظراً النعدام الوسائل الكفيلة مبقاومتها بشكل فعال

أن الهجامت الجوية هـي الوسـيلة املـثىل لتحطـيم الـروح املعنويـة للسـكان املـدنيني يف الـبالد : الثانية

تـويف دوهيـت . كانية واملنشآت الحيويـة وتـدمريهااملعادية، عن طريق رضب التجمعات الس

  . م١٩٣٠عام 

  )م١٩٨٠-م١٨٩١(دوينتس، كارل 

أمريال ومنظر عسكري أملاين، ومن مشـاهري قـادة الحـرب العامليـة الثانيـة، ولـد دوينـتس يف 

م، خـدم خـالل الحـرب العامليـة ١٩١٠م وانضم إىل البحرية يف العـام ١٦/٩/١٨٩١قرب برلني يف " غرونو"

م إبـان ١٩١٨وىل يف سالح الغواصـات يف البحـرين األسـود واألبـيض املتوسـط، وأرس يف ترشـين األول األ 

يف البحر األبيض املتوسط، ونقل إىل إنكلرتا ثم عاد إىل أملانيا أثر انتهاء الحـرب، " ٦٣-ي"قيادته للغواصة 

ألملـاين رساً، متابعـاً تخصصـه يف حيث شارك يف سنوات ما بني الحربني العامليتني يف إعادة بناء األسـطول ا

  . حرب الغواصات

م وتدرج يف مختلف الرتب العسكرية، وكان عميداً ١٩٣٦عني قائداً لسالح الغواصات يف العام 

وكانت أملانيا عند اندالع الحرب العاملية الثانيـة . م حني رقي إىل رتبة لواء بحري١٩٣٩بحرياً حتى العام 

غواصة عاملة بعضها سـاحيل، وكـان دوينـتس يـدرك أن الـرقم أقـل  ٥٦مـن يف ذلك العام ال متتلك أكرث 

  بكثري مام تحتاجه عملية الهجوم الحاسم عىل خطوط املواصالت البحرية



  

٦٥٩   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

غواصة قادرة عىل العمل يف أعايل البحـار، ورغـم موافقـة  ٣٠٠الربيطانية، وكان يرغب يف الحصول عىل  

  . ت فإن تلك الزيادة بقيت أقل من طموحات دوينتسعىل زيادة معدالت إنتاج الغواصا" هتلر"

عمل دوينتس عىل تصعيد حرب الغواصات ضد سفن الحلفاء، إال أن غواصاته بـدأت تتلقـى 

رضبات جدية من قبل طائرات الحلفاء وسفن الحراسة املرافقة للقوافـل التـي تعـرب املحـيط األطليسـ، 

الـذي شـهدته الغواصـات األملانيـة يف الحـرب " هبيالعرص الـذ"م نهاية ١٩٤٣وكان شهر آذار من العام 

العاملية الثانية، إذ بدأت إصابة هذه الغواصات بخسائر كبرية، يف الوقت الذي تدنت فيه فاعليتهـا ضـد 

  . سفن الحلفاء

" كيسـلرينغ"م عني دوينتس قائداً لقيادة الشـامل، يف الوقـت الـذي عـني فيـه ١٩٤٥ويف عام 

ملواصـلة القتـال، إال أن الـرايخ " هتلـر"ت إطار املحاولة اليائسة التي قام بها قائداً لقيادة الجنوب، ضم

الثالث كان يسري نحو نهايته املحتومة، ولقد قام هتلر بتعيني دوينتس رئيساً للرايخ، وقائداً عاماً للقوات 

م، واسـتمر ٧/٥/١٩٤٥م، ليرشف عىل استسالم أملانيا يف ٢/٥/١٩٤٥الحكم يف " دوينتس"املسلحة، وتسلم 

اعتقل وقدم إىل املحاكمـة يف نـورمربغ، فحكـم . م٢٣/٥/١٩٤٥يف الحكم بعد ذلك مبوافقة الحلفاء حتى 

  . سنوات ١٠م بالسجن مدة ١٩٤٦عليه يف العام 

  )م١٩٢٨-م١٨٦١(دياز، ارماندو 

عسكري إيطايل، أصبح رئيساً لهيئـة األركـان للجـيش اإليطـايل خـالل الحـرب العامليـة األوىل، 

  ق عدة انتصارات عىل النمساويني، ولد دياز يف وحق
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". تورينـو"ثم من الكلية الحربية يف " نابويل"م، وتخرج من الكلية الحربية، يف ٥/١٢/١٨٦١نابويل بتاريخ 

م، وسـاعد ١٩١٤، ورقـي إىل رتبـة لـواء يف العـام )م١٩١٢-م١٩١١(الرتكيـة  –وبرز يف الحـرب اإليطاليـة 

  . يف إعادة تنظيم الجيش اإليطايل وإعداده للحرب العاملية األوىل" لويجي كادورنا"الجرنال 

كـرئيس لألركـان، " كادورنـا"وبعد هزمية كادورنا إبان الحرب العاملية األوىل حل ديـاز مكـان 

م، كـام نجـح يف شـن ١٩١٨ونجح يف تثبيت الجيش اإليطايل، وصد هجوم القوات النمساوية يف حزيران 

مـن (التي نشبت يف الفـرتة " فيتوريوفينتو"تصار الذي حققه دياز يف معركة هجوم مضاد قوي وكان لالن

  . دور حاسم يف هزمية النمساويني يف الحرب) م٣/١١/١٩١٨حتى  ٢٤/١٠

م، ١٩٢٤ورقـي إىل رتبـة ماريشـال يف العـام " دوق النرصـ"م منح دياز لقـب ١٩٢١ويف العام 

، إال أن سـوء صـحته )م١٩٢٤-م١٩٢٢" (سـولينيبتيتـو مو "وأصبح وزيراً يف أول حكومـة فاشـية شـكلها 

  . م٢٩/٢/١٩٢٨يف " روما"أجربته عىل االستقالة والتقاعد إىل أن تويف يف 

  )م١٩١٥-م١٨٣٠(دياز، بورفرييو 

تحـول . سيايس ورجل دولة مكسييك، ينحدر من أصل هندي، ورغـم اختصاصــه يف الالهـوت

م قائـد الـبالد ١٨٧٦قرن التاسع عرش، وأصبح يف عام دياز إىل عامل السياسة يف أواسط الخمسينات من ال

. خلفاً لخواريز وبقي يف هذا املنصب مدة أربعة وثالثني عاماً، ومتيز عهده بالسياسـة الصـارمة والفعالـة

وحكومة تألفت من بضعة أفراد من أنصاره الذين سيطروا عـىل مجـايل السـلطة القضـائية والتنفيذيـة، 

  من القوى العظمى ومتتع دياز بامتيازات خاصة
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وخاصـة تلـك التـي ترعاهـا الواليـات املتحـدة "وذلك لتأييده كافة الخطط الهادفة إلقامة تعاون دويل  

من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى لتـوفريه رشوطـاً مشـجعة للمسـتثمرين األجانـب، وازدهـرت " األمريكية

، وكان حكمـه مـن العوامـل التـي املكسيك بدرجة منقطعة النظري ظاهرياً إال أن حكمه كان ديكتاتورياً 

التي مزقت البالد طيلة عـدة سـنوات بعـد عزلـه، ) م١٩١٩-م١٩١٠(أدت إىل الحرب األهلية املكسيكية 

  . م١٩١٥متوز عام  ٢يف املنفى يف باريس يوم " دياز"تويف 

  )م١٩٦٣-م١٩٠١(ديام، نغودينه 

م واستقال لخالفه مـع ١٩٣٣سيايس ورجل دولة فيتنامي، شغل منصب وزير الداخلية يف عام 

م يف أوروبـا والواليـات املتحـدة ١٩٥٣م و١٩٥٠م، عـاش بـني ١٩٤٥فرنسا، عـارض اليابـانيني، وسـجن يف 

اعتمد عىل حركة االئتالف . م خلفاً لألمري بولوك١٩٥٤رئيس وزراء فيتنام الجنوبية يف حزيران . األمريكية

م ١٩٥٥وأجرى يف عام . ة املعارضة املتصاعدة ضدهالوطنية التي كان يتزعمها شقيقه نغودينه لو ملواجه

استفتاء كان نتيجته اإلطاحة برئيس الدولة باوداي وحل محله، أعلن قيام نظام الجمهوريـة يف تشــرين 

م بـدعم أمريكــي قـوي ١٩٥٦م ابتعد أكرث فأكرث عن فرنسا وطلب جـالء قواتهـا يف نيسـان ١٩٥٥األول 

  . ورصيح

ة األمريكيـة الـدور الـرئيس يف بقائـه يف السـلطة طـوال السـنوات وقد لعبت الواليات املتحد

وكان من أبرز أخطائه أنه فرض قوانني قمعية شديدة يف حـني مل . التسع التي حكم فيها فيتنام الجنوبية

يكن ميلك جهازاً إدارياً قوياً وقادراً، األمر الذي جعله يزداد اعتامداً عىل الوجـود العسـكري األمـرييك يف 

  كانت فيه وقت 
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متارس نشاطها، وتفرض سلطة ثورية عىل املناطق الرئيسـة التـي " الفيتكونغ" "جبهة التحرير الفيتنامية"

تخضع لسيطرتها، وتقيض يف تلك املناطق عىل مظهـر الفسـاد واالسـتبداد الشخيصـ، لـذا أخـذت قامئـة 

دما وصـلت املعارضـة داخـل املعارضني لديهم يف االتساع، خاصة بعـد ازديـاد نفـوذ أفـراد أرستـه، وعنـ

صفوف الجيش إىل درجة عالية من الحدة، أصبح من الواضح للدبلوماسيني والعسـكريني األمـريكيني يف 

اغتيل ديام عىل أثر انقالب عسـكري يف . سايغون أن بقاء ديام يشكل عبئاً عىل جهودهم رغم والئه لهم

  . م١٩٦٣ترشين الثاين عام 

  )م١٩٤٤-م١٨٦٦(دي بونو، اميليو 

بنيوتــو "عســكري وســيايس إيطــايل، مــن أوائــل الــذين اعتنقــوا الفاشــية وســاعدوا مؤسســها 

  . عىل الوصول إىل السلطة" موسوليني

وانخرط يف الخدمـة العسـكرية يف " إيطاليا"يف " كاسانودادا"م يف ١٩/٣/١٨٦٦ولد دي بونو يف 

، رفـع إىل )م١٩١٢-م١٩١١(ابلس وبرقـة الرتكية يف طر  –م برتبة مالزم ثان يف الحرب اإليطالية ١٨٨٤عام 

  ). م١٩١٨-م١٩١٤(منصب يف األركان العامة، ثم متيز خالل الحرب العاملية األوىل 

وقد دفعته املثل القومية املتطرفة التي كـان يعتنقهـا إىل املشـاركة بتأسـيس الحـزب الفـايش 

خدم كـرئيس للرشـطة وقائـدا يف الزحف الشهري عىل روما، ثم " موسوليني"م مع ١٩٢٢وشارك يف العام 

  . للميليشا الفاشية، وعني بعدها حاكامً عىل طرابلس الغرب التي كانت مستعمرة إيطالية
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ويف الثالثينات توىل دي بونو قيادة الجيش اإليطايل خالل حملته يف أفريقيا الرشقية، وقاتل يف 

  . بعد أن تم ترفيعه إىل رتبة ماريشال "بادوليو"م، إال أنه رسعان ما استبدل بالقـائد ١٩٣٥أثيوبيا عام 

م عني وزيراً للدولة، وشارك يف االجتامع الذي عقـده املجلـس الفـايش األعـىل ١٩٤٢ويف العام 

مـن بـني " دي بونـو"والذي تقرر فيه تنحية موسوليني عـن السـلطة وقـد كـان ). م١٩٤٣/  ٧/ ٢٥-٢٤(

سلطته مبساعدة األملان، قـام باعتقـال " وسولينيم"الذين أدلوا بأصواتهم ضد هذا األخري، وحني استعاد 

  . م١١/١/١٩٤٤وحاكمة بتهمة الخيانة العظمى حيث حكم عليه باإلعدام يف " دي بونو"

  )م١٨٨١-م١٨٠٤(ديز راييل، بينجامني 

م، وكان ١٨٣٧سيايس ورجل دولة بريطاين، انتخب عضواً يف الربملان عن منطقة ميدستون عام 

، وكان مـن معـاريض "لحركة شبان إنكلرتا"يكايل يف حزب املحافظني عرف مبساندته ديزراييل ذا مبدأ راد

م، وترأس عىل مـدى اثنـني وعرشـين عامـاً حركـة حاميـة اإلنتـاج ١٨٤٦بيل يف قضية حرية التجارة عام 

) م١٨٥٩-م١٨٥٨(م ثم للفـرتة مـا بـني ١٨٥٢الوطني يف مجلس العموم، واحتل منصب وزير املالية عام 

. م١٨٦٧م، ولدى احتالله منصب رئيس مجلس العموم قدم مرشوع قانون اإلصالح عام ١٨٦٧ام ثم يف ع

ثـم . م ثم قاد جبهة املعارضة عىل مدى سـتة أعـوام١٨٦٨وبعدها أصبح رئيسا للوزراء عرش شهور عام 

. م نـادى خاللهـا بتبنـي سياسـة خارجيـة فّعالـة١٨٨٠م حتـى ١٨٧٤أصبح رئيسا للوزراء مرة ثانية مـن 

عرف ديزراييل بتبنيه إصالحات اجتامعية هدفت إىل تحسني مستوى السـكن والظـروف الصـحية فيـه و 

م هـي ١٨٨٠كام حاول تطوير مفهوم اإلمرباطورية، وكانـت أهـم األسـباب التـي أدت إىل هزميتـه عـام 

ب ويعد ديـزراييل املؤسـس الثـاين لحـز . حركات التصدي لقوى االستعامر يف أفغانستان وجنوب أفريقيا

املحافظني وحاول فرض قناعاته الخاصة عىل أعضاء الحـزب فـيام يخـص اإلصـالحات الداخليـة وتطـوير 

  مفهوم 
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باملائـة مـن حصـص  ٤٠وبفضل مبادراته الخاصة متكنت بريطانيا من الحصول عىل نسبة . اإلمرباطورية

  . م١٨٧٥قناة السويس عام 

  )م١٩٧٠-م١٨٩٠(الرئيس ديغول، شارل 

-دو-يل-م وتويف يف كولـومبي١٨٩٠م ولد يف ليل عام ١٩٦٩م إىل ١٩٥٩ة من رئيس فرنسا للفرت 

وانكب باكرا عىل القراءة يف بـاريس وبرغسـون . م يف عائلة كاثوليكية متحررة ومثقفة١٩٧٠زيغلري عام 

دخل مدرسة سان سري العسكرية وبعد تخرجه عني يف الفـوج . وظهر ميله إىل الحياة العسكرية. وبيفي

م، ١٩١٦أرس يف دوومـون . لثالثني يف سالح املدفعية الذي كان بـإمرة الكولونيـل فيليـب بيتـانالثالث وا

بعـد إخـالء سـبيله شـارك يف حـرب بولنـدا ضـد . واعتقل يف قلعة انغولشتادت بعد عدة محاوالت فرار

. م ودرس التـاريخ العسـكري يف سـان سـري وعـني يف هيئـة أركـان جـيش الـرين١٩٢٠روسيا السوفياتية 

م وقائـد كتيبـة ١٩٢٥أصبح عضوا يف الهيئة التي ترأسها بيتان الذي كان رئيس مجلـس الحـرب األعـىل و 

  . م١٩٣١-١٩٢٩ثم عضو هيئة األركان الفرنسية يف بريوت . م١٩٢٧القناصة يف تريف 

متفقـا بـذلك مـع املفهـوم ) مصـفحات وغريهـا(وقف إىل جانب قيام جيش مجهز مبحركات 

  ال اتيان يف فرنسا، والجرنال غودريان الذي كان يدعو له الجرن 
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واللذين مل تلق نظريتهام أي تجاوب من القادة العسكريني يف حينه، عني شـارل ديغـول قائـدا . يف أملانيا

مونتكـورين، ابـدفيل، (فقاد عدة حمـالت مضـادة . لفرقة البوارج الرابعة يف بداية الحرب العاملية الثانية

وعينه معـاون ) وزير الدفاع(استدعاه بول رينو ) بصورة مؤقتة(جرنال لواء  ورقي إىل رتبة). م١٩٤٠أيار 

م حيـث أظهـر تصـميمه عـىل متابعــة الحـرب حتـى ولـو ١٩٤٠حزيـران  ٦سكرتري الدفاع الـوطني يف 

اضطرت الحكومة الخروج من األرايض الفرنسية، وعقد عدة لقاءات مع معاريض الهدنة التـي قبـل بهـا 

  . بيتان

م أي بعد أن شكل بيتان حكومته، ومن هنـاك أذاع ١٩٤٠حزيران  ١٧إىل لندن يف لجأ ديغول 

حزيران الذي يدعو فيه إىل متابعة القتال ضـد قـوات املحـور وإىل  ١٨يف اليوم التايل نداءه الشهري نداء 

أواخـر (التـي فشـلت أول األمـر يف داكـار ) قوات فرنسا الحـرة(ونظم بصورة تدريجية . جانب بريطانيا

  لكنها توصلت إىل ربط تشاد وأفريقيا االستوائية الفرنسية ومدغشقر وجزيرة ريونيـون ب) م١٩٤٠يلول أ 

وباهتاممهـا يف الوقـت ) م١٩٤٠ترشـين األول ) (مجلس الدفاع عن اإلمرباطورية(وألغت ) فرنسا الحرة(

املجلـس الـوطني (نفسه بقيادة وتنظيم املقاومة الفرنسية يف الداخل، وأدت جهـود ديغـول إىل إنشـاء 

  . م وكان جان موالن أكرث املحرضني والعاملني عىل إنشائه١٩٤٣) للمقاومة

لقي ديغول كل الدعم من سـتالني، لكنـه مـا لبـث أن وجـد نفسـه يواجـه ال مبـاالة الـرئيس 

عـن املشـاركة يف إنـزال الحلفـاء يف أفريقيـا الشـاملية، ) ومعه قوات فرنسا الحـرة(األمرييك به، فاستبعد 

يث اعرتفت القوات اإلنكليزية واألمريكية بالسلطة الفرنسية القامئة هناك، والتي كانت بقيادة الجرنال ح

  هرني جريو الذي تعاون من األساس مع األمريكيني واإلنكليز، ولكنه كان معاديا للجرنال ديغول،
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حزيـران (ينـة الجزائـر التـي تألفـت يف مد) اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني(ثم عاد وتحالف معه يف  

وبـدءا مـن تلـك . وبعد لقاء ضم الرجلني ديغـول وجـريو) الدار البيضاء(بعد مؤمتر كازا بالنكا ) م١٩٤٣

فنـادى بالتنميـة املسـتقلة . األثناء حدد ديغول التوجـه الجديـد الـذي سـيعطيه للسياسـة االسـتعامرية

وصـل إىل بـايو بعـد إنــزال ). االتحاد الفرنيس(وبإدخال سكان األقاليم الفرنسية ما وراء البحار يف إطار 

حيث فرض نفسه زعـيام سياسـيا بتوصـله . م١٩٤٤ثم إىل باريس املحررة يف آب . الحلفاء يف النورماندي

وإعادة تنظيم الجيش ) الشيوعية(إىل إقامة السلطة املركزية وتثبيت دعامئها، وحل امليليشيات الوطنية 

والقيـام بحملـة التطهـري . معارك التحرير املتواصـلة إىل جانـب الحلفـاء الفرنيس ليتسنى له املشاركة يف

  . التي استهدفت املتعاونني مع املحتل األملاين

ترشـين الثـاين (اختارته الجمعية الوطنية التأسيسـية كـرئيس للحكومـة املؤقتـة للجمهوريـة 

لقتـه عـىل نفسـها اللجنـة كانـت قـد أط) الحكومة املؤقتة للجمهورية الفرنسية(واالسم نفسه ) م١٩٤٥

وديغول الذي كـان يخىشـ عـودة مؤسسـات . م١٩٤٩أول حزيران (الفرنسة للتحرير الوطني يف الجزائر 

لكــن . تقدم مبرشوع دستور جديد من حقه أن يقوي السلطة التنفيذيـة. الجمهورية الثالثة ومامرساتها

وأدى بـه هـذا ) كيني والشـيوعينيخاصـة االشـرتا(مرشوعه اصطدم مبعارضة أنصار السـلطة الترشـيعية 

وبعيدا عن الحياة السياسـية يف بـاريس قـام . م١٩٤٦الخالف إىل االستقالة من وظائفه منذ كانون الثاين 

بعده رحالت يف االتحاد الفرنيسـ حيـث أظهـر معارضـته الشـديدة للجمهوريـة الرابعـة، وأنشـأ تجمـع 

  . م١٩٤٧الشعب الفرنيس 
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ورة يف الجزائــر والتــوتر يتضــاعف يف األوســاط السياســية وعنــدما كــان الوضــع يــزداد خطــ

عرفت فرنسا حملة سياسية كربى تطالب بعودة شارل ديغول إىل ) م١٩٥٨مطلع (والعسكرية الفرنسية 

 ٣وبعد وقـت قصـري مـن انتفاضـة ). الجزائر فرنسية(السلطة وقد وقف إىل جانب هذه الحملة أنصار 

فبادر أول ما ) م١٩٥٨أول حزيـران (يغول رئاسة الحكومة الفرنسية م يف الجزائر ويل شارل د١٩٥٨أيـار 

أيلـول  ٢٨بادر إىل إصالح املؤسسات ثم دعا إىل استفتاء عام عىل دستور جديد وجرى هذا االسـتفتاء يف 

وعىل أساسه قام نظام جديد متيز بكونه رئاسـيا إذ أعطـى رئـيس الجمهوريـة صـالحيات قويـة . م١٩٥٨

وقد اضعف هذا األمر اللعبـة الربملانيـة . ها قوة لجوء الرئيس إىل االستفتاءات الشعبيةوزاد) ١٦املادة (

  . بقدر ما زاد من السلطة التنفيذية وخاصة سلطة الرئيس

م ١٩٥٨يف االنتخابـات الترشـيعية ترشـين الثـاين ) االتحـاد مـن أجـل الجمهوريـة(وبعد فوز 

م وبـدأ مامرسـة مهامتـه يف كـانون ١٩٥٨نون األول انتخب شارل ديغول رئيسا للجمهورية الخامسة كـا

م حـدود الخطـوط العريضـة ١٩٦٢-١٩٥٩م واختار ميشال دوبريه لتشكيل حكومتـه األوىل ١٩٥٩الثاين 

ولسياسـته االسـتعامرية بـنمط . لسياسته الداخلية بإعادة النهوض االقتصادي وإصـدار الفرنـك الجديـد

ولسياسته الخارجة . ونرش السالم يف الجزائر) املجموعة( إطار رشاكه جديدة مع أقاليم ما وراء البحار يف

لكـن الصـعوبة األساسـية التـي اعرتضـت انطالقـة نظامـه . بإعادة إعطاء فرنسا دورها وهيبتها يف العامل

جاءت من الجزائر ومن حل معضلتها، فبعد أن قدم دعمه لفرنسيي الجزائر بقوله يف الجزائر العاصـمة 

عـاد ) لتحيـا الجزائـر فرنسـية(حزيران  ٧ويف مدينة موستاغانم، يف ) لقد فهمتكم(م ١٩٥٨حزيران  ٤يف 

  شارل ديغول ليعطي سياسته
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م وإىل اسـتقالل الجزائـر وبعـد ١٩٦٢الجزائرية اتجاها جديدا أوصل البلدين إىل اتفاقيات إيفيـان آذار  

سـتيان رثـريي الـذي كـان مـن م نظمها الضـابط جـان با١٩٦٢قليل نجا ديغول من محاولة الغتياله آب 

 ١ونفـذ الحكـم يف . أنصار الجزائر فرنسية والذي رفض الجرنال ديغول العفو عنه، فحكم عليه باإلعـدام

قـام أربعـة . م١٩٦١وقبل أقل من سنة واحدة من محاولة االغتيال هذه أي يف نيسان . م١٩٦٣آذار عام 

االن مبحاولة انقالبية فاشلة ضد ديغول إلفشال شال، زيلر، جوهو، وس–جرناالت فرنسيني يف الجزائر هم 

  . سياسته وإبقاء الجزائر فرنسية، وانتهى بهم األمر إىل االستسالم للسلطات الفرنسية

م اهتمت ١٩٦٨-١٩٦٢وبعد استقالل الجزائر تشكلت حكومة جديدة برئاسة جورج بومبيدو 

لتقارب بني الرشق والغـرب واملصـالحة ودعت إىل ا. بالدرجة األوىل بجعل سياسة فرنسا سياسة مستقلة

وانسحاب فرنسا من منظمة معاهـدة شـاميل ) م١٩٦٣معاهدة التعاون الفرنسية األملانية يف (مع أملانيا 

  . نووية) قوة ضاربة(وأخريا خلف . م مع بقائها عضوا يف التحالف١٩٦٦يف " الحلف األطليس"األطليس 

ا ومستبعدا يف الوقت نفسه بريطانيا مـن الـدخول كان ديغول نصريا ألوروبا املوحدة اقتصادي

. يف السوق املشرتكة، وقد اتخذ عىل الصعيد الـدويل مواقـف مسـتقلة متامـا عـن طـريف الحـرب البـاردة

كاملوقف من فيتنام والصني والرشق األوسـط حيـث أدان ) السابق(الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي 

) عظمة فرنسـا(لكن هذه السياسة املستقلة املركزة عىل . م١٩٦٧ستة الكيان الصهيوين يف حرب األيام ال

م كـام كـان ١٩٦٢خاصة لجهة التضخم الذي بدأ منذ . مل متر دون صعوبات اجتامعية واقتصادية ومالية

  عىل النظام الديغويل أن يواجه 
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) رتاع الشـعبي العـامبـاالق(معارضه سياسية ونقابية وجدت تعبريها األول مبناسبة االنتخابـات الرئاسـية 

م قبـل أن ١٩٦٥حيث وجد الجرنال ديغول نفسه يواجه وبالبالوتاج خصمه مرشح اليسار فرنسوا متريان 

  . يعاد انتخابه لوالية جديدة

م فقدت األغلبيـة الديغوليـة أصـواتا كثـرية ذهبـت ملصـلحة ١٩٦٧ويف االنتخابات الترشيعية 

الجتامعي والثقـايف يف فرنسـا فوجـد ترجمـة لـه يف انتفاضـة وأما التململ االقتصادي وا. مرشحني اليسار

الطالبية التي مل يتمكن ديغول من تعطيلها إال يف انتخابات ترشيعية جديدة جرت يف . م١٩٦٨ثورة أيار 

. م وحرض لها بحملة انتخابية قوية ركز فيها عىل أخطار الفوىض والشـيوعية التوتاليتاريـة١٩٦٨حزيران 

ام الديغويل مزعزع األركان خاصة وأنه ما لبث أن أصيب بهزمية يف االستفتاء حـول ومع ذلك أصبح النظ

إذ صـوت . م١٩٦٩) تغيري مجلس الشـيوخ(و) إعادة تنظيم األقاليم الفرنسية(  املرشوع املزدوج القايض ب

  . عاماً  ٣٠فرتك شارل ديغول الحكم بعد أن سيطر عىل الحياة السياسية الفرنسية زهاء % ٥٢.٥ضده 

  )م١٨٨٩-م١٨٠٨(ديفيس، جيفرسون 

عســكري ورجــل دولــة أمــرييك، رئــيس الواليــات الكونفدراليــة الجنوبيــة يف الحــرب األهليــة 

م، وبعد أدائـه الخدمة العسكرية انتخـب عضـواً يف ١٨٢٨األمريكية تخرج من كلية ويست بوينت عام 

اإلسـبانية،  –الحـرب األمريكيـة م ليخـدم يف ١٩٤٦م، ثم اسـتقال يف عـام ١٨٤٥الكونكرس األمرييك عام 

م وركـز اهتاممـه يف إمكانيـة تعزيــز الدفاعــات ١٨٥٧-١٨٥٣وشغل منصب وزير الحربيـة يف األعـوام 

  م اختاره الكونكرس رئيسا للواليات ١٨٦١الساحلية، ويف عام 
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جنوبيـة الجنوبية، ثم جرى انتخابه الحقاً ملدة ست سنوات، ويعـده القـادة العسـكريون يف الواليـات ال

م وقع يف األرس وسجن وأُدين بتهمة الخيانة العظمى وأطلق ١٨٦٥زعيامً سياسياً صعب املراس، ويف عام 

  . م١٨٦٧رساحه يف عام 

  )م١٩٤٤-م١٨٨١(ديل، جون غرير 

م وخـدم يف املرحلـة األخـرية مـن حـرب البـوير ١٩٠١عسكري بريطـاين، دخـل الجـيش عـام 

م، وعني نائب ١٩٣٩األوىل أصبح قائد فيلق بريطاين يف فرنسا عام ، ويف الحرب العاملية )م١٩٠٢-م١٩٠١(

قيادة الحلفاء عىل الجبهة الغربيـة يف وضـع " ديل"م، ولقد شارك ١٩٤٠لرئيس هيئة األركان العامة عام 

ـقية، ولقـد بـرهن يف منصـبه كـرئيس لألركـان  خطة الدفاع عن بلجيكا وهولندا والحدود الفرنسية الرش

التفكري والقدرة عىل رؤية البعـد االسـرتاتيجي لألركـان العامـة عـىل وضـوح التفكـري  العامة عىل وضوح

والقدرة عىل رؤية البعد االسرتاتيجي ملجريات الحرب، وهذا ما جعله مسؤوالً إىل حد كبـري عـن القـرار 

قيـام م رغم قلة الدبابات يف بريطانيـا، واحـتامالت ١٩٤٠دبابة إىل مرص يف آب عام  ١٥٠الخاص بإرسال 

  . م١٩٤٠األملان بغزو الجزر الربيطانية بعد أن أخرجوا فرنسا من الحرب يف حزيران عام 

م، وعـني رئيسـاً للبعثـة ١٩٤١وأصبح رئيساً لهيئة األركان العامة اإلمرباطورية يف كـانون األول 

ل وجـوده يف العسكرية الربيطانية يف واشنطن وعضواً يف لجنـة رؤساء األركان املشرتكة، ولقد ساهم خال

يف تخطيط التنسـيق بـني السياسـات العسـكرية األمريكيـة والربيطانيـة، تـويف ديـل يف عـام " واشنطن"

  . م١٩٤٤
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  )          -م١٩٢٤(دميرييل، سليامن 

سيايس ورجل دولة تـريك، درس الهندسـة وعمـل مـديراً سـابقاً لهيئـة امليـاه التابعـة للدولـة، 

م شـكل دميرييـل وزارة مـن ١٩٦٥يف . الة خلفاً للجـرنال غوموسـباالم زعيامً لحزب العد١٩٦٤انتخب يف 

م، كانـت سياسـته ١٩٦٥مقعداً يف انتخابات ترشـين  ٤٥٠مقعداً من أصل  ٢٤٠  أعضاء حزبه الذي فاز ب

قامئة عىل الرتكيز عىل معاداة الشيوعية، وامتازت سياسته الخارجية باملرونة والوقوف إىل جانب العـرب 

م، ولكن وزارتـه اسـتقالت يف ١٩٦٩استطاع أن يجدد مدة واليته بعد انتخابات . إرسائيليف رصاعهم مع 

م عىل أثر تصويت مجلس النواب ضد مرشوع امليزانية الـذي تقـدم بـه، بيـد أن الجمعيـة ١٩٧٠شباط 

م قـدم دميرييــل ١٩٧١م، يف آذار ١٩٧١العموميـة منحتـه الثقـة، وتـال ذلـك اضـطرابات اسـتمرت طـول 

عىل أثر اإلنذار الذي وجهه إليه القـادة العسـكريون الـذين اتهمـوه بـدفع الـبالد إىل الفـوىض استقالته 

م ١٩٧٧واالضطراب االقتصادي، متكن من إحراز عدد كبري من املقاعـد الربملانيـة يف االنتخابـات النيابيـة 

ة األغلبيـة مكنته من تشكيل حكومة ائتالفية محافظة عىل أثر فشل بولنت أجاويد مـن االحتفـاظ بثقـ

م أطاح انقالب عسكري الحكـم املـدين وابعـد دميرييـل عـن كـل ١٩٨١املطلقة يف الربملان، يف أواخر عام 

  . مناصبه السياسية

شكل االنقالب بداية نشاط سيايس ألوزال الـذي تعـاون مـع العسـكر ورأس الحكومـة األوىل 

م تسـلم اوزال ١٩٨٩ىل املـدنيني ويف م، عندما أجريت انتخابات عامة أعـادت الحكـم إ١٩٨٣املنتخبة يف 

الرئاسة من إيفرين، هكذا أصبح أوزال غرميا لدميرييل الذي منذ أن أصبح رئيساً للـوزراء مـن جديـد يف 

  م١٩٨٩
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أخذ يسعى إىل أن يبعد أوزال عن السياسة ويقلـص صـالحياته كـرئيس للجمهوريـة ملتـزم بالدسـتور،  

  . ل رئيسا للجمهوريةم انتخب دميريي١٩٩٣وبعد وفاة أوزال يف 

  )م١٩٩٧-م١٩٠٤(الرئيس دينغ كسياو بينغ 

شيوعي صيني،ولد يف غوانغـان يف مقاطعـة سينشـوان يف جنـوب غـريب الصـني، بعـد أن أتـم 

م انضـم ١٩٢٤م، ويف عام ١٩٢٠دراسته االبتدائية والثانوية غادر إىل فرنسا يف إطار برنامج درايس يف عام 

ـي١٩٢٧ عام يف. إىل الحزب الشيوعي الصيني م ١٩٣١يف عـام . م عـاد إىل الصـني وشـارك يف النظـام الرس

م أصـبح ١٩٣٨يف عـام . انضم إىل ماوتيس تونغ يف مجلس السوفيات يف جيانغتيس جنـوب غـريب البــالد

يف عـام . م١٩٤٥-١٩٣٧املفوض السيايس يف الجيش الخامس الذي شارك بفاعلية يف الحرب ضـد اليابـان 

م عـني أمينـا عامـا للحـزب ١٩٥٤للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني يف عام أصبح عضوا يف ا ١٩٤٥

م تعرض للنقد واإلبعاد أثناء الثورة الثقافية التهامه باختيـار ١٩٥٥وأصبح عضوا يف املكتب السيايس عام 

  ". طريق الرأساملية"

رئيسا لهيئـة  م استدعي إىل بكني ليستعيد منصبة كنائب لرئيس الوزراء، ويصبح١٩٧٣يف عام 

قام  ١٩٧٩ويف عام . م ترأس الحكومة خالل مرض رئيس الوزراء شو إن الي١٩٧٤أركان الجيش، ويف عام 

م أرســل الــدبابات لصــد الطــالب ١٩٨٩ويف عــام . برحلتــه التاريخيـــة إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة

نـه متكـن مـن تحسـني صـورة لك. املتظاهرين يف ساحة تيانامتن التي وقعت يف إطارها مذبحـة الطـالب

م قام بجولـة يف ١٩٩٢يف عام . وبقي حكام يف الرصاع عىل السلطة بني القيادة الصينية. الصني يف الخارج

  جنويب 



  

٦٧٣   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

م كان آخر ظهور علني له عرب التلفزيـون مبناسـبة ١٩٩٤البالد لترسيع اإلصالحات االقتصادية ويف شباط 

  . لوهن الشديدرأس السنة القمرية قد بدت عليه عالمات ا

بعد ذلك أخذت األنباء تتحدث عن لسان أطباء ومقربني مـن دينـغ أنـه مل يسـتطيع الكتابـة 

. ويكاد يكون أعمى، وتضاءل سمعه كثريا وغدا غري قادر عىل الوقوف أو امليش ودخـل يف حالـة غيبوبـة

و الـذي أخـرج الصـني وأخذ الصينيون ينظرون بقلق إىل الكيفية التي ستؤول إليها األمور من بعده، وه

وهذا القلق مل يخفف منه الواقـع . من فوىض الثورة الثقافية، وحقق تحوالت اقتصادية تاريخية ومهمة

م، ومن ١٩٨٩الرسمي ملشكلة خالفة دينغ، وهو اختيار جيانغ زميني خلفا لدينغ ورئيسا للبالد ابتداء من 

  . الحكومةذلك الوقت حصل جيانغ عىل تسعة أنصاب يف الحزب والجيش و 

م، وطلب يف وصيته أن ينرشـ رمـاده يف البحـر وأن يـتم التـربع ١٩٩٧شباط  ١٩تويف دينغ يف 

  . بقرنيتيه وأن تقدم أعضاؤه الداخلية للبحث العلمي

ـعة عـىل عجلتـني . اإلصـالح واالنفتـاح: أجمعت الكتابات التحليلة لحكم دينغ أنه انطلق برس

نحو الليربالية املتكيفة مع الخصوصية الصينية الضاربة الجـذور  إصالح النظام الداخيل بتحويله تدريجيا

. يف الرتبة الكونفوشيوسية، واالنفتاح الخارجي عىل اليابان والواليات املتحدة والغـرب الرأسـاميل عمومـا

م ١٩٨٤أيلـول  ٢٦بحصـوله يف " العـار الـوطني"وأعاد السالم الداخيل إىل البالد وفك العزلة عنه وغسل 

وقد سلك طريقا وسـطا بـني . م١٩٩٧عد بعودة هونغ كونغ إىل السيادة الصينية يف آخر حزيران عىل الو 

  املتمسكني برتكه الثورة املادية وسيطرة الحزب الواحد، وبني " املحافظني"مختلف التيارات وخصوصا 
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سياســته  فســاعدته. الــذين أرادوا تعجيــل اإلصــالحات مــن طريــق الليرباليــة الرأســاملية" اإلصــالحيني"

م يف ١٩٨٦،١٩٨٩التوفيقيــة هــذه يف بســط ســلطته ولكنهــا مل تخــل مــن الهــزات كــام حــدث يف عــامي 

  . كام يقول الصينيون عن بلدهم" إمرباطورية الوسط"االنتفاضات الطالبية التي هزت 

  )          -م١٩٢٥(رابح بيطاط 

أ منـذ سـني شـبابه األول سيايس ورجل دولة جزائري، ولد يف عني كرمة يف والية قستطينة، بد

يناضل يف صفوف الحركة الوطنية الجزائرية وكان يف مطلع شبابه عامالً يف مصنع للسجائر ثم انضـم إىل 

حزب الشعب الجزائري واصبح عضواً نشيطاً يف التنظـيم الخـاص شـبه العسـكري التـابع لهـذا الحكـم، 

ـيم بالسجن مدة خمس سنوات، فا١٩٥٢فحكم عليه غيابياً يف عام  كـان واحـداً . ضطر إىل العمـل الرس

م أصـبح ١٩٥٤من التسعة الذين أسسوا املجلس الثوري للوحدة والعمـل، ويف األول مـن ترشـين الثـاين 

م اعتقلته السلطات الفرنسية فحاول عبثاً االنتحار وقـد ١٩٥٥آذار  ٢٣قائداً عسكرياً ملنطقة الجزائر، يف 

  . بدحكمت عليه السلطات العسكرية بالسجن املؤ

م عني عضواً يف املجلس الوطني للثورة بـالرغم مـن غيابـه يف السـجن، ثـم عـني ١٩٥٦يف آب 

م غداة التوقيع عىل اتفاقية ايفيان، أيـد ١٩٦٢وزيراً للدولة يف الحكومة الثورية املؤقتة، أطلق رساحه يف 

ومة ألفها بن بلة، أحمد بن بلة رصاعه ضد يوسف بن خدة وعني نائباً لرئيس مجلس الوزراء يف أول حك

  ولكن رسعان ما اختلف مع بن بلة فاستقال من الحكومة ثانية رفض 
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م، وذلك قبل أن يلجأ إىل أوروبـا، أيـد حركـة حزيـران ١٩٦٤املشاركة يف مؤمتر جبهة التحرير الوطني يف 

  . م التي قادها هواري بومدين١٩٦٥

املجلـس الشـعبي "أن يصـبح رئـيس م عني وزير دولة ثم وزيراً للنقل قبل ١٩٦٥متوز  ١٠ويف 

  . م١٩٧٦عام " الوطني

  )           -م١٨٩٧(رايض حسن عناب 

م، وكان والده ضابطاً يف الجيش العثامين، وكان ١٨٩٧عسكري أردين، ولد يف مدينة نابلس عام 

انت ينتقل معه حيث درس يف عدة مدارس، نابلس، ثم مدينة كاليبويل، تركيا، سالوتيك، اليونان عندما ك

  . والية عثامنية ثم دار املعلمني يف املعهد العثامين يف استانبول

م دعي للخدمـة العسـكرية حيـث دخـل مدرسـة املرشـحني ثـم التحـق بالوحـدات ١٩١٥يف 

م انسـحب الجـيش ١٩١٨م رفـع إىل رتبـة مـالزم ويف عـام ١٩١٧العسكرية يف الجيش العثامين، ويف عام 

شق وانخرط بـدعوة مـن الجـيش العـريب للضـباط العـرب بعـد أن العثامين من البالد حيث بقي يف دم

دخلت قوات جيش الثـورة العربيـة الكـربى بقيـادة األمـري فيصـل بـني الحسـني دمشـق، وبعـد دخـول 

الفرنسيني دمشق حل جيش الثورة العربية فخرج املـالزم رايض عنـاب مـن دمشـق ووصـل عـامن عـام 

وانخرط يف قوات األمن التـي كانـت يف طـور التشـكيل،  هالـلـم حيث التحق يف خدمة األمري عبد ١٩٢١

  . م١٩٢١آب  ١٤وقد رفع إىل رتبة مالزم أول بتاريخ 
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م رقي رايض عناب إىل رتبة أمري لواء ١٩٥٦وبعد انتهاء خدمة الفريق كلوب يف األول من آذار 

  . وعني رئيسا لألركان، وبذلك يكون أول رئيس أركان عريب للجيش العريب

  )         -م١٩٢٨(فيدل فالديز راموس، 

م ١٩٥٠سيايس ورجل دولة فلبيني، ولد راموس يف انسينجان يف مقاطعة باتجاسينان، ويف عام 

تخرج يف األكادميية العسكرية يف ويست بوينـت بالواليـات املتحـدة األمريكيـة، وتحـت قيـادة الـرئيس 

، وكان نائب رئيس أركان القوات املسلحة، م١٩٧٢ماركوس أصبح القائد العام للرشطة يف الفلبني يف عام 

م ساند راموس ترشيح اكينو نفسها للرئاسة، واصبح رئيس األركان يف أثناء توليها الرئاسـة، ١٩٨٦ويف عام 

م أفصح عن إخالصه للرئيسة الجديـدة برفضـه االنضـامم إىل محاولـة الجنـاح اليمنـي ١٩٨٦ويف نوفمرب 

  . لقلب الحكومة

، ويعتـرب "كورازوت اكينو"م خلفاً للرئيسة السابقة ١٩٩٢لفلبني يف يونيو أصبح راموس رئيسا ل

  . من السكان كاثوليك% ٨٠راموس أول بروتستانتي ينتخب رئيسا للدولة، بينام 

  )م١٩٢٥-م١٨٦٤(راولينسون، هرني 

م، وانضم إىل الجيش الربيطـاين حـني بلـغ ١٨٦٤عسكري بريطاين، ولد راولينسون يف بريطانيا 

) م١٨٨٧-م١٨٨٦(ين من عمره، اشرتك يف الحمالت التي قامـت بهـا القـوات الربيطانيـة يف بورمـا العرش

  م، ثم١٨٩٨ووادي النيل 
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  ). م١٩٠٢-م١٨٩٩" (البوير"أرسل إىل جنوب أفريقيا حيث ظهرت كفاءته خالل حرب  

ر القـوات قاد راولينسون خالل الحرب العاملية األوىل الجيش الربيطاين الرابع، ومتكن من دحـ

التـي كانـت أول انتصـار فعـيل حققتـه الجيـوش الحليفـة يف ) م٨/٨/١٩١٨" (أميـان"األملانية يف معركة 

م، ١٩١٨حملتها النهائية يف تلك الحرب، كام توىل قيادة قوات الحلفاء التي أرسلت إىل شامل روسيا عام 

لقائد العام للقوات الربيطانيـة م إىل الهند حيث احتل منصب ا١٩٢٠وبعد انتهاء الحرب أرسل يف العام 

  . م٢٨/٣/١٩٢٥يف " دلهي"هناك، وعمل عىل إعادة تنظيم تلك القوات ورفع مستواها إىل حني وفاته يف 

  )م١٩٦٠-م١٨٧٦(رايدر، ايريخ 

التحــق ) أملانيــا الغربيــة حاليــاً " (فاندســبيك"م يف ١٨٧٦عســكري أملــاين، ولــد رايــدل يف عــام 

م، وشارك يف العمليات العسكرية خـالل الحـرب العامليـة األوىل ١٨٩٧العام  بالقوات البحرية الحربية يف

عـام " دوغـر بانـك"واشـتهر يف معـارك " هيـرب"كرئيس لألركان تحـت قيـادة األمـريال ) م١٩١٨-م١٩١٤(

م، ثـم أصـبح عـىل راس ١٩٢٢م، عمل مفتشاً للبحرية األملانيـة يف العــام ١٩١٦عام " جوتالند"م و١٩١٥

م بعد ذلك عني قائداً أعىل للقـوات البحريـة األملانيـة يف ١٩٢٨ية يف بحر الشامل يف العـام القوات البحر

م، ومنحه هتلر مرتبة األمريال األكرب يف الرايخ الثالث، وقد استطاع بنفوذه الشخيص وحنكته ١٩٣٥العام 

  . املعنويةأن يبعد األسطول البحري عن األهواء واملنازعات السياسية، وأن يحافظ عىل وحدته 
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وهو الذي " الرنويج"وعند اندالع الحرب العاملية الثانية كان رايدر أول من اقرتح القيام بغزو 

م، كام حث هتلر عىل نقل مرسـح ١٩٤٠يف العام " الرنويج"و" الدمنارك"أرشف عىل تخطيط وتنفيذ غزو 

السـوفيتي، وكــان يعتــرب  الحـرب الــرئيس إىل البحــر األبـيض املتوســط كبــديل لغـزو بريطانيــا واالتحــاد

ومل . اسرتاتيجية غزو كل من الدولتني املذكورتني اسرتاتيجية طائشة، ولكن هتلر مل يعر اقرتاحاته اهتامماً 

تقترص اختالفات الرجلني حول هذا األمر فحسب، بل تعدته إىل قضية تفـوق سـفن السـطح وأفضـليتها 

  . يريان إعطاء األفضلية لسفن السطح" زدونيت"عىل سالح الغواصات، فقد كان هتلر واألمريال 

م استقال رايدر من مناصبه العسكرية، ويرجع ذلـك إىل غضـب هتلـر ١٩٤٣ويف كانون الثاين 

عليه بسبب فشل األسطول يف تدمري القوافـل املتجهـة نحـو االتحـاد السـوفيتي عـرب املنطقـة القطبيـة، 

نهاية الحـرب ألقـى الحلفـاء القـبض عـىل رايـدر، والخسائر التي منيت بها البحرية األملانية هناك، ويف 

م حكم عليـه بالسـجن مـدى الحيـاة ١٩٤٦ويف العام " نورمبورغ"ومثل أمام محكمة مجرمي الحرب يف 

  . م أخىل الحلفاء رصاحة١٩٥٥وأودع يف السجن ويف عام 

  )م١٩٦٥-م١٨٩٣(رشيد عايل الكيالين 

موقة، درس الحقوق ودرس القانون، عـني سيايس عراقي، ولد يف عائلة بغدادية ذات مكانة مر 

م، ولكنه رسعـان مـا اسـتقال احتجاجـاً عـىل اتفاقيـة ١٩٢٤عضواً يف محكمة التمييز، فوزيراً للعمل عام 

م توىل رئاسـة الـوزارة، فعمـد ١٩٣٣البرتول املربمة مع بريطانيا عىل أساس أنها مجحفة بحق العراق، يف 

  كان اآلشوريون ضحيتها، وقمعها . يف شاميل البالداإلنكليز إىل إثارة الفتنة الطائفية 
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م، ثم رئيس الديوان امللـيك يف عهـد ١٩٣٥الكيالين بعنف، وزير الداخلية يف حكومة ياسني الهاشمي عام 

  . امللك غازي

بعد إعالن الحرب العاملية الثانية، رأى الويص عىل العـرش عبـد اإللـه أن يسـاير الـرأي العـام 

كر الغموض والدسائس الربيطانية املحيطة مبقتل امللـك غـازي، والـذي كـان يـرى يف العراقي الذي استن

نوري السعيد صنيعة لإلنكليز، فطلب إىل رشيد عايل الكيالين، رئيس الـديوان العـايل، أن يـرأس حكومـة 

مت م، إال أنها رسعان مـا اصـطد١٩٤٠أقطاب تضم كبار السياسيني العراقيني، وتم تأليف الوزارة يف آذار 

باإلنكليز نتيجة محاولة هؤالء فرض اإلرادة الربيطانية عىل الشعب العراقـي، فقـد طلـب اإلنكليـز مـن 

رشيد عايل الكيالين قطع العالقات مع أملانيا، إال أن رشيد عـايل رفـض طلـبهم عـىل اعتبـار أن املعاهـدة 

ـاء السـالح، الربيطانية ال تحتم ذلك، وأنه يتوجب تزويد العراق بالسالح أ  –العراقية  و باملال الـالزم لرش

وإصدار بيان مشرتك مع فرنسا يعلق التعاطف مع أمـاين العــرب القوميـة يف سـوريا وفلسـطني، إال أن 

بريطانيا رفضت طلبات العراق وعمدت فوراً بالتعاون مع الويص عبد اإلله عـىل إسـقاط وزارة الكـيالين 

فيضـطر رئـيس الـوزراء إىل االسـتقالة بـدوره،  عن طريق دعـوة الـوزراء إىل االنسـحاب مـن الحكومـة،

وبالفعل أقدم الوزراء ويف طليعتهم نوري السعيد وزير الخارجية عـىل االسـتقالة، وكـاد رشـيد عـايل أن 

يضطر إىل تقديم استقالته لوال تدخل التنظيم القومي العريب يف الجيش العراقي بقيادة العقداء األربعة 

وإبالغهم إياه بأن الجيش يؤيـده، وأن ) ن، كامل شبيب وفهمي سعيدصالح الدين صباغ، محمود سلام(

عليه أن يختار وزراء جدد بدالً من املسـتقيلني، وقـد فعـل الكـيالين ذلـك وأعـد مرسـوماً بحـل مجلـس 

  النواب أيضاً، إال أن الويص عبد اإلله مل يوقع عىل 
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إال أن قدم استقالته، فقام الويص بتعيني طـه املراسيم، بل لجأ إىل مدينة الديوانية، فام كان من الكيالين 

الهاشمي رئيساً للوزراء ليعمل عىل إقصاء العقداء األربعة عـن مناصـبهم، وعنـدما حـاول الهاشـمي أن 

يفعل ذلك تضامن الضباط مع زمالئهم وحارصوا منزله وأجربوه عىل االستقالة، وأحاطت قوات الجـيش 

يارة املفوض األمرييك إىل القاعدة الربيطانيـة يف الحبانيـة ثـم إىل بالقرص إال أن الويص استطاع الفرار بس

البرصة بطائرة تابعـة لسـالح الجـو الربيطـاين وحـاول التحـريض ضـد الحكومـة الوطنيـة يف بغـداد ومل 

يتجاوب معه سوى صالح جرب، مترصف البرصة، فأصدر قادة الجيش أمراً لحامية البرصة بـالقبض عليـه، 

ولدى اجتامع املجلس النيـايب يف . دس، وقد سيطر الجيش عىل املرافق العامة يف البالدففر الويص إىل الق

وألقت بعـد . م أعلن تنصيب الرشيف رشف وصياً عىل عرش العراق بدالً من عبد اإلله١٩٤١نيسان  ١٠

وعضـوية نـاجي ) وكانـت حكومتـه الرابعـة(برئاسة رشيد عايل الكيالين " الدفاع الوطني"يومني حكومة 

شــوكت، نــاجي الســويدي، عــيل محمــود الشــيخ عــيل، محمــد عــيل محمــود، رؤوف البحــراين، يــونس 

  . محمد حسن سلامن وموىس الشابندر. السبعاوي، د

م أعلنت بريطانيا الحرب عىل العراق، وفتحـت النــار مـن قاعـدة الحبانيـة ١٩٤١أيار  ٢ويف 

حو الرطبة والرمادي فبغداد، وأبدى الشـعب وأنزلت قوات كبرية يف البرصة وتحركت القوات يف األردن ن

العراقي حامساً كبرياً يف الدفاع عن الحكم الوطني، وسانده فلسطينيون كانوا قد تجمعوا يف بغداد بعـد 

الثورة الفلسطينية الكربى، كام تشكلت لجان شعبية يف سوريا للدفاع عن ثورة العراق، وكانت القاعـدة 

  ية عىل مسافة أقل منالعسكرية الربيطانية يف الحبات
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  . ساعتني بالسيارة عن بغداد، يف حني مل يكن الجيش العراقي ميلك سوى بضعة أسلحة عتيقة 

 ٣٠م حيث انتهت بانتصـار اإلنكليـز، وبتوقيـع هدنـة يف ١٩٤١أيار  ٢٩استمرت الحرب حتى 

وتشكلت حكومـة  م وعادت األمور واستتبت لإلنكليز وللويص عبد اإلله ولنوري السعيد،١٩٤١أيار عام 

م األحكام العرفية، وحاكمت القادة الـوطنيني وأصـدرت علـيهم ١٩٤١حزيران  ٢مواليه لهم وأعلنت يف 

أحكاماً غيابية باإلعدام، وقد متكنت السلطات الربيطانية من استالم الفارين مـن إيـران، فأبعـدتهم أول 

اإلعـدام شـنقاً بحـق فهمـي سـعيد األمر إىل روديسيا، ثم جاءت ببعض منهم إىل بغداد، ونفذت حكـم 

م، وعـىل أثـر تسـلم ١٩٤٤م، وكامـل شـبيب يف آب ١٩٤٢أيـار  ٥ومحمود سليامن ويونس السبعاوي يف 

م، أمـا رشـيد ١٩٤٥ترشين األول  ١٦العقيد صالح الدين الصباغ من تركيا قامت السلطات بإعدامه يوم 

ة فمرصـ، ومل يعـد إىل العـراق إال بعـد انقـالب عايل الكيالين فغادر إىل إيـران، ثـم إىل أملانيـا فالسـعودي

  . م١٩٦٥م، وتويف يف بريوت يف صيف عام ١٩٥٨

  )م١٩٤٥-م١٨٨٣(رامزي، بريترام 

ــام  ــدن يف الع ــد يف لن ــاين، ول ــكري بريط ــام ١٨٨٣عس ــة ١٨٩٨م، ويف ع ــرط يف الخدم م انخ

ثم مل يلبث أن دعي إىل  م رقي إىل رتبة فريق بحري، وأحيل إىل التقاعد،١٩٣٨العسكرية، وبحلول العام 

م، عشية نشوب الحرب العاملية الثانية، وشغل قائد القـوة البحريـة ١٩٣٩الخدمة من جديد يف آب عام 

  ". دتكريك"الربيطانية يف دوفر واملسؤول عن جالء القوات الربيطانية من فرنسا إثر هزمية 
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طـر الغـزو األملـاين لـألرايض وبقي رامزي خالل السنتني التاليتني يف الخط األمـامي ملواجهـة خ

اإلنكليزية، وعندما انحرس هذا الخطر توىل مسؤولية مراقبة القتال اإلنكليزي، يف الوقت الذي كـان فيـه 

  . األملان يسيطرون عىل الشاطئ الفرنيس املقابل

يف شـامل أفريقيـا يف ترشـين " املشـعل"اشرتك يف وقت الحق يف التخطـيط لعمليـات اإلنـزال 

م أصبح القائد العام البحري يف عمليات اإلنزال يف نور مندي يف ١٩٤٣م، ويف غزو صقليا عام ١٩٤٢الثاين 

  . م١٩٤٥كانون الثاين عام  ٢م، قتل يف حادث تحطم طائرة يف ١٩٤٤حزيران 

  )م١٩٣٣-م١٨٦٠(روبرتسن، وليام روبرت 

طانيـة يف م، خـدم يف عمليـات القـوات الربي١٨٧٧عسكري بريطاين، دخل الجيش جندياً عـام 

م حيث اصبح أول ضـابط يرتقـى مـن ١٨٩٦الهند، ويف أركان املخابرات قبل أن يعود إىل إنكلرتا يف العام 

  . م١٨٩٧عام " كامربيل"صفوف الجنود ويلتحق بكلية أركان الحرب يف 

وأصـبح قائـداً لكليـة ) م١٩٠٢-م١٨٩٩(خدم روبرتسن يف أركان املخابرات أثناء حرب البـوير 

م، وعنـدما ١٩١٣م ثـم مـديراً للتـدريب العسـكري يف وزارة الحـرب الربيطانيـة عـام ١٩١٠ األركان عام

م أصـبح رئيسـاً لفـرع اإلمـداد والتمـوين لقـوات الحملـة ١٩١٤اندلعت الحرب العاملية األوىل يف العام 

أصـبح  ثـم" دون فـريتش"م عني رئيساً ألركـان الجـرنال ١٩١٥الربيطانية يف فرنسا، ويف كانون الثاين عام 

دوغـالس "م، فأيـد مـن منصـبه هـذا السـري ١٩١٥رئيسا لهيئة األركان اإلمرباطورية يف كانون األول عـام 

  يف التأكيد عىل أهمية" هيغ
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الجبهة الغربية، كام عارض املحاوالت الحكومية املسـتمرة لتوزيـع القـوات الربيطانيـة واسـتخدامها يف  

م إىل القيادة الرشقية يف إنكلرتا، وقاد الجيش الربيطاين يف ١٩١٨أماكن أخرى، مام أدى إىل نقله يف شباط 

  . م١٢/٢/١٩٣٣تويف يف لندن يف " الرين"إبان عملية احتالل منطقة ) م١٩٢١-م١٩١٩(فرتة 

  )م١٩١٩-م١٨٥٨(الرئيس روزفلت، ثيودور 

م وقـد اكتسـب روزفلـت شـهرة ١٩٠٩م و١٩٠١رئيس الواليات املتحدة األمريكية بـني عـامي 

بصفته رئيسا، واستخدم سلطته القيادية ملساعدة الواليات املتحدة األمريكية يف مجابهة العديـد  واسعة

  . من التحديات يف الداخل والخارج

م عينه الـرئيس ولـيم مـاكنيل مسـاعدا ١٨٩٧م ويف عام ١٨٥٨ولد روزفلت يف مدينة نيويورك 

م شـارك روزفلـت يف الحـرب ١٨٩٨حيث عمـل روزفلـت عـىل تقويـة الحريـة ويف عـام . لوزير البحرية

م حـاكام لواليـة نيويـورك ١٨٩٨الكوبية، مام أكسبه شهرة واسعة ساعدته عىل الفوز يف انتخابـات عـام 

وأثناء توليه منصب حاكم والية نيويورك بدا روزفلت ما عرف بدبلوماسية العصا الغليظة التي استمرت 

  .فيام بعد خالل مدة رئاسته

يس ماكنيل النتخابات الرئاسة واختار روزفلت ملنصب نائب الرئيس، م تقدم الرئ١٩٠٠يف عام 

وبعد ستة أشهر من انتخابه تويف الرئيس ماكنيل فــأصبح روزفلـت رئيسـا للواليـات املتحـدة، ويف فـرتة 

م أنشــأ ١٩٠٣ويف عــام . رئاسـته األوىل ســعى روزفلــت إىل تقلـيص ســلطة مؤسســات األعـامل الضــخمة

  وزارة التجارة والعمل، ويف مجلس -روزفلت بناء عىل طلب-الكونكرس 
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السياسة الخارجية كان أبرز إنجازاته عقد اتفاقية بـنام التـي تعطـي الواليـات املتحـدة حـق اسـتخدام  

  . رشيط من األرض حفرت عليه قناة بنام

م طالب روزفلت الكونكرس بإجازة الترشيعات التي متنع ١٩٠٩-١٩٠٥ويف فرتة رئاسته الثانية 

كذلك أجـاز الكونكرس قوانني لحاميـة الجمهـور مـن األطعمـة . كات يف صناعة السكك الحديديةاالنتها

  . والعقاقري الضارة

م عقـدت ١٩٠٨م ساعد روزفلت عىل إنهاء الحرب الروسية اليابانيـة، ويف عـام ١٩٠٥ويف عام 

لـدان بعـدم السـعي إىل اليابان والواليات املتحدة األمريكية اتفاقية روث تاكـاهريا التـي تعهـد فيهـا الب

  . إحراز مكاسب أخرى يف منطقـة املحيط الهادي

م وكان يبدو أنه سوف يرشح للرئاسـة مرة أخرى يف انتخابات ١٩٠٩ترك روزفلت الرئاسة عام 

 . م١٩١٩م لكنه تويف مبنزله يف نيويورك عام ١٩٢٠عام 

  )م١٩٤٥-م١٨٨٢(الرئيس روزفلت، فرانكلني ديالنو 

. عامـاً  ١٢واليات املتحدة األمريكية الذي انتخب أربع مرات، استمرت ملـدة الرئيس الوحيد لل

  . يوما من انتخابه للمرة الرابعة ٨٣وتويف بعد 

ويف أول خطبـة لـه بعـد تنصـيبه دعـا إىل . أصبح روزفلت رئيسا يف فرتة قمة الكساد العظـيم

تخافه هـو الخـوف نفسـه وقـد  اإلميان مبستقبل أمريكا وأعلن بوضوح أن اليشء الوحيد الذي يجب أن

بدأت حقبة جديدة يف التاريخ األمرييك تحت قيادته، حيث أطلق عىل برنامجه اسم الصفقة الجديـدة، 

  . وفرضت حكومته قيودا قوية عىل رشكات األعامل أكرث من أي وقت مىض
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يـد م يف نيويـورك بالواليـات املتحـدة األمريكيـة، وكـان الولـد الوح١٨٨٢ولد روزفلت يف عام 

م التحـق ١٩٠٠ألبويه، وتعلم يف مدرسة غرتون يف غرتون، ماساش سـيتس بالواليـات املتحـدة، ويف عـام 

م التحق بكلية الحقـوق بجامعـة كولومبيـا ١٩٠٣بجامعة هارفارد حيث درس التاريخ، وتخرج فيها عام 

  . قانوينوبعد تخرجه عمل محاميا ملدة ثالث سنوات، لكنه مل يبد حامسا للعمل ال. م١٩٠٤عام 

م يف انتخابات مجلس الشيوخ بوالية نيويورك حيـث عـرف بعـد ذلـك ١٩١٠فاز روزفلت عام 

بأنه سيايس ماهر، وبعد اندالع الحرب العاملية األوىل ودخول أمريكا الحرب، عمل روزفلـت الـذي كـان 

وقابـل القـادة مساعدا لوزير البحرية يف عدة مشاريع حربية، وقام بجولة يف ميادين الحرب األوروبيـة، 

  . العسكريني مام جعله شخصية قوية

م رشح مؤمتر الحزب الدميوقراطي جيمس كوكس حاكم واليـة أوهـايو ملنصـب ١٩٢٠ويف عام 

م ١٩٢١ويف عـام . الرئيس روزفلت ملنصب نائب الرئيس ولكن املرشحني الجمهوريني هزمـاهام بسـهولة

إال أنـه وبعـد رصاع مـع . السـيايس قـد انتهـىأصيب روزفلت بشلل األطفال واعتقد الجميع أن نشاطه 

م قوبل روزفلت بحفاوة بالغة ولفت االنتباه إليـه بوصـفه قائـدا ١٩٢٤املرض عاد للحياة السياسية عام 

  . دميوقراطيا مل يستسلم للمرض

ثـم . م نظرا للسياسات الجيـدة التـي طبقهـا١٩٢٨انتخب روزفلت حاكام لوالية نيويورك عام 

م ويف السنة نفسها رشحه الحزب الدميوقراطي ملنصـب الـرئيس، ١٩٣٢لبية ساحقة عام أعيد انتخابه بأغ

فاز االثنان باالنتخابـات بأغلبيـة . كام رشح جون نانيس جارنر حاكم والية تكساس ملنصب نائب الرئيس

  . عاماً  ٥١م وعمره ١٩٣٣آذار عام  ٤كبرية وأصبح روزفلت رئيسا يف 
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ن الكسـاد العظـيم قـد تفـاقم إىل مسـتويات سـيئة، فقـدم عندما توىل روزفلـت الرئاسـة كـا

ووصفه بأنه استخدام سلطة الحكومـة بشـكل مـنظم . روزفلت برنامجا لإلصالح سمي الصفقة الجديدة

ويف مجال السياسة الخارجية كانـت سياسـته . من املساعدة الذاتية لكل طبقات جامعات وأقسام البالد

وتتلخص تلـك السياسـة يف إبـداء . سن الجوار كام وصفها هو نفسهتجاه دول أمريكا الالتينية سياسة ح

م، وتبـادل ١٩٣٣يف عـام) السـابق(حسن النية تجاه تلـك الـدول، واعرتفـت إدارتـه باالتحـاد السـوفيتي 

  . عاما من القطيعة ١٦البلدان املمثلني الدبلوماسيني بعد 

م ١٩٣٩ويف عـام . لمـرة الثانيـةم أعيد انتخاب روزفلت رئيسا للواليات املتحدة ل١٩٣٦يف عام 

بدأت الحرب العاملية الثانية عندما غزت أملانيا بولندا وكان رأى روزفلت أن انتصـار دول الحـوار سـوف 

ولكن دعاة العزلة يف الواليات املتحدة كان من رأيهم أن تبقى . يهدد الدميوقراطية يف كل مكان يف العامل

  . م١٩٣٩أن الكونكرس أجاز قانون الحياد لعام  كام. الواليات املتحدة بعيدة عن الحرب

م خالف الحزب الدميوقراطي يف كل السوابق ورشح روزفلت لوالية ثالثـة، وفـاز ١٩٤٠يف عام 

م أصـدر روزفلـت مـع رئـيس ١٩٤١ويف عـام . روزفلت باالنتخابات رئيسا للواليات املتحدة للمرة الثالثة

م أعلن روزفلت أن جميـع النـاس يجـب ١٩٤١يس ويف عام وزراء بريطانيا ونستون ترشتشل إعالن األطل

وسميت هذه الحقوق األربعـة . أن يتمتعوا بحرية التعبري وحرية العبادة، والتحرر من الحاجة والخوف

  . الحريات األربع

م بعــد أن هاجمــت اليابــان األســطول ١٩٤١أعلنــت الواليــات املتحــدة الحــرب عــىل اليابــان 

  ويف نفس. ميناء بيل هاربور األمرييك الذي كان يرسو يف
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بعد . العام أعلنت أملانيا وإيطاليا الحرب عىل الواليات املتحدة فأعلنت الواليات املتحدة الحرب عليهام 

ذلك سافر روزفلت عدة مـرات لاللتقـاء برؤسـاء الـدول املتحالفـة للتشـاور معهـم وتحديـد األهـداف 

  . السياسية للحرب

يف الواليات املتحدة وفـاز روزفلـت ونائبـه هـاري ترومـان  م أجريت االنتخابات١٩٤٤يف عام 

بسهولة عىل منافسيهم الدميوقراطيني، وبعد يومني من تنصيبه غادر روزفلت بالده لالجـتامع بترشتشـل 

  . حيث اتفقوا عىل الهجوم النهايئ عىل أملانيا وغري ذلك من القضايا. وستالني يف يالطا

نيسان أصيب بنزيف  ١٢وورم سربنجرن لالستجامم، ويف  م ذهب روزفلت إىل١٩٤٥آذار  ٢٩يف 

  . يف الدماغ بينام كان يعمل يف مكتبه، وتويف يف اليوم نفسه

  )م١٩٤٦-م١٨٩٣(روزنبريغ، الفريد 

أيدلوجي الفكر النازي، وسيايس أملاين، تدرج يف عدة مناصـب، ووضـع عـدة دراسـات وكتـب 

م، الذي جعل منـه منظـر النازيـة، وأدعـى يف كتابـه ١٩٣٠عام " أسطورة القرن العرشين"أشهرها كتاب 

التفوق العنرصي اآلري وعبادة الزعيم العظيم، كان يريد أن يستبدل بالنرصانية عقيدة وثنية جرمانيـة، 

وبعد الحرب تم إعدامـه ملـا اقرتفـه مـن ) م١٩٤٥-م١٩٣٩(وأصبح وزيراً لشؤون األملاين الرشقية املحتلة 

  . جرائم الحرب
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  )م١٩٦٨-م١٨٩٦(، كونستنتني روكوسوفسيك

عسكري سوفيتي، من أبرز القادة العسـكريني خـالل الحـرب العامليـة الثانيـة، جنـد يف فـوج 

م، عند نشوب الحرب العامليـة ١٩١٤الخامس يف الجيش القيرصي يف آب عام " دراغون"الفرسان الثقيلة 

م، واشـرتك يف معـارك الحـرب ١٩١٧م األوىل ثم انضم إىل الجيش األحمر أثر قيام ثورة ترشـين األول عـا

  ). م١٩٢٠-م١٩١٨(األهلية وحروب التدخل األجنبي 

لتلقي دورة دراسية عليا، وذلـك " لينغراد"م أوفد إىل مدرسة الخيالة العليا يف ١٩٢٤ويف العام 

بعد أن أمىض فرتة من الوقت يف جمهورية منغوليا الشعبية للمساعدة يف تنظيم قوات الخيالة الخاصـة 

م ١٩٣٨م إىل فيلق الخيالة الخامس، وقـد اعتقـل يف العـام ١٩٣١يف العام " روكوسوفسيك"ها، ثم انتقل ب

  . م رقي إىل رتبة عميد١٩٤٠إبان عملية التطهري وذلك ألسباب إدارية، ثم افرج عنه، ويف ربيع عام 

" كييـف"م إىل ١٤/٧/١٩٤١وعند نشوب الحـرب العامليـة الثانيـة اسـتدعي روكوسوفسـيك يف 

حيث أبلغه قائد الجبهة أن القيادة العليا ستسند إليه قيادة جيش يف الجبهة الغربية، التي كان يقودها 

فسافر إىل موسكو يف اليوم التايل، حيث أبلغ بتوليه مجموعة متحركـة قوامهـا فرقتـان أو " تيمو شينكو"

حتى ميكن " فيازما"دم باتجاه ملنع العدو من التق" يارتسيفو"ثالث فـرق مدرعة وفرقة مشاة يف منطقة 

أو تـأخريه عـىل األقـل ألطـول فـرتة " موسـكو"وسد طريـق التقـدم نحـو " سمولنسك"االحتفاظ مبدينة 

  ". مبجموعة روكوسوفسيك"م تسلم قيادة هذه املجموعة، التي أصبحت تعرف ١٧/٧/١٩٤١ممكنة، ويف 
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" بريانسـك"قائـد لجبهـة " جوكـوف"باقرتاح مـن " روكوسوفسيك"م عني ١٩٤٢ويف أوائل متوز 

 ١٦و ١والفيلقـني املـدرعني  ٥والجـيش املـدرع  ٣٨و ١٣و ٤٨التي كانت تضم جيوش األسلحة املشـرتكة 

وحاميـة الجنـاح " فـورونيج"ولعبت هذه الجبهة دوراً هاماً يف صـد التقـدم األملـاين نحـو . وفيلق خيالة

ويف بداية أيلول أسندت إليه قيادة جبهة " ينغرادستال"الجنويب للجبهة الغربية، أثناء الهجوم األملاين نحو 

عىل حني أطلق اسم جبهـة سـتالينغراد عـىل " الدون"التي رسعان ما تغري اسمها إىل جبهة " ستالينغراد"

، ٤والجيش املـدرع  ٦٦و ٢٤و ٢١و ٦٣وكانت جبهته الجديدة تضم الجيوش " الجبهة الجنوبية الرشقية"

كلـم، وسـاهمت هـذه الجبهـة مسـاهمة كبـرية يف تخفيـف ٤٥٠حـو وتحمي قطاعاً من الجبهة عرضه ن

بالهجامت التي كانت تشنها عىل الجناح الشاميل للقوات األملانيـة، ثـم لعبـت " ستالينغراد"الضغط عن 

ثـم " سـتالينغراد"دوراً كبرياً يف الهجوم املضاد الذي انتهى بتطويق الجيش السـادس األملـاين دال جيـب 

" فـون بـاولوس"م، واستسلم املاريشال ١٩٤٣ية الجيش نهائياً يف شهر كانون الثاين أوكل إليها مهمة تصف

م، وهنـأه ٤/٢/١٩٤٢يف " سـتالني"م واسـتدعاء ١٩٤٣شباط  ٢وجيشه السادس لروكوسوفسيك وقواته يف 

  ". الجبهة املركزية"ثم أخربه بتغيري اسم جبهته إىل " ستالينغراد"عىل نرص 

التــي قامــت " روســيا البيضــاء الثانيــة"سوفســيك قائــداً لجبهــة م عــني روكو ١٢/١١/١٩٤٤ويف 

عـىل الجنـاح الشـاميل، " بـرلني"م، ثم شاركت يف عمليـة ١٩٤٥يف شباط وآذار " بروسيا الرشقية"باحتالل 

وطهـرت شـاطئ البلطيـق، " فيسـامر"م مع القوات الربيطانية جنوب غريب ٣/٥/١٩٤٥والتقت قواتها يف 

  بطلب من حكومتها، حيث عني وزيراً " بولونيا"روكوسوفسيك إىل وبعد انتهاء الحرب أوفد 
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كام انتخب عضواً يف مجلس الشعب البولـوين وعضـواً يف املكتـب " ماريشال بولونيا"للدفاع ومنح رتبة  

م إىل االتحاد السـوفيتي حيـث عـني نائبـاً لـوزير ١٩٥٦السيايس لحزب العامل البولوين، ثم عاد يف العام 

عضواً يف اللجنة املركزية للحـزب الشـيوعي السـوفيتي، وعضـواً يف مجلـس السـوفييت  الدفاع، وانتخب

تسـع " لينـني"م عني مفتشاً عاماً للقوات املسلحة السـوفيتية، وقـد منــح وسـام ١٩٦٢األعىل، ويف العام 

  . م٣/٨/١٩٦٨مرتني، تويف يف " بطل االتحاد السوفيتي"مرات ولقب 

  )م١٩٤٤-م١٨٩١(رومل، أروين 

التحق رومل بـالجيش العـام " بثعلب الصحراء"مشاهري القادة العسكريني األملان امللقب من 

م كضـابط ١٩١٤اشـرتك يف الحـرب العامليـة األوىل يف العـام . ١٢٤م كطالب ضابط يف فوج املشـاة ١٩١١

وتخفيض عـدد " فرساي"مشاة كفء عىل الجبهة الفرنسية وبقي فيها حتى نهاية الحرب، وإثر معاهدة 

من ضمن األربعة آالف ضابط أملاين الذين بقوا " رومل"ألف جندي كان النقيب  ١٠٠جيش األملاين إىل ال

  ". فون سيكت"يف الجيش العامل تحت قيادة الجرنال 

" فـولر"و" ليـدل هـارت"و" فوت سـيكت"اهتم رومل طوال فرتة ما بني الحربني مبتابعة آراء 

م رقي رومل إىل رتبـة رائـد ١٩٢٩يف حرب الحركة، ويف العام  عن الحركية يف القتال، واستخدم املدرعات

م، ثم عني يف ١٩٣٣ثم توىل قيادة كتيبة مشاة جبلية يف العام " درسدن"وعني مدرباً يف مدرسة املشاة يف 

  العام 
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م عني مديراً ألكادمييـة الحـرب ١٩٣٨، ويف العام "بوتسدام"م كمدرس يف أكادميية الحرب العليا يف ١٩٣٥

  ". يزتو بشتاتف"يف 

م، ورقـي يف آب إىل رتبـة ١٩٣٩يف آذار " بـراغ"اختاره هتلر قائدا لحرسه الخاص عندما دخـل 

م، األمر الذي أتاح له فرصـة ١٩٣٩لواء يف قيادة هتلر، وكان مسؤوال عن أمنه خالل غزو بولندا يف أيلول 

ولذلك طلب من هتلر تسـليمه متابعة تطبيق أسلوب الحرب الخاطفة عملياً ألول مرة بصورة متكاملة، 

يك يشارك عملياً يف تطبيق هذا األسلوب خالل الهجـوم املتوقـع عـىل " فرقة مدرعة" "بانزر"قيادة فرقة 

  ". الشبح"م التي عرفت باسم فرقة ١٥/٢/١٩٤٠قائداً لفرقة البانزر السابعة يف " هتلر"فرنسا، فعينه 

يتوىل قيادة الفيلق األفريقي األملاين، الذي م وصل رومل إىل طرابلس يف ليبيا ل١٢/٢/١٩٤١ويف 

تقرر إرساله إىل شاميل أفريقيا للحيلولة دون سقوط ليبيا يف أيدي الجيش الربيطاين، بعد سلسلة الهزائم 

أمـام قـوة الصـحراء الغربيـة " بيضـاء قـم"و" طـربق"و" سـيدي بـراين"التي لحقت بالجيش اإليطايل يف 

وهناك بـدأت املرحلـة التـي ملـع فيهـا اسـم " ويفل"تحت إرشاف الجرنال و " أوكونور"الربيطانية بقيادة 

  . رومل برسعة واكتسب شهرته العاملية املعروفة

قيادة الجـيش الثـامن تحـت إرشاف " مونتغومري"م توىل الجرنال ١٩٤٢ويف منتصف آب عام 

ـق األوسـط، فأعـاد التنظـيم للخـط الـ" الكسندر"الجرنال  دفاعي بعـد وصـول القائد العام الجديد للرش

علـم "فيام عرف مبعركة " العلمني"تعزيزات جديدة إليه، ومتكن من صد هجوم رومل األخرية عىل خط 

عىل أثر ذلك انتقلت املبادرة االسرتاتيجية متامـاً إىل أيـدي ). م٦/٩/١٩٤٢حتى / ٣١/٨-٣٠من ليلة " (حلقا

  ألنه كان  الربيطانيني وبات رومل ينتظر وقوع هجوم بريطاين عام، نظراً 
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يدرك حقيقة عدم إمكـان تعزيـز قواتـه مبزيـد مـن التشـكيالت املدرعـة والجويـة، يف ظـل االعتبـارات 

االسرتاتيجية األملانية العليا، التي كانت تويل الجبهة السوفيتية أولوية شبه مطلقة، خاصـة إبـان احتـدام 

تزايد املشكالت اإلدارية، وتناقص وزاد من خطورة وضع قـوات رومل يف تلك الفرتة " ستالينغراد"معركة 

املحروقات الالزمة لحرب الحركة، بسبب طول خطوط املواصالت، والنشاط الجوي والبحـري الربيطـاين، 

  . وسوء اإلدارة اإليطالية املرشفة عىل أعامل الشحن والنقل البحري من إيطاليا إىل ليبيا

عشــية بــدء معركــة " مريمونتغـو "وظهـر اخــتالل ميــزان القـوى العســكري بوضــوح لصــالح 

م، بعـد أن تكبـد ٥/١١/١٩٤٢م، التـي انتهـت بانسـحاب رومـل يف ٢٣/١٠/١٩٤٢الهجومية يف " العلمني"

خسائر فادحة يف تشكيالته املدرعة، وفقد معظم مشاته اإليطالية، ولكنه ألحق باملقابـل خسـائر كبـرية 

  . باملدرعات واملشاة الربيطانية

ثم أظهر بعد ذلك كفـاءة " العلمني"بقايا قواته بعد هزمية  ولقد أظهر رومل كفاءة يف سحب

بعـض الوقـت أمـام خـط " مونتغـومري"ونجـح يف وقـف تقـدم " العقليـة"مامثلة عند االنسحاب مـن 

قرب الحدود التونسية، ومتكن خالل هذه الفرتة من شن هجوم مضاد ضد القـوات األمريكيـة " ماريت"

ات الجيش الثامن، وحقق يف هـذا الهجـوم املعـاكس بعـض النجـاح املتقدمة من الجزائر لاللتقاء مع قو 

م حتـى ال يسـقط يف ٩/٣/١٩٤٣إىل أوروبا يف " هتلر"إثر ذلك استدعاء " ممر قرصين"فيام عرف مبعركة 

  . م٧/٥/١٩٤٣األرس مع بقية قوات املحور التي استسلمت بعد ذلك يف تونس بتاريخ 



  

٦٩٣   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

يل جبـال األلـب، ثـم أرسـل إىل اليونـان لدراسـة وضـع وعني رومل قائداً للقوات األملانية شام

القوات األملانية واإليطالية هناك، نظراً الحتامل قيام الحلفاء بغزو األرايض اليونانيـة، ثـم عـني يف نهايـة 

م مفتشاً عىل تحصينات جدار األطليس حيث حاول تحسينها وتقويتها قدر اإلمكان، ثم توىل ١٩٤٣العام 

  ". فون رونشرتت"يف فرنسا تحت قيادة " ب"ش قيادة مجموعة الجيو 

م متكن عمدة مدينة شتوتغارت، كارل شرتولن، ورئـيس األركـان ١٩٤٤يف الرابع عرش من أيار 

هانز شييلد من إقناع رومل باالنضامم إىل حركة مقاومة النازية التي كانت قد بـدأت تنمـو وتتطـور يف 

بية، غـري أن رومـل رفـض مقابـل هـذا املشـاركة يف املـؤامرة أماكن وجود القوات األملانية يف أوروبا الغر 

الساعية لإلطاحة بهتلر عن طريق اغتياله، ريض فقط بأن يتصل بالحلفاء عـىل أمـل التوصـل إىل هدنـة 

  . متكن من إعادة الجيوش األملانية إىل داخل حدود أملانيا

د القـوات األملانيـة يف وكان رومل يف هذا عىل توافق تـام مـع الجـرنال فـون شـتولبناغل، قائـ

فرنسا، ولقد توافق الرجالن يف ما يخص الجبهة الرشقية، عىل اإلبقاء عـىل القـوات األملانيـة عنـد جبهـة 

متتد من مجيل إىل مصب الدانوب عابرة ملربغ، وكان من املتفق عليه أن يتم بث بـرامج إذاعيـة ترشـح 

ولقد تحدثت الخطة أيضاً عـن قيـام وحـدات  .للشعب األملاين حقيقة الوضع العسكري، وكذب النازيني

  . بعزل قيادة هتلر واعتقاله وتقدميه للمحاكمة" البانزر"من 

جاء إنزال الحلفاء يف النورماندي ليقلب األمـور رأسـاً عـىل عقـب بعـد ذلـك بثالثـة أسـابيع، 

أربعـة واضطر رومل إىل خوض املعركة حيث أصيب بالعديد من الجراح، ولكن موت رومل بعد ذلـك ب

م كان رجال الغستابو قـد ١٩٤٤ترشين األول عام  ١٤ففي . أشهر مل يكن بسبب تلك الجراح، بـل بالسم

  قبضوا 
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عىل الجرنال فوق شتولبناغل الذي أصيب بجراح بليغة وأجروا معه تحقيقاً شـامالً ودقيقـاً اعـرتف فيـه 

كت ضد هتلر، وكادت تقيضـ عليـه الرجل بأن املاريشال أروين رومل متورط بدوره يف املؤامرة التي حي

م، ويف اليوم نفسـه توجـه وفـد عسـكري مؤلـف مـن الجرناليـني غـدورف ١٩٤٤يوم العرشين من متوز 

ومايزل إىل بيت رومل يف هرلنغن حيث كان يف إجازة نقاهة نالها بسبب الجراح التي أصيب بهـا خـالل 

جدهام يعرضان عليه أن يختار واحداً من معركة النورماندي، وعندما استقبل رومل املوفودين يف بيته و 

مصريين، إما أن يتناول جرعة سم حملت إليه فيموت طواعية، وإما أن يحـاكم يف بـرلني، فكـان جـواب 

رومل أن صعد إىل سيارة موفودي هتلر حيث تناول جرعة السم ومات عىل الفور مفضالً االنتحار عـىل 

  . املحاكمة

  )م١٩٥٣-م١٨٧٥(روندشتيت، كارل رودولف غريدفون 

م التحـق ١٨٨٨عسكري أملاين، اكتسب شهرة واسعة أثناء الحـرب العامليـة الثانيـة، ويف العـام 

م ١٨٩٠ثم نقل يف العام " اوراتني شتاين"يف ) الطالب الضباط(للمبتدئني " كاديت"مبدرسة " روندشتيت"

شـاة، ثـم التحـق يف العـام عليا، وتخرج منها بعد سنتني كمرشح ضابط يف سالح امل" كاديت"إىل مدرسة 

م، فعـاد إىل ١٨٩٣وتخـرج منهـا برتبـة مـالزم ثـان يف حزيـران " هـانوفر"م بالكلية العسـكرية يف ١٨٩٢

  . ذاتها ٨٣الخدمة يف الكتيبة 

يعمـل ضـمن " روندشـتيت"م كـان النقيـب ١٩١٤عند نشوب الحرب العاملية األوىل يف العام 

م ولعب خاللها دوراً قيادياً هامـاً بعـد ١٩١٤" املارث"معركة  ، ولقد شارك يف٢٢هيئة أركان فرقة املشاة 

  أن أصيب قائد الفرقة



  

٦٩٥   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

يف " دانتـويرب"بجروح خطرية، وعندما ثبتت الجبهة وتحولـت املعـارك إىل حـرب الخنـادق، نقــل إىل  

م نقل إىل منصب ضابط أركان لفرقة مشـاة كانـت ١٩١٥بلجيكا حيث عمل يف منصب إداري، ويف ربيع 

م عـني ١٩١٦ويف العام " وارسو"عىل الجبهة الرشقية، ثم انتـدب للعمل مع الحكومة البولندية يف تقاتل 

م عـني ١٩١٧ويف خريف . رئيساً لهيئة أركان الفيلق يف جبال الكارايات باملجر، وكان قد أصبح برتبة رائد

ـقية، ثـم شـغل منصـب رئـيس أركـان ا ٥٣رئيساً لهيئة أركان الفيلق  يف العـام  ١٥لفيلـق يف الجبهة الرش

ترشـين  ٣٠م، وانتدب بعد ذلك للعمل يف رئاسة األركان الرتكية حتى نهايـة الحـرب مـع تركيـا يف ١٩١٨

  . م١٩١٨عام 

تنقل روندشتيت خالل العرشينات من القرن العرشين يف عدة مناصـب وقيـادات عسـكرية، 

انية، ووصـل إىل رتبـة لـواء يف بدايـة من ضمنها رئاسة أركان فرق مشاة وخيالة، وقيادة فرقة الخيالة الث

" بـرلني"يف " روندشتيت"م، وآثر وصول هتلر إىل السلطة يف كانون الثاين من العام ذاته، عني ١٩٣٣العام 

م، حيث منح رتبة فريق وأحيـل ١٩٣٨قائداً ملجموعة الجيوش األوىل، وبقي يف هذا املنصب حتى العام 

م عشـية ١٩٣٩نية للتقاعد، إال أنـه اسـتدعي إىل الخدمـة يف العـام إىل التقاعد نظراً لبلوغه السن القانو 

انــدالع الحــرب العامليــة الثانيــة، نظــرا لكفاءتــه العاليــة، وخربتــه كضــابط أركــان يف شــؤون التخطــيط 

ولقـد ) املرشـوع األبـيض(االسرتاتيجي، وتسلم قيادة مجموعة جيوش الجنـوب يف الحملـة عـىل بولنـدا 

جموعـة مهمـة القيـام بالرضـبة الرئيسـة يف الحملـة املـذكورة التـي بـدأت يف ألقيت عىل عاتق هذه امل

م حاكامً عسكرياً لبولنـدا، ولكنـه مل يكـن ٢٧/٩/١٩٣٩وعني أثر انتهاء الحملة البولندية يف . م١/٩/١٩٣٩

  مرتاحاً لهذا املنصب، نظراً لتعيني حاكم 
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إذ نقلـه هتلـر مـع هيئـة أركانـه إىل  مدين نازي يشاطره السلطات، ومل يطل به الوقت يف هذا املنصـب

التـي تضـم " أ"م حيث تسلم قيـادة مجموعـة الجيـوش ١٩٣٩الجبهة الغربية يف منتصف ترشين األول 

  . ١٦و ١٢الجيشني 

م، وعــىل أثــر قــرار ١٩٤١وقــاد مجموعــة جيــوش الجنــوب يف غــزو روســيا يف حزيــران عــام 

هجومـاً معاكسـاً األمـر الـذي أغضـب هتلـر  االنسحاب الذي أصدره لقواته نتيجة شن القوات الروسية

وأصدر أمر بوقف االنسحاب والصمود، مام دفع روندشتيت لتقديم طلب إعفاء مـن قيادتـه احتجاجـاً 

ـف ١٩٤٢عىل هذا التدخل املبارش يف إدارته، إال أنه استدعي يف آذار  م وعني قائـداً عامـاً يف الغـرب ليرش

، قبـل )جدار األطليس(األملان إنشاء الخط الدفاعي الساحيل  عىل الدفاع عن الشاطئ األورويب حيث بدأ

عمليات اإلنزال يف النورماندي، وعىل أثر فشله يف صدر عمليات إنزال قوات الحلفاء أعفي مـن مناصـبه 

م ١٩٤٤إال أنه اسـتدعي مـرة أخـرى يف أيلـول عـام . م١٩٤٤يف متوز " فـون كلوغ"وحل محله املاريشال 

أثر انتحاره بسبب تورطه يف مؤامرة اغتيال هتلر، وعىل أثر هزميـة " فون كلوغ"ل لتويل منصب املاريشا

م التي كانـت تحـت قيادتـه، أصـدر هتلـر أمـراً ١٩٤٤القوات األملانية يف هجوم اآلردين يف كانون األول 

بـدالً عنـه ألقـت القـوات األمريكيـة القـبض عليـه يف " كيسـلرينغ"بإعفاءه من منصبه وتعني املاريشال 

  . م٢٤/٢/١٩٥٣م وتويف يف ٢٦/٥/١٩٤٩م وأطلق رساحه يف ١/٥/١٩٤٥

  )م١٩٣٤-م١٨٨٧(روهم، أرنست 

التابع للحزب النـازي األملـاين خـالل املرحلـة " العاصفة"قائد نازي أملاين، استلم قيادة الجيش 

  م، وبقي ١٩٣٣السابقة لوصول هتلر إىل السلطة عام 
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الحـزب "، كان من األشخاص الستة الـذين شـكلوا )م١٩٣٤حزيران (عىل رأس هذا الجيش حتى إعدامه 

، ثم انضـم هتلـر إلـيهم بعـد ذلـك، يف مطلـع الثالثينـات، تعـاظم دور جـيش "االشرتايك الوطني األملاين

العاصفة بقيادة روهم وأصبح ميثل خطراً متزايداً عىل كبـار ضـباط الجـيش وعـىل مكانـة هتلـر داخـل 

م، خاصـة ١٩٣٣بعد أن أصبح رئيسا للحكومة عام " العاصفة"دور الحزب النازي، تزايد خوف هتلر من 

وفقـاً للمنطلقـات األوىل للنازيـة فأحيكـت " بالثورة النازيـة"وأن روهم استمر ينادي برضورة االستمرار 

ليلة السكاكني "م، وعرفت ليلة إعدامه باسم ١٩٣٤حزيران  ٣٠مؤامرة تتهمه بالخيانة، واعتقل وعدم يف 

لكرثة من أعدموا من أنصـاره دون محاكمـة، وقـد ارىض إقصـاء روهـم وحـل تشـكيالت  نظراً " الطويلة

جيش العاصمة كبار القادة العسكريني، وكبار رجال الصـناعة واملـال األملـان الـذين انـدفعوا بعـد ذلـك 

  . للعمل مع هتلر بحامسة شديدة

  )م١٩٤٥-م١٨٩٣(ريبنرتوب، جواشيم 

حكم عليه باإلعدام ) م١٩٤٥-م١٩٣٨(يف العهد األخري لهتلر  سيايس أملاين، وزير خارجية أملانيا

يف محكمة نورنربغ الدولية، لعب دوراً مهامً يف االتصاالت الدبلوماسية التي مهدت لغزو أملانيا واالتحـاد 

م، إذ كان له الدور األول يف إعـداد معاهـدة عـدم االعتـداء املعقـودة بـني ١٩٣٩السوفيتي لبولونيا عام 

اقرتن اسمه باسم وزير خارجية االتحاد السـوفيتي، مولوتـوف الـذي وقـع . م١٩٣٩لني يف آب هتلر وستا

م، باإلضافة إىل دوره البارز يف توقيع املعاهـدات ١٩٣٩أيلول عام  ٢٨السوفيتي يف  –معه امليثاق األملاين 

  . التي أبرمتها أملانيا قبل الحرب العاملية الثانية
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م تناقصت أهمية ريبنـرتوب بشـكل مسـتمر، ١٩٣٩ثانية يف العام مع اندالع الحرب العاملية ال

بعد أن أصبحت الدبلوماسية تحتل مكانة ثانوية يف أولويات الرايخ الثالث، إال أنه حـافظ عـىل مكانتـه 

م، ٢٠/٧/١٩٤٤الشخصية بسبب دعم هتلر له، ولقد تعرض هذا الدعم لهزة إثر محاولة اغتيال هتلر يف 

م ومـع ظهـور ١٩٤٥ن موظفي وزارة الخارجية األملانية يف تلك املحاولة، ويف نيسان نظراً الشرتاك عدد م

م، فقبضـت عليـه ١٤/٦/١٩٤٥يف " همبـورغ"مالمح انتهاء الحرب فر دينرتوب من بـرلني وعـرث عليـه يف 

الســلطات الربيطانيــة واعتربتــه مــن مجرمــي الحــرب، الــذي نســبت إلــيهم مبوجــب ميثــاق محكمــة 

الجرائم ضد السلم، اإلعداد والتحريض عىل الحرب العدوانيـة، جـرائم الحـرب : التالية التهم" نورمبورغ"

مع سوء معاملة أرسى الحرب والتنكيل بالسكان املدنيني، التآمر ضد اإلنسانية، ولقد أصـدرت املحكمـة 

  . م١٦/١٠/١٩٤٦يف " نورمبورغ"بإعدامه، ونفذ هذا الحكم شنقاً يف سجن 

  )          -م١٨٩٥(ريد جواي، ماثيو بنكر 

عسكري أمرييك، شارك يف الحـرب العامليـة الثانيـة، وقـام بـدور بـارز إبـان الحـرب الكوريـة 

  ).م١٩٥٣-م١٩٥٠(

تخــرج مــن كليــة ) فرجينيــا" (فــورت مــونرو"م يف ٣/٣/١٨٩٥ولــد مــاثيو بنكــر ريــدجواي يف 

فـوج املشـاة الثالـث،  م، ثم خـدم مـع٢٠/٤/١٩١٧العسكرية وعني برتبة مالزم ثان يف " ويست برينت"

م، ثم إىل رتبة نقيب يف آب من العام نفسه بشكل مؤقـت، وقـد ١٥/٥/١٩١٧رقي إىل رتبة مالزم أول يف 

  ويست "م عدة مناصب منها مدرس يف كلية ١٩١٨تسلم يف السنوات التي تلت العام 
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يف " اتتسـنيتي"بعد ذلك أوكلت إليه مهـامت عسـكرية مختلفـة يف الخـارج، فعمـل يف مدينــة " بوينت

م، والفلبــني ١٩٣١عــام " بنامــا"ومنطقـــة قنــاة ) م١٩٣٠-م١٩٢٧" (نيكــاراغوا"م، ويف ١٩٢٥الصــني عــام 

م، ومساعداً لـرئيس أركـان كـل مـن ١٩٣٥، عني مساعداً لرئيس أركان الفيلق السادس )م١٩٣٣-م١٩٣٢(

خـرج مـن كليـة ، ويف غضـون ذلـك كـان قـد ت)م١٩٣٩-م١٩٣٧(م، والجـيش الرابـع ١٩٣٦الجيش الثاين 

  . م١٩٣٧الجيش الحربية يف العام 

قـد رقـي إىل رتبـة " ريـد جـواي"عندما دخلت الواليات املتحدة الحرب العاملية الثانية، كـان 

حيث عمل يف شـعبة التخطـيط الحـريب التابعـة لـوزارة الحربيـة يف " واشنطن"م، فنقل إىل ١٩٤٠مقدم 

الذي حارب يف  ١٨م قيادة الفيلق املحمول جواً ١٩٤٤ ، وأسندت إليه يف آب عام)م١٩٤٢-م١٩٣٩(الفرتة 

م، وقد متكن هذا الفيلق من أرس حوايل نصـف مليـون ١٩٤٥م و١٩٤٤فرنسا وبلجيكا وأملانيا يف العامني 

م وقـام بقيـادة فيلقـه للمشـاركة يف صـد ١٩٤٥جندي أملاين، رقي إىل رتبة فريق بصورة مؤقتة يف العام 

م عهدت إليه قيادة منطقـة ١٩٤٥ويف آب عام " معركة األردين الثانية"باسم  الهجوم األملاين فيام يعرف

العسكرية يف الفلبني، ويف أعقاب استسالم اليابان عني قائداً ملرسح العمليات الحربية يف البحـر " لوزون"

 م املمثـل١٩٤٨م، وبقي لغايـة العـام ١٩٤٦م حتى كانون الثاين ١٩٤٥األبيض املتوسط من ترشين األول 

  . األمرييك يف لجنة األركان العسكرية التابعة لألمم املتحدة

-م١٩٥٠(لعب ريدجواي دوراً بارزاً يف قيـادة قـوات األمـم املتحـدة خـالل الحـرب الكوريـة 

م قائداً للجـيش األمـرييك الثـامن والقـوات املتحالفـة يف ١٩٥٠فلقد عني يف أواخر كانون األول ) م١٩٥٣

  ندالتو "كوريا خلفاً للفريق 
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، تحـت ٣٨م، خالل تقهقر القوات املتحالفة إىل جنويب خـط العـرض ٢٣/١٢/١٩٥٠الذي قتل يف " ووكـر 

ضغط الهجوم املعاكس الشاميل، فنرش الفيلق األمـرييك األول عـىل الجبهـة الغربيـة، كـام نرشـ الفيلـق 

دفاع عنهـا الفيـالق األمرييك التاسع عىل الجبهة الوسطى مستنداً إىل سلسلة الجبال التي كانت تتوىل الـ

 -م بـدأ الهجـوم الصـيني ١/١/١٩٥١باإلضافة إىل الفيلق األمرييك العـارش، ويف ) ٣(و) ٢(و) ١(الجنوبية 

الكوري الشاميل عىل طول الجبهة مع الرتكيز عىل الجبهة الغربية، وحقق املهاجمون خرقاً بـني الفيلقـني 

وكان بوسـع ". ووندجو"كيلو مرتاً جنويب  ٥٠مسافة وتوغلوا " سيئول"األول والتاسع، ومتكنوا من احتالل 

املهــاجمني االلتفــاف لتطويــق القــوات املتحالفــة وإبادتهــا، لكــنهم أوقفــوا الهجــوم دون ســبب واضــح 

م ١١/٤/١٩٥١يف " مـاك آرثـر"خلفـاً للجـرنال " ريـد جـواي"وانسحبوا نحو الشامل، ويف هذه الفرتة عني 

كوريا، والقائد األعـىل للقـوات املتحالفـة يف اليابـان، والقائـد العـام كقائد أعىل لقوات األمم املتحدة يف 

للرشق األقىص، منح رتبة فريق أول، وحل مكانه يف قيـادة القـوات امليدانيـة العاملـة يف كوريـا الجـرنال 

" ترومـان"م، عينـه الـرئيس ١٩٥٢وبعد رسيان مفعول معاهدة السالم اليابانيـة يف نيسـان " فان فليت"

ويف متوز ". داويت ايزنهاور"يف أوروبا خلفاً للجرنال " حلف شاميل األطليس"عىل للقوات املتحالفة قائداً أ 

  . من العام نفسه عني قائداً عاماً للقوات األمريكية املوجودة يف أوروبا

كـرئيس " لوتـون كـوليتز.ج"م ليحـل مكـان الجـرنال ١٩٥٣يف العـام " ايزنهاور"اختاره الرئيس 

م، وحـل مكانـه الجـرنال ١٩٥٥ألمرييك، وبقـي يف هـذا املنصـب إىل أن تقاعـد يف العـام ألركان الجيش ا

  ". تايلور. ماكسويل د"
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  الرئيس ريغان، رونالد ويلسون

م ينتمي إىل الحزب الجمهوري انتخب ١٩٨٩م و١٩٨١رئيس الواليات املتحدة يف الفرتة ما بني 

عيد انتخابه باألغلبية املطلقة للمـرة الثانيـة عـام م كان ريغان محبوبا شعبيا أ ١٩٨٠أول مرة رئيسا عام 

ولـد ريغـان يف مدينـة تيمكبـو بواليـة . م بعد هزمية منافسه والرتف مونديل املرشح الدميوقراطي١٩٨٤

م ١٩٣٢إلينوي، عمل ريغان معلقا رياضيا يف محطة إذاعة بعد تخرجه من كليـة أيوركـا يف الينـوي عـام 

وكان أول فيلم يظهر فيـه . م١٩٣٧ممثل محرتف مع إخوان وودنر عام وقع ريغان عقدا مؤقتا للعمل ك

م أمىضـ ريغـان وقتـه يف إعـداد ١٩٤٥-١٩٣٩أثنـاء الحـرب العامليـة الثانيـة . م١٩٣٧حب يف الهواء عام 

  . األفالم التثقيفية

وظـل . م حيـث انتخـب حـاكام لواليـة كاليفورنيـا١٩٦٦شغل ريغان أول وظيفة عامـة سـنة 

لكنـه . م وكان يقوم بنفسه برسم الخطوط العريضة للقرارات السياسـية املهمـة١٩٧٥م يشغلها حتى عا

م مـنح الحـزب الجمهـوري ثقتـه بسـهولة لريغـان يك ١٩٨٠ويف عام . كان يرتك تنفيذ التفاصيل لآلخرين

وبناء عىل رغبة ريغان فقد تم اختيار جورج بـوش . يرشح نفسه لخوض معركة الرئاسة عن هذا الحزب

ليكــون نائبــا للــرئيس عــن الحــزب . الواليــات املتحــدة األمريكيــة الســابق يف األمــم املتحــدةمنــدوب 

وحني توىل ريغان الرئاسة كـان عليـه أن يواجـه العديـد مـن املشـكالت الداخليـة يف بدايـة . الجمهوري

د القومـي وأعاد لالقتصا. رئاسته، واستطاع ريغان فـي نهايـة فرتة رئاسته األوىل ان يخفض نسبة البطالة

  عافيته، أمـا يف مجال الشؤون الخارجية فقد ناضل ريغان مع الكونكرس 
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من أجل برنامجه الدفاعي املبني عىل خطـة تـدعو إىل بنـاء قـوة عسـكرية ) مجلس النواب(

  . ضخمة للواليات املتحدة األمريكية

عو إىل الحـد تـد) السابق(ويف عهده جرت محادثات بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي 

ومل يتوصـل الطرفـان إىل اتفـاق كـام . ولكن مل يكتب النجاح لتلك املحادثات. من إنتاج األسلحة النووية

فقد كانـت . أخذت الثورة يف نيكارغوا أو السلفادور جانباً كبريا من اهتاممات ريغان بالشؤون الخارجية

وكانـت الواليـات . ثوار السـلفادور بالسـالحمتدان حكومة نيكاراغوا و ) السابق(كوبا واالتحاد السوفيتي 

املتحدة األمريكية متد ثوار نيكـاراغوا املعـروفني باسـم الكـونرتا والحكومـة السـلفادوريه باملستشـارين 

ويف منتصف مثانينات القرن العرشين عزز ريغان برنامجه الخاص بالحرب الدفاعيـة بالتوسـع . واألسلحة

وهذا الربنامج يقيض بالتوسع يف بناء املحطـات . روفة باسم حرب النجوميف برنامج املبادرة الدفاعية املع

م زار ميخائيل جورباتشوف الـزعيم السـوفيتي ١٩٨٧ويف عام . الفضائية إلطالق الصواريخ الدفاعية منها

الواليات املتحدة ووقع مع الرئيس ريغان أثناء تلك الزيارة معاهدة تطالب الطرفني بتدمري ما ) السابق(

  . كم تطلق من األرض٥.٥٠٠-٥٠٠هام من صواريخ نووية متوسطة املدى لدي

فقد ريغان وإدارته قدرا كبـريا مـن الهيبـة واملكانـة بسـبب بيـع األسـلحة األمريكيـة إليـران 

واستخدام أرباح تلك الصفقة يف مساعدة ثوار نيكاراغوا، وتم كـال األمـرين رسا بيـع السـالح ومسـاعدة 

م وقـد حـدث ذلـك يف ١٩٨٦تضح أمـرهام وعـرفهام الشـعب األمـرييك يف عـام الثورة لكن رسعان ما اف

تـم تحويـل . الوقت الذي كانت للواليات املتحدة متبعة سياسة معلنة تقيض مبنع بيـع األسـلحة إليـران

  األموال للكونرتا يف منتصف مثانينات القرن العرشين امليالدي يف نفس الوقت
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وأدعى ريغـان أنـه ال يعلـم . ىل املساعدات العسكرية للكونرتاالذي كان الكونكرس يفرض فيه حظرا ع 

ورفع تقريـر بشـأن تلـك . م١٩٨٧أجري تحقيق يف قضية إيران كونرتا عام . شيئا عن تحويل تلك األموال

عاد إىل كاليفورنيا مـرة ثانيـة عـام . القضية انتقد فيه ريغان بشدة، وبعد أن ترك ريغان منصب الرئاسة

  . م١٩٨٩

  )م١٩٧٢-م١٨٩٨(ماتغي  زاخاروف،

م، فشارك يف ١٩١٧م واستدعي إىل خدمة العلم يف العام ١٨٩٨عسكري سوفيتي، ولد يف العام 

الحرب العاملية األوىل برتبة جندي، انضم إىل الثورة الروسية إثر اندالعها، واشـرتك مـع وحـدات الحـرس 

كضـابط، وأنهـا دورة تدريبيـة يف م، ثم التحق بالجيش السـوفيتي ١٩١٧األحمر يف مهاجمة قرص الشتاء 

م غدا مسـاعداً لـرئيس األركـان العامـة لشـؤون ١/٧/١٩٣٨م، ويف ١٩٣٧كلية األركان السوفيتية يف العام 

" اوديسـا"م، حيث عني رئيساً ألركـان منطقـة ١٩/٧/١٩٤٠التعبئة والتنظيم، وبقي يف هذا املنصب حتى 

م، عني زاخـاروف ٢٢/٦/١٩٤١ية واالتحاد السوفيتي يف العسكرية، وعندما نشبت الحرب بني أملانيا الناز

م يف وضـع خطـط العمليـات ١٩٤١" موسـكو"رئيسا ألركان املحور الشاميل الغريب، وساهم أثناء معركـة 

  ".لينينغراد"يف مرحلة الهجوم املضاد، كام ساهم يف معركة " كالينني"عىل جبهة 

، ثم رئيساً "جبهة السهوب"رئيساً ألركان  م١٩٤٣" الدنييرب"وعبور " كورسك"عمل أثناء معركة 

يـايس "حيـث شـارك يف عمليـة " مالينوفسـيك"تحت قيادة املاريشـال " الجبهة األوكرانية الثانية"ألركان 

  " بودابست"م، ويف العمليات األخرى التي خاضتها الجبهة عند ١٩٤٤عىل الحدود الرومانية " كيشينيف
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أثنـاء " جبهة ما وراء البايكال"بعد ذلك رئيساً ألركان " مالينوفسيك"م، وقد اختاره ١٩٤٥" براغ"و" فينا"و

  . م١٩٤٥الحرب ضد اليابان يف العام 

، ثـم )م١٩٥٦-م١٩٤٥(بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية استلم زاخاروف قيادة كليـة األركـان 

ىل رتبـة ماريشـال يف العـام م قائداً للقوات السـوفيتية يف أملانيـا الدميقراطيـة، رقـي إ١٩٥٧عني يف العام 

م حتـى ١٩٦٠م، وشغل منصب رئيس األركان العامة السوفيتية، ونائب وزير الدفاع يف الفرتة مـن ١٩٥٩

  .م٣١/١/١٩٧٢م، تويف يف موسكو يف ١٩٦٣

  )             -م١٩١٩(زاو زيانغ 

يف  زعيم شيوعي وسيايس وإداري صيني، ولد يف مقاطعة هونان، انضم إىل الحـزب الشـيوعي

م سكرترياً أول للحزب يف مقاطعة غـوان غـدونغ، ١٩٦٥م، تدرج يف مهامت حزبية إىل أن أصبح يف ١٩٣٨

فتعرض لهجوم عنيف من الحرس األحمر أثناء الثورة الثقافية، فأقيل مـن مناصـبه بعـد هزميـة الثـورة، 

، فعمـل مـن خـالل م مسؤوالً عن قيادة الحزب يف مقاطعـة سيتشـوان١٩٧٤أعيد إليه االعتبار وعني يف 

سياسته املرنة والعملية عىل زيادة الـدخل الصـناعي وزيـادة اإلنتـاج الزراعـي، وقـد حصـل عـىل هـذه 

النتائج التباعه سياسة تشجيع العامل والفالحني بالحوافز املادية، ومنح مدراء املؤسسات اإلنتاجية نوعاً 

خـالل ثـالث % ٨١الدخل الصناعي بنسـبة  من االستقاللية عن السلطات املركزية، وكانت النتيجة زيادة

م ١٩٧٧سنوات، وهذا ما لفت أنظار قيادة الحزب، وبشكل خاص دينغ كسـياو بينـغ، إليـه فانتخـب يف 

م عـني زاوزيـانغ ١٩٨٠م، ويف أيلـول ١٩٧٩عضوا احتياطياً يف املكتب السيايس للحزب، ثم عضواً كامًال يف 

  رئيسا 
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تعينه يف هذا املنصب انتصاراً للخط الذي ميثله دينغ كسـياوبينغ،  لوزراء الصني مكان هواغوفنغ، واعترب

: وقد وضع زاو عىل رأس اهتامماته تطبيق سياسـة الحـزب الجديـدة القامئـة عـىل التحـديثات األربعـة

  . الزراعة، الصناعة، الدفاع الوطني، والعلم والتكنولوجيا

  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

ولـد يف قرصـ الحصـن القـائم . بية املتحدة، وحاكم إمارة أبـو ظبـيرئيس دولة اإلمارات العر 

وسط مدينة أبو ظبي رابع أربعة أبناء رزق بهم الشيخ سلطان بن زايد الذي حكم إمارة أبو ظبـي بـني 

م، وكان ترتيبه الحادي عرش يف سلسـلة حكـام آل نهيـان، وقـد عـرف عـن الشـيخ ١٩٢٦م و١٩٢٢عامي 

  . م والنظامسلطان قدرته عىل بسط السال 

خالل السنوات األوىل من عمره بدأ الشيخ زايد يف اإلصالح عىل شؤون الـدين وحفـظ القـرآن 

م توىل الشيخ زايـد إدارة ١٩٤٩ويف عام . انتقل إىل مدينة العني حيث أمىض سنوات شبابه األوىل. الكريم

يقـه إىل العـامل الخـارجي م بـدأ الشـيخ زايـد يـتلمس طر١٩٥٣فلجأ إىل تنمية الزراعة ويف سنة . شؤونها

بحذر فكانت رحلته األوىل إىل بريطانيا قبل أن يزور بعـدها الواليـات املتحـدة ولبنـان والعـراق ومرصـ 

ـا وفرنسـا وغريهـا مـن الـدول فـزادت قناعتـه مبـدى حاجـة الـبالد إىل اإلصـالح  وسوريا والهند وسويرس

كانـت أحالمـي كثـرية، وكنـت : "التاليـة واالنفتاح والتطور وعرب عن تشوقه لتحقيق كل هذا بـالكلامت

  أحلم بأرضنا تواكب حضارة العامل الحديث ولكني مل أكن أستطيع أن أفعل شيئا كثريا، ومل يكن 
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  ".بني يدي ما يحقق األحالم ولكني كنت واثقا أن األحالم سوف تتحقق يف أحد األيام

بعدما كـان حـاكام عـىل (بي م تبوأ الشيخ زايد مقاليد الحكم يف إمارة أبو ظ١٩٦٦آب  ٦ويف 

، فأخذ عىل عاتقه األخذ بسبيل النهوض بالبالد، فبدأت أبو ظبـي تخطـو خطواتهـا األوىل يف عـامل )العني

فخـالل سـنوات قليلـة . البناء املنظم بدءا من اإلدارة الحكومية ومبارشة تنفيذ مئات املشـاريع اإلمنائيـة

التقدم وقـد صـب االهـتامم بصـورة خاصـة بالرتبيـة قطعت إمارة أبو ظبي شوطا هائال يف كل مجاالت 

م أي بعد سنوات من االتحـاد وقـد بـدأت فعـال ١٩٧٧فقامت أول جامعة يف اإلمارات يف عام . والتعليم

م، ووصـل عـددهم يف عـام ١٩٧١ألـف طالـب يف عـام  ٣٣إذ كان هنـاك . نهضة علمية شاملة يف الدولة

  . ألف طالب ٢٧٠م إىل نحو ١٩٩٢

م وال يـزال، سـاهم ١٩٧١لدولة اإلمارات العربية املتحدة منذ تأسيسـها يف عـام  انتخب رئيسا

كـام كـان لـه . م ويف الفرتة التي تلت حرب ترشـين األول١٩٧٣ماليا يف دعم املجهود الحريب العريب عام 

اتبع سياسـة التنسـيق مـع اململكـة العربيـة . موقف مشهود إزاء قطع النقط إبان هذه الحرب وبعدها

ولـه عـدة مواقـف مشـهودة يف خدمـة القضـية الفلسـطينية . ودية يف القضايا النفطيـة السياسـيةالسع

  . ومساندة شعبها

  )م١٩٦١-م١٨٩٥(امللك زوغو األول، أحمد 

كـان . سيايس ورجل دولة ألباين، من عائلة تبـوأ أفرادهـا مناصـب رفيعـة يف اإلدارة العثامنيـة

  لقب باسم يعرف أصال باسم أحمد بك زوغو، كام كان ي
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كان يف الجيش العثامين الذي تركه ليشارك يف صـد هجـامت العثامنيـني عـىل بـالده . اسكندر بك الثالث

ــة  ــروب البلقاني ــاء الح ــوري . م١٩١٣-١٩١٢أثن ــيش اإلمرباط ــم إىل الج ــة األوىل أنض ــرب العاملي ويف الح

  .النمساوي

الشـعب اإلصـالحي ووزيـر  وبعد انتهاء الحرب عاد إىل ألبانيا ليتفرغ للسياسة، فتزعم حـزب

م التـي عـادت ١٩٢٢م، قىضـ عـىل ثـورة القبائـل ١٩٢١م ووزيـر الحربيـة وقائـد الجـيش ١٩٢٠داخيل 

م فهرب ولجأ إىل يوغسالفيا التي وضعت بترصفه قوة عسـكرية اسـتطاع بهـا ١٩٢٤وتأججت وتوسعت 

  . العودة إىل ترينا واسرتجاع سلطته

انيا التي انتخب أول رئيس لها، ثم ما لبـث أن حرصـ م أعلن قيام جمهورية ألب١٩٢٥ويف عام 

م ملكـا عـىل الـبالد، فـانتهج سياسـة داخليـة ١٩٢٨السلطات بني يديه مـام مكنـه مـن تنصـيب نفسـه 

وخارجيا عقـد سلسـلة مـن املعاهـدات مـع . إصالحية عىل غرار الغرب شبيهة بسياسة اتاتورك يف تركيا

إىل منطقة نفوذ إيطاليا، ورغم ذلك أمر موسـوليني بغـزو ألبانيـا إيطاليا الفاشية تحولت ألبانيا مبوجبها 

اليونـان (ففـر زوغـو إىل الخـارج . وتحويلها إىل محمية إيطاليـة عشـية انـدالع الحـرب العامليـة الثانيـة

آمـال باسـتعادة السـلطة مـرة ثانيـة بعـد انتهـاء . ليقود املعارضة ضد االحتالل اإليطايل لبالده) وإنكلرتا

 أن دوره يف الخارج كان ثانويا، وأستأثر الحزب الشيوعي األلبـاين بقيـادة املقاومـة الداخليـة إال. الحرب

م استالم السلطة يف البالد وإلغاء امللكية وإعـالن ألبانيـا جمهوريـة اشـرتاكية ١٩٤٥مام أهل هذا الحزب 

  . شعبية
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  )             -م١٩٣٦(زيد الرفاعي 

، درس يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة )رئـيس وزراء أردين(سيايس أردين، ابن سمري الرفـاعي 

م، كام شغل وظيفة السكرتري الشخيصـ ١٩٥٧وعمل يف البالط املليك األردين ويف السلك الدبلومايس منذ 

  )م١٩٧٦ -م١٩٧٣(للملك حسني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع 

  )          -م١٩٣٤(زيد بن شاكر آل عون 

م، والـده األمـري شـاكر الـذي وصـل إىل رشق ٤/٩/١٩٣٤يس أردين، ولد يف عامن عسكري وسيا

بن الحسني، درس يف مدارس عامن، وأتم دراسته األكادميية يف كليـة فكتوريـا  الـلـهاألردن مع امللك عبد 

م، وتلقــى علومـــه ١/١٠/١٩٥٣م، التحــق بــالقوات املســلحة األردنيــة بتــاريخ ١٩٥١باإلســكندرية عــام 

م التحـق بكليـة ١٩٦٥م، ويف عـام ١٩٥٥ية يف كلية ساند هريسـت العسـكرية يف بريطانيـا عـام العسكر

وقد شغل عدة وظائف قيادية منها قائد فئة دروع، ضـابط ركـن القيـادة ) أمريكا/ ليفنورث(األركان يف 

م، ١٩٦٧يف حـرب حزيـران  ٦٠العربية املشرتكة، مساعداً للملحق العسكري يف لندن، قائـد لـواء الـدرع 

قائد السالح املدرع املليك، قائد الفرقة املدرعة الثالثة امللكية، مساعد رئيس هيئة األركان للعمليات عام 

م قائداً عاماً للقوات املسلحة األردنيـة، ويف ١٩٧٦م، عني يف عام ١٩٧٢م، ثم رئيساً لهيئة األركان يف ١٩٧٠

م رئيسـاً للـوزراء ووزيـراً ١٩٨٩للملك الحسني، ويف م عني رئيساً للديوان املليك ومستشاراً عسكرياً ١٩٨٨

  . للدفاع للمرة األوىل ثم بعد ذلك شكل الوزارة أكرث من مرة



  

٧٠٩   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  )م١٩٧٩-م١٨٩٨(زيلر، ماري اندريه 

م كمتطـوع يف سـالح ١٩١٥م، انضم إىل الجـيش يف العـام ١٨٩٨عسكري فرنيس، ولد يف العام 

-م١٩١٤(ة مـن عمره، خاض غـامر الحـرب العامليـة األوىل املدفعية، وأصبح مالزماً وهو يف الثامنة عرش 

-م١٩٢٠(، وكان عند نهايتها قائداً لبطارية مدفعية، ثم شارك يف الحملة الفرنسـية عـىل سـوريا )م١٩١٨

م عىل شهادة ركن ونقل إىل شـاميل أفريقيـا حيـث عـني مـديراً للنقـل يف ١٩٣٣حصل يف العام ). م١٩٢١

م، حيث شارك يف معارك تـونس ١٩٤٢م، وبقي يف ذلك املنصب حتى العام ١٩٤٠الجزائر وذلك يف العام 

  ).م١٩٤٤-م١٩٤٣(يف إيطاليا " جوان"إىل أن أصبح معاوناً لرئيس هيئة أركان الجرنال 

م مفتشـاً لسـالح املدفعيـة حتـى ١٩٥٠م رقي إىل رتبة جرنال، وعني يف العـام ١٩٤٦ويف العام 

ثـم أصـبح مفتشـاً عامـاً للجـيش يف العـام " ريـت"ة الثالثـة يف م حيث أصبح قائداً للمنطقـ١٩٥٢العام 

م نتيجـة لخـالف تشـب بينـه وبـني وزيـر الـدفاع الفرنيسـ ١٩٥٦م، استقال من مناصب يف العام ١٩٥٥

م إىل سلك االحتيـاط، ومتـت ترقيتـه آنـذاك إىل رتبـة فريـق أول، ويف أيـار ١٩٥٨آنذاك، وانتقل يف العام 

من جديد وعينه رئيسا لهيئة أركان الجيش الفرنيس حيث ظل يشغل " يغولد"م استدعاه الجرنال ١٩٥٨

وعـىل أثـر الخـالف الـذي نشـب يف أواخـر الخمسـينات بـني . م١٩٥٩ذلك املنصب حتى ترشـين األول 

الجرنال ديغـول ومجموعـة العسـكريني الفرنسـيني الـذين عارضـوا سياسـته حـول مسـتقبل االسـتعامر 

أحـد املخططـني " شال"إىل املجموعة املعارضة وكان إىل جانب الجرنال " يلرز"الفرنيس يف الجزائر، انضم 

م، وبعد أن متكن ١٩٦١الرئيسني للحركة االنقالبية الفاشلة ضد ديغول التي حدثت يف الجزائر يف نيسان 

  ديغول من القضاء عىل املحاولة
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  . م١٩٧٩تويف يف أيلول عام  وحكم عليه بالسجن ملدة خمسة عرش عاماً،" زيلر"االنقالبية ثم اعتقال  

  الرئيس زين العابدين بن عيل

م وتلقـى تعليمـه ١٩٣٦ولد بحـامم سوسـة . م١٩٨٧رئيس الجمهورية التونسية بدءا من عام 

الثــانوي باملعهــد بسوســه، انخــرط يف صــفوف الشــبيبة الدســتورية وقــام بــبعض النشــاطات املعاديــة 

أرسل إىل فرنسا ضمن مجموعـة زمالئـه . ملعاهد التونسيةلالستعامر مام أدى إىل فصله من الدراسة يف ا

كام نـال . حيث التحق مبدرسة مختصة مبختلف األسلحة بسان سري بفرنسا وأحرز شهادة هذه املؤسسة

. واملدرسـة العليـا لالسـتعالم واألمـن) فرنســا(شهادات أخرى مـن مدرسـة املدفعيـة بشـالون سـورمان 

كام أحرز أيضا شهادة مهندس مختص يف . طائرات بالواليات املتحدةومدرسة مدفعية امليدان املضادة لل

  . اإللكرتونيات

م إىل ١٩٥٨بدأ حياته املهنية ضابطا شابا بقيادة األركان مرشفا عىل األمن العسكري مـن عـام 

م عـني مـديرا عامـا ١٩٧٧ويف عام . ثم عني بعد ذلك ملحقا عسكريا بالسفارة التونسية بالرباط. م١٩٧٤

م عني سفريا للجهورية ١٩٨٠ويف عام . الوطني بعد فرتة قصرية قضاها بديوان وزير الدفاع الوطني لألمن

م عني من جديد مـديرا عامـا لألمـن الـوطني، ١٩٨٤التونسية بوارسو حيث عمل أربع سنوات، ويف عام 

 منصـب م إىل١٩٨٥وبعد تسعة أشهر من السنة نفسها سمي كاتب دولة لألمن الوطني، وارتقى يف عام 

  ثم . وزير األمن الوطني
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م عني وزير أول، واحتفظ بوزارة الداخلية وأصبح أمينـا ١٩٨٧م ويف عام ١٩٨٦أصبح وزيرا للداخلية عام 

  . عاما للحزب االشرتايك الدستوري

واعتامدا عىل تقرير طبي عن صحة الرئيس الحبيب بورقيبة شهد فيـه بعـض األطبـاء بعجـزه 

  . م٧/١١/١٩٧٨توىل زين العابدين بن عيل منصب رئاسة الدولة يف التام عن مامرسة وظائفه، 

م تـم صـدور امليثـاق الـوطني وقـد شـدد هـذا امليثـاق عـىل الهويـة العربيـة ١٩٨٨ويف عام 

واإلسالمية لتونس، فكان البند األول فيه هوية شعبنا عربية إسالمية متميزة متتد جذورها يف ماض بعيد 

بالتحول النوعي الذي خلق ظروف القطيعة مـع عهـد الـذبول (ثاق باملقابل ، وأشاد املي"حافل باألمجاد

واقـرتن بامليثـاق انفتـاح ). واالنحطـاط ومهد لألجيال الحارضة سبل مواكبـة العرصـ واملعـارف الحديثـة

نسبي عىل املعارضة اإلسالمية األصولية لفرتة قصـرية قبـل أن تتجـدد املواجهـة معهـا لتقـود إىل رضبـة 

  . م١٩٩١منذ  قاصمة لها

من أصوات % ٩٩.٩٩م حصل الرئيس زين العابدين بن عيل عىل ١٩٩٤آذار  ٢١ويف انتخابات 

التجمــع الدســتوري (فــيام حصــل الحــزب الحــاكم . النــاخبني ليبــدا واليــة ثانيــة متتــد خمــس ســنوات

ة فتوزعتهـا اإلضافي ١٩  أما املقاعد ال. مقعدا ١٤٤من األصوات ليسيطر عىل % ٩٧.٧٣عىل ) الدميوقراطي

لحركة التجديد الحزب الشيوعي سـابقا،  ٤لحركة الدميوقراطيني االشرتاكيني، و ١٠أربعة أحزاب معارضة 

  . لالتحاد الدميوقراطي الوحدوي، ومقعدان لحزب الوحدة الشعبية ٣

يف (م وقع ابـن عـيل ورئـيس الـوزراء اإلسـباين فبلببـي غـونزاليس ١٩٩٥ترشين األول  ٢٦ويف 

  صداقة وحسن (معاهدة ) وري يف تونسالقرص الجمه
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وجاءت تتويجا لزيارة بن عـيل . واعتربت املعاهدة األوىل من نوعها بني تونس وبلد غريب) جوار وتعاون

م وتقدم إسـبانيا إىل املرتبـة الثالثـة ١٩٩٤وزيارة امللك خوان كارلوس لتونس يف عام . م١٩٩١إلسبانيا يف 

  . ا وإيطاليابني رشكاء تونس األوروبيني بعد فرنس

  )         -م١٩١٨(الرئيس زينسو، أميل درلني 

، وثامن رئيس دولة بعد إعـالن االسـتقالل يف )م١٩٦٩-م١٩٦٨(سيايس ورئيس جمهورية بينن 

م، خاض املعركة االنتخابية عىل رأس حزب الشعب ١٩٥٩أيار  ٢٢م يف العاصمة بورتو نوفو يف ١٩٦٠عام 

اجه بـالحزب الجمهـوري الـداهومي إىل انبثـاق حـزب الـداهوميني الذي أدى اندم (P.P.D)الداهومي 

  . (P.M.D)الوطنيني 

بعد سقوط الجمهورية الثالثة عىل يد املقدم ألفونس آالي، أجرى العسكريون استفتاء شعبيا 

أيـار  ٥مـن أصـوات املقرتعـني وعينـوا % ٩٢.٥م لتحدي موعد االنتخابـات فحصـلوا عـىل ١٩٦٨يف آذار 

ات الرئاسة، وبعد تعذر اختيار الرئيس باالنتخـاب عـني العسـكريون إميـل درلـني زينسـو موعدا النتخاب

الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الخارجية رئيسا للجمهورية حدا للفوىض، وهي املـرة الثامنة بعـد 

هومي وقد وافق عىل استالم مقاليد الحكـم ألن الـدا. االستقالل التي يعني فيها رئيس الجمهورية تعيينا

كان يجتاز مرحلة صعبة ويعاين الكثري من املشاكل االقتصادية، وألن أحد من السياسـيني الـداهوميني مل 

  . يحاول منذ عرشين سنة تأليف حكومة وحدة وطنية
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م أجـرى زينسـو اسـتفتاء شـعبيا بشـأن الحكـم العسـكري فجـاءت نتيجـة ١٩٦٨متوز  ٢٧يف 

س العسكري فـورا، وتشـكلت حكومـة جديـدة مؤلفـة مـن االستفتاء لغري صالح العسكريني فحل املجل

التكنوقراط الشباب متثلت فيها كل القوى السياسية يف البالد، كام راعت التوازن اآلين واإلقليمي مراعـاة 

  . دقيقة

إال أن الفئات الثورية مـن الشـعب اسـتمرت تعـارض حكـم زينسـو بسـبب ارتباطـه الوثيـق 

وخاصة من قبل الطلبة الجامعيني وبعض رؤساء النقابات، وقـد أدت  بفرنسا الدولة املستعمرة السابقة،

أمـا النقـابيني فقـد طـالبوا . هذه املعارضة إىل انتشار الفوضـى خاصة يف مدارس بورتـو نوفـو العاصـمة

كـام أن الـزعامء التقليـديني الـذي . بزيادة األجـور يف حني كانت البالد تعاين مـن فقـر مواردهـا املاليـة

لس العسكري من حق الترشيع، عادوا إىل التحرك من جديد لقلب حكم زينسـو واالسـتئثار حرمهم املج

م وأصدر حكام غيابيا بإعدامه مام دفعه إىل اللجـوء إىل ١٩٦٩بالسلطة، أطاح الجيش بحكمه يف نيسان 

  . فرنسا

  )م١٩٢٩-م١٨٥٦(ساراي، موريس 

م، ١٩٢٥رية الكـربى يف العـام عسكري فرنيس، اشتهر بعنرصيته وقسوته يف قمع الثـورة السـو 

العسكرية برتبة ضابط يف سالح املشـاة يف العـام " سان سري"م تخرج من كلية ١٨٥٦ولد ساراي يف العام 

، )م١٩١١-م١٩٠٧(م ثم خدم يف املستعمرات الفرنسية يف أفريقيـا، وأصـبح مـديراً لسـالح املشـاة ١٨٧٧

م، ثـم تسـلم قيـادة الفيلـق يف العـام ١٩١٣عـام يف ال" رميـس"تسلم قيادة فرقة يف الفيلـق السـادس يف 

، "فردان"قائداً للجيش الثالث يف " ساراي"م، ومع اندالع الحرب العاملية األوىل يف العـام نفسه عني ١٩١٤

  م ١٩١٥ويف عام 
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ـق، ولقـد قـاد هـذا الجـيش يف  يف " موناسـتري"ومتكـن مـن اسـتعادة " سـالونيك"عني قائـداً لجيش الرش

عـن " قسطنطني األول"م، ويف العام التايل ساهم يف خلع ملك اليونان املحايد ١٩١٦العام  يف" البلغاريني"

عرشه ثم عاد إىل فرنسا وأحيل إىل التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، غـري أنـه أعيـد إىل الخدمـة يف 

  . م١٩١٨العام 

، "ويغـان"رنال منصب املندوب السامي يف سـوريا خلفـاً للجـ" ساراي"م شغل ١٩٢٤ويف العام 

يف جبل العرب أثناء توليه ذلـك املنصـب، ) م١٩٢٦-م١٩٢٥(ولقد اندلعت رشارة الثورة السورية الكربى 

وكانت التـدابري . ورسعان ما تنامت تلك الثورة لتشمل األرايض السورية كلها وجزءاً من األرايض اللبنانية

لتميز بني الثـوار والسـكان، واسـتخدام القـوة التي اتخذها ملواجهة الثورة تتسم بالشدة املفرطة وعدم ا

م حاول الثـوار اغتيالـه أثنـاء مـروره بالقطـار يف منطقـة ١٨/١٠/١٩٢٥النارية ضد األهداف املدنية، ويف 

امليدان، فأطلقوا النار عىل مقصورته ولكنه نجا من املوت، وعند نزوله يف قرص العظم يف دمشـق حيـث 

، قام الثوار باقتحام القرص الغتياله وقتل أثناء املحاولـة عـدد كبـري مـن كان يقيم دامئاً لدى مجيئه إليها

جنود حامية القرص، ولكن املحاولة فشلت بسبب استشهاد قائدي مجموعتي االقتحام واضـطرار الثـوار 

  . إىل االنسحاب

أمر ببدء القصف ملدينة دمشق مام أدى إىل تـدمري " ساراي"م أصدر الجرنال ١٨/١٠/١٩٢٥يف 

ء كاملة وأماكن أثرية وحدوث حرائق كبـرية، وقـد نجـم عـن هـذا القصـف حـدوث ضـجة عامليـة أحيا

واسـتبداله بأحـد أعضـاء مجلـس الشـيوخ الفرنيسـ البـارزين " ساراي"واستنكار كبري، مام أدى إىل عزل 

يف العـام " بـاريس"يف " سـاراي"م، تـويف ١٩٢٥الذي وصل إىل دمشق يف نهاية العام " هرني دوجو فتيل"

  . م١٩٢٩
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  )           -م١٩٠٨(سانديز، دنكان أدويت 

م، أصـيب بعـوق ١٩٤٠عسكري وسيايس بريطاين، خدم يف القوات الربيطانية يف الرنويج عـام 

-م١٩٤١(م، وتوىل منصب العضو املايل يف مجلـس الجـيش يف األعـوام ١٩٤١بسبب الخدمة الفعالة عام 

، اختاره رئيس الوزراء ترشتشـل ليـرتأس لجنـة )م١٩٤٤-م١٩٤٣(، ومنصب وكيل وزارة التموين )م١٩٤٣

، وقـدم "كروسـباو"حكومة الحرب التي بحثت إمكانيات األسلحة الرسية األملانيـة التـي أعطيـت الرمـز 

ـاً عـىل ١٩٤٣أيار  ٢٩تقريراً يف  م كشف فيه عن احتامل تطوير صاروخ أملاين بعيـد املـدى واسـتمر مرص

عـرب عنهـا اآلخـرون، ال سـيام مستشـار ترشتشـل العلمـي األسـتاذ وجود هذا الخطر رغم الشكوك التي 

، ومهـام وزيـر الـدفاع مـن )م١٩٥٥-م١٩٤٤(، توىل سانديز مهام وزير األشغال "اللورد تشريويل"لندمان 

م القـرار الرسـمي إسـناد قـوة قاذفـات ١٩٥٧م، أعلـن عـام ١٩٥٩م إىل ترشـين األول ١٩٥٧كانون الثاين 

خ باليستية، إذ نصب الصواريخ األمريكية يف القواعد الربيطانيـة وشـمل ذلـك يف القنابل النووية بصواري

م وأخـرياً وبعـد مشـاريع ١٩٦٠وقت الحق تطوير صارخ بريطاين بلوسرتيك، ألغي الصاروخ األخـري عـام 

م خطـة إنهـاء ١٩٥٧فاشلة أخرى حصلت بريطانيا عىل صاروخ بوالريس األمرييك، وأعلـن سـانديز عـام 

  . يد يف بريطانيانظام التجن

  الرئيس سانشيز، فيدل هرينانديز

م أي منذ استيالء الجـرنال ١٩٣١أحد العسكريني الذين تعاقبوا عىل الحكم يف السلفادور منذ 

م ١٩٤٢وبعد إبعاد هذا األخري يف . ماكسيمياليانو هرينانديز مارتينيز عىل السلطة لشدة بطشه وتعسفه

  تعاقب عىل الحكم عسكريون
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يف هذه األجواء جـاء فيـدل سانشـيز إىل . نشئون األحزاب السياسية الضامنة الستمرار سياستهمراحـوا ي 

الحكم فانتهج سياسة معادية للشيوعية، ولكنه يف الوقوت نفسه عمل عىل إمناء الشعور القـومي وقـام 

  . مبحاوالت إصالح لتحسني حياة الفالحني الفقراء

م ما بني السلفادور والهندوراس، والتـي أشـعل ١٩٦٩ومتيز حكمه بالحرب التي جرت يف عام 

فتيلها خالف عىل نتيجة مباراة يف كرة القدم، إال أن األسباب الحقيقية قدمية ومتصلة بحروب ونزاعـات 

إذ كان . كانت آخرها االتفاقات حول هجرة اليد العاملة السلفادورية إىل الهندوراس. سابقة بني البلدين

سلفادوري يعملون يف الهندوراس التي تتميز بقلة سـكانها واتسـاع أراضـيها ألف عامل  ٣٠٠هناك نحو 

دامت الحرب مائة ساعة تغلبت فيها . بعكس السلفادور املتميزة بأعىل كثافة سكانية يف أمريكا الوسطى

. السلفادور عىل الهندوراس لكن تدخل منظمة الدول األمريكية أوقف الحـرب دون أن يحـل الخالفـات

ففـي انتخابـات رئاسـة . س سانشيز فإنه أضاف نتيجة هذه الحرب رصيدا عىل مواقفه الوطنيـةأما الرئي

  . م فاز مرشحه الكولونيل ارنورو مولينا عىل خصمه خوسيه نابوليون ديوارت١٩٧٢الجمهورية يف 

  ) م١٩٧٤-م١٨٩١(سباتز، كارل 

خـالل الحـرب العامليـة عسكري أمرييك، لعب دوراً هاماً يف قيادة القوات الجويـة األمريكيـة 

م، وعـىل أثـر ١٩١٥م وانتقل إىل القسـم الجـوي التـابع للجـيش عـام ١٩١٤الثانية، التحق بالجيش عام 

  انتهاء الحرب العاملية األوىل شغل
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-م١٩٣٣(سباتز مناصب عديدة يف سالح الجو، من ضمنها رئيس قسم التدريب والعمليــات يف الفـرتة  

  ).م١٩٣٥

) م١٩٤٣-م١٩٤٢(يـة التابعـة للجـيش األمـرييك يف املرسـح األورويب أصبح قائد القـوات الجو

م عني قائداً للقوات الجويـة يف البحـر املتوسـط ١٩٤٣وكان مقرها يف ايست انجليا يف إنكلرتا، ويف شباط 

ــاين  ــا، ويف كــانون الث ــة ١٩٤٤يف عمليتــي صــقليا وإيطالي م أصــبح ســباتز القائــد العــام للقــوات الجوي

األمريكية يف شامل غرب أوروبا وكان يرشف بذلك عـىل غـارات القصـف ) اذفات القنابلق(االسرتاتيجية 

  . الجوي االسرتاتيجي يف أملانيا

م نقــل ســباتز إىل مرســح عمليــات املحــيط الهــادئ إلدارة عمليــات القصــف ١٩٤٥يف العــام 

شـيام وتاغـازايك االسرتاتيجي النهائية ضد مدن اليابان الرئيسة، وكان آخـر هـذه العمليـات قصـف هريو 

-م١٩٤٧(م، وتوىل سباتز منصب رئيس أركان القوة الجويـة األمريكيـة ١٩٤٥بالقنابل الذرية يف آب عام 

  . م١٩٧٤، تويف يف العام )م١٩٤٨

  )م١٩٥٣-م١٨٧٩(الرئيس ستالني، جوزف 

م إىل عـام ١٩٢٨زعيم شيوعي بارز حكم االتحاد السـوفيتي السـابق حكـام مطلقـا مـن عـام 

يف ظل لينني واستلم قيادة الحزب والدولة من بعده، ففتك مبعارضيه، ودعم أسس الدولـة  م، نشأ١٩٥٣

. وقـاد بـالده نحـو االنتصـار يف الحـرب العامليـة الثانيـة) االشرتاكية يف بلد واحد(السوفيتية وفق نظرية 

محـوال االتحـاد وتقاسم مناطق النفوذ يف العامل مع الواليات املتحدة األمريكية مـن خـالل مـؤمتر يالطـا 

  . السوفيتي السابق إىل الدولة العظمى الثانية يف العامل
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أمـا اسـمه . اتخذه لنفسه وعرف به) الرجل الفوالذي(يعني ) لقب(اسم ستالني اسم مستعار 

ولد يف مدينة غوري بجمهورية جورجيا يف . فيساريو نوفيتش دجو غاشيفييل) جوزف(يوسف : الحقيقي

وكانـت أمنيتهـا أن . ده إسكافيا فقريا، وكانت والدته متدينة تعمل منظفة للثيـابأرسة فقرية إذ كان وال

م بسـبب آرائـه ونشـاطاته ١٨٩٩فألحقته مبعهد تفليس الديني، ورسعان ما طرد منه . يصبح ابنها كاهنا

  . الثورية

انضم إىل حـزب العـامل االشـرتايك الـدميوقراطي الـرويس، وقـاد تحـت اسـم كوبـا اإلرضابـات 

التي اسـتولت عـىل بعـض األمـالك ) األلوية القتالية(ظاهرات العثامنية يف القوقاز، وشارك يف نشاط وامل

اتخــذ جانــب . م بــني املنشــفيك والبلشــفيك١٩٠٣بعــد انشــقاق الحــزب للمــرة األوىل . لصــالح الحــزب

تمر منفيا يف البلشفيك واستمر عليه، تعرض للنفي مرارا، وكتب عدة مقاالت ليلفت إليه انتباه لينني، اس

عضـو املكتـب السـيايس عشـية هـذه ). الثورة وسقوط النظام امللـيك(م ١٩١٧م إىل ١٩١٣سيربيا يف عام 

شأنه شأن تروتسيك، رغم الفارق فـي الدور بينهام دور إنجـاح الثـورة إذ كـان تروتسـيك يفوقـه . الثورة

  .أهمية ونظرية ومامرسة

مية داخلية مكنته من بسط سـيطرته عـىل عني مفوضا لشؤون القوميات وكلف مبهامت تنظي

وتنبه لينـني لهـذا . م١٩٢٢نيسان  ٣الجهاز الحزيب ومن الوصول إىل منصب األمني العام للجنـة املركزية 

إن : "الخطأ من مركزية الصالحيات املعطـاة لسـتالني لكـن بعـد فـوات األوان، فكتـب يف وصـيته يقـول

عندما أصبح أمينا عاماً، ولست متأكدا من أنــه يعـرف كيـف الرفيق ستالني قد ركز يف يديه قوة هائلة 

  وذهب لينني إىل أبعد ". يستعمل هذه القوة بالحذر الكايف
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لكـن سـتالني ". بإزاحة ستالني عن هذا املنصب، وتعيني رجـل مكانـه"من ذلك يف ملحق وصيته، فنصح 

لـذي كـان أملـع رجـال الثـورة نجح يف إزاحة معارضيه عن طريقة الواحد أثر اآلخر خصوصا تروتسكيل ا

م وأرسـل مـن يغتالـه يف ١٩٢٩والحزب والسلطة فكرا وتنظيام ومامرسة بعد لينني مبـارشة فنفـاه عـام 

  . م١٩٤٠املكسيك عام 

م ١٩٣٨م و١٩٣٤أقام دكتاتورية ال تعرف حتى التلمـيح بـالرأي املخـالف، فـنظم بـني عـامي 

وشـمل كـل . ذريعتها اغتيـال معاونـه كـريوفسلسلة محاكامت شهرية عرفت مبحاكامت موسكو كانت 

وعـىل رأس هـؤالء القـادة . بـتهم مختلفـة …املعارضني، فأعدم الكاتب واألديب والسيايس والشـيوعي 

م ويف سنوات الحرب األهلية الالحقة حتى ولـو ١٩١٧الذين سبق لهم وتعاونوا مع تروتسيك إبان الثورة 

  ). أي ستالني(يك ووقفوا إىل جانبه من تروتس) كام فعل البعض(كانوا قد تربءوا 

وفـرض نظـام التعاونيـات . أجرى سياسة تصنيع شاملة قامئة عىل التخطـيط املركـزي الصـارم

ومتكن من تحديث البالد يف فرتة وجيزة، ومع صعود النازيـة سـعى سـتالني إىل تـأخري التصـادم بهـا مـا 

، )م١٩٤١حزيـران  ٢٢–م ١٩٣٩آب  ٢٣(شـهرا  ٢٢أمكن فوقع حلف هتلر ستالني الذي مل يدم أكرث مـن 

فسمح للغزو األملاين ألجزاء واسعة من االتحاد السوفيتي السابق، استمر االنهيـار يف املواقـع السـوفيتية 

الذي ضم الـرئيس األمـرييك روزفلـت ) م١٩٤٣صيف (وكورسك ) م١٩٤٢شتاء (حتى معركتي ستالينغراد 

م الـذي ضـم الـزعامء الثالثـة ليعيـدوا رسـم ١٩٤٥الطـا ورئيس الوزراء الربيطاين ترشتشـل ويف مـؤمتر ي

  وشارك يف. خريطة العامل عىل ضوء انهيار النازية والفاشية والعسكرية اليابانية
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وخرج االتحاد السوفيتي السابق بزعامة سـتالني مـن الحـرب قـوة ). م١٩٤٥آب  ١٢-٧(مؤمتر بوتسدام  

) أيب الشــعوب(  دت شــهرته فلقــب بوامتــ. عســكرية عظمــى رغــم العرشــين مليــون قتيــل ســوفيتي

  ). مهندس الشيوعية(و

م وشن ١٩٤٧ومع بداية الحرب الباردة خرج الرئيس اليوغساليف تيتو عىل السياسة الستالينية 

ـقية كـام اتخـذ موقفـا . ستالني حملة تطهري دموية جديدة يف صفوف األحزاب الشيوعية يف أوروبـا الرش

م القنبلة الذرية محطام بذلك ١٩٤٩متلك االتحاد السوفيتي عام مؤيدا من تقسيم فلسطني، ويف عهده ا

احتكار السالح النووي، وفارضا نوعا من االستقطاب الدويل الثنـايئ وتـوازن الرعـب النـووي، تـويف عـىل 

م، وبعيد قضائه عىل مؤامرة استهدفت حياته وقيل إن عدة أطباء يهود ١٩٥٣فراشه وهو يف قمة مجده 

  . وقد تبع ذلك حملة تطهري واسعة شمل العديد من الشيوعيني اليهود. يهاكانوا قد تورطوا ف

  )م١٩٨١-م١٩٠٥(سبري، الربت 

زعيم ورجل دولة أملاين نازي، املهندس الرسمي للدولة بعـد تسـلم هتلــر زمـام الحكـم عـام 

رق وبنـاء لشق الط) التطويع(م، برع يف استخدام العمل املسخر ١٩٤٢م، وزير اإلنتاج الحريب عام ١٩٣٣

م، خفف من وطـأة ١٩٤٤الدفاعات االسرتاتيجية برعايته، وصل اإلنتاج االقتصادي األملاين إىل ذروته عام 

سياسة األرض املحروقة التي حاول هتلـر تطبيقهـا يف أملانيـا يف أواخـر الحـرب التـي كانـت سـتؤدي إىل 

  . م١٩٦٦سنة، أطلق رساحه عام  ٢٠بالسجن ملدة " نورنربغ"الدمار الكامل ألملانيا، حكمت عليه محكمة 
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  )م١٩٧٢-م١٨٨٠(ستارك،  هارولد رينسفورد 

م، ١٩٤٢م إىل آذار ١٩٣٩عسكري أمرييك، شغل منصب رئـيس العمليـات البحريـة مـن عـام 

 –وعضو هيئة رؤسـاء األركـان املشـرتكة األمريكيـة، وعضـو لجنـة رؤسـاء األركـان املشـرتكة الربيطانيـة 

بوالً لـدى املخططـني األمـريكيني الخاصـة يف سياسـة الـدفاع القـومي األمـرييك لقيت آراؤه ق. األمريكية

م، إىل أنه يف حالة دخول أمريكا الحـرب فيجـب ١٩٤١التي قدمها يف ترشين الثاين " د"املعروفة بالخطة 

أن تكون حرباً هجومية يف الغرب ضد أملانيا وحرب دفاعية يف الرشق ضد اليابان، وأيد ستارك السياسـة 

لربيطانية بالقيام بعمليات كاملة يف شاميل أفريقيا حتى وإن أدى ذلك إىل تأخري غزو أوروبا عن طريـق ا

م ثـم قـاد سـتارك القـوات البحريـة يف مرسـح ١٩٤٢عبور القنال اإلنكليزي، خلف كنـغ سـتارك يف آذار 

  . العمليات األورويب

  )م١٩٢٩-م١٨٧٨(سرتسامن، غوستاف 

م، ١٩٠٧م، وأصبح عضـواً يف الرايخستاغ عام ١٨٧٨لد يف برلني عام سيايس ورجل دولة أملاين، و 

وأحد رؤساء الحزب الوطني الليربايل، مستشاراً بعد كوتو، شكل حكومـة وفـاق وطنـي أنهـت املقاومـة 

السلبية يف منطقة الرور التـي كانـت فرنسـا قـد احتلتهـا، أجـرب عـىل االسـتقالة بعـد رفـض االشـرتاكيني 

م، ١٩٢٩االجتامعية، إال أنه ظل يشغل منصـب وزيـراً للخارجيـة حتـى وفاتـه عـام  مساندته يف سياسته

واستطاع أن يحقق انقالباً يف موقع أملانيا الدبلومايس وكسب ثقة الدول الغربيـة مبحاولـة منـه لتطبيـق 

م، وبدايـة الجـالء ١٩٢٥معاهدة فرساي، وكان من بني أعظم نجاحاته الشخصية معاهـدة لوكـارتو عـام 

  نيس عن الفر 
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رينانيا، ومتكن من حصول املوافقة عىل دخول أملانيا عصبة األمم لتشغل عضوية دامئة يف املجلـس عـام 

  . م١٩٢٦م، ونجح يف خفض حجم التعويضات، ومنح جائزة نوبـل للسالم يف عام ١٩٢٦

  الرئيس سرتونرس، الفريدو

به انقالب عسـكري  م حيث أطاح١٩٨٩م إىل ١٩٥٤عسكري ورئيس دولة الباراغواي منذ عام 

. قاده الجرنال اندرس رودريغز، منذ توليه السلطة بانقالب عسكري انتهج نظاما سياسيا ميينيـا متشـددا

معـاد للشـيوعية فنـال مسـاعدات ماليـة مـن الواليـات . فعلق الحريات العامة وأعلـن األحكام العرفية

  . حقل االقتصاديمام مكنه من إجراء إصالحات محدودة يف ال. املتحدة والربازيل

م يف مدينة اسنسيون لوالد أملاين األصل كان مهاجرا يف البارغواي ١٩١٢ترشين الثاين  ٣ولد يف 

حيث تزوج من امرأة باراغويانية، تلقى تربية صارمة ووجهه والده نحو الجندية، يف العرشين من عمره 

جـرنال مورينبغـو بـانقالب عسـكري أصبح برتبة مالزم، شارك يف حرب شاكسو ضد بوليفيا، عندما قام ال

، وعهـد )كـان نقيبا يف نهاية حرب شاكو(ترقى سرتونرس إىل رتبة كولونيل . وتسلم زمام السلطة يف البالد

إليه قمع محاولة انقالب قام بها بعض الضباط الليرباليني، فوقعت أثناءها حرب أهلية دامت ستة أشهر 

  . ظهر فيها سرتونرس قسوة كبرية

املحافظ، فعاونوه عىل إطاحة النظـام ) كولورادو(زبني عديدين له يف صفوف حزب أوجد محا

  حل املجلس، وأعلن. القائم، وأصبح رئيسا للبالد
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م ١٩٦٥و ١٩٦١و ١٩٦٠م وهجامت املقاومة يف األعـوام ١٩٥٩و ١٩٥٨األحكام العرفية وسحق إرضابات  

ألـف مـن السـكان  ٤٠عهـده أكـرث مـن  وطهر الجيش من العنارص املناوئة له وحل األحـزاب، هـرب يف

  . ولجأوا إىل البلدان املجاورة خاصة األرجنتني

ساعدته الواليات املتحدة عىل تحقيق بعض اإلنجازات االقتصـادية كجــر امليـاه إىل العاصـمة 

، ووزع أراض عـىل )كلم من الطرقات ٥٠٠مل يكن يف الباراغواي أكرث من (كلم من الطرقات  ٤٥٠٠وشق 

وأهـم مرشـوع أنجـزه مبسـاعدة الربازيـل التـي تعـاظم . ائلة وأنشأ محطات لتوليد الكهربـاءألف ع ٤٠

عـدل الدسـتور بشـكل ). مسـتعمرة برازيليـة(نفوذها يف البالد حتى قيل أن الباراغواي أصبحت مبثابـة 

وكـان يخصـص نحـو ثلـث %. ٨٠يسمح له بتجديد واليته قدر ما يشاء وكان يعاد انتخابه بنسبه تفوق 

وقد اعتاد االتصـال يوميـا . يزانية للجيش حتى يأمـن استمرار دعمه له ويتجنب انقالبا عسكريا عليهامل

  . بالقيادة العسكرية ليتأكد من أن أحدا ال يدبر مؤامرة عليه

  )م١٩١١-م١٨٦٢(ستولينب، بيرت 

مـع رجل دولة سيايس، لفت ستولينب أول األمر انتباه نيكوالس الثـاين مـن خـالل نشـاطه يف ق

م يف إقلـيم سـاراتوف، الـذي كـان حـاكامً عليـه، عينـه القيرصـ وزيـراً ١٩٠٥االضطرابات الفالحيـة عـام 

م، وجعله رئيساً للوزراء بعد شهرين، وهو منصب ظل يشـغله إىل أن اغتيـل ١٩٠٦للداخلية يف أيار عام 

  . م١٩١١داخل مرسح كييف يف أيلول عام 
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أن يـوازن بـني العنـارص الليرباليـة يف املجلـس  اتبع سـتولينب سياسـة إصـالح معتدلـة وحـاول

الذين سيكونون أصـالً فئـة ) الكوالكس(الترشيعي وذلك باستحداث طبقة جديدة من الفالحني الوسط 

ويف الوقت نفسـه ضـيق سـتولينب الحـق الدسـتوري يف انتخابـات املجلـس الترشـيعي وذلـك . محافظة

ة حكمه أيضاً باملعاملة السيئة ملـن يخـل بـاألمن يف بتقديم مؤهالت تثبت حـق امللكية، وقد متيزت فرت 

  .املناطق الريفية، بواسطة نظام مجالس عسكرية ميدانية

  )         -م١٩١٧(رس الختم خليفة 

سيايس ورجل دولة سوداين، من مواليد جنـويب السـودان، تخـرج مـن كليـة غـوردن يف العـام 

ورد، عمـل مفتشـاً يف وزارة املعـارف ونائبـاً ملـدير م، وعمل يف التعليم، وسـافر يف بعثـة إىل أكسـف١٩٣٦

التعليم يف منطقة جنويب السودان، ثم عميداً للمعهد الفني يف الخرطـوم، تـوىل منصـب الوكيـل الـدائم 

م، اختري رئيساً للـوزراء ووزيـراً للـدفاع يف الحكومـة املدنيـة االنتقاليـة ١٩٦٤لوزارة املعارف يف منتصف 

م، تـوىل رئاسـة مجلـس دفـاع القـوات ١٩٦٤ركة ترشين األول الشـعبية عـام التي تشكلت يف أعقاب ح

م، ثـم كلفـه مجلـس ١٩٦٥شـباط  ١٨، قدم استقالة وزارته يف ١٩٦٤املسلحة السودانية يف ترشين الثاين 

: السيادة السوداين بتشكيل وزارة جديدة مهمتها التحضري لالنتخابات العامة، فشكلها من ممثيل أحزاب

. تحادي، األمة، الجنوبيني، الشعب الـدميقراطي، جبهـة امليثـاق، اإلسـالمي، الحـزب الشـيوعيالوطني اال 

أجرت حكومته االنتخابات يف الشامل فقط، وحاولت حل مشكلة الجنوب، وهيأت األسباب لعقد مؤمتر 

  م، ١٩٦٥يف الخرطوم، قدم استقالته يف ترشين الثاين ) م١٩٦٥آذار  ٢٩-١٦(املساندة املستديرة 
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، عـني وزيـراً )م١٩٦٩ –م ١٩٦٨(، ثـم يف لنـدن )م١٩٦٧ -١٩٦٥(بعدها عمل سفرياً للسـودان يف رومـا و 

  ).م١٩٧٥-م١٩٧٢(للتعليم العايل والبحث العلمي 

  )م١٩٢٧-م١٨٦٠(سعد زغلول 

م بقريـة ابيانـة مركـز ١٨٦٠م، من مواليد العام ١٩١٩زعيم الثورة الوطنية الدميقراطية مبرص 

م التحـق بـاألزهر حيـث التقـى جـامل الـدين األفغـاين ١٨٧٣ألرسة مـورسة، يف العـام قوة شاميل الـدلتا 

عنـدما " الوقـائع املرصـية"والشيخ محمد عبده، األول شجعه عىل كتابة املقاالت والثاين عينه محرراً يف 

 م، ساهم يف الثورة العربية، وعندما فشلت الثورة فصل مـن عمله كناظر لقلم١٨٨٠رأس تحريرها سنة 

ـف إىل مهنـة املحامـاة، يف العــام  م قـبض عليـه الشـرتاكه يف جمعيـة ١٨٨٣القضايا مبديرة الجيزة وانرص

عني وزيراً للمعارف فعارض سياسة اإلنكليز وأسـلوبهم ) بعد حادثة دنشواي(م ١٩٠٦يف العام " االنتقام"

م، يف العام ١٩٠٧ـي عـام يف التعليم، أنشأ مدرسة القضاء الرشعي، وأسهم يف تأسيس الجامعة املرصية ف

م ترشح يف انتخابات الجمعية الترشيعية وحقق نجاحاً باهراً، وكـان صـاحب أول بيـان انتخـايب يف ١٩١٣

  . تاريخ مرص، انتخب وكيالً للجمعية التي تبنت دعوته للنظام النيايب ضد سلطة الخديوي الفردية

ـي برئاسـة  سـعد زغلـول ملقابلـة املنـدوب يف أعقاب الحرب العامليـة األوىل تـألف وفـد مرص

الســامي الربيطــاين للمطالبــة باالســتقالل التــام وإلغــاء األحكــام العرفيــة ورفــع الرقابــة عــن الصــحف 

واملطبوعات، فلم يظفروا منه بجواب رصيح وعندما تقرر عقد مؤمتر الصلح يف باريس عزم سعد زغلول 

  بينهم وبني املندوب السامي ورفاقه عىل الذهاب إىل املؤمتر لتمثيل مرص وخالل الحوار
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ـي فظهـرت حركـة التـوكيالت وهـي التـي عـرب الشـعب   الربيطاين اتهموا بأنهم ال ميثلون الشعب املرص

املرصي من خاللها عن تأييده للوفد وذلك بالتوقيع عىل توكيله لسعد زغلول ورفاقه للمطالبة باستقالل 

ركة التـوكيالت فقامـت بنفـي سـعد زغلـول مرص والسودان وقد غضبت السلطات الربيطانية التساع ح

ورفاقه إىل جزيرة مالطة، ولكن هذا الحادث كان كالرشارة التي أشعلت نريان الثورة ورسعان ما انترشت 

يف كافة أنحاء البالد، لذلك اضطرت بريطانيا اإلفراج عـن سعد زغلول ورفاقـه وسـافر الوفـد إىل بـاريس 

ولكن ما لبث الوفد أن خاب أمله يف املؤمتر، فقد أقـرت الحاميـة  لعرض قضية البالد عىل مؤمتـر الصلح،

صاحب البنود األربعة عرشـ التـي علقـت مرصـ ) ولسون(الربيطانية عىل مرص، وأعلن الرئيس األمرييك 

عليها آمالها، إن حكومته تعرتف بالحامية الربيطانية عىل مرص إىل جانب اعـرتاف بعـض الـدول الكـربى 

  . بهذه الحامية

م فعادت الثـورة مـن جديـد وعمـت ١٩٢١في سعد زغلول مرة أخرى إىل سيشل يف أيلول فن

االضطرابات مرص وتألفت جمعيات رسية ملقاومة اإلنكليز ومن يتعاون معهم واملطالبة بإلغاء الحاميـة 

طانية ومامرسة مرص لحقها يف تبادل التمثيل الدبلومايس وإلغاء األحكام العرفية مام أجرب الحكومة الربي

م أعلنت فيها إلغاء الحامية عىل مرص ١٩٢٢شباط  ٢٨عىل االستجابة لهذه املطالب وأصدرت ترصيح يف 

م وشـكل بعـد ١٩٢٣واالعرتاف بها دولة مستقلة ذات سيادة، وأفرجـت بريطانيـا عـن سـعد زغلـول يف 

يف ترشين الثاين  واستقال. م٢٧/١/١٩٢٤عودته من منفاه أول حكومة وفدية بعد فوزه يف االنتخابات يف 

  م انتخب رئيساً ملجلس١٩٢٥من العام نفسه أثر مقتل السريي ستاك ويف العام 
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  . م١٩٢٧آب  ٢٣النواب، ويف اليوم نفسه حل املجلس وشهدت البالد انتفاضة شعبية عارمة، تويف يف  

  )م١٩٨٢-م١٨٨٨(سلطان األطرش 

الستعامر الفرنيس، ولد يف القريـة م عىل ا١٩٢٥زعيم شعبي وقائد الثورة السورية الكربى عام 

مبحافظة السويداء، ومترس عىل يد والده املجاهـد الشـيخ ذوقـان األطـرش بالفروسـية والرمايـة وفنـون 

القتال، وقد تعلم مبادئ القراءة والكتابة عىل بعض املعلمـني، ثـم تـابع دراسـته باملطالعـة الشخصـية، 

م يف قريـة الكفـر، وقـد ١٩١٠ة االحتالل العثامين سنة وكانت أول معركة شارك فيها مع والده يف مواجه

أعدم العثامنيون والده وعدداً من زعامء الجبل مع من أعـدم مـن األحـرار . أبدى فيها شجاعة ملحوظة

م، وتركت هذه الحادثة أثراً عميقاً يف نفسه، وبحصافة الزعيم جعل الثأر الشخيص ثأراً وطنياً مـن ١٩١١

اء الثورة العربية الكربى، مع مجموعة من املجاهـدين اسـتظلت بـالعلم العـريب االستعامر كله، لبـى ند

عىل مشارف دمشق يف وجه " تالل املانع"م، كام قاد معركة ١٩١٨وسيطرت عىل قلعة برصى الشام سنة 

م، ورفع العلم العريب عـىل دار البلديـة ١٩١٨أيلول  ٢٩املحتلني العثامنيني واألملان، ودخل إىل دمشق يف 

يها، وكان ذلك العلم الذي نسجه أهل بيته أول علم عريب يرفرف يف سامء دمشق بعد الحكم العـثامين ف

  . الذي دام نحو أربعامئة عام

م الثورة السورية الكربى التي شارك فيها خرية مجاهدي الوطن ١٩٢٥قاد سلطان األطرش عام 

أوىل معارك الثـورة " الكفر"معركة وحظيت بإجامع وطني منقطع النظري، وخاض أرشف املعارك وكانت 

  ، )م١٩٢٥متوز عام  ٢٣(
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فكانت معركة رسيعة أبيدت فيها الحملة الفرنسية عىل بكرة أبيهـا ومل يـنج منهـا إال نفـر قليـل حمـل 

  . أخبار الهزمية إىل قيادتهم يف السويداء

وطن الـدين هلل والـ"وقد أصدر سلطان األطـرش بيـان الثـورة التـاريخي الـذي توجـه بشـعار 

وطالـب فيـه بوحـدة " إىل السالح إىل السالح أيها العـرب السـوريون"ونادى فيه العرب بقوله " للجميع

البالد وتعيني حكومة شعبية تجري انتخابات مجلس تأسييس لوضع قانون أسايس يقوم عىل مبدأ سيادة 

عارمـة يف الـبالد اختـري األمة املطلقة والقانون والعدل والحرية واملساواة والقت هذه الدعوة اسـتجابة 

م جرد املستعمرون الفرنسيون وحـدات ١٩٢٥بعدها سلطان قائداً عاماً لجيوش الثورة الوطنية، ويف آب 

عدة مسلحة بأحدث األسلحة آنذاك من طائرات ودبابات ومدافع ثقيلة ورشاشات لقمع الثورة فتصدى 

اء واستطاع الثوار فيها إبـادة الحملـة إال الثوار بهذه الحملة، وجـرت معركة املزرعة قرب مدينة السويد

القليل من أفرادها وفر قائدها الجرنال ميشو، وكانت معركة املزرعة أعظم معركة يف معـارك االسـتقالل 

وقد انترشت أنباء الثورة وانتصاراتها يف جميـع أنحـاء سـوريا، كـام وصـلت أنباؤهـا إىل أوروبـا، وعمـت 

البقاع املتاخمة يف لبنان، وكانـت معـارك املجـدل وسـحبته وراشـية، املقاومة أرجاء سورية وانترشت يف 

وكانت معركة راشية أشهرها، إذ تسلق الثوار قلعتهـا الحصـينة واسـتولوا عليهـا وأحرقوهـا، ثـم توالـت 

املعارك فكانت وقعة املسـيفرة والسـويداء ورسـاس وعـرى وأم الرمـان وغريهـا، مـام جعـل الفرنسـيني 

ثوار، فاضطر الثوار إىل النزوح إىل األزرق يف إمارة رشقي األردن، ثم نزح سلطان يشددون الحصار عىل ال

  . ورجاله إىل وادي الرسحان والنبك يف الحجاز عىل أمل العودة إىل الوطن يف وقت قريب
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استعان سلطان مبلوك الدول العربية آنذاك ملتابعة الكفاح، فبعث رسله إىل امللك عبد العزيز 

فيصل األول ورئيس وزراء مرص وإىل فلسطني إمياناً منه بوحدة الكفاح العـريب ووحـدة  أل سعود وامللك

الهدف، ولكن اتفاق الحلفاء األوروبيني وضعت املقاومة العربية أديـا إىل وقـف القتـال، وظـل سـلطان 

ب ورفاقه املجاهدون أوفياء ملبادئهم، يحدوهم إميانهم الراسخ بوحدة سـوريا والوحـدة العربيـة ووجـو 

استقالل الوطن استقالالً تاماً، ومل تنقطع الصالت بالحركة الوطنية يف سوريا طوال مدة نفيـه حتـى عـاد 

م، فأصدرت فرنسـا عفـواً شـامالً ١٩٣٦هو ورفاقه إىل الوطن بعد إبرام املعاهدة السورية الفرنسية عام 

احتفـاالت شعبية عارمـة، م ب١٩٣٧أيار سنة  ١٨عن كل املجاهدين، واستقبل سلطان ورفاقه بدمشق يف 

مـا أخـذ : "والتقى الرئيس جامل عبد النارص ووقف دامئاً إىل جانب الثورة الفلسطينية وكان يردد القول

  . م١٩٨٢تويف يف مسقط رأسه، عام ". بالسيف، بالسيف يؤخذ

  )         -م ١٩٢٨(سلطان بن عبد العزيز 

م، ١٩٢٨د العزيـز آل سـعود ولـد عـام أمري ورجل دولة سعودي، االبن الثاين عرش للملـك عبـ

م عـني يف ١٩٤٨شغل مناصب حكومية عديدة منها رئاسة الحرس املليك يف الرياض ثم أمـرياً عليهـا عـام 

م وكان أهم املرشوعات التي عنـي بهـا مرشـوع ١٩٥٤أول مجلس وزراء، وزيراً للزراعة واالتصاالت عام 

إىل مـؤمترات " فيصـل"ي ترأسـها شـقيقة امللـك الراحـل توطني البادية، وكان عضواً يف معظم الوفود التـ

  . القمة العربية اإلسالمية
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م عني وزيراً للدفاع والطريان ومفتشاً عاماً، ومنذ ذلـك التـاريخ شـهدت القـوات ١٩٦٢يف عام 

  . املسلحة تطورات واسعة من حيث التنظيم والتحديث وإنشاء الكليات واملعاهد واملدارس العسكرية

  )م١٩٦١-م١٨٩٤(ن بن حمد آل خليفة الشيخ سلام 

، آل خليفـة فخـذ )وهو الحاكم العارش للبحرين من آل خليفـة(سنة  ٢٠حاكم البحرين ملدة 

متـوز  ١٦يف " زبـارة"من قبائل العتوب العربية، وصلوا إىل السلطة بقيادة حمد بن خليفة شيخ جزيـرة 

تغلب بـن "صل، وتنسب أرسة الخليفة إىل م، وطردوا آخر عامل فاريس هو الشيخ نارص العامين األ ١٧٨٣

م عينه والده الشيخ حمـد بـن ١٨٩٤من بني ربيعة من العرب العدنانية، ولد يف العام " وائل بن قاسط

عيىس ولياً للعهد قبل وفاته بسنتني، عني بالخدمات االجتامعية واألشـغال العامـة وشـق الطـرق وبنـاء 

م ١٩٦١ويف أيامـه افتتحـت مـدارس للبنـات، تـويف يف العـام املستشفيات، وسن قوانني العمل والعامل، 

  . وخلفه ابنه الشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة

  )م١٨٠٨-م١٧٦١(السلطان سليم الثالث 

اتسم عهده باالضطرابات الداخلية والحروب ) م١٨٠٧-م١٧٨٩(سلطان عثامين حكم يف الفرتة 

  . املدمرة مع الدول األوروبية

الثالث جهوداً كبرية لتقوية الجيوش العثامنية، إال أن جهـوده بـاءت  وقد بذل السلطان سليم

بالفشل بعد توغل الجيشني الرويس والنمساوي املتحدين عىل العثامنيـني فاسـتوىل الـروس عـىل مدينـة 

  بندر واحتلوا مزيداً من املناطق بساربيا 



  

٧٣١   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

م أبرمـت الدولـة ١٧٩١آب وجهاتها، كام دخـل النمسـاويون مدينـة بلغـراد وفتحـوا بـالد الرصـب، ويف 

العثامنية مع النمسا معاهدة تقيض بأن يتم الصلح بينهام، أما روسـيا فاسـتولت عـىل مدينـة إسـامعيل 

م، وحقـق الـروس ١٧٩٢وبعد توسط إنكلرتا وبروسيا وهولندا تم الصلح بـني الـدولتني يف كـانون الثـاين 

ابليون بونابرت، مرص وأمتت احتاللهـا يف م اجتاحت القوات الفرنسية بقيادة ن١٧٩٨مكاسب كبرية، ويف 

م عقـدت الدولــة العثامنيـة معاهــدة مـع بونــابرت أخـىل الفرنســيون ١٨٠١م، ويف ترشـين األول ١٧٩٩

يف هذه األثناء عاشـت الـبالد حالـة . مبوجبها مرص وأكدت الدولة العثامنية االمتيازات الفرنسية السابقة

  . م١٨٠٧وعزلوا السلطان يف عام  من الفوىض وكرثت الفنت، وثار االنكشارية

  )م١٩٧٠-م١٨٩١(سليم، وليم جوزيف 

عسكري بريطاين، خدم يف الحرب العاملية األوىل وخدم يف السـودان وسـوريا وعنـدما نشـبت 

م، وكانـت الفرقـة ١٩/٣/١٩٤٢الحرب العاملية الثانية قبل أن ينتقل إىل بورما توىل قيـادة فيلق بورمـا يف 

ة عند وصوله إىل بورما قد هزمت من قبل القوات اليابانية يف أثناء انسـحابها عـرب الهندية السابعة عرش 

وكان اليابانيون قد بدأوا التقدم نحو قلب بورما، فحاول القيام بهجوم مضاد ملواجهة هـذا " سيتنغ"نهر 

انيون بـراً التقدم، إال أنه فشل يف ذلك نظراً لتعب قواته وضخامة الخسائر التـي تكبـدتها، وتفـوق اليابـ

وجواً، فاضطر إىل الرتاجع ونجح يف االنسحاب برجاله إىل الحدود الهنديـة، حيـث تسـلم قيـادة الفيلـق 

الهندي الخامس عرش الذي تشكل حـديثاً، وأرشف عـىل تدريبـه وإعـداده لخـوض حـرب األدغـال ضـد 

  . اليابانيني
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عرش املشكل حديثاً والتابع  م عني سليم قائداً للجيش الربيطاين الرابع١٩٤٣ويف ترشين األول 

م قتاالً ناجحاً أسفر عن صد هجوم القوات ١٩٤٤لقيادة جنويب رشقي آسيا، وخاض يف أوائل العـام 

إثر هذه النجاحات، انتقل " اميفال"وفك الحصار الطويل الذي كان حول " اراكان"اليابانية عىل جبهة 

سليم من خالل خرباته القتالية يف املاليو تكتيكات  ولقد ابتكر". تشيندوين"سليم إىل الهجوم عابراً نهر 

جديدة مالمئة لحرب األدغال يف املناطق الصعبة دون االعتامد عىل إقامة خط جبهة متصل، واستخدم 

م ٣/٥/١٩٤٥، ويف "بورما"حرب العصابات ملساندة جهده الرئيس إلخراج اليابانيني من معظم أنحاء 

بعد أن أوقع يف صفوفها خسائر " بورما"ن طرد القوات اليابانية من العاصمة، ومتكن م" رانغون"احتل 

. م توىل سليم منصب القائد العام لقوات الحلفاء الربية يف جنويب رشقي آسيا١٩٤٥ويف حزيران . كبرية

، ثم أصبح )م١٩٥٢-م١٩٤٨(وأصبح سليم رئيس هيئة األركان العامة للقوات اإلمرباطورية يف األعوام 

  . م١٩٧٠م، تويف يف لندن عام ١٩٦٠م السرتاليا حتى عام الحاكم العا

  الرئيس سليامن فرنجية

م ولد يف زغرتا مـن عائلـة ١٩٧٦م إىل ١٩٧٠سيايس لبناين ورئيس الجمهورية اللبنانية من عام 

دخل الحيـاة السياسـية ألول . م ضد سياسة كميل شمعون١٩٥٨قاد أول معاركه السياسية عام . مارونية

الذي كان وزيرا يف عدة حكومات ومرشحا قويـا (م عندما انسحب شقيقه حميد فرنجية ١٩٥٠مرة سنة 

م وشـغل عـدة ١٩٦٠أنتخب نائبـا باسـتمرار منـذ عــام . بسبب مرضه) م١٩٥٢لرئاسة الجمهورية سنة 

  الـلـهم عبد ١٩٦٠مناصب وزارية يف حكومات صائب سالم 
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م رئيسـا للجهوريـة بأغلبيـة ١٩٧٠تخـب يف آب م قبـل أن ين١٩٧٠-١٩٦٩م، ورشيد كرامي ١٩٦٨الباقي  

  . خصمه الشهايب إلياس رسكيس. صوت واحد

متيزت فرتة حكمه باالصـطدام مـع املقاومـة الفلسـطينية، ومـع الحركـة الوطنيـة والتقدميـة 

أسس جامعة من امليليشيا باسم جيش التحريـر الزغرتـاوي . م١٩٧٦-١٩٧٥م و١٩٧٣اللبنانية وذلك عام 

م، ورفـض االسـتقالة ١٩٧٦-١٩٧٥ن عضوا يف الجبهة االنعزالية التي فجرت أحداث لبنان م وكا١٩٦٩عام 

من رئاسة الجمهورية بعد انفالت األحداث وانهيار الجيش وسائر مؤسسات الدولة، رغم الطلـب الـذي 

  . تقدم به مجلس النواب، إال أنه يف النهاية تخىل عن الرئاسة إىل الرئيس إلياس رسكيس

  )م١٩٧٣-١٩٠٨(ادور اللندي الرئيس سلف

ولد يف مدينـة فالبـاريرثر التشـيلية مـن ). م١٩٧٣-م١٩٧٠(سيايس ورجل دولة ورئيس تشييل 

أب محام، درس يف تاكنا فالديفيا وفالباريزو، وأصبح طبيبا وأقام يف سانتياغو حيث بدا نشاطه السـيايس 

ت نشاطه السـيايس يف الفـرتة األوىل، من أكرث املوضوعات التي شغل. وانتخب نائب رئيس اتحاد الطالب

كان أحد مؤسيس الحـزب االشـرتايك . نضاله ضد البؤس يف مناطق الصفيح التي تحيط العاصمة سانيتاغو

م سجن مرتني واضطر إىل ترك الدراسة يف الجامعـة والعمـل كطبيـب أسـنان مسـاعد، ثـم ١٩٣٣يف عام 

م انتخـب نائبـا، وقـاد الحملـة االنتخابيـة ١٩٣٨ كطبيب يف أحد الـدور لرعايـة املختلـني عقليـا، يف عـام

م دخـل ١٩٤٢يف عـام . الرئاسية ملصلحة املرشح أغريي سريدا، أول رئيس عن الجبهة الشـعبية يف تشـييل

  الحكومة وزيرا للصحة وحاكام لصندوق الضامن
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ئاسـة م انتخب سيناتوراً ثم نائب رئيس مجلس الشـيوخ، ترشـح ثـالث مـرات لر ١٩٤٥العاميل، ويف عام  

–ضد منافسه " اللجنة الثورية للعمل الشعبي"م حيث كان مرشحا بصفته رئيس ١٩٦٤الجمهورية منها 

  . م١٩٧٠أيلول  ١٤يف املـرة الرابعة فاز بالرئاسة يف . إدوارد فراي -الذي نجح

ترشـين الثـاين خلـف رسـميا  ٤صـادق الربملـان عـىل انتخابـه، ويف  ١٩٧٠ترشين األول  ٢٤يف 

واجهته أوضاع اقتصادية صعبة ومعقدة، فجابهها بترسيع اإلصـالح . وأقام يف القرص الرئايس إدوارد فراي

ـائية لـدى  الزراعي الذي كان فراي قد بارش به، وبتـأميم صـناعة النحـاس ومحاولـة زيـادة القـدرة الرش

لسـنة متوز مـن ا ٢٠من أصوات املقرتعني، لكن يف % ٤٩.٧٥م حصل حزبه عىل ١٩٧١ويف آذار . التشليني

فعرفت تشييل عامني من االضـطرابات ) النواب، والشيوخ(نفسها فقدت حكومته األغلبية من املجلسني 

واإلرضابات التي أجربت اللندي عىل إجراء تعديالت وتبـديالت وزاريـة عديـدة حتـى اضـطر يف ترشـين 

% ٤٣.٩) شـعبيةالوحـدة ال(م، نـال حزبـه ١٩٧٣م عىل توزير عسكريني يف حكومته، يف آذار ١٩٧٢األول 

. يف العامل الواحد% ٢٥من األصوات، لكن كاد اللندي أن يواجه اضطرابات خطرية يف أجواء تضخم هائل 

مـن جهـة ) وطـن وحريـة(ووسط ضغوطات من حركة اليسار الثورية من جهة، ومن الحركـة الفاشـية 

ياسته، لكن بعـد أربعـة م أعلن عن استعداده إلجراء استفتاء شعبي عام حول س١٩٧٣أيلول  ٧يف . ثانية

م، ١٩٧٣آب  ٢٥أيلول فوجئ بانقالب عسكري عليه بقيادة قائد الجيش وعضو الحكومة منذ  ١١أيام يف 

  أغستو بينوشيه أوغارتا، وأثناء هجوم االنقالبيني عىل القرص الرئايس القى 
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  . تل وهو يقاوماللندي مرصعه، فأعلن االنقالبيون أنه انتحر يف حني رجحت األنباء العاملية أنه ق

  م)١٩٥٠-١٨٧٠(سمتس، يان كرستيان 

عسكري وسيايس عنرصي جنوب أفريقي، ولد يف جنوب أفريقيا من أصول هولنديـة وتابعيـة 

بريطانية، درس القانون يف جامعة كمربدج، مارس املحاماة يف مقاطعة الكاب، بدأ حياته منارصاً سياسـة 

ه ما لبث أن انضم إىل البـوير، فعينـه الـرئيس كروغـر رئيس وزراء مستعمرة الكاب سيسيل رودس، لكن

م قيـادة )١٩٠٢-١٩٠١(مدعياً عاماً لربيتوريا يف مقاطعة الرتانسفال، ويف حـرب البـوير تـوىل سـمتس يف 

  . قوات البوير يف مستعمرة الكاب

م توىل القيادة العسكرية لحملة جنوب أفريقيا ضد أملانيا يف مناطق رشقـي أفريقيـا، ١٩١٦يف 

م واشرتك يف مؤمتر السـالم يف )١٩١٨-١٩١٧(أصبح ممثل جنويب أفريقيا يف حكومة الحرب اإلمرباطورية و 

م ثـم )١٩٣٩-١٩٣٣(م ووزيـر العـدل )١٩٢٤-١٩١٩(باريس، خلف بوث ليكون رئيساً للوزراء يف األعوام 

  . م١٩٥٠يف عـام " سمتس"م، تويف )١٩٤٨-١٩٣٩(رئيس الوزراء 

  م)١٩٦١-١٨٩٥(سميث، وولرت بيديل 

-١٩١٠(القـومي " انـديانا"عسكري وسيايس أمرييك، بدأ حياته العسـكرية كمجنـد يف حـرس 

م منح رتبة مالزم مشاة يف الجيش األمرييك، قاتـل لفـرتة قصـرية إبـان الحـرب ١٩١٧م، ويف العام )١٩١٥

  العاملية األوىل، وخدم يف الواليات
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لرئاسة األركان األمريكيـة املشـرتكة وسـكرترياً أمريكيـاً م عني سكرترياً ١٩٤٢املتحدة والفلبني، ويف شباط  

م عـني رئيسـاً ألركـان الجـرنال ١٩٤٢لرئاسة األركان األمريكية الربيطانية املشرتكة برتبة عميد، ويف أيلول 

الذي كان يف تلك الفرتة قائداً عاماً للقوات األمريكية يف مرسـح العمليـات األورويب، واصـبح " (ايزنهاور"

، وبقي سميت رئيساً )م١٩٤٣عاماً لقوات حملة الحلفاء يف أوروبا وشاميل أفريقيا يف كـانون األول  قائداً 

حتى غادر األخـري أوروبـا بعـد انتهـاء الحـرب، ولقـد شـارك سـميث إبـان الحـرب يف " ايزنهاور"ألركان 

  . م١٩٤٥م وأملانيا ١٩٤٣املفاوضات حول استسالم إيطاليا 

م أصـبح سـميث رئيســاً لقسـم العمليـات ١٩٤٥املتحـدة يف العـام  وعند عودته إىل الواليات

والتخطيط يف األركان العامة التابعـة لـوزارة الـدفاع األمريكيـة، ثـم أصـبح سـفرياً للواليـات املتحـدة يف 

م، وهو يحمل رتبة )١٩٥٠-١٩٤٩(م إثر ذلك قاد سميث الجيش األمرييك األول )١٩٤٩-١٩٤٦" (موسكو"

" ايزنهـاور"م، بتزكيـة مـن )١٩٥٣-١٩٥٠( CIAلوكالة املخابرات املركزيـة األمريكيـة  لواء، وعمل مديـراً 

تـويف يف عـام ) الذي شغل يف تلك الفرتة منصب القائد العام لقـوات حلـف شـاميل األطليسـ يف أوروبـا(

  . م١٩٦١

  الرئيس سنغور، ليوبولد

ورية السنغال من ورئيس جمه) الزنوجية(سيايس ورجل دولة وأديب سنغايل، صاحب نظرية 

  ). األسد الباسل الذي ال يهاب(م يعني اسمه ١٩٨٠م إىل كانون األول ١٩٦٠آب 
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). مايل حاليـا(يف عائلة تنتمي لقبيلة سريير يف إقليم السودان الجنويب ) السنغال(ولد يف جول 

ليسـيه يف يف السابعة من عمره دخل مدرسة البعثة الكاثوليكية بالقرب من جول، ثم التحـق مبدرسـة ال

يف . م١٩٢٨م التحق بالتعليم الثـانوي يف مدرسـة داكـار العليـا وأنهـى هـذه املرحلـة يف ١٩٢٦داكار، يف 

م عني أستاذا للغة الفرنسية يف ليسيه مارسالن برتيلو بالقرب من باريس حيث التقى سيزير الذي ١٩٣٨

  ). الزنوجية(كان يعمل عىل إطالق نظرية 

هة أثناء الحـرب العامليـة الثانيـة اعتقلتـه السـلطات األملانيـة ثـم وبعد أن أمىض عاما يف الجب

م فعاد إىل التـدريس وبعـد الحــرب عـني سـنغور أسـتاذ اللغـات والحضـارات ١٩٤٢أطلقت رساحه يف 

م انتخب نائبا عـن السـنغال يف ١٩٤٥ويف . األفريقية يف املدرسة الوطنية الفرنسية ألقاليم ما وراء البحار

سية للجمهورية الفرنسية الرابعة، وشغل منصب أمني رس الدولة يف حكومة اندحار فـور الجمعية التأسي

م أســس ١٩٥٧يف ). محمــود ضــيا(أســس االتحــاد التقــدمي الســنغايل مــع مامودوديــا ). م١٩٥٦-١٩٥٥(

م استطاع بحكم منصبه أمينا عامـا لالتحـاد السـنغايل التقـدمي أن ١٩٥٨ويف استفتاء ) املؤمتر األفريقي(

م ١٩٦٠م تـرأس اتحــاد مــايل، ويف آب ١٩٦٠ويف . ع املــواطنني برضـورة التصــويت إىل جانـب فرنســايقنـ

م واعتـربت األوسـاط ١٩٨٠انتخب رئيسا للجمهورية السنغالية واستمر يف هذا املنصب حتى اعتزاله يف 

  . الدولية اعتزاله سابقة ودميوقراطيـة يف الحياة السياسية األفريقية

م أقيم ١٩٦٦نيسان  ٧وأديب وشاعر إىل جانب صفته السياسية، وفـي  اشتهر سنغور كمثقف

متكن فيه سنغور من أن يجمع من حوله عرشات من كبـار . أول مهرجان عاملي للفنون الزنجية يف داكار

  املفكرين والكتاب واملثقفني
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كشـف الغطـاء عـن وأثار املهرجـان جـدال . ال سيام من الواليات املتحدة. الذين جاءوا من أنحاء العامل 

وميثلها ) الشخصية األفريقية(  تعامل ينادي ب. رصاع ثقايف عميق يدور بني املتعاملني مع الشأن األفريقي

وميثلهـا ) الزنوجية(  وتعامل ثان ينادي ب. زعامء الدول واملناطق التي كانت خاضعة لالستعامر اإلنكليزي

ومل متنـع حمـى . تخضـع لالسـتعامر الفرنيسـ) الأو ال تـز (مثقفون ومسؤولون ينتمون إىل بلدان كانت 

النقاشات بني االنكلوفونيني وبني الفرنكوفونيني ذلك املهرجان األول والفريد يف نوعه الذي رعاه الرئيس 

كـام يف تحريـك . واألديب سنغور، من أن يلعب الحقا دورا كبريا يف بعث العديد مـن الفنـون األفريقيـة

  ). عن الزنوجية(الجذور وعن الهوية  الشخصية األفريقية للبحث عن

  م)١٩٦٥ - ١٩١٤(سوباندريو 

سـيايس اندونييسـ، وأحـد أبـرز املقـربني مـن أحمـد سـوكارنو ومهنـدس السياسـة الخارجيـة 

م، مارس الطب طيلـة ١٩٦٦اإلندونيسية من مؤمتر باندونغ وحتى استالم الجرنال سوهارتو السلطة عام 

تهاء الحـرب العامليـة الثانيـة شـارك يف العمـل السـيايس والعسـكري ضـد فرتة االحتالل الياباين، وعند ان

م مبهمة إعالمية، ويف عام االستقالل ١٩٤٧االستعامر الهولندي، وانضم إىل سوكارنو الذي أوفده إىل لندن 

م إضـافة إىل مسـؤولية العالقـات ١٩٥٦م عينه سوكارنو أول سفري لدى بريطانيا، وزيـر الخارجيـة ١٩٤٩

م عارض سلخ أجزاء من بالده، وتالياً عارض اتحاد ماليزيا وانسحب من األمــم ١٩٥٩الخارجية،  التجارية

املتحدة وتقـرب من الصني الشعبية، ودعا إىل منظمة دولية جديدة خاصة بشـعوب العامل الثالث، وزار 

  الدول العربية أكرث من مرة وخاصة مرص، أقيص
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دين لسـوكارنو، ثـم اعتقـل وحكـم عليـه باإلعـدام بتهمـة م مع مجموعة مـن الـوزراء املؤيـ١٩٦٦عام  

  . م١٩٦٥تخريب االقتصاد اإلندونييس، ونفذ فيه الحكم 

  م)           -١٩٤٢(سوالنا، خافيري 

طرد مـن . سيايس إسباين، أمني عام حلف شامل األطليس، ولد يف أرسة من البورجوازية الكبرية

بريطانيـا، ثـم الواليـات املتحـدة حيـث حصـل عـىل  الجامعة بسـبب معارضـته نظـام فرنكـو، درس يف

م انضم إىل منظمـة الشـبيبة االشـرتاكية، وبقـي منـذ ذلـك الحـني وفيـاً ١٩٦٤الدكتوراه يف الفيزياء، ويف 

  . للحـزب االشرتايك

م، الخارجيـة ١٩٨٨م، الرتبيـة والعلـوم ١٩٨٢الثقافة (شغل مناصب وزارية عديدة، يف إسبانيا 

م، منـذ ١٩٩٥ إىل بروكسيل لتويل منصب األمـني العـام لحلـف شـامل األطليسـ يف ، قبل أن يأيت)م١٩٩٢

توليه هذا املنصب واجه سوالنا تحديات عدة فقـد أرشف عـىل أول مهمـة للسـالم يقـوم بهـا التحـالف 

ـقية عـرب قبـول انضـامم  العسكري، وكان ذلك يف البوسنة، وقاد أول توسيع للحلـف باتجـاه أوروبـا الرش

م عىل اتفـاق ١٩٩٧ورية التشيك وهنغاريا يف صفوفه، كان يفاوض بنشاط للحصول يف أيار بولندا وجمه

حول العالقات الجديدة مع روسيا، ومن بني ما عمل لـه تهدئـة التـوتر بـني اليونـان وتركيـا الشـقيقتني 

  . العدوين يف الحلف األطليس
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  )م١٩٨٤-١٩٢٢(الرئيس سيكوتوري، أحمد 

ول رئيس لجمهورية غينيـا، طبعـت شخصـيته املناضـلة نقابيـا سيايس ورجل دولة أفريقي وأ 

ولـد أحمـد . م١٩٨٤وسياسيا تاريخ غينيا منذ سنوات ما بعد الحرب العاملية الثانية حتى وفاته يف عـام 

م من عائلة مسلمة اشتغلت بالزراعة، وهو حفيد لجهـة أمـه سـاموري ١٩٢٢سيكوتوري يف فاراناه عام 

عامـا يف أواخـر القـرن  ١٦ التي ظلت بقيادته تقاوم االستعامر الفرنيس طيلة توري زعيم قبائل املاليتيك

  . درس أحمد سيكو توري القرآن يف مطلع حياته. التاسع عرش

ثم انتقل إىل مدرسة فرنسية فنية يف كوناكري وطرد منها بسبب إرضاب للطالب توىل تنظيمه 

فـي امتحـان التقـدم إىل وظيفتـه يف وزارة الربيـد  فاضطر إىل إكامل دراسته باملراسلة، ثم نجح. وقيادته

م إال أنه طرد مـن وظيفتـه بسـبب نشـاطه النقـايب ١٩٤٨ثم انتقل إىل وزارة املالية يف عام . م١٩٤١عام 

م أوىل نقابـة يف غينيـا وكانـت نقابـة مـوظفي الـربق والربيـد ١٩٤٥والسيايس إذ كان قد أسـس يف عـام 

  . اد الشغل الفرنيسوالهاتف التي ارتبطت آنذاك باتح

م أصبح سكرتريا عاما التحاد نقابات غينيا، ثم انتخب عضوا يف املؤمتر التأسييسـ ١٩٤٦يف عام 

ولكـن . لحزب التجمع األفريقي الدميوقراطي الذي كان يركز نشاطه يف بلدان أفريقيا الفرنسية الغربيـة

رون وعىل رأسهم السنغايل ليوبوليد الذي كان أقطابه اآلخ. سيكوتوري رسعان ما انفصل عن هذا الحرب

وراح سيكوتوري يركـز نشـاطه يف . ينادون بالتعاون مع فرنسا) ساحل العاج(سنغور وهو فويت بوانيي 

  الحزب(وأطلق عىل حزبه اسم . غينيا وحدها
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إننـا نفضـل الجـوع مـع : "ورفض االنضامم إىل االتحاد الفرنيسـ مطلقـا مقولتـه الشـهرية) الدميوقراطي 

  ". عىل الرخاء مع العبودية الحرية

انتخب مرارا نائبا عن كوناكري، إال أن السلطات الفرنسية طعنـت مـرتني يف قانونيـة انتخابـه 

وأفشلته، وقد أدى ذلك إىل عكس النتيجة التي كانت يتوخاها الفرنسيون فارتفعت شعبية سـيكوتوري، 

م مـن إنجـاح إرضاب ١٩٥٣ومتكـن يف . خاصة وأنه كان يتابع نضاله التقاريب إىل جانب نضـاله السـيايس

  . يوما وأجرب اإلدارة االستعامرية عىل تطبيق قانون العمل يف غينيا ٧٣عام كان قد دعا إليه واستمر 

م فاز برئاسة بلدية كوناكري، ويف السنة التالية انتخب نائبا يف الجمعية الوطنيـة ١٩٥٥يف عام 

قـانون   القـانون املعـروف ب(نون خـاص باملسـتعمرات م صـدر قـا١٩٥٧ويف . الفرنسية ممثال عن غينيـا

وكـان سـيكوتوري ينتقـد هـذا القـانون . أتاح لسيكوتوري أن يصبح رئيس مجلس غينيا) غاستون دوفري

ألنه يؤدي إىل بلقنة أفريقيا التي تحتاج أكرث ما تحتـاج إىل تجمعـات كـربى هـي وحـدها القـادرة عـىل 

  . مواجهة البلدان الصناعية

إال أنه جوبه مبعارضـة . مع تصاعد نضاله ودوره ينمو منوا كبريا يف مناطق املالينيك كان حزبه

وقـام . قوية يف مناطق تسكنها قبائل أخـرى خاصـة منـاطق فوتـا وجـالون املعروفـة بنزعتهـا املحافظـة

ومل يخـف تـأثره . سيكوتوري بزيارات إىل فرصوفيا وبراغ حيث اهتم بدراسة الحزبني الشـيوعيني هنـاك

إن كـل فكـرة تنـزع إىل (يقـول . املاركسيه، ولكن القومية بقيت محور تفكريه ومحرك نضاله وأهدافـهب

تفكيك أفريقيا ملصلحة دول انعزالية أو جمهوريات إقليميـة سـنحاربها بكـل مـا أوتينـا مـن قـوة ألنهـا 

  بنظرنا وريثة االستعامر العامل عىل
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عامة سيكوتوري بني الـدول األفريقيـة الفرنسـية قـال م وحدها غينيا وبز ١٩٥٨أيلول  ٢٨ويف ). التجزئة 

يف االستفتاء الذي أجراه الجرنال ديغول حـول مرشـوع دسـتور يبقيهـا ضـمن املجموعـة األفريقيـة ) ال(

م أعلـن اسـتقاللها النـاجز، وكـان الجـرنال ١٩٥٨ترشـين األول  ٢وبعد أقل من أسـبوع أي يف . الفرنسية

يف تاناناريف وبرزافيل، وابيدجان حيث قام بجولة كانت تهدف إىل  ديغول بعد أن استقبل بحامس كبري

  . القى فتورا ظاهرا يف كوناكري. إدخال إصالحات وتعديالت عىل النظام االستعامري

ألــف مــواطن غينــي كــانوا يهتفــون الســتقبال أحمــد  ١٠٠م مــن قبــل نحــو ١٩٥٨آب  ٢٥يف 

. كانـت املجابهـة بـني الـرجلني حـادة ومصـرييةسيكوتوري أكرث من هتافهم لـرئيس الدولـة الفرنسـية و 

وديغـول ال يـرى خيـارا لغينيـا غـري االنضـامم إىل . سيكوتوري يطالب باالستقالل الفوري وغري املرشـوط

وإال كانـت القطيعـة التامـة وكـان إيقـاف كـل . النظام الذي تقرتحه فرنسـا ملسـتعمراتها ودون تحفـظ

ة سـيكوتوري اقـرتح ديغـول فكـان الـزعيم األفريقـي وهذا ما حصـل بالفعـل نتيجـة معارضـ. مساعدة

الفرنكوفويت الوحيد الذي اتخذ هذا املوقف واستمر عليه مضطرا إىل بنـاء الدولـة وكوادرهـا يف ظـروف 

  . بالغة الصعوبة

فقد عنى االسـتقالل بالنسـبة إىل غينيـا بزعامـة سـيكوتوري نضـاال مسـتمرا ضـد االمربياليـة، 

إذ أن . كام أنـه عنـى مرحلـة باتجـاه قيـام فدراليـة أفريقيـة. وللبنى القدميةورفضها لالستعامر الجديد 

الرؤية الوحدوية التي كانت الدافع الفكري األكـرب لسـيكوتوري كانـت يف أسـاس رفضـه للتجزئـة التـي 

م ١٩٥٩يفرضها املرشوع الفرنيس عىل املستعمرات الفرنسية، مـن هنـا كـان ترحيبـه عـام . كانت تجري

  غانا التي كان يتزعمها كوامي نكروما املعروف بدعوته لجامعةباالتحاد مع 
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سيكوتوري يف غينيا بدأ يعاين من العزلة نتيجـة تضـافر جهـود ) ومرشوعه(لكن نظام . الدولة األفريقية

رفاق وأصدقاء سيكوتوري (االستعامريني يف خلق املصاعب أمامه وخاصة نتيجة سقوط الزعامء األفارقة 

م فانكفـأ نظـام سـيكوتوري عـىل نفسـه ١٩٦٨م الذي لجأ إىل كوناكري ومودياكيتـا ١٩٦٦أمثال تكروما 

  ). املؤامرة املستمرة ضد الثورة(وأخذ يويل األولوية لتدعيم جبهته الداخلية ملواجهة ما أسامه 

  م)          -١٩٥٤(الرئيس شابيز، هوغو 

م ضـد منافسـه ١٩٩٨ل كـانون األو  ٦رئيس جمهوريـة فنـزويال، انتخـب يف هـذا املنصـب يف 

عىل الرغم من انسحاب % ٣٩املرشح املستقل، وأستاذ االقتصاد أنرييك ساالس الذي نال نسبة ال تتعدى 

. مرشحي األحزاب التقليدية التي قررت دعم ساالس حتى ال يصل الكولونيـل شـابيز إىل مقعـد الرئاسـة

  . م١٩٩٩شباط  ٢واستلم شابيز مهامه يف 

م ألنـه رأى أن يف ذلـك أفضـل سـبيل ليصـبح ١٩٧١العسـكرية يف عـام التحق شابيز بالكليـة 

لكـن وجـوده يف املؤسسـة العسـكرية بـدال مـن أن ينمـي قدراتـه البدنيـة منـى ميولـه . رياضيا محرتفا

السياسية، فلمس مدى اتساع نطاق الفساد يف فنزويال واعترب أن أفضل سبيل للمكافحة أن مييض بالسري 

) البوليفاريـة الثوريـة(، وأسس يف سبيل هذا الهدف الحركـة )املحّرر التاريخي(إىل خطى سيمن بوليفار 

وقرر وضع معتقداته قيد التطبيق، فتزعم عـىل رأس مجموعـة مـن الوحـدات العسـكرية . م١٩٨٢عام 

فاعتقـل وأودع السـجن . م١٩٩٢محاولة انقالبية فاشلة لقلب نظام الرئيس كارلوس أنريكو بريفـري عـام 

  م ١٩٩٤حتى عام 
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حيث قرر الرئيس رافائيل كالديرا إطالق رساحه باعتبار أنه مل يعد يشكل أي خطر عىل الحياة السياسية 

  . العامة بعد أن جرد من رتبته العسكرية

لكنه رسعان ما تبني أنه مثلام غذت املؤسسة العسكرية ميوله السياسية، فـإن السـجن غـذى 

فنـزويال وأحياءهـا البائسـة ملقيـا خطابـات مبسـطة  لديه ميوال تبشريية، فبـدا شـابيز يجـوب منـاطق

م عىل تأسيس حركـة أطلـق ١٩٩٧وعمل سنة . ومبارشة تدين الطبقة السياسية وتحملها مسؤولية الفرد

" الحركـة مـن أجـل االشـرتاكية"التي انضـمت إليهـا " الحركة من أجـل الجمهورية الخامسة"عليها اسم 

قع سيايس لهـا يف االنتخابـات الترشـيعية يف ترشـين الثـاين ، ونجحت يف تكريس مو "حزب كل اليسار"و

  . من مقاعد الربملان% ٣٠م حيث فازت بحوايل ١٩٩٨

خالل حملته االنتخابية اتهمته القوى املحافظة بأنه شـارك يف حـرب العصـابات يف كولومبيـا، 

إىل أية خـربة إداريـة،  وأنه مرتبط مبهريب املخدرات، ويخضع لتأثري الزعيم الكندي فيدل كاسرتو، ويفتقر

  . إذ مل يسبق له أن أدار أي منصب إداري

لكن شابيز بعد أيام قليلة من انتخابه قـام بجولـة إىل عـدد مـن الـدول األوروبيـة بـدأها يف 

إسبانيا التي تعترب املعرب الرئيس ألي مسؤول يف أمريكا الالتينية يحاول فتح حـوار مـع االتحـاد األورويب، 

يطاليا ثم كندا، مؤكدا عىل صورة االعتدال، ومتقربا من جانب رجـال املـال واألعـامل يف ثم زار فرنسا وإ 

بالده الذين كانوا قد أيدوه يف االنتخابات بعد إعالنه أنه سـوف يطبـق سياسـة اقتصـادية ليرباليـة، ويف 

  م التقى وفدا من أعضاء الكونغرس١٩٩٩أواسط كانون الثاين 
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لعريضة للسياسة التي سوف يتبعها مؤكدا عىل أنـه حليـف للسياسـة األمرييك وأوضح أمامه خطوطه ا 

  . األمريكية

حيث أكد ) أهل الفساد(وعىل الصعيد الداخيل أكد عزمه عىل اإلطاحة بالنظام الحريب القائم 

  . وطنية تضع أسسا لنظام سيايس جديد) جمعية تأسيسية(عىل الدعوة إىل استفتاء شعبي لتشكيل 

  جديد الرئيس الشاذيل بن

عسكري وسيايس وثالث رئيس للجمهورية الجزائرية، ولد يف قرية صغرية بالقرب مـن مدينـة 

انخـرط يف الجـيش الفرنيسـ وبقـي فيـه . م يف عائلة فالحني متواضعة الحـال١٩٢٩عنابة رشقي الجزائر 

م انضـم إىل جبهـة التحريـر فتميـز بشـجاعته ومترسـه بحـرب ١٩٥٥م ويف مطلـع عـام ١٩٥٤حتى عـام 

م الشاملية عىل الحدود املغربية التي كـان يديرها العقيـد هـواري ١٩٦٠يف  ١٣قائدا لكتيبة . عصاباتال

  . م١٩٦٢بومدين، وقد بقي بن جديد إىل جانبه حتى حصول الجزائر عىل استقاللها عام 

وعندما انفجر الخالف بني بن بله وبومدين من جهة وبني الحكومـة املؤقتـة برئاسـة يوسـف 

ن جهة ثانية، وقف الشاذيل بن جديد بصالبة إىل جانب الطرف األول الذي كان ميثـل آنـذاك بن خده م

م ثم عني حـاكام عسـكريا ١٩٦٣الرشعية للثورة، عينته القيادة الجديدة حاكام عسكريا لوالية قسنطنية 

بـا اسـتوىل م عندما وقع الخالف بني بن بله وبومدين الذي قاد انقال ١٩٦٥م ويف عام ١٩٦٤لوالية وهران 

أيد بن جديد الحركة االنقالبية فعني عضوا يف مجلس الثورة الذي كان الهيئة الفعلية التـي . عىل الحكم

  . متسك بكامل السلطة يف البالد
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ظل الشاذيل بن جديد طيلة فـرتة حكـم بومـدين حـاكام عسـكريا ملنطقـة وهـران، ويف عـام 

) م١٩٧٨كـانون األول (ملرض عينه مجلـس الثـورة م رقي إىل رتبة عقيد، وعندما أصيب بومدين با١٩٦٩

ثـم عـني . ضابط ارتباط بني الجيش ومجلس الثورة، أي املسؤول األول عن القـوات املسـلحة يف الجزائـر

قبيل وفاة بومدين وزيرا للدفاع، وبعد وفاة بومدين رقته جبهة التحرير ملنصب رئاسة الجمهورية وفاز 

م العتبـاره ١٩٩٢تنحي عن السلطة يف الحادي عرش من كانون الثـاين أجرب عىل ال. م١٩٧٩شباط  ٧به يف 

  . متساهال مع األصوليني

  م)          - ١٩٢٥(الشاذيل القليبي 

سيايس ورجل دولة ومفكر تونيس، وأمني عام لجامعة الدول العربية بعد انتقالها من القاهرة 

املدرسـة الصـادقية، أكمـل دراسـاته العليـا يف إىل تونس، ولد يف مدينة تونس، وتلقى تعليمه الثانوي يف 

م تـرك ١٩٥٨م، لكـن يف عـام ١٩٥٧، عمـل أسـتاذاً جامعيـاً عـام )فرنسا(اآلداب والفلسفة يف السوربون 

م كلــف بإنشـــاء أول وزارة للشــؤون ١٩٦١التعلــيم بعــد تعيينــه مــديراً عامــاً لإلذاعــة والتلفزيــون، ويف 

م، باالضافة إىل تسلمه مرتني يف تلـك الفـرتة وزارة ١٩٧٠حتى عام  الثقافية يف تونس، وبقي مرشفاً عليها

م، ثـم تسـلمها مـرة ١٩٧٣م، واستمر فيها حتـى ١٩٧١اإلعالن، واسندت إليه وزارة الثقافة من جديد يف 

م منصـب ١٩٧٦م و١٩٧٤م، وكان قد شغل أثناء ذلـك وبالتحديـد مـا بـني ١٩٧٨م حتى ١٩٧٦ثالثة من 

م، شغل للمرة األخرية منصـب وزيـر ١٩٧٩م إىل حزيران ١٩٧٨رية، من أيلول مدير ديوان رئيس الجمهو 

 ٢٨العام لجامعة الدول العربيـة والـذي انتخـب لـه يف وذلك قبل أن ترشحه تونس ملنصب األمني اإلعالم 

  . م١٩٧٩حزيران 
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باإلضافة لنشاطه العام عىل الصعيد الوطني كان للشاذيل القليبـي نشـاطات محليـة وحزبيـة 

م يشـغل منصـب رئـيس بلديـة قرطاجـة التـي متيـزت يف عهـده بحيـاة ثقافيـة ١٩٦٣عة، فهو منذ واس

م رئيسا للشعبية املحليـة للحـزب يف قرطاجـة، كـام انتخـب يف العـام ١٩٦٤مجددة، كام أنه مارس منذ 

لحزب نفسه عضواً يف اللجنة املركزية للحزب، وجدد انتخابه لهذا املنصب يف كل املؤمترات التي عقدها ا

م أصبح عضواً يف املكتب السيايس للحزب الدستوري، واحتفظ بعضويته ١٩٦٨بعد ذلك، يف كانون الثاين 

  . م١٩٧٩إىل تاريخ انتخابه أميناً عاماً للجامعة العربية يف حزيران 

إذ أنـه عضـو يف (ميتاز الشاذيل القليبي بثقافته العربية العميقة وسعة إطالعه باللغة العربية 

باإلضافة إلـى انفتاحه الواسع عىل الثقافات األجنبية وبخاصـة ) م١٩٧٠لغة العربية يف القاهرة مجمع ال

الثقافة الفرنسية، وشارك يف مستهل حياته العامة يف تحرير العديد من الصحف واملجالت الوطنيـة، مـا 

ن القضـايا العربيـة أكسبه خربة قيمة يف حسن التخاطب مع الرأي العام العريب والعاملي، ويف الدفاع عـ

أمام املحافل الدولية والصحافة األجنبية، وقد حاول من خالل مركـزه كـأمني عـام للجامعـة العربيـة أن 

يعزز أجهزة اإلعالم الخارجية وأن يطــور عمـل الجامعـة يف املجـاالت كافـة، شـارك بنشـاط يف الجهـود 

  ). م١٩٨١ –لجنة املتابعة العربية من خالل عضويته يف (الرامية لوضع حد ملأساة الحرب يف لبنان 
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  م)         -١٩٢٨(شارون، أرييل 

م، ثم رأس قوة كوماندوس ١٩٤٨عسكري صهيوين بارز، شارك يف نشاط الهاغاناة، ثم يف حرب 

م حيث قـاد املجموعـة التـي ١٩٦٧م ثم يف حرب ١٩٥٦خاصة ملقاومة الفدائيني العرب، اشرتك يف حرب 

دها عني قائداً للمنطقة الجنوبية حيث عمل عىل إجـالء املئـات مــن بـدو استولت عىل ممر متلة، وبع

م بعد انهيار خط بـارليف عندما قـام بقيادة القـوات اإلرسائيليـة ١٩٧٣رفح، ملع اسمه يف حرب ترشين 

عينـه . ، استقال من الجيش وأصبح نائباً عـن تكتـل ليكـود)الدفرسوار(بفتح ثغرة يف الدفاعات املرصية 

م، وعني وزيرا للزراعة واالستيطان يف حكومة ١٩٧٧ستشاراً عسكرياً له، أعيد انتخابه يف انتخابات رابني م

بيغن األوىل، ومتيزت فرتة وجوده عـىل رأس وزارة االسـتيطان بترسـيع برنــامج االسـتيطان الصـهيوين يف 

دس األول لعمليـة غـزو م عني وزيـراً للـدفاع فكـان املهنـ١٩٨٠وبعد انتخابات . األرايض العربية املحتلة

مخـيامن (، أقيل مـن وزارة الدفاع بسبب مسؤوليته عن مجـزرة صبــرا وشـاتيال )م١٩٨٢صيف (لبنـان 

ربـع مليـون صـهيوين إىل صورها العامل، بل ودفعت أكرث مـن املروعة التي أرعبت ) فلسطينيان يف بريوت

م تألفـت لجنـة التحقيـق ١٩٨٣اط شـب ١٣التظاهر يف شـوارع تـل أبيـب مطـالبني مبعاقبـة الجـاين، ويف 

وطلبت من شـارون االسـتقالة مـن " مسؤولية شارون هذه"الصهيونية الخاصة وقدمت مطالعتها حول 

وزارة الدفاع فاستقال وبقي وزيراً من دون وزارة، استمر شارون رجالً سياسياً مطالباً باالستيطان وبطـرد 

  ". أرض إرسائيل الكربى"الفلسطينيني إىل خارج 
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د طبق هذا النهج بشكل أوسع وأعنف عنـدما تسـلم رئاسـة وزراء إرسائيـل، فقـد حـارب وق

انتفاضة الشعب الفلطسيني بشكل عنيف، وهدم املنازل وقتل العديد من األبرياء، كام يحـاول جاهـداً 

  . تدمري السلطة الفلسطينية بإدارتها وزعامتها

  م)١٩٤٤- ١٨٩٥(شتاوفنربغ، كالوس شنك 

اشـرتك يف املعـارك التـي . عهد الرايخ الثالث حاول اغتيال هتلر، ففشل وأعدمضابط أملاين يف 

، عندها بـدأ )حيث استاء جداً من عنف االحتالل األملاين(دارت يف بولونيا وفرنسا وعىل الجبهة الروسية 

 م أرسل إىل جبهة١٩٤٣يخطط لتحرير أملانيا من حكم هتلر، وتحرير روسيا من حكم ستالني، ويف بداية 

تونس وبعد ذلك بأيام فجرت السيارة باأللغام التي كان يستقلها مام أدى إىل برت يده اليمنى وقلع عينه 

اليمنى، عولج يف ميونخ ورقي إىل رتبة كولونيل وأرسل إىل برلني لينضم ملجلس قيادة الجرنال اولربخـت، 

فاتجه نحو اشرتاكية تنهل قيمهـا مـن التي كان قد انتمى إليها، ) النازية(خاب أمله باالشرتاكية الوطنية 

م، رقي إىل رتبة قائد أعىل للجيوش املسؤولة عن األمن الداخيل يف املـدن األملانيـة ١٩٤٤الدين، يف بداية 

الكبرية، وقد أتاحت له وظيفته هذه سامع خطابات هتلر وحضور اجتامعاته، اشـرتك مـع رفقـاء لـه يف 

وكان يحمل باستمرار يف حقيبته قنبلة يدوية، حدد اليـوم  مخطط يقيض باغتيال هتلر وهملر وغورينغ،

م موعـداً لتحقيـق مخطـط اغتيـال هتلـر يف اجـتامع عـام للقيـادة العسـكرية ١٩٤٤العرشون من متوز 

بحضور هتلر، ويف مدينة راستنبورغ ترك شتاوفتربغ قاعة االجتمـاع قبل موعـد انفجـار القنبلـة بخمـس 

  دقائق وانفجرت القنبلة بالفعل 
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وتصاعد الدخان من مبنى االجتامع فظن شتاوفنربغ أنه قد قيضـ عـىل هتلـر، فـذهب إىل بـرلني إلمتـام 

خطة االنقالب يف موعدها املحدد أي يف الساعة الرابعة بعد الظهر، لكـن ملا رسى الخـرب بـأن هتلـر قـد 

ويف . ٥٨رناالً وانتحـر جـ ٢٢فأعدم هتلر شنقاً . نجا من املوت راح املتآمرون يرتاجعون الواحد بعد اآلخر

  . م أعدم شتاوفنربغ مع رفيقه أولربخت١٩٤٤متوز  ٢١-٢٠ليل 

  م)١٩٦٧-١٨٩١(الرئيس شكري القوتيل 

سيايس سوري ورئيس جمهورية سابق، ولد بدمشق، تلقى علومه االبتدائية يف مدرسـة األبـاء 

يـة الشـاهانية باألسـتانة وتخـرج منهـا اللعازاريني والعلوم الثانوية يف املدرسة اإلعدادية والعالية يف الكل

  . يحمل الليسانس يف العلوم السياسية

عمل يف صفوف شبيبة املنتدى األديب ثم أصـبح عضـوا يف العربيـة الفتـاة، أعتقـل يف الحـرب 

غـادر الـبالد يف . بتشكيل والية دمشـق ١٩٢٠العاملية األوىل مع املناضلني العرب، كلفه امللك فيصل عام 

أعفي عنه وعاد إىل دمشق حيث شـارك يف تشـكيل . م إىل مرص والحجاز١٩٢٥السورية عام  أثناء الثورة

م ووقع امليثاق ١٩٣١الكتلة الوطنية، اشرتك يف املؤمتر العريب القومي الذي عقد بالقدس يف كانون األول 

  . التاريخي

ة الوطنيـة أثناء وجود وفد املفاوضات من أجل املعاهدة يف باريس تـوىل إدارة مكتـب الكتلـ

م، وتوىل بعـدها يف أول حكومـة وطنيـة وزاريت املاليـة ١٩٣٦انتخب نائبا عن دمشق يف دورة . ودعايتها

إىل سوريا يف الحـرب العامليـة الثانيـة ووفـاة الشـيخ تـاج الـدين " الديغوليني"وعىل أثر دخول . والدفاع

  الحسني،
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وفاز برئاسة الجمهورية، ويف رئاسته تم جـالء رئيس الجمهورية بالتعيني قاد القوتيل معركة االنتخابات  

م ١٩٤٩فأطـاح بـه عـام . أعيد انتخابه رئيسـا للجمهوريـة بعـد تعـديل الدسـتور. الفرنسيني عن سوريا

وتنـازل عـن منصـبه لصـالح . م١٩٥٦وأعيد انتخابه مرة ثالثة عام . انقالب حسني الزعيم فلجأ إىل مرص

وقد أطلق عىل شـكري القـوتيل . جامل عبد النارص رئيسا لهاالوحدة بني مرص وسوريا وانتخاب الرئيس 

  ". املواطن العريب األول"نتيجة لذلك لقب 

  م)        -١٩٢٨(الرئيس شيفاردنادزة، إدوارد 

م أصبح ١٩٧٢م يف عام ١٩٩٦وزير خارجية االتحاد السوفيتي سابقا، رئيس جمهورية جورجيا 

ويف عـام . ي، وقـد خلـف يف هـذا املنصـب مجـا فانـادزهشيفاردنادزه سكرتري الحزب الشيوعي الجـورج

م أصبح وزير خارجية االتحاد السوفيتي، أي يف العام نفسه الذي توىل فيه ميخائيـل غورباتشـوف ١٩٨٥

ــرتويكا  ــق البرييس ــوفيتي، وأطل ــيوعي الس ــزب الش ــة للح ــة املركزي ــكرتارية اللجن ــاء(س ــادة البن ) إع

  ). العلنية(والفالسنوست 

م، أي قبـل عـام ١٩٩٠كـانون األول  ٢٠دنازه وزيرا للخارجية حتى اسـتقالته يف واستمر شيفار 

 ٢٥وخمسة أيام من انهيار االتحاد السوفيتي، وأنزل علمه عىل مبنى الكرملني، ورفع علم روسـيا مكانـه 

احتجاجـا عـىل "أنه يفعل ذلك " مؤمتر نواب الشعب"وقال وهو يقدم استقالته يف . م١٩٩١كانون األول 

وأعطي موقفه هذا تفسريات كثرية من أهمهام أنـه كـان يـدرك أن التخـبط الـذي ". ة الدكتاتوريةهجم

إما االنقالب العسكري الذي يأيت : كان يعيش فيه االتحاد السوفيتي سوف ينتهي إىل واحدة من نتيجتني

  بدكتاتور إىل السلطة، أو يف أحسن 
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ة الضـغوط الحزبيـة والعسـكرية، وأمـا انهيـار األحوال تحول غورباتشوف نفسه إىل دكتاتور تحت وطأ 

  . االتحاد السوفيتي

تعاون وهو وزير الخارجية السوفيتي إىل أقىص الحدود مع وزير الخارجية األمـرييك جـيمس 

" السـوفيتي املشـرتك-البيـان األمـرييك"فأصـدر الـرجالن . بيكر، وخاصة يف موضوع حرب الخليج الثانية

  . الدولية عىل العراق، والذي سجل نهاية الحرب الباردةالذي رعى الحملة األمريكية و 

م من انهيار االتحاد السوفيتي عاد شيفاردنادزه إىل جورجيا، وبعد ثالثة أيام ١٩٩٢آذار  ٧ويف 

  .  انتخب رئيسا ملجلس الدولة يف جورجيا

  الرئيس شرياك، جاك 

ن طفال وحيدا ألب يعمل م وكا١٩٣٢م، ولد يف باريس عام ١٩٩٥رئيس فرنسا الحايل منذ عام 

دخـل كأبنـاء طبقتـه امليسـورة إىل . ويعـود أصـله الريفـي إىل منطقـة كـوريز. مدير لرشـكة يف بـاريس

ثـم التحـق باملدرسـة . الثانويات الكربى يف العاصمة الفرنسية ومنها إىل سامرسكول يف جامعـة هارفـارد

ويف هـذه املدرسـة ظهـرت . السياسـية م ليخـرج بـدبلوم يف العلـوم١٩٥٩-١٩٥٧القومية لـإلدارة العليـا 

  . تدريجيا مؤهالته القيادية

استطاع أن يحصل عىل رتبة ماجور بعد خضوعه أثناء الدراسة للخدمـة العسـكرية اإللزاميـة 

وهـو نـداء ) نـداء اسـتوكهومل للسـالم(لكنه كاد يفقد هذه الرتبة عىل أثـر توقيعـه . يف وحدة املدرعات

لكن شرياك الذي شـعر بـأن مسـتقبله السـيايس مهـدد برمتـه . الفرنيسصاغه ونظمه الحزب الشيوعي 

  كافح بكل الوسائل يك ال يجرد من رتبته العسكرية وتوسل لدى رؤسائه من أجل إرساله 



  

٧٥٣   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

لكـن القيـادة . وكان يف تلك الفرتة يرغـب يف أن يكـون ضـابطا نظاميـا. إىل الجزائر للمشاركة يف الحرب

  . الرضوري تعريض شاب يتمتع مبؤهالت مرموقة للخطر العسكرية كانت ترى أنه من غري

). لومانيته(استفاد شرياك برسعة من تجربته وأقلع عن بيع وقراءة صحيفة الحـزب الشيوعي 

ويف نهاية عرشـيناته انـدفع نحـو السـلطة والتحـق مبكتـب رئـيس الـوزراء . ورفع شعار الجزائر فرنسية

ومـا كانـت سـنة . ظة معسكره اليميني الـديغويل بوضـوحم فاختار منذ تلك اللح١٩٦٢جورج بومبيدو 

تحـت رايـة حـزب ) منطقة زراعية يف وسط فرنسـا(م حتى انتخب شرياك نائبا عن منطقة كوريز ١٩٦٨

، وكـان يتـوىل يف تلـك الفـرتة منصـب سـكرتري دولـة يف وزارة الشـؤون )اتحاد الـدفاع عـن الجمهوريـة(

قـيض لـه املشـاركة يف التفـاوض مـع النقابـات العامليـة إبـان وهو ما . االجتامعية مكلفا بقضايا العمل

وكان مـن القلـة الـذين وقفـوا ضـد هـذه األحـداث، فكافـأه . م الطالبية واالجتامعية١٩٦٨أحداث أيار 

  . بومبيدو وعينه وزير دولة لشؤون املوازنة، ثم وزيرا للزراعة والتنمية الريفية

الصحية وصـار جـاك شـرياك وزيـرا للداخليـة، م تفاقمت حالة جورج بومبيدو ١٩٧٤ويف عام 

بالنسـبة إىل (ومع أنـه كـان يقـدم بوصـفه خليفـة لبومبيـدو إال أن حداثـة عمـره . عاما ٤٢وكان عمره 

  . كانت تعترب أيضا حائال دون هذا األمر) منصب الرئاسة األوىل

ا بـني الـزعيم لكن وزارته كانت معنية بالتحضري لالنتخابات الرئاسية التي شهدت تنافسا حاد

. الديغويل املعروف وبطل مقاومة النازية جاك شابان دملاس ووزير االقتصـاد فـالريي جيسـكار ديسـتان

وفرس موقفـه برغبتـه يف إزاحـة مـن ميكنـه أن . وانحاز شرياك لديستان مبتعدا عن الديغوليني القدامى

  يكون منافسا 
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وأصبح رئيسا للوزراء لكنه مل يدم طـويال مـع  له يف املستقبل وبعد فوز ديستان تقرب شرياك من تياره،

وعمد لتـوه إىل تأسـيس التجمـع مـن أجـل الجمهوريـة الـذي . م١٩٧٦الرئيس الجديد فاستقال يف عام 

أصـبح يف أوائـل التسـعينات يجمـع يف (تحول برسعة إىل واحد من أكـرب األحـزاب السياسـية الفرنسـية 

مدينـة  ٤٣كـام تـوىل إدارة . عضوا يف مجلس الشيوخ ٩٢نائبا يف الربملان و ٢٦٠ألف عضو و ١٥٠صفوفه 

مليون نسمة، وعىل رأسها العاصمة باريس التي توىل شـرياك رئاسـة بلـديتها  ٣٠يزيد تعداد سكانها عن 

  ). م١٩٧٧بصورة متوالية منذ 

وصـادف أن أصـيب . واندفع يعارض ديستان بقوة واتهمه بتمثيل املصالح األجنبية يف فرنسـا

ومنهـا وقـع نـداء شـهري . فرتة بجروح خالل حادث سري ودخل إىل مستشفى كوشان للمعالجـةيف تلك ال

وكـان . يف فرنسـا) األجانـب(اتهم فيـه الـرئيس ديسـتان بتمثيـل حـزب ) نداء كوشان(  عرف فيام بعد ب

يتعـارض األمر الذي كان . ديستان يومها معروفا بتقربه من الواليات املتحدة ومعجبا بسياستها الليربالية

م الرئاسية، غري أن نسبة ما حصل عليه من ١٩٨١مع النزعة الديغولية القومية وترشح شرياك النتخابات 

  . فساعد بذلك عىل فوز املرشح االشرتايك فرنسوا ميرتان. مل متكنه من اجتياز الدورة الثانية% ١٨أصوات 

فتـوىل شـرياك رئاسـة . م الترشيعية التي شهدت فوزا ساحقا لليمـني١٩٨٦ثم كانت انتخابات 

  ). التعايش(  الحكومة يف ظل ميرتان، ودخلت بذلك البالد تجربة ما عرف ب



  

٧٥٥   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  م)١٩٧٤-١٩٠٦(الرئيس شيلدرز، إرسكني هاملتون 

سيايس ورجل دولة جمهوري ايرلندي من أصـل إنكليـزي وأول بروتسـتانتي ينتخـب ملنصـب 

ة ايرلنـدا فاعتقلتـه حكومـة ايرلنـدا الحـرة كان والده مناضال مـن أجــل وحـد. رئيس جمهورية ايرلندا

م، وحاكمتـه ١٩٢١م بسبب معارضـته التفاقيـة تقسـيم ايرلنـدا التـي كانـت قـد وقعـت يف عـام ١٩٢٣

ـة مـن عمـره عنـدما التقــى . محاكمة صورية وأعدمته فكان ابنه إرسكني مل يتجاوز بعـد السـابعة عرش

يكرس حياته لتحقيـق املصـالحة بـني الربوتسـتانت والده قبيل تنفيذ حكم اإلعدام فيه الذي أوصاه بأن 

  . والكاثوليك يف ايرلندا

ارتبط مصري شيلدرز منذ ذلك الحني بوطنه الجديد ايرلندا، وظل مرتبطـا وفيـا لرفـاق والـده 

وانتخـب عضـوا يف مجلـس النـواب . من أنصار أيامون دي فالريا فانضم إىل حزب فيانافيل منذ تأسيسـه

عن دائرة موناغهان الواقعة عىل الحدود بني االيرلنـديتني، مـا أتـاح لـه أن يلعـب م ١٩٣٨ألول مرة عام 

  . باستمرار دور املوفق بني الطائفتني االيرلنديتني

م ١٩٧٣عامـا مـن العمـل السـيايس، انتخـب عـام  ٢٨شغل أربع مرات منصـب وزيـر خـالل 

مـن % ٥انت ال يشـكلون أكـرث مـن من األصوات الجمهورية االيرلندية، علمـا أن الربوتست% ٥٢بأغلبية 

سكان الجمهورية، فعمل عىل إيجاد حل للمشكلة الطائفية والسياسية التي تفرق بني دبلن وبلفاسـت، 

  . م١٩٧٤لكنه تويف بعد عام ونصف 
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  الصادق املهدي

وكـان مولـده . م١٩٣٦كـانون األول  ٢٥زعيم سيايس وديني سوداين ولد الصادق املهدي يـوم 

ديدة يف تـاريخ السـودان إذ تزايـد الـوعي الـوطني عنـد طالئـع الخـريجني ورشعـوا يف مبرشاً مبرحلة ج

م يف إنشاء مؤمتر الخريجني وأسس جده عبد الرحمن املهـدي حـزب األمـة يف ١٩٣٨اتصاالت تبلورت يف 

وكان عبد الرحمن رجال بعيد النظر واسع الحيلـة . م حينام كان الصادق يف التاسعة من عمره١٩٤٥عام 

حول آرائه كام تقول ) فنسج ثوبا من الحرير(وآثر أن يصانعه . درك أن ال قبل له مبناطحة االستعامرإذ أ 

  . إحدى وثائق الحزب وركز عىل تنمية الدعائم املالية لألرسة

وكـان ) وحـدة وادي النيـل(يف مواجهـة شـعار ) السودان للسـودانيني(رفع حزب األمة شعار 

من عمره حني أصيب حزب األمة بنكسـة كـربى إذ فـاز االتحـاديون يف  الصادق املهدي يف الثامنة عرشة

ومل يسـتقر . دائـرة ٩٧دائرة مـن مجمـوع  ٥١م بأغلبية ١٩٤٥أول انتخابات أجريت يف السودان يف عام 

بيد أن الخريطة السياسية كانت تتبدل برسعة مذهلة، فالثورة املرصية التـي . دائرة ٢٣  حزب األمة إال ب

ن ينال السودان حقه يف تقرير املصـري أنشـأت يف مرصـ نظامـا قـوض التعدديـة الحزبيـة ساعدت عىل أ 

وصدم السودانيون بأنبـاء سـطوة أجهـزة األمـن ومامرسـتها كـام أن التجـار واملـوظفني . وقهر املعارضني

ة إثـر تهيبـوا يف اللحظـة الحاسـم) عامد جامهري االتحاديني يف املدن ومراكز اإلنتـاج(والعامل واملزارعني 

فشهد السودان تحوال غربيا ومدهشا، إذ توىل . املنافسة املرصية العالية الكفاءة عىل أرزاقهم ومواقعهم

  أي أن حزب األمة. االتحاديون املفوضون من قبل الشعب تنفيذ برنامج منافسيهم يف حزب األمة
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  . ضوية مبرصخسـر االنتخابات بينام كسب برنامجه الجولة، وأعلن االستقالل دون وشائج ع 

مل يكن الصادق يف سن تسمح له باملشاركة يف تلك املرحلة إذ تركز جهده عىل طلب العلم يف 

حيـث ) جامعة الخرطوم حاليا(فكلية العلوم . ثم كلية فكتوريا يف اإلسكندرية. كلية كمبوين يف الخرطوم

لسياسـية واالقتصـادية يف كان يرغب يف دراسة الزراعة، وسافر بعـد ذلـك إىل بريطانيـا فـدرس العلـوم ا

وتخرج بامتياز ثم رجع إىل الوطن حيث صار رئيسا للوزراء مبجرد بلوغه سن الثالثني . جامعة أوكسفورد

  . م١٩٦٦

وكام هو متوقع فإن تطورات األحداث فتحت أعني الصادق املهدي بقسوة بالغة عىل حقائق 

لهـا معـه مـن أوكسـفورد سـتجر إىل صـدام إذ أدرك أن دعوة التحديث التي حم. دنيا السياسة العملية

  . مرير يرشخ القاعدة الحزبية التي أتت به إىل سدة الحكم

م وخلفه إماما عىل األنصار شقيقه أي عـم الصـادق ١٩٦١كان والده الصديق قد تويف يف عام 

م شـدا وجـذبا ١٩٦٩م وانقـالب النمـريي يف عـام ١٩٦٣وشـهدت الفـرتة مـا بـني عـامي . الهادي املهدي

كان نتائج ذلك سقوط حكومة السيد الصـادق بعـد تسـعة . نقساما مروعا يف الحزب ويف أرسة املهديوا

ثم حدثت مصالحة لكـن التوحيـد الحقيقـي للقـوى خلـف الصـادق مل يكتمـل إال بعـد أن . أشهر فقط

 م ومل يعد هناك منافس مقنع يتصـدى١٩٧٠اصطدم اإلمام املهدي بنظام النمريي عسكريا فقتل يف عام 

هـي املسـؤولة عـن إنكـار ) داخل حزب األمة وخارجـه(ولعل املكايدة الحزبية . آلراء الصادق الجديدة

  م وريض أن ١٩٨٦وأهم إنجازاته هي عقد مؤمتر الحزب يف عام . إنجازات الصادق املهدي عرب السنني
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أن (ه ألول مـرة وقام بإصدار بيانـا تأسيسـيا للحـزب اعـرتف فيـ. يصري رئيسا باالنتخابات وليس بالوراثة

). لشعبنا بشعب مرص الشقيقة عالقة خاصة نرجو أن تتجسد يف شكل اتفاقات تحقق مصـالح الشـعبني

. وهذا تحول كبري يف حزب نشأ عىل أساس التوجس من مرص ومعاداتهـا والرعـب مـن الهجـرة املرصـية

) ا أرعبـت منافسـيهموالتـي طاملـ(وكام وضع حدا لتنظيم امليليشيات شبه العسـكرية التابعـة لألنصـار 

ووضع لوائح داخلية للحـزب . وأعاد تنظيم الحزب عىل أساس وحدات متثل مختلف الفئات والقطاعات

دائـرة مـن  ١٠٠ إذ فـاز ب(م أكـرب األحـزاب السـودانية ١٩٨٦وحافظ عىل وحدته حتى صار يف انتخابات 

 ٦٣  دون أن يعقـدوا مـؤمتر بم بينام فاز االتحاديون الذين خاضوا االنتخابات منقسمني و ٢٦٢مجموع 

ودفع الحزب نحـو موقـع الوسـط . وكذلك استامل أعدادا هائلة من سكان املدن واملثقفني). دائرة فقط

  . وأسس مركز لألبحاث والدراسات خاصة بالحزب. الذي كان الحزب االتحادي يحتله منفردا

وينتقده البعض ألنـه مل . يأخذ البعض عىل الصادق أنه مفكر وباحث أوال وثانيا وسيايس ثالثا

يف حني أن اللوم يقـع عـىل جـون قرنـق . يتوصل إىل اتفاق مع الحركة الشعبية بعد انهيار حكم النمريي

حزيران  ٣٠قائد الحركة الشعبية كام شهد محللون محايدون ألنه مل يبد اليقظة الالزمة إلجهاض انقالب 

  . لتهم قبل وقوعه رغم التقارير والتحذيرات التي وص١٩٨٩

م وبـني اعتقـال واعتقـال كانـت ١٩٩٦م وآخـر ١٩٨٩اعتقل الصادق خمس مرات بـني عـامي 

م مـن الخـروج ١٩٩٦السلطات تضعه تحت املراقبة الشديدة وهو يف منزله، لكنه نجح يف كـانون األول 

  من البالد قاصدا اسمرة وفق خطة
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  . بطا مالزما قبل ترسيحهدبرها وقادها ابنه عبد الرحمن الصادق املهدي الذي كان ضارسية  

  م)        -١٩٢٩(صباح األحمد الصباح 

م تلقــى دراســته ١٩٢٩نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء الكــويتي ووزيــر الخارجيــة، ولــد عـــام 

االبتدائيـة يف املدرسـة املباركيــة بالكويـت، وتـابع دروســه عـىل أيـدي أســاتذة خصوصـيني، بـدأ حياتــه 

م عندما عني وزيراً لإلرشاد واألنبـاء، ١٩٦١صب وزاري له يف سنة م وتوىل أول من١٩٥٤السياسية يف سنة 

م واســتمر متقلــداً هــذا املنصــب يف جميــع الــوزارات حتــى ٢٨/١/١٩٦٣تــوىل وزارة الخارجيــة يف 

م عندما أبعد عن التشكيلة الوزارية التـي تألفـت برئاسـة الشـيخ سـعد العبـدهللا الصـباح، ٢٠/٤/١٩٩١

م، يعترب أقدم وزير خارجية يف العامل وعميـد وزراء ١٨/١٠/١٩٩٢مجدداً يف أسندت إليه وزارة الخارجية 

الخارجية العرب وهو أحد املدافعني عن عودة عالقات الكويت مع الدول العربية التي نـارصت العـراق 

  .م١٩٩١يف عدوان حرب الخليج الثانية يف عام 

  الرئيس صدام حسني

. م١٩٣٧نيسـان  ٢٨قد ولد يف بيئة فالحية فــي م، ل١٩٧٩رئيس جمهورية العراق الحايل منذ 

ولد يف عائلة معروفة مبواقفها الوطنية والقوميـة فنهـل مـن وسـط هـذه العائلـة مبـادئ حـب الـوطن 

ولكنه وهو اليتيم الذيك عـود نفسـه االعـتامد عـىل نفسـه واتخـاذ . واالعتزاز باألمة والتضحية يف سبيلها

  وكان من أبرز تلك القرارات وأهمها قرار .ومصريهقراراته الخاصة التي تتعلق مبستقبله 
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 الـلــهحيث انتقل يف سن العارشة إىل تكريت لغرض الدراسة حيـث يقـيم خالـه الحـاج خـري . التعليـم

  . طلفاح الذي احتضنه وأدخله املدرسة

م، صـحيح ١٩٥٦انضم إىل حزب الطليعة العربية املناضلة، حزب البعث العريب االشرتايك عـام 

ومن الوسط االجتامعي والدرايس الـذي نشـأ . قى أول املبادئ الوطنية والقومية من بيئته العائليةأنه تل

فيه ولكن وعيه مل يتخذ سياقا عميقا ومنظام إال من خالل انتامئه إىل الحزب منعطفا أساسيا جديـدا يف 

وطنيـة والقوميـة مجرى حياته فقد نقله هذا القـرار مـن ميـدان االهـتامم الشخيصـ العـام بالقضـايا ال

والعمل الفردي املشتت، إىل ميدان االهتامم اليـومي املوجـه بهـذه القضـايا والعمـل الجامعـي املـنظم 

  . واملسؤول يف سبيلها

م عـن الطريـق الـذي رسـم لهـا لتحقـق التحـرر السـيايس ١٩٥٨متـوز  ١٤لقد انحرفت ثـورة 

فقد اتجه حكـم عبـد الكـريم قاسـم . يةواالقتصادي ولبناء القطر بشكل يخدم املصلحة الوطنية والقوم

كام عمل عىل إبعـاد جميـع القـوى القوميـة . الذي انفرد بالسلطة إىل التضييق عىل الشعب واضطهاده

عن السلطة والتنكيل بها وشجع بشكل واضح هذا الرصاع بني القـوى الوطنيـة يف القطـر لـيك يضـعفها 

حسـني يف عمليـة تصـفية عبـد الكـريم قاسـم ونظـرا ملشـاركة صـدام . ليبقى هو يف الحكم دون منازع

م، وسـقط نظـام عبـد ١٩٦٣شباط عام  ٨وعاد إىل العراق بعد انتصار الثورة يف . م، هرب إىل مرص١٩٥٩

ولكـن صـدام حسـني مل يستسـلم للقيـادة الجديـدة . الكريم قاسم وتسلم عبد الـرحمن عـارف الحكـم

م دخل صدام حسني ١٩٦٨متوز  ١٧اقية، ويف وأدخل السجن عدة مرات وظل مالحقا من املخابرات العر 

عىل ظهر دبابة عسكرية وشارك يف إسقاط حكم عبد الرحمن عارف، وتم تعيني أحمد حسن البكر أمني 

  رس القيادة القطرية للحزب ورئيسا للجمهورية
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ر صـدام وبعد االجتامع األول للقيادة الجديدة تقرر اختيا. ورئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات املسلحة 

متـوز  ١٦ويف . حسني نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة، كام توىل أمن الثورة واملهـام الحساسـة يف الدولـة

  . م أعلن أحمد حسن البكر تنحيه عن السلطة لصالح نائبه صدام حسني١٩٧٩

دخل الرئيس العراقي بعد توليـه السـلطة حربـا رشسـة مـع إيـران حـرب دامـت نحـو مثـاين 

ونظـرا . بجيشه أرض دولة الكويت، وخاض حربا مع الدول املتحالفة لتحرير الكويت سنوات، كام دخل

  . لذلك تم إصدار قرار من األمم املتحدة بتطبيق حصار اقتصادي عىل العراق
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  ) م١٩٤٥ -م١٨٩٩(صالح الدين الصباغ 

وت وأم من املوصل، درس يف بـري ) من صيدا(عسكري ثوري عراقي، ولد يف املوصل ألب لبناين 

م، التحـق ١٩١٧ورفـع إىل مـالزم يف ) يف الجيش العـثامين(واملوصل واسطنبول، دخل الخدمة العسكرية 

بالجيش العريب يف سوريا، اعتقله الفرنسيون بعد سقوط الحكم العريب يف دمشـق، بعـد إطـالق رساحـه 

الربيطانيـة، ذهب إىل العراق والتحق بالجيش هناك، وأرسل للدراسة يف عـدد مـن املعاهـد العسـكرية 

  . درس يف الكلية العسكرية يف العراق وأصبح آمراً للقوة الجوية، فمعاوناً لرئيس أركان الجيش

انترص لحركة الكيالين وكان يف مقدمة الضباط وقادة الحركة الوطنية يف تشكيل مجلس الدفاع 

لفرقة املصفحة وأصـبح قائـداً م، وتوىل قيادة الفرقة األوىل والثالثة وا١٩٤١ليدير شؤون البالد إبان ثورة 

للجبهة الغربية يف فرتة املجابهة مع القوات اإلنكليزية والتعزيزات التـي جـاءت مـن رشقـي األردن مـع 

، متكـن )فهمي سعيد، محمود سليامن، ويونس السـبعاوي(هزمية الحركة الوطنية وإعدام رفاق الصباغ 

ردد طويـل إىل بريطانيـا بالتعـاون مـع سـلطات من الفرار إىل إيران ثـم إىل تركيـا التـي سـلمته بعـد تـ

  . م١٩٤٥االنتداب الفرنيس يف سوريا، وتم إعدامه عام 
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  )م١٩٢٥-م١٨٦٦(الرئيس صن يات صن 

القوميــون . م١٩١١مؤســس الجمهوريــة الصــينية بعــد إطاحتــه للنظــام اإلمرباطــوري يف عــام 

  ). رائد الثورة(جلونه عىل أساس أنه والشيوعيون ي) أب الجمهورية(الصينيون يكرمون ذكراه ويعتربونه 

غادر مزرعة أبيـه . م١٨٦٦ولد صن يات صن يف قرية واقعة يف مقاطعة غوانفدونغ الجنوبية 

وهو يف الثالثة عرشة من عمره وهـاجر إىل هـاواي حيـث التحـق بشـقيقه األكـرب الـذي كـان يعمـل يف 

واعتنـق .كليزية وأطلع عىل العلوم الغربيـةدخل يف مدرسة لإلرساليات يف هونولولو، فتعلم اإلن. التجارة

وأثنـاء وجـوده يف مقاطعـة . م١٨٩٢و ١٨٨٧املسيحية، أنهى دراسته يف معهد للطب يف هونغ كونغ بني 

  . أقام عالقات وثيقة مع الجمعيات الرسية املناوئة لحكم أرسة مانشو. م١٨٨٦-١٨٨٤كانتون 

التي عملت عىل تجميـع كـل ) الصنيرابطة إصالح (م أسس جمعية رسية باسم ١٨٩٤يف عام 

م قام بانتفاضه فاشلة اضطر عـىل ١٨٩٥ويف عام . املعارضني الصينيني للحكم اإلمرباطوري يف حزب واحد

) اليابـان، الواليـات املتحـدة، أوروبـا(أثرها إىل الهرب خارج الصني، فعاش يف املنفى مدة عرشـ سـنوات 

م فـزادت ١٨٩٧رشطة اإلمرباطورية وهـو يف لنـدن عـام تعرض خاللها لحادثة اختطاف فاشلة عىل يد ال

  . هذه الحادثة من شهرته ونفوذه خاصة يف أوساط مثقفني الجاليات الصينية املنترشة يف الخارج

م كان صن يات صـن قـد توصـل إىل صـياغة مبـادئ ١٩٠٥قبيل عودته إىل الصني من طوكيو 

الذي يبدو فيها متأثرا جـدا بالفلسـفة الليرباليـة  )مبساعدة من مثقفي صينييـن(حركته األساسية الثالثة 

  الغربية، أول هذه املبادئ 
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القومية التي نادى بها ووجهها ضد أرسة ماتشو اإلمرباطورية التي تسببت بضعفها يف التغلغل اإلمربيايل 

يف الصني، وثانيهام الدميوقراطية التي تتطلب وضع دسـتور جمهـوري يضـمن املسـاواة يف الحقـوق بـني 

املواطنني وفصل السلطات، واملبدأ الثالث متصل مبجموعة من أفكار استوحاها مـن املبـادئ االشـرتاكية 

  . وترتكز عىل عدالة توزيع الرثوات وإيجاد فرص العمل

م شارك يف عدة تحركات ومؤمترات ضد الحكم اإلمرباطوري، إال أنها جميعها ١٩٠٥بعد عودته 

نصاره قد بلغوا من القوة ما مكنهم من القيام أخريا بثـورة ناجحـة م كان أ ١٩١١ويف عام . باءت بالفشل

وعينـوا صـن يـات صـن أول رئـيس لهـا بعـد أن ) جمهورية الصني(وأعلنوا قيام . بإطاحة حكم األباطرة

وبعد بضعة أشـهر مـن تسـلمه الرئاسـة . استدعوه من الواليات املتحدة حيث كان يقوم بجولة إعالمية

  ). أي حزب الشعب(م تأسيس حزب الكومنتانغ ١٩١٢ويف آب  أعلن صن يات صن رسميا

كـان أبرزهـا . واجهت الجمهورية الصينية برئاسة صن منذ تأسيسها العديـد مـن الصـعوبات

مقاطعـة مـن ١٣وكان صن يـات صـن يحظـى بتأييـد . خروج عدد من املقاطعات الشاملية عن سلطتها

باقية إىل حظريته بالتفاوض مع زعيمها يـوان شـيه أصل مثاين عرشة، فحاول إرجاع املقاطعات الخمس ال

مؤداه أنه إذا مـا نجـح . وقد توصل الرجالن إىل اتفاق إلعادة توحيد البالد. كاي نائب اإلمرباطور األسبق

شـباط  ١٢ويف . يوان يف إقناع اإلمرباطور بالتنازل عن العرش فإن صن سيتخىل عن الرئاسة ملصلحة يـوان

  . طرة الصينيني عن العرش وتخىل صن يات صن عن منصبه ليوانم تنازل آخر األبا١٩١٢
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إال أن يوان رسعان ما انقلب عـىل الجمهوريـة فوجـه كـل جهـوده ملحاربــة صـن يـات صـن 

وحزبه، وذلك بالرغم من فوز الكومنتـانغ بأغلبيـة سـاحقة يف االنتخابـات النيابيـة التـي جـرت يف عـام 

مسـتندا بـذلك إىل قواتـه العسـكرية . مجلس النواب بالقوةم عمد يوان إىل حل ١٩١٤ويف عام . م١٩١٣

وتأييد األوساط املالية الصينية له، إضافة إىل التأييد األورويب واألمرييك، عند ذلك اضطر صن إىل مغـادرة 

البالد ثانية واللجوء إىل اليابان يف حني استمر يوان يف جهوده لتنصيب نفسه إمرباطورا مام أدى إىل قيام 

  . لية طاحنة خاصة يف مناطق الصني الجنوبية الغربيةحرب أه

م تويف يوان معزوال بعد أن فشل يف تحقيق مطامحه ومل تؤد وفاتـه إىل إعـادة ١٩١٦ويف عام 

وحدة الصني بل ازدادت الحرب األهلية فيها رضاوة مـام أسـفر عـن تقسـيم الـبالد إىل دويـالت صـغرية 

  . خاصة يف الشامل) د الحربأسيا(متقاتلة ضعيفة يسري عىل مقاليدها 

يف ظل الظروف رأى صن يات صن أن من الرضوري لـيك يعيـد وحـدة الصـني أن يبنـي قـوة 

عسكرية ضاربة ومنظمة انطالقا من الجنوب وبالتحديد مـن كانتون، وهكذا أعلن صن يات صـن عـام 

ا منهـا يعـد العـدة م عن تشكيل الحكومة العسكرية لجنويب الصني ومركزها كانتون، وأخذ انطالق١٩١٧

م ١٩١٧إلعادة توحيد الصني، واختبار أفكاره السياسية من خالل إدارته لهذه املدينـة وابتـداء مـن عـام 

وبالتحديد بعد نجاح ثورة أكتوبر الروسية، بـدأ صـن يتلقـى الـدعم العسـكري مـن الحكـم السـوفيتي 

حكومتها العسـكرية عـىل الخـروج  الجديد يف مواجهة أسياد الحرب الذين هددوا كانتون مرارا وأرغموا

  . من املدينة أكرث من مرة
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م بدأت عالقة صن مع االتحاد السوفيتي السابق تتعمق خاصة بعد أن ١٩٢٣وابتداء من عام 

دخل الشيوعيون الصينيون بشكل فردي إىل الكوفتنانغ، ولعبوا دورا متزايدا يف قيادة النضال ضد أسـياد 

هســيانغ بـاالنقالب عـىل رئيسـية يف بكــني -م قــام الجـرنال فينـع بـو١٩٢٤الحـرب الشـامليني، ويف عـام 

  . واالنضامم إىل صن يات صن مام فتح الباب واسعا أمام إعادة توحيد البالد

وبالفعل فقد ذهب صن إىل بكني ليجتمع بزعامء الصني الشامليني وإقنـاعهم سـلميا بأهميـة 

هو عىل وشك تحقيق حلمه القـومي، فخلفـه تشـيانغ م و ١٩٢٥إال أن املنية وافته يف عام . هذا التوحيد

كاي تشيك الذي وحد الصني مؤقتا لكنه انقلب عىل الشيوعيني وطردهم من الكومنتـانغ وتحـالف مـع 

  . الواليات املتحدة

أحيط صن يات صن بعد وفاته بتكريم واحرتام عظيمني من جميع الصينيني، وعنـدما انترصـ 

قيام جمهورية الصني الشعبية عينـوا شـينغ لينـغ سـونغ أرملـة صـن  م وأعلنوا١٩٤٩الشيوعيون يف عام 

  . وشقيقة زوجة تشيانغ كاي تشيك نائبة لرئيس الجمهورية تكرميا لذكرى زوجها

  )         -م١٩٠٠(صوناي، جودت 

عسكري ورجل دولة تريك، انتقل من الحياة العسكرية إىل منصب رئـيس الجمهوريـة الرتكيـة 

م، ثـم إىل أكادمييتهـا العسـكرية، حـارب مـع ١٩١٦لكليـة الحربيـة يف اسـتنبول يف م، انتسب إىل ا١٩٦٦

م إىل رتبة مالزم، ثم عمـل ١٩٣٠م، ثم تحت إمرة أتاتورك، ترقى يف ١٩١٧الجيش العثامين يف فلسطني يف 

صبح م أ ١٩٤٧ويف . م١٩٤٧م و١٩٤٢م، عني أستاذاً يف الكلية الحربية ما بني ١٩٣٣يف هيئة األركان العامة 

  م، عني رئيساً ١٩٥٩قائداً لسالح املدفعية ويف 
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، أصبح رئيساً لألركـان )م١٩٦٠-م١٩٥٨(لقسم العمليات يف قيادة األركان، ثم نائباً لرئيس األركان العامة 

م ليك يصبح عضواً يف مجلـس ١٩٦٦م، واستقال يف ١٩٦٠العامة بعد انقالب الجرنال جامل غورسيل عـام 

م انتخبه الربملان رئيساً للجمهورية خلفاً للجرنال غورسيل، انتهت مـدة واليتـه ١٩٦٦الشيوخ، ويف نيسان 

  . م١٩٧٣يف عام 

  ) م١٩٨٨-م١٩٢٤(الرئيس ضياء الحق، محمد 

تخرج يف كلية األركان . م يف الهند١٩٤٥عسكري ورجل دولة باكستاين، ضابط يف سالح الخيالة 

م ونـال ١٩٧١-١٩٦٩م عمل مستشارا للجـيش األردين ١٩٦٥م شارك يف الحرب الهندية الباكستانية ١٩٥٥

  . اكرث من وسام أردين

م قـاد حركـة انقالبيـة ١٩٧٧متـوز  ٥م ويف ١٩٧١شارك يف الحرب الثانية بني الهنـد وباكسـتان 

م رئيســا ١٩٧٨آب  ١٤وأصــبح الحــاكم العــريف العــام، ويف . عســكرية ضــد حكــم ذو الفقــار عــيل بوتــو

  . تامد سياسة إسالمية يف القضايا الداخلية واالجتامعيةحاول اع. لجمهورية باكستان

وشارك يف املؤمترات اإلسالمية الدولية، قامت حالة من التوتر الداخلـي إثر إعدامه الرئيس ذو 

. م١٩٧٩كام واجه مشاكل خطرية بسبب الحـرب األفغانية والثورة اإلسـالمية يف إيـران . الفقار عيل بوتو

حول امتالك باكستان للتكنولوجيا النووية أجرى عالقـات متوازنـة مـع الهنـد وبسبب الضغوط الغربية 

  . وبنغالدش
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قيض عليـه يف . عامل املعارضة الداخلية بحزم لكن من دون قسوة وتطرف يف استخدام القوة

مهنـدس (م وقد وصفه مستشار األمن القـومي األمـرييك بريجنسـيك بأنـه ١٩٨٨آب  ١٧حادث طائرة يف 

لوقوف باكستان إىل جانب املجاهدين األفغان طيلة سنوات الجهاد ضـد ). اطورية الروسيةتفتيت اإلمرب 

  . الوجود السوفيتي يف أفغانستان

  ) م١٩٨١-م١٩٣٥(الرئيس ضياء الرحمن، ماجني 

تطـوع يف الجـيش ) بنغالدش يف ما بعد(عسكري ورجل دولة بنغايل، ولد يف باكستان الرشقية 

م يف الحرب الهندية الباكستانية، ثم يف الحـرب الهنديـة الباكسـتانية ١٩٦٥م م شارك عا١٩٥٣الباكستاين 

ـقية فغـريت اسـمها إىل بـنغالدش عـن باكسـتان١٩٧١الثانية  . م التي أسفرت عن انفصال باكسـتان الرش

وكان ضياء الرحمن الرجـل األول يف هـذه الحركـة . وتشكيل جمهورية بنغالدش بزعامة مجيب الرحمن

  . ثناء اعتقال مجيب الرحمن يف السجون الباكستانيةاالستقاللية أ 

وبعـد . م اغتيل مجيب الرحمن وحل مشتاق أحمد محله علـى رأس الدولـة١٩٧٥آب  ١٥يف 

نحو شهرين وقع انقالب عسكري مضاد أطاح حكم مشتاق أحمد وأىت بنظام جديد موال لخط مجيـب 

ذلك أن حرب شوارع نشبت بينـه وبـني قيـادة  إذ أن هذا النظام مل يعمر طويال أيضا. الرحمن السيايس

انتهـت بانتصـار العسـكريني واسـتقالة مشـتاق أحمـد ملصـلحة أبـو . الجيش وعىل رأسها ضياء الرحمن

  . السادات محمد صاليم رئيس املحكمة العليا الذي عني رئيسا للجمهورية
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لحة الثالثـة يف أما واقع األمر أن السـلطة انحرصـت يف قيـادة ثالثيـة مشـكلة مـن قـادة األسـ

ومن ضمنهم ضياء الرحمن الذي قام بدور حاسم فــي القضـاء عـىل االنقـالب املـوايل ملجيـب . الجيش

  . م إضافة إىل منصبي وزير التجارية الداخلية واملالية١٩٧٥رئيس أركان الجيش . الرحمن

 م أعلن نفسـه١٩٧٦عمل عىل إضعاف نفوذ حزب عوامي واعتقال معظم معارضيه، ويف عام 

م عمـل دامئـا عـىل إظهـار حكمـه مبظهـر ١٩٩٧ثـم رئيسـا للجمهوريـة نيسـان . حاكام عرفيا عىل البالد

  . ملصلحته% ٩٩فأجرى انتخابات واستفتاء وكانت النتيجة . الدميوقراطية عىل الطريقة الغربية

أما سياسته الخارجية فكانت متيـل إىل . يف حني أن السلطة ظلت يف أيدي املؤسسة العسكرية

وجرت عدة محاوالت فاشلة الغتياله أو إطاحته إىل أن متكنت مجموعة من العسـكريني . لغرب والصنيا

  . م١٩٨١من اغتياله يف عام 

  )        -م١٩٣٥(الرئيس ضيوف، عبدو 

رئيس جهورية السنغال، وأحـد أعمـدة السياسـة السـنغورية ونظامهـا الحـزيب  والسـيايس يف 

  . م١٩٨٠الجمهورية السنغالية منذ عام البالد، وخليفة سنغور عىل رأس 

، وتلقى دراسته الثانويـة يف داكــار، والجامعـة يف داكـار )السنغال(ولد عبدو ضيوف يف لوغا 

عـني مـديرا ) الـذي أنشـأه سـنغور(م إىل حزب االتحاد التقـدمي السـنغايل ١٩٦١انضم يف عام . وباريس

م، ١٩٦١مينـا عامـا مسـاعدا ملجلـس الـوزراء عـام م، ثم أ ١٩٦٠للتعاون التقني ووزيرا للتخطيط يف عام 

  م وكان قبل ذلك حاكام ملقاطعة سني سالوم١٩٦٥-١٩٦٤فأمينا عاما ملجلس الوزراء 
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-١٩٦٨م، فـوزيرا للتخطـيط والصـناعة ١٩٦٥-١٩٦٣م ثم مديرا ملكتب رئـيس الجمهوريـة ١٩٦٢-١٩٦١ 

للـوزراء حيـث عمـل بدقـة عـىل  م رئيسا١٩٧٠، عني يف "منطقة حوض السنغال"م، ورئيس وزراء ١٩٧٠

  . م١٩٨٠إدارة شؤون البالد وفق توجيهات الرئيس سنغور، أصبح رئيس الجمهورية منذ عام 

كانون الثـاين  ٢ويف . م قدم الرئيس سنغور استقالته من رئاسة الجمهورية١٩٨٠يف أواخر عام 

لفـا لسـنغور، ليشـغل م اليمـني القانونيـة خ١٩٧٠م أقسم عبدو ضيوف رئيس الـوزراء منـذ سـنة ١٩٨١

م الـذي ١٩٧٦م وفقا ملا جاء يف اإلصالح الدسـتوري نيسـان ١٩٨٣منصب رئاسة الجمهورية حتى نيسان 

كان ينص عىل أن يتوىل رئيس الوزراء رئاسة الجمهورية حتى انتهاء مدة والية الرئيس يف حالة استقالته 

  . ب تياب رئيسا للوزراءأو خلو هذا املنصب، وبدأ ضيوف مامرسة صالحياتـه بتعيني حبي

وبعد يـومني يف %. ٧٣.٢م أعيد انتخاب ضيوف رئيسا مرة جديدة بأكرثية ١٩٨٨شباط  ٢٨يف 

واد  الـلــهويف نفـس الشـهر حكـم عـىل عبـد . أيـار ١٨أول آذار أعلنت حالة الطوارئ التـي رفعـت يف 

  . بالسجن لعام واحد مع وقف التنفيذ

مـن األصـوات، % ٥٨.٤رئيسا ملرة جديدة بأغلبية  م انتخب عبدو ضيوف١٩٩٣شباط  ٢١ويف 

وتجدد العنف االنفصايل يف كازافنس يف النصف الثاين من السنة أكـرث % ٣٨واد  الـلـهونال منافسه عبد 

من ألف قتيل، كام تجددت املخاوف من عودة املواجهة بني موريتانيـا والسـنغال عنـدما عـادت األوىل 

  . ا وكان البلدان أعادا العالقات الدبلوماسية بينها قبل عامتضيّق عىل السنغاليني عىل أرضه
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  ) م١٩٢٩-م١٨٦٢(طالب النقيب 

ـة، شـغل منصـب حـاكم إقلـيم اإلحسـاء يف  م إبـان العهـد ١٩٠٢سيايس عراقي، ولد يف البرص

م بتــدبري مــؤامرة ١٩١٣م، اتهمــه األتــراك يف ١٩٠٩يف " املبعوثــان"الحميــدي، وأصــبح عضــواً يف مجلــس 

القائد العسكري الرتيك يف البرصة، نفي إىل الهند بعد االحتالل الربيطـاين للعـراق، عـني وزيـراً يف  الغتيال

أول حكومة عراقية، ونافس فيصل يف عرش العـراق، فنفـاه الربيطـانيون مجـدداً إىل الهنـد، توسـط بـني 

  .  يةإثر عملية جراح) أملانيا(م، تويف يف ميونيخ ١٩٢٤الهاشميني والسعوديني يف عام 

  ) م          -م١٩٣١(الطاهر بلخوجة 

سيايس ورجل دولة تونيس، تخرج مهندساً يف املعهد الزراعي العايل يف تـونس، ممثـل الحركـة 

، شــغل عــدة مناصــب )م١٩٥٩-م١٩٥٨(الطالبيــة يف املكتــب الســيايس للحــزب الدســتوري الجديــد يف 

رة الخارجيـة وبعـض البلـدان األفريقيـة املجـاورة دبلوماسية يف الوفد التونيس يف األمم املتحدة، ويف وزا

م، ويف ١٩٧٢م وزيراً للدولة مسؤوالً عن الزراعة، ثـم وزيـراً للشـباب والرياضـة ١٩٧١وإسبانيا، عيـن يف 

م وزيراً للداخليـة وظـل ١٩٧٣م عني رئيساً للبعثة التونسية لدى األمم املتحدة يف جنيف، ويف ١٩٧٢عام 

م، حكم عليـه ١٩٨٨ني أقيـل يف جو أزمة وزارية عامة، يف ترشين األول عام م ح١٩٧٧حتى كانون األول 

بتهمة اختالس أموال عامة، وكان قبالً يشـغل منصـب ) مع وقف التنفيذ والتغريم(بالسجن ملدة سنتني 

  . وزير اإلعالم
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  ) م١٩٦١-م١٨٨٨(طه الهاشمي 

الحربيـة يف اسـطنبول، عسكري وسيايس عراقـي، ولـد يف بغـداد ودرس فيهـا ثـم يف املدرسـة 

م أصبح من أركـان الفيلـق الثـامن يف سـوريا وشـارك يف ١٩١٠م، يف ١٩٠٩وحصل عىل شهادة األركان يف 

م إىل جمعية العهد القومية العربية الرسية، توىل مناصـب ١٩١٣م يف الحرب البلقانية، وانتمى يف ١٩١٢

ك رئـيس أركـان حـرب الفيلـق العـثامين مهمة يف القوة العسكرية العثامنية يف اليمن، وأصـبح بعـد ذلـ

م، توجه إىل سوريا حيث عني مديراً لألمن العام يف ظل الحكم الفيصـيل، ثـم توجـه إىل ١٩٢٠السابع يف 

م، ١٩٣٠م، وأعيـد تعيينـه يف هـذا املنصـب يف ١٩٢٣العراق وأصبح رئيساً لهيئة األركان للجيش العراقي 

م ١٩٣٧م، أحالته حركة بكر صدقي عىل التقاعد، انتخـب يف ١٩٢٤عني مرافقاً لألمري غازي، ويل العهد يف 

نائباً عن بغداد، وتوىل وزارة الدفاع يف ثالث وزارات شكلها نـوري السـعيد، كـام تـوىل هـذا املنصـب يف 

م، ترأس حزباً معارضاً أسسه يف عام ١٩٤١نيسان  –وزارة رشيد عايل الكيالين وأصبح رئيساً للوزارة شباط 

  . م١٩٦١تويف يف عـام " الجبهة الشعبية املتحدة"  بم، عرف ١٩٥١

  )م١٩٧٩-م١٩١٧(الرئيس طرقي نور محمد 

سيايس ورجل دولة أفغـاين ومـن أبـرز زعـامء الحـزب الشـيوعي األفغـاين، ملحـق صـحايف يف 

م، ثم ما لبـث أن اسـتقال بعـد أشـهر قليلـة احتجاجـا عـىل تعيـني ١٩٥٣السفارة األفغانية يف واشنطن 

ـاع الطبقـي . داود رئيسا للوزراءالجرنال  تفرغ للعمل الصحايف والسيايس ونرش عدة روايـات متجـد الرص

  . والنضال الشعبي
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م، وأصدر صحيفة تحمل االسـم ١٩٦٤عام ) خلق(أسس حزب الشعب الدميوقراطي املعروف 

م حدث انشقاق داخل الحزب خرجت عىل أثره مجموعة أطلقت عىل نفسها اسم ١٩٧٢نفسه ويف عام 

  . أي الراية) الباشام(

م أعيد توحيد الحزب مام سهل إمام الشيوعيني عملية االسـتيالء عـىل السـلطة ١٩٧٧ويف عام 

وبعد أشـهر أصـبح طرقـي رئيسـا للجمهوريـة . م بعد تفاقم الرصاع بينهم وبني نظام محمد داود١٩٧٨

خـذ ميـارس سياسـة قمعيـة أمني الـذي أ  الـلـهوالوزراء، ويف الوقت نفسه ترك صالحيات واسعة لحفيظ 

كام ذهب ضـحيتها العديـد مـن القـادة الحـزبيني، وقـد تنبـه . البت ضده قطاعات واسعة من الشعب

إذ بـادر أمـني إىل تـدبري . طرقي لخطوة هذه السياسة فأخذ يعد العدة إلبعاده ولكن بعد فـوات األوان

  ). م١٩٧٩أيلول (انقالب دموي قتل عىل أثره الرئيس نور محمد طرقي 

وبالرغم من أن مقتل طرقي قد أطلق يـد أمـني يف رسـم السياسـة إال أنهـا يف الواقـع مهـدت 

الطريق أمام غـزو الجـيش السـوفيتي للـبالد الـذي أطـاح بحكـم أميــن وفـرض نظامـا شـيوعيا يف يـد 

  ). م١٩٨٠كانون الثاين (السوفييت وضع عىل رأسه بابراك كارمال 

  )م١٩٧٢-م١٩٠٩( الـلـهامللك طالل بن عبد 

بن  الـلـهم يف مكة هو االبن األكرب للملك عبد ١٩٠٩ملك اململكة األردنية الهاشمية، ولد عام 

م وأمىضـ سـنتني يف كليـة هريسـت ١٩٢٧انضم إىل الفيلق العريب عـام . الحسني وهو والد امللك الحسني

  .م١٩٤٨م وفريق عام ١٩٤١نال رتبة لواء عام . العسكرية الربيطانية
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م، ١٩٥١يف متـوز  الـلـهملكة األردنية الهاشمية عىل أثر اغتيال والده امللك عبد توىل عرش امل 

  . م٦/٩/١٩٥١واستلم سلطاته الدستورية يف 

م، ومل يتمكن امللك طالل من االستمرار ١٩٥٢ويف عهد امللك طالل صدر الدستور األردين لعام 

م اتخـذ مجلـس األمـة األردين ١١/٨/١٩٥٢يف مامرسة سلطاته الدستورية بسبب عنائـه مـن املـرض ويف 

والحكومة قرارا بتشكيل مجلس وصاية عىل العرش، واتخذ مجلس األمة بنفس اليوم بإنهاء واليـة امللـك 

  . طالل واملناداة باألمري الحسني بن طالل ملكا دستوريا عىل البالد

  )            -م١٩٣١(عباس مدين 

م يف ١٩٣١، ولـد يف عـام )ة اإلسالمية لإلنقـاذالجبه(زعيم سيايس ورجل دين جزائري، مؤسس 

سيدي عقبة، مدينة صغرية يف الجنوب الرشقي، انتمـى يف نهايـة دراسـته املتوسـطة إىل حـزب الشـعب 

م يف الجزائـر ١٩٥٤الجزائري وحركة التحرير الدميقراطية والتحق بحركة انتفاضة األول من ترشين الثاين 

م حيث أفـرج عنـه بعـد ١٩٦٢نفسه، وبقي حتى االستقالل يف عام  ترشين الثاين من العام ٧واعتقل يف 

  . توقيع اتفاقيات ايفيان بني جبهة التحرير الوطني والسلطات الفرنسية

بعد إطالق رساحه بدأ العمل السيايس الديني بحجة انحـراف جبهـة التحريـر الـوطني التـي 

م، وبعـد وفـاة ١٩٧١يف عـام ) العقبـة(حلة أخذ عليها تبني االشرتاكية، فاز بعضوية املجلس البلدي يف م

م منحه الشاذيل بـن جديد حرية التعبري ألمئة املساجد وبرز عباس مدين عندما نظـم أول ١٩٧٨بومدين 

  م يف قسنطينة، وهو عمل كان يحرضه القانون يف فرتة ١٩٨٢تظاهره إسالمية 
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م ١٩٨٨يـة حتـى صـدامات م وواصل عمله بصورة رس١٩٨٥م و١٩٨٢سيطرة الحزب الواحد، اعتقل بني 

الدامية التي فتحت ثغرة يف النظام دخل منها اإلسالميون، وبعد السامح بالتعددية الحزبية أعلـن قيـام 

م عـىل ١٩٩٠م، استطاعت الجبهة تحقيق انتصار يف انتخابات عـام ١٩٨٩عام ) الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ(

  .مستوى البلديات واملحافظات

نائبة عيل بلحاج ووجهـت إلـيهام تهمـة التـآمر املسـلح عـىل أمـن م مع ١٩٩١اعتقل يف عام 

م مـع عبـد القـادر حشـاين بعـد أن قـرر ١٩٩٧عاماً، وأفرج عنه يف عام  ١٢الدولة وحكم عليه بالسجن 

  . تجاه اإلسالميني املعتدلني) السياسة التوفيقية(الرئيس السابق األمني زروال اتباع 

  ) م١٩٥٨-م١٩١٢(عبد اإلله بن عيل 

م، ١٩٣٩أمري هاشمي وسيايس وويص العرش العراقي بعد مقتل امللك غازي بـن فيصـل األول 

م، ولد يف الحجاز وكـان االبـن الوحيـد للملـك عـيل بـن ١٩٥٣حتى بلوغ فيصل الثاين سن الرشد يف عام 

انتقـل إىل العـراق بعـد اعـتالء عمـه فيصـل بـن الحسـني . الحسني الذي توىل عرش الحجاز لفرتة قصرية

  . عرشها، تلقى العلم دون نجاح يف كلية فكتوريا يف االسكندرية

بدا ظهوره السيايس يف العراق كحليـف لنـوري السـعيد يف أواخـر ثالثينـات القـرن العرشـين 

عندما كان نوري يسعى لفرض هيمنته عىل امللك غازي وعىل السلطة، وكان عبد اإللـه نـاقامً عـىل ابـن 

  مرية عالية أخت عبد االله، وعندما أعلن عن مقتل امللك غازي يف عمه الذي كان قد طلق زوجته األ 



  

٧٧٦  

  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

  . م حامت الشبهات حول عبد اإلله ونوري والزمتهام طيلة حياتها١٩٣٩حادث سيارة 

وقف عبد اإلله كويص عىل العرش إىل جانب نوري السـعيد ونفـذ رغبـة اإلنكليـز إبـان ثـورة 

ن فشل هذه الثورة بدا أن عبـد اإللـه ابتعـد عـن نـوري م، وبعد نحو عامني م١٩٤١رشيد عايل الكيالين 

واعتمد شاكر الوادي من الضباط املعـادين لنـوري ) م١٩٤٤حزيران (السعيد ودفع وزارته إىل االستقالة 

السعيد، وأخذ لفرتة يشكل الوزارات ويفرض نفسه عىل املرسح السـيايس، إال أنـه مل يفلـح يف السـيطرة 

اإلنكليز نوري السعيد لرئاسة الوزارة وعاد الويص عبد اإلله إىل كنفه أيضاً مـع عىل مقاليد األمور، فأعاد 

محاوالت بذلها أحياناً مثل الدعم الذي قدمه لصالح جرب ملنافسة نوري، وحاول هذا األخـري إزاحـة عبـد 

متـوز  ١٤م تعينه سفرياً يف الخارج، قتل مع أركان النظام امللـيك صـبيحة ثـورة ١٩٥٤اإلله واقرتح يف عام 

  . م١٩٥٨

  )م١٩١٨-م١٨٤٢(السلطان عبد الحميد الثاين 

م توىل الخالفة بعـد مـوت أبيـه ١٩٠٩م حتى عام ١٨٧٦سلطان عثامين مارس الحكم من عام 

عبد املجيد األول وإزاحة أخيه مراد الخامس املختل عقلياً، وذلك بتدبري من الوزراء اإلصـالحيني بقيـادة 

  . م١٨٧٦كانون األول  ٢٣للوزراء وكان وراء إصدار أول دستور عثامين يف مدحت باشا الذي أصبح رئيسا 

وكان الطابع الليـربايل للدسـتور وسـيلة مـن سـائل وقـف التـدخل األجنبـي بسـبب القسـوة 

  م وتهدئة ١٨٧٦العثامنية يف إخامد االنتفاضة البلغارية يف ربيع 
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إال أن اإلجـراءات . ء لرتكيـا يف أوروبـاالتـي هيجـت مشـاعر العـدا) الجبل األسـود(الرصب ومونتينيفرو 

م واضـطرت ١٨٧٧العثامنية مل متنع وقوع حرب مع روسيا منيت فيها السلطنة العثامنية بخسائر كبـرية 

  . لتوقيع معاهدة صلح مذلة

وقد استنتج عبد الحميد أن املساعدات التي ميكـن أن يتلقاهـا مـن الـدول األوروبيـة سـوف 

فأقدم عىل حل املجلس النيايب الـذي التـأم . الشؤون العثامنية الداخلية تكون مرشوطة بحق التدخل يف

ويف العام التايل علق الدستور واتجه لتقوية الرابطة اإلسـالمية يف السـلطنة العثامنيـة، وكـان . م١٨٧٧يف 

إقدامه عىل جمع التربعات لبناء سكة حديد الحجاز مـن جميـع أنحـاء العـامل اإلسـالمي لتسـهل مهمـة 

إىل مكة، داللة عىل قوة عاطفته اإلسالمية، كام كان من شأن تعني أيب الهـدى الصـيادي غـريه مـن الحج 

املستشارين العرب إضافة إىل موقفه من عروض هرتزل واملخططات الصهيونية يف فلسـطني اإلسـهام يف 

  . تحقق النقمة ضد الحكم العثامين يف الواليات العربية

األوتوقراطية فحكم من خالل خلوته يف قرصـ يلـدز بواسـطة امتاز حكم عبد الحميد بالنزعة 

وكان يتمتـع بالـذكاء ويحـب . نظام من املخربين الرسيني والرقابة الشديدة ونظام املواصالت التلغرافية

إال أنه كان شكاكا بطبعه ال يثـق بـاآلخرين وال يطمـنئ . العمل والسهر بنفسه عىل مجمل قضايا الدولة

التـي تحولـت يف مـا بعـد إىل ١٩٠٠مدرسة مهنية وتأسيس دار الفنون  ١٨إيجاد  شملت إنجازاته. ألحد

كام أقدم عىل بناء . جامعة استنبول، إضافة إىل بناء شبكات من املدارس االبتدائية والثانوية والعسكرية

شــبكة مــن الســكك الحديديــة والتلغرافيــة وأعــاد تنظــيم وزارة العــدل بشــكل طــور املحــاكم املدنيــة 

  . رية والجنائيةوالتجا
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باإلضافة إىل االتوطراطية كان عبد الحميد آخر السالطني الحقيقيني إلمرباطورية هرمه، عرفت 

ففـي عهـده متكنـت . برجل أوروبا املريض ملدة طويلة من الزمن وكانت موضع أطامع الدول األوروبية

م، فضـال ١٨٨٥ -الجنوبيـةبلغاريـا –م والـروميل ١٨٨٢م ومرص ١٨٨١الدول األوروبية من احتالل تونس 

م األمر الذي دفع عبد الحميد إىل التامس املسـاندة مـن األملـان ١٨٩٤عن نشوب الثورة األرمنية يف عام 

م، إضـافة إىل ذلـك ان الـدول األوروبيـة ١٨٩٩لقاء منحهم االمتيازات كامتياز بناء سكة حديد بغداد يف 

خاضها عبد الحميد واحتياجاته الدامئة إىل األمـوال  الرئيسة كانت بعد الحروب الكثرية واملغامرات التي

قد انتهت إىل وضع يدها عىل املقدرات االقتصادية للسلطنة، وعىل مرافقها األساسـية ففرنسـا اسـتولت 

م، ١٨٩٦م وسـالونيك ١٨٩٢م، وعـىل أرصـفة مسـتودعات مرفـأي بـريوت ١٨٨٣عىل إدارة حرصـ التبـغ 

واإلنكليـز كـانوا قـد . م وغريهـا١٨٩١م ودمشق وحمـص ١٨٩٠وخطوط سكة الحديد بني يافا والقدس 

استولوا عىل حصة ضخمة يف البنك العثامين، والروس حصلوا ألنفسهم عـىل حقـوق جمركيـة يف أرصـفة 

  . ومل يلبثوا أن استولوا عىل أرصفة ومستودعات ميناء اإلسكندرية الحقا. م١٨٩٩حيدر باشا 

تها أوروبا للحصول عىل إرث رجل أوروبـا املـريض، كانت تلك يف الحقيقة الطريقة التي اختار 

وهـذا . م١٩٠٠وكان ذلك هو الواقع املختبئ خلف احتفاالت عبد الحميد الضخمة يف األول مـن أيلـول 

الواقع كانت ترصده يومذاك عيون عدد كبار من الضباط املنتمني إىل تركيا الفتاة وعىل رأسهم أنور باشا 

كان هؤالء يعرفون أن اإلمرباطورية متجهـة نحـو االحتضـار . املقدوين وجامل باشا وطلعت باشا وفتحي

  وكان يكفيهم للتيقن من هذا مشهد سلطانهم . إن هم مل ينقذوها
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وسط مدعويه األوروبيني يف ذلك اليوم، فراحوا طوال السنوات التالية يكثفون من اجتامعـاتهم وخاصـة 

ت التي كان يحرضها رفاق لهم من بينهم ضابط شاب تلك االجتامعا. يف بيت يهودي إيطايل يف سالونيك

والحال أن تلك االجتامعـات أسـفرت عـن الثـورة التـي قـام بهـا . ذو نظرية ثاقبة يدعى مصطفى كامل

  . م انطالقا من قرص أوملبيا يف سالونيك زاحفني نحو العاصمة١٩٠٨الضباط يف عام 

الوقوف معهم مـتهام بطانتـه القريبـة لكن عبد الحميد املاكر بدال من أن يحاربهم سارع إىل 

وراح يخـرتق . ثم مـا أن اسـتوعب تحـركهم حتـى أرسـل أنـور باشـا ملحقـا عسـكريا يف بـرلني. بالفساد

تنظيمهم غري أن لعبته رسعان ما انكشفت فعاد أنور باشا وعادت القطع العسكرية للتحرك، وهكذا مـا 

فـأجرب عـىل التنحـي . ميد الثاين إىل ذروتهـام حتى وصلت الثورة ضد عبد الح١٩٠٩أن حل شهر نيسان 

  . عن العرش، واعتقل داخل قرص الالتيني، فيام عني أخوه محله سلطانا تحت اسم محمد الخامس

  ) م١٩٤٠-م١٨٨٩(عبد الحميد بن باديس 

أشهر زعامء الحركة اإلصالحية يف الجزائر، ومؤسس جمعية العلامء املسـلمني الجزائـريني عـام 

م، ولد يف عاصمة الرشق الجزائري قسنطينة وفيها تويف، درس بجامع ١٩٤٠ا حتى وفاته م، ورئيسه١٩٣١

الزيتونة واملدرسة الخلدونية بؤرة األفكار الوطنية واالتجاهات التحررية وخاصة محارضات البشري صفر 

  . الذي متيز بروحه الوطنية والذي يعد يف بناة تونس الحديثة
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يها التقى زعيمني من زعامء الحركـة اإلصـالحية وهـام الشـيخ سافر ابن باديس إىل الحجاز وف

البشري اإلبراهيمي والطبيب العقبي وكان هذا اللقـاء قبـل الحـرب العامليـة األوىل، وفيـه اتفـق الرجـال 

الثالثة عىل العودة إىل الجزائر وتأسيس حركة إصالحية هناك، وكان ابن بـاديس أول العائـدين يف أثنـاء 

  . م١٩٢٠اإلبراهيمي والتحق بها العقبي عام  الحـرب، ثم لحقه

دأب ابن باديس طوال حياته عىل العمل، يصل الليل بالنهار لبعث الجزائر العربية املسـلمة، 

ويف وليقول قولته التاريخية هذه يف وطنه العريب املسـلم، وقـد دخـل ابـن بـاديس امليـدان اإلصـالحي، 

والعروبـة ال يكـاد يسـمع لهـا حسـيس يف الـديار . من سلطانبها  الـلـهسلوك املسلمني ضالالت ما أنزل 

الجزائرية، فـرابط يف مواجهتـه مرابطـة الجنـدي املجهـول، وآمـن باألبعـاد التـي عشـيت عنهـا فالسـفة 

لو جئنـاه بعـد عرشـين سـنة ملـا أدركنـا فيـه قابليـة : (االستعامر، حتى أخرج إىل الوجود شعباً قال عنه

  . خريا بهذا الشعب، فبعث فيه من آمن بنشوره بعد إميان الكثري مبوتهأراد  الـلـه، ولكن )للعالج

األسـبوعية عـام ) الشهاب الشهرية(م ثم مجلة ١٩٢٤عام ) املنتقد(أصدر ابن باديس جريدة 

م، ١٩٣٩واسـتمرت منتظمـة الصـدور حتـى عـام ) الشـهاب(م إىل مجلـة ١٩٢٩م ثم تحولت عـام ١٩٢٥

) البصـائر(و) الرصاط(و) السنة(و) الرشيعة(را، وتتنوع أسامء منها عمجرائد تتفاوت ) الشهاب(وتخللت 

يف سلسلتها األوىل، وكلها صدرت يف ثالثينات القرن العرشين، وكـان اسـم ابـن بـاديس يتصـدر ديباجـة 

الجرائد واملجالت التي أصدرها، ورمبا توىل رئاسة تحريرها بعـض العـاملني معـه يف الحركـة اإلصـالحية، 

و نافخ الروح فيها، وراسم وجهتهـا، وهـو يرصـح باسـمه فـيام يكتـب خاصـة يف الكلمـة ولكنه يبقى ه

  الحاسمة، 
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  . واملوقف الصعب وال يهادن املستعمر الفرنيس يف املساس بأصالة الشخصية الجزائرية العربية املسلمة

وبعض املؤرخني يرون أن ابـن بـاديس هـو الـزعيم الروحـي لحـرب التحريـر الجزائريـة ومـا 

وا القصد، والبعض اآلخر يرى أن محمد عبده أخفق ثائراً وانتهى مصـلحاً، بيـنام ابـن بـاديس بـدا اخطؤ 

وإن تجربة محمد عبده أتيح لها أن تنجح يف الجزائر وهي قولة حق، فقد بدا عبـد . مصلحاً ونجح ثائرا

  . اينالحميد حركته اإلصالحية متأثراً بخطى محمد عبده وتوىف متأثراً بجامل الدين األفغ

مل يتفرغ عبد الحميد بن باديس للتأليف يف غمرة مدافعة االستعامر عـن وطنـه وإمنـا رابـط 

وسـنة  الـلــهوتفسـري كتـاب . للرتبية والتعليم يف أوساط الشباب والوعظ واإلرشـاد يف إصـالح املجتمـع

  . رسوله، وتغذية الصحافة اإلصالحية بافتتاحياته الهادفة ومقاالته الفاصلة

  )         -م١٨٩٨(الق حسونه عبد الخ

ولد يف القاهرة ومجاز يف الحقوق من . سيايس مرصي وأمني عام سابق لجامعة الدول العربية

شغل . م وحامل ماجستري يف العلوم االقتصادية والسياسية من جامعة كمربدج١٩٢١جامعة القاهرة عام 

ثـم قـائم بـاألعامل . يف بـرلنيم أصـبح ملحقـاً مبفوضـية مرصـ ١٩٢٦عدة مناصب حكوميـة، ففـي عـام 

سـكرتري عـام لـوزارة . م١٩٣٠عـام ) بريطانيـا(وقنصـل يف مانشسـرت . م١٩٢٨للمفوضية املرصية يف براغ 

ووزيـر . م١٩٤٢محافظ لإلسكندرية عـام . م١٩٤٠وكيل وزارة الشؤون االجتامعية .م١٩٣٨الخارجية عام 

  .   رات عيل ماهر والهاليليف وزا. م١٩٥٢للمعارف العمومية ثم وزير للخارجية عام 
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وأعيـد . م١٩٥٢خلف عبد الرحمن عـزام يف منصـب األمـني لجامعـة الـدول العربيـة يف عـام 

  .م وخلفه محمود رياض١٩٦٧، ١٩٥٧انتخابه لهذا املنصب ثالث مرات يف عام 

  الرئيس عبد الرحمن سوار الذهب

م وحصل عىل ١٩٥٥عام  م وتخرج من الكلية الحربية١٩٣٤رئيس جمهورية السودان، ولد يف 

م خـالل دراسـته يف األردن وقعـت أحـداث ١٩٧٠شهادة املاجستري يف العلوم العسكرية يف األردن عــام 

م بني الجيش األردين واملقاومة الفلسـطينية، وكـان لـه دور رئـيس يف إنقـاذ رئـيس منظمـة ١٩٧٠أيلول 

  . س جعفر النمرييالتحرير الفلسطينية يارس عرفات من الحصار ونقله بسيارة الرئي

بعد عودته من األردن بقي مقربا من الرئيس النمـريي وتـدرج يف مناصـبه العسـكرية إىل أن 

  . م١٠/٣/١٩٨٥رقي إىل رتبة فريق أول وعني قائدا عاما للقوات املسلحة ووزيرا للدفاع يف 

د وتـرأس م قاد انقالبا أبيض أطاح بالرئيس جعفر النمريي الذي كان خارج البال ٦/٤/١٩٨٥ويف 

مجلسا عسكريا توىل الحكم، ثم سلم السلطة للمدنيني بعد أن انتخبت الجمعية التأسيسـية السـودانية 

  . م١٩٨٦الصادق املهدي رئيسا للوزراء يف عام 
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  ) م١٩٧٢-م١٨٩٣(عبد الرحمن عزام 

وكـان قـد شـارك يف كتابـة نـص . أول أمني عام للجامعة العربية منـذ نشـوئها. سيايس مرصي

شـارك أثنـاء دراسـته الثانويـة يف . م١٨٩٣آذار  ١٨يف محافظة الجيزة يف ) الشوبك(ولد يف قرية . اميثاقه

تطـوع يف الجـيش الـرتيك يف حـرب . العديد من التظاهرات والتحركات النضالية ضد االحـتالل الربيطـاين

هر كمقاتـل مـع واشـت. البلقان واشرتك يف معارك عـدة بالصـحراء الغربيـة خـالل الحـرب العامليـة األوىل

ورافـق سـعد زغلـول إىل . وبعد عودته إىل مرص بعد الحرب انضم إىل حـزب الوفـد. السنوسيني يف ليبيا

م انتخب نائبا يف أول برملان مرصي وقد مثل حزب ١٩٢٣ويف عام .  لندن يف أثناء املفاوضات مع اإلنكليز

م اختـري وزيـرا لألوقـاف ثـم ١٩٣٩عام  م يف املؤمتر اإلسالمي الذي انعقد يف القدس ويف١٩٣١الوفد عام 

م اسـتقر يف السـعودية مستشـارا ١٩٥٢متـوز  ٢٣وبعـد ثـورة . للشؤون االجتامعية يف وزارة عـيل مـاهر

  .ودفن يف حلوان مبرص ١٩٧٢حزيران  ٢يف ) جنوب فرنسا(تويف يف مدينة كان . سياسيا لها

  )    م١٩٠٢-م١٨٥٤(عبد الرحمن الكواكبي 

م وفيهـا تلقـى العلـم ودرس العلـوم ١٨٥٤كواكبي  يف مدينة حلـب عـام ولد عبد الرحمن ال

إذ أصـدر فــي حلـب يف أوقـات مختلفـة جريـديت . الفضائية والتاريخية والرياضـية عمـل يف الصـحافة

وبسبب أفكاره التي كان يضمنها مقاالته التي ينرشها يف هاتني الجريدتني فقد القى . الشهباء واالعتدال

واالضطهاد من السلطة العثامنية التي أدركت حقيقة أهداف الكواكبي فعملـت علــى كثريا من العنت 

  .إلغائها واحدة تلو األخرى
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وكـان معروفـا . وقبـل العمـل يف وظـائف الحكومـة. مارس الكواكبي التعليم فرتة من الـزمن

فـأظطر إىل تـرك لذلك فقد أخذ الكثري من املسؤوليـن األتـراك يثـريون لـه املتاعـب . بالرصاحة والنزاهة

  .م حيث دأب عىل التأليف ونرش املقاالت الفكرية والسياسية١٨٨٨الشام والسفر إىل مرص يف عام 

وكـان يعتقـد أن . لقد شن الكواكبي يف مقاالته حملة عىل الفساد والرشوة والظلم واالستبداد

انتقـد اإلدارة ) أم القـرى(ويف كتابـه . التعليم هو الوسيلة املهمة لتعميق الـوعي عنـد اإلنســان العـريب

ويقـدم . كام أنكر عىل السالطني العثامنيـني تلقـبهم بلقـب الخالفـة. العثامنية مذكرا مبركزيتها الشديدة

من أهمها أن العرب أقـدم األمـم األخـرى حضـارة وأنهـم ) خالفة عربية(الكواكبي أسبابا عديدة إلقامة 

ا فإن دعوة الكواكبي إىل إقامة خالفة عربيـة هـي ومن هن) عليه وسلم الـلـهصىل (أعلم برسالة محمد 

  .     دعوة إىل نهضة العرب إىل وحدتهم قبل كل يشء، وإنها دعوة تبوئهم مركزا قياديا

وقـد ترسـبت مقاالتـه إىل مختلـف . كان الكواكبي من أوائل الـدعاة إىل الالمركزيـة اإلداريـة

لذلك تجمع الروايات أنه ذهـب ضـحية . واستيعابهاوأقبل الشباب املثقف عىل قراءتها . األقطار العربية

الغدر والدسيسة بتدبري من جواسيس السلطان عبد الحميد الثاين الذين دسوا له السم يف الطعام أثنـاء 

  .م١٩٠٢إقامته يف مرص 
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  )م١٩٦٩-م١٩١٩(الرئيس عبد الرشيد شارمايكه 

م أوبيـا شـاميل الصـومال، م يف إقلـي١٩١٩ولد يف هـاراديري . رئيس سابق لجمهورية الصومال

م مبدرسة حكوميـة يف مقديشـو، اشـتغل ١٩٣٢تلقى تعليمه األول يف مدرسة لتحفيظ القرآن، ثم التحق 

م اشـتغل ١٩٤٤بعدها يف وظيفة حكومية ملدة عام، ثم تركها ليتوىل إدارة بعض أعامله الخاصة، يف عـام 

نـدما وضـع الصـومال تحـت وصـاية األمـم وع. موظفا حكوميا، وكانت بريطانيا متوليـة إدارة الصـومال

م، ١٩٥٢املتحدة التحق مبدرسة اإلدارة السياسية يف مقديشو وحصل عىل دبلوم اإلدارة السياسية يف عام 

م ثـم ١٩٥٤م سافر إىل إيطاليا الستكامل دراسته يف معهد االقتصاد والقانون وعاد يف عـام ١٩٥٣ويف عام 

  . دة العليا يف العلوم السياسيةالتحق بجامعة روما حيث حصل عىل الشها

منـذ نشـأتها يف ) جامعة الشـبيبة الصـومالية(عمل بنشاط السياسة يف عصبة شبان الصومال 

اختـري أول . م عن مقاطعـة جـاردو١٩٥٩م انتخب عضوا يف الجمعية الترشيعية الصومالية يف ١٩٤٤عام 

م ١٩٦٧م ويف حزيـران ١٩٦٤ م حتـى١٩٦٠رئيس لحكومـة الصومــال عقـب االسـتقالل مبـارشة يف متـز 

وانـتهج سياسـة حسـن الجـار مـع كينيـا . بـن عـثامن الـلـهانتخب رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس عبد 

ترشين األول  ١٥اغتيل يف . واثيوبيا يف محالة، لحل مشكالت الحدود سلميا بعد فرتة من الصدام املسلح

   ).سيادبري(م وبعد أسبوع استوىل الجيش عىل السلطة ١٩٦٩
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  )م١٩٦٦-م١٩٢١(الرئيس عبد السالم عارف 

. م١٩٤١-١٩٣٨م التحـق باألكادمييـة العسـكرية ١٩٢١عسكري وسيايس عراقي، ولد يف بغداد 

م انضـم إىل تنظـيم الضـباط األحـرار ١٩٤٨وبكلية األركان خدم يف الجيش العراقـي يف حـرب فلسـطني 

  . م وعرف بصداقته ومواالته لعبد الكريم قاسم١٩٥٧

م وكـان وقتهـا ضـابط ركـن وقائـد الكتيبـة الثالثـة مـن اللـواء ١٩٥٨متـوز  ١٤ ثورة شارك يف

عـني بعـد نجـاح الثـورة نائبـا لـرئيس . العرشين التابع للفرقة الثالثة والتي كانت يف طريقهـا إىل األردن

لقـوات وعىل الرغم من صداقته لعبد الكريم قاسم الذي أصبح القائد األعـىل ل. الوزراء ووزيرا للداخلية

املسلحة ورئيسا للوزراء ووزير الدفاع، فإن عدم وضوح العالقات والنهج السيايس أديا إىل نشـوء خـالف 

ويف املقدمـة حـول . مبكر بني االتجاهات والشخصيات الرئيسة يف العهد الجديد حول عدد من القضـايا

  . ئيس جامل عبد النارصاملوقف من الوحدة العربية مع الجمهورية العربية املتحدة واملوقف من الر 

وقد نارص عبد السالم التيار الوحـدوي الـذي كـان يحركـه يف العـراق حـزب البعـث يف وجـه 

املعارضة املتزايدة للوحدة من قبل الحزب الشيوعي وبعض الفئات والتجمعات السياسية األخرى التـي 

عبد السالم وحكـم عليـه  م اعتقل١٩٥٨ويف ترشين الثاين . بدأت تلتف تدريجيا حول عبد الكريم قاسم

  . م١٩٦١إال أن عبد الكريم قاسم مل يصدق عىل الحكم وأطلق رساحه يف . باملـوت

 ٨م أصبح عبد السالم عـارف رئيسـا للدولـة وكانـت ثـورة ١٩٦٣شباط  ٨وعندما قامت ثورة 

د شباط تجسيد حي للنضال الشعبي املنظم يف فكر حزب البعـث العـريب االشـرتايك وعقيدتـه، فقـد أكـ

  البيان األول للثورة عىل أن ثورة 
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وهـي . قومية تقدمية شعبية تعمل لتحقيق الوحدة الوطنية وإرشاك الجامهـري يف توجيـه إدارة الحكـم

  . تؤمن وتسعى من أجل تحقيق الوحدة العربية

مل تستمر الثورة طويال فبعد ما يزيد عىل التسعة أشهر عملـت أجهـزة االسـتعامر والرجعيـة 

ترشـين الثـاين وقـام بتصـفية  ١٨االلتفاف عىل الثورة فنفذ عبد السـالم عـارف مؤامرتـه يف عىل التآمر و 

فكانت هذه املؤامرة بداية للعهد العاريف الذي مر به العراق والذي اتسم بالفردية . البعثيني يف السلطة

إال أن .  الـبالدوالضعف فشهد العراق تكالبا استعامريا يف نشاط أجهزة املخابرات األجنبية للسيطرة عىل

حزب البعث العريب االشرتايك استطاع رغم ما تعرض له من إرهـاب وتعـذيب أن يسـتعيد القيـادة مـن 

  .م١٩٦٨متوز عام  ٣٠-١٧جديد حني فجر ثورة 

م قىض عبد السالم بحادث طـائرة أثنـاء تجوالـه فـوق منطقـة القـرن يف ١٩٦٦نيسان  ١٣ويف 

  .جنويب العراق وسط عاصفة رملية

  س عبد العزيز بوتفليقةالرئي

م دخـل الحيـاة السياسـية وهـو عـىل مقاعـد ١٩٣٧الرئيس الجزائري الحايل ولـد يف تلمسـان 

عضـو االتحـاد العـام للطـالب املسـلمني . الدراسة الثانوية يف املغرب من خالل اتصاله بحزب االسـتقالل

امت يف الداخل وبشكل خاص يف ترك دراسته الجامعية والتحق بجبهة التحرير، قام بعدة مه. الجزائريني

نائـب عـن تلمسـان . يف رصاعه ضـد الحكومـة املؤقتــة) بن بله وبومدين(الوالية الخامسة أيد الجيش 

  . م١٩٦٢ووزير الشباب والرياضة يف أول حكومة للجزائر املستقلة 
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م وبعد مقتل محمد خميس اختري بوتفليقة ليحل محلـه يف وزارة الخارجيـة وكـان ١٩٦٣ويف 

حزيـران  ١٩م ضد بن بله الـذي قـرر إبعـاده، مـا عجـل يف حركـة ١٩٦٥وقف يف . عاماً  ٢٦ه آنذاك عمر 

م التي أطاحت بنب بله، وقد نسبه نظام بومدين الجديد وزيرا للخارجيـة وظـل يف هـذا املنصـب ١٩٦٥

  . م١٩٧٩حتى وفاة بومدين 

رئيسا للجمعيـة العامـة م ١٩٧٤وانتخب يف عـام . عمل بنشاط يف املجالس واملؤمترات الدولية

وباإلضافة إىل مناصبه السياسية كان بوتفليقة عضوا يف املكتب السيايس لجبهـة التحريـر . لألمم املتحدة

وعرض عليه منصب بصفته وزيراً مستشاراً لـدى . م١٩٧٩-١٩٦٥م وعضوا يف مجلس الثورة ١٩٨١-١٩٦٤

وبعدها عـام . األمم املتحدة إال أنه رفضم، ثم بصفته ممثل دائم لدى ١٩٩٣املجلس األعىل للدولة عام 

م أصبح رئيسا للجمهورية ١٩٩٩م اعتذر كذلك عن تعيينه رئيسا للدولة قبل اليامني زروال يف عام ١٩٩٤

  . بعد عرشين عاما من غياب البومدينية

  ) م١٩٥٣-م١٨٧٦(امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 

بن محمد بن سعود بن محمـد  الـلـهتريك بن عبد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن 

بن مقرن بن إبراهيم بن موىس بن ربيعة بن مانع املريـدي، وينتهي نسبه إىل بكر بـن وائـل مـن بنـي 

ولد امللك عبد العزيز بـن الرحمن آل سعود يف مدينة الرياض ونشأ تحت رعاية والـده، . أسد بن ربيعة

الخرجـي مـن علـامء  الـلــهة والكتابة عىل يـد الشـيخ القـايض عبـد وملا اشتد عوده تعلم مبادئ القراء

  الرياض، حيث عهد إليه اإلمام عبد الرحمن ابن فيصل بتعليم ابنه فحفظ 
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عبد العزيز بعضا من سور القرآن الكريم ثم قرأه كله عىل يـد الشـيخ محمـد بـن مصـيبيح، كـام درس 

بن عبد اللطيف آل الشـيخ الـذي أعـد لعبـد  لـلـهاجانبا من أصول الفقه والتوحيد عىل يد الشيخ عبد 

العزيز كراسا دينيا جمع فيه بعض مسائل الفقه والتوحيد باإلضافة إىل املعـارف الثقافيـة األخـرى التـي 

اكتسبها بالخربة واالحتكاك باآلخرين، خصوصا ببعض العلوم العرصية التي استقاها مـن خـالل املتابعـة 

  . واملذاكرة واملناقشات

امللك عبد العزيز بالفروسية ركوب الخيل منذ صباه وعرف عنـه حركتـه الكثـرية وتنقلـه ولع 

الرسيع، وكان حازما وذكيا متفوقا عىل أترابه، شجاعا جريئا مقداما، يجمع يف طبيعته روح الحـرب ورح 

تمتـع السلم، يعالج األمر بحكمة وحنكه ودراية، ويتحىل برباعة سياسـية ال يرقـى الشـك إليهـا، وكـان ي

وظل يعتقـد أن االسـتعداد لألمـر ودراسـته هـام . بخلق قوي وإرادة نافذة، بعيد املطامح طويل الرؤية

الوسيلتان املثليان للنجاح، فهو جنـدي ظـافر تقـي ورع، جـواد سـخي، مهـذب لطيـف املعرشـ ورقيـق 

بعـد –رب الباديـة مام ال شك فيه أن حياة التنقل مع والـده بـني مضـا. املعاملة يف املجاالت االجتامعية

قد أثرت إىل حد بعيد يف شخصـيته، خاصـة يف مجـال الحـروب فقـد تعـود حيـاة  -رحيلهام عن الرياض

البادية مبا فيها من قساوة وشجاعة وأخالق وتحمل للمسؤولية، كام استفاد من إقامته يف الكويت التـي 

أثر سيطرة آل الرشيد عىل كـل استقرت فيها األرسة السعودية بعض الوقت بعد الجالء عن الرياض عىل 

فكانت حياة عبد العزيز خليطا من لوعة النـزوح والتنقـل ورصامـة الحيـاة وقسـوتها يف . البالد النجدية

  . ظل الهجرة والبعد عن الوطن األمن من جهة، وتجربة فقدان امللك والسيادة من جهة أخرى
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ية كبـرية مـن خـالل مجالسـة ومّر امللك عبد العزيز خالل إقامته يف الكويـت بتجربـة سياسـ

الشيوخ واألمراء والحكام ورجال الدولة، وقد ظهر أثر ذلك يف فكره السيايس ومقدرته السياسـية وأدائـه 

السيايس فيام بعد، وكان يحب سامع قصص البطوالت واملعارك والتعرف عىل سري األبطال، وتاريخ أرسته 

فكـره السـيايس الرصـني وشـجاعته وحنكتـه خاصـة تاريخ جده فيصل بـن تـريك الـذي عـرف بتدينـه و 

وهكذا نالحظ أنه أخذ يهيئ نفسه لعمل . السياسية وتجربته الكبرية يف مجال السياسة والحكم واإلدارة

  . كبري جدا أال وهو استعادة ملك أجداده املسلوب

 يأيت مرشوع توحيد البالد العربية السعودية يف مقدمة أعـامل امللـك عبـد العزيـز ومنجزاتـه،

م يف الوقـت الـذي كـان فيـه الشـيخ مبـارك الصـباح شـيخ ١٩٠١  ه١٣١٨فقد حاول دخول الرياض عام 

ذي القعـدة  ٢٦الكويت ومعه اإلمام عبد الرحمن بن فيصل يحاربان ابن الرشيد يف وقعـة الرصـيف يف 

 م، وقد انهزمت القوات الكويتية يف تلـك الوقعـة وترتـب عـىل ذلـك عـدم١٩٠١مارس  ١٧  ه١٣١٨عام 

حاول . تحقيق هدف امللك عبد العزيز آل سعود يف اسرتداد الرياض من آل رشيد عاصمة آبائه وأجداده

م، وكانت هذه املحاولة أكـرث رسـوخا ١٩٠٢  ه١٣١٩عبد العزيز اسرتداد الرياض مرة أخرى وذلك يف عام 

 آل الرشـيد بعـد وقد نجح امللك عبد العزيز هذه املرة واسرتد الرياض من عجـالن أمـري. وأدق تخطيطا

م، ونـودي بـأن امللـك هلل ثـم لعبـد ١٩٠٢يناير  ١٥  ه١٣١٩شوال  ٥قتله واستسالم الحامية الرشيدية يف 

وبهذا الحديث التاريخـي بدأ ظهور الدولة السعودية الحديثة وقيامها وريثـة رشعيـة . العزيز آل سعود

  للدولتني 
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لك عبد العزيز آل سعود كمؤسس أول وحقيقـي لتلـك السعوديتني األوىل والثانية ومن ثم بدأ تاريخ امل

  . الدولة

تسلم امللك عبد العزيز مقاليد الحكم واإلمامة بعد تنازل والده اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

  ه١٣٢٠له عن الحكم واإلمامة يف اجتامع كبري عقد باملسجد الكبـري بالريـاض بعـد صـالة الجمعـة عـام 

  .امل ابنه طوال حياته، ظل االبن يجل ويقدر آراءه ويحرتمهام، وظل األب يرشف عىل أع١٩٠٢

رشع عبد العزيز يوحد مناطق نجد تدريجيا، فبدأ بتوحيد املناطق الواقعــة جنـوب الريـاض 

فـدانت لـه كـل بلـدان الجنـوب، الخـرج . بعد انتصاره عىل ابن الرشيد يف بلدة الدمل القريبة من الخرج

ثـم توجـه إىل منطقـة الوشـم وحـارب ابـن الرشـيد . ان وادي الـدوارسوالحريق والحوطة واألفالج وبلد

وانترص عليه، ودخل بلدة شقراء ثم واصل زحفه صوب بلدة تادق فدخلها أيضـا ثـم توجـه إىل منطقـة 

وبهذا الجهد العسكري متكن امللك عبد العزيز مـن توحيـد منـاطق الوشـم . سدير ودخل بلدة املجمعة

  . وتقة الدولة السعودية الحديثةواملحصل وسدير وضمها إىل ب

تابع امللك عبد العزيز مرشوعه لتوحيد البالد، فتمكن من توحيد منطقة القصـيم وضـمها إىل 

الدولة السعودية الناشـئة بعـد أن خـاض مجموعـة مـن الوقعــات الحربيـة ضـد ابـن رشـيد وأنصـاره 

ربيـع الثـاين  ١م، والبكريية يف ١٩٠٤مارس  ١٠،  ه١٣٢١ذي الحجة  ١٨العثامنيني، منها وقعة الغيضة يف 

م، وهـي مـن املواقـع الفاصـلة يف تـاريخ الـبالد، ١٩٠٤،  ه١٣٢٢رجـب  ١٨م والشنانة يف ١٩٠٤،  ه١٣٢٢

ومثلـث . م١٩٠٦ووقعة روضه مهنا التي قتل فيها األمـري عبـد العزيـز آل الرشـيد فــي صـفر مـن عـام 

  القصيم منطقة حيوية وإسرتاتيجية
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ل سعود، خصوصاً يف رصاعه ضد ابن الرشيد بعد توقيع صلح بينه وبني متعـب بـن للملك عبد العزيز آ 

عبد العزيز آل الرشيد يف أعقاب وقعة روضة مهنا، حيث اعرتف امللك عبـد العزيـز ملتعـب بـن الرشـيد 

استعاد امللك عبد العزيز آل سعود منطقة االحساء بكاملها عـام . باإلمارة عىل حائل ومنطقة جبل شمر

م قبيل اندالع الحرب العاملية األوىل، ورحل الحاميات العثامنية التي كانت موجودة فيها ١٩١٣،  ه١٣٣١

. إىل البرصة، وأقر العثامنيون باألمر الواقع وفاوضوا امللك عبد العزيز واعرتفوا رسميا به واليـا عـىل نجـد

م ١٩١٤،  ه١٣٣٢أواخـر عـام  ومترصفا عىل االحساء وأهـدوه النيشـان العـثامين األول ورتبـة الـوزارة يف

إال أن هذا االتفاق وهذا التقارب العثامين تجاه امللك عبد العزيـز مل يخرجـا إىل . ولقبوه بصاحب الدولة

  . حيز التنفيذ بل ظل مجرد حرب عىل ورق

أفاد امللك عبد العزيز كثريا عن عودة منطقة االحساء إىل دولته، ألنه قد وسـع بـذلك حـدود 

ءا مهام من الجزيرة العربية يطل عىل سـاحل الخلـيج العـريب، ولـه أهميتـه السياسـية دولته لتمثل جز 

وغدا للدولة الناشئة منفذ بحـري ممتـاز أخرجهـا مـن عزلتهـا وانغالقهـا داخـل . واالقتصادية والتجارية

لطة األرايض النجدية، وأصبح امللك عبد العزيز وثيق االتصال بالدول الكربى، مفوضا بريطانيـا ذات السـ

ورغبت بريطانيا يف دفع امللك عبد العزيز إىل الدخول يف حـرب ضـد الدولـة . والشأن يف منطقة الخليج

العثامنية بعد اندالع الحرب العاملية األوىل، لكنه حاول قدر استطاعته أن يظل عىل الحياد برغم موقفه 

العثامنية العامـة املعاديـة املعادي لألتراك بسبب مساعدتهم وتشجيعهم آلل الرشيد، وبسبب املواقف 

يف أعقاب الحرب العامليـة األوىل متكـن امللـك عبـد . للدولة السعودية يف جميع أدوارها ومراحل حكمها

  العزيز من اسرتجاع منطقة جبل شمر بعد عدة مناوشات
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ووقعات خاضتها القوات السعودية ضد القـوات الرشـيدية، استسـلمت بعـدها مدينـة حائـل عاصـمة  

  . م١٩٢١،  ه١٣٤٠صفر عام الجبل يف 

كام متكـن امللـك عبـد العزيـز مـن . وعامل ابن سعود آل الرشيد معاملة كرمية تليق مبقامهم

ضم منطقة عسري إىل أجزاء دولته بعد حروب طويلة مع آل عائض حكام منطقة عسري، وكان ذلك عـام 

عسـري معاملـة طيبـة م وعامل عبد العزيز آل عائض ومـن وقـف معهـم مـن األهـايل يف ١٩٢٠، ه١٣٣٨

كعادته يف معاملة خصومه بعد انكسارهم واستسالمهم، ومتكن من توحيـد إمـارة األدارسـة وضـمها إىل 

كام وحد عبد العزيـز . م١٩٣٢،   ه١٣٥١بوتقة دولته، وأصبحت جزءا من الدولة السعودية الحديثة عام 

وانتهـى بـذلك حكـم . م١٩٣٢،  ه١٣٥١منطقة الحجاز مع باقي مناطق الدولة السعودية الحديثـة عـام 

  . اإلرشاف يف الحجاز

اختارت الدولة السعودية يف عهد امللك عبد العزيز شكل شعار الدولة وعلمها الحـاليني وقـام 

دستور الدولة عىل القرآن ويقوم الحكم فيها عىل تطبيق الرشع اإلسالمي املسـتمد مـن القـرآن والسـنة 

وتابعيهم بإحسان، وما عليه األمئـة األربعـة وصـالح سـلف األمـة، النبوية الرشيفة وما أثر عن الصحابة 

  . وتطبق الدولة يف املعامالت واألحوال الشخصية املشهورة من مذهب الحنابلة

أمر امللك عبد العزيز آل سـعود بوضـع التعلـيامت األساسـية للمملكـة الحجازيـة بعـد ضـم 

هي تعريف بالدولة وشكلها وترتيباتها اإلدارية، الحجاز وتوحيدها يف بوتقة الدولة السعودية الحديثة و 

م، وبعد صدورها بثالثـة ١٩٢٦أغسطس  ٣١،  ه١٣٤٥صفر  ٢١وقد نرشت تلك التعليامت يف الجريدة يف 

  أشهر لقب امللك عبد العزيز آل سعود بلقب ملك الحجاز ونجد وملحقاته، ثم بدل هذا 
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سـبتمرب  ٢٢،  ه١٣٥١جامدى األول  ٢١عودية يف اللقـب بلقب أعم وأشمل هو ملك اململكة العربية الس

م وعند إعالن توحيد جميع أجزاء اململكة يف دولـة واحدة وهـو اليـوم الـوطني للمملكـة ونظـم ١٩٣٢

امللك عبد العزيز دولته الحديثة عىل أساس من التحديث والتطور املعارص، فوزع املسؤوليات يف الدولة 

ها وأنشأ منصب النائب العـام يف الحجـاز وأسـند مهامتـه إىل وأسس حكومة منظمة يف الحجاز بعد ضم

م وأسـند ١٩٢٧،  ه١٣٤٥وأنشأ مجلس الشورى السعودي عام . م١٩٢٦،  ه١٣٤٤ابنه األمري فيصل يف عام 

وأنشأ امللك عبد العزيـز عـددا مـن الـوزارات يف الدولــة . رئاسته أيضا إىل األمري فيصـل ابن عبد العزيز

داري متقدم خرج بـه عـن نسـق النظـام اإلداري التقليـدي املتـوارث مـن الـدولتني السعودية كتنظيم إ 

السعوديتني األوىل والثانية، فأقامت الدولة الحديثة آنذاك عالقـات دبلوماسـية وفـق التمثيـل السـيايس 

ثـريا كام اهتم ك. الدويل املتعارف عليه رسميا، وعينت السفراء والقناصل واملفوضني والوزراء لهذه الغاية

بــدعم الحركــات التحرريــة العربيــة واإلســالمية ودعــم القضــية الفلســطينية وجامعــة الــدول العربيــة 

ونارص جميـع قضـايا العـاملني العـريب واإلسـالمي بالـدعم واملشـورة والتأييـد يف . واإلسالمية ومؤسساتها

إىل هيئـة األمـم املتحـدة  وانخرط يف منظومة الدول العاملية بانضامم دولتـه. املحافل الدولية واإلقليمية

واهتم امللك عبد العزيز بالبناء والتنظيم وتوطيد األمن وتأمني طـرق الحـج وتعمـري الـبالد . ومؤسساتها

كام اتجه امللك عبـد العزيــز بـالعلم والتعلـيم ورشع يف فـتح املـدارس . وتشجيع الزراعة وتوطني البدو

ململكـة إىل عـدد مـن الكليـات واملعاهـد يف الخـارج كام أرسل البعثات مـن أبنـاء ا. واستقدام املدرسني

كام قام بطباعة الكتب الدينية والعلميـة . لتستفيد اململكة من علمهم يف النهوض بها لدى عودتهم إليه

  وتوزيعها مجاناً، 
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ـقية يف اململكـة . وعمل عىل االنتفاع باملخرتعات الحديثة وعندما تـم اكتشـاف البـرتول يف املنطقـة الرش

م أخذت اململكة تتقدم برسعة يف النواحي التعليمية والصحية وإنشـاء ١٩٣٨نتاج والتصدير عام وبدأ اإل 

ووضع موازنة للدولة الفتيـة، وبـدأ " الريال"كام أمر بسك العملة السعودية . الطرق والسكك الحديدية

ة الطائف ونقـل تويف امللك عبد العزيز آل سعود يف مدين. يف تنفيذ مرشوعات توسعة الحرمني الرشيفني

  .جثامنه إىل الرياض حيث دفن مع أسالفه من آل سعود

  ) م١٨٧٦-م١٨٣٠(السلطان عبد العزيز 

. م١٨٧٦م وحتى عـام ١٨٦١حاكم السلطنة العثامنية منذ عام . هو عبد العزيز أوغلو محمود

تـويل . سـمنشأ نشأة إسالمية وانتمى إىل إحدى الفرق الصوفية ومال نحو الصيد وأحـب املوسـيقى والر 

م وتـابع إدخـال اإلصـالحات الغربيـة ١٨٦١السلطنة عىل أثر وفاة أخيه السلطان عبد املجيد األول عـام 

عـام ) الواليـات(واسـتحدث التنظـيامت اإلداريـة . بإرشاف رئيس الوزراء فؤاد باشا ومن ثـم عـيل باشـا

الحكومي وأوجد جامعـة  م واتبع النموذج الفرنيس يف مجال التعليـم١٨٦٨وأنشأ مجلس دولة . م١٨٦٢

يف استانبول وأصدر القانون املدين العثامين وحرص عىل حسن العالقـة مـع بريطانيـا وفرنسـا وكـان أول 

  .سلطان عثامين يقوم بزيارة إىل أوروبا الغربية

. وبعـد هزميـة فرنسـا عـىل يـد أملانيـا. م بعد وفاة وزيريـه القـديرين١٨٧١غري سياسته عام 

إال أن اســتمرار . إىل تعزيــز الطــابع اإلســالمي للســلطنة والتقــرب مــن روســيا فــانفرد بــالحكم واتجــه

م ١٨٧٦االضطرابات يف البلقان وامتداد الثورة عىل الحكم العثامين من البوسنة وهرزغوفينـا إىل بلغاريـا 

  جعل التحالف مع 
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مـة عليـه فانقلـب كام أن إرساف عبد العزيز وتنامي الدين العام للدولة زاد من النق. روسيا غري ممكن

  .م ومات بعد ذلك بأيام ويرجح أنه انتحر١٨٧٦عليه وزراؤه ونحوه عن الحكم يف آخر أيار 

  ) م١٨٨٣-م١٨٠٧(عبد القادر الجزائري 

. وتلقـى العلـم يف وهـران. م١٨٠٧ولد يف قرية القطينة يف وهـران عـام . زعيم وطني جزائري

ين مـن عمـره، انتخبتـه القبائـل يف وهـران لقيـادة م وكان ال يزال يف الخامسـة والعشــر١٨٣٢ويف عام 

  .املقاومة الجزائرية ضد االستعامر الفرنيس

وقد اتخذ من . اعتمد عبد القادر الجزائري عىل عنرص املباغتة والرسعة يف رضب مواقع الغزاة

ة مدينة معسكر عاصمة وهران القدمية عاصمة له نظم فيهـا اإلدارة وأنشـأ بهـا بعـض املصـانع الحربيـ

للسالح والذخرية وكون جيشا مـنظام ملقاتلـة الغـزاة والتفـت حولـه القبائـل واسـتطاع أن يحـرر مينـاء 

  .شامل رشق وهران وقد ساعده ذلك يف استرياد السالح وإيصال صوته إىل الدول األجنبية) أرزو(

وقـت لجأ عبد القادر الجزائري يف بعض األحيان إىل مهادنة الفرنسيني مبحاولة منه لكسـب ال

. م وقع مع الفرنسيني اتفاقا لوقف القتـال١٨٣٤شباط  ٢٨واستكامل قوته وتجهيز أنصاره بالسالح ففي 

وفتح املناطق املحررة للتجـارة الفرنسـية واملسـافرين برشـط حصـولهم عـىل موافقـة مـن عبـد القـادر 

حـاكم ) تريـزل(عنـدما هـاجم الجـرنال . ولكن هذا االتفاق رسعان ما أصـبح حـربا عـىل ورق. الجزائري

  وهران العسكري املنطقة الداخلية التي كان يسيطر عليها 
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عندئذ تحرك عبد القادر ومتكن من تحرير إقليم وهـران بأجمعـه مـا عـدا . عبد القادر يف وادي املقطع

  .املركزين الفرنسيني عىل الساحل وهام وهران ومسنغانم

ألوىل جبهة وهـران التـي قادهـا عبـد واجه الغزاة يف هذه املرحلة مقاومة عنيفة يف جبهتني ا

القادر وجبهة قسنطينة التي تزعمها أحمد بك حاكم قسنطينة الذي استطاع اإلحتفاظ باستقالل اإلقليم 

الرشقي طول هذه الفرتة لذلك حاول الفرنسيني احتالل مدينة معسكر، إال أنهم فشلوا يف ذلـك ففكـروا 

ىل ذلك رغبة منه يف التفـرغ لبسـط سـيطرته عـىل الجـزء وقد وافق ع. يف مهادنة عبد القادر مرة أخرى

م ١٨٣٧عـام ) تافتـا(وقد انتهت املفاوضـات بتوقيـع معاهـدة . األكرب من الجزائر حتى الصحراء الكربى

وبها تركت مدن الجزائر ووهران ومدن ساحلية أخرى للفرنسيني بيـنام ظلـت بقيـة األقـاليم بيـد عبـد 

  .ر تقريباالقادر وممثل ثلثي أرايض الجزائ

استفاد عبد القادر من تلك املعاهـدة يف تثبيـت حكومتـه وتوحيـد قـوى الشـعب العـريب يف 

ويف الوقت نفسـه فـإن الفرنسـيني تفرغـوا . الجزائر وتعبئته ضد الغزاة واستعد لخوض الجولة الجديدة

قاومـة وقـد تحقـق لهـم ذلـك بعـد م. م١٨٣٧الحتالل مدينة قسنطينة يف األول من ترشين األول عـام 

  .عنيفة ثم تفرغ الفرنسيون بعد ذلك ملواجهة عبد القادر

وقد منحت السلطات الفرنسية املستوطنني األجانب مساحات واسعة من األرايض الزراعية يف 

وكـان . نسمة معظمهـم مـن الفرنسـيني ٢٥٠٠٠م إىل ١٨٣٩الجزائر وقد زاد عدد هؤالء حتى وصل عام 

ة مبدينة الجزائر يعد نقضا التفاقهم مع عبد القـادر الجزائـري الـذي توسع الفرنسيني يف املنطقة املحيط

  م حرر مدينتي١٨٤٠م إعالن الحرب الشاملة ويف نيسان ١٨٣٩قرر بعد متوز 
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الذي عـد النهـب والسـلب والقتـل مـن ) بوجو(وبدأت حرب مدمرة شنها الجرنال ) ميدية(و ) مليانة( 

لنفسـه شـعارا يـتلخص بإخضـاع العـرب ) بوجو(الجرنال وقد وضع . وسائل الحرب املرشوعة يف الجزائر

  .وكان يدعو إىل تثبيت سياسة االستيطان يف الجزائر. وبتثبيت العلم الفرنيس يف كل أقطار املغرب العريب

ـعة  لقد سقطت معظم املدن واملراكز التي كانت بيد عبد القادر الجزائري وأخـذ ينتقـل برس

م اسـتطاع ١٨٤٢يف عـام . ل إمـدادات عسـكرية كبـرية لهـمكبرية وأصـبح هـم املسـتعمرين بعـد وصـو 

م اسـتطاع الفرنسـيون معرفـة هـذا املركـز ١٨٤٣ويف أيـار . الفرنسيون معرفة العثور عىل مركز املقاومة

وبعد سلسلة مـن املعـارك . وذلك قرب واحة بوغار جنويب وهران وكان يضم أكرث من مائتي ألف مقاتل

م إىل داخـل ١٨٤٣ضطر عبد القادر إىل االنسـحاب يف ترشـين الثـاين أ ) سيدي يحيى(كان آخرها معركة 

الـذين عمـدوا إىل محاربـة . أرايض مراكش ومن هناك أخذ يوجه املعـارك ضـد املسـتعمرين الفرنسـيني

الجزائريني يف مصالحهم االقتصادية وممتلكاتهم وأخذوا يخربون منازلهم حتى ساد الخـراب يف املنـاطق 

  .فرنسيونالتي كان مير بها ال

م وانترشت الثورة مرة أخرى يف جميـع منـاطق وهـران ١٨٤٥عاد عبد القادر إىل الجزائر عام 

قىضـ  ١٨٤٦ويف ربيـع عـام . فقد أعلن بـو معـزة زعـيم وادي الشـليف تأييـده لعبـد القـادر. الجنوبية

انسـحب الفرنسيون عىل مقاومه بو معزة وعلـى مقاومة نائبه يف إقليم قسنطينة مصـطفى بـن سـامل و 

عبد القادر ثانية إىل األرايض املراكشية ولكن سلطان مـراكش تـردد يف قبولـه وبـدأ يعمـل عـىل طــرده 

م فحمـل أســريا إىل فرنسـا وبقـي هنـاك ثـم ١٨٤٧بالقوة حتى اضطـر إىل تسليم نفسه للفرنسيني عام 

  . م١٨٨٣رحل إىل دمشق وتويف فيها عام 
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  ) م١٩٤٨-م١٩٠٨(عبد القادر الحسيني     

والـده مـوىس كـاظم الحسـيني رأس . واحد من أبرز القادة العسكريني الوطنيني الفلسطينيني

الحركة الوطنيـة الفلسـطينية يف مواجهـة االحـتالل الربيطـاين والحركـة الصـهيونية حتـى وفاتـه يف عـام 

يف  ودرس يف القـدس) املبعوثـان(حيث كان والده عضوا يف مجلس . ولد عبد القادر يف اسطنبول.م١٩٣٤

م إىل القاهرة حيث تابع دراسته الثانوية والجامعية وأنشـأ أول رابطــة ١٩٢٥انتقل يف عام . بيئة وطنية

  .للطلبة الفلسطينيني هناك

فعاد إىل القدس يف مطلع عام . طرد من الجامعة األمريكية يف القاهرة بسبب مواقفه الوطنية

برئاسـة (جمعيـة الشـباب املسـلم املـتعلم  تـوىل سـكرتارية. م ليامرس نشاطات وطنيـة متعـددة١٩٣٣

ثم إدارة مكتب الحـزب العريب الفلسطيني يف القدس وبدأ بتشكيل مـنظامت رسيـة ) يعقوب الغصيني

ســقط جريحـا ) م١٩٣٩-م١٩٣٦(شبه عسكرية لجأت إىل الجبال وشاركت يف الثورة الفلسطينية الكـربى

كنـه نجـح يف الفـرار مـن املستشـفى العسـكري يف م ل١٩٣٦ترشين األول  ٤وأسريا يف اشتباك الخرض يف 

ثم انتقل إىل بغداد فأملانيا حيث تدرب عىل اسـتعامل . القدس وتوجه إىل دمشق حيث استكمل عالجه

م واســتمر يناضــل ويتعــرض للمحــاكامت ١٩٤١شـــارك يف ثــورة رشــيد الكــيالين يف العــراق .املتفجــرات

  .إىل أن استشهد يف معركة القسطل واالعتقال والنفي والتنقل من بلد إىل بلد آخر

م إىل دمشـق طلبـا للسـالح ١٩٤٨وآخر نشاط بذله قبيل استشهاده أنه توجه يف أواخـر آذار 

وأثناء غيابه عن القدس سـقطت قريـة القسـطل يف أيـدي . من جامعة الدول العربية لكن رجاءه خاب

هـي . مدافع رشاشة وبضـع قنابـل) ١٠(بندقية إنكليزية قدمية و) ٦٠(العصابات الصهيونية فعاد ومعه 

  كل ما استطاع
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جنيـه فلسـطيني أعطـاه إياهـا الحـاج  ٨٠٠فضال عن . انتزاعه من الجامعة العربية ولجنتها العسكرية 

فـنظم هجومـا مسـلحا عـىل . م١٩٤٨نيسـان  ٧أمني الحسـيني ووصـل عبـد القـادر إىل القـدس صـباح 

ودفن يف القدس إىل جانب قرب . التايل ولكنه استشهدالقسطل استطاعت قواته أن تسرتد املوقع يف اليوم 

  .والده

  عبد الكريم األرياين

سيايس واقتصادي ميني، ولد يف جبلة يف املقاطعة الجنوبية مـن الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة 

وتلقى علومه الجامعيـة العليـا يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، حيـث نـال عـىل شـهادة الـدكتوراه يف 

  . االقتصاد

م ١٩٧٤ويف آذار . م عضوا يف مجلس مدراء البنك اليمنـي لألعـامر والتنميـة١٩٧٣عني يف متوز 

عني وزير دولة للتنمية االجتامعية واالقتصادية، فقلد بعد ذلك عـدة مناصـب وزاريـة وإداريـة أبرزهـا 

م، ١٩٧٨-١٩٧٦م، ثم وزير الرتبية وعميد جامعة صنعاء مـن ١٩٧٧م إىل ١٩٧٦منصب وزير التنمية من 

م، فرئيس املكتب املركزي للتخطيط مـن ١٩٧٩م إىل ١٩٧٧فرئيس قسم التخطيط يف مكتب التنمية من 

  . م١٩٨٠م وأخريا رئيس مجلس الوزراء يف ترشين األول ١٩٨٠م إىل ١٩٧٩
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  ) م١٩٦٣-م١٩١٤(الرئيس عبد الكريم قاسم  

-م١٩٣٢(العسـكرية يف م التحـق باألكادمييـة ١٩١٤عسكري وسيايس عراقـي، ولـد يف بغـداد 

ــان )م١٩٣٤ ــة األرك ــرتا ١٩٤١-١٩٤٠، وبكلي ــار الضــباط يف إنكل شــارك يف حــرب . م١٩٥٠م ومبدرســة كب

م تشكلت جبهة االتحاد الـوطني التـي ١٩٥٧م انضم إىل تنظيم الضباط األحرار، ويف آذار ١٩٤٨فلسطني 

لتعاون مع الضباط األحـرار يف ضمت القوى الوطنية ومنها حزب البعث العريب االشرتايك حيث متكنت با

م التي أنهت العهد املليك وأعلنت النظام الجمهوري ١٩٥٨متوز عام  ١٤القوات املسلحة من تفجري ثورة 

  . يف العراق

ــورة  م عــن الطريــق الــذي رســم لهــا لتحقيــق التحــرر الســيايس ١٩٥٨متــوز  ١٤انحرفــت ث

فقد اتجه حكـم عبـد الكـريم قاسـم . لقوميةواالقتصادي ولبناء القطر بشكل يخدم املصلحة الوطنية وا

كام عمل عىل إبعـاد جميـع القـوى القوميـة . الذي انفرد بالسلطة إىل التضييق عىل الشعب واضطهاده

عن السلطة والتنكيل بهم وشجع بشكل واضح جدا الرصاع بني القوى الوطنيـة يف القطـر لـيك يضـعفها 

  . ليبقى هو يف الحكم بدون منازع

بد الكريم قاسم بكل ذلك بل عمل عىل عزل العراق عـن بقية أقطار الوطن مل يكتف حكم ع

فحارب كل االتجاهات الوحدوية التي تؤمن بأن الحدود املصطنعة بني أقطار الوطن العريب من . العريب

  . صنع املستعمر لتفريق األمة وتشتيتها إلضعافها والسيطرة عليها واستغاللها

كة كان البـد مـن وضـع حـد لهـا، وكـان حـزب البعـث العـريب وهكذا عاش العراق أياما حال

  االشرتايك باعتباره طليعة قومية مناضلة ملزما إزاء األوضاع 
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وقد هيـأ لـذلك باالضـطرابات . املنحرفة التي سادت القطر، بأن يرفع شعار إسقاط السلطة الدكتاتورية

حديا سلطة عبد الكريم قاسم ومن تعـاون الطالبية الرائعة التي قادها االتحاد الوطني لطلبة العراق مت

  . معه من الشيوعيني

لقد صمد الطالب صمود األبطـال وتحـدوا املعـتقالت والسـجون وهـم يصـارعون الـدكتاتور 

وقد قود اإلرضاب العريب االشرتايك خطة الحزب يف استالم السلطة وإنهاء الحكم الفردي . الفردي وأعوانه

ائرات املقاتلة من دك حصن عبد الكـريم قاسـم ومقـره يف وزارة م، فتمكنت الط١٩٦٣شباط  ٨صبيحة 

كام تقدمت يف الوقت نفسه قطعـات الجـيش يسـاندها جمـوع الشـعب لتكمـل مهمـة نجـاح . الدفاع

الثورة، وقد أوصل عبد الكريم قاسم وأعوانه إىل محكمـة شـكلتها حكومـة الثـورة التـي أصـدرت بعـد 

  . م اإلعداماملحاكمة قرارا بإعدامه فنفذ فيهم حك

  )  م١٩٦٣-م١٨٨٢(عبد الكريم الخطايب 

زعيم الثورة الريفية املعروفـة باسـمه ضـد االحتاللـني اإلسـباين . قائد بارع ورمز وطني مغريب

. ومنشئ جمهورية الريف املغريب وصاحب السياسة القامئة عىل عدم القبول بالحلول الوسط. والفرنيس

. من قبيلة ورياغل احدى كربيات قبائل الرببر يف جبـال الريـف .م يف بيت علم وجهاد١٨٨٢ولد يف عام 

بفـاس فـدرس وعـاد إىل الريـف وأقـام يف مليلـة وويل ) القرويني(فأرسله والده إىل . حفظ القرآن صغريا

  .قضاءها

قـد متكنـت مـن احـتالل املنطقـة . مل تكن القوات اإلسبانية حتى بداية الحرب العاملية األوىل

وملـا امتـد . م املربمـة بـني فرنسـا وبريطانيـا١٩٠٤لريف املغريب بحسـب اتفاقيـة عـام املخصصة لها يف ا

  احتاللها من مليلة وتطوان إىل شفشاون 
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وملا حاول . م١٩٢٠فانتقم منه اإلسبان بعزل ابنه واعتقاله يف سجن كبالرزا عام  -والده–عارضها الخطايب 

ما أطلق سعى إىل قبيلته ورياغل وجند أنصاره وبعد. هذا األخري الفرار من معتقله سقط فكرست ساقه

وبدأ مقاومة االسبان متابعا الجهاد الـذي كـان والـده قـد . فيها بعدما آلت زعامتها إليه إثر وفاة والده

واسـتوىل . وما لبثت املقاومة أن توسعت، فشملت أجزاء كبـرية مـن املغـربني اإلسـباين والفرنيسـ. أعلنه

سلحة والذخـائر مكنتهم مـن ايقـاع عـدد مــن الهـزائم بـالجيش اإلسـباين املقاومون عىل كميات من األ 

ومـن أبـرز انتصـارات الخطـايب معركـة . وأجربوه عىل الرتاجع إىل منطقتي مليلة وحسيمة عىل الشاطئ

وقـد . م التي كبدت اإلسبان خسائر جسيمة وأدت إىل سقوط الحكومـة يف مدريـد١٩٢٠األنوال يف متوز 

يف وقـت . وحاول النيل من تطوان وهـدد تازه. م١٩٢٥سبان فاحتل شفشاون عـام واصل معاركه مع اإل 

  .قدر عدد رجاله مبئة ألف مسلح

فبعـدما . م عن قيام جمهورية الريف املغـريب خـاف الفرنسـيون١٩٢٥وملا أعلن الخطايب عام 

خوفـون مـن تـأثري راحـوا يت. أملوا باستخدام ثورة الريف للتوسع عىل حساب الجزء اإلسباين من املغرب

وهكـذا عنـدما تأكـد انتصـار جـيش جمهوريـة . ثورة الخطايب يف نفوذهم مبنطقة شاميل أفريقيـا ككـل

م مؤمترا يف مدريـد تقـرر فيـه تنسـيق العمليـات ١٩٢٥الريف عقد الفرنسيون واإلسبان يف حزيران عام 

  .العسكرية بني الفريقني يف مواجهة الخطايب

الل الـذايت يف املنـاطق التـي يسـيطر عليهـا مـن ضـمن سياسـته ومبا أن الخطايب رفض االستق

القامئة عىل عدم األخذ بالحلول الوسط، فقد شن الفرنسيون واإلسبان حملـة مشـرتكة بقيـادة املارشـال 

  بيتان، فاستسلم الخطايب مضطرا إىل
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الـذي مل يـوف  بعد أن وعد هؤالء باطالقه، األمر. م١٩٢٦الفرنسيني يف الخامس والعرشين من أيار عام  

  .به، كام مل يوف بالوعد الذي أعطي لعبد القادر الجزائري قبل خمسة وسبعني عاماً 

نفي الخطايب إىل جزيرة ريونيون الفرنسية يف املحيط الهندي ومكث فيهـا عرشـين عامـا مـع 

ان وفـيام كـ. أخ له وبعض أقربائهام وقد قامت جامعة الدول العربية بوساطة لنقل املنفيني مـن هنـاك

بلغوا السويس كان شباب مـن مكتـب املغـرب العـريب يسـاعدهم م وملا ١٩٤٧يتم إىل فرنسا عام نقلهم 

فنزلوا ونقلوا إىل القرصـ ) كاتوما(الشيخ محمد فرغيل وإخوانه قد هيأوا لهم أسباب النزول من الباخرة 

ة حيث أقام جهودا إعالميـة وقد بذل الخطايب من القاهر . املليك يف القاهرة لتأمني الحامية الرسمية لهم

ورأس لجنة تحرير املغرب العريب التي أنشئت يف القاهرة بتاريخ . ضد االحتالل الفرنيس للمغرب العريب

م وضمت الحبيب بورقيبة وعالل الفايس وغريهام من املناضلني السـتقالل ١٩٤٧التاسع من كانون األول 

م ونجـح امللـك يف ١٩٦٠خامس لدى زيارته مرص عام وقد اتصل الخطايب بامللك محمد ال. شاميل أفريقيا

م فتـويف ١٩٦٣بيد أن املنية عاجلته عام . اقناعه بالعودة إىل املغرب لالستقرار يف طنجة بني أهله وقومه

  .يف القاهرة بسكتة قلبية قبل أن يعود إىل بالده

  ) م١٨٩٩-م١٨٥٠(التعاييش  الـلـهعبد 

ولـد يف الباديـة بغـرب السـودان اتصـل . التعايشـة بن محمـد التقـي مـن قبيلـة الـلـهعبد  

  م والزمه منذ١٨٨٠التعاييش باملهدي قائد الثورة املهدية عام 
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وتوطدت بينهام الصالت ولقد أوىص له املهدي بالخالفة قبل وفاته وبويـع بهـا عمليـا عـام . ذلك الحني 

  .م١٨٨٥

الت داخليـة كـام كـان  وكانت بعـض هـذه املشـك. عدة مشكالت الـلـهواجهت الخليفة عبد 

أما أهم املشكالت الداخليـة فقـد كانـت الـتخلص مـن منافسـيه مـن أقربـاء . بعضها مشكالت خارجية

واملشكلة الداخلية الثانية حدثت بانتفـاض بعض القبائل عليه ومحاوالتهم االستقالل عن دولـة . املهدي

  . ة املهدية عنوةاملهدية فاستطاع بقوة الجيش والسالح الناري أن يبقيهم يف دول

عـدوانا خارجيـا مـن مختلـف  الـلــهومن ناحية أخرى فقد واجهـت حكومـة الخليفـة عبـد 

. فكانت يف مقدمة تلك الدول بريطانيــا التـي كانـت تحتـل مرصـ. الجهات ومن دول أوروبية متعددة

 وتخطط لإلستيالء عىل السودان عىل أسـاس أنهـا أراض مرصـية خرجـت عـن طاعـة الخـديوي وكانـت

جيوش الدولتني الربيطانية واملرصية ترابط يف الحدود وتنظر إىل أحوال السـودان تحـت حكـم الخليفـة 

  .بغية االنقضاض عليه الـلـهعبد 

تتمثل يف امتالك حـزام يبـدأ  الـلـهوكانت لفرنسا أطامع يف األرايض التي حكمها الخليفة عبد 

وكانـت لربيطانيـا طموحـات يف . املحيط الهنديمن غرب أفريقيا مرورا بالسودان مخرتقا الحبشة حتى 

أن تقيم سلسلة من املستعمرات متتد من مرص عىل البحر املتوسط مخرتقة القارة اإلفريقية من الشامل 

وكان هذا من بني ما يجب عىل الخليفة عبد . حتى كيب تاون يف جنوبها عابرة بذلك األرايض السودانية

  .أن يعد له العدة الـلـه

لحبشة أيضا إىل اقتناص الفرصة واالنقضاض عىل مدينة القالبـات السـودانية مـرتني تطلعت ا

  م ١٨٨٩م والثانية يف عام ١٨٨٧األوىل يف عام 
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ثم . إىل إرسال قواته بقيادة أيب حمدان عنجه مرة الـلـهفاضطر الخليفة عبد . ودخلت القالبات ودمرتها

واسـتطاع هـذان القائـدان االنتصـار عـىل القـوات  .بقيادة الزايك طمل مرة أخرى بعـد وفـاة أيب عنجـة

  .الحبشية وطردها من كل األرايض السودانية

أما إيطاليا فقد اتفقت مع بريطانيا عىل االستيالء عىل مدينة كسال عىل حدود ارينرييـا لفـرتة 

ثـار م مـام أ ١٨٩٦وبالفعل استولت إيطاليا عىل كسـال عـام . مؤقتة لفتح جبهة رشقية ضد دولة املهدية

  .والسودانيني جميعا لتجديد الجهاد ضد أعداء السودان الـلـهحامس الخليفة عبد 

بيد أن األمور العصية بلغـت مـداها حـني قـررت الحكومـة الربيطانيـة إرسـال اللـورد كنشـز 

ورغـم االسـتعدادات العسـكرية . بالجنود الربيطانيني واملرصيني لإلستيالء عـىل كافـة األرايض السـودانية

إال أن جيشه األول الـذي أرسـله بقيـادة األمـري محمـود وأحمـد مل يفـز . الـلـهعدها الخليفة عبد التي أ 

  .بطائل من الربيطانيني واملرصيني وأرس قائده

وملا علم الخليفة مبا أصاب محمود وجيشه خرج بجـيش آخـر قوامـه خمسـون ألـف مقاتـل 

والتقـى . عـدده حـوايل خمسـة وعرشـين ألفـاً سوداين إىل خارج أم درمان ملالقاة الجيش الغازي البـالغ 

م تصادمت القـوات الربيطانيـة واملرصـية بجـيش ١٨٩٨أيلول  ٢يف يوم . الجمعان يف سفوح جبال كرري

مبن بقـي معـه مـن  الـلـهوانترص الغزاة ورحل الخليفة عبد  الـلـهالسودانيني تحت قيادة الخليفة عبد 

ويف غـرب السـودان حـدثت معركـة أم دربيكـرات  .ةقواده ورجاله وهو يحدث نفسه عـن جولـة ثانيـ

  وخرسها الخليفة وأصحابه فاستقبلوا املوت برباطة جأش 
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 ٢٤وأطلقوا عليهم جنود الجيش الغازي رصاص مـدافعهم وأجهـزوا علـيهم جميعـاً يف . حني ُحم القضاء

  .م١٨٩٩ترشين الثاين 

  )         -م١٩٦٢(الثاين  الـلـهامللك عبد 

. م، وهو االبن األكرب للملك الحسـني بـن طـالل١٩٩٩ردنية الهاشمية منذ عام ملك اململكة األ 

م، ثم غـادر إىل إنكلـرتا ١٩٦٩بدأ تعليمه يف الكلية العلمية اإلسالمية يف عامن واستمر يف ذلك حتى عام 

  . والتحق بأكادميية ديرفليلد يف الواليات املتحدة األمريكية وفيها أنهى دراسته الثانوية

مـن املـدرعات امللكيـة  ١٨-١٣م جرى تعيينه قائدا لفصيل كشف عن الكتيبـة ١٩٨٠م ويف عا

م، التحـق بجامعـة إكسـفورد حيـث ١٩٨٣الربيطانية يف أملانيا الغربية وإنكلرتا، وبدأ مـن ترشـين األول 

 م١٩٨٧وخالل الفرتة من شهر آب . التحق بربنامج الدراسات الخاصة يف السياسة الدولية ملدة عام واحد

يف . الثاين دراسات متقدمة يف الشؤون الدولية بجامعـة جـورج تـاون الـلـهم تابع امللك عبد ١٩٨٨وأيار 

وشارك خـالل تواجـده يف تلـك . CAREER FELLOW-MIDمدينة واشنطن حيث التحق بها كزميل 

  . الجامعة يف الدراسة والبحث املتقدم للشؤون الدولية

الثـاين يف دورة التعبئـة لجميـع الصـفوف يف  الـلــهبـد م اشرتك امللـك ع١٩٨٨ومع نهاية عام 

مدرسة املشاة يف الواليات املتحدة، ولدى عودته إىل اململكة األردنية الهاشمية تم تعيينه قائـدا إلحـدى 

مساعدا  الـلـهم عني امللك عبد ١٩٨٩يف لواء الحرس اآليل الثاين، ويف صيف عام  ١٧رسايا كتيبة الدبابات 

  لقائد 
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وتدرج يف الخدمة العسكرية إىل أن أصبح قائدا للعمليات الخاصـة . ة حيث كان آنذاك برتبة رائدالكتيب

  . م١٩٩٦عام 

الثاين سلطاته الدستورية بعد ظهر يوم السابع مـن شـهر شـباط سـنة  الـلـهتسلم امللك عبد 

  . ة الهاشميةم، بعد وفاة امللك الحسني بن طالل، وأصبح بذلك امللك الرابع للملكة األردني١٩٩٩

  )م١٩٥١-م١٨٨٢(بن الحسني  الـلـهامللك عبد 

ــة الهاشــمية  ــك اململكــة األردني ــارة رشق األردن ) م١٩٥١-م١٩٤٦(مل ــري إم ــان أم بعــد أن ك

تلقى علومه يف استنبول . االبن الثاين لرشيف مكة الحسني بن عيل املنحدر من قريش) م١٩٤٦-م١٩٢١(

  . عاه األتراك لإلقامة عندهم تحت املراقبة لشكهم يف والئه لهمالتي انتقل إليها مع والده الذي استد

م، عاد إىل مكة مع والده الـذي أعيـد أمـريا عليهـا، فوضـه والـده ١٩٠٨بعد ثورة تركيا الفتاة 

التباحث مـع املعتمـد الربيطـاين يف مرصـ، وقـد أدت هـذه االتصـاالت إىل مراسـالت حسـني مكامهـون 

م عينـه والـده ١٩١٧م، ويف عـام ١٩١٦بية الكربى التي قادهـا والـده سـنة شارك يف الثورة العر . الشهرية

م اعرتفـت بريطانيـا ١٩٢٣يف عـام . وزيرا لخارجيته ومستشاراً سياسيا له بعد أن أعلن ملكا عىل الحجاز

  . برشق األردن إمارة مستقلة ضمن االنتداب الربيطاين عىل فلسطني

م عنـدما ١٩٤٦لجامعة العربية، وأصبح ملكا يف أيار يف جهود تأسيس ا الـلـهشارك األمري عبد 

من عقد مـؤمتر أريحـا  الـلـهم متكن امللك عبد ١٩٤٩ويف عام . منحت بريطانيا االستقالل لرشقي األردن

  الذي جمع فيه عددا من وجهاء
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  . م١٩٥٠فلسطني إلعالن ضم الضفة الغربية إىل اململكة األردنية وكان إعالن ذلك رسميا يف نيسان  

م، عــرف عــن امللــك ١٩٥١متــوز  ٢٠اغتيــل عنــد بــاب املســجد األقىصــ يف مدينــة القــدس يف 

املحافظة والتفرد وتفضيل مشاورة الوجهاء عـىل اعـتامد املؤسسـات التمثيليـة، وكـان عـىل جانـب مـن 

  . الفصاحة والبالغة والتمرس باألدب

  )م١٩٦٥-م١٨٩٥(السامل الصباح  الـلـهاألمري عبد 

م أحـد أبـرز األمـراء الكـويتيني الذيــن عملـوا مـن أجـل ١٩٦٥م إىل ١٩٥٠ أمري الكويت مـن

م عـني رئيسـا للمجلـس االستشـاري يف ١٨٨٥ولد سنة . االستقالل والتقدم واالرتباط بقضايا العامل العريب

  .  عهد سلفه الشيخ أحمد الجابر الصباح

مــع رشكــة الــنفط  م يف عهــده أجــرى تعــديال يف اتفاقيــة الــنفط٢٥/٢/١٩٥٠تــوىل الحكــم يف 

ألغى اتفاقية الحاميـة . مـن األرباح الصافية% ٥٠الكويتية التابعة لربيطانيا حيث صارت حصة الكويت 

  . م١٩/٦/١٩٦١م وأعلن استقالل الكويت يف ١٨٩٩الربيطانية املعقودة يف عـام 

دوان نارص نضال العرب يف أقطار املغرب العريب، وساند الرئيس جامل عبـد النـارص إبـان العـ

وأصدر تعليامته مبقاطعة البواخر اإلنكليزية والفرنسية، وكان ملوقفـه األثـر الكبـري يف  ١٩٥٦الثاليث سنة 

م بتفجــري أنبــوب الــنفط يف مينــاء األحمــدي احتجاجــا عــىل ١١/١٢/١٩٥٦قيــام مجموعــات كويتيــة يف 

  .العدوان الثاليث
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ال اآلالف مـنهم يف الكويـت أيد بقوة الفلسطينيني وقضـية فلسـطني وأفسـح املجـال السـتقب

م، وأنشـأ أول الربملـان يف ١١/١١/١٩٦٢أصدر الدسـتور الكـويتي يف . ومنحهم الحرية يف العمل السيايس

  . م١٩٦٥م، تويف يف ترشين الثاين ١٤/٥/١٩٦٣تاريخ الكويت يف 

  ) م١٩٩٤-م١٩١٧(السالل  الـلـهالرئيس عبد 

ناجح ضـد حكـم اإلمامـة، وأقـام النظـام عسكري ورجل دولة ميني، قاد أول انقالب عسكري 

  . الجمهوري فيها بدعم من الرئيس جامل عبد النارص

، أرسل يف مطلع الثالثينات مـن القـرن املـايض إىل بغـداد حيـث ١٩١٧من مواليد صنعاء عام 

م اعتقل بسبب آرائـه السياسـية الداعيـة إىل ١٩٣٩ويف عام . م١٩٣٨تخرج من الكلية العسكرية يف عام 

أفـرج عنـه . سياسة البالد واملناهضة لسياسة العزلة التي كـان يفرضـها حكـم اإلمامـة عـىل الـبالد تغيري

م شارك يف محاولة انقالبية فاشلة ضد اإلمام يحيـى ١٩٤٨ويف عام . م١٩٤٠والتحق بالجيش اليمني عام 

  . بدرم ليصبح رئيسا للحرس الخاص لإلمام ال١٩٥٥تم اإلفراج عنه يف عام . فسجن سبعة أعوام

م عني محافظا للحديدة، وظل يف هذا املنصـب إىل أن سـجن للمـرة الثالثـة يف ١٩٥٩ويف عام 

ويف عـام . م ألسباب تتعلق أيضـا بنشـاطه يف أوسـاط الضـباط اليمنيـني ضـد حكـم اإلمامـة١٩٦١العام 

م قـام بحركـة ١٩٦٢أيلـول  ٢٦م خرج من السجن وعني رئيسا ألركان حـرب الجـيش اليمنـي، ويف ١٩٦٢

انقالبية ضد اإلمام البدر واستوىل عـىل السـلطة، وتـم اختيـاره رئيسـا ملجلـس قيـادة الثـورة ثـم رئيسـا 

  . للجمهورية اليمنية
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م صــدر الدســتور الــدائم للجمهوريــة اليمنيــة، وأعلنــت الثــورة إلغــاء الــرق ١٩٦٤ويف متــوز 

تـرك الحكـم يف . ستعباد والرهائنوالفوارق القبلية والدينية، كام أعلنت املساواة بني الطوائف وإلغاء اال 

م أطـاح بـه انقـالب بزعامـة ١٩٦٧ويف عـام . م١٩٦٦م لفرتة مؤقتة عىل أن يعود إليه يف عـام ١٩٦٥عام 

السالل يف بغداد فمنحته الحكومة العراقيـة  الـلـهالقايض عبد الكريم األرياين، وأثناء االنقالب كان عبد 

  . م١٩٩٤اللجوء السيايس، تويف يف عام 

  )        -م١٩٢٤(بن عبد العزيز  الـلـهألمري عبد ا

ويل العهد، والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء، ورئـيس الحـرس الـوطني باململكـة العربيـة 

عاصـمة اململكـة العربيـة . بن عبد العزيز آل سعود يف مدينـة الريـاض الـلـهولد األمري عبد . السعودية

مؤسـس الدولـة . عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعودالسعودية، ونشأ يف كنف والده امللك 

مـن مدرسـة والـده  الـلـهوقد رباه تربية صالحة وأثر فيه تأثري كبريا وأفاد األمري عبد . السعودية الثالثة

  .وتجاربه يف مجاالت الحكم والسياسة واإلدارة والقيادة

مـن العلـامء واملفكـرين واملشـايخ  وبكبـار معلميـه. بوالـده الـلـهتأثرت شخصية األمري عبد 

الذين عملوا عىل تنمية استعداده بالتوجيه والتعليم وساهم يف تكوين شخصية األمـري مـا اكتسـبه مـن 

وامللك خالـد بـن . خربة طوال عمله مع اخوته امللك سعود بن عبد العزيز وامللك فيصل بن عبد العزيز

بن عبد العزيز وقد أفاد كثريا من اتصاالته بكـل فئـات  وخادم الحرمني الرشيفني امللك فهد. عبد العزيز

املجتمع السعودي يف كل مناسبة فهو دامئا يلتقـي العلـامء وأهـل الحـل والعقـد ويتبـادل معهـم اآلراء 

  ويلتقي عادة املواطنني السعوديني للتعرف عىل. واملشورة
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أثرت يف تكـوين شخصـية األمـري  أحوالهم واحتياجاتهم وتعد كل هذه األمور من العوامل الرئيسة التي 

  .وصقلها الـلـهعبد 

نائبـا لـرئيس مجلـس الـوزراء إىل جانـب مسـؤولياته  الـلــهم عني األمـري عبـد ١٩٧٥ويف عام 

ويف عـام . كرئيس للحرس الوطني وأصبح بحكـم هـذا املنصـب يـرأس بعـض جلسـات مجلـس الـوزراء

لس الوزراء ورئيسا للحرس الـوطني باإلضـافة إىل نائبا أول لرئيس مج الـلـهم تم تعيني األمري عبد ١٩٨٢

  .والية العهد

وعمل عىل دعـم . دور كبري يف رأب الصدع يف الصف العريب كلام تلبد األفق الـلـهولألمري عبد 

  .املشرتك الذي يخدم األمتني العربية واإلسالميةأجل الوصول إىل العمل التضامن العريب واإلسالمي من 

  ) م١٩٦٩-م١٩١٩(عبد املنعم رياض 

التحـق بالكليـة الحربيـة . م يف القـاهرة١٩١٩من مواليد . قائد عسكري وشهيد قومي مرصي

م تــدرج يف مختلــف الوظــائف بــالقوات املســلحة ١٩٣٨م وتخــرج منهــا يف عــام ١٩٣٦املرصـية يف عــام 

م قائـد ١٩٥٣ثـم عـني يف عـام . م١٩٥٢فتوىل قيادة مدرسة املدفعية املضادة للطائرات يف عام . املرصية

م أتـم ١٩٥٩ويف عـام . م عني قائد للدفاع املضـاد للطـائرات١٩٥٤ويف عام . اللواء األول املضاد للطائرات

م عـني يف قيـادة القـوات ١٩٦٧وقبل بداية حرب حزيران ). السابق(دورة تدريبية يف االتحاد السوفيتي 

ن الصـهيوين عـني رئيسـا ألركـان حـرب وبعد نشوب القتال بني العرب والكيا. العربية املوحدة يف األردن

  .م١٩٦٩آذار  ٩استشهد بتاريخ . القوات املسلحة املرصية
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  )م١٩٥٩-(          عبد الوهاب الشواف 

 ٤أحد أعضاء الهيئة العليا للضباط األحرار الذين أطاحوا الحكم الهاشـمي يف . عسكري عراقي

ب تعاظم النفوذ الشيوعي وسـيطرته عـىل قام بحركة ذات صبغة عسكرية يف املوصل بسب. م١٩٥٨متوز 

جميع مرافق الدولة الحيوية ومالحقة واعتقال دعاة القومية العربية وإبعادهم عـن املراكـز الحساسـة 

  .إىل جانب الطموح الشخيص للشواف. واملهمة يف الدولة

يف وقد كان من املقرر أن تكون الحركة يف املوصل بـدء اإلشـارة للقيـام بحركـة شـاملة ترتكـز 

وكان السبب يف اختيار املوصل منطلقا لتنفيـذ ذلـك ألن أغلـب الضـباط . بغداد تعم جميع أنحاء البالد

  .فيها ذو ميول قومية فضال عن تأييد سكان املنطقة لهم وبعدها عن العاصمة

ولكن ترسع الشواف ببدء الحركة قبل موعدها جعل فشلها أمرا محتوما بسـبب عـدم تـوفر 

وعدم االنسجام بني الضباط القامئني بها بسـبب اخـتالف مبـادئهم . ملوضوعية للحركةالرشوط الذاتية وا

كام أن األحزاب والقوى القومية سواء يف املوصل أو يف بغداد مل تعلـم بهـذه الحركـة إال بعـد .وأهدافهم

واتيـة مـام وفـر الفرصـة امل. وهكذا مل تتح لها املساندة الكافية يف الوقـت املناسـب. م١٩٥٩آذار  ٨يوم 

لعبد الكريم قاسم وأعوانه يف إخامد هذه الحركة يف املوصل ومقتل عبد الوهاب الشواف قائـد الحركـة 

وكـان مـن نتائجهـا إعـدام الضـباط القـوميني املشـرتكني فيهـا لرضـب . ساعة من بدئها ٢٤بعد أقل من 

ازر دمويـة نفـذتها كام ارتكبت يف كـل مـن املوصـل وكركـوك مجـ. املعارضني من دعاة القومية العربية

  .العنارص الشيوعية
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ولكن رغم فشل هذه الحركة يف أن تحقق أهدافها فإنها كشـفت عـن عمــق وقـوة الشـعور 

وأدت إىل ضعف موقف السلطة الحاكمة بسبب عـدم والء . القومي بالوحدة العربية والقومية العربية

ـاع بـني  عبـد الكـريم قاسـم والشـيوعيني الجيش لها وانقسامه إىل اتجاهات متعارضة كام أججـت الرص

بسبب أعامل القمع التي قاموا بها يف املوصل وكركوك والتـي أدت إىل عزلـة نظـام عبـد الكـريم قاسـم 

  .عربيا ودولياً 

  ) م١٩٥٥-م١٩١٨(عدنان املاليك 

تخـرج مـن الكليـة العسـكرية بحمـص عـام . م١٩١٨ولد يف دمشـق يف عـام . عسكري سوري

ففي معركة . م يف حرب فلسطني بشجاعة١٩٤٨ة العسكرية وخاض معـارك م وعني مدربا يف الكلي١٩٣٩

مشامرها يروين احتل التل املرشف عىل تلك املستعمرة الصهيونية كام فك الحصار عىل رأس فـوج عـن 

ونال سبعة أوسمة ووسام االستحقاق السوري من الدرجـة األوىل ) الفالوجة(الجيش املرصي املحارص يف 

  . اللبناين والوسام الحريب ووسام جرحى الحربووسام االستحقاق 

وبعد الحرب عينه الزعيم حسني رئيس األركان العامة عضـواً يف هيئـة أركانـه وكـان معـه يف 

زجه الشيشكيل مع بعض من . وبعد عودة املاليك من دمشق أسندت إليه رئاسة تفتيش الجيش. انقالبه

م وأفرج عنه بعـد سـبعة أشـهر أثـر انتخـاب أديـب رفاقه يف السجن كونهم قد استاءوا من فساد الحك

  . الشيشكيل رئيساً للجمهورية
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م سـارع ١٩٥٤وعندما أعلنت القوات الشاملية عصـيانها يف الخـامس والعرشـين مـن شـباط 

الشيشكيل إىل حبسه ثانية إال أنه أفرج عنه يف صباح اليوم التايل بعد استقالة الشيشكيل وأعيد للخدمة 

م اغتيـل يف امللعـب البلـدي بدمشـق أثنـاء ١٩٥٥نيسان  ٢٢ويف . رقيته إىل رتبة عقيدم بعد ت١٩٥٤عام 

  .مشاهدته ملباراة يف كرة القدم بني سورية ومرص

  ) م١٩٣٥-م١٨٨٢(عز الدين القسام 

تتلمذ عىل يد الشيخ محمد عبـده وتـأثر بأفكـار جـامل . م١٨٨٢ولد يف بلدة جبلة يف سوريا 

يف جبلة يف نرصة ليبيا بعد محارصة األسطول اإليطايل لطـرابلس الغـرب عـام  بدأ نشاطه. الدين األفغاين

م بعد أن انتكست االنتفاضة الشـعبية السـورية املعروفـة بثـورة ١٩٢١لجأ إىل فلسطني يف عام . م١٩١١

وأصدرت السلطات الفرنسية حكامً ضد القسام باإلعدام الشـرتاكه يف . الشيخ صالح العيل يف العام نفسه

  .ة الثورة املذكورة واختار القسام مدينة حيفا الفلسطينية مقرا لهقياد

ـي واتخـذ . ويف أواسط العرشينات من القرن العرشين أخذ القسام يف بناء نـواة تنظيمـه الرس

من شامل فلسـطني مرسـحاً لنشـاطه السـيايس والتنظيمـي مسـتفيداً مـن تواجـده يف أكـرث مـن تجمـع 

س باملدرسة اإلسالمية يف حيفا ورئيس فرع جمعية الشبان املسـلمني جامهريي يف هذه املنطقة فهو مدر 

وإمام وخطيب يف مسجد االستقالل الحيفاوي، واتسع تنظيم القسام الرسي من تزايد السـخط . باملدينة

  .الشعبي
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م شعر القسام باقرتاب نضوج األزمة الثوريـة فالقيـادة التقليديـة للحركـة ١٩٣٥وبحلول عام 

وعىل املستوى الذايت كـان تنظـيم القسـام قـد اتسـع واكتمـل . نية منغلقة عىل نفسهاالوطنية الفلسطي

. مـن رفاقـه إىل قضـاء جنـني ٢٤م خرج القسام مـع ١٩٣٥ويف النصف األول من  ترشين الثاين . تسليحه

وأىت اختيار القسـام لقضـاء جنـني دون غـريه، ) البؤرة الثورية(لتدريب  الفالحني علـى السالح وتشكيل 

التـي تعيـق تحـرك قـوات االحـتالل . وقوع هذا القضاء وسط الجبال الـوعرة ذات املواصـالت الصـعبةل

  .الربيطاين إن هي اكتشفت أمر القسام وأرادت أن تتعقبه

مـام . وانترش رفاق القسام يف دوريات تجوب قضاء جنني حيث قتل أحدهم رشطيـا صـهيونيا

ونقل املبادرة إىل قوات االحتالل . املفاجأة من يد الثوارأدى إىل اكتشاف مواقع القساميني وضياع عنرص 

م وقـع اشـتباك بـني القسـاميني والرشـطة التـي ١٩٣٥ترشين الثـاين  ١٥ويف صباح اليوم التايل . الربيطاين

كام قتل اثنان من رجال . قرب قرية البارد سقط فيها الشيخ محمد الحلحويل شهيدا. خرجت ملطاردتهم

ين الثاين تحركت حملة عسكرية بريطانية تقدر بحوايل خمسامئة جندي وطوقـت ترش ١٨ويف . الرشطة

وضـيقت الحملـة الخنـاق عـىل القسـام . ترشـين الثـاين ١٥و  ١٤املنطقة التي سبق ووقع فيها اشـتباكا 

ودار بني الطرفني اشتباك غري متكافئ قرب قرية الشيخ زيد واستمرت املعركــة مـن الفجـر إىل . ورفاقه

م وأســفرت عــن استشــهاد القســام واثنــني مــن رفاقــه ١٩٣٥اســع عرشــ مــن ترشــين الثــاين صــباح الت

  .وباستشهاده أصبح رمزاً للفداء والتضحية
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  صالح الـلـهالرئيس عيل عبد 

م التحق بالقوات املسلحة اليمنية عام ١٩٤٢ولد يف منطقة سخان عام . الرئيس اليمني الحايل

وراح يتدرج يف الرتب العسكرية، مـدير تسـليح املـدرعات، م ١٩٦٠م، ومبدرسة ضباط الصف عام ١٩٥٨

  .قائد فصيلة قرسية، فأركان حرب كتيبة دروع، فقائد لواء مدرع

م الذي أوصـل العقيـد إبـراهيم الحمـدي إىل السـلطة يف صـنعاء، ١٩٧٤شارك يف انقالب عام 

حمـدي يف ترشـين األول م، وكان دوره قـوي إثـر اغتيـال ال١٩٧٨فعني قائدا لألمن يف تعز حتى حزيران 

م، إذ غدا أقرب مساعدي العقيد أحمد حسني الغشـيمي، الـرئيس الجديـد وأحـد أربعـة يؤلفـون ١٩٧٧

م، ١٩٧٨حزيـران  ٢٨عـني قائـدا عامـا مسـاعدا للقـوات املسـلحة اليمنيـة يف . املجلس الرئايس املؤقـت

لجمهورية وغدا بحكم الدستور متوز من العام نفسه إثر اغتيال الرئيس الغشمي رئيسا ل ٢٨وانتخب يف 

  . القائد العام للقوات املسلحة يف البالد

م محاولة إلطاحته وثبت دعـائم حكمـه ١٩٧٨ترشين األول عام  ١٥أجهض الرئيس الشاب يف 

اعتمـد صـالح سياسـة . م أمينا عامـا للمـؤمتر الشـعبي العـام١٩٨٢آب  ٣٠داخليا وخارجيا، وانتخب يف 

تحسني عالقاته مع االتحـاد السـوفيتي السـابق، والـيمن الـدميوقراطي دون  توازن يف الداخل وسعى إىل

  . التخيل عن عالقات حسن الجوار مع اململكة العربية السعودية، وعالقاته الطيبة مع الغرب

وعــىل الــرغم مــن إشــكاالت -ومتكــن صــالح بعــد محــاوالت وحدويــة عديــدة مــع الجنــوب 

ماليني اليمنيني، فكانت الوحدة وقد تلت إشـكاالت أمنيـة من تحقيق حلم  -ومواجهات عديدة تخللتها

  . داخلية أودت بحياة آالف اليمنيني يف الجنوب
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صالح الذي سبق وجدد له يف رئاسـة  الـلـهم برئاسة عيل عبد ١٩٩٠قام اليمن املوحد يف أيار 

يـرة العربيـة انتخـب م فغدا بالتايل رئيس الدولة األكرث سكانا يف الجز١٩٨٨م و١٩٨٢اليمن الشاميل عام 

  . م١٩٩٩وأعيد انتخابه رئيسا للجمهورية يف أيلول . م١/١٠/١٩٩٤ثالث مرة رئيسا للجمهورية يف 

  ) م        -م١٩٢٢(الرئيس علييف، حيدر 

إثـر أحـداث دمويـة فـر ) م١٩٩٣حزيران  ١٨(سيايس أذربيجاين، استلم السلطة يف أذربيجان 

  . يهبسببها الرئيس األذري الفضل التيش ب

م يف منطقـة ناخيتشـيفان التابعـة ألذربيجـان ١٩٢٢ولد حيـدر عـيل رضـا أوغلـو علييـف يف 

لكنهـا ) وكانت ناخيتشيفان جمهورية ذات حكم ذايت ضمت جمهوريـة أذربيجان االشرتاكية السوفيتية(

م، ١٩٤٥انضـم إىل الحـزب الشـيوعي يف عـام . غري مرتبطة بها جغرافيا وتحيط بها أرايض أرمينيا وإيران

) يب. جي. يك(م عندما أصبح نائبا للرئيس، ثم رئيسا للجنة أمن الدولة ١٩٦٥واحتل مركزاً متقدماً يف عام 

م، وأصـبح ١٩٦٩يف أذربيجان، وقفز من هذا املنصب إىل زعامة الحــزب الشـيوعي يف الجمهوريـة عـام 

ناخيتشيفان مناصـب قياديـة م ويف عهده توىل املنحدرين من ١٩٨٢الحاكم الفعيل ألذربيجان حتى عام 

  . يف باكو" الوافدين الحاكمني"وأصبحوا 

أقــام علييــف عالقــات وثيقــة مــع الــزعيم الســوفيتي ليوينــد بريجنيــف ومــع خلفــه يوريــد 

م إىل موسكو ليصبح عضوا يف املكتـب السـيايس للحـزب الشـيوعي ١٩٨٢فاستدعى يف العام . أندروبوف

  السوفيتي ونائبا أول لرئيس الحكومة 
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لسوفيتية، وهو منصب بالغ األهمية مل يسبق أن احتلـه أذري باسـتثناء بعفـر بـاقروف الـذي أعـدم يف ا

  . الخمسينات من القرن املايض التهامه بالتآمر

وخالفا لباقروف فإن إقصاء علييف عن السلطة يف زمن البرييسرتويكا مل يرتافق بحرمانـه مـن 

ووجهـت إليـه . عزل من كل مناصبه يف موسكو وأذربيجـان إذ" جثة سياسية"الحياة، لكن الكثري اعتربه 

  . اتهامات بالرشوة والفساد ومل يستطع أي طرف إثباتها

ورغـم أن رؤوسـا . وتوارى علييف فرتة قصرية ليظهر مجددا يف مسقط رأسه فيصبح رئيسا لها

ساعته التي حانـت  كثرية تساقطت يف باكو إال أن علييف مل يكن مترسعا فـي االنتقال إليها وظل ينتظر

الحاكمـة وزعيمهـا الـرئيس أبـو " الجبهـة الشـعبية"أخريا مع تفاقم األزمة السياسية داخل باكو وفشـل 

الفضل التيش بيه يف تحقيق وعوده الكثرية يف إنهـاء حـرب قـره بـاخ، وتحسـني األوضـاع االقتصـادية يف 

ضائه خصـوما لـه يف األمـس ولكـنهم وانتخب علييف رئيسا لربملان كان الكثريون من أع. ظرف مائة يوم

هو الوحيد القادر عىل ضبط األوضاع وخصوصا أنـه يتمتـع بتأييـد قـوي مـن " رجل امللامت"أدركوا أنه 

  . غالبية املواطنني الذين يذكرون أن أذربيجان كانت قد تحولت يف عهده من بلد زراعي إىل قوة صناعية

ـة"دعـا إىل  ومل يرفع علييف أيا من الشعارات الشيوعية، بل تربطهـا " دولـة علامنيـة متحرض

ليك يثبت علييف أنه الرجل املناسب عليـه أن يحـل ثـالث مشـاكل . عالقات جيدة مع البلدان املجاورة

األوىل هي األزمة السياسية ووقف زحف الجرنال سورت حسينوف عىل باكرو، والثانيـة األزمـة : مرتابطة

  . مع األرمن يف قره باخاالقتصادية والثالثة إيجاد تسوية رسيعة 
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  الرئيس عمر البشري

م معقـل قبيلـة ١٩٤٥ولـد يف شـندي . سيايس وعسكري ورئيس الجمهورية السودانية الحـايل

وساهمت يف نرش اللغة العربية واإلسالم يف السـودان وأفريقيـا . الجعلني التي اشتهرت بالشجاعة والكرم

  . الغربية

إىل مدرسة الخرطوم الثانوية عرب جرسـ النيـل األزرق تعلم عمر يف الخرطوم بحري، ثم انتقل 

وعىل الرغم من أن املدرسة التـي احتلـت بعـض ثكنـات الجنـود . من مزرعة كفوري حيث منزل األرسة

م كانت متر بالتيـارات السياسـية املتصـارعة، وتشـهد ١٩٥٥الربيطانيني التي احتلت عند جالئهم يف عام 

لبامين يف جامعة الخرطوم، إال أن الطالـب عمـر البشـري مل يحفـل ندوات فكرية منتظمة بحكم جوار ها

  . بالقضايا السياسية

كانت الكلية الحربية حلم اآلالف بل مئات اآلالف، فقام األب باتصاالت محمومة باالتحاديني 

والراجح أنهم استخدموا نفوذهم ملساندة طلب عمـر . والختمية الذي ظل عىل اتصال بهم طوال حياته

  . فتم قبوله يف الكلية الحربية بعد أن اجتاز كل معايناتها. حمد البشريحسن أ 

م، وهي الفـرتة التـي ١٩٦٤وكان نشاط األصوليني يف الجيش قد انتظم بعد ثورة ترشين األول 

قبل فيها عمر البشري يف الكلية الحربية، لكنه مل يستجب التصاالتهم فقد كان متأثرا بوالده، وكان ميوله 

جامل عبد النارص والقوميني العرب، وحدثت النقلة النوعية يف موقفه عندما أرسـله الجـيش  أقوى نحو

وهذا املركـز الـذي أنشـئ . إبان حكم الرئيس جعفر النمريي) املركز اإلسالمي اإلفريقي(إىل التدريب يف 

الضـباط  بتمويل غري سوداين، ما لبث أن صار واجهة لألصـوليني السـودانيني الـذين وظفـوه السـتقطاب

  وتخصص. وغريهم
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وأدرك بعض قادة الجـيش . املركز الذي غري اسمه ليصري جامعة أفريقيا يف تنظيم دورات تدريبية دينية 

لكـن الـرئيس كـان ) هـل تريـد ضـباطا أم أمئـة مسـاجد؟(خطورة دورات املركز وقال أحدهم للنمريي 

  . متواطئا مع األصوليني راضيا عن اخرتاقهم القوات املسلحة

نضم عمر البشري إىل التنظيم اإلسالمي أثناء دراسته يف املركز اإلسالمي، وعـرف األصـولويون وا

مقدراته فأخذوا يحيطونه بهالة من التمجيد ويبالغون يف نسب املواقـف القتاليـة املتميـزة إليـه، ومـن 

ث كـان الشـهرية يف جنـويب الـبالد حيـ) معركـة ميـوم(ذلك أنهم أثاروا ضجة كربى حـول مسـاهمته يف 

  . وواقع األمران التخطيط ملعركة ميوم إمنا وضع يف العمليات العسكرية يف الخرطوم. الضابط القائد

واشرتك يف القيادة الفعلية وتحقيق املفاجأة التكتيكية لضبط مجهولني مل تسلط عليهم أضواء 

ض املعركـة يف السـابعة اإلعالم األصويل، واعرتف عمر البشري نفسه للتلفزيون السوداين أنـه وصـل إىل أر 

  . صباحا وأرشف عىل الجزء الثاين من املعركة التي بدأت يف الخامسة صباحاً 

م إذ شـارك يف لقـاءات ١٩٨٥بيد أن البشري برز كمعارض بارع عند سـقوط نظـام النمـريي يف 

شـها عـىل ثم تفرغ للتفاوض مع النقابـات، وأفلـح يف تهمي. باألحزاب والنقابات الـلـهاللواء عثامن عبد 

الرغم من أنها اضطلعت بالدور األسايس يف قيـادة االنتفاضـة وجـدير بالـذكر أنـه عنـدما اسـتوىل عـىل 

م استدعى بعض القادة النقـابيني الـذين سـبق لـه أن فاوضـهم وطلـب مـنهم أن ١٩٨٩السلطة يف عام 

  . يؤيدوا االنقالب
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  )م١٩٣١-(          عمر املختار 

التحق باملدرسة القرآنية يف الجغبوب .املجاهدين والشهداء زعيم وطني ليبي حمل لقب شيخ

وهـي ) شيخ زاوية القصـور(وأمىض فيها نحواً من الثالث سنوات واختري ليكون خليفة املهدي السنويس 

الثائرة عـىل الفرنسـيني مبنـاطق ) واداي(استدعي لتويل قيادة قبائل . أعىل بلدة تقع عىل الجبل األخرض

ومل يرتاجـع عـن . م١٩١١د حركة النضال الوطني ضـد االسـتعامر اإليطـايل منـذ عـام الجنوب الليبي وقا

  .مواصلة الكفاح بعد انسحاب السنوسيني من ميدانه

فلجــأ إىل حــرب العصــابات . م حارصتــه القــوات اإليطاليــة يف الجبــل األخرضــ١٩٢٦ويف عــام 

م فـأىب التنـازل عـن ١٩٢٩يف عـام فاوضـه اإليطـاليون . واالستنزاف وقام بشن الغارات عىل املستعمرين

م صدر حكـم بإعدامـه ١٩٣١أيلول  ١٥وقع أسرياً يف قبضة قوات االحتالل اإليطايل ويف . مطالبه الوطنية

  .شنقاً 

  الرئيس عيدي أمني، أمني دادا

م، وعسـكري تلقـى دراسـاته ١٩٧١رئيس دولـة أوغنـدا عـىل أثـر انقـالب كـانون الثـاين عـام 

واشــرتك يف . م١٩٤٦ضـم إىل فرقـة حملــة البنـادق امللكيـة الربيطانيـة يف عـام ان.العسـكرية يف بريطانيـا

أول عسكري أوغندي يرقى من صف ضـابط إىل . عمليات عسكرية يف بورما ويف كينيا أثناء ثورة املاوماو

م فقائـدا عامـا ١٩٦٦م ثم رئيسا لألركان ١٩٦٤م، وعني مساعدا لقائد القوات املسلحة ١٩٦١رتبة ضابط 

  . م١٩٦٦لعب دورا أساسيا يف إطاحة ملك أوغندا فردريك موتيسا . م١٩٦٧املسلحة  للقوات
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قاد االنقالب العسكرية الذي أطاح الرئيس ميلتون أوبويت، أثناء وجود هذا األخـري يف الخـارج 

وتـوىل رئاسـة الدولـة ووزارة الـدفاع وقيـادة ) م١٩٧١كانون الثـاين  ٢٥(لحضور مؤمتر دول الكوفيولث 

بـدأ عيـدي أمـني املرحلـة األوىل مـن . املسلحة ورئاسة مجلس الدفاع ووزارة الشؤون الداخليـة القوات

حكمه بانتهاج سياسة معاكسة لسياسة ميلتون اوبوين التحررية، فتبنى سياسة موالية للغـرب وحكومـة 

  . جنوب أفريقيا البيضاء العنرصية

ضد خصومه الحقيقيني أو املحتملني، ويف الداخل شن حملة قمع ال مثيل لها يف تاريخ أوغندا 

وإزاء عدم تلقيه الدعم الغريب املأمول عنـه تراجـع عـن . فرفضت كينيا وتنزانيا وزامبيا االعرتاف بنظامه

ترأس منظمة الوحدة . سياسته األوىل منتهجا سياسة التأييد والدعم للقضايا التحررية األفريقية والعربية

ويف . وائر الغربية التشهري به مستفيدة من الطـابع الـدموي لنظامـهم وبدأت الد١٩٧٦-١٩٧٥األفريقية 

م اندلع نزاع حدودي مسلح بني أوغندا وتنزانيـا اسـتمر عـدة أشـهر، فغـزت تنزانيـا ١٩٧٨ترشين األول 

األرايض األوغندية واحتلت العاصمة كمباال، ولجأ عيدي أمني إىل شاميل البالد ومنها إىل ليبيا، ثم اململكة 

  . م١٩٨٩ية السعودية، ثم زامبيا التي طرد منها يف كانون الثاين العرب

  ) م١٩٩٩-م١٩٣٣(األمري عيىس بن سلامن آل خليفة 

أمري دولة البحرين ولد يف الجرسة، وتلقى تعليمه أوال عىل يد معلمني أكفاء يف دار والده ثـم 

وملـا أنهـى مرحلـة . حتكاك بهـمالتحق مبدارس البحرين حيث شارك زمالءه يف دور العلم لإلفادة من اال 

دراسته يف البحرين أرسله والده إلـى أوروبا لتلقي املزيـد مـن التعلـيم ولالنفتـاح عـىل العـامل األورويب 

  لصقل 
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معارفه، وفهم أسس الحضارة الغربية حتى ال يكون يف املستقبل مبعـزل عـن األحـداث العامليـة املهمـة 

  . التي تصدر يف األقطار األوروبية

والده الشـيخ سـلامن بـن حمـد آل خليفـة أن يعـده إعـدادا جيـدا لتـويل منصـب أمـري قرر 

البحرين، ولذلك كان يكلفه بالعمل يف مناصب ذات مسؤولية، وبالفعل فإنه ملا بلغ العرشين من عمره 

عينه والده يف مجلس الوصاية عـىل الحكـم يف البحـرين أثنـاء غيابـه لحضـور احتفـاالت تتـويج امللكـة 

  . ث ملكة بريطانيااليزابي

م عينه والده رئيسا ملجلس بلدية املنامة حيث بقي يف هذا املصب حتى تـوىل ١٩٥٦ويف عام 

  . إمارة البحرين، ويف خالل هذه الفرتات نال مزيدا من الخربات يف السياسة واإلدارة والحكم

ان العـارش يف م توىل مقاليد الحكم يف دولة البحرين بعد وفاة والـده، وكـ١٩٦١أيلول  ١٦ويف 

  . م١٧٨٢سلسلة الحكام الذين تولوا السلطة منذ أن فتح آل خليفة البحرين عام 

فأصـدرت . نهضت دولة البحرين يف عهد سموه وخطت خطوات واسعة يف التقدم واالزدهـار

  . م١٩٦٥أول عملة وطنية هي الدينار البحريني يف أكتوبر 

العميق الذي سمي باسـم والـد األمـري، وبـدأ  م افتتح ميناء سلامن وهو امليناء١٩٦٧ويف عام 

ويف عهـده تشـكل مجلـس . مرشوع مدينة عيىس اإلسكاين بعد أن تربع سـموه بـاألرض لتشـييد املدينـة

  . م١٩٧١الدولة الذي حولت مهامه فيام بعد ألول مجلس للوزراء عام 
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اإلسـالمية  حرص سمو األمري عيىس بن سلامن آل خليفة عىل الحفـاظ عـىل التقاليـد العربيـة

  . األصيلة، وفتح بابه لكل من يطرقه من الزوار، متاما كام كانت الحال أيام والده ومن قبله

أيلـول مـن كـل عـام عيـدا  ١٦م وأتخذ يوم ١٩٧١آب  ١٤أعلن استقالل البحرين يف عهده يف 

  . ويف ذلك التاريخ تسلم سموه مقاليد الحكم يف البحرين. وطنيا لالستقالل

ا خطت البالد خطوات رسيعة واسعة يف سبيل تحقيق ما تصبو إليه من تقـدم ويف عهده أيض

وعمل األمري عىل فتح مزيد مـن املـدارس وفـتح جامعـة وزودهـا بكـل مـا . يف القرن العرشين امليالدي

  . تحتاج إليه من علم وتقنية وإدارة

زويــد بكــل أنــواع ومل يتــوان األمــري يف إرســال أبنــاء الــبالد مــن كــال الجنســني إىل الخــارج للت

  . التخصصات، وأصبحت دولة البحرين اآلن تزخر باملؤهلني واملؤهالت يف جميع فروع العلم

وأتخذ األمري عيىس بن سلامن سياسـة خارجيـة واقعيـة ثابتـة الجـذور، وقـوى صـالته بـدول 

دولـة الخليج وخاصة اململكة العربية السعودية، وأسهمت سياسته هذه عىل رفع مستوى التعاون بـني 

  . البحرين وبني الدول العربية

وبلغ التعاون مع اململكة العربية السعودية ذروته عندما ربطت الدولتان بجرسـ امللـك فهـد 

م أثـر نوبـة ٦/٣/١٩٩٩تـويف يف . م حيث أصبح التنقل بني البلدين سهال ميسورا عرب الجرس١٩٨٦يف عام 

  . قلبية
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  ) م١٨٨١-م١٨٣١(غارفيلد جيمس برام 

. مارس مهنة القانون يف نفـس الواليـة. ولد يف والية أوهايو. اليات املتحدة األمريكيةرئيس الو 

وخالل أول عامني من الحرب األهلية األمريكية قاد غارفيلـد فوجـاً عسـكرياً مـن املتطـوعني مـن واليـة 

غارفيلد يف وتم اختيار . ودخل غارفيلد عضواً يف مجلس النواب ممثالً عن الجمهوريني التقليدين. أوهايو

وبعـد ميضـ أربعـة . م مرشحاً عن الحزب الجمهوري لخوض االنتخابات الرئاسية التي فاز بها١٨٨٠عام 

م تعرض الرئيس غارفيلد إىل محاولة اغتيال رمياً بالرصاص وأصيب بجروح خطرية، ١٨٨١متوز  ٢أشهر يف 

لعدم مكافأة الرئيس له بتعيينه  وكان قد نفذ محاولة االغتيال هذه تشارلس غيتو تعبرياً عن خيبة أمله

أيلـول عـام  ١٩وتويف غارفيلد يف . يف منصب وزاري لقاء خدماته السابقة التي قدمها للحزب الجمهوري

  .م وخلفه إىل منصب الرئاسة تشسرت آرثر الذي كان نائباً له١٨٨١

  ) م١٨٨٢-م١٨٠٧(غاريبالدي غويسيبي 

. حركة إيطاليا الفتاة التي كان يتزعمها مازينيأصبح من مؤيدي . أحد قادة الوحدة اإليطالية

م قام بتنظيم خطة الدفاع عـن اإلمرباطوريـة الرومانيـة ضـد الهجـوم الفرنيسـ وذلـك يف ١٨٤٨ويف عام 

م حيث اضطر ملقاومة الحصار الذي استمر مدة شهرين انسحب بقواته بعدها وبشـجاعة ١٨٤٩نيسان 

م تـزعم غاريبالـدي الحركـة الفدائيـة ضـد ١٨٥٩ويف عام . عرب شبه الجزيرة ثم ذهب بعدها إىل املنفى

  .النمسا يف املنطقة املحيطة ببحرية كومو
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ويف الوقت الذي نجح فيه كـافور يف ضـم الـدويالت الشـاملية إىل رسدينيـا، أخـذ غاريبالـدي 

حر م، وأب١٨٦٠يعمل عىل ضم مملكة الصقليتني إليها، فأغتنم فرصة نشوب ثـورة يف جزيرة صقلية عام 

وكـان هـذا الـزعيم قـد أخـذ ) ذوي القمصان الحمـر(إليها قائداً ألكرث من ألف رجل من اتباعه األشداء 

صـعوبات جمـة " ذو القمصان الحمر"وعداً من كافور بعدم التدخل يف شؤون هذه الحملة ولقد جابه 

، انتقل غاريبالدي عند نزولهم أرض الجزيرة ومل تتم لهم السيطرة عليها اال بعد حرب دامت ثالثة أشهر

من بعدها عرب مضيق مسينا إىل نابويل، فأخضع املدينة، واضطر امللك فرنسيس الثـاين إىل الفـرار، ولقـد 

أوجد غاريبالدي بإخضاعه مملكة الصقليتني وضعاً دولياً معقداً، تناوله كافور مبا عرف عنه مـن حكمـة 

ن كان قد وعد البابا بسـالمة ممتلكاتـه وكـان ودهاء، ووقف منه نابليون موقف تردد وحرية، فإن نابليو 

ما قام به غاريبالدي له يهدد تلك املمتلكات، وعىل هذا أرسل نابليون احتجاجاً شديداً إىل كافور مهدداً 

بالتدخل وقمع الحركة بالقوة، فام كان من كافور إال أن يتظاهر بشديد األسـف واالسـتياء ملـا حـدث يف 

ثر ذلك جيش رسدينيا نحو نابويل لقمع الثورة، عـىل مـا يظهـر، هـذا بيـنام جنوب إيطاليا، وتوجه عىل أ 

كان نابليون مييل إىل أن يقوم الجيش بقمع الثورة، إال أن تخوفه من استياء بريطانيا لتدخلـه يف شـؤون 

  .م١٨٨٢تويف غاريبالدي عام . إيطاليا أقعده عن العمل



  

٨٢٨  

  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

  ) م١٩٨٤-م١٩١٧(غاندي آنديرا 

-م١٩٦٦(نصب رئاسة الوزارة يف الهند، تولت رئاسة الـوزراء مـا بـني عـامي أول امرأة تتوىل م

  .م وحتى وفاتها١٩٨٠كام تولتها أيضاً عام ). م١٩٧٧

. كان اسمها قبل زواجها آنديرا يريـدار شـيني نهـرو. أباد الـلـهولدت آنديرا غاندي يف مدينة 

م تزوجت من فـريوز ١٩٤٣يف عام . إنكلرتاالتحقت بجامعة سانتينيكيتان يف الهند، وجامعة اكسفورد يف 

سجنت غاندي وزوجها ملدة ثالثة عرش شهراُ لـدورهام ). ال توجد قرابة بينه وبني املهامتا غاندي(غاندي 

. م١٩٦٠مات فريوز غاندي عام . كان لهام ولدان، راجيف وسانجي. يف حملة استقالل الهند عن بريطانيا

ملستشار السيايس الرئيس ألمه، وحصل عىل قوة كبرية يف السياسة ويف السبعينات أصبح سانجي غاندي ا

. م، فأصبح راجيف غانـدي بعدئـذ املرافـق الـرئيس ألمـه١٩٨٠الهندية، قتل يف حادث تحطـم طائرة يف 

م، اختار حزب املؤمتر ابنها راجيف رئيساً للحزب، خلف أمـه يف ١٩٨٤وعندما اغتيلت آنديرا غاندي عام 

  . رئاسة الوزارة

كانت آنديرا يرايدارشيني غاندي االبنـة الوحيـدة لجـواهر الل نهـرو، الـذي كـان أول رئـيس 

وانتخبـت غانـدي . وكانت مستشارة ألبيها خالل فـرتة رئاسـته). م١٩٦٤-م١٩٤٧(لوزراء الهند بني عامي 

عـام  م وحتى أصبحت رئيسة للـوزارة١٩٦٤كانت وزيرة لإلعالم منذ عام . م١٩٦٤ألول مرة للربملان عام 

م مبــوت الل بهــا دورشاســرتي،  اعتــربت يف البدايــة قائــدة ضــعيفة، ورسعــان مــا عــززت مكانتهــا ١٩٦٦

وخاضـت حملـة تحـت شـعار . وأنعشت شعبية حزبها الذي تدهور بشكل سيئ خالل انتخابات مبكرة

  أسفرت حملتـها) اقضوا عىل الفقر(
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ثـم . م١٩٧٢يرا إىل أوج مجـدها عـام وصلت آنـد. االنتخابيـة الشخصية عن نرص مدهش لحزب املؤمتر 

. كـام بـدأ االقتصـاد الـوطني يف الـرتنح. بدأت محاوالتها إلصالح الحالة االقتصادية واالجتامعيـة بـالتعرث

  .أثارت سيطرتها عىل حزب املؤمتر سخط جامعات مهمة داخلية

خـالل م، أدانتها إحدى املحـاكم بتهمـة اسـتخدام وسـائل غـري مرشـوعة ١٩٧٥ويف يونيو عام 

ولكنها رفضت تزايـد . م، ولذا طالب معارضوها أن تقدم استقالتها١٩٧١حملتها االنتخابية الوزارية عام 

القـت القـبض عـىل معارضـيها . انتقادها، فأعلنت حالـة الطـوارئ  بعـد أسـبوعني مـن حكـم املحكمـة

يـا الهنديـة إدانـة م جددت املحكمة العل١٩٧٥ويف نوفمرب من عام . األساسيني وفرضت الرقابة الصحفية

. يف االنتخابـات الربملانيـة الهنديـة) الحـزب الحـاكم(م، انهزم حزب املؤمتر ١٩٧٧ويف عام . آنديرا غاندي

) أ(وبعـد هزميتهـا، أعـادت تنظـيم حـزب املـؤمتر , وفقدت غاندي رئاسة الوزارة، ومقعـدها يف الربملـان

ومـرة . م، كسـبت مقعـداً يف الربملـان١٩٨٠ ويف عـام. ويشري الحرف إىل الحرف األول من اسـمها، أنـديرا

م عىل أيـدي املناهضـني ١٩٨٤أخرى أصبحت أنديرا غاندي رئيسة للوزراء، وقد قتلت أنديرا غاندي عام 

  . لسياستها
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  ) م١٩٩١-م١٩٤٤(غاندي راجيف 

م، خلف أمه أنديرا غاندي التي اغتيلـت ١٩٨٩م وحتى عام ١٩٨٤رئيس وزراء الهند منذ عام 

  .م حينام كانت رئيسة للوزراء١٩٨٤توبر من عام يف شهر أك

تدرب . تعلم يف الهند يف مدرسة دوون ثم يف كمربدج يف إنكلرتا. ولد راجيف غاندي يف بومباي

أما يف مجال السياسة، فقد انتزع الهتامم أخـوه . بعدئذ عىل الطريان وعمل يف الخطوط الجوية الهندية

ينات القرن العرشين، وجـذب انتبـاه النـاس بوصـفه مستشـاراً األصغر سانجي الذي برز يف أواسط سبع

. وكان من الواضح أن أنديرا غاندي كانت تعد ابنها سانجي ليكون قائداُ للهند من بعدها. رئيساً لوالدته

قتـل ابنهـا سـانجي يف حـادث . م، بعد أن عادت أنديرا غانـدي إىل السـلطة ثانيـة١٩٨٠ولكنه تويف عام 

م، ١٩٨٣ويف عـام . ذلك مبارشة تخىل راجيف عن مهنة الطـريان لينضـم إىل الربملـانوبعد . تحطم طائرة

مـن شـهر  ٣١ويف . أصبح من الواضح عزم أنديرا غاندي عىل أن يخلفها ابنها راجيـف يف رئاسـة الـوزراء

م اغتيلت أنديرا غاندي، وبعد ذلك عني كبار أعضاء حزب املؤمتر راجيف غاندي رئيساً ١٩٨٤أكتوبر عام 

للوزراء، وعقدت االنتخابات الربملانية، بعد مرور ثالثة أشهر، وحصل حزب املـؤمتر عـىل أغلبيـة سـاحقة 

. وفرس هذا األمر عىل أنه تصويت تعاطف ومواسـاة لراجيـف غانـدي شخصـياً . أكرث من أي وقت مىض

عـات ويف خالل السنوات القليلـة األوىل مـن فـرتة حكمـه، بـدأ راجيـف غانـدي يف تحقيـق معظـم توق

بدأ بداية جديدة يف والية البنجاب التي كانت تعمهـا االضـطرابات، ثـم توصـل إىل اتفـاق مـع . مؤيديه

  قادة السيخ



  

٨٣١   

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

م ١٩٨٦وبحلول عـام . السياسيني وأعاد تنظيم االقتصاد بشكل يقلل من التحكم املركزي القيادي الثقيل 

ثم بدأ معارضـوه يف كسـب . بفشلت خطته يف البنجا. ازدادت الصعوبات التي واجهت راجيف غاندي

  .وخرست قضيته بسبب  حاالت من الفساد التي شملت أناساً مقربني منه ومن عائلته. اليد العليا

وقد عرفت إحدى هذه القضايا، بفضيحة بفورز وارتبطت مبزاعم حول مدفوعات غري رشعيـة 

نهم مل يقدموا أي دليالً وقد أثار معارضوه هذه القضية بحدة، عىل الرغم من أ . لصفقات أسلحة ضخمة

م انهزم حـزب املـؤمتر يف االنتخابـات ١٩٨٩عىل أن لعائلة غاندي عالقة بهذا األمر، ويف شهر نوفمرب عام 

  .وحـل محله وشوانات براتاب سنج رئيساً للوزراء قتل راجيف بقنبلة يف إحـدى حمـالته االنتخابية

  )م١٩٤٨-م١٨٦٩(غاندي مهنداس 

. اسيني يف القرن العرشين، وقد دعاه الهنود املهامتـا أي الـروح العظيمـةأحد كبار القادة السي

واعتربه الهنـود . بأسلوب فريد متثل يف املقاومة دون عنف. ساعد عىل تحرير الهند من الحكم الربيطاين

، واعتـرب غانـدي االهمسـا )قصة تجربتي مع الحقيقة(سمى غـاندي سريته الذاتية . أبا ألمتهم تكرميا له

وقد طور غاندي أسلوب عمل اجتامعي مبارش ارتكـز عـىل مبـادئ الشـجاعة . الفضيلة املثىل) لالعنفا(

وقـد اسـتخدم غانـدي ) قسـوة الحقيقـة(وقد سمي هذا األسلوب ساسـتيا جراهـا . والالعنف والحقيقة

  . ومساندوه قوة الحقيقة للكفاح من اجل استقالل الهند، ومن أجل إحداث تغريات اجتامعية

وكان يف صـباه خجـوال وجـادا، تـزوج وعمـره . م يف بوربندر يف الهند١٨٦٩غاندي يف عام ولد 

  ثالث عرشة سنة من كاسرتباي التي كانت متاثله 
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م عـاد ١٨٩١وعندما بلغ عمره تسعة عرش عاما سافر إىل إنكلرتا لدراســة الحقــوق، ويف عـام . يف العمر

م رحل غاندي إىل جنـوب ١٨٩٣ويف عام . يحقق نجاحا يذكرإىل الهند ملامرسة مهنة املحاماة إال أنه لـم 

وقاد الكثري من الحمالت لصـالح حقـوق . عاما يعمل مدافعا عن حقوق الهنود ٢١أفريقيا، وأقام هناك 

الهنود يف جنوب أفريقيا كام قام بتحرير صحيفة الرأي الهندي، وقد ألقى الربيطانيون القبض عليه عدة 

  . ت إصالحات مهمةمرات إال أن جهوده أمثر 

ويف جنوب أفريقيا طور غاندي وبشكل كامل فلسفته يف الحياة حيث اعتقد بأن الحياة كلهـا 

  . هي جزء من حقيقة روحية مطلقة، فالهدف األسمى عنده هو تحقيق الذات

وكان غاندي يعتقد بـأن جميـع األديـان فيهـا بعـض عنـارص الحقيقـة مـام أعتـرب دلـيال عـىل 

من بتقليل االحتياجات املادية إىل أقىص درجـة ممكنـة للحصـول عـىل البـديل، وهـو تسامحه الديني، آ 

والقضاء عىل ) طبقة املنبوذين(الجزء الروحي وبوصفه مصلحا اجتامعيا فقد كافح لتحرير املرأة وإلغاء 

  . التقسيم الطبقي

م عـاد غانـدي للهنـد، وأصـبح خـالل خمـس سـنوات قائـدا للحركـة الوطنيـة ١٩١٥ويف عام 

وخـالل الحـرب . م بدأ برنامج الغزل والنسج اليدوي ملحاربة الواردات الربيطانية١٩٢٠ويف عام . الهندية

العاملية الثانية واصل كفاحه لتحريـر الهنـد مـن خـالل العصـيان املـدين دون عنـف واسـتطاعت الهنـد 

تقالل ملـا أصـابه مـن م، إال أن غاندي مل يشارك يف احتفاالت يوم االسـ١٩٤٧الحصول عىل االستقالل عام 

  .حزن عىل تقسيم الهند، ونتيجة لالضطرابات العنيفة التي حدثت بني املسلمني والهندوس
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عامـا  ٧٨م عندما بلغ من العمـر ١٩٤٨ويف الثالث عرش من كانون الثاين عام 
وبعـد . بدأ صومه األخري إلنهاء سفك الدماء بني الهندوس واملسلمني وجامعات أخـرى

اثني عرش يوما من ذلك التاريخ وبيـنام كـان يف نيـودلهي يف طريقـه لحضـور إحـدى 
ي معـارض متعصـب ضـد برنـامج غانـدي املناسبات الدينية أطلق عليه الرصاص هند

  . للتسامح الديني بني جميع املذاهب واألديان

  ) م١٩٣٣- م١٨٦٢(غراي إدوارد 

أصبح عضواً يف الربملان ممثالً عن حـزب األحـرار . سيايس ورجل دولة بريطاين
م، كـام شـغل منصـب ١٨٨٥عن منطقة بريويك واحداً وثالثني عامـاً اعتبـاراً مـن عـام 

ثم شغل منصب وزير الخارجيـة ) م١٨٩٥-م١٨٩٢(خارجية للفرتة ما بني وكيل وزارة ال
م وهكذا أصـبح وزيـر الخارجيـة الوحيـد ١٩١٦حتى شهر أيار  ١٩٠٥من كانون األول 

واسـتمر . يف بريطانيا الذي شغل هذا املنصب لهذه الفرتة  الطويلة عىل نحو مسـتمر
ب املحـافظني لـدى توقيـع غراي خالل هذه الفـرتة يتبنـى السياسـة التـي تبناهـا حـز 

م مبوافقته عىل إجـراء مباحثـات عسـكرية ١٩٠٧الروسية  -معاهدة الوفاق الربيطانية
ورغـم امتعاضـه مـن فكـرة دخـول . مع كل من فرنسا وبلجيكيا ثم فيام بعـد روسـيا

بريطانيا أية حرب ورضورة متتع الدولة بحالة سالم دامئـة، عـرب غـراي عـن قناعتـه يف 
م بأن من واجب بريطانيا أن تقف إىل جانـب بلجيكيـا ١٩١٤آب عام  الربملان يف شهر

وبـذل غـراي جهـده يف . وهكذا تسبب يف إدخـال بريطانيـا يف الحـرب العامليـة األوىل
  .م١٩٣٣تويف يف عام . سنواته األخرية ملنارصة عصبة األمم
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  ) م١٩٨٩- م١٩٠٩(غروميكو أندريه 

الخارجية ألكرثمن ربع قـرن شغل منصب وزير . شيوعي ورجل دولة سوفيتي
  . م١٩٨٥قبل أن تتوج حياته السياسية بتبوئ منصب رئيس مجلس السوفيت األعىل 

مـن أبـوين كانـا يعمـالن يف الزراعـة درس ) روسيا البيضاء(ولد يف بيلوروسيا 
قـام بأبحـاث . وانضم خالل دراسته إىل الحزب الشيوعـي. االقتصاد والهندسة الزراعية

م التحق بوزارة الخارجية، فتـوىل ١٩٣٩يف . زراعي يف الواليات املتحدةحول التصنيع ال
م ١٩٤١ويف . ثم مستشار أول يف السفارة السوفيتية يف الواليـات املتحـدة.قسم أمريكا

ــاألعامل فســـفرياً  م شــارك يف تحضــري مــؤمترات طهــران ويالطــا ١٩٤٣أصــبح قامئــا ب
بعـد أن . بالده يف األمـم املتحـدةم أصبح مندوب ١٩٤٦وفـي . وبوتسدام بني الحلفاء

ــان  ــد يف س ــة املنعق ــ للمنظم ــؤمتر التأسييس ــوفيتي  إىل امل ــد الس ــرأس الوف ــان ت ك
ويف . م١٩٤٧ومن خالل موقعه هذا شارك يف اتخاذ قرار تقسيم فلسـطني . فرنسيسكو

م عـني سـفرياً ١٩٥٢ويف . م عاد إىل موسكو ليشغل منصب نائب وزير الخارجية١٩٤٩
، ولكنـه رسعـان مـا اسـتعاد منصـبه يف وزارة الخارجيـة )إنكلرتا(املتحدة لدى اململكة 

ويف . م أصبح عضواً يف اللجنة املركزية للحـزب الشـيوعي١٩٥٦ويف . بعيد وفاة ستالني
العام التايل عينه خروتشوف وزيراً للخارجية بعد أن نجح يف الـتخلص مـن مولوتـوف 

يجنيـف وأنـدرو بـروف وتشـيوثينكو وجامعته، وبقي يف هذا املنصب طيلة عهـود بر
. م انتخب عضواً يف املكتب السـيايس للحـزب١٩٧٣ويف عام . وأوائل عهد غورباتشوف

  .م نائب رئيس الوزراء١٩٨٣وبعد تويل أندرو بروف السلطة، أصبح فـي أوائل عام 
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متيــز غروميكــو طيلــة وجــوده عــىل رأس وزارة الخارجيــة بســعيه إىل ابقـــاء 
ـورة إدارة . توحـة مـع الواليـات املتحـدةقنوات الحوار مف وتنسـب إليـه قناعتـه برض

وقـد عـارص غروميكـو يف منصـبه . شؤون العامل بشكل مشرتك بني واشنطن وموسـكو
سبعة رؤساء أمريكيني، باإلضافة إىل روزفلت الذي كان قـد عرفــه خــالل وجـوده يف 

ينيـة وكان له إسـهام ويعترب غروميكو من أشد خصوم السياسـة الص. الواليات املتحدة
) الخطــر الصــيني(الهنــدي الهــادف إىل احتــواء  -كبــري يف إقامــة التحــالف الســوفيتي

وباإلضافة إىل مسؤوليته يف إدارة السياسة الخارجية، أصبح غرموميكـو يف نهايـة عهـد 
وقـد توجـت سـريته يف . بريجينيف من أصحاب الحـل والـربط يف االتحـاد السـوفيتي

أي (بح بتأييد من غورباتشوف، رئيساً ملجلـس السـوفيت األعـىل م بأن أص١٩٨٥العام 
  ). رئيساً للدولة

  )م١٩٧٨- م١٨٨٧(الرئيس غرونيك جيوفاين 

الحـزب الشـعبي (سيايس ورجـل دولـة إيطـايل، أسـس مـع لـوبجي سـتورزو 
م نائب وأمني عام اتحاد العامل املسيحيني، وكيل وزارة يف أول حكومة ١٩١٩) اإليطايل

ســار عـىل هـدى فكـر . م١٩٢٣م استقال إثر اغتيال مـاثيويث ١٩٢٢ليني شكلها موسو 
الكنيسة االجتامعية ومحرتفا للعمل النقايب املسيحي ومعادياً للفاشية فخرسـ بسـبب 
أمانته لقناعته كريس األسـتاذية ملـدة عرشـين سـنة، عـاد إىل العمـل السـيايس خـالل 

شـغل منصـب وزيـر . حـرر الـوطنيالحرب العاملية الثانية وشارك يف أعـامل لجنـة الت
م، ورئــيس الجمهوريــة ١٩٥٥-١٩٤٨م ومنصــب رئــيس مجلــس النــواب ١٩٤٨-١٩٤٤
عمل من أجل رفع مسـتوى املؤسسـات الجمهوريـة يف إيطاليـا، وأيـد . م١٩٦٢-١٩٥٥

  . االنفتاح عىل اليسار
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كان غرونيك مـن أوائـل الـزعامء الـدميوقراطيني املسـيحيني الـذين يتخطـون 
إذ قــام بزيــارة رســمية إىل االتحــاد الســوفيتي الســابق . اتيكــان العلنيــةتحفظــات الف

م، ودعــا إىل قيــام إيطاليــا بــدور نشــيط وفعــال وإيجــايب بالنســبة إىل القضــايا ١٩٦٠
العربية وقضايا أمريكا الالتينية، فقد حاول التوسط لحل مشكلة السويس، والتخفيـف 

 خضـم الحـرب البـاردة، إن الحلـف واعتـرب يف. من حدة التـوتر يف العالقـات الدوليـة
األطليس ينبغي أن يتخىل شيئا ما عن دوره العسكري ويتحـول إىل منظمـة اقتصـادية 

  . أكرث منها عسكرية

  ) م١٩٨٦- م١٨٩٧(غلوب جون باغوت 

أتـم غلـوب دراسـته الحربيـة يف . م١٨٩٧عسكري بريطاين، ولـد يف بريطانيـا 
رتا وتخرج برتبة مالزم حيث التحق بسـالح الكلية العسكرية امللكية يف وولويش بإنكل

-م١٩١٤(م وعمل طيلة الحـرب العامليـة األوىل ١٩١٥الهندسة املليك الربيطاين يف عام 
م يف ١٩٢٠وشارك يف إخامد ثورة العـراق يف عـام . يف كل من فرنسا وبلجيكيا) م١٩١٨

  .صفوف الجيش الربيطاين الذي أعدته بريطانيا إلخامد الثورة

استقال من الجيش الربيطاين والتحق بقـوات الصـحراء العراقيـة  م،١٩٢٦ويف 
ليضع حّداً للغـزوات القبليـة فيهـا، وعنـدما نجـح يف مهمتـه هـذه، عينتـه الحكومـة 
األردنية يف جيشها لقمع الغزوات البدوية كام فعـل يف العـراق، وبقـي فــي منصبــه 

م عني قائداً للجيش ٢٥/٦/١٩٣٩وفـي ). م١٩٣٩-م١٩٣٠(هذا طيلة الفرتة الواقعة بني 
ويف ). غلـوب باشـا(العريب األردين ورفع إىل رتبة أمـري لـواء حيـث غلـب عليـه لقـب 

  م، طرده امللك الحسني من الجيـش١٩٥٦
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. األردين فجاء ذلك صفعـة قوية لنفوذ بريطانيا وهيبتها يف الرشـق األوســط 
الجيش العريب األردين منها  عاماً يف ٢٦فغادر عامن إىل بريطانيا بعد أن قىض أكرث من 

  .عاماً قائداً للجيش ١٧حوايل 

  ) م١٩٩٤- م١٩٤٠(الرئيس غمساخورديا زفياد 

م، والـذي قـاد ١٩٩١أول رئيس لجمهورية جورجيـا الـذي انتخـب يف نيسـان 
لكنـه أطـيح بـه . مسار هذه الجمهورية السوفيتية السابقة إىل االستقالل عن موسكو

دموي قاده حلفـاؤه الـذين انقلبـوا عليـه بسـبب تفــرده  بعد مثانية أشهر يف انقالب
ــاكرا يف الحقــل الســيايس وعــرف مبناوأتــه للشــيوعية، وســجن يف . بالســلطة نشــط ب

القوميـة الداعيـة إىل " شـوتا روسـتا فـييل"السبعينات من القرن املايض، وتزعم حركة 
ن الجـورجي ثـم م رئيسا للربملا١٩٩٠االنفصال عن االتحاد السوفيتي، وانتخب يف عام 

  . من األصوات% ٨٠أصبح أول رئيس منتخب للجمهورية بحصوله عىل أكرث من 

م نظــم عــدد مــن حلفائــه الســابقني عصــيانا مســلحا ١٩٩٩يف كــانون األول 
ويف خريف ). عاصمة الشيشان(وحارصوا قرص الرئاسة، فاضطر إىل اللجوء إىل غروزين 

ه يف غريب تبيلـيس وسـيطر عـىل عـدد م قاد غمساخورديا ميليشيا مواليه ل١٩٩٣عام 
من املناطق وأعلن نيته التوجه إىل العاصمة تبيليي إلسقاط نظام شـيفاردنادزه الـذي 

ولكـن حملتـه بـاءت بالفشـل بعـد أن نجـح شـيفاردنادزه ". غـري رشعـي"يصفه بأنه 
بضامن وقوفه إىل جانبه، مام اضطر غمساخورديا إىل الهرب مرة ثانيـة بعـد استسـالم 

م أكـدت األنبـاء ١٩٩٤يف األسبوع األول من كانون األول عام . ن كبار مساعديهعدد م
  وفاته ولكنها تضاربت حول طريقة
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الوفاة، فبعضها نقل عن زوجته أنه انتحـر ليلـة رأس السـنة بعـدما طوقـت  
ولكن بيان الناطق باسم الرئيس شـيفاردنادزه . القوات الحكومية قواته يف غريب البالد

إن الحكومـة مل تقـم بـأي نشـاطات يف املنطقـة التـي : "الروايـة وقـال شكك يف هـذه
وقـال مسـؤولون جورجيـون أنـه قتـل عـىل يـد ". يفرتض إن غمساخورديا انتحر فيهـا

  . أنصاره إثر شجار بينهم يف غروزين

  ) م١٩٤٥- م١٨٩٧(غوبلر جوزيف 

لني عـام عـني قائـداً نازيـاً يف بـر . سيايس أملاين نازي، كان من أول أنصار هتلـر
ثم أصبح عضواً . م١٩٢٩م وكلف مبهمة الدعاية لصالح الحزب النازي وذلك عام ١٩٢٦

-م١٩٣٣(وشغل منصب وزير اإلعالم والدعاية للفـرتة مـا بـني . م١٩٣٠يف الربملان عام 
وكان شديد التطرف يف إميانـه . وأثبت جدارة فريدة من نوعها يف هذا املجال) م١٩٤٥

ـــر اآلري ال ــوق العنص ــض بتف ــذه بع ــه ه ــب إىل دعوت ــتطاع أن يكس ـــاين، واس جرم
انتحر هو وزوجته وأوالده يف برلني يف اليوم األول . الشخصيات األوروبيـة غري األملانية

  .م، أي الساعات األخرية من تاريخ الرايخ الثالث١٩٤٥من أيار 

  ) م١٩٥٤- م١٨٨٨(غودريان  هاينز 

م ١٩٠٨بصـنف املشـاة عـام عسكري أملاين نازي، التحق بالخدمة العسـكرية 
وبـدأ يف . وقىض معظم فرتة خدمته خالل الحرب العاملية الثانية يف منطقـة فالنـديرز

العرشينات من القرن العرشين يف الرتكيـز عـىل اآلليـة الحربيـة وكـان آنـذاك ضـابط 
بتشـكيل وتطـوير ) م١٩٣٩-م١٩٣٤(وكلـف للفـرتة مـا بـني . أركان يف الجـيش األملـاين

  املعروفة باسم بانزيرد(عة األملانية الوحدات املدر 
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وكانت الدبابات التي طورها غودريان هي التي أدخلـت تقنيـة ). يفيجونت 
وشـقت دبابـات . م١٩٣٩إىل بولندة عـام ) املعروفة باسم بليتز كريغ(حرب الصاعقة 

غودريان طريقها يف هجوم عسكري اكتسح املنطقة ما بني سيدان وسـاحل القنـال يف 
. م وهي التي ساهمت يف إحراز الجانب األملاين النرص يف الحرب ضد فرنسـا١٩٤٠أيار 

م إال أنه خرسـ تأييـد هتلـر لـه ١٩٤١وقاد غودريان جيش بانزر الثاين ضد روسيا عام 
وحصــل عــىل رتبــة . لفشــله يف اقتحــام قــوات الــدفاع الروســية للوصــول إىل موســكو

إىل رتبـة رئـيس األركـان العامـة م ورقـي ١٩٤٣عسكرية عليا يف بانزر مرة ثانيـة عـام 
  ).م١٩٤٥-م١٩٤٤(للفرتة ما بني 

  ) م١٩٤٦- م١٨٩٣(غورنغ، هريمان 

اشرتك يف مترد هتلــر الفاشـل . عسكري وسيايس أملاين من أقرب معاوين هتلر
عيـن وزيـر القوات الجويـة . م١٩٢٨م وانضم إىل الرايخشتاغ عام ١٩٢٣يف ميونخ عام 

أصـبح نائـب هتلـر األول . م عزز القوة الجوية األملانيةم ث١٩٣٣يف حكومة هتلر عام 
-م١٩٣٩(كام شغل منصـب وزيـر الصـناعة الحربيـة . ووزير الداخلية لشؤون بروسيا

اقنع غورنغ هتلر بأن يف وسع القوة الجوية األملانية أن تهزم القـوة الجويـة ). م١٩٤٥
م التوصل إىل نتـائج وبعد فشل معركة بريطانيا وعد. م١٩٤٠الربيطانية يف صيف عام 

  .حاسمة يف الغارات الجوية األملانية أصيب غورنغ بخيبة أمل يف الحرب

اعتقله األمريكيني عند نهاية الحرب وحوكم يف محكمة نورنربغ كمجرم حرب 
حيث دافع عن سياسة الفوهرر وصدر بحقه حكم باإلعدام، إال أنه انتحر يف السـجن 

  . قبل أن ينفذ به هذا حكم
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  )م١٩٨٢- م١٩١١(س غوزمان انطونيو الرئي

م كان من كبـار ١٩٨٢م إىل ١٩٧٨سياسيي دومينيكاين، رئيس الجمهورية من 
أصـبح . م١٩٦٣ماليك األرايض، توىل وزارة الزراعة يف حكومة خـوان بـوش اإلصالحيــة 

وبعـد . بعد االنقالب العسكري الذي أطاح بوش رئيسا للحـزب الثـوري الـدومينيكاين
اختار غوزمـان أن يحـافظ عـىل عالقـات جيـدة مـع  ١٩٦٥رييك يف الجزيرة اإلنزال األم

  . الواليات املتحدة

م ولكنه هزم يف ١٩٦٦كان أحد أعضاء اللجنة التي كلفت التحضري النتخابات 
هذه االنتخابات أمام جواكيم بالغر، أحـد وزراء الـدكتاتور ترخيللـو السـابقني، وهـزم 

م بفضل دعم ١٩٧٨وأخريا فاز يف انتخابات . ابات التاليةمرة ثانية أمام بالغر يف االنتخ
عمـد غوزمـان أثنـاء . الواليات املتحدة التي حذرت الجيش من إعاقة عمليـة االقـرتاع

رئاسته إىل التخفيـف مـن وطـأة اإلجـراءات القمعيـة، فـألغى الرقابـة عـىل الصـحف 
   .م١٩٧٩وأطلق حرية الفكر رغم أنه واجه محاولة انقالبية يف عام 

 ١٢٠٠م رضب البالد إعصـار شـديد تسـبب يف مقتـل نحـو ١٩٧٩أيلول  ٣ويف 
ورغـم . مـن املحاصـيل الزراعـة% ٩٠ألفا وتخريب نحو  ٣٥٠شخص وترشيد أكرث من 

املساعدة األمريكية مل يستطع غوزمان أن يخفف من حدة األزمة االقتصادية، ويف أيـار 
ادور خـورخي بالنكـو مرشـح م جرت انتخابات عامة حملـت إىل الرئاسـة سـالف١٩٨٢

الحزب الثورة الدومينيكاين الذي حـل محـل أنطونيـو غوزمـان، وقبـل موعـد التسـلم 
  . م١٩٨٢آب، انتحر غوزمان يف متوز  ١٦والتسليم يف 
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  )م١٩٧٣- م١٨٨٢(امللك غوستاف السادس أدولف 

م يف ١٩٧٣أيلــول  ١٥م وتــويف يف ١٨٨٢ملــك الســويد ولــد يف اســتوكهومل 
ينحدر من املارشـال  . ابن امللك غوستاف الخامس وامللكة فكتوريا دوباد. هلسنغربوغ

م تحت اسم كارل الرابـع عرشـ جـان، ١٨١٨جان باتيس برنادون، ملك السويد يف عام 
زواجـه . وأرسته امللكية هي األرسة الوحيدة التـي تعـود إىل اإلمرباطوريـة النابوليونيـة

مرية بريطانيا وايرلندا التي أنجـب منهـا م كان من مارغريت أ ١٩٠٥حزيران  ١٥األول 
كـانون  ٢٦خمسة أبناء كبريهم غوستاف ادولف دوسـويد، قتـل يف حـادث طـائرة يف 

م، وابن هذا األمري امللك الحايل كارل السادس عرش غوستاف الـذي خلـف ١٩٤٧الثاين 
ــويز ١٩٢٣ترشــين الثــاين  ٣وتــزوج غوســتاف ادولــف ثانيــة يف  …جــده م الليــدي ل

  . األميـرة لويز دو باتنربغ مونتباتن

م، أتخــذ لــه شــعارا الزمــه كــل حياتــه ١٩٥٠ترشــين األول  ٢٩تــوج ملكــا يف 
ــار ). الواجــب قبــل كــل يشء( دراســته الجامعيــة جعلتــه يهــتم بالتــاريخ وعلــم اآلث

واالقتصاد السيايس، كثري العمـل والتجـوال أظهـر فعاليـة وذكـاء نـادرين يف مهامتــه 
ون وحكوماته االشرتاكية الدميوقراطية التي شكلها تاج ايرلندا امللكية، عرف كيف يتعا

فكان ملكا كبريا ورجل دولة كبريا، واستمر حتى آخـر أيامـه أمينـا عـىل . وأوالف باملي
  ). الواجب قبل كل يشء(العهد الذي قطعه عىل نفسه وعرب عنه بشعار 
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  )         - م١٩١٤(الرئيس غوميز كوستا 

م اسـتقال ١٩٧٤أيلـول  ٣٠يف . م١٩٧٤نيسان  ٢٦غال يف رئيس جمهورية الربت
إىل جنـاحني ميينـي ويسـاري، " مجموعة اإلنقاذ الـوطني"الرئيس سبينوال إثر انشقاق 

تاركا السلطة يف أيـدي الضـباط واملـدنيني اليسـاريني، ويف اليـوم نفسـه عـني الجـرنال 
  . كوستاغوميز رئيسا لحركة القوات املسلحة وللدولة

م حاولــت عنــارص عســكرية ميينيــة القيــام بــانقالب إلعـــادة ١٩٧٥ويف آذار 
سبينوال، ولكنها فشـلت فلجـأ سـبينوال إىل الربازيـل يف أعقـاب ذلـك خلّـت مجموعـة 
ــة  ــوري أعــىل تســلم الســلطات التنفيذي ــوطني وأنشــئ مكانهــا مجلــس ث اإلنقــاذ ال

نيسـان  ٢٥يف " ذهتوجيه الربنامج الثوري يف الربتغال وتنفيـ"والترشيعية كافة، وهدفه 
 ٢٥٠م جرت انتخابات الجمعية التأسيسية فنال االشرتاكيون مقعدا من مجموع ١٩٧٥

مقعدا، ورغم ذلك أبدوا رغبتهم يف عدم االشرتاك يف الحكومـة بسـبب خالفـاتهم مـع 
الجـرنال كوتسـاغوميز، : متوز تشكلت ترويكا حاكمة ٢٦يف . الحزب الشيوعي الربتغايل

" كوبكـون"غونزالفس، ورئيس الوزراء وأوتيلودو كارفـالو رئـيس رئيس الدولة فاسكو 
  ). الهيئة الترشيعية(

وشــكلت حكومــة غــري حزبيــة بعــد أســبوع واحــد لكــن معارضــة املعــاديني 
للشيوعية دعت برئيس الحكومة لالستقالة مخلفـة األمـريال خوسـيه أزيفيـدو رئيسـا 

طيني الشـعبيني والشـيوعيني لحكومة جديدة تضم ممثلني عن االشـرتاكيني والـدميوقرا
  . وحركة القوات املسلحة

ــاين  ــين الث ــف ترش ــرف ١٩٧٥ويف منتص ــار املتط ــيوعيون واليس ــام الش م ق
. باضطرابات ومظاهرات مطالبني بإسقاط حكومة أزيفيديو وتشـكيل حكومـة ثوريـة

  لكن املحاولة الشيوعية فشلت، فقام املجلس الثوري األعىل بإعادة تنظيـم
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سلحة، وفرض االنضباط العسكري وإبعـاد الجـيش عـن األحـزاب القـوات امل 
نيسان  ٢٥كـل هذه األحداث واملتغريات وغوميز رئيسا للدولة إىل أن جـاء . السياسية

عضـوا،  ٢٦٣م عندما بدأ العمل بدستور جديد، فانتخب مجلـس ترشـيعي مـن ١٩٧٦
رنال انطونيـو م انتخب رئـيس هيئـة األركـان الجـ١٩٧٦وبعد نحو شهرين يف حزيران 

  . أيانس رئيسا للجمهورية

  غيفارا والتري

م أحـد مؤسيسـ الحركـة ١٩٧٩سيايس بوليفي توىل رئاسة الجمهورية يف عـام 
م ورغم أنه كتب بنفسـه برنـامج هـذا الحـزب الـذي رأى فيـه ١٩٤١القومية الثورية 

مـن  فإنـه ظـل يعتـرب) افضل محاولة لتطبيق املاركسية عىل الواقع البـوليفي(البعض 
  . رموز الجناح املحافظ يف الحركة

م ثم وزارة الداخلية ١٩٥٦-١٩٥٢توىل الخارجية يف عهد فيكتور باراستنسورو 
وكان مـن املفـروض بعـد ذلـك . م١٩٦٠-١٩٥٦أثناء رئاسته هرنان سيلس زوازوا الوىل 

أن يعتيل غيفارا وهو الرجل الثالث يف الحركة رئاسة الجمهورية إال أن الحركة فضلت 
وأسـس مـع بعـض ) الحركـة(وعندما انفصـل غيفـارا عـن الحـزب . استنسورو مجددا
ورفـع شـعارات ليرباليـة ووجـد دعـام يف ) الحـزب الثـوري األصـيل(العنارص املعتدلة 

  . صفوف الطبقة املتوسطة

وقد أيد الحزب نظام الجـرنال بـانزر الـذي عـني غيفـارا سـفريا فعـاد غيفــارا 
ضم الحزب الثـورة األصـيل إىل التحــالف الـذي متحـور وتحالف مع باراستنسورو، وأن
  . حول الحركة القومية الثورية
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م رشح هـذا التحـالف استنسـورو ملنصـب رئـيس الجمهوريـة ١٩٧٨ويف عام 
ويف العام التايل انتخب غيفارا رئيسا للجمهورية خلفا للجـرنال . وغيفارا لنيابة الرئاسة

ومل يـدم عهـده . مؤقتا وحدد واليتـه بتسعة أشـهرإال أن املجلس اعتربه رئيسا . باديال
أكرث من ثالثة اشهر، إذ أطاحه انقالب قادة الكولونيـل بـوش الـذي اضـطر بـدوره إىل 
التخيل عن السلطة بعد أقل من أسبوعني، وحينها انتخبت ليديا غيلـر رئيسـة مؤقتـة 

  . لتسعة أشهر

  )م١٩٥٤- م١٨٨٣(الرئيس فارغاس غيتيلو 

ورئـيس الربازيــل الـذي هـيمن عــىل الحيـاة السياســية  سـيايس ورجـل دولــة
بدا فارغاس حياته السياسـية حـاكام لواليـة ريـو حيـث . الربازيلية ملدة نحو ربع قرن

-١٩٣٠يف فـرتات رئاسـته األوىل . أظهر حيوية ونشاطا جعاله يستقطب شعبية واسعة
رب إىل فكـان أقـ) الدولـة الجديـدة(م بقي فارغاس مفهومـه الخـاص للفاشـية ١٩٤٥

  . ساالزار منه إىل موسوليني

قدم نظامه الجديد بعض اإلصالحات االقتصادية واالجتامعية ولكن معارضـة 
أساليبه القمعية تعاظمت يف نهاية الحرب العاملية الثانية، فأجرب عىل االستقالة إال أنه 

رس، استمر يف الحياة السياسية وانتخبته عدة واليات ليكـون منـدوبا عنهـا يف الكـونغ
م عاد إىل سدة الرئاسة ١٩٤٥واختار الرئاسة عىل أن ميثل والية ريو يف مجلس الشيوخ 

م، ومل يصب هذه املرة النجاح الذي كـان قـد حققـه يف السـابق لزيـادة ١٩٥٤-١٩٥١
عـزا أنصـاره فشـله إىل معارضـة القـوى التقليديـة واملحافظـة لـه . الفساد والفضـائح

  . يف املدنوتخوفها من قوة العامل الصاعدة 
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م إنشاء رشكة وطنية للبرتول الربازييل مهمتهـا ١٩٥٣وقد قام فارغاس يف عام 
م استلم فارغاس مـذكرة ١٩٥٤إيقاف عمليات ترسيب رؤوس األموال األجنبية يف عام 

آب وهو يف قرص الرئاسة عىل االنتحار بإطالق رصاصـة يف  ٢٤ففهم مغزاها، وأقدم يف 
جـه السـيايس الـذي اسـتمر لفـرتة يعطـي مـن املعطيـات قلبه، لكـن موتـه مل ينـه نه

  . األساسية يف الحياة السياسية الربازيلية

  ) م١٩٦٥- م١٩٢٠(امللك  فاروق 

م ١١/٢/١٩٢٠م، ولـد يف القـاهرة يـوم ١٩٥٢م إىل ١٩٣٧ملك مرص مـن عـام 
لقـب بـأمري الصـعيد، أمل بنبـذ مـن ). م٢٨/٤/١٩٣٦تـويف يف (والده امللـك فـؤاد األول 

  . م الستكامل دراسته١٩٣٥م يف القرص ثم أرسل إىل لندن يف العلو 

م توىل العرش من دون أن يتوىل السلطة رسـميا ألنـه مل يبلـغ ٢٨/٤/١٩٣٦يف 
م ١٩٣٨، تجمعت حوله فور تسلمه مقاليد األمور عمليا يف متـوز )سنة ١٧(سن الرشد 

أقـال وزارة الوفـد، م ١٩٣٨يف كانون األول . كل القوى السياسية املعادية لحزب الوفد
اتهمه اإلنكليز مع نشوب الحرب العاملية الثانية بأن له اتصاالت مع أملانيا وأعـدائهم، 

م وزارة جميع أعضائها من حـزب الوفـد، ولكنـه أقـال ١٩٤٢شباط  ٤وفرضوا عليه يف 
م متتع لفرتة قصرية يف بداية حكمه بتأييـد شـعبي ١٩٤٤هذه الوزارة يف ترشين األول 

. دت مرص يف عرصه سلسـلة مـن الفضـائح واملفاسـد الحكوميـة واإلداريـةنسبي، شه
  . م وحريق القاهرة١٩٤٨أبرزها فضيحة األسلحة الفاسدة عام 



  

٨٤٨ 
  

  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

  

متـوز  ٢٣م بعد ثـورة ٢٦/٧/١٩٥٢تنازل عن العرش البنه أحمد فؤاد الثاين يف 
منفـاه  م التي قادها جامل عبد النارص ورفاقه الضباط األحرار، غــادر مرصـ إىل١٩٥٢

  . يف إيطاليا

م ونقـل رفاتـه إىل القـاهرة حيـث دفـن رسا إىل جانـب ١٧/٣/١٩٦٥تويف  يف 
  . جده األعىل إبراهيم باشا

  الرئيس فاليسا ليش

نقايب بولندي وأول رئيس لجمهورية بولندا عقب انهيار الحكم الشيوعي من 
ــاين  ــاين ١٩٩٠ترشــين الث ــو . م١٩٩٥م إىل ترشــين الث ــد يف بوبوف ــة ١٩٤٢ول م يف عائل

تـويف والـده بعـد تحريـره مـن املعـتقالت . كاثوليكية فالحية معدة من سـبعة أفـراد
تزوجت أمه مـن عمـه بعـد عـام مـن . النازية وكان ليش مل يتجاوز العامني من عمره
  . كلم من العاصمة وارسو ١٠٠ذلك وأقامت العائلة يف منطقة تقع عىل بعد 

ىل األقـدام مسـافة عـدة كيلـومرتات كان فاليسا يذهب إىل املدرسـة سـريا عـ
برفقة أخته الكربى، ومل يكن تلميذا المعـاً وإن كـان يبـدي مـيال نحـو مـادة التـاريخ، 
ورغم الفقر املدقع فإن فاليسا يعترب تلك الفرتة من أسعد فـرتات حياتـه، ولهـا يعـود 

  . الفضل يف توجيهه نحو العمل املهني كمحاولة لحل املشكلة الحياتية

م مدرسة داخلية يف ليبو، وخرج بعـد أعـوام ثالثـة حـامال ١٩٥٨عام دخل يف 
شهادة ميكانييك زراعي، فعمل يف أحد املصانع قبل أن يطلـب لخدمـة العلـم، حيـث 

م يف كوزالني وتخرج برتبة عريـف، نـزع كغـريه مـن ماليـني ١٩٦٥-١٩٦٣أمىض عامني 
  أحواض (الفالحني إىل املدينة، فعمل يف مجمع لينني 
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م فكان متحمسا لألفكـار االشـرتاكية راغبـا يف ١٩٦٧يف غدانسك سنة ) السفن
م من بائعة زهور من أصل فالحي أيضا وبدأ ١٩٦٩تزوج يف . إعادة بناء بولندا جديدة

تخللتها فرتات مـن الجـوع هـددت مصـريه . مسرية طويلة مليئة باملصاعب والعقبات
  . ومصري عائلته املؤلفة من ستة أطفال

م حاسام يف حياته، دخل املعرتك السيايس من خالل اإلرضابات ١٩٧٠كان عام 
التي وقعت يف غدانسك وغدينيا عىل أثر قرار الحكومة رفع سعر اللحوم والتـي أدت 
إىل نهب مقر الحـزب الشـيوعي رغـم دعـوة فاليسـا عـدم تصـعيد التحـرك وااللتـزام 

  . بالنظام

ــ ات العســكرية انتخــب رئــيس لجنــة اإلرضاب يف وقــت حــارصت فيــه اآللي
م وأوقعــت أربعــة قــتىل مــن ١٩٧٠كــانون األول  ١٦الحكوميــة املجمــع الصــناعي يف 

العامل، أدت هـذه األحـداث إىل إحاطـة غومولكـا وعينـت اللجنـة املركزيـة للحـزب 
م إلضــفاء رشعيــة عــىل ١٩٧١فحرضــ هــذا إىل مكــان االضــطرابات يف . غرييــك مكانــه

  . اضل داخل صفوف النقابات الرسميةحكمه، فقابل فاليسا الذي كان ما زال ين

اعتقد البولنديون بإمكانية إحداث تغيريات تـأيت ملصـلحتهم يف إطـار النظـام 
السيايس واالقتصادي القائم، لكن آمالهم ما لبثت أن خابـت بعـد ازديـاد الصـعوبات 

م وقعـت إرضابـات ١٩٧٦ففي . االقتصادية يف السبعينات من القرن العرشين امليالدي
يف ارسوس ودادوم فألف فاليسـا لجنـة تضـامن كانـت سـببا يف ترسـيحه مـن  عاملية

عمله فوجد عمال آخر يف زرمب، لكن اآلخرين  مل يقبل برجوعهم إىل العمـل فألغـت 
ضمت بعض الشخصيات وعملـت عـىل توزيـع املنشـورات ) لجنة الدفاع عن العامل(

  الرسية، فطرد فاليسا من عمله يف زرمب مرة
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ــرى يف  ــق ١٩٧٧أخ ــة البلطي ــه يف منطق ــوب في ــري مرغ ــا غ ــبح شخص م وأص
  . وظهر للجميع أنه مناضل نقايب مسيحي نشط وفعال. الصناعية

وبدأت األحداث تتسـارع لتضـع فاليسـا يف واجهـة األحـداث ففـي أول أيـار 
يف بولنـدا ومختلـف (م أعلن نقايب آخر يدعى غفيازدا عن إنشاء أول نقابة حرة ١٩٧٨

لكن فاليسا تريـث ومل يلتحـق بهـا إال . مركزها مدينة غدانسك) يةأرجاء أوروبا الرشق
م ويف هذا الوقت انتخب ١٩٧٨بعد شهر من إعالنها، وخرجت نرشتها األوىل يف أيلول 

فكــان أول بولنـدي يتسـلم سـدة . م رئيسا للكنيسة الكاثوليكية١٩٧٩يوحنا الثاين يف 
نشـاط املعـادي للنظـام الشـيوعي يف البابوية يف التاريخ، وهذا مـا أدى إىل انتعـاش ال

  . بولندا

  ) م١٩٧٣- م١٨٩٣(فان زيالند بول 

سيايس ورجل دولة بلجـييك، شـغل مراكـز سياسـية وإداريـة متعـددة، منهـا 
، إضافة إىل رئاسة مجلس عصبة األمم يف الفرتة )م١٩٣٧-م١٩٣٥(رئاسة الوزراء ما بني 

ـية واالقتصـادية، وكـان وراء كان رجل اختصاص يف الحقـوق والعلـوم السياسـ. نفسها
م، ودافــع الحلــف ١٩٤٦األوروبيــة للتعـــاون االقتصــادي ) املجموعــة(إنشــاء الرابطــة

األطليســ، ويف الوقــت نفســه، عــن  تحســني العالقــات وتخفيــف التوتـــر مــع أوروبــا 
  .الرشقية

م، ١٩٢٤كان عضواً فعاالً يف الحزب الكاثولييك البلجييك، وأصبح وزيراً يف عـام 
م، وقد سمى حكومته حكومة اإلصالح الـوطني، وكـان همهـا ١٩٣٥الوزراء يف  ورئيس

معالجة األزمة االقتصادية يف بلجيكا، فاتخذت الحكومة اجـراءات اقتصـادية ملعالجـة 
  األزمة النقدية يف بلجيكيا، وخفضت سعر الفرنك
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ورغم نجاحه يف االنتخابات التي جـرت يف بروكسـل يف عـام %. ٢٨البلجييك  
. م لعضوية مجلس النواب فقد اضطر إىل تقديم استقالته بعـد فضـيحة ماليــة١٩٣٦

م، وشـارك هنـاك يف املجلـس الترشـيعي البلجـييك الـذي ١٩٤٠التجأ إىل لندن يف عام 
  .اتخذ من لندن مقراً له

وفــي . م عمـل مفوضـاً لشـؤون عـودة البلجيكيـني إىل بالدهـم١٩٤٤يف عام 
سفري فـوق العـادة، ثـم عضـو يف لجنـة الوفـاق شغل منصب ) نهاية الحرب(م ١٩٤٥

م ١٩٤٩(م، ووزيـر خارجيـة بـني ١٩٤٨وزيـر دولـة يف . املكلفة باملسـألة األندونيسـية
. ، وترأس بهذه الصفة مجلس وزراء املجموعة األوروبيـة ومجلـس األطليسـ)م١٩٥٤و

  .م١٩٧٣وتويف يف عام . م انسحب من الحياة السياسية١٩٦٣يف عام 
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  ) م١٩٨٢- م١٩١١( فراي إدواردو

) م١٩٧٠-م١٩٦٤(سيايس ورجـل دولـة ورئـيس سـابق للجمهوريـة التشـيلية 
ينتمي إىل جيل السياسيني الـذين بـدأوا حيـاتهم السياسـية بصـب اهتاممـاتهم عـىل 

يف إطار مـن ) م١٩٢٩(إيجاد حلول إلنقاذ البالد من األزمة االقتصادية العاملية الكربى 
يقها عىل أيديهم، فحكموا حتى االنقالب العسـكري دميوقراطية وليدة بدأت تشق طر

وهكذا تطابقت السنوات الخمسني السياسية من حياة إدوارد وفـراي . م١٩٧٣يف عام 
مع والدة هذه الفرتة التاريخية من حيـاة التشـيلني وصـعودها وتألقهـا، وكـذلك مـع 

رتة، وإذا ما عىل هذه الف) دولة التسوية(وقد تم إطالق تسمية . م١٩٧٣موتها يف عام 
استثنى سلفادور اللندي، فليس هناك مـن شخصية سياسية طبعت الحياة السياسـية 

  . التشيلية طيلة هذه الفرتة عىل قدر ما فعلت شخصية إدواردو فراي

ـي مهـاجر وأمـه تشـيليه، قىضـ طفولتـه يف ١٩١١ولد يف عام  م والده سويرس
هى دراسـته الثانويـة يف سـانتياغو قرية ريفية واقعة يف وسط البالد تدعى لونتويه، أن

نظام األجور ورشوط (وأتم دراسة الحقوق يف الجامعة الكاثوليكية، كتب دراسة حول 
فنال عىل أثرها درجة محام، وكان بـدأ ينشـط يف حركـات العمـل الكـاثولييك ) إلغائه

) والتيـار(وهو طالب جامعي، فشكلت حوله نواة من الشباب كانت أســاس الحـزب 
  ). الحزب الدميوقراطي املسيحي التشييل(صبح فيام بعد الذي سي

م جال يف أوروبا وكان رئيسا لبعثة مـن الشـبيبة الكاثوليكيـة يف ١٩٣٤يف عام 
  بالده، ومثة آراء متناقضة حول األفكار التي تأثر بها يف جولته
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هذه، لكن الرأي الغالب أنه تأثر عىل وجه الخصوص بأفكار جيوفاين بابيتي  
اريتان وجيل روبل، وبني الرأساملية والشيوعية، كان الفكر الكاثولييك مياال إىل جاك م

األخذ بالحرفيـة، أي النظريـة االقتصـادية االجتامعيـة التـي تقـول بإيجـاد مؤسسـات 
حرفية نقابيـة تخـول سـلطات اقتصـادية واجتامعيـة وسياسـية، عـىل أسـاس تجـارب 

د يف إسـبانيا وعـىل أيـة حـال، فأثنـاء هـذه طبقت فعال يف إيطاليا وأملانيا، ويف مـا بعـ
  . الجولة يف أوروبا عزم فراي عىل االنخراط يف العمل السيايس

م قصد اإلقامة شاميل البالد فــي مدينـة ١٩٣٤فور عودته إىل تشييل يف نهاية 
تشــييل (ثــم وضــع كتابــه األول ) إل تارابكــا(ايكويــك، حيــث تــرأس تحريــر جريــدة 

سية ابتداًء من ذلك الوقت، اقرتن بحزب الكتائب الوطنيـة يف مسريته السيا) املجهولة
مرحلة أوىل ثم بالحزب الدميوقراطي املسيحي التشييل الـذي ارتـبط بـه حتـى وفاتـه 

م وأصـبح وزيـر ١٩٦٤م، ١٩٤١وقد ترأس فراي حزب الكتائـب الوطنيـة بـني . م١٩٨٢
م حتـى ١٩٧٣ م ثـم مـن١٩٦٤م إىل ١٩٤٩م وسـيناتورا مـن ١٩٤٦األشـغال العامـة يف 

  . وفاته

قـانون الـدفاع (م وقف فراي ومعه حزب الكتائب الوطنية ضد ١٩٤٧يف عام 
والذي اعترب الحزب الشـيوعي خـارج ) القانون امللعون(الذي دعي ) عن الدميوقراطية

م وترشـيحه ألول ١٩٥٧ومع تأسيس الحزب الـدميوقراطي املسـيحي يف عـام . الرشعية
م أصبح فراي أحد رجاالت السياسة األساسـيني يف ١٩٥٨ مرة لرئاسة الجمهورية يف عام

يف عـام ) فـي وجه منافسه سـلفادور اللنـدي(تشييل وجاء انتخابه رئيسا للجمهورية 
ليضع الحزب الدميوقراطي ) ثورة داخل الحرية(م ويف إطار الشعار الذي طرحه ١٩٦٤

سياسة اإلصـالح  سانده اليسار يف سنوات حكمه األوىل بسبب. املسيحي يف أوج مجده
  الزراعي التي انتهجها
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ولطموحاته الكربى يف عالقاته الخارجية، وبعد انشـقاق الجنـاح اليسـاري يف  
حزبه دعمه اليمني يف سياسته التقشفية التي أدت إىل فشل الدميوقراطي املسيحي يف 

كـان رادوفريوتوميـك مرشـح ) م١٩٧٠أيلـول (م، ويف هذه االنتخابـات ١٩٧٠انتخابات 
دميوقراطية املسيحي، وقد جـاء يف آخـر الئحـة املرشـحني الثالثـة سـلفادور اللنـدي ال
  . جورج الليسندري رئيس سابق للجمهورية ومرشح اليمني) الذي فاز(

وأخذ إدوارد فراي جانب املعارضة وتزعمها وانتخب سـيناتورا عـن سـانتياغو 
م العسكري مل ميكن ١٩٧٣م ثم رئيسا ملجلس الشيوخ لكن انقالب أيلول ١٩٧٣يف عام 

فراي وال الحزب الدميوقراطي املسيحي مـن جنـي أي مكسـب عـىل صـعيد السـلطة، 
كتـب فـراي . ذلك أن هذا االنقالب قىض عىل النظام برمته وعىل رجاالتـه السياسـيني

رسالة لـرئيس الدميوقراطيـة املسـيحية العامليـة، ماريـا نورومـور، يـربر فيهـا التـدخل 
كان ذلـك بعـد وقـت قصـري مـن . يف الحياة السياسية التشيلية) واالنقالب(العسكري 

م أخـذ ينحـو تـدريجيا باتجـاه معارضـة النظـام ١٩٧٥لكنه ابتداء من عـام . االنقالب
العسكري وكان عىل رأس القوى السياسـية التـي رفضـت الدسـتور الجديـد املعـروض 

  . م١٩٨٠عىل االستفتاء يف عام 

  ) م١٩٨٥- م١٨٩٩(فرحات عباس 

ولد فـي العام . ورجل دولة جزائري، رئيس أول حكومة ثورية للجزائرسيايس 
م رئيســا لجمعيـة ١٩٢٦تابع دروسـه يف جامعـة الجزائـر، وانتخـب يف عــام . م١٨٩٩

أســس حــزب االتحــاد الشــعبي . أصــدر جريــدة بعنــوان الوفــاق. الطــالب املســلمني
  م كان قد أنهى دراسته١٩٣٣ويف عام . الجزائري ثم حل نفسه
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لجامعية ونال إجازة يف الصيدلة كام كـان قـد أنهـى خدمتـه العسـكرية يف ا 
الجيش الفرنيس، وأنشأ صيدلية يف سطيف، وانطلق يف الوقت نفسه يف ميدان العمـل 

  . السيايس

م ١٩٤٠م بالقسم الصـحي يف الجـيش، ووجـه يف العـام ١٩٣٩التحق يف العام 
ظـيم املجتمـع الجزائـري انطالقـاً مـن تقريراً إىل املارشال بيتـان يقـرتح فيـه إعـادة تن

م نرشـ مـع أحمـد بـو منجـل بيانـا ١٩٤٣شـباط  ١٠يف . التجمعات السكانية الصغرية
يف العــام ). رضورة مشــاركة املســلمني الجزائــريني يف حكومــة بالدهــم(  طالــب فيــه ب

، ورأس فيهـا لجنـة التنسـيق والتنفيـذ ثـم )جبهة التحرير الـوطني(م انضم إىل ١٩٥٦
رئـيس الجبهـة الحكوميـة املؤقتـة للجمهوريـة الجزائريـة يف العـام . السياسية اإلدارة
عـني أول رئـيس . م١٩٦١انسحب من الساحة السياسيــة يف العـام . م يف املنفى١٩٥٨

م أفـرج عنـه ١٩٦٤اعتقـل ووضع يف اإلقامـة الجربيـة العـام . لربملان الجزائر املستقلة
  .م١٩٨٥يف يف عام تو . م١٩٦٥الرئيـس هواري بومديـن العام 

  )م١٩٠١- م١٨١٩(فكتوريا األوىل 

ــدا  ــا وايرلن ــة بريطاني ــد )م١٩٠١-م١٨٣٧(ملك ــة الهن -م١٨٧٦(، وإمرباطوري
حكمهــا أطــول حكــم وأكــرث مهابــة يف تــاريخ بريطانيــا العظمــى، يف أيامهــا ). م١٩٠١

وقد عرفـت بريطانيـا يف عهـدها الهـدوء . سيطرت بريطانيا عىل خمس الكرة األرضية
ستقرار يف الوقـت الـذي عصـفت فيـه ريـاح األزمـات والثـورات يف بقيـة البلـدان واال 

  . األوروبية، مام أدى إىل اندثار وإطاحة العديد من األنظمة والحكام
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عامـاً عرفـت بريطانيـا خاللهـا  ٦٤تربعت فكتوريا األوىل عىل العـرش طيلـة 
، وهذا ما يطلـق عليـه جميع أشكال النمو والتطور أصبحت مثاالً للمليكة الدستورية

وبرهنت عن صالبتها وعزميتها وقوة بأسها ومتسـكها بامتيـاز أنهـا ). العهد الفكتوري(
املليكة، فأبعدت منذ البدء أمهـا عـن التـدخل يف شـؤون الدولـة وأعطـت مثـاالً عـن 

  .استقامتها وتعلقها مبصلحة اململكة

ــات السيا ــن األزم ــد م ــا العدي ــن حكمه ــرية م ــنوات األخ ــهدت الس ــية ش س
واالجتامعية مع صعود املنافسة عىل الصعيد االقتصادي وتعقد املشكالت االجتامعيـة 

لكـن . ومنو الحركة العاملية، يضـاف إىل ذلـك بعـض الهـزائم عـىل الصـعيد الخـارجي
اإلمرباطورية التـي (بريطانيا، عند موت فكتوريا األوىل، بقيت يف قمة مجدها، فكانت 

  ).  ال تغيب عنها الشمس

  ) م١٩٧٥- م١٨٩٢(و باهاموند، فرنشيسكو فرنك

م ١٩١٠عسكري ورجـل دولـة إسـباين، تخـرج يف مدرسـة املشـاة يف طليطلـة 
م حيث كان يف األعوام األربعة األخرية ١٩٢٧م إىل عام ١٩١٤وخدم يف املغرب من عام 

قائد ثـورة (قائدا للفرقة التي كانت تحارب قوات الزعيم املغريب عبد الكريم الخطايب 
وبعـد عودتـه إىل إسـبانيا . م١٩٢٥، وقد رقي إىل رتبـة جـرنال يف عـام )يف املغريبالر

م إىل جـزر الباليـار، ثـم ١٩٣٣م عني رئيسا ملدرسة رسغسطة الحربية أوفد عـام ١٩٢٧
  . استدعي إىل مدريد يف العام نفسه عقب انتصار اليمني وعني قائدا ألركان الجيش

ل مناجم استورياس املرضـبني عـن م حملة قمع حركة عام١٩٣٤توىل يف عام 
  التي خلفت حكومة(العمل، ومع مجيء حكومة الجبهة الشعبية 
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وهناك هيأ النقـالب . أبعد فرنكو عن مدريد ونقل إىل جزر الكاناري) اليمني 
م عـىل أثـر ١٩٣٩م الذي أطلق رشارة حرب أهلية مـدمرة اسـتمرت حتـى عـام ١٩٣٦

م بـني ١٩٣٨وجمع يف عام . يش ورئيسا للحكومةم، عني قائدا عاما للج١٩٣٦االنقالب 
م استقر ١٩٣٩ويف عام . رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وقيادة القوات الربية والبحرية

الكوديـو أي   يف مدريد إثر هزمية الجبهة الشعبية يف الحرب األهليـة وأصـبح يلقـب ب
يف بنـاء ) الكتائـب أي(الزعيم والقائد األعىل، وقد استلم مبادئ حزبه حزب الفـاالنج 

م ثم امتناعها عن التدخل ١٩٣٩مؤسسات الدولة اإلسبانية، وأعلن صياد بالده يف عام 
م وذلك رغم الضغوط التي تعرض لها من هتلـر وموسـوليني اللـذين ١٩٤١يف الحرب 

  . كانا قد دعامه وساعداه إبان الحرب األهلية

التي أجىل (الل طنجة م التقى هتلر يف هنداي، وأقدم عىل احت١٩٤٠ويف عام 
بيد أنه تنصل من تنفيذ مطلب أملانيا بالسـامح لقواتهـا املتوجـه إىل ) م١٩٤٥عنها يف 

م حمـل فرنكـو الربملـان عـىل ١٩٤٧ويف عام . جبل طارق باملرور عرب األرايض اإلسبانية
ومل يعمـد . التصويت عىل قانون الخالفة عىل العـرش يعيـد نظـام امللكيـة إىل إسـبانيا

م ١٩٦٩الذي نصب وصيا عىل العـرش مـدى الحيــاة، إىل تعيـني خليفتـه إال يف  فرنكو
  . م١٩٧٥حيث وقع اختياره عىل األمري خوان كارلوس ملك إسبانيا منذ عام 

م اتفاقيات اقتصاديات وعسكرية مـع الواليـات املتحـدة ١٩٥٣وقع فرنكو يف 
إسـبانيا كانـت قـد م، ذلـك أن ١٩٥٥سهلت دخـول بـالده إىل األمـم املتحـدة يف عـام 

  فرنكو مع) الكوديو(استبعدت من املنظمة الدولية بسبب تعاطف 
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واسـتمر فرنكـو رافضـا االعـرتاف . النظامني النازي والفايش يف أملانيا وإيطاليا 
  . بالكيان الصهيوين وحريصا عىل إقامة عالقات طيبة مع األقطار العربية

  فهد بن عبد العزيز

م ١٩٢٢ولـد يف عـام . سعودية بعد والده عبد العزيزعاهل اململكة العربية ال
يف الرياض وكانـت والدتـه تتمتـع بشخصـية فـذة فكـان لهـا األثـر العظـيم يف تربيـة 

  . أوالدها مام أهل فهدا وأشقاءه الستة إىل تبوء مراكز هامة يف الدولة

التحق فهد مبدرسة األمراء يف الرياض ثم باملعهد العلمي مبكة املكرمـة، عـني 
م فوضع سياسة وطنية لنهضة تعليمية شاملة يف البالد، ثـم ١٩٥٣زيرا للمعارف عام و 

  . م فعزز األمن الداخيل وكرسه١٩٦٣وزيرا للداخلية يف عام 

شغل إضافة إىل منصب وزارة الداخليـة منصـب نائـب ثـان لـرئيس مجلـس 
لس الوزراء م نائبا أول لرئيس مج١٩٧٥الوزراء إثر تويل امللك فيصل العهد، وغدا عام 

وقـد تـرأس عـددا مـن املجـالس واللجـان كـاملجلس . يف عهد امللك خالد ووليا للعهد
األعىل للبرتول واملعادن واملجلس األعىل للجامعات واملجلس األعلـى لرعاية الشـباب، 
واللجنة العليا لسياسة التعليم واللجنة العليا لشؤون الحج، كام ترأس وفد اململكة يف 

  . عات واالحتفاالت واملؤمترات العربية والدوليةعدد من االجتام

بويع فهد ملكا للمملكة العربية السعودية إثر وفاة شقيقة امللـك خالـد بـن 
وقد عمـل . م وغدا رئيسا ملجلس الوزراء١٩٨٢عبد العزيز يف الرابع عرش من حزيران 

  منذ واليته عىل فض املنازعات اإلقليمية فحسن عالقة اململكة باليمن
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الجنويب وطور عالقاته مع سوريا ومنظمة التحريـر الفلسـطينية مـن ضـمن  
  . سياسته الداعية إىل التضامن العريب اإلسالمي

م، ١٩٧٩ومتكن فهد من تجاوز األزمات التي عصفت باململكـة، ال سـيام عـام 
ـقية مـن اململكـة . وتعلقت باحتالل منطقة املسجد الحرام وبأحداث يف املنطقـة الرش

ملك فهد اليد الطوىل يف إنشـاء مجلـس التعـاون بـني دول مجلـس التعـاون وكانت لل
  . الخليجي

ورسخ امللك فهد سياسـة امللـك فيصـل يف مـا يتعلـق بالقضـية الفلسـطينية، 
وكانت له يف هذا الخصوص مبادرات ومشاريع عديـدة أهمهـا املرشـوع الـذي عـرف 

رار خطوطـه األساسـية بعـد إقـ) مرشوع قمة فاس(باسمه قبل أن يعرف رسميا باسم 
  . م١٩٨٢يف القمة العربية املنعقدة مبدينة فاس املغربية عام 

عمل امللك فهد داخليا ويعمل عىل وضع املنـاهج األساسـية إلمتـام مـا بـدأه 
امللك فيصل وذلك عرب اتجاهني بناء تجميع خليجي قوي، وقـد كـان لـه ذلـك، وبنـاء 

ن عائـدات الـنفط إىل أقىصـ الحـدود عىل قاعدة صناعية مبشاركة الشعب لإلفـادة مـ
كام عمل امللك فهد خارجيـا . وهذا ما تحقق يف اململكة. وتهيئة مرحلة ما بعد النفط

عىل فض املنازعات اإلقليمية العربية، ال سيام يف نطاق دول مجلس التعاون وقد كان 
له ذلك، وعىل توطيـد سياسـة التضـامن العـريب واإلسـالمي، وذلـك سـعي يتطلـب يف 

  . يعته وقتا واستمراريةطب
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  ) م١٩٤٢- م١٨٩٨(فهمي سعيد 

عمل يف الجيش العـثامين، . م١٩٤١أحد ضباط ثورة . عسكري وسيايس عراقي
عارض انقالب بكـر . ثم الجيش السوري إبان حكم فيصل، ثم التحق بالجيش العراقي

 م، وكان واحـداً مـن تكتـل الضـباط١٩٣٦صدقي الذي أطاح وزارة ياسني الهاشمي يف 
ثـم شـارك يف . يضم صـالح الـدين الصـباغ ومحمـود سـلامن وكامـل شـبيب وآخـرين

كـام شـارك يف إرسـال . م١٩٣٧آب  ١١تخطيط وتنفيذ عملية اغتيـال بكـر صـدقي يف 
بـدأ ورفاقـه ). م١٩٣٩-م١٩٣٦(املتطوعني والذخائر لدعم ثـورة الشـعب الفلسـطيني 

) حـزب االسـتقالل العـريب(م، بتكوين تنظيم رسي حمل اسم ١٩٣٧الضباط الثالثة يف 
  .م إلـى الحـاج أمني الحسيني١٩٤١أسندت زعامته يف 

 ٣يف ) برئاسـة رشـيد عـايل الكـيالين) (حكومـة الـدفاع الـوطني(عند تشكيل 
م، أي يف األيـام ١٩٤١يف أوائـل أيـار . م، كان فهمي سـعيد أحـد أعضـائها١٩٤١نيسان 

سعيد قواتـه عـىل الـتالل املحيطـة  الربيطانية، نرش فهمي -األوىل من الحرب العراقية
بقاعدة الحبانية، ومل يعرف إىل اليوم سبب تأخره مدة يومني عـن مهاجمـة القاعـدة، 
األمر الذي مكن القوات الربيطانيـة املحـارصة يف القاعـدة مـن تنظـيم هجـوم جـوي 

م غـادر ١٩٤١أيـار  ٣٠يف . شديد كان لـه الـدور األسـايس يف هزميـة الجـيش العراقـي
ويف اليـوم التـايل، تـم توقيـع اتفاقيـة . عيد ورفاقه العراق متوجهني إىل إيرانفهمي س

وألقت السلطات اإليرانية عىل فهمـي سـعيد . وقف إطالق النار بني العراق وبريطانيا
م وسـلمتهم إىل السـلطات الربيطانيـة التـي ١٩٤١ومحمود وسـلامن وآخـرين يف آب 

  احتجزتهم يف جنوب أفريقيا نظراً المتناع
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جميل املدفعي رئيس الوزراء العراقي آنذاك تسلمهم حفاظـاً عـىل حيـاتهم،  
م بعد أن توىل نوري السـعيد ١٩٤٢ثم سلمهم اإلنكليز إىل السلطات العراقية يف ربيع 

وأعدم فهمي سـعيد مـع العقيـد محمـود سـلامن واملحـامي يـونس . رئاسة الحكومة
  .م١٩٤٢أيار  ٥السبعاوي يف 

  ) م١٩٧٧- م١٨٩٠(فوزي القاوقجي 

كـان عـىل صـلة . ولد يف طرابلس الشـام، وخـدم ضـابطاً يف الجـيش العـثامين
. بقيادة الثورة السورية قبل انطالقها، وكان ضابطاً يف الجـيش املـرابط يف قلعـة حـامة

فوضع خطة أرسل من يأخذ موافقة السلطان األطرش والدكتور عبد الرحمن شهبندر، 
حكمـت . م، قام بتنفيذ الجانب املتعلق منها بحـامة١٩٢٥عليها، يف ترشين األول عام 

. عليه فرنسا باإلعدام، وبعد  فشل الثورة غادر إىل بغداد حيث دخل كليتهـا الحربيـة
شـمله العفـو . م عىل رأس مجموعات من املتطـوعني١٩٣٦اشرتك يف ثورة فلسطني يف 

ـوع املعاهـدة السـورية فعـاد إىل  .م١٩٣٦الفرنسـية عـام -العام عىل أثـر توقيـع مرش
سورية وعندما قامت حركـة رشـيد عـايل الكـيالين كـان قـد سـارع إىل املشـاركة فيهـا 
وطاردته الطائرات الربيطانية بعـد فشـل الحركـة إىل الحـدود السـورية فقتـل بعـض 

  .رفاقه ونجا، فلجأ إىل برلني حيث بقي حتى انهيار الحكم النازي

م قائـداً لجـيش ١٩٤٧يف عام وبعد عودته إىل سورية عينته الجامعة العربية 
وقـد . اإلنقاذ املؤلف من متطوعني من مختلف األقطار العربية لنرصة قضية فلسطني

  م وبعد هزمية فلسطني١٩٤٨شارك بفعالية يف حرب فلسطني عام 
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اعتــزل . شــارك العديــد مــن ضــباطه يف عــدة انقالبــات عســكرية يف ســورية 
  .م١٩٧٧السياسة حتى وفاته يف بريوت عام 

  )   م١٩٢٩- م١٨٥١(ش، فردينان فو 

م وكـان أسـتاذ اإلسـرتاتيجية ١٨٨٥عسكري فرنيس، دخل مدرسة الحرب عـام 
وعنـدما نشـبت الحـرب . م١٩٠٧م ثـم أصـبح آمرهـا عـام ١٨٩٤يف هذه الكليـة عـام 

العاملية األوىل أصبح فوش قائد الفيلـق العرشـين وكـان لـه دور حاسـم يف االحتفـاظ 
قائد الجيش التاسع الجديد يف أيلول وقاتل يف معركة املارن عني . مبدينة نانيس يف آب

م قاد جيش الشامل وقاتل يف هجوم ارتـوا ١٩١٥ويف عام . ثم ساعد الربيطانيني يف ايرب
وأصــبح فــوش املستشــار الفنــي للحكومــة الفرنســية . م١٩١٦يف معركــة الســوم عــام 

الحلفـاء يف الجبهـة عني منسق قـوات . م١٩١٧ولرئيس مجلس الحلفاء يف فرساي عام 
كان لفـوش تـأثري . نيسان ٣م والقائد األعىل لتلك القوات يف ١٩١٨آذار  ٢٦الغربية يف 

م ١٩٠٣) مبادئ الحـرب(وقد بني يف كتابه . قوي قبل الحرب العاملية األوىل ويف أثنائها
قلـل مـن قيمـة قـوة . إميانـه بتفوق املناورة وأيد الهجـوم ولـيس السياسـة الدفاعيـة

حة النارية الحديثة يف تقوية الدفاع، وكان يؤمن بأن العامـل املعنـوي يف الحـرب األسل
ــة ــرث أهمي ــة . أك ــدما اســتوعبت أراؤه بشــكلها املتطــرف أدت إىل نشــوء النظري وعن

وهي نظرية عمياء تقـوم عـىل أسـاس الهجـوم مهـام ) الهجوم حتى اإلبادة(الفرنسية 
  .كان الثمن
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  ) م١٨٩٣- م١٨٣٢(فريي، جول 

دولة فرنيس، ولد يف فوسجس، ودرس القانون ودخل مجال السياسـة يف رجل 
وقد انتخب فريي نائباً يف الربملان عن الحـزب . أواخر الستينات من القرن التاسع عرش

كام احتل منصـب مـدير الرشـطة يف . م١٨٦٩الجمهوري من مدينة باريس وذلك عام 
هـذا يف عهـد حكومـة  سنيسن طوال فرتة حصار العاصمة بـاريس كـام بقـي منصـبه

وأصبح عضواً فـي عهد الحكومـات الجمهوريـة خـالل . م١٨٧١باريس االشرتاكية عام 
وركز فـريي اهتاممـه عـىل مجـايل التعلـيم والتطـوير ). م١٨٨٥-م١٨٧٩(الفرتة ما بني 

 ٢٨كام عرف بكبح سلطة الكنيسة ووضعه القانون الهام الـذي صـدر يف . االستعامري
ي نص عىل مجانية التعلـيم االبتـدايئ يف فرنسـا وفصـل مرحلـة م والذ١٨٨٢آذار عام 

  .التعليم االبتدايئ عن سلطة الكنيسة وجعل هذه املرحلة التعليمية إلزامية

أما يف مجال االستعامر فقد كان فريي الذي متكن مـن الحصـول عـىل تـونس 
سـا مـن كـام نجـح يف متكـني فرن. إضافة إىل قيامه بإنجاز فتح منطقـة الهنـد الصـينية

وعرف فريي بتميزه بني الساسة الفرنسـيني . الحصول عىل حصة يف الكونغو ومدغشقر
ــه مــع بســامرك  ــرلني(وخاصــة يف تعاون ــالخطط ) يف مــؤمتر ب ــام ب إال أن انشــغاله الت

االســتعامرية أدت إىل تعرضــه إىل هجــوم مــن الوطنيـــن الراديكــاليني، الــذين كــانوا 
م وقتـل يف ١٨٨٥ىل هزميته سياسـياً يف شـهر نيسـان معادين ألملانيا، األمر الذي أدى إ

  .م١٨٩٣شهر آذار عام 
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  ) م١٨٥٤- م١٨٨٣(فيشنسيك، أندريه 

شـارك يف ثـورة . سيايس ورجل دولة سوفيتي من أبرز وجـوه الحـرب البـاردة
م كـان ١٩٣٨م إلـى ١٩٣٣م ومنذ عام ١٩٢٠م، التحق بالحزب الشيوعي يف سنة ١٩٠٥

وهـو الـذي أسـس نظريـاً . حكامت تطهري الحزب الشـيوعياملدعي العام القايس يف م
م، وعمـل ١٩٤٠وأصبح مفوض الشؤون الخارجية يف سـنة . القانون القمعي السوفيتي

م، ورئيسـاً للوفـد السـوفيتي يف األمـم ١٩٥٣م إىل عـام ١٩٤٩وزيراً للخارجية من عام 
ذه الصـفة مـن وكان بهـ. وأصبح فيشنسيك مشهوراً بخطبة ضد العامل الغريب. املتحدة

  .أبرز رموز مرحلة الحرب الباردة بني الجبارين

  ) م١٩٣٣- م١٨٨٥(امللك فيصل األول 

أول ملك عريب يحكم العراق بعد العثامنيني، هو فيصل ابن الرشـيف حسـني 
م وكـان اإلنكليـز قـد وعـدوا ١٩٣٣م و١٨٨٥بن عيل أمري مكة، عاش يف الفرتة ما بـني 

وبعـد . التام يف بالدهم بعد الحـرب إذا وقفوا معهـمالعرب بأن يكون لهم االستقالل 
انتهاء الحرب العاملية األوىل طالب املواطنون يف سوريا باالسـتقالل غـري أن الفرنسـيني 

  . ماطلوا وقاموا بعدة أعامل تؤخر االستقالل منها إبعاد األمري فيصل عن سوريا

االنتــداب كــان العراقيــون أيضــا يطــالبون بالحريــة وبــالتخلص مــن سياســة 
اإلنكليزي املفروضة عليهم وقد وعـدهم اإلنكليـز بإنهـاء ذلـك فـور اختيـارهم مللـك 

م وبعـد ٢٧/١٠/١٩٢٠وتـم تكـوين أول حكومـة وطنيـة يف العـراق يف . يحكم العراق
  اجتمعنا فصوتنا بإجامع الرأي (تكوينها بفرتة وجيزة أصدرت القرار التايل 
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القطر العراقي بحدود الطبيعة، عـىل  عىل تتويج سمو األمري فيصل ملكا عىل
أن يكون ملكا يرأس حكمة دستورية نيابية دميوقراطية حرة مستقلة مجردة من كـل 

وإن أول عمل تقوم به هو تشكيل وجمع املؤمتر الـذي . قيد، منقطع عن سلطة الغري
  . يسن القوانني والدستور يف مدة ثالثة أشهر

ه عـدد مـن رجـال الثـورة العراقيـة تحرك األمري فيصل نحو العراق وقـد تبعـ
م تـم تنصـيبه ملكـا ١٩٢١آب عـام  ١١ويف . الذين كانوا قد لجأوا إىل الحجـاز والشـام

وكانت فرتة حكمه فرتة حرجة كان عليه أن يوفـق بـني حـامس . دستوريا عىل العراق
املواطنني وترسعهم لنيل االسـتقالل التـام، وبـني مامطلـة اإلنكليـز الـراغبني يف تحيـني 
الفرص إللغاء االستقالل واحتالل البالد وقد تم يف عهده إنجاز كثري من األعامل داخـل 

  . البالد وخارجها

م وقـد اختـار لـه ١٩٢٤ومن إنجازاته الداخلية وضع الدسـتور العراقـي عـام 
أفضل املختصني من العراقيني الذين أكملوا دراساتهم العليا بالخارج، واهتم بـالتعليم 

وطورت كلية الحقوق يف عرصه، فقـد كانـت تشـغل ثـالث غـرف يف وعمل عىل نرشه 
وكذلك عمل عىل استتباب أمـن . مبنى املحاكم، وأصبح لها مبنى خاص وكبري الئق بها

  . البالد داخليا وعني الرجال املناسبني يف املناصب التي يجيدونها

ومام سجل له حسن اختياره للجان املفاوضات فقـد اختـار لجنـة للتفــاوض 
جراء اتفاقية برتول كركوك فتوصلت اللجنـة إىل اتفاقيـة أرضـت الطـرفني متامـا، بـل إل 

أصبحت مثاال يحتذى يف كل البالد العربية واختار خرية الرجال ملفاوضة اإلنكليـز، ويف 
  متثل العراق يف املحافل الدولية مثل عصبة
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ايا األكراد األمم املتحدة التي كانت تعرض فيها قضايا عراقية دقيقة مثل قض 
  . وقضايا الحدود ونحوها

ومن إنجازات الخارجية عمل امللك فيصل األول عىل تأمني العـراق، وتحقيـق 
فقابـل امللـك عبـد . السالم فيه، فبادر بتوطيد العالقات مع كل الدول املجاورة لبالده

العزيز مقابلة شخصية واتفقا عـىل تسـوية األمـور بيـنهام، ووقـع مـع إيـران اتفاقيـة 
م وعمل عىل إنشـاء مفوضـيه عراقيـة يف طهـران، وزار إيـران ١٩٢٩سن الجوار عام ح

بنفسه وحل كل املشكالت بني البلدين، وقد تم يف عهده تأسيس املقـر الـدائم للوفـد 
  . العراقي يف عصبة األمم بجنيف

م يف سويرسا التي ذهـب إليهـا ١٩٣٣تويف فيصل األول يف الثامن من آب عام 
  . الرشايني، وقد نقل جثامنه ودفن ببغداد يف املقربة امللكية للعالج من تصلب

 

  ) م١٩٧٥- م١٩٠٦(امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 

، ولد امللك فيصل بـن عبـد )م١٩٧٥-م١٩٦٤(ملك اململكة العربية السعودية 
م وترىب يف بيت آل الشيخ جده ألمه، حيث توفيت أمـه بعـد أن ١٩٠٦العزيز يف آذار 

بن عبـد اللطيـف آل الشـيخ،  الـلـهمسة أشهر، وألن أمه بنت الشيخ عبد وضعته بخ
وقد تلقى تعليمه يف أصول الدين عىل يد جده ألمه . نجد أنه نشأ نشأة دينية صالحة

وملا شـب وكـرب أخـذ يتـدرب عـىل فـن الفروسـية . بن عبد اللطيف الـلـهالشيخ عبد 
ويســتمع بإصــغاء إىل أقوالــه واإلدارة والسياســة، فكــان يحرضــ مجلــس أبيــه دومــا، 

  ومحادثاته ومناقشاته وكان يستفيد كثريا من آراء من يفد عىل مجلس أبيه، 
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ــية  ــن املســائل السياس ــري م ــاتهم وتصــوراتهم حــول كث ويســتمع إىل مقرتح
  . واالقتصادية واالجتامعية فصقلت مواهبه مبكرا

مسـؤوليات  أمىض امللك فيصل أربعني عاما يعمل يف السياسة، وميـارس مهـام
اإلدارة والحكم خالل حكم أبيه امللـك عبـد العزيـز وكـذلك أثنـاء حكـم أخيـه امللـك 
سعود، فاكتسب بذلك خـربة طويلـة يف املامرسـة والتجربـة السياسـية أهلتـه لقيـادة 
الدولة السعودية يوم أن تسلم مقاليد الحكم القيـادة فيهـا، وقـد نـودي بـه ملكـا يف 

  . م وعني أخوه خالد بن عبد العزيز وليا للعهد١٩٦٤  ه١٣٨٤جامدى اآلخرة من عام 

درب امللــك عبــد العزيــز ابنــه فيصــال عــىل الشــؤون السياســية منــذ صــغره، 
-م١٩١٤(فانتدبه لزيارة بريطانيا وفرنسا نيابة عنه يف أعقـاب الحـرب العامليـة األوىل 

ورات م رشح التطـ١٩٢٦، وأرسله لزيارة عـدد مـن دول أوروبـا الغربيـة عـام )م١٩١٨
السياسية يف الجزيرة العربية عند توحيد الحجاز، وضمه إىل بوتقة الدولـة السـعودية 
. الحديثة، وليقدم لهذه الدول الشكر واالمتنان العرتافهـا بالدولـة السـعودية الحديثـة

وقد منحته بريطانيـا وسـاما رفيعـا منحـه إيـاه ملكهـا جـورج السـادس، وهـو وسـام 
م ١٩٣٢ردف هذه الزيارة بزيارة أخرى إىل الغـرب عـام وأ. القديسني جورج وميخائيل

إثر تغيري اسم الدولة السـعودية مـن مملكــة الحجـاز ونجـد وملحقاتـه إىل اململكـة 
  . العربية السعودية

م ١٩٣٩ترأس امللك فيصل وفد اململكة العربية السعودية يف مؤمتر لندن عام 
كام تـرأس وفـد . ملائدة املستديرةملناقشة القضية الفلسطينية واملعروف باسم مؤمتر ا

م وكـان قبـل ذلـك ١٩٤٥بالده ومثلها يف التوقيع عىل ميثاق هيئة األمم املتحدة عـام 
  . قد شارك يف كثري من املؤمترات األخرى
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تقلد امللك فيصل عدة مناصب قيادية يف عهد أبيه امللك عبـد العزيـز وأثنـاء 
م، ثـم عينـه ١٩٢٦لـه عـىل الحجـاز عـام  عهد أخيه امللك سعود، فقد عينه أبوه نائبا

م ١٩٣٠م، ثـم أول وزيـر للخارجيـة السـعودية عـام ١٩٢٧رئيسا ملجلس الشورى عام 
وتــوىل فيصـل واليـة . ويعد بذلك أول وزير للخارجية يف الـدول السـعودية الحديثـة
  . العهد يف عهد أخيه امللك سعود ثم أصبح رئيسا ملجلس الوزراء

يـة فائقـة مبجـال االقتصـاد واملـال وشـؤون الصـناعة اعتنى امللك فيصـل عنا
والزراعة، وخاصة املرشوعات الزراعية مثل مرشوع الري والرصف، ومرشوع الرمـال يف 
االحساء، ومرشوع سد أبها، ومرشوع تنمية الرثوة الحيوانية وغريهـا مـن املرشـوعات 

  . ذات الطابع االقتصادي

عناية خاصة، ألنه كان يقـدر فائـدة ونال العلم والتعليم يف عهد امللك فيصل 
العلم ودور العلامء يف خدمة املجتمع وتقدمه وازدهاره، فتشجع بشكل خاص تعلـيم 

ووسـع دائـرة التعلـيم العـام والتعلـيم الجـامعي، وحـدث أجهــزة . الفتـاة السـعودية
التعلــيم ومرافقــه ومناهجــه وزاد ميزانيتــه وقــدمت الدولــة املــنح املاليــة والكتــب 

  . للطالب تشجيعا لهم عىل تحصيل العلم واالهتامم به واملواظبة عليه املدرسية

تركز نهج امللك فيصل السيايس عىل مجموعة من الثوابت من أهمهـا حاميـة 
البالد واملحافظة عىل استقاللها وعـىل هويتهـا العربيـة واإلسـالمية يف مجـال التعـاون 

يثـاق جامعـة الـدول العربيـة والتنسيق بـني الـدول العربيـة واإلسـالمية، متمسـكا مب
ومحافظا عليه وعىل جميع االتفاقات واملعاهـدات املربمـة يـنب اململكـة وغريهـا مـن 

ومن خالل الواجب اإلسالمي امللقى عـىل كاهـل اململكـة العربيـة السـعودية، . الدول
  فقط نشط امللك فيصل يف الدعوة إىل التضامن اإلسالمي، 
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ن أجل خري األمة اإلسالمية ومصالحها الدولية وإىل التعاون العريب اإلسالمي م
ومستقبلها العام، لذا فقد تبنى مرشوع حركـة التضـامن اإلسـالمي الراميـة إىل إقامـة 
تعاون وثيق بني دول العامل اإلسالمي قاطبة، ولتقف األمة اإلسـالمية يف وجـه األقطـار 

عىل مستوى القمـة، فدعا إىل عقد مؤمتر إسالمي يكون . التي تهددها وتقتحم ديارها
وقد أنشـئت رابطـة . يرجو من انعقاده نفعا جليال لإلسالم واملسلمني يف شتى بقاعهم

العامل اإلسالمي التي كانت له الريادة يف تنظيم عقد مؤمتر القمة اإلسـالمي األول يـوم 
ولرتسيخ مفهوم دعـوة التضـامن اإلسـالمي قـام امللـك فيصـل . م١٩٦٥آذار  ١٨األحد 

  . ت لبلدان العامل اإلسالميبعدة زيارا

كام وقدم امللك فيصل بن عبد العزيز كل عون ودعم لقضايا العامل اإلسـالمي 
. وعىل رأسها القضية الفلسطينية، وتحرير املسـجد األقىصـ مـن يـد الصـهاينة اليهـود

وقدم للمسلمني خدمة جليلة يوم أمر بتوسيع الحرمني الرشـيفني، وظـل اسـم امللـك 
  .  سبيل اإلسالم واملسلمني ماثلة يف أذهان املسلمني وعقولهمفيصل وأعامله يف

استشهد امللك فيصل بن عبد العزيز يوم الثالثاء الثالث عرش من شـهر ربيـع 
م وخلفه يف الحكم ويل عهده امللك خالد بن عبـد ١٩٧٥مارس  ٢٥،  ه١٣٩٥األول عام 

  . العزيز
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  )م١٩٥٨- م١٩٣٥(امللك فيصل الثاين 

زي وقد آل إليه ملك العراق بعـد وفـاة والـده امللـك غـازي هو فيصل بن غا
الذي مل يدم حكمه إال ملدة عامني فقط، وعندما مات والده ذكـرت األنبـاء الرسميــة 
أنه مات إثر تصادم سيارته يف العرص غري أن الصحف األوروبية ذكرت أنه اغتيـل بيـد 

  . اإلنكليز ملخالفته سياستهم

مره عندما أصبح ملكا عىل العراق وقد عيـن خاله كان فيصل يف الثالثة من ع
وصيا فأدار دفة الحكم، ويف تلك الفرتة التي كـان فيهـا امللـك فيصـل  الـلـهاألمري عبد 

صغريا يف السن كان العراق يعيش فرتة عصيبة من تاريخه، وقد اتسـمت تلـك الفـرتة 
الـداخيل بـالعراق إضـافة  بالتقلبات املثرية، واألحداث املتالصقة املتغرية عىل املستوى

  . إىل املستويني العريب والعاملي

م وتنافسـت دول املحـور ١٩٣٩كانت الحرب العاملية الثانية قـد بـدأت عـام 
والحلفاء عىل كسب الدول إىل جانبها وحرص اإلنكليز عىل أن تكون البالد العربيـة يف 

  . اسية العراقيةجانبهم وفرضوا وصاية كاملة وتدخال واضحا يف تحديد اتجاه السي

وقام الشعب العراقي بانتفاضات عديدة للتخلص من السـيطرة االسـتعامرية 
م التـي أراد بهـا الثـوار إنقـاذ ١٩٤١مثل ثورة العرشين وثورة مـايس التحرريـة لعـام 

م ١٩٤٨وانتفاضـة كـانون الثـاين . العراق من السيطرة الربيطانية وعمالئهـا يف الحكـم
ائرة التي حاول النظام املليك فرضها عىل الشـعب لكنـه عىل  معاهدة بورتسموث الج

  فشل يف ذلك وألغيت املعاهدة بعد أن أعلنت الجامهري رفضها التام 
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لها حيث سيطرت عىل الشوارع يف أكرث مدن العراق ومنهـا العاصـمة بغـداد 
  . ممـا أجرب الوزارة التي وقعت املعاهدة عىل االستقالة

م توج فيصل الثاين ملكا عىل العراق وتـوىل ١٩٥٣م ويف الثاين من شهر أيار عا
سلطاته الرسمية من دون أن يتمكن من الخـروج مـن هيمنـة خالـه عبـد اإللـه عـيل 

 ٨م و ١٩٥٤آب  ٤الحكم حينا، أو نوري السعيد أحيانا الذي شـغل يف الفـرتة مـا بـني 
وتعطيـل وقام بإلغاء جميع األحـزاب السياسـية . م حكومتني متعاقبتني١٩٥٧حزيران 

نشاطها كام أصـدرت حكومتـه مراسـيم قاسـية وصـارمة شـملت فـرض الرقابـة عـىل 
  . الصحف والعمل النقايب والتظاهرات وغريها

متـوز عـام  ١٤لقي فيصل الثاين حتفـه مـع أركـان النظـام امللـيك إبـان ثـورة 
م تلك الثورة التـي جـاءت تتويجـا لكـل االنتفاضـات الشـعبية يف العـراق ألنهـا ١٩٥٨
  . الحكم املليك وأقامت النظام الجمهوري املستقل أنهت

  ) م١٨٧٤- م١٨٠٠(فيلمور، ميالرد 

ولــد يف واليــة نيويــورك ومــارس مهنـــة . رئــيس الواليــات املتحــدة األمريكيــة
مـن . أصبح عضواً يف مجلس النواب ممثالً عن الحـزب الدميقراطــي. القانون يف بفالو

واختاره راتشاري تـايلور . م١٨٤٣حتى م ١٨٣٧م ثم من ١٨٣٥م وحتى عام ١٨٣٣عام 
وهكـذا احتـل فيلمـور . م مرشـحاً لنيابـة الرئاسـة١٨٤٨ليخوض معـه انتخابـات عـام 

منصب نائب رئيس الواليات املتحدة وعرف عهده بسيطرته املتجـردة واملدققـة عـىل 
م وخلف فيلمور الرئيس تايلور بعـد ١٨٥٠مباحثات مجلس الشيوخ حول تسوية عام 

وحاول يف عهده ابعاد حكومتـه عـن . م١٨٥٠متوز عام  ٩منصب الرئاسة يف وفاته إىل 
  قضيتي العبودية وإلغاء سياسة 
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إال أن سياسته غـري . االسرتقاق متفادياً الوقوع يف مطب العسكريني املتنازعني
امللتزمة هذه أدت إىل ابتعاد أعضاء حزبه من املناوبني للعبودية عنه وهكذا مل يرشح 

  .م١٨٧٤م وتويف يف عام ١٨٥٢االنتخابات الرئاسية عام فيلمور يف 

  السلطان قابوس بن سعيد

سلطان دولة ُعامن، ولد السلطان قابوس بن سعيد يف مدينة صـاللة بجنـوب 
م وعندما بلغ السادسة من عمره بدأ سريته التعليميـة يف مـدارس ُعـامن، ١٩٤٠ُعامن 

ذلك للدراسـة يف اململكـة املتحـدة،  وظل بها إىل أن أكمل تعليمه األسايس وسافر بعد
والتحق هناك بكلية سانت هريست العسكرية وأكمل دراسته هناك بتفوق وعاد بعد 

  . ذلك إىل بلده عامن ليسهم يف بنائها ورفعتها

وكان والده قد حرص عىل أن تسري كل األمور بالطريقة التـي سـار بهـا اآلبـاء 
وس مـن إنكلـرتا بـدأ بـاقرتاح الوسـائل وعنـدما عـاد السـلطان قـاب. واألجداد من قبل

ولكـن والـده مل . واملشاريع التي ميكن أن تحقق تقدم البالد ورفاهية الشعب العـامين
يوافق عىل هذه املشاريع، وعكف بعد ذلك عىل دراسـة الفقـه والرشـيعة اإلسـالمية 

 كـام درس الـرتاث العـريب واإلسـالمي. عىل أيدي نخبة ممتـازة مـن العلـامء والفقهـاء
  . بتمعن إضافة إىل الرتاث الغريب والعاملي ككل

رأى السلطان قابوس أن أحوال الـبالد سـيئة ومعيشـة النـاس ضـيقة وفقـرية 
فناقش أباه كثريا حـول تغـري الوضـع والنهضـة مبسـتوى القطـر ودفعـه نحـو التقـدم 
واملعارصة، فتخوف أبوه من ذلك وآثر الوضع القائم، فلم يجد السـلطان قـابوس بـدا 

م ووقـف ١٩٧٠متـوز عـام  ٢٣تسلم مقاليـد الحكـم بنفسـه، وكـان ذلـك يف يـوم  من
  . الشعب العامين خلف هذه الحركة وأيدها وساندها
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تتلخص أهم إنجازات السلطان قابوس يف أنه استطاع تأسيس دولة بـاملفهوم 
الحديث، فبدأ بتكوين سلطة تنفيذية مؤلفة من جهاز إداري يشمل مجلـس الـوزراء 

  . رات املختلفة إضافة إىل الدوائر اإلدارية والفنية واملجالس املتخصصةوالوزا

ومن أوىل الوزارات التي أسسها السلطان قابوس بعـد توليـه مقاليـد الحكـم 
م ١٩٧٠مبارشة وزارة الخارجية فقد أسسها بعد فـرتة قصـرية مـن توليـه الحكـم عـام 

سـس مدروسـة وبعـد عـام محققا بذلك روابط وصالت بالعامل الخارجي مبنيـة عـىل أ 
  . انضمت ُعامن إىل جامعة الدول العربية) م١٩٧١عام (واحد من توليه 

وقد أوضح السلطان قابوس الخطوط الرئيسة لسياسته الخارجية وذكـر أنهـا 
مبنية عىل حسن الجوار مـع جريانـه وأشـقائه، وعـدم التـدخل يف شـؤونهم الداخليـة 

عالقـات وديـة مـع سـائر دول العـامل  وإقامـة. وتدعيم عالقات عـامن معهـم جميعـا
والوقوف مع القضايا العربيـة واإلسـالمية ومنارصتهـا يف كـل املجـاالت، وأوضـح بأنـه 
يؤمن بالحياد اإليجايب وينارصه، وقام بإرسال بعثات دبلوماسية متثل عـامن يف أغلـب 

صـليات أقطار العامل، كام فتح أبواب ُعامن أمام البعثات األجنبيـة وأنشـئت فيهـا القن
وحققت سياسة السـلطان قـابوس االسـتقرار . والسفارات والهيئات الدولية واإلقليمية

ــة، ولتحقيــق تنميتهــا االقتصــادية  واألمــن وهــام الــدعامتان األساســيتان لبنــاء الدول
  . واالجتامعية

بعد أن أمن السلطان قابوس سياسته الخارجية وأقام عالقات وديـة مـع كـل 
الجبهة الداخلية وعمل عىل رفعتهـا وقـد شـهدت عـامن خـالل أقطار العامل اتجه إىل 

عهده نهضة رسيعة يف سائر املجاالت ففي مجال التعليم أنشأ املـدارس يف كـل أرجـاء 
  . البالد، وجعلها للجنسني البنني والبنات
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ويف املجال الصـحي أمـر بإنشـاء أعـداد كبـرية مـن املستشـفيات والعيـادات 
جـاء عـامن، وأمـدها بكـل احتياجاتهـا مـن أطبـاء ومعـدات واملراكز الطبية يف كـل أر 

. وأدوات وأدوية وأمن بذلك صحة العامنيني يف املدن والقرى واألرياف عىل حد سـواء
أما يف املجال الصناعي فقد وسع إنتاج البرتول وطوره فانترشت مصانع تكريـر الـنفط 

والتمور وغري ذلك مـن يف البالد إضافة إىل مصانع اإلسمنت، ومصانع تعليب األسامك 
  . املنتجات

وشجع السلطان قابوس املزارعني وعمل عىل تطوير طرق الزراعة ونقلها مـن 
الطــرق التقليديــة القدميــة إىل الطــرق الحديثــة التــي تعتمــد عــىل اآلالت واملعــدات 

املســاعدات  -وال يــزال يقــدم–وقــد قــدم . الحديثــة، ال عــىل املجهــود اإلنســاين فقــط
ني ليتمكنوا من استغالل األرض واستثامرها ليتحقق لعامن االسـتقالل السخية للمزارع

الغذايئ، فأصبحت البالد تنتج كل ما تحتاجه من غذاء، ويصدر ما يفيض عن حاجتهـا 
  . طازجا أو بعد تعليبه إىل البلدان املجاورة

وازدهرت التجارة يف عهد السلطان قـابوس يف املجـالني الـداخيل والخـارجي، 
دهار التجارة بتطور املواصالت التـي تنقـل املنتجـات الزراعيـة مـن منـاطق وارتبط از 

كام تقوم وسائل املواصالت بنقل املنتجـات . اإلنتاج إىل سائر أرجاء عامن وإىل الخارج
الصناعية من وإىل الدول املجاورة وبقية األقطار اآلسيوية واألفريقية والغربية خاصـة 

  . إنكلرتا وفرنسا وأمريكا

طت عامن بشبكة من املواصالت الربية والبحرية كام تـم إنشـاء مـوانئ وارتب
بحرية وجوية لالتصاالت الداخلية والخارجية، وتم افتتاح ميناءين كبريين هـام مينـاء 

م انضمت عـامن ١٩٨١ويف عام . قابوس يف مطرح وميناء ريسوت يف املنطقة الجنوبية
  سلطانإىل مجلس التعاون لدول الخليج العريب وحقق ال
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. قابوس بذلك تعاون بالده مع بقية دول الخليج يف املجال الدفاعي املشـرتك 
ويف تحقيق املشاريع االقتصادية املختلفة، وتعـيش عـامن اليـوم فـرتة ازدهـار وأمـان 
وبناء متصل تحت قيادة السلطان قابوس، وتعد عامن من أكرث الدول اسـتقراراً وأمنـا 

  . يف العامل

  ) م١٩٩٣- م١٩٣٨(قاصدي مرياح 

حصل عىل تدريب يف موسكو خالل النضال ضـد . سيايس ورجل دولة جزائري
م إىل ١٩٦٢وبعد أن قـاد األمـن العسـكري يف عـام . اشرتك يف محادثات إيفيان. فرنسا
م ١٩٨٤ومن ثم وزير الصناعات الثقيلة حتى عـام . م، أصبح نائب وزارة الدفاع١٩٦٩

د وكذلك الصحة، عني رئيساً للـوزراء يف ترشـين ومن ثم عهد إليه وزير الزراعة والصي
. حيث عمل علـى تحسني أوضاع املزارعني ومستوى الخدمات الصـحية. م١٩٨٨الثاين 

أيلول قرر الرئيس الشاذيل إعفاءه مـن منصـبه وعـني مكانـه مولـود حمـروش،  ٩ويف 
ــل يف ــة، اغتي ــة والدميقراطي ــة للعدال ــة الجزائري ــأ الحرك ــة وأنش ــل يف املعارض  ودخ

  .م١٩٩٣/آب/٢١

  ) م١٩٢٣- م١٨٥٠(امللك كاباريجا، موكاما 

امللــك الثالــث والعرشــين والحــاكم األخــري ململكــة ) موكامــا(ملــك أوغنــدا و
املستقلة التي قاومت الغزو الربيطاين الذي أدى إىل اسـتعامر أوغنـدا، ) بونيوروكيتارا(

عبيد (  عان فيها بخلف أباه عىل العرش ومل يستلمه إال بعد حرب وراثية طاحنة است
وصـد عـدوان جـريان . م أعـاد بنـاء مـا هدمتـه الحـرب١٨٦٩فهزم أخاه يف ) الخرطوم

  . البالد، وأوقف التسلل املرصي الربيطاين
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م بدأ بتوحيـد بـالده وإعـادة أرايض بونيـورو التـي اغتصـبت أيـام ١٨٩٦منذ 
د عـىل قبائـل أسالفه الضعفاء، فجهز أول جيش منظم يف تاريخ بالده وإن كـان يعتمـ

واسـتعان بعـدد مـن السـودانيني لتـدريب ) أشـويل(و) النغـي(و) مـاري(و) بونيورو(
لكن مخاوفه من هذا األمر رسعان ما تحققت إذا أعلن السري صاموئيل بـايكر . جيشه

ومرصـ كانـت (بونيورو محمية مرصية وقاوم كاباريجـا البعثـة املرصـية ) م١٨٧٢يف (
ت مرصـ اعرتافهـا بـه لصـالح زعـيم متمـرد يـدعى فسـحب) تحت االحـتالل الربيطـاين

  .رويونغا

نجح كاباريجا يف صد الدخالء وقمـع العنـارص املتمـردة يف الـداخل مسـتبدال 
اسـتوىل . م١٨٨٠ويف . الزعامء السابقني بأفراد من الشـعب، فـزادت ثقـة الشـعب بـه

جتيـاح جيشه عىل أوغنـدا بعدما قىض عىل الثورات الداخليـة، وبعدمــا زال خطـر اال 
م وكـان ١٨٩٨م و١٨٩١حارب الربيطانيني بني . املرصي وخروج مرص من شاميل أوغندا

التـي كـان كاباريجـا ) تـورو(هؤالء قد فازوا باحتالل املاملك املجاورة مبا فيها مملكـة 
م أرسع كاباريجـا إىل ١٨٩٣يطالب بها، وحني نقـل الربيطـانيون مراكـزهم مـن تـورو 

ويف األخـري تغلـب . ن عندها من جديـد تسـاعدهم أوغنـدافهجم الربيطانيو . احتاللها
الربيطانيون عـىل بونيـورو بعـد حـرب عصـابات طويلـة األمـد، فاعتقـل كاباريجـا يف 

م ثم سمح له بـالعودة يف ١٩٢٣م وخلع عن عرشه ونفي إىل جزر سيشيل حتى ١٨٩٩
  . م ولكنه تويف بعد شهرين وهو يف طريق عودته من املنفى١٩٢٣شباط 
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  )            - م١٩٢٤(يس كارتر، جيمي ايرل الرئ

 ٢٠تـوىل مهامـه يف . الرئيس التاسـع والثالثـون للواليـات املتحـدة األمريكيـة
م ولد يف والية جورجيا وتخـرج مـن األكادمييـة البحريـة وعمـل يف ١٩٧٧كانون الثاين 

م ثم امتهن الزراعة وانتخب عضوا يف مجلـس الشـيوخ ١٩٥٣سالح البحرية حتى عام 
رشـح نفسـه . م١٩٧٠وأصبح حـاكام لواليـة جورجيـا منـذ عـام . م١٩٦٦-١٩٦٢للفرتة 

للرئاسة عن الحزب الدميوقراطي رغم أنه كان شخصية مغمورة عىل الصـعيد القـومي 
  .األمرييك واستطاع أن يحصل عىل تأييد قاعدة هذا الحزب ففاز بالرتشيح عن الحزب

ضـد فـورد مرشـح الحـزب  م١٩٧٦وعندما خاض معركة الرئاسة أواخـر عـام 
الجمهوري استطاع أن يجتذب تأييد نقابات العامل واألقليات، وقد متكن من اجتذاب 
نسبة ملحوظة من أصوات اليهود نتيجة ملوقفـه املتطـرف يف تأييـد إرسائيـل بعـد أن 
عمــل الصــهاينة عــىل اســتغالل اتجاهــه التــوراين الراديكــايل مــن جهــة وإقناعــه بــأن 

  . للنفوذ األمرييك يف منطقة الرشق األوسط الهامةالصهيونية امتداد 

نجح كارتر يف تقديم نفسه عـىل أنـه نصـري املـواطن األمـرييك العـادي وأنـه 
يهدف الزعامة من خارج إطار املؤسسات التقليدية، وقد استفاد من اتجـاه الجمهـور 

ضـيحة األمرييك نحو االبتعاد عن األمناط املؤسسية التي اختـارت نكسـون عـىل أثـر ف
ووتر غيت، وبالتايل فقد اتجه إىل التأكيد عىل هـذه الناحيـة وخـاض عـدة صـدامات 

أمـا بالنسـبة للقضـايا . اقتصادية وسياسية مع رشكات النفط وسواها مـن املؤسسـات
العربية فإن كارتر تابع السياسة األمريكية الصهيونية ودفع التسوية السياسية وفـرض 

  ىل األمام، وبسبب هذهالهيمنة األمريكية من خاللها إ
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السياسة فقد تعهد كارتر إلرسائيل بعدم الدخول يف مفاوضـات مـع منظمـة  
ولكنه بعد فشـله يف . التحرير الفلسطينية، وعدم االعرتاف بها يف أي حال من األحوال

تجديد رئاسته وتحرره من الضغط الصهيوين عاد فطالب إدارة ريغـان بالتفـاوض مـع 
  . م٨٥/ ٣/ ٢٦طينية وااللتقاء بيارس عرفات منظمة التحرير الفلس

توسط بني مرص وإرسائيل، وشارك يف توقيع اتفاق صلح بـني مرصـ وإرسائيـل 
  . بحضور الرئيسني أنور السادات وبيغن يف كامب ديفيد

أخالقـي "حاول كارتر طيلـة مـدة رئاسـته إظهـار سياسـته الخارجيـة مبظهـر 
يـة للواليـات املتحـدة عـىل اتبـاع سياســة فسعى إىل حث األنظمة املوال" دميوقراطي

احرتام حقوق اإلنسان، خاصة يف أمريكا الالتينية وإيران، ولكنه أمام الهزائم املتعـددة 
عاد إىل اتباع سياسة استعامرية متشددة ) …السلفادور، نيكاراغوا، إيران(التي جابهه 

الوفاق بني الـدولتني ولكن بعد فوات األوان، ولقد أدى هذا التشنج إىل تجميد عملية 
وإىل هزميته أمام رونالد ) خاصة بعد دخول القوات السوفيتية أفغانستان(العظميتني 

  . م١٩٨٠ريغان بسبب عجزه عن تحرير الرهائن األمريكيني املحتجزين يف طهران عام 

  ) م١٨٨٦- م١٨١٣(كاردويل، إدوارد 

عليمه يف كل من ولد يف مدينة ليفربول وتلقى ت. سيايس ورجل دولة بريطاين
ودخل كاردويل عضواً يف الربملان نصرياً لسياسة روبرت بيل وممـثال . وينشسرت وباليول

. واحتل مناصب صغرية يف حكومتي ابردين وباملرستون. م١٨٤٢عن مدينة كليرتو عام 
-م١٨٦٨(إال أنــه متيــز باحتاللــه منصــب وزيــر الحربيــة يف عهــد غالدســتون مــا بــني 

  ته كانت توسيع وتطويروأهم منجزا). م١٨٧٤
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الجــيش الربيطــاين، وذلــك للتصــدي لدولــة بروســيا واملوقــف الــذي خلفتــه  
  .بتحقيقها انتصارات عسكرية مستمرة طوال عقد من الزمن

ولسـحبه القـوات . كام قام كاردويل بوضع نظام جديد للتجنيد القصري األمـد
عـادة تنظيمـه لألفـواج وإل . الربيطانية مـن املسـتعمرات التـي تتمتـع بـالحكم الـذايت

وقد مكنـت مجمـل اإلصـالحات العسـكرية التـي . العسكرية وفق املناطق الجغرافية
حققها كاردويل الجيش مـن خـوض الحمـالت العسـكرية االسـتعامرية خـالل عصــر 

وكان عىل هالـدين وزيـر الحربيـة الربيطانيـة الالحـق إجـراء االسـتعدادات . االمربالية
  .لقيام حرب أوروبية

  السادس عرش غوستاف كارل

م وهـو مـن سـاللة املارشـال الفرنيسـ برنـادوت ١٩٧٣ملك السويد منذ عام 
م أصـغر ملـك تربـع عـىل العـرش ١٨١٨الذي نصب نفسه ملكا عىل السـويد يف عـام 

يدفع الرضائب كغريه من املواطنني ويجري االتصال ) م١٩٤٦مولود يف عام (السويدي 
جديد يف التقاليـد امللكيـة، يتعـرف الجمهـور عـىل املبارش باملواطنني، أحدث بعض الت

أفراد األرسة امللكية من خالل احتفال سـنوي وبـرامج تبثهـا ليلـة رأس السـنة األمـرية 
  .فكتوريا األمري فيليب وامللكة سيلفيا وهي من أصل أملاين

م أيـة سـلطة فهـو ال يـرأس مجلـس الـوزراء ومل يعـد ١٩٧٥ال مينحه دسـتور 
يوش ومل يعـد يلقـي خطابـه التقليـدي يف مناسـبة افتتـاح الـدورات القائد األعىل للج

النيابية، فتتلخص مهامته بتمثيـل بـالده يف الخـارج ويخضـع للقـرارات الصـادرة عـن 
  فحني قرر املجلس النيايب تغيري قوانني الوراثة ومنح املرأة. مجلس النواب
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مرية فكتوريـا حـق اعتالء العرش رضخ امللك بدون مناقشة وهذا يعني أن األ  
  . هي التي ستعتيل عرش السويد بعد أبيها

كانت دراسة امللك كارل السادس عرشـ غوسـتاف متنوعـة، فبعـد تخرجـه يف 
جامعة اوبساال أجرى عددا من الدورات التدريبية يف الرشكات واملصارف ويف مدرسـة 

ة يف الشؤون الخارجية، وظل شـهرا يحرضـ أعـامل الوفـد السـويدي إىل األمـم املتحـد
يهوى الرياضة والصيد ورمبا كان تعلقه بالطبيعـة وراء قـراره باالنتقـال مـن . نيويورك

ـات الكيلـومرتات مـن  قرص استوكهومل التقليدي إىل قرص دورتينغومل عىل مسـافة عرش
  .العاصمة

يعـاين منـه امللـك وابنـه ) عمـى الكلـامت(م كشف عن مرض ١٩٩٧ويف أيار 
ـي منـذ كارل فيليب بفعل الوراثة، وكان ت شـائعات حـول هـذا املوضـوع بـدأت ترس

  . م ويسبب هذا املرض صعوبات يف القراءة والكتابة١٩٧٣

تعكس طريقة حياة هذا امللك مع أرسته ومستوى معيشتهم املستوى الراقي 
جدا الذي بلغته السويد دميوقراطيا، فامللك كارل السادس عرش غوستاف يعـيش مـام 

للملك، عيشة املواطن السويدي العادي فاملخصصـات  يتبقى له من املوازنة املخصصة
 ١٠أقـل مـن (مليـون كـواون  ٧٠ال تزيـد عــن (التي متنحه إياها املوازنة الحكوميـة 

تنفق عىل موظفي القرص الذين يزيد عددهم عىل مائتني وعـىل مثانيـة ) ماليني دوالر
لضــيوف ونفقــات رحــالت جميــع أفــراد األرسة والحاشــية وكــذلك اســتقبال ا. قصــور

  . واملآدب والوالئم الرسمية، وتعليم األبناء وتدريب ويل العهد عىل مهامت امللك

وشكا امللك قبل سنوات من أن املخصصات مل تعد تناسب ظروفه الشخصـية 
  م حني كانت قيمة الكراون ضعف ١٩٧٤والعائلية إذ تقررت يف عام 
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ان والـوزراء يرفضـون وكان امللك عازبا لكـن أعضـاء الربملـ. ما هي عليه اليوم
مجرد مناقشة هذه القضية، ويطالبون امللك بأن يعـاين مثـل املـواطنني حسـب تعبـري 
وزيره الشؤون االجتامعية، وكان عدد من كبار موظفي قرص امللـك رشحـوا للصـحافة 

وقالوا إن القرص يعـاين أكـرث مـن املـواطنني فقـرا، وذكـر . مرات جوانب من معاناتهم
رل لجأ يف السنوات األخرية إىل بيـع عقـارات وأراض مـن ممتلكـات هؤالء أن امللك كا

األرسة لتغطية العجز يف موازنـة القرصـ، علـام أن الدسـتور يحظـر عـىل امللـك قبـول 
  . الهدايا واالقرتاض ومزاولة أي عمل

  ) م١٨٩٠- م١٨٣١(كارنافرون هرني مولينو 

وكيــل وزيـــر احتــل منصــب . مــن الــرواد املتحمســني الربيطــانيني لالســتعامر
، وأصبح وزيراً يف هـذه الـوزارة )م١٨٥٩-م١٨٥٨(املستعمرات يف حكومة ديزي ما بني 

ومن خالل منصـبه هـذا أصـبح . م١٨٧٨م حتى ١٨٧٤م، ثم من ١٨٦٧م و١٨٦٦عامي 
م، ١٨٦٧مسؤوال مبارشاً عن القانون الربيطاين الخاص بأمريكا الشـاملية، واملوقـع عـام 

ب كولـوين عـىل منطقـة غريسـكو االندويسـت وعـن كام كان مسؤوال عن حصول كي
أما خططـه التـي وضـعها ملسـتقبل اتحـاد جنـوب . م١٨٧٧عملية ضم ترانسفال عام 

  . أفريقيا فقد باءت باإلخفاق لعدم اكتاملها

  ) م١٨٦١- م١٨١٠(كافور، كاميلو 

كـان يف . سيايس إيطايل يرجع إليه الفضل األكرب يف تحقيق الوحـدة اإليطاليـة
ألعامل التي قام بها كافور عىل أيام شارل الـربت اشـرتاكه يف تحريـر الجريـدة طليعة ا

  التي كانت تدعو باقي الدويالت اإليطالية) البعث( املسامة يف اإليطالية
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التـي كانـت تـدعو بـاقي الـدويالت اإليطاليـة إىل االلتفـاف حـول ) البعث( 
م أصبح كافور رئيسا للوزراء واسـتمر ١٨٥٢ويف عام . رسدينيا يف سبيل تحقيق الوحدة

م، باستثناء فـرتة الشـهور السـتة األخـرية مـن ١٨٦١يف عام  يف منصبه هذا حتى وفاته
  . م١٨٥٩عام 

قام كافور خالل مدة حكمه بجملة أعامل يف صالح مملكة رسدينيا ويف سبيل 
الوحدة اإليطالية، فمن الناحية الداخلية أخذ يشجع الزراعة والصناعة ويحسن طـرق 

تم بشـؤون الرتبيـة والتعلـيم، املواصالت، كام أنه أخذ يطبق مبدأ حرية التجـارة ويهـ
  . وهو مل يغفل عام كان يتمتع به رجال الدين من النفوذ الواسع يف مملكة رسدينيا

ومن الناحية السياسية عمـل هـذا الـوزير املحنـك عـىل خطـب ود كـل مـن 
إنكلرتا وفرنسا، فأدخل رسدينيا إىل جانب هاتني الدولتني يف حـرب القـرم ضـد الدولـة 

بذلك حليفته وأصبحت لرسدينيا مكانة بـني الـدول األوروبيـة، ومل  الروسية، فاستامل
يفتأ كافور يعمل عىل نيل مساعدة فرنسا فـيام كـان يريـده مـن دحـر النمسـا حتـى 

باتفـاق (حدثت مواجهته لنابليون الثالث يف بلومبري بفرنسـا، وتـم بيـنهام مـا يعـرف 
ملكة رسدينيا يف إخراج النمسا م، تعهد نابليون بتقديم املساعدة مل١٨٥٨عام ) بلومبري

من لبامرديا والبندقية، وتعهد كافور لقاء ذلك بالتخلــي لفرنسـا عـن كـل مـن نـيس 
  . وسافوي

ومل يلبث كافور بعد أن وثق من مساعدة فرنسا حتـى أخـذ يثـري القالقـل يف 
ملبارديا والبندقية من جهة وليعد جيشه للحرب من جهـة أخـرى، مـام أثـار حفيظــة 

وحدا بها إىل إعالن الحرب عىل رسدينيا، ويف الحرب التي نشبت بـني الطـرفني  النمسا،
  انترص الرسدينيون والفرنسيون عىل النمساويني، فكان هذا 
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النرص مدعاة لنشوب الثورة يف كل من بارمـا ومودينـا وتسـكانيا ونجـاح كـل 
  . عن الحكم) الهابسربيك(منها يف إقصاء أمرها 

الثالث فيام نشب يف إيطاليا من ثورات، وما قامـت بـه وعندئذ رأى نابليون  
بروسيا من تعبئة عسكرية عىل حـدود الـراين، مـا يـربر سـحب جنـوده مـن الجبهـة 

فرانكـا  -فـيال–النمساوية، فأقدم من دون استشارة حليفته رسدينيا عىل عقـد هدنـة 
اء م، اتفقــا مبوجبهــا علـــى بقــ١٨٥٩مــع إمرباطــور النمســا فرانســيس جوزيــف عــام 

البندقية يف حوزة النمسا وعىل ضم ملبارديا إىل رسدينيا وإرجاع األمـراء املخلـوعني إىل 
عروشهم اإليطالية، وإنشاء اتحاد إيطايل برئاسة البابا، فوافق امللـك فكتـور عامنوئيـل 
عىل رشوط هذه الهدنة العتقـاده بعـدم إمكـان مقاومـة النمسـا مـن دون مسـاعدة 

ب لعـدم إنجـاز نـابليون مـا كـان قـد وعـد بـه يف تحريـر غري أن كافور غض. خارجية
وملا مل . وأراد استمرار رسدينيا يف الحرب) ما بني جبال األلب وبحر األدرياتيك(إيطاليا 

يوافق امللك عىل ذلك استقال كافور من منصبه وعندئذ استقرت بنود الهدنة مبوجب 
  . م١٨٥٩معاهدة زرويخ عام 

بارمـا ومودينـا وتسـكانيا واملنطقـة البابويـة وقد أظهـرت الـدوقيات الـثالث 
املسامة رومانا، عداًء لفكرة إنشاء اتحاد يكون تحـت رئاسـة البابـا فالبابويـة يف هـذا 
الوقت مل تكن متتاز بالنزعة الحرة كام أنها مل تكن متتاز بالنزعة الوطنيـة، هـذا خالفـا 

إىل مغامرتهـا الحربيـة يف  ملا اشتهرت به رسدينيا من النزعة الوطنيـة الحـرة باإلضـافة
وعىل هذا أعلنت تلك املناطق األربـع رغبتهـا يف االنضـامم إىل مملكـة . سبيل الوحدة

رسدينيا فوقف نابليون الثالث معارضاً هذه الرغبة التي مل تكن تتفق وبنود معاهـدة 
وعنده حل لهـذه املشـكلة وذلـك ويف هذه الفرصة رجع كافور إىل رئاسة الوزارة زوريخ 

  حسبام (ه تقدم لنابليون بإعطائه نيس وسافوي أن
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عىل رشط أن يوافق عىل ضم تلـك املنـاطق إىل ) تقرر قبال مبحادثات بلومبري
رسدينيا، فتم لكافور ما أراد واستقر ذلك مبوجب معاهدة تورين بني نـابليون الثالـث 

  .م١٨٦٠وفكتور عامنوئيل الثاين عام 

م الدويالت الشاملية إىل رسدينيا، أخذ ويف الوقت الذي نجح فيه كافور يف ض
غاريبالدي يعمل عىل ضـم مملكـة الصـقليتني إليهـا فـاغتنم فرصـة نشـوب ثــورة يف 

ذوي (م وأبحر إليها قائداً ألكرث من ألف رجل من اتباعه األشـداء ١٨٦٠جزيرة صقلية 
وكان هذا الزعيم قد أخذ وعدا من كافور بعـدم التـدخل يف شـؤون ) القمصان الحمر

صـعوبات جمـة عنـد نـزولهم أرض ) ذو القمصـان الحمـر(هذه الحملة ولقـد جابـه 
الجزيرة ومل تتم السيطرة عليها إال بعد حرب دامت ثالثة أشهر، انتقل غاريبالدي مـن 
بعدها عرب مضيق مينا إىل نابويل، فاخضع املدينة، واضـطر امللـك فرنسـيس الثـاين إىل 

مملكة الصقليتني وضعا دوليا معقـداً، تناولـه  الفرار، ولقد أوجد غاريبالدي بإخضاعه
كافور مبا عرف عنه من حكمه ودهاء ووقف منه نابليون موقـف تـردد وحـرية، فـإن 
نابليون كان قد أوعد البابا بسالمة ممتلكاته وكان مـا قـام بـه غاريبالـدي مـام يهـدد 

داً بالتـدخل تلك املمتلكات، وعىل هذا أرسل نابليون احتجاجاً شديداً إىل كـافور مهـد
وقمع الحركة بالقوة، فام كان من كافور إال أن يتظاهر بشـديد األسـف واالسـتياء ملـا 
حدث يف جنوب إيطاليا وتوجه عىل أثر ذلك جيش رسدينيا نحو نـابويل لقمـع الثـورة 
عىل ما يظهر، هذا بينام كان نـابليون مييـل إىل أن يقـوم جيشـه بقمـع الثـورة، إال أن 

  . ريطانيا لتدخله يف شؤون إيطاليا أقعده عن العملتخوفه من استياء ب

وأخرياً وصل امللك فكتور عامنوئيل مدينة نـابويل بعـد أن دحـر جـيش البابـا 
  ويف خريف عام. الذي اعرتض سبيله واقتطع من دولة البابا مناطق مهمة
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م أجــرى االســتفتاء العــام يف مملكــة الصــقليتني ويف منــاطق البابويــة ١٨٦٠ 
فكانت األكرثية الساحقة تؤيد االنضامم إىل مملكة رسدينيا، عندئذ تم توحيد املحتلة، 

جميع إيطاليا ما عدا منطقة البندقية التي كانت ال تـزال تابعـة إىل النمسـا ومنطقـة 
م اجتمـع يف العاصـمة ١٨٦١روما التي كانت ال تزال بيد البابـا، ثـم يف مسـتهل ربيـع 

طالية فأعلن الوحـدة رسـمياً يف ظـل امللـك فكتـور تورين أول برملان ميثل الوحدة اإلي
م، إال أن القدر شاء أن ال يعيش كافور كثرياً فتـويف ١٨٤٨عامنوئيل الثاين ودستور عام 

  . م١٨٦١حزيران  ٦يف 

  )          - م١٩١٢(كاالهان، جيم  

م إىل ١٩٧٦سيايس بريطاين كان رئيساً للـوزراء يف اململكـة املتحـدة مـن عـام 
ــام  ــان يف م١٩٧٩ع ــيم كااله ــم ج ــادة باس ــرف ع ــذي يع ــان ال ــارد كااله ــد ليون ، ول

م عمـل يف دائــرة ١٩٢٩بورتساموث بجنـويب إنكلـرتا، وتلقـى تعليمـه فيهـا، ويف عـام 
م وأصـبح مسـاعدا ١٩٣١رضيبة الدخل مأمور رضائب، وانضم إىل حزب العـامل عـام 

رب العامليـة الثانيـة م وخالل الحـ١٩٣٦لسكرتري اتحاد العاملني يف رضيبة الدخل عام 
  .عمل يف قوات البحرية امللكية) م١٩٤٥-م١٩٣٩(

م وفـاز ١٩٤٥انتخب كاالهان عضوا يف مجلس النواب عن حزب العامل عـام 
انتخابـا عامـاً ملجلـس  ١١مبقعد يف جنويب كـاردف بـويلز وظـل نائبـاً عـن كـاردف يف 

قـل ويف رئاسـة النواب جرت بعد ذلـك التـاريخ، وشـغل مناصـب صـغرية يف وزارة الن
  . م١٩٥١م و١٩٤٥البحرية يف حكومة العامل بني عامي 

م عني كاالهان وزيـراً للامليـة، ١٩٦٤وعندما عاد حزب العامل إىل الحكم عام 
  م بعد تخفيض قيمة الجنيه اإلسرتليني، وبني عامي١٩٦٧وقد استقال عام 
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م شغل كاالهـان منصـب وزيـر الداخليـة حيـث أرشف عـىل ١٩٧٠م و١٩٦٧ 
ـاعات ت وجيه السياسـة الربيطانيـة يف إيرلنـدا الشـاملية يف وقـت احتـدمت فيـه الرص

  . م عىل إلغاء عقوبة اإلعدام يف بريطانيا١٩٦٩الطائفية، وأرشف يف عام 

ــام  ــدما اســتعاد حــزب العــامل الحكــم ع ــراً ١٩٧٤وعن م عــني كاالهــان وزي
ق النار يف قـربص بعـد للخارجية، وقد أدى دوراً دبلوماسياً مهامً يف تحقيق وقف إطال 

م، توجه كاالهان إىل املجتمع الربيطاين بـدعوة إىل ١٩٧٤االجتياح العسكري الرتيك عام 
م، ولكنه مل يـتمكن ١٩٧٦االعتدال بعد أن خلف هارولد ولسون يف رئاسة الوزراء عام 

من طأمنة الطبقـات املتوسـطة إىل أنـه سـيتمكن مــن وضـع حـد لتـأثري االتحـادات 
سياسة الحكومة، كام أخفـق كاالهـان يف إيقـاف سلسـلة مـن اإلرضابـات  العاملية يف

أخلت بانتظام الخدمات االجتامعية يف البالد، وقد ترأس بصفته رئيسا للوزراء عمليـة 
تحديث األسلحة النوويـة الربيطانيـة، وسـاند زعامـة أمريكـا لحلـف شـامل األطليسـ 

  ). الناتو(

م، وظلــت شــعبية ١٩٧٨اخــر عــام وصــلت النزاعــات العامليــة ذروتهــا يف أو 
كاالهان مرتفعة، إال أنـه آثـر تأجيـل االنتخابـات العامـة إىل موعـدها النهـايئ يف أيـار 

م، وقد متكن حزب املحافظني بزعامة مارجريت تاترش من هزمية حزب العامل، ١٩٧٩
م، وتخىل عـن زعامـة حـزب العـامل ١٩٧٩واستقال كاالهان من رئاسة الوزراء يف أيار 

ام من ذلك التاريخ، وخلفه يف زعامة الحزب مايكل فوت، تقاعـد كاالهـان مـن بعد ع
  . م١٩٨٧م وأصبح اللورد كاالهان عام ١٩٨٥مجلس النواب عام 
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  الرئيس كارمال، بابراك

م منحـدر مـن أرسة ١٩٨٦م إىل عـام ١٩٧٩رئيس دولة أفغانسـتان مـن عـام 
درس الحقــوق . فغانيـة السـابقةأرستقراطية تربطها عالقة قرابـة بـاألرسة امللكيـة األ 

والتحق بوزارة التخطيط، اعتنق املاركسية يف سن مبكـرة ونشـط فــي سـبيل إقامــة 
م بعـد ١٩٦٥عضو الربملان عـن الحـزب الشـعبي الـدميوقراطي . حكم اشرتايك يف بالده

عامني ويف أعقاب األزمة الداخليـة التـي عصـفت بهـذا الحـزب أسـس كارمـال حـزب 
  . م إطاحة امللك ظاهر شاه١٩٧٣ب املاركيس الوحيد الذي أيد يف عام برشام وهو الحز 

املنـافس لحـزب ) خلـق(وكان نور طريف قـد أسـس يف املرحلـة عينهـا حـزب 
م وبعد أن منع الرئيس داود األحـزاب السياسـية يف أفغانسـتان ١٩٧٧برشام، ويف عام 

بـادر داود إىل اعتقـال  اندمج الحزبان ونقال نشاطهام من العلنية إىل الرسية، وعندما
م ١٩٧٨أمني وقع انقالب  الـلـهقادة الحزب الجديد املوحد أي طريف وكارمال وحفيظ 

بعد االنقالب عـني بـابراك كارمـال مـن قبـل طـريف نائبـا لـرئيس . الذي أطاح بحكمه
لكن حمالت التصفية التي ميزت عهـد الـرئيس . مجلس الثورة ونائبا لرئيس الحكومة

التحالف بني حزيب برشام وخلق، وهكذا أبعد كارمال عن أفغانستان طريف قضت عىل 
وبعد ثالثة أشهر اسـتدعي إىل كـابول حيـث . وعني يف بادئ األمر سفريا لبالده يف براغ

غري أنه حصل عىل حق اللجوء السيايس إىل ) خيانة ثورة نيسان(اعتقل وحوكم بتهمة 
ت الذي راهنوا عىل اعتدالـه إلعـادة تشيكو سلوفاكيا نتيجة تدخل املسؤولني السوفيي

  .األمن والسالم إىل أفغانستان
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أمني عىل رأس الدولة األفغانيـة يف كـانون  الـلـهخلف كارمال الرئيس حفيظ 
م بفضل التدخل العسكري السوفيتي الذي حدث بعـد أن كـان أمـني قـد ١٩٧٩األول 

جورباتشـوف عـىل ) قالساب(أطاح بطريف قبل أشهر معدودة، عمل الزعيم السوفيتي 
  .مكانه الـلـهم وجيء بنجيب ١٩٨٦إزاحته من سدة الرئاسة يف عام 

  ) م١٩٥١- م١٨٦٩(الرئيس كارمونا، أوسكار انطونيو 

عسكري ورجل دولة برتغايل تخرج من املدرسة الحربية يف الربتغـال وهـو يف 
فـورا بعـد م ثم حاكام ملقاطعـة اي١٩٢٢التاسعة عرشة من عمره، أصبح جرناال يف عام 

  . م١٩١٠إعالن الجمهورية 

مرت الربتغال بأزمـة اقتصـادية وسياسـية متيـزت بتكـاثر األحـزاب السياسـية 
فقامت . م وانهيار العملة واالقتصاد١٩٢١واضطرابات دموية . وعدم ثبات الحكومات

م وســلمت عــىل أثــره الســلطة ١٩٢٦أيــار  ٢٨مجموعــة مــن العســكريني بــانقالب يف 
ويكا من ضمنها الجرنال كارمونا الذي تسلم مهام الشـؤون الخارجيـة، لقيادة ثالثية تر 

ــا إىل إزاحــة رفيقيــه  كابيكــادس (ورسعــان مــا انفجــر الصـــراع بيــنهم فعمــد كارمون
م وبعـد ١٩٢٦ورئيسا للدولـة مؤقتـا يف متـوز . ونصب نفسه رئيسا للوزراء) وداكوستا

بـدعم )  بورتو وليشـبونهخاصة يف(أشهر من االضطرابات قىض كارمونا عىل معارضيه 
  . من التيار املليك

م انتخب كارمونا رئيسا للجمهوريـة واسـتعان إلصـالح أوضـاع ١٩٢٨ويف آذار 
الربتغــال املاليــة بالــدكتور ســاالزار الــذي نجــح برســعة وبصــورة مدهشــة يف إصــالح 

  االقتصاد وإنعاشه بفضل إجراءاته الحازمة فأصبح رئيسا للوزراء يف
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ــا رئيســا  ٤٠تمر يف منصــبه م واســ١٩٣٢عــام   ــد انتخــاب كارمون ــا وأعي عام
  .م١٩٤٩م و١٩٤٢م و١٩٣٥للجمهورية يف عام 

  ) م١٨٥٠- م١٧٨٢(كالهون، جون كالدويل 

رجــل دولــة أمــرييك، ولــد يف ســاوث كاروالينــا وأصــبح عضــواً يف الكــونغرس 
، ١٨١٧م ولغايـة ١٨٨١األمرييك ممثالً عن الحزب الدميوقراطي وذلك للفرتة مـا بيــن 

وعرف بأنه أحد أكرث رجال السياسة تأثرياً يف السعي لشن الحـرب ضـد بريطانيـا عـام 
م ثم احتل منصب نائـب ١٨٢٥م ولغاية ١٨١٧وأصبح وزير الحربية منذ عام . م١٨١٢

رئيس الواليات املتحدة يف عهدي جون كوينزي ادمز واندرو جاكسون للفرتة من عـام 
  . م١٨٣٢م حتى ١٨٢٥

ملبدأ القائل أن الي واليـة مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة وعمل كالهون با
حق إلغاء القوانني الفدرالية التي تتعارض ومصالح الوالية املعنيـة، واسـتقال كـالهون 

م من منصب نائب الرئيس بغية االنضامم إىل مجلـس الشـيوخ ممـثالً عـن ١٨٣٢عام 
واليات، وخالل فـرتة االثنـي ساوث كاروالينا، وذلك للتفرغ إىل مساندة حركة حقوق ال

عرش عاماً التي قضاها كـالهون يف مجلـس الشـيوخ كـان مـن أكـرث الخطبـاء مـن بـني 
  . ممثيل الواليات الجنوبية التي أخذت مببدأ امتالك العبيد

-١٨٤٤احتل كالهون منصب وزير الدولة يف عهد الرئيس تايلر وذلك مـا بـني 
سـاس وكـان هدفـه مـن وراء ذلـك فـرض م، وركز خاللها يف قضية ضم والية تك١٨٤٥

إذ أخـذ كـالهون يف اعتبـاره تزايـد قـوة املنـادين ) سـيطرة األغلبيـة(التوازن يف مجال 
  وعددهم بإلغاء سياسة االسرتقاق يف اتحاد واليات الشامل،
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م وبقـي فيـه حتـى ١٨٤٥وعاد كالهون إىل عضويته يف مجلس الشـيوخ عـام 
  . م١٨٥٠وفاتـه يف ربيع عام 

  ) م١٩٤٤ –م١٨٩٥(بيب  كامل ش

خــدم يف . م، ولــد يف بغــداد١٩٤١عســكري عراقــي وأحــد قــادة ثــورة مــايس 
الجيش العثامين ثم يف الجيش السـوري إبـان الحكـم العـريب الفيصـيل، ثـم انضـم إىل 

م، انضم إىل تكتل الضباط القوميني الذي تشكل يف عـام ١٩٢١الجيش العراقي يف عام 
م ١٩٤١م بسبب مشـاركته يف ثـورة مـايس ١٩٤٤آب  م نفذ به حكم اإلعدام يف١٩٣٤

  . م١٩٤١مايس  ٣١م واستمرت حتى ١٩٤١التي اندلعت يف أول مايس 

  الرئيس كاسرتو فيدل

م حــني أطــاح بالطاغيــة العســكري فولهينســيو ١٩٥٩حكــم كوبــا منــذ عــام 
باتيستا، حكم كاسرتو كوبا حكام استبداديا وجعل منها أول دولة شيوعية يف النصـف 

  . اشتهر كاسرتو بخطبه امللتهبة املعادية لألمريكيني. ريب من الكرة األرضيةالغ

م واسمه الكامل فيـدل ١٩٢٦ولد كاسرتو يف بريان بالقرب من ماباري يف كوبا 
كان والده مهاجرا إسبانيا ميتلك مزرعة صغرية تخـرج كاسـرتو يف جامعـة . كاسرتو روز

افتتح كاسرتو بعـد ذلـك . ة يف القانونم وحصل عىل درجة علمي١٩٥٠هافانا منذ عام 
  مع اثنني من زمالئه مكتبا قانونيا يف هافانا ترشح
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م النتخابات مجلس النـواب الكـويب، إال أن القـوات العسـكرية ١٩٥٢يف عام  
  .بقيادة باتيستا عطلت االنتخابات وضعت عىل الدميوقراطية يف كوبا

متـوز  ٢٦د االسـتبدادية يف نتيجة ألعامل باتيسيا حاول كاسرتو بـدء ثـورة ضـ
م، هاجمت قوات كاسـرتو ثكنـات الجـيش يف مونكـاوا يف مدينـة سـانيتاجودي ١٩٥٣
عامــا، إال أن باتيسـتا أطلـق  ١٥وألقي القبض عىل كاسرتو وحكم عليه بالسجن . كوبا

متـوز، وهـي مجموعـة مـن  ٢٦قـام كاسـرتو بتشـكيل حركـة . م١٩٥٥رساحه يف عـام 
ذهــب كاســرتو إىل املنفــى يف . مــن تــاريخ انتفاضــته األوىلالثــوريني اشــتقت اســمها 

ـعهم، ١٩٥٦املكسيك، غزت قوات كاسرتو كوبا يف عام  م ولقي العديد مـن الثـوار مرص
  . هرب كاسرتو والناجون معه إىل سريا مايسرتا سلسلة جبلية يف جنوب رشقي كوبا

ا مـن كوبـا انضم السكان من املناطق القريبة إىل ثورة كاسرتو، وهرب باتيست
م وسيطر كاسرتو عـىل الحكـم، واسـتوىل كاسـرتو عـىل ١٩٥٩يف األول من كانون الثاين 

واسـتولت حكومتـه . ممتلكات األمريكيني وبعض األجانب اآلخرين والكوبيني األثرياء
م عىل مصفاة النفط األمريكية يف كوبا أعلنت أمريكا بعدها وقـف رشاء ١٩٦٠يف عام 

  . رتو باالستيالء عىل جميع األعامل التجارية األمريكية يف كوباالسكر الكويب، ورد كاس

ساند كاسرتو عددا من الحركات الثورية يف أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى 
وأفريقيا، حاولت الواليات املتحدة عزل كوبا عن بـاقي دول أمريكـا الالتينيـة إال أنهـا 

مع االتحاد السوفيتي السـابق  فشلت، طورت كوبا تحت قيادة كاسرتو عالقات وثيقة
وفـرت حكومـة كاسـرتو الخـدمات التعليميـة والعالجيـة . والدول الشـيوعية األخـرى

  إال أن االقتصاد ظل. واإلسكان للعديد من الكوبيني
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دامئا يف وضـع مضـطرب، عـىل الـرغم مـن الـدعم الـذي وجدتـه كوبـا مـن  
راوول الذي أعلنه خليفـة  حلفائها الشيوعيني، لقي كاسرتو مساعدة حميمة من أخيه

  . له

  الرئيس كاندا ريفوند

م، ١٩٦٤ترشـين األول  ٢٤سيايس وأول رئيس جمهورية زامبيا املستقلة منـذ 
  . وقد استمر رئيسا دون انقطاع ألكرث من ربع قرن

م وتعلـم يف مـدارس ١٩٢٤ولد كينيث كاوندا يف مقاطعـة شنسـايل الشـاملية 
وعمـل معلـام يف الفـرتة . مبدرسـة مونـايل الثانويـةاإلرساليات التبشـريية، ثـم التحـق 

م وبعدها عمل موظفا يف مـنجم نحـاس شـنجوال، بـدأ نشـاطه السـيايس ١٩٤٧-١٩٤٣
م وانتخـب سـكرتريا عامـا ١٩٤٨باالنضامم إىل حزب املؤمتر الوطني األفريقـي يف عـام 

) نيمؤمتر زامبيا األفريقي الـوط(م ثم انفصل عنه ليؤسس حزب ١٩٥٣للحزب يف عام 
م عـني وزيـرا للحكـم ١٩٦٠م ثم ترأس حزب االتحاد القومي املستقل يف عام ١٩٥٨يف 

  . م١٩٦٤م و١٩٦٢املحيل والشؤون االجتامعية لروديسيا الشاملية بني 

كان أول رئيس وزراء لروديسيا الشاملية من كانون الثاين حتى ترشيـن األول 
وإضافة إىل رئاسـته الجمهوريـة  م أي حتى استالمه مهام رئاسة جمهورية زامبيا١٩٦٤

م، ووزارة التجــارة ١٩٧٠-١٩٦٩م ووزارة الخارجيــة ١٩٧٠-١٩٦٤تــوىل وزارة الــدفاع 
م ومدير رشكة تنمية الصـناعة واملنـاجم يف زامبيـا منـذ ١٩٦٩والصناعة واملناجم منذ 

السـكن يف (م مل يستطع وهـو عـىل رأس إحـدى الـدول األفريقيـة األكـرث متـدناً ١٩٧٠
واملعروف بأنه من أكرث القادة األفريقيني حكمة ودراية وثقافـة، سـد الطريـق ) املدن

  أمام استفحال الفساد والتدهور
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يف عـام . م١٩٧٢االجتامعي ومعارضة الحزب الحاكم له وهو الذي أسسه يف  
م وجد نفسه مضطرا عـىل اإلقـرار بالتعدديـة الحزبيـة التـي كـان يطالــب بهـا ١٩٩٠

  . م١٩٩٢الذي فاز يف انتخابات  خصمه فريدريك شيلوبا

  )          - م ١٩٢٩(كاواو، رشيدي 

سيايس ورجل دولة تنزاين، شغل منصب نائب رئـيس جمهوريـة تنزانيـا، ولـد 
ـــوية،  ــى تعليمــه يف مدرســة دار الســالم الثان ــا، تلق ــة ســونجيا يف تنجانيق يف مقاطع

التنميــة االجتامعيــة يف  عمــل يف إدارة. فاملدرســة الثانويــة األمرييــة يف مدينــة تــابورا
حكومة تنجانيقا ثم أصبح رئيسا لرابطة تنجانيقا األفريقية للخدمة املدنيـة، ويف عـام 

م قدم استقالته وبدأ يف تشكيل حركة عاملية، فأنشأ اتحاد العـامل التنجـانيقي، ١٩٥٥
وتوىل منصب سكرتريه العام ثم منصب الرئيس كام أصبـح عضـوا يف اللجنـة املركزيـة 

ــز  ــات لح ــانو، ويف انتخاب ــا ) م١٩٥٩-م١٩٥٨(ب ث ــس تنجانيق ــواً يف مجل ــبح عض أص
م أعيد انتخابه نائبــاً للمقاطعـة الجنوبيــة ثـم عـني وزيـراً ١٩٦٠الترشيعي، ويف آب 

  . للحكم املحيل

عني وزيرا بال وزارة ملعاونة رئيس الوزراء جوليـوس نرييـري  ١٩٦١ويف نيسان 
م، عـني نائبـاً ١٩٦٢بني كانون الثاين وكـانون األول  م، ثم عني رئيسا للوزراء١٩٦٢حتى 

م، ثـم نائبـاً لـرئيس ١٩٦٤م إلــى ١٩٦٢لرئيس جمهوريـة تنجانيقـا مـن كـانون األول 
وشـغل يف الوقـت نفسـه منصـب ) كرئيس إلقليم تنجانيقـا(جمهورية تنزانيا املتحدة 

الجمهوريـة  م أصـبح النائـب األول لـرئيس١٩٧٥رئيس وزراء تنزانيا، وبعد انتخابـات 
 نرييري محتفظاً برئاسة الوزراء، أبعد عن 
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م، وكلـف بعـدة مناصـب وزاريـة منهـا وزارة الدفــاع ١٩٧٧هذا املنصب يف 
  . ووزير دولة) م١٩٨٠-م١٩٧٧(

  )م١٩٧٦- م١٩٢٤(الرئيس كايبندا، غريغوار 

تسـلم رئاسـة . سيايس ورجـل دولـة روانـدي، وأول رئـيس لجمهوريـة روانـد
 ٢٨م أي بعـد أشـهر قليلـة مـن والدة الجمهوريـة ١٩٦١ين األول الجمهورية يف ترشـ

أقام يف العاصمة كيغايل، وبقي عىل رأس الجمهوريـة حتـى عـام . م١٩٦١كانون الثاين 
م حني أحاطه فريق من الضباط والرتباء املغمورين الذين ألفوا حكومة ثوريـة، ١٩٧٣

حكـم عـىل كايبنـدا ) ة الهوتـووكانوا مـن قبيلـ(وكان عىل رأسهم جوفينال هابيارميانا 
باإلعالم، ثم خفضت العقوبة بعد أن أظهر شعب روانـدا تعاطفـه مـع أب االسـتقالل 

  ).أي امللك) موامي(قبله كان النظام ملكيا يحكمه (ومؤسس الجمهورية 

ترتبط شخصية كايبندا كقائد وكملهم للحركة االجتامعية للتحريـر بشخصـية 
. ثوليك الذي أصبح مطرانا يف مـا بعـد وهـو بـريودانصديق له هو أحد املبرشين الكا

يف نضـاله ضـد ) وخاصـة مـن قبيلـة الهوتـو(وكان هذا املبرش قد شارك شعب رواندا 
انطلقـت الحركـة . إقطاع قبيلة التوتيس، ويف الوقت نفسـه ضـد االسـتعامر البلجـييك

عمــل وكــان ي(م عنــدما أســس بــريودان وكايبنــدا ١٩٥٣االجتامعيــة للتحريــر يف عــام 
م أعـاد ١٩٥٩ترشـين األول  ٩جريدة رعوية تنطق باللغة الكينياروانديـة ويف ) مدرسا

وأعلنـت . كايبندا تنظيم هذا الحزب وأسامه حركـة تحريـر الهوتـو ملواجهـة التوتيسـ
هذه الحركة عن سعيها لتحقيق التحـرر االقتصادي والسيايس واإلعداد لقلـب النظـام 

  .األوتوقراطي القائم
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الحركة نجاحا كبريا بسبب دعم بلجيكا لها بينام راح نظام التوتيسـ وأحرزت  
ينغلق أكرث فأكرث عىل نفسه وميارس القمع، وبعد عامني من االنتفاضـات والصـدامات 

نادى كايبندا . كيغييل الخامس واختار املنفى يف أوغندا) موامي(الدموية اعتزل امللك 
ساواة وبسـبب هـذه األفكـار ولخصـاله بأفكار بسيطة تدور جميعها حول العدل وامل

الشخصية فقد حافظ عىل صورة ال تنىسـ يف ذاكـرة شـعب روانـدا ولكنـه يف املقابـل 
  .  فشل يف نزع فتيل الحرب األهلية بني الهوتو والتوتيس

  ) م١٩١٧ –م ١٨٤١(كرومري، ايرل 

عسكري وسيايس بريطاين، ولد يف ايفلني بارينغ، كانت مهنة كرومري األساسية 
هي ضابط مدفعية إال أنه أمىض خدمته العسكرية يف مجلس نائب امللك يف الهند ثم 

عامـاً، وحـني قدومـه إىل  ٢٤أصبح القنصل العام يف مرص، املنصب الـذي احتلـه مـدة 
مرص وجدها عىل وشك اإلفالس، وبفضل قيام كرومر بتطوير أسـاليب الحراثـة والـري 

 نفس الوقت ضمن للبلد حكومـة أمينـة متكن من تحسني وضع املزارعني يف مرص ويف
  . عىل مصالحها

أما اإلصالحات التي أجراها كرومري يف املجال العسكري فقد ساعدت كيتشـرن 
، ورغــم معاناتــه مــن املكائــد )م١٨٩٩-م١٨٩٦(عــىل احــتالل الســودان مــرة ثانيــة يف 

ــى عــام  م بقــي كــرومري متحمســاً لعالقــات التعــاون ١٨٩٨والغــزوات الفرنســية حت
الفرنسية، وقد لعب دورا بارزا يف التغلب عىل االعرتاضات الصـادرة مـن  –ربيطانية ال

م، تقاعـد كـرومري مـن مهامـه يف عـام ١٩٠٤لندن ضد التحـالف الـودي املوقـع عـام 
  . م١٩٠٧
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  ) م١٩٠١ –م ١٨١٩(كريسبي، فرانتشسكو 

م، نفـي ١٨٤٨رجل دولة إيطايل، ولد يف صقلية، وأصـبح معروفـاً كثـائر عـام 
خارج أرايض مدينة نابويل، ثم طرد الحقاً من مقاطعة بيدمونت باعتبـاره أحـد اتبـاع 

م أصبح عضوا بارزاً ممثالً التجاه أقىص اليسـار ١٨٦٠الثائر جوسببيه مازيني، ويف عام 
السيايس يف الربملان اإليطـايل، إال أنـه تحـول بعـد ثالثـة سـنوات ليصـبح مـن مؤيـدي 

حـاوالت غاريبالـدي لتحريـر رومـا، وذلـك يف أواخـر امللكية، وقد تصـدى كريسـبي مل
الستينات من القرن التاسع عرش وحصل علـى شـهرة واسـعة خـالل السـبعينات مـن 

  .القرن التاسع عرش لقيامه بفضح الفساد املتفيش بيـن زمالئه

م ١٨٩٣م ثـم مـن ١٨٩١م حتى ١٨٧٧أصبح رئيس وزراء إيطاليا للفرتات من 
األملاين كام مكـن دولتـه  –من تعزيز التحالف اإليطايل  م، ومتكن كريسبي١٨٩٦حتى 

من الحصول عـىل أوىل مسـتعمراتها التـي مـا وراء البحـار، وأهمهـا اريسـترييا، إال أن 
محاوالته الرامية إىل ضم الحبشة قد أدت إىل هزمية نكراء إليطاليـا يف موقعـه أدوا يف 

 إيطاليـا التـي اتهمـت حكومـة م مام أدى إىل قيام قامئة قوى املعارضـة يف١٨٩٦آذار 
  . كريسبي باالختالس األمر الذي أجربه عىل االنسحاب من ساحة السياسة

  ) م١٩٨٤- م١٨٩٦(كالرك، مارك وين 

م، ١٩١٧عسكري أمرييك، تخرج من أكادميية ويست بونيت العسـكرية عـام 
  كان قائد كتيبة يف الحرب العاملية األوىل، ثم خدم يف هيئة األركان،
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عنــدما كــان ) م١٩٤٢متــوز (رئيســاً ألركــان القــوات الربيــة يف أوروبــا وعــني 
  . ايزنهاور قائد القوات األمريكية يف أوروبا

م محادثــات رسيــة مــع الضــباط الفرنســيني يف ١٩٤٢أجــرى يف ترشــين األول 
شاميل أفريقيا محـاوال الحصـول عـىل اإلسـناد قبـل عمليـات اإلنـزال املعروفـة باسـم 

م، ونـزل يف ١٩٤٣القادم، قاد كالرك الجيش الخامس األمرييك عـام يف الشهر ) تورتش(
أيلول، وحل محل العميد جون لوكاس قائـد القـوة انزيـو  ٩سالرينو يف غزو إيطاليا يف 

حزيـران، وقـاد كـالرك  ٤م ثم عاد إىل الجيش الخامس، ودخل روما يف ١٩٤٤يف شباط 
ــة ، ثــم أصــ)م١٩٤٧-م١٩٤٥(القــوات األمريكيــة يف النمســا  بح نائــب وزيــر الخارجي

ويف أيــار ) م١٩٤٩-م١٩٤٧(األمريكيـة فـرتة قصــرية، وقـاد الجـيش الســادس األمـرييك 
  .  م حل محل ريجوي قائد يف كوريا يف املراحل النهائية يف الحرب الكورية١٩٥٢

  ) م١٩٠٨- م١٨٣٧(كليفالند، ستيفن غروفر 

 وأصـبح محاميـاً يف رئيس الواليات املتحدة األمريكية، ولد يف والية نيـوجريس
، وخالل حملـة انتخابـات )م١٨٨٤-م١٨٨٣(مدينة نيويورك، ثم حاكامً ملدينة نيويورك 

م رشح كليفالند نفسه عىل الحزب الدميقراطي، ١٨٨٤الرئاسة سيئة الصيت خالل عام 
وقد نجح يف الحملـة االنتخابيـة يف نيويـورك بصـعوبة شـديدة وأصـبح أول رئـيس يف 

  . يف الواليات املتحدة منذ مثانية وعرشين عاماً  الحزب الدميوقراطي

تبنـى كليفالنـد سياســة ) م١٨٨٩-م١٨٨٥(وخالل رئاسـته الواليـات املتحـدة 
  توفيقية تجاه الجنوب كام عرف بإضافته نقال ملنصب الرئاسة وسلطتها
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مستخدماً حق الفيتو لرفض ثلثي مشاريع القوانني املقدمة لـه، كـام تسـبب  
بني أعضاء جمعيات املوظفني السابقني جـراء كـرثة متحيصـه يف طلبـات  يف استياء عام

استحقاق الرواتب التقاعدية، وتخوفاً من محاوالتـه لتقلـيص التعريفـة قامـت ضـده 
معارضة من املحاربني القدماء وأعضاء الرأساملية أدت إىل هزميته عىل يـد هاريسـون 

  . أخرى بعد ميض أربعة أعوام م، إال أنه نجح يف انتخابات الرئاسة مرة١٨٨٨عام 

قامــت نزاعــات داخليــة ) م١٨٩٧ –م ١٨٩٣(وخــالل فرتتــه الرئاســية مــا بــني 
. م١٨٩٣تركزت يف القضايا النقدية أدت إىل حالة رعب يف منطقة رول مسـرتيت عـام 

وتسببت اإلجراءات التي اتخذها كليفالنـد ملحاربـة التضـخم املـايل إضـافة إىل قيامـه 
ية إلنهاء اإلرضابات يف واليـة النيـوي أدت إىل ابتعـاد الكثـري مـن بإرسال قوات عسكر

م ١٨٩٦منارصيه عنه، وهكـذا اتخـذ القـرار خـالل مـؤمتر الحـزب الـدميوقراطي عـام 
باختيار عضوه الراديكايل جيننغر برايان لخوض الحملة االنتخابية، إال أن هذا املرشـح 

  . ابية لصالح مكنيلالجديد عن الحزب الدميوقراطي خرس الحملة االنتخ

ويف مجال السياسة الخارجية عـرف كليفالنـد مبعـاداة اإلمربياليـة ومناهضـه 
لسياسة أمريكا التوسعية يف هاواي، وحاول تسوية الخالف الطويل األمد حول قضـية 
الحدود بني بريطانيا وفنزويال، وعند رفض بريطانيا لتحكـيم كليفالنـد، قـام بتفـويض 

املتحـدة األمريكيـة أولنـي بتوجيـه مـذكرة شـديدة اللهجـة إىل  وزير الدولة للواليات
م، تم التأكيد فيها أنه يف حالــة اسـتمرار بريطانيـا عـىل فـرض ١٨٩٥بريطانيا يف متوز 

الضغوط عىل فنزويال، واعتربت الواليات املتحدة األمريكية هذا املوقف إخـالالً مببـدأ 
  كام أرسل كليفالند رسالة إىلمونرو، 



  

٨٩٩ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

رس تنادي بـالحرب ضـد بريطانيـا بخصـوص املوقـف ذاتـه وذلـك يف الكونغ 
م، وكانت دهشة بريطانيـا كبـرية لهـذا املوقـف غـري املتوقـع مـن ١٨٩٥كانـون األول 

األمريكيـة، وهكـذا اضـطرت بريطانيـا إىل  –نظريتها املتساوية يف العالقات الربيطانية 
  . م١٨٩٧عام  املوافقة عىل التحكيم األمرييك ووقعت معاهدة فنزويال

  ) م١٩٢٩ –م ١٨٤١(كليمنصو، جورج 

رجل دولة فرنيس قاد فرنسا إىل النرص يف آخر فرتة من الحرب العامليـة األوىل 
يـون بفرنسـا، تعلـم  -سـري -وأصعبها، ولد يف موبلريو أون باريـه بـالقرب مـن الروش

بالتـدريس الطب ومترن عليه، وسافر إىل الواليات املتحدة األمريكية حيث قام هنـاك 
جـزء (بعض الوقت، وتزوج من أمريكية، وحني عاد إىل فرنسا اصـبح عمـدة مومنـارتر 

م، وخدم كليمنصـو ١٨٧٠كام ساعد يف الدفاع عن باريس ضد األملان عام ) من باريس
م ١٩٠٦م ثم أصبح رئيساً للـوزراء مـن عـام ١٨٩٣م حتى ١٨٧٦مفوضاً ونائباً من عام 

  . م١٩٠٩حتى 

م، وهو يف ١٩١٧و رئيساً لوزراء فرنسا للمرة الثانية عـام أصبح جورج كليمنص
أنـا "السادسة والسبعني من عمره، وقد مارس قيادة قويـة بـذلك النـداء الـذي أعلنـه 

، ورأس مـؤمتر بـاريس للسـالم حيـث )منر فرنسا(وأصبح معروفاً باسم ". أصنع الحرب
عىل الشاطئ الشاميل أرص عىل رشوط قاسية تفرض عىل أملانيا وسعى لحصـول فرنسا 

م ولكنه خرس أمام بول ديشـانيل ١٩٢٠لنهر الراين، تقدم كليمنصو لرئاسة فرنسا عام 
فقدم استقالته من رئاسة مجلس الوزراء يف اليوم التايل لهزميته، وخالل فـرتة تقاعـده 

  تخوف كليمنصو من أن 
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العنـوان م عـام الخطـر، ١٩٤٠تستعيد أملانيا كام تنبأ باحتامل أن يكون عـام 
وهو كتاب يوضح نظراتـه الواقعيـة ) عظمة النرص ومآسيه(الذي أطلقه عىل مذكراته 

  . إىل العامل ما بعد الحرب العاملية

  الرئيس كلينتون، بل

ــام  ــات املتحــدة يف ع ــا للوالي ــو ١٩٩٢انتخــب رئيس ــون وه ــب كلينت م وكس
ة الخامسـة، ويف دميوقراطي االنتخابات حينام كان يعمل حاكام لوالية اركنساس للفـرت 

االنتخابات الرئاسية هزم هو ورفيقه السناتور الجور من والية تينيسـ الـرئيس جـورج 
  . بوش املرشح الجمهوري ونائب الرئيس دان كويل

توىل كلينتون منصبه يف الوقت الذي تحولت فيه اهتاممات الواليات املتحدة 
نهيار االتحاد السـوفيتي يف بشدة من الشؤون الخارجية إىل القضايا الداخلية، ووضع ا

م كان األمريكيون قلقـني بسـبب ١٩٩٢م نهاية للحرب الباردة وبحلول عام ١٩٩١عام 
انخفاض إنتاجية الواليـات املتحـدة وظـاهرة تنـامي االضـطرابات العرقيـة، والجرميـة 

وكان كلينتون يعد يف حملته االنتخابيـة بتخفـيض االتجـاه . والفقر يف املدن األمريكية
اإلنفاق الذي يؤدي إىل العجز يف امليزانية، والتوسع يف فرص التعليم واالقتصاد من إىل 

  .أجل األمريكيني من الطبقة املتوسطة والفقراء

م، قتـل والـده ١٩٤٦وقد ولد جيفرسون كلينتون يف هـوب بواليـة اركنسـاس 
وليم جيفرسون يف حادث سيارة قبل ثالثـة أشـهر مـن والدتـه وحمـل اسـم زوج أمـه 

حينام كان يف الخامسة عرشة من عمـره وتعلـم كلينتـون يف جامعـة جـورج . ينتونكل
  م تخرج من مدرسة القانون بجامعة بيل،١٩٧٢تاون يف عام 
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م ثم انتخـب حـاكام ألول ١٩٧٦وانتخب مدعيا عاما لوالية اركنساس يف عام  
اد إىل ومـع ذلـك عـ. م١٩٨٠م ولكنه فشل يف إعادة انتخابه يف عـام ١٩٧٨مرة يف عام 

عاما عند توليه رئاسة أمريكا  ٤٦املنصب أربع دورات متتالية وكان كلينتون الذي بلغ 
  . ثاين أصغر أمرييك ينتخب رئيسا للواليات املتحدة األمريكية

  )م١٩٧٧- م١٩١٧(كامل جنبالط 

سيايس عريب بارز وزعيم وطنـي لبنـاين، ولـد يف املختـارة يف جبـل لبنـان مـن 
لحقوق وعلم االجتامع والفلسفة يف جامعة القديس يوسـف يف عائلة سياسية، درس ا

م، ١٩٤٩أسس الحزب التقدمي االشرتايك عام . بريوت، ويف جامعة السوربون يف باريس
م التـي أدت إىل اسـتقالة بشـارة الخـوري وانتخـاب ١٩٥٢قادة الثورة الشـعبية سـنة 

الف العسـكرية كميل شمعون ثم انقلب عىل سياسة شـمعون املواليـة للقـرب ولألحـ
  . م١٩٥٨وشارك يف الثورة املسلحة ضده عام 

أيد السياسة النارصية يف لبنان واملنطقة العربية، كـان مـن الـزعامء املنـادين 
م جـائرة لينـني للسـالم، كـان يعتـرب ١٩٧٢بالصداقة مع االتحاد السوفيتي، مـنح سـنة 

تمرار مـن خـالل واحدا من أهـم أقطـاب السياسـة يف لبنـان، وكـان يتزايـد دوره باسـ
  . منارصته وتأييده للتيار القومي العريب، ومساندته للمقاومة الفلسطينية يف لبنان

أدى كــامل جنــبالط دورا هامــا يف الحــرب األهليــة اللبنانيــة، وتــزعم القــوى 
مــايس  ١٦الوطنيــة والتقدميــة يف الســاحة اللبنانيــة، اغتيــل عــىل طريــق الشــوف يف 

  . ت سياسية وفلسفيةم، له مذكرات وعدة مؤلفا١٩٧٧
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  )          - م ١٩٢١(كامل حسن عيل 

م، وشارك يف ١٩٤٦عسكري وسيايس مرصي، تخرج من الكلية الحربية يف عام 
السورية، عهـد إليـه بقيـادة لـواء  –م، ويف إبان الوحدة املرصية ١٩٤٨حرب فلسطني 

م، فـيام ١٩٦٧مدرع متمركز يف سوريا، وقد أصيب بجروح بليغة أثناء حـرب حزيـران 
  . كان يشن هجوماً معاكساً عىل رأس لواء مدرع يف سيناء

ــام ١٩٧٣ويف حــرب ترشــين األول  ــدرعات املرصــية ويف ع ــادة امل ــوىل قي م ت
م عني رئيساً للمخابرات، ثم عينه الرئيس محمد أنور السادات وزيـرا للـدفاع يف ١٩٧٥
  . م١٩٨٠م ووزيرا للخارجية يف عام ١٩٧٨عام 

حسني مبارك كلف مبهمة تحقيق االنسحاب الصـهيوين مـن ويف عهد الرئيس 
ـي فـؤاد محيـي الـدين يف عـام  م عينـه ١٩٨٤سيناء، وبعد وفاة رئيس الحكومة املرص

م، ١٩٨٥الرئيس مبارك رئيساً للوزراء وظل يف هذا املنصـب حتـى اسـتقالته يف أيلـول 
  . وتعيني عيل لطفي مكانه

  الرئيس كميل شمعون

ين، ولد يف دير القمر تلقـى علومـه يف لبنـان وفرنسـا، سيايس ورجل دولة لبنا 
. م١٩٢٣درس الحقوق الفرنسية يف بريوت حيث نال منهـا شـهادة الليسـانس يف عـام 

  . اللبنانية الصادرة بالفرنسية" لو ريفاري"بدأ حياته محاميا وشارك يف تحرير صحيفة 

ني وزيـرا عـ. م١٩٣٤م ثـم يف عـام ١٩٢٩انتخب نائبا عن جبل لبنـان يف عـام 
  م انتخب نائبا عن منطقة الشوف ألول مرة عام١٩٣٨للاملية يف عام 
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ــة ١٩٤٣  ــرا للداخلي ــني وزي ــوزيرا ١٩٤٤-١٩٤٣م، وع ــة ف ــرا للاملي ــم وزي م ث
م بعـد ١٩٥١م و١٩٤٧أعيد انتخابه نائبا عن الشوف يف دورين  . م١٩٤٧للداخلية عام 

هذا التحالف نجح يف الفـوز أن تحالف مع كامل جنبالط ضد بشارة الخوري، وبفضل 
انتهـى حكمـه بـرفض شـعبي ضـد . م١٩٥٨-١٩٥٢مبنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية 

محاولته تجديد مدة رئاسته للجمهورية، وجـر الـبالد إىل أحـالف عسـكرية وسياسـية 
غربية ومعادية لحركة التحرر العريب، طلب تدخل القوات األمريكيـة لحاميـة حكمـه 

  .م١٩٥٨ فنزلت يف بريوت سنة

م، دخل الحكومة وزيرا رئيسـاً بعـد بدايـة ١٩٦٤عاد إىل الربملان اللبناين سنة 
دورا تصـاعديا ومتطرفـا ) األحـرار(انفجار الحرب األهلية اللبنانية ولعب حزبه حزب 

" مـذكرايت"م و١٩٦٣عام " أزمة يف الرشق األوسط"ومن مؤلفاته . طيلة الحرب األهلية
  . م١٩٦٩عام 

  ) م١٨٢٧ –م ١٧٧٠(كننغ، جورج 

سيايس بريطاين، ولد يف العاصمة لندن، وتخـرج مـن مدرسـة ايتـون الخاصـة 
وكلية كرايست ترشتش، وعىل الرغم مـن أنـه اعتنـق املبـدأ الهـويغي يف بـدء حياتـه 
السياسية، إال أنه أصبح فيام بعد من أنصار بيت خالل فـرتة الثـورة الفرنسـية وعمـل 

-م١٧٩٦(ناصب الهامشـية وذلـك يف الفـرتة مـا بـني مع بيت من خالل العديد من امل
  ).م١٨٠٦-م١٨٠٤(و) م١٨٠٠

م أصبح كننغ وزيرا للخارجية وتحمل جزءا كبريا من مسـؤولية ١٨٠٧ويف عام 
إصدار األوامر لتنفيذ عملية القصف الثاين عىل العاصـمة الدمناركيـة كوبنهـاكن، كـام 

   عاميتحمل مسؤولية شن حرب شبه الجزيرة، وللفرتة ما بني
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م بقي كننغ بعيداً عن مجلـس الـوزراء بسـبب خـالف بينـه ١٨١٦م و١٨٠٩ 
م عاد إىل وزارة الخارجية حيث اسـتمرت خدمتـه مـدة ١٨٢٢وبني كاستلري، ويف عام 

. خمسة أعوام، واستمر كننغ يف سياسة سلفه كاستلريي يف التخيل عن نظام الكونغرس
سـتعمرات أمريكـا الالتينيـة، ويف ذات وكان تأييـده واضـحاً للثـورة التـي قامـت يف م

الوقت تعاون مع أمريكـا يف تنفيـذ مبـدأ مـونرو يف مجـال العالقـات الدوليـة، وأدت 
محاوالته لتسوية حـرب االسـتقالل اليونانيـة، بعـد وفاتـه، إىل قيـام حـرب نافـارينو، 
وخالل الخمسة شهور األخـرية مـن حياتـه أصـبح كننـغ رئيسـاً للـوزراء تبنـى خاللهـا 

  .اسة تقدمية تطورت من اإلصالحات التي أجراها املعتدلون من حزب املحافظنيسي

  ) م١٩٦٣ –م ١٨٨٣(كننغهام، اندرو براون 

، وهـو برتبـة لـواء )م١٩٣٨-م١٩٣٧(عسكري بريطاين، قاد أسطول الطرادات 
حزيـران  ١بحري، عني برتبة فريق أول بجري وقائدا عاماً ألسطول البحـر املتوسـط يف 

م يف محاولــة ١٩٤٠نــزع ســالح األســطول الفرنيســ يف االسكندريـــة يف متــوز م، ١٩٣٩
م هجومـاً ١٩٤٠بريطانيا منع استيالء األملان عىل هذه السفن، ونفذ يف ترشين الثـاين 

ناجحاً عىل األسـطول اإليطـايل يف تـارانتو ودحـر السـفن الحربيـة اإليطاليـة يف كيـب 
 –نيسـان (يطانية من اليونان ثم من كريـت م، أجىل القوات الرب١٩٤١ماتابان يف آذار 

  ). م١٩٤١حزيران 

) املشـعل(توىل كننغهام قيادة العمليات البحرية لقـوات الحلفـاء يف عمليـة 
م إىل شـباط ١٩٤٢م، كان مـن كـانون األول ١٩٤٢لغزو شاميل أفريقيا يف ترشين الثاين 

  م عضواً يف البعثة العسكرية الربيطانية يف واشنطن ويف١٩٤٣
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لجنـة رؤساء األركان املشرتكة، وعاد إىل البحر املتوسط ليصبح القائـد العـام  
م ثم أصبح قائد البحريـة الربيطانيـة ١٩٤٣لقوات الحلفاء البحرية حتى ترشين األول 

  .م١٩٤٦ورئيس هيئة األركان البحرية خلفاً لباوند حتى عام 

  ) م١٩٦٣- م١٩١٧(الرئيس كنيدي، جون 

.  م١٩٦٣م إىل عـام ١٩٦١سا للواليات املتحدة من عـام سيايس أمرييك كان رئي
وكان أصغر رئيس يتم انتخابه وأصغر رئيس ميـوت أثنـاء رئاسـته وقـد أطلقـت عليـه 

  . م١٩٦٣النار فقتل يف عام 

ولد كنيدي يف بروكلني بوالية ماساشوسـيتس يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
سـه حتـى أصـبح مليـونريا، تخـرج وقد اعتمد والده جوزيف كنيدي عـىل نف. م١٩١٧

م وبعد تطوعـه يف األسـطول األمـرييك قـاد ١٩٤٠جون كنيدي يف جامعة هارفارد عام 
م شطرت مدمرة يابانيـة ١٩٤٣آب عام  ٢ويف . م رسية من قوارب الطوربيد١٩٤٢عام 

قاربه إىل نصفني، ونجا كنيدي وعرشة آخرون معه وسـبحوا بأمـان إىل جزيـرة قريبـة، 
  . دي وسام األسطول والبحرية لبطولته وقيادته الفذةوقد منح كني

م حيث انتخب عضوا مبجلس النـواب، ١٩٤٦بدأ كنيدي تاريخه السيايس عام 
م أعيد انتخابه مبجلـس ١٩٥٨ويف عام . م انتخب عضوا مبجلس الشيوخ١٩٥٢ويف عام 

ح م فـاز كنيـدي برتشـي١٩٦٠الشيوخ، ويف املؤمتر القومي للحـزب الـدميوقراطي عــام 
م سباقا قويا فاز فيه كنيـدي عـىل نيكسـون ١٩٦٠الحزب يف االقرتاع األول، وشهد عام 

  . وأصبح أصغر مرشح يف تاريخ الواليات املتحدة يتم انتخابه رئيسا
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عىل برنامجه الترشـيعي وكـان برنـامج ) الحدود الجديدة(أطلق كنيدي اسم 
أحـد أنجـح بـرامج الـرئيس  م١٩٦١الفيلق األمـرييك للسـالم الـذي نفـذ يف آذار عـام 

كنيدي ويف الشؤون الداخلية أصبحت املطالبة مبساواة السود بالبيض يف أمريكـا أهم 
املشكالت يف عهد كنيدي، أمـا يف الشـؤون الخارجيـة فقـد قـام املعارضـون الكوبيـون 

م لإلطاحة بفيـدل كاسـرتو، وقـد أدى ١٩٦١مبساعدة أمريكية بغزو بالدهم يف نيسان 
كـام . رثة واعرتف كنيـدي مبسـئوليته عـن الغـزو الفاشـل لخلـيج الخنـازيرذلك إىل كا

م عنـدما علمـت الواليـات املتحـدة أن ١٩٦٢انفجرت مشـكلة كوبيـة أخـرى يف عـام 
االتحاد السوفيتي السابق قد نصب يف كوبا بعض الصواريخ القادرة عىل رضب املـدن 

الصـواريخ السـوفيتية إىل وقد أمرت سفن األسطول بإرجاع أي سفن تنقـل . األمريكية
كوبا، وعـىل أثـر ذلـك أمـر الـرئيس السـوفيتي خروتشـوف بإزالـة جميـع الصـواريخ 

  . الهجومية السوفيتية

م هــدد االتحــاد الســوفيتي الســابق بإعطــاء أملانيــا الرشــقية ١٩٦١ويف عــام 
الشيوعية السيطرة عىل جميع طرق التموين الجوية والربية القادمـة مـن الغـرب إىل 

م بحـث كنيـدي مشـكلة بـرلني مـع خروتشـوف يف ١٩٦١ويف حزيران من عـام . برلني
ـقيني سـورا  اجتامع دام يومني يف فينا بالنمسا، ويف آب من ذلك العام بنى األملان الرش

م وقع ١٩٦٣ويف متوز . بني برلني الرشقية والغربية ملنع الناس من الهرب باتجاه الغرب
معاهدة ملنـع تجـارب (املتحدة واململكة املتحدة االتحاد السوفيتي السابق والواليات 

يف الغــالف الجــوي، وفـــي الفضــاء الخــارجي وكــذلك تحــت املــاء، ) األســلحة الذريــة
  . والسامح بذلك تحت األرض فقط

م عنـدما كـان يف موكـب يف أحـد ١٩٦٣اغتيل كنيـدي بـإطالق النـار يف عـام 
  لد واتهمشوارع داالس بوالية تكساس، وقد اعتقل يل هاريف اوزوا
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بارتكـاب هذه الجرمية، وأثناء نقله إىل سيارة مصـفحة اقـرتب منـه صـاحب  
م أوضـح ١٩٦٤ناد لييل اسمه جاك رويب وأرداه تقيال، ويف التحقيقات التي جرت عـام 

تقريــر لجنــة أن اوزوالــد ترصــف مبفــرده، لكــن لجنــة متخصصــة يف مجلــس النــواب 
  . ي رمبا كان ناتجا عن مؤامرةم أن اغتيال جون كنيد١٩٧٨استنتجت يف عام 

  ) م١٩٧٦- م١٩٠٢(الرئيس كوبيتشيك، جوسلينو 

سيايس ورجل دولة ورئيس برازييل، ولد يف ميناس جرييس من عائلـة فقـرية، 
واستطاع إكامل دراسته يف الطب والتخصص يف فرنسا يف حقل الجراحـة بعـد عودتـه 

. ئـيس بلديــة بيلـو اوريـزينم ور ١٩٣٧-١٩٣٤انتخب نائبـا عـن منطقتـه . إىل الربازيل
م يف إنشاء حزب جديد هو الحزب االشرتايك الدميوقراطي وانتخب ١٩٤٥شارك يف عام 

  . م عضوا يف مجلس الشيوخ١٩٥٠من جديد نائبا، وانتخب يف عام 

م ترشـح كوبينشـيك لرئاسـة الجمهوريـة فانتخـب ١٩٥٤عندما تويف فارغاس 
م فأيـد وصـول ١٩٦١تـه الرئاسـية يف عـام انتهـت والي. م١٩٥٥رئيسا يف ترشين األول 

واستمر هـو يف املعـرتك السـيايس وانتخـب . نائب الرئيس غوالر إىل رئاسة الجمهورية
م االنقالبيـة ١٩٦٤حزيـران  ٨عضوا يف مجلس الشيوخ عن والية غوياس، انتقد حركـة 

اد التي حرمته من حقوقه السياسية ملدة عرش سنوات فسافر إىل الواليات املتحدة وع
  .م ليدير أحد البنوك الخاصة١٩٦٩سنة 

أطلق خالل توليه رئاسة الجمهورية برنامجا عمرانيـا وتصـنيعا ضـخام وبنـى 
  العاصمة الجديدة برازيليا،لكن ذلك أدى إىل تضخم مايل متزايد وإىل
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تويف يف حادث سـيارة بـني ريـودوجنريو وسـاوبالو يف . تضاعف غالء املعيشة 
 . م١٩٧٦آب  ٢٢

  )           - م ١٩٥١(، أندريه كوزيريف

ــام  ــم ١٩٦٩ســيايس رويس، انضــم يف ع ــة وتعل ــات الدولي ــد العالق م إىل معه
م ليعـني يف قسـم ١٩٧٤كوزيريف أثناء دراسته اإلنكليزية والربتغالية، وتخرج يف عـام 

املــنظامت الدوليــة يف وزارة الخارجيــة، وقــد وفــرت لــه وظيفتــه يف قســم املــنظامت 
فر مرات عـدة إىل نيويـورك ضـمن الوفـود السـوفيتية املشـاركة يف الدولية فرصة الس

م، ١٩٨٩جلسات املنظمة الدولية، وظل يف هذا القسم حتى أصـبح مـديره فــي عـام 
م رغم أن الربيجنيفية كانت يف ذروتها، ولعلـه ١٩٧٨واعترب دبلوماسياً ليربالياً منذ عام 

ذ انتخاب هذا األخري رئيسـاً لروسـيا انضم إىل فريق يلتسن من) الليربالية(بهذه الصفة 
م ١٩٩٠االتحادية وبدأ رصاعه مع غورباتشوف آخر رئيس لالتحاد السوفيتي، ويف عام 

عينه يلتسن وزيرا لخارجية روسيا ولعب دوراً بارزاً يف التحضري ملعاهدة مينسـك بـني 
امر األخـري الجمهوريات السالفية الثالث، روسيا وأوكرانيا وبيلوروسيا، التي دقت املسـ

  .يف نعش اإلمرباطورية السوفيتية

خالل الفرتة التي أمضاها كوزيريـف وزيـراً للخارجيـة حتـى عزلـه يف مطلـع 
م، تغري موقفه بالكامل من سـيايس مـوال للغـرب إىل مؤيـد التبـاع ١٩٩٦كانون الثاين 

أنـه أصـيب : وهنـاك سـببان كامنـان وراء هـذا التحـول، األول. سياسة مواليه للرشـق
يبة أمل من الغرب الذي وعد بتقديم الكثري لإلصالحات الدميقراطيـة يف روسـيا ومل بخ

  هو االنتقادات: يفعل يف الواقع إال القليل، والثاين
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القوية التـي وجههـا يف الربملـان لنهجـه املـوايل للغـرب الشـيوعيون بزعامـة  
لــيك يحــافظ غينــادي زيوغــانوف والــدميقراطيني الليرباليــون بزعامــة جرينيوفســيك، و 

أي ) سياسـة رشقيــة(كوزيريف عىل مستقبله السيايس بدأ يتجه أكرث فأكرث إىل اتبـاع 
إقامة تعاون أوثق بني روسيا والعامل الثالث وأثار هذا التحول امتعاض الغرب، ووجـد 
ذلك تعبريه يف ترصيحات ومواقف عدة شملت يوغسـالفيا السابقــة وتوسـيع نطـاق 

  . ا الرشقية وغري ذلكالحلف األطليس إىل أوروب

الغـرب مـن كوزيريـف ) امتعـاض(  يف هذا الوضع استجاب الرئيس يلتسـن ل
وأعلن قرار عزل وزيره مبارشة قبل سـفره إلجـراء مفاوضـات يف بـاريس ونيويـورك يف 

م، وعاد يف اليوم التايل يف مطار موسـكو لـيلمح بشـكل سـاخر إىل ١٩٩٥ترشين األول 
، وكـان خطـوة )يف الوقت الحارض عـىل األقـل(وزيريف أنه غري رأيه وعدل عن عزل ك

م ١٩٩٦مهينة، ومع ذلك تحملها كوزيريف ومل يقدم اسـتقالته إىل أن عـزل يف مطلـع 
ليحل محله يغفيني برمياكوف، وتفرغ كوزيريف ملهامته كنائب يف مجلس الدوما، إذ 

سك يف أقىصـ كان قد شارك يف االنتخابات االشرتاكية كمرشح مستقل عن مدينة مومان
  . شاملـي البالد فـي شبه جزيرة كوال

  ) م١٩٢٤ –م ١٨٦٤(كوكس، برييس 

عسكري وإداري استعامري بريطاين، شغل منصـب قنصـل، ومعتمـد سـيايس 
عــني أثنــاء الحــرب العامليــة األوىل ضــابطاً ). م١٩٠٤ –م ١٨٩٩(لربيطانيــا يف مســقط 

كشافية طيلة الحرب، وشـغل منصـب الهندية االست –سياسياً ورئيساً للقوة الربيطانية 
  -م١٩٢٠(املندوب السامي الربيطاين يف العراق 
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حيث حارب التطلعات الوطنيـة واالسـتقاللية، وأرشف عـىل تثبيـت ) م١٩٢٣
دعائم سيطرة بريطانيا عىل مقدرات العـراق والحيـاة السياسـية فيهـا يف تلـك الفـرتة 

  .التأسيسية  من تاريخ العراق الحديث

  )          - م ١٩٢٠(فيري برييز دي كويالر، خا

سيايس ودبلومايس بريويف، أصبح األمني العام الخـامس لهيئـة األمـم املتحـدة 
م خلفاً لكورت فالدهايم النمساوي الذي بقي يف هـذا املنصـب قبلـه ملـدة ١٩٨٢عام 

عرش سنوات، وهو أول أمني عام لألمم املتحدة من أمريكا الالتينية، وقد بقي يف هـذا 
ـي الـدكتور بطـرس ١٩٩٢نصب لفرتتني انتهتا عام امل م حني تسلمها منه السيايس املرص

  . غايل

ولد ببري يزدي كويار يف مدينة ليام عاصة بريو، وحصل عـىل شـهادة جامعيـة 
م والتحـق بالعمـل يف الحقـل ١٩٤٣يف القانون من الجامعة الكاثوليكية يف لـيام عـام 

م التايل مبارشة، وقد عمل سفريا لبالده يف كل مـن الدبلومايس بوزارة الخارجية يف العا
سويرسا وفنزويال واالتحاد السوفيتي السابق، ثم عينتـه بـالده منـدوباً مفوضـاً لهـا يف 

م، وهـي ١٩٧٥م، وبدأ يعمل يف سكرتارية األمم املتحدة عام ١٩٧١األمم املتحدة عام 
لدولية، وعندما أصبح أمينـاً السكرتارية التي تتوىل املهام والشؤون اليومية للمنظمة ا

عامــاً أخــذ عــىل عاتقــه مســؤولية ترقيــة أدائهــا اإلداري كــام كــان جــم النشــاط يف 
املفاوضات التي كانت تعقد بشأن الرصاع والنزاع املسلح الذي كـان قامئـاً يف كـل مـن 

كام سـاعد عـىل . أفغانستان، وأمريكا الوسطى وقربص وجزر الفوكالند والخليج العريب
  . نة يف الحرب التي دارت رحاها بني إيران والعراقعقد هد
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  )           - م ١٩٢٣(كيسنجر، هرني الفرد 

رجل دولة أمرييك من أصل يهودي، ولد يف فورث بأملانيا وانتقلـت أرستـه إىل 
م، خدم يف الجيش األمرييك خالل الحـرب العامليـة الثانيـة ١٩٣٨الواليات املتحدة عام 

م، وحصـل عـىل ثـالث درجـات ١٩٤٣ح مواطناً أمريكيـا عـام ، وأصب)م١٩٤٥-م١٩٣٩(
  . علمية من جامعة هارفارد، ودرس فيها مقررات يف العالقات الدولية

م ١٩٧٧م حتـى ١٩٧٣عمل كيسنجر وزيرا لخارجية الواليات املتحدة من عام 
وقد عينه الرئيس ريتشارد نيكسون يف هذا املنصب، واحتفظ بوظيفته بعد أن أصـبح 

م، وعمل كيسنجر أيضاً مساعداً للـرئيس لشـؤون األمـن ١٩٧٤فورد رئيسا عام  جريالد
م، وكان مستشـار السياسـة الخارجيـة األكـرث ١٩٧٥م حتى عام ١٩٦٩القومي من عام 

  . نفوذا لكل من الرئيسني املذكورين

م ذهـب إىل ١٩٧١قام كيسنجر مبهامت عديدة كلفه بها نيكسون، ففي عـام 
م ١٩٧٢م كــام ذهــب إىل موســكو عـــام ١٩٧٢نيكســون عــام  الصــني للرتتيــب لزيــارة

م ساعد كيسـنجر يف ترتيـب ١٩٧٤للرتتيب للقاء نيكسون بالقادة السوفييت، ويف عام 
اتفاقيات الفصل بني القوات املتحاربة الصهيونية والقوات املرصية والسورية، وكانـت 

لـرئيس رونالـد م عينـه ا١٩٨٣م، ويف عـام ١٩٧٣هذه الدول أطرافـا يف حـرب ترشـين 
ريغان رئيسا للهيئة الفيدرالية التـي تـم تشـكيلها لتطـوير السياسـة األمريكيـة تجـاه 

األسـلحة (أمريكا الوسطى، شملت كتاباته العديدة حول السياسة الخارجية األمريكية 
وقد نرش كيسنجر مجلدين من مذكراتـه . م١٩٥٧يف عام ) النووية والسياسة الخارجية

  .م١٩٨٢) سنوات الغليان(م و١٩٧٩) يضسنوات البيت األب(
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  )م١٩٨٦- م١٩٠٠(الرئيس كيكونن، اورهو كاليف 

م بـدون انقطـاع، ١٩٨٢م إىل عـام ١٩٥٦رئيس الجمهورية يف فنلندا من عـام 
م حيـث كـان والـده يعمـل ١٩٠٠ولد يف قرية صغرية من مقاطعة سافر رشقي فنلندا 

اضـطر يف عـام . هبه الذهنية والرياضيةحطابا، برز منذ شبابه، ولفت األنظار إليه ملوا
م إىل االنقطاع عن دراسته الثانوية فتطوع يف كتيبة األنصـار وشـارك يف الحـرب ١٩١٧

وقد أثرت هذه املرحلـة يف شخصـيته تـأثريا كبـريا ). الشيوعيني(ضد الفنلنديني الحمر 
حـرب وأعلن فيام بعد، يف مقابلة صحفية أنه كـان يعتقـد أن املسـألة كانـت مسـألة 

تحرير وطنية تهدف إىل تحقيـق اسـتقالل فنلنـدا، ولكنـه عنـدما صـار يتـذكر املـآيس 
انتقـل . والفظائع التي كان شاهدا عليها أصبح ينظر إليها عىل أنها كانت حربا أهليـة

بعد ذلك إىل هلسنيك لدراسـة الحقـوق، وانضـم يف الوقـت نفسـه إىل تنظـيم قـومي 
ولكنه ما لبث أن انسحب منه بعـد فـرتة ) ندينيفنلندا للفنل(متطرف كان يرفع شعار 

ترأس تحرير صحيفة . قصرية النزعاجه من توجهاتـه الفاشية ونزعته القومية املتطرفة
م فتجلت من خالل عمله هذا مواهبه الصحافية ثـم قـام برحلـة ١٩٢٨-١٩٢٧طالبية 

عرب فيـه ) راطيةالدفاع الذايت عن الدميوق(إلـى أملانيا عاد بعدها ليصدر كراسا بعنوان 
  . م١٩٣٤عن مخاوفه مـن بعض التيارات املتنامية املتأثرة بالنازية يف فنلنـدا 

وخـاض باسـمه انتخابــات عـام ) حـزب املـزارعني(انضم إىل الحزب الزراعي 
م، وزيـرا للداخليـة ١٩٣٩م فانتخب نائبا عـن منطقـة كاريليـا ثـم عـني يف عـام ١٩٣٦

الفاشـية، وعنـد انـدالع الحـرب العامليـة الثانيـة فتميز بحظره نشاط إحدى الحركات 
  فضل كيوكونن االبتعاد جزئيا عن املرسح السيايس
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ــه   ــبعض يتهم ــل ال ــا جع ــة، م ــورط يف الحــرب الروســية الفنلندي وعــدم الت
باالنتهازية وبعد انتهاء الحرب شـارك يف املفاوضـات مـع االتحـاد السـوفيتي السـابق 

م ١٩٥٦م و١٩٥٠م وفشل فيها، وشـغل مـا بـني ١٩٥٠وخاض االنتخابات الرئاسية عام 
خمس مـرات منصـب رئـيس الـوزراء قبـل أن يـتمكن مـن الفـوز بصـعوبة برئاســة 

  . م١٩٥٦الجمهوريـة عام 

بدأ عهده بإرضاب عام وبعدم استقرار داخيل بسبب كرثة األحـزاب وتقلبهـا، 
جـاه االتحـاد لكنه عرف كيف يحافظ عىل االستمرارية يف السياسة الخارجية، خاصة ت

السوفيتي السابق، ويف تلك الفرتة التي كانـت فيهـا الحـرب البـاردة تسـمم العالقـات 
فكـان رد . الدولية ارتفعت أصـوات بعـض الفنلنـديني مطالبـة بالتقـارب مـع الغـرب

إن مـا يحتاجـه املـرء عنـدما يواجـه (كيكونن عىل هذه األصوات قاطعـا ومـتهكام يف 
وعـىل الـرغم مـن ). األوىل رأس بارد ال أكتاف عريضة الحقائق السياسية هو بالدرجة

حرصه عىل إقامة عالقات مميزة وحيدة مـع االتحــاد السـوفيتي السـابق، فقـد كـان 
أحرص أيضا عىل حياد بالده، ومل مينعه هذا من نسج شبكة من العالقات واالرتباطات 

ري هـذا حساسـية الخارجية جعلت من فنلندا بلدا غربياً أكرث منـه رشقيـا، دون أن يثـ
  . االتحاد السوفيتي السابق

م ١٩٥٥وهكذا فقد انضمت فنلندا إىل املجلس الشـاميل وإىل األمـم املتحـدة 
وكان وقتهـا كيكـونن رئيسـا للـوزراء ثـم أصـبحت فنلنـدا عضـوا مشـاركا يف الرابطـة 

م أصبحت عضوا يف منظمـة التعـاون والتنميـة ١٩٦٩األوروبية للتبادل الحر، ويف عام 
تحـول . م١٩٧٣قتصادية، وأخريا ارتبطت باتفاقيـة مـع السـوق األوروبيـة املشـرتكة اال 

كيوكــونن إىل مؤسســة قامئــة بــذاتها يف الحيــاة السياســية الفنلنديــة، فهــو مل يكتــف 
  باحتكار توجيه السياسة الخارجية، بل لعب دور الحكم يف
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، وفـرض كل النزاعـات الداخليـة سـواء الشخصـية أو الحكوميـة أو النقابيـة 
نفسه، فوق كل هذا مرجعا أخريا ألحزاب األقلية معربا عن احتقاره املتعايل للتقلبـات 
الربملانية يف بلد مجزأ أساسيا ومامرسا كل صالحيات الرئاسة مترصفا كملك غري متـوج، 

 . م١٩٨٦م بعد إصابته مبرض عضال، تويف فـي عام ١٩٨١استقال يف نهاية عام 

  )           - م ١٩٤١(كيم جونغ إيل 

الزعيم الحايل لكوريا الشاملية، ونجل كيم غيل سـونغ، ولـد يف معسـكر رسي 
يف سيربيا حيث كـان والـده يف عـداد الجـيش األحمـر السـوفيتي خـالل الحـرب ضـد 

يـورا، أرسـل خـالل الحـرب الكوريـة إىل  –اليابان، وقد حمل يف طفولته اسـامً روسـيا 
ـق ، حيـث تـابع خـالل سـنتني دراسـته يف )سـابقاً (ية الصني الشعبية ثم إىل أملانيا الرش

م تخـرج يف جامعـة بيونغيـانغ، وانضـم إىل ١٩٦٣األكادميية الحربية الجوية، ويف عـام 
م، ١٩٧٠وبدأ يصل إىل املراكز العليا منذ عام ) الحزب الشيوعي(حزب العامل الكوري 

م، وبدا ١٩٧٣والتوجيه فعني يف سكرتاريا اللجنة املركزية مسؤوال عن الدعاية واإلعالم 
  . واضحاً منذ ذلك الوقت أن العمل له ليكون خليفة والده وبدأ يشق طريقه

م، فبدا أن املرشـح للرئاسـة ١٩٨٠وفتح ملف الوراثة رصاحة وفعلياً منذ عام 
ليس شقيق الزعيم كيم إيل سونغ، بل ابنه كيم جونغ ايـل الـذي أنجبـه مـن زوجتـه 

شـمس الغـد ونجمـة املسـتقبل (يم جونـغ إيـل األوىل كيم شـونغ سـوك، فوصـف كـ
جبــل الثـورة (يف جبـل بـاكهتو ) لـيس يف سـيربيا(وقيـل أنـه ولـد ) للشعب الكـوري

  عند الحدود الفاصلة بني كوريا والصني حيث كانت تنشط أثناء) املقدس
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م ١٩٨٢الحرب العاملية الثانية فصائل املقاومة ضد اليابان، وابتداء مـن عـام  
إلعالم الكوريـة الشـاملية تخلـط بـني الكيمـني، كـيم األب وكـيم األبـن، باتت وسائل ا

م جـرى اإلعـالن بصـورة ١٩٨٦وتطلق عىل األخري ألقابا ترفعه إىل مقام األب، ويف عام 
م وصفتـه وكالة الصحافة ١٩٩٢شبه رسمية عن ترشيح االبن لخالفة األب، ويف نيسان 

  ). والجيشرأس الحزب والدولة (الكورية الشاملية بأنه 

م، أطلقت وسائل اإلعـالم ١٩٩٤متوز  ٨وغداة وفاة الرئيس كيم إيل سونغ يف 
وبدا عهده، والعـامل يقف مشدوهاً ) الزعيم األسمى(الكورية ألول مرة عىل ابنه لقب 

هي األوىل يف نوعها يف عامل شيوعي مضـت ) ساللة وراثية حمراء(أمام مشهد تأسيس 
  . يف عقر داره نحو أربع سنوات عىل انهياره
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  )           - م ١٩٢٥(كيم داجونغ 

، بعـد أن كـان معارضـا )كوريـا الجنوبيـة(الرئيس الحايل للجمهورية الكورية 
سنة، ومتهام خاللها ويف أحيـان كثـرية بانتسـابه إىل الحـزب الشـيوعي،  ٣٠طيلة نحو 

للحركـة  والنفـي، وذلـك بسـبب انتصـاره الـدائم) وباإلعدام(ومحكوماً عليه بالسجن 
النقابية والطالبية، وملطاليبهـا االجتامعيـة واالقتصـادية منـذ أن بـدأت هـذه الحركـة 
تخطو خطواتها األوىل، وهو من ضواحي مدينة كوانفجو املدينـة العامليـة التـي أدى 

من سـكانها، واتهـم  ٥٠٠م إىل قتل نحو ١٩٨٠قمع السلطة النتفاضتها األهلية يف أيار 
  . عليهاكيم داجونغ بالتحريض 

يف إحدى جزر الجنوب الغريب مـن شـبه الجزيـرة ) لوالد مزارع متواضع(ولد 
الكورية، وهو كاثولييك، اتصل بكيم ايـل سـونغ زعـيم حـزب العمـل الشـيوعي قبـل 

م وحقـق ١٩٤٩م، فـأوقف يف نيسـان ١٩٥٠درجة  ٣٨اجتياح هذا األخري لخط العرض 
لسياسـة الـرئيس بـارك واسـتمر معه وأخىل سـبيله، وبـدأ حياتـه السياسـية معارضـا 

معارضا واعتقل وحوكم وسمح لـه بالسـفر إىل الواليـات املتحـدة منفيـاً، فأقـام نحـو 
أربعة أعوام بني الواليات املتحدة وأوروبا، درس يف أثنائها يف جامعة كامربدج، وعاد يف 

  . م إىل كوريا١٩٨٥عام 
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  ) م١٩٧٨ –م ١٨٩٠(كينياتا، جومو 

ينيا، ولد يف نجنـدا بـالقرب مـن نـريويب، وكـان اسـمه أول رئيس لجمهورية ك
كاماو وامويغي، نشأ يتيامً وتعلم يف إرسالية اسـكتدلندية فـاعتنق املسـيحية وأعطـي 

إال يف ) معناه سـهم كينيـا امللتهـب(اسم جونستون كاماو، ومل يتنب اسم جومو كينياتا 
  . ثالثينات القرن العرشين

م ويف سنوات قليلة ١٩٢٢حني انشئ يف عام ) اتحاد كينيا األفريقي(انضم إىل 
م أصــدر صــحيفة يف نــريويب بلغــة ١٩٢٨أصــبح هــو نفســه رئيســا لالتحــاد، ويف عــام 

م سافر إىل إنكلرتا والتحق يف لندن مبدرسة االقتصـاد وأصـدر ١٩٢٩الكيكويو، ويف عام 
جـوده هنـاك املواجهة لجبل كينيـا، واتصل أثنـاء و ) الكيكويو(كتاباً أشاد فيه بقبيلته 

أيلـول  ٣٠بعصبة مكافحة اإلمربيالية مام أثار حنق السلطات عليه، عـاد إىل كينيـا يف 
م، حيث أسس أول مدرسة كينيـة واصـطدم باملبرشـين الـذين كـانوا يعارضـون ١٩٣٠

  . بعض العادات األفريقية

ــام  ــاد يف ع ــاً عــن ١٩٣١ع ــا مبعوث ــة(م إىل بريطاني ــو املركزي ) رابطــة كيكوي
ملزيد من الحقوق السياسية واالقتصادية ألبناء شعبه،وقد بقي يف بريطانيا للمطالبة با

سنة كرسها للنضال وللدراسة، فعاش حياة صعبة مرهقـة، فقـرياً يعـاين مـن الذلـة  ١٥
والتفرقة العنرصية املهينة، ومع ذلك وجد كثرياً من األصدقاء يعيشون مثلـه يف لنـدن 

ك رئيسا لجمهورية غانا، والذي سـاعده عـىل بينهم كوامي نكروما الذي أصبح بعد ذل
م، وبعـد عـام آخـر قضـاه يف موسـكو ١٩٤٥تكوين جمعية أفريقية يف مانشسرت عـام 

يدرس يف جامعتها االنرتوبولوجيا، عاد إىل كينيـا ليـوزع نشـاطه بـني التعلـيم والعمـل 
  اتحاد(  السيايس ويصبح املحرك الرئيس ل
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م انتخـب رئيسـاً لالتحـاد الكينـي ١٩٤٧م ويف عا) مدارس الكيكويو املستقلة 
والـذي ) كـانو) (اتحاد كينيا الـوطني األفريقـي(األفريقي الذي أصبح اسمه فيام بعد 

  . أخذ يقود النضال ضد الربيطانيني لتحقيق االستقالل

م ألقي القـبض عليـه بتهمـة تزعمـه لحركـة املاومـاو ١٩٥٢ويف ترشين األول 
أن متت محاكمته يف قرية كابو نجو يوريـا يف منطقـة بعد ) بوكيتنخ(واقتيد إىل سجن 

الحدود الشاملية يف مدرسة أخليت لهـذا الغـرض، وبعـد سـجنه سـبع سـنوات وضـع 
آب  ١٤تحت الحراسة يف منفاه يف الشامل ملدة ثالث سنوات أخـرى، أطلق رساحـه يف 

اسـتقالل  م حيث أعلن١٩٦٤م، انتخب نائباً وألف وزارته األوىل يف كانون األول ١٩٦١
  . م١٩٧٨كينيا واستمر رئيسا للجمهورية حتى وفاته 

  ) م١٨٦٥ –م ١٨٠٩(لنكولن، أبراهام 

الرئيس السـادس عرشـ للواليـات املتحـدة األمريكيـة، قـاد لنكـولن الواليـات 
املتحدة خـالل الحـرب األهليـة األمريكيـة التـي كانـت أكـرب أزمـة واجهـت الواليـات 

الحفاظ عىل االتحاد من التمزق، كام سـاعد عـىل إنهـاء املتحدة يف التاريخ، وساعد يف 
  . الرق يف أمريكا

م يف كـوخ خشـبي يف هـد ١٨٠٩ولد لنكولن يف الثاين عرش من فرباير من عام 
جنفيــل يف واليــة كنتــايك يف الواليــات املتحــدة، وعمــل يف الزراعــة وخــدم يف املليشــيا 

  . م١٨٣١املحلية خالل الحرب الهندية عام 

م فـاز يف محاولتـه الثانيـة يف انتخابـات حـزب الـويج املتـاوئ ١٨٣٤ويف عام 
  م بارش عمله بنجاح كبري يف مهنة١٨٣٦للدميقراطيني، ويف عام 
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م ويف العام ١٨٤٦املحاماة يف والية إلينوي وأخرياً أنشأ مكتب محاماة يف عام  
روفـاً دامئاً نفسه تم انتخاب لنكولن عضواً يف مجلس النواب األمرييك، كان لنكولن مع

إال أنه مل يكن يف يوم من األيام من املنادين بإلغاء قـانون الـرق، كـام . مبعارضته للرق
م انضـم ١٨٥٦كان يعتقد أن من أهداف األمة الدفاع عن الحرية واملساواة، ويف عـام 

  . لنكولن إىل الحزب الجمهوري املعارض للعبودية، والذي تم تأسيسه قبل عامني فقط

م فاز لنكـولن برتشـيح املـؤمتر الجمهـوري الـوطني النتخابـات ١٨٦٠ويف عام 
ــة أمــا الــدميقراطيون الشــامليون فقــد رشــحوا دوكــالس وانتخــب . الرئاســة األمريكي

ويف الرابـع . الجنوبيون جوث بري كريدج، إال أن لنكولن فاز بتلك االنتخابـات بسـهولة
الواليــات املتحــدة  م أقســم لنكــولن اليمــني لتــويل رئاســة١٨٦٠مــن مــارس مــن عــام 

م انـدلعت الحـرب األهليـة األمريكيــة فواجههـا ١٨٦١ويف إبريل من عـام . األمريكية
لنكولن بكل قوته، وقد أدرك بأن الواليات الحدودية ستنفصل، إذ ترك األمر للمنادين 

إن انفصال واليات مثل كنتايك، وميسوري، وديالوير وماريالنـد كـان مـن . بإلغاء الرق
جعل مهمة هزمية الجنوب أمراً أكرث صعوبة، وعالوة عىل ذلك فقـد ضـمت شأنه أن ي

الدستور حامية الرق يف الواليات املوجودة بها، وقد عمل موقف لنكولن املعتدل عىل 
االحتفاظ بالواليات الحدودية ضـمن االتحـاد، كـام متكـن لنكـولن مـن الحفـاظ عـىل 

  . مساندة معظم سكان الواليات الشاملية

م توصل لنكولن إىل اقتناع بأنه حـان الوقـت ١٨٦٢ر صيف من عام ويف أواخ
إلجراء تغريات يف السياسة نحو الرق، وقد أجمـع معظـم سـكان الشـامل عـىل رفـض 

  الرق ألنه رش اجتامعي، ولهذا قرر لنكولن أن يصدر بياناً بتحرير
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لكنه بناء عىل نصيحة من وزير الخارجية وليم سيوارد احـتفظ . املستعبدين 
بالبيان إىل أن يحقق انتصار الشامل الظروف املالمئة لذلك البيان، هـذا وقـد خـدمت 

م الغـرض الـذي ١٨٦٢معركة انتيتام التي جرت يف السابع عرش من سبتمرب مـن عـام 
م أصدر بياناً نهائياً ذكـر فيه الواليـات الثـائرة، ١٨٦٣كان يرمي إليه لنكولن، ويف يناير 

ن أحراراً من اآلن، ويف الواقع مل يحرر البيان أياً من العبيـد، وأعلن أن العبيد بها يعدو 
ألنه كان ينطبق عىل األرض الكونفدراليـة، وهنـاك ال يستطيع املسؤولون الفيدراليون 
تنفيذ ذلك، إال أن البيان أعطى صفة جديدة للحرب التي أصبحت آنـذاك حربـاً ضـد 

م ١٨٦٥ت عـىل الدسـتور يف عـام الرق، كام أنه مهد الطريـق لإلصـالحات التـي أجريـ
  .  والتي أنهت الرق يف جميع أجزاء الواليات املتحدة

م يف معركـة ١٨٦٣لقد أحرزت الجيوش االتحاديـة انتصـارين كبـريين يف عـام 
جتسبريج بوالية بنسلفانيا، ومعركة فكسبريج بوالية املسيسيبي، ويف نوفمرب مـن عـام 

بضـع كلـامت فخطـب ملـدة دقيقتـني م طلب من الرئيس لنكولن أن يتحـدث ب١٨٦٣
وقد ساعدت االنتصارات العديدة . تقريباً، وكان ذلك الخطاب الذي ألقاه يف جتسبريج

م عـىل إعـادة انتخـاب ١٨٦٤التي حققها االتحاد يف أواخر صيف وأوائل خريف عـام 
لنكولن رئيساً، وقد اغتيل يف قاعة للمرسـح عنـدما كـان يشـاهد عرضـاً مرسـحياً مـع 

  . م١٨٦٥وكان ذلك يف الخامس عرش من إبريل من عام زوجته، 
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  ) م١٩٦٧ –م ١٨٩٨(لوثويل، البريميومبي 

سيايس وزعيم جنوب أفريقي، حائز عىل جائزة نوبل للسالم، يعترب أبا الحركة 
م ١٩٣٦الوطنية األفريقية يف هذا البلد، بعد إمتام تحصيله العلمي، عمل مدرساً حتى 

زعيامً له، انضم إىل حزب املؤمتر الوطني األفريقي، وأصبح ) والزول(حني اختاره شعبه 
  . بعد فرتة رئيساً لفرعه يف إقليم ناتال

وضع لوثويل ثقل زعامته التقليديـة يف النضـال ضـد سياسـة االبارتيـد، وحـني 
م بني الحفاظ عىل زعامته وبني االنـتامء إىل املـؤمتر الـوطني ١٩٥٢خريته الحكومة يف 

مواصلة النضال السيايس فانتزعت منـه الزعامـة، غـري أنـه انتخـب يف  األفريقي اختار
  . السنة نفسها رئيساً لحزب املؤمتر، وقد احتفظ بالرئاسة حتـى آخر حياته

جابهت الحكومة نضاله بالنفي واالعتقال طوال ترؤسه حزب املـؤمتر، وثباتـه 
العـام العـاملي، ويف  عند مواقفه جعل منه بطالً وطنياً يتمتع برصيد عـاٍل لـدى الـرأي

ـات مـن السـود يف ١٩٦٠آذار  م أحرق علناً جوازه الداخيل احتجاجاً عىل مقتـل العرش
مدينة شاربفيل عىل يد الرشطة، ودعا إىل يوم حداد وطني، فردت السـلطة باعتقالـه 

م منح جائزة نوبـل للسـالم، ومل تسـمح لـه الحكومـة ١٩٦٠مجدداً، ويف السنة نفسها 
وكهومل الستالم الجائزة إال بضغوط كبرية يف الداخل والخارج اشـرتطت بالتوجه إىل است

  . أال يزور أي بلد آخر

م فيام كان ال يزال يف اإلقامة الجربية، وقد لف الغموض ١٩٦٧تويف لوثويل يف 
موته، إذ زعمت السلطات أن قطارا صدمه حني كان يقطـع السـكة الحديديـة، إال أن 

  .  أن الحكومة وراء مقتلهمعظم السود ما زالوا مقتنعني
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  ) م١٩٣٧ –م ١٨٦٥(لوديندورف، اريش فون 

ــة األوىل  ــدالع الحــرب العاملي ــد ان ــاين، وعن  –م ١٩١٤(عســكري وســيايس أمل
حقق انتصـارات عـىل الجبهـة البلجيكيـة، شـغل منصـب رئـيس اإلمـدادات ) م١٩١٨

م، ١٩١٦أواخر آب  بقيادة هند نبورغ يف الجبهة الرشقية يف) رئيس األركان(والتموين 
  . حيث حقق انتصارات عىل الجيش الرويس يف الجبهة الرشقية

م يف ١٩١٦أخذ لوديندورف عىل عاتقه مهام السياسة الخارجية وشـارك فــي 
التي شملت األرايض البولونية التـي اسرتجعها األملان (تأسيس مملكة بولونيا املستقلة 

وفســـك، ناصـب جمهوريــة فــامير ، ويف صـلح بريسـت ليت)النمسـاويون مـن الــروس
ــومي  ــرتايك الق ــزب االش ــب إىل الح ــداء، انتس ــازي(الع ــرتك ) الن ــه، واش ــذ تأسيس من

م، رشحه النـازيون ملنصـب ١٩٢٣لوديندورف مع هتلر يف مؤامرة ميونخ الفاشلة عام 
 ٢٧ألف صوت من مجمـوع حـوايل  ٢١١م إال أنه مل يحرز سوى ١٩٢٥الرئاسة يف آذار 

التي كانت متجد العنرص األملاين وتكن احتقـاراً " عصبة تاتنربغ"س مليون صوت، وأسـ
  .كبرياً لليهود والكاثوليك

  ) م١٩٣٥ –م١٨٨٨(لورانس، توماس ادوارد 

، درس التـاريخ "لـورانس العـرب"  مغامر سيايس اسـتعامري بريطـاين عـرف ب
م، ١٩١١هـرين واآلثار يف جامعة أوكسفورد، وانضم إىل بعثة اآلثـار يف بـالد مـا بـني الن

التحق باملخابرات التابعة للجيش الربيطاين يف أثناء الحرب العاملية األوىل يف مرص، ثـم 
  م إىل القوات العربية املحاربة ضد ١٩١٦انضم 
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الدولة العثامنية بقيادة فيصل األول ابن الرشيف حسـني، ولعـب دوراً مهـامً 
نة ودمشق وقاد الجـيش العـريب يف تلك الثورة، قطع الخط الحديدي الواصل بني املدي

م قبـل أن يـدخلها ١٩١٨إلـى احتالل ميناء العقبة، ودخل مع الجيش العريب دمشـق 
الجرنال اللنبي، رافق فيصل إىل مـؤمتر السـالم يف فرسـاي، بعـد فشـل املـؤمتر ونكـث 
بريطانيا وعودها للعرب، رجع إىل بريطانيا وانضم إىل القوات الجويـة باسـم مسـتعار 

" لـورانس العـرب"اشـتهر باسـم . شـو. آ. ويف الوقت نفسه غري اسـمه إىل ث، )روس(
أعمـدة "م و١٩٢٧" ثـورة يف الصـحراء"خاصة بعد نرشه مذكراته عن حـرب الصـحراء 

  ". الحكمة السبعة

  ) م١٩٨٥ –م ١٩١٣(لون نول 

يف مقاطعة بري فنغ، أصـبح قائـداً " كومبونغ لو"رجل دولة كمبودي، ولد يف 
م، عرف بأفكاره املحافظة ونزعته القومية املتعالية، شارك ١٩٥٩ العام عاماً للجيش يف

م، قـاد ١٩٦٩م، وأصبح رئيساً للوزراء يف ١٩٥٩يف غالبية الحكومات التي تشكلت منذ 
، أطاح األمري سيهانــوك وتسـلم زمـام السـلطة، وأعلـن )م١٩٧٠آذار (انقالباً عسكرية 

ار يف وجهـه املـوالني لسـيهانوك والخمـري ، ثـ)م١٩٧٠ترشـين األول (قيام الجمهوريـة 
الحمر تدعمهم فيتنام الشاملية، يف حني ساندته الواليات املتحـدة وفيتنـام الجنوبيـة، 

  . فتحولت كمبوديا ساحة حرب أهلية تسعرها قوى محلية ودولية

منح لون نول نفسه لقب مارشال، وانتخب رئيسـا للجمهوريـة مـدى الحيـاة 
رغم إصابته مبرض الفـالج، يف منـاخ سـيايس سـاده الفسـاد، ، وحكم )م١٩٧٢حزيران (

  . م١٩٨٥م وتويف يف كاليفورنيا يف عام ١٩٧٥غادر كمبوديا يف نيسان 
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  ) م١٩٤٥ –م ١٨٦٣(لويد جورج، ديفد 

 –م ١٩٠٨(سيايس ورجل دولة بريطاين، توىل منصب وزير الخزانة يف األعـوام 
نشـبت ثـم عـارض الرتكيـز يف الجبهـة  ، وعارض الحـرب العامليـة األوىل حتـى)م١٩١٥

الغربية، وأيد بدال من ذلك القيام بعمليات يف إيطاليا والدردنيل، وأدى فشل العملية 
األخرية إىل اضطراب سيايس، إذ وافق رئيس الوزراء اسـكويث عـىل قيـام ائـتالف مـع 

 ٩يف  حزب املحافظني وأصبح لويد جورج يف ذلك التعديل الوزاري وزير الذخرية األول
  . م١٩١٥حزيران 

ــة  ــف وزارة ائتالفي ــد ١٩١٦أل ــا نحــو النرصــ يف الحــرب، أي ــادت بريطاني م ق
الصهيونية وحقق األطامع الربيطانيـة يف مـؤمتر فرسـاي، وعقـد معاهـدة مـع ايرلنـدا 

م، فثــارت عليــه ثــائرة املحــافظني مــرة ثانيــة ١٩٢١منحــت مبوجبهــا اســتقالالً ذاتيــاً 
قي عضواً يف مجلس العموم حتى قبيل وفاته، وتويف يف عـام واسقطوا وزارته، إال أنه ب

  . م١٩٤٥

  ) م١٨٢٤ –م ١٧٥٥(لويس الثامن عرش 

م، وهــو شــقيق امللــك لــويس ١٨٢٤م إىل عــام ١٨١٤ملــك فرنســا مــن عــام 
  . السادس عرش

م عـىل أثـر هزميـة نـابليون، وبعـد ١٨١٤أعلن نفسه ملكاً عـىل فرنسـا عـام 
م، وبســبب ١٧٩٢هــا حــدود فرنســا عــىل حــدود معاهــدة بــاريس التــي اقترصــت في

السياسة املتزمتة التي انتهجها بالكاس، الرجل املقرب مـن امللـك، سـادت موجـة مـن 
م، وعنـدها ١٨١٥االستياء العام ساعدت يف نجاح نابليون لدى عودته من جزيـرة البـا 

  مدينة بلجيكية يف مقاطعة(هرب لويس الثامن عرش، والتجأ إىل غاند 
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، )مدينة فرنسـية(خالل حرب املائة يوم، متخذاً اسم كونت دوليل ) رالفالند 
ولكن تكتل أوروبا ضد نابليون وهزميته يف واترلو أعاد لويس الثامن عرشـ إىل العـرش 

ترشين (الفرنيس، مضطراً هذه املرة إىل قبول رشوط قاسية يف معاهدة باريس الثانية 
  ). م١٨١٥الثانية 

يف ) الربملـان(ملتزمتة التي اتخـذتها الجمعيـة العامـة داخلياً أدت اإلجراءات ا
 ٥م وكذلك جرائم اإلرهاب إىل جعل لويس الثامن عرش يقرر حـل الجمعيـة يف ١٨١٥
حـل محــل تـالريان يف وزارة (م، وكانـت وزارة أرمـان إميانويـل ريشـيليو ١٨١٦أيلول 

تهـاج سياسـة مصـالحة ، وكذلك وزارة دوكاز، قد حاولتا ان)الخارجية، ثم رئيساً للوزراء
وطنية ومهادنة العنارص املحسوبة عىل نابليون مع حفاظهام اإلخالص للملك والوفـاء 

، خصوصـاً بعـد أن أدى مقتـل الـدوق دو "الحلف املقـدس"  عىل املستوى الخارجي ل
م إىل دفـع امللكيـني املتطـرفني لفـرض إرادتهـم عـىل ١٨٢٠بري، ابن شـقيق امللـك يف 

م ١٨٢١خالل فرضهم وزارة ريشـيليو الثانيـة ثـم وزارة فيليـل  لويس الثامن عرش من
م برعاية الحملة عىل إسبانيا من أجل إعادة فرديناند السـابع إىل ١٨٢٣التي قامت يف 

الليربايل يف إسبانيا قد أطاحه، وبعد عـام واحـد وقـع  ١٨٢٠السلطة الذي كان انقالب 
  . م١٨٢٤لويس الثامن عرش مريضاً أدى إىل وفاته عام 
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  ) م١٩٦٨ –م ١٨٩٦(يل، تريجفي 

رجل دولة نرويجي، أول سـكرتري عـام لألمـم املتحـدة، انتخـب ملـدة خمـس 
م، أعلـن ١٩٥٠م ومدت خدمته يف منصبه ملدة ثـالث سـنوات عـام ١٩٤٦سنوات عام 

م بسبب معارضة االتحاد السوفيتي ١٩٥٣م وترك منصبه يف إبريل ١٩٥٢استقالته عام 
مم املتحدة يف كوريـا الجنوبيـة، اسـتقال يل مـؤمالً يف أن يخفـف له، ألنه أيد عمل األ 

  . التوترات الدولية

ولد يف أوسلو، متيـز منصـبه يف األمـم املتحـدة بـالخربة واملوهبـة يف معالجـة 
املشكالت السياسية، عمل مستشاراً قانونياً التحاد عمل الرنويج، وعندمـا جـاء حـزب 

 وزيراً للعدل ووزيراً للتجارة ووزيـراً للشـؤون م أصبح يل١٩٣٥العمل إىل السلطة عام 
الخارجية خالل الحـرب العامليـة الثانيـة، سـاعد يل يف إدارة املـواد التموينيـة للقـوات 

م ترأس وفـد الـرنويج إىل مـؤمتر ١٩٤٥الرنويجية الصغرية التي حاربت أملانيا، ويف عام 
  . األمم املتحدة يف سان فرانسيسكو

  الرئيس يل تنج هوي

م، ١٩٨٨ورئيس الحزب الوطني عام ) تايوان(ئيس جمهورية الصني الوطنية ر 
م، درس يف جامعـات باليابـان وتـايوان ١٩٢٣ولد يف سانيش بالقرب من مدينة تايبيـه 

والواليات املتحدة، وحصـل عـىل درجـة الـدكتوراه يف االقتصـاد الزراعـي مـن جامعـة 
التدريس بجامعـة تـايوان الوطنيـة م، ثم عمل ب١٩٦٨كورنوول بالواليات املتحدة عام 

  . قبل أن يصبح خبريا زراعيا للحكومة التايوانية
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م تم تعيينه محافظـا لتابيـه، ١٩٧٨م أصبح وزير دولة، ويف عام ١٩٧٢يف عام 
م اختاره الرئيس تشيانج تشـنج ١٩٨٤م ويف عام ١٩٨١ثم حاكام إقليميا يف تايوان عام 

ب يل رئيسا للجمهورية، اتبع يل سياسـة تشـيانج يف م انتخ١٩٩٠كوو نائبا له، ويف عام 
اإلصالح الدميوقراطي وزاد من صالت تايوان مع األقطار األخرى، وقـام بتعيـني شـباب 

  . متعلمني ذوي عقول إصالحية يف املناصب العليا الحكومية والحزبية

  )           - م ١٩٢٣(يل كوان يو 

، وفــي ظـل )م١٩٩٠ –م ١٩٥٩( رئيس وزراء سنغافورة، يف الفرتة بـني عـامي
حكمه أصبحت سنغافورة واحدة من أكرث أقطار آسيا ازدهاراً، وقد مارسـت حكومتـه 
سيطرة قوية عىل اقتصـاد الدولـة ونظامهـا السـيايس، اسـتقال يل مـن رئاسـة الـوزراء 

م وخلفه غوه تشوك تونج، غري أن يل بقي شخصية سياسية مهمة رئيساً لحزبـه ١٩٩٠
  . اً كبرياً يف مجلس وزراء غوه تشوكالسيايس ووزير 

م تخـرج ١٩٤٩ولد يل يف سنغافورة، ودرس يف كلية رافلزبسنغافورة، ويف عـام 
يف جامعة كمربدج يف إنكلرتا بدرجة جامعية يف القانون، عـاد لــي إىل سـنغافورة عـام 

م وأصبح محامياً عاملياً، وقـد سـاعد يف تأسـيس حــزب العمـل الشـعبي، أكـرب ١٩٥١
م حـني ١٩٥٩م، ثـم أصـبح لــي رئيسـاً للـوزراء عـام ١٩٥٤اب يف سنغافورة عام األحز 

م ١٩٦٣حصلت سنغافورة عىل الحكـم الـذايت وبقـي لــي رئيسـا للـوزراء بـني عـامي 
م بينام كانت سنغافورة جزءا من اتحاد ماليزيـا، واسـتمر يل يف ذلـك املنصـب ١٩٦٥و

  . م١٩٦٥بعد أن أصبحت سنغافورة دولة مستقلة عام 
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  )م١٩٢٤- م١٨٧٠(لينني، فالدميري إلينش 

النظـري والعمـيل ) ثـورة أكتـوبر(قائد الثورة البلشفية الشيوعية السـوفيتية 
ومؤسس دولة االتحاد السوفيتي السابق، أضاف إىل النظرية املاركسية دارسات حـول 

 والتحـالف بـني العـامل والفالحـني، والثـورة. االحتكار واالستعامر والحـزب والقوميـة
الثقافية والدميوقراطية املبارشة، حتى أصبحت النظرية املاركسـية مـن بعـده تسـمى 

  ). النظرية املاركسية اللينينية(

م يف روسـيا ألب ١٨٧٠ولد فالدميري اليتش أوليانوف لينـني مبدينـة سيمريسـك 
كان يعمل مفتشا عىل املدارس االبتدائية، وأمىض طفولة عادية بالنسبة إىل طفل مـن 

ة املتوسطة، وكان مسلكه يف ما يبدو مسلك تلميذ دؤوب مجتهـد، ومـن العـام الطبق
م التحق بجامعة قازان لدراسة القـانون، ولقـد قيـل أنـه تحـول إىل ثـوري بعـد ١٨٨٧

عامـا بتهمـة االشـرتاك يف مـؤامرة الغتيـال  ١٩إعدام شقيقه األكرب البـالغ مـن العمـر 
وقـد طـرد مـن جامعـة . يقه قبل ذلكالقيرص، وال يشك يف أنه اعتنق بعض أفكار شق

ولكنه متكـن مـن إكـامل دراسـته يف جامعـة . قازان بسبب نشاطه الثوري بني الطالب
  ). لينيغراد(م هي جامعة بطرسبورغ ١٨٩١أخرى انتسب إليها يف عام 

ملـاركس وعنـدما نقـل إىل ) رأس املال(انضم إىل منتدى ماركيس ودرس كتاب 
نظـم هنـاك جامعـة للدراسـات املاركسـية، ويف . قبـةجامعة سامارا ووضع تحت املرا

النهاية حصل عىل دراسته الجامعية باملراسلة من جامعة سانت بطرسبورغ التي عـاد 
من هـم (وانتقل إليها ليعمل ضمن صفوف حركة بروليتارية ثورية وليؤلف أول كتبه 

لسـفية م والـذي فنـد فيـه األفكـار االقتصـادية والف١٨٩٤يف عـام ) أصدقاء الشـعب؟
  للجامعات الثورة التي كانت سائدة آنذاك، متكن يف
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عصبة النضـال (م من توحيد عدة مجموعات ماركسية تحت لواء ١٨٩٥عام  
، وهي التنظيم الذي يعترب البداية الحقيقية للحـزب )مـن أجل تحرير الطبقة العاملة

م حيـث ١٨٩٧الشيوعي الرويس، وتكرر اعتقالـه واإلفـراج عنـه، ثـم نفـي إىل سـيربيا 
ونظـرا ) م١٨٩٩تطـور الرأسـاملية يف روسـيا (استمر يف التخطيط للثورة وكتب كتابـه 

لوجوده تحت رقابة البوليس مل يستطع أن يحرض االجتامع التأسييس للحزب االشرتايك 
  . م١٨٩٩الدميوقراطي الرويس يف مدينة منسك 

وغريه من م ذهب إىل سويرسا حيث التقى بلنجانوف ١٩٠٠بعد اإلفراج عنه 
الثوريني املنفيني وعمل معهم، ثم إىل إنكلرتا حيث كان يقيض معظم وقتـه يف مكتبـة 

  .املتحف الربيطاين يقرأ ويكتب

وقام بزيارات للثوريني املنفيني يف أملانيا وفرنسا، وكان أحـد مؤسيسـ جريـدة 
يني التي رأس تحريرها وأتخذها هـو و غـريه مـن املهـاجرين املاركسـ) الرشارة(اسكرا 

وكانـت الجريـدة تهـرب بصـفة منتظمـة إىل داخـل . مفرسا لنرش أفكارهم عن الثورة
م بعنـوان ١٩٠٢روسيا، وكان أهم أعامله يف هذه الفرتة الكتيب الذي نرشه فــي عـام 

والذي وضع فيه األسس النظرية والتطبيقية لحزب ماركيس ثوري والتـي ) ما العمل؟(
  . ظل متمسكا بها إىل أن تحققت الثورة

م، انعقد املؤمتر الثـاين للحـزب االشـرتايك الـدميوقراطي الـرويس، ١٩٠٣يف عام 
وحدث انقسام يف املؤمتر حول موضوع تنظيم الحزب وفـاز لينـني بأغلبيـة األصـوات، 

خطــوة إىل األمــام "وبعــد عــام نرشــ كتابــه ) البلشــفيك(وأصــبح زعــيام لألغلبيــة أي 
  ). املنشفيك(دات قاسية إىل األقلية الذي وجه فيه انتقا" وخطوتان إىل الوراء
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م لكنه اضطر عقب فشلها للعـودة ١٩٠٥عاد لينني إىل روسيا ليشرتك يف ثورة 
وظـل يعمـل يف نرشـ مجموعـة مـن الكتـب . إىل املنفى يف سويرسا والنمسـا وفرنسـا

املاركسية الثورية، ناقش فيهـا دور الربوليتاريـا يف ثـورة بورجوازيـة برملانيـة، وأوضـح 
ف ميكن عن طريق اجتذاب الفالحني الفقراء وغريهم من الطبقات، االستيالء عـىل كي

ــام  ــا، يف ع ــة للربليتاري ــا إىل ديكتاتوري ــة وتحويله ــورة البورجوازي م نجــح يف ١٩١٢الث
استبعاد املنشفيك من االشرتاك يف مؤمتر الحزب االشرتايك الـدميوقراطي الـرويس الـذي 

  . انعقد يف براغ

صال للبلشفيك وقد ساعد يف إنشاء جريدة برافدا التي كانـت وأنشأ حزبا منف
يف طريقها إىل الصدور يف سانت بطرسبورغ، وكان ما زال غري قادر عىل دخـول روسـيا 

م وأمـره ١٩١٤فأقام عند حدودها يف مدينة كاراكاو إىل أن اعتقله البوليس النمساوي 
ا جهده عىل الكتابـة مهـاجام فعاد إىل سويرسا وظل بعض الوقت مركز . مبغادرة البالد

م عقد اجتامعا دعا ١٩١٥ويف عام ). االنتهازية( األممية االشرتاكية الثانية التي وصفها ب
إليه كل من استطاع حشده مـن االشرتاكيني األوروبيني الستنكار الحرب التي رأى فيها 

تجني منها رصاعا بني قوى بورجوازية رأساملية متخاصمة ال ميكن للطبقة العاملة أن 
أي كسب، وكانت نظريته تحتوي عىل املخطط الالزم لتحويـل مثـل هـذه الحـرب إىل 

إال أنه مل ير أن الظروف املهيأة للثورة قد توافرت ومل يستكشـف . حرب طبقية ثورية
  . آنذاك، يف ما يبدو أن هذه الحرب سوف تخلق الفرصة التي كان يف انتظارها

اد إىل برتوغـراد مبقارنـة القيـادة العليــا م عـ١٩١٧وبعد اندالع ثـورة شـباط 
األملانية التي كانـت ترجـو أن تسـفر عودتـه إىل روسـيا عـن عرقلـة املجهـور الحـريب 

  ويف تربوغراد أثناء انشغاله بالعمل عىل تحويل. الرويس
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وكــان الشــعار الــذي طرحــه هــو .الثــورة البورجوازيــة إىل ثــورة بروليتاريــة 
  ). كل السلطة للسوفيات(ل والجنود املتمردين هو وأنصاره البلشفيك عىل العام

وقد صربت الحكومة املؤقتة عىل هذا النشاط إىل شهر متـوز عنـدما أصـدرت 
ترشـين األول  ٧األوامر باعتقاله ففر إىل فنلنـدا، ثـم تسـلل عائـدا إىل تربوغـراد يـوم 

الثـورة مـن  حيث أقنع اللجنة املركزية للحزب بالدعوة إىل انتفاضة مسلحة، وقد أدار
مركز قيادته مبعهد سمولن، وبعـد االنتصـار عـىل املعتـدلني وغـريهم مـن الجامعـات 

، )التسمية الجديـدة ملجلـس الـوزراء(االشرتاكية أصبح رئيسا ملجلس مفويض الشعب 
  . وقامت سياسته املبدئية عىل السالم واألرض والخبز

تروتسـيك  ليتوفسـك التـي تـوىل -أمنت حكومتـه السـالم مبعاهـدة بريسـت
املفاوضة بشأنها برباعة، وأعيد توزيع األرض عـىل الفالحـني ولكـن الخبـز كـان قضـية 

وقد أمم لينـني البنـوك وكـل وسـائل . أخرى، إذ ما لبثت املجاعة أن انترشت يف روسيا
اإلنتاج الصناعي ولكن محاولته بناء اقتصاد اشرتايك كامـل وهـو يخـوض حربـا أهليـة 

ويواجه استيالء الربيطانيني واليابـانيني عـىل أراض روسـية  عىل أكرث من عرش جبهات،
ملساعدة الثورة املضادة، ومحاولته إنشاء جهازي دولة مدين وعسكري معا، من حطام 

م وأظهـر ١٩٢٠الدولة البائدة كل ذلك أدى إىل انهيار كامـل لالقتصاد الرويس يف عـام 
ة التـي سـمحت بهـامش تحـرك لينني مرونته عندما قدم السياسة االقتصادية الجديـد

للنشاط االقتصادي الخاص، وقـام بنقـل كـل جهـاز حكومتـه الثوريـة إىل الكـرملني يف 
  .موسكو

مل يواجه الحرب ضد اليمني بـل واجـه أيضـا املعارضـة العنيفـة مـن جانــب 
وخاصــة الحــزب االشــرتايك الثــوري الــذي بــدأ يف عــام . الجامعــات االشــرتاكية األخــرى

  غتياالت للقادة البلشفيكيني الذين سقط منهم م يشن حملة ا١٩١٨
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بعـض الضحايـا بينهم لينني نفسه، فالرصاصة التي أطلقتها عليه دورا كابـالن 
وإن مل تقتله سـببت تـدهورا مسـتمرا يف صـحته، . عضو الحزب االشرتايك الدميوقراطي

كـان سـتالني وخـالل عامه األخري أصابه انزعاج شديد من منو البريوقراطيـة الحزبيـة و 
ــم يف  ــذين وبخه ــني ال ــن ب ــية(م ــية سياس ــوه ) وص ــة تش ــوا البريوقراطي ــم ترك ألنه
م تـويف لينـني والسـبب األسـايس ١٩٢٤كـانون الثـاين  ٢١الدميوقراطية االشـرتاكية ويف 

  . بحسب أكرث االحتامالت ترجيحا اإلجهاد الشديد

زائـرين رضيح لينني يف الساحة الحمراء يف موسكو مل تنقطـع عنـه صـفوف ال
من شيوعيي االتحاد السوفيتي والعامل، إذ أصبح لينني بالنسبة إليهم معبودا حقيقيـا، 
لكن هذه الصورة بدأت تتغري مع إطالق الزعيم السوفيتي األخري جورباتشوف لحركة 
البرييسرتويكا، إىل أن انقلبت هذه الصـورة متامـا إىل عكسـها، فـام أن شـارف االتحـاد 

م حتى بدأت نصب لينني وصوره تتعـرض للتحطـيم عـىل ١٩٩١ السوفيتي عىل الزوال
  . أيدي املتظاهرين يف روسيا وباقي الجمهوريات السوفيتية

  ) م١٩٨٣- م١٩٠١(ليوبولد الثالث  

، وهو ابن ألبري األول، اعتىل العرش بعـد وفـاة )م١٩٥١-م١٩٣٤(ملك بلجيكا 
يف إحـدى مـدارس إنكلـرتا درس فرتة . والده املفاجئة وهو ميارس رياضة تسلق الجبال

  . وقام بعدة رحالت إىل أمريكا وأفريقيا وآسيا
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م فأنجب ثالثة أطفال أحدهم بودوان الذي اعتىل العرش ١٩٢٦تزوج يف عام 
م وآخــر اليــربدو ليــيج الــذي اعــتىل العــرش بعــد وفــاة شــقيقة بــودوان ١٩٩٣-١٩٥١
  . م١٩٩٣

بلجيكا فعارض إيصال خط  كان هم ليوبولد الثالث األسايس اإلبقاء عىل حياد
م ومل يفلح، فوقع ١٩٤٠حتى دنكرك، حاول مقاومة الغزو األملاين ) العسكري(ماجينو 

وثيقة االستسالم بال قيد وال رشط بصفته القائد األعىل للجـيش البلجـييك دون إشـعار 
  . الحلفاء بذلك ورغم معارضته رئيس الوزراء يف املنفى

م بهـدف تحريـر املسـاجني، تـزوج مـن ١٩٤٠اجتمع بهتلر يف ترشـين الثـاين 
م وأدى هذا الزواج إىل مشاكل دستورية وضعت املشاكل امللكيـة ١٩٤١جديد يف عام 

حيـث ) وكانـت تتمتـع بشـعبية أسـطورية(عىل بساط البحث ذلك أن زوجته األوىل 
  . م١٩٣٥توفيت بحادث سيارة كان يقودها شخصيا يف سويرسا يف عام 

م ورفضـت الحكومـة السـامح لـه ١٩٤٤حزيـران  ٧يا يف نفي وعائلته إىل أملان
بالرجوع بعد انتهاء الحرب فالرأي العام البلجييك كان ما يزال غاضـبا مـن استسـالمه 

فبدأ الرصاع بني األحـزاب حـول . تعاونا من امللك مع النازيني) الرأي العام(وما اعتربه 
  . استبدال امللكية الجمهوريةعودة امللك، تنصيب سواه، أو ) املسألة امللكية(ما سمي 

م نجـح الحـزب ١٩٥٠فالحزب الكاثولييك أيد رجوعه ويف انتخابـات حزيـران 
وأيد رئيس الوزراء عودة امللك، . االجتامعي املسيحي يف الحصول عىل األغلبية املطلقة

وقد أدى هذا القرار الحكومي إىل ردود فعل عنيفة مـن اليسـار الـذي هـدد بتنظـيم 
  . وكسلمسرية إىل بر 
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م يف الحصـول ١٩٥٠وإزاء خطر نشوب حرب أهليـة نجـح امللـك يف أول آب 
عىل قرار يسمح مبوجبه التخيل عن صالحياته امللكية البنه بودوان الذي اعتىل العرش 

 . م١٩٥٩م والذي بقي بعيدا عن األحداث السياسية حتى عام ١٩٥١متوز  ١٦يف 

  ) م١٩٠٩- م١٨٥٣(الرئيس ليوبولد الثاين 

م ابـن ليوبولـد األول ١٩٠٩م حتى وفاتـه يف عـام ١٨٦٥ك بلجيكا من عام مل
م ١٨٣١م الذي هـو أمـري مـن أصـل أملـاين وأصـبح ملـك بلجيكـا يف عـام ١٨٦٥-١٧٩٠

  . ومؤسس الساللة امللكية التي ال تزال تحكم حتى اليوم

وجه ليوبولد الثاين اهتاممه لتعزيز استقالل بلجيكا، فتصدى مبساعدة إنكلرتا 
م عـىل تقويـة ١٨٩٠ناورات نابليون الثالث وتحرشاته ضد بلجيكا، وعمل منـذ عـام مل

ــالجيش  ــدم االهــتامم ب ــي ع ــاد أن ال تعن ــاده أن سياســة الحي ــالده عســكريا العتق ب
وتسليمه، ووقع نفسه قانون الخدمة العسكرية وساهم بقسط وافر بتعزيــز القـدرة 

الحديديـة والنهريـة (ة املواصـالت االقتصادية من خالل تجديد املرافئ وتوسيع شـبك
  . فأصبحت بلجيكا يف عهده قوة اقتصادية كبرية) والربية

استطاع بصفة شخصيته استعامر الكونغو من خـالل رشكـات أسسـها وارشف 
) دولـة مسـتقلة(م نجـح يف إعـالن الكونغـو ١٨٨٤عليها بنفسه، ويف مؤمتر برلني سنة 

فحـاول تنظيمهـا . الدولـة بصـفة شخصـية وانتزع إقرار املؤمترين بسيادته عىل هـذه
ورسم حدودها ومنع الرق، وسمح بحرية التجارة عارضة االشـرتاكيون . سياسيا وإداريا

  والليرباليون، لكن هذا مل مينعه من أن يورث الكونغو إىل
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م ومل يقبـل الربملـان والهيئـات الدسـتورية ١٨٩٩بلجيكا بوصيته كتبها يف عام 
 . إال قبل سنة واحدة من وفاته البلجيكية بهذه الوصية

  ) م١٨٧٢ –م ١٨٠٥(ماتزيني، جوسيبي 

أحد الوطنيني اإليطاليني، كان زعيامً للجمهوريني، وأدى دورا حيوياً يف توحيد 
م، قىض سنوات طويلة يف املنفى بسبب رغبته يف تحرير بـالده مـن ١٨٦١إيطاليا عام 

  . ت سيادةاالستعامر النمساوي وتوحيدها وجعلها جمهورية ذا

م باالنضــامم إىل صــفوف تنظــيم ١٨٣٠بــدأ مــاتزيني نشــاطه الســيايس عــام 
كاربناري الذي كان يهدف إىل توحيد إيطاليا، اتصف بالشجاعة والقيادة املؤثرة، نفـي 

م وعاش يف املنفى مثانية عرش عاماً مبرسـيليا يف فرنسـا أوالً، ثـم ١٨٣٠من إيطاليا عام 
ي خالل تلك الفرتة عىل اتصـال بـالجمهوريني الليرباليـني سويرسا فيام بعد، ظل ماتزين

م كـون جمعيـة جديـدة أطلـق عليهـا اسـم إيطاليـا الفتـاة ١٨٣٢يف إيطاليا، ويف عام 
  . هدفها توحيد إيطاليا وبالفعل قامت الجمعية بدور مهم يف توحيد إيطاليا

البلـدان م عند اندالع الثـورة يف كثـري مـن ١٨٤٨عاد ماتزيني إىل إيطاليا عام 
األوروبية وأسهم يف إعالن الجمهورية يف رومـا، واصـبح أحـد زعامئهـا، إال أن القـوات 
الفرنسية هاجمت الحكومة الجديدة واستولت عىل روما األمـر الـذي دفـع مـاتزيني 

  . إىل الفرار مرة أخرى إىل سويرسا ثم إىل لندن

امنوئيـل الثـاين م تحت قيادة امللك فكتور ع١٨٦١وأخرياً توحدت إيطاليا عام 
ملك رسدينيا، وتحقق نصـف أحـالم مـاتزيني فقـط، فقـد كـان يريـدها جمهوريـة ال 

  . م لكنها فشلت١٨٧٠ملكية، فسعى إىل القيام بثورة يف بالريمو بصقلية عام 
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  ) م١٨٣٦ –م ١٧٥١(ماديسون، جيمس 

، ويـدعى أبـا )م١٨١٧ –م١٨٠٩(الرئيس الرابع للواليـات املتحـدة األمريكيـة 
ستور األمرييك، ألنه خطط نظم التوفيق واملوازنة التي تـنظم الحكومـة األمريكيـة الد

  . م بني الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا يف عهده١٨١٢قامت حرب عام 

ــام  ــا١٧٧٦عمــل ع ــة الترشــيعية األوىل لفرجيني ــى . م يف الجمعي ــث التق حي
القـاري وعـاد ليخـدم  يف الكـونغرس ١٧٧٩بتوماس جيفرسون، انتخب ماديسون عام 

  . م١٧٨٣ثالث فرتات يف جمعية فرجينيا، وذلك يف عام 

م فرجينيا يف االجتامع الدسـتوري الـذي دعـي إليـه ١٧٨٧مثل ماديسون عام 
دعـم ماديسـون الـرأي . من أجل إنشاء حكومة للواليات املتحدة املسـتقلة الجديـدة
دة الخطـة التـي سـبقت القائل بتكوين حكومة مركزية قوية، وساعد يف إعـداد مسـو 

انضم إىل الكسندر هاميلنون جـون يف كتابـه الفيدرالسـت، وهـو مجموعـة . الدستور
خطابات للصحف، ويـرى الدارسـون أن هـذه الخطابـات تعتـرب توضـيحات سـلطوية 

  . للنظام الدستوري يف الواليات املتحدة

م ملجلـس النـواب األمـرييك، وسـاعد يف تنظـيم ١٧٨٩انتخب ماديسون عـام 
ملصالح الحكومية، وأصبح مسؤوالً عن إعداد مسودة أول عرش تعديــالت تدخــل يف ا

م مـن الحيـاة العامـة، ١٧٩٧الدستور األمرييك مسودة الحقوق، تقاعد ماديسون عام 
م ١٨٠١ولكنه انتقد بشدة سياسات الفيدرالست وعندما أصبح جيفرسون رئيساً عـام 

سون أن يخلفه ماديسون يف منصب، هزم عني ماديسون وزيراً للخارجية، وفضل جيفر 
م خصمه الفيـدرايل وأصـبح ١٨٠٨ماديسون الجمهوري الدميوقراطي يف انتخابات عام 

  . رئيساً 
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شكلت الحروب النابليونية بني بريطانيـا وفرنسـا مشـكلة رئيسـة ملاديســون 
ن فيام يختص بالسياسة الخارجية، توقفت تجارة البـواخر األمريكيـة مـع كـال البلديــ

بسبب الحرب، اتهم العديد مـن األمـريكيني بريطانيـا بتـأجيج االنتفاضـات الهنديـة، 
وشعر األمريكيون أن الحرب متكنهم مـن السـيطرة عـىل كنـدا وفلوريـدا، وقـد أوىص 
ماديسون مبحاربة بريطانيـا بـالرغم مـن علمـه أن بلـده غـري مسـتعد للحـرب، أجـاز 

، عـارض نقـاده الفيدرالسـت الحـرب م١٨١٢حزيـران  ١٨الكونغرس إعالن الحـرب يف 
  . أعيد انتخاب ماديسون بعد أشهر قليلة" حرب ماديسون"وسموها 

م بالتعادل، ومل تفلح معاهدة غنت، التـي أنهـت الحـرب ١٨١٢انتهت حرب 
م يف حل املشاكل التي سببت الحرب، ولكنها حافظت عـىل وحـدة ١٨١٥ووقعت عام 

تحدة بعد عامني من الحرب منوا داخلياً كبـرياً، األرايض األمريكية، وشهدت الواليات امل
فقد تسارع استقرار الغرب بعد تحسـن الطـرق والقنـوات وعـن طريـق نظـام األرض 

وُحميت الصناعات األمريكيـة مـن املنافسـة . الذي جعل من السهل املطالبة بالحدود
واليتـه يف م، وعـاد إىل ١٨١٧الخارجية، تقاعد ماديسون بعد نهاية فرتتـه الثانيـة عـام 

  . فرجينيا وقد تويف بها

  ) م١٩٨٩- م١٩١٧(الرئيس ماركوس، فرديناند 

م حكـم الـبالد ١٩٨٦م إىل عـام ١٩٦٥رئيس جمهورية الفلبني للفرتة من عـام 
واضطر تحت ضغط الشارع وتخيل الواليات املتحدة عـن نرصـته إىل . حكام دكتاتوريا

  . م١٩٨٦االستقالة يف مطلع 
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م استهل حياته محاميـا، ثـم بـدأ ١٩١٧يف جزيرة لوسون  ولد يف بلدة سارات
وبعـد االضـطرابات . حياته السياسية بالعمل الحـزيب فأصـبح رئيسـا للحـزب القـومي

أعلـن . العنيفة التي شهدتها البالد يف مطلع السـبعينات مـن القـرن العرشـين املـيالد
حـل دون تعـاظم م لكن حمالت القمع التي شنتها أجهزتـه مل ت١٩٧٣األحكام العرفية 

مد املعارضة لنظامه، ومل تعد هذه املعارضة وقفا عىل اليسار، بل شملت أيضا أحزابـا 
  . تقليدية كام باتت تحظى بتأييد كنيسة الفلبني القوية النفوذ

الحركــة مــن أجــل (م النيابيــة ســجل حــزب مــاركوس ١٩٨٤ففــي انتخابــات 
اعد التي احتلتها املعارضة من تراجعا ملحوظا، يف حني ارتفع عدد املق) مجتمع جديد

وبدأت الواليات املتحدة التي كانت تدعمه بقـوة، متهـد لخالفتـه، خاصـة . ٦٨إىل  ١٣
) جيش الشعب الجديد(وجناحه املسلح . وأن الحزب الشيوعي الفلبيني املوايل للصني

قريـة، ومل يرضـخ مـاركوس  ٣٥٠٠كانا يوسـعان سـيطرتهام التـي باتـت تشـمل نحـو 
ــالتخيل عــن منصــبه وأعلــن رغبتــه يف خــوض معركــة لنصــيحة الو  اليــات املتحــدة ب

م ضد منافسته كـوري ١٩٨٦االنتخابات الرئاسية، وقد خاض هذه االنتخابـات فعال يف 
وأعلن فوزه فيها إال أن تزوير االنتخابات أدى إىل قيام انتفاضة شعبية عارمـة . أكوينو

وأعيد جثامنـه ليـدفن يف مسـقط م ١٩٨٩أودت بحكمه فلجأ إىل هاواي، وهناك تويف 
  . م١٩٩٣أيلول  ٧رأسه يف 

م، ١٩٥٣اختريت ملكة جامل مـانيال يف عـام ) م١٩٣٠مولوجة (زوجته اميبلدا 
كان لها تأثري قوي عـىل زوجهـا ويف سياسـة الـبالد . م١٩٥٤وتزوج ماركوس بها يف عام 

. م١٩٩١الثـاين ترشـين  ٤عـادت إىل مـانيال يف . عامة، وعينت وزيرة للرثوات البرشـية
  ٢٤وأصدرت املحكمة يف مانيال حكام عليها بالفساد 
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سـحبت . م١٩٩٨نيسـان  ٣٠يف . م١٩٩٥انتخبت نائبه يف أيار . م١٩٩٣أيلول  
  . طلب ترشيحها يف االنتخابات الرئاسية

م ١٩٨٤حـاكم مقاطعـة لوكـوس ) م١٩٥٨مولـود (فرديناند ماركوس الصـغري 
وميالديز وأمراء آخرون يف عائلة فردينانـد مـاركوس وشقيقة فرديناد وصهره بنيامني ر 

ماليـني  ١٠٣تحويـل (الرئيس تجري مالحقتهم قضائيا يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
مليون دوالر يف هيئات مالية لرشاء أربع بنايات يف  ١٦٥واختالس . دوالر تعود للدولة

ـا ). نيويورك مليـون  ٣٣٠بـرد ) م١٩٩٠كانــون األول  ٢٧(كام حكم علـيهم يف سويرس
) ١٠(  للفلبــني، وقــدرت ثــروة أرسة مــاركوس ب) مودعــة يف فريبــورغ وزوريــخ(دوالر 

  .مليار يف الفلبني ١٫٥مليارات يف الواليات املتحدة و ٣مليارات دوالر منها 

  ) م١٩٥٩ –م ١٨٨٠(مارشال، جورج كاتليت 

يف الجـيش قائد من قواد الجيش األمرييك ورجل دولة، عمـل رئيسـا لألركـان 
ــة  ــة الثاني ــرب العاملي ــاء الح ــرييك أثن ــراً )م١٩٤٥ –م ١٩٣٩(األم ـــاً وزي ــل أيض ، وعم

م، ويف ١٩٥١م إىل ١٩٥٠م ووزيراً للدفاع من عـام ١٩٤٩م إىل ١٩٤٧للخارجية من عام 
م عندما كان وزيراً للخارجية قدم اقرتاحه الخاص برنامج اإلنعـاش األورويب ١٩٤٧عام 

ـوع أنفقـت الواليـات املتحـدة . وع مارشالالذي يعرف أيضاً مبرش  ومبقتىض هذا املرش
باليني الدوالرات إلعادة إعامر أوروبا الغربيـة التي دمرتها الحرب، وكـان دور مارشـال 

  . م١٩٥٣يف إعادة بناء أوروبا السبب يف منحه جائزة نوبل للسالم لعام 



  

٩٤٠ 
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األمريكيـة، وكـان  ولد جورج كاتليت مارشال يف بنسلفانيا بالواليـات املتحـدة
أبــوه مــالك منــاجم الفحــم الحجــري، تخــرج مارشــال يف معهــد فرجينيــا الحربـــي يف 

م، وعمل ضابط مترين يف القـوات األمريكيــة بفرنسـا ١٩٠١لكسنجتون بفرجينيا عام 
، وتوىل مارشـال منصـب رئـيس أركـان )م١٩١٨ –م ١٩١٤(أثناء الحرب العاملية األوىل 
م، يف يوم اندالع الحرب العاملية الثانية يف أوروبا، ١٩٣٩ عام جيش الواليات املتحدة يف

  . جندي وطيار ٨٫٢٥٠٫٠٠٠وكان مسؤوالً عن بناء وتسليح وإمداد قوة قوامها 

وبعد أن قىض سنة يف الصني رجع مارشال إىل الواليات املتحدة ليتوىل منصب 
لنـواب األمـرييك وزير الخارجية يف عهد الرئيس ترومان، وأثنـاء ذلـك يحـث مجلـس ا

ليوافق عىل برنامج اإلنعاش األورويب، وكذلك اهـتم بتـوفري املسـاعدة لليونـان وتركيـا 
بالطعام، وذلك عندما حارص الشيوعيون هذه املدينـة، ) سابقاً (وبإمداد برلني الغربية 

، ويف )الناتو(وبدأ أيضاً يف إجراء املحادثات التي أدت إىل تكوين حلف شامل األطليس 
م قدم استقالته من منصبه الـوزاري بسـبب اعـتالل صـحته، تـويف مارشـال ١٩٤٩عام 

  . م١٩٥٩ودفن يف فرجينيا 



  

٩٤١ 
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  )           - م ١٩٤٠(مارغريت الثانية 

م، ١٩٧٢ملكة الدمنرك خلفـت والـدها فرديـدريك التاسـع بعـد مامتـه عـام 
ـي عـام ولدت مارغريت بكوبنهاكن، واسمها مارغريت الكسندرين توريلدر انجرد، وف

م أدت تغريات يف الدستور إىل جعل مارغريـت الثانيـة يف رأس قامئـة املرشـحني ١٩٥٣
لتويل العرش، وحتى ذلك الحني كان الذكور فقط هم الـذين ميكـنهم حكـم الـدمنرك، 

بجامعــات الــدمنرك وإنكلــرتا  -متهيــداً إلعــدادها لتــويل الحكــم –التحقــت مارغريــت 
ــت  ــدها تول ــنام مــرض وال ــدمنريك وبخاصــة وفرنســا، وحي ــوزراء ال رئاســة مجلــس ال

  . اختصاصاته الرسمية

ســافرت مارغريــت يف الســتينات مــن القــرن العرشــين إىل أفريقيــا والرشــق 
م ١٩٦٧األقىص والرشق األوسـط يف مهـام ارتبطـت باهتاممهـا بعلـم اآلثـار، ويف عـام 
دمنريك، تزوجت هرني دي البورد مونبيزات وهو كونت فرنيس، أصبح األمري هرنيك الـ

  . وأنجبا ولدين هام فرديريك ويل العهد وجواكيم

  ) م١٨٨٣ –م ١٨١٨(ماركس، كارل 

فيلسوف واقتصادي وسيايس اشرتايك ثوري أملـاين، ولـد ونشـأ يف إقلـيم تريـر 
التابع ملا كان يعرف باسم بروسيا، وخالل سني دراسته برزت قدراته العقليـة، التحـق 

لقـانون وحصـل عـىل الـدكتوراة يف الفلسـفة مـن م لدراسـة ا١٨٣٥بالجامعة يف عـام 
م، وقد عاىن مـاركس أمراضـاً متكـررة كـان كثـري منهـا أمراضـاً ١٨٤١جامعة جينا عام 

  نفسية، وكان يعاين الكآبة والفتور وعدم القدرة عىل العمل



  

٩٤٢ 
  

  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

لفرتات طويلة، وقد فقد جميع أصدقائه عدا فريدريك انجلز، واصـبح كثـرياً  
  . منهم أعداء له

لق عىل نظرية ماركس أحياناً اسـم املاديـة الجدليـة، وهـي ذات مفـاهيم يط
صعبة وغامضة، ويرتكز أساس املاركسية عىل االعتقاد بأن االشرتاكية أمر حتمـي، وإن 
الرأســاملية محكــوم عليهــا بالفشــل، وكــان مــاركس يعتقــد بــأن جميــع املجتمعــات 

يم االجتامعـي يجـاري تطـور اإلنسانية تعـاين مـن التـوتر، ويرجـع ذلـك إىل أن التنظـ
  . وسائل اإلنتاج

م إىل بـاريس وهنـاك التقـى فريـدريك ١٨٤٣انتقل ماركس بعد زواجـه عـام 
انجلز أحد الشبان األملان املتطرفني فأصبحا صـديقني حميمـني، وعمـال معـاً يف كتابـة 

م ١٨٤٥العديد من املقاالت والكتب، عـاش مـاركس يف بروكسـل ببلجيكـا بـني عـامي 
ثم عاد إىل أملانيا وحـرر صـحيفة نـوربنيخ زيتونـغ يف مدينـة كولـون أثنـاء  م،١٨٤٨و

م وقد أشتهر ماركس يف أملانيا ناطقـاً بلسـان حركـة اإلصـالح ١٨٤٨الثورة األملانية عام 
م الثورة هرب ماركس من أملانيا وقىض ١٨٤٨الدميوقراطي املتطرفة، وبعد فشل حركة 

  . بقية حياته الجئا يف مدينة لندن

ن معظم كتابات ماركس محفوظة وال يقترص ذلك عىل كتبه فحسـب وإمنـا إ 
يشمل مراسالته ومالحظاتـه الخاصـة بخطبـه، وقـد نرشـت مقاالتـه الفلسـفية أثنـاء 
حياته، وبعضها اآلخر مل يكتشف إال يف القرن العرشين امليالدي، وكتب ماركس بعـض 

انجلز، ومقاالت مـاركس التـي  تلك املقاالت مبفرده، وكتب بعضها اآلخر باالشرتاك مع
م توضح أسس فلسـفته وترتكـز الفكـرة الرئيسـة فيهـا ١٨٤٧م و١٨٤٢كتبها بني عامي 

ـي، وهـو يعتقـد بـأن العمـل  عىل أن القوى االقتصادية تقوم باضطهاد الجـنس البرش
  السيايس يشكل جانباً رضورياً من فلسفته كام يبني



  

٩٤٣ 
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التـاريخ التـي أوجـدها الفيلسـوف  يف تلك املقاالت األثر الذي تركته فلسفة 
  . األملانـي فريدريك هيجل

وكان البيان الشيوعي مذكرة كتبها ماركس مع انجلز عشية الثورة األملانية يف 
م وكان البيان يتضمن عرضا موجزاً لنظريات مـؤلفي السياسـية والتاريخيـة ١٨٤٨عام 

يتنبأ بأن الطبقة العاملـة ويعترب البيان أن التاريخ جملة من الرصاعات بني الطبقات و
  . ستحل محل الطبقة الوسطى الحاكمة

أما كتاب رأس املال فإنه من أعامل ماركس الرئيسة وقد قىض ثالثـني سـنة يف 
م وأخرج انجلز املجلدين الثاين والثالث مـن ١٨٦٧كتابته، وظهر املجلد األول منه عام 

د الرابــع عــىل هيئــة املخطوطــات التــي تركهــا مــاركس قبــل وفاتــه، وقــد ظــل املجلــ
بني ماركس رأيه يف االقتصاد الحـر ورأى أن هـذا االقتصـاد سـيؤدي . مالحظات مبعرثة

إىل تراكم الرثوة مع أنفاقها بغري تعقل واعتقد بأن ذلك سينرش البؤس بني بني البرش، 
وكان ماركس يعتقد بأن نظام االقتصاد الحر أو الرأساملية إىل الـزوال، وأن االشـرتاكية 

البديل الوحيد، وكتب ماركس حول مواضيع عملية أخرى، وعن اعتقاده بحدوث  هي
ثوره عاملية، والجزء الرئيس من هذه األفكار مدون يف مراسالته مع إنجلـز وأصـدقائه 

  . اآلخرين

بوصــفه رجــالً ثوريــاً  -خصوصــاً يف الغــرب–يــدرس مــاركس يف هــذه األيــام 
فـه بشـكل متزايـد بوصـفه رائـداً يف حقـل واقتصادياً، ويعرتف بأهمية آرائه رغم تطر 

العلوم االجتامعية، وقـد هـوجم مـاركس ألنـه ثـار ضـد املجتمعـات املسـتقرة كافـة، 
ولكونه كاتباً احتقر منتقديه بسبب آرائه املتطرفـة، وقـد دلـت التجـارب عـىل فسـاد 

  . نظريته وكونها مدمرة لسعادة الفرد واملجتمع



  

٩٤٤ 
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  الرئيس مانديال، نلسون

ق لجمهورية جنـوب أفريقيـا، وزعـيم حركـة مقاومـة السـود ضـد رئيس ساب
التمييز العنرصي الذي كانت متارسـه حكومـة األقليـة البيضـاء، حكـم عليـه بالسـجن 

م لنشاطه يف حركة التحرر، وأثناء وجوده يف السـجن أصـبح مانـديال ١٩٦٢املؤبد عام 
ىل مطالبـة العديـد مـن رمزا للنضال التحرري يف جميع أنحاء العامل األمـر الـذي أدى إ

  . الجامعات بإطالق رساحه

م، ١٩١٨ولد نلسون مانديال يف اوماتـا مبقاطعـة ترانسـيك يف جنـوب أفريقيـا 
م انضـم إىل املـؤمتر ١٩٤٤تدرب مانديال عىل املحاماة ويف عـام . وكان أبوه زعيام قبليا

ـي، وبـرز زعـي ام مـن الوطني األفريقي وهو منظمة مناهضة لسياسة التمييـز العنرص
م ويف العام نفسه أصبح رئيسا لجمعيـة الشـباب ١٩٥٠خالل عدة أحداث وقعت عام 

املؤمتر األفريقي ثم نائبا لرئيس املؤمتر وكان مانديال أول مواطن أسـود يفتـتح مكتبـا 
  . م١٩٥٢قانونيا يف جنوب أفريقيا باالشرتاك مع اوليفر تامبو عام 

بل نظام األقلية البيضـاء، وجـرائم أدين مانديال بتهمة الخيانة العظمى من ق
م، وبعد ان قامت حكومة جنـوب أفريقيـا العنرصـية بحظـر ١٩٦٥أخرى خطرية عام 

نجـح مانـديال يف تكـوين تنظـيم عسـكري أطلـق . م١٩٦٠نشاط املؤمتر األفريقي عام 
ـي . ملناهضة التميز العنرصي) رمح الشعب(عليه  وبـدأ مانـديال بتجديـد نضـاله الرس

م وحكـم عليـه بالسـجن ١٩٦٢قلية البيضـاء، حتـى قـبض عليـه سـنة ضد حكومة األ 
  . املؤبد

وعقب سجنه وضعت عدة جامعات من السود إطـالق رساح مانـديال رشطـا 
  م وافقت١٩٨٥ألي مفاوضات جادة تتعلق مبستقبل البالد، ويف عام 



  

٩٤٥ 
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. الحكومة عىل إطالق رساحه رشيطة أن يلتزم بنبذ العنف كوسـيلة سياسـية 
م تجمع اآلالف من املواطنني يف ومبيل بلندن احتفاال بعيـد ١٩٨٨زيران عام ح ١١ويف 

ـي. مانديال السبعني . وتم خالل االحتفال عرض يوضح للعـامل مسـاوئ التمييـز العنرص
م التقى مانديال بصـورة غـري رسـمية باسـيد بوتـا رئـيس وزراء جنـوب ١٩٨٩ويف عام 

  . أفريقيا ثم بالرئيس الذي تاله دي كلريك

م وانتخـب يف الشـهر ١٩٩٠شـباط عـام  ١١لق رساح نيلسـون مانـديال يف أط
واعرتفت الحكومـة بحـزب املـؤمتر رسـميا . التايل نائبا لرئيس املؤمتر الوطني األفريقي

م قاد مانديال مجموعة مـن املفاوضـني يف محادثـات رسـمية مـع ١٩٩٠ويف أوائل عام 
املفاوضات إىل وضـع دسـتور وقد هدفت . دي كلريك ومسؤولني آخرين عن الحكومة

خــاص بجنــوب أفريقيــا ميــنح الســود الــذين ميثلــون أغلبيــة الســكان حــق املواطنــة 
  . واالنتخاب

زار مانديال دول مثل كندا وبريطانيا والواليات املتحدة لحشد التأييد الـدويل 
م أصدر مانديال أمرا بإيقاف الكفـاح املسـلح ضـد ١٩٩٠للمؤمتر الوطني، ويف آب عام 

وانتخب مانديال رئيسا للمؤمتر الوطني . م١٩٦٠ومة والذي ظل مستمرا منذ عام الحك
  . م١٩٩١األفريقي عام 

م أجريـت أول انتخابـات حـره يشـرتك فيهـا ١٩٩٤ويف العارش مـن أيـار عـام 
البيض والسود فـاز فيهـا مانـديال ليصـبح أول رئـيس أسـود لجنـوب أفريقيـا بصـورة 

ـي يف تلـك رسمية، حيث انتهت بتنصيبه هذا ثال  ثة قرون أو أكـرث مـن التميـز العنرص
 .  البالد



  

٩٤٦ 
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  ) م١٩٦٤ –م ١٨٨٠(ماك آرثر، دوجالس 

عسكري أمرييك كان جـرناال بـارزاً خـالل الحـرب العامليـة الثانيـة، والحـروب 
الكورية، كسب أيضاً مرتبة القائد األعىل لقوات التحالف الحتالل اليابان بعد الحـرب 

  . العاملية الثانية

ماك آرثر يف ليتل روك، باركنساس يف الواليات املتحـدة األمريكيـة، وكـان  ولد
 –م ١٨٦١(والــده آرثــر مــاك آرثــر بطــال وضــابطاً خــالل الحــرب األهليــة األمريكيــة 

، تخرج ماك آرثـر يف األكادمييـة العسـكرية يف وسـت بوينـت، نيويـورك عـام )م١٨٦٥
ملدرسة، وعمل أثناء األعوام العرشـة م، أحرز أعىل الدرجات األكادميية يف تاريخ ا١٩٠٣

التالية مساعدا وضابطاً مهندساً صغرياً يف الفلبني وبنام والواليات املتحدة، ونـال مـاك 
آرثــر رتبــة رائــد عنــدما دخلــت الواليــات املتحــدة الحــرب العامليــة األوىل يف نيســان 

م ١٩١٨ام م، جرح مرتني ونال العديد مـن أمناط الشجاعة ورقي ماك آرثـر يف عـ١٩١٧
م إىل ١٩٣٥لرتبة عميد، وعمل مستشاراً عسكريا للكومنولث يف الفلبني يف الفـرتة مـن 

م وبـدأت يف ذلـك ١٨٩٨م، حيث كانت الفلبني تحت النفوذ األمرييك منذ عـام ١٩٤١
  . الوقت تستعد لالستقالل

م قائداً للقوات األمريكيـة يف الرشـق األقىصـ، ١٩٤١وأصبح ماك آرثر يف متوز 
م القاعــدة البحريــة ١٩٤١الطــائرات اليابانيــة يف الســابع مــن كــانون األول  وقــذفت

األمريكية يف خليج بريل هاربر يف هـاواي كـام قـذفت القواعـد الجويـة األمريكيـة يف 
الفلبني ودخلت الواليات املتحدة الحرب العاملية الثانيـة عنـدما أعلنـت الحـرب عـىل 

عام نفسـه، وبـدأ التـدخل اليابـاين يف الفلبـني اليابان يف الثامن من كانون األول من ال
  . بعد أسبوعني من ذلك التاريخ
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قاد ماك آرثر قوات الدفاع عـن الفلبـني وركـز قواتـه يف شـبه جزيـرة باتــان 
ــر يف آذار  ــيج مــانيال، وتــرك مــاك آرث م كوريجــدور ١٩٤٢وجزيــرة كوريجــدور يف خل

ك تعهدا مشـهوراً بـالعودة مـرة ليذهب بعد ذلك إىل اسرتاليا، وتعهد فور وصوله هنا
أخرى لرؤية شبه جزيرة باتان، نال مـاك آرثـر ميداليـة الرشـف لدفاعـه عـن الفلبـني، 
وكان والده قد نال هـذه امليداليـة التـي تعتـرب أرفـع الـدرجات العسـكرية يف الـبالد، 

  . الستبساله البطويل يف الحرب األهلية األمريكية

ن الوحيـدين اللـذين نـاال هـذه امليداليـة، ويعد ماك آرثر ووالـده األب واالبـ
وأصبح ماك آرثر قائداً للقوات املتحالفة يف جنوب غريب املحيط الهادي وبـدأ هجومـاً 

م من غينيا الجديـدة وغـريب نيـوبرينت ١٩٤٣عىل اليابان وطردت قواته اليابانيني عام 
، املينـاء الرئييسـ وجزر ادمريالتي، وعزلت هذه االنتصارات القاعدة اليابانية يف رابـول

  . م غريب غينيا الجديدة وموروتاي١٩٤٤لنيو برينت، واستعاد مال آرثر يف أيلول عام 

م يف جزيــرة ليتــي الفليبينيــة ١٩٤٤ترشــين األول  ٢٠ونزلــت قــوات آرثــر يف 
ليحقق بذلك تعهده بالعودة إىل الفليبـني، ووصـلت قواتـه إىل مينـدورو فــي وسـط 

م لـوزون، واسـتعادت معظـم ١٩٤٥وغـزت يف كـانون الثـاين الفلبني يف كـانون األول، 
  . الجزيرة مع نهاية الحرب يف آب، كام استوىل عىل جنويب الفلبني وبورنيو

م، وعــني مــاك آرثــر قائــداً لقــوات االحــتالل ١٩٤٥استســلمت اليابــان يف آب 
م ١٩٤٥املتحالفـة يف اليابـان وتــرأس قمـة القيــادة يف اليابـان يف الفـرتة مــا بـني عـــام 

م وكانت قوات االحتالل تهدف إىل عدم جعل اليابـان قـوة عسـكرية وجعلهـا ١٩٥١و
  دولة دميقراطية، أدار ماك آرثر اليابان بحيادية تامة، وأدخل
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ـــات   ـــادية واملؤسس ـــية واالقتص ـــاالت السياس ـــية يف املج إصـــالحات أساس
مرباطـور االجتامعيـة، واحرتم اليابـانيون قـدرات آرثـر وخاصـة عنـدما ضـغط عـىل اإل 

  . اليابانـي وحكومتـه لتنفيذ العديد من اإلصالحات

الـذي  ٣٨م عربت قوات كوريا الشـاملية خـط العـرض ١٩٥٠حزيران  ٢٥ويف 
يفصل بني كوريا الشاملية والجنوبية، أصبح ماك آرثـر قائـد القـوات العسـكرية التـي 

زال مدهشـة خلـف قاد آرثر عمليـة إنـ. أرسلتها األمم املتحدة لحامية كوريا الجنوبية
خطوط العدو يف ميناء إنشون بكوريا الجنوبية، وبهـذا التحـرك متكنـت قـوات األمـم 
املتحدة من االستيالء عىل سيئول محدثة انهيارا كليـاً يف جـيش كوريـا الشـاملية، غـزا 

  . ماك آرثر بعد ذلك كوريا الشاملية

ومتكنـت ودخلت قوات الصني الشيوعية الحرب بجانب الكـوريني الشـامليني 
، وأراد آرثر نتيجة لـذلك أن ميـد الحـرب ٣٨من طرد قوات األمم املتحدة جنويب خط 

إىل الصني ولكن تخوف بعض أعضاء األمم املتحدة من أن يؤدي الهجـوم عـىل الصـني 
إىل حرب عاملية ثالثة، اختلف ماك آرثر بشـدة مـع هـاري ترومـان الـرئيس األمـرييك 

ول حرص الحرب يف كوريا، وأصـدر آرثـر بيانـاً ينتقـد ورئيسة هيئة األركان املشرتكة ح
م قـرارا ١٩٥١نيسـان  ١١فيه سياسة الحكومة وهدفها تجاه الحرب، أصدر ترومان يف 

بإعفاء آرثر من منصبه قائداً لقوات األمم املتحدة، ومن قيـادة القـوات األمريكيـة يف 
  . الرشق األقىص وقيادة احتالل اليابان
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  ) م١٨٩٣ –م ١٨٠٨( ماكامهون، موريس دي

وضابط مميز، كان يفضـل إعـادة ) م١٨٧٩ –م ١٨٧٣(رئيس فرنسا بني عامي 
امللكية الفرنسية، ولكنه فشل يف تحقيق ذلك، ولد يف سويل بشاميل فرنسـا، وهـو مـن 

، نصب بعـد ذلـك )م١٨٥٦ –م ١٨٥٣(أصل ايرلندي، اكتسب شهرة خالل حرب القرم 
صبح دوقاً يف ماجنتا، هزم وألقي القبض عليه خـالل م أ ١٨٥٩مارشاال لفرنسا، ويف عام 

  ). م١٨٧١ –م ١٨٧٠(الحرب بني بروسيا وفرنسا 

م، ١٨٧١وعندما أعيد إىل فرنسا قاد القـوات التـي أخمـدت الكوميـون عــام 
وبعد سنتني انتخبه رئيسا للجمهورية املجلس الذي كان يسود فيه املوالـون للملكيـة 

م ١٨٧٧يحقق العودة إليها، ويف السادس عرش من مـايس الذين كانوا يأملون منه أن 
وعنـدما أخفـق ) يف أزمة عرفت باسم السادس مـن أيـار سـيزمي(طرد رئيس الوزراء 

مرشحه دوق دي بروغيل من أورلـني يف الحصـول عـىل األغلبيـة اسـتعمل مـاكامهون 
لحكـومي امتيازه الرئايس يف حل املجلس وإجراء االنتخابات وعىل الرغم من التدخل ا

ــا  ــان يرغــب فيه ــي ك ــة الت ــة عــىل األغلبي ــون للملكي ــات مل يحصــل املوال يف االنتخاب
م عنـدما اسـتقال بعـد أن ١٨٧٩ماكامهون، استمر يف منصبه حتى شهر كانون الثـاين 

الحظ تراجع نفوذ املواليني للملكيـة، وخلفـه بعـد ذلـك جـولس كريفـي الـذي كـان 
  . جمهورياً 
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  )م١٩٨٨- م١٩٠٨(ماكامهون، وليم 

سيايس ومحام، عمل رئيسا لوزراء اسرتاليا ملدة عامني تقريباً، عضـو يف حـزب 
م لكن حكومته االئتالفيـة خرسـت االنتخابـات ١٩٧١األحرار خلف جون جورتون عام 

م ١٩٦٦(م، عمل أمينا للخزانة االتحادية يف الفـرتة مـن ١٩٧٢لصالح حزب العمل عام 
  ). م١٩٧١-م١٩٦٩(ن ثم وزيراً للشؤون الخارجية م) م١٩٦٩ –

ولد ماكامهون يف سيدين ودرس يف مدرسـة سـيدين العلميـة الثانويـة، ثـم يف 
م، ثم قىضـ خمـس سـنوات ونصـف يف ١٩٣٩جامعة سيدين عمل باملحاماة حتى عام 

م، عــني وزيــراً للطــريان واملالحــة ١٩٤٩الجــيش، انتخــب عضــوا مبجلــس النــواب عــام 
 –م ١٩٥٦(ثم وزيراً للصناعات األوليـة مـن  )م١٩٥٤ –م ١٩٥١(البحرية يف الفرتة من 

، مـنح )م١٩٦٦ –م ١٩٥٨(، ثم وزيراً للعمل والخدمات الوطنية يف الفرتة من )م١٩٥٨
  . م١٩٧٧نوط الفروسية عام 

  ) م١٩٨٦ –م ١٨٩٤(ماكميالن، هارولد 

، خلـف السـري )م١٩٦٣-م١٩٥٧(كان رئيس وزراء اململكة املتحدة بني عـامي 
  . م١٩٥٦املحافظني الذي تقاعد يف أعقاب أزمة قناة السويس عام انطوين ايدن زعيم 

ــتعمرات  ــتقالل للمس ــاكميالن االس ــد م ــافظني يف عه ــة املح ــت حكوم منح
الربيطانية يف رشقي ووسط أفريقيـا وأسـس مـاكميالن عالقـات متينـة مـع الواليــات 

  املتحدة يف عهد الرئيسني ايزنهاور وكنيدي، ولكنه فشل يف تحقيق
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لتـأمني دخـول بريطانيـا يف الجامعـة االقتصـادية األوروبيـة، وعانـت هدفه  
بريطانيا داخليا من الركود االقتصادي وتفيش الفضـائح األمنيـة ومنهـا فضـيحة جـون 

  . بروفيمو وزير الحرب

ولد موريس هارولد مـاكميالن يف لنـدن وهـو ابـن لنـارش ثـري متـزوج مـن 
ول يف اكسـفورد، وخـالل الحـرب العامليـة أمريكية، تلقى تعليمه يف ايتون وكليـة بـالي

  . عمل جندياً يف الجبهة الغربية) م١٩١٨ –م ١٩١٤(األوىل 

م أصبح ماكميالن مديراً لرشكة أرسته للطباعة يف لندن وهـزم يف ١٩٢٠يف عام 
تيز شامل رشقـي إنكلـرتا،  –أون  –انتخابات الربملان عن حزب املحافظني يف ستوكتون 

م، كتب مـاكميالن عـددا مـن الكتـب ١٩٢٤نه نال املقعد عام م، ولك١٩٢٣وذلك عام 
م الذي يدعو لتبني التخطيط ١٩٣٨) طريق الوسط(م و١٩٣٣) إعادة البناء(من بينها 

االقتصادي املركزي ووضع حد أدىن لألجور، عـني بعـد انـدالع الحـرب العامليـة الثانيـة 
  . وزيرا للدولة بوزارة التموين) م١٩٤٥ –م ١٩٣٩(

م بعد أن عمل وكيال يف مكتب املستعمرات وزيـراً ١٩٤٢كميالن عام أصبح ما
مقيامً يف شاميل أفريقيا وإيطاليا وممثالً ملجلس الوزراء الربيطاين يف الجزائـر، ويف عـام 

  . م عمل رئيسا للجنة التحالف التي أرشفت عىل إعادة تعمري إيطاليا١٩٤٤

املحيل وأصبح وزيرا للدفاع  م وزيراً لإلسكان والحكم١٩٥١عني ماكيمالن عام 
م، ويف العـام نفسـه عـني ١٩٥٥م، وبعدها اصبح وزيرا للخارجية وذلك عام ١٩٥٤عام 

 –الفرنسـية  –مستشاراً للخزانـة، سـاند مـاكميالن بقـوة تكـوين القـوات اإلنكليزيـة 
  الصهيونية من أجل إعادة السيطرة عىل قناة السويس 
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ـي جـامل عبـد م، ولكـن الغـزو ١٩٥٦النـارص عـام  التي أممها الـرئيس املرص
  . م١٩٥٦الصهيوين أجهض يف ترشين األول  –الفرنيس  –اإلنكليزي 

م ١٩٥٧تقاعد السري أنطوين ايـدن رئـيس الـوزراء الربيطـاين يف كـانون الثـاين 
بسبب ظروفه الصحية فخلفه ماكميالن يف املنصب، بحـث مـاكميالن بوصـفه رئيسـاً 

ت دبلوماسية بني قادة الحكومات من أجـل تخفيـف للوزراء عن كيفية عقد اجتامعا
حدة التوتر بني الرشق والغرب وحاول أن يؤدي دور الوسيط بني السـوفييت واإلدارة 

م بالسـلطة بأغلبيـة كبـرية ١٩٥٩األمريكية، احتفظ حزب املحافظني يف ترشـين األول 
  . أحرزها يف االنتخابات الربيطانية

يطانيا يف الجامعـة االقتصـادية األوروبيـة حاول ماكميالن استعادة عضوية بر
م، وعندما استخدم الرئيس الفرنيسـ ديغـول حـق الفيتـو كـان ١٩٦٣التي انتهت عام 

م التـي حـدت مــن اسـتخدام ١٩٦٣ماكميالن معنيا بتوقيع معاهدة تيست بان عام 
تدهورت حالته الصحية واستقال وهو بصدد إجراء عمليـة جراحيـة . األسلحة النووية

م ١٩٨٤م، وخلفــه يف املنصــب اللوردهيــوم، دخــل مــاكميالن عــام ١٩٦٣ستشــفى بامل
  . عن ستوكتون) لقب إنكليزي دون املركيز وفـق الفيكونت(مجلس اللوردات كايرل 

  ) م١٩٧٦- م١٨٩٣(ماوتيس تونغ 

أبــرز الــزعامء الشــيوعيني الصــينيني وأحــد أبــرز القــادة العــامليني يف القـــرن 
م، كـان ١٨٩٣) مدينة صغرية يف مقاطعـة هونـان الصـينية(العرشين، ولد يف شاوشان 

وفق ماو بني عمله يف الزراعة منذ نعومـة أظـافره وبـني دراسـته . والده فالحا ميسورا
  التي استفاد منها دراسة تاريخ الثورات الفالحية، ثم دراسته
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م التحـق بـالجيش الثـوري ١٩١١ويف عـام . هيـانغ-الثانوية يف معهد سـيانغ 
بعـد (م ١٩١٢امسا لقضية الجمهورية ورئيسها صن يـات صـن وأمىضـ عـام وأبدى ح

يف مطالعات مؤلفة روسو ومونتسكيو وآدم سـميث وسـتيورات ) ترسيحه من الجيش
م مشـاركا يف ١٩١٨م التحق بدار املعلمني ومكث فيها حتـى عـام ١٩١٣ميل، ويف عام 

حف دعـا فيـه الشـباب م نرش إعالنا يف إحدى الصـ١٩١٧ويف عام . النشاطات الطالبية
الذين يشاطرونه آراءه إىل تأسيس جمعية ثقافية واجتامعية أطلق عليهـا يف مـا بعـد 

وقد لبى الدعوة يف البدايـة ثالثـة أشـخاص بيـنهم يل ). جمعية املواطنني الجدد(اسم 
وكان ماو يؤمن يف هذه الفرتة بالدميوقراطية الليربالية ويهاجر بعدائه للنزعـة . ليسان

  . ية والالمربياليةالعسكر

م سافر إىل بكني حيث عمل فرتة موظفا يف إحدى املكتبات، ثـم ١٩١٩يف عام 
رحل إىل شانغهاي حيـث تعـرف إىل بعـض املاركسـيني، فـاعتنق املاركسـية وشـارك يف 

ومن املؤلفات ). أيار ٤حركة (حركة الشبيبة املناهضة لإلمربيالية وهي املعروفة باسم 
ـاع (الكـارل مـاركس و) البيان الشـيوعي(ا قويا يف تلك الفرتة التي أثرت فيه تأثري  الرص

م تبنى ماو املاركسية نهائيا متحررا بذلك من ١٩٢٠ويف عام . لكارل كاوتسيك) الطبقي
اآلراء الفوضوية التي اجتذبته مدة من الـزمن فبـدأت سـريته الذاتيـة تقـرتن بتـاريخ 

  . الحركة الثورية الصينية

وركز ) م١٩٢١متوز (مؤمتر األول للحزب الشيوعي الصيني انتخب ماو أمينا لل
م حتى كـان ١٩٢٢الحزب نضاله يف سنواته األوىل عىل التنظيم النقايب، ومل يطـل العام 

وتوىل مـاو شخصـيا إدارة إرضاب . نقابة عاملية ٢٠عامل املناجم قد أنشأوا ما يقارب 
  يوان واعتمد الحزب-يف مناجم تغان



  

٩٥٤ 
  

  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

ويف املـؤمتر الثالـث . حـالف مـع القـوى الثوريـة يف الصـنيسياسة انفتـاح وت 
م قرر الحزب االتحاد مع الكوفنتانغ، وكان ماو عضوا يف اللجنة املركزية للحزب، ١٩٢٣

  . وعضوا يف املكتب التنفيذي لكومنتانغ شانغهاي

وخالفا للمبادئ املاركسية التي ترتكـز عـىل تثـوير الطبقـة العاملـة يف املـدن 
فقد تحـرك .  إطالق رشارة الثورة عىل نظام تشيانغ كاي تشيك من الريفبادر ماو إىل

مــن هونــان حيــث أرىس قاعــدة أول نــواة ثوريــة وحــرك مســرية قوامهــا االتحــادات 
) الحــرب األهليـــة الثوريــة األوىل(  م ويف أو مــا اتفــق عــىل تســميته ب١٩٢٥الفالحيــة 

الصـيني مؤكـدا فيـه عـىل وضع ماو كتابه تحليل طبقات املجتمـع ) م١٩٢٧-م١٩٢٥(
الطاقات الثورية للطبقة الفالحية، وكان هذا النص يتعارض مـع املاركسـية التقليديـة 

نرشـه ومناقشـته يف اللجنـة ) زعيم الحـزب يوفـداك(إىل حد رفض معه شن دوكسيو 
  . املركزية

م عارض ماو للمرة الثانية التيـار السـائد يف الحـزب الشـيوعي ١٩٢٧ويف آذار 
دافع عن الحركة الفالحية يف هونان، ورفض املؤمتر الخـامس للحـزب ربيـع الصيني، و 

غـري أن معارضـة قويـة ضـد نهـج زعـيم الحـزب شـن . م وعادى ماوتيس تونـغ١٩٢٧
دوكسيو بدأت تتبلور وأخذت عليه مهادنته تشيانغ كاي تشيك وسـوء تقـديره لـدور 

اتحـاد الفالحـني لعمـوم وبضغط هذه املعارضة عني ماو عىل رأس . الفالحني يف الثورة
  . الصني وحمل دوكسيو عىل االستقالة

بادر ماو إىل بناء جيش ثوري وإقامة نظام سوفيتات يف مناطق يصـعب عـىل 
فشكل الفرقة األوىل من الجـيش . تشيك الوصول إليها-الكوفنتانغ وقوات تشيانغ كاي

   وفشل يف بادئ األمر وتكبدت قواته خسائر. الفالحي والعاميل األول
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فادحة وألقي القبض عليه ومتكن من الفرار لكنه أقيص من اللجنـة املركزيـة 
  . واملكتب السيايس فاضطر إىل اللجوء إىل جبال جيغانغ

م ١٩٢٨ويف أيـار ) قاعـدة سـوفيتية(م ١٩٢٧هناك أسس ماو يف ترشين الثاين 
طقة الحرة انضم إليه شوته ورجاله فبادر عندما كان يف املنطقة التي باتت تسمى املن

إىل تنظيم عملية توزيع األرايض واألسلحة عىل الفالحني، وقـد قوبلـت سياسـته هـذه 
بنقد عنيف من قيادة الحزب، لكن يف املؤمتر الرابع للحزب الشـيوعي الصـيني الـذي 

م حصلت مصالحة بيـن ماو والقيادات الحزبية التـي ١٩٢٨انعقد يف موسكو حزيران 
  .ؤقتاوافقت عىل تبني سياسة ما وم

وتعرضت القواعد الحمراء التي أنشأها ماو يف املنطقـة الحـرة التـي يسـيطر 
فاضـطر ) م١٩٣٤م و١٩٣٠(تشـيك بينـي -عليها لضغط شديد من قوات تشيانغ كـاي

ــام بتلــك املســرية الكــربى التــي  مــاو إىل االنســحاب يف اتجــاه الشــامل الغــريب والقي
تسلم ماو زمام قيادة الحزب وترأس  م١٩٣٥استغرقت عاما كامال، وأثناء هذه املسرية 

تشـيك لصـد العـدوان -م تحـالف مـع تشـيانغ كـاي١٩٣٧ويف عـام . املكتب السيايس
اليابــاين بيــد أن مــاو رفــض ترجمــة هــذا التحــالف انصــهارا عــىل صــعيدي القــوات 

م وأثناء حـرب املقاومـة هـذه وضـع مـاو ١٩٤٥واستمر تحالفهام إىل عام . والقيادات
. م كتب املشكالت االسرتاتيجية للحـرب الثوريـة يف الصـني١٩٣٦ام أهم أعامله ففي ع

م يف الحرب الطويلة األمد واملشكالت االسرتاتيجية لحرب األنصـار ضـد ١٩٣٨ويف عام 
  . اليابان

م واجه الشـيوعيون الصـينيون ١٩٤٥وعندما أعلنت اليابان استسالمها يف آب 
  وا فورا إىل تشكيلهل يتعني عليهم أن يبادر : السؤال امللح التايل
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حكومة اتحاد وطني مع الكوفتنانغ وتنظيم انتخابات عامة وتوحيد القوات  
  املسلحة؟ أم ينبغي أن يتأهبوا ملواجهه مسلحة مع القوات الوطنية؟ 

ورغم أن موسكو ضغطت الختيار االتجاه األول، إال أن ماوتيسـ تونـغ رفضـه 
ية، ومع ذلك وافق عىل إجراء مفاوضات بعناد لصيانة الوجود املتميز للقوات الشيوع

تشيك عـىل اتفاقـات حـل وسـط -مع الكوفنتانغ أسفرت عن توقيعه مع تشيانغ كاي
تعهد فيـه الشـيوعيون بـالتخيل عـن جـزء كبـري مـن املنـاطق ) م١٩٤٥ترشين األول (

لكن بعد أن قاطع الشيوعيون االنتخابات . الواقعة تحت سيطرتهم لصالح الكومنتانغ
بــني ) م١٩٤٩-م١٩٤٦(تشــيك انفجــرت الحــرب األهليــة -هــا تشــيانغ كــايالتــي نظم

  . الشيوعيني وأنصار تشيانغ

جـيش (يف البدء اضـطرت القـوات الشـيوعية التـي بـات يطلـق عليهـا اسـم 
إىل االنسحاب حتى يينان، غري أنهـا عـادت فشـنت هجومـا سـاحقا ) التحرير الشعبي

ويف األول مـن . وشـانغهاي وكـانتونونجحت يف اسرتداد بكني . م١٩٤٩م و١٩٤٨خالل 
م أعلن ماو مـن سـاحة تيانـامنن يف بكـني قيـام جمهوريـة الصـني ١٩٤٩ترشين األول 

تشــيك ينســحب مــع أنصــاره إىل جزيــرة فورمــوزا -الشــعبية فــيام كــان تشــيانغ كــاي
ورئيسـا ) م١٩٥٩-م١٩٥٤(وغـدا رئيسـا للحكومـة ورئيسـا للجمهوريـة مــن ) تايوان(

  . للحزب

دخل ماو يف رصاع مكشوف مع موسكو أعلن فيه عن رفضه تبني  ورسعان ما
النــزاع الصــيني ( املثــال الســوفيتي يف الصــني مفجــرا بــذلك مــا اتفــق عــىل تســميته ب

نقطـة أساسـية أدى  ٢٥هذا النزاع الذي متحور عىل الصعيد النظري حول ) السوفيتي
عية العامليـة وإىل عىل الصعيد  العميل إىل إحداث انشـقاق جديـد يف الحركــة الشـيو 

  . إضعافها



  

٩٥٧ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

م أطلــق مــاو رشارة الثــورة الثقافيــة يف الصــني وأطــاح الــرئيس ١٩٦٦يف عــام 
يش وعــددا كبــريا مــن القيــاديني والــزعامء التقليــديني والتــاريخيني للحــزب -ليوتشــاو

أمـا الكتـاب األحمـر . الشيوعي الصيني معتمدا يف ذلك عىل الجيش والحرس األحمـر
راء ماو ومواقفه فقد غـدا يف تلـك السـنوات املضـطربة مـن تـاريخ الذي جمع أهم أ

الصني مبثابة كتـاب مقـدس لـيس بالنسـبة إىل الشـباب الصـيني فحسـب وإمنـا أيضـا 
  . بالنسبة إىل رشائح عريضة من الشباب الثوري يف العامل

م وقد أعيد النظر يف سياسـته بعـد ١٩٧٦تويف ماوتيس تونغ يف بكني يف أيلول 
انحرس نفوذ املقربني منه، كام أدينت زوجتـه شـيانغ شـني وأدخلـت السـجن و . وفاته

  . بتهمة التآمر عىل أمن الدولة

وازدهرت التيارات املاويـة يف " املاوية"مع الثورة الثقافية راج استخدام كلمة 
لكن املفارقة التاريخية شاءت أن تكون الثورة الثقافية خامتة حزينة ملاو، وقبل . العامل
قيض عقد واحد عىل وفاة ماو، كان مـد املاويـة قـد انحرسـ عـىل نحـو ملحـوظ أن ين

بعـد أن كانـت قـد عرفـت توسـعا كبـريا يف أوسـاط الحركـات . داخل الصـني وخارجـا
 . ويف أوساط املثقفني يف الغرب. التحررية يف العامل الثالث

  ) م١٩٦٥ –م ١٩١٦(مبارك  زروق 

م، نشط يف ١٩٤٣املحاماة يف عام سيايس سوداين، درس الحقوق وبدأ مامرسة 
العمل السيايس يف إطار الجمعيات الثقافية واصبح عضواً يف اللجنـة التنفيذيـة ملـؤمتر 

م، ١٩٤٤م، ونـادى باالسـتقالل يف عـام ١٩٣٨الجامعيني الذي كان قـد تأسـس يف عـام 
  انضم إىل إسامعيل األزهري الذي شكل حزب 
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ت الربيطانيـة ومناديـاً بالوحـدة مـع األشقاء، معارضاً أي تعاون مـع السـلطا
  . م عضواً يف مجلس بلدية أم درمان١٩٥٠مرص، وانتخب يف عام 

التـي ضـمت نقابـات ) الجبهة املوحـدة لتحريـر السـودان(كان من مؤسيس 
عاملية وطالبية وتيارات سياسية مختلفة، وكان هدفها وضع حد للسيطرة الربيطانيـة 

ـي يف  –اين املستمرة تحت غطاء االتحاد السـود انضـم زروق إىل حـزب . م١٩٥٢املرص
ــام  ــوطني، ويف ع ــدة ال ــزب ١٩٥٣الوح ــاز الح ــدما ف ــان بع ــاً يف الربمل ــب نائب م انتخ

باالنتخابات، توىل وزارة املواصـالت يف الحكومـة التـي شـكلها األزهـري والتـي قـادت 
م، وبعــد ســقوط الحكومــة تحــول زروق إىل ١٩٥٦الســودان إىل االســتقالل يف أوائــل 

م شارك يف الثورة التي أطاحت حكـم إبـراهيم عبـود، وتـوىل ١٩٦٤املعارضة، ويف عام 
إثر ذلك وزارة املالية يف الحكومة االنتقالية، لكنه تويف قبل االنتخابات العامـة يف عـام 

  . م١٩٦٥

  ) م١٩٦٧- م١٩٠٢(الرئيس مبا، ليون 

ل الغـانغ، أول رئيس لجمهورية الغابون يف عهـد االسـتقالل، ينتمـي إىل قبائـ
بعد دراسته الحقوق دخل سلك اإلدارة االستعامري الفرنسية، كان خالل هـذه الفـرتة 

جمهوريـة (م نفي إىل اوبانغي شـاري ١٩٣٣يف عام ) صدى الغابون(يكتب يف صحيفة 
م وعمـل يف رشكـة ١٩٤٦سـنة، عـاد إىل الغـابون  ١٣، وبقي فيهـا )وسط أفريقيا حاليا

املختلفـة الغابونيـة املرتبطـة بـالتجمع الـدميوقراطي  أسس الحركـة. تجارية بريطانية
األفريقي املنادي الحكم الذايت عىل نطـاق أفريقيـا الفرنسـية كلهـا، واصـبح عضـوا يف 

  . قيادة التجمع ومسؤوال عن الصحافة فيها
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م ثـم حـول حركتـه إىل ١٩٥٢دخل املجلس اإلقليمي الغـابوين إثـر انتخابـات 
م ويف عـام ١٩٥٦ين، وانتخـب عمـدة ملدينـة ليريفيـل عـام التكتل الدميوقراطي الغـابو 

م انترص حزبه عىل منافسه االتحاد الدميوقراطي واالجتامعـي الغـابوين، واصـبح ١٩٥٧
  . مبا نائب رئيس املجلس التنفيذي الذي كان يرأسه الحاكم الفرنيس

م أصبح مبا رئيس املجلـس التنفيـذي فرئيسـا للحكومـة ١٩٥٨بعد انتخابات 
م ارتقى مبا إىل رئاسة الدولة، وملـا واجـه ١٩٦٠أعلن استقالل الغابون يف عام  وعندما

معارضه شديدة بسبب سياسته املحافظة واملوالية لفرنسا، فرض حالة الطوارئ لسـتة 
اشهر واستطاع تجاوز األزمة بحيث انتخـب رئيسـا للجمهوريـة بأكرثيـة كاسـحة عـام 

م فتدخل الجـيش واسـتوىل عـىل ١٩٦٤م م لكنه عاد ليال يف صعوبات جديدة عا١٩٦١
العاصمة مجربا مبا عىل االستقالة، غـري أنـه أعيـد إىل السـلطة بعـدما تـدخل القـوات 
الفرنسية، وأظهر حنكة سياسية بانفتاحه عىل املعارضـة ومحـاورة قادتهـا يف الربملـان، 

  .م١٩٦٧بقي يف منصبه حتى وفاته يف عام 

  ) م١٩٨٣- م١٨٩٢(امللك  محمد إدريس السنويس 

، ولـد يف )مؤسـس األرسة السنوسـية(ملك ليبيا، حفيد محمد عـيل السـنويس 
م يف واحة الجغبـوب يف الصـحراء الليبيـة جنـوب طـرق، درس يف ١٨٩٢آذار  ١٢برقة 

م إثر اعتداء إيطاليا عىل برقة وطرابلس ١٩١٥السودان وتوىل زعامة السنوسية يف عام 
  . م١٩٢٠وأعرتف به أمريا يف عام 
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م، غـادر ليبيـا إىل ١٩٢٤م حتى سنة ١٩٢١م الكفاح ضد إيطاليا من سنة تزع
مرص عندما توىل موسوليني يف إيطاليا ووقعت أكرث مقاطعـات ليبيـا تحـت السـيطرة 

ومن هناك قاد املعركة ضد االحتالل، ساهم يف مجهود الحلفاء الحريب أثنـاء . اإليطالية
م، نصـب ملكـا عـىل ١٩٤٩ا أمريا عىل برقة الحرب العاملية الثانية واعرتفت به بريطاني

م، بعد انتهاء وصاية األمم املتحدة وإعـالن ليبيـا دولـة ١٩٥١كانون األول  ٢٤ليبيا يف 
أفتتح أول برملان ليبـي يف بنغـازي، عـني ابـن عمـه محمـد  ١٩٥١آذار  ٢٥مستقلة يف 

أنشــأ م ١٩٦٣يف عــام . م١٩٥٦ترشــين األول  ٢٦الحســن رضــا املهــدي وليــا للعهــد يف 
حكومة دستورية انتهجت سياسة مواليـة لالسـتعامر واسـتخدمت يف عهـده القواعـد 

سـاد الفسـاد يف عهـده بعـد تـدفق البـرتول يف . األمريكية يف ليبيا للعدوان عىل مرصـ
م بقياد العقيد معمر القذايف، وهو ١/٩/١٩٦٩الستينات من القرن املايض، أطيح به يف 

  . م١٩٨٣لدعوة من أنور السادات تويف سنة انتقل إىل مرص بناء . يف تركيا

  ) م١٩٦٢ –م ١٨٨١(محمد األمني 

تونس قبل عهـد االسـتقالل، أبـوه محمـد الحبيـب بـن املـأمون ) باي(عاهل 
م، أما ابنـه ١٩٢٩م و١٩٢٢بني عـامي ) م١٧٠٥الذي يعود إىل (الذي توىل عرش تونس 

ي منصـف الـذي أجـرب عـىل م ليخلـف البـا١٩٤٣األمني فقد أىت به الفرنسيون يف عام 
التخيل عن عرشه بسبب تبنيه مطالب الوطنيني يف وجه السلطة االستعامرية، فشكك 
الكثريون برشعية األمني ومل يعرتف به منصف الذي كان قد أبعد إىل الجزائـر ففرنسـا 

  . م١٩٤٨إال قبل وفاته بقليل يف عام 



  

٩٦١ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

عل محمد الخـامس يف ومل يتمكن األمني من تجسيد التطلعات الوطنية كام ف
وقد حجب عنه األضـواء صـعود حـزب الدسـتور الجديـد وتحولـه إىل حركـة . املغرب

منصـب (جامهريية، وعندما حصلت تونس عىل استقاللها صار إلغاء العرش التونيسـ 
محتامً فرغم تخيل األمني عن عرشه لصالح حسني النرص، ومـن هـذا األخـري إىل ) الباي

مدت حكومة بورقيبة إىل اإلعـالن عـن إلغـاء منصـب البـاي ابنه القارص رشاد، فقد ع
  . م١٩٥٧متوز  ٢٥يف ) املليك(

  ) م١٩٧٢ –م ١٩١٠(محمد أحمد محجوب 

أديب وسيايس سوداين، تلقى تعليمـه يف السـودان، والتحـق بكليـة غـوردون 
وأتم بهـا دراسـته وتخــرج يف . التذكارية التي كانت تدار عىل منط املدارس اإلنكليزية

م الهندسة، ثم ما لبث أن التحق بعد سنوات من ذلك بكلية الحقوق وتخرج فيها قس
  . ثم عمل يف السلك القضايئ يف عدد من مدن السودان أيام اإلدارة الربيطانية

وعند انتهاء الحرب العاملية الثانية اشتدت رغبة السودانيني يف الحصول عـىل 
د الجمعيـة الترشـيعية التـي أقامتهـا االستقالل وإنهاء الحكم الربيطاين، ودخـل محمـ

اإلدارة الربيطانية وقاطعتها األحزاب االتحادية، وكان محمد يؤمن باالستقالل عن كـل 
من مرص وبريطانيا ولكنه كان يف هـذه الفـرتة مسـتقال، وكـان مـن ممـثيل املعارضـة 

  . داخل الجمعية الترشيعية

م كـان محمـد ١٩٥٦ عـام وبعد أن نال السودان استقالله يف أول كانون الثاين
  عضواً عن الخريجني يف الربملان األول وظهرت شخصيته السياسية بعد 
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أن كانت شخصيته األدبيـة قـد شـقت طريقهـا مـن قبـل، وأفـاد مـن صـوته 
  . الجمهوري يف الخطابة واالرتجال يف كل املناسبات السياسية

الـدول الكـربى برزت مواهبه يف السياسة الخارجية، ومرونته يف التعامل مـع 
م، واسـتطاع هــو والــرئيس ١٩٦٥ثـم مــا لبـث أن شــغل منصــب رئاسـة الــوزارة عــام 

إسامعيل األزهري والرشيف حسني الهندي أن يجمعوا زعامء العرب يف مـؤمتر امللـوك 
ووضعت الخطط للتعـاون العـريب يف . م١٩٦٧والرؤساء الذي عقد يف الخرطوم يف آب 

. ري يف فض النزاع العـريب الـذي كـان مسـتحكامً آنئـذاملستقبل، وكان لجهده األثر الكب
الحركة الفكرية إىل أين يجب أن (وقد كتب محمد يف أول حياته األدبية كتاباً بعنوان 

باللغـة العربيـة ) الدميقراطيـة يف امليـزان(وكتـاب ) الحكومة املحلية(ثم كتاب ) تتجه
  .واإلنجليزية

  ) م١٩٩٦ –م ١٩٢٢(محمد البدر 

م، تـوج إمامـاً ١٩٢٢م اليمن من أرسة حميد الدين، ولد يف عام آخر إمام حك
م وتوىل الحكم عرشـة أيـام فقـط خلفـاً لوالــده أحمـد ١٩٦٢أيلول  ١٩عىل اليمن يف 

 ٢٦السـالل يف  الـلــهالذي تويف متأثراً بجراحه عندما قامت الجمهوريـة بقيـادة عبـد 
ث انـدلعت حـرب أهليـة م، ترك الحكم وتسـلل إىل منطقـة القبائـل حيـ١٩٦٢أيلول 

سنوات شارك فيها الجيش املرصي مسـانداً النظـام الجمهــوري، توفــي يف  ٧استمرت 
  . م١٩٩٦آب  ٦لندن يف 
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  ) م١٩٩٢- م١٩١٩(الرئيس محمد بوضياف  

ناضل يف سبيل تحرير بالده فكان جزاؤه النفي بسبب الرصاع عـىل السـلطة، 
خر، فكـان جـزاؤه االغتيـال، أنـه محمـد وملا طلـب منـه العـودة إلنقـاذ الـبالد مل يتـأ 

م يف ١٩١٩ولد محمد بوضياف عـام . بوضياف رئيس املجلس األعىل للدولة يف الجزائر
كم تقريبا جنويب رشقي الجزائر العاصمة، انضـم ٣٠٠بلدة مسلية الواقعة عىل مسافة 

إىل املنظمة الخاصة بصفته عضوا يف حزب الشعب الجزائري، وكان معـاون ضـابط يف 
  . م لكنه عاد إىل فرنسا بعد أعوام ثالثة١٩٥٠لجيش الفرنيس فحوكم غيابيا عام ا

م وغدا أحد أبرز أعضاء اللجنة الثوريـة للوحـدة ١٩٥٤انتقل إىل الجزائر عام 
م مع أحمد بـن بلـه فـيام كانـا عـىل مـنت ١٩٥٦والعمل، وقبض عليه يف ترشين األول 

لهام إىل تـونس، فسـجن مـع بـن بلـه التي كان مـن املفـرتض أن تـنق) إراتلس(طائرة 
م وزير دولة يف الحكومة الجزائرية الثورية املؤقتة، ١٩٥٨وأطلق معه، سمي يف أيلول 

م برزت خالفات سياسية بينـه وبـني ١٩٦١وغدا نائب رئيس الحكومة املذكورة يف آب 
زعامء جبهـة التحريـر الـوطني بعـد اسـتقالل الجزائـر وكانـت الجبهـة قـد تسـلمت 

م، واتهم رسميا بالتآمر عىل أمن الدولة، أفـرج عنـه ١٩٦٣فاعتقل يف حزيران  السلطة،
يف ترشين الثاين من العام نفسه، فانتقـل إىل املنفـى يف املغـرب، وقـاد أمانـة التجمـع 

واقنـع بوضـياف . الوطني لحزب الثورة االشرتايك وهي حركة معارضه جزائريـة رسيـة
ودة إىل الجزائر لرئاسة املجلس األعـىل للدولـة عاما من املنفى يف املغرب بالع ٢٨بعد 

وكـان . الذي أقامه الجـيش الجزائـري لوقـف صـعود األصـوليني إىل السـلطة يف الـبالد
  بوضياف قد احتفظ مع قلة من الزعامء الجزائريني، بسمعه مل تطالها موجة
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الفساد التي طبعت ثالثني عاما من حكم جبهة التحرير الوطني، فـيام أجـرب  
 ١٩٩٢ئيس الشـاذيل بـن جديـد عـىل التنحـي يف الحـادي عرشـ مـن كـانون الثـاين الر 

اهتم أوال مبا سـامه إعـادة صـدقية الدولـة، ومل يكـن . العتباره متساهال مع األصوليني
يرى سبيال آخر إىل ذلك إال بالقضاء عىل الفساد والرشـوة املتفشـيني يف دولـة يهـيمن 

ميات إال انـه كـان يعنـي مـا يقـول أي كـان صحيح أنه تحدث بالعمو . عليها املعسكر
  . ينوي التصدي لرموز الفساد، هؤالء كانوا عموما يف جهاز الحكم وكانوا من العسكر

إذا وجد هؤالء مصالحهم معرضـة للتهديـد مـن جانـب الـرئيس لـذلك فـإن 
احتامل االغتيال سريد عاجال أم آجال، فالفساد هنا ليس حاالت خاصة ومعزولـة وإمنـا 

وقـد درج الجزائريـون . شبه مبؤسسة تضم مجموعات تتبادل الخدمات واملنافعبات أ 
عىل تسميتها املافيات للداللة عـىل تنظيمهـا وتـداخل أطرافهـا، هـذه املافيـات شـبه 

ثـم إنـه . الرسمية تحولت مع بوضياف إىل جمعيات املترضرين من حربه ضد الفساد
مبقدار ما كان يدرك أهمية مكافحـة سعى إىل بناء قاعدة سياسية وشعبية موالية له و 

الفســاد دعــى إىل أي حــد تراجــع الحــس الــوطني، وإىل أي حــد تعمقــت الهــوة بــني 
من الشعب والحكم، ألجل ذلك طرح التجمع الـوطني كبـديل سـيايس % ٧٥الشباب 

وما لبث أن شكل بداية إلسرتاتيجية استشـعرت األحـزاب . التفت حوله بعض الرشائح
كان واضحا أنه يحاول التخلص مـن . خطرها -ة التحرير الوطنيخصوصا جبه-األخرى 

املجموعات الحزبية التي ترصفت كأنها وصية عليه بتشكيل حزبه الخاص اسـتنادا إىل 
تيار شعبي يبحث عن منفـذ جديـد يغنيـه عـن التنظـيامت املوجـودة واملبنيـة عـىل 

ركـة الهـوادة انقسامات وخالفات قدمية، فـي الوقت نفسه كان بوضياف يخـوض مع
  فيها مع جبهة اإلنقاذ 
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وهكـذا اسـتدعى هـؤالء وأولئـك قبـل أن يـدعم . اإلسالمية وسائر اإلسالميني
بقي محمد بوضـياف يف . مواقعه، وبذلك اتسعت دائـرة الخطر التي كان يتحرك فيها

يومـا فقـط، إذ أردتـه رصاصـات املـالزم  ١٦٦السلطة رئيسا للمجلـس األعـىل للدولـة 
رايف املكلف مع فرقة بحراسـة الـرئيس يف بيـت الفنــون والثقافـة ملدينـة مبارك بومع

 . م١٩٩٢حزيران  ٢٩عنابـة ظهر يوم 

  ) م١٩٦١- م١٩٠٩(امللك محمد الخامس 

م تـوىل ١٩٠٩من ملوك املغـرب، ولـد يف فـاس بتـاريخ العـارش مـن آب عـام 
ـان يوسـف م بعد وفـاة والـده السلطـ١٩٢٧السلطة وهو ابن مثاين عرشة سنة يف عام 

بن الحسن، وكان املغرب آنذاك تحت الحامية الفرنسية اختارته فرنسا ليخلف والـده 
  . املتوىف مقدمة إياه عىل شقيقه فبويع وانتقل إىل الرباط العاصمة

وكــان الفرنســيون يــدركون االحــرتام الــذي يكنــه أبنــاء املغــرب لســلطانهم، 
ب حريـة تحـرك مكنتـه مـن فاستغل السـلطان الشـاب حاجـة الفرنسـيني إليـه لكسـ

التعاطف مع الحركة الوطنيـة الناشـئة، ال سـيام بعـد تعـاظم فاعليتهـا بعـد الحـرب 
العاملية الثانية بزعامة عالّل الفايس وأيـد محمـد بـن يوسـف االسـتقالليني وألغـى يف 

م خطابه الشهري يف طنجة، معلنا عن حق الشعب املغـريب يف ١٩٤٧العارش من نيسان 
دة عىل أرضه، مطالبـا باسـتقالل املغـرب مؤكـدا عـىل انتهـاء بـالده إىل الحرية والسيا

أظهرت فرنسا يف ردها عىل الخطاب بعـض . العامل العريب متجاهال عن قصد الفرنسيني
م يف محاولـة ١٩٥٠القوة كام قدمت بعض التنازالت ودعت محمد لزيارة باريس عام 

  لكسب تعاطفه، غري أن املباحثات مل ترض عن
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يذكر وكان السـلطان قـد رفـض التصـديق عـىل أحـد مراسـيم الحـاكم يشء  
  . الفرنيس مام تطور إىل مواجهة بينه وبني السلطات الفرنسية

قرر الفرنسيون الضغط عـىل السـلطان بواسـطة الرببـر فـانتزعوا منـه إدانـة 
م باسـتقالل املغـرب الكامـل ١٩٥٢لحزب االستقالل، لكنـه مـا لبـث أن طـالبهم عـام 

عدون إلطاحته، وكان لهم ذلـك مبسـاعدة بعـض الرببـر املتمركـزين يف جبـال فراحوا ي
وهكذا خلعـت السـلطات الفرنسـية يف العرشـين مـن آب . األطلس يقودهم الغالوي

م مـع أعضـاء أرستـه إىل ١٩٥٣م السلطان محمد بن يوسـف ونفتـه يف آب ١٩٥٣عام 
محمد بـن عرفه سـلطانا  كورسيكا فإىل مدغشقر وقد نودي بأحد أفراد العائلة املالكة

عىل املغرب، لكن املغاربة مل يذعنوا لهـذه الخطـوة كـام أمـل الفرنسـيون واجتاحـت 
واجتمـع عليهـا الجميـع مبـن فـيهم . املدن والريف معا موجة عنف ومقاومة مسلمة

حكام الريف ورجال القبائـل والغـالوي نفسـه، فلـم يعـد للفرنسـيني مـن يـأملون يف 
واضطرت الحكومة الفرنسـية يف مواجهـة هـذا املـأزق إىل .  دعمهم السلطان الجديد

م وانتهـى بتوقيـع اتفاقيـة ١٩٥٥التفاوض مع الزعامء املغاربة، وقـد تـم ذلـك يف آب 
  . تقيض بخلع محمد بن عرفة وتأسيس مجلس العرش وتأليف حكومة جديدة

م وعـاد ١٩٥٥تنازل محمد بن عرفة عن العرش يف الثالثني من ترشـين األول 
مد بن يوسـف إىل بـالده يف السـادس عرشـ مـن ترشـين الثـاين مـن العـام نفسـه مح

م وتبعتهـا إسـبانيا يف ١٩٥٦واعرتفت فرنسا باملغرب دولة مستقلة يف الثـاين مـن آذار 
وأعلن محمـد . السابع من نيسان معرتفة باستقالل املنطقة التي كانت تسيطر عليـها

ن لقب السلطان الذي اعتربه بائدا، وقد م متخليا ع١٩٥٧نفسه ملكا عىل املغرب عام 
  ربط املغرب بعالقات سياسية واقتصادية مع أكرث دول العامل 
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واسـتطاع أن . بعدما أدخله يف منظمة األمم املتحدة وجامعة الـدول العربيـة
يجمع بني عالقاته الجيدة مع فرنسا ودعمه جبهة التحرير الوطني التي كانت تطالب 

كـام جمعتـه عالقـات جيـدة مـع الـرئيس املصــري . الفرنسـيني باستقالل الجزائر عن
وواجهت الزعيم الوطني املغريب . جامل عبد النارص وزعامء االتحاد السوفيتي السابق

إبـراهيم مـن رئاسـة  الـلــهم فأقىصـ اليسـاري عبـد ١٩٦٠أزمة داخلية شـديدة عـام 
يس الـوزراء ووزيـرا الحكومة وتوىل رئاستها بنفسه جاعال من ابنـه الحسـن نائبـا لـرئ

م وكـان يعـاين آالمـا ١٩٦٠وقد قام محمد الخامس بزيارة مكـة معتمـرا سـنة . للدفاع
تحت أذنه اليرسى، فأجريت له جراحة يف قرصه بالربـاط توقفـت عـىل أثرهـا حركـة 

  . م١٩٦١قلبه وكان ذلك يف السادس والعرشين من شهـر شباط عام 

  ) م١٩٦٣ –م ١٩٣٠(محمد خميستي 

ائــري، أول وزيــر خارجيــة بعــد االســتقالل، درس الطــب يف كليــة ســيايس جز 
م، مـن خـالل إطـار ١٩٥٤مونبيلييه يف فرنسا، انخرط يف العمل السيايس بدءا من عام 

االتحاد العام للطلبة املسلمني الجزائريني الـذي اصـبح أمـني رسه، فاعتقـل ومل يطلـق 
  . م١٩٦٢رساحه إال يف عام 

وزارة الخارجية فكانت له املسـؤولية األوىل يف  وقف إىل جانب بن بله فتوىل
تحديد سياسة الجزائر الخارجية القامئة عىل عدم االنحياز وعىل دعم حركـات التحـرر 
الوطني يف أفريقيا، هذه السياسة التي تكرست يف املؤمتر التأسييسـ ملنظمـة الوحـدة 

 يتسـن لـه حضـور م، لكـن خميسـتي مل١٩٦٣األفريقية املنعقد يف أديس أبابا يف أيار 
  هذا املؤمتر إذ اغتيل قبل ذلك بستة أسابيع وهو
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عىل عتبة الجمعية الوطنية، وتوىل بـن بلـه بنفسـه وزارة الخارجيـة لبضـعة  
  ). الرئيس الجزائري الحايل(أشهر، ثم عني يف هذا املنصب عبد العزيز بوتفليقة 

  الرئيس محمد خونه

م أثنـاء ١٩٨٤قالب عسـكري يف عـام رئيس دولة موريتانيا السابق أطاح به ان
ولـد . وجوده يف بوروندي حيث كان يشارك يف أعامل مؤمتر القمة األفريقية الفرنسية

م يف نواديبو يف أرسة تنتمي إىل قبائل العروسني ١٩٤٠محمد خونه ولد هيداله يف عام 
املوجودة يف الصحراء الغربية تخرج مـن كليـة سـان سـري العسـكرية الفرنسـية، عـني 

م واضطلع بدور أسايس يف إطاحة حكم الرئيس مختار ١٩٧٨متوز  ١٠رئيسا لألركان يف 
م ١٩٧٩م أصبح قائدا لألركان ثم أصبح وزيرا للدفاع عـن عـام ١٩٧٨يف عام . ولد داده

  . م١٩٨٠كانون األول  ٤ثم رئيسا للحكومة، ثم رئيسا للدولة يف 

ــرئيس خونــه ولدهيدالــه تغــري ١٩٨٠يف أوائــل  ات يف املجلــس م أجــرى ال
العسكري الحاكم فعني العقيد معاوية ولد طايع رئيسا لألركان، لكن ما هي إال شهور 

التحالف من أجـل (قليلة حتى تكونت حركة معارضة من العسكريني واملدنيني باسم 
م ١٩٧٨متـوز  ١٠رصحت بأنها تهدف إىل إطاحـة نظـام انقـاليب ) موريتانا دميوقراطية

دنيني ووضع حـد لسلسـلة االنقالبـات التـي توالـت عـىل الـبالد وإرجاع الحكم إىل امل
واتبـاع . بشكل مذهل وإقامة نظام سيايس مبني عىل الحرية الربملانية وتعدد األحزاب

نظام االقتصاد الحـر، وحاميـة حـدود الـوطن والوحـدة الرتابيـة، وقـد تأسسـت تلـك 
  م يف باريس ويف عواصم١٩٨٠أيار  ٢٢الحركة يف 
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ة، وتأثر بهذه الحركة بعـض الضـباط داخـل املجلـس العسـكري أفريقية عد 
  . الحاكم، فطالبوا بعودة العسكريني إىل ثكناتهم

أرسع الرئيس خونه ولدهيداله يف محاولة لقطـع الطريـق عـىل خصـومه إىل 
م أعلـن فيـه تشـكيل حكومـة ١٩٨٠كـانون األول  ١١عقد اجتامع طارئ للمجلس يف 
 الشبان سيد أحمد ولد ينريه ومل تضـم سـوى عسـكري مدنية برئاسة أحد االقتصاديني

زنوج أفارقة، كـام  ٦عرب بيض و ٩كام روعيت يف تشكيلها االختالفات العرقية . واحد
أعلن عن دستور يطرح عىل االستفتاء الشعبي وينص عىل انتخاب رئـيس الجمهوريـة 

انتخـاب جمعيـة سنوات قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة، و  ٦باالقرتاع العام املبارش ملدة 
  . سنوات ٤وطنية ملدة 

لكن يف غمرة تلك التغريات أعلنت الحكومة عن اكتشـافها محاولـة انقالبيـة 
م وقطعـت ١٩٨١آذار  ٦منارصة لليبيا، ثم عن محاولة أخرى اتهم فيها رسميا املغرب 

يف حني تدعمت عالقـات موريتانيـا بالصـحراويني، . العالقات الدبلوماسية مع البلدين
م مبادرة إلقامة ١٩٨١نيسان  ١٠وأطلق يف . غل العقيد معمر القذايف هذا التطورواست

دولة موحـدة بـني موريتانيـا والجمهوريـة العربيـة الصـحراوية الدميوقراطيـة تـرتبط 
بحلف وثيق مع ليبيا والجزائر، ومل ينجح مرشوع القذايف لعـدم حامسـة الجزائـر مـن 

املجلس العسكري لإلنقاذ الوطني يف موريتانيا ناحية ولعدم موافقة أغلبية الضباط يف 
  .وعىل رأسهم معاوية ولد طايع رئيس األركان من ناحية ثانية

وذهبت األمور إىل حد ابعد يف رفض املرشوع الليبي فدعا الضباط  الرافضون 
م أقيــل عــىل أثــره رئــيس ١٩٨١نيســان  ٢٤إىل اجــتامع عاجــل للمجلــس العســكري 

  وعني محله معاوية ولد ) م بتعاطفه مع ليبيااملته(الحكومة ولدبنريه 
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) انقـالب أبـيض(طايع، كام أقيل ضباط آخرون وكانت تلك اإلجراءات مبثابـة 
وظلت البالد تعيش حالة من التوازن السـيايس . كاد يودي بالرئيس خونه ولد هيداله

ئـري الذي كان يعكس ما يجري خارج موريتانيا وباألخص الرصاع املغـريب الجزا. الهش
م حـني وقـع انقـالب أبـيض أثنـاء غيـاب ١٩٨٤كـانون األول  ١٢حول الصحراء حتـى 

أطـاح نظامـه بتهمـة . الفرنسية يف بوروندي -الرئيس هيداله لحضور القمة األفريقية
وتسلم السلطة ولد طايع الذي أرسع إىل انتهـاج سياسـة إعـادة . الفساد وسوء اإلدارة

ـاع عـىل . رب والجزائـرالتوازن لعالقات موريتانيا مع املغـ وقـرر االنسـحاب مـن الرص
 .الصحراء

  )م١٩٩٥- م١٩١٩(الرئيس محمد سياد بري 

م ١٩١٩عسكري وسيايس صومايل، ولد يف محافظة لوغ يف منطقة جوبا العليا 
وعشرية مارهان، حصل تعليمـه االبتـدايئ يف لـوغ ) اودارود(وينتمي إىل قبيلة داروت 

م، ١٩٤١ل الربيطانيون محـل اإليطـاليني يف الـبالد وانخرط يف صفوف الرشكة عندما ح
حاول أن يعتمد عىل نفسه وينمي معارفه أثناء تعيينـه معـاون ضـابط يف مقاديشـو، 

م كان قد وصل إىل أعىل رتبة منحت إىل ١٩٥٠وعندما غادر الربيطانيون البالد يف عام 
تـابع دروسـا يف م اختـاره اإليطـاليون لي١٩٥٢يف عام . صومايل وهي مفتش يف الرشطة

األكادميية العسكرية يف روما، ولدى عودته إىل الصومال رفع إىل رتبة مالزم واستمر يف 
تحصيله الشخيص وتعلـم اللغـات اإليطاليـة واإلنكليزيـة والعربيـة ثـم أصـبح عقيـدا 

م وهو العام الذي أعلن فيه استقالل الصومال وإنشاء ١٩٦٠وقائدا للرشطة حتى عام 
  ب قائد الجيش بعد وفاة الجرنال داود يف موسكوجيشه فأصبح نائ
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م أصـبح رئـيس ١٩٦٦م رفع إىل رتبة عميـد ويف عـام ١٩٦٥ويف عام . م١٩٦٤ 
  . األركان

استوىل سياد بـري عـىل السـلطة يف انقـالب عسـكري قـاده يف ترشـين األول 
م وأنشــأ الحــزب ١٩٧٠م، تبنــى االشــرتاكية العلميــة كمــنهج للحكــم يف أيلــول ١٩٦٩
م برئاسـته كـام رأس مجلـس قيـادة الثـورة ١٩٧٦رتايك الثـوري الصـومايل يف عـام االشـ

ألغى جميع األحـزاب وحـل . آخرين ١١عضوا أعدم ثالثة منهم وطرد  ٢٥املؤلف من 
واملحكمة العليا، ووعـد بإجــراء انتخابـات لكـن وعـده مل ) الربملان(الجمعية الوطنية 

  . طةعاما عىل رأس السل ٢٢ينفذ رغم أنه أمىض 

بدأ سياد بري ماركسيا يحـاول تطبيـق االشـرتاكية العلميـة يف مجتمـع قـبيل 
م قاعـدة عسـكرية بحريـة يف مينـاء بربــرة ١٩٧٤مسلم، فأعطى السـوفيات يف عـام 

كانت أهم وأكرب قاعـدة عسـكرية يف املنطقـة، ووقـع . االسرتاتيجية عىل البحر األحمر
وأمـم كـل املؤسسـات . وتعاون ودفـاعمع االتحاد السوفيتي وقتذاك معاهدة صداقة 

م فأعـدم ١٩٧٥الخاصة وجرت أول محاولة لتغيـري نظامـه عـرب رجـال الـدين يف عـام 
م خـاض سـيادبري حربـا ضـد أثيوبيـا ١٩٧٧يف عـام . آخـرين ١٣عرشة علامء واعتقل 

من أرايض اإلقليم قبل أن يتخىل عنه السوفيات % ٩٠الستعادة إقليم أوغادين فاحتل 
فهم الجديد يف املنطقة الكولونيل منغيستوهابيل مريام الذي كان يحكـم ملصلحة حلي

أثيوبيا فرد سياد بري بقطع عالقات بالده مع االتحاد السوفيتي وتحـول إىل الواليـات 
. م١٩٨٩املتحدة التـي وقـع مـع حكومتهـا اتفاقـا سياسـيا وعسـكريا واقتصـاديا عـام 

لكـن . رية يف بربرة ومقاديشـووحصلت واشنطن مبوجب االتفاق عىل تسهيالت عسك
  الواليات املتحدة تخلت عنه
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كذلك فعلت دول غربية عدة بسبب انتهاكه حقوق . بدورها يف العام نفسه 
اإلنسان ومامرسة القتل والتعذيب ضد شعبه ظاهرا، ولعل السـبب الحقيقـي هـو أن 

  . بالده فقدت أهميتها االسرتاتيجية مع انهيار االتحاد السوفيتي

ا كانت قوات املعارضة الصـومالية تحـارص مقـر سـياد بـري يف قرصـه وعندم
م نقل عنه قولـه عنـدما أتيـت إىل ١٩٩١منتصف كانون الثاين ) فيال صوماليا(الرئايس 

مقاديشو كان فيها طريق واحد مهده اإليطاليون وإذا أرغموين عىل التنحي، فسـأترك 
ولـن أتركهـا إال بقـوة السـالح،  لهم املدينة كام تسلمتها، لقد وصلت بواسطة السـالح

م يف دبابة مثلام دخل إليهـا قبـل ١٩٩١كانون الثاين  ٢٦وغادر سياد بري مقاديشو يف 
  . عاما ٢١

م أعلنت السلطات النيجريية وفـاة محمـد سـياد بـري ١٩٩٥ويف كانون الثاين 
كـان و . إثر أزمة قلبية تعرض لها قبل أسبوعني يف منفاه يف العاصـمة النيجرييـة آبوجـا

م وأقام يف أبوجا، وقد نقل إىل الغوس إثر إصابته بالنوبـة ١٩٩٢لجأ إىل نيجرييا يف عام 
 . القلبية وفارق الحياة فيها

  )        - م ١٩٢١(محمد عبد الغني الجميس 

ـي، ولـد يف عـام  م يف إحـدى قـرى املنوفيـة، تخــرج مـن ١٩٢١عسكري مرص
انتـدب إىل سـالح ) املـدرعات(سـان م والتحـق بسـالح الفر ١٩٣٩الكلية الحربية عـام 

م، والتحق بدورة تخصص يف الـدبابات يف ١٩٤٤الحدود يف الصحراء الغربية حتى عام 
م والتحـق ١٩٥٠م، وبقي يف الـدورة حتـى عـام ١٩٤٤الواليات املتحدة األمريكية عام 

  م، ١٩٥٩عام ) السابق(بدورة عسكرية يف االتحاد السوفيتي 
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م مــديراً ١٩٦٦م، وعــني عــام ١٩٦١رعات يف عــام وعــني رئيســاً ملدرســة املــد
  . للعمليات يف قيادة القوات الربية

م أصبح رئيساً ألركـان الجـيش الثـاين يف جبهـة قنـاة السـويس، ١٩٦٧يف عام 
م التـي قامـت بـدور ١٩٧١وأسندت إليه رئاسة هيئة تدريس القوات املسلحة يف عام 

م خط بارليف، عني مديراً للعمليـات يف فاعل يف تدريب القوات املرصية متهيداً القتحا
م ثـم أصـبح نائبـاً لـرئيس األركـان وأسـهم مـع ١٩٧٢كانون الثاين  ١األركان العامة يف 

الفريق األول أحمد إسامعيل عيل وزير الحربية حينذاك يف التخطيط لحـرب ترشـين 
شـاذيل، م خلفاً للفريق سعد الدين ال١٩٧٣عني رئيسا لألركان يف كانون األول . م١٩٧٣

، رقـي )١٠١مفاوضات الكيلو (وشارك يف مفاوضات فصل القوات املرصية والصهيونية 
م، أعفي مـن ١٩٧٤كانون األول  ٢٦م وعني وزيراً للحربية يف ١٩٧٤إىل رتبة فريق عام 

م وعني مستشاراً عسـكريا يف رئاسـة الجمهوريـة ١٩٧٨جميع مناصبه يف ترشين األول 
  . املنصب الجديدإال أنه اعتذر عن عدم قبول 

  )م١٨٤٩ –م ١٧٦٩(محمد عيل 

ضابط عثامين من أصل الباين جاء إىل مرص مع الحملة التي شـكلها السـلطان 
متـوز  ٢٥العثامين ملحاولة طرد الجيش الفرنيس واشرتك يف معركة أبو قـري البحريـة يف 

ة ألبانيـة م، وهزم الجيش الرتيك وعاد إىل بالده، لكن محمد عيل عاد قائداً لكتيب١٧٩٩
م وبقي يف مرص، وقد أظهر من املهارة والنبوغ ما لفـت إليـه األنظـار، وملـا ١٨٠١عام 

  ضاق املرصيون بحكم خورشيد باشا أوعز



  

٩٧٤ 
  

  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

محمــد عــيل إىل بعــض العلــامء ليطلبــوا مــن البــاب العــايل توليتــه، فوافــق  
  . م١٨٠٥السلطات العثامين يف متوز 

الشعب، وكان عليه أن يواجـه فلـول اعتمد محمد عيل يف البداية عىل زعامء 
املامليك الذي تجمعوا يف الصـعيد، وبيـنام كـان منهمكـاً يف مطـاردتهم جاءتــه أنبـاء 

م بقيادة الجرنال فريزر، وكان فريزر عىل ١٨٠٧الغزو الربيطاين للشواطئ املرصية عام 
اتفاق سابق مع قسـم مـن قـادة املامليـك املنـاوئني ملحمـد عـيل، وتقـدمت القـوات 
الربيطانية إىل القاهرة فاصطدمت بالقوات املرصية التي تحركـت ملواجهتهـا فهزمـت 

  . يف املعركة واضطرت إىل االنسحاب وعقد الصلح مع محمد عيل

لقد الحظ محمد عيل نزوع اتجاهات الوعي الوطني والقومي إىل االسـتقالل 
يلها مــدركاً أدق فلـم يــر بــدا مـن الســري يف هــذا االتجـاه ســريا واعيــاً، مسـلامً بتفاصــ

وإذا كان البد من االستقالل فـال بـد مـن بنـاء الدولـة القـادرة عـىل حاميـة . حقائقها
ومن هنا بدأت جهوده لجعل مرص دولة حديثـة، واعتقـد محمـد عـيل أن . االستقالل

أهم سند للدولة هو الجيش القوي لذلك كان الجيش هـو الدعامـة األوىل التـي أقـام 
ل مرص وقد هيأ محمـد عـيل كـل دوائــره وأجهزتـه لتقويـة عليها محمد عيل استقال

فأدخل األسلحة الحديثة وأمـر بتطبيـق نظـم التـدريب العرصـية . الجيش واألسطول
عرف بعدئـذ بسـليامن باشـا الفرنيسـ لتنظـيم ) سيف(واستعان بضابط فرنيس اسمه 

جيشه عىل غـرار الجـيش الفرنيسـ كـام أسـس عـدداً مـن مصـانع املـدافع والبنـادق 
واشرتى عدداً من السفن من الـدول األوروبيـة، وأنشـأ ترسـانه كـربى يف اإلسـكندرية، 

  . وأرسل عدداً من الشبان لدراسة فن بناء السفن يف أوروبا
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ومل تقترص جهود محمد عيل عىل تطوير الجيش واألسـطول وتقـويتهام وإمنـا 
عىل شـكل هرمـي إذ تناولت التعليم بالتوسع والتنويع، فقد أنشأ محمد عيل التعليم 

وقد أمـده األزهـر . ابتدأ بالتعليم العايل لحاجته املبارشة إليه يف بناء جيشه وحكومته
بعدد كبري من الشبان املتعلمني تعليامً دينيا تقليديا ممن كان باستطاعتهم اسـتيعاب 

وكانت أهم مشاكل التعليم العايل لغة . ما يلقى عليهم من دروس يف مواضيع جديدة
س، ألن أكرث املدرسني كانوا من األجانب الذين ال يعرفون اللغة العربية، وكانت التدري

كـان . الدولة تدفع للتالميذ مرتبـات شـهرية تشـجيعاً لهـم عـىل املواظبـة واالسـتمرار
التعليم يف عهـد محمـد عـيل مجانيـاً وأول مدرســة أنشـئت يف هـذا العهـد مدرسـة 

. ة للصـيدلة واللغـات والصـنائع والزراعـةالهندسة وتلتها مدرسة للطب ومدارس كثري 
أخـذت ترشـف ) ديـوان املـدارس(وملا كرثت املدارس أنشئت لها إدارة خاصة سـميت 

  . عىل نرش التعليم يف البالد

أنشأ محمد عيل مطبعة بوالق وهي تعد من أقدم املطابع يف الـوطن العـريب 
عربية وكانت الحكومـة وقد قدمت هذه املطبعة الكثري من الكتب املختلفة باللغة ال

تبيعها بأمثان زهيـدة، حتـى تـؤمن لهـا االنتشـار بـني القـراء يف مرصـ وسـائر األقطـار 
وهـي أول جريـدة ) الوقـائع املرصـية(العربية وتولت طبع جريدة الحكومة الرسمية 

تصدر يف مرص باللغة العربية، وقد سـاهمت مطبعـة بـوالق يف دفـع حركـة التـأليف 
  . حدها بل يف الوطن العريب كلهوالنرش ليس يف مرص و 

وشجع محمد عـيل الزراعـة ووسـع نظـم الـري وأدخـل محصـوالت جديـدة 
وسعى يف زيادة محصوالت أخـرى كـالقطن والعنـب والتـوت وقصـب السـكر، ووزع 
األرض عىل الفالحني فأعطى كالً منهم خمسـة أفدنـة السـتثامرها بحسـب توجيهـات 

  ، وتؤخذ منه إذا عجز الفالحالحكومة ودفع الرضائب املفروضة عليها
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عن استغاللها أو عجز عن دفع رضائبها، وقد حددت الحكومة لكـل منطقـة  
من األرض أنواعاً معينة مـن املحاصـيل الزراعيـة، وتعهـدت الحكومـة باسـتالم هـذه 

  . املحاصيل بأسعار معينة ثم تتوىل هي بيعها للتجار األجانب وغريها

 بعض الصناعات الرضورية يف مصـر محـاوال أما الصناعة فقد أقام محمد عيل
تقليل االعتامد عىل الدول األوروبية يف رشاء السـلع املصـنوعة، فأنشـأ مصـانع للغـزل 

وقـد حققـت صـناعة األنسـجة املرصـية . والنسيج والسكر وسبك الحديد وغري ذلـك
 نجاحاً كبريا ليس يف مرص وحسب بل ويف كثـري مـن األقطــار العربيـة، كـام اشـتهرت

  . الغزول املرصية يف أوروبا

وقد أثارت سياسـة محمـد عـيل هـذه يف مرصـ مخـاوف السـلطان العـثامين 
وسخطه ألنها محفزة لسكان واليات الدولة عىل األخذ بوسائل التقدم ومشجعه عـىل 
االستقالل بوالياتهم لهذا أظهر السلطان عدم رضاه مـن سياسـة محمـد عـيل، غـري أن 

سياسـته التـي أملتهـا عليـه ظـروف مرصـ وتطلعاتـه  محمد عـيل اسـتمر يف تحقيـق
  . الشخصية

وقد أرسل محمد عيل استجابة لطلب السلطان محمود الثاين قواتـه بقيــادة 
ابنه إبـراهيم إىل شـبه جزيـرة العـرب لقتـال الدولـة السـعودية األوىل وقـد اسـتطاع 

نفـوذهم،  م، وأضـعف١٨١٨إبراهيم احتالل الدرعية عاصمة الدولة السعودية األوىل 
وملا متت ملحمد عيل السيطرة عىل أغلب مناطق شبه الجزيـرة العربيــة أخـذ يوسـع 

م قواته بقيادة ابنه إسامعيل إىل هناك، وقد ١٨٢٠نفوذه باتجاه السودان، فأرسل عام 
أسس املرصيون مدينة الخرطوم لتكون عاصمة للسودان كام أدخلوا كثريا من مظاهر 

دان، واتجهت القوات املرصية بقيادة إبراهيم باشا نحـو بـالد الحياة الحديثة إىل السو 
  الشام، فسيطرت عليها
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م، ونظم إبـراهيم باشـا األوضـاع العامـة هنـاك فـنجح يف توطيـد ١٨٣١عام  
األمن وأسس املدارس واملستشفيات وسـاعد عـىل تنشـيط حركـة التجـارة، واسـتمرت 

  . سيطرته حوايل عرش سنوات

عـيل بنـاء دولـة قويـة مخـاوف الربيطـانيني مـن  لقد أثارت محاولـة محمـد
احتامل تهديد مصالحهم فربيطانيا كانت ترى يف مرص املمـر إىل الهنـد، وقـد تعـززت 

وكانت روسيا تريد منع املرصـيني مـن التقـدم . قناعتها هذه منذ الغزو الفرنيس ملرص
ه الدافئـة رشقاً ألن هذا التقـدم يفـوت عليهـا تحقيـق مصـالحها يف الوصـول إىل امليـا

ويهدد استقرارها السيايس، وحتى فرنسـا التـي رأت مـن محمـد عـيل فرصـة جديـدة 
للمجابهة مع بريطانيا وجهزته بالخرباء والضباط وشتى املسـاعدات وقفـت يف وجهـه 

  . يف النهاية ألنها خشيت عىل مصالحها من قيام دولـة قوية متطورة

شايخ يف الخليج العريب أخذت بريطانيا تحارص حكم محمد عيل، فحرضت امل
عليه واحتلت عدن وعادت الحـرب بـني القـوات املرصـية والقـوات العثامنيـة ثانيـة 
وحدثت معركة نصيبني التي انترصت فيها القـوات املرصـية وبعـد هـذه االنتصـارات 

م وقعـت بريطانيـا ١٨٤٠قررت بريطانيا أن تقف بشدة بوجه محمـد عـيل، ويف عـام 
العثامنية عىل معاهدة لندن التي تقـرر فيهـا مصـري محمـد وروسيا وبروسيا والدولة 

واضـطر الجـيش . بريطانيـة يف السـاحل الشـاميل لبـريوت –فنزلت قوة عثامنية . عيل
م التي فرضتها عليـه ١٨٤٠املرصي للجالء عن سوريا، ووقع محمد علـي عىل معاهدة 

الحكـم وراثيـاً يف  الدول األوروبية وأجربته بها عىل االنكفاء داخل حدود مرص ويكون
  . م١٨٤٩أرسته وبذلك انتهت حياة محمد عيل السياسية، وتويف عام 
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  )         - م ١٩٢٥(محمد مزايل 

ولـد يف مدينـة ) م١٩٨٠نيسـان (سيايس ورجل دولة تونيس ورئيس الحكومة 
املوناسيرت، حائز عىل إجازة يف الفلسفة ومـارس التعلـيم قبـل أن يصـبح رئـيس دائـرة 

م، مـدير ١٩٥٩م، مـدير الشـبيبة والرياضـة ١٩٥٦الوطنية مع إعالن االستقالل الرتبية 
ــون  ــدفاع ١٩٦٤عــام لإلذاعــة والتلفزي ــر الشــباب ١٩٦٨م، أمــني عــام وزارة ال م، وزي

م، وبـني ١٩٧٠م، وزير الرتبية ثالثة عـىل التـوايل ١٩٧٣م، وزير الصحة ١٩٦٩والرياضة 
  . اريخ تكليفه رئاسة الحكومةم وهو ت١٩٨٠م و١٩٧٦، وبني )م١٩٧٣ –م ١٩٧١(

م وأصــبح عضـــواً يف ١٩٤٧انتمــى محمــد مــزايل إىل حــزب الدســتور يف عــام 
م، وبعد أن اختاره الحبيـب بورقيبـة ١٩٦٤اللجنة املركزية واملكتب السيايس منذ عام 

ليخلف الهادي نويرة عىل رأس الحكومة أصبح مزايل مبوجب أحكام الدسـتور خليفـة 
املعروف عن مـزايل أنـه انـتهج سياسـة تعريـب بـرامج التعلـيم يف الرئيس التونيس، و 

تونس ونادى بأصالة تونس العربية اإلسالمية، وهو يف الوقـت نفسـه مـن أكـرب دعـاة 
  . إقامة عالقات متينة مع الغرب وبشكل خاص فرنسا والواليات املتحدة

نصبه م قرر الرئيس بورقيبة ودون سابق إشارات إقالته مـن م١٩٨٦ويف متوز 
كرئيس للوزراء وتجريده من جميع وظائفه الحزبية، ويف أجواء الغموض الـذي يلـف 

 ٢األسباب التي دفعت الرئيس لهذا املوقف من محمد مـزايل صـدور حكـم غيـايب يف 
م يقيض بسجنه سنة لعبوره الحدود بصورة غري رشعية، ويف أواخر ١٩٨٦ترشين األول 

  السنة نفسها حكم عىل ابنه وأصهرته
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ـا(م حكم عليـه غيابيـاً ١٩٨٧نيسان  ٢٤بتهمة الفساد، ويف   ) وهـو يف سويرس
  . سنة ١٥بالسجن مع األشغال الشاقة ملدة 

  )م١٩٨٤- م١٩٠١(الرئيس محمد نجيب 

ـي وضـابط، رئـيس جمهوريـة مرصـ مـن  م، ولـد يف ١٩٥٤-١٩٥٣سيايس مرص
رتبة لـواء يف الخرطوم ونشأ يف السودان، تخرج من الكلية مبرص وتدرج بالجيش حتى 

شـباط احتجاجـا عـىل التـدخل الربيطـاين  ٤م، قدم استقالته من الجيش يف ١٩٥٠عام 
م ١٩٤٨لفرض حكومة الوفد عىل امللك، ثم نصـح بسـحبها، شـارك يف حـرب فلسـطني 

أكسـبه هـذا مـع غـريه مـن . حيث أصيب بثالث إصابات، وكان مشهودا له بالشجاعة
ب، اختـاره الضـباط األحـرار ليكـون عـىل رأس السجايا سمعة طيبة بني الضباط الشبا

  .م، وباسمه أذيع بيان الثورة األول١٩٥٢متوز  ٢٣حركتهم يف 

م حيــث أعلنــت ١٩٥٣حزيــران  ١٨م حتــى ١٩٥٢أيلــول  ٧رأس الــوزارة مــن 
الجمهورية واختاره مجلس قيادة الثورة رئيسا له، اختلف مع أعضاء مجلـس القيـادة 

ــة واإلخــوان املســلمني ١٩٥٤آذار  ٥فقــدم اســتقالته يف  م ولكــن القــوى الدميوقراطي
ظاهروه ضد مجلس القيادة وساندته قطاعات من الجيش بقيادة خالد محـي الـدين 
فعاد، لكن ما لبث جامل عبد النارص ومجلس قيادة الثـورة أن اسـرتدوا سـيطرتهم يف 

م فجرد محمـد نجيـب مـن سـلطته ومنصـبه رسـميا يف ترشـين الثـاين ١٩٥٤آذار  ٢٥
، واعتقل بناحية املرج شاميل القاهرة وأفرج عنه الـرئيس أنـور السـادات، تـويف ١٩٥٤
 . م١٩٨٤عام 
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  الرئيس مختار ولد داده

كانـــون األول  ٢٧أول رئــيس لجمهوريــة موريتانيــا بعــد االســتقالل، ولــد يف 
أتـم دراسـته الثانويـة يف موريتانيـا، وأكمـل . م يف بوتيليميت جنـوب موريتانيـا١٩٢٤
م ١٩٥٥ويف عـام . ه الجامعية يف فرنسا متخرجا من كلية السوربون يف الحقـوقدراست

انضـم بعـد عودتـه إىل بـالده إىل ). لغة عربيـة(حصل عىل شهادة يف اللغات الرشقية 
م عمل مستشارا إقليميا عن محافظة ١٩٥٧حزب االتحاد املوريتاين التقدمي، ويف عام 

مجلـس حكومـة موريتانيـا إضـافة إىل عملـه  ثم نائبـا لـرئيس. يف موريتانيا) ادراسد(
م أصبـح رئيسـا للحكومة املوريتانية املؤقتـة حتـى ١٩٥٨متوز  ٢٦كوزير للشباب، ويف 

م ويف العام نفسه انتخـب نائبـا يف الجمعيـة الوطنيـة املوريتانيـة ١٩٥٩منتصف عام 
  . م١٩٥٩حزيران  ٢٣التي أقرت دستور البالد يف 

يا شائكة جدا وانربى يوطد أركـان دولـة وليـدة تصدى مختار ولد داده لقضا
وجـرت . م١٩٦١م ووضـع أول دسـتور شـباط ١٩٦٠وهزيلة، فأنشأ الجمعية الوطنية 

أول انتخابات لرئاسة الجمهورية كان فيهـا املرشـح الوحيـد كـام كـان زعـيام للحـزب 
تيـارات م لألحزاب وال١٩٦١، ثم انعقد مؤمتر عام )االتحاد التقدمي املوريتاين(الحاكم 

م بحيـث أصـبح ١٩٦٥التي توحدت باسم حزب الشعب املوريتاين، وعدل الدستور يف 
والخالفـات الداخليـة كانـت بـني . ينص عىل أن حزب الشعب الحزب الوحيد يف البالد

واألفارقة السود املوريتانيني، وكانت فرنسا انطالقا مـن إدارتهـا ) البيضان املور(العرب 
) الفرنسـية(هد يف محاربة البيضان والثقافة العربية ملصـلحة االستعامرية يف داكار تج

فعندمـا أصدرت الحكومة االستقاللية مرسـوما بتطبيـق القـانون . أو الثقافة الفرنسية
  الذي يجعل اللغة 
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رد عليـه ). م١٩٦٦كانون الثـاين (العربية إجبارية قام الطالب الزنوج بإرضاب 
صـطدام عنيـف يف نواكشـوط، وكـذلك عـىل وجرى ا. م١٩٦٦الطالب العرب يف شباط 

الصعيد االقتصادي فقد كان هناك إرصار شعبي خاصة من قبل العـامل عـىل تصـفية 
  . آثار االستعامر االقتصادية

متكن مختـار ولـد داده مـن الحفـاظ عـىل اسـتقالل موريتانيـا رغـم مطالبـة 
ومتــيز عهـده املغرب بضمها إليه، ونجح يف الحصول عـىل اعـرتاف عـريب باسـتقاللها، 

باالنسحاب من منطقـة الفرنـك الفرنيسـ، واالنضـامم إىل الجامعـة العربيـة واملنـاداة 
بوحدة املغرب الكبري، وعقد اتفاقا مـع الغـرب تقاسـم مبوجبـه الصـحراء معهـا األمـر 

م أطــاح بــه انقــالب عســكري ١٩٧٨متــوز  ١٠الــذي دفــع الجزائــر إىل معارضــته، ويف 
م أفرج عنـه وسمح لـه باإلقامـة يف ١٩٧٩جربية ويف آب فرفضت عليه بعده اإلقامة ال

 . فرنسا

  )م١٨٣٩ –م ١٧٨٥(السلطان محمود الثاين 

م وأول عمل ١٨٠٨هو ابن السلطان العثامين عبد الحميد األول، بويع يف عام 
إصالحي قام به هو تحسني املدارس العسكرية الجديـدة التـي أسسـها سـليم الثالـث 

ريب الضباط والجنـود باألسـاليب األوروبيـة الحديثـة بغيـة والتي كانت ترمي إىل تد
تشكيل جيش جديد مـنهم، ومبـرور الـزمن اسـتعان السـلطان محمـود الثـاين بـإفراد 

  . الجيش الجديد يف القضاء عىل الجيش اإلنكشاري وإلغائه

واجهت الدول العثامنية يف عهد السلطان محمود الثاين سلسلة من األزمـات 
جية، فقد نشبت الثورة اليونانية وقامـت الحـرب الروسـية العثامنيـة الداخلية والخار 

  هذا إىل جانب العديد من االنتفاضات التي وقعت). م١٨٣٠ –م ١٨٢٨(
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يف بعض الواليات، لذلك قرر السلطان محمـود الثـاين اتبـاع سياسـة مركزيـة  
ك يف العراق عـام وإعادة الحكم املبارش إىل كافة الواليات العثامنية، فقىض عىل املاملي

م، ولكنه فشل يف القضاء عىل الحركة الوهابية التي ظلت مسـيطرة عـىل قلـب ١٨٣١
  . الجزيرة العربية حتى استعان بوايل مرص محمد عيل فأخمدها

أنجز السلطان محمود الثاين برنامج إصالحات وضعت فيه الخطوط الرئيسـة 
 ومطلع القرن العرشين، ففي التي سار عليها مصلحو الدولة خالل القرن التاسع عرش

حقل التعليم أسس عدداً من املدارس االبتدائية والثانوية الجديدة، ومدرسة للحقوق 
وأخرى للطب، ويف عهده أرسـل حـوايل مائـة طالـب للدراسـة يف أوروبـا، وظهـرت يف 

، إضافة إىل ذلك شـهدت فـرتة حكمـه )تقويم وقائع(عهده جريدة الحكومة الرسمية 
ــة  إعــادة النظــر ــة، فأنشــأت وزارات لألوقــاف الخارجي ــة للدول ــنظم اإلدارة املركزي ب

والداخلية، وأسس مجلس الوزراء عىل غرار ما هـو موجود يف الدول األوروبية ورغبـة 
منه يف زيادة الكفاءة اإلدارية، وافتتح أول بريد بني اسـكدار وأزمـري، وتـويف السـلطان 

  . م١٨٣٩محمود الثاين يف عام 

  )م١٩٩٢ –م ١٩١٧( محمود رياض

ـي، ولـد يف عـام  م يف القليوبيـة، تخــرج مـن ١٩١٧عسكري ورجل دولة مرص
م، ١٩٤٢م، درس مادة التكتيـك بالكليـة الحربيـة عـام ١٩٣٦الكلية الحربية مبرص عام 

م عـني مـديرا ١٩٤٨م، ويف عـام ١٩٤٣التحق بكلية أركان حرب وحصل عىل شـهادتها 
ـي يف مفاوضـات رودس شـباط للمخابرات الحربية يف غـزة، وكـان ع ضـو الوفـد املرص

  م، ورئيس الوفد املرصي يف لجنة١٩٤٩



  

٩٨٣ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

، ومـع نشـوب )م١٩٥٢ –م ١٩٤٩(الصـهيونية يف  –الهدنة املشرتكة املرصية  
م، اشرتك مـع ١٩٥٥الثورة عني مديراً إلدارة فلسطني، أصبح سفريا ملرص يف دمشق عام 

م، ومندوب مستشار للشـؤون ١٩٥٨عام الوفد املرصي يف توقيع الوحدة مع سوريا يف 
م مرصــ الــدائم يف األمــم ١٩٦٢م إىل ١٩٥٨السياســية للــرئيس عبــد النــارص مــن عــام 

م، األمــني العــام ١٩٧٢م إىل ١٩٦٤م، أصــبح وزيــراً للخارجيــة مــن عــام ١٩٦٢املتحـدة 
كانون  ٢٥م، وتويف يف ١٩٧٩م، استقال يف آذار ١٩٧٢لجامعة الدول العربية يف حزيران 

  . م١٩٩٢اين الث

  )م١٩٧٤ –م ١٨٩٨(مصايل الحاج 

م، التحـق بـالجيش الفرنيسـ ليميضـ ١٨٩٨زعيم وطني جزائري، ولد يف عـام 
، والتحق يف هذه الفرتة بالحزب )رينو(الخدمة العسكرية، ثم عمل يف مصنع سيارات 

الـذي طالـب ) نجمـة شـامل أفريقيـا(م أسس حزب ١٩٢٥الشيوعي الفرنيس، يف عام 
م، مـام ١٩٣٥م و١٩٣٤لجزائر، صدرت بحقه أحكام بالسجن خـالل عامــي باستقالل ا

م ١٩٣٧اضطره إىل االنتقال إىل سويرسا حيث تعرف إىل األمري شكيب أرسالن، يف عـام 
م انتخـب ١٩٣٩واعتقـل يف العـام نفسـه، ويف عـام ) حزب الشـعب الجزائـري(أسس 

م ثم أطلـق ١٩٤١ة عام سن ١٦عضواً يف مجلس الجزائر اإلقليمي، حكم عليه بالسجن 
  . م١٩٤٦رساحه عام 

وأنشأ ) حزب الشعب(لتأخذ مكان ) حركة دعم الحريات الدميقراطية(أسس 
التـي بـدأت ) جبهـة التحريـر الـوطني(ردا عىل تأسـيس ) الحركة الوطنية الجزائرية(

م، وفشلت حركته أمام الجبهة التي استطاعت أن تستوعب ١٩٥٤الكفاح املسلح عام 
  م اعتقل ونقل إىل فرنسا حيـث١٩٥٢السياسية، يف عام كل القوى 



  

٩٨٤ 
  

  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

م بعـد ١٩٦٢ظـل محتجـزاً حتـى نهايـة حـرب االسـتقالل، أفـرج عنـه عـام  
  . م١٩٧٤االستقالل إال أنه مل يعد إىل الجزائر، تويف يف فرنسا عام 

  )م١٩٠٨ –م ١٨٧٤(مصطفى كامل 

ـي، ولـد يف عـام  ة، والـده م، بحـي الصـليبية بالقـاهر ١٨٧٤زعيم وطني مرص
م فكفله أخوه حسني واصف باشـا وزيـر األشـغال، يف عـام ١٨٨٦مهندس تويف يف عام 

م تخرج من الجامعة مجازاً يف الحقوق ومنـذ تخرجـه انرصـف للـدعوة للحركـة ١٨٩٥
) اللواء(وأصدر جريدة ) املؤيد(و) األهرام(الوطنية ومطالبة اإلنكليز بالجالء، كتب يف 

اإلنكليزية والفرنسية، استمر جهاده نحو اثني عرش عامـاً، يف باللغات الثالث العربية و 
م أسس الحزب الـوطني وترأسـه، وأنشـأ نـادي املـدارس العليـا الـذي ضـم ١٩٠٧عام 

جمهرة من الشباب املثقف، ودعـا إلنشاء الجامعة املرصية، وندد باالحتالل الربيطـاين 
ه أن دعوتـه لالسـتقالل عيب عىل برنامج حزبـ. م١٩٠٦ملرص بعد حادثة دنشواي عام 

  . م١٩٠٨تويف عام . م التي تستبقي العثامنية مع مرص١٨٤٠ظلت يف إطار معاهدة 

  )م١٩٦٥ –م ١٨٧٩(مصطفى النحاس 

املرصي وقائد الحركة الوطنية الدميقراطية يف الربع الثاين ) حزب الوفد(زعيم 
م مـن ١٨٧٩ عام من القرن العرشين، ولد يف سمنول من أعامل الغربية بدلتا النيل يف

والد كان يعمل يف تجارة األخشاب، تعلم يف القاهرة وعمل محامياً ثـم عـني قاضـياً يف 
م، اتصل بالحزب الوطني عند نشأته، وكان معجبـاً برئيسـه مصـطفى ١٩٠٤طنطا عام 

يف عـام ) الوفـد(كامل، واتصل بسعد زغلول إبـان الحـرب العامليـة األوىل وملـا أنشـئ 
  . هم ضمه سعد إلي١٩١٩
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م أحيل عىل التقاعد وتفرغ للنشاط السـيايس سـكرترياً للوفـد ١٩١٩ويف متوز 
داخل الوفـد، ) املعتدلني(وكان مالزماً لسعد زغلول وموضع ثقته وآزره يف رصاعه ضد 

م اختـري وزيـراً ١٩٢٤م انتخب نائباً عن الدائرة التي ولد فيها، ويف عـام ١٩٢٣ويف عام 
خـب وكـيالً ملجلـس النـواب االئـتاليف ثـم رئيسـا لـه مـن للمواصالت بوزارة سعد وانت

م انتخب رئيسـاً للوفـد بعـد وفـاة ١٩٢٧ويف عـام . م١٩٢٨م إىل أوائل ١٩٢٦منتصف 
م عيــن رئيسـاً للـوزراء فأثـار األزمـات يف وجـه اإلنكليـز ١٩٢٨سعد زغلول، ويف عام 

م وترأس وفـدا ١٩٣٠ين وامللك فأقبل بعد ثالثة أشهر، ورأس الوزارة ثانية يف كانون الثا 
أشهر لفشـل املفاوضـات بسـبب تشـدده يف  ٦مفاوضاً إىل لندن وسقطت وزارته بعد 

  . شأن وحدة مرص والسودان

م، ويف عـام ١٩٢٣م قاد الجبهة الوطنية من أجل عودة دستور ١٩٣٥ويف عام 
م رأس الــوزارة للمــرة الثالثــة ورأس وفــد املفاوضــات الــذي عقــد مــع اإلنكليــز ١٩٣٦
م، خاض معركة من أجل الحد من سلطات امللك انتهت بتحالف أعداء ١٩٣٦دة معاه

م شكل الوزارة للمــرة الرابعـة بنـاء عـىل طلـب ١٩٤٢الوفد ضده ثم إقالته، ويف عام 
م عـاد إىل رئاسـة الحكومـة ١٩٥٠م، ويف عام ١٩٤٤اإلنكليز، ولكن امللك أقالها يف عام 

م أقيلـت ١٩٥٢ح ضد اإلنكليـز، ويف عـام م وأفسح الكفاح املسل١٩٣٦وألغى معاهدة 
م غادر إىل جنيف مع فؤاد رساج الدين ١٩٥٢متوز  ١٨وزارته بعد حريق القاهرة، ويف 

، واجتمع إىل جامل عبد النارص، وضـع )متوز(استدعي إىل القاهرة إثر قيام ثورة يوليو 
، تـويف يف م إثر مهاجمته حركـة الضـباط األحـرار١٩٥٢تحت اإلقامة الجربية يف أيلول 

  . م١٩٦٥آب 
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  الرئيس معاوية سيد أحمد

ولد معاوية سـيد أحمـد ) م١٩٨٤منذ عام (رئيس جمهورية موريتانيا الحايل 
م يف مدينـة اتـار شـاميل نواكشـوط مـن بـني الضـباط األوائـل ١٩٤٣ولد طايع يف عام 

عـام ويف . الذين درسوا يف فرنسا بغية األرشاف عىل تـأخري الجـيش املوريتـاين الناشـئ
م أصبح نائب قائد األركان املكلف بالعمليـات، عـني قائـدا للمنطقـة الشـاملية ١٩٧٦

م أصبح وزيـرا ١٩٧٨حيث خاض معارك ضد ثوار جبهة بوليساريو، وبعد انقالب متوز 
م عـني ١٩٧٩للدفاع ثم الوزير املكلف باألمانة الدامئة للجنة العسـكرية، ويف حزيـران 

اعتقـل يف مقـر قيـادة . عـني قائـدا لألركـان العامـة م١٩٨٠قائدا للـدرك، ويف نيسـان 
م، ولكنـه متكـن مـن الهـرب ١٩٨١آذار  ١٦األركان بعد املحاولة االنقالبية الفاشـلة يف 

م  عني رئيسـا للـوزراء ووزيـرا ١٩٨١ويف نيسان . وإعادة األمور إىل نصابها يف موريتانيا
له الرئيس محمد خونـه مـن عز . م١٩٨٤للدفاع واستمر يف هذين املنصبني لغاية آذار 

قام بانقالب أبيض أطـاح بـالرئيس محمـد خونـه . منصبه وأعاده قائدا لألركان العامة
وأصـبح عمليـا رئيسـا . الذي كان يحرض مؤمتر القمة األفريقـي الفرنيسـ يف بورونـدي

  . م١٩٨٤كانون األول  ١٢للدولة يف 

ال محاولـة م مـن إفشـ١٩٨٧ترشـين الثـاين  ٢٢متكن معاويـة ولـد طـايع يف 
ويف . انقالبية ضده، وزج يف السجون عددا من معارضيه، وحكم عىل بعضهم باإلعـدام

ـات اآلالف ١٩٨٩نيسان  م جرت اشتباكات مسلحة مع السنغال، أسفرت عن طرد عرش
ومل تسـتأنف إال يف كـانون . من رعايا الطرفني، وقطعت العالقات الدبلوماسية بيـنهام

  م أجرى استفتاء١٩٩١متوز  ١٢م ويف ١٩٩٢الثاين 
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مـن املسـتفتني وبعـد نحـو أسـبوعني أصـدر % ٩٧٫٩عىل دستور جديد نـال  
  . قانون يسمح بتعدد األحزاب وبحرية الصحافة

ــاين  ٢٤ويف  ــانون الث ــات رئاســية ١٩٩٢ك بحســب الدســتور (م جــرت انتخاب
مـن أصـوات املقرتعـني، % ٦٢٫٦٥فاز فيها الرئيس معاوية ولد طـايع بنسـبة ) الجديد

م جـرت انتخابـات ١٩٩٢آذار  ١٣ويف . نالها خصـمه أحمـد ولـد داده% ٣٢٫٧٥قابل م
م وقعت اضطرابات يف نواكشوط ١٩٩٥ترشيعية قاطعتها أحزاب املعارضة، ويف مطلع 

ودخلت امرأتان ألول مرة الجمعية الوطنية يف انتخابـات . احتجاجا عىل غالء املعيشة
م، ويف ١٩٩٧ املدارس والجامعة يف ربيع وعادت االضطرابـات يف. م١٩٩٦ترشين األول 

. م أعيــد انتخــاب ولــد طــايع رئيســا للجمهوريــة مــرة أخــرى١٩٩٧كــانون األول  ١٢
  . وعارضت املعارضة هذه االنتخابات

وعىل الصعيد االقتصادي ال تـزال موريتانيـا تـرزح تحـت عـبء عجزهـا عـن 
، ما يجعل موريتانيا حامية شواطئها حيث مصائد السمك فيها هي من األهم يف العامل

% ٥٦ومع ذلك تشكل هذه الرثوة . عاجزة عن االستفادة املرجوة من ثروتها السمكية
من إجاميل صادراتها، أما إنتاج الحديد فال يزال يـنخفض ويتـابع هبوطـه الـذي بـدأه 

فضال عـن أن الـدين الخـارجي ال يـزال يرهــق الـدول، وإجـاميل . منذ سنوات طويلة
من إجاميل ناتجها الصايف، وقد % ٢٠٠مليار دوالر، أي ما يعادل  ٢٫٣٦قيمته يصل إىل 

مليـون دوالر ألجـل ميتـد مـن عـام  ٤٣٠حصلت من البنك الدويل عىل قـرض بقيمـة 
م أما معدل النمو االقتصادي فقد سجل ارتفاعا بسيطا بانتقالـه ٢٠٠١م إىل عام ١٩٩٨

  . م١٩٩٨يف عام % ٤٫٥م إىل ١٩٩٧يف عام % ٤٬٤من 
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  رئيس معمر القذايفال

م ١٩٦٩رئيس الجامهريية العربية الليبية الحايل، قائد ثورة الفاتح من أيلـول 
م وكانـت أرستـه ١٩٤٢التي أطاحت بالنظام املليك يف ليبيا، ولد القذايف يف بلدة رست 

تعمل يف الزراعـة وتربيـة املـوايش فرتعـرع يف ظـل ظـروف قاسـية، تخـرج يف الكليـة 
برتبـة مـالزم ثـم أوفـد يف بعثـة إىل بريطانيـا حيـث تخـرج مـن  م١٩٦٥الحربية عام 

  . األكادميية امللكية العسكرية يف سانت هريست

كان معمر محمد القذايف عىل رأس تنظيم الضباط الوحـدويني األحـرار الـذي 
رقي القذايف إىل رتبـة . أنهى امللكية يف ليبيا وأعلن عن قيام الجمهورية العربية الليبية

عني رئيسا ملجلس الثورة، ورئيسا للوزراء وقائدا عامـا للقوات املسلحة حتى عقيد ثم 
م حــني عينــه مجلــس الشــعب العــام املنعقــد يف ســبها أمينــا عامــا ملــؤمتر ١٩٧٧آذار 

الجامهرييـة (الشعب العام، وأعلـن عـن تغيـري اسـم الجمهوريـة العربيـة الليبيـة إىل 
ح القذايف مـا أطلـق عليـه النظريـة العامليـة ، وطر )العربية الليبية الشعبية االشرتاكية

الثالثة التي أورد رشحها يف الكتاب األخرض وأعلـن أن الهدف من الكتاب األخرض هـو 
تقديم الحلول للمشكالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية التـي يواجههـا املجتمـع 

  . الليبي

الزراعـي واسـتغل  عمل القذايف عىل تنمية ليبيا يف قطاعات الزراعة واإلصالح
عائدات النفط يف إنشاء كثري من املدارس واملستشـفيات وتقـديم الخـدمات املجانيـة 

  . لكل املواطنني

وعمـل القــذايف منـذ بدايــة الثــورة عـىل إزالــة القواعـد األجنبيــة، ففــي آذار 
  م دخل يف مفاوضات مع املسؤولني األمريكيني والربيطانيني كانت ١٩٧٠
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اعد الربيطانية يف بنغازي وقاعدة العظم وطربق كـام سـلم نتيجتها إزالة القو 
  . األمريكيون قاعدة هويلس بعد ثالثة أشهر

ويف املجلس العريب أعلن عن قيام القذايف مبحاوالت وحدوية مع العديد مـن 
الدول العربية ولكن تلك املحاوالت مل تلـق النجـاح املطلـوب، ومـن تلـك املحـاوالت 

. م١٩٨٤م واملغـرب آب ١٩٨١م وسـوريا ١٩٧٤وتونس  م١٩٧٣-١٩٧٢وحده مع مرص 
م الذي جمع دول املغرب العـريب ١٩٨٩لكنه نجح أخريا يف تأسيس اتحاد املغاريب عام 

  . من ليبيا إىل موريتانيا

م إىل جانــب حكومــة جيكونــو ١٩٨٠ويف املجــال الــدويل وقفــت ليبيــا عــام 
هذه القوات انسحبت مـن  عويدي يف تشاد وأرسلت جيشها لتقديم الدعم له، إال أن

م بطلب من الرئيس التشادي، أما عالقات ليبيا مع الواليـات املتحـدة ١٩٨١تشاد عام 
م عنـدما قامـت القـوات األمريكيـة باسـتفزازات يف خلـيج ١٩٨٠فقد زادت توترا عام 

رست فقامت القوات الليبية بإطالق قذائفها عليها، وردت الواليات املتحدة عىل هـذا 
عىل حادث انفجار يف أحد النوادي الليلية يف برلني ادعت تـورط ليبيـا فيهـا الحادث و 

م حني اتهمت الواليات املتحدة ليبيا بـالتورط يف إسـقاط ١٩٨٩وتجدد النزاع يف أوائل 
وبلغ التوتر بني الدولتني أوجـه إثـر اتهامـات . طائرتني أمريكيتني فوق البحر املتوسط

م فـوق ١٩٨٨الطـائرة األمريكيـة التـي سـقطت عـام  الواليات املتحدة لليبيـا بتفجـري
لوكريب، ونتج عن ذلك فرض عقوبات دولية عىل ليبيا، ومحارصتها اقتصاديا مـام تـرك 

  . أثرا سيئا عىل الوضع االقتصادي الليبي

نادى القذايف بالوحدة العربية وأعلـن عـن متسـكه بالـدين اإلسـالمي وانتقـد 
  وساند بعض الحركات الثورية يف العامل الشيوعية والرأساملية عىل حد سواء
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وسعى إىل تحسني عالقتـه مـع االتحـاد . وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية
م حاول إقامة تحالف اسرتاتيجي معـه ١٩٨٦السوفيتي سابقا بعد فرتة فتور، ويف آذار 

  . بعد الهجامت األمريكية املتكررة عىل بالده

  )م١٩٠١- م١٨٤٣(مكنيل، وليام  

لواليات املتحدة األمريكية الخامس والعرشون، ولد يف أوهايو وأصـبح رئيس ا
يف جيش االتحاد يف الحرب األهلية ثم أصـبح محاميـاً وعنـدما كـان مكـنيل عضـواً يف 

ثــم انتخــب محافظــاً الوهــايو لألعــوام . الكــونكرس عــن الجمهــوريني أصــبح معروفــاً 
ل األعامل مـاركوس حنـا أن ، وكان من نتيجة حملة قادها مبهارة رج)م١٨٩٣-م١٨٩١(

وقـد شـهدت . م وهـزم بـراين١٨٩٦ضمن مكنيل ترشيح الجمهوريني له للرئاسة عـام 
م ١٨٩٨إدارته أعىل تعريفة يف تاريخ أمريكـا ومنـو سياسـات التوسـع، ويف شـهر متـوز 

ضمت هاواي إىل الواليات املتحدة ونتيجة للحرب اإلسـبانية األمريكيـة رضـخ مكـنيل 
ة وحصلت الواليات املتحدة عىل الفلبـني وبرتوريكـو، وعـىل الـرغم ملتطلبات الصحاف

م، ١٩٠١م إال أنـه اغتيـل يف السـادس مـن أيلـول ١٩٠٠من أن مكنيل دحر ثانية عـام 
  .وخلفه تيودور روزفلته

  )م١٩٧٨- م١٨٩٤(منتزيس، روبرت 

رجل دولة أسرتايل متيز بدفاعه عن االستعامر ومصالحه وبعدائـه للشـيوعية، 
م تخرج من كلية الحقوق وامتهن املحاماة وأصبح نائبا يف ١٨٩٤والية فكتوريا ولد يف 

عني وزيرا للعدل يف العام التايل ثـم انتخـب زعـيام . م١٩٣٤الربملان االتحادي األسرتايل 
م، وعىل الرغم من والئه الشديد لربيطانيا ١٩٣٩للحزب املوحد ورئيسا للوزراء يف عام 

  التي كان يجل مؤسساتها 
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الدستورية إىل حد التقديس تعاطف منتزيس مع النازية ودعا إىل قيام نـوع 
من التحالف بني لنـدن وبـرلني لـدرء الخطـرين األحمـر واألصـفر الشـيوعيني اللـذين 

  . يهددان الغرب

م انتقل إىل صـفوف املعارضـة األسـرتالية ١٩٤١وبعد انتصار حزب العامل يف 
م ١٩٤٩ميهـد لعودتـه إىل الحكـم، ويف عـام م أسس حزب األحرار وبدا ١٩٤٤ويف عام 

ترأس من جديد الحكومة واحتفظ بهذا املنصب حتى اعتزاله العمل السيايس يف عـام 
م، وقبل أن يتنحى عن مرسح األحداث الذي كاد أن ينفرد يف احتالله عىل مدى ١٩٦٦

م عامـا، ورط بـالده يف الحــرب الفيتناميـة إىل جانــب الواليـات املتحــدة، ففـي عــا ١٧
  . م كان منتزيس قد أوفد معلمني أسرتاليني إىل فيتنام١٩٦٢

مقاتل مـن بـالده ليسـاندوا الجـيش األمـرييك  ٨٠٠٠  م بعث ب١٩٦٥ويف عام 
ضد الثوار الفيتناميني، وقد فعل ذلك بدافع عدائه الراسخ ملبدأ تحـرر شـعوب العـامل 

 الذي يخولها حق تقريـر مل تبلغ يف غالبيتها سن الرشد السيايس -يف رأيه–الثالث التي 
 . ومن هذه الزاوية كان سبق له أن عارض استقالل الهند. مصريها

  )       - م١٩٣٠(الرئيس موبوتو، سييس سيكو 

م، اسمه الكامل الذي اتخذه لنفسه يف حملته الداعيـة ١٩٦٦رئيس زائري منذ 
ري عــن الشخصـية إىل األصالة والعودة إىل األسامء واألزيـاء والتقاليـد األفريقيـة كتعبـ
موبوتـو سييسـ ! " األفريقية املستقلة عن آثار الشخصية األوروبيـة االسـتعامرية، هـو

  الديك الذي يصيح"الذي يعني " سيكو كوكو نعبندو وازا بنغا
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النرص، املحارب الـذي ينتقـل مـن غـزو إىل غـزو دون أن يـتمكن أحـد مـن  
  ". إيقافه عند حد

زائـري، تلقـى تعليمـه االبتـدايئ والثـانوي يف ولد موبوتو يف لباال شـامل غـريب 
مدارس البعثات التبشريية، التحق بالجيش الكونغويل، كام عمل يف الصحـافة يف الفرتة 

م ثم قيـادة الجـيش ١٩٦٠توىل رئاسة أركان الجيش الكونغولـي يف ). م١٩٦٥-م١٩٤٩(
  . م١٩٦٦م، استوىل عىل السلطة يف ترشين الثاين ١٩٦١

تصفية خصـومه ومنحتـه سـنوات حكمـه الطويلـة حنكـة  عمل موبوتو عىل
سياسية وظفها لتحييد الكثريين مـنهم، وصـفه أحـد خصـومه بأنـه السـيايس الوحيـد 

  . الذي يستطيع أن يقود عجلة السيارة إىل الخلف من دون الوقوع

لعب بذكاء عىل الحبل املشدود بني واشنطن وموسكو يف أيام الحرب الباردة، 
لشيوعية وخطرها يف أفريقيـا السـتدرار عطـف أمريكـا، فكـان حليفهـا موظفا فزّاعة ا

). شـابا الحقـا(ساعدته فرنسا وبلجيكا واملغرب يف قمع حركة انفصال كاتنغـا . األصيل
  . ورفدته الواليات املتحدة بالسالح، وبينام انربت إرسائيل لتدريب جهازه األمني

يـة هـي أيـديولوجيا الحـزب عـىل أن املوبوت ٣٣ينص دستور البالد يف املـادة 
، ويجعـل منهـا مـادة للـدرس يف الجامعـات، )حزب الحركة الشـعبية للثـورة(الحاكم 

ويحظر فئات قرارات الرئيس موبوتـو أو املسـاس بشخصـه، ويحـرم الدسـتور كـذلك 
م، وبعــد ١٩٩٠التعدديــة باعتبارهــا تناقضــا مــع دواعــي الوحــدة، إال أنــه يف نيســان 

والـدول القريبـة (اهرات الطـالب واملعارضـة الدميوقراطيـة الضغوط التي أفرزتها تظـ
  والرتدي االقتصادي املريع، حّل ) الداعمة نظامه
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وقوامها التعددية الحزبيـة، " الجمهورية الثالثة"موبوتو الحزب الوحيد معلنا 
وتكوين لجنة لصياغة دستور جديد وإجازته يف اقرتاع عـام، وتـم االتفـاق عـىل نظـام 

من داخل أروقة املؤمتر الوطني الدستوري الـذي يقـوده رئـيس أسـاقفه  حكم انتقايل
كيسنقاين املونسنيور موسينقي الذي استقال من منصبه احتجاجا عـىل تلكـؤ موبوتـو 
يف إجازة قرارات املؤمتر وإجادته للعبة التسويق السيايس حتى دخلت مرحلة الحكـم 

تقالة موبوتـو مـن رئاسـة حزبـه م، وعىل الرغم من اسـ١٩٩٦االنتقايل عامها السادس 
وتركه العاصمة وانتقاله إىل مسقط رأسه يف املقاطعة االسـتوائية يف مدينـة بادوليـت، 

 . إال أنه ظل مسيطرا عىل شؤون الدفاع واألمن والسياسة الخارجية

  )م١٩٦٩- م١٩٢٤(امللك موتيسا الثاين 

ل واسـمه آخر ملوك بوغندا وأول رئيس جمهوريـة أوغنـدا يف عهـد االسـتقال
م واصل دراسته يف جامعـة كامربيـدج ١٩٣٩امللك ادوارد فردريك، توىل العرش يف عام 

م، كانت بوغندا أكـرب مملكـة بـني األربـع التـي تتكـون منهـا أوغنـدا ١٩٤٥يف إنكلرتا 
فضمت حوايل مليوين نسمة، وكانت تتمتـع بشـبه حكـم ذايت يف ظـل نظـام الحاميـة 

يف إطـار م توحيـد أوغنـدا ١٩٥٣كومة الربيطانية عـام وعندما اقرتحت الح. الربيطانية
دولة مركزية، تصدى لها موتيسا الثاين وطالـب بـأن توضـع يف مملكتـه تحـت إرشاف 
ــدن،  ــه إىل لن ــه ونفي ــة، إال أن الحــاكم الربيطــاين ورد بإقالت ــة الربيطاني وزارة الخارجي

  . فقامت حمالت احتجاج واسعة يف بوغندا

بالعود إىل بالده بعد قبوله باتفاق يـنص عـىل متتـع  م سمح له١٩٥٥ويف عام 
  بوغندا بحكم ذايت محدود يف إطار الدولة األوغندية، وملا تأكد أن أوغندا 
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سائرة نحو االستقالل لعب موتيسا الثاين دورا مهـام يف الرتتيبـات الدسـتورية 
) يمـؤمتر الشـعب األوغنـد(التحضريية، فشجع الحزب املليك عىل التحالف مع حزب 

الذي كان ميلتون أبويت زعيمه، وقد استطاع عرب هـذا التحـالف أن يصـبح أول رئـيس 
غـري أن . م١٩٦٣ألوغندا من دون صالحيات رئاسية فعلية بعد رحيل الربيطانيني عـام 

موقعــه املــزدوج كــرئيس للدولــة وملــك عــىل إحــدى مقاطعاتهــا بوغنــدا تســبب يف 
طنني كـانوا يـرون يف بقائـه حـاجزاً أمـام إشكاليات عديدة السيام وأن العديد من الـو 

  . إدخال أوغندا إىل اتحاد رشقي أفريقيا

م وضعت حكومة أبويت دستورا جديدا جعل من رئيس الدولة ١٩٦٦ويف عام 
الحاكم الفعيل، وتوىل أبويت الرئاسة مونيا بأن طلب من أبويت االنسحاب مـن بوغنـدا، 

لكنـه متكـن مـن الفــرار واللجـوء إىل . عندها أقدمت الحكومة املركزية عىل اعتقالـه
  . م١٩٦٩لندن حيث تويف بعد ثالثة أعوام 

  )م١٨١٥ –م ١٧٦٧(مورا، جواكيم 

، ورافــق )م١٧٩٧ –م ١٧٩٦(عســكري فرنيســ، اشــرتك يف الحملــة يف إيطاليــا 
م، ١٧٩٩، وأيد نـابليون يف انقـالب بـاريس )م١٧٩٩ –م ١٧٩٨(نابليون يف حملة مرص 

م وقـاد قـوة ١٨٠٠ن بعد ذلك بعام واحد، حارب يف إيطاليا عـام وتزوج شقيقة نابليو 
م، وقـاد ١٨٠٤الفرسان االحتياط يف معركة مارينجو يف حزيران، عني حاكم باريس عام 

  . م١٨٠٨م، وأصبح ملك نابويل عام ١٨٠٥الفرسان يف معركتي اومل واوسرتليتنز عام 

د أنه تراجع إىل نهر ابـريو م بي١٨٠٨قاد مورا جيشا فرنسيا إىل إسبانيا يف آذار 
  بعد نشوب الثورة اإلسبانية يف أيار يف حرب شبه الجزيرة، قاد
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م، وتوىل قيادة بقايا الجيش الكبري يف ١٨١٢الفرسان الفرنسيني يف روسيا عام  
م، ١٨١٣كانون األول بعد عودة نابليون إىل باريس، حـارب يف حملـة ال يبـزغ عـام  ٨

م، ثـم انضـم إىل نـابليون ثانيـة عـام ١٨١٤اء يف شـباط لكنه تحول إىل صفوف الحلفـ
أيــار، أرست قــوات  ٢م، ولكنــه دحــر أمــام النمســاويني يف معركــة تولينتينــو يف ١٨١٥

  . م١٨١٥ترشين األول  ١٣الحلفاء مورا وأعدمته يف 

  )      - م ١٩٢٨(موروا، بيار 

م ١٩٤٤سيايس فرنيس، ولد يف بلـدة كـارتيبني شـامل فرنسـا، التحـق يف عـام 
مبنظمــة الشــبيبة االشــرتاكية التابعــة للحــزب االشــرتايك، أصــبح األمــني القــومي لهــذه 

م، عمل أستاذاً يف املعهـد ١٩٥٨واستمر يف هذا املنصب إىل عام  ١٩٤٩املنظمة يف عام 
م األمانـة ١٩٥٨م إىل عـام ١٩٥٥الفني ونشط يف الحقل النقايب، حيث تـوىل مـن عـام 

م انتخــب عضــواً يف ١٩٦٣يف عــام . نــي والتــدريب املهنــيالعامــة لنقابــة التعلــيم الف
القسـم الفرنيسـ لألمميـة (املكتب القومي للحزب االشرتايك الذي كان يسـمى آنـذاك 

فنادى بتوحيد التيارات االشرتاكية، وقد اضطلع بدور رئيس يف توطيد زعامة ) العاملية
والـذي متخـض عـن  م،١٩٧١فرنسوا متريان خالل املؤمتر الذي عقـده الحـزب يف عـام 

  . م وأصبح عمدة مدينة ليل١٩٧٣والدة الحزب االشرتايك، انتخب نائباً 

م، ١٩٨٤م كلفـه متـريان يف رئاسـة الحكومـة، اسـتقال يف عـام ١٩٨١ويف عـام 
م ١٩٧١الشـيوعي يف فرنسـا بـني  -وبرحيل حكومتـه انتهـى عهـد التحـالف االشـرتايك

 –م ١٩٧٩(ن دائـرة الشـامل، ويف م، احتل مقعد النائب عـ١٩٩٢ –م ١٩٨٦م و١٩٨١و
  انتخب نائباً يف الربملان األورويب، وشغل) م١٩٨٠
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م ١٩٩٢ومنـذ . م١٩٩٢م و١٩٨٨منصب سـكرتري أول للحـزب االشـرتايك بـني  
) ورثـة املسـتقبل(مـن مؤلفاتـه . عضو مجلس الشـيوخ، وسـكرتري األمميـة االشـرتاكية

  . م١٩٨٥) إىل اليسار(م، ١٩٨٢) هنا الطريق(م، ١٩٧٧

  الرئيس موسيفني، بوري

م وجـاء رئسـا يف فـرتة اضـطرابات ١٩٨٦كـانون الثـاين  ٢٩رئيس أوغندا منـذ 
  . م والنزاع حولها مل يهدأ١٩٧٩مرت بها أوغندا وشكل السلطة فيها مل يستقر منذ عام 

م يف دار السالم عاصمة ١٩٦٩تخرج موسيفني من كلية العلوم السياسية عام 
م ١٩٧١نفسه كباحث سيايس يف مكتب أبويت  ألوغنـدا، يف عـام  تنزانيا وعمل يف العام

وعندما قام عيدي أمني بانقالب استوىل به عىل السـلطة هـرب موسـيفني إىل تنزانيـا، 
وبدأ العمل مع رئيسه السابق يف تنظيم حرب عصابات ضد عيدي أمني، لكنه رسعـان 

خاصة به، ومع سـقوط ما اختلف مع أبويت  حول شكل املقاومة، وبدأ بتشكيل قوات 
م دخل موسيفني العاصمة األوغندية مع قواته، ويف الفرتة مـن ١٩٧٩عيدي أمني عام 

م عــنّي وزيــرا للــدفاع يف حكومــة يوســف لــويل، لكــن ١٩٧٩نيســان إىل ترشــين األول 
انقالب سلميا أطاح هذا األخـري وجاء غودفري بن عيىس رئيسا للبالد فعنّي موسـيفني 

قليمي فـاعترب أن هـذا التعيـني مبثابـة إبعـاد لـه عـن قلـب الحركـة وزيرا للتعاون اإل 
م بإبعاد بن عيىس وتوىل باولو موانجا رئاسة الـبالد، ١٩٨٠فساهم يف أيلول . السياسية

وعنّي موسيفني نائبـا لـه، وأعلـن موانجـا عـن عـودة الحيـاة الدميوقراطيـة ودعـا إىل 
بات حـزب الشـعب األوغنـدي الـذي ففاز باالنتخا ١٩٨٠انتخابات عامة يف أيلول عام 

  .يرأسه أبويت
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وفشــل حــزب موســيفني يف الحصــول عــىل أكــرث مــن مقعــد واحــد، فــرفض  
موسيفني االنتخابـات وقـال إنهـا مـزورة وأن موانجـا زّور االنتخابـات لصـالح أبـويت، 
وهرب موسيفني إىل األدغال يف غريب البالد وشكل حركة املقاومة الوطنية، وبدا حرب 

ضد أبويت فسقط فيها القتىل باآلالف، وقـد اسـتمر موسـيفني أربـع سـنوات  عصابات
م ويف أثناء عرض عسكري ١٩٨٥حزيران  ٢٧يقود حرب عصابات ضد أبويت  حتى يوم 

اقتحم قائد العرض العسكري بتيو اوكليو مقر الرئاسة الذي مل يكن فيه سـوى بضـعة 
  . يت إىل كينيا، ومنها إىل زامبياجنود حراسه مل يقاوموا طويال مام أدى إىل هرب أبو 

أعلن أوكيلو فور توليه السلطة أن الحكومـة سـتعقد اتفاقـات مصـالحة مـع 
الجبهات املعارضة ألبويت، وبالفعل نفذ أوكيلو وعده إال مع موسيفني، فلم يتصـل بـه 
أو يفاوضه، وأعلن عدم اعرتافه مبقاومته ولكن استيالء موسيفني عـىل الغـرب الغنـي 

وسيطرته عليه، وتحكمه يف الطريـق الـربي الـدويل الـذي يـربط ملباسـا وزائـري زراعيا 
ورواندا وبروندي، جعل أوكليو يعيد النظر ويبدأ مفاوضــات مــع موسـيفني انتهـت 
إىل منح هذا األخري سبعة مقاعد يف الحكومة ونصف مقـاعد املجلس العسكري، لكن 

واحد اقتحمت قوات موسـيفني يف هذا االتفاق كان مجرد خطوة تكتيكية فبعد شهر 
م العاصمة كمباال وسيطرت عليها وجعلت السلطة ألبناء قبائل ١٩٨٦كانون الثاين  ٢٥

  . ألول مرة منذ عهد االستقالل" الباتو"
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  )م١٩٤٥–م ١٨٨٣(موسوليني بنيتو 

عاما تقريبـا حـاول أن  ٢١سيايس إيطايل أسس الحركة الفاشية وحكم إيطاليا 
ا إمرباطورية كربى ولكنه، بدال من ذلك، ترك جيـوش الـدول األخـرى يجعل من إيطالي

وخفـض مـن نسـبة البطالـة يف إيطاليـا . اتخذ موسوليني اسم الدوتيش القائد. تحتلها
  .وحسن من خدمات السكك الحديدية

ولــد موســوليني يف دوفيــا مبقاطعــة فــوريل يف شــاميل إيطاليــا، وتخــرج مـــن 
.  ، وعمل لفرتة قصرية يف التـدريس مبدرسـة ابتدائيـةمدرسة تدريب املعلمني يف فوريل

م ألداء فــرتة  ١٩٠٤وعــاد إىل إيطاليــا عــام . ، أصــبح عــامال يف سويرســا١٩٠٢ويف عــام 
وعنـدما ). م١٩٠٨-م١٩٠٧(الخدمة العسكرية املطلوبة منه، وأصبح مدرسا بني عامي 

شـرتايك لحثـه نشبت الحـرب العامليـة األوىل أثـار موسـوليني غضـب قـادة الحـزب اال 
إيطاليا عىل دخول الحرب ضد أملانيا، ونتيجة لـذلك طـرد مـن الحـزب االشـرتايك عـام 

وكتب افتتاحيات عنيفة . وعىل الفور أنشأ صحيفته الخاصة الشعب اإليطايل. م ١٩١٤
  . محاوال دفع إيطاليا إىل الحرب

دخلــت إيطاليــا الحــرب بالفعــل انخــرط يف الجــيش وقــدم بــه عــام   وعندما
ـــو أول ١٩١٩م ويف عــام ١٩١٧م اىل أن جــرح عــام ١٩١٥ م أنشــأ موســوليني يف ميالن

وكان برنامجهـا يف البـدء وطنيـا متشـددا قصـد منـه . جامعة سياسية سميت الفاشية
  . االستنجاد باملحاربني القدامى

وفـيام .وحث موسوليني الشعب اإليطايل عىل إعادة بناء أمجاد روما القدميـة
م تسـلم ١٩٢٢ويف عام . مالك العقارات اإليطاليني إىل جانبه بعد صاغ برنامجا لكسب

رسعان ما بـدأ وأحكـم قبضـته عـىل الصـناعات والصـحف والرشـطة . رئاسة الحكومة
  .واملدارس يف إيطاليا
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وعنـدما . م  غزت جيوش موسوليني أثيوبيـا وهزمتــها١٩٣٦- ١٩٣٥ويف عام 
سـوليني وأدولـف هتلـر حـاكم م قـرر مو ١٩٤٠نشبت الحرب األهلية اإلسـبانية عـام 

  . فأرسال جيوشهام لتحارب يف إسبانيا. أملانيا أن يساندا معا القائد ترانسيسكو فرانكو

م  دخـل موسـوليني الحـرب العامليـة ١٩٤٠بعد هزمية فرنسا من قبل أملانيـا 
إال أن الهزائم ظلت تتواىل عىل الجيوش اإليطالية يف أفريقيـا . الثانية غزا جنويب فرنسا

م ١٩٤٣وانقلـب عليـه مجلـس الفاشسـت األعـىل عـام . اليونان ويف إيطاليـا نفسـهاو 
فأطيح به وأودع السجن، إال أن الجنود املظليـني األملـان أنقـذوه، وأصـبح موسـوليني 

م انهزمـت القـوات األملانيـة ١٩٤٥ويف . حينئذ رئيسا لحكومة اسمية يف شامل إيطاليـا
نصـاره واكتشـفتهم القـوات اإليطاليـة عنـد وهرب موسوليني مـع أ . يف شامل إيطاليا

. وأعدم موسوليني مع عشيقته تـايس  بعـد ذلـك بقليـل رميـا بالرصـاص. بحرية كومو
 .وعلق جسديهام من الكعبني يف ميالنو

  الرئيس موغايب، روبرت

رئيس جمهورية زميبابوي الحايل استمر يف الحكـم منـذ ترؤسـه أول حكومـة 
م، ١٩٢٤م ولد يف إرسالية كوتامـا التبشـريية ١٩٨٠عام  شكلها السود بعد االستقالل يف

كان والده عامال وراعيا وقد نشأ عىل غرار سواه من قادة الحركـة الوطنيـة األفريقيـة 
ــا يف  ــبح مدرس ــدين، أص ــال ال ــيحي ورج ــديني املس ــيم ال ــل التعل ــيا يف ظ يف روديس

  ثم التحق بجامعة فورتري. األربعينات من القرن العرشين
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أفريقيــا وقــد انضــم أثنــاء وجــوده يف هــذه الجامعــة إىل رابطــة  يف جنــوب 
  .الشبيبة التابعة للمؤمتر الوطني األفريقي، أشهر حزب وطني يومذاك

م رحل إىل زامبيا سعيا وراء العمل وتـابع دراسـته ١٩٥١وبعد تخرجه يف عام 
 م ذهـب إىل١٩٥٦باملراسلة مع إحدى جامعات لندن وحاز عىل دبلوم جديد يف عـام 

غانا وعمل يف حقل التعلـيم، وكـان إلقامتـه يف غانـا أثرهـا الكبـري يف بلـورة شخصـيته 
السياسية، فقد أعجب بالزعيم كوامي نكرومـا، وتــزوج مـن معلمـة غانيـة ماركسـية 

  . حملته عىل اعتناق املاركسية

م انضم إىل الحزب الـدميوقراطي القـومي الـذي أسسـه جوشـوا ١٩٦٠يف عام 
ـي لكنـه نكومو، وأسند إلي ه فيه منصب أمني اإلعالم، اعتقلته سـلطات النظـام العنرص

م انفصـل عـن نكومــو مـع مجموعـة مـن ١٩٦٣متكن من الفـرار إىل تنزانيـا ويف آب 
). زانـو(العنارص الراديكالية وأسس مع سيتويل االتحاد الـوطني األفريقـي لزيبامبـوي 

كن خاللهـا مـن متابعـة م ومكث يف السجن زهاء عرشة أعـوام مت١٩٦٤اعتقل يف عام 
تحصيله العلمي والحصول عىل عـدد مـن الشـهادات العاليـة، وقـد انتخـب وهـو يف 

  . السجن رئيسا لحزب زانو خلفا للقس سيتويل

م وافق نزوال عنـد رغبـة الـرئيس الزامبـي ١٩٧٤وعندما أطلق رساحه يف عام 
تويل مـن جديـد، كينيث كاوندا والتنزاين جوليوس نرييري عىل وضع نفسه يف إمرة سي

رحل إىل موزمبيق ومن هناك أخذ يكثف اتصاالته مـع قـادة حركـات األنصـار الـذين 
كانوا يشنون هجامتهم ضـد النظـام الرودييسـ انطالقـا مـن أرايض موزمبيـق، اختـاره 

م ليكون الناطق بلسانهم فرفض االقرتاحات التي كان قد تقدم بها ١٩٧٦الثوار يف عام 
   هرني كسينجر لحل وزير الخارجية األمرييك
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األزمة الروديسية، ثم شكل مع جوشوا نكومو الجبهة الوطنية التي دعت إىل 
  . مواصلة الكفاح املسلح ضد النرص النهايئ

م ١٩٧٩وعندما شكل األسقف موزوريوا أول حكومـة مختلطـة يف روديسـيا  
جهـة رفض موغايب هذا الحل ألن يخدم مصالح املستعمرين البيض، وقد دافـع عـن و 

ــة  ــه الحكوم ــت إلي ــذي دع ــدن ال ــرتهاوس لن ــؤمتر النكس ــوة وإرصار يف م ــره بق نظ
الربيطانية، ووافق عـىل االشـرتاك يف انتخابـات حـرة تحـدد هويـة النظـام الجديـد يف 
البالد، انفصل عن جوشوا نكومو من جديد لدى خوضه هذه االنتخابات التـي حقـق 

ت األرسة الدوليـة بنزاهتهـا ورشعيتهـا انتصـارا سـاحقاً والتـي اعرتفـ) زانو(فيها حزبه 
  . م وأعلن استقالل زميبابوي١٩٨٠شكل الحكومة يف عام 

م برز منافسون ملوغايب عىل رئاسـة الدولـة ١٩٩٤ويف األعوام األخرية بدءا من 
موعـد نهايـة واليتـه (م ٢٠٠٢يرون أنه لن يكون قادرا عىل قيادة الـبالد حتـى العـام 

  : يعة هؤالء املنافسني، ويف طل)الرئاسية األخرية

نائبه األول سيمون موزنده الذي ينتمي مثله إىل قبيلـة زيـزورو  - 
  . الكبرية والذي يعتمد عىل نفوذه الواسع يف االستخبارات املركزية

نائبه الثاين جوشـوا نكومـو الـذين ينتمـي إىل األقليـة الدبيليـة،  - 
  . يخيةويعتمد عىل قدرته السياسية وتجربته الفنية وشخصيته التار

دوميزو ونغاوا وزير الداخلية وينتمي إىل األقلية الديبليـة لكنـه  - 
  . يتمتع بثقة الحزب وبدعم قبائل الشونا
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  )م١٨٩١ –م ١٨٠٠(مولتك، هيلموت فون 

عسكري أملاين، دخل األكادميية الحربية يف برلني التي كان مديرها كالوزفـتس 
عينـه ولـيم األول رئـيس األركـان م ١٨٢٨قبل أن ينقل إىل هيئـة أركـان الجـيش عـام 

م، وكـان هــذا معنيـاً بإعـادة التنظـيم الســيايس بجيشـه أكـرث مــن ١٨٥٧العامـة عـام 
االستعداد للعمليات العسكرية وقد طغت شخصيته وزير الحـرب القويـة فـون عـىل 
شخصية األركان، كام أن دائرة مولتك مل تكتسب سمعة مهمـة إال أنـه اسـتخدم فـرتة 

م إلعادة النظـر يف الخطـط ١٨٦٦م إىل عام ١٨٥٧ياة السياسية من عام العزلة عن الح
ودرس مولتك إمكانيات تحشيد جيش يف ميدان املعركة نفسه وليس قبـل . العسكرية

  . املعركة، وأدى التنظيم املطلوب إىل تطويره نظام األركان الربويس

م، ١٨٦٦الربوسـية عـام  –وبرزت طرق مولتك ومركزه يف الحـرب النمسـاوية 
م أصـبح الجـيش ١٨٧٠وال سيام يف االنتصار الساحق يف معركة سادوفا، وبحلـول عـام 

منظامً وفق أفكاره، ثبتت صحة خططه وتحضرياته كلها يف املرحلة األوىل من الحـرب 
ــية  ــية الربوس ــة ) م١٨٧١ –م ١٨٧٠(الفرنس ــيدان، ويف املرحل ــة س ــة يف معرك وبخاص

ـك وبسامرك بشـأن اقـرتاح قصـف بـاريس، الالحقة من الحرب حدث خالف بني مولت
الذي عارضه مولتك أصال، وكذلـك بشـأن الحاجـة إىل عقـد مفاوضـات بعـد استسـالم 

  .  م١٨٩١العاصمة الفرنسية، وحل شليفني محل مولتك عام 
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  )م١٩٧٩ –م ١٩٠٠(مونتباتن، لويس 

ــد يف أرسة  ــد، ول عســكري ودبلومــايس بريطــاين، وآخــر حــاكم بريطــاين للهن
قراطية متت بصلة قرىب بالساللة امللكية الحاكمة، أمه حفيدة امللكة فكتوريا، أما ارست

والده األمري لويس دوباتنربغ فقد كـان مـن أصـل أملـاين، ومـع أن والـده كـان يحمـل 
الجنسية الربيطانية فقد اضطر إبان الحرب العاملية األوىل وتحت ضـغط الـرأي العـام 

رية، وقد كان لهذه الحادثة وقعهـا األلـيم يف نفـس إىل التخيل عن منصبه كقائد للبح
الحـق . لويس الشاب الذي مل يغفر لبلده وملواطنيـه مـا اعتـربه إجحافـا بحـق والـده

بالبحرية بدوره، وهو ال يزال يف السادسة عرشة، وظـل يصـعد سـلم الرتـب بشـجاعة 
العـام  م باملنصب الـذي شـغله والـده مـن قبلـه القائـد١٩٥٥ومثابرة إىل أن ظفر يف 

  . للبحرية امللكية الربيطانية

وقـد ) كـييل(م توىل اللورد مونتباتن قيادة املـدمرة الربيطانيـة ١٩٣٩ويف عام 
م، بعـد أن ١٩٤١غرقت هذه املدمرة بالقرب من شواطئ جزيـرة كريـت اليونانيـة يف 

ار، أصابها الطريان األملاين، وقد بقي مونتباتن عىل ظهر املدمرة إىل أن غادرها آخر بحـ
وعندما نزل منها رفض أن يبارح املكـان قبـل أن يـؤدي التحيـة إىل السـفينة الغارقـة، 
وقد اعترب سلوكه رضباً من البطولـة فأسـندت إليـه قيـادة حاملـة طـائرات، ويف عـام 

  . م اختاره ترشتشل لقيادة العمليات املشرتكة١٩٤١

قـي آسـيا، م عني قائـداً أعـىل لقـوات الحلفـاء يف جنـوب رش ١٩٤٣ويف أواخر 
فتمكن من إعادة احتالل بورما، ونتيجة احتكاكه بهذه املنطقة املضـطربة مـن آسـيا، 
أدرك أن الحركات الوطنيـة فيهـا قـد غـدت تشـكل مـداً يسـتحيل مقاومتـه، فـانتهج 

  سياسة جديدة ترمي  إىل اجتذاب العنارص الوطنية، وقد طبقها يف بورما،
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ث عينــه أتــيل حــاكام عليهــا يف عــام ثــم يف ســنغافورة، وأخــرياً يف الهنــد حيــ 
م، وقد اختلف املؤرخون يف تقييمهم للدور الذي اضطلع به يف الهنـد، بعضـهم ١٩٤٧

امتدحه زاعامً أنه كان إيجابياً بالنسبة إىل قضية استقالل هذا البلـد، وبعضـهم اآلخـر 
 حمله مسئولية املجازر الرهيبة التي حصلت بني الهندوس واملسـلمني والتـي رافقـت

  . مسرية االستقالل

بعد مغادرتـه الهنـد عـاد إىل سـالح البحريـة، فتسـلم قيـادة قـوات الحلـف 
م ١٩٥٩م أصبح القائد العام للبحرية امللكية الربيطانية، ومـن ١٩٥٥األطليس، ويف عام 

م توىل قيادة أركان الدفاع العامة ورئاسـة لجنـة قـادة األركـان، وقـد اغتيـل ١٩٦٥إىل 
م عىل ظهر سفينة صيد، فيام كان يقـوم برحلـة بحريـة، ١٩٧٩عام  اللورد مونتباتن يف

  . وقد حمل االيرلنديون املتطرفون مسؤولية اغتياله

  )م١٩٧٥ –م١٨٨٧(مونتغومري، برنارد 

م، قاد فرقة املشـاة الثالثـة يف ١٩٠٨عسكري بريطاين، التحق بالجيش يف عام 
انية من فرنسا أمام القـوات إىل أن انسحبت الحملة الربيط) م١٩٤٠ –م ١٩٣٩(فرنسا 

م يف ١٩٤٢األملانية، نال شهرة واسعة بعد توليه قيادة الجيش الربيطاين الثامن يف عـام 
شامل أفريقيا حيث حقق انتصاراً كبرياً وحاسامً علـى القائد األملـاين رومـل يف معركـة 

انترصـت يف  التي) قوات الحلفاء(العلمني، توىل بعد ذلك قيادة القوات الربية املتحدة 
  . معركة النورماندي، وتعترب من املعارك الحاسمة يف الحرب العاملية الثانية

) م١٩٤٦-م١٩٤٥(اصبح مونتغومري قائد منطقة االحتالل الربيطاين يف أملانيـا 
  )م١٩٥١–م١٩٤٨(وأصبح رئيس األركان العامة اإلمرباطورية 
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ني يف منظمة الدفاع وتولـى يف الوقت نفسه منصب رئيس لجنة القادة العام 
عن االتحاد الغريب التـي سـبقت حلـف األطليسـ، وكـان نائـب القائـد العـام لقـوات 

كتــب مذكراتــه عــن الحــرب ) م١٩٥٨-م١٩٥١(الحلفــاء يف حلــف األطليســ يف أوروبــا 
  . العاملية الثانية ونرشها باسمه

  )م١٨٣١- م١٧٥٨(مونرو، جيمس 

ولـد يف مقاطعـة وسـتمورالند  الرئيس الخامس للواليات املتحـدة األمريكيـة،
بوالية فرجينيا التي كانت مستعمرة إنكليزيـة يف ذلـك الوقـت، تـرك مـونرو الدراسـة 

عاماً لينضم لجيش املستوطنني ويقاتل ضد اإلنجليـز يف الثـورة األمريكيـة،  ١٨وعمره 
م وقــد بـدأ مـونرو ١٧٧٨قابل توماس جيفرسون وكـان وقتهـا حـاكامً لفرجينيـا عـام 

  . قانون بتوجيه من جيفرسوندراسة ال

ــا مــونرو عضــوا يف مجلــس الشــيوخ  ــة الترشــيعية يف فرجيني انتخبــت الهيئ
يف مجلس الشيوخ تحالف مـونرو مـع ) سيناتورا(م وبوصفه عضوا ١٧٩٠األمرييك عام 

علـى هيئة معارضـه  -الذي كان وقتها وزيراً للخارجية–جيمس ماديسون وجيفرسون 
ــدرا ــامج الفي ــة ضــد الربن ــد أســس عنيف ـــون، وق ــة الكســندر هامتل ــوزير الخزان يل ل

الجمهوري ويعتقد بعض املـؤرخني أن هـذا  –الفرجينيون الثالثة الحزب الدميوقراطي 
  . الحزب قد تطور إىل الحزب الدميوقراطي الحديث

م سفريا يف فرنسـا وحـاكامً لفرجينيـا، وكـان وزيـرا ١٧٩٤عمل مونرو من عام 
ومسؤوال عن الشؤون الخارجية، كام كان أيضاً وزيـرا ) م١٨١٦-م١٨١٢(للخارجية من 

  م، انتخب مونرو رئيسا١٨١٦م حتى ١٨١٤للدفاع من عام 
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وقد كان حاكم نيويورك دانيـال دي تـومبكنز . م١٨١٦للواليات املتحدة عام  
م وأصـبح الجميـع تقريبـاً ١٨١٦نائبـاً له، اختفى الحزب الفيدرايل بعد انتخابات عـام 

الجمهـوري، وازدهـرت الـبالد وازدهـرت الصـناعات  –زب الدميوقراطي من أنصار الح
التي تقدمت رسيعاً وقد أدت الحملة العسـكرية داخـل واليـة فلوريـدا إىل اكتسـابها 

  . م١٨١٩من إسبانيا عام 

اشتهرت إدارة مونرو بفرتات مميزة يف مجال الدبلوماسية األمريكية، فهنالـك 
م التـي تحظـر التحصـينات عـىل ١٨١٧ريطانيا عام باجوت املوقعة مع ب -اتفاقية رش

كحـدود بـني  ٤٩  م عىل املتوازي ال١٨١٨البحريات العظمى، وقد وافقت بريطانيا عام 
أمريكا وكندا، ووافقت عىل االحتالل املشـرتك إلقلـيم أوريجـون، أقنـع الدبلوماسـيون 

م وقـد وافقـت ١٨١٩األمريكيون إسبانيا بالتنازل عن حقوقها يف إقليم أوريجون عـام 
  . م١٨٢٤روسيا عىل اتفاقية مامثلة عام 

م، وأثنـاء الحـروب ١٨٢٠ومل يجد مونرو معارضة لرئاسـته يف انتخابـات عـام 
تورط األسبان كثرياً يف الشـؤون األوروبيـة، ومل . النابليونية يف أوائل القرن التاسع عرش

عظــم املســتعمرات يهتمـوا كثــريا مبســتعمراتهم يف شــاميل وجنــويب أمريكــا، أعلنــت م
استقاللها عن إسبانيا، وأثارت ثورات أمريكا الالتينيــة العطـف يف الواليـات املتحـدة، 

  . م أوىص مونرو باالعرتاف باستقالل تلك الدول١٨٢٢ويف آذار من عام 

م نــادى مــونرو مبــا أصــبح يعــرف مببــدأ مــونرو، ففــي رســالته ١٨٢٣ويف عــام 
مريكيني ال ميكن اعتبارهم مـن اآلن فصـاعداً رعايـا للكونغرس أشار إىل أن األوروبيني األ 

  ومن الناحية العملية فإن هذا املبدأ . للقوى األوروبية املستعمرة
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تضمن الحامية ضد التدخل األوروبية لجميع الدول املستقلة يف نصف الكـرة الغـريب، 

  .م١٨٣١تويف مونرو يف نيويورك 

  )م١٩٧٩ –م ١٨٨٨(موين، جان 

األب املؤسس الحقيقي للمجموعة األوروبية، وقد بقـي مـدة سيايس فرنيس، 
طويلة غري معروف من الرأي العام، اكتسب خربة كبرية، قبل الحـرب العامليـة الثانيـة 

كام أصبح دبلوماسيا ناجحـاً اسـتطاع أن . وأثناءها يف قطاع األعامل واملصارف الدولية
  . يفوز بثقة واحرتام الحلفاء

يف املجموعـة األوروبيـة للفحـم والفـوالذ منـذ ) ليـاالسـلطة الع(عني رئـيس 
م لســبب فشــل املجموعــة األوروبيــة ١٩٥٤إنشـائها، لكنــه اســتقال يف ترشــين الثـاين 

مفوضـية العمـل للواليـات املتحـدة (للدفاع يف السامح بإعادة تسليح أملانيـا، فأسـس 
حلـة التـي سـبقت ، وهي مبثابة كتلة تأثري وضغط لعبت دوراً فـاعالً يف املر )األوروبية

ومهدت إلعداد معاهدة روما التي أنشأت املجموعة االقتصادية األوروبيـة، املعروفـة 
أيضــاً بالســوق األوروبيــة املشــرتكة، ولعبــت دوراً فــاعالً أيضــاً أثنــاء إعــادة انطــالق 

  . م١٩٧٥املجموعة األوروبية يف عام 

أي قبـل أربـع أحد آخر إنجازات موين وهو يف السابعة والثامنني مـن عمـره، 
سنوات مـن وفاتـه، كـان إقنـاع حكومـات املجموعـة االقتصـادية األوروبيـة بتحويـل 

واعتـرب مـوين يف ) املجلـس األورويب(اجتامع قمتها النظامي إىل مؤسسة دامئـة تعـرف 
رسّه، تلك املؤسسة حكومة مؤقتة، وكان أحد األعـامل األوىل للمجلـس األورويب مـنح 

م، وأدخـل يف ترشـين الثـاين ١٩٧٩، تـويف يف عـام )وبـامـواطن رشف ألور (موين لقـب 
  رصح يف الحي الالتيني (م البانتيون ١٩٨٨
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م إلحيـاء ذكـرى رجـال ١٨٨٥يف باريس خصص، منذ مـأتم فكتـور هوغـو يف 
  ). فرنسا العظام

  )م١٩٩٦- م١٩١٦(الرئيس ميرتان، فرنسوا 

جارنـاك  م ولـد يف مدينـة١٩٩٥م إىل عـام ١٩٨١رئيس فرنسا للفرتة من عـام 
م ١٩٩٦كـانون الثـاين  ٨وتـويف يف . م١٩١٦ترشـين األول  ٢٦يف ) جنوب غريب فرنسـا(

قدم إىل باريس وهو يف السابعة عرشـة مـن عمـره، والتحــق بجـامعتني يف آن واحـد، 
حاز عـىل إجـازة يف . كلية الحقوق يف جامعة السوربون، ومعهد العلوم السياسية الحر

م يف الدراسات العليا للحقوق العامة ودبلوم يف العلوم الحقوق ويف اآلداب وعىل دبلو 
السياسية، امتهن العلم الصحافـي ثم دخل حقل املحاماة  اشـرتك يف الحـرب العامليـة 

م حـاول الفـرار مـن معتقلـه ونجـح يف املـرة ١٩٤٠الثانية فخرج وأرسه األملان يف عام 
الحركـة (رنسية ونظم يف إطارها الثانية فالتحق باملنظمة الحرة وانضم إىل املقاومة الف

  ). الوطنية لألرسى

أســندت إليــه وزارة أرسى الحــرب يف الحكومــة التــي شــكلها ديغــول يف آب 
م ١٩٤٦م، أنضم إىل اتحاد املقاومـة الدميوقراطيـة واالشـرتايك، وانتخـب يف عـام ١٩٤٤

م ١٩٤٧م ويف الفـرتة بـني ١٩٥٦م و١٩٥١نائبا عن دائرة نييغر وأعيـد انتخابـه يف عـام 
شارك يف إحدى عرشة حكومة وتوىل من الوزارات وزارة املحـاربني القـدامى . م١٩٥٧و

م، وزارة ١٩٤٩-١٩٤٨م، وزارة شؤون رئاسة مجلس الوزراء ١٩٤٨م،وزارة اإلعالم ١٩٤٧
م، وزارة الداخلية يف حكومـة ١٩٥٢م، وزارة الدولة ١٩٥١-١٩٥٠أقاليم ما وراء البحار 

  منديس
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عندما . م١٩٥٧-١٩٥٦، وزارة العدل يف حكومة مولينه م١٩٥٥-١٩٥٤فرانس  
كان وزير الداخلية يف حكومة فرانس عارض بشـدة اسـتقالل الجزائـر، وتبنـى موقفـا 
مناهضا من الفرنسيني الذين تعاطفوا مع جبهة التحرير الـوطني الجزائريـة، وقـد رد 

مـع الثـوار  يومذاك عىل الفرنسيني الذين دعوا حكـومتهم إىل الـدخول يف مفاوضـات
، ويف حزيـران "املفاوضات الوحيدة هي الحـرب، فـالجزائر فرنسـية"الجزائريني بقوله 

م صوت ضد تسـليم السـلطة للجـرنال ديغـول، وانتقـل بعـد ذلـك إىل صـفوف ١٩٥٨
  . املعارضة

م وتحديداً أثر استقالته من وزارة النيـال، شـبه ١٩٥٣بدأ نجمه يتألق يف عام 
وجـاءت . ل فيها منصب الوزير املفوض لـدى مجلـس أوروبـااالئتالفية التي كان يشغ

استقالته وسط ضجة جعلتـه يف األيـام التاليـة محـط أنظـار واهـتامم رجـال اإلعـالم، 
وكانت الضجة بسبب الدور الفرنيسـ يف إسـقاط امللـك املغـريب محمـد الخـامس أمـا 

رب يف بالنســبة إىل ميــرتان فلــم تكــن املســألة مســألة الوقــوف إىل جانــب حــق املغــ
االستقالل، فهو كان ال يزال يرى أن وجـود فرنسـا يف شـاميل أفريقيـا يجـب أال يكـون 

لكنـه يف الوقـت : كام قال). املطلوب هو البقاء هناك مهام كلف األمر(موضع سجال 
نفسه كان ال يوافق عىل خلع السلطان محمد الخامس عن عرشه، عرب مـؤامرة تواطـأ 

  . حكومة من دون أن يبلغا بذلك بقية األعضاءفيها يومذاك اثنان من وزراء ال

لقد كانت مناسبة تلك االستقالة أول ظهـور صـاخب لفرنسـوا ميـرتان علــى 
مرسح السياسية الفرنسية، بعدها أصبح وزيرا للداخليـة وكانـت أوىل مواقفـه تأييــد 
الحكومة يف إرسال فرق عسـكرية إضـافية إىل الجزائـر لتواجـه ثـورة أهلهـا بـالعنف، 

  عد ذلك كان من أوائل مؤيدي العدوان الثاليث عىل وب
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م رشح نفسه لالنتخابات الرئاسـية ضـد الجـرنال ديغـول ١٩٦٥يف عام . مصـر
ويف . من أصـوات النـاخبني% ٤٠باسم الجمهوريني الفرنسيني، ونجح يف الحصول عىل 

الحـزب  ثـم تـزعم) اتحاد اليسار الدميوقراطي واالشرتايك(أيلول من العام نفسه أسس 
سني الذي شهد تحـوال جـذريا يف بنيـة -سور-االشرتايك الفرنيس يف أعقاب مؤمتر ابيناي

  . هذا الحزب

م وقــع مــع الحــزب الشــيوعي الفرنيســ وحركــة الراديكــاليني ١٩٧٢ويف عــام 
اليساريني عىل برنامج الحكـم املشـرتك لليسـار، وخـاض االنتخابـات الرئاسـية يف عـام 

هزم أمام فالريي جيسكار ديستان، وإمنـا بفـارق . األوحد م بصفته مرشح اليسار١٩٧٤
م خـاض ١٩٨١من األصوات، ويف أيـار % ٤٩٫١٩بسيط إذ حصل يف الدورة الثانية عىل 

مـن األصـوات وأعيـد انتخابـه % ٥١٫٧٥املعركة الرئاسية للمرة الثالثة وفاز بهـا بنيلـه 
  . من األصوات% ٥٤٫٠١م بأكرثية ١٩٨٨لوالية ثانية يف أيار 

ومتيزت واليتاه املتعاقبتـان بترسـيع البنـاء األورويب، ميثـاق أوروبـا املوحـدة 
م، ١٩٩١م، ومبشــاركة فرنســا يف حــرب الخلــيج ١٩٩١م ومعاهــدة ماســرتيخت ١٩٨٦

وبالتعايش يف الحكم مـع ) إلغاء عقوبة اإلعدام الالمركزية(وبإصالحات داخلية مهمة 
وباســتمرار األزمــة ) م١٩٩٥-م١٩٩٣م، ١٩٨٨-م١٩٨٦(األغلبيـة اليمينيــة يف حكـومتني 

  . االقتصادية التي ولدت تصاعدا يف نسب البطالة

يف سياسته العربية كان ميرتان أول زعيم غريب يسـتقبل يـارس عرفـات رئـيس 
م بزيـارة ١٩٨١السلطة الفلسطينية يف قرص األليزية، وكـام اسـتهل واليتـه األوىل عـام 

  . للملكة العربية السعودية
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) األردن(اقات عديدة مع قـادة عـرب خصوصـا مـع امللـك حسـني وعقد صد
الذي كان بعد املستشار األملاين هلموت كول أكرث مـن ) مرص(والرئيس حسني مبارك 

  . عقد قمامً مع ميرتان

م للقـــاء ١٩٨٤وكــان ميــرتان قــد زار دمشــق يف أوائــل عهــده األول يف عــام 
بني البلدين، ولعل اإلحراج العـريب الرئيس حافظ األسد والعمل عىل تحسني العالقات 

الكبري الذي واجهه ميرتان يف واليته الثانية مل يقترص عىل تخليه عن لبنان وإمنا طـاول 
  . أيضا عالقته مع العراق

إذ وقفت فرنسا مع الواليات املتحدة يف الهجوم عىل العراق يف حرب الخليج 
مـن أنشـط مؤيـدي وحـدة الـيمن م، وكان ميرتان يف نهاية عهده الثـاين ١٩٩١الثانية 

صـالح  الـلــهخالل الحرب اليمنية، وكانت عالقته وثيقة بـالرئيس اليمنـي عـيل عبـد 
م عنـدما قطعـت الحكومـة ١٩٩١ومتيزت سياسته إزاء الجزائر مبوقـف أعلـن فيـه يف 

الجزائرية املسار االنتخايب فقد عرب عن أسفه العميق لهذا القرار الجزائري، وبقي رغم 
جاه املسألة الجزائرية عىل قناعة بأن االنتخابات الترشيعية هي الحل الوحيـد حذره ت

  . لألزمة يف الجزائر

حرص ميرتان عىل متضية أعياد امليالد ورأس السنة يف أسوان يف أقىصـ جنـويب 
املطل عىل ) أولد كاتاركت(مرص، وخالل إقامته األخرية مل يربح ميرتان غرفته يف فندق 

، )التي أنجبها دون زواج(م بجولة يف قارب وكانت ترافقه ابنته مازارين النيل إال للقيا
مع بعض القريبني منه، وكان ميرتان يعكف كـل عـام عـىل العـودة إىل ضـفاف النيـل 

كـانون  ٢٩ويف . للراحة واالستجامم وتأمل الرصـوح الفرعونيـة التـي ترمـز إىل الخلـود
  م عاد إىل١٩٩٥األول 
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كانون  ٨أي يف (اء أسبوع يف أسوان، وبعد عرشة أيام فرنسـا بعد أن أمىض زه
  . تويف متأثرا مبرض الرسطان) م١٩٩٦الثاين 

  )م١٨٥٩ –م ١٧٧٣(ميرتنيخ، كليمنس 

سيايس منساوي، ولد بالقرب من مدينة كـوبلنتز يف اإلمرباطوريـة النمسـاوية 
وزيـر النمسـا  من عائلة ميرتنيخ النبيلة، خدم والده يف مراكز إدارية عدة كان آخرهـا

املفوض يف بروكسل، وقد ترىب منذ صغره عىل الوالء للتاج النمساوي، التحق بجامعـة 
سرتاســبورغ التــي اعتــاد أن يؤمهــا أبنــاء العــائالت الغنيــة والنبيلــة، زاد حقــده عــىل 

م ولجأ إىل فينـا فقـريا مـام اضـطره ١٧٩٤الفرنسيني حني صادروا أمالك عائلته يف عام 
ثرية ساعده أهلها يف دخـول السـلك الـدبلومايس النمسـاوي فأصـبح للزواج من فتاة 

م، ويف بــاريس عــام ١٨٠٣م ثــم ســفرياً يف بــرلني عــام ١٨٠١وزيــراً يف سكســونيا عــام 
م، حيث تعرف إلــى نـابليون عـن كثـب وكـّن لـه كرهـا شـديداً ألنـه رأى فيـه ١٨٠٦

م تسـلم وزارة ١٨٠٩م تجسيداً حقيقياً للثـورة الفرنسـية التـي طاملـا أبغضـها، ويف عـا
  . الخارجية وظل قابضاً عىل زمامها حتى منتصف القرن

لقد كان ميرتنيخ عن قناعة شديدة اإلميان بامللكية إذ كـان يتصـور أن العـامل 
األمثل واملطابق ملبادئ الحكمة والعقل والعدالة واالستقامة هو عـامل ال أمـم فيـه وال 

وكان يعتقد أيضاً أن امللكيـة املطلقـة هـي شعوب وإمنا فيه دول فقط ال حرية فيها، 
النظام الوحيد القادر عـىل تـأمني مسـتقبل سـعيد ومسـتقر للقـارة األوروبيـة، بهـذه 
العقلية وبأمثال هذه األفكار سيطر ميرتنيخ عىل النمسـا حـوايل نصـف قـرن وحـاول 

  طيلة املدة املذكورة أن يفرض نظامه وسياسته عىل كل 
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الـذي انبثـق عـن مـؤمتر فينـا تـالزم اسـمه مـع اسـم أوروبا حتى أن النظام 
  . ميرتنيخ وصار يعرف باسم نظام ميرتنيخ

إن الدور الذي لعبه ميرتنيخ يف القضاء عىل نـابليون ثـم رئاسـته ملـؤمتر فينـا 
ــة عــىل شــؤون  ــه بطابعــه الرجعــي واســتمراره يف الهيمن ــري مــن مقررات ــع الكث وطب

كل ذلك مع ما كان عنده مـن ذكـاء خـارق م ١٨٤٨اإلمرباطورية النمساوية حتى عام 
ودبلوماسية حذقه جعل منه أبرز رجال أوروبا وأكرثها تأثرياً يف توجيه األحداث طيلة 

م، وحتى سقوطه النهايئ وزواله عن مرسح السياسـة يف ١٨١٥الفرتة التالية ملؤمتر فينا 
  . النمسا يف منتصف القرن التاسع عرش

  )م١٩٧٨ –م ١٨٩٥(ميكويان، انستاس 

مـن أصـل ) السـابق(شيوعي ورجل دولة وسـابع رئـيس لالتحـاد السـوفيتي 
م، استمر يف نشاطه الحزيب يف القوقـاز ١٩٥٠أرمني، انضم إىل الحزب الشيوعي يف عام 

م، عضو املكتـب السـيايس ١٩٢٦حتى أصبح وزيراً للتجارة الداخلية والخارجية يف عام 
ــوزراء خروتشــوف ١٩٣٥ ــرئيس ال ــيس االتحــاد الســوفيتي ١٩٥٨م، نائــب أول ل م، رئ

م، قام بزيارات سياسية إىل بلدان عديدة عقد أثنائها اتفاقيات ١٩٦٤يف عام ) السابق(
ومعاهدات صداقة وتعاون بني تلك الدول واالتحاد السوفيتي، أبعد عن الحكـم بعـد 

  . إقالة خروتشوف بقليـل، نشـر مذكراته أثناء تقاعده
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  )م١٩١٣- م١٨٤٤( اإلمرباطور مينليك  الثاين

إمرباطور الحبشة أحد بناة أثيوبيا الحديثة ومؤسس مدينة أديس أبابا، كانت 
أثيوبيا مجزأة إىل ماملك شبه مستقلة ال تدين لإلمرباطور إال بوالء شـكيل عنـدما ولـد 

جده سهليه سياليس األمري الصـغري الـذي اختـار يف . م١٨٤٤األمري سهلية مريام يف عام 
نليك ويل العهد، وعنـدما صـعد إىل العــرش اإلمرباطـوري كاسـاها يلـو ما بعد اسم مي

م أراد أن يعيـد إىل السـلطة املركزيـة هيبتهـا وأن ١٨٥٥واتخذ اسم تيودوروس الثـاين 
يحجم بالتايل املاملك شبه املستقلة فاصطدم مبلك شوا الذي قتـل يف املعركـة، وأقتـاد 

من تسـع سـنوات رهينـة بـني يديـه،  حيث بقي أكرث) مغدلة(ويل العهد إىل عاصمته 
م متكن مينليك من الفرار فعاد إىل شوا حيث متت مبايعته ملكا ومتكن ١٨٦٥ويف عام 

من فرض سلطتـه عىل أنحاء اململكة وإنشاء جيشا قادرا عىل صـد أي هجـوم ينطلـق 
من عاصمة اإلمرباطورية، كام شجع التجارة مع األوروبيني وسـعى إىل صـداقة فرنسـا 

  . انيا وإيطالياوبريط

، )الـذي كـان تيـودوروس الثـاين(أقلق هذا النشاط اإلمرباطور يوحنـا الرابـع 
م فاضـطر ١٨٧٨ويوحنا كان يسعى مثل سلفه إىل توحيد اإلمرباطوريـة فاجتـاح شـوا 

مينليك تحت ضغط جيش اإلمرباطور إىل توقيع معاهدة سالم يف ليتيشـ، وقـد أظهـر 
بـه يف املقابـل ملكـا عـىل شــوا، وملـا نشـبت خالفـات فيها الوالء ليوحنا الذي اعرتف 

م وقـد عنيـت هـذه ١٨٨٢جديدة بينهام اضـطر الطرفـان إىل توقيـع معاهـدة ثانيـة 
املعاهدة بقضية خالفة اإلمرباطور الذي وافق عىل االعرتاف بها ملينليـك، لكـن يوحنـا 

  عاد وعني ابن أخيه وليا للعهد قبل وفاته
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املوقف واستوىل مينليك عـىل العـرش فأصـبح  م، عندها حسم السالح١٨٨٩ 
  ). ملك امللوك(

ما أن توىل مينليك السلطة حتى أبـدى نيتـه يف تحـديث الـبالد فبنـى جهـازا 
إداريا مبا يف ذلك حكومة من سبعة وزراء، وأسس جيشا وطنيا وفـرض نظـام رضائـب 

م ١٨٦٦م التـي كـان بناهـا يف عـا) وأسمها يعني الزهـرة الجديـدة(وجعل أديس ابابا 
عاصمة لإلمرباطورية، وعمل عىل تجهيزها بالطرقات واملباين الجديدة، بنـى فيهـا أول 
مستشفى وأول مدرسة ثانوية كام أحدث عملة أثيوبية موحدة وأنشأ جهـاز بريـد يف 

  . العاصمة

كان عىل مينليك أن يحرتس من طموحات الدول األوروبية املتمركزة يف جوار 
يقاف التغلغل اإليطايل إىل اإلقليم الشـاميل، أقــدم عـىل توقيـع أثيوبيا، ويف محاولة إل

معاهدة مع الحكومة اإليطالية وقد تحدث بها أثيوبيا عن جزء مـن اإلقلـيم الشـاميل 
مقابل تعهد إيطاليا بتدريب الجيش الوطني، لكن اإليطاليني واصـلوا احـتالل الرترييـا 

تبـار املعاهـدة وكأنهـا تجعـل أثيوبيـا وذهبوا إىل حـد اع) أي القسم الشاميل املذكور(
م، فاجتـاح ١٨٩٣وإزاء هذا االجتهـاد قـام مينليـك بـنقض املعاهـدة . محمية إيطالية

آالف  ٤الجيش اإليطايل الحبشة لكنه مني بهزمية نكراء يف موقعـة أدووا حيـث قتـل 
إيطايل، وعـىل أثـر هـذه الهزميـة اعرتفـت إيطاليـا وتبعتهـا الـدول األوروبيـة الكـربى 

  . باستقالل أثيوبيا، وأقامت عالقات دبلوماسية معها

واصل مينليك بعد ذلك سياسة تعزيـز الحـدود، فعقـد معاهـدة مـع فرنسـا 
م عني حفيده ليج أياسو وليا للعهد، ١٩٠٨وأخرى مع بريطانيا وعندما أصيب بالشلل 

  . م١٩١٣وبعد خمس سنوات تويف أواخر 
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  )م١٨٢١ –م ١٧٩٦(نابليون األول 

عسكري توج نفسه إمرباطوريـاً لفرنسـا، وقـد كـون إمرباطوريـة ضـمت قائد 
  . معظم غريب أوروبا ووسطها، ويعرف أيضاً باسم نابليون بونابرت

آب ســنة  ١٥ولــد نــابليون يف مدينــة أجاكســيو عاصــمة جزيــرة كورســيكا يف 
م، وقد ولد فرنسياً إذ كانت فرنسا قد اشـرتت هـذه الجزيـرة قبيـل والدتـه ثـم ١٧٦٩
نابليون يف فرنسا وأظهر تفوقاً يف الرياضيات والفنون الحربية، ثم تخــرج برتبـة  درس

م متـت ١٧٩١م، ويف سـنة ١٧٨٥مالزم ثاٍن يف سالح املدفعية يف الجيش الفرنيسـ سـنة 
م، وكـان قـد تـأثر بـآراء جـان جـاك ١٧٩٢ترقيته إىل مالزم أول، ثم إىل نقيب يف سـنة 

  . مع حزب اليعاقبةروسو، وبالثورة الفرنسية وتعاون 

م أصبحت النمسا العـدو الـرئيس لفرنسـا، وبعـد انـدالع ١٧٩٦وبحلول سنة 
الحرب بينهام كسب نابليون الحرب، ويف أقل من عام هـزم أربعـة جيـوش، كـان كـل 
منها أكربمن جيشه، وحقق انتصاراً نهائياً بعد أن تقدم إىل جبال األلب مهدداً فينـا يف 

عام وقعت كل من فرنسا والنمسا معاهـدة كـامبو فورمبـو م، ويف نفس ال١٧٩٧أوائل 
التــي مبوجبهــا توســعت أرايض فرنســا، وعــاد نــابليون إىل بــاريس فاســتقبل اســتقبال 

  . األبطال

 ٣٨٫٠٠٠م أبحر نابليون إىل مرصـ عـىل رأس جـيش مؤلـف مـن ١٧٩٨يف عام 
عركـة يف م) حكـام مرصـ العسـكريني(جندي، ويف شـهر متـوز هـزم نـابليون املامليـك 

األهرام بـالقرب مـن القـاهرة، إال أنـه يف األول مـن آب مـن العـام نفسـه تـم تـدمري 
األسطول الفرنيس الذي كان راسياً يف خليج أيب قري يف معركة أبـي قري البحرية، عىل يد 

  . األسطول الربيطاين بقيادة اللورد هوارشيو نلسون
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االستيالء عليـها، فرتاجـع إىل م غزا نابليون عكا، إال أنه فشل يف ١٧٩٩ويف عام 
  . مرص، وبعد ذلك سمع أخبار هزمية الجيش الفرنيس يف إيطاليا فعاد إىل فرنسا

م فاجأ بجيشه النمسـاويني، وهـزمهم يف معركـة مارنجــو، ويف ١٨٠٠ويف عام 
م وقع النمساويون معاهـدة لونيفيـل التـي عملـت عـىل تثبيـت معاهـدة ١٨٠١عام 

  . كامبوفورميو

ليون حاكم فرنسا ومل يبق له ليغدو إمرباطوراً سوى االسم، وقـد تـم أصبح ناب
م حيث منحه مجلس الشيوخ هذا اللقب، ثم أقر الشعب الفرنيس ١٨٠٤له ذلك عام 

وقد حضـرها البابا، إال أن . ذلك باستفتاء عام، وجرت حفلة التتويج يف كنيسة نوتردام
يلقـب بـاإلمرباطور نـابليون األول، نابليون رفع التاج بنفسه ووضعه عىل رأسه وصار 

م وصلت إمرباطوريته إىل ذروتها بضم هولندا وأجـزاء كثـرية يف شـاميل ١٨١٠ويف عام 
  . أملانيا إليها

م للحملة عىل روسيا، وجمـع جيشـاً مؤلفـاً مـن ١٨١٢استعد نابليون يف عام 
 ٦٠٠٫٠٠٠ فرنسا والنمسا وبروسيا وإيطاليا وبولندا، وبلغ عدد الحملـة مـا يزيـد عـىل

م، لكـن ١٨١٢واندفع الجيش بقيادة نابليون إىل روسـيا يف حزيـران عـام . ألف جندي
قيرص روسيا قرر أن ال يشتبك معه يف موقعه فاصله، بل آثـر االنسـحاب أمـام عـدوه 
مجتذباً إياه إىل الداخل حتى يصل إىل سهول روسيا القارصـة الـربد، أمـا نـابليون فلـم 

يف الـداخل حتـى وصـل موسـكو، وبعـد فـرتة وجيـزة مـن يجد مقاومة تذكر، فتوغل 
دخول الجيش الفرنيس ملوسكو، فلم يتمكن نابليون من تزويـد جيوشـه باإلمـدادات، 

  وأخذت جيوشه تكافح هذه العواصف الثلجية
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وهلــك يف تلـك الحملــة نحــو . ودرجـات الحــرارة التـي بلغــت حــد التجمـد 
  . ألف جندي ٥٠٠٫٠٠٠

جـه نـابليون حلفـاً عـدائياً مـن النمسـا وإنكلـرتا وبعد عودته مـن روسـيا وا
م حـدثت معركـة يف اليبـزك ١٨١٣وروسيا وبروسيا والسـويد، ويف ترشـين األول عـام 

، وفيها اندحر نـابليون انـدحاراً فظيعـاً ورجـع إىل فرنسـا، )معركة األمم(عرفت باسم 
ليون عىل النزول م، وأجربوا ناب١٨١٤فطارده الحلفاء واستولوا عىل باريس يف آذار عام 

من العرش، والتوقيع عىل معاهدة باريس األوىل التي تخلـى مبوجبها عن كل حقوقـه 
عـىل أن يتقـاىض راتبـاً مقـداره ) البـا(يف العرش الفرنيس، وسمح له بالبقاء يف جزيـرة 

. مليون فرنك سنوياً، وترك نابليون فرنسا إىل مقره الجديـد محتفظـاً بلقـب إمرباطـور
من العام نفسه دخل نابليون باريس عائداً من جزيرة البـا محمـوالً عـىل  آذار ٢٠ويف 

  . أكتاف الجامهري التي كانت تهتف باسمه

التـي ) واترلـو(م خاض نابليون غامر املعركة األخرية يف ١٨١٥حزيران  ١٨ويف 
  . أصبحت من أكرث معارك التاريخ شهرة، ألنها قضت عىل نابليون وسيطرته

راً إىل باريس، ولكن الحلفاء تابعوا سريهم فدخلوا بـاريس رجع نابليون مندح
وأعادوا معهم لويس الثـامن عرشـ، وعقـدت معاهـدة جديـدة بـني فرنسـا والحلفـاء 

أعيدت الحدود الفرنسية مبوجبهـا إىل مـا كانـت عليـه قبـل ) معاهدة باريس الثانية(
  . الثورة الفرنسية، وفرضت عىل فرنسا غرامة حربية كبرية

م نفـي نـابليون إىل جزيـرة سـنت هيالنـة يف املحـيط ١٨١٥من عام ويف آب 
  وبعد أن قىض خمس سنوات ونصف تويف هناك عام. األطليس
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م، نتيجة إصابته بالرسطان، ودفن يف تلك الجزيرة، إال أن جثامنه أعيد ١٨٢١ 
  . إىل باريس، ودفن يف كنيسة القبة

  )م١٨٧٣ –م ١٨٠٨(نابليون الثالث 

اإلمرباطوريـة الثانيـة، ولـد ) م١٨٧٠ –م ١٨٥٢(يف الفرتة مـن  إمرباطور فرنسا
نابليون يف باريس، وهو ابن لويس بونابرت، ملك هولنـدا وأخـو نـابليون األول، نفـى 

م أرسة بونابرت من فرنسا، وقىض لويس نابليون شـبابه ١٨١٦قانون فرنيس صدر عام 
  . يف إيطاليا وأملانيا وسويرسا

إىل ظهور الجمهورية الفرنسية الثانية، رجع لويس م ١٨٤٨وعندما أدت ثورة 
نابليون إىل فرنسا وتم انتخابه يف املجلس، وبفضل شهرته انتخب رئيسـاً وأدى اليمـني 

م استطاع أن يجمع كل الصالحيات بني يديه وأعلن ١٨٥١للجمهورية، ويف شهر أيلول 
  . م١٨٥٢نفسه إمرباطوراً عام 

اطـوراً وافـق ميولـه يف السياسـة الخارجيـة عندما أصبح نـابليون الثالـث إمرب 
فالرأسامليون كانوا بحاجة إىل األسواق التجاريـة ) الوسطى(مصالح الطبقة الربجوازية 

وإىل اســتثامر رؤوس أمــوالهم يف املســتعمرات، وكانــت أهــم أعــامل نــابليون يف هــذا 
الصـينية، أمـا  املضامر أنه أتم احتالل الجزائر، واستوىل عىل جزر نيوكالـدونيا، والهنـد

الحملة عىل املكسيك فباءت بالفشل العظيم وأضعفت من نفـوذ اإلمرباطوريـة، بيـد 
ــابليون يف  ــاالً إىل الحــروب، وكــان يخىشــ طمــوح ن أن الشــعب الفرنيســ مل يكــن مي
مغامراته الخارجيـة وشـعر نـابليون بهــذه املخـاوف فأخـذ يرصـح عـن عـدم رغبتـه 

وم إال عىل السلم، عىل أن نـابليون مل يـدع فرنسـا بالحروب، وبأن اإلمرباطورية لـن تق
  يف سلم قط، بل
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ــرم   ــة، كحــرب الق ــا يف حــروب متوالي ــا زجه ـــان م ) م١٨٥٦ –م ١٨٥٤(رسع
باالشرتاك مع بريطانيا ضد روسيا والحرب اإليطالية التي شنتها ضد النمسا ومغامرتـه 

 –م ١٨٧٠(مـع بروسـيا وأخرياً حربه املدمرة ). م١٨٦٧ –م ١٨٦٢(الفاشلة يف املكسيك 
، ويف هذه الحرب األخرية مل يخرس نابليون الثالـث الحـرب، بـل خرسـ كـذلك )م١٨٧١

عرشه وانتهت حياته السياسية، وانتهى حكم عائلته لفرنسا، تـويف نـابليون الثالـث يف 
  . إنكلرتا بعد ثالث سنوات من سقوط إمرباطوريته

  )م١٨٣٢ - م  ١٨١٨(نابليون الثاين 

عنـدما أبعـد ). ملـك رومـا(د ابن نابليون، ولقبه نابليون األول دوق رايخستا
م، تنــازل عــن العــرش لصــالح ابنــه الشــاب، إال أن مجلــس ١٨١٤نــابليون األول ســنة 

الشيوخ مل يعرتف باللقب، وعني لويس الثامن عرش عـىل رأس العـرش، أخـذت مـاري 
انهزم نـابليون األول  لويس ابنها ليعيش ببالط والدها فرانسيس األول بالنمسا، عندما

م، نـادى بابنـه نـابليون الثـاين ملكـاً، غـري أن الفرنسـيني ١٨١٥يف معركة واترلـو سـنة 
تجاهلوه مرة أخرى وبقي نابليون الثاين يف النمسـا حيـث منحتـه أرسة والدتـه لقـب 

  . م١٨١٨دوق رايخستاد سنة 

يف مبرض الدرن مل يكن نابليون قوي البنية وكان شاباً طويل القامة ونحيالً، تو 
سـنة ودفـن يف مقـربة كنيسـة األرسة يف هايسـبريج بفينـا، طلبـت  ٢١عن عمر يناهز 

الحكومة الفرنسية فيام بعد إعـادة جثامنـه إىل فرنسـا إال أن الطلـب قوبـل بـالرفض 
م قام هتلر بنقل جثامنه ليكـون بجـوار جـثامن نـابليون ١٩٤٠لعدة سنوات، يف سنة 

  .  اريساألول يف كنيسة القبة يف ب
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  )        - م١٩٢٦(الرئيس نابليون ديوارت، خوسيه 

ــام  ــذ ع ــه الســلفادور من ــة مــدين عرفت ــيس جمهوري ــاين رئ م، ودرس ١٩٣١ث
م الحزب الـدميوقراطي املسـيحي، ١٩٦٠الهندسة ودخل املعرتك السيايس، فأسس عام 

ة م عمدة العاصمة سان سلفادور، كان يف مستهل حياتـه السياسـي١٩٦٤وانتخب عام 
الذي قاد ثورة الثامنينـات مـن " فارابوندو ماريت للتحرير الوطني"يشاطر زعيم جبهة 

القرن املايض، غويري مو أونغو، كان حلمه القضاء عىل سيطرة العسكريني عىل الحيـاة 
ــبالد مــن خــالل الحــزب الجمهــوري القــومي  ــا(السياســية يف ال وعــىل هيمنــة ) أرين

  . القتصاديةاألوليغارشية عىل مقدرات البالد ا

ــام  ــابليون يف ع ــاض ن ــن ١٩٧٢خ ــدعم م ــية ب ــات الرئاس ــة االنتخاب م معرك
الشيوعيني ومن غويريمو أونغو الذي كان نائبه عىل الئحـة الرتشـيح، وأعلـن يف حينـه 
من مصادر الرجلني والقوى الداعمة لهام يف السلفادور ويف الخارج، أنهام فازا يف هذه 

وا دون هذه النتيجة بإعالن فوز خصمهام الكولونيل االنتخابات لكن العسكريني حاول
مولينــا، وقــد أدرك نــابليون يومهــا أن طريقــه إىل الحكــم البــد أن ميــر عــرب الطريــق 

وفشـلت هـذه " الضـباط األحـرار"العسكري لذلك دعم حركة انقالبية نظمهـا بعـض 
  . املحاولة فاعتقل نابليون ثم نفي إىل فنزويال

لت محاولة انقالبية أخرى يف السـلفادور كللـت م حص١٩٧٩يف ترشين األول 
بالنجاح، وقد أيدها غويري مو أنغو إال أنه عاد بعد ثالثـة أشـهر وأعلـن معارضـته لهـا 
ألن برنامجهــا اإلصــالحي مل يكــن بالجذريــة التــي اشــرتطها، وأيــدها كــذلك نــابليون 

م وأعيـد ١٩٨٢م رئيسا للجمهورية، واستمر يف هذا املنصب إىل ١٩٨٠فانتخب يف عام 
  . م١٩٨٤انتخابه رئيسا للجمهورية مرة أخرى يف أيار 
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  )        - م ١٩١٩(ناسوتيون، عبد الحارث 

قائــد عســكري اندونييســ، درس يف األكادمييــة العســكرية امللكيــة الهولنديــة 
م، واشــرتك يف حــرب ١٩٤١وأصــبح ضــابطاً يف جــيش الهنــد الرشــقية الهولنديــة عــام 

توىل رئاسة األركان للجيش األندونييس بعد . تعامر الهولنديةالعصابات ضد قوات االس
م عنـدما عينـه ١٩٥٩م وحتى عـام ١٩٤٩أن منح الهولنديني اندونيسيا االستقالل عام 

م، واستحصل عىل أسلحة من االتحـاد ١٩٦١الرئيس سوكارتو وزيراً للدفاع زار موسكو 
  .  م١٩٦٦من منصبه يف عام م، أعفي ١٩٦٥السوفيتي، شارك يف مذبحة الشيوعيني سنة 

  )       - م ١٩٠٩(نافارو، كارلوس أرياس 

م شكل أول حكومة إسبانية يف عهد امللك خوان ١٩٠٩سيايس إسباين ولد عام 
كارلوس، أحد أركـان وزارة الداخليـة غـداة الحـرب األهليـة، مـدير عـام األمـن العـام 

فتهـا إسـبانيا يف ظـل ارتبط اسمه بأحلك مراحـل القمـع التـي عر ) م١٩٦٥ –م ١٩٥٧(
م ومبناسبة تعديل وزاري عىل حكومة األمريال كاريرو بالنكو، ١٩٧٣فرنكو، يف حزيران 

عهد إليه نزوالً عند رغبة فرنكو، بحقيبة الداخلية، وبعد مرصح األمريال بالنكو، كلف 
، وبعــد وفـاة فرنكـو واعـتالء امللـك خـوان )م١٩٧٣كـانون األول (تشـكيل الحكومـة 

م، كلف نافارو مجـدداً تشـكيل الحكومـة، إذ وقـع خيـار امللـك ١٩٧٥لعرش كارلوس ا
عليه بهدف طأمنة القوى اليمينيـة التـي كــانت ال تـزال محتفظـة بقـدراتها كاملـة، 
والتي تخوفت من صعود مفاجئ لليسـار بعد غياب فرنكو، لكن نافـارو فشـل يف أن 

ت التي كان يرتقبها الشعب، يكون رئيس حكومة انتقاليـة، وعجز عن تقديم اإلصالحا
  قدم استقالة
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، فطوت إسبانيا مع رحيله عـن الحكـم، آخـر صـفحة )م١٩٧٧متوز (حكومته 
  . يف كتاب تاريخها الفرنكوي

  )م١٩٤٩ –م ١٨٧٩(نايدو، ساروجيني 

زعيمة الحركـة النسـوية الهنديـة، ُعرفـت بعنـدليب الهنـد بسـبب إشـعارها 
  . لهند من أجل نيل الحرية من الحكم الربيطاينوخطبها، أدت دوراً مهامً يف نضال ا

ولدت نايدو يف حيدر آباد، كان والدها من الهندوس اإلصالحيني من البنغال، 
كربت وهي تتكلم األردو والبنغالية واإلنكليزية، عملت نايـدو طـوال حياتهـا لتوحيـد 

  . شعب ذي ديانات ولغات، وطبقات اجتامعية مختلفة يف الهند

م أصــبحت رئيســة املــؤمتر الــوطني الهنــدي، ألقــى بهــا ١٩٢٥ويف ســنة 
الربيطانيون يف السجن عدة مرات، بسبب نشاطها السيايس، مثل العديد مـن الـزعامء 

م أصـبحت ١٩٤٧اآلخرين الذين طالبوا باستقالل الهنـد، وبعـد اسـتقالل الهنـد سـنة 
  . نايدو حاكمة لوالية اتربرادش

  )        - م ١٩٣٥(نايف حوامتة 

 عام الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، ولد يف مدينة السلط بـاألردن، أمني
م ١٩٥٤حصل عىل الليسانس يف الفلسفة والعلوم االجتامعية من بـريوت، انضـم عـام 

إىل حركة القوميني العـرب، ُحكـم عليـه باإلعـدام بسـبب نشـاطه السـيايس يف األردن 
  . م١٩٦٧و ولكن امللك حسني أصدر عفواً عنه عقب حرب يولي
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اشرتك مع جورج حبش يف قيـادة الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطني ولكنـه 
  . م ليكون الجبهة الشعبية الدميقراطية لتحرير فلسطني١٩٦٩انشق عنها يف فرباير 

م بإقامة دولة فلسـطني يف الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة ١٩٧٣طالب يف عام 
حريرهـا، عـارض سياسـة الخطـوة والجزء الغريب من القدس وأيـة أراض أخـرى يـتم ت

  . اإلرسائييل –خطوة لتسوية قضية الرصاع العريب 

م رفضت السلطات اإلرسائيلية عودة حوامتة إىل الضفة والقطـاع ١٩٩٨يف آب 
مشــرية عــىل لســان اســحق مردخــاي، إىل أصــله األردين ولــيس الفلســطيني، علــامً أن 

هـة الدميقراطيـة للمشـاركة يف م اسـتعداد الجب١٩٩٨أيـار  ٨حوامتة كان قـد أعلـن يف 
  . مفاوضات الوضع النهايئ لألرايض الفلسطينية مع إرسائيل

  نبيل شعث 

م إىل الواليـات املتحـدة حيـث ١٩٦٤ولد يف غزة وترعـرع فيهـا، وغادرهـا يف 
م عمـل أسـتاذاً ١٩٧١تلقى تعليمه الجامعي يف إحدى جامعـات بنسـلفانيا، ويف عـام 

ألمريكية يف بريوت، ويف الجامعة اللبنانية، ثـم أصـبح مـدير إلدارة األعامل يف الجامعة ا
عام مركز التخطـيط يف منظمـة التحريـر الفلسـطينية واملرشـف عـىل شـؤون اإلعـالم 

  . للكيان الصهيوين

واحداً من مستشاري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يارس عرفات وبهـذه 
م كـان شـعث ١٩٨٩ة فـتح الصفة دخل باب السياسة، وخالل املـؤمتر الخـامس لحركـ

أحد األعضاء املعينني للجنة املركزية لفتح، وقد ترافق وضعه يف الضـوء السـيايس مـع 
  حدثني مهمني يف أواخر الثامنينات األول بدء الخطوات
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ــد مــع الجــوالت واملفاوضــات   ــة لعقــد مــؤمتر مدري الدبلوماســية التمهيدي
ة جيمس بيكر بالتنسيق مع القـاهرة، االفتتاحية التي قام بها وزير الخارجية األمريكي

وهو الجهد الذي مارسته إدارة الرئيس األمرييك جورج بوش بقوة وزخـم بعـد انتهـاء 
حرب الخليج، أما الحدث الثاين فهو تراجع وانزياح األبطـال التقليـديني للدبلوماسـية 
. الفلسطينية الذين ظل يعتمد عليهم عرفات طـوال عقـدي السـبعينات والثامنينـات

ومن أمثالهم خالد الحسـن وفـاروق القـدومي الـذين أرسـوا أسـاس تقاليـد املدرسـة 
الدبلوماســية الفلســطينية ولعبــوا الــدور األســاس يف إنجــاح منــاورات يــارس عرفــات 
. السياسية التي كانت تستهدف الحفاظ عىل البقاء وإدامة أجل املقاومة الفلسـطينية

أوسـلو وطابـا وبعـدهام عـني وزيـراً وازداد ملعان اسم نبيـل شـعث إبـان مفاوضـات 
  . للتخطيط والتعاون الدويل يف السلطة الوطنية

  )م١٩٦٣ –م ١٩٠١(نجودن ديم  

ــذ عــام  ــة من ــام الجنوبي ــة فيتن م إىل أن اســتولت ١٩٥٥أول رئــيس لجمهوري
  . م١٩٦٣مجموعة من ضباط الجيش عىل السلطة وقتله عام 

ي، وخالل أربعينـات القـرن ولد ديم يف وسط فيتنام وكان ابنا ملوظف حكوم
العرشين عمل يف حركة استقالل فيتنام عن فرنسـا وعـارض سـيطرة الشـيوعيني عـىل 

  . فيتنام

م هزمت القـوات الفرنسـية يف فيتنـام، وانقسـمت الدولـة إىل ١٩٥٤ويف عام 
فيتنام الجنوبية وفيتنام الشاملية، وعني باوداي إمرباطور فيتنـام، ديـم رئيسـا : قسمني

  . م١٩٥٥وانتخب ديم رئيسا للجمهورية عندما أصبحت فيتنام جمهورية عام  لوزرائه،
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ويف البداية أعاد ديم بعض النظام لبلده الذي فرقته الحرب، ولكن رسعان ما 
لبث أن انقلب إىل حاكم مستبد، فـازداد نفـور النـاس منـه، وكانـت قــوات الرشـطة 

ـن إيقـاف ثـوار الفيتكـونج الخاصة تسحق معارضيه يف وحشية، كام أن ديم عجـز عـ
  .يف هجومهم عىل قـرى فيتنام الجنوبية) رجال العصابات الشيوعيون(

  )م١٩٨٠- م١٩٢٣(الرئيس نغوين فان ثيو 

سيايس وعسكري فيتنامي درس يف املدارس الكاثوليكية وتخـرج يف األكادمييـة 
نصـب شـغل م. م١٩٧٥م إىل ١٩٥٤العسكرية، وخدم يف الجيش الفيتنامي الجنويب يف 

-١٩٦٥م، ثم منصـب رئـيس الدولـة ١٩٦٥-١٩٦٤نائب رئيس الوزراء، ووزير الحربية 
  . م١٩٦٧

وأسس يف أواخر عهده حـزب وان . م١٩٧٥-١٩٦٧ثم أصبح رئيسا للجمهورية 
 ٢١تشو، انهزم بهزميـة جيوشـه وجيـوش الواليـات املتحـدة الحليفـة لـه، اسـتقال يف 

  . م وفر إىل تايوان١٩٧٥نيسان 

ــ ــة وأكرثهــا الجــدير بال ــرب العــائالت الفيتنامي ــة نغــوين مــن أك ذكر أن عائل
أرستقراطية، تعود بأصـولها إىل منطقـة هـوي واملنطقـة الجنوبيـة حيـث متكنـت أن 

) يل(تستقل بهام يف القرن السادس عرش والقـرن السـابع عرشـ، انترصـت عليهـا أرسة 
م ١٨٠٢عــام لكــن عائلــة نغــوين عــادت إىل الســلطة ومتكنــت مــن توحيــد الــبالد يف 

  . وأعطتها اسم فيتنام وكان جيا لونغ أول أباطرتها وآخرهم كان باو داي
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  )م١٨٥٥ –م ١٧٩٦(نقوال األول 

م، وقـد عـرف بحكمـه القـايس ١٨٥٥م حتى عـام ١٨٢٥قيرص روسيا من عام 
  . رغم أن عدداً من اإلصالحات االجتامعية واالقتصادية املهمة قد متت يف عهده

يسمرب هذه كام كانوا يسمونها، وأعـدم خمسـة مـن قادتهـا ولد نقوال ثورة د
  . ونفى اآلخرين إىل سيربيا أو أودعهم السجن

وكــان نقــوال ضــابط بــالجيش، وحــاول إدارة روســيا كــام لــو كانــت وحــدة 
عسكرية، فأعطى عدداً قليالً من معاونيه سلطات واسعة، وأنشأ رشطة رسية ملنع أي 

حف تحـت الرقابـة، واضـطهد الكتـاب الـروس، نشاط معاد للحكومة، كام وضع الصـ
ـقية  وسيطر عىل الجامعات، وطالب الكل بالوالء للقيرص والكنيسة األرثوذكسـية الرش

  . واألمة الروسية

م سحق نقوال بقسوة بالغة ثورة يف بولنـدا وكانـت ١٨٣١م و١٨٣٠ويف عامي 
  . بولندا عندئذ جزءا من اإلمرباطورية الروسية الواسعة

أدخل العديد من اإلصالحات أيضـاً، فقـد صـدرت أول مجموعـة  ولكن نقوال
م، كـام وافـق عـىل تحسـني مسـتوى حيـاة ١٨٣٥قانونية روسية حديثة مبوافقته عام 

الفالحني الذين يعملون يف أرايض الدولة، وباإلضافة إىل ذلـك سـاند نقـوال بنـاء سـكة 
  . حديدية يف روسيا

نـوب رشق أوروبـا، كـام حـارب وحاول نقوال زيـادة قـوة روسـيا يف آسـيا وج
، وهـدد )م١٨٢٩ -م١٨٢٨(وانترص عليها بني عامي ) تركيا اآلن(اإلمرباطورية العثامنية 
  م، ولكن بريطانيا وفرنسا ساعدتا١٨٥٣األتراك مرة أخرى عام 



  

١٠٢٨ 
  

  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

األتراك وكانت النتيجة حرب القرم وهزمية روسيا، ومات نقـوال خـالل هـذه  
  . الحرب

  )م١٩١٨- م١٨٦٨(القيرص نقوال الثاين 

ــد يف ســيلو  ــا(ول م ولقــي حتفــه يف يكــاترينبورغ ١٨٦٨عــام ) بوشــكني حالي
م إىل عـام ١٨٩٤م، آخر قيارصة روسيا فحكم من عـام ١٩١٨عام ) سفردلوفسك حاليا(

م ١٨٩٤الثالث، خلفـه يف أول ترشـين الثـاين ) الكسندر(م ابن القيرص اإلسكندر ١٩١٧
م تزوج من األمـرية ألـيس، ١٨٩٤ترشين الثاين  ٢٦م ويف ١٨٩٥وتوج يف موسكو يف أيار 

اتخذت اسـم الكسـندرا فيـدوروفنا يف (ابنه غراندوق هس دار مشتعث لويس الرابع 
  ). روسيا

ارتكزت سياسته داخليا عىل ضامن حقوقه األوتوقراطيـة معتـربا ذلـك مبثابـة 
والـده،  واجب أخالقي وديني، وخارجيا تابع السياسـة األوروبيـة التـي كـان ينتهجهـا

م، واسـتقبل ١٨٩٦فعمل عـىل تثبيـت الوفـاق الفرنيسـ الـرويس، وزار فرنسـا يف عـام 
م، بعث مبذكـرة إىل الدول يقرتح ١٨٩٧الرئيس الفرنيس فيليكس فور يف روسيا يف عام 

وإقامة محكمة دولية مهمتها النظر بالنزاعات بني الـدول . فيها عليها حدا يف التسليح
ورغم سياسته السلمية هـذه زج ). م١٨٩٩م عقد يف الهاي يف أول مؤمتر عاملي للسال (

م فكانـت هزميـة روسـيا التـي شـكلت ١٩٠٥-١٩٠٤اليابانية -بالده يف الحرب الروسية
) دومـا(م وإبان الثورة أطلق نقوال الثاين وعدا بدعوة الربملـا ١٩٠٥سببا أساسيا يف ثور 

م، قمــع ١٩٠٧-١٩٠٦أحــداث وأثنــاء ) م١٩٠٥ترشــين األول  ١٧(الترشــيعي لالنعقــاد 
  وأعيد هذا اللقب يف ). نقوال الدموي(  املتمردين بعنف بالغ، ولقب القيرص عىل أثره ب
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مرضبا من عامل املناجم يف  ٢٧٠م عىل أثره مجزرة طالت حياة ١٩١٢نيسان 
  . مدينة لينا يف سيربيا

م ١٩٠٨جاء ضم اإلمرباطورية النمساوية الهنغارية للبوسنة والهرسك يف عـام 
ليخلق متلمال شعبيا كبريا لدى الـروس خاصـة وأن نقـوال الثـاين تراجـع أمـام التهديـد 

بعد إعالن النمسا الحـرب عـىل رصبيــا، أعلـن نقـوال الثـاين . األملاين وتخىل عن رصبيا
  . م، ويف أول آب بدأت الحرب العاملية األوىل١٩١٤آب  ٣٠االستنفار العام 

ة وراسبوتني، وأجرب عـىل التنـازل عـن العـرش وقع القيرص تحت تأثري القيرص 
م وقررت الحكومة املؤقتة اعتقال جميع أفراد العائلـة املالكـة، ١٩١٧بعد ثورة شباط 

فنقل نقوال الثاين إىل توبولسك، ثم إىل يكاترينبورغ حيـث تـم إعدامـه وأفـراد أرستـه 
بعـض . م١٩١٨متـوز  ١٧وابنتيه وويل العهد والطبيب الشخيص وعدد من الخدم فـي 

وبعضها يذكر أنـه . املراجع تقول أن هذا اإلعدام جاء بناء عىل أمر أصدره لينني نفسه
تم بناء عىل أمر صدره مجلس السـوفييت اإلقليمـي يف األورال وبـدأت حـرب أهليـة 

  . استمرت أربع سنوات يف روسيا

كانت قوات الجيش األبيض امللكية دخلت مدينة يكاترينبورغ بعد أيـام مـن 
عدام وشكلت لجنة تحقيق كشفت أن البالشفة نقلوا جثث القيرص وأفـراد أســرته اإل 

إىل غابة يف ضواحي املدينة لكنهم عادوا فنبشـوا مقـابرهم ونقلـوا الجثـث إىل مـنجم 
تحت األرض بعد سكب الحامض عىل الجثث إلخفاء معاملها، وتوقـف التحقيـق بعـد 

ومنـذ ذلـك الحـني منعـت السـلطات  استعادة الجيش األحمر السيطرة عىل املدينـة،
  .  السوفيتية نرش أي خرب عن املوضوع
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يف السبعينات مـن القـرن العرشـين للمـيالد قـرر املكتـب السـيايس للحـزب 
الشيوعي هدم دار ابياتيف  الذي نفذت االعدامات يف رساديبه، وتوىل اإلشـراف عـىل 

كـان املسـؤول الحـزيب يف تنفيذ القرار الرئييس الـرويس السـابق بـورس يلتسـن الـذي 
املدينة آنـذاك، ومـع البـري يسـرتويكا التـي أطلعتهـا جورباتشـوف أعيـد فـتح امللـف 
وأجريت عمليات تنقيب يف ضواحي يكاترينبورغ حيث عرث عىل عظام اعتـرب كثـريون 
من الخرباء الـروس واألجانـب أنهـا عائـدة إىل أفـراد العائلـة الحاكمـة، لكـن التأكيـد 

م، وكانت الكنيسة األرثوذكسية صنفت القيرصـ ١٩٩٤آذار  ١٥إال يف الرسمي مل يصدر 
نقوال الثاين بني القديسـني وشـكلت لجنـة لتخليـد اسـمه وإقامـة متثـال لـه، ويحّمـل 

جزءا من املسؤولية عن مقتل القيرصـ ) آنذاك(الكثريون يف روسيا الحكومة الربيطانية 
ه كـان ابـن خالـة امللـك جـورج بسبب رفضها استقباله بعد تخليه عن العرش رغم أن

 . الخامس، وكانت العائلة املالكة الربيطانية ترفض زيارة موسكو بسبب إعدام القيرص

  )م١٩٧٢- م١٩٠٩(الرئيس نكروما، كوامي 

أول رئيس لدولة غانا املستقلة، وأبرز دعاة الوحدة األفريقية، ومـن مؤسيسـ 
تيتـو يف حركـة عـدم االنحيـاز، منظمة الوحدة األفريقية، ورشيك نهرو وعبد النارص و 
  . ومن أكرث الزعامء شعبية يف العامل الثالث ولدى األفارقة

تخرج نكروما يف دار املعلمني يف أكـرا، وعمـل أسـتاذا إىل أن التحـق بجامعـة 
م، ودرس تكروما االقتصـاد وعلـم االجـتامع، ١٩٣٥لنكولن يف الواليات املتحدة يف عام 

هوت والرتبية والفلسفة من جامعة بنسلفانيا، وأثناء وحصل أيضا عىل شهادات يف الال 
  وجوده يف الواليات املتحدة انتخب رئيسا ملنظمة الطالب 
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ــام  ــا، ويف ع ــة يف أمريك ــة ١٩٤٥األفارق ــق مبدرس ــا ليلتح ــه إىل بريطاني م توج
م ١٩٤٥االقتصاد يف لندن، وانتخـب كـرئيس اتحـاد طلبـة غـريب أفريقيـا، ويف خريـف 

  . املؤمتر األفريقي الخامس املنعقد يف مانشسرتأصبح أحد أمناء 

يف ) اسم غانا يف ذلك الحني(عند عودته إىل شاطئ الذهب أو ساحل الذهب 
وبـدأ تطبيـق املبـادئ التـي ) مؤمتر شاطئ الذهب املوحد(م، أصبح أمني ١٩٤٧أواخر 

ل يف النضـال مـن أجـ) العمـل اإليجـايب(كان اكتسبها يف الخـارج، ويف مقـدمتها مبـدأ 
م بعد التظاهرات التي شـهدتها سـاحل الـذهب، ١٩٤٨االستقالل، لكنه اعتقل يف عام 

وكان من نتيجة هذه التطورات نشوب خالف بـني نكرومــا وقـادة الحـزب اآلخـرين، 
) إيفنينغ نيـور(وأخذت الفجوة تتسع بعد خروج نكروما من السجن، فأسس صحيفة 

عىل املشاركة يف لجنـة كلفـت البحـث يف  لتنرش أراءه، أما املؤمتر فقد وافق مـن جهة
االقرتاحات الدستورية املقدمة من قبل السلطة االستعامرية وقـد أكـد املـؤمتر بـذلك 

  . اعتداله يف وقت كانت فيه التعبئة ضد االستعامر يف أوجها

وحدد له هدفا هـو ) حزب املؤمتر الشعبي(م أسس نكروما ١٩٤٩ويف أواسط 
م اعتقل نكروما مجددا بعد سلسـلة ١٩٥٠الذايت، ويف أوائل  الوصول بالبالد إىل الحكم

من اإلرضابات وحكم عليه بالسجن ثالث سنوات، لكن حزبه متكن من االستمرار رغم 
م البلديـة والعامـة، حتـى أن ١٩٥١قرار السلطة بحظره، وانترص الحزب يف انتخابـات 

ــة كاســحة، وأصــب ــر وبأكرثي ــدائرة أك ــاز وهــو يف الســجن ب ــا ف حت الســلطة نكروم
االستعامرية مجربة عىل االعرتاف بدوره، فأطلق رساحـه وتـوىل رئاسـة الـوزراء يف آذار 

  .م١٩٥٢
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وقـد . ١٠٤مقعدا مـن أصـل  ٧٢م حاز حزب املؤمتر عىل ١٩٥٤ويف انتخابات 
م ١٩٥٦عاد وحقق النتيجة إياها عنـدما نظمـت السـلطة انتخابـات جديـدة يف عـام 

م أعلن استقالل شاطئ الذهب تحت اسـم ١٩٥٧آذار  ٦بسبب اشتداد املعارضة، ويف 
غانا، ودعا نكروما إىل االنضباط والعمل الدؤوب لبناء غانا، كام دعا أعضـاء حزبـه إىل 
االضطالع مبسؤولية ريادة املجتمع، وخطط نكرومـا ألن يجعل من غانا دولة أفريقيـة 

كـان مرشـوع سـد منوذجية، فحققت مشاريع إمنائية عديدة وعىل جميـع األصـعدة و 
  . أكوسومبو أهمها

وكان نكروما منذ أوائل الستينات يف القرن العرشين، قد سبق معظم الزعامء 
األفريقيني اآلخرين إىل معالجة مشكالت التنمية، فكشف القوى الخفيـة لالحتكـارات 
الغربية التـي اتهمهـا بأنهـا تقـف عائقـا أمـام التقـدم االقتصـادي يف أفريقيـا، ولرفـع 

ت أمام التنمية األفريقية فإنه البد من كرس قبضة هذه الرشكات عـىل األسـواق العقبا
الدولية من خالل عمل حكومي منسق، وعندما طرح نكروما هـذه املوضـوعات كـان 
ــت الحكومــات  ــون مـــن شــأنها، وكان ــا أو يقلل ــزعامء األفــريقيني يجهلونه معظــم ال

إال أنـه بحلول منتصف السـبعينات  األفريقية الناطقة بالفرنسية معادية لهذا االتحاد،
من القرن العرشين امليالدي كان كل مـن أصـحاب الـنهج الرأسـاميل وأصـحاب الـنهج 

  . االشرتايك قد بدأوا يلتفون حول آراء نكروما

استطاع نكروما يف سياسته الخارجية أن يحصل عىل دعـم انتلجنسـيا اليسـار 
م دعـا إىل أكـرا أول مـؤمتر للشـعوب ١٩٥٨فمنـذ عـام . األفريقية واألنظمة التقدمية

ثـم مـع مـايل ) كان يرأسها أحمد سـيكوتوري(األفريقية، ووقع ميثاق اتحاد مع غينيا 
  وأيد بقوة الزعيم الكونغويل باتريس لومومبا، وكانت غانا من أنشط



  

١٠٣٣ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

التــي تضــم البلــدان التقدميــة املعارضــة ) مجموعــة الــدار البيضــاء(أعضــاء  
ــا امل اختفــت املجموعتــان مــع إنشــاء منظمــة الوحــدة (حافظــة ملجموعـــة مونروفي

  ). م١٩٦٣األفريقية يف 

) منظـر االشـرتاكية األفريقيـة(وكان العامل االشرتايك يأمل يف ان يعتنق نكروما 
أفكار االشرتاكية العلمية ويف ان يحسن عالقات غانا مع العامل االشرتايك، غـري أنـه عـىل 

اضـطر نكرومـا إىل . ا غانا من الكتلة السوفيتيةالرغم من املعونات التي حصلت عليه
االنتظار لوقت ما قبل أن يعرتف بأملانيا الرشقيـة خوفا من إثارة أملانيا االتحادية التي 

مبعونـات اقتصـادية ضـخمة، وبسـبب ) وسط مصـاعبه االقتصـادية(تعهدت بتزويده 
لبهـا شــيوعية التوجـه اليســاري للنظـام الغــاين ودعمـه لحركــات املعارضـة كافــة، وأغ

مجلـس (االتجاه، يف البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية، فقـد ناصـبه العـداء بلـدان 
التي اتهمت الزعيم الغاين بالعاملـة ) ساحل العاج(وعىل رأسها كوت ديغوار ) الوفاق

  . للشيوعية العاملية

م انخفضت شعبية الرئيس نكروما إىل أدىن حدودها بسبب ما ١٩٦٦ويف عام 
الحـزب ) املؤمتر الشعبي(ضت نظامه من مصاعب اقتصادية وخارجية، إضافة إىل اعرت 

الوحيد يف البالد، وسحق املعارضـة وحـاول القضـاء عـىل سـلطات الـزعيم التقليـديني 
كان كروما قد (ويف الشامل ) وسط البالد(الذين كانوا أقوياء خاصة يف مناطق االشنتي 

ح للسلطات باعتقال كل شخص يشتبه بـه م قوانني تسم١٩٥٩و ١٩٥٨اصدر يف عامي 
  ). دون محاكمة ملدة خمس سنوات

م وأثنـاء وجـود نكرومـا يف زيـارة للصـني الشـعبية، قـام ١٩٦٦شباط  ٢٤ويف 
  العسكريون يف غانا بانقالب اشرتك فيه الجيش والرشطة، وكان الرجل القوي
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السـابق  الذي قاد النظام الجديد هو امليجور جـرنال جـوزف انكـرا، الـرئيس 
م وقـد حرصـت ١٩٦٥لهيئة األركان الذي كان نكرومـا قـد رسحـه يف الخدمـة يف عـام 

الـذي بـادر إىل وضـع نهايـة مفاجئـة لنفـوذ ) مجلس التحريـر الـوطني(السلطات يف 
الكتلة السوفيتية فغادر املستشـارون والخـرباء الـروس والصـينيون يف الـبالد، واصـبح 

نــت قضــية إعــادة العالقــات الدبلوماســية مــع الوضــع االقتصــادي صــعبا للغايــة، وكا
 -مع غريه مـن زعـامء بعـض الـدول األفريقيـة–قطع نكروما هذه العالقات (بريطانيا 

عىل رأس اهتامم الجرنال انكرا، والجدير بالـذكر أن ) بسبب موقف لندن من روديسيا
وديـة مختلف النظم املتعاقبة يف انكرا بعد ذلـك مل تعمـل عـىل اسـرتجاع العالقـات ال

 . التي كانت قامئة بني العامل االشرتايك وغانا يف عهد نكروما

  )         - م ١٩٥٠(نور الدين بو كروح 

ســيايس جزائــري، رئــيس حــزب التجنيــد الجزائــري، وكــان أصــغر املرشــحني 
وبعد ثـالث سـنوات مـن ) والية جيجل(م، ولد يف امليلية ١٩٩٥الرئاسيني يف انتخابات 
  . نتقال إىل العاصمة حيث نشأ ودرسمولده قررت أرسته اال 

حصل بداية السبعينات عىل ليسانس يف العلوم املالية مـن جامعـة الجزائـر، 
الصـندوق "والتحق بالقطاع املايل، وعمل يف عدد من املؤسسات العمومية كان آخرها 

وقـد صـادف ذلـك بدايـة . م١٩٨٤الذي اسـتقال منـه يف " الوطني لالدخار واالحتياط
يف الجزائر ساعده عىل التوجه إىل القطاع الخاص واملساهمة يف تأسيس رشكة االنفتاح 

خاصة وضع يف خدمتها عالقاته العملية السابقة، وبرز إعالمياً عىل صـفحات صـحيفة 
  وكانت الوحيدة يؤمئذ التي تصدر (املجاهد 
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  التي نرشت له سلسلة مقاالت مناهضـة ملـا عـرف محليـاً ب) باللغة الفرنسية
وعندما أعلن النظـام بـدء تطبيـق التعدديـة الحزبيـة كـان " اكية البقرة الحلوباشرت "

مـن األحـزاب األوىل التـي " حـرب التحديـد الجزائـري"بوكروح جاهزاً للسباق، وكـان 
ليرباليـاً، لكنـه ) بـوكروح(م ويعترب مؤسس هـذا الحـزب ١٩٨٩اعتمد تسجيلها صيف 

ية، باالنتسـاب إىل املفكـر مالـك يحاول أن يضفي عىل شخصيته مسحة إسالمية عرص
  . بن نبي وصديقه الدكتور عبد العزيز خالدي

م، ١٩٩٠خاض حزب بوكروح معركتني انتخابيتني، االنتخابات املحلية حزيـران 
واالنتخابات الترشيعية كـانون األول ) بلدية ١٥٤١من مجموع (وفاز يف بلديتني فقط 

مـا جعـل ) ن نــاخب مسـجلمليـو  ١٣من أصل (ألف صوت  ٧٦م وحصل عىل ١٩٩١
ورشح بوكروح نفسه فـي دائرة الجزائـر الوسـطى، لكنـه " أكرب األحزاب الصغرية"منه 

كـانون  ١٣يف " العقد الـوطني"رفض املشاركة يف الجولة الثانية التي أسفرت عن إبرام 
  . م مفضالً أقصـر طريقة للمشاركة فـي حكم التحالف مع العسكريني١٩٩٥الثاين 

  )م١٩٠٤ –م ١٨٣٥(نورودوم 

األمري أنغ فودي، ملك كمبوديـا متخـذ اسـم نـورودوم ومعتليـاً العـرش سـنة 
م، وبقي عليه حتى وفاته، تآمر عليـه أشـقاؤه فلجـأ إىل سـيام التـي أعادتـه إىل ١٨٦٠

م، ولإلفالت من الوصاية السـيامية عليـه وضـع مملكتـه تحـت ١٨٦٢العرش يف العام 
م بنـه عاصـمته، دافـع الفرنسـيون عنـه يف وجـه م، جعل بنو ١٨٦٣الحامية الفرنسية 

الطامعني بعرشـه مـن الكمبـوديني، وريض بصـعوبة رغبـة السـلطات االسـتعامرية يف 
  . إعادة تنظيم اإلدارة يف تحديث البالد
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  )       - م ١٩٢٢(نورودوم سيهانوك  

م بينام كانت الحرب العاملية الثانية يف ١٩٤١ملك كمبوديا، انتخب ملكاً عام 
أوجها، ومنذ بدايـة الخمسـينات كانـت اإلمرباطوريـة الفرنسـية اآلفلـة تخـوض آخـر 

ومـا أن هـدأت تلـك الحـرب " حرب الهند الصـينية"  معاركها يف املنطقة يف ما ُعرف ب
حتى تبعتها حرب فيتنام التي ما لبثت أن عمت املنطقة، وامتـد لهيبهـا إىل كمبوديـا 

الواليـات املتحـدة، االتحـاد : ب ثـالث دولبصورة خاصة، فقد تواجهت يف تلـك الحـر 
السوفيتي والصني، إضافة إىل فيتنام التي ما أنجزت وحـدتها واسـتقاللها حتـى بـدأت 

  ). أي إىل كمبوديا(تتطلع إىل التوسع غرباً 

كان عىل نورودوم سيهاتوك مواجهة ذلك الوضع اإلقليمي املتحرك واملتفجـر، 
م، ثـم اصـبح واحـداً ١٩٥٣ده بدءا مـن العـام فتحول إىل مناضل من أجل استقالل بال 

عنــدما كــان هــذا املفهــوم واعــداً، إىل جانــب " قــادة العــامل الثالــث التقــدميني"مــن 
ـي عبـد النـارص، والهنـدي نهـرو، وسـواهام، فلـم يـرتدد سـيهانوك يف  الزعيمني، املرص

م تحـول ١٩٧٠م و١٩٦٠م من الـتخيل عـن العـرش ليصـبح رئـيس دولـة، وبـني ١٩٥٥
س سيهانوك حليفاً قوي النربة للجرنال ديغول يف دعوته إىل رفض التدخل األمرييك الرئي

وفداك ما انفكت األحداث تجـرف األمـري سـيهانوك فتحـول . يف منطقة الهند الصينية
ثم ابتعد ) م١٩٧٥إىل  ١٩٧٠(من " الخمري الحمر"ووضع ثقله إىل جانب " أمرياً أحمر"

اجهة الغزو الفيتنامي لبالده عىل رغـم مـا ارتكبـه عنهم، ليعود إليهم من جديد يف مو 
م، ومنها إىل فرنسـا مهـاجامً يف ١٩٧٩هؤالء من مجازر يف حق شعبهم، سافر إىل بكني 

الذين انتقلوا إىل أدغال بعض املنـاطق الواصـلة حـربهم ضـد (آن معاً الخمري األحمر 
لدعم الفيتنامي املبارش، والنظام الجديد الذي قام يف بنوم بنه نتيجة ا) النظام الجديد

  إال
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أنه عاد وتحالف مع الخمري الحمر وبقية األطراف الكمبودية غري الشيوعية،  
بهدف إسقاط النظام الشيوعي املـوايل لفيتنـام، وذلـك بتأييـد مـن الصـني والواليـات 

  . املتحدة وتايالندا

لغـرب كل ذلك واألمرييك أويفر يتخذ املبادرات وهـو يرتـاد منـايف بكـني أو ا
م، وبرعايـة ١٩٩٣(وهكذا يف دوامة تكاد ال تنتهي، حتى كانـت االنتخابـات … ويعود

التي شهدت انتصار الحزب الـذي يتزعمـه ابنـه نـورودوم راناريـد، إىل ) األمم املتحدة
فـإذا بـاألمري ) الشـيوعي سـابقاً واملـوايل لفيتنـام(جانب الحـزب الشـعبي الكمبـودي 

وعـىل ابنـه تحديـداً، ويعلـق تسـلمه السـلطة مـن سيهانوك ينقلب عـىل املنترصـين 
  . جديد

  )م١٩٥٨ –م ١٨٨٨(نوري السعيد 

عسكري وسيايس عراقي ولد يف بغداد، وكان أبوه موظفاً مـدنياً يعـود نسـبه 
م التحــق بالكليــة ١٩٠٣إىل عائلــة كرديــة، دخــل املدرســة االبتدائيــة العســكرية، ويف 

ام برتبــة ضــابط، وبــدأت خدمتــه العســكرية يف اســطنبول وتخــرج بعــد ثالثــة أعــو 
م والتحـق يف العـام التـايل بحركـة الضـباط ١٩١٢العسكرية الفعالة يف حرب البلقـان 

اعتقله الربيطـانيون يف مطلـع الحـرب العامليـة األوىل، " جمعية العهد"العرب املسامة 
م، ١٩١٦ثم التحق بالرشيف حسني عىل أثر إعالنه الثورة العربية الكربى ضد األتـراك 

فيصل ورافقه يف زياراتـه للنـدن ) امللك يف ما بعد(وأصبح املستشار املقرب من األمري 
م استدعاه عديله جعفر العسكري الذي عني وزيراً للدفاع ليصـبح ١٩٢٠ويف . وباريس

رئيساً ألركانه، ويف العرشينات وجه جهوده لتنظيم الرشطة ثم إلنشاء الجيش بصـفته 
  م١٩٣٠وزيراً للدفاع، ويف أيار 
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مـرة قبـل أن يعـني رئيسـاً  ١٣أصبح نوري رئيسا للوزارة وهو منصب احتله  
  . م١٩٥٨قبل مرصعه يف عام ) الهاشمي(لوزراء االتحاد العريب 

وإىل جانب توليه رئاسة الوزارة توىل عدة مناصب وزارية كالدفاع والداخليـة 
ة املهندس السـيايس والخارجية يف حقبات مختلفة، والواقع أن نوري السعيد كان مبثاب

العام للنظام املليك يف العراق، ذلك أن مسألة املناصب الرئيسة أو اقتناعه عنها كانـت 
تخضع العتبارات ظرفية أو تكتيكية دون أن تغري إىل حـد بعيـد مـن حقيقـة اعـتامد 
النظام عليه كمستشار ومخطط رئـيس طيلـة هـذه املـدة باسـتثناءات قليلـة وبـارزة 

  ). م١٩٤١م وثورة رشيد عايل الكيالين ١٩٣٦صدقي  بعد انقالب بكر(

عــرف نــوري الســعيد بسياســته املواليــة كليــاً لربيطانيــا، ويف الفــرتة األخــرية 
ــة  ــة الجامهريي ــه للحرك ــة وبعدائ ــة الغربي ـكات االحتكاري وألمريكــا، ومســايرته للـرش
ــة، ولالتجــاه الوحــدوي التقــدمي العــريب وقــد ربــط العــراق بسلســلة مــن  التحرري

يف ) حلـف بغـداد(عاهدات مع بريطانيا ثم أدخل العراق يف األحالف االسـتعامرية امل
الخمسينات بقصد محاربة حركة التحرر العريب تحت ستار محاربة الشيوعية، ووافـق 
وزير خارجية الواليات املتحدة جون فوترس دالس عىل مجمـل مواقفـه ومـن ضـمنها 

القى حتفه مع أركان النظـام امللـيك أثنـاء " إرسائيل وجدت لتبقى"الفكرة القائلة بأن 
  . م١٩٥٨متوز  ١٤ثورة 

  )م١٩٧٩- م١٩٢٢(الرئيس نيتو، اغسطينو 

ــة، دخــل اإلدارة االســتعامرية  ــة أنغــويل ومؤســس أنغــوال الحديث رجــل دول
  م يف دائرة١٩٤٧م و١٩٤٤الربتغالية بعد دراسته الثانوية، فعمل بني عامي 
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رتة بالنشـاط الثقـايف املتزايـد وملـا كانـت الصحة العامة، شـارك يف هـذه الفـ 
األحزاب السياسية ممنوعة فقـد كانـت هـذه النهضـة الثقافيـة مبثابـة حـافز للـوعي 
الوطني يف وجه االستعامر، وقد متخض هذا الوعي بدوره يف تأسيس الحركة الشـعبية 

  . م١٩٥٦عام  (MPLA)لتحرير أنغوال 

القويـة دفعـاه إىل االلتحـاق  إال أن طموح اغسطينو نيتو العلمي وشخصـيته
بجامعة كوميريا يف الربتغال لدراسة الطب، وقد مكنه مـن ذلـك تكـاثف أهـايل قريتـه 

م تخرج طبيبا فعـاد إىل أنغـوال وقـد تخللـت تحصـيله الجـامعي ١٩٥٨معه، ويف عام 
اعتقـل أول مـرة . فرتات أمضاها يف السجن بسبب نشاطه السيايس وشعاراته الوطنية

م ١٩٥٢افرج عنه بعد ثالثة اشهر ثم اعتقل مرة ثانية ولفرتة وجيزة عام م و ١٩٥١عام 
م حني أطلق ١٩٥٧م أودع السجن للمرة الثالثة وبقي فيه حتى أواسط ١٩٥٥ويف عام 

  . رساحه بعد ضغوط شديدة مارسها مثقفون أوروبيون

كــان نيتــو قــد تعــرف أثنــاء وجــوده يف الربتغــال إىل العديــد مــن الناشــطني 
 من مستعمرات برتغالية أخرى، فأسس باالشرتاك مـع امـيكالر كـابرال زعـيم القادمني

التـي كـان لهـا أثـر كبـري ظهـر يف ) الحركـة املناهضـة لالسـتعامر(غينيا بيساو الحقـا 
) الحركـة الشـعبية لتحريـر أنغـوال(العالقات املتميزة التي باتت تـربط بـني كـل مـن 

بيسـاو والـرأس -من أجل استقالل غينياالحزب األفريقي (و) جبهة تحرير موزامبيق(و
  ). األخرض

وبعد عودته إىل أنغوال فتح الدكتور نيتـو عيـادة خاصـة كـان يسـتقبل فيهـا 
مرىض أوربيني وأفارقته عىل حد سواء، وقد تشكل هذا النشـاط املهنـي غطـاء لعملـه 

  لكن الرشطة السياسية الربتغالية اعتقلته مجددا. السيايس مع الجبهة الشعبية
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وسجن يف معسكر يف جزر الرأس األخرضـ، ثـم نقـل إىل سـجن . م١٩٦٠عام  
م، ويف ١٩٦١آخر يف ليشبونه عاصمة الربتغال، بعد انطالقة الكفـاح املسـلح يف شـباط 

السنة التالية أخرجته السلطات من السجن لتضعه يف اإلقامة الجربية، غري أنـه متكـن 
حيـث كـان مركـز الحركـة ) بلجييك سابقاال(من الفرار وقصد ليوبولد فيل يف الكونغو 

الشعبية التي رسعان ما أصبح نيتو رئيسا لها، وكانت الحركة تعاين يف ذلك الوقت من 
مصاعب جمة، ال سيام أن أمينها العام قاد انشقاقا والتحق بالتنظيم املنافس لهـا، أي 

املنفـى وهذه الجبهة كانـت قـد شـكلت حكومـة يف ) الجبهة الوطنية لتحرير أنغوال(
تتمتع بدعم دول أفريقية عديدة، لكن الحركة الشعبية استطاعت أن تتفوق فتتحول 

  . برسعة إىل حركة جامهريية ذات قاعدة متعددة األتنيات تنادي ببناء مجتمع اشرتايك

وقد اضطلع نيتو يف قيادته الحرب مبسؤوليات سياسية وعسكرية معا، وجال 
ـقية ويف أ  ــة والرشـ ــا الغربي ــام يف أوروب ــرأي الع ــريكيتني لحــث ال ــا واألم نحــاء أفريقي

م إىل أن ينتـزع مـن ١٩٦٥والحكومات عىل دعم القضية األنغولية، وقـد توصـل عـام 
منظمة الوحدة األفريقية اعرتفـا بحركتـه، وقـد أكـدت املنظمـة دعمهـا للحركـة عـام 

 م حني سحبت االعرتاف الذي كانت منحته يف السابق لحكومـة املنفـى التابعـة١٩٦٨
م، وقد ١٩٧٢للجبهة الوطنية، إال أنها عادت وسعت إىل عقد اتفاق بني املنظمتني عام 

لكن . نص هذا االتفاق عىل إقامة مجلس أعىل لتحرير أنغوال وقيادة عسكرية موحدة
يف ) ثـورة القرنفـل(هذا االتفاق مل يكـن قـد دخـل بعـد حيـز التنفيـذ حـني حصـلت 

م عـاد أغسـطينو نيتـو إىل ١٩٧٥ب ويف شـباط الربتغال، فانقلب الوضع رأسا عىل عقـ
لواند حيث جرى استقبال جامهريي له شاركت يف املدينة بأرسها واستطاعت الحركـة 

  الشعبية أن تفرض نفسها عىل
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منافسيها املدعوين من جنـوب أفريقيـا، وذلـك مبسـاعدة القـوات الكوبيـة،  
غســطينو نيتــو رئيســا م أصــبح أ ١٩٧٥ترشــين الثــاين  ١١وعنــدما أعلــن االســتقالل يف 

 .م١٩٧٩لجمهوري أنغوال الشعبية، وبقي يف منصبه هذا حتى وفاته يف عام 

  )م١٨١٥ - م ١٧٦٩(ين، ميشيل 

م وحارب يف حملـة أومل عـام ١٧٩٩عسكري فرنيس خدم يف جيش الراين عام 
قام بحامية ممرات األلب يف املراحل املبكرة مـن حملـة اوسـرتلتز يف ترشـين . م١٨٠٥

 –م ١٨٠٨(م ويف حــرب شــبه الجزيــرة ١٨٠٧اشــرتك يف حملــة فريدالنــد عــام الثــاين، 
م، وقـاد الفيلـق الثالـث ١٨١٢وغادر إسبانيا لريافق نـابليون إىل روسـيا عـام ) م١٨١١

أيـار  ٢١م، ومعركـة باوتسـني يف ١٨١٣الفرنيس واشـرتك يت يف معركـة لوتسـني يف أيـار 
ول وساعد يف الدفاع عـن بـاريس يف وحاول صد تقدم بلورش نحو اليبزك يف ترشين األ 

منحه لويس السابع عرش لقب نبيل أثنـاء نفـي نـابليون يف ألبابيـد أنـه . م١٨١٤آذار 
 ١٦وهـاجم القـوات الربيطانيـة يف كـاتربوا يف " املئــة يـوم"انضم إىل نابليون يف فرتة 

خيانـة أدانـه مجلـس النـبالء بال. م فـي املرحلـة األوىل من حملة واترلو١٨١٥حزيران 
  . م١٨١٥كانون األول  ٧وأعدم رميا بالرصاص يف 

  )م١٨٦٢ –م ١٧٨٠(نيسلورد، كارل روبرت 

سيايس ورجل دولـة رويس، كـان فـرداً مـن عائلـة أملانيـة عملـت يف خدمــة 
ووزيـراً يف (الروس، رقي نيسلورد إىل مراكز متقدمة برسعة وأصبح املستشـار الـرئيس 

بـاريس وهـو يف الرابعـة والثالثـني، وتبـوأ منصـباً  يف) حرضة القيرصـ الكسـاندر األول
  مامثالً يف السنة التالية يف الكونغرس يف فينا، وشغــل
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م وهـي أطـول مـدة ١٨٥٦م حتـى ١٨٢٢منصب وزير خارجية روسـيا منـذ  
  . يف ذلك املنصب) يشغلها سيايس(

كان نيسلورد سياسياً محافظاً حذراً، وكـان يـؤمن بـأن روسـيا تسـتطيع نرشـ 
وذهــا بأفضــل صــورة عــىل تركيــا بــاللجوء إىل سياســة املنــارصة ولــيس إىل سياســة نف

م، كان يرصـ ١٨٣٣الرتهيب، لذا كان أعظم نجاحاته هو معاهدة اونكري سكيليس عام 
عىل أن حرب القرم تناقض سياسته وأن مؤامرات بريطانيا وفرنسا هـي التـي فرضـت 

م، ١٨٥٦لكساندر الثاين السـالم عـام تلك الحرب عىل روسيا، وبناء عىل توصياته قبل ا
وكــان نيســلورد يعــارض أصــالً تشــجيع االضــطرابات الســالفية يف البلقــان والتوســع 

  . اإلمرباطورية يف آسيا

  )م١٩٨٥ –م ١٩١٠(نيفيس، تنكريدو 

سيايس ورجل دولة برزاييل ولد يف مدينة ساوجوا وديل راي، حاز عىل شهادة 
م كمستشـار بلـدي يف مسـقط ١٩٣٣السيايس يف  دكتوراه يف الحقوق، واستهل نشاطه

التي خاضها الـرئيس غيتوليـو " الدولة الجديدة"رأسه، ابتعد عن السياسة إبان تجربة 
مع انتصار الحلفاء يف الحرب العامليـة . م١٩٤٥م إىل ١٩٣٧فارغاس والتي استمرت من 

فـني إىل الحيـاة الثانية وعودة فارغاس عن نهجه الفايش واعتناقه الدميقراطية، عـاد ين
السياسـية وانتســب إىل الحــزب االجتامعـي الــدميوقراطي الــذي أسسـه رئــيس الــبالد 

م نائباً يف الجمعية التأسيسية عـن واليـة مينـاس جـرييس، ١٩٤٧انتخب يف ) فارغاس(
م أصبح وزيـراً للعـدل، وإبـان الضـغط العسـكري ١٩٥٣م ويف ١٩٥١وأعيد انتخابه يف 

جانب الرئيس فارغاس وأمىض معـه السـاعات األخـرية م وقف إىل ١٩٥٤عىل فارغاس 
  التي سبقت
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ويف عهد الرئيس كوبيتشيك مل يضطلع نيفيس إال مبسؤوليات ثانوية . انتحاره 
مديراً يف مرصف الربازيل، ثم أميناً عاماً للامليـة يف واليـة مينـاس جـرييس، ويف : نسبياً 
ر الـذي أطاحـه انقـالب م رئيس حكومة ملدة عرشة أشـهر يف عهـد جـواو غـوال ١٩٦١

م، رفض التعاون مع النظام العسكري الجديد، وانتخب بعد ذلك نائبـاً ١٩٦٤عسكري 
عــن الحركــة الدميقراطيــة والربازيليــة، وهــو الحـــزب املعــارض الوحيــد الــذي ســمح 

م حيـث راح يـربز مـن ١٩٧٨العسكريون بنشاطه، وفلت بعيـداً عـن األضـواء لغايـة 
م أصـبح حـاكامً عـىل واليـة مينـاس جـرييس ١٩٨٢ة، ويف جديد عىل الساحة السياسي

حزب الحركة "وفرض نفسه كزعيم للتيـار املعتدل داخل حزبه الذي غدا يعرف باسم 
م، رشح نفسـه لالنتخابـات الرئاسـية، ويف مطلـع ١٩٨٤يف آب " الدميقراطية الربازيليـة

ية تسـلمه عاماً مـن حكـم العسـكريني وعشـ ٢١م انتخب أول رئيس مدين بعد ١٩٨٥
م أدخـل إىل املستشـفى حيـث أجريـت لـه عمليـة ١٩٨٥آذار عام  ١٤زمام منصبه يف 

 ٢١جراحية طارئة، أعقبتها ست عمليات أخرى، ولكـن دون جـدوى فقـط توفــي يف 
م وخلف نائبه خوسيه مارين، لقب تنكريدونيفني، الذي عـرف باعتدالـه ١٩٨٥نيسان 

ع الزعمـــاء واملســؤولني الــذين تعــاون إذ أخلــص لجميــ" رجــل اإلخــالص"  وواقعيتــه ب
  . معهم

  )م١٩٢٥ –م ١٨٥٦(نيفيل، روبري جورج 

م، وخلفـه ١٩١٦عسكري فرنيس، قاتل بقيـادة بيتـان يف معركـة فـردان عـام 
قائداً للجيش الثاين يف نيسان وأصبح بطالً قومياً بفضل أدائه يف هـذه املعركـــة، عـني 

  ل والشامل الرشقي بعد قائداً عاماً للجيوش الفرنسية يف الشام
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ـــر الخدمــة يف  ــزال جوف ــانون األول  ٣اعت ــوراً لهجـــوم ١٨١٦ك م، وخطــط ف
م إىل أن يحل بيتان محله ١٩١٧فرنيس، وأدى فشل هجوم نيفيل يف نيسان  –بريطاين 

  . أيار، وبرأته لجنة تحقيق من املسؤولية بعدئذ ١٥يف 

  )م١٩٩٤- م١٩١٣(الرئيس نيكسون، ريتشارد ملهاوس 

م وكان الرئيس الوحيد ١٩٧٤-١٩٦٩رئيس السابع والثالثني للواليات املتحدة ال
م، بيـنام ١٩٧٤آب عـام  ٩عىل اإلطالق الذي استقال من منصبه، وقد ترك الرئاسـة يف 

  . كان معرضا ليوجه إليه اتهام مؤكد تقريبا لتورطه يف فضيحة ووترجيت السياسة

رنيـا بالواليـات املتحـدة األمريكيـة ولد نيكسون يف يوربا لنـدا، بواليـة كاليفو 
م ومن مدرسة حقوق جامعـة ١٩٣٤م وتخرج من كلية ويتري بكاليفورنيا يف عام ١٩١٣

م، ثم أصبح رشيكا يف مؤسسة ويتـري ١٩٣٧ديوك بدرهام بوالية كارولينا الشاملية عام 
خـالل الحـرب . م١٩٤٢القانونية تم استدعاء نيكسون إىل الخدمة العسـكرية يف عـام 

لعاملية الثانية وقد عمل يف وحدة نقل جوي بحـري يف املحـيط الهـادي حتـى نهايـة ا
  . م وترقى إىل رائد بحري١٩٤٥الحرب عام 

م عندما فاز مبقعـد يف مجلـس النـواب ١٩٤٦دخل نيكسون إىل السياسة عام 
وأعيـد . األمرييك بعد حملة ضارية وطدت سمعته بوصـفه معاديـا جريئـا للشـيوعية

م ١٩٤٨ن عــن الحــزب الجمهــوري إىل املجلــس مــرة أخــرى يف عــام انتخــاب نيكســو 
م وأصـبح نائبـا للـرئيس أيزنهـاور بـني ١٩٥٠وانتخب يف مجلس الشيوخ األمرييك عام 

  ). م١٩٦١-م١٩٥٣(عامي 
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كــان الهــدف الــرئيس لنيكســون تســوية ) م١٩٧٣-م١٩٦٩(ويف إدارتــه األوىل 
دريجيا للقـوات القتاليــة األمريكيــة م بدأ انسحابا ت١٩٦٩الحرب الفيتنامية ويف عام 

من فيتنام، وأصبحت هذه السياسة تعرف بالفتنمـة، وأيـدها عديـد مـن األمـريكيني، 
ــات  ــحت االحتجاج ــورا، واكتس ــرييك ف ــورط األم ــاء الت ــر أرادوا إنه ــددا آخ ــن ع لك

  . واملظاهرات البالد بسبب استمرار الحرب

ت بني الواليـات املتحـدة خفف نيكسون من التوتر الذي ظل قامئا عدة سنوا
م أصبح أول رئـيس أمـرييك ١٩٧٢وكل من الصني واالتحاد السوفيتي السابق، ويف عام 

م وحـل ١٩٧٢يزور الصني أثناء تولية السلطة، كام زار االتحاد السـوفيتي سابقــا عـام 
عىل موافقة الكونجرس عىل االتفاقية األمريكية السوفيتية للحـد مـن إنتـاج األسـلحة 

  . ةالنووي

م وقعـت الواليـات ١٩٧٣كانون الثاين  ٢٧م يف ١٩٧٤-١٩٧٣ويف اإلدارة الثانية 
املتحدة والرشكاء اآلخرون يف حرب فيتنام اتفاقيـات الحـرب فـورا والرشـوع يف تبـادل 
األرسى، وأكملت الواليات املتحدة سحب قواتهـا يف آذار أصـابت فضـيحة ووترجيـت 

أت من سـطو عـىل املركـز الـرئيس القـومي م، وقد نش١٩٧٣إدارة نيكسون خالل عام 
للحزب الدميوقراطي بجمع مبنى ووترجيب بواشنطن مقاطعة كولومبيا، وأفعال غـري 

م إلعادة انتخـاب نيكسـون وقـد أصـبحت ١٩٧٢مرشوعه أخرى ارتكبها موظفو لجنة 
محاوالت نيكسون للتسرت عىل هذه الجرائم املحور الرئييسـ للفضـيحة، ومـن ثـم إىل 

  . يه االتهام لهخطوة توج

م بيـنام كـان تحـت ١٩٧٣ترشـين األول  ١٠استقال نائب الـرئيس اجنيـو يف 
التحقيــق لكســب غــري مرشــوع ال عالقــة لــه بفضــيحة ووترجيــت، وعليــه فقــد عــني 

  نيكسون جريالد فورد زعيم األقلية باملجلس خلفا الجنيو، وأصبح فورا نائبا
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ت االستامع لشهادات توجيـه م بدأت جلسا١٩٧٣ترشين الثاين  ٣للرئيس يف  
م، وتجاهــل نيكســون ١٩٧٣االتهــام أمــام لجنــة املجلــس القضــائية يف ترشــين األول 

لتسليم أرشطـة تسـجيله الرسـية الخاصـة بأحاديثـه يف ) طلبات قضائية(استدعاءات 
م أوصت اللجنة بثالثة بنود توجيه اتهام ضـد ١٩٧٤مكتبة يف البيت األبيض، ويف متوز 

اقـة العدالـة وإسـاءة اسـتخدام سـلطاته الرئاسـية، وعـدم االمتثـال إع: نيكسون هـي
م وقـد ١٩٧٤آب  ٥لالستدعاءات القضائية وأخـريا تنـازل نيكسـون عـن تسـجيالته يف 

أثبتت املحادثات املسجلة أن نيكسون وافق عـىل التسـرت بعـد سـتة أيـام مـن وقـوع 
ؤكـد تقريبـا مـن سطو ووترجيت ونتيجة لهذا الدليل أصـبح معرضـا لتوجيـه اتهـام م

مجلس النـواب، ومـن ثـم تنحيتـه مـن منصـبه بوسـاطة مجلـس الشـيوخ، فاسـتقال 
أيلـول مـنح فـورد  ٨آب، وأدى فورد قسم تـويل منصـب الرئيسـني ويف  ٩نيكسون يف 

نيكسون عفوا عن كـل الجـرائم الفيدراليـة التـي ارتكبهـا أثنـاء خدمتـه رئيسـا، نرشـ 
تب أخـرى يف مواضـيع تتعلـق بالسياسـة م وكتب عدة ك١٩٧٨نيكسون مذكراته عام 

  . الداخلية والخارجية خالل الثامنينات من القرن العرشين

  )م١٨٠٥ –م ١٧٥٨(نيلسن، الفيكونت هوريشيو 

ثـم ) م١٧٨٥ –م ١٧٨٠(عسكري بحري بريطاين، خدم يف جزر الهند الغربيـة 
ورسـيكا عـام خدم بقيادة هود وجريفيز يف البحر املتوسط واشرتك يف االسـتيالء عـىل ك

م، ١٧٩٦م، وفقد إحدى عينيه يف تلك العملية وعني برتبة عميد بحري عام عـام ١٧٩٤
م، والتحـق بأسـطول ١٧٩٧وانضم إىل جريفيز يف معركة كيب سنت فنسنت يف شـباط 

م، حطـم نيلسـن األسـطول ١٧٩٨البحر املتوسط بقيـادة اللـوردجريفيز يف أوائـل عـام 
  .آب ١الفرنيس يف معركة النيل يف 
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م، وخـدم ١٨٠١م، عني برتبة لواء بحري عام ١٧٩٩وحارص مالطا ونابويل عام  
يف منصب مساعد القائد سري هايدباركر يف عمليـة بحريـة ضـد الـدامنرك باغـت فيهـا 

م، وعـني نيلسـن ١٨٠١األسطول الدامنريك ودحره يف معركة كوبنها متت يف نيسان عام 
األعـامل الحربيـة مـع فرنسـا يف أيـار  قائد أسطول البحر املتوسـط عنـدما اسـتؤنفت

م طـارد نيلسـن ١٨٠٥م وحارص األسطول الفرنيس يف كولون سنتني، ويف نيسـان ١٨٠٣
األسطول الفرنيس إىل جزر الهنـد الغربيـة ويف طريـق عودتهـا إىل فرنسـا، وألحـق بـه 

م، تـويف نيسـلن بعـد ١٨٠٥ترشين األول  ٢١هزمية حاسمة يف معركة الطرف األغر يف 
  . ته يف هذه املعركةإصاب

  )م١٩٦٦ –م ١٨٨٥(نيميتز، تشيسرت ويليام 

ــة األوىل  ، )م١٩٣٩–م١٩٣٨(عســكري أمــرييك، قائــد فرقــة البــوارج األمريكي
ــة  ــة األمريكي ــة يف البحري ــب املالح ــيس مكت ــام )م١٩٤١–م١٩٣٩(ورئ ــد الع ، والقائ

الثــاين  م إىل ترشــين١٩٤١مــن كــانون األول (لألســطول األمــرييك يف املحــيط الهــادئ 
، وكان مسؤوال مع الجرنال ماك آرثر عن مواصلة الحرب مع اليابان يف منطقة )م١٩٤٥

املحيط الهادئ وقاد نيميتز أكـرب قـوة بحريـة أمريكيــة حشـدت حتـى ذلـك الحـني، 
ــر يف  ـــز والجــرنال مــاك آرث ــريل هــاربر، نشــأ خــالف بــني نيميت ــه يف ب وكانــت قاعدت

باعها وما إذا كان يجب تأكيد أهميـة البحريـة أو االسرتاتيجية الصحيحة التي يجب ات
كان نيميتـز يؤيـد عمومـاً آراء كنـغ رئـيس العمليـات البحريـة األمريكيـة يف . الجيش

ــن  ــع يشء م ــاً وم ــة مع ــي خطــط الجــيش والبحري ــع جــرى تبن واشــنطن، ويف الواق
  االزدواجية، خلف نيميتز كنغ عام
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رؤسـاء األركـان املشـرتكة م وبقي رئـيس العمليـات البحريـة يف هيئـة ١٩٤٥ 
  . م١٩٤٧األمريكية حتى ترشين الثاين 

  )م١٩٥٩ –م ١٨٨٣(هاتوياما، أتشريو 

شـكل حـزب ) م١٩٥٦ –م ١٩٥٤(سيايس ياباين شغل منصـب رئـيس الـوزراء 
م ليحـل ١٩٤٩م، أقيل من الحكـم سـنة ١٩٤٦األحرار الذي فاز باألغلبية يف انتخابات 

ــه يوشــيدا، ويف  ــاين ٢٤محل ــين الث ــزب ١٩٥٤ ترش ــا للح ــب هاتويامــا رئيس م انتخ
الدميقراطي، واستطاع مبساندة االشرتاكيني أن يفوز عىل خصمه يوشيدا ويحـل محلـه، 

م فـأنهى بـذلك حالـة الحـرب مـع االتحـاد ١٩٥٦وقع إعالناً مشرتكاً مـع روسـيا عـام 
السوفيتي عىل الرغم من املعارضة الشديدة التي القاها من خصـومه يف الحـزب، ويف 

م تقدم بطلب من مجلس األمن لقبول اليابـان عضـواً يف األمـم ١٩٥٦كانون األول  ١٢
  . املتحدة

  )م١٩٩٣ –م ١٩١١(الهادي نويرة 

سيايس ورجل دولة تونيس، ولد يف مدينة املوناستري، أتـم دراسـته الثانويـة يف 
سوسه، درس الحقـوق يف فرنسـا حيـث كـان ميثـل يف الوقـت نفسـه حـزب الدسـتور 

م فعاد إىل مدينة تـونس لـيامرس املحامـاة، وأصـبح ١٩٣٧طرد من فرنسا يف  .الجديد
م عـىل إثـر املظـاهرات ١٩٣٨األمني العام لالتحاد العام للعامل التونسـيني، اعتقـل يف 

الحاشدة ضد االستعامر الفرنيس مع كبار زعامء حزبه بتهمة التآمر ضـد أمـن الدولـة 
م، فعاد إىل ١٩٤٢فيه حتى اإلفراج عنه يف م نقل إىل السجن يف فرنسا وظل ١٩٤٠ويف 

تونس وانتخب أميناً عاماً لحزب الدستور الجديد وظل يف منصبه هذا حتى اسـتقالته 
  م، ومل يعد إىل هذا ١٩٥٣يف 
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شارك يف مفاوضات االستقالل . م عىل إثر إبعاد بن صالح١٩٥٩املنصب إال يف 
كومة شكلها بن عامر بعـد االسـتقالل، م وزير التجارة ثم املالية يف أول ح١٩٥٤الذايت 

. عهد إليه بورقيبة باملهامت نفسها، فنجح يف تصحيح وضـع الخزينـة وإدارة االقتصـاد
املركز الوطني "م وأنشأ يف السنة نفسها ١٩٥٨عني حاكامً للمرصف املركزي التونيس يف 

قتصـاد م وزيـراً لال ١٩٧٠حزيـران  ١٢عارض بشدة سياسة بن صالح، عـني يف " لإلصدار
  . الوطني ثم حل محل الباهي األدغم عىل رأس الحكومة

اعترب الهادي نويره من أنصار االنفتاح االقتصادي، عينه الحزب الدسـتوري يف 
م بإيعاز من بورقيبة خليفة لرئيس الجمهورية إال أن املرض أقعده وأرغمه عىل ١٩٧٤

  . م، فخلفه محمد املزايل١٩٨٠االستقالة يف 

  )م١٩٢٣ –م ١٨٦٥(هاردنج، وارن 

ـون للواليـات املتحـدة األمريكيــة  سيايس أمرييك والـرئيس السـادس والعرش
م ومـارس مهنـة املحامـاة وعمـل ١٨٦٥ولد بوالية أوهـايو ) م١٩٢٣ –م ١٩٢٠(للفرتة 

اليوميـة، انتخــب عضـواً ملجلـس ) مـارتون سـتار(بالصحافة وتوىل تحريـر الصـحيفة 
 –م ١٩١٤(م عضـواً مبجلــس الشـيوخ الفيـدرايل ث). م١٩٠٤ –م ١٩٠٠(لشيوخ الوالية 

، عارض أثناءها محاوالت ولسون بجعـل الواليات املتحـدة األمريكيـة تلعـب )م١٩٢٠
م، عقـد معاهـدات ١٩٢٠دور املحكم الدويل األعىل، انتخب رئيسـاً للجمهوريـة عـام 

نطن م مع أملانيا والنمسا واملجر، كـام عقـد يف العـام نفسـه مـؤمتر واشـ١٩٢١الصلح 
م عـىل ١٩٢٣البحري، اتهمت حكومته بالفساد والرشوة واالختالسات، تويف هاردنغ يف 

  نحو 
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مفاجئ يف سان فرانسيكسو، وخلفه إىل منصب الرئاسة كالفني كولـدج الـذي 
  . كان يشغل منصب نائب الرئيس يف عهد هاردنج

  )م١٩٠١ –م ١٨٣٣(هارسيون، بنيامني 

لواليات املتحدة األمريكية، تـوىل الرئاسـة سيايس أمرييك، والرئيس العرشون ل
، ولد يف والية أوهايو وهو حفيـد الـرئيس وليـام هارسـيون )م١٨٩٢ –م ١٨٨٨(للفرتة 

مارس مهنة املحاماة يف أنديانا يوليس وأصبح عضـواً يف مجلــس الشـيوخ ممـثالً عـن 
م، متيــز ١٨٨٨انتخــب رئيســاً للجمهوريــة عــام ) م١٨٨٧-م١٨٨١(الحــزب الجمهــوري 

بفــرض رسـوم جمركيـة عاليـة عـىل السـلع (عهده بسياسته حاميـة اإلنتـاج الـوطني 
م لصــالح منافســه ١٨٩٢، خرســ هارســتون االنتخابــات الرئاســية يف عــام )املســتوردة

  . الدميوقراطي كالفيالن

  )م١٨٤١ –م ١٧٧٣(هارسيون، وليم هرني 

يـة، للفـرتة عسكري وسيايس أمرييك، الرئيس التاسع للواليات املتحدة األمريك
ولد يف والية فرجينيـا، والتحـق بـالجيش ثـم أصـبح حـاكامً عـىل ) م١٨٤١ –م ١٨٤٠(

كـام عمـل عـىل فـتح واليتـي . األرايض التي كانت سابقاً ملكـاً لقبائـل الهنـود الحمـر
أوهايو وانديانا الستيطان البيض، أصـبح عضـو يف مجلـس النـواب للواليـات املتحـدة 

، )م١٨٢٩-م١٨٢٥(ومجلس الشيوخ عن واليـة أوهـايو  ،)م١٨١٩ –م ١٨١٦(األمريكية 
م عــرف الجــرنال هارســيون بأنــه أكــرب رؤســاء ١٨٤٠انتخــب رئيســا للجمهوريــة عــام 

كـام عـرف عهـده باألقرصـ بـني العهـود الرئاسـية، حيـث تـويف . الواليات املتحدة سناً 
 م بعد ميض شهر واحد من احتالله منصب١٨٤١هارسيون عىل نحو مفاجئ يف بداية 

  . الرئاسة
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  )           - م ١٨٩١(هارميان، أفريل 

م تخـرج مـن جامعـة بيـل ١٨٩١سيايس أمرييك، ولـد مبدينـة نيويـورك عـام 
م انرصـف إىل السياسـة ١٩٣٣م، وانرصف إىل شـؤون املـال والصـناعة، ويف عـام ١٩١٣

  . بانضاممه إىل الحزب الدميوقراطي واصبح مستشاراً للرئيس روزوفلت

م حتى نهاية الحـرب العامليـة الثانيـة، ١٩٤١بالده يف موسكو عام عني سفرياً ل
الـرئيس روزوفلـت والـرئيس (ثم انتقل سفرياً إىل لنـدن، ويف خـالل ذلـك اشـرتك مـع 

كام اشرتك يف مؤمتر سـان فرانسسـكو، ويف . يف املؤمترات التي عقدها الحلفاء) ترومان
ـؤون الخارجية، وأصبح مسـؤوال م عينه الرئيس ترومان مساعداً له فـي الش١٩٥٠عام 

م لحظـر ١٩٦٣عن تنفيـذ مرشـوع مارشـال، ومثـل بــالده فــي مـؤمتر موسـكو عـام 
م أوفـده الرئيس جونسون إىل الكونغو ثـم إىل الرشـق ١٩٦٤األسلحة الذرية، ويف عام 

م، متيزت سريته بدوره سفرياً متجوالً موفـداً ملهـام خاصـة بتكليـف ١٩٦٥األوسط عام 
  . لواليات املتحدة الذين سلفت اإلشارة إليهممن رؤساء ا

  )م١٩٦٠- م١٨٧٥(الرئيس هاشم األتايس 

رجل دولة سوري وأحد رؤساء الجمهورية السـورية، ولـد هاشـم بـن خــالد 
م يف أرسة كبرية اشـتهرت بـالعلم والوجاهـة، وسـاعدته ١٨٧٥األتايس يف مدينة حمص 

ىل يف مدينـة حمـص ثـم انتقـل إىل نشأته عىل تلقي العلم صغريا، كانـت دراسـته األو
ــانوي يف الكليــة اإلســالمية، وانتقــل بعــدها إىل األســتانة  ــابع تحصــيله الث بــريوت ليت

م ليعـني مبعيـة ١٨٩٣وتخرج فيها عام . ليدرس يف املدرسة السلطانية العليا) استنبول(
  وايل بريوت، ومكث يف عمله هذا ثالث
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هذا املنصب سنوات متنقال بني سنوات عني بعدها مبنصب قامئقام، وظل يف  
مدن كثرية كبانياس وصفد وصور والسلط والكرك وعجلون وجبله وبعلبك ويافـا، ثـم 

  . غدا مترصفا يف حامة فعكا فجبل بركات

ومع بداية الحرب العاملية األوىل عني هاشم األتايس مترصفا ملدينة بوردور يف 
والثورة العربية الكربى إىل مدينـة  وعاد بعد الحرب. األناضول بقصد إبعاده عن البالد

حمص وعني محافظا لها مدة قصرية، وعندما دعت الظـروف يف بداية عهد االسـتقالل 
م انتخب هاشـم األتـايس ممثـل ١٩١٩الفيصيل يف سوريا إىل عقد مؤمتر وطني يف عام 

  . حمص رئيسا للمؤمتر

مقــدمتها  م ويف١٩٢٠أعلــن املــؤمتر مقرراتــه يف الســابع مــن شــهر آذار عــام 
استقالل سورية الكامل بحدودها الطبيعية، وانتخب األمري فيصـل بـن الحسـني ملكـا 
عىل  سورية، وكانت رئاسة املؤمتر هذه بداية حياة هاشم األتايس السياسية التي كـان 

  . لها أثرها يف الحركة الوطنية والنضال من أجل استقالل سورية واستقرارها السيايس

هاشم األتايس يف تأليف الـوزارة الوطنيـة التـي خلفـت  عهد امللك فيصل إىل
م، ضـمت الـوزارة الثانيـة كـال مـن يوسـف ١٩٢٠وزارة رضا باشا الثانية ويف شهر أيار 

العظمة وساطع الحرصي وعبد الـرحمن الشـهيندد وريـاض الصـلح وفـارس الخـوري 
م ١٩٢٠متـوز  ٢٤ويوسف الحكيم، ويف عهد هـذه الـوزارة جـرت معركـة ميسـلون يف 

واحتل الفرنسيون دمشق فاستقالت حكومة األتايس وغادر امللك فيصـل الـبالد وبـدأ 
  . عهد االنتداب

مل تخضع البالد لالحتالل فقامت الثورات يف جميـع  أنحائهـا، وكانـت الثـورة 
  م أشهرها وأبعدها أثرا، وكان هاشم١٩٢٧-١٩٢٥السورية الكربى 
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ان نصيبه النفي إىل جزيرة أرواد مع األتايس من أنصارها املتعاونني معها، فك 
وبعـد انتهـاء الثـورة عقـد . مجموعة كبرية مـن الـوطنيني، ومكـث يف منفـاه شـهرين

م ترأسـه هاشـم ١٩٢٧الزعامء الوطنيـون مـؤمترا لهـم يف بـريوت يف ترشـين الـو عـام 
  . األتايس حددوا فيه موقفهم من االنتداب الفرنيس وأذاعوا بيانا تضمن مطالبهم

م مواقفهم عىل إجراء انتخابـات ١٩٢٨أعلن الفرنسيون يف مطلع عام وعندما 
ملجلس تأسييس يضع دستورا للبالد خاض الوطنيون هذه االنتخابـات متحـدين باسـم 
الكتلة الوطنيـة التـي ترأسـها هاشـم األتـايس ونجحـوا يف دخـول املجلـس التأسييسـ 

ر لسورية مل تـرض عنـه تقدم املجلس مبرشوع دستو . وانتخاب هاشم األتايس رئيسا له
 ١٤حكومة االنتداب إلرصاره عىل استقالل البـالد، وأمرت بتعليق أعـامل املجلـس ويف 

م نرش املفوض السامـي الفرنيس الدستور املقرتح بعـد أن أضـاف إليـه ١٩٣٠أيار عام 
مادة تشمل ما جاء يف مواده الست موضوع الخالف كـام أصـدر املفـوض السـامي يف 

م أمرا بإقالة الحكومة املؤقتة وقرارا بتأليف مجلس استشـاري ١٩٣١ ترشين الثاين ١٩
ومل يجتمع املجلس اإلمـرة . كان من أعضائه هاشم األتايس الذي رفض هذه العنرصية

واحدة قرر املفوض السامي يف الوقـت نفسـه إجـراء انتخابـات ملجلـس نيـايب جديـد 
ــام  ــع ع ــدخلت الســلطات ا١٩٣٢مبوجــب الدســتور يف مطل لفرنســية يف هــذه م، وت

  . االنتخابات وزيفتها وفرضت مرشحيها يف الكثري من املناطق

ومــع ذلــك فقــد نجــح هاشــم األتــايس وقامئتــه الوطنيــة يف حمــص بــدخول 
املجلس، وغدا مرشح الوطنيني لرئاسة الجمهورية، وملا كان الوطنيون أقلية فقد قنعوا 

  قد أعضاء الكتلة بحل وسط وانتخب محمد عيل العابد ملنصب الرئاسة، وع
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م، وضـعوا فيـه نظامـا ١٩٣٢ترشين الثاين  ٤الوطنية مؤمترا لهم يف حمص يف 
أساسيا للكتلة الوطنية وانتخب هاشم األتايس رئيسا لها، وعقب الحرب التـي نشـبت 
بني السـعودية والـيمن تنـادى الـزعامء الوطنيـون يف األقطـار العربيـة لتأليــف وفـد 

ني امللك عبد العزيز آل سعود واإلمام يحيى، واختري هاشم يسعى إىل إجراء مصالحة ب
األتايس عضوا يف الوفد الذي ضم شكيب أرسالن والحاج أمني الحسيني ومحمـد عـيل 
علوية باشا، ونجح الوفـد يف مسـعاه ومتـت املصـالحة، واسـتقبل هاشـم األتـايس إثـر 

رسـمي يف الدولـة  عودته إىل البالد استقباال حافال مع أنه مل يكـن يشـغل أي منصـب
  . آنذاك

يومـا احتجاجـا  ٦٠م عمت البالد إرضابات عنيفة دامت ١٩٣٦ويف مطلع عام 
عىل بقاء االنتداب، واضطرت الحكومة الفرنسية إىل تبنـي سياسـة التفـاوض، فاتصـل 
املندوب السامي بالكتلة الوطنية وزعيمها هاشم األتـايس وطلـب تـأليف وفـد يتـوىل 

سـافر الوفـد برئاسـة األتـايس إىل فرنسـا حيـث نجـح يف عقـد املفاوضات يف باريس، و 
معاهدة عدت خطوة يف طريق االسـتقالل، وتـم إجـراء انتخابـات يف دمشـق ملجلـس 
ترشيعي بعـد عـودة الوفـد، ونجـح الوطنيـون فيهـا وانتخـب هاشـم األتـايس رئيسـا 

تنفيـذ  م، وتألفت وزارة وطنية تعهدت بالسري يف١٩٣٦كانون األول  ٢١للجمهورية يف 
املعاهدة إال أن الفرنسيني نكصـوا عـن االلتـزام بهـا واضـطرت الـوزارات الوطنيـة إىل 

م ١٩٣٩متـوز  ٧االستقالة واحدة بعد أخرى إىل أن استقال رئيس الجمهورية نفسه يف 
  . وعادت فرنسا إىل فرض سياسة االنتداب من جديد

م إجـالء آخـر م وتـ١٩٤٥نالت سوريا استقاللها بعـد العـدوان الفرنيسـ عـام 
  م وقام يف البالد حكم وطني١٩٤٦نيسان  ١٧جندي من جنود االحتالل يف 
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م تزعم قائد الجيش حسني الـزعيم انقالبـا ١٩٤٩آذار عام  ٣٠دستوري، ويف  
عسكريا أطاح بالحكومة وتسلم الجيش السلطة، ولكن جامعـة مـن الضـباط برئاسـة 

نقالب آخر أطاح بحكومـة حسـني آب من العام نفسه با ١٤سامي الحناوي قامت يف 
الزعيم وعهد بالحكم إىل وزارة ائتالفية ضمت ممثلـني عـن جميـع األحـزاب وترأسـها 
هاشم األتايس، وتولت هذه الوزارة إجـراء انتخابـات ملجلـس تأسييسـ يضـع دسـتورا 

وأعيـد . م١٩٤٩كانون األول  ١٤جديدا للبالد، وانتخب هاشم األتايس رئيسا للدولة يف 
  . م بعد إقـرار الدستور الجديد١٩٥٠أيلول  ٧رئيسا للجمهورية يف  انتخابه

م قام العقيـد أديـب الشيشـكيل بـانقالب عسـكري ١٩٥١كانون األول  ٢ويف 
واعتقل رئيس الوزارة معروف الـدواليبي وأعضـاءها فانسـحب هاشـم األتـايس إلــى 

الب عسكري يف منزله يف حمص، وتوقفت رئاسته إىل أن انهار حكم الشيشكيل إثر انق
م وعــاد هاشــم األتــايس إىل ســدة الرئاســة الســتكامل مــدة رئاســته ١٩٥٤شــباط  ٢٥

م جرى أول احتفال بتسليم الرئاسة دستوريا إىل الـرئيس ١٩٥٥أيلول  ٦القانونية، ويف 
شـباط  ٢٢املنتخب الجديد شكري القوتيل، وبعد قيـام الجمهوريـة العربيـة املتحـدة 

م ودفـن يف مدينـة ١٩٦٠الحيـاة السياسـية حتـى وفاتـه  م اعتزل هاشم األتايس١٩٥٨
 . حمص

  )م١٩٧١- م١٩٣٦(هاشم العطا 

عســكري وســيايس ســوداين، ولــد يف أم درمــان، تخــرج مــن الكليــة الحربيــة 
م، عرف بتحصيله ثقافة عالية وعشقه للقراءة ال سيام يف تاريخ السودان، شارك ١٩٥٩

  )أكتوبر(ترشين األول  يف حصار القرص الجمهوري عندما اندلعت أحداث
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 ٢٥م، من مؤسيس تنظيم الضباط األحرار الذي قام بحركة ١٩٦٤الشعبية يف  
م، وكـان يعمـل مسـاعداً للملحـق العسـكري السـوداين يف أملانيـا الغربيـة، ١٩٦٩أيار 

م ١٩٧٠، تـوىل يف متـوز )كـان برتبـة رائـد(استدعي لينضـم إىل مجلـس قيـادة الثـورة 
راء للقطاع الزراعي ووزيراً للـرثوة الحيوانيـة، تقـرر إحالتـه منصب مساعد رئيس الوز 

ضـابطاً آخـرين بتهمـة عقـد صـالت  ١٢م مع ١٩٧٠ترشين الثاين  ١٧إىل االستيداع يف 
 ٢١، قاد حركة انقالبيـة يف "بعنارص غريبة امتد نشاطها إىل داخل مجلس قيادة الثورة

ف املشـاركة الفعالـة مـن قيام نظام سيايس دميـوقراطي يسـتهد"م بهدف ١٩٧١متوز 
قبل الجامهري بكل األشكال والوسائل املمكنة يف إدارة شؤون الـبالد كبريهـا وصـغريها 

تـوىل منصـب نائـب " بروح املسؤولية الوطنية تجاه قضايا التنمية والثورة االجتامعية
كـان األخـري خـارج (رئيس مجلس قيادة الثورة الذي شكل برئاسة املقدم بابكر النـور 

، وبفشل الحركة بعد يومني فقط، حوكم هاشم العطا أمام مجلس عسكري، )دانالسو 
  . واتهم بالخيانة وحكم عليه باإلعدام الذي نفذ فيه يف اليوم التايل

  )        - م ١٩٣٢(هاشمي رفسنجاين، عيل أكرب 

م ١٩٨٩سيايس إيـراين ورئـيس الجمهوريـة اإليرانيـة لواليـاتني رئاسـيتني عـام 
 قرية نائبه يف قرى مدينة رفسنجان، والده السيد عيل الهاشمي رجل ولد يف. م١٩٩٤و

دين، عندما بلغ عيل أكرب هاشمي رفسنجاين التاسـعة أرسـله والـده للدراسـة يف أحـد 
الكتاتيب، وعند بلوغـه الرابعـة عرشـة قـدم إىل مدينـة قُـم ملتابعـة دراسـته للعلـوم 

خدمـة العسـكرية خالفـاً للقـوانني م وتـم إرسـاله إىل ال١٩٦٣الدينية، اعتقـل يف عـام 
  املرعبة التي كانت تنص عىل عدم التحاق طالب العلوم الدينية
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وقد اتهـم باملشـاركة . م اعتقل من جديد١٩٦٤بالخدمة العسكرية، ويف عام  
  ). رئيس الوزراء(يف اغتيال حسن عيل منصور 

م، ١٩٧٩" جمهـوري إسـالمي"عني عضواً يف مجلس قيادة الثورة وأسس حزب 
م ١٩٨١ويف العام نفسه تسلم مهام وزارة الداخلية وانتخب نائباً عن طهران، ويف عام 

ومتحدثاً باسـم هـذا املجلـس، ويف " مجلس الدفاع األعىل"عينه الخميني ممثالً له يف 
م انتخب ممثالً ملدينة طهران يف مجلس الخرباء، واختري نائباً للمجلس املـذكور، ١٩٨٣

م ومبوجـب قـرار صـادر ١٩٨٨س األعىل للثورة الثقافية، ويف عـام وعني عضواً يف املجل
عن الخميني القائد العام للقوات املسلحة، تم تعيـني رفسـنجاين قائـداً عامـاً للقـوات 

م انتخـب رئيسـاً للجمهوريـة ١٩٨٩املسلحة بالوكالة واملسؤول املبارش عنها، ويف عـام 
  . سته باالعتدالواتسمت سيا) م١٩٩٧ –م ١٩٩٤(وجدد لوالية ثانية 

  )م١٩٥٧ –م ١٨٧٢(هاكون السابع 

م وهـو االبـن الثـاين ١٨٧٢ملك الرنويج إبان الحرب العاملية األوىل، ولد عـام 
م االبنـة الصـغرى للملـك ١٨٩٦للملك فرودريك السـابع ملـك الـدامنارك، تـزوج عـام 

بـني السـويد م بعد حل اإلتحـاد ١٩٠٥إدوارد السابع الربيطاين، توج ملكاً عىل الرنويج 
والرنويج، وأعلن عدم االستسالم للقوات األملانية التي غزت الرنويج، وطلـب مسـاعدة 

م لحـني عودتـه بعـد ١٩٤٠الحلفاء، وعندما فشل يف ذلـك نـزح إىل إنكلـرتا مـن عـام 
  . م وخلفه ابنه أوالف الخامس٢١/٩/١٩٥٧م، تويف فـي ١٩٤٥تحرير الرنويج يف عام 
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  ١٩٨٢- ١٩٠١(هالشتاين، ولرت 

املجموعـة االقتصـادية (سيايس ورجل دولة أملاين، رئيس املفوضية األوروبيـة 
م توجه ١٩٥٠م، انتخب رئيساً لجامعة فرانكفورت، وفـي عام ١٩٤٦يف عام ) األوروبية

. إىل العمل السـيايس وأصـبح مستشـار املستشـار األملانــي ادينـاور للشـؤون الدوليـة
يف العــام ) سـكرتري دولــة للشـؤون الخارجيـة(دميـوقراطي مسـيحي، وزيــر الخارجيـة 

الـذي شـكل إحـدى " مبـدأ هالشـتاين"  م، حيث ُعرفت سياسته أكرث ما عـرف ب١٩٥١
تــرفض جمهوريــة أملانيــا الفدراليــة إقامــة أي : قواعــد الدبلوماســية األملانيــة الغربيــة

املبـدأ  عالقات دبلوماسية مع البلدان التي تعرتف بجمهورية أملانيا الدميقراطية، هـذا
ـقية"  رفضه املستشار فييل براندت وأحل محله سياسته التي عرفـت ب " السياسـة الرش

م، فكـان حـارضاً ١٩٥٥يف العام ) يف إيطاليا(مثل بوت يف مؤمتر مسينا ). اوستبوليتيك(
م ١٩٥٧وقـع يف . يف كل صغرية وكبرية تتعلق باملرحلة التحضـريية مـن البنـاء األورويب

املجموعة "م أول رئيس ملفوضيه ١٩٥٨أملانيا الغربية، وأصبح يف معاهدات روما باسم 
عـني يف بـادئ األمـر ملـدة ) .C.E.Eالسوق األوروبية املشـرتكة " (االقتصادية األوروبية

عامني، ثم جـدد لـه ثـالث مـرات متواليـة، إنـه أمهـر بنـاء مؤسسـايت، إذ أنـه أعطـى 
والتقني الذي ظهرت به، ففي للمفوضية بناها وشهرتها من حيث املستوى التنظيمي 

م كان يعمل يف املفوضية ثالثـة آالف موظـف فقـد رأى أنهـا ١٩٦٧لحظة انطالقها يف 
نــواة حكومــة أوروبيــة ومتنــى لــو كــان مبقــدورها اعــتامد ســفراء وإقامــة عالقــات 

إنه املبادر بسياسة دولية عرفت كيـف تيرسـ عليهـا . دبلوماسية والتفاوض مع الدول
م مـع فرنسـا، عـارض بحـزم الجـرنال ١٩٦٥أثناء أزمـة . بية يف ما بعداملجموعة األورو 

  ديغول الذي كان يعتربه 
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منوذج التكنـوقراطي األورويب الـذي ال يحـرتم كثـريا سـيادة الدولـة، يف العـام 
م سمح التعديل القايض بإقامة مفوضية وحيدة، للـرئيس الفرنيسـ بفـرض رأيـه ١٩٦٧

التشاين هذا الوضع ومل يدعمه بذلك املستشار فرفض ه. وتحديد صالحيات املفوضية
األملاين الجديد كورث كيسنجر الذي كان شديد الحرص عىل التمسك بـأمنت العالقـات 

م، تـويف ١٩٧٢مع فرنسا، ورفض تجديد واليته وانسحب من الحياة السياسية يف العام 
  . م١٩٨٢يف عام 

  )م١٩٢٨ –م ١٨٥٦(هالدين، ريتشارد بردن 

دينة ادنربة كام درس يف غوتنغن حيث تخصـص يف الفلسـفة ولد ودرس يف م
، ثـم )م١٩١١-م١٨٨٥(األملانية، أصبح عضواً يف الربملان عن حزب األحرار للفرتة ما بني 

، وهـو منصـب الـرئيس األعـىل للقضـاة )م١٩١٢-م١٩٠٥(احتل منصب وزير الـدفاع 
عهـد حكومـة  م يف١٩٢٤، ثم عاد واحتل منصب وزيـر الدفاع عـام )م١٩١٥-م١٩١٢(

وكان أهم قرار اتخـذه هالـدين طـوال عملـه السـيايس هـو اسـتحداث . حزب العامل
م، وقام بتخفـيض النفقـات العسـكرية ١٩٠٦هيئة األركان العامة يف الجيش الربيطاين 

إال أنه باملقابل رسع عمليات التعبئة العسكرية وتشكيل قوة حمالت مؤلفة من ستة 
م ١٩١٢ويف عـام ) إضـافة إىل القـوات االحتياطيـة(ن فرق مشاة وفرقـة سـالح الفرسـا

  . سافر هالدين إىل برلني يف محاولة فاشلة إليقاف سباق التسلح البحري

م إىل حملــة صــحفية ١٩١٥انتقـد تعاملــه مــع أملانيــا وتعــرض هالــدين عــام 
لتعامله مع أملانيا، وهكذا أجرب عىل االنسحاب من الحياة السياسية، ومل يكن هالدين 

  ية محبوبة، وقد يعود سبب ذلك إىل النزعة التي عرف بها حيث شخص
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جعل السياسة العملية مبهمـة باختفـاء العوامـل امليتافيزيقيـة عليهـا وهـي 
عوامل اكتسبها من خالل إطالعه الواسع، ويف إحدى املناسبات وصـف هيـغ هالـدين 

  ". أعظم وزير دولة للشؤون الحربية يف تاريخ إنكلرتا"بأنه 

  )م١٩٣١ –م ١٨٧٠(ويش، يوكو هاماج

م، ١٩٢٩م، وعني رئيساً للوزارة عـام ١٩٢٧سيايس ياباين، اختري لحزب املنسيتو 
سعى دون نجاح كبري ملكافحة الكساد االقتصادي بتقليل اإلنفاق الحكـومي والتقليـل 
من كمية النقد املتداول، انتهج سياسته مصالح مع الصـني، ومتسـك مبعاهـدة تحديـد 

م، اغتاله متطرف ياباين العتداله وانتهاجـه سياسـة التهدئـة ١٩٣٠رية لعام القوة البح
  . والسالم

  )م١٩٦٠- م١٩٠٧(هانسن، هانز كريستيان 

سيايس ورجل دولـة دامنـريك، تـرأس منظمـة الشـباب الدمنركيـة االجتامعيـة 
الدميقراطية، ثم تزعم االتحاد الدامنريك االجتامعـي الـدميقراطي، بعـد وفـاة سـتوننج 

أثنــاء االحــتالل األملــاين اشــرتك هانســن وهــدتفوف يف زعامــة ) حــد زعــامء االتحــادأ (
االتحاد، شغل هانسن عـدة مناصـب حكوميـة بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة، رئـيس 

  . م١٩٦٠م حتى وفاته يف ١٩٥٥الوزراء من 

  )م١٩٣١- م١٨٥٥(هاييل، تيمويث مايكل 

ــ ة الحــرة االيرلنديــة ســيايس ورجــل دولــة ايرلنــدي، وأول حــاكم عــام للدول
، ينحــدر مــن أرسة عرفــت بوطنيتهــا والعمــل عــىل االنفصــال عــن )م١٩٢٧-م١٩٢٢(

  ، اشتغل محامياً )م١٩١٨-م١٨٨٠(إنكلرتا، انتخب عضواً يف مجلس العموم 
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ــات مبــنح النســاء حــق  ــديني واملطالب وخاصــة ملســاعدة املســتأجرين االيرلن
مللك جورج الخامس حاكامً عامـاً، ولكنـه االنتخـاب، وعند تأسيس الدولة الحرة عينه ا

اختـاره ) يف الربع األخري مـن القـرن املـايض(م، يف بداية حياته السياسية١٩٢٧استقال 
أمينـاْ مسـاعداً لـه، ولكنـه ) م١٨٩١-م١٨٤٦(الزعيم االيرلندي تشارلز ستيورات بارئل 

إنكليزيـة  تخىل عنه عندما رفعت قضية الطالق الشهرية ضد بارئل، وبارئل من أصـول
بروتستانتية ومن عائلة تنتمي إىل كبار املالكني العقاريني، انحـاز إىل جانـب الثـوريني 
االيرلنديني نتيجة ما شاهده من مآس تنزل بااليرلنديني عىل يد اإلنكليز، فأسس حزب 

  .  االستقاليل، وكان عضواً يف الربملان الربيطاين" هوم رول باريت"

  )م١٩٧٦- م١٨٩٢( اإلمرباطور هاييل سياليس

إمرباطور أثيوبيا حكم ألكرث من أربعني عاما، وقام بـدور قيـادي يف تحريرهـا 
من االحـتالل اإليطـايل، كـام قـام بـدور سـيايس نشـيط يف العمـل مـن أجـل الوحـدة 

  . األفريقية، وبرز عىل الصعيد العاملي كواحد من أكرب القادة ورجال الدولة اإلفريقيني

، أما اسـمه الـذي أطلـق )سلطة الثالوث(ثيوبية القديم يعني اسمه باللغة األ 
م، ١٨٩٢عليه يوم مولده فهو تافاري ماكونني، وذلك يف بلدة أوجريسو يف إقلـيم حـرر 

وكــان والــده رأس مــاكونني حــاكام لإلقلــيم ويــزعم أنــه مــن ســاللة امللــك شــوا جــو 
  . يالسـياإلمرباطور مينليك الثاين الذي كان يحكم الحبشة وقت مولد هاييل س
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ويف سن الرابعة عرشة أصبح حاكام إلقليم ساللة، ثـم عـني يف الثامنـة عرشـة 
حاكام إلقليم هرر، وقد عرفـت اثيوبيـا يف حالـة مـن الفوضــى واالضطــراب يف فـرتة 
حكم اإلمرباطور ليج اياسو الذي خلف مينليك عندما أنحاز اياسو إىل صف املسـلمني 

هـاييل (ن املسيحييــن، ورسعـان مـا أصـبح تافـاري يف النزاعات الطائفيـة مـع السـكا
محور التفاف املعارضـة املسيحية لإلمرباطـور اياسـو الـذي عزلتـه ) سياليس يف ما بعد

م، عندئـذ أعلنـت زوادينتـو ابنـه اإلمرباطـور ١٩١٦الكنيسة القبطية األثيوبية يف عـام 
عامـا  ١٤ة وصـايته مينليك إمرباطورة وعني تافاري وصيا للعرش ووريثا له ودامت فرت 

مهد أثناءها إلصالحات نفذها بعد أن أصبح إمرباطورا، وكـان أهمهـا تحـديث النظـام 
  . التعليمي وإرسال البعثات الدراسية إىل الخارج

م توجته اإلمرباطورة ملكا عىل شوا وهي خطوة قللت كثريا مـن ١٩٢٨يف عام 
لحاق الهزمية بتمرد مسلح سلطات اإلمرباطورة نفسها، وبعد عامني متكن تافاري من إ

نظمه ضده مستشار اإلمرباطورة واسمه راس غوسكا، وقد قتل هذا األخري يف املعركـة 
م إمرباطـورا ١٩٣٠وبعدها بوقف قصري تويف اإلمرباطور وتوج تافاري يف ترشين الثـاين 

  . وأتخذ من وقتها اسمه هاييل سياليس األول

األثيوبية املتعددة يف مملكة حاول اإلمرباطور الجديد أن يصهر القبائل 
حديثة، وأتبع أسلوب االعتامد عىل الخرباء األجانب يف الحقول اإلدارية واملالية 

والقضائية، ثم توقفت محاوالته اإلصالحية بوقوع الغزو اإليطايل املفاجئ عىل أثيوبيا 
  م كان معظم الدول الكربى ١٩٣٩م، ويف عام ١٩٣٥يف ترشين األول 

  قد اعرتفت بامللك عامنوئيل الثالث ملك إيطاليا - يا وفرنساومنها بريطان–
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إمرباطورا عىل أثيوبيا، فعاش هاييل سياليس يف املنفى يف مدينة بات جنوب  
  . إنكلرتا متتبعا التطورات املتالحقة

وعنــدما دخلــت إيطاليــا الحــرب العامليــة الثانيــة إىل جانــب أملانيــا النازيــة 
ــرت  ــا إىل االع ــارعت بريطاني ــام إىل س ــون أي ــه يف غض ــي، ونقل ــاإلمرباطورة املنف اف ب

حيـث جمـع حولـه األنصـار ) السـودان(ثـم انتقـل إىل الخرطـوم ) مرص(اإلسكندرية 
األثيوبيني وشق بينهم وبني القوات الربيطانية يف رشق أفريقيا، ووجه يف ذلـك القـوت 

  . نداء إىل عصبة األمم طالبها فيه بعمل مشرتك لفرض تأييد أثيوبيا

م حيـث نـزل يف قاعـدة ١٩٤١عاد هاييل سياليس إىل أثيوبيا يف كـانون الثـاين 
جوية رسية، ودعـا الشـعب إىل حمـل السـالح لطـرد اإليطـاليني مـن الـبالد ومتكنـت 
القوات الربيطانية والهندية واألثيوبية من طرد القوات اإليطالية التي مل يكن بإمكانها 

م عـاد هـاييل سـياليس إىل أديـس ابابـا، ١٩٤١ر الحصول عىل دعم من إيطاليا، ويف أيا
واستسلمت القوات اإليطالية رسميا يف شهر ترشين الثاين من العام نفسه، وقد أعلـن 

آنئذ أن هاييل سـياليس كـان أول حـاكم يقىصـ عـن ) رئيس الوزراء الربيطاين(ترششل 
  . وأول من يعود إىل عرشه) املجرمني الفاشيني والنازيني(عرشه بواسطة 

م ١٩٦٢بادر هاييل سياليس إىل ضـم ارترييـا إىل املنـاطق الخاضـعة لسـيطرته 
وهذا اإلقليم كانت األمم املتحدة قد قررت جعلـه إقلـيام متمتعـا بـالحكم الـذايت يف 

م، وكـان يف ضـم ارترييــا تحقيقـا ألمنيـة ١٩٥٢إطار اتحاد فدرايل مع أثيوبيـا يف عـام 
ىل البحــر األحمــر، وعــىل مســتوى السياســة اإلمرباطــور يف أن يصــبح لدولتــه منفــذا إ

  . الداخلية والخارجية، احتفظ اإلمرباطور لنفسه بسلطة شبه مطلقة
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م تعرض لتمرد داخل القرص بينام كان يف زيارة رسمية للربازيـل ١٩٦٠يف عام 
استخدم فيه ويل عهده األمري اصغا ووصن من قبل رجال الحـرس اإلمرباطـوري الـذي 

خطاب من خالله اإلذاعة إىل الشعب أعلن نفسـه فيـه إمرباطـورا،  أجربوه عىل توجيه
وكان املتمردون يفتقرون إىل تأييد الجيش فتمكن هـايليس سـياليس فـور عودتـه إىل 

  . أثيوبيا من سحق التمرد خالل ثالثة أيام وعفا عن ابنه

ويف السنوات التالية بذل اإلمرباطور جهدا كبريا ليجعل لعاصمته مكانة دولية 
كمقر ملنظمة الوحدة اإلفريقية، ولعدد من فروع الوكاالت واملنظامت الدوليـة، لكـن 
ذلك كله كان مظهرا خارجيا يغطي الرتدي املأساوي ملستوى معيشة الشـعب، خاصـة 
بسبب الجفاف وفاقم الثورة االريرتية، األمـر الـذي أدى إىل حركـة الجـيش يف شـباط 

طور ومصادرة أمواله الطائلة وقصوره، والبـدء م، التي أسفرت عن اعتقال اإلمربا١٩٧٤
بحركة إصالحية مل تلبث أن أعلنت اتجاهها نحو إقامـة عدالـة اجتامعيـة عـىل أسـس 
من اإلصالح الزراعي واإلصالح اإلداري والتأميم يف املدن، وقد تـويف اإلمرباطـور هـاييل 

كانـت حركـة م بعـد أن ١٩٧٦سياليس حيث كان محتجزا يف أحد قصوره يف أوائل عام 
 . الجيش قد أعلنت إلغاء النظام اإلمرباطوري واألخذ بالنظام الجمهوري

  )م١٩٤٥- م١٨٨٩(الزعيم هتلر، أدولف 

م إىل عـام ١٩٣٣زعيم أملانيا النازية حكـم أملانيـا حكـام اسـتبداديا مـن عـام 
م، حول أملانيـا إىل آلـة حـرب قويـة وأشـعل نـار الحـرب العامليـة الثانيـة عــام ١٩٤٥
م وأشـاع هتلــر ١٩٤٥هزمت قواته معظـم أوروبـا قبـل هزميتهـا هـي عـام . م١٩٣٩

  م وأشاع ١٩٤٥الرعب بشكل مل يفعله أوروبا قبل هزميتها هي عام 
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ولد هتلر يف براونـو يف . هتلر الرعب بشكل مل يفعله أحد يف التاريخ الحديث
بـع طفـل مـن م وهي مدينة صغرية عىل نهر إن من جهة أملانيا، وكان را١٨٨٩النمسا 

ثالث زواج ألبيه الويس هتلر الذي كان يعمل موظـف جـامرك، وكانـت كـالرا والـدة 
أدولــف هتلــر ابنــة أحــد املــزارعني، حصــل أدولــف عــىل درجــات جيــدة يف املرحلــة 

م سـافر هتلـر إىل ١٩٠٧االبتدائية لكنه كان طالبا ضعيفا يف املدرسة الثانوية، ويف عام 
 اختبار القول بأكادميية الفنون الجميلة مـرتني وعـاش فينا لدراسة الفن لكنه فشل يف

  . حياة راحة وكسل أغلب فرتات إقامته هناك

م انتقل هتلر إىل ميونخ يف أملانيا حيث بدأت الحـرب العامليـة ١٩١٣ويف عام 
م عند ذلك تطـوع هتلـر يف الخدمـة بـالجيش األملـاين ولكنـه ١٩١٤األوىل يف آب عام 

سـببت هزميـة أملانيـا يف الحـرب العامليـة األوىل صـدمة . ترقى إىل رتبة عريـف فقـط
للشعب األملاين، وأجـربت أملانيـا بعـد الحـرب عـىل توقيـع معاهـدة فرسـاي وهـاجم 
القوميون والشـيوعيون وآخـرون غـريهم الحكومـة حيـث طالـب القوميـون مبعاقبـة 

عـات م بـدأ هتلـر بعقـد اجتام١٩١٩ويف خريف عام . املجرمني الذين وقعوا املعاهدة
حزب العامل األملاين ثم التحق بالحزب وغري اسمه إىل حزب العـامل األملـاين االشـرتايك 

  .القومي

دعا النـازيون إىل اتحـاد جميـع . وأصبحت هذه الجامعات تعرف باسم الحزب النازي
األملان يف أمة واحدة، كام دعوا إىل إلغاء معاهدة فرساي وكان هتلر سياسـيا ومـنظام 

أصبح قائدا للنازيني، كام قام أيضـا بتنظـيم جـيش خـاص سـامه جنـود ماهرا، ولذلك 
العاصفة، وقد حارب هؤالء الجنود جيوش الشيوعيني والحزب الدميوقراطي االشـرتايك 

  واألحزاب األخرى التي عارضت األفكار النازية أو
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 م وقعت أملانيا يف ورطة كبـرية١٩٢٣يف عام . حاولت تفريق اجتامعات الحزب النازي 
بسبب الغزو الفرنيس البلجييك للسيطرة عىل إقليم الرسور الصـناعي ومـا تبعـه مـن 

م يف اجـتامع يف قاعـة ١٩٢٣ترشين الثاين عام  ٨أحزاب العامل هناك، وأعلن هتلر يف 
البرية يف ميونيخ عن قيام الثورة النازية والتـي عرفـت بثـورة قاعـة البـرية، وحـاول يف 

ومة البافارية، لكن املؤامرة فشلت وألغـي القـبض عليـه اليوم التايل القبض عىل الحك
  . وحكم عليه بالسجن ملدة خمس سنوات

أطلق رساح هتلر بعد تسعة اشهر من محاكمته وقد حدثت تغيـريات كبـرية 
م فقد فرضت الحكومة الحظر عىل النازيني بعد ثـورة قاعـة ١٩٢٤يف أملانيا خالل عام 

دا بإعادة بناء حزبه ومتكن من إقنـاع الحكومة البرية، وبعد خروج هتلر من السجن ب
  . تدريجيا برفع حظرها عن النازيني

م إلعادة جدولـة ١٩٢٩م وافقت أملانيا عىل مرشوع يونغ لعام ١٩٣٠ويف عام 
م حملة ضد ذلـك املرشـوع وهـذه الحملـة ١٩٢٩تسديد التعويضات وشن هتلر عام 

خمسة انتخابات رئيسة يف أملانيا،  م جرت١٩٣٢جعلته قوة سياسية يف البالد، ويف عام 
  . أصبح النازيون أقوى حزب يف أملانيا) الربملان(ويف انتخابات متوز للرايخستاج 

ومل تقبل أغلبية الشعب األملاين والسياسيون الكبار أن يصبح هتلـر مستشـارا 
وكان  م عني الرئيس األملاين هندنربغ هتلر مستشارا،١٩٣٣كانون الثاين  ٣٠ألملانيا، ويف 

هناك عضوان نازيان فقط إىل جانب هتلر يف مجلس الوزراء، ولكنه مع ذلك اسـتطاع 
التحـرك بثبـات نحـو الحكـم االسـتبدادي حيـث مل يكـن هنـاك أي مكـان للحريــة يف 

  . حكومته التي سامها هتلر الرايخ الثالث



  

١٠٦٧ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

م كانت الحكومة قد حظرت حرية الصـحافة وجميـع ١٩٣٣آذار عام  ٢٣ويف 
العامل وجميـع األحـزاب السياسـية مـا عـدا الحـزب النـازي وكـان الجسـتابو  نقابات

يطارد األعداء واملعارضني للحكومة ولدى وفاة هندنربغ يف آب عـام ) الرشطة الرسية(
رايخسـكانزلر،  -أنـد-م حكم هتلر أملانيا جميعها وأطلق عىل نفسه لقب فوهرر١٩٣٤

  .أي زعيم ومستشار أملانيا

م قواتـه إىل منطقـة الـراين، ١٩٣٦صاعدا كان هتلـر عـام م و ١٩٣٣ومنذ عام 
م اجتاحــت قــوات هتلــر ١٩٣٨وكــان هــذا أول انتصــار لــه دون حــرب ويف آذار عــام 

النمسا فأصبحت جزءا من أملانيا، ويف أيلول من العام نفسه قبلـت فرنسـا وبريطانيـا 
قة، ثـم أكمـل احتالل هتلر للمناطق التي تتحدث األملانية يف تشيكو سـلوفاكيا السـاب

ثـم جـاءت بولنـدا بعـد ذلـك عـىل . م١٩٣٩سيطرته عىل تشيكوسلوفاكيا يف آذار عام 
م اجتاحـت أملانيـا بولنـدا، فأعلنـت كـل مـن ١٩٣٩القامئة ففي األول من أيلول عـام 

بريطانيا وفرنسا الحرب عىل أملانيا بعد ذلك بيومني ثم اكتسحت جيوش هتلر بولنـدا 
م هزمـت هـذه الجيـوش بسـهولة الـدامنارك ١٩٤٠بيع عام خالل أسابيع قليلة، ويف ر 

والرنويج وهولندا وبلجيكا ولوكسمربغ وفرنسا واستمرت بريطانيا يف الحـرب منفـردة، 
  . ومل ينجح هجوم جوي أملاين يف إضعاف املقاومة الربيطانية

م بـدأ الهجـوم عـىل االتحـاد السـوفيتي وخــالل ١٩٤١ويف حزيران من عـام 
م متكـن ١٩٤٣م و١٩٤٢اد التي استمرت خمسـة شـهور خـالل عـامي معركة ستالينغر 

رجـل وكانـت هزميـة أملانيـا نقطـة   ٣٠٠٠٠٠السوفييت من سحق جيش أملانيا قوامه 
م إىل قلـب أملانيـا يف ١٩٤٥تحول رئيسة يف الحرب، فقد تقدم الحلفـاء يف أوائـل عـام 

  ويف نيسان. مواجهة مقاومة كانت تضعف برسعة
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نيسـان  ٢٩أصبح هتلر رجال محطام ثم تزوج إيفا بـراون يف م ١٩٤٥من عام  
 . ويف اليوم التايل انتحر االثنان وبعد سبعة أيام من ذلك استسلمت أملانيا

  )م١٩٠٤- م١٨٦٠(هرتزل، تيودر 

) م١٨٦٠مـايو عـام  ٢(مؤسس الحركة الصهيونية، ولـد يف مدينـة بواديسـت 
حصـل عـىل ) م١٨٨٤-م١٨٧٨(عـامي  تلقى تعليمه األويل والثانوي يف بواديست، بـني

-م١٨٨٥(شهادة الدكتوراة من النمسا، واشتغل بالكتابة األدبية والسياسية بني عـامي 
الجريــدة (م عــني يف هيئــة ١٨٩٢دون أن يلتحــق مبؤسســة معينــة، ويف عــام ) م١٨٩١

وهي أشهر الصـحف النمسـاوية، وأرسـل يف نفـس العـام إىل بـاريس ) الحرة الجديدة
مقيم للجريدة وعند وصوله باريس واجهته ما سمي مشكلة املعاداة  ليعمل كمراسل

للسامية كظاهرة للحياة الفرنسية، بعـد أن واجههـا بشـكلها النظـري خـالل مـا كتبـه 
كام رافق وجوده يف باريس الضـجة التـي قامـت ). يوجني ديورنج(بعض الكتاب مثل 

خذ يتخىل بالتـدرج مـن عـام املتهم بالخيانة لصالح األملان، وأ ) دريفوس(آنذاك حول 
م عن آرائه السابقة بوجوب اندماج اليهود مـع الشـعوب التـي يقيمـون بينهـا، ١٨٩٤

وأخذ يدعو يف الوقت نفسه إىل إنشاء دولة مستقلة لليهود، وعند عودته إىل فينا بعد 
وذلـك عـام ) للجريـدة الحـرة الجديـدة(إنهاء عمله يف باريس تم تعيينه محررا أدبياً 

وقام بنشاط واسع لنرش أفكاره وأخذ يتصل بغريه من اليهود لتنظيم الـدعوة  م،١٨٩٦
إىل محاربة االندماج وإنشاء الدولـة اليهوديـة، وهـي الـدعوة التـي نرشـها يف كتيبـه 

م يف عقد املـؤمتر الصـهيوين ١٨٩٧م، وقد نجح يف عام ١٨٩٦يف عام ) الدولة اليهودية(
  حركة الصهيونية واملنظمة األول الذي انبثق عنه كل من ميثاق ال
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الصهيونية العاملية، ثم عقد خمسة مؤمترات يف السنوات السبع التالية، وقـد 
م ودفن يف فينـا ونقـل رفاتـه بعـد ذلـك إىل الكيـان ١٩٠٤يوليو عام  ٣تويف هرتزل يف 

  . الصهيوين

  )م١٩٥٥- م١٨٧١(هل، كورديل 

يف عهـد الـرئيس ) م١٩٤٤-م١٩٣٣(وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكيـة 
فرانكلني روزفلت، عمل مثابراً عىل تحقيق توثيق العالقات االقتصادية العاملية، عمـل 

سـاهم . عىل تشجيع الحلفاء يف الحرب العاملية الثانية، وأوىص مبراجعـة قانون الحياد
يف توحيد حقوق الحلفاء، ويف الحرب العاملية الثانية أيد فكـرة إنشـاء منظمـة عامليـة 

  . م١٩٤٥محافظة عىل السالم، منح جائزة نوبل للسالم يف عام لل

  )م١٩٦١- م١٩٠٥(همرشولد، داغ 

سيايس واقتصادي سويدي، ودبلومايس دويل، ثـاين أمـني عـام لألمـم املتحـدة 
، ولد يف يونكوينغ، والده هياملارهرشولد الذي كان رئيسـا للحكومـة )م١٩٦١-م١٩٥٣(

-م١٩٢٩(سـاً ملؤسسـة جـائزة نوبـل يف الفـرتة م ورئي١٩١٧م إىل ١٩١٤السويدية مـن 
درس همرشولد الحقوق واالقتصاد يف جامعتي اوياال واسـتوكهومل، ثـم علـم ). م١٩٤٧

م، مسـاعد وزيـر املاليـة ١٩٣٦م إىل ١٩٣٣االقتصاد السيايس يف جامعة استوكهومل مـن 
دأ عمله م، ب١٩٤٧م، ثم أصبح رئيساً ملجلس إدارة مرصف السويد املركزي يف ١٩٣٦يف 

يف السلك الخارجي مستشاراً اقتصـادياً لـوزارة الخارجيـة السـويدية، إىل أن أصـبح يف 
  . م وزيراً للدولة مع صالحيات نائب وزير الخارجية١٩٥١
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مّر همرشولد يف العديد من املناصب الدولية عرب منصـبه كمنـدوب للسـويد 
م أصـبح نائـب ١٩٥١بـا، يف يف املنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي ويف مجلـس أورو 

 ٧م، ويف ١٩٥٢رئيس البعثة السويدية يف األمم املتحدة، إىل أن أصبح رئيسا للبعثـة يف 
م، وكان قد مىض خمسة أشهر عىل اسـتقالة أول أمـني عـام لهيئـة األمـم ١٩٥٣نيسان 

املتحدة الرنويجي تريففيل، أنتخب همرشولد أميناً عاماً للهيئـة ملـدة خمـس سـنوات 
  . م لفرتة خمس سنوات أخرى١٩٥٧للتجديد، ثم أعيد انتخابه باإلجامع يف قابلة 

م أصـبحت أزمـة الرشـق األوسـط شـغل ١٩٥٣بعد انتهاء الحرب الكورية يف 
همرشولد الشاغل، فكان يحاول جاهداً التخفيف من حدة الرصاع العريب مـع الكيـان 

عربيـة، وواجـه همرشـولد الصهيوين ومنع تجدد القتال بني الكيان الصهيوين والدول ال
التصعيد الخطري الذي ساد املوقف يف الرشق األوسط يف أواسـط الخمسـينات، إال أنـه 
فشل يف منع تدخل الدول العظمى يف شـؤون تلـك املنطقـة، وظهـر ذلـك واضـحاً يف 

  . م١٩٥٦العدوان الثاليث الذي شنته بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوين عىل مرص 

خالل تلك األزمة التي اعتربت أخطر مـا واجهـه خـالل  كان موقف همرشولد
عمله أميناً عاماً لألمم املتحدة، يتمثل يف وقف القتال وسحب القـوات املعتديـة مـن 
مرص، وقد لعب همرشولد بالتعاون مع السيايس الكندي ليسرت بريسون دوراً رئيساً يف 

تابعـة لألمـم املتحـدة، تحقيق وقف إطالق النار، وإنشاء قـوات الطـوارئ الدوليــة ال
  . والتي كان من مهامتها التمركز عىل خطـوط الهدنـة ومنع تجدد القتال
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م، وعمل عىل ١٩٥٨ولعب همرشولد دوراً أساسياً يف األزمة اللبنانية الداخلية 
سحب القـوات األمريكيـة التـي نزلـت يف لبنـان بنـاء عـىل طلـب رئـيس الجمهوريـة 

   .اللبنانية آنذاك كميل شمعون

م أنشـأ همرشـولد قـوة األمـم ١٩٦٠وعند اندالع الحرب األهلية يف الكونغـو 
املتحدة العسكرية من أجل حفظ السالم هناك، األمر الذي أدانه االتحـاد السـوفيتي، 
وقد أتهم السـوفييت القـوات الدوليـة يف الكونغـو مبسـاعدة االنفصـاليني يف كاتانفـا، 

لجدير ذكره أن هذه القوات كـانت تتألــف وطالبوا باستقالة همرشولد من منصبه وا
  . دولة ليست بينها أي دولة كربى ٢١  ألف جندي تابعني ل ١٩من 

م تحطمت الطائرة التي كانت تقـل همرشـولد يف طريقـه ١٩٦١أيلول  ١٨يف 
مقابلة الزعيم االنفصايل الكونغويل مويس تشومبي، وقـد سـقطت الطـائرة يف انـدوال 

  . وقتل جميع مـن فيها") زامبيا"لتي غريت اسمها إىل يف روديسيا الشاملية ا(

متيز همرشولد خالل عمله أميناً عاماً لألمم املتحـدة بإميانـه برضـورة العمـل 
الدويل دون الوقوع تحت تأثري الحكومـات، وخاصـة حكومـات الـدول الكـربى، وقـد 

مركـزي عمل طيلة الفرتة التي شغلها يف املنصب عـىل إنشـاء جهـاز إداري ذي طـابع 
يتوىل تسيري أعامل املنظمة الدولية، وعىل إعطاء املجال لألمني العام باتخـاذ القـرارات 
دون أخذ املوافقة املسبقة ملجلس األمن أو الجمعية العموميـة، األمـر الـذي أدى إىل 

  . دفع الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي إىل معارضته

" الدبلوماسـية الهادئـة"أسامه  وكان له خالل عمله الدبلومايس أسلوب خاص
  التي تعتمد عىل املفاوضات الشخصية مع مختلف األطراف دون ضجة 
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 ١١أو دعاية، وقد سجل أسلوبه هذا أول نجاح حني عمل عـىل إطـالق رساح 
طياراً أمريكياً كانوا يف األرس لدى السـلطات الصـينية الشـعبية، وقـد تـم إطـالق رساح 

ا همرشـولد إىل بكـني وقابـل خاللهـا املسـؤوليني الصـينيني، الطيارين إثر زيارة قام به
  . وكانت أول زيارة يقوم بها أمني عام للمنظمة الدولية إىل الصني

وخلد العام ذكرى همرشـولد بعـد وفاتـه مبنحـه جـائزة نوبـل للسـالم لعـام 
كشـف العديـد  (Markings)" مالمـح"م بعنـوان ١٩٦٤م، كام نرش له كتاب يف ١٩٦١

شخصـيته وبـرز يف اهتاممـه العميـق بالقضـايا الدينيـة والروحيـة وإميانـه من خفايا 
  . املطلق بأن الخدمة املدنية واجب البد من تأديته من أجل إحالل السالم يف العامل

فمرتبط بكون همرشولد وهو األمني العـام ) مرشوع همرشولد( أما ما عرف ب
عن كثب وسعوا إىل إيجاد حـل  لألمم املتحدة أحد الذين عايشوا القضية الفلسطينية

  . لبعض جوانبها

م، تقدم همرشولد إىل الجمعية العامـة لألمـم املتحـدة ١٩٥٩حزيران  ١٥ويف 
ــا  ــة عنوانه ــني "بوثيق ــم املتحــدة يف مســاعدة الالجئ ــتمرار األم مقرتحــات بشــأن اس

  : وجاء يف هذه الوثيقة الرسمية" الفلسطينيني وثيقة صادرة عن األمني العام

برامج تأهيل الالجئني وتعزيز قدرتهم عىل إعالة أنفسـهم واالسـتغناء عـن توسيع  .١
املساعدات التي تقـدمها إلـيهم وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـني 

  . الفلسطينيني يف الرشق األدىن

  . توطني الالجئني يف األماكن التي يوجدون فيها .٢

  . ون مع الوكالة الدوليةالتعا) املضيفة لالجئني(مناشدة الدول العربية  .٣
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نظر همرشولد إىل مشاريع الوكالـة التـي دعـا إىل توسـيعها عـىل أنهـا متهيـد 
لعملية استيعاب الشعب الفلسـطيني وإذابـة شخصـيته، تلـك العمليـة التـي جعلهـا 

  . محور تقريره يف ما يتصل بالالجئني

ـاع وعىل الرغم من هـذه املقرتحـات التـي ال ترمـي مبـارشة إىل تسـوية ا لرص
العريب مع الكيان الصهيوين فإنه يتضح مـن مضـمونها أنهـا تهـدف إىل دمـج الشـعب 
الفلسطيني يف املجتمعـات العربيـة التـي تعـيش فيهـا عـن طريـق مشـاريع التنميـة 
االقتصادية وباعتبار الالجئني طاقة برشية لتصفية قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه 

لسطينيني قوية ضـد همرشـولد، وقـد تجلـت يف الثابتة والكاملة، وكانت ردة فعل الف
ــريوت يف  ــد يف ب ــذي انعق ــؤمتر الفلســطيني ال ــام  ٢٦امل ــران ع ـه ١٩٥٩حزي م، وحرضـ

مندوبون عن جميع الفلسطينيني يف املخيامت وغريها من أمـاكن إقـامتهم يف األرايض 
اللبنانية، وممثلون عن جميع هيئاتهم ومنظامتهم، وقد صدر عـن هـذا املـؤمتر بيـان 

فــض مرشــوع همرشــولد ودعوتــه إىل تــذويب الشــعب الفلســطيني يف اقتصــاديات ر 
الرشق األوسط، كام رفـض أي مرشـوع آخـر مـن شـأنه أن يحـول دون حـق الشـعب 

فلسـطيني  –م عقـد مـؤمتر عـريب ١٩٥٩متوز  ١٢الفلسطيني الطبيعي يف وطنـه، ويف 
األول واسـتنكر بشـدة أكد املوقف الذي تبناه املـؤمتر ) يف لبنان كذلك(آخر يف صوفر 

موقف وكالة اإلغاثة وحذرها من مغبة تبني مرشوع داغ همرشولد وتنفيذ توصـياته، 
  . ومل تبد أي دولة من الدول العربية حامسة لهذا املرشوع فطري وتناساه الزمن
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  )        - م١٩١١(همفري، هيوبرت 

جونسـون، سيايس أمرييك، نائب رئيس الواليات املتحـدة األمريكيـة لينـدون 
م التحــق ١٩٣٧م، ويف عــام ١٩١١ولـد مبدينــة ودالس يف واليــة داكوتــا الجنوبيــة عــام 

م، واشـتغل ١٩٤١بجامعة ميناسوتا ودرس العلوم السياسية، حصل عىل الدكتوراة عام 
م عمدة ملدينة مينا بوليس، ثم عضواً مبجلس الشـيوخ ١٩٤٥يف التدريس، انتخب عام 

م، عـني ممـثالً لـبالده لـدى هيئـة األمـم ١٩٤٩اطي عام الفيدرايل عن الحزب الدميوقر 
م ١٩٦١، ثم نائباً لرئيس األغلبية يف مجلس الشيوخ من )م١٩٥٧-م١٩٥٦(املتحدة عام 

  . م١٩٦٤إىل 

م ١٩٦٦شـباط  ٩م، ويف ١٩٦٤انتخب نائباً للرئيس ليندون جونسـون يف عـام 
ىل من السنة نفسـها، أوفده جونسون لزيارة تسع دول لكسب تأييدها يف سياسته األو

م، ١٩٨١م إىل ١٩٧٦نائب أو لرئيس الوزراء وأمني عام الحزب الشـيوعي الصـيني مـن 
حينام جرى انتخاب زهاو زيانغ أميناً عاماً جديـداً، واحـتفظ هواكيـو فينـغ بعضـوية 

م، والثالـث عرشـ ١٩٨٣م، وجدد املؤمتر الثاين عرش للحزب ١٩٨٢اللجنة املركزية منذ 
  . عضواً يف لجنته املركزية م انتخابه١٩٨٧

  )م١٩٣٥- م١٨٦٣(هندرسون، آرثر 

ــرة  ــس العمــوم ألول م ـــرتك يف ١٩٠٣ســيايس بريطــاين، عضــو يف مجل م، اشـ
، ثم استقال وانضـم إىل )م١٩١٨-م١٩١٥(حكومتي اسكويت ولويد جورج االئتالفيتني 
، ثـم وزارة )م١٩٢٤ –برئاسة ماكدونالـد (املعارضة، وزير داخلية يف أول وزارة للعامل 

-م١٩٣٣(، تـزعم حـزب العـامل يف مجلـس العمـوم )م١٩٣١-م١٩٢٩(العامل الثانيـة 
  ، توىل رئاسة املؤمتر الدويل لنزع )م١٩٣٥
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م، ارتـبط اسـمه ١٩٣٤، ومنح جائزة نوبل للسالم يف )م١٩٣٣-م١٩٣٢(السالح 
 محمــد –املرصــية، فعرفــت األوىل مبفاوضــات هندرســون  –باملفاوضــات الربيطانيــة 

لنــدن، (النحــاس  –، والثانيــة مبفاوضــات هندرســون )م١٩٢٩بــدأت صــيف (محمــود 
  . وفشلت بسبب مسألة السودان) م١٩٣٠أيار  –نيسان 

  )م١٩٣٤- م١٨٤٧(الرئيس هند نربغ، بول لودفيغ 

عسكري وسيايس أملاين أحد مشاهري الحرب العامليـة األوىل الـذي تولــى مـن 
عىل انتصار حاسـم عـىل الـروس، دفعـه إىل تـويل  بدايتها قيادة الجبهة الرشقية وحاز

القيادة العامة حتى نهاية الحرب، بعدها عاش يف عزلة يف مدينة نوفر، انتخب رئيسـا 
  . م فعمل عىل رعاية الدستور األملاين الجديد١٩٢٥للجمهورية عام 

ومل تلبث أن طغت موجة األزمـة االقتصـادية العامليـة التـي هـزت االقتصـاد 
م فتمكن هتلـر مـن اسـتغاللها بوعـود قطعهـا لرجــال الصـناعة ١٩٣٠ عام األملاين يف

األملانية تضمنت حاميتهم من الحد الشـيوعي، فكـان مـن نتـائج هـذه السياسـية أن 
، وبـرزت شخصـية هتلـر والتفـت حولـه ١٠٦ارتفع عدد أعضاء حزبه يف املجلـس إىل 

ت رئاسـة الجمهوريـة أمـام جامهري الشعب األملاين حتى دفعته ألن يشرتك يف انتخابـا
مليـون صـوت  ١٣هندنربغ الذي كان رمز اإلمرباطوريـة األملانيـة املنهـارة، نـال هتلـر 

مليونا حصـل عليهـا هنـدنربغ ومـع ذلـك رفـض هـذا األخـري تعيـني هتلـر  ١٧مقابل 
  . م١٩٣٢مستشارا للرايخ عام 

ثـاين كـانون ال ٣٠ثم عاد هنـدنربغ وقبـل أن يشـكل هتلـر وزارة ائتالفيـة يف 
  م، وباستيالء هتلر عىل الحكم أخذ يف تدعيم النظام النازي بالقضاء علـى ١٩٣٣
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الشيوعيني واالشرتاكيني مستخدما وسائل مبتكرة يف الدعايـة توالهـا الـدكتور 
 ٣٠غوبلز وال سيام ضد معاهدات الصلح وقوانني عـدم التسـلح، وبوفـاة هنـدنربغ يف 

ــوز  ــب املست١٩٣٤مت ــني منص ــر ب ــع هتل ــارية م جم ــة(ش ــة الحكوم ـــة ) رئاس ورئاس
 ). الزعيم(الجمهورية وعرف بلقب الفوهرر 

  )م١٩٧٨- م١٩٢٥(الرئيس هواري بومدين 

ثاين رئيس للجمهورية الجزائرية تـرك أعمـق البصـامت عـىل تـاريخ الجزائـر 
املستقلة، فقد كان عهده عهد بناء مؤسسات الدولـة، وبـروز الجزائـر علــى السـاحة 

  . من رواد حركة عدم االنحيازالدولية كرائدة 

اسمه الحقيقي محمد إبراهيم بوخروب، ولـد يف بلـدة هيلوبـوليس القريبـة 
م كانـت عائلتـه فقـرية بالكـاد يسـتطيع والـده إطعـام أوالده ١٩٢٥من مدينة قاملـة 

سنوات  ٨السبعة، دخل يف السادسة من عمره املدرسة االبتدائية الفرنسية وبقي فيها 
نه تابع يف الوقت نفسه دراسة الدين واللغة يف مدرسة قرآنيـة مـا م، ولك١٩٤٦-١٩٣٨

جعله يف الرابعة عرشة من عمره ميلك ناصية العربية امتالكـا جيداً، فينتقل بعد ذلـك 
ــة يف قســنطينة  ــونس ١٩٤٩بعــد مدرســة الكناني ــة يف ت م ١٩٥١م إىل جامعــة الزيتون

من مجيء جامل عبد النارص عىل لينتهي به األمر يف األزهر الرشيف بعد أشهر قليلة 
رأس الضباط األحرار إىل السلطة يف مرص، ورسعان ما بدأ بومـدين نشـاطه النضـايل يف 

طالبـا جزائريـا تـابعوا  ١٥وكـان واحـدا مـن ) مكتبة املغرب العـريب(القاهرة يف إطار 
  . دراسة عسكرية يف املدرسة الحربية يف اإلسكندرية لبعض الوقت
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إبان الثورة ومتيـز بالنضـال عـىل أرض املعركـة، فقـد جـاء يف  كان دوره رئيساً 
م عىل ظهر مركب صـغرية يحمـل أول شـحنة سـالح مرصـية، ورىس عـىل ١٩٥٥شباط 

شواطئ منطقة وهران غريب الجزائر حيث بدا يف تنظيم حرب العصابات متخـذا مـن 
التي أذرته بلدة وجدة املغربية الحدودية مقرا لقيادته، وعرفت املجموعة العسكرية 

ويف هذه األثناء أخذ اسام جديدا هو االسم الذي عرف بـه يف مـا ) مجموعة وجدة(  ب
تيمنا بأحد األولياء الصالحني يف القرون الوسطى، وهو مـدفون ) هواري بومدين(بعد 

  . الذي حمل اسمه واملوجود يف تلمسان) سيدي بومدين(يف جامع 

ة قبـل أن يـتم تعيينـه عـىل رأس م قائد الواليـة الخامسـ١٩٥٧أصبح يف عام 
القوة الوحيدة املنظمة يف البالد ) جيش الحدود(يف تونس وكان ) جيش املؤمتر(أركان 

م ١٩٦٢آب  ٣عندما حصلت عىل اسـتقاللها فـدخل بومـدين الجزائـر العاصـمة يـوم 
م تـزعم هـواري ١٩٦٥حزيـران  ١٩مقدما دعمه لنب بلّـه وهـو عـىل رأس قواتـه، ويف 

با عسكريا ضد بن بلّه، فنحاه عن رئاسة الجمهورية بعد اعتقالـه وأبعـد بومدين انقال 
أنصاره عن املناصب الكربى، وكان العقيد بومدين يف حينه يشغل منصب قائد جـيش 
التحرير، وقد جاءت العملية االنقالبية نتيجة رصاعات سياسـية أدت إلقالـة املـدغري 

  . للسياسة الداخليةووزير الداخلية ونتيجة خالف عىل النهج العام 

التقـوى والـورع وامليـل الطبيعـي إىل جانـب  -من صفات بومدين الشخصية
املظلومني وكان إسـالمه إسـالما منفتحـا متسـامحا، وكانـت لـه مواقـف ملفتـه تجـاه 
املسيحيني العرب، ففي إحدى املرات دعا بطريـرك طائفـة الـروم الكاثوليـك يف لبنـان 

  عن اإلسالم واملسيحية ودورلزيارة الجزائر وإلغاء محارضة 
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املسيحيني العرب، وقدم بومدين مساعدة مالية إىل طائفة الـروم الكاثوليـك  
  . يف لبنان، وبنيت قامئة تحمل اسمه يف دار املطرانية يف بريوت

أصيب هواري بومدين مبرض عضـال أجـربه إىل التوقـف عـن مامرسـة مهـام 
وكان مكتشفه كام هو معروف الطبيـب الرئاسية، وهو مرض نادر يصيب خاليا الدم، 

السويدي فالدنشرتوم واملرض نفسه كـان قىضـ قبـل سـنوات عـىل الـرئيس الفرنيسـ 
بسبب لون ) السويدي(جورج بومبيدو والغريب أن الرئيس بومدين كان يلقب باسم 

  . م٢٩/١٢/١٩٧٨برشته وشعره الفاتح، تويف يف 

  )           - م١٩٢٠(هواكيو فينغ 

وسيايس صيني بـارز، ولـد يف شـانغهاي، نائـب رئـيس حكومـة زعيم شيوعي 
م، نائـب ١٩٥٩، وسـكرتري الحـزب الشـيوعي يف هونـان منـذ )م١٩٦٧-م١٩٥٨(هونان 

م، ١٩٧٠رئيس لجنة الثورة يف هونان أثناء الثورة الثقافية، ثم رئيسـاً لهـذه اللجنـة يف 
اطعـة هونـان بـني م، وسكرتري أول للحـزب يف مق١٩٦٩وعضو اللجنة املركزية للحزب 

م، ونائـب أول لألمـني العـام مـن ١٩٧٣م، وعضو املكتب السيايس منـذ ١٩٧٧م ١٩٧٠
م حتى ترشين مع القائد غورث رئيس هيئة األركان اإلمرباطورية والـذي ١٩٧٦نيسان 

  . أصبح قائد القوات الربيطانية يف أوروبا

  )م١٩٨٩- م١٩١٣(هوانغ هوا 

ة يانكني ثم جامعة بكـني، انضـم إىل سيايس ودبلومايس صيني، درس يف جامع
  م، ثم التحق بالسلك الدبلومايس وتدرج يف ١٩٣٦الحزب الشيوعي يف 
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منصبه حتى توىل مدير دائرة غـريب أوروبـا يف وزارة الخارجيـة، تـرأس فريـق 
ــة  ــاء الحــرب الكوري ــق ١٩٥٣املفاوضــني الصــينيني أثن ــاطق الرســمي لفري ــم الن م، ث

م بصـفته ١٩٥٥وترأس الوفد الصيني إىل مؤمتر بانـدونغ م، ١٩٥٤املفاوضني يف جنيف 
املستشار السيايس لرئيس الوزراء شوان الي، مستشـار الوفـد الصـيني إىل املفاوضـات 

، ومرصـ )م١٩٦٦-م١٩٦٠(م، ثـم سـفري يف غانـا ١٩٥٨الصـينية يف وارسـو  –األمريكية 
-م١٩٧١(تحـدة م، واملمثل الـدائم للصـني يف األمـم امل١٩٧١، وكندا )م١٩٦٩-م١٩٦٦(

م متولياً يف أثنائها منصب نائـب ١٩٨٣م وزيراً للخارجية حتى ١٩٧٦وعني يف ) م١٩٧٦
-م١٩٨٣(، نائـب يف مجلـس نـواب الشـعب )م١٩٨٢-م١٩٨٠(رئيس مجلـس الدولـة 

م عضـواً يف اللجنـة ١٩٧٤وكان هوانغ هوا قد انتخبه املؤمتر العارش للحـزب ). م١٩٨٨
م، وظـل ١٩٨٣م، والثـاين عرشـ ١٩٧٨ؤمتر الحادي عرشـ املركزية، وجدد انتخابه يف امل

م، ثم أصبح أمـني عـام الحـزب، وكـان ١٩٨٧يشغل منصب عضو اللجنة املركزية حتى 
  . م١٩٨٩من دعاة الحوار واالنفتاح عىل الطالب يف حركتهم الشهرية 

  )م١٨١٦- م١٧٢٤(اللورد صامويل  - هود

-م١٧٩٣(يف األعــوام عســكري بريطــاين، كــان قائــد أســطول البحــر املتوســط 
م لكنه اضطر إىل االنسـحاب يف كـانون ١٧٩٣آب  ٢٧، استوىل عىل طولون يف )م١٧٩٥

األول بعد عمليات برية اشرتك فيها نابليون، استوىل هود عـىل جزيـرة كورسـيكا عـام 
م بسـبب خـالف مـع الحكومـة، ومل ١٧٩٥م وطلب منه العـودة يف أوائـل عـام ١٧٩٤

   .يخدم يف البحرية بعد ذلك
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  )م١٩٥٧- م١٨٩٣(بليشا، ليزيل - هور

سيايس ورجل دولة بريطاين، توىل منصب وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئـيس 
م، كان يؤمن بأن األولوية يجب ١٩٤٠م إىل كانون الثاين ١٩٣٧مجلس الجيش من أيار 

م أن بوسع الجنود يف الخدمـة ١٩٣٧أن تكون لزيادة عدد أفراد الجيش وأعلن يف آب 
خدمتهم بعد إكـامل فـرتتهم األوىل وبوسـع الجنـود االحتيـاط االلتحـاق ثانيـة متديد 

بالجيش واصـبح سـن املشـمولني بالخدمـة العسـكرية يصـل إىل الثالثـني، والجتـذاب 
املجندين طبق إجراءات لتحسني مسـتويات السـكن ومنهـا تخفيـف القيـود وتوزيـع 

د أيضاً أن ذهنيـة الحـرب بليشا يعتق-وكان هور. مالبس عسكرية تتصف بعملية أكرث
وحـث . العاملية األوىل تعشعشت يف التسلسل الهرمي فـي الجيش وأنها محافظة جداً 

عىل تأسيس وزارة التموين وتطبيق الخدمة العسكرية اإللزامية، وأعلن رئيس الوزراء 
 ٢٧م وقـرار التجنيـد اإللزامـي يف ١٩٣٩نيسـان  ٢٠تشيمربلني قرار تأسيس الـوزارة يف 

م بســبب الخــالف ١٩٤٠بليشــا االســتقالة يف كــانون الثــاين -وطلــب مــن هــورنيسـان 
الفيتنامي بعد ترصيح هونولولو وهذه الـدول هـي، فيتنـام الجنوبيـة، الرس تايالنـد، 

الحـرب "الهند، باكستان، الفلبني، كوريا الجنوبية، ثم اسرتاليا ونيوزيلندا، من مؤلفاتـه 
  ". والسبب هو اإلنسان) "م١٩٦٤عىل الفقر، 

  )م١٩٥٧- م١٨٦٨(هورين، نيقوالس 

م ودخل السلك البحري، وكـان قائـداً ١٨٦٨عسكري وسيايس مجري، ولد عام 
لألسطول النمساوي الـذي انترصـ يف معركـة اوترانتـو ضـد الربيطـانيني خـالل الحـرب 

  ، عني قائداً عاماً لألسطول)م١٩١٧أيار  ١٤(العاملية األوىل 
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وبعد نهاية الحـرب العامليـة األوىل عـاد إىل  م،١٩١٨املجري عام -النمسـاوي 
كـام . م١٩١٩املجر ملكافحة الخطر الشيوعي وتوىل قيادة الجيش األبيض الوطني عام 

دفع قوات الغزو الروماين، ثم قىض عىل االضطرابات الداخلية، عينـه الربملـان املجـري 
اطـور السـابق م، ولكنـه رفـض مـرتني تنصـيب اإلمرب ١٩٢٠أيار  ١وصياً عىل العرش يف 
  . كارل عىل عرش املجر

كان الحاكم الفعيل للمجر خالل الفرتة ما بني الحربني، كانت سياسته مواليـه 
إليطاليا وأملانيا، لهـذا متكـن مـن اسـرتجاع سـلوفاكيا الجنوبيـة يف ترشـين األول عـام 

ة م، ويف خالل حكمه أعلنت املجـر الرغبـ١٩٤٠م، ثم ترانسلفانيا يف رومانيا عام ١٩٣٨
يف عقد صلح منفرد مام كان سبباً يف اعتزاله منصبه والتجائـه إىل أملانيـا حيـث تبقـى 

م، ووضع تحت الرقابة حتى ١٩٤٥يف عام ) بعد استسالم أملانيا(عليه الجيش األمرييك 
  . م١٩٥٧م، هاجر إىل الربتغال حيث تويف بها عام ١٩٤٦عام 

  )م١٩٦٩- م١٨٩٥(الرئيس هويش منه 

رئيس حزب العامل الفيتنامي ورئيس جمهورية فيتنـام بطل قومي مؤسس و 
  . الدميوقراطية

) هـويش منـه(اسمه األصيل نغوين شان شان، أطلق عىل نفسه اسمه الحريك 
) فيـت منـه(عندما شكل حركة مقاومة مكونة من القوى الشيوعية والوطنية اسامها 

  ). الذي يثري(ضد االحتالل الياباين واسم هويش من معناه 

م ألب وطني ١٨٩٥) فيتنام الوسطى(هويش منه يف قرية كيم لني يف أنام ولد 
  فقد وظيفته بسبب مواقفه وينتمي إىل الطبقة الوسطى وعرف هويش منه
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منــذ صــغره بنزعتــه الوطنيــة وعدائــه لالســتعامر فكــان رفقــاؤه وأصــدقاؤه  
  ). نغوين الوطني( ينادونه ب

دن التي مـا لبـث أن غادرهـا إىل م سافر إىل الخارج وعمل يف لن١٩١١يف عام 
فرنسا حيث ناضل ضمن إطار الحركة االشرتاكية وبعـدها توجـه إىل أفريقيـا الغربيـة 

م إىل فرنسـا حيـث أقـام ١٩١٧قبل أن يسافر إىل الواليات املتحدة ليعود منها يف عـام 
 هذه املرة سبعة أعوام متواصلة أنخرط خاللها يف الرصاعات الحزبية الداخليـة، فبعـد

ما كان عضوا يف الحزب االشرتايك ويشارك عىل هذا األساس يف مؤمتر مدينة تـور الـذي 
شهد انقسام الحركة االشرتاكية إىل حـزب اشـرتايك وحـزب شـيوعي، انضـم إىل الحـزب 
الشيوعي وكان من املسـاهمني يف تأسيسـه عـىل رغـم حداثـة سـنه، وقـد تسـبب لـه 

االتحاد السـوفيتي السـابق حيـث تلقـى نشاطه هذا يف طـرده من فرنسا، فتوجه إىل 
م إىل جنـوب رشقـي ١٩٢٥أرسل عىل أثرهـا يف عـم . تدريبا عقائديا ملدة ثالث سنوات

) بـورودين(  آسيا مكلفا بنرش األفكار الشيوعية هناك وكانت مهمتـه األوىل االتصـال ب
  ). الصني(مندوب األممية الشيوعية يف كانتون 

وهـو يف ) حزب الشيوعي للهنـد الصـينيةال(م أسس هويش منه ١٩٣٠يف عام 
الصني وأخذ هناك ينظم أبناء وطنه ويدربهم متهيدا لخوض حرب ثورية ضد االحتالل 
األجنبي يف املستقبل وكان هذا الحزب أول حزب شيوعي يف جنـوب رشق آسـيا لكنـه 
عاش مخاضا ورصاعات وانشقاقات قادت هويش منه، وبعدما دافع طويال عن وحـدة 

ملنطقة نادى إىل االعرتاف بخصوصية كل إقليم من أقاليم جنوب رشقي آسيا الحزب وا
) فيـت منـه(املعروفـة باسـم ) جبهة اسـتقالل فيتنـام(وإىل تأسيس ) والهند الصينية(

  التي راحت تخوض معركة االستقالل وخاض هويش 
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منه نضاال ضد االحتالل الياباين، وكان عىل رأس قواته عنـد استسـالم القـوات 
  . يابانية له يف تونكني وأنامال

م أعلن اسـتقالل فيتنـام كجمهوريـة هـو رئيسـها متحـديا ١٩٤٥أيلول  ٢ويف 
بريطانيا وفرنسا والزعيم الصيني شيانغ كاي تشيك، وأعلن عـن نيتـه بالسـيطرة عـىل 
مجمل القسم الرشقي من شبه جزيرة الهند الصينية من انوي إىل سايون، لكن فرنسـا 

البداية حاولت الحفاظ عـىل وضـعها كقـوة مسـتمرة يف املفاوضـات بعدما دعمته يف 
م، إال أن هويش منه متسك بحق شعبه وبـالده باالسـتقالل ففشـلت ١٩٤٦-١٩٤٥معه 

  . املفاوضات

وهاجمت القوات الفرنسـية هـانوي وعينـت بـاوداي رئيسـا شـكليا لفيتنـام 
تابعـت نضـالها بقيــادة ) فيت منه(الشاملية واعرتفت به الدول الغربية إال أن جبهة 

رئيسـا عـىل فيتنـام ) هو يش منـه(هويش منه، وأخذت تحرز االنتصارات فاعرتفت به 
م كل من االتحاد السوفيتي والصني، كام اعرتفت به كـل دول ١٩٥٠الدميوقراطية عام 

أعيـد انتخابـه رئيسـا عـام . م١٩٥٤العامل بعد انتصار ديان بيان فور اتفاقيات جنيـف 
  .م١٩٦٩أيلول  ٢لحرب ضد العدوان األمرييك عىل بالده حتى وفاته م وقاد ا١٩٦٠
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  )م١٩٦٤- م١٨٧٤(هوفر، هربرت 

م يف ١٨٧٤الرئيس الحادي والثالثون للواليات املتحدة األمريكية، ولد يف عـام 
والية أيوا ودرس علم طبقات األرض إضافة إىل الهندسة يف جامعـة سـتانفورد، وتـوىل 

،وأدار )م١٩٠١-م١٨٩٩(رشـكة الهندسـة والتعـدين الصـينية منصب مستشـاراً تقنيـاً ل
وعنـد عودتـه إىل . هوفر خالل وأثناء الحرب العاملية األوىل األمريكية وإعانـة بلجيكـا

وثم رشح ممـثالً عـن ) م١٩٢٨-م١٩٢١(الواليات املتحدة األمريكية عني وزيراً للتجارة 
كتسح منافسه ألفريد سـميت م، وا١٩٢٨الحزب الجمهوري يف انتخابات الرئاسـة عام 

  . ممثل الحزب الدميقراطي

فشلت سياسته يف معالجة األزمة االقتصادية التي اجتاحت الواليات املتحـدة 
م ضـد ١٩٣٢والعامل يف هذا التاريخ، لهذا فشل كذلك يف تجديد انتخابه للرئاسـة عـام 

ة، تـويف يف عـام م رئيساً للجنة مقاومة املجاعات األمريكي١٩٤٦روزوفلت، عني يف عام 
  . م١٩٦٤

  هوك، بوب

م، بعـد ١٩٩١-١٩٨٢سيايس أسرتايل اصبح رئيساً لوزراء أسرتاليا يف الفـرتة مـن 
تاريخ طويل يف الحركة النقابية باسرتاليا وقد أسفرت االنتخابـات التـي جـرت يف آذار 

  . م عن فوزه مبنصب رئيس الوزراء عن حزب العامل للمرة الرابعة عىل التوايل١٩٩٠

م بجنوب أسرتاليا، وهو ١٩٢٩ولد روبرت جيمس يل هوك يف مدينة بوردرتان 
  ابن ألحد القساوسة الربوتستانت ثم انضم لحزب العمل االسرتايل
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سنة، وقد حصل عىل درجـات علميـة يف القـانون واالقتصـاد مـن  ١٧وعمره  
نحـة رودس جامعة أسرتاليا الغربية ودرس بجامعة أكسفورد اإلنكليزية، بعد أن نال م

م وأصبح محاميا قضائيا وضـابطا ١٩٥٥م و١٩٥٣الدراسية يف الفرتة الواقعة بني عامي 
م وأخريا أصبح رئيسا لهذا املجلـس ١٩٨باحثا، ممثال ملجلس النقابات العاملية يف عام 

وخالل فرتة رئاسـته . م١٩٨٠أيلول  ٣٠م إىل ١٩٧٠يف الفرتة من األول من كانون الثاين 
  . اع صيته لقدراته عىل إنهاء النزاعات الصناعية وحلهالهذا املجلس ذ

م ١٩٧٣بعد ذلك تم انتخـاب هـوك رئيسـا لحـزب العمـل األسـرتايل يف متـوز 
واستمر يف هذا املنصب طـوال خمـس سـنوات ثـم انتخـب نائبـا يف مجلـس النـواب 

بعد ذلك  م ممثال للفئة العاملة مبلبورن، والدائرة االنتخابية بويلز،١٩٨٠األسرتايل عام 
م ويف ١٩٨٣أصبح هوك الزعيم الربملاين لحزب العامل األسرتايل، يف الثـامن مـن شـباط 

اليوم نفسه دعا رئيس الوزراء السـابق مـالكومل فريـزر إىل إجـراء االنتخابـات العامـة 
  . وخرس فريزر االنتخابات وأصبح هوك رئيسا لوزراء أسرتاليا

ة التوصـل ملصـالحة وطنيـة مبعنـى وقد بدأ هوك عمله رئيسا للوزراء مبحاول
الوصول إلجامع بني رجال األعامل والحكومـة، والنقابـات املهيـأة حـول املسـار الـذي 
يتعني عىل االقتصاد االشرتايك أن يسلكه، كذلك أقام أسلوبه يف بناء االقتصـاد األسـرتايل 

ات، عىل أساس تبني سلسلة من االتفاقيات الرسمية التي أطلـق عليهـا اسـم املعاهـد
والتي توصل إليها مع املجلس األسرتايل للنقابات، وقد مثلت هذه االتفاقيـات ضـابطا 
حقيقيا ملطالب النقابات التي كانت ترمي للحصول عىل زيادة يف األجور خالل فـرتات 

  . الضائقة االقتصادية
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وخالل الثامنينات من القرن العرشين واجهت حكومة هوك أزمـة اقتصـادية 
زادت الـديون األسـرتالية بسـبب تراجـع الصـادرات وتزايـد معـدالت  طاحنة بعـد أن

االفرتاض وكانـت السـمة الرئيسـة للسياسـة االقتصـادية لحكومـة هـوك، هــي إزالـة 
إجراءات الحامية للصناعة األسرتالية، وتخليص الصناعات الصغرية من اللوائح املقيـدة 

  . لحركتها

م اتخـذ مبـادرة ١٩٨٩عـام  سعى هوك لخلـق تجـارة عامليـة أكـرث حريـة ويف
شخصــية وذلــك بدعوتــه زعــامء العــامل لاللتقــاء يف اســرتاليا ملناقشــة تكــوين منظمــة 
اقتصادية تضم دوال آسيوية ودول املحيط الهادي، كام حـث حكومتـه للقيـام بـأدوار 
مصــالحة يف مســائل الشــؤون الخارجيــة، وخاصــة يف الســعي إليجــاد حــل ملشــكالت 

يف الشـؤون الخارجيـة حـدثت يف ظـل منـاخ مـن العالقـات  كمبوديا، هذه املبادرات
املســتمرة التــي كانــت تــربط اســرتاليا بالواليــات املتحــدة، ودول غــرب أوروبــا ودول 

 .جنوب رشق آسيا

  )              - م١٩٥١(هون سن 

ســيايس ورجــل دولــة كمبــودي، شــغل منصــب رئــيس وزراء كمبوديــا لعــدة 
الذي يرأسه فاز مبعظـم املقاعـد يف الربملـان  منها أن حزب الشعب الكمبودي. أسباب

م، وكـان سـابقاً قـد ١٩٩٨الذي شكل غداة االنتخابات العامـة التـي أجريـت يف متـوز 
تقاســم منصــب رئــيس الــوزراء مــع األمــري نــورودوم راناريــد نجــل امللــك نــورودوم 

م، مـن خـالل ١٩٩٣سيهانوك، وكان قد تم التوصل إىل هـذا الرتتيـب يف ترشـين األول 
ـاع يف كمبوديـا، ويف إطـار هـذا  تشكيل حكومة ائتالفية كجزء من تسوية دوليـة للرص

  االئتالف توىل األمري نورودوم راناريد منصب رئيس
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ومل يتقاســام الــرجالن . الــوزراء أوالً وأصــبح هــون ســن رئــيس الــوزراء ثانيــاً  
مـن  السلطة حقـاً، وإمنـا تنافسـا عليهـا كخصـمني سياسـيني، إىل أن متكـن هـون سـن

  . تدبيــر انقالب عزل راناريد من منصبه

ولد هون سن ألرسة ريفية يف مقاطعة كمبيونغ شام رشقـي كمبوديـا، انضـم 
إىل حركة الخمري الحمر بزعامة بول بوت، وحـني متكنـت الحركـة مـن االسـتيالء عـىل 

م ارتقــى هــون ســن ليصــبح نائبــاً لقائــد إحــدى الكتائـــب يف القطــاع ١٩٧٥الســلطة 
ن البالد، وحني بدأت عمليات التطهري تتفىش داخل صفوف الخمـري الحمـر الرشقي م

ــة ١٩٧٧يف  ــول نهاي ــام، وبحل ــر هــون ســن إىل فيتن ــوات ١٩٧٨م ف م حــني غــزت الق
الفيتنامية أرايض كمبوديا، كان هون سن قد أصبح عضواً يف اللجنـة املركزيـة للجبهـة 

ذتها فيتنام قناة سياسية لغزو الكمبوتشية الوطنية املتحدة للخالص الوطنـي التي اتخ
  . كمبوديا واحتاللها

عني هون سن وزيراً للخارجية يف جمهورية كمبوتشيا الشعبية لدى تأسيسـها 
م، ورسعـان مـا أظهـر مهارتـه السياسـية، وتغلـب عـىل الوضـع ١٩٧٩يف كانون الثـاين 

وضات باريس االنقسامي ملراكز النفوذ ليصبح رئيساً للوزراء، وليقود وفد بالده يف مفا
ــا يف ترشــين األول  ـاع يف كمبودي ــي حســمت الرصـ م، لكــن حــزب الشــعب ١٩٩١الت

الكمبودي الذي يتزعمه مل يغز إال بأقلية املقاعد يف املجلس النيايب الذي تال انتخابات 
م، مع ذلك لوح باستخدام القوة ليرص عـىل ١٩٩٣أرشفت عليها األمم املتحدة يف أيـار 

ن ائـتالف حكـومي، ثـم عمـد بعـد ذلـك إىل زعزعـة هـذا مشاركة حزبه السلطة ضم
  . االئتالف تحقيقاً ملصالحه
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  )       - م١٩٣٠(هريد، دغالس ريتشارد

ــلك  ــق بالس ــي، التح ــة ترين ــاين، درس يف جامع ــة بريط ــل دول ــيايس ورج س
م، وأرسل إىل بكني، عمل يف البعثة الربيطانيـة يف األمـم املتحـدة، ١٩٥٢الدبلومايس يف 

. مناصب دبلوماسية، وعمل ناطقاً عن الشؤون األوروبية ألحزاب املعارضـةتقلد عدة 
ــة  ــر الداخلي ــر )م١٩٨٤-م١٩٨٢(وزي ــم وزي ــة، ث ــة للشــؤون الخارجي ــر دول ــم وزي ، ث

  . الخارجية

  )م١٨٩٣- م١٨٢٢(هيز، روثريفورد بريتشارد 

عسكري وسيايس أمرييك، ورئيس الواليات املتحـدة األمريكيـة، ولـد يف واليـة 
وعرف ألعامله البطولية بعد ترقيتـه إىل رتبـة كولونيـل وخوضـه مـع الجـيش  اوهايو

ورقي إىل ). م١٨٦٢سبتمرب / يف شهر أيلول(االتحادي املراحل األوىل من معركة انتيتام 
رتبة لواء يف أواخر الحرب األهليـة األمريكيـة، واصـبح عضـواً يف الكـونغرس األمـرييك 

م، وأصبح حاكامً لواليـة أوهـايو ١٨٦٧م لغاية ١٨٦٥ممثالً عن الحزب الجمهوري عام 
ستة أعوام قبل فوزه برتشيح الحـزب الجمهـوري لـه لخـوض انتخابـات الرئاسـة عـام 

  ". إعادة التنظيم"م، ومتيزت سياسته بإكامل عملية ١٨٧٦

  )م١٩٩٤- م١٩١٢(الرئيس هونيكر، إريك 

ـقي(سيايس ورجل دولـة ورئـيس جمهوريـة أملانيـا الدميوقراطيـة  بـني ) ةالرش
ولد يف مدينة سارليد، انضم إىل الحزب الشيوعي األملاين عام . م١٩٨٩م و١٩٧٦األعوام 

  م وعضواً ١٩٣١م وأصبح سكرترياً للشبيبة الشيوعية سنة ١٩٢٩



  

١٠٨٩ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

يف العـام التـايل اعتقـل بسـبب نشـاطه ضـد . م١٩٣٤يف لجنتها املركزية عـام 
م أخـذ ١٩٤٥السـجن عـام  سنوات، بعد خروجه مـن ١٠النازية وحكم عليه بالسجن 

م ثـم ١٩٥٨يتدرج يف مسؤولياته الحزبية حتى انتخب عضوا يف املكتب السيايس عـام 
من ويف ترشين األول من نفس العام انتخب رئيسـا ١٩٧٦سكرتريا عاما للحزب يف عام 

م، حائزاً عىل وسام لينـني ولقـب بطـل ١٩٨١حزيران  ٢٥للجمهورية وأعيد انتخابه يف 
  . يتياالتحاد السوف

م ملحاولة اغتيال عندما أطلق عامـل ١٩٨٢كانون األول  ٣١تعرض هونيكر يف 
 ١٨تدفئة النار عليه يف أحد شوارع بـرلني، وملـا فشـلت املحاولـة انتحــر العامـل ويف 

م تنحى عن جميع مناصبه كـأمني عـام للحـزب الشـيوعي األملـاين ١٩٨٩ترشين األول 
طني، وبعـد نحـو أسـبوع انتخـب إيفـون ورئيس الدولة ورئـيس ملجلـس الـدفاع الـو 

" فانـد ليـتس"كرينتس أمينا عاما جديدا، وضـع هـونيكر يف اإلقامـة الجربيـة يف حـي 
كـانون الثـاين  ١٥م، ويف ١٩٨٩املخصص إلقامة املسؤولني الكبار يف أوائل كانـون األول 

جـيش م وجه إليه املدعي العام األملاين الرشقي تهمة الخيانـة العظمـى، لكـن ال١٩٩٠
م لتجنبه املحاكمـة، وبعـد ١٩٩١آذار  ١١الرويس املوجود يف برلني نقله إىل موسكو يف 

إسقاط جدار برليـن وإعادة توحيد أملانيا يف العـام نفسـه تـم سـقوط غوباشـتوف يف 
م إىل ١٩٩١كانون الثـاين  ١١موسـكو نفسها، فتخلت عنه السلطات الرويس، فالتجأ يف 

بعد أن تلقى إنذارا من حكومة روسيا االتحادية برضورة  السفارة التشيلية يف موسكو
مغادرة البالد، وبقي الجئا يف السـفارة حتـى جـرت تسـوية بـني الســلطات الروسـية 

م ليواجه تهام باالختالس وإعطاء ١٩٩٢متوز  ٢٩واألملانية أعيد عىل أثرها إىل أملانيا يف 
  األوامر بإطالق النار عىل الفارين يف برلني



  

١٠٩٠ 
  

  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

وهـو السـجن " موابيـت"قية إىل برلني الغربية، فـأودع هـونيكر سـجن الرش  
نفسه الذي أمىض فيـه عرشـ سـنوات إبـان حكـم النـازي، أطلقـت املحكمـة رساحـه 

فغـادر فـورا إىل  ١٩٩٣كـانون الثـاين  ١٢يف ) لدواعي إنسانية بحجة مرضه بالرسطان(
 بحـرق جثامنـه ونـرث م وكـان أوىص١٩٩٤أيار  ٢٩تشييل، ويف منفاه يف تشييل تويف يف 

 . رماده فوق أملانيا

  )م١٩٨٩- م١٩٠١(اإلمرباطور هريوهيتو 

م حتـى وفاتـه ١٩٢٦حاكم يابـاين تـوىل الحكـم اإلمرباطـوري يف اليابـان عـام 
  . م وقد اتخذ لعهده اسم شووا، وكان يعرف باسم إمرباطور الشووا١٩٨٩

يوشـهيتو ثـم م وليا للعهد يف ظـل حكـم أبيـه ١٩٢١أصبح هريوهيتو يف عام 
م وقد بدأ عهـده يف غمـرة املشـاعر الدميوقراطيـة حيـث ١٩٢٦صار إمرباطورا يف عام 

كان حق التصويت االنتخايب العام للرجال قد صدرت منذ وقت قصري، وبدأ االحـتامل 
-متصاعدا يف أن تصبح اليابان دولة دميوقراطية وعاملية، غري أن األوسـاط العسـكرية 

وقد ازداد انتقاد األحزاب السياسـية . د سياسة خارجية أقوىتري -خصوصا يف منشوريا
شدة يف اليابان بعد حلول األزمات االقتصادية ورسعـان مـا أدت األحـداث العسـكرية 
يف الخارج، واالغتيـاالت التـي وقعـت يف طوكيـو إىل ارتـداد التوجهـات الدميوقراطيـة 

  . والعامليـة التي بدت يف عرشينيات القرن العرشين

هريوهيتو شخصيا نزعة ثالثينيات القـرن العرشـين العسـكرية، إال أن  عارض
مستشاريه نصحوه بإخفاء ميوله حتى ال يقدم أصـحاب النزعـة العسـكرية املتطرفـة 

  عىل إجراء مبارش ضد النظام اإلمرباطوري، وترتب عىل ذلك أن 
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ة ظـل هريوهيتو صامتا، ووافق عـىل القـرارات التـي أدت إىل الحـرب العامليـ
  . الثانية

ــام  ــايئ باالستســالم ع ــرار النه ــدور شخيصــ يف الق ــو ب ــام هريوهيت م، ١٩٤٥ق
وساعدت نداءاتـه إىل الشـعب اليابـاين يف نقـل السـيطرة عـىل اليابـان يف سالسـة إىل 
الجيش األمرييك، وقد ظن الـبعض حينـا مـن الوقـت أن هريوهيتـو قـد يجـد نفسـه 

ه مجـرم حـرب، وقـد متـت محاكمـة مضطرا للتنازل عن العرش، أو أن يحـاكم بوصـف
كثريين من مستشـاري اإلمرباطـور حيـث أدينـوا بجـرائم الحـرب إال أن هريوهيتـو مل 

  .يتعرض لذلك

م تـربأ مـن كـل ١٩٤٦وأتخذ هريوهيتو منهجا جديدا، ففي كانون األول عـام 
م الـذي ١٩٤٧دعاوي القداسة التي خلعت عليه فيام سعى، وقـد حـول دسـتور عـام 

سيد مهيمن إىل مجـرد رمـز للدولـة، ووضـع السـلطة يف أيـدي نـواب  وافق عليه من
منتخبني وطاف هريوهيتو أنحاء بالده بوصـفه ملكـا دميوقراطيـا، حيـث زار املنـاطق 
التي خربتها الحرب وتفقد عمليات إعادة بناء اليابـان بعـد الحـرب، وسـمح بتصـوير 

واختار هريوهيتو معلام  األرسة اإلمرباطورية وهو مسلك مل يكن مسموحا به من قبل،
  . خاصا أمريكيا، لتعليم ابنه األمري اكييتو ويل العهد

م حطم هريوهيتو تقليدا يابانيا استمر قرونا عندما تزوج فتـاة ١٩٥٩ويف عام 
م أول ١٩٧١من عامـة الشـعب تنتمـي ألرسة يابانيـة نبيلـة، وأصـبح هريوهيتـو عـام 

يوما يف جولة أوروبية وزار الواليات  ١٨ إمرباطور ياباين يسافر خارج بالده، فقد أمىض
  . م ويف حياته الخاصة قام هريوهيتو بأبحاث يف األحياء املائية١٩٧٥املتحدة عام 
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  )م١٨٣٠- م١٧٧٠(هيسكيسون، وليام 

سيايس ورجل دولة بريطاين، ولد يف منطقة تقع قرب ولفـر هـامبتون وعـاش 
افقة املعادية للملكية األثر الكبرية م، وكانت املو ١٧٩٢م حتى ١٧٨٣يف فرنسا منذ عام 

  . عىل آرائه السياسية

واحتل هيسكيسون . م١٧٩٦أصبح عضواً يف الربملان عن منطقة موربيث عام 
ثم أصـبح وكيـل ) م١٨٠٩-م١٨٠٧(و) م١٨٠٥-م١٨٠٤(مناصب حكومية ثانوية ما بني 

نصـب م، وعند ذاك احتـل م١٨٢٣م حتى ١٨١١املستعمرات يف جزيرة سيالن من عام 
رئيس مجلس إدارة التجارة يف عهد حكومـة ليفربـول وبقـي يف هـذا املنصـب أربعـة 
أعوام عدل خاللها السياسة التجارية بإلغاء عدد من الرسوم الكمركية التي كانـت قـد 
فرضت ضمن إجراءات سياسـة حاميـة اإلنتـاج الـوطني وجـاء هـذا التعـديل مكمـالً 

واختلـف هيسكيسـون مـع رئـيس  (Pitt)ني لإلصالحات التي قام بها رئيس الوزراء بـ
ــة  ــر الحربي ــب وزي ــه منص ــن احتالل ــهور م ــعة ش ــرتة تس ــد ف ــون بع ــوزراء ولنغت ال

  . م١٨٣٠واملستعمرات فقدم استقالته، تويف هيسكيسون عام 

  )       - م١٩١٧(هييل، دنس 

-م١٩٦٤(ســيايس بريطــاين تــوىل منصــب وزيــر الــدفاع يف حكومــة العــامل 
رنيكروفت وخلفه اللوردكـارنغنت، واصـل هـييل توحيـد األقسـام خلفاً لبري ثو ) م١٩٧٠

 ٤٠٠الثالثة يف وزارة الدفاع، أدخل تعديالت يف ميزانية الدفاع هدفت إىل توفري مبلـغ 
م، شملت اإلجراءات سحب قوات بريطانية من الرشـق ١٩٦٤مليون باون بأسعار عام 

  األقىص واألوسط وانطوى ذلك عىل تقليص واسع يف
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زامات الربيطانية عموماً وتخفيضات كبرية يف األسـلحة واألفـراد، خفـض االلت 
عدد الكتائب وقيـد الجـيش اإلقليمـي وألغيـت مشـاريع جديـدة منهـا رشاء الطـائرة 

وألغـي . ٢من الواليات املتحدة األمريكية، وتطوير الطائرة الربيطانية ت س ر  ١١١ف
م إذ ١٩٦٩مل الربنامج رسـمياً عـام أسطول حامالت الطائرات ذات األجنحة الثابتة، أك

أصبحت سياسة الدفاع الربيطانية موجهة نحـو أوروبـا ولـيس اإلبقـاء عـىل التزامـات 
  . خطط السالم يف أنحاء العامل

  )م١٩٢٨- م١٨٦١(هيغ، دوغالس 

عسكري بريطاين ولد يف مدينة ادنربة االسكتلندية، والتحق بالجيش عـام 
سان الشرتاكه مع الجيش املرصي يف السودان م حيث حصل عىل ربتة ضابط فر ١٨٨٥
، ثم خدم يف الهند )م١٩٥٢- م١٨٩٩(م، ومتيز عسكرياً يف جنوب أفريقيا ١٨٩٨عام 

، قدم خاللها يد العون يف تنفيذ اإلصالحات )م١٩٠٩- م١٩٠٦(باستثناء ثالث سنوات 
الفيلق  التي اقرتحها هالدين عىل وزارة الحربية الربيطانية، ثم أبحر إىل فرنسا مع

م حيث اشرتك يف ١٩١٤أغسطس / األول يف قوات الحملة الربيطانية يف شهر آب
م خلف السريجون ١٩١٥ويف أواخر عام  (Mons and Ypres)معركتي مون وايربي 

وكان هيغ . فرينتش يف منصب القائد العام للقوات الربيطانية يف الجبهة الغربية
ألفكار الجديدة، إال أنه متتع بالكثري من االحرتام عسكرياً تقليدياً محرتفاً ال مييل إىل ا

بني رفاقه العسكريني وكان عىل خالف مع رئيس الوزراء لويد جورج الذي اتهمه 
بتعريض الكثري من الجنود إىل املوت دون إحراز نرص حاسم إذ تكبد هيغ هزمية 

  م، إال أن١٩١٨مارس / ساحقه عىل يد الجيش األملاين يف شهر آذار
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عرف باإلرصار واملثابرة ورغم خطورة املوقف متكن من الحصول عىل  هيغ 
رتبة القائد العام لجيوش التحالف يف فرنسا مع املارشال فوش الذي تعاون معه حتى 

وقىض هيغ سنواته . م١٩١٨نوفمرب / أحرزا معاً النرص الحاسم يف شهر ترشين الثاين
" املحاربني القدماء"أنه أنشأ يوم األخرية يف مساعدة معوقي الحرب، كام عرف هيغ ب

  . الذي اشتهر به وارتبط باسمه

  )م١٩٤٥- م١٩٠٠(هيملر، هيرنخ 

عسكري وسيايس أملاين ورئيس الرشطة النازية، ولد يف مدينـة ميـونخ، أصـبح 
م، ثم عني قائـداً ١٩٢٩م وقائدها العام يف ١٩٢٧نائباً لقائد قوات األنقاض النازية عام 

م ١٩٣٩م ورئيسا لحكومة الدولة النازية عام ١٩٣٦انية املوحدة يف لقوات الرشطة األمل
ـي ١٩٤٣ووزيراً للداخلية عام  م، وتبنى سياسة قاسـية يف إدارتـه لهيئـة البـوليس الرس

فأعتربه الكثري األكرث بطشاً من بني القادة النـازيني الـذين اقرتفـوا الجـرائم ) الغستابو(
الربيطانية من إلقاء القـبض عليـه يف مخبئـه، الشنيعة يف ذلك العهد ومتكنت القوات 

  . م وانتحر بعد يومني من اعتقاله١٩٤٥مايو /أيار ٢١وذلك يف 

  )م١٩٥٢- م١٨٦٤(هيوز، وليام موريس 

سيايس ورجل دولة اسرتايل، ورئيس وزراء أسرتايل، ولد يف لبنان ودرس يف ويلز 
م ١٨٩٤نيوساوث ويلز من  م، أصبح عضواً يف برملان١٨٨٤قبل هجرته إىل اسرتاليا عام 

م ثم أصـبح عضـواً يف الربملـان الفـدرايل طـوال الواحـد والخمسـني عامـاً ١٩٠١وحتى 
املتبقية من حياته، وتبنى هيوز يف مستهل حياته العملية مبادئ حزب العامل واحتل 

  مناصب وزارية يف عهود الحكومات
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كومـات التـي التي شكلها حزب العامل واحتل مناصب وزارية يف عهـود الح 
م، ثـم أصـبح رئـيس وزراء حكومـة حـزب ١٩١٠م، و١٩٠٤شكلها حزب العامل عامي 

م، فشـل ١٩١٧فرباير / م حتى شهر شباط١٩١٥أكتوبر / العامل من شهر ترشين األول
م، يف أعقـاب الـرفض الـذي قوبلـت بـه ١٩٢٣حكومة ائتالفية توىل رئاستها حتى عام 

م يف تأسـيس حـزب اسـرتاليا ١٩٣١بارزاً عـام مقرتحاته يف هذا الخصوص، ولعب دوراً 
واحتـل هيـوز . املتحدة، إال أنه عرف بتوبيخ اآلخرين بقساوة إضـافة إىل ضـيق أفقـه

، ثـم أصـبح وزيـراً لخارجيـة اسـرتاليا مـا بـني )م١٩٣٥-م١٩٣٤(مناصب ثانوية ما بني 
-م١٩٣٩(، وبعد ذلك أصبح املدعي العام ووزيـراً للبحريـة مـا بـني )م١٩٣٩-م١٩٣٧(

  . م١٩٥٢، إال أنه مل يكلف بعد ذلك بتشكيل أي حكومة، تويف هيوز يف عام )م١٩٤١

  )م١٩١٥- م١٨٤٩(وت، رسجي 

سيايس ورجل دولة رويس، وعىل الرغم من أن وت ولد يف تفلس إال أنـه كـان 
أحد أفراد عائلة من األملان البلطيق، اشتغل مدة طويلـة يف الخدمـة الروسـية، تلقـى 

ة أوديسا، ثم أصبح مديراً لسكك الحديـد اإلقليميــة، تـأثرت أفكـاره تعليمه يف جامع
االقتصادية، وكان قد عقد العزم عىل أن يفعل لروسـيا مـا فعلـه  Listبنظريات لست 

اتبــاع لســت لربوســيا، ويف أوار الثامنينــات مــن القــرن التاســع عرشــ أصــبح ووزيــر 
و بنـاء خـط سـكة قطـار عـرب م، وكان من بني أعظـم إنجازاته ه١٨٩٢املواصالت عام 

وحصـل مـن فرنسـا عـىل . سيبرييا وسكة قطار رشق الصيــن املــار بشـامل منشـوريا
قـروض سـاعدت يف التصـنيع الرسـيع لروســيا األوروبيــة، كانـت سياسـته يف التوغــل 

  االقتصادي التدريجي فـي 



  

١٠٩٦ 
  

  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

منشوريا حذرة جداً، إال أن سياسته رفضت من قبـل العسـكريني حيـث أدى 
م، وقـادت سياسـتهم التوسـعية يف ١٩٠٣لسياسته إىل طرده من منصـبه عـام رفضهم 

اسـتدعي القيرصـ نيكـوالس الثـاين . اليابانية –السنة التالية إىل اندالع الحرب الروسية 
وت للتفاوض من أجل السالم يف بورت سموث يف نيوها مـب شـاير، وعنـدما أجـربت 

ية، كـان وت هـو أول مـن أصـبح م القيرص عىل إقامة حكومة دسـتور١٩٠٥ثورة عام 
  . رئيساً لوزرائها إال أنه طرد بعد توليه املنصب

  )م١٩٥٢- م١٨٧٤(وايزمان، هاييم 

م وهـو مـن اشـكناز روسـيا، اشـتغل يف ميـدان ١٨٧٤زعيم صهيوين، ولد عام 
الكيمياء، انتقل إىل إنكلرتا وأصبح مواطناً يف املجتمع اإلنكليزي، وقد أخذ عـىل عاتقـه 

د لدى الحكومة الربيطانية باعتبارها الدولة الوحيدة القادرة عـىل تحقيـق بذل الجهو 
، وقد أدرك أنـه مـن "الوطن القومي"أماين الصهيونية بفلسطني من دول العامل إلقامة 

أجل نجاحه يف مهمته البـد مـن إبـراز أن مصـالح وأمـاين الصـهيونية تتفـق ومصـالح 
  . بريطانيا الحيوية

منصـباً كبـرياً يف قسـم املتفجـرات يف األدمرياليـة  ويف الوقت نفسه قـد شـغل
م ويف هذه الفرتة اعرتف به زعـيامً للصـهيونية ١٩١٩م حتى ١٩١٦الربيطانية منذ عام 

الربيطانية، وقـد لعـب دوراً كبـرياً وبـارزاً يف الضـغط عـىل الخارجيـة الربيطانيـة، ويف 
  . م١٩١٧عام " وعد بلفور"إصدار 

للحركة الصـهيونية العامليـة، وللوكالـة اليهوديـة  م أصبح رئيساً ١٩٢٠ويف عام 
م، تـويف ١٩٤٨م، ثم انتخب أول رئيس للكيـان الصـهيوين عـام ١٩٢٨لفلسطني يف عام 

  .م١٩٥٢عام 
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  )        - م١٩١٧(واينربغر، كاسبار ويالرد 

م يف مدينـة فرانسيسـكو، تلقـى ١٩١٧سيايس ورجل دولة أمـرييك، ولـد عـام 
معــة هــارفرد وتخــرج مــن كليــة الحقــوق، خــدم يف الجــيش تعليمــه الجــامعي يف جا

، وعمل يف مجـال الترشـيع يف واليـة كاليفورنيـا، )م١٩٥٨-م١٩٥٢(األمرييك يف األعوام 
-م١٩٨١(تقلد عدة مناصب إدارية وحكومية أهمها تعيينه وزيراً للـدفاع بـني عـامي 

  ). م١٩٨٧

  )م١٩٢٦- م١٨٦١) (محمد السادس(وحيد الدين 

ركيا من خلفاء الدولة العثامنية، ويعرف باسم محمد السادس، آخر سالطني ت
م، وخلف أخـاه السـلطان رشـاد ١٨٦١وهو ابن السلطان عبد الحميد األول، ولد عام 

م، وهو يف سن السابعة والخمسني عىل إثـر هزميـة تركيـا ١٩١٨عام ) محمد الخامس(
فى كــامل يف يف الحــرب العظمــى، وعــارص قيــام حركــة التحريــر التــي تزعمهــا مصــط

األناضول والتي رفضت االعرتاف بحكومة اسطنبول، ومعاهـدة سـيفر املهينـة، أقيصـ 
م، وحملتـه طـراده بريطانيـة إىل ١٩٢٢عن عرش السـالطني بـإعالن الجمهوريـة عـام 

  . م١٩٢٦املنفى حيث تويف عام 

  )م١٩٧١- م١٩٢٠(وصفي التل 

بريوت، عمـل مدرسـاً سيايس ورجل دولة أردين، درس يف الجامعة األمريكية يف 
، انضـم إىل جـيش )م١٩٤٥-م١٩٤٢(، ثم خدم يف الجـيش الربيطـاين )م١٩٤٢-م١٩٤١(

م، ثم التحق لبضعة أشهر بالجيـش السوري، التحـق بعـد ذلـك بـاإلدارة ١٩٤٨اإلنقاذ 
  م، عني سفرياً لألردن١٩٤٩األردنية ابتداء من 
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للــدفاع مــن كــانون ، ورئيســاً للــوزراء ووزيــراً )م١٩٦٢-م١٩٦١(يف العــراق  
م، ومـن ١٩٦٧م إىل ١٩٦٥م، عاد إىل رئاسة الـوزراء مـن ١٩٦٣م إىل آذار ١٩٦٢الثانـي 

م، عرف بتشدده من املعارضـة األردنيـة، ١٩٧١م إىل ترشين الثاين ١٩٧٠ترشين األول 
وموقفه الصلب من مـنظامت املقاومـة الفلسـطينية التـي اتهمهـا باسـتباحة سـيادة 

م، اغتالـه ١٩٧١م إىل أيلـول ١٩٧٠فشن عليهـا حربـاً مـن أيلـول  األردن وتهديد أمنه،
ترشــين الثــاين (أربعــة فــدائيني مــن منظمــة أيلــول األســود الفلســطينية يف القــاهرة 

  )م١٩٧١

  )م١٩٦٥- م١٨٨٨(والس، هرني آغارد 

-م١٩٤١(سيايس أمرييك وزير، ثم نائب رئـيس الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
م، ١٩٢٣انكلني روزفلــت، عــني وزيــراً للزراعــة يف عــام ، يف عهــد الــرئيس فــر )م١٩٤٥

م نائباً للرئيس، عمل عىل كسب صـداقة دول أمريكـا الالتينيـة ١٩٤٠وانتخب يف عام 
والرشق األقىص، عينه الرئيس ترومان وزيراً للتجارة، واستقال من هذا املنصب بسبب 

  . معارضته السياسة الخارجية لرتومان

  )م١٨٨٨- م١٧٩٧(وليام األول 

، )م١٨٨٨- م١٨٦١(، وملك بروسيا )م١٨٦١- م١٨٥٨(ويص عىل عرش بروسيا 
، ولد بالقرب من بوتسدام وهو االبن الثاين مللك )م١٨٨٨- م١٨٧١(وإمرباطور أملانيا 

، )م١٨١٠- م١٧٧٦(، وامللكة لويس )م١٨٤٠- م١٧٧٠(بروسيا فردريك وليام الثالث 
ك يف دخول الحلفاء باريس عام اشرتك يف آخر حملة ضد نابليون األول، كام اشرت 

م، عني بسامرك رئيس وزراء بروسيا، كام وافق عىل خوض الحرب ضد النمسا، ١٨١٤
  م التي عرفت١٨٦٦عام 
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، أعلن قيرصاً يف فرساي عند إقامة اإلمرباطورية )حرب األسابيع السبعة( ب 
ة الالحقة كان م، وعىل مدى السبع عرشة سن١٨٧١يناير عام / األملانية يف كانون الثاين

يقبل وأحياناً بتذمر سياسات بسامرك الداخلية والخارجية، ونجا مـن محاولتني 
م، وكـان ابنه الوحيد ١٨٨٨م، ثم تدهورت صحته يف أوائل ١٨٧٨الغتيـاله عام 

فردريك، يعاين من مرض رسطان الحنجرة عندما فراق وليام الحيـاة، ومل يحكم سوى 
فيد وليام األول وهو وليام الثاين ثالث وآخر قيرص تسعة وتسعني يوماً، وأصبح ح

  . م١٨٨٨يونري عام / أملاين يف الخامس عرش من حزيران

  )         - م١٩٣٩(ويسنت، جون 

دبلومايس وسيايس بريطاين، خريج جامعة اوكسـفورد، ضـابط يف كومانـدوس 
 وزارة مشاة البحرية الربيطانية، أرسل إىل الصـني بعـد وقـت قصـري مـن انضـاممه إىل

تجتاح الصني، وأشغـل الحرس األحمر النـريان " الثورة الثقافية"الخارجية عندما كانت 
شـهراً،  ١٨يف السفارة الربيطانية يف بكني واحتجزوا جون وزوجته سـايل كرهـائن مـدة 

م نقل إىل املكتب الخاص لوزير الخارجية، وهي وظيفة ال ينالهـا إال الـذين ١٩٧٤ويف 
وماسيني الواعدين، وعمل مع وزيـري الخارجيـة العامليـني جـيمس يعتربون من الدبل

م الـوزير ١٩٨٥كاالهان وانطوين كورسالند، ثم أرسـل إىل واشـنطن قبـل أن يصـبح يف 
املفوض يف القارة الربيطانية يف باريس، وكان من بني مهامته الرئيسة بعد ذلـك متثيـل 

نية، عمل سفرياً لربيطانيا يف الحلـف بريطانيا يف املفاوضات التي أدت إىل الوحدة األملا
  األطليس، فاكتسب خربة واسعة يف مشاكل التنسيق بني أهداف وأساليب
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األمم املتحدة وقوة الحامية الدولية يف يوغسالفيا من جهة، وحلف األطليس  
الذي يفرتض أن يوفر لها الدعم الجوي من الجهـة الثانيـة، فأعطتـه السـنوات األربـع 

بروكسيل خربة غنية يف التعامل مع األوجـه العسـكرية والدبلوماسـية  التي قضاها يف
م عني رئيساً للبعثة الربيطانية يف مجلس ١٩٩٥يف متوز . والسياسية لألزمة اليوغسالفية

: األمن، عضو مجلس العموم الربيطاين عن حزب املحافظني، سرييل تاونسند، قال فيـه
 يف اجـتامع انعقـد برئاسـتي يف مبنـى م تكلم جون ويسـنت١٩٩٥يف الثالث من متوز "

مجلس العموم نظمته اللجان الربملانية املساندة لألمم املتحدة، وأثار إعجابنا مبعرفتـه 
الدقيقة بالقضايا املتنوعـة الحاليـة التـي سـيواجهها يف منصـبه الجديـد، قضـايا مثـل 

نسـكو عملية السـالم يف الرشـق األوسـط واملوقـف مـن العـراق وليبيـا ومنظمـة اليو 
وتطوير األمم املتحدة والسيطرة عىل النمو السكاين والعملية الكربى املطلوبـة إلزالـة 

  ". األلغام األرضية يف الكثري من مناطق الرصاع يف العامل

  )م١٩٦٥- م١٨٦٧(ويغان، مكسيم 

جرنال فرنيس ولد يف بروكسل وتـويف يف بـاريس، تخـرج يف سـان سـري، وعـىل 
ل بعد شهادة ركن، عني رئيساً ألركان حرب فوش، ومنذئـذ الرغم من أنه مل يكن قد نا

أصبحا فريقا متكامالً مل يفرتق، وبنهايـة الحـرب سـمي ممـثالً دامئـاً لفرنسـا يف لجنـة 
م سـاعد بولونيـا يف نزاعهـا مـع االتحـاد السـوفيتي، ١٩٢٠السالم يف فرساي، ويف عـام 

ولبنـان، وعـاد إىل م يف منصب مفـوض سـام لفرنسـا يف سـوريا ١٩٢٣خلف غورو عام 
م مديراً ملركز الدراسات العسكرية العليا،ثم عضواً يف مجلس الحـرب ١٩٢٤فرنسا عام 

  م أصبح ١٩٣٠األعىل، ويف عام 
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م حل محل بيتـان كقائـد ١٩٣١رئيساً ألركان حرب الجيش الفرنيس، ويف عام 
الخدمـة عام للجيش، وبعد قيامه بأعامل التهدئة يف مراكش وإنهاء خط ماجينو تـرك 

  . م١٩٣٥يف عام 

م، وتــوىل قيــادة العمليــات يف رشق البحـــر ١٩٣٩اســتدعي إىل الخدمــة عــام 
م قائداً عاماً لجميـع العمليـات الحربيـة، واسـتدعي ١٩٤٠املتوسط يف بريوت، ثم عام 

إذا وقعت فرنسا يف : ليحل مكان غامالت يف معركة فرنسا تنفيذاً لرأي فوش الذي قال
ولكن الوقت كان متأخراً فنصح بالهدنة مع أملانيا، بعـد أن نفـذ  خطر عليكم بويغان،

ــية  ــتعمرات الفرنس ــظ املس ــيلة لحف ــرك، كوس ــه يف دنك ــرت قطعات ــاطي ودم االحتي
والحيلولة دون اجتياح العدو لهـا أمـالً يف إعـادة تنظيــم القـوى الرضـورية ملواصـلة 

ماً للحكومـة يف أفريقيـا، م ثم سمي مندوباً عا١٩٤٠الكفاح، ويل وزارة الدفاع الوطني 
فكرس جهوده إلعادة بناء الجيـش الفرنيس الـذي سـاهم يف املعركـة ويف النرصـ عـام 

م، ١٩٤١شـباط  –فربايـر  ٢٦مـور يف  –م، وقد أبرم مع األمريكيني اتفاق ويغان ١٩٤٤
. وارليمونـت –إلمداد ومتويـن أفريقيا ووقف يعارض األملان ويناهض اتفاقات دارالن 

م، حــرره ١٩٤٥م حتـى عـام ١٩٤٢ر باستدعائه وسـجنه الجسـتايو مـن عـام أمر هتل
  . الحلفاء وقدم إىل مجلس حريب فربئ

  )م١٩٥٠- م١٨٨٣(ويفيل، ارتشبالد بري سيفال 

عسكري بريطاين، خدم يف جنويب أفريقيا والهند قبـل الحـرب العامليـة األوىل، 
العام للقـوات الربيطانيـة يف  واشرتك يف القتال يف الرشق األوسط بخاصة، أصبح القائد

  ، ومل يحقق عالقات جيدة)م١٩٤١-م١٩٣٩(الرشق األوسط 
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م، وتـوىل هـو منصـب ١٩٤١متـوز  ١بترشتشل، وحـل محلـه اوتشـينليك يف  
اوتشينليك السابق قائداً يف الهند، ورسعان ما وسعت منطقة قيادتـه يف كـانون الثـاين 

الهند الرشقية الهولندية وعـرف الـدفاع م لتضم شبه جزيرة املاليو وسنغافورة و ١٩٤٢
عن املنطقة األخرية بالقيادة األمريكية الربيطانيـة الهولنديـة األسـرتالية، بيـد أن هـذه 
القوة املشرتكة مل تستطع منع القوات اليابانية األكرث عدداً من االستيالء عىل املنطقـة، 

أجل االسـتيالء عـىل بورمـا، وعاد ويفيل إىل مهمته الرئيسة يف الهند ليقود الرصاع من 
م واحـتفظ مبنصـبه حتـى خلفـه مونتبـاتن عـام ١٩٤٣أصبح نائب امللك يف الهند عام 

عـام " حمـالت فلسـطني"م، وكان ويفيل كاتباً عسكرياً وله مؤلفات عديدة منها ١٩٤٧
" اللنبـي يف مرصـ"م، و١٩٤١عـام " القواد والقيـادة"م، و١٩٤٠عام " اللنبي"م، و١٩٢٨
  . م١٩٤٣عام 

  )م١٩٩٥- م١٩١٦(ويسلون، هارلود 

بـدأ حياتـه . سيايس ورجل دولة بريطاين، زعيم حـزب العـامل ورئـيس وزراء
م ١٩٥١م، ليصبح بعد عامني وزيراً للتجارة، استقال عـام ١٩٤٥السياسية كنائب عاميل 

احتجاجاً عىل السياسة املالية لحزبه، ثم أصبح وزيـراً للامليـة والشـؤون الخارجيـة يف 
م، ١٩٦٣م، وبعد ثالثـة أعـوام ١٩٦٠الظل، نافس غيتسكل عىل رئاسة الحزب حكومة 

م وأصبح رئيسـا للـوزراء، واجـه األزمـة ١٩٦٤خلفه يف رئاسة الحزب، كسب انتخابات 
االقتصادية يف الداخل ومشكلة دخول السوق األوروبية املشـرتكة واسـتقالل روديسـيا 

ــة االقتصــادية املســ ــد أدت األزم ــا، وق ــن بريطاني تمرة إىل خســارة حــزب العــامل ع
م، إال أن ويلسون استطاع أن يعود بحزبه إىل الحكم بعد األزمة التي ١٩٧٠النتخابات 

  نشبت بني نقابات
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ــة يف   ــث املحافظ ــة هي ــامل وحكوم ــامم ١٩٧٤الع ــة انض ــام أدار معرك م، ك
طرته بريطانيا إىل املجموعة األوروبية بكفاءة، إال أن متاعب بريطانيا االقتصـادية أضـ

  . م عرف مبيوله الصهيونية١٩٧٦عىل التخيل عن رئاسة الحزب والحكومة يف عام 

  )م١٩٦٤- م١٨٨١(ويسلون، هرني ميتالند 

عسكري بريطاين، خدم يف حـرب البـوير والحـرب العامليـة األوىل، كـان قائـد 
، وأصبح القائـد العـام يف رشقـي ليبيـا يف آذار )م١٩٤٠-م١٩٣٩(جيش النيل الربيطاين 

م وعــني قائــد القــوات يف اليونــان يف الشــهر نفســه نائبــاً لويفيــل القائــد العــام ١٩٤١
وأصـبح قائـد قـوات الحلفـاء يف سـوريا ورشقـي األردن يف . للقوات يف الرشق األوسط

م، وقائــد القــوات الربيطانيــة يف إيــران والعــراق مــن كــانون األول ١٩٤١صــيف عــام 
م خلفــاً اللكســاندر ١٩٤٣يف شــباط م، عينــه قائــد القــوات يف الرشــق األوســط ١٩٤١

م، وأصـبح القائـد األعـىل ١٩٤٣وخلفه الجـرنال سـري بريتـارد باجيـت يف كـانون األول 
م، عندما خلفـه الكسـندر، ١٩٤٤لقوات الحلفاء يف البحر املتوسط حتى ترشين الثاين 

ــاين  ــانون الث ــة األركــان املشــرتكة يف واشــنطن يف ك -م١٩٤٥(وخلــف دل رئيســا لبعث
  ).م١٩٤٧

  )م١٩٢٢- م١٨٦٤(ويسلون، هرني هيوز 

عســكري بريطــاين، عــني مــديراً للعمليــات العســكرية يف وزارة الحــرب عــام 
الفرنســية بشــأن التعــاون يف حالــة  –م، وقــام بتكثيــف املناقشــات اإلنكليزيــة ١٩١٠

م، بحلول ١٩٠٥نشوب حرب أوروبية، وكانت تلك املحادثات تجري متقطعة منذ عام 
  سلون مع رئيس األركان العامة الفرنيس يف حالةم اتفق وي١٩١١عام 
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الحرب مع أملانيا، عىل أن تنرشـ القـوات الربيطانيـة يف أوروبـا عـىل الجنـاح  
األيرس املكشوف للخط الفرنيس، حل ويلسون محل روبرتسن رئيساً لألركان العامة يف 

ث داون م، انتخب نائباً عـن نـور ١٩٢٢م محتفظاً بهذا املنصب حتى عام ١٩١٨شباط 
م، ودعا إىل اتخاذ إجراءات عنيفـة ضـد أعضـاء حـزب شـن فـني، ١٩٢٢يف ايرلندا عام 

  . اغتيل يف وقت الحق من تلك السنة

  )م١٩٢٤- م١٨٥٦(الرئيس ويلسون، ودرو 

تخـرج يف . م١٩٢١م و١٩١٣الرئيس األمـرييك الثـامن والعرشـون بـني عـامي 
إلجامع رئيســا للجامعــة، م انتخــب بــا١٩٠٢م، ويف عــام ١٨٧٩جامعــة برنســتون عــام 

م لخــوض انتخابــات منصــب حاكـــم واليــة ١٩١٠اســتقال مــن رئاســة الجامعــة عــام 
نيوجرييس واستطاع وهو حاكم لوالية نيوجرييس تحويلها إىل واحدة من أكرث الواليـات 
تقدما، مام لفت إليه األنظار عىل املستوى القومي، وهكذا كسـب انتخابـات الرئاسـة 

  . ئيس السابق روزفلتم ضد الر ١٩١٢لعام 

عندما أصبح رئيسا اهتم بأحداث برنـامج ترشـيعي شـديد الطمـوح، يف عـام 
م يتبنى الكونكرس توصية ولسن، حيث أجاز قانون االحتياطي الفيدرايل والذي ١٩١٣

نشأ مبوجبه نظام مرصيف مركزي، كام قـاد ولسـون الكـونكرس إىل بتنـي سلسـلة مـن 
د ساعات عمل األطفال وتحديـد يـوم العمـل يف م شملت تحدي١٩١٦اإلصالحات عام 

الخطوط الحديدية بثامين ساعات عمـل األطفـال وتحديـد يـوم العمــل يف الخطـوط 
الحديدية بثامين سـاعات مـع تحسـني مسـتوى التعلـيم، وتعبيـد الطـرق يف املنـاطق 

  . الريفية
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واستحوذت املسـائل الخاصـة بالشـؤون الخارجيـة عـىل الكثـري مـن اهـتامم 
ئيس ولسـون، وعنـد انـدالع الحـرب العامليـة األوىل أعلـن ولسـون حيـاد الواليـات الر 

أغرقت غواصة أملانية سفينة بريطانيـة مـام أدى إىل . م١٩١٥أيار  ٧املتحدة، ولكن يف 
أمريكيا، ولكن ولسون ظل محتفظا بضبط النفس، وأجرى مفاوضـات مـع  ١٢٨مقتل 

عـىل سـفن نقـل الركـاب أو سـفن الـدول األملان بأن يأمروا غواصـاتهم بُعـد الهجـوم 
  . املحايدة

غطت الحرب يف أوروبا عىل كل مظاهر الحملة االنتخابية، وقد رفـع الحـزب 
". لقد أبقانا ولسون بعيدا عــن الحـرب"الدميوقراطي الذي أعاد ترشيح ولسون شعار 

وفاز لوسون بالرئاسة مرة أخرى بفـارق ضـئيل عـن منافسـه، حـاول ولسـون إيقـاف 
م مهاجمـة كـل السـفن ١٩١٧ب يف أوروبا، ولكن عنـدما بـدأت أملانيـا يف شـباط الحر 

 ٦التجارية مبا يف ذلك الغواصات قـرر ولسـون مضـطرا إعـالن الحـرب عـىل أملانيـا يف 
  . م١٩١٧نيسان 

م ألقى ولسون أهم خطاب لـه أمـام الكـونكرس، حيـث حـدد ١٩١٨ويف عام 
ول إىل تسوية سلمية للحـرب، وقـد قـاد أربع عرشة نقطة لالسرتشاد بها يف حالة الوص

ولسون بنفسه الوفد األمرييك ملؤمتر الصـلح يف بـاريس، إذ كـان مصـمام عـىل تنفيـذ 
نقاطه األربع عرشة، كام كان مصمام عىل خطة إلنشاء عصـبة األمـم وحصـل ولسـون 
عىل جزء بسيط من رشوط املعاهدة التي كان يطمح لها مام أضعف موقفه املعنـوي 

  . لعامل، رغم أن تنازالته أدت إىل قيام عصبة األمميف نظر ا

ورغــم نصــيحة األطبــاء أنخــرط ولســون يف حملــة خطابيــة إلقنــاع الشــعب 
  األمرييك بانضامم حكومته إىل عصبة األمم، وقد أرهقه هذا الجهد صحيا، إذ
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م، وظل مريضا بقية حياته، إال أنـه مل ١٩١٩أصيب من جرائه بالشلل يف عام  
منصب الرئاسة، وأرص ولسون أن يكون موضوع عصبة األمـم هـو املسـألة يبتعد عن 

ــة االنتخابيــة عــام  م، ونــتج عــن ذلــك فــوز مرشــح الحــزب ١٩٢٠الرئيســة يف الحمل
  . الجمهوري الذي كان يعارض االنضامم إىل عصبة األمم

م مــنح ولسـون جــائزة نوبـل للســالم لجهـوده الراميــة لعقــد ١٩٢٠ويف عـام 
لة، وإلنشائه عصبة األمم، ولعلهـا مـن سـخرية التـاريخ أن ال تنضـم اتفاقية سالم عاد

الواليات املتحدة للهيئة التي كافح ولسون إلنشائها، عاش ولسون نحو ثـالث سـنوات 
شباط  ٣بعد نهاية فرتة الرئاسة يف هدوء، حيث مات أثناء نومه يف منزله بواشنطن يف 

 . م١٩٢٤

  )م١٨٥٢- م١٧٦٩(ويلنغنت، آرثر ويلزيل 

، عســكري ورئــيس وزراء بريطــاين، التحــق "الــدوق الحديــدي"عــرف باســم 
م ثم خدم يف الهند مدة طويلة، اشتهر يف أثناء حرب ماراثا الثانيـة ١٧٨٧بالجيش عام 

م تلقى تعليامت لقيادة قـوة إىل الربتغـال، وزحـف ١٨٠٨، ويف متوز )م١٨٠٥-م١٨٠٣(
شـبه الجزيـرة، أدى انتصـاره عـىل ضد الفرنسيني ليبدأ املشـاركة الربيطانيـة يف حـرب 

م، إىل عقــد معاهــدة ســنرتا التــي مبوجبهــا ١٨٠٨آب  ٢١جونــو يف معركــة فيمــريو يف 
  . غادرت القوات الفرنسية الربتغال

م ومنـدوب بريطانيـا يف ١٨١٤أصبح ويلنغنت سـفري بريطانيـا يف فرنسـا عـام 
، وأصـبح )م١٨١٨-م١٨١٥(، قاد جيش االحتالل يف فرنسا )م١٨١٥-م١٨١٤(مؤمتر فينا 

ــة  ــواً يف الحكوم ــاين )م١٨٢٧-م١٨١٨(عض ــيش الربيط ــام للج ــد الع -م١٨٢٧(، والقائ
  ، توىل منصب رئيس الوزراء حتى ترشين الثاين)م١٨٢٨
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م حتى وفاته، وكـان ذا نفـوذ ١٨٤٢م، وتوىل منصب وزير الخارجية يف ١٨٣٠ 
ه هـاردنغ وربيبـه، واسع يف الشؤون العسكرية الربيطانية، وبقي ظله يخيم عىل خلفـ

  . م١٨٥٢راغالن القائد العام يف حرب القرم، تويف ويلنغنت يف عام 

  )م١٨٦٨- م١٨١٠(ويلوسيك، الكساندر جوزيف كولونا 

سيايس ورجل دولة فرنيس، شـغل منصـب سـفري فرنسـا، يف لنـدن منـذ عـام 
م، وحقـق ١٨٦٠م و١٨٥٥م ثـم أصـبح وزيـراً للخارجيـة بـني عـام ١٨٥٤م حتى ١٨٥١
واسـعة عنـدما تـرأس كـونغرس بـاريس وكـذلك بعـد حـرب القـرم، واختلفـت شهرة 

سياســته مــع سياســة اإلمرباطــور نــابليون الثالــث ومل يعــط اإليطــاليني ثقتــه وكــذلك 
الربوسيني، وكـان يفضـل التعـاون الفرنيسـ مـع روسـيا والنمسـا، اسـتقال مــن وزارة 

م ومنذ عام ١٨٦٣حتى عام  م إال أنه احتفظ بنفوذه وزيراً للدولة١٨٦٠الخارجية عام 
  . م شغل منصب رئيس املجلس الترشيعي١٨٦٧م حتى ١٨٦٥

  )         - م١٩١٧(يارنج، غوناز  

سيايس ودبلومايس سويدي ودويل، اتصلت سـريته بأحـداث الرشـق األوسـط، 
ــدكتواره يف الفلســفة يف عــام  م وعمــل أســتاذاً مســاعداً ١٩٤٣حصــل عــىل درجــة ال

م، انتقــل إىل الســلك الــدبلومايس ١٩٤٩معــة لونــد يف عــام للدراســات الرشــقية يف جا
وتدرج يف مناصبه، وعمل بخاصة يف عدد من العواصم الرشقيـة، منهـا أنقـرة وأديـس 

م عني مندوباً دامئـاً لبالده يف األمـم املتحـدة، ١٩٥٦أبابا ونيودلهي وكولومبو، ويف عام 
ختـري مبعوثـاً لألمـم املتحـدة وتوىل فرتة رئاسة مجلس األمن، قام بنشاط دويل حيث ا

للتوسط بني الهند وباكستان، ثم اختري فـي ترشين مبعوثاً لألمـم املتحـدة إىل الرشـق 
  األوسط ملتابعة قرار مجلس األمن 
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بانسحاب إرسائيل من األرايض العربية املحتلـة، بـدأ نشـاطه يف كـانون األول 
  . م، وأتخذ قربص مقراً له١٩٦٧

  )          - م١٩٢٣(يازوف، دمييرتي 

عسكري ورجـل دولـة سـوفيتي، ولـد يف منطقـة أومسـك يف سـيربيا، ودخـل 
م وشارك يف الحرب العامليـة الثانيـة، انتسـب إىل الحـزب يف عـام ١٩٤١الجيش يف عام 

م أصبح قائد املنطقة العسكرية يف آسيا الوسـطى، ثـم املنطقـة ١٩٨٠يف عام . م١٩٤٤
م، بعـد أن أسـقطت مدفعيـة الطـريان ١٩٨٤ العسكرية يف الرشق األقىص ابتـداء مـن

السوفيتي طائرة بوينغ كورية جنوبية مدنية دخلت املجال الجـوي السـوفيتي، وعـني 
أصبح يازوف ) آخر والية بريجينيف(م ١٩٨١يف عام . قائد عام للجيش يف العام نفسه

ثم يف آذار  عضواً مناوباً يف املكتب السيايس، وعضواً كامل العضوية يف اللجنة املركزية،
ــه ١٩٩٠ ــد شــهر أول ماريشــال يعين ــايس، وأصــبح بع ــس الرئ م عــني عضــواً يف املجل

لكن هذه العمليـة فشـلت ". لجنة الدولة لحالة الطوارئ"غورباتشوف، وأصبح عضو 
بسبب املقاومة الشديدة التـي أبـداها بـوريس يلتسـن والتنديـد الـذي جـابههام بـه 

  .  م١٩٩١آب  ٢١ف ووضع رهن االعتقال يف املعسكر الغريب وألقي القبض عىل يازو 

  )           - م١٩٤٥(يارس عبد ربه  

سيايس فلسطيني وزيراً للثقافة واإلعالم يف حكومة السلطة الفلسطينية، ولـد 
يف مدينة يافا، أتم دراسته يف الجامعة األمريكيـة يف مرصـ، ثـم يف األردن ولبنـان، بـدأ 

ستينات من القرن املايض، عضو يف املجلس الوطني يتأثر بالفكر املاركيس منذ أوائل ال
  الفلسطيني، وعضو املكتب السيايس للجبهة الدميقراطية



  

١١٠٩ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

واألمــني العــام املســاعد لهــا، وعضــو يف اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر  
األمني العـام للجبهـة (الفلسطينية، ورئيس الدائرة اإلعالمية، اختلف مع نايف حوامته 

وشــكل مجموعــة مســتقلة بــه يف إطــار الجبهــة، اختــري ضــمن الوفــد ) الدميقراطيــة
الفلســطيني املحــاور مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وأصــبح مــن املقــربني جــداً 
والعاملني يف إطار سياسة الرئيس الفلسطيني يارس عرفـات، وتقربـه مـن عرفـات بـدأ 

ن يف تونس قريبـاً م إذ فضل أن يكو ١٩٨٢منذ خروج املقاومة الفلسطينية من بريوت 
  .من مقر عرفات

باعتبـاره دعامـة رشعيـة الـرئيس " فـدا"أسس مع رفيقه ممدوح نوفل حزب 
بـإدارة " فـتح"يارس عرفـات والسـلطة الوطنيـة، ووقـف إىل جانـب هـاين الحسـن يف 

  . مفاوضات السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوين والواليات املتحدة وأوروبا

  الرئيس يارس عرفات 

م، ١٩٦٩يس دولة فلسطني، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية منـذ عـام رئ
م يف القاهرة حيث أمىض معظم أيام طفولته، لكن ذلك مل مينعـه ١٩٢٩آب  ٢٤ولد يف 

من أن يكون فلسطينيا أصيال، فهو ينتمي مـن ناحيـة والـده إىل عائلـة آل الحسـيني 
  . يام االنتداب الربيطاينالقوية، والتي مثلت دورا سياسيا بارزا يف القدس أ 

راح عرفات يف مطلع شبابه يوجه اهتامماته شطر املعضلة الفلسطينية التـي 
بدأت تلوح يف األفق عشية نشوب الحرب العاملية الثانية، وملا أنهـى دروسـه الثانويـة 
أصبح السكرتري الخاص لعبـد القـادر الحسـيني قائـد الفصـائل الفلسـطينية يف حـرب 

  ل يف صفوف هذه القوات ضد املنظامت العسكريةم فقات١٩٤٨-١٩٤٧
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إىل اللجـوء إىل غـزة ثـم ) النكبـة(الصهيونية هاجانا واألرغون، واضطر بعـد  
  . عاد إىل القاهرة حيث تابع دراساته العليا وتخرج مهندسا يف األشغال العامة

والتقى عرفات يف العاصمة املرصية كل الذين سيصبحون معه يف ما بعد مـن 
ومن مساعديه مـن إدارة منظمـة التحريـر الفلسـطينية، أمثـال ) فتح(حركة  مؤسيس

اللذين راح يجاهد معهـام يف سـبيل ) أبو اياد(وصالح خلف ) أبو جهاد(خليل الوزير 
  ). صوت فلسطني(وإصدار مجلة ) اتحاد الطلبة(  إنشاء ما سمي ب

سم يـارس م أصبح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وارتبط ا١٩٦٩ويف عام 
ــع التطــورات الهامــة التــي طــرأت عــىل القضــية  ــاريخ بجمي ــك الت ــذ ذل عرفــات من

م يف األردن إىل انتفاضـة األرايض املحتلـة، مـرورا ١٩٧٠الفلسطينية من مجابهات عام 
م عىل تأييد مائة وخمـس ١٩٧٤بحصول منظمة التحرير الفلسطينية يف ترشين األول 

ــ ــىل اع ــدة وع ــم املتح ــة األم ــعب دول يف منظم ـعي للش ــل الرشـ ــا املمث رتاف بكونه
الفلسطيني وبجملة تطورات شهدتها املنطقـة، مـن مثـل االجتيـاح الصـهيوين للبنـان 

واضطرار عرفـات إىل مغـادرة بـريوت، ثـم دخولـه لبنـان عـرب . م وحصار بريوت١٩٨٢
الشامل فخروجه منها مجددا، بواسطة القوات السورية عرب مرفأ طرابلس إىل انتخابـه 

  . لدولة فلسطنيرئيسا 

توصل إىل اتفاق مع إرسائيل عرب مفاوضات رسية يف أوسـلو، وعشـية توقيـع 
م كـرئيس دولـة، ١٣/٩/١٩٩٣هذا االتفاق استقبله الرئيس األمـرييك بيـل كلينتـون يف 

م يف زيارة تاريخية، ثم ١/٧/١٩٩٤ووقع اتفاق أوسلو يف اليوم نفسه، دخل إىل غزة يف 
  م منهيا ١٢/٧/١٩٩٤هايئ يف غادرها وعاد إليها بشكل ن
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عامـــا مـــن القتـــال يف املنفـــى، مـــنح جـــائزة نوبـــل للســـالم يف  ٢٧بـــذلك 
  . م٢٠/١/١٩٩٦م انتخب رئيسا للسلطة الفلسطينية يف ١٠/١٢/١٩٩٤

ويواجه الشعب الفلسطيني اليوم اإلرهاب الصـهيوين بكـل بسـالة وشـجاعة، 
يني وأحـدثت تخلخـالً وقد عـربت االنتفاضـة عـن الوجـود الفاعـل للشـعب الفلسـط

 . وتصدعاً يف بنية الكيان الصهيوين الغاضب

  )م١٩٣٧- م١٨٨٢(ياسني الهاشمي 

عسـكري وسـيايس ورجــل دولـة عراقــي، ولـد يف بغـداد، وتعلــم فيهـا ثــم يف 
م، وخــاض الحــرب البلقانيــة ١٩٠٥اســطنبول وبــرلني، تخــرج ضــابط أركــان حــرب يف 

ثـم إىل دمشـق حيـث اتصـل بـاألمري  ونقل إىل املوصل" العهد"م، دخل جمعية ١٩١٢
ونقـل إىل ". العربيـة الفتـاة"فيصل، ودخل هـو وفيصـل يف جمعيـة ) امللك فيام بعد(

دفاعـاً عـن النمسـا أمـام " غاليسـيا"رومانيا، وظهـرت مواهبـه العسـكرية يف ميـدان 
الروس، وأعيد إىل سوريا عنـدما كانـت ثـورة الحجـاز متتـد إىل أطـراف الشـام، وتـوىل 

، ومل يلبـث أن )رشقـي األردن(لهاشمي قيادة فيلق للرتك كان مقره يف الشـونة ياسني ا
ارتد بغري قتال نزوالً عنـد أمـر القيـادة العامــة، ولحـق العـرب والربيطـانيون بـالرتك 
يطاردونهم، وجرح ياسني وهو مع األتـراك، فتخلف يف دمشـق، ووصـل فيصـل وعـني 

م، أمـد ثـورة العـراق بـالعون ١٩١٨يب عام ياسني الهاشمي رئيساً لديوان الشورى الحر 
إىل منزلـه، فلـام ) م١٩١٩ترشـين الثـاين  ٢٢(والرأي فدعاه القائد الربيطاين يف دمشق 

أراد الخروج من منزل القائد الربيطاين كانت عىل الباب سيارة مسلحة حملته مكرهـاً 
  تطالب  إىل املعسكر الربيطاين يف اللد يف فلسطني، واختفى أثره، وهاجت دمشق
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بإعادته، فأطلق رساحه بعد أكرث من خمسـة أشـهر، فأقـام يف القـاهرة أيامـاً 
م ١٩٢١وعاد إىل دمشق واستقر فيها إىل أن دخلها الفرنسيون وغادرها فيصل، يف عام 

" حـزب الشـعب"أذن له اإلنكليز بدخول العراق، فتوىل بعض الـوزارات فيهـا، وألـف 
عن بغـداد، وتقلـد رئاسـة الـوزارة مـرتني، وضـع  وانتخب عضواً يف املجلس التأسييس

أوالهام قانون االنتخاب، وجمع أول مجلـس لألمـة، ويف الثانيـة نفـذ قـانون التجنيـد 
اإلجباري، وزود الجيش بثالث أرساب من الطائرات وأنشأ مصنع إلنتاج العتاد، وبـارش 

اتفاقيـة "أيامه بإنشاء معامل لصنع البنادق والرشاشـات وذخرية املدافع، ووضعت يف 
مع اململكة العربية السعودية واليمن، وعـاش يحـرك سياسـة العـراق " الحلف العريب

م، فرحل إىل بريوت وتـويف ١٩٣٦إىل أن قامت ثورة بكر صدقـي يف عهد وزارته الثانية 
  . فيها ودفن يف دمشق

  )م١٩٤٦- م١٨٨٥(ياماشيتا، تومو 

نيــة، ولــد بــإقليم كوتيشــ عســكري يابــاين مــن مشــاهري الحــرب العامليــة الثا
م، وتعلم باألكادميية الحربية ثم أوفد إىل أملانيـا السـتكامل دراسـته العسـكرية، ١٨٨٥

م، ١٩٣٩م، تـوىل قيـادة إحـدى الوحـدات يف شـامل الصـني ١٩٣٧منح رتبة اللواء عام 
أوفد إىل أملانيا عىل رأس بعثة عسكرية يف السنة التالية لدراسة التكتيك واالسرتاتيجية 

  . األملانية

توىل قيادة الجيش الياباين يف املاليـو واسـتوىل عليهـا بعـد انسـحاب القـوات 
شباط سقطت سـنغافورة  ١٥م، ويف ١٩٤٢كانون الثاين  ٣١الربيطانية إىل سنغافورة يف 

يف يده ووقع آالف الربيطانيون يف األرس، توىل بعد ذلك قيـادة حملـة الفلبـني وأحـرز 
  أيار(تي باتان وكوريجيدور انتصارات حاسمة يف معرك
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، وبذلك بسطت اليابان سيطرتها عىل الفلبني بعد انسحاب الجـرنال )م١٩٤٢ 
م، وانسحابها مـن الفلبـني يف ١٩٤٥آب  ١٥ماك آرثر إىل اسرتاليا، وباستسالم اليابان يف 

 ٢٣أيلول، قدم إىل املحاكمة باعتباره مجـرم حـرب وحكـم عليـه باإلعـدام شـنقاً يف  ٢
  . م١٩٤٦شباط 

  )م١٩٤٣- م١٨٨٤(ياما موتو، ايسوروكو 

اليابانية، عني نائب وزيـر البحريـة  –عسكري ياباين، خدم يف الحرب الروسية 
ــة عــام ١٩٣٦عــام  ــيس قســم الطــريان يف البحري ــد العــام ١٩٣٨م ورئ م، أصــبح القائ

م، وضع ياموتو نص أمـر العمليـات رقـم ١٩٣٩لألسطول املشرتك األول الياباين يف عام 
كـانون األول أصـدر  ٢الذي يتناول الهجوم األويل يف الحرب العامليـة الثانيـة، ويف " ١"

ياماموتو الرمز مقدماً إىل قوة الهجوم بالتوجه نحو بريل هاربز، حذر ياماموتو من أن 
اليابان تفتقر إىل املوارد الالزمة لخوض حرب طويلة، وأدت أوامره الالحقة إىل معركـة 

م، ومعركـة مدوي يف الشهر نفسـه، عمـل مـن مقـره يف تـرك، ١٩٤٢كورال يس يف أيار 
وأرشف شخصياً عىل اإلجراءات الدفاعيـة يف جنـويب وجنـوب رشقـي املحـيط الهـادئ، 

  . م١٩٤٣نيسان عام  ١٨أسقطت الطائرات األمريكية طائرته وقتل يف 

  )            - م١٩٣٧(ياناييف، غينادي 

ائب رئـيس االتحـاد السـوفيتي منـذ شيوعي وسيايس ورجل دولة سوفيتي، ن
م، عضـو املكتـب السـيايس منـذ املـؤمتر الثـامن والعرشـين ١٩٩٠أواخر كـانون األول 

  حتى ) آخر مؤمتر(م ١٩٩٠للحزب الشيوعي السوفيتي يف متوز 
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أيـد االنتقـال التـدريجي إىل . انتخابه نائباً للـرئيس تحـت ضـغط املحـافظني
  . فسه عىل أنه راديكايل واقعياقتصاد السوق، وحرص عىل أن يقدم ن

م رئيسا للمجموعة الشـيوعية يف مـؤمتر نـواب ١٩٨٩اعترب ياناييف منذ آذار 
الشـعب، وتـوىل ملفـات دوليـة بصـفته عضـواً يف لجنـة الشـؤون الدوليـة يف مجلـس 

كـل " خطـر الحـرب األهليـة"محافظ، انتقد غورباتشوف وتوقـع  –السوفييت األعىل 
آب  ١٩تـزعم حركـة انقـالب . ح يف إطـار البريويسـرتويكاذلك يف سياق دعمـه لإلصـال 

  . م الفاشل، ووضع رهن االعتقال١٩٩١

  )م١٩٩٦ - (          يحيى عياش 

، تـدليال عـىل تخطيطـه "املهنـدس"  واحد من قـادة حركـة حـامس امللقـب ب
وقيادته لعدد كبري من العمليات االستشـهادية التـي نفـذتها حـامس، والـذي وضـعه 

صهيوين عىل رأس قامئة األشـخاص املطلـوب القـبض علـيهم أو قـتلهم طـول الكيان ال
، بسـبب دوره يف التخطـيط لعـدد مـن العمليـات )م١٩٩٥-م١٩٩٣(السنوات الـثالث 

قتيالً من الكيان الصهيوين ومئات الجرحى،  ٧٠االنتحارية التي زاد عدد ضحاياها عىل 
 انفجـار هـاتف خليـوي كـان م استشهد يحيى عياش يف١٩٩٦كانون الثاين  ٥يف صباح 

  . يحمله يف مخيم جباليا لالجئني شاميل قطاع غزة



  

١١١٥ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  )       - م١٩٣١(الرئيس يلتسن، بوريس نيكواليفيتش 

سيايس ورجل دولـة رويس، ولـد يف قريـة بوتكـو يف حـي تاليتسـيك يف أقلـيم 
م، ويف عـام ١٩٦١سفردلوفسك لعائلة فالحية، أنضم يلتسـن إىل الحـزب الشـيوعي يف 

م أصـبح ١٩٨١يف عـام . م أصبح السـكرتري األول للجنـة سفردلوفسـك اإلقليميـة١٩٧٦
م أصبح عضو لجنة الحزب يف موسكو مـن ١٩٨٥عضو اللجنة املركزية، يف كانون األول 

ويف ترشين الثاين من عـام . م يف منصب نائب وزير البناء١٩٨٦م إىل شباط ١٩٨٥متوز 
موسكو بعد تعرضه لهجـوم مـن رئـيس  م خرس منصبه كسكرتري أول للحزب يف١٩٨٥

الوزراء نيكوالي ريجكوف ووزيـر الخارجيـة إدوارد شـيفاردنادزه، أبعـد عـن عضـوية 
م أعفـى أيضـا مـن ١٩٨٨أيـار  ٢٣من ويف ١٩٨٨شباط  ١٧املكتب السيايس للحزب يف 

  . منصبه الحكومي

يف  م وهي االنتخابات الترشيعية األوىل من نوعها١٩٨٩آذار  ٢٦يف انتخابات  
االتحاد السوفيتي من حيث الجديد الذي حملته ومتثل يف وجود منافسه حقيقة بـني 

الحريــة " مرشــحني متنــوعي املــذاهب ويرصــح أكــرث مــن نصــفهم بعدائــه املطلــق ل
ككل وتواقه إىل تحـول االتحـاد السـوفيتي إىل بلـد ذي اقتصـاد حـر وذي " االشرتاكية

زعيام للتيار الـذي كـان يسـري يف إطـار . آفاق جديدة، يف هذه االنتخابات كان يلتسن
هذا التوجـه، وتوجـه السـوفيتيون إىل صـناديق االقـرتاع بكثافـة مل يسـبق لهـا مثيـل 
النتخاب مجلس النواب، وكان ذلك املجلس قد جرى تأسيسه قبـل شهور فقط ليكون 
مجلسا تأسيسيا يضع دستورا جديدا للبالد، وكان قانون تأسيسه يـنص عـىل أن يكـون 

جمهوريـة  ١٥عن طريـق االقـرتاع املبـارش يف  ١٥٠٠نائبا، ينتخب  ٢٢٥٠د أعضائه عد
  سوفيتية هي جمهوريات االتحاد السوفيتي،
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فوزا بـاهرا يف وجـه " املرشحون اإلصالحيون"وحقق الذين أطلق عليهم اسم  
وكـان يلتسـن " املحافظون"منافسيهم الشيوعيني الذين أطلقت عليهم الصحافة اسم 

ح عند ذاك يتناىس ويدفع الناس إىل تنايس ماضيه كـزعيم شـيوعي ناشـط، يف الذي را 
وكان " اإلصالحية الدميوقراطية" طليعة املرشحني املنارصين إىل التغريات التي وصفت ب

اسمه قد بدأ يربز قبل هذه االنتخابات بأشهر قليلة، أوال كحليف لغورباتشوف مؤيد 
كخصم عنيد له حيث أن ترصيحاته التي حملت ثم " املكاشفة"و" الشفافية"السياسة 

قدرا كبريا من املزايدة يف ذلك الجو الصاخب جرت عليه وابـال مـن انتقـادات أعضـاء 
والطريف أن يلتسن كان املستفيد األول . اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوفيتـي

عبيته من كل تلك االنتقادات ألنه بقدر ما كـان عرضة لغضـب الشـيوعيني كانـت شـ
مـن أصـوات النـاخبني يف % ٨٥ترتفع بشكل مذهل ورسيع، فنـال يف مدينـة موسـكو 

املعروف بتشدده يف شـيوعيته والـذي كـان " املحافظ"مواجهة منافسة ليف زياكوف 
  . يشغل منصب سكرتري الحزب الشيوعي يف موسكو

% ٥٥بنحـو  ١٩٩١حزيـران  ١٣انتخب رئيسا لجمهورية روسـيا االتحاديـة يف 
وات املقرتعني وقام بعد خمسة أيام بزيارة للواليات املتحدة، نصـب رسـميا يف من أص

وبعد عرشة أيـام فقـط وقـع مرسـوما يحظـر فيـه نشـاط  ١٩٩١متوز  ١٠الكرملني يف 
األحزاب السياسية والحركات االجتامعية يف األجهزة واملؤسسات الحكوميـة والجـيش، 

  . عي عىل اإلدارات الحكوميةيف إجراء يهدف إىل إلغاء سيطرة الحزب الشيو 
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  )            - م١٩٤٧(يلامظ، مسعود 

سيايس ورجل دولة تريك، زعيم حزب الوطن األم بعد انتخاب تورغـوت أوزال 
م، لكنـه مـا لبـث أن ١٩٩١ورئيس الوزراء للمرة األوىل يف حزيـران . رئيساً للجمهورية

كومـة يف أوائـل شـباط استقال بعد نحـو أربعـة أشـهر، فشـكل سـليامن دميرييـل الح
  . م١٩٩٦

الـذي كـان قـد أسسـه تورغـوت " (حزب الـوطن األم"عمل عىل تغيري حزبه 
وكان يردد أنه ال يتـأمر بـأوامر رئـيس الجمهوريـة أوزال، بـل يريـد أن يخـتط ) اوزال

  .لنفسه نهجاً جديداً 

عارض رئيس الوزراء تانسو تشيلر، وأحاط نفسـه بطريـق عمـل مـن قيـادي 
استعادة كوركوت أوزال، شـقيق تورغـوت أوزال، إىل صـفوف الحـزب  حزبه ونجح يف

يف الدائرة األوىل يف اسـتنبول، كـام نجـح يف ) م١٩٩٥انتخابات كانون األول (وترشيحه 
ويف ) حـزب دميرييـل وتشـيلر(استقطاب معظم املنشقني عن حزب الطريق الصـحيح 

ويـة مـع الكثـريين مـن مقدمتهم وزير املال السابق سومر اوزال، كـام مـد جسـوراً ق
زعامء الطريق الدينية، ونجح يف ضـم االتحـاد الكبـري الـذي يتزعمـه محسـن يـازجي 

  . أوغلو

م وقع يلامظ رئيس حزب الوطن األم وتشيلر رئيسة حزب ١٩٩٦آذار  ٣ففي 
وينص االتفاق عىل أن يتـوىل يلـامظ . الطريق الصحيح اتفاقاً لتشكيل حكومة ائتالفية

م ١٩٩٧م وتسـتقبل رئاسـة الحكومـة يف مطلـع ١٩٩٦نهاية عام  رئاسة الحكومة حتى
إىل رئيسة الحكومة املستقبلة تشيلر ملدة سنتني، ثم يعود يلامظ ليتوىل هذا املنصـب 

  خالل السنة األخرية قبل املوعد املبديئ لالنتخابات
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الترشيعية، وهذه هي املرة األوىل التي تعتمد فيها تركيا نظاماً دوريـاً لتـويل  
  .رئاسة الحكومة

  الرئيس اليمني زروال

م، ولـد يف ١٩٩٩م إىل عـام ١٩٩٤رئيس الجمهورية الجزائرية للفرتة مـن عـام 
م والتحــق بثــورة التحريــر قبــل أن يكمــل الدراســة يف ١٩٤١باننــه، عاصــمة األوراس 

عاما، أرسل إىل القاهرة يف فـرتة تدريبيـة،  ١٦املرحلة اإلعدادية ومل يكن عمره يتجاوز 
تحق إثرها بقوات جيش التحري الوطني املرابطة عىل الحدود التونسـية الجزائريـة، ال

واستطاع الضابط الشاب أن يثري انتباه مسؤولية يف تلك املرحلة التي سبقت اسـتقالل 
ومن هؤالء الرائد عىل منجيل أحـد رفـاق العقيـد هـواري بومـدين يف هيئـة . الجزائر

  . خريا، وتنبأ له مبستقبل ناجح يف صفوف الجيشأركان جيش التحرير الذي توسم فيه 

تدريبيــة بعــد أن ) دورات(بعــد االســتقالل اســتفاد زروال مــن عــدة فــرتات 
تخصص يف سالح املدفعية، وتوج ذلك بااللتحـاق مبـدارس عليـا يف موسـكو وبـاريس، 

عندما عني ) الجيش الوطني الشعبي(م بدأ نجمه يلمع يف سامء ١٩٧٥وابتدأ من عام 
ومن باننه تقـل املقـدم زروال إىل . ا ملدرسة األسلحة القتالية يف باننه برتبة مقدممدير 

م، توىل عىل ١٩٨٢وبعد أن رقي إىل رتبة عقيد يف عام . م١٩٨١أكادميية رششال يف عام 
ثـم الخامسـة ) بشـار(فالثالثـة ) تـامرنات(التوايل قيادة النواحي العسكرية السادسـة 

عني العميد زروال قائدا للقوات الربيـة مسـاعدا لـرئيس  م١٩٨٨، ويف عام )قسنطينة(
األركان العميد خالد نزار وطلب منه الرئيس السابق الشاذيل بن جديد بصـفته وزيـر 

  الدفاع أيضا، وضع تصور شامل
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لتحديث القوات الربية وتنظيمها، غري أن الرئيس بن جديد فضل تصور قائد  
  . م١٩٨٩األخري إىل تقديم استقالته يف عام األركان عىل مقرتحات زروال، ما دفع 

م وابتعد ١٩٩١م لكنه استقال يف عام ١٩٩٠عني سفريا للجزائر يف رومانيا عام 
م بعد استدعائه من التقاعد، عني ١٩٩٣عن الحياة السياسية عني وزيرا للدفاع يف عام 

ات م بعــد انتخابــ١٩٩٥م وجــدد لــه يف عــام ١٩٩٤رئيســا للجمهوريــة يف بدايــة عــام 
م أعلن أنه سيخترص فرتة رئاسـته التـي كانـت سـتنتهي خـالل ١٩٩٨رئاسية، يف أيلول 

م التـي فـاز بهـا الـرئيس ١٩٩٩ولن يكون مرشـحا للرئاسـة يف انتخابـات . م٢٠٠٠عام 
 . الحايل عبد العزيز بو تفليقة

  )م١٩٧٤- م١٩٠٩(يوثانت، سيثو 

بعـد وفـاة ) م١٩٧١-م١٩٦١(سيايس بورمي، ثالث أمـني عـام لألمـم املتحـدة 
ولد يف بورما وتلقى تعليمه الجـامعي يف جامعـة رانغـون، . األمني العام داغ همرشولد

، انتخـب )م١٩٥٧-م١٩٤٩(توىل عدة مناصب تربويـة واشـتغل يف الصـحافة واإلذاعـة 
م، انتخـب أمينـاً عامـاً لهيئـة األمـم ١٩٥٧ممثالً دامئاً لبورما يف هيئـة األمـم املتحـدة 

م، وبقي يف هذا املنصب عـىل مـدى عرشـ ١٩٦٦م، وأعيد انتخابه يف ١٩٦١املتحدة يف 
  . سنوات متواصلة

  )م١٨٣٠- م١٧٥٩(يورك، هانس ديفيد 

م، وقاتـل الفرنسـيني يف معركـة ١٧٩٤عسكري بـرويس، قاتـل يف بولنـدا عـام 
وانضـم إىل " بيغـر"م، وقـاد وحـدات املشـاة الخفيفـة الربوسـية ١٨٠٦اويرشتيت عام 

  ترشين الثاين،  ٦اب إىل لوبيك حيث أرس يف بلورش يف االنسح
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اشرتك بـورك يف إعـادة تنظـيم الجـيش الـربويس التـي قـام بهـا شارنهورسـت 
  . وغنايسينا وأيد التجنيد اإلجباري

قاد فيلقاً بروسياً يف الجيش الفرنيس بعد أن تحالفت بروسيا مع نابليون عـام 
رنسـية الالحقـة يف روسيــا، اقنـع م، وبقي يف منطقة ريغـا يف أثنـاء الحملـة الف١٨١٢

كانون األول التي تضمنت منح وضع الحيـاد للقـوات  ٣٠بتوقيع معاهدة توروغني يف 
التي يقودها وأدى ذلك إىل خروج بروسيا من التحالف مـع فرنسـا، تقاعد قبل حملة 

  . م١٨٣٠م، تويف عام ١٨١٥واترلو يف عام 

  )         - م١٩١٩(يوسف بن خده 

ري، ولد بالبليدة بـالجزائر، اشـتغل صـيدلياً، وحـارب يف صـفوف سيايس جزائ
م، ســجن كثــرياً، ســاهم يف تكــوين ١٩٣٩الجــيش الفرنيســ، انضــم إىل حــزب الشــعب 

الجهاز الثـوري، وتنظـيم جـيش التحريـر الـوطني، وجبهـة التحريـر، ملـع اسـمه بـني 
 الشــؤون انضــم إىل مجلــس الثــورة، وتــوىل. املجاهــدين املحــاربني يف جبــال األوراس

م، ثـم عـاد ليتـوىل ١٩٥٩م، ثم خرج منها ١٩٥٧االجتامعية يف الوزارة الجزائرية األوىل 
الدعاية لقضية الجزائر يف الخارج، اختري رئيساً لحكومـة الجزائـر املؤقتـة بعـد تنحيـة 

م، عاد إىل الجزائر عىل رأس الحكومة بعـد إعـالن االسـتقالل ١٩٦١عباس فرحات عام 
  . بقي فيها لفرتة وجيزة، ثم أوقف لنشاطه السيايسم، و ١٩٦٢حزيران 
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  )م١٩٢٠- م١٨٨٤(يوسف العظمة 

عسكري سوري، ولد وتعلم يف دمشق، وأكمل دروسه يف املدرسة الحربية 
م، وبعد تخرجه أرسـل إىل أملانيـا الكتسـاب الخـربة العمليـة ١٩٠٦يف األستانة عام 

  .والعلمية عىل الفنون العسكرية

األستانة شغل منصب كاتباً للمفوضية العثامنية يف مرص، وبعد عودته إىل 
، شغل منصب رئـيس ألركـان )م١٩١٨-م١٩١٤(وعند اندالع الحرب العاملية األوىل 

حرب الفرقـة العرشـين، ثـم الخامسـة والعرشـين عـىل جبهـة الحـرب الرتكيـة يف 
  .بلغاريا ورومانيا

يصل بن الحسني الـذي وبعد انتهاء الحرب العاملية الثانية التحق باألمري ف
عينه معتمداً عربيـاً يف بريوت، فرئيساً ألركان الحرب العامـة يف سـوريا ثـم وزيـراً 

  . م، بعد تنصيب األمري ملكاً عىل سوريا١٩٢٠للحربية يف عام 

م تلقى امللك فيصل إنذاراً من قبل الجـرنال غـورو قائـد ١٩٢٠متوز  ٩ويف 
-يس عىل سوريا، ووضـع سـكة حديـد يافـاالقوات الفرنسية لقبول االنتداب الفرن

حلب تحت ترصف الجيش الفرنيس، وإلغاء التجنيد اإلجباري، وترسيح املجنـدين، 
وقبول األوراق النقديـة التـي أصـدرها البنـك السـوري، ومعاقبـة رجـال املقاومـة 
العربية، وتردد امللك فيصل ووزراؤه بني القبول والـرفض، ثـم اتفـق أكـرثهم عـىل 

عز امللـك فيصـل بترسـيح الجـيش ولكـن بيـنام كـان الجـيش العـريب التسليم وأو 
كـان الجـيش الفرنيسـ ) بـأمر امللـك فيصـل(املرابط عىل الحدود يرتاجـع منفضـاً 
  يتقدم بأمر الجرنال غورو وأمر قواته
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بالزحف عىل دمشق بحجة تفاصيل قبول اإلنذار مل تصل إليه يف الوقـت  
  . لرأي حينئذ عىل القتالاملحدد، وال مناص من ذلك، فاستقر ا

وزيــر (متــوز خاضــت القــوات العربيــة بقيــادة يوســف العظمــة  ٢٤ويف 
معركــة بــدت وكأنهــا مفروضــة عليهــا، ودارت رحاهــا بــني قــوتني غــري ) الحربيــة

متكافئتني ال يف القوة وال يف العدة والعدد وال يف الكفاءة العالية، وعىل مقربة من 
ومع هذا أبىل املقاتلون العرب بـالءاً حسـناً يف ، )معركة ميسلون(  دمشق عرفت ب

القتال، واستشهد منهم مثامنائة مقاتل، من بينهم القائد يوسف العظمة الذي قـاد 
  . املعركة بشجاعة وإباء دفاعاً عن رشفه العسكري وكرامة بالده

  )        -م١٩٢٩(يينغ ساري 

ة الكمبوديـة، أحد قادة الخمـري الحمـر املنشـقني واملنضـمني إىل الحكومـ
دولــة الخمــري " "جمهوريــة كمبوديــا الدميقراطيــة"شــغل منصــب وزيــر خارجيــة 

ظـل ممـثالً لكمبوديـا رغـم سـقوط حكـم ". الحمـر والحزب الشيوعي الكمبودي
م، وحفـر ١٩٩١الخمري الحمر وانتقاله إىل الفيتنـامني واملـوالني لهـم، حتـى العـام 

دة يف نيويورك، وأقام بشكل دائم يف بهذه الصفة الجمعيات العمومية لألمم املتح
قبــل إعــالن امللكيــة رســمياً يف العــام (بكــني، ونــافس األمــري نــورودوم ســيهانوك 

  ). م١٩٩٣

م أجرى ينـغ سـاري وهـو عـىل رأس فيصـل مـن ١٩٩٦ترشين الثاين  ٣يف 
م، قـد ١٩٩٦آب  ٢٨الخمري الحمر، اتفاق سالم مـع الحكومـة، وكـان قبلهـا أي يف 

  . الحركة الدميقراطية الوطنية املوحدةأعلن عن إنشائه 
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  الحـــــروب
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  ): ١٧٨٣– ١٧٧٥(حرب االستقالل األمريكية 

  :االستعامر الربيطاين يف قارة أمريكا الشاملية

واعتالء هـرني السـابع العـرش  ١٤٨٥كانت نهاية حرب الوردتني عام     
غرافيـة يف إنكلرتا بداية للنهضة  الحديثة فيها، وكانت إحدى مظاهرهـا الكشـوف الج

إىل سـواحل أمريكـا الشـاملية لتكـون بدايـة ) جـون كـابوت(حيث وصـل اإلنكليـزي 
للســيطرة اإلنكليزيــة يف تلــك القــارة، وبعــد حــوايل قــرنني مــن الــزمن أسســت أول 

يف واليـة فرجينـا يف جـيمس تـاون بأمريكـا بواسـطة  ١٦٠٧مستعمرة إنكليزيـة عـام 
القـارة األمريكيـة الشـاملية لحسـاب  الرشكات اإلنكليزية التي تولـت اسـتعامر أراىض

الحكومة اإلنجليزية، وقد ساعد عىل توطيد االستعامر اإلنجليزي يف أمريكـا الهجـرات 
املتتالية لإلنكليز حباً يف اإلثراء واملغامرة أو تخلصـاً مـن االضـطهادات املذهبيـة التـي 

  .سادت أوروبا عموما يف القرنني السابع عرش والثامن عرش

الهجــرة هــذه وغريهــا قــد دفعــت الحكومــة الربيطانيــة إىل بنــاء  إن عوامــل    
أسطول ضخم ميتلك القـدرة عـىل خدمـة األهـداف الربيطانيـة يف التوسـع والسـيطرة 

وقـد . لتأسيس إمرباطورية واسعة متتـد إىل مـا وراء البحـار حسـب التعبـري الربيطـاين
حكومـة املركزيـة ساعد عىل التمسـك بهـذا التوجـه يف السياسـية الخارجيـة ظهـور ال

القوية يف بريطانيا بعد انتهـاء حـرب الـوردتني وتحطـيم األسـطول اإلسـباين وانـدحار 
إضـافة إىل انشـغال الـدول األوروبيـة بـالحروب . ١٥٨٨إسبانيا يف حرب االرمـادا عـام 

الداخلية والتي كانت بريطانيا تتجنب الدخول فيها، ألن الرصاع عـىل مسـتعمرات أو 
  ال يؤدي إىل حصولها عىلأراٍض يف أوروبا 
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أراض معينة أو مستعمرات أوربية بشـكل دائـم ومسـتمر فقـدانها وارد يف أي وقـت  
  .وبرسعة

إن كرثة الذهب يف قارة أمريكا الشاملية وما يقابلهـا مـن انتشـار البطالـة يف 
بريطانيا نتيجة لتحويل األرايض الزراعية إىل مراٍع ووجود نظام تسبيح األرايض وإلغاء 

ألديرة ومصادره األمالك التابعة لها قد دفعت سكان بريطانيا للهجرة إىل ذلـك العـامل ا
ــه ــد أدت إىل كســاد البضــائع . املغــري برثوات ــا ق ــني يف أوروب والشــك أن حــرب الثالث

الربيطانية وإغالق مصانع األقمشة مام ضاعف من مشكلة البطالة يف بريطانيا وشجع 
  .عىل الهجرة منها

ــرن ــهد الق ــد ش ــة  لق ــتيطان وإقام ــة لالس ــاوالت فردي ــ مح ــادس عرش الس
املستعمرات يف قارة أمريكا الشاملية، إال أن جميع هذه املحاوالت باءت بالفشـل الن 
مشاريع من هذا النوع ال ميكن لألفراد أو الرشكات الصغرية القيام بها، وإمنا يجـب أن 

اين مل يرتسـخ ويتطـور يف ولذلك فان االسـتعامر الربيطـ. تتكفلها حكومة أو رشكة كربى
أمريكا إال بعد أن اصدر التاج الربيطاين امتيازات خاصة تخـول الطبقـة األرسـتقراطية 
وكبار الرأسامليني وأصحاب السلطة بتنظـيم الحيـاة بجميـع أوجههـا يف املسـتعمرات 
الربيطانية بأمريكا ولـذلك فـان أوىل املسـتعمرات قـد أسسـتها الرشـكات الربيطانيـة، 

مرة األوىل يف فرجينيا قد أسستها رشكة لندن واملستعمرة الثانيـة التـي أطلـق فاملستع
ولقـد . ١٦٣٠عليها اسـم مساجوسـيت قـد أسسـتها رشكـة خلـيج مساجوسـيت عـام 

احتفظت الدولة الربيطانية بحق السيطرة  عىل هذه الرشكات مثل رشكة لندن ورشكة 
نني يف األرايض التـي تسـتغلها بليمون وكانت هذه الرشكات متنح  من جانبها املستوط

  جميع الحقوق 
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واالمتيازات والواجبـات التـي يعامـل مبوجبهـا املـواطن الربيطـاين يف موطنـه 
  .بريطانيا

كانــت املســتعمرات اإلنكليزيــة أكــرث اســتقراراً وإنتاجــاً وقــوة مــن نظرياتهــا 
وذلـك الن  املستعمرات األسـبانية والربتغاليـة والفرنسـية  يف قـارة أمريكـا الشـاملية،

اإلنكليز استعمروا مساحات محدودة من األرايض القريبة مـن السـاحل قبـل التوغـل 
يف داخــل القــارة األمريكيــة، بيــنام توســع الربتغــاليون واألســبان واســتولوا عــىل أراض 

  .واسعة للغاية قبل بنائهم املستعمرات مام افقدهم السيطرة عليها اقتصادياً 

خلُوا عـن البحـث عـن الـذهب  الـذي وجـدوا من جانب آخر فان اإلنكليز تَ 
ـاء  صعوبة يف الحصول عليه فتحولوا إىل زراعة األرض وجنـي املحاصـيل الزراعيـة لرش

ولهـذا كـان اإلنكليـز يبيـدون السـكان األصـليني . الذهب باألموال التي تدرها علـيهم
الفرنسيون للمنطقة التي يحتلونها أو يبعدونهم عنها بينام كان األسبان والربتغاليون و 

  .بحاجة إىل السكان األصليني للوصول إىل الذهب وللحصول عىل أيٍد عاملة رخيصة

توسعت املستعمرات الربيطانية لتصبح ثـالث عرشـة واليـة تتمتـع كـل منهـا 
بحكم ذايت وتخضع جميعها لنفوذ ملـك بريطانيـا ومتتـد مـن حـدود كنـدا الخاضـعة 

أمــا عــن األوضــاع االقتصــادية  . ليةللفرنســيني إىل أقىصــ جنــوب قــارة أمريكــا الشــام
واالجتامعية فقـد اختلفـت الواليـات الشـاملية عـن الجنوبيـة وكـان لكـل مجموعـة 
مميزاتها وظروفها الخاصة بها، فقد كانت الواليات الشاملية تقوم عىل أسـاس املـزارع 
الصــغرية واملــالك الصــغار تقــوم عــىل أســاس املــزارع الصــغرية واملــالك الصــغار التــي 

بينام قامت الزراعـة يف . ثمرها املستوطنون البيض بأنفسهم ومبساحات محدودة يست
  وملا. الواليات الجنوبية عىل أساس األرايض الواسعة عموماً 
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كان عدد املستوطنني قليالً جداً قياساً مبساحة األرض،  فقد اتجهت الواليات  
عـات كبـرية مـن سـكان  الجنوبية إىل استرياد األيدي العاملة  الرخيصة وجلبـت مجمو 

إفريقيا السود ليصـبحوا عبيـداً يف األرض الجديـدة دون مراعـاة لحقـوقهم اإلنسـانية 
ويشهد التاريخ أن األساليب والطرق التي  اتبعها تجار العبيد بني إفريقيا وأمريكا قـد 

  .كانت من الوحشية والالإنسانية بدرجة كبرية

ات الشاملية يعود إىل طبيعة األرض أن سبب انتشار امللكية الصغرية يف الوالي
التي كانت قليلة الخصوبة كثرية الصـخور والجبـال الـوعرة يف معظـم الواليـات، وألن 

  .أنهارها مل تكن صالحة للمالحة

  :أسباب الحرب

لعبت أسباب متعددة دورها يف نشوب حرب االستقالل التي سبقتها   
تألفت عىل أثرها دولة  الواليـات صدامات سكان املستعمرة بالسلطة اإلنكليزية التي 

  :وفيام يأيت ابرز هذه األسباب وأهمها. املتحدة األمريكية

  :السبب االقتصادي. ١

ــتعمرات  ــة املس ــامي أهمي ــع تن ــادي م ــبب االقتص ــة الس ــأت أهمي نش
الربيطانية، ففـي بدايـة األمـر، ورغـم تشـجيع الحكومـة اإلنكليزيـة لرعاياهـا يف 

تعتقد أنها ستجني فوائد كثرية من وراء ذلك، بـل كـان  االستعامر  إال أنها مل تكن
هناك تخوفاً من تدهور االقتصاد اإلنكليزي بسبب منـو اقتصـاديات املسـتعمرات 

ولكنها أدركت فـيام بعـد أن ربـط . األمريكية عىل حساب اقتصاديات الوطن األم
ا أصدرت تجارة مستعمرات العامل الجديد معها سيعود عليها بالفوائد الكبرية لهذ

قوانني جديدة ألزمت املستعمرات األمريكية بالتجارة مـع إنكلـرتا فقـط، وكانـت 
  هذه 
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القوانني مـن الشـدة بحيـث أن بعـض املسـتعمرات متـردت عليهـا مثـل 
ومــام زاد يف األمــر ســوءاً تحــريم . ١٦٨٩و١٦٨٤ماسوشــتس التــي متــردت عــامي 

عمرات األمريكيـة عـام مجلس العموم الربيطاين إقامـة صـناعة الحديـد يف املسـت
١٧٥٠.  

وقـد زاد . كانت تلك التمردات بداية التصادم  بني املستوطنني وموطنهم األم
الـذي اتخـذ قـراراً  ١٨٢٠-١٧٦٠من حدتها اعـتالء امللـك جـورج الثالـث العـرش عـام 

برضورة فرض الرضائب عىل املسـتعمرات الربيطانيـة يف العـامل الجديـد واضـعاً الحـد 
الربيطاين الذي انشق عىل نفسـه ألن قسـامً مـن ) األحرار(الويك  لنقاش طويل حزب 

كانوا يعتقدون أن عىل بريطانيا أن ال تفرض الرضائب عـىل ) وليم بت(زعامئه بقيادة 
) جـورج كرانفيـل(املستعمرات األمريكية بينام اعتقد غريهم من رجـال الحـزب مثـل 

هـم بـالقول إنـه مادامـت برضورة فرض الرضائب عـىل تلـك املسـتعمرات معللـني رأي
بريطانيا تقوم بالدفاع عن تلك املستعمرات ضد فرنسا وأنها ترصف املبالغ الطائلـة يف 
ـائب لربيطانيـا واتبـاع  هذا السـبيل فأنـه مـن الواجـب عـىل املسـتعمرات دفـع الرض

موقف امللـك جـورج ) املحافظني(وقد أيد حزب النوري . القوانني واألنظمة اإلنكليزية
ـائبالثالث عن وال شـك أن النفقـات الباهظـة  . دما حسم املوضوع لصالح جباية الرض

التي تكبدتها بريطانيا خالل حـرب السـنوات السـبع كانـت عـامالً مسـاعداً يف اتجـاه 
  . فرض الرضائب عىل املستعمرات األمريكية

بناء عىل ذلك قامت حكومة جورج الثالث بفرض الرسوم عىل تجـارة السـكر 
، وذلك القانون الـذي فـرض رسـوماً كمركيـة )قانون السكر( ١٧٦٤ حينام أصدرت عام

عىل ما يستورده سكان الواليات املتحدة األمريكية من السكر وعصـري قصـب السـكر 
  من جزر الهند الغربية والذي كانوا يصدرون مقابلة
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وكانت تجارة الواليات الشاملية رابحـة يف هـذا . األسامك واألخشاب والرقيق 
أوشك هذا القانون أن يرضبها يف الصـميم خصوصـاً عنـدما رابطـت السـفن املجال، ف

الحربيــة الربيطانيــة مبحــاذاة الســواحل األمريكيــة ملنــع التهريــب وســمحت لجبــاة 
الـذي ) قـانون الطوابـع( ١٧٦٥ثم صدر بعد ذلـك يف عـام . الرضائب بتفتيش البيوت

رتاوح قيمتهـا بـني كان أشد وطأة من سـابقة إذ تقـرر مبوجبـه لـزوم وضـع طوابـع تـ
ــكوك  ــرائض والص ــالت والع ــد واملج ــىل الجرائ ــني دوالر ع ــد والخمس ــنت الواح الس

  .وهي رضيبة مبارشة يشعر بها الفرد كل يوم. والسندات عىل اختالف أنواعها

ولد تنفيذ هذين القانونيني استياء كبرياً يف الواليات األمريكية وتعاظم الهياج 
وأعلن املحامون أن فرض الرضائب من قبـل سـلطة  .حتى أوشك أن يصبح ثورة دامية

ليس للبالد متثيل فيها هو االستبداد بعينه وحذروا امللـك جـورج الثالـث مـن فاجعـة 
ثـم صـدرت الصـحف بحـواش . شبيهة بتلك التي حلت من قبـل بامللـك شـارل األول

يكيـة سوداء معلنة انه ال يحق ألية سـلطة عـدا املجـالس التمثيليـة يف الواليـات األمر
وتطورت األمور إىل حد إحــراق بيـوت املـوظفني اإلنكليـز . فرض الرضائب وتحديدها

عقـد  ١٧٦٥ويف نيويـورك . وعم اإلرضاب يف اليوم الذي بدأ فيه تنفيذ قانون الطوابـع
مؤمتر حرضه ممثلون عن تسع واليـات أمريكيـة قـرروا فيـه أن لـيس لربيطانيـا حـق 

يـة وأعلـن بنيـامني فـرانكلني انهـم لـن يخضـعوا فرض الرضائب عىل الواليات األمريك
لقانون الطوابع إال إذا قهروا بحد السيف مـام اجـرب الحكومـة الربيطانيـة عـىل إلغـاء 

، لكن مجلس العموم الربيطاين أعلن يف الوقت نفسه أنه لـه الحـق ١٧٦٦القانون عام 
  .يف فرض الرضائب عىل الواليات املتحدة األمريكية
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نة واحدة عـىل إلغـاء قـانون الطوابـع حتـى أصـدر مجلـس ومل تكد متيض س
العموم قوانني جديدة فرضت مبوجبها رضائب كمركية عىل ما تسـتورده املسـتعمرات 

وقـد زاد األمـور سـوءاً . األمريكية من الزجاج والرصاص والورق والشاي  ومواد أخرى
فتصـاعد   "تخصيص هذه الرضائب للرصف عـىل رجـال الحكومـة اإلنكليـز يف أمريكـا"

ـائب عـدا  االستياء مرة أخرى  مام اضـطر الحكومـة الربيطانيـة إىل إلغـاء جميـع الرض
رضيبة الشاي، فكانت املقاومة عنيفة ضدها ومل يذعن امللك جورج الثالث وحكومته 
لتلك املقاومة بـل قابلوهـا بكـل شـدة واسـتعانوا بـالجنود لقمـع املتمـردين فكانـت 

تتوقف املقاومة، فقد قاطع الناس الشاي اإلنكليـزي  ، ومل١٧٧٠عام ) مذبحة بوسطن(
وأقاموا بعد ثالث سنوات من املذبحة حفالً ألقوا خالله بالشـاي اإلنكليـزي يف البحـر، 
عندها  اغلق امللك جورج الثالث ميناء بوسطن فرد سكان الواليـات األمريكيـة بعقـد 

ونكرس األمـرييك األول مـن وأعلنوا فيه تأسيس الك ١٧٧٤املؤمتر القاري األمرييك عام 
  .وقد انعقد  الكونكرس يف العام نفسه يف فيالدلفيا. مندويب الواليات

  :السبب السيايس. ٢

يتجسد السبب السيايس يف فكرة امللك جورج الثالث التـي متيـل إىل   
الحكم املطلق وبالتايل إميانـه بالسـيادة املطلقـة للدولـة األم عـىل مسـتعمراتها فقـد 

الثالث العرش وهو ما يزال شاباً، فكـان طموحـاً يرمـي إىل القـبض عـىل اعتىل جورج 
وكان يـرتأس ) األحرار(زمام األمور بيده يك ال يصبح خاضعاً ملشيئة رجال حزب الويك 

جلسات مجلس الوزراء ويأمر باتباع السياسية التي يريدها، وكان بعزل من يشاء مـن 
ـائب عـىل ) األحـرار(ك وعمل جاهداً عىل شق حزب الويـوزراء الدولة  يف مسـالة الرض
  وقد اعترب جورج الثالث حق فرض . املستعمرات
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ــه  ــنام اعتربت ــتعمرات، بي ــىل املس ــيادة ع ــاهر الس ــرز مظ ــن اب ـائب م الرضـ
املستعمرات إلغاًء  لركيزة أساسية من ركائز الحكم الذايت الذي متتعـت بـه منـذ أمـد 

إىل أنها غري ممثلة يف مجلس العمـوم طويل، وقد استندت الواليات األمريكية يف هذا 
  .الربيطاين الذي يؤمن أن ال رضائب إال بالتمثيل النيايب للشعب

  :السبب النفيس. ٣

ــد بحاجــة إىل مظــاهر سياســية    ــامل الجدي ــان املســتعمرون يف الع ك
واجتامعيـة لتعويض النقص الـذي كـانوا يعـانون منـه يف كـونهم أبنـاء الفـارين مـن 

ذلك أن األجيال التي عاشـت يف القـرن . و الفقراء من وجه العدالةاالضطهاد الديني أ 
الثامن عرش قد اختلفت عن األجيال األوىل  التي عاشت يف القرن الـذي سـبقه، فقـد 
بدأت هذه األجيال تشعر أنهـا ال تقـل عـن مسـتوى اإلنكليـز يف الـوطن األم، فنمـت 

ي مواطن إنكليزي يف بريطانيا، لديها مشاعر االعتداد بالنفس والشعور باملساواة مع أ 
وبالقدرة عىل إدارة شؤون والياتهم بكفاءة ال تقل عن كفـاءة الحكـام اإلنكليـز إال أن 
الحكومة الربيطانية ويف مقدمتها امللك جورج الثالث مل يعطـوا لهـذا السـبب النفيسـ 

هضـة أهمية فقد نسوا ورمبا تناسوا أن هـؤالء النـاس يحملـون معهـم أفكـاراً وأراء الن
األوروبية والعصور الحديثة التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم من الذين نزحـوا عـن 

  .أوروبا من قبل

  :إعالن االستقالل وقيام الحرب

فإنــه مل يطالــب  ١٧٧٤عنــدما انعقــد املــؤمتر القــاري األمــرييك عــام   
ـائب دون الرجـوع إىل املجـالس  باالنفصال عن بريطانيا بل طالـب بعـدم فـرض الرض

 مثيلية للواليات األمريكية كام انه اعرتف للملك الربيطاين بالسلطة الت
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إال أن جــورج الثالــث أرســل قــوات جديــدة إىل بوســطن فاصــطدام . العليــا
  .١٧٧٥الطرفان وأريقت الدماء يف ربيع 

ــار  ٢ويف    ــادة القــوات ) جــورج واشــنطن(، اختــري ١٧٧٥أي ــويل قي لت
ويف . ألفاً ) ١٣(وعددهم ) رجال اللحظة(عة سا) ٤٨(املسلحة األمريكية وتشكل خالل 

واملنتميـة إىل ) اثـن الـن( أيار استولت بعـض القـوات األمريكيـة بقيـادة العقيـد  ١٠
ترشـين األول مـن العـام  ١٣ويف . مستعمرة فريمونت الواقعة شامل رشقـي نيويـورك

ت نبيـديك(و) ريتشـارد مـونتغمري(نفسه هاجمت القوات األمريكية بقيادة الجرنال 
مقاطعة كيوبيك بعد أن ضام لقائدات جيشهام إىل بعضهام، لكن الفشل كـان ) أرنولد

 ٣١يف ) ريتشـارد مـونتغمري(وقد قتل يف هذه املعركـة الجـرنال . نصيب هذا الهجوم
وجرح أرنولد جرحاً خطـرياً مـام أضـطره إىل الرتاجـع يف شـهر أيـار  ١٧٧٥كانون األول 

١٧٧٦.  

يف ) بنكرهيـل(املعركـة األوىل، معركـة وقعت  ١٧٧٥حزيران  ١٧ويف   
مقـاتالً بيــن ) ٤٥٠(تشارلتسون، حيث هزمت القـوات األمريكيـة، وكانـت خسـائرها 

أمـا القـوات الربيطانيـة فقـد .مقاتـل) ١٥٠٠٠(قتيل وجريح وأسـري وذلـك مـن أصـل 
. ضـابطاً ) ٨٩(مقاتالً بني قتيل وجريح من بينهم ) ١٠٤٥(خرست ثلث قواتها، أي نحو 

وهكذا متكنت القـوات الربيطانيـة مـن طـرد الجـيش . مقاتل) ٥٠٠٠(من أصل وذلك 
، بغيـة رضب )بريـدزهل(الوطني يف املستعمرات من تحصيناته التي أقامها عنـد تـل 

رشقي كندا، األمـر الـذي مل يـتمكن ) كيوبك(بوسطن باملدافع واالستيالء عىل مقاطعة 
  .الجيش الوطني األمرييك من تحقيقه

ملهاجمـة ) هرني كلينتون(، تقدم قائد القوات الربيطانية ١٧٧٦ شباط ٢٧ويف 
  كارولينا الشاملية مع وحدات محدودة من قوات بوسطن، تعاونه 
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. مجموعة كبرية من السفن الحربية ومل يكن معه العـدد الـالزم مـن الجنـود
ايس وكان اعتامده األسـ. كام مل يكن هناك تنسيق بني خطوط القادة الربيني والبحريني

عــىل قــدرات القــوات املواليــة، لكــن القــوات األمريكيــة متكنــت مــن دحــر القــوات 
آذار مـن العـام نفسـه أخلـت القـوات  ١٧ويف . الربيطانية وتكبيـدها خسـائر فادحـة

وبذلك انتهى هجـوم القـوات ) وليم هاو(الربيطانية بوسطن، وتقهقر قائدها الجرنال 
  .شل ذريعالربيطانية عىل املستعمرات األمريكية بف

، أصدر إعـالن االسـتقالل يف فيالدلفيـا، موقعـاً مـن منـدويب ١٧٧٦متوز  ٤ويف 
تومــاس (وأصــبحت هــذه الوثيقــة التــي صــاغها الكاتــب األمــرييك . مســتعمرة) ١٣(

من أهم الوثائق التاريخية السياسـية يف العـامل، إذ نصـت عـىل أن النـاس ) جيفرسون
  .حياة والحرية وامللكيةجميعاً يولودن متساوين ولهم الحق يف ال

يف رشقـي ) سـاراتوغا(، دارت معركـة ١٧٧٧ويف أيلول وترشين األول من عام 
إذ خرسـت القـوات الربيطانيـة . وكانت هذه املعركة نقطة تحول يف الحـرب. نيويورك

 ١٧يف ) جـون بورغـوين(وانتهـت باستسـالم القائـد الربيطـاين . خاللها خسـائر فادحـة
) هوراتيـوغنس(مقاتل للقائـد األمـرييك ) ٢٠٠٠(ملؤلف من ترشين األول مع جيشه ا

وتوقيع معاهدة ساراتوغا التـي نصـت عـىل عـودة الجـيش إىل بريطانيـا عـن طريـق 
وكـان استسـالم . بوسطن، رشط أن ال يشـرتك ثانيـة يف الحـرب ضـد أمريكـا الشـاملية

  .بورغوين أول انتصار أمرييك حاسم يف هذه الحرب

  :هولندا الحربدخول فرنسا وأسبانيا و 

يعود العداء الربيطاين الفرنيس إىل الحروب العديدة بينهام التي وقعـت بـني 
  يف أوربا وفيام وراء البحار حيث خرجت منها فرنسا ١٧٦٣ – ١٧٥٦عىل 
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مندحرة خارسة، ففقدت معظـم مسـتعمراتها يف العـاملني القـديم والجديـد  
ض نهـر سـنت لـورنس يف القـارة بعد أن استولت عليهـا بريطانيـا، ومنهـا كنـدا وحـو 

األمريكية الشاملية، لذلك كانت فرنسا تتطلع إىل ذلك اليـوم الـذي تـتمكن فيـه مـن 
إضعاف بريطانيا عىل األقـل،  ولقـد وجـدت فرنسـا يف خسـائر بريطانيـا أمـام سـكان 
املستعمرات األمريكية يومهـا املنشـودة فـدخلت الحـرب بكـل قـوة إىل جـانبهم ثـم 

الحاقدة هي األخـرى عـىل بريطانيـا لسـلبها إياهـا كثـرياً مـن حقوقهـا تبعتها إسبانيا 
البحرية والتجارية يف صلح بـاريس بعـد حـرب السـنوات السـبع، بعـد ذلـك أعلنـت 
هولندا الحرب عىل بريطانيـا مسـاندة الواليـات األمريكيـة بسـبب احتكـار بريطانيـا 

ة لربيطانيا أن معظـم الـدول وقد زاد من تطور األمور سوءاً بالنسب. للتجارة األمريكية
األوروبية استاءت مـن محاولـة بريطانيـا تفتـيش البـواخر التجاريـة لألمـم املحايـدة 

لصـيانة ) الحياد املسـلح(ومصادرتها أحياناً، ففقدت هذه الدول فيام بينها حلفاً دعي 
وهكذا أصبحت بريطانيا يف حـرب مـع ثـالث . حقوقها التجارية من التدخل الربيطاين

كربى ويف موقف عدايئ تجاه معظم الدول األوروبية األخرى بينام كانت إيرلنـدا دول 
تهددها بالثورة فكان ذلك عامالً مهامً يف عدم متكن بريطانيـا مـن االنتصـار يف حـرب 

  .القارة األمريكية ألنها بدت وكأنها تحارب العامل كله وعىل جبهتني برية وبحرية

  :يات املتحدة األمريكيةنهاية حرب االستقالل وقيام الوال 

كان عىل بريطانيا خالل الحرب أن تحمي سواحلها بحراً وتشتبك يف    
حرب طاحنة مع أسـاطيل فرنسـا وهولنـدا يف بحـر الشـامل ويف البحـر الكـاريبي ويف 
خليج السنغال وتحارب األمريكان براً وهـذا يعنـي أن قواتهـا كانـت مشـتتة يف عـدة 

   تحقيق االنتصارات وكان أخرها استسالمجبهات مام ساعد األمريكان عىل



  

١١٣٦ 
  

  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

ــين األول   ــواليس يف ترش ــزي كورن ــد اإلنجلي ــة  ١٧٨١القائ ــاب هزمي يف أعق
ــة بفضــل مســاندة الفرنســيني فاضــطرت  األســطول الربيطــاين يف الســواحل األمريكي

معرتفـة باسـتقالل الواليـات  ١٧٨٣بريطانيا أخـرياً إىل التفـاوض وتوقيـع الصـلح عـام 
الثة عرشة واعتبار نهر املسيسبي حدوداً غربية لها أما فرنسا فقد حصـلت املتحدة الث

عىل مستعمرتني صغريتني إحداهام يف جزر الهند الغربيـة واألخـرى يف إفريقيـا وهـي 
وحصلت إسبانيا عىل جزيـرة مينورقـا وفلوريـدا، وخرجـت هولنـدا . توباكو والسنغال

 أنهـا مل تنـه سـيادتها االسـتعامرية، لقد كانت خسارة بريطانيـا كبـرية إال. بخفي حنني
فقد عمدت بعد ذلك مبارشة إىل توطيد نفوذهـا يف الهنـد واسـرتاليا التـي كانـت قـد 

  .اكتشفت حديثاً وعموم آسيا وبعض مناطق إفريقيا

صدر دستور الواليات املتحدة األمريكية الذي نـص عـىل قيـام  ١٧٨٨ويف عام 
وان يقوم هـذا االتحـاد عـىل أسـس . دة األمريكيةاالتحاد الفيدرايل بني الواليات املتح

متثيلية من خالل مجلس متثييل وقد واجهت واضعي الدستور مشكلة إرصار الواليـات 
املتحدة الصغرية عىل أن متثل الوالية بصوت واحد يف املجلـس التمثـييل بغـض النظـر 

 أسـاس نسـبة عن عدد سكان الوالية بينام متسكت الواليات الكبرية مببدأ التمثيل عىل
وحالً لهذا األشكال فقد تقرر أن يتكون املجلس التمثييل مـن . عدد السكان يف الوالية

) الكــونكرس(هيئتــني هــام مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ ويطلــق علــيهام معــاً 
وينتخب مجلس النواب عىل أساس عدد السكان بيـنام متثـل كـل واليـة بعضـوين يف 

سـكان وأكـد الدسـتور أيضـاً أن أي ترشـيع ال مجلس الشيوخ بغض النظر عن عدد ال
  .ميكن أن يصبح قانوناً إال إذ وافق عليه املجلسان
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أما السلطة التنفيذية فقد وضـعت بيـد رئـيس الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
املنتخب ويكون عادة مرشح الحزب الفائز يف االنتخابات حيث يتنـافس حزبـان عـىل 

جد مجلس وزارة عىل غرار ما هو معـروف يف معظـم السلطة خالل االنتخابات وال يو 
بل يوجد للرئيس األمرييك مستشارون بدالً من الـوزراء يقومـون  بتنفيـذ . دول العامل

كـام نـص الدسـتور عـىل فصـل السـلطات . سياسته التي متثل سياسة الحزب الحـاكم
دسـتور الثالث القضـائية والتنفيذيـة والترشـيعية يقـول السياسـيون واملؤرخـون إن ال

األمرييك قد تأثر بحقوق اإلنسان وبعض مقومات الدسـتور الربيطـاين، لكننـا نجـد أن 
واضعي الدستور األمرييك مل يتخلوا عن نظرتهم العنرصية عندما تجاهل قـادة حـرب 

  .االستقالل حقوق الزنوج الذين استعبدهم البيض يف أمريكا

  ):    ١٨٦٠ -    ١٨٥٦،   ١٨٤٢–  ١٨٤٠(حرب االفيون 

وهي األعامل الحربية التجارية التي كانت الصني ضحيتها يف أواسـط   
القرن التاسع عرش وميكن تصنيفها يف حربني رئيسيتني حققت فـيهام القـوى القريبـة 

) ١٨٤٢-١٨٤٠(مكاسب استعامرية و تجارية عىل حساب الصني، جرت الحـرب األوىل 
بــني الصــني مــن جهــة ) ١٨٦٠ -١٨٥٦(بــني الصــني وبريطانيــا وكانــت الحــرب الثانيــة 

  .وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى

  :ممهدات الحرب

ظلت الصني طوال ثالثة قرون منذ أن أكتشـف رأس الرجـاء الصـالح   
ممتنعة عىل القوى العربية الطامعـة يف ثرواتهـا، والطامعـة إىل التجـارة معهـا، وكـان 

  ،١٥١٣الربتغاليون أول  من وصل إىل ميناء كانتون يف الصني سنة 
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ومتكنوا بعد سنوات من ذلك التاريخ من الحصول عـىل إذن بإقامـة محطـة  
وكان هؤالء يشرتون السـلع الصـينية والزراعيـة والصـناعية كالشـاي . تجارية يف ماكاو

واملصــنوعات الخشــبية ) الصــيني(واملنســوجات الحريريــة واألواين الخزفيــة النفيســة 
الغرب مقابل سلع هنديـة تشـتمل عـىل  والجلدية التي حظيت بإقبال كبري يف أسواق
ومل تكن مثة سلع أوروبية ذات بال ميكن . العقاقري واألصباغ وخشب الصندل والتوابل

  . مبادلتها آنذاك بالسلع الصينية

وتبع الربتغاليني األسبان فالهولنديون ولكنهم مل يسـتطيعوا الحصـول   
ـقية عىل محطات تجارية لهم، يف حني نجح الربيطانيون عن طر يـق رشكـة الهنـد الرش

، وكان الشاي )هونغ(الربيطانية يف إقامة محطة تجارية يف كانتون بإرشاف نقابة تجار 
وعنـدما . أهم سلعة تستوردها بريطانيا وتدفع قيمتها نقداً بالعملة الذهبية والفضية

، إىل إقامـة  عالقـات دبلوماسـية مـع الصـني صـدموا ١٧٩٣سعى الربيطانيون يف عـام 
ض التام وظلت العالقات التجارية بني الصني والغرب محصـورة يف عـدد محـدود بالرف

  .من املوانئ الصينية تحت الرقابة الصارمة لحكومة الصني

، من فرض سيطرتها عىل شبه ١٨١٨وبعد أن متكنت بريطانيا يف عام   
وجـدت القارة الهندية باستثناء عدد قليل من املراكز التجارية الربتغاليـة والفرنسـية، 

وإىل مصـادر غنيـة . نفسها بحاجة إىل أسواق أخرى لترصيف فائض إنتاجها الصـناعي
ولكن سـوق الصـني . باملواد الخام والسلع الغذائية لتوفري احتياجات الصناعة املتنامية

ظلت هدفاً عزيز املنال عىل بريطانيا، وعىل ميزانها التجاري خارساً معها عىل الـدوام، 
  ج شديد  للحكومةوكان ذلك مصدر إزعا 
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الربيطانيـة، إىل أن توصـلت بريطانيـا إىل قلــب األوضـاع عـن طريـق تجــارة  
  .األفيون

، قـد تبنـت سياسـة ١٧٧٣كانت رشكة الهند الرشقية الربيطانية منذ عـام 
إغراق الصني باألفيون، وكان الخشخاش الذي يستخرج منه األفيون يزرع يف الهند 

ند مصـنعاً إلنتـاج األفيـون يف مدينـة كـالبكوت، بكميات كبرية، وأقامت رشكة اله
، عىل حق احتكـاره وتصـنيعه وتجارتـه، وكانـت الصـني يف ١٧٩٧وحصلت يف عام 

بادئ األمر تستهلك كميات محدودة جداً مـن مـادة األفيـون وتسـمح باسـترياده 
عىل انه عقار طبي وال يتعاطاه من الصينيني إال عدد محدود من أصحاب األمالك 

  .قراطيني ورجال الحاشيةواألرست

هذه التجارة أرباحـاً خياليـة ومتكنـت بهـا مـن وقد حققت بريطانيا من وراء 
تغري امليزان التجاري ملصلحتها، وال سيام عندما أخذ عدد املتعاطني يف الصني يزداد إىل 
حد كبرية، ومل يعد يقترص عىل طبقة معينة بل تعداها إىل عامـة الشـعب، فقـد بلـغ 

، أكرث من مليوين فرد، وفقـدت الصـني يف املـدة بـني ١٨٣٥ني يف الصني عام عدد املدمن
مليون دوالر فيض، أي ما يـوازي عرشـ الـدخل السـنوي،  ٢٥ما يعادل  ١٨٣٤، و١٨٠٣

إضافة إىل الدمار العقيل والنفيس الذي لحق بالشعب الصيني  من إدمان هذه املـادة 
  .وانتشار الفساد والرشوة بني رجال اإلدارة
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  ):١٨٤٢ – ١٨٤٠(حرب األفيون األوىل 

  :األسباب املبارشة

الثـامن عرشـ األخطـار التـي قـد أدركت حكومة الصـني منـذ القـرن   
، قـراراً ١٧٩٢لها البالد من وراء تجارة األفيون والتوسع فيها فأصـدرت يف عـام تتعرض 

ة مــن أرس ) ١٨٢٠-١٧٩٦) (تشياتشــينغ(أ أصــدر اإلمرباطــور ١٧٩٦ويف عــام . بحرضــها
قانونــاً يقيضــ بتطبيــق اإلعــدام عــىل مــن يتــاجر ) ١٩١٢-١٧٩٥) (تاتشــينغ(ماتشــور 
ولكن ذلك مل مينع تجار هذه املـادة مـن ابتكـار أسـاليب مختلقـة لتهريـب . باألفيون

وكانت مدينة كانتون وبعض الجزر القريبة منها من أهم  مراكـز . األفيون إىل الداخل
  .التهريب

ــد ، أنهــت الحك١٨٣٤ويف عــام    ــة الهن ــة احتكــار رشك ومــة الربيطاني
ـفاً عامـاً عـىل التجـارة الربيطانيـة يف مدينـة  الرشقية التجارة مـع الصـني وعينـت مرش
كانتون،  وحاولت حكومة الصني مـن دون جـدوى التوصـل إىل اتفـاق مـع الحكومـة 
 الربيطانية حول جعل استرياد األفيون قانونياً  والحد من تهريبه، واستمر الخـالف بـني

  .١٨٣٩الطرفني حتى عام 

ومع تفاقم حجم التهريب وما سـببه مـن خسـائر ماديـة ومعنويـة،   
إضافة إىل تصاعد النقمة الشعبية عىل تجار األفيون قام نائـب أإلمرباطـور يف كـانتون 
لني تشبه شو، عىل رأس قوة مسلحة وقبض عىل تجار األفيون يف امليناء وأمر بإحراقـه 

واحتجت الحكومة الربيطانيـة بشـدة . سط تأييد شعبي عارموإغالق متاجر األفيون و 
  عىل تلك اإلجراءات رافضة التقيد بالحظر وعدته مخالفاً لحرية
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التجارة التي كانت الربجوازيـة الصـناعية الغربيـة تنـادي بهـا وتعـدها حقـاً  
  .مقدساً لها

  :سري العمليات

ن كـانون األول سحبت الحكومة الربيطانية ممثلها التجـاري ويف السـادس مـ
، أعلن قطع العالقات التجارية بني البلدين وهيأت بريطانيا قوة عسـكرية ١٨٣٩سنة 

سفن تجارية عـىل  ٤سفينة نقل و ٢٠سفينة حربية و  ١٦بقيادة جورج اليوت قوامها 
ويف . مقاتل وصلت جميعها إىل قبالـة السـاحل الصـيني عنـد كونـغ دونـغ ٤٠٠متنها 

، بدأت القوات الربيطانية بـإطالق النـار عـىل ١٨٤٠حزيران الثاين والعرشين من شهر 
، قصفت القوات الربيطانيـة  مينـاء كـانتون، كـام ١٨٤١عدة موانئ صينية، ويف أوائل 

احتلت هونغ كونغ، ثم أخذت تتوسع عىل امتداد السـاحل بعـد أن تلقـت تعزيـزات 
أت تتقدم باتجـاه ، بد١٨٤٣ويف عام . تشكيانغ وشنغهاي ١٨٤٢كبرية، فاحتلت يف عام 

تالكني وخشيت الصني سوء العاقبة فقبلت الصـلح مـع بريطانيـا التـي وافقـت عـىل 
  .وقف إطالق النار بعد أن أملت رشوطها

  :نتائج الحرب

ـــة ١٨٤٣أب  ٢٩يف      ـــة الربيطاني ـــم عـــىل مـــنت الســـفينة الحربي ، ت
اري للتجـارة التوقيع عىل معاهدة نانكني التي أنهت نظام كانتون االحتكـ) كورفوونر(

واشــتملت عــىل نصــوص مجحفــة بالصــني منهــا، تنازلهــا عــن هونــغ كونــغ . البحريــة
الربيطانيـة ودفع تعويضات مالية كبرية لها وفتح عدداً من املـوانئ الصـينية وتطبيـق 

  .نظام الحامية األجنبية عىل اإلنكليز
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ة ، تـم التوقيـع عـىل معاهـدة ملحقـ١٨٤٣ويف الثاين من ترشـين األول سـنة 
  .نصت عىل أن متنح بريطانيا رشط الدولة األوىل بالرعاية

أما األفيـون الـذي دارت الحـرب بسـبه فلـم يـرد ذكـره يف املعاهـدة، ولكـن 
محصلة بنود املعاهدة تركت الباب مفتوحاً لجعل تجارة األفيون مرشوعة، واىل تخيل 

فيـون ازدهـاراً وكانـت النتيجـة ازدهـار تجـارة األ . الصني عن مطالبها بتفتيش السفن
كبرياً، ووصل معدل االسترياد منه إىل سبعني آلف صـندوق سـنوياً، وبلغـت قيمـة مـا 

مليـون  ٤٠٠-٣٠٠استوردته الصني من تلك املادة يف عرش سـنوات بعـد تلـك الحـرب 
  .دوالر فيض

  ):١٨٠٦– ١٨٥٦(حرب األفيون الثانية 

بـني قـوى كانت معاهدة نانكني منوذجاً فاضحاً للمعاهدات الجـائرة   
غري متكافئة ومتخضت عن مغانم كبرية لربيطانيا كام فتحت شهية الدول االستعامرية 
األخرى للحصول عىل امتيازات مامثلة فراحـت تضـغط عـىل الحكومـة اإلمرباطوريـة، 

، توقيع معاهدة مع الواليات املتحدة نصـت عـىل عـدم ١٨٤٤وتم يف الثالث من متوز 
املقيمــني يف الصــني للســلطة ) ملطــاف كــل األجانــبويف خامتــة ا(خضــوع األمــريكيني 

القضائية الصينية وحرصته باملحاكم القنصلية واملختلطة وكلفت معاهـدة وامنـو مـع 
، حرية مامرسة الشـعائر الكاثوليكيـة ثـم الربوتسـتنتية ١٨٤٤ترشين األول ٢٤(فرنسا 

دخـولهم وقد أدت ترصفات األجانب إىل تفاقم النقمـة الشـعبية ومعارضـة ). ١٨٤٥(
كذلك نجم عن ضعف اإلدارة الصينية وتفيشـ الرشـوة واالنحـالل بـني . مدينة كانتون

ــالك، إضــافة إىل الكــوارث  ــبالط وأصــحاب األم ــة ورجــال ال ــراد األرسة اإلمرباطوري أف
  الطبيعية ونشوب ثورات
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وانتشار الفوىض، مام شجع القوى األجنبية إىل توسـيع نفوذهـا والتـدخل يف  
  .استغاللها لصالحهاتلك الحوادث و 

  :السبب املبارش

ظل الربيطانيون يفتشون عن أعـذار لتوسـيع حقـوقهم التجاريـة يف   
، ووجدوا الفرصة لتجديد العـدوان عنـدما )سياسة الباب املفتوح(الصيـن عىل أساس 

، بصـعود مـنت ١٨٥٦قام عـدد مـن املـوظفني الصـينيني يف أوائـل شـهر ترشـين األول 
واحــتج املقــيم العــام . ينــاء كــانتون وأنزلــوا العلــم الربيطــاينيف م) الســهم(الســفينة 

الربيطاين اللورد إلجني عىل هذا اإلجراء وقدم إنـذاراً إىل حـاكم املدينـة، ورافـق ذلـك 
دخول سفن حربية بريطانيـة إىل املينـاء، ولكـن نائـب اإلمرباطـور اسـتخف بـالقوات 

ضــمت فرنســا إىل بريطانيــا يف وان. الربيطانيــة وجــاهر بالعــداء للحكومــة اإلنكليزيــة
وأنـذرت حكومـة . تحرشها متعللة مبقتل أحد املبرشين الفرنسيني داخل الـرب الصـيني

  .الصني بتسليم القتلة

  :سري األحداث ونتائجها

، ١٨٥٧عملياتهام الحربية يف أواخـر  عـام ) بريطانيا وفرنسا(بدأت الحليفتان 
الحصون الساحلية، وطلب معتمدو فاستولت قواتهام عىل مدينة كانتون وعىل بعض 

الدول يف شنغهاي مفاوضـة حكومـة الصـني التـي تـرددت يف قبـول اإلنـذار فتابعـت 
  .القوات املتحالفة تقدمها نحو بكني

، وصلت تلك القوات إىل تينتسـني القريبـة ١٨٥٨ويف أواخر شهر حزيران عام 
كان من رشوطها من بكني، وأرغمت حكومة الصني عىل التوقيع عىل معاهدة جديدة 

  بريطانيا وفرنسا (فتح مفوضيات لعدد من الدول األجنبية يف بكني 
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وكـذلك فـتح أحـد عرشـ مينـاء صـينياً للتجـارة ). والواليات املتحدة وروسـيا
البحرية، والسامح للتجار والبعثات التبشريية  بالتوغل يف البالد، وإقامة نظام جمـريك 

وفـتح نهـر بـانغي للمالحـة , تجارة األفيون بحري يرشف عليه مفتش أجنبي، وإجازة
وأرغـم اإلمرباطـور نفسـه عـىل توقيـع . التجارية، ودفع تعويضـات لربيطانيـا وفرنسـا

  .املعاهدة

مل تصادق حكومة الصني عىل نصوص معاهدة تينتسيت التي فرضـت عليهـا 
 ،١٨٦٠فتابع الحلفاء أعاملهم الحربية وتقدمت قواتهم يف السادس من شهر آب سنة 

إىل بوابات بكـني ودخلتهـا وأحرقـت يف آب القرصـ اإلمرباطـوري الصـيني، ويف الرابـع 
والعرشين من الشهر نفسـه عقـدت معاهـدة جديـدة عرفـت باسـم معاهـدة بكـني 
. تعهدت فيها الصني بالتقيد ببنود معاهدة تينتسيت السابقة، ومتت املصـادقة عليهـا

حصلت عليها دول أخرى مثل أملانيـا   وتبع ذلك سيل من املعاهدات واالمتيازات التي
  .وإيطاليا وهولندا والنمسا وبلجيكا والدمنارك وغريها

  ):١٨٩٨(األسبانية  –الحرب األمريكية 

وهي الحرب التي اندلعت بني الواليات املتحدة األمريكيـة وأسـبانيا   
وام ويف أثناء الحرب نالت الواليـات املتحـدة غـ. حول قضية تحرير كوبا ١٨٩٨يف عام 

وأدت هذه الحرب إىل ظهور الواليـات املتحـدة األمريكيـة . وبورتوريكو وجزر الفلبني
  .كقوة عاملية

  :أسباب الحرب

وبعــد . يف احــتالل كوبــا ١٨٦٠كــان األمريكيــون يــأملون حتــى عــام   
  ولكن. تضاءل االهتامم بضمنها) ١٨٦٥ – ١٨٦١(الحـرب األهلية األمريكية 
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وحدثت انتفاضـة منهكـة . سوء الحكم اإلسباين ظل األمريكيون مستائني من 
أثناء كسـاد اقتصـادي  -١٨٩٥ويف عام . وطويلة  يف السبعينات من القرن التاسع عرش

ومل تكن القـوات . زادت األوضاع سوءاً باندالع الثورة ثانية مهددة باالستمرار بال نهاية
ار مل يكونوا بالقوة الكافية األسبانية بالقوة الكافية لقمع العصيان املسلح، كام أن الثو 

  .لينترصوا

وقد كانت النتائج االقتصادية بالنسبة للواليات املتحدة خطرية فقد كان رأس 
مليون دوالر، يف حني بلغـت التجـارة مـع ) ٥٠(املال األمرييك املستثمر يف كوبا حوايل 

سـية مـع وأصـبحت املتاعـب الدبلوما. مليون دوالر سنوياً ) ١٠٠(الجزيرة قبل الثورة 
وقد شكت أسبانيا مـن اسـتخدام ثـوار كوبـا أرض الواليـات . إسبانيا من عنارص القلق

املتحدة كقاعدة للحمالت الحربيـة، وقـد أصـيب املواطنـون األمريكيـون يف الجزيـرة 
وقد أثـارت شـعور األمـريكيني . بخسائر يف ممتلكاتهم ويف حريتهم وحتى يف أرواحهم

  .انت تدار بها الحرب من الجانبنيأيضاً الطريقة الوحشية التي ك

حاولت وزارة الخارجية األسبانية أن تنظم عصبة من األمم األوروبية   
ليك متنع الواليات املتحدة من التدخل ولكن روسيا مل تقبـل ورفضـت بريطانيـا رفضـاً 

أخـذ  ١٨٩٧وبانتهـاء عـام . ولكن مثة تشجيع مـن أملانيـا والنمسـا واملجـر فرنسـا. باتاً 
وكـان الـرأي العـام عـىل . س األمـرييك يلـح يف أن يكـون هنـاك عمـل حاسـمالكونكر 

 ١٨٩٨ويف شـباط . استعداد للحرب وقد وقع تحت تأثري صحافة ألهبت الشعور العـام
ومـع . وبقيت أسباب االنفجار مجهولة. يف مرفأ هافانا الكويب) مني(انفجرت السفينة 

. ات ال تتناسـب وحجـم الحـادثذلك سارعت الحكومة األسبانية إىل تقـديم  اعتـذار 
  ولكن الواليات املتحدة كانت ترغب يف شن الحرب تلبية
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ملصالح املالكـني األمـريكيني ملـزارع السـكر، ومصـالح االحتكـارات البرتوليـة  
كام كان العسكريون األمريكيـون راغبـني يف االسـتيالء . ومالك مناجم أمريكا الوسطى

تحـت سـيطرة إسـبانيا يف البحـر الكـاريبي واملحـيط عىل املواقع االسرتاتيجية الواقعة 
نيسـان  ٢٥ولهذا اندلعت الحرب بني الواليات املتحدة األمريكية وإسـبانيا يف . الهادي
١٨٩٨.  

  :سري العمليات العسكرية

  :معركة خليج مانيال

وقعت يف خليج مانيال . وهي أول معركة بحرية من معارك الحرب   
واألسطول ) جورج ديوي(رييك بقيادة العميد البحري بني األسطول األم) الفليبني(

  .١٨٩٨أيار  ١وذلك يف ) باتريسيومونتوخو إي باساون(األسباين بقيادة األمريال 

يقيضـ بحشـد  ١٨٩٨شـباط  ٢٥قد تلقى أمراً يف ) ديوي(كان العميد البحري 
ــغ(يف مســتعمرة ) طــرادات وزورقــني مســلحني ٥(كــل ســفن أســطوله  ــغ كون ) هون

تلقى برقية سلكية من وزارة البحريـة تعلـن انـدالع . ١٨٩٨نيسان  ٢٥ويف . نيةالربيطا
بدء العمليـات فـوراً، وبشـكل خـاص ضـد األسـطول (الحرب مع إسبانيا، وتطلب منه 

) مـريس(إىل خلـيج ) ديـوي(وأبحـر ) وعليه االستيالء عىل السفن أو تـدمريها. األسباين
) هونـغ كونـغ(عد أن طلـب منـه حـاكم ب) هونغ كونغ(كيلو مرتا من ) ٤٨(عىل بعد 

ويف . الربيطاين إبعاد سفنه عن املستعمرة حتى تأخذ بريطانيا موقف الدولة املحايدة 
القنصــل األمــرييك يف ) اوســكارف ويليــامس(وصــول ) ديــوي(انتظــر ) مــريس(خلــيج 

  الذي يحمل معلومات عىل جانب من). مانيال(
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. نيســان ٢٧يف ) وليـاس(ووصــل ) الفليبـني(األهميـة بالنسـبة إىل الوضــع يف  
  .وأبحر األسطول األمرييك نحو الفليبني بعد ظهر ذلك اليوم

نقـل ) مـريس(ويف اليوم الذي اتجه فيه األسطول األمرييك إىل خلـيج   
 ٤(أسطوله املكون من سـبع سـفن ) باتريسيو مونتوخو إي باسارون(األمريال اإلسباين 

إىل ) مـانيال(مـن ) إىل ثالث سفن قدمية أخرى طرادات وثالثة زوارق مسلحة باإلضافة
كيلومرتاً وكانت سفنه السبع اضعف تسليحاً من السفن  ٨٠عىل بعد ) سوبيك(خليج 

افضل التكتيكات املمكنة التي ميكن ألي قائد حاذق ) مونتوخو(واستخدام . األمريكية
إلغالق القناة تطبيقها يف مواجهة قوة مهاجمة متفوقة، فاغرق السفن الثالث القدمية 

الرشقية التي تعود إىل الخليج بهدف تضييق املنطقة التي يدافع عنها، وتأمني الحشد 
وصد األمـريكيني عنـد املـدخل الغـريب بنـريان أسـطوله ونـريان البطاريـات السـاحلية 

إال أنــه اكتشــف أن البطاريــات الســاحلية غــري مســتعدة للقتــال فعــاد إىل . مجتمعــة
  .١٨٩٨ نيسان ٢٨يف ) مانيال(

 ٣٠بعــد ظهــر يــوم ) ســوبيك(بــالقرب مــن خلــيج ) ديــوي(ووصــل   
نيسان، وبعد أن أدرك أن السفن اإلسـبانية غـري موجـودة هنـاك، بـدأ بوضـع معركـة 

، تقدم األسطول األمرييك إىل ١٨٩٨أيار  ١من يوم  ٥٫١٥ويف الساعة . صباح اليوم التايل
املتاخمـة ) كافيتا(و) مانيال(ريات وفتحت عليه نريان بطا. ببطء ) مانيال(داخل خليج 

وعند ظهور األسطول اإلسباين فتحـت عليـه نـريان . حيث توجد قاعدة بحرية محصنة
( مـن فـوق مـنت سـفينة القيـادة ) ديـوي(أعطى  ٧٫٣٥ويف الساعة . السفن األمريكية

ومـع . ١١٫١٦وبدأ الهجوم األمرييك من جديد يف السـاعة . أمراً بوقف الهجوم) أوملبيا
انتهت املعركة وانسحب األسطول األمرييك الذي مل يصب سوى بأرضار  ١٦٫٤٠ساعة ال

  ولقد). مانيال(بسيطة ورسا مقابل 
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ــادة  ــالث ســفن إســبانية، مــن ضــمنها ســفينة القي ــان املعركــة ث أغرقــت إب
كام قامت بإحراق السفن األربع األخرى مفارز أمريكية بعـد توقـف ). ريتاكريستينا(

يف حــني بلغــت . جريحــاً ) ٢١٤(قتــيالً و) ١٦٧(الخســائر اإلســبانية وبلغــت . املقاومــة
بعد ذلك بـأي جهـد الحـتالل ) ديوي(ومل يقم . الخسائر األمريكية سبعة جرحى فقط

خلـيج (ولقد أدى انتصـار . إذ مل يكن لديه القوات الربية الالزمة لذلك) مانيال(مدينة 
 تثبيـت موقـع الواليـات املتحـدة بطالً قوميـاً كـام سـاهم يف) ديوي(إىل جعل ) مانيال

وكان االنتصار خطـوة نحـو بسـط السـيطرة . األمريكية ضمن القوى البحرية يف العامل
  .وانحسار الدور االستعامري اإلسباين يف املحيط الهادي) الفلبني(األمريكية عىل 

  :اإلنزال األمرييك عىل شاطئ كوبا الجنويب .٢

الحرب رسمياً حشدت الواليات ، أي قبل إعالن ١٨٩٨نيسان  ٢١منذ   
بواليـة ) تامبـا(ألفـاً مـن الجنـود النظـامني واملتطـوعني يف مينـاء ) ١٧(املتحدة حوايل 

الفيلــق (وأطلقــت عــىل هــذه القــوة اســم ) وليــام شــافرن(فلوريــدا، بقيــادة الجــرنال 
ويبلـغ مجموعـه . وكان هذا الفيلق مؤلفاً من ثالث فرق مشكلة عىل عجل(. الخامس

وابرز مـا كانـت . كتائب من املتطوعني ٣و) من بينها كتائب خيالة(ة نظامية كتيب ١٥
تتسم به هذه القوات النقص يف املعدات، وقلة عدد الخيول مام جعل معظـم جنـود 

  .كتائب الخيالة مضطرين للقتال راجلني

أيام نـزل  ٨مركباً، وبعد  ٣٢أبحر الفيلق الخامس عىل  ١٨٩٨حزيران  ١٤ويف 
 ٢٢٫٥الواقعـة عـىل مسـافة ) ديكـويري(الجنويب لجزيرة كوبا عند بلدة عىل الشاطئ 

وخـالل هـذا ) سـيبوين(كلم رشقي بلدة سانتياغو، ثم ترك نحـو الغـرب باتجـاه بلـدة 
  ) ارسينيو ليناريس(اإلنزال مل تبد القوات اإلسبانية، بقيادة الجرنال 
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) غواسـيامسالس (مقاومة تذكر بل عمـدت إىل التمركـز دفاعيـاً قـرب بلـدة 
  .الواقعة يف ممر إجباري حصني عرب التالل املؤدية إىل سانتياغو

قائـد القـوات الربيـة يف ) جوزيـف ويلـر(، قام الجرنال ١٨٩٨حزيران  ٢٤ويف 
ثـائر ) ٨٠٠(جندي ومعززة بحوايل ) ١٠٠٠(تلك الحملة عىل رأس قوة أمريكية تضم  

وبعـد اشـتباك قصـري أسـفر عـن ). الس غواسيامس(باقتحام الجرف املطل عىل . كويب
بعد أن قتل منهـا ) جندي ١٥٠٠حوايل (انسحبت القوة اإلسبانية . احتالل هذه البلدة

) ٥٢(قتــيالً و) ١٦(أمــا خســائر األمــريكيني فكانــت . عرشــة وجــرح خمســة وعرشــون
بعـدم مواصـلة الزحـف والتوقـف يف سـيبوين ) شـافرت(إثر ذلك أوعز الجرنال . جريحاً 

  .ام بهجوم شاملاستعداداً للقي

  :معركة سان خوان وإلكاين . ٣

ومع هـذا فـان . ألف رجل) ٢٠٠(كانت القوات األسبانية يف كوبا تضم حوايل 
ألـف رجـل أمـا ) ٣٥(مل تكـن تضـم سـوى ) سانتياغودي كوبا(القوات املنترشة رشقي 

اقع الو ) إلكايف(إىل ) سان خوان(القوة الفعلية املحتشدة للدفاع عن الخط املمتد من 
ألفـاً  متركـز ) ١٣(فلـم تـزد عـن ) سـانتياغودي كوبـا(كلـم رشقـي ) ٧(عىل بعد زهاء 

يف حـني انترشـ ) خواكني فاراديل راي(بقيادة الجرنال ) إلكاين(منهم أمام قرية ) ٥٢٠(
) كتيـل(ومن بينها هضبة ) سان خوان(يف مرتفعات ) ليناريس(رجل بقيادة ) ١٠٤٠٠(

  .رجل) ١٢٠٠(الرشقي، ويدافع عنها الصغرية الواقعة إىل الشامل 

خطـة ملهاجمـة ) شـافرت(واستناداً إىل انتشار القوات األسبانية، وضع الجـرنال 
ـقي) سانتياغودي كوبا( وقسـم قواتــه إىل رتلـني، . من الشامل الرشقي والجنوب الرش

  رجل، ومهمته االنطالق من) ٨٤٠٠(ويضم  -رتل رئييس بقيادته
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وتصـفية القـوات اإلسـبانية ) سان خـوان(يب باتجاه سيبوين نحو الشامل الغر  
امـا الرتـل ) سـانتياغودي كوبـا(الرئيسية يف هذه املدينـة واالنـدفاع بعـد ذلـك نحـو 

جندي ومهمته االنطـالق ) ٦٦٠٠(ويضم ) هرني لوتون(الثانوي، فكان بقيادة الجرنال 
ة  والتقـدم  بعـد وتـدمري حاميتهـا اإلسـباني) إلكاين(نحو الشامل باتجاه ) سيبوين(من 

ـقية إبـان هجـوم ) سانتيا غودي كوبا(ذلك نحو  ملهاجمتها مـن الجهـة الشـاملية الرش
  .الرتل الرئييس عىل املدينة من الجهة الجنوبية الرشقية

ــادة  ــا بقي ــاس ســامبون(رغــم أن أســطوالً أمريكي ــام توم ــان يحــارص ) ولي ك
شافرت مل ينسق عملياته  ، فان١٨٩٨حزيران  ١من جهة البحر منذ ) سانتياغودي كوبا(

ويف أواخـر . وقرر مهاجمة املدينة دون اإلفادة من الدعم البحري) سامبون(الربية مع 
. نحـو هـدفيهام األولـني املحـددين يف الخطـة) لونـون(و) شافرت(حزيران، انطلق رتال 

التي أبـدت مقاومـة عنيـدة اسـتمرت ) إلكاين(مع حامية بلدة ) لوتون(واصطدم رتل 
جندياً، ) ٢٣٥(ومل ترتاجع عن مواقعها إال بعد أن قتل وجرح منها اكرث من . امالًنهاراً ك

) ١٢٠(البلـدة وارس ) لوتـون(ثم احتل ) فاراديل راي(من بينهم قائد الحامية الجرنال 
ونظـراً للتـأخر يف . جريحـاً ) ٣٦٠(قتـيالً وأكـرث مـن ) ٨١(بعد ان خرس . جندياً إسبانياً 

 يكـون هنـاك تـأخر عـن املوعـد املحـدد يف الخطـة للقيـام وحتـى ال) إلكاين(احتالل 
بالسري طوال الليل باتجاه ) لوتون(قام رتل ) سانتيا غودي كوبا(بالهجوم املزدوج عىل 

  ).سانتياغودي كوبا(

وكانـت ميمنتـه . بطيئـة نسـبياً ) سان خـوان(نحو ) شافرت(وكانت حركة رتل 
الــذي يقــوده العقيــد ) ولفــوج الخيالــة الراجلــة األ (مشــكلة يف معظمهــا مــن 

  الرئيس تيودور روزفلت) تيودور روزفلت(ومن ضباطه املقدم ). ليوناردوود(
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الـذي خلـف ) صـامويل سـمرن(وكان يقود امليمنـة كلهـا الجـرنال). فيام بعد 
  ).جاكوب كنت(وكانت ميرسة هذه القوة بقيادة الجرنال . ملرضه) ويلر(الجرنال 

. ١٨٩٨متوز  ١يف صباح يوم ) سان خوان(فعات وبدأ الهجوم الرئييس عىل مرت
عـن ) لوتـون(وكان الهجوم منذ لحظته األوىل مضـطرباً، بسـبب تـأخر فرقـة الجـرنال 

كام ظهرت عىل القوات األمريكية بوادر التفكك، نظراً لضآلة ) إلكاين(إنجاز مهمتها يف 
ومـة التـي معلومات االستطالع وضعف السيطرة عىل الوحدات إضافة إىل عنـف املقا

أبدتها القـوات اإلسـبانية التـي كانـت متتلـك ميـزة األرض، وتسـتخدم البـارود عـديم 
  .الدخان

وبقي تقدم القوات األمريكية بطيئاً جداً إىل أن لجـأ بعـض الضـباط األعـوان 
) روزفلـت(إىل مبادراتهم الذاتية، ومن بينها املبـادرة الهامـة التـي قامـت بهـا خيالـة 

الصــغرية املحميــة ) كتيــك(وأدت إىل احــتالل هضــبة . كبــرية وأظهــرت خاللهــا بســالة
سـان (واملحصنة بشكل جيد، ساهم يف احتالل الهضبة إىل حد كبري يف سـقوط مرتفـع 

وباحتالل هـذين املـوقعني فقـد الخـط الـدفاعي اإلسـباين توازنـه، وتراجعـت ) خوان
تعــرض  إصــابة مقابــل) ٨٥٠٢(القــوات اإلســبانية باتجــاه الغــرب، بعــد أن خرســت 

ولكـن . مفتوحـاً ) سـانتيا غـودي كوبـا(إصابة، وأصبح الطريق إىل ) ١٥٧٢(األمريكيني 
أمر قواته بالتوقف وتحصني املواقع التي وصـلت إليهـا، بـدالً مـن أن يأمرهـا ) شافرت(

مبطاردة األسبان، ويرجع ذلك إىل اإلنهاك الذي أصاب قواته وانتشار الحمـى الصـفراء 
  .واملالريا بني رجاله

قائد القوات اإلسـبانية الجـرنال ) سان خوان(وكان من بني الجرحى يف معركة 
ومل يكـن ) خوزيـة تـورال(ولذا فقد حل مكانه يف القيـادة الجـرنال ) ارسينو ليناريس(

  التي غدت) شافرت(القائد الجديد يعرف مدى اإلنهاك الذي أصاب قوات 
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األمراض تفتـك بهـذه  كام مل يكن يعرف أن) سانتياغودي كوبا(عىل مشارف  
تـأثري سـيئ عـىل ) كام سيذكر الحقـاً (لذا فقد اتخذ بعد ذلك قرارات كان لها . القوات

سـان (التـي جـرت بعـد يـومني مـن سـقوط . البحرية) سانتياغودي كوبا(سري معركة 
  .ذاتها) سانتياغودي كوبا(أو تأثري سيئ عىل مصري الدفاع عن ) خوان

  :معركة سانتياغودي كوبا .٤

 ٢٥عندما أعلنت الواليات املتحدة األمريكية الحرب عـىل إسـبانيا يف     
) باسـكوال سـريفري إي توباتـا(، كان األسـطول اإلسـباين بقيـادة  األمـريال ١٨٩٨نيسان 

نيسـان  ٢٩ويف ). غـرب إفريقيـا. يف املحـيط األطليسـ(راسياً عند جزر الرأس األخرضـ 
وكان يتـألف مـن أربعـة طـرادات حديثـة . أبحر هذا األسطول باتجاه البحر الكاريبي

  .وثالث مدمرات

أســطول شــاميل األطليســ، (ويف الوقــت نفســه، توجــه نحــو املنطقــة ذاتهــا 
وكـان بقيـادة ) بوارج توماس وطرادات وعدد من الزوارق األصفر حجامً  ٥(األمرييك  

ريـة بح) قوة مهمـة(وأوعزت القيادة األمريكية إىل ) وليام توماس ساميسون(األمريال 
ومشـاركته يف ) أسطول شاميل األطليس(باالنضامم إىل ) الرسب الطائر(أمريكية تدعى 

وينفلـد سـكوت (وكان هذا الرسب بقيادة العقيـد. مطاردة السفن األسبانية واعرتضها
  ).شالي

سـانتياغو (إىل محـاذاة مرفـأ ) سامبسون(وصل أسطول  ١٨٩٨حزيران  ١ويف 
أيـار  ١٩الـذي بلـغ املرفـأ يف ) سـريفريا(أسطول  دون أن يتمكن من اعرتاض) دي كوبا

مبحـارصة ) سامبسـون(وقـام . واحتمى فيه، واستعد للدفاع عنه ضد أي هجوم بحري
باغراق السفينة ناقلة الفحـم ) ريتشارد هوبسون(املرفأ وأمر ضابط الهندسة البحرية 

  عند مدخل املرفأ ، ملنع خروج األسطول) مريمياك(
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ــة األغــراق يف . البحــراألســباين إىل عــرض   ــران ولكنهــا   ٣وجــرت محاول حزي
  .فشلت يف تحقيق غرضها

وكانـت السـفن األمريكيـة خـالل هـذا . واستمر الحصار شهراً كـامالً  
الحصار تنتظم عىل شكل نصف دائرة تقـف يف أنهـار عـىل مسـافة سـتة أميـال مــن 

) سامبسـون(انشـغل ولقد . أميال خالل الليل) ٣(ثم تتقدم إىل مسافة . مدخل امليناء
بالحصار البحري إىل درجة جعلته قليل االهتامم بتقديم الدعم الناري لقوات الجـرنال 

ــافرت( ــويب يف ) ش ــاطئ الك ــىل الش ــت ع ــي نزل ــاه  ٢١الت ــدمت باتج ــم تق ــران، ث حزي
  .ملهاجمتها من الرشق) سانتياغودي كوبا(

اميـة اعتقـدت ح) اليوم التايل النتهاء معركة سان خوان(متوز  ٢ويف   
أن القوات األمريكيـة الربيـة، التـي وصـلت إىل مشـارف املدينـة، ) سانتياغودي كوبا(

تستعد للقيام بهجوم بري قريب، وأن هذا الوضع يهدد األسطول اإلسباين املوجـود يف 
امليناء بأخطار ال مربر لها، ولهذا تقرر قيام األسطول بخرق الحصـار البحـري األمـرييك 

حلقة الحصار ) سامبسون(ترك . متوز ٣ عرض البحر، ويف صباح متوز والخروج إىل ٣يف 
بغيـة عقـد اجـتامع للتنسـيق مـع قائـد القـوات ) نيويـورك(عىل ظهر سفينة القيادة 
ولكنـه علـم خـالل إبحـاره أن ) سـبيوين(يف مدينـة ) شـافرت(الربية األمريكية الجـرنال 

د إىل حلقـة الحصـار بأقىصـ التشكيل اإلسباين يغادر امليناء فغري اتجـاه سـفينته، وعـا
  .رسعة

قـد بـدأ االشـتباك مـع ) شـالي(ويف هذا الوقت، كان نائبه يف القيادة العميد 
ــيج  ــن خل ــدأ الخــروج م ــذي ب ــا(اإلســطول اإلســباين ال ــانتياغودي  كوب واشــرتك ). س

وأسفر القتال عن تدمري . يف إدارة املعركة بعد وصوله إىل مرسح االشتباك) ساميسون(
  واشرتاك ). سانتياغودي كوبا(ي بدأ الخروج من خليج األسطول الذ
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وأسـفر القتـال . يف إدارة املعركة بعد وصوله إىل مرسح االشتباك) ساميسون(
وخرسـ األسـبان يف القتـال ) سريفريا إي توباتا(عن تدمري األسطول اإلسباين وأرس قائده 

ــاً ) ٤٧٤( ــيالً وجريح ــرياً ) ١٨١٣(قت ــطول األ . أس ــدمري األس ــد ت ــبحت وبع ــباين أص س
وتكونـت لـدى قيـادة . محاطة بالقوات األمريكية من الرب والبحر) سانتياغودي كوبا(

والحقيقيـة أن املوقـف مل يكـن متـدهوراً بشـكل . الحامية صورة سـيئة عـن املوقـف
كانـت يف وضـع ال يسـمح لهـا بتنفيـذ هجـوم بـري ) شـافرت(ميؤوس منه، الن قـوات 

قصف املدينة من البحر، إال أنه مل يكن ميلـك ) ساميسون(وكان بوسع أسطول . حاسم
ولكن تدهور الحالة املعنوية ونقـص . قوات لإلنزال، وال يستطع بالتايل احتالل املدينة

. دون قتال جدي ١٨٩٨متوز  ١٧املعلومات، دفعاً بقيادة الحامية إىل تسليم املدينة يف 
 املتبقـني مـن القـوات التـي ألف رجل، باإلضافة إىل) ١٢(وأرس األمريكيون يف املدينة 

  ).ألفاً  ١٣(شاركت يف معركة سان خوان وإلكاين 

اإلسـبانية خـالل  –وكان من نتيجة هذا االنتصار أن انتهت الحرب األمريكية 
ويعود االنتصار األمرييك يف الجـزء الـربي إىل أن . مدة اقرص بكثري مام كان متوقعاً لها
فلقد كان بإمكانها حشد املزيد من . قتالية كافية القوات اإلسبانية مل تكن متتلك إرادة

ولكنهـا مل تفعـل ذلـك بـل اكتفـت بحشـد ) سانتياغودي كوبا(القطاعات للدفاع عن 
  . ألف رجل موجودين يف كوبا) ٢٠٠(محدود من اصل 

أمــا االنتصــار البحــري الرســيع فيعــود الفضــل األول فيــه إىل تفــوق القطــع 
ـعة والقـدرة الناريـة. سبانيةالبحرية األمريكية عىل القطع اإل  وخاصـة . من حيث الرس

أن الكهرباء استخدمت ألول مرة يف مجال العمليات الحربية، وذلك باإلفـادة منهـا يف 
  كام استخدم). بروكلني(تغذية أبراج املدفعية  يف الطراد 
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ــدو األريض   ــن الع ــات ع ــع املعلوم ــتطالع لجم ــاد يف االس ــون املنط األمريكي
حركات هذا العدو، ومعرفة طرق التقرب املحتملة والسـالكة التـي والبحري وكشف ت

  .ال ميكن رصدها من األرض

  :       نتائج الحرب

. منا الشعور داخل الواليات املتحدة بان تحتفظ بغنائم الحرب مـا عـدا كوبـا
ومنحت إسبانيا كوبا حريتها يف معاهدة باريس التـي وقعـت يف العـارش مــن كـانون 

. تخلــت إســبانيا عــن غــوام  ربورتوريكــو والفليبــني للواليــات املتحــدةو . ١٨٩٨األول 
  .مليون دوالر أمرييك مقابل جزر الفليبني) ٢٠(ودفعت الواليات املتحدة 

ومل يوافق كثري من األمريكيني عىل وضـع أمـتهم الجديـد كقـوة اسـتعامرية، 
ا راغبـني يف ولذلك عارض هؤالء املناهضـون االسـتعامر وضـم هـذه الـبالد، ومل يكونـو 

إبقاء رعايا أي دولة بالقوة، واملخاطرة بالتورط مستقبالً يف حروب أخـرى، أو مواجهـة 
منافسة ملنتجات املستعمرات أو العاملني وكانت القوى املناهضة لالسـتعامر قويـة يف 
مجلس الشيوخ لدرجة أنه أقر معاهدة السالم بصـوت واحـد فقـط يف السـادس مـن 

  .١٨٩٩شباط 

رب الحاجة إىل شـق قنـاة عـرب بـرزخ بـنام الـذي يفصـل البحـر وأظهرت الح
اإلسبانية شـق  –الكاريبي عن املحيط الهادي وهكذا كان من نتائج الحرب األمريكية 

  .قناة بنام

البحرية، بـدأت يف ) سانتياغودي كوبا(ونتيجة للخربات املستفادة من معركة 
  عيار، بغية زيادة مداها العامل عملية تطوير تقني للمدافع البحرية كبرية ال
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واستناداً إىل هذا املفهـوم، . ورسعة رميها ودقة إصابتها عىل املسافات البعيدة
التي كانـت بدايـة تطـور نـوعي ) دريد نوت(البارجة الربيطانية  ١٩٠٦ظهرت يف عام 

  .عاملي جديد يف األسلحة البحرية

  ):١٨٤٨ -١٨٤٦(املكسيكية  –الحرب األمريكية 

عت بـني الواليـات املتحـدة األمريكيـة واملكسـيك نتيجـة حرب انـدل    
  .لخالفات تراكمت ملدة عقدين من الزمن

  :الخلفية التاريخية للحرب

م عىل الحكومة املكسـيكية التـي كانـت ١٨٣٥ثارت تكساس يف عام   
، ولكـن ١٨٣٦وأسس التكاسيون جمهورية تكساس يف عـام . تسيطر وقتها عىل اإلقليم

  .رتاف باستقالل  تكساساملكسيك رفضت االع

ــات املتحــدة بأنهــا ســتعلن الحــرب إذا  حــذرت الحكومــة املكســيكية الوالي
م، انتخـب جـيس بـوك ١٨٤٤أصبحت تكساس جزءاً مـن الواليـات املتحـدة ويف عـام 

م، أصبحت تكساس ١٨٤٥ويف . رئيساً للواليات املتحدة، ورصح بأنه يؤيد ضم تكساس
قاتهـا مـع الواليـات املتحـدة، ولكنهـا مل تعلـن والية أمريكية، فقطعـت املكسـيك عال 

وكـان باإلمكـان تسـوية مسـألة ضـم تكسـاس بطـرق سـلمية ولكـن ظهـرت . الحرب
  .خالفات أخرى

كان أحد هذه النزاعات مشكلة الحدود بني تكساس واملكسيك فقـد   
ولكـن املكسـيك ردت . طالبت تكساس بريوجراند لتكون حدودها الجنوبية والغربية

وكانـت املكسـيك . باإلضافة إىل ذلك. مل متتد أبداً ألبعد من نهر نيوسيس بأن تكساس
  مدينة ملواطني الواليات املتحدة بنحو ثالثة ماليني دوالر أمرييك للتعويض عن 
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ـقات  األرواح واملمتلكات التـي خرسـوها يف املكسـيك بسـبب الثـورات والرس
  .واملصادرات منذ العرشينات من القرن التاسع عرش

لــول األربعينــات مــن القــرن التاســع عرشــ املــيالدي، طالــب كثــري مــن وبح
األمريكيني بأن تحصل الواليات املتحـدة عـىل هـذه الـديون بـالقوة وأهـم مـن ذلـك 
الشعور املتزايد يف الواليات املتحـدة بأنـه يتحـتم عليهـا  أن تتوسـع غربـاً يف األرايض 

األرايض املكســيكية وبخاصــة أدخلــت التحركــات الحدوديــة األمــريكيني يف . الجديــدة
وقد كانـت املكسـيك أضـعف مـن أن تحكـم أو تعمـر أراضـيها الشـاملية . كاليفورنيا
وكان املقيمون من األمريكيني واملكسيكيني مستائني مـن الحكـم املكسـييك . بالسكان

  .وبدت كاليفورنيا مستعدة تقريباً ألن تعلن استقاللها

  :األحداث التي أدت إىل قيام الحرب

إىل املكسيك وزيـراً " جون سليدل"م، أرسل الرئيس بوك ١٨٤٥خريف عام  يف
مليـون دوالر أمـرييك،  ٢٥وكان عىل سليدل أن يعـرض عـىل املكسـيك دفـع . أمريكياً 

ويلغــي كــل املطالبــات بالتعويضــات إذا قبلــت املكســيك بربوجرانــد مــداً ألراضــيها، 
  .وباعت نيومكسيكو وكاليفورنيا للواليات املتحدة

ما إذا رفضت املكسيك بيع نيومكسيكو وكاليفورنيـا، فعـىل سـليدل أ   
تقبـل املكسـيك ربوجرانـد حـداً بينهـا وبـني أن يعرض عليها إلغاء املطالبات برشط أن 

وقـد خيشـ . وعند وصـول سـليدل كانـت هنـاك ثـورة يف املكسـيك. الواليات املتحدة
لجنب إذ قـدما تنـازالت الرئيسان القـديم والجديـد معـاً مـن أن يتهمهـا أعـداؤهام بـا

فرفضا مقابلة سليدل الذي عاد إىل بلده، وأخرب بوك بـأن املكسـيك . للواليات املتحدة
يف غضون ذلك أمر بوك اللواء زكاري تيلور الذي كان متمركـزاً مـع . تحتاج إىل تأديب

  بلغ . جندي عىل نهر نيوسيس بأن يتقدم نحو ربوجراند ٣٠٠
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نيسـان  ٢٥ويف . وعـربت قـوة مكسـيكية النهـر ،١٨٤٦تيلور النهر يف نيسـان 
  .هزمت قوة كبرية من املكسيكيني قوة صغرية من الفرسان األمريكيني

وقـد . كان بوك قد قرر أن يطلب من الكونكرس إعالن الحرب عىل املكسـيك
إن املكسـيك قـد غـزت أراضـينا، وأراقـت   أعطته أخبار املعركة الفرصـة يف أن يقـول 

مقتنعـني  –حقـاً  –ويف الواقع أن املكسـيكيني .  عىل الرتاب األمرييكالدماء األمريكية 
 ١٣/٥/١٨٤٦ولكـن يف . بحق الواليات املتحدة يف ذات األرض التي أريقت بهـا الـدماء

  .أعلن الكونكرس الحرب عىل املكسيك

  :إعالن الحرب

األول أن األمـريكيني أرادوا احـتالل : كان للواليـات املتحـدة هـدفان  
التي كانوا طلبوا قد طلبوا يف املكسيك بيعها، أما الثاين فقـد أرادوا أيضـاً غـزو األرايض 

  .املكسيك حتى يرغموا املكسيكيني عىل املوافقة عىل السالم

  :احتالل نيومكسيكو وكاليفورنيا

 ١٧٠٠م، ومعــه نحــو ١٨٤٦خــرج اللــواء ســتيفن كــريين يف حزيــران      
ويف أب دخلـت . عـىل نيومكسـيكو جندي مـن حصـن لينغـورث وكنسـاس لالسـتيالء

الحملة مدينة سانتايف يف نيومكسيكو وسيطرت عليهـا، ويف الشـهر التـايل، شـق كـريين 
  .طريقه عرب الصحراء إىل كاليفورنيا

متردت جامعة من املستوطنني األمـريكيني  ١٨٤٦يف غضون ذلك، ويف حزيران 
" راية الـدب"معروفاً بتمرد يف كاليفورنيا عىل الحكومة املكسيكية وأصبح هذا التمرد 

وذلك لوجود دب أبيض بنقط رمادية عىل راية املستوطنني ويف متوز، اسـتولت قـوات 
  الواليات املتحدة األمريكية بقيادة العميد جون دي 
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ســلوت عــىل مدينــة مــونتغمري الكاليفورنيــة، واحتلــت منطقــة ســان 
ي يف معركة سان باسكال جند ١٠٠ويف السادس من أيلول قاد كريين نحو . فرانسيسكو

  .بالقرب من سان دييجو إلنقاذ الجيش األمرييك الصغري

ــاين  ــانون الث ــادة كــريين ١٨٧٤ويف ك ــات املتحــدة بقي ــوات الوالي ، انترصــت ق
وروبــرت ســكولتون يف ســالح البحريــة، يف معركــة ســان غربيــال بــالقرب مــن لـــوس 

  .يفورنياأنجلوس، وقد أكمل هذا النرص السيطرة األمريكية عىل كال

  :حملة تيلور

ــد رد      ــور ق ــاري تيل ــواء زك ــان الل ــمياً، ك ــرب رس ــدأ الح ــل أن تب قب
املكسيكيني عرب ربرجراند الجنوبية إىل ماتاموروس يف معركتي بالو ألتـو وريسـاكا دي 

  . الباملا

م عرب النهـر واحتـل ماتـاموروس، وبعـد أن انتظـر وصـول ١٨٤٦أيار  ١٨ويف 
فسـقطت . ايل النهر وسار نحو مدينة مونتريي املهمـةقوات جديدة، حرك جيشه ال ع

أيلول بعد معركة ضارية وقبل نهاية العام نفسه، كان تيلور قد احتـل  ٢٤مونتريي يف 
مـع ذلـك اسـتمرت . سالتيلو وفكتوريا، وهام أهم مدينتني يف شامل رشقـي املكسـيك

  .املكسيك يف رفض التفاوض مع الواليات املتحدة

ــوك و    ــرئيس ب ــوا جيشــاً يف فرياكــروز عــىل قــرر ال مستشــاره أن ينزل
أفضـل وصدرت األوامـر لكثـري مـن . ملدينة مكسيكوالسـاحل الرشقي، ويوجهوا رضبة 

جنود تيلور باالنضامم إىل اللواء وينفسليد سكوت الذي تم تعينه مسؤوالً عن الحملة 
علـم سـانتانا  .وكان انطونيو سانتانا رئيس املكسيك  قائداً للجيش املكسييك. الجديدة

  بالخطط األمريكية فقاد يف الحال جيشاً ضخامً ضد تيلور
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بوينا خيستا يف الجبال وراء سالتيلو لكن املكسيكيني انهزموا هزمية سـاحقة،  
وتم انتخابه رئيسـاً للواليـات املتحـدة يف . وأصبح اللواء تيلور مبطالً نتيجة النتصاراته

  .١٨٤٨عام 

جندياً  ٨٥٠لونيل الكسندر دونيسفان نحو ، قاد الكو ١٨٤٦ويف أيلول   
ــة شــبواهوا املكســيكية ــانتا يف لالســتيالء عــىل مدين ــوب س ــود . جن ــد هــزم الجن وق

انترص جيش درونيفـات يف . األمريكيون جيشاً مكسيكياً يف الربازيتو يف يوم عيد امليالد
واحتـل  ١٨٤٧شـباط  ٢٨معركة ساكرامنتو، والتي قاتل فيها خارج شبواهوا مبارشة يف 

  .األمريكيون املدينة يف األول من آذار

  :حملة سكوت

كان اللواء سـكوت يف هـذا الوقـت الضـابط األعـىل  رتبـة يف جـيش   
جنـدي بـالقرب مــن  ١٠٠٠٠، نـزل بقـوة قوامهـا ١٨٤٧آذار  ١٩يف . الواليات املتحدة

عاصـمة وبعد عرشين يوماً استوىل عىل املدينة ويف نيسان بدأ تقدمه نحو ال. فرياكروز
نيسـان ثـم  ١٨٫١٧اقتحم الجيش األمرييك موقعاً جبلياً يف رسد جـوردو يف . املكسيكية

ــالقرب مــن مدينــة مكســيك قاتــل الجنــود األمريكيــون يف معركــة . واصــل ســريه وب
آب وانترصــوا يف هــذه املعركــة وكــان الجــيش  ٢٠– ١٩كــونرتيراس وشورويوســكويف 

  .الثانية كان سيئ اإلعداد والقيادةاملكسييك متفوقاً يف العدد، ولكنه للمرة 

بعد أسبوعني من الهدنة كسب األمريكيون معركـة مولينـودل ري واقتحمـوا 
ويف اليوم التـايل دخـل األمريكيـون . حصن  شابوتسبيك يف أعىل الجبل واستولوا عليه

  .مدينة مكسيكو
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  :املعارك الرئيسية

  .املكسيكية –شملت املعارك يف الحرب األمريكية   

  :ركة بالوألتومع

هزمـت قـوات اللـواء تيلـور القـوات . وهي  إحدى املعارك األوىل  يف الحرب
يف سهل شـامل  رشق  ١٨٤٦املكسيكية بقيادة اللواء ماريانو أريستا يف الثامن من أيار 

  .براوتسفيل يف تكساس

  :معركة ريسادي الباملا

 جندي ٥٠٠جندي بقيادة اللواء تيلور  ٢٣٠٠سحق جيش مكون من   
مكسييك بقيادة، أريسـتا يف مقاطعـة كـامريون بـالقرب مـن برارنسـفيل بتكسـاس يف 

سمع االنتصارات اللتان حققها تيلور لـه بـأن يعـرب الريرجرانـد . ١٨٤٦التاسع من أيار 
  .وأن يغزو املكسيك

  :معركة بوينافيسكا

بالقرب من بوينافيسكا باملكسيك، وقد دافعت قوة تيلور العسكرية   
جندي عن ممر جبيل ضيق، لصد جيش سانتانا الذي يرتاوح ما بـني  ٥٠٠٠ املكونة من

ــة يف  ٢٠٠٠٠و ١٦٠٠٠ -٢٢جنــدي، وبهــذه املعركــة التــي خاضــتها القــوات األمريكي
  .أحكم األمريكيون قبضتهم عىل الشامل الرشقي للمكسيك ٢٣/٢/١٨٤٧
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  :معركة سريو جوردو

ها األمريكيـون يف تعد هذه املعركة من بني أهم املعـارك التـي خاضـ   
هاجمـت قـوة اللـواء سـكوت العسـكرية . طريقهم يف فرياكروز إىل مدينـة مكسـيكو

جنـدي مكسـييك بقيـادة سـانتانا وأجـربتهم عـىل ١٣٠٠٠جنـدي و  ٩٠٠٠املكونة من 
، فقد مهدت الطريق لـدخول ١٨٤٧نيسان  ١٨و١٧أما املعركة  التي حدثت يف . الفرار

  .مدينة مكسيكو

  :معاهدة السالم

عىل الرغم من كل االنتصارات األمريكية فإن املكسيك رفضت أن تنـاقش أي 
، أرسل بـوك نيكـوالس تريسـت الوكيـل األول بـوزارة ١٨٤٧ويف نيسان . معاهدة سالم

الخارجيــة لالنضــامم لجــيش ســكوت يف مكســيكو، وملحاولــة فــتح بــاب مفاوضــات 
س تريسـت، ولكنـه وعندما فشلت هدنـة أب اسـتدعى الـرئي. دبلوماسية مع سانتانا

  .سانتانا استقال بعد فرتة قصرية من دخول سكوت العاصمة املكسيكية

شكلت املكسيك حكومة جديـدة، كانـت مسـتعدة لقبـول املطالـب   
وبطلب من القادة املكسيكيني واللواء سكوت، وافق تريست عىل أن يبقى . األمريكية

  .يف املكسيك ليصل إىل تسوية

، اقتضـت املعاهـدة عـىل أن تـتخىل ٢/٢/١٨٤٨وقعت املعاهـدة يف   
املكســيك فقــط عــن األرض التــي كــان قــد طلبهــا أصــالً الــرئيس بــوك، أي منطقــة 

مليـون  ١٥ودفعت الواليات املتحدة للمكسيك . الرببوجراند ونيومكسيكو وكاليفورنيا
  ".دوالر مقابل هذه األرض التي عرفت بالتنازل املكسييك
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  :نتائج الحرب

 ٢كـم ١٫٣٦٠٫٠٠٠املتحدة األمريكية عىل أكـرث مـن حصلت الواليات   
من األرض نتيجة للحرب، ولكـن الحـرب أحيـت النزاعـات حـول الـرق، فقـط نشـب 
الخالف حول األرض الجديدة من حيث أتكون مستعبدة أم حرة؟ جعلت تسوية عام 

  ".كاليفورنيا حرة، ووقعت مبدأ السيادة الشعبية ١٨٥٠

  ):  ١٩٣٦    – ١٩٣٥(األثيوبية  –الحرب اإليطالية 

الحبشة (وهي الحرب التي دارت بني إيطاليا واإلمرباطورية اإلثيوبية    
وقد بـدأ بنيتـو موسـوليني الحـرب، ألنـه كـان . م١٦٣٦إىل عام  ١٩٣٥من عام ) سابقاً 

يريد أن يحول اهتامم اإليطاليني بعيداً عن مشاكل الوطن، كذلك كان يأمل يف كسـب 
  .زمة للصناعة اإليطاليةمصدر للمواد الخام الال 

  :ممهدات الحرب

كان اإليطـاليون قـد بسـطوا سـيطرتهم عـىل ارترييـاء، الواقعـة عـىل   
الساحل الغريب من البحر األحمر، وعىل جزء من الصومال، يقع عىل السواحل الغربية 
من املحيط الهندي منذ الثامنينات من القرن التاسع عرش، وحاولوا يف الوقـت نفسـه 

إذ . مد سيطرتهم إىل الحبشة، التي ظلت حتى هذا الحـني تحـتفظ باسـتقاللهاتقريباً 
، عرفت مبعاهدة اوكتشيايل حـاولوا ١٨٨٩عقد اإليطاليون معاهدة مع الحبشة يف عام 

من خاللها فرض حاميتهم عىل الحبشة، غري أن منليك وهو إمرباطـور الحبشـة آنـذاك 
لت إيطاليـا أن تفـرض حاميتهـا عـىل وعندها حـاو . نجح يف التخلص من تلك الحامية

  الحبشة بالقوة، لكنها فشلت يف مسعاها؛ إذ نجح
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األحباش يف إلحاق هزمية منكرة باإليطاليني يف معركـة عـدوة يف مطلـع آذار  
  .، اضطروا عىل أثرها إىل الجالء عن الحبشة١٨٩٦

 لكن تلك الهزمية مل تحل دون أن تواصل إيطاليا جهودها إلحـراز نفـوذ عـىل
، يف الحصـول عـىل منطقـة نفـوذ لهـا يف ١٩٠٦الحبشة، وهكذا نجحت يف أواخر عـام 

الحبشة يف أعقاب اتفاق أبرمته مع كـل مـن بريطانيـا وفرنسـا يف تلـك السـنة وبعـد 
، تبنوا سياسة توسـعية اشـد ١٩٢٢وصول الفاشيني إىل الحكم يف إيطاليا يف أواخر عام 

  :ر كبري من اهتاممهم بالنظر لعوامل منهاواستأثر احتالل الحبشة بقد. من ذي قيل

غسل عار الهزميـة الـذي كـان قـد لحـق باإليطـاليني يف أعقـاب انـدحارهم أمـام  .١
  .الحبشة يف معركة محدودة

ــة  .٢ ــيس إمرباطوري ــا وتأس ــة يف رشق إفريقي ــتعمرات اإليطالي ــة املس ــيع رقع توس
 اســتعامرية فيهــا هــو مــا ينســجم مــع تطلعــات موســوليني الراميــة إىل بعــث

اإلمرباطورية الرومانية القدمية ذات األمجاد والنفوذ الذائع الصيت، كام وتلبي يف 
  .الوقت نفسه رغبات األوساط االستعامرية يف إيطاليا

وفرة املوارد الطبيعية يف الحبشـة، وضـعف قوتهـا العسـكرية قياسـاً إىل إيطاليـا   .٣
. ني عىل السلطة فيهاالتي عززت كثرياً من قدراتها العسكرية عقب استيالء الفاشي

ومــام . ، عــىل عضــوية عصــبة األمــم١٩٢٣وكانــت الحبشــة قــد حصــلت يف عــام 
يسرتعي االنتباه يف هذا الصدد، انه يف الوقت الذي أعربت فيـه بعض من الـدول 
عن تحفظاتهام تجاه قبول الحبشة عضواً يف عصبة األمم، بـالنظر السـتمرار الـرق 

  .الحبشة يف العصبةشديدة لقبول  نجد أن إيطاليا تبدي حامسةفيها، 



  

١١٦٥ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

، دخلـت إيطاليـا يف مفاوضـات مـع بريطانيـا، بوصـفها ١٩٢٥ويف أواخر عام 
الدولة األقوى نفوذاً يف منطقة البحر األحمر، حول اقتسام مناطق النفـوذ يف الحبشـة 

  .وطرحت إيطاليا خاللها مطالب اشتملت عىل. بينهام

ــا، مــد خــط حديــدي عــرب الحبشــة، يــربط بــني ا .١ ملســتعمرتني اإليطــاليتني أرتريي
  .والصومال اإليطايل

إخضاع كامل للمنطقة التي مير بها الخط الحديـدي، مـع غـرب الحبشـة للنفـوذ  .٢
  .االقتصادي اإليطايل

لكن املرشوع اإليطايل مل يكتب لـه النجـاح، بسـبب عـدم موافقـة الحكومـة 
. مـن فرنسـا والحبشـة الربيطانية عليه، وكذلك بسبب املعارضة الشديدة من قبل كل

وقد عمد اإليطـاليون عقـب . وقد رفعت األخرية شكوى ضد املرشوع إىل عصبة األمم
، ١٩٢٨ذلك إىل تحسني عالقاتهم مع الحبشة، فعقدوا معاهـدة صـداقة معهـا يف عـام 

  :أمدها عرشون سنة وكان ابرز ما ورد فيها

  .سائل السلميةأن يتعهد الطرفان بحل الخالفات التي قد تنشب بينهام بالو  .١

امتناع أي طرف عن القيام بأي عمل من شـأنه أن يلحـق أرضاراً بـأمن واسـتقالل  .٢
  .الطرف اآلخر

  .العمل عىل تنمية وتطوير التجارة بينهام .٣

لقد حاول اإليطاليون استغالل هذه املعاهدة الحكـام سـيطرتهم االقتصـادية 
اإلمرباطـور الحبيشـ هـيال لكـن . عىل الحبشة، عىل غرار ما فعلوا من قبل مـع ألبانيـا

فأخـذ يفـتح أبـواب بـالده أمـام تجـارة الـدول . سياليس عارض بشدة تلك املحـاوالت
، أدت إىل تــدفق الســلع ١٩٣٠األخــرى، وعقــد معاهــدة تجاريــة مــع اليابــان يف عــام 

  اليابانية عىل الحبشة، كام منح املستثمرين األمريكيني أفضلية بهدف الحد 
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وقد احتجت إيطاليا عىل تلـك اإلجـراءات، . يطالينيمن نشاط املستثمرين اإل
  .فيام أكدت الحبشة عىل أنه من حقها أن تختار افضل العروض املقدمة لها

وهكذا أصبحت إيطاليا أمـام خيـارين ال ثالـث لهـام، فأمـا أن  تـذعن لتلـك 
اإلجــراءات وهــو مــا يعنــي لجــم أطامعهــا االســتعامرية يف الحبشــة، أو أن تلجــأ إىل 

ومل متض فرتة طويلة حتى قررت إيطاليا . ام أسلوب القوة لتحقيق تلك األطامعاستخد
  .اللجوء إىل الحل الثاين

كان لالزمة االقتصادية العاملية وما تركته من آثار سيئة عىل االقتصاد اإليطايل 
دور كبري يف حمل إيطاليا عىل اتخاذ قرار استخدام القـوة يف سـبيل تحقيـق أطامعهـا 

فقد سببت األزمة ركوداً يف االقتصاد اإليطايل مـام خلـق حاجـة .  الحبشةالتوسعية يف
كام أن املشاكل الداخلية التـي . ماسة إىل إيجاد أسواق جديدة أمام الصناعة اإليطالية

أثارتها األزمة دفعت بإيطاليا إىل البحث عن انتصـارات حربيـة بهـدف رصف األنظـار 
  .عن تلك املشاكل

، بعد أن قررت استخدام القوة ضد الحبشـة سـوى إيجـاد مل يبق أمام إيطاليا
ذريعة للبدء يف العدوان، وبانتظار العثـور عـىل تلـك الذريعـة أنهمـك اإليطـاليون يف 

وأنشــئت األرصــفة يف املــوانئ األرترييــة الســتقبال . فأعلنــت التعبئــة. اإلعــداد للغــزو
رييـا السـتخدامها يف القوات الغازية، كام شقت الطرق ومدت السكك الحديدية يف أرت

، تعليامت إىل دي بونو الذي كـان ١٩٣٣وصدرت يف خريف عام . نقل القوات الغازية
وزيراً للمستعمرات تقيض برضـورة حسـم املشـكلة الحبشـية يف خـالل مـدة أقصـاها 

  .ثالث سنوات

، حينام وقع حادث وال وال، ١٩٣٤وقد أتت الفرصة املرتقبة يف كانون األول 
   منطقة تلتقي عندها حدود كل من الصومالوهي قرية تقع يف
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وكان اإليطاليون قد أقاموا حامية . الربيطاين والصومال اإليطايل والحبشة 
) وال وال(وبدأ الحادث عندما قدمت ثلة من الجنود الحبشيني إىل . صغرية يف القرية

داخل تقع ) وال وال(لصومال الربيطاين وقرر هؤالء بانلتعيني الحدود مع منطقة ا
فنشب نزاع بينهم وبني الحامية، اإليطالية، . األرايض الحبشية وحاولوا احتالل املوقع

انتهى باحتالل األخرية للموقع، ولو أنها تكبدت خالل ذلك بعضاً من الخسائر، وقد 
. احتجت الحكومة اإليطالية عىل الحادث ووصفته بأنه عمل عدايئ موجه ضدها

تقديم اعتذار رسمي بالحادث، إضافة إىل دفع وطالبت مبعاقبة الفاعلني، وب
ونفت الحكومة الحبشية يف معرض ردها عىل االجتياح اإليطايل أن . تعويضات عنه

يكون ما حدث  عمالً عدائياً عىل اعتبار أنه وقع داخل أراضيها، واقرتحت عرض 
طاليا القضية عىل بساط التحكيم تنفيذاً ملعاهدة الصداقة املعقودة بني الحبشة وإي

كام رفضت . ١٩٢٨وقد رفضت إيطاليا االقرتاح الحبيش وإيطاليا يف عام . ١٩٢٨يف عام 
  .إجراء أية مناقشات بصدد املوقع املتنازع عليه

أثار موقف إيطاليا املتعنـت قلقـاً داخـل فرنسـا وبريطانيـا، أمـا بالنسـبة إىل 
هام موقـف إيطاليـا فرنسا، فقد انقسم الرأي العام فيها إىل فـريقني يشـجب األول مـن

باعتباره ميثل تهديداً خطرياً للسلم يف العامل، كام أن مـن شـأنه أن يقـوض مـن مكانـة 
وبالنسبة للفريق الثاين كان يهادن إيطاليا، ويعارض اتخاذ أيـة إجـراءات . عصبة األمم

ضدها خوفاً من أن يؤدي ذلك إىل اإلرضار بعالقات فرنسا مـع إيطاليـا، وبالتـايل دفـع 
ة إىل االرمتاء يف أحضان أملانيا، إضـافة إىل أنـه مل تكـن لفرنسـا مصـالح كبـرية يف األخري 

منطقة البحر األحمر، باستثناء جيبويت، وعليه مـن األفضل لفرنسا أن تـدع اإليطـاليني 
يتوسعون يف إفريقيا الرشقية، بدالً من توسعهم يف منطقة البحر املتوسط، األمر الـذي 

  ومن. يهدد مصالح فرنسا فيها
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جانب آخر، اتخذت حكومة الفال التي كانت تقبض عىل مقاليد السـلطة يف  
فقـد تعهـد الفـال . فرنسـا آنذاك موقفاً ينطوي عىل تقديم بعـض التنـازالت إليطاليـا

، بتأييد األطامع اإليطالية ١٩٣٥خالل زيارة قام بها إىل روما يف مطلع كانون الثاين عام 
وكـان موسـوليني قـد هـدد يف . دام القـوة يف تحقيقهـايف الحبشة، رشيطة عدم استخ

يف حالـة عـدم تسـوية النـزاع ) التـدابري الرضـورية(املناسبة ذاتها باتخاذ ما وصفه بــ 
وجدير بالـذكر أن موقـف ال فـال املهـادن إليطاليـا كـان . بالشكل الذي يريض إيطاليا

ة ألملانيا تشـكلت يف وهي جبهة معادي(نابعاً من حرصه عىل إبقائها يف جبهة سرتيسا 
، وكانـت ١٩٣٥، رداً عىل قرار هتلر بإعادة الخدمة اإللزاميـة يف آذار ١٩٣٥نيسان عام 

  ).تضم  بريطانيا وفرنسا وإيطاليا

أما بصدد موقف بريطانيا، فقـد كانـت تعـارض سياسـة التوسـع اإليطـايل يف 
ميـاه إيطاليا عىل أن هذه السياسة ستؤدي إىل سيطرة . الحبشة، العتبارات عديدة منها

بحرية تانا، وهي بحـرية تقـع إىل الشـامل مـن الحبشـة، وكانـت تغـذي أحـد الروافـد 
الرئيسية لنهر النيل ذي األهميـة القصـوى لكـل مـن مرصـ والسـودان، وال سـيام وان 
الربيطانيني كانوا ميتلكون مصالح زراعية مهمـة يف السـودان كـذلك مل تكـن بريطانيـا 

ىل تزايد الوجود العسكري اإليطايل يف منطقة البحر األحمـر، ذات تنظر بعني االرتياح إ
األهمية االسرتاتيجية لربيطانيا، إذ قد يؤدي هذا إىل تهديد املواصالت الربيطانية املارة 

وعالوة عىل ذلك مل تكن بريطانيا تريد تكرار ما حدث يف منشـوريا . عرب البحر األحمر
طاعاً كبـرياً مـن الـرأي العـام الربيطـاين كـان يؤيـد عىل أيدي اليابانيني، خصوصاً وان ق

عصبة األمم، ويبدي دعامً ملا قد تفرضه من عقوبات اقتصادية، وحتى عسـكرية ضـد 
ومــن جانــب آخــر مل تبــد بريطانيــا اســتعداداً للســري يف معارضــتها . الــدول املعتديــة

تكـن مسـتعدة للسياسة اإليطالية إىل حد استخدام القـوة ضـدها، بـالنظر إىل أنهـا مل 
  للحرب من الناحيتني 
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العسكرية واالقتصادية، وكانت تحرص عىل  تجنب أيـة إجـراء مـن شـأنه أن 
يستفز موسوليني ويدفعه إىل إعالن الحرب ضدها، وكانت تأمل كـام هـو الحـال مـع 
فرنسا يف اإلبقاء عىل متاسك جبهة سرتيا، واسـتخدام إيطاليـا حليفـاً ضـد أملانيـا التـي 

  .كرب خطر يهد السلم يف أوروباكانت تعد أ

وزيـر خارجيـة بريطانيـا لشـؤون  –وعمالً بتلك السياسة طرح انطوين أيـدن 
مرشوعاً عىل موسوليني خالل زيـارة قـام بهـا إىل رومـا يف حزيـران عـام   -عصبة األمم

، يقيض بأن تعطي بريطانيا إىل الحبشة منفذاً يوصـلها إىل البحـر عـرب الصـومال ١٩٣٥
مقابل أن تتنازل الحبشة عن بعض من أقاليمها إىل إيطاليا وحـذر أيـدن يف  الربيطاين،

وقـد رفـض موسـوليني . الوقت نفسه موسوليني من مغبة تحدي ميثاق عصبة األمم
املرشوع جملة وتفصيالً ألن ما كان بريده يف الواقع هو إحراز نرص كبري ضد الحبشـة، 

  .أكرث من حصوله عىل بعض من أراضيها

، أيضـاً سـقطت حكومـة ماكدونالـد يف بريطانيـا ١٩٣٥ان من عـام ويف حزير 
وأعقبتها حكومة جديدة وهي حكومة بالدوين وتـوىل صـموئيل هـور منصـب وزيـر 

وقد رصح هذا بأن بريطانيا لن تقف مكتوفة األيدي أمـام أي اعتـداء . للخارجية فيها
األرضار التـي قـد تقوم به إيطاليا ضد الحبشة، إال مـن ناحيـة أُخـرى، وبهـدف تـاليف 

تصــيب املصــالح الربيطانيــة جــراء االحــتالل اإليطــايل املتوقــع للحبشــة، ورغبــة مــن 
الحكومتني الفرنسية واإليطالية يف اإلبقـاء عـىل جبهـة سـرتيا، عمـدتا معـاً إىل دعـوة 

، ١٩٣٥آب يف عــام  ١٨إىل  ١٥اإليطاليــة إىل اجــتامع اســتمر ثالثــة أيــام مــن الحكومــة 
الحبشـة تحـت انتـداب ثـاليث بريطانيـا يقيضـ بوضـع  -فرنيسـ  خالله مرشوعنوقش 

  فرنيس وبريطاين وإيطايل، وان تعطى األخرية
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لكن املرشوع منـي بالفشـل . امتيازات عسكرية واقتصادية كبرية يف الحبشة 
مـام اضـطر . بسبب رفـض موسـوليني مشـاركة بريطانيـا وفرنسـا نفـوذه يف الحبشـة

متثلـت يف  اسـتدعاء . صالبة من ذي قبل تجاه إيطاليا بريطانيا إىل اتخاذ مواقف أشد
ــاء  ــن مين ــاً م ــدة قريب ــر املتوســط وحش ــة البح ــريب إىل منطق ــطولها الح معظــم أس
اإلسكندرية، كام أنذرت موسوليني بأنهام سـوف تـدخل إىل جانـب الحبشـة يف حالـة 
تعرض األخرية إىل العدوان لكـن كـل ذلـك مل مينـع موسـوليني مـن مواصـلة سياسـته 

  .العدوانية تجاه الحبشة

  :إعالن الحرب

، أمـراً بالبـدء بالعمليـات ١٩٣٥ترشـين األول  ٢اصدر موسوليني يف   
العسكرية ضد الحبشة وخالفاً لتوقعات الكثري من الخرباء العسكريني مـن أن الحـرب 
سوف تستغرق وقتاً طـويالً، وان اإليطـاليني سـيواجهون صـعوبة يف احـتالل الحبشـة 

ضاريسها، إال أن اإليطاليني أحرزوا نرصاً رسيعاً ويعـود سـبب ذلـك إال بسبب وعورة ت
أنهم حشدوا قوات ضخمة قدرت مبائتي ألف جندي مزودة بأحدث األسلحة وأفتكهـا 

واجتاحـت القـوات الغازيـة العاصـمة أديـس . كالدبابات والطائرات والغازات السامة
ذلــك إىل الفــرار واللجــوء إىل ، واضــطر هــيال ســياليس عــىل أثــر ١٩٣٦أيــار  ٥أبابــا يف 

أيار من العام نفسـه عـن ضـم الحبشـة إىل إيطاليـا،  ٩بريطانيا، وأعلن موسوليني يف 
وتشكلت إمرباطورية استعامرية يف رشق إفريقيـا، عرفـت بإمرباطوريـة رشق أفريقيـا 

  .اإليطالية، وتؤدي بامللك اإليطايل فكتوريا عامنوئيل الثالث إمرباطوراً لها
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  :صبة األمم من العدوان اإليطايل عىل الحبشةموقف ع

بعد أن رفضت إيطاليا اقرتاح التحكيم الذي عرضـته عليهـا الحبشـة   
لحل الخالفـات التـي نجمـت عـن حـادث وال وال، وبعـد أن اقتنعـت الحبشـة بـأن 
إيطاليا ماضية يف طريقهـا إىل شـن عـدوان ضـدها، قـدمت طلبـاً إىل عصـبة األمـم يف 

، ويف أيار ١٩٣٥، لبحث األزمة، واتبعته بطلب آخر يف آذار من عام ١٩٣٤كانون األول 
من العام ذاته، اتخذت العصبة قـراراً يقيضـ بتشـكيل لجنـة للمصـالحة، يعهـد إليهـا 
الوصول إىل حل لألزمة الحبشية، وعـىل أن يعـرض النـزاع يف حالـة إخفـاق اللجنـة يف 

  .الوصول إىل حل له عىل مجلس عصبة األمم

، واصـل ١٩٣٥خذ اإليطـاليون يجتـاحون الحبشـة يف ترشـين األول وبعد أن أ 
وبرزت يف ذلك خالفات شديدة حول اإلجـراءات . مجلس عصبة األمم مناقشاته حوله

الواجب اتخاذها حيال إيطاليا، و عىل أية حال اتخذ مجلس العصبة قـراراً يف ترشـين 
فـرض عقوبـات اقتصـادية ، يقيض بإدانة إيطاليا بوصفها دولة معتدية، وب١٩٣٥األول 
ألنهـا مل تـؤد إىل حرمـان . لكن تلك العقوبات كانت شكلية اكـرث منهـا عمليـة. ضدها

إيطاليا من املواد الرضورية التـي متكنهـا مـن مواصـلة مخططهـا العـدواين، كالحديـد 
وكانت إيطاليا تشكو من نقص شـديد يف املـادة األخـرية وفضـالً عـن . والفحم والنفط
سـخط موسـوليني ، ودفعتـه إىل  -بـرغم ضـغطها –رات عصبة األمـم ذلك  أثارت قرا

، باإلضـافة إىل ١٩٣٥إلغاء اتفاقية روما، التي كان قد عقدها مع فرنسا يف مطلـع عـام 
  .إعالن انسحابه من جبهة سرتيا
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  :انتهاء الحرب

أعطى إلغاء إيطاليا اتفاقية روما وخروجها من جبهة سرتيا دليالً واضحاً عـىل 
سياسة الفرنسية تجاه أوروبا، وذلك ما دفع بالفال، رئيس الحكومـة الفرنسـية فشل ال

إىل القيام مببادرة جديدة بهدف اسرتضاء إيطاليـا والحيلولـة دون تحالفهـا مـع أملانيـا 
فدعا وزير الخارجية الربيطاين صـموئيل هـور إىل القيـام بزيـارة إىل بـاريس وأقنعتـه 

كانون  ٧مة الحبشية مقدماً مرشوعاً إىل إيطاليا يف خالله باملوافقة عىل حل وسط لالز 
، ينص عىل االعـرتاف بحـق إيطاليـا يف احـتالل حـوايل ثلثـي الحبشـة مـع ١٩٣٥األول 

السامح لها بإنشاء مستعمرات يف الثلـث البـاقي ويبقـى الثلـث البـاقي بيـد الحبشـة 
ع مل يكتـب لـه غـري أن املرشـو . وتعطى األخرية منفذاً إىل البحر عـىل حسـاب أرترييـا

  .النجاح يف النهاية بسبب معارضة الرأي العام يف فرنسا وبريطانيا له

وتبنت الحكومتان الفرنسية والربيطانية بعد ذلك سياسة أكـرث تشـدداً تجـاه 
تصديرها إىل يف قامئة املواد التي يحظر إيطاليا متثلت يف اتخاذهام قراراً  بإدراج النفط 

طوليها البحـري والجـوي غـري أن هـذا القـرار مل يلحـق إيطاليا بهدف شل تحركات أس
أرضاراً كبرية يف إيطاليا إذ عارضـت الواليـات املتحـدة التـي كانـت تعتـرب آنـذاك أكـرب 
مصدر للنفط يف العامل فرض الحظر عىل تصدير النفط إىل إيطاليا وهكذا ظـل الـنفط 

  .يتدفق عىل إيطاليا

حـل القضـية الحبشـية بـالطرق وبعد أن فشـلت كـل املبـادرات الراميـة إىل 
السلمية وجد هتلر أن الظروف الدولية أصبحت مواتية لتحقيـق بعـض مـن خططـه 

، عن نقضه التفاقية لوكارنو وأرسل بقواتـه إىل منطقـة الـراين ١٩٣٥آذار  ٥فأعلن يف 
  وقد دفع هذا الدول األوربية بشكل عام وبريطانيا وفرنسا بوجه خاص إىل
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الحبشـية وااللتفـاف إىل النشـاط األملـاين الجديـد  رصف النظر عـن القضـية 
ورفعت فرنسا وبريطانيا العقوبات عن إيطاليا وحذت عصبة األمم حذوها يف أواسط 

، وهكــذا ثبــت عقــم العقوبــات االقتصــادية ونجحــت إيطاليــا يف ابــتالع ١٩٣٧عــام  
لـة الحبشة متحدية بذلك عصبة األمم وإرادة دولها التـي كانـت تتجـاوز خمسـني دو 

  .وتدنت مكانة العصبة إىل حد بعيد

  ):١٩١٢ - ١٩١١(الرتكية  –الحرب اإليطالية 

-١٩١١يف فـرتة ) طـرابلس وبرقـة(هي الحرب التـي دارت يف شـامل أفريقيـا 
بني إيطاليـا وتركيـا، وانتهـت بهزميـة تركيـا وخسـارتها واليتـي طـرابلس وبرقـة  ١٩١٢

  .١٩١٢ترشين األول  ١٨مبوجب اتفاقية لوزان 

  :ظروف التي دارت إىل الحربال

احتلت فرنسا يف القرن التاسع عرش ومطلع القـرن العرشـين الـدول   
، ١٨٨٣تـونس (العربية يف شامل إفريقيا التي كانـت تخضـع لإلمرباطوريـة العثامنيـة 

، مل يسلم من احتاللهـا سـوى واليتـي طـرابلس، برقـة ) ١٩١١ومراكش  ١٨٣٠الجزائر 
ومنـذ أن تـم توحيـد . لبثا أن أصبحتا هدفاً لإلطـامع اإليطاليـةاللتني مل ت) ليبيا اليوم(

، وهــي ترقــب تطــور أحــوال تركيــا وتــدهور أوضــاعها املاليــة ١٨٦١إيطاليــا يف عــام 
والسياسية، وتنتظر الفرصة لالسـتيالء عـىل طـرابلس وبرقـة يف شـاميل إفريقيـا، ولقـد 

ء وذلــك بقيامهــا تســعى إىل هــذا االســتيال  ١٨٧٨أخــذت إيطاليــا منــذ مــؤمتر بــرلني 
وكانـت  . باستعدادات عسكرية وبسلسلة اتفاقيات رسية مع الدول األوروبية  الكربى

، وتعهـدت ١٨٨٧شـباط  ١٢أوىل هذه االتفاقيات التي عقدتها مـع حكومـة لنـدن يف 
  فيها بتأييد سياسة بريطانيا يف مرص لقاء



  

١١٧٤ 
  

  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

سـتيالء دولـة ثالثـة تأييد بريطانيا لها يف السيطرة عىل ليبيا، وذلك يف حـال ا 
  .عىل أي جزء من شامل إفريقيا

وكانت إيطاليا خاللها تخىش منافسة فرنسـا لهـا بعـد أن اسـتقرت يف تـونس 
  . ١٨٩٨القريبة من ليبيا فسعت إليها وأوقفت الحرب الكمركية عىل بضائعها عام 

، عقد اتفاق رسي بني إيطاليا وفرنسا تناول شـؤون ١٩٠٠كانون األول  ١٤ويف 
حر املتوسط، واعرتفـت الحكومـة الفرنسـية بحـق إيطاليـا بوضـع طـرابلس تحـت الب

زار قيرصـ روسـيا  ١٩٠٩ويف ترشـين األول . نفوذها لقاء إطالق يـد فرنسـا يف املغـرب
ــا مركزهــا  ــارة أن عــززت إيطالي ــا، وكــان مــن نتيجــة هــذه الزي ــاين إيطالي نيقــوال الث

كومـة رومـا مـع روسـيا اتفاقـاً الدبلومايس يف حوض البحر املتوسط بعد أن عقدت ح
رسياً اعرتفت فيه بحقوق إيطاليـا يف طـرابلس الغـرب كـام اعـرتف فكتـور عامنوئيـل 

  .الثالث مبصالح القيرص يف البلقان

وجــه رئــيس الحكومــة اإليطــايل جيــولييتي  إنــذارا إىل  ١٩١١أيلــول  ٢٨ويف 
لحها الحيويـة يف ساعة يطالبها فيه باملحافظـة عـىل مصـا ٢٤الحكومة العثامنية مدة 

. واليتي طرابلس وبرقة، مبيتاً من وراء ذلك احتالل هـاتني الـواليتني احـتالالً عسـكرياً 
أعلنــت  ١٩١١أيلــول  ٢٩ويف . ورفضــت الحكومــة العثامنيــة االنصــياع لهــذا اإلنــذار

  .الحكومة اإليطالية الحرب عىل تركيا

  ):١٩١٢آذار  - ١٩١١أيلول  ١٢(الفرتة األوىل من الحرب 

تتخذ تركيا استعدادها يف شامل أفريقيا، فقد كان قوام قواتهـا املرابطـة يف  مل
ــوايل  ــرابلس ح ــة ) ٦(ط ــلحة  القدمي ــزودة  باألس ــاحقة م ــتهم الس ــال أغلبي آالف مق

  والسيوف والخناجر، وكانت التحصينات الساحلية يف طرابلس الغرب وبنغازي
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ا القـوى األساسـية أمـ. وغريهام من املدن مجهزة مبدفعيـة قدميـة وضـعيفة 
  .لألسطول الرتيك فكانت ترابط بالقرب من شواطئ بريوت

أما إيطاليا، فقد حسبت للحرب حساباً دقيقاً، مستندة يف ذلك إىل املعلومات 
ورأت أن عليهــا أن تبــدأ بالســيطرة  عــىل املــدن . التــي تلقتهــا مــن شــبكة عمالئهــا

، ١٩١١أيلـول  ٢٧ميناء طرابلس يف  الساحلية، فدخلت قواتها بقيادة األمريال فرافيليل
وقطعت مدينة طرابلس وأنزلت فيها خـالل ليلـة " درنة"ودمرت سفينة النقل الرتكية 

مقاتل وهكـذا احتلـت القـوات اإليطاليـة  ١٦٠٠قوة قوامها  ١٩١١ترشين األول  ٤-٥
ثم استمرت فيها بعد وصول قوات الحملة اإليطالية التي . املدينة دون مقاومة فعلية

 ١٤فاحتلت يف ) مدفعاً، بقيادة الجرنال كارلو كانيفا ٧٢ألف مقاتل مع  ٣٥لغ عددهاب
منه مدينة درنة، أما بنغازي فلـم  ١٩مدينة طربق، كام احتلت يف  ١٩١١ترشين األول 

تغادرها القوات الرتكيـة واملقـاومون العـرب إال بعـد معـارك طاحنـة وقصـف مـدمر 
  .ترشين األول ٢١إىل  ١٩استمر من 

بأعامل جدية لوقف ) حكومة حزب االتحاد الرتيف( تقم حكومة األستانة مل
الهجوم اإليطايل وإزالة آثاره بالرغم  من أن الحزب كان قد أرسل إحدى شخصياته 

لتنظيم وسائل الدفاع عن طرابلس وبرقة، ولكن انوبك ) الضابط أنوبك(املعروفة 
فقد قامت " ٤٢"  ة العثامنية الأما وحدات الفرقة الطرابلسي. ذهب بروح املستسلم

  .مبهامت بوليسية ضد عنارص املقاومة الشعبية

وكان من أثار املقاومة العنيفة للقوات اإليطالية املهاجمة أن اضـطرت هـذه 
  القوات إىل زيادة عددها زيادة ملحوظة كام أرغمت عىل اتخاذ موقف الدفاع
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يف العتـاد واألرواح أمام هجامت املقاومـة بعـد أن تكبـدت خسـائر فادحـة  
  .وانترشت يف صفوفها األمراض واألوبئة

  ):١٩١٢ترشين األول  - ١٩١٢نيسان (الفرتة الثانية من الحرب 

فطالبـت قائـد حملتهـا . كانت الحكومة اإليطاليـة تركـز عـىل إنهـاء الحـرب
ت باالنتقال إىل الهجوم غري أن قائد الحملة الجرنال كاتيفا والجرنال ترومبي قائد القوا

. اإليطالية كانا يريان االكتفاء مبا احتل من الساحل إمياناً منهام بعدم جـدوى الهجـوم
، وبحضور كاتيفا، ١٩١٢ومع هذا فقد قررت الحكومة اإليطالية يف أواسط شهر شباط 

  :االنتقال إىل الهجوم مهام كان الثمن، وكان الوضع العسكري كام ييل

ف مقاتـل، مـا عـدا مالحـي السـفن كان عدد أفراد الحملة قد بلـغ مائـة ألـ
. والطريان، واملناطيد املـزودة باملحركـات. الحربية الحديثة ذات املدافع البعيدة املدى

بدأت الحكومة اإليطالية تتوسـع يف اسـتعامل سـكان مسـتعمراتها يف  ١٩١٢ويف ربيع 
 يف املعارك الحربيـة بعـد أن كانـت قـد بـدأت بتشـكيل ثـالث) أرترييا(رشقي إفريقيا 

كتائب منهم، ونقلها عرب البحر األحمر إىل طرابلس الغـرب، كـام اسـتخدمت القيـادة 
بارشت القوات  ١٩١٢اإليطالية بعض السكان املحليني للقيام مبهام الرشطة ويف نيسان 

اإليطالية أعاملها الهجومية، ويف متوز احتلت القوات اإليطالية واحة مرصاتة فهاجمت 
. ١٩١٢، غري أنه مل يتم االسـتيالء عليهـا إال يف أب )واحة زوارة( هدفاً اسرتاتيجياً رصفاً،

ورغـم افتقـار القـوات . ١٩١٢ثم هاجمت واحة جنزور ومل تستوِل عليها إال يف أيلـول 
املحلية إىل وحدة القيـادة وتخيل الوحدات النظاميـة الرتكيـة عـن املناضـلني املحلـني، 

  كنت من وضع القوات اإليطالية يف وضع فقد ثبتت املقاومة الشعبية ومل تتقهقر، ومت



  

١١٧٧ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

ــول  ــا يف أيل ــام أدى إىل اســتقالة الجــرنال كافيف ــه ١٩١٢حــرج، م ــراراً من ، إق
وعني الجرنال راين قائـداً للقـوات اإليطاليـة يف طـرابلس والجـرنال بريكـوال . بالفشـل

  .قائداً للقوات اإليطالية يف برقة

مر لها يف شامل إفريقيا وإجبار وعندما وجدت إيطاليا صعوبة يف استتباب األ 
تركيا عىل عقد الصلح وبعد أن لعبت العمليات الحربية التي نفذتها إيطاليـا يف بحـر 

دوراً كبرياً يف هذا املجال، بدأت الـدوائر اإليطاليـة  ١٩١٢أيجة  والدردنيل منذ نيسان 
وافقتهـا بأخذ رأي باقي الـدول املعنيـة، فخالفتهـا حكومـة فرنسـا وفينـا وبريطانيـا و 

روسيا، ثم وافقت حكومة فينا عىل آراء إيطاليا رشط أن يؤدي ذلك إىل تقسـيم تركيـا  
ومل يقع الخالف بني الدول املتحالفة حول الخطة . وال يشكل خطراً عىل النمسا واملجر

لقد حرص اإليطاليون عىل تنفيذ خطة الهجوم يف يـوم افتتـاح الربكـان الـرتيك، . العامة
إىل مضـيق الـدردنيل بقيـادة األمـريال  ١٩١٢نيسـان  ١٨اإليطـايل يف وتوجه األسطول 

فيايل، ولكن األلغام التي كانت تركيا قد نرشتها يف املضـيق، حالـت دون دخـول هـذه 
فعادت أدراجها، وتوجه قسم منها إىل ميناء تورنتو، بيـنام توجـه . القطع البحرية إليه

  .القسم اآلخر إىل طربق

دنيل إىل إثارة ثائرة الدولـة ال سـيام املسـتفيدة منـه وأدى إغالق مضيق الدر 
وأعلنت روسيا أن مسؤولية اإلغالق تقـع عـىل عـاتق تركيـا . مبارشة كروسيا وبريطانيا

روسيا، بريطانيا ، فرنسـا، (واحتجت لديها عىل هذا العمل وبضغط من الدول املعنية 
حتفظـة بحـق إغالقـه اضطرت الحكومـة الرتكيـة إىل فـتح مضـيق الـدردنيل م) أملانيا

وكان من نتائج غلق املضيق تخيل الدول . مجدداً عند ظهور بوادر خطر هجوم جديد
عن الحياد تجاه النزاع املذكور، مام جعل إيطاليا تفكر مبواصلة العمليات الحربيـة يف 

  املضائق، ونقل مركز الثقل إىل القسم الجنويب
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آالف مقاتل متهيـداً ) ٩(بـ  وقد تم بالفعل حشد قوات تقدر. من بحر أيجة  
ثـم  –أهـم تلـك الجـزر  –لغزو جزر الدوديكانيز، فأنزلـت قـوات يف جزيـرة رودوس 

ومــع أن . احتلـت جـزر سـكاربانرت وكـاموس وتيزيــرو وليبـدوس وبـامتوس دون عنـاء
الحكومة اإليطاليـة قـد أعلنـت أن احتاللهـا لجـزر الـدوديكانيز عمـل مؤقـت، فإنهـا 

األمر الـذي أثـار قلقـاً بالغـاً لـدى بقيـة الـدول . اقية فيها أبداً أخذت تترصف وكأنها ب
. وأثـر عـىل سـمعه نظـام االتحـاديني وهيبـتهم يف تركيـا" مبدأ تـوزان القـوى"لخرقه 

وخاصة عندما طالبت املعارضة باالستمرار بالحرب، خشية أن ينـري االستسـالم سـخط 
  .املسلمني  يف اإلمرباطورية العثامنية

  :انتهاء الحرب

إزاء إرصار إيطاليا عـىل احـتالل الـدائم لجـزر الـدوديكانيز، أخـذت   
حكومة بريطانيا وفرنسا إعادة النظر يف مواقفها السابقة، وعملت عىل إنهـاء الحـرب 

ونشـطت . الرتكية برسعة، وعـىل تقلـيص هيمنـة إيطاليـا قـدر املسـتطاع –اإليطالية 
  .أثار نشاطها معاهدة صلح لوازنالدبلوماسية األوروبية يف هذا االتجاه وكان من 

، ١٩١٢متـوز  ١٢وقد عقـدت الجلسـة األوىل ملفاوضـات الصـلح يف لـوزان يف 
ولكن املفاوضات انقطعت بسبب عملية الدردنيل فاستدعت الحكومة الرتكية وفدها 

إال أن املفاوضات عادت فاستؤنفت مـن جديـد يف آب . وجردت رئيسه من صالحياته
ن أعضاء الوفد الجديد نايب بك، وكان دبلوماسياً مرموقاً وفخر من العام نفسه وكان م

وكان اإليطاليون قد مهدوا لالجتامع بتعهـدهم . الدين بك، قنصل تركيا يف املجر سابقاً 
. أن يوقفوا العمليات الحربيـة ملـدة عرشـة أيـام تسـتأنف بعـدها إن مل يـتم االتفـاق

ليـا تلجـأ بـني الحـني واآلخـر إىل وتعرضت املفاوضات إىل صعوبات جمة، وكانت إيطا
  . التهديد باستئناف العمليات الحربية
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تم توقيع معاهدة الصلح بني تركيـا وإيطاليـا يف . ١٩١٢ترشين األول  ١٨ويف 
وقد شملت هذه املعاهدة قسـمني علنـي و قسـم . أويش بسويرسا بالقرب من لوزان

لتني وانسـحاب الجـيش رسي، أكد القسم العلنـي منهـا عـىل إنهـاء الحـرب بـني الـدو 
أما القسم الرسي فقد نص عىل اعرتاف . العثامين من ليبيا والجيش اإليطايل من الجزر

السلطان محمد رشاد بتخليه عن طرابلس وبرقة اإليطـايل كـام وافـق عـىل انسـحاب 
  .القوات الرتكية من ليبيا

وهكــذا أوقــف الفريقــان املتحاربــان العمليــات الحربيــة، ووافقــت   
اإليطالية عىل أن تدفع  للحكومة الرتكية مقابل تخليها عن واليتي طـرابلس  الحكومة

كـام وعـدت مبسـاندة تركيـا أثنـاء إعـادة . وبرقة مبلغاً ال يقل عن مليون لرية إيطالية
وكـان مـن نتـائج هـذا االتفـاق أن عـادت . النظر يف االمتيازات أمام املحافل الدوليـة

ط األتراك املوجودين يف طرابلس وبرقـة إىل تركيـا، األغلبية الساحقة من الجنود الضبا
  .واعرتفت الدول بالسيادة اإليطالية عىل هاتني الواليتني

وتكمن أهمية الحرب اإليطالية الرتكية يف أنها كشفت لشعوب البلقان موقع 
تركيا الضعيف، وأدت بالتايل إىل سلسلة من األحداث الهامة التي كانت نتيجة يقظـة 

وأدت إىل تحريرهـا، ثـم ). ١٩١٣ – ١٩١٢(ضعة لإلمرباطورية العثامنيـة الشعوب الخا
شـيئاً فشـيئاً إىل أن وقعـت " الرجـل املـريض"بدأت بقية الشعوب تنسلخ عن جسـم 

  .، وانتهت بنهايتها اإلمرباطورية العثامنية)١٩١٨-١٩١٤(الحرب العاملية األوىل 

  ):١٦٤٨ -١٦١٨(حرب الثالثني عاماً 

وقد كان هذا . الدينية النرصانية املريرة يف أوروبا وهي آخر الحروب  
  بدأت حرباً أهلية بني الربوتستانت . الرصاع يف الواقع سلسلة من الحروب
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ـاع كانـت . والرومان الكاثوليـك يف الواليـات األملانيـة ولكـن قبـل انتهـاء الرص
ل األرض معظم الدول األوروبية قد تورطت فيه، وأصبحت الحرب نزاعاً عاماً من اجــ

  .والسلطة السياسية

  :أسباب الحرب

ــان    ــني األمل ــداء املتأصــل ب ــبب األســايس للحــرب هــو الع ــان الس ك
فاملجموعتان اختلفتا يف تفسريهام لصـلح اوغسـبورغ . الربوتستانت واألملان الكاثوليك

ــا) ١٥٥٥( ــة يف أملاني ــه تســوية املســألة الديني ــذي كــان الغــرض من وقــد فرضــت . ال
ح باإلضـافة إىل ذلـك فقـد اعـرتف صـلح اوغسـبورغ بالكـاثوليكيني املجموعتان الصـل

واللوثريني فقط وكان هناك الكثري من الكالفنيني يف جنوب أملانيا الـذين طـالبوا أيضـاً 
  .باالعرتاف بهم

الدينيـة بالـدوافع السياسـية، فقـد كـان اإلمرباطـور وقد اختلطـت املشـكالت 
ولكن األمراء األملان الذين اختـاروا الكاثوليكيـة  الزعيم الطبيعي للكاثوليكية يف أملانيا،

مذهباً لوالياتهم كانوا يخشون من أن تأييدهم لإلمرباطورية ضد األمراء الربوتسـتانت 
سوف يؤدي إىل تدعيم سلطانه املطلق عىل الجميع من حكام كاثوليـك وبروتسـتانت 

الربوتستانتية يكرهـون  ولذلك كان هؤالء األمراء الكاثوليك الذين ميقتون. عىل السواء
وهذا يفرس إىل حد كبري التغـري الـذي كـان يطـرأ عـىل مواقـف . وجود إمرباطور قوي

  .بعض هؤالء األمراء أبان حرب الثالثني عاماً 

ومثة مشكلة أخرى أدت إىل تدهور العالقات بني الكاثوليك والربوتسـتانت يف 
ــوب مــن الربوتســتان ــا، وهــي أن أمــراء الشــامل والجن ــوا أملاني   ت قــد تجمعــوا وكون

  )الحلف الكاثولييك(ويف مقابل ذلك تكون . ١٦٠٨عام ) االتحاد الربوتستانتي(
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فتهيأ بذلك الجو الندالع حرب دينية يف أملانيا، ومـن هنـا بـدأت . ١٦٠٩عام  
إال أنهـا بعـد . حرب الثالثني عاماً وكانت بوهيام أول مرسح دارت عليه تلك الحـروب

حروباً دينية فحسب، بل اشرتكت فيها معظم الـدول األوروبيـة  ذلك انترشت ومل تعد
  .التي تناهض سيادة آل هبسريغ لحفظ التوازن يف أوروبا

  ):١٦٢٥ – ١٦١٨(الفرتة البوهيمية 

انطلقت أول رشارة للحرب يف بوهيميا التي كانت معقالً من معاقل   
اً للنمسـا ومـن أرسة أن أنتخب فردينانـد أمـري  ١٦١٨وقد حدث يف عام . الربوتستانتية

وكان يف الوقت نفسه ملكا عىل البـوهيميني ) فرديناند الثاين(هبسريغ إمرباطور باسم 
وقـد تأكـد . ومعروفاً بأنه من غالة الكاثوليكية وخصامً عنيداً للمذهب الربوتسـتانتي

للبوهيميني مدى الخطر الذي يحدق بهم ومبذهبهم عندما أمر بهدم بعض الكنـائس 
نتية، فعارضوا ذلك وانتفض الشعب الربوتستانتي يف براغ واشـتدت املقاومـة الربوتستا

واعتدى الثوار عىل ثالثة من . مام أدى إىل قيام حرب بني األهايل والقوات الكاثوليكية
وكـان هـذا االعتـداء فاتحـة الحـرب . رجال الحكومة كـانوا مبعـوثني مـن اإلمرباطـور

  . ته لقمع ثورتهمحيث سري عليهم فرديناند قوا. الطاحنة

ومل يكن بوسع الربوتستانت أن يأملوا النجـاح يف تلـك الحـرب بغـري   
فــاتجهوا إىل فريــديك حــاكم واليــة البــاالنني وهــو أحــد زعــامء . مســاعدة خارجيــة

الربوتستانت الكلفنيني، فلبى فريديك دعوتهم وتزعم حركتهم وقبل التـاج البـوهيمي 
فقـد ) فرديناند(البوهيمية، أما اإلمرباطور  ولقب فريدريك الخامس واستقدم القوات

تلقى عوناً مالياً من البابا واستقدم قوات أسبانية مـن مـيالن وقـوات كاثوليكيـة مـن 
  ومل . بالقرب من براغ) الجبل األبيض(بافاريا ثم اجتاح بوهيميا بجيش يف موقعه 
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اركـاً تستطع قوات فريدريك أن تصمد أمام الهجوم الكبري، وحرب فريديرك ت
ألنه مل يتمتع بتاج بوهيميـا إال فـرتة ) ملك الشتاء(قواته ألسوا مصري، وقد أطلق عليه 

  .الشتاء

ورضب فرديناند بيد من حديـد عـىل أمـراء الربوتسـتانت ونفـى عـدداً كبـرياً 
ــنهم ــاق . م ــىل اعتن ــا ع ــواطنني يف بوهيمي ــريغم امل ــل ل ــبطش والتنكي ــتخدم ال واس

جرة آالف األرس من الربوتستانت وتـدفق اليسـوعيون الكاثوليكية، وترتب عىل ذلك ه
عىل البالد فأنشـؤوا فيهـا إرسـالياتهم التبشـريية واملـدارس وهكـذا بـدأ نرشـ الديانـة 
الكاثوليكية يف بوهيميا من جديد وأخمدت أنفاس الربوتستانت يف النمسا عندما ثـار 

 ١٦٢١وتسـتانتي يف عـام أهلها انتصاراً لبوهيميا، وأدت النكسة إىل إخـالء االتحـاد الرب 
وانتقال زعامة الربوتسـتانت إىل يـد ملـك الـدامنرك وانتهـت الفـرتة األوىل مـن حـرب 

  .الثالثني عاماً 

  ):١٦٢٩ – ١٦٢٥(الفرتة الدمناركية 

. كانت الدامنارك وإنكلرتا تتابعان سري الحرب البوهيميـة بكـل قلـق واهـتامم
ت نفسه دوقاً إلمارة هولشتني وهي والية يف الوق. وكان كرستيان الرابع ملك الدامنارك

تابعة لإلمرباطورية الرومانية املقدسة وله أهداف سياسية إىل جانب تعصبه املذهبي، 
فقد كان يأمل يف االستيالء عىل بعض الواليات األملانية ويؤسس مملكـة باسـم ولـده، 

وعـىل مـا بذلـه  وقد دخل الحرب معتمداً عىل تحالفه مع إنكلرتا وأمراء شامل أملانيا،
  .له الوزير الفرنيس ريشلييه من وعود باملساعدة

وهكذا بدأت املرحلـة الثانيـة مـن حـرب الثالثـني عامـاً، ورأى اإلمرباطـور أن 
  الربوتستانت يف هذه املرة أكرث قوة، فاستعان بأعظم قواد أملانيا يف ذلك 
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ند املرتزقـة دوق فريدلند، املعروف مبقدرته عىل جمع الج) والنشنني(العرص 
من مختلف جنسيات أوروبا وهم الذين يعيشون عىل كسب املواقع توطئـة للسـلب 

ــه وحــده رغــم أن لقــوات ) النشــنني(واشــرتط . والنهــب ــا ل ــادة العلي أن تكــون القي
إال أن اإلمرباطــور كــان مضــطراً لقبــول رشوط ) تــيليل(اإلمرباطــور قائــداً قــديراً هــو 

  .ستانتوالنشنني لكسب املعركة ضد الربوت

وما لبث أن استطاع والنشنني ومن معه مـن قـواد اإلمرباطوريـة مـن هزميـة 
ملك الدامنرك وطرد قواتـه مـن األرايض األملانيـة واحـتالل معظـم األرايض الدامنركيـة 
نفسها، وحاول والنشنني بعد ذلك املزيد من التوسع نحو الساحل لتقوية دفاعه ضـد 

لوقت نفسه يسـتغل مـوارد املـوانئ  بفـرض أي غزو محتمل من جانب السويد ويف ا
الرضائب فيها إلعالة جيشه واإلنفاق عىل مطالـب املرتزقـة مـن قواتـه، وقـد رفضـت 
ميناء سرت السند اإلذعان ملا فرضه عليها واستعدت للدفاع عن نفسها فحارصهـا ملـدة 

وسـاعدها أن . ولكنهـا قاومتـه واستبسـلت يف الـدفاع ١٦٢٨خمسة أشهر خـالل عـام 
رها كـان بريـا فقـط أمـا البحـر فكـان مفتوحـاً ملـدها باملسـاعدات عـن طريـق حصا

  .األسطوليني الدامنريك  والسويدي وملا يئس والنشنني اضطر إىل رفع الحصار عنها

وعىل اثر ذلك أدرك كل من اإلمرباطور، وكرسـتيان ملـك الـدامنرك أن ال مفـر 
ساعدة فعالة مـن إنكلـرتا التـي من االتفاق وال سيام  أن األخري يئس من وصول أية م

وعده بها ملكها شـارك األول، أمـا اإلمرباطـور فـرأى أن يسـارع بعقـد اتفـاق قبـل أن 
وعىل ذلـك تـم صـلح لوبيـك عـام . يدخل ملك السويد الحرب يف جانب الربوتستانت

عىل أن يتنازل كرستيان عن كل ما يدعيه يف االسقفيات األملانيـة عـىل رشط أن  ١٦٢٩
  .كه الوراثية وهي هولشننت وشلزفيك وجنلنديسرتد أمال 
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وبذلك قوى مركز اإلمرباطور وشعر الربوتستانت أنهم أصـبحوا تحـت رحمـة 
الكاثوليك الذين صمموا من جانبهم عـىل انتهـاز الفرصـة لتـدعيم مركـزهم فحرضـوا 

ع خول فيه الكنيسة الرومانية اسرتجا ) مرسوم اإلعادة(اإلمرباطور فرديناند عىل إصدار 
، وقد روع ١٥٥٥كل األمالك الرومانية التي انتزعت منها منذ معاهدة اوغسبورغ عام 

هذا املرسوم جميع الربوتستانت ال يف أملانيا فحسب بـل افـزع أيضـاً الربوتسـتانت يف 
كل أوروبا، وخصوصاً حكام الدول التي تخىشـ أطـامع اإلمرباطـور وأحالمـه يف إنشـاء 

  .د سلطاتها إىل أوروبا بأرسهاحكومة ملكية من آل هبسريغ مت

وكانت من بني من أوجسوا من نواياه خيفة، الفرنسـيون والسـويديون وكـان 
ولكنـه مل يكـن يف ذلـك الحـني يف ) ريشلييه(املسيطر عىل السياسة الفرنسية حينذاك 

وضع ميكن من التفرغ ملناهضة اإلمرباطورية إذ كان مـا يـزال مشـغوالً بكرسـ شـوكة 
جهة وقمع حركة الهيجونوت من جهة أخرى، ولذلك اكتفى بتأييـد  أرشاف فرنسا من

الحملة التي قام بها غوستاف أدولف ملك السويد، وأمـده باملـال، ويف الوقـت نفسـه 
أجــرى اتصــاالت مــع بعــض الواليــات الكاثوليكيــة األملانيــة إلثــارتهم ضــد اإلمرباطــور 

 أن تكـون السـلطة األملانيـة مستغالً املخاوف التي تراودهم تجاه عزم اإلمرباطور عىل
  .مركزة كلها يف يده

  ):١٦٣٥ – ١٦٣٠(الفرتة السويدية 

كان غوستاف أدولف ملك السويد مـن أعظـم القـواد األوروبيـني يف   
القرن السـابع عرشـ، وحـاكامً قـديراً اسـتطاع جمـع الشـعب السـويدي تحـت لوائـه 

الهولنــديني  وتكــوين جــيش جهــزه بأحــدث األســلحة ودربــه عــىل أيــدي خــرباء مــن
  .العسكريني
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وقد دفعه إىل القيـام بحملتـه الحربيـة ضـد اإلمرباطوريـة حامسـته الدينيـة  
وغريته عىل طائفة الربوتستانت الذين كانوا يعيشون يف مأساة كربى بعد هـزميتهم يف 
أملانيا، يف الوقت نفسه كانت سياسته تهدف إىل حامية بحر البلطيق والسيطرة عليـه 

ـقي، وكـان يعتقـد أن انتصـار حيث كانت امل متلكات السويدية متتد عىل ساحله الرش
اإلمرباطور يف أملانيا عىل الربوتستانت قد يدفعه إىل القيام بحملـة حربيـة ضـد دولـة 
السويد الربوتستانتية يف شامل أملانيا، وأخرياً فقد كانت تراوده  فكرة بحلم بتحقيقهـا 

إىل استيالء السويد عىل رشيط من األرض عىل وهي أن انتصاره عىل اإلمرباطور يؤدي 
  .الساحل الشاميل ألملانيا  وعندئذ يصبح بحر البلطيق بحرية سويدية

، وتعلقـت بـه آمـال ١٦٣٠نزل غوستاف بقواته يف أملانيا يف حزيـران   
الربوتستانت يف كل مكان، واعتقد أن أمـراء الواليـات الربوتسـتانتية سـوف يسـارعون 

ال أن أمري سكسونيا وأمري براندنربغ رفضـا التعـاون معـه وخيبـا أملـه لالنضامم إليه، إ 
التـي كـان يحارصهـا القائـد ) مجـدبرغ(وتقدم غوستاف من يومريانيا لنجـدة . فيهام

وهنـا رفـض ) اإلعـادة(لينزعها من يد اإلمرباطور تطبيقـاً ملرسـوم ) نيليل(اإلمرباطوري 
بـاملرور عـرب واليتـيهام للوصـول إىل  أمري سكونيا وبراندنربغ السامح لقوات غوسـتاف

وكانت النتيجة أن اكتسـحتها قـوات اإلمرباطـور قبـل أن ينقـذها الجـيش ) مجدبرغ(
السويدي وارتكبت بها أكرب مجزرة يف التاريخ، حيث ذبحـوا بوحشـية مـاال يقـل عـن 
عرشين ألفاً من سكانها من رجال ونسـاء ثـم أشـعلوا الحرائـق يف املدينـة، ثـم تقـدم 

لغزو سكسونيا، وبدأ مبطالبـة أمريهـا أن ينـزع سـالح جيشـه وعنـدها ) نيليل(د القائ
أدرك األمري خطأه بعدم التعاون مع ملك السويد، ومل يعـد أمامـه إال أن يسـتنجد بـه 

  .وتعهد له بأنه يكون حليفاً مخلصاً، وتبع ذلك انضامم أمري براندنرباغ للمعركة
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التـي احتلتهـا ) ليبـرنغ(دم نحـو وقام غوستاف مبعاونة حليفيه بالتق   
، بـالقرب مـن ليبـزغ وهنـا ١٦١٣وتقابل الجيشان يف بريتغلـد يف عـام ) تيليل(قوات 

ظهرت مقدرة غوستاف الحربية وكفاءة جيوشه املدربة، وانهزم أمامه قواد اإلمرباطور 
  . وتم قتل وأرس عرشات اآلالف من جنود اإلمرباطورية

يف معركـة برتنفلـد، ) تـيليل(ك السـويدي عـىل وأثر االنتصار الذي حققه املل
) ٦٠(وأصبح تحت إمرة امللك غوستاف اكـرث مـنن . وتعزز مركز الربوتستانت يف أملانيا

ويف . ألفاً من جنود الحلفاء التابعني لألمراء األملان، وإضافة  إىل جيشه الخـاص القـوي
نحو بافاريـا ألف رجل ) ٢٥(توجه غوستاف عىل رأس جيش مؤلف من  ١٦٣٢آذار  ٢

  .ألفاً ) ٢٠(الذي كان يعيد تنظيم قواته البالغة حوايل ) تيليل(ملحاربة 

ــاز  ــد أن اجت ــتاف(وبع ــة ) غوس ــد منطق ــدانوب عن ــر ال ــاوفورث(نه   ) دون
الذي مل يكن قد أتم استعداده بعد، إىل االنسـحاب ) تيليل(، اضطر ١٦٣٢نيسان  ٧يف 

ويف ) اوغسـبورغ(كيلومرتاً شـامل مدينـة  )٣٦(رشقاً، واالحتامء وراء نهر ليخ عىل بعد 
حيث أخـذ مواقعـه ) ليخ(نيسان، وصل الجيش السويدي إىل الضفة الغربية لنهر  ١٤

املنترشة  عىل الضـفة األخـرى، ويف ) تيليل(مبواجهة قوات ) رين(القتالية مقابل قرية 
ر تحـت اليوم التايل بدأ امللك السويدي هجومه بقصف متهيدي عنيف، ثم اجتاز النهـ

  .تغطية نريان مدفعيته الكثيفة، وألحق الهزمية بالقوات املعادية

وتشتيت قواته التـي فـرت مـن ) تيليل(ولقد أسفرت هذه املعركة عن مقتل 
ساحة املعركة، تاركة وراءهـا معظـم عتادهـا مـع مـدفعيتها، وبفضـل هـذا االنتصـار 

  م احتلث ١٦٣٢نيسان  ٢٤يف ) أوغسبورغ(استطاع امللك غوستاف دخول 
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ويف حزيران أنشـأ . عاصمة بافاريا يف منتصف أيار من العام نفسه) ميونيخ( 
تحضـرياً لتنظـيم األمـراء الربوتسـتانت وتوحيـد قـواهم ) نـورمربغ(غوستاف قيادة يف 

  .مقدمة الستكامل بسط السيطرة الربوتستانتية عىل األرايض األملانية

وأن جـيش امللـك السـويدي وازدادت مخاوف اإلمرباطور فردنانـد، خصوصـاً 
كان يزداد عدداً وقوة بانضامم الكثريين من األملان إليه، وكان الحل الوحيد أمامـه أن 
يستدعي من جديد القائد والنشـنني الـذي أرص عـىل أن يكـون مــن جديـد صـاحب 
الكلمة األوىل عىل جيوشه وأن يرتك له الترصف يف البالد التي يـدخلها والغنـائم التـي 

الـذي قـال عنـه والنشـنني أنـه ينـايف ) اإلعادة(ليها قواته، وأن يلغي مرسوم تستويل ع
مبادئه ومبادئ جيشه يف التسـامح الـديني فلـم يرفردينانـد بـداً مـن الرضـوخ لتلـك 

  .الرشوط رغم ما فيها من مساس بهيبته وكرامته

ورسعان ما جمع والنشنني حولـه، ويف مـده وجيـزه، جيشـاً بلـغ سـتني ألفــاً، 
وكان غوستاف قد بعد كثرياً عـن بـالده داخـل  –به عرب سكسونيا ملقابلة عدوه وسار 

مقراً لعملياته الحربية، وعنـدما هاجمـه والنشـنني اضـطر إىل ) نورمربغ(أملانيا واتخذ 
التقى الجيشان يف معركـة عنيفـة تشـتت أثناءهـا  ١٦٣٢التقهقر، وعند لوتزن يف عام 

  . أن الجيش السويدي فقد ملكه أثناء املعركةجيش والنشنني وهزم هزمية ساحقه، إال

أما والنشنني فقد تراجع إىل بوهيام ليحاول  جمع فلول جيشه املنهزم وأخـذ 
بعد ذلك يعيد تنظيمه وتدريبه، ومع أنه خرج من املعركة األخرية مهزوماً إال أنه كان 

ر يف إرغــام ال يــزال مزهــواً بقوتــه، وبأنــه صــاحب الكلمــة العليــا يف أملانيــا، ثــم فكــ
  اإلمرباطور والسويد عىل عقد صلح يضع هو رشوطه، ورشع 
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يفــاوض الــويص عــىل عــرش الســويد رساً، وغضــب اإلمرباطــور مــن ترصــفات 
والنشنني تقر عزله من قيادة الجيش واتهمه باالتصال بالعدو، وأبـاح قتلـه وقـد تبـع 

تـوىل قيـادة الجـيش هذا مرصع والنشنني عىل يد جندي ايرلندي طمعاً يف املكافأة، و 
فتقــدم نحــو بافاريــا وحــارص  -وكــان ملكــاً عــىل املجــر –فردينانــد ابــن اإلمرباطــور 

نوردلنجن وهناك انهزم السويديون هزمية ساحقة ونتج عن الهزمية خروج سكسـونيا 
، وحـذت حـذوها ١٦٣٥من الحـرب وعقـدت صـلحاً منفـرداً مـع اإلمرباطـور يف أيـار 

ومقابل ذلك ألغى . انية وسحبت تأييدها للتدخل السويديالواليات الربوتستانتية األمل
لتهدئـة روع الربوتسـتانت وتـأمينهم عـىل ) اإلعـادة(اإلمرباطور معظم بنـود مرسـوم 

حيــاتهم االقتصــادية، وهكــذا تخــىل األملــان الربوتســتانت عــن مســاعدة مــن جــاءوا 
الحـروب الدينيـة  حتى بـدت –ملساعدتهم، وتهيأ الجو للتقارب بني الواليات األملانية 

الداخلية عىل وشك االنتهاء يف حني كانـت حـرب الثالثـني عامـاً ال تـزال مشـتعلة ألن 
قررت بعد الهزمية السويدية أن تلبـي طلـب  –وعىل رأس سياستها ريشلييه  –فرنسا 

الويص عىل عرش السويد بالتدخل، وأصبح دور فرنسا يف حرب الثالثـني عامـاً إيجابيـاً 
  .اً عدة سننيبعد أن ظل سلبي

  ):١٦٤٨ – ١٦٣٥(الفرتة السويدية الفرنسية 

بعد أن كانت فرنسا تكتفي مبد يـد املسـاعدة املاليـة للسـويد، قـرر   
ريشلييه أن يرسـل إىل امليـدان جيشـاً فرنسـياً ملهاجمـة جـيش اإلمرباطـور يف الجبهـة 

لثـاين ألرسة ويف الوقت نفسه أعلن الحرب عىل أسبانيا  التي يحكمها الفـرع ا. الغربية
  .هبسربغ

وهكذا دخلت حرب الثالثـني عامـاً يف دورهـا األخـري والحاسـم، يشـرتك فيهـا 
  الفرنسيون إىل جانب السويد عىل األرض األملانية، ومل يعد الخالف الديني
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هو الدافع لهذه الحرب، فقد كان غزاة أملانيـا هـذه املـرة يتـألفون مـن كـال  
ييك، وعــىل الــرغم مــن أن ريشــلييه كــان كردينــاالً املــذهبني، الربوتســتانتي والكــاثول

كاثوليكياً تابعة للكنيسة الرومانيـة، إال أنـه بـدوافع سياسـية أظهـر نوايـاه عالنيـة يف 
الحرب إىل جانب الربوتستانت األملان، وصـارت الحـرب دوليـة ذات أهـداف سياسـية 

ة هبسـريغ مـن بعيدة، حاول ريشلييه يف أثناءها أن يضم إىل جانبه جميع أعـداء أرس 
يستطيعون القيام بالعون الحريب الفعال وعىل األخص ضد الفرع األسباين العدو األول 
لفرنسا، وكان هدفه األول إضعاف سيطرة إسبانيا عىل األرايض املنخفضة اإلسبانية الن 
الوجود اإلسباين يف تلك البالد يعترب تهديداً دامئاً للعاصـمة الفرنسـية، ويف ذلـك العـام 

الذي قرر فيه دخول الحرب إلـى جانب السـويد عقـد تحالفـاً آخـر مـع  ١٦٣٥ه نفس
الهولنديني الثائرين الذي جددوا حرب االستقالل بعد أن انتهـت هدنـة االثنـي عرشـ 

وهكذا كانت حرب الثالثـني عامـاً يف دورهـا األخـري رصاعـاً عـىل . ١٦٢١عاماً منذ عام 
  . هام األملاين واألسباينالسيادة بني آل بوربون وآل هبسريغ بفرعي

تحـت ضـغط  -دوق سكسـونيا –) برنـارد(قرر األمـري  ١٦٣٨ويف أوائل شباط 
التحرك لالسـتيالء عـىل الجرسـ . حلفائه الفرنسيني الراغبني بتأمني استقرار جبهة الرين

. حيـث يجـري نهـر الـرين مـن الرشـق إىل الغـرب تقريبـاً ) رنفيلـدن(الهام عند بلدة 
. للنهـر) اليمنى(عند بدء التحرك متمركزة عىل الضفة الشاملية ) ردبرنا(وكانت قوات 

 –ويف منطقة تقع غرب الغابة السوداء التي تتمركز فيها قـوات التحـالف النمسـاوي 
مـع قواتـه ومدفعيتـه إىل ) برنـارد(وعند وصـول ). فريث(و) سافييل(الدامنريك بقيادة 
وكان غرضه مـن ذلـك ) بوغن(رية عرب مخاضة قريبة من ق) اليرسى(الضفة الجنوبية 

ــدة  ــد جرســ وبل ــة خصــومه املتمركــزة عن ــدن(إحكــام الحصــار حــول حامي ) رينفيل
  .ومهاجمتها بعد ذلك من الشامل والرشق



  

١١٩٠ 
  

  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

  

موعداً لشن الهجوم، إال أن ظهور طالئع قـوات  ١٦٣٨يوم آذار ) برنارد(حدد 
ك معها مبا بقي معه من الغابة السوداء أفسد عليه مرشوعه فاضطر لالشتبا) سافييل(

) برنـارد(وبالرغم مـن الهزميـة التـي ألحقهـا ) اليمنى(من قوات عىل الضفة الشاملية 
بهذه الطالئع فان وجود قوات معادية كبرية تتقدم من الغابـة السـوداء كـان يشـكل 
تهديداً جدياً لخطتـه، ويفـرض عـىل تحركـه قيـوداً ال ميكـن تجاهلهـا وعنـدما الحـظ 

) سـافييل(ئع املهزومة ترتاجع عرب التالل والغابات لتنضـم إىل قـوات أن الطال ) برنارد(
وقـام . التي كانت تتهيأ للهجوم عىل جناحه األيرس، قرر استغالل الوقت املتاح أمامـه

ـى(بنقل بعض املدافع والفرسان من وقواته املوجـودة عـىل الضـفة الجنوبيـة  ) اليرس
ومـع ذلـك فقـد تداركـه ) اليمنـى(لية لالنضامم إىل الجزء الباقي عـىل الضـفة الشـام

وقواته عىل ساحة املعركة مستعداً للقتـال كـان جـيش ) سافييل(الوقت وعندما ظهر 
  .مشطوراً إىل جزئيني يفصل بينهام النهر) برنارد(

جهـداً كبـرياً لجمـع أكـرب قسـط مـن قواتـه عـىل الضـفة ) برنـارد(ولقد بذل 
الـذي انـدفع إىل املعركـة بغيـة إنقـاذ ) سـافييل(يف مواجهة قوات ) اليمنى(الشاملية 

وواجه الطرفان وضعاً تكتيكياً صعباً بسبب طبيعة األرض املترضسة التـي ) رينفيلدن(
تشتت التشكيالت ومتنعها من العمـل بشـكل متناسـق وموحـد عـىل مسـتوى جبهـة 

  .لذا اقترص األمر عىل اشتباكات متفرقة وغري حاسمة. الصدام كلها

األيرسـ ) برنـارد(هجومـاً ضـارياً عـىل جنـاح ) سـافييل(شـن ويف اليوم التـايل 
عىل ذلك بان شن بجناحه األمين هجوماً عـىل جنـاح ) برنارد(واجربه عىل الرتاجع ورد 

فكــان مــن نتيجــة هــاتني الحــركتني أن اســتدار . األيرســ فــدحره) فــريث(و) ســافييل(
  قادراً عىل) سافييل(الجيشان،كل عىل محوره، بحيث غدا 
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وانتهى اليوم وقوات الطرفني متقابلـة يف . والجرس) برنارد(ال بقواته بني اإلنز  
  .مواقع معاكسة ملا كانت عليه قبل بدء االشتباكات

فبالرغم مـن أنـه مل يتكبـد خسـائر كبـرية إال يف . حرجاً ) برنارد(وكان موقف 
ـى(املدفعية، فإن انقطاعه عـن بقيـة قواتـه املوجـودة عـىل الضـفة الجنوبيـة  ) اليرس

أفقده القدرة عىل تحقيق الحشد لخوض معركـة حاسـمة بكـل مـا ميلكـه مـن قـوى 
ومل يعـد ) رينفيلدن(هذا الوضع فسيطر عىل بلدة وجرس ) سافييل(ووسائط واستغل 

سوى االنسحاب إىل اقرب نقطة عبور بغية االتصـال مـع بقيـة جيشـه ) برنارد_ أمام 
ومتكـن ) الوفنبـورغ(وانسـحب نحـو  الـتامس) برنارد(لذا قطع . وإعادة تجميع قواته

قـد تركهـا عنـد ) سـافييل(بفضل الصدفة من تحايش الصدام مع الوحدات التـي كـان 
واستطاع توحيد قواته عىل ) الوفنبورغ(النهر عند ) برنارد(تخوم الغابة السوداء وعرب 

  ).رينفيلدن(ثم انطلق بها نحو ). اليرسى(الضفة الجنوبية 

) ســـافييل(فوجئــت مخــافر . ١٦٣٨آذار  ٣صــباح ويف الســاعة الســابعة مــن 
الذي كان هنـاك اعتقـاد بأنـه ) برنارد(بظهور جيش ) رينفيلدن(األمامية التي تغطي 

وكانت هذه املفاجأة قويـة بشـكل . أنهاه نهائياً ومل يعد أمامه أي أمل بإعادة تجمعه
) رينفيلـدن(نحـو  أثار الذعر يف املخافر األمامية ودفعها إىل ترك مواقعها واالنسـحاب

أمامـه أيـة مقاومـة تـذكر ) برنـارد(وهكـذا مل يجـد . بالخطر القـادم) سافييل(إلنذار 
دون توقـف جامعـاً خـالل التحـرك بعـض قطـع ) رينفيلـدن(فمىض يف تقدمـه نحـو 

قـد تركتهـا خـالل ) اليرسى(املدفعية التي كانت قواته املوجودة عىل الضفة الجنوبية 
  .انسحابها
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حتـى نرشـ مدفعيتـه وبـدأ ) رينفيلـدن(إىل مشـارف ) برنـارد(وما أن وصـل 
قبل استكامل تجمعها وتواىل القصف عىل ثـالث فـرتات، وأدى ) سافييل(قصف قوات 

واسـتغل . هجومـه األخـري عليهـا) برنـارد(قبـل أن يشـن ) سـافييل(إىل انهيار خطوط 
بة بـدون هذا النجاح فدفع بعض تشـكيالته ملطـاردة فلـول خصـمه املنسـح) برنارد(

  .ملساعدة املنسحبني وتغطية تراجعهم) سافييل(انتظام رغم املحاوالت الذي بذلها 

بصورة حاسـمة ) برنارد(آذار برجحان ميزان القوى  لصالح  ٣وقد انتهى يوم 
متخفيـاً ) فـريث(يف حني فـر ) النصف تقريباً (وما تبقى من قواته ) سافييل(فاستسلم 

يف هـذه ) برنارد(كتشاف مخبئه وأرسه وأدى انتصار متكنت من ا) برنارد(ولكن قوات 
  .املعركة إىل إنعاش آمال الفرنسيني يف تحقيق نرص أكرب يف الشامل

وقد كانت الجيوش الفرنسية تزداد عنفوانـاً والنرصـ يحالفهـا يف كـل املعـارك 
والقائد الكبري تورين، بينام كانت الجيوش السـويدية مـن ) كندية(تحت قيادة األمري 

وأدرك اإلمرباطـور سـوء املصـري، ولكنـه مل يـدرك نهايـة . نبها منترصة يف كل املعاركجا
 -١٦٣٧(وخلفـه عـىل العـرش ابنـه فردينانـد الثالـث . ١٦٣٧الحرب فقد تويف يف عـام 

الذي شهد عهد هزمية أملانيا النهائيـة مـام أضـطره إىل الـدخول يف مفاوضـات ) ١٦٥٧
اوضات يف النهاية إىل عقد معاهـدة وسـتفاليا صلح مع أعدائه املنترصين وأفضت املف

  .١٦٤٨عام 

  :١٦٤٨معاهدة وستفاليا  

ابتدأت محادثـات الصـلح يف مقاطعـة وسـتفاليا الواقعـة يف حـوض   
  الرين األسفل يف املدينتني مونسرت وأسنا بروك وطالبت فرنسا والسويد باشرتاك 
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. بقصـد تفتيـت القـوى الواليات األملانية يف املفاوضات، كل منها عـىل انفـراد
وازدحمـت . ورغم مقاومة اإلمرباطـور لتلـك الفكـرة إال أنـه مل يسـتطع فـرض إرادتـه

وستفاليا مبئات الدبلوماسيني واملفاوضني من اإلمرباطورية وممـثيل الواليـات األملانيـة 
. وحرضه كذلك مندوب عن البابا وبذلك أصبح مؤمتراً أوروبيـاً ميثـل كافـة االتجاهـات

فاوضات املبدئية تجري بينام كانت الجيوش ال تزال تقاتل يف امليدان ولذلك وكانت امل
كانت الرشوط التي يعرضها كل فريق تتغري وتتبدل بعد كل معركة، ونـتج عـن ذلـك 
أن تعرثت املفاوضات يف البداية، ثم استقامت بعد ذلك بالرشوط التي اتفقـت عليهـا 

  :املعاهدة فيام ييلاألطراف املعنية جميعاً وتتلخص أهم رشوط 

يتمتع اتباع لوثر وكلفن عىل السواء بالحرية الدينية يف جميع أنحاء اإلمرباطوريـة  .١
وأن يحتفظ الكاثوليك والربوتستانت مبا كان يف أيديهم من أمـالك الكنسـية منـذ 

وان لـيس لألمـري ) ١٥٥٥(مع االحرتام الكامل لرشوط صلح اوغسبورغ  ١٦٢٤عام 
  .ه عىل اتباع املذهب الذي يروق لألمريالحق يف إجبار رعايا

أن تحتفظ بافاريا بالبالتني العليا، وبذلك اتسعت مساحتها مام جعل لها الزعامـة  .٢
عىل الواليات األملانية الجنوبية، وأعيدت البالتني السفيل إىل ابـن فريـدريك ملـك 

  .بوهيام السابق

لـزاس مـا عـدا مدينـة أن يبقى يف يد فرنسا هترن، وتول، وفردان، وتضم معظم اال .٣
  .مسرتالسبورغ الحرة وبذلك أصبح لفرنسا السيطرة عىل أعايل الرين

تستويل السويد عىل النصـف الغـريب لبومريانيـا، وعـىل اسـقفيتي بـرمين وفـردن   .٤
  وبضم هذه األمالك إىل السويد أصبحت تتحكم يف مصبات األنهار 
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  عسكريةاملوسوعة السياسية وال

نيـة وسـيطر السـويديون يف اإلمرباطورية التي أصبحت تحت رحمة دولة غـري أملا
  .بذلك عىل أنهار األورد واأللب والفيزر

أن تستويل براندنربغ الواقعة يف قلب اإلمرباطورية عىل بومريانيا الرشقية ومعظـم  .٥
مجدبورغ وعـدة اسـقفيات أخـرى مجـاورة وانتقلـت زعامـة الربوتسـتانت بهـذا 

  .االتساع من أمري سكسونيا إىل أمري براندنربغ

  .اً باستقالل هولندا وسويرسااالعرتاف رسمي  .٦

  :نتائج الحرب

فقـد قتـل . كانت أملانيا يف حالة يرىث لها عندما انتهت الحـرب أخـرياً   
ومل ير أولئك الذين بقوا عىل قيد الحياة سوى الخراب يف كل مكـان . الكثري من األملان

فقد اختفت مدن وقرى ومزارع كاملة ودمرت معظم املمتلكـات وتـدهورت العلـوم 
لتجارة والصناعة، مام تطلب من أملانيا نحو مائتي عام لتعيد نشاطها من آثار حرب وا

وبخاصة أملانيا وذهبوا إىل أمريكا ليبنوا حيـاة . فغادر آالف الناس أوروبا. الثالثني عاماً 
  .جديدة

كام تركت الحرب أثراً سيئاً يف اإلمرباطوريـة إذ تشـكلت  عنهـا كثـري   
ـا تـابعتني لإلمرباطـور من الواليات التي تشكل حـ دودها، فلـم تعـد هولنـدا وسويرس

وأصـبح كـل أمـري يـدعي اسـتقالله يف . وانقسمت أملانيا إىل ما يزيد عن مـائتي واليـة
واليته وفقد اإلمرباطور هيبته وبذلك فشلت الجهـود التـي بـذلها األبـاطرة للسـيطرة 

يف بـني حكومـات عىل سائر واليات اإلمرباطورية املوحدة ومل تعد سـوى اتحـاد ضـع
ومل تعد هناك سلطة مركزيـة تسـتطيع سـن القـوانني وتجنيـد . منها الكبرية والصغرية

  ما بني الحني –الجيوش وفرض الرضائب، ومنحت الفرصة  
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واألخــر لقــادة آخــرين يتزعمــون أملانيــا وتتمثــل هــذه الظــاهرة يف حكــام  
  .براندنربغ الذين أصبحوا فيام بعد ملوك بروسيا

فان معاهدة وستفاليا كانت نهاية للعرص الذي أطلق عليه يف وأخرياً   
التاريخ عرص اإلصالح الديني  فقد أصبح الوضع الديني واضحاً، فقد قىضـ عـىل أمـل 
امللحني األوائل يف تحطيم الكاثوليكية الرومانية التي تتبع روما، وكذلك فشلت حركـة 

للبابا وكنسية رومـا، ومـن ثـم كـان  الثورة االصطالحية املضادة يف إعادة الوالء املطلق
وتعايشـهام جنبـاً إىل جنـب يف  –الكـاثولييك والربوتسـتانتي  –البد من بقاء املذهبني 

أوروبا، وساد يف أوروبـا مبـدأ التسـامح الـديني الـذي فرضـته الـدول التقدميـة عـىل 
  .رعاياها
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  :حرب الخليج األوىل

قامت إيران بقصف املدن  وهي الحرب التي دارت بني العراق وإيران، عندما
م، ١٩٨٠أيلول  ٢٢ورد العراق عىل ذلك يف يوم . م١٩٨٠أيلول  ٤العراقية الحدودية يف 

  . م١٩٨٨آب  ٨واستمرت الحرب ملدة مثانية أعوام وانتهت يف 

أما أسباب الحرب فتعود إىل توجه نظام شاه إيران إىل معاداة العراق بشـكل 
م منشـغالً ١٩٦٨متـوز  ٣٠-١٧عراق بعد قيام ثورة متصاعد يف الوقت الذي كان فيه ال

ببناء مجتمع جديد يقـوم عـىل أسـس العـدل والرفاهيـة ومـن أجـل تخلـيص ثروتـه 
الوطنية من استغالل االحتكارات االسـتعامرية، فقـد بـدأ نظـام الشــاه مبامرسـة دور 

مريكيـة الواليـات املتحـدة األ وذلك بالتنسيق والدعم الكاملني من الرشطي يف املنطقة 
والقوى االستعامرية يف العامل فدفعته هذه السياسـة املشـبوهة إىل التحـرش بـالعراق 

وكانت البدايـة . املستقل وإىل إضعاف وإرهاق النظام الوطني الذي جـاءت به الثورة
حمــالت إعالميــة ومحــاوالت متعــددة للتــآمر وخلــق أزمــات سياســية واالســتمرار يف 

ة التمرد االنفصايل يف شامل العراق عىل نطـاق واسـع، التجاوز اإلقليمي، ثم دعم حرك
  . وأصبح بذلك ميارس الدور امليداين املبارش من أجل تجزئة العراق وتقسيمه

استمر التوتر يف العالقات العراقيـة اإليرانيـة خـالل السـنوات التاليـة بسـبب 
عــدم تخــيل إيــران عــن مامرســاتها التــي تتعــارض وســيادة العــراق، فقــد اســتمرت 

لتجاوزات اإليرانية يف شط العرب، كام تدخلت إيران يف الشـؤون الداخليـة العراقيـة ا
من خالل دعم الحركات السياسية واملسلحة املناوئة للحكومة العراقية، وكانت هنـاك 
عوامل مضافة للتوتر يف العالقـات بـني الـدولتني، ومنهـا موقـف العـراق الحـازم مـن 

  العريب وقطع الحكومةسياسة إيران التوسعية يف الخليج 
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م بسـبب إقـدام ١٩٧١العراقية عالقاتها الدبلوماسية مع إيران يف نهاية عـام  
األخرية عىل احتالل الجزر العربية الثالث يف الخليج العريب، كام قدم العراق باالشـرتاك 
. مع الجزائر وليبيا واليمن الجنويب شكوى إىل مجلس األمن الدويل ضـد تلـك العمليـة

عوامــل األخــرى أيضــاً موقــف العــراق الــرافض ملرشــوعات تســوية القضــية ومــن ال
الفلسطينية، األمـر الـذي كـان يـدفع الواليـات املتحـدة األمريكيـة إىل توجيـه إيـران 
الفتعال املشاكل عىل حدودها مع العراق ومن ذلك ما وقع مـن اشـتباكات حدوديـة 

  . م١٩٧٤يف عام 

عضاء يف منظمـة الـدول املصـدرة للـنفط وأثناء انعقاد مؤمتر القمة للدول األ 
م قـام الـرئيس الجزائـري الراحـل هـواري بومـدين ١٩٧٥يف الجزائـر يف آذار ) األوبك(

مببادرة لحل الخالفات العراقية اإليرانية من خالل اجـتامع مبـارش بـني صـدام حسـني 
وشــاه إيـران وبحضـور الـرئيس ) كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثـورة آنـذاك(الذي 

م وانطالقاً من مبدأ حسن الجــوار وتطبيقـاً ملبـادئ سـالمة ١٩٧٥آذار  ٦الجزائري يف 
تراب الـوطن وحرمـة الحـدود لكـل دولـة مـن الـدولتني الجـارتني وعـدم التـدخل يف 

  : الشؤون الداخلية لكال الجانبني تم االتفاق بينهام عىل ما يأيت

م ١٩١٣كـول األسـتانة لعـام إجراء تخطيط نهايئ لحدودهام الربية بناء عىل بروتو  .١
  .م١٩١٤ومحارض لجنة تحديد الحدود لعام 

  .تحديد حدودهام النهرية حسب خط التالوك .٢

أن يعمل الطرفان عىل إعادة األمن والثقة املتبادلة عىل طول حدودهام املشـرتكة  .٣
  ويلتزمان من عىل إجراء رقابة مشددة وفعالة عىل حدودهام
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نهـايئ لكـل عمليـات التسـلل ذات الطـابع املشرتكة وذلك مـن أجـل وضـع حـد  
  . التخريبي من حيث أتت

اتفق الطرفان عىل اعتبار هذه الرتتيبـات املشـار إليهـا بوصـفها عنـارص ال تتجـزأ  .٤
لحل شامل، وبالتايل فإن أي مساس بإحدى مقوماتهـا يتنـاىف بطبيعـة الحـال مـع 

يس الجزائـري روح اتفاقية الجزائر وسيبقى الطرفـان عـىل اتصـال دائـم مـع الـرئ
بومدين الذي سيقدم عند الحاجة معونة الجزائر األخوية من أجل تطبيـق هـذه 

  . القرارات

ــروابط التقليديــة لحســن الجــوار  ووفقــاً ملــا ســبق قــرر الطرفــان إعــادة ال
 ١٥والصداقة، كام أعلنا رسمياً رضورة بقاء املنطقة مبنأى عن أي تـدخل خـارجي، ويف 

وزراء خارجيــة العــراق وإيــران والجزائــر حيــث تــم  م اجتمــع يف طهــران١٩٧٥آذار 
االتفاق عىل تشكيل ثالث لجان فرعية تقوم األوىل منها بتخطيط الحدود الربية وفقـاً 

م، ١٩١٤م، ومحارض جلسات لجنة تحديد الحدود لعام ١٩١٣لربوتوكول األستانة لعام 
وتقـوم . التـالوك وتقوم الثانية بتحديد الحدود املائية بني الـدولتني عـىل أسـاس خـط

حزيـران  ١٣الثالثة مبهمة الرقابة عىل الحدود ومنـع التسـلل وأعـامل التخريـب، ويف 
م تم التوقيع يف بغـداد عـىل معاهـدة الحـدود وحسـن الجـوار والربوتوكـوالت ١٩٧٥

كـانون األول  ٢٦الثالثة امللحقة بها والتي تتعلق بأعامل اللجان الثالث املـذكورة، ويف 
قيع يف بغداد عـىل جملـة اتفاقـات وهـي اتفـاق قومسـريي الحـدود، م تم التو ١٩٧٥

واتفاق بشأن الرعي و هناك رسالتان متبادلتان بخصوص تشكيل لجنة خاصـة لغـرض 
وضع أنظمة املالحة يف شـط العـرب، ومحرضـ مشـرتك بالتعهـد بوضـع قامئـة نهائيـة 

حـة يف شـط العـرب باملسائل واملطالب املتقابلة، وقد أنجز الطرفان وضع أنظمـة املال 
  واجتمع مكتب
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التنسيق املشرتك، وهو الهيئة التي أوكل إليها مهمة تسيري وإدارة املالحـة يف  
ترشـين  ٦الجزء املشرتك من شط العرب، ألول مرة يف مقره املؤقت يف البرصة بتـاريخ 

  . م١٩٧٦الثاين 

) م١٩٧٨-م١٩٧٧(لكن التطورات الداخلية التي شهدتها إيران إبان السـنوات 
أدت إىل قيام نظام جديد يف إيران وتوقع العراق أن يقوم . م١٩٧٩وسقوط الشاه عام 

الحكام الجدد يف إيران بفتح صفحة جديدة يف عالقاتهم معه ومـع األمـة العربيـة إال 
م بـل ١٩٧٥أن إيران متادت يف موقفها العدايئ هذا ومل تبـد أي احـرتام التفاقيـة عـام 

ح املسؤولون اإليرانيون أكرث من مـرة أنهـم ال يعرتفـون عىل العكس من ذلك فقد رص 
بهذه االتفاقية ويصـفوها بأنهـا ليسـت ملصـلحة إيـران بـل وصـفوها بأنهـا االتفاقيـة 
املقبورة، ثم قامت الحكومة اإليرانية بانتهاك عنـارص التسوية الشاملة التي تضـمنتها 

م ١٩٨٠أيلـول  ١٧لعـراق يف لـذلك قـرر ا. م وأنها ألغتها من جانبهـا١٩٧٥اتفاقية عام 
اعتبار االتفاقية املذكورة وما لحقها من اتفاقيات اسـتندت عليهـا ملغـاة مـن جانـب 

  . العراق بعد أن ألغتها إيران قوالً وفعالً

وكانت إيران قد قامت بقصف املدن العراقية الحدودية باملدفعية الثقيلة يف 
قصفت البرصة، وأخذ املسؤولون م، كام أغلقت إيران شط العرب و ١٩٨٠أيلول  ٤يوم 

اإليرانيون يرصـحون بـأنهم يريـدون احـتالل العـراق فقـررت القيـادة العراقيـة الـرد 
ودخول القوات املسلحة العراقية يف األرايض اإليرانيـة إلبعـاد املدفعيـة اإليرانيـة عـن 

ىل املواقع التي يقصفون منها املدن العراقية ومنع القـوات اإليرانيـة مـن االعتـداء عـ
م قـام العـراق بـالرد وشـنت القـوات ١٩٨٠أيلـول  ٢٢حدود العراق ومدنه، ويف يـوم 

  املسلحة العراقية هجوماً شامالً يف الجو والرب عىل
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املواقع العسكرية اإليرانية واحتلت مناطق محدودة من إيران، كـام قامـت  
ة خـالل سـتة الطائرات العراقية بقصف القواعد واملطارات الحربية، وتم إنجاز املهمـ

أيام، وبالرغم مـن أن العـراق قـد أعلـن منـذ األسـبوع األول اسـتعداده لوقـف النـار 
والتفاوض واالنسحاب من األرايض اإليرانية إال أن حكام إيران أرصوا عىل الحرب التي 

  .م١٩٨٨آب  ٨استمرت مثانية أعوام وانتهت يف 

  :حرب الخليج الثانية

بــني العــراق مــن جهــة،  ١٩٩١كــانون الثــاين  ١٧حــرب انــدلعت يف   
دولة بقيادة الواليات املتحدة األمريكية من جهـة أخـرى، ودامـت حتـى  ٣٩وتحالف 

وقد اتخذت هذه الحـرب سـاحتها يف كـل مـن العـراق والكويـت . ١٩٩١نهاية شباط 
  .اللتيـن تقعان يف الطرف الشاميل من الخليج العريب

  :أسباب الحرب

ضخ كميات من النفط تفـوق مـا ادعت العراق بأن الكويت قامت ب  
، ١٩٨٨– ١٩٨٠اإليرانيـة  –تسمح به منظمة أوبك، وذلك بعد نهاية الحـرب العراقيـة 

األمر الذي أدى إىل انخفاض سعر الـنفط عـىل الصـعيد العـاملي، مـام أدى إىل إلحـاق 
كام أعلنت العراق بـأن دولـة الكويـت تضـخ نفطـاً . خسائر فادحة باالقتصاد العراقي

وبعد فشل املفوضات . من حقل الرميلة القريب من الحدود العراقية الكويتيةعراقياً 
  .١٩٩٠آب  ٢بني البلدين، دخلت القوات العراقية الكويت يف 
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  :اندالع الحرب

، ١٩٩١كانون الثاين  ١٧يف حوايل الساعة الثالثة من فجر يوم السبت    
ومدنية يف العراق، ملـدة   بدأت قوات التحالف قصفاً جوياً ألهداف صناعية وعسكرية

متكنت قنابل دول التحـالف التـي ألقيـت عـىل العـراق مـن . خمسة أسابيع متواصلة
تــدمري شــبكة املواصــالت واالتصــاالت ومعظــم املصــانع الرئيســية والبنيــة التحتيــة، 

وقـد . إضافة إىل تدمري القوة الهجومية لدى العراق. فانقطعت خطوط الكهرباء واملاء
تحالف من تحقيق معظم أهدافها باستخدام أجهزة تعمل ليالً وأخـرى متكنت دول ال

موجهة بدقة إىل األهداف بعضها تم إطالقه من سفن راسية يف ميـاه الخلـيج العـريب 
  .وأخرى متطورة استخدمت للمرة األوىل. ومياه بحر العرب والبحر األحمر

  :نهاية الحرب

ميع عملياتها العسكرية وقف ج ١٩٩١شباط  ٢٨أعلنت دول التحالف يف     
أعلن مجلس األمن رسمياً وقف إطالق النار بعد أن  ١٩٩١نيسان  ١١ضد العراق، ويف 
  .عىل وقف إطالق النار ١٩٩١نيسان  ٦وافق العراق يف 

وقد بلغ عدد قوات التحـالف التـي قادتـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف   
دبابــة  ٣٫٥٠٠جهــزين بنحــو جنــدي م ٦٧٠٫٠٠٠، نحــو ١٩٩١أواســط كــانون الثــاين 

سـفينة  ٢٠٠طائرة حربية وتشكلت القوى البحرية من نحـو  ١٫٨٠٠ومصفحة ونحو 
وكانـت الواليـات . حربية، بينها ست حامالت طائرات أمريكيـة وسـفينتان حربيتـان

  جندي ٤٢٥٫٠٠٠املتحدة األمريكية مبفردها قد أرسلت نحو 
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لة، أما الدول التـي مل ترسـل دو  ٢٧وتقـاطرت القوات العسكرية األخرى من  
  .جنوداً فقد ساهمت باملعدات أو مببالغ مالية

  :نتائج الحرب

أمـا . كان من نتـائج الحـرب خـروج القـوات العراقيـة مـن الكويـت  
بالنسبة للعراق فقد كانت نتائجه سـيئة جـداً، فقـد دمـر معظـم منشـآته الصـناعية 

ياسية واقتصادية مؤذيـة للشـعب والعسكرية والبنية التحتية، وتركت الحرب نتائج س
  .١٩٩١العراقي الذي مل يزل يعاين من الحصار الذي ظل مستمراً منذ نهاية الحرب 

  ):١٨٧٨  -  ١٨٧٧(الرتكية  –الحرب الروسية 

ــع     ــاون م ــية بالتع ــة الروس ــنتها اإلمرباطوري ــي ش ــرب  الت ــي الح ه
ضد اإلمرباطوريـة  )١٨٧٨شباط  ١٩حتى  ١٨٧٧نيسان  ١٢من (البلغاريني والرومانيني 

وانتهـت . العثامنية يف البلقان، بحجة تخليص الشعوب السالفية من الحكـم العـثامين
بانتصار روسيا وحلفائها تحت لواء تخليص الشعوب السـالفية مـن الحكـم العـثامين، 

مـؤمتر (، التي تـم تعـديلها بنـاء عـىل ١٨٧٨آذار  ٣يف ) سان ستيفانو(وتوقيع اتفاقية 
  ).١٨٧٨متوز  ٣ –ان حزير ١٣) (برلني

  :ممهدات الحرب

بعد االنتصارات الكربى التي أحرزتها بروسيا عـىل كـل مـن النمسـا     
وفرنسا أصبح التوازن الدويل غري واضح االتجاهات، فأملانيا أصـبحت عمالقـاً يف قلـب 
القـارة األوربيـة ولكــن ال تسـتطيع أن تســيطر عليهـا، وفرنسـا مهزومــة، وتعـاين مــن 

  شديد ومع هذا كانت قادرة عىل أن تحد من نشاط  اضطراب سيايس
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هذا العمالق، خاصة وأن بريطانيا آثـرت بـذكاء سـيايس أن ال تنتهـز الفرصـة 
وتنقض عىل فرنسا حفاظاً للتوازن الدويل، وحتى ال تزداد اإلمرباطوريـة األملانيـة قـوة 

و اعقـد مـام وكانت روسيا والنمسـا ال تريـدان أن تتطـور األمـور إىل مـا هـ. عىل قوة
وصلت إليه، وبالتايل  كـان هنـاك نـوع مـن التـوازن الـدويل القـائم عـىل القلـق مـن 
تطورات املستقبل ومن ثم كانت األمور الدولية بحاجة إىل أزمة كبرية حتـى تكتشـف 
كل دولة الطريق الذي يجب أن تسري  فيه من حيـث االرتباطـات السياسـية، خاصـة 

حالف معها ضد العمالق  األملاين وكانـت املشـكلة وأن فرنسا كانت تبحث عن قوة تت
واألصـول . الرشقية هي التي كشفت لـبعض الـدول الطريـق التـي يجـب أن تسـلكها

  :الرئيسية الرشقية ترتكز يف املوضوعات التالية

الرصاع التقليدي بـني الرشـق اإلسـالمي وأوروبـا الصـليبية حقيقـة أن الفكـرة  .١
أو ما هو حول  –ت يف القرن السادس عرش الصليبية التقليدية كانت قد اختف

مذاهبها كانت تنتظر اليـوم الـذي يـتالىش إال أن شعوب أوروبا مبختلف  -ذلك
وكانـت . فيه اإلسالم واملسلمون أيا كان عنرصهم تركيا كان أم فارسيا أم عربيـاً 

ومل . هذه املشاعر توجه النشاط الفردي لـألورويب وتوجـه الساسـة األوروبيـني
ومات األوروبية ترتاجع عن هذه األهداف الصـليبية الكامنـة إال إذا تكن الحك

ومن هنا كان التوسـع . تعارضت مع األطامع التوسعية أو املصالح الخاصة بها
األورويب عىل حساب الدولة العثامنيـة املتـدهورة أمـراً محبوبـاً ومقبـوالً مـن 

  .خاصة للدولاملجتمع األورويب والساسة األوروبيني يف حدود املصالح ال
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إن ضــعف الدولــة العثامنيــة عســكرياً واقتصــادياً هــو الــذي جعــل األطــامع  .٢
ــون  ــا تك ــة فيه ـقية(األوروبي ــة ) املشــكلة الرشـ ــة يف الدول ــاألطامع األوروبي ف

العثامنية قدمية وعميقة الجذور، وكانـت قـوة الدولـة العثامنيـة تحـول دون 
رويب عـىل حسـابها، تكتـل أورويب ناجح ضـدها وتحـول كـذلك دون توسـع أو 
، وحتى ١٨١٥، ١٨١٤حتى منت روسيا وقويت ووصلت قواتها حتى باريس يف 

، األمـر الـذي كـان يثـري مخـاوف ١٨٢٩، ١٨٢٨وصلت إىل مشارف اآلستانة يف 
الدول األخرى، ليس فقـط اإلمرباطوريـة األوروبيـة املجـاورة لهـا، إمرباطوريـة 

  .لبحار بريطانياالنمسا، وإمنا كذلك إمرباطورية فيام وراء ا

منساوي عىل وراثـة الدولـة العثامنيـة يف البلقـان،  –كان هناك تسابق رويس 
إذ مل يعد وجـه النمسـا ) ١٨٦٦(وبعد سادوا ) ١٨٥٦ – ١٨٥٣(خاصة بعد حرب القرم 

نحو أملانيا، وإمنا وجدت النمسا مجالها الحيوي يف البلقان فأصـبحت أيـة تطـورات يف 
بينام كانت روسيا . اسية شديدة إلمرباطورية النمسا، واملجرالبلقان العثامين ذات حس

قد ركزت عىل تزعم الحركة السالفية، وهي حركـة ضـارة بكـل مـن الدولـة العثامنيـة 
واملجــر، حيــث أن هــذه الحركــة كانــت تهــدف إىل اســتقالل  –وإمرباطوريــة النمســا 

قوية النفوذ الرويس الشعوب السالفية الواقعة تحت حكم هاتني اإلمرباطوريتني واىل ت
يف البلقان وهذا يجعل هذه الشعوب السالفية مخلب قط للسياسـية الروسـية ومـام 

  .كان يزيد املشكلة البلقانية تعقيداً أنها كانت تتضمن عدة مشاكل معقدة يف داخلها
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  :وهذه املشكالت هي

لشـعوب وا) الدولة العثامنية(مشكلة الرصاع الصليبي بني الدول اإلسالمية العامة  .١
  .املسيحية

مشكلة نشوء ومنو الروح القومية لدى السالف أنفسهم من رصب وبلغار ومجيار  .٢
األمر الذي كان يعرض هذه الشعوب نفسها لالقتتال فيام بينها بسـبب التعصـب 

  .القومي

كانت يف داخل البلقـان نفسـه وإىل جانـب التعصـب القـومي مشـكلة التعصـب  .٣
سـالفية أرثوذكسـية كانـت االفـالق والبغـدان املذهبي فبينام غالبيـة الشـعوب ال

وكانــت هنــاك جيــوب كاثوليكيــة يف الشــعوب الســالفية إىل  جانــب . كاثوليكيــة
  .الجيوب اإلسالمية

كام ظهرت إىل جانب التعصب رغبة يف فصل الكنيسة عـىل أسـس قوميـة، فـأراد  .٤
طريـرك البلغار إنشاء كنيسة خاصـة بهـم ال يكـون أكلريوسـها يونانيـاً أو تتبـع الب

  .اليوناين وإمنا تكون كنيسة بلغارية مستقلة

كانــت هنــاك مخــاوف مــن أن تضــع روســيا يــدها عــىل منفــذ ألي مــن خطــوط  .٥
املواصالت العامليـة عـرب آسـيا الوسـطى أو عـرب الرشـق األدىن إىل الهنـد مسـتغلة 
ضعف الدولة العثامنية والحامس الصليبي لدى مسـيحي روسـيا، ومنـو التعصـب 

اإلنكليزية ، الفرنسية ، (وال شك أن املقاومة . مي املسيحي يف البلقانالساليف القو 
الشديدة للنمو الـرويس عـىل حسـاب الدولـة العثامنيـة كانـت هـي ) النمساوية

ولكـن مـاذا ستسـري عليـه األمـور  بعـد أن . السبب يف تأخري تصفية هذه الدولـة
ن رضب الثـورة الربويس الذي مكن الـروس مـ –تجلت قيمة ذلك الوفاق الرويس 

  ، ومن تخلص الروس سنة١٨٦٣البولندية يف 
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التـي كانـت تقيـد النشـاط الـرويس    ١٨٥٦من بنود معاهدة باريس سـنة  ١٨٧٠ 
البحـري العسكري يف البحر األسـود مـع مالحظـة أنـه يف ذلـك الوقـت أصـبحت 

أررضوم  –جهـة أرمينيـا : روسيا تهـدد قلـب اإلمرباطوريـة العثامنيـة مـن جهتـني
  .هة البلقانوجب

، أصـبحت ١٨٧١ومع مالحظة أن حاجة املستشار األملاين بسامرك إىل روسيا بعـد  .٦
أصـبحت أكـرث بكثـري  -١٨٧١اقل عنها قبل ذلك، ومخاوف روسيا من أملانيـا بعـد 

عن مخاوفها من بروسيا قبـل تلـك السـنة، وكـان هنـاك منـو متزايـد يف املصـالح 
لوقت الذي كانـت فيـه بريطانيـا مطمئنـة األوربية يف الدول العثامنية، يف نفس ا

إىل أن يدها هي العليا يف توجيه السياسات الخاصـة مبسـتقبل ) حرب القرم(منذ 
ــة العثامنيــة  ــة الربيطانيــة إزاء الدول الرشــق األوســط وكانــت السياســة التقليدي
والرشق األوسط قامئة عىل األسـس التاليـة حتـى السـبعينات مـن القـرن التاسـع 

  .عرش

ة عــىل كيــان الدولــة العثامنيــة يف وجــه أي توســع أورويب عــىل املحافظــ .١
  .حسابها

تقوية الوجود والنفوذ الربيطـاين يف الدولـة العثامنيـة خاصـة يف املواقـع  .٢
االسرتاتيجية الهامة عىل خطوط املواصالت العاملية، وكان أهم ما أقـدمت 

  :عليه يف هذا الشأن هو

يرى أن األسـتانة هـي  –رئيس الوزراء الربيطاين  –كان دزرائييل   .أ 
مفتاح الطريق إىل الهند، ولهذا نجـده يشـرتي اسـهم الخـديوي 

  ،١٨٧٥إسامعيل يف رشكة قناة السويس يف 



  

١٢٠٧ 
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

متهيــداً للســيطرة الربيطانيــة عــىل القنــاة، ويتصــدى يف نفــس  
  .الوقت ألي تفوق رويس يف مضايق الدردنيل والبوسفور

يف العـراق خاصـة  زيادة التحكم الربيطاين  التجاري والعسـكري  .ب 
  .بالنسبة لخطوط املواصالت الربية والنهرية يف دجلة والفرات

وضع حامية عىل اإلمارات العربية املطلة عـىل املنافـذ البحريـة   .ج 
ــة البوســعيد يف  ــيج العــريب ودول ــل البحــرين وإمــارات الخل مث

  . مسقط وعامن وزنجبار ومحميات جنوب اليمن

  .مستعمرة بريطانية )عدن(جعل بعض األجزاء العربية مثل   .د 

وكانت بريطانيا مستعدة لخوض حرب ضد روسيا إذ حاولت األخرية تقـويض 
تلك األسس ولكن مبرور الزمن أخذت السياسة الربيطانية نفسها تتحـول مـن سياسـة 
الحفاظ عىل كيان الدولة العثامنية إىل سياسة احتالل واقتسام الدولة العثامنية وذلك 

ت املاليـة والتنظيميـة  التـي اجتاحـت الدولـة العثامنيـة بعد سنوات مـن االضـطرابا
  ).١٨٦٠(ومرص وتونس، واضطرابات طائفية اجتاحت سوريا ولبنان 

ثم أن البلقان أصبح يف الثلث الثاين من القرن التاسع عرشـ منطقـة ال ميكـن 
السيطرة عليها والتحكم يف تطور األمور بها، ومن ثـم كانـت هنـاك مخـاوف يف كافـة 

م األوربية من أن املشاكل البلقانية قد تورط أوربا يف حرب غري مجدية، وكـان العواص
 –وقد أدرك أن مفتاح املوقـف الـدويل يف طريقـه لعـالج مشـكالت الرشـق  -بسامرك

يعتقد أن هذه املشكالت الخاصة بالدولة العثامنية يجب أن ال تـؤدي إىل صـدام بـني 
  ة يجب أنالدول الكربى، وان دماء األوروبيني الزكي
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ال تراق بسبب هذه املسائل التي يجب أن تحل عىل مائدة املفاوضات وأنـه  
إذا أرادت الدول الكـربى إعـادة النظـر يف التـوازن فليـتم هـذا بتسـويات وديـة عـىل 

  .حساب الدولة العثامنية

لقد كان بسامرك يريـد سـالماً أوروبيـاً يجعـل ألملانيـا مكانتهـا العليـا إلنهـاء 
ولية وكان لذلك يرغب مخلصاً يف رؤية السالم ينرش لـواءه عـىل العالقـات املشاكل الد

الربيطانية، بل عىل العكس مام كانت تردده صحافة تلـك األيـام  –الفرنسية  -األملانية
كان ال يرغب يف حرب فرنسية بريطانية، تلك الحـرب التـي كانـت كثـري مـن املراجـع 

بـني هـاتني الـدوليتني االسـتعامريتني يف  -١٨٧٥بعـد  –تتوقعها بسبب توايل األزمـات 
  .عدة أجزاء من أفريقية وعربية آسيوية

هذا الضعف الذي أصاب الدولة العثامنية وأطامع الـدول الكـربى يف وراثتهـا 
ونشوء حالة من التوازن الدويل غري واضحة متاماً بعد هزمية فرنسا يف حرب السـبعني 

يف البلقـان وتضـارب هـذه الحركـات فيـه وتأجج الحركة الوطنية القوميـة التحرريـة 
  .وتصادم أهداف لكل القوميات البلقانية كل هذا يدفع البلقان نحو أزمة كبرية دولية

  :إعالن الحرب

كانت الثورة التـي أدت إىل ارتباكـات دوليـة معقـدة قـد نشـبت يف   
ظهـرت أوالً عـىل هيئـة صـدامات مذهبيـة بـني األكرثيـة املسـيحية )  الهرسك(إقليم 

ودخلت الرصب والجبل األسود الحرب وثار البلغـار . األقلية اإلسالمية، واتسع نطاقهاو 
بينام تضاربت آراء الدول الكربى إزاء هذه التطورات إذ كانـت روسـيا تريـد التـدخل 
مؤيده الثوار وأعداء الدولة العثامنية يف البلقان بينام كانت بريطانيـا تهـدد بـالتحرك 

  روسيا مرتاحة لتطورات الحرب طاملا وكانت . العسكري املضاد
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ولكن مل تلبث القوات العثامنية أن أنزلت هزمية . هي ضد مصالح العثامنيني
شديدة بالجيش الرصيب، وهددت هذه القوات العثامنية بلغراد نفسها، وهنا تدخلت 
روسيا وأعلنت الحرب عـىل الدولـة العثامنيـة وعـربت جيوشـها الـواليتني الرومـانيتني 

  .ومل تلبث أن دخلتا الحرب ضد الدولة العثامنية) فالق والبغداداإل (

وكانت الدولة العثامنية قبل الحرب دولة متأخرة تعتمد يف تسليحها   
عىل دول أوروبا الغربية، وكان سبعون باملائة من املشـاة العثامنيـة مسـلحة بأسـلحة 

القسـم األكـرب  مـرت، وكـان ١٨٠٠ذات مدى رمي يصل حتى ) مارتني(محلزنة من نوع 
  .من املدفعية امليدانية يتكون من مدافع فوالذية محلزنة تلقم من قسمها الخلفي

وضعت القيادة الروسية خطتها للعمليات عىل أساس انتشار القوات   
مرسـح البلقـان ومرسـح القفقـاس، وجهـت . الروسية فوق مرسـحني يف وقـت واحـد

وبلـغ عـدد قـوات . تالل القسطنطينيةالرضبة الرئيسية عىل املرسح البلقاين بهدف اح
وكانـت خطـة القيـادة . ألـف مقاتـل تقريبـاً  ٢٦٠الجيش الـرويس عـىل هـذا االتجـاه 

العثامنية باملقابـل تهـدف إىل دعـم الـدفاع عـىل امتـداد نهـر الـدانوب وعـىل جبـال 
ألف مقاتل تقريباً تـم تـوزيعهم عـىل  ١٩٠وبلغ عدد أفراد القوات العثامنية . البلقان
حاميات للدفاع عن مدن روشط، شـومال، فارنـا، سيليسـرتيا، فيـديبني، أي عـىل شكل 

  .جوانب الجيش املهاجم

كان التفوق يف ميزان القوى والوسـائط لصـالح الجـيش الـرويس، كـام كانـت 
ولهذا . خطة عملياته هجومية يف حني كانت خطة العمليات العثامنية دفاعية جامدة

  .اكرث ما هي متوفرة للعثامنينيكانت فرص النجاح متوفرة للروس 
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وميكن تقسيم الحرب الروسـية إىل مـرحلتني أساسـيتني، تبـدأ املرحلـة األوىل 
، ١٨٧٧نيسـان  ١٢منهام مع بداية األعامل الهجومية للقوات الروسية يف القفقـاس يف 

واقتحام نهر الدانوب بالقوات الرئيسية يف الخامس عرش مـن حزيـران حتـى سـقوط 
وتبـدأ املرحلـة الثانيـة اعتبـاراً ممـن سـقوط بليفنـا . كانون األول ٢٨نا يف مدينة بلفي

  .١٨٧٨وحتى وصول القوات الروسية إىل ضواحي القسطنطينية يف حزيران 

املصـلح  –وقعت أثناء ذلك تطـورات داخليـة هامـة، إذ تـوىل مـدحت باشـا 
د الحميد الثاين، منصب الصدارة العظمى، ورفع إىل العرش السلطان عب -الرتيك الكبري 

، وكانــت هنــاك ١٨٧٦وأصــدر أول دســتور للدولــة العثامنيــة يف ) ١٩٠٩ – ١٨٧٦(
توقعات بأن تقف بريطانيا بقوة إىل جانب الدولة العثامنية ضد روسيا كام هو الحال 
يف حرب القرم ولكن الظروف واألهداف والتوازن الدويل كان قد اختلـف األمـر الـذي 

  .إىل طلب وقف الحرب اضطر معه الباب العايل

  :انتهاء الحرب

، ثــم فرضــت روســيا عــىل الدولــة ١٨٧٨كــانون الثــاين  ٣١وقعــت هدنــة يف 
ــة معاهــدة  ــتيغانو(العثامني ــان اس ــذه . ١٨٧٨آذار  ٣يف ) س ــيا يف ه ــل روس ــد مث وق

املعاهدة الكونت اغناتييف ونليدوف، يف حـني مثـل الدولـة العثامنيـة صـفوت باشـا 
  :نصت هذه املعاهدة عىل ما ييل باشا ولقد الـلـهوسعد 

تعديل الحدود بني الدولة العثامنية والجبل األسود مونتنيغرو بهدف وضع نهايـة  .١
للرصاعات املتكررة بني البلدين، وتعيني لجنة أوروبيـة مـن روسـيا واإلمرباطوريـة 

الهنغارية، للتحكيم يف املنازعـات عـىل الحـدود بـني الجبـل األسـود  –النمساوية 
  .اطورية العثامنيةواإلمرب 
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  ).فاالشيا(و) مولدافيا) (الدانوب(التنظيم اإلداري يف إماريت  .٢

االعرتاف باستقالل رومانيا وتعويضها، وضـامن متتـع الرومـانيني املوجـودين عـىل  .٣
  .األرايض العثامنية بالحقوق نفسها املضمونة لرعايا الدول األوروبية األخرى

رتاف باسـتقاللها، وضـامن حقـوق السـكان واالع) رصبيا(رسم حدود بالد الرصب  .٤
رصبية، يساعدها مفـوض رويس لحـل  –غري املسلمني فيها، وتعيني لجنة عثامنية 

  .مشكالت الحدود وحقوق السكان غري املسلمني

املسـتقلة، التـي تتمتـع بـالحكم الـذايت، وتحكمهـا حكومـة ) بلغاريا(خلق إمارة  .٥
مريها انتخاباً حراً، عىل أن ال يكـون وطنية، وينتخب أ ) ميليشيا(مسيحية، ومتتلك 

  .األمري من غري األرس املالكة يف الدول األوروبية الكربى

ولقد تقرر سحب الجيش العثامين من بلغاريا، وتعيني حدود البالد، كام تقرر 
أن تبقى اإلمارة البلغارية خاضعة للقوات الروسية خالل فرتة انتقالية مـدتها سـنتان، 

بـدفع نفقــات هـذه ) بلغاريـا(الوطنية، عىل أن تتعهد ) امليليشيا(ريثام يتم تشكيل 
  .القوات

تصــفية ممتلكــات  املســلمني غــري املقيمــني يف بلغاريــا واإلمــارات األخــرى التــي  .٦
  .اقتطعتها هذه املعاهدة من رقعة الدولة العثامنية

نـة بإجراء إصالحات وتحسـينات يف املنـاطق العثامنيـة املكو ) الباب العايل(تعهد  .٧
من األرمن، وحاميتها من هجامت األكراد والرشاكسـة، مقابـل انسـحاب القـوات 

  .الروسية من هذه املناطق

تعهد الباب العايل بان يدفع إىل روسيا تعويضات هي تكاليف الحمالت الحربيـة  .٨
  واألرضار الناجمة عن العمليات، وتبلغ ملياراً وأربعامئة وعرشة
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واثنتـني وخمسـني لـرية عثامنيـة ذهبيـة وريـال  ماليني روبل وألفـان وأربعامئـة 
  :مقسمة عىل النحو التايل) مجيدي أبيض ونصف 

تكاليف الجيش واستبدال (مليون روبل تعويضاً عن نفقات الحرب  ٩٠٠  .أ 
  ).املواد الحربية والعقود الحربية

مليــون روبــل تعويضــاً عــن األرضار التــي لحقــت بشــواطئ روســيا  ٤٠٠  .ب 
  .اعتها وخطوطها الحديديةالجنوبية وصادراتها وصن

  .مليون روبل عن الخسائر البرشية التي لحقت بالقوقازيني ١٠٠  .ج 

ماليني روبل تعويضات للرعايا الروس واملنشـآت الروسـية يف األرايض  ١٠  .د 
  .العثامنية

الحظت املعاهدة حرج الدولة العثامنية املايل، فنصـت عـىل قبـول روسـيا .٩
، واالستعاضـة عـن املبـالغ العينيـة بتنـازالت بالتنازل عن قسط كبري مـن التعويضـات
، ودلتـا نهـر الـدانوب، )تولتشا(سنجق : هي (إقليمية يف الواليات العثامنية األوروبية 

ــرة  ــرينبت(وجزي ــا(و) س ــولينا(و) كيلي ــة(و) س ــا(و) املحمودي ــاب داغ(و) ايزاكتش ) ب
رومانيــا يف ) ســارابيا (، وضــمت روســيا بالنتيجــة مقاطعــة )املجيديــة(و) ومتطنــدي(

  ). بيازيد(و) باطوم(و) فارس(و) اردهان: (هي(ومقاطعات أخرى أسيوية 

أمام املالحة التجارية إىل البحـر ) جناق قلعة(فتح خليج األستانة وخليج . ١٠
  ).آزوف(األسود وبحر مرمرة 

أدت معاهدة سان ستيغانو إىل انحسار الدولة العثامنيـة عـن أوروبـا، وفـتح 
ـقية أمـام القـوى األوروبيـة، ذلـك أن هـذه املعاهـدة ملف مـا يعـرف باملسـأل ة الرش

  كشفت ضعف بنية اإلمرباطورية العثامنية بشكل يهدد مصالح تلك القوى وخاصة 
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بريطانيا و النمسا و املجر وبروسيا وفرنسا، التـي باتـت تتخـوف مـن نتـائج 
والرشـق  تزايد النفوذ الرويس يف منطقة البلقـان، وتـأثري ذلـك عـىل طـرق املواصـالت

عموماً، األمر الذي دفع بريطانيا والنمسا إىل املطالبة بإعادة النظر يف هـذه املعاهـدة 
وإدخال التعديالت عليها، حتى ال يختل التوازن يف البلقان وال تصل روسـيا إىل البحـر 

  .األبيض املتوسط عن طريق بلغاريا الكربى

وكـان ). ١٨٧٨وز متـ ١٣–حزيـران  ١٣(ولقد عقـد لهـذا الغـرض مـؤمتر بلـني 
املنــدوبون الرئيســيون فيــه هــم ممثلــو بريطانيــا والنمســا و املجــر وروســيا وفرنســا 

وكـان . ، نظراً ألن بروسيا شاءت الوقوف عىل الحياد)بسامرك(وترأس املؤمتر . وإيطاليا
  :من أهم التعديالت التي أدخلها املؤمتر عىل معاهدة سان ستيغانو

تحت سيادة االسمية للسلطان العـثامين، ويكـون ) إمارة ممتازة(تصبح بلغاريا  .١
  .لها حكومة مسيحية وعسكر وطني

ـقي عـن  .٢ ووضـعه تحـت الحكـم املبـارش ) بلغاريـا الكـربى(فصل الرومليل الرش
  .العثامين وبذلك تكون قد تقلصت جداً بلغاريا

توضــع البوســنة والهرســك تحــت االحــتالل النمســاوي عــىل أن تضــل اإلدارة  .٣
  .ق نوقي بازارالعثامنية يف سنج

  .استقالل الجبل األسود .٤

  .استقالل الرصب .٥

التـي ) بسـارابيا(استقالل رومانيا، وحصلت عىل إقليم دبر وجه ولكـن فقـدت  .٦
  .حصلت عليها روسيا

  .تنازل الباب العايل عن أردهان وقارص وباطوم لروسيا .٧
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  .لفارس) خرت(تنازل الباب العايل عن إقليم ومدينة  .٨

  ).آالكرد ومدينة بايزيد(لوادي  اسرتداد الباب العايل .٩

يتعهد الباب العايل بأن يحقق برسعة االصـطالحات يف أرمينيـة وحاميـة األرض  .١٠
  .من األكراد والرشكس

يتعهد البـاب العـايل مبـنح الحريـة الدينيـة يف الدولـة العثامنيـة وأن ال تكـون  .١١
لسياسـية عقيدة املواطن العثامين عقبة أمامه يف سبيل التمتع الكامل بـالحقوق ا

  .والدينية

  .حق القناصل يف حامية رعاياهم .١٢

  .حرية املالحة يف الدانوب .١٣

، فقـد )املصـالحة والتعـويض(نجحت سياسة بسامرك املعروفة باسم سياسـة 
كام حصلت . قوي النفوذ الرويس يف رشق البلقان بينام قوي النفوذ النمساوي يف غربه

لت بريطانيا يف اتفاقية رسيـة مـع بينام حص) باطوم(و) اردهان(و) قارص(روسيا عىل 
، حيث أن هذه الجزيرة كانت يف نظر حكومة بريطانيـا قاعـدة )قربص(السلطان عىل 

وقـد متـت عمليـة . ميكن منها صد أية محاوالت روسية عسكرية للهبـوط إىل العـراق
الحصول عـىل قـربص بطريقـة رسيـة تامـة يف أول األمـر خـالل مفاوضـات دارت بـني 

راك خالل الفـرتة العصـيبة التـي كانـت فيهـا الدولـة العثامنيـة معرضـة اإلنكليز واألت
اتفـق الطرفـان عـىل أنـه يف حالـة اسـتيالء  ١٨٧٨ –حزيران  ٤ويف . الجتياح روسيا لها

أو عىل إحداهن، وأرادت روسـيا التوسـع يف ) قارص(و) أردهان(و) باطوم(روسيا عىل 
املمتلكـات العثامنيـة وتحصـل  األناضول، فـإن بريطانيـا ستسـتخدم السـالح لحاميـة

  ).قربص(بريطانيا يف مقابل ذلك عىل 
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 ً . وبذلك اطأمنت أوروبا بـأن شـبح الحـرب بـني الـدول الكـربى أصـبح بعيـدا
فسـاهم هـذا يف تنميـة . وبذلك يكون بسامرك قـد حقـق السـالم الـذي يبحـث عنـه

صة يف أفريقيا، األمـر اقتصاديات أملانيا وتطلعها إىل املشاركة يف االستعامر األورويب خا
أدى إىل تقسم أفريقيا بـني الـدول  ١٨٨٥-١٨٨٤الذي أدى إىل مؤمتر جديد يف برلني يف 

  .األوروبية

  ):     ١٩٠٥- ١٩٠٤(اليابانية  –الحرب الروسية 

عندما هاجم اليابـانيون ليشـون التـي  ١٩٠٤شباط  ٨بدأت هذه الحرب يف   
بتوقيـع معاهـدة  ١٩٠٥أيلول  ٥وانتهت يف تعرف أيضاً باسم بورت آرثر يف منشوريا، 

  .بورتسموث

  :أسباب الحرب

تكمن وراء تلـك الحـرب الطموحـات املتصـارعة لإلمرباطـوريتني الروسـية     
واليابانية، إذ دأبت روسيا عىل توسيع ممتلكاتها ومصـالحها يف الرشـق األقىصـ خـالل 

بـدأت روسـيا يف بنـاء  ١٨٩١الشطر األخري من القرن التاسع عرشـ املـيالدي، ويف عـام 
وقعـت روسـيا  ١٨٩٦خط سيبرييا الحديدي لـريبط موسـكو وفالديفسـتوك، ويف عـام 

ـقية  معاهدة مع الصني أتاحت لروسيا بناء ما سمي السـكك الحديديـة الصـينية الرش
عرب منشوريا، وفتحت روسيا يف الصني شبه جزيرة لياودونج، حيث بنت قاعدة ليثون 

  .ووسعت روسيا نفوذها يف كوريا خالل هذه السنوات. لتجاريالبحرية وميناء ليدا ا

أزعجت هذه التحركات اليابانيني الذين كانوا يريدون بسط   
  حاولوا ) ١٨٩٥ - ١٨٩٤(وبعد أن هزموا الصني يف الحرب . سلطاتهم عىل حساب الصني
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االستيالء عىل شبه جزيرة لياودونج، ولكن روسيا وأملانيا وفرنسـا حالـت دون 
  .، مام أغضب اليابانهذا

وإزاء املنافسة الروسية سعى اليابانيون إىل إيجـاد صـيغة اتفـاق مـع روسـيا  
وعند لقاء وزير الخارجية اليابـاين ياماجاتـا ارتومـا بنظـريه الـرويس . فيام يخص كوريا

بوروسوج لياباتوف، طرح عليه فكرة تقسـيم كوريـا إىل منطقتـي نفـوذ شـاملية مـن 
من جهة اليابان لكن الوزير الرويس مل يوافق عىل اقرتاح نظريه  نصيب روسيا وجنوبية

  .الياباين

وقد أدى الرفض الرويس باإلضـافة إىل املطـامع التوسـعية اليابانيـة إىل تخـيل 
اليابان عن سياستها املتمثلة بسياسة الحوار مع روسيا ال سـيام بعـد نجـاح اليابـان يف 

، حيث شـجع ذلـك الحلـف ١٩٠٢من عام  ترشين الثاين ٣عقد حلف مع بريطانيا يف 
خروج اليابان من عزلتها الدولية مـن خـالل ضـامن موقـف الحكومـة الربيطانيـة إىل 

وقـد أدركـت . جانبها أو الوقوف عىل الحيـاد يف حالـة اشـتباكها يف حـرب مـع روسـيا
روسيا نوايا اليابان، مام دفع الحكومة الروسية بإرسـال مـذكرة إىل سـفريها يف طوكيـو 

مان رومـانوفش حيـث أشـارت املـذكرة الروسـية إىل السـفري رومـانوفش، برضـورة رو 
العمل عىل إقناع الجانـب اليابـاين، لتنفيـذ مقرتحـه السـابق الـذي رفضـته الحكومـة 
الروسية سابقاً، والداعي إىل تقسيم كوريا إىل منطقتي نفوذ إحداهام روسية واألخرى 

مبقرتح يقتيضـ عـدم إرسـال قـوات الـدولتني  باإلضافة إىل ذلك تقدمت روسيا . يابانية
  .إىل منطقة نفوذ الدولة األخرى

وقد ردت الحكومة اليابانية عىل املقرتح الـذي تقـدم بـه السـفري الـرويس يف 
  طوكيو، بتقديم مقرتح جديد يتضمن إقامة منطقة محايدة  عىل طول الحدود 
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هو أبعاد روسيا من الشاملية بني كوريا ومنشوريا، والهدف من ذلك االقرتاح 
وعىل أثـر الـرفض . منطقة نفوذ اليابان، لكن املقرتح الياباين رفضته الحكومة الروسية

  .١٩٠٤شباط من عام  ١٠الرويس أعلنت اليابان الحرب ضد روسيا يف 

  :املوقف العسكري عشية الحرب

كانت اليابان أكرث استعداداً للحـرب مـن روسـيا، فقـد كانـت متتلـك   
ووسائط مواصالت جيـدة، باإلضـافة إىل ذلـك  فقـد عملـت كـل مـن  صناعة متطورة

بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية عىل دعم اليابان خوفـاً مـن التوسـع الـرويس يف 
وقد استطاعت اليابان  من تشكيل أسطول حريب قـوي مؤلـف . منطقة الرشق األقىص

ألـف  ٣٧٠كبـرياً يزيـد عـىل  مركباً نقل كام شكلت جيشاً  ٢٦٢مركباً حربياً و  ١٧٠من 
  .وكانت قواعد األسطول الياباين قريبة من مناطق العمليات القتالية. جندي

وهكذا كانت القيادة اليابانية قادرة عىل إرسال الجيوش والعتـاد إىل   
ولذلك فقد مارس موضـوع التفـوق . منطقة العمليات القتالية عن طريق البحر فقط

  .الربية واألسطول الحريب دوراً كبرياً يف هذه الحرب البحري والتعاون بني القوات

ويعترب التأخر االقتصادي الرويس وقرص نظر الحكومة القيرصية سبباً   
وقـد قـدرت القـوات الروسـية املوجـودة يف منطقـة . الستعداد روسيا السيئ للحـرب

. حربياً مركباً  ٦٣مدفعاً  ١٦٨الرشق األقىص عند بداية الحرب بحوايل مائة ألف رجل و
وكانت هذه القوات موزعة عىل مساحات واسعة، كام كانت تعرف بتسليحها السيئ، 
وكان تنظـيم االسـتطالع فيهـا يـتم بشـكل متقطـع ورديء األمـر الـذي تـرك القيـادة 

  الروسية دون معلومات صحيحة ودقيقة عن حجم القوى اليابانية
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سـرتاتيجية الروسـية وعالوة عىل ذلك فقـد كانـت الخطـة اإل . ونوايا قياداتها 
تحمل الطابع السلبي، إذ قررت القيادة الروسية اللجوء إىل الدفاع لفرتة طويلة تقـدر 

ومل تكـن . بسبعة أشهر ريثام يتسنى لها حشد القوات فيام بعد لالنتقـال إىل الهجـوم
خطط عمل األسطول الحـريب الـرويس والقـوات الربيـة الروسـية منسـقة بعضـها مـع 

  .بعض

االسرتاتيجية اليابانية فكانت تعتمد عىل الهجـوم املباغـت برضـب  أما الخطة
القوات الرئيسية لألسطول الـرويس يف بـورت آرثـر للحصـول عـىل السـيطرة البحريـة، 
واالنفراد مبيزة حرية العمل إلنزال الجيوش الربية عىل الشاطئ واحتالل شـبه جزيـرة 

الروسية الرئيسية واالشـتباك معهـا ثم انتظار وصول القوات الربية . لياوتونج منشوريا
  .وتدمريها

  :إعالن الحرب

، حيـث قطعـت اليابـان ١٩٠٤شـباط  ٨اليابانيـة يف  –بدأت الحرب الروسية 
، وبعـدها بيـومني هـاجم نائـب ١٩٠٤شـباط  ٦العالقات الدبلوماسية مـع روسـيا يف 

ذير تحــبأسـطوله السـفن الروسـية يف بـورت آرثـر دون األدمـريال هيهـا تشـريو توجـو 
  .بصورة رسمية ١٩٠٤شباط  ١٠مسبق، وأعلنت اليابان الحرب عىل روسيا يف 

  :املرحلة األوىل

تتضمن هـذه املرحلـة تـدمري األسـطول الـرويس يف مينـاء بـورت آرثـر ولقـد 
ومنشـوريا . متكنت القيادة اليابانية يف هذه املرحلة من دفع جيوشها الربية إىل كوريـا

  األسطول الرويس يف املحيط الهادئ ومل يستطع. دون عائق تقريباً 
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القيام بإعامل قتالية نشيطة إال يف شهر آذار ولكن هذا النشاط الذي جاء يف  
أعقاب تغري أدمريال األسطول مل يستمر طويالً وتوقف نشاط األسطول الـرويس توقفـاً 

  .١٩٠٤نيسان  ١٤تاماً مع مرصع قائد األسطول الرويس األدمريال مكاروف يف 

اليابان أربعة جيوش إىل الـرب توجـه ثالثـة منهـا للعمـل ضـد الجـيش  أنزلت
الرويس العامل يف منشوريا يف منطقة الويـان، وتوجـه الجـيش الرابـع، الـذي أُنـزل يف 

 ١٧٥الن، إىل محارصة بورت آرثر، وبلـغ تعـداد القـوات اليابانيـة حـوايل  –ميناء تاي 
 ٦٠٠ألف جنـدي و ١٧٥انية حوايل وكان تعداد القوات الياب. مدفع ٩٠٠ألف جندي و

ولقد حاول األسطول الرويس يف املحيط الهـادي الخـروج مـن بـورت آرثـر مـع . مدفع
من أجـل التوجـه نحـو فالديفرسـتوك، لكنـه فشـل يف محاولتـه  ١٩٠٤بداية شهر آب 

حيث هاجمه األسطول الياباين وأغرقت بعض قطعه األمر الذي دفـع القطـع األخـرى 
  .وء إىل املوانئ املحايدة، أو العودة إىل ميناء بورت آرثرإىل الفرار واللج

ويف النصف الثاين من آب، حاول اليابانيون اقتحام بورت آرثر بشكل مباغت، 
ولكن القوات الروسية املدافعة عن امليناء نجحت يف صد الهجوم الياباين بعـد معركـة 

وانتهـت القـوات . حـةاستمرت ست أيام تكبدت القوات اليابانية خاللهـا خسـائر فاد 
وتوقفـت عـىل . ١٩٠٤الروسية العاملـة يف منشـوريا انتشـارها حتـى نهايـة شـهر آب 

  .مقربة من مدينة الويان

  :معركة الويان

بدأت الجيوش اليابانية هجومها ضد القوات الروسـية قـرب  ١٩٠٤أب  ٢٤يف 
  وكانت الخطة اليابانية تستهدف مهاجمة الجيش املنشوري من كال . الويان
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الجانبيني ثم تطويقه وتدمريه، استمرت معركة الويان مدة أحـد عرشـ يومـاً، 
صدت القوات الروسية خاللها جميع الهجامت اليابانيـة، واسـتطاعت املحافظـة عـىل 
مواقعها الدفاعية، ومع ذلك فان القائد العام للجيش الـرويس الجـرنال كورايـاتكني، مل 

دون أي سبب باالنسحاب نحـو الشـامل يف يقدر املوقف بشكل صحيح، وأمر القوات 
الوقت الذي كان فيه اليابانيون يستعدون لالنسحاب بعد أن تكبدت قواتهم خسـائر 

  .ضخمة وهكذا انسحب الجيش الرويس إىل منطقة موكدن

  :معركة ساندييو

) كورايــاتكني(بعــد معركــة الويــان أمــر قائــد القــوات الروســية يف منشــوريا 
اب شامالً إىل منطقة موكدن، رغم أن اليابانيني كـانوا بـدورهم جيوشه الثالثة باالنسح

عـىل البـدء مبطـاردة القـوات ) أويامـا(يستعدون لالنسحاب، مام شجع القائد الياباين 
  .الروسية بجيشه األول والثاين، لكن محاوالته واجهت صداً عنيفاً 

ابـانيون قررت الحكومة الروسية العودة إىل الهجوم، فـرد الي ٥/١٠/١٩٠٤ويف 
بـدون أيـة  ١٧/١٠واسـتمر القتـال حتـى . عند نهر شـاهيه ١٠/١٠بهجوم معاكس يف 

  .نتيجة حاسمة، مام اضطر الطرفني إىل اتخاذ مواقع دفاعية وانتظار التعزيزات

وارتأى كورايـاتكني اإلفـادة يف تفوقـه النسـبي، واملبـادرة إىل مهاجمـة قـوات 
شاهيه وهونهيه وسـحق هـذه القـوات قبـل اوياما املنترشة يف منطقة تقع بني نهري 

وصول الجيش الياباين الثالث من ميناء بورت آرثر الـذي كـان اليابـانيون قـد اسـتولوا 
واعد لهذا الهجوم خطة قضـت بتكليـف الجـيش الـرويس الثـاين، . ٢/١/١٩٠٥عليه يف 

 ومـن ثـم زج الجيشـني" سـاندييو" برضب جناح القوات اليابانية األيرس باتجاه قريـة 
  .األول والثالث لطرد العدو إىل ما وراء نهر تابنتشيبهيه
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، حني انطلـق ٢٥/١بدأت العمليات العسكرية من جانب القوات الروسية يف 
الفيلق السيربي األول نحو نهر هونهيه، ودمر عنـدها املـوقعني اليابـانيني املوجـودين 

، فوصـل إىل ٢٨/١و٢٧، وانـدفع يف يـومي "هوانلونوتسـيه" و" توتابتسـه" عند بلـديت 
كـم، وخارقـاً الخطـوط اليابانيـة بعمـق ٨محققاً تقدماً إجامليـاً قـدره " سومايو"بلده 

  .كم٦

وعند بدء هجوم الفيلق السيربي األول، ُحركت الفرقة الثامنة باتجاه الغـرب، 
كـام وصـل رتـل آخـر إىل " سـومايو"كـم رشق  ٣إىل مسـافة  ٢٥/١فوصل رتل منها يف 

وهنـاك انترشـ الـرتالن اسـتعداداً للقيـام " داتـاي"جنوب الغريب من منطقة تقع إىل ال
  .بالهجوم املعاكس

: ثـم انقسـمت إىل رتلـــني" شــاهيه" واجتـازت  ٣، تقـدمت الفرقـة ٢٦/١ويف 
ثم انـدفعت يف " سانديو"يف حني تابع اآلخر تقدمه نحو " الباتاي"توجه أحدهام نحو 

  ".سومايو"إىل " سانديو"ط ميتد من باتجاه الشامل الغريب وانترشت عىل خ ٢٧/١

، كانت بقايا وحدات الجـيش اليابـاين الثـاين والفرقـة الثامنـة ٢٧/١ويف مساء 
. من الجيش األول قد متكنت مـن احتـواء الهجـوم الـرويس ٥٫٣االحتياطية، والفرقتان 

مـن  ١٤تقـدم الفيلـق العـارش والفرقـة ٢٨/١ويف صباح . واالستعداد للهجوم املعاكس
بـدأ الهجـوم املعـاكس اليابـاين ضـد " سـاندييو"ق الثامن لتجدد هجامتها باتجاه الفيل

واضطرت إىل الرتاجـع نحـو خطـوط . الفيالق الروسية الثالثة التي عجزت عن الصمود
وتدهورت معنويات الروس بعد هذه الهزمية األمر الذي ظهـر بوضـوح . ٢٥/١ما قبل 

  .فيام بعد يف سري العمليات العسكرية للحرب
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  :املرحلة الثانية

وتتضمن هذه املرحلة تدمري القـوات الرئيسـية للجـيش الـرويس املتمركـز     
جنوب موكدن، حيث مل يكن الوضع الحريب عـىل الـرب أفضـل منـه يف البحـر بالنسـبة 

إضافة إىل مهارة اليابانيني " العتاد"للروس، نظراً لضعف قيادتهم وافتقارهم للرجال و 
وات اليابانية بقيادة املارشال أواو أويامـا تـدفع القـوات الروسـية وأخذت الق. ودأبهم

  .تدريجياً إىل الرتاجع يف منشوريا

  :معركة موكدن

بعد سقوط بورت آرثر حشدت القيادة اليابانية قواتها ضد القـوات الروسـية 
وكان الجيش الـرويس يف منشـوريا يتـألف . كم١٥٥يف موكدن عىل جبهة طولها حوايل 

وبلـغ تعـدادها جميعـاً . جيوش ميدانية هي الجيش األول والثـاين والثالـثمن ثالثة 
أما الجيـوش  اليابانيـة . رشاشاً  ٥٦مدققاً و ١٢٦٦اكرث من ثالمثائة ألف مقاتل معززين 

وانترشـت عـىل جبهـة . رشـاش ١٠٠مـدققاً و ١٠٦٢ألـف مقاتـل مـع  ٢٧٠فقد بلغت
  .كم١١٠

املنشـوري الـرويس قـرب موكـدن وقد قررت القيادة اليابانية تـدمري الجـيش 
مستفيدة من سلبية قيادة هذا الجيش وترددها وحسب فكرة القيـادة اليابانيـة كـان 
عىل القوات اليابانية أن تهاجم القوات الروسية من األجنحة، ثم تعمل عىل تطويقهـا 

، ونظــراً لــواء ١٩٠٥شــباط  ٢٠وانطلقــت القــوات اليابانيــة يف الهجــوم يف . وتــدمريها
ــاد آذار،  ٨ة لــدى القــوات الروســية اضــطرت هــذه إىل الــتخيل عــن موكــدن يف القي

  .واالنسحاب إىل املواضع الدفاعية يف منطقة صيبني غاي
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وقد استمرت املعركة طوال سبعة عرش يوماً خرس الروس خاللها تسعني ألف 
 مقاتل، بينام وصلت خسائر اليابانيني إىل واحد وسبعني عاجزة عـن قيـادة القـوات يف

وقد عجزت القيادة اليابانية عن تحقيق األهداف املوضوعة . مثل هذا املستوى الكبري
لتدمري الجيش الرويس، إذ مل تستطع أن تفعل اكرث من دفع هـذا الجـيش إىل الشـامل 
دون تدمري، وكانت الخسائر التي تكبدها الجيش الياباين عائقاً له عن متابعة األعـامل 

  .القتالية الفعالة

  :ة الثالثةاملرحل

توقفت األعامل القتالية لدى الجانبني بعد معركة موكـدن وقـررت الحكومـة 
الروسية تغيري مجرى الحرب بدفع أسطول حريب من بحر البلطيق إىل املحيط الهادئ، 

مــع  ١٩٠٥أيــار  ٢٧بقيــادة األمــريال رودجيستفنســيك، واصــطدام هــذا األســطول يف 
غو عند مدخل املضيق الكـوري وعـىل مقربـة مـن األسطول الياباين بقيادة األمريال تو 

وبعد عدة ساعات تبعـرثت األرتـال البحريـة الروسـية بسـبب دقـة . جزيرة تسوشيام
ويف اليوم التايل تابع اليابـانيون الهجـوم فاستسـلمت . رماية الزوارق الحربية اليابانية

لذي مل يفقـد وكان انتصار تسوشيام ا. السفن الروسية، وأرس األمريال رودجيستفنسيك
. فيه اليابانيون أي سفينة، انتصاراً ساحقاً جعل القيادة الروسية تفقد األمل باالنتصـار

لليابانيني بعد حصار دام شهرين، وكان كال البلـدين " بورت آرثر"ثم استسلمت ليثون 
آنذاك قد بات مستعداً لوقف الحرب، إذ كانت الحكومة الروسية تعاين من مشكالت 

  .الحكومة اليابانية فقد بدأت تعجز عن مواجهة  تكاليف الحرب داخلية، أما
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  :معاهدة بورتسموث

عىل أثر التفـوق العسـكري لليابـان الـذي أدى إىل هزميـة روسـيا يف   
الحرب، خوفاً من اتساع نفـوذ اليابـان يف الرشـق األقىصـ، مـام يشـكل تهديـداً لجـزر 

مريكية، جعلها تبدي اهتاممـاً متزايـداً الفليبني التي تسيطر عليها الواليات املتحدة األ 
باملشاركة يف السياسة الدولية وكان لهذه السياسـة أثرهـا الفعـال عـىل نهـج سياسـتها 

حيث أخذت الواليات املتحدة عىل عاتقها مهمـة التوسـط . فيام يخص الرشق األقىص
املجـال  وقد نجح الرئيس األمرييك تيودور روزفلت يف هـذا. بني البلدين إلنهاء الحرب

حيث قام بتنظيم مؤمتر للسالم يف بورتسموث بوالية نيوها مبشاير بالواليات املتحدة 
  .الذي أسفر عنه توقيع معاهدة بورتسموث ١٩٠٥عام 

ــك املعاهــدة اعرتفــت روســيا القيرصــية باملصــالح االقتصــادية  مبوجــب تل
رة سـخالني كـام منحـت املعاهـدة جزيـ. والسياسية لليابان يف شبه الجزيرة الكوريـة

كـام حصـلت . الجنوبية لليابان، وأرغمت روسـيا عـىل سـحب قواتهـا مـن منشـوريا
  .اليابان عىل امتياز مد  خط السكة الحديدي يف جنوب منشوريا

  :نتائج الحرب

عىل الرغم من الهزائم املتالحقة التي أنزلت بالجيش الـرويس يف كـل معركـة 
مية حاسـمة، وكـان يتزايـد قـوة يومـاً بعـد خاضها ضد اليابانيني، إال انه مل يتعرض لهز 

يوم، عىل حني كانت الطاقة الحربية لليابانيني قد بدأت تنزف وتستنزف، ومن وجهـة 
النظر االسرتاتيجية الرصفة، كانـت اليابـان ال متتلـك سـوى احـتامالت ضـئيلة لكسـب 

  الحرب عىل الرغم من انتصاراتها التكتيكية وكان سبب
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التـي كــانت . ناجامً عن انهيار الجبهة الداخلية الروسيةانتصارها يف النهاية  
  .يف روسيا١٩٠٥أحد األسباب الرئيسية الندالع ثورة 

ومن أهم نتائج هذه الحرب أنها جعلت من اليابان الدولـة اآلسـيوية األوىل، 
وأضعفت روسيا، وجعلت من أملانيا، بعد تحررها مـن مخـاوف الحـرب عـىل جبهتهـا 

الدولة األقوى يف أوروبا، وبذلك تطورت مراكز القوى السياسية يف  الرشقية مع روسيا،
مام أضطر الواليـات  -اليابانية –العامل وتبدلت بصورة أساسية نتيجة للحرب الروسية  

املتحدة إىل إرسال وفد برئاسة الجرنال وليم ثافت إىل طوكيو للتوصل إىل عقد اتفاقية 
تعـرتف الواليـات املتحـدة األمريكيـة بسـيطرة رسية مع الحكومة اليابانيـة، مبوجبهـا 

اليابان عىل كوريا، مقابل أن تتعهد اليابان بعدم القيـام بـأي عمـل عـدايئ عـىل جـزر 
  .الفليبني التابعة لها يف املحيط الهادئ

أما بالنسبة إىل فرنسا فقد رحبت باالنتصار اليابـاين الـذي خفـف مـن قلقهـا 
املطامع الروسية، وهكذا وقعت فرنسـا معاهـدة  عىل ممتلكاتها يف الهند الصينية من

  .مع اليابانيني اعرتفت كل منها مبصالح األخرى يف املنطقة

مل يقف األمر عند  هذا الحد بل أن روسيا قامت بتوقيع معاهدة رسيـة مـع 
  .اعرتفت فيها بتقسيم منشوريا بني روسيا واليابان ١٩٠٧اليابان عام 

طورية استعامرية، وأكـدت هـذه الصـفة يف إمربا ١٩١٠وأصبحت اليابان عام 
نهاية الحرب العاملية األوىل ، ذلك أن رصاع الدول يف القـارة األوروبيـة مهـد الطريـق 
أمام اليابان للوصول إىل هذه الرتبة، فجلست اليابان يف فرساي ضمن الدول املنترصـة 

  .يف الحرب العاملية األوىل
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  ):١٧٦٣ – ١٧٥٦(حرب السنوات السبع 

ي الحرب التي اشرتكت فيها جميع دول أوروبا تقريباً، وامتدت إىل أمريكا وه
ويف أوروبا نشـبت الحـرب بـني . والهند وسميت يف أمريكا بالحروب الهندية الفرنسية

كل من بروسيا والنمسا من اجل السيطرة عىل أملانيا وساعدت بريطانيـا بروسـيا كـام 
عـىل الحـرب ضـد فرنسـا مـن أجـل  وقـد أقـدمت بريطانيـا. ساعدت فرنسـا النمسـا

ونتيجـة لهـذه الحـرب فقـدت فرنسـا . السيطرة عىل البحار وأرايض أمريكـا الشـاملية
  .سلطانها يف أرايض أمريكا الشاملية التي استولت عليها بريطانيا

  :أسباب الحرب

لقــد كانــت حــرب الســنوات الســبع صــورة للتناقضــات السياســية   
ية، وكان العداء بني فرنسا وإنكلـرتا عميـق الجـذور السائدة خالل تلك الحقبة التاريخ

كـام كـان العـداء بـني . يعود إىل عهد بعيد يرتبط بقـدم الدبلوماسـية األوربيـة ذاتهـا
  .النمسا وبروسيا يرجع إىل القرن السابع عرش

بعـض الحقـائق ) ١٧٥٦ – ١٧٤٨(لقد بدت خالل فرتة الهدنـة املسـلحة بـني 
ال ميكن أن يتجاهلها ملوك أوروبا عنـد عقـد املحالفـات السياسية واالسرتاتيجية التي 

أن العـدو الحقيقـي  –حاكمة النمسـا  –فقد أدركت ماريا تريزا . واملحالفات املضادة
لها هو بروسيا وأنه ملن الخطر املروع عىل النمسا أن يقع تحالف بني بروسيا وفرنسـا 

اً للنمسـا، وان تعـزى كـام أن روسـيا ميكـن أن تشـكل ظهـري . لعدو النمسـا التقليـدي
وأن السويد هي األخرى تنظر بعني الحقد والخوف مـن . بالتوسع عىل حساب بروسيا

  .منو قوة فردريك الثاين ملك بروسيا
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وأدركت فرنسـا أن حليفهـا ملـك بروسـيا ال يتـورع عـن االنقـالب عليهـا إذا 
األرايض املنخفضة   وأن آمالها يف. توسعت يف األرايض املنخفضة أو فيام وراء نهر الرين

ميكن أن تتحقق إال برضاء النمسا رضاء سلمياً وعن طريق تعاون الطـرفني النمسـاوي 
والفرنيس يف إعادة رسم خريطة أوروبا مبا يحقق لكل منهام أهدافه وأدركـت فرنسـا، 
أن الحرب فيام وراء البحار سـتكون ضـارية، ولكـن اتبعـت كـل مـن فرنسـا وإنكلـرتا 

فقـد اعتمـدت . األخرى ملواجهـة الحـرب املقبلـة يف املسـتعمراتسياسة مختلفة عن 
فرنسا عىل جيشها الربي بكونه قوة قادرة عىل أن تفرض عىل إنكلـرتا صـلحاً ال يضـيع 
عىل فرنسا مستعمراتها بينام عنيت إنكلرتا بأسطولها الحـريب عـىل اعتبـار أن الحصـار 

  .مرات الواحد بعد اآلخرالبحري سيؤدي إىل سقوط املعاقل الفرنسية يف املستع

) الكونـت ونـزل فـون كـاونتز(لقد كانت تلك الظروف موضوعة تحت عـني 
مستشــار اإلمرباطوريــة النمســاوية، الــذي بــذل جهــده مــن أجــل تحطــيم التحــالف 

. وعزل فريدريك الثاين، ثم سحقه مبساعدة كل من فرنسـا وروسـيا. الربويس -الفرنيس
ولكـن كانـت . يف أول األمـر إال قلـيالً) كـاونتز(بهـا ومل تثمر الجهود األوىل التـي قـام 

  .االتجاهات تشري إىل أن إمكانية النجاح ليست مستحيلة

-١٧٥٠(بنفسـه بعثـه دبلوماسـية إىل فرنسـا بيــن ) كاونتز(وترأس   
إال . ولكنها مل تستطع أن تقنع البالط الفرنيسـ بأهـداف السياسـية النمسـاوية) ١٧٥٣

لح سياسة كاونتز عندما تصاعدت الصدامات بـني الفرنسـيني أن املوقف بدأ يتغري لصا
وانتهز النمساويون هذه األزمـة وعـادوا . ١٧٥٥واإلنكليز يف املستعمرات خالل صيف 

ومام ساعد عىل أن يعيد الفرنسيون النظـر . إىل عرض مقرتحاتهم عىل البالط الفرنيس 
  سفري فرنسا لدى  -)دي برنيس(أن . يف موقفهم
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كـان مقتنعـاً بهـذا االتجـاه فكلفـه لـويس  -لعـدة سـنوات مضـت بالط فينا
بـأن يتسـلم املقرتحـات التـي عرضـها السـفري النمسـاوي ) ملك فرنسا(الخامس عرش 

  ).ستار همربج(

ــاً أن يرســع فريــدريك الثــاين ملــك بروســيا إىل اتخــاذ    وكــان طبيعي
ن قـوى رشق إجراءات مضادة لذلك التقـارب النمسـاوي الفرنيسـ ولقـد أدرك أيضـاً أ 

أوروبا تتكتل ضده فلقد أصبحت سياسـة روسـيا الخارجيـة توجـه بواسـطة الكونـت 
بستوزيف رومني املعروف بعدائه لربوسـيا والـذي كـان مسـتعداً كـل االسـتعداد الن 

  ).ماريا تريزا(يضع يده يف يد 

كان عىل فريدريك أن يسعى إىل التقليـل  مـن عـدد أعدائـه إىل أقـل درجـة 
يف استطاعته أن تبتعـد فرنسـا عـن أملانيـا عـن طريـق االتفـاق مـع  ممكنة ووجد أن

إنكلرتا، فدعا اإلنكليز إىل ضامن حياد أملانيا يف هذه الحرب املقبلة وتـم هـذا االتفـاق 
وأدت هـذه . فيام عـرف باسـم اتفاقيـة وستمنسـرت ١٧٥٦بني الطرفني يف كانون الثاين 

عل شديدة يف كـل مـن بـاريس وفينـا فقـد اإلنكليزية إىل ردود ف –االتفاقية الربوسية 
استشاط سياسو قرص فرساي من تلك االتفاقية التي عقدها فريديك الثاين مـع أعـداء 

  ).إنكلرتا(فرنسا 

اإلنكليزي، لويس الخامس عرش إىل أن يعمـل  -لقد دفع ذلك االتفاق الربويس
اعي املعـروف الحلـف الـدف ١٧٥٦عىل االنتقام من فريدريك الثاين فعقد يف أول أيـار 

ألـف ) ٢٤(باسم حلف فرساي األوىل وفيـه اتفـق الطرفـان عـىل أن يعـد كـل مـنهام 
ـاً . مقاتل يف حالة تعرض أي منهام لهجوم دولة ثالثة ولكن هذه املعاهدة ليسـت نرص

وهـو إذالل فريـدريك الثـاين واسـرتداد ) ماريـاتريزا(أو ) لكـاونتز(سياسياً أو عسكرياً 
  .سيليزيا منه
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اتفاقيـة (الـربويس  -أخرى هامة نتجت عـن ذلـك االتفـاق اإلنكليـزي ونتيجة
وهي أن بالط  القيرصة اليزابيـث الخانقـة عـىل فريـدريك الثـاين أدرك أن ) وسنمترس

وترتـب عـن هـذا تقـارب بـني . إنكلرتا تقف ضد التوسع الرويس عىل حسـاب بروسـيا
منسـاوي ضـد بروسـيا  بالطي سان بطرسربغ فينا يهدف إىل تعاون ثاليث رويس فرنيسـ

  .١٧٥٦ومل يتم هذا االتفاق إال يف آخر يوم من عام 

كان فريدريك الثاين يراقب بعناية تلـك التطـورات  الدبلوماسـية العسـكرية 
وأدرك انه ال يستطيع انتظار انفضاض العاملقة عليه مجتمعـني، وأدرك  أنـه عليـه أن 

قبل أن تستكمل اسـتعداداتها يبدأ التحرك فجأة وبرسعة حتى يرضب النمسا بالذات 
  .وحتى يتمكن من أن يرضب كل جيش من جيوش أعدائه عىل حده. العسكرية

  :العمليات العسكرية

  :العمليات يف القارة األوروبية

بدأت حرب السنوات السبع بهجوم شنه فريـدريك الثـاين عـىل ساكسـونيا يف 
 ١٧٥٦يف ترشـين األول  فأرغم جيش ساكسونيا عىل االستسالم يف برنا ١٧٥٦أواخر آب 

  .١٧٥٧ولكن مل يلبث أن مني الجيش الربويس بالفشل الذريع يف حزيران 

ولكن األشد من هذا عىل بروسـيا أن فرنسـا وقعـت مـع النمسـا يف أول أيـار 
معاهدة فرساي الثانية وفيها تعهدت فرنسا  بأن تحتفظ بجـيش فرنيسـ يبلـغ  ١٧٥٧

آالف مـن املرتزقـة األملـان وان تـدفع ) ١٠(ـ ألف مقاتـل  يف أملانيـا وكـذلك بـ) ١٠٥(
  للنمسا مبلغاً ضخامً مساعدة نقدية ويف مقابل كل هذا مل تطلب فرنسا إال
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 –أربع مدن يف األرايض املنخفضـة النمسـاوية عـىل أن يحكـم دوق فيليـب  
هــذه . الجــزء البــاقي مــن تلــك األرايض املنخفضــة -زوج ابنــة لــويس الخــامس عرشــ

وهكـذا تعهـدت . لسـيليزيا) ماريـا ترايـز(نت تتوقـف عـىل اسـرتداد الرشوط كلها كا
فرنسا بان تخوض حرباً مكلفة جـداً ال تتوقـع مـن ورائهـا أي مكسـب إال إذ أحـرزت 

ومل يلبث أن وقعـت روسـيا والنمسـا محالفـه دفاعيـة هجوميـة . نرصاً حاسامً ونهائياً 
آذار (وجـه ضـد بروسـيا وانضـمت السـويد إىل هـذا التحـالف الكبـري امل) ١٧٥٧أيار (

وتحولت األمور بشكل قاس ضد فريديك الثاين يف مختلـف امليـادين حتـى يف ). ١٧٥٧
هانوفر التي كان يعتمد عليها إىل حد كبري، فقد اجتاحت الجيوش الفرنسـية هـانوفر 

هي اقرب إىل االستسالم منها  ١٧٥٧و أرغمت دوق كمربالند عىل عقد هدنة يف أيلول 
ــة ــ. إىل الهدن ـقية يف آب وغ ــيا الرشـ ــيش رويس بروس ــوات  ١٧٥٧زا ج ــتولت الق واس

  .النمساوية عىل برلني يف ترشين األول من العام نفسه

لقد أصبح موقف فريدريك الثـاين غايـة يف الحـرج، وسـعى إىل إنقـاذ نفسـه 
وبالده بالوصول إىل تفـاهم مـع لـويس الخـامس عرشـ وإحيـاء مـا كـان بـني بروسـيا 

، ولكن دون جـدوى، ومل يعـد أمـام فريـدريك الثـاين إال أن  وفرنسا من تحالف قديم
  .يخوض املعارك معتمداً عىل مقدرته وصالبة جيشه

أحــرز فريــدريك انتصــاراً ضــخامً عــىل  ١٧٥٧ويف روســباخ يف ترشــين الثــاين 
الجيش الفرنيس وبعد أسابيع قليلة أحرز انتصاراً آخر رائعاً عىل الجيش النمسـاوي يف 

تطاع  فريدريك بعد هذا أن يقف بقوة أمام القوى الكبرية املحدقة موقعه ليونن واس
التـي تعتـرب أكـرث معـارك القـرن دمويـة ) زورنـدورف(وأن يهزم جيشـاً روسـياً يف . به

وضحايا خالل القرن الثامن عرش كذلك تحسن املوقـف يف امليـدان الـذي كـان يعمـل 
  اوم –فقد حمى  الجيش اإلنكليزي . فيه الجيش اإلنكليزي
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الجنـاح الغـريب لربوسـيا أي هجـوم قـد  –معه من قوات أملانيا يف وسـتفاليا  
  .يشنه الفرنسيون

وليس معنى هذا أن فريـدريك كـان قـادراً عـىل أن يتحـول إىل الهجـوم واىل 
فلقـد كانـت هنـاك أخطـار كبـرية ال تـزال تهـدد . التوسع عىل حساب جريانـه الكبـار

ــارشاً  ــداً مب ــاين يف ففــي نفــس ا. بروســيا تهدي ــدريك الث ــه فري ــذي انترصــ في لعــام ال
كـام أحـرز الجـيش النمسـاوي ) بومريانيـا(قام الجيش السـويدي بغـزو ) زورندورف(

  .يف موقعه هشكريش يف ساكسونيا) ١٧٥٩(انتصاراً عىل الربوسيني يف 

وكانـت . يف متناول جيوش األعـداء -مهام كانت األوضاع –لقد كانت بروسيا 
ربى يبلغ تعدادها تسعني مليوناً ضد بروسيا التي ال تزيـد إال الحرب من جانب دول ك

ومن ثم كان يف استطاعة أعداء بروسيا أن يعيدوا بنـاء . قليالً عن خمسة ماليني نسمة
  .جيوشهم وإرسال املزيد من الجنود إىل ساحة املعركة

ولكن بالنسبة لربوسيا، كانت الطاقة البرشية فيها محدودة، وحتى إذا متكـن 
يدريك من تجييش جيش جديد ليحل محل القـوات الكثيفـة التـي خرسـها خـالل فر

فانه مـا كـان ليسـتطيع أن يعـوض خسـارته يف  ١٧٥٧ – ١٧٥٦القتال الذي دار خالل 
زهرة الجيش الربويس التي فقدها خالل معارك تلك السنوات األوىل من الحرب، وقـد 

وظلـت لـه . ة التي نزلـت بـهحافظ فريدريك عىل مستوى قواته رغم الخسائر الكبري 
ولكن يف الحقيقية مل يعد الجـيش الجديـد قـادراً عـىل . مكانته كصاحب جيش رهيب

  .أن يلبي حاجات فريدريك وبروسيا مثلام كان عليه الحال من قبل

الذي هـبط تعـداده إىل  -بدا واضحاً أن جيش فريدريك ١٧٦٠-١٧٥٩وخالل 
  تلك الصورة وأمام جيوش كثيفة ال يستطيع أن يستمر يف القتال عىل -الثلث
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والحقيقـة كـان اإلنكليـز . ميكن هزميتهـا ولكـن أن يقـود غريهـا إىل امليـدان 
يقدمون إليـه مسـاعدات عسـكرية كبـرية ولكنهـا مل تكـن كافيـة ملواجهـة احـتامالت 

وبلغت متاعب ومخاوف فريدريك أوجها عنـدما هزمـه . الحرب وتطوراتها املضطربة
  ).١٧٥٩آب ) (كندرسدورف(ركة الجيش الرويس يف مع

وعىل الرغم من ذلك فقد كانت ال تزال أمام فريدريك الثاين فرصة السـتعادة 
واكرب فرصة كانت تخدم فريدريك هي أن أعداءه النمسـاويني  والـروس كـان . مكانته

الــرويس وتصــاعدت هــذه الشــكوك لــدى القائــد . كــل مــنهم يشــك يف نيــات اآلخــر
لقيرصة اليزابيـث تحترضـ ووضـعت األمـور يف يـد الـدوق عندما كانت ا) سالتيكوف(

الكبري بطرس املعجب بفريدريك لهذا مل يتابع سالتيكوف تحركاته بعد انتصاره الكبـري 
فأعطى الفرصة لفريدريك الذي انتهزها ووضـع يـده عـىل معظـم )  كندرسدورف(يف 

  .ساكسونيا

ت عظـم ويف نفس هذا الوقـت كـذلك كانـت الحكومـة الفرنسـية قـد أدركـ
تعهداتها إزاء النمسا صفر العائـد عليهـا مـن وراء تلـك الحـرب املكلفـة، فـدخلت يف 

آذار (مفاوضــات جديــدة مــع النمســا وانتهــت املفاوضــات مبعاهــدة فرســاي الثالثــة 
  .التي خفضت التزامات فرنسا نحو النمسا إىل النصف عسكرياً ومالياً ) ١٧٥٩

من جريانها العاملقة فقـد ماتـت ولعب القدر دوره كذلك يف إنقاذ فريدريك 
واعـتىل الـدوق بطـرس العـرش  ١٧٦٢كـانون الثـاين  ٥يف  –قيرصة روسـيا  –اليزابيث 

  .الذي أمر عىل الفور بعقد هدنة مع فردريك الثاين) بطرس الثالث(باسم 
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  :العمليات وراء البحار

 ويف هـذا املجـال، فـان. اشرتكت يف هذه العمليات قوات فرنسـية وإنكليزيـة
إذ كـان القتـال دائــراً . إمنا هو تسمية خاطئة) حرب السنوات السبع(استخدام تعبري 

عنـدما تجـاوزت قـوات بريطانيـة جبــال اليغــاين . ١٧٥٤عىل هذا املرسح منـذ عـام 
ولكن هذه القوات لقيت هزمية منكـرة عـىل أيـدي الفرنسـيني، ثـم ) أمريكا الشاملية(

متباعدة ولكن الرجحان عـىل املـدى الطويـل حدثت بعد ذلك اشتباكات خالل فرتات 
كان يف صالح بريطانيا، ذلك الن تفوقها البحري الـذي مـا لبـث أن تحـول إىل سـيطرة 

  .تامة منع الفرنسيني من نقل إمكاناتهم القتالية وتحويلها من أوروبا إىل أمريكا

إيذانا بان تصبح سـيطرة بريطانيـا البحريـة حاسـمة ففـي  ١٧٨٥وكان العام 
عه ايكس رودز، استطاعت البحرية الربيطانية تحطيم قافلة بحرية فرنسية كانت موق

متجهة إىل كندا، بينام تعرض تشكيل بحري فرنيس خـرج مـن مينـاء طولـون للهزميـة 
ونجح أسطول النقل الربيطاين يف نقل قوة . عىل بعد سافة قريبة من شواطئ قرطاجة

) كنـدا(الحصـن الفرنيسـ يف لـويزبرغ مقاتل للمسـاعدة يف االسـتيالء عـىل ) ١٢٠٠٠(
الكبـري بالنسـبة إىل ) عـام االنتصـار(وكانت هـذه املنجـزات الكبـرية بدايـة لعمليـات 

ويف شهر أيلـول نجحـت القــوات الربيطانيـة يف اقتحـام مرتفعـات ). ١٧٥٩(بريطانيا 
 )كيبيـك(يف كندا، وإلحاق الهزمية بالقوات الفرنسية واستولت عـىل مدينـة ) ابراهام(

ويف ترشـين الثـاين أدت معركـة . لألسطول الفرنيسـوقد شهد العام ذاته هزمية منكرة 
خليج كوبريون إىل تدمري األسطول الفرنيس بحيث مل تعد لديـه قـوة تشـكيل خطـرية 

  .عىل إنكلرتا
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وعىل هذا النحو شـهدت حـرب السـنوات السـبع حمـالت كـربى مبنـأى عـن 
إىل (اكن بعيدة أخـرى خـارج الـبالد األوروبيـة أوروبا، ولكن ميدان الحرب نقل إىل أم

حيث نجحت القوات الربيطانية يف احتالل شاندرناجور وطـرد الفرنسـيني مـن ) الهند
  .١٧٦١البنغال، وتم االستيالء عىل بونديشريي لحساب بريطانيا يف كانون الثاين 

  :نهاية الحرب

 –) ايـرل بيـوت(فلقـد كـان . اإلنجليزي -انتهى الحلف الربويس ١٧٦٢يف عام 
صاحب النفوذ عىل ملك إنكلرتا الشاب جورج الثالث مرصاً عىل رضورة إخراج إنكلـرتا 

خاصة يف أعقاب إعالن إنكلرتا الحرب عىل أسبانيا يف كانون الثاين . من الحرب يف أملانيا
إىل حد االتصال مباديا تريزا بقصـد أحيـاء التحـالف ) ايرل بيوت(بل لقد ذهب  ١٧٦٢

غضب فريدريك عندما لـوح األول بنيتـه يف ) بيوت(وأثار .  النمسا وإنكلرتاالقديم بني
الضغط عىل فريدريك من اجل إرغامه عىل تقديم تنازالت أرضـية ألعدائـه يف مقابـل 

كذلك كان هناك معارضـة متصـاعدة مـن جانـب اإلنكليـز لالسـتمرار يف . عقد الصلح
نكلرتا عىل املستعمرات الفرنسية حرب كسبتها إنكلرتا يف املستعمرات حيث سيطرت إ 

ومـن ثـم فاسـتمرار إنكلـرتا يف . يف كندا، وعىل ما كان لدى فرنسا من معاقل يف الهنـد
املستعمرات حيث سيطرت إنكلرتا عىل املستعمرات الفرنسية واضـحة كـام أن هنـاك 

  .مكاسب أخرى تعوض إنكلرتا عام تنفقه عىل الحرب من اجل بروسيا

يكن  فريدريك بامللـك الـذي تضـحي مـن اجلـه إنكلـرتا ومن ناحية أخرى مل 
فقد كانت فريدريك خـالل بعـض مراحـل الحـرب مسـتعداً الن يضــرب . دون مقابل

  كام كان يقدم عروضاً لعقد. عرض الحائط مبصالح حليفته إنكلرتا
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صلح منفرد مع خصومه من وراء ظهر حلفائـه اإلنكليـز وكـان هـذا واضـحاً  
  .١٧٥٧خالل عام 

ن العالقات الوثيقة التي أقامها فريدريك يف أن يسـتويل عـىل مقـاطعتي ثم أ 
أثارت سيايس إنكلرتا حيث أن مثل هذه األطامع مل تكن تتمىشـ  –شلزونج وهولشتني 

وخشيت الحكومة الربيطانيـة مـن . مع طبيعة فريدريك الثاين يف عالقاته مع بريطانيا
ها الخزانـة اإلنكليزيـة  إليـه يف متويـل أن يستخدم فريدريك الثاين األموال التي تقـدم

أو يف أن يتابع تلك الحرب التي طال أمـدها ضـد . حرب يشنها فريدريك ضد الدامنرك
  .وبذلك انفراط عقد التحالف اإلنكليزي الربويس. النمسا

وكـذلك بـني فرنسـا . أدت تلك الظروف إىل توقف الحرب يف كافـة  امليـادين
الذي اشرتكت فيه كل من هاتني الـدولتني . ١٧٦٣ريس وانتهت بعقد صلح با. وإنكلرتا

  :إىل جانب إسبانيا ونص هذا الصلح عىل ما ييل

بالنسبة إلنكلرتا تحصل عىل كل كندا ونوفاسكوشيا ورأس برينون كام حصلت  .١
والدومنيك وتوباكو يف  إنكلرتا عىل السنغال يف إفريقيا وعىل كرينادارسان فنسني

قه يف الحوض الغريب للبحر املتوسط كام حصلت عىل جزر الهند الغربية ومينور 
وبذلك تكون إنكلرتا قد خرجت من الحرب وقدر ربحت . فلوريدا اإلسبانية

مستعمرات واسعة يف العامل الجديد وبعد إضافة بأنها صاحبة اليد العليا يف الهند 
لتبني كم أصبحت عليه تلك  - بعد طرد الفرنسيني من معظم معاقلهم هناك - 

  .مرباطورية من االتساعاإل 

أما فرنسا فقد خرست معظـم مسـتعمراتها، ولكنهـا احتفظـت بلويزيـا، وبـبعض  .٢
  .املواقع الصغرية املحاطة باإلنكليز يف الهند، مع حقوق الصيد يف نيونوندالند
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  .أما إسبانيا فقد خرست فلوريدا، ولكنها اسرتدت هافانا ومانيال .٣

التـي  ١٧٦٣شـباط  ١٥قيـة  هرينسـبورج يف أما بالنسبة لربوسيا فقد عقـدت اتفا .٤
إىل حاكمهـا  األول . التي كان فريـدريك يطمـع يف جـزء منهـا –أعادت ساكسوين 

ـوع خـالل  ولكن دون تعويض له عام أصيب به يف هذه اإلمارة من تخريـب مرش
أما سيلزيا فظلت ضـمن مملكـة بروسـيا . املعارك العديدة التي دارت عىل أرضها

إحدى دول  ١٧٨٦حكم فريدريك الثاين وحتى مامته يف عام وظلت بروسيا تحت 
  .أوروبا الكبرية 

  :نتائج الحرب

لقد أدت قيام حرب السنوات السبع التي قوضت الخزينة الفرنسـية   
وأضاعت عىل فرنسا مستعمراتها إىل قيام الثورة الفرنسية، كام مهـدت هـذه الحـرب 

الشـاملية وتحولـت هـذه الثـورة إىل لثورة سكان املسـتعمرات اإلنكليزيـة يف أمريكـا 
  . حرب االستقالل األمريكية

وكان لحرب السـنوات السـبع أثـر كبـري يف تطـوير فـن الحـرب، يف املجـاالت 
االسرتاتيجية والعملياتية والتكتيكية وأبرزت كثرياً من بواكري التطـور يف مجـال دخـول 

مع بدايـة التوسـع ال سيام وأن تجارب هذه الحرب قد بدأت . جيوش العرص الحديث
كـام متيـزت هـذه الحـرب يف املجـال االسـرتاتيجي بأنهـا . يف استخدام األسلحة النارية

  .تهدف اإلنهاك ال اإلبادة واستنزاف العدو ال قتله
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  ):١٩٤٥  - ١٩٣٧( اليابانية  –الحرب الصينية  

نشـبت يف العـام . حرب إقليمية تعترب من مقـدمات الحـرب العامليـة الثانيـة
بسبب سياسة التوسع اليابانية يف الصني، واستمرت حتى انتهاء الحرب العامليـة  ١٩٣٧

  .١٩٤٥الثانية يف العام 

  :راحل التوسع الياباين يف الصني

لقد منت سياسة التوسع اليابـاين يف الصـني عـىل ثـالث مراحـل بـني    
١٩٣٧-١٩٣١.  

  ):  ١٩٣٢  -     ١٩٣١(املرحلة األوىل 

ينتظرون الفرصة للتدخل يف منشـوريا،  ١٩٣١ام كان اليابانيون يف ع     
إثر انفجار قنبلة يف خط سكة حديد جنـوب  ١٩/٩/١٩٣١وقد تهيأت هذه الفرصة يف 
ولقد أدعى اليابانيون أن الصـينيني قـد خططـوا لتفجـري . منشوريا بالقرب من موكدن

. ياخط السكة الحديدية الذي يصل ما بني بورث أرثر وموكدن ليقوموا بغـزو منشـور
ـقي  ٢٢/٩واحتلت الجيوش اليابانية موكدن، ويف  احتلت مدينة غريين يف الشامل الرش

  .من موكدن، واحتلت يف التدريج خالل أربعة أسابيع جميع مدن منشوريا

أما الحكومة الصينية فقد كان موقفها غـري حاسـم، فلـم تـرد عـىل االحـتالل 
ذا العمل، لذلك متسكت بـرفض كـل الياباين عسكرياً ألنها كانت عاجزة للقيام مبثل ه

  .معاونة مع اليابان ما دامت الجيوش اليابانية تحتل منشوريا
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ومع هذا فقد حاولت تحريم املنتجات اليابانية  يف شنغهاي، وذلك من أجـل 
رضب التجارة اليابانية وقد أدى هذا اإلجراء إىل وقوع حـوادث عديـدة، منهـا حـادث 

عـىل خمسـة يابـانيني يقيمـون يف شـانغهاي، وقـد  عندما اعتدى جنيون ١٩/١/١٩٣٢
. ٢٦/١/١٩٣٢أرسلت اليابان إنذاراً إىل الصني وأنزلت جيوشها بـالقرب مـن املدينـة يف 

وخالل شهرين كانت الحرب قامئة بني اليابانيني والصينيني دون أن يكون هناك إعـالن 
 إىل مسافة عرشـين ومل يستطع اليابانيون إال يف آخر شباط أن يدحروا الصينيني. حرب

  .قبلوا بإبرام هدنة مع الصينيني ١٩٣٢أيار  ٥ويف . كيلومرتاً عن شنغهاي

ويف غضون ذلك كانت الحكومة اليابانية منشغلة يف تسـوية وضـع منشـوريا 
عقـد يف موكـدن  ١٨/٢/١٩٣٢ففي . التي احتلتها وجعلت من هذا االحتالل أمراً واقعاً 

  .ميثل سكان منشورياشخص أعلن انه  ٧٠٠مجلس مؤلف من 

ويف الواقع أن اليابانيني انتخبوا أعضاء هذا املجلس من بني الذين وافقوا عىل 
ُشكلت  ٣/ ٩ويف . أعلن املجلس استقالل منشوريا الذايت ١/٣/١٩٣٢ويف . التعاون معه

حكومة منشوكو وهو االسم الذي أصبح يطلق عـىل منشـوريا وكـان عـىل رأس هـذه 
إمرباطور الصني، وكان له من العمـر  ١٩١١، الذي كان عام  pou – yiيب  -الحكومة بو

يب – وبإتفاق مـع اليابـان أخـذ بـو . ثالث سنوات، وأبعدته الثورة الصينية عن العرش
  .١٩٣٤لقب ويص وهي منشوريا ثم لقب إمرباطور يف آذار 

تـأمني السـالم يف "أعلنت الحكومة اليابانية، بأنها ترغـب يف  ٢٤/٨/١٩٣٢ويف 
" رشق األقىص، وأنه يجب فصـل منشـوريا عـن الصـني إذا رغبـت منشـوريا يف ذلـكال

  جرى ٢/٩/١٩٣٢واعرتفت اليابان باستقالل منشوكو ويف 
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اتفاق ياباين منشويك أعلنت اليابان فيه بأنهـا تضـمن الـدفاع الخـارجي عـن  
وقـد  .دولة منشوكو، ولذا فان للجيوش اليابانية الحق يف وضع حامية يف هذه الدولـة

  .احتجت الصني ورفضت االعرتاف باألمر الواقع

  ):١٩٣٥ - ١٩٣٣(املرحلة الثانية 

يشـغل  Arakiوكـان الجـرنال آرايك . ١٩٣٣بدأت هذه املرحلة يف مطلع عـام 
  .منصب وزير الحربية، وكان زعيامً للفاشيني اليابانيني

دخلـت  ١٩٣٣ففـي آذار . كان ألقطار التوسع املسلح اليد العليا عىل املوقف
الجيوش اليابانية املرابطة يف منشوكو إقليم جيهول ووصلت إىل مشارف سـور الصـني 
العظيم الذي ميـر مـن شـامل بكـني وتيـان تسـان وملـا مل يبـد الصـينيون أي مقاومـة 

كـم ٢٠اجتازت الجيوش اليابانية السور العظيم وتقدمت نحو بكني حتـى وصـلت إىل 
  .من املدينة

الحكومة الصينية هدنة فقبل البابـا نيونـا وتعـرف طلبت  ١٩٣٣أيار  ١٩ويف 
  :وتتضمن ما ييل Tangkuهذه الهدنة باسم هدنة تانغكو 

انسحاب الجيوش الصينية إىل الخط الواقع يف جنويب السور العظيم واملنتهى عىل  .١
  .تسان –بعد ثالثني كيلومرتاً شامل تيان 

  .انسحاب الجيوش اليابانية إىل السور العظيم  .٢

منطقة محايدة بني الخط الحديدي الذي تحتله الجيـوش اليابانيـة والخـط إقامة  .٣
الحديدي الذي تسيطر عليه الجيوش الصينية، وعـدم دخـول هـذه املنطقـة مـن 

  .قبل كال الطرفني
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  ):١٩٣٧ –  ١٩٣٥(املرحلة الثالثة 

بعد هدنة تانغكو ويف خالل عامني سجلت السياسـية اليابانيـة فـرتة   
ذلك بسبب أن اليابان كانت بحاجـة إىل بعـض الوقـت لتـنظم دولـة توقف، رمبا كان 

ـائب، إال أن وزيـر  منشوكو، باإلضافة إىل وجود بعض األزمات عن طريـق زيـادة الرض
املالية عارض هذا املقرتح بسبب أن عبء الرضائب أثقل كاهل الشـعب، ولـذا يجـب 

عـىل أثـره قـدم  وحصل بنتيجة ذلك خالف يف الحكومة،. تخفيض النفقات العسكرية
  .آرايك استقالته، وأدت هذه االستقالة إىل استقالة الحكومة بكاملها

أســـتأنف الجهـــد اليابـــاين قوتـــه بفضـــل ضـــغط  ١٩٣٥ويف ربيـــع   
وكانت الفرصة السانحة لتلك الثورة التي قام بها الفالحون . العسكريني عىل الحكومة

ـائبالصينيون يف إقليم جيهول ضد اليابانيني بسبب ثقل ال ورغـم هدنـة تـانغكو . رض
  .١٩٣٥أيار  ٣٠فان الجيوش اليابانية اجتازت السور العظيم يف 

مل يقدم اليابانيون إىل الحكومة الصـينية بـل أنهـم قـدموا  ١٩٣٥ويف حزيران 
  .إىل ممثل الحكومة املحيل عدة مطالب

  .  HO- PEIيب  –انسحاب الجيش الصيني الذي يتواجد يف منطقة هو  .١

  .م حكم هذه املنطقة إىل أيدي السلطات املوالية لليابانيجب أن يسل .٢

  .يجب أن تلغى كل ظاهرة مناوئة لليابان يف هذه املنطقة .٣

يف الشامل الغـريب   Tchaharويف حزيران وقع حادث أخر يف منطقة تشاهار
ورغـم أن الحكومـة الصـينية قـدمت اعتـذارها، فقـد . من بكني يف منغوليا الداخليـة

  .ليابانية أن تنسحب الجيوش الصينية من منطقة تشاهارطلبت الحكومة ا
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أعلن  ١٩٣٥واستمر اليابانيون شيئاً فشيئاً يف توسيع منطقة احتاللهم ويف أب 
بـأن اليابـان عـىل اسـتعداد  لعقـد    Hirotaوزير الشؤون الخارجيـة اليابـاين هريوتـا

  .تسوية مع الصني عىل رشطني

  .ورات يف منشوكوأن تعرتف الصني بكل ما حدث من تط .١

الحركـات الشـيوعية يف الصـني "أن تتفق الصني مع اليابان يف الرضب عـىل أيـدي  .٢
  .الشاملية

وعنـدها قامـت . أعلنت الحكومة الصـينية بـأن هـذه املطالـب غـري مقبولـة
  :األركان العامة اليابانية يف أيلول بتوزيع نرشات تقول فيها

حيـال اليابـان فـان الحـل " الحموقف مص"إذا مل تشأ الحكومة الصينية تبني 
الوحيد يكون يف فصل الصني الشاملية عن باقي الصني، وعددت هذه النرشات أقـاليم 

  .الصني الشاملية الخمسة

أما الحكومة الصينية التي تركت اليابان حتى ذلك الحني تعمل ما تشاء فقـد 
ليم جنــدي عــىل الحــدود الجنوبيــة لألقــا١٥٠٠٠٠حاولــت القيــام بــرد فعــل، بحشــد 

ترشـين  ٢٢ففـي . يعيـدوا النظـر يف سياسـاتهموهذا العمل جعل اليابـانيني . الخمسة
بالقيـام "، أعلنت الحكومة اليابانية بـأن القـادة اليابـانيني ليسـوا مكلفـني ١٩٣٥الثاين 

  .بعمليات استقالل ذايت وعىل هذا فالحكومة اليابانية نفت عمل األركان العامة

ية مل تستطع توطيد سلطاتها العامـة يف الصـني ومع ذلك فإن الحكومة الصين
الشاملية وخوفها من رد فعل اليابانيني الـذي مل يجعلهـا تجـرأ عـىل تقويـة حامياتهـا 
فيها، كام أنها مل تستطع تعيني املوظفني دون موافقة الجـرنال اليابـاين املقـيم يف تيـان 

  يةوبدأت اليابان باالستغالل االقتصادي يف الصني الشامل. تسان
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ألن البضائع اليابانية  كانت تدخل بحريـة، ومل يفـرض املوظفـون الصـينيون  
  .عليها رسوماً كمركية

إن ما يلفت النظر يف هـذه الحـوادث هـو سـلبية الحكومـة الصـينية، هـذه 
وهذا املوقف نابع من الظروف الداخليـة التـي كانـت . السلبية التي تكاد تكون تامة

وانتظار الوقت املناسب الـذي تنتهـي فيـه مـن تنظيمهـا . ةمتر بها الصني يف تلك الفرت 
  .الداخيل لتكون قادرة عىل مقاومة التوسع الياباين بفضل التفوق العددي لسكانها

  :املوقف الدويل من التوسع الياباين يف الصني

إن سلبية موقـف الحكومـة الصـينية يقـرتن أيضـاً مبوقـف الـدول األوروبيـة 
فلو شعرت الحكومة الصينية بأنهـا تسـتطيع أن تعتمـد . يكيةوالواليات املتحدة األمر

ولكنهـا كانـت . عىل مساندة الـدول األخـرى لتثبيـت موقفـاً مغـايراً ملوقفهـا السـلبي
  .مقتنعة بأن ليس لها ما تعول عليه عند هذه الدول

وهـذا . لقد أثارت اليابـان الحـرب عـىل الصـني باحتاللهـا منشـوريا عسـكرياً 
اً رغم نفي اليابان التي تزعم بأنه ال يقصد مـن هـذا العمـل سـوى العمل يبدو عدوان

ووجهت الحكومة الصينية نـداء إىل عصـبة األمـم وطلبـت منهـا أن " عمليات رشطة"
  . تضع حداً لهذا العدوان

، تلقــت أمانــة عصــبة األمــم هــذا النــداء ١٩٣١ويف أول األمــر، أي يف أيلــول 
سـويتها، وأنـه يتـيح لعصـبة األمـم الفرصـة بحامس، وبدا لها أن هذه الحادثة ميكن ت

وطلبت من اليابان سحب جيوشها واتخـذ مجلـس . للربهنة عىل قيمة األمن الجامعي
  ، قراراً ثانياً يف١٩٣١أيلول  ٣٠عصبة األمم بهذا الشان أول  قرار يف 
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وأخرياً أعلنت اليابان بأنها تسحب جيوشها إذا تم االتفـاق . ترشين األول ٢١ 
اعرتاف الصني بالحقوق التي ميلكها اليابانيون فـيام ! الرشوط املبدئية وهيعىل بعض 

يتعلق بإنشاء الخطوط الحديدية وتثبيـت الصـني لحقـوق املسـتعمرين اليابـانيني يف 
وأكـدت الحكومـة اليابانيـة عـدم انسـحابها مـن . منشوريا، فيام يتعلق بنظام األريض

ومـن جهـة أخـرى . تبحث هـذه الرشـوط األرايض التي تحتلها مادامت املفاوضات ال
أعلنت الحكومة الصينية بأنها تريد املفاوضة، ولكن عندما تجىل القوات اليابانية عن 

  .أراضيها

اجتمع مجلس عصبة األمـم يف بـاريس وقـرر إرسـال  ١٩٣١ويف ترشين الثاين 
لجنة تحقيق إىل منشوريا، عىل أن تكلف بإعطـاء تقريـر عـن مجمـوع القضـايا التـي 

  .كر صفو العالقات الصينية اليابانيةتع

، وكان برأسها اللورد اليتون ١٩٣١كانون األول  ٩وقد تشكلت هذه اللجنة يف 
lytton  أنهت تقريرها ونرشته بعد بضعة أيام وكان هـذا التقريـر ١٩٣٢أيلول  ٤ويف ،

. ةحيث ذكر أن دولة منشوكو مدينة تسيطر عليها إرادة األركان اليابانيـ. وثيقة هامة
عمـالً اصـطناعياً "كـان " استقالل منشوكو الـذايت"وأن عمل مجلس موكدن الذي قرر 

وتضـيف اللجنـة بـأن يجـب . وعرب عن رأي ال يستجيب بيشء إىل أماين السكان" حرفاً 
االعرتاف باألمر الواقع وتقرتح حالً وهو استقالل منشوريا الذايت ولكـن تحـت سـيادة 

  .الصني

، ١٩٣٢كانون األول  ٦الذي عقدته األمم يف جنيف يف  ويف االجتامع االستثنايئ
ناقشت العصبة هذا التقرير واستمعت إىل مندويب اليابـان والصـني، وبعـد محـاوالت 

أقىصـ حـد "وعندما وجد الوفد الياباين نفسه يف . للتوفيق تبنت العصبة تقرير اليتون
  مبا أن وجهة ! " رصح بقوله" من جهوده للتعاون مع عصبة األمم
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األخـرى يف الشـكل الـذي ترغـب يف نظر اليابان مخالفه لوجهـة نظـر الـدول 
السالم يف الرشق األقىص، لذلك ال تستطيع االستمرار  يف بقائها عضواً يف عصـبة تسوية 

  .وافق اإلمرباطور الياباين عىل االنسحاب من عصبة األمم ١٩٣٣آذار  ٢٧ويف " األمم

زمة، حيث أنها مل ترصح بـأن اليابـان وهكذا فشلت عصبة األمم يف تسوية األ 
كانت معتدية، كام أنها مل تتخذ عقوبات يف حق اليابان، وكان هذا أول إخفاق خطـري 

  .لنفوذ عصبة األمم

وكان أحد أسباب عصبة األمم يف اتخاذ موقف حاسم ضـد اليابـان هـو عـدم 
حـدة األمريكيـة حيـث مل تكـن الواليـات املت. االتفاق بني بريطانيا والواليات املتحـدة

عضــواً  يف عصــبة األمــم، ولكنهــا بســبب هــذه القضــية أرســلت إىل مجلــس العصــبة 
  .ووجهت احتجاجاتها إىل اليابان"  مراقباً "

يف إبـداء رأيهـا وذلـك أنهـا إذ حاولـت إيقـاف أما بريطانيا فقد ترددت كثـرياً 
. ن مبفردهــاوكانــت اليابــا. اليابــان وجــب عليهــا املبــادرة إىل الحــرب واملخــاطرة بهــا

باإلضافة إىل ذلك فإنها مل تكن لها مصالح يف منشـوريا ألن جميـع مصـالحها كانـت يف 
  .الصني الوسطى، ولذلك مل يكن لربيطانيا سبب قوي للتدخل يف القضية

، عىل أثـر إعـالن اليابـان ١٩٣٣لكن هذا املوقف الدويل أخذ بالتغري بعد عام 
ل، الترصـيح الـذي ألقـاه وزيـر الخارجيـة عن سياسية جديدة ترتكز عـىل عملـني األو 

ـقية:" ، الذي جاء فيه١٩٣٤نيسان  ١٧الياباين يف  . أن اليابان تريد السـالم يف أسـيا الرش
وتوافق عىل توحيد الصني، ولكن رشيطة مساعدات فنية ومالية من الدول األوروبيـة 

  إن كل محاولة تقوم. أو الواليات املتحدة األمريكية
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تخدام نفوذ أي بلد آخر بغية مقاومة اليابان إمنا هو عمل غري بها الصني الس 
  " ودي

ــاين يف  ــل الث ــان العم ــانون األول  ٤وك ــاء معاهــدة ١٩٣٤ك     ١٩٢٢، وهــو إلغ
فقد كانت هذه املعاهدة تسمح لليابان بإنشاء أسـطول ). معاهدة واشنطن(البحرية 
أن اليابان ترغب يف الحصول األسطول األمرييك أو األسطول اإلنكليزي، غري  ٣/٤يساوي 

وهـذه املسـاواة تـؤدي إىل تفـوق اليابـان يف . عىل املساواة التامة مع هاتني الـدولتني
ومل تكن بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية مستعدتني لقبول مثـل . املحيط الهادئ

حريـة وإلغاء املعاهدة البحرية أعاد لليابان حريتها فيام يخـتص باإلنشـاءات الب. ذلك
  .ومعنى هذا استئناف املبادرة إىل األسلحة البحرية يف املحيط الهادي

 ١٩٣٤وعىل أثر ذلك، أرسلت الواليات املتحدة مذكرات إىل اليابان يف نيسـان 
يف موضـوع  ١٩٢٢، تؤكد فيها رضورة احرتام املعاهدات، وخاصـة معاهـدة ١٩٣٥ويف 

  .يف الصني" سياسة الباب املفتوح"

قـررت أن ترسـل إىل الرشـق  ١٩٣٥فلم تقم برد فعل أقـوى، ويف أما بريطانيا 
األقىص بعثة اقتصادية لرتى ما إذ كان من املمكن توطيـد تعـاون اقتصـادي إنكليـزي 

وقـد أخفقـت هـذه البعثـة مـام أدى بربيطانيـا أن تقـدم إىل الصـني . ياباين يف الصـني
  .مساعدات مالية وفنية من أجل حل أزمتها الداخلية

يا فقد كانت قلقة من السياسة اليابانيـة، وذلـك ألن دولـة منشـوكو، أما روس
التي يحتلها اليابانيون ويديرونها، كانت متاخمة للممتلكات  الروسية، ومع هذا فـان 

 ١٩٣٦، وبدايـة عـام ١٩٣٥رد فعلها كان أقل بكثري من الدول األخرى، ويف نهايـة عـام 
  ات املنشوكيةكانت املناوشات تحصل بشكل متكرر بني الدوري
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. التـي يقودها الضباط اليابانيون، والدوريات الروسية عىل الحدود الروسـية 
بحاجة إىل تامني وضعها يف منغوليا الخارجية، فأبرمت مـع حكومتهـا اتفاقـاً عسـكرياً 

  .وكان هذا االتفاق موجهاً ضد اليابان بشكل واضح

  :تطور الحرب

حـني  ٧/٧/١٩٣٧حتـى ) اليابـاينالصـني و (أستمر التوتر بني  الجانبني   
اصطدمت القـوات اليابانيـة املتواجـدة يف شـامل الصـني بقـوات صـينية قـرب جرسـ 

ورسعان ما تطـور الحـادث  الـذي عـرف . Ouen- Ping بينغ  –ماركوبولو قرب وان 
  .إىل غزو ياباين شامل لألرايض الصينية" حادثة الصني"باسم 

والقوات الشـيوعية ملواجهـة ولقد توحدت القوات الصينية الوطنية   
ورغـم التفـوق العـددي الـذي . ألف جندي ٣٠٠الغزو الياباين الذي قام به جيش من 

كانت تتمتع بـه القـوات الصـينية فإنهـا كانـت تفتقـد إىل التجهيـز والتـدريب، ولـذا 
وتابعـت تقـدمها غربـاً . بينـغ -رسعان ما متكنت القـوات اليابانيـة مـن احـتالل وان 

، كـان اليابـانيون قـد ١٩٣٧ومـع نهايـة عـام . جهة مقاومة صينية متزايدةوجنوباً مبوا
سيطروا عىل معظـم املنـاطق الواقعـة شـامل النهـر األصـفر، كـام سـقطت العاصـمة 

  .، وانتقل مقر الحكومة الوطنية إىل هانكو١٣/١٢/١٩٣٧الصينية ناتكينغ يف 

وتـــابع اليابـــانيون تقـــدمهم . ١٩٣٨واســـتمرت الحـــرب يف العـــام   
. توسعهم رغم تزايد املقاومة الصينية التي أدت إىل هزمية اليابانيني يف عـدة معـاركو 

متكن اليابانيون من احتالل هانكو، وانتقلت الحكومـة مــن . ١٩٣٨ويف ترشين األول  
  .جديد إىل تشونغيكنغ الواقعة إىل الغرب، كام سقطت كانتون يف الفرتة نفسها
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، نتيجة عدم متكـنهم مـن حسـم ١٩٣٩يف العام وغري اليابانيون اسرتاتيجيتهم 
ـعة، وكانـت االسـرتاتيجية الجديـدة اسـرتاتيجية اسـتنزاف اسـتمرت عـدة  الحرب برس
سنوات ولقـد اسـتوىل اليابـانيون خـالل هـذا العـام عـىل معظـم املـوانئ الصـينية يف 
 محاولة ملنع اإلمدادات األجنبية من الوصول إىل الصـني، غـري أن اإلمـدادات اسـتمرت

  .بالتدفق وخاصة االتحاد السوفيتي

ــانيون عــىل تشــكيل حكومــة صــينية يف  ١٩٤٠ويف عــام    أرشف الياب
كـام . املناطق املحتلة، ويف محاولة لرضب االلتفـاف الشـعبي حـول املقاومـة الصـينية

، لدخول الهند الصينية التفـاهم مـع قـوات ١٩٤٠أفادوا من سقوط فرنسا يف حزيران 
وفـرض . ن قطـع طـرق عـرب مرافـئ الهنـد الصـينية الفرنسـيةومتكنوا بذلك مـ. فييش

  .اليابانيون عىل الربيطانيني منع تدفق اإلمداد عرب بورما يف العام نفسه

ولقد شهد ذلك العام تنامياً يف حرب العصابات ضد القوات اليابانية، بتوجيه 
تحدة التي أعربت كام شهد تنامياً يف التوتر بني اليابان والواليات امل. من ماوتيس تونغ

، وتزايد الخط األملاين عىل االتحاد ١٩٤١عن قلقها من التوسع الياباين ومع مجيء عام 
، ١٣/٤/١٩٤١السوفيتي، توصـل السـوفيت واليابـانيون إىل معاهـدة عـدم اعتـداء يف 

ومـن جهـة اخـرى، . األمر الذي فاقم من الصعوبات  التي تواجههـا القـوات الصـينية
بني الواليات املتحدة واليابان، وتصاعد باضطراد حتـى بلـغ ذروتـه  فلقد أستمر التوتر

  .، مع الهجوم الياباين عىل بريل هاربر٧/١٢/١٩٤١يف 

ولقد استمرت الجبهة الصينية مشتعلة  طيلة سنوات الحرب العاملية الثانية، 
رغم أن الصينيني كانوا يفتقدون إىل الذخرية واألسلحة الرضورية لتصعيد حربهم ضـد 

  اليابان، ولقد كانت تلك الجبهة ثانوية بالنسبة إىل تطورات
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الحرب، غري أن اليابانيني اضـطروا إىل تجميـد جانـب مـن قـواتهم يف الصـني  
، وجه السوفيت أنظـارهم نحـو الرشـق، ١٩٤٥وعىل اثر سقوط أملانيا النازية يف العام 

اليابـانيني مـن الصـني، ، كام استعد الحلفاء لطـرد ٩/٨/١٩٤٥فقاموا بغزو منشوريا يف 
غري أن استسالم اليابان بعد فرتة وجيزة أدى إىل انتهاء الحرب العاملية الثانيـة، ومعهـا 

  .اليابانية –الحرب الصينية 
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  ):١٩١٨ -١٩١٤( الحرب العاملية األوىل  

وقد اشرتكت فيها أوال سبع دول أوروبية هي أملانيا . ١٩١٤وهي الحرب التي اندلعت يف عام 
مـن جهة، وفرنسا وروسيا وبريطانيا ورصبيا وبلجيكا ) دول الوسط(املجرية  –واإلمرباطورية النمساوية 

رب انضـمت دول أخـرى إىل هـذا الطـرف أو ذاك مـن ومع استمرار الح. من جهة أخرى) دول الوفاق(
الطرفني املتحاربني واستمرت الحرب العامليـة األوىل مـدة أربـع سـنوات وانتهـت بانتصـار دول الوفـاق 

 ٢٩فقـد استسـلمت بلغاريـا يف . وهزمية دول الوسط وحليفاتها التي استسـلمت الواحـدة تلـو األخـرى
 ٣املجريــة  يف  –واإلمرباطوريــة النمســاوية  ١٩١٨ين األول ترشــ ٣٠والدولــة العثامنيــة يف  ١٩١٨أيلــول 

  .١٩١٨ترشين الثاين  ١١وأخريا أملانيا يف  ١٩١٨ترشين الثاين 

   :األسباب غري املبارشة للحرب

، أمـرا  مفاجئـا فقـد كـان معظـم ١٩١٤مل يكن نشوب الحرب العامليـة األوىل يف صـيف عـام 
ومل يكـن . الدول األوروبية يتوقعون نشوبها بني لحظة وأخـرى الساسة األوروبيني وكذلك الرأي العام يف

هذا التوقع بال مربر فقد كان التوتر يسود العالقات الدوليـة يف أوروبـا قبـل سـنوات مـن نشـوب تلـك 
وقد كان هـذا التـوتر يف العالقـات الدوليـة نتيجـة لجملـة عوامـل . وأدى يف النهاية إىل نشوبها. الحرب

ون عـىل اعتبارهـا األسـباب غـري املبـارشة لنشـوب الحـرب العامليـة األوىل وهـذه متداخلة اتفق املؤرخـ
  :العوامل هي

    :املحالفات الدولية -١

اتبع بسـامرك مستشـار اإلمرباطوريـة ) ١٨٧١ – ١٨٧٠(الفرنسية  –منذ نهاية الحرب األملانية   
  األملانية سياسة تهدف إىل عزل فرنسا يف أوروبا خشية 
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انتقامي ضد بالده ومحاولتها اسرتداد االلزاس واللورين  كـام شـجعها عـىل النشـاط  من قيامها بعمل
االستعامري خارج أوروبا للغرض ذاته وقد أدرك بسـامرك أن فرنسـا لـن تـتمكن لوحـدها االنتقـام مـن 
أملانيا ولذا حاول جهد إمكانه تجريـدها مـن دعـم الـدول األوروبيـة الكـربى األخـرى، خصوصـا روسـيا 

حلـف األبـاطرة (وقـد نجـح بسـامرك يف إقامـة مـا سـمي . ة واإلمرباطورية النمساوية املجريـةالقيرصي
وهنـاك . وقيرصـ روسـيا إىل بـرلني) فرنسيس جوزيف(حيث دعا إمرباطور النمسا  ١٨٧٢يف عام ) الثالثة

. بـابصـورة شـفهية عـىل املحافظـة عـىل الوضـع الـراهن يف أور ) ولـيم األول(اتفقا مع إمرباطور أملانيـا 
ويف السنة التاليـة . ومقاومة األفكار والحركات الثورية التي تهدد أنظمة الحكم القامئة يف إمرباطورياتهم

  .وأعلن انضاممه إىل حلف األباطرة الثالثة) برلني(زار ملك إيطاليا 

عقدت معاهدة رسية بني أملانيـا والنمسـا كانـت موجهـة أساسـا ضـد روسـيا  ١٨٧٩ويف عام 

إثـر الحـرب  ١٨٧٨ي طرأ فتور عىل عالقاتها مع أملانيا بعد مؤمتر برلني الذي عقـد يف عـام القيرصية، الت

فقد اتهمت روسيا بسامرك باالنحياز إىل جانب بريطانيا والنمسا يف ). ١٨٧٨ – ١٨٧٧(الرتكية  –الروسية 

األخـرى إذ  عىل أن تهرع كل من أملانيـا والنمسـا إىل نجـدة  ١٨٧٩ذلك املؤمتر وقد نصت معاهدة عام 

  . تعرضت لهجوم رويس

لكن روسيا القيرصية ما لبثت بسبب مشاكلها مع بريطانيا يف آسيا الوسطى واملضائق الرتكية 

فـيام  ١٨٨١أن اتجهت إىل أملانيا والنمسا مرة أخرى وتم عقد محالفة ثالثية يف حزيران . وبسبب عزلتها

ة التالية انضمت إيطاليـا إىل الحلـف الثنـايئ األملـاين ويف السن. بينهام عرفت باسم عصبة األباطرة الثالثة

ومام دفع إيطاليا إىل مشاركة غرميتها السابقة النمسـا يف الحلـف هـو االحـتالل . ١٨٧٩النمساوي لسنة 

  فقد استاءت إيطاليا من فرنسا ألنها. ١٨٨١الفرنيس لتونس 
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ك إيطاليا من النزعـة الجمهوريـة يف كانت تخطط السيطرة عىل تونس إضافة إىل خوف مل) أي إيطاليا(

بالده ورغبته يف توثيق عرى الصداقة والتعاون مع األنظمة امللكية يف النمسـا وأملانيـا وروسـيا ويف عـام 

عقدت معاهدة تحالف أخرى بني أملانيا والنمسا من جهة ورومانيا من جهـة أخـرى نصـت عـىل  ١٨٨٣

عقـدت  ١٨٨٧ويف عـام . عـرض إحـداها لهجـوم رويستعاون هذه الدول فيام بينها عسـكريا يف حالـة ت

بني أملانيا وروسيا جاء فيها أنه إذا قامت الحرب بني إحداهام وبني دولة ثالثـة ) إعادة الضامن(معاهدة 

واسـتطاع . فعىل الحليف أن يبقى محايدا إال إذا هاجمت روسـيا النمسـا أو إذا هاجمـت أملانيـا فرنسـا

  . لحامية ألملانيا ضد فرنسا وروسيا وعزل فرنسا عزال تامابسامرك بهذه املعاهدات ضامن ا

وبعد سقوط بسامرك رفض إمرباطور أملانيا وليم الثـاين تجديـد معاهـدة إعـادة الضـامن مـع 

ومع ازدياد قوة أملانيا العسكرية واالقتصـادية واملطـامع النمسـاوية يف . ١٨٩٠روسيا حني انتهت يف عام 

حصل تقارب رويس فرنيس أخـذ شـكل وفـاق يف . الربيطانية يف آسيا -روسيةالبلقان واستمرار املشاكل ال

. وكان هذا التحالف العسـكري موجهـا ضـد أملانيـا والنمسـا. ١٨٩٤وتحالف عسكري يف عام  ١٨٩١عام 

ومن جهة أخرى أثارت مطامع أملانيا االستعامرية وزيادة قوتهـا البحريـة مخـاوف بريطانيـا التـي ردت 

وهنا بـدأت فرنسـا ببـذل مسـاعيها . ١٩٠٤مع فرنسا وعقد اتفاق ودي معها يف عام  عىل ذلك بالتقارب

فقد كانت الخالفات قامئة منذ زمن غري قصري بني روسيا وبريطانيا . إلحداث تقارب بني روسيا وبريطانيا

وخـوف بريطانيـا مـن . لعوامل متعددة منها وقوف بريطانيا ضد األطامع الروسـية يف املضـايق الرتكيـة

واعتبارهـا . محاوالت التوسع الـرويس يف أفغانسـتان وإيـران وأثـر ذلـك يف مسـتعمرة الهنـد الربيطانيـة

  وعىل أية حال فقد. النشاط الرويس يف الرشق األقىص تهديدا  للمصالح االقتصادية الربيطانية هناك
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 – ١٩٠٤ نجحت املساعي الفرنسية يف النهاية خاصة بعد هزمية روسيا أمام اليابـان يف حـرب 

يضاف إىل ذلك تزايد نفـوذ أملانيـا يف الدولـة . ندلـلـهواطمئنان بريطانيا إىل زوال التهديد الرويس  ١٩٠٥

بغداد األمر الذي اعتربته بريطانيا تهديدا خطرا ملصالحها يف  –العثامنية ومحاولة بناء سكة حديد برلني 

روسـية يف  -تبارات عىل عقد معاهدة بريطانيةالدولة العثامنية والخليج  العريب وقد أدت كل هذه االع

وهكــذا أصــبحت الــدول الكــربى األوروبيــة منقســمة إىل . لتســوية الخالفــات بــني الــدولتني ١٩٠٧آب 

) أملانيـا واإلمرباطوريـة النمسـاوية املجريـة وإيطاليـا(وهـام التحـالف الـثاليث  ١٩٠٧معسكرين يف عـام 

مع مالحظة ان موقف إيطاليا مل يكن أكيدا داخل التحـالف ). اروسيا وفرنسا وبريطاني(والوفاق الثاليث  

باتفاق يقيضـ بـإطالق يـد فرنسـا يف املغـرب مقابـل  ١٩٠٢الثاليث فقد أنهت خالفاتها مع فرنسا يف عام 

عىل املحافظة عىل الوضع الـراهن  ١٩٠٩كام اتفقت إيطاليا مع روسيا يف عام . إطالق يد إيطاليا يف ليبيا

تخاذ موقف إيطايل ودي من املصـالح الروسـية يف املضـائق الرتكيـة مقابـل اعـرتاف روسـيا يف البلقان وا

  . القيرصية باملصالح اإليطالية يف ليبيا وعدم معارضتها

إن هذه السلسلة من املحالفات والوفاقات املتضاربة سـاعدت عـىل تـوتر العالقـات الدوليـة 

ستحصل عىل عون من حليفاتهـا إذ مـا تورطـت يف  وقد اعتقدت كل دولة بأنها. وهيأت األجواء للحرب

حرب وكانت نتيجة ذلك تشدد كل دولة يف موقفها عند حصول خالفات أو مصـادمات دبلوماسـية مـع 

ومع زيادة التوتر الـدويل بـات أعضـاء كـل معسـكر مـن املعسـكرين . دولة أخرى من املعسكر املقابل

 هذا التنازل عىل أنه دليـل ضـعف فيـنقص ذلـك رافضني تقديم أي تنازل للطرف اآلخر خشية أن يفرس

  .من هيبة جامعته
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  : سباق التسلح -٢

إذا كان سباق التسلح سببا للتوتر يف العالقات الدولية فإنه يف الوقت ذاته مظهر من مظـاهر 

ولقد شهدت أوروبا منذ أواخر القرن التاسع عرش سباق تسلح خطري بني دولها الكربى . هذا التوتر أيضا

 – ١٨٧٥شري اإلحصاءات املتوفرة إىل زيادة كبرية يف النفقات العسكرية يف هذه الدول خالل السنوات وت

أمـا يف . فقد زادت هذه النفقات مبقدار ثالثـة أضـعاف يف أملانيـا وبريطانيـا وضـعفني يف فرنسـا. ١٩١٤

إيطاليـا مـن زيـادة روسيا القيرصية فكانت النفقات العسكرية متثل ثلث امليزانيـة العامـة كـام عانـت 

  .النفقات العسكرية بشكل كبري

فرض نفسه كمبدأ سار عىل ساسـة أوروبـا ) إذا أردت السلم فاستعد للحرب(إن املبدأ القائل 

وكـان هـذا السـباق . وأدى إىل استمرارهم يف سباق التسلح بشـكل محمـوم. قبيل الحرب العاملية األوىل

جال القـوة البحريـة وبـني أملانيـا وبريطانيـا منـذ نهايـة القـرن أوضح ما يكون بني أملانيا وبريطانيا يف م

بإنشـاء أسـطول حـريب مؤهـل للقيـام  ١٨٩٧التاسع عرش، فقد اتخذت الحكومة األملانيـة قـرارا يف عـام 

بعمليات يف بحر الشامل أي بني الشواطئ األملانية والربيطانية وقد كان مؤسس األسطول الحريب األملـاين 

ربيتز يرى أن تقدم أملانيا االقتصادي البد أن يـؤدي إىل منافسـة مـع بريطانيـا يف مجـال األدمريال فون ت

وكان يرى أن خري وسيلة إلجبار الربيطانيني عىل االعرتاف برغبات ومصالح أملانيـا يف . التجارة واالستعامر

تحقـق برنـامج وقـد . هذين املجالني هو إنشاء أسطول حريب أملاين مؤهل ملجابهـة األسـطول اإلنكليـزي

 ١٩٠٧و ١٩٠٠تربيتز للتسلح البحـري األملـاين بـالقوانني التـي أصـدرتها الحكومـة األملانيـة يف السـنوات 

  وال شك أن بريطانيا، التي كانت تعترب نفسها سيدة البحار المتالكها أقوى أسطول حريب. ١٩١٢و
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مجـاراة أملانيـا يف ذلـك لـيك وكان عليهـا . آنذاك، نظرت بقلق إىل بناء القوة البحرية األملانية 

  .تؤمن تفوق القوة البحرية الربيطانية

 – ١٨٧٠أما سباق التسلح الربي بني أملانيا وفرنسا فقد كان قامئا منذ نهاية الحـرب بيـنهام يف 

عندما صدرت قوانني عسـكرية جديـدة يف كـل مـن  ١٩١٣وقد بلغ هذا السباق ذروته يف صيف . ١٨٧١

  .أملانيا وفرنسا

زاد مبوجبه عـدد الجنـود  ١٩١٣متوز  ٢ت أملانيا قانونا جديدا للخدمة العسكرية يف فقد رشع

رشعت فرنسا قانونا مـددت مبوجبـة الخدمـة  ١٩١٣ويف آب . ألف ٨٨٠ألف إىل  ٦٢٣يف زمن السلم من 

  . العسكرية اإللزامية إىل ثالث سنوات

اتفـاق دويل ولكـن دون والبد من اإلشـارة إىل أن بعـض املحـاوالت بـذلت لتحديـد التسـلح ب

وقـد . نتيجة فقد دعت روسيا القيرصية الدول األوروبية إىل عقد مؤمتر للسـالم يف الهـاي لهـذا الغـرض

فقد رفضت أملانيـا تحديـد قوتهـا الربيـة . دون أن يتوصل إىل أي نتيجة مهمة ١٨٩٩عقد املؤمتر يف عام 

 ١٩٠٧حـظ مـؤمتر الهـاي الثـاين يف عـام  ومل يكـن.  كام رفضت بريطانيا أي مساس بتفوقهـا يف البحـار

  .بأفضل من املؤمتر األول فيام يتعلق بالحد من التسلح

لقد خلق سباق التسلح حالة هيجان خطرية لدى الرأي العام يف الدول األوروبية وأصبح هـذا 

ر ذلك أنه كـان عـىل الحكومـات األوروبيـة أن تـرب. الرأي العام مهيأ لفكرة نشوب حرب كربى يف أوروبا

وقـد لجـأت هـذه . لشعوبها النفقات العسكرية الباهظة عـن طريـق التنويـه بـاحتامل وقـوع الحـرب

  وكان لكبار. الحكومات إىل الصحافة وحفزتها عىل القيام بحمالت صحفية يف ذلك االتجاه
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  .الصناعيني من أصحاب معامل األسلحة دور واضح يف مثل تلك الحمالت الصحفية أيضا 

  :ستعامريالتنافس اال  -٣

يشغل التنافس بني الدول األوروبية يف ميدان االستعامر حيزا مهام من التـاريخ األورويب منـذ 

فقـد أدت الثـورة الصـناعية إىل سـعي محمـوم مـن قبـل الـدول . النصف الثاين من القرن التاسع عرشـ

. عية مـن جهـةاألوروبية للحصول عىل املسـتعمرات بغيـة تـأمني األسـواق الخارجيـة ملنتوجاتهـا الصـنا

  .وللحصول عىل املواد األولية للصناعة واملواد الغذائية من هذه املستعمرات

وكانت بريطانيا وفرنسا قد سبقت غريها من الدول األوروبيـة يف ميـدان االسـتعامر ومتكنـت 

 من االستيالء عىل مناطق واسعة يف آسيا وإفريقيا وأمريكـا الالتينيـة، ومنـذ أواخـر القـرن التاسـع عرشـ

دخلت قوى أوروبية جديدة إىل ميدان التوسع االستعامري وبدأت تطلب عقبها يف امتالك املسـتعمرات 

وهذه القوى هي أملانيا وإيطاليا، إال أن دخول هذه القوى إىل امليدان االستعامري جـاء يف . خارج أوروبا

سـيام وان اليابـان انفـردت وال . وقت متأخر ومل تعد فيه مناطق كثرية ميكن التفكري يف السـيطرة عليهـا

  .وترتب عىل ذلك احتدام املنافسة االستعامرية منذ مطلع القرن العرشين. تقريبا بالرشق األقىص

إال أن املستشـار بسـامرك كـان غـري . ١٨٧٠لقد حقق االقتصاد األملاين تقدما كبـريا بعـد عـام 

ها يف نزاعات مع الـدول األوروبيـة متحمس لدخول أملانيا ميدان التوسع االستعامري طاملا أن ذلك يورط

ويؤدي بالتايل إىل إضعافها إال أن أملانيا تخلت عن هذه السياسة بعد أن تـرك بسـامرك منصـبه . األخرى

  كان من دعاة) ١٩١٨ – ١٨٨٨(ذلك أن إمرباطور أملانيا وليم الثاين . ١٨٩٠يف عام 
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. ظرا لقوتها وحاجاتهـا االقتصـاديةن. اتباع سياسة عاملية وخالصة هذه السياسة هي أن أملانيا 

بل يجب ان تكون لها حصة من النفوذ الذي متارسه أوروبـا . يجب أال تبقى ال مبالية مبا يجري يف العامل

أمـا .وقد وجدت بريطانيا وفرنسا يف هـذه السياسـة تهديـدا ملصـالحها االسـتعامرية. يف القارات األخرى

فقد كانت ترنو ببرصها إىل تونس الحتاللها إال أن . بال مشاكل إيطاليا فلم يكن دخولها ميدان االستعامر

. األمر الذي أدى إىل استياء إيطاليـا  وتحالفهـا مـع أملانيـا والنمسـا ١٨٨١فرنسا سبقتها إىل ذلك يف عام 

إيطاليـة اعرتفـت فيهـا فرنسـا  –عنـدما وقعـت اتفاقيـة فرنسـية  ١٩٠٢واستمر هذا االستياء حتى عام 

  .ا يف ليبيا مقابل اعرتاف األخرية بأطامع فرنسا يف املغرببأطامع إيطالي

ومل يكن الدافع االقتصادي، رغم أهميته القصوى العامل الوحيد وراء تكالب الدول األوروبية 

بالنسبة لهذه ) الهيبة(الكربى عىل املستعمرات ومناطق النفوذ بل إن هذا التكالب أصبح من متطلبات 

وظهـرت يف كـل دولـة مـن . تتفاخر مبا لديها من مستعمرات ومناطق نفـوذ الدول التي كانت كل منها

هذه الدول جامعات وشخصيات مجدت التوسع االستعامري والحصـول عـىل منـاطق نفـوذ يف الخـارج 

وقد خلق كل هذا جوا من الشكوك واملخاوف التي سادت دول أوروبا وجعلتها مسـتعدة للحـرب عنـد 

  .أول بادرة لها

  :تمشاكل القوميا

ــيها   ــدة أراض ــق وح ــع إىل تحقي ــة األوىل دول تطم ــرب العاملي ــية الح ــا عش ــت يف أوروب كان

ومجموعات قومية تسعى إىل إقامة دول مستقلة خاصة بها ودول أخـرى كانـت تقـف بشـدة يف وجـه 

  هذه الطموحات واملساعي بسبب تضاربها مع
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حرب أوروبية يف أكرث مـن وقد خلق هذا الوضع توترا خطريا أنذر بنشوب . مصالحها الخاصة 

  .مناسبة

. ١٨٧١كانت فرنسا تتطلع إىل اسـرتداد االلـزاس واللـورين اللتـني خضـعتا ألملانيـا  منـذ عـام 

كـام أن أملانيـا . أملـاين –وأصبحت هذه القضية عقبة كأداء يف وجه أي محاولة إلحداث تقـارب فرنيسـ 

. رغم التنازالت الواسعة التي قـدمتها لهـمنفسها عجزت عن امتصاص سكان هاتني املقاطعتني ومتثيلهم 

  .وظل سكان االلزاس واللورين يتطلعون إىل اليوم الذي يعود فيه مجددا إىل الوطن أالم فرنسا

وكانت إيطاليا تتطلع إىل اسرتداد تريسنا وترنتينو التي بقيت خارج الدولة اإليطالية املوحـدة 

رشق أملانيـا وروسـيا يتطلعـون إىل االسـتقالل وتشـكيل وكان البولنـديون يف . وتحت السيادة النمساوية

دولة بولندية، وكانت األقلية الدامنركية يف دوقية شلزويك تتطلع إىل االنضامم مجددا إىل الدامنرك، وكان 

يتطلعـون إىل ) هنغاريـا(الرومانيون يف بسـارابيا الخاضـعة لروسـيا ويف ترنسـلفانيا الخاضـعة إىل املجـر 

  .وكانت مملكة رصبيا ترنو ببرصها إىل قيام دولة يوغسالفية بزعامتها يف البلقان. انيااالنضامم إىل روم

املجريــة تتحســس الخطــر  –وكانــت اإلمرباطوريــات الــثالث الروســية واألملانيــة والنمســاوية 

الحقيقي الذي يتهددها من جراء الحركات التي تقوم بها هـذه القوميـات الواقعـة بـني بحـر البلطيـق 

فأملانيا مل تفكر يوما يف إعادة االلزاس واللورين إىل فرنسا بل كانت ترسـم . لبحر املتوسط جنوباشامال وا

وكانـت . خططها العسكرية عىل أساس توجيه رضبة قوية أخرى إىل فرنسـا إذا مـا حاولـت اسـرتدادهام

سـكان بسـارابيا  روسيا القيرصية ترى يف تحرر الفنلنديني وأملـان البلطيـق والبولنـديني والرومـانيني مـن

  تهديدا بفقدان أسواقها الغربية التي أمنت الترصف
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كام رأت يف ذلك تحوال لإلمرباطورية الروسية من قوة . بها عىل هواها منذ عهد بطرس الكبري 

أما اإلمرباطورية النمساوية فقد وجـدت يف الحركـة . ذات طابع أورويب إىل قوة ذات طابع آسيوي رصف

ولذا حاولت أضعاف هذه الحركة بتشديد قبضتها عىل األقليات القومية داخـل . هاالسالفية خطرا يهدد

اإلمرباطورية وبضم البوسنة والهرسك إليها فأثارت بذلك اسـتياء األقليـات القوميـة كـام أثـارت مملكـة 

  .ومن هنا كانت الرشارة التي أشعلت فتيل الحرب العاملية األوىل. رصبيا يف البلقان

  :السبب املبارش

املجرية األرشـيدوت فردينانـد  –اغتيل ويل عهد اإلمرباطورية النمساوية  ١٩١٤حزيران  ٢٨يف 

وكـان هـذا الحـادث واحـدا مـن حـوادث . عندما كان يقـوم بزيـارة ملدينـة رساييفـو عاصـمة البوسـنة

لسـابقة االغتياالت  السياسية املألوفة إال أنه رسعان ما انتهـى إىل حـرب عامليـة كـربى نتيجـة العوامـل ا

  .الذكر التي اعتربناها سببا غري مبارش للحرب العاملية األوىل

املجري شبابا متطرفني مـن البوسـنة وقـد  أتـوا مـن بلغـراد  –كان قتلة ويل العهد النمساوي 

املجريـة إنـذارا إىل  –لـذا وجهـت الحكومـة النمسـاوية . عاصمة رصبيا ووصـلتهم األسـلحة منهـا أيضـا

طلبت فيـه حـل الجمعيـات الرسـية التـي تنرشـ الدعايـة املضـادة  ١٩١٤متوز  ٢٣الحكومة الرصبية يف 

وأعلنت يف إنذارها أنهـا . املجرية والبحث عن املشرتكني يف الجرمية وتوقيفهم –لإلمرباطورية النمساوية 

 –سرتسل ضابط رشطة إىل رصبيا للتحقيق مع القتلة وقد قبلت الحكومـة الرصـبية اإلنـذار النمسـاوي 

باستثناء الطلب األخري الوارد فيه، وأدى ذلك إىل قطع العالقات الدبلوماسية بـني الحكـومتني يف  املجري

  متوز ٢٥
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املجريـة  –متـوز، أعلنـت اإلمرباطوريـة النمسـاوية  ٢٨وبعد ثالثـة أيـام فقـط، أي يف . ١٩١٤ 

  .وأدى ذلك بدوره إىل تدخل روسيا القيرصية. الحرب عىل مملكة رصبيا

متـوز أنهـا سـتقاوم  ٢٥املجرية يف  –ة الروسية قد أبلغت الحكومة النمساوية وكانت الحكوم

  . أية محاولة لسحق مملكة رصبيا املؤيدة لها يف منطقة البلقان

وأدى هـذا . وبعد إعالن الحرب عىل رصبيا كان رد فعل روسيا القيرصية إعالن النفـري الجـزيئ

فقـد طلبـت مـن الحكومـة . املجريـة –يـة النمسـاوية بدوره أيضا إىل تـدخل أملانيـا حليفـة اإلمرباطور

 ٣١ويف . ١٩١٤متـوز  ٣٠فكان جواب روسيا إعالن النفري العام يف . الروسية إلغاء النفري الجزيئ عىل الفور

وجهت أملانيا إنذارا إىل روسيا برضورة العدول عن كل تدبري يتعلق بالنفري العام الـذي بـات  ١٩١٤متوز 

وعند ذلك توجهت روسيا القيرصـية إىل حليفتهـا فرنسـا ملعرفـة . ضد أملانيا أيضامن الواضح أنه موجه 

آب أعلنت أملانيا النفري العام وفعلت فرنسا مثلها ويف مساء اليـوم نفسـه  أعلنـت أملانيـا  ١موقفها ويف 

بريطانيـا دخـول الحـرب إىل قـررت  ١٩١٤آب  ٤ويف . ١٩١٤آب  ٣يف الحرب عىل روسيا ثـم عـىل فرنسـا 

وبـذلك . نب فرنسا وروسيا أما إيطاليا التي كانت عضوا يف الحلف الثاليث فقد آثرت أن تبقى محايدةجا

  .دخلت أوروبا أتون حرب مدمرة استغرقت أربع سنوات

  :الجبهة الغربية 

ووضـع هـذا القائـد . رئيسا ألركان حرب الجيش األملـاين) شليفن(كان املارشال  ١٩٠٥يف عام  

اجمة فرنسا بهدف سحق الجيش الفرنيسـ بحركـة التفـاف واسـعة النطـاق خـالل خطته الشهرية يف مه

  عىل أن). لكسمبورغ(بلجيكا ودفية 
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تبقى فرق قليلة من الجـيش األملـاين عـىل حـدود روسـيا الن هـذه األخـرية كانـت باعتقـاد  

اءة بحاجة إىل أكرث مـن شـهرين لتنتهـي مـن حشـد جيوشـها وإرسـالها إىل الجبهـة بسـبب رد) شليفن(

وإذا قـدر . املواصالت يف روسيا حتى إذا انتهى الجيش األملـاين مـن فرنسـا دفـع بكـل قواتـه إىل روسـيا

أن يقـود الجـيش األملـاين يف   ١٩١٤رئيس أركان حـرب الجـيش األملـاين العـام ) مولكته األصفر(للجرنال 

ملوجهة نحو فرنسا مبقدار تطبيقا كامال فأنقص عدد القوى ا) شليفن(معاركه األوىل، فهو مل يطبق خطة 

آب  ٢ثم أن أملانيا لدى اقتحامها دوقيـة لوكسـمبورغ يف . عرشين باملئة، معززا قواته املرابطة يف بروسيا

أرسلت إنذارا إىل بلجيكا بالسامح لجنودها باملرور من أراضيها إىل فرنسـا ولكـن بلجيكـا رفضـت  ١٩١٤

  .وقاومت

كا يف الخـامس مـن آب وانترشـ الهجـوم عـىل محـاور ابتدأت مهاجمة القوات األملانية لبلجي

) بروكسل(وقد كلف بالتقدم باتجاه ) فون كلوك(خمسة، يتألف كل منها من جيش يقود األول الجرنال 

) دينـان(باتجـاه ) فون هوسن(والثالث يقوده الجرنال ) نامور(وقد اتجه نحو ) فون باولو(ويقود الثاين 

أمـا الخـامس فكـان بقيـادة ويل ) نوفشـاتو –لكسمبورغ (يتقدم باتجاه ) ورتربغ(والرابع بقيادة الدوق 

وكـان عـىل ) مومنيـدي–لونغـواي (ثم يتقـدم نحـو ) تيونفيل(و) ميرن(العهد، وكان عليه أن يتجمع بني 

عىل محور تقدمه، وإسقاط حصـونها املنيعـة، فأرسـل فيلقـا بقيـادة ) لييج(الجيش الثاين اقتحام مدينة 

) لونـدروف(رئـيس أركـان حربـه الجـرنال ) فون بولو(هت قواته بدفاع ضار، فأرسل وجوب) فون اميش(

نفسه قائدا إلحدى الفرق مكـان قائـدها ) لوندروف(آب نصب  ٧ – ٦ويف ليلة ) فون أميش(ليكون مع 

. نفسـها) ليـيج(ومتكن من املرور بني صفني من املدافعني واالسـتيالء عـىل مدينـة . الذي قتل يف املعركة

  الحدث كافيا لوضع اسم الجرنال وكان
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  .يف الواجهة حتى اصبح فيام بعد رئيسا ألركان حرب الجيش األملاين) لوندروف( 

عندما رأى ملك البلجيك، الذي كان يقود الجيش البلجييك بنفسه قوة اندفاع الجيش األملـاين، 

ن آب والثـاين والعرشـين وبني التاسع م. ١٩١٤آب  ٢٠يف ) انفرس(ورأى عجزه قرر الرتاجع نحو حصون 

يف فرنسا تحت سـتار كثيـف مـن ) بولون(منه، ظلت السفن الربيطانية تنقل القوى من إنكلرتا إىل مرفأ 

ويف اليـوم ). فرنش(وبلغ حجم القوات الربيطانية التي أنزلت حوايل سبعني ألفا، بقيادة الجرنال . الرسية

بيـنام كـان األملـان قـد دخلـوا ) مـونس(يف جبهة الرابع والعرشين من آب دخلت هذه القوات املعركة 

وتتابعـت الجيـوش األملانيـة يف التقـدم ) فون كلـوك(بقيادة الجرنال ) آب ٢٠– ١٩) (بروكسل(العاصمة 

والجيش اإلنكليزي ) النرزاك(غربا، وغرب جنوب، داحرة أمامها الجيش الفرنيس الخامس بقيادة الجرنال 

األيام األوىل للمعارك وجهت القيادة الفرنسية جيشني نحـو االلـزاس ومنذ ) املارن(حتى وصلت إىل نهر 

واللورين بعد أن خيل لها أن الحامية األملانيـة هنـاك غـري منيعـة، إال أن تخيلهـا كـان خاطئـا لـذا صـد 

  .الجيشان بسهولة

من باريس وتجاوزهـا دون مهاجمـة نطاقاتهـا الدفاعيـة ) فون كلوك(ويف مطلع أيلول اقرتب 

إال أنه ترك قرب العاصمة فرقـة . وكانت الحكومة الفرنسة قد أضلتها إىل بوردو يف اليوم السابق القوية،

  .لحامية مخبئه فيام تابع التقدم غربا

تلـك ) مونـوري(ويف اليوم الخامس من أيلول هاجم الجيش الفرنيس السادس بقيادة الجرنال 

بهـذا األمـر اضـطر إىل ) فـون كلـوك(م الجرنال وعندما عل. القوة فدفعها أمامه وأنزل بها خسائر فادحة

ترك مركزه عىل نهر املارن والتوجه لنجدة الفرقة األملانية املتقهقـرة، فانكشـف الجنـاح األميـن للجـرنال 

  يتحني الفرصة لالنقضاض عىل الجيوش) جوفر(وكان الجرنال الفرنيس ) فون باولو(
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أصـدر أوامـره . الجيشني األملانيني األول والثايناألملانية وملا سنحت له بوجود تلك الثغرة بني  

فراتشـه دي (يف السادس من أيلول بالهجوم العـام فتحـرك الجـيش الفرنيسـ الخـامس بقيـادة الجـرنال 

، وكان معهم )فرنش(والجيش الفرنيس التاسع بقيادة الجرنال ) النرزاك(الذي عني مكان الجرنال  ) سربي

هـذه مـن ) املـارن(تال بني مليونني من الجنود بحيث اعتربت معركة ما ال يقل عن ألف مدفع ودار الق

  .أكرب املعارك يف التاريخ

) مولتكـه(أمـا الجـرنال ) االيسـن(اضطر األملان إىل االنسحاب، وقد تقهقروا عىل محاذاة نهـر 

هـد رئيس أركان حرب القوات األملانية فقد دفع مثن فشل املعركة بأن عزلـه اإلمرباطـور مـن منصـبه وع

  ).فالكنهاين(برئاسة األركان العامة إىل وزير الحربية 

وإذا كان األملان قد اعتربوا معركـة املـارن فشـال لهـم، فـإن الفرنسـيني مل يسـتطيعوا التهليـل 

ذلك انهم استطاعوا وقف الزحف األملاين عرب املارن ولكنهم مل يقدروا عىل تنظيف األرايض . النتصاراتهم

ملان يقاتلون فيها طوال أعوام الحرب األربعة كرا وفـرا، حتـى أن معركـة املـارن مل الفرنسية التي ظل األ 

تكن بالفعل معركة واحدة بل عدة معارك أطلـق عـىل مجموعهـا اسـم املكـان الـذي جـرت فيـه وهـو 

وبطلهـا الجـرنال  ١٩١٦التـي حصـلت يف عـام ) فـردان(ضفاف نهر املارن وأشهر معركـة كانـت معركـة 

يف العام نفسه وكانت حصيلة املعارك تلـك ) شومان دي دام(ومعركة ) فردان(ب ببطل الذي لق) بيتان(

  .أي مجمـل معارك املارن حوايل املليون من القتىل
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                          :املعارك النمساوية الرصبية

، وتقدمت ثالثة جيوش منساوية إىل حدود ١٩١٤متوز  ٢٨أعلنت النمسا الحرب عىل رصبيا يف 

آب بـدأ الجـيش النمسـاوي  ٢ويف ). بوتنيـك(رصبيا وعهد بالقيادة إىل حاكم البوسنة والهرسك الجرنال 

بعد مقاومة عنيفة من الرصبيني بينام كانت ) ليزبوفيا(و) رفورنيك(بني ) درنيا(الخامس بالتقدم فاجتاز 

النمساوية ضد الرصب غري بدون مقاومة  وكانت القوة ) شابات(الفرقة الرابعة من الجيش الثاين تدخل 

عىل يـد ) شابات(ثم باسرتداد ) جادار(كافية وأدى ذلك إىل فشل الهجوم النمساوي الذي انتهى مبعركة 

  . الرصبيني بعد اثني عرش يوما من انطالقه

ألف جندي استطاعوا بهم احتالل  ٣٠٠٠ويف الثالث من شهر ترشين األول أطلق النمساويون 

ترشـين الثـاين وتـابعوا تقـدمهم يف األرايض الرصـبية مـا  ٢٨يف ) بلغـراد(لوا قسم كبري من الرصب ودخ

إال ان الرصبيني تلقوا معونات كبرية ونجدات من الحلفاء مكنتهم من القيام بهجوم . يقارب سبعني ميال

واسـتعاد الرصـبيون ) درنيـا(تراجع الجيش النمساوي عىل أثره نحو نهـر . عام يف الثاين من كانون األول

وطردوا النمساويني من أراضيهم منزلني فيهم خسائر قدرت مبا ال يقـل عـن ) الخامس عرش منه(بلغراد 

آب  ١٥يف ) غاليسـيا(فقـد بـدأت املعـارك يف . النمسـاوية -أما عىل الجبهة الروسية. ألف جندي) ١٠٠(

شديدا حتى أنـه واشرتكت  فيها ثالثة جيوش منساوية مقابل أربعة جيوش روسية، وكان الهجوم الرويس 

بينام كانت القوات النمساوية تهـاجم ) ويساوكا(ميال من نهر ) ١٥٠(متكن من دحر النمساويني مسافة 

ولكـن انتصـارات . وتدحر جيشني روسيني عـىل التـوايل) كراسنيك(وتصل حتى بلدة . يف بولونيا الروسية

  الروس يف 
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ولونيـا فاضـطروا إىل الرتاجـع آخـذين مل متكن النمساويني من متابعة جبهـتهم يف ب) غاليسيا(

  .املنيعة) برذميسل(مراكزهم الدفاعية حول حصون 

   :الجبهة الرشقية

 ١٩١٤بدأ القتال بني القوات األملانية والقوات الروسية يف بروسيا الرشقية يف أوائـل شـهر آب 

) سـافر ونـوف(رنال والثـاين بقيـادة الجـ) زنكامف(عندما هاجمها الروس بجيشني األول بقيادة الجرنال 

أمـا عـدد القـوى األملانيـة يف بروسـيا فكـان الجـيش الثـامن بقيـادة . ألف جندي) ٥٠٠(ويعدان حوايل 

ودار القتال يف األيام األوىل لشهر آب وأحـرز الـروس انتصـارات عـىل الجـيش األملـاين ) برتيوتز(الجرنال 

ن الجيش الـرويس الثـاين يـوايل زحفـه الذي اضطر إىل الرتاجع تحت ضغط الجيش الرويس األول فيام كا

قائده يف بروسيا واسـتقدم ) مولتكه(أمام هذه الهزائم األملانية عزل . فتسقط يف يده املدينة تلو األخرى

، وأسند إليه قيادة القـوى يف بروسـيا ١٨٧٠الذي كان قد ذاع صيته يف حرب ) هندنربغ(الجرنال املتقاعد 

آب  ٢٣ويف . الـذي طـارت شـهرته يف معـارك بلجيكـا) لودنـدورف(ل وعني له رئيسا ألركان حربه الجرنا

إىل مركز قيادتهام الجديد يف بروسيا الرشقية وكان األملان قد جلـوا عـن ) لودندورف(و) هندنربغ(وصل 

حيث تحميهم حصونهم األماميـة بيـنام احتلـت الـروس ) كونغسربغ(شامل بروسيا الرشقية وارتدوا إىل 

، إال أن الجيشـني الروسـيني املهـاجمني ابتعـدا الواحـد عـن بعضـهام دون أن يؤمنـا أكرث بروسيا الرشقية

  .االرتباط والتنسيق

ألف جنـدي، ) ١٥٠(جوم، فجمعت ماال يقل عن لـلـهبدأت القيادة األملانية الجديدة تستعد 

واستقدمت جميع املدافع التي كانت يف الحصون، وذلك برسعة مدهشة مكنتهـا مـن إطـالق هجومهـا 

  عىل الجيش الرويس الثاين يف السابع 
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حيـث ألقـت ) تـانينربغ(العرشين من آب فطوقته ودمرت أكرث من أربعة أخامسه يف معركة 

. آب وانتحـر قائـده برصـاص مسدسـه ٣١ومتـزق بـاقي الجـيش يف . ثالث فرق السالح من أصل خمسة

 علم حتى ذلـك الوقـت مبـا حـل وبقي الجيش الرويس األول يف تقدمه املنترص، ويظهر بأنه مل يكن عىل

فابتعد كثريا عن مركز متوينه حتى أرشف عـىل منطقـة البحـريات املازوريـة التـي تعتـرب . بالجيش الثاين

  .حاجزا طبيعيا هاما

ودفعـه نحـو البحـريات املازوريـة ) رنتكـامف(كانت الخطة األملانية تقتيض مبهاجمة الجرنال 

ذلك بالفعل وما أن أطل يوم التاسع من أيلول حتـى أطلـق متهيدا لالنقضاض عليه وسحقه، وقد حصل 

هجومه دافعا الجيش الرويس أمامه ومضيقا عليـه الخنـاق حتـى أنـزل فيـه خسـائر فادحـة ) هندنربغ(

اضطرته إىل إصدار أوامره بالرتاجع تاركا بعض القوى يف مشاغلة األملـان، ومـنعهم مـن اللحـاق بجيشـه 

) تانينربغ(و) البحريات املازورية(والتصقت معركتا ) البحريات املازورية معركة(املتقهقر وسميت املعركة 

إذ . واعتربتا من أهم املعارك يف الحـرب العامليـة األوىل) لوندروف(و) هندنربغ(باسم القائدين األملانيني 

  .خرس فيهام الروس نصف معداتهم الحربية تقريبا

ـقية وبـالنظر إىل تـدهور تابع األملان تقدمهم رشقا حتى تم لهم طرد الرو  س من بروسيا الرش

) هنـدنربغ(وضع النمسا يف بولونيا، أنشـأ األملـان الجـيش التاسـع وأسـندوا قيادتـه العامـة إىل الجـرنال 

أيلول رسيعا وقويا ويف أوائـل  ٢٨وبدأ الهجوم األملاين عىل بولونيا يف . باإلضافة  إىل قيادة الجيش الثامن

  .إىل نهر الفيستوالترشين األول وصل األملان 

كان الروس خالل هذه الفرتة، يحشدون قوات كبرية، إذا انهم حشـدوا أربعـة جيـوش قادهـا 

  الذي كان يشغل منصب) نيقوال) (الغراندوق(عم القيرص
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القائد العام للقوات املسلحة الروسية، وانطلقت دافعة أمامها الجيش التاسـع األملـاين الـذي  

أي سـبيل إال ) هنـدنربغ(نحو أربعني ألف قتيل وجريح وأسري، ومل يكـن أمـام  اضطر إىل الرتاجع متكبدا

تغيري خطته فاستطاع قطع التامس مع الروس ونقل الجيش التاسع بالسكك الحديدية عىل غفلة مـنهم، 

منــه أتـم  ١٨ويف . إىل مواقع أخرى وأطلقه يف العارش من ترشين الثاين عـىل ميمنـة الجيـوش الروسـية

إال أن الـروس . والقوة الروسية التي حولها، والتي ال تقل عن مئة وخمسني ألـف جنـدي) دزلو (تطويق 

  . استداروا فيام بعد عىل هذا الجيش األملاين واضطروه إىل االنسحاب دون أن يستطيعوا دحره

  :املعارك البحرية

رسـت، شارنهو ( -عندما نشبت الحرب، كـان لألملـان خـارج بالدهـم املراكـب الحربيـة اآلتيـة

يف شـامل إفريقيـا واملحـيط ) كونغسربغ(يف الصيـن، و) اليبرنيغ(باإلضافة إىل ) غنيسناو، امدن، نورمربغ

وكان ألملانيا بواخر تجارية جهزتها باملدافع عنـد إعـالن الحـرب . ومراكب حربية أخرى صغرية. الهندي

ت االمريالية الربيطانية قد جمعـت وملا كان. وأمرتها بالبحث عن السفن اإلنكليزية والفرنسية واقتناصها

معظم أساطيلها األملانية فسيطرت عىل البحار مدة من الزمن حتـى أعلنـت اليابـان الحـرب يف أواخـر 

. ، وخففت عبئا ثقيال عن بريطانيـا مكنهـا مـن نقـل بعـض سـفنها إىل املحـيط الهنـدي١٩١٤شهر آب 

  .والتفرغ ببعضها اآلخر ملالحقة األسطول األملاين

بعض املواجهات البحرية أهمها، ما حصل يف الثاين من ترشين الثاين وأدى إىل إغراق حصلت 

وأدى ) فالكالنـد(يف جـزر  ١٩١٤كانون األول  ٦وما حصل ) غودهب(و) موغوث(الطرادين اإلنكليزيني 

  إىل إغراق الدراعتني
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بني األسـطوليني أما املجابهة الكربى فهي التي حصلت ).غنيسناو(و) شارنهورست(األملانيتني  

واألسـطول الربيطـاين ) شـري(وكان األسطول األملاين بقيـادة األمـريال  ١٩١٦آذار  ٣١األملاين والربيطاين يف 

ودارت معركة عنيفـة كـان ميكـن للربيطـانيني فيهـا أن يقضـوا عـىل األسـطول ) جليكو(بقيادة األمريال 

وكانت حصيلــة املعـارك التـي انتهـت يف . الحقتهاألملاين لوال أن استطاع اإلفالت ومل يقم الربيطانيون مب

خسارة ثالث مدمرات بريطانية، وثالثة طـرادات،  وخرسـ األملـان خمـس مـدمرات ومثـان . اليوم نفسه

  .طرادات

  : الجمود يف الجبهة الغربية

يفكرون جديا مبهاجمة الشامل خصوصا بعد أن ) املارن(اخذ األملان بعد انكسارهم يف معركة 

ودكـوا حصـونها، مكـرهني الجـيش البلجـييك عـىل إخالئهـا، ودافعـني أمـامهم الجـيش ) انغـرس(احتلوا 

القائـد العـام ) فالكنهـاين(والجـرنال ) وليم الثـاين(وقد تم االتفاق بني . اإلنكليزي الذي خف للمساعدة

املواصـالت  والقضاء عىل) كاليه(للقوات األملانية عىل أن يقوم األملان بهجوم جديد يكون هدفه احتالل 

القائـد العـام للقـوات ) فـرنش(وكان الجـرنال . اإلنكليزية يف بحر املانش بني جزيرتهم والقارة األوروبية

وكـان يعتقـد أنـه إذا متكـن ) بولـوين(و) كاليـه(و) دنكـرك(اإلنكليزية، كثري االهتامم باملرافئ الفرنسـية 

) االيسن(ولذلك قرر االنسحاب بجيوشه من  .األملان من احتالل هذه املرافئ فان إنكلرتا تتعرض للخطر

) انغـرس(بينام كان الجيش البلجـييك، الـذي متكـن مـن مغـادرة ) جوفر(رغم اعرتاضات ) الغالندر(إىل 

رافضـا أن يتبـع ) ألـربت(والتحـق بـه امللـك ) االيسـن(قد أخذ مكانه عىل نهر . ويعد مثانني ألف جندي

  .عن األرض البلجيكية أو ما تبقى منها ومصمام عىل الدفاع) الهافر(حكومته إىل 
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وأجربوا القوة البلجيكيـة التـي أمـامهم عـىل  ١٩١٤ترشين األول  ١٩بدأ األملان هجومهم يف 

فـدارت معـارك بقيـت . الرتاجع ويف اليوم التايل استطاعوا تدمري تلك القوة ومواجهة الجـيش الربيطـاين

راحة أو توقـف وانتهـى القتـال بـان متكـن األملـان مـن عدة أيام قاتل فيها الجنود من الطرفيـن، دون 

ـا إىل البحـر) ديكسمود(االستيالء عىل  . ثم وقف الخصامن الواحـد مقابـل اآلخـر، ومـن حـدود سويرس

ابتدأت حرب الخنادق ثم تجمدت الجبهة الغربية عىل ذلك الشـكل مـن القتـال طيلـة سـني الحـرب، 

من الفريقني كان بعيد االحـتامل حتـى أن بريطانيـا قـد ويبدو أن إحراز أي انتصار حاسم من قبل أي 

فلقد أثرت بشكل غـري مبـارش يف تجميـد الجبهـة  ١٩١٥تزعمت السياسة الحليفة كلها اعتبارا من عام 

يضاف إىل ذلك أن اتساع الجبهة وطولها الهائل وتحولهـا إىل حـروب خنـادق وتحصـينات قـد . الغربية

بحيث اقترصت عىل القتـال الجبهـي أو كـادت مـام أفقـد القـادة جعل إمكانات املناورة محددة جدا، 

  .العسكريني جزءا كبريا من حرية العمل

        :دخول الدولة العثامنية الحرب

كانت الدولة العثامنية منذ عدة سنوات تتجاوب مع السياسة األملانيـة ويرجـع ذلـك إىل أن 

ء الخطوط الحديدية وبتدريب الجيش الرتيك عىل كام قامت بإنشا. أملانيا ساعدتها يف قروضها الخارجية

الـذين يسـيطرون عـىل سياسـة الدولـة ) حزب االتحـاد والرتقـي(وكان رجال . يد بعثة عسكرية أملانية

) وزراء الداخليـة والحربيـة والبحريـة(العثامنية مييلون إىل أملانيا بطبيعتهم وهم طلعت وأنور وجامل 

ة يف أوروبا، كان يكفي أي حدث يف تركيا، ولو بسـيط إىل دفـع والحرب مشتعل ١٩١٤ويف أوائل خريف 

إىل الـدردنيل هربـا مـن ) برسـلو(و) غـوبن(الدولة إىل الحرب والواقـع أن التجـاء الطـرادين األملـانيني 

  األسطول
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اإلنكليزي الذي كان يطاردهام، وإعالن األتـراك رشاءهـم لهـذين الطـرادين قـوال  ال فعـاال،  

حظرت مرور السـفن يف الـدردنيل خـالل الحـرب، قـد جـر تركيـا إىل نصـف  ١٨٤١ة باعتبار أن معاهد

ومل يكن حجز الباخرتني الرتكيتني من قبل بريطانيا، اللتني أوصت تركيـا عـىل . املسافة بينها وبني الحرب

إال الدفعـة . صنعهام يف األحواض اإلنكليزية وكان مثنهـا قـد صـار جمعـه بواسـطة الكنتابـات الشـعبية

إن األتراك كانوا يشعرون منذ مدة بـالخطر الـرويس عـىل . خرية التي أوصلت تركيا إىل ساحة املعاركاأل 

حدودهم، وملا كانت إنكلرتا بعيدة عنهم وعن مساندتهم، فلم يكن أمامهم سوى مسايرة األملان وعـىل 

  . ١٩١٤آب  ٢ذلك عقدوا رسا معاهدة مع أملانيا يف 

إرسال الطرادين األملانيني فجأة ودون سابق إنذار نحو ميناء  كانت أوىل دالئل الحرب الرتكية

، ودخلت الدولة العثامنية الحرب يف اليـوم ١٩١٤ترشين األول  ٢٨الرويس ورضبه بالقنابل يف ) أوديسا(

وكان ذلك العمل رضبة كربى لروسيا ألنه قطـع عنهـا ) الدردنيل(ومبجرد دخولها الحرب أغلقت . التايل

) كينرشـ(عم القيرص رسالة إىل اللورد ) نيقوال(عرب البحر املتوسط، فأرسل الغراندوف  طريق اإلمدادات

يستحثه فيها عىل فتح جبهة جديدة لتخفيف الضغط عن روسيا فكانت حملة . وزير الحربية الربيطاين

  .١٩١٥يف أوائل شهر شباط من عام ) الدردنيل(

  :حملة الدردنيل

ة األوىل شــنتها قــوات الحلفــاء عــىل شــبه جزيــرة  حملــة مــن أهــم حمــالت الحــرب العامليــ

ولقـد . ١٩١٦، وكانون الثاين ١٩١٥يف تركيا األوروبية ومضيق الدردنيل يف الفرتة ما بني شباط ) غاليبويل(

  شهدت الحملة أكرب حشد يجري يف 
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منطقة البحر املتوسط حتى ذلك الوقت كام شهدت أهم عملية إنـزال برمائيـة حتـى إنـزال 

وانتهـت الحملـة دون أن تحقـق أهـدافها رغـم . إبـان الحـرب العامليـة الثانيـة) ١٩٤٤) (مانديالنور (

  .ضخامة عدد اإلصابات يف صفوف الطرفني

كانت األعامل الحربية بني األتراك والربيطانيني قد اقترصت يف الفرتة األوىل من الحـرب عـىل 

يف القيام بعمل ما ضد تركيا، وخاصة بعـد  بعض املناوشات والغارات املحلية، رغم أن لندن كانت تفكر

  .أن أعارها األملان الطراد غوبن املتفوق عىل آيه سفينة قتال يف أسطول البحر األسود الرويس

سكرتري مجلس الحرب الربيطـاين دراسـة ) هانيك(، قدم املقدم  ١٩١٤ويف أواخر كانون األول 

ح الغريب، وأن الخنادق حفرت من بحـر الشـامل إىل تشري إىل أن الحلفاء مل يحرزوا أي تقدم عىل املسـر 

اخـرتاق الجمـود املهـيمن عـىل املرسـح ) هـانيك(واقـرتح . ميال) ٣٥٠(جبال األلب السويرسية املسافة 

الغريب عن طريق القيام بحركة التفاف واسعة حـول الجبهـة مـن خـالل تركيـا والبلقـان وكانـت هـذه 

أنهـا قوبلـت مبعارضـة شـديدة مـن القـادة الفرنسـيني  الفكرة قد بحثت قبل ذلـك  بشـكل عـام، غـري

  .والربيطانيني يف فرنسا

جـورج (وزيـر الحربيـة الربيطـاين، رسـالة مـن السـري ) كيتشـز(، تلقـى ١٩١٤ويف أواخر عام 

السفري الربيطاين يف روسيا، تفيد أن الروس يعـانون مـن صـعوبات جديـة، وأن الـدوق األكـرب ) بوكانان

القائد العام للجيوش الروسية قـد تسـاءل حـول إمكانيـة قيـام ) خ الكسندر الثاين وهو ابن أ ) (نيقوال(

وكان . الربيطانيني بعمل ما ضد األتراك يدفعهم إىل سحب بعض قواتهم التي تقاتل الروس يف القفقاس

الروس قد أصيبوا حتى ذلك الوقت بأكرث من مليـون إصـابة يف صـفوف قـواتهم كـام كانـت ذخـائرهم 

  .من األسلحة قد بدأت بالنفاذومخزونهم 
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واهتمت القيادة الربيطانية باألمر،  معتربة الـدردنيل املكـان الوحيـد حيـث ميكـن ملظـاهرة 

عسكرية ان تؤثر وتوقف التعزيزات املتجهة إىل الرشق وبدأ الربيطانيون بالبحث فيام يجب القيام بـه 

ن أي جندي ألية حملة جديدة، وأن املظـاهرة يف مجرى النقاش أنه ال ميكنه االستغناء ع) كينشز(وأكد 

حامسـة بالغـة للمرشـوع، إذ أن االسـرتاتيجيني الربيطـانيني ) ترششـل(وأبـدى  . يجب أن تكون بحريـة

  .أعجبوا بفكرة اقتحام املضائق بسفن حربية قدمية

إيجابيات املرشوع التي كانـت مغريـة بالفعـل، فـالبوارج والسـفن ) ترششل(ولقد استعرض 

كانت ستحسب من الخدمة خالل فرتة قصرية، وكـان ) كانوبوس وماجستيك(ة القدمية من طراز الحربي

للربيطانيني بعثة بحرية يف تركيا مطلقة عىل أدق تفاصيل القالع واملدفعية الرتكية يف منطقـة املضـائق، 

ـة عـىل سوى فرقة تركيـة ) غاليبويل(كام كانت املعلومات تفيد بأنه مل يكن هناك يف شبه جزيرة  منترش

جبهة واسعة كذلك ساد اعتقاد بأن مجرد وصول األسطول إىل بحر مرمرة سيدفع اليونـان وبلغاريـا إىل 

وكان األهم مـن كـل ذلـك . وكذلك سيؤثر عىل وضع إيطاليا ورومانيا. دخول الحرب إىل جانب الحلفاء

سيصبح من املمكن إمـداد فبمجرد اقتحام الدردنيل وسقوط اسطنبول . املساعدة التي ستتلقاها روسيا

  .وسيوفر القمح الرويس إلطعام الحلفاء يف الغرب. روسيا باألسلحة والذخائر عرب البحر األسود

  :معركة شاناك  قلعة.١ 

قائد األسـطول الربيطـاين بـالقرب مـن ) ساكفيل كاردن(باستشارة فريق بحري ) ترششل(قام 

ولة تشارك فيها أعداد كبرية من السـفن، وأصـدر الدردنيل حول إمكانية اقتحام ممكن عرب عمليات مط

  مجلس الحرب الربيطاين قرارا يف
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عـىل االمرياليـة اإلعـداد لحملـة بحريـة خـالل شـهر شـباط (، يفيد أن ١٩١٥كانون الثاين  ١٣ 

وكـان سـقوط اسـطنبول ) لقصف شبه جزيرة غاليبويل والسيطرة عليها، بحيث تكون اسـطنبول هـدفها

خروج تركيا من الحرب، علام بان القرار مل يوضح كيف ميكن لألسطول أن يسـيطر يعني سقوط الدولة و 

  .عىل شبه الجزيرة، أو أن يكون هدفه اسطنبول

ــة، وســاهم  ــدعم الحمل ــوات ل ــدت روســيا حامســتها للمرشــوع واســتعدادها إلرســال ق وأب

لربيطـانيني إال يف وقـت ومل يظهـر اعـرتاض بـني ا) غيربات(الفرنسيون كذلك بأربع بوارج بقيادة االمريال 

تخوفـا مـن ) قائد البحريـة امللكيـة الربيطانيـة(، لورد البحرية األول )منيرش(الحق عندما أبدى األمريال 

  .العملية

وحشد الحلفاء أكرب قوة بحرية يف تاريخ املتوسط حتى ذلك الوقت، وكان األسـطول الحليـف 

باإلضافة إىل عـدد  مـن ) كوين اليزابيث(الحديثة والبارجة ) انفلكسيبل(بارجة والطراد ) ٢٠(مكونا من 

وكانـت الـدفاعات الرتكيـة متتـد عـىل طـول . الطرادات واملدمرات وكاسحات األلغـام وسـفن املسـاعدة

عـىل الجانـب ) شـاناك(حيـث توجـد قلعـة قدميـة يف بلـدة ) املضـائق(الدردنيل، وإن كانت ترتكز عند 

وكانت تلك الدفاعـات تعاين من ثغرات عدة أما . األورويب عىل الشاطئ) اآلسيوي، وأخرى يف كيليد بحر

) غاليبويل(القوات الرتكية يف املناطق املتاخمة للدردنيل فلم تكن تتجاوز الفرقتني واحدة يف شبه جزيرة 

  .والثانية يف أسيا الصغرى

 ، وعىل الرغم من تحقيق بعـض التقـدم يف البدايـة،١٩١٥شباط  ١٩وبدأ الهجوم البحري يوم 

فان كاسحات األلغام بقيت عاجزة عن تنظيف املضيق من خطوط األلغام البحرية التي زرعهـا األتـراك 

  آذار، وقبل يومني من موعد الهجوم الشامل انهار ١٦ويف يوم . بالرتدد)  كاردن(وحلفاؤهم األملان وبدأ 
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قائدا لألسـطول ) دوروبك(األمريال ) كاردن(إال أن عني نائب ) ترششل(، فام كان من )كاردن( 

  .أي قبل بدء الهجوم بساعات -آذار ١٧يف يوم 

غري أنه مع تقدم سري العمليات أصيبت أربع بوارج  –آذار  ١٨وبدأ الهجوم الشامل بنجاح يف 

وكان ضابط أملاين قد زرع خطا من األلغام يف بقعة كان الحلفاء قد . حليفة بألغام أدت لغرق ثالث منها

بحوا واثقني من خلوهـا مـن األلغـام، ولقـد أدت العمليـة هـذه إىل ارتبـاك قـادة استطلعوها مرارا وأص

  .األسطول وإىل عدم فهمهم للرس الكامن وراء غرق بوارجهم

إصـابة فقـط، ورغـم الشـجاعة  ١١٨آذار بالنسبة إىل الجانب العثامين  ١٨وكانت حصيلة يوم 

عيـة البـوارج فـان وضـعهم أصـبح مـع انتهـاء الفائقة التي واجه بها الجنود األتراك واألملان قصف مدف

قذيفـة خارقـة ) ٣٠(النهار سيئا نظرا النخفاض مخزونهم من الذخرية، حتى انه مل يبق لديهم اكـرث مـن 

وأصبحت املعركة بالنسبة إليهم عبـارة عـن كسـب  -وهي وحدها القادرة عىل تدمري البوارج –للدروع 

دافع الخفيفة مضايقة كاسحات األلغام ومنعها من تنظيف الوقت الذي تستطيع فيه مدافع الهاونز وامل

وأحدثت األنباء األوىل عن معارك الـدردنيل هـزة عنيفـة يف اسـطنبول، حتـى أن اإلعـداد . املمر البحري

  .إلخالء اسطنبول بدأ بشكل فعيل

ويف وقـت الحـق لـدى وزارة (وتنامى شعور خالل أسابيع القصف لدى االمرياليـة الربيطانيـة 

. أن البحرية وحدها لن تتمكن من القيام باملهمة، وأن عىل الجيش املشاركة يف تنفيذ العمليـة) بيةالحر 

غـري أن الـروس ) غاليبويل(وكان اليونانيون قد عرضوا يف أول آذار إرسال ثالث فرق الحتالل شبه جزيرة  

ة اكرث ميال إىل األملـان، اعرتضوا عىل ذلك، األمر الذي ساهم يف سقوط الحكومة اليونانية، ومجيء حكوم

  قد قرر قبل ذلك إرسال قوة من الجيش) كيتشز(وكان 
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الربيطاين إىل شبه الجزيرة لتشـارك مشـاة البحريـة يف عمليـات التطهـري، والقيـام بعـد ذلـك  

إىل الدردنيل ليقدم تقريرا عن الوضع العسكري ) وليم بريدوود(وبعد إرسال الجرنال . باحتالل اسطنبول

الربيطانيـة وفرقـة فرنسـية باإلضـافة إىل فـرق الفيلـق  ٢٩آذار إرسال الفرقة  ١٠يف ) كينشز(رر هناك، ق

ألفـا للمشـاركة يف الحملـة ) ٧٠(األمر الذي عنى أنه سيكون هناك جـيش مـن . النيوزيلندي –األسرتايل 

غم من تقـارير علام بأنه مل يكن  هناك أحد يعلم بدقة طبيعة مهمة تلك القوة الضخمة إذ أنه عىل الر 

  .فإن االعتقاد بأن األسطول قادر عىل اقتحام املضيق كان ما يزال سائدا لدى غالبية املسؤولني) بريدوود(

رئيسـا ) بريثويـت(قائدا لتلك القوة، وعـني الجـرنال ) أيان هاملتون(آذار عني الجرنال  ١٢ويف 

جــوم البحــري الشــامل عــىل القــالع يف نتيجــة اله األمــر بانتظــار) هــاملتون(آذار تســلم  ١٣ويف . ألركانــه

أما إذا نجح األسطول يف اخرتاق ). غاليبويل(املضائق، فإذا فشل الهجوم كان عليه أن ينزل يف شبه جزيرة 

املضائق فان عليه السيطرة عىل شبه الجزيرة بجزء صغري من القوات، والتقدم بالجزء اآلخر مبارشة نحو 

بآيـه معلومـات ) هاملتون(لق رويس ينزل يف البسفور، ومل يزود اسطنبول حيث يتوقع أن ينضم إليه في

آذار حيـث متكـن مـن  ١٧آذار ليصـل إىل الـدردنيل يف  ١٣وغـادر لنـدن يف . عن العدد أو عن الحلفـاء

  .مراقبة الهجوم البحري يف اليوم التايل

دين، حيـث بـرز تنـاقض بـني آراء القائـ) دوروبـك(اجتامعا مع ) هاملتون(آذار عقد  ٢٢ويف 

وتقرر يف النهاية عدم تجديد محاولة اقتحام املضائق قبل أن يصبح الجـيش مسـتعدا لإلنـزال يف حـوايل 

منتصف نيسان، وذلك عىل الرغم من أن االمريالية كانـت قـد عوضـت خسـائر األسـطول بـأربع بـوارج 

  ة، ووصول رسببريطانية، وبارجة فرنسية، باإلضافة إىل بدء اإلعداد الفعيل لقوة كسح الغام جديد
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ووافق مجلس الحرب يف لنـدن عـىل الخطـة ) سامسون(من الطائرات بقيادة العميد الجوي  

  ).ترششل(رغم اعرتاض . الجديدة

ويجمع املؤرخون عـىل أن الهجـوم البحـري عـىل الـدردنيل كـان خطـأ مميـزا، ال ألنـه فشـل 

ورمبـا . قـت لتحصـني شـبه الجزيـرةوإعطاءهم الو . فحسب، بل ألنه حذر األتراك من الغزو املقبل أيضا

فلقد حقق األتراك يف هذا اليوم أول انتصار لهم . آذار أكرث أهمية ١٨كان األثر السيايس والنفيس ملعركة 

وزير الحربية الرتيك بالجرنال األملاين ) انورباشا(آذار، اجتمع  ١٨ومبجرد انتهاء أحداث . منذ سنني عديدة

إىل غـاليبويل ) لـيامن(وتوجـه . عليه قيادة القوات يف الدردنيلوعرض ) رسليامن فون ساند(املعار لرتكيا 

  .إىل مرص إلعادة تنظيم قواته) هاملتون(ويف اليوم نفسه توجه . آذار ٢٥يف 

  :اإلنزال األول يف غاليبويل - ٢

خطة للدفاع عن املضائق آخذا بعـني االعتبـار طبيعـة شـبه الجزيـرة الشـديدة ) ليامن(وضع 

 ٣(حيث السيطرة عىل املرتفعات عامل أسايس يف املواجهة العسكرية وكـان لديـه سـت فـرق . الوعورة

إىل الجنـوب والغـرب مـن ) ١١و ٣(فـرقتني ) لـيامن(ولقد ركـز . تشكل الجيش الخامس) ٥،٧،٩،١١،١٩،

إىل وأرسل الفرقة التاسـعة . يف بولري عند عنق شبه الجزيرة) ٧و ٥(وفرقتني . طروادة يف الجانب اآلسيوي

ـعة ملواجهـة محـور الجهـد . وأبقى الفرقة التاسعة عرشة -)هلس(رأس  حيث تـتمكن مـن التحـرك برس

الحـد ) لـيامن(وبدأت القوات العثامنية بتحصني مواقعها وحفر الخنادق بعد أن ركـز . الرئييس املعادي

 أن املواجهة تقـرتب ويف األسابيع األوىل من نيسان كانت كل الدالئل تشري إىل. األدىن منها عىل الشواطئ

  .برسعة
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ينظم أكـرب عمليـة برمائيـة يف تـاريخ الحـروب حتـى ذلـك ) هاملتون(ويف الوقت نفسه كان 

ألـف أسـرتايل ونيوزيلنـدي يشـكلون فـرقتني، ) ٣٠(ألف رجـل  ٧٥فلقد كان تحت إمرته حوايل . الوقت

جل والفرقة البحريـة امللكيـة ألف ر  ١٦ألف رجل وفرقة فرنسية من  ١٧الربيطانية وعددها  ٢٩والفرقة 

 ١٦٠٠تنظيم توزيـع هـذه القـوات عـىل السـفن باإلضـافة إىل ) هاملتون(وكان عىل . آالف رجل ١٠من 

عربة، بشكل تتمكن فيه من النزول عىل شاطئ معاد تحت نـريان مبـارشة مـن املدفعيـة  ٣٠٠حصان و 

  . الرتكية

عـدم وضـوح العديـد مـن العوامـل ورغم الثغرات العديدة التـي رافقـت عمليـة التنظـيم، و 

. واملعلومات  الرضورية للعملية، والنقص الشديد يف املعدات فلقد أبحرت الحملة يف الوقت املحدد لهـا

  .وواجهت يف البداية صعوبات أخرى ومنها عدم حامسة قادة الفرق للعملية والتسيب يف الضبط األمني

، ١٩١٥نيسـان  ١٠األول مـن نيسـان ويف  قد بدأ بإعداد الخطة يف األسـبوع) هاملتون(وكان 

وكانــت خطــة . والقــادة البحــريني) دوروبــك(ملناقشــة الخطــة مــع ) ليمنــوس(إىل ) هــاملتون(توجــه 

حيـث ) هلـس(وتوجه الجهـد الرئييسـ عنـد رأس . تقيض بالرتكيز عىل شبه جزيرة غاليبويل) هاملتون(

سه شواطئ صغرية، وتتقدم  للسـيطرة عـىل عىل خم) وسنن –هنرت (بقيادة  ٢٩تنزل الغرفة الربيطانية 

النيوزيلنـدي  -بيـنام يقـوم الفيلـق األسـرتايل. عىل بعد حوايل ستة أميال عـن الشـاطئ) اتيش بابا(قمة 

ـما نزهـت(و) غابـا تـب(ميال شامال بني  ١٣باإلنزال يف نقطة تبعد حوايل ) بريدوود(بقيادة  ثـم ) فبيرش

ــــــــــــــــــــتالل ليســــــــــــــــــــيطر عــــــــــــــــــــىل    يتقــــــــــــــــــــدم عــــــــــــــــــــرب ال

وتتم السـيطرة عـىل ) وسنن –هنرت (وبحيث يقطع خطوط انسحاب األتراك الذين يقاتلون ) تبمال (

حيث تتظـاهر ) بولري(األوىل عند  –ويف الوقت نفسه تتم عمليتا تضليل . املرتفعات املتحكمة باملضائق

  الفرقة البحرية امللكية بقيادة
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ألسـيوي حيـث يقـوم الفرنسـيون عىل الشـاطئ ا) كم كايل(بالنزول، والثانية عند  ) باريس( 

لتنضـامن إىل قـوات الهجـوم ) هلـس(وبعـد ذلـك تعـود القوتـان إىل رأس . بغارة كبرية) داماد(بقيادة 

يأمل يف متكني األسطول من عبور املضائق إىل بحر مرمـرة يف اليـوم الثـاين أو ) هاملتون(وكان . الرئييس

  .الثالث من بدء اإلنزال

قاعدة للقسم األكرب من قوات الغزو، مع ) ليمنوس(يف جزيرة ) وسمودر (وتقرر اعتامد ميناء 

للبـدء  ١٩١٥نيسان  ٢٣كذلك تم اختيار يوم ) سيكروس(و) تينيدوس(و) امربوس(قواعد ثانوية يف جزر 

) ٢٠٠(نيسان كانـت  ٢٤ومع مساء . نيسان ٢٥غري أن األحوال الجوية استدعت التأخري إىل  . يف العلمية

  . لتصل مع الفجر إىل األمكنة املحدد لهاسفينة قد تحركت 

فلقد كـان مـن املسـتحيل . نيسان سلسلة من األحداث الغربية وغري املتوقعة ٢٥وشهد يوم 

فالقائدان العامان كانا بعيدين عـن . يف أية لحظة خالل اليوم الطويل التنبؤ مبا سيحدث يف وقت الحق

وليامن فون ساندرس يف بولري بعد أن نجحت خطـة  -هاملتون عىل منت كوين اليزابيث(ساحة املعركة 

يف نقطة غري النقطة املحـددة . النيوزيلندي -ولقد أدى التيار إىل إنزال جنود الفيلق األسرتايل). التضليل

، حيث ترتفع أمامهم صخور شـديدة االنحـدار فـيام يسـمى يف وقـت الحـق )غاباتب(لهم عىل شاطئ 

رتباك شديد واىل اختالط الوحـدات بعضـها مـع الـبعض اآلخـر، ومـع بخليج إنزاك األمر الذي أدى إىل ا

  .ذلك فد تقدمت بعض الوحدات لتتسلق املرتفعات

ولـوال . ومل يكن لدى األتراك باملقابل أية خطة أو تحصينات ملواجهـة إنـزال يف تلـك النقطـة

 –األسـرتايل  يف اللحظة املناسبة عـىل رأس كتيبـة لوقـت تقـدم طالئـع الفيلـق) مصطفى كامل(وصول 

  النيوزيلندي التي اندفعت نحو املرتفعات
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ذلــك الصــباح، ) شــاناك بـري(لـتمكن األســرتاليون والنيوزيلنـديون مــن السـيطرة عــىل قمـة  

  .ولحسموا بالتايل املعركة لصالح الحلفاء هناك ويف ذلك الوقت

لتصـميم هـذا النيوزيلنـدي عنيفـا وصـعبا نظـرا  –وكان القتال عىل جبهة الفيلـق األسـرتايل 

الفيلق عىل متابعة الهجوم رغم الفوىض الناتجة عن الخطأ يف موقع اإلنزال ورغم عجز نـريان مدفعيـة 

هـذا الخطـر بـأن ) مصـطفى كـامل(األسطول عن إسناده بسبب عدم وضوح خط الجبهة، ولقد واجه 

ه العربيـة كـذلك إىل ساحة املعركة، وبعـد احتـدام املعركـة زج بأحـد أفواجـ ٥٧استدعى الفوج الرتيك 

مـن ) للـيامن فـون سـاندرس(متجاوزا صالحياته كقائد فرقة إذ أن تلـك القـوات كانـت كـل مـا تبقـى 

  . الترصف لها) مصطفى كامل(احتياطي، ومل يكن من حق 

، فلقد نشبت معركة من نوع مختلف جدا ومتكن األتراك )هلس(أما يف الجنوب، وعند رأس 

من الجنود بعـد أن ) ٢٠٠(وعىل متنها ) ريفركاليد(من سفينة الفحم ) سد البحر (من صد اإلنزال عند 

أنزلت بهم خسائر كبرية ومل يتمكن سوى عدد صغري منهم الوصول إىل الشاطئ حيـث احتمـوا بكثبـان 

تتقدم بنجاح كبري نسبيا وكـان ) هلس(ويف الوقت نفسه كانت اإلنزاالت األربعة األخرى يف رأس . الرمل

ات املشاركة فيها يفـوق عـدد القـوة الرتكيـة املدافعـة عـن مجمـل املنطقـة بعـدة مجموع أعداد القو 

أضعاف ومع ذلك وألسباب مختلفة فان القـوات املهاجمة مل تستمر نجاحاتها األولية، ومل تتقدم لنجدة 

، ومع مرور الوقت ازداد الضغط الرتيك عـىل )سد البحر(الهجوم الرئييس الذي كان مهددا بالفشل عند 

حيث متكنت القوة املتبقية عـىل مـنت . الجبهات مع حلول الظالم، تحسنت أوضاع الحلفاء تدريجيا كل

وبدأت القـوات التـي وصـلت إىل رأس الجرسـ بحفـر الخنـادق . من النزول إىل الشاطئ) الريفر كاليد(

  إذ أن وكان األتراك يف وضع ال يسمح لهم بالقيام بهجوم مضاد، . ووصلتها التعزيزات واإلمدادات
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كانـت قـد ) هلـس(جندي التي واجهـت خمسـة إنـزاالت عنـد رأس ) ٢٠٠٠(نصف قوة الـ 

  .أصيبت

رجـال وكـان الوضـع ) ٤٥٠(وأرسوا ) كـم كـايل(ناجحـة عـىل وكان الفرنسيون قد قاموا بإغارة 

ألـف جنـدي متكنـت مـن النـزول عـىل ) ٣٠(إذ أن قوة مـن . يدعو إىل التفاؤل) هاملتون(بالنسبة إىل 

تابع هجومه بشدة ) مصطفى كامل(يدعو لالطمئنان أيضا إال أن ) بريدوود(اطئ املختلفة، وأصبح الشو 

الن يطلــب مــن ) بــريدوود(النيوزيلنديــة، األمــر الــذي اضــطر  –عــىل رأس جرســ القــوات األســرتالية 

تخـاذه يفكر بالقرار الواجـب ا) هامتلون(وعندما كان ). غابايت(التخيل عن رأس الجرس يف )  هاملتون(

تفيـد أنـه اخـرتق املضـائق إىل بحـر ) AE2(قائـد الغواصـة ) سـتوكر(وصلت برقية من الرائد البحـري 

وكـان قـرار . حيث سيتمكن مـن إغـراق السـفن التـي تنقـل التعزيـزات الرتكيـة إىل غـاليبويل). مرمرة(

بهجـوم مضـاد  الصمود وحفر الخنادق والحقيقية أنه مل يكن هناك إمكانيـة لقيـام األتـراك) هامتلون(

كان يعاين مـن ) مصطفى كامل(النيوزيلندي يف تلك الليلة، إذ أن  -قوي عىل رأس جرس الفيلق األسرتايل

وكـان األتـراك بقيـادة ) خلـيج إنـزاك(إصابة يف صفوف قواته واستمرت املعارك العنيفـة عـىل ) ٢٠٠٠(

اســتمر األســرتاليون  حــني طــرد األســرتاليني والنيوزيلنــديني مــن الشــاطئ يفيحــاولون ) مصــطفى كــامل(

ويف . والنيوزيلنديون يف محاولة التقدم طيلة ثالثة أيام حتى اقتنع الطرفان باستحالة تحقيـق هـدفيهام

يشء ) هلس(وحصل عند راس . وبدأ الطرفان بإعادة تجميع قواهام. نيسان خفت حدة القتال ٢٧ليلة 

وتالقـت رؤوس الجسـور الحليفـة   )سـد البحـر(فلقـد سـقطت قريـة . مامثل ولكن عىل جبهـة أوسـع

نيسان تقدم الفرنسيون عىل امليمنة والربيطانيون عىل امليرسة يف هجوم لعمـق ميلـني  ٢٨املختلفة ويف 

  مبواجهة مقاومة متصاعدة وبعد ذلك توقف الهجوم بعد أن فقد زخمه عىل
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صـول رسـائل وبعـد و . وسيطر اإلرهاق عىل الجنـود) اتيش بابا(بعد ميل أو ميلني من قمة  

 ٤٢بإرسال الفرقـة ) ماكسويل(الجرنال ) كيتشز(تطلب تعزيزات للجيش أمر ) دورويك(و) غيربات(من 

) من كـوين اليزابيـث) هاملتون(نيسان انتقل  ٣٠واللواء الهندي غورخا من مرص إىل شبه الجزيرة ويف 

  .قر واحدحيث تجمع أركان قيادته  ألول مرة يف م) ركاديان(إىل سفينة تقل الركاب 

نيسـان  ٣٠بإعادة تنظيم قواته فاستدعى إحـدى فرقـه اآلسـيوية، ووصـلته يف ) ليامن(وقام 

أمرا للقيام بهجـوم شـامل ) ليامن(إىل ) أنور باشا(فرقتان جديدتان قادمتان بحرا من اسطنبول وأصدر 

األتـراك يف محاولـة  ، واستمر١٩١٥وبدأ الهجوم  يف الساعة العارشة ليال يف أول أيار  ). هلس(عىل رأس 

  .التقدم ملدة ثالثة أيام عىل التوايل دون جدوى وأصيبت قواتهم بخسائر بالغة

بعد وصول التعزيزات مـن مرصـ، واسـتمر ) هلس(أيار  شن الحلفاء هجوما من رأس  ٦ويف 

وأرسـل . الهجوم ثالثـة أيـام دون جـدوى وبنسـبة عاليـة مـن اإلصـابات يف صـفوف القـوات املهاجمـة

رسالة إىل وزارة الحربية يطلب فيها املزيد من الذخائر وجاءه الرد أن األمر غري ممكـن وأن ) ونهاملت(

  ). االستمرار يف التقدم(عليه 

يطلب فيها قـوات جديـدة  فيلقـا مـن فـرقتني، ) كينشز(رسالة أخرى إىل ) هاملتون(وأرسل 

 ١٩١٥أيـار  ٩رياالت اجتامعـا يف وإال فإن الوضع سيتدهور إىل حرب خنادق ويف الوقت نفسه عقد األمـ

تقـرر فيـه الطلـب مـن االمرياليـة السـامح ألسـطول مبعـاودة ) روجـركيس(مببادرة من العميد البحري 

يف )  غـاليبويل(ولقد فجرت تلك الرسائل مجمـل مسـألة حملـة . الهجوم عىل املضائق ملساعدة الجيش

قـد وعـد ) ترششـل(وكـان . املضـائقبشـدة فكـرة إعـادة محاولـة اقتحـام ) فيرشـ(فلقد عارض . لندن

  ستسحب(اإليطاليني بإرسال سفن بريطانية 
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وكانت قد وردت أنباء . ووضعها تحت أمرتهم مقابل دخولهم الحرب) من أسطول الدردنيل 

) الكـوين اليزابيـث(حول وصول غواصات أملانية إىل البحر املتوسط، األمر الـذي سـيعرض األسـطول و 

مع فكرة تقدم محـدودة  لألسـطول ومتكـن مـن إقنـاع ) ترششل(فقد وقف  ومع هذا. الثمينة للخطر

عىل االستقالة بعد أن ) فيرش(بإرسال سفن حربية مدرعة حديثة وغريها من التعزيزات وأرص ) كينشز(

. إىل الالئحة غواصتني األمر الذي دفع املعارضة إىل تحدي الحكومة يف مجلس العمـوم) ترششل(أضاف 

  .يس الوزراء مبارشة بالتفاوض حول تشكيل حكومة ائتالفيةرئ) اسكيت(وبدأ 

وعني ) بلفور(، وأسند منصب وزير البحرية إىل ١٩١٥أيار   ٢٦وأعلنت الحكومة الجديدة يف 

منصبا ثانويا بعد أن سـاد الشـعور ) ترششل(يف حيـن أعطي . لورد البحر األول) هرني جاكسون(السري 

بوضـوح السـؤال الكبـري ) غـاليبويل(ولقد أبرز تردي الوضـع يف ). غاليبويل(بأنه يتحمل مسؤولية فشل 

  هل يجب القتال يف الشـرق أم يف الغرب؟ -الذي سيطر عىل مجمل املسائل قبل نهاية السنة

يف حني انخفض احتياطي قوات ) غاليبويل(ويف هذه الفرتة كان الجمود مسيطرا عىل جبهات 

أيـار ، عنـدما  ١٨وكأن ال يشء سيغري الوضع هنـاك حتـى ليلـة  وبدأ. الحلفاء من الذخرية إىل حد بعيد

 –جوم عـىل رأس جرسـ الفيلـق األسـرتايل لـلـه) أسعد باشا(بإمرة ) ألف رجل ٤٢(فرق  ٤حشد األتراك 

  .ألف جندي فقط) ١٧(حيث يتجمع حوايل  -النيوزيلندي 

يـاردة تحـت ) ٣٠٠ – ٢٠٠(أيار وكان عىل األتراك أن يتقدموا  ١٨وبدأ الهجوم الرتيك يف ليلة 

نار الخصم قبل أن يقوموا باالنقضاض عىل خنادقه وأسفرت الهجامت عن مجزرة رهيبـة بـني صـفوف 

  األتراك الذين دفعوا أنساقهم
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.  أيـار ١٩الهجومية بشكل مستمر أبيد نسق تاله نسق آخر يف الساعة الخامسة مـن صـباح  

ــراك  ــري أن األت ــم، غ ــوم تحط ــحا أن الهج ــبح واض ــرتاليني أص ــع األس ــرتاق واق ــة اخ ــتمروا يف محاول اس

الفرقـة الوحيـدة بـني الفـرق ) مصطفى كامل(والنيوزيلنديني وتطهريها ملدة ست ساعات وكانت فرقة 

آالف ) ١٠(الرتكية األربع املشاركة التي حققت بعض التقدم وتوقف الهجوم عند الظهر بعد أن أصيب 

  .ريح مرميني يف املنطقة العازلة بني خنادق الطرفنيمن بينهم خمسة آالف قتيل وج. جندي تريك

ومـرت . أيـار  لـدفن القـتىل ٢٤وتم االتفاق يف وقت الحق عىل هدنة ملدة تسع سـاعات يف 

الهدنة بهدوء، وودع الجنود األتراك وجنود الحلفاء بعضهم عند انتهائها بحرارة ظـاهرة قبـل أن يعـود 

املعركة الهدنة التي تلتها إزالة الحقد من نفوس األسـرتاليني  ولعل أهم نتائج تلك. كل منهم إىل خندقه

والنيوزيلنديني تجاه األتراك، حتى أنهم رفضوا يف وقت الحق استخدام أقنعه الغاز بحجة أن األتراك لن 

، ولقد  تنامى لدى )غاليبويل(، وبالفعل مل يستخدم الغاز أبدا يف )يستخدموا الغاز، إنهم مقاتلون رشفاء

الطرفني شعور باملودة املتبادلة وعىل الرغم من أن هذا الشعور تجاه العـدو مل يكـن حكـرا عـىل جنود 

  .إبان الحرب العاملية األوىل، فلقد كان قويا بشكل خاص يف ذلك املرسح املعزول) غاليبويل(

وشهد شهر أيار نشاطا فعاال لغواصات الحلفاء واألملان عـىل حـد سـواء فلقـد متكنـت عـدة 

من عبور املضائق عىل الرغم من الصعوبات التي واجهتهـا، وقامـت )  E( بريطانية من طراز غواصات 

ويف الفـرتة . بإغراق عدد كبري من السفن الرتكية التي كانت تنقـل الـذخرية والقـوات إىل شـبه الجزيـرة

ولقـد . نفسها تقريبا متكنت غواصة أملانية من إغراق عدد من البوارج والسفن الحليفـة يف بحـر أيجـة

  إذ أن غارات الغواصات الحليفة. حققت غواصات الطرفني أهدافها
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أما غـارات ) ليامن فون ساندرس(عرب البحر، األمر الذي أدى إىل تأخري وصول اإلمدادات إىل  

وعـىل الـرغم . الغواصات األملانية فلقد أبقت أسطول الحلفاء يف املوانئ خالل الفرتة التالية من الحملة

ملان نصبوا شبكة فوالذية مضادة للغواصات عند املضائق،  فلقد تابعـت الغواصـات الحليفـة من أن األ 

وكان عدد الغواصات التي تسللت . عبورها إىل مرمرة واسطنبول واستمرت تنزل الخسائر بسفن األتراك

بارجـة  –أمـا الخسـائر الرتكيـة فكانـت . غواصة غرق منهـا مثانيـه) ١٣(إىل بحر مرمرة يف هذه  الفرتة 

  .سفينة رشاعية) ١٤٨(سفينة بخارية و) ٤٤(سفينة نقل و) ١١(زوارق مسلحة و ) ٥(ومدمرة و

ومل يتمكن الطرفان بعد غارات الغواصات مـن فهـم واسـتيعاب مـدلوالت النجاحـات التـي 

تعتربانها عـامال مسـاعدا ولـيس أساسـيا لهجـوم ) دوروبك(و) هاملتون(حققها هذا السالح، فلقد كان 

لقطع الطريق الرتيك ) بولري(ومل يخطر بذهنهام إمكانية القيام بإنزال وحدات كوماندوس شامل  .رئييس

القيام ) فيام عدا إغراق سفينتي نقل قادمتني من اإلسكندرية(ومل يحاول األملان . الربي إىل شبه الجزيرة

جديـدا بالنسـبة إىل  بهجوم جدي عىل األسطول ومع هذا فقد أدت أحداث أيار إىل إعطاء الحلفاء أمال

مستقبل الحملة، فلقد أصبح األتراك يعـانون مـن نقـص يف التمـوين واإلمـداد، وسـيتم التعـويض عـن 

بتفوق عددي يف شبه الجزيرة ) هاملتون(البوارج  الربيطانية الغرقى بسفن حربية مدرعة، وسيستمتع 

  ).لوالند(مع وصول فرقة 

يف حـني وقعـت ) إنـزاك(جوم جـدي يف شـاطئ ومر حزيران ومتوز دون وقوع أية محاولة له

وكانت جميع هذه املعـارك عبـارة عـن هجـامت جبهيـة ولفـرتة ) هلس(خمس معارك عنيفة يف رأس 

ولقد شن الحلفاء أربـع هجـامت . قصرية ومل تنجح أي منها يف تعديل خط الجبهة ألكرث من نصف ميل

  حزيران ٤يف 
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، يف حني شن األتراك هجوما عـىل امتـداد ١٩١٥متوز  ١٣ -١٢حزيران و  ٢٨حزيران و  ٢١و  

وان كانـت خسـائر (متوز وأسفرت املعارك عـن وقـوع إصـابات بالغـة يف صـفوف الطـرفني  ٥الخط يف 

وكان القتال يف تلك املعارك منوذجا مثاليا لحرب الخنادق ومل يحقق أي مـن الطـرفني أيـة ) األتراك أكرث

فـرتة مـا بـني اإلنـزال األول يف نسـيان حتـى آخـر متـوز وكانـت مجمـل اإلصـابات يف ال. نجاحات هامة

  ).ألف رجل ٥٧حوايل (متساوية لدى الجانبني 

وكان جنود الطرفني يعانون يف ذلك الوقت من صعوبات صحية بالغـة فمـع اشـتداد حـرارة 

الطقس عمت األمراض وشـحت امليـاه وكانـت الخـدمات  الطبيـة غـري قـادرة عـىل اسـتيعاب األعـداد 

وحاول الجنود الرتفيه عن أنفسهم بأبسـط األشـياء وكانـت السـباحة يف . من املرىض والجرحى املتزايدة

وأثرت هذه األوضاع عىل معنويات القوات ولكن شعور الجنـود باالسـتياء . البحر متعة ال تفوقها متعة

والفيـالق وحرص قادة الفـرق ). ضحايا السياسيني(ملن يوجه إىل أي من الضباط الذين كانوا يعتربونهم 

لنريان القـنص أو لشـظايا ) إنزاك(معرضا كجنوده يف شاطئ ) بريدوود(عىل البقاء قرب جنودهم، فكان 

  .القذائف

بشظايا يف يده، ) الذي حل محل داماد عىل رأس القوة الفرنسية) (غورو(ويف حزيران أصيب 

وكانـت . د أرسـل إىل إنكلـرتاالذي أرهقه كرثة العمل، فلقـ) وسنن –هنرت (أما . كام قتل أحد قادة فرقه

وهذه الظاهرة خاصة بغاليبويل يف الحرب العامليـة (هناك إصابات عديدة يف صفوف العمداء والعقداء 

وكـان . ألفا) ٢١(ألف مريض تويف منهم ) ٨٥(فلقد اضطروا إلخالء . ومل يكن وضع األتراك أفضل. األوىل

لحلفاء علام بأنهم كـانوا اقـدر عـىل التكيـف مـع الوضع املعييش للجنود األتراك أسوأ من وضع جنود ا

    . ظروف املنطقة
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   :اإلنزال الثاين يف غاليبويل .٣

فبعـد . مخطئني يف ظنهم بأن لنـدن قـد تخلـت عـن الحملـة) غاليبويل(كان العسكريون يف 

غـري دراسـة للوزراء يؤكد فيها أن الحسـم ) ترششل(وزع . تشكيل الحكومة الربيطانية الجديدة مبارشة

وكـان ) غاليبويل(ستحقق الحسم يف ) هاملتون(ممكن يف فرنسا، يف حني أن إضافة صغرية نسبيا لقوات 

فـرق بريطانيـة، فرقتـان فرنسـيتان، فرقتـان  ٤(يف ذلك الوقت جيش مـن مثـاين فـرق ) هاملتون(لدى 

. نحـاز إليهـا كليـاقد بدأ يقتنع بوجهة النظر هـذه، ويف حزيـران ا) كيتشز(وكان ) أسرتالية ونيوزيلندية

حزيـران حيـث  ٧واجتمعـت اللجنـة يف ) لجنة الدردنيل(ولقد أعيد تشكيل مجلس الحرب تحت اسم 

وأضـيفت ) غـاليبويل(من إقناع باقي األعضاء بإرسال ثالث فرق جديـدة إىل ) ترششل(و) كينشز(متكن 

ألـف  ١٢٠حـوايل (قة فر  ١٣جيشا من ) هاملتون(فرقتان جديدتان قبل نهاية الشهر ليصبح تحت إمرة 

بـل أصـبحت . حملـة ثانويـة) غـاليبويل(أن كل طلباتـه سـتلبى، ومل تعـد ) هاملتون(وتم إبالغ ). رجل

  .الجبهة التي ترتكز عليها آمال الربيطانيني

وساهمت االمريالية بتعزيز الحملة فبدأت السفن الحربية املدرعة بالوصـول ووصـلت أيضـا 

وأصـبح . بينام استقر الربيطانيون يف امـربوس) تينيدوس(رنسيون يف حامالت طائرات بحرية واستقر الف

  .طائرة يف آن واحد عىل شبه الجزيرة واملضائق) ١٣(باإلمكان شن غارات من 

وتجمعت القوات الجديدة يف جزر بحر أيجـة مـع نهايـة متـوز، وكـان القيـام بـإنزال جديـد 

أم الشاطئ اآلسيوي، أم شبه الجزيـرة، وجـاءت ) بولري(ومرة أخرى عاد النقاش القديم . رضورة واضحة

  الخطة بشكل عام تكرارا للخطة 
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أتيشـ (، و)هلـس(القدمية مع فارق واحد هام يتمثل يف أن الجهد الرئييسـ انتقـل مـن رأس 

) بـريدوود(وكان أكرث املتحمسني للخطة الجديدة . يف وسط شبه الجزيرة) ساري بري(إىل مرتفعات ) بابا

شـاناك (النيوزيلندي ليهـاجم  -يقوم بعملية اخرتاق يف شامل رأس جرس الفيلق األسرتايلالذي اقرتح أن 

أن يقوم بهجوم تضلييل قبـل ذلـك إىل الجنـوب قـرب ) بريدوود(واقرتح . وقمم التالل املجاورة لها) بري

جـرد ومب) إنـزاك(إىل الشـامل مـن خلـيج ) سـوفال(ويف الوقت نفسه يتم اإلنزال يف خلـيج ). لون باين(

وبذلك يتم حصـار معظـم الجـيش الـرتيك يف . احتالل التالل، تتقدم القوات إىل املضائق عىل بعد أميال

وأعد الحلفاء أيضا للقيام بانزاالت تضـليلية . وتنتهي الحملة برسعة نسبية. طرف شبه الجزيرة الجنويب

  .ساندرس وعىل الشاطئ اآلسيوي للمحافظة عىل عامل الشك عند ليامن فون) بولري(يف 

مكانــا مناســبا لإلنــزال إذ متتــد خلفــه أرض منبســطة نســبيا وكانــت ) ســوفال(وكــان خلــيج 

وعىل الرغم من وجود بحرية مالحة بعرض ميل ونصـف وراء الشـواطئ . الدفاعات الرتكية فيها ضعيفة

ول مبارشة فان هذه البحرية تكون جافة خالل الصيف وكان كل يشء يعتمد عىل رسعة الجنود يف الوص

، بعـد أن ينزلـوا يف الليـل )ساري بـري(يف املعركة الرئيسية عىل ) بريدوود(إىل التالل ليتمكنوا من إسناد 

بإسناد مهمة اإلنزال ) هاملتون(، وفكر )سد البحر(و) ريفر كاليد(دون قصف متهيدي لئال تتكرر كارثة 

د املهمة إىل القوات الجديدة القادمـة املتمتعة بالخربة، غري أنه عاد وقرر أن تسن ٢٩الجديد إىل الفرقة 

  .من إنكلرتا

الفـرق السـت املوجـودة أصـال يف رأس  -وكان توزيـع القـوات الحليفـة يف النهايـة كالتـايل  

  تبقى يف مكانها لتقوم بهجوم عىل) ألف رجل ٣٥) (هلس(
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ـــا(  ـــوم  ١٤٫٣٠يف الســـاعة ) كريثي ـــريدوود(، ويشـــن ١٩١٥آب  ٦يف ي مـــع األســـرتاليني ) ب

) لـون بـاين(هجوما تضليليا عىل ) ألف رجل ٣٧(نيوزيلنديني وفرقة ونصف جديدة من الربيطانيني وال

أمـا بقيـة التعزيـزات . ٢١٫٣٠يف السـاعة ) نشاك بري(ثم يشنون الهجوم الرئييس عىل . ١٧٫٣٠يف الساعة 

  .٢٢٫٣٠يف الساعة ) سوفال(فتنزل يف ) ألف رجل ٢٥(القادمة من اململكة املتحدة

للجرنال السريفردريك ستويفورد، الذي وصـل ) سوفال(ت قيادة القوات التي ستنزل يف وأسند

وكان كالهام عاجزا عن قيادة القـوات . ١٩١٥متوز  ١١يف ) مودروي(إىل ) ريد(مع ضابط أركانه العميد 

ففي حني كان . أما قادة الفرق الخمس الجدد فكان الوضع عجيبا). غاليبويل(يف ظروف صعبة كظروف 

كانت قواتهم تضم شبابا مـن املجنـدين الجـدد غـري املعتـادين . الجرناالت جنودا نظامني كبارا يف السن

  .عىل الظروف الصعبة التي البد وأن ميروا بها إبان املعارك التي سيخوضونها

الوصول إىل الـتالل مـع عىل الخطة، وأهمها أنه لن يضمن عدة اعرتاضات ) ستوبفورد(وابدى 

ويبـدو أن . مام أدى إىل فتح ثغرة هامة يف الخطة. لألمر آيه أهمية) هاملتون(ومل يبد . آب ٧فجر يوم 

ففي حني كان عليه أن يدعم . دخل املعركة دون أن يعي متاما حقيقة دوره ١١قائد الفرقة ) هامرسيل(

وزيلنـدي الني –، كان يظن أن هدف هجوم الفيلق األسرتايل )إنزاك(الرئييس يف شاطئ ) بريدوود(هجوم 

الوحيـد الـذي مل يـدرك ) هامرسـلس(يف أثنـاء اإلنـزال ومل يكـن ) سـوفال(رصف نظر األتراك عن خليج 

  .وبحذر شديد غري مربر. فلقد أحبطت العملية برسية تامة. حقيقة أهداف الهجوم

برقية من القيادة العليا يف أملانيا تفيد بأن عليـه أن يتوقـع ) ليامن(تلقى  ١٩١٥متوز  ٢٢ويف 

  قوة من) ليامن(وكان لدى . جوما حليفا مع مطلع آبه
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وثالثـا يف ) بـولري(ركز منها ثالثـا يف ) ١٣  تساوي  تقريبا فرق هاملتون ال(فرقة صغرية ) ١٦( 

عـىل ) كـم كـايل(وثالثـا يف ) هلـس(النيوزيلندي، وخمسـا يف رأس  -مواجهة رأس جرس الفيلق األسرتايل

حوايل (نقطة خطر، واكتفى بان ركز فيها ثالث كتائب فقط ) سوفال(الشاطئ األسيوي ومل يعترب منطقة 

وكان هناك ثالث مجموعـات متتاليـة رئيسـية . غري مزودة باألسالك الشائكة أو الرشاشات) رجل ١٨٠٠

)  إنـزاك(، والقوة املواجهـة لشـاطئ )فييض بك(يف الشامل ويقودها ) بولري(تركية يف شبه الجزيرة، قوة 

  ).وهيب باشا(يقودها ) هلس(، والقوة الجنوبية يف رأس )اشاأسعد ب(يقودها 

بهدوء ودون مقاومة تقريبا ومع ذلك عمت الفـوىض  ١٩١٥آب  ٦يف ) سوفال(وتم اإلنزال يف 

يف صفوف القوات الربيطانية غري املتمتعة بأية خربة متتالية ومع الفجر مل تكن تلك القوات قد حققت 

ضارب األوامر التي تلقتهـا، وخـالل فـرتة قصـرية بـرز نقـص شـديد يف أي تقدم جدي لغياب قادتها ولت

  .املياه

تـريك مـع بعـض مـدافع الهـاونزر ودون أيـة ) ١٥٠٠(وكان الوضع غريبا جدا، فلقد استطاع 

آب،  ٧ومل يتقدم الربيطانيون حتى غسـق يـوم . ألف رجل) ٢٠(مدافع رشاشة إعاقة تقدم جيش يضم 

وأصبحوا عىل بعد ميل أو ميلني من املرتفعـات ) التل األخرض(وعىل   )تلة تشوكلت(حني سيطروا عىل 

غري أنهم مل يتابعوا التقدم، وفقدوا أي متـاس مـع العـدو يف . الرئيسية التي كانت هدف الهجوم بأكمله

وأصبحوا عىل بعد ميل أو ميلني من ) التل األخرض(وعىل ) تلة تشوكلت(آب وحني سيطروا عىل  ٧ليلة 

غري أنهم مل يتابعوا التقدم، وفقدوا أي متاس مـع . الرئيسية التي كانت هدف الهجوم بأكملهاملرتفعات 

مختلفا فلقد خـاض الحلفـاء واألتـراك معـارك ) إنزاك(وكان الوضع يف شاطئ . آب ٨– ٧العدو يف ليلـة 

  نظرا) سوفال(يف حني فشل هجوم . دامية وعنيفة حول املرتفعات
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أفضـل ) إنـزاك(فلقـد زج الحلفـاء يف شـاطئ . صـالحة لتنفيـذه الستخدام قادة وقوات غـري 

عـىل ) هلـس(قادتهم وقواتهم لتنفيذ خطة شبه مستحيلة وكان الربيطانيون قد شنوا هجوما من رأس 

وارتـد الحلفـاء إىل . يف الوقت الذي كان فيه األتراك يعـدون الهجـوم عـىل املواقـع الربيطانيـة) كريثيا(

  . سائر بالغة، ودون أن يحققوا أي كسبخنادقهم بعد أن تكبدوا خ

حيـث أمـر ) سـوفال(فتوجـه إىل . تجـاوز الصـعوبات التـي تواجـه قواتـه) هاملتون(وحاول 

يحثـان جنـودهام عـىل ) إنـزاك(أحد كبار ضـباطه يف شـاطئ ) غوديل(و) بريدوود(مبتابعة التقدم وكان 

من السيطرة عـىل قمـة ) االنسون(الرائد االستمرار يف محاوالت االخرتاق ومتكنت قوة بريطانية بقيادة 

  .١٩١٥آب  ٩يف ) شاناك بري(

قيـادة ) مصـطفى كـامل(قـد أسـند يف آب إىل ) لـيامن فـون سـاندرس(ويف تلك األثناء كـان 

وشـن األتـراك ). بـولري(ووصلت التعزيزات الرتكية مـن ) آب ٨) (تشاناك بري(حتى ) سوفال(الجبهة من 

آب كـان األتـراك قـد  ١٠ويف ظهـرية يـوم ) ساري بري(وقمم ) سوفال(هجوما مضادا ناجحا عىل كل من 

) هلـس(وانتهـت املعركـة يف رأس ) إنزاك(وشاطئ ) سوفال(طردوا الحلفاء من كل املرتفعات الهامة يف 

  .املهم دون أية نتائج هامة

 حتى نهاية آب ولقد كان بإمكـان الربيطـانيني) إنزاك(وشاطئ ) سوفال(واستمرت املعارك يف 

آب غـري أن املعركـة كانـت قـد حسـمت يف آب عنـدما  ٢١و١٥تحقيق الحسم يف هجومني شنوهام يف 

) ٤٥(وكانت حصيلة معارك آب بالنسـبة إىل الحلفـاء ) تك تب(و) شاناك بري) (مصطفى كامل(استعاد 

  .ألف إصابة
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الحصول عىل مزيد مـن التعزيـزات دون جـدوى وعـاد اإلرهـاق مجـددا ) هاملتون(وحاول 

. يسيطر عىل الجانبني يف الوقت الذي قرر فيه مجلس الحرب الربيطاين العودة إىل الرتكيـز عـىل فرنسـال

أيلول عندما  ٢وبرز أمل طفيف يف . يعد لهجوم ضخم عىل الجبهة الغربية يف أيلول) جوفر(حيث كان 

قيـادة الجـرنال رسالة تفيد بان الفرنسيني قـرروا إرسـال جـيش جديـد إىل الـدردنيل ب) هاملتون(تلقى 

ويف . باتجاه تأخري العملية ملا بعد هجوم أيلول) جوفر(وتالىش هذا األمل برسعة بعد أن دفع ). ساراي(

أواخر أيلول، وبعد أن بدأ واضحا أن بلغاريا وأملانيا والنمسا ستشن هجومـا ضـد بـالد الرصـب، واتفـق 

  ).سالونيكا( ودفعهام إىل) غاليبويل(عىل سحب فرقتني من ) جوفو(و) كينشز(

. إقناع األمرياالت بشن هجـوم بحـري جديـد عـىل املضـائق) كيس(ويف ترشين األول حاول   

ترشـين األول  ١١ويف ). سـالونيكا(وأنصـار ) غاليبويل(ومع سقوط بالد الرصب اشتد التناقض بني أنصار 

خـالء شـبه الجزيـرة يسأله فيها عن تقديراتـه للخسـائر يف حـال إ ) هاملتـون(برقية إىل ) كينشز(أرسل 

ترشـين األول  ١٤معتمدا التضخيم ويف % ٥٠بان الخسائر ستكون بنسبة تفوق الـ ) هاملتـون(وأجاب 

  .مكانه) تشارلز مونرو(من منصبه وتعيني الجرنال ) هاملتون(قررت لجنة الدردنيل إعفاء 

إىل ) سكـي(ترشـين األول يف الوقـت الـذي وصـل فيـه  ٢٨يف ) امربوس(إىل ) مونرو(ووصل  

رسـالة مـن ) كينشـز(وبعد أن تلقى . لندن يف محاولة إلقناع املسؤولني بإعادة  محاولة اقتحام املضائق

) غـاليبويل(إىل ) كينشز(شخصيا ووصل ) غاليبويل(ينصحه بإخالء شبه الجزيرة قرر التوجه إىل ) مونرو(

الســريهرني (و) اكســويلم(و) بــريدوود(و ) دوروبــك(و) مــونرو(يف مطلــع ترشــين الثــاين حيــث قابــل 

  وبعد فرتة. املفوض السامي يف مرص) ماكامهون
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ترشين الثاين بعد أن اقتنـع بـإخالء  ٢٤إىل إنكلرتا يف ) كينشز(من الرتدد وتغري املواقف، عاد  

الشخص القوي ) مونرو(وكان . يف الوقت الراهن) هلس(واملحافظة عىل رأس ) إنزاك(وشاطئ ) سوفال(

الـذي ) مـونرو(وتوجـه . لالسـتمرار يف الحملـة) الحثيثة) (كيس(ء، ومل تنفع محاوالت وراء اتجاه اإلخال 

إىل بريطانيـا ) دوروبـك(يف حـني عـاد ). ملنوس(إىل ) غاليبويل(أو ) سالونيكا(أصبح قائدا عاما لكل من 

 كـانون األول ٧واستمر الرتدد فرتة طويلة حتـى حسـمه قـرار مـن الحكومـة يف ). ومببس(ليحل محله 

ويف الوقت نفسه ترك مصطفى كامل شبه الجزيرة نظـرا ). سوفال(و) إنزاك(يقيض بإخالء شاطئ  ١٩١٥

  .لحالته الصحية بعد أن حاز عىل لقب باشا نظرا لبطولته إبان معارك آب

عىل مراحل وبنجاح وبدون إصـابات يف ) إنزاك(وشاطئ ) سوفال(ومتت عمليات اإلخالء من  

وهكذا انتهت العمليات الناجحة الوحيدة . ١٩١٦كانون الثاين  ٩يف ) هلس( ومن رأس. كانون األول ٢٠

ألف جندي ) ٤٨٩(من أصل  -ولقد كانت الخسائر إبان الحملة بالنسبة إىل الطرفني كام ييل. يف الحملة

ألف ) ٤٧(ألف بريطاين و) ٢٠٥(أصيب . ألف فرنيس ٧٩ألف بريطاين و ) ٤١٠(حليف زجوا يف الحملة 

ألف جندي زجوا يف الحملـة، ) ٥٠٠(أما األتراك ضمن أصل حوايل ). ألف إصابة ٢٥٢ملجموع فرنيس و ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    قت

بسـبب ) ٦٤٤٤٠(بسـبب املـرض وأخـيل ) ٢١٤٩٨(وتـويف ) ١٠٠٦٧(وفقد ) ١٠٠١٧٧(وجرح ) ٥٥١٢٧( 

  ).إصابات ٢١٥٣٠٩املجموع (املرض أيضا 

الحـق ولعـل أهـم تلـك  ولقد انصب الكثري مـن االنتقـادات عـىل حملـة الـدردنيل يف زمـن

االنتقادات أنه كان مبقدور الربيطـانيني اإلفـادة مـن قـدرتهم العاليـة عـىل الحركـة الرسـيعة يف البحـر 

والتـي مل . لسحب القوات من املحاور التي تم فيها التصدي لإلنزال، ونقلها لتعزيـز القـوات يف املحـاور

  تواجه أية مقاومة نسبيا 
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وكـذلك فشـلت . لثغرة الناجمة عن عدم توفر قوات احتياطيـةوهكذا كان باإلمكان تجاوز ا

كـام مل تـرتك أي . الخطة يف اآلخذ باالعتبار إمكانية النجاح الجزيئ وهي الحالة األكـرث وقوعـا يف الحـرب

  .ولقد عانت الخطة والتنفيذ من فقدان املرونة. احتياطي عائم تحت ترصف القائد العام

  :املعارك الجوية

لجو يف أوائل الحرب العاملية األوىل  من الخطر بحيث يؤثر عـىل سـري الحـرب، مل يكن سالح ا

كام أن الدول املتحالفة مل تكن قد أولته العناية الكافية، فلقد كانت بريطانيا ال متلك مـن هـذا السـالح 

 سوى ستني طائرة أرسل منها ست وثالثون إىل الجهة الفرنسية، كـذلك كانـت بـاقي الـدول املتحاربـة ال

  .متلك من الطائرات سوى أعداد هزيلة

وقد كلف سالح الجو يف ابتداء الحرب، بعمليات استكشاف واستطالع متهيدا لتعني األهـداف 

للقصف املدفعي، أو متهيدا لرصد تحركات العدو ومعاينة نشاطاته ومراكز قيادته، ولكن بعد أشهر من 

انات الطـائرة نحـو أهـداف تكتيكيـة هامـة، ثـم ابتداء املعارك عكفت الدول املتحاربة عىل تطوير إمك

. رسعان ما أخذت الطائرة كوسيلة قتال تكرب حجام، وتـزداد فعاليـة، ويزيـد إىل جانـب ذلـك اسـتعاملها

كـام . مقر هيئة أركان الجيش األملاين) تلت(ويذكر يف هذا الصدد هجوم الطائرات اإلنكليزية عىل قرية 

  .وبةفنجا بأعج. صادف وجود القيرص فيها

إال أن العمليات الجوية بني املتحاربني، وتطوير الطائرة كسالح هام فـي املعركة مل تكن وقفـا 

عـىل عىل دولة دون أخرى بل كان هنـاك نـوع مـن التعـادل يف القـوى الجويـة، ولكـن األملـان تقومـوا 

اين مـن عـام كـانون الثـ ١٩حيث وقعت أول غارة من هذا النوع يف ) زبلن(خصومهم بعمليات املناطيد 

١٩١٥.  
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وتعـددت بعـد ذلـك غـارات املناطيـد، إال أن ) نورفلـك(عندما أغار منطاد أملاين عـىل مرفـأ  

  .تأثريها كان محدودا

  :الحملة العثامنية عىل مرص -

كتب نائب القائد العثامين العام وزير الحربية أنور باشـا رسـالة رسيـة إىل الفريـق هيلمـوت 

تضـمنت اإلشـارة إىل  ١٩١٤ترشـين األول  ٢٢يئـة األركـان األملانيـة يف رئـيس ه) الصـغري(فون مولتكـه 

والتي تـنص عـىل انحيـاز الدولـة  ١٩١٤آب  ٢االتفاقية الرسية املعقودة بني أملانيا والدولة العثامنية يف 

العثامنية إىل جانب أملانيا وحلفائها يف الحـرب وجـاء فيهـا اختصـار لالئحـة الحركـات العثامنيـة حيـث 

  .الخطوط العامة للحملة عىل مرص تضمنت

وعندما أصبح الوزير أحمد جامل باشا واليا عىل بالد الشام وقائدا للجيش الرابع العثامين عني 

العميد عيل فؤاد آردن رئيسا ألركانه وتلقفت قيادة الجيش الرابع الوصـايا التمهيديـة وفـق االعتبـارات 

تجنبا لحرارة الطقـس ولتـوفر امليـاه يف  ١٩١٥انون الثاين التالية بأن يتم التعرض عىل قناة السويس يف ك

ـي للقيـام بثـورة عـىل . موسم األمطار لرشب القطعان وسقي الحيوانات والتأثري عىل الـرأي العـام املرص

اإلنكليز وجعلهم يف موقف حرج بإجبارهم عىل الدفاع عن أنفسهم يف مرص يف الوقت الـذي تهـاجمهم 

  .سطنيبه القوات العثامنية من فل

وعىل الرغم من أن األملان كانوا حلفاء للعثامنيني وقد عززوا قيادة الجيش الرابـع بعـدد مـن 

ضباطهم األكفاء، إال أنهم مل يزودوهم مبعدات حديثة كـأجهزة الالسـليك والطـائرات واملدفعيـة الرسـية 

حديثـة وبكميـات بحيث تسهل عليهم مهمة مقاتلة القوات اإلنكليزية التـي تتفـوق بتـوفر املعـدات ال

  .كافية
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والبد من اإلشارة إىل أن الغرض من الحملـة مل يكـن لصـالح اإلمرباطوريـة العثامنيـة  التـي مل 

تهيئ يف تلك الفرتة قوات كافية للدفاع عن العراق بينام كان الغـرض مـن الحملـة عـىل مرصـ مشـاغلة 

قليل من قوة اإلنقـاذ املخصصـة للـدفاع أقوى ما ميكن من التشكيالت اإلنكليزية إلجبار اإلنكليز عىل الت

عن فرنسا وبلجيكا إزاء أملانيا وهذا ما قصده ضباط الركن األملان الذين وضعوا الئحة الحركات للجيوش 

  .العثامنية فخدموا بالدهم وأرضوا مبصلحة اإلمرباطورية العثامنية

ا الطريق من القاعدة الرشيان الحيوي الذي يقترص لربيطاني –وال تزال  -وكانت قناة السويس

ـق األقىصـ وصـوال إىل اسـرتاليا ونيوزيلنـدا) وهي الجزر الربيطانية( ولهـذا فقـد سـعت . إىل الهند والرش

بريطانيا للسيطرة ال عىل قناة السـويس وحـدها بـل تجاوزتهـا إىل لسـيطرة عـىل مرصـ برمتهـا وكـذلك 

عندما أسست قاعدة قويـة يف عـدن التحكم مبضيق باب املندب عند الطرف الجنويب من البحر األحمر 

  .وقبالتها يف الصومال عىل الساحل األفريقي

قرر القائد العثامين التقدم عرب سيناء عىل محاور ثالثـة بغيـة اقتحـام قنـاة السـويس بصـورة 

وتقرر التقدم بالقسم األكرب من قوة الصولة عىل الطـرق الوسـطى وبقـوات قليلـة نسـبيا عـىل . مباغتة

    . والجنويب وكام ييلالطرفني الساحيل

  فوجا مشاة وبطرية مدفعية) الساحيل(املحور الشاميل                              .  

 بطريات مدفعية وكتيبة الهندسـة وقطـار  ٥أفواج  مشاة  و ٧٫٢٥مقر الفرقة  -املحور الوسطى

  .الجرس والء الهجانة

   ٢٢فوجا مشاة وكتيبة الخيالة للفرقة  -املحور الجنويب.  
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كيلـومرتا  ٣٠ – ٢٥وتقرر تحشد القطعان بعد اجتياز شبه جزيرة سيناء يف موقـع عـىل بعـد 

ـة  رشق قناة السويس إىل أن تجتاز قناة السويس خالل مدة ال تتجاوز ستة أيام ألن مياه الرشب املتيرس

  .الستة ال تكفي إلسقاء القطعان والخيول والجامل لتشكيالت املهاجمة ملدة اكرث من هذه األيام

وقد انطلقت قوات املحور الشاميل من خان يونس والقسـم األكـرب مـن بـرئ السـبع وقـوات 

كانون الثاين وكان اإلنكليز يتابعون تحركات القـوات العثامنيـة بدقـة  ١٥املحور الجنويب من معان يوم 

هـا وتوقيتـات متناهية بجميع وسائل جمع املعلومات املتيرسة لهم آنذاك فعلموا بقوتهـا ومواقـع تنقل

  .وصولها

وعندما قدر اإلنكليز املوقف بشكل دقيق وتوصلوا إىل نتيجة مفادهـا عجـز العثامنيـني عـن 

عبور قناة السويس ولذا فقد قرروا االنسحاب من شبه جزيرة سيناء والدفاع عىل قناة السويس فرتكـوا 

القاطع األول من بـور  -بعة قواطعمناطق البحريات التي متر منها القناة وقسموا القناة املحفورة إىل أر 

القاطع الثالث بني بحـرية التمسـاح والبحـرية  -والقاطع الثاين من القنطرة إىل املعرب. سعيد إىل القنطرة

  .املرة الكربى أما القاطع الرابع من جنوب البحرية املرة الصغرى إىل خليج السويس

ه والتـي يفتقـر لهـا خصـمه وهـي قرر القائد اإلنكليزي االسـتفادة مـن الوسـائل املتاحـة لـ

األسطول البحري املسيطر عىل سواحل البحر املتوسط والذي تتوفر منه عـدة سـفن يف البحـريات التـي 

وكذلك سكة الحديد التي متتد غرب القناة ومبحاذاتها والتي يسري عليهـا قطـار . متر منها قناة السويس

الطـائرات املخصصـة لالسـتطالع القريــب  باإلضـافة إىل اسـتخدام. مـدرع مصـمم لألغـراض العسـكرية

  .والعميق والذي كان يعزز بالتصادير الجوية
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كانون  ٢٧و ٢٦قام العثامنيون بهجامت تضليلية شنتها قوات الرتلني الشاميل والجنويب يومي 

إال أن محاوالتهم هذه مل تنجح ألن اإلنكليز كانوا عىل اطالع تـام بشـأن خطـط العثامنيـني  ١٩١٥الثاين 

وكل ما يتعلق بقواتهم املهاجمة وقد هاجم الرتل الشاميل منطقة القنطرة بينام هـاجم الرتـل الجنـويب 

  .منطقة الكوبري الواقعة شامل السويس لكنهام مل يتمكنا من احتاللها

باستصحاب آمري الرسايا األماميـة يف ) العقيد األملاين فون كريس( ٨وقام رئيس أركان الفيلق   

وتقرر إجراء العبور بعـد الضـياء األخـري . د مواقع فتح القوارب ونصب الجسور واملعابراالستطالع وحد

فأربكـت استحضـارات  ١٩١٥شـباط  ٢ولكن هبت عاصفة رملية عاتية عرصـ يـوم  ١٩١٥شباط  ٢يوم 

جوم عندما فقدت رسايا الصولة اتجاهاتها نحو أماكن التشكيل وتـأخر إيصـال معـدات لـلـهالعثامنيني 

والزوارق إىل شاطئ القناة وارتبكت املواصالت الهاتفية وتأخر انفتاح املدفعيـة السـائدة وبـذا  التجسري

) ٢٥مـن الفرقـة ( ٦٨وكان لواء املشاة  ١٩١٥شباط  ٣ – ٢تأخر وقت الرشوع إىل ما بعد منتصف ليلة 

) ٢٩و  ٢٨ني اللـوائ( ١٠يقود هجوم الرتل املركزي  وهدفه احتالل مدينة اإلسامعيلية ووصـلت الفرقـة 

شـباط  ٣– ٢كيلومرتات عن قناة السويس وراء الرتـل املركـزي ليلـة  ١٠إىل موضع اجتامع مدينة يبعد 

١٩١٥.  

وقد شعر اإلنكليز بحركة القوات العثامنية التي كانوا يتتبعون مراحلها عن كثب فأوقفوا سري   

اجمـة مـن مـدفعيتهم التـي تـم السفن يف قناة السويس وصبوا نريانا كثيفة ودقيقـة عـىل القـوات امله

توجيهها باملراصد الجوية ونريان سفنهم الحربية ورشاشاتهم املعبـأة مبهـارة بعـد أن اسـتخدموا األنـوار 

خسائر فادحـة اضـطر معهـا القائـد العـثامين   ٢٥الكشافة إلضاءة املنطقة ليال فكبدوا تشكيالت الفرقة 

  األوىل منواندفعت املوجة  ١٠من الفرقة  ٢٨عىل زج اللواء 
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جندي ولكنها تعرضت لنريان شديدة عندما حاولت إنـزال ) ٦٠٠(الصولة لعبور قناة السويس  بقوة  

وعاود العثامنيـون محاولـة عبـور قنـاة السـويس رغـم . ١٩١٥شباط  ٣زوارق الخشب عند رشوق يوم 

  .  سرياالخسائر التي تكبدها لكنهم فشلوا يف العبور وسقط من متكن من العبور قتيال أو أ 

ـه  ١٩١٥شباط  ٣ويف يوم    قائـد ) أحمـد جـامل باشـا(عقد مؤمتر يف مقر الجيش الرابـع حرض

 ٨وقائد الفيلق ) عيل فؤاد آرون(ومدير حركاته العقيد ) فون فرانكنربغ(الجيش ورئيس أركانه العميد 

ث املوقف من لتدارس املوقف وقرر قائد الجيش الرابع بنتيجة بح) فون كريس(ورئيس أركانه العقيد 

جميع الوجوه التوقف عن محاولة العبور لعدم وجود أي أمل بتحقيق النجاح وأمـر باالنسـحاب بعـد 

أن تكبدت  قواته خسائر فادحة وأصاب اإلجهاد أفراد الحملة ومل تعـد لـديهم إال مقـادير ضـئيلة مـن 

لخيالـة اإلمرباطـوري قنـاة وملـا عـرب لـواء ا ١٩١٥شباط  ٤ – ٣وانسحبت القوات العثامنية ليلة . العتاد

  .شباط مل يحقق التامس بها يف ذلك اليوم ٤السويس ملطاردتها يوم 

أسريا أمـا خسـائر اإلنكليـز فبلغـت  ٧١٦جريحا و  ٥٦٦قتيال و ٢٣٨وبلغت خسائر العثامنيني   

  . قتيال وجريحا) ١٥٠(

وإمنـا كـانوا ويظهر بأن العثامنيني مل تكـن لهـم مصـلحة مبـارشة يف مهاجمـة قنـاة السـويس   

ينفذون الئحة الحركات التي وضعها ضباط الـركن األملـان وسـعوا مـن ورائهـا لتنفيـذ مصـالح بالدهـم 

بإجبار اإلنكليز عىل تخصيص قوات كبرية للدفاع عن مرص عىل حساب مجهودهم  الحـريب يف الجهـات 

  .األخرى وبخاصة الجبهة الغربية يف أوروبا
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  :االحتالل الربيطاين للعراق

ومل يتيرسـ . عود األطامع االستعامرية الربيطانية يف العراق إىل عوامل اسـرتاتيجية واقتصـاديةت  

لإلنكليز فرض السيطرة املبـارشة عـىل العـراق إال بعـد انـدالع الحـرب العامليـة األوىل، حيـث وضـعت 

كـان العـراق بريطانيا خططها الخاصة بـاحتالل العراق وضع التنفيذ بعد دخول الدولة العثامنية التي 

  .تحت سيطرتها آنذاك الحرب إىل جانب أملانيا

بعمليـة  ١٩١٤ترشـين الثـاين  ٦وقامت القوات الربيطانية املؤلفة من جحفل لواء فجـر يـوم     

إنزال يف الفاو بعد أن مهدت لها بقصف بحري أسكت املدافع العثامنية القدمية التي مل يتجاوز عددها 

) بندقيـة ٤٠٠(ة الضعيفة املؤلفة من فـوج حـدود ال تتجـاوز قوتـه أربعة مدافع وتشتت شمل الحامي

راسية يف نهر الكارون فهـددت مـؤخرة ) املحمرة(يف ) اسبيكل (وكان للربيطانيني سفينة حربية تدعى  

الفاو وقـد أوفـدت السـفينة مفـرزة  -القوات العثامنية املرابطة يف الفاو والتنقالت عىل طريق البرصة 

ـة مـن االطـالع قطعت خط الربق  العثامين بني الفاو والبرصة وبهذا حرمت القيـادة العثامنيـة يف البرص

وقام العثامنيون بإرسال القوات من البرصة يف محاولة إليقـاف الربيطـانيني . عىل تطور املوقف يف الفاو

ائـد ، كـام وصـل ق١٨ترشين الثـاين وهـو اللـواء  ١٤الذين ازدادت قوتهم إىل الضعف بوصول لواء يوم 

  .لقيادة القوة ومعه أمر بتعيني مدينة البرصة هدفا لقواته) باريت(الفرقة السادسة الجرنال 

حاول العثامنيون تأسيس خط دفاعي إليقاف الزحف الربيطاين  شامال بقوتهم البالغة أربعـة   

زين فأشغلوا موضعا دفاعيا يف منطقة  كـوت لـ) متطوع ١٠٠٠مدافع و زهاء  ٨بندقية و ١٥٠٠(أفواج 

  وتعرض هذا املوضع) الساحل(
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 ٢٤بندقيـة و  ٩٠٠٠(ترشين الثاين لهجوم بريطاين بقوة تتفوق عليه كثريا بالعدد والعدة  ١٧يف يوم  

ومل تصمد القوة العثامنية يف مواضعها سوى بضع سـاعات اضـطرت  ١٨و  ١٦وتشمل اللواءين ) مدفعا

  .لديها من عناد بعدها للرتاجع بعد أن منيت بخسائر  فادحة ونفد ما

ترشين الثـاين بعـد أن اجتـازت بسـهولة الحـواجز  ٢١ووصلت السفن الربيطانية البرصة يوم   

 ٢٢التي وضعها العثامنيون لسد شط العرب وبدأت طالئع القوات الربية الربيطانيـة أو بالوصـول يـوم 

قـوات الربيطانيـة بقيـادة من قبل ال ١٩١٤ترشين الثاين  ٢٣ترشين الثاين وتم احتالل مدينة البرصة يف 

  .قائد الفرقة السادسة) بـاريت(الجرنال 

قائد الحملة بتقدير موقف للعمل العسكري إىل القيادة العامة قـال ) باريت(وتقدم الجرنال   

وتأسيس موقع مسـتحكم فيهـا لحاميـة ) القرنة(فيه إنه يرغب برتصني املوقف يف البرصة بالتقدم نحو 

ـة مـن الشـامل كـام يقـرتح البرصة من الشامل كام ي قرتح تأسيس موقع مسـتحكم فيـه لحاميـة البرص

وقـد متـت . تأسيس موقع مستحكم آخر غرب البرصة يف موقع الشـعيبة لحامتيهـا مـن ذلـك  االتجـاه

بعـد ) القرنـة(تم احتالل مدينـة  ١٩١٤كانون األول  ٩املوافقة عىل اقرتاحه بالتقدم الحتالل القرنة ويف 

) ٤(من املراتـب و) ٩٨٩(ضابطا و) ٤٥(عثامنية املوجودة فيها والتي كانت مؤلفة من استسالم القوة ال

تحصينها ووضع حامية مؤلفة مـن جحفـل لـواء ) باريت(وباستسالم حامية القرنة قرر الجرنال . مدافع

 أصبح موقف القطعـان الربيطانيـة يف) الشعيبة(وإنشاء املوقع املحصن يف ) القرنة(وبعد احتالل . فيها

البرصة رصينا إال أن القيادة العامة الربيطانية وجدت أن فرقة واحدة ال تكفي إلنجاز الواجب حيث أن 

منطقة عربستان  وحامية آبار النفط تتطلـب قـوة إضـافية باإلضـافة إىل األنبـاء الـواردة عـن احـتامل 

  وصول
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وإبالغ القوة الربيطانيـة يف ولذا قررت إيفاد فرقة مشاة أخرى . إمدادات عثامنية جديدة إىل العراق 

ألويـة مشـاة مسـانده حسـب مـالك ) ٣(العراق إىل فيلق مؤلف من فرقتي مشاة كل منها تتألف من 

 ١٢وعليه صدرت األوامر إىل الفرقة الثانية عرشة بالتوجه إىل العراق ووصـل اللـواء . فرقة مشاة هندية

املعـني ) نيكسـون(وصل الجـرنال  ١٩١٥نيسان  ٩ويف . وأعقبه اللواءان اآلخران ١٩١٥شباط  ١٥منها يف 

  . لقيادة الفيلق وتسلم قيادة الحملة الربيطانية

جاويـد (تأثريا كبريا عىل املقر العام العثامين فصدرت األوامر بتنحيـة ) القرنة(وقد أثر سقوط   

ني وكــان مــن املعــروف) ســليامن عســكري(عــن القيــادة والواليــة وعــني للقيــادة العميــد الــركن ) باشــا

بشجاعتهم وقد سبق له الخدمة يف العراق وقد استصحب معه عند قدومه ثالثة أفـواج تركيـة حسـنة 

وهي من الفرق العراقية التي أوفدت إىل الجبهة السورية ) ٣٥(التدريب كام صدرت األوامر إىل الفرقة 

  .بالعودة إىل العراق

ـة وقـد بناهـا عـىل وضع سليامن عسكري خطة لطرد الربيطانيني من العراق واستعا   دة البرص

الرتـل األيرسـ يزحـف عـىل محـور نهـر الكـارون  –أساس تشكيل ثالثة أرتال تزحف عىل ثالثة محاور 

أما الرتل األميـن . ويتقدم نحو املحمرة، والرتل املركزي يزحف عىل محور نهر دجلة ويتقدم نحو القرنة

وتم حشد القسم  األكرب من القـوة يف . ريفيزحف عىل محور الفرات ويتقدم نحو البرصة من اتجاه الزب

الرتل األمين إلنزال الرضبة الرئيسية من هذا االتجاه عـىل أن يقـوم الـرتالن املركـزي واأليرسـ بالتثبيـت 

  .واملشاغلة

بعد استطالع ناقص ومبوجـب  ١٩١٥نيسان  ١٢-١١وتقدمت القطعات العثامنية لهجوم ليلة   

نيسـان مـن ثالثـة اتجاهـات نحـو الجنـاحني واملركـز وقـد  ١٢ ورشع بالهجوم فجر يـوم. أوامر مبهمة

  نجحت املدفعية الربيطانية املتفوقة
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دقيقة من بدء الهجوم ومل تستطع القطعات املهاجمة التقرب ) ١٥(باسكات املدافع العثامنية خالل  

نتيجـة نيسـان دون  ١٣-١٢وتجـدد الهجـوم ليلـة . مـرت عـن املواضـع الربيطانيـة) ١٠٠٠( إىل اقل مـن

وتعززت القطعات الربيطانية بفوجني آخرين وبطرية مدفعية ورشع الربيطـانيون بهجـوم مقابـل عـام 

نيسان سـاهم بـه لـواء خيالـة ولـواء مشـاة وبعـد معركـة عنيفـة تضعضـعت املقاومـة  ١٤صباح يوم 

د عنـ) سـليامن عسـكري (العثامنية وانسحبت قواتهم نحو أدغال الربجسـية دون انتظـام وقـد انتحـر 

وتعترب معركة الشعيبة مـن املعـارك الكـربى الحاسـمة يف حـرب . اطالعه عىل النكبة التي حلت بقواته

بني قتيل وجريح بينام كانت خسـائر العثامنيـني ) ١٢٠٠(العراق وبلغت خسائر الربيطانيني فيها حوايل 

  .بني قتيل وجريح) ٦٠٠٠(

عـثامين مـن اتجـاه الشـعيبة القيـام بعد نجاحه يف إحبـاط التعـرض ال) نيكسون(قرر الجرنال   

بعمليات متتابعة يف منطقة عربستان لضامن حامية آبار النفط التي كانـت املصـدر الوحيـد لألسـطول 

ـة باالسـتيالء عـىل مـدينتي  الربيطاين والتقدم عىل محوري دجله والفـرات الكـامل احـتالل واليـة البرص

ث قامــت القـوات الربيطانيـة بالعمليــات يف وقــد تـم إنجـاز ذلــك بالتعاقـب حيـ. العـامرة والنارصيـة

  .١٩١٥متوز  ٢٥حزيران والنارصية يف  ٣وباحتالل العامرة يف ) مايس١٦– ١٤(عربستان خالل 

عىل حكومة الهند التقدم نحو كـوت اإلمـارة ) نيكسون(اقرتح الجرنال  ١٩١٥حزيران  ١٠ويف   

 اقرتاحه بالتقدم واحـتالل الكـوت وأصـدر آب املوافقة عىل ٢٢يف ) نيكسون(وتلقى الجرنال . واحتاللها

خلفـا للجـرنال  ١٩١٥نيسـان  ٢٤الـذي تسـلم قيـادة الفرقـة السادسـة يف ) طاوزند(أوامره إىل الجرنال 

  . آب بالتقدم الحتالل كوت اإلمارة ٢٣يف ) باريت الذي أعيد إىل الهند ملرضه
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  .ي قضاء يف والية بغدادومن الجدير بالذكر أن كوت اإلمارة هي خارج والية البرصة وه

ويف الجانب الرتيك أوضح العميد نور الدين بك معرفته إىل القيادة العامة العثامنية وذكـر أن     

. الحاجة ماسة لتعزيزه بفيلق كامل ليتسنى له حد العدد والقيام بتعـرض مقابـل فـور سـنوح الفرصـة

 دجلة والفـرات للـدفاع عنـه ثـم سليامن بك وهو أضيق محل بني -واقرتاح االنسحاب إىل خط املسيب

التي سحبتا من سورية فاخـذ بسـد نواقصـهام  ٣٥و ٣٨انهمك بإعادة تنظيم قواته املؤلفة من الفرقتني 

) ١٠(ورفع مستواهام التدريبي وانهمك بصورة جدية بإعداد موضع دفاعي عىل ضـفتي دجلـه حـوايل 

  .كيلومرتات رشقي الكوت

أيلول وتقدمت لتأسـيس الـتامس  ١١يف ) عيل الغريب(ة يف تحشدت الفرقة السادسة الربيطاني  

 ١١٫٠٠٠(وكانت القوة الربيطانيـة املهاجمـة . أيلول ٢٥باملوضع العثامين يف الصناعيات رشق الكوت يف 

) طاوزنـد(وبنـى الجـرنال ) مـدفعا ٣١بندقيـة و  ٧٠٠٠(وكانت القـوة العثامنيـة ) مدفعا ٢٨بندقية و 

 مـن الجهـة وااللتفـاف حـول جنـاحهم األيرسـ بالقسـم األكـرب مـن قوتـه خطته عىل تثبيت العثامنيني

وشـعر نـور الـدين بحركـة . ١٩١٥أيلـول  ٢٨لتطويقهم وحرصهم والقضاء عليهم ورشع بالهجوم فجـر 

االلتفاف وقام بشـن هجـوم مقابـل إليقافهـا إال أن هجومـه مل يـنجح فقـرر سـحب قواتـه إىل موضـع 

أيلـول بشـكل منـتظم  ٢٩ -٢٨ورشع باالنسـحاب ليلـة . ن بـاكمستحرض يف الخلـف يف منطقـة سـلام

مطاردة القوات العثامنية نهرا وبـرا ) طاوزند(وقد حاول الجرنال . وبحامية مؤخرة قويـة تسرت انسحابه

كام فعل عند التقدم نحو العامرة إال أنه مل ينجح بذلك ملتانة الحواجز التي أقامهـا العثامنيـون يف نهـر 

فقد أمر بإيقاف املطـاردة بعـد الوصـول إىل العزيزيـة . ء املؤخرة العثامنية لواجباتهادجلة ولحسن أدا

  ترشين ٥يوم 
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يف هذه املعركة مبوضـع حسـن التنظـيم وقاتلـت القـوات ) طاوزند(لقد اصطدم الجرنال . ١٩١٥األول  

اهرة مثـل العثامنية بإمرة قائد جيد يحسن قيادتها فعجز عن تحقيق ما كـان يحلـم بـه مـن نتـائج بـ

  .دخول بغداد مع القطعات العثامنية املنسحبة

بـني القـوات الربيطانيـة  ١٩١٥ترشـين  الثـاين  ٢٦– ٢٢يف ) سـلامن بـاك(وقد وقعت معركة   

ونـتج عـن املعركـة ومـا منـي بـه ) نور الدين بـك(والقوات العثامنية بقيادة ) طاوزند(بقيادة الجرنال 

فان، فقد هبطت معنويـات الجانـب الربيطـاين وأخـذ الـرتدد الجانبان من خسائر فادحة موقفان مختل

بينام ارتفعت معنويات الجانب العـثامين وقـرر ) طاوزند(والسلبية يبدوان واضحني يف قرارات  الجرنال 

الهجوم، واملطاردة دون تردد وهو يعلم حق العلم أن ما مني به من الخسائر يصـعب ) نور الدين بك(

أقوى منه بكثري يف عددهم وأسلحتهم السيام يف مدافعهم وأسـطولهم النهـري تعويضه وأن الربيطانيني 

 ٢٦ولذا فبعد أن اسرتدت قواته خط دفاعهـا األول يـوم .اللذين يشكالن عوامل خطورة بالنسبة لقواته

ترشين الثاين أمـر لواء الخيالة وكتيبتي هجانة وبطرية جبلية بتعقـب الربيطـانيني حيـث قـام الجـرنال 

  .١٩١٥كانون األول  ٣بسحب القطعات الربيطانية ودخل الكوت يف ) طاوزند(

) فـون درغـولج(االكتفاء بتطويق الكوت كـام أوىص القائـد األملـاين ) نور الدين(قرر العميد      

قائد لقوات العثامنية يف العراق والتقـدم عـىل محـور دجلـة ملجابهـة القـوات الربيطانيـة التـي كانـت 

) ٥١و٤٥(املؤلف مـن الفـرقتني  ١٨كوت وفك الحصار عنها ميكن ترك الفيلق تحتشد للزحف وإنقاذ ال

وكـان هـذا الفيلـق مؤلفـا مـن الفـرقتني ). شيخ سـعد(جنوبا نحو  ١٣ملحارصة الكوت وتحرك بالفيلق 

  ، ووزع منتسبوها عىل الفرق الباقية وكانت)٣٨(حيث ألغيت الفرقة ) ٣٥و٥٢(
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ويتبني من هذا أن القـوة املحـارصة للكـوت كانـت اقـل مـن . اتلمق) ٧٥٠٠(قوة كل من الفيلقني زهاء  

لقيادة القوات املحتشـدة إلنقـاذ الكـوت والتـي تقـرر ) ايلمر(القوة املوجودة يف داخلها وعني الجرنال 

صـعوبات يف سـوق النجـدات ) نيكسون(وقد جابه  ٧و ٣فيلق دجلة املؤلف من الفرقتني (تأليفها من 

موعـدا  ١٩١٦كـانون الثـاين  ٣اء البرصة يف تفريغ السفن الكبرية وعـني يـوم للشامل لعدم مساعدة مين

يـوم  تسـليم حاميـة ( ١٩١٦نيسـان  ٢٩للرشوع بالتقدم ونشبت سلسـلة معـارك بـني هـذا التـاريخ و 

عرفت باسم معارك اإلنقاذ وقد بذل فيها الربيطانيون جهودا خارقة ومنوا بخسـائر فادحـة إال ) الكوت

  .بالفشل أن جهودهم باءت

دخلت القوات العثامنيـة الكـوت واستسـلمت الحاميـة الربيطانيـة  ١٩١٦نيسان  ٢٩ويف يوم   

وكـان التـأثري .مـن املراتـب بعـد ان دمـرت أسـلحتها ومعـداتها) ١٣٣٠٠(ضابطا و) ٤٨١(البالغ عددها 

ي ضـحت بــ املعنوي لواقعة التسليم كبريا حيث كان رضبـة كبـرية لهيبـة اإلمرباطوريـة الربيطانيـة التـ

مقاتل يف سبيل إنقاذ الكوت دون جدوى وقد جاء هذا الحدث بعد فشل الحلفاء  يف معارك ) ٢٣٠٠٠(

وقد هـيمن موضـوع الكـوت عـىل السـوق العسـكري  ١٩١٦غاليبويل وانسحابهم منها  يف كانون الثاين 

  .الربيطاين طيلة فرتة الحصار

حملة الربيطانية وقد وصـل للعـراق قائـدا قائدا عاما لل) مود(عني الجرنال  ١٩١٦آب  ٢٨ويف   

الربيطانية املسحوبة من الدردنيل وتسلمت وزارة الحرب الربيطانية السيطرة الكاملـة عـىل  ١٣للفرقة 

الحملة ومل تبق لحكومة الهند عالقة بها وبذلك أصبح باإلمكان تنسيق عمليات جهة العراق مـع بقيـة 

حددت هدفه بتأسـيس ) مود(ت وصايا جديدة إىل الجرنال صدر  ١٩١٦أيلول  ٢٨ويف . الجهات الحربية

  النفوذ  الربيطاين يف والية بغداد ويدخل ضمن ذلك تدمري 
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قواته يف جبهـة ) مود(القوات لعثامنية املرابطة يف مواجهته واالستيالء عىل مدينة بغداد ونظم الجرنال 

  : دجلة عىل الوجه التايل

  و قطعات الفيلق ٧والفرقة  ٣الفرقة  –وب بقيادة الجرنال  ف –الفيلق األول.  

 وقطعات الفيلق ١٤والفرقة  ١٣الفرقة  –الجرنال مارشال  -الفيلق الثالث.  

  اللواءان السادس والسابع –فرقة الخيالة.  

 رسب طائرات.  

خطته بعبور دجلة خلف األتراك فعرب من ) مود(نفذ الجرنال  ١٩١٧شباط  ٢٣– ٢٢ويف ليلة 

كيلومرت غرب الكوت واستغرق نصب الجرس مثاين ساعات وتم عبـور  ١٢عة عىل بعد دورة شمران الواق

 ٣والفرقـة  ١٣شـباط عـربت فرقـة الخيالـة والفرقـة  ٢٤شباط ويف صباح يـوم  ٢٤– ٢٣ليلة  ١٤الفرقة 

واملدفعية ومل تتمكن املدفعية العثامنية من التدخل بصورة مؤثرة وتدمري الجرس لقلة عتادها ولتفـوق 

قرر قائد الجيش السـادس االنسـحاب  ١٨عية الربيطانية وبالنظر لحراجة املوقف وضعف الفيلق املدف

نحو بغداد وأبلغ مقر الفيلق بقراره هـذا وطـارد الربيطـانيون القطعـات املنسـحبة بعنـف ومل يتسـن 

امس حصلت املقدمة الربيطانيـة عـىل الـت ١٩١٧آذار  ٧الوقوف إال عىل خط نهر دياىل، ويف  ١٨للفيلق 

  .باملوضع العثامين

). مدفعا ٤٨بندقية و ٩٠٠٠(املؤلف من  ١٨وتأزم موقف القوات العثامنية، فقد كان الفيلق 

مـدفعا  وقـد  ١٧٤بندقية و ٣١٤٧٩املؤلفة من ) مود(يواجه عىل ضفتي دجلة والفرات قوات الجرنال  

  ثبتت أمام القوات الربيطانية 
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بي دجلة ودفعتها إىل أبواب بغداد وكانت ما تزال متلك القوات العثامنية يف الجبهة عىل جان

قوات احتياطية كبرية تتمكن بها من تطويق القوات الرتكية وقطع خط رجعتها وإفنائهـا وبـالرغم مـن 

آذار إال أن خطورة املوقف جعلت خليل باشـا قائـد الجـيش  ١٠عدم حصول نتيجة حاسمة بقتال يوم 

وقادة الفرق وتم بنتيجة هذا املجلس اتخاذ قـرار  ١٨ائد الفيلق السادس يعقد مجلسا حربيا يحرضه ق

  .وقد دخلها الربيطانيون يف اليوم التايل ١٩١٧آذار  ١١ -١٠إخالء بغداد واالنسحاب منها ليلة 

مل يحاول الربيطانيون التقدم شامال نحـو املوصـل بـالرغم مـن  ١٩١٧ومنذ انتهاء صيف سنة 

ضعف القوات العثامنية وسوء موقفها وأن بوسعهم التقدم واحتالل توافر معلومات دقيقة لديهم عن 

  .املوصل بسهولة

ــت يف  ــة تكري ــوات الربيطاني ــت الق ــد احتل ــاين  ٦وق ــوات . ١٩١٧ترشــين الث ــدم الق ومل تتق

 ١٠ويف . أي بعـد مـا يقـرب مـن عـام تقريبـا ١٩١٨الربيطانية شامال نحو الرشقاط إال يف ترشـين األول 

تم للربيطانيني احتالل املوصل وانسحبت القطعـات العثامنيـة  بصـورة نهائيـة إىل  ١٩١٨ترشين الثاين  

  .نصيبني وجزيرة بن عمر

        :الحملة العثامنية عىل القفقاس

جرت بني إمرباطورية روسيا القيرصية واإلمرباطورية العثامنية حـروب متعاقبـة خـالل القـرن   

روبهام تضع أوزارها حتى تستعدان لحـرب أخـرى عـىل التاسع عرش ومطلع القرن العرشين ومل تكن ح

جبهتني أوالهام وهي املبارشة جبهة قفقاسيا وثـانيهام غـري املبـارشة وهـي جبهـة البلقـان وكـان لهـذه 

  الحروب املتعاقبة



  

  ١٣٠٩  

املوسوعة السياسية والعسكرية

سببان واضحان أحدهام ديني واآلخر قومي ويكمـن وراءهـام السـبب الحقيقـي هـو السـيايس الـذي  

  .يعني التوسع

الدولة العثامنية أعاملها العدوانيـة ضـد روسـيا قبـل إعـالن الحـرب بصـورة رسـمية افتتحت   

عندما أغار الطرادان األملانيان غوبن وبرسالو اللذان كانـا يحمـالن العلـم العـثامين بقيـادة أمـري البحـر 

زوشون عىل بعض املوانئ الروسية يف البحر األسود فكـان هـذا الحـادث هـو السـبب املبـارش الشـرتاك 

بعـد أن أعلنـت روسـيا  ١٩١٤ترشـين الثـاين  ٢لدولة العثامنية يف الحرب إىل جانب أملانيا اعتبارا  من ا

وكـان دخـول الدولـة العثامنيـة للحـرب . عليها الحرب يف ذلك اليوم و أعقبتها كل من بريطانيا وفرنسا

والتي تنص عـىل وجـوب  ١٩١٤آب  ٢تنفيذا لالتفاقية الرسية املعقودة بني أملانيا والدولة العثامنية يف 

  .دخول األخرية إىل جانب أملانيا يف الحرب

الذي ) قائده املشري حسـن عزت باشا(وتألفت القوات العثامنية  من الجنس الثالث العثامين   

 ٨و ٥فـرق املشـاة ( ١١والفيلق ) فرق مشاه ٣( ١٠والفيلق ) ٢٩و١٧فرقتي ملشاه ( ٩كان يضم الفيلق 

وجعـل املشـري حسـن . مدفعا ٢٧١وبإسناد الجيش و ٣٧وفرقة املشاة ) رقة الخيالةباإلضافة إىل ف) ٣٣و

عزت باشا مقره يف أررضوم ورشع بتحشيد قواته يف املنطقـة املحصـورة بـني وان وأررضوم ولكنـه كـان 

وبالتايل فانه مل يحاول الحصول عـىل املبـادأة  –التي كانت بالواقع ضعيفة  –يجهل مقدار قوة خصمه 

امــل تحشــد القــوات الروســية  وقــد تــأخر تحشــيد تشــكيالت  الجــيش الثالــث بســبب رداءة قبــل تك

املواصالت وكانت التشكيالت العثامنية تفتقر للكثري من املهامت الرضورية كاألسلحة الساندة واالعتدة 

  وتجهيزات الشتاء الشديد الربودة يف تلك األصقاع وتفشت
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حوظـة جعلـت التشـكيالت هيكليـة ال يصـل موجـدها إىل ظاهرة الهروب من الخدمة إىل درجة مل 

  .نصف مالكاتها

وفرقـة خيالـة  ٣٩أما القوات الروسية فكان قائدها اللواء فورونوف وتألفت من فرقة املشـاة   

وكان الروس مدركني للخطر األملاين الـذي تهـدد بالدهـم ولـذا فقـد جعلـوا . باراتو ولواء مشاة مستقل

واجهة أملانيـا والجهـد الثـانوي مبواجهـة النمسـا واملجـر ومل يعـري واجهـة جهدهم العسكري الرئيس مب

الدولة العثامنيـة اهتاممـا فجعلـوا مبواجهتهـا قـوات رمزيـة مل تتجـاوز فيلقـا واحـدا ولكـن تعـاليمهم 

  .العسكرية كانت تقيض مبتابعة الخصم والحصول عىل أدق التفاصيل عن كل ما يتعلق بها

ية اللواء فورونوف عىل مباغتة العثامنيـني فهـاجمهم بقوتـه القليلـة تجرأ قائد القوات الروس  

بالتقــدم داخــل األرايض  ١٩١٤تشـــرين الثــاين  ٣لــيك يربــك تــدابري تحشــدهم ورشع بالعمليــات يــوم 

حسن قلعه،  –كوبر وكوي  –عىل محوري صاري فامش  ٣٩تقدمت فرقة املشاة . العثامنية بثالثة أرتال

وتقدمت فرقة خيالة باراتو مبحاذاة الضفة اليمنى لنهر آراس ووصلت إىل مشارف أوغنوت وتقدم لواء 

  .٣٩نارمان لحامية الجناح األمين للفرقة  -املشاة املستقل عىل محور أولتي

وقد قرر القائـد العـثامين عـزت باشـا بـأن الـروس يهـدفون الحـتالل مدينـة أررضوم فحشـد   

. لشن الهجوم املقابـل ٢وفرقة الخيالة  ١١للدفاع عن هذه املدينة وخصص الفيلق  ٩الفيلق تشكيالت 

ولكنه عندما الحظ تاليش زخم الهجوم الرويس وعدم توفر قوات معقبة عاد فعدل خطته ولجأ للـدفاع 

 ٢٥املوضعي لتثبيت انـدفاع األرتـال الروسـية داخـل األرايض العثامنيـة ووضـع خطـة ملهاجمتهـا يـوم 

  لكن الروس قاموا بحركة التفاف من الجناح األمين ١٩١٤ترشين الثاين 
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للقوات العثامنية وأوقعوا بها خسائر فادحة فقرر قائد الجيش الثالث الذي اندحرت قواتـه تجديـد  

مـن الفيلـق  ٣٣وعززها بالفرقة  ٩من الفيلق  ٢٩و ١٧ترشين الثاين وزج فرقتي املشاة  ٢٦الهجوم يوم 

تأخرت بالوصول إىل ميدان املعركة وقد اكتشـف القائـد الـرويس نوايـا خصـمه يف  ٣٣فرقة ولكن ال ١١

  .وقت مبكر فاصدر أوامره باالنسحاب إىل خط الحدود الدولية خشية التورط مبعركة غري متكافئة

 ١٩١٤وعندما تكامل تحشـد تشـكيالت الجـيش الثالـث العـثامين تقـدم خـالل كـانون األول   

واندفع منها إىل فارس واحتلهـا ولكـن الـروس قـاموا بهجـامت مقابلـة عديـدة يف واحتل صاري قامش 

  . حتى استطاعوا إيقاف الجيش الثالث  العثامين عن التوغل يف بالدهم ١٩١٤أواخر كانون األول 

وصلت إىل اسطنبول أنباء مبالغ بها عن انتصارات العثامنيني يف معارك الحدود فصدقها وزير   

ا الذي أراد أن ينسب لنفسه أمجاد تلـك االنتصـارات فعـني نفسـه قائـدا عامـا لجبهـة الدفاع أنور باش

القفقاس وشكل لهذا الغرض هيئة أركان رفيعة املستوى قوامها ضباط أتراك وأملان مـن املشـهود لهـم 

  .بالكفاءة

ىل واتجـه منهـا إىل أررضوم وتـو ١٩١٤كانون األول  ٧-٦وقد سافر أنور باشا إىل طرابزون ليلة   

بصفته رئيس ) برونزار فون شيلندورف(قيادة الحركات بنفسه واستصحب معه مدير العمليات العميد 

 ١٠و ٩بيـنام يقـوم الفيلقـان  ١١هيئة أركان وتضمنت خطة الوزير أنور باشا مشاغلة الجبهة بـالفيلق 

  .بحركة التفاف من اتجاه صاري قامش بقصد تطويق القوات الروسية

يــدي يف منطقــة أولتـي إىل تكبيــد الــروس خسـائر كبــرية وإجبــارهم عــىل أدى الهجـوم التمه  

  االنسحاب فلجأ أنور باشا إىل إصدار أمر باملسريات اإلجبارية



  

  ١٣١٢

  الموسوعة السياسية والعسكرية

لقواته املتعبة السيئة التجهيز يف ظروف الربد الشديد  ويف  منطقة شديدة الوعورة وخالية من الطرق  

. اللذين قتـل أغلـب جنـودهام قـتال وجوعـا وبـردا ١٠و ٩فاغتنم الروس هذا املوقف وأبادوا الفيلقني 

وأرس الروس منهم جموعا غفرية ومل يفلت منهم إال قالئل وصلوا إىل حسن قلعة بفضل سرت االنسحاب 

وقد هبط عدد الجيش الثالث بعد هذه . ١٩١٥كانون الثاين  ٦يوم  ١١الذي قامت به تشكيالت الفيلق 

أما أنور باشا فقد متسك بالواجبات التي تنتظره يف . مقاتل فقط) ١٢٠٠(مقاتل إىل ) ٩٠٠٠(الكارثة من 

املقر العام ورجع إىل اسطنبول بعد أن عزل قائد الجيش الثالث املشري حسن عزت باشا وعني بدال منـه 

  .اللواء حقـي حافظ باشا قائدا للجيش الثالث

دق بعاصمتهم اسطنبول بالتصدي للخطر الشديد الذي أح ١٩١٥انشغل العثامنيون منذ آذار   

عندما قام الحلفاء بعمليات إنزال واسعة ومتعاقبة يف مضيق الـدردنيل وكرسـوا جـل قـواتهم املسـلحة 

إلحباط عمليات اإلنزال فاستقل الروس هذا املوقف وصاروا يحشدون قـوات جديـدة اسـتعدادا لشـن 

وهـم مـن سـكان املنطقـة ( هجوم واسع يف جبهة القفقاس واستطاع الروس تسخري األرمن واألثـوريني

وكان األرمن قد تعرضوا . ملقاتلة العثامنيني يف تلك األنحاء) الحدودية املحصورة بني أريفان وبحرية وان

لالضطهاد الذي مارسته جمعية االتحاد والرتقي فأرادوا االنتقام وشكلوا لهذا الغـرض قـوة مـن الخيالـة 

وسـيطرت ) وان(قامت هـذه القـوة بـاحتالل مدينـة  ١٩١٥ويف نيسان ) لواء االنتقام(متطوعة سميت 

  .١٩١٥عليها حتى وصلت إليها القوات الروسية يف أيار 

من قارص نحو مفرق سكة الحديد ولكن الروس أجـربوهم  ١٩١٥اندفع العثامنيون يف نيسان   

) دمالذكـر (وانسـحبوا منهـا إىل  ١٩١٥يف أول حزيـران ) اليسـكرت(عىل الرتاجع بعد معركة حاسـمة يف 

  فطاردهم إليها الروس وأوقعوا 
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وملا خيشـ القائـد . بتليس -واستقر املوقف باحتالل خط موش ١٩١٥بهم خسائر فادحة يف أواخر متوز 

فقد شن هجوما مباغتا ) وان(حافظ حيض باشا عىل جناحه األمين من وجود الروس واألرمن يف منطقة 

  .كبدهم  خسائر فادحةبعد أن   ١٩١٥آب  ٥يف ) وان(تم طردهم بنتيجته من 

ومل يكد املوقف عىل جبهة الدردنيل يتكلل بانتصار العثامنيني بعد هزميـة الحلفـاء يف أواخـر     

كـانون الثـاين  ٢إال وباغتهم  الروس بهجوم عنيف من اتجاهي أردهان وصاري قامش يـوم . ١٩١٥عام 

امنيون وانسـحبوا بصـعوبة إىل خرس فيها العث) كوبروكوي(فدارت معركة غري متكافئة يف منطقة  ١٩١٦

  .واستولوا عليها ١٩١٦شباط  ٣يف ) أررضوم(لكن الروس ما لبثوا أن شنوا غارة عىل ) أررضوم(منطقة 

وعندما أدركت القيادة العثامنيـة مـدى الخطـر املحـدق بجبهـة القفقـاس أصـدرت أوامرهـا   

تضـمنت خطـة املقـر العـثامين بتسويق تشكيالت الجيش الثاين من الدردنيل لتعزيز الجـيش الثالـث و 

خـالل شـهر شـباط ) وان(سـاحل بحـرية  -مـوش –العام تكامل تحشد الجيش الثاين يف منطقة  كيفـي 

بأن يقـوم  ١٩١٦ثم يتعاون الجيشان الثاين والثالث عىل دحر القوات الروسية خالل شهر نيسان  ١٩١٦

ويجلـب انتبـاههم نحـو ذلـك الجيش الثالث بالرشوع بالهجوم من جنوب طرابـزون فيشـاغل الـروس 

القاطع ثم يقوم الجيش الثاين القوي بهجومه الرئيس من اتجاه حسن قلعة فيلتف عىل الجناح األيرسـ 

  .للقوات الروسية وتتكامل عملية االلتفاف املقررة يف املنطقة املحصورة بني أردهان وباطوم

ساب رد الفعـل املتوقـع مـن وكان الخطأ الفاحش الذي ارتكبته القيادة العثامنية هو عدم ح  

الخصم، فعىل الرغم من كرثة معضالت الـروس ورداءة الطـرق يف منطقـة قفقاسـيا ونقـص تجهيـزاتهم 

  أيضا ولكن بنسبة أقل من حالة 
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العثامنيني إال أن الروس كانوا يتفوقون عىل خصومهم العثامنيني بوجود هيئة استخبارات قـديرة 

ثامنية يف جبهة قفقاسيا والبلقـان وبنـاء عـىل املعلومـات املؤكـدة تعرف أدق التفاصيل عن القوات الع

لدى القيادة الروسية   فقد قررت ضــرب تشـكيالت الجـيش الثالـث العـثامين قبـل وصـول تشـكيالت 

  .الجيش الثاين إىل قاطع الجبهة املخصصة لها

بـرا مـن وتقدم بـرتلني أحـدهام ). جحفل لياهو(شكلت قيادة الجيش الرويس تشكيال سمته   

تقدم هذا الرتل إىل طرابزون ويف اليوم نفسـه  ١٩١٦نيسان  ١٨ويف . باطوم إىل ريزة ثم احتل سورا منه

تقدم الرتل الثاين من ريزة إىل طرابزون منقوال بالسفن فتمكن الرتالن من احتاللها ثم أن الروس عززوا 

  .جناحهم األمينفتم تسويقه إىل طرابزون لتعزيز  ٥جبهة القفقاس بالفيلق الرويس 

 ٣١ويف . ١٩١٦نيسـان  ٢٥اعتبارا مـن  ٥رشع الجيش الثالث العثامين مبناوشة الفيلق الرويس     

ثـم حـول العثامنيـون ) ماماخـاتون(أيار متكن الجـيش الثالـث مـن طـرد الفيلـق الرتكسـتاين واسـتعاد 

فاسـتولوا  ١٩١٦ران حزيـ ٢٥ – ٢وشددوا هجامتهم عليه خالل الفـرتة  ٥جهودهم نحو الفيلق الرويس 

  .عىل بايبورد وطرابزون

موجات لكن تشكيالت  ١٠شن الروس هجوما عاما مبوجات متعاقبة بلغت  ١٩١٦متوز  ١ويف   

الجيش الثاين العثامين صمدت بوجه تلك الهجامت وأحبطتها كلها بالتعاقب دون أن يحقق الـروس أي 

تشكيالت الجيش الثاين عىل االنسحاب من شن الروس هجوما شديدا واجربوا  ١٩١٦آب  ١٧ويف . تقدم

 ١٩١٦تبليس وموش واستقر املوقف لصالح الروس بعد أن أرسوا  خالل الفرتة من كانون الثـاين إىل آب 

  .جندي عثامين) ٢٩٠٠٠_أكرث من 
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ومع أنها أثرت عىل الوضع العـام يف تلـك الـبالد إال . نشبت ثورة يف روسيا ١٩١٧آذار  ١٢ويف     

وكان اندحار الروس يف جبهات أوروبا . عىل القطعات الروسية يف جبهة قفقاسيا كان محدودا أن تأثريها

إزاء األملان أجربهم عىل طلب املزيد من القوات لتقوية جبهتهم يف أوروبا عىل حساب الجبهة الثانوية 

بالبقـاء يف يف قفقاسيا وأصبحوا مبوقف ضـعيف مـن النـاحيتني العدديـة  واإلداريـة إال أنهـم  متسـكوا 

وبقيت الحالة بني الجيوش املتحاربة يف جبهـة قفقاسـيا شـبه ثابتـة عنـدما . أرمينيا وشامل غرب فارس

وعقد معاهـدة  ١٩١٧اتخذت صفة حرب املواضع حتى نشوب الثورة الروسية الكربى يف ترشين الثاين 

  .صلح بني الروس والعثامنيني يف برست ليتوفسك

  :معركة السوم

فرنسية ضـد القـوات األملانيـة  –خاضتها قوات بريطانية . لحرب العاملية األوىلإحدى معارك ا  

يف الجزء الشاميل الغريب من فرنسا، واسـتمرت مـن متـوز حتـى ترشـين الثـاين ) السوم(عىل جانبي نهر 

١٩١٦.  

كانت جبهة الجيوش األملانية العاملة يف شامل فرنسـا تأخـذ شـكل زاويـة  ١٩١٦يف أوائل عام   

وميتد أحد ضلعيها من الشامل إىل الجنوب ) نوايون(رأسها يف شاميل الحوض البارييس عند مدينة قامئة 

) النـس(و) إبـري(مـرورا مبـدن ) نوايـون(البلجييك املطل عىل بحـر املـانش حتـى ) نيوبورت(من ميناء 

ـق، مــن ). آراس(و) فاملي(و حـدود حتـى ال) نوايـون(يف حني ميتد ضلعها اآلخر من الغـرب حتـى الرش

وكانت قوات الحلفاء مشتبكة مـع القـوات ) فريوان(و) سويب(و) بريي(الفرنسية الرشقية مرورا مبدن 

  )فردان(األملانية يف معركة 
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  ).باريس(يف محاولة ملنع الجناح األملاين األيرس من االندفاع نحو الجنوب الغريب باتجاه . الدامية 

ع القائد العـام للقـوات الفرنسـية الجـرنال وض) فردان(ومن اجل تخفيف الضغط عىل جبهة   

ـة يف منطقـة نهـر  –خطة هجوم بريطاين ) جوزيف جوفر( فرنيس مشرتك ضد القـوات األملانيـة املنترش

وكـان الغـرض ). فـون بيلـوف(لهادئة نسبيا حيث ينترش الجيش األملاين الثاين بقيادة الجـرنال ) السوم(

  .ممن هذا الهجوم

  . ة يف معركة طويلة ومكلفةاستنزاف القوات األملاني .١

  . إجبار األملان عىل سحب قوات رئيسة من الجبهة الروسية .٢

مواصـالت القـوات األملانيـة . اخرتاق الجناح األمين للجيب األملاين والتقدم يف العمق بشكل يهـدد .٣

. ويخفف بالتايل الضغط عن القوات الفرنسية العاملة عىل تلك الجبهـة). فردان(املوجودة عىل جبهة 

ولكنهـا مل ) النـيس(عنـد مدينـة  ١٩١٥وكانت قوات الحلفاء قد حاولت اخرتاق ذلك الجنـاح يف عـام 

بغيـة ) النـس(جنـوب ) السوم(لذا تقرر تسديد الرضبة هذه املرة يف منطقة . تحقق النجاح املطلوب

  ).كامربي(والتقدم بعد ذلك نحو ) بابوم(الوصول  إىل 

يف الشـامل ) غوميكور(كلم ومتتد من ) ٤٠( عىل جبهة عرضها كان الجيش األملاين الثاين ينترش  

يف الجنوب، وميثل التالل املشـرفة عىل مجرى نهر السـوم الـذي يخـرتق الجبهـة عنـد ) سوايكور(حتى 

) فـوش(وكانت قوات الحلفاء املنترشة عـىل الجبهـة نفسـها، خاضـعة لقيـادة املارشـال ). فريز(مدينة 

  :وتتضمن

ويحتل املنطقة املمتدة شـاميل ) راولينسون(لرابع يف النسق األول بقيادة الجرنال الجيش الربيطاين ا -

  ).السوم(
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  .وينترش يف النسق الثاين خلف الجيش الرابع) غوف(الجيش الربيطاين الخامس بقيادة الجرنال  -

واقعة ويحتل جزءا من املنطقة ال) فابول( الجيش الفرنيس السادس يف النسق األول بقيادة الجرنال  -

  ).السوم(وخط الجبهة املمتد جنوب ) السوم(شامل 

  .وينترش يف النسق الثاين خلف الجيش السادس) ميشكر(الجيش الفرنيس العارش بقيادة الجرنال  -

طائرة يف  ١١٤هاون   ٣٠٠مدفعا و  ٦٧٢مثاين فرق مشاة و  –وكان الجيش األملاين الثاين يضم   

 ١١٦٠مـدفعا و  ٢١٨٩فـرق خيالـة و  ٦فرقة مشاه و   ٣٢ية تضم حني كانت القوات الربيطانية  الفرنس

  . طائرة ٣٠٠هادنا و 

، وتـم االتفـاق بـني القائـد الفرنيسـ العـام ١٩١٦جوم منذ أواخـر شـباط لـلـهوابتدأ التحضري   

عـىل قيـام القـوات ) دوغـالس هيـغ(وقائد القوات الربيطانية يف فرنسـا الجـرنال السـري ) جوفر(الجرنال 

عـىل ان تقـوم القـوات ) غوميكـور(و) مـاريكور(نية بالرضبة الرئيسـية يف املنطقـة املمتـدة بـني الربيطا

– وطريـق أميـان ) ماريكور(يف املنطقة املمتدة بني ) السوم(الفرنسية برضبة مساعدة عىل جانبي نهر 

لـذي بـدأ وكان من املفروض بدء الهجوم يف أقرب فرصة ممكنة لتخفيف ضغط الهجوم األملـاين ا. بريون

طلب تأجيل البدء بالعملية ريثام يتكامـل وصـول ) هيغ(ولكن . ١٩١٦شباط  ٢١يف ) فردان(عىل جبهة 

ومتكـنهم مـن ) فـردان(ولكن النجاحات التي حققها األملان يف . اإلمدادات واملدافع الثقيلة من بريطانيا

برضـورة التبكـري يف موعـد ) هيـغ(يف حزيـران، أقنعـت ) تيومون(وحصن ) فلوري(االستيالء عىل مدينة 

  .الهجوم
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دخلت إيطاليا الحـرب إىل (ولقد تأثر تحديد هذا املوعد بعامل آخر يتعلق بالجيش اإليطايل   

أيار مساعدته عرب  ١٩الذي هوجم يف ترنتان وطلب من الجيش الرويس يف ) ١٩١٥جانب الحلفاء يف أيار 

وقـرر الـروس البـدء . ملـاين عـىل اإليطـالينيتنشيط الجبهة الرشقي والقيـام بهجـوم يخفـف الضـغط األ 

أن يبـدأ الهجـوم يف ) جوفروهيـغ(حزيران لذا وجدت قيادة الحلفاء يف الجبهـة الغربيـة  ٤بالهجوم  يف 

بعد بدء الهجوم الرويس مبدة كافيـة عـىل اعتبـار أن األملـان سيضـطرون إىل تثبيـت جـزء مـن ) السوم(

ربيطاين الفرنيس األمر الذي يحرمهم من إمكانية استخدام تلك تشكيالتهم االحتياطية ملواجهة الهجوم ال

عـىل ان يسـبقه  ١٩١٦متـوز  ١وعىل هذا فقد تقرر بـدء الهجـوم يف . التشكيالت يف صد الهجوم الرويس

  .حزيران ويستمر مدة أسبوع كامل ٢٤قصف مدفعي يبدأ يف 

. ىل ثالثـة خطـوط  دفاعيـةوكانت تشكيالت الجيش األملاين الثاين منترشة يف منطقة السوم ع  

ومنـذ بدايـة شـباط اكتشـفت طـائرات . كلـم ٨– ٧وكان عمـق الرتتيـب الـدفاعي األملـاين يـرتاوح بـني 

) انكر(وتزايد حجم القوات الربيطانية عىل ضفتي نهر . جوملـلـهاالستطالع األملانية استعدادات الحلفاء 

نهاية نيسان ارتفع عدد الفرق الربيطانيـة يف منطقـة ويف . وأمام الجناح األملاين األمين) السوم(شاميل نهر

  .فرق أملانية فقط) ٤(فرقة يقابلها ) ١٢(السوم إىل 

ــل    ــل أن تتكام ــانيني قب ــىل الربيط ــايئ ع ــوم وق ــن هج ــة يف ش ــادة األملاني ــرت القي ــد فك وق

حـيل إال أنها أحجمت عن ذلك بسبب عـدم تـوافر اإلمكانـات الالزمـة لتـأمني التفـوق امل. استعداداتهم

واكتفت بتعزيز الخطوط الدفاعية وتعـزيز الجـيش الثـاين بفرقـة متركـزت شـامل نهـر . وتحقيق النجاح

ولكـن تحسـن . كلـم) ٧(وبذلك أصبح عرض املنطقة الدفاعية لكل فرقـة يف القطاعـات األخـرى ) أنكر(

  هةاألوضاع عىل الجبهة األملانية مل يستمر طويال فلقد سحبت القيادة األملانية من جب
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كـام سـحبت ). فـردان(فرقتني وأحلت مكانها فرقة متعبة من الفرق التي شاركت يف معركـة ) السوم( 

بدال عنها بطاريات مسلحة مبدافع فرنسية كـان األملـان ) السوم(بطاريات املدفعية الثقيلة وأرسلت إىل 

  .قد غنموها يف املعارك السابقة

الفرنسـيني للمشـاركة يف الهجـوم الربيطـاين  ومل يكن األملـان يعرفـون جيـدا مـدى اسـتعداد   

ومل تعر القيادة األملانية أهمية املعلومات االستطالع التـي أكـدت انتقـال فـرقتني فرنسـيتني إىل . املنتظر

ولكنها غريت رأيها عندما تأكـدت أن الفـرقتني تابعتـان . وانتشارهام محل قوات بريطانية. شاميل السوم

وازداد اقتناعها بأهمية الدور الذي سيلعبه الفرنسـيون . ات هجومية عاليةالذي يتمتع بقدر  ٢٠للفيلق 

يف الهجوم، منـذ أن كشـفت دوريـات وطـائرات االسـتطالع وجـود اسـتعدادات هجوميـة جنـوب نهـر 

. يف الجنـوب) فوكوكـور(يف الشامل حتـى ) غوميكور(وقد قدرت أن جبهة الهجوم ستمتد من ). السوم(

لقيادة األملانية الجيش الثاين يف حزيران بفرقة مشاة، ومدفعية فرقة أخـرى و وعىل هذا األساس عززت ا

) ٥(مؤلفـة مـن ) السـوم(وأصبحت القوات األملانية املنترشة شـامل . بطارية مدفعية ميدان خفيفة ١٧

بينام أصبحت القوات األملانيـة . كلم) ٣٦(فرق، مؤطرة داخل فيلق واحد، ومتمركزة عىل جبهة  عرضها 

ومتمركـزة عـىل جبهـة عرضـها . مؤخرة داخل فيلق واحد. فرق) ٤(مؤلفة من ) السوم(ترشة جنوب املن

. حزيــران ٢٤كلـم يف صــباح ) ٢٥(بــدأ القصــف املـدفعي ملواقــع األملــان عـىل جبهــة طولهــا .كلـم) ٣٣(

 ويف. واستخدم الحلفاء فيه القذائف املتفجرة والغازية ونفذ الطريان عمليات قصف وطلعـات اسـتطالع

مناطيد، مام أضـعف ) ٩(ومتكن من تدمري . حزيران هاجم الطريان الربيطاين مناطيد املراقبة األملانية ٢٥

   ١من يوم   ٧٫٣٠ويف الساعة . قدرات الجيش األملاين الثاين عىل املراقبة
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دقيقـة انـدفع الجيشـان ) ٦٠(وبعد قصف دام سبعة أيام وقصف متهيدي كثيف اسـتغرق  ١٩١٦متوز 

  .ين الرابع والفرنيس السادس إىل الهجومالربيطا 

الجبهة املمتدة مـن ) ١٣و ١٥و ٣و ١٠و ٨الفيالق (ولقد غطى هجوم الجيش الرابع الربيطاين   

 -ومحـور طريـق البـريت) فريكـور(ولكن الجهد الرئييس تركز عـىل هضـبة ) ماريكور(حتى ) غوميكور(

الجـرنال (مـن الجـيش لربيطـاين الثالـث  ٧لـق ولتعزيز الهجوم وتغطية جناحه األيرسـ، شـن الفي. بابوم

متكـن . حتى منتصف متوز) غوميكور(املتمركز شامل الجيش الربيطاين الرابع هجوما ثانويا عىل ) اللبني

  .كلم ١٠و ٥الربيطانيون من التقدم مسافة تراوحت بني 

حتــى ) مــاريكور(ويف الوقــت ذاتــه هــاجم الجــيش الســادس الفرنيســ الجبهــة املمتــدة مــن   

تقاتـل عـىل محـورين منفصـلني املحـور األول ) السـوم(وكانت قواته العاملة عىل جانبي نهـر) ايسرتي(

) ٣٥فيلق املستعمرات األول  وفيلق املسـتعمرات (واملحور الثاين جنوب النهر ) ٢٠الفيلق (شاميل النهر 

  .الربيطانيةوحتى منتصف متوز متكن الفرنسيون من التقدم مسافة مامثلة ملسافة تقدم القوات 

شـامال ) تييفـال(وعىل الرغم من نجاح القوات الربيطانية وتقدمها عىل الجبهـة املمتـدة مـن   

فـان القـوات . لخسـائر كبـرية ١١و ١٢١و ٢٨و ١٢جنوبـا وتعـرض الفـرق األملانيـة ) فريماندوفيلر(حتى 

ل خطـوط دفاعيـة األملانية يف منطقة الخرق متكنت مـن االنسحاب بانتظـام إىل مواقـع خليفـة واحـتال

يف مواقعها عىل الجناح األملـاين األميـن، وأحبطـت أي تقـدم  ٢٦و ٥٢و ٢يف حني صمدت الفرق . جديدة

  .بريطاين

بيد أن تباطؤ التقدم، واألخطاء الفادحة التي ارتكبها الحلفاء وفشلهم يف اسـتثامر النجاحـات   

  األولية واالندفاع يف العمق، سمحت لقيادة الجيش األملاين
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الثاين بتقديم قواتها االحتياطية وزجها يف القتال، كام سمحت للقيادة األملانيـة بـدفع عـدة فـرق مـن  

وهكذا ارتفع عدد الفرق األملانية يف السـوم يف األيـام ). السوم(االحتياط االسرتاتيجي وإرسالها إىل جبهة 

  .فرقة) ١٨(العرشة األوىل من القتال إىل 

حتياطية األملانية وانتشارها عىل الخطوط الدفاعيـة بشـكل فـوري، وبفضل وصول القوات اال      

ومل يحقـق الربيطـانيون أي . تعرث تقدم  القوات الفرنسية والربيطانية يف النصـف الثـاين مـن شـهر متـوز

 ١٥٠٠-١٠٠٠يومـا ال يتجـاوز ) ١٥(وكان تقدمهم األقىص يف وسط الجبهـة طـوال ). تييفال(تقدم شامل 

شابها بالنسبة إىل القوات الفرنسية التي مل تحقق يف النصف الثـاين مـن متـوز سـوى وكان الوضع م. مرت

تقدم محدود عىل الرغم من زج فرق املشاة والخيالة االحتياطية، والدعم الذي قدمه الجـيش الفرنيسـ 

  .العارش إيل الجيش السادس

ومتكنـوا مـن ) يـلدلف(متوز، شن األملان هجومـا عـىل القـوات الربيطانيـة عنـد غابـة  ١٨ويف   

استعادة املواقع التـي خرسـوها شـامل ورشق تلـك الغابـة كـام اسـتعادوا النصـف الشـاميل مـن بلـدة 

متــوز، جلبــت القيــادة األملانيــة فرقــا احتياطيــة جديــدة، وأعــادت تنظــيم القــوات  ١٩ويف ) لونغفــال(

فـون (بقيـادة الجـرنال ) السـوم(الجيش األول شاميل  –املحتشدة يف جبهة السوم، وقسمتها إىل جيشني 

) السـوم(والجـيش الثـاين جنـويب ) فـون بيلـوف(بقيادة الجـرنال ) السوم(والجيش الثاين شاميل ) بيلوف

  .وأقامت يف عمق الرتتيب الدفاعي خطوطا محصنة جديدة) غالفيش(بقيادة الجرنال 

اء حتـى بلغـت زهـ) السـوم(ومنذ منتصف  متوز حتى منتصف آب، عزز الحلفاء قـواتهم يف   

ومل يتوقف القتال . طائرة) ٣٠٠(فرقة و ) ٣١(كام عزز األملان قواتهم فبلغت . طائرة) ٥٠٠(فرقة و) ٥١(

  طوال شهر آب واتسم 



  

  ١٣٢٢

  الموسوعة السياسية والعسكرية

بـالرضاوة وجسامة الخسائر بني الطرفني، باإلضافة إىل ثبات الجبهة وانعدام الحركية ومل تحقق الجهات 

وانصـبت جهـود الطـرفني عـىل تحصـني املواقـع وإكـامل . الفرنسية والربيطانية  املحددة أي تقدم هـام

  .النواقص وجلب املزيد من القوات ووسائط الدعم الناري

الذي تقدم من النسـق الثـاين وهـاجم ) غوف(أيلول زج الربيطانيون جيشهم الخامس  ٣ويف   

ـقي نحـو )تييفال(موقع  العـارش كـام زج الفرنسـيون جيشـهم ). غرانكـور(، واندفع باتجاه الشامل الرش

وقام الجنـاح األميـن . كلم)٥٠(عىل ميني الجيش السادس فاتسعت جبهة األعامل القتالية حتى ) ميشلر(

حيـث كانـت تـدافع الفرقـة ) كومبـل(و) جينيشـ(للجيش الربيطاين الرابع بهجوم يف وسط الجبهة بـني 

ورد األملـان عـىل ذلـك بـدفع . أيلـول ٩يف ) جينيشـ(ومتكن من احـتالل . األملانية الفرقة األملانية الثالثة

كـام قـاموا بتعزيـز . فرقـة) ٤٠(بحيـث ارتفـع عـدد فـرقهم إىل ) السـوم(املزيد من القوات نحو جبهة 

/ مـرت ٢٠٠ -١٥٠تحصيناتهم الهندسية مام أدى إىل تباطؤ تقدم الحلفـاء حتـى بلغـت وتريتـه الوسـطية 

  .اليوم

 ٣٨عنـدما اسـتخدم الربيطـانيون . أيلـول ١٩ودخلت الدبابات  القتال ألول مرة يف التاريخ يف   

لدعم املشاة ومساعدتها عىل تحقيق الخرق بسـبب عـدم اإلتقـان الفنـي واسـتخدامها ) ١-مارك(دبابة 

  ).كلم من الجبهة/ دبابة ١٫٨مبعدل (عىل جهة عريضة 

) مريومـون(وعىل الرغم  من بطء تقدم الحلفاء يف أيلول، فقد متكن الربيطانيون مـن احتالل   

ويف الشهر نفسه . بالتعاون مع الجيش الفرنيس السادس) كومبل(، كام احتلوا مدينة )مورفال(و) فلري(و

  ) فريجيكور(كلم، واحتلت  ٤– ٣) السوم(تقدمت تشكيالت الجيش الفرنيس السادس العاملة شامل 
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  ).شولن(والتقدم حتى تخوم ) فريماندوفيلر(ونجح الجيش الفرنيس العارش باحتالل ) رانكور(و

ومنذ أواخر أيلول، ثبتت الجبهة من جديد مـن جـراء سـوء األحـوال الجويـة وكـرثة األمطـار   

والوحول واملوانع املائية، واإلنهاك الذي  أصاب املهـاجمني وعجـزهم عـن تطبيـق تكتيـك يـؤمن خـرق 

ة طوال شهري واستمر القتال العنيف بني القوات املتجابهة عىل خطوط ثابت. الخطوط الدفاعية األملانية

ترشين األول وترشين الثاين، وتحول إىل استنزاف حقيقي للطرفني املتحـاربني تخللتـه هــجامت محليـة 

وتحـت . مـن األملـان) بوشـافن(و) سييل سيليزل(متبادلة أسفرت عن نجاح الفرنسيني يف انتزاع موقعي 

ولكن القتال مل يتوقف بشـكل ) السوم(تأثري االستنزاف املتبادل خفت حدة الصدام تدريجيا عىل جبهة 

وتكليـف ) السـوم(، عندما تم سـحب الجـيش الفرنيسـ مـن منطقـة ١٩١٦كانون األول  ١٢نهايئ إال يف 

  .الربيطانيني بإشغال خطوطه

من أضـخم معـارك الحـرب العامليـة األوىل، مـن حيـث حجـم القـوى ) السوم(وتعترب معركة   

فة القوات التـي تعاقبـت عـىل مرسـح املعركـة يف فرتاتهـا وإذا ما تم إحصاء كا. والوسائط املشرتكة فيها

 ٥٤(فرقة ) ٨٦(منذ بداية متوز حتى نهاية ترشين الثاين ) السوم(املتتالية، نجد أن الحلفاء استخدموا يف 

 ٥وكان مجمل ما حققه الحلفاء هو التقـدم . فرقة) ٦٧(يف حني استخدم األملان ) فرنسية ٣٢بريطانية و

والوصـول إىل . كلم مربعا) ٢٣٠(واالستيالء عىل منطقة مساحتها ). كلم ٥٠(عرضها  كلم عىل جبهة ١٢–

دون التمكن من خرق الجبهة والوصول إىل مؤخرات األملان وخطـوط ) بريون(و) بايوم(من ) ٣(مسافة 

  . مواصالتهم
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فاء ألف رجل بني قتيل وجريح وأسري، يف حني بلغت خسائر الحل) ٥٣٨(وكانت خسائر األملان   

ومل يحقـق الحلفـاء يف الهجـوم انتصـارا حاسـام ) ثلثاهم تقريبا من الربيطانيني(ألف رجل  ٧٠٠أكرث من 

) جمـوفر(عىل الرغم  من الجهود املبذولة وجسامة الخسائر ومن هنا يأيت اللوم الذي وجه إىل الجـرنال 

حققت معركـة السـوم بعـض  ومع هذا فقد. ١٩١٦قائدا بدال عنه يف أواخر عام ) نيفل(وتعيني الجرنال 

وتثبيت القـوات ). فردان(النتائج االسرتاتيجية اإليجابية، ويف مقدمتها تخفيف الضغط األملاين عىل جبهة 

أما يف مجال استنزاف . األملانية عىل الجبهة الغربية ومنعها من إرسال تعزيزات كبرية إىل الجبهة الرشقية

بيد أن . الخسائر التي تكبدها األملان كانت أقل من خسائر الحلفاءفإن . القوى البرشية واملادية األملانية

تفوق الحلفاء العددي جعلهم أقـدر مـن األملـان عـىل تعـويض الخسـائر واسـتيعاب نتـائج االسـتنزاف 

  .املتبادل

ولقد تعلم األملان من هذه املعركة أسلوب الدفاع املرن الذي طبقوه فيام بعد، كـام اعتـادت   

جهـة الـدبابات وقنصـها، يف حـني اسـتخلص الحلفـاء دروسـا هامـة يف مجـال اسـتخدام قواتهم عىل موا

  ). ١٩١٧) (كامربي(الدبابات وطبقوها بعد ذلك بنجاح يف معركة 

وكان أهم ما تعلمه الطرفان املتحاربان، عبثية خرق الدفاع املحصن مبدفعية املشـاة ورضورة   

متطلبات  الخرق الصـدمة و القـوة و الناريـة و الحركيـة تسليح القوات املهاجمة بالدبابات التي متتلك 

  .وأهمية خلق الرتتيب الدفاعي العميق وتسليح القوات املدافعة وإعدادها للرصاع ضد الدروع
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  ):١٩١٧(دخول الواليات املتحدة الحرب والثورة الروسية 

حـادثتني  ، الذي استمرت فيه العمليات العسـكرية دون نتيجـة حاسـمة،١٩١٧لقد شهد عام 

  .عظيمتني غريا توازن القوى وهام تدخل الواليات املتحدة والثورة الروسية

  :دخول الواليات املتحدة الحرب

صادق كونكرس الواليات املتحدة األمريكية باألكرثيـة عـىل رسـالة الـرئيس  ١٩١٧نيسان  ٢يف 

  .ولسون التي تعلم بدخول الواليات املتحدة األمريكية الحرب ضد أملانيا

وكانت الواليات املتحدة قد دخلت الحرب ألكرث من سبب، ويف مقدمها حرب الغواصات التي   

شنتها أملانيا ضد السفن التجارية املتجهة إىل موانئ دول الوفاق وهو أمـر كـان  يشـكل تهديـدا خطـريا 

إىل قلـق  إضـافة. لالزدهار الصناعي واالقتصادي الذي شهدته الواليات املتحدة األمريكية خـالل الحـرب

األمريكان عىل مصري قروضهم الكبرية لربيطانيا وفرنسا والرغبة يف ضامن اسرتدادها عن طريق االشـرتاك 

يف الحرب إىل جانبيهام ضد أملانيا وإنـزال الهزميـة بـاألخرية، ومحـاوالت أملانيـا إغـراء املكسـيك بـدخول 

  ).الحلفاء(نب دول الوفاق الحرب إىل جانبها إذا ما دخلت الواليات املتحدة الحرب إىل جا

وكان لتدخل الواليات املتحدة فوائـد كبـرية، فمـن الناحيـة العسـكرية، أن الواليـات املتحـدة   

فقـد كـان . تستطيع بتطبيق الخدمة العسـكرية اإلجباريـة أن تضـع يف خطـوط القتـال ماليـني الجنـود

  جنودها االحتياطيون مامثلني لجنود االحتياط يف
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االحتياطي يف الواليات املتحدة عظيمة ألن الصناعة األمريكية كانـت عـىل اسـتعداد  روسيا وقيمة هذا 

  . لتقديم األسلحة والذخائر الرضورية وهذا ما مل تستطعه الصناعة الروسية

ولتشكيل هؤالء الجنود وتعليمهم وإيجـاد ضـباطهم وتـأليف فـرق مـنهم، أهـل للـدخول يف   

مرييك مـن اثر محسـوس يف سـاحات القتـال إال يف ربيـع عـام خطوط القتال، ولذلك مل يكن للتدخل األ 

ـعة  ١٩١٨ واعتبارا من هذا الوقت كان التقدم رسيعا وأصبح من املؤكد أن توازن القوى أخذ ينقـل برس

  .لصالح دول الوقاف عىل حساب دول الوسط

ويـة ومن الناحيـة االقتصـادية، فقـد أدى دخـول الواليـات املتحـدة األمريكيـة الحـرب إىل تق

الحصار، فقد رصحت إىل الدول املحايدة بأنها لن متدها بالبضـائع منـذ اآلن  إال يف رشوط معينـة، وأول 

باإلضـافة إىل ذلـك كـان التـدخل . هذه الرشوط أال تبيع هذه الدول البضائع التي تسـتوردها إىل أملانيـا

اليات املتحدة الحرب، كانـت األمرييك حاسام يف مشكلة النقل البحري، ففي الوقت الذي دخلت فيه الو 

ان خسـارتهم يف السـفن التجاريـة  ١٩١٧حالة اإلنكليز حرجة وخطره، وقـد تبـني لهـم يف شـهر نيسـان 

إال أن دخول الواليات املتحدة خفف خطـورة هـذه . ستجعلهم غري قادرين عىل نقل ما هم بحاجة إليه

نقـل، ومـن جهـة أخـرى أجـربت الواليـات الحالة فمن جهة، أخذت البواخر التجارية األمريكية تقوم بال

املتحدة املحايدين، من هولنديني ونرويجيني وسويديني عىل املالحة، ونقل البضائع إلـيهم أو لفرنسـا أو 

إلنكلرتا وإال قطعت عنهم املؤن ثـم أن تـدخل الواليـات املتحـدة دفـع قسـام مـن جمهوريـات أمريكـا 

  . و وأرغواي وجمهوريات أمريكا الوسطىالجنوبية إىل الدخول يف الحرب كالربازيل وبري 
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فعـىل الـرغم . لكن الواليات املتحدة بدخولها الحرب، كانت تريد أن تحتفظ بدور خاص بهـا

فـان . من أن دول الوفاق كانت قد أبرمت فيام بينها ميثاقا وعدت مبوجبه بأن ال تجـري صـلحا منفـردا

 املساهمة يف امليثاق، بل اكتفت بان تكـون حسـب الواليات املتحدة مل تشأ الدخول يف هذا الحلف، وال

وهذا يعنـي أن الواليـات املتحـدة تحـتفظ يف كـل وقـت . لدول الوفاق) رشيكا(التعبري الذي استعملته 

باإلضـافة إىل أن . بحق االنسحاب من الحرب ومثل هذا العمل يعترب وسـيلة ضـغط حيـال دول الوفـاق

وكان الرئيس ولسون يرى أن من السابق ألوانه . صالح دول الوفاقهناك تباينا بني املصالح األمريكية وم

عندما تنتهي (بقوله ) هاوس(وقد ذكر ذلك إىل الكولونيل . أن يشار إىل هذا التباين يف مثل ذلك الوفاق

  ).الحرب نستطيع أن نفرض عليها أي عىل دول الوفاق، وجهة نظرنا

  ):١٩١٧(الثورة الروسية . ٢

التـي أدت إىل  ١٩١٧، عىل مرحلتني األوىل هـي ثـورة آذار ١٩١٧سية يف عام قامت الثورة الرو   

والثانيـة . سقوط النظام القيرصي وتشكيل حكومة مؤقتة كان أغلبية أعضـائها مـن الربجـوازيني األحـرار

ـقي القـديم املوافـق ليـوم  ١٩١٧هي ثورة ترشين األول  ترشـين الثـاين حسـب  ٧حسـب التقـويم الرش

ويف حني كانت الثورة األوىل عفوية فان الثورة الثانية . التي قام بها البالشفة بزعامة ليننيالتقويم الغريب 

  .كانت مخططة

بدأت املرحلة األوىل من الثورة الروسية بقيام مظاهرات عاملية يف العاصمة بطرسـربغ يـومي   

أمـرا إىل الحاميـة  ومع اسـتمرار املظـاهرات أصـدرت الحكومـة. آذار بسبب املجاعة وقلة التموين  ٩٫٨

. آذار برضب املتظاهرين إال أن الجنود رفضوا تنفيذ األمر فقدمت الحكومـة اسـتقالتها ١١العسكرية يف 

  ثم قام



  

  ١٣٢٨

  الموسوعة السياسية والعسكرية

ورسعـان  مـا عـم ) سوفيتات(العامل ومؤيدوهم من الجنود بتشكيل مجالس مندويب العامل والجنود  

وتشـكلت يف  ١٩١٧آذار  ١٢حني يف مسـاء االضطراب العاصمة التي أصبحت تحت سيطرة العامل والفال 

آذار تقـرر إقامـة  ١٤ويف . مـن األحـرار الربجـوازيني) الـدوما(الوقت نفسه لجنة تنفيذية متثــل أعضـاء 

  .حكومة مؤقتة دخل فيها األحرار االشرتاكيون

وقـد . ويف هذه األثناء كان القيرص نقوال يف الجبهـة بوصـفه القائـد األعـىل للقـوات الروسـية  

ل االستعانة بالجيش إلعادة األمور إىل مجاريها يف العاصمة إال أن قادة الجيش رفضوا ذلك فام كـان حاو 

وعنـدما . وعني أخاه الدوق األكرب ميخائيل خلفا لـه ١٩١٧آذار  ١٦ -١٥من القيرص سوى االستقالة ليلة 

ر كانوا عازمني عىل إقامـة جاء ميخائيل إىل العاصمة أيقن استحالة بقاء آل رومانوف يف الحكم ألن الثوا

، وأعلن تخويل الحكومة املؤقتة التي تشـكلت ١٩١٧آذار  ١٧الجمهورية فتخىل ميخائيل عن العرش يف 

آذار لجميع السلطات لحني انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دسـتور للـبالد وتحديـد شـكل نظـام  ١٤يف 

ن واملقاطعات الروسـية األخـرى وشجعت حوادث العاصمة وسقوط النظام القيرصي سكان املد. الحكم

عىل القيـام بـأعامل مامثلـة حيـث انضـمت وحـدات الجـيش إىل الثـوار واختفـت اإلدارات الحكوميـة 

  .القيرصية وحلت محلها سوفيتات أيضا

كان عىل رأس الحكومة املؤقتة األمري لفون زعيم اتحاد املجالس املحلية املنتخبة وتـوىل وزارة   

زعيم الحزب الدميقراطي الدستوري وتوىل وزارة الحربيـة الكسـندر غوجكـوف الخارجية فيها مليوكوف 

وقد تبنت الحكومة املؤقتة برنامجا إصالحيا تضمن نقاطا مهمة مثل ضامن الحريـات . زعيم االكتوبرين

وقـد . السياسية وتسوية مشكلة األرايض ومنح الحكم الذايت لبولندة وفنلندا ودول البلطيق وغـري ذلـك

  أو (كومة املؤقتة باعرتاف دول الحلفاء حظيت الح
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بيانا موجهـا إىل الشـعب  ١٩١٧آذار و  ١٩بصورة رسيعة، ذلك أن الحكومة املؤقتة أصدرت يف ) الفواق

الرويس أعلنت فيه عزمها عىل تحقيق التصـرف بالحرب واالستمرار فيها إىل جانـب دول الحلفـاء طبقـا 

  .ومة القيرصيةللمعاهدات واملحالفات التي وقعتها الحك

أي مســألة املوقــف مــن الحــرب ، حــددت يف النهايــة مصــري  –والحقيقــة أن هــذه املســألة   

لقد كان أعضاء هذه الحكومة مؤيـدين السـتمرار روسـيا يف الحـرب بسـبب تعـاطف . الحكومة املؤقتة

تسـيك مثل وزير الخارجية مليوكوف، مع الدميقراطيات الغربية وخوف البعض اآلخـر، مثـل كر . بعضهم

من أن يؤدي انتصار األملان إىل إنهـاء الثـورة، إال أن رغبـة الحكومـة املؤقتـة  يف الحـرب ). وزير العدل(

تعارضت مع رغبة الشعب الرويس عموما، ألن األخري كان يريد إنهـاء الحـرب والتفـرغ ملعالجـة آثارهـا 

وكــان . رايض وتوزيعهــاوتســوية املشــكالت الداخليــة العديــدة، ويف مقــدمتها قضــية إصــالح نظــام األ 

االشرتاكيون، وبصورة خاصة البالشفة، نشـطني يف التعبـري عـن مناهضـتهم للحـرب والدعايـة النسـحاب 

  .روسيا منها

ويف هذا الوقت أيضا كانت أملانيا راغبة يف إنهاء الحرب برسعة مع روسيا ليك تتفـرغ للجبهـة   

وقـد . مريكية إىل جبهات القتال لدعم الحلفاءالغربية وتوجيه رضبة إىل بريطانيا قبل وصول القوات األ 

ولذا وجهت أملانيا أنظارها .  حاولت أملانيا إقناع الحكومة املؤقتة بعقد صلح منفرد معها إال أنها فشلت

ومن هنا كان اللقاء بـني . نحو البالشفة الذين كانوا ضد الحكومة املؤقتة الربجوازية ضد استمرار الحرب

ـا آنـذاكممثلني عن الحكومة ا ويف نيسـان . ألملانية وبني زعيم البالشفة لينني الذي كان الجئـا يف سويرس

  شخصا من رفاقه يف قطار خاص إىل روسيا عرب األرايض ٣٨سهلت السلطات األملانية سفرلينني و ١٩١٧
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ومـن . وبروبوصول لينني إىل روسيا بدأ العمل للمرحلة الثانية من الثورة الروسية أي ثورة أكت. األملانية 

الجدير بالذكر أيضا أن زعامء اشرتاكيني آخرين عادوا إىل العاصمة الروسية من املنفى سـواء مـن داخـل 

روسيا أو الخارج وكان من بينهم ستالني وكامنيف اللذان عادا من منفاهام يف سـبرييا وتروتسـيك الـذي 

  .عاد من الواليات املتحدة األمريكية

إىل العاصمة بطرسربغ إال أنه مل يدع إىل تسلم الحكم فـورا فقـد  بدأ لينني العمل  فور عودته  

كان مدركا أن البالشفة مازالوا أقلية يف سوفيت العاصمة ولذا أراد كسب الجامهري إىل جانـب البالشـفة 

وألجل تحقيق هذا الهـدف أعلـن أن هـدف البالشـفة لـيس إقامـة . واقناعها برضورة قيام ثورة جديدة

بل جمهورية سوفيت وإلغاء الجيش والرشطة والبريوقراطيـة وتـأميم جميـع األرايض  جمهورية برملانية

ووضعها تحت سيطرة السوفيات املحلية ووضع اإلنتاج الصناعي وتوزيعه تحت السيطرة العامليـة كـام 

وازداد عدد مؤيدي البالشفة الـذين أصـبح وضـعهم أفضـل .  دعا إىل نبذ الحرب بوصفها حربا إمربيالية

  .وتم تنظيم مظاهرات عديدة مناهضة الستمرار روسيا يف الحرب. مجالس السوفيتداخل 

ترشـين األول  ٢٦ -٢٥التي تصادف ليلـة ( ١٩١٧ترشين الثاين  ٧-٦وقام البالشفة بالثورة ليلة   

وكانت خطة الثورة قد رسمت بالتفصيل قبل ذلك بأسبوعني يف اجـتامع عقـده ) حسب التقويم الرويس

ـه لينـني يف زعامء البالشـف ومل يصـادف البالشـفة أي صـعوبة يف تنفيـذ . ١٩١٧ترشـين األول  ٢٣ة وحرض

ترشـين الثـاين احتلـوا املراكـز االسـرتاتيجية واألبنيـة العامـة يف العاصـمة كـام  ٧ففي صباح يوم . الثورة

 ويف. قرص الحكومة املؤقتة وحصلوا عـىل دعـم الحاميـة العسـكرية يف العاصـمة) قرص الشتاء(حارصوا 

  ،١٩١٧ترشين الثاين  ٨اليوم التايل، أي 
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شكلت حكومة جديدة برئاسة لينني وكان من بني أعضائها تروتسيك املسؤول عـن الشـؤون الخارجيـة  

  .وستالني املسؤول عن شؤون القوميات

وفـاز فيهـا االشـرتاكيون  ١٩١٧أما الجمعيـة التأسيسـية التـي جـرى انتخابهـا يف كـانون األول   

 ١٩١٨آذار  ٣ويف . ١٩١٨بالقوة يف كـانون الثـاين ) لينني(لبية املقاعد، فقد تم حلها من قبل الثوريون بأغ

عقد البالشفة صلحا منفردا مع األملان مبوجب معاهدة بريست لتوفسك التي تنازلوا فيهـا عـن منـاطق 

طق التـي تـم ويف املنـا) الوسـط(عديدة من روسيا وتعهدوا فيها أيضا بإيقاف الدعاية البلشفية يف دول 

  .وبذلك انسحبت روسيا من الحرب العاملية األوىل. التنازل عنها

  :الزحف الربيطاين عىل فلسطني

تـرك يف سـيناء قـوة . بعد فشل حملة جامل باشا عىل قناة السويس والرتاجـع نحـو فلسـطني  

ن الذي قام بحملة األملاين الذي كان رئيسا ألركان حرب الفيلق الثام) فون كرس(تركية عهد بقيادتها إىل 

ويف الواقع فقـد ظلـت املناوشـات  قامئـة بـني هـذه القـوة وبـني القـوات الربيطانيـة يف . قناة السويس

  .دون أن يستطيع أي من الخصمني إحراز نرص حاسم ١٩١٦وحتى أواخر عام  ١٩١٥السويس طيلة عام 

وقد رأت . ومعنوي وكانت القيادة السياسية الربيطانية تحاول الحصول عىل كسب اسرتاتيجي  

يف احتالل فلسطني، ما يحقق لها ذلك الكسب فأخذت تستعد للزحف عرب صحراء سيناء، نحو العـريش 

) القطيـة(ثـم بعـد ذلـك إىل ) القنطـرة(وصـلتها إىل  ١٩١٦ويف آذار . فأقامت خطوط السكك الحديدية

 الواليـات املتحـدة األمريكيـة باإلضافة إىل مد أنابيب املياه وهي أنابيب كبرية تم تحضريها ووضـعها يف

  كانت خطوط السكك ١٩١٦بناء عىل طلب بريطانيا ويف خريف 
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الحديدية قد وصلت إىل منتصف الطريق بني القنطرة وحـدود فلسـطني وبـذلك تـم التحضـري املـادي  

مائة وخمسون ألف جندي وستة ) موراي(للزحف وبلغ عدد القوات الربيطانية يف مرص بقيادة الجرنال 

ألف جنـدي، منهـا يف ) ٥٥(أما القوات الرتكية يف فلسطني وسوريا فلم تكن تتجاوز . الف جندي هنديآ 

  .جندي) ١٦٠٠٠(العريش 

كانت القوات الربيطانية قد عـززت بـثامن . جوملـلـهويف نفس اليوم تم فيه التحضري الكامل   

فـدخلتها ) العـريش(قد أخلوا مدينـة أفادت التقارير الجوية أن األتراك . دبابات وبعض املدافع الثقيلة

وتشـييد رصـيف للمينـاء حيـث . كانون األول ورشعت بجمع األلغام من املرفـأ ٢١القوات الربيطانية يف 

ووايل الربيطـانيون زحفهـم . ناقال املـؤن والـذخائر) بور سعيد(كانون األول أول مركب من  ٢٣وصل يف 

  ).غزة(ا أنظارهم نحو ووجهو  ١٩١٧كانون الثاين  ١٠يف ) رفح(فاحتلوا 

تزيــد عــن أربعــة آالف جنــدي، وعــىل الــرغم مــن ذلــك مل يســتطع ) غــزة(مل تكــن حاميــة   

كـام أن الهجـوميني اللـذين قـاموا بهـام قـد بـاءا بالفشـل . ١٩١٧الربيطانيون مهاجمتها قبل شـهر آذار 

لثاين من شـهر نيسـان قائد الفيلق الصحراوي يف النصف ا) شتود(خصوصا الهجوم الثاين بقيادة الجرنال 

  ).غزة(الذي أدى إىل تأجيل فكرة احتالل 

كانـت الحكومـة الربيطانيـة قـد  ١٩١٧حزيـران  ٢٧إىل القاهرة يف ) اللنبي(وملا وصل الجرنال   

صممت عىل احتالل فلسطني وأصدرت إليه أوامرها بذلك ويف السابع والعرشين من شهر ترشـين األول 

وكان عدد املدافع ال يقل عن ثالمثائة مدفع باإلضافة ) غزة(قذائفها عىل  بدأت املدافع اإلنكليزية تطلق

  .إىل مدافع بعض القطع من األسطول اإلنكليزي التي شاركت يف تحضري الهجوم
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يطمـنئ ) اللبني(وما كاد الجرنال ). برئ السبع(ترشين األول تم االستيالء الربيطاين عىل  ٣١ويف   

أيـام ) ٥(ودامـت املعركـة  . ترشـين الثـاين ٢يف ) غـزة(أطلق هجومه عىل حتى ) برئ السبع(إىل سقوط 

 ٥ويف . تقدمـه نحـو القـدس) شتور(وتابع الجرنال . استطاع بعدها الربيطانيون إسقاط املدينة ودخولها

إذ . أيام وكان ذلك بالنسبة إىل الربيطانيني أمـرا غـري منتظـر) ٤(كانون األول استطاع دخول املدينة بعد 

والواقـع أن تراجـع . نوا يتوقعون مقاومة تركية عنيفة لكـنهم مل يضـطروا إىل إطـالق رصاصـة واحـدةكا

األتراك املتتايل وتسليمهم معاقلهم  الواحدة تلو اآلخر مل يكن سببه قوة الـدفع الربيطـاين فحسـب، بـل 

 العراق أو يف الحجـاز أيضا واىل حد كبري، ثقل الهزائم التي منوا بها خصوصا عىل األرض العربية سواء يف

ومـذيعا نـداءه  ) مكـة(، علـم الثـورة معلنـا اسـتقالله يف ١٩١٦يف حزيـران ) الرشيف حسني(حيث رفع 

وكانـت بريطانيـا قـد . الشهري إىل العامل اإلسالمي برضورة طرد العثامنيني متهيدا الستقالل البالد العربيـة

ـق مقابـل دخولـه الحـرب إىل جانـب باالعرتاف بدولة عربية مستقلة ) الرشيف حسني(وعدت  يف املرش

  .ولكنها مل تف بوعدها بعد انتهاء الحرب. دول الوفاق

  :انتهاء الحرب

شهدت الجبهة الغربية وكانـت نقطـة النقـل يف ميـزان الحـرب، تغـريا يف  ١٩١٦يف أواخر عام   

وش الفرنسـية الجـرنال وعني مكانه يف القيـادة العامـة للجيـ) جوفر(القيادة الفرنسية فقد أقبل املارشال

إال أن هذا القائد مل يوفق يف الهجوم العـام الـذي أمـر بـه خـالل شـهر ) فردان(وهو من أبطال ) نيفل(

مـيال، ) ٥٠(كانون األول والذي انكشفت خططه لألعداء قبل انطالقه وجعـل األملـان يرتاجعـون مسـافة 

  فأقبل . يف الفراغالهجوم العام الفرنيس يقع ويتحصنون يف مواقع جديدة تاركني 
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متميزا بحدثني هامني قدر لكـل مـنهام أن يـؤثر  ١٩١٧وجاء عام . مكانه) بيتان(هو أيضا وعني الجرنال 

  .أولهام دخول الواليات املتحدة الحرب فعليا وثانيهام الثورة الروسية. تأثريا بعيدا يف تاريخ الحرب

فـإن حـرب الغواصـات . مع أملانيـا وإذا كانت الثورة قد هزت الروس ودفعتهم نحو التفاوض  

التي علق عليها األملان أماال كبرية قد فشـلت يف إخضـاع بريطانيـا، بـل لقـد بلـغ مـن تغلـب األسـطول 

وإذا . الربيطاين عىل هذا السالح أن جاء وقت مل تكن ترجع فيه سوى غواصات قليلة العدد إىل قواعدها

ففـي ترشـين األول  . ل موقفه يف الربقويا راجحافقد ظ. عىل صفحات البحر) لودندورف(تحطمت آمال 

اإليطالية وانضمت إىل تسع فـرق  -أرسل األملان ست فرق ركبت القطارات إىل الجبهة النمساوية ١٩١٧

وشـنت هجومـا عامـا يف املنطقـة الجبليـة نحـو ) فون بيلو(منساوية مؤلفة الجيش الرابع عشـر بقيادة 

اللـذين يقومـان بـالهجوم عـىل الشـاطئ ) بورفيـك(ق مـع جييشـ بالتنسـي. الشامل الرشقي من إيطاليا

. األدرياتييك فتمكنت جميعها من متزيق الجيش اإليطايل، واضطرت مليـون جنـدي إيطـايل إىل التقهقـر

وتابعت انتصاراتها عىل الجبهة . مدفع ١٨٠٠جوم مائتي ألف جندي و لـلـهبينام أرست بعد بضعه أيام 

ألف جندي بـني قتيـل وجـريح وأسـري إال أن اإليطـاليني اسـتطاعوا أخـريا ) ٨٠٠(اإليطالية بتدمري حوايل 

  .النمساوي مع إطاللة الشتاء -وقف التقدم األملاين

وجـاءت . مرشوعات لعقد صلح بـني أملانيـا والحلفـاء ١٩١٧بحثت يف فرتات متفاوتة من عام   

ربيطاين كان يشرتط لقبـول الصـلح ولكن مجلس الوزراء ال. العروض من بعض املسؤولني األملان أنفسهم

وكـان أن قـرر . جالء أملانيا عن بلجيكا وإعادة االلـزاس واللـورين إىل فرنسـا ودفـع تعويضـات للحلفـاء

  القيام بهجوم فرقة من الجبهة الغربية لعله يوفق يف فرض صلح ) لودندورف(
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جبهة الغربية يف محاولة إلنزال ودفع بها إىل ال. فسحبت أربعون فرقة من الجبهة الرشقية. عىل الحلفاء

رضبة حاسمة بالجيشني الربيطاين والفرنيس عند منطقة اتصالهام ووقعت الرضبة التي مل تكـن حاسـمة 

، بعد أن مهد لها أربعـة آالف مـدفع بسـيل مـن النـريان عـىل الجـيش ١٩١٨يف شهر آذار . كام أريد لها

م من تـدمري الجـيش الربيطـاين الخـامس ووصـول وعىل الرغ). غوف(الخامس الربيطاين بقيادة الجرنال 

فقد متكن الحلفاء آخر األمر من وقف الهجوم رغـم عنفـه، وأخـذوا ) اميان(القوات األملانية إىل جنوب 

قائـدا عامـا ) فـوش(جوم العام املقبل، وكان ذلك بفضل توجيه القيـادة وتعيـني الجـرنال لـلـهبالتحضري 

  .١٩١٨ان نيس ١٤لقوات الحلفاء يف فرنسا يف 

وشعر األملان بالرتتيبات القامئة يف خطوط الحلفاء فأرادوا مجددا القيام بهجوم عام ثان، وكان   

، إال أن هذا الهجـوم مل يكتـب لـه النجـاح، كـام أعطـى املبـادرة للحلفـاء بالبـدء ١٩١٨متوز  ١٥ذلك يف 

اظ عـىل تلـك املبـادرة وبغيـة الحفـ. بعملياتهم الهجومية اعتبارا مـن الثـامن عرشـ مـن الشـهر نفسـه

ولقد . إىل شن عدة هجامت ليمنع خصمه من استعادة روعه وتجميع احتياطه) فوش(واستغاللها عمد 

وكان هذا الجـرنال قائـدا للقـوات األمريكيـة التـي ) برشينغ(و) بيتان(و ) هيغ(عهد بهذه الهجامت إىل 

  . ا من شهر نيسان بأعداد كبريةابتدأت تنزل عىل الساحل الفرنيس بناء لطلب من الحلفاء اعتبار 

وشـن هـذا الهجـوم الجـيش الرابـع ). اميـان(إىل هيغ بهجوم مفاجئ يف جبهة ) فوش(وعهد   

بتوسـيع القتـال نحـو ) دبنـي(بيـنام أمـر الجـيش الثالـث الفرنيسـ بقيـادة ) رولنسون(الربيطاين بإمرة 

مفاجئـا حطـم معنويـاتهم ومكـن  ويف الثامن من آب انطلق الهجوم ونزل عـىل األملـان نـزوال. الجنوب

  الجيش الرابع
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جنـدي أملـاين، بيـنام اكتسـحت قـوات الفيلـق األسـرتايل والكنـدي الفـرق ) ٢١٠٠٠(الربيطاين من أرس  

  .األملانية األمامية

أن يوم الثامن من آب كان اليوم األسود للجيش األملاين يف تـاريخ الحـرب ) (لودندورف(وقال   

يحاول ) لودندورف(وبينام كان ) فـالحرب يجب ان تنتهي. ة قوتنا املحاربةفقد بدد كل شك حول هزمي

عـدم تـرك الفرصـة لـه ورضبـه ) فـوش(تجميع قواته املبددة والرتاجع إىل خطوط دفاعية خلفية، قـرر 

  .بدال من تأجيل ذلك حتى العام التايل ١٩١٨الرضبة الحاسمة خالل خريف 

عىل تحضري قـوة مشـرتكة ) سالونيك(قائد القوات الفرنسية يف ) ةفرانشي(وعىل جبهة بلغاريا ركز        

يف الخامس عرش مـن أيلـول بالتنسـيق مـع القـوات الربيطانيـة . رصبية ودفعها يف هجوم عام -فرنسية

وأنزل بها خسائر جسيمة أدت ببلغاريـا إىل طلـب الصـلح الـذي . فشطر الجيوش البلغارية إىل شطرين

  .١٩١٨أيلول  ٢٩وقع يف 

هجوما ) اللنبي(فقد قاد الجرنال . ال استسالم بلغاريا وإلقاء السالح من قبل الدولة العثامنيةت  

أيلـول  ١٩ففـي . ضـدا لصـالحه ٤ضـدا إىل  ٢بعد أن مال فريان لقـوى مـن . عىل شاطئ البحر املتوسط

ا سـاحقا يف وأحـرزت خيالتـه نرصـ . انطلق الهجوم دافعا  األتراك أمامه باتجاه الشامل نحو داخل الـبالد

 ٣٠وكان استسالم الدولة العثامنية يف . فحلب) دمشق(يف فلسطني قرب حيفا ثم تدافعت نحو ) مجدو(

  .١٩١٨ترشين األول 

وعىل الجبهة الغربية وضعت خطة هجـوم كانـت هـذه املـرة حاسـمة، وشـارك يف إعـدادها   

وقـت واحـد، محـور غـرب وقادة جيوش الحلفاء وقضت بإطالق التقدم عىل محـاور أربعـة يف ) فوش(

  يقوم به األمريكيون وآخر) املوز(
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ومحور ثالث عهد بـه . أيلول ١٦وذلك يف ) ميزيري(وكالهام باتجاه . يقوم به الفرنسيون) أرغون(غرب  

ومحـور رابـع ينطلـق . أيلـول ٢٧وحدد انطالقه يف ) موبوج(باتجاه ) كامربي -كانتان(إىل الربيطانيني يف 

  .وعهد ه إىل القوات البلجيكية املعززة بقوات الحلفاء) غانت(أيلول باتجاه  ٢٨منه الهجوم بتاريخ 

االنقضـاض عـىل ) هيـغ(واسـتطاع ) فـردان(و) ابـريز(بدأ الهجوم العام عىل شكل كامشة بني   

 ١٩١٨ويف الخامس مـن ترشـين األول ). الشاملقنال (الحصني واجتياز أصعب بقعة فيه ) هندنربغ(خط 

  .ن وراء الخط وانكشفت أمامهم أرض منبسطة سهلة العبوركان الربيطانيو 

 ١٩١٨طيلة شتاء ) بياف(وعىل الجبهة اإليطالية بعد أن وقف املد األملاين النمساوي عند نهر   

ترشين األول  ٢٧ويف . بفضل التعزيزات التي قدمها الحلفاء، واستمر ثبات اإليطاليني خالل الصيف أيضا

بهدف شطر النمساويني إىل قسمني ) فينري يوفينيتو(بهجوم كبري نحو ) بياف(فاجتاز نهر ) كافان(تحرك 

  .١٩١٨ترشين الثاين  ٣املجرية عىل طلب الصلح والحصول عليه يف  –وحمل اإلمرباطورية النمساوية 

أضنى الجوع الشعب األملاين، وضاقت به السبل، وتحطمت معنوياته وإرادة القتال فيه ودب   

لقادة والجنـود فعرفـت القـوات املسـلحة نوعـا مـن العصـيان عنـدما رفضـت بحـارة اليأس إىل قلوب ا

ترشـين  ٤(األسطول الخروج به من املوانئ  ملالقاة أساطيل الحلفاء وكان ذلك أول مظهر الندالع الثورة 

  . عن العرش) وليم الثاين(فتنازل اإلمرباطور ). الثاين

وكـان األملـان يف الثالـث . هورية يف اليوم نفسـهيف التاسع من ترشين الثاين حيث أعلنت الجم  

  من الشهر قد طلبوا من رئيس الواليات املتحدة
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أمـا وقـد . ولكن طلـبهم مل يقـرتن بـأي تجـاوب مـن الحلفـاء. املوافقة عىل هدنة) ولسون(األمريكية  

ه عىل األملان تقوضت أركان الدولة األملانية فأصبح البد من القبول باستسالم غري مرشوط ساعد يف فرض

دبابـة لتوجيـه  ٦٠٠فرقـة أمريكيـة و ) ٢٨(فقد جمع ). فوش(متابعة الضغط العسكري  الذي  قام به 

فرقـة، وهكـذا ألقـت ) ٤٢(وكان قد ارتفع عدد القوات األمريكية يف فرنسـا إىل ) اللورين(رشقي . رضبة

واضـعة  ١٩١٨رشـين الثـاين أملانيا السالح واضطرت إىل توقيع صلح غري مرشوط يف الحادي عرشـ مـن ت

  .سنوات وثالثة أشهر وعرشة أيام ٤بذلك نهاية الحرب العاملية األوىل التي استمرت 

  :نتائج الحرب

كانت الحرب العاملية األوىل حربا فريدة من نوعها مـن حيـث مـداها ومـن حيـث التغـريات   

ار سياسـية واجتامعيـة املهمة التي أحدثتها عـىل كافـة املسـتويات فقـد ترتبـت عـىل هـذه الحـرب آثـ

واقتصادية مهمة، ليس فقط بالنسبة إىل األطراف التي شاركت فيها بل وبعض الدول التي بقيت مبنـأى 

  .عنها أيضا

لقد أدت الحرب العامليـة األوىل إىل سـقوط اإلمرباطوريـات الـثالث التـي كانـت تعتـرب عـامد   

. املجريـة –ألملانية واإلمرباطوريـة النمسـاوية النظام  القائم يف رشق ووسط أوروبا، وهي اإلمرباطورية ا

ويف . ١٩١٧فقد كانت الحرب عامال مهام من عوامل سقوط أرسة رومانوف الحاكمة يف روسيا بعد ثروة 

وقـد أجـرب . ١٩١٨ترشـين الثـاين  ٩ونودي بالجمهورية يف . ١٩١٨ترشين الثاين  ٧أملانيا ثورة يف برلني يف 

الزعيم ) ابريت( التنازل عن العرش وقامت يف البالد حكومة ائتالفية تزعمها عىل) وليم الثاين(اإلمرباطور 

  قامت ثورة مختلفة، فبعد الهزمية ) هنغاريا(ويف املجر . املعتدل للحزب االشرتايك الدميقراطي
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ميشـيل (ملك املجر عن العرش وأعلنت الجمهورية يف البالد برئاسة ) شارل(يف الحرب تنازل اإلمرباطور 

زعيم الحزب الليربايل املعارض، إال أن الشـيوعيني الـذين ازداد نفـوذهم كثـريا يف املـدن بسـبب ) رويلكا

احتالل قوات الحلفاء وانتشار البطالة والبؤس يف البالد ونقص التموين، متكنوا من االستيالء عىل السلطة 

بتـأميم وسـائل اإلنتـاج وقـد قامـت حكومـة بيالكـون ). بيالكـون(وتوىل الحكم زعـيمهم  ١٩١٩يف آذار 

وقد رفضت دول الحلفاء االعرتاف  . وامللكيات الكبرية واملتوسطة وأسندت إدارتها إىل تعاونيات اشرتاكية

. بحكومة بيالكون فانتهزت رومانيا ذلك وقامت مبهاجمة املجر أمـال منهـا يف توسـيع األرايض الرومانيـة

الـذي فـر إىل -سقطت حكومـة بيالكـون ) ايستبود(وعندما زحفت القوات الرومانية صوب العاصمة 

ــويص وهــو  -١٩١٩روســيا يف آب  ــت الســلطة بعــد ســقوط حكومــة بيالكــون الشــيوعية إىل ال وانتقل

األرشيدوف جوزيف، وفيام عدا هذه اإلمرباطوريات الثالث كانت الحرب العاملية األوىل سببا أساسيا من 

مهورية الرتكية بعد بضع سنوات فقط من انتهـاء تلـك أسباب سقوط أرسة الـ عثامن يف تركيا  وقيام الج

) ١٠(فقد قدرت هذه الخسائر بحوايل . الحرب كام أدت الحرب العاملية األوىل إىل خسائر برشية فادحة

مليون من فرنسـا وحـوايل مليـون ونصـف  ١٫٤ماليني من أملانيا و  ٣ماليني من روسيا و  ٣(ماليني قتيل 

وإضـافة إىل هـذه الخسـائر البرشـية خلفـت . إىل عدد هائـل مـن الجرحـىإضافة ) إيطاليا(مليون من 

الحرب دمارا كبريا يف املنشآت االقتصادية واملراكز السكانية وطرق ووسائل املواصالت الحيوية، وبصـورة 

كـام أدت الحـرب إىل تعطيـل . خاصة يف الدول األوروبية التي كانت أراضيها ميادين للعمليات الحربية

التجارية الدولية يف أوروبا وإنهاك قوى اإلنتاج فيها حيث رصـدت الـدول املتحاربـة مواردهـا العالقات 

  .املالية وموادها األولية وإنتاجها الصناعي للمجهود الحريب
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كام أدى سوق الرجال إىل جبهات القتال وتحول قسم من أراىض أوروبـا إىل ميـادين للقتـال إىل نقـص  

 ١٩١٩عىل كل ذلك حصول تضخم نقدي وارتفاع كبري يف األسـعار ففـي سـنة  وترتب. يف اإلنتاج الزراعي

يف فرنسا %  ٢٥٦وبلغت النسبة  ١٩١٣عام كانت عليه يف سنة % ١٤٢ارتفعت األسعار يف إنكلرتا بنسبة 

  .يف إيطاليا% ٢٦٦و 

األوربيـة  ونتيجة ملآيس الحرب واملشكالت االقتصادية حدثت اضطرابات وقالقل اجتامعية يف الـدول    

التي خرجت منترصة من الحرب أيضا فقد شـهدت بريطانيـا إرضابـات عامليـة عديـدة، أهمهـا إرضاب 

الذي اضطر الحكومـة الربيطانيـة إىل االسـتعانة بـالجيش إلنهائـه، وشـهدت  ١٩١٩عامل ملناجم يف عام 

آلمـن ويف إيطاليـا اشتبك فيهـا العـامل مـع رجـال ا ١٩٢٠فرنسا إرضابات عاملية مهمة يف أيار وحزيران 

معقد ) ٥٠٠(مقعدا من مجموع ) ١٧٥(سيطر االشرتاكيون املتطرفون عىل الحزب االشرتايك وحصلوا عىل 

وحدثت إرضابـات عامليـة كبـرية يف مـدن نـابيل وميالنـو وانسـالدو وغريهـا يف عـام  ١٩١٩يف انتخابات 

رضابات فالحية ضد كبار املالكـني سيطر العامل خاللها عىل املعامل واملصانع كام حدثت إ ١٩٢٠ -١٩١٩

  .العقاريني يف املناطق الريفية أيضا

وإذا كانت الحرب العاملية األوىل وباال عىل دول أوروبا فان األمـر كـان نقـيض ذلـك بالنسـبة   

للدول غري األوروبية التي شاركت فيها، ونعني بذلك الواليات املتحـدة األمريكيـة واليابـان فقـد ازدهـر 

يات املتحدة األمريكية خالل سنوات الحرب العاملية األوىل بسبب ازدياد طلـب دول أوروبـا اقتصاد الوال 

املتحاربة عىل املنتجات الصناعية والزراعيـة األمريكيـة بعـد أن كرسـت طاقاتهـا البرشـية واالقتصـادية 

ة يف اإلنتـاج ، كانـت الزيـاد%١٥فقد ازداد اإلنتـاج الصـناعي األمـرييك بنسـبة . الذاتية للمجهود الحريب

  الحريب أعىل من سواها كام ارتفع إنتاج القمح
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وقد تضاعفت صادرات الواليات املتحدة األمريكية ثالث مـرات بـني . بشكل ملحوظ مع ازدياد أسعاره 

وقـد . مليون دوالر) ٢٣٢٩(مليون دوالر بعد أن كانت ) ٨٠٨٠(فأصبحت قيمتها  ١٩٢٠وعام  ١٩١٤عام 

األمريكية قبل وبعد اشـرتاكها يف الحـرب أكـرب ممـون وممـول للحلفـاء كـام أن بقيت الواليات املتحدة 

أراىض الواليات املتحدة األمريكية ومنشآتها االقتصادية ظلت مبنأى عن نريان الحرب التـي دارت رحاهـا  

  .يف أوربا

وروبـا، أما اليابان فإنها رغم اشرتاكها يف الحرب مل ترسل قوات عسكرية إىل ميادين القتال يف أ   

كـام أزالـت الحـرب . واستفادت من فرصة الحرب واستولت عـىل املسـتعمرات األملانيـة يف تسـانغ تـوو

املنافسة األوروبية يف أسواق الرشق األقىص التي أصبحت محتكرة من قبل اليابان طـوال سـني الحـرب، 

فقد باعت أسـلحة إىل . بل أنها باعت منتجاتها الصناعية إىل دول مل تفكر قط يف السابق أن تشرتي منها

تشـرتيان املنتجـات  ١٩١٤روسيا القيرصية، ومنتجات صـناعية إىل شـييل وبـريو اللتـني كانتـا قبـل عـام 

  .الصناعية األملانية

  :مؤمتر الصلح وتسويات ما بعد الحرب

لتكون مقرا ملؤمتر الصلح اعرتافا بالدور الكبري الـذي قامـت بـه فرنسـا يف ) باريس(تم اختيار   

وترك ذلك أثـرا مسـيئا يف أملانيـا ألنـه  ١٩١٩كانون الثاين  ١٨وقد افتتح املؤمتر يف . العاملية األوىل الحرب

ويـوم ذكـرى إعـالن اإلمرباطوريـة األملانيـة يف عـام . ١٧٠١كان يوم ذكرى إعالن امللكية يف بروسـيا عـام 

١٨٧١.  

االتحـاد السـوفيتي دولـة ، ومل يـدع منـدوب عـن ) ٢٧(شارك يف مؤمتر الصلح مندوبون عـن   

  وكام مل يدع إىل املؤمتر مندوبون عن الدول ) السابق(
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املهزومة يف الحرب، بل كان عليها أن توقع عىل الوثائق بعد إعدادها، ألن السالم فرض فرضـا ومل يكـن 

وقد شاركت أغلبية الدول يف االجتامعات التي كانت تبحث قضايا تخصها مبـارشة، يف . نتيجة مفاوضات

بريطانيـا وفرنسـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة وإيطاليـا (ان البعض اآلخـر وهي الدول األساسية حني 

ومـن بـني . التي شكلت املجلس األعىل للحلفاء شاركت يف بحث جميع القضايا بـدون اسـتثناء) واليابان

ساسـيا يف وضـع هذه الدول الخمس لعبت كل من بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكيـة دورا أ 

أما ممثل اليابـان فقـد ). الثالثة الكبار(قرارات مؤمتر الصلح، وقد عرف ممثلو هذه الدول الثالث باسم 

انسـحب مـن املـؤمتر بعـد ) اورالنـدو(كام أن ممثل إيطاليا ورئيس وزارتهـا . لعب دورا ثانويا يف املؤمتر

  .طاليا اإلقليميةوقت قصري احتجاجا عىل تجاهل الثالثة الكبار بعض مطالب إي

وقـد حرضـ إىل ) ولسـون(ترأس الوفد األمرييك إىل املؤمتر رئيس الواليات املتحـدة األمريكيـة   

املؤمتر ويف ذهنه فكرة تطبيق النقاط األربع عرشة التـي وردت يف الرسـالة التـي وجههـا إىل الكـونكرس 

منت تلـك النقـاط بعـض املسـائل وقـد تضـ. باعتبارها منهاجـا للسـلم ١٩١٨كانون الثاين  ٨األمرييك يف 

الخاصة مثل استقالل بلجيكا وإعادة االلزاس واللورين إىل فرنسا وإحياء الدولة البولندية وإعادة النظـر 

. االقتصـادية وغريهـا) الباب املفتـوح(يف الحدود اإليطالية وتامني حرية املالحة يف أعايل البحار وسياسة 

مــة مثــل مبــدأ حــق الشــعوب يف تقريــر املصــري، واعــتامد كــام تضــمنت بعــض املســائل  العامــة امله

الدبلوماسية العلنية ونبذ املعاهدات واالتفاقات الرسية، وإنشاء منظمة دولية تأخذ عىل عاتقها مهمـة 

ـة . فض املنازعات الدولية وضامن السلم واالستقرار يف العامل وقد وافق الحلفاء عىل النقـاط األربـع عرش

  تزال قامئة ليك يضمنوا عندما كانت الحرب ال 
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استمرار الواليات املتحدة يف الحرب، ولكنهم أصبحوا أقل تحمسا لها بعـد ان وضـعت الحـرب أوزارهـا 

خالل مؤمتر الصلح فرض آرائه عىل مندويب الـدول ) ولسون(وقد حاول الرئيس . لتضاربها مع مصالحهم

  .ية املعقدة لذلك أصيب بخيبة أملاألخرى وفشل يف ذلك بسبب عدم إملامه باألساليب الدبلوماس

وأشـرتك معـه وزيـر ) جورج كليمنصو(أما الوفد الفرنيس إىل املؤمتر فقد ترأسه رئيس وزارتها   

وكـان محاميـا مـاهرا، وسياسـيا . رئيسـا للمـؤمتر أيضـا) كليمنصو(وقد أنتخب ) . بيشون(فرنسا خارجية 

يف حـوايل ) كليمنصـو(وكـان ). النمـر(  عـرف بمحرتفا ورجال ذا ثقافة واسعة ومهارة دبلوماسـية وقـد 

بني أملانيـا وفرنسـا ولـذلك ) ١٨٧١ -١٨٧٠(الثامنني من العمر عندما عقد مؤمتر الصلح، وقد شهد حرب 

وقـد أراد تحقيـق هـدفني يف املـؤمتر وهـام . كان حاقدا عىل األملان شانه يف ذلك شأن معظم الفرنسيني

  .ين مستقبال وإنزال العقوبة بأملانياضامن حامية فرنسا مـن أي تهديد أملا 

وجاء معـه وزيـر الخارجيـة ) دافيد لويدجورج(وترأس وفد بريطانيا إىل املؤمتر رئيس وزارتها   

وكان لويد جورج كنظريه الفرنيس محاميا قديرا وبرملانيا ماهرا وسياسيا محنكا كـام كـان زعـيام ) بلفور(

ورج يف آرائه عىل مشاوريه الذين كان يناقش املواضـيع واعتمد لويد ج. لحزب سيايس هو حزب األحرار

وجاء لويد جورج إىل املـؤمتر ويف ذهنـه . اليومية معهم لذلك كان أكرث اطالعا من رؤساء الوفود األخرى

ومل . ضامن االستقرار يف أوروبا مبا يتفق ومصـالح بريطانيـا، أي عـدم اإلخـالل بتـوازن القـوى يف أوروبـا

معاملة أملانيا بقسوة ألنه كان يرى أن مستقبل السالم والرخـاء يف أوروبـا يعتمـد يرغب لويد جورج يف 

عىل قبول أملانيا لتسوية سلمية معقولة كام أنه خيش أن تؤدي معاملتها بقسوة إىل توجيه أنظارها نحو 

  وقد أبدى لويد ) السابق(االتحاد السوفيتي 
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وكان عليه أيضا أن يأخذ بنظر . انية يف خارج أوروباجورج اهتامما خاصا بقضية مصري املستعمرات األمل

وقد حـاول . االعتبار الرأي العام الربيطاين الذي كان ناقام عىل أملانيا ويطالب بفرض غرامة حربية عليها

  .يف الثأر من أملانيا من جهة أخرى) كليمنصو(من جهة ورغبة ) ولسون(لويد جورج أن يوفق بني مثالية 

، وقـد اكتنفـت ١٩٢١حتى كـانون الثـاين  ١٩١٩متر الصلح من كانون الثاين استمرت أعامل مؤ   

سري املفاوضات صعوبات عديدة بسبب اختالف املصالح ووجهات النظر فـيام بـني الـدول الكـربى مـن 

وقـد عكسـت . جهة، وفيام بينها وبني الدول والشعوب األخـرى التـي أرسـلت ممثلـني عنهـا إىل املـؤمتر

  .النهاية وجهات نظر ومصالح الدول الكربى بالدرجة األوىلقرارات املؤمتر يف 

وجه املؤمتر اهتامما خاصا إىل معاهدة الصلح مع أملانيا، ويعود ذلـك إىل الـدور الهـام الـذي   

وعرفـت باسـم  ١٩١٩حزيـران  ٢٨لعبته خالل الحرب العاملية األوىل وقد تم توقيـع هـذه املعاهـدة يف 

قاعة املرايا بقرص فرساي، وهي نفـس القاعـة التـي أعلـن فيهـا قيـام  ألنها وقعت يف) معاهدة فرساي(

صـفحة وميكـن ) ٢٣٠(وقـد بلـغ عـدد صـفحات معاهـدة فرسـاي . ١٨١٧اإلمرباطورية األملانية يف عـام 

  :تلخيص مضمونها عىل الوجه اآليت

  ات ويتضمن ميثاق عصبة األمم، وقد أدرج هذا امليثـاق يف مقدمـة جميـع املعاهـد: األولالقسم

) ولسـون(وكان ذلك بناء عىل إلحاح الرئيس األمـرييك . التي عقدت مع الدول املندحرة يف الحرب

  .الذي أرص عىل أن ميثاق عصبة األمم يجب أن يكون جزءا ال يتجزأ من تسويات الصلح

 نصت معاهدة فرساي عـىل إعـادة االلـزاس واللـورين إىل فرنسـا، كـام حصـلت : موضوع الحدود

  جم الفحم يف منطقة السار التي تقـررفرنسا عىل منا
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أن تعهد إدارتها ملدة خمس عرشة ستة إىل لجنة خاصـة تحـت إرشاف عصـبة األمـم، وأن يجـري  

استفتاء فيها بعد انقضاء تلك الفرتة ليقرر سكانها مستقبلهم باالتحاد مع أملانيـا أو مـع فرنسـا أو 

ثالث مدن مهمـة هـي ايـوبن وماملـدي  كام حصلت بلجيكا عىل. البقاء تحت أرشاف عصبة األمم

لتقرراالغلبيـة الدامنراكيـه  هنـاك ) شلزويك(ومورسن وتقرر أجراء تصويت يف القسم الشاميل من 

وعند إجراء التصويت فضل السكان االنضـامم إىل الـدامنرك وقـد تـم ذلـك كـام حصـلت . مصريها

وكـان . من منطقة بروسيا الغربيـة منطقة بوزن والقسم األكرب) ٥/٦(الدولة البولندية الناشئة عىل

من ضمن ما حصلت عليه بولندا ذلك الجزء من أملانيا الذي عرف باسم املمـر البولنـدي وينتهـي 

) دانتـزك(وقـد جعلـت مدينـة . بغية متكني بولندا من االتصال ببحر البلطيق) دانتزك(عند ميناء 

تها بالنيابـة عـن عصـبة األمـم، كـام ميناء حرا تحت إرشاف عصبة األمم عىل أن تقوم بولندا بإدار 

وقسمت ) ١٩٢٣إىل الحلفاء ثم أعطيت إىل لتوانيا إلدارتها يف عام ) ممل(تنازلت أملانيا عن مدينة 

  .، ونالت األوىل أكرث أقسامها)سابقا(سيليزيا العليا بني بولندا وجيكسلوفاكيا 

 افـة حقوقهـا وامتيازاتهـا يف الخـارجتنازلت أملانيا عن كافة مستعمراتها وك: املستعمرات األملانية .

فقد حصـلت اليابـان . وقد قسمت دول الحلفاء تلك املستعمرات والحقوق واالمتيازات فيام بينها

ـقية األملانيـة  ـق األقىصـ، وحصـلت بريطانيـا عـىل إفريقيـا الرش عىل املستعمرات األملانية يف الرش

تحت انتـداب إفريقيـا الجنوبيـة، وقسـمت ) اناميبي(ووضعت إفريقيا الغربية األملانية ) تنجانيقا(

مستعمرتا الكامريون وتوكو بني بريطانيا وفرنسا، كام تقرر وضع الجـزر األملانيـة الواقعـة جنـوب 

  خط االستواء من املحيط الهادي تحت
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كـام تنازلـت أملانيـا عـن جـزر . االنتداب األسرتايل ووضعت جزيرة ساموا تحت إرشاف نيوزيلندة 

  .شال وكارولني يف املحيط الهادي أيضا ووضعت تحت االنتداب الياباينماريان ومار 

 تضمنت معاهدة فرساي بنودا عديدة كان غرضها ضامن أمـن جـريان أملانيـا عـن طريـق : التسلح

كـان ) ضـامنات عسـكرية(ويشري البعض إىل هذه البنـود بوصـفها . إضعاف قوة أملانيا العسكرية

فقـد نصـت املعاهـدة عـىل تحديـد عـدد . راجهـا يف املعاهـدةلفرنسا وإرصارها دور واضح يف إد

رجل، وتحديد القوة البحرية األملانية بسـت بـوارج حربيـة  ١٠٠٫٠٠الجيش األملاين مبا ال يزيد عن 

وست طرادات خفيفة وسـت مـدمرات وأثنـي عرشـ مركـب طوربيـد ومنعـت أملانيـا مـن صـنع 

وة جوية أملانيـة كـام منعـت مـن صـنع الغواصات، كام منعت من صنع الطائرات ومن تأسيس ق

املدرعات والدبابات أو استريداها، ومن صنع الغـازات السـامة، وقـررت املعاهـدة إلغـاء الخدمـة 

  .العسكرية الواردة فيها

 من معاهدة فرساي أملانيـا مسـؤولة عـن الحـرب العامليـة ) ٢٣١(اعتربت املادة رقم : التعويضات

ه املادة يف املعاهدة لتربير إجبار أملانيا عىل دفع غرامة حربيـة وكانت الغاية من إدراج هذ. األوىل

عىل سبيل التعويض عن األرضار والخسائر التي لحقت بدول الحلفاء والدول امللحقة بها من جراء 

إال أن دول الحلفاء الكربى مل تتفق عىل مقدار ما يجب عىل أملانيا دفعـة مـن تعويضـات . الحرب

وقـد ) لجنـة التعويضـات(ىل لجنة خاصة تشكلت لهذا الغـرض عرفـت بــ وقد ترك أمر تقريرها إ

مليـار مـارك ) ١٣٢(إىل تقديرها قيمـة التعويضـات مببلـغ  ١٩١٢١توصلت هذه اللجنة يف نيسان 

  .ذهبي
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ومل تختلف املعاهدات األخـرى التـي فرضـت عـىل الـدول األخـرى املنـدحرة يف الحـرب عـن   

  :وهذه املعاهدات هي. عامةمعاهدة فرساي كثريا يف خطوطها ال

 وقـد اعرتفـت ١٩١٩أيلـول  ١٠وقعت معاهدة سان جرمان يف : معاهدة سان جرمان مع النمسا ،

النمسا فيها مبسؤوليتها يف قيام الحرب العاملية األولـى، وكان لزاما عليهـا بالتـايل أن تـدفع غرامـة 

وقـد . ن االتحـاد مـع أملانيـاومنعـت مـ. رجـل) ٣٠٫٠٠٠(حربية، كام حدد جيشها مبا ال يزيد عىل 

نصت املعاهدة عىل تنازل النمسا عن مناطق واسعة فقد تنازلت عن التـريول الجنوبيـة وتريسـتا 

وترتيتو وجزر داملاشيا إىل إيطاليـا، وعـن بكوفينـا إىل رومانيـا، وعـن البوسـنة والهرسـك وسـاحل 

ا وقسـم مـن النمسـا الجنوبيـة داملاشيا إىل الدولة اليوغسالفية الجديدة، وعـن بوهيميـا ومورافيـ

وبهـذه التنـازالت تحولـت . وعن غاليسيا وتشن إىل بولندة -وسيليزيا النمساوية إىل جيكسلوفاكيا

مليون نسمة إىل دولة صغرية ) ٣٠(ميل مربع وسكانها  ١١٥٫٠٠٠النمسا من إمرباطورية مساحتها 

  .مليون نسمة ٦٫٥ميل مربع وعدد سكانها حوايل  ٢٣٫٠٠٠مساحتها 

 ترشـين الثـاين  ٢٧وقعت هـذه املعاهـدة يف قرصـ نـويي ببـاريس يف : معاهدة نويي مع بلغاريا

وعن بعض . وقد نصت عىل تنازل بلغاريا عن ترافيا الغربية وسواحل بحر أيجة إىل اليونان. ١٩١٩

ا املناطق االسرتاتيجية املهمة يف غرب بلغاريا إىل يوغسالفيا كام حددت املعاهدة جيشا بلغاريا مبـ

رجل وصودرت قوتها البحرية، وأجربت عىل دفع غرامة حربية حدد مقدارها  ٢٠٫٠٠٠ال يزيد عىل 

وقد حولت هـذه . ١٩٢١كانون الثاين  ١سنة ابتداء من ) ٣٧(مليون دوالر تدفع عىل مدى ) ٤٥٠(

  املعاهدة بلغاريا إىل
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  .كان والقوة العسكريةأضعف دولة يف البلقان بعد ألبانيا، من حيث املساحة واملوارد والس 

 ٤وقعت هذه املعاهدة يف قرص تريـانون الكبـري املجـاور لفرسـاي يف : معاهدة تريانون مع املجر 

فقـد . وقد خرست املجر مبوجب هذه املعاهدة مناطق واسعة) هنغاريا(مع املجر  ١٩٢٠حزيران 

بانات وترنسلفانيا وجزءا سالفونيا وجزءا من بانات إىل يوغسالفيا، وعن بقية  -تنازلت عن كرواتيا 

من السهل الهنغاري يف الغرب إىل رومانيا وعن سلوفاكيا وبعض األرايض الواقعة يف رشف وجنوب 

الكاربات إىل جيكسلوفاكيا، وعن سلوفاكيا وبعض األرايض الواقعة يف رشق وجنـوب الكاربـات إىل 

هذه الحالة الوحيـدة التـي نالـت كانت (جيكسلوفاكيا، وعن هنغاريا الغربية األملانية إىل النمسا 

كام تنازلت املجر عن فيوم، منفـذها إىل البحـر وتــرك ) فيها إحدى الدول املندحرة أراض إضافية

كـام حـددت . أمر تقرير مستقبل هـذه املنطقـة إىل مفاوضـات تجـري بـني إيطاليـا ويوغسـالفيا

جر بعد هذه املعاهدة مـن وقد تحولت امل. رجل) ٣٥٫٠٠٠(املعاهدة جيش املجر مبا ال يزيد عىل 

مليـون نسـمة إىل دولـة ) ٢٠(ميل مربع وعدد سكانها اكرث مـن ) ١٢٥٫٠٠٠(دولة كبرية مساحتها 

ماليـني ) ٣(ماليـني نسـمة، كـام خرسـت ) ٨(ميل مربع وعدد سكانها ) ٣٥٫٠٠٠(صغرية مساحتها 

  .رةنسمة من أبنائها املجريني الذين تقرر إلحاقهم مع أراضيهم بالدول املجاو 

 وكانت آخر معاهدة  ١٩٢٠آب  ١٠وقعت معاهدة سيفر يف : معاهدة سيفر مع الدولة العثامنية

. وقد تضمنت تسوية الصلح مع الدولة العثامنيـة بعـض التعقيـدات أيضـا. من معاهدات الصلح

  فقد كانت تلك الدولة ميدانا للتنافس 
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لكـربى قبـل نشـوب الحـرب العامليـة من أجل النفوذ السيايس واالقتصادي بني الـدول األوروبيـة ا

وبعد قيام الحرب عقدت أكرث من معاهدة بخصوص تقسيم ممتلكـات الدولـة العثامنيـة . األوىل 

. التي وعدت فيها إيطاليـا بالحصول عىل بعض املناطق العثامنيـة ١٩١٥مثل معاهدة لندن لسنة 

وفرنسـا وروسـيا القيرصـية  بـني بريطانيـا ١٩١٦بيكو السيئة الصـيت يف عـام – واتفاقية سايكس 

مبوجـب (وخالل الحرب أيضا وعدت بريطانيا الرشيف حسـني . بخصوص تقسيم الدولة العثامنية

بإقامـة دولـة عربيـة مسـتقلة، كـام ) ١٩١٦ -١٩١٥مكامهون املعروفة يف عـام   -مراسالت حسني

قومي يهـودي بإقامة وطن ) ١٩١٧مبوجب وعد بلفور املشؤوم يف عام (وعدت الحركة الصهيونية 

يف آسيا الصغرى (وكانت اليونان تتطلع إىل االستحواذ عىل أجزاء من الدولة العثامنية . يف فلسطني

  .لقاء اشرتاكها يف الحرب إىل جانب الحلفاء) بصورة خاصة

تنازلت الدولة العثامنية يف معاهدة سيفر عن جميـع السـكان غـري األتــراك فأقيمـت بـذلك   

ز بزعامة الرشيف حسـني بـن عـيل ووضـعت سـوريا ولبنـان تحـت االنتـداب مملكة مستقلة يف الحجا

والعراق وفلسطني واألردن تحت االنتداب الربيطاين ومنحت اليونـان إدارة مدينـة أزمـري ملـدة . الفرنيس

خمـس سـنوات عــىل أن يعقـب ذلــك اسـتفتاء لتقريـر مصــريها، وحصـلت إيطاليــا عـىل رودس وجــزر 

كام حصلت اليونان أيضا عىل بعض ) جزر الدوديكانيز إىل اليونان فيام بعدأعطت إيطاليا (الدوديكانيز 

كام نصت معاهـدة سـيفر عـىل إعطـاء . الجزر التابعة للدولة العثامنية يف بحر أيجة وعىل رشقي تراقيا

بتعيني حدود الدولة األرمنية املقرتحة كام تقرر تدويل ) ولسون(االستقالل لألرمن عىل أن يقوم الرئيس 

  وأن تبقى اسطنبول. ملضائق الرتكية ونزع سالح األرايض املجاورة لهاا
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واملنطقة األوروبية تحت السيادة الرتكية ووافقت الدولة العثامنية عىل  حامية األقليات وتأليف لجنة  

ـعية  مالية للنظـر يف أمـور التعويضـات وعـىل إعــادة نظـام االمتيـازات األجنبيـة، وإعـادة الصـفة الرش

  .دات واالمتيازات والرشكات لصالح الحلفاءللمعاه

أذلت معاهدة سيفر الدولة العثامنية إذالال كليا وإنزالها إىل دولة ثانويـة ذات رقعـة صـغرية   

وعىل أيـة حـال فـان . وسيادة مقيدة بحيث أصبحت يف الحقيقة عبارة عن محمية من املحميات ال غري

رفضـوها وقـد حلـت ) مصـطفى كـامل  أتـانورك(بزعامـة معاهدة سيفر مل تربم ألن الـوطنيني األتـراك، 

وكانت رشوط هـذه . ١٩٢٣متوز  ٢٤املعقودة يف ) لوزان(معاهدة أخرى محلها فيام بعد وهي معاهدة 

املعاهدة أفضل بكثري من املعاهدة السـابقة بالنسـبة لألتـراك ومبوجـب معاهـدة لـوزان صـودق عـىل 

وقـد . ك بريطانيا لقربص وامتالك إيطاليـا لجـزر الـدوديكانيزانفصال البالد العربية عن تركيا وعىل امتال

اسرتدت تركيا جزءا من تراقيا الرشقية وجزيريت امـربوز وتنيـدوس يف بحـر أيجـة لكـن جـزر بجـر أيجـة 

  .األخرى أعطيت لليونان كام أعيدت أزمري إىل تركيا

سكرية عليها باسـتثناء ومل نفرض معاهدة لوزان غرامة حربية عىل تركيا كام مل نفرض قيودا ع  

سـمح لألتـراك بوضـع حاميـة عسـكرية يف اسـطنبول (قرار عـدم تسـليح سـواحل الـدردنيل والبسـفور 

كام تقـرر إلغـاء االمتيـازات . وتقرر فتح املضائق الرتكية للسفن الحربية حسب قواعد خاصة) وغاليبويل

تركيا واليونان بخصوص نقل السكان والحق باملعاهدة اتفاق خاص عقد عىل حدة بني . األجنبية يف تركيا

باستثناء مدينة اسطنبول إىل اليونان ونقل السكان األتـراك املوجـودين يف ( اليونانيني من األرايض الرتكية

ـا لألتـراك فقـد ) لـوزان(وغني عن القول أن معاهدة . باستثناء تراقيا إىل تركيا(اليونان  كانـت تعـد نرص

  حافظوا 
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  .ومية وتحرروا من السيطرة األجنبية ونالوا استقاللهم القوميمبوجبها عىل حدودهم الق

وقد أثار مؤمتر الصلح والتسويات التي توصل إليها جدال ونقاشا واسعا وقد وجهت انتقادات   

كثرية إىل املؤمتر وتسويات الصلح أهمهـا بـان املـؤمتر مل يسـمح للـدول املنـدحرة يف مناقشـة تسـويات 

وسيطرة مندويب الدول الكربى الثالث فرنسا وبريطانيا . فرضت عليها فرضا الصلح بل أن هذه التسويات

والواليات املتحدة عىل املناقشات وإصدار القرارات وإن املعاهدات التي فرضت عـىل الـدول املنـدحرة 

ـاعات التـي عصـفت بأوروبـا يف ثالثينـات  تضمنت رشوطا قاسية جدا وقد حملت يف طياتها بـذور الرص

  .١٩٣٩ن وأدت يف النهاية إىل قيام الحرب العاملية الثانية يف عام القرن العرشي

وعىل الرغم من االنتقادات الكثرية التي وجهت إىل مؤمتر الصلح، فإن إحدى أهـم إيجابيـات   

عصبة األمم املنظمة الدولية الجديدة التي كـان ظهورهـا تلبيـة لحاجـة (مؤمتر الصلح هي وضع ميثاق 

العاملي عىل أسس جديدة وثابتة مـن خـالل مشـاركة جميـع الـدول يف هـذه مهمة وهي ضامن السالم 

املنظمة التي أخذت عىل عاتقها وإن مل تنجح يف ذلك فيام بعد، مهمـة فـض النزاعـات بـني الـدول عـن 

  .طرق املفاوضات والوسائل السلمية وتوثيق التعاون بني الدول وتنميته

  ):١٩٤٥  -  ١٩٣٩(الحرب العاملية الثانية 

. ١٩٤٥وانتهت يف أوروبا يف الثامن مـن أيـار  ١٩٣٩بدأت الحرب العاملية الثانية يف أول أيلول   

وقد دامت هذه الحـرب حـوايل . ١٩٤٥كام انتهت يف الرشق األقىص باستسالم اليابان يف الثاين من أيلول 

  ست سنوات واشرتكت فيها 
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مرانية مـا يعـادل خسـائر حـروب العصـور وتسببت عنها من الخسائر البرشية والع. معظم دول العامل

  .الحديثة بكاملها

  :أسباب الحرب غري املبارشة

فبالنسبة لألسباب غري . كانت الحرب العاملية الثانية حصيلة أسباب مبارشة وأخرى غري مبارشة  

ن ذلـك فمع أنها موضوع اجتهاد واختالف كبري بني أوساط املؤرخني إال أ . املبارشة للحرب العاملية الثانية

  :مل مينع من اتفاقهم عىل بعضهام وعىل النحو التايل

مام الشك فيه أن معاهدة فرساي ، التـي كانـت قـد فرضـت رشوطـا قاسـية عـىل  :معاهدة فرساي .١

أملانيا خلقت شعورا كبريا باملرارة بني األملان وولدت لديهم رغبة شديدة يف االنتقام وهكـذا عملـت 

جمهورية فاميار أو يف العهـد النـازي عـىل الـتخلص مـن قيـود تلـك  السياسة األملانية، سواء يف عهد

ويف حني لجأت الدول إىل أساليب سلمية لتحقيـق ذلـك الهـدف اتبـع النـازيون أسـاليب . املعاهدة

  .عنيفة لتحقيقه

فقـد ألغيـت . ١٩٣٨وجدير بالذكر أن معظم شكاوى األملان، كانت قد انتهت يف أواخـر عـام 

نظار عن مواد معاهدة فرسـاي املتعلقـة بنـزع السـالح وأعيـد تسـليح منطقـة التعويضات، ورصفت األ 

ــيم الســوديت  ــون يف إقل ــانوا يقطن ــذين ك ــان ال ــد األمل ــا، وأعي ــع أملاني ــد النمســا م ــم توحي ــراين وت ال

وفوق ذلـك أعربـت بريطانيـا عـن اسـتعدادها لتعـويض أملانيـا عـام . بتشيكلوسوفاكيا إىل حظرية أملانيا

وعادت أملانيا من جديد دولة عظمى ولعلـه مل يعـد هنـاك مـن أثـر ملعاهـدة . راتفقدته مـن مستعم

  .فرساي يف نفوس األملان سوى الرغبة يف الثأر من أولئك الذين وضعوا رشوطها
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فقد حدث أن بعضا من الدول جردت من مستعمراتها كليـا بعـد انتهـاء : الرصاع حول املستعمرات .٢

يف حـني مل تقنـع دول أخـرى بنصـيبها مـن . لحـال بالنسـبة ألملانيـاالحرب العاملية األوىل كـام هـو ا

وخالل السنوات التي تلت الحرب العامليـة األوىل شـهدت بعـض الـدول . املستعمرات كإيطاليا مثال

تطورا اقتصـاديا كبـريا كـام هـو الحـال مـع أملانيـا واليابـان مـام دفـع بـاألوىل إىل املطالبـة بإعـادة 

إعادة تقسيم العامل من جديد، وحمل الثانية عىل استخدام القوة من أجـل مستعمراتها القدمية بل 

وقد أثار هذا النشاط معارضة الدول االستعامرية القدمية مـام . الحصول عىل مزيد من املستعمرات

أدى بالتايل إىل خلق تناقضات واتفاقات بني الدول وحمل بعضا منها عىل التكتل كام هو الحال مـع 

  .طوكيو وقد قرب هذا من فرص اندالع حرب عاملية ثانية -برلني –ف مبحور روما التكتل املعرو 

كان الرأي العام خارج أملانيا قد أجمع خـالل فـرتة الحـرب العامليـة الثانيـة، : أطامع هتلر التوسعية .٣

وبعدها مبارشة عىل أن هتلر كـان املسـؤول الوحيـد عـن إثـارة الحـرب العامليـة الثانيـة بـدليل أن 

عىل بولندا مل يستهدف احتالل دانزك، واملمر البولنـدي فحسـب بـل تعـداهام إىل احـتالل هجومه 

بولندا بأرسها مام حمل الكثريين عىل االعتقاد بان هتلر مل يكن يروم استعادة املناطق التي فقدتها 

  .أملانيا يف معاهدة فرساي فحسب، وإمنا السيطرة عىل بولندا بأكملها

لعاملية الثانية تصدى املؤرخون لدراسة أسباب تلك الحـرب، وللتعـرف وبعد انقضاء  الحرب ا  

. عىل مدى مسؤولية هتلر يف نشوبها فقد تباينت آراؤهم تباينا شديدا خصوصـا تجـاه املسـألة األخـرية

الذي قد عمل محارضا للتاريخ يف عدد من الجامعـات الربيطانيـة ووضـع الكثـري مـن (فقد أعرب تايلر 

  عن اعتقاده بان هتلر مل يكن يزعم إثارة حرب). ريخ األوريب الحديثاملؤلفات يف التا
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وبحسب رأي تـايلر فـان أهـداف . واسعة النطاق، وإن كل ما كان يريده هو حرب خاطفة ضد بولندا 

شرتسـيامن (واملستشـار . هتلر كانت مشابهة ألهداف زعامء أملانيا السابقني مثل اإلمرباطور وليم الثـاين

وكان هتلر من وجهة نظر تايلر قناص فـرص . بينهام هو أن هتلر اتبع وسائل أشد عنفا مع فارق وحيد

كام حـدث . المعا حقق مكاسب كبرية أما نتيجة أخطاء ارتكبها خصومه أو نتيجة لحوادث غري متوقعة

، حينام طالب السولفاك حكومة براغ أن متنحهم مزيـدا ١٩٣٩مثال، إبان أزمة تشيكوسلوفاكيا يف شباط 

  .وقد استغل هتلر تلك الحادثة للتدخل يف شؤون  تشكيوسلوفاكيا واحتاللها بالتايل. من االستقالل

وطرحت جمهرة كبرية من املؤرخني نظرية مفادها أن هتلر كان قد خطط منذ البداية لشـن   

الذي  حرب واسعة النطاق، وكان يدفعه إىل ذلك عوامل مختلفة منها أنه كان يريد أن ميحو عار الهزمية

لحق بأملانيا إبان الحرب العامليـة األوىل، وأنـه كـان يطمـح إىل االسـتيالء عـىل أراض واسـعة يف االتحـاد 

السوفيتي، والقضاء عىل النظام الشيوعي فيه واعتربوا احتالل بولندا مبثابة خطوة رضورية لتحقيق ذلك 

كـان  ١٩٣٩تحـاد السـوفيتي يف آب الهدف وأشاروا إىل أن ميثاق عدم االعتداء الذي وقعه هتلـر مـع اال 

مجرد مناورة قصد بها تضليل االتحاد السوفيتي وبقـاءه عـىل الحيـاد لحـني حسـم مسـألة بولنـدا وقـد 

وعـىل مـا جـاء يف ) كفـاحي(استندت النظرية األخرية إىل إحـدى الجمـل التـي أوردهـا هتلـر يف كتابـة 

ولونيل هو سباخ خـالل اجـتامع عقـده مذكرات هو سباخ، وهي خالصة كان قد كتبها مساعد هتلر الك

وإذا ما صحت هـذه النظريـة فـان . ، رشح فيه خطته لجرناالته١٩٣٧هتلر مع جرناالته يف ترشين الثاين 

كانـت مسـألة  -أي الحـرب-من شأن ذلك أن يقلل من مسؤولية سياسة التهدئة كسبب يف الحرب ألنها 

  مفروغا منها 



  

  ١٣٥٥  

املوسوعة السياسية والعسكرية

لك الخالفات فان مام الشك فيه أن هتلر كان مسؤوال إىل حد كبري وبغض النظر عن ت. إن آجال أو عاجال

  .عن إثارة الحرب العاملية الثانية

كذلك كان من أسباب الحرب العاملية الثانية، غري املبارشة، عجز عصـبة األمـم يف  :عجز عصبة األمم .٤

للمحافظـة فقد أريد من تأسـيس العصـبة أن تكـون جهـازا . تحقيق األهداف املرجوة من تأسيسها

وحل الخالفات بني الدول بالوسائل السلمية وتنفيذ مقـررات مـؤمتر الصـلح يف . عىل السلم يف العامل

إال أن العصبة فشلت يف تحقيق تلك األهداف فلم تستطع عىل سـبيل املثـال تحقيـق نـزع . باريس

وفشلت يف فرض  .١٩٣١ومل تتمكن من منع اليابان من االعتداء عىل منشوريا يف عام . شامل للسالح

كذلك مل تستطع من منع إيطاليـا مـن االعتـداء . ١٩٣٧عقوبة ضدها ملا استولت عىل الصني يف عام 

  .وهكذا أصبحت الخالفات الدولية تحل بعيدا عن العصبة. عىل الحبشة واستعامرها

يـة أشار فريـق مـن املـؤرخني إىل أن سياسـة التهدئـة كانـت يف قيـام الحـرب العامل: سياسة التهدئة .٥

أن باعتبارهام القطبني الرئيسني لتلـك السياسـة، . وقالوا بأنه كان يجب عىل بريطانيا وفرنسا. الثانية

قبل أن تصبح دولة قوية وكان بإمكان بريطانيا وفرنســا . ثابتة ضد أملانياتبادرا إىل وضع خطة عمل 

احتالل منطقة الراين، لكـن  ردا عىل. ١٩٣٦أن تلقيا هتلر من خالل قيامها بهجوم ضد أملانيا يف عام 

تقاعسها عن القيام بذلك العمل، دفع هتلر إىل امليض قدما يف تجاوزاته، واكسبه مزيـدا مـن الهيبـة 

، )١٩٣٨أيلـول (ولعل املواقف االستسالمية لربيطانيا وفرنسـا إبـان مـؤمتر ميـونيخ . يف نفوس األملان

 االستسالمية مرة أخرى مام جعله يصمم حملت هتلر عىل االعتقاد بأنهام سوف تواصالن سياستهام

  .عىل املغامرة بحرب ضد بولندا
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وحمل تشمربلن، رئيس الحكومة الربيطانية، الذي كان رائدا بارزا لسياسة التهدئة، قدرا كبـريا 

وكـان . من املسؤولية عن قيام الحرب العاملية الثانية بالنظر إىل أنه مل يتخذ مواقف حاسـمة ضـد هتلـر

وكان قـد أثـري جـدل مفـاده أن مطالبـة . جدل بالنظر إىل أنه مل يتخذ مواقف حاسمة ضد هتلرقد أثري 

األملان مبيناء دانزك، بطريق عرب املمر البولندي كانت معقولة أكـرث مـن مطالبتهـا بـإقليم السـوديت يف 

ب عـىل ، وأنـه كـان مـن الصـع)وكان األخري يضم ما يقرب من مليون من غـري األملـان(تشيكوسلوفاكيا 

ألنها كانت أضعف عسـكريا مـن تشيكوسـلوفاكيا، وبالتـايل كـان . بريطانيا وفرنسا أن تدافعا عن بولندا

ينبغي عىل تشمربلن أن يتصدى ملخططات هتلر إبان مؤمتر ميونخ وأن يسـاند قضـية تشيكلوسـلوفاكيا 

  .فيه

التحـاد السـوفيتي دور يف كـذلك كـان ل :مسؤولية االتحاد السوفيتي يف قيام الحرب العاملية الثانية .٦

وكان ينبغي عليه أن يتحالف مع الدول الغربية ومع بولندا مـن اجـل مامرسـة الضـغط . ١٩٣٩آب 

ومـن ناحيـة أخـرى كـان الربيطـانيون ال . وحمله عىل التخيل عـن مخططاتـه العدوانيـة. ضد هتلر

أن البولنديني، ال يثق يبدون حامسة للتحالف مع االتحاد السوفيتي وكان  تشمربلن، شأنه يف ذلك ش

  .وكان تشمربلن يعتقد بأن االتحاد السوفيتي ضعيف من الناحية العسكرية. باالتحاد السوفيتي

وقد برر املؤرخون السوفيت من جانبهم توقيع بالدهم عىل معاهدة عدم اعتداء مـع أملانيـا، 

فيا ميكنـه مـن إعـداد نفسـه عىل أساس أنها خطة تكتيكية من شانها أن متنح االتحاد السوفيتي وقتا كا

  .ملواجهة غزو أملاين محتمل

بعد أن فشلت عصبة األمـم يف تحقيـق نـزع شـامل وعـادل : دور سباق التسلح يف التمهيد للحرب .٧

وكان ازديـاد قـوة أيـة دولـة . للسالح أخذت كل دولة تعمل عىل انفراد عىل زيادة قوتها العسكرية

  يدفع جريانها يف العادة إىل مجاراتها يف
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. فتضـخمت أعـداد  الجيـوش. وهكذا أحدث سباق تسلح شديد يف العـامل. قوتها  بل التفوق عليها 

  .ورصدت مبالغ ضخمة لتمويل التسلح وقد زاد هذا من فرص اندالع الحرب

   :السبب املبارش

البلطيـق، واملمـر أملانيـا مينـاء دانـزك الواقـع إىل بحـر كانت معاهدة فرساي قد انتزعت مـن 

. وسـلمتها إىل بولنـدا) ميال كان يصـل بولندا ببحر البلطيـق ٢٥وهو رشيط من األرض عرضه ( البولندي

وقد ترتب عىل هذا أن شطرت أملانيا إىل شطرين، وأصبحت الوسيلة الوحيدة لالتصال بينهام، هو خـط 

  .حديدي يخضع إلرشاف بولندا

، مـدتها عرشـ ١٩٣٤عـام  ومع أن أملانيا كانت قد عقدت معاهدة عدم اعتداء مـع بولنـدا يف

عندما انـدلعت اضـطرابات يف . ١٩٣٨سنوات، إال ان  العالقات بني الطرفني أخذت تتوتر منذ أواخر عام 

التي يقطنها األملان مام اضطر السلطات البولنديـة إىل طـرد أعـداد كبـرية . بعض من املناطق البلولندية

واستمرت عمليات الطرد املتبادلة بني الطـرفني . ملثلوقد ردت أملانيا عىل ذلك با. من األملان من أراضيها

غري أن . مام خفف ممن حدة التوتر بني البلدين. حينام تم التوصل إىل حل لها. ١٩٣٩حتى كانون الثاين 

هذا التحسن يف العالقات مل يستمر طويال إذ بدأت الصحافة األملانية تشن حمالت ضد بولندا بـني حـني 

وازدادت حدة هـذه الحمـالت منـذ أواخـر آذار . بإساءة معاملة األقلية األملانية وآخر متهمة البولنديني

١٩٣٩ .  

وحدث يف الوقت نفسه أن بدأت الحكومة األملانية تثري من جديد مسألة إعادة ميناء دانـزك 

  والسامح لها بإنشاء طريق للسيارات وآخر لقاء تم بني. إليها
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أوعـز األول إىل الثـاين دراسـة  ١٩٣٩لنـدي يف أواخـر آذار وزير الخارجية األملاين ونظريه البلو  

ومن الجدير بالذكر أن أملانيا كانت قد تقدمت بنفس تلك املطالب إىل بولندا منذ أواخر . مطالب أملانيا

  .، لكنها مل تلح يف حينه١٩٣٨ترشين األول 

ا املطلبــني ، بعــث هتلــر مبــذكرة إىل الحكومــة البلولنديــة أكــد فيهــ١٩٣٩ويف أواخــر نيســان 

والتوقيع عىل معاهدة عدم اعتـداء . السابقني، وأبدى استعدادا ملنح بولندا حرية التجارة يف ميناء دانزك

  .واقرتح عليها كذلك حضور مؤمتر دويل، عىل أمل أن يساعد البلدين عىل حل خالفاتهام. جديدة معها

ما يربرهـا بـالنظر لوجـود أقليـة ومن الواضح أن مطالبة أملانيا باستعادة ميناء دانزك كان لها 

أملانية كبرية العدد فيه، إال أن الحكومة البلولندية خشيت مـن أن يكون ذلك الطلـب مقدمـة لعـدوان 

أملاين ضدها وال سيام وأنه جاء بعد فرتة وجيزة من احتالل تشيكوسلوفاكيا وزاد من مخـاوف الحكومـة 

سياسة بولندا اتجاه األقلية عىل إثـارة االضـطرابات يف مينـاء البلولندية أن الرأي العام األملاين كان يندد ب

  .من طريق تأسيس جيش من املتطوعني من سكان امليناء املوالني ألملانيا وإمداده باألسلحة. دانزك

وباالتفـاق مـع فرنسـا بتقـديم املسـاعدة إىل  ١٩٣٩آذار  ٣١وكانت بريطانيا قـد تعهـدت يف 

وقد شجع هـذا الحكومـة البلولنديـة عـىل رفـض مطالـب . عتداء ضدهابولندا يف حالة تعرضها إىل أي ا

ورفضت حضور املؤمتر املقرتح خوفا من أن يحل بها ما حل بتشيكوسلوفاكيا أبـان مـؤمتر ميـونج . أملانيا

معاهدة عدم االعتداء مع بولندا املوقعـة يف عـام . ١٩٣٩نيسان  ٢٨وقد رد هتلر عىل ذلك بان ألغى يف 

احتجاجـا عـىل قـرار  ١٩٣٥يف اليوم ذاته االتفاقية البحرية مع بريطانيا املوقعة يف عام  كام ألغى. ١٩٣٤

  نيسان ٢٧الحكومة الربيطانية يف 
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  .بتطبيق نظام الخدمة اإللزامية يف بريطانيا الذي اعتربه هتلر عمال عدائيا ضد أملانيا ١٩٣٩ 

 ١٩٣٩لسـوفيتي منـذ نيسـان ومن جانب آخر بدأت بريطانيا وفرنسا مفاوضات مع االتحـاد ا

لعقد تحالف معه، اعتقادا منهام بأن هذا لتحالف املنشود من شأنه أن ميكـنهام مـن أن تنفيـذ الوعـد 

إال أن املفاوضات باءت بالفشـل لعوامـل منهـا . الذي قطعتاه عىل نفسيهام بتقديم املساعدة إىل بولندا

يف أراضـيها وكـذلك بسـبب أطـامع السـوفيت أن بولندا رفضت املوافقة عىل مـرور القـوات السـوفيتية 

  .الكبرية يف منطقة بحر البلطيق

سـمي . ١٩٣٩وكانت أملانيا قد أقدمت من جانبها عىل عقد حلف عسكري مع إيطاليا يف أيار 

الذي نصت املادة الثالثة منه عىل أنه يف حالة ما إذا تورط أحد الطـرفني املتعاقـدين ) الحلف الفوالذي(

 يف حرب مع دولة أو اكرث فإن أحد الطرفني يسارع فورا إىل الوقـوف إىل جانـب الطـرف خالفا لرغباتهام

وفضـال عـن ذلـك اغتنمـت . اآلخر  كحليف وميده بكل ما لديه من قوى عسكرية يف الرب والبحر والجـو

أملانيا فرصة فشل املفاوضات بني بريطانيا وفرنسا من جهة، واالتحـاد السـوفيتي مـن جهـة لفـتح بـاب 

 ٢٣فأرسلت وزير خارجيتهـا ويبتـرتوب إىل موسـكو ووافـق األخـري يف . فاوضات مع االتحاد السوفيتيامل

وألحـق بامليثـاق بروتوكـول رسي اقتسـمت . يف عقد ميثاق عدم اعتداء مع االتحاد السوفيتي ١٩٣٩آب 

ـقية بحيـث أصـبحت فنلنـدا، وال تفيـا واسـت ونيا والجـزء الدولتان مبقتضاه مناطق النفوذ يف أوروبا الرش

الرشقي من بولندا وبسارابيا مناطق نفوذ للسوفيت يف حني جعلت األجزاء الغربيـة مـن بولنـدا عـالوة 

  .عىل لتوانيا مناطق نفوذ ألملانيا

وكـان . وبعد أن متت أملانيا تلك اإلجراءات مل يعد هناك ما مينعها من شن هجوم ضد بولنـدا

  تغامران يفهتلر يعتقد بان بريطانيا وفرنسا سوف ال 



  

  ١٣٦٠

  الموسوعة السياسية والعسكرية

ويف . وكان ينظر إىل الضامنات التي قدمتها بريطانيا إىل بولندا باعتبارهـا خدعـة. التصدي له 

، بدأ األملان هجوما واسع النطاق عىل بولنـدا مفتتحـا الحـرب العامليـة ١٩٣٩فجر اليوم األول من أيلول 

 حالة حـرب مـع أملانيـا ومـن ثـم أصبحت بريطانيا يف. ١٩٣٩أيلول  ٣يف . الثانية التي أخذ يتسع نطاقها

وبـذلك انـدلعت الحـرب العامليـة الثانيـة واسـتمرت سـت سـنوات . أعلنت فرنسا الحرب ضـدها أيضـا

  .واشرتكت فيها معظم دول العامل ونتج عنها خسائر مادية وبرشية هائلة

  :الجبهات الرشقية والشاملية الغربية

  :الغزو األملاين لبولندا .١

، شنت أملانيا، وبدون أن تعلن الحرب بصورة رسمية ١٩٣٩من شهر أيلول  يف فجر اليوم األول

فرقـة ) ١٦(فرقـة عاملـة و) ٤٢(وخصص الجيش األملاين لهذا الهجـوم . هجوما صاعقا وعنيفا ضد بولندا

) فـون بـوك(شـاميل بقيـادة الجـرنال : أخرى احتياطية عبئت فيه خمسة جيوش وانطلقـت يف اتجـاهني

وتضـم ) فـون رونشـنيدت(وجنـويب بقيـادة الجـرنال . الثالـث والجـيش الرابـع وتضم مجموعته الجيش

ولقد قيدت هذه . جوملـلـهالثامن والعارش والرابع عرش حيث اعترب الجهد الرئييس : مجموعته الجيوش

الحرب بشكل خاطف وأعطـت الجيـوش األملانيـة فيهـا الـدليل األول أو التطبيـق األول لنظريـة حـرب 

  .ةاملدرعات الخاطف

لـواء مـن الفرسـان باإلضـافة إىل لـواءين ) ١١(فرقة مشـاة و) ٣٠(كان الجيش البولندي يضم 

مدرعني، إال أنه كان يفتقر إىل التجهيـز واالعتـدة وقـد متكـن األملـان مـن الحصـول عـىل حسـم رسيـع 

. ائرةوكان عددها يزيد عىل ألفي طـ. وأسهمت أعداد ضخمة من الطائرات األملانية يف الهجوم. للمعركة

  وقد متكنت هذه الطائرات من تدمري القوة الجوية البولندية التي كانت تتألف من أربعامئة 
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طائرة قدمية يف غضون ساعات قليلة من بدء الهجوم كام أنزلـت الطـائرات األملانيـة الخـراب 

مـت وشـلت تحركـات القـوات البولنديـة وحط. وباملطارات والسـكك الحديديـة فيهـا. باملدن البولندية

أفلحـت القـوات األملانيـة يف اخـرتاق الخطـوط الدفاعيـة  ١٩٣٩ويف السابع من أيلول . بالتايل معنوياتها

وعجز الجيش البولندي عن الصمود أمام تلك الجحافل الضخمة خصوصا . البولندية املقامة عىل الحدود

  .وأن جزءا كبريا منه كان يرابط عىل الحدود الرشقية لبولندا

واسـتطاعت . بدأت القوات السوفيتية زحفها عىل بولندا من جهة الرشق ١٩٣٩أيلول  ١٧ويف 

بعد يومني االلتقاء بالقوات األملانية وقد اضـطرت الحكومـة البولنديـة عـىل أثـر الهجـوم األخـري إىل أن 

اضطرت بولندا إىل إعالن االستسالم بعـد أن يئسـت نهائيـا مـن  ١٩٣٩أيلول  ٢٨ويف .  تغادر إىل رومانيا

واقتسـمت . حصول عىل أية مساعدة خارجية، بالرغم من إلحاحهـا الشـديد يف طلـب تلـك املسـاعدةال

ـقية مـن بولنـدا التـي .  أملانيا واالتحاد السوفيتي بولندا فاستحوذ االتحاد السـوفيتي عـىل املنـاطق الرش

نيني مليـون نسـمة، معظمهـا مـن األوكـرا) ١٣(وعـدد سـكانها . ٢كـم)٧٧٫٠٠٠(قدرت مساحتها بحـوايل 

وادعى الروس أن احتاللهم لتلك املناطق كان مبثابة عودة الحق إىل نصابة باعتبـار أنهـا . والروس البيض

أما أملانيا فقد استولت عىل املنـاطق الغربيـة . كانت تشكل فيام مىض جزءا من أوكرانيا وروسيا البيضاء

حة املنـاطق التـي اسـتولت وقـد بلغـت مسـا. من بولندا ووضعت األقسام الوسطى منها تحت حاميتها

  .مليون نسمة) ٢٢(ميل مربع، وعدد سكانها ) ٧٣٠٠(عليها أملانيا من بولندا 

، ردا عىل غـزو ١٩٣٩أيلول  ٣وعىل الرغم من أن بريطانيا وفرنسا، أعلنتا الحرب عىل أملانيا يف 

قيـام الفرنسـيني بتعزيـز  األخرية لبولندا، إال أنهام مل تقوما بأية إجراءات عسـكرية ضـد أملانيـا باسـتثناء

  خطوطهم الدفاعية عىل طول 
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الحدود مع أملانيا وخاصة خط ماجينو وشنهم غارات محدودة ضد عدد من املواقـع األملانيـة 

أما بالنسبة إىل بريطانيا فقد نقلت بعضا من قواتها إىل فرنسا، واتخذت هذه القوات مواقـع . الحدودية

  .كذلك قام سالحا الجو الربيطاين والفرنيس بأعامل استطالعية. يةلها عىل الحدود الفرنسية والبلجيك

   :الغزو السوفيتي لفنلندا. ٢

عىل الرغم من أن أملانيا كانت قد وقعت عىل معاهدة عدم اعتداء مع السوفيت قبيل اندالع 

ون أن تقـوم وكـانوا يتوقعـ. لكن األخريين مل يحسوا بـأي اطمئنـان تجـاه أملانيـا. الحرب العاملية الثانية 

وبـدون تقـديم أيـة  –بهجوم ضدهم ومل يبد هتلر من جانبه ارتياحا من االتحاد السوفيتي الذي حصل 

لـذلك راح السـوفيت . خسائر عىل أراض واسعة يف بولنـدا تزيـد عـن تلـك التـي حصـلت عليهـا أملانيـا

يـق وتنفيـذا يعملون بهمة ونشاط يف تعزيز حدودهم الجديدة وبسط نفـوذهم يف منطقـة بحـر البلط

االتحاد السوفيتي مـن دويـالت بحـر البلطيـق أن متنحـه بعضـا مـن االمتيـازات العسـكرية . لهذا طلب

  . واالقتصادية

وقعـت اسـتونيا . ١٩٣٩ولبت هذه الـدويالت دون إبطـاء ذلـك الطلـب ففـي أواخـر أيلـول 

والجوية يف اسـتونيا  معاهدة مع االتحاد السوفيتي حصل األخري مبوجبها عىل بعض من القواعد البحرية

حصـل مبقتضـاه عـىل قواعـد . ١٩٣٩ترشـين األول  ٥كذلك عقد االتحاد السوفيتي ميثاقا  مع التفيـا يف 

عسكرية يف التفيا ثم تبع ذلك عقد معاهدة تعاون عسكري مشرتك بني االتحاد السوفيتي مبوجبها عـىل 

 ٥اد السـوفيتي ميثاقـا مـع التفيـا يف بعض من القواعد البحرين والجوية يف استونيا، كـذلك عقـد االتحـ

م حصل مبقتضاه عىل قواعد عسكرية يف التفيا، ثم تبع ذلـك عقـد معاهـدة تعـاون ١٩٣٩ترشين األول 

  عسكري مشرتك بني االتحاد السوفيتي
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م، تنازل االتحاد السوفيتي مبوجبها عن فلنا مقابل حصوله ١٩٣٩ترشين األول  ١٠ولتوانيا يف  

  .ات برية محددة يف لتوانياعىل حق مرابطة قو 

وبعد أن حقق االتحاد السوفيتي مطالبـه يف تلـك الـدويالت التفـت إىل فنلنـدا وتقـدم إليهـا 

بعدد من املطالب من بينها التنازل له عن بعض الجزر والخلجان واملوانئ إلقامة قواعد بحريـة وجويـة 

كيلـومرتا عـن الحـدود ) ٣٢(كـرث مـن سوفيتية فيها، بحجة الـدفاع عـن لينيغـراد، التـي مل تكـن تبعـد أ

الفنلندية، بوجه أي هجوم قد تقوم به فنلندا، وكان االتحاد السوفيتي قد زعم أن فنلندا كانت تخطـط 

  .لالستيالء عىل مناطق واسعة من االتحاد السوفيتي بالتعاون مع أملانيا

 إعـالن الحـرب عـىل مام حدا  باألخري إىل. رفضت فنلندا االستجابة ملطالب االتحاد السوفيتي

ومام يسرتعي االنتباه إىل أن االتحاد السوفيتي ادعى أن فنلندا هي التي بـادرت بالعـدوان ضـد . فنلندا

معتمـدا . دفع االتحاد السوفيتي قواتـه الحـتالل فنلنـدا -١٩٣٩ترشين الثاين  ٣٠ويف . االتحاد السوفيتي

العتقاد السائد أن فنلندا ستسحق برضـبة واحـدة وكان ا. عىل تفوقه يف الوحدات امليكانيكية والدبابات

وأن الحرب لن تستمر سوى فرتة قصرية عىل نحو ما حدث لبولندا وغريها من دول . عسكرية -سياسية 

  .أوروبا التي مل تصمد أمام حرب الصاعقة الحديثة

وهي عـىل ثقـة بتقريــر نتيجـة الحـرب ) من جنود الخط الثاين(وتقدمت القوات السوفيتية 

وكانت القوات الفنلندية قد نظمت دفاعها عىل خط مانرهايم وعىل جهة واسـعة متتـد بصـورة . رسعةب

وقامـت القيـادة الفنلنديـة بتوجيـه قواتهـا عـرب ) من الشامل إىل الجنوب(موازية ملورمانسك ولينيغراد 

ـعة وقد نفذت القوات الفنلندية الصغرية . طرق الغابات املنترشة يف وسط فنلندا وشاملها تحركاتهـا برس

  واستطاعت تدمري القوات السوفيتية املتقدمة وإلحاق . ومرونة كربى
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وأثبتت التحصينات الدفاعية يف خط  مانرهايم كفاءتهـا . الخسائر الكبرية بها وإيقاف تقدمها

كام أثبتت القوات السوفيتية ضـعفها يف عـدد مـن النقـاط مثـل احـرتاق . وقدرتها عىل مجابهة الهجوم

بات برسعة بسبب عمل محركاتها بالبنزين رسيع االشتعال، وضعف تصفيحها، باإلضافة إىل القصور الدبا

وقد برهنت هذه املعارك األوىل عىل الكفـاءة العاليـة والتـدريب الجيـد . يف تسليح املدفعية السوفيتية

ب يف قوات االتحـاد مقابل ضعف مستوى التدري. باإلضافة إىل الروح املعنوية العالية. للقوات الفنلندية

  .السوفيتي

كـام . وقد ترك فشل االتحاد السوفيتي يف اجتياح فنلندا أصداء بعيـدة تـرددت يف العـامل كلـه

فأصدر ستالني أوامره بتعيني تيموشـنكو لقيـادة . تركت شعورا من االستياء يف أوساط القيادة السوفيتية

وذلك يف شهر كـانون . هايم واالستيالء عىل فنلنداالجبهة الكاريلية وكلفه باقتحام الخط الدفاعي يف مانر 

وعندما وصل تيموشنكو كانت االشتباكات مستمرة يف إطـار مـن االسـتنزاف دون حـدوث . ١٩٤٠الثاين 

وقـد عمـل تيموشـنكو عـىل إجـراء اسـتطالع ملنـاطق القتـال والقيـام بدراسـة موقـف . معارك حاسـمة

وعنـدما أنهـى . واقع الدفاعية الفنلندية يف خط مانرهـايممع إجراء دراسة دقيقة للم. الوحدات املقاتلة

دراسته بدأ يف إعداد الخطة الجديدة للعمليات، فأمر بصنع منوذج مجسـم لتحصـينات خـط مانرهـايم 

وأمر بإنشـاء املسـتودعات الضـخمة لحفـظ الـذخائر . ووضع مخطط العمليات. بهدف تدريب القوات

. نظيم القوات ودفع بأسلحة املدفعية حتى الخط األول لالشـتباكواملواد التموينية ثم عمل عىل إعادة ت

وكانت عملية تـدريب القيـادات والقـوات تنفـذ . وطلب قوات جديدة. وتم تحسني خطوط املواصالت

خالل ذلك عىل النموذج املجسم خلف الخطوط السـوفيتية واسـتمر األعـداد للمعركـة الحاسـمة طـول 

  نتهت االستعدادات وأصبح تيموشنكو عىل ثقة بقدرة القواتوعندما ا. ١٩٤٠شهر كانون الثاين 
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عىل بدء التنفيذ حـدد موعـد اسـتئناف األعـامل الهجوميـة ضـد الجبهـة الفنلنديـة بقـوات  

الجيوش الرابع عرش والتاسع عرش والخامس عرش والثالث عرشـ والسـابع وقـد تـم تركيـز الجهـد عـىل 

وأمكـن تحقيـق التفـوق يف الوسـائط . والثالـث عرشـ جنوب الجبهة ويف منطقة عمل الجيشني السـابع

  .والقوى يف هذه املنطقة

، بدأت املرحلة الثانية من الحرب السوفيتية  الفنلندية، وقـد ١٩٤٠ويف صباح يوم أول شباط 

وأمكن بواسطة . جوم بكثافة من نريان املدفعية مل يشهد تاريخ الحرب مثيال له من قبللـلـهتم التمهيد 

ثم انطلقت القوات السوفيتية، وظهر الوجـه . د إضعاف املقاومة الفنلندية يف خط مانرهايمهذا التمهي

الحقيقي لها بحيـث مل تعـد تتوقـف عنـد املقاومـات ومل تعـد تسـقط يف الكامئـن التـي كـان ينظمهـا 

كـام . الفنلنديون عىل نحو ما كان يحدث يف املرحلة األوىل مـن الحـرب وأعطـى التـدريب الجيـد مثـاره

واحتل الجنود السوفيت الخط الدفاعي . اعد التفوق الساحق يف املدفعية عىل تدمري جميع املقاوماتس

وأخذت املقاومة الفنلندية يف الرتاجع أمام ثقل الهجـوم السـوفيتي وقـوة صـدمته، وكانـت ) مانرهايم(

جيـدة، ومل يـتمكن املدفعية السوفيتية تعمل يف الليل والنهار بفضل اإلمـداد املسـتمر واملـنظم بصـورة 

وخالل هذه املرحلة ظهر تنسيق التعـاون الجيـد بـني . الفنلنديون باملقابل من توفري اإلمدادات لقواتهم

صفوف األسلحة السوفيتية، فكان املهندسون  واملشاة يزيلون املوانع ويفتحـون الثغـرات تحـت حاميـة 

خدم املقــاتلون الســوفيت الزحافــات وقــد اســت. ثــم تنــدفع القـــوات امليكانيكيــة والــدبابات. املدفعيــة

وكانت املدفعية تقـدم . املقطورة بالدبابات لتأمني الرسعة يف نقل املشاة والوصول بهم إىل قلب املعركة

كام كانت تستخدم قذائفها الشديدة االنفجار للرمـي أمـام . معاونتها يف كثري من األحيان بالرمي املبارش

  م وضعه خالل مرحلة التدريب عىل هيكل التحصينات الدفاعيةاملالجئ املحصنة وفق املخطط الذي ت
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الفنلندية ونظرا الن التحصينات الفنلندية كانت مجردة من الستائر األماميـة املصـنوعة مـن  

فقد كانت تتساقط برسعة أمام رضبات املدفعيـة السـوفيتية املركـزة، وتفـتح واحـدة . األسمنت املسلح

  .جع القوات الفنلندية من موقع دفاعي إىل موقع دفاعي آخر يف الخلفيف حني استمر ترا. بعد األخرى

ورغـم . وتابعت القوات السوفيتية تقدمها كاآللة الضخمة التي تسحق كل عقبـة يف طريقهـا

وعجــزت قــواتهم . شــجاعة الفنلنــديني وتصــميمهم عــىل متابعــة املقاومــة فقــد اضــطروا إىل الرتاجــع

بب الهجامت املركزة التي نظمتها القيادة السوفيتية، ورسعـة تطـوير االحتياطية الصغرية عن التحرك بس

شـباط وبعـد معـارك مسـتمرة  ٢٥ويف . العمليات السـوفيتية، وبصـورة خاصـة يف شـامل بحـرية الدوغـا

فعمـل . ومتصلة استولت القوات السوفيتية عىل كويفستا، وهي املركز الرشقي لخط مانرهايم الـدفاعي

ـعة فـوق الجليـد الـذي كـان تيموشنكو عىل نقل ثقل  الهجوم ضد فيبوري، ودفع القـوات للتقـدم برس

  . يغطي خليج كرونشتاوت

وكانت هذه املنـاورة الجريئـة والحاسـمة كافيـة لتطويـق املوقـع الفنلنـدي الـذي اسـتمر يف 

، وصلت القوات السـوفيتية إىل مخـارج فيبـوري وأصـبح موقـف الفنلنـديني ١٩٤٠آذار  ٣ويف . مقاومته

متاما وظهر عجزهم عن مجابهـة القوات امليكانيكية املتقدمـة إىل خطـوط دفـاعهم فاضـطروا إىل  يائسا

آذار  ١٢وتم التوقيع عىل االتفاقيـة يف يـوم . االستسالم، والقبول بالرشوط التي فرضها االتحاد السوفيتي

  .توقف القتال بعد مائة يوم تقريبا من بدء الحرب ١٩٤٠

آذار بتنظيمهـا الجيـد واملتوافـق  ١٢شباط حتى  ١ية من الحرب، من وقد متيزت املرحلة الثان

ويعود فضل النجاح فيها، بالدرجة األوىل للقيادة الجيدة والتنظيم  الكبري . مع معطيات الحرب الحديثة

  الذي وضعه وأرشف عليه
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الفنلنديـة عـىل خـربة يف  –ولقد حصل الجيش األحمر خالل الحرب السـوفيتية  . تيموشنكو 

ونفذت القـوات السـوفيتية . خوض العمليات الهجومية عىل مستوى الجبهة ويف خرق املناطق املحصنة

ومارسـت قـوات . هجومها يف ظروف الشتاء املثلج وعىل األرايض التي تكرث بهـا القنـوات واملسـتنقعات

سـطول الحـريب املشاة واملدفعية الدور األسايس يف اخرتاق  الـدفاع املحصـن املعـادي وقـام الطـريان واأل 

بدعم هجوم القوات الربية، أما الدبابات والقوات امليكانيكية ووحدات املظالت فإنهـا مل تسـتخدم عـىل 

كام أفاد االتحـاد السـوفيتي مـن تجربـة هـذه الحـرب، فـألغى اسـتخدام .  نطاق واسع يف هذه الحرب

وتبع ذلك تطور . تسليح مدفعيته وطور) البنزين والكازولني(الدبابات الخفيفة العاملة بوقود الطائرات 

  .مامثل يف التنظيم القتايل وزج القوات املتتابع واالحتفاظ بقوة احتياطية

الفنلندية، واألحقاد التي رافقتها املجال لثورة عامة بدأت يف  –ولقد فتحت الحرب السوفيتية 

لسـوفيتي خمـس فـرق ، حيث انضمت فنلندا إىل أملانية، وزجت يف الحرب ضد االتحـاد ا١٩٤١حزيران 

  .فرقة دعمت القوات األملانية عند هجومها عىل األرايض السوفيتية) ٢٢(وجيشني فنلنديني بضامن 

 :الغزو األملاين للدامنارك . ٣

ولعل ذلـك يرجـع إىل عوامـل . كان األملان قد أوقفوا نشاطهم العسكري بعد احتاللهم بولندا

لعمليـات العسـكرية أمـرا صـعبا وكـذلك بسـبب رغبـة من بينها حلول موسم الشتاء الذي يجعل من ا

  .األملان يف استكامل االستعدادات الالزمة للقيام بعمليات جديدة

عنـدما  ١٩٤٠ومهام يكن من أمر، فقد استأنف األملـان نشـاطهم العسـكري منـذ ربيـع عـام 

  قرروا شن هجوم عىل الدامنارك والرنويج هو حادث تعقب مدمرة
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أسري بريطاين ) ٣٠٠(إىل داخل فيورد نرويجي، وإنقاذها ) التامرك(ألملانية بريطانية للسفينة ا 

وقد أثار هذا الحادث سخط هتلر ودفعه إىل  إصدار قرار ببدء الهجـوم ضـد كـل مـن . كانوا عىل متنها

  .١٩٤٠نيسان  ٩وقد بدأ الهجوم بالفعل عىل كلتيهام يف آن واحد يف . الدامنارك والرنويج

متجاهلة يف ذلك معاهـدة عـدم االعتـداء . األملانية وبدون أي سابق إنذار وقد قامت القوات

وقرر ملك الدامنارك وحكومته عدم املقاومة وصدرت األوامر . التي كانت قد عقدتها أملانيا مع الدامنارك

ا وهكذا سقطت الدامنارك بيد أملانيا وفرضـت األخـرية حاميتهـ. إىل القوات الدامناركية بأن تلقي سالحها

  .عليها

  :  الغزو األملاين للرنويج. ٤

. وجدت الرنويج نفسها متورطة يف الحرب رغم حيادها ودخلـت يف منطقـة الحصـار األملـاين 

أحدث مراكبها التجاريـة لربيطانيـا  ١٩٣٩قد أجرت يف ترشين الثاين ) الرشكة البحرية الرنويجية(وكانت 

الساحلية لتعود بخامات الحديد السـويدي املمتـاز  وكانت سفن الشحن األملانية تدخل يف متاهة الجزر

  ). نارفيك(الذي يشحن من 

لغم املمرات  ١٩٣٩األول ذلك الوقت قد طلب يف بداية ترشين وكان ترششل وزير البحرية يف 

لهتلـر خطـورة احـتالل اإلنكليـز للـرنويج ) رايدر(الواقعة يف شامل بريغن ويف الفرتة ذاتها أظهر األمريال 

األملـان وكان هذا التهديـد يف نظـر . يف نظرهملحرب السوفيتية الفنلندية من حدة هذا التهديد وزادت ا

والخوف من احتالل الرنويج مربرا ألن الحلفـاء كـانوا يـأملون يف تلـني الحيـاد االسـكندنيايف، ويحـاولون 

  الحصول عىل ترصيح بعبور قوة غزو مخصصة
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تا هذه املخاطرة بعد أن ثبط عزميتهام املثل األخري ولكن الرنويج والسويد رفض. لدعم فنلندا 

التعهدات املعطاة لها واقرتحت فرنسا القيام بحصـار بقطـع الذي تخىل فيه الحلفاء عن بولندا رغم كل 

وفتح جبهة اسكندنافية بيد أن جرأة هذا السياسة االسرتاتيجية مل تكن ) مورمانسك(الطريق البحري إىل 

إرسـال لـواءين أو  –خطـة أكـرث تواضـعا  ١٩٤٠شباط  ٥وطبق الربيطانيون يف . يةتستند إىل أية قوة كاف

) طريق الحديد(ثالثة ألوية إىل الجبهة الفنلندية عن طريق نارفيك ولوليا وكان بوسع هذه الخطة قطع 

. واحتالل تروندهايم وبريغن وستافجر بكتائب إنكليزية، وقد جمدت هذه الخطـة فـرقتني يف بريطانيـا

للرنويج باالتفاق مـع الـوزير ) بغزو سلمي(كانون األول سمح لرايدو بوضع خطط تستهدف القيام ويف 

وكان الطرفان املتنازعان يتبعان طريقني متالقيني مـع جهـل كـل طـرف مـنهام بنوايـا . الرنويجي القديم

  .الطرف اآلخر

اخـل فيـورد نرويجـي إىل د) التامرك(وكان حادث تعقب املدمرة الربيطانية للسفينة األملانية 

قد أثار سخط هتلر وأمـر باسـتعجال القيـام بعمليـة الهجـوم . أسري بريطاين عىل متنها) ٣٠٠(وإنقاذها 

 ٢٦ويف . مارس مع إنذار سابق مدته أربعة أيام ١عىل الرنويج التي كان من املقرر القيام بها اعتبارا من 

وأسـطول للنقـل . جنـدي) ٨٨٥٠(ويل مؤلـف مـن آذار اقرتح رايدو القيام بعملية وقائية ينفذها نسق أ 

  .ودعم جوي مؤلف من ألف طائرة

آذار بإجراء عمليات النقل  ٢٨ورفعت أيضا تحضريات الحلفاء وعززت، واتخذ قرار بتاريخ 

ولكن إرادة التدخل هذه بقيت . نيسان ٨وقد أجل الربيطانيون هذا التاريخ حتى . ١٩٤٠نيسان  ٥يوم 

نيسان علمت حكومة لندن بوجود دالالت لحشد جنود يف املكلبورغ،  ٣ة وبتاريخ تابعة ملبادرة أملاني

  وحشد 
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نيسـان أعلـن أحـد الدبلوماسـيني املحايـدين  ٦وبتاريخ . طن ٢٠٠٫٠٠٠من املراكب يف ثستينت حمولتها 

ويف ليلـة نيسـان . العاملني يف كوبنهاغن عن احتامل تحرك فرقة أملانيـة تنقلهـا عرشـ سـفن إىل نارفيـك

  .وبطبيعة الحال، مل تصدق هيئات أركان الحلفاء مثل هذا لتوسع نحو الشامل. ١٩٤٠

ولكـن . كانت القوات البحرية للطرفني يف طريقها إىل أهـدافها -نيسان ٨ -يف التاريخ املحددو 

وميـزة وجـود خطـة جذريـة بصـورة ) نارفيك(مع ميزة مزدوجة لألملان هي ميزة املفاجأة االسرتاتيجية 

يف وكانت عملية تقرب بحري قد متت ليال بواسطة سفن رسيعة تواكبهـا سـفن حربيـة، وإنـزال . خاصة

وقد تم نقل األسلحة الثقيلـة، والتجهيـزات والـذخائر . الفجر ويف التوقيت نفسه يف كل النقاط املحددة

أي أنها أرسلت مـن أملانيـا يف وقـت مبكـر قبـل الوقـت الـذي . عىل سفن شحن وصلت يف التاريخ ذاته

خففـت إىل أقىصـ وكان األملان قد تبنوا فكـرة الفصـل بـني الوحـدات التـي . أبحرت فيه سفن الحلفاء 

لقـد (وكان رايـدو قـد أدىل بالترصـيح التـايل . وكانت املخاطرة كبرية جدا. وبني وسائلها  للقتال. الحدود

نجحت بعض العمليات التي خضناها يف كثـري مـن املناسـبات وخالفنـا فيهـا كـل القواعـد عنـدما متـت 

  .عم بحري متواصلاملخاطرة إىل أبعد الحدود يف إعداد عملياتها حتى أنها حرمت من د

. مـدمرات) ١٠(طراد و) ٢(جندي و) ٢٠٠٠( -مجموعة نارفيك –وقد شكلت ست مجموعات 

) ٣(جندي و) ١٩٠٠( -مدمرات مجموعة بريغن) ٤(طراد و) ١(جندي و) ١٧٠٠( -ومجموعة تروندهايم

جنـدي ) ١١٠٠( -مجموعـة كريستيانسـاند. نسافة وأسطول صـغري مـن زوارق الطوربيـد) ٢(طرادات و

 –نسـافات مجموعـة ) ٣(طـرادات و) ٣(جنـدي و) ٢٠٠٠( -مجموعة أوسـلو. نسافات) ٣(طراد و) ١(و

  .كاسحات الغام) ٤(جندي و) ١٥٠( -ايفرسوند
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كانت هذه العملية التي أعدت يف مهل زمنية رائعة وموزونة إىل حد كبري دون االعتامد عـىل 

وقد أخـذت هيئـة أركـان . ها األسلحة الثالثةأي درس من دروس املايض وتعاليمه أول عملية اشرتكت في

وتم النقل الجوي بأمر هيئة األركان الجوية إىل أن تـم اإلنـزال عـىل  . البحرية مسؤولية املرحلة البحرية

القائد  الذي عني لجيش الرنويج ميلك تحـت ترصـفه الفيلـق ) فون فالكنهورست(وكان الجرنال . اليابسة

نيسـان  ٦بتاريخ  ٢و ١غادرت وثستينت، وأبحرت املجموعتان  ١٩٤٠سان  ني ٥و٣وبني . الجوي املعزز ١٠

نيسـان وهاجمتهـا القاذفـات  ٧وقـد اكتشـف الحلفـاء جـزءا منهـا يف صـباح . قبل منتصف الليل بقليل

  .ثم أصبحت الرؤية سيئة. الربيطانية بعد الظهر دون نجاح

معلومات غـري مؤكـدة اسـتدعت  وبالرغم من هذه املعلومات اإليجابية التي اعتربها الحلفاء

وأفرغت حمولة أربعة طـرادات مـن وحـدات اإلنـزال يف الفـريث، وأتاحـت . األمريالية اإلنكليزية سفنها

 ٨للخصم بهذا الشكل وقتا ال يقدر بثمن وعندما تأكدت هذه املعلومات وتـم التثبيـت منهـا يف مسـاء 

. مدمرة) ٢١(طرادات و) ٦(سفن قتال و) ٣( نيسان كان األسطول الربيطاين الجاهز للعمل ال يضم سوى

غري هذا األسـطول اتجاهـه . وبدال من اإلرساع مبارشة باإلبحار إىل النقاط التي يحتمل إجراء اإلنزال فيها

ويف هذا التاريخ . ١٩٤٠نيسان  ١٠يف عدة مناسبات للبحث عن العدو يف البحر واستمر يجول فيه حتى 

وبلغ األملان كل األهداف واحتلوها، ولكـن عمليـة االحـتالل مل تـتم . تهتكانت العمليات األملانية قد ان

) الكونيفسـربغ(فانحرفـت . بدون مقاومة نرويجية وتعرض األملان لخسائر سببتها البطاريات السـاحلية

  ).سفينة الكارلرسوه(وأغرقت إحدى الغواصات . أمام بريغن
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ملمـر البحـري لنارفيـك بواسـطة خمـس يف ا ١٩٤٠نيسان  ١٠وحدث أول رد فعل بريطاين يف 

مـدمرات التـي أغرقـت  ٩و) وارسـبيت(نيسـان بواسـطة  ١٢وحدث رد الفعل مـن جديـد يف . مدمرات

رجل مـن البحـارة ) ٢٥٠٠(املدمرات العرش األملانية مبحاذاة مدينة نارفيك بيد أن هذا النجاح مل مينع الـ

  .تحتل نارفيك التي) ديتل(من تعزيز نواة الفرقة الجبلية للجرنال 

وكانـت . كانت التدابري التي اتخذها الحلفاء مفككة، وغري مالمئة للموقف يف غالـب األحيـان

وكان من الواجب . تعاين من انتقاص ألهمية اإلمكانات األملانية، وتعاين خصوصا من سوء تنظيم القيادة

يف لندن، التي كانـت أشـبه بنقطـة التنسيق بني القوات الربية والبحرية والجوية، بيد أن املركزية كانت 

وتسـلمت البحريـة القيـادة إىل أن تـم . هندسية للقطاعات املختلفة املعزولـة عـن الشـاطئ الرنويجـي

وكان من الواجـب أن ينـتج التعـاون فـيام بعـد بواسـطة تسـويات تـتم . اإلنزال وكان هذا منطقيا جدا

الطريان الذي أرسـل للـدعم تحـت أوامـر وزارة  وبقي. بصورة ودية بني اإلنكليز والفرنسيني والرنويجيني

ومع كل هذا كان للقائد البحري يف أقىص الشامل سـلطة عـىل القـوات املشـاركة يف العمليـات . الطريان

  .ولكن يف منطقة ضيقة ١٩٤٠نيسان  ٢٠بدءا من 

وكان عنرص التنسيق الوحيد يف القمـة هـو لجنـة وزاريـة مؤلفـة مـن أربعـة أعضـاء برئاسـة 

نيسان يناقشون الخطط االسرتاتيجية مع مجالس رؤساء هيئـات األركـان ومل تكـن  ٤اعتبارا من ترششل 

هذه اللجنة متلك أي مذهب حريب، أو معارف تقنية كام ال ميكن الحصول منها عىل تحكيم كامل وأدان 

تب فيهـا أرسل إىل تشامربلن رئيس الحكومة رسالة ك. ترششل هذا الوضع القائم يف نهاية نيسان بقسوة

وهم جميعـا ميلكـون ) رئيس السكرتارية(هناك ستة رؤساء هيئات أركان وثالثة وزراء والجرنال أسمى (

  فيام عدا (حق التصويت يف عمليات الرنويج 
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) ولكن ليس هناك مسؤول واحد منهم عـن إنشـاء قيـادة سياسـة عسـكرية سـواكم) نارفيك

وكل منها مسـتقل يف مصـدره عـن اآلخـر مـن وزارة  وصدرت التوجيهات للعمليات املشرتكة يف الرنويج

، )امليالة لوجهات النظر الفرنسية(التي كانت تفكر خصوصا بفرض الحصار ومن وزارة الحربية (البحرية 

  ).ومن وزارة الطريان املهمة خصوصا بالدفاع الجوي عن بريطانيا

سألة الرنويجيـة بواسـطة نيسان كانت لجنة التنسيق ما تزال عاكفة عىل دراسة امل ١وبتاريخ 

نيسـان تأجـل  ١٣وبتـاريخ . رؤساء األركان وبالرغم من نداءات الحكومة الرنويجية العاجلة املستفيضـة

 ١٤نظرا لالفتقـار إىل املعلومـات وبتـاريخ . رجل يف تامسوس) ٣٠٠(أيضا القيام بإنزال تجريبي يقوم به 

بدل اتجاه لواء بريطـاين ونصـف لـواء فرنيسـ مـن نيسان بعد االطالع عىل النجاح البحري أمام نارفيك، 

وأفرط الحـلفاء يف التفاؤل بعد الرتدد ولكن وسـط . فبدال من نارفيك حوال إىل تامسوس. القناصة اآلليني

  .اضطراب كبري

ثـم تـم . نيسان يف أقرب وقت ٢٦وتأخر الهجوم عىل تروندهايم عدة مرات، ثم ثبت بتاريخ 

وكـان الحلفـاء يجهلـون بـالطبع ضـعف . ن ردود فعـل الطـريان األملـاينالتخيل عن هذه الخطة خوفا م

وقليـل مـن الـذخرية، وبعـض . جندي عـىل اليابسـة) ٤٠٠٠(نيسان مل يكن هناك إال  ٢٠ويف يوم . العدو

العتاد، ورسبني من الطائرات الساحلية باإلضافة إىل رسب من القاذفات الثقيلة ويف معسكر الحلفاء كان 

ائر يف السفن وخاصة يف السفن الكبرية، واالزدراء التـام لعامـل الـزمن، يسـودان هـذه الخوف من الخس

  .الفرتة عىل النقيض مام يسود املعسكر األملاين من روح الحسم وتقبل املخاطر

وقد تركت العمليات التي أجلت فرتة طويلة ثم رشع بها أخريا بشكل كامشـة بـني تامسـوس 

  ة وضعف اإلدارة لدى انطباعا بعدم الثق. واندالسنيس



  

  ١٣٧٤

املوسوعة السياسية والعسكرية

الربيطانيني، يف حني كانت القيادة الفرنسية، األكرث خرما من القيادة اإلنكليزية راغبـة بإرسـال 

وقادوهـا بالفعـل . وكان اإلنكليز يرغبون بصورة جليـة أن يقـودوا العمليـات وحـدهم. فرقتني إضافيتني

نيسـان عـن القيـام  ٢٥خـريا بتـاريخ وبلـغ مـن سـوء قيـادتهم أنهـم اسـتنكفوا أ . بطريقة بالغة السـوء

نيسان، ويف النهاية قبل رينو إجالء مقهورا، نتيجـة بعـض  ٢٦بالعمليات رغم احتجاج الجرنال غامالن يف 

كمعرفـة (األخطاء التقنية األولية وهكذا غطى انعـدام خطـة موضـوعة مسـبقا عـىل قواعـد موضـوعية

  .املأساوي للتالؤم برسعة مع األمر الواقعوالعجز ) املوانئ وإمكاناتها ومناطق هبوط الطائرات

الربيطـاين يف الـرنويج عـىل سلسـلة مـن املعـارك الظـافرة لقـوات  –واقترص التدخل الفرنيسـ 

أيـار وعـىل  ٢٨مشرتكة يف شامل وجنوب املمر البحـري لنارفيـك واالسـتيالء عـىل هـذه املدينـة بتـاريخ 

ولقـد توجـت . الرنويجي يدافع عن آخـر مواقعـه حزيران يف الوقت الذي كان فيه الجيش ٨إخالئها يف 

-هذه الحملة مبجموعها، التي تتسم بفائدة تكتيكيـة هامـة، واسـتمرت شـهرين بخسـائر قليلـة نسـبيا

واعـرتاف األملـان بخسـارة . أملانيا) ٥٢٩٦(نرويجيا و ) ١٣٣٥(فرنسيا وبولنديا ) ٥٣٠(بريطانيا و ) ١٨٦٩(

) ٢(و) الجلوريـوس(هذه العمليات سفينة حربية إنكليزية هـي طائرة واغرق يف ) ٢٤٢(طرادات و ) ٣(

) واحـدة منهـا فرنسـية وأخـرى بولنديـة(مـدمرات ) ٩(وأغرقـت . طرادات بـأرضار) ٣(وأصيبت . طراد

  ).بولنديةواحدة منها فرنسية وأخرى (غواصات ) ٦(كام أغرقت . مدمرات) ٨(وأعطيت 

مـع أن . ريق املخاطرة عن أية طريق مجزونجحت الرضبة األملانية الجريئة، وكشف سلوك ط

املخاطر مل تكن محسوبة جيدا ولكن كـان واضـحا للعيـان حتـى بالنسـبة للمـراقبني املعـارصين لـذلك 

  الوقت أن االحتالل املفاجئ إلقليم تسابق
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عليه خصامن بالرهان يضع املعسكر املعادي يف وضـع صـعب يضـطره إىل الـرد بصـورة غـري  

  .ده عىل األقل مرتددا بطيئاأو يكون ر . متامسكة

  :الجبهة الغربية

  :الهجوم األملاين عىل األرايض املنخفضة. ١

كان نهر املوز أول خط طبيعي للـدفاع عـن األرض الهولنديـة، وميتـد نحـو الشـامل بواسـطة 

كتيبـة مـن قطعـات الحـدود مبهمـة تغطيـة، ووزعـت عـىل أربـع ) ٢٢(االيسل وقد احتلت هذا الخط 

  .ةقيادات إقليمي

هـذا . رايـن -موقع املقاومة بني الرأس الجنويب للزيدرزي والنيدر) ليني -جريت(وشكل خط 

وكلف لـواءان مختلطـان بالـدفاع . املوقع الذي احتله الفيلق الرابع يف الشامل والفيلق الثاين يف الجنوب

والفرقـة الخفيفـة  وأخريا مكلف الفيلق الثالث بصـورة أوليـة. راين واملوز -عن خط البيتوف بني النيدر

  .بني املوز وقناة فريت) رآم–بيل (بالدفاع عن خط 

راين وانكشاف جناحـه  -عدم كفاية قوات جنوب النيدر: وكان لهذا املوقع نقطتا ضعف هام

. وقد اضطر الهولنديون لربطه بيسار الرتتيب البلجييك للحصـول عـىل تواصـل الخـط واسـتمراره. األمين

وهكذا فـإن الرتتيـب الـدفاعي البلجـييك، . رتام الحياد منعت إجراء املفاوضاتولكن إرادة الطرفني بـاح

 –بدال من أن يصعد من مايسايك ملالقاة اليمني الهولندي يف منطقة البيل، تراجـع عـىل طـول قنـاة وز 

اضـطر ) لينـي -الجريـب(ولتغطيـة الجنـاح الجنـويب مـن خـط . اسكو باتجاه املوقع املحصـن النغـرس

جانبي يف الوول احتله لـواء، ارتـبط بالواجهـة الجنوبيـة مـن املعقـل  -يضا إىل تنظيم موقعالهولنديون أ 

  .الوطني
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اريقفلية، وهوندش لـلـهوكان هذا املعقل الهولندي يغطي نفسه يف الجنوب بالحواجز الهامة 

 ومتــر واجهتــه الرشــفية عــىل. كتائــب مدفعيــة ٣كتائــب مشــاة و ) ٣(دييــب واملرفيــده التــي تحرســها 

وقـد خصصـت لـه خمسـة أفـواج . االيسلمري، والفوررينشم واالوتريشب ويتصل بالزيدرزي يف مويـدن

وكان الفيلق األول يف االحتيـاط عـىل مقربـة مـن . واتبعت الواجهة الشاملية قناة أمسرتدام إىل اميويدن

  .الجبهة البحرية بني هاآرمل ودلفت

رب أحـداث الـرنويج وعـززت الحراسـة عـىل وكانت القيادة العليا الهولندية قد تابعت عن ق

ومبا أن أعضاء هذه القيادة كـانوا أقـل تفـاؤال . وأعدت احتياطا متحركا عىل مقربة من الهاي. املطارات

أو أكرث واقعية من زمالئهم يف بلجيكا وفرنسا، فقد استشـموا النـذر رسيعـا مـن جـراء تحليـق الطـريان 

ان الجيش الهولندي بحالة إنذار ومستعدا للعمل، ونفـذ عـددا أيار ك ١٠ويف فجر . األملاين بشكل كثيف

  .من التدمريات ووضع الحواجز والعوائق رشق املوز

أوال عـىل صـورة قصـف . ومع كل هذا مل يقل شأن املفاجأة وشمولها ألنها أتـت مـن األجـواء

املعقـل (ثم بهبوط فـرقتني محمـولتني جـوا بعـد القصـف الجـوي مبـارشة يف داخـل . كثيف للمطارات

وكانت مهمة هذه الوحدات ) دوردريشت، جرش مويرديك(، وعىل محيطه )الهاي وروتردام) (الهولندي

ومجموعات املظلني هي السيطرة بأرسع ما ميكـن عـىل املطـارات، واالسـتيالء عـىل الجسـور األساسـية، 

  .وخاصة جرس موبرديك، والهاي

اطي، ووحـدات مـن مراكـز التـدريب يف وقد زجت قيادة املعقل املركزي الفيلق األول االحتي

املعركة إذ وجدت نفسها فجأة أمـام وضـع مل نتوقعـه مطلقـا، ويف الوقـت ذاتـه أمـرت القيـادة العليـا 

عـىل أن يحتـل الفيلـق خـط . رآم -الهولندية الفيلق الثالث والفرقة الخفيفة باالنسحاب من خط بسيل

  ليني، وتعمل -وول
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ام وتخلصه وذلك طبقا للخطة ولكن يف وقت مبكر وبأقـل روترد -الفرقة ضد محور مويرديك

  .مام هو متوقع

وقد أكدت املعلومات عن سقوط بعض املظلني فـوق جرسـ مويرديـك ويف سـهل وولهـا فـن 

ومنـذ . ويف غضـون ذلـك وقـع الهجـوم الجبهـوي. ويف جنوب دلفت ويف هـوك فـان هوالنـد) روتردام(

رآم يف جنيب، وينزل وحدة متسـكت  -درعة يقتحم عنوة بيل الساعة الرابعة صباحا كان أحد االرتال امل

ومبـا أن . ١١باألرض، وتـم اجتيـاز املـوز، وشـنت كتائـب الحـدود واحتلـت آرنهـايم بـدءا مـن السـاعة 

التشويش قد أصاب االتصاالت الهاتفيـة، فقـد حـرف خطـأ يف االتصـال بالفرقـة الخفيفـة عـن مهمتهـا 

ومع ذلـك اسـتعيدت كـل املطـارات الواقعـة . دة العليا الهولنديةوتحالف كل هذا ضد القيا. الهجومية

ووقع حوايل ألف أملاين يف األرس، وكان مثن هذا العمل هـو زج كـل الفيلـق األول . حول الهاي يف املساء

  .تقريبا يف املعركة، ومع كل هذا بقيت الجسور األساسية بيد العدو

والفرقـة الخفيفـة بانسـحابها بـأمر مـن  وتفاقم الوضع بعد ذلك فقـد أخـىل الفيلـق الثالـث

وقد . فرقة معادية بالضبط تضم فرقة مدرعة هي الفرقة التاسعة ٣٥الجبهة التي كان أمامها  –القيادة 

املوز عىل شـكل سـهم وانطلـق إىل جنوب  ١٢انقضت هذه األخرية وسارعت بالهجوم، ووصلت يف مساء 

  .رس مويرديكاملظلني الذين تم إسقاطهم فوق جبرسعة لتعزيز 

يف (أيـار بـني قنـاة تورنهـوت  ١١وكانت الفرقة امليكانيكية الخفيفة األوىل قد متركزت بتاريخ 

. وكانت املهمة ذات االستعجال األول هي تحرير جرس مويرديك. ونيلبورغ، وعىل قناة ويهلمينا) بلجيكا

ولكـن قصـف طـائرات  فرنسية وكتيبة هولنديـة جـاءت مـن بريـدا،وقد استخدمت لهذا الغرض مفرزة 

  .االنقضاضية أحبط هذه املحاولة) الشتوكا(
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وكان اندفاع فرقة البـانزر التاسـعة قـد دق إسـفينا بـني مجمـوعتني للقـوات يف شـامل كتلـة 

. ويف الجنوب يف الربابان الشـاميل وزيالنـد. ليني ويف املعقل -الجيش الهولندي املشتبك عىل خط جريب

الفرنسـية مـع بعـض القطعـات الهولنديـة  ٢٥لفرقـة امليكانيكيـة الخفيفـة فرقتان آليتـان فرنسـيتان وا

  .املنسحبة

األملـاين بعـض الفـرق مـن  ١٨أيار ويف الوقت املالئم متاما دفعت قيـادة الجـيش  ١٣وبتاريخ 

ومـن  ٩يف هذه الثغرة وأعطيت ملجموعـة مؤلفـة مـن فرقـة البـارنزر  ٩الخط الثاين خلف فرقة البانزر 

جنـدي مـن ) ٧٠٠٠(  لنازي مهمة اجتياز املويرديـك والهجـوم عـىل روتـردام لتخلـيص القوات الحرس ا

بني ) ٢٥٤(القوات املحمولة جوا وجنود املظالت الذي أخفقوا وسارت مجموعة أخرى مؤلفة من الفرقة 

وتضافر عمـل أربـع فـرق يف الوقـت نفسـه ضـد زيالنـدا ونحـو املوقـع . املوز ومارك باتجاه ويلمنستاد

ن النغرس، يف حني هوجمتا لواجهة الجنوبية لهـذا القسـم األخـري مـن قبـل فيلـق اليمـني التـابع  املحص

  .للجيش السادس

األمر بسحب الفرقة املتقدمة وتجميع جيشـه السـابع إىل الغـرب مـن ) جريو(وتلقى الجرنال 

رتتيب الهولندي بعـني االسكو وظهرت مناورة بريدا غري مجدية متاما يف مبدئها ذاته ألنها مل تكن تأخذ ال

االعتبار واألرض وأقنية املياه واملتطلبات الحقيقية، وبعـد شـهر مـن بـدء العمليـات يف الـرنويج، أظهـر 

تحليل تم بصورة أدق أنه عند افرتاض قيام األملان بغزو للبالد املنخفضة، ينبغي ان تتلقى هذه البلـدان 

لتمركز بقوة يف جزر زيالندا، وليسـت هنـاك أيـة دعام جويا قبل كل يشء، وأن من املهم بصورة خاصة ا

  .١٩٤٠أيار  ١١-١٠إشارة إال لغارة جوية إنكليزية واحدة عىل وولهافن يف 

لينـي  -ويف الوقت الذي كانت فيه العمليات تحسم املعركة يف الجنوب، هوجم خط جريـب 

  التي نجحت يف القيام ٢٠٧أيار من قبل الفرقة  ١٧بتاريخ 
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ـقية  ١٤ويف فجر  .باخرتاق محيل  وصلت الفرق الثالث من الفيلق العـارش أمـام الجبهـة الرش

وتم نفس االبتزاز بالتهديد يف روتردام، وتبعـه . وكانت أوتريشت مهددة بالقصف الكثيف) املعقل(من 

هنا تنفيذ بربري خرب املدينة وامليناء، وأباد سكانها املدنيني واتخذت الحرب كل طابعها الشنيع وأمـام 

ع أصبح ال مخرج منه، وليس أمامه أي احتامل أو إمكانية باملساعدة قررت القيادة العليا الهولنديـة وض

، ولكنه مل يشمل زيالنـدا ١٩٤٠أيار  ١٥أيار وقف القتال يف كل مكان ووقع االستسالم بتاريخ  ١٤بتاريخ 

تابعـت فيهـا هـذه فقـد . متمركـزة فيهـا ٦٨وجـزء كبـري مـن الفرقـة  ٦٠حيث كانت الفرقة الفرنسـية 

  .١٩٤٠أيار و ١٧الوحدات القتال باالشرتاك مع وحدات هولندية حتى تاريخ 

ويف الوقت الذي كانـت فيـه هـذه العمليـات تحسـم املعركـة يف الجنـوب، هـو حجـم خـط 

. ١٤ويف فجـر . التي نجحت يف القيام بـاخرتاق محـيل ٢٠٧أيار من قبل الفرقة  ١٧ليني بتاريخ  -جريب

ـقية مـنوصلت الفرق ال وكانـت أوتريشـت مهـددة ) املعقـل(ثالث من الفيلق العارش أمام الجبهة الرش

وتم نفس االبتزاز بالتهديد يف روتردام، وتبعه هنا تنفيذ بربري خرب املدينـة واملينـاء . بالقصف الكثيف

مامه واتخذت الحرب كل طابعها الشنيع وأمام وضع أصبح ال مخرج منه، وليس أ . وآباد سكانها املدنيني

أيـار وقـف القتـال يف كـل  ١٤قررت القيادة العليا الهولنديـة بتـاريخ . أي احتامل أو إمكانية باملساعدة

 ٦٠، ولكنه مل يشمل زيالندا حيث كانـت الفرقـة الفرنسـية ١٩٤٠أيار  ١٥مكان ووقع االستسالم بتاريخ 

قتال باالشـرتاك مـع وحـدات فقد تابعت فيها هذه الوحدات ال. متمركزة فيها ٦٨وجزء كبري من الفرقة 

وانتهت املرحلة األوىل من املأساة الهولندية يف وقت قيـايس بيـد أن  ١٩٤٠أيار  ١٧هولندية حتى تاريخ 

املفاجأة كانت شاملة يف كل املجاالت حتى أن أية قيادة عليا غري هذه القيادة مل يكـن بوسـعها أن تـرد 

  .بشكل أرسع وال بقوة أكرب
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  :  عىل بلجيكاالهجوم األملاين. ٢

ــــه  ــــذي تحتل ــــربت، ال ــــاة ال ــــع قن ــــان املوق ــــالق و  ٤ك ــــل  ٨في ــــني معق ــــرق ب   ف

اميايل والجبهة الرشقية من املوقع املحصن النغرس كثافة ضعيفة جـدا أمـام العـائق الطبيعـي  –ابيـن 

اسـكوالتي  -ملايسرتيخت مع أن قائد إحدى الفرق قد أشار لخطورة هذا الوضع فقد كانـت قنـاة املـوز

سم قوس دائرة يف الليمبورغ تشكل موقعا للتغطية تحتلـه بعـض الوحـدات الخفيفـة، ومعهـا مفـارز تر 

  .استطالعيـة يف جرس مايسايك عىل املوز

ونظرا لعدم وجود أي اتفاق حتى عىل الصعيد غري الرسمي أو املحيل مـع القيـادة الهولنديـة 

كم عىل ارتفاع مايسـرتيخت يشـكل  ٣٠م و ك ٧كان ممر الليمبورغ الذي ال يبلغ عرضه يف سيتار سوى  

جدارا منيعا أمام املوقع البلجييك  وكان الجميع يجهلون كل يشء عنه، ومل يتخذ أي تدبري لوضـع جهـاز 

  .مع أن تدمري جسور قناة لربت كان مرتبطا بانتهاك هذه الحدود. مراقبة عىل الحدود األملانية الهولندية

الليمبورغ قد وزعت كتائب الحدود الخمـس عـىل جبهـة  –وكانت القيادة اإلقليمية لجنوب 

ومل يكن بوسعها أن تأمل بهذه الوسائط الضعيفة الحصول عـىل . كم تقريبا وعىل ثالثة خطوط ٨٠متتد 

نتائج كربى عىل الصعيد التكتييك، ولكن الجانب األكرب من التدمري قـد جـرى فعـال، وخاصـة يف جسـور 

ك فيه أن هذا التـدمري أخـر االرتـال األملانيـة املكلفـة بـاإلرساع لتعزيـز ومام ال ش. املوز يف مايسرتيخت

ـاعية، والتـي ركـب كـل . املجموعات التي أسقطت من الجو وقد استخدمت هنا قوافـل الطـائرات الرش

  طائرة منها عرشة رجال أحسن تدريبهم 
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ملنـاطق اميايـل وا -وكانـت أهـداف هـذه الطـائرات حصـن ايـنب. وتوفرت لهم قيادة ممتـازة

  .املجاورة لجسور قناة الربت الثالثة

مفاجـأة تامـة وتفرسـ هـذه  ١٩٤٠أيـار  ١٠وقد أحدثت الطائرات الرشاعية األملانيـة بتـاريخ 

املفاجأة املادية واملعنوية والفكرية وحدها بأن بضع مجموعـات من الرجال، املعزولني فوق معقل مـن 

وانتظار دعم تأخر يف الوصول، وتـامني النجـاح . ثبت باألرضاملواقع أو يف داخل املواقع قد استطاعوا الت

  .ومنعت منعا شبه تام ردود الفعل من الجانب البلجييك. الغريب لهذه العملية الجريئة

وشنت بعض الهجامت املضادة الفورية بأعداد قليلة ودون أي تحضـري وكـان قـادة الكتائـب 

كان قائد الفرقة السابعة ال ميلك سـوى رسيـة دراجـات  يف حني. البلجيكية الثالثة ال ميلكون أي احتياط

ومل تتخذ قيـادة . وبقي قائد الفيلق األول جاهال بالوضع الفتقاره إىل االتصال مع هيئات األركان. واحدة

، فأنذرت الجزء الهام مـن فيلـق الخيالـة الـذي كـان ١٩٤٠أيار  ١١الجيش قرارا وتحزم أمرها إال بتاريخ 

  .موجودا عىل االورث

بأول قنبلة من ) برتبـة رائد(وقد قتل الضابط املكلف يف نهاية املطاف باألمر بنسف الجسور 

وأخليت املناطق املجاورة لها وسـكتها . القنابل وعزل األملان مفارز تدمري الجسور البلجيكية عن املعركة

ألرتال املعادية حرة يف اجتياز وأصبحت ا. وحطمت ردود الفعل املحلية بالنريان األملانية. املفارز األملانية

  .فلد فيزلت وفروانهوفن -قناة الربت يف نقطتني

كـان خـرق الفيلـق األول البلجـييك الـذي مل يعـزز يف الوقـت املطلـوب يف  ١٩٤٠أيار  ١١ويف 

  اميايل وتم –واستسلم حصن ابني . منطقة طونغر أمرا واقعا
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بـإخالء املوقـع املحصـن يف ) األمـر(عطى وأ . التخيل عن الجزء الجنويب من موضع قناة الربت 

يف حني قاتلت فرقـة . بفرض القتال. واتجهت كل األفكار بعدئذ إىل شد الجيش عىل موقع متأخر) لبيج(

واحدة هي الفرقة السابعة وكانت الفرق األخرى يف حالة سيئة بسبب االنسحابات والرتاجعـات السـيئة 

ار التي تنجم عن معركة حقيقية ألنهـا مل تصـمم منـاورة للمواقع املتقدمة بسبب نفس الخسائر واألرض 

  .تأخريية منسقة يف العمق، وألنها متسكت بنظريات تقليدية ال تتالءم جيدا مع الوضع الحقيقي

أما الهجوم عىل أعايل املوز، فقد اجتاز األملان الحدود األملانية البلجيكية بني وامليـدي وبـورغ 

وتلقت الكتائب الثالث من قناصة اآلردين اآلمر باالنسحاب إىل . ملحرضةونفذت كل التدمريات ا. روالند

وأثبتـت مقاومتهـا يف . موقع تلقي عىل األورث وهوجمت رسيتان مـن الكتيبـة الثالثـة قبـل انطالقهـام

وخرسـ رتـل أملـاين مـدرع يف . شابريهيز وبودانج فعالية مثل هذه الوحدات وإمكاناتها يف قتال اإلعاقـة

ومـن جهـة أخـرى، تـم .ة أربع إىل خمس ساعات ومل يتمكن من بلوغ هدفه يف نهاية النهـارهذه اإلعاق

مظيل يف نقطتني هام نبمي وفنيرتي ولكن املجموعة التي شكلوها وجدت نفسها مشتتة ) ٤٠٠(إسقاط 

وكان مردود هؤالء املظليني معدوما . إىل حد كبري وطوقت وحدات قناصة اآلردين منطقة ليكليز برسعة

  .قريبا حتى من وجهة النظر املعنويةت

ففـي . بثالثـة فيـالق مدرعـة) خـون كليسـت(وقد تم فصل الجـيش املـدرع األملـاين بقيـادة 

فرقـة البـانزر باتجـاه مالوتالنـج –ويتـألف مـن ثالثـة أرتـال ) غودريان(الجنوب الفيلق املدرع بقيادة 

ويف الوسـط الفيلـق . باتجاه آرلون فلورنفيل ١٠باتجاه ليربامون، وفرقة البانزر  ٢وبويون، وفرقة البانزر 

  ويف. والفرقتان السادسة والثامنة تزحفان إىل موزونفيل ومونتريميه) رينهاردت(بقيادة  ٤١املدرع 
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تزحفـان باتجـاه  ٧والفرقتـان الخامسـة والبـانزر ) هـوث(بقيـادة  ٣٩الشامل الفيلق املدرع  

  .دينان وهو

التدمريات والسدود التي أقيمت يف طريقهـا تلـك السـدود وقد عرقلت هذه الحملة نوعا ما 

والتي كان من املمكـن تجاوزهـا بسـلوك طـرق جانبيـة، ومل يشـكل تـدخل بعـض . غري املحمية بالنريان

وكانت هذه الفرق األربع الخفيفة من الخيالة اآللية . الفرق الفرنسية الخفيفة أيضا مانعا جديا لتقدمها

وتعــزيز الجيشـني التاسـع والثـاين ومكلفـة بتغطيـة متركـز اء خيالة التـي تتبـع لو  ٢يف حقيقة األمـر مع 

القوات عىل موقع املقاومة باالندفاع أرسع ما ميكـن للـتامس مـع العـدو ومسـاعدة قطعـات التغطيـة 

  .البلجيكية وإعاقة التقدم األملاين

لسـابعة صـباحا، وكـان الساعة اأول متاس أملاين عىل الحدود البلجيكية وقع  ١٩٤٠أيار  ١٠ويف 

لـواء  ٢فرق خيالة خفيفة و ٤أيار بالرغم من وجود  ١١ويف . كم ١٦معدل التقدم يف نهاية النهار يعادل 

انسـحبت  ١٩٤٠أيـار  ١٢كيلومرتا، متبعة املسالك، ويف  ٣٥إىل  ٢٥خيالة، تقدمت املدرعات األملانية من 

  .كم ٢٥ات األملانية الوحدات الفرنسية  الخفيفة إىل املوز وتقدمت املدرع

لقد أهملت القيادتان العامتان الفرنسية والبلجيكية، التقليديتان أكرث مام يجـب، الخصـائص 

وقرصتا باتباعهـا مـذهبني عسـكرين ال يقـبالن . املميزة االسرتاتيجية والتكتيكية لكتلة مرتفعات اآلردين

عدتا مـنهام منـاورة املشـاغلة والقتـال واسـتب. كحلول صالحة إال الحلول املبنية عىل األسـلوب والتعقـل

وال يعرف أية حربية استبعدت كـل . التأخريي وتغطية أعامل النسف والتدمري بالنريان وحرب العصابات

  .هذه األمور
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  :انهيار الجبهة الغربية

  :معركة سيدان

ا، كيلـومرت ) ٥٠(كان الجيشان الثاين والتاسع يحتالن موقع الشريز واملوز، عىل مواجهة عرضـها 

، ٦١وفرقــة ) ١٠٢(، وفرقــة الحصــون ٥٥و ٧١مــع فــرقتني ذات صــفات عســكرية خفيفــة هــام الفرقــة 

وكانت مهمة أفضـل الفـرق عـىل . وكان هذا التوزيع معتمدا. ومحاطة عىل أجنحتها بفرق عاملة جيدة

لـن وكان من املتعارف عليه ان قطـاع سـيدان . الشريز هي التصدي الحتامل االلتفاف عىل خط ماجينو

  .يتعرض ألي خطر

وقد أشارت املعلومات إىل وجود عدد من الدبابات األملانية يف كتلة اآلردين الجبلية التي كان 

يف الخط األول األمـر  ٧١زجت الفرقة  ١٩٤٠أيار  ١٣-١٢ويف ليلة . االعتقاد يسود بأنها وعرة وغري سالكة

بعـض املتاعـب وأعيـد النظـر يف الرتتيـب  الذي أثار بعض الفوىض وتم دخولها إىل هذا الخط ببطء أثار

وكان مثل هذا العمل دليال عـىل الـرتدد والضـعف . الدفاعي يف الساعات األخرية وتحت تهديد  الهجوم

  .لدى قائد وحدة كربى

وكانت القيادات مطمئنة طبقا إلميانها بالعقيدة العسكرية الفرنسية إىل أن املهاجم سيخفف 

وسـريكب . جوم بـالنريان لـلــها التامس ويجلب مدفعية ويقوم بالتمهيد التامس يف البدء ثم يضيف هذ

أيـار  ١٢ونظرا ألن الطريان الفرنيسـ كـان فعـاال نشـيطا يف . هجوما منهجيا لفتح الطريق أمام الدبابات

ومـع ذلـك . أيـار أيضـا أمـام الطـريان األملـاين ١٣كانت القيادة الفرنسية تعتقد بأنه سيفرض وجوده يف 

املدرعة االحتياطية، وفرقة  ٣أيار ثالث فرق إىل الجبهة املهددة هي الفرقة  ١٣يف ) جورج(جرنال أرسل ال

  .١٤، وفرقة املشاة ٣املشاة اآللية 
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أيار قام الطريان األملاين بهجامت انقضاضية عىل املواقع وزاد األملـان مـن حـدة  ١٣ويف صباح 

يحصل عىل نتائج مادية كبرية بيد أنـه أحـدث نوعـا هذه الهجامت يف نهاية صبيحة ذلك اليوم دون أن 

ودفعت الدبابات األملانية واملدافع املضادة للدبابات إىل املـوز، وأخـذت . من الشلل املعنوي  للقطعات

. فتحـت مدفعيـة امليـدان األملانيـة النـار ١٥ويف السـاعة . تقوم برميات مبارشة عىل فتحات التحصينات

ولكـن ردهـا كـان ضـعيفا متقيـدا مببـدأ االقتصـاد . فرنسية قـد ردت عليهـاوكانت بطاريات املدفعية ال

وقد اضطرت املدفعية الفرنسية إىل عدم تركيز نريانها يف حني  كان تحت ترصف  فرقة البانزر .  بالذخرية

دبابـة تدمــر  ٢٠٠وكانـت مـدافع . كتائب مهندسني ٣كتائب مدفعية و ٨األوىل التي تهاجم يف الوسط 

  .إلسمنتية لدونشريياألبراج ا

بـني . وكانت فرقة البـانزر األوىل وكتيبـة أملانيـا الكـربى تقـتحامن بشـكل سـهم معـابر املـوز

جلريوتوريس، وتستثمران نجاحاتها وتسـتوليان عـىل مراصـد غابـة املـاريف، ثـم تنحرفـان منقضـتني نحـو 

 بعض النقاط، وضعيفة جدا وكانت املقاومة أمام هذا التقدم الرسيع مفككة، عنيفة يف. الجنوب الغريب

التي كانت تعترب . وقد تجمعت كل عوامل املفاجأة لتفتت معنويات القطعات. يف بعض النقاط األخرى

وقد تطور هذا الوضع إىل أن  وصـل . منذ البدء قطعات قليلة املتانة ألنها متمركزة يف قطاع يعترب هادئا

وافل املدفعيني، وقطرات القيادة، وقطعات املشاة، إىل مرحلة الذعر الجامعي يف املؤخرات  فاختلطت ق

ونجـد هنـا مـن جديـد، ولكـن عـىل . وقد شهد بهذا الوضع القادة واملنقـذون. واألرتال عىل كل الطرق

. أيار قد عربت املوز بعد ١٣ومل تكن الدبابات يف مساء . أيار عىل قناة الربت ١١مقياس أكرب ما حدث يف 

مـة القضـاء عـىل رأس الجرسـ األملـاين وذلـك بـاعرتاف القـادة األملـان وكان بوسع هجامت مضـادة حاز 

  فقد كانت هناك . أنفسهم
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وكانت هذه القوات االحتياطيـة . وحدات احتياطية مؤلفة من كتيبتي مشاة وكتيبتي دبابات

هـذه ومـن . باالنتقال إىل خط لالنطالق يف غابة املينبري والغابـة الكـربى ١٥٠٠قد تلقت أمرا يف الساعة 

ومل . ومل تجد االثنتان األخريان األماكن املحددة لهام. الوحدات األربع مل تصل سوى اثنتني يف نهاية الليل

ولهذا كان من الواجـب تـأخري قيـام . أيار ١٤جوم املضاد يف فجر يوم لـلـهيكن هناك أية وحدة جاهزة 

بور النهر منذ الساعة الخامسة مـن هـذا كان قد بدأ ع) البانزر(هذا الهجوم بيد أن اللواء األول املدرع 

وقـد وصـل إىل جنـاح . وأخذ يتجه سائرا نحو الجنوب للتصادم مع هذه التشـكيالت الفرنسـية. الصباح

  .وبدحرها انتهى الهجوم املضاد الفرنيس. ودمرها ٨٣٠املجموعة الغربية يف الساعة 

وكـان . ان وازدراء عامل الوقتومن جملة أسباب الهزمية االفتقار إىل تقنية جيدة لعمل األرك

ولكنهـا مصـممة . من الشائع يف مدرسة الحرب العليا يف باريس  أن توضع أوامـر رائعـة مـن دون شـك

وتكرر وتوضـح وتفصـل عـىل هيئـة مـن الوقـت يف تـداخل . تذكر فيه كل املناورات. كسيناريو حقيقي

ومل يكـن للوقـت . النظر يف كل يشءمنطقتي، ولكن بوسع اقل توقف أن يضطر هيئة األركان إىل إعادة 

وكان األملان يدرسون يف الوقت ذاته طريقـة قيـادة . أية قيمة نظرا ألن كل يشء ينبغي أن يكون منهجيا

. أكرث ديناميكية، وأرسع ومستندة إىل األوامر التحضريية، واألوامر الجريئة واألوامر الشفوية عـىل األرض

عـىل العكـس ينفـردون بإعطـاء األوامـر العامـة التـي تنقـل مـن يف حيـن كان الفرنسيون والبلجيكيون 

وكانوا  يهتمون بصورة أكرث بعدم نسيان أي تفصيل من التفاصيل يف األوامر فـيام عـدا . مستوى إىل آخر

  .وصول هذه األوامر إىل املنفذين يف الوقت املطلوب، وهنا أيضا حدث جمود يف الفكر العسكري
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ومل يتمكن هجوم مضاد جديـد، . ٧١و ٥٥لقضاء عىل فرقتي املشاة ا ١٩٤٠أيار  ١٤وشهد يوم 

ـا عـىل  ١٥من االنطالق  إال بتـاريخ  ٣وفرقة املشاة اآللية  ٣اعد بالفرقة املدرعة االحتياطية  أيـار مقترص

  .دبابة بسبب الرشوط التقنية غري املالمئة وبسبب عجز عىل املستوى املادي عىل ما يبدو ١٦

فقد تلقت فرقتـا البـانزر أو . اتخذت املعركة يف الجانب األملاين اتجاها آخر ١٩٤٠أيار  ١٥ويف 

التي  ١٠التابعتان لغورديان األمر بالتوجه إىل الغرب، باجتياز قناة اآلردين، يف حني كانت فرقة البانزر  ٢

ـة  وكان الوضع عىل وشك االستقرار يف. ١٤تدعم جناح هذه الحركة تنتظر تبديلها من قبل الفيلق  ميرس

. الجيش الفرنيس الثاين أمام مفصلة ستون، بينام كانت الكتلة األملانية تنتقل إىل مؤخرات الجيش التاسع

أيـار باتجـاه  ١٦بدأ استثامر النرصـ بتـاريخ . وبعد أن حطمت هذه الكتلة مقاومات جيدة يف فندريس

بعد أن ) كوراب(يادة الجرنال وهكذا خرقت جبهة الجيش الفرنيس  التاسع بق. اليب ومونتكورنيه -سيني

  .تم االلتفاف عليه

   :معركة دينان. ٢

يف  ١٠٢الفرقة الفرنسية  -يف موقع املوز القطعات التالية ١٩٤٠أيار  ١٠كان للجيش التاسع يف 

أن  ٢٢وكان من واجب الفرقـة . مولهاين -فومي، وفريو -بني ريغان ٦١مونتريميه والفرقة  -قطاع ميزيري

 ٥وفرقـة املشـاة اآلليـة . التمركز بني هاستري وآنية ١٨كام كانت مهمة الفرقة . و وهاستريتتمركز بني فري 

  .٨بني آنية ريبيون، وحيث سرتتبط باملدافعني البلجيكيني عن موقع نامـور املحصن الفرقة 
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وكان الحلفاء يعتمدون  عىل مهلة خمسة أيـام بيـد أن طليعـة املجموعـات املدرعـة بقيـادة 

أيـار وهـويس هـو عـىل سـتة  ١٢بعـد ظهـر يـوم ) جرس مـدمر(هون كانت قد وصلت دينان الجرنال 

كيلومرتات من أسفل النهر الذي مل يـدافع عنـه بصـورة مبـارشة بـرغم األوامـر الرصـيحة الصـادرة عـن 

ـى، . القيادة للدفاع عنه وعربته بعض العنارص العادية يف ساعة مبكرة من الليل، ومتسكت بالضفة اليرس

  .بكتيبة بهذا الشكل من السيطرة عىل حوض آنيه وعززت

عبور املوز يف بوفيني إال أن محاولتها ) غرفة البانزر(من رماة فرقة روميل  ٧وحاولت الكتيبة 

وكـان لجبهـة رأس الجرسـ يف هـذا . منيت باإلخفاق، ولكن القرية والهضية كانتا قد احتلنـا عند الظهـر

وسـاد يف مواجهتـه . وهكذا اتسم الجانب األملاين بالجرأة. كم ٣كم وعمق يعادل  ٥الوقت طول يعادل 

  .والبطء يف اتخاذ القرار والتنفيذ. الرتدد وضعف اإلرادة

وقيادة بعيدة أكرث مام ينبغي، كان هناك بالتناظر نوع من االفتقار . وإزاء فكر عسكري مرتدد

الهجامت املضـادة القويـة أو عـن مهمـة ولكن مقرات القيادة مل تتوان عن القيـام بـ. إىل الروح القتالية

، الصـادر ١٣وكان األمـر العـام رقـم . الصمود دون فكرة الرتاجع عن تلك الصيغ املوضوعة بشكلها التام

 ١٤نفـاذ عمليـات يـوم (الساعة العارشة يـنص عـىل مـا يـيل  ١٩٤٠أيار  ١٤بتاريخ ) جورج(عن الجرنال 

  ).حوان أي ضعف لن يكون موضع تسام. مبنتهى القوة

التـي أنـذرت  ١وهناك نقطة واحدة واضحة إىل حد قليل، أن تدخل فرقة االستطالع املدرعـة 

أيـار رشق شـارلروا بسـبب تـردد الجـرنال بيـوت،  ١٣أيار، وتركت عاطلة عن العمل بتـاريخ  ١١بتاريخ 

 وكان عـىل. أيار وقد وصلت إىل منطقة إعادة التجمع ١٤ووضعت تحت ترصف الجيش   يف صباح يوما 

  أيار، ولكن املدفعية مل تكن موجودة وكانت  ١٥هذه الفرقة أن تهاجم بتاريخ 
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ويف السـاعة التاسـعة كانـت . املحروقات ناقصة، ومل تصل املؤن إال يف حـوايل السـاعة الثامنـة

 والتفتا عـىل فرقـة االسـتطالع املدرعـة مـن الجنـاحني . هام اللتان انتقلتا إىل الهجوم  ٥و ٧فرقتا البانزر 

وكان لدى فرقة االستطالع املدرعة خمسون دبابة عندما انسحبت، وخرسـت يف . ونشب قتال غري حاسم

  .ولكنها عزلت حوايل مائة دبابة أملانية خارج القتال. دبابة ٣٠هذا االنسحاب أكرث من 

عىل وشك التصفية من قبل األملان، عندما قررت القيادة العامة تغيـري قائـدة  ٩وكان الجيش 

إىل فرفينز يف ما بعد الظهرية، ومل يعرف يف بادئ األمر سوى ) جريو(وقد هرع الجرنال . ١٩٤٠أيار  ١٥يف 

. حالة تفتت الوحدات وعلم خالل الليل بوصول الدبابات األملانية إىل مـؤخرات الجـيش يف مونتكورنيـه

كـام تفتـت فـرق  ١٢ والفيلق ٩فقد تفتت الفيلق . ومل يجد فيام بعد أية فرصة ملعرفة معلومات أخرى

 ١٩٤٠أيـار  ١٦واعتبارا مـن . ومل يبق منها سوى مفارز منعزلة تحاول العبور بالعنف أو تستلم. بكاملها

فيليفيـل، الندرييسـ ، كـامربي، آراس . فرق بانزر باتجاه الغرب عىل املحاور اآلنيـة ٦أرتال، و ٤اندفعت 

رببميون، سان . محور مونتكورنية) ٨و٦فرقتا البانزر (ومحور ميزيري، غيز، لوكاتوليه ) ٧و٥فرقتا البانزر (

  ).فرقة البانزرا(ومور كرييس، بريون، أميان ) فرقة البانزر(كنتان، الربت، ابفيل 

  :معركة الليس البلجيكية. ٣

يف انيفـني  ٦قرار معركة الليس يف مقـر قيـادة الجـيش ) فون براوخيتش(اتخذ الجرنال األملاين 

وقد شنت منذ الصباح ). فون رايخناو(و) فون بوك(، معتمدا ومصدقا عىل مبادرة ١٩٤٠أيار  ٢٤بتاريخ 

  بعض الهجامت العنيفة بني 
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كورتريه ومينان ضد فرقتني بلجيكيتني هام الفرقتان أو الـثالث اللتـان كانتـا قـد حلتـا مكـان 

  .الربيطانيني

دءا مـن هـذه املحطـة فرق أملانية برسعة عىل جبهة الليس وبـ ٥، توغلت ١٩٤٠أيار  ٢٤ويف 

بدأت القيادة العامة البلجيكية التي تريد املحافظة عىل االتصال مع قوة الحملة الربيطانية، التـي تقـع 

حالوين باستخدام قواتها االحتياطية، ثـم بأخـذ وحـدات مـن جناحهـا األرس الـذي مل  -مفصلها يف مينان

لسد الثغرة يف الجبهة املهاجمـة، كـام  ١٠شاة وأرسلت إليها فرقة امل. يهاجم بعد لتغذية معركة اإليقاف

وعند نهاية اليوم األول من املعركـة كـان أكـرث . إلقامة مواقع دفاعية جانبية مائلة ٥و٩أرسلت الفرقتني 

  .من ثلث القوات البلجيكية قد زج يف حومة قتال الجناح األمين

ينـز بعـد أن الحـظ يف شامل د ١٨و٦جهده الرئييس إىل نقطة اتصال جيشه ) فون بوك(ونقل 

فاالنسني حيـث مل  -األملاين مل يربح مكانه أمام موقع الحدود حالوين ٦أيار أن الجناح األيرس الجيش  ٢٥

واحتـدمت . تكن املعارك باإلضافة إىل كل هـذا سـوى معـارك فرديـة ومشـتتة ال يـربط بينهـا أي رابـط

  .داته االحتياطية فيام بعد برسعةاملعركة عندئذ عىل طول جبهة الجيش البلجييك الذي ذابت وح

ضـد الجـيش  ١٩٤٠أيـار  ٢٤لقد اكتشف الحلفاء بأن تطور الهجوم األملاين املستمر منذ فجر 

البلجييك وحده، يجعل مناورة انسحابه إىل االيزر صعبة جدا وكان رد الفعل هذا هو رد الفعـل الوحيـد 

وقرر الحلفاء رضورة القيام مبعركـة شـاملة . ةأمام حدث يهم الجيوش الثالثة املحصورة يف الجيب مبارش 

كانت ممكنة، وأن ينظموا دون تأخري احتياطا عاما من قوات الحلفاء كانت عنـارص مجهـزة ومعـدة يف 

  وأن يقاتلوا من الخطوط الداخلية بني الجناحني . الجيوش الثالثة
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رضوريـا وكـان مرتبطـا وكان الدعم الكثيف لهذا الهجوم من قبل الطريان الربيطاين والفرنيس 

  .باالتفاق بني لندن وباريس وكانت هذه املسألة لوحدها فقط تتطلب تنسيقا كامال يف أعىل مستوى

فـرق أمـام الجبهـة  ٣فرقة أملانيـة أمـام الجـيش البلجـييك و ١٣كان هناك  ١٩٤٠أيار  ٢٥ويف 

درعة تقريبا يف مواجهة خط فرق كلها م ١٠فالنسني و– فرق بالربوزليل  ١٠وتحيط . الربيطانية الرشقية

ومل يكـن الوضـع مـن الناحيـة العدديـة وضـعا . فرقـة ٤٦وكانت قوات الحلفاء املطوقـة تضـم . األقنية

  .ميؤوسا منه

وكـان الجـرنال . يف باريس يجهل أن الجـيش البلجـييك قـد هـوجم كليـا) ويغان(كان الجرنال 

تنع عن العمل، كام لو أن هذه املعركة ال تهم عىل علم بهذا غري أنه كان يعمل أو باألحرى ام) بالنشار(

وكـان مقـر القيـادة العامـة للجـيش البلجـييك يقـود . مجموعة الجيوش التي يقودها إال بصورة ثانويـة

ولكنـه ارتكـب خطـأ عـدم وضـع القيـادة العليـا للحلفـاء أمـام . معركته بصـورة منعزلـة عـن الحلفـاء

وكـان قائـد . الفوىض تسود األفكار كام سادت االتصـاالت وكانت.  مسؤولياتها مطالبا بتنسيق للعمليات

وقد فهم خطورة الهجوم عىل اللـيس وأحـس بخطـرة، ولكنـه مل . قوة الحملة الربيطانية يترصف مبفرده

وذلـك لغـرض . يهرع ملساعدة البلجيكيني باستخدام كل قواته املتوفرة مبا فيها فرقتان أمكن تخليصـهام

  .ايرب، توقفا لقطع الجبهة البلجيكيةهجوم ويغان الحتالل منطقة 

ومل . ساعة من املعركـة ٤٢أيار، أي بعد  ٢٥أما الجرنال بالنشار فلم يشاهد ملك بلجيكا إال يف 

ـا عـىل االعتقـاد . يتوصال معا إىل أي يشء إيجايب يف تلك املقابلة وكان قائد مجموعة الجيوش األوىل مرص

  .أيار ٢٧و ٢٦ني الحلفاء أيضا يف وكـان التضامن ب. أيضا بإمكانية اإلخالء
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جيشه بـالهجوم وتـدمري القـوات ) فون بوك(أمر الجرنال  ١٢٫٤٠يف الساعة  ١٩٤٠أيار  ٢٦ويف 

ـق يف املنطقـة املحصـنة يف ليـل وكانـت . املعادية يف منطقة روليه، يف حني تطوق جبهتـا الشـامل والرش

  .األول  يف الوقت ذاته الفرصة سانحة أكرث مام يجب للقضاء عىل الجيش الفرنيس

ومل يفهم بالنشار بصورة صحيحة الوضع الحرج لهذا الجيش األخري بالرغم من تحـذير بعـض 

ولكـن هنـا أيضـا انترصـ األسـلوب عـىل ) إصبع القفـاز(وتقرر أخريا إخالء . أيار ٢٦الجرناالت إال يف يوم 

ا كان الوضـع كـذلك إال أن الجـيش وطامل. ٢٨-٢٧، وليلة ٢٧-٢٦فقد أعدت مرحلتان ليلة . التعجل امللح

ومل تتساءل القيادة العامة عـام إذا كـان هـذا االنسـحاب . البلجييك قد تلقى مهمة االنسحاب إىل االيزر

  .ممكنا

فـرق بـانزر قنـاة  ٣أيـار افتتحـت  ٢٧ومرة أخرى وصلت القرارات متأخرة كثريا، واعتبارا من 

  . لرتاجع الرئييسالباسيه، ووصلت إىل مشارف ليل، وقطعت طريق ا

ويف اليوم ذاته خرقت الجبهة البلجيكية يف املنطقة جنوب تبيلت، نظـرا لعـدم وجـود قـوات 

وتخلت قوة الحملة الربيطانية بأمر من قائـدها عـن موقـع الحـدود، وكانـت يف طريقهـا إىل . احتياطية

استسـالم –مزدوجة  وهكذا أدت كل األخطاء التي تجمعت وتراكمت إىل مأساة. االنسحاب نحو الشامل

فرق مـن الجـيش األول  ٦والتطويق الكامل لـ  ١٩٤٠أيار  ٢٨الجـيش البلجييك، الذي تم توقيفه بتاريخ 

بيـد . فـرق أملانيـة ٧وقد دافعت هذه الفرق عن ليل بصورة رائعة طيلة ثالثة أيام وجمـدت . حول ليل

  .أنها اضطرت إىل االستسالم فيام بعد
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  :معركة دنكرك . ٤

املعركة التي صفت فيها القوات األملانية قوات الحلفـاء املنسـحبة مـن بلجيكـا وفرنسـا وهي 

ولقد رافق هذه العملية انسـحاب جـزء كبـري مـن . بعد انهيار الجبهة الغربية يف الحرب العاملية الثانية

  .قوات الحلفاء بحرا إىل بريطانيا

الخاطفـة عـىل فرنسـا وبلجيكـا  كانـت الحملـة األملانيـة ١٩٤٠أيار  ٢٤عندما حل صباح يوم 

وهـو تحطـيم جيـوش . وهولندا، قد أوشكت عىل تحقيق الهـدف النهـايئ للمرحلـة األوىل مـن الحملـة

الحلفاء وأرس من يتبقى من جنودها داخل الجيب الذي تم تطويقها فيـه بشـامل غـريب فرنسـا وغـريب 

قـد أمتــت اخرتاقهــا ) ونشــتدتفــون ر (إذ كانــت الفيـــالق املدرعـة التابعــة ملجموعــة جيـوش . بلجيكـا

والتفت حول الجناح األمين لقـوات الحلفـاء ) سيدان(االسرتاتيجي العميق عرب خط الدفاع الفرنيس عند 

ومل يبق بالتايل غـري ) كاليه(و) بولوين(وحارصت مينايئ ) املانش(ووصلت إىل شاطئ . املتقدمة يف بلجيكا

حـر لقـوات الحلفـاء التـي أصـبحت خاضـعة لضـغط كمنفذ وحيد للفرار عن طريـق الب) دنكرك(ميناء 

فـون (الزاحفة من الجنوب الغريب وسندان مجموعة جيـوش ) فون رونشتدت(شديد متزايد بني مطرقة 

وكان من املتوقع زيادة قـوة الضـغط عـىل هـذا الجيـب مبجـرد أن تستسـلم . الزاحفة من الرشق) بوك

  .وهو األمر الذي كان وشيك الحدوث. وحاالقوات البلجيكية، وترتك الجنب الشاميل للجيب مفت

 ١٩التابعـة للفيلـق املـدرع . ، اجتازت دبابات الفرقـة املدرعـة األوىل١٩٤٠أيار  ٢٤ويف صباح 

كـام ). دنكـرك(كلم إىل الجنوب الغريب مـن  ٢٤قناة مائية واقعة عىل بعد ) غودريان(الذي كان بقيادة 

درعـة املـذكورة الفرقتـان املـدرعتان السادسـة والثامنـة اجتازت هذه القنـاة إىل اليمـني مـن الفرقـة امل

  التابعتان للفيلق
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ولقـد نجحـت هـذه الفـرق املدرعـة الـثالث يف شـق ) رينهارد(الذي كان بقيادة  ٤١املدرع  

ولذلك كانت هناك نسبة كبـرية منهـا يف . رغم عدم صالحية األرض بسبب مياه السدود. طريقها برسعة

خاصة بعد أن قطعت مئات الكيلومرتات، منذ بدأت زحفها الرسـيع . ة الصيانةحاجة إىل اإلصالح وإعاد

ولكن جزءا كبـريا مـن الـدبابات املعطلـة كـان ميكـن إصـالحه بواسـطة وحـدات ). اآلردين(عرب غابات 

  .الصيانة املتحركة يف وقت قليل ال يتعدى يوما واحدا يف معظم الحاالت

، ١٥ان الخامسة والسابعة التابعتـان للفيلـق املـدرع ويف الوقت نفسه كانت الفرقتان املدرعت

قد أجربت القوات الربيطانيـة عـىل االنسـحاب مـن ) فون بوك(الذي شكل رأس الرمح ملجموعة جيوش 

ويف الوقـت نفسـه ). ليـنس(واحتلت التالل املرشفة عىل حـوض نهـر ) الباسيه(إىل ما وراء قناة ) آراس(

ولذلك أرسعت الفرقتان . الجيش البلجييك املوشك عىل االنهيار كانت بقية جيوش املجموعة تضغط عىل

وبذلك كانت معظـم القـوات . إىل الشامل لتدعم القوات البلجيكية) آراس(الربيطانيتان املنسحبتان من 

وأصبح ترششل الذي كـان قـد تـوىل رئاسـة ). دنكرك(كلم من ) ٦٩(الربيطانية والفرنسية عىل بعد نحو 

يخىشـ أن يضـطر خـالل أسـبوع واحـد أن يعلـن نبـأ أكـرب كارثـة  ١٩٤٠أيـار  ١٠ة منذ الوزارة الربيطاني

ألـف  ٣٠أو  ٢٠وبات يعتقد انه لن ميكن إنقـاذ  أكـرث مـن . عسكرية حلت بربيطانيا طوال تاريخها كله

كـام كـان مـن . نظرا ألن السفن والشواطئ كانت معرضة لقصف جوي شـديد. جندي عن طريق البحر

وفضـال عـن ذلـك فـإن القـوات نفسـها كانـت . ح بعد قليل واقعة تحت رمي املدفعيةاملحتمل أن تصب

بحيث كان من املستحيل ألكرث مـن آالف قليلـة منهـا أن تفـك االلتحـام طاملـا . متورطة يف قتال متالحم

  وكان يف استطاعة أي اندفاع قوي باملدرعات. استمر األملان يف هجومهم
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ا لقلة الدبابات واملدافع املضـادة للـدبابات لـدى القـوات نظر . أن يشطر الجيب إىل شطرين 

  .   الربيطانية والفرنسية

وفجأة التقطت أجهزة االستقبال الالسليك الربيطانية يف الساعة الحادية عرش والدقيقة الثانية 

تتضمن أمرا بوقـف الهجـوم يف الوقـت ) فون رونشتدت(واألربعني رسالة أملانية صادرة من مركز قيادة 

 -أومري–سانت  -بيتون -لينس(وان ال تتجاوز الدبابات خط القنوات واألنهار عند ) دنكـرك(الحارض عىل 

  .وان تعود الوحدات التي تخطت هذا الخط بعدة كيلومرتات إىل حدود هذا الخط مرة أخرى). غرافلني

وش يف مقر قيـادة مجموعـة الجيـ) فون رونشتدت(مجتمعا مع ) هتلر(ويف هذا الوقت كان 

) دنكـرك(لبحث املوقف العسكري يف جيب ) سيدان(الواقعة إىل الغرب قليال من ) شارلفيل(مبدينة ) أ(

بوقـف تقـدم القـوات وعـدم تجاوزهـا الخـط ) فون رونشـتدت(ولذلك تصدر  األمر الصادر من قيادة 

  ).الخ …ال يسمح بتخطي الخط العام) بناء عىل أوامر الفوهرر(املذكور بعبارة 

بوقـف تقـدم القـوات األملانيـة ) فون رونشتدت(عرب ) هتلر(ار هذا األمر الصادر من ولقد أث

والطرق املؤدية إليها والذي استمر ساري املفعول ملـدة ثالثـة أيـام أثـار جـدال بـني ) دنكرك(مؤقتا نحو 

لسياسـيني املؤرخني الغربيني والقادة األملان الذين شاركوا يف إحداث هذه املعركة وكتاب املذكرات مـن ا

والقادة العسكريني الغربيني الذين ساهموا بدرجات مختلفة يف عمليات هذه املرحلـة فاتجـه بعضـهم، 

وحده تبعة هذا األمر ومـا ترتـب عليـه مـن إضـاعة ) فون رونشتدت(إىل تحميل ) ترششل(ومن بينهم 

رغبتـه يف عـدم فرصة القضاء الكامل عىل قوات الحلفاء، وذلـك بحكـم حرصـه عـىل دباباتـه املرهقـة و 

  تحميلها مزيدا من الخسائر واألعطال حتى تكون يف حالة صالحة للعمليات يف  املرحلة األخرية
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) غورنـغ(واتجه البعض اآلخر إىل تفسري أمر التوقف املـذكور برغبـة . من الحملة عىل فرنسا 

ة األخـرية الحاسـمة ضـد بصفته القائد العام للسالح الجوي األملاين، يف أن يعهد للطريان بتوجيـه الرضـب

بعد أن أنجـز الجـيش الـربي حتـى ذلـك الوقـت تلـك العمليـات ) دنكرك(قوات الحلفاء املنسحبة من 

أن يعهـد ) هتلـر(ولذلك طلب من . وكسب مجد النرص أمام العامل أجمع. الحربية الباعثة عىل الدهشة

االستسـالم بتـدمري املرافـئ التـي إىل السالح الجوي مهمة اإلجهاز عىل الجيش الربيطـاين وإرغامـه عـىل 

  .ينسحب منها

املـذكورة، إال أن ) غورنغ(ورغم وجود جوانب جزئية من الحقيقة ضمن اآلراء املتعلقة برغبة 

، هو دافع سيايس يتعلق باالسرتاتيجية العليا للحرب كام كان )هتلر(ذلك ال يفرس الدافع الحقيقي لقرار 

وإعطـاء بريطانيـا فرصـة مناسـبة . د عقد صلح معقول مع فرنسـاإذ كان الفوهرر يري. يتصورها) هتلر(

) دنكـرك(ولذلك كبح جامح قواته املدرعـة عنـد مشـارف . لتقبل فكرة الصلح بعد ذلك ووفقا لرشوطه

ليجنب اإلنكليز إذالال عسكريا مؤملا ويسهل عليهم بالتايل قبول تسوية سلمية تسمح ألملانيـا بالسـيطرة 

وروبية وتركيز جهودها العسكرية بعد ذلك ضد االتحاد السـوفيتي، ويؤيـد هـذه املطلقة عىل القارة األ 

، حيـث اسـتحكمت عمليـة ١٩٤٠أيار حزيران  ٢٤الفكرة مجرى العمليات الحربية نفسها، يف الفرتة من 

كام يؤكدها عديـد مـن أقـوال ) دنكرك(إجالء معظم قوات الحملة الربيطانية وقوات فرنسية كبرية عرب 

  .لكتاب من كال الجانبني املتحاربنيالقادة ا

) رينـو(لالجـتامع بـرئيس الـوزراء الفرنيسـ ) إىل باريس) ترششل(طار  ١٩٤٠أيار  ٢٢ويف يوم 

ومل يطـرح عـىل بسـاط . وبحث اإلجراءات املضـادة الالزمـة إليقـاف الهجـوم األملـاين) غامالن(والجرنال 

ولكنه أرص يف الوقت نفسـه عـىل ). دنكرك(اء البحث معهم احتامالت سحب القوات الربيطانية عرب مين

  رفض
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إىل فرنسا حرصـا منـه ) سبيتغاير(أو ) هاربكني(إرسال مزيد من أرساب املقاتالت الربيطانية   

، فضال عن )دينامو(عىل توفري الحامية الجوية التي ستتطلبها عملية اإلجالء التي أطلق عليها أسم عملية

نيا نفسها يف املستقبل القريب بعد انهيار فرنسـا الكامـل الـذي بـات متطلبات الدفاع الجوي عن بريطا

  .وشيكا

قائـد قـوات الحملـة الربيطانيـة يف فرنسـا قـرارا ) غورت(اتخذ اللورد  ١٩٤٠أيار  ٢٥ويف ليلة 

بعد أن أصبح مقتنعا متاما بعدم جـدوى االسـتمرار يف القتـال يف مثـل ) دنكرك(حاسام باالنسحاب نحو 

صة وأن القيادة العليا الفرنسية أصبحت يف القتال غري مسـيطرة مطلقـا عـىل املوقـف هذه الظروف خا

وأنها ال تنوي شن أي هجوم مضاد فعال من جنوب الجيب كام كان مفروضـا ويف الوقـت نفسـه وصـل 

قائد الجيش األول الفرنيس إىل قرار مامثل وعىل أن يتم االنسحاب عىل ثالث  مراحـل ) بالنشار(الجرنال 

ولكـن . أيار لبحث خطـط االنسـحاب ٢٥واجتمع االثنان يف صباح ) دنكرك(امة رأس جرس دائم عند إلق

مل يفصح لزميله الفرنيس عن نيته يف اإلجالء الرسيع لقواته عن طريق البحـر فـور وصـولها إىل ) غورت(

تلقـى رسـالة  إىل مقر قيادته مساء ذلك اليوم) غورت(وعند عودة . إثر إقامة النطاق الدفاعي) دنكرك(

وزير الخارجية الربيطاين يبلغه فيها رسميا أن اعتبار سالمة قـوات الحملـة يجـب أن يكـون ) ايدن(من 

وسـيؤمن سـالح الطـريان .يجب أن تستخدم منطلقا للجالء) غرافلني(وأن املرافئ رشقي . فوق كل اعتبار

  .لهذا الغرض كام ستوفر البحرية أسطوال من السفن والقوارب. حامية كاملة للعملية

أيار، أرسلت قيادة البحرية الربيطانية إشارة السـلكية  ٢٦من مساء يوم  ٦٫٤٥ويف متام الساعة 

سـتبدأ (إىل وحداتها املعدة لالشرتاك يف عملية اإلجالء واىل قيادة الحملة الربيطانية يف فرنسا تقول فيهـا 

  وبعد ساعتني من ) دينامو
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ونقلـت إىل سـطحها )  دنكـرك(نة الربيطانيـة األوىل إىل وصـلت السـفي. صدور األمر بالتنفيذ

) ٢٣(املتوسطة األمر الذي ترتب عليه مقتل ) غوديريان(جنديا  بريطانيا  تحت قصف مدفعية ) ١٤٢٠(

سـفن نقـل ) ٥) (دنكـرك(من شاطئ ويف صباح  اليوم التايل وصلت إىل مقربة . آخرين) ٦٠(رجال وجرح 

عي األملاين حالت دون تحميلها بالجنود واضطرت للعودة فارغـة ولكـن شدة القصف املدفإال أن . أخرى

املحاوالت البحرية استمرت طوال اليوم ونجحت السفن يف إجالء بعض القوات بحيث بلغ عدد الجنـود 

جنديا وأوضح ذلـك اسـتحالة سـحب ) ٧٦٦٩(أيار منذ بدء العملية  ٢٧الذين تم إجالؤهم يف نهاية يوم 

  .يطانية إذ استمر الضغط األملاين عىل هذا النحوغالبية القوات الرب

بفاعليـة أن ملـك بلجيكـا، وقائـد ) دينـامو(ومام زاد األمور تعقيدا بالنسبة إىل تنفيـذ عمليـة 

أيار، ومل  ٢٧جيشها العام يف الوقت نفسه طلب عقد هدنة مع األملان يف السـاعة الخامسة من مساء يوم 

مـن مسـاء اليـوم نفسـه أمـا  ٦٫٣٠ور الخطري يف املوقـف إال يف السـاعة بذلك التط) ويغان(يعلم الجرنال 

ولـذا فقـد . فلم يعلم به إال يف منتصف الليل نظرا ألنه كان يف جولة خـارج مقـر قيادتـه) غورت(اللورد 

والبحر ستنتج إثر استسالم الجيش البلجييك الـذي ) ايرب(كلم بني ) ٣٢(فوجئ مبواجهه ثغرة اتساعها نحو 

أيـار بعـد تلقيـه رشوط االستسـالم مـن  ٢٨يف الساعة الرابعة مـن فجـر يـوم ) ليوبولد(ليه امللك وافق ع

) مـونتغمري(أيار، لذلك أرسل فرقـة املشـاة الثالثـة بقيـادة  ٢٧الجانب األملاين يف العارشة من مساء يوم 

) بروك(اصبح الجرنال خالل الليل عىل الفور إىل مكان الثغرة لتسدها برسعة بقدر اإلمكان ونتيجة لذلك 

الزاحفـة ) فـون بـوك(قائد الفيلق الثاين الربيطاين يواجه ضغطا شديدا من جانب قوات مجموعة جيوش 

عىل حـني كانـت فرقـة املشـاة ) دنكرك(كلم من ) ٥٦(من الرشق، والتي أصبحت طالئعها عىل بعد نحو 

  الربيطانية الثانية وقوات
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. الزاحفـة مـن الجنـوب الغـريب) فـون رونشـتدت( فرنسية تحاول منع تقدم قوات مجموعـة 

  ).دنكرك(كلم فقط من ) ٨(أيار إىل مسافة  ٢٨والتي وصلت يوم 

سـباقا محمومـا عـىل ) دنكـرك(، أصـبح االنسـحاب نحـو رأس جرسـ ١٩٤٠أيار  ٢٩ومنذ يوم 

 وقـوات. اسـتطاعت أن تنسـحب يف ليلـة واحـدة. فـرق بريطانيـة) ٤(الطرق املؤدية إليه تشـرتك فيـه 

فرنسية تحت القصف الجوي األملاين وكانت هذه القوات ترتك ثم تواصل سريها إىل الشواطئ سريا عـىل 

ـاعية والسـفن املختلفـة األخـرى التـي  األقدام حيث تنتظــر دورهـا يف ركـوب القـوارب واملراكـب الرش

جالؤهـا تحمـل سفينة، ومل تكن القوات التي يجري إ ) ٨٦١(والتي بلغ عددها نحو . اشرتكت يف العملية

أما العتـاد واألسـلحة الثقيلـة فقـد تركـت عـىل مشـارف . معها سوى أسلحتها الفردية يف أفضل الحاالت

  .وعىل الشواطئ بعد أن خرب معظمها) دنكرك(

فرق فرنسية، قد دخلت رأس جرس ) ٥(أيار كانت جميع الفرق الربيطانية و ٣٠ -٢٩ويف ليلة 

ألف جندي وبذلك بلغ إجاميل القوات التي أجليـت نحـو ) ٥٣(حو أيار تم إجالء ن ٣٠ويف يوم ) دنكرك(

األمر الذي أثـار سـخط رئـيس الـوزراء . ألف جندي فرنيس فقط) ١٥(ألف جندي من بينهم نحو ) ١٢(

أيار والذي تم فيـه إجـالء نحـو  ٣١يف باريس يف اليوم التايل ) ترششل(عندما اجتمع مع ) رينو(الفرنيس 

بقيـادة الجـرنال آخر ونتيجة لذلك مل يتبـق سـوى جنـود الفيلـق األول فقـط  ألف جندي بريطاين) ٨٦(

وكـان ) (مـونتغمري(فرق مشاة من بينها الفرقة التي كـان يقودهـا ) ٣(واملؤلف من ) هارولد الكسندر(

إثـر ). دينـامو(، الذي عهد إليه بالدفاع عن رأس الجرس حتـى انتهـاء عمليـة )ألف جندي ٢٠يضم نحو 

وعدا بإعطـاء ) رينو(حتى  ١٩٤٠حزيران  ١ليلة ) ترششل(إىل بريطانيا بأوامر من ) غورت( إبحار اللورد

  أسبقيه بعد ذلك إلجالء القوات الفرنسية، ولذلك 
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مركـب وقـارب مـدين، تطـوع أصـحابها للمشـاركة يف ) ٤٠٠(حشدت البحرية الربيطانية نحو 

قوات الفرنسية، وقد ساعد هدوء البحر وصفاء لتأمني رسعة إجالء أكرب عدد ممكن من ال. عملية اإلجالء

عىل تسهيل عمل القوارب واملراكب الرشعية التي اشرتكت يف اإلجـالء عنـد يـوم ) دوفر(الجو يف مضيق 

  .١٩٤٠حزيران  ٤أيار حتى  ٣١

 ٧٩آالف جندي بريطاين لديهم ) ٤(سوى ) دنكرك(حزيران مل يكن قد بقي يف  ٢ويف فجر يوم 

ألف جندي ) ٩٢(مدفعا مضادا للدبابات ولكن كان ال يزال فيها أكرث من ) ١٢(ات ومدفع مضادة للطائر 

جنديا فرنسيا باإلضافة إىل أربعـة ) ٥٢٩٢١(حزيران تم إجالء  ٤حزيران وليلة  ٣و٢وخالل يومي . فرنيس

قتال وتوقف ال ١٩٤٠حزيران  ٤متاما يف فجر يوم ) دينامو(وانتهت عملية . آالف جندي بريطاين املتبقني

يف الساعة التاسعة من صباح اليوم نفسه وقد بلغ مجموع القوات التي تم إجالؤهـا خـالل ) دنكرك(يف 

ألـف جنـدي ) ١١٥(ألف جندي بريطاين  ونحـو ) ٢٢٤(جنديا، من بينهم نحو ) ٣٣٨٢٦٦(هذه العملية 

لـف مـدفع مـن مخت) ٢٣٠٠(نحـو ) دنكـرك(وخلف املنسحبون وراءهم إىل مشـارف وشـواطئ . فرنيس

آالف طن من الذخرية  ومئـات الـدبابات وحـامالت ) ٧(آالف رشاش و) ٨(ألف بندقية و) ٩٠(األنواع، و

  .مدافع الربن املدرعة وآالف املركبات

وقد قدم السالح الجوي الربيطاين حامية جوية يف معظم مراحل تنفيذ العملية ساعدت عـىل 

طـائرة مقاتلـة، اسـتطاعت أن تسـقط ) ٤٠٠(تخفيف الخسائر إىل حد كبري بواسـطة قـوة ضـمت نحـو 

طـائرة مقاتلـة ) ١٦٠(طائرة أملانية من قاذفات القنابل واملقاتالت، وذلك مقابـل خسـارة بلغـت ) ٢٦٢(

  سفينة وزورقا ) ٢٤٣(ولكن الطريان األملاين استطاع رغم ذلك أن يغرق . طيارا ٧٥بريطانية و
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وقـد اسـتطاعت ) وزورقـا بريطانيـةسـفينة  ١٦٦مـن بينهـا (من مختلـف األنـواع واألحجـام 

جنـديا إىل السـفن الكبـرية يف ) ٩٨٧٨٠(الزوارق واملراكب املدنية الصغرية أن تنقل مـن الشـواطئ نحـو 

) ٢٣٩٤٤٦(وعىل حني نقلت السفن من امليناء نفسه نحو . عرض البحر أو إىل الشاطئ اإلنكليزي مبارشة

ده الفعلية طوال العملية سوى خالل يومني فقـط ولـذلك جنديا والواقع أن الطريان األملاين مل يركز جهو 

  .كانت خسائر الحلفاء قليلة نسبيا

يف التقـدير السـيايس ) هتلـر(وهكذا أنقذت بريطانيا صفوة جنودها العسكريني نتيجة خطأ 

ومل تقبـل يف . ملوقف بريطانيا التي استمرت يف الحرب ضد أملانيا النازية رغم هزمية فرنسا واستسـالمها

  . العنيدة الخضـوع للسالم الهتلري) ترششل(ل قيادة ظ

  :اإليطاليون يعلنون الحرب عىل بريطانيا وفرنسا. ٥

. ١٩٣٩عىل الرغم من أن إيطاليا كانت قد عقدت مع أملانيا  ميثاق الحلف الفـوالذي يف أيـار 

تباكهام يف حـرب مـع والذي تعهدت فيه كلتا الدولتني بتقديم املساعدة الواحدة إىل األخرى يف حالة اش

دولة أو أكرث، إال أن إيطاليا تخلفت عن نرصة حليفتها أملانيا عندما ابتدأت الحرب العاملية الثانية ولعـل 

ذلك يعود إىل عوامل منها أن إيطاليا كانت تشـعر بالحاجـة إىل مزيـد مـن الوقـت لتوطيـد نفوذهـا يف 

ا مـن شـامل إيطاليـا إىل جنوبهـا والسـتكامل ألبانيا وشامل إفريقيا والحبشة، ولنقل بعض مـن مصـانعه

استعداداتها العسكرية، وإلرجاع ماليني اإليطاليني الذين كانوا يعملون يف فرنسا، ولتحسني الوضـع املـايل 

تخليـدا للـذكرى  ١٩٤٢يف إيطاليا من خالل املعرض الدويل الضخم الذي تزمـع إقامتـه يف رومـا يف عـام 

  .االسنوية العرشين للزحف عىل روم
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حزيـران  ١٠وأخريا وبعد أن أحس موسوليني بأن الحرب تسري لصالح حليفته أملانيا، أعلـن يف 

الحرب عىل بريطانيا وفرنسا وكان يرمي من وراء ذلك الحصـول عـىل أراض عـىل حسـاب فرنسـا  ١٩٤٠

ترسـل  مـام اضـطر األخـرية إىل أن. ومستعمراتها وقد اشرتكت القوات اإليطالية يف الهجـوم عـىل فرنسـا

  .بعضا من قواتها للتصدي لإليطاليني وأدى هذا بدوره إىل زيادة متاعب فرنسا العسكرية

  :استسالم فرنسا وعقد الهدنة مع أملانيا  .٦

لدراســة آخــر تطــورات املوقــف  ١٩٤٠حزيــران  ١٢عقــدت الحكومــة الفرنســية اجتامعــا يف 

منصب القائـد األعـىل لقـوات الحلفـاء  وكان قد توىل) (ويغان(وقد وصف الجرنال . العسكري يف فرنسا

) خلفا للجرنال جامالن، ثم اصبح بعد انسحاب الحلفاء قائدا  عاما للجـيش الفرنيسـ ١٩٤٠أيار  ١٩منذ 

وحث الحكومة الفرنسية عىل اإلرساع  يف االستسالم وتوالـت . الوضع الحريب يف فرنسا أصبح ميؤوسا منه

وهـو ) (بيتـان(حزيـران وخلفـه املارشـال  ١٧اسة الحكومة يف من رئ) رينو(األحداث يف فرنسا فاستقال 

وقـد ). وهي من معارك الحرب العاملية األوىل الشـهرية ١٩١٦الذي قد ملع اسمه إبان معركة فردان عام 

أعلن األخري بيانا عىل الشعب الفرنيس نادى فيه إىل توقف القتال وحطم هذا البيان البقية الباقيـة مـن 

  .فرنيسمعنويات الجيش ال

مقرا لها، وكانت بـاكورة أعاملهـا أنهـا قـدمت ) منييش(وقد اتخذت حكومة بيتان من مدينة 

 ٢٢ويف . ووافق األملـان عـىل طلـب بيتـان. طلبا إىل األملان بوقف القتال متهيدا لعقد هدنة بني الدولتني

ن الـذي سـبق وان وهي نفـس املكـا) كمبني(وقع الفرنسيون رشوط الهدنة مع أملانيا يف  ١٩٤٠حزيران 

  وقع األملان فيه 
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واختـريت نفـس عربـة القطـار التـي جـرى  ١٩١٨عىل الهدنة  مع الحلفـاء يف ترشـين الثـاين 

التوقيع فيها عىل تلك الهدنة، للتوقيع عىل الهدنـة الجديـدة، وكـان انـدحار فرنسـا يف الحـرب العامليـة 

  :الثانية نتيجة عوامل عديدة من بينها

  .ات الداخلية التي كانت متزق فرنسااملشاكل واالنقسام .١

  .افتقار فرنسا إىل القيادات السياسية الكفؤة .٢

  .نقص األسلحة والدروع والقوة الجوية .٣

توىل القيادات العسكرية املحافظة مسؤولية توجيه دفة الحرب، وقد متسكت هـذه القيـادات  .٤

. سـلحة وفنـون القتـالبأساليب الحرب القدمية وتجاهلت التطورات الكبـرية التـي طـرأت عـىل األ 

كفيل بصد أي هجوم يقوم به األملان سيتم عرب بلجيكا كام حـدث يف ) ماجينو(واعتقدت بان خط 

الحرب العاملية األوىل، يف حني تبنى األملان خطة جديدة ملهاجمة فرنسا تقوم عىل اجتيـاح منطقـة 

  .اآلردين واالندفاع صوب السوم

  ):هتلر(ىل مهادنة ميل القيادات العسكرية يف فرنسا إ. ٥

ـق ضـد االتحـاد ) هتلـر(وإبعاد الحرب عـن فرنسـا عـىل أمـل أن يوجـه  هجومـه نحـو الرش

السوفيتي ومبقتىض رشوط الهدنة أصبح األملان يحتلون ما يقرب من نصف مسـاحة فرنسـا، إذا احتلـوا 

القنـال اإلنكليزيـة الجزء الشاميل من فرنسا مبا فيه العاصمة باريس واألجزاء الغربية منهـا املطلـة عـىل 

واملحيط األطليس حتى الحدود األسـبانية، ومتتعـوا يف املنطقـة األخـرية بكـل الحقـوق التـي تتمتـع بهـا 

سلطات االحتالل باستثناء ما يتعلق منها باإلدارة املحليـة وأصـبح يف وسـع األملـان أن يؤسسـوا يف هـذه 

نفقـات جيـوش االحـتالل  املرابطـة يف وكان عـىل فرنسـا أن تتحمـل جميـع . املنطقة قواعد لغواصاتهم

  كام كان عليها أن ترسح جميع . أراضيها
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ألف مقاتل، وهو نفس الرقم ) ١٠٠(  قواتها الربية والبحرية والجوية، وحدد الجيش الفرنيس ب

الذي كان قد فرض عىل أملانيا يف معاهـدة فرسـاي، كـذلك توجـب عـىل فرنسـا أن تطلـق رساح جميـع 

  .عالوة عىل ذلك اسرتدت أملانيا من فرنسـا مقاطعتي األلزاس واللوريناألرسى األملان، و 

وقد ترك األملان إىل حكومة بيتان، التي اشتهرت بحكومة فييشـ، حكـم األجـزاء التـي بقيـت 

وكانت تلك الحكومـة تتمتـع باسـتقالل اسـمي . بعيدا عن متناول احتاللهم حتى ساحل البحر املتوسط

غول الذي كان قد غادر فرنسا إىل بريطانيا أسس حكومة يف املنفى أصـبحت وجدير بالذكر، أن دي. فقط

وقد متكـن ديغـول مـن تكـوين قـوة مـن . تعرف بحكومة فرنسا الحرة وكانت تتخذ من لندن مقرا لها

املتطوعني الفرنسيني للحرب بجانب الحلفاء وكـان معظمهـم مـن بحـارة البـوارج الفرنسـية الراسـية يف 

ة ويف اإلسكندرية وقد انقسمت فرنسا وإمرباطوريتها االسـتعامرية بـني مؤيـد لحكومـة املوانئ الربيطاني

فييش، ومؤيد لحكومة فرنسا الحرة فيام ظلت املستعمرات الفرنسية يف شامل إفريقيا ويف سوريا ولبنان 

ييـدها عىل والئها للحكومة األوىل، وأعلنت مسـتعمرتا الكـامريون وأفريقيـا االسـتوائية الفرنسـية عـن تأ 

  .لحكومة فرنسا الحرة، وظل هذا االنقسام سائدا طيلة الحرب العاملية الثانية

وقعت فرنسا اتفاق الهدنـة مـع إيطاليـا، وقـد نـص هـذا االتفـاق عـىل  ١٩٤٠حزيران  ٢٤ويف 

إيقاف إطالق النار يف كافة املستعمرات الفرنسية، وإيجاد مناطق منزوعة السالح عىل الحدود بني فرنسا 

وتعهـدت فرنسـا بـإخالء قواعـدها . وأخرى بني ليبيا من جهة، وتونس والجزائر من جهة أخرى. لياوإيطا

البحرية يف كل من طولون بفرنسا ويتزرت وهوان يف شامل إفريقيا، كام التزم االتفاق يف فرنسا بأن تسلم 

  وحصلت إيطاليا مبوجب . إىل إيطاليا كل اعتدتها عىل الجبهة اإليطالية
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عىل حقوق كاملة يف استخدام ميناء جيبويت ومنشآته، ويف استغالل الجزء الفرنيس مـن االتفاق 

ومل يتضمن اتفاق الهدنة شيئا من مطالب إيطاليا اإلقليميـة يف األرايض . أديس أبابا –سكة حديد جيبويت 

سـيكا، مطالب إيطاليا يف فرنسا، التي كانت تشمل عـىل سـافوي ويـنس وكور ) هتلر(إذ عارض . الفرنسية

  .عالوة عىل تونس يف شامل إفريقيا

  :محاولة األملان غزو الجزر الربيطانية

عـىل مهاجمـة  ١٩٣٩أيلـول  ٣كانت بريطانيا قد عمدت بعد إعالنهـا الحـرب عـىل أملانيـا يف 

وحاولـت . األساطيل األملانية الحربية والتجارية يف عرض البحار، كام فرضت حصارا شـديدا حـول أملانيـا

وكانت بريطانيا خالل ذلـك تحصـل عـىل . ك هذا الحصار عن طريق استخدام سالح الغواصاتاألخرية ف

  .مساعدات من دول الكومنولث باستثناء ايرلندا

وملا أعلنت فرنسا عن انسحابها من الحـرب بعـد توقيعهـا عـىل اتفـاق الهدنـة مـع أملانيـا يف 

رة متزايدة السيام وأنها أصبحت وحيدة يف أصبح خطر الغزو األملاين يتهدد بريطانيا بصو . ١٩٤٠حزيران 

إذ فقـدت . وتوقع الكثريون ان تنهار بريطانيا خصوصا وأنها كانـت يف ظـروف ال تحسـد عليهـا. امليدان

وحتـى التفـوق . بعد انسـحابهم منهـا) دنكرك(كميات كبرية من األسلحة والعتاد، تركها الربيطانيون يف 

يف امليدان البحري مل يعد مؤثرا مبا فيه الكفاية بدليل أن التـدخل  التقليدي الذي كان تتمتع به بريطانيا

وحتى التفوق التقليدي الذي كان تتمتع به بريطانيا امليـدان . بعد انسحابهم منها) دنكرك(الربيطاين يف 

البحري مل يعد مؤثرا مبا فيه الكفاية بدليل أن التدخل الربيطاين يف الـرنويج انتهـى  بالفشـل كـام احتـل 

  ميزان القوة البحرية لصالح أملانيا بخروج فرنسا واألرايض املنخفضة من
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وقد حملت تلك الظـروف السـيئة التـي أحاطـت بريطانيـا . القتال، بعد سقوطها بيد األملان 

عددا من النقاد العسكريني، ومن بينهم ترششل نفسه إىل االعتقاد بأنه كان يف مقـدور هتلـر أن يحقـق 

) هتلـر(ريطانيا لو أنه أرسع يف غزوها بعد انهيار فرنسا، لكن الـذي حـدث هـو أن نرصا عسكريا عىل ب

انتقل يف إكامل غزو فرنسا، ويف توطيد سيطرته عليها، مام أتاح فرصة جيـدة أمـام بريطانيـا لـيك تعيـد 

  .وتسليحها من جديد) دنكرك(تنظيم قواتها العائدة من 

رشوعا للصلح بعد انتصاره عىل فرنسا فقد قام عرض عىل بريطانيا م) هتلر(وجدير بالذكر أن 

، التقى خاللهـا بالسـفري الربيطـاين يف ١٩٤٠بزيادة خاطفة إىل مدريد يف متوز عام ) رودولف هس(نائبه 

عـىل الفـور برسـالة إىل ) وندسـور(وقد بعـث . ، وعرض عليها مرشوعا للصلح)الدوق وندسور(مدريد و

  .داعيا إياهام إىل قبول الصلح) لونستون ترشش(أخيه ملك بريطانيا واىل 

. تجاهلت بريطانيا عرض السالم األملاين ولذلك مل يكن بـد مـن نشـوب الحـرب بـني الـدولتني

وتتلخص يف القيام بعملية إنزال عىل ) أسد البحر(وكان هتلر قد أعد خطة لغزو بريطانيا عرفت بعملية 

ثـم .  الجنوبية للجزيرة الربيطانية يف الغـربجبهة واسعة متتد من مضيق دوفـر يف الرشق حتى النهاية 

وجدير بالذكر أن تلك الخطة كانت موضع شك من قبل فريق مـن البـاحثني فقـد قيـل ). لندن(احتالل 

نفسه أدرك صعوبة تنفيذ الخطة وهذا ما حمل البعض إىل االعتقاد بان الخطة كانت نظرية ) هتلر(إن 

لو كان قـد عقـد ) هتلر(غراضا دعائية واستدلوا عىل ذلك بأن توخى منها أ ) هتلر(اكرث منها عملية وان 

العزم عىل غـزو بريطانيـا بالفعـل، ملـا سـمح للقـوات الربيطانيـة وحلفائهـا الـذين كـانوا محـارصين يف 

  .بالجالء إىل بريطانيا) دنكرك(
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  :  معركة بريطانيا

بريطانيـا، قـرر يف  بعد أن بدأ هتلر بيأس من احتامل التوصل إىل تسوية سـلمية رسيعـة مـع

البدء يف هجوم جوي بحري بواسطة الغواصات عىل طرق إمداد بريطانيـا البحريـة  ١٩٤٠أوائل متوز يف 

لغرض الحصار عليها وإجبارها عىل طلب الصلح، وقد بـدأت الهجـامت الجويـة األملانيـة عـىل القوافـل 

كـة املالحـة فيـه، واجتـذاب بهـدف شـل حر . فـوق بحـر املـانش ١٩٤٠متـوز  ١٠البحرية الربيطانيـة يف 

بيـد أن قيـادة املقـاتالت الربيطانيـة . املقاتالت الربيطانية إىل القتـال بعيـدا عـن أرض بريطانيـا نفسـها

تجنبت ابتالع هذا الطعم ألن ظروف القتال فوق املانش كانت ال تناسبها كثريا بسبب أن الرادار مل يكن 

الوقت الالزم لتحقق اعـرتاض فعـال مـن جانـب املقـاالت  يعطي إنذارا مبكرا كافيا يف هذه الحالة يتيح

  .الربيطانية يف الوقت واملكان املناسبني لها

، ١٩٤٠نتيجة لذلك أوقفت البحرية الربيطانية القوافل الكبرية يف املنانش منذ منتصـف متـوز 

ة سـاترة مـن ثم أوقفت أيضا القوافل الساحلية الصغرية عند نهاية الشهر حتى يتم تجهيز السفن بغالل

ولهـذا أخـذت قيـادة السـالح  الجـوي األملـاين تـدفع ) شتوكا(البالونات لحاميتها من القاذفات املنقضة 

واملنـاطق السـاحلية األخـرى القريبـة مـن الشـاطئ الفرنيسـ لتهـاجم املـدمرات ) دوفر(مقاتالتها فوق 

بحريـة نتيجـة لـذلك بسـحب وتشـتبك مـع املقـاتالت الربيطانيـة، فقامـت ال. الربيطانية الراسية هنـاك

  .مدمراتها من هذه القواعد األمامية لتخفيض بعض العبء عن قيادة املقاتالت

وقد أسفرت عمليات الهجوم الجـوي األملـاين يف مرحلتـه األوىل املوجهـة ضـد حركـة املالحـة 

  آب  ١٢متوز حتى  ١٠الربيطانية، والتي استغرقت من 
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مقاتلـة بريطانيـة، ) ١٤٨(مـدمرات وإسـقاط ) ٤(وسفينة نقل صغرية ) ١٨(عن إغراق  ١٩٤٠

ويف أوائـل آب أصـدر هتلـر أوامـره األخـرية برضـب . طائرة أملانية مختلفة األنـواع) ٢٩٦(مقابل إسقاط 

لتصـعيد الضـغط عليهـا إىل درجـة كبـرية تكفـل إخضـاع إرادتهـا . الجزيرة الربيطانية نفسها مـن الجـو

  .السياسية

أن أملانيـا مبامرسـتها (هم يراجعون خطط العمليات الهجوميـة لكبار ضباطه و ) غورنغ(وقال 

السيطرة الجوية عن طريق سالحها الجوي ميكنها مجابهة املزايا اإلسـرتاتيجية ملوقـع الجـزر الربيطانيـة، 

ثم عرض تفاصـيل ). ومبجرد القضاء عىل السالح الجوي الربيطاين سيكون الطريق مفتوحا لغزو بريطانيا

ص يف شن هجوم مركز ملدة أربعة أيام عىل قواعد املقاتالت يف جنـوب بريطانيـا، عـىل الخطة التي تتلخ

. أن يدفع الهجوم بعد ذلك تدريجيا إىل الشامل حتى يتم طرد السالح الجوي الربيطاين من قواعده كلها

 )٤(وقـدر لهـذه العمليـة أن تـتم خـالل . ويف الوقت نفسه يجري قصف مصانع الطائرات نهارا أو لـيال

) ٩٦٣(ونحـو) شـتوكا(قاذفـة منقضـة ) ٣١٦(قاذفة قنابل ونحـو ) ١٣٣٠(وحشد لتنفيذها نحو . أسابيع

  .طائرة مقاتلة

من بينهـا (مقاتلة بريطانية من مختلف األنواع ) ٩٥٦(وكان يواجه هذه القوة املهاجمة نحو 

املتخـرجني الجـدد  ومل يكن هناك احتياطي من الطيارين بخـالف). سينغاير ٣٢١طائرة هاربكني و  ٥٢٧

الـذي كـان آنـذاك اخرتاعـا  -ولكن قيادة املقاتالت كان لـديها شـبكة مـن محطـات الـرادار. كل أسبوع

ومراكز مراقبة وغرف عمليات متطورة ترتبط بهـذه املحطـات أتاحـت  –إنكليزيا متقدما حديث العهد 

متازة لإلنذار املبكر وتوجيه قواتهـا ، إمكانية م)جو داودنغ(للقيادة املذكورة التي كان يرأسها املاريشال 

وقد تم تدعيم هذه الشبكة املتكاملة من وسـائل الـدفاع الجـوي . بطريقة منظمة أثناء املعارك الجوية

  خالل شهر 
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حزيران ومتوز الذين مل تتعرض فيهام األرض الربيطانية للقصف الجوي، كام تم خـالل  الفـرتة 

بتزويدها مبراوح ذات رسعة ثابتة، وزيـادة قـوة ) لسبيتفاير(و) الهاريكني(نفسها تحسني كفاءة طائرات 

وبهـذه . تحملها، وذلك للتغلب عىل نواحي النقص الفنية التي ظهرت فيها خالل معركـة فرنسـا يف أيـار

الوسائل مجتمعة حصلت قيادة املقاتالت عىل ميزة أفضلية الكيف الـذي متتعـت بـه يف مواجهـة الكـم 

خمــس محطــات رادار يف جنــوب رشق إنكلــرتا،  ١٩٤٠آب  ١٢جــوم األملــاين يــوم وقــد بــدأ اله. األملــاين

  .وباالتجاه عىل ثالثة مطارات أمامية

ومتكن اإلنكليز من إصالح محطات الرادار املصابة قبل فجر اليوم التايل، ولذلك أمكن توجيـه 

رب السـاحل، رغـم املقاتالت بطريقة مجتمعة منتظمة ضـد تشـكيالت الطـائرات األملانيـة املهاجمـة قـ

طائرة أملانية خالل هذا اليـوم، مقابـل ) ٤٧(تباعدها لتشتيت قوات الدفاع الجوي، ولهذا أمكن إسقاط 

) ١٤٨٥(مطـارا، واسـتخدمت فيهـا ) ١١(طائرة بريطانية خالل سلسلة الهجامت التي جـرت عـىل ) ١٣(

  .قاذفة ومقاتلة أملانية

بهجوم واسع النطاق، بعد أن عـزز قـواه بـبعض قام السالح الجوي األملاين  ١٩٤٠آب  ١٥ويف 

) ١١٤٩(قاذفــة و) ٨٠١(مصــانع طــائرات، واشــرتكت فيــه ) ٤(مطــارات و) ٥(املقــاتالت الجديــدة، ضــد 

وإثـر ذلـك أوقـف . طـائرة بريطانيـة) ٣٤(طـائرة خـالل اليـوم كلـه مقابـل ) ٧٦(وخرس األملان . مقاتلة

ـعة جعلتـه يعتقـد بعـدم جـدوى قصـفهامهاجمة محطات الرادار، ألن عمليات إصال ) غورنغ( . حها برس

، وأسفرت عـن تدمري خمسة منها متاما يف جنوب ١٩٤٠أيلول  ٦واستمرت الهجامت ضد املطارات حتى 

من املحطات الكالسـيكية والتحويليـة السـبع املوجـودة هنـاك، والتـي يعتمـد ) ٦(رشق إنكلرتا وإصابة 

  آب حتى ٢٣ادة املقاتالت خسائر شديدة يف الفرتة من وقد تكبدت قي. عليها نظام التوجيه األرايض
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آخـرين أصـيبوا ) ١٢٨(مـن الطيـارين قتلـوا و) ١٠٣(مقاتلـة و) ٤٦٦(بلغـت  ١٩٤٠أيلول  ٦ 

  . طائرة) ٣٨٥(عىل حني فقدت القوة األملانية الجوية . بجروح خطرية

 ١٩٤٠أيلـول  ٧م يـو ) لنـدن(بتوجيـه الهجـوم إىل ) غورنـغ(، أمر )هتلر(وبناء عىل أوامر من 

لتدمريها، عىل أمل أن يؤدي ذلك إىل تحطـيم معنويـات الشـعب الربيطـاين وقـد أدى تحويـل الهجـوم 

الجوي األملاين عىل لندن يف سلسلة من الغارات النهارية الضخمة، إىل إعطاء الفرصة لقيادة املقاتالت يك 

رات األملانية بطريقة أكرث قوة، وتكبيدها تصلح مطاراتها ومنشآتها األخرى، وتعود إيل االشتباك مع الطائ

مـام أدى إىل . مقاتلـة بريطانيـة) ٢٦(طائرة مقابـل ) ٥٦(أيلول  ١٥خسائر فادحة بلغت جملتها يف يوم 

عن أسلوب الغارات النهارية لخطورة املقاتالت الربيطانية عىل القاذفـات األملانيـة التـي ) غورنغ(عدول 

) ٣٤(مقاتلة، ومع ذلك أسقطت منها ) ٦٧٩(ة هذا اليوم تحت حامية قاذفة منها يف غار ) ١٢٣(اشرتكت 

قاذفة ويرجع ذلك يف الواقع إىل خطأ تكتيك حامية املقاتالت األملانية للقاذفات الذي كان يقيض مبالزمة 

وتجنب تكتيكات الدوريات الحرة، األمر الـذي أتـاح . املقاتالت لتشكيالت القاذفات من مسافات قريبة

واسـتمرت الغـارات الليليـة بشـدة حتـى . ت الربيطانية فرصة التجمع والهجوم بتفوق ومبـادأةللمقاتال 

، ثم بـدأت تخـف تـدريجيا، ولكنهـا مل تكـن ذات فاعليـة كبـرية مـن الناحيـة ١٩٤٠نهاية ترشين األول 

. ة جيـدةالعسكرية، نظرا ألن السالح الجوي األملاين مل يكن معدا من الناحية الفنية لهذه الغارات بصور 

وقـد بلغـت جملـة . كام أنه مل يكن العدد الكايف من القاذفات بعيدة املدى أو األطقم املدربـة الكافيـة

) ١٧٣٣(ترشين األول من العام نفسـه  ٣١وحتى  ١٩٤٠متوز  ١٠خسائر الطريان األملاين خالل الفرتة من 

  .مقاتلة بريطانية) ٩١٥(طائرة مقابل 
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الجوية بفشل الهجوم األملاين يف تحقيـق أهدافـه اإلسـرتاتيجية  وهكذا انتهت معركة بريطانيا

طلقـة طـريان ) ٢١٩٥٠(ومل تـؤد . والسياسية، عالوة عىل تكبده خسائر فادحـة يف الطـائرات والطيـارين

طنـا مـن ) ١٩٠٤٢(للقاذفات األملانية قامت بها خالل شهور آب وأيلول وترشـين األول وألقـت خاللهـا 

طنا من القنابل الحارقة، إىل القضاء عـىل السـالح الجـوي الربيطـاين أو ) ٧٥١(ار والقنابل شديدة االنفج

) ٤٢٨٣(ما مقـداره  ١٩٤٠عىل صناعة الطائرات الحربية يف بريطانيا، التي استطاعت أن تنتج خالل عام 

  .قاذفات انتهجتها أملانيا يف العام نفسه) ٣٩٠٤(مقاتلة و) ٢٤٢٤(قاذفات، مقابل ) ٣٧١٠(مقاتلة و

وكفـاءة الطيـارين ) الهـاريكني(و) السـبيتفاير(ويرجع االنتصار الربيطاين إىل جودة املقـاتالت 

وترجع أسباب الفشل األملـاين إىل . منظم الدفاع الجوي األسايس، وفاعلية شبكة الرادار) داودنغ(وكفاءة 

ذي حـد مـن عمـق األمـر الـ) لنـدن(ضعف مدى املقاتالت األملانية الذي مل يكن يتعدى دائرة منطقـة 

الغارات النهارية للقاذفات، وبالتايل مل تستطع أن تؤثر عىل الصناعة الجوية الربيطانية التي كانت مركزة 

كام يرجع أيضا إىل أن السالح الجوي األملاين مل يكن معدا أصال للقصـف اإلسـرتاتيجي وإمنـا . داخل البالد

الخاطفة، ولذلك مل تكن لديه قاذفات بعيدة املدى  للمعاونة األرضية والتكتيكية، وفقا لنظريات الحرب

يف عـدم بـدء الهجـوم يف وقـت ) هتلـر(وكانت حمولة معظم قاذفات محددة نسبيا فضال عـن أخطـاء 

  .مبكر

  :جبهة شامل أفريقيا

بدأ اإليطاليون بنقل مرسح العمليات العسكرية إىل إفريقيا، حينام شنوا هجـامت عـىل عـدد 

  خاضعة تحت سيطرة االستعامر من املناطق  التي كانت



  

  ١٤١٢

املوسوعة السياسية والعسكرية

وقد شجعهم عىل القيام بتلك الهجـامت هـو استسـالم فرنسـا وانشـغال . الفرنيس والربيطاين 

  .بريطانيا مبعالجة الهجوم الذي كانت تتعرض له من قبل أملانيا

  :معركة سيدي براين

أن القـوات رغم علمه ب ١٩٤٠حزيران  ١٠الحرب عىل فرنسا وبريطانيا يف ) موسوليني(أعلن  

القائـد العـام ) ايتالو بـالبو(ومل يكن لدى املارشال . املسلحة اإليطالية غري مؤهلة مطلقا لظروف الحرب

ويف نهايـة حزيـران حـل املارشـال ). مرصـ(اإليطايل يف ليبيا عند إعالن الحرب، أي خطط عمليات لغـزو 

  ).قطرب (الذي قتل يف حادث طائرة فوق ) بالبو(محل ) رودولفوغرازياين(

وملا أصبح من الواضح ان الطريان الربيطاين قد كسب معركة بريطانيا الجويـة، وأنـه لـيس يف 

) هتلـر(وأن عمليـة غـزو بريطانيـا التـي تظـاهر . األفق السيايس والعسكري ما ينبـئ بانهيـار بريطانيـا

طعـا إىل أمـرا قا) موسـوليني(أصـدر . لـن تـتم يف وقـت قريـب  ١٩٤٠باالستعداد للقيام بها يف صـيف 

بوجوب اإلرساع يف تنفيذ الهجوم عىل املواقع الربيطانيـة يف مرصـ، وال سـيام  ١٩٤٠آب  ٢٩يف ) غرازياين(

لـذا بـدأ . بريطانيـة بوسـاطة سـويدية -بعد أن ترددت الشائعات حول احتامل إجراء مفاوضات أملانية 

  ).موسوليني(االستعداد ضمن حدود اإلمكانات املتاحة لتنفيذ تعليامت ) غرازياين(

خـالل ) مرصـ(بالتقدم داخـل ) غرازياين(أمرا أخريا إىل ) موسوليني(أصدر  ١٩٤٠أيلول  ٧ويف 

إىل إجراء الرتتيبات الالزمة لتنفيذ األمر وهو غري مقتنـع بـه نظـرا إىل افتقـاره ) غرازياين(يومني، فاضطر 

  قتال الصحراء، ولضخامة املشكالتالشديد آلليات النقل الكافية وللقوى املدرعة القادرة عىل القيام ب
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  .اإلدارية التي ستواجهها قواته غري املحمولة واملؤلفة من وحدات مشاة بصفة رئيسة 

) ٢١٥(تضـم نحـو . كانت القوات اإليطالية يف ليبيا، عشية إعالن الحرب عىل بريطانيا وفرنسا

ضال عن الوحدات اإلداريـة ألف جندي معظمهم من جنود املشاة وبعض وحدات املدفعية والدبابات ف

) ٩(التشـكيالت القتاليـة األساسـية تتـألف مـن وكانت . ورسايا الصحراء املتحركة ووحدات حرس الحدود

القمصـان (فرق من متطوعي الشباب الفايش املسـامة ) ٣(و) ٢و١(إيطالية نظامية وفرقتني ليبيتني فرق 

والفرقة الليبيـة وفرقـة القمصـان . ألف جندي) ١٣(وكانت الفرقة النظامية تضم ). ٤و ٢و ١) (السوداء

القيادة العامة لشاميل (آالف جندي وكانت هذه القوات خاضعة لقيادة عامة تسمى ) ٨(السوداء تضم 

والجـيش . فـرق) ٧(الجيش العـارش املواجـه ملرصـ يف برقـة ويضـم  –وموزعة عىل جيشني هام ) إفريقيا

كـام كانـت العربـات . سلحة بصفة عامة من أنواع قدميةوكانت األ . الخامس املواجه لتونس يف طرابلس

فضال عن أن املعنويـات كانـت متدنيـة بسـبب . محدودة العدد وضعيفة القدرة عىل السري يف الصحراء

وال سـيام بالنسـبة إىل الوحـدات (ظروف املعيشة السيئة والتاميز الكبري بـني أحـوال الضـباط والجنـود 

املعبـأة ) القمصـان السـوداء(م السيايس  الفـايش، وذلـك باسـتثناء فـرق وضعت الثقة يف النظا). الليبية

  .بدعايات الحزب الفاتيش واملعدة معنويا من أجل الحرب

منهـا ) أيجـة(يف بحـر ) الـدوديكاينز(طائرة يف ليبيا وجزر ) ٣١٢(وكان الطريان اإليطايل يضم 

طـائرة ) ٧٢(و) مـايك(و) فيات(مقاتلة  طائرة) ١٠١(و) كابروين(و) سافوي ماركيتي(قاذفة قنابل ) ١٤٠(

وكانـت القاذفـات اإليطاليـة، بصـفة عامـة تتفـوق عـىل معظـم القاذفـات الربيطانيـة . من أنواع أخرى

  .املوجودة يف الرشق األوسط آنذاك بالنسبة إىل حمولة القنابل وبعد املدى
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قاتالت الرئيسـة الربيطانيـة كام أن املقاتلة الرئيسية اإليطالية كانت تتفوق إىل حد ما عىل امل 

من حيث الرسعة واملدى بيد أن مستوى الصيانة وقطع الغيار واحتيـاطي الوقـود ) غالدياتور(من طراز 

. والخدمات األرضية وإدارة العمليات الجوية، كانت أقل قدرة وكفاءة عام كان متاحا للطريان الربيطـاين

بسبب امتالكها لعدد . ق بحري ملحوظ يف البحر املتوسطأما بالنسبة إىل البحرية، فقد كان إليطاليا تفو 

  .أكرب من القطع الحربية يف هذا املرسح

ومقـره يف ) ارشـبيالد ويفـل(وكانت القوات الربيطانية تخضع يف قيادتهـا العامـة إىل الجـرنال 

ـق األوسـط)القاهرة( .  ، حيث كان يرشف عىل وضع الخطط العامة ملرسح عمليات شاميل إفريقيا والرش

وكانـت القيـادة ) لقـوة الصـحراء الغربيـة(القائد السابق ) مايتالند ويلسون(ويساعده يف ذلك الجرنال 

مـرىس (الذي أقام مقر قيادتـه يف مدينـة ) ريتشارد أوكونور(العملياتية املبارشة للربيطانيني يف يد اللواء 

  .١٩٤٠حزيران  ٦يف ) ويلسون(منذ أن تسلم مهامه من ) مطروح

قوة الصحراء (لقوات الربيطانية املنترشة يف الجزء الغريب من مرص، والتي تحمل اسم وكانت ا

) ٧و٤(وتضم لواءين مـدرعني ) اومور كريغ(الفرقة املدرعة السابعة بقيادة اللواء  –تتألف من ) الغربية

تضـم  التـي) جحفـل لـواء(ويحتوي كل لواء عىل فوجني مدرعني، باإلضافة إىل مجموعة الدعم السابقة 

نويـل بـري سـفورد (بقيادة اللـواء ) مشاة(كتيبتي مشاة محمولتني وفوج ميداين والفرقة الهندية الرابعة 

بدال من ثالثة ألوية حسبام كان متبعا آنذاك باإلضافة إىل لـواء بريطـاين )١١٫٥(وتضم لوايئ مشاة ) بريس

  ).١٦لواء املشاة (احتياطي 

ــاملون يف هــذه الوحــدات ــود الع ــان الجن ــة وك ــن جنســيات مختلف ــة  -م ــة وهندي بريطاني

  ونيوزيالندية وكامريونية ومرصية وكان العدد اإلجاميل للقوات زهاء 
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مـن نقـص تشكيالت قتالية غـري كاملـة العـدد أو العتـاد وتعـاين ألف جندي موزعني عىل )٣٦(

  .واضح يف املدفعية مبختلف أنواعها والذخائر وعربات النقل

) بلنهـايم(مـن طـراز قاذفـة قنابـل ) ٩٦(لديه يف مرصـ وفلسـطني فكان  أما الطريان الربيطاين،

مبا يف ذلك رسب الطريان املرصي املكلف بالـدفاع ) (غالدياتور(طائرة مقاتلة من طراز ) ٧٥(و) بومباي(و

طـائرات مائيـة مـن طـراز ) ١٠(و) اليسـاندر(طائرة للتعاون مع الجيش من طـراز ) ٣٤(و) عن القاهرة

ولكن الطريان الربيطـاين كـان يتمتـع مبيـزة ارتفـاع مسـتوى . طائرات) ٢٠٥(ما مجموعة  أي) سندرالند(

  .تدريب طياريه ورجال الخدمات األرضية

مـرىس (بـالقرب مـن ) باسـتثناء اللـواء املـدرع السـابع(وقد متركزت الفرقة املدرعة السـابعة 

ـة كـان عبـارة عـن اللـواء املـدرع ) مطروح وبعـض ) سـلبي(الرابـع وقـوة أي أن مجمل القوات املنترش

املجهزة بسـيارات مدرعـة موزعـة ) ١١هوسار (يف حني كانت رسية الخيالة الخفيفة . الوحدات املرصية

كام كانت دوريات سالح الحـدود املرصـية املتحركـة تراقـب الحـدود مـن ) السلوم(و) سيدي براين(بني 

مـرىس (إىل الجنـوب الغـريب مـن ) سـيوه(اإليطايل جنوبا، وواحة ) مادلينا(الساحل حتى مواجهة حصن 

  ).مطروح

. املوضوعة عىل أساس نقص القوات املوجـودة يف مرصـ) ويفل(وكانت الخطة العامة للجرنال 

ـة بـني  ) سـيدي بـراين(هي آخذ موقف الـدفاع االسـرتاتيجي النشـط بواسـطة القـوات الخفيفـة املنترش

وقوع هجـوم إيطـايل قـوي، والتمسـك مبوقـع  يف حالة)مرىس مطروح(ثم الرتاجع املنظم نحو . والحدود

ريثام يتم وصول التعزيزات الالزمة لشـن هجـوم معـاكس واالنسـحاب عنـد الرضـورة ) مرىس مطروح(

  ).مرىس مطروح(و) العلمني(بني ) الضبعة(القصوى نحو منطقة 
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 –كانت قوات الجيش العارش اإليطايل التي عهد إليها ببدء العمليـات الهجوميـة تتـألف مـن 

النظامية، ومجموعة ) ٦٤و ٦٣و ٦٢(وفرق املشاة ). ٤(وفرقة القمصان السوداء ) ٢و١(الفرقتني الليبيتني 

كتائـب دبابـات خفيفـة وكتيبـة دبابـات متوسـطة وكتيبتـني ) ٤(املدرعة التي ضـمت ) ماليتي(الجرنال 

تخدما يف ذلـك مسـ). عمرحلفايـا(و) السـلوم( -مهاجمة مرصـ عـىل محـورين) غرازياين(مختلفتني وقرر

املدرعة و فرقة القمصان السوداء الرابعة واحتفظ ) ماليتي(ومجموعة ) ٦٣٢(الفرقتني الليبيتني والفرقة 

  .كاحتياطي قرب طربق) ٦٣و ٦٢(بالفرقتني 

) مسـعود(بعد رمـي متهيـدي شـديد باملدفعيـة عـىل  ١٩٤٠أيلول  ١٣بدأ الهجوم اإليطايل يف 

يـة الجويـة للمهـاجمني بواسـطة تشـكيالت كانـت تصـل أحيانـا إىل وقدمت املقاتالت الحام) السلوم(و

طائرة، يف حني قصفت القاذفات اإليطالية املطارات الربيطانية األمامية وتجمعـات القـوات عنـد ) ١٠٠(

وكانت مجموعة الدعم السـابعة، التابعـة للفرقـة املدرعـة الربيطانيـة ). مرىس مطروح(و) سيدي براين(

ولقـد ). مرىس مطروح(والحدود كستارة أمامية للقوات الرئيسية يف ) سيدي براين( السابعة، منترشة بني

معارك ثابتة حتى اليوم اشتبكت هذه املجموعة يف قتال تأخريي مع القوات اإليطالية دون أن تتورط يف 

بعـد وعـىل ) سيدي براين(الواقعة رشقي ) املقتلة(وتوقف الزحف اإليطايل عند قرية ) سيدي براين(عىل 

  .كلم تقريبا داخل األرايض املرصية) ١٣٠(

إىل إطالة فرتة إيقاف العمليات الهجومية ريثام يتمكن من حل املشـكالت ) غرازياين(واضطر 

اإلدارية التي تواجه قواته بواسطة إصالح الطريق الساحيل الذي دمر إبان الهجـوم، ومـد خـط أنابيـب 

ي تعانيه الوحدات يف عربات النقل واملعـدات واألسـلحة واستكامل النقص الذ) سيدي براين(مياه حتى 

  قبل
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إذ ) غرازيـاين(إال أن الطـريان الربيطـاين عرقـل جهـود ). مرىس مطـروح(مواصلة التقدم نحو  

 ١٧يـوم ) بنغازي(بنرش األلغام يف ميناء ) ايلوسرتيوس(قامت طائرات البحرية التابعة لحاملة الطائرات 

غرق مدمرة إيطالية، وقذفت بالطوربيد مدمرة أخرى وسفينتي نقل فأغرقتها ، مام أدى إىل ١٩٤٠أيلول 

) بنغـازي(القريـب مـن ) بنينـة(خـالل الليـل عـىل مطـار ) بلنهايم(كام أغارت قاذفات . يف اليوم نفسه

قاذفات إيطالية رابضة عىل األرض ويف الليلة نفسها قصفت املدمرات الربيطانية من البحـر ) ٣(ودمرت 

وكـررت هـذا القصـف عـدة مـرات يف خـالل األسـابيع ) سيدي بـراين(و) السلوم(لساحيل عند الطريق ا

  .التالية

قـوة (ويف الوقت نفسه نشطت دوريات صغرية من السيارات املصفحة الربيطانية ودوريـات 

يف إحـداث االضـطراب باملنـاطق الخلفيـة إلزعـاج القيـادة اإليطاليـة وتشـتيت ) الصحراء بعيدة املـدى

وإضـعاف املعنويـات وتضـافرت كـل هـذه الجهـود مـع ضـعف معنويـات القيـادة والقـوات  جهودها

اإليطالية، وانشغال القيادة العامة يف إيطاليا مبواجهة متطلبات اإلعـداد لغـزو اليونـان، والتصـدي لحـل 

وأدت . مصاعب إمداد القوات يف ليبيا بسبب تعـرض السـفن لهجـامت األسـطول والطـريان الربيطـانيني

وتوزيـع قواتـه داخـل مجموعـة مـن . العوامل إىل تجميد موقـف الجـيش العـارش اإليطـايل متامـاهذه 

الواقعـة يف ) صـوفايف(عىل السـاحل حتـى ) املقتلة(املعسكرات الدفاعية املتناثرة يف الصحراء ابتداء من 

  ).املقتلة(كلم تقريبا من ) ٨٠(عمق الصحراء عىل مسافة 

يطالية يتـألف مـن مجموعـة مواقـع دفاعيـة تقـع كلهـا وكان كل معسكر من املعسكرات اإل

ويحيط به يف معظـم الحـاالت خنـدق ) ١٥٠٠-١٠٠٠(وعرضه ) مرت ٢٥٠٠-١٥٠٠(ضمن مستطيل طوله 

مضاد للدبابات خلفه حائط ترايب تناثر فيه األلغام إال أن الجانب الغريب من املعسكر كان خاليـا تقريبـا 

  من األلغام 
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وترتكز داخل املعسـكر بطاريـات مدفعيـة ميـدان وأخـرى . والقواتويشكل مدخال للعربات 

  .مضادة للدبابات وأحيانا بعض الدبابات

. وكان تباعد املعسكرات بعضها عن البعض اآلخر يجعلها غري قادرة عىل تبادل الدعم بالنريان

عم املتبادل عرب فضال عن أن قلة الدبابات والوحدات املحمولة فيها كانت تحول دون إمكانية تنفيذ الد

) سيدس براين(سواء يف . ويف الوقت نفسه كانت القوات املوجودة  يف العمق العمليايت. املناورة بالقوات

ومـن ثـم انعـدمت قـدرتها عـىل التـدخل الفعـال ملسـاندة . غـري مدرعـة أو محمولـة) بقبق(أو رشقي 

  .املعسكرات املنعزلة يف الخط األمامي أو شن هجامت معاكسة مناسبة

يـدرك تخلـف معظـم األسـلحة واملعـدات اإليطاليـة الربيـة وبخاصـة ) موسـوليني(لقد كـان 

املدرعات واملدفعية واآلليات القادرة  عىل السري يف الرمال، لذلك حاول منذ بدء الحرب أن يحصل عـىل 

ملاين يجـب موضحني أن السالح األ . أسلحة ومعدات أملانية، إال أن األملان رفضوا االستجابة لهذه املطالب

  .أن يستخدمه األملان حتى يعطي فاعليته

ترشـين األول  ٤يـوم ) برنـر(إبـان اجـتامعهام يف مقـر ) موسـوليني(عىل ) هتلر(ولقد عرض 

مل ) موسـوليني(ولكن . فكرة إرسال فيلق مدرع أملاين إىل ليبيا مع بعض الوحدات الخاصة األخرى ١٩٤٠

من العمليات والتي من املفرتض أن يتم فيهـا االسـتيالء عـىل  وأوضح أن املرحلة التالية. يتحمس للفكرة

وأن الحاجـة إىل الـدبابات الثقيلـة والعربـات املدرعـة . لـن تتطلـب مسـاعدة أملانيـة) مرىس مطـروح(

والقاذفات املنقضة ستبدأ عند إنجاز املرحلة التي تيل ذلك وهـي التقـدم حتـى اإلسـكندرية واالسـتيالء 

  .عليها
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لدراسـة ) برقـة(خبـري املـدرعات األملـاين إىل ) فون تومـا(ن عىل إرسال الجرنال واتفق الزعيام

يف  تقريره بعد ذلك أن مشـكالت اإلمـداد والتمـوين التـي ) فون توما(وقد ذكر . املشكلة عىل الطبيعة

تعتمد عىل النقل البحري أساسا، تجعل من األفضل تأجيل فكـرة إرسـال أي قـوات أملانيـة إىل الصـحراء 

السـتخدامها كمرفـأ قريـب إلمـداد القـوات بحاجاتهـا ) مرىس مطروح(ريثام يتم االستيالء عىل . غربيةال

ولهـذا تكاملـت الظـروف . وعـىل هـذا األسـاس تأجلـت فكـرة إرسـال الفيلـق املـدرع األملـاين. اإلدارية

أيلول  ١١ان له منذ يعد) أوكونور(و) ويفل(الذي كان . جوم الربيطاين املعاكسلـلـهاإلسرتاتيجية املالمئة 

١٩٤٠.  

القـرار الـذي كانـت وزارة . عىل امليض قدما يف التخطـيط لهجومـه) ويفل(وقد شجع الجرنال 

حـول إرسـال تعزيـزات )  قبـل بـدء الهجـوم اإليطـايل( ١٩٤٠آب  ١٠الحربية الربيطانية قد اتخذتـه يف 

بعـد أن . مرباطوريـة الربيطانيـةبرشية ومادية إىل قوات الرشق األوسط من بريطانيا ومختلف أنحـاء اإل 

وتأكـدت مـن عـدم . بدأت تطمنئ نسبيا لعملية إعادة تسليح القـوات املوجـودة  يف الجـزر الربيطانيـة

اثـر ذلـك بـدأت قوافـل اإلمـداد البحـري . ١٩٤٠يف تنفيذ عملية غزو بريطانيـا يف صـيف ) هتلر(جدية 

كـام كانـت معظـم . ر حتى قنـاة السـويستتحرك أساسا عن طريق رأس الرجاء الصالح ثم البحر األحم

ومنهـا إىل مرصـ عـرب أجـواء نيجرييـا ) غانا(الطائرات املرسلة من بريطانيا أو الواليات املتحدة تصل إىل 

  .وتشاد والسودان

ونتيجة لهذا القرار، وصلت إىل مرص ابتداء من األسـبوع األخـري مـن آب حتـى نهايـة كـانون 

 ٦٠من بيـنهم نحـو (ألف رجل ) ١٢٦(من الرجال والعتاد بلغت نحو إمدادات كبرية نسبيا  ١٩٤٠األول 

ولقد جـاءت هـذه اإلمـدادات مـن بريطانيـا ) ألف رجل من الوحدات اإلدارية ورجال خدمات الطريان

  والهند
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واسرتاليا ونيوزيلندا ويف منتصف ترشين األول وصل فوج املدرعات املليك السابع، وكان يضم  

بضمه إىل قوة الصحراء الغربية ألهميته امليدانيـة، ) ويفل(وأرسع ) ماتيلدا(طراز دبابة من ) ٤٨(حوايل 

باإلضافة إىل بعض التعزيزات األخرى عىل مستوى وحدات الهندسة واإلشـارة واملدفعيـة املختلفـة، كـام 

أرتـال مشـاة  ٣) (سـلبي(أضاف إىل القوة وحدة تضم مختلـف الصـنوف حملـت اسـم مجموعـة لـواء 

  ).رجال ١٧٥٠بات مدرعة ومدافع ميدانية ويبلغ عدد املجموعة حوايل ومجموعة عر 

قاذفـة قنابـل ثقيلـة طـراز ) ٤١(ووصلت إىل السالح الجوي الربيطاين يف خالل الفـرتة نفسـها 

وتحسـن موقـف ) هاريكـان(مقاتلـة طـراز ) ٨٧(و) بلنهـايم(قاذفة متوسطة طـراز ) ٨٥(و) ويلنغتون(

  .لنسبة إىل القوات الربية والجوية والبحريةالذخائر وقطع الغيار كثريا با

عشية املعركة عىل صور جوية ومعلومات من االستخبارات حـول ) اوكونور(وقد حصل اللواء 

وتبني له أنه تم تعزيز الجيش اإليطايل العارش بفرقتني إضـافيتني . النهائية) غرازياين(أماكن توضح قوات 

  ).كومباس(العملية التي أطلق عليها اسم  ووضع اوكونور خطة). ٩(وأصبح عدد الفرق 

بدأ تنفيـذ العمليـة بتحريـك الفرقـة الهنديـة الرابعـة مـن منطقـة  ١٩٤٠كانون األول  ٦ويف 

كلـم إىل الجنـوب الغـريب مـن ) ٦٤(والواقـع عـىل بعـد ) بري الكنـائس(إىل ) معاطن باغوش(متركزها يف 

إال . ىل أساس أن التحرك هو تدريب عميل آخـروذلك ع) سرية(عىل الطريق املؤدي إىل ) مرىس مطروح(

كانون  ٩أنها أخربت يف اليوم التايل أن التحرك يستهدف تنفيذ الهجوم الحقيقي الذي سيجري صباح يوم 

  .١٩٤٠األول 
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) طـرابلس(مطـار ) مالطـة(أقلعت من ) وبليتغتون(قاذفة ) ١١(كانون األول هاجمت  ٧ويف 

أرساب مـن ) ٣(كانون األول حلقت  ٨ة كانت رابضة فيه وطوال يوم قاذفة وطائرة إيطالي) ٢٩(ودمرت 

املقاتالت اإليطالية فوق مراكز تجمع القوات الربيطانيـة املتقدمـة، دون أن تـتمكن مـن رصـد التحـرك 

) وبليتغتـون(قاذفـة ) ٢٩(ويف الليـل هاجمـت . الربي بسبب كثافــة الغيـوم املنخفضـة يف ذلـك اليـوم

كـام هاجمـت . طـائرات إيطاليـة عـىل األرض)  ١٠(ودمـرت ) بنغـازي(قرب ) ينةبن(ومطار ) بلنهايم(و

  .قاذفات أخرى املسكرات اإليطالية األمامية واملطارات املتقدمة

كانون األول يف حني قصفت السفن الحربيـة  ٩-٨يف ليلة ) املقتلة(نحو ) سلبي(وتقدمت قوة 

نرشـ لـواء مـن الـدبابات ) سلبي(غطى تقدم قوة فقد . دقيقة عند منتصف الليل) ٩٠(الربيطانية ملدة 

) سـلبي(بـدأت قـوة ) كـانون األول ٩(، ويف صـباح اليـوم التـايل )مـرىس مطـروح(الهيكلية بالقرب مـن 

) التابع للفرقة الهندية الرابعـة(ويف هذه األثناء كان اللواء الهندي الحادي عرش ). املقتلة(هجومها عىل 

مدعوما بفوج الدبابات املليك السابـع وبتغطية من مدفعيه الفرقـة ) هنيبيو (قد اقرتب ليال من معسكر 

ثـم جـرى . مدفعا فأطلق الحاميـة اإليطاليـة بعـض الطلقـات والقـذائف املضـيئة) ٧٢(الهندية الرابعة 

هجوم خداعي يف الفجر من جهة الرشق بواسطة كتيبة فصلت مؤقتـا عـن اللـواء واسـتمرت يف إطـالق 

ثم أوقفـت إطـالق النـار عمـدا . ونجحت يف جذب أنظار اإليطاليني إليها. دة ساعةالنار عىل املعسكر مل

تبعـه عـىل الفـور . بدأت مدفعية الفرقة قصفا متهيديا عىل املعسكر ٧٫٠٠ويف الساعة . لخداع اإليطاليني

تقـدمت املشـاة املحملـة يف يف حـني . نحـو الطـرف الشـاميل الغـريب للمعسـكر) ماتيلـدا(تقدم دبابـات 

  نات وحامالتشاح
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عىل جناح الدبابات، واستطاعت هذه القوة التغلب برسعة عىل قوة مدرعة إيطالية ) الربت( 

  .دبابة متوسطة كانت خارج املعسكر) ٢٠(ضمت نحو 

إال . حيث اشتبكت مـع حاميتـه) بعد أن ترجلت من شاحناتها(ثم اقتحمت الدبابات املشاة 

قف تدعمها نريان بعض مـدافع امليـدان التـي صـاحبتها إىل أن القوة املهاجمة واصلت هجومها دون تو 

ويف السـاعة . مقربة من املعسكر وأخذت تسدد  نريانا محكمة من مسافات قريبة عىل جيوب املقاومة

) واحدة هندية وثانية كامريونية(أنهت القوة االستيالء عىل املعسكر، بعد أن قامت كتيبتا مشاة  ١٠٫٤٠

جندي ووقوع كميـات ) ٢٠٠٠(وأرس ) ماليني(أسفرت املعركة عن مقتل الجرنال وقد . بتطهري املقاومات

  .جنديا) ٤٨(ضباط و) ٨(كبرية من املؤن واملياه يف أيدي املهاجمني الذين خرسوا 

دائــرة كــان اللــواء الهنــدي الخــامس يتقــدم غربــا نحــو معســكر ) تيبيــوه(وعنــدما كانــت 

 السابع، مع مدفعية الفرقة الهندية الرابعـة يف السـاعة ثم لحقت به دبابات الفوج املليك) طومارغرب(

دبابات من الفوج املدرع السابع نتيجة الصطدامها بألغام أثناء خروجها من ) ٦(بعد أن تعطلت  ١١٫٠٠

وبدأ الهجوم عىل املعسكر بقصف مدفعي تاله اقتحام بالدبابات من الغرب عززته املشاة التي ) نيبيوه(

مرتا من املعسكر، وقد واجه املهاجمون مقاومة أكرث عنفـا نظـرا ) ١٢٠(ىل مسافة ترجلت من عرباتها ع

باستثناء جزء صغري منه . من اليوم نفسه ١٦٫٠٠٠إال أن املعسكر سقط يف الساعة . لزوال عامل املفاجأة

  .يف أقىص الطرف الشاميل الرشقي

حيث تعرضت ) رشق طومار(دبابات ومعها كتيبة مشاة هندية نحو معسكر ) ٦(ثم تقدمت 

ولهجوم معاكس قامت بـه بعـض الـدبابات ) طومار غرب(لنريان الركن الذي مل يكن قد سقط بعد من 

  الخفيفة واملشاة اإليطالية التي خرجت
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اسـتكامل ولكـن هبـوط الظـالم حـال دون . الهجـوم املعـاكسوصد الهنود ) طومار رشق(من  

  .قد بدأت اقتحامه فعالرغم أن الدبابات كانت . التقدم داخل املعسكر

وطوال هذا الوقت كان اللواء املـدرع الرابـع التـابع للفرقـة السـابعة يحمـي الجنـاح الغـريب 

) طومـار غـرب(الواقـع شـامل ) العزيزيـة(وقد هـاجم يف أثنـاء ذلـك معسـكر . للغرفة الهندية الرابعة

. جندي بدون دبابات) ٤٠٠(حو العتقاده بوجود متركز مدرعات إيطايل بالقرب منه، ولكن تبني ان فيه ن

شاحنة كانت تسـري ) ١٠٠(كام استوىل اللواء املدرع الرابع عىل . فتم االستيالء عىل املعسكر وأرس جنوده

وبعـض دوريـات الـدبابات الخفيفـة ) ١١الهوسـار (ثم تقدمت مصفحات رسية . عىل الطريق الساحيل

  .مع حلول الظالم) بقبق سيدي براين(وقطعت طريق . غربا

ويف هذه األثناء كانت مجموعة املعاونـة السـابقة التابعـة للفرقـة املدرعـة السـابقة تراقـب 

عن بعد، وتحمي الجناح الجنويب للفرقة الهندية الرابعة يف حـني كـان اللـواء املـدرع ) صوفايف(و) رابية(

نسـحاب أو السابع يقف كاحتياطي عند الثغرة، مؤمنا بذلك قاعدة خلفية قويـة وجـاهزة لتغطيـة أي ا

  .مواجهة أي طارئ

إال أن عاصـفة . ملنعها من االنسحاب) املقتلة(طوال النهار تشاغل حامية ) سلبي(وكانت قوة 

رملية قوية هبت وسهلت انسحاب الفرقة الليبية األوىل غربا، ثم قامت بإعداد تحصينات دفاعيـة عـىل 

  ).سيدي براين(يف محاولة للدفاع عن ) املقتلة(كلم غريب ) ١٠(بعد

) طومـار رشق(استكمل اللواء الهندي الخـامس تطهـري  ١٩٤٠كانون األول  ١٠ويف صباح يوم 

لقطـع الطريـق  ٦٫٠٠يف السـاعة ) سيدي بـراين(بالتقدم شامال نحو  ١٦يف حني قام لواء املشاة الربيطاين 

  غرب املدينة من دون
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حقــت بــه املدفعيــة ولــذلك أل. انتظــار وصــول املدفعيــة والــدبابات التــي ســتدعم هجومــه 

وانضـمت إليـه الكتيبـة  ٨٫٣٥ثم وصلت إليه املدفعيـة والـدبابات يف السـاعة . اإليطالية بعض الخسائر

سـيدي (وسـقط معسـكر . وتم له التغلب عىل املقاومـة اإليطاليـة ١١الكامريونية التابعة للواء الهندي 

وبذلك تم القضـاء ). املقتلة(الزاحفة من ) سلبي(مبؤازرة قوة  ١٦٫٠٠وتحصيناته نهائيا يف الساعة ) براين

ووقـع معظـم جنـود هـذه الفـرق يف ) ٤(وفرقة القمصـان السـوداء ) ٢و١(عىل بقايا الفرقتني الليبيتني 

  .جنديا) ٣٦٠(ضابطا و) ١٦(يف ذلك اليوم  ١٦وبلغت خسائر اللواء . األرس

 عددا كبريا مـن الجنـود وأرس) بقبق(ويف هذه األثناء تحرك اللواء املدرع السابع نحو منطقة 

كانون األول بقطع طريـق انسـحاب حاميـة  ١٠اإليطاليني، يف حني أمر اللواء املدرع الرابع يف نهاية يوم 

بيد أن هبوط الظالم حال دون تنفيذ ذلك األمر بنجـاح، ولـذلك اسـتطاعت . من جهة الغـرب) صوفايف(

مجموعة املعاونة السابعة املعسكرات خالية يف  ووجدت. االنسحاب يف خالل الليل) ٣(الفرقة اإليطالية 

ووصـلت فيـه ) سـيدي بـراين(كانون األول الذي انتهت فيه آخر مقاومـة إيطاليـة يف معركـة  ١١صباح 

  ).ممرحلفايا(كلم تقريبا من ) ١٦(مجموعة املعاونة السابعة إىل مسافة 

) السـلوم(لية سـوى حاميـة كانون األول  مل يبق يف األرض املرصية أي قوات إيطا ١٢ويف يوم 

انسحب اإليطـاليون مـن  ١٩٤٠كانون األول  ١٦كانون األول، ويف  ١١التي قصفتها البحرية الربيطانية يف 

  ).الربدية –طربق (طريق ) كابوتزو(السلوم و

ألف أسري، وغـنم )٣٥(نحو  ١٩٤٠كانون األول  ١١-٩بلغت جملة الخسائر اإليطالية يف الفرتة 

  وكان . دبابة سليمة) ٧٣(مدفعا و) ٣٣٧(الربيطانيون 
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سـيدي (وهكـذا انتهـت معركـة . بني قتيل وجريح ومفقود ) ٦٢٤(مجمل خسائر الربيطانيني 

قد خرسها اسرتاتيجيا يف الواقـع قبـل أن تبـدأ، والتـي سـار تنفيـذها بصـورة ) غرازياين(التي كان ) براين

التي أثبتت فشال . د فعل القيادة اإليطاليةقريبة للغاية من التخطيط الذي وضع لها، بسبب ضعف ردو 

ذريعا يف االستطالع وتقديـر نوايا العدو، وضعفا شديدا يف املبادرة واستخدام املدرعات والطريان اللذين 

  . يشكالن أساس حرب الصحراء

  :امتداد الحرب إىل منطقة البلقان

ضد اليونان من ألبانيا، التي نشبت الحرب  يف البلقان عىل أثر الهجوم الذي قامت به إيطاليا 

وكـان قـرار الهجـوم عـىل اليونـان قـد اتخـذ مـن جانـب . كان اإليطاليون قد استولوا عليهـا يف نيسـان 

بـل أنـه حـاول أن ). هتلـر(به أن يثبت استقالله عن حليفه ) موسوليني(وحده وقد قصد ) موسوليني(

لرومانيـا، هـو الـذي حفـزه عـىل ) هتلـر(ل بأن احتال) موسوليني(يف خطواته، فقد اعرتف ) هتلر(يقلد 

ومع أن قادة األسلحة الثالثة يف إيطاليا كانوا قد عارضـوا الهجـوم عـىل اليونـان ألسـباب . احتالل اليونان

تتعلق بعدم مالمئة الوقت املحدد لـه، لوجـود عـوارض طبيعيـة يف اليونـان تجعـل مـن الهجـوم مهمـة 

ولذلك وجـه إنـذارا إىل الحكومـة اليونانيـة يف ترشـين األول . صعبة، لكن موسوليني أرص عىل القيام به

اتهم فيه اليونان بانحيازها إىل الحلفاء وعدم مراعاتها الحيـاد وطالبهـا باملوافقـة عـىل أن تحتـل . ١٩٤٠

  .إيطاليا بعضا من املناطق اإلسرتاتيجية يف اليونان

كـان قـد ) الـدوديكانيز(يف جزر ، الحاكم اإليطايل العام )دي فييش(وجدير بالذكر أن الجرنال 

أن طائرات الربيطانيني وسفنهم تجـد املـأوى والوقـود واملـؤن يف (قال فيها ) موسوليني(بعث بربقية إىل 

  املطارات واملوانئ
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اجتـازت قـواتهم . وقبل أن يعطي اإليطاليون الفرصة لليونان ليك ترد عىل اإلنـذار). اليونانية 

هذا املوعـد بالـذات ألنـه يصـادف ) موسوليني(وقد اختار . ١٩٤٠األول  ترشين ٢٨الحدود اليونانية يف 

  ).الزحف عىل روما(ذكرى عملية 

وقاوم اليونانيون الغزاة ومتكنوا من إبعادهم عن أراضيهم، بل إنهم توغلـوا يف ألبانيـا نفسـها 

ق لـه أن نصـح وأثـار الغـزو اإليطـايل لليونـان امتعـاض هتلـر، ألنـه كـان قـد سـب. وملسافة ثالثني مـيال

عدد من التحفظات عىل غزو إيطاليا واليونان منهـا أنـه قـد ) لهتلر(وكان . بعدم القيام به) موسوليني(

يؤدي إىل اندالع االضطرابات يف البلقان ومن ثم إثارة قلق االتحاد السوفيتي كام أنـه سـوف يـرتك آثـارا 

ملحور، هذا باإلضافة إىل أن الغزو سوف ويحول دون انضاممها إىل جانب دول ا. سلبية عىل دول البلقان

يرتتب عليه تأجيل العمليات العسكرية التي كانت أملانيا تزمع القيام بها يف مرصـ، وستضـطر أملانيـا إىل 

. وال سـيام وأنهـم أقـاموا قواعـد فيهـا. أن ترسل بعضا من قواتها إىل اليونـان ملحاربـة الربيطـانيني فيهـا

  .ات جوية ضد رومانيا وجنوب إيطاليابإمكانها أن تستخدم يف شن غار 

فطلب من بلغاريا بالسـامح لقواتـه . إىل إنقاذ حليفه من املأزق الذي وقع فيه) هتلر(وبادر 

أما بالنسبة ليوغسالفيا، فقد عقـدت حكومتهـا ميثاقـا . بعبور أراضيها، واستجابت بلغاريا لطلبه مرغمة

لحكومة رسعان ما سقطت نتيجة انقـالب قـام بـه لكن هذه ا. مع هتلر، أصبحت تدور مبوجبه يف فلكه

وأثـار هـذا حنـق . وتأسست حكومة جديدة يف يوغسالفيا مناهضة لهتلر. عدد من الضباط اليوغسالف

يف مهاجمة يوغسـالفيا واليونـان يف وقـت ) هتلر(فلم متض عرشة أيام عىل االنقالب حتى  رشع ) هتلر(

أثينا بـالرغم مـن ) هتلر(ا لهتلر، وبعد أيام قليلة احتل استسلمت يوغسالفي ١٩٤٠نيسان  ١٧ويف . واحد

  املقاومة الباسلة
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وقـد تعقبـت . وبالرغم من اشرتاك الربيطانيني يف القتال إىل جـانبهم. التي أظهرها اليونانيون 

التي كان الربيطانيون قـد الذوا بهـا بعـد هـزميتهم أمـام ) كريت(القوات األملانية الربيطانيني إىل جزيرة 

  .١٩٤١فطردتهم منها واستولت عىل الجزيرة يف أيار . ألملانا

لقد كان احتالل األملان لجزيرة كريت، مبثابة إنجاز عسكري هام لهم إذ أصبحت قاعدة ميكن 

وقطـع خطـوط التمـوين عـرب البحـر . من خاللها االنقضاض عىل األسطول الربيطاين يف البحــر املتوسـط

وحول اهتاممه كليـا . إال أن هتلر مل يستثمر تلك اإلمكانيات. قيا أيضااملتوسط  بالنفط وعىل شامل إفري

  .صوب االتحاد السوفيتي

   :الهجوم األملاين عىل االتحاد السوفيتي

السـوفيتي يف آب قد عقدت معاهدة عدم اعتـداء مـع االتحـاد عىل الرغم من أن أملانيا كانت 

لطرفيـن أخذت تتـدهور يف السـنة التاليـة بسـبب إال أن العالقات بني ا. مدتها عرش سنوات. ١٩٣٩عام 

فقد كان االتحاد السوفيتي الـذي يشـاطر أملانيـا . اختالفهام حول تقسيم مناطق النفوذ بينهام يف أوروبا

سياستها التوسعية ينظر بعني القلق إىل املكاسب التي حصلت عليها أملانيا بعد انتصارها عـىل فرنسـا يف 

عد أيام قليلة فقط من توقيع الهدنة بني أملانيـا وفرنسـا إىل مطالبـة رومانيـا فبادر ب. ١٩٤٠حزيران عام 

ومل تقف مطامع االتحاد السوفيتي عنـد . وتم له ما أراد) بوكوفينا(وشامل ) بسارابيا(بأن تتنازل له عن 

 هذا الحد بل تجاوزته إىل منطقة البلطيق إذ احتل جمهوريـات االتحـاد السـوفيتي كـام احتـل االتحـاد

  .السوفيتي فنلندا يف مطلع السنة التالية
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إجـراء  ١٩٤٠عىل الحكومة السوفيتية يف ترشين األول ) هتلر(ومهام يكن من أمر، فقد اقرتح 

بزيـارة إىل بـرلني يف ) مولوتـوف(وعىل أثر ذلك قام وزير الخارجية السوفيتية . مفاوضات جديدة بينهام

فكرة انضـامم االتحـاد السـوفيتي ) مولوتوف(عرض األخري عىل اجتمع خاللها بهتلر، و . ترشين الثاين ١٢

ترشـين الثـاين عـن  ٢٥إىل دول املحور وأعربت الحكومة السوفيتية يف مـذكرة بعثـت بهـا إىل أملانيـا يف 

  :موافقتها عىل ذلك رشيطة االعرتاف لها ببعض الحقوق وهي

  .أن يسمح لها بإقامة عسكرية يف منطقة املضائق الرتكية .١

  .افق اليابان عىل منحها بعض االمتيازات االقتصادية يف جزيرة سخالنيأن تو  .٢

  .أن تطلق يد االتحاد السوفيتي يف فنلندا .٣

  .أن يتوىل االتحاد السوفيتي اإلرشاف عىل بلغاريا .٤

عن استيائه الشديد من هذه املذكرة التي أفصحت عـن األطامع التوسعية ) هتلر(وقد أعرب 

ا منها كان يتعارض مع أطامعه، ولعله وجد يف تلك املـذكرة تحـديا لنفـوذه للسوفيت، ال سيام وأن بعض

وأقنعه برضورة اتخاذ إجراء حاسـم . الذي أصبح يعم معظم أوربا مام زاد يف كراهيته لالتحاد السوفيتي

  .ورسيع ضده

  :عملية بارباروسا. ١

االسـم الرمـزي الـذي أطلـق عليـه  ٢١التوجيـه رقـم ) هتلـر(أصدر  ١٩٤٠كانون األول  ١٨يف 

  نسبة إىل فريدرك األول أحد األباطرة) عملية بارباروسا(
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واشـتهر بفتوحاتـه  ١١٩٠-١١٢٣وكان قد حكم خالل الفرتة املمتدة بني عام . األملان القدامى 

وبـدأ هتلـر . يف األرايض السالفية ونجح يف ضم بروسيا الرشقية ولذلك اتخذ هتلر منه مثاال يحتـذى بـه

عىل القوات األملانية  املسلحة أن تستعد لسحق روسيا السـوفيتية، يف حملـة رسيعـة قبـل (األمر بقوله 

انتهاء الحرب ضد إنكلرتا ويجب تدمري الكتلة األساسـية مـن الجـيش الـرويس يف غـرب روسـيا بواسـطة 

عمليات حربية تتمثل يف دفع أسافني مدرعة عميقة والحيلولة دون تراجع أي قوات سليمة قادرة عـىل 

  ).لقتال إىل داخل مساحات روسيا الواسعةا

تحت نشوة انتصاراته الخاطفة يف الغرب أن يشن حربا خاطفـة أخـرى يف ) هتلر(وهكذا قرر

الرشق تخضع االتحاد السوفيتي، أو عىل األقل الجزء األورويب منـه حتـى األورال تقريبـا، وتصـبح أملانيـا 

وتضطر بريطانيا أيضـا يف هـذه الحالـة إىل قبـول الصـلح .  النازية بالتايل سيدة أوروبا بأكملها بال منازع

هذه املـرة أيضـا حتـى يتسـنى لـه ) الحرب الخاطفة(معها برشوطها وكان البد من أن يلجأ إىل أسلوب 

تحطيم القوة العسكرية الضخمة لالتحاد السـوفيتي يف وقـت رسيـع قبـل أن يعبـئ السـوفيت قـواهم 

امل وحتى ال يضطر إىل خوض حرب طويلة يف جبهتني مثلام حدث ومواردهم البرشية واالقتصادية بالك

  .يف الحرب العاملية

وتحقيقا لذلك فقد تم حشد قوة عسكرية ضـخمة لتنفيـذ أهـداف هـذه العمليـة الخاطفـة 

فرقـة مشـاة ميكانيكيـة ) ١٤(فرقـة مدرعـة، و) ١٩(فرقة أملانية من بينهـا ) ١٥٣(الهائلة بلغ مجموعها 

مدفع وهاون مـن مختلـف ) ٤٧٢٦٠(مدفع مدرع ذايت الحركة ولديها جميعا نحو دبابة و ) ٣٧١٢(تضم 

طـائرة ) ٢٠٠٠(طائرة من مختلف األنواع، من بينها نحـو ) ٤٩٥٠(األنواع، وتدعمها قوة تتألف من نحو 

وكانـت هـذه . فرقة فنلنديـة، وفـرقتني هنغـاريتني) ١٨(فرقة رومانية، و) ١٤(باإلضافة إىل . للخط األول

  وقد كـانت. حليفة ألملانيا النازية وقتئذ الدول
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من جملة عـدد فـرق الجـيش األملـاين البـالغ % ٧٠٫٣فرقة أملانية هذه متثل نسبة ) ١٥٣(الـ  

ومل يكن لهذا الجيش قوات تقاتـل يف جهـات أخـرى يف ذلـك الوقـت سـوى . فرقة ٢١٧٫٥عددها حينئذ 

ــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــا م ــــــــــــــــــرقتني يف ليبي ــــــــــــــــــل(ف ــــــــــــــــــت) روم   وكان

وقـد قسـمت هـذه القـوات إىل ثـالث . املتبقية موزعـة يف أنحـاء أملانيـا وأوربـا املحتلـةفرقة ) ٦٢٫٥(  ال

تبعـا ) فـرق أملانيـة ٨وكان ملحقا بهـا (مجموعات جيوش رئيسية باإلضافة إىل قوات الجبهة الفنلنديـة 

آخمـة للتقسيم الذي فرضته الظروف الجغرافية والطبوغرافية والتنظيم اإلداري والسيايس للمنـاطق املت

  .لحدود االتحاد  السوفيتي الغربية

وكانت مؤلفـة مـن جـيش مشـاة يضـم ) فون لبب(مجموعة جيوش الشامل بقيادة املارشال 

) ٣(وتتألف من فيلقني مدرعني يضم ) هوبرن(بقيادة الجرنال ) ٤البانزر ( فرقة ومجموعة مدرعة  ) ٢٠(

سطول الجوي األول البالغ عدد طائراته من ويعزز املجموعة األ . فرق مشاة ميكانيكية) ٣(فرق مدرعة و

وكـان هـدف هـذه املجموعـة تحطـيم الجيـوش السـوفيتية يف الشـامل .  طـائرة ٤٠٠الخط األول نحو 

  .واحتالل دويالت البلطيق ولينيغراد

وكانت مؤلفة من جييشـ مشـاة التاسـع ) فون بوك(مجموعة جيوش الوسط بقيادة املارشال 

فرقة مشـاة، باإلضـافة ) ٣٣(ويضامن معا ) فون كلوغ(والرابع بقيادة الجرنال ) سرتاوس(بقيادة الجرنال 

وتعمل تحت قيادة الجيش التاسـع، وهـي مؤلفـة مـن ) هوث(بقيادة الجرنال ) ٣البانزر (إىل مجموعة 

) ٢البـانزر(مشـاة ميكانيكيـة ومجموعـة ) ٣(فرق مدرعة و) ٤(اللذين يضامن  ٥٧٫٣٩الفيلقني املدرعني 

وتعمل تحت قيادة الجيش الرابع، وهي مكونة من الفيالق املدرعـة الثالثـة ) غوريريان(جرنال بقيادة ال

ويعزز جيوش الوسط هذه البالغ جملة . مشاة ميكانيكية) ٣(فـرق مدرعة و) ٥(وتضم ) ٤٧و ٤٦و ٢٤(

  عدد 
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عـدد  األسطول الجوي الثـاين البـالغ) فرقة مدرعة وميكانيكية ١٥من بينها (فرقة ) ٥٠(فرقها 

وتهـدف هـذه املجموعـة  إىل تحطـيم القـوات السـوفيتية . طـائرة) ١٠٠(طائراته من الخط األول نحو 

متهيدا للزحف بعد ) سمولنسك(والدفينا الغريب، واالستيالء عىل ) الدنيرب(غرب ) بيلوروسيا(املوجودة يف 

  ).موسكو(ذلك نحو قلب البالد ومركزها الرئييس العاصمة 

وكانت  مؤلفة من ثالثة جيـوش ) فون رونشتدت(وب بقيادة املاريشال مجموعة جيوش الجن

رومانية،  فضال عن ) ١٤(فرقة أملانية ) ٤١(مشاة أملانية، وجيشني رومانيني و تضم هذه الجيوش جميعا 

فـرق مشـاة ميكانيكيـة ) ٣(فرق مدرعة و) ٥(وتضم ) فون كليست(بقيادة الجرنال ) البانزرا(مجموعة 

. طائرة مـن الخـط األول) ٦٠٠(جموعة الجنوبية األسطول الجوي الرابع وكان لديه نحو ويدعم هذه امل

واالسـتيالء عـىل ) الـدنيبري(وتهدف هذه املجموعة إىل تحطيم الجيوش السوفيتية املوجودة هناك غريب 

س ثـم القفقـا) الـدونيتز(متهيدا الحتالل أوكرانيا كلها وشـبه جزيـرة القـرم وحـوض ) أوديسا(و) كييف(

  .وحتى الفولغا

فرقة مشاة وفرقتان مدرعتان وفرقتان ميكانيكيتان يف ) ٢٤(وباإلضافة إىل ذلك كانت هناك 

فرق أملانية كام ) ٨(فرقة فنلندية و) ١٨(االحتياطي العام فضال عن الجبهة الفنلندية التي كانت تضم 

 ٢٠٠ماليني و ٣(نحو ) بارباروسا(وقد بلغت جملة القـوة البرشية األملانية املعدة لعملية . سبق ذكره

جندي وضابط وكان يواجه هذه القوات من الجانب السوفيتي وقت وقوع الغزو الخاطف ) ألف

وكان يشغل منصب رئيس . يف مذكراته) جوكوف(وفقا ملا أورده  ١٩٤١حزيران  ٢٢املفاجئ فجر يوم 

  :ستقلة موزعة عىل النحو التايلومجموعة من ألوية املشاة املفرقة ) ١٤٩(ة أركان الحرب وقتئذ هيئ
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فرق مدرعة، وفرقتان ميكانيكيتان ومجموعة ألوية ) ٤(فرقة مشاة و) ١٩: (يف منطقة البلطيق -

  .واحدة

ميكانيكيـة وفرقتـا ) ٦(فرقة مدرعة و) ١٢(فرقة مشاة و) ٢٤): (بيلوروسيا(يف املنطقة الغربية  -

  .خيالة

  .خيالة) ٢(ميكانيكية و) ٨(مدرعة و) ١٦(اة وفرقة مش) ٣٢): ( أوكرانيا) (كييف(يف منطقة  -

فـرق مشـاة ) ١٣: (املواجهـة لرومانيـا) أقىص الجنوب عند البحـر األسـود) (أوديسا(يف منطقة  -

فرقة مشاة ومجموعة ألوية مشاة كانت ترابط يف أقىص الشـامل املواجهـة لفنلنـدا عـىل ) ٤(و

ن البلطيـق حتـى البحـر األسـود عنـد كيلومرتا أما طول الجبهة املمتدة م) ١٢٧٥(جبهة طولها 

  .كيلومرت) ٢١٠٠(فكان يبلغ نحو ) أوديسا(

جوم األملاين لـلـهوبهذا يكون مجموع القوة السوفيتية املوجودة يف املناطق التي تعرضت 

) البلطيق(جوم واملمتدة من لـلـهفرقة يف املناطق الرئيسية ) ١٤٩(فرقة ومجموعتا ألوية منها ) ١٧٠(

. فرق خيالة) ٧(وفرقة ميكانيكية ) ١٨(فرقة دبابات و) ٣٦(فرقة مشاة  و) ٨٨(تضم ) اوديسا(حتى 

فرق ترابط يف خط الدفاع األمامي املمتد عىل مسافة ترتاوح ) ٨(فرقة هذه كانت ) ١٤٩(الـ ومن بني 

وات القأما ) املشاة يف النسق األول والدبابات يف النسق الثاين(كيلومرتا من الحدود ) ٥٠و١٠(بني 

أما عىل . كيلومرت من الحدود) ٢٠٠(و) ٨٠(تراوح بني الرئيسية املتبقية فكانت ترابط إىل مسافة ت

  .الحدود نفسها فكانت توجد وحدات صغرية نسبيا من حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية
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 وليك تكون الصورة موضوعيه وواضحة إلجراء مقارنة سليمة بني القوى العسـكرية املتجابهـة

وطوال الشهور األوىل من الحرب البد من التوضـيح بـان التشـكيالت السـوفيتية مل  ١٩٤١حزيران  ٢٢يف 

تكن موازية ملثيالتها األملانية سواء من حيث عدد الجنود أو كمية األسلحة ونوعيتها يف معظم الحـاالت 

يعة فضال عن اخـتالف وكذلك من حيث درجة استيعابها لألسلحة الحديثة والتنظيم املالئم للحرب الرس

فلقـد فاجـأت الحـرب الجـيش . مستوى تدريبها، وخرباتها العملية وتفهمهـا ألسـاليب القتـال الحـديث

ومل يكن الجيش يف حالة تأهب للقتـال . السوفيتي وهو يف حالة إعادة تنظيم وتسليح كاملة مل تتم بعد

أملــاين إذ أن أمــر التأهــب الفــوري ومل يكــن لديــه إنــذار مســبق بوقــت كــاف الحــتامل وقــوع هجــوم 

حزيـران مل يكـن قـد  ٢٢واالستعداد التام للحرب الذي أصدرته وزارة الدفاع وهيئة أركان الحـرب ليلـة 

وصل إىل كثري من الوحدات يف الوقت املناسب بسبب قلة أجهزة الالسليك  ووسائل االتصال املبارش وقد 

الحـتامالت الحـرب مـع أملانيـا ) سـتالني(ب ساهم بطبيعة الحال سوء تقدير املوقف سياسـيا مـن جانـ

النازية يف هذا الوقت بالذات عىل مضاعفة آثار عدم التأهب للقتال وبالتايل تضم آثـار عنرصـ املفاجـأة 

  .التي تحقق بالكامل تقريبا وعىل النحو النموذجي املطلوب ألسلوب الحرب الخاطفة

تفوقا كبريا يف نقاط الهجوم سواء كـام أو وكانت النتيجة أن أحرزت القوات األملانية املهاجمة 

كيفا أو معنويا فانطلقت مجموعات البـانزر الضـخمة يف هجومهـا املركـز الهـادف إىل تحقيـق اخـرتاق 

اسرتاتيجي عميق إىل مؤخرة القوات السوفيتية تسبقها غارات الطريان الذي أحرز تفوقا جويا كامال منذ 

رة معظمها عىل األرض من الرضـبة الجويـة األوىل وخـالل اليـوم طائ) ١٢٠٠(البداية، نتيجة لتدمري نحو 

  وسهل لها مهمتها. يف مذكراته) جوكوف(كام يقول . األول فقط
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اضطراب القيـادات السـوفيتية وعـدم معرفتهـا الرسـيعة لحقيقـة تطـورات القتـال بسـبب  

عمليات التخريب لخطوط التلفون والتلغراف وقتل راكبي الدراجات البخارية حاميل الرسـائل بواسـطة 

  .وقلة أجهزة االتصال الالسليك لدى الوحدات. جامعات خاصة معظمها العنارص األوكرانية والليتوانية

نظـرا ) بيلوروسـيا(حققت عمليات البانزر نجاحا أكرب يف قطاع مجموعة جيـوش الوسـط يف و 

ألن القيادة األملانية كانت قد حشدت قوتها الرئيسية هناك، عىل حني مل تكن القيادة السوفيتية  تتوقع 

رئيسـية ذلك يف مخططاتها قبل الحرب وإمنا توقعت يف حالة نشوب حرب مع أملانيا أن تكون الرضبة ال

حيث الرثوة الزراعية والصناعية الضخمة، ولذلك حشـدت يف مواجهـة جيـوش الجنـوب يف ) أوكرانيا(يف 

. خيالـة) ٥(ميكانيكيـة و ) ١٠(فرقـة مدرعـة و) ٢٠(فرقـة مشـاة و) ٤٥) (أوديسـا(و) كييـف(منطقتي 

  .هناك فرتة أطول نسبيا عن باقي القطاعات) فون رونشتدت(ولذلك تعرث زحف قوات 

فـرق ميكانيكيـة ) ٦(فرقـة مدرعـة و) ١٢(فرقـة مشـاة و) ٢٤(يف الوسط فقد كان يوجد  أما

فــرق مشــاة ) ٦(و) بــانزر(فــرق مدرعــة )  ٩(فرقــة مشــاة أملانيــة و) ٣٣(وفرقتــان خيالــه، يف مواجهــة 

 ورغم التقارب يف عدد التشكيالت املدرعة وامليكانيكية لديهم، فقد كان لألملان ميزة التفـوق. ميكانيكية

يف أسلوب استخدام املدرعات يف حشود مركزة تعمل يف تعاون تام مع طائرات الهجوم األرضـية، وبقيـة 

تفـوق نوعيـة دبابـاتهم ومشـاة ميكانيكيـة فضـال عـن الوحدات املعاونة لها من مدفعية ذاتية الحركـة، 

) ٢٦ت (ميـة مثـل بالنسبة ملعظم الدبابات السوفيتية وقتئذ، والتي كان جزء كبـري منهـا مـن أنـواع  قد

عىل حني كانت األنواع الحديثة القوية املتفوقة عىل الدبابات ) ٧ت.ب(و) ٥ت.ب(و) ٣٧ت(و) ٢٧ت(و

  دبابة فقط، تسلمت) ١٨٦١(مل ينتج منها بعد سوى ) ١ف.ك(و) ٣٤ت (األملانية وهي 
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وكانــت . عشــية نشــوب الحــرب) ١ف. ك) (٥٠٠(و) ٣٤ت(دبابــة ) ١٠٠٠(الوحــدات منهــا  

ومل تظهر فاعليتها ) بارباروسا(ولذلك مل تستخدم يف األيام األوىل لعملية . ال تزال  تتدرب عليها الوحدات

  .املرجوة إال تدريجيا فيام بعد

سلسلة مـن النجاحـات يف بـدء القتـال بواسـطة ) فون بوك(ونتيجة لذلك كله أحرزت قوات 

) هـوت(انزر الثالثـة والثانيـة بقيـادة التي  قامت بها مجموعتـا البـ) كامشة(عمليات التطويق املزدوج 

حزيـران  وأرس عـدد  ٢٩يف ) روسـيا البيضـاء(عاصمة بيلوروسيا ) منسك(أدت إىل احتالل ) غوديريان(و

ثـم واصـلت التشـكيالت املدرعـة ) بيلوسـتوك(كبري من قوات الجيشني العارش والثالـث حولهـا وحـول 

ــدنيرب(األملانيــة زحفهــا نحــو  ــوم ) ال ــه ي ــوم نفســهمتــو  ١٠فبلغت ــه يف الي متــوز كانــت  ١٥ويف . ز وعربت

ولكـن رغـم . كم داخل الحدود السوفيتية مهددة بالحصـار) ٦٤٠(الواقعة عىل عمق نحو ) سمولنسك(

ومل تنقطع محـاوالت . هذه الهزائم الخطرة بالنسبة للجيش السوفيتي، إال أن روح املقاومة كانت تتزايد

ومل تـؤد عمليـات التطويـق الضـخمة إىل انهيـار . ة األملانيـةالهجوم املعاكس عىل أجنحة طـريف الكامشـ

  .منها من حلقات الحصاربل كانت تصمد وتقاتل وتفلت أجزاء معنوي كبري للقوات املحارصة، 

وإلحاق خسائر ضخمة بقوات الجبهة الغربية خالل األسبوعني األولـني ) منسك(وبعد سقوط 

سوفيتية التي متت عىل عجل وبدون تنسيق سليم ويف من الحرب الخاطفة وفشل الهجامت املعاكسة ال

حزيران، اضـطرت  ٢٢ظل عدم إحاطة دقيقة بحقيقة املوقف العسكري الناجم عن الرضبة املفاجئة يف 

أن تجنب قواتها االسرتاتيجي عىل طول الجبهة، حتى ميكن القيادة السوفيتية العليا إىل اتباع مبدأ الدفاع 

  طيع القيام به فعليا، وحتى تتمكن مـنمضار القيام بهجوم ال تست
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واختيار اللحظة املناسبة للتحول إىل الهجـوم  املضـاد العـام . حشد قواتها االحتياطية الكاملة 

  .النتزاع املبادرة االسرتاتيجية من أيدي األملان

ولضامن نجاح خطة الدفاع اإلسرتاتيجي هذه حددت القيادة السوفيتية العليـا أهـم أهـداف 

ع  يف وقف القوات األملانية عىل الخطوط الدفاعية أطول زمن ممكن لكسب أكرب قدر من الوقـت الدفا 

تنقل أثناءه القوات املوجودة يف أعامق البالد إىل منطقة القتال ويتشكل خالله االحتياطي الجيـد ويـتم 

لتـوازن يف القـوى توزيعه بالطريقة املناسبة، وتكبيد املهاجمني أفدح الخسائر وإنهاكهم بهدف تحقيق ا

إىل حد ما وكذلك ضامن التدابري التي اتخذها الحزب والحكومة إلجالء السكان واملنشـآت الصـناعية إىل 

  .أعامق البالد وكسب الوقت الالزم لتحويل الصناعة إىل احتياجات الحرب

عليهـا،  وعىل الرغم من عنف الرضبة األملانية األوىل، وشدة الخسائر املادية والبرشية املرتتبـة

وظهور بعض حاالت االنهيار النفيس وعدم التامسك لدى بعض الوحدات واألفـراد يف األيـام األوىل، فقـد 

إذ اشتدت روح املقاومة والعناد يف . فقدت الحرب الخاطفة أحد مقومات نجاحها وهو االنهيار املعنوي

  .القتال

ـعة يف وساعد عىل ذلك توفر العمق الجغرايف الكبري الذي أنهك حركة  املدرعات املندفعة برس

زحفها إىل املؤخرات، ومكن القيادة السوفيتية من دفع أجزاء كبرية من احتياطها العام، والبدء يف تعبئـة 

وهكـذا . ١٩٤١متـوز  ١حزيـران حتـى  ٢٣ألف رجل  للقوات املسـلحة يف الفـرتة مـن  ٣٠٠ماليني و) ٥(

حتياطاتها بقيادة  الجبهة الغربية التي أصـبح متكنت هذه القيادة من إلحاق خمسة جيوش مشاة من ا

كـام قامـت بالبـدء يف . ١٩٤١متـوز  ١٠حزيـران حتـى  ٢٧تيموشينكو وزير الدفاع يرأسها يف الفرتة مـن 

  إعداد سلسلة متوالية من خطوط
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كيلــومرت مــن  ٣٠٠-٢٥٠منــذ منتصــف متــوز وصــل عمقهــا إىل ) موســكو(الــدفاع يف اتجــاه  

 ١٢٠-١٠٠يسك، ويف اتجاه لينيغراد يف الشامل بلغ عمـق الخطـوط الدفاعيـة حتى خط موجا) الدنييرب(

كيلومرتا، وصاحب ذلك كله شن بعض الهجامت املضـادة األكـرث إعـدادا وتنسـيقا، األمـر الـذي أكسـب 

  .الدفاع اإلسرتاتيجي العام إيجابية وفعالية أكرث

أن كان معدل هـذا التقـدم  فبعد. ولذلك كله انخفض معدل تقدم الجيوش األملانية املهاجمة

كيلومرتا يف اليوم أصـبح هـذا املعـدل بعـد ) ٣٠-٢٠(يوما األوىل من الحرب ) ١٨(يبلغ يف املتوسط أثناء 

) ٢٫٥(كيلومرت يف املتوسط يوميـا يف اتجـاه لينيغـراد و ) ٥(ذلك يف أيلول وترشين األول من العام نفسه 

كلـم ) ٢٠و ٣٠و ٢٠(كان هذا املعـدل يف الجهـات الـثالثيوم يف اتجاه الجنوب الغريب، بعد أن /كيلومرت

ا مجموعة قويـة مـن الجهـات لـلـهوقد كانت سلسلة املعارك الدفاعية الشديدة والتي تتخ. عىل التوايل

أحد الـنامذج البــارزة  ١٩٤١أيلول  ١٠متوز حتى  ١٠يف الفرتة من ) سمولنسك(املضادة التي دارت عند 

عام املتمثل يف كسب الوقت، وإرهاق العدو، رغم الخسـائر التـي تحملتهـا الناجحة يف تحقيق الهدف ال

القوات السوفيتية يف هذه املعركة، وسقوط عدد كبري من األرسى يف حصار املدينة بعد تطويقها بقـوات 

  .املدرعة) غوديريان(و) هوت(

ور يف آن وغريها من املعارك الدفاعية العنيفة التي كانـت تـد) سمولنسك(وقد بدأت معارك 

ويف منطقة البلطيق  عىل مشـارف لينيغـراد، إىل خسـائر األملـان إىل حـد ) اوديسا(و) كييف(واحد عند 

وبالتـايل أصـبحت . كبري هدد باستنزاف احتياطياتهم من الرجال والتشكيالت القتاليـة والوقـود والعتـاد

ارد البرشية واملاديـة بدأ مييـل مغامرة الحرب الخاطفة عىل حافة هاوية الفشل ألن ميزان القوى يف املو 

  تدريجيا لصالح الجيش السوفيتي بعد أن فشل سباق الزمن الذي بنيت 



  

  ١٤٣٨

املوسوعة السياسية والعسكرية

يف منع عملية بناء االحتياطات البرشية واملادية وإعدادها، أو تحطيم ) عملية بارباروما(عليه 

القاعـدة الصـناعية  قوى اإلنتاج الحريب الرئيسية التي جرى نقل معظمهـا إىل املـؤخرة البعيـدة لتـدعيم

ذلك ألن الخسائر األملانية أدت إىل أن يصـبح العجـز يف عـدد الجنـود . املوجودة أصال هناك قبل الحرب

رجل يف كـل ) ٤٠٠٠(أكرث من  -كاأليت ١٩٤١الالزم يف التشكيالت املقاتلة من املشاة  مثال يف أوائل أيلول 

فرقـة أخـرى، واكـرث مـن ) ٤٠(ل فرقـة ضـمن رجل يف ك) ٣٠٠٠(فرقة مشاة واكرث من ) ١٤(فرقة ضمن 

فرقة ) ٥٨(رجل يف كل فرقة ضمن ) ٢٠٠٠(واقل من . فرقة أخرى) ٣٠(رجل يف كل فرقة ضمن ) ٢٠٠٠(

  .أخرى

 ٢٢فرقة عنـد بدايـة الهجـوم يف ) ٢٨(وقد انخفض احتياطي القيادة العامة للعملية كلها من 

وبلغت جملـة خسـائر األفـراد األملـان . م املذكورفرق فقط عند نهاية صيف العا) ٣(إىل  ١٩٤١حزيران 

ألف رجل منهم فقط يف نهايـة آب مـن ) ٢١٧(ألف رجل، وتم استبدال ) ٤٤٠(نحو  ١٩٤١أب  ٢٦حتى 

ألـف رجـل كـام بلغـت نسـبة قـوة الـدبابات ) ٤٠٠(جملة قوات احتياطي االستبدال يف أملانيا وعددها 

يف مجموعـة البـانزر األوىل % ٥٣-١٩٤١األصلية يف نهاية آب  الصالحة للقتال بالنسبة إىل قوتها املفرتضة

يف املجموعـة % ٧٠و) يف الوسـط(يف املجموعـة الثالثـة % ٤١يف املجموعة الثانية و%  ٢٥، )يف الجنوب(

  . ثم تزايدت هذه النسب). يف الشامل(الرابعة 

-٧٠تعـادل  ١٩٤١وتزايدت أعداد الدبابات الغري صالحة للقتال حتى غـدت يف نهايـة أيلـول 

وذلك كله وفقـا لألرقــام األملانيـة حتـى أن الوحـدة املدرعـة السادسـة %. ١٠٠، %٨٠-٧٠، %٥٠، %٨٠

  )١٠(إىل  ١٩٤١أيلول  ١٤عىل سبيل املثال قد انخفضت قوة دباباتها الصالحة للقتال يف ) مونزل(بقيادة 
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 أن رسايـا املشـاة كـام. دبابة كانت لـدى تشـكيلها األصـيل) ١٥٠(دبابات فقط، من مجموع  

واسـتمرار صـمود ) سمولنسك(ولقد أدت شدة معارك . رجال فقط) ٥٠(امليكانيكية أصبحت تتكون من 

وفشـل الهـدف . يف الشامل إىل انتهاء مرحلة الزحف الرسـيع الخـاطف) لينيغراد(يف الجنوب و) كييف(

  ).الدنيرب(تي غرب وهو تحطيم الكتلة الرئيسية للجيش السوفي) بارباروسا(الرئييس لعملية 

  :معركة روستوف. ٢

يف ) بارباروسـا(عندما بدأ وضع الخطط األملانية الهجومية موضع التنفيذ فيام عـرف بعمليـة 

بعد انتهاء معركة كييـف يف ) روستوف(، أخذ خطر الغزو األملاين يقرتب تدريجيا من ١٩٤١حزيران   ٢٢

تركـز جهودهـا يف اتجـاه ) فون رونشـتدت( بقيادة) مجموعة جيوش الجنوب(، أخذت ١٩٤١أيلول  ٢٦

) القـرم(واحـتالل شـبه جزيـرة ) الـدنيرب(الجنوب والجنوب الرشقي الستكامل السيطرة عىل حوض نهر 

ــدونيتز(وحــوض  ــة، ومصــب ) ال ــة  وصــناعاته الحيوي ــي مبــوارده املعدني ــدون(الغن ــث توجــد ) ال حي

  ).روستوف(

 ٦والجـيش ) فـون كليسـت(بقيادة ) نزراالبا(وكانت هذه املجموعة تتألف وقتئذ من جيش 

وضـمت هـذه ) هـوث(بقيادة  ١٧والجيش ) فون مانشتاين(بقيادة  ١١والجيش ) فون رايخناو(بقيادة 

كـام كانـت هنـاك . وفرقتـا مشـاة محمولـة) مدرعـة(فرق بانزر  ٣فرقة أملانية، من بينها ) ٤١(الجيوش 

فـرق مشـاة محمولـة ) ٣(ضـمت ) وعة الجنوبمجم(قوات عدة دول حليفة ألملانيا تقاتل تحت قيادة 

وكانت تواجه القوات األملانية . ألوية هنغارية) ٣(ألوية رومانية و) ٦(إيطالية، وفرقتا مشاة سلوفاكية و

  واملتحالفة معها قوات الجبهة الجنوبية الغربية بقيادة
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ـــوش ) تيموشـــنكو(  ـــي ضـــمت الجي ـــة(، و٤٠و ٣٨و ٢١و ٦الت ـــة الجنوبي ـــادة ) الجبه بقي

  . ١٨و ١٢و ٩التي ضمت الجيوش ) تشريفيشينكو(

يشكل رأس الحريـة املدرعـة لزحـف ) ١٤و٣البانزر (املؤلف من فيلقي ) البانزرا(وكان جيش 

ــوب( ــوش الجن ــق بعــد معركــة ) مجموعــة جي ــرب وبرتوفســك(إىل ) كييــف(وقــد انطل ــا إىل ) دني ومنه

نتيجـة اللتقـاء طـريف (وحـورصت  ،١١حيـث التقـى بـالجيش . قرب شاطئ البحر املتوسـط) اوسيينكو(

ووقـع يف االسـرتاتيجية . ١٩٤١ترشين األول  ٦يف  ١٨و٩قوات من الجيشني السوفيتيني ) كامشة الجيشني

وأثر ذلك يف جمـع جـيش . آالف جندي سوفيتي) ١٠٦(ترشين األول نحو  ١١لتصفية الجيب املذكور يف 

عىل طول شاطئ ) روستوف(بدأ تقدمه رشقا نحو  تشكيالته وزودها باحتياطيه من الوقود، ثم) البانزرا(

واىل ) الـدونيتز(وشـامل نهـر ) فورشـيلوف غـراد(يزحف نحو  ١٧وإىل يساره كان الجيش ) آزوف(بحر 

) بلغـورود(و) خاركوف(وأخذ يزحف يف اتجاه ) سومي(قد استوىل عىل  ٦كان الجيش  ١٧يسار الجيش 

  ).القرم(إىل داخل شبه جزيرة  ١١عىل حني اتجه الجيش 

برضورة أن يركـز كـل مـن الجيشـني ) مجموعة جيوش الجنوب(يلح عىل قيادة ) هتلر(وأخذ 

والبقاء عىل اتصال قريب به، وذلك عـىل ) البانزرا(زحفهام يف اتجاه الجنوب الرشقي لدعم جيش  ٦و١٧

 مجموعـة(و) مجموعة جيـوش الجنـوب(بأن ذلك سيخلف ثغرة واسعة بني ) هالدر(الرغم من تحذير 

ترشـين األول توقـف زحـف  ١١مكشـوفا ويف ) األميـن(ويـرتك جنـاح األخـري الجنـويب ) جيـوش الوسـط

بسبب سوء األحوال الجوية وكـرثة األمطـار التـي حولـت األرض إىل وحـل أعـاق حركـة  ٦و١٧الجيشني 

 ١١تقدمـه ووصـل يف ) البـانزرا(اآلليات، أما يف الجنوب فكان الجو ال يزال حسنا ولـذلك واصـل جـيش 

  ترشين األول
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حيـث اصـطدم مبقاومـة سـوفيتية ) تاغانروغ(إىل الشامل الغريب من مدينة ) ميوس(إىل نهر  

  .ترشين األول وذلك نظرا لبدء تساقط األمطار بغزارة ١٤شديدة وتوقف عن التقدم يف 

وساعد بطء وتوقف الزحف األملاين لعدة أيام الجهود السوفيتية املكثفة التـي كانـت تجـري 

إىل منـاطق تجميعهـا الجديـدة يف ) الـدونيتز(وحـوض ) خاركوف(أجل نقل آالت املصانع الهامة يف من 

  .رشق وجنوب االتحاد السوفيتي

ونظرا لشدة الخسائر التي تحملتهـا القـوات السـوفيتية التابعـة لكـل مـن الجبهـة الجنوبيـة 

العامة السوفيتية بإجراء انسحاب أمرت القيادة ) بافلوغراد(و) خاركوف(الغربية والجنوبية يف منطقتي 

وتـم االنسـحاب إىل خـط ميتـد مـن . لقوات الجبهتني بغية تقصري خطوطها وتقويتها وتشكيل احتياطي

الذي حشد يف املنطقة الواقعة  ٣٧وتشكل نتيجة لذلك جيش احتياطي جديد هو الجيش ) كاستورنوي(

  ).فورشيلوف غراد(إىل الجنوب الرشقي من 

بيـد املهـاجمني، ويف نهايـة الشـهر وصـلت القـوات ) تاغرنروغ(ول سقطت ترشين األ  ١٧ويف 

فـون (وفرسـ ) روستوف(وأصبحت عىل مقربة من ) الدونيتز(وأجزاء من حوض ) خاركوف(األملانية إىل 

عملية االنسحاب السـوفيتي املـذكورة بـأن هـدفها هـو تقليـل القـوات السـوفيتية يف هـذه )رونشتدت

ولذلك أصدر أوامره لجيوشه بأن تقوم مبطاردة عامة ) روستوف(أو ) موسكو(القطاعات لتعزيز منطقة 

رغم اشتداد األمطار وكرثة الوحل وابتداء تهاطل الثلوج وشدة إرهـاق قواتـه ونـتج عـن محاولـة تنفيـذ 

بـالقرب مـن ) الـدونيتز(ترشين الثاين عنـد نهـر  ٤إىل التوقف متاما يف  ٦هذه املطاردة اضطرار الجيش 

. أنه فقد التامس مـع القـوات السـوفيتية املنسـحبة) فون رونشتدت(قيادة ) رايخناو(وأبلغ ) دبلغورو (

  وأنه لن يستطيع مواصلة التقدم قبل أن تتجمع قواته وتنظيم عمليات
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ــة  ــدادها اإلداري ــيش . إم ــه توقــف الج ــن  ١٧ويف الوقــت نفس ) سالفيانســك(بــالقرب م

بسبب شدة املقاومـة ) رستوف(ز قليال من التقدم يف اتجاه فقد أحر ) البانزرا(أما جيش ) ارتيموفسك(و

ترشـين الثـاين عـىل الجـيش  ٥السوفيتية ومشكالت الطقس ونقص الوقود، ثم شـن هجومـا جديـدا يف 

كلم بعد قتال عنيف استمر ملدة ثالثة أيام وتحول فجأة بعد ذلـك يف  ٣٢استطاع أن يدفعه رشقا حوايل 

، املشكل حديثا من قوات منطقة شامل القوقاز العسكرية والذي كان ٥٦اتجاه الجنوب مهاجام الجيش 

  .األسفل) الدون(و) روستوف(يحمي طريق االقرتاب املؤدي إىل 

حيث دار قتـال عنيـف مـن ) روستوف(إىل داخل ) البانزرا(ترشين الثاين وصل جيش  ١٦ويف 

، الـذين شـنت ٥٦من جنود الجـيش  وبني املدافعني ٦٠شارع إىل شارع بني قوات فرقة املشاة املحمولة 

وبعـد أربعـة أيـام مـن القتـال . هجـامت معاكسـة عـدة يف شـوارع املدينـة) ٣٤ت(دباباتهم من طراز 

) البـانزرا(يف أيدي جـيش ) روستوف(العنيف، الذي تكبدت فيه القوات األملانية خسائر فادحة سقطت 

األملانية بصدد تربيرها لصعوبة االسـتيالء   وتقول املصادر. آالف جندي سوفيتي يف األرس) ١٠(ووقع نحو 

  .تحت الصفر ٢٠ترشين الثاين كانت درجة الحرارة  ١٦أن املعركة حني بدأت يوم ) روستوف(عىل 

إذ شـن . بل كان بداية مجددة لهـا. ترشين الثاين نهاية املعركة ٢٠ومل يكن سقوط املدينة يف 

محاوال تطويقها من الغرب، ) روستوف(عىل ) الدون(هجوما مضادا مساء اليوم نفسه عرب ) ٥٦(الجيش 

وكـان صـمود . وقد واجه األملان صعوبة شديدة يف صد املهاجمني املتقدمني ببسالة يف وجـه الرشاشـات

جوم املضـاد، الـذي رشع لـلــهوهجامته املضادة املحلية مجرد جـزء مـن املخطـط العـام ) ٥٦(الجيش 

الـذي شـكل هجومـه نتـوءا متقـدما عـن بقيـة ) البـانزرا(ش يف تنفيذه ضد جـي) تيموشنكو(املاريشال 

  واستهدفت عمليات) مجموعة جيوش الجنوب(
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عـىل حـني تقـوم بقيـة قـوات ) روسـتوف(تثبيت وشغل الجيش املـذكور داخـل  ٥٦الجيش  

مجموعة (بشن هجوم مضاد اسرتاتيجي عىل جناحه الشاميل لتعزله عن بقية جيوش ) الجبهة الجنوبية(

  ).ميوس(تقطع طريق تراجعه نحو نهر و ) الجنوب

ترشين الثاين أثناء احتدام القتال داخل  ١٧والواقع أن الهجوم املضاد املذكور كان قد بدأ يوم 

عـىل  ١٨والجـيش  ٩الذي دعمه عـىل جناحـه الجنـويب الجـيش  ٣٧نفسها، بواسطة الجيش ) روستوف(

) ٩(ألويـة دبابـات و) ٥(كة يف هـذا  الهجـوم وبلغ إجاميل التشكيالت السوفيتية املشـرت . جناحه الشاميل

فـرق مدرعـة وفرقتـان ) ٣(فرقة أملانية من بينها ) ١٤(فرقة مشاة، وذلك يف مواجهة ) ٢٢(فرق خياله و

ويجب األخذ يف االعتبارات الفرق السوفيتية كانت أقل عددا يف تشكليها من الفرق األملانيـة . محمولتان

دبابـة يف حالـة  ٧٠كان لواء الدبابات السـوفيتي يضـم نحـو . (الحرب وأقل تسليام يف هذه املرحلة من

جنـدي، عـىل حـني أن الفرقـة املدرعـة  ٨٠٠٠استكامل قوته، وفرقة املشاة كانت تضم عىل األكـرث نحـو 

دبابة يف حالة اسـتكامل قوتهـا، وفرقـة املشـاة األملانيـة كانـت تضـم بـني  ١٨٠األملانية كانت تضم نحو 

  ).يف حالة اكتامل قوتهاألف جندي  ١٢و١٠

) ٣(كلــم يف اليـوم األول، ثــم نحــو )  ١٦(تقـدما قــدره نحـو  ٣٧وقـد حقــق هجـوم الجــيش 

أن يقوما بأي عمليـات لتخفيـف الضـغط  ٦والجيش  ١٧ومل يستطع الجيش . كيلومرتات يف األيام التالية

ـقي لروسـتوف، من ال ٦٠وتزايد الضغط عىل الفرقة املحمولة ) البانزرا(السوفيتي عىل جيش  شامل الرش

 ٢٨يف ) البـانزرا(جـيش ) فـون رونشـتدت(وأصبحت خطوط املواصـالت مهـددة بـالقطع، ولـذلك أمـر 

  باألمر حرض) هتلر(، وعندما علم )ميوس(ترشين الثاين باالنسحاب نحو نهر 
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) براوخينش(وبصحبته كل من ) بولتافا(يف ) مجموعة جيوش الجنوب(مرسعا إىل مقر قيادة  

وطلب إيقاف االنسحاب موضحا أنه سريفض يف املسـتقبل أي طلـب مـن القـادة العسـكريني ) درهال(و

إعفـاءه مـن القيـادة ) فـون رونشـتدت(ترشين الثاين فطلب  ٣٠باالنسحاب، وأصدر أمرا بذلك فعال يف 

ت قواته، وال يقبل مثل هذا التدخل املبارش يف إدارة عمليا. ألنه ال يتحمل املسؤولية يف مثل هذه الحالة

  .بدال عنه) جيوش الجنوب(قائدا ملجموعة ) رايخناو(طلبه وعني ) هتلر(وقبل 

بأن تتوقف القوات رشق نهر ) هتلر(وكان األمر باالنسحاب يجري تنفيذه بالفعل، ولذلك أمر 

أوضـحا ) زيتزلـز(ورئيس أركانه العقيد ) فون كليست(كانون األول ولكن  ١كلم يف ) ١٠(بنحو ) ميوس(

تلفونيا خطورة البقـاء يف هـذه املواقـع نظـرا للضـعف الـذي أصـبحت عليـه فـرقهم ) هالدر(ال  للجرن 

  .املدرعة الثالث

إىل االتصال بجودل، رئـيس أركـان القيـادة العليـا األملانيـة، يك يرشـح لهتلـر ) هالدر(واضطر 

مـن اليـوم نفسـه  ١٥٫٣٠يف الساعة ) فون براوخينش(الجرنال ) هتلر(أثر ذلك استقبل . خطورة املوقف

بحكـم أنـه كـان مـن . تلفونيا بهتلر مبارشة) فون رايخناو(وناقش معه املوقف، ويف إثناء النقاش اتصل 

نظرا ) ميوس(الضباط النازيني املقربني إليه، وطلب منه املوافقة عىل االنسحاب إىل الضفة الغربية لنهر 

) إحدى فرق الحرس النـازي املقاتلـة) (س.سليبستاندرات (ألن القوات السوفيتية اخرتقت مواقع فرقة 

  .عىل االنسحاب فورا) هتلر(فوافق 

مسجال بـذلك أول انسـحاب ) وتاغانروغ(و) ميوس(إىل نهر )  البانزرا(وهكذا انسحب جيش 

أثـره املعنـوي عـىل ) روسـتوف(وكان للنرصـ يف ) موسكو(بارباروسا قبيل هزمية (وهزمية جزئية لحملة 

 ٦تي كانت تستعد لشـن هجومهـا املضـاد الكبـري يف جبهـة موسـكو، الـذي بـدأ يف القوات السوفيتية ال

  كانون األول
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بدايـة لسلسـلة طويلـة مـن ) روستوف(يف ) فون رونشتدت(مع ) هتلر(وكان صدام . ١٩٤١ 

الصدامات مع الجرناالت واملارشاالت األملان الذين حملهم مسؤولية فشـل الحـرب الخاطفـة يف االتحـاد 

  .التي سبق لهم أن قادوها بنجاح كامل يف بولندا وفرنسا والبلقانالسوفيتي 

  :معركة سيفاستوبول .٣

جوم األملـاين عـىل األرايض السـوفيتية يف املرحلـة لـلــهتدخل هذه املعركة يف إطـار التصـدي 

 ٢٢ففــي . ١٩٤٢متـوز  ٣حتـى  ١٩٤١تشــرين األول  ٣٠األوىل مـن الحـرب العامليـة الثانيـة ومتتـد مـن 

مجموعة جيـوش  –، هاجمت القوات األملانية االتحاد السوفيتي بثالث مجموعات جيوش ١٩٤١ان حزير 

ومجموعـة جيـوش ). لينيغـراد(، ومهمتهـا احـتالل دول البلطيـق و)فون ليـب(الشامل بقيادة املارشال 

 والزحـف نحـو العاصـمة) سمولنسـك(و) بيلورسيا(احتالل ومهمتها ) فون بوك(الوسط بقيادة املارشال 

ومهمتها احتالل أو كرانيا وشـبه ) فون رونشتدت(ومجموعة جيوش الجنوب بقيادة املارشال ). موسكو(

  ).الفولغا(جزيرة القرم والقفقاس والتقدم حتى نهر 

أيلـول  ٢١عاصـمة أوكرانيـا يف ) كييف(وبعد أن متكنت مجموعة جيوش الجنوب من احتالل 

البحر األسود ووصـل إىل مشـارف شـبه جزيـرة القـرم يف اندفع جناح هذه املجموعة األمين نحو . ١٩٤١

داخـل شـبه الجزيـرة، ) فـون مانشـتاين(ثم تقدم الجيش األملـاين الحـادي عرشـ بقيـادة . ترشين األول

ولكنها اصطدمت مبقاومة عنيفة أجربتها عىل التوقـف يف ) سيفاستوبول(وحاولت طالئعه اقتحام مدينة 

  . ١٩٤١ترشين األول  ٣٠
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) منطقـة سيفاسـتوبول الدفاعيـة(ل ترشين الثاين أنشـأت القيـادة السـوفيتية العليـا ويف أوائ

ودخل يف تشكيل املنطقة وحـدات . القائد العام ألسطول البحر األسود) اكتيابرسيك(تحت قيادة األمريال 

تحـت (والجيش الساحيل املستقل . ووحدات بحرية وطريان أسطول البحر األسود) سيفاستوبول(حامية 

االشتباك مع الوحدات األمامية ) منطقة سيفاستوبول الدفاعية(ولقد بدأت قوات ) يادة الجرنال برتوفق

وصدت جميع محـاوالت القـوات األملانيـة . ١٩٤١ترشين األول  ٣٠من الجيش األملاين الحادي عرش منذ 

بالتعاون الوطيـد بـني  ومتيزت تلك املرحلة. ترشين الثاين ٢٦لالستيالء عىل املدينة من الحركة حتى يوم 

القوات الربية السوفيتية املدافعة، واملدفعية الساحلية ومدفعية سـفن أسـطول البحـر األسـود وطـريان 

  .البحرية

وبعد فشل محاوالت الهجوم األملـاين مـن الحركـة أوقـف األملـان هجـومهم وبـدؤوا األعـداد 

منطقـة سيفاسـتوبول (قـوات  ولقـد اسـتطاعت. ١٩٤١لهجوم مدبر بدأ مـع مطلـع شـهر كـانون األول 

يوما، صدت يف خاللها عـدة هجـامت رئيسـية القتحـام املدينـة، ) ٢٥٠(التمسك باملدينة مدة ) الدفاعية

  . ١٩٤٢حزيران  ٧و ١٩٤١كانون األول  ١٧جرى أهمها يف 

وطوال تلك الفرتة كانت املشكلة الرئيسية التي واجهت القيادة السـوفيتية العليـا، تتمثـل يف 

إلمداد والتعزيزات املستمرة للمدينة، تحت ظروف الحصار ويف ظـل السـيطرة الجويـة املعاديـة، توفري ا

منطقــة (متكنــت القـــوات األملانيــة مــن االســتيالء عــىل املدينــة بعــد إخــالء قــوات  ١٩٤٢متــوز  ٣ويف 

  .الدفاعية لها، طبقا ألوامر القيادة السوفيتية العليا) سيفاستوبول
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  :معركة األطليس

غواصـة مـن ) ٥٦(، كـان لـدى أملانيـا ١٩٣٩أيلـول  ١ا بدأت الحرب العامليـة الثانيـة يف عندم

منها كانت صالحة للعمل فورا، ولكن عدد الغواصات القادر منها عـىل العمـل يف ) ٤٦(مختلف األنواع، 

 األخـرى كانـت مـن األنـواع الصـغرية قصـرية) ٢٤(غواصة، والــ ) ٢٢(املحيط األطليس مل يكن يزيد عن 

املدى ال تصلح للعمل إال يف بحر الشامل واملانش ومعنى هذا أن عدد الغواصات التـي ميكـن أن تكـون 

باعتبـار أن سـبعا أخـرى سـتكون يف القواعـد . غواصـات) ٧(عاملة يف أي وقت يف األطليس ال يزيد عـن 

غواصـات العاملـة  إلعادة التموين والصيانة والتزويد بالذخرية وسبع ستكون يف طريقها الستبدال السبع

  .وهكذا

أيلول، بعد دخول بريطانيا الحرب يف اليوم نفسه، أغرقت غواصـة أملانيـة سـفينة نقـل  ٣ويف 

عىل أنها سفينة نقل جنـود بريطانية نظرا ألنها كانت تسـري يف الليـل وقـد ) أثينا(ركاب أمريكية تدعى 

سـميا أن تكـون إحـدى غواصـاتها قـد أطفأت أنوارها وسارت يف خط متعرج، ونفت الحكومة األملانية ر 

أغرقت السفينة املذكورة، وذلك نظرا ألنها مل تكن ترغب يف استفزاز أمريكـا وجرهـا إىل الحـرب يف هـذه 

املرحلة املبكرة، كام أنها مل تكن ترغب يف تصعيد القتال ضد بريطانيا وفرنسا قبل أن تفرغ من اجتيـاح 

قائـد سـالح الغواصـات األملـاين تقتيضـ ) دونيتـز(ها األمريال بولندا، ولذلك كانت التعليامت التي أصدر 

بالتدقيق يف سفن النقل قبل مهاجمتها بالطوربيد ما مل يكن من الواضح أنها تحمل جنـودا أو عتـادا أو 

تسري داخل قوافل بحرية محمية بالسفن الحربية، كام كانت تقتيض بعـدم مهاجمـة السـفن الفرنسـية 

. رنيس الضخم الساكن يف حصون ماجينو فيقوم مبهاجمة خط سيغفريد األملاينلعدم استفزاز الجيش الف

  لقد كانت هذه التعليامت املشددة
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العليا والتي رافقت مرحلة الحرب الزائفة يف بداية الحـرب العامليـة ) هتلر(مبنية عىل أوامر  

  .الثانية

. ألول للغواصـات األملانيـةيف هـذا الهجـوم ا) أثينا(من املدنيني ركاب السفينة  ١٢٨وقد غرق 

وزير البحرية الربيطانية هو الـذي أمـر ) ترششل(أن ) غوبلز(وقد زعمت وزارة الدعاية األملانية برئاسة 

والواقع أن قائد الغواصـة األملانيـة أخطـأ . بإغراق السفينة لإلساءة لسمعة أملانيا وجر أمريكا إىل الحرب

طر قيادته السلكيا مبا حدث وانتظـر حتـى عـاد إىل قاعدتـه يف يف تقديره لطبيعة السفينة كام انه مل يخ

بنزع التقريـر الخـاص بالعمليـة مـن شخصيا بحقيقة ما حدث فـأمره ) دونينز(نهاية شهر أيلول، ثم بلغ 

  .يوميات الحرب الخاصة بالغواصات

ي التـ) كوراجيـوس(وكانت الضحية الثانية للغواصـات األملانيـة حاملـة الطـائرات الربيطانيـة 

طوربيـدات أطلقـت عليهـا دفعـه واحـدة مـن ) ٣(أيلول يف غرب بحر املانش بواسـطة  ١٧أغرقت يوم 

من رجالها، وهاجمت  ٥١٨وقد غرق معها قائدها و. غواصة كانت تكمن انتظارا لقافلة من سفن النقل

لتـت مـن قـدما، وأف) ٢٥٠(املدمرات املصاحبة للحاملة الغواصة بقنابل األعامق ولكنها غطت إىل عمق 

الدمار، وعادت إىل قاعدتها يف أملانيا حيث احتفلت البحرية بطاقمها الذي حقق أول نرص حريب يف قتال 

  .الغواصات األملانية

عىل التخطيط ملزيد من العمليات املامثلة ضد الوحـدات ) دونيتز(وشجع هذا النرص األمريال 

طول الربيطـاين تفوقـا سـاحقا يف سـفن السـطح الكبرية الهامة يف األسطول الربيطاين املتفـوق عـىل األسـ

بشـامل ) اوركنـي(الرئيسية املوجودة وسط مجموعة جزر ) سكابافلو(واختار قاعدة األسطول الربيطاين 

) جـونرثبرين(هدفا للعملية التالية، وقد متكنت إحدى الغواصـات األملانيـة بقيـادة الكـابنت ) اسكتلندا(

  ة مسبقة ملسالكها وحالة بعد دراس(التسلل إىل داخل القاعدة 
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بدفعه ) رويال أوك(وأغرقت البارجة الربيطانية  ١٩٣٩ترشين األول  ١٣ليلة ) املد والجزر الخ

طوربيدات ثم تسللت عائدة إىل قاعدتها ساملة برغم محاوالت املدمرات الربيطانية املطـاردة لهـا  ٣من 

  .بقنابل األعامق

ام األسطول األملاين بحارة الغواصة وقلد قبطانهـا وسـام قائد ع) رايدر(ولقد استقبل األمريال  

الصليب الحديدي من الدرجة األوىل وقلد كافة رجال طاقم الغواصة الوسام نفسه من الدرجـة الثانيـة، 

. بعد ذلك قائد ورجال الغواصة يف مقـره بربلـني) هتلر(نفسه إىل رتبة أعىل، واستقبل ) دونيتز(كام رقي 

عمليات الغواصات األملانية ضد سـفن النقـل الربيطانيـة عـىل مقربـة نسـبية مـن وأثناء ذلك تصاعدت 

ألف  طن، ويف ترشين الثـاين أغرقـت ) ١٥٣(سفينة حمولتها ) ٤١(الجزر الربيطانية، ففي أيلول أغرقت 

. ألـف طـن) ٨١(سـفينة حمولتهـا ) ٢٥(ألف طن ويف  كانون األول أغرقـت ) ٥٢(سفينة حمولتها ) ٢١(

سـفينة ) ١١٦(الغواصات األملانية خالل األربعة شهور األوىل من الحرب عن إغراق عمليات وقد أسفرت 

  .طنا) ٤٢٣٧٦٩(نقل وصيد بريطانية جملة حمولتها 

ويف آذار ســحبت . ألــف طــن) ١٧٠(ســفينة حمولتهــا ) ٤٠(أغرقــت  ١٩٤٠ويف كــانون الثــاين 

لغزو البحري والجوي للـرنويج التـي بـدأت الغواصات من العمل يف أعايل البحار لتقوم مبساندة عملية ا

غواصة يف حامية سفن النقل األملانية القامئة بالعمليـة، وهكـذا ) ٣١(، حيث اشرتكت ١٩٤٠نيسان  ٩يف 

تقلص نشاط الغواصات خالل آذار ونيسان وأيار نظرا لحاجـة الغواصـات ألعـامل صـيانة وإصـالح بعـد 

وأتاح . غواصات يف الظهور مرة أخرى إال اعتبارا من حزيرانحملة الرنويج، ولذلك مل تبدأ فاعلية حرب ال

سقوط فرنسا خالل هذا الشهر إمكانية العمل للغواصات من القواعـد البحريـة الفرنسـية املطلـة عـىل 

  األمر . القريب من أسبانيا) بسكاي(الواقعة عىل خليج ) سان نازير(و) برست(األطليس مثل ميناء 
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كلم كانت تقطعها الغواصات من قبل للتوجه إىل أهـدافها ) ٧٢٠( الذي أدى إىل اختصار نحو

  .يف األطليس قرب الجزر الربيطانية حينام كانت تخرج من قواعدها األصلية يف أملانيا

درجـة إىل الغـرب ) ١٥(ويف هذا الوقت مل تكن املدمرات الربيطانية تعمل ملسافة أبعـد مـن 

نية التي تهاجم قوافل سـفن النقـل التـي تحمـل إىل بريطانيـا من الجزر الربيطانية ضد الغواصات األملا

اإلمداد واملؤن من العامل الخارجي، ولذلك أخذت الغواصات تنشط خارج هذه الدائرة، وعملت البحرية 

درجة نحو الغـرب مـن بريطانيـا يف  ١٩الربيطانية عىل زيادة مدى عمل املدمرات إىل أن وصلت به إىل 

ذا انتقل القتال بني الغواصات األملانية والقوافل البحرية الربيطانية بعيدا عـن وهك. ١٩٤٠ترشين األول 

ومنذ ذلـك الحـني بـدأت املعركـة الكـربى التـي عرفـت . املياه الساحلية متاما إىل عرض املحيط األطليس

ليتوافــق إيقاعهــا مــع إيقــاع الهجــوم الجــوي  ١٩٤٠يف صــيف ) هتلــر(مبعركــة األطليســ والتــي بــدأها 

اتيجي عىل الجزر الربيطانية، فتعاين بريطانيا من ثقل الحصار البحري والقصف الجوي، وتجرب عىل اإلسرت 

  .١٩٤١طلب عقد الصلح مع أملانيا التي كانت تود التفرغ للقتال ضد االتحاد السوفيتي خالل عام 

هجـوم إىل اسـتخدام غواصـاته يف ال) دونيتـز(ويف هذه املرحلة األوىل من معركة األطليس لجأ 

عىل السفن التي تسري بـدون حراسـة أو بحراسـة ضـعيفة وهـي طافيـة فـوق سـطح املـاء أثنـاء الليـل 

لالستفادة من رسعة الغواصة يف هذه الحالة، نظرا ألنهـا تسـتخدم ملحركيهـا الـديزل للـذين ال تسـتطيع 

الكهربائيـة ولـذلك تلجـأ السـتخدام محركاتهـا . استخدامها تحت سطح املـاء لحـاجتهام إىل األوكسـجني

وقد أتاح . ساعة) ٢٤(ميال وملدة أكرث من ) ٦٠(البطيئة الرسعة والتي ال تستطيع أن تسري بهام ألكرث من 

  له هذا التكتيك مزايا أفضل يف الهجوم بطبيعة الحال 
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ولـذلك كانـت هـذه . طاملا كانت ظروف انعدام الحراسة أو ضعفها توفر له فرصة استخدامه

رب الغواصات األملانية والتي سـجلت إصـابات ضـخمة يف سـفن النقـل الربيطانيـة، الفرتة الذهبية يف ح

قائـد ) بـرين(وعرفت أسامء أبطال قادة الغواصات الذين سجلوا أكرب أرقام اإلصابات والحموالت أمثال 

الـذي اسـتطاع ان يغـرق ) (سـكابافلو(يف ) رويـال أوك(التي سبق أن أغرقت البارجـة  ٤٧الغواصة رقم 

 ٧ألف طن حتى تاريخ غرق غواصـة وموتـه معهـا يف  ١٦٠سفينة مجموع حملتها  ٢٨ه وحدها بغواصت

) اوتـوكرتثمر( ٩٩وقائد الغواصة رقـم ) مدمرة بريطانية(نتيجة قنابل األعامق التي أطلقتها  ١٩٤١آذار 

رس أ (طنـا ) ٢٦٦٦٢٩(سفينة نقل ومدمرة مجمـوع حمولتهـا ) ٤٤(الذي بلغ إجاميل السفن التي أغرقها 

كرتثمر ومعظم رجاله بعد إصابة غواصته بقنابل أعامق من مدمرة بريطانيـة اضـطرتها للصـعود فـوق 

  ).١٩٤١آذار  ١٦سطح املاء واالستالم للمدمرة ليلة 

أمرا بفرض حصار شامل عىل الجزر الربيطانيـة، وكـان معنـى ) هتلر(أصدر  ١٩٤٠آب  ١٧ويف 

يطانيا أو تخرج منها أيا كانت جنسيتها، وسهل هذا األمر ذلك مهاجمة أية سفينة تحاول أن تصل إىل بر

عىل الغواصات األملانية مهمتها كثريا، حيث مل يعد مطلوبا منها متييز جنسية السفن القريبة مـن نطـاق 

وعمومـا فقـد بلغـت جملـة الخسـائر التـي لحقـت البحريـة . الحصار املفروض حول الجزر الربيطانيـة

نتيجة عمليات الغواصات األملانية حول الجـزر الربيطانيـة  ١٩٤٠اين من عام الربيطانية خالل النصف الث

وكانت أعىل نسبة من هذه الخسـائر . طن) ١٧٥٥٠٠٠(سفينة نقل مجموع حمولتها ) ٣٤٥(يف األطليس 

ألف طن، وذلك نتيجة ) ٣٥٢(سفينة مجمـوع حمولتها ) ٦٣(خالل شهر ترشين األول الذي أغرقت فيه 

الذي كان يجـري ) قطيع الذئاب(جومي جديد من قبل الغواصات األملانية عرفت باسم لتنفيذ تكتيك ه

  تطبيقه بواسطة
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مجموعة من الغواصات تشرتك يف مهاجمة قافلة بحرية واحدة يف الوقت نفسه بحيث تقوم  

 إحدى الغواصات ببدء الهجوم لتجتذب إليها سفن الحراسة عـىل حـني تقـوم البقيـة بـاالنفراد بالقافلـة

وتفرق منها أكرب عدد ممكن من السفن أما بهجوم  عىل أحد جوانب القافلة البعيدة عن املكـان الـذي 

أو مهاجمة أحد الطوابري الوسطى من القافلـة أو االثنـني معـا وفقـا . تجري فيه مطاردة الغواصة األوىل

  .للظروف

غواصـات ) ٥(حـني هاجمـت  ١٩٤٠ترشـين األول  ١٩وقد طبق هذا التكتيك ألول مرة ليلـة 

وكانت الغواصة البادئة بالهجوم والتـي اكتشـفت القافلـة هـي ) (٧٩أكس   ه(أملانية القافلة الربيطانية 

التي استدعت الغواصات األخرى بعد رصدها للقافلـة صـباح ذلـك اليـوم وأدى  ٤٧رقم ) برين(غواصة 

يف الليلة التاليـة كانت ضمن سفينة دفعة واحدة خالل هذه الليلة وسبع أخرى ) ١٤(الهجوم إىل إغراق 

سفينة كانت ضمن قافلة ثالثـة يف الليلـة ) ١٧(غواصات أخرى ) ٦(كام أغرقت مجموعة من قافلة ثانية، 

التي متت فيها مهاجمة القافلة األوىل، وهكذا بلغ مجموع السفن التي أغرقـت يف الهجـامت الجامعيـة 

  .ألف طن) ٣٢٥(سفينة مجموع حمولتها ) ٣٨(الثالث 

مع مجيء فصل الشتاء ساءت األحوال الجوية وكرثت العواصف الشـديدة يف األطليسـ مـام و 

أدى إىل تقلص نشاط الغواصات كثريا ألنها ال تستطيع أن تهاجم عادة يف مثل هذه الظروف الجوية غري 

لة ولذلك هوجمت قاف. املالمئة وتكون مهمة طاقمها األساسية هي املحافظة عىل سالمة الغواصة نفسها

سـفينة أخـرى ) ٢٦(وأغرقـت . سفن نقل وطراد) ١٠(، وأغرقت منها ١٩٤٠واحدة فقط يف كانون األول 

سـفينة حمولتهـا ) ٣٧(كانت تبحر منفردة، مام جعل جملة الخسائر خالل هذا الشهر األخري من العـام 

   ١٩٤٢ومع بداية عام . ألف طن) ٢١٣(
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صة من حيث مدى حرية العمل املتاحـة لهـا، بدأ أفول العرص الذهبي للغواصات األملانية خا

وكـان ذلـك نتـاج عـدة عوامـل . نتيجة لزيادة كفاءة الوسائل املضادة لها وارتفاع مسـتواها كـام ونوعـا

تكاملت مع بعضها لبعض وأدت إىل هذه النتيجة التي ساهمت يف تقرير مصـري معركـة األطليسـ فـيام 

  .بعد

مـدمرة قدميـة مـن الواليـات ) ٥٠(يطـاين عـىل وأول هذه العوامل كان حصول األسـطول الرب

أدت إىل موافقة األخرية عىل إعطـاء بريطانيـا ) روزفلت(و) ترششل(املتحدة، بعد مفاوضات مطولة بني 

هذه املدمرات القدمية الفائضة لـدى البحريـة األمريكيـة لتسـتخدمها ضـد الغواصـات األملانيـة مقابـل 

غيانا الربيطانية وجزر الهند الغربية وثـاين هـذه العوامــل كـان  إعطاء الواليات املتحدة قواعد جوية يف

إخضاع قيادة الدفاع الساحيل للبحرية الربيطانية، ومن ثم تحقق لألخرية استخدام طريان هـذه القيـادة 

بفاعلية يف حراسة القوافل وإجبار الغواصات عىل الغوص تحت سطح املاء فرتة طويلة حتى تفلت منها 

) لبطء حركتها تحت املاء وعدم قدرتها عىل الرؤية بدون أن يطفو التلسكوب الخاص بهانتيجة (السفن 

وثالث هذه العوامل كان تطور الرادار الربيطاين واستخدام الطائرات له كـأداة للبحـث عـن الغواصـات 

أثناء قيامها بالدوريات بعيدة املدى فوق األطليس، ومل تكن هـذه الـدوريات تنطلـق فقـط مـن الجـزر 

الواقعة يف أقىص شامل األطليس، وبذلك ضاقت مسطحات ) ايسلنده(وإمنا أيضا من جزيرة  ٦الربيطانية 

ولكن بقيت ثغرات عدة ال تغطيها الطائرات حول جزر . املاء غري املغطاة بدوريات الطائرات الربيطانية

  .وغريها من مناطق املحيط األطليس) آزور(

 ١٩٤١ة لربيطانيا انخفضت الخسائر يف شهر كانون الثـاين ونتيجة لتفاعل هذه العوامل املالمئ

ويرجـع . ألـف طـن يف شـباط ) ١٩٧(سفينة حمولتها ) ٣٩(ألف طن و) ١٢٧(سفينة حمولتها ) ٢١(إىل 

  االرتفاع النسبي يف خسائر
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شباط إىل رفض بعض السفن االلتزام بالسـري داخـل قوافـل ومـن ثـم أصـبحت خـارج مـدى  

ملرافقة للقوافل كـام يرجـع إىل تركيـز الغواصـات وقتئـذ عـىل مهاجمـة الطريـق حامية سفن الحراسة ا

الجنويب للقوافل  القريب من سواحل سرياليون بإفريقيا ويف آذار عادت الغواصات إىل مهاجمـة طريـق 

وهناك جـرت الهجـامت عـىل قوافـل محميـة بقـوة أدت إىل ) ايسلنده(القوافل الشاميل جنوب جزيرة 

ومنـذ أواخـر عـام . غواصات الشهرية والتي كان يقودها كل من برين وشييكة وكرتشـمرإغراق الثالث  

كانت املعركة يف األطليس تدار من كال الطرفني بطريقـة منظمـة تتزايـد إحكامـا يف اإلرشاف عـىل  ١٩٤٠

وعىل سفن الحراسة والقوافل والطريان املعاون من قبـل قيـادة البحريـة ) دونيتز(الغواصات من جانب 

لربيطانية، إذ كان لدونيتز غرفة عمليات يف مقر قيادته بفرنسـا توضـح عـىل خرائطهـا باسـتمرار كافـة ا

وكـان . معلومات املخابرات واالستطالع عن تحركات السفن املعاديـة وكـذلك أمـاكن تواجـد الغواصـات

ها قريبـة مـن خطـر تصدر منها األوامر للقوافل التي يبدو أن) لندن(للبحرية الربيطانية غرفة مامثلة يف 

الهجوم األملاين بالغواصات ليك تغري طريقها بطريقة تبعدها عن الخطر املحتمل وتقربهـا مـن دوريـات 

  .الطريان

ارتفع حجم الخسائر التي لحقت بالسفن الربيطانية نتيجة عمليات الغواصات  ١٩٤١ويف أيار 

) ٦١(طن، كـام أغرقـت يف حزيـران  ألف) ٣٢٥(سفينة حمولتها ) ٥٨(يف األطليس مرة أخرى، إذ أغرقت 

وعادت نسبة الخسائر يف االنخفاض خالل شـهر متـوز فأغرقـت . آالف طن) ٣١٠(سفينة أخرى حمولتها 

  .ألف طن) ٨٠(سفينة حمولتها ) ٢٣(ألف طن، ويف آب ) ٩٤(سفينة حمولتها ) ٢٢(

مها نتيجـة ألف طن تحقق معظ) ٢٠٢(سفينة حمولتها ) ٥٣(ويف أيلول ارتفعت الخسائر إىل 

سفينة كانـت تسـري يف أقىصـ ) ٦٤(ضد قافلة مؤلفة من ) قطيع الذئاب(هجامت جامعية وفقا لتكتيك 

  شامل املحيط األطليس قرب جزيرة 
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أيلـول  ٩وقـد بـدأ الهجـوم ليلـة . سفن حراسة صغرية ومدمرة) ٣(تحت حامية ) غرين الند(

السفن داخل القافلـة والـبعض اآلخـر مـن غواصات برضبات تم بعضها وسط طوابري ) ٤(واشرتكت فيه 

جوانبها وكانت السفن القليلة املضادة للغواصات يف حركة دامئة بني مناطق الهجوم الجامعي وهي شبه 

عاجزة عن منعه ألنها حينام كانت تهاجم إحدى الغواصـات تنفـرد البقيـة بسـفن القافلـة مـرة أخـرى 

فاعليـة ) قطـع الـذئاب(وهكذا أثبت تكتيك . الجديد فتضطر سفن الحراسة إىل املسارعة ملكان الهجوم

  .ليس فقط يف الهجوم وإمنا أيضا يف دفاع الغواصات عن بعضها البعض بطريقة غري مبارشة

سـفينة دون ان تصـاب  أي غواصـة، ولـذلك ) ١١(وقد أغرقت يف الليلـة األوىل مـن الهجـوم 

ـعة مبزيـد مـن سـفن الحراسـ ة خاصـة وأن إحـدى سـفن الحراسـة استنجدت القافلة طالبة دعمها برس

وقـد وصـلت سـفينتا حراسـة إضـافيتان ) ايسـلنده(األصلية قطـرت ناقلـة بـرتول مصـابة نحـو جزيـرة 

. سـفن أخـرى يف تلـك الليلـة) ٧(مساهمتان يف إغراق غواصة أملانية، ولكن ذلك مل يحـول دون إغـراق 

ن اسـتطاعتا إغـراق غواصـة أخـرى ولهذا وصلت سفن حراسة جديدة يف اليوم التايل مـن بينهـا مـدمرتا

  .وترتب عىل ذلك توقف الهجوم

ألف طـن، أمـا يف ) ٥٧(سفينة مجموع حمولتها ) ٣٢(، ١٩٤١وقد أغرقت خالل ترشين األول 

سـفن ) ٩(ويف كـانون األول أغرقـت . ألـف طـن) ٦٢(سفينة فقط حمولتها ) ١٣(ترشين الثاين فأغرقت 

هذا الشهر أكرب معركة فشلت فيها الغواصـات األملانيـة  وقد جرت خالل. ألف طن) ٤٦(فقط حمولتها 

جبـل طـارق إذ هاجمت الغواصات قافلة تحركـت مـن حتى ذلك الوقت طوال سنوات معركة األطليس، 

مـدمرات ) ٣(و) اوداسـيتي(نحو بريطانيا تحت حراسة مشددة شاركت فيهـا حاملـة طـائرات تـدعى   

  كام . سفن حراسة صغرية وسفينتان رشاعيتان) ٧(و
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شاركت الطائرات من قاعـدة عملهـا ثـم اسـتقبلتها طـائرات عاملـة مـن بريطانيـا مبجـرد أن 

كـانون األول وهوجمـت  ١٤وقد بدأت القافلة رحلتهـا يف . دخلت القافلة يف مدى عمل هذه الطائرات

، وكانـت املحصـلة ٢٣واسـتمرت الهجـامت حتـى يـوم . من الشـهر نفسـه ١٦غواصات يف ) ٩(بواسطة 

، ٢١ئية لهذا القتال الضاري بني الغواصات وسفن الحراسة والطائرات إغراق حاملـة الطـائرات يـوم النها

  .غواصات أملانية) ٥(وإغراق مدمرة وسفينتي نقل، مقابل إغراق 

األمريكيـة يف املحـيط الهـادي، ) بريل هاربر(هاجمت اليابان قاعدة  ١٩٤١كانون األول  ٧ويف 

كانون  ١١ا مبارشا يف الحـرب العاملية الثانية إىل جانب الحلفاء اعتبارا من ودخلت الواليات املتحدة طرف

ومن ثم دخلت معركـة األطليسـ . بعد إعالن أملانيا الحرب عليها تضامنا مع حليفتها اليابان ١٩٤١األول 

ومعـه الطـريان (مرحلة جديدة متاما من حيث اتساع مدى العمليات ودخول األسطول األمرييك املعركة 

  .طرفا فعاال إىل جانب األسطول الربيطاين) األمرييك

بسحب غواصـاته مـن األطليسـ يف ) دونيتز(حيث قام  ١٩٤٤واستمرت معركة األطليس حتى 

بحيث مل يتبق له سوى غواصتني يف املياه األمريكية ومثلهام يف غرب إفريقيا، وركز جهوده يف  ١٩٤٤أيار 

د الغـزو املرتقـب يف بحـر الشـامل واملـانش حيـث كـان نجـاح الدفاع املبارش من القـارة األوروبيـة ضـ

وهكذا انتهـت معركـة األطليسـ . الغواصات محدودا للغاية بسبب النشاط الجوي املضاد الفعال للغاية

سنوات كاملة تحملت بريطانيا والواليات املتحدة خاللها خسـائر فادحـة، إال أن ) ٤(التي استمرت نحو 

فـرة املواد الخام لدى الحلفاء باإلضافة المـتالكم ميـزات تقنيـة متطـورة  يف ضخامة اإلنتاج الصناعي وو 

  .اإللكرتونيات حسمت املعركة لصالحهم
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  :     دخول الواليات املتحدة واليابان الحرب . ١

  :انحياز الواليات املتحدة إيل جانب الحلفاء

لخارجية مبدأ العزلة، إال أن عىل الرغم من أن الواليات املتحدة كانت تتبع يف حقل السياسة ا

فعىل سبيل املثال . ذلك مل يحل دون مراقبتها لألحداث التي كانت تجري يف أوروبا، واتخاذ مواقف منها

مل تكن الواليـات املتحـدة تبـدي ارتباطـا إىل دول املحـور بسـبب سياسـاتها التوسـعية وعـدم احرتامهـا 

  .للمواثيق الدولية

ثانية اتخذت الواليات املتحدة موقفـا محايـدا منهـا، وفرضـت وعند نشوب الحرب العاملية ال

حظرا إىل تصدير األسلحة إىل جميع الدول دون استثناء لكنها عادت بعد قليـل فغـريت موقفهـا لصـالح 

، عـىل ١٩٣٩ترشـين الثـاين  ٣إذ حث الـرئيس األمـرييك روزفلـت الكـونكرس األمـرييك يف . دول الحلفاء

اب الكونكرس لطلبة، ومبوجـب هـذا التعـديل الـذي أصـبح يعـرف بنظـام تعديل قانون الحياد، واستج

وسمحت الواليات املتحدة ببيع املعدات الحربية إىل بريطانيا وفرنسا، رشيطة أن تسـدد ) ادفع واحمل(

  .وأن ال تشحن عىل ظهر سفن أمريكية. أمثانها نقدا

يطانيـا وحيدة يف امليدان ازداد ، وبقيت بر١٩٤٠وبعد أن انهارت فرنسا أمام أملانيا يف حزيران 

حزيران  ١٠تعاطف الواليات املتحدة مع بريطانيا فأعلن روزفلت يف خطاب ألقاه يف جامعة فرجينيا يف 

كام . ، عن عزم الواليات املتحدة عىل تقديم املساعدات إىل الدول التي قام النازيون باعتداء عليها١٩٤٠

وهو املبدأ الذي يدعو إىل عزلـة (عن تفسري جديد ملبدأ مونرو  متوز من العام ذاته ٢٩أعلن روزفلت يف 

  أمريكا يف سياستها الخارجية عن
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بحيث أعطى للواليات ) أوروبا وعدم السامح للدول األوروبية بالتدخل يف الشؤون األمريكية 

الفرنسـية منعـا مـن انتقـال املسـتعمرات . املتحدة  حق حامية املستعمرات األوروبية يف العامل الجديـد

  .والهولندية يف أمريكا الجنوبية إىل أيدي األملان الذي كانوا قد ألحقوا الهزمية بفرنسا وهولندا

وسعت الواليات املتحدة األمريكية إىل تعزيز قدراتها العسكرية فعقدت اتفاقـا مـع كنـدا يف 

املتحدة األمريكية ، سيطرت مبوجبه عىل جميع وسائل كندا الدفاعية كذلك استغلت الواليات ١٩٤٠آب 

فرصة حاجة بريطانيا املاسة إىل السـالح، بعـد أن فقـدت كثـريا مـن األسـلحة بعـد سـحب قواتهـا مـن 

البتزازها، فعرضت عليها تجهيزها بكافة ما تحتاجه من أسلحة، مقابل  ١٩٤٠يف مطلع حزيران ) دنكرك(

وبحوثها العلمية إضـافة إىل عـدد مـن  أن تقدم بريطانيا إىل الواليات املتحدة أحدث اخرتاعاتها التقنية،

 ١٩٤٠وتطبيقا لهذا عقدت الواليات املتحـدة اتفاقـا مـع بريطانيـا يف مطلـع أيلـول . القواعد العسكرية

مـدمرة إىل بريطانيـا، مقابـل تأجريهـا وبـدون مقابـل عـددا مـن ) ٥٠(عاما أعطت مبوجبـه ) ٩٩(أمده 

، ويف جـزر الهنـد الغربيـة، ويف غيانـا الربيطانيـة، ويف )نيوفاندلنـد(القواعد الجوية والبحرية يف جزيـرة 

  .الشهر نفسه أصدرت الواليات املتحدة أول قانون للخدمة اإللزامية يف تاريخ حياتها

وواصلت الواليات املتحدة انحيازها إىل دول الحلفاء ودعمها لها ضد دول املحـور فباعـت إىل 

ألف مدفع رشـاش، ودفعـت بريطانيـا  ٨٤يون بندقية و منو مل ١٩٤٠بريطانيا يف النصف الثاين من عام 

مثن تلك األسلحة نقدا مام أثر عىل أوضاعها املاليـة وبهـدف ضـامن الحصـول عـىل أربـاح طائلـة جـراء 

صفقات األسلحة التي كانت الواليات املتحدة تبيعها إىل بريطانيا وللحيلولة دون هزميـة بريطانيـا بعـد 

  اإلعارة(فقد ابتكرت مرشوع أن نجح األملان يف دحر فرنسا 
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، ١٩٤١وهو املرشوع الذي قد تقـدم بـه روزفلـت إىل الكـونكرس يف كـانون الثـاين ) والتأجري 

، وقـد حـول الـرئيس األمـرييك مبقتضـاه صـالحية مـنح ١٩٤١آذار  ١١وأصبح نافذ  املفعول اعتبارا مـن 

واليـات املتحـدة نفسـها وقـد رصـد القروض واملساعدات ألية دولة يرى أن الدفاع عنها رضورة ألمـن ال

ويف حزيـران مـن العـام . الكونكرس مبلغ سبعة آالف مليون دوالر كدفعـة أوىل لتمويـل هـذا املرشـوع

ويف الشهر التايل أبلغ الـرئيس . نفسه قررت الواليات املتحدة تجميد االعتامدات األملانية واإليطالية فيها

) أيسـلندا(احتلـت بالتعـاون مـع القـوات األمريكيـة جزيـرة األمرييك الكونكرس بأن القوات الربيطانية 

وبأنه أمـر األسـطول األمـرييك بحاميـة الخطـوط البحريـة  التـي ) الواقعة شامل رشق املحيط األطليس(

  .تربط الواليات املتحدة بتلك الجزيرة

حيـنام حـدث لقـاء  ١٩٤١وتطورت عالقات التحالف بني الواليات املتحدة وبريطانيا منذ آب 

واتفقـا ) نيوفاندلنـد(يف جزيـرة ) ترششـل(، ورئيس الحكومة الربيطانيـة )روزفلت(بني الرئيس األمرييك 

. خالله عىل وضع بعض  الرتتيبات التي من شأنها أن تضمن سالمة بلـديهام مـن خطـر أملانيـا وحلفائهـا

لتنظيم العمـل لـيس ) ميثاق األطليس(وأصدرا يف اجتامعها هذا إعالنا باملبادئ التي سميت فيام بعد بـ 

خالل فرتة الحرب فحسب بل بعد هزمية أملانيا أيضا وكان من بني املبـادئ التـي تضـمنها هـذا امليثـاق، 

وضع حد للحركة االسـتعامرية، وعـدم إجـراء تغيـريات يف حـدود الـدول دون رغبـة الشـعوب املعنيـة، 

الدول يف الحصول عـىل املـواد الخـام،  واحرتام حق األمم يف اختيار نوع الحكومة التي تريدها، ومساواة

  .وحرية املالحة يف البحار، ونبذ استخدام القوة يف تسوية الخالفات الدولية
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اشرتكت الواليات املتحدة يف مؤمتر انعقد يف موسكو، ضم إضافة إليها،  ١٩٤١ويف أواخر أيلول 

عـىل أن تقـوم الواليـات املتحـدة وأصـدر املـؤمتر قـرارا يـنص . ممثلني عن بريطانيا واالتحاد السـوفيتي

  .وبريطانيا بتزويد االتحاد السوفيتي باإلمدادات

، أزاح الـرئيس األمـرييك النقـاب عـن مهاجمـة األملـان سـفنا يف ١٩٤١ويف نهاية ترشين األول 

مناطق قريبة من أمريكا، عالوة عىل مدمرتني أمريكيتني هوجمت إحداهام يف شهر أيلـول، واألخـرى يف 

  .واضطرت تلك الهجامت الواليات املتحدة إىل تسليح سفنها التجارية ١٩٤١ول ترشين األ 

  :اليابانية –تدهور العالقات األمريكية . ٢

. كانت العالقات بني الواليات املتحدة األمريكيـة واليابـان يسـودها طـابع التـوتر بوجـه عـام

ـق األ  فقـد . قىصـ واملحـيط الهـاديويعزى ذلك إىل تضارب مصالح الدولتني وال سـيام يف منطقتـي الرش

مام أقلق األمريكيني الذين كـانوا  ١٩٧٣استأنفت اليابان سياستها التوسعية عىل حساب الصني منذ عام 

وراحـوا ينـددون بالعـدوان اليابـاين عـىل الصـني، وبانتهـاك اليابـان حرمـة . ميتلكون منطقة نفـوذ فيهـا

يابانيون التـدخل األمـرييك يف الصـني وتقـدميهم ومن جانب آخر شجب ال. املعاهدات والقوانني الدولية

  .املساعدات العسكرية واملالية إليها

وقد حاولت اليابان استغالل ظروف الحرب العاملية الثانيـة لتحقيـق مكاسـب اسـتعامرية يف 

وكانت املنطقتان تخضعان . فاتجهت أنظارها إىل الهند الصينية واىل إندونيسيا. منطقة جنوب رشق أسيا

ة فرنسا وهولندا عىل التوايل، وقد هزمـت كلتـاهام أمـام أملانيـا، وكانـت الهنـد الصـينية تسـتأثر لسيطر 

  باهتامم خاص من قبل اليابان بالنظر ملا متتلكه من مواد ضخمة من املطاط والفحم
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والحديد والقصدير وغريها إضافة إىل أهميتها االسرتاتيجية  التي تكمن يف إمكانية اسـتخدام  

وحصلت اليابـان عـىل مـوطئ قـدم لهـا يف الهنـد . جوم عىل بورما واملاليولـلـهالبحرية كقواعد  موانئها

  .١٩٤٠لصينية مبوجب اتفاق وقعته مع حكومة فييش يف أواخر أيلول 

كــذلك ســعت اليابــان إىل مــد ســيطرتها عــىل إندونيســيا، التــي كانــت تتمتــع أيضــا بأهميــة 

ي إىل تهديد كل مـن بورمـا والهنـد والفليبـني عـالوة عـىل اسـرتاليا اسرتاتيجية كبرية، إذ أن احتاللها يؤد

ونيوزيلندة، ومن جانب آخر كانت إندونيسيا مشهورة مبواردها الغزيرة من الـنفط واملطـاط واملعـادن 

ونتيجة . وكانت تعترب املصدر الرئييس لتأمني احتياجات الواليات املتحدة من املطاط والقصدير. والفحم

بل أنهـا حـذرتها مـن مغبـة . لواليات املتحدة معارضة شديدة إلطامع اليابان يف إندونيسيالذلك أبدت ا

القيام بأية محاولة الحتاللها وقد ردت اليابان عىل هذا التحذير بأن وقعت ميثاقا يف برلني مع أملانيـا يف 

  :وجاء فيه ١٩٤٠أيلول 

  .ا وإيطالياتعرتف اليابان بإقامة نظام جديد يف أوروبا بزعامة أملاني .١

  .تعرتف أملانيا وإيطاليا بإقامة نظام جديد يف رشق أسيا بزعامة اليابان .٢

تتعهد الدول الثالث بـأن تسـاعد بعضـها سياسـيا واقتصـاديا وعسـكريا إذا تعرضـت أي منهـا  .٣

  .الياباين –لهجوم من دولة غري مشرتكة حاليا يف الحرب األوروبية، أو يف النزاع الصيني 

ملتحدة من جانبها عىل اإلجراء الياباين بأن زادت عالقاتها مع بريطانيـا وثوقـا وردت الواليات ا

أمرييك بشأن  العمليـات  -، أسفرت عن عقد اتفاق إنكلو١٩٤٠فابتدأت مباحثات معها يف ترشين األول 

  وسمحت بريطانيا مبوجبه للواليات املتحدة باستخدام قاعدتها. العسكرية املشرتكة يف املحيط الهادي
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ووعــدت الواليــات املتحــدة بريطانيــا . البحريــة يف ســنغافورة، ومــوانئ اســرتاليا ونيوزيلنــدة 

مبساعدتها يف نقل قواتها من اسرتاليا إىل بورما واملاليو، وبحشد قوة بحرية أمريكيـة ضـخمة يف املحـيط 

  .وهكذا تأزمت العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية واليابان. الهادي

ن من أمر فقد بـذلت محـاوالت إلزالـة أسـباب التـوتر بـني الـدولتني حيـنام جـرت ومهام يك

، ثم اتبعت مبفاوضات أخرى وعـىل مسـتوى أعـىل منـذ ١٩٤١مفاوضات متهيدية بينهام يف كانون الثاين 

، وقد عرضت الحكومة األمريكية عىل اليابان يف شهر التايل، عقد معاهـدة رشيطـة  املوافقـة ١٩٤١آذار 

سحب القوات اليابانية من الصني، وتخليها عـن فكـرة ضـمها إليهـا،  –من املقرتحات من بينها  عىل عدد

وقـد أعربـت اليابـان يف معـرض ردهـا عـىل تلـك . وأن تلتزم اليابان بانتهاج سياسة الباب املفتوح فيهـا

املـواد املقرتحات عن استعدادها لعقد معاهدة مع الواليات املتحدة رشيطة منحها حق الحصـول عـىل 

األولية اإلسرتاتيجية  يف جنوب غرب املحـيط الهـادي، وحصـولها عـىل مسـاعدات اقتصـادية كبـرية مـن 

الواليات املتحدة، وموافقة األخرية عىل حياد الفليبني واعرتافها باالحتالل الياباين ملنشـوريا وأخـريا وقـف 

املقرتحات اليابانية من ناحية املبدأ  وأعلنت الحكومة األمريكية عن موافقتها عىل. مساعداتها إىل الصني

  . رشيطة إدخال بعض التعديالت عليها

عنـدما أعلنـت  ١٩٤١وازدادت العالقات تدهورا بني الواليات املتحـدة واليابـان يف متـوز عـام 

وردت الواليات املتحدة وفرضت حظرا عـىل تصـدير . اليابان فرض حاميتها عىل الهند الصينية الفرنسية

لكن اليابان كانت قد عقدت العزم عىل السيطرة عىل املحـيط الهـادي وجنـوب رشق . ليابانالنفط إىل ا

  ١٩٤١وأصدرت الحكومة اليابانية يف ختام جلسة عقدتها يف أيلول . أسيا مهام كلف األمر
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إذا مل يظهر هناك أي أمل يف قبول مطالبنـا (وحرضها اإلمرباطور الياباين نفسه تهديدا مفاده  

ترشين األول، فال بد من الرشوع يف الحـرب دون إبطـاء ضـد الواليـات املتحـدة وبريطانيـا   قبل أواسط

واتخذ القرار النهايئ مبهاجمة الواليات املتحدة وبريطانيا يف مؤمتر الحق عقد يف مطلع ترشين ) وهولندا

  :ولقد  صيغ هذا القرار عىل النحو التايل. ١٩٤١الثاين من عام 

وعـىل الجـيش واألسـطول أن يكمـال  ١٩٤١رية يف مسـتهل كـانون األول تبدأ العمليات العسك .١

  .استعداداتهام للحرب قبل هذا املوعد

  .يجب أن تستمر املفاوضات مع الواليات املتحدة طبقا للخطة املرسومة .٢

ومام ال شك فيه أن اليابان أرادت مـن النقطـة الثانيـة إشـغال الحكومـة األمريكيـة وتهدئـة 

اهها، عىل أمل أن تضـمن لهجومهـا املرتقـب عنرصـ املفاجـأة، وزيـادة يف التمويـه مخاوفها ورصف انتب

ترشـين  ٥يف . بعثت الحكومة اليابانية أحد العاملني يف السـلك الـدبلومايس فيهـا إىل الواليـات املتحـدة

ليساعد  ، وهو نفس اليوم الذي اتخذ فيه القرار النهايئ مبهاجمة الواليات املتحدة وبريطانيا،١٩٤١الثاين 

  .زميله يف إدارة دفة املفاوضات الجارية هناك

ترشـين الثـاين يرمـي إىل  ٢٦وعادت الواليات املتحدة إىل تقديم مرشوع جديد إىل اليابـان يف 

إيجاد حلول شاملة للقضايا املتنازع عليها وتألف املرشـوع مـن شـقني األول إعـداد إعـالن مشـرتك عـن 

وتضـمن الشـق الثـاين سلسـلة مـن . ريكية واليابانية يف املحيط الهادياملبادئ  األساسية للسياستني األم

  .االقرتاحات وهي

  .عقد ميثاق عدم اعتداء متعددة األطراف .١

  .انسحاب القوات اليابانية من الصني والهند الصينية .٢
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  .االعرتاف بحكومة تشان كاي تشيك كالحكومة الرشعية الوحيدة يف الصني .٣

  .ن عىل أساس الدولة املفضلةعقد اتفاق تجاري بني البلدي .٤

  .وضع نظام ثابت لتحويل الدوالر األمرييك والني الياباين .٥

. سلم الوفد الياباين للمفاوضات مذكرة إىل الحكومـة األمريكيـة ١٩٤١كانون األول عام  ٧ويف 

اء بـريك ويف اليوم نفسه قام اليابانيون بهجوم عىل مين. أعلن فيها عن رفضه املقرتحات األمريكية األخرية

  .هاربر

  :الهجوم الياباين عىل بريك هاربر. ٣

قامت اليابان بالتخطيط لتصفية املستعمرات الفرنسية والربيطانية والهولندية واألمريكيـة يف 

وملا كانت السيطرة البحرية تشكل أسـاس قـدرة اليابـان عـىل تحقيـق . القارة اآلسيوية واملحيط الهادي

ن ال بد لهـا مـن التفكـري يف شـل قـدرة األسـطول األمـرييك يف املحـيط أهدافها التوسعية هذه، لذلك كا

الهادي، عىل التدخل الفعال يف بدايـة العمليـات الحربيـة الخاطفـة الهادفـة إىل االسـتيالء عـىل معظـم 

املستعمرات الربيطانية والهولندية واألمريكية برسعة، لخلق أمر واقـع عسـكري وسـيايس يصـعب عـىل 

  .وبريطانيا تغيريه بعد ذلك خاصة يف ظل انتصارات أملانيا النازية يف أورباالواليات املتحدة 

بـدأ يفكـر يف  ١٩٣٩قيـادة البحريـة اليابانيـة يف آب ) ايسوروكويا ماماتو(وبعد تويل األمريال 

األمريكيـة املوجـودة بجـزر هـاواي عـىل بعـد ) بريل هاربر(خطة جريئة لتوجيه رضبة مفاجئة لقاعدة 

. عـىل السـاحل الغـريب للواليـات املتحـدة) سان فرانسسكو( بحريا إىل الجنوب الغريب منميال ) ٢٠٩٠(

  وذلك نظرا إلنهاء القاعدة الرئيسية لألسطول األمرييك. كم) ٥٦٠٠(وتبعد عن اليابان نحو 
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يف املحيط الهادي واملعتربة يف مأمن من أي هجوم بحري يابـاين يف فعـال وخـارج مـدى أي   

من ضباط البحريـة القالئـل املـؤمنني بفاعليـة حـامالت الطـائرات ) ياماماتو(وكان . ابانيةقاذفة قنابل ي

وسيادتها املستقبلية عىل بقية القطع الحربية األخرى مبا فيها البوارج خاصـة بعـد تجربتـه تـويل قيـادة 

ئرات ولذلك رسم خطته عىل أساس إرسال قـوة مـن حـامالت طـا. ١٩٢٨أول حاملة طائرات يابانية عام 

عـىل أقـرب مسـافة ) بـريل هـاربر(حيث يوجـد مينـاء ) أوهاو(رسا إىل أقرب مسافة ممكنة من جزيرة 

ثم تقوم الطائرات بالطريان مـن هنـاك وتهـاجم املينـاء ) هونولولو(ومدينة ) أوهاو(ممكنة من جزيرة 

باإلضـافة إىل . ة بهاملذكور فجأة وتدمر أكرب عدد ممكن من السفن الحربية األمريكية الرئيسية املوجود

تدمري الطائرات الرابضة يف مطارات الجزيرة لضامن عدم مطاردة حامالت الطائرات أثناء رحلـة العـودة 

  .إىل اليابان

وتأكدت أهمية توجيه رضبة جوية مفاجئة لبريل هاربر عندما حشدت الواليات املتحدة قوة 

ة قوة رادعة لليابان يف سياستها التوسـعية يف لتكون مبثاب ١٩٤٠كبرية من أسطولها هناك خالل شهر أيار 

يف مدى صالحية حامالت الطائرات ) ياماماتو(جنوب رشق آسيا  وجزر املحيط الهادي، كام زادت قناعة 

للقيام بهذه املهمة إثر نجاح الهجوم الجوي اللييل الـذي شـنته الطــائرات الربيطانيـة مـن فـوق ظهـر 

ونجاحهـا يف إغـراق   ١٩٤٠ترشين الثاين  ١١يوم ) تارانتو(اإليطالية  حاملة طائرات عىل القاعدة البحرية

ثالث بوارج كانت راسية هناك بعد إصابتها بالطوربيدات مشـكلة بـذلك أول سـابقة بالغـة األهميـة يف 

عمليات حامالت الطائرات يف تاريخ الحرب البحرية ضد البوارج التي كانت معتربة حتـى ذلـك الوقـت 

  .ألساسية يف أي سالح بحري يف العاملالقطع البحرية ا
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يحتفظ بفكرته هذه كرس خاص به، بإعداد  ١٩٤٠الذي ظل يف شهر كانون ) ياماماتو(وقام 

التي كانت تحمل ) ناجاتو(خريطة لبريل هاربر يف قمرته الخاصة املوجودة بسفينة القيادة البارجة 

خر تقارير املخابرات والتي تشمل عدد باستمرار أحدث املعلومات عن القاعدة املذكورة وفقا آل 

وطبيعة الدفاعات البحرية والجوية وعمق املياه داخل وخارج . ونوعيات السفن الحربية املوجودة بها

وقد أطلق عىل العملية الهجومية، ). أوهاو(امليناء ورسعة التيار وظروف املناخ والتضاريس يف جزيرة 

رئيس أركانه  بعد أن باح بنيته الخاصة إىل ١٩٤٠انون األول  التي أخذ يخطط لها تنفيذيا ابتداء من ك

  ).العملية زد(للمرة األوىل، اسم 

خليجا معنيا يف الجزر اليابانية يشبه خليج بريل هاربر إلجراء التدريبات ) ياماماتو(وقد اختار 

باتهم إال عشـية الطويلة الدقيقة  لطياري حامالت الطائرات الذين مل يعرفوا الهدف الحقيقي مـن تـدري

  .اإلبحار إىل بريل هاربر تقريبا

وقد عكف الفنيون يف الصناعة الحربية عىل تصـميم قنابـل خاصـة خارقـة للـدروع لتحملهـا 

وطوربيـدات خاصـة لقاذفـات . القاذفات التـي ستقصـف البـوارج والطـرادات مـن ارتفـاع عـال نسـبيا

مرت فقـط مـن شـاطئ خلـيج بـريل هـاربر ) ٥٠٠(الطوربيد التي ستهاجم البوارج الراسية عىل بعد نحو 

تكون قادرة عىل الطفو الرسيع بعد اصـطدامها باملـاء عنـد ) قدما ٤٠(الذي ال يزيد عمق املاء فيه عن 

  .إسقاطها من الطائرة حتى ال تنغرز يف طني قاع الخليج

 وجرى تدريب طياري قاذفات الطوربيد عـىل إصـابة منـاذج للبـوارج األمريكيـة بـنامذج غـري

مرت تقريبا األمر الذي تطلب إطالقهـا مـن ارتفاعـات ) ٥٠٠(متفجرة من هذه الطوربيدات ومن مسافة 

كام تم تدريب طيـاري القاذفـات عـىل ) عقدة ١٥٠تبلغ (منخفضة للغاية وضمن رسعة بطيئة للطائرة 

  إصابة سفن 
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، %٥٠الحالـة تسري بطريقة متعرجة برسعة كبرية حتى بلغت نسبة اإلصابة املبارشة يف هـذه 

وتدرب طيارو الطائرات املنقضـة عـىل إصـابة الطـائرات الرابضــة يف املطـارات وأجـاد الجميـع اإلقـالع 

ويف الوقت نفسه جرى إعداد مجموعة من غواصات الجيب الصغرية . والهبوط من فوق ظهر الحامالت

ل إىل داخـل املينـاء، التي ستحملها غواصات كبرية إىل قرب بريل هاربر لتطلقها من هنـاك حيـث تتسـل

تزن الغواصـة الجيـب اليابانيـة (وتهاجم السفن الراسية فيه بالطوربيدات أثناء الغارة الجوية أو بعدها 

 ٢٣حصـان وتبلـغ رسعتهـا القصـوى  ٦٠٠قدما ومجهزة مبحـرك كهربـايئ قوتـه  ٧٨طنا ويبلغ طولها  ٤٦

  ).بوصة ١٨عقدة وهي مسلحة بطوربيدين عيار 

) ناجـامو(أمره األول الخاص بالعملية إىل األمريال ) ياماماتو(أصدر  ١٩٤١ين ترشين الثا  ٥ويف 

حامالت طائرات وبـارجتني ) ٦(سفينة تضم ) ٣١(قائد القوة البحرية املكلفة بتنفيذها، التي تألفت من 

ترشـين  ٢٢ناقالت وقـود ومتـوين ويف ) ٩(غواصات و ٣مدمرات و) ٩(وطرادين ثقيلني وطراد خفيف و

كوريل املنعزلة اليابانيـة الواقعـة عـىل بعـد  (بإحدى جزر ) تانكان(تجمعت القوات رسا يف خليج  الثاين

  .استعدادا لتلقي األمر األخري باإلبحار إىل قرب جزر هاواي) طوكيو(كلم إىل الشامل من ) ١٦٠٠(نحو 

العمليـة، ويف  باإلبحار لتنفيذه) ناجامو(أمره إىل ) ياماماتو(أصدر  ١٩٤١ترشين الثاين  ٢٥ويف 

فجر اليوم التايل بدأت القوة رحلتها وهي يف حالة صـمت السـليك تـام، ويف الوقـت نفسـه كـان هنـاك 

إرسال السليك مزيف يظهر ألجهزة التنصـت األمريكيـة أن حركـة الالسـليك البحريـة العاديـة لألسـطول 

  اليابـاين تسري كام هي، ولذلك اعتقدت املخابرات األمريكية أن حامالت
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  ).بريل هاربر(الطائرات اليابانية موجودة يف قواعدها األصلية طوال فرتة رحلتها الرسية نحو  

يف عــرض املحــيط الهــادي رســالة الســلكية مــن ) ناجــامو(ويف فجــر يــوم كــانون األول تلقــى 

وأرسـلت  يف الوقـت ) بريل هـاربر(وكانت تعني نفذ الهجوم عىل ) اصعد جبل نييتاكا(تقول ) ياماماتو(

وكذلك إىل سفرائها يف جنوب رشق آسيا وقنصلها يف ) واشنطن(فسه رسائل بالشفرة إىل سفري اليابان يف ن

أرسل أحد جواسيس اليابـان يف  ١٩٤١كانون األول  ٥ويف . يك يقوموا بإحراق أوراقهم الرسية) هونولولو(

ة طـائرات أمريكيـة يف رسالة الشفرة الالسلكية إىل طوكيو تفيـد بعـدم وجـود أي حاملـ) اوهاو(جزيرة 

ورغم هذا . حامالت طائرات أمريكية هناك) ٤(أو ) ٣(يتوقع أصال وجود ) ياماماتو(وكان ). بريل هاربر(

ألنه أصبح من املتعـذر العـدول عـن الهجـوم ) بريل هاربر(يف اقرتابها من ) ناجامو(فقد استمرت قوات 

  .خاصة وأن البوارج األمريكية كانت ال تزال راسية هناك

كلم إىل الشـامل ) ٣٦٨(وصلت القوات إىل نقطة تبعد نحو  ١٩٤١كانون األول  ٧و قبيل فجر 

ومـن هنـاك بـدأت املوجـة . دون أن تعرتضها أي سفينة أو طائرة أمريكية لالستطالع)  بريل هاربر(من 

يف األوىل من الطائرات إقالعها من فوق سطح حامالت الطـائرات السـت يف السـاعة السادسـة صـباحا و 

بـريل (طائرة قد أقلعـت كـال يف طريقهـا نحـو ) ١٨١(دقيقة كانت القوة الجوية املؤلفة من ) ١٥(خالل 

وكانـت ) فوشـيدا(بقيادة الضابط الطيار املسؤول عن القوة الجوية املشرتكة يف العملية ويدعى ) هاربر

ويف حـوايل . طوربيـدقاذفـة ) ٤٠(قاذفـة منقضـة و) ٥١(قاذفة قنابـل و) ٤٨(طائرة مقاتلة و) ٤٢(تضم 

السادسة وخمس وأربعني دقيقة التقطت إحدى محطـات الـرادار األمريكيـة الخمـس املتحركـة حركــة 

  بريل(كم من ) ٢٠٨(الطائرات اليابانية وهي ال تزال عىل مسافة نحو 
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وابلغ الجنديان اللذان كانا يعمالن عليها ما شاهداه عىل شاشـة الـرادار مـن اقـرتاب ) هاربر 

إال انـه اعتقـد أن . ة كبرية من الطائرات إىل املالزم املوجود يف مقر قيادة اإلنذار الجوي تليفونيـامجموع

هــذه الطــائرات إمــا تكــون إحــدى دوريــات الطــريان األمــرييك العاديــة أو تكــون مجموعــة القاذفــات 

طالع الجـوي القادمة مـن كاليفورنيـا لتعزيـز قـوة االسـت) ١٧ -ب(األمريكية ذات األربع محركات طراز 

  .قاذفة من هذا النوع تقرتب من الجزيرة وقتئذ من جهة الشامل الرشقي) ١٢(بالجزيرة وبالفعل كانت 

وهكذا أفلتت آخر فرصة للقوة البحرية األمريكية يف تجنب املفاجأة اليابانية التـي قـدر لهـا 

يف متـام السـاعة ) ريل هـاربرب(أن تتحقق بصورة كاملة، إذ بدأت  الطائرات اليابانية هجومها عىل ميناء 

هجومه مبارشة أرسـل إشـارة السـلكية إىل قيادتـه أشـار ) فوشيدا(وقبل أن يبدأ . بالتوقيت املحيل ٧٫٥٥

واسـتمر هجـوم املوجـة األوىل ملـدة نصـف سـاعة الـذي لعبـت فيـه . فيها إىل تحقيق املفاجأة الكاملة

سية الراسية يف امليناء كام هاجمـت الطـائرات قاذفات الطوربيد الدور الحاسم ضد السفن الحربية الرئي

املنقضة واملقاتالت أيضا املطارات املوجودة بالجزيرة ودمـرت العديـد مـن طائراتهـا املصـطفة بجانـب 

صفت الطائرات عىل هذا النحو لتسهيل حراسـتها ضـد أي عمليـات تخريـب بريطانيـة كانـت (بعضها 

  ).يف الجزيرة القيادة األمريكية تتوقعها من عمالء اليابان

ثم وصلت املوجة الثانية من الطائرات اليابانية يف السـاعة الثامنـة وخمسـني دقيقـة وكانـت 

طائرة مقاتلة والباقي من قاذفات القنابـل وقـد ) ٣٦(طائرة منقضة و) ٨٠(طائرة من بينها ) ١٧٠(تضم 

واجهتها طائرات املوجة واجهت هذه املوجة مقاومة أرضية مضادة للطائرات أكرث فاعلية من تلك التي 

  طائرات فقدت يف املوجه األوىل) ٩(طائرة مقابل ) ٢٠(األوىل، ولذلك بلغت خسائرها 
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واشرتكت املقاتالت يف مهاجمـة الطـائرات الرابضـة عـىل . التي تحققت فيها املفاجأة الكاملة 

ر الطــائرات األرض برشاشــاتها وقــام اثنــان مــن طياريهــا أصــيبت طــائراتهام باالنقضــاض فــوق حظــائ

االنتحارية اليابانيـة التـي اسـتخدمت ) الكاميكاز(واالصطدام بها بطريقة انتحارية سجلت أول عمليات 

  .بعد ذلك يف مراحل الحرب املتقدمة

بدأت الطائرات اليابانية يف العودة إىل حامالتها الرابضة عـىل مسـافة  ٩٫٤٥ويف حوايل الساعة 

مخلفة وراءها سحبا عالية من الـدخان األسـود الكثيـف ) ل هاربربري (كم تقريبا إىل الشامل من ) ٣٢٠(

املتصاعد من حرائق السفن ومنشآت امليناء واملطارات ونتج عن الهجـوم غـرق خمـس بـوارج وإصابــة 

وإصابة ثالثة طرادات بأرضار شديدة . ثالث بوارج أخرى بأرضار شديدة جعلتها غري صالحة لفرتة طويلة

ة مدمرتني أخرتني بأرضار شديدة وإغـراق سـفينة بـث الغـام وإصـابة سـفينتني وإغراق مدمرتني وإصاب

أخرتني بأرضار شديدة إحداهام سفينة متوين واألخرى سـفينة إصـالح وصـيانة، هـذا فضـال عـن تـدمري 

مــن العســكريني ) ٢٣٣٥(وقتــل نتيجــة لــذلك الهجــوم . طــائرة أخــرى) ١٥٩(طــائرة وإعطــاب ) ١٨٨(

  .آخرين) ١١٧٨(من املدنيني وجرح ) ٦٨(والجيش والطريان باإلضافة إىل األمريكيني يف البحرية  

غواصـات جيـب وغواصـة كبـرية ) ٥(طائرة  كام أغرقت ) ٢٩(وفقدت القوة الجوية اليابانية 

ـة ظهـرا ) فوشـيدا(وعـرض . ولقد عادت الطائرات اليابانية كلها إىل الحامالت حوايل الساعة الثانية عرش

سـفينة )  ٧٢(قبل الرحيل الستكامل إغـراق ) بريل هاربر(الهجوم مرة أخرى عىل  معاودة) ناجامو(عىل 

إذ مل . من مختلف األنواع كانت ال تزال موجودة هناك خاصة وأن الطريان األمرييك قد دمر عـىل األرض

  تستطع أن تقلع خالل الهجامت الجوية سوى ثالث مقاتالت
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لهجوم وآثر العودة الرسيعة بأسـطوله خاصـة خيش معاودة ا) ناجامو(ولكن . أمريكية فقط 

كـان يثـري مخاوفـه مـن حيـث احـتامل ) بـريل هـاربر(وأن عدم وجود حامالت الطائرات األمريكيـة يف 

ولذلك اسـتدارت القـوة البحريـة اليابانيـة عائـدة يف حـوايل الواحـدة . مطاردتها له إذا كانت قريبة منه

  .١٩٤١كانون األول  ٢٦و ٢٤الفرتة ما بني والنصف ظهرا ووصلت إىل اليابان ساملة يف 

لقد كان ضعف وسائل االستطالع البحري والجوي وتخلف وسـائل اإلنـذار الـراداري وحداثـة 

عن الثقة الكبرية يف القوة األمريكيـة التـي تشـكل عن وجود حالة من االسرتخاء التابعة استخدامها فضال 

بـري (اإلهامل الذي أدى إىل نجـاح الهجـوم اليابـاين عـىل رادعا لليابان هي األسباب الحقيقية  للتقصري و 

  ).هاربر

، أعلنـت كـل مـن الواليـات املتحـدة )بـريل هـاربر(وبعد يوم واحد من الهجوم الياباين عـىل 

كـانون  ١١كام أعلنت الواليات املتحـدة الحـرب عـىل أملانيـا وإيطاليـا يف . وبريطانيا الحرب عىل اليابان

وكان من األسباب األخرى . ت الواليات املتحدة طرفا يف الحرب العاملية الثانيةوهكذا أصبح. ١٩٤١األول 

  :لدخول الواليات املتحدة  الحرب العاملية الثانية ما يأيت

خوف الواليات املتحدة  من احتامل سيطرة أملانيا عـىل كـل أوروبـا ومـا قـد يـؤدي ذلـك مـن  .١

  .إلحاق أرضار مبصالح الواليات املتحدة االقتصادية

رأت الواليات املتحدة أن تدخل الحرب بجانب بريطانيا وفرنسا بدال من أن تضطر إىل دخولها  .٢

  .لوحدها يف املستقبل بعد أن يتم النرص لدول املحور عىل بريطانيا وفرنسا
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قلق الواليات املتحدة تجاه سياسة اليابان التوسعية يف الرشق األقىص جنوب رشقي آسيا والتي  .٣

  .ح الواليات املتحدة  يف هذه املناطقأصبحت تهدد مصال

ويف نفس اليوم أعلنت فيه الواليات املتحدة الحرب عىل أملانيا وإيطاليـا وقعـت دول املحـور 

نص عىل أن تواصل أملانيا وإيطاليا واليابان الحرب عىل بريطانيـا والواليـات . اتفاقا عسكريا جديدا بينها

وتعهـدت الـدول الـثالث . ملتوافرة لديها حتى نهاية الحـرباملتحدة بصورة مشرتكة ومبختلف الوسائل ا

  .بأن ال توقع أي منها هدنة أو صلحا من جانب واحد

  :معركة سنغافورة

. وهي املعركة التي خاضها الجيش الياباين ضد القوات الربيطانية أبان الحرب العامليـة الثانيـة

إىل الرتاجع  ١٩٤٢كانون الثاين  ٣٠إىل  ١٩٤٢ل كانون األو  ٨لقد اضطرت القوات الربيطانية يف الفرتة من 

يف أقىصـ ) سـنغافورة(واللجـوء إىل جزيـرة ) ماليزيـا حاليـا) (ماليـو(أمام تقدم اليابانيني يف شبه جزيرة 

ومـع انتقـال آخـر جنـدي بريطـاين مـن منطقـة . الجنوب يف محاولـة يائسـة لتجنـب الهزميـة الشـاملة

كـانون الثـاين الجرسـ الـذي كـان يـربط بـني املاليـو  ٣١نيون يف نسف الربيطا) سنغافورة(إىل ) جوهور(

  ).سنغافورة(وجزيرة 

خطة دفاعية تسـتند إىل ) آرثر برسيفال(وقد وضع قائد القوات الربيطانية يف الجزيرة الفريق 

اعتقاده بان اليابانيني سيهاجمون الجزيرة من الشامل الرشقي، واختار تكتيكيا دفاعيـا يـتلخص يف منـع 

) كلـم ١١٢طولـه (هاجمني من النزول عىل الخط الساحيل املـيلء باملسـتنقعات  والخلجـان الصـغرية امل

  ووزع قواته. وبخاصة يف الجهة الشاملية منه، والتعامل معهم يف حال نجاحهم يف اإلنزال
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 –عىل ثالثة قطاعات القطاع الشـاميل ) ألف أدارى غري محارب ١٥ألف رجل، من بينهم  ٨٥( 

قـوات  -والقطـاع الجنـويب. ٨الفرقـة األسـرتالية  –، القطـاع الغـريب ١٨والربيطانيـة  ١١ن الهندية الفرقتا

  .مختلطة تتضمن لواءين مالوين ومقاتلني  صينيني

انخفـاض  -وكان موقف الربيطانيني القتايل قبيل املعركة يعـاين مـن مجموعـة ثغـرات أبرزهـا

ام الغطـاء الجـوي والـدعم البحـري وقرصـ نظـر قائـد معنويات القوات وتدين مستواها القتـايل، وانعـد

  .وتقاعس املدنيني عن تقديم العون للقوات املدافعة. القوات نفسه

علــى أركانـه خطتـه لغـزو ) تومويويك ياماشيتا(ويف هذا الوقت عرض القائد  الياباين الفريق 

ينـزل جـزء  –لنحـو التـايل عـىل ا) ٢٥ألف رجل قوام عىل الجيش  ٣٠حوايل (وحدد مهام قواته . الجزيرة

إليهـام  ١٩٤٢شـباط  ٧يف مسـاء ) أوبـني(يف جزيـرة ) نيشـيمورا(من فرقة الحرس اإلمرباطـوري بقيـادة 

بقيــادة  ٦تعــرب الفرقتــان ) شــباط ٨(ويف مســاء اليــوم التــايل . الربيطــانيني لهجــوم خــداعي يف الرشــق

 ٩ويلحـق بهـام يف . الغربية مـن الجزيـرةباتجاه الزاوية الشاملية ) موتاغوتيش(بقيادة   ١٨و) ماتسوي(

باتجــاه مدينــة  ١٨و٥شــباط الجــزء املتبقــي مــن فرقــة الحــرس اإلمرباطــوري وتنــدفع قــوات الفــرقتني 

  .عىل ثالثة محاور رئيسية) سنغافورة(

شـباط بـأن  ٥(يف وقت سـابق ) ياماشيتا(وتعزيزا لخداع العدو بفكرة الهجوم من الرشق أمر 

وأن تتحـرك قوافـل مـن . مواجهة القاعدة البحرية الواقعـة يف شـاميل الجزيـرة تقام مخيامت مزيفة يف

وقد اسـتند القائـد اليابـاين يف . الشاحنات باتجاه الرشق نهارا، ثم تعود إىل نقطة انطالقها يف الغرب ليال

  وال سيام . أولهام النقص الشديد يف ذخرية قواته -قرار اإلرساع بالهجوم إىل عاملني هامني
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رية مدافع امليدان والثاين دقة املعلومات التي جمعتهـا وحـدات االسـتطالع عــن منطقـة ذخ

  .العبور

منذ أن انطلت عليه خدعة تحـرك الشـاحنات ) برسيفال(وظهرت عالمات االرتباك عىل أوامر 

ـق وزاد األمـر سـوءا إىل الغرب إىل الرشـق وتحشـد قـوات مـن الحـرس اليابانية من  اإلمرباطـوري يف الرش

شباط بقصف املطارات الشاملية والقاعدة البحرية وعقـد املواصـالت  ٢٥لربيطانيني رشوع اليابانيني يف ا

يف القطـاع الغـريب  ٨شباط وقد تنبـه قائـد الفرقـة األسـرتالية  ٧و٦الرئيسية، ومواصلة القصف يف يومي 

باط باستطالع الخط  الساحيل ش ٧إىل اتجاه الهجوم الياباين املتوقع وأمر يف ليلة ) هرني بينيت(الجرنال 

وتجمعت لديه معلومات عن حشود اليابانيني يف منطقة ). وسكوداي(و) مااليو(املمتد بني مصبي نهري 

ولكن القيادة أبلغته بأنهـا ال متلـك . فطلب إىل القيادة العليا تزويده بطائرة ملراقبة مدفعيته. االستطالع

انيني بتجميـع زوارق االقتحـام وتحميلهـا بقـوات اإلنـزال طائرة صالحة للعمل، األمر الـذي سـمح لليابـ

  .الربمايئ دون صعوبة

شـباط قصـفت الطـائرات اليابانيـة األسـرتاليني يف القطـاع الغـريب ورمـتهم بنـريان  ٨ويف فجر 

ويف فرتة بعد الظهر قصفت املدفعية  اليابانية دفاعـات األسـرتاليني األماميـة ومقـر قيـادتهم . الرشاشات

ثم تضاءلت حدة القصف قليال عند الغروب إال أنها تزايدت بعد ذلك بعنف، حتى . صاالتهموخطوط ات

ومل يجـدا بالتـايل . أن اليابانيني سيواصلون القصف ملدة ثالثة أو أربعة أيـام) بينيت(و) برسيفال(اعتقد 

 مـن فوجئ بعد سـاعات قليلـة بهجـوم املوجـة األوىل) برسيفال(ولكن . رضورة لقصف مراكز تجمعهم

  .قوات اإلنزال الياباين عىل مواقع املشاة األماميـة من الفرقة األسرتالية
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بعـد أن قامـت  ١٩٤٢شباط  ٨من يوم  ٢٢٫٠٠غزو الجزيرة يف حوايل الساعة ) ياماشيتا(وبدأ 

وانطلقـت مـن املنطقـة الواقعـة بـني . وحدات الحرس اإلمرباطوري يف الرشق بهجومها الخداعي املقـرر

يف الجـزء الشـاميل  ٨مـن الفرقـة األسـرتالية  ٢٢ثالثة زوارق اقتحام باتجاه مشاة اللواء ) ماراي(و) بولو(

وقد حـال الظـالم دون منـع الـزوارق مـن الوصـول إىل مسـافة قريبـة مـن شـاطئ . الغريب من الجزيرة

أطقم األنـوار بسبب فقدان االتصال بأبرصها األسرتاليون واجهوها بنريان غزيرة غري مركزة وحني . الجزيرة

واستفاد املهـاجمون مـن تـأخر مـدافع األسـرتاليني عـن . الكاشفة التي مل تبادر إىل إضاءة منطقة اإلنزال

. تنفيذ اإليقاف، ونجحوا يف إقامة راس جرس عىل الشاطئ وإحداث ثغرات يف الخـط الـدفاعي السـاحيل

لجنود اليابانيون يهرعون فور نـزولهم إىل ورغم الخسائر التي تكبدتها موجتا اإلنزال األوىل والثانية كان ا

  .مؤخرات مواقع املدافعني، ويشتبكون معهم يف قتال تالحمي

 –املكلف بحاميـة املنطقـة الشـاملية  ٢٢، كان اللواء ١٩٤٢شباط  ٩من يوم  ٩٫٠٠ويف الساعة 

يون قـد بـدؤوا وكان اليابـان. الغربية من الجزيرة قد تفكك، وتبعرث جنوده باضطراب كبري إبان تراجعهم

، بعـد )تينفـا(ومطـار ) أماكينغ(حتى أدركوا مواقع األسرتاليني القريبة من ) أماكينغ(التوجه جنوبا نحو 

مـدعوما مبـا تبقـى . يف اإلعداد لهجوم معاكس يف الصباح الباكر) بينيت(و) برسيفال(أن فشلت محاولة 

ــرة  ــة يف الجزي ــاكينغ(وبســقوط ). ســوردفيش ٤هاريكــان و ١٠(مــن الطــائرات الربيطاني وتراجــع ) أم

يف اليوم نفسه، أصبح الجـزء األكـرب مـن القطـاع الغـريب تحـت سـيطرة ) جورونغ(األسرتاليني إىل طريق 

  الذين كانوا قد انتقلوا إىل الجزيرة مع وحدات من املدفعية عرب ١٨و٥جنود الفرقتني اليابانيتني 
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مـن فرقـة الحـرس اإلمرباطـوري يف  يف الوقت الذي انتقـل القسـم املتبقـي) جوهور(مضيق  

  .الغرب إىل شاميل الجزيرة

شـباط للوقـوف عـىل خطـة تطـوير الهجـوم باتجـاه  ٩إىل الجزيرة يف مساء ) ياماشيتا(انتقل 

والفاصـلة بـني ) كرانجـي(و) جورونـغ(كلم بني مصـبي نهـري  ٤١٨املمتدة مسافة ) جورونغ(مرتفعات 

يف هـذا الوقـت قـد ) بينيـت(سـنغافورة وكـان (دي إىل مدينة املؤ ) بوكيت تيام(القطاع الغريب وطريق 

مــن (استعاد توازن قواته يف القطاع الغريب، رغم األنباء التي تـواترات عـن تـدفق الـدبابات املتوسـطة 

يف حـني كـان . إىل أرض الجزيرة عرب الجرس الـذي قـام املهندسـون اليابـانيون بإصـالحه) ٩٤طراز تايب 

يف حـال وصـول القـوات اليابانيـة إىل ) سـنغافورة(دفاعيـة تحمـي العاصـمة  يفكر يف خطـة) برسيفال(

  .كلم ٨التي تبعد عن العاصمة زهاء ) بوكيت تيام(

رغـم خلوهـا مـن ) كورونغ(الصمود يف قطاعه واستثامر مناعة مرتفعات ) بينيت(وقد اختار 

إقامة خـط ) برسيفال(نام قرر بي) ألغام وأسالك وخنادق(الحواجز الرضورية املضادة للمشاة والدبابات 

للمحـافظ عـىل مسـتودعات التمـوين واملستشـفيات وخزانـات ) سـنغافورة(دفاعي دائري حول مدينة 

عىل خطته، ثـم أبلـغ قائـدي ) سيموتر(و) لويس هيث(وقد أطلع قائدي املنطقة الجنوبية السري . املياه

بـارشة لهـذه الخطـة انسـحاب اللـواءين وكـان مـن النتـائج امل. الجبهيتني اآلخرين وضباط أركانهام بهـا

دون ) بوكيـت تـيام(إىل تـالل ) جورونـغ(شباط من خط  ١٠يف ) ٨الفرقة األسرتالية ( ٢٧و٢٢األسرتاليني 

  .وضياع أخر فرصة إليقاف اليابانيني يف الغرب) بينيت(استشارة 

خطـورة تـدهور  الفليبني تـدارك -بورما(قائد قوات الحلفاء يف ) ويفل(حاول الفيلد مارشال   

  شباط وأمر بشن ١٠إبان زيارته للجزيرة يف . املوقف
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بعـد ظهـر اليـوم ) بوكيـت تـيام(غري أن وصول الدبابات اليابانيـة إىل . هجوم معاكس فوري 

ـة يف الـتالل مـا عـدا جنـود . ذاته ضاعف من حالة الفوىض السـائدة، وأدى إىل تشـتيت القـوات املنترش

الذين حاولوا إيقـاف الـدبابات دون جـدوى ثـم انسـحبوا منتصـف الليـل ) سذوالند(و) أرغيل(كتيبتي 

وقطـع اتصـاالت الحلفـاء بـني شـامل . باتجاه الرشق ما ممكن اليابانيني من السيطرة عىل طرق حيويـة

  .الجزيرة وجنوبها

قـد  ٨وبقايا الفرقة األسـرتالية  ١٨والربيطانية  ١١شباط كانت الفرقتان الهندية  ١٣ويف صباح 

التـي كانـت تعمهـا يف هـذا ) سـنغافورة(كلم حول مدينـة  ٤٤٫٨عت إىل خط دفاعي دائري بطول تراج

وانرصف السـكان إىل . الوقت أسوأ حاالت االضطراب بسبب تدفق الالجئني إليها من مدنيني وعسكريني

 الخطـة وكـان القائـد اليابـاين يفــكر يف. السلب أو البحث عن املالجئ، وفقدان املياه، وانتشار األمراض

آخذا يف االعتبار صعوبة تحقيق هدفه مبحارصتهـا أو بخـوض حـرب ) سنغافورة(املمكنة الحتالل مدينة 

ولجـأ . ١إىل  ٣شوارع يف داخلها نظرا إىل النقص يف متوينه وذخائره واىل تفوق الحلفـاء العـددي بنسـبة 

ه الرتاجـع إىل املدينــة فـأمر يف عىل االستسالم قبـل أن يتسـنى لـ) رسيفال(إىل ما يشبه املغامرة إلجبار 

إىل االستسـالم ووجـه إىل املواقـع ) برسـيفال(بإلقاء منشـورات مـن الجـو تـدعو ) شباط ١٣(اليوم ذاته 

الربيطانية رمايات مدفعية كثيفة إليهام املدافعني بأن القصف سيمتد فرتة طويلـة وتـابع الضـغط عـىل 

  .الخط الدفاعي بالطائرات والدبابات

مـن ) ويفـل(و) ترششـل(شباط االتصـاالت الربقيـة بـني  ١٤و١٣يف خالل يومي ولقد نشطت 

من جهة ثانية وتركزت يف بادئ األمر عىل رضورة الـدفاع عـن املدينـة مهـام ) ويفل(و) برسيفال(جهة و

  كلف األمر، ثم انتهت إىل منح
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شـباط  ١٥ة يف وساء الوضع يف املدين. حرية تقدير املوقف واتخاذ القرار املناسب) برسيفال( 

إىل عقد مؤمتر ضم جميع القادة العاملني تحـت رمتـه لالطـالع عـىل ) برسيفال(إىل درجة دفعت  ١٩٤٥

  .تقديراتهم وأسفر املؤمتر عن قرار باالستسالم دون قيد أو رشط يف اليوم نفسه

ار يف أيدي اليابانيني نتائج معنوية كبـرية، ألنـه كـان تجسـيدا النهيـ) سنغافورة(وكان لسقوط 

هيبة بريطانيا يف جنويب رشقي آسيا، كام كانت له نتائج مادية تتمثل يف تحديد حريـة تحـرك األسـطول 

الربيطاين يف الرشق نظرا إىل أن الجزيرة كانـت مصـدرا هامـا للـنفط ومحطـة رئيسـية لقـوات الحلفـاء 

  .البحرية والجوية يف الرشق األقىص

ميـع أهـدافهم التوسـعية يف منطقـة جنـوب وقد ساعدت انتصارات اليابانيني عىل تحقيق ج

وغــدا . ١٩٤٢وإندونيســيا يف آذار . ١٩٤١كــانون األول  ٢٥فاســتولوا عــىل هونــك كونــغ يف . رشق آســيا

وكان قسم من القوات اليابانيـة قـد حـول وجهتـه بعـد سـقوط . اليابانيون يهددون اسرتاليا ونيوزيلندة

ونجحت الهند من االحتالل الياباين بسـبب . ١٩٤٢آذار  ٧يف ) رانكون(املاليو إىل بورما، فدخل عاصمتها 

وكذلك بسـبب انشـغال اليابـانيني يف تعزيـز وجـودهم يف املنـاطق التـي . حلول موسم الرياح املوسمية

وهكـذا أصـبح اليابـانيون يسـيطرون عـىل مسـاحات شاسـعة مـن األرايض قـدرت بــ . احتلوها حـديثا

  .ايض التي كانوا قد استولوا عليها يف الصنيباإلضافة إىل تلك األر  ٢كم) ٣٫٨٠٠٫٠٠(
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  :استئناف القتال يف الجبهة الرشقية

  :معركة سمولنسك .١

شـكل الحـرب ) أخذت املراحل األوىل من عملية بارباروسا الغـزو األملـاين لالتحـاد السـوفيتي

األرايض  وحققت مجموعات الجيـوش األملانيـة  املشـرتكة فيهـا تقـدما رسيعـا وعميقـا داخـل. الخاطفة

وبيـنام كانـت مجموعـة جيـوش ) حزيران ٣٠ -حزيران ٢٢(ففي األسبوع األول من العملية . السوفيتية

ومجموعـة جيـوش ) اسـتونيا وليتواينـا وال تفيـا(الشامل املاريشال فون ليب تتقدم يف دويالت البلطيق 

ملاريشـال فـون بـوك الجنوب املاريشال فون رونتشتدت تندفع عرب أوكرانيا، قامـت مجموعـة الوسـط ا

محققة نجاحات كبرية متثلت يف اخرتاق دفاعات الجبهة الغربية ) روسيا البيضاء(بالتقدم عرب بيلوروسيا 

أي مجموعة الجيوش الغربية حسب التسمية السوفيتية واالندفاع داخل االتحاد السـوفيتي مسـافة ال (

رس عـدد كبـري مـن قـوات الجـيش حزيـران، وتـدمري وأ  ٢٩يف ) منيسـك(كلـم، واحـتالل  ٣٠٠تقل عـن 

الواقعة عىل بعد ) سمولنسك(حزيران والتقدم بعد ذلك باتجاه  ٢٩يف ) مينسك(السوفيتي العارش حول 

  ).موسكو(كلم عن خط الحدود، بغية احتاللها واالندفاع منها نحو ) ٦٤٠(

كانــت مجموعــة جيــوش الوســط األملانيــة املكلفــة مبتابعــة الضــغط عــىل الجبهــة الغربيــة 

فـون (وجيش املشاة الرابـع بقيـادة الجـرنال ) شرتاوس(جيش املشاة التاسع بقيادة الجرنال  –السوفيتية 

وتعمل تحـت قيـادة ) هوث(بقيادة الجرنال  ٣ومجموعة البانزر . فرقة مشاة) ٣٣(ويضامن معا ) كلوغ

). نيكيــةفــرق مشــاة ميكا ٣فــرق مدرعــة  ٤( ٥٧و٣٩جــيش املشــاة التاســع وتضــم الفيلقــني املــدرعني 

  وتعمل تحت قيادة) غورديان(بقيادة الجرنال  ٢ومجموعة البانزر 
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فرق مشاة  ٣فرق مدرعة  ٥( ٤٧و ٤٦و ٢٤جيش املشاة الرابع، وتضم الفيالق املدرعة الثالثة  

  ).ميكانيكية

كـان ) الـدنيرب(و) دفينـا(، مع تقـدم مجموعـة الوسـط نحـو نهـري ١٩٤١ويف األول من متوز 

. ، والتشكيالت األمامية من جييش املشـاة التاسـع والرابـع٣و٢فرق مجموعتي البانزر  نسقها األول يضم

مشـاة و فرقـة خيالـة ولـواء  ١٢ميكانيكيـة و  ٦مدرعـة و ٩(فرقـة  ٢٨وكان مجموع فرق هذا النسـق 

مدفع وهاون، كـان يـدعمها  ٦٦٠٠دبابة وأكرث من  ١٠٤٠ألف رجل و  ٢٩٠ويف عدادها كلها ) ميكانييك

كلم  ١٥٠ -١٢٠أما النسق الثاين للمجموعة فكان عىل بعد ). طائرة قتالية ١٠٠٠(الجوي الثاين  األسطول

فرقة كانت القيادة السوفيتية قـد الحظـت ضـعف الجبهـة الغربيـة  ٢٠وراء النسق األول ويضم حوايل 

حزيـران  ٢٧ قائـدا لهـذه الجبهـة منـذ). تيموشـينكو(فعينت املاريشال . أمام هذا الحشد األملاين الكبري

مـن احتيـاطي القيـادة ) ١٦،١٩،٢٠،٢١،٢٢(وألحقت بها باإلضـافة إىل جيوشـها الثالثـة خمسـة جيـوش 

وعـىل ) موسـكو(لويـف ومنـع تقـدم العـدو نحـو – وكلفتها بالدفاع الصامد عن خط كراسالف . العامة

اإلنهـاك الـذي أصـاب  ويرجع ذلك إىل. الرغم من هذا التدبري فان ميزان القوى بقي مائال لصالح األملان

فرق جيوش الجبهـة الغربيـة إبـان املعـارك السـابقة ونقـص مالكـات الجيـوش السـوفيتية وال سـيام يف 

وتعـرث اإلمـداد واألعتـدة . وضعفت القوات الجوية املخصصة لدعم الجبهة الغربية. الدبابات واملدفعية

  .والذخائر

تابعـة الهجـوم بقـوات النسـق األول مـن ولقد اعتقدت القيادة األملانية أن الفرصة مناسبة مل

وقـدرت أن السـوفيت عـاجزون عـن . مجموعة جيوش الوسط دومنا حاجة النتظار وصول النسق الثـاين

إعداد جبهة دفاعية متامسكة بسبب تضاؤل قواتهم األحتياطية، وأن ما تستطيع الجبهة الغربية حشده 

  ضد جيوش
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أسندت القيادة األملانية إىل تلك املجموعة مهمـة حزيران،  ٨ويف . فرقة ١١الوسط ال يتجاوز  

 –واالسـتيالء عـىل منطقـة أورشـا ) الـدنيرب(و) دفينـا(  تطويق القوات السوفيتية املنترشة غـرب نهـري 

متـوز موعـدا لبـدء  ١٠وحـددت يـوم . سمولنسك فيتبسك التي تشـكل الطريـق األقرصـ نحـو موسـكو

  .الهجوم

متـوز كـان أفضـل مـن توقعـات  ١٠يف يوم بدء الهجوم  والحقيقة أن وضع القوات السوفيتية

إال أن الرتتيـب الـدفاعي . القيادة األملانية بسبب تعزيز الجبهة السوفيتية بالجيوش االحتياطية الخمسة

السوفيتي بقي أضعف مام ينبغي إذ  مجمل القـوات السـوفيتية التـي انترشـت يف النسـق األول غـريب 

ـة عـىل جبهـة عريضـة تعـادل . فرقة) ٢٤(جاوز مل يكن يت) الدنيرب(و) دفينا( وكانت هذه الفروق منترش

األمـر الـذي جعـل عمـق . كلـم) ٧٠(ووصل عرض نطـاق دفـاع بعـض الفـرق إىل . كلم لكل فرقة) ٣٣(

وباإلضافة إىل ذلك فقد كان التجهيز الهنديس للدفاعات السـوفيتية ضـعيفا . الخطوط الدفاعية محدودا

متوز كان مجمـل التسـليح  ١٠وحتى . فعية والدبابات واألسلحة املضادة للدروعكام كان مفتقرا إىل املد

ومل يكـن يـدعم . مـدفع وهـاون) ٣٨٠٠(دبابة و) ١٤٥(الثقيـل يف فرق النسق الدفاعي األول عبارة عن 

طائرة قتالية من طرازات قدمية مـام جعـل التفـوق األملـاين بـالقوى البرشـية ) ٣٨٩(هذه الجبهة سوى 

  .١إىل  ٣وبالطائرات  ١إىل  ٨وباملدافع والهاونات  ١إىل  ٦وبالدبابات . واحدستة إىل 

 ١٠ويف هذا الوضع بدأ النسق األول من مجموعة جيوش الوسـط األملانيـة الهجـوم يف صـباح 

) اورشـا(واسـتولتا عـىل ) موغيلـوف(كلـم وطوقتـا )٢٠٠(بعمـق  ٣و ٢وتقدمت مجموعتا البانزر . متوز

يف التطويـق  ٢٠و ١٦و ١٩وبـذلك أصـبحت الجيـوش السـوفيتية ) كريتشـيف(و) بلينا(و) سمولنسك(و

  بينام ) سوج(عرب نهر  ١٣ولقد اندفع  قسم من قوات الجيش ) سمولنسك(العمليايت يف منطقة 
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وعـىل الجنـاح . بعد أن صدت هجوم الدبابات األملانيـة) موغليف(متكنت بقية قواته مبدينة 

) جلـوبني(و) روغاتشـيوف(واسـرتد مـدن ) بوبروبسـك(هجوم عىل اتجاه ب ٢١األيرس للجبهة قام الجيش

) الـدنيرب(وقيد القوى الرئيسـية ملجموعـة البـانزر الثانيـة فـرتة طويلـة يف املنطقـة الواقعـة بـني نهـري 

بعـد اسـتخدام جبهـة . قررت القيادة السوفيتية يف هذه املرحلة تنظـيم هجـوم مضـاد عـام) برينرينا(و

 ٣٠و ٢٩و ٢٨و ٢٤ولقـد وضـعت الجيـوش االحتياطيـة . ة التي أنشئت لهـذا الغـرضالجيوش االحتياطي

) بارتســيفو(و) بــييل(وقامــت بتوجيــه الرضــبات مــن منــاطق ) روكوسوفســيك(تحــت قيــادة املارشــال 

وكانت مهمتها سحق تجمعات العدو شـامل املدينـة ) سمولنسك(عىل اتجاهني يتالقيان يف ) روسالفل(و

) فـرق خيالـه ٣(جرى توجيه فيلق خياله  ٢١ويف نطاق الجيش . ٢٠و١٦الجيشني  وجنوبها بالتعاون مع

وتكونت إبـان األعـامل القتاليـة بؤرتـان دفاعيتـان رئيسـيتان . للقيام بإغارة عميقة عىل مؤخرات العدو

). برييزينـا(و) الـدنيرب(ومـا بـني نهـري ) سـوج(يلينـا، واألخـرى عـىل نهـر  -األوىل يف منطقة سمولنسك

مـن جيـوش الجنـاح ) الجـرنال كوزنيتسـوف(متوز تشكيل الجبهـة املركزيـة  ٢٤قا من ذلك تم يف وانطال 

  .والجيش الثالث اآليت من االحتياط) ٢١و١٣الجيشني (اليساري للجبهة 

وعىل الرغم من أن الهجوم املضاد العام الذي شنته القوات السوفيتية مل يـتمكن مـن سـحق 

مل يؤد إىل نجاح ملموس فقد كان من نتائجـه إيقـاف زخـم انـدفاع و ) سمولنسك(التجمع املعادي عند 

عـىل اخـرتاق التطويـق وسـحب  ١٦و٢٠ومسـاعدة الجيشـني ) موسـكو(مجموعة جيوش الوسـط نحـو 

متوز اضطرت القوات األملانية لالنتقال إىل الدفاع عىل االتجـاه  ٣٠ويف ). الدنيرب(قواتهام الرئيسة إىل نهر 

  حتى) موسكو(الهتلرية قرارا بتأجيل الهجوم عىل  الغريب واتخذت القيادة



  

  ١٤٨٣  

املوسوعة السياسية والعسكرية

  .يتم القضاء عىل خطر القوات السوفيتية التي تهدد جانبي مجموعة جيوش الوسط 

آب انتقــل الجــيش األملــاين الثــاين ومجموعــة البــانزر الثانيــة إىل الهجــوم ضــد الجبهــة  ٨ويف 

لسوفيتية إىل االنسـحاب عـىل االتجـاهني واضطرت القوات ا. املركزية، مع متديد جبهتيهام نحو الجنوب

ـقي والجنـويب ويف  وضـمت ) بريميينكـو(آب أنشـئت جبهـة بريانسـك بقيـادة الجـرنال  ١٦الجنويب الرش

وكانـت مهمتهـا . آب بعـد إلغـاء الجبهـة املركزيـة ٢٥يف  ٢١و٣ثم الحق بها الجيشـان  ٥٠و١٣الجيشني 

آب تقـدم  ٢١ويف . اريشال جوكوف والجبهة املركزيـةبني الجبهة االحتياطية امل) بريانسك(تغطية اتجاه 

. سـتارودوب -فبلغـا خـط غومـل. كلـم ١٤٠-١٢٠الجيش األملاين الثاين ومجموعة البانزر الثانية مسـافة 

ويف . وتوغال عمقا بني جبهتني بريانسك واملركزية بشكل هدد جانب الجبهة الجنوبية الغربية ومؤخرتها

من الجبهة الغربية هجوما مضادا  ٤٣و٢٤وبية الغربية وقوات الجيشني آب بدأت قوات الجبهة الجن ١٦

وعىل الرغم من أن الهجوم مل يحرز تطـورا إال . األملانيتني) بلينا(و) دوخوفشينا(بهدف سحق مجموعتي 

  ).بلينا(أن القوات األملانية تكبدت خسائر جسيمة يف املعارك عند 

نشـطة تسـتهدف دحـر مجموعـة جيـوش الوسـط وقررت القيادة السوفيتية القيـام بـأعامل 

وإحباط هجومها عىل االتجاه الجنويب املتجه إىل مؤخرة الجبهة الجنوبية الغربية إال أن محاوالت قـوات 

جبهة بريانسك إليقاف التقدم األملاين من خالل توجيه الرضبات إىل الجانب مل تحقق نجاحا ويف الوقت 

واشـرتكت . يا لهذه الغاية عملية جوية يف نطـاق جبهـة بريانسـكنفسه نفذت هيئة القيادة العامة العل

إال أنه مل . وقد ألحق الطريان السوفيتي مبجموعة البانزر الثانية خسائر فادحة. طائرة مقاتلة) ٦٤٠(فيها 

  .يحبط هجوم العدو نحو الجنوب
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واستوىل عـىل واخرتق دفاعه ) ٢٢الجيش (ووجه األملان رضبة قوية نحو الجناح األمين لجبهة 

ـقية لنهـر  ٢٩و٢٢آب، مام اضطر الجيشني  ٢٩يف ) توروبيتس( ويف ). دفينـا(لالنسـحاب إىل الضـفة الرش

إال أن هجومهـا مل يحـرز نجاحـا ) سمولنسك(إىل الهجوم عند  ٣٠و ٢٠و ١٩و ١٦أيلول انتقلت الجيوش 

سـحق التجمـع األملـاين عنـد من الجبهة االحتياطية األعامل الهجومية ومتكن مـن  ٢٤بينام تابع الجيش 

أيلول انتقلت قوات الجبهتـني الغربيـة وبريانسـك إىل الـدفاع بـأمر مـن هيئـة القيـادة  ١٠ويف ). بلينا(

وانتهت بذلك املرحلة األوىل من املعركة والتي كان من نتائجها حسابات القيـادة األملانيـة للتقـدم نحـو 

لوقت الـالزم لتحضـري الـدفاع عـن عاصـمة الـبالد دون توقف كام ربحت القيادة السوفيتية ا) موسكو(

  ).١٩٤٢ -١٩٤١) (موسكو(وتامني الرشوط املناسبة لالنتصار يف معركة 

ويف املرحلة الثانية من املعركة ويف إطار الهجـوم السـوفيتي املضـاد، وضـعت القيـادة العليـا 

ا لعمليـات حاسـمة تسـتهدف خططـ ١٩٤٣السوفيتية، بعد أخذ زمام املبادأة اإلسرتاتيجية كليا يف ربيـع 

وقد . ١٩٤٣القضاء عىل التجمعات الرئيسية للقوات األملانية عىل طول الجبهة، يف خالل صيف وخريف 

التي قررت القيام بهجـوم عـام . ساعد السوفيت عىل وضع تلك الخطط اكتشافهم لنوايا القيادة األملانية

  .بأنها أقدر عىل العمل يف هذا الفصل يف فصل الصيف، استنادا إىل اعتقادها) كورسك(عىل جيب 

 ١٣-٤(وبدأت خطط السوفيت تحقيق أغراضها مع فشل الهجوم األملاين عىل جيـب كورسـك 

 ١٢يف ) أوربـل(وانتقال القوات السوفيتية املوجودة يف ذلك الجيب إىل الهجوم عىل محـور ) ١٩٤٣متوز 

  )مجموعات الجيوش(جميع الجبهات آب يف إطار هجوم عام شمل  ٣يف ) خاركوف(متوز وعىل محور 
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فاسـييل (إىل قـوات الفريـق ) دميينسـك -سـباس(وأسندت مهمة تحريـر مدينـة . السوفيتية 

يدعمها الجيش  ٣٣،٤٩،١٠،٢١،٨٦الحرس العارش،  –الذي خصص لتحرير املدينة الجيوش ) سوكولوفسيك

شـامال ) بارتسـيفو(ن شـاميل الجوي األول وقامت هذه القوات يف مطلع آب بإنشاء خط دفاعي امتد م

ورشق ) كريوف(أو غرب ) دميينسك -سباس(و) دورومنويوج(مرورا برشق ). جنوبا) (شيفري(إىل جنوب 

جـيش الحـرس العـارش – وانترشت يف مواجهة القوات األملانية عىل نسقني وكان النسق األول ). شيغري(

 ١٠دميينسـك والجـيش  -رشق سـباس ٤٩والجـيش ) ديـويك(شامل مدينـة  ٣٣والجيش ) سلوزنا(شاميل 

  .شامل كريوف

). احتيـاط) (بوستوشـكا(فيلـق الحـرس السـادس يف منطقـة  -أما النسـق الثـاين فكـان يضـم

يف  ٢١والجـيش ) فيكيتنوفـا(والفيلق امليكانييك الخـامس عنـد ) فسخود(يف منطقة مدينة  ٦٨والجيش 

  ).بريانسك -فيازما(عىل خط سكة حديد ) كليوتشييك(

دمينيسـك جـزءا مـن مجموعـة جيـوش  -القوات األملانية املدافعة عن منطقة سـباسوكانت 

وتتألف من القوات الرئيسـية للجـيش الرابـع ) هانزفون كلوغ(الوسط، التي كانت تحت قيادة املارشال 

ومدعومة باألسطول الجوي السادس وكانت القوات متحصنة ) ٥٦وفيلق الدبابات  ٥٥و١٢فيلقا املشاة (

  .خطوط دفاعية متعاقبة ومرتابطة وكان أقواها الخطان األول والثاين ٦ وراءه أو

ـق قـرر ) دميينسك -سباس (وملا كان خط الجبهة األملانية رشقي  عـىل شـكل بـروز نحـو الرش

 ٣٣و ١٠القائد السوفيتي أن يقطع النتوء مـن الشـامل والجنـوب برضـبتني فكـان عـىل جييشـ الحـرس 

من جنوب الربوز ألحكـام الكامشـة  ١٠بينام يندفع الجيش  -من الشامل مفاجأة األملان بتوجيه الرضبة

   –قد طوقا مدينة سباس  ٣٣وجزء من الجيش  ٤٩ويف الوقت نفسه يكون الجيش . الخارجية
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ـق ويـتم بعـد ذلـك تطهـري املقاومـات املعزولـة . دميينسك بكامشة داخلية من الشامل والرش

  ).روسالفل(وتطوير الهجوم باتجاه 

يف خططـه عـىل عوامـل ماديـة ومعنويـة رئيسـية إذ كانـت القـوات ) سوكولوفسيك(ند واست

) مرة ٢٫٣(والهاونات ومدافع وامليدان ) مرة ١٫٥(السوفيتية تتفوق عىل القوات األملانية بالقوة البرشية 

ن أما عىل الصعيد املعنوي، فكان الجنوب السوفيت يف وضع تحول نفيس ناتج عـ). مرة ١٫٦(والطائرات 

مع ما يعنيه ذلك من تعزيز للروح الهجوميـة ضـد . االنتقال من الدفاع الطويل إىل الهجوم املضاد العام

  .عدو مجرب عىل التخندق والدفاع

فشـال يف تحقيـق  ١٠،٣٣حسب الخطة املرسومة بيد أن الجيشـني  ١٩٤٣آب  ٧بدأ الهجوم يف 

ــان  ــي الجيش ــام لق ــأة ك ــط ا ٤٩،١٠املفاج ــرتاق الخ ــقة يف اخ ــع مش ــذي دف ــر ال ــدفاعي األول، األم ل

، وتكثيـف مهـام ٦٨يف الشامل بجزء من الجيش  ١٠،٣٣إىل تعزيز هجوم جييش الحرس ) سوكولوفسيك(

الجيش الجوي األول واستفاد األملان من تعرث الهجوم السوفيتي، فدفعوا فرقة مشاة وفرقة دبابـات مـن 

لـدعم القـوات املدافعـة عـن ) روسـالفل(ن وفرقة مشاة أخـرى مـ) أوريل(القوات املنسحبة من اتجاه 

وحققت وحدات من الفرق األملانية املذكورة التامس مع القـوات السـوفيتية ) دميينسك-سباس(منطقة 

متكنا من صـدها وإجبارهـا  ١٠،٣٣إال أن جييش الحرس . آب وشنت عليها هجوما مضادا ٩،١٠يف يومي 

  .٢١و٦٨ عىل الرتاجع بعد أن وصلتهام تعزيزات من الجيشني

) كـريوف(آب رضبـة إىل القـوات األملانيـة املوجـودة شـاميل  ١٠قد وجه يف  ١٠وكان الجيش 

واخرتق الخط الدفاعي األول باتجاهني رئيسني لكنـه مـا لبـث أن واجـه هجومـا مـدرعا  قامـت بـه يف 

صـدها إال أنـه متكـن مـن ) أوريـل(آب وحدات أملانية من الفرق املذكورة والقادمة من اتجـاه  ١٢و١٠

  وإجبارها



  

  ١٤٨٧  

املوسوعة السياسية والعسكرية

قـد تخطـى الخـط الـدفاعي  األول نحـو  ٤٩وكـان الجـيش . عىل االنكفاء إىل خطوط خلفية 

مبارشة، والثاين نحو الخط الدفاعي الثـاين ملطـاردة القـوات األملانيـة املنسـحبة مـن ) دميينسك -سباس(

وسار بشكل عرضاين عىل  )فيكيتنوفا(ويف اليوم ذاته تحرك الفيلـق امليكانييك الخامس من ) باخموتوفو(

  ).كريوف(محاذاة الجبة متجها إىل 

وبينام كانت املعركة دائرة قام األملان بعملية التفاف واسـعة النطـاق  شـاركت فيهـا فرقتـان 

ميكانيكيتان قامتا بهجومني مضادين عىل خط الفصل الواقع بني جبهة كالينني والجبهـة الغربيـة، بغيـة 

) مـن الجبهـة الغربيـة( ٣١والجناح األميـن للجـيش ) من جهة كالينني( ٣٩رضب الجناح األيرس للجيش 

واخرتاق الخط السوفيتي يف أضعف نقاطه، للوصول إىل مؤخرة الجبهة الغربية املشتبكة مـع املـدافعني 

 ٣١آب ولكـن الجـيش  ٩ولقد سددت الفرقتـان امليكانيكيتـان رضبـاتهام يف يـوم . دميينسك -عن سباس

 -سـباس(التابعني للجبهة الغربية مل يشاركا يف عملية  ٥و٣١ن املرجح أن الجيشني وم. متكن من صدهام

بسبب هاتني الرضبتني اللتني أجربتا القيادة السوفيتية عـىل إبقائهـا يف وضـع الـدفاع لحاميـة ) دميينسك

  ).دميينسك -سباس(الجانب األمين للجيوش املقاتلة يف معركة 

) دمينيسك-سباس(ة التطويق، التي كانت تهدد القوات يف آب إفشال حرك ١٣حاول األملان يف 

ولكن وحدات الدبابات التي أرسلت لهذه الغاية فشـلت يف مهمتهـا وتراجعـت، كـام فشـلت وحـدات 

واضطرت بدورها إىل الرتاجع . عند بافليفو ٦٨و٢١مشاة أملانية أخرى يف التصدي لوحدات من الجيشني 

 ١٩٤٣آب  ١٣دمينيسـك يف -قد متكنت من تحرير سـباس ٣٣و ٤٩وكانت قوات من الجيشني . آب ١٤يف 

مـايل  -زميتيسـ -تريينيـو –وواصلت مع بقية القوات مطاردة الفرق األملانية املنسحبة حتى خط مازوفو 

  آب، منهية  ٢٠الذي بلغته يف . سافيك
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ة واتخذت عند ذلـك الخـط وضـعي. كلم٤٠-٣٥بذلك الربوز الذي كان سابقا يف الجبهة بعمق 

  ).سمولنسك(و) روسالفل(الدفاع املؤقت استعدادا لالندفاع نحو مدينتي 

وتركـز الجهـد الرئييسـ  ١٩٤٣آب  ٢٨-٢١(استؤنف الهجوم السوفيتي بعد توقف دام أسبوعا 

يف الشــامل واتجــاهي ) يارتســيفو(و) دوروغوبــوج(يف الوســط، مــع رضبــات باتجــاهي ) يلينــا(باتجــاه 

 -كـام يـيل) مـن الشـامل إىل الجنـوب(وب وكان ترتيب القوات املهاجمـة يف الجن) ميليفو(و) روسالفل(

وال . وكانت مهمة هذه القوات تصفية املقاومات األملانيـة. ٣٣،٤٩،١٠الحرس العارش،  ٥،٦٨، ٣١الجيوش 

ومتابعـة ) دوروغوبـوج(و) بلينـا(سيام مقاومات املنطقتني املحصنتني عىل شكل منفذين منيعني حـول 

  ).سمولنسك( التقدم باتجاه

ويف يوم انطالق الهجوم السوفيتي، قامت فرقة أملانية مدرعة مبحاولة لخرق الجبهة عند خط 

، واملـرور عـرب هـذه املنطقـة الضـعيفة ٣٩الفصل الواقع بني الجبهتـني، ورضب الجنـاح األيرسـ للجـيش 

متكنـا مـن  ٥لحـرس املعزز بفيلق ا ٣٩ولكن الجيش . املشرتك يف الهجوم ٣١للوصول إىل مؤخرة الجيش 

  . صد هذه الفرقة ومنعاها من تحقيق أغراضها

ومل تجد كافة القوات السـوفيتية صـعوبة يف التقـدم، كـام مل تواجـه القـوات املكلفـة بتنفيـذ 

آب هجومـا شـنته فرقـة  ٢٩حيث صدت يف ) بلينا(دوروغوبوج مقاومة شديدة ما عدا يف  -عملية بلينا

يف الشـامل الغـريب ) سـبليزين(كانـا قـد انطلقـا مـن . واء ميكـانييكمشاة من جيش الدبابات الثالث ولـ

وبلـغ أقىصـ   ١٩٤٣أيلول  ١يف ) دوروغوبوج(و ١٩٤٣آب  ٣٠يف ) بلينا(وتم تحري . يف الغرب) رودينا(و

 ٧كلم ، وبذلك يكون أعمـق تقـدم لهـا مـن ٤٠ – ٣٥زهاء  ١٩٤٣أيلول  ٦تقدم للقوات السوفيتية حتى 

  .كم ٨٠ - ٧٠حوايل  ١٩٤٣أيلول   ٦آب إىل 
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  .القيادي) جوكوف(وقد اعتربت هذه اإلجراءات التنظيمية مبثابة استجابة ألسلوب 

األوىل عنـدما أرسـله إىل أقىصـ  –عند استخدام جيش البانزر الرابع مـرتني ) هتلر(وقد أخطأ 

الجنوب بغية ترسيع احتالل القوقاز وحقول النفط، والثانيـة عنـدما أمـر بعودتـه مـن أجـل اسـتعجال 

قائـد ) كليسـت(وعنـدما اعـرتض. وبسبب هذين الخطأين أصيب الجيش باإلنهاك) ينيغرادستال(احتالل 

معـا، وزاد ) هتــلر(رئـيس األركـان األملـاين، نحـاهام ) هالـدر(عىل ذلك، ودعمه ) أ) (مجموعة الجيوش

تحت أمرته الشخصية، وأصبح بذلك القائـد املبـارش ) ب(ارتيابه بقادته كافة، فوضع مجموعة الجيوش 

. عن إحـراز أي تقـدم يـذكر) ب(كلم، فكان إن عجزت مجموعة الجيوش ) ٧٠٠(هة عرضها اكرث من لجب

  . قسمت هذه املجموعة إىل ثالث مجموعات فرعية) ستالينيغراد(ولإلطباق عىل 

. املجموعة الشاملية، وتكون من مثاين فرق، اثنتني بانزر، واثنتني محمولتني وأربع فـرق مشـاة

بهدف االستيالء عـىل جرسـ ) برييالزوفسيك-غولوفسيك(متوز، من منطقة  ٢٣هجوم يف ومهمتها القيام بال

  ).الدون(الكبري، الواقع خلف القوات السوفيتية املتمركزة غرب ) الدون(

 ٢٥اثنتني مشاة وواحدة بانزر ومهمتها التحرك يف : املجموعة الوسطى، وتتكون من ثالث فرق

  ).كاالتش(باتجاه ) فريخني اكسنيوفسيك -سكايااوبليف(متوز لتوجيه رضبة من منطقة 

يقـوم ) الـدون(إبان قيام هاتني القوتني منع انسحاب القوات السوفيتية الدافعة من منحنـى 

الجيش السادس مبداهمة القوات السوفيتية من جهة الغرب، وضغطها نحـو الـداخل بحيـث يـتم فـتح 

  ).الفولغا(الطريق حتى 
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إحـداها (ضع املجموعة الفرعية الجنوبية املكونـة مـن سـت فـرق يف هذه اإلثناء تستغل الو 

ــع مشــاة ــة وأرب ــه نحــو  ٢١يف ) مدرعــة وأخــرى محمول ــق من متــوز وشــكلت رأس جرســ كبــري فتنطل

فتتقـدما نحـو ) الـدون(بينام تكون املجموعتان األخريتان قد أنهتـا مهمـتهام يف منحنـى ) ستالينيغراد(

  .للمدينة من الغرب والشامل الغريب) الفولغا(

أي مجموعـة جيـوش فـايخس بحيـث ) (ب(بتنفيذ هذه الخطة، عـززت مجموعـة الجيـوش 

طـائرة، وبـذلك ) ١٢٠٠(أصبحت تعادل ثالثني فرقة، منها حوايل عرشين فرقة أملانية، ودعمت بأكرث من 

. )الـدون(وصلت القوات األملانية املهاجمة إىل قرابة ضعف القـوات السـوفيتية املدافعـة عـن منحنـى 

يف الـدبابات  ١إىل  ٢(وكان األملان، باإلضافة إىل ذلك يتفوقون يف مختلـف صـنوف األسـلحة كـام ونوعـا 

فرقـة أملانيـة وواحـدة رومانيـة مقابـل منحنـى  ١٩) فـايخس(وحشـد ) يف الطائرات ١إىل  ٣واملدفعية، 

  .الشرتاك يف القتالويف أوائل آب عززها بفيلق من الجيش الثامن اإليطايل، الذي بدأ يصل ل). الدون(

يـدعمها جيشـان  ٦٤و٦٢تتـألف مـن الجيشـني ) الـدون(كانت القوات السوفيتية يف منحنى 

باإلضافة إىل جيش الحـرس األول الـذي كـان يتمركـز يف ) دبابة ٨٠(والرابع ) دبابة ١٦٠(األول  -مدرعان

). كرمينسـكايا(هـر قـرب والذي انحرص دوره يف التمسك برأس جرسـ جنـويب الن. زاوية املنحنى الشاملية

والجدير بالذكر أن القـوات السـوفيتية التـي سـيقع عليهـا عـبء القتـال األسـايس كلهـا كانـت حديثـة 

  .وأن الجيشني املدرعني مل يخوضا أي قتال بعد) متوز ٢٢(التشكيل 

واملواقـع املتقدمـة للجـيش  ٢٤ظل الوضع هادئا، باستثناء بعض املناوشات بني فيلق البـانزر 

  متوز من العام ٢٣حتى  ١٩٤٢متوز  ١٧نذ ، م٦٢
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) مـانوبلني(شـامل  ٦٢نفسه، حيث قامت خمس فرق أملانية مبهاجمة الجناح األمين للجيش  

وبعـد ثالثـة أيـام مـن القتـال ). تسيامال(عند نهر  ٦٤بينام شنت قوة أملانية أخرى هجوما عىل الجيش 

عـىل نهـر ) كامنسـيك(، ووصـل حتـى ٦٢يش مـن اخـرتاق دفاعـات الجـ ٢٤العنيف متكن فيلق البانزر 

الـذي . محاوال االلتفاف حول هذا الجيش من جهة الشامل عندئذ حاول الجـيش األول املـدرع) الدون(

قطع القوة األملانية املتوغلة باخرتاق مؤخرتها، بينام حاول الجـيش الرابـع  ٦٢كان منترشا خلف الجيش 

نظـرا ومل يتمكن هذان الجيشان من تنفيذ مهمتـيهام، . ملايناملدرع التصدي باملواجهة إليقاف التقدم األ 

دباباتهام، وبطء مشاتها غري املحمولـة وضـعف قيادتهـا هـذه املشـاة إىل حداثة تشكيلهام وتنوع مناذج 

إضـافة إىل أنـه مل . التي كانت يف معظمها من الضباط عدميي الخربة يف العمل مـع التشـكيالت املدرعـة

  .ة كافية وكانا دون أي غطاء جويتدعمها رمايات مدفعي

مـن  ٦٤و٦٢مـن دق أسـفني بـني الجيشـني  ٢٤بدأ الوضع بالتفاقم عندما متكن فيلق البانزر 

، ومعــه جــزء مــن ٥٧الجــيش  ١يف ) غــوردوف(وردا عــىل ذلــك زج ) كــاالتش(الجنــوب الغــريب باتجــاه 

تنفيـذا ألمـر ) نيـة عـىل الفولغـااألوىل عىل الـدون والثا) (رايغورود -لوغوفسيك(احتياطاته لتقوية خط 

تحت ترصـفه ليقـوي بـه جنـوب منحنـى  ٥١، كام وضع الجيش )متوز ٢٨(القيادة العامة السوفيتية يف 

و بـذلك تضـخمت مجموعـة ) روسـتوف(باتجـاه ) كامليـك(حتى سـهب ) ساربا(من بحريات ) الفولغا(

حـتم تشـكيل مجموعـة جيـوش مـا ) كلـم ٧٠٠أكـرث مـن (واتسعت جبهتها كثريا ) ستالينيغراد(جيوش 

  ).الجبهة الجنوبية الرشقية(باسم ) جبهة(

من جهة ثانيـة،  مل يعـد يف اسـتطاعة القـوات األملانيـة متابعـة تقـدمها دون القيـام بإعـادة 

  متوز كان معظم تشكيالت جيش البانزر الرابع قد  ٣١التنظيم، ويف 
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) كلـم٢٠٠(العريضـة  ٥١الجـيش  يف الهجوم عىل جبهة) هوت(عاد من مهمته امللغاة، فزجه 

آب حتـى  ٢، ووصـل يف ٥١فـاخرتق مواقـع الجـيش ) اورلوفسـكايا -كورمويارسيك–فريخني (يف منطقة 

حيـث مل يعـد أمامـه عوائـق تـذكر باسـتثناء نهـري ) كلـم عـن سـتالينيغراد١٣٥حوايل ) (كوتيلنيكوفو(

) لوبـاتني(فعـني ) سـتالينيغراد(بهة يف هذه األثناء، أجريت بعض التعديالت يف ج) ميشكوفا(و) اكساي(

الذي أرسل يف مهمة مؤقتـة إىل ) تشويكوف(بدال عن  ٦٤قائدا للجيش ) شوميلوف(، و٦٢قائدا للجيش 

ويف طريقـه إىل هنـاك، التقـى بعـض الوحـدات التـي انقطـع ). سـتالينيغراد(القطاع الجنويب من جبهة 

ف إليهـا بعـض القطاعـات  التـي كانـت تصـل إىل اتصالها بتشكيالتها األساسـية، فأعـاد تنظيمهـا، وأضـا

وليتأكد من صمود هذا الخط نرشـ ) أكساي(املنطقة بالقطارات، وشكل منها كلها خطا دفاعيا عىل نهر 

وراءه لواء من مشاة البحرية، بعد أن استنتج من مالحظاته عىل األرض أن القوات األملانية تقوم بحركـة 

رغـم  -من الجنوب وبقيت هذه الوحدات متمسكة مبواقعها) غرادستاليني(التفاف واسعة هدفها رضب 

حيـث تراجعـت وفـق الخطـة العامـة التـي كانـت تطبقهـا . ١٩٤٢آب  ١٧حتـى . كثافة الهجوم األملاين

  .القيادة العليا السوفيتية

. فقد تردى الوضع أكرث بعد إخفاق الهجوم السوفيتي املعاكس) الدون(أما عىل جبهة منحنى 

معظم فرقه الثامين التي أخذت تتسلل من الطوق مبجموعات صـغرية، تاركـة وراءهـا  ٦٢ش وفقد الجي

الكبري وأصبح بوسع الدبابات األملانية العبور إىل املنطقة ) كاالنش(معظم أسلحتها الثقيلة وسقط جرس 

  ).الفولغا(و) الدون(الفاصلة بني 

ــىل  ــور ع ــاء رؤوس الجس ــة بق ــذه املرحل ــائع ه ــم وق ــن أه ــدو (وم ــني ) نال ــكايا(ب ) كلينس

  والحرس األول،  ٢١يف أيدي الجيشني السوفيتيني ) سريافيموفيتش(و
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. دون أن يوجه إليها اهتامم يـذكر مـن قبـل القيـادتني السـوفيتية واألملانيـة عـىل حـد سـواء

  .وسيكون لهذه الجسور دور كبري يف العمليات الالحقة

التي نشأت عن إعادة تنظيم ) بية الرشقيةللجبهة الجنو(وبحثت القيادة السوفيتية عن قائد 

سـنه، وحيويتـه، ) ٣٩(املتميـز بشـبابه ) بريمينكـو(يف جبهتني، ووجـدت ضـالتها يف ) ستالينيغراد(جبهة 

أن يشكل هذه الجبهة من تشكيالت مضطربة يف غضون أربعـة ) ستالني(وروحه الهجومية، وطلب إليه 

  .آب ٩وأن يتسلم قيادتها ابتداء من . أيام

وبينام كان يعيد تنظيم مقر قيادتـه، وقـع . ١٩٤٢آب  ٤يف ) ستالينيغراد(إىل ) بريمينكو(صل و 

التــي الحظهــام ) هــوت(آب شــوهدت دبابــات  ٧مــا ميكــن أن يعتــرب محكــا ألهليتــه القياديــة ففــي 

من الجنوب، حيـث ) ٣٥(عىل مسافة ) ستالينيغراد(مندفعة نحو ) آب ٥و ٦وأبلغ عنها يف ) تشويكوف(

ومل يكـن باإلمكـان . كلـم مـن املدينـة) ٣٥(وأصبحت عىل مسافة  ٦٤حت الجانب األيرس للجيش اكتس

كـام كانـت قـوات . ألن قواتهـا كانـت تتلقـى ضـغطا قويـا) غـوردوف) (سـتالينيغراد(االستعانة بجبهة 

أن ) بريمينكـو(لـذا أصـبح عـىل . اعجـز مـن أن تقـدم شـيئا يـذكر) ٥٧٫٥١الجيشان (األخرى ) بريمينكو(

) هاونـات(و ) كاتيوشـا(د، وراجـامت /دبابات و مـدافع م(فحشد إمكاناته كلها . ستثمر ما لديه فقطي

وقد اتخذ إجراءات صارمة إلخالء الطـرق مـن أجـل ). ستالينيغراد(عند أبوب ) هوت(للتصدي لدبابات 

  .التحركات العسكرية، بعد أن دب الذعر بني املواطنني

) سـتالينيغراد(جنـوب ) ابغانريوفو(عند بلدة ) هوت(ات آب، جرى أول صدام مع دباب ٩ويف 

ويف اليـوم التـايل، . يتخىل مؤقتا عن فكرة االقتحام املبـارش مـن الجنـوب) هوت(وتم إيقافها، مام جعل 

  وعندما كان القتال عىل اشده يف 
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 إثـر قيامهـا) بريمينكـو(، الجانب األمين لقوات ٦٢طوقت ثالث فرق من الجيش ) ابغانريوفو(

ألنهـام ) بريمينكـو وغـوردوف(وهنا ظهرت صعوبة التعاون بني قائدي هاتني الجبهتـني . بهجوم معاكس

قـررت القيـادة وضـع الجبهتـني بـإمرة )  غـوردوف(ونظرا لتكرار الشكاوى مـن . متساويات يف الوظيفة

يسـتعد  )بـاولوس(إبـان ذلـك، كـان الجـيش األملـاين السـادس . نائبـا لـه) غوردوف(وعينت ) بريمينكو(

آب، موعـدا  ٢٥يـوم ) هتلـر(من الشامل والغرب والجنـوب، بعـد أن حـدد ) ستالينيغراد(لإلطباق عىل 

 ١٩وعىل هذا األساس، عممت قيادة الجيش السادس أمر العمليات الخاص بذلك منـذ . الحتالل املدينة

  .آب ٢٣من يوم  ٤٫٣٠آب، وفيه أن يبدأ اقتحامها يف الساعة 

الـذعر  –املعلومات التاليـة عن املوقـف ) بريمينكو(، تجمعت لدى ١٩٤٢آب  ٢٣وحتى ظهري 

عىل أبـوب املدينـة، بعـد ) هوت(قوات . وهي أشبه ما تكون بكتلة خشبية تحرتق) ستالينيغراد(يسود 

) الفولغـا(أن متكنت يف مساء اليوم السابق  من سحق الدفاعات املقامة عـىل عجـل، وصـلت إىل ضـفة 

. وهي متوقفة لقضاء الليل، واالستعداد القتحـام املدينـة يف صـباح اليـوم التـايل) نةشامل املدي(الغربية 

وأفادت معلومـات . ٦٤٫٦٢قاب قوسني أو أدىن من دق إسفني بني الجيشني ) سيدلينز(والقوات األملانية 

وقـوام  .ورتالن من الدبابات تتجهان برسعة نحو املدينة. االستطالع  الجوي أن كل ما عىل األرض يحرتق

مااليـا (ولقد عرب رأسا الرتلني خـط . دبابة وأرتال كثيفة من الشاحنات املحملة باملشاة) ١٠٠(كل منهام 

  .  وطريان العدو يفتح لهام الطريق  بقصف مركز) عىل نهر روسوشكا) (روسوشكا

بأن جـيش البـانزر الرابـع بـدأ هجومـه ) يف قيادة الجبهة الجنوبية الرشقية(وأفاد غوليكوف 

  ومتكن عند ٧٫٠٠منذ الساعة ) من الجنوب(باتجاه املدينة 
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أصـبحت يف حكـم ) السوفيتية( ٣٨وأن فرقة املشاة ) تنغوتا(الظهر من االستيالء عىل محطة  

ومـن . ولقد صد العدو يف املناطق األخرى). تنغوتا(املطوقة وهناك استعداد للقيام بهجوم معاكس عىل 

دبابة وألف شاحنة محملة باملشاة تتقدم مع دعم جوي قـوي ) ٢٥٠(يل حوا -٦٢قائد الجيش ) لوباتني(

، وذلـك شـامل ٣٥، والجنـاح األميـن لفرقـة الحـرس ٨٧ولقد اكتسـحت أحـد أفـواج فرقـة املشـاة . جدا

  ).ماالياروسوشكا(

وآنذاك ظهرت عبقرية . واستمر توارد املعلومات من شتى الجهات عن تقدم األملان

فكان يصدر األوامر . ه عىل الرتكيز وضبط األعصاب والسيطرة عىل ما يجريوخاصة قدرت) بريمينكو(

ولقد قدر أن ليس باإلمكان االستغناء عن التشكيالت النظامية من أجل . اآلتية الخاصة بكل موقف

 –وعىل هذا األساس .  فقرر االستفادة القصوى من القوى األخرى. الدفاع عن محيط املدينة وقلبها

وأصدر أمرا إىل . بزج قواته كلها عىل محيط املدينة الطويل) سارييف(األمن الداخيل  كلف قائد قوى

بأن يوجه رضبة قوية إىل أرتال العدو املتقدمة ) سبليزنيف(رئيس أركان الجيش الجوي الثامن 

بية ثم أمر قائد القوة الجوية التابعة للجبهة الجنو. كافة) ستالينيغراد(مستخدما يف ذلك طائرات جبهة 

واتفق مع ). هوت(بان يوجه كل ما لديه من طائرات  الدعم األرض لقصف رتل ) خريوكني(الرشقية 

عىل أن يستعد التنظيم الحزيب ) خروتشوف(ني عام الحزب الشيوعي األوكراين مفوض الجبهة أم

أليدمروا، وأن وأصدر أمرا إىل مدراء املصانع با. واملنظامت الشعبية كافة للتصدي الفعال للعدو املتقدم

كام أمر رئيس مركز تدريب . يستعدوا ملقاومة العدو حتى النهاية، وإال يتم أي تدمري إال بإيعاز منه

  .قوة دفاعية وعينه قائد قطاع) عنرص ٢٠٠دبابة و ٣٠(بأن يشكل مام لديه ) فيكلينكو(الدبابات 
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ات  املختلفـة  عـن سـري آب، حاملـة املعلومـ ٢٣وبقيت التقارير الهاتفية تتواىل حتى مسـاء 

. إليها، أو بالغات عن إجراءات يتم اتخاذهـا) محدودة(ووصول تعزيزات ) ستالينيغراد(القتال يف جبهة 

آب  ٢٤ويصـدر األوامـر  الخاصـة بتنفيـذ قراراتـه ويف صـباح . يقرر فورا ما يراه مناسبا) بريمينكو(وكان 

الضـواحي  –عىل الشكل التـايل ) ستالينيغراد(أصبح الوضع يف . ونتيجة للقصف املدفعي والجوي ١٩٤٢

املبـاين وسـط املدينـة . ومعظم مساكنها خشبية، أصبحت كتال من الرماد تتصاعد منهـا أعمـدة الـدخان

ومراكزها الصناعية، أشبه ما تكون بهياكل مجوفـة تتنـاثر فيهـا وبينهـا آالف الجثـث، ومعظمهـا جثـث 

ظرا الحرتاق الكثري من األسالك، واحـرتاق أعمـدة الهـاتف أو االتصاالت السلكية شبه مشلولة، ن. مدنيني

  .مام جعل مفارز اإلطفاء عاجزة عن العمل. وتعطل شبكه املياه، وتفجرت األنابيب. سقوطها

األساسية، وهـي ) هتـلر(قد حققت أهداف خطة ) هون(آب، كانت قوات  ٢٣وبحلول مساء 

لكـن فكـرة احـتالل هـذه املدينـة غـدت بالنسـبة إىل ) ستالينيغراد(وشل مدينة ) الفولغا(الوصول إىل  

هجومـه عـىل محـور ) هـوت(آب أسـتأنف  ٢٤ومـع صـباح . ذات أفضـلية أوىل. هاجسـا قويـا) هتلر(

لـواء (بقواتـه املختلطـة ) فيكلينكـو(لكن املقاومة العنيفة التي ابدأها ) يف الشامل)  (سوخايامينشتيكا(

أوقفـت زحـف املهـاجمني شـامل مصـنع ) سـتالينيغراد وكتائـب مـن ميليشـيا) غوروخـوف(من مشاة 

) هـوت(بعض الهجامت املعاكسة فأرغمـت ) فيكلينكو(وبعد ظهر اليوم نفسه، شنت قوات . الجرارات

  .عىل الرتاجع قليال

كل ما يف وسعها لرتحيل املدنيني غـري القـادرين ) خروتشوف(و) بريمينكو(يف هذه اإلثناء بذل 

ملواجهة الذعر والهياج اللذين ) ستالينيغراد(األحكام العرفية يف ) بريمينكو(علن آب أ  ٢٥ويف . عىل القتال

  ويف الوقت نفسه،. سادا املدينة
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 ٢٥و ٢٤ولكن الهجامت التـي أمـر بهـا يف . إمكانية القيام  بهجامت معاكسة) بريمينكو(رأى  

قص يف املدفعيـة، وكثافـة بسبب عوامل متعددة يف مقدمتها الن. آب مل تحقق سوى نتائج محدودة ٢٦و

نائـب بريمينكـو يف قيـادة جبهـة ) (كوفـالنكو(باسـتثناء الهجمـة التـي نفـذها . القصف الجوي املعادي

ومتكـن بهـا مـن فـك  ٣٥مع فرقة مشاة من فيلـق الحـرس  ١٦٩بلواء دبابات  من الفيلق ) ستالينيغراد

  .٨٧الطوق عن فرقة املشاة 

آب،  ١٩يحاول عبثا منذ ) هوت(ان جيش البانزر الرابع ويف الجنوب كان التهديد أخطر، إذ ك

ونتيجة ملا تكبده ). املعززة بالدبابات ٦٤بعض فرق الجيش (من الجنوب ) ستالينيغراد(اخرتاق دفاعات 

الهجوم، لتتسـلل دبابـات جـيش البـانزر ) هوت(أوقف . ٢٤من خسائر وخاصة يف صفوف فرقة البانزر 

آب  ٢٩ثم تنـدفع يف فجـر  ) ابغايزوفو(لجنوب الغريب، وتعيد تجمعها يف الرابع ومشاته املحمولة نحو ا

. ٦٤أن يدق إسـفينا يف قلـب الجـيش ) هوت(وكان هدف  . ٦٤التابعة للجيش  ١٢٦باتجاه فرقة املشاة 

متخطيـا بـذلك النقـاط ) كراسنوارميسك(و) بيكينوفكا(ليلتف بعد ذلك عىل ميني املواقع السوفيتية بني 

) سـتالينيغراد(واملرتفعات الحاكمة شـامل ) الفولغا(كانت تصد تقدمه ومستوليا عىل ضفة  القوية التي

ونجحت املرحلة األوىل من هذه الخطة أكرث مام كان متوقعا . ٦٤ومن ثم تدمري الجانب األيرس للجيش 

صـلت وو . التابعـة للجـيش الجـوي الرابـع) شـتوكا(بفضل املساعدة التي قدمتها طائرات الدعم األريض 

) فـايخس(فطلب . مام أدخل تعديال عىل الخطة األساسية. ٦٤و٦٢القوات األملانية إىل مؤخريت الجيشني 

عن حركته االلتفافية، ليتابع تقدمه شامال، بيـنام ينـدفع ) هوت(أن يتخىل ) قائد مجموعة الجيوش ب(

ن ذلك إضافة إىل هدف وكان من املنتظر أن ينجم ع. ليلقي به وسط املدينة) باولوس(الجيش السادس 

  هوت تطويق الجانب األمين
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) باولوس(األول مل يتمكن : بأكمله إال أن ذلك مل يحقق لسببني ٦٢ومعها الجيش . ٦٤للجيش  

بنية عدوه، مام جعلـه يـأمر ) بريمينكو(والثاين تنبؤ . من التقدم بسبب الهجامت املعاكسة التي جمدته

إىل  ٦٤وعىل هذا األساس أعاد الجانب األميـن للجـيش ) آب ٣٠-٢٩(بسحب قواته املهددة نحو الخلف 

يقطع االشتباك مع  ٦٢وأوعز إىل الجيش . عىل احتياطاته ٢٩و ٢٠٤خط الدفاع األوسط، وألحق الفرقتني 

وبذلك أصبح  األملـان . ٦٤واتخاذ مواقع دفاعية يف املنطقة الوسطى شامل الجيش ) آب ٣١ليلة (العدو 

  .من االتجاهات كافة) يغرادستالين(يضغطون عىل 

يف ) بريمينكو(هي استمرار ) أيلول ٢ -آب ٢٣(كانت أهم املستجدات يف هذه املرحلة القتالية 

شن الهجامت املعاكسة وعىل الرغم مـن أن هـذه الهجـامت كانـت محـدودة الفاعليـة فإنهـا جمـدت 

) سـتالينيغراد(جـوي ملدينـة واستمرار القصف ال. ٦٤و٦٢الجيش السادس وأطالت بالتايل عمر الجيشني 

وأصـبحت الخطـورة . أيلول ضمنا إضـافة إىل أنـه صـار باإلمكـان قصـفها باملـدافع ٢آب وحتى  ٢٣منذ 

وصـار الليـل السـاتر ) سـتالينيغراد(الطريـق الوحيـد للوصـول إىل ) الفولغا(تحيط مبارشة بأماكن عبور 

نابل املضيئة أو الريـاح التـي ميكـن أن تـزيح الوحيد لهذا الطريق مع االعتامد عىل الخطأ يف رمايات الق

. وأصبح مجال املناورة بالنسبة إىل القوات املدافعة ضـيقا جـدا. املشاعل بعيدا عن سامء مناطق العبور

بعد أن انتقلت الدفاعات السوفيتية  من خط الدفاع األوسط إىل الخط الداخيل وحـدث نقـص كبـري يف 

قواها البرشية بعد أن ظال يقاتالن باستمرار منذ منتصـف متـوز وذخائرهام، و . ٦٤و٦٢معدات الجيشني 

  . ١٩٤٢وحتى أوائل أيلول 

عن  جزئها الجنويب، بسـب رأس ) بريمينكو(وقد انفصل الجزء الشاميل من منطقة عمل قوات 

  يف مده عن ٤الجرس الذي نجح فيلق  البانزر 
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يف ) الفولغـا(عىل نهر ) رنيوك -وفكابريز (حتى ) الدون(عىل نهر ) فريتياتيش -كاتشالينسكايا( 

بقيـادة الجبهـة الجنوبيـة ) بريمينكـو(لذا ألحقه  ٦٢ومل يبق يف الجزء الجنويب سوى الجيش . آب ٢٣-٢٢

املؤلفـة مـن ) جبهـة سـتالينيغراد(وبذا أصبح شامل اإلسفني األملاين مجموعة جيـوش اإلسـفني . الرشقية

الجبهـة (أصبح جنوب األسفني مجموعة جيـوش  أخـرى  والحرس األول، كام ٦٦و ٦٣و ٢٤و ٢١الجيوش 

والجـيش ) جنـويب املدينـة( ٥٧و٦٤والجيشني ) ضمن املدينة( ٦٢املؤلفة من الجيش ) الجنوبية الرشقية

الـذي ال يـزال هادئـا نسـبيا ) تساتسـا(يدافع عن القطاع الواقع خلـف بحـريات ) يف أقىص الجنوب( ٥١

الـذي ال يـزال هادئـا ) تساتسـا(إىل نقل مقره من ) بريمينكو(ني وبسبب هذا الوضع، اضطر قائد الجبهت

  .الغربية) الفولغا(عىل ضفة ) مااليا ايفانوفكا(نسبيا من خط املواجهة إىل قرية 

نائـب القائـد العـام، ) جوكـوف(ويف مطلع أيلول زارت القيـادة العليـا السـوفيتية ممثلـة بــ 

وبعـد عـدة استفسـارات رافقهـا ) بريمينكـو(قـر قيـادة رئيس هيئـة األركـان العامـة، م) فاسبليفسيك(و

استطالع شخيص للخطوط األمامية، عاد القائدان دون أن يعطيا أي إيضاح، مام خلق انطباعا بـأن شـيئا 

  .هاما يجري إعداده

الـذي مل يقـل عـن رغبـة ) سـتالينيغراد(عـىل التشـبث مبدينـة ) سـتالني(أيلول وانطالقا من حرص  ٥ويف 

للقيـام بهجـوم ) لوزنوي-بسريزوفكا-ساموفالوفكا(إىل منطقة  ٦٦و ٢٤تاللها،دفع الجيشان يف اح) هتلر(

وعىل الرغم من فشـل هـذا الهجـوم ) الفولغا(و) الدون(معاكس، يف محاولة لتقليص الجيب األملاين بني 

  .فإن اضطرار األملان إىل تحويل قسم من قواتهم لصده خفف الضغط عن الجيشني
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، مـام أوجـب اسـتبداله بـاللواء ٦٢قائـد الجـيش ) لوبـاتني(ء ضعفت معنويات يف هذه األثنا

الذي مل يكن قد مىض إىل وجوده يف مناطق القتال سوى أسابيع معدودة، قىض جزءا منهـا ) تشويكوف(

يف دراسة التكتيكات األملانية مستخلصا أن نجاحات األملان عائدة قبل كل يشء إىل التعاون الكامـل بـني 

أيلـول، حتـى بـادر إىل اسـتغالل  ١٢عىل تعيينـه يف ) ستالني(وما أن صادق . ت و املشاة والطريانالدبابا

كرسـ (وكانـت تـدابريه تتمثـل يف . بعده النسبي عن قيادته العليـا ليضـع اسـتنتاجاته موضـع التطبيـق

ت قريبة تجعـل التي تربط بني هذه الصنوف الثالثة، أي االشتباك مع املشاة األملانية من مسافا) الحلقة

الهجوم الجوي خطرا عىل الجانبني، مام يؤدي بدوره إىل اقرتاب الدبابات واملشاة نحو مواقـع دفاعيـة مل 

الطريان وكان متأكدا ألن تكتيكه هذا سينجح يف داخل املدينة، إذا ما متكـن مـن اسـتثامر أهـم ) يلينها(

 –دبابـة (تعـاون النموذجني ضمن الثالوث التنسيق وال -ظاهرتني الحظهام يف أسلوب قتال العدو  وهام

نفسـه ) تشـويكوف(وكراهية الجندي األملاين للقتال القريب وهذا يعنـي، حسـب تعبـري ) مشاة –طائرة 

  ).جعل كل جندي أملاين يحس بأنه يعيش تحت فوهة بندقية سوفيتية(

ة ومدعومـة فرقة أملانية معزز  ١٤-١١أنه يف مواجهة ) تشويكوف(وعند تقدير املوقف، وجد 

. مده ببضع فرق واستجابة لهذا الطلب) غولوكوف(بحوايل ألف طائرة لذا طلب من نائب قائد الجبهة 

جنـدي مـع ألـف طـن مـن ) ١٠(بأنه سيدعمه يف خالل األيام الثالثة الالحقة بحوايل ) تشويكوف(وعد 

نسبة معقولة مام سريسل إىل أيلول،  ١٣وأنه سيتسلم يف خالل األسبوعني اللذين يليان . العتاد والتموين

ويف الوقـت نفسـه، . الجبهة من تعزيزات، وهي عرش فرق مشاة، وفيلقان مدرعان ومثانية ألوية مدرعة

  أعيد لواءان مدرعان من أصل
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إلعـادة تجهيـزهام، بعـد أن دمـر عتـادهام يف ) الفولغـا(إىل الخلف عرب -٦٢ثالثة يف الجيش  

  .القتال

ه الحظ أن معنويات معظم مساعديه دون املستوى الحـريب يف عندما تسلم تشويكوف قيادت

قواته وأرص عىل بقاء مقـرات قيـادات الوحـدات والصـنوف مـع الخطـوط األماميـة، وأجـرى اتصـاالت 

) خروتشـوف(و) بريمينكـو(شخصية مع مختلف املستويات القيادية املوضوعة تحت إمرته كـام لعـب  

خطـة ) تشـويكوف(أيلـول أعـد  ١٣ويف ليلـة . ونداءات حاثة دورا فاعال من خالل ما وجهاه من رسائل

عىل عجل مع رئيس أركانـه، للقيـام بهجمـة معاكسـة يبعـد بهـا القـوات األملانيـة عـن منطقـة وصـول 

  .اإلمدادات والتعزيزات املوعودة

قد اندفع عىل محورين جنويب ) سيدليتز( ٥١لكن األملان سبقوه إىل العمل، حيث كان الفيلق 

ونتيجـة للقصـف، وسـوء نوعيـة األسـالك الهاتفيـة، ) سـتالينيغراد(اميل رشقـي، باتجـاه قلـب رشقي وش

بشـكل شـبه كـيل مـع رؤسـائه ) تشـويكوف(والتشويش املعادي عىل األجهزة الالسلكية، انقطع اتصال 

  .ومرؤوسيه، ومل يبق أمامه سوي االتصال الشخيص مع معاونيه

ويف الوقت نفسه بلغـه ). تشويكوف(لذي خطط له أيلول بدأ الهجوم املعاكس ا ١٤ويف فجر 

لاللتحاق بجيشه لكن الهجـوم فشـل، ووصـلت عربـات ) رودميتسيف( ١٣نبأ توجه فرقة مشاة الحرس 

إىل سـد املنافـذ املؤديـة إىل بـاقي املدينـة بـآخر ) تشـويكوف(فعمـد . املشاة األملانية إىل قلب املدينـة

موعـات اقتحـام تشـكلت مـن ضـباط صـف القيـادة وعنـارص ومبج) دبابة ١٩(احتياطاته من الدبابات 

  .الحراسة فيها
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. يف فجـر اليـوم التـايل) الفولغا(أو تقرر أن تبدأ فرقته عبور ) رودميتسيف(وعند الظهر وصل 

. أن يصمد بفرقه بضع سـاعات أخـرى، بعـد أن زج احتياطاتـه كلهـا يف املعركـة) تشويكوف(وكان عىل 

مـن رجـال األمـن الـداخيل وكتائـب  ١٥٠٠حـوايل (وى األمـن يف املدينـة قائـد قـ) ساراييف(فاستدعى 

ويف . وتوزيعها عىل املبـاين الحاكمـة يف املدينـة) ١٠٠-٥٠(وأمره بتقسيم قواته إىل مجموعات ) امليليشيا

املتحكمة بقلب املدينة، ولوحظ ) ماماييف(مساء اليوم نفسه، كانت القوات األملانية قد وصلت إىل تلة 

  ).ستالينيغراد(تستعد الستئناف اندفاعها عرب باقي أجزاء أنها 

 ١٥ويف صـباح . يف املعركـة) رودمبتسـيف(أيلول، أمكن زج حوايل ثلثي فرقة  ١٥-١٤إبان ليلة 

احـتالل  ٢٩٥، ٧٦، ٧١(أيلول، استأنف األملان هجومهم عىل قلب املدينة وحاولت وحـدات مـن الفـرق 

بـانزر عـرب  ٢٤٫١٤مشـاة و ٩٤) كام اندفعت وحدات من الفـرق محطة السكة الحديدية وتلة ماماييف

ويف هذا النهار دار القتال عـىل . القطاع الجنويب من املدينة، بينام زاد النشاط الجوي األملاين إىل حد كبري

ولكـن النتيجـة العامـة كانـت لصـالح . أشده، وتبدلت الهجامت املعاكسة واحتالل املواقع عـدة مـرات

وهددوا منهـا بالرشاشـات منطقـة وصـول اإلمـدادات ) مساكن الفنيني(استطاعوا احتالل  األملان، الذين

تبـادل احتاللهـا  -ويف محطة السكة الحديديـة) ماماييف(ووصل القتال إىل ذروته يف تلة ). الفولغا(عرب 

هـي األرجـح، وعند املساء كانت اللغة األملانية يف التلة  –أربع مرات، انتهت مساء بتطهريها من األملان 

، ومل يـتمكن ٤٢إىل دعمهـا ببقايـا الفـوج ) تشـويكوف(رغم الدفاع السوفيتي حتـى املـوت، مـام دفـع 

  السوفيت من إعادة السيطرة عىل ذروة التلة إال بعد أن فقدوا يف االشتباك بالسالح األبيض 
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  .١١٢أربعة أخامس عنارص هذا الفوج، وجزءا كبريا من عنارص أحد أفواج املشاة 

أيلول، استؤنفت االشتباكات يف وسـط املدينـة ونظـرا للتضـاؤل النسـبي يف  ١٦مع أول ضوء و 

فقد متكنت بعـض الوحـدات السـوفيتية مـن تحسـني مواقعهـا وبخاصـة يف تلـة . نشاط الطريان األملاين

 ١٨أما يف الوسط، فكان الوضع أسوأ، حيـث سـقطت املحطـة يف . ٦٢والجناح األمين للجيش ) ماماييف(

أي قـوة احتياطيـة  ٦٢ومل يبق لـدى الجـيش . مرة يف ثالثة أيام ١٥بعد أن انتقلت من يد إىل يد . ولأيل

وبذلك مل يبق يف املنطقة أي تشـكيل يـذكر، . بعد أن تحولت غرة مشاه الحرس الرائعة إىل مجرد هيكل

  .إىل أخرى من طابق إىل آخر ومن زاوية) أفراد ٥-٣(بل صار الجنود يقاتلون يف مجموعات صغرية 

ــور  ــن عب ــة م ــوات األملاني ــت الق ــة، متكن ــن املدين ــويب م ــاع الجن ــا(ويف القط ــد ) الفولغ عن

، ومصـعدة الخطـر املحـدق باملعـابر، وضـاغطة ٦٢مكملة بذلك الطوق حـول الجـيش ) كوبوروسنوية(

ت عـىل إىل تجميع تلـول املدفعيـة والهاونـا) بريمينكو(مجال الرمايات املنحنية، ويف مواجهة ذلك، عمد 

ولكـن . ٦٢إلعادة االتصال مـع الجـيش ) أيلول ١٩(وشن هجمة معاكسة ) الفولغا(الضفة الرشقية لنهر 

دون نجاح يذكر وبذلك سقط الجزء الجنويب ) أيلول ٢١و٢٠(املحاولة فشلت وتكررت يف اليومني التالني 

مـن  ٣٠(ملـدافعون عنهـا من املدينة، باستثناء إهراءات الحبوب الواقعة يف أقىص الجنوب، حيث صمد ا

مدة خمسة أيام، رغم قلة ذخائرهم ومتوينهم، يف مواجهة كتيبة أملانية ) من مشاة البحرية ١٨الحرس و

توجهـت نحـو إهـراءات الحبـوب وحـدات مـن الفـرق األملانيـة ) أيلـول ٢٢(ويف اليوم الخامس . كاملة

من املدافعني عنها سوى نفر قليـل وجـدوا  ، واحتلتها بعد أن مل يبق٩٤واملشاة  ١٤، البانزر ٢٩املحمولة 

  . بال ذخرية وال ماء وال طعام
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ومل يكن الوضع أقل سوءا يف وسط املدينـة، إذ أن هجـوم املشـاة املـدعوم بالـدبابات، الـذي 

رغم نجاح املدفعية يف تعطليه لـبعض ) تساريتسا(أيلول، نجح يف عبور نهر  ٢٢شنته القوات األملانية يف 

املدافعـة عـن منطقـة العبـور الوسـطى، ) أيلول ٢٢) (رودميتسيف(جتاح املهاجمون قوات الوقت، ثم ا

أمـرا بقيـام فرقـة ) تشـويكوف(أيلـول، اصـدر  ٢٣ويف صباح . متاما ٦٢وبالتايل انكشفت مؤخرة الجيش 

ومل يحقـق . باتجاه الشامل) الفولغا(بهجمة معاكسة عىل طول ضفـة ) وصلت حديثا) (بانيوك(الجرنال 

ان الهجومان نتيجة معقولة بسـبب تحصـني األملـان لـألرض ومتسـكهم بهـا، إال أن القـوات األملانيـة هذ

بـدأت وتـرية  ١٩٤٢أيلـول  ٢٤ويف مسـاء . مل تعد قادرة عىل امليضـ يف اخـرتاق أحيـاء املدينـة) باولوس(

  .مقسوما إىل قسمني ٦٢القتال تخف تدريجيا، بينام أصبح الجيش 

) سـتالينيغراد(الحـتالل ) آب ٢٥) (هتلـر(عىل املوعـد الـذي حـدده بعد أن مىض شهر كامل 

دون أن يتحقق ما أعلنه عىل العامل ووعد به الجامهري األملانية أكرث من مرة، وفشل جزء خطته الخـاص 

بدأ البحـث عـن أكبـاش فـداء، وخاصـة بعـد أن تقلصـت إىل حـد كبـري ثقتـه يف . باحتالل نفط القوقاز

واتبـع ذلـك بنتيجـة . بعد أن اتهمه بالتخاذل) أ(قائد مجموعة الجيوش ) أيلول ١٠) (كليست(املارشال 

بانزر، بحجة اعرتاض األول عـىل مهمـة كلـف بهـا،  ١٤قائد الفيلق ) شودلر(و ٤قائد الفيلق ) فايرتشيم(

) هالدر(أيلول، أعفي  ٢٤ويف . واتهام الثاين باالنهزامية لخوفه مام قد تتعرض له أجنحة الجيش السادس

بأنـه أحـد ) بـاولوس(إىل ) شـمونت(ورسعـان مـا نقـل . من رئاسة هيئة األركان العامة األملانية العامـة

) باولوس(يف رئاسة فرع العمليات يف هيئة األركان العامة وبذلك استولت عىل ) بودل(املرشحني لخالفة 

  ).خرائب ستالينيغراد(فكرة الصعود إىل القمة من خالل 
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انت القيادة األملانية مشغولة بـأمرين أساسـني، األول مـا يجـب اتخـاذه مـن يف هذه األثناء ك

والثاين تفسري الرسعة يف ظهور الفرق السـوفيتية واختفائهـا، ويف هـذا . إجراءات استعدادا للشتاء املقبل

  .املجال كانت األكرثية مع االستنتاج بأن هذه القوات تحتشد يف وسط الجبهة الرشقية

ومازال ) عىل عكس القيادة العليا(كانت معنويات القوات األملانية مرتفعة  ويف الوقت نفسه،

باإلضافة إىل وصول تشكيالت جديدة من أملانيا، ومعظمهـا مـن الصـنوف . التفوق الجوي األملاين مطلقا

وكانت تحركات األملان وترصفاتهم، وقلة اهـتاممهم باالختفـاء ) وحدات هندسة وقواذف لهب(الخاصة 

  .ه تشري إىل قرب استئناف الهجوموالتموي

. يف تفاصيل خطط القـادة امليـدانني وترصـفاتهم) ستالني(وعىل الجانب املقابل، تقلص تدخل 

إال أن . مشحونا بالشـكوك ومحـاوالت التزلـف والتضـليل –كنظريه األملاين  -كام أن الجو القيادي مل يكن

وكنـت القيـادة السـوفيتية تتحـاىش . األملانيـةمعنويات القوات السوفيتية كانت دون معنويات القوات 

لكن الجدل يف مقر القيادة كـان قامئـا حـول مكـان . إرشاك الطريان يف العمليات  بشكل يتجاوز املألوف

. إىل أن اسـتقر عـىل وجـوب اسـتغالل طـول الجنـاح األملـاين املكشـوف. جوملـلـهمحور الجهد الرئييس 

يف الحسبان، بعد اسـتطالعهام ) فاسيليفسيك(و) جوكوف(أخذه  وهذا ما) الدون(واملمتد عىل طول نهر 

  .الشخيص للخطوط األمامية يف مطلع أيلول

بـؤرة تسـتقطب ) سـتالينيغراد(وعىل هذا األساس ركزت القيادة السوفيتية عىل رضورة إبقاء 

ك القـوات وكان هذا يعني بالنسـبة إىل القيـادة السـوفيتية، إنهـا. اهتاممات األملان وجهدهم العسكري

  األملانية، واستنفاذ احتياطاتها،
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وتجميـد الجيشـني السـادس والبـانزر الرابـع . وبشكل يضمن نجاح األعامل القتاليـة املقبلـة 

ورصف انتباه القيادة األملانية عن املناطق الحقيقية لتحتشد االحتياطات السوفيتية األمر الـذي يتطلـب 

امت األملانيــة وتجميــد القــوات األملانيــة املوجــودة يف قــادرين عــىل صــد الهجــ ٦٤و٦٢إبقــاء الجيشــني 

وإيهـام القيـادة األملانيـة بـأن االحتياطـات . وحولها دون الدخول معها يف معارك حاسمة) ستالينيغراد(

فـرق يف  ١٠فرقة بقي منها مـا يعـادل  ٣٧ثم تعرض ) (ستالينيغراد(السوفيتية تحتشد يف منطقة خلف 

  .الباقي إىل مناطق التجمع الخلفيةمنطقة ستالينيغراد، وأعيد 

واستعدادا لألعامل القتالية املقبلة، صار البد من إعادة النظـر يف البنيـة القياديـة ملجموعـات 

وكان أهم اإلجراءات التي اتخذت يف هذا الصدد هو إلغاء األمـر ) ستالينيغراد(الجيوش املحيطة مبدينة 

ـقية(بقيادة الجبهتني ) بريمينكو(الصادر بتكليف  جبهـة (وإعـادة تسـمية ). ستالينيغراد والجنوبيـة الرش

جبهـة (وإطـالق اسـم . قائـدا لهـا) روكوسوفسـيك(وتعيـني ) جبه الدون(التي صار أسمها ) ستالينيغراد

وإحداث مجموعـة جيـوش ). بريمينكو(التي بقيت بقيادة ) الجبهة الجنوبية الرشقية(عىل ) ستالينيغراد

بقيادتها، عىل أن تحتـل مواقعهـا يف الوقـت ) فاتوتني(وتكليف ) ية الغربيةالجبهة الجنوب(جديدة باسم 

  ).روكوسوفسيك(املناسب عىل ميني 

وهي امتداد لحسـابات القيـادة العليـا ) باولوس(كانت حسابات . ويف هذه الفرتة من الرصاع

  :مركزه حول ثالثة معطيات أساسية -األملانية 

صبحت أعجز من أن تقف أمام هجوم حاسم عنيف وهـذا التقدير بأن القوات السوفيتية قد أ  .١

  ).هتلر(ينسجم إىل حد كبري مع أفكار 

  .التحسب للشتاء الرويس الذي أخذ يقرتب .٢

  ).خرائب ستالينيغراد(من بني ) عبور دهاليز القيادة العليا(التطلع إىل  .٣
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الجنـود ألهميـة املفاجـأة وسـوء انضـباط ) باولوس(وتجاهل  ٦٢وبفضل استطالعات الجيش 

، عىل معلومات مؤكدة عن قرب موعد الهجوم األملـاين، ١٩٤٢أيلول  ٢٩منذ ) تشويكوف(األملان، حصل 

) أكتـوبر األحمـر(و) املتاريس(ضد مصنعي ) رازغوليابيفكا –غوروديتيش (وقدر أنه سينطلق من اتجاه 

ي تقـدم أملـاين، هـو وكان أخطـر مـا قـد ينـتج عـن أ . خلفهام) الفولغا(فاملصفني نفسيهام، وحتى ضفة 

وإمـداداتها، ) سـتالينيغراد(تصنيف مجال املناورة، وبالتـايل حرصـ املنطقـة التـي تصـل إليهـا تعزيـزات 

أيلول، تليها  ٢٧يف مساء ) سميخوتفوروف( ١٩٣وبخاصة أنه كان من املقرر أن يبدأ وصول فرقة املشاة 

لـذا قـرر . ترشـين األول ٣يف ) جولوديـف( ٣٧ثم فرقة الحـرس أيلول،  ٣٠يف ) غورتيف( ٣٠٨فرقة املشاة 

وتقويـة الـدفاع عـن ) الفولغـا(تعطيل الهجوم األملاين بواسطة رمايات املدفعية مـن رشق ) تشويكوف(

ثـم القيـام ) بالدبابـات(املنهكة، وبقايا لـواء دبابـات  ١١٢شامل املدينة، حيث ال يوجد غري فرقة املشاة 

  .التي انخفضت قواه إىل حد كبري) رودميتسيف(و) وكباتي(و) غوريشني(بهجمة تعطيلية بفرق 

أيلـول، وبعـد سـاعة مـن التمهيـد املـدفعي، تحركـت مشـاة  ٢٧من صباح  ٦٫٠٠ويف الساعة 

وحققت النجاحات األولية، إال أنها اضطرت إىل التوقـف واالحـتامء بسـبب كثافـة قصـف ) تشويكوف(

أكتـوبر (ومسـاكن مصـنع ) مامـاييف(عـىل تلـة  رد األملـان بهجـوم ١٠٫٣٠ويف الساعة . الطريان املنقض

التي دخلت القتال حـديثا، والفرقـة  ١٠٠، وفرقة املشاة ٢٤فرقة البانزر(اشرتكت فيه ثالثة فرق ) األحمر

  .٦٢وبهذا بدأت أخطر فرتة يواجهها الجيش ) املعاد تجهيزها ٣٨٩

يبق بيـد السـوفيت سـوى ومل ) ٩٥موقع الفرقة ) (ماماييف(وأدى الرد األملاين إىل سقوط تلة 

واشتعلت خزانات النفط، وغطـت املنطقـة سـحابة كثيفـة . مساحة صغرية من سفحها الشاميل الرشقي

  من الدخان األسود، وانقطع معظم االتصاالت
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إىل التـوزع عـىل مقـرات القيـادات  ٦٢السلكية والالسلكية، مام اضطر هيئة قيـادة الجـيش  

  :ح املوقف الربي عىل الشكل التايلالصغرى لتبني املوقف العام، وأصب

ودفعوهـا يف بعـض  ١١٢اخرتق األملان حواجز األلغام، واكتسحوا مواقـع الفرقـة :  يف شامل املدينة -

  ).املتاريس(كلم نحو الخلف، متغلغلني عرب مساكن مصنع  ٢النقاط حوايل 

  .ر فادحةبعد أن تكبدت خسائ) ماماييف(من معظم تلة ) غوريشني(طردت فرقة : يف الوسط -

  .أخلت الغالبية القيادات األدىن مقرات قيادتها -

عن طريق تقـارير القـادة الـذين توزعـوا عـىل املقـرات (أيلول، اكتملت الصورة  ٢٧ويف ليلة 

ولكـن ) الفولغا(معركة أخرى كهذه، وسيقذف بنا إىل (الوضع بقوله ) تشويكوف(ولقد وصف ) الفرعية

ال أطلب سوى تغطية جوية ولو لبضـع : ( ميكن تقدميه، أجابليسأله عام) خروتشوف(عندما اتصل به 

  .خريا) خروتشوف(ووعده ) …ساعـات فقط يوميا وأعرف أن طرياننا يقوم بأعامل بطولية

توزع القادة واملوجهـون السياسـيون عـىل املالجـئ والخنـادق لشـحذ . أيلول ٢٨-٢٧ويف ليلة 

ومتركـزا عنـد الحافـة الغربيـة ملسـاكن ) الفولغـا(ر نهـ) سـميخوتفوروف(العزائم، وعرب اثنان من أفواج 

ملنـع األملـان مـن إقامـة ) مامـاييف(وظلت املدفعية طوال الليـل تقصـف تلـة ) أكتوبر األحمر(مصنع 

أو ) بـاتيوك(تشرتك فيه فرقـة ) أيلول ٢٨(التحصينات وخطط لشن هجوم معاكس يف صباح اليوم التايل 

  ).غوريشتي(بقايا فرقة 
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ومـع ذلـك . ٦٢أيلول كثف الطريان األملاين قصـفه وأصـيب مقـر قيـادة الجـيش  ٢٨ويف فجر 

وضعف التنسيق والتعاون . انخفاض إيقاع الهجامت األملانية –أمرين أساسني هام ) تشكويكوف(الحظ 

أقـوى دعـم جـوي  ٦٢وعده، فنـال الجـيش ) خروتشوف(ويف الوقت نفسه نفذ . بني الصنوف املهاجمة

  .أرضا محرمه عىل الطرفني) ماماييف(الحني، وكانت أفضل نتائجه بقاء قمة تلة حصل عليه حتى ذلك 

) كوبوروسـنوية(مـن جهـة  ٦٤فشلت الهجمة التـي شـنها الجـيش ) ستالينيغراد(ويف جنويب 

كان أحد األهـداف األساسـية مخططـات القيـادة . ٦٢والتي كان هدفها األول إعادة التامس مع الجيش 

وكـان تحقيـق ذلـك يتطلـب بالدرجـة األوىل . ويق الجيشني السادس والبانزر الرابعالسوفيتية العليا، تط

لـذا تـدفقت ) سـتالينيغراد(والحفـاظ بالتـايل عـىل أكـرب مسـاحة ممكنـة مـن  ٦٤و٦٢صمود الجيشـني 

للـدفاع عـن (وتشكيالت مشـاة ) كتائب رشاشات(التعزيزات عىل هذين الجيشني، ومعظمها عىل شكل 

، بـل تشـكيل خـط دفـاعي )سـتالينيغراد(ومل تكن مهمتها الدفاع عـن ). ال الثابتمناطق محصنة بالقت

وعىل ضفة النهر الرشقية، وذلك بالتعاون مع وحـدات ) الفولغا(اليف جزر   ٦٤و٦٢قوي خلف الجيشني 

 ١٥٩وهكـذا تشـكلت املنطقـة . املدفعية التي نظمت بحيث أصبحت تشكل جزءا من الخـط الـدفاعي

كتيبة رشاشات من احتياطـات  ١٢ -باإلضافة إىل املدفعية –الرشقية، وفيها ) الفولغا(املحصنة عىل ضفة 

هندسة عسكرية، الذي رشع يف بث ألغامه  ٤٣القيادة العامة، وعدة تشكيالت أخرى، من ضمنها اللواء 

عبـور  –وأحيانـا اسـتحالة  –يتمثـل يف صـعوبة  -وكـان أخطـر مـا يف الوضـع. عىل طول الضفة الرشقية

  .واإلعداد الهائلة من الجرحى الذين يتحتم إخالؤهم ليال) لفولغاا(
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أكتـوبر (جديـدة تقـرتب مـن مصـنع ) مشـاة ودبابـات(يف هذا الوقت كانـت قـوات أملانيـة 

. ٦٢عىل الجانب األميـن للجـيش ) جيب أورلوفكا(مهددة بذلك الهدوء النسبي الذي كان يلف ) األحمر

كلم عرضا، عىل شكل بروز يحمي شامل غريب املدينة، وتحيط قـوات ) ٢(كلم طوال و) ٨(واملمتد حوايل 

، مهمتهـا األساسـية حاميـة الجنـاح ٣٨٩و١٠٠، واملشـاة  ١٠٠، واملحمولـة ٦٠البانزر  –أملانية من الفرق 

إال أن . وكان الجانبان املتحاربـان يـدركان خطـورة هـذا القطـاع مـن الجبهـة. الشاميل للجيش السادس

بوضع مخطط تعـريض يف حـني كـان ) بريمينكو(ية كانت أضعف من أن تسمح لقائدها القوات السوفيت

) ٩٤ومشـاة  ١٤الفرقتان بانزر (ومن خالل التحركات األملانية . يرى وجوب إزالة هذا الجيب) بـاولوس(

ومبا أن قواته غدت عاجزة عن فعل أي يشء، إزاء ذلـك، ) باولوس(ما يجول يف ذهن ) تشويكوف(أدرك 

، دعمه بفـوج أسـلحة مضـادة )جيب أورلوفكا(من ) لواء مشاة) (اندريوسينكو(حب معظم لواء فقد س

مصـنع (رسيتي مشاة، استعدادا للقيام بهجة معاكسة يف غضون ثالثة أيام؛ باتجـاه مسـاكن  –للدبابات 

ا قـوة فعزز بقسم منهـ) الفولغا(عبور ) غورييف( ٣٩أيلول، بدأت فرقة الحرس  ٣٠ويف ليلة ). املتاريس

التي اخرتقتها القوات األملانيـة عنـد ) سميخوتفوروف(الهجمة املعاكسة ونرش القسم اآلخر خلف فرقة 

  .وأمر بتحويل املباين إىل نقاط دفاع قوية) أكتوبر األحمر(هجومها باتجاه مصنع 

مـن الشـامل والجنـوب ) جيـب اورلوفكـا(، نجح األملان يف اخـرتاق ١٩٤٢ترشين األول  ١ويف 

ورغم ). اندريوسينكو( مطبقني فيك الكامشة عىل الكتيبة الثالثة املتبقية وحدها، بعد سحب لواء الغريب

فقد صمدت يف قتـال عنيـف دام ) طلقة ومؤونة يومني فقط لكل فرد ٢٠٠(قسوة ظروف هذه الكتيبة 

  .ولترشين األ  ٧بعد نفاذ ذخريتهم ومتوينهم يف ) فردا ١٢٠(ثم تسلل الناجون منها . خمسة أيام
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. يف وسـط املدينـة) رودميتسيف(و) باتيوك(ويف الوقت نفسه، كان الضغط يتزايد عىل فرقتي 

وصـوال إىل ) الجـرف الحـاد(وحاولت إحـدى الكتائـب األملانيـة متنكـرة بـزي الجـيش األحمـر، اخـرتاق 

  .ولكنها كشفت وأبيدت) الفولغا(

يـوم وصـولها إىل ) وروفسـيمخوتف(يتدهور برسعة فقد خرست فرقـة  ٦٢كان وضع الجيش 

ومل يبق مـن أفرادهـا بعـد أسـبوع مـن . ثالثة من قادة أفواجها، ومثلهم من قادة كتائبها) ستالينيغراد(

أصبح إيقاف األملان بـالغ . ويف وسط املدينة. جندي، وأرغمت بعد ذلك عىل الرتاجع) ٢٠٠٠(القتال غري 

نفسـه عرضـه ) تشـويكوف( أصـبح مقـر قيـادة كام) أكتوبر األحمر(وزاد اقرتابهم من مصنع . الصعوبة

وكانـت . إضافة إىل استمرار اشتعال خزانات النفط، وتعـذرت االتصـاالت أو انقطاعهـا. جوم املبارشلـلـه

ومعظم ) غورتيف( ٣٠٨بارقة األمل الوحيدة تتمثل يف بدء عبور فرقة جديدة للتعزيز، هي فرقة املشاة 

  ).سيبرييا(أفرادها من 

، صار الضغط األملاين يتزايد، ومحـيط الـدفاع السـوفيتي ١٩٤٢ع ترشين األول وبدءا من مطل

ترشين األول، خمس فـرق أملانيـة  ٤يضيق وزادت خطورة الوضع عندما شوهدت يف ) ستالينيغراد(عن 

وتزامن بـدء الهجـوم األملـاين مـع عبـور فرقـة ) مصنع الجرارات(تتحشد مقابل ) مشاة واثنتان بانزر ٣(

لتعزيز الدفاع عن املصـنع، ويف الليلـة التاليـة، عـرب اللـواء ) غورتيف(لتي وضعت عىل ميني ا ٣٧الحرس 

، فنرشت دباباته يك تستخدم عىل شـكل نقـاط نـريان ثابتـة، بسـبب عجزهـا أمـام )الخفيف( ٨٤املدرع 

فيتي أن وكان من املتعذر عبور الدبابات املتوسـطة والثقيلـة واسـتطاع الـدفاع السـو . الدبابات األملانية

  ترشين األول، توقف األملان ٦ويف يوم . ترشين األول ٥و٤يحد كثريا من التقدم األملاين يف يومي 
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وفشلت الهجامت املعاكسة التي شنت الستغالل هذه الوقفـة الناتجـة عـن . إلعادة التنظيم 

ترشـين  ٦شـاة يف ما يـوازي أربـع كتائـب م(إجهاد القوة األملانية، ولو أنها كبدت العدو خسائر فادحة 

  .مقابل االستيالء عىل مجمع سكني واحد) األول وحده

ترشين األول سجاال وبطيء اإليقاع، بحيث كان التقدم والرتاجـع  ١٣وبقي القتال حتى مساء 

ولعبـت . من خالل اليـوم القتـايل الواحـد يقـاس بـالخطوات أو املبـاين أو بـالطوابق يف أفضـل الحـاالت

ترشـين  ١٢وكان ابـرز أيـام هـذه الفـرتة يـوم . دورا فعاال يف هذا القتال) تيوشاكا(الراجامت السوفيتية 

) جولوديـف. (٣٧ينص عىل أن تقـوم فرقـة الحـرس ) تشويكوف(أمرا إىل ) بريمينكو(األول، حيث أصدر 

بشن هجامت معاكسة عـىل القـوات املقابلـة ملصـنع الجـرارات ولقـد ) غوريشني(يساندها أحد أفواج 

  ).م١٨٠) (غوريشني(و) م٢٧٥(حوايل ) جولوديف(جمة نتيجة ملحوظة إذ تقدم حققت هذه اله

 ٣٠٠٠(فقد نفذ الطريان األملاين ضده حـوايل . ٦٢ترشين األول أقىس أيام الجيش  ١٤كان يوم 

، نحـو مواقـع ١٠٠و ٣٨٩واملشـاة  ٦٠واملحمولة . ٢٤و ١٤البانزر  -اندفعت الفرق . وعىل األرض). طلعة

وعنـد منتصـف ليـل اليـوم نفسـه، كانـت القـوات  ٨٤واللواء املدرع ) غوريشني(و) جولوديف(فرقتي 

مصنع (، وتطويق ١١٢األملانية قد متكنت من اخرتاق الدفاعات السوفيتية، واالقرتاب من مؤخرة الفرقـة 

يـة، من ثالثة اتجاهات، وانتقل االشتباك إىل داخل املصنع، بينام كانـت ثالثـة آالف جثـه أملان) الجرارات

جـريح ) ٣٥٠٠(ويف تلـك الليلـة بالـذات، نقـل إىل املـؤخرة . ومئات الجثث السـوفيتية مبعـرثة خارجـه

  ).الفولغا(وهذا أكرب رقم يتم إخالؤه يف يوم واحد عرب . سوفيتي
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ووصـلت طالئعـه إىل  ٣٠٥ترشين األول استؤنف الهجوم األملاين معززا بفرقـة املشـاة  ١٥ويف 

) الفولغـا(موسعة بذلك إىل حد ما باملنطقة التي احتلهـا عـىل ضـفة ) الجراراتمصنع (شامل ) الفولغا(

املجموعـة الثالثـة ) سـبارتاكوفكا(إىل قسمني، ومطوقة قـرب  ٦٢من الشامل والجنوب، وشاطرة الجيش 

، ١١٢ألوية مشـاة والقلـة الباقيـة عـىل قيـد الحيـاة مـن الفرقـة  ٣املكونة من ) تشويكوف(من قـوات 

عن املصنع، بينام ظل الباقون يقاتلون عـىل شـكل حاميـات منفصـلة ) جولوديف(م فرقة ومعبدة معظ

الـذي ) تشـويكوف(م مـن مقـر )٢٥٠(وقد وصلت املشاة األملانيـة حتـى حـوايل . ضمن مساكن املصنع

)  تشـويكوف(وانتقـل إىل مقـر قيـادة . رفض الطلب حفاظا عىل معنويات القـوات) بريمينكو(طلب من 

بوحـدات  ٦٢عـىل مـد الجـيش ) بريمينكـو(ويف إثناء هذه الزيارة، وافق . ئية لدعمه معنويازيارة استثنا

كام وافق عىل مده مبـؤن وذخـائر، ولكـن بكميـات ) تشويكوف(حسب طلب ) رسية فام دون(صغرى 

  .أقل من املعتاد

تكـن  ترشين األول، توقف الهجوم األملاين بسبب الخسائر الفادحة، والتي مل ١٦ -١٥ويف ليلة 

 ١٥ثالثـة أربـاع قـوتيهام يف يـوم ) غوريشني(و) جولوديف(ويف الجهة املقابلة، فقد . باإلمكان تعويضها

وكانـت الحقيبـة السـوفيتية ال تـزال . ويف الوقت الذي نضبت االحتياطات األملانية. ترشين األول وحده

، بعـد ١٣٨ان من فرقـة املشـاة فوج) الفولغا(ترشين  األول، عرب  ١٧ – ١٦ففي ليلة . قادرة عىل العطاء

وفور وصـولهام، أسـندت إلـيهام مهمـة تعزيـز . أن كان  الفوج الثالث من الفرقة قد عرب يف وقت سابق

  ). غوريشني(و) جولوديف(مواقع 

بعـد أن اجتـاحوا ميمنتـه ) أكتـوبر األحمـر(وتابع األملان يف اليوم التايل تقدمهم نحو مصـنع 

  ) غورتيف(بعض وحدات  وكادوا يطوقون) سيمخوتفوروف(
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 – ١٨٠املجاورة له مسـافة ) غورتيف(أمره برتاجع قوات ) تشويكوف(لذا أصدر . املجاورة له

  .مرتا تفاديا للتطويق ٢٧٥

حيـث  -حسـب معـدالت سـتالينيغراد –ترشين األول يف هدوء نسـبي  ٢٠و ١٩وانقىض يوما 

وحفظهـم عـىل املصـنعني دومنـا نجـاح ) فكاسـبارتاكو (تابع األملان هجومهم عىل القوات املعزولة قرب 

يف هذه اإلثناء أشارت معلومـات االسـتطالع إىل تحشـد قـوات مـن الجـيش السـادس يف منطقـة . يذكر

إىل املدينـة مجموعـات مـن الخيـاطني ) الفولغـا(ويف الوقـت نفسـه عـربت ) مصنع املتـاريس (مساكن 

األول، اسـتأنف األملـان هجـومهم عـىل مصـنعي ترشـين  ٢١ويف . وامليكانيكيني املشكلني يف رسايا مشاة

 ٧٩فرقـة املشـاة ) بـاولوس(ويف اليـومني التـالني دفـع . دومنا نجـاح يـذكر) أكتوبر األحمر(و) املتاريس(

  .املدعمة بالدبابات، وحققت الفرقة نجاحات ملحوظة، وانتقل القتال إىل قلب هذين املصنعني

مـا ) بـاولوس(وبلغ متوسط خسـائر . ارع كبريويف خالل ذلك كانت قوات الطرفني تتآكل بتس

 –يعادل فرقة كاملة كل خمسة أيام، بينام مل يبق سوى بضـع مئـات فقـط مـن مجمـوع أفـراد الفـرق 

  ).٦٢التابعة للجيش ( ١٩٣و ٣٠٨، واملشاة  ٣٧الحرس 

يف ) تشويكوف(يف قوات ) ترشين األول تجدد الهجوم األملاين عىل املجموعة الشاملية ٢٥ويف 

ولكن بعد يومي قتـال رشس، . عىل التخيل عن وسط املساكن) غوروخوف(وأرغمت قوات ) باتاكوفكاس

التابع للبحرية السوفيتية، أمكن دفع األملان نحو الخلف قليال أما ) الفولغا(أسهمت فيه أسلحة أساطيل 

  التقدم ٧٩جنوب هذه املجموعة، فكان الوضع أخطر، حيث استطاعت الفرقة األملانية 
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رسيـة مـن حـرس مقـر قيـادة انطالقهـا، ) تشـويكوف(فـدفع ). غورييـف(حتى مقر قيـادة  

  ).مشاة ٣٩) (غورييف(فألحقت إىل فرقة 

ترشين األول وصل الوضع إىل ذروة خطورته، عندما وصلت زمـر الرشاشـات األملانيـة  ٢٧ويف 

وغدا بإمكانها الرمي عىل ) ام عن الفولغ٣٥٠حوايل ) (أكتوبر األحمر(و) املتاريس(إىل نقطة بني مصنفي 

كانت ) موكولوف( ٤٥لوال أن فرقة املشاة ) الفولغا(إىل مخاضات  ٦٢آخر منطقة تزود إمدادات الجيش 

ترشين األول، ونرشت بـني هـذين  ٢٧قد بدأت عبورها يف الليلة السابقة، ومتكنت من دخول املدينة يف 

وبعد يوم قتال واحد، خرست هذه الفرقـة نصـف . راملصنعني للحيلولة دون وصول األملان إىل ضفة النه

وصـار مـن املتعـذر عبـور بـاقي . م )١٠٠(وتراجعت ميمنتهام حـوايل . قوة الكتيبتني اللتني تم عبورهام

  .الفرقة

قد حقق السيطرة عىل تسعة أعشار ) باولوس(، كان ١٩٤٢ترشين األول  ٣٠وعندما جاء يوم  

وبعـض مبـاين املصـانع، ورشيـط ) مامـاييف(غري جزء مـن تلـة ) تشويكوف(ومل يعد بيد ) ستالينيغراد(

ولكن قوة الهجـوم األملـاين . بطول بضعة كيلومرتات وبعرض مئات من األمتار) الفولغا(أراض مواز لنهر 

أقـدر عـىل ) تشـويكوف( ٦٢مل تسقط بعد، مثبتة مرة أخرى، أن الجـيش ) ستالينيغراد(أخذت تهمد، و

  ).باولوس(البقاء من الجيش السادس 

ذلـك أن ) تشـويكوف(، تدخلت الطبيعة لتزيـد مـن مشـاكل ١٩٤٢ومع مطلع ترشين الثاين 

ويف هـذه الفـرتة بالـذات، تكونـت يف . وموقعه الجنويب، عمال عىل إبطـاء تجمـده) الفولغا(غزارة  مياه 

  . املدينةمجراه كتل جليد كبرية أعاقت املالحة فيه، مام أثر إىل حد كبري عىل وصول اإلمدادات إىل
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إىل هذه الظاهرة، فأخذ يعمل عىل جمـع اإلمـداد حسـب األفضـليات ) تشويكوف(وقد تنبه 

الرجال والذخائر أوال، ثـم الطعـام ثانيـا، فمهـامت التدفئـة ثالثـا، وكـان يـدخل يف احتامالتـه أن يعمـد 

نائـب رئـيس هيئـة إىل استغالل هذه الظاهرة يف عملياته الهجومية، ومن جهة ثانية مل يكـن ) باولوس(

يف ترتيب هذه األفضـليات ممــا ) تشويكوف(يشارك ) فينوغرادف(اإلمداد والتموين يف الجيش األحمر 

وعىل هـذا األسـاس صـار قـادة وحـدات . يف األمر، دون جدوى) خروتشوف(يوسط ) تشويكوف(جعل 

ة صـيادو السـمك يلجؤون إىل استعراض الذخائر من أجل التكديس، كام صار قـدماء البحـار  ٦٢الجيش 

  . يبنون من الزوارق واألطواق الخاصة بهم،  من أجل العبور والعودة باإلمدادات. ٦٢من عنارص الجيش 

) بـاولوس(حول نوايا ) تشويكوف(ويف هذه اإلثناء أثبتت معلومات االستطالع صحة توقعات 

، التشـكيل الوحيـد مـن ٤٤فقد أشارت إىل أنه يعيد تجميع قواته، بعد أن اسـتقدم إىل املدينـة الفرقـة 

أطلـق  ١٩٤٢ترشين الثاين  ١١من يوم  ٦٫٣٠الجيش السادس الذي مل يشرتك يف الهجوم بعد ويف الساعة 

، ٢٤و ١٤وكان يتألف من سـبع فـرق، هـي فرقتـا البـانزر ) ستالينيغراد(سهمه األخري الحتالل ) باولوس(

 ١٦ز هذه الفرق بعنارص من فرقتي املشاة ، وقد عز ٣٨٩و ٣٠٥و ٧٩و ٤٤، واملشاة ١٠٠واملشاة الخفيفة 

، ونظرا لضيق مجال القوات السوفيتية، فقد دار القتال باملواجهة، ومـن )روسوش(نقلها جوا من  ٢٩٤و 

وبعد خمـس سـاعات . مسافات متداخلة، شان معظم القتال الذي دار حتى ذلك الحني يف قلب املدينة

ــال الرشــس، زج  ــاولوس(مــن القت ــة الفرقــة  آخــر احتياطــه) ب ــاح ميمن ــييك يف املعركــة، فاجت  ٩٥التكت

وبذلك انفصلت ). مرتا ٥٥٠(عىل مواجهة حوايل ) أكتوبر األحمر(ووصل إىل منطقة مصانع ) غوريشني(

  ، وانشطر هذا الجيش بعد وصول األملان٦٢عن باقي الجيش ) لييودنيكوف( ١٣٨الفرقة 
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ـــة   ـــة أقســـام) مامـــاييف(مـــؤخرا إىل تل الشـــاملية يف ) غوروخـــوف(وعـــة مجم -إىل ثالث

وكبـد الجـيش ) أكتوبـر األحمر(شامل مصانع ) الفولغا(عىل ضفة ) لييودنيكوف(وفرقة ) سباراتاكوفكا(

. وقد كـان البـاقي يف الجنـوب. ترشين الثاين قلت حدة الهجوم األملاين ١٢ويف مساء . الباقي يف الجنوب

طـائرة / طلعـة  ١٠٠٠إىل  ٣٠٠٠األملانيـة مـن  وقد كان السبب يف ذلك هو انخفـاض الطلعـات الجويـة

واقتناع املقـاتلني السـوفيت، مـن مختلـف الرتـب، بـأن هـذه الهجمـة األملانيـة سـتكون األخـرية . يوميا

  .وسيعقبها هجوم مضاد سوفيتي

هـذا  ٦٢وقـد اسـتهل الجـيش . ، انقلـب الوضـع العـام١٩٤٢ترشـين الثـاين  ١٣ومنذ صـباح 

) تشـويكوف(مـن ) وعـود(دودة عـىل مسـتوى املبنـى واملسـكن، مـع االنقالب بهجامت معاكسـة محـ

كـان يحجبهـا ) بريمينكـو(الن . لضباطه بان التعزيزات يف طريقها إليهم، مع أنه كان يعرف أنها لن تصل

مكاملـة  ٦٢ترشين الثاين، عندما تلقـى الجـيش  ١٨واستمر الوضع كذلك حتى مساء . عنه ألمر يف نفسه

ومل يكن من الصعب عىل ) استعدوا لتلقيـه. هناك أمر سيصلكم قريبا. (هة تقول هاتفية من قيادة الجب

  .قادة القوات أن يخمنوا أن ما سيصلهم هو أمر الهجوم املضاد الكبري

بتمهيـد  ١٩٤٢ترشـين الثـاين  ١٩مـن صـباح  ٧٫٣٠بدأ الهجوم السـوفيتي املضـاد يف السـاعة 

فوهة ملدة مثانني دقيقـة أعقبـه انـدفاع  ٣٥٠٠كت فيه مدفعي عىل مواقع الجيش الروماين الثالث، اشرت 

ومتكـن جـيش الـدبابات ) دبابـة ٢٠٠حوايل ) (٣٤ –ت (موجات املشاة السوفيتية  املدعومة بالدبابات 

) كرسـيتاكوف( ٢١الخامس من اكتساح امليرسة الرومانية بينام كان الفيلق املدرع الرابع التابع للجـيش 

متـزق هـذا . قاومة قصرية، سحقت فيها مقرات قيادة الجيش الروماين الثالثوبعد م. يتغلغل يف ميمنته

  الجيش، يف الوقت الذي كان فيلق الدبابات
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، وفيلـق الـدبابات الرابـع )كـاالتش(باتجاه  ٢٦وفيلق الدبابات ) الدون(األول يندفع باتجاه  

و مـؤخرة الجـيش السـادس أي أن هذه الفيـالق الثالثـة كانـت كلهـا متجهـة نحـ) غولوبينسيك(باتجاه 

بدباباتـه التـي أصـبحت ضـعيفة يف مواجهـة  ٤٨دون أن يبقى يف طريقها غـري فيلـق البـانزر ) باولوس(

وكـان الجـيش املـدرع  ) برييالزوفسـيك(تشـرين الخامس الروماين، يف قرية  ٢٩ويف ). ٣٤ –ت (الدبابات 

يف الجيش الخامس قد قطع أكرث من ثلـث  يدرك مقر قيادة الفيلق املدرع ٢٦الثاين كان فيلق الدبابات 

  .التي أعطي أربعة أيام للوصول إليها) كاالتش(الطريق حتى 

تأجلت ساعــة الصـفر مـرتني بسـبب ( ١٩٤٢ترشين الثاين  ٢٩ويف الساعة العارشة من صباح 

وقسـم مـن  ٥٧ينفـذه الجـيش ) شـاميل (هجومها عىل اتجاهني مييني ) بريمينكو(بدأت قوات ) الضباب

وكان عىل قوات االتجاه األول أن تعمل عىل محـورين . ٥١ينفذه الجيش ) جنويب (، ويساري ٦٤لجيش ا

وعنـدما يحقـق ) يـاولوس(فرق مشاة، باتجـاه مـؤخرة الجـيش، السـادس  ٦محور جهد رئييس، بقوة  –

يتجـه محـور  بيـنام) ستالينيغراد(لينضم إىل قوة ) نشريفلينايا(نحو  ١٣الخرق، يندفع الفيلق امليكانييك 

فكـان عليهـا أن ) الجنويب(أما قوات االتجاه الثاين . ٥١الجهد الثانوي جنوبا لاللتقاء مع جزء من الجيش 

تتقدم عىل محورين أيضا محور جهد رئييس باتجـاه الشـامل الغـريب، لفـتح ثغـر ينـدفع عربهـا الفيلـق 

بذلك عملية ضغط معظـم مجموعـة  محققا). كاالتش(ثم باتجاه ) سوفينسيك(امليكانييك الرابع باتجاه 

من الشامل، بينام يندفع محور الجهد الثاين وكبده فيلق الخيالة الرابع، باتجـاه ) فايخس) (ب(الجيوش 

  .الجنوب الغريب لتشكيل الضلع الثاين يف عملية الضغط
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واملدفعيـة ويف السـاعة ) كاتيوشـا(ولقد اشرتكت يف هذه العملية كميات كبرية من الراجامت 

كانت دفاعات الرومانيني مخرتقة يف كافة القطاعـات ومـن أجـل إحكـام عمليـة التطويـق، كـان  ١٥٫٠٠

الذي يقود العملية من الشامل بنفسه قد خطط لتشـكيل غـالف خـارجي مـن املشـاة يسـد ) جوكوف(

نفسـه ويف الوقت ). كاالتش(كافة املنافذ لذا كانت املشاة تتجه نحو الجنوب الغريب الحتالل ضفة  نهر 

عـىل تثبيـت القـوات األملانيـة ضـمن منحنـى ) من جبهة الـدون( ٢٤و ٦٥) روكوسوفسيك(عمل جيش 

يشـاغل الجانـب الشـاميل للجـيش ) مـن مـالك الجبهـة نفسـها( ٦٦بينام بقـي الجـيش . الدون الصغري

  ).الفولغا(و) الدون(السادس يف املنطقة الواقعة بني 

ومعه قائـد جـيش البـانزر  الرابـع ) فايخس) (ب( يف هذه اإلثناء قام قائد مجموعة الجيوش

  . ببعض املحاوالت ملنع إكامل عملية التطويق) هوت(

  :ولكن محاوالتهام فشلت ألسباب أهمها

والقيادة العامة، وهيئة األركان، وقائد سـالح الجـو ) باولوس(عدم استقرار مقرات القيادة األملانية  .١

يعـة التبـدل ومتضـاربة أحيانـا، إضـافة إىل ضـعف غورينغ مـام جعـل األوامـر غـري واضـحة، ورس

  .االستطالع والالمباالة مبا يجري خلف الخطوط السوفيتية

  .بشكل كامل تقريبا) جوكوف(عنرص املفاجأة الذي حققه  .٢

أو . اإلنهاك الذي أصاب القوى والوسائط األملانية، سواء بسبب املعارك أو التناقص الحاد يف الوقـود .٣

) بعض التشكيالت املدرعـة تعطل أكرث مـن نصـفها مـن جـراء سـوء الصـيانة(بسبب سوء الصيانة 

  .التي كانت أحدث آلة حربية يومذاك) ٣٤ -ت(يقابل ذلك ظهور الدبابة السوفيتية 
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  .ارتفاع املعنويات السوفيتية وانهيار نظريتها األملانية .٤

ورتابـة وكثـري مـن االرتبـاك الرسعة والحسم يف اتخاذ القرارات السوفيتية، التي كان يقابلهـا بـطء  .٥

  .والتناقض عىل الجانب األملاين

) فـايخس(وعىل الرغم من عنف الهجـوم السـوفيتي ورسعتـه ودقـة تنفيـذه، فقـد اسـتدرك 

ففي اللحظات األخرية التـي سـبقت إحكـام الطـوق حولـه، انسـحب نحـو الخلـف . املوقف ولو متأخرا

تم تطويق واستسالم خمس فرق رومانية تابعـة . نفسهمتفاديا نهاية محققه لجزء من قواته، ويف اليوم 

رفـض ) هتلـر(محروما نهائيا من فرصة تاليف الوقوع بني فـيك الكامشـة، لـوال أن ) باولوس(ومل يكن . له

، ووضع هذا الجيش تحت إمرتـه الشخصـية، )ستالينيغراد(بشكل تام فكرة تراجع الجيش السادس عن 

وكان يرى أن مـن ). جوكوف(، وباآلراء التي كانت تشري إىل أهدافمستخفا أساسا باملحاوالت السوفيتية

اليسري فك الطوق يف وقت قصري، قبل أن تنهار القـوات األملانيـة املحـارصة بعـد أن تكفـل أمامـه قائـد 

طن من االحتياجـات اليوميـة، ريـثام يفـك عنهـا ) ٥٠٠(بان يؤمن لها ) غورينغ(سالحه الجوي املارشال 

  .الحصار

ة شهر ترشين الثاين، كانت القوات السوفيتية قد اكتسحت املنطقـة الواقعـة ضـمن ومع نهاي

جنوبـا بيـنام ضـغط ) الدون(شامال ونهر ) نشري(ودفعت األملان غربا حتى محاذاة نهر ) الدون(منحنى 

متوسـط ) سـتالينيغراد(الجيش السادس ومعه جزء من جيش البانزر الرابع ضـمن جيـب حـول مدينـة 

  .كلم) ٥٠(وطوله حوايل  كلم)٣٠(عمقه 

وأعطـي اسـم ) لينيغـراد(مـن منطقـة ) مانشـتاين(يف هذه اإلثناء حرك الجيش الحادي عرش 

  وكلف بفتح ممر عرب القوات) مجموعة جيوش الدون(
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وإعادة خطوط متوينه الربية ، ثم إعـادة وضـع ) باولوس(السوفيتية بغية الوصول إىل قوات  

ومجموعـة ) هـوت(قواته يف مجموعتني فـرعيتني مجموعـة ) مانشتاين( فنظم. الجبهة إىل ما كان عليه

) بريمينكـو(قـوات ) مانشـتاين(وكانت الخطة أن يهـاجم . بالذات) هتلر(وكان ذلك ما أماله ) هوليتت(

الـذي كـان ) باولوس(بالتعاون مع ) روكوسوفسيك(ويدحرها، ثم ينقض عىل قوات ) جبهة ستالينيغراد(

  ).ينيغرادل(عليه أن يهاجم من 

تنفيـذ خطتـه محققـا بعـض النجاحـات يف خـالل ) مانشتاين(بدأ  ١٩٤٢كانون األول  ١٢ويف 

ثم تباطأ إيقاع تقدمـه نتيجـة للمقاومـة السـوفيتية التـي كانـت تـدعم وتعـزز بشـكل . اليومني األولني

عنـدما يـئس و ) ستالينيغراد(كلم من ) ٥٠(عىل مسافة ) مانشتاين(كانون األول، أوقف  ٢٣ويف . مستمر

ــر وأرســل إىل  ــر هتل ــه، تحــدى أوام ــاولوس(مــن محاولت ــة ) ب ــن منطق يخــربه بوجــوب االنســحاب م

رفـض تنفيـذه الفكـرة إال بـأمر ) باولوس(عن طريق مالقاته عرب الطوق  السوفيتي ولكن ) ستالينيغراد(

نزر وهكذا أهدرت آخر فرصة إلنقاذ الجـيش السـادس ومـن معـه مـن جـيش البـا. بالذات) هتلر(من 

يأخـذ يف الحسـبان خطـورة وضـعه يف مواجهـة  أي هجـوم ) مانشـتاين(ويف الوقت نفسه، كـان . الرابع

كانـت معرضـة وضـعيفة أمـام ) تشري(عىل نهر ) هوليتت(سوفيتي واسع، خصوصا وأن جبهة مجموعة 

  ).الجبهة الجنوبية الغربية) (فاتوتني(مجموعة جيوش 

، انفضـت مجموعتـا )كـانون األول ٢٤(يـوم واحـد ب) بـاولوس(إىل ) مانشـتاين(وبعد رسـالة 

املنهكـة ويف الوقـت نفسـه، انطلقـت مجموعـة ) مانشـتاين(عـىل قـوات ) بريمينكو(و) فاتوتني(جيوش 

) مانشـتاين(وما أن حل آخر هذا الشهر  حتى كانت قـوات )  ستالينيغراد(نحو ) روكورسفسيك(جيوش 

  ومل يبق أمام األملان  سوى).  باولوس(حصار عن ترتاجع حتى مسافة انقطع معها كل أمل يف فك ال



  

  ١٥٣١  

املوسوعة السياسية والعسكرية

التـي ) أ(يسـمح بانسـحاب مجموعـة الجيـوش ) روسـتوف(الحفاظ عىل ممر مفتـوح رشق  

  .كانت معرضة للتطويق أو العزل يف القوقاز

يف تـدهور مضـطرد، تحـت وطـأة املعـارك ) بـاولولس(ذاتهـا، كانـت قـوات ) ستالينيغراد(يف 

وبعد نفاذ احتياطاتها من املؤن والذخائر تضـاعفت احتياجاتهـا مـن اإلمـداد،  .واألمراض وصقيع الشتاء

طنـا يوميـا طـوال  ٨٠– ٧٠ومل يستطع الطريان أن ميدها بأكرث مـن . طن يوميا) ١٥٠٠(فأصبحت حوايل 

ويف هذا الوقت . ١٩٤٣وحتى أوائل عام ) يوم اكتامل التطويق(١٩٤٢كانون األول  ٢٣الفرتة املمتدة من 

ت القوات السوفيتية بعض املطارات التي كانت تهبط فيها الطائرات الحاملة لإلمـداد، فأصـبحت اجتاح

تعـيش عـىل اإلمـدادات امللقـاة بـاملظالت التـي كثـريا مـا كانـت تهـبط فـوق القـوات ) باولوس(قوات 

  .السوفيتية

عندما رفض إنذارا باالستسالم، و ) باولوس(إىل ) روكوسوفسيك(، وجه ١٩٤٣كانون الثاين  ٨ويف 

. كـانون الثـاين ١٠هجوما عـىل محـيط املنطقـة املطوقـة يف ) روكوسوفسيك(القائد األملاين اإلنذار، شن  

لكـن . ومـن معـه) بـاولوس(وبذلك أصبحت املنطقة محاطة بسـبعة جيـوش سـوفيتية حـددت مصـري 

) املارشـاالت(يد بـأن انطالقا من التقل) مارشال(برتبة ) باولوس(وبعث إىل . مل يسمح باالستسالم) هتلر(

ـة أيـام . وهـو األهـم واألخـري) بيتومنيـك(كانون الثـاين سـقط مطـار  ١٤ويف . ال يستسلمون وبعـد عرش

كـانون الثـاين مل يبـق  ٣١ويف . بالعامل الخارجي) باولوس(سقطت بقية املطارات، وانتهت معها اتصاالت 

ألفا مـن قواتـه ضـحية الجـوع ) ٨٠(هب له ما دافع به أو عنه، فاستسلم للقوات السوفيتية، بعد أن ذ

سالحه، فكان آخر  ١١ألقى الفيلق  ١٩٤٣شباط  ٣واملرض واإلصابات خالل شهر كانون األول وحده ويف 

  ).ستالينيغراد(املستسلمني يف جيب 
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بأنها تعادل مجمل اإلنتـاج ) ستالينيغراد(وقدرت املواد املعدات األملانية املستهلكة يف معركة 

 ١٩٤٢منذ شهر آب . وبلغ مجمل الخسائر املادية والبرشية التي تكبدها األملان. طوال ستة أشهراألملاين 

ومن معه القضاء التام ) باولوس(املوعد الذي حدده هتلر الحتالل ستالينيغراد، وحتى تاريخ استسالم  –

ع  فرق  مـن عىل خمسة من جيوش املحور هي الجيش السادس لها بكامله، ومعظم جيش البانزر الراب

الفرق السبعة التابعة للجيش الروماين الثالث، الجيش الروماين الرابع  والجيش اإليطايل الثامن بأكملهـا 

مليـون ) ١٫٥(وبلغ إجاميل املفقودين والقتىل والجرحـى واألرسى مـن األملـان وحلفـائهم قـارب . تقريبا

مــدافع (ألــف فوهــة ) ١٢(وايل دبابــة ومــدفع اقتحــام وحــ) ٣٥٠٠(إضــافة إىل فقــدان حــوايل . جنــدي

  .طائرة) ٣٠٠٠(وفقدان ) وهاونات

جثـة ) ٤٦٧٠٠(جثـة أملانيـة و) ١٤٧٢٠٠(ويف خالل عملية إلعادة دفن القتىل، وجد ان هناك 

وال شك أن سبب هذا الفـارق يف العـدد هـو إمكانيـة إخـالء القـتىل والجرحـى، التـي كانـت . سوفيتية

ألف جندي أملاين الذين وقعوا يف الطـوق يف منطقـة ) ٣٣٠(أصل  ومن). الفولغا(متوافرة للسوفيت عرب 

ألفـا بسـبب ) ٤٠(ثم مـات مـن هـؤالء حـوايل ). أرسى(ألفا فقط أحياء ) ٩١(خرج منهم ) ستالينيغراد(

األمراض التي كانت قد تفشت بينهم إبان التطويق نتيجة الربد والجـوع وسـوء الخـدمات الطبيـة، كـام 

  .ناء املسريات الطويلة حتى معسكرات االعتقالقىض كثريون نحبهم يف أث

وعندما تضاف هذه الخسائر إىل ما حل باملعنويـات األملانيـة، قيـادات وأفـرادا، وانعكاسـاتها 

املنعطف ) ستالينيغراد(الخطرية عىل الصعيديني السيايس والعسكري، ميكن أن يتضح ملاذا كانت معركة 

  .وملاذا اعتربت عن حق بداية النهاية بالنسبة إىل الرايخ الثالث األكرب يف مسار الحرب العاملية الثانية
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  :معركة خاركوف .٣

ترشين الثاين  ٢٣ويف ) ستالينيغراد(بدأ الهجوم املضاد السوفيتي يف  ١٩٤٢ترشين الثاين  ١٩يف 

بقيادة  فتم بذلك تطويق الجيش األملاين السادس) ستالينيغراد(التقى طرفا كامشة الهجوم املذكور غريب 

كانون األول حاولـت قـوة  ١٢ويف . فرقة أملانية وفرقتني رومانيتني) ٢٠(وكان يتألف من ). فون باولوس(

اخرتاق طوق الحصار السوفيتي بهجوم مضاد من الجنـوب عنـد )  فون مانشتاين(مدرعة أملانية بقيادة 

اومة عنيفة توقفت متاما يف كلم يف وجه مق)  ٦٧(وبعد أن تقدمت هذه القوة نحو ) كوتلنيكوفو(بلدة 

 ٢٤ثم ردت عىل أعقابها مرة أخرى بهجوم مضاد سوفيتي قام به جيش الحرس، يف . كانون األول ٢٢يوم 

كلم بعيـدا عـن خـط انطـالق ) ٩٦(كانون األول أسفر عن دفع القوة األملانية املذكورة مسافة تزيد عن 

  .١٩٤٢كانون األول  ٢٨يف ) كوتلنيكوفو(هجومها األصيل عند 

) الجنوبيـة(و) الجنوبية الغربيـة(و) فورونيج(بدأت قوات جبهات  ١٩٤٣كانون الثاين  ١٣ويف 

الصــناعية مبــا فيهــا ) الــدونيتز(هجومــا عامــا يهــدف إىل اســرتداد منطقــة حــوض ) شــامل القفقــاس(و

وهي ثـاين مـدن جمهوريـة أوكرانيـا مـن حيـث عـدد السـكان واألهميـة االقتصـادية بعـد ) (خاركوف(

ـقية لنهـر ). كييف(عاصمة ال عنـد ) الـدنيرب(وتصفية التهديد األملاين للقفقاس والوصول إىل الضـفة الرش

الـذي مل ) سـتالينيغراد(جيوش سوفيتية أخرى محارصة لجيـب ) ٧(عىل حني بقيت ) دينيرب وبرتوفسك(

  .بعد استسالم الجيش السادس ١٩٤٣شباط  ٢تتم تصفيته نهائيا إال يف 
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) ١٥(نجاحـات كبـرية خـالل ) غوليكوف(بقيادة الجرنال ) فورونيج(جبهة  وقد حققت قوات

يوما منذ بدء هجومها، إذ حطمت متاما الجيش الهنغـاري الثـاين والجـيش اإليطـايل الثـامن يف املنطقـة  

وقد تعاونت معها من الشامل قوات الجناح األيرس مـن جبهـة   ) روسوش(و) اوسرتوغوسك(الواقعة بني 

لتي تقدمت جنوبا مطوقة قوات أملانية بكامشة مزدوجـة التقـى أحـد طرفيهـا مـع قـوات ا) بريانسك(

  ).اسرتاي اسكول(والطرف الثاين عند ) كاستورنوي(عند ) فورونيج(جبهة 

يف اتجاهني رئيسني، األول نحـو الشـامل  ١٩٤٣شباط  ٢يف ) فورونيج(ثم تقدمت قوات جبهة 

ق التي حولها، والثاين نحـو الجنـوب الغـريب حيـث حـررت واملناط) كورسك(الغريب حيث حررت مدينة 

بعـد معـارك  ٦٩والجـيش  ٦شـباط بواسـطة فيلـق خيالـة الحـرس  ١٦يـوم ) خـاركوف(ثـم ) بلغورود(

التي كانـت تضـم فيلقـا مـدرعا مـن قـوات ) النز(أيام عىل مشارفها مع مجموعة الجرنال ) ٥(استمرت 

.  العادي الذي كان يتألف من فرقة محمولة وفرقتي مشاةالحرس النازي، وفيلق آخر من الجيش األملاين

بعد انسحاب الفيلق املـدرع النـازي ) خاركوف(أن يسحب الفيلق األملاين من منطقة ) النز(وقد اضطر 

الذي كان يتوىل منصـب القائـد العـام املسـؤول عـن الجبهـة ) هتلر(من املدينة دون أوامر مبارشة من 

منصبي القائد العام للقوات املسلحة وقائد الجيش الربي ويحظر سـحب أي السوفيتية إىل جانب توليه 

ومل . وقد تبادل قائدا الفيلقـني االتهامـات حـول مسـؤولية إخـالء املدينـة. قوات أملانية بدون أوامر منه

  .أي إجراءات تأديبية يف حق قائد الفيلق النازي باعتبار أنه من الحزب النازي) هتلر(يتخذ 

تحقـق ) فـاترتني(بقيـادة الجـرنال ) الجبهـة الجنوبيـة الغربيـة(ثناء كانت قـوات ويف هذه األ 

  فقد استطاعت) جبهة فورونيج(نجاحات مامثلة تقريبا لنجاحات 
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ــور نهــر   ــدونيتز(قواتهــا تحطــيم الجــيش الرومــاين الثالــث وعب والتقــدم مرســعة نحــو ) ال

فـون (ة جيوش الجنوب التـي يرأسـها حيث كانت توجد قيادة مجموع) زابوروجي(و) دينربوبرتوفسك(

) الـدونيتز(اجتيـاز ) مالينوفسـيك(بقيـادة الجـرنال ) الجبهة الجنوبية(كام استطاعت قوات ). مانشتاين

أرسع ) فـون مانشـتاين(، والواقـع أن ١٩٤٣شـباط  ٢يف ) ميـوس(والوصول إىل نهر ) روستوف(وتحرير 

األملانية هناك نتيجة ) مجموعة جيوش الدون(ت مبوافقة هتلر، خشية أن تطوق قوا)  روستوف(بإخالء 

  .يف مؤخرتها البعيدة) الدنييرب(الزحف السوفيتي الذي كاد أن يصل إىل معابر 

القيام بهجوم مضاد فعال، عىل أن مينح قدرا كافيا من حرية الترصف ) فون مانشتاين(واقرتح 

لقوى الالزمة للقيام بهـذه الهجـوم، الضطراره إىل االنسحاب من بعض األماكن حتى يستطيع أن يحشد ا

واسـتندت املعـامل األساسـية . عـىل نقلهـا مـن فرنسـا) هتلر(والتي ستعززها قوات أملانية جديدة وافق 

الهجوميـة عـىل توجيـه رضبـات مضـادة قويـة، تنفـذها التشـكيالت املدرعـة ) فـون مانشـتاين(لخطة 

الزاحفـة ) فاتوتني(بقيادة ) ة الجنوبية الغربيةالجبه(وامليكانيكية بصفة رئيسية، عىل كال جناحي قوات 

واستثامر رسعة تقدمها التي أبعـدتها كثـريا عـن قواعـدها ) زابوروجي(و) دنيرب وبرتوفسك(برسعة نحو 

اإلدارية وأرهقت وحداتها اآللية لقطع طـرق مواصـالتها الطويلـة وتطويـق مجموعاتهـا املتقدمـة، ثـم 

وتـدمري أكـرب جـزء ممكـن مـن ) كورسك(و) بلفورد(و) خاركوف(الزحف نحو الشامل الرشقي السرتداد 

  ).فورونيج(قوات جبهة 

يحشد الجيش املـدرع األول، الـذي كانـا يتـألف ) فون ما نشتاين(ومتهيدا لذلك الهجوم أخذ 

الواقعــة إىل الشــامل الغــريب مــن ) كراسنواريســكوي(عنــد  ٣٠والفيلــق  ٣و٤٠مــن الفيلقــني املــدرعني 

  أما . نوبيف الج) ستالينو(
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اللذين كان يضامن معـا  ٥٧و٤٨الجيش املدرع الرابع، الذي كان يتألف من الفيلقني املدرعني 

وكلـف هـذان الجيشـان بـالهجوم تجـاه ). زابوروجي(فرق مدرعة وفرقتني محمولتني، فقد حشد من  ٣

موعـة دبابـات التي تضم جيش الحـرس األول ومج) فاتوتني(الشامل عىل الجناح األيرس لقوات الجرنال 

 ٢يف القطـاع الشـاميل التـي ضـمت أساسـا الفيلـق ) كيمبـف(كام حشدت مجموعة الجـرنال ) بوبوف(

أي مـن قـوات ) (س.س(وقـد كلـف فيلـق ). بولتافـا(و) كراسـنوغراد(فرق محمولة، عند  ٣املؤلف من 

التي كانت ) وتنيفات(عىل الجناح األمين لقوات ) كراسنوغراد(بالهجوم جنوبا من منطقة ) الحرس الناري

كلـم ) ٤٨(تتألف أساسا من الجيش السادس وعنارص من جيش الحرس األول، وقـد وصـلت إىل مسـافة 

ـق ) بولتافا(فقد كلفت بالهجوم من منطقة ) كيمبف(أما بقية مجموعة ). الدنييرب(فقط من  تجاه الرش

 املدرعني األول والرابـع عىل أن تؤازرها قوات الجيشني) فورونيج(من قوات جبهة ) خاركوف(الستعادة 

  ).الدنييرب(املتقدمة نحو ) فاتوتني(الزاحفة من الجنوب، بعد أن تقطع مؤخرة قوات 

ــة، نتيجــة النتصــار  ــا وامليداني ــادة الســوفيتية، العلي ــىل القي ــاؤل املســيطر ع ــاخ التف ويف من

فرسـت ) الدنييرب(نحو الضخم وسلسلة االنتصارات األخرى التي حققتها القوات املتقدمة ) ستالينيغراد(

جوم املضـاد املـذكور سـابقا لـلـههذه القيادات تحركات القوات املدرعة األملانية التي أجريت استعدادا 

نحـو الضـفة الغربيـة للنهـر ) أوكرانيـا(ورشق ) الدونبتيز(عىل أنها بداية انسحاب أملاين عام من حوض 

عــىل جناحــه األميــن يف منطقــة ) س.س( ٢ق  متامــا بهجــوم الفيلــ) فــاتوتني(ولــذلك فــوجئ ) الــدنييرب(

وقد أدى هذا الهجوم إىل فـتح ثغـرة يف الخطـوط السـوفيتية . ١٩٤٣شباط  ١٩صباح يوم ) كراسنوغراد(

  .كلم خالل اليوم األول وتشتت فيلق املشاة الرابع التابع للجيش السادس) ٤٠(عرضها 
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 اليوم التايل من الجنوب وحققـت ثم شنت قوات الجيشني املدرعني الرابع واألول هجومها يف

يف القـوى البرشـية ،  ١إىل  ٢بلغ نسـبة ) فاتوتني(نجاحات رسيعة نظرا لتمتعها بتفوق كمي عىل قوات 

فقد كان لدى الفيالق املدرعة األملانية األربعـة املشـرتكة يف . يف الطائرات ١إىل  ٣يف الدبابات و ١إىل  ٧و

) هـوت(الجرنال ) كيمبف(بارشة وكذلك عىل قيادة فيلقي مجموعة الهجوم، التي ارشف عىل قيادتها امل

فرق مشاة ويدعمها األسطول الجوي الرابع، عىل حني كان لـدى  ٤فرق مدرعة وفرقتان محمولتان و ٧٠

  .املدرعة وفيلق الدبابات الرابع) بوبوف(دبابة صالحة للقتال ضمن مجموعة  ١٣٧وقتئذ )  فاتوتني(

تية تعاين من نقص خطري يف الوقود بسبب صعوبات اإلمـداد الناتجـة وكانت الدبابات السوفي

األملـاين  ٤٨عن رسعة تقدمها وابتعادها كثريا عن قواعـدها اإلداريـة ويف النتيجـة متكـن الفيلـق املـدرع 

الزاحف جنوبا عنـد مدينـة ) س.س( ٢من االلتقاء بالفيلق  ٥٧الزاحف شامال وعىل ميينه الفيلق املدرع 

  . جندي سوفيتي ٩٠٠٠شباط، ووقع يف األرس نحو  ٢٢يوم ) بافلوغراد(

ويف الوقـت نفسـه  كـان الفيلقـان ) خـاروكوف(ثم واصلت هذه الفيالق زحفها شـامال نحـو 

املدرعة يف املنطقة الواقعـة ) بوبوف(قد حطام العنارص األمامية املتقدمة عن مجموعة  ٣و٤٠املدرعان 

أن يســد الثغــرة ) غوليكــوف(شــباط حــاول الجــرنال  ٢٤ويف ) بــارفتكوفو(و) كراسنوارميســكوي(بــيمن 

بواسـطة هجـامت مضـادة عـىل ) فـاتوتني(والجناح األمين لقوات ) جبهة فورنيج(الواسعة املفتوحة بني 

ولكنـه مل يحقـق سـوى نجاحـات  ٦٩الجناح األيرس األملاين قـام بهـا جـيش الـدبابات الثالـث والجـيش 

  .تكتيكية محدودة
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ــــي ــــرا الن الج ــــو ونظ ــــذ نح ــــع وقتئ ــــد قط ــــان ق ــــاين ك ــــع األمل ــــدرع الراب   ش امل

كم  منذ أن بدأ هجومه تجاه الشامل، فقـد أضـطر أن يتوقـف ليعيـد تنظـيم صـفوفه وشـؤونه ) ٢٤٠(

من الشامل، بعد أن حطم معظـم ) فاتوتني(آذار محاوال تطويق قوات  ٤اإلدارية، ثم أستأنف تقدمه يف 

) فـاتوتني(ولكنـه كـان قـد ألحـق بقـوات ) فورونيج(ال لجبهة وحدات جيش الدبابات الثالث التابع أص

كلـم ) ٩٦(أن يسحب بقايا وحدات جناحه األمين ملسافة بلغت نحـو ) فاتوتني(لتعزيزها، ولذلك اضطر 

مخلفة وراءها مساحات مـن األرض التـي سـبق أن حررتهـا ) الدونيتز(حيث عربت الضفة الرشقية لنهر 

ــو  ــاحتها نح ــغ مس ــ) ٦٠٠٠(تبل ــرنال مي ــه الج ــطر مع ــذي اض ــر ال ــع، األم ــوف(ل مرب ــد ) غوليك قائ

آذار بعـد قتـال اسـتمر ثالثـة أيـام يف شـوارعها، ثـم أخـىل  ١٥يف ) خـاركوف(أن يخيل ) فورونيج(جبهة

آذار وذلك بعد أن فقد معظم وحداته املدرعة نتيجة للخسائر التي أصابت جـيش  ١٨أيضا يف ) بلفورد(

وقلـت الـدبابات املتبقيـة يف ألويـة الـدبابات ). الجنوبية الغربيـة(الجبهة الدبابات الثالث الذي ألحق ب

األخرى املوجودة لديه، ومن ثم خيش أن تطوق فرق مشاته الخمس والعرشين التابعة لجبهته، ولـذلك 

  ).الدونيتز(سحب قواته تدريجيا إىل الضفة الشـرقية لنهر 

) الجبهة الشاملية الغربيـة(من ) جوكوف( قد استدعى الجرنال) ستالني(ويف هذه األثناء كان 

ثم طلـب منـه التوجـه إليهـا ) خاركوف(ورشح له تدهور املوقف يف منطقة ) موسكو(آذار إىل  ١٦يوم 

للتعرف عىل حقيقة املوقف عىل الطبيعة واتخاذ القرارات املناسبة بعد إبالغـه عـن حقيقـة مـا يجـري 

حيـث تبـني لـه ) فـورونيج(لطائرة إىل مقر قيادة جبهة با) جوكوف(ويف صباح اليوم التايل وصل . هناك

عـىل وشـك ) بلفـورد(قـد سـقطت و) خـاركوف(سوء املوقف العسكري يف الجبهة املـذكورة، إذ كانـت 

  يثق بقدرة) جوكوف(وملا كان . السقوط
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إىل ) فـورونيج(لذلك أسند قيـادة جبهـة ) غوليكوف(القيادية أكرث من ثقته بقدرة ) فاتوتني( 

بستالني السلكيا، وطلب منه إرسال أكرب قدر ممكـن مـن قـوات ) جوكوف(وعىل الفور اتصل ). نيفاتوت(

احتياطي القيادة العليا أو قوات أخرى ميكن االستغناء عنهـا مـن الجبهـات املجـاورة، وذلـك حتـى يـتم 

اتصـل وبعـد سـاعة واحـدة  . أيضـا) كورسك(ومن بعدها ) بلغورود(إيقاف الهجوم األملاين الذي يهدد 

، سيلحقان فورا بقيادة جبهـة ٦٤و٢١بجوكوف وأخربه أن الجيشني ) فاسيلفسيك(رئيس األركان  الجرنال 

نفسه ليكون احتياطيا مبارشا تحت ) جوكوف(وأن جيش الدبابات األول سوف يلحق بقيادة ) فورونيج(

  .ترصفه

مسـاء اليـوم نفسـه  ويف). بلغـورود(آذار كانت القوات األملانية تقاتل داخـل شـوارع  ١٨ويف 

ويف يـوم . قد بدأت تصل إىل رشقي املدينة وتتمركز يف مراكز دفاعيـة ٢١كانت طالئع الجيش السوفيتي 

تحفـر  ٦٤آذار كانت جميع وحدات هذا الجيش قد متركزت يف مواقعها، كام كانـت قـوات الجـيش  ٢١

تحفـر خنادقهـا عـىل  ٦٤يش خنادقها عىل الضفة الرشقية قد متركزت يف واقعها، كـام كانـت قـوات الجـ

) اوبويـان(جنـويب ) جوكـوف(، أما جـيش الـدبابات األول فقـد حشـده  )الدونيتز(الضفة الرشقية لنهر 

 ١٩٤٣يف نهايـة آذار  ) فون مانشـتاين(ومن ثم أمكن إيقاف هجوم ). كورسك(الواقعة إىل الجنوب من 

. ت السـوفيتية املوجـودة يف نتوئهـاوتطويـق القـوا) كورسـك(قبل  أن يحقق هدفه األخري وهو احتالل 

  .١٩٤٣متوز  ٥وهي العملية التي ترك تنفيذها لهجوم أملاين آخر جرى بعد ذلك يف 

 ١٩٤٣شـباط  ١٩الذي استغرق الفرتة مـن ) فون مانشتاين(وتذكر املصادر األملانية أن هجوم 

لـف قتيـل وجـريح أ ) ٤٠(ألحق بـالقوات السـوفيتية خسـائر برشـية تقـدر بنحـو  ١٩٤٣آذار  ٣١حتى 

ولقد حقق هذا الهجـوم عـدة نتـائج هامـة للجانـب . مدفع) ٥٠٠(دبابة و) ٦٠٠(ومفقود وأسري ونحو 

  األملاين، إذ ترتب
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عليه تأجيل التحريـر السـوفيتي ملعظـم أوكرانيـا بضـعة شـهور، وانتـزاع املبـادرة الهجوميـة  

نتقلت إليه املبادرة منذ الهجوم املضـاد االسرتاتيجية بصورة مؤقتة من الجانب السوفيتي الذي كان قد ا

) سـتالينيغراد(ومن ثم أدى ذلك إىل رفع املعنويات األملانية بعض اليشـء بعـد هزميـة ) ستالينيغراد(يف 

التي وصلت بهذه املعنويات إىل أدىن مستوى وصلت إليـه منـذ بـدء الحملـة عـىل االتحـاد السـوفيتي، 

الكبـري الـذي تـم عـىل نتـوء  ١٩٤٣وقت إلعداد هجوم صيف وأتاح الهجوم يف الوقت نفسه الفرصة وال

وأتـاح ) كورسـك(نجح يف صد الهجوم قبـل أن يحقـق هدفـه مـن احـتالل ) جوكوف(إال أن ). كورسك(

  .١٩٤٣للقيادة السوفيتية العليا  الوقت والظروف املناسبة لإلعداد لهجوم صيف 

مــن الشــامل بواســطة ) كورســك(بــدأ الهجــوم األملــاين الكبــري عــىل نتــوء  ١٩٤٣متــوز  ٥ويف 

لالشـرتاك ) مـودل(التي خصصت الجيش التاسع بقيـادة ) فون كلوغ(بقيادة ) مجموعة جيوش الوسط(

فرقة مشاة تضم جميعهـا ) ١٢(فرق مدرعة وفرقتان محمولتان و) ٦(يف الهجوم وكان لدى هذا الجيش 

  .طائرة) ١٠٠٠(لديه ويدعمه األسطول الجوي السادس و . دبابة ومدفع اقتحام) ١٢٠٠(نحو 

فـون (شـاركت مجموعـة جيـوش الجنـوب بقيـادة ) كورسـك(ويف القطاع الجنويب مـن نتـوء 

فـرق مدرعـة ) ٥(والـذي كـان يضـم ) هـوت(يف الهجوم بالجيش املدرع الرابع تحت قيـادة ) مانشتاين

فـرق ) ٣(فرق مدرعة و) ٣(الذي كان يضم ) كيمبف(فرق مشاة، وبجيش الجرنال ) ٣(وفرقة محمولة و

. دبابة ومـدفع اقتحـام) ١٥٠٠(وقد ضمت الثامين الفرق املدرعة والفرقة املحمولة املذكورة نحو . مشاة

وتوفر للقوات املهاجمة يف هذا القطاع الدعم الجوي بواسطة األسطول الجوي الرابـع الـذي كـان يضـم 

  ).خاركوف(طائرة توزعت معظمها يف مطارات حول ) ١٠٠٠(نحو 
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وكانـت تضـم ) فـاتوتني(بقيـادة ) جبهة فورونيج(هذه ) فون مانشتاين(قوات وكانت تواجه 

وجيش الدبابات األول، واحتياطي مؤلف من فيلقـي دبابـات  ٤٠،٦٩، ٣٨، والجيوش ٧و٦جييش الحرس 

  .وفيلق مشاة وكان يدعم قـوات الجبهة الجيش الجوي الثاين

بالعديـد مـن وحـدات احتيـاط ) ججبهـة فـوروني(وكانت القيادة السوفيتية العليا قد عززت 

) جبهة السـهوب(قوات ) نتوء كورسك(مدفعيتها لتدعم قوتها النارية، كام كانت قد حشدت يف مؤخرة 

إذا لزم األمر أثنـاء ) الوسطى(و) فوردنيج(كونييف اسرتاتيجيا تستخدمه يف دعم قوات جبهتي  (بقيادة 

هجـوم املضـاد العـام يف القطـاع الجنـويب املواجـه مرحلة صـد الهجـوم األملـاين املتوقـع، أو يف مرحلـة ال

الذي كانت تنوي القيام به بعد امتصاص الهجوم األملاين واستنفاذ قواه الرئيسية وفقا للخطة . لخاركوف

هـذه تتـألف مـن جـيش الحـرس الخـامس ) جبهـة السـهوب(وكانـت ) جوكـوف(العامة التي اقرتحهـا 

فيـالق مسـتقلة مـن الـدبابات والخيالـة ) ٦(و) حـرس(، وجيش الدبابات الخـامس ٢٧،٤٧،٥٣والجيوش 

  .واملشاة يدعمها الجيش الجوي الخامس

املوجودتـان إىل ) الجبهـة الغربيـة(و) جبهـة بريانسـك( و) الجبهـة الوسـطى(وقد خضـعت 

فقـد ) الجبهـة الجنوبيـة الغربيـة(و) جبهـة فـورونيج(أما ) جوكوف(لقيادة ) كورسك(الشامل من نتوء 

  ).فاسيلفسيك(خضعتا لقيادة 

وأعدت الجبهات السوفيتية يف العمق االسرتاتيجي، سلسـلة متتاليـة مـن الخطـوط الدفاعيـة 

القوية، تضم أساسا مجموعات متنوعة من النقط القوية املضادة للدبابات، تدعمها مـن الخلـف نـريان 

ملواقـع األخـرى املضـادة املدفعية واالحتياطات التكتيكية والعملياتية املدرعة، وتحميها حقول األلغام وا

  للدبابات، وذلك حتى
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من الخسـائر وتلحق باملدرعات األملانية أكرب قدر ممكن  تستطيع صد الهجوم األملاين بكفاءة  

يف ) اوريل(يف الجنوب ونتوء ) خاركوف(قبل بدء الهجوم السوفيتي املضاد الذي  يستهدف تصفية نتوء 

كلـم يف املنطقـة املواجهـة  ١١٤يف قطـاع عرضـه نحـو  ٧و٦جييش الحرس ) فاتوتني(وقد حشد . الشامل

 ٧٠وركز هناك نحو ). فون مانشتاين(حيث سيجري هجوم ) توماروفكا(وحتى مدينة ) بلغورود(ملدينة 

كـام حشـد جـيش الـدبابات األول يف الخـط . باملائة من احتياطي مدفعية القيادة العليا امللحق بجبهته

حشد احتياطي جبهته املؤلف من فيلقي دبابات وفيلق مشـاة يف الخـط ، كام ٦الثاين من قطاع الجيش 

  .٧و٦فقد حشده يف مؤخرة نقطة التقاء الجيشني  ٦٩الثالث من القطاع نفسه أما الجيش 

تقدما طفيفـا تـراوح عمقـه بـني ) كورسك(وحقق الهجوم األملاين يف القطاع الشاميل من نتوء 

ويف نهاية هـذه الفـرتة شـنت قـوات الجبهـة الوسـطى . ١٩٤٣ز متو  ١٢إىل  ٥كلم طوال الفرتة من  ١٢٫٦

أما يف القطاع الجنويب فقد أمكـن لقـوات . إىل خطوط انطالقها األوىل) مودل(هجوما مضادا أعاد قوات 

وتقـدم كيلـومرتات قليلـة، ) الـدونيتز(بعد أن نجـح يف عبـور ) كيمبف(أن تصد جيش  ٧جيش الحرس 

. دفاع التي أعدها هذا الجيش وعمق حقول األلغام املوجودة أمامهاوذلك بفضل قوة ومناعة خطوط ال

أن يحقق تقدما أكرب وصـل إىل ) هوت(، فقد استطاع الجيش املدرع بقيادة ٦أما يف قطاع جيش الحرس 

وذلك بعد أن  تكبد خسـائر فادحـة يف الـدبابات ) اوبويان(متوز بالقرب من بلدة  ٩كلم يف ) ٣٥(عمق 

  .توالجنود والطائرا

قررت القيادة السوفيتية العليـا أن ) فون مانشتاين(وإزاء خطورة هذا النجاح النسبي لهجوم 

االحتياطيـة ) السـهوب(التابعني لجبهـة  ٥وجيش الحرس ) حرس(تدفع بقوات جيش الدبابات الخامس 

  لشن هجوم ) فورونيج(يف قطاع جبهة 
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جوم املضـاد العـام نحـو لـلــهمتهيـدا إىل مواقعها األصلية ) فون مانشتاين(مضاد يعيد قوات 

متـوز إىل  ٩مسـاء ) رمتسـرتوف(بقيادة الجـرنال ) حرس(وقد وصل جيش الدبابات الخامس ). خاركوف(

كلم من مواقع تجمعه األصلية، ولـذلك ) ٣٦٠(بعد أن قطع مسافة تبلغ  نحو) بروفوروفكا(شامل رشق 

ز نظـرا ألن دباباتـه وآلياتـه مل تكـن يف حالـة متـو  ١٢أضطر أن يؤخر موعد بدء هجومه املضاد إىل يـوم 

ـعة ويف هـذا اليـوم قــام جـيش الـدبابات . تسمح لها بالهجوم فورا بعد قطع هذه املسافة الكبـرية برس

دبابة أملانية مـن ) ٧٠٠(دبابة مع ) ٨٥٠(بهجومه واشتبكت دباباته البالغ عددها نحو ) حرس(الخامس 

. حيث نشبت أكرب معركة للدبابات يف الحـرب العامليـة الثانيـة) ابروخوروفك(الجيش املدرع الرابع عند 

قد انسحبت إىل خطوط انطالقها األصلية تحت ضغط قوات ) فون مانشتاين(متوز  كانت قوات  ٢٣ويف 

، امتـدت إىل بحـر )كورسـك(إال أن بدء هجوم سوفيتي عام جنوب نتوء ) السهوب(و) فورونيج(جبهتي 

متوز فـرض رضورة  ١٦يوم ) شامل القوقاز(و) الجنوبية(و) لجنوبية الغربيةا(بواسطة الجبهات ) آزوف(

  .إنهاء أي جهود هجومية تقوم بها مجموعة جيوش الجنوب

بعد مرحلـة  ) السهوب(و) فورونيج(ونتيجة لإلنهاك الشديد الذي كانت تعانيه قوات جبهتي 

ضاد العام املزمـع القيـام بـه مـن قبـل، إذ صد الهجوم األملاين فإنها مل تستطع أن تبارش فورا هجومها امل

كانت يف حاجة إىل فرتة توقف قصـرية إلعـادة التنظـيم وتخـزين املـؤن والـذخرية واملحروقـات الالزمـة 

جوم املضـاد عـىل شـكل حركـة كامشـة واسـعة النطـاق تحتـوي نتـوء لـلــهوكـان  التحضـري . جوملـلـه

لـذا قـررت القيـادة . إلعداد دفاعاتـه) مانشتاين فون(بأكمله الذي يتطلب وقتا قد يستغله ) خاركوف(

عنـد نقطـة ) خـاركوف -بلغـورود(جوم املضاد عىل نتـوء لـلـهالسوفيتية أن يتم تنفيذ الرضبة الرئيسية 

  )هوت(التقاء جييش 
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بتوجيـه الرضـبة األوىل وخـرق خطـوط الـدفاع  ٦و٥عىل أن يقوم جيشا الحرس ) كيمبف(و 

ويزحفـان يف ) توماروفكـا(دبابات األول والخـامس عـرب الثغـرة مـن منطقـة األملانية، ثم يندفع جيشا ال

) نوفايـا فودوالمنـا(ثـم يتقـدمان مـن هنـاك نحـو ) فـاليك(و) بوغودوكـوف(اتجاه الجنوب الغريب نحو 

  .من الغرب) خاركوف(لتطويق 

جيشـان ولحامية الجناح األمين للقوات التي ستقوم بتوجيه الرضبة الرئيسية، تقرر أن يقوم ال

ولقـد ). اخنريكـا(فيـالق دبابـات بهجـوم إىل ميـني الهجـوم الرئييسـ يف اتجـاه بلـدة ) ٣(تعززها  ٤٠و٢٧

أخضعت الجيوش التي ستقوم بالرضبة الرئيسية املذكورة وبحامية الجناح األمين لهـذه الرضـبة بقيـادة 

وفيلــق  ٦٩و ٥٣و ) حــرس(٧التــي أصــبحت تضــم الجيــوش ) الســهوب(أمــا جبهــة ). فــورونيج(جبهــة 

الجنوبيـة (الذي كـان تابعـا يف األصـل للجبهـة  ٥٧ميكانييك ثم الحق بها بعد ذلك الجيش أيضا الجيش 

التي ستقوم بالهجوم الرئييس ) فاتوتني(فقد عهد إليه بالقيام بهجوم عىل الجناح األيرس لقوات ) الغربية

بتوجيـه رضبـة ثانويـة أخـرى  ٥٧كام كلـف الجـيش ) خاركوف(ثم التقدم جنوبا نحو ) بلفورد(لتحرير 

وقـد بلـغ ). الـدونيتز(أثناء تطور العمليات الرئيسية، وبذلك من جهة الرشق عـرب نهـر ) خاركوف(نحو 

من بينهم نحو . ألف جندي) ٩٨٠(نحو ) السهوب(و) فورونيج(عدد القوات السوفيتية التابعة لجبهتي 

دبابـة ) ٢٤٠٠(ألف مـدفع وهـاون ونحـو ) ١٢(ألف جندي يف التشكيالت املقاتلة لديهم حوايل ) ٦٥٦(

عــىل حــني أن قــوات الجــيش املــدرع الرابــع وجــيش . طــائرة) ١٢٧٥(ومــدفع اقتحــام وتــدعمهم نحــو 

فرق مدرعة، إذا سحبت فرقتـان مـدرعتان مـن الفـرق ) ٤(فرقة من بينهام ) ١٨(كانت تضم ) كيمبف(

ول يف الجنوب، كام أرسلت فرقتـان مـدرعتان الثامنية األصلية للجيشني وأرسلتا لتعزيز الجيش املدرع األ 

  لتعزيز الجيش التاسع يف أثناء
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وبلـغ عـدد هـذه القـوات . يف الشـامل) أوريـل(معركة الهجوم املضاد السوفيتي عـىل نتـوء  

ألف جني، من بيـنهم نحـو ) ٣٠٠(نحو  ١٩٤٣يف أول آب ) خاركوف –بلفورد (األملانية ملتجمعة يف نتوء 

دبابـة ) ٦٠٠(مـدفع وهـاون ونحـو ) ٣٥٠٠(ن التشكيالت املقاتلة لديهم حـوايل ألف جندي ضم) ٢٠٠(

  .طائرة) ٩٠٠(ومدفع اقتحام وتدعمهم حوايل 

تفوقا ) كورسك(وهكذا حقق الحشد السوفيتي، رغم خسائر املعركة الدفاعية العنيفة جنوب 

. رشـية بالنسـبة إىل أملانيـاكبريا يف القوى ويرجع ذلك إىل تفـوق االتحـاد السـوفيتي أصـال يف القـوى الب

  .وتفوق صناعته الحربية خالل تلك الفرتة يف إنتاج املدافع والدبابات ومدافع االقتحام

وتحصنت القوات األملانية داخل خطني دفاعيني رئيسـيني تحميهـا املوانـع املضـادة للـدبابات 

نفسـها عـىل ) ركوفخـا(خطـوط حتـى ) ٥(كلم ) ١٨(إىل ) ١٥(وحقول األلغام وبلغ عمق الخطني من 

ويف الوقت نفسه أحيطت القرى كلها يف العمق الدفاعي بدفاع قنفـذي، كـام أحيطـت . كلم) ٩٠(عمق 

وكان . نفسها بنطاق مبارش تعززه حفر رمي، كام تحولت املباين الحجرية إىل نقاط قوية) بلفورد(مدينة 

ان وقـد تـم إعـداد هـذه الخطـوط أكرث قوة، إذا أحاط بها نطاقان دفاعيـ) خاركوف(الدفاع عن مدينة 

  .١٩٤٣والدفاعات القوية طوال الفرتة الواقعة بني آذار وآب 

 ٦و٥) الحـرس(جييشـ ) فـاتوتني(ولتسهيل مهمة القوات املهاجمة يف خرق الـدفاعات حشـد 

بحيث . كلم فقط) ٣(بشكل مكثف للغاية، بحيث كان عىل كل فرقة مشاة أن تهاجم عىل قطاع عرضه 

مـدفع وهـاون لكـل )  ٢٣٠(الحشد املدفعي الذي سيقوم بالرمي التمهيـدي تبلـغ نحـو أصبحت كثافة 

  كيلومرت، كام



  

  ١٥٤٦

املوسوعة السياسية والعسكرية

وقد بلغ إجـاميل عـرض املواجهـة . دبابة لكل كيلومرت) ٦٠(بلغت كثافة حشد الدبابات نحو  

  .كلم) ٢٠٠(التي ستجري عليها العمليات الهجومية كلها حوايل 

بقصف مـدفعي متهيـدي تبعـه اقتحـام قـوات جييشـ  بدأ الهجوم ١٩٤٣آب  ٣ويف فجر يوم 

سـاعات كانـت ) ٣(وبعـد نحـو ). بلفورد(لخطوط الدفاع األمامية إىل الشامل الغريب من  ٦و  ٥الحرس 

عند ظهر ) فاتوتني(هذه القوات قد نجحت يف إحداث ثغرة عميقة يف الخط الدفاعي الرئييس، ولذا قام 

والخـامس نحـو الثغـرة املـذكورة  السـتكامل خـرق الـدفاعات  اليوم نفسه بدفع جيشه املـدرعني األول

  .األمامية وتطوير الهجوم يف العمق العمليايت

كان معدل التقدم أقل رسعة وعمقا، نظرا الفتقاد قواتهـا ) السهوب(ويف قطاع عمليات جبهة 

وات خـط من مدفعية ودبابات، ولذلك مل تخـرتق هـذه القـ) فورونيج(إىل كميات مامثلة لقوات جبهة 

) كونييـف(الدفاع األمامي الرئييس إال يف حوايل الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفسه، وأثر ذلك دفع 

وقـد بلـغ عمـق تقـدم طالئـع ) بلفورد(بفيلقه امليكانييك لتوسيع الثغرة املفتوحة وتطوير الهجوم نحو 

يف نهايـة ) فاتوتني(الئع مدرعات  كلم، عىل حني بلغ عمق تقدم ط) ١٥(هذا الفيلق يف نهاية اليوم نحو 

  .كلم) ٣٠(اليوم نفسه نحو 

ويف . ويف صباح اليوم التايل استؤنفت قوات الجبهتني هجومها وتفاوتت أيضا مسافات تقدمها

إىل املشـارف الشـاملية ملدينـة ) السـهوب(التـابع لجبهـة  ١٦٩آب وصلت قـوات الجـيش  ٥صباح يوم 

الخـط الـدفاعي املقـام وراءه واخرتقـت ) الـدونيتز(نهر  ٧لحرس عىل حني عربت قوات جيش ا) بلفورد(

  .بالتطويق من الجنوب) بلفورد(مهددة 
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فوصلت بذلك إىل عمق ) بوغودوكوف(من تحرر مدينة ) فاتوتني(آب متكنت مدرعات  ٧ويف 

م إىل ، الذي كان يتقد٢٧أيام من بدء الهجوم، ويف اليوم نفسه أمكن للجيش ) ٥(كلم خالل  )١٠٠(نحو 

كلـم مـن خـط االنطـالق ، مـام ) ٤٨(عىل عمق نحـو ) غرايفورون(ميني الهجوم الرئييس، ان يحرر بلدة 

وكانــت هــذه . فــرق مشــاة ٣ومعهــا بقايــا  ١٩ترتــب عليــه تهديــد بتطويــق الفرقــة املدرعــة األملانيــة 

فيذه بالفعل صباح وبدأت تن) اختريكا(التشكيالت قد تلقت يف اليوم السابق أمرا باالنسحاب إىل منطقة 

قد سقطت يف أيدي الجيش وأن هذا الجيش قد ) غرايفورون(آب ولكنها مل تعلم خالل النهار أن  ٧يوم 

فقد فتحـت ثغـرة ) بوغودوكوف(ومدينة ) غرايفورون(ونتيجة لسقوط . أصبح إىل الجنوب منها بالفعل

تعرضـت هـذه التشـكيالت ولـذلك ) كيمبـف(كلم بني الجيش املدرع الرابـع وجـيش ) ٥٦(عرضها نحو 

، ٢٧األملانية أثناء انسحابها وسط منطقة تكسـوها الغابـات لكمـني كبـري مـن جانـب مدفعيـة الجـيش 

وعنـد السـاعة ) ٢اليوشـني (ساندته بعد ذلك هجامت طـائرات الهجـوم األريض السـوفيتية  مـن طـراز 

األربع قد أفلتت من نريان هـذا  الثالثة منن بعد ظهر اليوم نفسه كانت أعداد قليلة من الفرق األمامية

وفرقة املشاة املحمولة   ١١و  ٧لتنضم إىل بقايا الفرقتني املدرعتني ) اختريكا(الكمني وانسحبت نحو رشق 

فضـال عـن مئـات العربـات ) النمر(دبابة محطة أو معطبة من طراز  ٤٤مخلفة وراءها ) صليب أملانيا(

اللواء  ١٩وكان من بني القتىل قائد الفرقة املدرعة . واألرسى واملدافع وأعدادا كبرية من القتىل والجرحى

  .الذي كان يتوىل قيادة القوة املنسحبة) غوستاف شميدت(

مبدينـة ) خـاركوف(قطع الجيش املدرع األول الخط الحديدي الذي يـربط  ١٩٤٣آب  ١١ويف 

ـق) خاركوف(تقرتب من ) السهوب(عىل حني كانت قوات  جبهة ) بولتاف( ـقي مـن الرش . الشـامل الرش

  فرق) ٥(وبهذا أصبحت 
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) فـون مانتشـتاين(ولكـن ). خـاركوف(مشاة وفرقة مدرعة أملانية مهددة بالتطويق داخـل   

املـد رع الـذي كـان يضـم ) س. س(استطاع أن يشن يف اليوم نفسه هجوما معاكسا قويا بواسطة فيلق 

ضـد قـوات ) فـاليك(اكس بـالقرب مـن ولقد تـم هـذا الهجـوم املعـ. فرق مدرعة من املنطقة) ٣(بقايا 

يف لتعزيـز قواتـه  ٥جيش الحـرس ) فاتوتني(ودفع . ٦الجيش املدرع األول والجناح األيرس لجيش الحرس 

يف قتـال عنيـف عـىل طـول الخـط ) س.س(مواجهة هذا الهجوم حيث اشـتبكت مـع فرقـة مـن فيلـق 

) باختريكـا(لطريـق الـذي يـربطهام غربا، وعىل ا) بوغودوكوف(مبدينة ) خاركوف(الحديدي الذي يربط 

) فاتوتني(وتكبد الطرفان خالل معارك هذا اليوم خسائر فادحة، ويف النتيجة مل تستطيع مدرعات . أيضا 

) مرفـأ(أن تكمل تطويـق املدينـة مـن الغـرب، وبقـي الطريـق والخـط الحديـدي املمتـد جنوبـا نحـو 

وقت نفسه كانـت الفرقـة املدرعـة الثالثـة األملانيـة، ويف ال. مفتوحا أمام القوات األملانية) كراستوغراد(و

يف صـد قـوات ) كيمبـف(، تساهم مـع بقايـا قـوات جـيش )ميوس(التي وصلت مؤخرا من منطقة نهر 

  .التي تضغط عىل املدينة من الشامل) كونيف(

إىل الرتاجع قليال تحت ضغط الهجامت  ٦و  ٥وقد اضطر الجيش املدرع األول وجيشا الحرس 

وشـنت التشـكيالت املدرعـة املتبقيـة لـدى . آب صدت هذه الهجامت متامـا ١٦ويف . ية  املعاكسةاألملان

يف اتجـاه الجنـوب ) اختريكا(آب هجوما مضادا من منطقة احتشادها غرب  ١٨الجيش املدرع األملاين يف 

كـان و . الذي كان يشكل حاميـة للجنـاح األميـن لقـوات الهجـوم الرئييسـ ٢٧الرشقي عىل جناح الجيش 

قد تقدم مسافة كبرية يف العمق العمليايت للقوات األملانية عرب الثغرة املفتوحـة بـني الجـيش  ٢٧الجيش 

  إىل الجنوب) كوتلفا(كلم حتى وصل إىل مدينة ) ٥٦(البالغ عرضها ) كيمبف(املدرع الرابع وجيش 
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ملدرعـة األماميـة دون أن يوفر حامية كافية لجناحه األمين أو يعـرب الحشـود ا) اختريكا(من   

اهتامما كبريا مع أنها كانت قد تعززت بعودة الفرقتني املدرعني اللتـني كانتـا قـد أرسـلتا ) اختريكا(قرب 

لصـد الهجـوم السـوفيتي املضـاد الـذي بـدأ يف وقـت ) اوريل(من قبل إىل قطاع الجيش التاسع يف نتوء 

  ).خاركوف(مبكر عن الهجوم  يف نتوء 

خســائر فادحــة يف الرجــال  ٢٧األملــاين املضــاد ان تكبــد الجــيش وكــان مــن نتيجــة الهجــوم 

آب، وأضطر إىل االنسـحاب مسـافة  ٢١والدبابات واملدفعية خالل معارك الصد التي استمرت حتى يوم 

التـابع  ٤ثـم وصـل إىل املنطقـة جـيش الحـرس ). اختريكا(كبرية نسبيا نحو الشامل الرشقي بالقرب من 

آب  ٢٥السـوفيتية، وسـاهم يف صـد الهجـامت األملانيـة التـي أوقفـت متامـا يف الحتياطي القيادة العليا 

١٩٤٣.  

مـن وراء هجوميـه املضـادين يف ) فون مانشتاين(ورغم هذه النجاحات الجزئية التي أحرزها 

اللذين أديا إىل إنقاذ مؤقت لخاركوف، فقد رأى رضورة سحب فرقة الست املوجودة ) اختريكا(و) فاليك(

ـق، خاصـة وان ) كونييـف(الدفاعي الذي كانت تسـيطر عليـه قـوات  داخل نطاقها مـن الشـامل والرش

آب يف القطاع الجنـويب مـن  ٢٢كانتا قد عاودتا هجومها يوم ) الجنوبية(و) الجنوبية  الغربية(الجبهتني 

يعـد يف قـدرة الجـيش املـدرع األول  ومل) امليوس(و) الدونتيز(الجنوب عند نهري جبهة مجموعة جيوش 

الجيش السادس إيقافهام طويال، ومن ثم أصـبح مـن املمكـن انهيـار املجموعـة كلهـا وتطويـق قـوات و 

يرصـ عليهـا كأسـباب ) هتلر(االعتبارات السياسية التي كان ) فون مانشتاين(ولذلك تجاهل ) خاركوف(

يا وتاركيا وهي اعتبارات تتعلق بردود الفعل السياسية السلبية يف بلغار) (خاركوف(موجبة لعدم إخالء 

  ). يف حالة تدهور موقف أملانيا العسكري
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آب بعد إحراق وتدمري ما تبقى من أبنيتها، وللحيلولة دون  ٢٢يوم ) خاركوف(وقد تم إخالء 

قواته، التي كانت تخوض منذ عدة أيام قتاال عنيفا عند مشـارف ) كونييف(التدمري الكامل للمدينة أمر 

آب إلنقاذ ما ميكن إنقاذه من مبـاين  ٢٣ – ٢٢بالهجوم خالل ليلة ، نوبيةاملدينة الشاملية والرشقية والج

وقد دخلت هذه القوات املدينة والنريان تشتعل فيها وتحول معظم مبانيهـا إىل ركـام يتصـاعد . املدينة

  .املدمرة واملحرتقة محررة بشكل نهايئ) خاركوف(كانت  ١٩٤٣آب  ٢٣ويف صباح . منه الدخان الكثيف

  :تال يف جبهة شامل أفريقياتجدد الق

  :معركة علم حلفا

معلومات من االستخبارات األملانيـة بـأن هنـاك قافلـة بحريـة حمولتهـا ) رومل(توفرت لدى 

إىل مرص وهي تحمـل أعـدادا كبـرية مـن الـدبابات  ١٩٤٢طن ستصل يف أوائل أيلول ) ١٠٠٫٠٠٠(حوايل 

درك أن قواته ستكون مهددة بخطر جسـيم بعـد األمريكية الحديثة واملعدات األخرى للجيش الثامن فأ 

انتهــاء شــهر آب وإن فرصــته الوحيــدة إلنــزال رضبــة بــالجيش الثــامن هــي خــالل شــهر آب واإلخــالل 

يالحظ بقلق تزايد مناعة خط الدفاع الربيطـاين وتكـاثر ) رومل(وكان . باستعدادات الربيطانيني للتعرض

أنه تلقى تقويـات ال بـأس بهـا حيـث وصـلته فرقـة مشـاة حقول األلغام التي تزرع أمامه باإلضافة إىل 

إال أن ) رامكـه(ولواء هابطني أملاين أيضا بقيـادة الجـرنال ) فولغوري(وفرقة هابطني إيطالية  ١٦٤أملانية 

ـه املارشـال  ٢٧وقد أوضح يف مؤمتر عقـد يـوم . األكرب) رومل(قلة الوقود كان هم  ) كيسـلرنغ(آب حرض

أن هـذه الكميـة ) كافالريو(طن منه، فبني ) ٦٫٠٠٠(ه يحتاج يف هجومه املقبل إىل أن) كافالريو(والجرنال 

  يف طريقها له ووعده 
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آب  ٣١ – ٣٠الهجـوم ليلـة ) رومـل(فقـرر . طـن منهـا جـوا) ١٠٠٠(انـه سـينقل ) كيسلرنغ(

  .معتمدا عىل هذه الوعود

حـور واملؤلـف مـن جوم مبنية عىل قيام القسـم اآليل مـن قـوات امللـلـه) رومل(كانت خطة 

الخفيفـة بالحركـة إىل منـاطق اجـتامع يف  ٩٠الفيلق األفريقي والفيلق اإليطايل العرشـين اآليل والفرقـة 

القسم الجنويب من الجبهة بأقىص ما ميكن من الكتامن وتقرر أن تستغرق الحركـة للـدروع بضـعة أيـام 

عات قليلة فقـط يف الجنـاح الجنـويب وأن وكانت تقارير االستطالع األملانية قد بينت وجود قط. إلخفائها

رأس جرسـ ومـن ثـم القيام بهجوم لييل باملشـاة الحـتالل ) رومل(ولذا قرر . األلغام قليلة يف هذا القاطع

الفيلـق األفريقـي الوصـول إىل املنطقـة  املدرعـة وانـدفاعها إىل الرشـق وأن يسـتهدفتخلل التشـكيالت 

ميال عن نقطة الرشوع قبل طلوع النهـار وكـان عـىل  ٣٠ – ٢٥الواقعة جنوب غريب الحامم أي عىل بعد 

الفيلق اإليطايل العارش املوجود  يف القاطع الجنويب من الجبهة الصمود يف موقعه ويف جزء مـن املنطقـة 

اآليل لصـد  ٢٠الخفيفـة والفيلـق  ٩٠التي تم احتاللها وعهد بحامية الجناح األيرسـ مـن الثغـرة للفرقـة 

  .ة املتوقعةالهجامت الربيطاني

وكان عىل الفيلق األفريقي عند طلوع الفجر أن يندفع إىل الشامل حتـى البحـر ومـن ثـم إىل 

الرشق إىل مناطق التموين الربيطانية ويف خالل هذه الفرتة يقـوم املشـاة يف الجنـاح الشـاميل بهجـامت 

وكانـت الخطـة . مرصـمحلية للتثبيت يف الوقت الذي تقرر به املعركة خلف الخطوط الربيطانية مصـري 

. األملانية تستند عىل عاملني أساسني وهام الكـتامن ورسعـة االخـرتاق واالنـدفاع إىل مـؤخرة الربيطـانيني

وكان هذا بدوره يتوقف عىل دقة املعلومات املتوفرة من االستطالع والتي بنيت عليهـا خطـة االخـرتاق 

  .هذه
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يكون محاولتـه األخـرية وذلـك خـالل سيقوم بهجوم شديد قد ) رومل(أن ) مونتغمري(وقدر 

شهر آب وأنها ستستهدف اإلحاطة من الجنوب واالندفاع إىل الشامل خلف الربيطانيني إلرغام قطاعتهم 

املدرعة عىل االشتباك معه يف معركة يف منطقة مفتوحة حيث يستغل تفوق قطعاته املدرعـة يف قابليـة 

ة سيسـتهدف األنسـحاب السـتدراج الربيطـانيني لتعقبـه القتال والكفاءة ويف حالة فشلة يف هذه املحاول

  . ملم لتدمري دروعهم ثم إبادتهم ٨٨ومن ثم يعيد الكرة منقضا عليهم مبدافع 

يف أرض يختارهـا هـو ) رومـل(إىل أن عليه أن يقبل القتـال املـدرع مـع ) مونتغمري(وتوصل   

نسـحاب قـوات املحـور وقـدر مـن وبأقل ما ميكن من الحركة وأن يتجنب التورط بتعرض مقابل بعـد ا

دراسة املنطقة خطورة عارضة علم الحلفا باعتبارها تسيطر عىل كل إحاطة يقوم بها العدد بعد اخرتاق 

) الكسـاندر(املواقع الربيطانية من الجنوب والبد للقوة القامئة قرر انشـغالها بقـوة وطلـب إىل الجـرنال 

عىل هذه العارضـة وفـتح ريطانيا الحتالل موقع دفاعي حديثا من باملشاة التي وصلت  ٤٤إرسال الفرقة 

الفرقة العارشة املدرعة التي كان لديهام لواءان مدرعان جنوب علم حلفا لسد طريق زحـف العـدو إىل 

والفرقـة النيوزيلنديـة  ٤٤الرشق والشامل الرشقي واستطلعت مواضع بديلة غرب العارضة بـني الفرقـة 

  .جثمت فيها للقتالوانتخبت الدبابات مواضع ضامرة 

إىل الفرقة السابعة املدرعة مراقبة الجناح الجنويب وكان عليها أن تنسحب ) مونتغمري(وعهد 

إىل الجنوب الرشقي عند تقدم العدو دون أن تتورط بقتال شديد، وأن تستمر مبهاجمة جناحه وقدماته 

حالة الهجوم املحوري أما الجنـاح  اإلدارية من الجنوب واتخذت أوثق التدابري للتعاون الجوي األريض يف

 ١الشاميل من املوضع فقد كان يرتب أعامله من الشامل إىل الجنوب الفرقة التاسعة األسـرتالية، الفرقـة 

  جنوب أفريقية الفرقة الخامسة الهندية، الفرقة النيوزلندية يف
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ن منهــا وبــذلك كــان مجمــوع القــوات الربيطانيــة يف املوضــع ســبع فــرق اثنتــا) الرويســان( 

  .مدرعتان

وكـان  ١٠و  ٧مشـاة وفـرقتني مـدرعتني ) ٥(كان مجموع القوات الربيطانيـة يف خـط القتـال 

احتياط الجيش يف منطقة الدلتا ويف مراحل إعادة التنظـيم والتـدريب أربـع فـرق أخـرى، اثنتـان منهـا 

  .دبابة) ٤٨٠(مدرعتان وعدد من األلوية املستقلة، وتوفر لدى مونتغمري يف معركة علم حلفا 

فـرق مدرعـة اثنتـان ) ٤(إيطالية ومـن ضـمنها ) ٨(فرق أملانية و) ٤(أما رومل فكانت قواته 

إيطاليـة ) ٢٨١(دبابة أملانيـة و) ٢٢٩(منها أملانية واالثنتان األخريتان إيطاليتان وتوفر لرومل يف املعركة 

  .أما التفوق الجوي فكان بيد الربيطانيني ومبقياس واسع

جوم عـىل املواضـع لـلـه ١٩٤٢آب  ٣١ – ٣٠اآلليون املرافقون لرتل اإلحاطة ليلة  تقدم املشاة

الربيطانية الجنوبية وفق الخطة، إال أنهم جوبهوا بخطوط ألغـام عميقـة غـري متوقعـة ومحميـة بنـريان 

وخـالل . أسلحة خفيفة ومدفعية كثيفة وقد نجح املشاة واملهندسون بفتح الثغرات بعد خسائر فادحـة

الفرتة رشعت القاصفات الربيطانيـة مبهاجمـة القطاعـات املحوريـة مبوجـات متعاقبـة عـىل ضـوء هذه 

وبالنظر لهذا التأخري مل يستطيع الفيلق األفريقي من الوصول إىل أهدافـه عنـد طلـوع الفجـر . املشاعل

ائـد ق) فـون بسـامرك(أميال عن خط رشوعه، وخالل هذه الفرتة قتـل الجـرنال  ١٠ – ٨وكان عىل بعد  

  .قائد الفيلق األفريقي) نهر نغ(وجرح الجرنال  ٢١الفرقة بانزر 

ميال رشقا ثـم ) ٣٠(ومل يتحقق القسم األول من خطة رومل وهو اندفاع الفيلق األفريقي إىل 

  وكان لهذا التأخري خطورة. استدارته إىل الشامل قبل الفجر
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كانت عامال أساسيا يف الخطـة وأفسـح  كبرية باعتباره قد قلل من تأثري املباغتة بالرسعة التي 

ولذا تردد رومل بني أن يسحب قطاعته أو يستمر بتطبيـق . املجال للربيطانيني التخاذ اإلجراءات املقابلة

  .الذي يقود الفيلق األفريقي بالوكالة حبذ له االستمرار) بايرلني(الخطة، إال أن الجرنال 

متوجهـا نحـو القسـم الغـريب مـن  ١٣٫٠٠عة استؤنف الفيلق األفريقي زحفـه شـامال يف السـا

اإليطايل بالزحف إىل يسـاره نحـو الفجـوة بـني علـم الحلفـا  ٢٠الفيلق ) رومل(عارضة علم حلفا، وأمر 

ـعوا بـزحفهم إال يف السـاعة   ١٥٫٠٠والرويسات، إال أن اإليطـاليني تـأخروا بعبـور حقـل األلغـام ومل يرش

من وقود وأضـطر ) كافرليو(لق لعدم وصول ما وعده به يشعر بق) رومل(وانكشف جناح الفيلق وأخذ 

إىل إيقاف الهجوم قبل الوصول إىل األهداف عند حلول الظالم، ويف الليل رشعت القاصـفات الربيطانيـة 

بهجوم عنيف مستمر عـىل القطاعـات املحوريـة، واسـتمرت الفرقـة السـابعة املدرعـة الربيطانيـة مـن 

  .رية املحورية عند مرورها من الثغراتالجنوب عىل مهاجمة النقلية اإلدا

بإيقـاف الحركـات التعرضـية الواسـعة بـالنظر ملوقـف ) رومل(أمر  ١٩٤٢أيلول  ١ويف صباح 

الوقود واالكتفاء بهجامت محلية محدودة، وتقـدمت الفرقـة بـانزره مبفردهـا نحـو عارضـة علـم حلفـا 

عنـف وشـدة، ويف األرايض املكشـوفة واستمرت القوة الجويـة الربيطانيـة عـىل هجومهـا طيلـة النهـار ب

  .أيلول أيضا ٢– ١تكبدت القطاعات األملانية خسائر فادحة، إال أنها استمرت عىل الهجوم ليلة 

و  ١٠٫٠٠أيلول استمر الهجوم الجوي بشدة أكرث حيث حدثت ست غارات بني السـاعة  ٢ويف 

بالقصـف وكانـت ترمـي مبعـدل  وحدثت خسائر كبرية بالعجالت واشرتكت املدفعيـة الربيطانيـة ١٢٫٠٠

  قنابل مقابل قنبلة أملانية) ١٠(
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وبالرغم من استبسال املقـاتالت األملانيـة إال أنهـا مل تـتمكن مـن حاميـة القطاعـات . واحدة 

األملانية من القاصفات الربيطانية التي كانت تأيت مبوجات القطاعات األملانية من القاصـفات الربيطانيـة 

ية املقاتالت، وكانت تقوم بقصف منطقـة القطاعـات األملانيـة بكثافـة كبـرية وتحت ستار قوي من حام

وبالنظر السـتمرار الهجـوم الجـوي . غارة يف هذا اليوم فقط) ١٢(ومن ارتفاع منخفض، وحدث أكرث من 

  .  قطع التامس واالنسحاب) رومل(وعدم وصول الوقود املوعود به قرر 

الفرقة العارشة املدرعـة إىل غـرب ) مونتغمري(ين، حرك وبالنظر النكشاف اتجاه الهجوم األملا 

عارضة علم حلفا إىل مواضعها املستطلعة سابقا وطلـب لـوايئ مشـاة، فسـحب لـواء مـن فرقـة جنـوب 

املوجـودة يف العامريـة  ٥٠أفريقيا إىل رشق تال الرويسات إلعطاء عمق، وسحب لواء مشاة مـن الفرقـة 

  .٤٤املدرعة القدمية وجنوب غريب مواضع الفرقة ووضعه جنوب علم حلفا مبواضع الفرقة

أيلول قطعت القوات  ٣ويف صباح . أيلول أيضا دون انقطاع ٣ – ٢استمر القصف الجوي ليلة 

إىل الـدفاع بعـد أن فقـد آخـر ) رومـل(وانتقل املحورية التامس وانسحبت من حقول األلغام نحو الغرب 

واصــدر . دفاعاتــه للصــمود إزاء الهجــوم املتوقــع آمــل لــه يف الوصــول إىل الســويس وانرصــف لتعزيــز

أن يقوم  ١٣أوامره التخاذ ما يلزم إلنزال رضبة مقابلة بالقوات املحورية وطلب إىل الفيلق ) مونتغمري(

أيلول وتقـوم بهـا  ٤ – ٣بغلق الثغرات بحقول األلغام بالزحف إىل الجنوب عىل أن يرشع بالحركة ليلة 

  .الفرقة النيوزيلندية

أيلول اصدر أوامر مشددة مبنـع  ٣بانسحاب القوات املحورية يوم ) مونتغمري(ما شعر وعند

  االندفاع إىل األمام بالسيطرة عىل كل حركة ومنع
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أيلول بدأت الفرقة النيوزلنديـة  ٤ - ٣ويف ليلة . تجاوز املنطقة الربيطانية املحصنة إىل الغرب 

أيلـول  ٤الخفيفـة يـوم  ٩٠جوم مقابل عنيف من الفرقة بالحركة جنوبا لسد الثغرات إال أنها قوبلت به

وفشلت محاولة قطع خط املواصالت املحوري وانسحبت جميع القطعات املحورية غرب خـط األلغـام 

قتـيال ) ٢٨٤٠(وكانت خسائر الطرفني يف معركة علم حلفا بالنسبة لقوات املحور . ١٩٤٢أيلول  ٦يف يوم 

أمـا خسـائر الربيطـانيني . عجلـة) ٤٠٠(مدفعا ضد الـدبابات و) ٣٥(مدفع ميدان و) ١٥(دبابة و ) ٥٠(و

  .مدفعا ضد الدبابات) ١٨(دبابة و) ٦٨(قتيال و) ١٦٤٠(فكانت 

وكانت معركة علم حلفا مفيدة للربيطانيني حيـث رفعـت معنويـات الجـيش الثـامن وزادت   

ـه  هذه املعركة من الروابط بني الجيش الثامن والقوة الجوية حيث شعر الجـيش بأنـه مـدين لهـا بنرص

حيث أعقبتها سلسـلة ) مونتغمري(كام كانت هذه املعركة فاتحة جيدة للجيش الثامن وقائده . الجديد

  .انتصارات متواصلة

  :معركة العلمني. ٢

بانتهاء معركة علم حلفا انرصف الطرفان للتهيؤ واالستعداد للرصاع املقبل الذي كـان متوقعـا   

ملبادأة من األملان وكان الفرق بني الطرفني خالل هذه الفرتة شاسـعا فبيـنام كـان بعد انتزاع الربيطانيني ا

. يطالب السلطات اإلدارية العليا يف إيطاليا بدعم قواتـه) رومل(كل يشء متوفرا للجانب الربيطاين، كان 

عرضـة يف تقاريره التي رفعها إىل الفوهرر والدوتيش الخطـر الـذي يحـيط بقواتـه وأنهـا م) رومل(وبني 

  .للدمار ما مل يسد نقصها وتدعم عىل الوجه الصحيح

كلها أذنا صاغية بالنظر للموقـف الحـريب العـام ) رومل(وعىل الرغم من ذلك مل تلق مطالب   

  مقدرة البحرية اإليطالية عىل إيصالبالنسبة لألملان ولعدم 



  

  ١٥٥٧  

املوسوعة السياسية والعسكرية

انـت تعمـل وفـق خطـة منسـقة السفن وحراستها إىل إفريقيا ولنشاط القوة الجوية الربيطانية التـي ك 

تتضمن مهاجمة املعامـل املنتجـة وطـرق النقـل الربيـة ومـوانئ الشـحن يف إيطاليـا والسـفن يف البحـر 

وقد . وكانت كل هذه عرضة لغارات مستمرة عنيفة. وموانئ التفريغ يف إفريقيا والطرق منها إىل الجبهة

طن وهو يؤلـف ) ١٢٠٫٠٠٠(ما يبلغ  ١٩٤٢ام وصل إىل الجيش  املحوري يف األشهر الثامنية األوىل من ع

  .باملائة من الحد األدىن من االحتياجات ٤٠

للمعركة املقبلـة عشــر فـرق منهـا ثـالث ) مونتغمري(أما الجانب الربيطاين فقد حشد بإمرة 

األمريكية وتزايـدت قـوة القـوة ) شريمان(مدرعة وأكملت جميعها تدريبها الصحراوي ووصلت دبابات 

تحمـل مـدافع مـن ) ٥٠٠(دبابة، منها ) ١٢٠٠(ربيطانية وبذلك توفر ملونتغمري للقتال املقبل الجوية ال

مدفع ) ١٢٠٠(مدفعا مختلفة العيار باإلضافة إىل ) ٨٥٠(و) شريمان وغرانت ويل(ملم من أنواع  ٧٥عيار 

وية الصـحراوية بإمرة كوننكهام قائد القوة الج) ٧٠٠(طائرة منها ) ١٢٠٠(ضد الدبابات وتسري إلسنادها 

  .التعبوية 

كيلـومرتا  ٦٠يقع عىل بعـد (معضالت الدفاع عن موضع العلمني الذي ) رومل(درس املارشال   

. ميال) ٤٠(وقدر أن قطعاته املتوفرة ال تكفي لسرت جبهة خط دفاعه البالغة ) إىل الغرب من اإلسكندرية

ة علم حلفـا والرويسـات مـثال وقـدر أن وال سيام وأن قاطعه خال من العوارض املهمة املسيطرة كعارض

املعركة املقبلة ستكون معركة مشاة وأن النرص سيتوقف بها بصـفة رئيسـية عـىل تيرسـ األفـواه الناريـة 

والعتاد وأن لخصمه التفوق الساحق يف كل ذلك هذا مع العلم أن الجيش الربيطـاين يـتقن هـذا النـوع 

من دراسته لهذه املشكلة أن خطتـه يجـب أن تسـتند إىل من القتال القليل املناورة بصورة خاصة وبرز 

  عاملني رئيسني هام، 
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األول الصمود يف املوضع إىل النهاية، والثاين وجوب مقاومة اقتحام العدو بهجوم مقابل رسيع ملنعه من 

  .التوسع إىل خرق يستغل به الربيطانيون تفوقهم

ذه االحتياجات فخصـص مواضـع خطته الدفاعية بشكل يؤمن ه) رومل(ونتيجة لذلك وضع 

للقطاعات وقرر اشغال الجبهة بكثافة كافية لجعـل كـل قـاطع مهـدد قـادرا عـىل الصـمود إزاء أكثـف 

هجوم بريطـاين ممكـن مـدة تكفـي إليصـال االحتيـاط إليـه بـالرغم مـن كـل تـدخالت القـوة الجويـة 

لألرض الحـرام وكانـت منطقـة  وخصصت مفارز حامية خفيفة ملراقبة حقول األلغام املوازية. الربيطانية

مرت إىل غـرب هـذه الحقـول وأنشـئت فيهـا الـدفاعات ووزعـت  ٧٠٠إىل  ٣٠٠الدفاع األصلية تبعد من 

الفرق املدرعة خلف منطقة الدفاع األصـلية بشـكل ميكنهـا مـن اسـتعامل مـدافعها للرمـي أمـام هـذه 

ع الفـرق املدرعـة مـن الشـامل أو وكانت الخطة تنطـوي عـىل جمـ. املنطقة لتزيد كثافة النار الدفاعية

  .الجنوب فور انكشاف مركز ثقل الهجوم الربيطاين لألطباق عىل القاطع املهدد

لغم، ويدخل ضمن ذلك  ٥٠٠٫٠٠٠واستعمل األملان عددا كبريا من األلغام وبلغ عددها   

أمني حامية حقول األلغام التي استولوا عليها من الربيطانيني، وقد لوحظ عند زرع حقول األلغام ت

الدفاعات الثابتة من جميع الجهات ألمن الجبهة فقط واستخدام عدد كبري من العتاد الربيطاين 

ووزعت القطاعات األملانيـة . املستوىل عليه لتعزيز الدفاعات مبثابة حقول ألغام تغلق بدورات كهربائية

سية تأخري عملية فتح الثغرات بني القطاعات اإليطالية لرفع معنوياتها، واستهدفت الخطة بصورة رئي

  إىل أطول وقت ممكن إال أن معظم األلغام 
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املستخدمة كان من نوع ضد الدبابات، ولذا مل يسبب مشكلة كبرية للمشاة الذين كـانوا يسـريون عليـه 

  .بسهولة

فقد واجه مشكلة يف مواضع العلمـني حيـث جوبـه مبوضـع مسـتند ) مونتغمري(أما الجرنال 

االسـتيالء عليـه بقتـال مسـتمر ووضـع لـذلك جبهته حول الغام كثيفة، ففكر يف رضورة  تحميالجناحني 

 ٣٠واستهدفت مهاجمة كال جنـاحي العـدو بـالفيلق  ١٩٤٢خطتني، الخطة األوىل وضعت يف شهر أيلول 

يف الجنوب، عىل أن يكون مركز الثقل يف الشامل وبعد أن ينجح هـذا الهجـوم يف  ١٣يف الشامل والفيلق 

ويشغل منطقة يختارها عىل جانبي خط مواصالت العـدو ويـدمر  ١٠جبهة العدو، يندفع الفيلق  خرق

يف  ١٣قطاعاته املدرعة عندما تهاجمه وتوقع أن تكون هجامت دروع العدو مجزأة ألن هجـوم الفيلـق 

ها الجنوب سيثبتها يف تلك املنطقة، ويف أوائل ترشين األول رصف النظر عـن هـذه الخطـة ألنـه اعتقـد

  .طموحه جدا وأن طموحه جدا وال يستطيع تطبيقها

عـىل  ١٩٤٢خطته الجديدة التي طبقها يف املعركة يف أوائـل ترشـين األول ) مونتغمري(وضع 

أسس تخالف املألوف، حيث قرر أن يستهدف مبدئيا تدمري قطاعـات العـدو غـري املدرعـة التـي كانـت 

بات من املنـاطق املسـتوىل عليهـا، عـىل أن تتخـذ متسك األرض وذلك بتدمريها يف مواضعها بسلسلة رض

كانت هذه العملية تستلزم . التدابري الالزمة ملنع قطاعات العدو املدرعة من التدخل خالل هذا الهجوم

  نجاح عملية االقتحام نجاحا تاما يف احتالل موطئ قدم يف دفاعات 

ــــوط متوي ــــع خط ــــف وقط ــــاح والخل ــــىل الجن ــــاته ع ــــة مش ــــيمكن مهاجم ــــدو ل ــــه يف الع   ن
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واستوجبت عملية منع قطاعات العدو املدرعة من التدخل دفع دروع مـونتغمري إىل . املناطق األمامية

خلف منطقة االقتحام حيث تشغل منطقة تختارها هي وتضطر دروع العدو ملهاجمتهـا يف أحـوال غـري 

وعنف وبعد أن ثبت  مالمئة وبذلك ميكن منعها من التدخل  يف قتال االقتحام الذي يجب إدامته بشدة

  :مونتغمري أسس خطته صدرت األوامر بتوضيح الواجبات التفصيلية للفيالق عىل النحو التايل

  :  ٣٠الفيلق  .١

أميال بني تل العـيس وتـل املطرييـة  ٧إىل  ٦فرق عىل جبهة سعتها  ٤جوم بجبهة لـلـهيتقدم 

ستقامة عارضة الويسكا، وحدد عمق الهجوم مستهدفا فتح ثغرتني األوىل باستقامة تل الكلية والثانية  با

هـو فـتح الثغـرة الشـاملية وتنـدفعان  -٥١وكان واجب الفرقتان، األسـرتالية والفرقـة ) م٢٥٠٠– ٢٠٠٠(

لتحطيم وضع العدو بني البحر وتل املطريية وعهد إىل أحد األلوية األسرتالية بالقيام بهجوم صـوري بـني 

وزيلندية والجنوب إفريقية فتقومان بفتح الثغرة الجنوبية وتزحفـان أما الفرقتان الني. تل العيس والبحر

الهندية هـو حاميـة  ٤واجب الفرقة وكان . باتجاه الجنوب الغريب لتحطيم مواقع العدو عىل تل املطريية

  .للفيلق بهجومها نحو دير الشني بالزحف غربا من تل الرويسانالجناح األيرس 

  :١٠الفيلق  .٢

الفرقة املدرعة األوىل من الثغرة الشـاملية والفرقـة املدرعـة العـارشة مـن نسب الفيلق مرور 

الثغرة الجنوبية عىل أن تؤمن الفرقتان االتصـال ألشـغال منطقـة خلـف خطـوط العـدو لسـرت خطـوط  

  تقريب الدروع املحورية املحتملة يف
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ىل مناطق املحـور هجومها املقابل عىل الثغرتني عىل أن ترسل كتيبتا مدرعات للقيام بغارة ع 

  .اإلدارية يف منطقة الضبعة

  :١٣الفيلق .٣

بفتح ثغرة شامل قارة الحميامت ملرور الفرقة السابعة املدرعة عنـد انكشـاف  ٤تقوم الفرقة 

املوقف بشكل يساعد عىل ذلك وكلف اللواء الفرنيس بالهجوم عىل قارة الحمـيامت نفسـها وطلـب إىل 

  .املدرعة القاطع الشاميل إذا استوجب املوقف ذلك ٧الفيلق أن يتهيأ إلرسال الفرقة 

انه بالنظر ملناعـة موضـع العـدو وطبيعتـه فسـتكون املباغتـة ) مونتغمري(لقد قدر الجرنال 

الهجـوم وموعـده واتجاهـه، ومل جهد ممكن للحصول عليها بإخفاء قوة صعبة جدا، ولذا قرر بذل أقىص 

إال أنه حاول إخفاء تحشـد . املوجود يف الخط األمامييكن من السهل إخفاء حجم قوات الجيش الثامن 

قطعاته املدرعة وال سيام الفيلق العـارش، فوضـع عـددا كبـريا مـن العجـالت املحطمـة ودمـى األسـلحة 

والعجالت يف املنطقة التي سيشغلها الفيلق عند تحشده، وقد جرت هذه التدابري مـن شـهر آب، بيـنام 

وقبيل الهجوم يف أوائل ترشين األول رشع . ميال خلف الجبهة) ٥٠( كان الفيلق العارش يتدرب عىل بعد

يف مكانه املخصص واالستعاضـة عـن العجـالت الصـورية ودمـى األسـلحة بعجـالت  ١٠بتحشيد الفيلق 

التـدابري واتخـذت الكثـري مـن . الطـائرات املحوريـة بـأي تبـدلوأسلحة حقيقية تدريجيا دون أن تشـعر 

ت اإلدارية واألعامل كمد أنابيب املياه وإنشاء  املستودعات غري منجزة ولـن إلظهار العديد من املؤسسا

ميكن إكاملها قبل النصف األول من ترشين  الثاين لخـدع عمـالء العـدد بـان اسـتعدادات الهجـوم غـري 

  .كاملة
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، فتحـت مدفعيـة الجـيش الثـامن نريانهـا عـىل مواضـع ١٩٤٢ترشين األول  ٢٤ -٢٣ويف ليلة   

مدفع ميدان متوسط وعززهـا فـيام بعـد ) ١٠٠٠(و املستمكنة، واشرتك بهذا الرمي اكرث من مدافع العد

بـالنظر ) شـتومه(قاصفات القوة الجوية والبحرية ومل تجاوب املدفعية املحورية حسب  أوامر الجـرنال 

 هـائال وكان تـأثري القصـف الربيطـاين. لقلة العتـاد وبذلك مل يتمكن من رمي أماكن التشكيل الربيطانية

انتقلت النار إىل مواضع العدو األمامية القصوى وتقدمت فرق الصولة من الفيلقني  ٢٢٫٠٠٠ويف الساعة 

جوم حسب الخطة املذكورة سابقا واستمر القتال العنيف طيلة  الليل إزاء مقاومة متزايدة لـلـه ١٣و٣٠

ح الثغـرتني عـرب نطـاق األلغـام تم االستيالء عىل معظـم األهـداف املعنيـة وأنجـز فـت ٥٫٣٠ويف الساعة 

الرئييس ورشعت أسلحة املشاة السائدة بالتقدم لألمام واخذ اللواء املدرع التاسع املوجود بـإمرة الفرقـة 

  .النيوزيلندية بالتقدم إىل األمام يف الثغرة الجنوبية

ت بـالنظر وعربت فرقتا الفيلق العارش املدرعتان خط الرشوع إال أنهام تأخرتا يف اجتياز الثغرا

. لعنف املقاومة وتأخر الفرق األمامية ولذا توقفـت القطاعـات املدرعـة قبـل الوصـول إىل تـل املطريـة

ويف الجنـوب فشـل . بهجامت مقابلـة صـغرى متعـددة إال أنهـا صـدت جميعـا ١٥وقامت الفرقة بانزر 

  .يف فتح ثغرة يف نطاق األلغام واضطر إىل التوقف بعد قليل من التوغل ١٣الفيلق 

ونجح اللواء الفرنيس باحتالل هدفه إال أنـه طـرد منـه بهجـوم مقابـل قبـل وصـول أسـلحته 

ترشين األول مشجعا بالنسبة للربيطانيني، حيث مل يتم إيصـال  ٢٤السائدة ومل يكن املوقف يف فجر يوم 

ضـد القطاعات املدرعة إىل أماكنها املقررة تحت جنح الظالم وبدأت تتكبد خسائر فادحـة مـن مـدافع 

  .الدبابات عند طلوع النهار



  

  ١٥٦٣  

املوسوعة السياسية والعسكرية

  

ترشين األول تعقبها الفرقة املدرعة  ٢٤من يوم  ١٥٫٠٠تقدمها يف الساعة  ٥١استأنفت الفرقة   

نجح اللواء املدرع الثـاين مـن الفرقـة املدرعـة  ١٨٫٠٠ويف الساعة . األوىل التي مرت من الثغرة الشاملية

ويف الجنـوب القـت الفرقـة . واحـتالل مواضـع خلفهـا األوىل بعبور الحافة الخلفية مـن حقـول األلغـام

العارشة املدرعة مشاكل كثرية ومل تتمكن من الوصول إىل  خلف منطقة األلغـام وتأسـيس الـتامس مـع 

وكان اللواء املدرع التاسـع املوجـود بـإمرة الفرقـة  ٢٥من يوم  ٨٫٠٠الفرقة املدرعة األوىل إال يف الساعة 

  .ثغرة الجنوبية وتوجه نحو الجنوب الغريبالنيوزيلندية قد اجتاز ال

إىل الجبهة بنفسه لالطالع عىل املوقـف فجـر ) شتومه(أما الجانب األملاين فقد اندفع الجرنال   

ترشين األول وقد تعرضت سيارته لرمي شديد سبب سقوط ضـابط الـركن الـذي يرافقـه  وقـد  ٢٤يوم 

ـعة شـديدة سـببت سـقوط الجـرنال  واتصـل . بالسـكتة القلبيـةووفاتـه ) شـتومه(استدارت السيارة برس

ترشــبن األول بعــد الظهــر وأخــربه بــأن  ٢٤يــوم ) زومرنــك(برومــل يف املستشــفى يف ) كاتيــل(املارشــال 

) رومـل(مفقـود واستفرسـ مـن ) شـتومه(الربيطانيني قد رشعوا بهجوم عنيف عىل العلمني وأن الجرنال 

) هتلـر(ويف مساء اليوم نفسه اتصـل . وقيادة املعركة فيام إذا كانت حالته الصحية تساعده عىل العودة

بأنـه مسـتعد لـذلك وسـافر ) رومل(برومل وسأله فيام إذا كان يستطيع السفر إىل إفريقيا فورا فأجاب 

من أن موقف اإلدامـة يف إفريقيـا مل  يتحسـن ) روما(ترشين األول وتأكد عند مروره من  ٢٥صباح يوم 

  .تشـرين األول ٢٥لجبهة مساء يوم وأستأنف سفره فوصل مقره يف ا

 ٢٤أما الجانب الربيطاين  فقـد انكشـفت حركـات الفرقـة املدرعـة األوىل بنجـاح مسـاء يـوم   

  ترشين األول، إال أن الفرقة املدرعة العارشة مل تتمكن من املرور 
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ـة  ٢٥-٢٤مـن ليلـة  ٣٫٣٠مؤمترا مبقره يف السـاعة ) مونتغمري(وعقد الجرنال . من الثغرة الجنوبية حرض

شدد به عىل أوامره وأصـر عىل تنفيذ خطته ونتيجة لتصلبه هذا انـدفعت الفرقـة  ١٠و٣٠آمرا الفيلقني 

ترشين األول واتضح ملونتغمري نتيجة القتـال العنيـف الـذي  ٢٥العارشة املدرعة من الثغرة صباح يوم 

ملـدرعتان األوىل والعـارشة منـه ترشـين األول  أن الفيلـق العـارش املـدرع تحتـل الفرقتـان ا ٢٥دار يوم 

فشل يف الحصول عىل موطئ قدم إال  ١٣والفيلق . موضعا لحامية رأس الجرس من هجامت دروع العدو

النيوزيلنديـة املوجـودة يف فقد تبني نتيجة القتال أن اندفاع  الفرقة  ٣٠أما الفيلق . أنه بتامس مع العدو

ترشـين  ٢٦-٢٥ليلـة ) مـونتغمري(فـأوعز . خسائر فادحةالجنوب الغريب سيؤدي إىل الجناح األيرس نحو 

األول للفرقة األسرتالية املوجودة يف الجناح األمين بالهجوم باتجاه البحـر لقطـع خـط رجعـة القطاعـات 

وكـان يأمـل بحركتـه هـذه الحصـول عـىل املباغتـة . املوجودة يف الجيب والتي كان معظمها من األملـان

  .رعة األوىل باالندفاع غربا يف نفس الوقتوأصدر أوامره إىل الفرقة املد

ترشـين األول وكانـت معنويـات القطاعـات مزعزعـة  ٢٥القيـادة مسـاء يـوم ) رومل(استلم 

وخسائرها فادحة نتيجة القصف الجوي املستمر ليال ونهارا ونريان املدفعية الكثيفة التـي كانـت تسـند 

دبابة صالحة ) ٣١(دبابة إىل ) ١١٩(قد هبطت من  ١٥كافة حركات الربيطانيني وكانت قوة الفرقة بانزر 

ـــدا ـــا ج ـــاد رديئ ـــود والعت ـــف الوق ـــان موق ـــوم . وك ـــة ي ـــتمر طيل ـــف اس ـــال عني ـــد قت    ٢٦وبع

ترشين األول متكن لواء املشـاة اآليل للفرقـة املدرعـة األوىل مـن الوصـول إىل تـل الكليـة  ٢٧– ٢٦وليلة 

  .واحتالل موطئ قدم عليه

بحاجـة إىل راحـة نتيجـة الخسـائر  ٣٠ر أن فرق مشاة الفيلق املوقف وقد) مونتغمري(درس 

  دبابة) ٨٠٠(الفادحة التي تكبدتها وبالرغم من وجود 
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صالحة لديه ومقادير كبرية من العتاد مل تنجح قطاعاته املدرعة إلعـادة التنظـيم والتجحفـل  

  .دو خالل هذه العمليةلخلق احتياط جديد لعملية االندفاع عىل أن يدام زخم الهجوم والتمـاس بالع

ترشين األول، ثبت لرومل بوضـوح أن الهجـوم الرئييسـ للجـيش الثـامن موجـه نحـو  ٢٦ويف 

جناحه الشاميل وأن العمل الصحيح هو تحشيد جميع وحداته اآللية يف الشـامل للقيـام بهجـوم مقابـل 

عىل هذا التحشـيد أو  واسع يلقى به الربيطانيني خارج مواضعه، ولكنه علم أن موقف الوقود ال يساعد

الهجوم  الواسع إذ ال تتيرس املقادير الكافية ملناورة هذا العدد مـع العجـالت أو إلعادتهـا  للجنـوب إذا 

للشامل مـع نصـف  ٢١حدث اخرتاق مفاجئ من ذلك االتجاه ولذلك قرر االكتفاء بتحريك الفرقة بانزر 

راق ناقلة برتول كان الجيش املحوري بحاجة إليها املدفعية املوجودة يف القاطع الجنويب وقد تلقى نبأ إغ

لرشـح ) رومـل(وزاد هذا يف حراجة املوقف اإلداري، فأضـطر . قرب مدخل طربق نتيجة القصف الجوي

  .طالبا تحسني املوقف اإلداري)  هتلر(حراجة موقفه بربقية إىل 

جبهـا الفرقـة أوامره بإعـادة التجحفـل وسـحب مبو ) مونتغمري(ترشين األول، أصدر  ٢٧ويف 

النيوزيلندية إىل الخلـف حيـث سـلمت مواضـعها للفرقـة اإلفريقيـة الجنوبيـة وسـلمت هـذه بـدورها 

  .ورشع بتنفيذ هذه األوامر. ١٣مواضعها للفرقة الهندية الرابعة التي دخلت بإمرة الفيلق 

ة الخفيفة وشـن بهـا هجومـا السـتعاد ٩٠فأكمل تحشد الفيلق اإلفريقي والفرقة ) رومل(أما 

تل الكلية إال أن الهجوم فشل بالنظر لتفـوق دبابـات شـريمان عـىل الـدبابات األملانيـة باملـدى ولتيرسـ 

الوقت الكايف للربيطانيني لتحصني مدافع ضد الدبابات عىل العارضـة ولتـأثري القـوة الجويـة الربيطانيـة 

  ونريان مدفعيتهم الكثيفة 
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  .وب قبل االلتحام حيث حطمتها القوة الجويةوقد فشلت الصولة األملانية األخرية قبل الغر 

واجبـا دفاعيـا  ١٣أوامره إلكامل إعادة التجحفل وتضمنت إعطاء الفيلـق ) مونتغمري(أصدر 

اللواء اليوناين ولواء مـن (وسحب الفرقة السابعة املدرعة منه إىل الشامل وكذلك سحب ثالثة ألوية منه 

جوم نحو الشامل وبنفس الوقت سـحب الفرقـة املدرعـة لـهلـالستالم املواضع ) ٥٠و٤٤كل من الفرقتني 

  .املدرع من قاطع الفرقة العارشة املدرعة إىل الخلف إلعادة التنظيم ٢٤األوىل واللواء 

جلـب قطاعـات أكـرث مـن الجنـوب إىل الشـامل وأبقـى يف ) رومل(ويف الجانب املحوري قرر 

ت قصـف القـوة الجويـة الربيطانيـة الجنوب قطاعات هيكلية فقط وجرت جميـع هـذه الحركـات تحـ

ترشـين األول  ٢٨ويف منتصـف يـوم . يف مدخل طـربقوالتي نجحت بإغراق ناقلتي نفط أخريني املستمر 

بوجود حشد كبري من الدروع الربيطانية خلف القاطع الشاميل فتوقع الهجوم وأصدر أمرا ) رومل(شعر 

  .انذاريا لقطاعاته بذلك

ترشـين األول وكانـت أوامـره للحركـات  ٢٨حفـل مسـاء يـوم إعـادة التج) مونتغمري(أكمل 

ترشين األول نحو الشامل لعزل القطاعات املحصـورة  ٢٩-٢٨املقبلة تشمل هجوم الفرقة األسرتالية ليلة 

إىل الغرب نحو سيدي عبد الرحمن عـىل محـوري  ٣٠بالجيب عىل أن يعقب هذا الهجوم زحف الفيلق 

  .الطريق والسكة متهيدا لالندفاع

ترشين األول بدأت الفرقة األسرتالية هجومها وسجل هذا  ٢٩-٢٨من ليلة  ٢٢٫٠٠ويف الساعة 

التقدم املسند بنريان مدفعية كثيفة جدا تقدما محدودا ومل يتمكن مـن الوصـول إىل الطريـق السـاحيل 

  إزاء املقاومة الشديدة التي
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نيفة جدا قامـت بهـا الفرقـة  ترشين األول تعرضت الفرقة لهجامت ع ٢٩وخالل يوم . قابلته 

  .يفكر جديا باالنسحاب) رومل(الخفيفة  التي حركها رومل إىل هذا االتجاه إال أنها مل تتوقف وأخذ  ٩٠

  :خطته لالندفاع بعد إكامل  خرق املواضع املحوريـة عىل الوجه التايل) مونتغمري(وضع 

يحشـد قطاعاتـه ) رومل(ني لجعل الشامل عىل محور هجوم األسرتالياالستمرار عىل التضييق يف  .١

  .لصد الزحف من هذا االتجاه

باملعركة بنفس الوقت وتقـود الفرقـة النيوزيلنديـة بـالهجوم ) قوة االندفاع(زج الفيلق العارش .٢

عىل محور يقع إىل شامل الثغرة الشاملية وتكمل شق مواضع العدو وفتح ثغـرة ينـدفع منهـا 

والسـابعة والعـارشة إىل مـا وراء الخطـوط األملانيـة الفيلق العارش بـثالث فـرق مدرعـة األوىل 

  .لتدمري الفيلق اإلفريقي

دفع كتيبتي مدرعات إىل مناطق املحور اإلدارية لزيادة مشاكله اإلدارية وتدمري الوقود بصورة  .٣

  .خاصة

نصت األوامر بوضوح عىل أنه يف حالة فشل املشاة يف فتح الثغرة تقوم الفـرق املدرعـة بشـق  .٤

  .قتالطريقها بال

لسحب قطاعاتـه لـه عنـد قيـام الربيطـانيني ) الغوكة(استطالع موضع دفاعي يف ) رومل(قرر 

طن من الوقود فتحسن املوقـف ) ٦٠٠(باندفاعهم الذي كان متوقعا وقد وصلت سفينة إيطالية تحمل 

  .منييستند بجناحه الجنويب عىل القطارة أيضا مثل موضع العل) الغوكة(وكان موضع . اإلداري نسبيا
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. سحب وحدات املشاة غري اآللية عند قيام الربيطانيني باالنـدفاع) رومل(وكان أهم ما يشغل 

ترشين األول استأنف األسرتاليون هجومهم ونجح أحد األلوية األسرتالية بعبور الطريـق  ٣١-٣٠ويف ليلة 

ضطر للرتاجع بتأثري هجـوم الساحيل واالندفاع إىل الشاطئ وطوق بعض الوحدات األملانية إال أن اللواء ا

الخفيفة حيث انسحب خلف خط السكة الحديدية  ٩٠والفرقة  ٢١مقابل عنيف قامت به الفرقة بانزر 

  .ترشين األول ٣١بعد ظهر يوم 

لقــد نجحــت هجــامت الفرقــة األســرتالية بجلــب قطاعــات املحــورين نحــو الشــامل ووضــع 

ترشين الثاين بعـد أن تأجلـت ملـدة  ٢من يوم  ١٫٠٠مونتغمري خطة االندفاع موضع التنفيذ يف الساعة 

وقد بدأ الهجوم عىل جبهة لـواءين وكلفـت القطاعـات املجـاورة بـالهجوم لحاميـة األجنحـة . ساعة ٢٤

وخصصت مئات املدافع إلسناد الهجوم وصدرت األوامر للواء التاسـع املـدرع للتخلـل مـن املشـاة عـىل 

عبد الرحمن وقد نجح الهجوم نجاحـا كبـريا يف الليـل  الهدف األخري وتشكيل رأس الجرس جنوب سيدي

  .ووصل أهدافه

ترشين الثاين قام الفيلق اإلفريقي بهجـوم مقابـل كبـد بـه اللـواء املـدرع التاسـع  ٢ويف فجر 

وتكبـد الفيلـق اإلفريقـي بـدوره . باملائة إال انه عجز عـن دفعـه إىل الخلـف ٧٥خسائر فادحة تقدر بـ 

أدى القصف الجوي واملدفعي الربيطاين الشـديد إىل تقطيـع جميـع املنظومـة وقد . خسائر فادحة أيضا

السلكية ملواصالت القيادة املحورية وعجزت عـن إدامـة االتصـال بالالسـليك لقيـام املخـابرة الربيطانيـة 

بتشويش املخابرة الالسلكية املحورية وبذلك ساد الغمـوض املوقـف بالنسـبة للمحـورين وقـد تكـررت 

بعـد ) رومـل(وية باستمرار وعنف وتجاوز عددها سبع غارات ضـمن سـاعة واحـدة وقـرر الغارات الج

ـعة ويف  الظهر سحب القطاعات من القاطع الجنويب وأصـدر أوامـره لفرقـة آريتـي بالحركـة شـامال برس

  املساء كانت 
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. طنا وصلتها يف ذلك اليـوم) ١٩٠(طنا من العتاد مقابل ) ٤٥٠(القوات املحورية قد استنزفت 

وقد ازدادت أزمة العتاد والوقود تحرجا بنتيجة قتال ذلك اليوم حيث اقترص التموين عرب البحر عىل مـا 

دبابـة ) ٣٥(نقلته الطائرات والسفن الحربية فقط  ومل يتيرس للفيلق اإلفريقي مساء هذا اليوم اكرث من 

  .صالحة

لالنسـحاب وإشـغال ترشين الثاين وشـعر أن الوقـت قـد حـان  ٢املوقف مساء ) رومل (قدر 

وكان قد سحب قطاعاته اإلدارية إىل الغرب قبـل مدة فقـرر سـحب قطاعاتـه الراجلـة إىل  . خط الغوكه

الغوكة أيضا بحامية قطاعاته اآللية التي أمرها بإشغال الجبهة األصلية الضيقة التي كانت تشـغلها قبـل 

وأصـدر أوامـره . حركـات الربيطـانينيوقد بنى خطته عىل مالحظة من بطء وتردد يف . معركة علم حلفا

عىل هذا األساس ونجحت قطاعاته املوجودة يف املركز والجنوب بقطع الـتامس واالنسـحاب راجلـه مـع 

أميـال غـرب ) ١٠(واحتلت مواضـع جديـدة تقـع حـوايل . جميع أسلحتها السائدة محمولة عىل الجنود

  .ترشين الثاين ٣الضبعة فجر 

رشــين الثــاين عــن طريــق القــوة الجويــة برشــوع العــدو ت ٣فجــر يــوم ) مــونتغمري(شــعر 

باالنسحاب ووجود حركة كثيفة إىل الغرب إال أن الفرقة األوىل املدرعة مل تتمكن من شق الطـوق الـذي 

رضبته القطاعات املحورية حولها فقرر توجيه الهجوم نحو محور جديد باتجاه الجنوب الغريب إلحاطـة 

ترشـين الثـاين  ٣ية بالتقدم من جنـوب تـل العقـاقري وخصـص يـوم حجاب مدافع ضد الدبابات املحور

. ترشـين الثـاين ٤-٣ولـواء مـن الفرقـة  الرابعـة الهنديـة بـالهجوم ليلـة  ٥١للتهيؤ عىل أن تقوم الفرقة 

قاصـفة ) ٢٠٠(وقامت القوة الجوية بغارات عنيفة عىل االرتال املحورية املنسـحبة اشـرتك فيهـا حـوايل 

  . تكبد القطاعات املنسحبة خسائر جسيمةمقاتلة مام أدى إىل
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رسالة يأمره بـأن يـزج ) هتلـر(من ) رومل(ترشين الثاين استلم  ٣من يوم  ١٣٫٣٠ويف الساعة 

وقـد ذهـل . كل السالح والجنود يف املعركة وعىل القطاعـات أن ال تـرى سـوى طريـق النرصـ أو املـوت

تدخل القيادة العليـا بـأمور قيادتـه للمـرة األوىل لهذا األمر الذي كان يطلب املستحيل وشعر ب) رومل(

بإيقاف  االنسحاب غربـا وبـني موقفـه ) رومل(وعىل الرغم من ذلك فقام . وأدرك بأنها ال تشعر مبحنته

برصاحة إىل الفـوهرر بواسـطة مرافـق أرسـله إىل مقـره يف القيـادة العامـة األملانيـة وذكـر أن الصـمود 

  .حورية وشامل إفريقيا معابالعلمني معناه ضياع القوات امل

ترشـين الثـاين حيـث اقترصـت فعاليـة  ٣ - ٢ومل تقم القطاعات الربيطانية بـأي عمـل طيلـة 

وقـد سـببت املـدرعات . الربيطانيني عىل صب مئات القنابـل عـىل املواضـع املحوريـة املركزيـة الخاليـة

ليـة اإلداريـة للفيلـق العـارش الربيطانية التي كانت تعمل خلـف الخطـوط املحوريـة إزعاجـا كبـريا للنق

) رومـل(ترشـين الثـاين بهـدوء أيضـا وشـعر  ٤-٣ومرت ليلة . اإليطايل الذي كان يعمل يف الجناح األمين

ترشين الثاين وكانت قطاعاته تشغل جبهتها من اليسار إىل اليمني  ٤بالهجوم الربيطاين الجديد فجر يوم 

اإليطايل املدرع ثم لـواء رامكـه والفيلـق ) ٢٠(ينه الفيلق الخفيفة والفيلق اإلفريقي واىل مي ٩٠الفرقة  –

  .اإليطايل ويف أقىص اليمني الفيلق العارش اإليطايل ٢١

) هتلـر(وعندما اطلع عىل أمر )رومل(ترشين الثاين مقر  ٤صباح يوم ) كيسلرنغ(زار املارشال 

للقطاعـات األملانيـة بـالجنوب  املرجع األعـىل -أي كيسلرنغ-مبنع االنسحاب خوله عدم تنفيذه باعتباره 

وقبل الظهـر نجـح الهجـوم . للقيادة العامة بقراره هذا بعد أن عرض تفاصيل املوقف) كيسلرنغ(وأبرق 

  اإليطايل وكبده خسائر فادحة ٢٠الربيطاين بخرق خطوط الفيلق 
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ذلك الربيطانية واللواء الهندي إىل اإلمام ووصلت سيدي عبد الرحمن وب ٥١واندفعت الفرقة  

فتحت الثغرة املطلوبة للقطاعات املدرعة الربيطانية وتضعضعت مقاومة الفيلـق اإلفريقـي الـذي كـان 

وأصـبح موقـف ) فـون تومـا(دبابة وقد أرس قائـده الجـرنال ) ٣٠(دبابة بريطانية بحوايل ) ٦٠٠(يواجه 

الجنـاح مـن  القطاعات املحورية خطريا جدا حيث انـدفعت الـدروع الربيطانيـة مـن الثغـرة إىل خلـف

بتشـكيل جبهـة مقاومـة للجنـوب  واالنسـحاب إىل  ١٥٫٣٠أوامـره يف السـاعة ) رومـل(الجنوب فأصدر 

عندما كانـت بقايـا القطاعـات املحوريـة تنسـحب دون انتظـام  ١٩٤٢ترشين الثاين  ٥الغرب ويف صباح 

وهكذا انتهـت . نباالنسحاب بعد فوات األوا) رومل(بتخويل ) هتلر(للنجاة نحو الغرب وردت موافقة 

أما خسـائر . مدفع) ٤٠٠(دبابة و) ٥٠٠(شخص و) ٣٦٠٠٠(معركة العلمني وكانت خسائر املحورين فيها 

  .دبابة) ٤٣٢(شخص و) ١٣٥٠٠(الربيطانيني فكانت 

لقد كانت معركة العلمني نقطة تحول كبرية أخرى يف مجرى الحرب العامليـة الثانيـة، إذ أنهـا 

لسويس بيد أملانيا ووضعت حـدا آلمـال األملـان يف تحقيـق اتصـال بـني حالت دون سقوط مرص وقناة ا

كـام كانـت املعركـة مبثابـة مقدمـة النسـحاب القـوات . قواتهم يف الرشق األوسـط وقـواتهم يف أوكرانيـا

وشـجعت مـن جهـة أخـرى القـوات الربيطانيـة . األملانية واإليطالية من شـامل إفريقيـا بصـورة نهائيـة

  .ام بعملية إنزال يف مراكش واملغربواألمريكية عىل القي

، بــدأت القــوات األمريكيــة والربيطانيــة عمليــة إنــزال يف املغــرب ١٩٤٢ترشــين الثــاين  ٨ويف 

، ومل تلـق هـذه القـوات أيـة مقاومـة فعالـة، خصوصـا وان )ايزنهاور(والجزائر بقيادة الجرنال األمرييك 

يش يف شامل إفريقيـا، عقـد اتفاقـا لوقـف إطـالق القائد األعىل لقوات حكومة في) جان دارالن(الجرنال 

  وهكذا اندفعت القوات األمريكية والربيطانية إىل داخل البالد، واحتلت. النار مع الجرنال ايزنهاور
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الجزائر واملغرب، وأخذت تتقدم رشقا صوب تونس ملهاجمة القوات األملانية واإليطالية التـي  

  .كانت قد الذت بها

 األملـان واإليطـاليني بعـد أن حـورصوا يف تـونس وصـاروا يتعرضـون إىل وتوالت الهـزائم عـىل

 ١٩٤٣ففـي آذار عـام . مـن الغـرب) ايزنهـاور(من الرشق وقـوات ) مونتغمري(هجامت من قبل قوات 

يف اخرتاق خط ماريت الدفاعي، ومتكنت يف الشهر التايل من االلتقاء بقوات ) مونتغمري(نجحت قوات 

وايزنهاور بهجوم موحـد أخـريا اسـتولوا فيـه ) مونتغمري(قامت قوات  ١٩٤٣أيار  ويف مطلع). ايزنهاور(

وهكذا أزيحت قوات املحور من شـامل . عىل تونس، وأجهزوا من خالله عىل القوات األملانية واإليطالية

  .إفريقيا وغدا يف إمكان الحلفاء أن يتخذوا منها قواعد لالنطالق صوب إيطاليا

  :اليا وسقوط موسولينيهجوم الحلفاء عىل إيط

استعد الحلفاء بعد نجاحهم يف إزاحة القوات األملانية واإليطالية عن شامل إفريقيا إىل فـرض   

سيطرتهم عىل البحر املتوسـط بهـدف تـأمني سـالمة مواصـالتهم  فيـه خصوصـا وأنهـم كـانوا يزمعـون 

نتني اللتـني تقعـان بـني جزيـرة وهكذا استولوا عىل جزيريت بنتالريـا وملبيدوسـا الحصـي. مهاجمة إيطاليا

، وواجهوا مقاومة ١٩٤٣متوز  ١٠ثم انزلوا قواتهم يف جزيرة صقلية يف . صقلية والساحل الشاميل إلفريقيا

يف حني مل تبد القوات . شديدة من قبل القوات األملانية يف الجزيرة التي كانت تقدر بأربع فرق عسكرية

لنظر إىل أن معنوياتها كانت قد تـدهورت إىل حـد بعيـد بسـبب وبا. اإليطالية أية مقاومة عىل اإلطالق

وبسبب كرهها لحلفائها األملان الذين كانوا قد سـيطروا عـىل كـل يشء . الهزائم املتالحقة التي حلت بها

  .أتم الحلفاء سيطرتهم عىل صقلية ١٩٤٣ويف أواسط آب . تقريبا
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حلفائهم األملان وعىل النظـام الفـايش وحدث يف هذه األثناء أن تعاظم سخط اإليطاليني عىل   

نفسه، فنشطت حركات املعارضة يف إيطاليا مـام دفـع السـلطات الفاشـية إىل القيـام بحملـة اعتقـاالت 

. وأغلقـت بعـض الصـحف املعارضـة. واسعة شملت املثقفني يف روما وميالن، والعامل يف نابويل وصقلية

دهورا شديدا وبدا للكثريين مـن اإليطاليني بعد احتالل وكذلك تدهورت األوضاع االقتصادية يف إيطاليا ت

، أنهـم قـد خرسـوا الحـرب، وأن ١٩٤٣الجيش الربيطاين الثامن مدينة طرابلس الغـرب يف كـانون الثـاين 

ومن جانب آخـر، أخـذ بعـض زعـامء الحركـة . طريق الخالص الوحيد لهم هو إنهاء تحالفهم مع األملان

  .ليني ويطالبون بوضع حد لسلطاته الواسعةالفاشية أنفسهم  ينددون مبوسو 

، وهـو االجـتامع ١٩٤٣متـوز  ٢٥و٢٤ويف االجتامع الذي عقده املجلس الفـايش األعـىل يـومي   

األول الذي يعقده املجلس منذ نشوب الحروب العاملية الثانية تـم التصـويت عـىل مرشـوع يـنص عـىل 

) ٢٨(عضـوا عـىل املرشـوع مـن أصـل ) ١٩(وكانت نتيجة موافقة . تجريد موسوليني من جميع سلطاته

عـىل أن ) فيكتور عامنوئيل الثالث(وقد شجع هذا امللك اإليطايل . عضوا ممن كانوا قد حرضوا االجتامع

اســتقبل امللــك اإليطــايل موســوليني يف قرصــه ودعــاه إىل تقــديم   ١٩٤٣متــوز  ٢٥ففــي . يرضــب رضبتــه

 مادالينا وهي جزيرة صـغرية تقـع إىل الشـامل مـن استقالته وأذعن موسوليني لطلب امللك ، ونفي  إىل

إىل معتقل جبيل يف وسط إيطاليا خوفـا مـن قيـام األملـان  ١٩٤٣آب  ٢٨جزيرة رسدينيا، ثم نقل منها يف 

بإنقاذه، السيام وأنه شوهدت غواصات أملانية تحوم حول جزيرة مادالينا، وتشكلت حكومـة جديـدة يف 

وكانت باكورة أعاملها بدء مفاوضات رسيعة مع الحلفاء بهدف عقد ) ليوبادو (إيطاليا برئاسة املاريشال 

  القريبة من رساقوسه يف صقلية، ) كاسيبيل(وقد جرت تلك املفاوضات يف . ١٩٤٣هدنة معهم منذ آب 
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أيلـول، لكنـه مل يـتم اإلعـالن  ٣واستمرت زهاء ثالثة أسابيع، انتهت بالتوقيع عىل هدنة مع الحلفـاء يف 

أي بعد ما هبطت قوات الحلفاء عىل الرب اإليطايل عند سالرنو، وكـان مـن أبـرز . ١٩٤٣أيلول عنها حتى 

رشوط الهدنة توقـف القـوات اإليطاليـة عـن القتـال فـورا، واستسـالمها دون قيـد أو رشط، وأن يسـلم 

بـل وأن يوافقوا عىل استخدام جميـع مـوانئهم مـن ق. اإليطاليون أسطولهم البحري والجوي إىل الحلفاء

  .الحلفاء

وما أن طرق أسامع األملان نبأ التوقيع عـىل تلـك الهدنـة حتـى انـدفعت قـواتهم إىل إيطاليـا   

واضطرت حكومة بادليو إىل الفرار وأعلنت الحـرب عـىل إيطاليـا يف .  ١٩٤٣أيلول   ١٠واحتلت روما يف 

  . ١٩٤٣ترشين األول 

حيـث نـزل  ١٩٤٣ مطلـع أيلـول وكان الحلفـاء قـد عـربوا جزيـرة صـقلية باتجـاه إيطاليـا يف  

 ٩أيلول  فيام هـبط األمريكيـون يف سـالرنو جنـوب نـابويل يف  ٣الربيطانيون يف كالربيا جنوب إيطاليا يف 

ويف الوقت نفسه تقريبـا احتلـت قـوات . واستوىل الربيطانيون عىل مدن تارانتو وبرنديزي وباري. أيلول

ألملان من سالرنو، وسقطت نابويل يف أيديهم يف ترشـين كام طردت ا. بريطانية وأمريكية جزيرة رسدينيا

وقد واصل الحلفاء تقدمهم يف إيطاليا حتى اضطروا إىل التوقف يف اإلقليم الجبيل القريـب . ١٩٤٣األول 

 ١٩٤٤وعاود الحلفاء تقدمهم يف كانون الثاين . من مدينة كاسيون، حيث تحصـن األملان يف مواقع منيعة

ميال إىل الجنوب من رومـا وجـرت بعـد ذلـك معـارك  ٣٠يف انزيو الواقعة عىل بعد عندما أزلوا قواتهم 

ثـم . وكانت أول عاصمة أوربية تتحرر من قبضـة هتلـر. ١٩٤٤حزيران  ٤عنيفة انتهت باحتالل روما يف 

وأدى حلول موسم الشتاء وسوء األحـوال الجويـة . تواىل سقوط املدن اإليطالية يف األشهر القليلة التالية

  فيه إىل  إيقاف العمليات العسكرية ضد األملان، وما أن حل نيسان عام 
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ويف هذه األثناء أعلنت مدن إيطاليا الشاملية الثورة . حتى قرر الحلفاء القيام بهجوم أخري ضدهم ١٩٤٥

أملـاين ) ٩٠٠٠(مام حمل األخريين عىل االستسالم كام حـدث مـثال يف جنـوا عنـدما استسـلم . ضد األملان

كام احتلت قوات األنصار اإليطالية وهي التي كانت تعمل إىل جانـب الحلفـاء مـدنا مهمـة . يطالينيلإل 

  .أخرى

وجدير بالذكر أن موسوليني، الذي كان األملان قد نقلوه من معتقله الجبيل يف وسط إيطاليـا   

تأسـيس حكومـة ، كانوا قد سـمحوا  لـه ب١٩٤٣أيلول  ١٢يف عملية أقرب ما تكون إىل مغامرة، وذلك يف 

فاشية جديدة يف شامل إيطاليا تحت ظل االحتالل األملاين، ومل تحـظ هـذه الحكومـة بـاحرتام مـن قبـل 

وقد حاول موسـوليني بعـد أن أدرك بـان أيـام األملـان يف إيطاليـا باتـت معـدودة أن . معظم اإليطاليني

لكـن . يس أسـاقفة مـيالنيتعاون مع الحلفاء من وراء ظهر األملـان وعـن طريـق الكردنيـال شوشـرت رئـ

بـأن األملـان يف  ١٩٤٥نيسـان  ٢٥موسوليني علم خالل لقائه مع الكردنيـال يف قرصـ مطرانيـة مـيالن يف 

والذ . مام دفعه إىل أن يقطـع مفاوضـاته معهـم. إيطاليا كانوا يفاوضون بدورهم الحلفاء من وراء ظهره

، لكـن قوات األنصار متكنـت مـن اكتشـاف بالفرار صوب الحدود السويرسية متنكرا يف زي جندي أملاين

  .وأعدم رميا بالرصاص خارج قرية صغرية يف اليوم التايل ١٩٤٥نيسان  ٢٧أمره واعتقلته يف 

أما عن األملان فبعد أن أيقنوا بأن هزميتهم باتت وشيكة أرسل كسلرنج القائد األعىل للجيوش   

 ٢٩وتـم توقيـع الهدنـة يف . ء بشأن عقد هدنة معهماألملانية يف إيطاليا مندوبني عنه يك يفاوضوا الحلفا

ومبقتضاها استسلمت القوات األملانية يف إيطاليا إىل الحلفاء بـدون قيـد أو رشط وتوقـف  ١٩٤٥نيسان 

  .١٩٤٥أيار  ١٢القتال نهائيا يف 
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إذ مكنهم من الحصول  عىل قواعد جويـة . لقد حقق احتالل الحلفاء إليطاليا مزايا كبرية لهم  

وبالتـايل تحقيـق النرصـ . ها ميكن استخدمها يف شن هجامت عىل األملان يف أوروبا الوسطى، والبلقـانفي

ومن جانب آخر أجربت العمليات العسـكرية يف إيطاليـا األملـان عـىل انشـغال قسـم كبـري مـن . النهايئ

  .د السوفيتيقواتهم يف إيطاليا يف الوقت  الذي كانوا فيه بأمس الحاجة إىل استخدامها ضد االتحا

  :دخول الحلفاء فرنسا

فلقـد . اعتقد الحلفاء بأن الظروف أصبحت مواتية لشن هجوم ضد األملان يف الجبهة الغربية   

ـقية كانـت تواجـه . أجربوا إيطاليا عىل إنهاء تحالفها مع األملان كام أن القـوات األملانيـة يف الجبهـة الرش

ومـن ناحيـة أخـرى . زمية األوىل يف معركـة سـتالينيغرادضغطا شديدا عىل يد القوات السوفيتية بعد اله

  .ساد االعتقاد بني أوساط الحلفاء بأنهم غدوا يتفوقون عىل خصومهم يف الجو والبحر

ونتيجة لـذلك انهمـك الحلفـاء يف تهيئـة مسـتلزمات هجـومهم املرتقـب فعمـدوا إىل حشـد   

. ومـن مختلـف الجنسـيات. للنقـلسفينة حربية وأخرى ) ٦٥٠٠(أسطول ضخم من السفن قدر بحوايل 

كذلك نقلوا مرافئ صـناعية مـن بريطانيـا . كام مدوا أنبوبا داخل القنال اإلنجليزي لنقل وقود العجالت

وقد عرفت تلك املرافئ التـي كـان . بعد أن فككوها إىل قطع صغرية وأعادوا تركيبها يف الساحل الفرنيس

  .ولربيقد صممها املهندسون الربيطانيون باسم مرافئ م

، حيـنام ١٩٤٤حزيـران عـام  ٦ابتدأ الحلفاء هجومهم يف حوايل الساعة الثانية من صباح يـوم 

جنديا، وهبط هؤالء يف مواضع تقع خلف ) ٢٠٫٠٠٠(عربت طائرات الحلفاء القنال اإلنكليزي وهي تنقل 

  الساحل الذي اختري ليكون



  

  ١٥٧٧  

املوسوعة السياسية والعسكرية

جنـدي عـىل ) ٧٠٫٠٠٠(فـاء ويف فجـر اليـوم نفسـه أنزلـت سـفن الحل. جوملـلـهأول هدف  

وقد توالت تلك القوات مهمة توفري الحامية لقوات الحلفاء التي أخذت تتـدفق عـىل . الساحل الفرنيس

  .وقدر عددها مبليوين رجل ينتمون إىل جنسيات شتى. الساحل  الفرنيس يف غضون الشهرين التاليني

) ٤٠(ا الشاميل ميتد ملسافة لقد كان أول أهداف الهجوم االستيالء عىل رشيط من ساحل فرنس

ميال ابتداء من الحافات الرشقية لشبه الجزيرة  كوتنتني رشقا وحتـى مـدخل نهـر اورن الـذي يصـب يف 

ولعل سبب اختيار هذه املنطقة بالذات برغم أنها . البحر عىل بعد مثانية أميال شامل رشق مدينة كاين

ومل يواجـه الحلفـاء . ء كانوا يتوخون مباغتة األملانكانت تخلو من موانئ مهمة فيها يعود إىل أن الحلفا

مقاومة شديدة من جانب األملان يف بداية الهجوم، خصوصا وأن األخريين كانوا يظنون أن عملية اإلنزال 

يف تلك املنطقة ما هي إال محاولة للتضـليل مـن جانـب الحلفـاء وأنهـم كـانوا يسـتهدفون قـي الواقـع 

  .مهاجمة مناطق أخرى

كـم ) ٨٠(ولت قوات الحلفاء يف خالل األسبوع األول  من الهجوم عىل جبهـة طولهـا وقد است

حزيـران  ٢٦كم، وسقوط ميناء رشبورج يف أيدي القوات األمريكية يف ) ١٨(إىل ) ١٠(ويرتاوح عرضها بني 

وبذلك أصبح للحلفاء ميناء يف إمكانه أن يستقبل املزيد مـن الجنـود واملعـدات بسـهولة ويرسـ، . ١٩٤٤

وواصـل الحلفـاء . ١٩٤٤متـوز  ٩فيام تأخر احـتالل مدينـة كـاين التـي أنـيط بهـا إىل الربيطـانيني حتـى 

آب إىل نهـر السـني وأخـذوا يهـددون العاصـمة  ١٧اندفاعهم  داخل األرايض الفرنسية حتـى وصـلوا يف 

  .الفرنسية من جهتي الشامل الغريب والجنوب الرشقي
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ت الحلفاء إىل نهر السني أعلـن سـكان بـاريس انتفاضـة ويف نفس اليوم الذي وصلت فيه قوا

وأصدرت لجنة تحرير باريس أوامر تقتيض بأن يتوىل سـكان بـاريس زمـام املبـادرة لتحريـر . ضد األملان

وجرى قتال يف شوارع باريس بني األملان، واملقاومة الفرنسية تكبد األخـريين خاللهـا . مدينتهم بأنفسهم

وبرزت  مخاوف من احتامل نجاح األملان يف قمـع . جريح) ٣٠٠٠(ل وحوايل قتي) ١٥٠٠(خسائر قدرت بـ

الفرقـة قائد ) لكلريك(يف غضون ذلك قد حث الجرنال )  ديغول(وكان الجرنال . االنتفاضة، وتدمري باريس

يف تقديم املساعدة إىل سكان باريس وبعد فرتة قصرية من الرتدد أجيب إىل  الفرنسية الثانية عـىل اإلرساع

ويف اليوم نفسه استسلم الحاكم العسكري األملاين الجرنال . ١٩٤٤آب  ٢٤فدخل لكلريك باريس يف . طلبه

ومتكن الحلفاء يف غضون ذلك من تدمري مواضع قاذفات الصواريخ األملانية من . إىل الفرنسيني) شولننز(

  .بأرضار شديدةالتي كانت قد أصابت املناطق الجنوبية الرشقية من بريطانيا ) ٧٢و٧١(طراز 

يف املنطقـة  ١٩٤٤آب  ١٥ومن جانب آخـر أنـزل الحلفـاء قـوات أخـرى يف جنـوب فرنسـا يف 

وكـان . وسـبع فـرق فرنسـية. وكانت تتألف مـن ثـالث فـرق أمريكيـة. الواقعة بني مينايئ طولون ونيس

ثـم تحقيـق  ومـن. الهدف من هذه العملية القضاء عىل الوجود األملاين يف املناطق الجنوبية من فرنسـا

وبعـد مقاومـة بسـيطة مـن قبـل األملـان متكـن . اتصال مع قوات الحلفاء التي كانت تتقدم من الغرب

الحلفاء من تثبيت أقدامهم عىل الساحل  الجنويب من فرنسا إذا استولوا عىل مينايئ طولون ومرسيليا يف 

ل ومل يحل منتصف الشهر نفسه أيلو  ٢واندفعوا باتجاه الشامل فاحتلوا مدينة ليون يف  ١٩٤٤أواخر آب 

حتى كان الحلفاء قد بسطوا سيطرتهم عىل أغلب جهات فرنسا باسـتثناء موانئهـا املطلـة عـىل املحـيط 

  .األطليس ومنطقتي االلزاس واللورين
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  :الحلفاء يوسعون نطاق عملياتهم العسكرية باتجاه بلجيكا وهولندا

ثـم . لشـامل فاسـتولوا عـىل مدينـة أميـانواصل الحلفاء تقدمهم بعد سقوط باريس باتجاه ا  

اجتازوا نهر السوم، وتوغلوا يف بلجيكا حيث سيطروا عـىل العاصـمة بروكسـل وعـىل مدينـة انتـورب يف 

ويف أواسط  الشهر نفسه اجتازت وحـدات بريطانيـة الحـدود الهولنديـة وسـيطرت . ١٩٤٤مطلع أيلول 

سرتاسبورك،  وبذلك اقرتب الحلفاء من الحـدود  عىل جنوب هولندا فيها استحوذ األمريكيون عىل مدينة

وبعــد محاولــة فاشــلة الجتيــاز هــذه الحــدود اضــطر الحلفــاء إىل إيقــاف عمليــاتهم  . الغربيــة ألملانيــا

وأخذت تسـتعد العسكرية بصورة مؤقتة خصوصا وأن قواتهم كانت قد ابتعدت كثريا عن قواعد متوينها 

  .أملانيا للجولة القادمة أال وهي اقتحام

  :خروج فنلندا ودويالت البلطيق من قبضة األملان

بعد أن أنهت القوات السوفيتية هجومها الربيعي ضـد القـوات األملانيـة يف مطلـع أيـار عـام    

، والذي متكنت من خالله من استعادة ما يزيد عن ثالثة أرباع املناطق التي كـان يحتلهـا األملـان، ١٩٤٤

كلم، بدأت هجوما آخر يف صيف العام نفسه، ) ٤٠٠(هة تزيد عىل ووصلت إىل الحدود السوفيتية يف جب

  .استهدف فنلندا التي كانت حليفة ألملانيا، ومتكن السوفيت يف هذا الهجوم من التوغل داخل فنلندا

ومع أن األملان حاولوا منع فنلنـدا مـن االستسـالم لالتحـاد السـوفيتي، حينمــا أرسـلوا وزيـر 

، غـري أن الفنلنـديني اضـطروا تحـت ضـغط ١٩٤٤سـيك يف أواخـر حزيـران إىل هلن) ريبنرتوب(جبهتهم 

  الهجوم السوفيتي، يف موسكو
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ــول    -باملوافقــة مبوجبهــا عــىل ســحب قــواتهم إىل الحــدود الســوفيتية ١٩٤٤يف أواســط أيل

 ، وقاموا أيضا بنزع سالح القوات األملانيـة يف أراضـيهم، وسـلموا١٩٤٠الفنلندية السابقة، أي حدود عام 

  .رجالها إىل السوفيت كأرسى حرب

وكان قسم أخر من القوات السوفيتية قد قام بهجوم عرب روسيا البيضاء منـذ أواخـر حزيـران 

، ونجح خالله يف استعادتها من األملان، وتقدم باتجاه لتوانيا فاحتل عاصمتها كونـاس يف األول ١٩٤٤عام 

  .١٩٤٤من آب 

. ١٩٤٤متـوز  ٢١باتجاه بولندا، فوصـل حـدودها يف واندفع فريق آخر من القوات السوفيتية 

ومتكن يف غضون األيام القليلة التالية من احتالل عدد من املدن البولندية، ثم عرب نهر الفستوال، الذي ال 

وحدث يف هذه األثناء أن أعلن البولنـديون . يبعد عن العاصمة البولندية وارشو سوى عرشة أميال فقط

السوفيت رفضوا تقديم العون لهم، وتجاهلوا النداء الذي وجهـه إلـيهم كـل مـن ثورة ضد األملان، لكن 

وقـد اسـتمرت الثـورة مـدة شهــرين، اضـطر البولنـديون بعـدها إىل . ترششل وروزفلت يف هذا الصدد

وقد برر السوفيت إحجامهم عن تقديم العـون إىل البولنـديني بحجـة أن األخـريين مل . االستسالم لألملان

يت الثورة، وادعوا بأن الجيش السوفيتي مل يكن وقتذاك يف وضع ميكنه من مد يد املساعدة يحسنوا توق

ي يقول بأن ستالني الذي كان ميسك آنذاك مبقاليد السلطة يف االتحاد السوفيتي، إىل البولنديني وهناك رأ 

تقاعس عن نجدة البولنديني لتمكني األملان من القضاء عىل ذلك الجناح مـن الحركـة الوطنيـة الـذي مل 

  .يكن عىل عالقات جيدة مع السوفيت

لندية التي كانـت تتخـذ مـن ومن الجدير بالذكر أن العالقات بني ستالني وحكومة املنفى البو 

  فلم تكن األخرية تعرتف. لندن مقرا لها كانت سيئة للغاية
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املوقعة بني االتحاد السوفيتي وأملانيا والتي حصل فيهـا األول عـىل أراض  ١٩٣٩باتفاقية عام  

  .واسعة يف بولندا

، ١٩٤٤ألول كانون ا ٣١وعىل أية حال، فقد انعقد مجلس وطني يف بولندا يف مدينة لوبلني يف 

وقرر تحويل اللجنة البولندية للتحرير الـوطني إىل حكومـة مؤقتـة واعـرتف االتحـاد السـوفيتي بهـا يف 

  .ودخل السوفيت يف الوقت نفسه مدينة وارشو ١٩٤٥كانون الثاين 

أكملـوا  ١٩٤٤أما يف منطقة البلطيق فقد شن السوفيت هجوما جديـدا عليهـا يف أيلـول عـام 

منطقة البلطيق إذ استولوا عىل استونيا ومعظم ال تفيا ما فيها مدينة ريجا واجربوا خالله سيطرتهم عىل 

  .األملان عىل الرتاجع نحو البحر بيـن توكومز ولييباجا

  :جالء األملان عن البلقان

، إذ اكرهـوا القـوات ١٩٤٤بدأ السوفيت عملياتهم العسكرية يف منطقـة البلقـان يف آب عـام 

د إىل مـا وراء نهـر الدنيسـرت، وحـدث يف هـذه األثنـاء أن أطـاح انقـالب عسـكري األملانية عـىل االرتـدا

وتأسست حكومة جديدة، أعلنت الحرب ضد أملانيـا، وقـد . آب ٢٣بالحكومة الرومانية املوالية لهتلر يف 

عـىل أملانيـا وهنغاريـا وعبـأت  ١٩٤٤آب  ٣١دخلت القوات السوفيتية العاصمة الرومانية بخارسـت يف 

ظـل هـذا الجـيش يقاتـل زهـاء مثانيـة اشـهر يف يوغسـالفيا . يشا قوامه نصـف مليـون رجـلضدهام ج

  .وهنغاريا والنمسا حتى وصل إىل سفوح جبال األلب النمساوية

وبعد أن أمتت القوات السوفيتية  احتالل رومانيا وبلغاريا، رشعت يف مهاجمة هنغاريـا التـي 

وبــاءت  ١٩٤٤كــانون األول  ٢٦مة بودابســت يف كانــت حليفــة ألملانيــا ففرضــت الحصــار عــىل العاصــ

  . املحاوالت األملانية لفكه بالفشل
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كـانون األول  ٢٨وكانت قد تشكلت يف هذه األثنـاء حكومـة مؤقتـة يف هنغاريـا وأعلنـت يف 

  .الحرب عىل أملانيا ١٩٤٤

، إال أن  أما بالنسبة إىل يوغسالفيا فعىل الرغم من أن حركة املقاومة الوطنية فيها كانت قويـة

وقد طلبت القـوات السـوفيتية مـن حركـة . ثالثة أرباع مساحة يوغسالفيا كانت ال تزال يف قبضة األملان

وقـد اسـتجابت األخـرية . املقاومة الوطنية السامح لها بدخول  يوغسالفيا  ملحاربة القوات األملانية فيها

لرشقية، ووصـلت إىل وادي موراخـا يف لهذا الطلب وعليه اندفعت القوات السوفيتية عرب جبال الرصب ا

بالتعـاون مـع ) بلغـراد(، وبعد خمسة أيام رشعت القوات السوفيتية يف مهاجمـة ١٩٤٤ترشين األول  ٩

ومتكنـت تلـك القـوات مـن تحريـر ). تيتـو(حركة املقاومة الوطنية يف يوغوسـالفيا التـي كـان يتزعمهـا 

  .انوكافة األرايض اليوغسالفية من قبضة األمل) بلغراد(

ـعة نحـو الشـامل  كذلك اضطرت القوات األملانية التي كانـت تحتـل اليونـان إىل الرتاجـع برس

وجدير بالذكر أن . بهدف االلتحاق بتلك القوات التي كانت تتوىل مقاومة القوات السوفيتية يف هنغاريا

، بنـاء عـىل دعـوة ١٩٤٤الربيطانيني كانوا قد انزلوا قواتهم يف جنوب اليونان يف مطلع ترشين األول عام 

وحدث نفس اليشء يف ألبانيا إذ انسحب األملـان . ومل يجابهوا مقاومة تذكر. تلقتها من امللكني اليونانيني

  .١٩٤٤منها وأتم األلبان تحرير بالدهم يف أواخر ترشين الثاين عام 

نهم أرغموا ، بل أ ١٩٤٤وهكذا اضطر األملان إىل الجالء عن البلقان بأرسها يف حوايل نهاية عام 

  بعد أن حاقت بهم الهزائم يف مختلف الجبهات وكام
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إىل االرتداد إىل داخل حدود أملانيا وبذلك دخلت الحرب العامليـة  –أرشنا إىل ذلك فيام سبق  

  .الثانية طورها األخري

  :سقوط أملانيا بيد الحلفاء 

اد خطـورة كلـام طـال أمـد تركت الحرب العاملية الثانية آثارا سيئة عـىل أملانيـا، وكانـت تـزد 

الحرب وكان من بني تلك اآلثار خسارة أملانيا إلعـداد كبـرية جـدا مـن رجالهـا وعتادهـا، وتـدىن اإلنتـاج 

وشـجعت . الصناعي فيها بفعل الغارات الجوية الكثيفة التي كان الحلفاء يشنونها عىل املصانع األملانيـة

ز معارضـة شـديدة داخـل أملانيـا ضـد هتلـر باعتبـاره سلسلة الهزائم التي تعرضت إليها أملانيا عىل برو 

وتجسدت تلك املعارضة يف قيام محـاوالت عديـدة . املسؤول عن الحالة املزرية التي وصلت إليها أملانيا

، والتي باءت بالفشل، وكانت سببا يف حدوث ١٩٤٤متوز  ٢٠الغتيال هتلر، أبرزها املحاولة التي جرت يف 

كبريا من خصوم هتلر البارزين مثل املارشال رومل الذي أجربه هتلر عىل موجة التصفيات شملت عددا 

  .تناول السم

وجدير بالذكر أن زعامء الواليات املتحـدة وبريطانيـا واالتحـاد السـوفيتي كـانوا منـذ انعقـاد 

منهمكني يف إعداد خطط الحـتالل  أملانيـا وتقسـيمها فـيام بيـنهم،  ١٩٤٣مؤمتر طهران يف ترشين الثاين 

، عـىل خطـة العمليـات ١٩٤٥شـباط  ٤تفقوا أخريا يف مؤمتر يالطا الذي انعقد يف شبه جزيرة القرم يف وا

العسكرية املقبلة ضد أملانيا، واتخـذوا قـرارا يقيضـ بـأن يـتم احـتالل أملانيـا بصـورة مشـرتكة مـن قبـل 

الـدول منطقـة  عىل أن تعطـى كـل واحـدة مـن تلـك. الواليات املتحدة  واالتحاد السوفيتي  وبريطانيا

  .وأن تدعى فرنسا فيام بعد لألرشاف عىل منطقة احتالل رابعة. احتالل خاصة بها



  

  ١٥٨٤

املوسوعة السياسية والعسكرية

  

وافلحـوا يف . ١٩٤٥شباط عام  ٨وقد شن الحلفاء هجوما شامال عىل امتداد الجبهة الغربية يف 

بوع ويف األسـ). سـيجفريد(نهاية الشهر نفسه يف اجتيـاز خطـوط التحصـينات األملانيـة املعروفـة بخـط 

الثالث من آذار عربوا نهر الراين بسهولة كبرية بالنظر إىل أن األملان مل يقومـوا بنسـف الجسـور القامئـة 

آذار قضت قـوات الحلفـاء عـىل كـل  ٢٥وقد تسبب هذا يف عزلة القوات األملانية يف هولندا، ويف . عليه

  .مقاومة من جانب األملان غرب نهر الراين

عىل رأس ) مونتغمري(جتياز نهر الراين عىل ثالثة ارتال، فزحف وتوزعت قوات الحلفاء بعد ا

رتل يتألف من قوات كندية وبريطانية وأمريكية صوب برلني عـرب املنـاطق الشـاملية مـن أملانيـا، فـيام 

وكان يضم ثالثة جيوش أمريكية باتجاه املناطق الوسطى من أملانيـا، أمـا ) براديل(توغل رتل ثان بقيادة 

وقد تألف من قوات أمريكية وفرنسية فقـد أنـيط بـه التقـدم يف ) ديفر(الذي كان يقوده  الرتل الثالث

  .املناطق الجنوبية من أملانيا

كـم ) ١٦٠(إىل مسـافة ) مـونتغمري(وأحرزت تلك القوات نجاحا كبـريا فقـد تقـدمت قـوات 

ملصـانع الكبـرية الغنـي با) الـرور(يوما، وبـذلك أفلحـت يف تطويـق إقلـيم ) ١١(شامال ورشقا يف غضون 

، ويف الجنـوب سـقطت مـدن ١٩٤٥نيسـان  ١٨ومناجم الفحم والحديد وانتهت مقاومة األملان فيـه  يف 

  .السار الواحدة تلو األخرى يف أيدي القوات األمريكية والفرنسية

وأخذت قوات الحلفاء تتوغل داخل أملانيـا، وتضـيق الخنـادق عـىل القـوات األملانيـة وكانـت 

وأخـذت مقاومـة . وقت نفسه تشن غارات عنيفة عىل املدن األملانية وتنرش الخراب فيهـاطائراتهم يف ال

  .األملان تنهار يف حني بدأت املدن األملانية تستسلم للحلفاء
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هجوما عاما  ١٩٤٥كانون الثاين  ١٧إىل  ١٢وكان السوفيت من جانبهم قد بدؤوا يف الفرتة من 

) االودر(ية وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا النمسا والوصول إىل نهر بهدف تحرير غرب بولندا وبروسيا الرشق

  .وإنهاء الحرب) برلني(متهيدا لتوجيه الرضبة األخرية إىل 

إىل نهـر االودر، بعـد أن ) جبهـة روسـيا البيضـاء األوىل(وصلت جيـوش  ١٩٤٥ويف أول شباط 

ة الغربيـة للنهـر عنـد كم خالل أسبوعني ونجحت يف احتالل رأس جرس عـىل الضـف) ٥٠٠(قطعت نحو 

وقد تعرضت القوة التي متركزت يف رأس الجرس لهجامت معاكسة أملانية قوية ولكنها ) كوسرتين(مدينة 

  .نجحت يف صدها جميعا

) بـرلني(كـم فقـط عـن ) ٧٠(إىل نقطة تبعد نحـو ) جوكوف(وهكذا وصلت جيوش املارشال 

بقيـادة ) جبهـة روسـيا البيضـاء الثانيـة(وش ولكنها اضطرت إىل التوقف فرتة من الوقت نظرا لتأخر جي

ـقية والبـالغ عـددها نحـو ) روكوسوفسيك(املارشال  يف تصفية الجيوش األملانية املوجودة يف بروسيا الرش

برضبة مضادة خطرية عىل جناحها الشـاميل يف ) جوكوف(والتي كانت تهدد جيوش . ألف جندي) ٥٥٦(

فضال عن حاجة هـذه الجيـوش إىل إعـادة تنظـيم خطـوط  هذا. حالة مواصلة زحفها الرسيع نحو برلني

كـان (وتعويض خسائرها من الرجـال والعتـاد . مواصالتها وسبل إمدادها بحاجاتها من الوقود والذخرية

جنـدي وبلغـت جملـة  ٥٫٥٠٠(متوسط عدد فرقة املشاة يف جيوش هذه الجبهة قـد انخفـض إىل نحـو 

  ). ١٩٤٥شباط  ١دبابة فقط وذلك يف ) ٧٤٠(رعني التابعني لها الدبابات الصالحة للقتال يف الجيشني املد
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التـي ) كونييـف(بقيـادة املارشـال ) جبهة أوكرانيا األوىل(وصلت جيوش  ١٩٤٥شباط  ٢٤ويف 

الـذي ميثـل شـبه ) نايسه(إىل النهر ) جوكوف) (جبهة روسيا البيضاء األوىل(متثل الجناح الجنويب لقوات 

كنها مل تستطع أن تعرب النهر إىل ضفته الغربية من الحركـة، كـام فعلـت قـوات امتداد لالودر جنوبا، ول

  .واضطرت إىل التوقف إلعادة التنظيم عىل الضفة الرشقية للنهر املذكور) كوسرتين(عند ) جوكوف(

ونظرا لعدم احتفاظ القيادة السوفيتية العليا يف هذه املرحلة األخرية من الحرب بأي احتيـاط 

ـة إىل الشـامل بصـفة ) ٦(أن يوجه ) جوكوف(قد اضطر اسرتاتيجي، ف جيوش مـن جيـوش جبهتـه العرش

ـقية وهكـذا . مؤقتة لحامية جناحه األمين واملشاركة يف تصفية الجيوش األملانية املوجودة يف بروسيا الرش

بصالبة وتعرض لخسائر ) كوسرتين(مل يكن هناك سوى الجيش الخامس فقط الذي دافع عن رأس جرس 

  .طلقة طريان) ٥٠٠٨(شباط التي بلغت  ٣و٢نتيجة لغارات الطريان األملاين خالل يومي فادحة 

األوىل ) روسيا البيضـاء(وقد تم خالل شهر آذار تطهري بروسيا الرشقية بواسطة جيوش جبهتي 

نايسـه مـن بحـر البلطيـق شـامال حتـى سـيليزيا  -والثانية، ومتركزت القوات السوفيتية عىل خط االودر

جبهة روسيا البيضاء الثانية يف الشـامل جبهـة روسـيا  -قرب حدود تشيكوسلوفاكيا بالرتتيب التايلجنوبا 

جبهة أوكرانيا األوىل يف الجنوب  ويف هـذه األثنـاء كانـت االسـتعدادات  –) برلني(األوىل يف الوسط تجاه 

الغربيـة عنـد نهـر  األملانية للدفاع عن برلني جارية عىل قدم وساق، وسحبت قوات كبـرية مـن الجبهـة

التـي مل تكـن القيـادة األملانيـة تريـدها أن تسـقط يف أيـدي ) برلني(الراين لتعزيز القوات املدافعة عن 

الجيش السوفيتي وال يعنيها أن تصل إليها القوات األمريكية والربيطانية مـن الغـرب بـل كانـت تفضـل 

  ذلك يف
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فرقـة ) ٩٠(يف اتجاه بـرلني تتـألف مـن  جيوش أملانية) ٤(واقع اآلمر ونتيجة لذلك تم حشد  

) ٢٠٠(مجموع جنودها حوايل مليـون جنـدي، باإلضـافة لنحـو ) فرقة مدرعة وميكانيكية ١٤من بينها (

مـدفع ) ١٠٠٠(وكان األملـان مسـلحني بحـوايل . ألف من متطوعي املقاومة  الشعبية داخل برلني نفسها

وقـد حشـد الجـيش . طـائرة حربيـة) ٣٣٠٠(يل وتـدعمهم حـوا. دبابة وقانص دبابات) ١٥٠٠(وهاون و

التاسع، الذي  ميثل أقوى الجيوش األملانية املدافعة عن برلني، يف خط دفاعي أمامي متعـدد  النطاقـات 

من النهر، والتي كانت تسد الطريـق ) كم١٢-١٠(الواقعة عىل بعد ) زيلوف(عند نهر االدور ومرتفعات 

  .ملحيطة لهاإىل برلني وترشف عىل األرض السهلية ا

وكان النطاق الرئييس من الدفاعات يتألف من خمسـة خنـادق متصـلة متوازيـة، وفـيام بـني 

حيـث أقيمـت ثالثـة . أقيم جهاز دفاعي متكامل ومتصل حتى مشارف املدينة نفسها) برلني(و) االودر(

عي خطوط دفاعية تشمل منطقة الحواجز الخارجية ثـم الطـوق الـدفاعي الخـارجي ثـم الطـوق الـدفا

. وحولت أحياء املدينة إىل حصون تربطها شبكات إنفاق املرت وتحـت األرض ووسـائل االتصـال. الداخيل

وحصـن كثـري مـن املبـاين ودربـت كتائـب . قطاعات دفاعية باإلضافة للقطاع املركـزي) ٨(وقسمت إىل 

ة للـدبابات املضـاد) بانزرفوسـت(املقاومة الشعبية تدريبا خاصا تضمن تشكيل مفارز مسلحة بقواذف 

كـام حشـدت كتائـب وأفـواج مـن . وكانت مهمتها أن تربض يف حفر خاصة لقنص الدبابات السـوفيتية

) الرايخسـتاغ(الحرس النازي للدفاع عن القطاع املركزي من املدينـة الـذي توجـد بـه الـوزارات ومبنـى 

أمـا ) خـاص تحـت األرضاملقـام يف ملجـأ ) (هتلـر(ومكتب املستشارية الذي بـه مقـر ) الربملان األملاين(

املدفعية املضادة للطائرات التي كانت تحيط باملدينة للتصدي للغارات الجوية طـوال سـنوات الحـرب، 

  وكانت تضم أكرث من 
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فقــد كلفــت مبهــامت للــدفاع ضــد الــدبابات واملشــاة، كــام وزعــت الــدبابات . مــدفع) ٦٠٠(

الســكك الحديديـة الســتخدامها  املوجـودة قيـد اإلصــالح داخـل حفــر عنـد تقاطعـات الطــرق وجسـور

تعززهـا وحـدات مـن مشـاة ) شتايرن(كمدفعية ثابتة وشكلت يف شامل رشقي املدينة مجموعة الجيش 

  .البحرية وذلك لتسدد من هناك رضبة مضادة عىل جناح قوات جبهة روسيا البيضاء األوىل الزاحفة

التـي سـتقوم ) اء األوىلجبهة روسـيا البيضـ(ويف مقابل هذه القوات والدفاعات كانت قوات 

ــالهجوم الرئييســ تجــاه  ــرلني(ب ــادة ) ب ــوش األســلحة املشــرتكة ) جوكــوف(بقي ــألف مــن جي ــي تت والت

حرس، وكانت تضم  حرس، وكانت تضم  ٢و١وكمن الجيشني املدرعني ) الضارب ٣، ٣،٥،٨،٣٣،٤٧،٦١،٦٩(

جم قوات الجبهات الـثالث وبلغ ح. مدفع ميدان وهاوتزر) ١٦٩٣٤(دبابة ومدفع ذايت الحركة و) ٣١٥٥(

دبابـة ) ٦٢٥٠(مليون جنـدي، تـدعمهم حـوايل ) ٢٫٥(روسيا البيضاء األوىل والثانية وأوكرانيا األوىل نحو 

قـاذف صـواريخ كاتيوشـا متعـدد ) ٣٢٥٥(مـدفع وهـاون و) ٤١٦٠٠(طائرة، فضـال عـن نحـو ) ٧٥٠٠(و

  .السبطانات

) جوكـوف(بـدأ هجـوم قـوات  ١٩٤٥نيسـان  ١٦ويف متام الساعة الخامسـة مـن صـباح يـوم 

ـق ) بـرلني(كـم باتجـاه ) ٢٨(الرئييس عىل قطاع ضيق نسبيا من الجبهة ال يزيـد عرضـه عــن  مـن الرش

سـبطانة عـىل كـل ) ٢٧٠(وقامت املدفعيـة والهاونـات التـي بلغـت كثافـة حشـدها . والشامل الرشقي

مصـباح كشـاف ) ١٤٠( كيلومرت، برمي متهيدي  شديد اسـتمر نصـف سـاعة وتـىل ذلـك تسـليط أضـواء

  .عىل املواقع األملانية لكشفها أمام املهاجمني) مرت ٢٠٠حشدت بواقع مصباح كل (
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نحـو الخـط ) التابعـة لجيـوش األسـلحة املشـرتكة(وانطلق  جنـود املشـاة ومعهـم الـدبابات 

الرمـي الدفاعي األملاين األول، يتقدمهم سد ناري زاحف مزدوج قامـت بـه املدفعيـة بعـد االنتهـاء مـن 

وبعــد رشوق شــمس ســاهمت . وقامــت القاذفــات بقصــف األهــداف يف العمــق الــدفاعي. التمهيــدي

بتقديم الدعم القريـب للقـوات املهاجمـة  وقـد تـم تنفيـذ ) طائرات الهجوم األريض(القاذفات املقاتلة 

يضـا نحـو كام اسـتهلكت املدفعيـة يف اليـوم األول أ . طلعة طريان خالل اليوم األول من الهجوم) ٦٥٥٠(

ألف طن من الفوالذ، ولهذا دمرت الدفاعات األملانية حتـى عمـق ) ٩٨(ألف قذيفة، تزن  ٢٣٦مليون و 

  .كم)١٢-١٠(كم وأبطلت فاعلية العديد من املواقع الدفاعية  حتى عمق ) ٨(

الحادة حيث توقـف الزحـف نظـرا ) زيلوف(وسار الهجوم بنجاح حتى بلغ سفوح مرتفعات 

إىل دفـع جيشـيه املـدرعني  يف ) جوكـوف(كانت ال تزال سليمة وقوية مـام اضـطر  ألن الدفاعات هناك

ولكن قوة الدفاعات وعدم . حوايل الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، يف محاولة الخرتاق املرتفعات

 وجود مجـال كاف للمناورة بالدبابات، حاال دون تحقيق ذلك الخرق يف اليوم نفسـه، ومل يـتم االسـتيالء

التـي واجهـت مقاومـة ) جوكـوف(ولتسهيل مهمة قوات . نيسان ١٨عىل هذه املرتفعات إال صباح يوم 

أمرا بتوجيه جزء من قوات الجبهـة األوكرانيـة األوىل، التـي بـدأت ) كونييف(إىل ) ستالني(عنيفة، أصدر 

األملانيـة إىل مـن الجنـوب الجتـذاب بعـض القـوات ) بـرلني(أيضا، يف اتجاه  ١٦هجومها خالل نهار يوم 

ومنذ صـباح . ونظرا الن جيوشه املدرعة كانت تتمتع بحرية أكرب بسبب ضعف املقاومة  النسبي. هناك

وبـدأت ) بوتسـدام(و) لوكنيغالـده(و) تسوسـني(جيشيه املـدرعني نحـو ) كونييف(نيسان وجه  ١٩يوم 

  )كونييف(رسعة زحف قوات 
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يعـة األرض التـي تنترشـ فيهـا املسـتنقعات خاصة وأن طب) تسوسني(تتباطأ لدى اقرتابها من  

  .ساعدت عىل ذلك

) التـابع ملجموعـة جيـوش جوكـوف(نيسان بدأت مدفعية الجـيش الثالـث الضـارب  ٢٠ويف 

والجـيش املـدرع الثـاين والجـيش . ذاتها، ويف اليوم التايل شقت قوات هذا الجيش) برلني(قصف مدينة 

نيسان التقى جزء  ٢٥ويف . رشقي عىل ضواحي املدينةمن جهة الشامل ال ٤٧الخامس الضارب، والجيش 

مع الفيلق السادس ) ولواء مدرع من الجيش الثاين املدرع ٤٧فرقة مشاة من الجيش (من هذه القوات 

) كيتسـني(عنـد بلـدة ) كونييـف(امليكانييك من الجيش الرابع  املدرع التـابع للجبهـة األوكرانيـة األوىل 

بوحـدات ) جوكوف(كام التقت يف اليـوم نفسه وحدات أخرى من قوات ) برلني(الواقعة إىل الغرب من 

وهكـذا تـم تطويـق القـوات ). بـرلني(إىل الجنوب الرشقي من )  تويبليستني(عند ) كونييف(من قوات 

ـقي ) برلني(األملانية داخل جيبني منعزلني، واحد داخل  ) فرانكفـورت(منهـا بـني واآلخر إىل الجنـوب الرش

  .زءا من الجيش التاسع وجيش البانزر الرابعيضم ج) زوسن(و

وأخذت املعركة داخل برلني نفسها تتطور برسعة بعد ذلك، أخذ كل جـيش سـوفيتي مشـرتك 

يف اقتحام املدينة أن يهاجم املنطقة أو القطاع املحدد له فيها وفقا للخطة املوضوعة تفصيال قبـل ذلـك 

كـان النسـق األول (ة ليـل ونهـار وبـدون توقـف وذلك بواسطة هجامت من املشاة، والدبابات مسـتمر 

ملتفة حول بؤر املقاومة القوية عازلة إياها عـن بعضـها الـبعض ) يهاجم نهارا والنسق الثاين يهاجم ليال

ألـف مـدفع قامـت ) ١١(وذلك بعد التمهيد بنريان املدفعية، التي استخدم منها يف قصف املدينة نحـو 

كـام اشـرتكت يف قصـف . أيـار ٢نيسان حتى  ٢١خالل الفرتة من ألف قذيفة  ٨٠٠برمي حوايل مليون و

  املواقع واملباين
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املحصنة باملدينة مدافع ثقيلة محمولة عىل عربات سكة حديـد كانـت تطلـق قـذائف زنـة  

  .وشاركت القاذفات وطائرات الهجوم األرايض أيضا يف قصف هذه األهداف. الواحدة منها نصف طن

زاد اقرتاب القوات السـوفيتية مـن القطـاع املركـزي باملدينـة الـذي  وكانت املقاومة تشتد ملا

وكانت تدافع عن كل بنـاء حكـومي . ذي الضفاف العالية املكسوة باألسمنت) شرببيه(يلتف حوله نهر 

وزاد من شدة املقاومة أن هذه الكتائب  . رئييس هناك حامية ال تقل عن كتيبة من جنود الحرس النازي

الجئ مضادة لقنابل الغارات الجوية ومبان ذات جدران سميكة وأبراج مرتبطة فيام كانت تتحصن يف م

ولذا كانت الوحدات األملانية تنتقل من حي إىل آخر بواسـطة هـذه األنفـاق . بينها بإنفاق تحت األرض

وقد كانـت هـذه معـارك الشـوارع يف جوهرهـا معـارك تطهـري . وتهاجم القوات السوفيتية من املؤخرة

  .أخرية

ويف الوقت نفسه كانت قوات الجبهة األوكرانية األوىل، وقوات جبهـة روسـيا البيضـاء الثانيـة 

ـعة ) نيسان ٢٣التي بدأت الهجوم يف ( تحطامن القوات األملانية شامل  املدينة وجنوبهـا وتتقـدمان برس

مؤمتر األقطـاب صوب نهر األلب لاللتقاء بقوات الحلفاء القريبني هناك، كام هو متفق عليه من قبل يف 

  ).يالطا(الذي عقد يف 

نيسـان حيـنام احتلـت القـوات  ٣٠و٢٩ودارت أعنف معارك الشوارع يف املدينة خالل يـومي 

يف اليـوم الثـاين والـذي كـان يـدافع عنـه ) الرايخستاغ(السوفيتية مبنى  البلدية يف اليوم األول ثم مبنى 

دبابات وقانصات الدبابات والعديد من قطـع جندي من الحرس النازي مزودين بال) ٦٠٠٠(وحوله نحو 

  التابعة للجيش الثالث) ١٥٠(وقد استولت عىل هذا املبنى فرقة املشاة . املدفعية
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فــي حـوايل ) الرايخسـتاغ(ومتـت السـيطرة عـىل مبنـى . املدرع) ٢٣(الضارب يدعمها اللواء  

ثة وخمسني دقيقة مـن اليـوم التـايل ويف الساعة الثال. ١٩٤٥نيسان  ٣٠الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم 

بقيـادة الجـيش الخـامس ) كـريبس(اتصل رئيس أركان القوات الربيـة األملانيـة الجـرنال ) ١٩٤٥أيار  ١(

انتحر يف اليوم السابق وسلم السلطة إليـه واىل ) هتلر(تتضمن أن ) غوبلز(الضارب، وقدم لها رسالة من 

إىل هـذا يطلـب عقـد هدنـة  حتـى تتـاح للحكومـة األملانيـة  وأنه استنادا) دونيتز(واألمريال ) بورمان(

قبول مثل هـذه الهدنـة املتعارضـة ) ستالني(ورفض . الجديدة أن تجتمع لتجري مفاوضات إنهاء الحرب

  .مع مبدأ التسليم بدون قيد وال رشط املتفق عليه مع الحلفاء بالنسبة ألملانيا واليابان

هاء القتال، فاسـتأنف الجـيش السـوفيتي هجومـه يف قبول ذلك الرشط إلن) غوبلز(وقد رفض 

أيـار  ٢الساعة السادسة والنصف من مساء يوم أول أيار، ويف الساعة السادسة والنصف من صباح يـوم 

قـد ) غـوبلز(قائد حامية برلني وأصدر أوامـره لقواتـه بإلقـاء السـالح وكـان ) فايدلينغ(استسلم الجرنال 

وبلـغ عـدد . كافة القوات يف الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم نفسـهوتم استسالم  . انتحر هو وزوجته

. ألفا عدا الجرحى والجنود الذيـن اختفـوا وفـروا مبالبـس مدنيـة) ٧٠(الجنود الذين استسلموا اكرث من 

وثيقـة ) شـتوميف(والفريـق  الجـوي ) فريـدبربوغ(واالمـريال ) كيتـك(وقع املارشال  ١٩٤٥أيار  ١٨ويف 

ـقي مـن بـرلني استسالم أملا نيا بدون قيد أو رشط يف قاعة مبنى كلية الهندسـة العسـكرية بالقسـم الرش

قائـد ) سـباتس(عـن االتحـاد السـوفيتي والجـرنال ) جوكـوف(بحضور ممثيل جيوش الحلفـاء املارشـال 

ائـد الق) دوالتردوتاسـيني(والجرنال ) تيدر(القوات الجوية االسرتاتيجية األمريكية ومارشال جو الربيطاين 

  .وهكذا انتهت الحرب العاملية الثانية يف أوروبا. العام للجيش الفرنيس
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  :الحلفاء يهاجمون املستعمرات اليابانية يف املحيط الهادي وجنوب رشق أسيا

عىل أثر االنتصار الذي حققه الحلفاء عىل أملانيا وإيطاليا يف شامل إفريقيا يف مطلع أيـار عـام 

وقـد متخـض اللقـاء عـن الوصـول إىل . روزفلت يف واشنطن يف الشهر التايلخف ترششل إىل لقاء . ١٩٤٣

عدة  قرارات كان من بينها إعطاء األسبقية للعمليات العسـكرية يف أوروبـا وذلـك عـىل الـرغم مـن أن 

األوساط  العسـكرية يف الواليـات  كانـت تـدعو إىل إعطـاء األفضـلية للعمليـات العسـكرية يف املحـيط 

  .الهادي

وبعـد أن متكنـوا مـن . نرصفت جهود الحلفاء يف بداية األمر ملحاربة أملانيـا وإيطاليـاوهكذا ا

ــــــــــــان ــــــــــــة الياب ــــــــــــوا إىل محارب ــــــــــــت األخــــــــــــرية . هزميتهــــــــــــا تحول   وكان

قد فرضت سيطرتها عىل مناطق واسعة يف جنوب رشق أسـيا واملحـيط  –وكمـا أرشنا إىل ذلك من قبل– 

وقد بـدأ الحلفـاء عمليـاتهم العسـكرية ضـد . ١٩٤٢عام  الهادي ووصلت إىل أقىص اتساع  لها يف أواخر

، واستهدفت هذه العمليات انتزاع تلك املناطق التي سيطرت عليهـا اليابـان بعـد ١٩٤٣اليابان منذ عام 

  .اندالع الحرب العاملية الثانية

فقــد  قامــت القــوات الربيطانيــة  بشــن غــارات متواصــلة عــىل القــوات اليابانيــة يف بورمــا، 

مـن فـتح  ١٩٤٥بشكل خاص طرق مواصالتها فيها، ومتكنت القوات الربيطانية يف أوائل عـام  استهدفت

، ١٩٤٥يف أيـار ) رانجـون(الطريق الذي يربط الهند بالصني عرب بورما، واستولت عىل العاصمة البورميـة 

بأسـلحتهم قبـل  وأخذ الحلفاء بعد ذلك يستعدون إلنزال قواتهم يف املاليو لكن اليابانيني كانوا قد القـوا

  .أن يتم تنفيذ ذلك
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ومن جانب أخر، بدأت قوات الحفاء عملياتها العسكرية يف املحيط الهادي منذ النصف الثاين 

التي تم احتاللها يف ) جلربت(، فبدأت باحتالل مجموعات الجزر الصغرية فيه مثل جزيرة ١٩٤٣من عام 

ويف منتصـف . ١٩٤٤اللتني احتلتا يف مطلع عام ) تياالدمريال(وجزر ) مارشال(وجزر . ١٩٤٣ترشين الثاين 

وهي إحدى جزر ماريانا، التي مل تكـن ) سيبان(حزيران من العام نفسه استوىل األمريكيون عىل جزيرة  

مـيال، وقـد احتلـت هـذه الجزيـرة أهميـة كبـرية بنظـر األمـريكيني إذ ) ١٣٥٠(تبعد عن طوكيـو سـوى 

ويف تهديد املواصـالت بـني اليابـان وبـني مـا تبقـى لهـا مـن . بإمكانهم أن يستخدموها يف قصف طوكيو

وكان لخسارة اليابان لتلـك الجزيـرة وقـع شـديد عليهـا إىل حـد أن البحريـة . مواضع يف املحيط الهادي

وجـدير بالـذكر . اليابانية أخفت أنباء تلك املعركة حتى عىل كبار املسؤولني يف وزارة الخارجية اليابانيـة

ل الياباين كان قد بعث برسالة إىل األسطول الياباين الذي كان يتوىل الدفاع عـن الجزيـرة أن قائد األسطو 

  ).أن مصري اإلمرباطورية سيتوقف عىل هذه املعركة(قبل بدء املعركة قال فيها 

ــام  ــين األول ع ــتعادة  ١٩٤٤ويف ترش ــرى الس ــة أخ ــة مهم ــة بحري ــون معرك ــاض األمريكي خ

يف مطلع شـباط مـن العـام التـايل، ولـو ) مانيال(، فدخلوا عاصمتها )الفليبني(مستعمرتهم القدمية وهي 

ويف هـذه اآلونـة أخـذت القـوات . ١٩٤٥أنهم مل يتمكنوا من احتالل الفليبني بأكملها حتى أوائـل متـوز 

  .الربيطانية تشن هجامت علـى إندونيسيا بالتعاون مع القوات األمريكية

، وبـذلك ١٩٤٤ املدن اليابانية منذ خريـف عـام وبدأت الطائرات األمريكية بشن غارات عىل

وبلـغ عـدد املـدن . من قواعدها الجديدة يف جزر ماريانا، وازدادت كثافة تلك الغـارات يف العـام التـايل

مدينة وقدرت زنة القنابل التي أسـقطت عليهـا بحـوايل ) ٦٦(اليابانية التي تعرضت إىل القصف الجوي 

  مائة ألف 
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) ايـوجيام(ن تقـدمهم باتجـاه الجـزر اليابانيـة فاسـتولوا عـىل جزيـرة وواصل األمريكيو . طن

  .١٩٤٥الواقعة جنوب رشق اليابان يف آذار عام 

وقامت الواليات املتحدة بتنفيذ أكرب عملية برمائية نفذت يف ذلك الحني يف املحيط الهادي يف 

يف الجـيش العـارش بقيـادة  ألف جندي أمرييك نظمـوا) ١٨٠(حيث اشرتك فيها حوايل ) أوكيناوا(معركة 

ونفـذ العمليـات . وضم الفيلق الرابع والعرشين والفيلق الربمايئ البحري الثالـث) سيمون بوكز(الجرنال 

وقسمت القوة البحرية بني ) سرباونس(البحرية األسطول الخامس األمرييك بقيادة الفريق األول البحري 

انضمت إىل هذه املجموعة قوة من نـاقالت بريطانيـة العمليات الربمائية ومجموعة الناقالت الرسيعة و 

) ١٣٠(تتألف من ) اوكيناوا(وكانت الدفاعات اليابانية يف جزيرة ) رولينغر(بقيادة الفريق األول البحري 

  ).متسورو أوشجيام(ألف رجل يف الجيش الثاين والثالثني بقيادة الجرنال 

وشنت عىل الناقالت املهـاجامت غـارات  ١٩٤٥آذار  ١٤بدأت العمليات الجوية التمهيدية يف 

نيسـان  ١آذار، ثـم حـدث أول إنـزال للقـوات يف  ٢٣جوية انتحارية واسـعة واشـتد قصـف اوكينـاوا يف 

واتجه مشاة البحرية األمريكية شامال . سفينة وكان ذلك يف الساحل الجنويب الغريب) ١٣٠(واشرتكت فيه 

الجنـوب وأحـرز مشـاة البحريـة تقـدما كبـريا ووصـلوا  يف حني هاجم الفيلق الرابـع والعرشـون باتجـاه

نيسان وإن واجه الفيلق الرابع والعرشون مقاومة متزايدة السيام عنـد خـط  ٤منتصف الجزيرة بحلول 

  .ماشيناتو الدفاعي

. نيسان قامت البحرية اليابانية مبحاولة انتحارية لتدمري القوة الربمائية مقابـل اوكينـاوا ٦ويف 

سـفينة  أخـرى لكـن ) ٢٨(نيسان وأغرقت مدمرتان أمريكيتان و ٧طيارا انتحاريا يف ) ٣٤٠(وهجم زهاء 

  حاملة الطائرات
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ثم شنت غـارات انتحاريـة أخـرى يف . أغرقت زهاء أربعة آالف بحار ياباين) يامانو(اليابانيـة  

. مريكيـة بقيـتنيسان وبلغ مجموع الغارات أكرث من ثالثة آالف بيـد أن القـوات الربمائيـة األ  ١٣– ١٢

نيسان كان مشاة البحرية قد طهروا ثلثي اوكيناوا الشاميل وان بقيـت مهمـة طـرد القـوات  ١٩وبحلول 

نيسان وصد هجوم مضاد وعنيف يابـاين  ٢٤اليابانية من دفاعاتها يف الجنوب، واخرتق خط ماشيناتو يف 

ومل . نيسان استمر طـوال بقيـة أيـار ١١هجوما لتطويق القوات اليابانية يف ) بوكرن(أيار وشن   ٤ – ٣يف 

ويـرجح أن مجمـوع . وقد انتحر القائـد اليابـاين. ١٩٤٥حزيران  ٢٢تسحق املقاومة اليابانية نهائيا حتى 

ألـف ) ٣٧(قتيـل و ٥ألـف ) ١٣(وكانـت الخسـائر األمريكيـة . ألفـا) ١٣٠(القتىل اليابانيني بلغ أكرث من 

عسكرية بحريـة قامـت بهـا القـوات األمريكيـة يف املحـيط  أخر عملية) أوكيناوا(وكانت معركة . جريح

  .الهادي

، ١٩٤٥وكان موقف اليابان قد ازداد حراجة بعد استسالم حليفتهـا أملانيـا يف أوائـل أيـار عـام 

وعىل الرغم من أن اليابان استطاعت حتى يف هذه املرحلة املتأخرة من الحرب من إنزال خسائر فادحة 

  .يئست من إحراز نرص عليهايف قوات الحلفاء لكنها 

ومن جانب آخـر، عقـد زعـامء الواليـات املتحـدة وبريطانيـا واالتحـاد والسـوفيتي مـؤمترا يف 

، وأصدروا يف نهايته إنذارا إىل اليابان طلبوا منها أن تستسلم عىل الفورودون ١٩٤٥بوتسدام يف متوز عام 

يف هذه األثناء من الحكومة  السـويدية أن  ومن الجدير بالذكر أن اليابان كانت قد طلبت. قيد أو رشط

لكنت الواليات املتحدة مل تبد حامسة لهذه الخطوة وعىل الـرغم . تتوسط لها يف وضع رشوط االستسالم

من أن املطالب التي قدمها الحلفاء إىل اليابان كانت تنطوي عىل قـدر مـن اإلجحـاف، إال أن اليابـان مل 

  عليها  وقد جاء رد اليابان. ترفضها كليا
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متوز والذي تحدث  ٣٠رئيس الوزارة اليابانية يف ) سوزويك(خالل املؤمتر الصحفي الذي عقده 

فاعتقـد األمريكيـون بأنهـا مل تقترصـ عـىل ). سـوزويك(وقد أيسء تفسري ترصـيحات . فيه باللغة اليابانية

ن اسـتخدام السـالح ومل ميض وقت طويل حتى قرر األمريكيو . رفض مطالب الحلفاء، بل االستخفاف بها

  .الذري ضد اليابان

  :األمريكيون يقصفون هريوشيام ونغازايك بالقنابل الذرية

تضاربت اآلراء حول األسباب التي دفعت الواليـات املتحـدة األمريكيـة إىل اسـتخدام السـالح    

الح الـذري فهناك رأي يقول بان الرئيس األمرييك ترومان هو الذي أمر باستخدام الس. الذري ضد اليابان

السـيام وأنـه كـان يعتقـد بأنهـا، أي الحـرب، سـوف . ضد اليابان ليك يضع نهاية رسيعـة للحـرب معهـا

وكانـت الـدوائر العسـكرية . وستكلف األمـريكيني خسـائر باهظـة ماديـا وبرشـيا. تستغرق وقتا طويال

  .١٩٤٨األمريكية قد قدرت بأن اليابان سوف تصمد حتى عام 

الصدد إىل أن املاكنة الحربية اليابانية مل يكن قد أصـيبت حتـى هـذا  وتحسن اإلشارة يف هذا  

إذ كانت القوات الربية اليابانية ال تزال تحتفظ بقواهـا، كـام كـان لليابـانيني قـوات . الحني بأرضار بليغة

ضخمة، وعىل أتم استعداد يف منشوريا، وعالوة عىل ذلك، مل تتعرض الصناعات اليابانيـة إىل أذى شـديد 

را إىل أن اليابانيني كانوا قد نقلوا كثـريا مـن مصـانعهم إىل منشـوريا وكوريـا تفاديـا مـن تعرضـها إىل نظ

  .الغارات الجوية، وكذلك سجل إنتاج الفحم والحديد يف منشوريا ارتفاعا كبريا خالل فرتة الحرب
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بة األوىل يف وقد عزا آخرون سبب استخدام الواليات املتحدة السالح الذري ضد اليابان إىل رغ

إنهاء الحرب بصورة رسيعة وسد الطريق أمام أي تدخل سوفيتي فيها قد يـؤدي إىل اسـتيالء السـوفيت 

  .عىل اليابان

، ١٩٤٥آب عـام  ٦من صـباح يـوم ) حسب التوقيت املحيل لليابان(ويف حوايل الساعة الثامنة 

ىل مسـافة غـري بعيـدة عـن وكانت قد انطلقت من تنيـان، عـ) B2q(أسقطت طائرة أمريكية من طراز 

إذ لقـي مـا . وقد ألحقت القنبلة خسائر برشية وماديـة كبـرية. جزيرة كوام، قنبلة  ذرية عىل هريوشيام

ألـف )  ٢٠٠(ألف نسمة وبات ) ١٢٠(ألف شخص حتفهم، فيام قدر عدد الجرحى بحوايل ) ٨٤(يقارب 

بنحو من ربع مليـون ) هريوشيام(يف   نسمة بدون مأوى، وكانت املصادر اليابانية قد قدرت عدد القتىل

وبعد ثالثة أيام من إلقاء القنبلة األوىل، ألقيت قنبلة ثانية عـىل . نسمة، كذلك دمرت ثالثة أرباع املدينة

  .ألف نسمة، فيام أصيب غريهم بجروح وتشوهات) ٤٠(قتل عىل أثرها ) نغازايك(

ت بنكسة شـديدة منـذ نيسـان عـام وكانت العالقات بني االتحاد السوفيتي واليابان قد أصيب

حينام أقدم االتحاد السوفيتي  عىل  إلغاء معاهدة عـدم االعتـداء مـع اليابـان والتـي كانـت قـد  ١٩٤٥

وحمل اليابان مسؤولية ذلك القرار األخري متهام إياهـا بأنهـا كانـت تقـدم العـون . ١٩٤١وقعت يف عام 

جسسية يف األرايض السوفيتية  ليس لحاسبها فقط، بل باستمرار إىل أملانيا، وأنها كانت متارس نشاطات ت

والـذي شـجع . والذي كانت الواليات املتحدة تقدمه إىل حكومة تشان كاي شـيك. ولحساب أملانيا أيضا

األخري عىل القيام بهجوم واسع النطاق عىل قوات حكومة ماوتيس تونـغ املواليـة لالتحـاد السـوفيتي يف 

  الشهر والرشوع يف. ١٩٤٥حزيران عام 
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التايل بشن هجامت عىل املناطق التـي كانـت تسـيطر عليهـا قـوات ماوتيسـ تونـغ املواليـة  

والرشوع يف الشهر التـايل بشـن هجـامت عـىل املنـاطق التـي .  ١٩٤٥لالتحاد السوفيتي يف حزيران عام 

اد وقـد حمـل كـل ذلـك االتحـ. كانت تسيطر عليها قوات ماوتيس وبدعم مادي مـن الواليـات املتحـدة

وأرسـل السـوفيت جنـودهم عـىل الفـور . ١٩٤٥آب عـام  ٨السوفيتي عىل إعالن الحرب عىل اليابان يف 

الحتالل مقاطعة منشوريا وكوريا متشيا مع االتفاق الذي تم بني ستالني قد تعهد مبوجبه بإعالن الحـرب 

بـالده إبـان حربهـا مـع ضد اليابان مقابل السامح له باسرتجاع جميع األرايض واالمتيازات التي فقـدتها 

  .١٩٠٥اليابان يف عام 

إىل اإلعالن عن موافقتها عىل رشوط مؤمتر بوتسـدام  ١٩٤٥آب  ١٠وهكذا اضطرت اليابان يف 

غـري ان حكومـات الواليـات املتحـدة وبريطانيـا . رشيطة عـدم املسـاس بصـالحيات اإلمرباطـور اليابـاين

وأرصت عىل وجوب استسالم اليابان دون قيـد أو واالتحاد السوفيتي والصني رفضت قبول ذلك العرض، 

. رشط وقبول جميع  رشوط مؤمتر بوتسدام، ووقف املقاومة فورا وتسليم السالح، وأعدت مذكرة بـذلك

آب وعقدت يف اليوم نفسه اجتامعا طارئا لدراسـة املـذكرة اسـتغرق  ١٣وقد استلمت اليابان املذكرة يف 

ويف غضـون ذلـك وصـلت إىل طوكيـو أنبـاء عـن تـدهور موقـف . اليوم بأكمله وصباح اليوم الذي تـاله

عـن  ١٩٤٥آب  ١٤وعليه أبلغت الحكومة اليابانية الحكومـة األمريكيـة يف . القوات اليابانية يف منشوريا

موافقتها عىل رشوط مؤمتر بوتسـدام وطلبـت الحكومـة األمريكيـة مـن االتحـاد السـوفيتي أن يوقـف 

واستمر القتال بني القوات السوفيتية واليابانيـة يف منشـوريا . رفض ذلك لكن األخري. عملياته العسكرية

وكانـت القـوات . وانتهى باستسالم اليابانيني للقـوات السـوفيتية. وكوريا وجزيرة سخالني وجزر الكوريل

  .١٩٤٥آب  ٢٨األمريكية قد نزلت يف اليابان يف 

استسـالم اليابـان عـىل ظهـر الطـراد وقع املندوبون اليابانيون عىل اتفـاق  ١٩٤٥أيلول  ٢ويف 

  وقد . األمرييك ميسوري الذي كان يرسو يف خليج طوكيو
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واضطرت القوات . صادف هذا اليوم ذكرى مرور ست سنوات عىل الهجوم األملاين عىل بولندا

يع عىل وبالتوق. اليابانية التي كانت ال تزال ترابط يف سنغافورة وبورما وإندونيسيا إىل االستسالم للحلفاء

هذا االتفاق انتهت الحرب العاملية الثانية التي أدت إىل خسائر اقتصادية هائلـة باإلضـافة إىل الخسـائر 

البرشية التي بلغـت حجـام فـاق الخسـائر البرشـية يف كـل الحـروب التـي سـبقتها ولحقتهـا يف تـاريخ 

  .مليون قتيل) ٨٠( وقدرت اإلحصاءات عدد القتىل فقط إبان الحرب العاملة الثانية ب. البرشية

  :نتائج الحرب

  :كان للحرب العاملية الثانية نتائج هامة يف مختلف أنحاء العامل ميكن إيجازها بالتقاط التالية

الخاضـعة للنفـوذ الشـيوعي، وأملانيـا ) سابقا(أملانيا الرشقية الدميقراطية  –تقسم أملانيا إىل دولتني  .١

  .األمرييك الفرنيس الربيطاين الخاضعة للنفوذ) سابقا(الغربية االتحادية 

 –نحو الغرب يف أوروبا وظهـور املعسـكر الشـيوعي املؤلـف مـن ) سابقا(توسع االتحاد السوفيتي  .٢

ـقية ) سابقا(االتحاد السوفيتي  ) سـابقا(وهنغاريـا وتشيكوسـلوفاكيا ) سـابقا(وبولندا، وأملانيـا الرش

  ).١٩٤٩حبت يوغوسالفيا بعد ذلك عام انس(وألبانيا ) سابقا(ورومانيا، وبلغاريا ويوغوسالفيا 

  .تحول النمسا إىل دولة محايدة .٣

  .ضعف فرنسا وبريطانيا بسبب ويالت الحرب وبدء خسارتهام ملستعمراتهام يف العامل .٤
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  .والواليات املتحدة األمريكية مسيطرين عىل مقدرات العامل) سابقا(خروج االتحاد السوفيتي  .٥

  .وحلول االستعامر الجديد محله وبدء ظهور العامل الثالث .تصفية االستعامر القديم وأساليبه .٦

  . قيام هيئة األمم املتحدة ومؤسساتها املختلفة .٧

  ):١٩٤٨(الصهيونية األوىل   –الحرب العربية 

هي الحرب التي بدأت بدخول قـوات عربيـة تابعـة ملرصـ وسـوريا واألردن والعـراق ولبنـان 

. قة قيام الكيـان الصـهيوين  فـوق ارض فلسـطني العربيـةوالسعودية واليمن وأرض فلسطني، بهدف إعا

وقد تخللت هـذه . دنة مع الكيان الصهيوينلـلـه، وانتهت بعقد اتفاقيات فردية ١٩٤٨أيار  ١٥وذلك يف 

  ).الهدنة األوىل والهدنة الثانية(الحـرب هدنتان عرفتا باسم 

  :األوضاع التي أدت إىل الحرب 

  :صهيونيةالقضية الفلسطينية والحركة ال

شجعت الحركات القومية التي ظهرت يف أوروبا يف أواخر القرن التاسع عرش الكثري من اليهود 

عىل الشعور بان الديانة اليهودية والرابطة العنرصية املزعومة بني يهود العامل، تجعالن من اليهـود أمـة 

قامـة دولـة يهوديـة عـىل ذات قومية واحدة، لها من الحقوق والقوميات األخرى، ومن ذلك الحـق يف إ

وعقـدت أول مـؤمتر  ١٨٨٢يف عام . ارض خاصة بها فظهرت الحركة الصهيونية التي تعني حرب صهيوين

  بزعامة ١٨٩٧لها يف بازل يف سويرسا يف آب 
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الذي قرر أن يكـون هـدف الصـهيونية ) تيودور هوتزل(الصحفي النمساوي الهنغاري األصل  

فلسطني يضمنه القانون وان تحقيق هذا الهـدف يـتم عـن طريـق هو إيجاد وطن للشعب اليهودي يف 

تشجيع االستيطان يف فلسطني عىل مقياس واسع ومنظم، والحصول عـىل اعـرتاف دويل بـالحق القـانوين 

لليهود باالستيطان يف فلسطني وتأسيس منظمة دامئة تقوم بحمل جميـع اليهـود عـىل اعتنـاق أهـداف 

  .الصهيونية

زعـامء الصـهيونية السـتغالل الظـروف السياسـية واالجتامعيـة الدوليـة وعىل اثر ذلك انطلق 

لتحقيـق . للرتويج لفكرة العودة إىل فلسطني والحصول  عىل اعرتاف دويل بالوطن القومي اليهودي فيها

ورسعان ما أدرك زعامء الحركة الصهيونية، أنـه ال . الهوية القومية والتمهيد إلقامة اليهودية يف املستقبل

ـعيني، وضـامن  سبيل لتحقيق أهدافهم هذه من دون التخلص من مقاومة العرب  سكان فلسـطني الرش

موافقة الدول صاحبة الشأن يف فلسطني، فوضعوا مخططا دقيقا وسلكوا طرقا متعـددة تتكيـف حسـب 

  .الظروف واألزمان

دخلـت وقد هيأت الحرب العاملية الفرصة للحركة الصهيونية الن تتحالف مع بريطانيا التـي 

الحرب ضد الدولة العثامنية، صاحبة السيادة عـىل فلسـطني، فـأعلن زعـامء الصـهيونية، وعـىل رأسـهم 

عن تأييدهم للحلفاء يف الحرب وتكريس جهود اليهود لخدمة مجهودهم الحريب، لقـاء ) حاييم وايزمن(

، فتوافق هذا مع رغبة تأييد بريطانيا ألهداف الحركة الصهيونية والرامية إلنشاء الوطن القومي اليهودي

فأصـدر اللـورد . بريطانيا التي كانت تسعى لكسب اليهودية العاملية وخاصـة يهـود أمريكـا إىل جانبهـا

وعـده املشـؤوم بإنشـاء الـوطن القـومي  ١٩١٧ترشـين الثــاين  ٢بلفـور وزيـر الخارجيـة الربيطانيـة يف 

  عطف إىل إنشاء وطن قومي للشعبأن حكومة جاللة امللك تنظر بعني ال…. (اليهودي الذي جاء فيه
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فـرفض العـرب ..) اليهودي يف فلسطني، وستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغايـة 

الترصيح جملة وتفصيال وقدموا االحتياجات العديدة فحاولت الحكومة الربيطانيـة تهـدئتهم وإسـكات 

بـارات الترصـيح العامـة غـري بإصـدار العديـد مـن الكتـب والبيانـات واملـذكرات لتفسـري ع. معارضتهم

املحددة، اتسمت جميعها باملراوغة واملغالطة فضال عـن محاباتهـا للصـهيونية، فحـدثت انتفاضـة عـام 

  .يف فلسطني عىل الرغم من وجود األحكام العرفية ١٩٢٠

وأخـذت  ١٩٢٢متـوز  ٢٤وعندما أقرت عصبة األمم منح بريطانيا االنتـداب عـىل فلسـطني يف 

تتدفق عىل فلسطني، وأعلـن  العـرب رفضـهم البـات لالنتـداب، ومقـاومتهم للسياسـة  الهجرة اليهودية

ــنوات  ــدة يف الس ــورات عدي ــاموا بث ــة فق ــت  ١٩٣٩، ١٩٣٦، ١٩٣٥، ١٩٣٣، ١٩٢٩، ١٩٢٣الربيطاني فأدرك

بريطانيا بأن تأييدها للصهيونية  ومخططاتها إلقامة  الوطن القومي اليهودي سيكلفها غاليا، الن العرب 

ستكينوا ولن يرموا السالح، فلجأت إىل سياسة ملتوية ذات وجهني، ترمـي إىل تهدئـة ثـائرة العـرب لن ي

من جهة، واالستمرار بالعمل عىل إنشاء الوطن القومي وإباحة الهجـرة إىل فلسـطني، مـن جهـة أخـرى، 

تخطـط وليك تكرس بريطانيا جهودها لتحقيق هذه السياسة، فتحمي املهاجرين اليهود الجدد، أخـذت 

لعزل املناطق التي يسكنونها عن املناطق التي يسكنها العرب ومن هنا نشـأت فكـرة تقسـيم فلسـطني 

  .التي هي إحدى مظاهر تأييد السياسة الربيطانية ألهداف الحركة الصهيونية املعادية للعرب

  :القضية الفلسطينية يف األمم املتحدة .٢

تنفيـذ مشـاريع تقسـيم فلسـطني كمرشـوع بيـل عىل اثر فشل الخطط الربيطانية الرامية إىل 

  ومورسن، التي وضعتها الحكومة الربيطانية لإليفاء بوعودها
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بإنشاء  الوطن القومي اليهودي وحامية املهاجرين اليهود، وعجزها يف املحافظة عـىل األمـن  

نتيجـة للمقاومـة والنظام باعتبار بريطانيا الدولة املسؤولة عن إدارة فلسطني مبوجب وثيقة االنتـداب، 

الشديدة التي أبداها العرب ضد االنتداب واملشاريع االسـتعامرية، مـام اضـطرها إىل االحتفـاظ بقـوات 

أدى بها إىل أزمة مالية خطرية جعلتها تفكر جديا بإيجـاد مخرجـا لهـا مـن . عسكرية  كبرية يف فلسطني

  .هذا املأزق الحرج

عليها القضية الفلسطينية، رغبة منها يف استصدار فلجأت بريطانيا إىل املنظمة العاملية تعرض 

قرار دويل بشأنها تعمل الدول عىل تنفيذه، باعتبـاره صـادرا عـن األمـم املتحـدة محاولـة بـذلك إخفـاء 

الصيغة الرشعية والقانونية عىل تنفيذ مشاريعها االستعامرية ومستغلة ما كان لها ولحليفتها أمريكا من 

ساط األمم املتحـدة لكـونهام الـدولتني املنترصـتني  يف الحـرب العامليـة الثانيـة، نفوذ وتأثري كبريين يف أو 

خاصة وأن غالبية الدول التي انضمت إىل املنظمة الدولية الجديـدة مل تكـن لـديها فكـرة عـن القضـية 

 الفلسطينية إال من خالل وجهة النظر االستعامرية والصهيونية، فضال عن أن حركات التحرر يف القـارتني

األســيوية واإلفريقيــة مل تحتــل بعــد األهميــة التــي تســتحقها ال يف أروقــة األمــم املتحــدة وال يف مجــال 

وبذلك فقد تضافرت تلك العوامل مجتمعة عىل حمـل الحكومـة الربيطانيـة عـىل أن . العالقات الدولية

، عـن نيتهـا يف الـتخيل مبذكرة إىل األمني العام لهيئة األمم املتحدة أعلنت فيهـا ١٩٤٧نيسان  ٢تتقدم يف 

عن االنتداب، وطلبت درج القضية الفلسطينية يف جدول أعـامل الـدورة االعتياديـة القادمـة للجمعيـة 

العامة وبالوقت نفسه عقـد دورة لتـأليف لجنـة خاصـة مـن األمـم املتحـدة لبحـث القضـية وإصـدار 

  .التعليامت لها
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ملتحـدة عـىل املقـرتح الربيطـاين بأغلبيـة وقد وافقت الجمعية العامة التابعة ملنظمـة األمـم ا

بحثـت  ١٩٤٧أيـار  ١٥نيسـان حتـى  ٢٨األصوات، فعقدت الجمعية العامة دورة خاصـة اسـتمرت مـن 

خاللها القضية الفلسطينية وأمرت تشكيل لجنة تحقيـق مؤلفـة مـن أحـد عرشـ عضـوا ميثلـون الـدول 

عـن الوضـع فيهـا عـىل أن يقـدم إىل  املتوسطة والصغرية تقــوم بزيـارة فلسـطني وتعـد تقريـرا مسـهبا

لتتخذ يف ضوئه قرارا نهائيا بشأن القضـية  ١٩٤٧الجمعية العامة يف دورتها العادية الثانية التي يف أيلول 

  .الفلسطينية

  )فردينانـــــد التهـــــوف(وقــــد افتـــــتح الجلســـــة األوىل الـــــرئيس املؤقــــت للـــــدورة 

ه يف أن تكون هذه الدورة دلـيال عـىل فاعليـة بكلمة قصرية أعرب فيها عن أمل -رئيس الوفد البلجييك– 

األمم املتحدة واتزان أعاملها،وان تصل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف نهايـة مناقشـاتها حـول قضـية 

ويف هذه الدورة الخاصة اتخذت الجمعيـة العامـة قـرارا يقيضـ بـأن تجتمـع . فلسطني إىل نتائج مرضية

لبحث الطلب الذي سبق أن تقدمت به وفـود الـدول ) نيسان ٢٩(اين لجنة التوجيه بكاملها يف اليوم الث

العراق وسورية ولبنان ومرص واململكة العربية السعودية، والذي تضمن إنهاء االنتداب  –العربية وهي 

وكـان املوضـوع اآلخـر . الربيطاين عىل فلسطني وإعالن فلسطني دولة مستقلة ووقـف الهجـرة اليهوديـة

جنة التوجيهية يف ذلك اليوم، هـو بحـث طلـب اليهـود االشـرتاك يف أعـامل الجمعيـة الذي أحيل إىل الل

  .العامة

وقد جرت مناقشـات حـادة يف االجـتامع، ومـام قالـه ممثـل العـراق الـدكتور محمـد فاضـل 

أن عرب فلسطني قد حرموا من أعز يشء يتمتع به كل كائن حي يف هذه الـدنيا، لقـد حرمـوا (الجاميل، 

. يتهم واستقاللهم بفرض االنتداب عليهم، هذا االنتداب الذي ال أساس أديب أو رشعي لـهمن التمتع بحر

  وقد بذلت 
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). بريطانيا كل ما يف وسعها ملساعدة الهجرة الصـهيونية رغـم إرادة سـكان الـبالد  الحقيقيـني

د الرشق أن املوقف يف فلسطني يهد(وقد أضاف املندوب السوري، السيد فارس الخوري عىل ذلك بقوله 

وقد عارض املندوب األمرييك درج طلب وفود الدول العربيـة ). األوسط بأجمعه باضطراب أمنه وسالمه

يف جدول أعامل دورة الجمعية العامة الخاصة وقد أيده يف ذلـك كـل مـن منـدويب اإلكـوادور وبولنـدة 

كيل لجنـة خاصـة بحجة أن عقد هذه الدورة مل يكـن  لبحـث القضـية الفلسـطينية برمتهـا، وإمنـا لتشـ

  .للتحقيق فقط

، ١٩٤٧نيسـان  ٣٠وعندما وضع طلب الوفود العربيـة يف التصـويت يف اللجنـة التوجيهيـة يف 

رفض الطلب بثامنية أصوات ضد صوت واحد هو صوت مرص، وامتناع خمسـة أعضـاء عـن التصـويت، 

 صـوتا وامتنـاع وقد أيدت الجمعية العامة بعدئذ هذا القرار، بأربعة وعرشين صوتا ضـد خمسـة عرشـ

عرشة أعضاء عن التصويت، وعىل اثر هذه النتيجة قررت الجمعية العامة باإلجامع االقتصـار عـىل درج 

وجـدير بالـذكر . الطلب الربيطاين فقط يف جدول أعامل الدورة الخاصة للجمعية العامة لألمـم املتحـدة

ت كانـت أفغانسـتان واألرجنتـني بأن الدول التي أيدت طلـب الوفـود العربيـة يف أثنـاء عمليـة التصـوي

  .وروسيا البيضاء وكوبا والهند وإيران واالتحاد السوفيتي وتركيا وأوكرانيا ويوغسالفيا

وبعد مناقشات عديدة يف الجمعيـة العامـة أقـرت االقـرتاح األمـرييك القـايض بـدعوة ممثـل 

للجنـة السياسـية املنبثقـة  الوكالة اليهودية للحضور أمام اللجنة السياسية وقد فوضت الجمعية العامـة

فعينـت اللجنـة السياسـية لجنـة فرعيـة . عنها بالنظر يف طلبات عديدة من مؤسسات أمريكية يهوديـة

  .تتألف من بريطانيا وكولومبيا وإيران وبولندة والسويد للنظر يف تلك الطلبات فرفضتها جميعا
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ة السياسية بصـفته ممـثال يف اللجن) محمود حسن باشا(أعلن مندوب مرص  ١٩٤٧أيار  ٦ويف 

عن جميع الوفود العربية، بأن مرص لن تشـرتك يف املناقشـات، وسـتمتنع عـن التصـويت إذا مل  تصـحح 

اللجنــة إغفــال الجمعيــة العامــة لعــرب فلســطني وتضــع اللجنــة العربيــة السياســية، فاتخــذت اللجنــة 

قد اجتامع عام واصـدر التعلـيامت السياسية قرارا بتكليف الرئيس بتوجيه دعوة إىل الجمعية العامة لع

فعقـدت . إىل اللجنة السياسية لتمنح اللجنة العربية العليا حق االسـتامع لهـا أسـوة بالوكالـة اليهوديـة

أيار وافقت فيه عىل قرار اللجنة السياسـية ، فاتخـذت اللجنـة السياسـية  ٧الجمعية العامة اجتامعا يف 

معية العامة لعقد اجتامع عام وإصدار التعليامت إىل اللجنة قرارا بتكليف الرئيس بتوجيه دعوة إىل الج

السياسية بوجوب منح اللجنة العربية العليا نفس الحق الـذي مـنح مـن قبـل للوكالـة اليهوديـة، وقـد 

أوضح املندوب الربيطاين أثناء املناقشات بأن اللجنة العربية العليا هي املمثل الرشعي لعـرب فلسـطني، 

جنة العربية العليا السيد أميل غوري أمني سـر اللجنة العربية العليـا واألسـتاذ كـنت  وهكذا فقد مثل الل

بينام مثل الوكالة اليهودية كل من هليل سليفر رئيس املنظمـة الصـهيونية يف أمريكـا . محامي فلسطني

  .ومويش رشتوك وديفيد ابن غوريون

ليهوديـة االجـتامع الـذي عقدتـه وقد حرض مندوبا اللجنة العربية العليـا ومنـدوبو الوكالـة ا

أن (، ومام قاله هليل سيلفر مندوب الوكالة اليهودية لللجنة السياسـية ١٩٤٧أيار  ٨اللجنة السياسية يف 

) الشعب اليهودي والوطن القومي اليهودي كانا منذ البداية املبدأين األساسـني لوعـد بلفـور ولالنتـداب

شل والرئيس هاري ترومان لتأييد وجهة نظره بان الغايـة ثم استشهد بأقوال اللورد جورج وونسون ترش 

، هي إيجاد التسهيالت الالزمة الزدياد الشعب اليهودي ليصبح كـرثة يف ١٩١٧من إعالن وعد بلفور عام 

  .فلسطني تؤسس عليها الدولة اليهودية
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إىل كلمـة  لتسـتمع) ١٩٤٧أيار  ٩(وعندما استأنفت اللجنة السياسية اجتامعها يف اليوم التايل 

مهـام تعاظمـت الدعايـة فإنهـا ال (املحامي السيد كنت ممثل اللجنة العربية العليا التي ورد فيها بقولـه 

ثـم أشـار إىل الخطـر الـذي يهـدد كيـان ) تقوى عىل إيجاد أي تبديل أو تغري يف صيغة فلسطني العربية

للجنة أن العرب سيستمرون عىل كام أكد السيد أميل الغوري  . فلسطني العربية وطالب بدولة مستقلة

تقديم طلب فـوري إىل الحكومـة جميع الظروف واألحوال وأرص عىل رضورة مقاومة الهجرة اليهودية يف 

أن عرب فلسطني سيعارضون جميع الصـالحيات التـي (وقال . الربيطانية بوجوب وقف الهجرة اليهودية

عـرب وحقهـم يف اسـتقالل بالدهـم اسـتقالال التحقيق، والتي من شأنها معارضة أمـاين ال(ستمنح للجنة 

  ).كامال ناجزا

مسألة عضوية لجنة  ١٩٤٧أيار  ١٢-٨لقد بحثت اللجنة السياسية لألمم املتحدة يف الفرتة من 

وتعني صالحياتها، فظهر اختالف كبـري يف الـرأي بالنسـبة ) Unscop(التحقيق الدولية الخاصة بفلسطني 

الحكومات إىل رضورة إدخال الدول الخمـس الكبـار يف عضـويتها،  إىل تشكيل اللجنة، فقد ذهبت بعض

بينام أرادت حكومات أخرى أن تتألف اللجنة مـن الـدول املتوسـطة التـي ليسـت ذات عالقـة مبـارشة 

بالقضية الفلسطينية، وكانت الدول الكربى نفسها منقسمة فيام بينها حول هذه املسـألة فقـد عارضـت 

مـع أن بريطانيـا ال (مريكية وبريطانيا التي قال ممثلهـا الكسـندر كادوغـان كل من الواليات املتحدة األ 

غري أنها يجب أن ال تكون عضوا  فيها عىل أساس أن . ترفض تعيينها يف هذه اللجنة، إذا طلب إليها ذلك

ورفضت الصني كذلك االشرتاك يف عضوية لجنة التحقيق يف الوقـت ). القايض ال يحكم يف قضيته الخاصة

ي جند فيه ممثـل االتحـاد السـوفيتي اشـرتاك الـدول الكـربى يف عضـوية اللجنـة فقـد قـال انـدري الذ

  إن عىل أعضاء(غروميكو 



  

  ١٦٠٩  

املوسوعة السياسية والعسكرية

مجلس األمن الدامئني أن ال يتهربوا من تحمل املسـؤولية التـي تتطلبهـا أعـامل اللجنـة، وأن  

صـالحية اللجنـة عـىل إنهـاء ثم طلب بإلحاح أن تشتمل ) عىل الدول الخمس الكبار أن ميثلوا يف اللجنة

يجب أن تعطـي اللجنـة تعلـيامت رصيحـة بوجـوب درس إمكانيـات (االنتداب وإعالن االستقالل قائال 

فعارضه ممثل الواليات املتحدة األمريكيـة، ). إنهاء االنتداب الربيطاين وأعداد مرشوع الستقالل فلسطني

ق لفكرة العرب الذين يطالبون بقوة باستقالل عىل أساس أن هذا العمل يتناىف وروح العدالة ألنه تحقي

وقد رد ممثل العراق الدكتور محمد فاضل الجاميل، عىل ذلـك . فلسطني وطعنة قاسية لفكرة الصهيونية

وقـد أيـد ). إن تأييد املطامع اليهودية ما هو إال تأييـد إلعـالن شـعب الحـرب عـىل شـعب آخـر(بقوله 

  .املندوب الرتيك مبدأ االستقالل لفلسطني

وقد بذلت الدول العربية مساعي عديدة  إلدخال نص يف صالحيات اللجنـة الخاصة، يتضمن 

استقالل فلسطني، ولكن جميع تلك املساعي مل تكلل بالنجاح ورفض طلبها عندما أقرت الجمعية العامة 

ة الخاصـة، اقرتاحا فرنسيا يقيض بعدم التطرق إىل استغالل فلسطني يف صالحيات اللجنـ  ١٩٤٧أيار  ٢يف 

. أيار احتج مندوب العراق عىل عدم تضمني صالحيات اللجنة الخاصـة مبـدأ اسـتقالل فلسـطني ١٤ويف 

واستنكر االدعاء القائل بأن القضية الفلسطينية معقدة، مؤكدا أن النزاع قد نشأ عـن عـزم شـعب عـىل 

أن القضـية  (ة وقـال دخول بالد واالستيطان فيها وهي ملك شعب آخر مستوطن فيها منذ أقـدم األزمنـ

هي قضية غزو الشعب اليهودي الدخيل للشعب العريب األصيل يف فلسطني، ولذا يجب تطبيـق مبـادئ 

أن ( ثم أعقبه مندوب سوريا السيد فارس الخـوري ). ميثاق األمم املتحدة والعمل عىل وقف هذا الغزو

ني الشـواهد واألدلـة عـىل بطـالن ثم بـ). ووقف الهجرة اليهودية. سوريا تؤيد استقالل فلسطني الفوري

  ادعاءات اليهود
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وان العرب قاوموا . بحقوقهم يف فلسطني تلك الحقوق املزعومة التي ال أساسا لها من الصحة 

  .غزواتهم األوىل لهذه البالد قبل املسيح بخمسة عرش قرنا

بـه  وقد أعلن اندري غروميكـو بـأن نظـام االنتـداب قـد أخفـق يف تأديـة مهمتـه، ومل يقبـل

الخصامن املتنازعان يف يـوم مـن األيـام ومـام يؤيـد هـذا أن الحكومـة الربيطانيـة قـد أحالـت القضـية 

أن الحـل (الفلسطينية إىل األمم املتحدة، وأن الوضع الراهن يف فلسطني يهدد السلم، ثم قال غروميكـو 

هولة من قبـل شـعبني، وأن وهي أن البالد مأ  -لهذه القضية يجب أن يأخذ بعني االعتبار الحقيقة التالية

افضل حل هو إيجاد دولة مستقلة وطنية مشرتكة يتمتع فيها اليهود والعرب، بحقـوق متسـاوية وهـذا 

األمر ليس مستحيال إذا شاء وضعوا دستور الدولة الجديـدة أن يسـتفيدوا مـن خـربة بعـض البلـدان يف 

كانيات التقسيم الـذي يصـبح عندئـذ ويف حال اإلخفاق بهذا  الحل تعيـن لجنة خاصة بدرس إم. أوروبا

  ).رضوريا

وبعد ذلك جرى التصويت عىل اقرتاح مشـرتك تقـدمت بـه روسـيا والهنـد بإدخـال اسـتقالل 

فلسطني يف صالحيات اللجنة فرفض االقرتاح وقبـل اقـرتاح آخــر تقـدمت بـه اسـرتاليا وتبنتـه الواليـات 

ه إىل اللجنـة السياسـية، وعـىل إثـر ذلـك أعلـن املتحدة األمريكية بدال من اقرتاحها الذي سبق أن قدمت

رؤساء وفود الدول العربية التي امتنعت عـن التصـويت أن حكومـاتهم تحـتفظ لنفسـها بحـق العمـل 

  .بشأن القضية الفلسطينية وأعامل للجنة الخاصة يف تلك البالد

ة الخاصـة ويف أثناء مناقشته اللجنة السياسية التابعة للجمعية العامة موضوع عضوية اللجنـ

  :قدمت ثالثة اقرتاحات بهذا الصدد وهي

االقرتاح األمرييك وقد قدمه منـدوب اللجنـة الخاصـة سـبعة أعضـاء ميثلـون كنـدا وجيكسـلوفاكيا  -

  .وهولنده وبريو وإيران والسويد واألورغواي
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وقد قدمه مندوب االتحاد السوفيتي ويقيض بأن يكون أعضـاء مجلـس األمـن  -االقرتاح السوفيتي  -

الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالتحــاد . مثلــني يف اللجنــة الخاصــة وهــم الــدول الخمــس الكبــارم

وبريطانيا وفرنسا والصـني وبـاقي أعضـاء املجلـس كـل مـن اسـرتاليا وبلجيكـا ) السابق(السوفيتي 

  .والربازيل وكولومبيا وبولندة وسورية

ن أعضاء للجنة الخاصة أحـد عرشـ عضـوا هو الذي تقرر قبوله ويقيض بأن يكو  –االقرتاح األسرتايل  -

  .عىل أن ال يكون بينهم أحد من الدول الخمس الكبار

قررت الجمعية العامة يف آخر اجتامع لها يف دورتها الخاصة تشكيل اللجنة  ١٩٤٧أيار  ١٥ويف 

اسـرتاليا وكنـدا  -من أحد عرش عضوا مـن الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة وهـي) Unscop(الخاصة 

وغـواتيامال والهنـد وإيـران وهولنـده وبـريو والسـويد واالرغـواي ويوغسـالفيا ) سـابقا(كوسلوفاكيا وجي

ـة دولـة ) ٤٠(وقد كان التصويت عىل هذا القرار بأغلبية ). سابقا( صوتا ضـد اليشء وامتنـاع ثـالث عرش

) السـابق(فيتي التصويت، كان بضمنها الدول العربية الخمس األعضاء وأفغانستان وتركيا واالتحاد السو 

وعنـد بحـث . وبيلوروسيا و أوكرانيا ودولتان من دول أوروبا الرشقية، هام جيكوسـلوفاكيا و يوغسـالفيا

عـىل صـالحيات ) ١٩٤٧أيـار  ١٥(موضوع صالحيات اللجنة الخاصة، وافقـت الجمعيـة يف اليـوم نفسـه 

مـس وكـل مـن تركيـا صوتا ضد سـبعة أصـوات هـي أصـوات الـدول العربيـة الخ) ٤٥(اللجنة، بأغلبية 

  . وأفغانستان، وامتنعت دولة واحدة عن التصويت

عقدت اللجنة الخاصة بالقضية الفلسطينية أول اجتامع لها يف ليك سـكس  ١٩٤٧أيار  ٢٦ويف 

  يف نيويورك وانتخبت أميل سند سرتوم رئيس املحكمة 
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ريو نائبـا للـرئيس، والـدكتور الربتوأوللـو مـن بـ. العليا يف السـويد، ممثـل السـويد رئيسـا لهـا

وقد وجهت الدعوة  إىل الدولـة املنتدبـة واللجنـة . ووضعت برنامجها للعمل وخطة رحلتها إىل املنطقة

العربية العليا والوكالة اليهودية، لرتسل كل منها ضـابط ارتبـاط يكـون صـلة وصـل بينهـا وبـني اللجنـة 

ن أعضـاء مـوظفي وسـكرتارية األمـم ويعاون اللجنة يف أعاملها ثم وجهت إىل فلسطني يصحبها عدد مـ

املتحدة، وقبيل وصول اللجنة الخاصة إىل األرايض الفلسطينية، أعلنـت اللجنـة العربيـة العليـا اإلرضاب 

  . ومقاطعة أعامل اللجنة

  :وقد استندت يف قرار املقاطعة عىل ما ييل

سـطني يف صـالحيات رفض الجمعية العامة لألمم املتحدة درج إنهاء االنتـداب وإعـالن اسـتقالل فل .١

  .لجنة التحقيق

  .فشل الجمعية العامة يف فصل قضية اليهود املرشدين عن قضية فلسطني .٢

انحرافها عن الغاية املقصودة بالتحقيق، وذلك بذكر املصالح الدينية التي ال مجال لبحثها يف قضية  .٣

  .فلسطني بدال من املصالح القومية

تة التي ال تحتاج إىل تحقيق أو دراسـة إمنـا كـان مـن مغالطتها يف التحقيق عن حقوق العرب الثاب .٤

  .الواجب االعرتاف بها مبوجب ميثاق األمم املتحدة

 ١٦وقد بارشت اللجنة عملها بعـد وصـولها إىل فلسـطني فاجتمعـت ألول مـرة يف القـدس يف 

مقاطعة وقد استغل اليهود .  ثم قامت بعد ذلك بزيارات إىل كل من لبنان ورشق األردن. ١٩٤٧حزيران 

العرب أعامل اللجنة ابرع استغالل فاندفعوا يتعاونون معها ويبذلون كل ما يف وسعهم لكسـب عطـف 

  .أعضائها

ولقد وضعت اللجنة تقريرا مسهبا عالجت فيه القضية الفلسطينية تضمـن القسم األول منـه 

  تحليال تاريخيا للمشكلة منذ نشأتها وعددا من التوصيات
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نهاء االنتداب عىل فلسطني وإعالن االستقالل يف اقرب وقت ممكـن وأن التي كان من بينها إ  

كام تتضمن مبدأ املحافظة . تتوىل األمم املتحدة األرشاف عىل السلطة وإدارة البالد يف أثناء فرتة االنتقال

  .عىل الوحدة االقتصادية، وتضمن تقرير اللجنة الخاصة بإنهاء االنتداب ومنح االستغالل ست أبواب

اشـتمل البـاب السـادس مـن تقريـر اللجنـة عـىل مرشـوعني لشـكل الحكومـة املقبلـة يف  قد

  .فلسطني، عرف أحدهام مبرشوع األغلبية والثاين مبرشوع األقلية

وقد كانت األغلبية تتألف مـن كنـدا و جيكوسـلوفاكيا وغـواتيامال وهولنـدا وبـريو والسـويد 

ولة عربيـة ودولـة يهوديـة وتوضـع منطقـة القـدس وأورغواي، وقد افرتضت تعني فلسطني إىل دولتني د

لوحدها تحت نظام وصاية دولية وتصبح هاتان الدولتان مستقلتني بعد فرتة انتقال مدتها سنتان ويبدأ 

، عىل أن تضع كل منهام دستورا لهـا وتوقعـا معاهـدة لرتسـيخ الوحـدة ١٩٤٧من اليوم األول من أيلول 

وكانت أرايض الدولة  العربية التي اقرتحتها اللجنـة، . ي فيام بينهاماالقتصادية وتنظيم التعاون االقتصاد

ومنطقة السهل السـاحيل ) باستثناء القدس(تتألف من منطقة الجليل الغربية ومنطقة السامرة الجبلية 

نظرا الن غالبية سكانها (وقد اقرتح فيام بعد أن تضم مدينة يافا . املمتد من أشدود إىل الحدود املرصية

أما أرايض الدولة اليهودية املقرتحة فكانـت . وبعض أقسام منطقة النقب إىل الدولة العربية) العربمن 

تتألف من منطقة الجليل الرشقية وسهل أسد دائلون والقسم األكرب من السـهل السـاحيل ومنطقـة بـرئ 

يف نقطتي تقاطع، وتكـون السبع وصحراء النقب وتلتقي األقاليم الثالثة للدولة العربية  باألقاليم الثالثة 

إحداهام واقعة يف الجهة الجنوبية الرشقية من العفولة يف منطقة النـارصة والثانيـة يف الجهـة الشـاملية 

وتضمن التقرير قيام بريطانيا بإدارة الحكـم يف فلسـطني تحـت إرشاف األمـم . من املجدل يف قطاع غزة

  املتحدة، فرتة االنتقال وميكن أن يعاونها
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عضو أو اكرث من أعضاء األمم املتحدة يف حالة وجود الرغبة إىل ذلـك عـىل أن تقـوم يف ذلك  

أما منطقة القـدس فقـد اقـرتح . بريطانيا باتخاذ التدابري املطلوبة لتحقيق املرشوع أثناء مرحلة االنتقال

جعلها تحت نظام خاص مسؤول أمـام مجلـس الوصـاية الـدويل ويجـب أال تكـون محصـنة أو منطقـة 

وال يجوز أن يكـون . ويقوم مجلس الوصاية التابع لهيئة األمم املتحدة بني حاكم القدس العام. ةعسكري

  .هذا الحاكم عربيا أو يهوديا

أما مرشوع األقلية وهو املرشوع الذي اقرتحه كـل مـن الهنـد وإيـران ويوغسـالفيا ويتضـمن 

قليمية كثريا مـن مرشـوع األغلبيـة إنشاء دولة اتحادية ذات وحدة اقتصادية، وال يختلف من الناحية اإل 

سالف الذكر، وتتكون املنطقـة العربيـة مبوجـب هـذا املرشـوع مـن الجـزء األكـرب مـن أرايض فلسـطني 

وتتألف الدولة االتحادية املستقلة من الواليـة العربيـة والواليـة اليهوديـة، تتمتـع كـل مـنهام . الداخلية

وينتخب املجلس التأسييسـ عـن طريـق التصـويت . ةبحكم ذايت وتكون القدس عاصمة الدولة االتحادي

الشعبي، وتشمل سلطة الحكومة االتحادية قضايا الدفاع الوطني والعالقات الخارجية واملصالح املشرتكة 

وينتخب املجلسان االتحاديان رئيس الدولة ويحظر املجلس االتحادي كل متيز بني العرب . بصورة خاصة

يني بحقوق سياسية ومدنية ودينية متساوية وتضـمن الدسـتور حريـة واليهود، ويتمتع جميع الفلسطين

ويسـمح بـالهجرة اليهوديـة خـالل مرحلـة . املرور إىل األماكن املقدسة ويحمي مختلف املصالح الدينية

االنتقال التي مدتها ثـالث سـنوات إىل الدولـة اليهوديـة مبقـدار قابليتهـا عـىل االسـتيعاب الـذي تقـوم 

فة مؤلفة من ثالثة مندوبني عرب، وثالثـة منـدوبني يهـود وثالثـة منـدوبني ميثلـون بتحديده لجنة مختل

  .هيئة األمم املتحدة
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لقد عارض العرب مرشوع األغلبيـة ألنـه مل يلـب مطلـبهم الرئييسـ باسـتقالل فلسـطني وألن 

نية االقرتاح بتقسيم فلسطني إىل قسمني عـريب ويهـودي يخـالف جميـع مبـادئ العدالـة والقـيم اإلنسـا

ويحايب األطامع الصهيونية إذ خصص لليهود أخصب األرايض الزراعية وأهم املواقع اإلسرتاتيجية وغالبيـة 

فقد رسمت خارطة التقسيم بشكل تلتقي فيه املناطق العربية املبعـرثة يف . الساحل عىل البحر املتوسط

مـن الواجهـة العسـكرية، مناطق كرؤوس الجسور ويف وضع تتعذر فيه املحافظة عىل الحدود الجديدة 

فكان هذا املرشوع موضع استنكار جميع األوساط العربية، بينام كان مرشوع األقلية أقـرب إىل مطلـب 

العــرب إذ ســتكون لفلســطني دولــة مســتقلة ذات ســيادة، تزيــد فيهــا أصــوات العــرب عــىل أصــوات 

لجدد، أما املنظامت اليهوديـة اليهود،وبذلك فإنهم يستطيعون أن يوصدوا الباب أمام املهاجرين اليهود ا

فقد رحبت مبرشوع األغلبية واعتربته نرصا كبريا ألنه مينح اليهود دولة يسـتطيعون مـن خاللهـا الـتحكم 

  .واإلرشاف عىل الهجرة اليهودية إىل أراضيها

وقــررت يف الجلســة  ١٩٤٧اجتمعــت الجمعيــة  العامــة يف دورتهــا العاديــة الثانيــة يف أيلــول 

أيلول تشكيل لجنة مؤقتة تتألف من جميـع أعضـاء األمـم املتحـدة لبحـث  ٢٣دتها يف الخاصة التي عق

  :القضية الفلسطينية والنظر بصورة خاصـة يف 

  .تقرير لجنة التحقيق الخاصة ومرشوعا األغلبية واألقلية اللذين اقرتحتهام .١

سطني املـدرج طلب بريطانيا الحصول عىل توصية من الجمعية العامة بشأن مستقبل الوضع يف فل .٢

  .يف جدول األعامل

االقرتاح العريب الذي تقدم به كل من العراق وسورية واململكة العربية السعودية بإنهـاء االنتـداب  .٣

  .عىل فلسطني واالعرتاف بها دولة مستقلة
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وقد عارضت الدول العربية جميعا قرار تشكيل اللجنة الخاصة املؤقتة وأبدى مندوب العراق   

ة وحرجة  إىل درجة يجب أن تدرس من قبل اللجنة السياسية نفسها ولـيس مـن قبـل بأن القضية دقيق

  .اللجنة املؤقتة التي تقرر تشكيلها

ولقد اجتمعت اللجنة الخاصة املؤقتة وقـررت دعـوة ممـثيل اللجنـة العربيـة العليـا املمثلـة     

باملعلومـات التـي قـد تحتـاج لعرب فلسطني والوكالة اليهودية املمثلة لليهود لحضور جلسـاتها واإلدالء 

  .إليها اللجنة وقد لبت كل منهام الدعوة

عرض مندوب اللجنة العربية العليا السيد جامل الحسيني، قضية بـالده أمـام  ١٩٤٧أيلول  ٢٩ويف        

أن العرب لعىل استعداد تام ملقاومة أي مرشوع تقسـيم يقـرتح لفلسـطني (اللجنة الخاصة املؤقتة قائال 

ورفـض بشـدة مرشـوعي األغلبيـة واألقليـة اللـذين يضـمهام تقريـر لجنـة ). نقطة من دمـائهمإىل أخر 

ال تقسيم ، وال هجرة (التحقيق الخاصة ثم أردف موضحا بان السياسة العربية مرتكزة عىل ثالث الءات 

ني هـو وبعد أن أكد بان الحل الوحيد الذي يقبل به العرب يف فلسط) يهودية بعد اآلن وال دولة يهودية

عــرب فلســطني (وأعلــن أن . تشــكيل دولــة عربيــة دميقراطيــة مســتقلة تشــمل جميــع أرايض فلســطني

مصممون بكل صالبة وحزم عىل مقاومة أي مرشوع يؤول إىل تجزئـة بالدهـم الصـغرية أو تقسـيمها أو 

الدينيـة، عزلها عن غريها بجميع الوسائل التي تتوفر لديهم، أو مينح قلة من الناس عىل أساس العقيدة 

حقوقا خاصة أو وضعا حقوقيا خاصا، وهم سـيقاومون هـذا املرشـوع بـنفس الغـرية الوطنيـة وبـنفس 

التضحية التي يقاوم بها أي شعب من شعوب األرض يكون يف الظروف  التي هم فيها، مع علمنا األكيد 

  ).أن الدول العظمى تستطيع إذا شاءت بقوتها الغاشية أن تسحق هذه املقاومة

إن الحقيقـة الناصـعة التـي ال (عد أن استعرض السيد جامل الحسيني تاريخ القضـية قـال وب    

  نتخىل عنها هي أننا موجودون يف فلسطني منذ أقدم األزمنة
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) وإنها ملكنا وملك آبائنا وأجدادنا، وأننا سنبقى هناك وأن من أقدس واجباتنا أن ندفع عنها كل اعتداء 

 فلسطني بأنها غزو ال مربر له مهام كانت الصبغة التي يصـطبغ بهـا، وقد وصف الحملة الصهيونية عىل

سواء أكانت دينية أم إنسانية أم أي يشء آخـر، وأنهـا محاولـة شـعب دخيـل المـتالك أراض هـي ملـك 

شعب أخر أصيل هو صاحب البالد الرشعي ثم أضاف يقول، لقد مرت أحقاب طويلة عىل وجود القلـة 

. طوال مدة وجودها هذه بأي خالف وقع بيننا وبينها قبـل االحـتالل الربيطـايناليهودية بيننا ومل يسمع 

والسبب يف ذلك أنه مل تكن هنالك أية مشاريع سياسية مبيتة ضد بالدنا، غري أن وعد بلفـور هـو الـذي 

سمم جو هـذه العالقـات الطبيعيـة بخلـق روح االعتـداء يف الجامعـة اليهوديـة وتحويلهـا إىل ابـن بـار 

). وأن بريطانيا ال تستطيع أن تحقق لليهود وعد بلفور ما مل تطـح بحقـوق العـرب. الربيطانية للحكومة

ثم ندد بشدة مبحاولة منظمة األمم املتحدة بالسامح لشعب دخيل بتأسـيس دولـة يف وسـط الشـعوب 

يبقـى إذ تحقق هذا األمر فـال (العربية إلضعاف الروابط الوثيقة التي تربطها ببعضها البعض حتى قال 

أمـا الحـل . من يشك بزوال معامل السلم من أرجاء هذا الجزء من العامل الذي سيتحول إىل بلقان جديدة

لهذا الوضع فهو يف ميثاق منظمتكم، ذلك ألنه مبوجب نص هـذا امليثـاق يحـق لعـرب فلسـطني الـذين 

  ). يشكلون الكرثة الكربى يف البالد أن يتمتعوا بتشكيل دولة حرة مستقلة

أمـام اللجنـة . مثـل سـيلفر عضـو الوكالـة اليهوديـة ١٩٤٧اليوم الثاين مـن ترشـين األول ويف     

وأعرب . الخاصة عند مناقشتها تقرير لجنة التحقيق الدولية املتضمـن مرشوع األغلبية بتقسيم فلسطني

عن قبول الوكالة اليهودية بالتوصية بتقسيم فلسطني واعرتض عـىل تـرك غـرب الجليـل خـارج املنطقـة 

  اليهودية وطالب بضم القسم الجديد من مدينة القدس خارج األسوار إىل الدولة
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وبتوسيع رقعة الدولة اليهودية عىل حساب املنطقة العربية، وأعلن عن استعداد اليهود مللء . اليهودية 

  .الفراغ الذي سيحدثه انسحاب الربيطانيني من فلسطني وتأمني القوات الالزمة لحفظ األمن

ثناء املناقشة وصف السيد كميل شمعون مندوب لبنان مرشوع التقسيم، بأنه غري عادل ويف أ     

وقـد احـتج منـدوب العـراق عـىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة . للعرب ومخالف مليثاق األمم املتحدة 

ملساعدتها لليهود وتشجيعها الهجرة غري املرشوعة وهاجم الصـهيونية بعنـف قـائال إن الصـهيونية هـي 

كة سياسية ذات طبيعة مملوءة بالحقد وحب االعتداء التـي ال غايـة لهـا يف فلسـطني سـوى جعلهـا حر 

ـق األوسـط والصـهيونية تضـم يف تالفيفهـا جميـع معـاين  منفذا تتوغل بواسـطته يف جميـع أرجـاء الرش

 التعصب الذميم والوطنيـة املتطرفـة، وتتبـع مـن الناحيـة العمليـة جميـع أسـاليب الدعايـة واالعتـداء

كام أن الصهيونيني يثريون مبدأ غريبا هو أن العالقة التاريخية لشعب من . والتوغل التي اتبعتها النازية

الشعوب يف أرض ما تجعل له الحق يف متلك هذه األرض األمر الـذي ال ميكـن التسـليم بـه وال قبولـه ال 

إن . والنزاع يف جميع أرجاء العاملمحليا وال عامليا، ذلك ألن قبوله عامليا  يعني خلق االضطراب والفوىض 

فلسطني أيها السادة هي للفلسطينيني وحدهم، عىل هذا األساس، وعليه وحده ميكن الوصـول إىل حـل 

  ).القضية الفلسطينية

وأكد السيد محمود فوزي منـدوب مرصـ، بـأن النـزاع القـائم يف فلسـطني لـيس بـني العـرب     

بعض الناس ينتظرون من العرب أن يتحملـوا (السياسية، وقال واليهود، وإمنا هو بني العرب والصهيونية 

أوزار شعوب أخرى ومع أن فلسطني مضيافة فقد أصـبحت اآلن مكتظـة بالسـكان فلـم يعـد بإمكانهـا 

  والحالة هذه قبول ضيوف جديدين، حتى من الذين ترغب يف إدخالهم فكيف إذن بالذين 
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منذ عرش سنوات خلـت كانـت . ملك ألهلها العرب إن فلسطني هي. يدخلون عنوة وبصورة غري رشعية

غري أن الصهيونية تبذل قصارى جهدها وبطرق اصـطناعية شـاذة غـري  ١٢إىل  ١نسبة اليهود إىل العرب 

وبعـد ) التقسـيم(رشعية لتجعلهم كرثة يف فلسطني، األمر الذي ال ميكن أن يتخذ أساسا لغـرض مرشـوع 

إذ ليسـت (قضية املرشدين وتوزعهم بني بلدان متعددة قـائال  ذلك طالب أن يشرتك العامل بأرسه يف حل

كام أن تشكيل دولة يهودية وبالقوة يف فلسطني إمنا . فلسطني وال ميكن أن تكون جوابا للقضية اليهودية

هو عمل خيايل غريب، سيؤدي حتام إىل نزاع دام ال ينتهي أجله، فإذا كان وضع املرشدين يتعب ضـمري 

  ).لحد، فليتحمل العامل نصيبه من هذا العبءالعامل إىل هذا ا

وقد أوضح السيد فارس الخوري مندوب سوريا بـأن اليهـود عنـدما قـاموا بغـزو فلسـطني يف      

وقال أن اليهود ليسوا جنسا وذلك الن بينهم سالفيني وأوربيني . أقدم األزمنة كانوا معتدين وقطاع طرق

وقـد . فالعرب ال ميكنهم أن يسلموا أرض آبـائهم إىل غربـاءوسواهم من الشعوب األخرى املتفرقة، ولذا 

وصف تأييد أمريكا لليهود بأنه مجرد دعاية لربح أصواتهم يف انتخاب رئاسة الجمهوريـة وأضـاف قـائال 

  ).ال متر دورة انتخابية يف الواليات املتحدة األمريكية بدون أن يوجه وعودا لتأييد الحلم الصهيوين(

لدول غري العربية، عن مواقف متضاربة يف التأييد واملعارضة، فبينام أيدت وقد عربت معظم ا    

معظم الدول العربية ودول الكتلة االشرتاكية مرشوع التقسيم بينام عارضت الـدول اإلسـالمية ومعظـم 

  .الدول الرشقية املرشوع بكل رصاحة وأشارت إىل ما ينطوي عليه من غمط حقوق العرب يف فلسطني

أعلن املسرت جونسون، مندوب الواليات املتحدة األمريكية، تأييـد  ١٩٤٧ين األول ترش ١١ويف     

  حكومة بالده للمبادئ األساسية التي تضمنها مرشوع



  

  ١٦٢٠

املوسوعة السياسية والعسكرية

وبعـد أن اعـرتف برضـورة إجـراء بعـض . الغالبية الذي ورد يف تقرير لجنـة التحقيـق الدوليـة الخاصـة 

هاج دويل يرمي إىل إيجاد حل سلمي عمـيل لقضـية التعديالت عىل هذا التقرير، للمساهمة يف وضع من

هذا الحل الذي قد يتطلب تنفيذه إنشاء قوة دولية عن طريق التطوع تحـت إرشاف منظمـة . فلسطني

  .األمم املتحدة

عـن تأييـد بـالده  ١٩٤٧ترشين األول  ١٣وأعلن السيد سارابكن مندوب االتحاد السوفيتي يف     

فلسطني مؤكدا عىل أهميـة التعـاون بـني العـرب واليهـود يف النـواحي ملرشوع األغلبية القايض بتقسيم 

ثـم بـرر . االقتصادية ورضورة تعيني الحدود بني الدولتني و أشار إىل حق العرب واليهود يف تقرير املصري

تشكيل الدولة اليهودية عىل اعتبار أن التـوتر الـذي نشـأ بـني الشـعبني أصـبح عـىل أشـده مـام يجعـل 

  .ة موحدة أمرا مستحيالجمعهام يف دول

وإزاء هـذا . كام أيد مرشوع التقسيم املندوب الكندي ومنـدوبو اتحـاد إفريقيـة ونيوزيلنـدة    

التأييد الذي عربت عنه معظم الدول التي اشرتكت يف املناقشات ظهرت املعارضة الشديدة التي أيـداها 

ة السعودية تـرفض مرشـوع التقسـيم إن اململكة العربي(ممثلو الدول العربية فقال املندوب السعودي 

وال تسمح باتخاذه أساسا  لبحث القضية الفلسطينية وترى أن الحل الوحيـد إمنـا هـو إعـالن  فلسـطني 

  ).دولة مستقلة وتشكيل حكومة دميقراطية فيها

قرار الحكومـة الربيطانيـة ) كريش جونسن(أكد مندوب بريطانيا  ١٩٤٧ترشين األول  ١٦ويف     

إن حكـومتي (، فقـال ١٩٤٧أيلـول  ٢٦سطني بأقرب وقت ممكن الذي سبق أن أعلنته يف بالجالء عن فل

ترغب يف أن يعرف بوضوح، وبدون أقل ريب أو إبهام أن قرارها ال يقترص فقط عىل إنهاء االنتداب، بل 

وأن جـالء اإلدارة الربيطانيـة يجـب أن يجـري بقـدر . أيضا عىل الجالء عن فلسطني ضمن مدة محـددة

  ان بنقل السلطة بصورة منتظمة إىل سلطة أخرى مناسبة اإلمك
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وعـىل كـل األحـوال فـان بريطانيـا ال . معرتف بها من قبل منظمـة األمـم املتحـدة كمقدمـة لالسـتقالل

تستطيع املثابرة عىل تحمل أعباء االنتداب التي يتعذر عىل أية دولـة منتدبـة أخـرى تحملهـا وال سـيام 

  ).صعوبة بسبب مواطني الدول األخرى عندما تصبح مسؤولياتها أكرث

انقسـمت اللجنـة الخامسـة إىل لجنتـني فـرعيتني تألفـت اللجنـة  ١٩٤٧ترشين األول  ٢٣ويف     

األوىل برئاسة بروزنيسيك ممثل بولندة، من الدول التي وافقت عىل مرشوع األغلبيـة مـن أعضـاء لجنـة 

ية، وهي الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد التحقيق الدولية لتقسيم فلسطني إىل دولتني عربية ويهود

وغواتيامال وهاييتي والبريو وبولندة واتحاد جنويب إفريقيا )  سابقا(وجيكوسلوفاكيا ) السابق(السوفيتي 

ولقد عملت هذه اللجنة مع الوكالة اليهودية وقد رفضـت الهيئـة العربيـة العليـا . واالورغواي وفنزويال

  . املسائل املتعلقة بالحدودماعدا  يف. التعاون معها

خان ممثل الباكسـتان  الـلـهأما اللجنة الفرعية الثانية التي تألفت برئاسة السيد محمد ظفر     

وعضوية الدول التي أيدت مرشوع األقلية من أعضاء لجنة التحقيق الدولية وعارضت مرشوع التقسـيم 

  .أفغانستان وكولومبياوهي العراق وسوريا ولبنان والسعودية ومرص والباكستان و 

قدم منـدوب الواليـات املتحـدة األمريكيـة، إىل اللجنـة الفرعيـة  ١٩٤٧ترشين األول   ٣١ويف     

  :األوىل اقرتاحا بشان تنفيذ التقسيم يتضمن ما ييل

إذ وافقت الجمعيـة العامـة عـىل مرشـوع تقسـيم فلسـطني تصـبح الـدولتان العربيـة واليهوديـة  .١

  .١٩٤٨من حزيران مستقلتني يف اليوم األول 
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أن تستمر بريطانيا يف تحمل مسؤولية املحافظة عىل النظام والقـانون يف هـذه الفـرتة حتـى ذلـك  .٢

  .التاريخ

أن تؤلف لجنة يف منظمة األمم املتحدة من ثالثة أعضاء للذهاب إىل فلسـطني بعـد اتخـاذ القـرار  .٣

ستشـارية للـدولتني الجديـدتني تعمـل كلجنـة ا –يف حالة املوافقة عىل قرار التقسـيم  –بتقسيمها 

  .طوال فرتة االنتقال عىل أن يكون عملها باالتفاق التام مع السلطات الربيطانية

متنع صالحية )  حكومة ظل(أن تعطى الدولتان العربية واليهودية يف الفرتة املؤقتة فرصة لتشكيل  .٤

  .تجنيد قوات أمنها الخاص وتسليحها

دوب االتحاد السوفيتي مرشوعا مقابال لتنفيـذ التقسـيم يف قدم من ١٩٤٧ترشين الثاين  ٣ويف     

  :حالة إقراره من قبل الجمعية العامة تضمن ما ييل

، يتوىل بعده مجلس األمن املسؤولية يف فـرتة االنتقـال التـي ١٩٤٨كانون الثاين  ١إنهاء االنتداب يف  .١

  .يجب أن ال تزيد مدتها عىل السنة الواحدة

  .جالء تاما يف خالل ثالثة إىل أربعة أشهر من تاريخ إنهاء االنتدابجالء الجيوش الربيطانية  .٢

وتعـني بعـد . ويف هذه األثناء تقوم لجنة فلسطني الدولية بعمليـة تخطـيط الحـدود بـني الـدولتني .٣

  .التشاور مع العرب واليهود مجالس حكومية  مؤقتة يف الدولتني

بتنظـيم االنتخابـات . لجنـة الدوليـةتقوم هـذه املجـالس بتوجيـه مـن مجلـس األمـن ومبوافقـة ال .٤

  .النتخاب جمعيات تأسيسية، تشكل بدورها حكومات مركزية ومحلية عىل أسس دميقراطية
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تقوم هذه املجالس أيضا يف أقرب وقـت ممكـن بتشـكيل فـرق ميليشـيات وطنيـة كافيـة لحفـظ  .٥

  .النظام الداخيل وملنع حدوث اصطدامات عىل الحدود

كانها الخاص، عىل أن تبقى هذه امليليشيا يف الـدولتني خاضـعة لرقابـة يكون لكل ميليشيا رئيس أر  .٦

  .مجلس األمن طوال فرتة االنتقال

وعىل إثر ذلك عقد اجتامع بني املنـدوبني السـوفيتي واألمـرييك لدراسـة االقرتاحـني السـالفي 

  :الذكر، الذي متخض عن االتفاقية التالية التي جمعت بني االقرتاحني وهي

  .١٩٤٨أيار  ١النتداب ويتم جالء الجيوش الربيطانية يف أن ينتهي ا .١

أو يف أي وقت أخر بعـد يـوم  ١٩٤٨متوز  ١أن تربز الدولتان العربية واليهودية إىل عامل الوجود يف   .٢

  .تويص به لجنة األمم املتحدة ويوافق عليه مجلس األمن ١٩٤٨أيار  ١

سة  أعضاء من الدول التي جندت مرشوع أن تشكل الجمعية العامة لجنة مؤلفه من ثالثة إىل خم .٣

  .التقسيم

  .أن تنفذ هذه اللجنة التدابري التي تويص بها الجمعية العامة  .٤

  .أن تساعد بريطانيا يف إنهاء أعاملها كدولة منتدبة .٥

أن تكون مسـؤولة عـن إدارة فلسـطني يف الفـرتة الواقعـة بـني إنهـاء االنتـداب وتأسـيس الـدولتني  .٦

  .الجديدتني

وأن تسـري مبوجـب التوصـيات والتعلـيامت . عملها تحت سلطة مجلس األمـن وبإرشـادهأن تقوم ب .٧

  .التي تتلقاها من مجلس األمن والجمعية العامة

  .أن تقدم إىل مجلس األمن تقارير شهرية عن سري أعاملها .٨



  

  ١٦٢٤
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أوىل الكسندر كادوغان ببيان الحكومة الربيطانية بصـدد االتفـاق  ١٩٤٧ترشين الثاين  ١٣ويف     

أمـا الجـالء العسـكري . يوجد وجهان للجالء، هام الجالء العسكري والجالء املـدين(لسالف الذكر، فقال ا

فقد بذل جهد ما استطاع إلنقاص املدة املطلوبة لالنتهاء منه إىل أقىص حد ممكن، ولـيس مـن املمكـن 

ؤن هـذه ليس لجـالء الجيـوش مـن فلسـطني فحسـب، وإمنـا لجـالء مـ. استباق معرفة الوقت املطلوب

وقد فوضت بأن أقول إن التعلـيامت التـي أرسـلت إىل سـلطاتنا هـي أن تضـع . الجيوش ومعداتها أيضا

وما دامت الجيوش الربيطانية يف أي جزء مـن فلسـطني فهـي ال ريـب . ١٩٤٨خطة إلنهاء الجالء يف آب 

 التعلـيامت بـان وقد وجهـت إيل. ستحافظ عىل القانون والنظام يف املناطق التي تكون محتلة من قبلها

أوضح لكم بكل جالء أن الجيوش الربيطانية ال ميكن أن تكون آلة لفـرض حـل يف فلسـطني بـالقوة ضـد 

أن قضية عدم كون األمر شيئا عمليا أن تجلو آخـر قطعنـا العسـكرية يف فلسـطني . رغبة العرب واليهود

ية يف فلسطني يف الفـرتة املتوسـطة قبل الصيف القادم، ال يتضمن أننا سنستمر عىل مامرسة اإلدارة املدن

إن األمر عىل العكس فأننا نحتفظ بحق التخيل عن االنتـداب وإنهـاء إدارتنـا املدنيـة يف أي . بني الحالني

ويف حالـة كهـذه . وقت يبدو بجالء أن الجمعية العامة مل تتوصل إىل حل يقبل به اليهـود والعـرب معـا

ويف خالل هذه الفرتة . نتداب وبني جالء آخر الجيوش الربيطانيةتبقى هنالك فرتة من الزمن بني إنهاء اال 

وتقترص عىل حفظ النظام يف املناطق التي مـا تـزال . تتوقف حكومة جاللته عن مامرسة اإلدارة الوطنية

جيوشها باقية فيها، وكذلك إذا كانت يف فلسطني يف تلـك األثنـاء لجنـة دوليـة تعـد العـدة لتنفيـذ حـل 

فيجـب أن ال تنتظـر مـن السـلطات الربيطانيـة مامرسـة املسـؤولية اإلداريـة أو .  قوةيحتاج تنفيذه إىل

  املحافظة عىل القانون
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  ).والنظام إال يف املناطق املحدودة التي تكون محتلة من قبلها خالل عملية الجالء 

 قـدمت اللجنـة الفرعيـة املؤلفـة مـن منـدويب الواليـات املتحـدة ١٩٤٧ترشين الثاين  ١٨ويف     

وكنـدا وغـواتيامال مرشـوعا إىل لجنـة فلسـطني الخاصـة لتنفيـذ ) السابق(األمريكية واالتحاد السوفيتي 

  :تقسيم ينص عىل ما ييل

أب  ١يتفق عىل موعد إنهاء االنتداب بني لجنـة فلسـطني واألمـن عـىل ذلـك برشـط أن ال يتعـدى  .١

١٩٤٨.  

ريجية، عىل أن يـتم هـذا الجـالء بـني تجلو الجيوش الربيطانية عن األرايض الفلسطينية بصورة تد  .٢

، وعـىل ١٩٤٨اللجنة الفلسطينية الخاصـة وبـني بريطانيـا ومبوافقـة مجلـس األمـن حتـى أول آب 

بريطانيا أن تعلم اللجنة مسبقا عن عزمها عىل الجالء مـن كـل منطقـة تجلـو منهـا، كـام أن عـىل 

  .ق املرافئ يف الدولتنياللجنة أن تبحث مع بريطانيا يف وقت قريب قضية جالئها عن مناط

 ١تربز الدولتان العربية واليهودية إىل عامل الوجود بعد انتهـاء الجـالء بشـهرين اثنـني ولـيس بعـد  .٣

  . ويعد قانون خاص ملدينة القدس. ١٩٤٨ترشين األول 

أن املدة الواقعة بني مبارشة الجمعية العامة بتنفيـذ التوصـيات بشـأن القضـية الفلسـطينية وبـني  .٤

  .دولتني املستقلتني تعترب فرتة انتقالتشكيل ال

تعني الجمعية العامة لجنـة مؤلفـة مـن البلـدان التاليـة، االورغـواي غـواتيامال وبولنـدة والـرنويج  .٥

  .وأيسلندة

يعهد إىل هذه اللجنة بإدارة فلسطني يف أثناء فرتة االنتقال تحـت إرشاف مجلـس األمـن وبإرشـاده  .٦

تتمكن اللجنة من القيام بالتبعة امللقـاة عـىل عاتقهـا متـنح  وليك. ووفقا لتوصيات الجمعية العامة

  صالحية إصدار القوانني الالزمة



  

  ١٦٢٦
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وعىل بريطانيا أن ال تصـدر أيـة قـوانني ملنـع أو وقـف أو تـأخري . واتخاذ التدابري األخرى املطلوبة 

  .تنفيذ التدابري التي اتخذتها اللجنة

اطية واملنظامت األخرى العامـة يف الـدولتني العربيـة عىل اللجنة بعد املشاورة مع األحزاب الدميقر  .٧

واليهودية أن تشكل حكومة مؤقتة يف كل من الـدولتني عـىل أن تقـوم هاتـان الحكومتـان بتأديـة 

وإذا تعذر عىل اللجنـة تشـكيل الحكـومتني حتـى أول نيسـان . مهمتها بإرشاد اللجنة بصورة عامة

ىل عجزهام عن القيام مبهمتهام حتى ذلـك التـاريخ، أو إذا متكنت من تشكيلهام وبرهنتا ع -١٩٤٨

  .فإن عىل اللجنة أن تبلغ ذلك إىل مجلس األمن ليعمل ما يراه مناسبا بهذا الصدد

تحمل الحكومتان املؤقتتان البعثة الكاملـة يف إدارة شـؤون فلسـطني يف الفـرتة الكائنـة بـني إنهـاء  .٨

  .االنتداب وبني تشكيل الدولتني املستقلتني

  . الحكومتني املؤقتتني أن تشكال تحت إرشاف اللجنة ودوائر حكومية مركزية ومحليةعىل   .٩

عىل الحكومتني املؤقتتني أن تجندا يف اقرب وقت ممكن من أفراد شعبيهام ميلشيا مسـلحة كافيـة  .١٠

  .لحفظ األمن الداخيل وملنع االصطدامات التي قد تقع عىل حدودهام

خابــات لتشــكيل جمعيــة تأسيســية عــىل أن تجــري هــذه عــىل الحكــومتني أن تقومــا بــإجراء انت .١١

وأن يكون سن . االنتخابات يف خالل شهرين اثنني من تاريخ الجالء الربيطاين وعىل أسس دميقراطية

الناخبني فوق الثامنة عرش مـن مـواطنني فلسـطينيني قـاطنني يف أرايض الدولـة، أو مـن العـرب أو 

  فيها ليسوا فلسطينيني ولكنهم يظهروناليهود القاطنني يف االنتخاب أن يتجنسوا 



  

  ١٦٢٧  

املوسوعة السياسية والعسكرية

أمـا سـكان مدينـة القـدس مـن . رغبتهم قبل موعد االنتخاب أن يتجنسوا بالجنسية الفلسـطينية 

العرب أو مـن اليهـود الـذين يبـدون رغبـتهم يف التجـنس بجنسـية إحـدى الـدولتني فيحـق لهـم 

  .التصويت،ويحق للنساء أن يصوتن أسوة بالرجال

لدولتني دستور دميقراطي ينص أيضا عىل انتخـاب مجلـس ترشـيعي بـاالقرتاع يسن لكل دولة من ا .١٢

الرسي العام عىل أساس التمثيل النسبي وعىل أن تكون هناك هيئـه تنفيذيـة مسـؤولة أمـام هـذا 

املجلس الترشيعي وعىل قبول مسؤولية الكف عـن اسـتعامل التهديـد أو اسـتعامل القـوة، وعـىل 

اة وعدم التميز، وعىل املحافظة عىل حرية النقل لجميع املواطنني ضامن منح الحقوق بروح املساو 

  .                           يف الدولتني عىل ان يخضع ذلك لدراسة وبحث من قبل األمن العام الوطني

خان منـدوب الباكسـتان  الـلـهأما اللجنة الفرعية الثانية التي كان يرتأسها السيد محمد ظفر     

حات بشأن دستور الدولة املوحدة التـي اقرتحتهـا األقليـة مـن أعضـاء لجنـة التحقيـق فقد قدمت مقرت 

وبعد أن اعتربت هذه اللجنة الفرعية أنه ال يحق لألمم املتحدة من الوجهـة القانونيـة تقسـيم . الدولية

  :باالقرتاحات التالية ١٩٤٧ترشين الثاين  ١٩فلسطني تقدمت يف 

بدأ بريطانيـا عـىل إثرهـا بجـالء قواتهـا، عـىل أن ينتهـي هـذا تشكيل حكومة مؤقتة يف فلسطني ت  .١

  .الجالء يف خالل سنة واحدة

  . تتوقف الهجرة يف خالل هذه املدة ويبقى قانون األرايض نافذا .٢

  .أن يؤخذ رأي محكمة العدل الدولية يف نقاطه .٣

  . أن تعالج مشكلة اليهود املرشدين بصورة عامه مبوجب اتفاقية دولية .٤

  .طني دولة موحدة ذات سيادة وأن يسن لها دستور دميقراطيأن تصبح فلس .٥
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وقد طرأ تعديل كبري عىل املرشوعني الواردين يف تقرير لجنة التحقيق الدولية، ومل يظـال عـىل     

، ضـم مدينـة يافـا إىل ١٩٤٧ترشـين الثـاين  ١٢حالهام فقد أقرتح مندوب الواليات املتحدة األمريكية يف 

. ترشـين الثـاين ٢٤و٢٣كرثية سكانها من العرب يف أثناء املناقشـات التـي جـرت يف الدولة العربية ألن أ

وجرى تصحيح آخر ملصـلحة العـرب يف حـدود منطقـة النقـب املؤقتـة وذلـك بقصـد جعـل مسـاحتي 

الدولتني متساويتني بقدر املستطاع فقد كانت منطقة النقب ما عدا شـقة ضـيقة عـىل السـاحل ضـمن 

د مناقشات مطولة أعرب فيها الكثري من مندويب الـدول عـن مـواقفهم الرصـيحة وبع. املنطقة اليهودية

  . عىل مرشوعي لجنة التحقيق الدولية

، جـرى التصـويت يف اللجنـة الخاصـة بفلسـطني عـىل املقرتحـات ١٩٤٧ترشين الثاين  ٢٤ويف     

  :الثالثة املقدمة للجنة وهي كام ييل

) ١٢(صـوتا ضـد ) ٢٩( وحدة فرفضت املقرتحـات باملقرتحات العربية بشأن جعل فلسطني دولة م .١

  .دولة عن التصويت وغياب دولتني) ١٤(صوتا وامتناع 

االقرتاح بنقل القضية الفلسطينية برمتها مبا فيها وعد بلفور وموضوع االنتداب إىل محكمة العـدل  .٢

  .دولة عن التصويت) ١١(صوتا وامتناع ) ١٨(صوتا ضد ) ٢٩(فسقط االقرتاح بـ. الدولية

االقرتاح بتكليف محكمة العدل الدولية بإبداء رأيها بشأن صالحية األمم املتحـدة بتنفيـذ أي نـوع  .٣

صـوتا ضـد ) ٢١(من التقسيم دون موافقة سكان فلسطني عىل ذلك فسقط هذا االقـرتاح أيضـا بــ 

 أما بريطانيا فقد امتنعت عن إعطاء صوتا يف جميـع. دولة عن التصويت) ١٦(صوتا وامتناع ) ٢٠(

  .هذه املقرتحات
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 ٢٥وبعد فشل تلك املقرتحات اجتمعـت لجنـة فلسـطني الخاصـة التابعـة لألمـم املتحـدة يف     

ليك تقول كلمتهـا األخـرية يف االقرتاحـات املختلفـة فجـرى التصـويت عـىل مرشـوع  ١٩٤٧ترشين الثاين 

) ٢٥(ففـاز املرشـوع بــ تقسيم فلسطني إىل دولتني عربية ويهودية مع بقاء الوحدة االقتصـادية بيـنهام 

وهكـذا وافقـت . دولة عن التصويت وغياب دولتـني عـن االجـتامع) ١٧(صوتا وامتناع  ) ١٣(صوتا ضد 

 ١١(اللجنة عىل املرشوع و أحالتـه إىل الجمعيـة العامـة بعـد أن دامـت مناقشـته زهـاء الثالثـة أشـهر 

  ).أسبوعا

  :قرار األمم املتحدة بتقسيم فلسطني إىل دولتني .٣

تقريـر اللجنـة الخاصـة، الـذي أوصـت فيـه باملوافقـة عـىل  ١٩٤٧ترشين الثـاين  ٢٦رض يف ع    

وكـان القـرار يتطلـب . مرشوع التقسيم مع بقاء الوحدة االقتصادية عىل الجمعية العامة لألمم املتحدة

 وقد احتدمت املناقشـات التـي دامـت ثالثـة أيـام بـني الـدول املؤيـدة للتقسـيم. موافقة ثلثي األعضاء

عنـدما اجتمعـت  ١٩٤٧ترشـين الثـاين  ٢٩والدول املعارضة حاز بعدها املرشـوع األكرثيـة املطلوبـة يف 

الجمعية العامة بكامل هيئتها، وأجرت التصويت عليه فقد صوتت ثالث وثالثون ودولة باملوافقـة عـىل 

احـدة عـن املرشوع بينام عارضة ثالث عرشة دولة وامتنعت عرش دول عـن التصويت وتغيبـت دولـة و 

  .االجتامع

ـعيني العـرب سـكان      ومل يكن قرار التقسيم الحل العـادل الـذي ينصـف أصـحاب الحـق الرش

فلسطني األصليني وإمنا كان مساومة كربى لتقسيم بالدهم واغتصـاب وطـنهم الـذي عاشـوا عـىل ترابـه 

ى وخاصة الواليات وتحت سامئه آالف السنني وما كانت تلك املؤامرة القذرة من دون تأييد الدول الكرب 

  املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي اللتني تبنتا مرشوع التقسيم، مام دفع بالدول
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الدائـرة يف فلكيهام إىل التصويت إىل جانب التقسيم، كام أن تأييدها املشرتك قد حمل الـدول املـرتددة  

  .إىل االقتداء بهام والتصويت بتأييد املرشوع

وقد . لطة تنفيذية موجهة إىل هيأتها الرئيسية وأعضائها املعنيني بالتنفيذونظرا لعدم وجود س    

ولكـن . أثريت مسألة صالحية األمم املتحدة الدستورية يف اتخاذ قرار التقسيم من قلب الـدول العربيـة

الدول املتحمسة للتقسيم مل تشجع عىل بحث املوضوع وعارضت إحالته ملحكمة العدل الدولية إلبـداء 

حول صالحية األمم املتحدة يف تنفيذ التقسيم، وعىل أي حال فإن الجمعية العامة، عـىل مـا يبـدو  رأيها

ومهـام يكـن . كانت تترصف عندما أقرت التقسيم وكأن األمر ضمن الصالحية التي خولها إياهـا امليثـاق

فسـها كانـت من يشء فأن غالبية األصوات التي أيدت قرار التقسيم قد أظهرت بـأن الجمعيـة العامـة ن

  .تعتقد بان لها الصالحية التخاذ مثل هذا القرار

ترشـين  ٢٩ولقد تضمن مرشوع التقسيم الذي أقرتـه الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة فــي     

إىل جانـب االعتبـارات السياسـية كثـريا مـن االعتبـارات اإلقليميـة مـن جغرافيـة وســكانية  ١٩٤٧الثـاين 

وتشمل . نات وهي الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة  القدسواقتصادية ووضع تعميام لثالث كيا

الدولة العربية حسبام جاء يف القرار القسم األكرب يف فلسطني، الـذي يضـم الجـزء الشـاميل مـن الجليـل 

والقسم األوسط من فلسطني املمتد من أسد ريلون جنوبا إىل برئ السبع وقطاعا مـن األرض عـىل طـول 

وعىل طول الحدود املرصـية إىل حـوايل نصـف الطريـق الـذي يـربط ) الذي يشمل غزة(البحر املتوسط 

  . البحر املتوسط بالبحر األحمر

مـا عـدا . ويضم كذلك مدينة يافا التي كانت تشكل برزخا جغرافيا يف وسط الدولة اليهوديـة    

  يافا فإن الدولة العربية تشتمل عىل ثالث مناطق واحدة منها
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أمـا . العربيتني يف نقاط تفصلها والتي تلتقـي مـع بعضـها الـبعض هـي األخـرى أيضـا تتصل باملنطقتني 

الدولة اليهودية فتشمل عىل ثالث مناطق وهي القسم الشـرقي من الجليل ووادي أسد ريلون والقطاع 

وأما . الساحيل املمتد حتى جنوب يافا واملنطقة الثالثة الجزء الذي مل يخصص للعرب من صحراء النقب

وهـي تكـون وحـدة منفصـلة عـن الـدولتني . قدس فتشمل عىل بيت لحم وبعض الضـواحي األخـرىال

  .العربية واليهودية

وبالرغم من إمكان تحديد التقسيم عىل الخارطة إال أنه من الناحية التطبيقية مل يكن واقعيـا 

تـد حتـى الحـدود ولقد تقرر أن تضم الدولة العربية معظم أرايض فلسطني الداخليـة التـي مت. وال سهال

األردنية والقسم الجنويب من األرايض الساحلية مع القسم الساحيل من صحراء النقب املهـم اسـرتاتيجيا 

أما الدولة اليهودية فكانت تضـم معظـم الجـزء السـاحيل مـن فلسـطني . واملمتد حتى الحدود املرصية

ى مزدحمة بالسكان هي القسـم املتطور اقتصاديا والذي يحتوي عىل كثافة سكانية ومنطقة خصبة أخر 

الرشقي من الجليل ومعظم صحراء النقب التي بالرغم من كونها أرايض صحراوية خالية من السكان إال 

  .أن اليهود بذلوا جهودا لضمها إىل دولتهم لغرض إقامة املستوطنات فيها يف املستقبل

ون القدس التـي تضـم مزيجـا أما بالنسبة لتوزيع املدن الكبرية بني الدولتني، فقد تقرر أن تك

والتـي تضـم ) التي كانـت ضـاحية ليافـا يف السـابق(من العرب واليهود واملسيحيني دولية أما تل أبيب 

غالبية يهودية فتبقى يهودية وكذلك حيفا، بالرغم من أن اليهود يشكلون أكرثية يف القسم الساحيل من 

لة العربية عىل املناطق التي أكرثية سـكانها مـن وعىل أي حال كان املقرر أن تشتمل الدو . املدينة فقط

  .العرب والدولة اليهودية عىل املناطق التي أكرثية سكانها من اليهود
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إن فقدان الوحدة الجغرافيـة يف كـل مـن الـدولتني أثـار جـدال كبـريا حـول واقعيـة التقسـيم 

لك التي غالبيتها من اليهود مل فالحدود املصطنعة التي وضعت بني املناطق  التي غالبيتها من العرب وت

وأن خارطة التقسيم التي وضعتها لجنة األمـم املتحـدة عـىل أي حـال تشـبه إىل حـد كبـري . تكن عملية

  .خرائط التقسيم التي سبق أن اقرتحها اللجان الربيطانية خالل ثالثينات القرن العرشين

طقة الرشق األوسط فقد كان لقد كان لصدور قرار التقسيم صدى عظيم يف البالد العربية ومن

مبثابة الوقود الذي زاد من لهيب الثورة التي شنها عرب فلسطني من أجل حريتهم واستقاللهم فطفقـوا 

يقارعون جيش االحتالل والصهاينـة الغزاة دفاعا عن أرضهم ووطنهم يحدوهم اإلميان بعدالـة قضـيتهم 

  .بالرغم من قـلة السالح والعتاد

الحتجاج التي اجتاحت جميع العامل العريب، التـي طالبـت الحكومـات فإىل جانب مظاهرات ا

العربية بالعمل عىل تحرير فلسطني وإنذارها من الخطر الداهم، عقـدت الجامعـة العربيـة عـددا مـن 

أن مجلـس جامعـة الـدول (االجتامعات لتؤكد موقفها السابق برفض مرشوع التقسيم الذي يـنص عـىل 

دول الجامعة العربية إىل مواصلة الدفاع عن حقوق عـرب فلسـطني حتـى العربية يؤكد من جديد عزم 

وأن مجلس الجامعة لن يلني ولن ينثني عن عزمـه وعىل رفـض أي مرشـوع مـن . يرجع الحق إىل نصابه

كـام وأنـه لـن يـدخر وسـعا يف . شأنه أن يؤدي إىل تقسيم فلسطني أو تأسيس رأس جرس صـهيوين فيهـا

روف واألحوال لالحتفاظ بصفة فلسطني العربية وباعتبارهـا جـزءا حيويـا مـن القيام بكل ما تتطلبه الظ

  ).الوطن العريب األكرب

وليك يتدارس املوقف الذي استجد بعد صدور قرار التقسيم والنظر يف الخطوات التـي يجـب   

  اتخاذها، ونظرا ملا يكتنف اجتامعات الجامعة من
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كـانون األول  ١٨، فقد بادر رؤساء الحكومات العربية يف إجـراءات وما يقتضيه املوقف امللح من رسعة 

لقد قرر رؤساء وممثلو هـذه الحكومـات يف اجتامعـاتهم (إىل االجتامع يف القاهرة الذي جاء فيه  ١٩٤٧

وقـرروا كـذلك عمـال بـإرادة شـعوبهم أن يتخـذوا مـن التـدابري . بالقاهرة أن التقسيم باطل من أساسه

ـة حـق العـرب لـلـهاالحاسمة ما هو كفيل بعون  وسـريى العـامل . بإحباط مرشوع التقسيم الظـامل ونرص

استحالة أخذ العرب بالعنف وإخضاعهم بالقوة أيا كان مصدرها، وسريى العامل أن العرب حني دعـوا إىل 

التمسك بقواعد الحق والعدل وحني أنذروا بعواقب املغامرة الصهيونية، إمنا كانوا طالب حق وعدل بني 

يعا، راغبني يف استبعاد أسباب الفنت  واالضطراب يف الرشق األوسط، حريصني عىل قرار السـالم الناس جم

يف ربوعه، وسريى العامل كذلك أن الذين عملوا عىل تقسيم فلسطني يتحملون وحـدهم مسـؤولية الفـنت 

  .واالضطرابات التي أثاروها والتي ال يعلم مداها

 ساحة األمم املتحدة، وأغلقت أبواب الحق والعدل يف وجـه أما وقد تغلبت الشهوات واألغراض حتى يف

العرب فأنهم قد وطدوا العزم عىل خوض املعركة التي حملوا عليها وعىل السري بها حتى نهايتها الظافرة 

، فتستقر مبادئ األمم املتحدة يف نصابها السليم، وتسود يف األرايض املقدسة مبـادئ العدالـة الـلـهبإذن 

  ).بني الناس أجمعنيواملساواة 

وبالرغم من إبالغ الدول العربية األمني العام لألمم املتحدة برفضـهم االعـرتاف بـأي عمـل أو   

قرار يصدر استنادا إىل إقرار الجمعية العامة بتقسـيم فلسـطني وأن الدولـة العربيـة سـوف تقـاوم أيـة 

العربيـة بإمـداد عـرب فلسـطني  وبالرغم من قرار رؤسـاء الحكومـات. محاولة لتأسيس الدولة اليهودية

فان موقف الحكومات العربيـة مل يكـن مبسـتوى ) جيش اإلنقاذ العريب(باملال والسالح والرجال وتأليف 

  .األحداث وخطورة الوضع يف فلسطني
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ويف خالل هذه الفرتة من الرصاع السيايس، أكملت القـوة اليهوديـة يف فلسـطني اسـتعداداتها   

، )ألفـا ٨٠(الهاغانـاة  –ونية، واستطاعت تكوين عدة منظامت عسكرية وهـي لتنفيذ املخططات الصهي

وكانــت هــذه ). مقاتــل ٣٥٠٠(والباملــاخ ) مقاتــل ٢٠٠-١٥٠٠(شــترين ) مقاتــل ١٦٠٠-١٥٠٠(االرغــون 

املنظامت املختلفة مقتنعة  بأساليب عملها عىل تحويل املدن واملستوطنات إىل قالع قوية مـن الناحيـة 

طة العمل يف املستوطنات بنطاق من الرسية املطلقة، وجعلها تحقـق االكتفـاء الـذايت يف الدفاعية، وإحا

وبفضـل هـذا التنظـيم، وبـدعم مـن سـلطات . التسلح واملواد التموينية للدفاع عن نفسها ملدة طويلـة

 الربيطانيـة،) سـنت(وأمكن إقامة مصـانع إلنتـاج رشاشـات . االنتداب أمكن تطوير التسلح عند الصهاينة

ب الخفيفة، ومدافع بيـات املضـادة للـدروع، الـلـهبوصة وذخائرها، وقاذفات  ٣٫٢ومدافع الهاون عيار 

رشـاش ) ١٠٠(، )١٩٤٨(الصهيونية األوىل  -واستطاعت هذه املصانع أن تنتج حتى عشية الحرب العربية

ملـم  ٢٣ار ألـف طلقـة عيـ) ٤٠٠(رشاش يوميا و) ٢٠٠(إىل ) ١٩٤٨(خفيف يوميا وارتفعت بعد نيسان 

  ألـــــف قذيفـــــة ) ٣٠(ألـــــف قنبلـــــة يدويـــــة وميلـــــز و) ١٥٠(و) شـــــهريا(للرشاشــــــات 

  .بوصة ٣هاون 

حوادث وصدامات داميـة اشـرتكت  ١٩٤٧ولقد وقع بعد إعالن قرار التقسيم يف ترشين الثاين 

جـيش الجهـاد (فيها املنظامت الصهيونية من جهة، والقـوات غـري النظاميـة العربيـة مـن جهـة أخـرى 

وكـان الربيطـانيون يتظـاهرون خـالل املصـادمات ) دس، وجيش اإلنقاذ، وقوات املتطوعني املرصـيناملق

  .بـالوقوف عىل الحياد، ويدعمون عمليا املنظامت اإلرهابية الصهيونية ويزودونها بالسالح والذخائر
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يـه ، عقد مجلس األمن جلسة استمع فيها إىل قرار لجنة التقسـيم، وجـاء ف١٩٤٨آذار  ١٩ويف 

وذكر أن السبيل الوحيد أمام هيئة األمم املتحدة ملعالجـة قضـية ) استحالة العمل وسط القوة والعنف(

وأمـام هـذا املوقـف ونتيجـة ). إرسال جيش دويل لتنفيذ التقسيم بالقوة أو إهامله نهائيا(فلسطني هو 

عـن مرشـوعها، وأعلـن ملقاومة العرب املتصاعدة، قامت أكرث الدول حامسة ملرشـوع التقسـيم بـالتخيل 

املندوب األمرييك سحب حكومته لتأييدها لقرار التقسيم، واقرتاح وضع فلسطني تحت الوصايا، وإعـادة 

وعقـدت الجامعـة العربيـة اجتامعـا يف . القضية لألمم املتحدة، ودعوة الطـرفني إىل هدنـة يف فلسـطني

لية، وجـاء يف قرارهـا الـذي أبلـغ قررت فيه رفض اقرتاح وضع فلسطني تحت الوصاية الدو  ١٩٤٨نيسان 

أن الوصاية الدولية نظام مؤقت سيزيد اليهـود خاللـه قـوة، ويعطـيهم وقتـا لتـأمني (إىل األمم املتحدة 

، واشرتطت الجامعة العربية أيضا لقبول الهدنـة يف فلسـطني حـل )تفوق لهم عىل تفوق العرب الحارض

  .من السالح الهاغاناة ووقف الهجرة إىل فلسطني وتجريد اليهود

ويف الوقت نفسه رفضت الوكالة اليهودية نظـام الوصـاية الدوليـة الن قـرار التقسـيم اصـبح 

وأمـام . واشرتطت لقبول الهدنة أن ال يكون يف إقرارها ما يحول دون قيام الدولة اليهودية. وثيقة دولية

  :هذا املوقف اتخذ مجلس األمن يف شهر آذار القرار التايل

  .لجمعية العامة إلعادة النظر فيها عىل ضوء التطورات الجديدةإعادة القضية ل .١

دعوة العرب واليهود إىل عقد هدنة يف فلسطني وتعيني قناصل أمريكا وبلجيكـا وفرنسـا يف القـدس  .٢

  .لإلرشاف عىل تنفيذ اقرتاح الهدنة
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ا يف للنظـر مجـدد ١٩٤٨نيسـان  ١٦دعوة الجمعية العمومية إىل دورة اسـتثنائية خاصـة تعقـد يف  .٣

  .قضية فلسطني

ولقد فشلت لجنة الهدنة يف مهمتها وأبرقت إىل مجلس األمن بإعالن عجزها عن أداء املهمـة 

املوكلة إليها، وخالل هذه الفرتة كانت بريطانيا تتابع تنفيذ سياستها إلقامة الكيان عمليـا، وعـىل الـرغم 

وعـىل الـرغم . أجل بحثهـا مجـددامن نداء مجلس األمن بإعادة قضية فلسطني للجمعية العمومية من 

للبقاء يف فلسطني كدولة منتدبــة تحـت إرشاف  ١٩٤٨نيسان  ١٧أيضا من نداء املجلس املوجه إليها يف 

منظمة األمم املتحدة حتـى يـتم الوصـول إىل حـل  جديـد للمشـكلة، وعـىل الـرغم مـن املجـازر التـي 

ة الثالثيـة، فقـد أرصت بريطانيـا عـىل اجتاحت جميع أنحاء فلسطني يف أعقاب فشل جهود لجنة الهدنـ

وكانـت بريطانيـا . ١٩٤٨أيـار  ١٥تنفيذ قرارها القايض باالنسحاب نهائيا من فلسطني بتاريخ أقصاه يوم 

حتى بعد قرار مجلـس األمـن األخـري، وحتـى بعـد تغـري . واثقة من نجاحها يف إقرار التقسيم يف النهاية

ليه، ولكنها كانت تشك بقدرتها وقـدرة األمـم املتحـدة عـىل موقف الدول من قرار التقسيم وانقالبها ع

ولذلك، ومن أجل التغلب عىل العقبـات . تنفيذ التقسيم مع وجود املقاومة العربية العنيدة واملتصاعدة

وضعت بريطانيا مخططا جديدا يتلخص يف متكني العصابات اليهودية من االستيالء عىل أكـرب عـدد مـن 

وتـأمني الوسـائل . سكرات الربيطانية يف فلسـطني يف أثنـاء وجودهـا وبـدعم منهـاالقواعد واملواقع واملع

الرضورية إلرغام العرب عىل الجالء من املناطق التي رأت بريطانيا أنهـا رضورة لقيـام الدولـة اليهوديـة 

  .ولتحقيق سالمتها وانتزاع قيادة ميكن لربيطانيا توجيهها والهيمنة عليها وعىل ترصفاتها
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أيـار ) ١٥(و١٩٤٧شـباط  ١٩ا لذلك املخطط بدأت بريطانيا انسحابها خالل الفرتة بـني وتنفيذ

ومل تتم عملية االنسحاب من املناطق العربية واليهودية بوقت واحد، وإمنـا بـدأت بـالجالء عـن . ١٩٤٨

 لهـا وكانت تسلم سلطات اإلدارة يف هذه املناطق إىل الوكالة، كـام تسـلمها أو تـتخىل. املناطق اليهودية

عن املعسكرات واملطارات ومستودعات الذخرية التي كانت تحتل األهمية األوىل يف فلسطني خالل تلـك 

وبذلك هيأت بريطانيا لليهود فرصة تشكيل أداة إداريــة وعسـكرية هـذه اإلدارة تسـيطر فعـال . الفرتة

جميع ما يف هـذه األمـاكن  عىل عدد من املعسكرات الحربية الربيطانيـة واملطارات والقالع واملراكز مع

أما يف املناطق العربيـة فقـد ظلـت جميـع القـوات الربيطانيـة  . من تجهيزات ومعدات وأسلحة وذخائر

حتى آخر أيام املوعد املحدد وهي متـارس جميـع صـالحياتها ضـد الشـعب العـريب الفلسـطيني، وضـد 

. ذ الصهاينة بشـنها ضـد العـرباستعداداته العسكرية للدفاع عن نفسه ضد الهجامت املنظمة التي أخ

وقاومت إدخال األسـلحة إىل املنـاطق العربيـة كـام قاومـت دخـول املتطـوعني مـن الـبالد العربيـة إىل 

  .فلسطني

ويضاف إىل ذلك الفظائع املروعة التي ارتكبها الصـهاينة بحـق السـكان العـرب بشـن حـرب 

ارهم عـىل تـرك قـراهم ومـدنهم إبادة ضد السكان العـزل الـذي مل يكـن لـديهم جـيش أو سـالح إلجبـ

وإلشـغال . الحتاللها من جهة وإلرباك الوضع العريب العام بخلق مشكلة جديـدة هـي مشـكلة الالجئـني

  .العرب بها عن اإلقدام عىل عمل عسكري حاسم

أعلـن الصـهاينة يف  ١٩٤٨أيـار  ١٤وعىل إثر إعالن بريطانيا إنهاء االنتـداب يف منتصـف ليلـة 

ـة دقيقـة . عن قيام الكيان الصهيوين ١٩٤٨أيار  ١٥ليوم الثاين الصباح الباكر من ا ويعد مرور إحدى عرش

  عىل إعالن قيامه اعرتفت
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والـدول األخـرى بقصـد ) السابق(به الواليات املتحدة األمريكية ثم تبعها االتحاد السوفيتي  

وتحـت . دة العربيـةترسيخ هذا الكيان وتعزيز نفوذه يف األرايض العربية لرضـب حركـة التحـرر والوحـ

أمرييك مـن جهـة أخـرى اضـطرت  –ضغط الجامهري العربية من جهة ورشاسة التآمر االستعامر االنكلو 

عـىل زج جيوشـها يف القتـال عـىل أرض فلسـطني إلنقاذهـا مـن  ١٩٤٨أيـار  ١٥الحكومات العربية يـوم 

  .السيطرة الصهيونية

  :املرحلة األوىل للحرب

   :الجبهة املرصية. ١

داية العمليات عىل الجبهة املرصية الهجوم عىل مسـتعمرة الـدنجور التـي تقـع عـىل كانت ب

وقـد هـدفت . كم تقريبـا رشق الطريـق) ٢٥(غزة والتي تبعد مسافـة  –مرتفع مييني عىل طريق رفح  

وتـم تـدمري املسـتعمرة بنـريان املدفعيـة . القوات املرصية من احتاللها، حامية محور إمدادها وتقـدمها

كانت القوات الرئيسية من مشاة ومدفعية ومدرعات تتقدم يف اتجاه غزة وقامـت قـوات خفيفـة  بينام

أيـار  ١٦ويف فجـر يـوم . دخلـت القـوات املرصـية مدينـة غـزة ١٥ويف مساء يـوم . مبحارصة املستعمرة 

الواقعة إىل الجنـوب مـن غـزة وعـىل بعـد ) كفار ديروم(تابعت القوات تقدمها فاصطدمت مبستعمرة 

فتم تركيز نريان املدفعيـة عليهـا وخصصـت قـوات املتطـوعني لحصـارها . كلم تقريبا) ١٦(ها مبسافة من

وتابعت القوات عملها حيث أخذت املدفعية بالتعامل مع مستعمرات العدو املوجودة أمام غزة وهـي 

جور ويف هذا اليوم ذاته قامت القوات الجويـة املرصـية بقصـف مسـتعمرة الـدن) بريي دبريون أسحق(

  .وميناء تل أبيب. ومطار بتاح تكفا
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 –بقيـادة املقـدم أحمـد عبـد العزيـز  –أيار، صدرت األوامر إىل قوات املتطوعني  ١٧ويف يوم 

فقامت بالتنفيذ واصطدمت مبقاومة شـديدة يف بركـة . برئ السبع -بالتقدم إىل برئ السبع عن طريق غزة

يف اقتحام املواقع الدفاعية املحيطة باملدينة ودخلتها  العامرة، ولكنها متكنت من التغلب عليها ونجحت

ويف الوقت ذاتـه، تقـدمت القـوات املرصـية رشق بلـدة رفـح واحتلـت العوجـة . أيار ١٩بعد ظهر يوم 

ومنطقة املسلوج بقوات صغرية، ثم احتلت برئ السبع، بعد ان سيطرت عليها قوات املتطوعني، واتصلت 

وتابعـت القـوات املرصـية بعـد ذلـك تقـدمها عـىل . عني يف بلدة الخليـلالقوات املرصية شامال باملتطو 

املحور الساحيل حيث اصطدمت مبستعمرة ديرسنيد بقوة الكتيبـة األوىل للمشـاة، وبطـاريتي مدفعيـة 

  .رطل ورسية مصفحات وعدد من الطائرات ٢٥عيار 

) فيليـوكس(موقـف ، بدأت الكتيبة األوىل هجومها ونجحت يف احتالل ١٩٤٨أيار  ١٩ويف يوم 

ولكن عندما حاول جنـود املشـاة اخـرتاق النقطـة ذاتهـا، . القائم إىل جنوب املستعمرة واملهيمنني عليها

ونتيجة لهذا الفشـل أعـادت القيـادة املرصـية تنظـيم قواتهـا . صدوا عنها بعد تكبيدهم خسائر فادحة

وقـد لقـي . ورسيـة مصـفحات ودبابـة وزجت يف املعركة الكتيبة األوىل والثانية مشاة، وكتيبة مدفعيـة،

وعند الوصول إىل إنهاك املقاومة ليال، قرر القائد متابعة الحركة . الهجوم فشال أوليا، فأعيد تنظيمه ثانية

  .١٩٤٨أيار  ٢٤وأمكن يف النهاية السيطرة عىل املستعمرة ورفع العلم املرصي فوقها يوم 

معركتها ضد ديرسنيد، كلفت الكتيبـة األوىل يف الوقت الذي كانت فيه الكتيبة الثانية تخوض 

أيار واسـتطاعت الكتيبـة أن تسـلك طريقـا جانبيـا، وان تصـل إىل  ٢٢مشاة بالتقدم إىل املجدل، يف يوم 

وبـذلك سـيطرت . أيار تم احـتالل مدينـة عـراق سـويدان ٢٤املستعمرة وتحتلها دون مقاومة، ويف يوم 

  القوات
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ويعتـرب هـذا أول عمـل .  املسـتعمرات الصـهيونية الجنوبيـةاملرصية عىل الطريق املؤدية إىل 

قامت به القوة املرصية لعزل املستعمرات املوجـودة يف النقـب وكــانت الخطـوة التاليـة هـي احـتالل 

أسدود، وقد تم تنظيم الهجوم ضدها بهـدف تخفيـف الضـغط عـن الجـيش األردين الـذي كـان يجابـه 

أيار تحرك اللواء الثاين يف اتجاه أسدود عـىل  ٢٩ويف يوم  . روناللط -هجامت قوية عىل محور باب الواد

  .أن تبقى الكتيبة األوىل يف املجدل

أيـار، واحتلـت مواقـع دفاعيـة شـاميل البلـدة  ٢٩ووصلت القوات الساترة أسدود صباح يوم 

لغـام كيلومرتات، ووصلت املقدمة ظهر اليوم ذاته بعـد أن عمـل املهندسـون عـىل إزالـة األ) ٤(بحوايل 

وعندما وصـلت الكتيبـة الثانيـة إىل ارتفـاع مسـتعمرة نيتسـانيم فتحـت . املزروعة عىل محاور االقرتاب

عليها نريان الرشاشات واشتبكت معها بعض الوقت، ثم استمرت الكتيبة يف التقدم حتى دخلت أسـدود 

فعيـة املرصـية يف ويف اليوم التـايل هاجمـت طائرتـان صـهيونيتان املرصـيني ونجحـت املد. دون مقاومة

أيار فتحت املدفعية املرصية نريانها عـىل مسـتعمريت نجبـا وبـريون  ٣٠و٢٩ويف يومي . إسقاط إحداهام

كام هاجمت القوات الجوية املرصية املستعمرات الجنوبية ومستعمرة رحابوت ودوروث للحـد  . إسحق

  .وقصفت ميناء تل أبيب. من نشاطها

ار، بهجوم مضاد عىل املواقع املرصية يف أسـدود، غـري أنـه أي ٣٠وقامت القوات الصهيونية يف 

ثم قامت القوات الصهيونية . صمد ببسالة فركن العدو إىل االنسحاب تاركا خلفه عـددا كبريا من القتىل

. بهجوم مضاد ثان عىل أسدود يف اليوم األول من حزيران، غري أنه رد عىل أعقابه متكبدا خسائر فادحـة

الفالوجا  –طلبت قيادة الجيش املرصي من قواتها يف فلسطني احتالل خط املجدل  ١٩٤٨حزيران  ٢ويف 

   –الخليل، وخط أسدود  -بيت جربين –
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قسطينة بهدف فصل املستعمرات الجنوبية يف النقب عـن منطقـة شـامل فلسـطني، وإرغـام 

ر إىل الكتيبـة األوىل فصدرت األوامـ. هذه املستعمرات عىل االستسالم بعد منع اإلمداد عنها من الشامل

وبذلك اندفعت القواعد رشقا ملسافة أربعني كيلـومرتا مـن . بالتقدم رشقا الحتالل الفالوجا وبيت جربين

. املجدل ونجحت يف احتالل املواقع املحدودة لها قبل أن تتمكن القوات الصـهيونية مـن الوصـول إليهـا

. ومية بعد أن طردت العدو الصهيوين منهـاكام قامت بعض الوحدات بعد ذلك باحتالل دير نخاس وترق

  .ثم تابعت تقدمها يف اتجاه الخليل لتأمني االتصال بني املجدل والخليل

حزيران قامت القاذفات املرصية بشن غارة عىل مستعمرات ريشون ليزيون وجان  ٣ويف يوم 

ة يف معاونـة الجـيش بافني ومطار تل أبيب ومحطة توليد الكهرباء فيها، كام  استعمرت القـوات الجويـ

ومن الواضح هنا أن القيادة املرصية قد غـريت اتجاههـا فعوضـا . األردين يف الجبهة التي كان يعمل فيها

 -عـراق سـويدان -عن التوجه شامال حتى تل أبيب تركز الجهد الرئيس نحو الرشق عىل محـور املجـدل

من العوامل منها الضغوط الدوليـة بيت جربين، وذلك بسبب خضوع القيادة املرصية لعدد  –الفالوجا 

إليقاف القتال، مام حمل هذه القيادة عىل اإلرساع يف اكتساب أكرب عدد من املواقع، ومنها أيضا الرغبـة 

يف تحقيق االتصال بني القوات املرصية النظامية وقوة الفدائيني بقيادة أحمد عبد العزيـز، التـي كانـت 

طويل وصعب ميتـد مـن العوجـة حتـى بيـت لحـم عـرب بـرئ  تتلقى متوينها حتى اآلن عن طريق محور

السبع، وثالثها الرغبة يف دعم عراق سويدان التي كانت تحتل مواقع هامة تلتقي عنـدها الطـرق التـي 

وكانت نتيجة املرحلة األوىل عىل الجبهة املرصية أن نجح املرصـيون يف . تربط النقب مع شامل فلسطني

  إرغام العدو
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وكانت العمليات األخرية لهذه املرحلة هـي عمليـات . ما من جنوب فلسطنيعىل الخروج متا 

  .نيتسانيم ونجيا

جوم عىل القـوات لـلـهوكانت مستعمرة نيتسانيم نقط ارتكاز تنطلق منها القوات الصهيونية 

املرصية يف اسدود، مام يجعل استمرار احتالل العدو لهذه املستعمرة مصـدرا لالسـتيالء عـىل نيتسـانيم 

حيث يتم تنفيـذها عـىل مـرحلتني يـتم يف األوىل تقـدم املشـاة املدعمـة بالـدبابات الخفيفـة الحـتالل ب

ويف املرحلة الثانية يتم التقدم من الجانـب األيرسـ للمسـتعمرة واحـتالل . الجانب األمين من املستعمرة

  .باقي أجزائها

ألميـن للمسـتعمرة تقـدمت الـدبابات مقرتبـة مـن الجانـب ا ١٩٤٨حزيران  ٧ويف صباح يوم 

واشتبكت مع الصهاينة بالنريان حتى متكنت من إسـكات جميـع مواقـع األسـلحة، ثـم تقـدمت املشـاة 

خلف الدبابات وقامت بفتح ثغرات يف األسالك الشائكة املحيطة باملستعمرة واحتلـت مواقـع األسـلحة 

يـام املشـاة والـدبابات وأرغمت العدو عىل االنسحاب إىل الجهة اليرسى مـن املسـتعمرة، وتبـع ذلـك ق

ويف حوايل الساعة الرابعة والنصـف مـن بعـد ظهـر اليـوم ذاتـه، تـم . بسحق املقاومة يف الجهة اليرسى

. جنـديا صـهيونيا) ١٢٠(االستيالء عىل املستعمرة بعد أن تكبـد الصـهاينة خسـائر جسـيمة، وأمكـن أرس

املوجودة بأسدود من العـزل عـن بـاقي  تم تأمني القوات املرصية) نيتسانيم(وباالستيالء عىل مستعمرة 

 ١٠-٩وليل  ١٠و٩وقام العدو الصهيوين بعد ذلك بثالث محاوالت السرتجاع املستعمرة يف يومي . القوات

  .حزيران وانتهت جميع املحاوالت بالفشل وتكبد العدو الصهيوين خسائر فادحة

مسـتعمرة صـهيونية حيـث كانـت هنـاك ) نجبـا(وكانت املعركة الضارية الثانية هي معركـة 

  بيت  –بالقرب من مدينة املجدل عىل جانب طريق املجدل 
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باإلضـافة إىل ذلـك فقـد . وكانت هذه املسـتعمرة تهـدد التحركـات املرصـية. القدس -جربين

كانت عملية تأمني أجنحة القوات املرصية يف املجدل وخط املواصالت يف اسدود وفتح الطريق أمام كل 

كـل ذلـك يفـرض . يف اتجـاه بيـت جـربين والقـدس لالتصـال بـالجيش األردين تحرك من املجـدل رشقـا

  .بالرضورة احتالل مستعمرة نجبا

، صدرت األوامر إىل كتيبة مشاة، ومعها كتيبة دبابات خفيفـة، وفصـيلة ١٩٤٨يف أول حزيران 

عـىل من املناضلني العرب، وبطـاريتي مدفعيـة ميـدان، وبطاريـة مدفعيـة مضـادة للطـائرات بـالهجوم 

حزيـران تابعـت  ٢ويف يـوم . وبدأت املدفعية بقصف املسـتعمرة مـن منطقـة املجـدل. مستعمرة نجبا

جوم، وفتح املناضلون ثغـرة يف لـلـهاملدفعية تركيز نريانها بشدة عىل املستعمرة، وتقدمت املوجة األوىل 

ثانيـة تقـدمت منهـا  سياج األسالك الشائكة ولكنها مل تكن كافية، فقامت إحدى الـدبابات بفـتح ثغـرة

ومتكنـت عنـارص . داخل املستعمرة وتبعتها باقي الدبابات حيث اشتبكت مع املعاقـل ودمـرت بعضـها

املشاة األمامية من احتالل موقع أسلحة واحد ومل يتمكن بـاقي الفصـيلة مـن متابعـة الـدبابات لشـدة 

واجبهـا اسـتغالل نجـاح املوجـة  ويف الفجر تقدمت املوجه الثانية وأحكمت إغالق الثغرة وكـان. النريان

ونظرا الستخدام العدو للمدافع املضادة للمدرعات فإنها مل . األوىل واحتالل القطاع األمين من املستعمرة

ويف العارشة صباحا صدرت األوامر باالنسحاب بعد أن وصـلت معلومـات . تتمكن من دخول املستعمرة

وبدأ العدو بفتح النار . هجوم مضاد عىل الجانب األمينتفيد بأن الصهاينة يحشدون قوات كبرية للقيام ب

من مدافع الهاون  عىل الدبابات، فانسحبت القوات املشرتكة يف العملية تحت ستار نريان  الدبابات ثـم 

ومتت عملية االنسحاب يف الثانية والنصف بعد الظهر، وعادت كـل . انسحبت هذه تحت ستارة دخانية

  .القوة إىل املجدل
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قد وصلت جنـوب القـدس  -الفدائيني–ل هذه العمليات كانت قوات أحمد عبد العزيز وخال

تحقيـق االتصـال مـع  ١٩٤٨أيـار  ٢٤واسـتطاعت يف يـوم . بحوايل سبعة كيلومرتات، واحتلت بيت لحم

  .القوات األردنية

  :الجبهة األردنية. ٢

أيار وحـورص  ١٥ديدة يوم بدأت املعارك بني املناضلني العرب والعدو الصهيوين يف القدس الج  

مركـز (الصهاينة يف الحي اليهودي من القدس القدمية يف حني أنهم استولوا عىل مواقع الجيش الربيطاين 

 ١٩٤٨أيـار  ١٧ويف يـوم ). البوليس والسـجن املركـزي والبنـك ومختلـف األبنيـة الرسـمية يف املسـكوبيه

ـارة خـارج السـور، كـام إىل الق) الفيلق العريب(وصلت طالئع القوات األردنية  دس واحتلت شـارع املرص

أيار تتابع وصول القوات األردنية ومعها املصـفحات التـي متركـزت  ١٨ويف يوم . تقدمت إىل باب الخليل

وظل الحي اليهودي يدافع ضـد الهجـامت األردنيـة حتـى ). نوتردام(يف حي الشيخ جراح مقابل كنيسة 

  .ليهوداستسلم وأرس الجيش األردين الرجال من ا

حزيـران ولكـن هـذا  ٩حزيران هاجم العدو حي الشيخ جراح، واستمر الهجـوم حتـى  ٤ويف   

ثم اتجهـت القـوات . أيار ١٦ويف الشامل أخىل الصهاينة مستعمرة عطروت يوم . الهجوم انتهى بالفشل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــهيونية لفــــــــــــــــــــــــــــــــــتح طري   الص

أيـار هـاجم العـدو اللطـرون  ٢٦ويف . القدس وفك الحصار عن األحياء يف القـدس الجديـدة -تل أبيب 

. أيار حيث استوىل الصهاينة عىل باب الـواد ٣٠فصدته القوات األردنية، واستمرت هذه املحاوالت حتى 

حزيران حولوا اتجاههم نحو فتح طريق جديد يتجنب اللطـرون وميتـد مـن بـاب الـواد إىل ديـر  ٦ويف 

  هجومهم عىل القدس حزيران كرر الصهاينة ٩ويف يوم ) طريق بورما(محيش  ويسمى 
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  .ولكن هذا الهجوم مني بالفشل. وعىل حي الشيخ جراح لفك الحصار عن جبل املكرب 

  :الجبهة السورية .٣

أيار وزج قـوة لـواء واحـد  ١٥قام الجيش السوري بالهجوم املتفق عليه يف الوقت املحدد من     

رتات ووصـل إىل دغانيـا وتوقـف ألن كيلـوم) ١٠(تقدم نحو . يف سمخ عىل الضفة الجنوبية لبحرية طربيا

وبيـنام كانـت الطـائرات السـورية ترضـب املسـتعمرات . قواته كانت ال تسمح بالتقدم بني املستعمرات

القامئة يف وادي األردن تسـاندها الطـائرات العراقيـة، كانـت الطـائرات املعاديـة تقصـف قريـة حـارب 

دبابـات، واقترصـت  ١٠مصـفحة و ١٥ه سمخ السورية ومعسكر الجيش السوري يف اليوم الذي احتل في

يف هجومه عىل الدبابات  تساندها املدافع مــن بعيـد، بيـنام كانـت املشـاة يف جهـات الكرنتينـا وعنـد 

  .مفرتق الطريق جنوب سمخ

أيار بدأ الصهاينة انسحابهم من املدينة تاركني عـددا مـن  ١٨ويف الساعة السادسة من صباح   

وكانت املدفعيـة السـورية تـدمر . دة أحدهم قائد الحامية والثاين قائد النجدةمن القا) ٣(القتىل بينهم 

ومحـور . دغانيـا -التحصينات وتقصف محاور تقدم قوات الدعم الصهيونية إىل سمخ، مثل محور سـمخ

وهذا ما جعل االنسحاب من سمخ صـعبا تكبـد العـدو . سمخ إىل مستعمرات فيكيم ومنها إىل مسعدة

وعندما سقطت سمخ بيد السوريني رحلت العائالت الصهيونية من املسـتعمرات . ة خالله خسائر فادح

واستمر الرصاع بعد ذلك، واستخدم الصهاينة مدافع الهاون عـىل نطـاق واسـع، . القامئة يف وادي األردن

  ومتكنوا من تدمري إحدى املصفحات السورية التي كانت تتقدم نحو دغانيا مبحاذاة شاطئ بحرية طربيا،
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كام دمروا مصفحة أخرى عنـدما وصـلت إىل أبـواب املسـتعمرة، وطـرأ عطـل عـىل مصـفحتني وقعـت  

ولكـنهم تـابعوا قصـف . إحداهام بيد العدو، األمر الذي جعل السـوريني يبطـؤون يف تقـدمهم باملشـاة

  .بوصة ٣املستعمرة باملدفعية والرشاشات الثقيلة وكان الصهاينة يردون عليها مبدافع الهاون 

  :العمليات يف قطاع الجيش العراقي . ٤

وتوقـف أمامهـا، وانسـحب الرتـل األول ) جيرش(أيار هاجم لواء عراقي مستعمرة  ١٥يف يوم 

 ٢٨ويف . أيار من جرس املجامع إىل السامرة  وأحرض قوات دعم جديـدة مـن العـراق ٢٠العراقي يف يوم 

زيران قام الجـيش العراقـي بهجـوم مباغـت ح ٢أيار هاجم الصهاينة بقوة لوايئ مشاة من العفوله، ويف 

عىل العدو، وأوقع يف صفوفهم خسائر فادحة غري أن األوامر صدرت إىل القوات العراقية بعدم اسـتثامر 

وبالفعل تم التوقف يف انتظـار موعـد الهدنـة األوىل، وتقـدمت قـوات مـن املناضـلني . الظفر واملطاردة

منطقة جنني، وبقي الوضع عـىل حالـه حتـى انتهـاء الهدنـة الفلسطينيني واسرتدت القرى العربية غرب 

حيث عاود املناضلون الهجـوم عـىل العـدو وانضـمت إليهـا القـوات العراقيـة، واسـتولت عـىل املواقـع 

  .الصهيونية يف منطقة جنني الغربية

ومام سبق يظهر أن الجيوش العربية نجحت خالل األيام األوىل من الحرب يف السـيطرة عـىل 

ربى مـن فلسـطني، وكانـت الخطـوط األماميـة املرصـية تصـل شـامال حتـى مدينـة بيـت لحـم أقسام ك

ومستعمرة تلبيوت يف ضواحي القدس الجنوبية، واىل الغرب حتى حدود منطقـة يافـا الجنـويب وخلـيج 

وسيطر الجيش السوري وجيش اإلنقاذ عىل الجليل . العقبة بأكمله وحتى أطراف البحر األحمر الشاملية

  حتى جنوب بحرية طربيا، ماعدا بعض املستعمرات يف الجليل بأكمله
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وكانت خطوط جيش اإلنقاذ األماميـة . وكان الجيش اللبناين يقف غري بعيد عن عكا. الرشقي 

. وسيطر الجيش العراقـي عـىل قلـب فلسـطني وأحـدق بتـل أبيـب. متتد إىل جنوب قرى مدينة النارصة

ما وراء مدينة جنني ومن الغرب بيارات طولكرم وقلقيلية عـىل وكانت خطوطه األمامية من الشامل إىل 

واللد والرملة حتى التقى بالجيش  الـلـهبعد مثانية أميال ومنطقة القدس والقدس القدمية ومنطقة رام 

  .العراقي يف الشامل وبالجيش املرصي يف الجنوب والغرب

الباقيـة مــن أرض فلسـطني  وكان من السهل عىل الجيوش العربيـة احـتالل املنـاطق القليلـة

والتي احتلها الصهاينة أثناء وجود القوات الربيطانية ال سيام وأنهم يقوموا خـالل هـذه الفـرتة بتنظـيم 

مقاومة جدية وفق خطه اسرتاتيجية واضحة بسبب قناعتهم بعدم جدية املعركـة مـن ناحيـة، وبسـبب 

ولهـذا كـان . ريطانيا وأمريكا بصورة خاصـةاعتقادهم الثابت بنجاح معركتهم  السياسية املدعومة من ب

ومتثل بالدفاع يف املستعمرات وراء التحصينات، وحتى هذه املقاومة مل تكـن منظمـة يف . موقفهم سلبيا

ـعة. إطار نظام دفاعي موحد ولكـن . مام ساعد الجيوش العربية عىل اجتياح املناطق املحـددة لهـا برس

عند حدود املواقع فقـد توقـف الجيشـان األردين والعراقـي   رسعان ما توقفت اندفاعة الجيوش العربية

منذ أيام القتال األوىل عند حدود املواقع املحددة  لهام ودون تجاوزها إىل املنطقة املخصصـة للصـهاينة 

وتردد الجيش األردين كثريا  قبل أن يستجيب للنداءات العربية يف مدينة القدس التـي . يف قرار التقسيم

التقسيم دولية، واستغل العدو هذا االعتبار، وابتعاد الجيوش العربيـة عنهـا يف أول مراحـل  اعتربها قرار

التـي تجمعـت فيهـا قـوى . القتال، فأخذت يف احتاللها مع تضييق الخنـاق عـىل آخـر األحيـاء العربيـة

امه وكذلك فقد توقف الجيش اللبناين، ومل يحقق أي تقدم يذكر بسبب اصـطد. املجاهدين الفلسطينيني

  بسلسلة من املستوطنات املركزة عىل  الحدود
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يف حـني اصـطدام الجـيش السـوري بتحصـينات خـط أيـدن القـوي عـىل الحـدود . الشاملية 

  .والذي سلمه اإلنكليز إىل الصهاينة قبل جالءهم. السورية الفلسطينية

  :الهدنة األوىل

بعض الجيوش العربية، وتوقف بعضـها  خالل مرحلة القتال األوىل، ويف غمرة الذهول من ترصفات       

واتخاذه موقف الدفاع دون سبب واضح، وجد قادة العدو الصهيوين أنفسهم يف موقف العزلـة بعـد أن 

بـأن (سيطرت الجيوش العربية عىل جميع أنحاء فلسطني، فاستنجد هؤالء القادة بأمريكا التـي أعلنـت 

عت إىل مجلس األمن مطالبة إياه بالتدخل الرسـيع ، وأرس )الحالة يف فلسطني تهدد السلم وتنذر بالخطر

وكذلك أرسعـت بريطانيـا، وعملـت عـىل اتخـاذ  . والحاسم إليقاف القتال ولو بالقوة وتطبيق العقوبات

فمـن جهـة راحـت تنـذر الـدول . إجراءات مزدوجة ضد العرب وضـد تـدخلهم العسـكري يف فلسـطني

ومـن جهـة أخـرى فقـد . ت يف عملياتهـا العسـكريةالعربية بوقف القتال فورا وتهددها إن هي اسـتمر 

لجأت إىل مجلس األمن مطالبة  بتدخله واحتياطا لكل موقف مضاد من حليفاتها العربيـة تحـت تـأثري 

ضغط الدول العربية األخرى، وشعوبها أكملت إجراءاتها بإبالغ الدول العربية املرتبطة معها مبعاهـدات 

  .العتاد إن مل تستجب لنداء وقف القتالأنها ستوقف فورا تزويدها بالسالح و 

، بناء عىل اقرتاح بريطاين، توجيـه نـداء  بوقـف ١٩٤٨أيار  ٢٢وكان مجلس األمن قد قرر منذ   

وقـد رفـض العـرب هـذا النـداء . ساعة تبدأ من منتصف ليل اليـوم نفسـه ٣٦القتال يف فلسطني خالل 

فاسـتمرت أمريكـا ومعهـا بريطانيـا يف مامرسـة مبذكرة وجهها أمني الجامعة العربية إىل مجلـس األمـن، 

  الضغوط عىل مجلس األمن إىل توجيه الدعوة إليقاف القتال ملدة أربعة أسابيع وفق مرشوع
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بريطاين ويتضمن وعدا بعـدم إرسـال متطـوعني أو أسـلحة أو اعتـدة إىل فلسـطني خـالل هـذه  مرشوع

  .قتصادية ضدهالفرتة، وإنذار املخالف بتطبيق العقوبات العسكرية واال 

، أبلغـت الجامعـة العربيـة  مجلـس األمـن عـن موافقـة الـدول ١٩٤٨ويف الثاين من حزيران 

أيار  ٤العربية عىل قراره، مع أملها بأن يتمكن الوسيط الدويل الكونت برنادوت الذي عينه املجلس منذ 

. دل لقضـية فلسـطنيمن إيجاد حـل عـا. ١٩٤٨نيسان  ٢٢، ولجنة الهدنة التي عينها قبل ذلك يف ١٩٤٨

وكان الصهاينة قد وافقوا عىل نداء الهدنة فور صدوره، مع التأكيد عىل رفض كل حل يتعارض مع واقـع 

وهـو التوقـف (حزيران توقف القتال يف فلسـطني ملـدة أربعـة أسـابيع  ١١ويف صباح . دولتهم الجديدة

  ).الذي عرف باسم الهدنة األوىل

طائرة للتـدريب ) ١١(ل املرحلة األوىل من الحرب أكرث من ومل يكن لدى الكيان الصهيوين خال

ـاء الطـائرات املقاتلـة، ونجحـت ) تايغر(من نوع  ولهذا فقد  ركزت جهدها لإلفادة من فرتة الهدنة لرش

ووصـل إىل ) مرسشميت(و) سبيتفاير(القيادة الصهيونية يف عقد صفقة مع جيكوسلوفاكيا لرشاء طائرات

ونجـح املنـدوبون . طائرة تم نقلها عىل شكل قطـع غيـار) ٢٠(ئرة، عالوة عىل طا) ٢٠(الكيان الصهيوين 

مـن أمريكـا وهـي مجهـزة بحـوايل ) ١٧-ب(الرسيون وعمالء الكيان الصهيوين يف رشاء طائرتني من طراز 

مدفعا، إضافة إىل قدرتها عىل إلقاء أربع أطنان من القنابل، ويف مجال التسلح للقوات األرضية ) ١١-١٠(

مـدفعا رشاشـا، ) ٤٥٠(آالف بندقية و) ١٠(الكيان الصهيوين عىل أسلحة من جيكوسلوفاكيا وهي  حصل

وقد عمل الكيان الصهيوين عىل اسـتنفار جميـع . ملام ٧٥ملام ومجموعة مدفعية  ٦٥مدافع عيار ) ٦(و

وريا سـ –ومقابل ذلك حاولت بعـض الـدول العربيـة . إمكاناتها وتعبئة جميع مواردها البرشية للحرب

  .خاصة
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مليـون دوالر ) ١١(الحصول عىل األسلحة، واستطاعت عقد صفقة مع جيكوسلوفاكيا بقيمـة  

ـة ماليـني طلقـة وكميـة مـن القنابـل اليدويـة ومختلـف أنـواع الـذخائر) ٨(لرشاء  . آالف بندقية وعرش

يز إىل سفن وأحيطت هذه الصفقة مبجموعة من املؤامرات انتهت بنقل األسلحة يف مياه جزر الدوديكان

  .التي كانت تنقل األسلحة) جريو(صهيونية وإغراق الباخرة اإليطالية 

إثر هذه التدابري تطور موقف الكيان الصهيوين  وأصبح بإمكانه االنتقال مـن مرحلـة الـدفاع 

ولقد  حاولت القوات العربية تطوير موقفها بصورة . الثابت إىل الهجوم خالل املرحلة الثانية من الرصاع

صة قيادة القوات املرصية، يف أعقاب املوافقة عىل الهدنة األوىل مبذكرة إىل رئاسة الجيش تطلب فيها خا

رفع القوة إىل فرقة  مشاة كاملة ومجموعة لواء مشاة مستقل، مع زيادة حجم القوات املدرعة لتكوين 

عـىل تلبيـة بعـض وعملت قيادة الجيش . مجموعة مدرعة كاملة ودعم املوقف اإلداري بجميع عنارصه

املتطلبات، فأرسلت كتيبة مشاة وكتيبة مدافع رشاشة من كتائب االحتياط ورسايا املهندسـني، وأكملـت 

بقية أسلحة الدعم للفرقة  بحيث أصبحت القوات املرصية بعد فرتة قصرية تضم فرقة مشاة كاملة مـع 

القـوات املرصـية خـالل فـرتة  وقد حددت واجبـات. أسلحة الدعم والوحدات اإلدارية الرضورية للفرقة

الهدنة بتأمني خط املواصالت وتطهري املستعمرات املرشفة عليهـا ثـم العمـل بعـد ذلـك بحيـث تصـبح 

القوات املرصية مستعدة للتقدم نحو جنوب تل أبيب يف نفس الوقت الذي تكـون فيـه بقيـة الجيـوش 

  .العربية مستعدة إلجراء مثل هذا التقدم من جانبها

واستغل الصهاينة فرتة الهدنة األوىل . لقيادة الصهيونية مبقررات هيئة مجلس األمنومل تلتزم ا

لتحسني موقفهم الحريب وإعادة تنظيم قواتهم مـام مكـنهم مـن مجابهـة الجيـوش العربيـة يف املرحلـة 

  ويف. الثانية من الحرب بكفاءة
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ي وصـلت إليـه القـوات هذا املجال قام الصهاينة باحتالل الخط الدفاعي املواجه للخط الـذ 

مع تأمني متوين املستعمرات الجنوبيـة واملواقـع املعزولـة إمـا بالطـائرات أو بارتـال العربـات، . املرصية

  .مع الحصول أحيانا عىل ترصيح بذلك من لجنة الهدنةوالتسلل عرب الخط املرصي بني املجدل والخليل، 

الخليـل عنـد  –يف الخط املرصي املجدل واتخذ الكيان الصهيوين التدابري الرضورية لفتح ثغرة 

 -برئ السـبع -استئناف القتال إلعادة االتصال مع املستعمرات الجنوبية واالستعداد لتطهري طريق القدس

العسلوج، وقامت باستطالع املواقع املرصية وذلك عن طريق ارتال التموين أو الطـائرات بحجـة إرسـال 

وهو نفس يـوم  –حزيران  ١١ذه الغاية، قام الصهاينة يف يوم وتحقيقا له. متوين للمستعمرات الجنوبية

بالهجوم عىل بلدة العسلوج ومل تكن بها قوات عسكرية مرصية كبـرية، واحتلـوا البلـدة  –إعالن الهدنة 

فعال، واستغلوا تعليامت وقف القتال لالحتفاظ مبوقعهم فيها، وتقدمت قوات صهيونية عسكرية أخرى 

امل الفالوجـا، وبلـدة عبـديش شـامل بيـت عضـه، وتبـه الخـيش عنـد تقـاطع فاحتلت قرية الجسري ش

ـقي وطريـق )عـراق سـويدان(الطريق بجـوار   –املجـدل (، وبلـدة جـوليس عـىل تقـاطع الطريـق الرش

ـي) قسطينة . وطردت أهايل هـذه الـبالد منهـا، وضـمنت بـذلك خطــأ دفاعيـا يف مواجهـة الخـط املرص

  .وأخذت تنظم تحصيناتها ومواقعها

حزيران احتلت بعض املصفحات الصهيونية بلدة كوكبا بعد أن طـردت األهـايل منهـا  ١٤يف و 

ويف الوقـت ذاتـه كانـت . الحليفات عند اسـتئناف القتـال –وذلك استعدادا لفتح طريق جوليس كوكبا 

تتكرر االشتباكات بالنريان بني القوات العربية والقوات الصهيونية عىل مختلف الجبهـات، وكـان هـدف 

  هذه االشتباكات تغطية أعامل دوريات االستطالع الصهيونية، ورفع الروح املعنوية ألفراد
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املستوطنات، ويف نهاية شهر حزيران أخىل اإلنكليز ميناء حيفا، مع إنهم كانوا قـد أعلنـوا أن  

ن انسحابهم النهايئ منه سيكون يف شـهر آب ولكـنهم انسـحبوا منـه أثنـاء الهدنـة ومكنـوا الصـهاينة مـ

  .االستيالء عليه

وعىل الرغم من تعهدات مجلس األمن  ودوله الكربى بخطر إرسال   األسلحة واملتطـوعني إىل 

أي من الطرفني خالل فرتة الهدنة، فقد بادر الصهاينة إىل جلـب املتطـوعني ونقلهـم إىل فلسـطني، حـني 

بقـت معظـم دول العـامل وقفت كل الدول الكربى يف وجه كل محاولة عربية للحصول عىل السـالح، وط

بتأثري من بريطانيا وأمريكا، قرار حظر إرسال األسلحة إىل البلدان العربية بكل دقة حتى أن األسلحة إىل 

بعض البلدان العربية املقرر إرسالها من قبل بريطانيا وفق نصوص املعاهدات واالتفاقات أوقف إرسالها 

ة كـان الوسـيط الـدويل الكونـت برنـادوت ميـارس دور وحجزت يف املوانئ الربيطانية، وخالل هذه الفرت 

الوساطة ويضع مقرتحاته للعرب والصهاينة مشرتطا قبولها من الطـرفني لتكـون أساسـا عمليـا للتسـوية 

فرفضتها العرب ألنهم رأوا . وقد رفض العرب والصهاينة عىل السواء هذه املقرتحات والتوصيات. النهائية

 وعىل استمرار الهجرة الصهيونية إليها، األمر الذي عارضوه دامئا وثـاروا فيها إرصارا عىل تقسيم فلسطني

ضده وحاربوه مطالبني باستقالل فلسطني وقيام حكومة واحدة عىل أسس صحيحة، ورفضـها الصـهاينة 

ألنهم رأوا فيها حدا إلطامعهـم ومخططـاتهم التوسـعية، وألنهـا غـريت يف شـكل دولـتهم كـام حـدودها 

لتها األوىل، فقد شعروا بعـد وقـوف دول االسـتعامر إىل جـانبهم علنـا يف فـرتة الحـرب وأرادوها يف مرح

وخالل مدة الهدنة ما شجعهم عىل تكوين قناعة بالفوز وتحقيق مطـالبهم كلهـا خـالل هـذه املرحلـة، 

  .عوانتهى األمر إىل تجدد الرصا . وحاول الصهاينة متديد فرتة الهدنة ثالثني يوما، ولكن محاولتهم فشلت
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  :املرحلة الثانية للحرب

  :الجبهة املرصية. ١

، ١٩٤٨متـوز  ٧بدأت العمليات عـىل الجبهـة املرصـية يف املرحلـة الثانيـة بقيـام املرصـيني يف 

يف منطقـة مبحاولة احتالل بيت دوراس الواقعة جنوب رشق أسدود، وكان يوجـد لهـا تجمعـات للعـدو 

اعت قوات الهجوم اقتحام املستوطنة، ولكـن حـدث خطـأ يف واستطالصوافري الغربية والصوافري الرشقية، 

  .إطالق الشهب املتفق عليها فانسحبت القوة املهاجمة وعاود العدو احتاللها

. متوز دفعت رسية سعودية الحتالل املرتفعات املحيطة ببلديت كوكبا والحليفات ٩-٨ويف يوم 

عهـا رسيـة دبابـات وبعـض السـيارات املدرعـة ثم قامت كتيبة املشاة الثانية بهجوم عىل بلدة كوكبا وم

وحققت قوات الهجوم مباغته تامة ونجح املرصيون باالستيالء عىل البلدة وتطهريها  يف الساعة السابعة 

متوز، ثم تابع قائد كتيبة الهجوم تطوير عمليته، وأرسع الحتالل الحليفات، وبعد قتال  ٩من صباح يوم 

متوز تابع املرصيون هجـومهم لالسـتيالء  ٩ويف يوم . ت القوة املعاديةمرير استمر ساعتني تقريبا انسحب

متـوز  ٩ويف الساعة الثانيـة مـن بعـد ظهـر يـوم . غزة –عىل كفارديروم الواقعة عىل جانب طريق رفح 

رطل،  ٦بوصة، وجامعتا مدافع  ٣احتلت كتيبة املشاة الثالثة قواعد الهجوم ومعها جامعتا مدافع هاون 

 ٣٫٨رطل، ووحـدة مدفعيـة ميـدان خفيـف  ٦ام، وجامعتا مدافع  مضادة للدبابات عيـار وجامعة اقتح

مـن املتطـوعني، وبـدأ الهجـوم لـيال وأمكـن االنتهـاء مـن عمليـة  ٨٢بوصة، كام اشرتك مع هذه القـوة 

  .متوز ١٠االستيالء عىل املستعمرة وتطهريها يف يوم 
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جبا، وتكبـد املرصـيون خسـائر فادحـة، وقد أجريت محاوالت الحتالل بيت عفه وعبديس ون

ولكن الصهاينة أفادوا من تحصني مواقعهم ودعمها، ففشلت محاوالت الهجوم، ومل تنجح سوى محاولـة 

وقامت القوات الصهيونية بتنظيم هجوم قوي الستعادة بيت عفه يف ظهر يـوم ، االستيالء عىل بيت عفه

متوز وفشلت هذه املحاولة أيضـا،  ١٥اولتهم يف ليل متوز ولكن هذا الهجوم أحبط بقوة، وأعادوا مح ١٤

متوز تعرضت القـوات املرصـية للقصـف املركـز  ١٧ويف يوم . فأعادوا تنظيم قواتهم وطلبوا دعام جديدا

ب الـلــهوقبل منتصف الليل بقليل قـام الصـهاينة بهجـوم مسـتخدمني قاذفـات . والشديد طوال النهار

ولكن القوات املرصـية أعـادت سـد الثغـرة، فقـام العـدو . املواقعوسقطت بعض . الخفيفة للمرة األوىل

مقـاتال ) ٥٦(متـوز بـأرس أربعـة وقتـل  ١٨وانتهـت املعركـة يف فجـر يـوم . بهجوم جديد أمكن إحباطـه

بندقيات وأربعة مدافع بيات، وقاذفتي لهـب، واثنـي عرشـ مـدفعا رشاشـا، وكميـة ) ٥(صهيونيا، وغنم 

  .كبرية من القنابل اليدوية

كام استمرت القوات املرصية بحصار مستعمرة الدنجور، وحاولـت االسـتيالء عـىل مسـتعمرة 

بريون إسحق، ولكن القوات انسـحبت بعـد أن وصـلت إليهـا املعلومـات حـول هجـوم مضـاد للقـوات 

متوز ولكن املحاولة توقفت عند حـدود  ١٧كام جرت محاولة احتالل مستعمرة العسلوج يف . الصهيونية

وقـد حاولـت القـوات الصـهاينة االسـتيالء عـىل . ىل املستعمرة بالنريان مـن الـتالل املجـاورةالسيطرة ع

، بيد أن محاولتها فشـلت أمـام عنـاد القـوات املرصـية ومقاومتهـا ١٩٤٨متوز  ١٧الفالوجا يف مساء يوم 

  .الضارية ولكن القوات الصهيونية نجحت يف الوصول إىل كرانيا واحتاللها
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  :دنيةالجبهة األر . ٢

وكانت القوات العربية املدافعـة عـن . بدأت هذه املرحلة باستيالء الصهاينة عىل اللد والرملة  

مقاتال مـن مجاهـدي القـرى املجـاورة، ) ٦٥٠(مقاتال من جيش الجهاد املقدس، و) ٧٥(اللد ال تزيد عن 

أكرثهم مـن وحـدات مقاتل، ) ٥٠٠٠(جنديا من الجيش العريب األردين يف حني حشد الصهاينة قوة ) ٤٠(

مزودين بأحدث األسلحة، وكانت كل وحداتهم متحركة مام زاد من مرونتهـا ونجـاح ) الباملاخ(الصاعقة 

قتيل، استشـهد ) ١٣٠٠(واستمرت املعركة يومني خرس فيها العرب . مناوراتها لعزل املدينة بعد تطويقها

  .هيدا قتل أكرثهم يف املساجدش) ٤٢٦(يف ساعات القتال األوىل عالوة عىل العرب ) ٨٠٠(منهم 

متوز أرغم الصهاينة بقية السكان العرب عىل  ١٣ويف يوم . متوز ١١ودخل الصهاينة اللد مساء   

وكانت بها رسيـة . وبعد سقوط اللد بساعتني بدأت معركة الرملة. ألفا) ٥٠(وكان فيها أكرث من . الهجرة

متوز كـام غادرهـا املجاهـدون يف  ١١لرملة مساء من الجيش العريب األردين، ولكن هذه الرسية غادرت ا

عربـات تحمـل رشاشـات ) ٤(جندي مشاة صهيوين مـع ) ٥٠٠(منتصف الليل، ودارت رحى املعركة بني 

. مناضـال) ٥٠(كانت تحتل عـامرة البـوليس يـدعمها . وبني فصيلة فقط من الجيش العريب األردين) برن(

اومة العربية العنيفة، وترك املهـاجمون عربـاتهم املدرعـة وقد فشل الهجوم الصهيوين األول نتيجة للمق

. متــوز تقــدمت نجــدات كبــرية مــن الصــهاينة فطوقــت الرملــة ١٢ويف . وجرحــاهم فــوق أرض املعركــة

  .متوز وطرد معظم سكانها العرب ١٢وانسحبت بقية القوات األردنية ودخل العدو الرملة صباح 
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حاسام يف مسرية األعامل القتالية للمرحلة الثانية من  وكانت عملية تسليم اللد والرملة عامال

فاملدينتان ال تبعدان عن تل أبيب اكرث من خمسة عرش كيلـومرتا، وتشـكالن موقعـا اسـرتاتيجيا . الحرب

ولقد أهمل غلوب باشا القائد اإلنكليزي للقوات األردنيـة، عـن عمـد تحصـينها وحشـد  القـوات . هاما

ـي وتهديـدها بطريـق غـري وكان من نت. الكافية فيهام ائج سقوط املدينتني كشف ميمنـة الجـيش املرص

باإلضافة إىل ذلك، فقد حصل العدو عىل محور مضمون لالتصال مع القدس مـع االسـتيالء، عـىل . مبارش

باإلضـافة إىل ذلـك  أثـر نفيسـ متثـل يف إحبـاط وكان لسقوط املـدينتني ). قاعدة اللد(جوية هامة قاعدة 

  .للمقاتلني العرب عىل الجبهات جميعها الروح املعنوية

  :الهدنة الثانية

يف هذه الفرتة كان الرصاع السيايس مستمرا وتقدمت أمريكـا مبرشـوع هدنـة ثانيـة، وفرضـها   

ووجهـت إنـذارا بغـرض العقوبـات . عىل اعتبار أن الوضع يف الرشق األوسط يشـكل خطـرا عـىل السـلم

متـوز  ٨الجامعة العربية عىل الهدنة الثانيـة التـي بـدأت يف  االقتصادية عىل من ينتهك الهدنة، ووافقت

، لكن القيادة الصهيونية  مل تحـافظ عـىل رشوط الهدنـة وقامـت بخرقهـا فنظمـت هجومـا عـىل ١٩٤٨

ونظمت القيادة الصهيونية هجامت لالستيالء . وفشل هذا الهجوم أيضا. ١٩٤٨متوز  ٢٨– ٢٧الفالوجا يف 

فأخذت يف وضع مخطط جديـد مـن أجـل فـتح . متوز وكان نصيبه الفشل ٢٧عىل عراق املنشية يف ليل 

يف الجنـوب كـام ) عمليـة عـني(و) عملية الرضبات العرش(وقامت بتنفيذ ) النقب(الطريق إىل الجنوب 

  ).الجليل األعىل(نظمت عملية ضد جيش اإلنقاذ يف الشامل 
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  :العمليات الصهيونية بعد الهدنة الثانية

  :العرشعملية الرضبات . ١

قام الكيان الصهيوين بعد الهدنـة الثانيـة مبجموعـة عمليـات عـىل الجبهـة املرصـية أدت إىل 

كان الهدف مـن هـذه العمليـة فـتح الطريـق إىل . احتالل النقب والوصول إىل إيالت عىل خليج العقبة

عيـة حتـى النقب، وتحديد مواقع انتشار القوات املرصـية واسـتثامر نقـاط الضـعف يف تنظيامتهـا الدفا

أقىص الحدود وعزلها من موارد إمدادها وقطع طرق انسحابها ورضب املراكز اإلداريـة وقـد اسـتطاعت 

ترشـين األول  ٢١-١٥عملية الرضبات العرش تحقيق هذه األهـداف كلهـا وتـم تنفيـذها يف الفـرتة بـني 

١٩٤٨.  

تـزال مسـيطرة عـىل ، كانـت القـوات املرصـية ال ١٩٤٨متوز  ١٨عند ابتداء الهدنة الثانية، يف 

مواقعها يف الجنوب مشكلة حاجزا بـني املسـتعمرات الجنوبيـة يف النقـب وبـني املسـتعمرات يف شـامل 

وذلك عـن طريـق غـرض سـيطرتها عـىل محـاول التحـرك السـاحلية إىل الشـامل مـن اشـدود . فلسطني

دة الصهيونية بيت جربين، ووضعت القيا –وإمساكها مبحور العوجا والعسلوج وبيت لحم ومحور مجل 

  .مخططها للقيام بهجامت مباغتة، مع توجيه هجامت مبارشة ضد كل نقطة تحتلها القوات املرصية

ترشين األول قامت القوات الجوية الصهيونية برضب مطار العريش وبعض األهـداف  ١٥ويف   

املرصـية األخرى مثل غزة، بيت حانون، املجـدل، الفالوجـا، مـع تركيـز الرضـبات ضـد القـوات الجويـة 

كـام . وبذلك أصبحت محاور إمداد القوات املرصـية مهـددة. لوضعها خارج املعركة والحد من فاعليتها

  أصبحت حركة القوات مفيدة وأمكن بذلك عزل قوات مرصية كبرية وحرمانها من
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 ويف الوقت ذاته انطلقـت قـوات صـهيونية للسـيطرة عـىل الـتالل التـي مل يحتلهـا. االشرتاك يف املعركة 

ترشين األول  وعىل الرغم من عدم حدوث اشتباك  ١٦املرصيون يف منطقة بيت جربين، ويف صباح يوم 

قوي مع القوات املرصية، فان محاور تحرك القوات املرصية أصـبحت مقطوعـة يف الشـامل ومهـددة يف 

ودارت . ديمالغرب، ثم انطلقت القوات املدرعة وامليكانيكية الصهيونية نحـو عـراق املنشـية والتـل القـ

املعركة مع املدفعية، واسـتطاع املرصـيون تـدمري عـدد مـن الـدبابات فاضـطرت املشـاة الصـهيونية إىل 

 ١٧ – ١٦ويف ليـل . واستمر الرصاع بعد ذلك حول الدفاعات املرصـية عنـد الـتالل املختلفـة. االنسحاب

 بقتـال عنيـف وأمكـن ترشين األول استطاع الصـهاينة اقتحـام بعـض املواقـع واالشـتباك مـع املرصـيني

وخـالل هجـوم هـذه الليلـة . للصهاينة يف النهاية السيطرة عىل املرتفع مع عدد من املرتفعـات األخـرى

  .كانت قوات صهيونية أخرى تهاجم التالل جنوب غرب القدس لتدمري الجناح األمين املرصي

االتصـال بـني  ترشين األول قام املرصيون بهجوم مضاد قوي وحاسم بهدف إعادة ١٧ويف يوم 

ـي وإحباطـه بفضـل تفـوقهم يف  املجدل ومنطقة الفالوجـة، واسـتطاع الصـهاينة مقاومـة الهجـوم املرص

وخالل اليومني التاليني وبينام كانت القوات املرصية تعزز مواقعها عند عـراق سـويدان وحتـى . التسلح

ت الصهيونية قد نجحـت يف عراق املنشية، وهي املنطقة التي عرفت باسم جيب الفالوجة، وكانت القوا

ترشين األول، وأصبح بإمكان القوات الصهيونية التـدفق نحـو الجنـوب  ٢٠-١٩احتالل الحليفات يف ليل 

وحشد الكيان الصهيوين يف هذه املنطقة قوة لواء  ١٩٤٧الذي بقي معزوال عن الشامل منذ كانون األول 

وأمام هذا املوقف اضطرت القوات املرصية . للمحافظة عىل االتصال بني النقب وشامل الكيان الصهيوين

  إىل إخالء منطقة املجدل بعد أن أصبحت محاورها مهددة، 
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وتابعت القوات الصهيونية هجامتها لتضييق الحصار عـىل املرصـيني واقتطـاع أجـزاء جديـدة 

ترشـين  ٨وعندما سقطت عراق سـويدان يف قبضـة القـوات الصـهيونية يـوم . والسيطرة عىل بيت لحم

  .كان جيب املقاومة املرصي قد فقد يف الواقع أقوى نقطة ميكنه االستناد إليها ١٩٤٨الثاين 

  :عملية عني. ٢

بحيـث . أصبحت أوضاع القوات املرصية بعد تـدهور املوقـف تعتمـد عـىل التنظـيم دفاعيـا  

 –يـق العوجـة يستند الجناح األيرس إىل الطريق الساحيل بعد غزة، يف حني يستند الجناح األميـن إىل طر

وكانت أجنحـة القـوات املرصـية تلتقـي عنـد محـور . الخليل حتى برئ العسلوج جنوب غرب برئ السبع

ويتفـرع عنـه بعـد ذلـك واىل مسـافة مـن . والذي مير جزئيا يف الحدود املرصية. العوجة –طريق رفح  

قـوات املنزولـة يف جنويب الطريق الذي يصل العريش بأيب عجيله وعالوة عىل ذلك فقـد كانـت هنـاك ال

جيب الفالوجة، وعىل الرغم مـن أن موقـف قـوات الجـيش الصـهيوين مل يعـد يسـمح مبامرسـة أعـامل 

  .هجومية، إال أن قوات الجيش املصـري بقيت محافظة عىل مواقع جيدة

جوم عىل القوات املرصـية بطريقـة تشـابه مخطـط لـلـهوقد وضع الكيان الصهيوين مخططه 

و تتلخص يف دفـع القـوات املرصـية مـن الجنـوب، والضـغط عليهـا، مـع توجيـه ) ١٩١٧(هجوم اللنبي 

الرضبة القوية إليها من الشامل مع تجميد أكرب قوة مرصية يف القطاع الغـريب، ثـم العمـل عـىل تـدمري 

قامـت القـوات الجويـة  ١٩٤٨كانون األول  ٢٢ويف يوم . الجناح األمين املرصي أو إرغامه عىل االنسحاب

بهجامت مركزة عىل املواقع املرصية  يف رفح وغزة وخان يـونس، ثـم فتحـت النـريان لتـدمري  الصهيونية

  ويف. املدفعية املرصية عىل امتداد الجبهة
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الليلة ذاتها احتلت القوات الصهيونية  املرتفعات التي ال تبعد اكرث من مثانيـة أميـال جنـويب  

ة املرصـية بتنظـيم هجـوم مضـاد مـع تعزيـز غزة، مهددة بقطع محور طريق رفح غزة فقامـت القيـاد

  .غزة –مواقعها  يف مواجهة القوات الصهيونية التي أخذت تهدد منطقة رفح 

، بعد قتال ضـار، إال ٨٦وعىل الرغم من نجاح املرصيني يف طرد القوات الصهيونية من املرتفع 

قي تحقيـق املباغتـة أن هذه العملية كانت خادعة بحيث استطاع الهجوم الصـهيوين مـن القطـاع الرشـ 

العوجـة وإخـالء العوجـة ذاتهـا،  –واضطرت القـوات املرصـية للرتاجـع عـن طريـق بـرئ السـبع . التامة

واستخدمت القوات الصهيونية طريقا رومانيا قدميا يصل إىل ما وراء العوجة، وبذلك أمكن لهـا تحقيـق 

ة الورقة السياسـية التـي تسـتطيع أن وهذه الطريقة أصبحت لدى القيادة الصهيوني. املباغتة العملياتية

تساوم بها البتزاز مواقف تدعم من مكانة الكيان الصهيوين فوق األرض العربية املحتلة، وأصبح بإمكانها 

  .الترصف بحرية للوصول إىل خليج العقبة وإيالت

  :عملية احتالل الجليل.٣

ىل انترشـ عـىل شـكل بعد انسحاب جيش اإلنقـاذ بقيـادة فـوزي القـاوقجي إىل الجليـل األعـ  

كم، وعندما اشتدت هجـامت القـوات الصـهيونية  عـىل ١٠كم وعمقها  ١٥مستطيل يحتل جبهة طولها 

 ٢٥٠٠فوق وادي الحولة، وعىل ارتفاع (القوات املرصية، قرر القاوقجي القيام بعملية هجوم عىل املنارة 

لخطـوط الداخليـة، ووضـع ولكن الكيان الصهيوين طبـق أسـلوب العمـل عـىل ا). قدم عن سطح البحر

خطته عىل أساس عزل جيش اإلنقاذ عن قاعدة متوينه يف لبنان، والقيـام بهجـامت خادعـة عـىل قـوات 

  القاوقجي ملنع التعاون فيام بينها، وتوجيه رضبة
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تشــرين األول  بـدأت العمليـة  ٢٨ويف ليل . رئيسية إىل أحد األلوية واالنتقال بعد ذلك لأللوية األخرى 

وعىل الرغم مـن املقاومـة الضـاربة والقتـال العنيـد فقـد . طلق عليها الصهاينة اسم عملية حريامالتي ي

  .نجحت القوات الصهيونية يف احتالل الجليل األعىل وإخراج  جيش اإلنقاذ من فلسطني

كان املوقف عىل الجبهات العربية سيئا وبدأ معه ظهور مشكلة الالجئـني العـرب، فقـد قـدر 

ألـف حـدود فلسـطني، وترشـد البـاقون يف املـدن ) ٢٥٠(بسبعامئة ألف، تجـاوز مـنهم  عدد املهاجرين

ـاع عـىل . والقرى التي كانت ال تزال آمنة وخالل هذه الفرتة كانت الجهـود الدوليـة تبـذل إليقـاف الرص

، أصـدرت القيـادات أوامرهـا بإيقـاف إطـالق النـريان ١٩٤٨ترشـين األول  ٢٢الجبهة املرصية، ويف يـوم 

ع القوات اعتبارا من ظهر اليوم نفسه، ولكن القوات الصهيونية مل تلتزم أيضا بهذا القـرار فعملـت لجمي

، ومل ميـض ١٩٤٨ترشين األول  ٢٢يوم ) فاروق(ثالث قطع بحرية صهيونية عىل إغراق السفينة املرصية 

قـاذ السـالفة كام قامـت بعمليـة حـريام ضـد جـيش اإلن. عىل إيقاف إطالق النار أكرث من ساعات قليلة

يف الفرتة الواقعـة بـني ترشـين  –وباإلضافة إىل هذه العملية فقد قام الصهاينة بعد وقف القتال . الذكر

بعملية اتجهت مـن بـرئ السـبع الحـتالل النقـب والوصـول إىل خلـيج  -١٩٤٩وكانون الثاين  ١٩٤٨الثاين 

بالوصـول إىل قريـة أم الـررشاش العقبة، بغية فتح منفذ حيـوي عـىل البحـر األحمـر، وانتهـت العمليـة 

  ).إيالت(املرصية التي غدت فيام بعد ميناء 

وكان الكونت برنادوت خالل القتال الذي دار بعد بدء الهدنة الثانية يتابع جهوده ومسـاعيه   

وعندما تأكد استاملة قبـول العـرب ألي حـل ينطـوي عـىل . لوضع حل يقبل به الطرفان أساسا للتسوية

اســتحالة موافقــة الصــهاينة عــىل أي اقــرتاح ال يعــرتف بــدولتهم يف فلســطني، اعــد و . تقســيم فلســطني

  مقرتحات جديدة بعث بها 
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ولكن مل متض سوى ساعات عىل إرسال تقريـره  ١٩٤٨أيلول  ١٧بتقرير مفصل من مدينة القدس يف يوم 

  .حتى اغتاله الصهاينة بحجة محاباته للعرب

  :التوقيع عىل الهدنة

معية العامة لألمـم املتحـدة تنتظـر يف القضـية الفلسـطينية يف ضـوء األمـر عندما رشعت الج  

  .١٩٤٨الواقع وتقرير الكونت برنادوت اتخذت قرارا يف كانون األول 

أقرت فيه األمر الواقع مع بعض التعديالت، وتدويل مدينة القدس وحامية األمـاكن املقدسـة   

تأييد الجمعية العامة التي أصـدرت قـرارا شـامال وبذلك يتضح أن مقرتحات الكونت برنادوت مل تحظ ب

يتضمن يف جوهره تشكيل لجنة توفيق دولية يكـون  ١٩٤٨كانون األول  ١١حول القضية الفلسطينية يف 

أعضاؤها من فرنسا وتركيا  والواليات املتحدة تقوم مبساعدة األطراف املتنازعة عىل التوصـل إىل تسـوية 

ويكون لها الحق يف مامرسة بعـض أو جميـع أعـامل الوسـيط الـدويل أو  .نهائية لجميع املشاكل القامئة

لجنة الهدنة يطلب من مجلس األمن، وأن توجه اهتاممها التخاذ اإلجراءات مـن أجـل تنميـة فلسـطني 

  .اقتصاديا والعناية بالالجئني ومنح مدينة القديس معاملة خاصة ووضعها تحت سيطرة األمم املتحدة

ترشـين الثـاين  ٢٩ضت الجمعية العامة أن تراجع قرارهـا بالتقسـيم يف رف ١٩٤٩وبحلول عام 

أو أن تقوم بأية محاولة لفرض الحدود أو اإلجراءات السياسية أو االقتصادية التي وردت فيه، أو . ١٩٤٧

. ردع الكيان الصهيوين الذي استوىل عىل كثري من مناطق فلسطني العربية خالفا ملـا جـاء يف ذلـك القـرار

فقد بقي كل من لجنة التوفيق الدولية ونائب الوسيط الدويل يعمـالن يف جـو مشـحون بـالعنف  وبهذا

  وسط االعتداءات والزحف الصهيوين عىل املدن العربية 
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فقد فشل مجلس األمن يف قمع األعامل العدوانية التي كان يقوم بهـا الكيـان الصـهيوين ضـد 

  .تدور رحاها فوق الرتاب الفلسطينياملناطق العربية ووضع حد للمعارك التي كانت 

وتتهيأ لنقـل مقرهـا  ١٩٤٩كانون الثاين  ٢٤وبينام كانت لجنة التوفيق الدولية تجتمع يف جنيف يف       

يـرأس مباحثـات الهدنـة التـي بـدأت يف جزيـرة ) رالف بـانش(كان الوسيط الدويل بالنيابة . إىل القدس

ذليل أهم العقبات التي كانـت تحـول دون عقـد الهدنـة قبل تشكيل اللجنة، واستطاع بانش ت) رودس(

 ٢٥وذلك بإقناعه الجانب املرصي باالجتامع باملندوبني الصهيونيني تحت رئاسته، وقد توصال الجانبان يف 

شباط   ٢٤إىل اتفاق عىل وقف شامل إلطالق النار ووقعت الحكومتان عىل الهدنة يف  ١٩٤٩كانون الثاين 

أذر  ٢٣دثات مع األردن ولبنان إىل االتفاق عىل الهدنة  فوقعت لبنان الهدنـة يف ، ثم أسفرت املحا١٩٤٩

، وقد رفـض العـراق التوقيـع عـىل الهدنـة إال أن سـوريا التـي رفضـت ١٩٤٩نيسان  ٣واألردن يف  ١٩٤٩

  .١٩٤٩متوز  ٢٤التوقيع يف البداية وقعتها بعد بضعة أشهر يف 

الصهيونية األوىل ناجحة، رغم جميـع  –حرب العربية لقد كانت عمليات املرحلة األوىل من ال  

ومتيزت . املعوقات والظروف غري املتكافئة فقد حارب فيها العرب هجوميا يف حني قاتل الصهاينة دفاعيا

املرحلة الثانيـة بوقـوف العـرب دفاعيـا وانتقـال الصـهاينة للعمـل هجوميـا  عـىل الخطـوط الداخليـة، 

. بحرية تامة مع ترك ستارة وقائية عىل الجبهات التـي يـتم الـدفاع عنهـاواالنتقـال من جبهة إىل جبهة 

ولكـن القيـود التـي فرضـتها . ورغم ذلك خاضت القوات العربيـة خـالل هـذه املرحلـة معـارك ضـارية

القيادات السياسية أعاقت مسرية األعامل القتالية، كام أن النقص يف التسلح واإلمداد والذخائر كان لهام 

  الدور 
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ـاع عـىل دور . حاسم يف إعاقة األعامل القتاليةال ويف جميع األحـوال فقـد هـيمن الطـابع السـيايس للرص

  .األعامل القتالية، وحجبتها بصورة شبه تامة

وقد كان من نتيجة هذه الحرب ضياع جزء مـن فلسـطني تفـوق مسـاحته القسـم املخصـص   

وتحول . الكيان الصهيوين يف قلب الوطن العريبوترسيخ أقدام  . إلنشاء الدولة اليهودية يف قرار التقسيم

ـق األوسـط  إىل قاعدة استعامرية أعاقت تطور العامل العريب ووحدته، وجعلت االستقرار يف منطقة الرش

وأدت هزميـة األنظمـة والجيـوش العربيـة يف هـذه الحـرب إىل تصـاعد  النقمـة . قلقا وقـابال لالنفجـار

  .البات لإلحاطة بأسباب الهزمية كمدخل للتحررالجامهريية، واندالع الثورات واالنق
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يف مسرية األعامل القتالية للمرحلة الثانية من  حاسام وكانت عملية تسليم اللد والرملة عامال

 اسـرتاتيجيا وتشـكالن موقعـا ،فاملدينتان ال تبعدان عن تل أبيب اكرث من خمسة عرش كيلـومرتا. الحرب

ولقد أهمل غلوب باشا القائد اإلنكليزي للقوات األردنيـة، عـن عمـد تحصـينها وحشـد  القـوات . هاما

ـي وتهديـدها بطريـق غـري . الكافية فيهام وكان من نتائج سقوط املدينتني كشف ميمنـة الجـيش املرص

لالتصال مع القدس مـع االسـتيالء، عـىل  باإلضافة إىل ذلك، فقد حصل العدو عىل محور مضمون. مبارش

باإلضـافة إىل ذلـك  أثـر نفيسـ متثـل يف إحبـاط وكان لسقوط املـدينتني ). قاعدة اللد(جوية هامة قاعدة 

  .الروح املعنوية للمقاتلني العرب عىل الجبهات جميعها

  :الهدنة الثانية

ع هدنـة ثانيـة، وفرضـها وتقدمت أمريكـا مبرشـو  يف هذه الفرتة كان الرصاع السيايس مستمرا  

ووجهـت إنـذارا بغـرض العقوبـات . عـىل السـلم عىل اعتبار أن الوضع يف الرشق األوسط يشـكل خطـرا

متـوز  ٨االقتصادية عىل من ينتهك الهدنة، ووافقت الجامعة العربية عىل الهدنة الثانيـة التـي بـدأت يف 

عـىل  امـت بخرقهـا فنظمـت هجومـا، لكن القيادة الصهيونية  مل تحـافظ عـىل رشوط الهدنـة وق١٩٤٨

ونظمت القيادة الصهيونية هجامت لالستيالء . وفشل هذا الهجوم أيضا. ١٩٤٨متوز  ٢٨– ٢٧الفالوجا يف 

فأخذت يف وضع مخطط جديـد مـن أجـل فـتح . متوز وكان نصيبه الفشل ٢٧عىل عراق املنشية يف ليل 

يف الجنـوب كـام ) عمليـة عـني(و) ات العرشعملية الرضب(وقامت بتنفيذ ) النقب(الطريق إىل الجنوب 

  ).الجليل األعىل(نظمت عملية ضد جيش اإلنقاذ يف الشامل 



  

  ١٦٥٧  

املوسوعة السياسية والعسكرية

  :العمليات الصهيونية بعد الهدنة الثانية

  :عملية الرضبات العرش. ١

قام الكيان الصهيوين بعد الهدنـة الثانيـة مبجموعـة عمليـات عـىل الجبهـة املرصـية أدت إىل 

كان الهدف مـن هـذه العمليـة فـتح الطريـق إىل . ىل إيالت عىل خليج العقبةاحتالل النقب والوصول إ

النقب، وتحديد مواقع انتشار القوات املرصـية واسـتثامر نقـاط الضـعف يف تنظيامتهـا الدفاعيـة حتـى 

أقىص الحدود وعزلها من موارد إمدادها وقطع طرق انسحابها ورضب املراكز اإلداريـة وقـد اسـتطاعت 

ترشـين األول  ٢١-١٥العرش تحقيق هذه األهـداف كلهـا وتـم تنفيـذها يف الفـرتة بـني عملية الرضبات 

١٩٤٨.  

، كانـت القـوات املرصـية ال تـزال مسـيطرة عـىل ١٩٤٨متوز  ١٨عند ابتداء الهدنة الثانية، يف 

بـني املسـتعمرات الجنوبيـة يف النقـب وبـني املسـتعمرات يف شـامل  مواقعها يف الجنوب مشكلة حاجزا

وذلك عـن طريـق غـرض سـيطرتها عـىل محـاول التحـرك السـاحلية إىل الشـامل مـن اشـدود . فلسطني

بيت جربين، ووضعت القيادة الصهيونية  –وإمساكها مبحور العوجا والعسلوج وبيت لحم ومحور مجل 

  .مخططها للقيام بهجامت مباغتة، مع توجيه هجامت مبارشة ضد كل نقطة تحتلها القوات املرصية

ين األول قامت القوات الجوية الصهيونية برضب مطار العريش وبعض األهـداف ترش ١٥ويف   

األخرى مثل غزة، بيت حانون، املجـدل، الفالوجـا، مـع تركيـز الرضـبات ضـد القـوات الجويـة املرصـية 

كـام . وبذلك أصبحت محاور إمداد القوات املرصـية مهـددة. لوضعها خارج املعركة والحد من فاعليتها

  لقوات مفيدة وأمكن بذلك عزل قوات مرصية كبرية وحرمانها منأصبحت حركة ا
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ويف الوقت ذاته انطلقـت قـوات صـهيونية للسـيطرة عـىل الـتالل التـي مل يحتلهـا . االشرتاك يف املعركة 

ترشين األول  وعىل الرغم من عدم حدوث اشتباك  ١٦املرصيون يف منطقة بيت جربين، ويف صباح يوم 

فان محاور تحرك القوات املرصية أصـبحت مقطوعـة يف الشـامل ومهـددة يف  قوي مع القوات املرصية،

ودارت . الغرب، ثم انطلقت القوات املدرعة وامليكانيكية الصهيونية نحـو عـراق املنشـية والتـل القـديم

املعركة مع املدفعية، واسـتطاع املرصـيون تـدمري عـدد مـن الـدبابات فاضـطرت املشـاة الصـهيونية إىل 

 ١٧ – ١٦ويف ليـل . ستمر الرصاع بعد ذلك حول الدفاعات املرصـية عنـد الـتالل املختلفـةوا. االنسحاب

ترشين األول استطاع الصـهاينة اقتحـام بعـض املواقـع واالشـتباك مـع املرصـيني بقتـال عنيـف وأمكـن 

وخـالل هجـوم هـذه الليلـة . للصهاينة يف النهاية السيطرة عىل املرتفع مع عدد من املرتفعـات األخـرى

  .نت قوات صهيونية أخرى تهاجم التالل جنوب غرب القدس لتدمري الجناح األمين املرصيكا

ترشين األول قام املرصيون بهجوم مضاد قوي وحاسم بهدف إعادة االتصـال بـني  ١٧ويف يوم 

ـي وإحباطـه بفضـل تفـوقهم يف  املجدل ومنطقة الفالوجـة، واسـتطاع الصـهاينة مقاومـة الهجـوم املرص

اليومني التاليني وبينام كانت القوات املرصية تعزز مواقعها عند عـراق سـويدان وحتـى  وخالل. التسلح

عراق املنشية، وهي املنطقة التي عرفت باسم جيب الفالوجة، وكانت القوات الصهيونية قد نجحـت يف 

ب ترشين األول، وأصبح بإمكان القوات الصهيونية التـدفق نحـو الجنـو  ٢٠-١٩احتالل الحليفات يف ليل 

وحشد الكيان الصهيوين يف هذه املنطقة قوة لواء  ١٩٤٧عن الشامل منذ كانون األول  الذي بقي معزوال

وأمام هذا املوقف اضطرت القوات املرصية . للمحافظة عىل االتصال بني النقب وشامل الكيان الصهيوين

  إىل إخالء منطقة املجدل بعد أن أصبحت محاورها مهددة، 
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يونية هجامتها لتضييق الحصار عـىل املرصـيني واقتطـاع أجـزاء جديـدة وتابعت القوات الصه

ترشـين  ٨وعندما سقطت عراق سـويدان يف قبضـة القـوات الصـهيونية يـوم . والسيطرة عىل بيت لحم

  .كان جيب املقاومة املرصي قد فقد يف الواقع أقوى نقطة ميكنه االستناد إليها ١٩٤٨الثاين 

  :عملية عني. ٢

بحيـث . القوات املرصية بعد تـدهور املوقـف تعتمـد عـىل التنظـيم دفاعيـاأصبحت أوضاع   

 –يستند الجناح األيرس إىل الطريق الساحيل بعد غزة، يف حني يستند الجناح األميـن إىل طريـق العوجـة 

وكانت أجنحـة القـوات املرصـية تلتقـي عنـد محـور . الخليل حتى برئ العسلوج جنوب غرب برئ السبع

ويتفـرع عنـه بعـد ذلـك واىل مسـافة مـن . يف الحدود املرصية والذي مير جزئيا. عوجةال –طريق رفح  

جنويب الطريق الذي يصل العريش بأيب عجيله وعالوة عىل ذلك فقـد كانـت هنـاك القـوات املنزولـة يف 

جيب الفالوجة، وعىل الرغم مـن أن موقـف قـوات الجـيش الصـهيوين مل يعـد يسـمح مبامرسـة أعـامل 

  .أن قوات الجيش املصـري بقيت محافظة عىل مواقع جيدة هجومية، إال

جوم عىل القوات املرصـية بطريقـة تشـابه مخطـط لـلـهوقد وضع الكيان الصهيوين مخططه 

و تتلخص يف دفـع القـوات املرصـية مـن الجنـوب، والضـغط عليهـا، مـع توجيـه ) ١٩١٧(هجوم اللنبي 

مرصية يف القطاع الغـريب، ثـم العمـل عـىل تـدمري الرضبة القوية إليها من الشامل مع تجميد أكرب قوة 

قامـت القـوات الجويـة  ١٩٤٨كانون األول  ٢٢ويف يوم . الجناح األمين املرصي أو إرغامه عىل االنسحاب

الصهيونية بهجامت مركزة عىل املواقع املرصية  يف رفح وغزة وخان يـونس، ثـم فتحـت النـريان لتـدمري 

  ويف. بهةاملدفعية املرصية عىل امتداد الج
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الليلة ذاتها احتلت القوات الصهيونية  املرتفعات التي ال تبعد اكرث من مثانيـة أميـال جنـويب  

غزة، مهددة بقطع محور طريق رفح غزة فقامـت القيـادة املرصـية بتنظـيم هجـوم مضـاد مـع تعزيـز 

  .غزة –مواقعها  يف مواجهة القوات الصهيونية التي أخذت تهدد منطقة رفح 

، بعد قتال ضـار، إال ٨٦من نجاح املرصيني يف طرد القوات الصهيونية من املرتفع  وعىل الرغم

ـقي تحقيـق املباغتـة  أن هذه العملية كانت خادعة بحيث استطاع الهجوم الصـهيوين مـن القطـاع الرش

العوجـة وإخـالء العوجـة ذاتهـا،  –واضطرت القـوات املرصـية للرتاجـع عـن طريـق بـرئ السـبع . التامة

يصل إىل ما وراء العوجة، وبذلك أمكن لهـا تحقيـق  قدميا رومانيا القوات الصهيونية طريقاواستخدمت 

وهذه الطريقة أصبحت لدى القيادة الصهيونية الورقة السياسـية التـي تسـتطيع أن . املباغتة العملياتية

ة، وأصبح بإمكانها تساوم بها البتزاز مواقف تدعم من مكانة الكيان الصهيوين فوق األرض العربية املحتل

  .الترصف بحرية للوصول إىل خليج العقبة وإيالت

  :عملية احتالل الجليل.٣

بعد انسحاب جيش اإلنقـاذ بقيـادة فـوزي القـاوقجي إىل الجليـل األعـىل انترشـ عـىل شـكل   

كم، وعندما اشتدت هجـامت القـوات الصـهيونية  عـىل ١٠كم وعمقها  ١٥مستطيل يحتل جبهة طولها 

 ٢٥٠٠فوق وادي الحولة، وعىل ارتفاع (ية، قرر القاوقجي القيام بعملية هجوم عىل املنارة القوات املرص

ولكن الكيان الصهيوين طبـق أسـلوب العمـل عـىل الخطـوط الداخليـة، ووضـع ). قدم عن سطح البحر

خطته عىل أساس عزل جيش اإلنقاذ عن قاعدة متوينه يف لبنان، والقيـام بهجـامت خادعـة عـىل قـوات 

  وقجي ملنع التعاون فيام بينها، وتوجيه رضبةالقا
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تشــرين األول  بـدأت العمليـة  ٢٨ويف ليل . رئيسية إىل أحد األلوية واالنتقال بعد ذلك لأللوية األخرى 

وعىل الرغم مـن املقاومـة الضـاربة والقتـال العنيـد فقـد . التي يطلق عليها الصهاينة اسم عملية حريام

  .تالل الجليل األعىل وإخراج  جيش اإلنقاذ من فلسطنينجحت القوات الصهيونية يف اح

وبدأ معه ظهور مشكلة الالجئـني العـرب، فقـد قـدر  كان املوقف عىل الجبهات العربية سيئا

ألـف حـدود فلسـطني، وترشـد البـاقون يف املـدن ) ٢٥٠(عدد املهاجرين بسبعامئة ألف، تجـاوز مـنهم 

ـاع عـىل  وخالل هذه. والقرى التي كانت ال تزال آمنة الفرتة كانت الجهـود الدوليـة تبـذل إليقـاف الرص

، أصـدرت القيـادات أوامرهـا بإيقـاف إطـالق النـريان ١٩٤٨ترشـين األول  ٢٢الجبهة املرصية، ويف يـوم 

بهذا القـرار فعملـت  من ظهر اليوم نفسه، ولكن القوات الصهيونية مل تلتزم أيضا لجميع القوات اعتبارا

، ومل ميـض ١٩٤٨ترشين األول  ٢٢يوم ) فاروق(ية عىل إغراق السفينة املرصية ثالث قطع بحرية صهيون

كام قامـت بعمليـة حـريام ضـد جـيش اإلنقـاذ السـالفة . عىل إيقاف إطالق النار أكرث من ساعات قليلة

يف الفرتة الواقعـة بـني ترشـين  –وباإلضافة إىل هذه العملية فقد قام الصهاينة بعد وقف القتال . الذكر

بعملية اتجهت مـن بـرئ السـبع الحـتالل النقـب والوصـول إىل خلـيج  -١٩٤٩وكانون الثاين  ١٩٤٨اين الث

العقبة، بغية فتح منفذ حيـوي عـىل البحـر األحمـر، وانتهـت العمليـة بالوصـول إىل قريـة أم الـررشاش 

  ).إيالت(املرصية التي غدت فيام بعد ميناء 

بعد بدء الهدنة الثانية يتابع جهوده ومسـاعيه  وكان الكونت برنادوت خالل القتال الذي دار  

وعندما تأكد استاملة قبـول العـرب ألي حـل ينطـوي عـىل . للتسوية لوضع حل يقبل به الطرفان أساسا

واســتحالة موافقــة الصــهاينة عــىل أي اقــرتاح ال يعــرتف بــدولتهم يف فلســطني، اعــد . تقســيم فلســطني

  مقرتحات جديدة بعث بها 
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ولكن مل متض سوى ساعات عىل إرسال تقريـره  ١٩٤٨أيلول  ١٧ينة القدس يف يوم بتقرير مفصل من مد

  .حتى اغتاله الصهاينة بحجة محاباته للعرب

  :التوقيع عىل الهدنة

عندما رشعت الجمعية العامة لألمـم املتحـدة تنتظـر يف القضـية الفلسـطينية يف ضـوء األمـر   

  .١٩٤٨كانون األول يف  الواقع وتقرير الكونت برنادوت اتخذت قرارا

أقرت فيه األمر الواقع مع بعض التعديالت، وتدويل مدينة القدس وحامية األمـاكن املقدسـة   

 شـامال وبذلك يتضح أن مقرتحات الكونت برنادوت مل تحظ بتأييد الجمعية العامة التي أصـدرت قـرارا

ل لجنة توفيق دولية يكـون يتضمن يف جوهره تشكي ١٩٤٨كانون األول  ١١حول القضية الفلسطينية يف 

أعضاؤها من فرنسا وتركيا  والواليات املتحدة تقوم مبساعدة األطراف املتنازعة عىل التوصـل إىل تسـوية 

ويكون لها الحق يف مامرسة بعـض أو جميـع أعـامل الوسـيط الـدويل أو . نهائية لجميع املشاكل القامئة

ها التخاذ اإلجراءات مـن أجـل تنميـة فلسـطني لجنة الهدنة يطلب من مجلس األمن، وأن توجه اهتامم

  .والعناية بالالجئني ومنح مدينة القديس معاملة خاصة ووضعها تحت سيطرة األمم املتحدة اقتصاديا

ترشـين الثـاين  ٢٩رفضت الجمعية العامة أن تراجع قرارهـا بالتقسـيم يف  ١٩٤٩وبحلول عام 

إلجراءات السياسية أو االقتصادية التي وردت فيه، أو أو أن تقوم بأية محاولة لفرض الحدود أو ا. ١٩٤٧

. ملـا جـاء يف ذلـك القـرار ردع الكيان الصهيوين الذي استوىل عىل كثري من مناطق فلسطني العربية خالفا

وبهذا فقد بقي كل من لجنة التوفيق الدولية ونائب الوسيط الدويل يعمـالن يف جـو مشـحون بـالعنف 

  صهيوين عىل املدن العربية وسط االعتداءات والزحف ال
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فقد فشل مجلس األمن يف قمع األعامل العدوانية التي كان يقوم بهـا الكيـان الصـهيوين ضـد 

  .املناطق العربية ووضع حد للمعارك التي كانت تدور رحاها فوق الرتاب الفلسطيني

وتتهيأ لنقـل مقرهـا  ١٩٤٩كانون الثاين  ٢٤وبينام كانت لجنة التوفيق الدولية تجتمع يف جنيف يف       

يـرأس مباحثـات الهدنـة التـي بـدأت يف جزيـرة ) رالف بـانش(كان الوسيط الدويل بالنيابة . إىل القدس

قبل تشكيل اللجنة، واستطاع بانش تذليل أهم العقبات التي كانـت تحـول دون عقـد الهدنـة ) رودس(

 ٢٥ت رئاسته، وقد توصال الجانبان يف وذلك بإقناعه الجانب املرصي باالجتامع باملندوبني الصهيونيني تح

شباط   ٢٤إىل اتفاق عىل وقف شامل إلطالق النار ووقعت الحكومتان عىل الهدنة يف  ١٩٤٩كانون الثاين 

أذر  ٢٣، ثم أسفرت املحادثات مع األردن ولبنان إىل االتفاق عىل الهدنة  فوقعت لبنان الهدنـة يف ١٩٤٩

رفـض العـراق التوقيـع عـىل الهدنـة إال أن سـوريا التـي رفضـت  ، وقد١٩٤٩نيسان  ٣واألردن يف  ١٩٤٩

  .١٩٤٩متوز  ٢٤التوقيع يف البداية وقعتها بعد بضعة أشهر يف 

الصهيونية األوىل ناجحة، رغم جميـع  –لقد كانت عمليات املرحلة األوىل من الحرب العربية   

ومتيزت . حني قاتل الصهاينة دفاعيا يف املعوقات والظروف غري املتكافئة فقد حارب فيها العرب هجوميا

عـىل الخطـوط الداخليـة،   وانتقـال الصـهاينة للعمـل هجوميـا املرحلة الثانيـة بوقـوف العـرب دفاعيـا

. واالنتقـال من جبهة إىل جبهة بحرية تامة مع ترك ستارة وقائية عىل الجبهات التـي يـتم الـدفاع عنهـا

ولكـن القيـود التـي فرضـتها . ملرحلـة معـارك ضـاريةورغم ذلك خاضت القوات العربيـة خـالل هـذه ا

القيادات السياسية أعاقت مسرية األعامل القتالية، كام أن النقص يف التسلح واإلمداد والذخائر كان لهام 

  الدور 
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ـاع عـىل دور . الحاسم يف إعاقة األعامل القتالية ويف جميع األحـوال فقـد هـيمن الطـابع السـيايس للرص

  .وحجبتها بصورة شبه تامةاألعامل القتالية، 

وقد كان من نتيجة هذه الحرب ضياع جزء مـن فلسـطني تفـوق مسـاحته القسـم املخصـص   

وتحول . وترسيخ أقدام  الكيان الصهيوين يف قلب الوطن العريب. إلنشاء الدولة اليهودية يف قرار التقسيم

ـق األوسـط إىل قاعدة استعامرية أعاقت تطور العامل العريب ووحدته، وجعلت االس تقرار يف منطقة الرش

وأدت هزميـة األنظمـة والجيـوش العربيـة يف هـذه الحـرب إىل تصـاعد  النقمـة . لالنفجـار وقـابال قلقا

  .الجامهريية، واندالع الثورات واالنقالبات لإلحاطة بأسباب الهزمية كمدخل للتحرر
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  ):1956(الصهيونية الثانية  –الحرب العربية 

عندما قامت كل مـن بريطانيـا وفرنسـا . 1956ترشين األول  29وهي الحرب التي ابتدأت يف 

ترشين  7والكيان الصهيوين بالعدوان عىل مرص وقد تم وقف إطالق النار مبوجب قرار األمم املتحدة يف 

  .1956الثاين 

  :األوضاع التي أدت إىل الحرب

يك نسـتطيع إيضـاح التطـورات التـي أدت إىل نشـوب هـذه الحـرب  يرتتـب علينـا أوال  أن ل

نستعرض مدى تطابق مصالح الدول الثالثة التي قامت بهذا العدوان الغاشم ضد مرصـ واألمـة العربيـة 

وتبـني كيفيـة تقـدير كـل دولـة مـن هـذه الـدول للفوائـد . وهي بريطانيـا وفرنسـا والكيـان الصـهيوين

  .ف التي تريد تحقيقها من هذه الحرب العدوانية والتي تحدت فيها الرأي العام العامليواألهدا

  :بريطانيا. 1

منذ أن عقدت بريطانيا اتفاقية الجالء مع حكومة الثورة املرصية والتي فقدت بنتيجتها أهـم 

يف ىل نفوذهـا وهي تحاول إيجاد الحل البديل الذي تستطيع بواسطته اإلبقـاء عـ. قاعدة لها يف املنطقة

مصالحها النفطية لصالح أمريكا بعد ثورة مصـدق يف إيـران عـام السيام وأنها خرست الكثري من . املنطقة

التي أسفرت عن تأميم النفط وهروب الشاه من إيران فدخلت أمريكا وأعـادت الشـاه إىل عرشـه  1952

  .بعد قمع الثورة

ألحالف الدفاعية التي حاولت أن تضـم وبعد ذلك تقدمت بريطانيا بعدة اقرتاحات ملشاريع ا

  إليها دول املنطقة مبا فيها مرص والدول املحيطة بالكيان
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. وكان هدفها الرئيس اإلبقاء عىل مصالحها النفطية وممراتها  البحرية وأهمها قناة السـويس. الصهيوين 

لـدول العربيـة وملا فشلت أخر محاوالتها يف مرشوع حلف بغداد حيـث مل تـتمكن مـن إقنـاع أي مـن ا

باالنضامم إليه سوى العراق الذي كان يخضع آنذاك لحكم رجعي، وعنـدما بـدأ تنفيـذ خطتـه املضـادة 

وتبعتها األردن  1955عمليا بعقد اتفاقيات الدفاع املشرتك بني مرص والسعودية وسوريا يف ترشين الثاين 

بارش ضد مصالحها النفطيـة والسياسـية شعرت بريطانيا بالتهديد امل 1956باالنضامم لهذه االتفاقية عام 

يف املنطقة ال سيام وأن عبد النارص بتبنيه الدعوة للوحـدة العربيـة ومحاربـة االسـتعامر وتحريـر األمـة 

العربية من النفوذ األجنبي أخذ يربز برسعة كزعيم عريب وعاملي يستطيع تحريـك الـرأي العـام  العـريب 

  .رضة تذكربدعوته هذه بالشكل الذي يريده دون معا

أقدمت الواليات املتحدة عىل سحب العروض التي كانت قد تقـدمت بهـا  1956متوز  19ويف 

لغرض تقديم املعونة املالية لتمويل بناء السد العـايل، وسـارعت بريطانيـا يف اليـوم التـايل إىل أن تحـذو 

النارص بتأميم قنـاة  وقد أدى ذلك إىل قيام الرئيس جامل عبد. حذو الواليات املتحدة  فسحبت عروضها

السويس، وعد قرار التأميم  أعنف صفعة وجهت إىل املخططات االستعامرية الهادفة إىل السيطرة عـىل 

منطقة الرشق األوسط وثرواتها إذ إن نجاح مرص يف تحرير قناة السويس من القبضة االستعامرية أصبح 

 تحريـر ثرواتهـا مـن سـيطرة الرشـكات وال سـيام الـدول النفطيـة يف. مثاال ميكن أن تحتذيه دول أخـرى

مام يؤدي إىل انحسار السيطرة االستعامرية عن منطقة الرشق األوسط التي أولتها بريطانيـا . االحتكارية

بأنه يجـب أن ) انتني ايدن(ولذلك شعر رئيس وزراء بريطانيا . اهتامما فائقا بعد الحرب العاملية الثانية

  عىل فظ يحايحتل قناة السويس بالقوة ليك 
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سيطرة بريطانيا عىل هذا املمر املايئ الحيوي من جهة وليك يـدير نظـام عبـد النـارص بـنفس 

  .الوقت

  :فرنسا .2

لقد كانت فرنسا يف ذلك الوقت تخوض حرب إبادة ضد الشعب الجزائري منـذ مـدة طويلـة 

ن املدنيني الـذين دون أن تستطيع قمع ثورة الجزائر الباسلة رغم سقوط مئات آالف الشهداء من السكا

كانت تحصدهم أسلحة الفتك الفرنسية بال رحمة وال هوادة، ورغم ذلك فقد صـمد الشـعب الجزائـري 

  . البطل واستمر بثورته يقارع قوى االستعامر يف كل مكان غري آبه بحجم الخسائر والدمار

ئريـة يف وكانت فرنسا هي كذلك ناقمة عىل جامل عبد النـارص ألنـه كـان يـدعم الثـورة الجزا

شتى األساليب وميدها باألسلحة املختلفـة بأقىصـ مـا يسـتطيع وأصـبح الفرنسـيون يعتقـدون أنهـم إذا 

ـعة،  متكنوا من إزاحة عبد النارص من الطريق فأنهم سوف يستطيعون القضاء عىل الثورة الجزائرية برس

ين مـن ديـاره مهـام وقد غاب عن ذهنهم أن الشعب الجزائري املناضل عاقد العزم عىل طرد املسـتعمر

وأن إرادته هذه ليست مرتبطة بشخص زعيم واحد سواء كـان عبـد النـارص أو غـريه، . بلغت التضحيات

وأن ما كان يقوم به جامل عبد النارص ما هو إال عامل مساعد يسهل عـىل الثـورة سـبل النجـاح وفـوق 

ئر مهام كلفه ذلك من جهـد هذا فهو واجب قومي كان جامل عبد النارص يشعر أنه ملزم بتقدميه للجزا

  .وتضحيات
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وقد التقت مصالح فرنسا مع مصالح بريطانيا عند هـذه النقطـة وهـي طريقـة املسـتعمرين 

وأسلوب تفكريهم، وكالهام اعتربت جامل عبد املنارص عدوها األول ويجب القضـاء عليـه وعـىل نظامـه 

دوانيـة التآمريـة هـذه التـي بـدأت بأي مثن حتى لو كلفها ذلك ان تغامر بحرب قـذرة مثـل حربهـا الع

  .تخطط لها رسا كام سيذكر الحقا

  : الكيان الصهيوين .3

منذ أن قام جامل عبد النارص بكرس احتكار السالح وعقد صفقة األسلحة السوفيتية الحديثـة 

ولـيك يسـتطيع تعـديل هـذه املسـألة . بدأ الكيان الصهيوين يخىش من ميل ميزان القـوى لصـالح مرصـ

بد من الحصول عىل املزيد مـن األسـلحة املتطـورة مـن الـدول الغربيـة والسـيام فرنسـا التـي لصالحه ال 

  .أخذت بتزويده بكميات ضخمة من الطائرات املتطورة والدبابات برسعة قياسية مل يسبق لها مثيل

وعندما قام جامل عبد النارص بعقد اتفاقيات الدفاع املشرتك مع الـدول العربيـة رأى الكيـان 

يوين بهذه الدعوة خطرا يهدد كيانه إن عاجال أم أجال، ولذلك قرر شن حرب وقائية ضد مرص حاملا الصه

وليك يضمن النجاح الذي  يتوخـاه بأقـل مـا ميكـن مـن الخسـائر . يكون جاهزا لذلك وبالرسعة املمكنة

هجوم عىل مرصـ واألرضار أصبح واضحا لديه أنه يرتتب عليه أن يتعاون مع فرنسا وبريطانيا يف عملية ال

حيث التقت مصالحه مع مصالح هاتني الدولتني لإلرساع بالقضاء عىل نظام جامل عبد النارص وإجهـاض 

وقد توخت أن تـتم هـذه الحـرب . عملية التعاون العريب التي أخذت بوادرها تثبت وجودها يف امليدان

  قبـل
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  .ت عليها مؤخراأن متكن القوات املرصية من استيعاب األسلحة الحديثة التي حصل 

  :تطور األحداث

وبعد رشح كيفية التقاء مصالح دول العدوان الثاليث بهذه املؤامرة االستعامرية البد أن تتـابع 

تسلسل اإلجراءات التي قامت بها هذه الدول منذ البداية والتـي أدت بالتـايل إىل تنفيـذ عمليـة الغـزو 

. لقيام بعمل عسكري ضـد مرصـ والعـامل العـريبحيث أصبح  واضحا أنهم جميعا قد عقدوا العزم عىل ا

ولكنهم كانوا يسعون إليجاد األسباب وخلق الذرائع املناسبة ليك يتخذوها حجة لتنفيـذ خطـتهم بشـن 

  .الحرب

لقد كانت نقطة التحول الكربى بالنسبة لربيطانيا، وعندما نجـح جـامل عبـد النـارص بـإخراج 

والتي جاءت نتيجة  1954االتفاقية التي عقدها معهم عام  القوات الربيطانية من منطقة القناة مبوجب

للعمليات الفدائية التي نفذها الشعب املرصي ضد القواعد الربيطانية طيلة سنتني فرض خاللهـام عـىل 

تلك القوات حالة الحصار التام تقريبا مام ألزم الحكومة الربيطانية أن تـدخل يف مفاوضـات الجـالء مـع 

كانت نتيجتها انسحاب القوات الربيطانية نهائيا من أرض مرصـ بعـد سـبعني سـنة حكومة الثورة والتي 

وبعد ذلك بدأ عبد النارص بتطوير قواته املسلحة وأعطى هذه املسـألة األولويـة األوىل يف . من االحتالل

 وقد حاول يف بادئ األمر أن يحصل عىل حاجته من األسلحة الحديثة من الـدول الغربيـة. موازنة الدولة

ولكنه مل ينجح بالحصول عىل يشء إال النزر اليسري من األسلحة العادية التي ال قيمة لها رغم املحـاوالت 

  ولكنه بعد أن فقد. املتكررة التي بذلها يف هذا السبيل
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  .األمل من هذه الدول أخذ يسعى للحصول عىل األسلحة الحديثة من جهات أخرى 

رئيس وزراء الصني عىل عبـد ) شو إن الي(أشار  1955 ويف مؤمتر باندونغ الذي عقد يف نيسان

وهكـذا . النارص بأن السوفيات قد يكونوا عىل استعداد لالستجابة فورا ألي طلب منه يتعلـق بالتسـليح

دانيـال (وبعد عودة عبد النـارص إىل القـاهرة وبنتيجـة االتصـاالت الرسـية اسـتطاع السـفري السـوفيتي 

أيلـول  27 صفقة األسلحة السـوفيتية التـي أعلـن عنهـا رسـميا بتـاريخ أن يُعقد مع عبد النارص) سولود

ونجح عبد النارص بكرس احتكار الغرب للسالح وأصـبح ألول مـرة مسـتقال عسـكريا عـن الغـرب . 1955

وقـد . ويستطيع الحصول عىل أية كميات من األسلحة التي يحتاجها وبتسـهيالت للـدفع طويلـة األجـل

الدول الغربية والكيان الصهيوين ضد عبد النـارص ألنهـا بحسـب رأيهـم قـد  أثارت هذه العملية حفيظة

وقد نىس الكيان الصهيوين وحلفاؤه من الدول . أخلت مبيزان التسلح لصالح العرب ضد الكيان الصهيوين

وخالل فرتة الهدنة عن طريق الدول الرشقية  1948الغربية أنها هربت كميات ضخمة من األسلحة عام 

الدول الغربية عندئذ أن ميزان التسلح قد مال لصالح الكميان الصهيوين ضد العرب وعـىل أي ومل تقول 

ـي وبـاقي الشـعوب العربيـة  حال فإن صفقة األسلحة السوفيتية  قـد رفعـت معنويـات الشـعب املرص

عالـة يف وعىل أثرها أخذ نجم عبد النارص يتألق كونه زعيام عربيا وعامليا له مكانته املرموقة والف. قاطبة

  .املجتمعات العربية والدولية

بدأت عملية التمحور العريب عندما عقد جامل عبـد النـارص يف ترشـين الثـاين  1955ويف عام 

من ذلك العام اتفاقية الدفاع املشرتك مع كل مـن السـعودية وسـوريا والـيمن وعـىل إثـر ذلـك قامـت 

  بريطانيا بتأسيس حلف بغداد الذي
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جهـة وبـني الـدول التـي بني مجموعات الدول املتحررة من األحالف من العريب أسهم بتكريس التمحور  

  .انضمت إىل حلف بغداد أو التي يف طريقها إليه من جهة ثانية

وقد جاء التشجيع لفكرة إنشاء حلف بغداد أصال من رشكـات الـنفط حيـث كـان لهـا أعـوان 

ن من خطر التغلغـل  الشـيوعي يف املنطقـة أقوياء يف وزارة الخارجية الربيطانية وقد أخذ هؤالء يحذرو 

 1952ويرضبون مثاال عىل تخوفهم هذا بحركـة الـدكتور مصـدق يف إيـران وقيامـه بتـأميم الـنفط عـام 

  .عندما أحجمت بريطانيا عن التدخل فيها خوفا من تدخل روسيا يف شامل إيران

فعندما وصـلت أول . وبهذا الشكل دخلت املنطقة يف مرحلة رصاع النفوذ بني بريطانيا ومرص

شحنة من األسـلحة السـوفيتية إىل مرصـ قامـت بريطانيـا مبحاولـة اإليقـاع بـني سـلطان مسـقط وبـني 

السعودية حيث قامت مبساندة سـلطان مسـقط ضـد السـعودية يف قضـية واحـة الربميـي التـي كانـت 

 مرصـ باتفاقيـة مطروحة أمام محكمة العدل الدولية يف جنيف وذلك عقابا للسعودية ألنها انضمت إىل

بـاحتالل واحـة ) الذي يقـوده ضـباط بريطـانيون(وبعد شهر قام جيش سلطان مسقط . الدفاع املشرتك

الربميي التي تسيطر عىل طرق املواصالت يف املناطق الجنوبية الرشقية مـن السـعودية وهكـذا أوقعـت 

س الوقـت قامـت الطـائرات وبـنف. بريطانيا الفتنة بني األشقاء العـرب بأسـلوب الوقيعـة املـدبرة سـلفا

الربيطانية بقصف القبائل يف املناطق الداخلية ملحمية عدن عىل بعد خمسامئة ميل إىل الداخل لإليقاع 

وهكـذا فقـد بـدأت . بني هذه القبائل والسعودية عىل أساس أن طائراتها هي التي قصفت تلك القبائل

  بريطانيا باستعامل القوة العسكرية يف تنفيذ 
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كـام  –يف املنطقة قبل أن تخرتع حججها الجديدة للتدخل عسكريا يف منطقـة قنـاة السـويس  سياساتها

  .سيذكر الحقا

قامت بريطانيا بإرسال مبعوثها الجرنال متبلر للضغط عـىل  1955ويف شهر كانون أول من عام 

فـاء الفريـق ويف أعقابها قام امللـك حسـني بإع. األردن ليك ينضم إىل حلف بغداد ولكنه فشل يف مهمته

كلوب والضابط اإلنكليزي من الخدمة يف الجيش العريب ثم تبع ذلك انضـامم األردن إىل اتفاقيـة الـدفاع 

املشرتك مع مرص وبذلك أصبح األردن خارج متناول بريطانيا عمليا عىل الرغم من وجـود مطـارين فيـه 

عاهـدة  األردنيـة الربيطانيـة مـا زالـت مازاال يف تلك األثناء بيد القوات الربيطانية وعىل الرغم من أن امل

ولكن الرئيس عبد النارص كان قد أبلغ األردن استعداده لتامني دفع قيمـة املعونـة الربيطانيـة إذا . قامئة

  .قامت الحكومة الربيطانية بإلغاء املعاهدة وتصفية ما تبقى من الوجود الربيطاين يف األردن

وبريطانيا والبنك الـدويل عـىل قـروض مناسـبة وكانت مرص قد دخلت مبفاوضات مع أمريكا 

لتمويل مرشوع بناء السد العايل الذي قدرت تكاليفه بحوايل ألف مليون دوالر تدفع خـالل مـدة عرشـ 

وقد استغرقت املباحثـات مـع هـذه األطـراف املعنيـة مـدة . سنوات وهي املدة املقدرة لتنفيذ املرشوع

ذه األثنـاء قـد عرضــوا عـىل بعـد النـارص اســتعدادهم طويلـة عـىل الـرغم مـن أن الســوفيت كـانوا بهـ

للمساهمة يف متويل املرشوع ولكنه عىل ما يظهر آثر إرجاء قبول هذا العـرض ألنه اسـتمر يف مباحثاتـه 

ورغم ذلك وبعد كـل هـذه املباحثـات املضـنية قـرر األمريكيـون سـحب . مع البنك الدويل واألمريكيني

  سبب معقول سوى أنهم غضبوا من قيام عبد النارص برشاء عرضهم باملساهمة باملرشوع وبدون 
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األسلحة السوفيتية مع أنهم يعرفون جيدا أنه توجه إليهم أوال بطلب رشاء األسلحة األمريكية 

ليك يستطيع تطوير قواته املسـلحة فكان مضطرا لرشائها من أي جهة أخرى ولكنهم رفضوا تلبية حاجته 

وعىل أي حـال . ونية املتكررة والتي أخذت تتنامى بشكل ينذر بالخطرلحامية بلده من الهجامت الصهي

فقد قام جون فولسرت دالس وزير خارجية أمريكا باستدعاء السفري املرصي لدى واشـنطن السـيد احمـد 

وسلمه مذكرة تشري إىل أن الواليات املتحـدة األمريكيـة قـررت سـحب عرضـها  1956متوز  19حسني يف 

  .مليون دوالر يف مرشوع بناء السد العايل) 56(باملساهمة مببلغ 

ـي يف لنـدن بقـرار  ويف اليوم التايل قام وكيل وزارة الخارجيـة الربيطانيـة بـإبالغ السـفري املرص

ـوع السـد ) 15(الحكومة الربيطانية بسـحب عرضـها لتقـديم  مليــون دوالر للمسـاهمة يف متويـل مرش

أنه نظرا لقرار الواليات املتحـدة األمريكيـة ) يوجني بالك(وبنفس اليوم أعلن رئيس البنك الدويل . العايل

وبريطانيا بسحب عرضيهام للمساهمة يف متيل مرشوع السد العايل فأن البنك الدويل ال يستطيع إقراض 

مليون دوالر التـي كـان قـد وعـدها بـه قبـل أسـبوع واحـد فقـط مـن صـدور تلـك ) 200(مرص مبلغ 

إن السبب يعـود إىل أن مرصـ مل ) دالس(الواليات املتحدة هذا قال  ويف معرض تربيره ملوقف. اإلعالنات

توافق عىل بعض التعديالت يف خطة السد وأن لديه شكوكا حول مقدرة مرص عىل توفري مبلغ سـبعامئة 

  .مليون دوالر التي هي حصتها من مجمل التكاليف

قيقـي هـو غضـب ولكن السـبب الح. ومن الواضح أن هذه التربيرات ما هي إال حجج واهية

من حصول مرص عىل األسلحة السوفيتية ألنه كان يرى أن االتحاد السوفيتي السـابق قـد دخـل ) دالس(

  إىل املنطقة عىل نطاق واسع بسبب
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ـق   توقيع هذه االتفاقية ولذلك فانه يجب أن يقاوم أية إمكانية لتواجد السوفيت يف املنطقـة مـن الرش

ق أمام جامل عبد النارص سوى االتصال مع السوفيت واملوافقة عىل وبعد هذه اإلجراءات مل يب. األوسط

 21شيبيلوف بتاريخ ) السابق(وعىل هذا األساس أعلن وزير خارجية االتحاد السوفيتي . عرضهم السابق

متوز أنه يرس حكومة االتحاد السوفيتي أن تقدم أية مساعدة ملرص بأي طريقة تستطيع، ولكنـه مل يرشـ 

  .ع  السد العايلرصاحة إىل مرشو 

. وبهذه املرحلة قرر جامل عبد النارص أن تعتمد مرصـ عـىل مواردهـا الذاتيـة بشـكل أسـايس

ومن أهم هذه املوارد دخل قناة السويس الذي كان يذهب حتى ذلك التـاريخ لصـالح الـدول األجنبيـة 

لقـرار الـذي أعلنـه ذلـك ا. وخصوصا بريطانيا وفرنسا ولذلك اتخذ قراره التاريخي بتأميم قناة السـويس

مبناسـبة عيـد الثـورة ومبوجـب  1956متور  26بخطابه املشهور الذي ألقاه يف اإلسكندرية يوم الخميس 

الخطة التي كانت قد وضعت بشكل رسي خالل األيام السابقة وبينام كـان الـرئيس عبـد النـارص يلقـي 

لسـويس وأبلغـت موظفيهـا وال خطابه قامت قوات األمن املرصية باالستيالء عىل مكاتـب رشكـة قنـاة ا

سيام اإلنكليز والفرنسيني انهم إذا رفضوا االستمرار بالعمل فإنهم سوف يكونـون عرضـه للحكـم علـيهم 

سنة ومنذ تلك اللحظة بـدأ العـد التنـازيل نحـو وقـوع ) 15(سنوات لغاية ) 3(بالسجن ملدة تراوح من 

ينتظرونها والذريعة التي كانوا يبحثـون عنهـا  الحرب حيث حصل الحلفاء الثالثة عىل الفرصة التي كانوا

  .لشن حربهم العدواين عىل مرص

أما موقف الواليات املتحدة فكـان صـعبا إذ كانـت عـىل أبـواب انتخابـات الرئاسـة، لـذلك مل 

تستطع حكومتها لهذا السبب إقرار سياسية محددة إزاء مسألة تأميم القناة وظلت حائرة بني أصدقائها 

  بية الذين كانت تحرصمن الدول الغر 
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عىل وحدتهم وبني أعدائها يف الكتلة الرشقية وتخاف يف الوقت نفسه من وقـوف العـرب ضـدها وهـم  

وفرنسـا وتخىشـ مـن أن يـؤدي اسـتخدام بريطانيـا . الذين ميلكون معظم برتول منطقة الرشق األوسط

ناسـب أو إىل أن تـدفع مبرصـ ثالثـة مل تخـرت بنفسـها وقتهـا املالقوة ضد العرب إىل نشوب حرب عامليـة 

خاصة بعد أن أعلنت مرص بأنها ستدافع عـن سـيادتهم ) السابق(والعرب إىل أحضان االتحاد السوفيتي 

وعليـه اكتفـت الواليـات املتحـدة . وبعد أن أعلن العرب عن تأييدهم الكامل ملرصـ. حتى النفس األخري

سـلمية ولـو أنهـا انحـازت بعـد ذلـك إىل بالدعوة إىل حل الخـالف بـالطرق ال -وعىل أمل كسب الوقت

  .موقف بريطانيا وفرنسا

بادرت الدول الثالث بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة، إىل اتخاذ إجراءات عدائية ضد مرص، 

 1956آب  2فبدأت بتجميد أرصدتها، وعقد وزراء الخارجيـة فيهـا اجتامعـا يف لنـدن وأصـدروا بيانـا يف 

التـأميم، وطـالبوا بعقـد مـؤمتر عاجـل يضـم الـدول املوقعـة عـىل اتفـاق  حملوا فيه بشـدة عـىل قـرار

، عالوة عىل تلك التي لها مصالح حيوية يف القنـاة، لوضـع أسـس إلنشـاء إدارة 1888القسطنطينية لعام 

، وبلـغ عـدد الـدول التـي تقـرر دعوتهـا إىل 1956آب  16دولية للقناة، وتقرر عقد املـؤمتر يف لنـدن يف 

آب عن رفضها املشاركة يف املـؤمتر   12ولكن األخرية أعلنت يف , ا وعرشين دولة بضمنها مرصاملؤمتر أربع

وأعربت عن استعدادها يف املساهمة مع الدول املوقعة عىل اتفاق القسـطنطينية يف الـدعوة إىل مـؤمتر 

  .إلعادة النظر يف االتفاق األخري

، وقاطعته األقطـار 1956آب  23و16ني ومهام يكن من أمر فقد انعقد مؤمتر لندن يف الفرتة ب

لكنـه تبنـى يف . العربية إضافة إىل عدد من دول املعسكر االشـرتايك وطرحـت يف املـؤمتر عـدة مشـاريع

  النهاية مرشوعا أمريكيا أنيطت
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إدارة قناة السويس مبوجبه إىل هيئة دولية تتألف من ممثلني عن بريطانيا وفرنسـا والواليات املتحـدة،  

ـوع عـىل مرصـ . ىل ممثيل أهم الدول التي تستخدم القناةعالوة ع . رفضـته عـىل الفـوروملا عـرض املرش

الجانبان املرصي من ناحية والربيطاين والفرنيس من ناحيـة أخـرى، إحالتـه عـىل وإزاء احتدام النزاع قرر 

يهـا الحكومـة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  وقد أقر األخري مبادئ ستة لتسـويه النـزاع وافقـت عل

، 1956ترشـين األول  29كام دعا املجلس أيضا أطراف النزاع إىل عقد مؤمتر آخـر يف جنيـف يف . املرصية

لدراسة السبل الكفيلة بوضع تلـك املبـادئ موضـع التنفيـذ لكـن بريطانيـا وفرنسـا اللتـني أزمعتـا عـىل 

 –املوافقة عىل حـل النـزاع سـلميا برغم تظاهرها ب -استخدام القوة ضد قرار التأميم منذ اللحظة األوىل

  .قررتا إماطة اللثام عن نواياهام يف اللجوء إىل الحل العسكري

وواضح أن بريطانيا وفرنسا استهدفتا من تظاهرهام باملوافقة عىل حل النـزاع بصـورة سـلمية 

  .إثارة الرأي العام ضد مرص، ولكسب الوقت بغية استكامل مستلزمات العدوان وملباغتة مرص

ووجدت بريطانيا ضـالتها يف . ان من الطبيعي أن تعمد دول العدوان إىل اختالق ذريعة لهاوك

التي تخول لقواتها حق العودة إىل مرص يف حالة تعرضها إىل تهديد خارجي، أو عنـد  1954معاهدة عام 

فرنسا خـريا ومل تر بريطانيا  و . وقوع الحرب، وكانت الخطوة التالية هي البحث عن أداة لتنفيذ العدوان

فجرت مباحثات رسيـة يف بـاريس بـني فرنسـا والكيـان الصـهيوين . من الكيان الصهيوين للقيام بالعدوان

  .اتفق خاللها عىل القيام بهجوم ضد مرص، ووافقت بريطانيا عىل هذه الفكرة
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وتلخصت خطة العدوان عـىل مرصـ يف دفـع الكيـان الصـهيوين إىل شـن هجـوم عـىل سـيناء، 

م الجيش املرصي ملواجهته ويف هذه األثناء تقوم قوات بريطانية وفرنسـية باالسـتيالء عـىل وعندما يتقد

  .منطقة القناة وعندها تضع مرص والرأي العام العاملي أمام األمر الواقع

ويف الوقت الذي يربر فيه الكيان الصهيوين هجومه عىل سيناء بحجة وقف الهجامت الفدائية 

ا وفرنسا إنزال قواتهام بحجة حامية املالحـة يف قنـاة السـويس، وضـمنت دول عىل أراضيه، تربر بريطاني

. العدوان عدم معارضة الواليات املتحدة بوصفها حليفة لهام والنشغالها يف التحضري النتخابـات الرئاسـة

  ).هنغاريا(يف هذه األثناء منشغال باضطرابات املجر) السابق(وكان االتحاد السوفيتي 

  :عسكري عشية الحربميزان القوى ال

قوات برية تتـألف مـن فرقتـي  1956ترشين األول  29كانت مرص متلك عشية بدء الحرب يف 

ألوية مشاة مستقلة ) 4(فضال عن ) الفرقة الرابعة(وفرقة مدرعة ) الفرقتني الثانية والثالثة املشاة(مشاة 

ونحـو لـواء مـن القـوات ووحدات دفاع جوي وحرس حـدود، . كتائب مدرعة مستقلة) 3(أخرى، ونحو 

ووحدات شبه نظامية قليلة القيمة عسكريا مــن الحـرس الـوطني ) حرس حدود فلسطني(الفلسطينية 

لـواء مشـاة ) 12(ويف الجملة كانت القوات الربية املرصية النظامية تتألف عن . وجيش التحرير الوطني

لدى القوات الـثالث املسـتقلة بعـض من بينها لواء مشاة ميكانييك موزع عىل املجموعات املدرعة،وكان 

. مدفعا وهاونا) 776(دبابة و) 300(وكان لدى القوات املرصية ما مجموعه . وحدات االستطالع املدرعة

  أرساب ) 7(وكانت القوات الجوية املرصية تضم 
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ورسب إمـداد جـوي . أرساب نقـل جـوي) 3(من املقـاتالت، ورسب قاذفـات مقاتلـة، ورسيب قاذفـات، و

) 40(زورف طوربيـد و) 24(فرقاطـات و) 7(، وكانت القوات البحرية املرصـية تضـم مـدمرتني وواتصال

  .غواصات مل يتم التدريب عليها بعد) 3(سفينة أخرى، كام كانت هناك 

وكانت القيادة العسكرية املرصية مركزت معظم قواتها يف منطقـة سـيناء قبـل تـأميم القنـاة 

الفـرقتني الثانيـة والثالثـة املشـاة، (قة القناة ملساندة قوات سيناء وتحتفظ باحتياطي اسرتاتيجي يف منط

وذلـك عـىل أسـاس أن الكيـان ). ومجموعة مدرعة يف سيناء، والفرقة الرابعة املدرعـة يف منطقـة القنـاة

ولكن بعـد تـأميم القنـاة وبـدء التحركـات . الصهيوين كان يشكل العدد املحتمل فقط حتى ذلك الوقت

ية ملرص من جانب بريطانيا وفرنسا، مع عدم اتضاح نوايا تواطؤها مع الكيان الصهيوين العسكرية املعاد

أجرت القيادة العسكرية املرصية عدة تغيريات يف ترتيب حشد وتوزيع قواتها بحيث تكون قـادرة عـىل 

مواجهة احتامالت وقوع غزو بحري  وجوي ملنطقة القناة بصـفة أساسـية وملنطقـة اإلسـكندرية بصـفة 

  .نويةثا

ونتيجة لذلك تم تخفيف قوات سيناء بحيث أصبحت تضم الفرقة الثالثة املشاة فقـط وهـي 

ووزعت الفرقة . ولواء حرس حدود فلسطني، ولواء حرس وطني يف قطاع غزة. منرشة يف األرايض املرصية

تيبتــني ويتــألف مــن ك) اللــواء الثــاين(الثانيــة املشــاة يف منطقــة القنـــاة يســاندها لــواء مشــاة مســتقل 

وكتيبـة اسـتطالع وكتيبـة  34كتيبة دبابـات ت (واملجموعة املدرعة األوىل التي كانت يف سيناء من قبل 

كام شكلت قوة احتياطي اسرتاتيجي عام ). مدفعية ذاتية الحركة وكتيبة مشاة ميكانيكية ورسية خفيفة

نطقـة القنـاة، وفقـا التجـاه  ومتركزت حول القاهرة لتكون قادرة عىل التحرك نحو اإلسكندرية أو نحـو م

  الرضبة الرئيسية
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) 34ت(لــديهام معــا كتيبتــا دبابــات (املعاديــة، وتألفــت مــن املجمــوعتني املــدرعتني الثانيــة والثالثــة  

وكتيبة مدفعية ) 3ستالني (وكتيبة دبابات ثقيلة ) وكتيبتا مدفعية وكتيبتا مشاة ميكانيكية) سنتوريون(و

وكتيبـة ) شـريمان(ورسية دبابات ) 13أم أكس (يني ورسية دبابات خفيفة ط ولواء مشاة وكتيبة مظل/م 

  .مدفعية ميدان

وخصص للدفاع عن القاهرة قوات مختلطة من الصف الثـاين ضـمن لـوايئ مشـاة احتيـاطيني 

ألويـة مـن جـيش التحريـر الـوطني، وكتيبـة حـرس ) 7(كتائـب حـرس وطنـي و) 8(و) 97و91األلوية (

كتيبـة مـن مـدارس التـدريب تجمـع عنـد ) 25(و) ملـم 122عيار (متوسطة جمهوري، وكتيبة مدفعية 

وخصـص للـدفاع عـن اإلسـكندرية . ألف متطوع) 35(كتيبة مقاومة شعبية تضم نحو ) 175(الحاجة، و

وكتيبـة مشـاة مسـتقلة، ورسيـة ) ويضـم كتيبتـني 18اللـواء (وغرب الدلتا والصحراء الغربية لواء مشاة 

فيفة، ولواء مدفعية ساحلية، وبعض وحدات سالح الحدود، ولواء مـن جـيش دبابات شريمان  ورسية خ

ألف متطوع باإلضافة للقوات البحرية وقوات ) 36(كتيبة مقاومة شعبية تضم ) 180(التحرير الوطني و

الدفاع الجوي وحرس السواحل أما مناطق رشق وشامل ووسط الدلتا  فكانت تدافع عنها وحـدات مـن 

  .التحرير واملقاومة الشعبية الحرس الوطني وجيش

وكان الدفاع الجوي ملقـى عـىل عـاتق املدفعيـة املضـادة للطـائرات وتركــز حـول املطـارات 

ومناطق القناة والقاهرة واإلسـكندرية، ومل تكـن كميـة املـدافع املتـوفرة تكفـل تحقيـق كثافـة الـدفاع 

يف منطقة القناة وسيناء لـواء مدفعيـة  املطلوبة يف وجه األسلحة الجوية الربيطانية والفرنسية، فقد كان

ويف منطقة ) ويضم كتيبة مدفعية ثقيلة وكتيبة مدفعية خفيفة وبطارية ثقيلة مستقلة 23اللواء (ط /م

  ) ويضم كتيبتي مدفعية ثقيلة وأخرى خفيفة 1اللواء (القاهرة لواء آخر 
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ثقيلـة وبطـاريتني خفيفتـني وكتيبـة ويضم كتيبة  2اللواء (ويف منطقة اإلسكندرية وما حولها لواء ثالث 

  .باإلضافة ملدفعية القطع البحرية) ط/مدفعية مدرسة ومركز تدريب املدفعية م

ـب  -وكانت القوات الجويـة العاملـة عشـية بـدء الحـرب موزعـة عـىل النحـو التـايل  30الرس

ـب ) أبو صوير(يف قاعدة ) 15ميغ( مقاتالت  ـب الدفرسـوا) 15ميـغ(مقـاتالت  20الجويـة والرس ر والرس

ـب ) كربيت(يف قاعدة  ) فامبري(مقاتالت  ) فايـد(ميتيـور يف قاعـدة (قاذفـات  مقاتلـة  5الجويـة، والرس

ـب) كربيـت(يف قاعـدة ) فـامبري(مقـاتالت  31وكلها قواعد يف منطقـة القنـاة والرسـب   5الجويـة، والرس

يف ) 17ميغ (مقاتالت  2الرسب و . وكلها قواعد يف منطقة القناة) فايد(يف قاعدة ) ميتور(قاذفات مقاتلة 

قاذفـات  9.8والرسب ). غرب القاهرة(يف قاعدة ) فامبري(عند القاهرة والرسب، مقاتالت ) املاظة(قاعدة 

قــرب ) (الدخيلــة(و) املاظــة(أمــا أرساب النقــل واإلمــداد الجــوي فكانــت يف ). انشــاص(يف ) اليوشــني(

) 17امليـغ (و) 15امليـغ (عب بعـد صـفقة طـائرات ومل يكن سالح الطريان املرصي قد استو ) اإلسكندرية

ومل يكـن . نظرا لحداثة وصول هذه الطائرات إىل مرصـ. 1956طائرة يف عام ) 100(التي كانت تزيد عن 

نظـرا ألنـه مل يكـن ) 17امليـغ (ورسب واحد تحت التدريب مـن ) 15امليغ (لديه سوى رسبني فقط من 

  .م عىل هذه الطائرات الجديدةطيار فقد استكملوا تدريبه) 30(لديه سوى 

طـراز ) (الظـافر(و) النـارص(املـدمرتان  –ووزعت القوات البحرية املرصية عىل النحـو التـايل 

بريطانيتا الصـنع، ولـذلك مل تجهـزهام بريطانيـا إال ) (الفاتح(و) القاهرة(واملدمرتان ) سكوري السوفيتي

  ) بذخرية مضادة للطائرات فقط
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. جموعة كاسحات ألغام وجامعات بث ألغـام وعنـارص مـن الضـفادع البرشـيةوأرساب زوارق طوريب وم

ورسب زوارق طوربيد يف قاعـدة ) طارق(و) إبراهيم(وكانت يف قاعدة اإلسكندرية البحرية، والفرقاطتان 

) عكـا(ورسبان من زوارق الطوربيد وناقلة الجنـود ) أبو قري(و) دمياط(والفرقاطتان . بور سعيد البحرية

يف ) رشـيد(والفرقاطـة . بث الغام وعنارص من الضفادع البرشية يف قاعدة السـويس البحريـة وجامعات

  .بخليج العقبة) تريان(رشم الشيخ الصغري عند مضائق (مرفأ 

ألـف جنـدي مـن قـوات االحتيـاط ) 125(نحـو  1956أما بريطانيا فقد عبـأت منـذ أول آب 

طــة وجبــل طــارق، كــام اســتولت البحريــة وأعــادت تــدريبهم وأرســلت وحــدات مــنهم إىل قــربص ومال

الربيطانية عىل عدد من السفن التجارية الستخدامها يف النقل البحري، وجهزت حامالت طائراتهـا مبزيـد 

من األرساب القاذفة املقاتلة، وأعدت قواعدها البحرية والجوية يف قربص ومالطة الستقبال قوا ت الغزو 

) 13(رسبـا مـن الطـائرات الحربيـة، فضـال عـن ) 35(بها نحو  الفرنيس لبور سعيد وحشدت –الربيطاين 

رسبا آخر من القاذفات املقاتلة التي ستحمل عىل حامالت الطائرات، بخالف أرساب طـائرات االسـتطالع 

والهليكوبرت، كام استكملت ترتيبات الحرب لتشكيالت الفرقة املدرعـة العـارشة يف ليبيـا، واللـواء املظـيل 

واللواء الثالث من الفـدائيني البحـريني، والكتيبـة املدرعـة السادسـة يف مالطـة، . صالسادس عرش يف قرب 

وأجريت عدة مرشوعات للتدريب املشـرتك بـني املظليـني . حيث تم تدريبها عىل عمليات الغزو البحري

كـزا وجهزت سفينة قيادة بحرية لتكون مقرا عامئا للعمليات املشـرتكة، وأعـد مر . الربيطانيني والفرنسيني

  قياديا بريا مشرتكا يف ابسكويب بقربص، وزود مبحطة إذاعة قوية
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لشن حرب نفسية وبلغ حجم القوات الربيطانية املحتشدة يف قربص ومالطة وليبيا وعـدن لالشـرتاك يف  

دبابـة ) 400(لـواء، و) 12(العمليات العسكرية بشـكل مبـارش أو كاحتيـاطي اسـرتاتيجي مـا مجموعـة 

) 7(رسب قاذفـات، و) 19(رسب قاذفات مقاتلة و) 15(أرساب مقاتالت و) 10(ن ومدفع وهاو ) 1300(و

أرساب استطالع، ورسب هليكوبرت اقتحام، ورسب إمداد جوي واتصـال، فضـال ) 3.5(أرساب نقل جوي، و

غواصـات ) 7(فرقاطات و) 7(مدمرة و) 14(طرادات و) 6(حامالت طائرات و) 5(عن قوة بحرية ضمت 

  .سفينة أخرى) 94(و

ألـف جنـدي مـن االحتيـاط وخصصـت  ) 50(وأعلنت فرنسا التعبئة الجزئية واستدعت نحـو 

بعض قطع األسطول الفرنيس لتدعيم البحرية الصهيونية والتعاون مع القوات الربية الصهيونية بتقـديم 

تـه مـن قاعد) 84ف (الدعم الناري الساحيل لها يف رفح، كام أرسلت الجناح األول مـن املقـاتالت طـراز 

مـن ) أ4مسـتري (بفلسطني املحتلة، والجناح الثاين مقاتالت ) اللد(إىل مطار ) سان ديزية(الجوية بفرنسا 

وذلك لتوفري الحامية الجوية لألجواء الصهيونية وحشدت باإلضافة إىل ذلـك ) حيفا(إىل ) ديجون(قاعدة 

انت ضمن قواتهـا البحريـة الطائرات التي كانت موجودة يف قواعد قربص وفوق ظهر حاملتي طائرات ك

) 3(أرساب مقـاتالت يف اللـد وحيفـا، و) 6(وبلغ مجموع قواتها الجوية التي حشدتها . املشرتكة يف الغزو

أرساب نقـل جـوي ) 6(و. أسـراب استطالع جوي) 3(أرساب مقاتالت يف قربص، و) 3(أرساب نقل جوي و

. رسبـا) 24(الطـائرات أي مـا مجموعـة  أرساب قاذفات مقاتلة فوق ظهـر حـاملتي) 3(يف قربص أيضا، و

طـائرة ) 36(عـددها أمدت الكيان الصهيوين بهـا عشـية بـدء القتـال، والبـالغ باإلضافة إىل الطائرات التي 

  وبلغ حجم القوات. وبعض طائرات النقل الجوي) أ4مستري (
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مدفعا وهاون، كام ) 220(دبابـة و) 100(ألوية و) 5(الربية الفرنسية املعدة لالشرتاك يف غزو بور سعيد  

فرقاطـات وغواصـتني ) 8(مـدمرات و) 4(ضمت القوات البحرية بارجـة وحـاملتي طـائرات وطـرادين و

  .سفينة أخرى) 14(و

أما الكيان الصهيوين فقد بلغت قواته عشية بدء الحرب، بعد استكامل التعبئة الرسية لقوات 

) 990(عدة لالشرتاك يف الهجـوم عـىل سـيناء، و، م1956ترشين األول  25االحتياط التي بدأت مساء يوم 

أرساب ) 4(أرساب قاذفـات مقاتلـة، و) 7(أرساب مقـاتالت ، و) 9(مدفعا وهاونا، وضمت قواته الجويـة 

واشـتملت هـذه . أرساب اسـتطالع، ورسيب إمـداد جـوي واتصـال) 3(أرساب نقل جـوي و) 3(قاذفات و

طــائرة  ) 23(و) أ4مســتري (طــائرة ) 84( -الطــائرات األرساب كلهــا عــىل األنــواع والكميــات التاليــة مــن

طــائرة ) 47(و) ســبيتفاير(طــائرة ) 12(و) موســتانغ(طــائرة ) 44(و) ميتيــور(طــائرة ) 29(و) اوراغــان(

طـائرات نقـل ) 3(و) كوماندو(و) داكوتا(طائرة نقل من طراز) 30(و) 17ب (طائرات ) 3(و) موسكيتو(

وضمت قوات الكيان الصهيوين البحرية . ات املواصالت الصغريةبخالف عدد كبري من طائر ) نورد اطلس(

ــدمرتني و ــات و) 5(م ــد و) 22(فرقاط ــزال و) 17(زورق طوربي ــة و) 3(زورق أن ــفن حراس زوارق ) 6(س

  .ساحلية

يظهر مدى ضخامة الفارق يف قـوة  1956وعند حساب ميزان القوى بني الطرفني عشية حرب 

ب املقارنة يف الوحدات واألسلحة الرئيسية، فقد بلغ إجـاميل عـدد الطرفني، األمر الذي تكشف عنه النس

لـواء عـىل حـني ) 38(األلوية املعدة لالشرتاك يف القتال من جانب بريطانيا  وفرنسا والكيـان الصـهيوين، 

وكـان لـدى الـدول ) 1(إىل ) 3.1(لواء فقط من القوات النظامية الفعالة أي بنسبة ) 12(كان لدى مرص 

  مدافع وهاونات مقابـل ) 2510( دبابة و) 700(الثالث 
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ــا وكانــت لــدى مرصــ، أي بنســبة ) 776(دبابــة و) 300( يف ) 1(إىل ) 3,3(و 0.1إىل ) 2.5(مــدفعا وهاون

ويف مجال البحرية كـان التفـوق مطلقـا يف عديـد مـن أنـواع السـفن الحربيـة مثـل البـوارج . القاذفات

). 1(إىل ) 3(ويف الفرقاطـات ) 1(إىل ) 10(يف املـدمرات  وحامالت الطائرات والغواصات، وكانت النسـبة

زورقـا مقابـل ) 24(إذ كـان لـديها ) 0.9(إىل ) 1(وكان لدى مرص تفوق يف زوارق الطوربيد فقـد بنسـبة 

  .زورقا لدى الكيان الصهيوين) 22(

  :العمليات العسكرية

  :معركة ممرات متال. 1

سقاط كتيبـة املظليـني الصـهيونيني رشقـي ممـر بدأت العمليات العسكرية للعدوان الثاليث بإ

، ومتركـزت يف الـتالل وتـم تزويــدها 1956ترشـين األول  29مـتال يف السـاعة الخامسـة مـن مسـاء يــوم 

باألسلحة املساندة والذخائر كام تحركت مجموعة القتال التي تتألف من بقيـة لـواء املظليـني وتـدعمها 

وكان أول موقع مرصي . كيان الصهيوين إىل ممر متال عرب سيناءكتيبة دبابات لفتح الطريق املؤدية من ال

الواقعة بالقرب مـن الحـدود وكانـت تتمركـز فيـه قـوة صـغرية ) الكونتيال(يف طريق هذه املجموعة يف 

وبعد معركة قصرية مع طليعة املجموعـة الصـهيونية اضـطرت . عبارة عن فئة مشاة حوايل ثالثني جنديا

  .مواقع قواتها الرئيسية هذه الفئة لالنسحاب إىل

واستمرت املجموعة الصهيونية بتقدمها نحو املوقع الثمد وكان هـذا موقعـا محصـنا وتحـيط 

. ولكن القوة التي كانت متمركزة فيها كانت تتألف من رسيتي مشاة فقط. به األسالك الشائكة واأللغام

  ومع ذلك فإنها متكنت من
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حيـث قامـت بعـدها بشـن هجـوم تسـنده الـدبابات . جيـزةإيقاف تقدم القـوات الصـهيونية لفـرتة و  

ـي 30واملدفعية عند فجر يوم  ثـم اسـتمر زحـف هـذه . ترشين األول ومتكنت من احتالل املوقـع املرص

وكانـت القـوة . الذي وصلته حوايل الساعة الخامسة بعد الظهـر) نخل(املجموعة الصهيونية نحو موقع 

وقد شـن العـدو عليهـا هجومـا مركـزا . من كتيبة حدود واحدة املرصية املدافعة عن هذا املوقع مؤلفة

. بعد قصف مكثف من املدفعية ومتكن من احتالل املوقع بعد أن تكبد خسائر باألرواح ال يسـتهان بهـا

ترشـين  األول  31-30ثم تابعت املجموعـة الصـهيونية زحفهـا نحـو ممـرات مـتال التـي وصـلتها ليلـة 

  .هبطت فيها يف اليوم السابقواتصلت بكتيبة املظليني التي 

ترشين األول عندما تحرك لواء املشاة الثاين مـن  30أما رد الفعل املرصي فقد جاء صباح يوم 

منطقة غرب القناة ملهاجمة املظليني وطردهم من املمرات وقد تحركت طليعة هذا اللواء املؤلفـة مـن 

ع ومـدافع املـورتر الثقيلـة والرشاشـات كتيبة املشاة الخامسة وتعززها مجموعات من مدافع ضد الدرو 

وعىل الرغم من كثافة الغارات الجوية التي تعرضت لهـا أثنـاء تقـدمها وتـدمري العديـد مـن . املتوسطة

آلياتها إال أنها متكنت من الوصول إىل ممرات متال والتمركـز يف الكهوف الكثرية التي يتكـون منهـا هـذا 

ـي بهـذه الفـرتة فـوق . رشين كيلومرتااملمر الضيق والذي يبلغ طوله حوايل ع وقـد نشـط الطـريان املرص

املنطقة والحـق أرضارا كبـرية بـالقوات الصـهيونية التـي متركـزت جميعـا يف املرتفعـات الواقعـة رشقـي 

  .ودمر العديد من آلياتها وبعض أكداس الذخرية والوقود. املمرات
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بقــوة مؤلفــة مــن رسيتــني  ترشــين األول دفعــت القــوات الصــهيونية 31وعنــد ظهــرية يــوم 

رطـال وبطاريـة مـورتر ثقيـل  25محمولتني عىل ناقالت جنود مدرعة وتسندها بطارية مدفعيـة ميـدان 

ملم وفئة دبابات لتعرب ممر متال الضيق وتحتل طرفه الغريب الذي كانت القوات املرصـية مـا  122عيار 

ان الكثيفة من الكتيبة املرصـية وتكبـدت وقد تعرضت هذه القوة الصهيونية املتقدمة للنري . تزال تحتله

واستمرت املعركة عدة ساعات متكن الصـهاينة مـن دفـع قـوة جديـدة . خسائر بالغة باألرواح واآلليات

ملساندة القوة األوىل والتحمت مع القوة املرصية يف مواقعها بداخل الكهوف ودار قتـال عنيـف اسـتمر 

  .لالنسحاب إىل غرب القناة حتى منصف الليل حيث اضطرت الكتيبة املرصية

  :معركة أبو عجيلة

قامت القوات الصهيونية بهجوم عند جبل الصـبحة  1956ترشين األول  30بعد منتصف ليلة 

تجاه القسيمة بواسطة وحدات من لواء املشاة الرابع، وعززتها كتيبة دبابات من اللـواء السـابع مـدرع، 

سقطت القسيمة يف السابعة صباحا، وانسـحبت بقيـة وبعد قتال عنيف . رطال 25ورسية مدافع ميدان 

وعنـد . يف الشامل الغـريب) أبو عجيلة(كتيبة الحرس الوطني املرصي التي كانت تدافع عن املنطقة نحو 

الـذي يسـد الطريـق إىل أبـو عجيلـة ) (أم قطف(الظهر حاولت كتيبة الدبابات املذكورة مهاجمة موقع 

من الجنوب ولكنها صدت بنريان املـدافع ذاتيـة الحركـة املتخندقـة ) من ناحية الرشق يف اتجاه العوجة

  .ساعات من القتال) 3(دبابات سوبر شريمان بعد ) 4(، وفقدت 209عند التل 

ممـر (مـن الخلـف عـرب ) أبو عجيلة(وإثر ذلك تحول اللواء السابع املدرع إيل االلتفاف حول 

  غرب  منكلم تقريبا إىل ال) 15(الواقع عىل مساحة ) الضيفة
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بكتيبة أخـرى مـن العـريش بعـد ) أبو عجيلة(وقد عززت كتيبة املشاة املرصية املدافعة عن . القسيمة 

  .وبطارية مدفعية ميدان. ظهر اليوم األول من الهجوم بعد دعمها بأربعة مدافع ذاتية الحركة

تتحرك عـرب ) اةاملرابطة يف منطقة القن(وخالل النهار كانت مجموعة املدرعات املرصية األوىل 

إال أن التنفيذ مببـدأ عـدم إيقـاف املالحـة يف قنـاة . القناة عىل املحور األوسط لتواجه العدوان الصهيوين

السويس منعا إليجاد مربر سيايس لربيطانيا وفرنسا للتدخل بدعوى حامية القناة وضامن حريـة املالحـة 

وفرنسـا رغـم القتال ثم قـدمت بريطانيـا  املدرعات املرصية هذه إىل ساحاتأدى إىل تأخر وصول قوات 

ترشـين األول  30ذلك إنذارها إىل كل من مرص والكيان الصهيوين  يف الساعة السادسـة مـن مسـاء يـوم 

سـاعة، ضـامنا لحريـة ) 12(بان تنسحب كل منهام قواتها ملسافة عرشة أميال بعيـدا عـن القنـاة خـالل 

يوم التايل بدأت القاذفات الربيطانية والفرنسـية تقصـف ويف السابعة والنصف من مساء ال. املالحة فيها

) برئ الحمة(املطارات املرصية بعد أن رفضت مرص اإلنذار ولذلك تجمدت حركة املدرعات املرصية عند 

ثم أمرت باالنسحاب والعودة إىل الضفة الغربية للقناة ليلـة ) أبو عجيلة(كلم عن ) 37(التي تبعد نحو 

مـا ضغط الهجوم الصهيوين مبفردهـا عـىل خـالف )  أبو عجيلة(كذا واجهت حامية وه. أول ترشين الثاين

  .كان متصورا يف التخطيط االسرتاتيجي املرصي املسبق

أي ألكـرث مـن  1956ترشين الثـاين  2ورغم ذلك استطاعت هذه الحامية أن تصمد حتى ليلة 

ونية القويـة التـي شـنها اللـواء وقامـت الهجـامت الصـهي. ثالثة أيام داخل موقعها الرئيس يف أم قطـف

بعد قتال عنيف صباح يوم ) أبو عجيلة(السابع املدرع من الخلف عرب ممر الضيقة واالستيالء عىل قرية 

  ترشين 31
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ـق عـرب طريـق العوجـة ، وضـغط الطـريان  37األول، واللواء العارش مشاة يعززه اللواء   املدرع من الرش

ثـم تلقـى قائـد ). املدرع أثنـاء إحـدى الهجـامت املـذكورة 37للواء وقد قتل قائد ا. (واملدفعية الشديد

أمـرا باالنسـحاب خـالل الليـل نحـو ) أم قطـف(القوات املرصية العقيد سعد الديـن متويل املحارصة يف 

فاستطاع تنظيم عملية انسحاب هذه القوات البالغ عـددها نحـو . العريش مساء يوم أول ترشين الثاين

) 3(يف ) مكرسـ الفناجهيـل(ن الرمـال الناعمـة التـي تحـيط بـاملوقع مـن الشـامل رجل عرب كثبـا) 400(

مجموعات ترسبت خالل الظالم تحت غطاء التمويه من جانـب املدفعيـة ورسيـة مشـاة ظلـت تطلـق 

النار عىل فرتات متقطعة طوال الليل، ثم انسحبت هي األخرى يف الفجر، بعد أن أمتت عمليـات تـدمري 

وقد وصلت كتيبة مشاة كاملـة مـن هـذه املجموعـات إىل العـريش بصـورة . العرباتاألسلحة الثقيلة و 

منظمة صباح اليوم التايل ثم واصلت انسحابها نحو القناة، ووقع بعض جنود الوحدات األخـرى يف األرس 

ولكن من املستغرب أن القـوات الصـهيونية مل . خالل االنسحاب يف اليوم التايل نظرا ألنهم ضلوا الطريق

شعر مطلقا بعملية االنسحاب خالل الليل إىل حد أنها أرسلت يف الساعة الحادية عرشة والنصـف مـن ت

صباح اليوم التايل عربة بها اثنان من األرسى املرصيني مرفـوع عليهـا علـم أبـيض تطلـب مـن حاميـة أم 

دبابـات اللـواء وكادت دبابات اللواء السابع املدرع الزاحفة من الغرب أن تشتبك مـع . قطف االستسالم

وقد أصيب فعال إحدى دبابات اللواء األخري، ثـم . القادمة من الرشق عىل اعتبار أنها دبابات مرصية 37

أوقف االشتباك نتيجة إشارات أرسلتها الطائرات الصهيونية املحلقة فوق ساحة القتال، والتـي اكتشـفت 

  .اقع من القوات املرصيةما يحدث بني اللواءين املدرعني نتيجة لعدم علمها بخلو املو 
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قتـيال ) 170(عدة خسائر بلغت نحـو ) أبو عجيلة(ولقد تكبدت القوات الصهيونية يف معركة 

كتائب مشاة مرصية تعززهـا كتيبـة ) 3(مصفحات وهكذا استطاعت ) 6(دبابة، و) 12(وجريحا وتدمري 

تصمد ملدة ثالثة أيـام يف وجـه مدفعية ميدان وأقل من كتيبة مدافع ذاتيـة الحركة مضادة للدبابات أن 

هجوم لواءين مدرعني، ولوايئ مشاة، ويف ظل دعم جوي قوي لقوات العدو، يف إطار ظروف اسـرتاتيجية 

ثم متكنت ان تنسحب بقواها شبه كاملة ويف حالة ) نتيجة للتدخل الربيطاين  الفرنيس(عامة غري مالمئة 

  .شعر بها قوات العدو أو تطاردهامعقولة من التنظيم إىل الخطوط املرصية دون أن ت

  :معركة رفح. 3

يـدعمها ) إحداها فلسطينية(مشاة ) 3(تتألف من ) رفح(كانت الحامية املرصية املوجودة يف 

رطـال، ورسيـة  17مدفعا مضادا للـدبابات ذايت الحركـة عيـار ) 12(رطل و) 25(مدفع ميدان عيار ) 21(

ملم قصري السبطانه ورسية سيارات حرس حدود،  75فع دبابة شريمان قدمية ذات مد) 16(مدرعة تضم 

  .وكانت هذه القوات تشكل معا لواء املشاة الخامس

التـي  177ويف مواجهة الحامية حشـدت القيـادة الصـهيونية الجنوبيـة مجموعـة العمليـات 

ــواء  ــواء األول  مشــاة والل ــواء  27ضــمت الل ــة، والل ــاطي  12املــدرع ومجموعــة مدفعي مشــاة يف احتي

كتيبـة مدفعيـة، باإلضـافة  13كتائب دبابات، و 3كتائب مشاة، و 8جموعة، وبلغت جملة هذه القوة امل

وإذا استبعدت الكتيبة الفلسطينية التي مل ). الناحال(إىل وحدات مهنديس االقتحام ووحدات أخرى من 

  تكن عىل مستوى تجهيز وتسليح كتائب املشاة املرصية، وإذا استبعدت
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التفـوق الصـهيوين التي ال تعترب قوات نظامية فعالة، نجـد أن نسـبة الناحال الصهيونية مقابلها وحدات  

رسايـا  4كانت الكتائب املدرعة الصهيونية تضـم جميعـا (يف الدبابات  1إىل  4يف املشاة، و 1إىل  4كانت 

  .يف املدفعية 1إىل  13و) دبابات

 26ء املشاة الخامس هذه القوة عىل وقد وزعت القيادة املرصية العميد جعفر العبد قائد لوا

كـم داخـل ) 6(موقعا دفاعيا يف كل منها قوة ال تقل عن فصيلة وال تزيد عن رسية كانت تقيض مسافة 

ولكن املواقع املوجودة يف قطـاع . الفلسطينية –قطاع غزة، ومسافة مامثلة عىل امتداد الحدود املرصية 

الجنوبية تعتمـد أساسـا عـىل حقـيل الغـام متـوازين مـن غزة كانت أكرث قوة عىل حني كانت الدفاعات 

نقطة التقاء الحدود املرصية بقطاع غزة حتى منطقة الكثبان الرمليـة الناعمـة غـري الصـالحة لعمليـات 

  .وكانت املدفعية متمركزة قرب منطقة معسكر رفح. املدرعات

بـدء التـدخل  وقد حرصـت القيـادة الصـهيونية عـىل أن ال يبـدأ الهجـوم عـىل رفـح إال بعـد

االسرتاتيجية املالمئـة لنجـاح الهجـوم،  لتوفري أكرب قدر ممكن من الظروفالفرنيس  –العسكري الربيطاين 

الفرنيس أو من حيث بدء انسحاب القوات املرصية األساسية مـن  سواء من حيث الدعم البحري والجوي

  .سيناء

س تحقيـق الخـرق مـن ثالثـة وقامت الخطة الصهيونية يف الهجوم عىل دفاعات رفح عىل أسا

 -املدرع لتقطع طريـق رفـح  27مواضع، األول يف الشامل وتقوم به كتيبة املشاة املحمولة التابعة للواء 

خان يونس، بعد أن تخرتق مواقع تدافع عنها رسية مشاة مرصية ووحدات من الحرس الوطني، وتلتف 

  مطوقةغربا عرب الطريق املذكور حتى تصل إىل تقاطع طريق رفح، 
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ثـم ) الشـيخ زويـد(بذلك الوحدات املرصية املوجودة يف منطقـة املعسـكر، ثـم تواصـل تقـدمها نحـو  

واالخرتاق الثاين يف  الوسط وتقـوم به كتيبتان من اللـواء األول املشـاة، وذلـك . العريش عرب ممر خروبة

) خان يـونس(طريق  مواقع دفاعية جنوب) 4(بهدف الوصول إىل قلب منطقة املعسكر بعد أن تخرتق 

  .تدافع عنها رسيتان وفصيلتا مشاة

واالخرتاق الثالث يف الجنوب وتقوم به كتيبتان من اللواء األول املشاة، ومهمتها فـتح ثغـرة يف 

حقيل األلغام، ومهاجمة املوقع الدفاعي املوجود خلفها، والذي تدافع عنه رسية سيارات سالح الحـدود 

الزاحفـة مـن الشـامل،  27حو تقاطع الطرق وااللتقاء هناك بقـوات اللـواء املرصي، ثم االلتفاف شامال ن

وقـد بـدأ الهجـوم عـىل . رفح الدفاعيـة وبذلك يتم التقاء طريف الكامشة الصهيونية وتطوق كافة مواقع

، بقصـف بحـري فرنيسـ مـن املـدمرات اسـتمر 1956ترشـين الثـاين  1رفح يف الثانية بعد منتصف ليلة 

وبعد ذلك بدأ الطريان قصفه إال أنه أخطأ . قذيفة عىل منطقة املعسكر) 150(يه نصف ساعة أطلقت ف

واسقط القذائف األوىل عىل مواقع القوات الصهيونية مام اضطر القيـادة الصـهيونية إىل رسعـة إيقـاف 

  .القصف الجوي التمهيدي للهجوم

الصهيونيني قد فتحـت  وكانت وحدات املهندسني. ويف الساعة الثالثة صباحا بدا الهجوم الربي

. رسا يف الليلة السابقة ثالث ثغرات يف حقول األلغام دون أن تضع عالمات لهـا حتـى ال يكتشـف أمرهـا

 31يف الثامنة مسـاء . وقد عاودت دخول حقول األلغام دون أن تضع عالمات لها حتى ال يكتشف أمرها

جهت نريان الرشاشات  املرصـية الشـديدة ترشين األول لوضع العالمات عند املمرات املذكورة ولكنها وا

  وعندما تقدمت كتيبة مشاة صهيونية. فاضطرت لالنسحاب
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ملهاجمة القطاع الجنويب الذي تحميه حقول األلغام املذكورة ردتها نريان الرشاشات والهاونـات املرصـية  

وطلبت منه امليضـ مام اضطر قائد إحدى رسايا الكتيبة إىل طلب االنسحاب  من قيادته، ولكنها رفضت 

وبعد قليل ابلغ هذا القائد رئاسة الكتيبة أنه استوىل عىل أحد املواقع الدفاعية ثم تبني بعـد . يف الهجوم

وحني تقدمت الكتيبـة الثانيـة املهاجمـة . ذلك أن املوقع كان قد أخىل من القوات املرصية قبل سقوطه

سـوبر (حنات تـدعمها رسيـة دبابـات يف أعقاب األوىل وهـي محمولـة يف عربـات نصـف مجنـزرة وشـا

أصيبت بعض الدبابات واملصفحات باأللغام، ووجهت إليها نريان املدفعية املرصية بشدة، األمر ) شريمان

الذي اضطر معه قائد الكتيبة إىل طلب األذن لـه باالنسـحاب ولكـن القيـادة الصـهيونية رفضـت طلبـه 

  .ا ما طلع ضوء النهار دون أن يتم االخرتاقلعدم وجود احتياطي آخر لديها تعزز به الهجوم إذ

ويف الخامســة صــباحا اســتطاعت الكتيبــة الصــهيونية بحكــم تفوقهــا يف الرجــال و العتــاد أن 

ثم واصلت تقدمها نحو تقـاطع ) رفح –العوجة (تستويل عىل املوقع الدفاعي املرصي الواقع عىل طريق 

سعة صباحا، وتخندقت هناك برسعة تأهبا لصـد الطرق واستولت عليه بعد قتال عنيف استمر حتى التا

أي هجامت معاكسة مرصية متوقعة إال أن هـذه الهجـامت مل تحـدث نظـرا ألن قائـد اللـواء الخـامس 

متهيدا لالنسـحاب العـام مـن . املرصي كان قد تلقى أثناء الليل أمرا من قيادته باالنسحاب نحو العريش

فرنيسـ ومل يسـتطع  –ء ظـروف التـدخل العسـكري االنكلـو سيناء، وفقا للقرار السيايس املتخـذ يف ضـو 

القائد املرصي تنفيذ األمر خالل الليل نظرا لتورط قواته يف قتـال مـتالحم مـع القـوات الصـهيونية وقـد 

  دبابات وعربتان نصف مجنزرة، ) 5(أصيب يف الهجوم عىل القطاع الجنويب 
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وسـط دار قتـال عنيـف بالرشاشـات والقنابـل ويف القطـاع األ . جنـديا) 24(، وقتـل وجـرح 6×6وشاحنة 

جريحـا ) 76(قـتىل و) 9(اليدوية أسفر عن اخرتاق املواقع الدفاعية يف السـاعة الرابعـة صـباحا ووقـوع 

  .صهيونيا

كتيبة املشاة املحمولة فقد واجه مقاومة عنيفة للغاية اضطرت أما الهجوم يف القطاع  الشاميل 

 -املـدرع 27دبابـات ومصـفحات مجمـوعتني مـدرعتني مـن اللـواء أن ترتجل وتقاتل جنبا إىل جنب مع 

مجموعـات مدرعـة بكـل منهـا  3يتألف من  27كان للواء (تدعمها رسية مستقلة أخرى سـرية دبابات 

ملـم فرنسـية الصـنع  105رسية دبابات ورسية مشاة ميكانيكية وبطارية مدفعيـة ذاتيـة الحركـة عيـار 

د أسفر القتال، الذي انتهى يف  الساعة السادسة والنصف صباحا، وق). ووحدة استطالع ووحدة  هندسة

آخرون بينهم نائب قائد ) 88(جنديا وضابطا صهيونيا بينهم قائد مجموعة مدرعة وجرح ) 11(عن قتل 

املدرع وتدمري عدد من الدبابات واملصـفحات وإعطـاب عـدد آخـر، مـام اضـطر املجمـوعتني  27اللواء 

عادة التنظيم وإصالح دباباتهام وآلياتهام وسـحب القـتىل والجرحـى، عـىل حـني املدرعتني إىل التوقف إل 

دفعت القيادة باملجموعة املدرعة الثالثة، التي بقيت يف االحتيـاطي فزحفـت عـىل الطريـق عـرب رفـح، 

 –ووصلت إىل تقاطع الطرق يف التاسعة صباحا، حيث التقت بالقوة الصـهيونية الزاحفـة مـن الجنـوب  

الواقع بني الطريـق ) الدرب السلطاين(ئد املرصي قد سحب بعض قواته يف السابعة صباحا عرب وكان القا

وقد واصلت املجموعة املدرعـة ) رفح(وهكذا انتهت معركة . الرئييس املؤدي للغرثيني وبني ساحل البحر

اء مقاومـة الثالثة مطاردة القوات املرصية املنسحبة نحو العـريش، إال أنهـا فشـلت يف مهمتهـا هـذه إز 

  قرب) املبولة(ثم موقع ) الجرادة(وحدات حرس املؤخرة عند موقع 
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 2وتكبدت بعض الخسائر ومل تصل إىل العريش إال يف الساعة السادسة من صباح اليوم التـايل . العريش 

  .بعد أن أخلتها القوات املرصية 1956ترشين الثاين 

نظرا للتفوق الكمي الكبري الذي متتعت  للمرة األوىل يف أيدي الصهاينة) رفح(وهكذا سقطت 

الفرنيسـ إلنجـاح  –به القوات الصهيونية، ومالمئة الظروف االسرتاتيجية املرتتبة عىل العـدوان الربيطـاين 

هجومها، وعدم قدرة القيادة املصـرية عىل توجيـه هجـامت معاكسـة بسـبب قلـة احتياطاتهـا املـدرع 

  .دة العليا، ووجود سيطرة جوية للعدو فضال عن الدعم البحريواضطرارها لالنسحاب تنفيذا لقرار القيا

  :معركة رشم الشيخ. 4

ترشـين األول  29بدأت معركة رشم الشيخ عمليا يف نفس اليوم الذي بدأت فيه الحـرب يـوم 

متزامنة تقريبا مع حركة مجموعة لواء املظليني التي  عـربت صـباح نفـس اليـوم مـن النقـب إىل  1956

ومع عبور لواء املشاة خط الحدود من النقب متجها إىل القسـيمة، ومـع هبـوط . جاه نخلالكونتيال بات

كتيبة املظليني بالساعة الخامسة بعد الظهر ممر متال، حيث تقدمت رسيـة اسـتطالع مـن لـواء املشـاة 

 الصهيوين الذي أسندت له مهمة القيام بهذه العملية من إيالت مساء ذلك اليوم واحتلت مفرتق الطرق

ـي وبهـذا يكـون تـم فـتح . عند رأس النقب ـطة املرص وبعد إزالة  األلغام من الطريق احتل مخفـر الرش

ومن ثم تحركت باقي قوافل اللواء يف أعقاب رسية استطالع هـذه ولكنهـا . الطريق باتجاه جنوب سيناء

النقـب بـداخل  مل تتجه رأسا من إيالت إىل رأس النقب بل ليك تسرت وجهتها الحقيقية تحركت غربا عرب

  الكيان الصهيوين ثم اتجهت بعد ذلك إىل الطريق التي عربها 
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ومـن ثـم تابعـت مسـريتها عـرب األوديـة السـحيقة والـتالل  . قبلها لواء املظليني من الكـونتيال إىل الثمـد

  .الصعبة املحاذية إىل ساحل البحر األحمر

الصهيوين يف خليج العقبة أيـة  وقد رافق هذه الحركة عملية أخرى حيث مل يكن  لدى الكيان

قطع بحرية مسلحة أو بواخر كبرية أو صغرية ليك يستطيعوا نقل وحدة مـن الـدبابات لتنضـم إىل لـواء 

ومن ثم تزويده فيام بعد مبا يلزمه من الذخائر واملـؤن ومبـا أنـه مـن ) رشم الشيخ(املشاة املتقدم نحو 

قاموا بنقل . لواء يف تقدمه عرب الجبال والوديان السحيقةغري املمكن االعتامد عىل الطريق التي سلكها ال

عدد من القوارب محملة عىل شاحنات خاصة ضخمة عرب الطريق الربية إىل إيالت ثم أنزلوها يف البحـر 

عند امليناء وحملوا الدبابات عليها وأبحرت بها جنوبا متزامنة مع حركة اللواء بحيث أمكنها االلتقاء مـع 

وهنـاك أنزلـت . الواقعـة عـىل السـاحل شـامل رشم الشـيخ) ذهـب(وصـوله إىل واحـة  هذا اللواء عنـد

وبعد ذلك استمرت تلك القوارب بنقل مـا يحتاجـه اللـواء مـن . الدبابات من القوارب والتحقت باللواء

تزويد بنفس األسلوب وقد اتخذ الصهاينة جميع هذه االستعدادات ليك يضمنوا وجود الدعم الكايف من 

الذي كانوا يعرفون أنه ) رشم الشيخ(مع لواء املشاة قبل قيامة بشن هجومه الرئييس عىل موقع الدروع 

محصن باستحكامات من األسمنت املسلح وحقول األلغام واألسالك الشـائكة ومـا إىل ذلـك مـن رسـائل 

 التحصني وتتمركز فيه قوة مرصية مؤلفة مـن كتيبتـني تسـندها أعـداد كبـرية مـن قطـع املدفعيـة مـن

  .مختلف األحجام

أي بعـد  1956وعندما وصلت طالئـع اللـواء الصـهيوين إىل واحـة ذهـب يـوم ترشـين الثـاين 

خمسة أيام من تاريخ حركتها من إيالت اصطدمت مع حظرية من الهجانـة املرصـية التابعـة إىل حـرس 

  وقد أوقع هؤالء. الحدود
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وتوقـف اللـواء بهـذا املوقـع فـرتة ثـم . سحبواالهجانـة العديد من اإلصابات بني جنود لواء العدو ثم ان 

الذي كان عبارة عن ممـر ضـيق ال يزيـد ) كيد(وعند مرور طليعته من وادي . استأنف تقدمه يف املساء

عرضه عن ثالثة أمتار، اصطدمت بدورية مرصية كانت تحرس حقل األلغام الذي وضعوه فيه كجزء من 

طليعة اللواء وأوقعت بها بعض الخسـائر ثـم انسـحبت  وقد تناوشت هذه الدورية. دفاعاتهم املتقدمة

والتحقت بالقوة الرئيسة يف رشم الشيخ ونظرا النعدام املقاومة يف هـذا املوقـع املتقـدم املهـم اسـتأنف 

ـاين(اللواء الصهيوين تقدمه حتى وصل إىل موقع   4يف أطـراف موقـع رشم الشـيخ ظهـر يـوم ) رأس نرص

. أس نرصاين هذه قد انسحبت والتحقت بالقوة الرئيسية يف رشم الشـيخترشين الثاين  فوجد أن حامية ر 

عىل خلـيج السـويس عـرب ) رأس سدر(وذلك ألن قوة صهيونية أخرى من لواء املظليني كانت تتقدم من 

  .كام نزلت قوة أخرى باملظالت يف الطور بنفس الوقت). رأس نرصاين(الطور إىل 

خلفية رغم احتوائها عىل مـدافع سـاحلية فلـم تضـع ومبا أن رشم الشيخ كانت منطقة تزويد 

القيادة املرصية فيها أية وحدات مدرعة بل كانت تحرسها قوة من املشاة فقط ومل تكـن يف واقـع األمـر 

وكانت تلك سببا رئيسـيا لسـقوط . قادرة عىل صد هجوم مركز من قبل قوات متوازنة تسندها الدبابات

ـي تقـديم أي نـوع مـن وباإلضا. هذا املوقع املهم بسهولة فة لهذا فانه مل يكن بإمكان سالح الجـو املرص

املساندة لهذا املوقع املنعزل حيث كان بهذا الوقت قد أصيب بـدمار كبـري مـن جـراء الغـارات الجويـة 

وأما ما بقي من الطائرات  املرصية فقـد كانـت . الربيطانية والفرنسية عىل قواعده وفقد معظم طائراته

زو الجوي فوق القناة والقواعد واملدن األخرى وهكـذا بـدأت القـوة الصـهيونية هجومهـا يف مقاومة الغ

  الرئييس
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وقـد القـت مقاومـة عنيفـة مـن قبـل . ترشين الثاين 4عىل مواقع رشم الشيخ بعد ظهر يوم  

 وقـد. القوات املرصية املدافعة وال سيام يف مدافع مقاومة الدروع التي كبدتها خسـائر ضـخمة بآلياتهـا

  . استمرت املعارك طيلة الليل

ويف الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم التـايل شـن العـدو هجومـا جديـدا عـىل املواقـع 

الدفاعية الغربية من منطقة رشم الشيخ ولكـن القـوة املرصـية واجهـتهم بقـوة نـريان كثيفـة وكبـدتهم 

م وهي تحمـل جرحاهـا عـىل نـاقالت خسائر كبرية باألرواح فانسحبت الكتيبة املهاجمة تحت سرت الظال 

الجنود املجنزرة ولكن عىل الرغم من كل هذه املقاومة فلم تستطع القوة املرصـية املدافعـة أن تصـمد 

طويال أمام القوات الصهيونية الضخمة التي تجمعت حولها بعد وصول باقي القوات املظليـة والقـوات 

ويف السـاعة . يس لـدعم الهجـوم الرئييسـ النهـايئالربية األخرى التي تقدمت مبحاذاة ساحل خليج السو

اسـتطاع العـدو اقتحـام األجـزاء املتبقيـة مــن  1956ترشين الثاين   5الخامسة والنصف من صباح يوم 

وأمـا القـوة . الدفاعات الرشقية يف رشم الشـيخ وأكمـل احـتالل املوقـع حـوايل السـاعة التاسـعة صـباحا

رشم (وبسقوط موقع . البحر بالقوارب ووقع الباقون يف األرساملرصية فقد انسحب جزء منها عن طريق 

  .أصبحت سيناء بكاملها تحت االحتالل الصهيوين) الشيخ

  :معركة بور سعيد .5

وهـي مقامـة . تقع مدينة بور سعيد عند املدخل الشاميل لقناة السويس عىل البحر املتوسـط

غربا التـي تتصـل بالقنـاة يف جنـوب املدينـة  عىل رشيط ضيق من األرض بني القناة رشقا وبحرية املنزلة

  عند مجرى مايئ صغري يعرف
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عىل حني توجـد . حيث توجد منطقة تعرف بالرسوة عىل الضفة الشاملية لهذا املجرى. بالقناة الداخلية 

ـان أحـدهام ثابـت للسـكة الحديديـة . عىل الضفة الجنوبية له محطة مياه املدينة ويعـرب املجـرى جرس

ولقد تم اختيار بور سعيد من قبـل دول العـدوان الـثاليث كهـدف لإلنـزال . لعبور السياراتواآلخر عائم 

الن النزول فيها يجنب قوات الغزو دخول مدينتي اإلسـكندرية والقـاهرة، أو التوغـل يف منطقـة الـدلتا، 

دي إىل األمر الذي يؤ . حيث تساعد كثافة السكان وطبيعة مرسح العمليات عىل زيادة مقاومة املرصيني

  .إطالة أمد القتال، ويعرض العملية للفشل بسبب الضغوط الدولية

ومل تكن بور سعيد املنطقة الصالحة لتنفيذ عمليات برمائية واسعة النطاق ألسباب عـدة مـن 

ضحالة الشاطئ أمامها، وقلة اتساعه مام يحد من حجم وحركة قوات االقتحام البحـري، فضـال  –أهمها 

كام أن النزول يف بور سـعيد مل يكـن يـوفر . ات التفريغ مبيناء بور سعيد نسبياعن ضعف وسائل وإمكان

للقوات الغازية فرصة مالمئة للوصول الرسيع إىل منطقة القناة، وتهديد القاهرة والـدلتا، نظـرا الن بعـد 

) 40(ميتد رشيط ضيق مـن األرض بجـوار القنـاة ملسـافة ) أي جنوب القناة الداخلية(بور سعيد مبارشة 

مرت يف أوسع أجزائـه، يجتـازه الخـط الحديـدي والطريـق ) 200(، بعرض ال يزيد عن )القنطرة(كم حتى 

املعبد باإلسفلت املوازيني للقناة مام جعل هذه املسافة أشبه بعنق الزجاجة بالنسـبة للقـوات الزاحفـة 

لطريـق واألرض من بور سعيد يف اتجـاه اإلسـامعيلية، ويعـرض زحفهـا للعرقلـة يف حالـة نسـف ولغـم ا

 -ولكن العوامل السياسية واالسرتاتيجية العامة التـي حكمـت خطـة الغـزو االنكلـو. الضيقة املحيطة به

فرنيس من حيث عـدم الرغبـة يف االصـطدام بالكثافـة السـكانية املرصـية، وإظهـار الغـزو كـان عمليـة 

  محدودة موجهة 
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لربيطانيـا وفرنسـا بـان مجـرد نـزول قـواتهام  ضد تأميم القناة فحسب، واعتقاد القيـاديتني السياسـيتني

العسكرية يف بور سعيد سيؤدي إىل انهيار املقاومة املرصية وحدوث ثورة داخلية ضـد النظـام الحـاكم، 

هذه العوامل جعلت قيادة الغزو تفضـل النـزول يف بـور سـعيد رغـم عيـوب العمليـة ومخاطرهـا مـن 

اطمئنانها إىل متتعها بالتفوق الجـوي الـذي سـيقلل مـن الناحية العسكرية، وساعدها عىل ذلك االختيار 

  .مخاطر الزحف عرب عنق الزجاجة إىل قلب منطقة القناة

ولتاليف مخاطر وعيوب اإلنـزال يف بـور سـعيد واحـتامالت تأثريهـا عـىل رسعـة تنفيـذ هـدف 

ـعة(العملية  ارج روعـي عنـد وضـع خطـة الغـزو رضورة تـأمني املخـ) احتالل منطقـة القنـاة كلهـا برس

الجنوبية للمدينة فورا واالستيالء عىل الجرسين املوجودين بها سليمني بواسـطة القـوات املحمولـة جـوا 

التي يجري إسقاطها يف منطقة الرسوة عند بدء الغزو، بعد انتهاء مرحلة القصف الجوي التمهيـدي، ثـم 

ربمـايئ، إىل منطقـة الرسـوة دفع قوة الحقة منقولة بحرا ومدعمة باملدرعات، مبجرد تأمني رأس الجرس ال

لتتقدم فورا خالل عنق الزجاجة قبل استكامل تطهري املدينة من القوات املرصية املدافعة وتعزيز هـذه 

القوة يف اليوم التايل بحيث تستطيع قوات الغزو الرئيسية أن تصل إىل شامل اإلسـامعيلية وحولهـا بعـد 

وات املرصـية حشـد قواهـا الكاملـة ملالقـاة هـذه ساعة فقط من بدء الغزو، قبل أن تستطيع القـ) 24(

  .القوات هناك

 16الفرقـة الثالثـة املشـاة واللـواء  –وقد حشدت قيادة الغزو القوات التالية لتنفيذ العمليـة 

املظالت، واللواء الثالث فدائيني بحريني، والفوج السادس املدرع، وكلها وحدات بريطانية الفرقة العارشة 

ا، والفرقـة السـابعة الخفيفـة امليكانيكيـة والفرقـة الثانيـة األجنبيـة وكلهـا وحـدات املحمولة جوا وبحر 

  ويبلغ إجاميل. فرنسية
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مـدفع ) 1500(دبابـة و) 500(لواء مشاة ومظليني وفدائيني بحريني، ونحو ) 12(هذه القوات ما يوازي  

  .وهاون

هر حامالت الطائرات أما القوة الجوية التي خصصت ملساندة هذه القوات، سواء من فوق ظ

كلها بريطانية (رسب قاذفات قنابل ) 18(أو من مطارات قربص والكيان الصهيوين ومالطة، فكانت تضم 

رسب منها بريطانية من طراز يس هوك  13(رسب قاذفات مقاتلة ) 16(و) من طراز كانبريا وفاليانت

أرساب منها ) 7(رسبا من املقاتالت ) 16(و) أرساب فرنسية من طراز كورسري وافينجر 3وفينوم وايفرن و

فضال ) أ4ف وستسري  84أرساب فرنسية من طراز ف  9و(وميتيور 4ة من طراز هنرت وفينوم بريطاني

) بريطانية(ورسبني هليكوبرت اقتحام ) فرنسية 3أرساب بريطانية و 3.5(أرساب استطالع ) 6.5(عن 

  ).رنسيةف 9أرساب بريطانية و 7(رسبا من طائرات النقل ) 16(و

وخصصت الدولتان قوة بحرية كبرية لنقل القوات ودعمها بنريان طائرات األسطول ومدافعه، 

ــوارك(و) إيفــل(و) البيــون(حــامالت بريطانيــة هــي  5(حــامالت طــائرات ) 7(ضــمت  ) أوشــن(و) بول

 طـرادات) 8(و) جـان بـارت(وبارجة فرنسـية ) الفاييت(و) أروفانش(واثنتان فرنسيتان هام ) تيسوس(و

منهـا  7(فرقاطـة ) 15(فرنسـية و 4منهـا بريطانيـة و 12(مـدمرة ) 16(و). فرنسية 3منها بريطانية و 5(

 8منهـا بريطانيـة و 11(سفينة نقل جنـود ) 19(كاسحة األلغام بريطانية و) 14(و) فرنسية 8بريطانية و

لعامة للقوات املشـرتكة وقد أسندت القيادة ا. سفينة بريطانية ال تزال الجنود والدبابات) 11(و) فرنسية

نائبا له، وكانت القوات الربية بقيـادة الجـرنال ) ديسكاربارجو(الربيطاين واألمريال ) تشارلزكيتيل(للجرنال 

  .الفرنيس نائبا له) بوفر(الربيطاين والجرنال ) سنوكويل(
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 وتلخصت الخطة املوضوعة الحتالل بور سعيد يف قصف األهداف الحيويـة باملدينـة وحولهـا

، بعـد 1956ترشـين الثـاين  4و3وعزلها متاما عن بقية منطقة القناة، وذلك بواسطة الطريان خالل يومي 

تشــرين األول  31االنتهاء، من  مهام القصف الجوي العامـة يف القطـر املرصـي كلـه التـي سـتبدأ يـوم 

سـطة الكتيبـة الثالثـة كم غرب املدينة بوا) 12(، ثم اقتحام مطار الجميل الواقع عىل بعد املظلية 1956

ترشين الثاين والتقدم  5من صباح يوم  7.15وذلك يف الساعة . املظيل الربيطاين 16املظالت التابعة للواء 

أمـا إذا صـادفت الكتيبـة املـذكورة . بعد ذلك رشقا الحتالل املدينة يف حالة عدم وجـود مقاومـة عنيفـة

ها وتعززها وتنتظر حتى اليـوم التـايل الـذي سـيتم مقاومة من هذا القبيل، فإن عليها أن تتمسك مبواقع

كـم ) 5(ويف الوقت نفسه يتم اقتحام منطقة الرسوة التـي تبعـد نحـو . فيه إبراز القوات املحمولة بحرا

من صباح اليوم نفسه بواسطة رسيتي مظالت من الفوج الثاين املظـالت  7.30جنوب املدينة، يف الساعة 

فرنسية ورسيـة مظـالت بريطانيـة، وذلـك بهـدف االسـتيالء عـىل جرسـ الفرنيس ومعهام رسية فدائيني 

السكة الحديدية والجرس العائم يف حالة سليمة، والتمسك مبواقعها لحـني وصـول القـوات املنزلـة بحـرا 

  .التي ستنطلق عرب عنق الزجاجة

تني ، يتم اقتحام منطقة جنوب بور فؤاد من الجو بواسطة الرسي3.15وبعد الظهر، يف الساعة 

وذلـك ) فرنسية أيضـا(املتبقيتني من الفوج الثاين املظيل الفرنيس، ومعهام رسية فدائيني، ورسية معاونة 

ومرىس معدية بور سـعيد  -موقع املدفعية الساحلية –وهي . بهدف االستيالء عىل األهداف الحيوية بها

  .دورش الرتسانة البحرية
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 40الكتيبـة  -عـىل النحـو التـايل. حمولـة بحـراترشـين تـم إيـراد القـوات امل 6ويف صباح يوم 

تقـتحم الشـاطئ قـرب ) مـدافع 6د مؤلفة مـن / مدعمة بفصيلة مدافع م (فدائيني بحريني الربيطانية 

أحـواض للسـفن لتـأمني ) 4(لالسـتيالء عـىل ) السلطان حسني(حاجز األفواج الغريب وتتقدم خالل شارع 

) د/ مدعمـة بفصـيلة م (من فـدائيي البحريـة الربيطانيـة  42والكتيبة . رسو السفن بعد ذلك يف امليناء

لتسـتويل عـىل محطـة ) محمـد عـيل(ثم تتقدم خـالل شـارع  40تقتحم الشاطئ إىل اليمن من الكتيبة 

مـن  45الكهرباء يف جنوب املدينة، ثم تتصل مع قوات املظالت الفرنسية يف منطقـة الرسـوة، والكتيبـة 

، تقتحم الشاطئ بواسطة طـائرات الهليكـوبرت بـالقرب )د/دعمة بفصيلة مم(فدائيي البحرية الربيطانية 

، ثم تتجه غربا لتأمني الجناح األمين واالتصال بالقوات املوجودة يف منطقة مطـار 40من منطقة الكتيبة 

مؤلفة مـن ) سنتوريون(الجميل، والكتائب الثالث تابعه للواء الفدائيني البحريني وتدعمها رسية دبابات 

مـن كتائـب الفـدائيني البحـريني الفرنسـيني  كتائـب ) 3(لــ ويف الوقت نفسـه يجـري إنـزال دبابة ) 16(

ومهمتهـا . فدائيني بحرين فرنسـية، التابعـة للفرقـة الثالثـة األجنبيـة، مـن البحـر عـىل شـاطئ بورفـؤاد

ول التـابع للفرقـة وإىل يسـارها ينـزل فـوج املظليـني األ . االستيالء عىل مقدمة امليناء والرتسـانة البحريـة

األجنبية عن طريـق البحـر أيضـا، ويتـابع تقدمـه لالسـتيالء عـىل بـور فـؤاد نفسـها، ويتصـل بـاملظليني 

) 300. أكـس. أم(وتدعم هذه القوات رسيـة مـن الـدبابات الخفيفـة . الفرنسيني اآلخرين املنزلني جنوبا

نيـة الثانيـة وبقيـة الفـوج السـادس التـابعني لفرقـة املشـاة الربيطا 51و 50وبعد نجاح عمليات املشاة 

  .املدرع الربيطاين وبقية الفرقة الثانية األجنبية الفرنسية والفرقة السابعة الخفيفة الفرنسية
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ترشـين  4وكانت القوات املرصية املوجودة يف بور سعيد عشـية بـدء الغـزو، أي مسـاء يـوم 

وحداته قد استدعني مـؤخرا وتلقـت تـدريبا املشاة االحتياطي، وكانت  97تتألف من اللواء  1956الثاين 

مخترصا ال يسمح لها باالشرتاك يف القتال املنظم بالخطوط األمامية أو قتال الشوارع ولـذلك كـان اللـواء 

ترشين الثاين بدال من اللواء  3مكلفا يف األصل بحراسة  مطار غرب القاهرة، ثم أرسل إىل بور سعيد يوم 

كان مكلفا أصال بالـدفاع عـن بـور سـعيد، ثـم أرسـل إىل املحـور األوسـط  الثالث املشاة النظامي، الذي

عـىل  295والكتيبـة  291االحتيـاطي الكتيبـة  97بسيناء ملواجهة العدو الصهيوين وضمت وحدات اللواء 

  . الكتيبة الثالثة يف مطار غرب القاهرة للحراسةحني بقيت 

كهـا النهـاري إىل بـور سـعيد، وقد تعرضت هذه الوحدات للقصف الجوي خـالل مراحـل تحر 

وتحملت خسائر يف األرواح واألسلحة والعتاد نتيجة لذلك، هـذا فضـال عـن أن اللـواء كـان يعـاين نقصـا 

خاصة املدافع املضادة للدبابات، ومل يكن لديه أية أسلحة مضـادة للطـائرات . شديدا يف األسلحة الثقيلة

ثم وصلت إىل بـور سـعيد الكتيبـة الرابعـة . لجنودوكانت بعض رساياه ينقصها نصف العدد الالزم من ا

. التي كانت مكلفة أصال بالدفاع عن املدينة، بعد انسحابها مـن سـيناء 1956ترشين الثاين  4املشاة يوم 

ـايا  ولكنها كانت قد فقدت الكثري من أفرادها وعتادها بسبب القصف الجوي، ولـذلك كانـت قـوة الرس

مدافع رد، ويف اليوم نفسـه وصـلت مـن ) 3( أنها مل تعد متلك سوى جنديا فقط، كام 70و60ترتاوح بني 

-س يـو(القيادة الرشقية تعزيزات صغرية أخرى تضم فصيلة قانصات الدبابات الذاتية الحركة من طراز 

وفصيلة مدفعيـة خفيفـة مضـادة للطـائرات، ) كاتيوشا(ملم  122وفصيلة مدفعية صاروخية عيار ) 100

  .ينيوقوة صغرية من الفدائ
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وكانت توجد باملدينة أصال قوة أخرى تضم بطاريتي مدفعية ساحلية إحداهام يف بور سـعيد 

 30مـدافع عيـار  6(ط أيضـا /واألخرى يف بور فؤاد، وبطارية ثقيلة مضادة للطائـرات، وفصيلة خفيفة م

مـن جـيش فضال عن محطتي رادار بعيدة املدى يف منطقتي الجميل وبور فـؤاد، وكتيبتـي مشـاة ) ملم

رجـل ، وقـد ) 200(تضـم كـل مـنهام ) قوات متطوعني تم إعدادها بعد تأميم القناة(التحرير الوطنـي 

  :عىل النحو التايل) 97والخاضعة لقيادة اللواء (وزعت القوات املرصية املدافعة عن بور سعيد 

لتحريــر املشــاة وكتيبــة مـن جــيش ا 295املشــاة االحتياطيـة، ورسيــة مــن الكتيبـة  291الكتيبـة  •

للدفاع عن املنطقة من مطار الجميـل ) 100–س يو (وبطارية مدفعية ساحلية وفصيلة  -الوطني

الجبانـات  –ويرتكـز مجهـود الـدفاع يف منطقـة الجميـل . كـم) 8(حتى امليناء، مبواجهـة عرضـها 

  .وتجهيز جرس الجميل للنسف

ر الوطني وبطاريـة مدفعيـة ورسية من جيش التحري) عدا رسية(املشاة االحتياطية  295الكتيبة  •

كم، ويرتكز مجهود الدفاع يف منطقة ورسن هيئة القناة ) 3(ساحلية يف بور فؤاد، للدفاع مبواجهة 

  .ومحطة الرادار

  .رسية من الكتيبة الرابعة املشاة يف منطقة الجبانات عىل الطرف الغريب للمدينة •

 السـكة الحديديـة، ويتـوىل رسية من الكتيبة الربعة جنوب معسكر أرض الجولف وشامل جرسـ •

  .قائدها قيادة منطقة الرسوة

ـطة قـرب معسـكر الجولـف • ويف . رسية من الكتيبة الرابعة تبقـى كاحتيـاطي عـام يف نـادي الرش

  ترشين األول) 31(الساعة السابعة من مساء يوم 
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قـة ، بدأت قاذفات القنابل الربيطانية قصـفها للمطـارات املرصـية حـول القـاهرة ويف منط1956 

األسطول املرصي يف اإلسكندرية، وتحركات القـوات املرصـية املنسـحبة مـن سـيناء، ومعسـكرات 

ترشـين  4و3ترشين الثاين ثـم تركـز خـالل يـومي  2الجيش يف القاهرة ومنطقة القناة حتى يوم 

الثاين عىل منطقة بور سعيد بكثافة شديدة، مام أدى إىل تدمري محطتي الـرادار وجرسـ الجميـل، 

ة املدافع الساحلية، وتدمري معظم املـدافع املقاومـة للطـائرات، وقطـع املواصـالت الربيـة وإصاب

والحديدية والسلكية بني املدينة وبقية البالد باستثناء الكابل البحري الذي كان ميتـد بينهـا وبـني 

  .اإلسكندرية

سـية مـن وخالل مرحلة القصف الجوي العام الذي شاركت فيـه الطـائرات الربيطانيـة والفرن

مطارات مالطة وقربص والكيان الصهيوين ومن فوق ظهرت خمس حامالت طـائرات هجوميـة يف عـرض 

 1956ترشـين األول  27كانت هذه الحامالت قد أبحرت من مالطة والجزائر فجـر يـوم (البحر املتوسط 

كة لجــأت القيــادة املشــرت ). ترشــين األول 30ووصــلت إىل أمــاكن بــدء العمليــات الجويــة مســاء يــوم 

الفرنسية لبعض إجراءات املخادعة لتجذب انتباه القيادة املرصـية إىل منطقـة اإلسـكندرية  –الربيطانية 

الفرقـة العـارشة املدرعـة بعيدا عن اتجاه الغزو الحقيقي يف بور سعيد، وذلك بواسطة استمرار تحركـات 

لفرقة عرب الصحراء الغربيـة إىل طربق يف ليبيا لتوحي للقيادة املرصية بقرب تقدم هذه االربيطانية قرب 

اإلسكندرية، كام اقرتبت حامالت الطائرات من اإلسكندرية، ووصلت بعض السفن الحربية األخرى ليلـة 

مبهاجمـة بطاريـات ) كـانبريا(ترشين الثـاين وقامـت بعـض قاذفـات القنابـل الربيطانيـة مـن طـراز  3-4

  ).الل الليلة نفسهاالعجمي غريب امليناء خ(املدفعية الساحلية يف منطقة 
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مبالطـة ) فاليتا(ويف الوقت ذاته كانت قوات االقتحام البحري الربيطانية قد أبحرت مـن ميناء 

كاسـحة الغـام، ) 14(أرتال بحريـة، تضـم ) 3(يف شكل  1956ترشين األول  30يف العارشة من مساء يوم 

فرقاطــات ) 7(مــدمرة، و) 12(وســفينة برمائيــة للجنــود والــدبابات، ) 11(ســفينة تقــل جنــود، ) 11(و

  .طائرة هليكوبرت) 22(فدائيني بحرين و 45وعليهام الكتيبة ) أوشن(و) تيسوس(وحاملتي الطائرات 

) عنابــة(ترشــين األول مــن مينــاء  27أمــا قــوة االقتحــام البحــري الفرنســية فقــد أبحــرت يف 

ص، ومن هناك أبحـرت يف السـاعة ليامسول يف قرب (ترشين الثاين إىل ميناء  4بالجزائر، ووصلت فجر يوم 

الرابعة بعد ظهر اليوم نفسه، ومعها مجموعة من السفن الربيطانية تحمل كتيبتي مظـالت مـن اللـواء 

) جوزيـف زبديـه(الربيطاين التي ستنزل برا يف النسق الثاين للهجوم، وكانت سفينة القيادة الفرقاطة  16

الفرنيس قائد الفرقــة العـارشة املحمولـة جـوا فـوق ) ماسو(نائبه، كام كان الجرنال ) بوفر(وبها الجرنال 

عىل رأس قوة االقتحام الفرنسية، والتقت القافلة املذكورة بالقافلـة الربيطانيـة ) أوديسة(ظهر الفرقاطة 

ترشين الثـاين يف منطقـة التجمـع املتفـق عليهـا  5يف الساعة الثالثة بعد ظهر يوم ) مالطة(القادمة من 

أعيد تنظيم األرتال البحرية يف شكل خمسة أرتال تتقدمها كاسحات الغام واتجهـت جنوب قربص حيث 

  .كلها نحو بور سعيد لتصلها مساء اليوم نفسه

ويف الوقت نفسه كانت قوات املظليني الربيطانيني والفرنسيني قد حلقت بطائراتها من مطـار 

لثاين يف طريقها نحو بـور سـعيد، التـي ترشين ا 5يف قربص حوايل الساعة الرابعة من صباح يوم ) تيمبو(

تعرضت لقصف جوي مركز منذ الساعة الخامسة صباحا، وملدة ساعتني تقريبا انصب أساسا عـىل مطـار 

  الجميل
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ومنطقة الرسوة وامليناء، ومنطقة الكمرك، وبيت البحرية وبور فؤاد، وأدى القصف إىل أحداث كثري من  

ة بني الوحدات املدافعة عن املدينة، وتعذر استخدام األجهـزة الخسائر وقطع خطوط املواصالت السلكي

  .الالسلكية امليدانية لعدم صالحيتها يف املناطق املبنية

ويف الساعة السابعة والربع صباحا أسقطت الكتيبـة الثالثـة املظـالت الربيطانيـة فـوق مطـار 

ان املـدافع املضـادة للطـائرات جندي، واستبقتها عىل الفور نري ) 600(الجميل وحوله، وكانت تضم نحو 

بعـد تجمعهـا تحـت ( 291املتبقية ونريان الرشاشات والبنادق ونريان هاونات الكتيبة الرابعـة والكتيبـة 

التي أخذت تطلق قذائفها باملعدل الرسيع، كـام أطلقـت عليهـا ) قيادة واحدة يف إحدى حدائق املدينة

مـن مرابضـها قـرب ) 100-س يـو(ت القانصـات وتحركـ) الكاتيوشـا(املدفعية الصاروخية دفعـات مـن 

وعىل الفور توجهت الطائرات إىل مرابض املدفعيـة . الشاطئ وأخذت تطلق نريانها عىل منطقة الجميل 

والهاونات والقانصات وركزت عليها قصفها حتـى الظهـر، حيـث تـم تـدمري جميـع املـدافع الصـاروخية 

م الهاونات ويف مزرعة املجاري بـالقرب مـن منطقـة واملدافع املضادة للدبابات وبعض القانصات ومعظ

الجميل لشن هجوم معاكس، إال أنها تعرضت لنريان الطائرات التي شكلت مظلـة جويـة فـوق املدينـة 

فردا بني قتيل وجريح ويف الحادية عرشـة صـباحا سـيطر املظليـون عـىل ) 72(فأنزلت بها خسائر بلغت 

التـي (وات املرصـية وجـيش التحريـر واملقاومـة الشـعبية فتحصنت القـ. منطقة الجميل وزحفـوا رشقا

، يف )نفسـه دون أن تتـدرب عليهـا مـن قبـل 5ملم والرشاشـات صـباح يـوم  7.62وزعت عليها البنادق 

منطقة الجبانات وثكنات حرس السـواحل القريبـة منهـا، وأمكـن لهـا أن تصـد التقـدم، ولـذلك قامـت 

  الطائرات بتدمري املنطقة متاما، وأحرقت
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عازلة هذه القوات عن املدينة التي اكتسحت شوارعها بنريان الرشاشات حاصـدة  العديـد ) املناخ(حي  

مظـيل آخـرين يف الجميـل ومعهـم بعـض  100اسقط الربيطـانيون  15.45ويف متام الساعة . من املدنيني

طقة اإلنزال البحـري يف العتاد الثقيل، وأخيل القتىل والجرحى بواسطة الهليكوبرت وانتظر املظليون يف املن

  .صباح اليوم التايل

مظليـا فرنسـيا ) 487(ترشين الثـاين نفسـه اسـقط  5ويف الساعة السابعة والنصف من صباح 

مرتا ومـن ارتفـاع ) 720(مرتا وطوله ) 270(فوق رشيط رميل يبلغ عرضه )  الرسوة(وبريطانيا يف منطقة 

ها بعض األشجار والفجوات األرضـية  التـي احتمـى وذلك بالقرب من منطقة تنترش في. مرتا فقط) 270(

القـوات املرصـية جنـوب الرشاشات والهاونات لتحجب منطقة اإلسقاط عن أعني فيها املظليون من نريان 

كام قامت القاذفات املقاتلة بتدمري املعاقل التي أطلقت منهـا رشاشـات رجـال جـيش التحريـر . املدينة

لكتيبة الرابعة التـي خرجـت مـن منطقـة معسـكر الجولـف لشـن فدمرتها، كام دمرت حامالت رسية ا

وهكـذا ) فـردا 57كان عـدد جنـود الرسـية أصـال (هجوم معاكس وأنزلت بها خسائر فادحة يف األرواح 

  .سيطر الفرنسيون بسهولة نسبية عىل املنطقة واستولوا عىل الجرسين سليمني

قـوة املظليـني الفرنسـيني األخـرى ويف الساعة الثالثة والربع بعد ظهـر اليـوم نفسـه هبطـت 

بور (املدافعة عن  295وكانت وحدات الكتيبة ) الرسوة(عىل الشاطئ املقابل ملنطقة ) بور فؤدا(جنوب 

ولـذلك ) الرسوة(قد خفضت نتيجة لسحب  جزء منها إلعداد قوة تقوم بهجوم معاكس لييل عىل ) فؤاد

  حدودة نسبيا ولكنها أدت إىلمقاومة م) بور فؤاد(واجهت قوات املظليني يف جنوب 
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املتبقية هناك وعىل رأسها قائدها وقـد بلـغ إجـاميل عـدد  295استشهاد معظم قوة الكتيبة  

وجـرح ) جنـود) 10(جندي قتل مـنهم ) 1000(املظليني الفرنسيني الذين أسقطوا يف كال املنطقني حوايل 

  .آخرون) 30(

ند الظهر، نظرا لسيطرتها عىل محطـة امليـاه وقد قطعت القوات الفرنسية املياه عن املدينة ع

يف الرسوة، ويف الوقـت نفسـه هاجمـت الطـائرات السـكان املـدنيني أثنـاء محـاوالتهم ملغـادرة املدينـة 

بواسطة سفن الصيد والزوارق عرب بحرية املنزلة بنريان رشاشاتها ملحقة بهم خسائر فادحـة األمـر الـذي 

وقـف إطـالق النـار بصـفة مؤقتـة يف السـاعة الخامســة والنصـف أضطر قائد املدينة إىل االتفاق عـىل 

  .إلعطاء املدنيني فرصة لرتك املدينة وإلعادة املياه إليها

ـي يعـرض فيهـا رشوط التسـليم ولكـن ) ستوكويل(وقد قدم الجرنال  مـذكرة إىل القائـد املرص

ترشـين الثـاين،  5مساء يوم العارشة والنصف ولذلك استأنفت القتال مرة أخرى يف الساعة القائد رفضها، 

وحاول املظليون التقدم من منطقـة الجميل ولكـنهم صـدوا بـالنريان، ونتيجـة لعنـف الغـارات الجويـة 

ملم،  57د عيار /طوال اليوم مل يتبق لدى القوات املرصية باملدينة من األسلحة الثقيلة سوى مدفعني ط

بحري يف اليوم التايل، ولـذلك جمعـت الوحـدات ملم، ملواجهة قوات االقتحام ال 81ومدفعي هاون عيار 

املتبقية داخل املنـاطق املبنيـة، وتركـت األرايض الفضـاء خـارج املدينـة خـالل الليـل وحاولـت القيـادة 

الرشقية إرسال تعزيزات جديدة عرب بحرية املنزلة خالل الليلة ولكن ضحالة املياه وشـدة الظـالم حالـت 

  .لتعزيزات إىل املدينةدون وصول الزوارق الحاملة لهذه ا

ترشين الثاين تعرض شاطئ بـور سـعيد لقصـف  6ويف الساعة الخامسة والربع من صباح يوم 

  دقائق، ثم) 10(كم استمر ملدة ) 4(جوي عىل امتداد 
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دقيقــة محولـة ) 45(ملـدة  5.25فرقاطة تقصف الشاطئ يف السـاعة ) 15(مدمرة و) 12(بدأت مدافع  

ين القدمية إىل شعلة من النريان والدمار، ويف الوقت نفسه كانت قوارب االقتحام أكشاك االستحامم واملبا 

) 3(دقائق عادت الطائرات لرضب الشـاطئ ملـدة ) 5(الربمائية تقرتب من الشاطئ وقبل وصولها بحوايل 

دقائق بالصواريخ والرشاشات بعد توقف القصف البحري، ثم نزلت كتائـب الفـدائيني البحـريني ومعهـا 

د وقد أطلقت القوات املدافعة النار عليها وأصابت دبابتني، غري أن باقي الـدبابات /بابات واملدافع مالد

أمـا يف بـور فـؤاد . يوليـو 6دمرت املدفعني املضادين للدبابات وواصلت تقدمها نحو املدينة حتى شارع 

سـطول الفرنيسـ عليهـا فكانت وحدات املظليني مسيطرة عليها، كام سبق أن ذكرنا، ولـذلك مل يطلـق األ 

املظليـني النريان، غري أن قنابل األسـطول الربيطـاين تسـاقطت عليهـا بالخطـأ مـام أدى إىل إصـابة بعـض 

  .إطالق النار الفرنسيني إىل أن صدرت له األوامر بوقف

يف رشق بور سعيد،  45ويف الساعة التاسعة والنصف بدأت طائرات الهليكوبرت بتنزيل الكتيبة 

طنـا مـن املعـدات ، وتحركـت الكتيبـة يف ) 23(جنـديا و 451(قيقة كانت قد أمتت إنـزال د) 90(وبعد 

الفدائية  42الحادية عرشة صباحا لتنفيذ مهمتها يف جنوب املدينة بدال من غربها، فقد انطلقت الكتيبة 

ن دمـرت املساندة لها خالل شـارع محمـد عـيل، بعـد أ ) السنتوريون(تتقدم مبركباتها الربمائية ودبابات 

الطائرات املباين القريبة منه ومنها مبنـى املحافظـة، وكانـت تطلـق نـريان رشاشـاتها وتتعـرض لرصـاص 

املقاومة  بواسطة قوارب الصيد عن طريق بحرية املنزلة، وهكذا انتهت معركة بور سـعيد النظاميـة يف 

  يجة لإلنذار، وتوقف القتال متاما يف الوقت نفسه نت1956ترشين الثاين  7-6منتصف ليلة 
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عـىل ) الكـاب(السوفيتي وقرار األمم املتحدة وكانت الدبابات الربيطانية قد وصلت آنذاك إىل منطقـة  

  .كلم إىل الجنوب من بور سعيد) 35(بعد 

ويرجع نجاح قوات الغـزو يف االسـتيالء عـىل املدينـة خـالل يـومني فقـط إىل تفوقهـا الجـوي 

ني بالقيـاس للقـوات النظاميـة الضـئيلة التـي كانـت موجـودة الساحق، وتفوقها الربي والبحري الضـخم

القويـة واملالجـئ وتخـزين باملدينة كام أن عدم تجهيز املدينة مسبقا للقتال من حيث بناء التحصـينات 

الكامنـة ورسعـة إخالئهـا مـن السـكان املـدنيني وعـدم تـدريب وتسـليح املقاومـة املاء واملؤن والذخرية 

يف وقت مبكر، كل ذلـك لعـب دوره يف رسعـة انهيـار املقاومـة خاصـة بعـد أن الشعبية بصورة مالمئة و 

هربا من الحرائق ونريان الطائرات واألسـطول، واندفعوا من حي إىل آخر . باملدنيني خسائر فادحةلحقت 

  .خالقني حالة شديدة من الفوىض واالضطراب كان لها أثرها املادي واملعنوي عىل القوات املدافعة عنها

دخلت بور سعيد التاريخ بفضل صمود أبنائها وتضـحية القـوات الرسـية يف الـدفاع عـن لقد 

املدينة رغم تفوق املعتدين الساحق واستمرار املقاومـة الرسـية بعـد االحـتالل األمـر الـذي جعـل بـور 

ووضـع بدايـة النهايـة لالسـتعامر . سعيد رمزا إلرادة الصمود لدى الشعب املرصي يف وجه املسـتعمرين

  .يطاين يف الرشق األوسط كله، ولالستعامر الفرنيس يف املغرب العريبالرب

  :انتهاء الحرب

، قررت الجمعية العامة لألمم املتحـدة يف جلسـتها الطارئـة وقـف 1956يف يوم ترشين الثاين 

ويف الوقت نفسـه هبـت مظـاهرات . 1949إطالق وسحب القوات الصهيونية إىل ما وراء خطوط هدنة 

  جميع أنحاء العامل االحتجاج يف 
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وقام السـوريون بنسـف أنابيـب . العريب والعامل الخارجي، خاصة يف الدول االشرتاكية ودول العامل الثالث

الربيطانيـة، واسـتمرار قـرار األمـم املتحـدة غـري قابـل )  I..P.C(البرتول ومحطات الضخ التابعة لرشـكة 

ترشين الثـاين بـاقرتاح للقيـام  5ت املتحدة يف مساء يوم إىل الواليا) السابق(للتنفيذ إىل أن تقدم االتحاد 

ولكن الواليات املتحدة رفضت االقـرتاح . بعمل عسكري مشرتك من أجل وقف العدوان الثاليث عىل مرص

بتقـديم إنـذار إىل بريطانيـا وفرنسـا والكيـان الصـهيوين ) السـابق(السوفيتي، فقـام االتحـاد السـوفيتي 

. وان وإال استخدم القوة لسحق املعتدين ورضب لندن وباريس بالصـواريخبرضورة وضع حد نهايئ للعد

ويف الوقت نفسه مل تبد الواليات املتحدة رغبة جدية يف الوقوف إىل جانب بريطانيا وفرنسا يف مواجهـة 

ومـن ثـم اضـطرت بريطانيـا . التهديد السوفيتي، رغم أنها أعلنت رفضها الشديد علنا لإلنذار السوفيتي

والكيان الصهيوين إىل قبول قرار األمم املتحدة بوقف إطالق النار  يف السـاعة الثامنـة مـن بعـد وفرنسا 

ترشين الثاين وقبول إنشاء قوة الطوارئ الدولية التـي سـتعمل عـىل األرشاف عـىل قـرار  7منتصف ليلة 

  .وقف إطالق النار وتنفيذ قرار األمم املتحدة

سكرية، وتم انسحاب القوات الربيطانية والفرنسية من الناحية الع 1956وهكذا انتهت حرب 

وتـم . بعد سلسلة من عمليات املقاومـة الشـعبية املضـادة لهـا 1956كانون األول  22من بور سعيد يف 

بعد مامطـالت عـدة  1957آذار  6انسحاب آخر القوات الصهيونية من قطاع غزة واألرايض املرصية يوم 

بعد أن أعطت مرص تعهدا شفهيا للواليات املتحدة باالمتناع عـن من جانب الحكومة الصهيونية انتهت 

القيام بأي عمل عدايئ ضد الكيان الصهيوين مبا يف ذلك عمليات الفدائيني من قطاع غزة، واملوافقة عـىل 

  وضع قوات للطوارئ الدولية عىل 
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لصهيوين بضامن حريـة حدودها مبا يف ذلك رشم الشيخ، كام قدمت الدول الغربية الكربى وعدا للكيان ا

  .املالحة البحرية يف مضائق تريان

مل تكـن يف صـالح مرصـ، نظـرا للتفـاوت  1956عىل الرغم من أن النتيجـة العسـكرية لحـرب 

الضخم يف قوى الطرفني، فلقد كان لنتائجها السياسـية املرتتبـة عـىل تضـامن القـوى االشـرتاكية العامليـة 

العامل الثالث، تأثري ضخم عىل مستقبل املنطقة العربية وتصـفية وقوى حركة التحرر الوطني العريب ويف 

وشكلت هـذه النتـائج . وتصاعد حركة القومية العربية. املواقع املتبقية لالستعامريني الربيطاين والفرنيس

واسـتقالل  1957وتدعيم استقالل سوريا عام  1958السياسية عامال غري مبارش يف نجاح ثورة العراق عام 

واستقالل عدن، وسارت مرص بعـد ذلـك بخطـوات كبـرية يف طريـق التحـرر الـوطني  1962عام  الجزائر

  .واالستقالل السيايس وتزايد ثقل دورها القومي العريب

  ):1967(الصهيونية الثالثة  –الحرب العربية  

منترصة سياسيا، ومتثل انتصارها يف اضطرار بريطانيـا  1956خرجت مرص من حرب   

دون أن يحققا غرضهام الرئييس من الحـرب وهـو إلغـاء  تـأميم ) بور سعيد(نسحاب من وفرنسا إىل اال 

قناة السويس، واضطرار الكيان الصـهيوين إىل االنسـحاب مـن شـبه جزيـرة سـيناء وقطـاع غـزة دون أن 

يحقق أي نتيجة سياسية من وراء عدوانه، باستثناء ضامن الواليات املتحدة لـه حريـة املالحـة يف خلـيج 

عند مضائق تريان بعد ) رأس نرصاين(و) رشم الشيخ(بة، عن طريق وجود قوات الطوارئ الدولية يف العق

  .1957انسحاب القوات الصهيونية منها يف عام 
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وكانت هذه هـي املـرة األوىل التـي ال تحقـق فيهـا الحـرب نتيجـة حاسـمة للطـرف املنترصـ 

تـوازن القـوى بـني االتحـاد السـوفيتي  عسكريا، ويرجع ذلـك إىل وجـود ظـرف دويل جديـد متمثـل يف

والواليات املتحدة، أصبح من املمكن له أن يؤثر يف نتائج الحروب املحلية التـي تخوضـها دول ) السابق(

متى استمرت إرادة الصـمود السـيايس لـدى الدولـة الصـغرى . صغرى يعتدى عليها من دول أقوى منها

واستطاعت القيادة السياسية املرصية، ممثلـة يف زعامـة . املعتدى عليها رغم خسارتها للجولة العسكرية

الرئيس جـامل عبـد النـارص، أن توظـف هـذه النتيجـة السياسـية البـاهرة يف خدمـة أهـدافها القوميـة 

وبهذا أصبحت نتائج حرب عام . التحررية يف املنطقة العربية بصفة خاصة ويف العامل الثالث بصفة عامة

  .الشعوب ضد السيطرة االستعامريةنقطة تحول كربى يف نضال  1956

  :العوامل غري املبارشة للحرب

يف املنطقة العربية وتصاعد املد الثـوري الـوطني ضـد  1956كانت النتائج غري املبارشة لحرب 

السورية  –اإلمربيالية الذي صاحبه تزايد يف الشعور القومي العريب، وأدى ذلك إىل قيام الوحدة املرصية 

والثـورة يف الـيمن يف . 1962، وانتصـار الثـورة الجزائريـة 1958متوز  14ة  العراق يف ونجاح ثور ) 1958(

العام نفسه، ومن ثم احتدمت التناقضات بني حركة التحـرر الـوطني  العـريب  التـي كانـت مرصـ متثـل 

الصـهيوين  قيادتها الفكرية، وبني اإلمربيالية العاملية وعىل رأسها الواليـات املتحـدة، باإلضـافة إىل الكيـان

الذي أصبح يشعر بتزايد الخطر عىل جوهر كيانه وأطامعه الصهيونية التوسعية إزاء تنـامي قـوة حركـة 

  .التحرر الوطني العريب
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 1960ويف الوقت نفسه كانت العسكرية املرصية والسورية تتزايـد كميـا ونوعيـا، ففـي عـام 

ـري وفقـا للـنمط السـوفيتي، وأثبـت يف تقريبا كان قد تم إعادة تسليح وتنظيم وتدريب الجـيش املصـ

تشكيله الجديد كفاءة واضحة حني تحركت منه قوة مؤلفة من فرقتي مشاة وفرقة مدرعة خـالل شـهر 

أثنـاء ) التي كانت وقتئذ جـزءا مـن الجمهوريـة العربيـة املتحـدة(، إىل سيناء لدعم سوريا 1960شباط 

  ).طربيا(معركة التوافيق الواقعة قرب بحرية 

البد  للكيان الصهيوين أن يسعى برسعة لرضب هذه القوة العسكرية العربية املتقاطعة وكان 

والتي باتت تهدد قوته العسكرية، خاصة وأن الشعب الفلسطيني بدأ ميارس دوره النضـايل منـذ بدايـة 

من خالل منظامته الثورية، ومامرسة دوره السيايس من خالل منظمة التحرير التي تشـكلت  1965عام 

  .، وبدأت يف تنظيم  جيش التحرير الفلسطيني19654 أيلول يف

وبقدر ما كانت هذه القوة العسكرية والسياسية العربيـة تثـري قلـق الكيـان الصـهيوين، فقـد 

ـي يف الـيمن  كانت الواليات املتحدة األمريكية منزعجة للغايـة مـن الوجـود العسـكري والسـيايس املرص

ــ ــدأ مهــددا ملصــالحها البرتولي ــذي ب ــذلك مــن التطــورات السياســية ال ــة، وك ة واالســرتاتيجية يف املنطق

والتي صـاحبها  1961واالجتامعية واالقتصادية داخل مرص التي بدأت تتخذ مسارا غري رأساميل منذ عام 

والكتلـة االشـرتاكية بصـفة عامـة يف مختلـف املجـاالت ) السابق(توثيق العالقات مع االتحاد السوفيتي 

ـي . ية والعسكريةالسياسية واالقتصاد وملا فشلت الجهود األمريكية املبذولة من أجل إجبار النظام املرص

واالسـتنزاف ) قطع املعونات(عىل التخيل عن سياسته العربية والداخلية عن طريق الضغوط االقتصادية 

  العسكري غري املبارش يف اليمن، قررت الواليات املتحدة يف بداية
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كـام قـال الـدبلومايس ). ارص يف مرص وعزل مرص عن بقيـة العـامل العـريبرضورة إسقاط عبد الن( 1967 

وذلـك يف محـارضة لـه . الذي كان يعمل وقتئـذ يف السـفارة األمريكيـة يف القـاهرة) دافيدنس(األمرييك 

، بعـد أن اسـتقال مـن وظيفتـه احتجاجـا عـىل السياسـية 1968يف نيسـان ) كولورادو(ألقاها يف جامعة 

ولهـذا قامـت أجهـزة وكالـة املخـابرات املركزيـة األمريكيـة بدراسـة خطـة الهجـوم . رةاألمريكية املذكو 

عىل ضوء تقـديرات ميـزان القـوى ) الكمبيوتر(الصهيوين املعدة من قبل بخطوطها العامة، واختربتها يف 

  .1967وذلك خالل شهر كانون الثاين . وتقارير قياس القدرات القتالية الفعلية

كل من الواليات املتحدة والكيان الصهيوين يف اجتذاب مرص إىل حـرب وهكذا تالقت مصلحة 

مدبرة يتم فيها تدمري جيشها وإسقاط نظامها السيايس، ومن ثم تحطيم الجيش السوري أيضا واالستيالء 

عىل الجوالن واحتالل الضفة الغربيـة لنهـر األردن التـي تشـكل نتـوءا خطـريا داخـل األرض املحتلـة يف 

وبدأ التخطيط الدقيق الستدراج مرص إىل هـذه الحـرب يف توقيـت ال يناسـبها، . 1948ام فلسطني منذ ع

األمـرييك يف  –وكانـت بدايـة تنفيـذ املخطـط الصـهيوين . خاصة وان قواتها كانت منشغلة بحرب اليمن

ك ، حني بدأ الكيان الصهيوين سلسلة من االنتهاكات التفاقية الهدنة مـع سـوريا، وذلـ1967أوائل نيسان 

عـىل حسـاب ) طربيـا(بتوسيع املناطق الزراعية التابعة لـه يف املنطقـة املنزوعـة السـالح رشقـي بحـرية 

نيسان عىل هذا االنتهـاك املتعمـد إىل  7وأدى الرد السوري يف . األرايض التي ميلكها املزارعون السوريون

ثـم بـدأت إثـر ذلـك  سـورية، 21طـائرات ميـغ ) 6(نشوب قتال باملدفعية والطريان أسفر عـن إسـقاط 

  ومتت يف الوقت نفسه بعض التحركات العسكرية قرب . سلسلة من التهديدات الصهيونية لسوريا
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الحدود السورية توحي بان هناك حشودا ضخمة، مع أفكار وجود مثل هـذه الحشـود ملراقبـي الهدنـة 

  .التابعني لألمم املتحدة

، فقـد 1966ترشين الثاين  4عقدت يف  وملا كانت مرص تربطها بسورية معاهدة دفاع مشرتك،

كان من الطبيعي أن تتضامن مرص مع سوريا يف مواجهة التهديدات الصهيونية الرصـيحة لهـا بـالحرب، 

الجويـة خاصـة وأن الكيـان الصـهيوين تعمـد اسـتفزاز قيادتهـا  1967نيسـان  7والتي جسـدتها معركـة 

كـرر التهديـدات العسـكرية لسـوريا وأوضـح أن السياسية يف صميم شعورها مبسئوليتها القومية عندما 

كـام تلقـت القيـادة . مرص لن تستطيع التدخل لصـالح سـوريا ألنهـا ضـعيفة نتيجـة تورطهـا يف الـيمن

تفيد بوجود حشود صهيونية )  السابق(أيار معلومات من االتحـاد السوفيتي  13السياسية املرصية يوم 

لواء، ولذلك أعلنـت حالـة االسـتعداد القصـوى  داخـل  13-11قوية عند الحدود السورية قدرت بنحو  

أيـار، وبـدأت عمليـة تحريـك واسـعة النطـاق  14من بعد ظهر يـوم  14.30القوات املسلحة يف الساعة 

لقوات القيادة  الرشقية املوجودة يف منطقة القناة نحو سـيناء، وكـذلك قـوات االحتيـاطي االسـرتاتيجي 

تحركاتها بصورة بالغة العلنية كإعالن بـأن مرصـ سـتخوض الحـرب قرب القاهرة التي تعمدت أن تكون 

، 1967إذا ما نفذ الكيان الصهيوين تهديداته ضد سوريا، وهكذا بـدأ اسـتدراج مرصـ وسـوريا إىل حـرب 

التي كانت القيادة العسكرية الصهيونية تستعد لها بجدية كاملة منذ اضطرارها إىل سـحب قواتهـا مـن 

دون أن تحقق أي هدف سيايس جوهري من وراء مغامرتهـا العسـكرية  1957م سيناء وقطاع غزة يف عا

وهكـذا كـان تعـرض الكيـان الصـهيوين يف خطوطـه العريضـة مخططـا . املشرتكة مـع بريطانيـا وفرنسـا

  ومدروسا عىل حني كانت ترصفات مرص وسوريا يف جوهرها، 
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  .بعة من موقف قومي مبديئمجـرد ردود أفعال غري مدروسة أو مخطط لها بدقة، وإن كانت تا

  :األحداث السابقة للحرب

بعـد  1967أيـار  15بدأت القيادة العسكرية املرصية قواتها الرئيسية عرب شوارع القاهرة يوم 

يف اليـوم السـابق لتنسـيق ) دمشـق(رئيس األركان من زيارته الرسيعة إىل ) محمد فوزي(عودة الفريق 

أيارـ أرسـلت القيـادة السياسـية املرصـية  16ويف يوم . السوريةالخطط واملواقف العسكرية مع القيادة 

 800جنـديا هنـديا،  978وكانـت تضـم وقتئـذ (قائد قوات الطـوارئ الدوليـة ) رييك(رسالة إىل الجرنال 

تطلـب منـه فيهـا تجميـع ) دمنـاركني 3نرويجيـا و 72برازيليـا  432سويديا،  528يوغسالفيا، 580كندي، 

لتتجنب وقوع خسـائر بهـا ) رشم الشيخ(و) الصبحة(و) الكونتال(الء  مواقعه يف قواته يف قطاع غزة وإخ

االستجابة لهذا الطلب نظرا ألنه يتلقـى أوامـره مـن السـكرتري العـام ) رييك(ورفض . إذا ما نشب القتال

كتائـب ) 3(ويف الليلة نفسها دفع الكيان الصـهيوين بقـوة مؤلفــة مـن وحـدة دبابـات و. لألمم املتحدة

  .إذاعة نبأ الرسالة املرصيةاة ميكانيكية إىل مقابل قطاع غزة إثر مش

سكرتري األمم املتحدة، إىل الكيان الصهيوين يسـأله إذا كـان ) يوثانت(أرسل  1967أيار  18ويف 

يقبل وجود قوات الطوارئ الدولية عىل الجانب الذي يسيطر عليه من الحـدود، إال أنـه رفـض اقرتاحـه 

أيـار ، انسـحبت  19ويف يـوم . بتجميع قواته يف قطاع غزة) رييك(الجرنال ) يوثانت( هذا، وإثر ذلك أمر

أيـار ثـم  23حيث بقيـت هنـاك حتـى يـوم ) رشم الشيخ(إىل ) رأس نرصاين(قوات الطوارئ الدولية من 

  أيار  أيضا  19انسحبت نهائيا من املنطقة، ويف يوم 
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أيـار، زار  20ني لتحل محل القوات الدولية، ويف يـوم وحدة من املظليني املرصي) رشم الشيخ(وصلت إىل 

شبه جزيرة سيناء وتفقد املراكز السابقة لقوات الطـوارئ عـىل الحـدود، ويف ) عبد الحكيم عامر(املشري 

اليوم نفسه متت املرحلة األوىل من التعبئـة العامـة يف الكيـان الصـهيوين، ورشعـت القيـادة املرصـية يف 

ألـف جنـدي ) 80(أيار، قدر عدد القوات املرصية يف سيناء بنحـو  21ي ويف يوم استدعاء قوات االحتياط

  .ألف جندي صهيوين يف صحراء النقب واملنطقة املواجهة لقطاع غزة)  30(مقابل 

عن إغالق مضائق تريان يف وجـه املالحـة  1967أيار  23يف ) جامل عبد النارص(وأعلن الرئيس 

مرص وحدات عسكرية جزائرية وسـودانية وكويتيـة، وأعلنـت األردن  أيار وصلت إىل 24ويف . الصهيونية

) يوثانـت(ويف اليـوم نفسـه وصـل . أنها استكملت تعبئة قواتها وأن قوات سعودية ستصل إليها لدعمها

إىل القاهرة وأجرى مباحثات مع الرئيس عبد النارص لتخفيف حدة التوتر يف املنطقـة، وقـد أخـربه عبـد 

البادئ بالحرب وأن عىل الكيان الصهيوين أن ينفذ رشوط اتفاقية الهدنـة املعقـودة  النارص أنه لن يكون

وأن ). العوجـة(، ويخيل املناطق املنزوعة السالح املتفق عليها وفقـا لهـذه االتفاقيـة مثـل 1949يف عام 

صـهيوين ينفذ القرارات الدولية املتعلقة مبشـكلة الالجئتـني الفلسـطينيني وأعلـن رئـيس وزراء الكيـان ال

  .يف اليوم نفسه أن إغالق املضائق يعترب عمال عدوانيا ضد الكيان الصهيوين) ليفي اشكول(

) جونسـون(بـالرئيس األمـرييك ) أبا ابيان(اجتمع وزير الخارجية الصهيوين  1967أيار  25ويف 

تـال وضـبط يطلب منه فيها عـدم البـدء بالق) عبد النارص(الذي أرسل يف اليوم نفسه رسالة إىل الرئيس 

  النفس حتى ال تعرقل مساعي
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الواليات املتحدة لتحقيق السالم يف املنطقة، كام أرسل يف الوقـت نفسـه رسـالة إىل االتحـاد السـوفيتي  

يعرض عليه فيها االشـرتاك مـع الواليـات املتحـدة وبريطانيـا وفرنسـا يف تشـكيل قـوة بحريـة ) السابق(

رفـض هـذا العـرض وأرسـل ) السـابق(ن االتحاد السـوفيتي ولك. مشرتكة لرفع الحصار عن مضائق تريان

يحـذره فيهـا مـن نوايـا الواليـات ) عبـد النـارص(رئيس الوزراء السوفيتي برقيـة إىل الـرئيس ) كوسيغني(

ـي  إىل موسـكو إلجـراء ) شـمس بـدران(املتحدة املذكورة، ويف اليـوم نفسـه سـافر وزيـر الحربيـة املرص

القـاهرة دون ) يوثانـت(وطلـب أسـلحة ومعـدات جديـدة، وغـادر  محادثات حول املوقف يف املنطقة،

أيـار، أبلـغ السـفري السـوفيتي يف القـاهرة الـرئيس  26التوصل إىل أمر محدد بشأن األزمة ويف فجر يوم 

رسـالة مـن القـادة السـوفيت يطلبـون فيهـا منـه أال يبـدأ عمليـات حربيــة ضـد الكيـان ) عبد النارص(

والواقـع أن الـرئيس . يف الكيـان الصـهيوين بـنفس املعنـى) ليفي اشكول(إىل  الصهيوين كام أرسلوا رسالة

كان مستقرا عىل قرار عدم بدء الحرب بحكم أنه كان يعتقد أن إظهار نوايا مرصـ الجديـة ) عبد النارص(

بالتدخل العسكري ضد الكيان الصهيوين يف حالة عدوانه عىل سوريا كفيل بردعه، كام أنه قصد من وراء 

، وهو استعادة سيطرة مرصـ الكاملـة عـىل 1956ه العسكري يف سيناء إنهاء آخر أثر من أثار حرب تحرك

كلم، ) 10(مضائق تريان وعىل املنطقة املنزوعة السالح عىل طول الحدود الفلسطينية البالغ عرضها نحو 

  .أيار، أنه لن يبدأ حربا ضد الكيان الصهيوين 24يف يوم ) اليوثانت(وقد أكد 

يف مواجهة الكيان الصهيوين اسرتاتيجية دفاعيـة ) والسورية أيضا(االسرتاتيجية املرصية  وكانت

من قبل دول املواجهـة العربيـة كلهـا،  1948يف األساس، استمرارا ملا كان متبعا بالفعل منذ انتهاء حرب 

  من حيث محاولة تجميد
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ليميـة لـه، نظـرا ألن الظـروف الدوليـة األمر الواقع الصهيوين والحيلولة دون مزيد مـن التوسـعات اإلق 

والواقـع ان مرصـ . وأوضاع موازين القوى العسكرية املحلية مل تكن تسـمح للـدول العربيـة بغـري ذلـك

قررت تلقي الرضـبة األوىل وامتصاصـها واالنتقـال بعـد ذلـك إىل الهجـوم لتحقيـق مكاسـب محـدودة، 

، ولقـد انعكسـت هـذه 1947الصهيوين بعد هدنة  وتتمثل يف احتالل  املناطق التي استوىل عليها الكيان

  .االسرتاتيجية عىل توزيع القوات املرصية يف سناء عشية بدء القتال

، سافر امللك حسني إىل القاهرة ووقع مع الرئيس عبد النارص معاهدة دفاع 1967أيار  30ويف 

ىل عامن بعد ذلك يـوم مشرتك ووضع قواته املسلحة تحت قيادة الفريق عبد املنعم رياض الذي وصل إ

حزيران لتويل مهام قيادته الجديدة، والتي كـان مـن املفـروض أن تلحـق بهـا القـوات العراقيـة التـي  1

ضـغوط املؤسسـة العسـكرية الصـهيونية عليـه ) ليفي اشـكول(ستصل إىل األردن، ويف اليوم نفسه قبل 

بقرب بدء الحـرب مـن جانـب الكيـان وزيرا للدفاع، وكان هذا نذيرا واضحا ) مويش ديان(وعني الجرنال 

حزيـران  2اجتامعا موسعا مع كبار القادة العسـكريني يـوم ) عبد النارص(ولذلك عقد الرئيس . الصهيوين

، وأنه يتوقع هجوما جويا صهيونيا مفاجئـا عـىل %100وقال فيه أن احتامل الحرب أصبح مؤكدا بنسبة 

 5أو  4وقال إن ذلك الهجوم قد يقع يـوم  1956 عام القواعد الجوية، كام فعل السالح الجوي الربيطاين

ـي، الـذي كـان ) محمد صدقي محمود(إال أن الفريق أول . حزيران عىل األكرث قائد السالح الجوي املرص

حارضا االجتامع مل يأخذ توقعات الرئيس مأخذ الجد، ومل يبلـغ قيـادة الـدفاع الجـوي أو قـادة القواعـد 

  .ر من مثل هذا الهجوم املحتملوالتشكيالت الجوية بأي تحذي
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  : ميزان القوى العسكري عشية بدء الحرب

ألـف رجـل، مـنهم نحـو ) 190(بنحو  1967كانت القوات املرصية املسلحة تقدر قبيل حرب 

) 34–ت (و) 3–سـتالني (دبابـة مـن أنـواع  ) 1000(جندي يف القـوات الربيـة، لـديهم نحـو ألف ) 160(

وبعض الـدبابات ). 13–أم أكس ) 20(و) سنتوريون(دبابة  ) 30(نحو  فضال عن) 55 –ت (و) 54 -ت(و

ونحـو  ) 152س يـو (و)  100–س يو (مدفعا ذايت الحركة ) 150(وحوايل ) 76 -ب ي(الربمائيـة الخفيفة 

باإلضـافة ) ب50 –ب ت ر (و) 152 -ب ت ر(و) 40 -ب ت ر(ناقلة جنود مدرعـة مـن أنـواع ) 1160(

) كاتيوشا(ملم وقواذف متعددة السبطانات لصواريخ  130ملم و  122يارات مدفع من ع) 1000(لنحو 

 107ملـم و 100ملـم، و 85ملـم و 57ذات عيارات مختلفة ومئات من املدافع املضادة للـدبابات عيـار 

املوجهة ضد الدبابات، وهاونـات ثقيلـة ) ستابر(ملام عديم االرتداد، وصواريخ  82ملم عديم االرتداد و 

ملـام 85ملـام و57ملـام و 37ملام، ومئات مـن املـدافع املضـادة للطـائرات عيـار  160ملام و 120عيار 

) 120(أمـا القـوات الجويـة املرصـية فكـان ليـدها نحـو ) 2سام(صاروخ  120ملام فضال عن نحو 100و

) 30(و) 7سـوخوي (مقاتلـة قاذفـة ) 20(و) 15و17ميـغ ) (180(و) 19(ميـغ ) 40(و) 21ميـغ (مقاتلة 

) 60(فضال عن وجود نحو ) 28اليوشني (قاذفة قنابل خفيفة ) 40(و) 16–ت يو (نابل متوسطة قاذفة ق

  ).12 –أنيتنوف (و) 14اليوشني (طائرة نقل ) 90(ونحو ) 6مى(و) 4مى(و ) 2مى(هليكوبرت 

 2منها سوفيتية من طـراز سـكوري و ) 4(مدمرات ) 6(وكانت القوات البحرية املرصية تضم 

  ) 18(و ) سوفيتية الصنع(غواصة ) 12و) (بريطانيتان
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) 43(سـوفيتية الصـنع و (زورق مضـاد للغواصـات ) 12(و) سوفيتية الصنع كومارواوسا(زورق صواريخ 

  ).سوفيتية الصنع ويوغسالفية(زورق طوربيد 

ألفـا آخـرين  40ألف جندي فضال عن ) 70(وكانت القوات السورية املسلحة تتألف من نحو 

دبابـة ) 550(ألف جندي من هذه القـوات ولـديها نحـو ) 60(القوات الربية نحو من االحتياطي وتضم 

باإلضـافة لعـدة فئـات مـن قطـع املدفعيـة ) وكلها من أنواع سوفيتية(ناقلة جنود مدرعة ) 500(ونحو 

أمـا القـوات . ميدانية واملقاومة للدبابات و املقاومة للطائرات وكلهـا سـوفيتية الصـنع(مبختلف أنواعها 

) 19ميـغ) 20(و) 21منـغ ) (20(طـائرة حربيـة منهـا حـوايل ) 120(ية السورية فكانت تضم نحـو الجو

أمـا . وعدد قليل من طائرات الهليكوبرت والنقـل والتـدريب) 28اليوشني(قاذفات ) 6(و) 17ميغ ) (60(و

لغـام زوارق طوربيد وكاسـحتي ا) 3(و) كومار(زوارق صواريخ ) 4(القوة البحرية السورية فكانت تضم 

دبابـة  ) 176(وحـوايل جنـدي لـديهم ) 56(وكـان األردن ميلـك نحـو . وبعض زوارق الحراسـة السـاحلية

مدفعا عن عيـار ) 150(ناقلة جنود مدرعة ونحو ) 250(وحوايل ) سنتوريون(دبابة  ) 70(ونحو ) باتون(

طـائرات نقـل  )6(و) هـوكرهنرت(طـراز طائرة مقاتلـة مـن ) 22(ملم، وقوة جوية تضم  1500رطال و 25

  .طائرات هليكوبرت) 3(و

عنـد اسـتكامل التعبئـة (ألـف جنـدي  ) 260(ويف املقابل كان الجيش الصـهيوين يضـم نحـو 

–أم أكس (و ) 48 -باتون م(و) شتوريون(دبابة من أنواع  1400و 1200لديهم عدد يرتاوح بني ) العامة

فضـال عـن عـدة مئـات ) 3–م ( و) 2–م (وعدة مئات من ناقالت الجنود املدرعة ) سوبر شريمان(و) 13

   106رطال و  17ملام و 57ملام و 160ملام و120من املدافع والهاوتزر والهاونات الثقيلة 
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ملام املضـادة للطـائرات، فضـال 40ملام و 30ملام و20ملام وكلها مضادة للدبابات و 90عدمية االرتداد و

وات الجويـة الصـهيونية فكانـت تضـم نحـو أمـا القـ). هوك(جو من طراز  -صاروخ أرض) 50(عن نحو 

 60و) أورغـان( 48و) 2فوتـور ( 25و) 4ميسـتري (50و) سـوبر ميسـتري( 24و) يس 3مـرياج (طائرة ) 92(

طائرة ) 25(طائرة نقل و) 40(طائرة حربية فضال عن نحو ) 300(أي ما مجموعة نحو )  فوغا ماجستري(

مـدمرات وفرقاطـة مضـادة للغواصـات وغواصـتني ) 3(هليكوبرت وكانت البحرية الصهيونية تتألف مـن 

  .زورق طوربيد) 12(وسفينتي حراسة ساحليتني و

ولقد كانت القـدرات التقنيـة والتكتيكيـة ألسـلحة الطـرفني، سـواء يف الـدبابات أو الطـائرات 

ألمـر متقاربة ومتوازية يف جملتها، وال تحقق ألي منهام بالنسبة لآلخر تفوقـا تقنيـا مطلقـا، وإمنـا كـان ا

يتوقف يف نهاية األمر عىل كفاءة استخدام هذه األسلحة واملعدات عـىل املسـتوى التكتـييك والعمليـات 

ووفقـا ملـدى ارتفـاع مسـتوى التـدريب والقيـادة والخـدمات اإلداريـة . وضمن خطة اسرتاتيجية مالمئة

كافيـا يف حجـم مل يكـن  1967وكـان التفـوق العسـكري الصـهيوين يف حـرب . والفنية املتاحة لكل طرف

ونوعية السالح وإمنا كان مرتكزا يف األساس يف عنرص املقـدرة التنظيميـة والقياديـة التـي اسـتطاعت أن 

االسرتاتيجي والقوة املادية العسكرية والقيم املعنويـة  –توظف عنارص القوة البرشية والوضع الجغرايف 

لخاطفة، وتستفيد مـن حشـد قواهـا يف ضمن إسرتاتيجية هجومية، تعتمد عىل املفاجأة وحرب الحركة ا

  .املكان والزمان الذي يحقق لها تفوقا كميا يف كل املعركة عىل حدة يف معظم الحاالت
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  :العمليات عىل الجبهة املرصية

خالل اليوم األول للحرب، حقق الكيان الصهيوين السيطرة الجوية بعد أن دمر أغلب الطـريان 

. وركز جهود هجامته الجوية بعد ذلك لدعم قواته الربيـة والبحريـة) املرصي والسوري واألردين(العريب 

العمليـات الربيـة اسـتغرقت . واستغرقت الرضبة األوىل ثالثة سـاعات والتـي نفـذها الطـريان الصـهيوين

  .ومقاومة القوات املرصية كرست يف األيام األربعة األوىل. مبجموعها ستة أيام

للقوات الصهيونية يف سيناء وقطاع غزة عند بدء الهجـوم  لقد كانت القوات املرصية املواجهة

فرق مشاة وفرقة مدرعـة ومجموعـة مدرعـة باإلضـافة إىل  4مكونة من  1967حزيران  5الصهيوين يوم 

  :الفلسطينية التابعة لجيش التحرير الفلسطيني عىل الشكل التايل 20الفرقة 

متهـا الـدفاع عـن منطقـة رفـح والعـريش مه) 34 -ت(دبابـة ) 100(فرقة املشاة السابعة ومعهـا  .1

  ).املحور الساحيل(والطريق املؤدي إىل القنطرة 

بري  –القسيمة أبو عجيلة (دبابة وقانص ومهمتها الدفاع عن محور ) 90(فرقة املشاة الثانية ومعها  .2

  ). املحور األوسط(واملؤدي إىل اإلسامعيلية ) جفجانة

ومعها لواء دبابات ومهمتها حامية خطـوط ) بري الحسنة – جبل لبنى(فرقة املشاة الثالثة يف قطاع  .3

) الفسـيحة(املواصالت عىل املحور األوسط ولتحمي العمق العمليايت للفرقة لثانية يف أبو عجيلـة و

ونقطة التقـاء الطريـق املـؤدي إىل ) بري الحسنة(من ) القسيمة(بالسيطرة عىل الطريق املؤدي إىل 

بــالطريق األوســط الــرئيس يف ســيناء الــذي يــربط ) الحســنة بــري(مــن ) العــريش –بــري لحفــن (

  وذلك منعا لتكرار) جبل لبنى(اإلسامعيلية بأيب عجيلة عند (
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كام ) جبل لبنى -بري الحسنة –القسيمة ) التفاف املدرعات الصهيونية حول مؤخرة أبو عجيلة عرب 

  .1956حدث خالل حرب 

للدفاع عن املحور ) نخل –الكونتال (سيناء عن محور فرقة املشاة السادسة، يف القطاع الجنويب من  .4

الجنــويب لســيناء إذ يلتقــي عنــدها الطريــق الــذي يــربط بــني الســويس ونقــاط الحــدود املرصــية 

وذلـك ) بـري الحسـنة(و) القسيمة( بالطرق املؤدية إىل ) رأس النقب(و) الكونتال(الفلسطينية عند 

بواسطة وحدات لواء  1956لجنويب كام حدث يف حرب منعا لتكرار التفاف العدو عرب هذا الجناح ا

  .202املظالت 

كتائب دبابات ومدافع ذاتية الحركة مضادة للـدبابات وقـد متركـزت يف ) 4(مجموعة مدرعة تضم  .5

لتقـوم مـن هنـاك باالشـرتاك مـع ) القسـيمة(و) الكـونتال(وديان قريبة مـن الحـدود الفلسـطينية 

) ماشـفيه رميـون(بهجوم مضـاد إىل الجنـوب مـن مسـتعمرة  )الكونتال(مشاة يف  6وحدات الفرقة 

والتقاء الطرف الجنويب مـن الجهـة األردنيـة يف حـال قيـام ) إيالت -برئ السبع (بهدف قطع طريق 

  .لفتح الطريق أمام املالحة الصهيونية) رشم الشيخ(الكيان الصهيوين بهجوم عىل سيناء يستهدف 

واءي دبابات وقانصات ولـواء مشـاة محمولـة ولـواء مدفعيـة كانت تضم ل( الفرقة املدرعة الرابعة .6

بـري (و) جبـل لبنـى(عـىل املحـور األوسـط إىل الغـرب مـن ) بري جفجانة(ووزعت هذه الفرقة بني 

) بـري الحسـنة(الواقعـة عـىل الطريـق بـني ) بري متادا(و) الختمية(وممـر ) بري روض سامل(و) الحمة

الرشقي وهو أحد ممرات سـيناء ) ممر الجدي(ه مدخل وكانت تحمي يف الوقت نفس) ممر متال(و

  األربعة املعروفة وكانت الفرقة املدرعة الرابعة، هي
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القوة الضاربة املرصية الرئيسية وقتئذ تشكل بذلك خطا دفاعيا ثالثـا يف عمـق مرسـح العمليـات  

حـورين األوسـط املنتظرة يف سيناء، وتشكل االحتياط العمليـايت الرئييسـ للقـوات العاملـة عـىل امل

  .والجنويب

، ومهمتها الدفاع عن قطاع غـزة وقـد كانـت موزعـة يف مواقـع دفاعيـة يف 20الفرقة الفلسطينية   .7

  ).غزة(و) دير البلح(و) خان يونس(

حزيـران  5ويقدر إجاميل القوات املرصية التي كانت يف سيناء عشية بدء الهجوم الصهيوين يف 

دبابـة ومـدفع ذايت الحركـة مضـاد للـدبابات ونحـو ) 950(ايل ألف جندي لديهم حـو ) 90(بنحو  1967

  .مجموعات مدرعة) 3(لواء مشاة ونحو خمسة ألوية مدرعة و) 17(مدفع موزعني عىل نحو ) 1000(

أما الكيان الصهيوين فقد شارك بالحرب باتجاه القوات املرصية يف منطقة سـيناء وقطـاع غـزة 

عادل الفرقة ومشكلة مـن عـدد مـن األلويـة املتنوعـة، وكـان وهي ت) االوغدا(بثالث مجموعات قتالية 

  :تجمع القوات الصهيونية املكلفة بالهجوم عىل الشكل التايل

  لـواء مشـاة ميكـانييك 2لـواء مـدرع،  2(ومشـكلة مـن  -)مجموعة تال(املجموعة القتالية األوىل (

مـدفعا، ) 60(ة ونحـو عربة مدرعة نصف مجنزر ) 100(دبابة و) 300(وتقدر هذه املجموعة بنحو 

وكانت مهمة هذه املجموعة خرق الدفاعات املرصية عىل املحور السـاحيل يف رفـح وخـان يـونس 

كمحـور ) جبـل لبنـى(ثم ) بري لحفن(ثم باتجاه . القنطرة كمحور ثانوي -واالندفاع باتجاه العريش

الزحف نحو القناة يف  ومواصلة) بري جفجافة(رئييس، ثم متابعة التقدم عىل املحور األوسط باتجاه 

  .مواجهة اإلسامعيلية
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  لـواء مـدرع ولـواء مشـاة وكتيبـة (، كانت مؤلفة مـن )مجموعة شارون(املجموعة القتالية الثانية

عربـة مدرعـة نصـف مجنـزرة ) 100(دبابـة و) 200(، تقـدر قـوة هـذه املجموعـة بنحـو )مظالت

وىل مـن العمليـات هـي اخـرتاق وكانت مهمـة هـذه املجموعـة خـالل املرحلـة األ . مدفع) 100(و

التي تدافع عنها الفرقة الثانية مشاة بحوايل نصف قوتها، ويف نفس ) أم قطف أبو عجيلة(دفاعات 

بواسطة لـواء مـدرع مسـتقل ) القسيمة(الوقت يجري تثبيت النصف اآلخر من الفرقة يف دفاعات 

لـك يف املرحلـة الثانيـة بـاحتالل مهمة املرحلة األوىل، وتقوم بعد ذ) شارون(إىل أن تنهي مجموعة 

عىل املحور الجنويب ثم تشارك بعد ذلـك يف عمليـة املطـاردة األخـرية نحـو ) نخل(نحو ) القسيمة(

  .مع قوات املجموعة القتالية الثالثة) الجدي(و) متال(قناة السويس عرب ممري 

  ـن فقط بدون وحدات ، وكانت مؤلفة من لواءين مدرعي)بوفه(املجموعة القتالية الثالثة مجموعة

) الحـريفني(وكانت مهمة هذه املجموعة التقدم بلواء مدرع عـرب وادي . مشاة أو مدفعية مقطورة

وصـد الهجـامت املعاكسـة املرصـية مـن اتجـاه ) بري الحفـن(وذلك ملهاجمة الدفاعات املرصية يف 

  .من الغرب) شارون(من الجنوب أو قوات ) تال(ضد قوات ) جبل لبنى(

وتقـرر أن ) مجموعـة شـارون(ء املدرع الثاين لهذه املجموعة فقـد حشـد يف مـؤخرة أما اللوا

ثـم ينـدفع عـرب هـذه القـوات ليلتقـي ) أبـو عجيلـة –أم قطف (يبقى هناك حتى يتم اخرتاق دفاعات 

ليسـتكمال ) جبـل لبنـى(عنـد ) بـري لحفـن(باللواء املدرع األول من هذه املجموعة الزاحف مـن اتجـاه 

) ممـرمتال(و) بـري متـادا(ليتقدمن من هناك نحو ) بري الحسنة(الثالثة، ثم يزحفان باتجاه تصفية الفرقة 

  نحو قناة السويس يف قطاعها الجنويب، ) متال(و) الجدي(وتزحف القوة بعد ذلك عرب ممري 
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) 100(دبابـة و) 200(هذه بنحـو ) بوفه(وبذلك ينهيان املرحلة األخرية من العمليات وقدرت مجموعة 

  .ة مدرعة نصف مجنزرةعرب

وباإلضافة إىل هذه املجموعات الرئيسة  الـثالث التـي سـرتكز رضباتهـا األوىل عـىل املحـورين 

الشاميل واألوسط ثم تطوق املحور الجنـويب مبنـاورة اقـرتاب غـري مبـارش تسـتهدف القضـاء عـىل القـوة 

هناك لواء مدرع مسـتقل الرئيسية هناك عن طريق قطع خطوط مواصالتها، غلق طريق انسحابها، كان 

وكانت مهمته املناورة دون التورط يف قتال فعيل، وذلك لتثبيـت قــوات النصـف ) القسيمة(حشد أمام 

كام كـان هنـاك ). أبو عجيلة(الثاين من فرقة املشاة الثانية أثناء الهجوم عرب النصف األول من الفرقة يف 

وفرقـة ) قـوة الشـاذيل(موعـة املدرعـة املرصـية ملشـاغلة املج) الكونتال(لواء مستقل مدعم حشد أمام 

) نخل(إىل مؤخرتها عند ) مجموعة شارون(املشاة السادسة هناك إىل أن تصل املجموعة القتالية الثانية 

وحشدت كتيبة مشاة ) نخل -الثمد –الكونتال (ثم يقوم مبطاردة هذه القوات أثناء انسحابها عرب طريق 

كـام . لحامتيها أثناء العمليات الهجومية التي تجـرى بعيـدا عنهـا) ايالت(معززة بالدبابات واملدفعية يف 

وذلـك ملهاجمتـه ) قطـاع غـزة(حشد الكيان الصهيوين لواء مشاة معزز بالدبابات واملدفعية يف مواجهة 

بواسطة قوات املجموعة القتالية ) خان يونس(خالل املرحلة الثانية من العمليات، بعد اخرتاق دفاعات 

  ).مجموعة تال( األوىل

وللسيطرة عىل املحـور الشـاميل يف رفـح وخـان يـونس والعـريش ومـن ثـم االنـدفاع باتجـاه 

ــاة الســويس، وعــرب ) القنطــرة( ــة األوىل ) جفجافــة(عــىل قن إىل اإلســامعيلية كلفــت املجموعــة القتالي

نت تواجههـا مـن والتي كا) لواءين مدرعني ولواءين من املشاة امليكانييك(واملشكلة من ) مجموعة تال(

  الطرف اآلخر الفرقة
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خـان يـونس وأم كلـب (السابعة مشاة املرصية ولواء فلسطيني والذي كـان مسـؤوال عـن الـدفاع عـن  

  ).وبلدة رفح

لواء يف منطقة مفرق طرق رفـح : أما الفرقة السابعة املرصية فكانت موزعة عىل الشكل التايل

فـرتق املـذكور، اللـواء املشـاة الثالـث واملعـزز بالـدبابات اللواء الثاين مشاة يف موقع دفاعي جنـوب  امل

ولـواء مشـاة  ملحـق . والواقعـة عـىل الطريـق املـؤدي إىل العـريش) الشيخ زويد(واملدفعية عند بلدة 

  .والذي ميتد كيلومرتا حتى مشارف مدينة العريش) ممـر الخروبة(بالفرقة عند 

، قامـت املجموعـة القتاليـة األوىل 1967حزيـران  5ويف الساعة التاسـعة والربـع مـن صـباح 

واملكلف بـالهجوم يف ) اللواء السابع املدرع(أحد األلوية املدرعة الصهيونية . بالهجوم باتجاه خان يونس

مخرتقـا العمـق العمليـايت ) الشـيخ زويـد(النسق األول للمجموعة وعىل اتجاه الرضـبة الرئيسـية نحـو 

مة لقوات أخرى سـتلحق بـه بعـد ذلـك، واسـتطاعت وحـدات املرصي وتاركا مهمة تطهري جيوب املقاو 

الذي تدافع عنـه وحـدات مرصـية قويـة، ) الخروب(اللواء املدرع السابع  الصهيوين تقدمه باتجاه ممر 

ولصعوبة اقتحامه تابعت دبابات اللواء تقدمها خـارج املمـر تاركـة أمـر احتاللـه لقـوات النسـق الثـاين 

تي متكنت فيام بعد من احتالله بعد هجوم لييل يف منتصف الليل، اسـتمر للمجموعة القتالية األوىل وال

أربع ساعات وباحتالل هذا املمر الحيوي تم االتصال مع وحدات اللواء السابع املدرع، الذي متكنت من 

  .حزيران 6احتالل مدينة العريش ومطارها الواقع إىل جنوب رشقي املدينة صباح يوم 

اللواء السابع يقوم بخرق خان يونس والقطاع الشاميل من دفاعات  ويف الوقت الذي كان فيه

  كتيبة مظالت معززة (رفح كانت قوة صهيونية أخرى 



  

1733  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

تهاجم القطاع الجنويب ملفرق طرق رفح، حيث متكنت يف الساعة الثامنة مساء من ) بالدبابات واملدفعية

كام كانت قوة صـهيونية مؤلفـة . سيمةاحتالل تلك املواقع بعد أن لحقت بالقوات الصهيونية خسائر ج

من وحدات مدرعة وميكانيكية تهاجم قطاع غزة إال أنها مل تتمكن من احتالل مدينة غـزة وبلـدة خـان 

  .رغم محارصتهام من قبل القوات الصهيونية حيث كانت تدافع عنهام وحدات فلسطينية قوية. يونس

للمجموعــة القتاليــة األوىل ، حســب الخطــة الصــهيونية املوضــوعة 1967حزيــران  6ويف 

يف السـاعة ) بري الحفـن(، وبعد احتالل العريش، تقدم اللواء السابع املدرع باتجاه موقع )مجموعة تال(

عىل مشارف منطقـة ) يوفه(الخامسة مساء، وكان هذا اللواء متواجدا مع لواء مدرع آخر من مجموعة 

  وقانصـــات ) 55، 54ت ( جبـــل لبنـــى، حيـــث اصـــطدمت بقـــوات مدرعـــة مرصـــية تضـــم دبابـــات

محمية داخل حفر ال تظهر سوى مدافعها، وقـد أوقعـت هـذه املجموعـة عـدة خسـائر ) 100–س يو (

  .بالدبابات الصهيونية وأجربتها عىل الرتاجع بعيدا عن مرمى نريانها

، علمـت القيـادة الصـهيونية بصـدور أمـر 1967حزيـران  6وبعد ظهـر اليـوم الثـاين للحـرب 

الصادر مـن القيـادة املرصـية العليـا، ودفعهـا ذلـك إىل اإلرساع بـدفع ألويتهـا املدرعـة  االنسحاب العام

وامليكانيكية عىل محاور سيناء، خاصة املحور األوسط والطرق املؤدية إىل املحور الجنـويب  لتغلـق ممـر 

عطيـات يف وجه القوات املرصية املنسحبة عـىل املحـور املـذكور، وبنـاء عـىل هـذه امل) متال(و) الجدي(

ـعة عـىل املحـور األوسـط ) مجموعة تال(اندفعت  لتحقيق املراحل النهائيـة مـن العمليـة والتقـدم برس

  عىل أن ) بري جفجافة(بهدف احتالل 
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أما القوات الثانوية فعليها التقدم شامال بهدف الوصول . تقوم بهذه املهمة القوات الرئيسة يف املجموعة

وتحركـت . شكلة من وحدة االستطالع الخاصة باللواء املدرع السـابعهذه القوات امل) القنطرة رشق(إىل 

يف ) القنطـرة رشق(حزيران ووصلت إىل  6هذه الوحدة يف الساعة الحادية عرش والنصف من مساء يوم 

  .1967حزيران  9صباح يوم 

) يوفه(، قام اللواء املدرع السابع واللواء املدرع التابع ملجموعة 1967حزيران  7ويف فجر يوم 

يف حركة كامشة حول الجنـاحني، بعـد أن قـدم لهـام ) جبل لبنى(مبهاجمة املوقع الدفاعي املرصي  عند 

مـام أضـطر املـدرعات املرصـية إىل االنسـحاب غربـا وإثـر ذلـك اتجـه لـواء . الطريان دعام قريبا مكثفا

للـواء املـدرع السـابع عىل حـني تقـدم ا) بري حسنة(نحو الجنوب الغريب لالستيالء عىل ) يوفه(مجموعة 

  ).جبل لبنى(كلم إىل الغرب من ) 32(الذي يبعد نحو ) بري الحمة(عىل املحور األوسط قاصدا مطار 

) بـري لحمـة(وبعد متهيد مدفعي وجوي كثيف اقتحمت وحدات اللواء السابع املـدرع مطـار 

اء مـدرع آخـر مـن واسـتولت عليهـا، ويف هـذا الوقـت زج لـو ) بـري روض سـامل(وتابعت تقدمها باتجاه 

) الخروبـة(وكان هذا اللواء متواجدا إىل الجنوب مـن ممـر ) بري جفجافة(لالستيالء عىل ) تال(مجموعة 

وصل هذا اللـواء إىل مقربـة مـن مطـار  1967حزيران  7ويف الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم 

  ).بري جفجافة(

يف سـيناء بعـد ذلـك اكتشـفت القـوات  الخرق املدرع الصهيوين دمر النطاق الدفاعي املرصي

وكـان اتجـاه الخـرق عـىل ) جبـل لبنـى(و) أبو عجيلـة(الصهيونية طريقا ملتابعة خرقها بعد أن سقطت 

  املحور األوسط باتجاه اإلسامعيلية وقناة
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السويس نتيجة لذلك انسحبت القوات املرصية من كامل جبهـة سـيناء باتجـاه القنـال بنـاء عـىل أمـر  

ـي قامـت الوحـدات املدرعـة . لصادر من القيـادة املرصـية العليـااالنسحاب ا ونتيجـة لالنسـحاب املرص

 7ويف مسـاء يـوم . وامليكانيكية الصهيونية مبطـاردة القـوات املرصـية املنسـحبة باتجـاه قنـاة السـويس

رعـة وتقدمت ملواجهة أجزاء الفرقة الرابعـة املد) بري جفجافة(حزيران، استولت القوات الصهيونية عىل 

  .املرصية القامئة بالهجوم املعاكس من اإلسامعيلية

، واجهت القوات الصهيونية أكرب هجوم مرصي مضاد قامت بـه 1967حزيران  8ويف فجر يوم 

وأدى هذا الهجـوم إىل ) بري جفجافة(مجموعة تقدر بلواء مدرع معزز استهدف الهجوم املرصي منطقة 

إال أن هـذا الهجـوم توقـف وانتقلـت هـذه القـوات . لخلفإرجاع  بعض الوحدات املدرعة الصهيونية ل

ويف الساعات األوىل مـن . للدفـاع يف مواقعها التي وصلت اليها، مستعدة لصد أي هجوم صهيوين متوقع

. حزيران، نشب قتال عنيـف بـني املـدرعات الصـهيونية املهاجمـة واملـدرعات املرصـية املدافعـة 8نهار 

سـاعات، وعنـد العرصـ  6كلم خالل  5علت اللواء املدرع السابع يتقدم وكانت املقاومة عنيفة بصورة ج

. انهار النظام الدفاعي املرصي، وتدفقت الدبابات واملركبات املرصية املنسحبة برسعة نحـو اإلسـامعيلية

وهي تتعرض لقصف جوي عنيف ويف الوقت نفسه كان اللـواء املـدرع اآلخـر يطهـر املواقـع الدفاعيـة 

  ).بري جفجافة(ار معسكر املوجودة يف مط

ـقي لقنـاة  ويف صباح اليـوم التـايل كانـت القـوات الصـهيونية قـد وصـلت إىل الشاطــئ الرش

السويس املقابلة لإلسامعيلية عىل املحور األوسط  والقنطرة رشقا عىل املحور الشاميل، هذه القوات هي 

  من املجموعة القتالية



  

1736  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

ـقية ومع حلول الظالم و ). مجموعة تال(األوىل   صلت القـوات الصـهيونية  إىل كافـة نقـاط الضـفة الرش

  .للقناة من القنطرة رشقا وحتى مدينة السويس

أما العمليات القتالية يف القطاع األوسط، فقد اجتـازت طليعـة القـوات الصـهيونية املهاجمـة 

متهيـد جـوي ، بعـد 1967حزيـران  5من صباح يوم  9.40الحدود يف الساعة ) املجموعة القتالية الثانية(

ـي يف  ، تاركـة احتاللـه لقـوات أخـرى ثـم )أم بسـيس(ومدفعي كثيف متجاوزا موقع إنذار أمـامي مرص

متكنت بعـد معركـة قصـرية مـن احتاللـه، ويف سـاعات ) أم طرفه(تابعت سريها إىل موقع مرصي أمامي 

لتفـت بعـض بعـد أن ا) 181التـل (بعد الظهر متكنت دبابات صهيونية بعد محاوالت عدة من احـتالل 

وتقدمت هذه الكتيبة بـبطء حتـى وصـلت إىل طريـق العـريش , الدبابات عىل الجناح الجنويب للموقع

بعد هبوط الظالم وبعد معركة مع قوة مدرعة مرصـية متمركـزة هنـاك اسـتطاعت القضـاء عـىل هـذه 

لليـل وأن تزحـف بعـد ذلـك خـالل ا) العـريش(القوة، وأخريا استطاعت أن تقطع الطريـق املـؤدي إىل 

أبـو (وهو الطريق األوسط الرئييس عازلـة بـذلك موقـع ) جبل لبنى –أبو عجيلة  (جنوبا وتقطع طريق 

  .1956من جميع الجهات، وأصبحت حاميته محارصة مثلام كانت يف حرب عام )  عجيلة

فلم تتمكن القوات املدرعة وامليكانيكية الصهيونية من احتاللـه ) أم قطف(أما بالنسبة ملوقع 

إال إنها نجحت يف احتالله مـن خـالل هجـوم . ساعات النهار رغم املحاوالت املتكررة لهذه القوات خالل

قامت بهذا الهجوم وحدات املشاة تحت تغطية كثيفة من نريان املدفعيـة والـدبابات ويف الوقـت . لييل

الـدبابات من خالل هجوم لييل قامت به كتيبة دبابات بعد قتال عنيف مع ) أبو عجيلة(نفسه سقطت 

  . املرصية حيث متكنت من احتالل منطقة املعسكر
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بيـد القـوات ) أم قطـف –أبو عجيلة (وقد انتهت املرحلة األوىل من العملية بسقوط منطقة 

حزيران، ويف سـاعات النهـار اسـتمر تطهـري املواقـع املسـتوىل عليهـا وقـد  6الصهيونية، رغم أنه يف يوم 

وهكـذا انتهـت . الدفاعية حتى الظهـر مـن قتـل لـواء مشـاة صـهيوينأسفرت عمليات التطهري للمواقع 

، التــي كانــت يف جوهرهــا هجومــا ليليــا للمشــاة واملدفعيــة تبعــه اخــرتاق 1967) أبــو عجيلــة(معركــة 

باملدرعات، عرب ثغرات حقول األلغام السـتثامر النجـاح وتطـويره، ويف العمـق العمليـايت بزحـف رسيـع 

جا كالسيكيا لتعاون املشاة واملدفعية والدبابات، ويشبه إىل حد ما أسلوب للمدرعات أي أنها كانت منوذ 

يف  1942خالل الحرب العاملية الثانيـة التـي حـدثت يف عـام  ) مونتغمري(التي أدارها ) العلمني(معركة 

  .جبهة شامل إفريقيا

اللـواء  تحـرك) مجموعـة شـارون(شهدت املرحلة الثانية من عملية املجموعة القتالية الثانية 

حزيـران ومل  7-6باتجـاه الجنـوب، أقىصـ هـذا اللـواء ليلـة ) شارون(املدرع الذي كان ملقحا مبجموعة 

والتي كانت تضم النصف اآلخر من الفرقة الثانية مشاة والتي كانـت ) القسيمة(يحاول مهاجمة حامية 

يادة العليا املرصية يف اليـوم تنفيذا ألمر االنسحاب العام الصادر من الق(قواتها قد انسحبت خالل الليل 

، تحـرك اللـواء املـدرع الـذي كـان محتشـدا يف مواجهـة 1967حزيـران  7ويف فجر صباح يـوم ). السابق

ـق، وتقـدم تحـت تغطيـة دعـم جـوي ومـدفعي مركـز عـىل املواقـع ) القسيمة(دفاعات  من جهة الرش

ة التي أطبقت عىل مواقـع خاليـة ويف شكل كامشة، التقت طرفا الكامشة عند البلدة املذكور ) القسيمة(

 7وانتهت هذه العملية حوايل السـاعة الحادية عرشة صباح يوم . متاما من القوات التي كانت انسحبت

  .1967حزيران 
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بهدف تطويـق املجموعـة املدرعـة ) نخل(وقد واصل اللواء املدرع املذكور تقدمه جنوبا نحو 

للواء تقدمـه لـيال دون أن يصـادف مقاومـة مرصـية أثنـاء وقد تابع ا) مجموعة الشاذيل(املرصية هناك 

والتي وجدها مواقع خالية، بعد أن كانـت ) نخل(حزيران وصل للواء املدرع إىل  8ويف فجر يوم . تقدمه

دون ) بريمتـادا(املدرعة والفرقة السادسة مشاة املرصية قد أمتا انسحابهام غربا نحو ) الشاذيل(مجموعة 

فقام مبطاردتهام من خالل تشكيل مجموعات مدرعـة قامـت بالتقـدم  باتجـاه . نةأن يشعر بهام الصهاي

التي مل تجد فيه أي مواقع دفاعية مرصية، حيث قامت مبهاجمة القوات املرصية املنسـحبة ) متال(ممر 

) ممر متال(يف القطاع األوسط واملؤدي إىل اإلسامعيلية وأيضا بسقوط ) بري جفجافة(عرب املمر وبسقوط 

يف وضـع ال تحسـد عليـه ) الفرقة الثالثة والفرقـة الرابعـة(الجنوب أصبحت القوات املرصية يف ميناء  يف

  .بفقدانها إحدى طرق مواصالتها النسحاب باتجاه قناة السويس

منع قوات فرقة املشاة ) مجموعة يوفه(وقد كانت مهمة املجموعة القتالية الصهيونية الثالثة 

من مساندة أي من الفرقتني السابعة والثانية يف ) بري الحسنة(و) جبل لبنى(يف  املرصية الثالثة املوجودة

لالشـتباك مـع ) بـري متـادا(ثم الزحف بعد ذلـك إىل ) القسيمة –أبو عجيلة (و) العريش –رفح (قطاعي 

وإغـالق ). كان هناك جزء منها يف بري جفجافة كلفت به مجموعـة تـال(الفرقة الرابعـة املوجودة هناك 

  .يف وجه القوات املرصية املنسحبة من املحور الجنويب) متال(و) الجدي(ر مم

، عابرا الحدود مـن منطقـة 1967حزيران  5ولتنفيذ هذه املهمة تقدم اللواء األول صباح يوم 

  ومتقدما عىل الطريق القديم املمتد من العوجة) العوجة(
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لكم عن طريق ) 16(رج الوادي الذي يبعد وعند مخ) الحريضني(إىل رفح، ثم انحرف غربا داخل وادي  

ولقـد . واصطدامه مع قوة مرصية وبعد اشتباك قصري انسحبت القوة املرصـية) أبو عجيلة  –العريش (

القى اللواء صعوبة يف التحرك يف الرمال الناعمة، األمر الذي ترتب عليه وصول اللـواء املـذكور يف حـوايل 

حيـث ) بري الحفـن(كلم عن تقاطع ) 1.5(والتي تبعد ) و عجيلةأب –العريش (السابعة مساء إىل طريق 

وبهذه الوضعية تم قطع الطريق ) جبل لبنى(بالطريق املؤدي إىل ) أبو عجيلة –العريش (يلتقي طريق 

  .املؤدي بعد أن احتلت موقع رادار مرصي مقام فوق تل، تدافع عنه رسية مشاة مدعمة

ريان بني قوة مدرعة مرصية كانت تتحرك عىل الطريق حزيران جرى اشتباك بالن 6-5ويف ليلة 

ويف ). الحفن) بري(وبني اللواء الصهيوين املدرع والذي سبق متركزه عند تقاطع ) جبل لبنى(القادم من 

ونتيجة تعرض القوة املدرعة املرصية، إىل هجامت . حزيران تجدد هذا االشتباك 6فجر صباح يوم 

. دون مطاردة من الصهيونيني) جبل لبنى(اب ملواقعها األصلية يف صهيونية جوية اضطرت إىل االنسح

بري (تم االستيالء عىل دفاعات  ) حزيران6(ويف هذا اليوم . وتم ذلك يف الساعة الحادية عرش صباحا

ويف الساعة الخامسة من بعد الظهر وصل اللواءان . من قبل اللواء املدرع السابع الصهيوين) الحفن

إىل مشارف جبل لبنى، حيث اصطدما مبقاومة عنيفة من ) ع، ولواء مجموعة يوفهالساب(املدرعان 

محمية داخل حفر ال تظهر ) 100 -س يو(وقانصات ) 55، 54ت (تضم دبابات  مجموعة مدرعة مرصية

سوى مدافعها، وقد أوقعت هذه املجموعة عدة خسائر بالدبابات الصهيونية وأجربتها عىل الرتاجع 

  .ريانهابعيدا عن مرمى ن
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باالشـرتاك مـع اللـواء ) يوفه(، قام اللواء املدرع التابع ملجموعة 1967حزيران  7ويف فجر يوم 

يف حركة كامشة حـول الجنـاحني، بعـد ) جبل لبنى(املدرع السابع مبهاجمة املوقع الدفاعي املرصي عند 

االنسـحاب غربـا، وإثـر ذلـك أن قدم لهام الطريان دعام قريبا مكثفا، مام اضطر املـدرعات املرصـية إىل 

) بـري الحسـنة(وتقدم اللواء باتجاه ) بري الحسنة(نحو الجنوب لالستيالء عىل ) يوفه(اتجه لواء مجموعة 

يف حوايل الساعة التاسعة صباحا ومل يصادف أثناء زحفه أية قوات  مرصية ويف حـوايل السـاعة الواحـدة 

لها بعد مقاومة قصرية ملتقيا مـع اللـواء املـدرع اآلخـر واحت) بري الحسنة(ظهرا وصل اللواء املذكور إىل 

  .من نفس املجموعة

حيـث وصـلت وحـدات ) مـتال(ومن ثم ممـر ) بريمتادا(وقد واصل اللواء األول تقدمه باتجاه 

حزيـران، وكـان  8ويف فجـر يـوم . هذا اللواء بإطالق النار عىل القوات املرصية املنسحبة من خالل املمر

ـقي ) متال(قد أتم سيطرته عىل ممر ) يوفه(ألول من مجموعـة اللواء املدرع ا وخاصة عند مدخلـه الرش

تابعـت ) شـارون(وبعد أن تم تامني هذا املدخل من قبل وحدة مدرعة تابعة ملجموعـة ). الجدي(ملمر 

ويف الساعة الواحدة والنصف ظهرا . ومتكنت من احتاللها) رأس سدر(وحدات هذا اللواء تقدمها باتجاه 

ليخوض معركـة عنيفـة مـع قـوة ) الجدي(عد معركة عنيفة  مع حاميتها تم تقدم هذا اللواء عرب ممر ب

إال أن وحدات هذا اللواء اسـتطاعت الوصـول إىل . مدرعة مرصية استطاعت أن توقف تقدم هذا اللواء

لنصـف مـن املدخل الغريب للممر عند القصف بعد أن تدخل الطريان الصـهيوين، ويف السـاعة الثالثـة وا

إىل قنـاة السـويس يف ثـالث نقـاط  ) يوفـه(، وصلت دبابـات مجموعـة 1967حزيران  9-8منتصف ليلة 

  تحسبا لصدور
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  .قرار وقف إطالق النار من مجلس األمن حتى تثبت وجودها عند قناة السويس مبارشة 

  :العمليات عىل الجبهة األردنية

 1967حزيـران  5عدوان الصهيوين عىل مرص يف القتال عىل الجبهة األردنية بدأ مبارشة، بعد ال

عندما أعلن الكيان الصهيوين الحرب، ويف تلك اللحظـة بـدأت املدفعيـة األردنيـة الثقيلـة بعيـدة املـدى 

كـام كانـت املواقـع واملنشـآت العسـكرية الصـهيونية . تطلق قذائفها عىل املـدن السـاحلية الصـهيونية

د خط الجبهـة مـع الكيـان الصـهيوين وخاصـة يف منطقـة تتعرض لقصف مدفعي أردين عىل طول امتدا

  .القدس

) 176(ألف جنـدي  لـديها ) 56(لقد كانت القوات املسلحة األردنية عند بدء الحرب تقدر بـ 

طـائرة ) 28(، أما القوات الجوية فكـان لـديها )ستتوريون(دبابة من نوع ) 70(و) باتون(دبابة من نوع 

ألويـة مشـاة  8(وكانت القوات الربية املقاتلة  منظمة يف عرشة ألويـة  مقاتلة وثالث طائرات هليكوبرت 

) 6(أما القوات األردنية املوجودة يف الضفة الغربية من نهر األردن فكانت تتألف مـن . ولواءين مدرعني

ـقية ولـواء حـرس ملـيك يف . ألوية مشاة ولواءين مدرعني كام كان هناك لواء مشـاة آخـر يف الضـفة الرش

  .عامن

اإلضـافة إىل القــوات األردنيـة فقــد كـان عــىل الضـفة الرشــقية مـن نهــر األردن لـواء مشــاة ب

حزيران كام كـان يوجـد لـواء  5ميكانييك عراقي متركز يف املفرق ثم توجه إىل جرس دامية بعد ظهر يوم 

  مشاة سعودي وصلت طالئعه يوم 
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وصل لــواء مـدرع سـوري إىل األرايض  وقد. حزيران إىل املدورة وبقي هناك دون أن يشرتك يف الحرب 6

  .األردنية  ومل يشرتك يف القتال

وشارك الكيان الصهيوين بالحرب باتجاه القوات األردنية  يف الضفة الغربية مبا مجموعة مثانية 

وشكلت هذه القوات حسب مهامها القتالية إىل مجموعـات  قتاليـة عـىل النحـو . ألوية وكتيبة مستقلة

  :التايل

 ثالثـة ألويـة مشـاة، لـواء مـن (وكانت مشـكلة مـن ): مجموعة نارسيس(القتالية األوىل  املجموعة

وكانـت ) تـاركيس(وخضعت هذه املجموعة لقيادة قائد املنطقـة الوسـطى ) املظليني  ولواء مدرع

مهمة هذه املجموعة احتالل القدس وسلسلة املرتفعات والتالل الحيوية املحيطة بها وبالتايل قطع 

أمــا املهمـة الثانيــة لهــذه املجموعــة فهـي الســيطرة عــىل منطقــة ). الـلـــهرام  –قــدس ال(طريـق 

  .لاللتقاء مع القوات األخرى املتقدمة شامال) نابلس(والتقدم رشقا ومن ثم االتجاه نحو ) اللطرون(

  لـواءي مشـاة ولـواءين  مـدرعني(وكانت مشكلة من ): مجموعة بيليد(املجموعة القتالية الثانية (

. وكانت مهمة هذه املجموعة احتالل القطاع الشاميل مـن الضفة الغربية والوصول إىل نهـر األردن

ات حاميـ) 3(كتائـب ناحـال و) 8(وقد أُلحق بهذه املجموعة كتيبة دبابات مسـتقلة باإلضـافة إىل 

  .كتائب مدفعية وكتيبة مهندسني) 3(دفاع إقليمي وكتيبة استطالع مدرع و

، بدأت املدفعية األردنية تقصف املواقـع 1967حزيران  5ويف الساعة العارشة صباحا من يوم 

الصهيونية عىل طول خطوط التامس ويف العمـق وأعقـب هـذا القصـف هجـوم أردين اسـتهدف بعـض 

لكنهـا فشـلت يف احـتالل ) جبـل املكـرب(ديـدة حيـث نجحـت يف احـتالل املواقع املحيطة بالقـدس الج

  يف شامل) سكوبس(
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وظهر هـذا اليـوم شـنت القـوات الصـهيونية هجومـا معاكسـا عـىل جبـل املكـرب واسـتطاعت . املدينة 

وقامت قـوة . اسرتداده، وكان هذا الهجوم املحدود مشكال أساسا من املشاة املدعوم بقليل من الدبابات

. ية أخرى بتطويق القدس من الجنوب وقطعت طرق اتصال القدس بكل من بيت لحم والخليـلصهيون

هاجم لواء مـدرع املواقـع األردنيـة يف القـدس القدميـة بعـد ) حزيران 5(ويف الخامس مساء هذا اليوم 

ع متهيد جوي ومدفعي كثيف واستطاع هذا اللواء مبعاونة وحدات املشاة واملهندسني من احـتالل املواقـ

  .الـلـهرام  –األردنية، وتابع زحفه ليال نحو طريق القدس 

) 47 –م (األردين مع كتيبة دبابـات  25أما يف القطاع الشاميل، فقد كانت وحدات لواء املشاة 

ومقابـل القـوات . يف منطقـة نـابلس وطـولكرم وقلقيليـة) األمرية عاليـة(ولواء مشاة ) جنني(تدافع عن 

، حيث كانـت تهـاجم اتجـاه الرضـبة الرئيسـية )بيليد(ملجموعة القتالية الثانية األردنية، وكانت تهاجم ا

حزيران، فتحت املدفعيـة  5ويف الساعة العارشة صباحا من يوم . للقوات الصهيونية عىل الجبهة األردنية

هجـوم  والدبابات األردنية النار عىل األهداف الصهيونية املواجهة لها ملدة ساعتني تقريبا، ومل تقـم بـأي

  .كام حدث يف قطاع القدس

ويف . ويف الخامسة مساء بدأ لواء مدرع من املجموعة القتالية الثانية هجومه عىل قطاع جنني

 6-5وبعد منتصف ليلـة . نابلس –مساء اليوم األول للحرب وصلت وحدات هذا اللواء إىل طريق جنني 

يف هجومها نتيجة املقاومة األردنية هنـاك حزيران كانت وحدات هذا اللواء تهاجم جنني إال أنها فشلت 

كلـم حتـى ) 16(كام قامت القـوات الهجـوم مسـافة . وتعرض وحدات اللواء الصهيوين لخسائر جسيمة

  .حلول الظالم وتوقفت هذه القوة عن التقدم
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) نـاركيس(، انطلق اللـواء املـدرع الصـهيوين التـابع ملجموعـة 1967حزيران  6ويف صباح يوم 

، حيـث الـلــهواصلت وحداته تقدمها باتجاه طريـق رام ) بيت حانينا(د استيالئه عىل قرية تقدمه، وبع

أجربتهـا عـىل ) أريحا(كانت تتقدم من اتجاه ) 60تابعة لللواء املدرع (اصطدمت مع قوة مدرعة أردنية 

ثـم ) غـولتـل ال(وبعد ذلك تابع اللواء املذكور تقدمه فاستوىل عىل . الرتاجع واالنسحاب من حيث أتت

وبالتعاون مع وحدات املظليـني الـزاحفني مـن )  التل الفرنيس(تقدمت بعض وحدات اللواء إىل منطقة 

تنفيذا لقرار االنسحاب العـامل . الذي وجدته خاليا من القوات األردنية) التل(اقتحمت . القدس الجديدة

ا بعـدم قـدرتها عـىل صـد حزيـران لشـعوره 6الذي كانت القيادة األردنية قد أصدرته بعـد ظهـر يـوم 

وبهـذا حكمـت . الهجوم الصهيوين يف الضفة الغربية وخشيتها من تطويـق العـدو لكافـة قواتهـا هنـاك

  .القوات الصهيونية سيطرتها عىل منطقة شامل القدس

وعند مدينة القدس القدمية جرى قتال عنيف بني لواء املظليني الصـهيوين املـدعم بالـدبابات 

خسائر شديدة نتيجة ملقاومة كتيبة املشاة األردنية الثانية التـي اسـتمرت تقـاوم  حيث تكبد هذا اللواء

حتى الساعة العارشة صباحا ثم انتقلت بقايا الكتيبة إىل داخل أسوار املدينـة  القدميـة وبلغـت خسـائر 

 كـام دار قتـال عنيـف يف منطقـة. جريحـا) 50(قتـيال و) 50(املظليني يف منطقة تل الذخري وحدها نحو 

  .اللطرون استطاع فيه لواء مشاة صهيوين من احتالل باب الواد واللطرون

هجومـه عـىل ) بيليـد(حزيران، تابعت وحدات اللواء املدرع الصـهيوين مـن مجموعـة  6ويف صباح يوم 

بعد أن فشلت يف الليلة املاضية من احتاللها ودارت بعـض معـارك الشـوارع خاصـة عنـد مركـز ) جنني(

  الرشطة
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  .وسقطت جنني إثر ذلك يف أيدي القوات الصهيونية. استمرت حتى السابعة والنصف صباحااملحصن  

أما عمليات اللواء األربعني املدرع، فقد كان محتشدا عند بدء القتال يف منطقـة جرس داميـة، 

ليـل الذي أمـر بـالزحف إىل الخ 60ليك يحل محل اللواء األردين ) أريحا(وقد أمر هذا اللواء بالتوجه إىل 

تلقى أمرا ) أريحا(وعند وصوله إىل ) برئ السبع(ملواجهة احتامل وقوع هجوم مدرع صهيوين من منطقة 

 5لصد هجوم العدو الصهيوين هناك يف الساعة الثامنة من مسـاء يـوم ) جنني(جديدا بالتحرك إىل قطاع 

يف اتجـاه مفـرق قباطيـه، ) جنني –طوباس (حزيران، وقد انقسم إىل رتلني، الرتل األول تقدم عىل طريق 

يف اتجـاه مفـرق عرابـة، وتقـدم هـذا الرتـل ) ديـر رشف –نابلس (أما الرتل الثاين فقد تقدم عىل طريق 

أمــا القســم الثــاين فقــد متركــز يف منطقــة ). قباطيــة(وانقســم إىل قــوتني إحــداهام متركــزت يف مفــرتق 

  ).الزبابدة(

العارشة تقدمت الدبابات الصهيونية نحـو ، ويف حوايل الساعة 1967حزيران  6ويف صباح يوم 

ورغـم . مفرتق قباطية حيث وقعت يف كمـني نـريان الـدبابات األردنيـة حيـث منيـت بخسـائر جسـيمة

وتوقـف ) قباطيـة(الهجامت الصهيونية املتكررة فقد ظلت املدرعات األردنية مسيطرة عىل مفرق طرق 

أمـا يف منطقـة قريـة . ووحدات مشاة ميكانيكيـةوكان كل رتل يشمل كتيبة دبابات . القتال خالل الليل

والتي كانت تحتلها وحدات مدرعة أردنية فقد تعرضت لهجوم صهيوين مدرع من قبل اللواء ) الزبابدة(

ورغـم عنـف الهجـامت الصـهيونية فـإن اللـواء املـدرع ) ضمت مجموعة بيليـد(املدرع الصهيوين الثاين 

  األردين  40يجة لهذا املوقف الصعب قرر قائد اللواء املدرع نت. الصهيونية مل يحرز أي نجاح يف تقدمه
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  .حزيران 6وبدأ فعال باالنسحاب يف الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم ) قباطية(االنسحاب من 

وعىل أثر هذا االنسحاب تقدمت الدبابات الصهيونية، ويف الساعة الرابعـة وخمـس وأربعـني 

ويف الوقـت . حزيـران 7 دامية فبلغته يف الساعة العارشة من صـباح ثم نحو جرس) طوباس(دقيقة نحو 

  .نفسه كانت وحدات مدرعة  ميكانيكية قد استولت عىل كل من قلقيلية وطولكرم

األردين صـباح  40التي وصلتها الكتيبة املدرعة الثانية مـن اللـواء املـدرع ) عرابة(ويف منطقة 

أو مـن ) سـهل سـانور(ل وقوع هجوم صهيوين مـن اتجـاه حزيران، وكانت مهمتها مواجهة احتام 6يوم 

قـد ) بعيـد(يف أثناء ذلـك كـان اللـواء الصـهيوين الزاحـف نحـو قريـة ) قباطية(نحو خط ) عرابة(اتجاه 

املرشـف  334حزيران بعد قتال عنيف مع قوة من املشاة كانـت تحمـي التـل  6استوىل عليها فجر يوم 

حيث اصـطدمت ) جنني –نابلس (حزيران، ثم تقدم نحو طريق  6-5عىل القرية انتهى يف منتصف ليلة 

وانتهت املعركة بني . فجأة مع قوة من الدبابات الصهيونية كانت قد دخلت  املدينة من الجهة الرشقية

دبابات الكتيبة األردنية وبني الدبابات الصهيونية يف نابلس فقتل قائد الكتيبة ومن ثم تـم تـدمري كافـة 

من قبل الدبابات نفسها، بناء عىل أمر نائب قائد الكتيبة، الذي أمـر رجالـه باالنسـحاب  دبابات الكتيبة

  .سريا عىل األقدام عرب املرتفعات نحو الضفة الرشقية لنهر األردن

األردين، فقد تحرك هذا اللـواء بنـاء عـىل األمـر الصـادر لـه مـن  60أما تحركات اللواء املدرع 

ة أخرى من الخليل إىل أريحا وقد حاولت قوة صهيونية تابعـة ملجموعـة أريحا إىل الخليل، ثم تحرك مر 

  يف منطقة القدس أن) تاركيس(
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حزيـران وأن تحـول دون  6فجـر يـوم ) صـور بـاهر(قـرب قريـة ) القـدس –بيت لحـم (تقطع طريق  

مـع  حزيـران 7ولكنها إىل أريحا مرة أخرى حيث اشتبكت بعد ظهر يوم  60انسحاب بقية اللواء املدرع 

إال أن الـدبابات . وحدة صهيونية تابعة للواء املدرع الذي اشرتاك يف معركة القدس واستوىل عـىل رام هلل

بحركة كامشة واندفعت وحدة دبابات منهـا إىل داخـل املدينـة بعـد أن ) أريحا(الصهيونية التفت حول 

بيد القـوات الصـهيونية يف  األردين إىل الضفة الرشقية وسقطت أريحا 60انسحبت وحدات اللواء املدرع 

  .1967حزيران  7حوايل الساعة السابعة والنصف من مساء يوم 

، اسـتولت القـوات الصـهيونية عـىل تـل 1967حزيـران  7ويف الساعة التاسعة من صباح يـوم 

وسقطت القدس القدمية يف حـوايل . بعد أن انسحبت منه القوات األردنية يف الفجر) أوفست فيكتوريا(

وهكـذا انتهـت . رش من صباح اليوم نفسه بعـد انسـحاب القـوات األردنيـة القليلـة املتبقيـةالحادية ع

  .1967العمليات عىل الجبهة األردنية يف حرب عام 

  :العمليات عىل الجبهة السورية

كان للقيادة السورية عشية بدء القتال خمسة ألوية مشاة، ولـواء مشـاة ميكـانييك، ولـواءان 

يف القطـاع  80يف القطاع الشاميل، ولواء املشاة  11لواء املشاة – ىل النحو التايل مدرعان جرى توزيعها ع

يف منطقـة مسـعدة يف عمـق القطـاع  123يف القطـاع الجنـويب، ولـواء املشـاة  19األوسط، ولواء املشاة 

يطـرة يف جنـويب القن) ميكانييك عىل األرجـح( 32شاميل القنيطرة، ولواء املشاة  90الشاميل، ولواء املشاة 

  غريب القنيطرة عىل 70منطقة البطمية، واللواء املدرع 
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يف االحتيــاطي العــام رشقــي  25، واللــواء املشــاة امليكــانييك 17املحــور األوســط، وكــان اللــواء املــدرع  

  .القنيطرة

كـام ) 100-س يـو(وقانصات الدبابات ) 34 –ت (وكان لدى كل لواء مشاة كتيبة من دبابات 

معظمهـا يف (األملانية القدمية موزعـة يف مواقـع ثانيـة ) الفهد(دبابة من دبابات ) 30(كانت هناك نحو 

) 260(كمدافع مضادة للدبابات، بلغـت جملـة املـدرعات السـورية يف الجـوالن نحـو ). القطاع الشاميل

 130ملـام و125ملام،  122مدفعا من عيار ) 265(دبابة وقانص، وجملة املدفعية املساندة للقوات نحو 

مدفع مضاد للطائرات وكانت هذه القوات خاصة املوجودة منها يف الخـط الـدفاعي ) 100(ملام، ونحو 

األمامي موزعة داخـل مواقـع محصـنة تضـم خنـادق ومانعـات الرمـي ومالجـئ تحـت األرض مشـيدة 

. باألسمنت املسلح، ومراكز قيادة محميـة متامـا ضـد قصـف الطـائرات واملدفعيـة والقصـف الكـياموي

  .ط باملواقع أسالك شائكة وحقول الغام وموانع أخرى ضد الدباباتوتحي

ومل تكن كثافة القوات يف الخط األمامي كافية لتحقيق سيطرة قوية عىل طول الخط، إذ كـان 

كلم يف ) 20(كل لواء من األلوية الثالثة املسند إليها دفاعات هذا الخط موزعا عىل مواجهة عرضها نحو 

تقوم بالدفاع عىل جبهة جبليـة عريضـة، وتركـزت الـدفاعات الرئيسـية عـىل املحـور املتوسط نظرا ألنها 

  .األوسط الذي أعترب أكرث املحاور أهمية نظرا لسهولة اخرتاقه نسبيا باملدرعات

وكانت القيادة السورية تعتمد، فيام يبدو، عىل توجيه هجامت مضادة بواسطة ألوية املشـاة 

مليايت، ولوايئ املدرعات املدعمني لها، األمـر الـذي يفـرتض تحقـق درجـة األربعة املوجودة يف العمق الع

  معينة من السيطرة الجوية
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  .السورية عىل هضبة الجوالن، التي يتعذر بدونها شن مثل هذه الهجامت املضادة خالل ساعات النهار 

لية، التي ، مل يكن لدى القيادة الصهيونية للمنطقة الشام1967حزيران  5وعند بدء الحرب يف 

، ولواء مـدرع واحـد بقيـادة )هو لواء غوالين(سوى لواء مشاة واحد ) دافيد العازر(كان يتوالها العميد 

وبعد انتهاء العمليات الحربية يف الجبهة األردنية دفعت األلوية املدرعة الثالثـة ) إبراهم مندلر(العقيد 

ام نقـل إليهـا لـواء املظليـني الـذي اشـرتك يف التي كانت مشرتكة يف القتال هناك إىل الجبهة السورية، كـ

معركة القدس، ولواء مشاة آخر ووحدات أخرى بحيث أصبح لدى القيادة الشاملية عشية بـدء الهجـوم 

مستقلة، ولـواء ) باتون(ألوية مدرعة وكتيبة دبابات ) 4(ما مجموعه  1967حزيران  9عىل الجوالن يوم 

وكتائـب مدفعيـة ) أحدها ميكانييك وهو لواء غوالين(ية مشاة ألو) 3(مظليني وكتيبة مظليني مستقلة و

وذلـك نتيجـة للخسـائر (دبابـة ) 250(ألـف جنـدي وحـوايل ) 30(وهندسة ونقل، وتضم جميعـا نحـو 

ووضعت خطة الهجوم الصهيوين عىل أساس اخـرتاق ) املختلفة التي نتجت خالل معارك الجبهة األردنية

 القطاع الشاميل من الجوالن، حيث األرض أكرث وعورة مـن القطـاع الدفاعات السورية برضبة رئيسية يف

األوسط، وكانت القوة املكلفة بتنفيذ هذه الرضبة تضـم كـل مـن اللـواء املـدرع الـذي يقـوده العقيـد 

وهو اللواء الذي احتـل جنـني بقيـادة (ويساندهام يف االحتياطي لواء مدرع آخر ) غوالين(ولواء ) مندلر(

  ).مويش(العقيد 

 1967حزيران  9وقد بدأت القيادة الصهيونية هجومها  الربي يف الجبهة السورية يف فجر يوم 

بقصف جوي مركز عىل املواقع الدفاعية السورية األمامية، وذلك بعد أن تم حسـم املوقـف العسـكري 

  نهائيا يف الجبهتني املرصيـة
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ام السابقة للحرب باستثناء بعـض وقد بقيت الجبهة السورية شبه راكدة طوال األي. واألردنية 

من صباح يوم  11.45يف الساعة ) 2(طائرة ميغ  12(الهجامت الجوية التي قامت بها الطائرات السورية 

حزيران عىل مصايف البرتول يف حيفا ومطار مجدو، وقد ردت الطائرات الصـهيونية بهجـوم يف السـاعة  5

ريبة من دمشق ومن الجبهة عموما أسفر عـن تـدمري من اليوم نفسه عىل املطارات السورية الق 12.15

طائرة سورية من مختلـف األنـواع، وانسـحاب بـاقي الطـريان السـوري إىل مطـارات الشـامل ) 60(نحو 

كام قامت وحدات مشاة سورية صـغرية بشـن ثـالث هجـامت . البعيدة عن الجبهة ومدى طريان العدو

حزيران، وأمكن صدها بسـهولة وبعـد ذلـك  5وم صباح ي) دفنا(و) دان(و) رشياشوف(عىل مستعمرات 

اقترص نشاط الجبهة السورية عىل القصف املدفعي للمستعمرات الصهيونية التي ترشف عليهـا هضـبة 

  .الجوالن

صباحا ركزت الطائرات الصهيونية قصـفها عـىل بطاريـات املدفعيـة  9.40وابتداء من الساعة 

صباحا بدأت وحدات لواء العقيـد  10ويف متام الساعة .بارشواالستحكامات املوجودة يف الخط األمامي امل

مجموعـات قتـال ) 3(يف شـكل ) كفر سـلط(املدرع تقدمها عرب الحدود السورية من مستعمرة ) مندلر(

وكتيبة املشاة امليكانيكية التابعة للـواء ) ب(، ومجموعة الدبابات )شريمان(مدرعة تضم كتيبة الدبابات 

جوي القريب للهجوم فقد تكبـدت وحـدة االسـتطالع ووحـدة املهندسـني، التـي ورغم الدعم ال. املدرع

بلدوزرات، خسائر شديدة نتيجة رمي مدافع الهاونزر السورية الذي بـدأ فـور بـدء ) 8(كانت تركب يف 

بلدوزرات وقتل العديد من جنودها وهـم ) 3(تقدم املدرعات والعربات املدرعة الصهيونية، كام دمرت 

  .للدبابات واآلليات وسط حقول األلغام السوريةيشقون طريقا 
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وأصيبت كذلك عدة سيارات جيب استطالع التي كانت تبحث عـن املمـر الـذي تسـتخدمه الـدوريات  

االنحراف رشقا يف الوقت املناسـب ) شريمان(السورية وسط حقول األلغام، حتى يتمنى لكتيبة الدبابات 

الدفاعي القوي أو التعرض لنـريان ) رساديب(صطدام مع موقع وتحايش اال ) زعورة(والتقدم مبارشة نحو 

  .املنيعة التي تليه يف العمق) القلع(مواقع 

ولكن جامعة االستطالع املذكورة أخفقت يف تحديد مكان ممر الدوريات يف الوقت املناسـب، 

) نعمـوش(و) غـور العسـكر(وقد نجحت دبابات الكتيبة املشار إليهـا يف التغلـب عـىل مقاومـة مواقـع 

األمامية مستخدمة أسلوب الخرق بالحركة والنريان، تاركة للمشاة امليكانيكية الزاحفة يف أثرها ) عقدة(و

  .مهام تصفية املقاومة املتبقية يف املوقع املذكور

بدال مـن ) رساديب(أن تقدمت نحو موقع )  العقدة(وكان من نتيجة اقتحام الدبابات ملوقع 

وهناك تعرضت لنريان شديدة من املدافع للدبابات التي نجحت يف إصـابة ) ةزعور (أن تتجه يسارا نحو 

  .عدد من الدبابات

الـذي ألحقـت . املنـع) القلع(ويف حوايل الساعة الواحدة بعد الظهر اصطدمت الكتيبة مبوقع 

دبابـة فقـط، وجـرح قائـدها وقتـل نائبـه وتـوىل ) 21(نريان مدافعه خسائر فادحة بالكتيبة قوتها تضم 

وفور تويل قائـد الرسـية قيـادة الكتيبـة ربـط رسيتـه ببقيـة رسايـا . قيادتها إثر ذلك قائد إحدى الرسايا

، قائد اللواء املدرع، وأخـربه )الربت مندلر(الكتيبة ال سلكيا واستعلم منها عن موقعها، ثم اتصل بالعقيد 

، عـىل )القلـع(تمرار يف مهاجمـة باالسـ) مندلر(، وقد أمره )القلع(مبوقف الكتيبة الحرج أمام تحصينات 

تنفيـذا لخطتـه األصـلية لاللتفـاف ) زعـورة(حني توىل هو قيادة بقية وحدات اللواء، واتجه يسارا نحـو 

  .من املؤخرة) القلع(حول 
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والقلع عبارة عن قرية صغرية تقع عىل هضـبة مرتفعـة تسـيطر عـىل املنطقـة املحيطـة بهـا 

انحـدارا شـديدا ثـم يرتفـع فجـأة ) القلـع(إىل ) رساديـب(مـن سيطرة تامة، وينحـدر الطريـق املـؤدي 

  .ويستدير ميينا نحو القمة حيث يقل االنحدار ثم يستدير يسارا وميينا حتى مدخل القرية

ويف وسط املنحدر شيدت القوات السورية حـواجز مـن األسـمنت املسـلح مضـادة للـدبابات 

وحول الطريق كانـت تتنـاثر مجموعـة ) القلع(ع مرت من مرتف) 1800(، عىل مسافة نحو )أسنان التنني(

د /من املنعات املبنية باإلسمنت املسلح، وعند القرية نفسـها كانـت توجـد بعـض الـدبابات واملـدافع م

واىل . موزعة بني املنازل بطريقة جيدة اإلخفاء وبحيث تسيطر بـالنريان عـىل الطريـق املـؤدي إىل القلـع

) جيب املـيس(د أحدهام يسمى /دفاعيان بهام دبابات ومدافع م الشامل من القرية كان يوجد موقفان

  .د أيضا/واآلخر مرتفع يشبه نصل الفرس، ويف جنوب الطريق قمة أخرى منبسطة وضعت فيها مدافع م

رسايا، وقـد ) 3(موزعة عىل ) شريمان(دبابة صهيونية املتبقية لدى كتيبة دبابات ) 21(وكانت 

ايا دباباتـه مبهاجمـة ملوقـع الشـامل الشـبيه بنعـل الفـرس بعـد أن قـام عهد قائد الكتيبة إىل إحدى رس 

الطريان بقصفه، ثم قامـت رسيتـا الـدبابات األخريتـان بـإطالق قـذائف دخـان لتحجـب رؤيـة املـدافع 

السورية املضادة للدبابات املوجودة جنويب الطريق، عىل حني قدمت دبابات الرسية األوىل دعـام ناريـا 

الفرس لدبابات الرسيتني األخريتني أثناء زحفها عرب الطريق وإطالقها النار مبـدافعها من فوق موقع نعل 

ويف الوقـت ذاتـه كانـت . ملم عـىل املنعـات الدفاعيـة برمـي مسـتقيم مـن مسـافات قصـرية 105عيار 

 ثـم أصـاب. املدفعية الصهيونية تقدم دعام بالنريان يقوم بتصحيح اتجاهه قائد كتيبة الدبابات السـلكيا

  د دبابة القائد/م
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فعطلها وأصاب القائد نفسه بجروح خفيفة وانقطع اتصاله الالسليك باملدفعية فاضطر ملغادرة الدبابـة  

وانتقل إىل دبابة قائد الفصيلة، حيث أمر الرسية املوجودة عـىل املرتفـع الشـاميل بـالنزول إىل الطريـق 

) 10(ابـات الرسـيتني األخـريتني وعهـد إىل للمشاركة يف اقتحامه بعد أن تعطـل ودمـر العديـد  مـن دب

دبابات كانت ال تزال قادرة عىل الحركة مبواصلة الهجوم تحت حامية نريان بقية الدبابات املصابة وغـري 

ر (دبابات أصيبت إحداها يف أزقة القرية بقذيفـة ) 3(سوى ) القلع(القادرة عىل الحركة، ومل تصل قرية 

  .ها النريانيف مؤخرتها واشتعلت في) 7–ب ج 

) 100-س يـو(وقانيص دبابات ) 34–ت (وإثر ذلك شاهد قائد الكتيبة دبابة سورية من طراز 

وشـعر عـىل الفـور بحـرج ) القلع(دبابات سورية جاءت لتعزيز ) 7(تتقدم نحو القرية طليعة لقوة من 

جنـود سـوريني موقفه خاصة وأنه مل يعد لديه غـري دبـابتني ومـا زالـت منـازل عـدة يف القريـة مليئـة ب

يطلقون نريان رشاشاتهم وقذائف القاذفات املضـادة للـدبابات، ولـذلك سـارع باالتصـال السـلكيا بقائـد 

طالبـا منـه رسعـة تقـديم دعـم ) زعورة(الذي كان يستكمل احتالل موقع ) مندلر(اللواء املدرع العقيد 

ه ال تتـوفر طـائرات حاليـا، وأن أخـربه أنـ) مندلر(جوي قريب وإال تعرضت دبابتاه للفناء املؤكد، ولكن 

  .من الخلف) القلع(ويهاجم ) زعورة(عليه أن يصمد قليال حتى يصل هو مبدرعاته من 

وظهرت الطائرات الصهيونية يف آخر لحظات النهار وأدى ظهورهـا إىل رفـع معنويـات جنـود 

الصـهيونية املختفيـة الدبابات الصهيونية، وبدء انسحاب الدبابات السورية قبل أن تعرث عـىل الـدبابات 

وهاجمـت ) زعـورة(التي وصلت مـن ) مندلر(والحقتها الطائرات بنريانها وكذلك دبابات ) القلع(داخل 

  . من الخلف) القلع(
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وكانت الساعة قد بلغت السادسة والنصف وهكذا أنقـذت بقايـا القـوة الصـهيونية املدرعـة وسـقطت 

دبابـة ) 40(ذا الـدفاع إىل تـدمري وتعطيـل اكـرث مـن ولقـد أدى هـ. القلع بعد دفاع عنيد أدته حاميتهـا

  .صهيونية

التي كانت تقدر بقوة كتيبة مشـاة، معركـة ضـارية ) زعورة(ويف الوقت نفسه خاضت حامية 

ساعات هاجمتها خاللها دبابات الكتيبة املدرعة الثانيـة ومعهـا بقيـة اللـواء املـدرع ) 5(استغرقت نحو 

ام املهاجمني مبواقع الدفاع السورية التي كانت موزعة أسفل القريـة ولقد اصطد. نفسه) مندلر(بقيادة 

وأعالها، وتم الهجوم تحت دعم جوي قريب فعال متاما، مل يقابله من الجانـب السـوري دعـم مـدفعي 

يف حـوايل السـاعة ) زعـورة(كاف للقوات املدافعة ولذلك أمكـن للـدبابات الصـهيونية أن تسـتويل عـىل 

  .الرابعة مساء

) بـرج بابـل(و) تـل الفخار(يهاجم مواقع ) غوالين(ذه األثناء كان لواء املشاة امليكانييك ويف ه

ابتداء من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم نفسه، وذلك عرب الثغـرة التـي فتحهـا اللـواء ) تل العزيزيات(و

ويف حـوايل ) فخـارتـل ال(وأمكن لهذا اللواء امليكـانييك أن يسـتويل عـىل . املدرع يف خط الدفاع السوري

آخـرين ) 70(جنـديا صـهيونيا وجـرح ) 30(الساعة السادسة والنصف بعد قتال عنيف أسفر عـن قتـل 

تـل (و) بـرج بابـل(أسـريا كـام اسـتوىل اللـواء بعـد ذلـك عـىل مـوقعي ) 20(قتيال سـوريا و) 60(مقابل 

ق واسـع، وقـد تـم عىل نطـا) النابامل(بفضل هجوم مدعوم بدعم جوي قريب استخدم فيه ) العزيزيات

خالل الليل، وبذلك تم تأمني الجناح الشاميل لهجوم اللـواء املـدرع، وفـتح ) تل العزيزات(االستيالء عىل 

  ).الجوالن(واستكمل خرق القطاع الشاميل من الجبهة السورية يف ) بانياس(و) مسعدة(الطريق إىل 
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كيلـومرتات قليلـة، فـتح سـالح املـدرع ب) منـدلر(واىل الجنوب من الثغرة التـي أحـدثها لـواء 

املهندسني الصهيوين خالل ساعات الصباح وجزء من ساعات بعـد الظهـر ممـرات وسـط حقـول األلغـام 

تابعـة للـواء املـدرع ) 13 -أم اكس(الصهيونية والسورية، عربت  من خاللها بعد ذلك وحدة من دبابات 

بعض وحدات من لواء مشاة حيث هاجمـت بالجبهة األردنية، و ) الكفري(الذي اشرتك من قبل يف معركة 

) 3(بعـد أن أصـيبت ) راويـة(واسـتولت عـىل قريـة . موقعني سوريني صغريين تحت دعم جـوي كامـل

دبابات صهيونية بنريان املدافع املضادة للدبابات، وأصبحت عاجزة عـن االسـتمرار يف القتـال، وتوقفـت 

) 9(وإىل الجنـوب بنحـو . السادسـة مسـاءهذه القوة بعد ذلك عن التقدم، وكانت السـاعة قـد بلغـت 

باالستيالء عـىل ) 13–أم أكس (كيلومرتات أخرى قامت رسايا أخرى من املشاة تعززها رسية من دبابات 

بعـد أن اجتـازت ممـرات يف حقـول األلغـام إىل الشـامل . يف الساعة السادسـة مسـاء) الدرباشية(قرية 

واستولت وحدات أخرى من املشـاة . ن دعم جوي قوياملجففة مستفيدة م) الحولة(مبارشة من بحرية 

  ).الحولة(يف وادي ) شامري(ومواقع أخرى كانت ترشف عىل مستعمرة ) تل هالل(عىل 

مـن اللـواء املـدرع املـذكور أيضـا، ) شـريمان(وهاجمت رسيتا مظليني تدعمها رسية دبابـات 

ة بـدأت يف السـاعة الواحـدة بعـد املواقع السورية القريبة من املحور األوسـط، واسـتولت خـالل معركـ

كخطوة متهيدية لفتح الطريق العام املار مـن جرسـ بنـات يعقـوب ) جليبينة(منتصف الليل عىل قرية  

وذلك يف حوايل الساعة الرابعة والنصف فجرا، وكانت هذه الهجامت كلها، تشكل أعامال ثانوية مساعدة 

  ا تهدف إىللالخرتاق الرئييس يف القطاع الشاميل فضال عن كونه
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تشتيت جهود املدافعني، وهكذا تم اخرتاق خط الـدفاع األول السـوري يف أكـرث مـن مكـان يف الشـامل  

  .والوسط

، بـأي هجــوم معـاكس، واكتفـت 1967حزيـران  10-9ومل تقم القوات السورية خـالل ليلـة 

يونيني املضـادين بقصف القوات الصهيوين قصفا بنريان املدفعيـة رغـم نشـاط املدفعيـة والطـريان الصـه

املجهزة مبعدات الرؤية الليلية ) 55-ت(طوال الليل ويرجع ذلك إىل عدم وجود عدد كاف من الدبابات 

وانخفاض مستوى تدريب املشاة واملدفعية بالنسبة للقتال اللييل، فضال عن حالة االرتباك املعنوي الذي 

املدرع تقدمـه مـن ) مندلر(ن واصل لواء حزيرا 10ويف فجر يوم . أصاب القيادات السياسية والعسكرية

) 54-ت(تحت حامية دعم جوي، واشتبك مع بعض الدبابات السورية من طـراز ) واسط(نحو )  القلع(

) وهي جزء من لواء مدرع سـوري(إال أن القصف الجوي والهجامت عىل األجنحة دفعت هذه الدبابات 

ثم أعاد تنظيم صـفوفه، وواصـل تقدمـه ) واسط(ك إىل االنسحاب، واحتل اللواء املدرع الصهيوين إثر ذل

واستوىل عليها بعد اشتباك قصـري، ) واسط(كلم إىل الرشق من ) 8(التي تبعد نحو ) املنصورة(نحو قرية 

وذلك إثر بدء حركـة انسـحاب عـام سـورية مـن  ) القنيطرة(ثم واصل اللواء املدرع انطالقه برسعة نحو 

ادية عشـرة صباحا، استطاعت خاللها أربعة ألوية االحتياطية التـي مل بدأت حوايل الساعة الح) الجوالن(

  .تشارك يف القتال أن تنسحب بنظام

ويف الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم نفسـه دخلـت املـدرعات الصـهيونية مدينـة 

دينـة وانترشت معظم املـدرعات الصـهيونية رشقـي امل. فوجدتها خالية من أي قوات سورية) القنيطرة(

عـىل  املحـور ) البطميـة(عىل حني اتجهت دورية مدرعة إىل بلـدة  ) دمشق(لقطع الطريق املؤدي إىل 

  الجنويب، ووصلتها يف
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الساعة الرابعة والنصف، حيث التقت هناك بوحدات املظليني الذين انزلـوا بطـائرات الهليكـوبرت عـىل  

يدعمه لـواء مـدرع  مل يسـبق لـه االشـرتاك يف ) غوالين(طول املحور الجنويب ويف الوقت نفسه كان لواء 

واستوىل عليها يف الساعة العارشة من صباح اليـوم نفسـه، ثـم ) بانياس(معارك اليوم السابق، قد هاجم  

واستوىل عليها يف ساعات بعد الظهر دون قتال، بسبب انسحاب القـوات السـورية منهـا ) سعدة(هاجم 

إليها، األمر الذي أخر استيالء القـوات  الصـهيونية عليهـا حتـى وقيامها بنسف وتخريب الطريق املؤدي 

  ).زعورة(بعد الظهر ألنها اضطرت إىل استخدم املسالك الرتابية الواقعة جنويب  

ورسيتـي  مشـاة ميكانيكيـة مـن لـواء ) شـريمان(وإثر ذلك شكلت قوة ضمت كتيبة دبابات 

وهكـذا . جنوبيـة يف سـاعات النهـار األخـريةوسيطرت عىل قممه ال)  جبل الشيخ(زحفت نحو ) غوالين(

  .عند الحدود اللبنانية) النخيله(كله حتى ) الجوالن(أجرى االستيالء عىل شامل 

يف اليـوم السـابق، بعـد متهيـد ) راوية(وزحفت كتيبتا دبابات اللواء املدرع الذي استوىل عىل 

املـدرع، ولـذلك ) منـدلر(واء حيث التقت هناك بقـوة مـن لـ) واسط(و ) قنعبة(جوي قوي، نحو قرية 

دبابـة سـورية ) 15(واشتبكتا أثناء ذلـك التقـدم بنحـو ) كفر نفاخ(اتجهت  كتيبتا الدبابات  جنوبا نحو 

األمر الـذي اضـطرهام القيـام بحركـة التفـاف لتجنـب القتـال باملواجهـة مـع ). تل  شيبان(بالقرب من 

يف الساعة الثانية والنصف من بعـد الظهـر ) ر نفاخكف(الدبابات السورية، ولذلك تم لهام االستيالء عىل 

حيث كانت القـوات السـورية قـد أخلـت مواقعهـا قبـل ذلـك بنحـو سـاعتني إثـر صـدور األمـر العـام 

حزيـران  10مـن صـباح يـوم  8.45باالنسحاب من القيادة السورية، التي كانت قـد أعلنـت يف السـاعة 

  .سقوط القنيطرة 1967
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املدرع، الذي كـان يشـكل ) بن آرى(بلواء العقيد ) دافيد اليعازر(تقى حزيران، ال 10ويف يوم 

ومـن ) الدرباشية(ألوية مدرعة يف القتال، وذلك يف منطقة ) 3(احتياطي املدرع الوحيد املتبقي بعد زج 

حيث التقى يف نهاية اليوم بقوات املظليني الصـهيونيني الـذين أنزلـوا ) البطيمة(هناك تقدم جنوبا نحو 

يف ) الجـوالن(وقـد توقـف القتـال يف . القريبة) الرفيد(رات الهليكوبرت، وتقدم إثر ذلك ليحتل قرية بطائ

. حوايل الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم نفسه تنفيذا لقرار مجلس األمن بوقـف إطـالق النـار

وقـانص دبابـة ) 260(مـن مجمـوع ) الجـوالن(دبابة سليمة مـن ) 150(وقد نجح السوريون يف سحب 

وقد قـدرت الخسـائر السـورية يف الرجـال نحـو . مدرع كانت لديهم هناك عشية بدء الهجوم الصهيوين

أمـا خسـائر الكيـان . آخـرون) 306(صـهيونيا وُجـرح ) 152(أسريا، مقابـل مقتـل ) 560(قتيل و) 1000(

  .دبابة واحدة) 100(الصهيوين يف املدرعات والنصف املجنزرات قدرت بأكرث من 

  :ج العامة للحربالنتائ

الصهيونية الثالثة عن عدة نتائج عسكرية واسرتاتيجية كـان أبرزهـا  –أسفرت الحرب العربية 

  :النتائج التالية

حطمت القوة العسكرية الرئيسية ملرص واألردن وجانبا هاما مـن القـوة العسـكرية السـورية،  .1

القيـاس للخسـائر العربيـة عىل حني أن الخسائر يف األسـلحة والعتـاد واألفـراد كانـت ضـئيلة ب

الصـهيوين   –الفادحة، وبطبيعة الحال أدى ذلـك إىل اخـتالل ميـزان القـوى العسـكري العـريب 

إعادة تسليح ) السابق(بدرجة خطرية خالل العام التايل للحرب لحني أن أتم االتحاد السوفيتي 

  .مرص وسوريا
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سيئة يف الجانب العريب، كام أنهـا رفعـت كان لهذه النتيجة العسكرية املادية آثارها املعنوية ال .2

وأوجـدت ثقـة مبـالغ فيهـا يف القـدرة . يف الوقت نفسه معنويات الجيش يف الكيان الصـهيوين

  .العسكرية الصهيونية داخل وخارج الكيان الصهيوين

سيطر الكيان الصهيوين عىل مساحات كبرية من األرايض العربية املحتلة تفوق بكثـري مسـاحته  .3

، إذ تبلـغ مسـاحة شـبه جزيـرة 1967كلم مربع عشية الحـرب ) 20700(لبالغ قدرها األصلية ا

كلـم مربعـا، وبـذلك أصـبحت جملـة  ) 1150(كلم مربعا، ومسـاحة الجـوالن ) 61198(سيناء 

وأدى ذلـك إىل تحســني . كلــم مربعـا) 89359(األرايض التـي يسـيطر عليهــا الكيـان الصـهيوين 

كيــان الصــهيوين إىل درجــة كبــرية، نظــرا ألن هــذه األرايض االســرتاتيجي لل –الوضــع الجغــرايف 

أضافت عمقا إسرتاتيجيا أفضل بكثري مام كان متاحا لـه قبـل ذلـك، بحيـث أصـبح يف مقـدوره 

، دون أن يشكل ذلك خطرا 1973اتباع إسرتاتيجية  دفاعية عىل الجبهة املرصية يف بداية حرب 

ا عىل الجبهة الرشقية بعد إزالـة نتـوء الضـفة مبارشا عىل أمنه كام تحسن وضعه الدفاعي كثري 

الغربية، الذي كان ميثل خطرا كبريا عىل قلب الكيان الصهيوين يف حالة تواجد قـوات عسـكرية 

مـن بينهـا (كلم فقط ) 480(كلم إىل ) 650(عربية فعالة هناك وتقلص حدوده مع األردن من 

العسـكري السـوري املبـارش عـىل هـذا فضـال عـن زوال الخطـر ). كلم طول البحر امليت 83.5

  .مستعمرات سهيل الحولة وطربيا

نتيجة الحتالل شبه جزيرة سيناء والجوالن والضفة الغربية أصبح  الطـريان الصـهيوين يف وضـع  .4

  وقدرة أفضل عىل مهاجمة العمق العريب
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ر خاصة بالنسبة ملرص بعد أن أصبحت له قواعد جوية متقدمة، وقلـت الفـرتة الزمنيـة لإلنـذا 

بالنسبة ألجهزة الرادار العربية وباملقابل تحسن وضع الدفاع الجـوي الصـهيوين نتيجـة ابتعـاد 

كلـم عـام كانـت عليـه وأقيمـت ) 200(القواعد الجوية املرصية  املتقدمة مسافة ال تقل عـن 

أجهزة رادار صـهيونية متقدمـة فـوق الجبـال واملرتفعـات القامئـة يف سـيناء والضـفة الغربيـة 

  .ن ومن ثم زادت فرتة اإلنذار بالهجوم الجوي العريب كثريا عام كانت عليه من قبلوالجوال 

  .احتل الكيان الصهيوين منابع النفط يف سيناء وصار بوسعه تأمني حاجاته النفطية محليا .5

فتح الكيان الصهيوين املالحة يف مضائق تريان وسيطر عىل رشم الشيخ بشكل يضمن له حاميـة  .6

  .إيالت الحيوي املالحة إىل ميناء

مل يلبـث أن عـدلها ) دبابـات ومـدافع وصـواريخ(ربح الكيان الصـهيوين أعتـدة حربيـة كبـرية  .7

  .وأدخلها يف الخدمة داخل قواته املسلحة

ــان الصــهيوين إىل خطــوط دفاعيــة طبيعيــة منيعــة  .8 قنــاة الســويس ونهــر األردن (وصــل الكي

املناورة عىل الخطـوط الداخليـة  بحيث صار بوسعه تطبيق)  ومرتفعات الجوالن وجبل الشيخ

  .بكفاءة أكرب

زاد عدد العرب الخاضعني لالحتالل، وزادت مساحة األرض املحتلـة األمــر الـذي خلـق ظروفـا  .9

  .أكرث مالءمة لنمو الثورة الفلسطينية

وأخذ يساوم عىل هذه الرهينة ) أراىض وسكان عرب(حصل الكيان الصهيوين عىل رهينة كبرية  .10

  الدول العربية وإجبارها عىل اع  يف سبيل إخض
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الصهيونية  الرابعة  –قبول السلم الصهيوين، األمر الذي أعد املناخ املالئم للحرب العربية 

)1983 .(  

  ):1973(الصهيونية الرابعة  –الحرب العربية 

  :التحضري العام للحرب 

رايض العربيـة ، نرصا ضم مبوجبه جزءا كبريا مـن األ 1967حقق الكيان الصهيوين يف حرب عام 

التي شملت كافـة أراىض فلسـطني الطبيعيـة، وجميـع أرايض شـبه جزيـرة سـيناء، والقسـم األكـرب مـن 

وقد أعطت هذه األرايض الكيان الصهيوين عمقـا اسـرتاتيجيا . مرتفعات الجوالن السورية ومنطقة الحمة

مسـافة  1948ملحتلـة يف العـام كان يفتقر إليه، وحدودا تبعد املناطق اآلهلة بالسكان يف قلب األرايض ا

) 90(كيلـومرتا يف الجبهـة الشـاملية السـورية و) 50-40(كيلومرت يف الجبهة الجنوبيـة املرصـية، و) 400(

  .كيلومرتا يف الجبهة الرشقية األردنية، وحدودا متاخمة مع لبنان يف الشامل

هـذه الحـدود وقد منح هذا الوضع الكيان الصـهيوين قـدرا مـن التـوازن العسـكري ذلـك أن 

وهذه املناطق الواسعة وخاصة يف الجنوب جعلته قادرا عـىل القيـام باملنـاورات والتحركـات العسـكرية 

وتعترب هذه األرايض مثالية . الرضورية التي تتطلبها املعركة بعيدا عن املناطق الحيوية املكتظة بالسكان

ي الجـو والـدروع ألقىصـ حـد وهـي بالنسبة للكيان الصهيوين من حيث أنها متكنه من استخدام سـالح

أسلحة التفوق  التي تعتمد عليها القيادة العسكرية العليا الصهيونية يف تنفيذ مخططاتها ضد الجيـوش 

وقد أعطت حالة الالحرب والالسلم التي خيمت عىل املنطقة الطرفني  فرصة إلعـادة . العربية وتحركاتها

  بناء قواتهام العسكرية
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لالزمة عىل ضـوء املعطيـات الجديـدة التـي طـرأت عـىل إنتـاج األسـلحة الحديثـة وإدخال التعديالت ا 

  .واألجهزة اإللكرتونية وتدفقت عىل املنطقة كميات من السالح شملت الطرفني

فقد طرأت تغـريات جوهريـة عـىل أوضـاع الجـيش الصـهيوين مـن ناحيـة الحجـم والتنظـيم 

الضاربة وشمل ذلك تحسني وسائل القتـال يف سـالح  والتسليح  بحيث زاد ذلك يف قدرة وحداته القتالية

املدفعية الذي ضم أسلحة جديدة أضافت إىل بطارياتـه قـدرة أكـرب لتوجيـه نريانهـا إىل مسـافات أبعـد 

وبشكل أكرث كثافة كام مكنه وفر قطع املدفعية بكميات أكـرب مـن تشـكيل وحـدات إضـافية وإلحاقهـا 

 األسلحة الجديدة التي أدخلت عىل سـالح املـدرعات وقـد شـمل بالتشكيالت القتالية، هذا باإلضافة إىل

وقد شمل ذلـك رشاء معـدات جديـدة . ذلك رشاء معدات جديدة وإجراء تعديالت عىل سالح املدرعات

وكان من أبرز التجهيزات التـي حصـل عليهـا . وإجراء تعديالت عىل دبابات قدمية مستخدمة يف السالح

واسـتبدال املـدافع القدميـة ) األشعة تحت الحمراء(بوسائل القتال اللييل سالح املدرعات تجهيز دباباته 

ملم الحديثة، وتغري محركات البنزين مبحركات الـديزل بحيـث زاد ذلـك مـن قـوة  105مبدافع من عيار 

  .تلك املحركات وضاعف رسعتها وإمكانية مناورتها وخفض بالتايل كمية استهالكها من الوقود

سالح الجو الذي أثّر فيه إىل حد بعيد الخطر الـذي فرضـته فرنسـا عـىل كام شملت التغريات 

فقد قـام سـالح الجـو الصـهيوين باسـتبدال الطـائرات . 1967توريد السالح إىل الكيان الصهيوين  يف عام 

وقـد . الفرنسية املستخدمة يف األرساب، بأخرى أمريكية من طرازات متطورة ألحقـت بـاألرساب العاملـة

  ا شامال يف أساليب التدريب واالستخدام ويف اتباع وسائل جديدة لتجهيزعّد ذلك تغري 
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ومن الظروف التي . السالح باملعدات غلب عليها األسلوب األمرييك بعد أن كان األسلوب الفرنيس رصفا 

كانت فرتة سـجلت غيابـا  1969-1967ساعدت الكيان الصهيوين عىل تغريات الفرتة التي أعقبت الحرب 

سلحة الجوية العربية عىل كافة الجبهات بحيث أعطـى ذلـك القيـادة  الصـهيونية فرصـة إلمتـام كليا لأل 

وقد ساعد عـىل زيـادة قـدرات السـالح . عملية االستبدال والتدريب والتجهيز بعيدا عن األجواء الخطرة

خربة  الجوي الصهيوين القتالية خوضه معارك مستمرة عىل كافة الجبهات طيلة الست سنوات زادت من

 1968طياريه فقد شارك سالح الجو الصهيوين ضد العمل الفدايئ يف الجبهة األردنيـة التـي امتـدت مـن 

ومعاركه ضد العمل الفدايئ يف سـوريا واملعـارك ) 1970-1969(وشاركته يف حرب االستنزاف  1970حتى 

السـوري وكـان آخرهـا التي خاضتها ضد الجيش السوري يف جبهة الجوالن واملعارك الجوية ضد الطريان 

  .1973أيلول  13معركة 

كام طرأ عىل سالح  البحرية الصهيونية تغريات رئيسية ومفاهيم قتاليـة جديـدة منـذ إغـراق 

وأصبحت الفكـرة املهيمنـة عـىل القيـادة . من قبل زوارق الصواريخ املرصية) إيالت(املدمرة الصهيونية 

قادرة عىل استخدام  الصواريخ املوجهـة عـىل نطـاق الصهيونية هي تحويل هذا السالح إىل قوة بحرية 

ومـن أجـل ذلـك تـم تزويـده بـزوارق . باإلضافة إىل مهامه الدفاعية، أسندت إليه مهام هجوميـة. واسع

  .غابريبل من إنتاج الصناعة الجوية الصهيونية(سطح نوع  –رسيعة جهزت بصواريخ موجهة سطح 

يـوش مرصـ وسـوريا والعـراق واألردن، فقـد أما بالنسبة للجيـوش العربيـة، وعـىل األخـص ج

  أدخلت تغريات أساسية وجوهرية عىل تنظيامتها 
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كام وشملت التغـريات قياداتهـا وأسـلحتها  وأضـيفت إىل . القتالية وأساليب تدريبها  وقتالهاتها وتشكيال 

وجهـة أرض وصـواريخ مجـو، وأرض  –أسلحتها التقليدية  أسلحة جديدة مثل الصـواريخ املوجهــة ارض 

 جيوش املواجهة العربيـة مـن حيـث امتالكهـاالقول بأنه طرأت تطورات هامة عىل وميكن . ضد الدبابات

  .للسالح وقدراتها القتالية وطاقاتها البرشية كام ونوعا

كان البد لدول املواجهة العربية من أن تأخذ بعني االعتبار معطيات الوضع الجديد الذي طرأ 

بـدءا ) السـابق(ي نجم عن الوفاق الذي تم بني أمريكا واالتحاد السـوفيتي عىل املوقف العسكري  والذ

وأثر ذلك عىل موازين القـوى يف املنطقـة وترجـع بدايـة  1973و1972وبالذات يف عامي  1969من عام 

عنـدما أصـدرت الواليـات املتحـدة الترصـيح  1950التدخل األمرييك يف أوضاع الرشق األوسـط إىل عـام 

وبـدأت . من بريطانيا وفرنسا يف وقت بدأت املشـاكل تـرتاكم وتتعقـد يف وجـه األخريتـنيالثاليث مع كل 

األوضاع وقتها وكأنها يف نهاية مرحلة زمنيـة أو شكت عىل االنتهاء فالدولتان خرجتا من الحرب العامليـة 

يتهام الثانيــة منهكتــني والــديون تثقــل كــاهليهام واملتاعــب يف املســتعمرات يف تصــاعد مســتمر وإمكــان

والعـدوان الـثاليث عـىل مرصـ  1956ثم جاءت أحداث عـام . العسكرية مل تعد كام كانت عليه يف املايض

والنتائج التي ترتبت عليه فكان من الطبيعي أن يـتقلص النفـوذان الربيطـاين والفرنيسـ ليحـل مكـانهام 

ل النفـوذ السـوفيتي إىل وقد حاولت أمريكا منذ وطأت قدماها املنطقة أن متنـع تغلغـ. النفوذ األمرييك

املنطقة لكن اتجاه الواليات املتحدة  للسيطرة واستنزاف الخريات العربية إىل طلـب العـون واملسـاعدة 

  ).السابق(العسكرية واالقتصادية من االتحاد السوفيتي 
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وهكذا بدأ النفوذ السوفيتي يزداد يف املنطقة بازدياد عداء شعوب املنطقة للواليات املتحـدة 

مريكية وأساليبها اإلمربيالية التي مل تكن تحظى بتأييد الجامهري يف املنطقة باستثناء الكيان الصـهيوين األ 

  .وحكام بعض الدول العربية السائرة يف فلكها

إنهاء الحرب الباردة التي كانـت ) السابق(وعندما قررت الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي 

هذا ما ُعرف بالوفـاق الـدويل، وقـد ترتـب عـىل ذلـك تبنـي كـل مـنهام قامئة بينهام نجم عن تقاربهام 

سياسية االنفتاح والتقارب يف عالقاتهام الدولية وصوال لحل املشاكل والخالفات الخطـرية املعلقـة بيـنهام 

وثم التي لها عالقة بالدول الحليفة السائرة يف فلـك كـل مـنهام، كـام ألـزمهام ذلـك كـدولتني عظيمتـني 

عن سياسية االنفراج يف العالقـات الدوليـة، ببـذل محـاوالت إليجـاد حلـول للقضـايا املعقـدة مسؤولتني 

ـق األوسـط وعـىل الـرغم مـن أنـه أمكـنهام التوصـل إىل سلسـلة مـن . واملستعصية الحـل كقضـية الرش

خـاذ أيـة االتفاقيات املتعلقـة بأكرث القضايا خطورة وتهديدا للسالم  يف العامل، إال أنهام مل يقـدما عـىل ات

الصهيوين الستحالة ذلـك يف  –خطوة من جانبهام لتخفيف حالة التوتر السائدة يف منطقة الرصاع العريب 

وهكذا ظلت قضـايا املنطقـة معلقـة بـال . 1973الظروف واألوضاع التي سادت قبل حرب ترشين األول 

الجانب العريب ظل يرفض  حل بانتظار قيام أوضاع تكون أكرث مالءمة لتقبل الحلول السلمية، خاصة وان

بإرصار أقدام الدولتني الكبريتني عىل خطوة من هذا القبيل يف ضوء اخـتالل مـوازين القـوى يف املنطقـة  

وهذه الظروف ولدت حالـة الالحـرب والالسـلم التـي سـادت يف املنطقـة قبـل . لصالح الكيان الصهيوين

  .1973اندالع نار حرب ترشن األول 
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الالحرب والالسلم هذا ال ميكن أن يدوم لهـذا سـعوا إىل تغيـريه خاصـة أدرك العرب أن وضع 

ال ) السابق(وأن كافة املؤرشات والدالئل كانت تشري إىل أن كل من الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي 

ميكن أن يسمحا ألي طرف مـن األطراف  املتنازعة بحسم الرصاع لصالحه مبا يتعارض مع نصوص القـرار 

ال أن الواليات املتحدة دأبت عىل استخدام نفوذها يف املنطقة، إلجبـار األطـراف العربيـة املعنيـة ، إ 242

وإبقاء  1967عىل قبول مبدأ إجراء بعض التعديالت عىل الحدود التي كانت قامئة يف الرابع من حزيران 

ذلك مبقاومـة عربيـة لذا كان طبيعيا أن يصطدم . بعض املناطق االسرتاتيجية  تحت السيطرة الصهيونية

. بل أنه كان العامل الرئييس واملبارش الذي دفع العرب للتفكري جـديا بتغيـري تلـك الحالـة بقـوة السـالح

  .وعىل ضوء ذلك اتخذ العرب قرارهم التاريخي الخـاص بخوض حرب رابعة لتصحيح األوضاع السائدة

ان للكيان الصهيوين القادرتان اقترص اإلعداد للحرب عىل مرص وسوريا  وهام الدولتان املجاورت

وكان واضحا . عىل تحريك الوضع عسكريا وسياسيا يف الظروف الخاصة والعامة التي كانت سائدة آنذاك

وذلك الن املجتمع الدويل الذي تضـلله . أن أية حرب ستخوضانها ضد الكيان الصهيوين ستكون محدودة

وبالتـايل ال ميكـن لـه أن يـذهب مـع . ان الصهيوينسياسية الوفاق الدويل يعارض مبدأ  القضاء عىل الكي

وهكذا بدأ التفكري يف اإلعداد للحرب . 1967العرب إىل ابعد من حد تحرير األرايض التي احتلت يف عام 

عىل إثر إعالن قيام دولة االتحاد بني مرص وسوريا وليبيا ففي ذلك العام بدأت مرص  1972يف أواخر عام 

هيئة التخطيط التي طلب إليها املبارشة بدراسة أوضاع الكيان الصـهيوين (كلت اإلعداد لبدء املعركة وش

  .العسكرية
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وخالل املناقشات التي دارت واالجتامعات التي عقد يف مرص يف تلك الفـرتة اسـتبعدت فكـرة 

ذلك ألنه سيكون مبقدور الجيش املرصي بأقوى منهـا بسـب قـرب الجبهـة . العودة إىل حرب االستنزاف

اطق الحشد السكاين يف مرص وبعدها عن مناطق الحشـد السـكاين يف الكيـان  الصـهيوين، يضـاف من من

إليه أنـه سيكون مبقدور الصهاينة استخدام طريانهم عىل نطاق واسع ضـد األهـداف الحيويـة يف داخـل 

ل يف وملا استقر الرأي عىل شن حرب مجددة يجرب فيهـا الجـيش الصـهيوين عـىل القتـا. األرايض املرصية 

وارتئـي بعـد قيـام دولـة . كلم) 180(جبهة عريضة تفرض عليه نرش وحداته عىل خط قتال ميتد عرضه 

االتحاد وانضامم سوريا  إليها، اشرتاك الجيش السوري يف الحرب لالستفادة من قدرتـه القتاليـة وإلجبـار 

  .الجيش الصهيوين عىل القتال يف جبهتني رئيسيتني

ـي واسـتمرت توىل االتصال بسوريا الفر يـق أول  أحمـد إسـامعيل عـيل، وزيـر الحربيـة املرص

، عـىل 1973حزيـران  12املشاورات إىل أن وافقت سوريا يف لقاء السادات واألسد الذي تم يف دمشق يف 

وقـد وافـق الطرفـان فـيام . الدخول يف مباحثات مع الجانب املرصي لوضع أسس التنسيق  بني الجيشني

وبالفعـل . مبهاجمة الكيـان الصـهيوين مـن الشـامل والجنـوب يف آن واحـدبعد عىل الخطة التي قضت 

، بوضـع الخطـوط األوىل للخطـة وبـدأ العمـل ضـمن 1973بدأت غرفـة العمليـات املشـرتكة يف شـباط 

اسرتاتيجية واحدة بورش عىل هديها بتدريب القـوات وتجهيزهـا مبختلـف األجهـزة واألسـلحة املطلوبـة 

  .وإعدادها للمعركة

. لحرب تتطلب أسلحة حديثة ومعدات تكنولوجية متقدمة ملواجهة الجيش الصـهيوينكانت ا

عىل تزويد سوريا ومرصـ بالسـالح املطلـوب وعـىل إمتـام  1973وقد وافق السوفيات يف هذه الفرتة أيار 

  بناء شبكة للصواريخ املوجهة
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يف تلـك الفـرتة كـام تسـلمت ســوريا . جو يف سوريا عىل غرار تلك املقاومة يف مرصـ  –ارض  

التي تعتـرب العمـود الفقـري لوحـدات الـدبابات السـوفيتية يف ) 62-ت(الدبابات الروسية الحديثة نوع 

 –م – 21(هذا وقد شملت الصفقة مجموعة من املقاتالت االعرتاضـية الحديثـة نـوع ميـغ . ذلك الوقت

فيتي ضـمن أعـداٍد مـن املعدلة، ومن جهة ثانية حصلت مرص عىل كميات هائلة من السالح السـو ) ف

وبهـذا تـم إعـداد الوحـدات . الطائرات والدبابات والصواريخ املوجهـة والـذخرية عـىل اخـتالف أنواعهـا

القتالية التي ستشرتك يف الحـرب، وتـم تزويـدها بأحـدث األسـلحة انتظـارا لسـاعة الصـفر التـي ارتـأى 

  .1973املخططون تحديدها بالساعة الثانية من بعد ظهر يوم ترشين األول 

ألن املرصــيني أرادوا ليلــة مقمــرة . ترشــين األول 6أمــا الســبب الــذي يعــود إىل اختيــار يــوم 

يتصاعد فيها القمر معهم يف الساعات الحاسمة وهذا ما تبينـه الحاسـبات الفلكيـة، وكـذلك أرادوا ليلـة 

كرثها مناسبة، يضـاف ترشين األول أ 6وكان يوم . يكون تيار القناة فيها مناسبا للعبور من ناحية الرسعة

. إىل هذه العوامل، أن تقديرات الصهاينة كانت كلها مجمعة عىل أن العرب ال يقـاتلون يف شـهر رمضـان

الن ويرجع السبب الذي من أجله تحددت فيه الساعة الثانيـة مـن بعـد الظهـر لتكـون سـاعة الصـفر، 

يكون اتجـاه الشـمس مـع القـوات  الوقت يف الظهر حتىاملرصيني قد اتفقوا مع السوريني عىل أن يكون 

العسكرية املهاجمة، وشعاعها يف وجه الصهاينة وقد حاول الجانـب السـوري خـالل االجتامعـات إقنـاع 

الجانب املرصي برضورة البدء مع أول ضوء الفجر، لكن الجانب املرصي علـل مطالبتـه البـدء يف حـوايل 

الهجوم األول فرصة العمل يف وضح النهار يف الظهرية عىل أساس أن ذلك سيعطي لوحداته التي ستقوم ب

  وقت لن يتمكن فيه
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ولقد كانت هناك أسباب عسـكرية  تكتيكيـة أخـرى . الصهاينة من دفع وحداتهم املدرعة بأعداد كبرية 

أوجبت تحديد هذا الوقت واليوم ومنها أنه سيكون الوقت خريفا وهو الفصل الذي اعتاد فيه الجـيش 

اته السنوية وميكن اإلفادة من ذلك يف إخفاء حقيقة التحركـات عـن الصـهاينة عنـد املرصي القيام مبناور 

القيام بالتحضري للهجوم، كام تكون حرارة الجو يف هذا الوقت معتدلة وتكون الظـروف الجويـة مواتيـة 

  .للقوات الربية للعمل بكفاءة عالية عىل حني يحد ذلك من نشاطات الطريان بسب تراكم الغيوم

يف إعــداد ترتيبــات الهجــوم بدقــة وبراعــة  –بتنســيق رائــع  –ســوريون واملرصــيون ومىضــ ال

وبرسعة تامة، واستمرت التحضريات فرتة طويلة من الوقت تـم خاللهـا نقـل القـوات وحشـدها بكافـة 

أسلحتها ضمن إطار القتال دقيقة وحساسة وظل الشغل الشاغل للقياديتني االحتفـاظ بعنرصـ املفاجـأة 

ن يعني مزيدا من التعقيدات والخسارة يف املعدات واألرواح، وبالتايل إطالـة مـدة القتـال الن فقدانه كا

وهكـذا خطـا املرصـيون والسـوريون خطـوات كبـرية . مع ما يصاحبه من مضاعفات عسكرية وسياسية

  .وفعالة يف اإلعداد للحرب فيام كان الصهاينة قابعني تحت مظلة األوهام والغطرسة والغرور

القيادة الصهيونية كانت بطيئة يف استيعاب ما كان يحدث إذ إن مجمـل تقـديراتها ويبدو أن 

للموقف أثبتت خطأها، وأن كبار القادة العسكريني، وعىل رأسـهم الجـرناالن دايـان واليعـازر، اسـتخفوا 

ش كثريا باالستعدادات العسكرية العربية ومل يعريوها التفاته ومضوا يف ترصيحاتهم يؤكدون قـدرة الجـي

وبنى الصهاينة قولهم ذاك . ساعة) 48(الصهيوين عىل تصفية أي هجوم مرصي يتم عرب القناة يف غضون 

  عىل افرتاض أن املرصيني لن يتمكنوا من إقامة الجسور إال بعد
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ساعة ستكون كافيـة السـتدعاء  48ساعة وبالتايل لن تتمكن قواتهم من العبور إال بعد ) 24( 

الصــهيوين إلنــزال هزميــة جديــدة باملرصــيني وإجبــارهم عــىل قبــول الرشــوط االحتيــاطي االســرتاتيجي 

  .الصهيونية

والدليل عىل ذلك الزيادة التي . عىل أن ذلك ال يعني أن الكيان الصهيوين فوجئ بالحرب متاما

لكـرثة الهـواجيس التـي انتابتـه حـول إمكانيـة تجـدد  1973أيلـول  26قام بها دايان لهضبة الجوالن يف 

ولتزايد ورود املعلومات عن إمكان قيام السـوريني بهجـوم يف الشـامل للقيـام بعمليـة عسـكرية  القتال

وقرر دايان يف ختام هذه الزيادة إىل إصدار تعليامته إىل قائد املنطقة الشاملية بزيـادة حجـم . محدودة

ي إلعطائها القـدرة القوات املتمركزة يف الضفة ومضاعفة عدد الدبابات واألسلحة األخرى يف الخط األمام

رئيسـية وزراء الكيـان  ) غولـدا مـائري(عىل الصمود يف وجه أية محاولـة سـورية وبعـد الحـرب اعرتفـت 

  ).إننا كنا عىل علم تام باالستعدادات العربية(الصهيوين للصحفيني الصهاينة يف إحدى مقابالتها قائلة 
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  :    العمليات العسكرية عىل الجبهة املرصية

ترشـين األول   6الصهيونية  الرابعة يف الساعة الثانية بعـد ظهـر يـوم  –العربية بدأت الحرب 

، ففي اللحظة نفسها بدأت القوات املرصية والسورية عـىل جبهتـي القتـال هجومـا مركـزا شـمل 1973

وبدأ املرصيون هجومهم الربي مع ساعة الصفر يوم . خطوط القتال يف قناة السـويس والهضبة السورية

جنـدي التسـلل ) 8000(األول، حيث بارشت مجموعات كبرية من وحدات الصاعقة قدرت ب  ترشين 6

يف اللحظة نفسـها التـي بـدأت  فيهـا الغـارات الجويـة املرصـية يف أعـامق (سباحة أو بقوارب مطاطية 

وقد صادفت هذه القوات ثـالث عقبـات املمـر املـايئ . بهدف الوصول إىل الضفة الرشقية للقناة). سيناء

ـقية بارتفـاع يـرتاوح ال طبيعي املتمثل بقناة السويس الساتر الرتايب الذي أقامه الصهاينة عىل الضفة الرش

نقطـة قويـة كانـت ) 31(حصنا تضم ) 22(مرتا، خط بارليف املنيع الذي كان يتكون من 20– 15ما بني 

  .برجا ألغراض االستكشافات واملراقبة) 15(مبثابة نقاط الدفاع األوىل و

رص املفاجأة أهدافه وتم للقوات املهاجمة اقتحام الحصون بصـورة مفاجئـة بعـد أن حقق عن

ويف الوقـت نفسـه بـدأ سـالح . وجدت القوات الصهيونية املدافعة نفسها يف حالة من االرتباك والفوىض

 املهندسني عملية بناء الجسور والعبارات يك متر عليها اآلليـات واملـدرعات والجنـود لـدى تلقيهـا إشـارة

البدء املتفق عليها وهـي رفـع أعـالم املجموعـات التـي بـدأت عمليـة التسـلل واالقتحـام عـىل املواقـع 

واكتشفت أن الساتر الرتايب كان أعمـق مـام قـدر بحيـث أدى . والحصون التي تم تطهريها من الصهاينة

  ذلك إىل تأخر عبور قوات الجيش الثالث بشكل
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 الضفة الرشقية من مناطق تقع إىل الشامل من النقاط التي اضطرت معه طالئع هذا الجيش العبور إىل 

وأمتـت . حددت أصال لعبورها ومن ثم االنحدار جنوبا عىل محـاذاة القنـاة ملهاجمـة أهـدافها املحـددة

) 10(وحدات سالح املهندسني املرصي عملية بناء الجسور يف أقـل مـن سـت سـاعات واسـتطاعت بنـاء 

أقيم األول قرب الغردان والثاين قرب اإلسامعيلية والثالث ما بني بحـرية  جسور أربعـة منها رئيسية، وقد

وقد متكن هذا السالح مـن إقامـة  مـا . التمساح والبحريات املرة والرابع إىل الشامل من مدينة السويس

) 500(ألـف جنـدي أي خمـس فـرق وحـوايل ) 80(معدية عرب عليها يف أول يوم حوايل ) 50(يقرب من 

د استخدمت القوات املرصية املهاجمة خراطيم املياه املضغوطة واملتفجرات لفتح الثغرات يف ولق. دبابة

ثغرة يف خالل ست ساعات كام استخدم املهـاجمون أيضـا السـالمل ) 60(الساتر الرتايب فتمكنت من فتح 

  .الخشبية واملطاطية املصنوعة من الحبال أثناء تسلقهم حصون الخط الدفاعية

باملعلومات الخاصة بالتشكيالت والوحـدات القتاليـة املرصيــة املهاجمـة تجـدر وفيام يتعلق 

اإلشارة إىل أن الوحدات التابعة للجيشني الثاين والثالث هـي التـي قامـت بـالهجوم عـرب القنـاة يف حـني 

أبقت القيادة املرصية تحت أمرتها الجيش األول الذي يضم عددا من الفرق املدرعة والوحدات الخاصة 

وقد كان الجيش امليداين الثاين تحت قيـادة . حتياطي اسرتاتيجي ميكن زجه يف القتال يف مراحل الحقةكا

وشـملت مسـؤولية األرايض الواقعـة يف مواجهـة القطـاع الشـاميل والجـزء ) سعد الـدين مـأمون(اللواء 

مدينــة  الشــاميل مــن أراىض القطــاع األوســط مــا بــني بــور ســعيد يف الشــامل وقلــيال إىل الجنــوب مــن

  الذي) عبد املنعم واصل(أما الجيش امليداين الثالث فكان بإمرة اللواء . اإلسامعيلية  عىل القناة
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شــملت مســؤوليته األرايض لواقعــة يف مواجهــة القطــاع الجنــويب والجــزء الجنــويب واىل الجنــوب مــن  

األجـزاء الرئيسـية مـن وقد متكنت قوات هذين الجيشني بعد قتال ضار من االستيالء عـىل . اإلسامعيلية

. وعىل ضوء هذا الواقـع مل يعـد للخـط أيـة قيمـة دفاعيـة أو تكتيكيـة. ساعات) 10(ف ) خط بارليف(

ساعة سقط الجزء األكرب من الخط  يف أيدي القوات العربية، ما عـدا حصـتني ظـال يف أيـدي ) 18(وبعد 

  .وهكذا متت عملية العبور بشكل دقيق حسبام خطط لها. الصهاينة

ىل إثر النجاح يف القتال الربي الذي حققه املرصيون يف اليـوم األول للحـرب باقتحـام قنـاة وع

والقضـاء عـىل املقاومـة )  خط بـارليف(ترشين األول يف السيطرة عىل  6السويس ونجاحهم خالل ليلة 

ة املرصـية ترشين األول القوات املدرعة واآلليـ 7الصهيونية يف الجزء األكرب منه، اندفعت مع صباح يوم 

عرب الجسور التي نجح سالح املهندسني املرصي يف إقامتها عىل قناة  السويس لتقـيم رؤوس الجسـور يف 

  .الضفة الرشقية

وكانت القيادة الصـهيونية قـد وضـعت عـددا محـدودا مـن الوحـدات الصـهيونية النظاميـة 

كرب منها يف الخطوط الخلفية بعيـدا املدرعة املتمركزة يف سيناء يف الخطوط األمامية بينام أبقت الجزء األ 

). خـط بـارليف(مهمـة الـدفاع مـن ) 116(كام أوكلت إىل لواء املشاة االحتيـاطي الصـهيوين . عن القناة

وكانت القيادة الصهيونية قد دفعت إىل املعركة بقوات مدرعة جديدة يف محاولة لوقف تقدم املرصيني 

واستطاع رجال الصاعقة صـد املـدرعات . فر واختبؤوا فيهاالذين انترشوا برسعة فوق الرمال وأقاموا الح

  .دبابة صهيونية) 150(الصهيونية باألسلحة املضادة  للدبابات مام نتج عن تحطيم 
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جهـودا جبـارة ومتكنـت ) ترشـين األول  7(وقد بذلت القوات املرصية يف اليوم الثاين للحرب 

رؤوس الجسـور ممهـدة بـذلك الطريـق لعبـور  من دحر املدرعات الصهيونية بعد أن نجحت يف إقامـة

املزيد من القوات إىل الضفة الرشقية هذا يف وقـت قاتلـت فيهـا القـوات الصـهيونية يف ظـروف قاسـية 

قوات تفوقها عددا وعدة مام اضطرها يف بعض املناطق إىل االنسحاب رشقا، وأثناء عملية العبور كانـت 

من املجموع مام يدل عـىل أن الضـباط % 10ئر الضباط خسائر املرصيني خفيفة نسبيا وإن بلغت خسا

ترشـين األول تـم القضـاء  7قاموا بقيادة وحداتهم بكفاءة عالية ونتيجـة للمعـارك التـي دارت يف يـوم 

  .نهائيا عىل خط بارليف نهائيا وأصبحت الطريق مفتوحة أمام القوات املرصية نحو املمرات يف سيناء

طائرة عراقية من طراز ) 12(الحرب، أعلن العراق رسميا أن  وعىل صعيد التحرك العريب لدعم

ترشـين األول  6املقاتلة القاذفة تشرتك يف القتال عىل الجبهة املرصية منذ بـدء الحـرب يف ) هوكر هنرت(

وكانت هذه املرة األوىل التي يجري فيها اإلعالن رسميا عن وجـود وحـدات عراقيـة يف مرصـ ويف . 1973

الحكومة العراقية رسميا عـن وضـع كافـة وحـدات الجـيش العراقـي تحـت ترصـف  اليوم نفسه أعلنت

السورية وذكرت املصادر أن قوات عراقية بدأت فعال بالتحرك قاصدة سوريا  –القيادة املشرتكة املرصية 

 ويف األردن أعلنت الحكومة األردنية التعبئة العامة ووضعت القوات األردنية يف حالة. الشرتاك يف القتال

ترشين األول حاول تشكيل من الطـائرات الصـهيونية دخـول املجـال  7التأهب القصوى، ويف صباح يوم 

الجوي األردين يف املنطقة الشاملية فتصدت له وسائل الدفاع الجوي األردنية وأجربته عـىل العـودة مـن 

لسـورية كـام ا -وكانت الكويت وضعت قواتهـا املسـلحة بترصـف القيـادة املشـرتكة املرصـية. حيث أىت

  وأعلن
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يف مرص عن وصول وحـدات جويـة جزائريـة لالشـرتاك يف القتـال ويف الربـاط أعلـن رسـميا أن املغـرب  

العامل عىل الجبهة السورية والذي يقاتل جنبا إىل جنب مع القوات السورية كام وضع السودان قواتـه 

  .ات سودانية للمشاركة يف القتالاملسلحة يف أقىص حاالت اإلنذار وأعلن رسميا انه سيجري إرسال وحد

ـقية بعـد أن متكنـت طالئـع القـوات  وقد واصلت التعزيزات املرصية العبـور إىل الضـفة الرش

وتركـز النشـاط يف اليـوم الثالـث . كلـم 10-8املرصية من إقامة رؤوس الجسور يف األيام السابقة بعمق 

ا واالنطالق للسيطرة كليا عىل الواجهـة عىل تدعيم رؤوس الجسور وتوسيعه) ترشين األول -  8(للقتال 

  .الرشقية لقناة السويس والتثبيت بقوة يف األرض يف وجه الهجامت الصهيونية املتكررة

وقد زاد الطريان الصهيوين مـن حجـم غاراتـه عـىل الجسـور املقامـة عـرب القنـاة، كـام ركـزت 
ة منهـا للتـأثري عـىل عمليـة العبـور املدفعية الصهيونية البعيدة املدى قصفها الكثيف للجسور يف محاول

ومنع املرصيني من تشكيل الجيوب التي ستمكنهم يف وقت الحق من تطوير هجامتهم واالنـدفاع رشقـا 
ترشـين األول  8وعـىل ضـوء هـذا الوضـع دفعـت القيـادة الصـهيونية يف . باتجاه املمرات االسـرتاتيجية

ضاد مستهدفة إرغـام املرصيني عىل إيقاف زحفهم دبابة للقيام بالهجوم امل) 200(بلواءين مدرعني بقوة 
وقد بدأ الهجوم املضاد محاوال  صد القوات املرصـية يف . ومنعهم من تحقيق أية مكاسب إقليمية هامة

ـقية لكـن  القطاع األوسط يف الوصول إىل قناة السويس بأي مثن للسـيطرة عـىل قطـاع مـن ضـفتها الرش
ة قنايص الدبابات املرصيني حالت بني القيادة الصهيونية وتنفيـذ رضبات املرصية املدرعة النشطة وبراع

ويقدر الجانـب . مخططها ونجحت القوات يف صد جميع الهجامت املضادة التي شنها الجيش الصهيوين
  دبابة فقدها الصهاينة يف القتال) 112(املرصي الخسائر التي وقعت يف صفوف الصهاينة بـ 
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هاية النهار تم إجبار القوات الصهيونية عىل وقف هجامتها بعد أن تكبـدت ويف ن. الذي دار طيلة اليوم 
ـق إلعـادة تنظـيم صـفوفها وباإلضـافة إىل هـذه . خسائر فادحة وبدأت وحداتها االنسحاب باتجاه الرش

القنيطـرة (املعركة، خاضت قوات الصاعقة املرصية قتاال مريرا مع القوات الصهيونية املرابطة يف مدينـة 
  .1967ومتكنت من اسرتداد املدينة التي ظلت تحت السيطرة الصهيونية منذ حرب ) ريشرشق الع

، ركزت القيادة املرصيــة هجامتهـا للسـيطرة عـىل 1973 –ترشين األول  9 –ويف اليوم الرابع 

الطرق الرئيسية املؤديـة إىل قلـب سـيناء ففـي القطـاع الشـاميل، كـان جهـد الجـيش الثـاين موجهـا إىل 

. جفجافـة –العريش، واملحور الثاين طريـق اإلسـامعيلية  –ملحور األول طريق القنيطرة رشق محورين، ا

صـدر  –أما يف الجنوب، فكان جهد الجيش الثالث موجها ملحورين أيضا، املحور األول طريـق السـويس 

ق نخل مع ما يتفرع عن هذا الطريق من محاور ثانوية، واملحـور الثـاين موجـه نحـو الطريـ –الحيطان 

ومنذ بدايـة اليـوم، بـدأت املعـارك الطاحنـة حيـث . رشم الشيخ –الطور  –الوحيد املؤدي إىل أبو ديس 

وقـد بلـغ . قامت تشكيالت مدرعة من القوات الصهيونية بالهجوم بشـكل مركـز عـىل املواقـع املرصـية

اإلضـافة إىل إجاميل هذه القوات التي اشرتكت يف الهجوم ثالثـة ألويـة مدرعـة وثـالث كتائـب دبابـات ب

وقد نجحت قوات الفرقة املشاة املرصية الثانيـة بقيـادة العميـد . القوات املرتدة من الهجامت السابقة

بقيادة العميـد فـؤاد عزيـز غـايل واالحتيـاطي ) 18(بالتعاون مع قوات الفرقة املشاة (حسن أبو سعدة 

صـهيونية  التـي قـام بهـا لـواءان يف صـد كافـة هجـامت املـدرعات ال) املضاد للدبابات يف الجيش الثاين

  )190(مدرعان والتي تم خاللها تدمري اللواء املدرع الصهيوين 
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ـق . بكامله  هذا يف حني ارتدت بقايا دبابات اللواء اآلخر الذي شـارك يف الهجـوم باتجـاه الرش

  .بعد أن تكبد خسائر فادحة يف املعدات واألرواح

وحدة من وحداته املقاتلة يف اتجاه الجنـوب حيـث ويف القطاع الجنويب، دفع الجيش الثالث ب

. ملـم سـليمتني 155وعىل بطاريتي مدافع ) عيون موىس(أمكن لها االستيالء عىل نقطة هامة يف منطقة 

ولتعزيز موقفها لجأت القيادة املرصية إىل توحيد قوات الجسور لتشكل كـل فـرقتني رأس جرسـ واحـد 

  :  وجاءت التشكيالت الجديدة كاآليت. كيلومرتا) 12-10(عىل مستوى جيش بعمق 

 بقيـادة العميـد يوسـف عفيفـي ) 19(يتكون من فرقـة املشـاة : رأس جرس الجيش امليداين الثالث

  .بقيادة العميد أحمد بدوي) 7(وفرقة املشاة 

 بقيـادة العميـد عبـد رب النبـي ) 16(ويتكون مـن فرقـة املشـاة : رأس جرس الجيش امليداين الثاين

التي قـامت بتعزيز الخط املحدد لهـا يف الشـامل مـن ) 18(وفرقة املشاة ) 2(املشاة حافظ وفرقة 

  ).القنيطرة(مدينة 

  التي وضعت للسيطرة عىل طرق االقرتاب إىل رؤوس الجسور): 5(فرقة املشاة.  

هذا وقد شنت القوات املرصية كافة هجامتها تحت مظلة شـبكات الصـواريخ املوجهـة ضـد 

ن دعم املدفعية التي ظلت نشطة منذ بدء القتال، فمعارك اليوم السابق ومعـارك الطائرات مستفيدة م

والنرص الساحق الذي حققته املدرعات املرصية فيها أجربت القـوات الصـهيونية ) ترشين األول 9(اليوم 

عىل الرتاجع باتجاه املمرات يف سيناء وبهذا تكون القوات املرصية قد انترصت يف معركـة تثبيـت رؤوس 

وقد كان لهذه املعارك تـأثري واضـح . الجسور والحفاظ عليها، األمر الذي مكنها من تطوير هجومها رشقا

  عىل النشاطات الحربية التي
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ترشين األول حيث متكنت القوات املرصية من االندفاع رشقا والتوغل إىل عمـق وصـل  9دارت يف يوم  

  .لقناةكيلومرتات بعيدا عن خط ا) 10(يف بعض املناطق إىل 

ترشين األول، والخسائر الكبرية  9يوم هيونية وبعد القتال العنيف الضاري الذي خاضته املدرعات الص

التي منيت بها، أمضت هذه القوات ليلتها يف إعادة تنظيم صفوفها واستقبال مزيد من الوحدات 

ا لشن املزيد من االحتياطية  الجديدة، وكانت هذه الوحدات تصل إىل جبهة القتال تباعا استعداد

الهجامت املعاكسة يف محاولة للوصول إىل القناة وإعادة السيطرة من جديد عىل قسم مـن الواجهة 

الرشقية لقناة السويس يف القطاع األوسط ولقد اختارت القيادة الصهيونية يف سيناء هذا القطاع منذ 

صهيونية العاملة فيه تتلقى القسم وعليه ظلت الوحدات ال. بداية القتال ليكون محورا لجهدها الرئيس

ومع . األكرب من التعزيزات ملساعدتها يف بلوغ غايتها التي كانت القيادة الصهيونية تعول عليها كثريا

ترشين األول جددت املدرعات الصهيونية محاولتها يف مواصلة الضغط عىل القوات  10بزوغ فجر يوم 

وقد دارت يف هذا القطاع معارك الدبابات . وبحرية التمساحاملرصية العاملة يف مواجهة البحريات املرة 

مل تحقق فيها القوات الصهيونية أي تقدم عىل اإلطالق واضطرت يف نهاية اليوم الرتاجع بضعة 

  .كيلومرتات باتجاه املمرات

واستمرت العمليات العسـكرية الصـهيونية للوصـول إىل قنـاة السـويس وبـأي مثـن فـالجيش 

ود عىل الحركة واملناورة أصبح اآلن مضطرا ألتباع تكتيكات دفاعية مستكنة، فهو مـن الصهيوين الذي تع

جهة، يواجه قوات مرصية تفوقه عددا وعدة ومجهزة بأحدث األسلحة املعدة لحـروب الصـحراء، ومـن 

  جهة أخرى
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نـات تقـاتل قواته عىل جبهتي قتال رئيسـيتني قـوات متفوقـة عليهـا يف العـدد والعـدة ومدعمـة بإمكا 

فإذا استمر هذا الحال فمعنى ذلك أن الجـيش الصـهيوين سـيواجه أو بـدأ يواجـه . عربية ال يستهان بها

لذلك كان البد من إدخال عنرص جديد عىل مجريـات . حرب استنزاف حقيقة ال تقدر قواته عىل تحملها

  الحرب يكفل للكيان الصهيوين تغري ميزان القوى

، ركزت القيادة الصـهيونية هجامتهـا باتجـاه القطـاع 1973 ترشين األول  11ومع إطاللة يوم 

األوسط يف حني طلب من القوات العاملة يف الشامل والجنوب استنزاف طاقة الجيشـني املرصـيني الثـاين 

وقد متكنت القوات الصـهيونية بعـد شـن . والثالث ومنعها من إحراز تقدم يذكر يف القطاعني املذكورين

مىضـ عليهـا محـارصاَ مـدة ) الـبالح(شاميل من فك الحصار عن حصـن شـامل هجوم مضاد يف القطاع ال

لكن الوحـدات املرصـية . أربعة أيام ومتكنت من إنقاذ حاميته ثم اندفعت غربا حتى وصلت إىل القناة

املوجودة يف املنطقة متكنت من تجميع صفوفها والقيام بهجوم مضاد ودحر القوة الصهيونية املهاجمـة 

أما يف الجنوب، فقد متكنت القوات الصـهيونية  العاملـة يف املنطقـة املحيطـة . ر فادحةوتكبيدها خسائ

من صد هجوم مرصي اسـتهدف التوغـل جنوبـا عـىل السـاحل الغـريب لسـيناء يف محاولـة ) برأس رسد(

 وقد دارت يف املنطقـة معركـة بالـدبابات). بالعيم(و) أبو رديس(للوصول إىل أبار النفط االسرتاتيجية يف 

  .شاركت فيها طائرات الطرفني

، بدأت القوات املرصية يف تطوير هجومها الربي الشامل واالندفاع 1973ترشين األول  12ويف 

وميكن القول إن جهـد القيـادة املرصـية كـان يرتكـز يف القطـاع األوسـط حيـث حشـدت القـوات . رشقا

  الصهيونية خرية تشكيالتها
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ومنذ الصـباح ركـزت . ة يف الخطوط املرصية واالندفاع باتجاه القناةالقتالية يف محاولة منها إحداث ثغر  

) 14(التي تبعـد ) 100(القيادة املرصية هجامتها يف هذا القطاع محاولة الوصول إىل نقطة املثلثات رقم 

وتقع هذه النقطة عند مفرتق طرق رئيسية وتعترب من أكرب واهم املواقع . كيلومرتا إىل الرشق من القناة

يونية الدفاعية املوجودة يف هذا القطاع إذ ترابط فيها قوات مدرعـة ومشـاة ميكانيكيـة ومدفعيـة الصه

وكان هدف القوات املرصية إخراج الصهاينة من هـذا املوقـع . ذاتية الحركة ومدفعية مضادة للطائرات

تصـدت لهـا وعندما حاولـت القـوات املرصـية االقـرتاب مـن املكـان . الهام وإنزال الخسائر يف صفوفهم

ـق تاركـة للقـوات املرصـية هـذه النقطـة  القوات الصهيونية إىل التخيل عن مواقعهـا واالرتـداد إىل الرش

  .الهامة

وردت القوات الصهيونية عىل ذلك عن طريق دفع مجموعـة مـن دبابـاتهم باتجـاه الجنـوب 

هيونية اصطدمت بحقـل لاللتفاف وتطويق القوة املرصية املهاجمة من الجانب األيسـر إال أن القوة الص

الغام كانت القوات املرصية قد زرعته مؤخرا مام أوقـع يف صـفوف القـوة الصـهيونية خسـائر كبـرية يف 

وبهذا تكون القـوات املرصـية قـد نجحـت . اآلليات والدبابات اضطرت بعده إىل الرتاجع من حيث أتت

  .ن اإلصاباتيف التقدم إىل القطاع األوسط موقعه يف الجانب الصهيوين العديد م

ويف القطاع الشاميل، أحرزت قوات الجيش امليداين الثاين بعض النجاحـات ومتكنـت مـن صـد 

) القنطـرة(القوات الصهيونية التي استطاعت فك الحصار الذي كان مرضوبا حول أحد الحصـون شـامل 

  تها بهدف ترشين األول، كام بدأت قوات هذا الجيش يف اإلعداد  لشن هجوم واسع يف جبه 12-11يوم 
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وكان الوضع يف هذا القطاع مييل لصـالح قـوات الجـيش الثـاين التـي . تحرير املزيد من األرض

تعترب أحسن التشكيالت املرصية التي تقاتل عىل أرض سيناء والتي متكنت من إلحـاق خسـائر كبـرية يف 

  .الجانب الصهيوين خالل أيام القتال السابقة

لجيش الثالـث امليـداين ضـغطها عـىل القـوات الصـهيونية ويف القطاع الجنويب واصلت قوات ا

العاملة يف الرشق ويف الجنوب واستمرت يف توسيع األرض التي تحتلها، وقد بـدأت منـذ مـدة يف تطـوير 

ويف هـذه األثنـاء وبيـنام املعـارك ) بـالعيم(و) أبـو رديـس(هجومها باتجاه الجنوب محاولة الوصول إىل 

ـقية دائرة عىل طول خط املواجهة ا ستسلمت حامية أحد حصون خط بارليف الواقعة عىل الضـفة الرش

فـردا استسـلموا جميعـا وبهـذا ) 36(للقناة قريبا من مدينة بور توفيق وقـد بلـغ عـدد أفـراد الحاميـة 

  .استسلم آخر الحصون الذي بقي محارصا منذ بدء القتال

ــة املدرعــة املرصــية 1973ترشــين األول  13ويف  اندها فرقــة املشــاة تســ) 21(، شــنت الفرق

هجوما عىل الوحدات الصهيونية العاملة يف القطاع األوسـط مـن جبهـة سـيناء والتـي ) 16(امليكانيكية 

وقد دارت معركة كبرية بالدبابات للسيطرة عـىل الطريـق الرئييسـ ) أريك شارون(كانت بقيادة الجرنال 

بابات واألرواح واضـطرت معهـا القـوات تكبد فيها الطرفان خسائر كبرية يف الـد) ممر جدي(املؤدي إىل 

أما يف القطاع الجنويب فظل الوضع عىل حالة باسـتثناء بعـض الهجـامت املحليـة . الصهيونية إىل الرتاجع

املحدودة التي كانت تشنها وحدات تابعة للجيش امليـداين الثالـث لتوسـيع رقعـة األرض التـي تسـيطر 

  .عليها رشقا وجنوبا

، بدأ الهجوم الربي املرصي الشامل عىل طول الجبهة وكـان هـدف 1973ترشين األول  14ويف 

  القيادة املرصية الوصول إىل املمرات االسرتاتيجية
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وكان كـال الفـريقني . التي أشارت كافة التوقعات إىل أن الصهاينة سيتمسكون  بها لرضورات اسرتاتيجية 

وقـد أعـد كـل طـرف مفاجـأة للطـرف  ينتظر هذه الساعة التي سيقرر عىل ضوئها مصري الحرب برمتها

  .اآلخر

بدأ الجيش الثاين يف الشامل، هجومه مستهدفا التقدم باتجاه الرشق عىل الطريق االسرتاتيجي 

وقد اندفعت وحداته املدرعة تطارد فلول الدبابـات الصهيونية إلخراجها مـن  منطقـة املثلـث . الشاميل

 الجنوب قلـيال تحركـت وحـدات أخـرى تابعـة للجـيش وإىل). القنطرة(الواقعة إىل الشامل الرشقي من 

). الختميـة(الثاين مبتدئة هجومها عىل الواجهـة املقابلـة ملدينـة اإلسـامعيلية بفـرض الوصـول إىل ممـر 

ودارت يف هذه املناطق معارك كبرية بالدبابات خاصة وان القوات املرصـية كانـت قـد عـززت وحـداتها 

وقد حاولت القـوات الصـهيونية صـد هـذه الهجـامت لكنهـا . يدةالعاملة يف سيناء بوحدات مدرعة جد

أما يف القطاع الجنـويب، فبـدأت يف الوقـت نفسـه وحـدات تابعـة للجـيش امليـداين . أجربت عىل الرتاجع

ـق للوصـول إىل ممـر مـتال، والثـاين باتجـاه  –الثالث هجومها عىل محـورين رئيسـني  األول باتجـاه الرش

وقد اصطدمت قوات الجيش الثالث مبقاومة عنيفـة خاصـة . ىل أبار النفطالجنوب يف محاولة للوصول إ

  .ساعات شاركت فيه كافة األسلحة) 7(يف املنطقة الجنوبية إذ استمر الهجوم 

 15ففي يـوم . وحقق الهجوم الربي الذي شنته القوات املرصي عىل طول خط الجبهة أهدافه

ويف الوقـت . ا لهجـوم األمـس يف مختلـف القطاعـاتترشين األول، دارت معارك متفرقة اعتربت امتـداد

ذاته، واصلت القوات املرصية تعزيـز مواقعها وإقامة االستحكامات وزرع األلغام ومد األسالك الشـائكة 

  ويف فجر . انتظارا لهجوم آخر تقوم بع القوات املرصية باتجاه املمرات االسرتاتيجية
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لصاعقة املرصيني بغارة مفاجئة عىل موقع صـهيوين يقـع ترشين األول، قامت وحدة من رجال ا 15يوم 

عىل الرشيط السـاحيل الغـريب لسـيناء وبعـد أن قامـت املجموعـة بواجبهـا عـادت إىل قواعـدها التـي 

  .انطلقت منها

ترشــين األول، قامــت القيــادة الصــهيونية بإعــداد آخــر ترتيبــات عمليــة  15ويف صــباح يــوم 

فبعد مـا . أطلق عىل عملية العبور الصهيوين إىل الضفة الغربية للقناةوهو االسم الرمزي الذي ) الغزالة(

ـق، قـدرت القيـادة  أفادت التقارير الصهيونية  عن عبـور أعـداد كبـرية مـن الـدبابات املرصـية إىل الرش

الصهيونية خلو الضفة الغربيـة مـن القـوات املدرعـة املرصـية الالزمـة لقيـام بعمليـة الصـد وافرتضـت 

لـواء مـدرع صـهيوين مـن منطقـة التجمـع يف  -بعد الظهـر -وعليه تحرك. ر بأقل الخسائرإمكانية العبو 

وبـدأ .  باتجاه الشامل لشن هجوم تضلييل عىل القوات املرصية املرابطـة يف القطـاع األوسـط) الطاسة(

لـواء اللواء هجومه يف الساعة الخامسة إذ دارت بينه وبني الدبابات املرصية معركة عنيفة تكبـد فيهـا ال

تحركه باتجاه الغرب عىل رأس  مجموعـة ) شارون(ويف هذا الوقت بدأ الجرنال . خسائر كبرية يف معداته

كان هدفه الوصول إىل نقطة تقع يف الجزء الشاميل من البحـريات املـرة . قتال مؤلفة من لواءين مدرعني

وهـي عبـارة عـن سـاحة . اتسـنو ) 4(وكان قد أعدها بنفسه عندما كان قائدا  للمنطقة الجنوبية ملدة 

مرتا أحاطها الجرنال شارون بساتر ترايب وهيأ فيها مكانا لالخرتاق ترك عليه عالمـات  150×400مساحتها 

باتجاه الشامل يف مهمة حاميـة رأس الجرسـ  وصوله إىل تلك الساحة حرك لواء مدرعا آخروبعد . مخيفة

بعـد عـدة كيلـومرتات، اصـطدمت قـوات هـذا والتصدي  للقوات املرصية إذا ما حاولت التدخل وعىل 

  اللواء بوحدة مدرعة مرصية كانت متخندقة يف املنطقة الواقعة إىل الشامل قليال  من 
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إىل ) شـارون(وكان القتال عنيفا  تكبد فيه اللـواء الصـهيوين خسـائر فادحـة لـذا اضـطر . البحريات املرة

  .تعزيزه بالدبابات ملواصلة مهمته

تحركه عىل رأس قوة مؤلفة من لواء مدرع ولـواء مظليـني ) آدان(بدأ الجرنال ويف هذه األثناء 

مصطحبا معه أدوات العبور والجسور ومجموعة مـن الحوامـات والعوامـات الخشـبية، ومـن السـاحة، 

مجموعة دبابات باتجاه قوة مرصية كانت مرابطة يف موقـع ال يبعـد كثـريا عـن السـاحة ) شارون(حرك 

عىل عجلة مـن أمـره فلـم يطهـر املنطقـة ) شارون(وكان . عىل أحد الجسور املرصية املذكورة للسيطرة 

جيدا من القوات املرصية ومل يرسل قواته الحتالل املوقع املرصي الرئييس املوجود عىل مقربة من ساحة 

وقد سيطرت عمليـة العبـور عـىل أفكـاره بحيـث كـان يريـد العبـور إىل الغـرب بـأي  مثـن . القتال تلك

الذي اضطر لخـوض قتال مريـر ) آدان(وقد سبب إهامله ذاك مشاكل كبرية للجرنال . رسعة املمكنةوبال

ساعة تكبدت قواته فيها خسائر كبـرية ووصـلت أثناءهـا األمـور إىل ) 40(مع قوات املوقع املرصي ملدة 

  .يف اللحاق بشارون) آدان(حد تهديد العملية برمتها بعد أن تأخر الجرنال 

ترشـين  16ة الربية الصهيونية املتسللة إىل الغـرب قـد نجحـت مـع طلـوع فجـر وكانت القو 

األول يف إقامة رأس جرس عىل القناة غربا بعد أن طهرت املنطقة من القوات املرصـية الصـغرية الحجـم 

كانـت مجموعـة اللـواء الثالـث . ترشـين األول 16من صباح  7.30ويف الساعة . التي كانت متمركز فيها

ومع ذلك فان مفتـاح املوقـف مل يكـن يف عمليـة لعبـور . قد عربت بكامل تجهيزاتها ودباباتهاالصهيوين 

) آدان(التي متت بسهولة بل يف املعارك التي كانت تخوضها القوات الصـهيونية وخاصـة قـوات الجـرنال 

  عىل الضفة الرشقية بهدف
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هيونية من املنـاطق التـي سـيطرت وقف الهجوم املرصي الذي رمى إىل إغالق الثغرة وطرد القوات الص 

  .عليها مساء اليوم السابق

الذي تورط يف قتال رشس اضطرت القيادة الصهيونية إىل ) آدان(ونتيجة إلنهاك قوات الجرنال 

وقـد دفعـت القيـادة بلـواء مـدرع ثالـث ). آدان(وقف اإلمدادات عـن شـارون وتوجيههـا إىل الجـرنال 

كيلـومرتا يف اليـوم األول دون أن ) 15(من التقدم مسـافة ) شارون( ويف الضفة الغربية، متكن. ملساعدته

يلقى مقاومة تذكر من الوحدات املدرعة املرصية باستثناء بعض املقاومة التي قام بهـا جنـود مرصـيون 

ومع هبـوط الليـل أصـبحت السـيطرة عـىل القـوات املرصـية يف . مسلحون بأسلحة مضادة ضد الدروع

مـن ) آدان(ويف الرشق متكن الجرنال . ن جنود الصاعقة املرصيني بدؤوا نشاطهمأل . الضفة الغربية صعبة

صد الهجامت املرصية واملحافظة عىل الثغرة والسيطرة عىل جرس كانت القوات املرصـية تسـتخدمه يف 

) 40(املايض للعبور إىل الضفة الغربية الرشقية وهكذا انتهت املعارك بعد قتـال اسـتمر ليـل نهـار ودام 

. قتيل وجريح صـهيوين) 400(ة تكبدت فيها قوات الثغرة خسائر كبرية يف املعدات واألرواح وبلغت ساع

ويف الضفة الغربية، سقطت يف أيدي قوات شارون عدة قرى مرصية تقع عىل رشيط القنـاة وعـدد مـن 

  .الشلوفةالقواعد العسكرية واملطارات املهجورة يف املنطقة وهي الدفرسوار، فايد كسفريت، كربيت، و 

ترشين الثاين، تطوير هجومه الربي يف غرب القنـاة بعـد مـا  18منذ صباح يوم ) شارون(وبدأ 

. تلقى خالل الليل تعزيزات جديدة اشتملت عىل دبابـات ومدفعيـة وآليـات مجنـزرة ووحـدات مشـاة

املرصـيني  وبالرغم من استمرار تعزيز قواته، دارت يف الليل معارك عنيفة بني وحداتـه ورجـال الصـاعقة

  الذين
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انترشوا يف كل مكان وبدؤوا مع حلول الليل بهجامت إزعاج قصد منهـا التـأثري عـىل معنويـات الجنـود  

ـقية، دارت معـارك عنيفـة بالـدبابات . الصهاينة ومنعهم من إعادة تنظيم صـفوفهم وعـىل الضـفة الرش

نية، فقـد بـدأت القـوات املرصـية وصفت بأنها أعنف ما وقع يف التاريخ منذ معارك الحرب العاملية الثا

. هجوما كبريا يف محاولة إلغالق الثغرة ومحارصة وعزل القوات الصهيونية التي تعمل يف الضفة الغربيـة

ويف املساء متكنت القوات الصهيونية العاملة يف الضفة الرشقية من توسـيع الثغـرة حتـى وصـل عرضـها 

ويف القــوت نفســه اســتمر الرتاشــق . بحــريات املــرةكيلــومرتات ممتــدة مــا بــني بحــرية التمســاح وال) 7(

  .باملدفعية بشكل عنيف طيلة اليوم وساعات الليل موقعا يف الطرفني خسائر كبرية

ترشين األول، تعزيـز قـواتهام العاملـة يف املنطقـة املحيطـة بـالبحريات  19واصل الطرفان يف 

رب هجامتها عىل ثالثة محاور املحور األول ومنذ الصباح، جددت القوات الصهيونية العاملة يف الغ. املرة

كان يهدف الوصول إىل اإلسامعيلية يف الشـامل، واملحـور الثـاين كـان مـن أجـل توسـيع الجيـب باتجـاه 

الغرب، واملحور الثالث كان يريد الوصول إىل السويس يف الجنوب لعزل الجيش الثالث والسـيطرة عـىل 

الرشقية، دارت معارك عنيفة بالدبابات حيـث بـذلت القـوات  ويف الضفة الغربية. مدخل القناة الجنويب

املرصية جهودا جبارة لسد الثغرة التي متكنت القوات الصهيونية من شقها بني الجيشني الثالـث والثـاين 

ويف الصباح، شنت القوات الصهيونية يف الضفة الرشقية هجوما بالـدبابات متكنـت بعـده مـن . املرصيني

وهكذا متكنت القـوات . ري من قناة السويس يقع إىل الجنوب من بحرية التمساحالسيطرة عىل قاطع كب

  الصهيونية من تأمني عبور القوات الصهيونية إىل الغرب عىل جرس متكن املهندسني من إقامته بعد قتال 
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ـقية  مرير دار بني الدبابات املرصية والصهيونية يف منطقة تعرف بالحقل الصيني وتقع عىل الضـفة الرش

  .للقناة إىل الشامل من البحريات املرة

ترشين األول، بدأ املرصيون يف شن هجـامت قويـة مـن الشـامل باتجـاه  20ومنذ صباح يوم 

يف بعـض . البحريات املرة محاولني إغالق الثغرة فدارت معارك عنيفة بلغت حدا اضـطر معـه املقـاتلون

ابات عىل مساحة واسعة وهي تقاتل وجها لوجـه األوقات إىل االلتحام بالسالح األبيض وقد انترشت الدب

يف هجومهـا وقد رافق الدبابات املرصـية . تزيد عن عدة أمتارواقرتبت من بعضها البعض إىل مسافات ال 

وعنـدما تالحمـت الـدبابات ) 7-ج-ب-آر(جنود الصاعقة املجهزين بأسلحة مضادة للدبابات مـن نـوع 

خسـائر يف صـفوف الـدبابات الصـهيونية ويف الوقـت نفسـه، انترشوا بينها ومتكنوا مـن إلحـاق أفـدح ال

واصلت املدفعية املرصية رضبها للتجمعات الصهيونية ومناطق العبور التي أقامها الصهاينة عـرب القنـاة 

أمـا يف القطـاع الجنـويب، فلـم تجـر معـارك مبثـل . بشكل مكثف ملنع الصهاينة من توسيع مجال العبور

قطاع األوسط باتجاه الشامل إذ قامت وحـدات الجـيش الثالـث العاملـة يف العنف الذي دارت فيه يف ال

القطاع الجنويب من جبهة سيناء بصد املدرعات الصهيونية التـي حاولـت التقـدم جنوبـا وأرغمتهـا عـىل 

الرتاجع ومتكنت  من التثبت يف مواقعها وإقامة خطـوط دفاعيـة قويـة حالـت بـني الصـهاينة والتوسـع 

  .جنوبا

ترشـين األول، السـيطرة عـىل أكـرب رقعـة، مـن األرض يف الضـفة  21هاينة يف يـوم وحاول الص

الغربية للقناة قبل حلول وقف إطالق النار  الذي أظهرت الحركة السياسية الدولية أنه بـات متوقعـا يف 

. أية لحظة، لذلك واصلت الوحدات الصهيونية هجامتها يف القطاعني الشاميل والجنويب يف الضفة الغربية

  ففي
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الشامل، حاولت الوحدات الصهيونية شق طريقها إىل مدينة اإلسـامعيلية والطريـق العـام املـؤدي مـن  

التل الكبري إىل اإلسامعيلية يف محاولة للسيطرة عليه ملنع تدفق اإلمدادات والتعزيزات عربه إىل الجـيش 

يا وإعالميـا لكـن هـذه الوحـدات الثاين العامل يف القطاع الشاميل من جبهة سيناء واستغالل ذلك سياسـ

فقـد . واجهت مقاومة عنيفة من الوحدات املرصية ومن األهايل الذين حملوا السالح دفاعا عن أرضـهم

أمـا يف القطـاع الجنـويب فكـان . متكن املرصيون من صد الهجوم ومنعوا الصهاينة من تحقيـق أهـدافهم

الدبابات التي شاركت فيهـا املدفعيـة املرصـية تقدم الوحدات الصهيونية بطيئا بسبب املعارك العنيفة ب

السـويس واىل  –حني قصفت ارتال الدبابات الصهيونية التي كانت تسعى للوصـول إىل طريـق القـاهرة 

  .وميناء االدبية الهام لتطويق وحدات الجيش الثالث العاملة يف الضفة الرشقية) السويس(مدينة 

ة الجنوبية املحيطة مبدينة السويس ومعسكرات ورشعت الوحدات املرصية العاملة يف املنطق

ترشين األول يف مهاجمـة القـوات الصـهيونية املوجـودة يف املنطقـة والتـي  22الشلوفة منذ صباح يوم 

وقد دار قتـال عنيـف بـني املـدرعات اشـرتكت فيـه وحـدات مـن الصـاعقة . كانت تحاول التقدم جنوبا

ية يف توجيـه رضباتهـا ملنـاطق الحشـد الصـهيوين ومنـاطق ومنذ الصباح، بدأت املدفعية املرص. املرصية

وقـد هـاجم . العبور عىل القناة إلسناد الهجوم ومنع الصهاينة من مواصلة تدعيم وحـداتهم الدفرسـوار

املرصيون بعنف محاولني اسرتداد مزيد من األرايض  قبل التوصل إىل اتفاق لوقـف إطـالق النـار وملنـع 

  .يف املنطقة الجنوبية املحيطة مبدينة السويس وميناء االدبيةالصهاينة من تحقيق أهدافهم 
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، صـادق مجلـس األمـن عـىل 1973ترشـين األول  22مـن صـباح يـوم  6.52ويف متام السـاعة 

الخاص بوقف إطالق النار يف جبهـات القتـال يف ) 338(السوفيتي  املشرتك رقم  -مرشوع القرار األمرييك

، أي أن مفعول هذا القرار سيكون ساري املفعول يف السـاعة السـابعة ساعة) 12(سيناء والجوالن خالل 

ومع حلول موعد تنفيذ القرار يف الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم أوقف الجانبان . مساء ذلك اليوم

السورية يف أعقاب الصمت السـوري وعـدم  والصهيوين إطالق النار وظل الوضع متوترا يف الجبهةاملرصي 

  .ا موقفها من القرار املذكورإعالن سوري

ودخـول وقـف ) 338(وعىل الرغم من قبول مرص والكيان الصهيوين لقرار مجلس األمن رقـم 

، واصـل الطرفـان 1973ترشـين األول  22إطالق النار إىل حيز لتنفيذ يف الساعة السابعة من مساء يـوم 

 اسـتمر الرتاشـق باملدفعيـة بشـكل يف حـني) الدفرسـوار(أثناء الليل تعزيز قـواتهام العاملـة يف منطقـة 

  .متقطع

ترشين األول، عاد النشاط العسكري من جديد إىل جبهات القتال يف سيناء  23ويف صباح يوم 

وقـد انهـار وقـف  إطـالق النـار كليـا يف املنطقـة الواقعـة إىل الجنـوب مـن ). املرة(البحريات (ومنطقة 

دد القتال مببـادرة صـهيونية، وإزاء هـذا الخـرق ونظـرا البحريات املرة يف الضفة الغربية للقناة حيث تج

لعدم تقيد الجانب الصهيوين بقرار وقف الطالق النـار الـذي مل ميـض عليـه سـوى سـاعات معـدودات، 

أصدرت القيادة املرصية أوامرها إىل القوات املرصية بالرد عىل النـريان والتصـدي للتحركـات الصـهيونية 

ودار القتال عىل أشده واسـتخدم فيـه الطرفـان الـدبابات . ني أوضاعهاومنع القوات الصهيونية من تحس

  وملا كانت القوات. أو مدينة السويس) عتاقة(وجبل ) عويبد(والعربات املجنزرة حول جبل 
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الصهيونية قد تلقت تعزيزات جديدة أثناء الليلة املاضية فقد متكنت من التقدم جنوبا والسيطرة عـىل  

كـام متكنـت وحـدات صـهيونية أخـرى مـن ) االدبية(دية إىل مدينة السويس وميناء املنافذ والطرق املؤ 

وبهـذا قطعـت القـوات الصـهيونية . التسلل جنوبا والسـيطرة عـىل الطريـق العـام املـؤدي إىل القـاهرة

االتصال بيـن القاهرة ومدينة السويس وعزلت املدينة والقوات العاملة  يف الضفة الرشقية ومتكنت مـن 

حصار حول الجيش الثالث وهو الهدف الرئييس الذي قاتلـت وخرقـت وقـف إطـالق النـار مـن فرض ال

  .أجله

. ويف القطاع الشاميل قرب اإلسامعيلية، شنت القوات الصهيونية هجوما مركزا لدخول املدينـة

اومـة لكن يقظة القوات املرصية العاملة يف هذا القطاع واملؤازرة الفعالـة التـي قـدمها املواطنـون واملق

  .العنيفة التي جوبهت بها القوات املهاجمة أفشلت تلك الخطة وردت الوحدات الصهيونية عىل أعقابها

. ، استمر خرق وقف إطالق النار من جانب الكيان الصـهيوين 1973ترشين األول  24ويف يوم 

عقابهـا وقد متكنت قواته من الوصول إىل مشارف مدينة السويس وعندما حاولت دخولهـا، ردت عـىل أ 

وواصـلت القـوات الصـهيونية تقـدمها ودخلـت مينـاء . بفضل املقاومـة العنيفـة التـي أبـدتها حاميتهـا

جنويب السويس وهو أحد املوانئ الهامة عىل البحـر األحمـر وبـذلك تكـون هـذه القـوات قـد ) األديبة(

فصـله عـن بقيـة متكنت من تطويق الجيش املرصي الثالث وسدت عليه كافة املنافذ الربية والبحريـة و 

  .القوات املرصية العاملة يف الضفة الرشقية والضفة الغربية  لقناة السويس

وقد طلبت مرص عقد اجتامع فوري ملجلس األمن للنظر يف اسـتمرار خـرق الكيـان الصـهيوين 

  لوقف إطالق النار وطالبت لعودة القوات الصهيونية إىل املواقع
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سـاعة، انعقـد مجلـس األمـن ) 72(ل، وللمرة الثالثة يف أقل مـن ترشين األو  22التي كانت تحتلها يوم  

والعـودة ) 339(ورقـم ) 338(رقـم . الذي دعا فيه إىل االمتثال لقراريه السـابقني) 340(وصدر قرار رقم 

هذا باإلضافة إىل مطالبته بزيادة عدد املراقبني العسكريني التـابعني . 1973ترشين األول  22إىل خطوط 

ة يف املنطقة وإنشاء قوة طوارئ من قوات الدول غري الدامئة العضوية يف مجلس األمن عىل لألمم املتحد

  .أن يتم تنفيذ ذلك فورا مبساعدة  كافة األعضاء يف املنظمة الدولية

  ومع أن الصهاينة أبلغوا قائد قوات الطوارئ الدولية موافقتهم عىل وقف إطالق النـار اعتبـارا مـن

ترشين األول، فإنهم مل ميتثلوا لذلك وظلوا يحاولون تعزيـز مـواقعهم  24 من صباح) 7.00(الساعة 

ويف . يف منطقتي مدينة السويس والثغرة مستهلكني تعزيز موقفهم يف املساومة السياسية املنتظـرة

، حاولت بعض  الوحـدات الصـهيونية املدرعـة مهاجمـة مدينـة 1973ترشين األول  25صباح يوم 

وقـد توقـف إطـالق . ولكن محاولتها فشلت بعد أن تكبـدت خسـائر كبـريةالسويس للمرة الثالثة 

عندما ارتدت جميع القـوات الصـهيونية عـن املدينـة ورابطـت عـىل ) 15.50(النار يف متام الساعة 

  .مشارفها
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  :العمليات العسكرية عىل الجبهة السورية

، وقد 1973ين األول ترش 6بدأ السوريون هجومهم الربي يف الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 

) 54 –ت (دبابة حديثة مـن نـوع ) 600(ألف جندي تعززها ) 60(دفعوا بثالث فرق مشاة بلغ عددها 

فرقتني مـدرعتني ولـواء  -كاحتياطي يتبع القيادة العامة -الروسية وابقوا يف الخلف) 62-ت(و) 55-ت(و

رعا معـززا باإلضـافة إىل عـدد مـن مدرع من القوات الخاصة وقوات ورسيا الدفاع التي تشكل لـواء مـد

كتائب املشاة  املعززة بوحدات الدبابات والتي ميكن إحضارها وقت الحاجة مهدت املدفعيـة السـورية 

وقـد اتخـذ الهجـوم . للهجوم بقصف مدفعي شديد اشرتك فيه قرابة األلف مدفع من مختلف العيارات

عاونها لواء مغريب بكثافـة عدديـة عـىل السوري شكل الحرب الخاطفة حيث تقدمت القوات السورية ي

دبابـات،  7-6شكل خطوط طويلة من مجموعات الدبابات املرتاصة وكانت كـل مجموعـة مكونـة مـن 

دبابة لكل  100مبعدل (ناقالت جنود، قابلهم يف الجانب األخر لواءان مدرعان صهيونيان  7-6مدعمة بـ 

  .وعدد من املشاة املحمولة) لواء

م 4× م عـرض 4(تملت خطـوط الـدفاع الصـهيونية عـىل خنـدق طويــل ومن جهة ثانية اشـ

أقيم عىل جانبه الغريب، أي يف الجانب الصهيوين، ساتر ترايب  ملنع الدبابات مـن التقـدم وحصـون ) عمق

  .فضال عن حقول الغام وأسالك شائكة

ور واندفعت القوات السورية يف هجومها يف الجـوالن عـىل ثالثـة محـاور رئيسـية هـي، املحـ

  .واسط –املنصورة  –الحميدية  –الرئيس األول الشاميل، خان ارنبه 
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وقد استهدفت الحركة عىل هذا املحور تطويق مدينة القنيطرة املنيعة مـن الشـامل واملقـدم 

باتجاه الغرب يف القطاع  الشاميل نحو بانياس يف حني تقدمت القوة املغربية من جبانا الخشـب باتجـاه 

واستهدف التحرك بهـذا االتجـاه الوصـول  -كفرنفاخ –الجويزه  –ثاين األوسط، كودنا واملحور ال. مسعدة

إىل مقر القيادة الصهيونية  يف كفرنفاخ، ومن ثم تنقسم القوات املهاجمة عىل هذا املحـور إىل قسـمني، 

 القسم األول وهي قوات الجهد الرئييس، تواصل هجومها غربـا باتجـاه  الحـدود مـع فلسـطني املحتلـة،

والقسم اآلخر وهي قوات الجهـد الثـانوي العاملـة عـىل هـذا املحـور، تواصـل انـدفاعها شـامال باتجـاه 

وعـزل ) القنيطـرة(لاللتفاف بالقوات السورية املتقدمة من الشامل إلحكام الطوق حول مدينة ) واسط(

قـد اسـتهدفت  -فيـق –العـال  –خسـفني  –الجوخـدار  –أما املحور الثالث الجنويب، البطيمـة . حاميتها

وقد عـاون هـذه القـوات رتـل . القوات  عىل هذا املحور الوصول إيل الحمة السورية يف القطاع الجنويب

  .كفرنفاخ -الخشنية -الرفيد  –مدرع عىل محور 

نجحت القوات السورية يف اخرتاق الدفاعات الصهيونية وبخاصة الخنـدق املضـاد للـدبابات، 

رعة من اجتياز الخندق بواسـطة دبابـات الجسـور التـي قامـت مبـد وقد متكنت الوحدات السورية املد

جسورها لتعرب عليها الدبابات واآلليات يف حني  قامت البلدوزرات بتمهيد األرض وإزالـة السـاتر الـرتايب 

  .يف وقت قصري وإزاء هذا التقدم الرسيع وقفت األوساط العسكرية الصهيونية مرتبكة عاجزة

قد اقلق الصهاينة أكرث من عملية عبور قناة السويس واقتحام خط  ويبدو أن الهجوم السوري

خلـف ) قريـة العـال(مـيال ) 23(بارليف ذلك أن القوات السورية وصلت يف القطاع الجنويب إىل مسافة 

  ويف القطاع. خطوط الدفاع الصهيونية
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يل دخلت القـوات ويف القطاع الشام. أميال من جرس بنات يعقوب الهام) 7(األوسط وصلت إىل مسافة  

وهي عبـارة عـن تقـاطع طـرق هامـة يف  –) واسط(كام وصلت القوات السورية إىل ) مسعدة(املغربية 

وقد عنى هذا وصول القوات السورية  إىل . الهضبة السورية تقع إىل الشامل الغريب من مدينة القنيطرة

يـا وسـهل الحولـه وشـاميل مواقع متكنها من تهديـد املسـتوطنات الصـهيونية الواقعـة حـول بحـرية طرب

ومن هنـا جـاء قلـق القيـادة الصـهيونية وحافزهـا الرئييسـ إلعطـاء األولويـة للجبهـة . فلسطني املحتلة

  .السورية وجعلها جبهة الجهد الرئييس للقوات الصهيونية يف األيام األوىل للحرب

ــال  ــاين للقت ــوم الث ــة الي اقتحــام  يف) ترشــين األول 7(ونجحــت القــوات الســورية، مــع بداي

وقد اسـتمر تـدفق الـدبابات عـرب الخنـدق الـدفاعي ) خط آلون(التحصينات والدفاعات الصهيونية  يف 

مبعدل كبري بعد أن نجـح سـالح املهندسـني السـوري يف تنفيـذ املهـام املوكلـة إليـه، بعـد ذلـك  انـدفع 

مـن اجتيـاز مواقـع وبهـذا متكنـت الطالئـع السـورية . السوريون غربا يف محاولة للسيطرة عىل الهضبة

جو واملدفعية امليدانية  –صهيونية عديدة يف زحفها الخاطف املدعم بالطريان والصواريخ  املوجهة أرض 

السـنديانه يف القطـاع   –الخشـنية  –كام متكنت من التقدم يف املناطق  التاليـة . السورية البعيدة املدى

وقد دفـع . الجوخدار يف القطاع الجنويب –طيمة والب –واسط  يف القطاع الشاميل  –األوسط، والحميدية 

دبابة وبهذا بدأت أكـرب معركـة يف الـدبابات تشـهدها  600السوريون بثالث فرق مشاة، مدعمة بحوايل 

لكن محاولتهم مل تنجح بعـد أن دارت ) القنيطرة(هضبة الجوالن وقد حاولوا  منذ الصباح دخول مدينة 

) 620-ت(ات استخدموا فيها أحدث املدرعات من طراز جديـد نـوع حول املدينة معركة كبرية يف الدباب

  وبهذا يكون
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كيلـومرتا ويف ) 15(كيلومرتا وتقدموا إىل عمـق ) 30(السوريون قد متكنوا من اخرتاق الجبهة عىل عرض  

  .كفرنفاخ –كيلومرتا خاصة يف القطاع األوسط عىل محور الخشنية ) 20(بعض املناطق وصلوا حتى 

قراره الرسيع بالرتكيز عىل الجبهة السورية وإعطائهـا ) دايان(نجاح السوري، اتخذ وعىل إثر ال

األولوية يف محاولة للسيطرة عىل الوضع املتدهور عىل الجبهتـني وتحقيقـا لـذلك، انـدفعت عـىل الفـور 

ادة القوة املدرعة الصهيونية الخاصة لتتصدى لهجوم ، وتتكون هذه القوة من اللواء املدرع السابع بقيـ

ويف محـاولتهام وقـف التقـدم . دبابـة) 70(ويتكـون كـل لـواء مـن . يعاونه لواء مدرع آخـر) دان النر(

السوري، عاونت اللواءين  وحدات املشاة املوجودة يف الهضبة ويف الليل نشط قناصو الدبابات وانترشوا 

ية يف محاولـة لوقـف يف كافة املناطق التي انـدفع  منهـا السـوريون وبـدؤوا مهاجمـة الـدبابات السـور

  .تقدمها

ترشين األول، وقد دارت أكرب هـذه املعـارك  8وظلت معارك الدبابات مستمرة منذ فجر يوم 

عىل ضواحي مدينة القنيطرة حيث حاول السوريون دخولها وزادت القوات الصهيونية من هجامتهـا يف 

ويف الجنـوب . الخشـنية -جباتا الخشب، ويف الوسط عـىل محـور كفرنفـاخ  -الشامل عىل محور مسعدة

ومع وصول التعزيـزات . الجوخدار بقصد تطويق القوات السورية العاملة يف الهضبة –عىل محور العال 

وعنـد الظهـر، دفعـت القيـادة . قاربت مرحلة الصد الصهيونية عىل االنتهاء لتبدأ مرحلة الهجوم املضاد

مـن هجامتهـا، ويبـد أن القيـادة الصـهيونية  الصهيونية مبزيد من الوحدات املدرعة إىل املعركـة وزادت

. كانت تحاول حسم القتال عىل الهضبة قبـل وصـول القـوات العراقيـة التـي بـدأت طالئعهـا بالوصـول

  وتكونت هذه القوات من وحدات مدفعية ودبابات ومشاة ميكانيكية 
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سـاحة القتـال سيتمكنون من تعزيـز وحـداتهم العاملـة يف  السورينيوقد عنى هذا أن . ووحدات مشاة

بوحدات عراقية قوية ومدربة تدريبا جيدا فضال عـن العـدد الكبـري مـن الـدبابات الحديثـة واملدفعيـة 

  .والطائرات التي متلكها هذه القوات والتي أصبح بإمكان سوريا اآلن دفعها إىل املعركة

بهـة ويف الوقت نفسه، زادت املدفعية السورية نشاطها وشمل قصفها خط القتال وعمـق الج

باإلضافة إىل املستوطنات العسكرية ومناطق الحشـد واملواقـع العسـكرية الصـهيونية يف سـهل الحولـة 

الروسية التي ) 7فروج (أرض من نوع  –كمـا وأطلق السوريون صواريخ أرض . وعمق األرايض الصهيونية

وقـد . ديدة االنفجارمن املواد الش) نصف طن(كيلومرتا واملجهزة برأس حريب زنته ) 70(يصل مداها إىل 

الواقعني إىل الجنـوب الغـريب ) نحال كفار باروخ(و) مجدل عيمك(استهدف القصف السوري مستعمرة 

يف وادي جزريـل ومسـتعمرات أخـرى موقعـة خسـائر كبـرية يف ) كفات(من مدينة النارصة ومستعمرة 

  .املنشآت واألرواح يف هذه املستعمرات

تهم إلخراج السوريني من املناطق التي سيطروا عليهـا وكان واضحا أن الصهاينة يشنون هجام

يف الهضبة عىل حني كان هدف السوريني الصمود وفعال متكنت وحدات الـدبابات السـورية العاملـة يف 

الخشنية من صد كافة الهجامت الصهيونية ورشعت يف هجوم مضاد ومتكنـت خاللـه  –منطقة كفرنفاخ 

وهكذا مل تسـتطع القـوات املدرعـة الصـهيونية توجيـه . رس قائدهامـن تدمري كتيبة دبابات صهيونية وأ 

  .الرضبة القاصمة للوحدات املدرعة السورية التي ظلت تقاتل مبعنويات عالية
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ترشين األول، واصلت القوات الصهيونية العاملـة يف الهضـبة اسـتقبال املزيـد مـن  9ويف يوم 

وريا وحدات جديدة للمشاركة يف القتال الدائر عـىل وألقت س. الوحدات االحتياطية لالنضامم إىل القتال

حيـث ) القنيطـرة(طول خط الجبهة وكان الجهد السـوري موجهـا لـدعم القتـال الجـاري حـول مدينـة 

. واصلت القوات السورية ضغطها عىل الوحدات الصهيونية املحارصة يف محاولة إلجبارها عىل االستسالم

املنصورة هجوما صـهيونيا كـان  –بقعاتا  -محور جباتا الخشبوقد صدت القوات السورية العاملة عىل 

األول الوصول إىل الطريق الرئييس الذي يربط بني القنيطرة  التي أطبق عليهـا . يستهدف تحقيق أمرين

ومن أجل تخفيف الضغط عن القوات العاملة يف هـذا القطـاع شـنت الـدبابات الصـهيونية . السوريون

التي كانت قد تعرضت لهجـوم   ) كفرنفاخ(السنديانة، هجوما الستعادة قرية  -العاملة يف قطاع الخشنية

طائرات هليكوبرت سورية يف الصـباح البـاكر ومتكنـت خاللـه مـن إنـزال حمولتهـا مـن جنـود ) 4(شنته 

الصاعقة الذين أوكلت إليهم مهمة مهاجمة القـوات الصـهيونية مـن الخلـف واألطبـاق عـىل كفرنفـاخ 

الجنويب، استبسلت القوات السـورية يف الـدفاع عـن األرايض التـي احتلتهـا يف بدايـة  ويف القطاع. نفسها

تـل (القتال ودارت بينها وبني القوات الصهيونية العاملة يف هذا القطاع معارك كبرية يف الـدبابات حـول 

  .الذي متكنت القوات السورية من تحريره يف اليوم الثاين للقتال) الفرس

ترشـين األول، هجومهـا عـىل طـول املواجهـة مـع الجـيش  10ونية يف وبدأت القوات الصـهي

 –محـور مسـعدة  -السوري وكان الجهد الرئييس للهجوم موجها يف القطاع الشاميل عىل املحـاور التاليـة

  وكان . جبا -أم باطنة -رصمان –ومحور كفرنفاخ . خان ارنبة –الحميدية  –جباتا الخشب، محور واسط 
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من الجوالن نهائيا ثـم تطـوير الهجـوم يف  السورينيوطرد ) القنيطرة(لحصار عن الهجوم يستهدف فك ا

وقت الحق للسيطرة عىل الطريق الرئييس املؤدي إىل دمشق ونتيجة لـذلك دارت معـارك عنيفـة حـول 

متكنت القوات  الصهيوين خاللها من فك الحصار عن املدينة ودفع القـوات السـورية إىل مـا ) القنيطرة(

، أما يف القطاعني األوسط والجنـويب مـن الجبهـة السـورية فقـد أو كـل إىل القـوات 1967عام وراء خط 

الصهيونية  العاملة يف هذين القطاعني مهمة تطهري أرايض الجوالن من القوات السـورية املتوغلـة فيهـا 

ة متكنـت ويف هذه األثناء دارت معركة كبـرية بالـدبابات قـرب الخشـني. 1967ودفعها إىل ما وراء  خط 

وبهذا تكون القوات الصـهيونية قـد . فيها القوات الصهيونية من التقدم بضعة كيلومرتات باتجاه الرشق

  .أحرزت نجاحا يف القطاعني الشاميل واألوسط

وبـذل . أما القوات السورية فقد قاتلـت بعنـاد موقعـة يف الجانـب الصـهيوين خســائر كبـرية

ويف الوقـت نفسـه، بـدأت . ومنعـه مـن تحقيـق أهدافــهالسوريون جهدهم لوقف التقـدم الصـهيوين 

القوات السورية انسحابا تكتيكا الهدف منـه اسـتنزاف طاقـات القـوات املهاجمـة واالنتقـال إىل مواقـع 

وقد كان جهدها الرئييس موجها ملنع الصهاينة من السيطرة . جديدة تقيم عليها خطوطا دفاعية جديدة

  .تبني أن القوات  الصهيونية تركز هجامتها عليه سعسع بعد أن –عىل طريق القنيطرة 

وقد واصلت القوات املدرعة الصهيونية هجومها العام املعاكس يف هضبة الجوالن يف محاولـة 

إلخراج املدرعات السورية من الهضبة بصورة نهائية وللسيطرة عـىل الطريـق العـام املـؤدي إىل دمشـق 

  لوحدات السورية العاملة يف القطاعني األوسط والجنويب بغية تهديد العاصمة دمشق ومحاولة تطويق ا
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، واصلت الدبابات الصهيونية تقدمها رشقا بعـد أن متكنـت إثـر 1973ترشين  األول  11فمع صباح يوم 

ـق  قلـيال مـن خـط الهجـوم  قتال ضار من اخرتاق  خط الدفاع السوري الذي أقامه السـوريون إىل الرش

اح حيـث قاتلـت قـوات سـورية مجهـزة مبعـدات متفوقـة يف الـدبابات  خسائر كبرية يف املعـدات واألرو 

  .واألسلحة املضادة للدبابات

أما يف القطاع األوسط، فقد اصطدمت القوات الصهيونية املهاجمة مبقاومة سورية عنيفة من 

التقدم وقد حاولت القوات الصهيونية اخرتاق الدفاعــات السـورية وااللتفـاف حـول القـوات السـورية 

عاملة يف القطاع الشاميل يف محاولة منهـا تقـديم املسـاعدة للقـوات الصـهيونية العاملـة عـىل محـور ال

ـعة قبـل اسـتكامل وصـول القـوات العراقيـة التـي بـدأت  -القنيطرة سعسع حتى يتم حسم القتال برس

يف ) رستـل الفـ(ويف الوقت نفسه، دارت معركة كبرية يف الدبابات حول . طالئعها تصل إىل مرسح القتال

القطاع الجنويب متكن السوريون خاللها من صد املدرعات الصهيونية التي حاولـت دفعهـم خلـف خـط 

وبهذا فشلت القوات الصهيونية يف إحرازي تقدم يف هذا القطـاع الـذي ظلـت فيـه . 1967القتال للعام 

  .اليد القوية للسوريني

وقـاموا بهجـوم ) خان أرنبـة(يل ومتكن السوريون من وقف التقدم الصهيوين يف القطاع الشام

مضاد ضد املدرعات الصهيونية  يف محاولة إلفساح املجال أمام القوات السورية التـي مازالـت تقاتـل يف 

ويف الوقـت نفسـه بـدأ السـوريون أقامـه التحصـينات  إىل . داخل الجوالن ومتكينها من االنسحاب رشقا

ويف الجنـوب، متكنـت .  ومنعه من تحقيـق غاياتـهبغية إيقاف التقدم الصهيوين) خان أرنبة(الرشق من 

  من السيطرة عىل الوضع ) الرفيد(القوات السورية العاملة يف 
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ودحر الصهاينة إىل الوراء يف حني واصلت املدفعية السورية عملها بفاعلية كبرية منزلـة أفـدح الخسـائر 

  .بالقوات املهاجمة

رة رسـمية وبـدأت الوحـدات العراقيـة وعىل صعيد التحرك العريب، دخل العراق الحرب بصـو 

جنـدي عراقـي إىل سـوريا معـززين بوحـدات مدرعـة ) 18000(فقـد وصـل . تقرتب من ساحات القتال

  .دبابة وعدة أرساب جوية وعدد كبري من مدفعية امليدان بعيدة املدى) 400(قوامها 

ات الصـهيونية ، دار قتال عنيـف بالـدبابات أثنـاء تقـدم القـو 1973ترشين األول  12ويف يوم 

يف حني متكنت القوات العاملة يف جنـوب )  سعسع(واستطاعت هذه القوات الوصول إىل مشارف قرية 

ـق قلـيال مـن قريـة  وعنـد الظهـر )  كفـر ناسـج(الخط الرئييس املؤدي إىل دمشق من الوصول إىل الرش

رية عىل  الطريق املـؤدي أعلنت القيادة الصهيونية أن قوتها اليوم جبهة قتال جديدة عىل الجبهة  السو 

إىل دمشق، وأن املعركة هـي معركـة دحـر الجـيش السـوري ويف الوقـت نفسـه هـي معركـة تكتيكيـة 

  .ستستغرق وقتا طويال وتحتاج إىل جرس كبري

فقـد فوجئـت القيـادة الصـهيونية مفاجـأة تامـة . وطرأ بعد الظهر عامل جديد عىل املوقـف

وهكذا باغت لـواء . ل إىل الجبهة واالشرتاك ألول مرة يف القتالعندما نجحت  القوات العراقية يف الوصو 

كفانـا سـج،  –عراقي مدرع، وصل لتوه إىل أرض املعركة، القوات الصهيونية املتقدمة عـىل محـور جـيام 

بعد قتال عنيف ) تل الشعار(وشن هجوما معاكسا عليها ومتكن من دحرها وإجبارها عىل الرتاجع حتى 

لصـهيونية خسـائر كبـرية يف املعـدات واألرواح وتـم خاللهـا أرس عـدد مـن أطقـم تكبدت فيه القوات ا

  .دباباتها وجنود عاملني مع القوة
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ترشـين األول، قصـف مواقـع املـدرعات الصـهيونية  12واصلت املدفعية السورية طيلة يـوم 

مل تتجه التوجـه  بفاعلية كبرية موقعه يف صفوفها خسائر يف املعدات واألرواح، وأصبح واضحا أن املعركة

فبـدل أن تسـتنزف إمكانـات الجـيش السـوري، وجـدت القيـادة . التي أرادتهـا لهـا القيـادة الصـهيونية

الصهيونية أن قوتها هي التي تستنزف خاصة وأنها مل  تحقق التقدم الذي أرادتـه، فـالجيش السـوري ال 

دخل وصول القوات العراقيـة عـامال وقد ا. زال قويا وبإمكانه دفع املزيد من الوحدات  إىل جبهة القتال

جديدا عىل املوقف زاد من تعقيد األمور أمام القيادة  الصهيونية إذا أصبح واضـحا أن ميـزان القـوى يف 

املدرعات واملدفعية ال يعطي الكيان الصهيوين القدرة عىل إحداث ثغرة يف الخطوط السورية كـام تريـد 

ة دخلت عليها عنارص ليست يف  صالح الجيش الصهيوين الذي القيادة الصهيونية وأنه كلام طالت املعرك

  .ألقى يف املعركة جزءا من احتياطه

وعن التحرك العريب، وصلت وحدات أردنية مدرعة إىل الجبهة السورية بصورة رسية وتتـألف 

تـم  وأن املغـرب قـد أ ). الرفيـد(وأنه اتخذ له مواقـع يف القطـاع الجنـويب مقابـل ) 40(من اللواء املدرع 

  .متطوع إلرسالهم إىل سورية لدعم الوحدة املغربية التي تقاتل يف الجبهة السورية) 2500(تجنيد 

وبوصـول القـوات . عن وصول قـوات سـعودية) ترشين األول 12(ويف الوقت ذاته، أعلن يوم 

هيونية فبينام كانت القيـادة الصـ. العربية الجديدة أصبحت القوات الصهيونية تواجه وضعا أكرث تعقيدا

. تتوقع انهيار الجيش السوري إذ بها تواجه قوات عربيـة جديـدة بإمكانهـا تغيـري ميـزان القـوى برمتـه

  .وهكذا أصبح من الصعب عىل القوات الصهيونية حسم األمور يف هذه الجبهة
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) الرفيد(، بدأت القوات األردنية  املرابطة  يف منطقة 1973ترشين األول  13ويف صباح يوم 

وما أن . تها للقيام بهجوم مضاد ضد القوات الصهيونية التي كانت تتقدم باتجاه تل الحارةاستعدادا

طلب من القوات   األردنية التصدي لها حتى تحركت واشتبكت مع القوات الصهيونية يف قتال عنيف 

وهكذا أصبحت قوات الثغرة تواجه قوات جديدة . متكنت خالله من إجبار الصهاينة  عىل الرتاجع

وبهذا يكون الوضع قد . ادرة باالشرتاك مع القوات السورية عىل إنزال رضبات قوية بالجيش الصهيوينق

تحسن بالنسبة للقوات السورية التي كانت تواجه ثقل الهجوم الصهيوين لوحدها إىل أن جاءت 

وازنا هاما ولذلك حققت القيادة السورية ت. الوحدات العربية وشاركت يف تحمل تلك املسؤولية الكبرية

وبرسعة وقفت فرقة مشاة معززة بالدبابات واآلليات، مدعمة . أعطاها القدرة عىل العمل بحرية أكرب

هيونية يف مواجهة القوات الص) فتح(بوحدات من اللواء املغريب  وكتيبة مشاة تابعة لقوات الريموك 

  ).بيت جن(التي كانت قد دخلت  قرية 

الجهد الرئييس للقـوات الصـهيونية العاملـة عـىل الطريـق أما مسؤولية مواجهة قوات محور 

فقد أنيطت بفرقة مدرعة سورية معززة بكتيبتني من الدبابات عائدتني إىل احتياطي . املؤدي إىل دمشق

  .القيادة العامة السورية

وقد أحرضت هاتان الكتيبتان للمساعدة يف وقف الهجوم الصـهيوين واملحافظـة عـىل املواقـع 

تسلم اللواء املـدرع . ويف الجنوب الرشقي). سعسع(القيادة السورية قد أمرت بإقامتها قرب التي كانت 

واىل الجنـوب قلـيال ) جبعـا(و) كفرناسـج(األول الثاين عرش املسؤولية يف املنطقة التـي تقـع يف مواجهـة 

  ومع انتهاء يوم) تل الحارة(األردين املسؤولية يف قطاع ) 40(تسلم اللواء املدرع 
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ترشين األول، أمتت القوات العربية محارصة الجيب من جميع االتجاهات وبدأت قـوات الفـريقني  13 

إقامة خطوط دفاعية لها يف املناطق التي تسيطر عليها كام بارشت القوات السورية والعراقية واألردنيـة 

نية يف محاولـة الضغط عىل القـوات الصـهيو  –وهي القوات العربية الرئيسية العاملة يف هذه الجبهة  –

  .إلجبارها عىل الرتاجع

، بدأت  القوات الصـهيونية العاملـة عـىل محـور 1973ترشين األول  14ومع طلوع فجر يوم 

هجوما جديدا محاولة اقتحـام بعـض النقـاط ) سعسع(الجهد الرئييس عىل الطريق  الرئييس املؤدي إىل 

ومتكنـت مـن إنـزال عـدد مـن الخسـائر يف  لكن القوات السورية صدتها. املتقدمة من املواقع السورية

تـدعمها وحـدات  –وعىل إثر فشل هذا الهجوم، شنت القـوات السـورية والعراقيـة واألردنيـة . صفوفها

هجوما مضادا بهدف طرد الصهاينة من بعض املواقع لتضييق الخنـاق عـىل  -سعودية ومغربية وكويتية

  .ن إحراز نجاحات يف بعض املناطقوقد متكنت القوة املهاجمة م. قوات الجيب الصهيوين

تشـرين األول، رسميا أن وحدات مسلحة  14وعىل  صعيد التحرك العريب، أعلن يف الرياض يف 

كام أعلن يف بغـداد أن وزارة الـدفاع العراقيـة بـدأت يف تجنيـد . سعودية تقاتل اآلن يف الجبهة السورية

رت مصادر عربية حجم القوة األردنيـة العاملـة جنود االحتياط إلرسالهم إىل الجبهة ومن جهة أخرى قد

هذا ومن الجـدير بالـذكر أن الكيـان . دبابة) 100( جندي وضابط معززة بـ) 4500(يف جبهة الجوالن بـ 

) 656(الصهيوين أعلن يف هذا اليوم أن خسائرُه من الضـباط واألفـراد يف األيـام الثامنيـة املاضـية بلغـت 

  .جريح) 2000(قتيال و
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ترشـين األول، عـدة محـاوالت قامـت بهـا املـدرعات  15وات السورية صباح يوم وصدت الق

بتـل (الصهيونية لتعزيز مواقعها واالستيالء عىل عدد مـن املواقـع والـتالل الهامـة يف املنطقـة املحيطـة 

أما يف القطاعني األوسط والجنويب فظلت الحالة هادئة باستثناء الرتاشق باملدفعية الذي اسـتمر ). شمس

يف حني واصل الكيـان الصـهيوين تعزيـز مواقعـه يف الثغـرة وعـىل . صورة منقطعة عىل امتداد املواجهةب

  .طول الجبهة

ترشـين األول،  16وبدأت القوات الربية العربية السورية والعراقية واألردنية منذ صـباح يـوم 

من مناطق ومواقـع شن هجامت محدودة ضد قوات الثغرة الصهيونية يف محاولـة إلخراج هذه القوات 

ففي الجنوب، بدأت الوحدات األردنية املدرعة العاملة . كانت تحتلها ولتحسني الوضع القتايل يف الجبهة

وقد . هجوما إلخراج القوات الصهيونية من مواقع كانت تحتلها يف الشامل الغريب) تل الحاره(يف منطقة 

ومـن جهـة أخـرى بـدأت . كيلـومرتات) 4(افة متكنت القوات األردنية من دفع الصهاينة إىل الـوراء مسـ

القوات العراقية والسورية هجوما مشرتكا عىل شكل نصـف دائـرة يف اتجـاه الطريـق العـام املـؤدي إىل 

القنيطرة يف محاولة لدفع الصهاينة إىل الغرب وإخراجهم من بعض الـتالل واملواقـع يف املنطقـة لتهيئـة 

كس الشامل الذي كانت األوساط العسكرية العربية تعد له ويف األوضاع العسكرية انتظارا للهجوم املعا

تل الشعار متكنت القوات العراقية العاملة يف هذا القطاع من إرجاع الصهاينة إىل الوراء  –منطقة جبعا 

تـل (أما يف الجهة الرشقية فلم تتمكن القـوات السـورية  مـن إخـراج الصـهاينة مـن . بضعة كيلومرتات

  .كام هي) سعسع(ألوضاع يف منطقة وبهذا ظلت ا) شمس
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ترشين األول وظلت خطوط  17ومل يطرأ جديد عىل املواقف العام يف الجبهة السورية يف يوم 

وقـد . القتال ثابتة، واقترص القتال عىل الرتاشق باملدفعيــة الـذي اسـتمر طيلـة النهـار بصـورة متقطعـة

القـوة العراقيـة التـي أخـذت مواقعهـا عـىل  تابعت القوات العراقية التحرك باتجاه الجبهـة، وأن حجـم

أمـا القـوات . خطوط  القتال قد زاد عن حجم فرقة مدرعة وأن فرقة أخرى بدأت تحركها باتجاه الجبهة

األردنية فزاد عددها بعد أن عززت بوحدات جديدة حتى أصبحت تشكل مجموعة لواء مدرع مجحفل 

  ).مدعوم(

ترشـين األول، اسـتنزاف  18الجبهة السـورية يف يـوم وقد واصلت القوات العربية العاملة يف 

طاقة الصهاينة بشن الهجامت املحلية من وقت آلخر، ومنذ الصباح، بـدأت املدفعيـة  السـورية بعيـدة 

ومنـذ أن بـدأت القـوات العراقيـة تصـل إىل . املدى قصفها للمواقع الصهيونية  عىل طول خط املواجهة

ية تحركاتهـا الهجوميـة، فـالقوات الصـهيونية املتمركـزة يف داخـل ساحة القتال أوقفت القوات الصـهيون

النقرة وصلت إىل طريـق مسـدودة وأصـبحت مهـددة بالقضـاء عليهـا يف كـل لحظـة عنـدما نسـتكمل 

  .االستعدادات العربية

وقد أقلقت القوات العربية التي بدأت تتجمع حول الجيب القيادة الصهيونية خاصة بعد أن 

ية يف الفرتة األخرية كميات كبرية من العتاد واألسلحة الثقيلة والدبابات من االتحـاد تلقت القوات السور

وبعد أن أصبحت الخطـوط الدفاعيـة حـول دمشـق مـن القـوات بحيـث يصـعب ) السابق(السوفيتي 

  .اخرتاقها

ترشين األول، شن هجامت محليـة مشـرتكة شـاركت فيهـا  19وبدأت القوات العربية يف يوم 

سورية واألردنية والعراقية ضد القوات الصـهيونية يف القطـاع األوسـط، يف محاولـة القتحـام املدرعات ال

  بعض التحصينات الصهيونية
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وقـد متكنـت القـوات األردنيـة . الهامة وذلك بغية إضعاف قوات الثغـرة متهيـدا للقضـاء عليهـا نهائيـا 

ويف الوقـت نفسـه، قصـفت . يـةالعاملة يف جنوب الجيب الصهيوين  من تحقيق  بعض املكاسب اإلقليم

املدفعية السورية املواقع الصهيونية يف املنطقة بوابـل مـن قنابلهـا وقـد شـاركت الطـائرات العربيـة يف 

تقديم الدعم واملساندة للهجوم وبـدأت منـذ الصـباح سلسـلة مـن الهجـامت ضـد الـدبابات واملواقـع 

  .الصهيونية

يف الجبهـة السـورية ملعرفـة مصـري الجيـب ، 1973ترشـين األول  21وقد اتجهت األنظار يوم 

إىل ) دمشـق(عىل الطريق العـام املـؤدي مـن ) سعسع(الصهيوين الذي متكنت وحداته من االقرتاب من 

فقد تجمعت دالئل إشارات إىل نيـة القيـادة السـورية شـن هجـوم معـاكس شـامل بهـدف ) القنيطرة(

ئة عدا تراشق طفيف بنـريان املدفعيـة نجـم وقد مرت ليلة أمس هاد. القضاء عىل رأس الرمح الصهيوين

وقد تجددت هـذه االشـتباكات عـىل . عند إصابة بعض املستوطنات بعدة قذائف ألحقت بعض األرضار

  .صعيد محيل يف صباح هذا اليوم

ويف حوايل الساعة الرابعة من بعد الظهر أبلغت القيادة السورية عن وجود نشاط جوي غـري 

وقـد رافـق . الهليوكوبرت الصهيونية باتجاه السفوح الغربيـة لجبـل الشـيخ عادي بدأت تقوم به طائرات

ذلك النشاط قصف عنيف شنته الطائرات الصهيونية عىل جبل الشيخ ضـد املوقـع الـذي يرتفـع حـوايل 

  .عن سطح البحر والذي كانت الوحدات السورية قد احتلته يف أول يوم للقتال) قدم7200(

ترشـين األول، شـنت وحـدة دبابـات  21–ن مسـاء هـذا اليـوم ويف حوايل الساعة السادسة م

باتجـاه قريـة ) بيـت جـن(صهيونية تعاونها مجموعة قتال من املشاة امليكانيكية هجومـا محدودا مـن 

  مستهدفة الوصول إىل) حينة(
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الطرق الرشقية املؤدية إىل الجبل للسيطرة عليهـا ملسـاندة املجموعـات الصـهيونية التـي بـدأت قبــل  

ات قليلة محاولة احتالل املواقع الهامة يف الجبـل ولكـن هـذه الوحـدة ردت عـىل أعقابهـا بعـد أن ساع

وكانت هذه آخر محاولة تبـذلها الوحـدات الصـهيونية العاملـة يف . تكبدت خسائر يف األرواح واملعدات

  .هضبة الجوالن لتوسيع رقعة األرض التي تحتلها يف الجبهة السورية

، مدة 1973ترشين األول  22هجوم عىل جبل الشيخ مع طلوع فجر يوم وقد مىض عىل بدء ال

ساعة متكنت خاللها القوات الصهيونية من السيطرة عىل قطاع كبـري مـن سـفوح الجبـل الغربيـة ) 18(

وقد مكنها ذلك مـن إعادة تنظيم صفوفها وبدء هجومها يف عملية متشيط للجبل إلزالة مـن . والجنوبية

ومل . ذين اتخذوا مواقـع دفاعيـة حـول املرصـد الصـهيونية املحتـل واملوقـع السـوريالجنود السوريني ال

لكنه لوحظ أن خسـائر . فوق سفوح جبل الشيخخسائر كبرية يف القتال الذي دار رحـاه يتكبد السوريون 

فقد استخدم املـدافعون . الصهيونية كانت ضخمة خاصة يف مراحل الهجوم األوىل مع بدء عملية اإلنزال

وريون وقتها مدفاع الهاون والرشاشات الثقيلة يف محاولة ملنـع الصـهاينة مـن إنـزال وحـداتهم عـىل الس

وقد دفعت أكرث الخسائر الصهيونية يف مرحلة الصد األوىل عندما كانت القوات املتامثلـة . سفوح الجبل

مـن الجبهـة الـذي تسـلقت وحداتـه الجبـل ) اللـواء جـوالين(متكافئة يف العدد، أي قبل وصول قـوات 

  .الجنوبية والغربية

وإن ) 338(، مل تعلن سوريا قبولها لقـرار مجلـس األمـن رقـم 1973ترشين األول  23ويف يوم 

ذكرت أنها ال تزال تدرسه التخاذ موقف منه أثناء ذلك استمر القتال بصورة متقطعة عـىل سـفوح جبـل 

رتها عىل جبل الشيخ بشكل أفضل مـن الشيخ الغربية والجنوبية بعد أن أعادت القوات الصهيونية سيط

  فقد. السابق
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  .أصبحت تسيطر اآلن عىل مواقعها السابقة باإلضافة إىل املواقع السورية عىل الجبل 

يف ) 338(وأبلغت سوريا السكرتري العام لألمم املتحدة موافقتها عىل قرار مجلس األمـن رقـم 

ت ذلــك برضــورة انســحاب القــوات وربطــ 1973ترشــين األول  24الســاعة الســابعة مــن صــباح يــوم 

وإعـادة الحقـوق املرشـوعة للشـعب  1967الصهيونية من كافة األرايض العربيـة التـي احتلـت يف عـام 

وقد . وقد أملحت سوريا يف قبولها إىل رضورة تقيد الكيان الصهيوين أيضا بوقف إطالق النار. الفلسطيني

لدعم العسكري واملايل الذي تلقته من الدول خرجت سوريا من الحرب قوية مبجهودها الحريب وبفضل ا

  .العربية الشقيقة

  :العمليات الجوية يف الحرب

طائرة فوق سيناء، من ) 200(عند بدء الهجوم عىل الجبهتني املرصية والسورية انطلقت نحو 

 طائرة هنرت عراقية لتساند الهجوم الربي بقصف جوي يف العمق العمليايت استهدف مطـارات) 24(بينها 

ومـوقعي مدفعيـة ) هولـك(جـو طـراز  -مواقـع صـواريخ أرض 10و ) رأس نرصاين(و) بريمتادا(و) املليز(

ملم، ثالثـة مواقـع رادار ومراكـز توجيـه وإنـذار، ومحطتـي  175عيار ) 107–م (بعيدة املدى من طراز 

رليف مناطق شؤون إدارية، وإحدى نقـاط خـط بـا) 3(و) ام مرجم(و) أم خشيب(تشويش إلكرتوين يف 

كـام قـدمت الطـائرات دعـام قريبـا للقـوات املهاجمـة لخـط ). قرب بور سـعيد(القوية رشق بور فؤاد 

وقـد شـاركت يف هـذه العمليـات . بارليف أثناء عمليات العبور األول التي رافقها قصف مـدفعي مركـز

  ).17ميغ (و) 7–سوخويي (و) م ف 21منع (طائرات من طراز 
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ــت  ــاجم معســكري طــ) 100(ويف الوقــت نفســه كان ــواع املــذكورة ته ائرة ســورية مــن األن

يف سهل الحولة واملعسكرات األخرى املوجودة يف هضبة الجوالن، مثل ) مشامر هايروين(و) رشياشوف(

ودارت خالل هذه الهجـامت بعـض االشـتباكات الجويـة مـع ) جبل الشيخ(، وموقع )كفرنفاخ(معسكر 

بـدأت الطـائرات ) دقيقـة عـىل الجبهـة املرصـية 40و نحـ(الطريان الصهيوين، وإثـر ذلـك بوقـت قصـري 

الصهيونية محاوالت هجومية عىل القوات املرصية التي بدأت عبور القناة واملدرعات السورية املتقدمة 

يف الجوالن، ولكنها اصطدمت بشبكة الدفاع الجوي القوي يف كلتا الجبهيتني، التي استندت عىل تنسـيق 

وحالـت بـني تحقيـق . 7و 6و 3و 2عية املقاومة للطائرات والصواريخ سام فعال بني مختلف أنواع املدف

وقـد بلـغ عـدد طلعـات الطـريان الصـهيوين خـالل سـاعات النهـار . ,أهدافها، ملحقة بها خسائر فادحة

كام بلغ عدد الطلعات خـالل . طلعة) 446(فوق الجبهة املرصية  1973ترشين األول  6املتبقية من يوم 

  .طلعة) 262(األول فوق الجبهة نفسها ترشين  7-6ليلة 

ترشين األول استأنف الطريان الصهيوين هجامتـه التكتيكيـة عـىل الجبهتـني،  7ويف صباح يوم 

مركزا جهوده الرئيسية عىل الجبهة السورية التـي كــانت تشـكل خطـرا مبـارشا عـىل األرض املحتلـة يف 

ادحـة بواسـطة الـدفاع الجـوي يف معظـم فلسطني، وتحمل خالل ذلك الهجوم مزيـدا مـن الخسـائر الف

وقد حاولت الطائرات الصهيونية يف صباح ذلك اليوم أن تـدمر الجسـور العامئـة املقامـة فـوق . الحاالت

ط والرشاشــات الرباعيــة /القنــاة بهجــامت جــرت عــىل ارتفاعــات شــديدة االنخفــاض، إال أن املــدافع م

ت  أن تصـدها عـن االسـتمرار يف االقـرتاب مـن السباطانات املوجهـة بـالرادار وصـواريخ سـام، اسـتطاع

  أهدافها عىل هذا النحو 
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  .وأسقطت العديد منها) 6سام (وأجربتها عىل االرتفاع خارج املدى املؤثر لها، فتلقفتها صواريخ 

) القطاميـة(وإثر ذلك ركـز الطـريان الصـهيوين هجامتـه عـىل القواعـد الجويـة املرصـية قـي 

إال ) يب سويف) (بري عريضة(و) جناكليس(و) أبو حامد(و) طنطا(و) الحيةالص(و) قويسنا(و) املنصورة(و

ط  /املعرتضة والصواريخ واملدفعيـة م) 21–امليغ (أن فاعلية الدفاع املستند إىل تعادل وثيق بني طائرات 

رق وإدارة النريان واملراقبني البرصـيني املنترشـين عنـد جميـع طـ. وأجهزة الرادار الخاصة باإلنذار املبكر

ومل تدمر . القرتاب املحتملة، حالت دون وصول الطائرات الصهيونية إىل املطارات باستثناء مطارين فقط

أية طائرة مرصية عىل األرض طوال أيام الهجوم الجوي الصـهيوين عـىل هـذه القواعـد، والتـي اسـتمرت 

ات التـي لحقـت مبـدارج سبعة أيام، نظرا الحتامئها مبالجئ مبنية من األسمنت املسـلح، كـام أن اإلصـاب

الطائرات أمكن إصالحها  برسعة نظرا لوجود وحدات مهندسـني جيـدة اإلعـداد والتـدريب قـادرة عـىل 

  .أبطال مفعول القنابل املوقوتة التي تلقيها الطائرات الصهيونية وإصالح املدارج برسعة اثر ذلك

لطـائرات الصـهيونية عـادة مبثابة الخط الدفاعي األول الذي يصد ا) 21امليغ (وكانت طائرات 

فوق البحر أو عند أطراف الدلتا الشاملية ويجربها عىل إلقاء حمولتها  من القنابل بعيـدا عـن أهـدافها 

قـدرة كبـرية عـىل املنـاورة ) 21امليـغ (يف معظم الحاالت، وإسقاط بعضها يف معارك جوية، أثبتت فيهـا 

وقـد حـاول الطـريان الصـهيوين بعـد ذلـك . لعاليـةيف االرتفاعـات ا) يس 3املـرياج (و) الفـانتوم(وتحدي 

مهاجمة محطات الرادار املرصية لفتح ثغرة يف األجهزة، دون أن تفتح مثل هذه الثغرة، مقابـل خسـائر 

  شديدة ألحقتها به املدفعية 
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كام أن وسائل التشويش اإللكرتوين التي كانـت . والرشاشات التي كانت تحمي هذه املحطات

ملظلة الجوية الصهيونية أثناء الهجامت مل تكـن ذات أثـر كبـري عـىل أجهـزة الـدفاع تستخدمها طائرات ا

كام تركزت الغارات الجوية الصـهيونية عـىل مدينـة . الجوي التي عرفت كيف تواجهها لعمليات مضادة

بور سعيد لفتح ثغـرة يف جدار الصواريخ من الشامل فوق الجبهة، والجتذاب جزء من احتياطي القيادة 

ية املرصية إىل املنطقة عىل أساس إيهامها بأن القصف الجوي الصهيوين لبور سعيد عىل هـذا النحـو الرب

املكثف ليس إال متهيدا لعملية إنزال جوي وبحري، دارت معارك عنيفة طوال الفرتة الواقعة بـني يـومي 

رصـية أسـقط فيهـا ترشين األول فوق املدينة بني الطائرات الصهيونية وأسلحة الـدفاع الجـوي امل 15و8

وعند نهايـة القتـال يف . بطاريات صواريخ سام مرصية) 4(كثري من الطائرات املعادية كام دمرت خاللها 

طلعـة طـريان فـوق املدينـة فقـد ) 930(، كان الطريان الصهيوين قـد قـام بنحـو 1973ترشين األول  24

  .خاللها عرشات من طائراته

لقوات الربية عىل الجبهة املرصية محدود الفاعلية مـن وبقي دور الطريان الصهيوين املساند ل

ترشين األول، نظرا الن القـوات الربيـة املرصـية كانـت  16و6الناحية اإليجابية طوال الفرتة الواقعة بني 

إىل الضفة الغربية للقناة عرب ثغرة الدفرسوار ) شارون(تقاتل تحت مظلة الصواريخ، إىل أن عربت قوات 

يات الصـواريخ القريبـة، وتـدمر بعضـها وتجـرب الـبعض األخـر عـىل االنسـحاب إىل وأخذت تهاجم بطار

الخلف بعض اليشء، وكان من نتيجة هذا الهجوم أن أكتسب الطريان الصهيوين درجـة أكـرب مـن حريـة 

  الحركة واملناورة عىل الجبهة املرصية، ساعدت عىل تطوير عمليات القوات املدرعة الصهيونية
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ـي الثالـث عـىل التي انتهت بتطوي  ق مدينة السويس وعـزل جـزء مـن قـوات الجـيش املرص

  .الضفة الرشقية للقناة

وقد اضطرت القيادة الجوية املرصية أن تندفع بجـزء كبـري مـن قواتهـا خـالل هـذه املرحلـة 

الحرجة من الحرب لتسد النقص يف وسائل الدفاع الجوي فوق مرسح العمليـات الحربيـة وتحـاول صـد 

ربية الصهيونية، وتخفف من وطأة الهجـامت الجويـة عـىل القـوات املشـرتكة يف معـارك تقدم القوات ال

يف قصـف لـييل ملنطقـة العبـور، كـام ) 16 -ت يـو(وقد استخدمت خالل هـذه الفـرتة قاذفـات . الثغرة

استخدمت طائرات الهليكوبرت يف إلقاء النابامل عىل املناطق الزراعية املغطاة بنباتات كثيفة عـىل الضـفة 

فضال عن استخدام األنواع األخرى من الطائرات ونشبت خالل ) فايد(و) الدفرسوار(الغربية للقناة قرب 

ـي خسـائر كبـرية نسـبيا بالقيـاس  هذه املرحلة معارك جوية عدة بني الطرفني تكبد فيهـا الطـريان املرص

  .للمرحلة السابقة من القتال

ين يف تركيـزه الهجـومي عـىل املـدرعات أما يف الجبهة السـورية فقـد اسـتمر الطـريان الصـهيو 

والقوات امليكانيكية السورية املهاجمة يف الجوالن خالل األيام الثالثـة األوىل مـن الحـرب، رغـم فداحـة 

الخسائر التي تحملها نتيجة لقوة الدفاع الجوي السوري، وأدى ذلك إىل تدمري عدد كبري مـن املـدرعات 

ية الصـهيونية عـىل صـد الهجـوم السـوري واالنتقـال إىل الهجـوم السورية، األمر الذي ساعد القوات الرب

  .املضاد

ترشين األول، أخذ الطريان الصهيوين يهاجم العمق السوري بعنف، قصـف  8وابتداء من يوم 

أهدافا عسكرية ومدينة يف دمشق، كام هـاجم محطـة الكهربـاء ومصـفاة الـنفط يف حمـص، وخزانـات 

  النفط يف طرطوس والالذقية 
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معارك جوية بينه وبني الطريان السوري فقد خاللها عددا من الطائرات واستمر الطريان السـوري  ودارت

يقدم دعمه القريب للقوات الربية خالل معارك صد الهجوم املضاد الصـهيوين يف جيـب سعسـع وفـوق 

  .جبل الشيخ حتى نهاية الحرب

ـي وليس هنـاك مـن شـك يف أن األسـلحة الجويـة العربيـة، نقصـد السـالح ني  الجـويني املرص

شارك رسب من طائرات الهنرت العراقية فوق الجبهة املرصية ورسب مـن طـائرات ميـغ (والسوري أساسا 

العراقيـة أيضـا فـوق الجبهـة السـورية، كـام قـدمت  17ورسب ميغ  7ورسبني من طائرات سوخوي  21

 1967جذريا عـن حـرب  ، يختلف1973قد لعبت دورا هاما يف حرب ) العمليات الهجومية داخل سيناء

التي دمرت فيها معظم الطائرات العربيـة عـىل األرض يف اليـوم األول، وأنهـا اسـتطاعت أن تبقـى عـىل 

فضـال عـن تواجـدها الـدفاعي األكـرث فاعليـة يف . تواجدها الهجومي املحدود نسبيا طوال فـرتة الحـرب

مرصـ، إال أن الطـريان الصـهيوين التصدي للهجامت الصهيونية الجوية يف العمـق خاصـة فـوق الـدلتا يف 

استمر محافظا عىل تفوقـه فـوق عمـق الخطـوط الصـهيونية ومـن ثـم مل يتعرقـل كثـريا نقـل القـوات 

االحتياطية الربية إىل جبهتي سيناء والجـوالن، وكـذلك مل تتـأثر كثـريا خطـوط مواصـالت هـذه القـوات 

إىل تقيـد مـدى عمليـات القـوات الربيـة  كام أدى ذلك أيضا. وحركة إمدادها مبتطلبات شؤونها اإلدارية

العربية مبدى فاعلية شبكة الصواريخ املضادة للطائرات، خاصة يف سيناء األمر الذي كان له نتائجـه غـري 

  .املبارشة عىل تطور العمليات الربية
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  :العمليات البحرية يف الحرب

كـان  –مرصـ  -تـايلعشية نشوب الحرب كان ميزان القوى البحرية بني الطرفني عـىل النحـو ال

ســفن حراســة  4و) ســوفيتية الصــنع وواحــدة بريطانيــة 4(مــدمرات  5الســالح البحــري املرصــي يضــم 

منهـا طـراز  12سـوفيتية الصـنع (زورق صـواريخ  19و) سوفيتية الصنع(غواصة 12و ) بريطانية الصنع(

زورق طوربيـد  36و) سطح املوجهـة -وكلها مسلحة بصواريخ ستبكس سطح ) كومار(طراز  7و) أوسـا(

السوفيتي وهـي مسـلحة ) من طراز سوي(زورق دورية  12و) يوغسالفية 6منها سوفيتية الصنع و 30(

ملـم  25مـدافع  4بأربعة قواف صواريخ غري موجهة، مثل الكاتيوشا، كـل منهـا ذات خمـس فوهـات و

سفينة إنزال ) 14(ىل باإلضافة إ. كاسحات الغام لألسطول وكاسحتي الغام ساحليتني 6و) ثنائية السبطانة

  .صغرية

زورق ) 17(و) أوسـا 2كومـارو  6(زوارق صواريخ ) 8(أما السالح البحري السوري فكان يضم 

سوفيتية (كاسحات الغام ) 4(و) 1939فرنسية بنيت عام (زوارق دورية ) 3(و) سوفيتية الصنع(طوربيد 

  ). ساحلية 2منها لألسطول و 2الصنع 

منهـا ) 12(زورق  صـواريخ ) 14(و) إنكليزية الصـنع(ة غواصتان وكان لدى البحرية الصهيوني

صنعت يف الكيان الصهيوين تحت إرشاف فرنيسـ، كلهـا ) رشاف(طراز ) 2(فرنسية الصنع و) ساعر(طراز 

يابانيـة (زورق دورية ) 20(و) إيطالية وفرنسية الصنع(زوارق طوربيد ) 9(و) غربيبل(مسلحة بصواريخ 

  .سفن إنزال صغرية) 10(و) مريكية الصنع أو التصميموأملانية وبريطانية وأ 
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ـي موزعـة عـىل البحـرين األحمـر واملتوسـط وتعمـل مـن  وقد كانت وحدات األسطول املرص

ونتيجـة لغلـق . قاعديت اإلسكندرية وبور سعيد يف البحر املتوسط، والغردقة وسـفاجة يف البحـر األحمـر

تم تنظيم وإعداد قواعد كل من البحرين بحيـث . ها، واستحالة املرور في1967قناة السويس منذ حرب 

وقد أعدت خطة العمليات البحرية املرصـية . تكون مستقلة متاما ومسؤولة عن إدارة  عملياتها مبفردها

بحيث تكون عمليات مساندة العمليات القوات الربية وان يجري معظمهـا، خاصـة يف البحـر املتوسـط، 

ال تتعرض السفن ملخاطر التفوق الجـوي الصـهيوين، يف ظـل عـدم ضمن إطار الدفاع الجوي الربي حتى 

تخطي عمليات الطريان املرصي إلطار عمليـات املسـاندة القريبـة واإلغـارة يف العمـق العمليـايت للعـدو 

  .ضمن حدود معينة

املسـلحة بقـواذف ) سـوي(ترشين األول، قـام رسب مـن زوار الدوريـة مـن طـراز  6ويف يوم 

الواقعـة عـىل مسـافة ) رمانـة(قصف تجمعات العدو وموقع ملدفعيته  الثقيلة عند الصواريخ العادية ب

ويف القوت نفسه قصف زورق آخر مـن الطـراز . كم رشقي القناة قرب شاطئ البحر املتوسط) 40(نحو 

حيـث دمـرت محطـة رادار كـان ). رمانـة(الواقع إىل الشامل مـن ) رأس برون(املذكور مرىس  للعدو يف 

وين  قد أقامها هناك ملراقبة تحركات السفن أمام بور سعيد، ويف البحر األحمر قامت بعـض العدو الصهي

  .عىل الشاطئ الرشقي لخليج السويس) رأٍس سدر(الزوارق املذكورة بقصف مواقع العدو يف منطقة 

عند مدخل ) رشم الشيخ(كام قام رسب من زوارق الصواريخ املوجهة بقصف مواقع العدو يف 

  بة يف مضائق تريان، وقامت وحدة منخليج العق
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قـرب الشـاطئ ) بالعـيم(الضفادع البرشية بتعطيل أجهزة الحفـر يف آبـار البـرتول البحريـة املقامـة يف  

  ).أبو رديس(الرشقي لخليج السويس إىل الجنوب من 

. ، أي مقاومـة بحريـة مضـادة1973ترشـين األول  6ومل تالق هذه العمليات التي جرت يـوم 

نفسه قامت قوة من مدمرتني وغواصتني بإغالق مضيق باب املنـدب يف أقىصـ جنـوب البحـر  ويف اليوم

األحمر يف وجه املالحة الصـهيونية، وقـد رسـت املـدمرتان بـالقرب مـن مينـاء عـدن بجمهوريـة الـيمن 

 عىل حني كانت الغواصتان تقومان بأعامل الدورية إىل الشامل منها حيث). سابقا(الدميقراطية الشعبية 

ومـن املعتقـد أنهـا (بوصة  21اعرتضتا سفينة نقل صهيونية وأصابتها إحدى الغواصتني بطوربيدين عيار 

يبلـغ  1973وكان معدل السفن الصهيونية التي تجتاز مضيق باب املنـدب قبـل نشـوب حـرب ). غرقت

حصار يف شـهر سفينة يف الشهر، وأثر فرض الحصار وقفت املالحة الصهيونية عربه متاما حتى رفع ال) 18(

  .ترشين الثاين من العام نفسه

ترشين األول، اشتبكت بعض زوارق الصواريخ املوجهـة املرصـية مـع وحـدات  7-8ويف ليلة  

كـام اشـتبكت . بحرية صهيونية قرب املنطقة املواجهة لرمانة يف  البحر املتوسـط وأغرقـت قطعـة منهـا

) دميـاط(زوارق، وذلك يف منطقة تقع بـني ) 3(مجموعة من زوارق الصواريخ الصهيونية كل منها تضم 

يف شامل الدلتا، وكانت طائرات الهليكوبرت املسلحة بصواريخ مضادة لسفن مشـرتكة يف ) الربلس(وبحرية 

زوارق صـهيونية ) 4(املعركة من الجانب الصهيوين، وقد أغرقت البحرية املرصـية خـالل هـذا االشـتباك 

وكانـت هـذه أول معركـة بحريـة يف العـامل تجـري بالصـواريخ . بلويقال إنها خرست ثالثة زوارق باملقا

  .سطح من الطرفني –سطح 
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الواقع عىل بعد كيلـومرتات قليلـة ) أبو قري(دارت معركة كبرية قرب شاطئ  16– 15ويف ليلة 

) دسـوقي(رشقي اإلسكندرية بني رسب من زوارق الصواريخ املوجهة املرصية كان يكمـن خلـق جزيـرة 

زوارق من الزوارق الصهيونية يف املعركة التـي اسـتمرت حتـى إىل ) 3(وقد أغرقت ) بو قريأ (قرب مرىس 

  . فجر اليوم التايل

حيث أجهزت الطائرات عىل الزورق الثالث الذي كان مصابا أمام رشيد، وقد حصـلت عنـارص 

فحصـه فنيـا بكامله يف هذا الـزورق قبـل غرقـه، وتـم ) غربييل(االستطالع البحري  املرصي عىل صاروخ 

  .حيث تبني أنه تجميع ألجزاء فرنسية وإيطالية وبه بعض اإلضافات الصهيونية البسيطة

) الشـيخ بيتـان(ويف الليلة نفسها أغارت مجموعة من مغاوير البحرية املرصـية عـىل منطقـة 

ترشـين األول، أغـارت مجموعـة  17 – 16ويف ليلة . عىل شاطئ  خليج السويس الرشقي) الطور(جنوب 

كـام أغـارت . الضفادع البرشية الصهيونيـة عىل ميناء بور سعيد فقتل عدد وأغرق قارب مطاط لهم من

عىل الشـاطئ ) رأس غارب(ترشين األول عىل مرىس  15-14مجموعـة أخرى من املغاوير الصهاينة ليلة  

ريات يف وطوال فرتة العمليات كانـت الغواصـات املرصـية تقـوم بـإعامل الـدو . الغريب الخليج السويس

) حيفـا(رشق البحر املتوسط  تجاه الطرق املائية املؤدية إىل املوانئ املوجـودة  بفلسـطني املحتلـة مثـل 

سـفينة يف ) 200(لذلك انخفض عدد السفن التي كانت تدخل هذه املوانئ مـن ) اشدود(و) تل أبيب(و

، 1973ترشـين األول  30 – ترشـين األول 6إىل سفينة فقـط يف الفـرتة مـا بـني ) 23(املتوسط شهريا إىل 

  . ويعتقد أن الغواصات املرصية أغرقت خالل هذه الفرتة سفينتي نقل صهيونية يف البحر املتوسط
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أما السالح البحري السوري فقد اتخـذ موقـف الـدفاع طـوال فـرتة الحـرب، نظـرا ألن ميـزان 

وأن القوى البحري وعدم توفر املساندة الجوية الكامنة مل يسمحا لـه مبامرسة عمليات هجومية خاصـة 

 السـاحل الفلسـطيني، ومـن ثـم كانـت املسـافة كبـرية نسـبيا بـنيالساحل اللبناين كان يفصل بينه وبني 

أمـا البحريـة الصـهيونية . وبني املوانئ واألهداف الساحلية الصهيونية) طرطوس(و) الالذقية(قواعده يف 

فقد مارست نشاطا هجوميا مكثفا عىل املوانئ السورية مبساعدة ودعـم الطـريان وطـائرات الهليكـوبرت 

ملعاونـة . رشين األولت 13-12و12– 11يف ليلتي ) طرطوس(و) الالذقية(إذ هاجمت . املسلحة بالصواريخ

  ).بانياس(الطريان والهليكوبرت، وقصفت صهاريج البرتول واملنشآت املوجودة بهام وكذلك يف 

ترشين األول، نشـبت معركتـان بحريتـان بـني الـزوارق السـورية تسـاندها  20و14ويف يومي 

زوارق ) 4(عن إغراق  والزوارق الصهيونية أسفرت). املعركة األوىل جرت خالل الليل(املدفعية الساحلية 

  .صهيونية وال تعرف الخسائر السورية بدقة

وعموما فقد أتاح التفوق الجوي الصهيوين، خارج إطـار الـدفاع الجـوي العـريب، قـدرة كبـرية 

لزوارق الصواريخ الصهيونية عىل الحركة الهجومية الرسيعة يف البحر املتوسط، رغم أن معظم العمليات 

كانـت تكفـل لهـا سـبيل مواصـلة االنسـحاب م ، وذلك ألن الحامية الجوية كانت تجري تحت ستار الظال 

واقترص دور البحرية املرصـية . النهار دون أن تخىش كثريا من مطاردة الطريان أو البحرية العربينيخالل 

الوحـدات عىل املساندة التكتيكية للقوات الربيـة يف شـامل سـيناء، وتنفيـذ الغـارات الربمائيـة بواسـطة 

  ، )وبالذات يف البحر األحمر(صة الخا
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والدفاع الفعال عن موانئ اإلسكندرية وبور سعيد والفردقة وسفاجة، فضال عن الدور اإلسـرتاتيجي غـري 

املبارش الذي لعبته يف فرض حصار باب املندب، الذي شكل أول تطبيق فعال للخنق االسرتاتيجي املضـاد 

حـني احتلـت ) 1967والفرتة قصرية للغاية قبيل حرب ( 1956للكيان الصهيوين يف البحر األحمر منذ عام 

القوات الصهيونية التي تعترب أن السيطرة عىل مضائق تريان يكفل له حرية املالحـة عـرب خلـيج العقبـة 

وضامن تجارة الكيان الصهيوين مع رشق وجنوب إفريقيا وآسيا وحصوله عـىل الـنفط اإليـراين ومـن ثـم 

  .ن حدوده اآلمنة يف أقىص الجنوبجزءا م) رشم الشيخ(يعترب 

  :النشاط العسكري الفلسطيني يف الحرب

قدرت القوات الفلسطينية، سواء يف فصائل املقاومة املختلفة أو يف جيش التحرير الفلسطيني 

كتائـب ) 10(كتيبـة، منهـا ) 25(بنحو  1973املوزعة عىل جبهات لبنان وسوريا ومرص عند نشوب حرب 

اللبنانيـة وكتيبة من جيش التحرير  وقد اختلف دور تلك الوحدات تبعا الختالف  للمقاومة عىل الجبهة

ففي جنويب لبنان اتخذت العمليات عـىل شـكل حـرب العصـابات عـىل حـني عملـت . ظروف كل جبهة

الوحـدات الفلسـطينية يف كـل مـن الجبهتـني السـورية واملرصـية ضـمت الخطـة واألشـكال العسـكرية 

  .النظامية

قوات الفلسطينية العاملة يف الجبهة اللبنانيـة خـالل حـرب ترشـين األول بنحـو وقد قامت ال

عمليـات هجـوم % 22عمليـات  تفجـري، % 23عمليات قصـف، و% 23عمليات عسكرية، ومنها ) 207(

ويـدل حجـم العمليـات املـذكورة عـىل . إغـارة وقـنص% 7اشـتباكات و% 12عمليات كامئـن، و% 13و

  مرة خالل الحرب بالقياس ملعدل العمليات العادي يف) 15(تضاعف حجم النشاط العسكري 
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الشهور السابقة لنشوب الحرب، ويرجع هذا التزايد إىل توفر  قدر كبري من الحوافز املعنوية  

لدى لقيادة الثورية وقدرتها وفاعليتها، فضال عن أن قدرة الردع الصهيونية كانت ضـعيفة إىل حـد كبـري 

وقـد أعلـن . كيز القوات والقيادة الصهيونية عىل الجبهتني املرصية والسوريةنظرا لرت . خالل  فرتة الحرب

اشتباك قـد ) 202(مستعمرة وأن ) 42(أن املقاومة هاجمت  1973ترشين األول  21الكيان الصهيوين يف 

) 43(شـهيدا و) 59(وسـجلتا بيانـات املقاومـة سـقوط . تم مع قواته منذ بدء الحرب حتى ذلك التاريخ

  .ن املقاتلني خالل العمليات التي جرت أثناء الحرب داخل األرض املحتلةجريحا م

وكانت القيادة املرصية قد أعلمت قيادة الثورة الفلسطينية عن نيـة شـن الحـرب قبـل عـدة 

وأدى ضيق الوقت الالزم إلعداد العمليات ووجود قيود عـىل تحركـات املقاومـة يف . أيام من بدء القتال

، إىل تركيز العمليات خالل األيـام الثالثـة األوىل عـىل 1973لحرب بسبب أحداث أيار جنويب لبنان قبيل ا

قصف املستعمرات الحدودية فضال عن عمليـات االسـتطالع وعمليـات إعـداد وإعـادة تجهيـز القواعـد 

وأثر ذلك أخذت العمليات تتعمق داخل األرايض املحتلة وتتخذ شكل الهجامت . الثورية يف جنويب لبنان

  .حدودة عىل املستعمراتامل

ونسف محطات الكهرباء وغريها من املرافق التي تخدم مستعمرات الجليـل األعـىل  وإقامـة 

وقـد رد الكيـان الصـهيوين بقصـف مـدفعي لقـرى ومنـاطق الحـدود . الكامئن لآلليات ودوريات العدو

، بـدعوى أنهـا 1973ول ترشـين األ  8يـوم ) البـاروك(اللبنانية وبقصف جوي ملحطة الرادار اللبنانيـة يف 

كانت تزود السوريني باملعلومات عن تحرك الطـائرات الصـهيونية عـىل حـني أن قيـادة الجـيش اللبنـاين 

  .أكدت أن املحطة كانت متوقفة عن النشاط منذ مدة طويلة
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وكانت وحدات جيش التحرير الفلسـطيني املوجـودة يف الجبهـة السـورية عنـد بـدء القتـال 

التي وضعت تحت ترصف رئاسة األركان السـورية مبـارشة،  411تضم الكتيبة ) دسيةقوات حطني والقا(

التي وضعت تحت قيادة فرقة املشاة التاسعة يف القطـاع األوسـط مـن الجبهـة والكتيبـة  412والكتيبة 

خالـد بــن (التي وضعت يف القطاع الجنويب تحت قيادة فرقة املشاة الخامسة ، فضـال عـن كتيبـة  413

وقـد قامـت هـذه القـوا ت الفلسـطينية بالعديـد مـن . املحمولة جوا والتابعة ملنظمة الصاعقة) الوليد

العمليات العسكرية املختلفة األنواع، منها عمليات اقتحام جـوي عـىل بعـض املواقـع الهامـة للعـدو يف 

مـؤخرة  الجوالن، وعمليات إغارة عىل مواقع العدو خلف الخطوط  ومنها تأمني بعض املواقع الهامـة يف

هذا الدور بصورة ) قوات القادسية(وقد أدت . القوات السورية للتصدي ألي محاولة إنزال جوي معادي

  .رئيسية

واحتاللـه بعـد معركـة ) تـل فـرس(وكانت أبرز عمليات جيش التحرير خالل الحرب مهاجمة 

طائرات ) 4(متكن  ترشين األول، إثر 7ساعات، وبدأت يف الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ) 8(استمرت 

هليكوبرت من الهبوط فوق التل رغم إصابة اثنتني  منها بالنريان األرضية وفقدان عدد من املقـاتلني قبـل 

) 60(بدء االشتباك، ورغم قوة ومناعة التحصينات املقامة باإلسمنت املسلح فوق التل فقد العـدو نحـو 

ملـة خسـائر قـوات جـيش التحريـر يف الحـرب وبلغت ج. جنديا يف هذه املعركة باإلضافة لفقدان التل 

  .جريحا) 60(أرسى و) 5(شهيدا ومفقودا و) 44(

وشاركت قوات جيش التحريـر الفلسـطيني املوجـودة يف الجبهـة املرصيــة واملعروفـة باسـم 

  1973يف معارك حرب ) قوات عني جالوت(
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وقـد قامـت هـذه . ة القنـاةالنظامية تحت قيادة الجيش املرصي الثالث يف القطاع الجنويب مـن منطقـ 

عـىل الضـفة ) كسـفريت(و) كربيـت(مؤخرة الجيش الثالث يف املنطقـة الواقعـة بـني القوات مبهام تأمني 

الغربية للقناة خالل املرحلة األوىل مـن الحـرب كـام شـاركت مجموعـات خاصـة مـن هـذه القـوات يف 

ثم شـاركت القـوات يف . وعمليات خلف خطوط العدو تضمنت قنص دبابات ورضب قوافل إمداد العد

معارك الضفة الغربية للقناة يف املنطقة الواقعة بـني جنـوب البحـريات املـرة واملرتفعـات املوجـودة إىل 

ترشـين األول ثـم انسـحبت بعـض القـوات   22ترشـين األول و 18الغرب منها وذلك يف الفرتة بني يـوم 

بية وقوات الجيش الثالـث املوجـودة بهـا الفلسطينية إىل داخل مدينة السويس وشاركت املقاومة الشع

قـوات عـني (ترشين األول وقد بلغـت خسـائر  25و24يف املعارك التي دارت عند مشارف املدينة يومي 

  .جريحا وعددا آخر من املفقودين) 70(شهيدا و) 30) (جالوت

  :             نتائج الحرب

فاوضــات مســلحة يف حــريب الصــهيونية الرابعــة ومــا تالهــا مــن م -أســفرت الحــرب العربيــة

عن نتائج سياسية رئيسـية متثلـت يف كرسـ الجمـود وحالـة . االستنزاف عىل الجبهتني املرصية والسورية

الالسلم والالحرب  التي كانت مسيطرة عىل مشكلة االحتالل الصهيوين لألرايض العربية املحتلـة يف عـام 

وفقـا ملـا متليـه (ملتحدة األمريكيـة، إىل التحـرك ودفع القوى الدولية املختلفة، وخاصة الواليات ا. 1967

بحثا عن حل ألزمة الرشـق األوسـط، والحيلولـة دون ) مصالحها االقتصادية واإلسرتاتيجية بطبيعة الحال

  تفجر املوقف يف هذه املنطقة الحساسة من العامل التي يلعب إنتاجها ومخزونها من النفط وموقعها 
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الفاعليـة عـىل مصـالح أوروبـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة االقتصـادية  االستـراتيجي الهـام دورا بـالغ

  . واالسرتاتيجية

أما عىل املستوى العسكري فقد تحققت بعض النتائج املادية املحـدودة بالنسـبة إىل األرايض 

  .، جسدتها اتفاقيتا الفصل بني القوات عىل الجبهتني1967املحتلة يف عام 

أهمية وضوحا عـىل الجبهـة املرصـية حيـث حقــق وجـود القـوات وكانت هذه النتائج أكرث 

وابتعــاد القــوات . كلــم بامتــداد الضــفة الرشــقية للقنــاة) 10(عــىل رشيــط عرضــه ) املخفــف(املرصــية 

. 1975حزيـران  5كلم عن القناة إمكانية إعادة فتح القناة للمالحـة الدوليـة يف ) 20(الصهيونية مسافة 

ئيسية للحرب متثلت يف أخذ الجيوش العربية، أي الجيشان املرصي والسوري ولكن النتائج العسكرية الر 

، وتحقيقهــا عــدة نجاحــات 1948أساســا، زمــام املبــادرة االســرتاتيجية الهجوميــة ألول مــرة منــذ حــرب 

عبـور القنـاة واقتحـام خـط بـارليف وتـأمني رؤوس (عملياتيه وتكتيكية يف املرحلـة األوىل مـن الهجـوم 

أدت إىل هـز ) ت الطريان والهجامت املعاكسـة املدرعـة، واخـرتاق دفاعـات الجـوالنالجسور ضد هجام

أسطورة الجيش الصهيوين الذي ال يقهر وإلحاق خسـائر فادحـة بـه سـواء يف الـدبابات أو الطـائرات أو 

الرجال، وتبديد خرافة عجز الجندي العريب واسـتحالة إتقانـه اسـتخدام األسـلحة املتطـورة تقنيـا، التـي 

ولقد اهتزت أيضـا أسـس نظريـة األمـن . والدعاية الصهيونية التي أعقبتها 1967تها هزمية حزيران رسخ

املتمثلـة يف مبـادئ التفـوق املطلـق والـردع والحـدود ) أي االسرتاتيجية العسكرية الصهيونية(الصهيوين 

  والحرب القصرية الخاطفة املعتمدة عىل ثنايئ) األمن الجغرايف(اآلمنة 
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والهجـوم املضـاد اإلجهـايض واالعـتامد عـىل القـوة الذاتيـة ورضورة البقـاء يف رشم ) ، والدبابة الطائرة( 

  .الشيخ لتامني حرية املالحة إىل إيالت

إىل هـز االقتصـاد العـاملي، ) بأشكال متباينة الطـابع واألهميـة(وأدى استخدام النفط كسالح 

األمـر الـذي جعـل واشـنطن تعمـل مـا يف ) يابـانأوربـا وال(وخلق رشخ بني الواليات املتحدة وحليفاتها 

  .وسعها إليجاد حل للرصاع يف املنطقة يضمن عدم انفجار الحرب من جديد

ونتيجة لـذلك كلـه تـدهورت املعنويـات داخـل الكيـان الصـهيوين واهتـزت الثقـة يف قدرتـه 

القـدرة العسـكرية وباملقابل ارتفعت املعنويات العربيـة وأصـبحت . العسكرية املطلقة داخليا وخارجيا

العربية عنرصا يدخل يف التقدير بدرجة أكرب بكثري ما كان عليه الحال مـن قبـل يف نظـر القـوى الدوليـة 

  .املعنية بالرشق األوسط



  

1825  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  ):1871 – 1870(الروسية  –الحرب الفرنسية 

بني فرنسا التي كان يحكمهـا اإلمرباطـور نـابليون  1870متوز  19هي الحرب التي اندلعت يف 

، وانتهت بانتصاره )مبساعدة مستشاره بسامرك(لثالث وبروسيا التي كان يحكمها اإلمرباطور وليم األول ا

  .1871أيار  10وتوقيع معاهدة فرانكفورت يف  1870أيلول  9الجيوش الروسية، وسقوط باريس يف 

  :1870العالقات الفرنسية الربوسية حتى سنة 

بهزمية النمسا وحلت محلهـا القـوة األملانيـة الرائـدة،  بعد انتهاء الحرب بني النمسا وبروسيا،

شعر نابليون الثالث بأن الفرصة قد فاتته إذ كان بإمكان أن يفرض ما يشاء من مكاسب ملصلحة فرنسـا 

أراد أن يعـوض عـام فاتـه فأخـذ يطالـب بروسـيا بـبعض التعويضـات .  حني قام بوساطته بني الـدولتني

ولكن بسامرك رفـض ذلـك بحجـة أنـه ال ميلـك . رايض األملانية عىل الراينطلب أوال ببعض األ . اإلقليمية

فقبـل بـذلك بسـامرك . حق الترصف يف األرايض األملانية، ثم عاد نابليون وطالب ببلجيكا واللوكسمبورغ

مبدئيا ولكنه أطلع إنكلرتا من طرف خفي عىل نوايا نابليون مام أحرج موقف فرنسـا، ثـم عـاد نـابليون 

فلجـأت فرنسـا إىل احـتالل  . رة الثالثة باللوكسمبورغ فقط  ولكن بيسامرك رفض ذلـك أيضـاوطالب للم

تقرر يف أثنائـه  1867عند ذلك عقد مؤمتر يف لندن سنة . اللوكسمبورغ مام جعل الوضع يتأزم يف أوروبا 

  .أن تكون هذه الدولة منطقة حياد بني بروسيا وفرنسا

املحاوالت التي قام بها للحصول عىل بعض املكاسب يف وهكذا فشل نابليون الثالث يف جميع 

  .أوروبا مام جعله يحقد عىل بروسيا ويصمم عىل محاربتها
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وما زاد يف تأزم األوضاع أن بسـامرك مل يكتـف مبـا حققـه مـن مكاسـب بعـد انتهـاء الحـرب 

ية وبـني بعـض معاهدات تحـالف بـني اتحـاد أملانيـا الشـامل 1867بل عقد يف سنة . النمساوية الروسية

دويالت أملانيا الجنوبية ويف ذلك دليل عىل تصميم بيسامرك عىل تحقيق الوحدة األملانية رغم معارضـة 

  .فرنسا لذلك

وقد أخذ يتضح شيئا فشيئا أن الحرب بني بروسيا وفرنسا واقعة ال محالة إذا أن بيسامرك لـن 

ومام زاد من حراجة املوقـف أن . طالقايرتاجع عن تحقيق الوحدة، وفرنسا من جانبها لن تسمح بذلك إ

السياسية  الداخلية التي كان يتبعها نابليون أثبتت فشلها إىل حد كبري مام جعله يفتش عـن انتصـارات 

ويشـغل الفرنسـيني عـن االهـتامم مبشــاكل فرنسـا . عسكرية أو سياسية يعزز بها أركان حكمة املرتجح

  .يا واجتامعياالداخلية وأوضاعها املرتدية اقتصاديا ومال

  :1870املوقف الدويل حتى سنة 

أن الحرب واقعة ال محالـة، أخـذ كـل منهـا يعمـل عـىل  1867منذ أن شعر الفريقان يف سنة 

تهيئة وضع مالئم له يف أوروبا، فرنسا أخذت تفتش عىل حلفاء لها ضد بروسيا وذلك لعلمها بأن الجيش 

روسـيا فكانـت واثقـة مـن قـوة جيشـها وقدرتـه عـىل الرويس قوي ورمبا عجزت عن قهره ملفردها، أما ب

هزمية فرنسا فأخذت تسعى لعرقلـة الجهـود الفرنسـية يف أوروبـا ولضـامن حيـاد دولهـا الكـربى وهنـا 

  .نستعرض باختصار مواقف كل من هذه الدول

قد حدثت تطورات مهمة عىل السياسية النمساوية وذلك أن املجر قد نالت  1867ففي سنة 

يا وأصبحت النمسا تدعى إمرباطورية النمسا واملجر وهذا يعني أن النمسـا مل تعـد وحـدها استقالال ذات

  .تقرر سياسية الدولة ومصريها بل يشاركها يف ذلك املجريون
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غريت أسـس سياسـتها وجعلـت اهتاممهـا  1866ثم أن النمسا بهد هزميتها أمام بروسيا  سنة 

توسـط وبـذلك أصـبح خصـمها الرئييسـ روسـيا القيرصـية ينحرص يف الشؤون البلقانية وشؤون البحر امل

وعىل هذا األساس وجدت فرنسا أنه ال ميكنها االعتامد إىل حد كبـري عـىل النمسـا التـي مل . وليس بروسيا

ورغم العروض الكثرية واملتكررة والسخية التي عرضها نابليون عىل النمسـا . تعد تهتم بالشؤون األملانية

رنسـا ضـد بروسـيا فـإن نـابليون مل يحصـل عـىل أي نتيجـة إيجابيـة مـن قبـل مقابل عقد تحالف مع ف

  .الحكومة النمساوية

ومل تكن روسيا القيرصية تشعر بأي خطر من جراء قيـام الوحـدة األملانيـة بـل عـىل العكـس 

كانت عىل استعداد دوما لتأييد بروسيا، وذلك أن روسيا القيرصية كانت تهتم دوما بقضايا البلقـان مـن 

وكانـت  1863مخافـة تجـدد الثـورة التـي قامـت سـنة . ة ومبراقبة الوضع يف بولونيا من جهة أخرىجه

  .روسيا تحرص عىل صداقة بروسيا لبقاء استقرار الوضع يف بولونيا

ـفني إىل معالجـة شـؤون  وكان الحكم يف ذلك الوقت يف إنكلرتا بيد األحرار الـذين كـانوا منرص

ى إىل انرصاف إنكلرتا عام يجري يف أوربا ولكنها رغم ذلـك ظلـت تتمسـك اإلمرباطورية الداخلية، مام أد

  .إىل حد كبري ببقاء التوازن الدويل يف أوربا عىل حاله

ولهذا األسباب مل يحصـل أي تحـالف بـني إنكلـرتا وفرنسـا وهكـذا انقضـت السـنوات الـثالث 

دون أن  1870وقد جاء عـام . ىالسابقة للحرب يف تسابق بني فرنسا وبروسيا عىل كسب ود الدول الكرب 

تحصل فرنسا عىل حليف قوي يساعدها يف حربها ضد بروسيا بيـنام كـان بيسـامرك قـد ضـمن صـداقة 

  روسيا 
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وعند ذلك بدأ يدفع فرنسا ليك تعلن الحرب وذلك أنه كان ال يريد أن . القيرصية، وحياد إنكلرتا والنمسا

  .يظهر يف أوروبا  مبظهر الرجل املعتدي

  :الحربأسباب 

أطاح انقالب عسـكري بحكـم امللكـة ايـزابيال  1868وجدت ذريعة الحرب بسهولة، ففي عام 

وقـد وقـع اختيـارهم عـىل أحـد أمـراء بيـت . يف أسبانيا، وتطلع األسبان إىل ترشيح  ملـك جديـد للـبالد

وكـان . هوهنزلرن سكامرتكن الكاثوليك، وهو األمري ليوبولد ابن مستشار بروسـيا السـابق كـارل انطـون

وبعـد . 1866األمري ليوبولد يعيد امللك بروسيا وأخوه األمري شـارل الـذي انتخـب أمـريا عـىل رومانيـا يف 

اتصاالت عديدة لعب فيها بيسامرك دورا مهام وافق األمري ليوبولد عىل قبوله  عرش أسـبانيا الشـاغر يف 

ــذي أدى إىل تــوتر  1870متــوز  3وقــد علمــت الحكومــة الفرنســية بــاألمر يف . 1870حزيــران  األمــر ال

العالقـات بينها وبني بروسيا فقد عد الفرنسيون هذا األمر تهديدا خطريا لبالدهم وقلبـا للتـوازن الـدويل 

وبناء عىل ذلك هددت فرنسا بأنها ستعلن الحرب عىل بروسيا إذا مل يسـحب . األورويب يف غري مصلحتهم

نه سحب ترشيحه للعرش األسباين ووصل الجـرنال بـاريس وقد أعلن األمري كارل انطوان باسم اب. الرتشيح

إال . وبدا وكأن خطر الحرب قد زال، وزالت معها الفرصة التي كـان يتحينهـا بيسـامرك 1870متوز  11يف 

أن الحكومة الفرنسية قد ارتكبـت يف اليـوم التـايل خطـأ أدى إىل إشـعال نـار الحـرب فقـد طلبـت مـن 

مقابلة وليم األول والحصول عىل تأكيدات منه عـىل عـدم ترشـيح ليـو الكونت بنديت سفريها يف بروسيا 

بولد مرة أخـرى مطلقـا وكـان غـرض فرنسـا مـن ذلـك توجيـه إهانـة إىل بروسـيا ال تقـل عـن الهزميـة 

   13الفرنيس ملك بروسيا يف منتجع إميز صباح يوم العسكرية، وقد قابل السفري 
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ازمة أيضا، إذ رفض إعطاء إي وعد ثم أبرق امللك إىل مستشارة متوز وقابله امللك مقابلة مجاملة لكنها ح

  .بيسامرك يف برلني يعلمه بأنه مواقف عىل تنازل ليوبولد عن الرتشيح

وقـد نرشـ . وان هذا سينهي املشاكل مع فرنسا، كام أبلغه بـأمر مقابلـة السـفري الفرنيسـ لـه

متوز، ولكن بشكل أظهـر  14 وهو يوم بيسامرك فحوى الربقية يف الصحف عشية العيد الوطني الفرنيس

متـوز  14لألملان أن ملكهم قد أهني، وأظهر للفرنسيني أن سفريهم قد أهني ويف منتصف الليل مـن يـوم 

  .أعلنت فرنسا الحرب عىل بروسيا 1870

  :تطور الحرب

فقد أعد الجرنال هيلموت كارل مولتكه قائد الجيش الرويس . دخلت الدولتان الحرب بحامس

  .ب مع فرنسا إعدادا دقيقا ، ومل يكن الفرنسيون عىل استعداد كبريللحر 

فقد كان الجيش الربويس أفضل تنظيام وقيـادة وأحسـن تجهيـزا بالسـالح، وخاصـة املدفعيـة 

كام انضمت إىل الجيش الرويس قوات الدول األملانية الجنوبية األربع التـي كانـت مرتبطـة مـع . الثقيلة

رجــل مقابــل  270.000كــان عــىل الجــيش الفرنيســ الــذي يصــل تعــداده بروســيا مبعاهــدات تحــالف و 

ويف حني كان الحـامس الـوطني يجتـاح أملانيـا . رجل رويس عدا قوات الدول األملانية الجنوبية 248.000

للقـوات الحربية يل بيف والقائد األعىل وكان وزير . من تعدد اآلراء واألحزابكان الشعب الفرنيس يعاين 

  .وقلة الكفايةين عىل أكرب درجات العجز الفرنسية باز
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كانت الفكرة األساسية لهجوم الجيش الـربويس تـتلخص يف تـدمري التجمـع الفرنيسـ الرئييسـ 

ولقـد . بالقوى املتفوقة، وطرد ما تبقى منها إىل الشامل نحو الحدود البلجيكيـة ثـم التقـدم إىل بـاريس

واستطاعت القيـادة الربوسـية . لتي سبقت إعالن الحرببدأت تعبئة القوات الربوسية يف مرحلة التوتر ا

الربوسـية  بفضـل كفـاءة  –يوما جمع قوات الهجوم الكبـرية وتوجههـا إىل الحـدود الفرنسـية  18خالل 

السكك الحديدية، وكانت خطة الهجوم الربوسية مبنية عىل تقسيم القوات املهاجمـة إىل ثالثـة جيـوش 

عة اللورين، عىل حني يـدخل الجـيش الثالـث مقاطعـة االلـزاس، ثـم يدخل الجيشان األول والثاين مقاط

  .تتابع الجيوش تقدمها نحو باريس

مل تتمكن القوات الفرنسية، أن تواجه التفوق الربويس، خالل األسابيع األوىل توالت انكسارات 

  .الجيش الفرنيس أمام األملان بحيث فرض اآلخرون سيطرتهم عىل مقاطعتي االلزاس واللورين

  :معركة سيدان

نتيجة إىل االنكسارات التي مني بها الجيش الفرنيس يف األسابيع األولـى مـن الحـرب، أدى إىل 

انسحاب املارشال بازن إىل مدينة ميتز، وانسحاب املارشـال مـاكامهون إىل شـالون، وقـد أدى انسـحاب 

ها داخل املدينة، يف حني أحدث بازن إىل ميتز السامح للقوات الربوسية مبحارضة القوات الفرنسية وتثبيت

انسحاب ماكامهون، وانتقال مقر القيادة العامة إىل شالون، انقساما يف الرأي بـني القيـادتني العسـكرية 

. والسياسية، وطرح خياري عودة القوات الفرنسية إىل باريس أو تجريد حملة إلنقاذ قوات بازن يف ميتز

  وشو، ورئيس الوزراء ووزير الحربية الفرنسيني، تقرر يف وبعد مداوالت بني حاكم باريس، الجرنال تر 
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  .أن يصدر اإلمرباطور نابليون الثالث أمرا إىل ماكامهون بالتحرك نحو ميتز 22/8

، وتوقف فيها حتـى اليـوم التـايل، ويف 24/8ثم تقدم إىل رتيل يف  23/8تحرك جيش شالون يف 

معلومـات أفـادت  27/8وصلت إىل مـاكامهون يف  واصل تقدمه إىل تورتورون، ثم إىل شني، حيث 26/8

عـىل  28/8فوضع القائد الفرنيسـ خطـة  تحركـه ليـوم " الفوج"بان الجيش الربويس الثاين قد عرب جبال 

أساس أن يتجه الفيلق السابع نحو ستون والفيلق األول نحو روكسور، مـن أجـل الوصـول إىل مومنيـدي 

  .عرب الطرقات الواقعة جنويب سيدان

الجرنال مولتكـه قـد ) القائد العام للقوات الربوسية عمليا(رئيس أركان القوات الربوسية  وكان

بدل تنظيم قواته إثر معركة غرافلوت، حيث قسم الجيش الثـاين إىل قسـمني، ثـم القسـم األول الفيلـق 

لقسـم  وأطلق عليه أسم جيش آملوز تحت قيادة ويل عهد سكسونيا، وضم ا. الرابع والثاين عرش والحرس

الثاين تحت قيادة األمبري فريدريك تتشارلز، بينام بقي ترتيب الجيش الثالث عىل حالة تحت قيـادة ويل 

  .مدفعا 813ألف  رجل مجهزين بـ  224وكان مجموع القوات الربوسية . عهد بروسيا

كان مولتكه يجهل كليا وجهة تقم ماكامهون، لذا أمر جيش آملوز والجـيش الثالـث بالتوجـه 

. ، واستطالع خطوط تحـرك مـاكامهون بـالقوة26/8سان منول يف  -ا بهدف الوصول إىل خط  ميرتيغرب

مـع  26/8وكاد رئيس األركان الربويس ال يصدق حني أفاده خيالة جيش املـوز الـذين حققـوا الـتامس يف 

يـر ميتـز جناح ماكامهون االمين يف غرانري، بأن شالون أصبحت خاليـة، وأن القائـد الفرنيسـ يعتـزم تحر

  ذلك الن عمال كهذا يؤدي إىل كشف. انطالقا من رميس
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ـى لهـذه   باريس، ويجعل تحرك القوات الفرنسية يتم داخل جبهة معاديـة، ويقيـد حركـة الجهـة اليرس

  .القوات لقربها من الحدود البلجيكية

وحددت األوامر إىل ويل عهد سكونيا وويل عهد بروسيا بالتوجه نحو الشـامل لقطـع خطـوط 

ومكث هناك بانتظـار . 27/8إىل سيتني يف ) جيش آملوز(ووصل الفيلق الثاين عرش . مواصالت ماكامهون

وصول الجيش الثالث وأدرك ماكامهون خطورة الوضع عندما تأكد بأن الجيشني الربوسيني يتجهان نحـو 

ف التقـدم إىل ثم ما لبـث أن أصـدر أمـرا باسـتئنا. خطوط مواصالته، فأمر جيشه باالنسحاب إىل ميزيري

غـري أن الهجـوم الـربويس املفـاجئ الـذي تعـرض لـه الفيلـق . مومنيدي، تنفيذا لربقية عاجلة من باريس

مدفعا، ودفع مـاكامهون مـن اليـوم نفسـه  42آالف رجل و 5الخامس يف بومون وخرس الفرنسيون فيه 

ادة الفيلـق الخـامس إىل إىل اإليعاز بانسحاب الجيش إىل سيدان، بدأ بـالفيلق الثـاين عرشـ وتسـليم قيـ

الجرنال دوومييفن، الذي كان قد وصل يف اليوم ذاته الستالم قيادة الجيش بكامله، وليس قيـادة الفيلـق 

  .الخامس فقط، استنادا إىل أوامر وزير الحربية الفرنيس

ولعل موقع سيدان الدفاعي هو الذي حـتم اختيـار مـاكامهون لهـا كمحطـة إلعـادة تنظـيم 

ئناف مسريه، نظرا لوقوعها يف ممر جبيل حاكم وعىل محاور تحركات إجباريـة، علـام بـأن قواته قبل است

والبلدة عبارة عن قلعة يف قلب وادي سبخي فسـيح . ألف تعيني 200املؤن فيها مل تكن تتعدى حينذاك 

ـق نهـر جيفـون. يف سلسلة جبال اآلردين، تحدها من الشامل  تالل غابة غارين ومرتفع إييل  ومـن الرش

. ومن الغـرب والجنـوب نهـر آملـوز ومـن الشـامل الغـريب نهـر فلورانـغ. وواديه املمتد جنوبا نحو بازي

  وكانت هذه األنهر تشكل عند التقائها جنويب البلدة
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جرس دوتشريي يف الغرب، وجرس بون موجي يف الغرب وجرسـ دوزي : وغربها مثلثا ذا ثالثة منافذ هي 

لة التالل الواقعة بني فرنسوا ووادينكور يف الجهة الجنوبيـة الغربيـة، يف الجنوب الرشقي، فضال عن سلس

  .ومدخل وادي نهر املوز املمتد بني نهري اييل وفلوانغ

  :      الهجوم الربويس عىل سيدان

ارتكب الفرنسيون لدى انسحابهم إىل سيدان خطأين تكتيكني، أديا إىل متكـني الربوسـيني مـن 

املواقع الفرنسية، األول، عـدم نسـف الجسـور املؤديـة إىل سـيدان، والثـاين  عبور نهر املوز والتقرب من

لـذا . خالفـا لألوامـر املعطـاة لهـا. تراجع املواقع األمامية التابعة  للفيلق الثاين عرش إىل نهر املوز وبازي

ند جرسـ عبور جرس السكة الحديدية ع 1/9استطاع قائد الفيلق البلغاري األول، الجرنال فون درتان، يف 

بون موجي، والتقدم حتى بازي، حيث هاجم مشاة بحرية الجرنال لوبران الـذين ردوا بهجـوم معـاكس 

  .ونجحوا يف إيقاف البافارين

قـد تقـدموا يف هـذه األثنـاء إىل ) جيش املـوز(وكان جنود سكسونيون من الفيلق الثاين عرش 

). الفيلـق األول(فرقـة الجـرنال التيـغ قرية المونيل عرب جرس دوزي، واشـتبكوا مـع رمـاة فرنسـيني مـن 

مــدفعا، ومتكنــوا بــالرمي معــاكس  72واســتقدم السكســونيون بعــد نصــف ســاعة مــن نشــوب القتــال 

البطاريات  من اسكات مدفعية الفرنسيني وطرد فرقة التيغ من  قرية دينـي وكـان مـاكامهون يف هـذا 

 تسـليم القيـادة إىل الجـرنال دوكـرو الوقت يتفقد الفيلق الثاين عرش، فأصيب بجرح خطري أرغمـه عـىل

الذي بادر فور تبلغه خرب تسليم القيادة إىل إصدار أمر بالرتاجع إىل إيديل، توطئة لالنسحاب الشامل إىل 

  ميزبري، وإفشال مناورة الربوسيني، رغم احتجاج الجرنال لوبران الذي أدعى بان جنوده  يحرزون تقدما 
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وأمر بإلغاء قـراري الرتاجـع . دمييفن بصفته القائد الجديد لجيش شالونوهنا تدخل الجرنال دو . يف بازي

  .واالنسحاب ، وأكد رضورة بقاء لوبران يف مواقعه

إىل تلـة صـغرية قريبـة مـن فرنـوا  1/9وكان امللك الربويس وليم األول وأركانه قد صعدوا يوم 

ش قد مر عرب دونشريي، وواصـل وكان الفيلق الحادي عرش من هذا الجي. ملشاهدة تقدم الجيش الثالث

تقدمه شامال حتى ممر سانت البري، حيث قامت طليعة من قوات الحرس بعبـور املمـر واحـتالل سـان 

الثـاين تـدعم إىل ميزبري، فيام كانت مدفعيـة الفيلـق البافـاري مانج، قاطعة بذلك خط تراجع الفرنسيني 

بع كتائب من الفيلـق الحـادي عرشـ خطـأ وقد شكلت س. تقدم الفيلق الخامس برمايات من وادلينكور

قتاليا متامسكا يف مواجهة إييل، وانترشت فوق مرتفع هاتوا بطاريـات مدفعيـة الفيلقـني الحـادي عرشـ 

والخامس وقصفت تجمعات الفيلـق السـابع يف أيـيل  برمـي مباغـت، فـيام تقـدم املشـاة نحـو طريـق 

  .اييل -فلوانغ

إيقاف هذا التقدم، ولكنه واجـه بـرد عنيـف أرس عـىل  وحاول لواء خيالة فرقة الجرنال بريين،

كام حاول لواء الجرنال فاليقية مهاجمة املشـاة الربوسـيني . أثره الجرنال براهو وقتل عدد كبري من جنده

وأدى تشابك نريان املدافع املنترشة عىل مرتفع هاتوا مـع نـريان مـدافع جـيش . عدة مرات دون جدوى

دفعيتي الفيلقني السابع واألول، والتقاء ميرسة الجـيش وميمنـة جـيش املـوز املوز إىل تدمري بطاريات م

  .بالقرب من أييل وإحكام الطوق حول القوات الفرنسية

الفيلـق (وفيام كان الجـيش الثالـث يواصـل حركـة التطويـق حـول الجنـاح األيرسـ الفرنيسـ 

ـى للفيلـق األ ) السابع ول، وركـز نـريان مدفعيتـه عـىل قام الحرس الربويس بااللتفاف حول الجهـة اليرس

وكانت كثافة القصف كبـرية بشـكل . بطاريات املدفعية الفرنسية غريب جيفون برمي معاكس البطاريات

  أجرب مشاة 
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  .ميمنة الفيلق السابع وميرسة الفيلق األول عىل اللجوء إىل غابة جيفون التي كانت تعج بالالجئني

يس الثــاين عرشــ، وتحولــت إىل موقــع جيــد وعنــدما ســقطت ديينــي يف أيــدي الفيلــق الــربو 

لبطارياته، قرر الفرنسيون تنفيذ خرق يخرجهم من الطوق وهنا انقسم الرأي يف القيـادة الفرنسـية بـني 

ـقية، ومل يعـد أمـام الجـرنال دوكـرو سـوى  مؤيد لخرق يف الجبهة الغربية، ومؤيد لخرق يف الجبهـة الرش

مة فلوانغ وتحقيق الخرق املطلوب فالتقى دوركو بقائـد الفرقـة االستعانة بفرقة الرماة األفريقيني ملهاج

  .وطلب إليه مهاجمة الفيلق الرويس الحادي عرش وفتح ثغرة كافية النسحاب املشاة

وتـوىل غاليفيـة القيـادة مـن بعـده، وقـاد ثـالث . غري أن قائد الفرقة مارغريت أصيب بجراح

لذي دفـع اإلمرباطـور والقـادة لـوبران رودوكـرو هجامت جريئة دون أن يحقق الهدف املطلوب األمر ا

دواي إىل التسليم بالهزمية غري أن الجرنال دوومييفن رفض االستسالم وطلب إىل الجرنال دواي جمع أكرب 

ـقية  1200وبعـد أن جمـع نحـو . عدد من الرجال من أجل القيام مبحاولـة أخـرية الخـرتاق الجبهـة الرش

. ومتكنت من السـيطرة عـىل القريـة. فن مبفاجأة البافاريني يف بالنمتطوع مزودين مبدفعني، قام دووميي

  .ولكن كثافة النريان املعادية أرغمت املهاجمني عىل العودة إىل سيدان حيث أعرتف دوومييفن بالهزمية

وبعد مفاوضات بني مبعويث اإلمرباطور الفرنيسـ دووميـيفن ودوكاسـتلو مـن جهـة، والجـرنال 

استسـالم جـيش شـالون بـال قيـد أو رشط   2/9ثانيـة أعلـن يف . رك مـن جهـةمولتكه واملستشار بيسـام

  .واحتجز اإلمرباطور نابليون الثالث كأسري حرب قرب كاسبل
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  :نهاية الحرب

وبوصول أنباء الهزمية إىل باريس سقط النظام اإلمرباطـوري وأعلنـت الجامهـري الفرنسـية يف  

وقد قررت هـذه . وبتشكيل حكومة الدفاع الوطني املؤقتة قيام الجمهورية الفرنسية  الثالثة 4/9/1870

إىل ضـواحي بـاريس  وفرضـوا الحصـار عليهـا   9/ 13وبعد أن وصل األملان يف . الحكومة متابعة الحرب

نقلت القيادة الحربية الجديدة مقرها إىل مدينة تور وأخذت تدير الحرب من هناك ضـد بروسـيا ففـي 

أستسلم الجـرنال بـازن وجيوشـه، مـا أدى إىل تفـرغ  27/10ورغ، ويف سقطت مدينتا تول وسرتاسب 28/9

  .28/1/1871األملان آنذاك لتشديد الحصار عىل مدينة باريس وأجربوها يف 

وبعد إعـالن الهدنـة بـدأت املفاوضـات بـني الـدوليتني غـري أن بيسـامرك أرص عـىل أن يقـوم 

جـرت االنتخابـات  8/2/1871ويف . وليتنيالفرنسيون بانتخاب جمعية وطنية توقع عىل الصـلح بـني الـد

واجتمعت الجمعية الوطنية بعد أربعة أيـام يف مدينـة بـوردر وانتخـب السـيايس الفرنيسـ تيـري رئيسـا 

  .للسلطة التنفيذية وفوضته بأجراء مفاوضات الصلح مع األملان

  :معاهدة فرانكفورت

إال أن  26/2كومة الفرنسـية يف بدأت املفاوضات بني بيسامرك مستشارا أملانيا وتيري رئيس الح

املفاوضات طالت كثريا وتعرثت أكرث من مرة بسبب صالبة بيسامرك وإرصاره عـىل فـرض رشوط للصـلح 

وعــىل الــرغم مــام أظهــره الــرئيس الفرنيســ تيــري مــن عنــاد . عــىل درجــة كبــرية مــن الشــدة والقســاوة

  أخريا وافقو . وديبلوماسية فإنه قد فشل يف تغيري موقف بيسامرك بشكل جذري
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الفرنسيون عىل رشوط الصلح التي فرضها األملان بقوة وعناد والتي ستكون يف املستقبل واىل حـد كبـري  

متـن توقيـع الصـلح بـني الـدولتني واملعـروف  10/5/1871ويف . أحد أبرز أسباب الحـرب العامليـة األوىل

  :مبعاهدة فرانكفورت وابرز رشوط هذه املعاهدة ما ييل

  .مقاطعتي االلزاس واللورين وكذلك مدينة ميتز تحتل بروسيا .1

  .تدفع فرنسا غرامة حربية مقدارها خمسة مليارات فرنك ذهبي خالل خمس سنوات .2

ولكــن . (تحتــل الجيــوش األملانيــة أرايض فرنســا الشــاملية حتــى يــتم دفــع الغرامــة املاليــة .3

  ).الفرنسيني سددوه  بأعجوبة يف أقل من ثالث سنوات

  :نتائج الحرب

فقـد أثـارت مشـاركة األملـان الجنـوبيني يف . أهم نتائج الحرب مع فرنسا هي توحيد أملانياإن 

الحرب مع األملان الشامليني موجة من الحامس والشعور القومي تغلبت عىل املنافسة بني الحكام وعىل 

اطوريـة األملانيـة وتقرر تغيري اسم االتحـاد األملـاين إىل اإلمرب . شكوك األحرار يف بروسيا  ونظامها السيايس

وقد جرى إعـالن اإلمرباطوريـة األملانيـة . ولقب ملك بروسيا باإلمرباطورية األملاين بدال من رئيس االتحاد

وقد ساعد إعـالن الوحـدة األملانيـة عـىل . يف قاعة املرايا بقرص فرساي يف ضواحي باريس 18/1/1871يف 

  .رنسية األملانيةالتمهيد للحرب العاملية األوىل بزيادة العداوة الف
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  ):1975  -1965(األمريكية -الحرب الفيتنامية

عىل الرغم  من إكامل االنسحاب العسكري الفرنيسـ مـن الهنـد الصـينية وتضـاؤل نفـوذهم 

العسكري والسيايس، إال أن القيادة الفيتنامية فشلت يف استكامل االسـتقالل الـوطني وتحقيـق الوحـدة 

. لهند الصينية، وذلك بسـبب التـدخل املبـارش األمـرييك يف شـؤون املنطقـةالوطنية وإعادة  السالم إىل ا

حيث شجع األمريكيون إقامة جمهورية يف جنوب فيتنام برآسـة نجـودييم، وتطـور النفـوذ األمـرييك يف 

ظلها من مجرد مساعدات عسـكرية ومعونـات ماليـة واقتصـادية لـإلدارة املحليـة إىل قاعـدة  سياسـية 

  .عسكرية متكاملة

  :لخلفية التاريخية للتدخل األمرييك يف املنطقةا

يعود تاريخ التدخل األمـرييك يف جنـوب رشق أسـيا إىل انطالقـة الرشـكات االحتكاريـة خـارج 

نطاق قارتها األمريكية، يف انتقالها مـن املرحلـة الرأسـاملية إىل املرحلـة االسـتعامرية، مـام أدى إىل بنـاء 

  .لتلك االحتكارات لحامية مصالحها يف البلدان واملناطق املجاورة املؤسسة العسكرية األمريكية كأداة

وقد قدمت الواليات املتحـدة األمريكيـة مسـاعدات لربيطانيـا يف حـرب األفيـون ضـد الصـني 

ـق األقىصـ 1840 وتبعتهـا . حيث كانت تلك املساعدات أول التطبيقات العملية لتلـك السياسـة يف الرش

فتحت الباب أمام البعثات التبشـريية والتعليميـة واالقتصـادية األمريكيـة املعاهدات و االتفاقيات التي 

  .1889والتي توجب بسياسة الباب املفتوح تجاه الصني التي أعلنت عام 

بدايـة للتـدخل العسـكري األمـرييك  1898وشكل االحتالل العسكري األمرييك للفليبـني عـام 

  رياملبارش يف املنطقة، حيث ورث األمريكيون االستعام
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األسباين وتحولت الفليبني تدريجيا إىل واحدة من أهم وأخطر القواعد األمريكية حتى متكـن اليابـانيون  

  .1941من السيطرة عليها بعد معارك ضارية يف أواخر 

ويف نطـاق  )(وخالل الحرب العاملية الثانية تضاعف االهتامم األمرييك مبنطقة الهند  الصينية

كيني املضادة لليابانيني أجريت االتصـاالت بـني املراكـز العسـكرية األمريكيـة يف جهود العسكريني األمري

  .جنوب الصني والقيادة الفيتناميـة، وذلك كانت أول االهتاممات األمريكية املبارشة بالساحة الفيتنامية

وبعد انتهاء الحرب العاملية الثانية وهزميـة اليابـان، تطلـب ترتيبـات بـني القـوى الحليفـة يف 

، 1945املناطق املحتلة أقرها مؤمتر بوتسدام، بناء عىل ذلك وصلت إىل هانوي أول بعثة أمريكية يف آب 

  .لإلعداد الستقبال بعثة الحلفاء الخاصة باستسالم القوات اليابانية

قد أقام سلطته الثورية وأخـذ يعمـل عـىل كسـب تأييـد " هويش منه"ويف الوقت نفسه، كان 

عتبار أنها الحكومة الرشعية، ويف هذا االتجاه أقيمت جمعية الصداقة األمريكيـة الحلفاء لحكومته عىل ا

الفيتنامية عىل أمل أن تفي الحكومة  األمريكية بوعودها خالل الحرب مبنح الشـعوب املسـتعمرة حـق 

  .تقرير مصريها

حمل اتجاها أمريكيا إلضعاف الشـيوعيني الفيتنـاميني، عـن طريـق مسـاعدة  1946لكن عام 

بعـدها ركـز األمريكيـون ) بـاوادي(حزب القومي املوايل للصني، واسـتخدام ورقـة اإلمرباطـور املخلـوع ال

جهودهم عىل دعم حكومة الصني يف رصاعها مع الحزب الشـيوعي الصـيني الـذي متكـن مـن االنتصـار 

  وإقامة سلطته 

                                                            
) (مصطلح سيايس كان يطلق عىل مجموعة املستعمرات واملحميات الفرنسية التي كانت تضـمها شـبه : الهند الصينية

  .جزيرة الهند الصينية التي تقع يف القسم الجنويب لقارة أسيا، وعرفت باإلمرباطورية الفرنسية يف الرشق األقىص
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  .إليها حكومة كأي شيك التي انتقلت) ترموزا(باستثناء جزيرة تايوان  1949عىل كامل الصني يف عام 

نتيجة لذلك أخذ األمريكيون يتبعون سياسـة أكـرث عدائيـة للثـورة الفيتناميــة، فـاعرتفوا عـام 

بحكومة اإلمرباطور باوداي رسـميا، وأرسـلوا أول مسـاعدة عسـكرية جويـة للفرنسـيني  يف الهنـد  1950

  .كية يف الهند الصينيةالصينية، ووقعوا اتفاقية الدفاع املشرتك مع فرنسا والحكومات املل

، إىل عرقلـة التوصـل إىل 1954ولقد كانت مطامع الواليات املتحدة األمريكية تدفعها يف عـام 

بقدر ما كانت تسـمح لهـا الظـروف العامليـة ) 1954 -1945(الفرنسية  –حل سلمي للحرب الفيتنامية  

، إعـالن بيـان 1954، يف أواخر نيسان وزير الخارجية األمرييك"  داالس"فقد اقرتح . والداخلية فيها بذلك

مشرتك تصدره كل مـن أمريكـا وبريطانيـا وفرنسـا واسـرتاليا ونيوزيلنـدا وتايالنـد والفلبـني، تعلـن فيـه 

إال أن هـذا . عىل جنوب رشق آسـيا" العدوان الشيوعي"استعدادها للقيام بعمل عسكري مشرتك لدحر 

  .املقرتح متت معارضته من قبل بريطانيا وفرنسا

أن يفشل مـؤمتر جنيـف الـذي انعقـد مـن أجـل إيجـاد حـل للمشـاكل " داالس"ولقد حاول 

ولعقد هدنـة يف الهنـد الصـينية، وملـا فشـل يف ذلـك، غـادر ) 1953-1950(الناتجة عن الحرب الكورية 

كمنـدوب للواليـات املتحـدة األمريكيـة مفـوض فقـط " بيـدل سـميث"جنيف، وترك بدال عنه الجـرنال 

النهايئ للمؤمتر دون بقية الوثائق التفصيلية، وكان أهـم االتفـاق إلنهـاء حالـة الحـرب  يف  بتوقيع البيان

فيتنام، هي أن يتم وقف إطالق النار فورا، وحتى ميكن ضامن تنفيذ هذا، فقد أتفـق كـل مـن الجانـب 

  وبذلك" ه17"الفرنيس والفيتنامي عىل سحب قواتهام إىل خط عرض 
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بصـفة مؤقتـة، " دولة فيتنـام"فيتنام الدميقراطية وأرايض الجنوب لسلطة تخضع أرايض الشامل لسلطة  

تحـت إرشاف لجنـة الرقابـة  الدوليـة التـي  1956متوز  20ثم تجري انتخابات نيابية يف كال القسمني يف 

  .عينها املؤمتر ملراقبة تنفيذ االتفاقيات

ومل يكـن خـط  مجرد خط مؤقت لضـامن وقـف إطـالق النـار،"  ه17"وهكذا كان خط عرض 

وكان من املمكن أن تؤدي اتفاقيـات جنيـف إىل السـالم والوحـدة . تقسيم لفيتنام إىل دولتني منفصلتني

واالستقرار لفيتنام بصفة دامئة ولكن الواليات املتحدة األمريكية قد رشعـت يف تنفيـذ خططهـا املضـادة 

يف " دولـة فيتنـام" رئاسـة وزراء ليتـوىل 1954يف متـوز " تغـودين ديـيم" لهذه االتفاقيات، فقد سـاندت 

املوالية للفرنسيني عىل " بولوك"سايجون، وذلك بعد أن أدى ضغطها عىل فرنسا إىل إجبار حكومة األمري 

  .االستقالة

حلـف جنـوب رشقـي "ثم رشعت تعد لتشكيل حلف عسكري جديد يف املنطقة، عرف باسـم 

وتايالنـد وكمبوديـا تحـت حاميتـه وهكـذا  والوس" دولة فيتنام"حيث وضع هذا الحلف كل من " آٍسيا

أحاطت أمريكا اتفاقيات جنيف بعوامـل الفشـل والتخريـب داخليـا بواسـطة حكومـة ديـيم، وخارجيـا 

  .بواسطة حلف جنوب رشقي آسيا

ـعة عــىل تصـفية الوجــود الفرنيسـ يف جنــويب فيتنـام وأعلــن نفسـه رئيســا  وعمـل ديــيم برس

وقد سارعت الواليات املتحـدة األمريكيـة إىل . استفتاء شكيل بعد 1955ترشين األول  26للجمهورية يف 

ثم طلب دييم من القـوات الفرنسـية املتبقيـة يف الجنـوب . االعرتاف الفوري بالنظام الجمهوري الجديد

  كام قام بطرد. 1956الجالء عن البالد وفقا التفاقيات جنيف، وتم جالؤها بالفعل يف ربيع عام 
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فرنســيني الســابقني، واســتبدالهم  مبستشــارين عســكريني أمــريكيني، حيــث قــاموا الخــرباء واملــدربني ال 

. القديم الذي شـكله الفرنسـيون أثنـاء الحـرب" باوداي"بتدريب جيش فيتنامي جديد، من بقايا جيش 

باإلضـافة إىل قـوات الـدفاع اإلقليمـي . وقد جرى تسليح وتدريب هذا الجيش وفقا لألسـلوب األمـرييك

  .البولييس الرسيوقوات األمن و 

ـات األلـوف مـن الـوطنيني  ويف الوقت نفسه بدأ دييم بحملـة اعتقـال واسـعة طالـت العرش

ومـن ناحيـة . والدميقراطيني، ما اضطر الباقني إىل الفرار نحو الشامل  وعجـل يف تحـولهم إىل الشـيوعية

دن والقـرى يف ثانية اشتد أعامل العنف والقمع بحيث خلق ذلك حركات مقاومـة فعليـة يف جميـع املـ

حـني أصـدرت حكومـة ديـيم  1956وهذا القمع بدأ يصـل إىل ذروتـه مـع بدايـة عـام . فيتنام الجنوبية

  .تعليامتها  بقمع كل من يعارض سياستها

، أبلغت لجنة الرقابة الدولية، رئاسة مؤمتر جنيف، أن حكومة دييم 1957ترشين الثاين  4ويف 

التـي تحـرم القـبض عـىل  14مـن املـادة ) جــ(لفـة الفقـرة قد أرصت عىل رفض أية شكوى تتعلق مبخا

األشخاص الذين سبق لهم أن أيدوا الطرف األخر أثناء حرب املقاومة، وأنها ال تسمح بأي نشـاط للجنـة 

وأسـفرت أعـامل القمـع التـي مارسـها نظـام ديـيم يف جنـويب . املذكورة للتحقيق يف مثل هذه الشكاوى

  .ألف قتيل أو مفقود 15، عن أكرث من ربع مليون معتقل و1960 -1954فيتنام يف الفرتة  من 

واإلرهاب الذي فرضه دييم جعل شعب فيتنام الجنويب ينقم عليـه األمـر الـذي سـهل مهمـة 

يف مـد الثـورة إىل الجنـوب مسـتغلني رفـض ديـيم تنظـيم االنتخابـات ) بزعامـة هـويش منـه(فيت منه 

  الشعبية التي كانت قد أقرتها اتفاقية جنيف
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بتأسـيس الجبهـة الوطنيـة لتحريـر  1960بحيث أخذت الثورة طابع حرب عصـابات بلغـت ذروتهـا يف  

من أجل النضال ضد نظام ديـيم وتحريـر جنـوب فيتنـام مـن " الفيتكونغ"جنوب فيتنام املعروفة باسم 

ين للنظام وقد جمعت هذه الجبهة بني الشيوعيني والبوذيني والكاثوليك وكل املعاد. السيطرة األمريكية

وهي باإلضافة إىل نشاطها العسكري الذي شمل كل الجنوب قامت بتثقيف وتوعيـة . القائم يف سايجون

املواطنني سياسيا، وقد متكنت خالل سنوات قليلـة مـن فـرض وجودهـا وإداراتهـا عـىل معظـم منـاطق 

  .فيتنام الجنوبية

  :مرحلة الحرب الخاصة

مستشـاريه تقيـيم ، طلـب مـن 1960يف عـام  جون كنـدي للحكـمعند وصول الرئيس الجديد 

الوضع العسكري واألمني يف جنوب فيتنام، وقد أسفر التقييم يف النهاية عن اعـتامد إسـرتاتيجية الحـرب 

وهي يف خطوطهـا العامـة حـرب مضـادة تشـنها الواليـات املتحـدة مسـتخدمة القـوة املاديـة . الخاصة

من جيش وأيـدي (من ناحية والقوة البرشية املحلية ) تمن أموال وأسلحة وتجهيزا(والتقنية األمريكية 

  .من ناحية ثانية) عاملة وإدارة

مل تضيع إدارة كنيدي كثريا من الوقت فرشعن عىل الفور يف التحرك نحو السـاحة الفيتناميـة، 

لوضع تصورها حـول برنـامج  1961وعندما شكلت اللجنة الخاصة بفيتنام برئاسة الجرنال تايلور يف آذار 

هذا التحضري الرسيع مكن كندي من إرسال نائبه ليندرن جونسون . ألعامل  الرسية األمريكية يف فيتناما

وقـد " الشـيوعيني" يف وجـه " لجمهوريتـه "إىل سايجون ليطلع دييم عىل معامل الدعم األمرييك الجديد 

  مؤكدا أن الحكومتني" الحرب الخاصة"عىل تطبيق اتفق الجانبان 
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  .إلجراءات الفعالة ملحاربة العصابات الشيوعية كلام تطلبت الظروف التطوراتسوف تتخذان ا 

وهكذا حصل األمريكيون عىل موافقة مبارشة من أعىل سـلطة دسـتورية يف فيتنـام الجنوبيـة 

عىل تحويل أراضيها إىل حقـل تجـارب لتكتيكـات الجـيش األمـرييك  يف الحـرب املضـادة للعصـابات يف 

حقل تجارب ميدانية عىل حد تعبري الجرنال هاركيتز املرشف  املساعدات العسكرية املناطق املدارية أو 

  .األمريكية لفيتنام

أرشف وزير الدفاع األمرييك فكنامرا عىل االسرتاتيجية العسكرية للحـرب الخاصـة بثقـة، وقـد 

ينشـط فيهـا تضمنت تلك اإلسرتاتيجية القيام بسلسلة من عمليات التنظيف والتمشيط يف املناطق التي 

  .الثوار بهدف استعادة املبادرة يف امليادين العسكرية واسرتداد األرض من جديد متهيدا لتهدئتها

السـايجونية نـوعني مـن العمليـات مـن حيـث  –شنت القيادة األمريكية  1962وخالل العام 

مـن حيـث  أمـا) عدة أيام وأسـابيع(وعمليات قصرية ) تستغرق عدة شهور(املدى عمليات طويلة األمد 

  :حجم القوات املشاركة فتنقسم إىل ثالث  أنواع

استخدمت يف كل منها قوات نظامية تزيد عـىل الكتيبتـني وتصـل أحيانـا إىل فـرقتني، : العمليات الكربى

ويكون هدفها تـدمري القواعـد الثوريـة يف املنطقـة املحـددة بالتعـاون مـع قـوات 

الفالحـني يف القـرى اإلسـرتاتيجية الحرس املدين وميليشيا القرى، وبعد ذلك تجمـع 

  .بعد إرهابهم وحرق بيوتهم
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استخدمت فيها قوات نظامية ترتاوح من كتيبة إىل كتيبتـني ويكـون هـدفها إقلـيم : العمليات املتوسطة

  .صغري أو بضعة قرى صغرية أو ناحية

واحـدة أو اكـرث، استخدمت فيها قوات عسكرية ترتاوح من املجموعـة إىل الرسـية ال: العمليات الصغرية

  .ويف أكرث مـن مكان -وهي تستهدف أكرث من غرض

هذه العمليات املذكورة استندت إىل نقطتي تفوق رئيسني يف املواجهة العسكرية، هام سـالح 

الهليوكبرت، واآلليات الحديثة، مع كثافة  يف استخدام بقية األسلحة واملتفجـرات والتـي مل تكـن معروفـة  

  .غازات السامةيف الساحة سابقا، كال

أوىل العمليات  الكربى كانت خطة الدلتا، التي استهدفت متشيط عرشة مناطق رئيسية، حول 

العاصمة سايجون، والتي شملت عدة حمالت عسـكرية وأن تلـك العمليـات الكثيفـة واملتالحقـة التـي 

ئر فادحـة برشـية تعرضت لها املناطق املحررة وشبه املحررة يف الجنوب ودلتا امليكونـغ، أدت إىل خسـا

  .واقتصادية  ومادية بني السكان وكانت أقرب إىل حمالت التصفية والعقاب الجامعي

االنتشار والتوسع يف التواجد العسكري عـىل منـاطق واسـعة وعـدد الضـحايا الكبـري، وحجـم 

اتيجية الخسائر الهائل التي ألحقت باملدن الجنوبية إثر العمليات العسـكرية اعتـرب نجاحـا كبـريا لإلسـرت 

األمريكية، األمر الذي دفع القيادة األمريكية لإلفراط يف التفاؤل فأعلن هاركيز عن نيته استئناف العمـل 

بنفس التكتيكات السابقة وتحقيق املزيد  من االنتصارات يف أرسع وقت ممكن، كام برش رئيس أركانـه 

  .بقرب نهاية الفيتكونغ يف جنوب فيتنام

نفوذ الثوري يف تلك املواجهات إىل التحول الكبري يف ميـزان القـوى وميكن رد أسباب انحسار ال

  من حيث عدد القوات واألسلحة، وإىل اآلثار التي أحدثتها 
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التقنية األمريكية يف ميدان القتال ماديا ونفسيا، إضـافة إىل عامـل رئـيس أخـر هـو النجـاح النسـبي يف 

ـهم يف  تجمعـات اسـرتاتيجية مـام أدى إىل أضـعاف تفريغ عدد من املناطق الريفية مـن سـكانها وحرش

  .جبهة التحرير يف مقاومتها

إذ " الحـرب الخاصـة" نجاحـا جريئـا مـن الناحيـة العسـكرية لخطـة  1962وهكذا شهد عام 

أمسكت قوات ديري بزمام املبادرة  العسكرية من الناحيتني اإلسرتاتيجية والتكتيكية، ولكنها فقـدت مـن 

فقد أدى مرشوع القـرى اإلسـرتاتيجية إىل تحويـل . ية كسب أية مساندة شعبيةالناحية السياسية، إمكان

أكرث الناس سلبية بني الفالحني، إىل معارضة حكم ديـيم الـذي كـان يجـربهم عـىل تـرك قـراهم األصـلية 

مقامــة تحـت إرشاف مـدافع " قـرى اسـرتاتيجية"ليحشدهم داخل معسكرات اعتقال جديـدة سـميت 

األسالك الشائكة وأسـوار البـامبو، والخنـادق املليئـة ريبة، ومحاطة بعدة حقول من املواقع العسكرية الق

ومل يكـن مسـموحا للفالحـني مبغـادرة هـذه القـرى، إال نهـارا للعمـل يف . باأللغام فيام بني هذه األسوار

الحقول املوجودة خارج محيط األسالك الشـائكة مبـارشة، وذلـك بعـد أن يجـري تفتيشـهم بدقـة عنـد 

  .واب أثناء الخروج أو الدخولاألب

وضعت جبهة التحرير خططا تفصيلية للنضـال ضـد القـرى االسـرتاتيجية منـذ لحظـة تـدمري 

القرى األصلية وحتى إمتام بناء آخر وحدة يف القرية االسرتاتيجية بحيث متكـن القـوى الثوريـة يف نهايـة 

لعكس  تحويلها من قرية معادية لجبهة األمر من إفقاد القرية املهمة التي من أجلها أنشئت بل وعىل ا

  .التحـرير إىل قرية مقاتلة يقودها تنظيم ثوري متمرس

وبشكل عام ارتبط مستقبل القرى اإلسرتاتيجية بالتطور الثوري عـىل املسـتوى الـوطني، ومـع 

  كل تقدم يف مواجهة حرب التهدئة كان املزيد من
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سـع الرضـبات الخارجيـة والداخليـة ملرشـوع القـرى أو  1964القـرى اإلسرتاتيجية يتساقط، وشهد عـام  

  .من تلك القرى أمكن تدمريه مع نهاية العام% 80االسرتاتيجية لدرجة أن 

  :املواجهة الثورية للحرب الخاصة

عندما جرد األمريكيون حمالتهم العسكرية الجبارة مل يكن عود القوات املسلحة الثوريـة قـد 

تصدي ملثـل تلـك الهجـامت العسـكرية، وعجـزت قـوات الثـورة مـن اشتد إىل الدرجة التي متكنه من ال

إحباط تلك الهجامت، بل أنها أصيبت يف عدد من املناطق بانتكاسات عسـكرية أدت إىل فقـدان الكثـري 

  .من قواعدها الثورية

نتيجة لذلك أصـبح مـن الرضـوري اتبـاع تكتيـك جديـد يشـل مـن فعاليـة األسـلحة وخاصـة 

التكتيك عىل أسـاس اجتـذاب قـوات العـدو امليكانيكيـة وطائراتـه، إىل منطقـة الطائرات، وقد قام هذا 

ثـم . مختارة من قبل جيش الثورة ومجهزة بشبكة جيدة مـن الخنـادق ومواقـع إطـالق النـار املموهـة

إطالق النار عليها من مسافات  قريبة، والصمود أمامها عدة أيام إىل أن يتم تدمري أكرب عدد ممكن مـن 

  .الربمائية والهليكوبرتالدبابات 

كـانون الثـاين  3-2يف يـوم  Ap Bacوقد تم تنفيذ هذا التكتيك ألول مرة يف معركـة أب بـاك 

جندي، أن تصـمد أمـام  230، حيث متكنت كتيبة من جيش التحرير النظامي ال يزيد عددها عن 1963

 400دبابات وإصـابة  8 طائرة وتدمري 13جندي معاد تقريبا وكانت نتيجة املعركة إسقاط  3000هجوم 

وبدايـة السـتفادة الثـوار مـن " الحرب الخاصـة"وقد كانت معركة أب باك نقطة تحول هامة يف . جندي

  .زمام املبادرة
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وبعد معركة أب باك جرى تطوير جديد لتكتيك الثوار عىل ضوء دراسـة الخـربات املسـتفادة 

وكـان يتمثـل يف مهاجمـة بعـض "  إمداداتـهإبـادة مواقـع العـدو وإفنـاء "منها، فظهر ما عرف بتكتيك 

املواقع القريبة من بعضها وإعداد كمني كبري مجهز بخنادق مموهة، كان يصل طولـه يف بعـض األحيـان 

الصــطياد  1973ترشــين األول  17التــي دارت يــوم " لــوك نتــه"إىل ميــل كابــك كــام حــدث يف معركــة 

  .املواقع املهاجمة التعزيزات امليكانيكية والجوية التي ستتقدم ملساعدة

حمل تطـورات جديـدة يف سـاحة املواجهـة وهـو  1963وميكن القول إن النصف الثاين للعام 

انتقال القوات من حالة الضعف وتلقي الرضبات املتتالية إىل حالة املبـادرة يف شـن هجـامت محـدودة 

  .سهاإلغارة عىل مواقع العدو بعد أن تم كرس املوجات الرئيسية يف خطته للعام نف

التدهور يف أوضاع الجبهات العسكرية، وعرقلة خطـط الحـرب الخاصـة دفـع األمـريكيني إىل 

إعادة تقسيم املوقف من خالل زيارة قام بها وزير الـدفاع مكـنامرا إىل ميـادين القتـال، وبعـد موافقـة 

  .مكنامرا إلنقاذ املوقف– الرئيس األمرييك أعلنت عن خطة جديدة باسم جولسون 

  :تضمنت التغريات واإلجراءات التالية 1964آذار  17ة يف أعلنت الخط

إقامة لجنة أمريكية عىل مستوى وزاري إلدارة الحرب وتكون القيادة األمريكيـة  يف سـايجون 

  .مبارشة وليس بقيادة املحيط الهادئ) البنتاغون(تابعة لوزارة الدفاع 

ملستشـارون األمريكيـون  يف كـل فيتنامية مشرتكة مركزية، ويتواجد ا –تشكيل لجنة أمريكية 

  .وحدة عسكرية فيتنامية
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دعم القوات املسلحة املحلية بالتجهيزات العسكرية والقوى الجوية والنهرية وزيادة مرتبـات 

  %.20الجيش بنسبة 

رفع معنويات الحكومة والجيش الجنويب عرب شن عمليـات االسـتفزاز والتخريـب ضـد شـامل 

  .فيتنام

دخلـت القـوات الثوريـة مرحلـة جديـدة، خطتهـا العامـة هجوميـة  ،1964ومع معارك عـام 

وإن انتقال الوحدات الثورية إىل الحركة الهجومية ساعدت يف إحبـاط أو . وقادت إفشال الحرب الخاصة

  .تعطيل أهم الحمالت العسكرية  املعادية يف مراحلها األوىل

  :مرحلة االنقالبات العسكرية

االس إىل دفـع أكـرث القـوى اختالفـا  يف فيتنـام إىل الوحـدة لقد أدت سياسية كل من دييم ود

الوطنية، مبا يف ذلك البوذيني تصـدى لهـم ديـيم بوحشـية، ووجـدت الواليـات املتحـدة األمريكيـة أنهـا 

يف جنوب فيتنام ال محالة، إذا استمرت مؤيدة لبقاء ديـيم يف السـلطة، ولـذلك . ستخرس الحرب الخاصة

مريكية إىل سفريها يف سايجون كابوت لودج بتدبري انقـالب عسـكري لإلحاطـة عهدت وزارة الخارجية األ 

وإعـدام . بواسطة بضعة جرناالت من الجيش الفيتنامي الجنـويب 1963بنظام دييم يف أول ترشين الثاين 

ديونـغ فـان "دييم وشكلت لجنة عسكرية لإلرشاف عىل البالد، ثم تألفت حكومة مؤقتة برئاسة الجرنال 

 1964كانون الثـاين  30بقلبها يف " تغوين خانة"ن هذه الحكومة مل تعمر طويال إذ قام الجرنال ولك" منه

وعني نفسه رئيسيا للوزراء  وقائدا عاما للقوات املسلحة واعتقال الجرناالت الثالثة الرئيسني يف الحكومة 

نفسـه " تخـوين خانـه" ، عـني1964آب  16ويف " ديونغ فان ميته"السابقة، ثم افرج بعد فرتة قصري عن 

  رئيسا للدولة
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فقام الطلبة مبظاهرات عنيفة ضده حتى استقـال من منصب رئيس الوزراء يف . باإلضافة لرئاسة الوزراء 

وذلـك بعـد أن أعيـد . 15/11/1964، ثم أقيل من منصبه كقائـد عـام للقـوات ملسـلحة يف 8/1964/ 27

كان ديونغ فان مه  قد شكله أثناء رئاسة للحكومـة  تشكيل ما عرف باسم املجلس الوطني األعىل، الذي

املؤقتة، وقد طالب تغوين خانه بإبعاد الجرنال ديونـغ فـان منـه مـن هـذا املجلـس الـوطني األعـىل يف 

وحـل املجلـس الـوطني واعتقـال . ، ثم قام بانقالب عسكري لتنفيذ مطلبه يف اليوم التـايل17/12/1964

  .الذي هرب إىل تايالند" منه الكبري"الذي صار يعرف باسم  جميع الجرناالت باستثناء فان منه

جرت محاولة انقالب بقيـادة فـام نغـوك ثـاو الـذي اسـتوىل عـىل العاصـمة  19/2/1965ويف 

الجـرنال تغـوين " مجلس القوات املسلحة"اتهم  21/2/1965سايجون بقواته ولكن انقالبه فشل يف يوم 

دة الجيش، ويف اليوم التايل عني الجرنال املـذكور سـفريا متـنقال يف خانه بالخيانة وأقاله من منصبه يف قيا

لجنة إدارية مؤلفة مـن خمسـة جـرناالت تتـوىل  1965 5/3الخارج ثم شكل مجلس القوات املسلحة يف 

متييزا " منه الصغري"قائد الجيش الجديد الجرنال تران فان منه الذي عرف باسم " لرتشد"السلطة العليا و

 4/6/11965إىل الخـارج يف " منه الصغري"الذي كان هاربا يف تايالند ورسعان ما أبعد " الكبريمنه "له عن 

  .التهامه بالتحضري النقالب

بتدخل القوات الربية األمريكية يف  9/6/1965ثم أجرى انقالبا آخر، يتوافق وقرار واشنطن يف 

مجلـس قيـادة "مـا سـمي  14/6/1965العمليات العسكرية بجنـويب فيتنـام بشـكل مبـارش، فتكـون يف 

الذي ضم عرش جرناالت عىل رأسهم الجرنال كاويك رئيسا للوزراء، ويف اليـوم التـايل انتهـت فـرتة " الدولة

  عمـل
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هرني كابوت لودج كسفري للواليات املتحدة يف فيتنام الجنوبية، وعاد إىل بـالده بعـد أن أنجـز سلسـلة  

عامني اللذين انقضيا منذ قلب دييم وقتله والتي أوضحت مـدى االنقالبات والتعديالت العديدة قرابة ال

ـاع الـذي يخوضـه  الصعوبات التـي اعرتضـت الواليـات املتحـدة إىل التـدخل العسـكري املبـارش يف الرص

  .الشعب الفيتنامي يف الجنوب من أجل التحرر والوحدة مع الشامل

 1965صـف األول مـن العـام حتى الن 1963وطوال هذه الفرتة التي امتدت منذ أواخر العام 

الـذي اتخـذ لـه هـدفا " العسـكري"توسـع نشـاطها السـيايس ) الفيتكونغ(كانت جبهة التحرير الوطني 

رئيسيا هو تطويق املـدن بحـزام مـن املنـاطق املحـررة التـي تسـيطر عليهـا قـوات العصـابات وكـادت 

األمـرييك املبـارش يف مجـال العمليات املذكورة سابقا أن تحقق نجاحـا حاسـام لـوال التـدخل العسـكري 

  .العمليات الربية

  :مرحلة الحرب املحدودة

اسرتاتيجية الحرب املحدودة تعنـي اسـتخدام القـوات األمريكيـة يف العمليـات العسـكرية يف 

جنوب فيتنام من أجل تحقيق التفوق املطلق يف ساحة القتال يف مجال قوة النريان والقدرة عىل الحركة 

النظاميـة للثـورة  وتـدمريها وهـذه الحـرب كانـت نتيجـة لفشـل اسـرتاتيجية  بهدف مطاردة الوحدات

  .1965حتى بداية عام  1961الحرب الخاصة التي استمرت منذ العام 

  :مرحلة اإلعداد

، أعـد مقـر القائـد العـام 1964اإلعداد والتحضري  للحرب املحدودة بدأ مبكرا، ففي ربيع عام 

  بطلب" شارب"ئ األمريال للقوات األمريكية يف املحيط الهاد
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وتضمنت ثالث مراحل مقرتحة لعمليات ضد طرق تسـلل  Oplan37من الرئيس جونسون خطة سميث  

. جبهة التحرير الوطني الفيتناميـة يف املنـاطق الحدوديـة  مـع الوس وكمبوديـا وضـد فيتنـام الشـاملية

وتتضـمن . الألوسية والكمبوديـة وكانت املرحلة األوىل تتضمن مطاردة قوات جبهة التحرير عرب الحدود

أمـا املرحلـة . وغارات وعمليات زرع الغام ضد فيتنام الشـاملية" انتقامية" املرحلة الثانية غارات جوية 

جـزءا  Oplan37فتضمنت رضبات جوية مستمرة ومتصاعدة ضد فيتنام الشاملية وكانـت خطـة . الثالثة

ور العسكري األمرييك يف فيتنام الجنوبيـة والهنـد من املخطط األمرييك العام الذي يستهدف تصعيد الد

  .وصوال نحـو رضب جبهة التحرير الوطني الفيتنامي وغريها من قوى التحرر يف تلك املنطقة. الصينية

وكانت اإلدارة األمريكية  يف تلك  الفرتة تعمل عىل إعداد الرأي العام األمرييك والعاملي لنقـل 

حادثـه  1964وبعد فـرتة وجيـزة  افتعلـت  الواليـات املتحـدة يف آب . ةالدور العسكري يف الهند الصيني

كام أفاد  الرئيس جونسـون يف  ذلـك الحـادث . خليج توتكني لتربير رضبتها الجوية ضد فيتنام الشاملية

ـورية" لتحريـر قرار يف الكونكرس مينحه صـالحية اتخـاذ  وكـل الخطـوات ومـن " كافـة اإلجـراءات الرض

وكـان ذلـك القـرار " دفاعا عن حريتهـا"لقوات املسلحة ملساعدة أي أمة تطلب الدعم ضمنها استخدام ا

يعني منح الرئيس األمرييك حرية عمل كاملة فيام يتعلق بأزمة الهنـد الصـينية، كـام كـان مـدخال نحـو 

  .تصعيد الحرب الفيتنامية األمريكية وزج أعداد كبرية من القوات األمريكية يف الرصاع الدائر
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باستشارة السفارات األمريكيـة حـول " دين رسك"قام وزير الخارجية األمرييك  7/8/1964 ويف

ماكسـويل "الجـرنال " سـايجون"وكان رد السفري األمرييك يف . رأيها يف عقد مؤمتر عىل غرار مؤمتر جنيف

نتقام األمـرييك االندفاع إىل طاولة املفاوضات سيؤدي إىل التأكيد للشيوعيني الصينيني بأن اال "أن " تايلور

كام أن غالبية املضغوطات املتزايدة من أجل مؤمتر عـىل  …للهجامت عىل املدمرات كان ظاهرة عرضية

غرار مؤمتر جنيف يبدو أنها تأىت مـن أولئـك الـذين يعارضـون أهـداف السياسـية األمريكيـة يف جنـوب 

  ".رشقي أسيا

األمريكيـة إذ أن معظـم أوسـاط  ومل يكن تايلور وحده من أنصار التشـدد  يف حقـوق اإلدارة

تلك اإلدارة كانت تعد لتدخل أوسع يف فيتنام وكان أحد همومها الرئيسية يف تلـك الفـرتة  وقـف تـردي 

  .ويف حقوق حلفاء أمريكا من عسكريني ومدنيني . األوضاع السياسية يف القسم الجنويب من البالد

قـد وقـع . ارجية لشؤون الرشق األقىصـمساعد وزير الخ" وليم بندي"وكان . ويف الفرتة نفسها

بشـكل يـدفع . تطالب مبامرسة الضغوطات العسكرية املتزامنة مع االتصـاالت السياسـية" مذكرة عمل"

وكان يندي مـن أنصـار عـدم موافقـة الواليـات  املتحـدة . من الحرب" االنسحاب"لتقبل فكرة " هانوي"

وكـان " الضـغوطات االنتقاصـية"الشاملية بوطأة  عىل عقد مؤمتر دويل حول فيتنام قبل أن تشعر فيتنام

خـالل الفـرتة " إيقـاف العمليـات العسـكرية لفـرتة محـدودة" ( بصمت عسكري" برنامج بندي يطالب

كعزل طرق التسلل، وهؤالء نحو " بضغوطات أكرث جدية" والقيام بعد ذلك . 1964املتبقية من شهر أب 

  ".هايغونغ"دية زرع األلغام يف سيناء قطف مستودعات الوقود والجسور والسكن الحدي
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الـذي كـان رده " شـارب"وأرسلت املذكرة إىل القائد  العام األمرييك للمحيط الهادئ األمـريال 

وضـع "أن العمليات األمريكيـة األخـرية  سـاهمت يف وقـف التحسـن املسـتمر يف . 17/8/1964علها يف 

الصـني الشـعبية وفيتنـام الشـاملية  عـىل إعـادة  كام ساهمت يف تعزيـز املعنويات وإجبـار" الشيوعيني

خطـوات عـىل "يف رده إىل أن تلك العمليات  مل تكـن سـوى " شارب"ولقد أشار . تقويم النوايا األمريكية

وان املطلوب يف النهاية هو أن تفهم هـانوي وبكـني بوضـوح حقيقـة الـثمن الـذي سـتدفعانه " الطريق

  .ف األمريكيةمقابل متابعة أهدافهام وعرقلة األهدا

معتـربا أن . خالل األيام الباقية من شـهر أب" الصمت العسكري"عىل فكرة  " شارب"واعرتض 

عملية القصف الجوي التي نفذت عىل إثر حادث خليج توتكني كانت مناسبة إلظهار القوة وكبح القـوة 

وطالـب . لضـعفوأن إظهار كبح القوة وحده ميكن أن يفرس عىل أنه مظهر مـن مظـاهر ا. يف آن واحد

وتصعيد الضغط العسـكري ضـد فيتنـام . بتعزيز الوجود العسكري األمرييك يف فيتنام الجنوبية" شارب"

  .الشاملية

  :ضمنه النقاط التالية. ، أرسل الجرنال تايلور تقوميا للوضع18/8/1964ويف 

وإعطـاء انطبـاع  يف فيتنام الجنوبية وقتا لتأمني بعض االستقرار" تغوين خانه"منح حكومة الجرنال  .1

  .بأنها قادرة عىل االستمرار

  .الحفاظ عىل معنويات مرتفعة يف فيتنام الجنوبية، وخاصة يف صفوف الحكومة .2

  .منع تنامي قوة جبهة التحرير الفيتنامية عرب التسلل من الشامل، وردع فيتنام الشاملية .3
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 1/1/1965ية واعتبار يـوم تطوير القدرة عىل التصعيد عن سابق تصور وتصميم ضد فيتنام الشامل .4

وكانت الخطـة األوىل . لهذا التصعيد واقرتاح تابلور لتنفيذ لنقاط املذكورة خطتني" يل –يوم "مبثابة 

ومتابعـة االغـارات . فوق فيتنام الشـاملية" 2يو " تشمل عىل تحليق طائرات االستطالع ) الخطة أ(

لقيام برضـبات جويـة وبريـة ضـد طـرق وا. الساحلية ودوريات املدمرات مبحاذاة سواحل الشامل

" سـايجون"و" دانـانغ"التسلل يف الوس وكانت تلك الخطة تتطلب إرسال وحدات دفـاع جـوي إىل 

للدفاع عن مطارها وقاعـدة قيـادة الـدعم العسـكري يف " دانانغ"وإنزال قوة من مشاة البحرية يف 

بتعزيـز " خانـة"حصول عىل وعد مـن لتنفيذ تلك الخطة ال" تايلور"واشرتط . املوجودة فها" فيتنام 

  .وضع حكومته وتطوير االستقرار يف البالد

ضد الشامل دون أي تـأثري، " تأديبية"فتضمنت القيام بعمليات ) الخطة ب(أما الخطة الثانية 

ودون طلب أي يشء من حكومة فيتنام الجنوبية  اسـتنادا إىل فرضـية أن تلـك الحكومـة أعجـز مـن أن  

واقـرتح تـايلور . انت تلك الخطة تزيد من احتامالت التورط األمرييك يف عمليات بريةتقوم بأي يشء، وك

إال أن . حني تدعو الحاجة لـذلك " الخطة ب"  مع الحفاظ عىل االستعداد لالنتقال  إىل " الخطة أ"تبني 

  ".الخطة ب"هيئة رؤساء األركان املشرتكة اتخذت موقفا أقرب إىل 

يخـوض حملتـه االنتخابيـة  ضـد " لينـدون جونسـون"س األمـرييك يف تلك األثنـاء كـان الـرئي

قد أكد إبان  تلك الحملة أنـه لـن يقـوم " جونسون"وكان . املعروف بتطرفه" باري غولد ووثر"السناتور 

إال . بتصعيد الحرب وتوسيعها محاوال بذلك كسب أصوات الناخبني الـراغبني يف عـدم التـورط يف الحـرب

  أن كبار
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-" جـون مـاكنوتون"قـدم  3/9/1964ويف . وا يعدون لتصعيد  التدخل األمرييك يف فيتنـاممساعديه كان 

دراسة تصف الوضع  املتـدهور يف فيتنـام الجنوبيـة، وتحـدد  -مساعد وزير الدفاع لشؤون األمن الدويل

إجـراءات " مـاكنوتون"وحـدد . أهداف اإلدارة بالعمل عىل وقف ذلك التدهور وعكس اتجـاه األحـداث

عرب اسـتخدام أعـداد " برنامج التهدئة"تتضمن تعزيز الدور العسكري يف . ل داخل فيتنام الجنوبية للعم

وعرب تويل مسؤولية حامية بعض املنـاطق يف فيتنـام . كبرية من القوات الخاصة الربية والجوية األمريكية

د الـذي ميـنح اإلدارة الـر إلجبـارهم عـىل . بعمل ضد فيتنـام الشـاملية" ماكنوتون"كام طالب .  الجنوبية

  .مناسبا للتصعيداألمريكية مربرا 

القاعـدة الجويـة األمريكيـة " بيـان هـوا" شنت جبهة التحرير هجومـا عـىل  1/11/1964ويف 

إال أن " 57–ب "أمريكيني وتدمري عدد مـن القاذفـات   4بالقرب من سايجون األمر الذي أدى إىل مقتل 

. ستعد لالنتخابات مل يأمر بالقيام برد أمرييك عىل ذلـك الهجـومالذي كان ي" جونسون"الرئيس األمرييك 

تقريـرا ثانيـا حـدد خاللـه األهـداف " مـاكنوتون"قـدم ". بيان هـوا"وبعد ميض خمسة أيام عىل عملية 

  :األمريكية عىل النحو التايل

  ".ككفيلة ضد التخريب"حامية سمعة الواليات املتحدة  .1

  .ب رشقي أسيايف جنو " الدومينو"تجنب وقوع ظاهرة  .2

  .منع الشيوعيني من السيطرة عىل فيتنام الجنوبية .3

  .الخروج من األزمة دون أن تتلطخ سمعه أمريكا نتيجة الستخدام أساليب غري مقبولة دوليا .4
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يتمثـل يف متابعـة خطـة " أ"وكـان الخيـار . وتتضمن خطة ماكنوتون خطة ذات ثالثة خيارات

باإلضـافة إىل العمليـات . فيها سوى قدر محدود من املخـاطرة العمل القامئة التي تتضمن عمليات ليس

دون أن تصـل تلـك العمليـات إىل درجـة مـن الحـدة تخلـق . االنتقامية ضد الشامل حني تدعو الحاجة

يستند إىل رغبة االستمرار يف رفض التفاوض أمال يف تحسن " الخيار أ"إذ أن . ضغوطا دولية نحو التفاوض

  .األوضاع

وعـىل . يفرتض ضغطا شامال ورسيعا للوصول إىل املفاوضات يف مرحلة الحقـة" خيار ب"وكان 

  .أن ال يتوقف الضغط املتنامي واملتسارع قبل تحقيق األهداف األمريكية األساسية

الخيـار  1فكان مزيجا مـن الضـغط والتفـاوض عـىل نحـو متصـاعد وكـان هـذ" ج"أما الخيار 

  :الذي يتم فيه تصعيد العمل العسكري وفق التسلل التايل يف الوقت" هانوى"يفرتض القيام باتصاالت 

  .رضب أهداف عىل  طرق التسلل يف الووس .1

  .رضب األهداف املامثلة يف فيتنام الشاملية .2

ويتم تصميم سيناريو هذا الخيـار عـىل نحـو ميـنح الواليـات . رضب أهداف أخرى يف الشامل .3

اذ قـرار بالتصـعيد أو عـدم التصـعيد وقدرة عـىل اتخـ. املتحدة هامشا  واسعا لحرية الحركة

  .وبترسيع العمليات أو إبطائها

أن فيتنام الشاملية والصـني الشـعبية لـن تقومـا عـىل األغلـب بغـزو " ماكنوتون"وكان تقدير 

وأنه من غري املحتمـل أن تقومـا بتسـديد رضبـات جويـة إىل هـذه . فيتنام الجنوبية أو الووس أو بورما

أما يف حال قيـام . أن رد االتحاد السوفيتي سيبقى ضمن إطار املستوى السيايسكام كان تقديره . البلدان

  فيتنام الشاملية
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فـإن القـوات األمريكيـة سـتكون كافيـة ملعالجـة . أو الصني الشعبية برضب فيتنام الجنوبيـة أو غزوهـا 

  .املعضلة

ة األمـريكيتني كـانوا وتشري املصادر الغربية إىل أن كبار املسؤولني يف وزاريت الـدفاع والخارجيـ

يف حـني كانـت هيئـة " ج "وكان بنـدي ومـاكنوتون مـن أنصـار الخيـار " أ"يفضلون عدم متابعة الخيار 

  ".ب"رؤساء األركان املشرتكة من أنصار الخيار 

رئـيس مجلـس تخطـيط السياسـية يف " والـت رويسـتو"قدم . 1964ويف أواسط ترشين الثاين 

تدعوان إىل استخدام القوات الربية يف فيتنام الجنوبيـة ". رسك"و"  كنامراما"وزارة الخارجية مذكرتني إىل 

  .والقيام بعمليات جوية ضد الشامل

، ضـمت وزيـر "مجلـس األمـن القـومي"عقد اجتامع للجنـة مختـارة مـن . 24/11/1964ويف 

ياسـيني باإلضـافة إىل عـدد آخـر مـن كبـار املسـؤولني الس" مـاكنامرا"ووزيـر الـدفاع "  رسـك"الخارجية 

وكانـت مهمــة هـذه اللجنـة مناقشـة الخيـارات املختلفـة املقدمـة إىل اإلدارة . والعسكريني األمريكيني

مسـاعد " جـورج بـول"ولقد برز يف ذلك االجتامع خالف حول قصف فيتنام الشاملية إذ عـرب . األمريكية

الجنوبيـة كـام حـاول  وزير الخارجية عن شكله يف أن يؤدي قصف الشامل إىل تحسني الوضع يف فيتنـام

  .فيام يتعلق بوضع الهند الصينية" الدومينو"تفنيد نظرة 

أمـا " أ "العضو الوحيد يف ذلك االجتامع الذي أبدى قناعته برضورة تبنـي الخيـار " بول"وكان 

إال أنـه أشـار إىل أن وضـع الواليـات ". قصـف الشـامل"فقد أبدى موافقتـه عـىل " رسك"وزير الخارجية 

رئـيس " ويلـر"ون أسوأ إذا بذلت جهدا كبريا وفشلت يف تحقيـق أهـدافها وأبـدى الجـرنال املتحدة سيك

  ينطوي عىل مخاطر أقل " ب " هيئة األركان املشرتكة وجهة نظر تفيد بأن االلتزام بالخيار 
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 ولقد انتهى" قبل تحقيق النجاح"من حيث احتامالت اندالع نزاع رئيس وكبري " ج " من االلتزام بالخيار 

  .اجتامع اللجنة دون اتخاذ قرار نهايئ حول الخيار الذي ينبغي اقرتاحه عىل الرئيس األمرييك

للمجتمعـني " ماكسـويل تـايلور"بعد انضـامم  27/11/1964وعقدت اللجنة اجتامعا ثنائيا يف 

حكـم فعـال للقيـام " إنشـاء"وقدم تايلور صورة متشامئة حول الوضع يف فيتنام الجنوبية، حيـث يجـب 

وأبـدى تـايلور وجهـة . ملة ناجحة مضادة للعصابات فإن من املطلوب مامرسة الضغط عىل الشامل بح

عـىل أن " اإلصـالح"السري بخطوات جديـدة نحـو " سايجون"ريثام تبدأ  " أ " نظر تطالب مبتابعة الخيار 

  .بعد ميض شهر تقريبا" ج "يتم االنتقال إىل الخيار 

ممثيل وكاالت االستخبارات األمريكية أبدت اعرتاضا عىل وقدمت يف ذلك االجتامع مذكرة من 

ولقد توقعـت املـذكرة أن " كرس إرادة هانوي"مستندة إىل ضآلة احتامل . الرضبات الجوية ضد الشامل 

لحامية قاعدتها الصناعية كـام " هانوي"تؤدي تلك الرضبات إىل توسيع الحرب دون أن تؤدي إىل تراجع 

تفاق يف النهاية عىل أن تقدم اللجنة إىل الرئيس األمرييك خطة مقرتحة شبيهة وتم اال " روستو"كان يؤكد 

فنالت موافقـة الـرئيس . 1964وتم تقديم تلك الخطة بالفعل يف مطلع كانون األول " تايلور" مبقرتحات 

  .األمرييك جونسون

  :بدء الهجامت الجوية

يف الوقـت الـذي " سـايجون" كان اتجاه الحرب يف فيتنـام يؤكـد تـردي األوضـاع السياسـية يف

الكسـبي "أرسل تايلور ونائبـه  31/12/1964ويف . تصاعدت فيه عمليات جبهة التحرير وتنامت فاعليتها

قائد قيادة الدعم العسكري األمرييك يف فيتنام إىل الـرئيس األمـرييك " ويستمورالند"والجرنال " جونسون

  برسالة 
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بعد أن أبدوا تشاؤمهم من إمكانيـة قيـام . ية ضد الشامل فورامشرتكة طالبوه فيها ببدء الهجامت الجو 

إال أن الرئيس جونسون تردد يف اتخاذ القرار نظرا لصعوبة تربير التصعيد أمام . حكومة جنوبية مستقرة

  .الرأي العام األمرييك، ويف ظل وجود تناقضات سياسية داخلية حادة يف فيتنام الجنوبية

" بالبكــو"لتحريــر مبهاجمــة مركــز املستشــارين األمــريكيني يف ، قامــت جبهــة ا7/2/1965ويف 

، ورسعان مـا 146أمريكيني وجرح وايل  9وأدى هذا الهجوم إىل مقتل " كامب هولواي"وقاعدة جوية يف 

. سـاعة عـىل هجـوم الثـوار 14وبعـد ميضـ " بـرد فعـل مناسـب"اتخذا الرئيس األمرييك قرارا بالقيـام  

منشـات "وقصـف " هـانكوك"و" كـورال يس"ن فـوق حـاملتي الطـائرات طائرة أمريكية مـ 49انطلقت 

الذي يفصـل فيتنـام الشـاملية (  ه17كم شامل خط العرض  64عىل بعد حوايل . يف دونغهوي" عسكرية

  ).عن فيتنام الجنوبية

مبثابـة الذريعـة التـي اسـتخدمها  1965وكانت عمليـات جبهـة التحريـر خـالل شـهر شـباط 

قرر الرئيس األمرييك جونسون  13/2/1965ففي . حرب ومحاولة نقلها إىل الشاملاألمريكيون لتصعيد ال

  .وهي عملية القصف املستمر لفيتنام الشاملية Rolling Thunder" رولينغ تندر"بدء عملية 

" سـايجون"إال أن أزمـة سياسـية يف " رولينـغ تنـدر"لبدء عمليـة  20/2/1965وتم اختيار يوم 

ويف هـذا اليــوم قامــت طــائرات  2/3/1965ة أدت إىل تـأخري املوعــد حتــى  نجحـت يف محاولــة انقالبيــ

ويف . يف فيتنـام الشـاملية" قاعـدة بحريـة"و" مسـتودعات ذخـرية "أمريكية وفيتنامية جنوبيـة بقصـف 

" دانـانغ"مـن مشـاة البحريـة األمريكيـة يف ) جنـدي 3500حوايل (تم إنزال كتيبتني معززتني  8/3/1965

  ر القائم هناك من هجامت الثوار، وكانت تلك األحداثبهدف حامية املطا
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لحكومـة " الطــرف الـداعم"وانتقـال الواليـات املتحـدة مـن دور . مبثابة نقطة تحول يف الحرب الدائرة 

  .يف الرصاع" الطرف املبارش"فيتنام الجنوبية إىل دور 

سـمح باسـتخدام  وتصاعدت حدة الغارات الجوية خالل شهر آذار وكان الرئيس األمرييك قـد

النابامل يف مرحلة مبكرة من بدء الهجوم الجوي إال أنه فرض قيودا تتعلق بتحديد منطقـة القصـف بـني 

عـىل ذلـك " ويسـتمورالند"رغم اعرتاض هيئة رؤساء األركـان املشـرتكة والجـرنال  ه19و ه17خط العرض 

زيـادة حجـم الوجـود والقـادة العسـكريني ب" ويسـتمورالند"وتصاعدت مـع عمليـات القصـف طلبـات 

احـتامالت فشـل القصـف يف تحقيـق أيـة "العسكري األمرييك والحليـف يف فيتنـام الجنوبيـة ملواجهـة  

  ".نتائج

ورغـم . عقد اجتامع يف هونولولو حرضه عدد من كبار املسؤولني األمريكيني 20/4/1965ويف  

فلقد ظهر يف ذلك االجـتامع . أنه مل يكن قد مىض وقت طويل عىل بدء القصف الجوي لفيتنام الشاملية

دون أن يعني ذلك ظهور رغبة يف تخفيف حـدة . شبه إجامع عىل أن الحسم سيكون يف فيتنام الجنوبية

يف زيـادة " البنتـاغون"إذ هيمنـت يف ذلـك االجـتامع رغبـة . العمليات الجوية بل عىل العكس من ذلك

كام ساد إجامع حول رضورة تكثيـف % 100حجم الوجود العسكري األمرييك يف فيتنام الجنوبية بنسبة 

  .الحملة الجوية ضد فيتنام الشاملية

، ترأس الجرنال جونسـون بعثـة عسـكرية أمريكيـة لدراسـة إجـراءات توسـيع 1965ويف آذار 

تبعها إنزال قوات من الفرقة البحرية األوىل، والفرقة البحريـة . الحرب األمريكية ضد الشامل عىل األرض

  .انغالثالثة إىل دان
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آذار بارك مجلس األمن القومي اقرتاح جونسـون بإرسـال القـوات املقاتلـة إىل فيتنـام  10ويف 

 20بعد أن كانت طالئعها قد وصلت بالفعل،وبعد ثالثـة أيـام أصـدرت اإلدارة األمريكيـة أمـرا  بإرسـال 

يا ونيوزيلنـدا ألف جندي من املشاة، خالل األسبوع نفسه وصلت دفعة جديدة من قوات كوريا واسرتال

ويف أول نيسان عقد جونسون اجتامعا هاما لقياداته ومستشاريه تقرر فيـه تغيـري االتجـاه اإلسـرتاتيجي 

  .للوحدات األمريكية من حالة الدفاع إىل حالة الهجوم

وتنفيذا لتوصيات مؤمتر هونولولو الخاصة بزيادة حجم الوجود العسكري األمرييك يف فيتنـام 

ألف جندي أمرييك وأكرث مـن خمسـة األلـف جنـدي مـن  48يئة األركان األمريكية الجنوبية، أرسلت ه

  .الدول الحليفة إىل سايجون

حزيران بدأت القيادة األمريكية أول هجوم بري كبري مسـتخدمة أربعـة آالف جنـدي  27ويف 

يجون واستمرت أمرييك وأسرتايل إضافة إىل القوات الفيتنامية الجنوبية، عىل قواعد الثوار شامل رشق سا

املعركة ملدة ثالثة أيام دون تحقيق أي نرص، وعىل أثرها قام مكنامرا بجولته التفتيشية أعلن يف أعقابهـا 

أن قوات الحكومة الجنوبية ال تستطيع مواجهة الثوار وأكد عىل طلب ويستمورالند للقـوات اإلضـافية، 

عـد أن وصـلت قـوات الفرقـة األوىل للمشـاة، وعينه رئيسا لقيادة القوات الربيـة األمريكيـة يف فيتنـام ب

وبذلك أصبح ويستمورالند طليقا يف تنفيذ خطته العسكرية يف البحث والتدمري ضد القـوات الثوريـة يف 

  .كتائب وصلت فعال إىل الجنوب 10كتيبة إضافة إىل  34الجنوب، وعد مكنامرا بتزويده بـ 

 الشـامل والجنـوب للتصـدي للغـزاة، أمام هذا التطور دعا هويش منه الشـعب الفيتنـامي يف

وناشد كل فئاته تصعيد جهودهم يف النضال، وندد يف نـداء أصـدره يف ذكـرى توقيـع اتفاقيـات جنيـف 

  باألمريكيني الذين يتحدثون عن السالم
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ويف نفس الوقت يؤسسـون قواعـد عسـكرية جديـدة ويرسـلون قـوات جديـدة مؤكـدا أن الفيتنـاميني  

  .لو استمرت الحرب فرتة طويلةسيواصلون القتال حتى 

لكن االستجابة األمريكية لنداء هويش منه كانت عكسية فبعد سلسـلة االتهامـات األمريكيـة 

لحكومة هانوي والتي ضمنها ترصيحات مكنامرا وجونسـون يف نفس االتجاه بـدأت القيـادة األمريكيـة 

  :عدة خطوات تصعيدية

التي أعدها ويستمورالند والتي تعني نقل الحـرب إىل " البحث والتدمري"وافق جونسون عىل خطة . أ

. مواقع الطرف األخر وحرمانه من حرية الحركة وتسديد رضبات عنيفـة يف كـل منـاطق تواجـده

وتشمل ثالث مراحل األوىل يتم فيها توفري القوات الالزمة  إليقاف الهزائم والخسائر الناتجة عـن 

لثانيـة تتضـمن شـن هجـامت حاسـمة يف املنـاطق ، وا1965هجامت الثوار وتستمر حتى نهايـة 

، والثالثـة تقيضـ بشـن حمـالت إبـادة 1966األكرث أهمية للعدو وتستغرق النصف األول يف عـام 

عـىل أن يجـري بعـدها سـحب  1967لبقية قوات الثوار وتدمري قواعدهم نهائيا حتى نهاية عـام 

  .الجنوبيةدفاع عن املناطق القوات املحلية للتدرجي للقوات األمريكية واالعتامد عىل 

كتيبـة للبـدء يف تنفيـذ أول مراحـل  44وافق جونسون عىل طلب ويسـتمورالند الخـاص بإرسـال . ب

خطته، كذلك حث هيئة األركان عىل مكنامرا بالتوصية إلرسال مائـة ألـف جنـدي إضـايف طلبهـا 

عتقاد بـأن األمـريكيني ال يوجد  ما يدعو لال ويستمورالند، وأكدت يف مذكراتها بهذا الخصوص بأنه 

  .يحققوا النرص، إذا ما توفرت القوات الالزمةلن 
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ألـف جنـدي إىل فيتنـام عـىل  50متوز أعلن فيه أنه أمر بإرسـال  28عقد جونسون مؤمترا صحفيا .  ج

وجه الرسعة، وبدأت عىل الفور حملة عسكرية واسعة للتمشيط يف املنـاطق الجنوبيـة اشـرتكت 

  .رعة جوية، وشكلت البداية الدامية للتورط األمرييك الربي املبارش يف الحربفيها قوات برية ومد

غـارة أسـبوعيا، لكـن عـددا مـن  900حتى أواخـر متـوز وصـل معـدل الغـارات الجويـة  إىل 

وحاول وزير الـدفاع مـاكنامرا التـدخل لـدى . املسؤولني األمريكيني أدركوا محدودية نتائج هذه الغارات

الن فرتة توقف عن القصف للشامل تتجاوز الشهر والنصـف كجـزء مـن املبـادرات الرئيس جونسون إلع

الدبلوماسية األمريكية لضغط عىل هانوي وإقناعها للدخول يف مفاوضات إلنهاء الرصاع إال انـه فشـل يف 

  :فقد كان خصومه يرصون عىل تحقيق أربعة رشوط قبل وقف الهجامت الجوية. ذلك

  .الجنوبأن توقف هانوي التسلل إىل  .1

  .أن تبدأ يف سحب املتسللني .2

أن توقف الفتيكونغ هجامتها، وأخريا أن ال تعني الفيتكونغ سلطة الحكومة الجنوبية، وهـو مـا  .3

  .لخصه ماكنوتون باستسالم القوات الشيوعية كافة

أب حملـة عسـكرية  18ويف أب واصل األمريكيون شن الهجامت العسكرية حيـث بـدأت يف 

. طـائرة 13آلية و  22جندي و  900ضد منطقة فان تونغ، تكبد األمريكيون فيها  آالف جندي  8قوامها 

 200جندي يف عملية جربالرت ضد منطقـة ثـوان نيفـه، التـي أدت إىل إصـابة  2000أيلول اشرتك  18ويف 

  .جندي وإسقاط عرش طائرات
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جنـدي  ألـف 190كانت القوات األمريكية يف جنـوب فيتنـام قـد بلغـت  1966يف مطلع عام 

طـائرة  2300ألف تدعمها  500ألف جندي من الدول الحليفة، والقوات املحلية بلغت  20باإلضافة إىل 

دبابة، وبـدأ ويسـتمورالند  ينقـذ الحمـالت األوىل يف خطتـه العسـكرية  التـي ضـمنت حاميـة  1500و

لوحــدات ســايجون ومراكــز املــدن الكــربى، وإعــادة فــتح الطــرق والســكك الحديديــة، وزيــادة حركــة ا

األمريكية، ومواصلة الضغط عىل الشامل بزيادة الهجامت الجوية ويف نفس الوقت تدمري قوات الجبهـة 

  .الرئيسة واستعادة املناطق املحررة مستفيدا  من التفوق األمرييك املطلق يف قوة النريان وحركة القوات

شدت فيها قـوات حتى نهر امليكونغ أكرب مواجهة ح ه 17وقد شهدت املنطقة من خط عرض 

ألـف قتيـل   114عسكرية ضخمة، استمرت أكرث من ثالثة شهور ونصف خرست القوات األمريكية فيهـا 

ويف كــانون األول، رفــع . مــع تــدمري آلياتــه ومعداتــه العســكرية بشــكل شــبه كامــل تقريبــا. وجــريح

 450نام أكرث مـن ويستمورالند طلبا جديدا بقوات إضافية بحيث يصل مجموع القوات األمريكية يف فيت

، وكان هذا ميثل االتجاه السائد يف القيادة العسكرية األمريكية يف منطقة املحيط 1966ألف جندي عام 

الهادي ويف هيئة األركان املشرتكة لكن وزارة الدفاع بدأت تأخذ اتجاها أقل حامسا نحو التورط املتزايـد 

مكنامرا عن شكه يف نجاح الغارات الجويـة وحـذر للقوات األمريكية، يف هذا النطاق أعرب وزير الدفاع 

من إمكانية قيام حكومة محايدة يف سايجون، أما نائبه ماكنوتون فقد أستبعد إمكانيـة تحقيـق انتصـار 

  .عسكري أمرييك

أحدث فشل الحملة الكربى األوىل قلقا كبـريا داخـل بعـض األوسـاط األمريكيـة إىل درجـة أن 

  الب خفض الخسائرجورج بول وكيل وزارة الدفاع ط
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وملواجهة الوضع املتدهور وافـق الـرئيس جونسـون مبـدئيا عـىل قصـف . األمريكية يف فيتنام ما أمكن 

األهداف البرتولية يف فيتنام الشاملية وتعويض السـاحة الفيتناميـة بـالجنود واألسـلحة واملعـدات التـي 

عليهـا إال أنـه أجـل تنفيـذها حتـى وعىل الرغم من موافقة الرئيس جونسـون . فقدت يف الحملة األوىل

أواخر حزيران بناء عىل إلحاح وزير الخارجية رسك انتظارا للجهـود الدبلوماسـية، التـي بـدأت يف عـدة 

انطلقـت القاذفـات  1966حزيـران  29ويف . أمريكية –عواصم عاملية من أجل عقد مفاوضات فيتنامية 

ـة يف منطقـة  األمريكية ترضـب خزانـات الـنفط يف فيتنـام الشـاملية و  مـن ضـمنها املسـتودعات املنترش

، ويف 1966وأستمر الرتكيز عىل مخـزون الـنفط الفيتنـامي الشـاميل طيلـة صـيف " هايفونغ"و" هانوي"

إىل وزير الدفاع األمرييك مكنامرا تقريـرا يفيـد بـأن ) DIA(أواخر متوز قدمت وكالة استخبارات الدفاع 

أما الرد الفيتنامي عـىل الصـعيد األمـرييك . لشاملية قد دمرتمن قدرات تخزين النفط يف فيتنام ا% 70

ففـي هـانوي وجـه الـرئيس هـويش منـه كلمـة إىل . فقد جاء قويا، يف الشامل والجنوب عىل حد سـواء

ـوط  الشعب ندد فيه بعنف بالتصعيد العسكري الذي يهدف إىل إجبار الشامل عىل التفاوض وفق الرش

تهم وجدد موقف حكومته الحازم مبواصلة القتـال، ووصـف وصـول األمريكية وإخضاع الجنوب  لسيطر 

  .الغارات الجوية إىل ضواحي العاصمة هانوي وامليناء الرئيسية بأنه عمل يائس

أن قواتهـا نفـذت هجـامت " الفيتونـغ"ويف الجنوب أعلنت القيادة العسكرية لجبهة التحرير 

برية مام اضطره إىل إرسال التعزيزات إىل ثالثـة ضد املراكز األمريكية التي أسفرت عن تكبيدها خسائر ك

كام أعلنـت . آالف موقع، وتخصيص قوات إضافية لحامية طرق املواصالت وضامن أمن القواعد الخليفة

  القيادة عن
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  .معاديةعمليات قتالية كبرية ضد أهداف قيام القوات النظامية واإلقليمية للجبهة بتنفيذ  

  :خط مكنامرا الدفاعي

كان االختالف يف وجهـات النظـر قـد بـدا بـارزا بـني االتجـاهني داخـل  1966ية عام حتى نها

بعـد وصـول تقـارير . اإلدارة األمريكية، وقد تعززت الشكوك لدى مكنامرا حول جدوى الحـرب الجويـة

" وأن "التســلل يف الرجــال والعتــاد مــن الشــامل إىل الجنــوب مل يتوقــف "اســتخبارية يف أب تفيــد بــأن 

قد نجحوا يف التكيف مع الوضع الجديـد وأنهـم وزعـوا قـدراتهم وإمكانيـاتهم عـىل  منـاطق  الشامليني

وهنا برزت فكرة خط مكنامرا الدفاعي بدال عـن قصـف . متفرقة عديدة يصعب متابعتها وتدمريها جوا

الشامل بشكل جاد بعد أن كان مجرد اقرتاح وكلـف مكـنامرا مسـاعده مـاكنوتون بـاألرشاف عـىل عقـد 

من كبار العلامء األمريكيني، الـذين أوصـوا  يف نهايتهـا بإنشـاء حـاجز إلكـرتوين عـىل  47ع يحرضه اجتام 

طول الحدود الشاملية للجنوب يتكون من جزأين أحدهام مضاد لألفراد واآلخـر مضـاد لآلليـات متصـل 

ليف وقـد قـدر تكـا. بغرفة لعمليات الجوية لتنفيذ عمليات محددة عنـد محاولـة العبـور مـن الشـامل

  . مليون دوالر سنويا 800إنشاء الحاجز بحوايل مليار دوالر، وكلفة تشغيله بحوايل 

ويف الوقــت نفســه، كانــت هيئــة األركــان املشــرتكة والقيــادة العســكرية يف املحــيط الهــادي، 

مشغولة باإلعداد للحملة العسكرية الكربى الثانية يف الجنوب، وارتفاع عدد القوات املسـلحة املوجـودة 

الجنوب، وقد أيدت هيئة األركان طلبا جديدا من ويستمورالند بزيادة عدد القوات األمريكية بحيث  يف

  ألف 542تصبح 
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، ورفعته إىل وزير الدفاع لكن مكنامرا بعد عـودت مـن فيتنـام الجنوبيـة اقـرتح عـىل 1967جندي عام  

  .الرئيس جونسون عدم املوافقة عىل الطلب املذكور

فني بلغت ذروتها عندما ابلـغ مكـنامرا الـرئيس جونسـون يف ترشـين األول الخالفات بني الطر 

بفشل محاوالت التهدئة يف أضعاف ثوار الجنوب وفشل الحرب الجويـة يف التـأثري عـىل تخفـيض نسـبة 

التسلل، وإجبار هانوي عىل تغيري موقفها واقرتح عليه الحد من زيادة القـوات األمريكيـة والعمـل عـىل 

لجوية أو عىل األقل االبتعاد عن منطقتي هـانوي متامـا مؤكـدة أن املوقـف العسـكري وقف العمليات ا

، وطالبت بتصـعيد الهجـامت الجويـة، وقـد انحـاز 1966مـن تطور لصالح القوات األمريكية خالل عام 

مكـنامرا عـىل زيـادة القـوات املطلوبـة مـع تسـجيل جونسون إىل موقف هيئة األركان، فاضـطر الرئيس 

  ".املوقف لن يتغري وأن مجرى الحرب لن يتأثر بهذه الزيادة"أن تحفظاته ب

وهكذا مضت القيادة األمريكية يف سايجون يف حملتها الكربى الجديدة التـي كانـت أهـدافها 

أكرث تواضعا من الحملة األوىل كـام كانـت دائـرة تحركهـا أصـغر، بحيـث ركـزت اتجاههـا الـرئيس عـىل 

ون عىل أمل تحقيق انتصارات حاسمة ورسيعـة لخلـق واقـع جديـد يف املناطق الشاملية الغربية لسايج

  .تلك املنطقة يكون  منطلقا لتقدم وإنجازات متالحقة

مــن القـوات الجويـة، % 60مـن القـوات الربيـة، % 75بلغت القوات املستخدمة يف الحملة 

وقـد . سـطول السـابعمن القوات البحرية باإلضافة إىل مساهمة القواعد املوجـودة يف تايالنـد واأل % 40

اتبعت القوات املشرتكة عدة تكتيكات عسـكرية كـام حاولـت تطبيـق سياسـية الكامشـة ضـد القـوات 

  النظامية للفيتكونغ عىل أمل تدمريها  أو تحويلها إىل قواعد عصابات عىل األقل االبتعاد عن منطقتي 
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غـايرة متامـا مؤكـدة أن املوقـف إال أن هيئة األركان أبلغت الرئيس بوجهـات نظـر م. هانوي وهايغونغ

، وطالبت بتصعيد الهجامت الجويةـ وقد 1966العسكري  من تطور لصالح القوات األمريكية خالل عام 

أنحاز الرئيس جونسون إىل موقف هيئة األركان، فاضطر مكنامرا إىل زيادة القوات املطلوبة مع تسجيل  

وهكـذا مضـت القيـادة ". ن يتـأثر بهـذه الزيـادةاملوقف  لن يتغري وأن مجرى الحرب لـ"تحفظاته بأن 

األمريكية يف سايجون يف حملتها الكربى الجديدة التي كانت أهدافها أكرث تواضعا من الحملة األوىل كام 

كانت دائرة تحركها أصغر، بحيث ركزت اتجاهها الرئييس عىل املناطق الشاملية الغربية لسـايجون عـىل 

يعـة لخلــق واقـع جديــد يف تلـك املنطقــة يكـون منطلقــا لتقــدم أمـل تحقيــق انتصـارات حاســمة ورس

  .وإنجازات متالحقة

صــعدت جبهــة الفيتكونــغ مــن مقاومتهــا لهــذه الحملــة، فقــد تعرضــت قواعــد واملطــارات 

األمريكية خالل هذه الفرتة إىل هجامت متواصلة، فقد شهدت الفرتة من ترشين األول إىل ترشين الثـاين 

  .وخطوط املواصالت واملطارات والقواعد الجوية هجوما لقواعد عسكرية 16

يف الشهرين األخريين من الحملة الثانية، حاول الرئيس األمرييك عبثا إنقاذ املوقف عن طريق 

تصعيد الهجامت الجوية ضد الشامل بحيث يشمل أكرث عمقا يف منطقتي هانوي وهايغونغ، لكـن ذلـك 

ضـايف يف آذار وأيدتـه يف ذلـك هيئـة األركـان التـي ألـف جنـدي إ  200مل مينع ويستمورالند مـن طلـب 

اقرتحت يف نيسان الدعوة إىل تعبئة االحتياطي واالستعداد لتوسيع الحرب الربية إىل املنـاطق األخـرى يف 

الصينية، تلك التطورات دفعت وليام بوندي مساعد وزير الخارجيـة إىل االنضـامم إىل املعارضـة  –الهند 

  ت البحرية ضدوإعالن معارضته للعمليا
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فيتنام الشاملية ليك ال تشكل استنزافا للصني وحتى االتحـاد السـوفيتي، ويف أيــار رفـع كـل مـن وزيـر  

الدفاع مكنامرا، ووكيل وزارة الـدفاع مـاكنوتون، ومسـاعد الـرئيس لألمـن القـومي روسـتو مـذكرات إىل 

سـال القـوات األمريكيـة إىل الرئيس جونسون طالبوه فيه بالحـد مـن الهجـامت الجويـة، والحـد مـن إر 

  .فيتنام

  :1968معركة خيسانه 

خيسانه عبارة عـن هضـبة تقـع عـىل بقعـة وعـرة يف الزاويـة الشـاملية الغربيـة مـن فيتنـام 

فهـي قاعـدة . وكان لهـذه القاعـدة أهميـة تكتيكيـة واسـرتاتيجية" هوي"كم عن 90الجنوبية عىل بعد 

كـام  . التسلل التي يقوم بها الثوار الفيتناميون مـن الووسأمامية إلرسال  دوريات تقوم بإعاقة عمليات 

للقيــام بعمليــات حربيــة رسيــة " املجموعــة العســكرية األمريكيــة االستشــارية"أنهــا قاعــدة لعمليــات 

  .محدودة غري معلن عنها يف الووس

. نحـو خيسـانه" يس 325"كانت فيتنام الشاملية قبل بدء معركة خيسانه، قد دفعـت الفرقـة 

الحـدود االووسـية،  304، بيـنام عـربت الفرقـة 881الفرقـة مـدفعيتها امليدانيـة شـاميل املرتفـع  وركزت

  .وأخذت مركزا لها جنوب غريب خيسـانه، ونجم عن هذا الوضع وقوع عدد من االشتباكات العسكرية

باإلضافة إىل الفرقتني املرتكزتني حول خيسانه، كانـت هنـاك فرقـة ثالثـة مسـاندة يف املنطقـة 

الحيـوي، " دانانغ"وفرقة رابعة تتمركز عىل مشارف مطار " روك بايل"ملجردة من الساحل شاميل قاعدة ا

  .وفرقتان عىل الساحل جنويب املنطقة املجردة من السالح" هوي"وقوات بحجم فرقة يف ضواحي 

يـق إزاء هذا التطور وانقالب ميزان القوى لصالح الفيتنـاميني الشـامليني يف الشـامل أمـر الفر

  املجموعة الربمائية الثالثة التابعة" روبرت إي كوشامن"
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كام أصدر الجرنال ويسـتمورالند . لألسطول األمرييك بدعم كتبتي مشاة البحرية يف القاعدة وعىل التالل 

أوامره بتكثيف عمليات االسـتطالع الجـوي وإرسـال وحـدة مـن القـوات األمريكيـة لتقـوم بالـدوريات 

خيسانه، ثم أمر الجرنال وليام موسيري بإعداد مجموعة عمليات للبحث عن مواقـع القتالية عىل أطراف 

الثوار وإبادتها، وللتنسيق بني االستطالع الجـوي والقـوات الربيـة ملسـاعدة خيسـانه وزاد كوشـان عـدد 

  .كتائب مشاة بحرية 4حامية القاعدة فجعلها 

مبهاجمـة  1968شباط من عـام  بدأت معركة خيسانه عندما قام الفيتناميون يف منتصف شهر

قسم التالل األربع املسيطرة عىل الطرق الرئيسية املؤدية إىل قاعدة خيسانه بهدف السيطرة عـىل هـذه 

التالل متهيدا لعزل القاعدة وتصفيتها وبدأت املدفعية امليدانية للقوات الفيتنامية الثوريـة ترمـي بدقـة 

وانتهت بفشل املشاة الفيتنـاميني يف السـيطرة  881رتفع عىل هذه التالل وحدثت أعنف املعارك عىل امل

  .عىل املرتفع بعد أن أوشكوا عىل عزله وإسقاطه

وبعد هذا الفشل، جمع الفيتناميون قواتهم مـن جديـد، وشـنوا هجومـا تخطـوا فيـه الـتالل 

ت ووصلوا إىل مشارف القاعـدة، لكـن األلغـام واألسـالك املكهربـة أعاقـت تقـدمهم، وسـاعدت الطـائرا

  .واملدفعية عىل الحد من زخم الهجوم وإيقافه

وتابعت القوات الفيتنامية الهجوم رغم عدم التكافؤ الواضـح يف قـوة النـريان للطـرفني، ففـي 

قام الفيتناميون الشامليون بثالث هجامت متتالية ضد مواقع الكتيبـة التابعـة لجـيش  29/2/1968ليلة 

وأوشـكوا  عـىل الـدخول إىل القاعـدة ثـم .  النطاق الـدفاعيفيتنام الجنوبية، وحقق املهاجمون خرقا يف

هكذا استطاعت ضـخامة النـريان التـي اسـتعملتها القـوات . اضطروا إىل االنسحاب تحت ضغط الطريان

  األمريكية من أضعاف هجوم القوات الفيتنامية بنسبة كبرية، ووصلت



  

1872  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

بعد أن سحبوا أجزاء كبرية  من قـواتهم خـارج  1968مقاومة الفيتناميني إىل الحد األدىن يف أواسط آذار  

ساحة املعركة لكنهم بقوا متمسكني باملواقع التي سيطروا عليها إبان القتال وتـابعوا يف محـارصة الفـوج 

  .من فك الحصار إال بعد ثالثة أسابيع. من مشاة البحرية األمريكية املعزولة داخل القاعدة 26

بعد انتقال ويستمورالند من فيتنام إىل منصـب رئـيس   ولقد أخىل األمريكيون قاعدة خيسانه

واتخذ القرار بإخالء الجرنال ايرامز الـذي خلـف ويسـتمورالند بعـد إنشـاء . 1968أركان الجيش يف آذار 

  .قاعدة فاندغرينت املتضامة لخيسانه التي شكلت قاعدة انطالق للعمليات يف املنطقة

  :1968هجوم القيت 

  :        املوقع العام

  :كانت الحرب املحدودة قد وصلت إىل ذروتها 1967حتى نهاية عام 

الواليات املتحدة دخلت بأفضل وحداتها العسكرية وأحـدث أسـلحتها وتجهيزاتهـا وخـربة ضـباطها  -

واســتقدمت وحــدات يف البلــدان ) نظاميــة وإقليميــة ومحليــة(وفنييهــا، وبنــت جيوشــا جــرارة  

  .الجليفة

ت إىل مرحلة تصعيدية أخـرى بعـد املـؤمتر االسـتثنايئ الـذي عقدتـه قيـادة الثورة يف الجنوب انتقل -

الجبهة يف شهر أب وأقرت فيه برنامجا سياسيا جديدا يعزز الوحدة الوطنية ويرفد الثـورة مبزيـد 

مــن القــوى البرشــية واملاديــة، ويف مقابــل ذلــك تعمقــت إثــر أزمــة النظــام الجنــويب الداخليــة 

  .عىل االستفادة من اإلمكانيات العسكرية املتوفرة لديه والسياسية وأصبح غري قادر
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القيادة الثورية أصبحت قادرة عـىل الحركـة العسـكرية يف اتجـاهني اسـتخدم الوحـدات النظاميـة  -

لرضب املراكـز املعاديـة وتكثيـف العمليـات الفدائيـة يف منـاطق دلتـا امليكونـغ، وأصـبح تحـت 

ات اآلالف من الشباب وبلغ عدد األسلحة التي حصلت سيطرتها مناطق واسعة وانضم إليها عرش 

  .ألف قطعة من مختلف األنواع 104عليها من  القوات املعادية حوايل 

يف الشامل تصاعدت الحملـة الوطنيـة ملقاومـة الغـارات األمريكيـة وتعزيـز البنـاء الـداخيل والتـي  -

الدفاعيـة الجويـة والربيـة، اشتملت عىل تعبئة الشعب والجيش الشاميل كله، وتعزيـز القـدرات 

وتطوير القوات املسلحة اإلقليمية، وتكثيف العمـل السـيايس داخـل القـوات وإحبـاط عمليـات  

  .التخريب والحصار والحفاظ عىل األمن

، 1968كانون الثاين  31-30بعد منتصف ليلة " التيت"بدأ هذا الهجوم خالل االحتفاالت بعيد 

ـت الهجـامت يف مختلـف املـدن واملراكـز مبهاجمة السفارة األمريكية يف سـا يجون ثـم رسعـان مـا انترش

  .الرئيسية يف فيتنام الجنوبية

وقد أحتل الثوار املقر العام لهيئة األركان املشرتكة الفيتنامية الجنوبية، ودمروا محطة اإلذاعة 

نوبية وألحقـت بـه باملقر العام للبحرية الفيتنامية الج) ج، ث، ق(يف سايجون تدمريا تاما وتثبيت قوات 

وحـدث اليشـء نفسـه يف مدينـة هـوي . كام تعرضت مستودعات العتاد والذخائر للدمار. أرضارا هائلة

وهاجمـت القـوات الثوريـة مراكـز القيـادات . وقطعت كل مواصـالت املدينـة واتصـاالتها مـع الخـارج

يف املرتفعـات املجـاورة التـي ودمر عدد كبـري مـن املخـافر الواقعـة . الرئيسية واملراكز اإلدارية واحتلتها

تدافع عن املدينة، وصدت كل الهجامت املعاكسة، ووضـعت الفرقـة األوىل الفيتناميـة الجنوبيـة عمليـا 

  .خارج القتال
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وكانت املفاجأة تامة وشاملة للقيادة األمريكية والفيتنامية الجنوبية خالل عدة أيام فلم 

أمرا حث فيه القوات عىل " جياب"شباط وجه  10يف ، و تستطع القيام بأية عملية تتضمن ردا فعاال

  .االستمرار بتحقيق االنتصارات

فقد نجح يف تجميع قـوات كبـرية . وقد حقق جياب عىل املستوى العسكري انتصارات مؤكدة

حول املدن الكربى والقواعد الكربى يف منتهى الرسية بإعداد مل يسبق له أن جمعها وبأسـلحة مل يعـرف 

كام ضمن لنفسه املبادأة يف العمليات، بـرهن أن يف وسـع أفواجـه التمركـز يف املـدن . تهاأثقل من عيارا

وقد أضعف الرتتيب العسكري األمرييك وقطعه عن مؤخراته، واضطره إىل إجـراء . أكرث من أسبوع واحد

  .إعادة تنظيم شاملة

مل تكن تسمح لها  ولقد وضع الهجوم القيادة األمريكية يف فيتنام يف موقف حرج، ألن وسائلها

بتحقيق النرص دون مساعدات إضافية من اإلدارة األمريكية وخاصة وهي عىل أبواب الحملة االنتخابيـة 

  .وخاصة أن الرأي العام األمرييك كان يعارض إرسال مزيد من القوات إىل فيتنام. الرئاسية

للقوات األمريكية  ومل يكن يف منطقة سايجون تحت ترصف الجرنال ويستمورالند القائد العام

ألوية تتمركز حول سايجون مع خرية قطعات فيتنـام الجنوبيـة، ثـم جلـب  4يف فيتنام، يف البداية سوى 

قـوات " تان سـون نهـوت"كم من العاصمة، وإنزال فوق  25دعام مدرعا من لونغ بيه الواقعة عىل بعد 

يها وحـدات لـواء املشـاة األمـرييك محمولة جوا مـن قاعدة بني هوا القريبة من العاصمة والتي نزلت ف

يوما، واستخدم الطريان  15واستمر متشيط العاصمة وضواحيها مدة . املحمول بالهليكوبرت 199الخفيف 

واختفت مدينة بن ترى من الوجود . يف التمشيط عىل نطاق واسع، وأبيدت أحياء وضواح كاملة بالنابامل

  مع 
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وإلنقـاذ املدينـة كـان البـد مـن : "د األمـرييك جمـيس درافألف نسمة، ورصح العقيـ 35سكانها البالغ 

  ".تدمريها تدمريا كامال

ودعمهـم . ألف جندي مـن مشـاة البحريـة لهجـامت عنيفـة 75ويف الجبهة الشاملية تعرض 

املحمولة جوا، ودارت  101الجرنال ويستمورالند بالفرقة األوىل من فرسان الجو، واللواء الثاين من الفرقة 

وقاتل الثوار يف قلعة هوي التاريخية بشجاعة وقدموا تضـحيات " لطاحنة عدة أسابيع يف هوي املعارك ا

  .1968شباط  22كبرية قبل أن تسرتدها القوات األمريكية يف 

ويف مطلع آذار أنشأ الجرنال كريغتون أبرامز، مساعد الجرنال ويستمورالند مقر قيادة متقـدم 

آذار إىل سـايجون، وأعلـن عـن إنشـاء  قيـادة  8ند استدعاه يف ولكن ويستمورال ) قرب هوي(يب  -يف خو

ولكـن هـذه . مظـالت 101جديدة بأمره الجرنال روسـوف تضـم الفرقـة األوىل لفرسـان الجـو، والفرقـة 

مبحـارصة خـي ) 304ج و325(فرق فيتنامية تقوم فرقتـان منهـا  6القوات كانت تصد بصعوبة هجامت 

ويف . قـواتهم الرئيسـية يف الشـامل، مـن خـي سـانه إىل دانـاتغ وهكذا جمـع األمريكيـون معظـم. سانه

حتـى شـبه جزيـرة كامـان، معرضـني ه 17الجنوب حول سايجون، وتحولوا إىل الدفاع مـن خـط العـرض 

أنفســهم بــذلك إىل حــرب اســتنزاف كثــرية التكــاليف، األمــر الــذي دفــع بعــض األمــريكيني إىل التفكــري 

  .هيارباستخدام القنبلة الذرية ملنع االن

  :الهجوم املعاكس األمرييك

بعد معارك شباط ومطلع آذار استطاع األمريكيون والفيتناميون الجنوبيـون إيقـاف هجـامت 

فرقة وشنوا يف منتصـف آذار أكـرب عمليـة حربيـة أطلقـوا عليهـا أسـم  54الثوار، وحامية املدن فجمعوا 

  ولقد" مصممون حتى النرص"
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ارة من املغاوير واملظليني ورماة البحرية واشرتك يف العملية مئـات شارك يف العملية قطعات خاصة مخت 

التـي تحـارص سـايجون ) ج ت ق ( ولكن رضبات هذه القوة سـقطت يف الفــراغ الن قـوات . الطائرات

انسحبت منذ بداية آذار نحو مناطق التجمع اآلمنة قرب الحدود الكمبودية، تاركة وراءها ستارة رقيقـة 

" التطهـري والثبـات"إزعاج العدو األمر الذي أجرب ويستمورالند إىل تبنـي اسـرتاتيجية ألخطاء النسحاب و 

  ".والتجمع حول املدن لحامتيها

ويف الهجوم املضاد إىل عزلـه يف أواخـر آذار ) التيت(وأدى فشل ويستمورالند يف توقع هجوم 

. يف شهر نيسان" ون حتى النرصمصمم"ولقد حاول ابرامز متابعة عملية . وتعيني الجرنال برامز بدال عنه

ويرجـع . فعاد إىل تبني اسرتاتيجية أقل طموحا تعتمد عىل حامية  املدن والقواعـد. ولكنه فشل يف ذلك

إىل سوء تقدير القيادة األمريكية أو جهلها باتجاه الهجوم الذي يعده الفيتنـاميون " التيت"نجاح هجوم 

زء الشاميل من فيتنام الجنوبية، لذا حشدت قواتها هناك فلقد اعتقد أن الهجوم سيتم يف خي سانه والج

ومل ترتك يف الدلتا سوى ثالثة آالف جندي أمرييك وعدد من القطعات الفيتنامية الجنوبية التي ال تعتمد 

عليها كثريا وعندما انـدلع القتـال يف الـدلتا اعتقـدت القيـادة األمريكيـة أن الهجـوم عبـارة عـن هجـوم 

القوات األمريكية ومنعها مـن تركيـز جهـدها عـىل محـور الهجـوم الرئييسـ يف  تشتيتي يستهدف جذب

الشامل وعند خي سانه، وتابعت تركيز قواتها يف الشامل، ولكن تعاقب األحداث أثبت خطأ هـذا الـرأي 

تسـقط بيـد الثـوار ) أهـم مركـز سـيايس يف فيتنـام الجنوبيـة(ورأت القيادة األمريكية أن ترك سـايجون 

  انهيار نظام فيتنام الجنوبية وما يحمله هذا االنهيار من نتائج خطرية، لذا قررتسيؤدي إىل 
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كـم، األمـر الـذي زاد 1000الدفاع عن الشامل والجنوب بـآن واحـد، والعمـل عـىل جبهتـني متباعـدتني  

  .صعوبات العمل وجعل الجبهتني ضعيفتني

  :اآلثار العسكرية للهجوم

هوبلز برتأس بعثة عسكرية طارئة إىل سايجون لكنه عاد بعد هجوم التيت قام رئيس األركان 

ليبلغ الرئيس أن الوضع سيئ وبأن املبادرة يف يد جبهة الفيتكونغ وأن ويستمورالند بحاجة إىل اكرث مـن 

فكانـت إحـدى نتـائج هجـوم التيـت عـىل الجبهـة األمريكيـة  نقـل الجـرنال . ألف جنـدي إضـايف 206

لجرنال برامز بدال عنه يف نيسان قبل أن يتحقـق طلبـه بإرسـال قـوات ويستمورالند من منصبه وتعيني ا

الربية الواسـعة واالعـتامد عـىل خاصة تقيض بالتقليل من العمليات وإتباع الجرنال برامز سياسة . إضافية

سياسـة غـري "وذلـك بنـاء عـىل توجيـه املختصـني بإتبـاع . العمليات الجوية والبحرية واملدفعية املكثفة

  ".متحركة

كام نتج عن الهجوم تصعيد الخالفات بني االتجاهني يف اإلدارة األمريكيـة ففـي الوقـت الـذي 

طالبت األركان املشرتكة بقصف مركز وشديد عىل هانوي وهايغونغ ودعت إىل إعالن التعبئة العامـة يف 

دن الرئيسـية البالد، ردا عىل الهجوم، أما وزارة الدفاع فكانت تنادي بالحد من القصف عىل الشامل واملـ

فيه، ومل يسمح وزير الدفاع مكنامرا بإرسال أكرث من عرشة آالف جنـدي إىل فيتنـام الجنوبيـة، وأيـده يف 

  .ذلك وزير الخارجية رسك الذي طالب بوقف الهجامت الجوية عىل كل الشامل
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  :اآلثار السياسية للهجوم

األهــداف الحقيقــة للهجــوم  حاولــت اإلدارة األمريكيــة إقنــاع الــرأي العــام األمــرييك  بفشــل

شباط، أن  2وقد ادعى الرئيس جونسون يف املؤمتر الصحفي الذي عقده يف . الفيتنامي منذ األيام  األوىل

الهجـوم كــان متوقعــا وأن اإلجـراءات الكفيلــة بإفشــاله كانـت قــد اتخــذت لـذلك تــم إفشــال أهدافــه 

الهجــوم والخســائر " فشــل "ئلــة حــول العســكرية متامــا وكــذلك الهــدف املعنــوي لكــن التقــارير املتفا

مل متنع األزمة داخل اإلدارة األمريكية من التفاقم ومل متنع وزير الدفاع مكنامرا من " الفادحة"الفيتنامية 

  .التخيل عن موقعه حيث عني الرئيس جونسون بدال منه منكامرا كليفورد وزير للدفاع

ــرئيس جونســون يف  وأمــام هــذا الوضــع املتــدهور لــإلدارة األمريكيــة، دعــا آذار كبــار  25ال

ونتيجة لـذلك " مستشاريه لبحث الوضع يف فيتنام، فكانت النتيجة نصيحة الرئيس بعدم تصعيد الحرب

آذار أعلن فيه عن تحديد القصف لشامل فيتنـام باملنـاطق الواقعـة  31عقد جونسون مؤمترا صحفيا يف 

وتلك كانـت أول خطـوة يف مسـرية . املفاوضات  فقط ودعا الفيتناميني إىل مائدة ه 20جنويب خط عرض 

  .1973املفاوضات التي امتدت حتى كانون الثاين 

 1968األمريكيـة، حيـث شـكل عـام  –نقطة تحول يف الحـرب الفيتناميـة  1968ويعترب العام 

وتطبيـق سياسـية " بـاريس"بداية النهاية بالنسبة إىل الحرب، كـام شـهد ذلـك العـام بدايـة مفاوضـات 

  .Vietnamisation" نةالفتم"
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  ):1973 -1969(فتمنة الحرب 

الفتمنة كمصطلح عسكري يعني االستمرار يف إدارة الحرب بواسطة القوى البرشية الفيتنامية 

بديال عن القوات األمريكية، واستمرار اإلمكانيات واملصادر الفيتنامية لتغذية الحرب وتوفري اإلمكانيـات 

ية الجيش الجنـويب برشـيا وماديـا وتحويلـه إىل قـوة رئيسـية يف سـاحة األمريكية، وذلك عن طريق تقو

القتال وسحب القـوات األمريكيـة تـدريجيا، مـع تكثيـف عمليـات التهدئـة، وتقويـة سـلطة الحكومـة 

الفتمنـة كشـعار، رقعـة لنكسـون . الجنوبية وبالتايل تأمني السيطرة عىل املوارد البرشية والطبيعة للبالد

تي طبقها جونسون خالل سنوات حكمه وأدت إىل تورط أمرييك غري محددة يف الحرب كبديل لألمركة ال

  .الفيتنامية

شكلت جبهة التحريـر الحكومـة الثوريـة املؤقتــة يف الجنـوب كخطـة  1969حزيران  10ويف 

سياسية لتعزيز سلطتها الداخلية وتكريس اعرتاف العامل بالثورة خاصة بعـد أن بـدأت مرحلـة التفـاوض 

  .األمد مع الواليات املتحدة األمريكية يف باريسطويل 

يف املحـيط الهـادئ أعلـن الـرئيس األمـرييك الجديـد ريتشـارد نيكسـون " غـوام"ومن جزيرة 

الواليـات املتحـدة "القائل بـأن " مببدأ نيكسون"سياسية الواليات املتحدة اآلسيوية الجديدة التي عرفت 

ظ عىل النظام واألمن الدوليني، طاملا أن هذه البلدان تتحمـل ستدعم البلدان اآلسيوية يف جهودها للحفا

وعليهـا أن تتـوىل  بصـورة متزايـدة مسـؤولية وواجـب التضـحية التـي تتطلبهـا  –املسؤوليات الرئيسية 

وحيثام تتطور ثورة فان الواليات املتحدة ستزود هذه البلـدان ولكنهـا لـن تتـورط . …حاجاتها الدفاعية

  كانت املسألة مسألة غزو عرب   بقواتها مبارشة وإذا
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حدود غري محدودة فإن الواليات املتحدة لن تعترب نفسها ملتزمـة بالسياسـية العامـة القاضـية بتجنـب 

  .املشاركة القتالية املبارشة

وكان مبدأ نيكسون يعني فشل سياسية التدخل العسكري األمرييك املبـارش خاصـة يف مجـال 

هنـاك عـن طريـق تـدعيم النظـام املـوايل " فتمنـة الحـرب"ام وبدايـة العمليات الربية، يف جنـوب فيتنـ

ومساعدته بالقصف الجوي املركز الذي . للواليات املتحدة األمريكية يف جنوب فيتنام عسكريا واقتصاديا

" بـاريس"شمل معظم أراىض الجنوب، وامتداده بعد ذلك إىل الشامل لفرض رشوط السالم األمريكية يف 

قـد " الفيتكونـغ"لقبول برشوط السالم الفيتناميـة التـي كانـت جبهـة التحريـر الـوطنيوذلك نظرا ألن ا

، كان يعني قبول الهزمية العسكرية والسياسية لكل 1969أيار  8طرحتها يف مرشوعها للسالم املعلن يوم 

ـوع جبهـ/ من الواليات املتحدة والنظام يف جنوب فيتنـام ة ويتضـح لنـا ذلـك يف االسـتعراض التـايل ملرش

  :التحرير الذي اشتمل عىل عرشة نقاط هي 

ينبغي احرتام الحقوق القومية األساسـية للشـعب الفيتنـامي، أي االسـتقالل والسـيادة والوحـدة  •

  .1954والسالمة اإلقليمية، كام اعرتفت بها اتفاقيات جنيف لعام 

مريكيـة ينبغي عىل حكومة الواليات املتحـدة أن تسـحب مـن فيتنـام الجنوبيـة كـل القـوات األ  •

والكوادر العسكرية واألسلحة واملعدات الحربية التابعة لها ولغريها من الدول األجنبيـة الحليفـة 

كـام أن عليهـا تفكيـك كـل القواعـد العسـكرية . معها، من دون فرض أيـة رشوط عـىل اإلطـالق

  .األمريكية يف فيتنام  الجنوبية
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  .بني الفرقاء الفيتناميني أنفسهميتم حل مسألة القوات املسلحة يف فيتنام الجنوبية  •

يقوم شعب فيتنام الجنوبية بحل قضاياه بنفسه ومن دون تدخل خارجي ويقرر بنفسـه النظـام  •

وسـيقام مجلـس تأسييسـ ويـتم . السيايس لفيتنام الجنوبية عن طريق انتخابات عامة دميقراطية

ـائح وضع دستور وإقامة حكومة ائتالفية لفيتنام الجنوبية تعكس الوفاق ا لوطني والوحـدة للرش

  .االجتامعية كافة

لن يفرض أي فريق من الفريقني نظامه السيايس عىل شعب فيتنام الجنوبية خالل الفرتة الواقعة  •

  .بني أعاده استتباب السالم وإجراء االنتخابات العامة

سـية تتبع فيتنام الجنوبية سياسية خارجيـة قامئـة عـىل السـالم والحيـاد وتقـيم عالقـات ديبلوما •

  .واقتصادية وثقافية مع كل البلدان مبا يف ذلك الواليات املتحدة عىل أساس التعايش السلمي

يتم تحقيق إعادة توحيد فيتنام خطوة بعـد خطـوة بالوسـائل السـلمية ومـن خـالل املناقشـات  •

  .واالتفاق بني املنطقتني دون أي تدخل خارجي

لدان أجنبية وال تسمحان بإقامة قواعد متتع كل من املنطقتني عن دخول أي حلف عسكري مع ب •

عسكرية عىل أراضـيها، وال تعرتفـان بحاميـة أي بلـد أو حلـف عسـكري، كـام نصـت عـىل ذلـك 

  . 1954اتفاقيات جنيف حول فيتنام عام 

تقوم األطراف املعنية بالتفاوض يف سبيل إطالق رساح أرسى الحرب وتتحمل الحكومة األمريكيـة  •

  .لدمار يف الشامل والجنوباملسؤولية عن الخسائر وا
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يتفق بني األطراف حول األرشاف الدويل عىل سحب القوات واألسلحة التابعـة للواليـات املتحـدة  •

  .األمريكية ولغريها من الدول األجنبية من فيتنام الجنوبية

، واقرتح فيه أن تنسحب جميع 1969أيار  14نقاط  يف  8وطرح نيكسون مرشوعا للسالم من 

 الفيتناميـة الجنوبيـة يف فيتنـام الجنوبيـة مبـا يف ذلـك قـوات فيتنـام الشـاملية، ويف املقابـل القوات غري

تنسحب القوات األمريكية والقوات الحليفة لها بصورة تدريجية وخالل مدة سـنة كاملـة، عـىل أن يـتم 

ومة  االئتالفيـة إىل انسحابها مع انتهاء انسحاب قوات فيتنام الشاملية، كام أناط املهام املوكولة إىل الحك

ـوعا يف " ثيو"وكذلك كان . هيئة دولية يتضـمن  1969نيسـان  7رئـيس فيتنـام الجنوبيـة، قـد قـدم مرش

رضورة  أن ترتاجع فيتنام الشاملية عن محاوالتهـا لغـزو فيتنـام الجنوبيـة بـالقوة، وأن تنسـحب جميـع 

  .القوات الشيوعية من فيتنام الجنوبية

ادة دارت املفاوضـات الطويلـة يف بـاريس واسـتمر القتـال يف وحول هـذه املرشـوعات املتضـ

جنوب فيتنام والقصف الجوي املتقطع عىل فيتنام الشاملية مـن أجل دعـم مراكـز األطـراف املتصـارعة 

عىل مائدة املفاوضات ويف الوقت نفسه كانت الواليات املتحدة تخفض من حجم قواتها الربية تـدريجيا 

ونتيجـة لـذلك . تزيد من ضغط سالحها الجوي والبحري عىل فيتنام بشطريهاو " الفتمنة"وتطبق سياسة 

  .ألف جندي 330إىل  1971وأيار  1969خفض حجم القوات األمريكية يف فيتنام ما بني حزيران 

غري أن الحرب الجوية كانت مستمرة ليس فقط يف فيتنـام وإمنـا أيضـا يف الووس ضـد قـوات 

  ت األمريكية تقصف مواقعحيث كانت الطائرا" الباثيت الو"
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 18كام قاد املارشال لون نول انقالبا أطاح باألمري سيهانوك، يف كمبوديـا يف " . هويش منه"الثوار وطريق  

لتطهـري مناطقهـا املتاخمـة لجنـوب  1971ودخلت قوات أمريكية وفيتنامية إليها يف شـباط  1970آذار 

  .فيتنام من الثوار الفيتناميني

يف جنوب فيتنام وفقا السرتاتيجية الثـوار الذيــن زادوا مـن قـوة تسـليحهم  واستمرت املعارك

وكـان . شدد األمريكيون من قصف الشامل عـىل نطـاق واسـع 1972نيسان  6ويف . 1972خاصة يف عام 

وكـان نيكسـون يف الوقـت نفسـه، يؤجـل سياسـية . القصف يرتكز بصورة أساسـية عـىل مدينـة هـانوي

، األمر الذي مكن، يف ما بعـد تحقيـق االتفـاق مـع هـانوي بعـد مفاوضـات االنفتاح عىل موسكو وبكني

  .طويلة وشاقة، أسفرت عن توقيع معاهدة باريس

  :معاهدة باريس

بـني الواليـات املتحـدة وجهوريـة فيتنـام  1973كـانون الثـاين  27وقعت هـذه املعاهـدة يف  

ممثلـة (قتة لجمهوريـة فيتنـام الجنوبيـة والحكومة الثورية املؤ ) سايجون(الدميقراطية وجهورية فيتنام 

وقد تبنت األطراف األربعة االتفاق الذي كان قد توصل إليه كل من هـرني كيسـنجر ). الثوار الفيتكونغ

، واملؤلف من تسـع نقـاط، 1972وليودوك توعن فيتنام الشاملية يف ترشين األول . عن الواليات املتحدة

  .الحرب الفيتنامية والذي أعترب أول تراجع رسمي أمرييك يف

اعرتفت الواليـات املتحـدة بوحـدة فيتنـام واسـتقاللها وسـيادتها، كـام : وجاء يف النقطة األوىل

أعلنت عن وقف تدخلها العسكري، وكل تدخل لها يف شؤون فيتنام الجنوبية الداخليـة وقـررت سـحب 

  ).1973لثاين كانون ا 28(قواتها منها يف غضون ستني يومـا من تاريخ وقف إطالق النار 
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وفيام يتعلق بحق شعب فيتنام الجنوبية بتقرير مصريه، فقد نصـت املـادة التاسـعة عـىل أن 

شعب فيتنام الجنوبية يقرر بنفسه املستقبل السيايس لفيتنام الجنوبية عن طريـق االنتخابـات العامـة "

  ".الحرة الدميقراطية تحت املراقبة الدولية

وفـق " عـىل مراحـل وبالوسـائل السـلمية"العمـل مـن أجلـه  أما إعادة توحيد فيتنام فيكون

الفاصـلة بـني الشـامل  1954ودون تـدخل أجنبـي وان حـدود عـام . االتفاقيات بـني الشـامل والجنـوب

والجنوب ليست سوى حدود مؤقتـة، وال تشـكل مطلقــا حـدودا سياسـية أو إقليميـة وبانتظـار إعـادة 

وقد عقد يف باريس يف وقت الحـق، مـؤمتر دويل . عسكريةالتوحيد، ال يشرتك الشامل والجنوب بحروب 

ضم، فضال عن األطراف األربعـة املوقعـة عـىل االتفـاق الصـني وفرنسـا وبريطانيـا واالتحـاد السـوفيتي 

وقد أصدر هذا املؤمتر الـدويل يف . كام حرضه أمني عام األمم املتحدة. والبلدان األربعة يف اللجنة الدولية

  .حا باملوافقة عىل اتفاقيات باريس وبضامن حسن تطبيقهاترصي 1973آذار و  2

لتبـدأ مرحلـة  1973نيسـان  29واستكملت القوات األمريكية انسحابها يف فيتنام الجنوبية يف 

عنـدما سـيطرت جبهـة التحريـر املدعومـة بقـوات  1975جديدة من الحرب يف فيتنـام انتهـت يف عـام 

  .فيتنامية شاملية عىل كافة أرجاء البالد

  : سقوط سايجون وإعالن الوحدة

كـانون  27تنفيذا التفاقية وقف إطالق النار، التي وقعت بـني األطـراف املشـرتكة بـالحرب يف 

وقدم األمريكيـون . 1973نيسان  49، غادرت آخر وحدات الجيش األمرييك جنوب فيتنام يف 1973الثاين 

رية تقـدر قيمتهـا بخمسـة مليـارات بعـد انسـحابهم مسـاعدات عسـك" تغوين فان ثيو"لنظام الجرنال 

  .دوالر، باإلضافة إىل ضامنات بالتدخل يف حال تعرض فيتنام الجنوبية لهجوم شامل
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ورغم االتفاق عىل وقف إطالق النار، فقد ظـل القتـال بـني القـوات الحكوميـة وثـوار جبهـة 

مقاتــل مــن الثــوار  ألــف 145كــان حــوايل  1974مســتمرا، ويف عــام " الفيتكونــغ" التحريــر الفيتناميــة 

يسيطرون عىل ثلث أرايض فيتنام الجنوبية، ال سيام املناطق الغربية منها، ويتابعون القتال ضد القـوات 

الحكومية بأساليب حرب العصابات، ويقومون يف الوقت ذاته بتوسيع شبكات الطرق وخطوط اإلمـداد،  

الشاملية التـي دخلـت أرايض فيتنـام ويعملون جاهدين عىل تعزيز قواتهم وحشد الوحدات الفيتنامية 

  .الجنوبية لدعم الثوار

ألف جنـدي، وتقـرر القيـام بحملـة  300بلغ عدد القوات الثورية حوايل  1974ويف نهاية عام 

عىل إثر رفض اإلنذار الذي وجهته له الحكومـة الثوريـة املؤقتـة، الـذي تضـمن " ثيو"حاسمة ضد نظام 

  :فقرتني أساسيتني هام

  .الذي وضع الصعوبات والعراقيل يف وجه تنفيذ نصوص اتفاقية باريس" ثيو"بإسقاط  املطالبة. 1

وسـحب . مطالبة الحكومة األمريكية بالتوقف عن التدخل يف الشؤون الداخلية لفيتنـام الجنوبيـة. 2

ولقـد شـجع الثـوار عـىل اتخـاذ . العسكريني الذين أبقتهم يف البالد  تحت ستار املساعدة التقنية

فضـيحة " وأهام اضـطراب اإلدارة األمريكيـة بسـبب. قرار توافر الظروف السياسية املالمئةهذا ال

يف " لــون نــول"وتزعــزع نظـــام  1974أب  8واســتقالة الــرئيس نيكســون بســببها يف " ووترغيــث

واخـتالل ميـزان القـوى لصـالح جبهـة التحريـر " ثيـو"كمبوديا، وظهور بوادر االنهيار عىل نظـام 

  .الفيتنامية

كـم شـاميل  160والواقعـة عـىل بعـد " فـوك لونـغ"ستهل الثوار هجومهم بـاحتالل مدينـة وا

  سايجون، ولقد ملس املهاجمون يف هذه املعركة ما آلت إليه
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نتيجـة لـذلك اتخـذ . 1975كانون الثاين  7يف " فوك بيه"القوات الحكومية من ضعف ثم احتلوا مدينة  

نتقال إىل الهجامت الكربى التي كان الغرض منهـا، تهيئـة الظـروف قرارا باال ) باالتفاق مع هانوي(الثوار 

إىل " ثـان ثـني دانـغ"وأرسـل  الجـرنال . 1976، استعدادا للقيـام بهجـوم يف العـام 1975املناسبة  يف عام 

وبعـد معركـة " بان مي ثون"املرتفعات الوسطى يف املنطقة العسكرية الثانية لتنفيذ خطة الهجوم عىل 

ـقي، " نـام يك"يام  حرر الثوار املدينة، ثم واصلوا تقدمهم نحـو مدينـة دامت ثالثة أ  عـىل السـاحل الرش

بهدف شطر البالد إىل قسمني وعزل األقاليم الشاملية يف املنطقة العسكرية األوىل ورسعـان مـا سـقطت 

إىل إصـدار " ثيـو"يف مطلع نيسان، األمر الذي دفـع " كام رانه"، " نها ترانغ"و" تاي هوا"املدن الساحلية 

أمر باالنسـحاب االسـرتاتيجي نحـو الجنـوب لحاميـة العاصـمة سـايجون ومنطقـة دلتـا نهـر امليكونـغ، 

يف األقاليـم الشاملية، واستيالء الثوار عىل كامـل الرشـيط السـاحيل " داناتغ"و" هوي"وبسقوط مدنيتي 

فـرق مـن  6لقضـاء عـىل أحكم الطوق حول املنطقة العسـكرية الثالثـة، بعـد أن تـم ا" فان تيث"حتى 

القوات الحكومية التي فقدت منذ بدء هجوم الثوار قبل أربعة أسابيع، معـدات حربيـة قيمتهـا حـوايل 

  .ألف مليون دوالر

ولقد حرص الثوار بعد تحقيق انتصاراتهم يف املناطق الشاملية والوسطى عىل تحرير ما تبقى 

تقدير من أجل اإلفادة من موسم الجفاف املالئم من أرايض فيتنام الجنوبية يف غضون شهرين عىل أكرث 

  .لتحركهم املدرع باتجاه العاصمة سايجون عرب املناطق الجافة باملستنقعات الجافة واألرايض الزراعية

وتحرير سايجون دومنـا الحاجـة إىل تـدمري املدينـة أو إىل " ثيو"كام حرصوا عىل إسقاط نظام 

  ذلك طريقنيوسلكوا لتحقيق . خوض معارك يف داخلها



  

1887  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

ـط   األول سيايس، ويتمثل يف إعالن الحكومة الثورية املؤقتة عن موافقتها عىل وقـف إطـالق النـار، برش

  . عزل ثيو عن الحكم واإلتيان بشخصية وطنية ميكن التفاوض معها

الذي كان من شأنه إرباك القيـادة املعاديـة، " الكر والفر" والثاين عسكري، ويتمثل يف تكتييك 

عاجزة عن تقدير املواقف ونتج عن الضغط السيايس تذمر يف سايجون وظهرت الدعوة إلزاحـة  وجعلها

ولكـن ثيـو اسـتطاع الوقـوف يف وجـه معارضـيه . إذا كان يف ذلك نهايـة ملأساة دامية طال أمـدها" ثيو"

ري انقـالب وسجن عددا كبريا منهم بتهمة تـدب" غراهام مارتن"بدعم السفري األمرييك يف فيتنام الجنوبية 

  .ضد النظام، دون أن يؤدي ذلك إىل منع التفتت وظهور بوادر االنهيار النهايئ عىل النظام

  :معركة كسوان لوك

كانت اإلدارة األمريكية يف هذا الوقـت تواجـه ضـغوطات الـرأي العـام  األمـرييك الـذي كـان 

إىل إرسـال رئـيس " فـورد"س األمر الذي دفـع الـرئي" ثيو"يطالب بالتوفيق عن تقديم املساعدات لنظام 

عىل حقيقـة املوقـف األمـرييك، " ثيو"إىل فيتنام الطالع " وياندفريدريك  " أركان الجيش األمرييك الجرنال

الذي يتلخص بعدم تقديم املزيد من املساعدات العسكرية واالقتصادية، ما مل يثبت الجـيش الحكـومي 

لية فقـام ثيـو عندئـذ بإصـدار أوامـره للـدفاع عـن مقدرته عىل النهوض من كبوته ومتابعة القتال بفاع

مدينة كوان لوك مهام كلف األمر رغم أن عددا كبريا من ضـباطه كـانوا يتوقعـون هجومـا مـن الشـامل 

الغريب حيث كانت طائرات التجسس األمريكية قد التقطت صورا لقوافل طويلة من الشاحنات املحملة 

  وكانت كوان لوك آخر نقطة. وسطى باتجاه سايجونبالجنود مندفعة من الشامل واملرتفعات ال
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عىل مسـافة " لونغ كانه"وهي تقع يف إقليم . يف رشقي العاصمة 18حصينة تحميها وحدات من الفرقة  

  .كم من العاصمة 48

وبدأت معركة كوان لوك يف منتصف شهر نيسان، حيث قام الثوار بقصف املدينة ثـم زحفـوا 

جنـدي  6000تالل املدنية وقـد أبـدى املـدافعون الـذين بلـغ عـددهم واستطاعوا خالل ساعات من اح

مقاومة شديدة يف القتال الذي دار داخل املدينة طوال ثالثة أيـام متواصـلة، ولكـنهم مل يتلقـوا اإلمـداد 

مام اضطر القيادة يف سـايجون إىل دفـع لـواء احتـاطي مـن . الكايف واملساعدات الالزمة ملتابعة الصمود

لقوات املحمولة جوا لفك الطوق عن املدينة بيـد أن هـذا اللـواء تعـرض بـدوره إىل رضبـات املغاوير وا

ودفع قيادة القـوات الحكوميـة إىل . جانبية سددتها قوات الثوار األمر الذي جعل دور املغاوير محدودا

حقـت استخدام الطائرات ألول مرة، بعد غياب سالح الجو عن العمليات الحربية لفرتة طويلـة حيـث أل

  .مبواقع الثوار بعض الخسائر

وكان من أهم نتائج القتال يف كوان لوك جذب االحتياطي املتحرك يف العاصمة، وخلق املنـاخ 

املناسب ملهاجمة سايجون من جهات أخرى غري متوقعة ولقد أدى فشل القوات الحكومية يف االحتفاظ 

، تاركـا 21/4/1975استقالته مـن الحكـم يف إىل إعالن ثيو  20/4-19ببلدة كوان لوك، وسقوط البلدة يف 

بعد أن وجه إىل األدارة األمريكية انتقادات حادة كاشفا تراجعهـا عـن " تران فان هيونغ"السلطة لنائبه 

  .تنفيذ التزاماتها وعدم تقيدها بالوعود التي أكدت فيها استعدادها لحامية نظام سايجون

تثري قلق العسكريني يف سايجون وواشـنطن بدأت التكهنات حول موعد الهجوم عىل سايجون 

  يف ضمن" بني هوا"السيام بعد أن أصبحت القاعدة الجوية 
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. فـرق فيتناميـة شـاملية باتجـاه الجنـوب 6وزاد مـن هـذا القلـق تـدفق . مدى نـريان مدفعيـة الثـوار 

جـرى نهـر وتوجهت األنظار يف األسبوع الثالـث نيسـان إىل منطقـة دلتـا نهـر املكيونـغ يف الجنـوب، وم

وكانت خطة الثوار يف الدلتا تستهدف تشتيت الفرق الحكومية لحرمانهـا مـن فـرض .سايجون يف الغرب

وقـد تحقـق . الدفاع عن سايجون، وقطع الطرق التي تتلقى سايجون عربها ما تحتاجـه مـن مسـاعدات

  .الهدفان بتقدم فرق الثوار الست عرشة نحو دفاعات العاصمة عىل خمس طرق رئيسية

  ".بني هوا"أربع فرق احتلت القاعدة الجوية يف : يف الرشق 1ريق رقم الط •

الذي كان  أخـر " فانغ ناوه"ثالث فرق سيطرت عىل ميناء  : يف الجنوب الرشقي 15الطريق رقم  •

  .ميناء تطل منه سايجون عىل بحر الصني الجنويب

يم دلتا نهـر امليكونـغ، أربع فرق استطاعت السيطرة عىل أقال: يف الجنوب الغريب 4الطريق رقم  •

  ".بن لوك" و" تان آن"بعد سلسلة من الهجامت عىل 

  ".بيه لونغ"فرقتان انطلقتا من إقليم : يف الشامل 13الطريق رقم  •

ثـالث فـرق اسـتطاعت السـيطرة عـىل هـذا الطريـق بعـد : يف الشـامل الغـريب 22الطريق رقم  •

  ".نحو داوها"و" تاي نيه"هجامت عىل 

ارة األمريكية بأن سقوط سـايجون أصـبح وشـيكاَ وافـق الـرئيس األمـرييك وعندما أيقنت اإلد

ألـف فيتنـامي كـانوا يعملـون لحسـاب الـدوائر  200إلجـالء نحـو " تـالون فـايس"عـىل عمليـة " فورد"

  وكانت خطة العملية. األمريكية يف فيتنام
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حيـث يـتم نقلهـم إىل " ـاوهفانغ تـ"ومنه إىل ميناء  " تان سوف توت"تقيض بانتقال املرحلني إىل مطار  

  .الواليات املتحدة وإندونيسيا والفلبني

. لضـيق الوقـتوجـدت أن تنفيـذ العمليـة أمـر مسـتحيل نظـرا ولكن وزارة الدفاع األمريكية 

وكـان " ثـان سـون تـوت"والحاجة إىل عرشات اآلالف من الجنود لتأمني  نجاح العملية، السيام أن مطار 

فريكونـت "ومل يبق أمام الحكومة األمريكية من خيـار سـوى تنفيـذ عمليـة . وقتئذ عرضه لهجوم الثوار

باإلضـافة إىل عـدد محـدود مـن ) أمريكيـني داور رييـون(إلجالء من بقـي يف فيتنـام مـن أجانـب " ويند

  .الفيتناميني، وذلك باستخدام طائرات الهليكوبرت

تـران فـان "لفيتنامي وما أن أصبحت سايجون ضمن مدى صواريخ الثوار حتى سارع الرئيس ا

ولكـن انعـدام الثقـة املتبـادل مـع الثـوار . إىل محاولة تشكيل حكومة جديدة لبدء املفاوضـات" هيونغ

الـذي ) مينـه الكـري" (ديونـغ فـان مينـه"، وأخذ  مكانه الجـرنال 1975نيسان  28دفعه إىل االستقالة يف 

الحاصـل يف صـفوف القيـادتني املعـاديتني  طالب الثوار بوقف إطالق النار واغتنم الثوار فرصة االرتبـاك

  .وطالبوا الحكومة باستسالم غري مرشوط. العسكرية والسياسية

ويف هـذا اليـوم جـرت عمليـة ضـخمة " استسالم سـايجون" مينه"أعلن  1975نيسان  30ويف 

بطائرات الهليكوبرت، حيث حطت تلـك الطـائرات تباعـا فـوق سـطح السـفارة األمريكيـة يف سـايجون ، 

عنرصا يف مشـاة البحريـة، ونقلهـم  989أوروبيا وفيتناميا،  6422أمريكا و  1373ساعة  18لت خالل وأق

  يف األسطول السابع األمرييك، يف حني اندفع الثوار بدباباتهم) بلو ريدج(إىل سفينة القيادة 
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" يهـا اسـمإىل قلب العاصمة دون أن يواجهوا مقاومة تـذكر وأعلنـوا املدينـة منطقـة حـرة وأطلقـوا عل 

  ".هويش منه

مؤلفة (وهكذا انتهت الحرب باندحار أقوى جيش يف العامل، وأخذت الحكومة الثورية املؤقتة 

يف مبارشة أعاملهـا فأنشـأت  لجانـا إداريـة عسـكرية إلدارة املـدن ) بصورة أساسية من الثوار الفيتكونغ

 ما بعد تحقيق الشعار الـذي رفعتـه الكربى يف انتظار تشكيل اللجان الثورية التي أخذت عىل عاتقها يف

ويف " ، وهـو االسـتقالل والدميقراطيـة والسـالم والحيـاد1969الحكومة الثورية املؤقتة منذ تأسيسـها يف 

يف  5/1975/ 23وأخـذت منـذ " تـران فـان تـرا"سايجون تشكلت اللجنة الثورية األوىل برئاسـة الجـرنال 

ذريا يف املجتمع وهيأت الظـروف لتوحيـد شـطري فيتنـام، تطبيق الثورة الثقافية التي أحدثت تغيريا ج

بقرار من الجمعية الوطنية التي أنتخبها الفيتناميون باالقرتاع  1976وهو ما تحقق فعال يف شهر حزيران 

  ".جمهورية فيتنام االشرتاكية"العام واملبارش، وأصبحت فيتنام موحدة وتسمى 
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  ):1954 – 1945(الفرنسية  –الحروب الفيتنامية 

  :ممهدات الحرب

قبل الرشوع يف بحث أحداث التي أدت إىل الحرب اإلملام بيشء موجـز عن اسم فيتنام، وعـن 

  .موقعها وجغرافيتها وتاريخها وأثر ذلك يف تطور األحداث

ومعناهـا يف اللغـة الصـينية القدميـة ) فيـت ونـام: (يتكون أسـم فيتنـام مـن مقطعـني وهـام

وتعد فيتنام . م.ق111ت هذه التسمية عليها أيام االحتالل الصيني لها علم ، وقد أطلق)الجنوب املسامل(

  .الصينية التي تضم باإلضافة الهياكل من كمبوديا والوس –جزءا من شبه جزيرة الهند 

يف  2كـم) 328.750(وعندما تنظر إىل خريطة العامل، نجد فيتنام تحتل مسـاحة تقـدر بحـوايل 

ويبلغ عدد سـكان ). ه 25(إىل  )ه5(وخطي عرض ) ه110(إىل ) ه100(جنوب رشقي أسيا، بني خطي طول 

مليون نسمة، ويتكلم الفيتناميون بلغة خاصـة ) 51.152.000(حوايل  1977فيتنام حسب إحصائية عام 

ويحد فيتنام مـن جهـة الشـامل جهوريـة الصـني الشـعبية ومـن الجنـوب . بهم هي لغة البالد الرسمية

  .بحر الصني، ومن الغرب الوس وكمبوديااملحيط الهادي ومن الرشق 

ـق  وقد كان المتداد األرايض الفيتنامية عىل املحيط الهادي من الجنوب وبحر الصني مـن الرش

كـم ومـن ثـم وجـود الكثـري مـن املـوانئ منهـا )2500(أن جعل فيتنام متتلك ساحال طويال يبلغ حـوايل 

  كيا(و Haphong) هايفونغ(
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) كيم ريده(و Da Nang) دياننغ(يف شاميل البالد، وموانئ  Ben Thuy) ويبني ث(، و Cai Aong) اونغ 

Cam Ranh سايغون(و( Saigon يف جنوبها.  

أي شـاميل فيتنـام، وهـذه  Bac Bo) بـاك بـو(تتكون فيتنام من ثالث منـاطق رئيسـية وهـي 

ألرز واملطـاط املنطقة تشكل مع دلتا النهر األحمر منطقة ذات إمكانيـات زراعيـة وصـناعية ملحاصـيل ا

أي وسط البالد، وهي حزام ضـيق و طويـل مـن األرض يصـل  Trung Bo) ترانغ بو(الطبيعي، ومنطقة 

أي جنوب البالد حيث تشكل هذه املنطقة سهال  Nam Bo) نام بو(بني شاميل البالد وجنوبها، ومنطقة 

  .غرينيا تخرتقه فروع نهر امليكونغ، وهي منطقة صالحة للزراعة

ام بتضاريس متنوعة بشكل مـنظم، فتغطـي الجبـال مـا يقـارب نصـف أراضـيها، وتتمتع فيتن

وترتكز الجبـال بصـورة خاصـة يف املنطقـة الشـاملية، حيـث يصـل ارتفـاع بعـض جبالهـا إىل مـا يقـارب 

  م، وهناك نجود كلسية تقطعها كام تجزئها مضائق عميقة متتد من حدود الصـني إىل املحـيط)3.000(

ة تنحدر السلسلة الجبلية من غريب البالد إىل جنوبها مشـكلة قوسـا كبـريا باتجـاه الهادي، وبصورة بطيئ

ــود  ــة ونج ــداخل املرتفع ــاب ال ـــو(هض ــان(و Darlag) دارالك(و Blico) بليك ــغ بي  lang bian) الن

وتتفرع الجبال والوديان بصورة عميقة عىل سلسلة هذه الجبال الرئيسـة يف كـل  Mekong) ميكونغ(و

  .االتجاهات

) كوانيونـغ(انت فيتنام تـدعى مبقاطعـة تـرى ديـا، وهـذه املقاطعـة تتـألف مـن قسـمني وك

Kwanyung الصني(و (China ضمت فيتنام إىل مملكـة . م.ق 111.م.ق ويف عام. ويدعيان اليوم فيتنام

وبعد مرور أكرث من ألف عـام مـن السـيطرة . Han) هان(الصينية يف عرص إمرباطورها  Auloc) ايولك(

  يةاإلقطاع
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ترونـغ (الصينية عليها والتي شهدت خاللها الكثري من الثورات التي قاومت سلطة اإلقطاع ومنهـا ثـورة  

 Ly) الي بون(م، و248يف عام   Lady trieu) ليلد تريو(م، و43-40خالل األعوام  Trung sister) سسرت

bon  قطاعيني الصينيني عىل نهـر م وقد حقق الفيتناميون انتصارا تاريخيا ضد اإل 602-544خالل األعوام

اليشـء املؤكـد أن سـيطرة متتـد . منهيا بذلك السيطرة الصينية الطويلة األمد  Bach dang) باوج دانغ(

ألكرث من ألف سنة البد من أن يكون لها أثرها عىل لغة البلد الخاضع لها وثقافته، لذلك يعد املؤرخـون 

  .فيتنام إقليام صينيا

املمتدة من القرن العارش إىل القرن السادس عرش امليالديـني شـهدت  وخالل الحقبة التاريخية

الصـينية يف القـرن   Sung) سـونغ(فيتنام موجات مختلفة من الغزوات، حيث تعرضت إىل غزو مملكة 

الثاين عرش، والغزو املغويل يف القرن الثالث عرش، والغزو الكمبودي يف القرن الرابع عرشـ، وخـالل املـدة 

سادس عرش إىل بداية منتصف القـرن التاسـع عرشـ اجتاحـت فيتنـام موجـة مـن الحـروب من القرن ال

) نغــوين(ومملكــة الجنــوب بزعامــة أرسة  Trinh) ترنــه(األهليــة بــني مملكــة الشــامل بزعامــة أرسة 

Nguyen .  

ومن خالل ذلك يتبني لنا أن فيتنام تحتـل موقعـا اسـرتاتيجيا مهـام يف منطقـة جنـوب رشقـي 

ا متتلك منطقة ساحلية طويلة عىل املحيط الهادي وبحر الصني مكنها من امتالكها موقعا أسيا، حيث أنه

عسكريا مهام كام أن طبيعة تضاريسها ومناخها جعالهـا تتمتـع بإمكانيـات اقتصـادية كبـرية، حيـث إن 

 إرشافها عىل ساحل طويل جعلها متتلك الكثري من املـوانئ التجاريـة، ومـام سـاعد عـىل إنعـاش الحركـة

ولعل كل ذلـك بـني لنـا أسـباب عـدم . التجارية يف تلك املوانئ  وفرة املحاصيل الزراعية والصناعية فيها

  وجود االستقرار السيايس يف تاريخ فيتنام
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وجعلها محط أنظار كثري من القوى الدولية الطامحة التـي تسـعى أن تكـون لهـا ممتلكـات فـيام وراء  

  .بحار العامل

مـن أهـم القـوى العامليـة التـي أرادت أن يكـون لهـا مكـان تحـت  وقد كانت فرنسا واحـدة

ـقية لشـبه جزيـرة الهنـد  ـفة الرش الصـينية إىل  –الشمس وترجـع أول محاولـة للفرنسـيني بـامتالك الرش

إسباين مشرتك، بعد االتفاق الذي  –م هاجم أسطول فرنيس 1858منتصف القرن التاسع عرش، ففي عام 

ايض الفيتنامية، وبعد ذلك تابع الفرنسيون املحاولة األوىل مبحـاوالت أخــرى وقع بني الطرفني آنذاك األر 

، وواصلو توسيع نفوذهم، ومتكنـوا مـن إنـزال 1859متكنوا من خاللها بسط سيطرتهم عىل سايغون عام 

التـي متثـل   Cochinchinaالهزمية بالفيتناميني وإجبارهم عىل التنازل عن جزء مـن منطقـة كوشنشـني

وبعد خمس سنوات ضم الفرنسيون بقيـة أجـزاء كوشنشـني الصـينية بعـد أن . 1863نام عام جنويب فيت

  .بسطوا حاميتهم عىل كمبوديا

 -1897ومبرور الزمن وسع الفرنسيون سيطرتهم عىل فيتنام، ففي الفرتة الواقعة ما بني عـامي 

ت خطـوات إصـالحية حـدث Poledome) بولدوميـه(، ويف أثناء فرتة حكم الحاكم العام الفرنيسـ 1902

الواقعـة عـىل النهـر   Hanoi) هـانوي(مهمة، إذ ظهرت سـكك الحديـد، والقنـوات والسـدود وصـارت 

األحمر العاصمة الجديدة، كام احتفظ الحكام الوطنيون مبناصبهم فـيام عـدا كوشنشـني التـي أصـبحت 

  .تحت اإلدارة الفرنسية املبارشة

ام بالهـدوء واالسـتقرار ولكــن هـذا الهـدوء وقد اتسمت فرتة السـيطرة الفرنسـية عـىل فيتنـ

واالستقرار ما كانا ليستمرا طويال، حيث كان لسياسة الفرنسيون التي اتبعوها ضد الفيتناميني دور كبـري 

  يف تأزم الوضع، حيث أراد
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وفرنسـية الشـعب الفيتنـامي، ) املـوطن األول للحضـارة الفرنسـية(الفرنسيني فرض حضارة بالد الغـال  

عـىل رفـع مـن العمـل  وفرنسة الشعب الفيتنـامي، بـدال) املوطن األول للحضارة الفرنسية(لغال وبدال ا

مستوى حياة الشعب إىل مستوى حياة الشعب الفرنيس نفسه، جلبوا ضـد أنفسـهم النقمـة والكراهيـة  

سـتعمرات بينام كان الفرنسيون يطلقون الحريات السياسية يف فرنسا، كانوا مينعونها يف فيتنام وبقيـة امل

من أرسة نغـوين، معاملـة  Thin Thia) ثان ثاى(وقد عامل الفرنسيون اإلمرباطور الفيتنامي . الفرنسية

  .1907سيئة فقد زعموا أنه أصيب بالجنون وأرغموه عىل التنازل عن العرش عام 

كان الوضـع االقتصـادي يف فيتنـام سـيئا للغايـة نتيجـة السـتغالل الفرنسـيني مـوارد الـبالد و 

خريهم تلك املوارد لخدمة اقتصادهم، كام وقعت الكثري من األعباء عىل الشعب الـذي يعـد السـواد تس

  .األعظم منه فالحني الذين أثقلت كاهلم الرضائب غري املبارشة

والظروف اإلقليمية والدولية سواء أكانت املحيطة بفيتنام أم البعيدة عنهـا مزدحمـة بـالكثري 

وظهـور العديـد مـنن الحركـات الوطنيـة  1905 -1904الروسـية  –ابانيـة من األحداث ومنها الحرب الي

، وظهـور مبـدأ حـق 1911األسيوية يف املناطق  املجاورة لفيتنام  ومنها الحركة الوطنيـة يف الصـني عـام 

يف  Woodrow Wilson  1913-1921) وودر ويلسـون(تقرير املصري الذي نادى بـه الـرئيس األمـرييك 

  .ية األوىلأعقاب الحرب العامل

ويظهر أن للعوامل الداخلية والخارجية دورا كـربا يف بـروز الحركـة الوطنيـة الفيتناميـة عـىل 

املرسح السيايس والتي عربت عن نفسها من خالل عدة منظامت وأحزاب سياسية منها الحـزب الـوطني 

 ) كودك دون دونغ(الفيتنامي 
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Codic Dan Dang  ب الثوريني الذي تكون تحت أسـم ، واتحاد الطال 1913الذي تأسس عام

وقد كان انشط التنظيامت السياسـية  يف فيتنـام هـي التنظـيامت الشـيوعية   Thin Ine Ni) ثن ان ين(

 Tain Nien Cisen Ming) تـاين  نـني سيسـني فـك دونـغ(ومن أبرزها الحزب االشرتايك وكـان باسـم 

Dong   نغوين أي كووك(يتنامي قام الزعيم الف 1930، ويف عام 1952الذي تأسس عام  (Nguyen Ai 

Guoc بتوحيد األحزاب االشرتاكية  الثالثة يف حزب واحد يدعى الحزب الشيوعي للهند الصينية.  

واحدا مـن أكفـأ وابـرز قـادة الحركـة الوطنيـة ) نغوين أي كووك(وقد كان الزعيم الفيتنامي 

هـويش (سـلطات الفرنسـية لقـب بــ خالل هذه املدة وما بعدها وبسبب نشاطه السيايس ومطـاردة ال

  .أي الرجل املستنري )1()منه

حكمت محكمة فرنسية يف فيتنام عـىل هـويش منـه باإلعـدام غيابيـا لنشـاطه  1929ويف عام 

) هونـغ كونـغ(وأمام مضايقات الفرنسـيني هـذه هـرب إىل . املتزايد لتحرير بالده من السيطرة األجنبية

Hong Kong  عقـد املـؤمتر التوحيـدي  1930ففي شـباط مـن عـام . هناكوقد واصل نشاطه السيايس

ـطة الربيطانيـة  القـبض عـىل هـويش منـه يف  لالشرتاكيني الفيتناميني، وبإيعاز من الفرنسـيني ألقـت الرش

  وقد اتهمه الربيطانيون بأنه عميل 1933هونغ كونغ عام 

                                                            
شاميل فيتنام من عائلـة فالحـة، كـان أبـوه حـاكم Nguyen Ai يف مقاطعة نفي أن  1980أيار  19ولد هويش منه يف  )1(

وعنـدما بلـغ سـن الثامنـة . ه الفرنسـيني، ثـم سـافر إىل أوروبـاإحدى املقاطعات ولكنه طرد من منصـبه بسـبب مقاومتـ
مطلباً إىل رؤساء الدول املنترصة يف الحرب العاملية األوىل املجتمعـني يف فرنسـا،  1918والعرشين كتب يف كانون الثاين عام 

ه مهمة تحرير بالده مـن وقد أخذ عىل عاتق). املنبوذ(احتوى عىل مثاين نقاط لتحقيق استقالل فيتنام، كام ترأس صحيفة 
  . السيطرة األجنبية
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لكـن محاميـا بريطانيـا يـدعى و . سوفيتي وكانت عقوبته ترحيله إىل فيتنام حيث ينتظره حكم اإلعـدام 

دافع عنه بشجاعة نادرة، حيث نجح املحامي يف الحصول عـىل بـراءة   Robert Losbeyروبرت لوسبي 

  .له بعد عرض القضية عىل مجلس البالط الربيطاين

أخذ الحزب الشيوعي للهند الصينية عىل عاتقه قيادة كفاح الشعب الفيتنامي ويف بداية 

لسكرتريين األربعة للجنة املركزية عىل أيدي السلطات الفرنسية وهم تران نضال هذا الحزب ضحى با

 Show HaI(، وشو هاي تاب )(Neguen Van) نغوين فان(و)  Li Hong(يل هونغ) Tran Vo(فو 

Tap ( تقرر يف املؤمتر العام للحزب التخيل عن شعاره السابق  1936ويف أيار) استيالء الطبقة العاملة

واستبداله بسياسة الجبهة الدميقراطية للهند الصينية التي تضم ) ة العامل والفالحنيعىل السلطة بقو 

كل الجمعيات واملنظامت واألحزاب السياسية الفيتنامية التي تدعو إىل خروج الفرنسيني من الهند 

  .الصينية

انغ عقد االجتامع الثامن للجنة املركزية للحزب الشيوعي يف مقاطعة كاوي 1941ويف حزيران 

برئاسة هويش منه، ويف ختام االجتامع صدر بيان جاء فيه أن الهدف املبارش للثورة اآلن هو تحرير 

وقرر الحزب . الوطن من السيطرة الفرنسية واليابانية بعد أن أصبحت سيطرتهم مزدوجة عىل البالد

) Vietnam Doc Lap Dong() فيتنام دوك الب دونغ(لتي تعرف تشكيل  منظمة استقالل فيتنام وا

وهدف هذه املنظمة دعوة كل الوطنيني بغض  )Viet Minh()1) (فيت منه(والتي يخترص اسمها إىل 

  النظر  عن ثرواتهم

                                                            
 للهنـد الصـينية، عـىل اثـر االحـتالل اليابـاين 1940أسم أطلق عىل حركة التحرير الوطنية الفيتنامية عام : الفيت منه )1(

  .وتتألف هذه املنظمة من تحالف االشرتاكيني الوطنيني الفيتناميني
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وقد . وأعامرهم وأجناسهم وعقائدهم واتجاهاتهم السياسية ليوحدوا حقوقهم من أجل تحرير البالد 

  .أنتخب هويش منه رئيسا لهذه املنظمة

ملزحومة بالغابات يف شامل البالد عىل تكوين القواعد الثورية وازديـاد ساعدت طبيعة األرض ا

دعا هـويش منـه  1944ويف ترشين األول . نفوذ الحزب الشيوعي ومنظمة ألفيت منه يف كل أنحاء البالد

إىل تشكيل فرق دعاية مسلحة، ورغم أن هذه الفرق مسـلحة إال أنهـا تهـتم بالنشـاط  الـدعايئ بصـورة 

  .اإلعداد للثورةأساسية بهدف 
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  :الحرب العاملية الثانية وآثارها يف فيتنام

بقيام الحرب العاملية الثانية كانت لفرنسا سيطرة كاملة عىل فيتنام، وامتدت هـذه السـيطرة  

  .عاما إىل قيام الحرب العاملية الثانية 80من النصف الثاين من القرن التاسع عرش واستمرت حوايل 

نسية تشمل أيضا الوس وكمبوديا، ومن الناحية اإلدارية كانت توجـد وقد كانت السيطرة الفر 

يف شبه جزيرة الهند الصينية قبيل الحرب العاملية الثانية خمس مناطق إداريـة، وهـي الوس وكمبوديـا، 

وكان يوجد يف كل منهام حكم مليك يدين بالوالء لفرنسا، أما فيتنـام فكانـت مقسـمة إىل ثـالث اقسـام، 

 البالد وكانت تخضع للسيطرة الفرنسية املبـارشة، وأنـام أي وسـط الـبالد، وتـوتكني أي كوشتشني جنويب

شــاميل الــبالد وهاتــان املقاطعتــان كانتــا خاضــعتني مــن الناحيــة االســمية فقــط لإلمرباطــور الفيتنــامي 

ومن خـالل تعاونهـا مـع هـذه األنظمـة الثالثـة  كانـت فرنسـا تسـيطر عـىل الهنـد  Baodai) البوداي(

  .ينيةالص

وإن أهم نقطة يف الهند الصينية تقلق الفرنسيني هي فيتنام بسـبب نشـاط الحركـة الوطنيـة 

فيها، لذلك فعندما قامت الحرب العاملية الثانية قام الفرنسيون بـإجراءات وقائيـة حيـث أجـروا حملـة 

  .اعتقاالت واسعة طالت معظم العنارص الوطنية الثورية يف فيتنام

امت القوات األملانية بهجوم واسع عىل فرنسا يف خط املواجهة املمتد ق 1940حزيران  5ويف 

حزيران أخليت  13حزيران احتلت القوات اإليطالية جنوب فرنسا، ويف  10من سيدان إىل بيغيل، ويف 

حزيران سقطت قلعة فردان الفرنسية، ويف  15باريس أمام التقدم الرسيع للقوات األملانية املستمر، ويف 

  ن توىل السلطة  يف فرنسا املارشال هرني فيليب بيتان حزيرا 16
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Henri Philip Petain   حزيران وقع بيتان هدنة مع األملان بطلب منه، تضمنت نزع سالح  22ويف

  .القوات الفرنسية ووضع ثالثة أخامس األرايض الفرنسية تحت سيطرة القوات األملانية

لذي استقر يف مدينة فييش عىل منح حكومـة بيتـان وافق الربملان الفرنيس ا 1940متوز  9ويف 

يف مجلـس النـواب، ) 3(صـوتا ضـد ) 395(الصالحية بإقامة حكم ديكتاتوري وكانـت املوافقـة بأغلبيــة 

دخلـت القـوات األملانيـة  1942ترشين الثاين  11ويف . صوتا ضد صوت واحد يف مجلس الشيوخ) 225(و

  .خول القوات األمريكية والربيطانية لشامل إفريقياإىل األرايض الفرنسية غري املحتلة مع د 

ويبدو أن فرنسا قد انهارت متاما أمام زحف األملان وأصبحت ضعيفة ال متتلـك مـن القـدرات 

العسكرية مـا ميكنهـا مـن الـدفاع عـن نفسـها وميكـن أن يـنعكس هـذا الضـعف أيضـا يف الـدفاع عـن 

  .ل مرسح العمليات الحربية إىل تلك املناطقممتلكاتها فيام وراء بحار العامل خاصة بعد انتقا

وهكذا وبعد أن تهيأت الفرصـة، بـدأ اليابـانيون يعـدون العـدة الحـتالل شـبه جزيـرة الهنـد 

عـم  Cu Ong Daالصـينية ورشعـوا أوال بفيتنـام، فتعـاونوا مـع األمـري الفيتنـامي املعـزول كـاواونغ دا 

– 1801مؤسس ساللة نغـوين  Chia Long 1801-1820الياوداى والسليل الرشعي لإلمرباطور جيالونغ 

1945.  

شجع اليابانيون األمري دا لتشكيل جبهة الكفاح الـوطني لفيتنـام التـي تعـرف  1939ويف عام 

وقد نظم املركز القيادي للجيش الياباين املوجود يف جنـويب الصـني ) فيتنام فوك ودونغ ماينه هاى(باسم 

الصني يف تنظيم عسكري سمي جيش بناء فيتنـام الـذي يعـرف باسـم  يف كانتون لالجئتني الفيتناميني يف

  فيتنام كووك(
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مقاتل وعهدت قيادتـه إىل العنـارص الفيتناميـة  ) 2000(يتألف من   Vietnam Guock Quan) كوين 

لالنضـامم إىل جبهـة  Tran Trun Lop) تران ترون لوب(ويساعده  Tran Phuoc An) تران فوك آن(

  .دا

، رافق جيش بناء فيتنام القسم الخامس مـن الجـيش اليابـاين ملهاجمـة النـغ 1940ويف أيلول 

الفرنيس دخلـت القـوات اليابانيـة النـغ سـون بسـالم،  –لكن بعد توقيع االتفاق الياباين . سون واحتالله

وفجـأة . إيجاد منطقة محررة هنـاك اعتقلتـه وأعدمتـه السـلطات الفرنسـية) لب(وعندما حاول القائد 

ليابانيون عن جبهة الكفاح الوطني وجيش بناء فيتنام وتاليش نشاطهام يف فيتنام بسبب مضـايقة تخىل ا

  .السلطات الفرنسية لهم

 1943وباشتداد وطأة الحرب عىل اليابانيني وفتور التعاون مع الفرنسيني عاد اليابـانيون عـام 

اط مـن العـام نفسـه أرسـل إىل تشجيع جبهة الكفاح الـوطني وجـيش بنـاء فيتنـام يف الـداخل ويف شـب

املوظف يف الرشطة العسكرية إىل فيتنام إلعادة تنظيم لجـان الكفـاح الـوطني ) فوديناه داى(اليابانيون 

الفيتنــامي كــام شــجع اليابــانيون عــددا مــن الجامعــات السياســية لالنضــامم إىل جبهــة الكفــاح ومنهــا 

 Dinh) تغو دنه ديـيم(املسيحية بقيادة  يف تكوتكني  والكتلة  Great Vietnam) الفيتنامية العظمى(

Diem وبدأ اليابـانيون يعـدون العـدة لتشـكيل حكومـة تحـت زعامـة . يف أنام  والرتوتسكية الشيوعية

ويالحظ أن اليابانيني ومنذ مجيـئهم ). دييم(وعهدت رئاسة الوزارة إىل زعيم الكتلة املسيحية ) دا(األمري 

ناميـة بسـبب معارضـتهم السـيطرة الفرنسـية، ومـن أجـل كسـب قد ركزوا عىل العنارص الوطنيـة الفيت

  .تأييدهم ودعمهم لهم
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أعلنت الحكومة اليابانية بأنها سوف تعارض إي تغيري يف الوضع الحايل  1940حزيران  19ويف 

من الشهر نفسه طالب اليابانيون بحظر شـحن األسـلحة مـن الهنـد الصـينية إىل  20ويف . للهند الصينية

حزيران من العام نفسه طالب اليابانيون بإنزال قواتهم  25ويف ). فرموزا(اء يف جزيرة تايوان قوات الحلف

وفعال وصلت السفن الحربية اليابانية . يف الهند الصينية عىل إثر انهيار فرنسا أمام تقدم القوات األملانية

  .إىل عدة موانئ يف الهند الصينية

دت إىل حـدوث مواجهـة عسـكرية بـني اليابـان إن تسارع األحداث يف جنـوب رشقـي أسـيا أ 

وقعت الحكومـة الفرنسـية للقـوات اليابانيـة مـا عـرف باتفاقيـة  1940أب  29ففي . والواليات املتحدة

طوكيو األوىل، ومبوجبها سمحت الحكومة الفرنسية للقـوات اليابانيـة باسـتعامل ثـالث مطـارات وعـدة 

كـم عـن هـانوي وقـد ) 30(صينية عىل مسافة تبعد حوايل موانئ يف الهند الصينية وتوغلت يف األرض ال

خولت هذه االتفاقية اليابانيني حق الحكم والدفاع عن الهند الصينية ويف غضون ذلك فرضـت حكومـة 

إىل الـدول الواقعـة  1940ترشـين األول  15الواليات املتحدة حظرا عىل تصدير الصـلب والحديـد بعـد 

وقد اعترب السفري الياباين يف الواليات املتحدة هـذا . ية عدا بريطانياخارج النصف الغريب من الكرة األرض

  .اإلجراء بان من شانه أن ييسء للعالقات بني البلدين

وإثــر التفــوق الــذي أظهــره اليابــانيون يف جنــوب رشقــي أســيا، انزعجــت الواليــات املتحــدة 

 1941ترشـين الثـاين  26ففي . األمريكية من ذلك وبدأت تسعى للحد من ذلك التفوق الياباين وتوسعه

اقرتاحا لليابانيني يقوم عىل أساس أن تقوم القوات اليابانية باالنسحاب مـن الصـني والهنـد ) هيل(رفض 

  ترشين الثاين من العام  29الصينية واالعرتاف بوجودها اإلقليمي وبالحكومة الوطنية الصينية ويف 
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السفري الربيطاين يف الواليات املتحـدة أن املباحثـات السياسـية بـني الواليـات املتحـدة ) هيل(نفسه ابلغ 

 Franklinبعض الرئيس األمـرييك فـرانكني روزفلـت   1941واليابان قد قطعت ويف بداية كانون األول 

Roosevelt 1933- 1945جهوده من أجـل املحافظـة  ، رسالة إىل اإلمرباطور الياباين مطالبا إياه أن يبذل

  .عىل السالم

، قامـت القـوات اليابانيـة الجويـة والبحريـة بهجـوم عـىل القواعــد 1941كـانون األول  7ويف 

العسكرية األمريكية يف بريل هابر وهواى والفلبني كام هاجمت القوات اليابانيـة القـوات الربيطانيـة يف 

ة فأغرقـت الكثـري مـن السـفن الصـغرية، ودمـرت وقد كانت القوات األمريكية غري مستعد. هونغ كونغ

  .جريحا) 1272(مفقودا و) 876(قتيال و) 343(طائرة وبلغت الخسائر باألرواح ) 177(

رئيس اللجنة الوطنية Charles Degaulleكانون األول أعلن الجرنال الفرنيس شارلز ديغول  8ويف 

 لندن وأعلنت هذه الحكومة بأنها لن وقد شكل ديغول حكومة فرنسية يف. الفرنيس يف لندن الصينية

  .تتخىل عن الهند الصينية أبدا

) هيـل(وضـع  1943آذار  27ففي . وبدأت الواليات املتحدة بوضع الرتتيبات فيام بعد الحرب

مذكرة ملناقشة الوضع الدويل يف جنوب رشقي أسيا فـيام بعـد الحـرب وخاصـة وضـع منشـوريا وكوريـا 

عـىل الهنـد الصـينية،  )1(د اقرتح الرئيس روزفلت إقامة نظام الوصاية الدوليةوق. وتايوان والهند الصينية

  وقد. وأن تعود منشوريا وتايون إىل الصني، وان تأخذ كوريا مكانا تحت الوصاية الدولية

                                                            
يف   Yalta، وظهرت فكرة هذا النظام يف مؤمتر يالطا 1945نظام ظهر بقيام هيأة األمم املتحدة عام : الوصاية الدولية )1(

  .دول املحور وخاصة اليابانعندما بحث الحلفاء مصري األقاليم التي كانت تحتلها  1945روسيا عام 
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الصـينية قرابـة  -بررت الواليات املتحدة هذا املوقف بأنه قد مىض عىل سـيطرة الفرنسـيني عـىل الهنـد 

  .ها يف حالة سيئة أكرث مام كانت عليه قبل السيطرة الفرنسيةالقرن، وشعوب

أصدرت الحكومة الفرنسـية املؤقتـة يف لنـدن التـي يرأسـها ديغـول  1943كانون األول  8ويف 

وبتأييد من بريطانيا بيانا طالبت فيه برضورة عودة الهند الصينية إىل السيطرة الفرنسية وزيادة الـدعم 

الصـينية، كـام هـاجم البيـان االحـتالل اليابـاين لهـا  –حركات الوطنية يف الهند من القوى الدميقراطية لل

بالتعاون مع تايالند، وأن هذا االحتالل سوف ينتهي وتتوحد كل أراىض الهند الصينية، كام أشـاد  البيـان 

بالحكومات امللكية هناك وبروح الشجاعة التي أبدتها شعوب تلـك الحكومـات، أكـد عـىل أن فرنسـا يف 

الصينية بالحقوق الدميقراطيـة بشـكل  –نيتها إعطاء وضع سيايس جديد تتمتع من خالله شعوب الهند 

  .ال يتعارض مع تقاليد هذه الشعوب  وأعرافها

وميكن القول إن زيادة االهتامم الدويل من الحلفاء خاصة الذين دعموا الحركـات الوطنيـة يف 

ر يسبق قيام الحرب العاملية الثانية، مـام زاد الصـعوبات الهند الصينية واألحزاب السياسية يف وقت مبك

  .أمام القوى التي تسيطر عىل فيتنام وعىل اليابانيني خاصة

  :للفرنسيني واليابانيني  –مقاومة الفيتناميني  . 2

لقد وقفت حكومة بيتان إىل جانـب دول املحـور يف الحـرب العامليـة الثانيـة، ففـي حزيـران 

وتحـت ضـغط اليابـانيني مبنـع مـرور  Catrro) كـاترو(م الفرنيس للهند الصـينية أمر الحاكم العا 1940

اإلمدادات إىل قوات الحلفاء يف الصني عرب سكة الحديد هـايغونغ لوينمننـغ ولكـن عنـدما أبـدى كـاترو 

  بعض
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ومل يبـد هـذا القائـد أيـة مقاومـة   De Coux) ديكـوس(املعارضة استبدلته حكومـة بيتـان بـالجرنال  

وكانت فرنسا من الناحية االسـمية متتلـك بعـض السـيادة عـىل  1940انيني خالل شهري أب وأيلول للياب

الهند الصينية، حيث بقـي املوظفـون اإلداريـون الفرنسـيون يف مناصـبهم، ومل يعتقـل أي مـن املـدنيني 

  .الفرنسيني لكن التدخل الياباين أخذ يزداد

الفيتنامية، وأنزلـت ) النغ سون(هاجمة مدينة قامت القوات اليابانية مب 1940أيلول  122ويف 

قرب ميناء هـايفونغ Doson ) دوسون(آالف مقاتل ياباين يف مدينة ) 6.000(قوة عسكرية تقدر بحوايل 

الصـينية وأرسع القائـد  –وبعد اشتباكات صغرية قام بها السكان ضد اليابانيني قرب الحدود الفيتناميـة 

  .يفتح الطريق أمام القوات اليابانية Jean Decoux) جني ديكوس(الفرنيس الجرنال 

وقد انسحبت القـوات الفرنسـية التـي مل تسـتطع الصـمود أمـام تقـدم القـوات اليابانيـة إىل 

، واضـطرت اإلدارة الفرنسـية يف املنـاطق الواقعـة عـىل طريـق Bac Son) باك سون(توتكني عن طريق 

بقيـادة  1940أيلـول  25هذه الفرصة، فانفضوا يف  انسحاب قواتها، فأستغل السكان يف مدينة باك سون

اللجنة املركزية للحزب الشـيوعي للهنـد الصـينية املؤلفـة مـن كـل منطقـة وجـردوا القـوات الفرنسـية 

  .املنسحبة من أسلحتها

أن انتفاضة باك سون قد أثارت مخـاوف الفرنسـيني واليابـانيني عـىل السـواء، ونتيجـة لـذلك 

الحة مؤقتة مع  اليابانيني لتكون لهم مطلق الحريـة يف مواجهـة االنتفاضـة، حاول الفرنسيون إقامة مص

وقد رحب اليابانيون بهذه املصالحة بغية استخدام الفرنسيني يف قمـع االنتفاضـة فكـان توقيـع اتفاقيـة  

  .طوكيو األوىل
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لقد كان الضعف الذي أصاب فرنسـا منـذ بدايـة الحـرب العامليـة الثانيـة، قـد انعكـس عـىل 

ضعها يف ممتلكاتها يف الهند الصينية خاصة فهي مل تسـتطع مواجهـة االنتفاضـات هنـاك باإلضـافة إىل و 

ضغط القوى املوجودة يف املنطقة واليابان خاصة التي أخذ اهتاممها باالزدياد يف الهند الصـينية ولـذلك 

  .اضطر الفرنسيون إىل التعاون مع أعدائهم اليابانيني يف إدارة الهند الصينية

حدثت انتفاضة كبرية يف كوشنشني الصـينية، عنـدما أحتـل الثـوار  1940ترشين الثاين  23ويف 

وسـيطر الثـوار عـىل منـاطق واسـعة ورفـرف . الفيتناميون املراكز اإلدارية واملواقع العسكرية الفرنسـية

  .العلم الفيتنامي األحمر ذو النجمة الذهبية يف تلك املناطق

ار االستفادة من الفوىض املنترشة بني صفوف القوات الفرنسية، لقد حاولت جامعات من الثو 

لكن الهجوم املفاجئ الذي شنته القوات التايلندية املوالية لليابان عىل الهند الصينية قد أعاق أي عمـل 

للثوار وقد كان توقيت االنتفاضة يف غري وقتها، حيث أن اللجنة املركزية للحـزب الشـيوعي قـد وجهـت 

الثوار تأمرهم فيها بإيقاف االستعدادات للقيام بها غـري أن هـذه الرسـالة جـاءت متـأخرة إذ رسالة  إىل 

وبالتعاون مع اليابانيني يف سايغون استطاع الجـرنال . متكنت القوات الفرنسية من إخامد هذه االنتفاضة

إلقـائهم الفرنيس ديكوس أن يسوق مئات من الثوار مربوطني بعضهم مع بعض بأسالك متينة ومن ثـم 

  ..يف البحر

ومبرور الزمن أخذت الحركة الثورية الفيتناميـة تتعـزز قوتهـا، ففـي النصـف الثـاين مـن عـام 

فرضت الحركة الثورية لقيادة جبهة ألفيت منه سيطرتها التامة عىل ست مـدن يف شـاميل فيتنـام  1944

  ) باك كوين(و ha qing) هاي كيانغ(والنغ سون، و bac can) وباك كان ( Coobank) كاوبانغ(وهي 
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bac cuian دونغ كيا(و (Dong kia . وقد كان سـكان هـذه املقاطعـات السـت والـذين غـالبيتهم مـن

  .األقليات القومية، وال تطيـق إبقاء املستوطنني الفرنسيني يف أراضيهم بعد أن استغلوهم زمنا طويال

الفرنسـيون حيـث اسـتغل  مقـربة للحركـات الثوريـة الفيتناميـة،كانت مناطق هـذه األقليـات 

الكراهية الكافية يف نفوس القوميات الكبرية والصغرية لبعضها البعض، مام شكلت تلك الكراهيـة نقطـة 

ضعف خطرية ولكن القادة الثوريني الفيتناميني انتبهـوا إىل ذلـك ووجهـوا اهـتاممهم ملعالجتهـا، حيـث 

لقوميات ومتكن قادة ألفيت منه من وضع هذا أعلن برنامج ألفيت منه   شعار املساواة التامة بني كل ا

  .الشعار موضع التنفيذ

أقســمت أول مجموعــة فيتناميــة مســلحة ميــني الــوالء مبواصــلة  1944كــانون األول  22ويف 

الكفاح، وهذه املجموعة وغريها من املجموعات املسلحة قد ظهرت نتيجة الدعوات التي وجهها هويش 

التـي أنشـأ فـرق الدعايـة املسـلحة  1944صـينية يف ترشـين األول منه زعيم الحزب الشـيوعي للهنـد ال

رجـال ) 34(وبذلك تشـكلت أول مجموعـة يف الجـيش الفيتنـامي وكانـت هـذه املجموعـة تتـألف مـن 

  .، وقد توىل قيادة الجيش الفيتنامي فيام بعدVoneguen cap) فونغوين كاب(يقودهم الجرنال 

العامليـة الثانيـة ازداد نشـاط الحركـة الوطنيـة ويف غضون ذلـك ومـع اقـرتاب نهايـة الحـرب 

الفيتنامية بصورة الفتة للنظر، وميكن تقليل هذا النشاط باالتصال املبارش بني الحركة الوطنية الفيتنامية 

والحركة الوطنية الصينية التي أخذت تدعم الحزب الشـيوعي للهنـد الصـينية وتؤيـده باإلضـافة إىل أن 

  هر يف وجهات نظر الحلفاء حول الرتتيبات فيام بعد الحرب يف املنطقة قد االختالفات التي أخذت تظ
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جلب للحركة الوطنية املزيد من املؤيدين واألنصار وبسـبب حيويـة منطقـة رشقـي أسـيا ومـع اقـرتاب 

اقرتحـت بريطانيـا بـأن تـرتبط املنظمـة  1944الحرب مـن نهايتهـا زاد اهـتامم الحلفـاء بهـا، ففـي أب 

جـانغ (سية التابعة لحكومة الجرنال ديغول، واملوجـودة يف العاصـمة الصـينية السـابقة العسكرية الفرن

وبصورة مبارشة مع قيادة قوات جنوب رشقي أسيا التابعة لقيادة قـوات الحلفـاء  Chang King) كينغ

وإن هـذه القـوات الفرنسـية تسـتعد  Louis Mount Batten) لـويس ماونـت بـاتني(بـإمرة الجـرنال 

يف العمليات العسكرية يف املنطقة وبالرغم من عدم وجود اتفاق أويل بني بريطانيا والواليـات للمشاركة 

  .املتحدة األمريكية حول هذا املوضوع فإن بريطانيا مضت قدما بهذه العملية

إن التفوق الذي أظهرته الواليـات املتحـدة األمريكيـة خـالل الحـرب العامليـة الثانيـة جعلهـا 

حدة من أهم الدول العظمى، والساعية لتحقيـق أهـدافها فـيام بعـد الحـرب، وقـد تتطلع ألن تكون وا

. الصـينية خاصـة –كانت أول خطوة أرادت تحقيقها هي تطبيـق نظـام الوصـاية الدوليـة وعـىل الهنـد 

اسـتلم الـرئيس روزفلـت  1944ترشـين األول  13ففـي . وبدأت تبحث عن وسائل تحقيق هذه الفكـرة

يعمله فيها أنه تلقـى اقرتاحـا مـن رئـيس هيئـة املصـالح االسـرتاتيجية ) هيل(ه مذكرة من وزير خارجيت

يؤكـد فيهـا رضورة   William G. Donovan) دونوفـان. ولـيم ج(األمريكية يف الرشق األوسط الجرنال 

الصينية  وهذا الدعم يجب أن يشمل فـرق الكفـاح املوجـودة  –دعم جامعات الكفاح املسلح يف الهند 

أكان منهـا مـا تدعمـه وتقـوده املـنظامت العسـكرية الفرنسـية أم الوطنيـة التـي تقودهـا هناك سواء 

رأت الحكومـة األمريكيـة أنـه مـن الرضـوري لهـا اآلن اسـتمرار . بريطانيا يف منطقة جنوب رشقي أسـيا

  تعاونها مع الحلفاء وبريطانيا خاصة من أجل إنجاح
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لذي حققه الحلفاء يف الحرب وإيجـاد حـل نهـايئ لهـا، أكرث األهداف أهمية وهي املحافظة عىل النرص ا 

ومن ثم استمرار فاعلية دور الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة بحيـث تكـون ذات أثـر ملحـوظ يف 

أمر الرئيس األمرييك روزفلت إدارتـه بعـدم القيـام  1944ترشين الثاين  16توجيه سري األحداث لذلك يف 

  . الصينية –جموعات الكفاح املسلح أي طريق آخر له عالقة بالهند بأي عمل فيام يتعلق بدعم م

  :         1945ثورة آب . 3

 Matsmoto) ماتسموتو شونييشـ(وجه املندوب الياباين يف الهند الصينية  1945آذار  9يف    

Shunichi   طلـب فيـه، أن تكـون) ديكـوس(إنذارا شديد اللهجـة إىل الحـاكم العـام الفرنيسـ الجـرنال 

ـطة الفرنسـية وبهـذا  سيطرة القوات اليابانية مبارشة عىل  الهند الصـينية، ونـزع أسـلحة الجـيش والرش

اإلنذار ماتت دعوة ديكوس بإجراء محادثات مع اليابـانيني، ويف غضـون ذلـك أمـر القـادة العسـكريون  

الصينية، وخالل مـدة  – اليابانيون قواتهم مبهاجمة الدوائر واملواقع التابعة للسلطات الفرنسية يف الهند

  . Meigo) امليغو(ساعات أكملت القـوات اليابانية سيطرتها، وعرفت هذه العملية بعملية  4-8

وقد اعتقلت القوات اليابانية جميع القادة الفرنسـيني ومـن ضـمنهم الحـاكم العـام الجـرنال 

املندوب العام للحكومـة ) يوجني موردانت(الصينية  والجرنال  –ممثل حكومة بيتان يف الهند ) ديكوس(

  .الفرنسية املؤقتة يف لندن برئاسة الجرنال ديغول

الصـينية تجريـد جميـع  -ومن بني اإلجراءات التي قام بها اليابانيون فور استيالئهم عىل الهند

  وتقييد حركتهم وفرض. املوظفني الفرنسيني  من األسلحة
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. ف الفرنسية التي كانت تصـدر يف سـايجون وهـانويآذار ألغى اليابانيون الصح 15ويف . الجالء عليهم 

ومنها صحيفة الرأي صحيفة النشاط، عىل الرغم من أنهام كانتا تعمالن ضمن إرشادات اإلدارة اليابانيـة 

  .وتوجيهاتها

من االجتامع باإلمرباطور ) يوكوياما ماسايايك(متكن املستشار األعىل الياباين  1945آذار  11ويف 

آذار أعلن البـاوداى  11ويف مساء . وقد أقنعه برضورة التعاون مع اليابانيني) هيا(داى يف الفيتنامي الباو 

مع فرنسا التي تقيض بحامية فرنسا ملقـاطعتي  1884استقالل فيتنام عن فرنسا وبذلك أبطلت معاهدة 

وشنشـني فيام يتعلق بوضع مقاطعـة ك 1874،  1862أنام وتوتكني الفيتناميني، كام أن تجاهل معاهديت 

  .ومدن هانوى وهايغونغ، وأكد عىل رضورة التعاون مع اليابانيني

ويبدو أن إعالن البـاوداى االسـتقالل عـن فرنسـا خطـة يابانيـة بحتـة هـدفها إضـفاء الصـفة 

الرشعية لوجودهم يف فيتنام، فهو مل يكن استقالال حقيقيا، فهذا اإلعالن يتصل بأنام وتوشكني فقـط أمـا 

فإنها سوف تبقى تحت السيطرة اليابانية املبارشة، ) منيودا(نبه إليه الجرنال الياباين وهذا ما  -كوشنشني

وأن السـبب وراء وضـع كوشنشـني تحـت . وأكد أن استقالل فيتنـام أيضـا يتوقـف عـىل نتيجـة الحـرب

قه السيطرة املبارشة لليابانيني وقبلهم الفرنسيون يرجع إىل أن  مقاطعة كوشنشني يعد سهال غرينيا يخرت 

نهر امليكونغ وفروعه املتعددة وهذا جعلها منطقة زراعية بالدرجة األوىل وملحصول الرز خاصة ووجود 

كام أن هذه املقاطعة تكاد تخلـو  . عدد من املوانئ الصالحة للمالحة التي تطل عىل بحر الصني الجنويب

  العوائق الطبيعية كالجبال والغابات الكثيفة جدا مام سهل
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  .ى استقرارها أيضا بسبب بعدها عن اثر الحركات الوطنية ويف الصني خاصةإدارتها، وأد 

تحييد دور الجيش والرشطـة الفرنسـية  والحركـة ) امليغو(إن هدف اليابانيني من وراء عملية 

الديغولية التي يـدعمها ويسـاندها الحلفـاء وقتـل الحركـة الوطنيـة الفيتناميـة املتناميـة النشـاط قبـل 

الصـينية  ضـد الحلفـاء والحصـول عـىل دعـم شـعوبها  –وتقويـة دفاعـاتهم يف الهنـد  استفحال أمرهـا،

  .وتأييدهم من خالل إعطائهم نوع جديد من االستقالل

ومع اقرتاب الحرب العاملية الثانية من نهايتها تغري موقف اليابانيني حيث بدأت تظهر عالئـم 

عـادت إىل فرنسـا إلعـادة السـيطرة عـىل هزميتهم يف الحرب، وبدأت استعدادات حكومة ديغـول التـي 

 1945آذار  24الصـينية، ففـي  –الصينية وتأييد الحلفاء لها بحق السيادة الفرنسية عـىل الهنـد  –الهند 

الصـينية نوعـا جديـدا مـن االسـتقالل بعـد نهايـة  –أعلنت فرنسا رسميا بأنها سوف تعطي دولة الهند 

للعرش، حيث كان قـد أجـربه ) وي تان(مرباطور الفيتنامي وقد روج الفرنسيون دعاية إلعادة اإل . الحرب

 1945حيث تم نقلـه إىل بـاريس يف صـيف  )1(نفيه إىل جزيرة رينيون 1916الفرنسيون عىل التنازل عام 

  .الصينية –الرسية لالستيالء عىل الهند ) بخطة ديغول(متهيدا ملا يسمى 

الصـينية  حيـث عينـوا قائـد  -عىل الهنـدوقد واصل اليابانيون إجراءاتهم يف إكامل سيطرتهم 

  )توجيهاش يويتسو(من الجيش الياباين الجرنال ) 38(القسم 

                                                            
كـم، 2512رينيون مستعمرة فرنسية عىل شكل جزيرة يف املحيط الهندي الجنويب إىل الرشق يف جزيرة مدغشقر بنحو  )1(

  .أبان حكم لويس الثالث عرش 1642ضمت إىل فرنسا عام 
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 Tsuchihash Yuitsu  وغـري إقامتـه يف سـايجون إىل 1945آذار  16الصـينية يف  –حـاكام عامـا للهنـد ،

  .هانوي، وهو أول حاكم عام ياباين

 –إىل جنوب الصني وقد أصبحت الهنـد ، انسحبت القوات الفرنسية جميعها 1945أيار  2ويف 

أسيا الرشقية الكربى وبدعم من اليابانيني وجه الباوداى الدعوة إىل  11الصينية ضمن ما يسمى مبنظمة 

لتشـكيل وزارة جديـدة،  Tran Taong Kim) تران ترونغ كم(إحدى الشخصيات  السياسية الفيتنامية 

، أي مـدة السـيطرة اليابانيـة 1945أب  25ت حتـى نيسـان واسـتمر  17وقد تم تشكيل هذه الوزارة يف 

  .املبارشة عىل فيتنام فقط

بـالكثري مـن األحـداث الهامـة التـي كانـت لهـا آثارهـا  1945 -1944وقد اتسمت الفرتة مـن 

تعرضت فيتنام إىل مجاعة كربى، ميكـن إرجـاع أسـبابها إىل سـوء  1944السلبية عىل اليابانيني، ففي عام 

فمـع بدايـة موسـم الحصـاد . السابقة، وأطامع اليابانيني يف الحصول عىل محصول الرز اإلدارة الفرنسية 

، طلبـت اإلدارة الفرنسـية برئاسـة الجـرنال 1943الرئيس للرز يف ترشـين الثـاين وكـانون األول مـن عـام 

من الفالحني بيعها املحصول لهذا املوسم، وقد كانـت كميـات الـرز التـي تبـاع عـىل حكومـة ) ديكوس(

وأن أسـعار هـذه الكميـات التـي , دارة الفرنسية نسبتها ثانيـة بغـض النظـر عـن الكميـة املحصـودةاإل 

يستلمها الفالحون من حكومة اإلدارة هي أقل بكثري من أسعار السوق، ورافق ذلـك عمليـات القرصـنة 

شنشـني إىل البحرية التي كانت تقوم بها القوات األمريكية باعرتاض سبيل السفن التي تنقل الرز من كو 

 Thai- Binh) ثـاى بنـه(شاميل فيتنام، باإلضافة إىل ذلك فقـد تعرضـت املنـاطق الزراعيـة الرئيسـية يف 

  .1944وتوتكني لسلسلة كوارث طبيعية خالل موسم الحصاد الرئيس عام 



  

1914  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

كانت املجاعة قد انترشت يف دلتا النهر األحمر وامليكونـغ ورافقهـا  1945-1944وبحلول شتاء 

وبسبب ظروف الحرب فإن هذه األزمة مل تنته بقيام السـيطرة . راض سوء التغذية بني السكانانتشار أم

الصينية  عامة وفيتنام خاصة بـل ازدادت حـدتها بسـبب الطلـب اليابـاين  –اليابانية املبارشة عىل الهند 

  .املتزايد للرز لسد حاجتها من إطعام جيوشها عىل جبهات القتال

ة السيئة التي مر بها السكان يف فيتنام قد وظفتهـا الحركـة الوطنيـة إن تلك الظروف املعاشي

الفيتنامية بقيادة جبهة ألفيت منه التي يقودها الـزعيم هـويش منـه يف خدمـة أهـدافها والتـي عـززت 

عرضـت املخـابرات األمريكيـة  1945ففي بداية . عالقاتها مع الحلفاء، الواليات املتحدة األمريكية خاصة

) كـوي -جـانغ فـا(هويش منه فكرة التعاون معها ضـد اليابـانيني بوسـاطة اللـواء الصـيني  الصينية عىل

Chang Fa Kwei    كلـريل (أنقـذت جبهـة إلفيـت منـه الجاسـوس األمـرييك  1945ويف أواخـر شـباط

 1945آذار  17ويف . يف فيتنـام مـن قبضـة أيـدي السـلطات اليابانيـة Claire L. Chennauit) جينـاوت

ولكـن . لالتصال بهـويش منـه Charle Fennجارل فني  -الصينية الضابط  -ابرات األمريكية أرسلت املخ

  .محاولته مل تفض إىل نتيجة كبرية

وخالل طريق اإلعداد للثورة ، شهدت فرتة السـيطرة اليابانيـة املبـارشة عـىل فيتنـام ملحوظـا 

عب الثوريـة التـي أوكلـت إليهـا للحركة الوطنية الفيتنامية، فبادرت إىل تشكيل مـا يسـمى بلجـان الشـ

زاد عدد املناطق املحـررة إىل  1945ويف بداية حزيران . املهامت السياسية، ومن أجل خلق كوادر كفوءة

عرشــ منــاطق يف شــاميل فيتنــام وكانــت تــدار بوســاطة لجنــة يرأســها هــويش منــه وتحكــم أكــرث مــن 

  رى حيثوقد أصبح لهذه قرب مهمة أخ. مليون مواطن تقريبا) 1.000000(
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  .أصبحت مدارس للتدريب  العسكري وزاد نشاطهم قرب املراكز اإلدارية الكبرية مثل هانوى وهيا 

 1945آب  6ففـي . وقد دعت الحركة الوطنية كل السـكان الفيتنـاميني لالنضـامم إىل الحـرب

التي دمـرت أكـرث ألقت الواليات املتحدة األمريكية القنبلة النووية األوىل عىل مدينة هريوشيام اليابانية 

أب  9أب أعلن االتحـاد السـوفيتي الحـرب عـىل اليابـان، وغـزو منشـوريا، ويف  8من نصف املدينة ويف 

آب قـررت  10ويف . ألقت الواليـات املتحـدة األمريكيـة القنبلـة النوويـة الثانيـة عـىل  مدينـة  ناكـازايك

وقـد قبلـت . لالستسـالم إىل طوكيـوالحكومة اليابانية تقديم عرض لالستسالم، وأرسلت رشوط الحلفــاء 

  .1945أب  26أب ونزلت القوات األمريكية يف اليابان يوم  14الحكومة اليابانية هذه الرشوط يوم 

أب  15وبعد وصول أخبار استسالم اليابانيني إىل فيتنام عقدت جبهـة ألفيـت منـه مـؤمترا يف 

يات الحربية يجب أن تقـوم عـىل ثالثـة أقرت فيه بأن جميع  الفرص للثورة قد أتيحت وأن العمل 1945

أسس هي، تركيز جميع القـوى عـىل املهـامت األساسـية وتوحيـد العمـل السـيايس والعسـكري، وعـدم 

  .السامح بضياع أي فرصة تتاح

وبعد نهاية أعامل املؤمتر توجهت لجان الشعب الثورية التي يقودها ميدانيا القائد فونغوين 

) ثانـه دن) (ثاي نغوين(سقطت مدينة  1945أب  19ويف . داية للثورةب) ثان نغوين(جياب نحو مدينة 

 23أب سـقط هـانوي، و 19وتواىل  سقوط املدن الفيتنامية الكربى، ففـي . نغوين– التي تقع غرب ثاي 

  أعلن اإلمرباطور الباوادى تنازله رسميا عن العرش، وسلم قادة الثورة السيف والخاتم
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ومن حدود الصني يف أقىص الشامل إىل أقىص جنـويب الـبالد ارتفعـت . لكهالذهبيني اللذين هام شعار مل 

  .راية الثورة لرتفرف فوق األرايض الفيتنامية

  ):1947 - 1945(املرحلة األوىل من الحرب 

، وقبـولهم رشوط الحلفـاء 1945عىل إثر هزميـة اليابـانيني يف الحـرب العامليـة الثانيـة يف أب 

الصـينية،  –يـع األرايض التـي احتلوهـا خـالل الحـرب وبضـمنها الهنـد باالستسالم واالنسـحاب مـن جم

اتخذت مجرى األحداث يف فيتنام اتجاها آخر، متثل بقيـام الحركـة الوطنيـة بقيـادة جبهـة ألفيـت منـه 

يف املنـاطق التـي تقـع تحـت السـيطرة  1945أيلـول  2بإعالن استقالل جمهورية فيتنام الدميقراطية يف 

وقد جوبهت القوات الفرنسـية بعـد عودتهـا إىل الـبالد بعـد . املناطق الشاملية خاصةاملبارشة للجبهة و 

انتهاء الحرب مبارشة، مبقاومة الحركة الوطنية لها تلـك املقاومـة التـي اتخـذت اتجـاهني األول املنـاورة 

  .السياسية، والثاين الكفاح املسلح

معلنا استقالل الـبالد أمـام اكـرث وقد أعلن هويش منه قيام حكومة دميقراطية مؤقتة برئاسته 

ألف مواطن تجمعـوا يف هـانوي، وقـدمت هـذه الحركـة نفسـها إىل الشـعب وطالبتـه ) 500.000(من 

باالتحاد واالستعداد للدفاع عن استقالل البالد وسيادته ومواجهة أي عدوان خارجي وبذلك ولدت نـواة 

متثـل حكـام شـعبيا يف منطقـة جنـوب رشقـي الجمهورية الدميقراطية الفيتنامية، فكانت أول جمهورية 

  .أسيا

ويف إعالن االستقالل الذي قدمه هويش منه استند ذلك اإلعالن يف جوهره عىل إعالن الواليات 

، وتنـاول 1791بضامن استقالل الدول وحريتها وعىل اإلعالن الفرنيس لحقوق اإلنسـان  1776املتحدة يف 

  يتنامي ضد السيطرة الفرنسية منذ قرون والجهود هويش منه يف هذا اإلعالن كفاح الشعب الف
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والتضحيات التي بذلها الشعب يف سبيل التحرر واالستقالل، وأشـار إىل االحـتالل اليابـاين، وفشـل جهـود 

  .اليابانيني بإقامة حكومة وطنية موالية لهم يف فيتنام بزعامة اإلمرباطور باوداى

الفرنسـيون واليابـانيون سياسـة تقسـيم  ومن أجل تكريس سيطرتهم واستمرارها فقـد اتبـع 

فيتنام إىل ثالثة أقسام إدارية وهي توتكني، وانام وكوشيشني، وقد عملت الحكومة الفيتناميـة الجديـدة 

  . خطوة نحو توحيد البالد بإلغاء الحدود املصطنعة لألقسام اإلدارية الثالثة

فاء خالل الحرب العاملية الثانيـة وقد وقفت حركة املقاومة الوطنية الفيتنامية إىل جانب الحل

من أجل طرد اليابانيني من فيتنام، وباملقابل حصلت الحركة الوطنية عىل دعوة نيل االستقالل والحريـة 

ولكن الحلفـاء ومـنهم الفرنسـيون خاصـة، . من الحلفاء وحكومة الجرنال ديغول املؤقتة يف لندن خاصة

. ساواة واالخوة، فقاموا بقمع نشاط حركة املقاومـة الوطنيـةتنكروا لتلك الوعود واىل معايري التحرر وامل

إن الوطنيني الفيتناميني كانوا مدركني، وخالل الحرب خاصة، أن هدف الفرنسيني من مساندتهم لهـم يف 

  .نضالهم ضد اليابانيني مل يكن بنية صادقة، ولكن باملقابل ال يوجد سبيل آخر أمامهم

إعـالن الجمهوريـة، إال أن الفرنسـيني نفـذوا خطـة عسـكرية  ورغم التنازالت الفيتنامية منـذ

شملت هجامت ضد املدن الفيتنامية الرئيسية اضطرت القيادة العسكرية الفيتنامية عىل إثرهـا إصـدار 

  .أوامر القتال إىل قواتها دفاعا عن وجود الثورة ومن أهم تلك املعارك
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  :معركة سايجون

ليد، سجل أول حـدث يف معركـة سـايجون التـي اعتـربت يف اليوم األول من عمر الجهورية الو 

بدورها فاتحة الحرب التي شهدتها فيتنام والحادثة بدأت خالل املسرية الشعبية التي  شـهدتها عاصـمة 

، عندما أطلق الفرنسيون النار باتجاه املتظاهرين، مام أدى إىل رد فعل عنيٍف 1945أيلول  2الجنوب يف 

 شوارع سايجون، وحسب املصادر الفرنسية فقد قتل ثالثة فرنسيني واعتقل ضد الفرنسيني املوجودين يف

  .ورضب عرشات آخرون منهم

السلطات الفرنسية حاولت أن تتربأ من مسـؤولية مـا حـدث، وألقـت املسـؤولية عـىل عـاتق 

رفـة بل أن بعض املصادر ذهبت إىل أبعد من اعتباره حادثا بريئا، باإليحـاء أن جهـات متط –الفيتناميني 

يف الساحة الوطنية قد نفذت العملية ليك تقطع الطريق عىل خـط التفـاوض عـرب تـوتري العالقـات مـع 

  . الفرنسيني

طلبت قيـادة الحلفـاء مـن قيـادات القـوات اليابانيـة يف سـايجون تحمـل  1945أيلول  4ويف 

بإرسـال ) يـروايش( مسؤولياتها يف حفظ  األمن والنظام حتى وصول بعثة الحلفاء وأمرت القائـد اليابـاين

عدة كتائب إىل داخل املدينة وتجريد القوات الفيتنامية من أسلحتها، لكنه مل يتحمس لهذه املهمة، ويف 

وخـالل بضـعة أيـام . أيلول نزلت القوات الربيطانية وبصحبتها قوات فرنسية إىل األرايض الفيتناميـة 12

د الفرنسيني بعد إطالق رساحهـم وسـيطرة تلت شهد الوضع العسكري عدة تطورات منها، تسليح الجنو 

  .الفرنسيني عىل إدارة املدينة ومطارها وميناءها، ومحاوالت تجريد الفيتناميني من أسلحتهم

 17يف املقابل وتحت ضغط اإلجراءات املعادية نظمت القيادة املحلية إرضابا شامال ناجحـا يف 

  أيلول، وشهدت املدينة سلسلة نشاطات ثورية خالل
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وكانت القيادة الفيتنامية هنـاك تحـاول التوفيـق . ني التاليني أسفرت عن اعتقال ستة عرش فرنسيااليوم 

ـاع  بني متطلبات الساحة الوطنية خوفا من انفجارهـا يف رصاع داخـيل، وبـني حرصـها عـىل تجنـب الرص

مـن والنظـام إىل وأن الفرنسيني ربطوا التفاوض مع الفيتناميني بعودة األ . املسلح مع الفرنسيني والحلفاء

  .املدينة

منعت السلطات الربيطانية الصـحف الفيتناميـة مـن الصـدور وألحقـت  1945أيلول  18ويف 

أيلول أعلنت األحكام العرفية وتبعته بإجراء عدواين مبارش  21الرشطة الفيتنامية بالجيش الربيطاين، ويف 

رساحهـم، وكـان ذلـك اإلجـراء يف  حيث قامت بتسليح ألف وأربعامئة فرنيس من املظليني الذين أطلـق

ـطة الفيتناميـة ومعتقـل /22صباح يوم  أيلول، حيث قامت القوات الفرنسية باحتالل عـدة مراكـز  للرش

وأنهوا سيطرتهم . وقد أعتقد الفرنسيون أنهم  طردوا املسلحني الفيتناميني. واعتقال عدد من الفيتناميني

اإلداريـة للجنـوب قـد انتقلـت إىل الضـواحي إلعـداد الـرد  عىل إحياء املدينة، ويف املقابل كانت اللجنـة

  .املطلوب، وأبلغت هانوي بأخر تطورات املوقف

وقد جرى اتخاذ الخطوات الرسيعة إلرسال تعزيزات من الشامل إىل الجنـوب شـملت قـوات 

التعزيـزات  نظامية، باإلضافة إىل وحدات من املتطوعني املتدربني، وتشري املصادر الفيتنامية إىل أن تلـك 

ويف . وصلت إىل منطقة سايجون يف الوقت املناسب وتسلمت املحور الشاميل والشاميل الرشقي للمدينـة

ظل تلك النجاحات لجأت القيادة الفرنسة بالتعاون مع الربيطانيني إىل التوصل إىل هدنـة بـني الطـرفني 

  .2/10/1945بدأ رسيان مفعولها اعتبارا من 
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تعزيــز أوضــاعها العســكرية  لتــتمكن مــن التصــدي للفيتنــاميني  حاولــت القيــادة الفرنســية

وبدأ يف إعـداد الحملـة العسـكرية  4/10وإخراجهم من املدينة، ووصل لهذا الشأن الجرنال الكلريك يوم 

  .املضادة من أجل إخراج الفيتناميني من املدينة

غادرتهـا وهكـذا أفرغـت القيادة الفيتنامية بدورها أمرت أوال سكان املدينة من الفيتناميني مب

سايجون من املدنيني الذين لجـؤوا إىل املنـاطق املجـاورة ومل يبـق فيهـا سـوى قـوات الحلفـاء واليابـان 

  .واملدنيني األوروبيني

 16/10والخطوة الثانية كانت شن هجامت عسكرية أدت إىل أحكام الحصار عـىل املدينـة يف 

  .هدفا للغارات  الفيتنامية والهجامت الرسيعة وبعدها كانت مواقع الفرنسيني ومراكزه وافرداه

نجح الفيتناميون يف االستمرار يف خطة الحصار حتى بداية األسبوع الرابع عندما قـرروا تحـت 

ضغط الهجامت املضادة وكثافة النريان التي تعرضـوا لها أن يرتاجعوا إىل مواقع خلفية أعمق يف املناطق 

ة فك الحصار مل تقترص عـىل الفرنسـيني بـل سـاهمت فيهـا بفعاليـة حمل. الشاملية والغربية والجنوبية

وبذلك فإن معركة سـايجون قـد انتهـت بانتصـار فرنيسـ وهزميـة . القوات الربيطانية، والقوات اليابانية

  .فيتنامية

  :         1946الفرنيس عام  –االتفاق الفيتنامي 

الصينية  -عىل شبه جزيرة الهند من أجل تحقيق طموحات فرنسا  باستعادة سيطرتها الكاملة

، وللتحضـري إلزالـة العقبـة 1946شـباط  28الصـيني يف  -وبضمنها فيتنام، وبعد تحقيق االتفاق الفرنيس

الثانية، وهي حكومة جمهورية فيتنام، ولتجنـب الصـدام املسـلح معهـا لوقـت آخـر وافقـت الحكومـة 

  .يتنام الدميقراطيةالفرنسية عىل أجراء مفاوضات دولية مع حكومة جمهورية ف
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مـن معرفـة الـدوافع  1946الفرنيس   –ويجدر بنا قبل الدخول يف تفاصيل االتفاق الفيتنامي 

املبارشة وغري املبارشة التي دفعت الفرنسيني إلعادة سيطرتهم عىل الهند الصينية بصـورة عامـة وفيتنـام 

الصـينية إحـدى  –د فرنسـا الهنـد ويأيت يف مقدمة الدوافع املبارشة العامل السـيايس، حيـث تعـ. خاصة

ممتلكاتها التابعة لها، وكانت رغبة الحكومة الفرنسية بعد انتهاء الحرب العامليـة الثانيـة خاصـة إحيـاء 

مجد اإلمرباطورية الفرنسية، ولذلك صممت الحكومة عىل املحافظـة عـىل تبعيـة فيتنـام وبقيـة أجـزاء 

الدوافع االقتصادية املتمثلة برغبة الفرنسيني يف إعادة نشـاط الصينية لها ولو بالقوة باإلضافة إىل  -الهند

  .استثامراتهم يف فيتنام خاصة عىل ما كانت عليه قبل الحرب

أما الدوافع غري املبارشة التي دفعت فرنسـا إلعـادة سـيطرتها عـىل فيتنـام تشـجيع الواليـات 

عتها، منذ نهاية الحرب العامليـة الثانيـة املتحدة األمريكية لها ماديا وعسكريا سريا عىل طريقتها التي اتب

يف محاربة الشيوعية، ويتضح أن الواليات املتحدة األمريكية بدأت فعال تتخىل عـن معارضـتها يف عـودة 

الصينية بعد أن لقيـت سياسـاتها فـيام يتعلـق بنظـام الوصـاية الدوليـة  –السيطرة الفرنسية عىل الهند 

  .معارضة شديدة من بريطانيا

الحكومة الفرنسية أوىل مناوراتها السياسية مـع حكومـة جمهوريـة فيتنـام حيـث  وقد بدأت

حيـث ال . الصينية واالتحـاد الفرنيسـ –قدمت عرضا يتضمن حكام ذاتيا لفيتنام، وضمن فيدرالية الهند 

تزال فرنسا ترفض االعرتاف بحكومة جمهورية فيتنام رفضت من جانبها هذا العـرض الفرنيسـ وطالبـت 

  .ن تعرتف فرنسا بفيتنام دولة ذات استقالل وسيادة عىل أرضيهابرضورة أ 
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ومن جهة أخرى واصلت الحكومة الفرنسية جهودها لغـرض سـيطرتها الكاملـة عـىل فيتنـام، 

حيث أصبحت نصف األرايض الفيتناميـة تقريبـا تحـت سـيطرتها املبـارشة، كـام وضـعت إدارة جديـدة 

مندوبا أعىل للحكومة الفرنسية يف الهنـد  Thierry De Argenlie) تريي دي ارجينيل(فاصبح األدمريال 

القائد العسكري األعـىل يف الهنـد  Philippe Leclerc) فيليب الكلريك(الصينية يف حني أصبح الجرنال  –

  .الصينية –

 –وأمام صالبة مدقق الحكومة الفيتنامية وبعـد مـرور أسـبوع واحـد عـىل االتفـاق الفرنيسـ 

مة الفرنسية عىل البدء لفتح محادثات أولية مع حكومة جمهورية فيتنـام بشـأن الصيني، وافقت الحكو 

  .توقيع اتفاق معها

جرت املحادثات األولية بشأن االتفاق  التمهيـدي بـني الحكومـة  1946ويف السادس من آذار 

س الفيتناميــة واإلدارة الفرنســية يف هــانوي وقــد مثــل الحكومــة الفيتناميــة يف هــذه املحادثــات الــرئي

يف حـني مثـل اإلدارة الفرنسـية  Vuhong Khanh) فوهونغ كانه(الفيتنامي هويش منه ورئيس الوزراء 

هـذه جنـي سـانتي يف هـانوي، وقـد حفـر وجينيليو والجرنال / القائد العسكري األعىل الجرنال ترى دي 

  .صل الربيطايناملحادثات قادة الجيش الصيني يف شاميل فيتنام وممثلون عن البعثة األمريكية والقن

تعرتف الحكومة الفرنسية بجمهورية فيتنـام : وخالل تلك املحادثات متت املوافقة عىل ما ييل

 –الدميقراطية دولة مستقلة لها حكومـة وبرملـان، وجـيش مسـلح، وتشـكل جـزءا مـن فيدراليـة الهنـد 

ا فيتنـام وهـي، تـوتكني وفيام يخص توحيد األجزاء الثالثة التـي تتكـون منهـ. الصينية واالتحاد  الفرنيس

  وانام
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  .وكوشنشني وافقت الحكومة الفرنسية عىل توحيدها من خالل إجراء استفتاء شعبي ألخذ رأي السكان 

املبارشة بعد تبادل التوقيعات لكل من رئاسة الطرفني بطلب اتخاذ  اإلجراءات الرضورية التي جاء . 1

دائيـة، والتأكيـد عـىل رضورة بقـاء القـوات من أجلها االتفاق ومنها املبـارشة بوقـف األعـامل الع

املسلحة لكال الطرفني يف مواقعها، وإيجاد ما هو رضوري للمبارشة  بفتح محادثـات وديـة وحـرة 

  .بني الجانبني يف املستقبل القريب

تعلن الحكومة الفيتنامية عن استعدادها لالستقبال السلمي للقوات الفرنسية لتحل محل القوات . 2

  .الصينية

  :د تم االتفاق يف امللحق باالتفاق التمهيدي عىل ما ييلوق

جنـدي ) 15.000(  جندي وضابط فيتنامي ب) 10.000(سيكون استبدال القوات عىل الشكل التايل، . 1

فرنيس ومن ضمنها القوات الفرنسية التي استقرت حاليا يف شـاميل فيتنـام وسـوف تكـون قيـادة 

ومبسـاعدة املنـدوبني . ليــا الفرنسـية  يف الهنـد الصـينيةجميع تلك القوات بواسـطة القيـادة الع

أما مواقع وتحركات تلك القوات فسوف يتحدد من خالل اتفاق يف هيئة األركان بـني . الفيتناميني

ممثيل القادة الفرنسيني والفيتناميني، وسيتم تشكيل لجنة تعمل عىل كل املستويات لتقوية روح 

  .الفيتناميةالتعاون بني القوات الفرنسية  و 
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  :تقسيم قوات االستبدال الفرنسية إىل ثالثة أقسام. 2

  .أشهر) 10(الوحدات املكلفة بحامية أرسى الحرب اليابانيني، ويكون ذلك خالل مدة أمدها . أ

الوحدات املكلفة وبالتعاون مـع القـوات الفيتناميـة بـإقرار األمـن واالسـتقرار يف املقاطعـات . ب

وحدة عسكرية، ويف كل سـنة تنسـحب وحـدة لتحـل ) 15(الوحدات وعدد هذه . الفيتنامية

  .محلها وحدة عسكرية فيتنامية وهذا االستبدال سيبدأ بتنفيذه بعد خمس سنوات

الوحدات املكلفة بحامية السواحل البحرية والقواعد العسكرية سوف يتحـدد أمـد بقائهـا يف .  ج

  .اجتامع الحق

وكذلك تتعهد السلطات العسـكرية . فيتنامية سوف تتحدد الحقااملعسكرات واملواقع الفرنسية وال. 3

  .الفرنسية بعدم استخدام األرسى اليابانيني لألغراض الحربية

تكمن يف أنه أعطى جمهورية فيتنام الدميقراطية درجـة  1946إن أهمية اتفاق السادس آذار 

يسـ، حيـث مهـد الطريـق لتوحيـد الصـينية  واالتحـاد الفرن –عالية من االستقالل ضمن فيدرالية الهند 

أجزاء فيتنام الثالثة، وقد  عد هذا االتفاق أساسا  لالتفاق بني فرنسا وواحدة مـن أهـم ممتلكاتهـا، كـام 

  .أنه مثال لالتفاق بني أمة أوروبية وأمة أسيوية

عقدت اإلدارة الفرنسية يف الهنـد الصـينية مـع  1946أيار  11نيسان إىل  17وخالل الفرتة من 

ة جمهورية فيتنام سلسلة اجتامعات أولية يف منطقة دلتا األحمر، متهيدا ملحادثات حاسمة تجرى حكوم

  فيام بعد يف باريس، وخالل هذه
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  املوسوعة السياسية والعسكرية

  .االجتامعات شكلت لجان مشرتكة من الطرفني للعمل عىل إنهاء النزاع يف جنويب البالد 

أيار اعرتف  30الل ويف أعلنت السلطة الوطنية يف مقاطعة كوشنشني االستق 1946وخالل أيار 

الجرنال أرجنيلو بحكومة جمهورية كوشنشني دولة حرة مستقلة لهـا حكومـة وطنيـة وبرملـان وجـيش، 

جـان هيـرني سـيد (حزيران وقع الكولونيـل  3ويف . كجزء من فيدرالية  الهند الصينية واالتحاد الفرنيس

 ngyen van) تغـوين فـان تانـه(واملنـدوب الفرنيسـ ملقاطعـة كوشنشـني    Jean herni cedila) ايل

thinh   الكوشنشني -االتفاق  الفرنيس.  

الكوشنشني ليحدد خطوط التنظيامت وصالحيات حكومة مؤقتة  –وقد جاء االتفاق الفرنيس 

مرتبطــة باملنــدوب الفرنيســ لكوشنشــني، ويكــون هنــاك رئــيس ينتخــب بوســاطة املجلــس االستشــاري 

ومن حق الـرئيس اختيـار الـوزراء  الـذين يكونـون مسـؤولني  . صواتلكوشنشني بأغلبية أثنني أو ثالثة أ 

أمامه مبارشة يف مجلس الوزراء، وقد تم اختيار نغـوين فـان ثانـه رئيسـا للحكومـة املؤقتـة لجمهوريـة 

 –ممثال للحكومة الفرنسـية وهيـأة فيدراليـة الهنـد . كوشنشني ويصبح املندوب الفرنيس للهند الصينية

  .الصينية يف كوشنشني

قدم وزير خارجية جمهورية فيتنام مذكرة احتجاج للحكومة الفرنسـية  1946حزيران  10ويف 

ضد إقامة حكومة مؤقتة يف كوشنشني بتأييد ورعاية اإلدارة الفرنسية هناك، وعـد أن إقامـة مثـل هـذه 

السادس الحكومة ال ميثل أكرث من طموح إلقامة حكومة وجهاز إداري من شأنه أن يلحق الرضر باتفاق 

من آذار، وأن ذلك يعد انتهاكا لذلك االتفاق، وأكد أن حكومته تعد االتفاق املوقع بني نغوين والجـرنال 

  .أرجنيلو باطال وأن حكومة فيتنام وشعبها غري معرتفني به



  

1926  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

حـدث تغـري مهـم يف املنـاخ  1946الفرنسية يف ربيع عـام  –وخالل فرتة املحادثات الفيتنامية 

سا حيث أجريـت انتخابـات الجمعيـة عنـدما حصـل الحـزب الـدميقراطي املسـيحي السيايس داخل فرن

الفرنيس عىل أغلبية كبرية فيها قلب املوازين داخل الجمعية، فيها واملعروف أن هذا الحزب  يعارض أي 

  .فكرة الستقالل املمتلكات الفرنسية

سـية اختتمـت سلسـلة ومن أجل التوصل إىل اتفاق  نهايئ بـني الحكـومتني الفيتناميـة والفرن

وقـد سـافر الوفـد . 1946املحادثات يف الدلتا باالتفـاق عـىل بـدء املفاوضـات يف بـاريس يف شـهر متـوز 

الفيتنامي الـذي يرأسـه  الـرئيس هـويش منـه ورئـيس الـوزراء كيهانـه إىل فرنسـا، ويف مدينـة فونتييلـو 

ــة  ــ –الفرنســية افتتحــت املفاوضــات الفيتنامي ــد رأس الجان ــدر(ب الفرنيســ الفرنســية وق ــاكس ان   ) م

Max Ander  مـاريوس (أحـد مـوظفي الحكومـة ووزيـر املمتلكـات الفرنسـية فـيام وراء بحـار العـامل

ومل تلق هذه املحادثات اهتامما كبريا من الحكومة الفرنسـية التـي يرأسـها   Marius Moutet) موتييه

ة سياسـية بـارزة يف حكومتـه حيث إنه مل يرسـل شخصـي Georges Bidault) جورجز بايداولت(آنذاك 

وقـد اسـتمرت هـذه . لرتأس الوفد الفرنيس حيث يجب أن يكون هناك تجانس بـني ممـثيل الحكـومتني

  .املفاوضات طويال إىل درجة أن رئيس الوزراء الفيتنامي قد تركها عائدا إىل فيتنام

فـاهام نـص وقع الرئيس هويش منه الذي بقي هناك مع الوفد الفرنيس ت 1946أيلول  14ويف 

  :عىل ما ييل

يعد املواطنون الفرنسيون والفيتناميون يف كـال البلـدين متسـاوين ولهـم حريـة الـرأي والـتعلم  .1

  .والتجارة
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  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

ال يخضع املالكون والتجار الفرنسيون  للقوانني الفيتناميـة الصـارمة بـل يكـون التعامـل معهـم  .2

يني وسوف تشكل لجنة مشـرتكة تعـني بروح مالمئة واملعاملة نفسها مع املالكني والتجار الفيتنام

  .طرق هذه املعاملة 

إقامة العالقات الثقافية  وتوسيعها ليك ترتبط فرنسا وفيتنـام عـىل املسـتويات كلهـا ومـن حـق  .3

املواطنني الفرنسيني إقامة مؤسسات تربوية  يف فيتنام ال تتبع املنهج الرتبـوي الرسـمي الفرنيسـ 

اغبني الدخول لتلك املؤسسات وكذلك  يحق للفرنسيني أيضا نفسه، ويحق للطلبة الفيتناميني الر 

فتح مؤسسات للبحث العميل يف املقاطعـات الفيتناميـة، وباملقابـل فـان املـواطنني الفيتنـاميني 

  .يتمتعون باالمتيازات نفسها يف فرنسا

 عىل الحكومة الفيتنامية أن تعطي األولويـة للمـواطنني الفرنسـيني يف سـد حاجتهـا ملستشـارين .4

  .وخرباء فنيني

نقديـة موحـدة يف سـوف يرشـع قـانون إلصـدار عملـة بعد االتفاق عىل حل املشـكالت املاليـة  .5

  .مقاطعات فيتنام التي تكون تحت سلطة الحكومة الفيتنامية ويف كل مقاطعات الهند الصينية

اجز خضوع فيتنام لقوانني هيأة أقطار فيدرالية الهند الصـينية نفسـها، وفـيام يتعلـق برفـع حـو  .6

  .التعرفة الكمركية الداخلية بني كافة مقاطعات الهند الصينية خاصة

  .تحسني طرق االتصال وبقية أقطار الهند الصينية .7

سوف تقوم لجنـة مشـرتكة بـني الجـانبني الفيتنـامي والفرنيسـ بوضـع ترتيبـات أسـس التمثيـل  .8

 .ألجنبيةالدبلومايس لفيتنام مع األقطار املجاورة وعالقات فيتنام مع القناصل ا



  

1928  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

  .سوف تعود كوشنشني وشامل انام  ومن خالل استفتاء شعبي إىل فيتنام .9

تسعى الحكومتان إىل التوصل إىل قرار بخصوص القضايا التي رمبـا تنشـا بيـنهم وسـوف تكـون  .10

  .1946تشـرين األول  30هذه املذكرة سارية املفعول اعتبارا من 

التوصـل إىل اتفـاق دائـم يوطـد السـالم وقد كان أمل الفيتناميني من مـذكرة التفـاهم هـذه 

واالستقرار يف بلدهم، لكن الفرنسيني عدوا مذكرة التفاهم هذه اتفاقا مائعا مؤكدين فيه استمرار اتفاق 

  .السادس من آذار، مع ترك باب املفاوضات مفتوحا مع الفيتناميني

صارمة مـن خـالل  وعىل الرغم من أن هويش منه يعلم بنوايا الحكومة الفرنسية التي مل تكن

مذكرة التفاهم، لكنه فضل العودة بها دون أن يكون خايل الوفاض الن العودة بدون يشء سـوف ينهـي 

  .املحادثات مع الفرنسيني  وسيؤدي كذلك إىل إضعاف مكانته ودوره السيايس يف فيتنام

يتنـام قـد ، عاد هويش منه إىل فيتنام، حيث أن األوضاع السياسية يف ف1946ويف ترشبن األول 

تغريت كثريا فجبهة ألفيت منـه أصـبحت أكـرث توحـدا والقـوات العسـكرية تضـاعف عـددها، وأحـزاب 

املعارضة ضعف نشاطها واإلمرباطور السابق الباوداى الذي أصبح مستشارا أعىل له قـد غـادر الـبالد إىل 

  .هونغ طالبا اللجوء السيايس

الفيتنامية، اجتمعت الجمعيـة الفيتناميـة  وأمام هذه التغريات الجديدة يف الساحة السياسية

  .صوتا ضد صوتني) 240(ترشين الثاين، حيث متت املوافقة عىل وضع دستور جديد للبالد بأغلبية  8يف 



  

1929  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

أعـادت اسـتقالل الـبالد  1945، أن ثـورة أب 1946وقد جاء يف مقدمة الدستور الجديـد عـام 

مـة الفيتناميـة قـد دخلـت مرحلـة جديـدة يف وحرية شعبها وأوجدت حكومة جمهورية فيتنـام وأن األ 

وأن عىل الجمعية الوطنية تقع مسؤولية إعـداد هـذا الدسـتور الـذي يجـب أن تكـون أسسـه . تاريخها

مبنية عىل وحدة كل الشعب دون تحيز وعىل أساس االعرتاف واألصول والعقائد واملسـتويات املعاشـية 

  .وإقامة حكومة شعبية حقيقة

ر أن فيتنام جمهوريـة دميقراطيـة، وتعـد مقاطعاتهـا الـثالث وحـدة ومن نصوص هذا الدستو 

كام حدد هذا الدستور واجبات املـواطنني وحقـوقهم يف الـدفاع عـن الـوطن . واحدة، وعاصمتها هانوي

وااللتزام بالقوانني، وأن جميع املواطنني يخضعون للخدمة العسـكرية ويتمتعـون بحقـوق متسـاوية يف 

لسياسية والثقافية، وأن األقليات يف فيتنام تتلقـى املسـاعدة والتشـجيع لتمكينهـا املجاالت االقتصادية وا

ويتمتع املواطنون الفيتناميون بحرية التعبري عن . من الوصول للمستوى املشرتك يف تقدم رسيع وممكن

  .الرأي وحرية الصحافة والديانة واإلقامة والسفر

متها تتألف منها حكومـة جمهوريـة فيتنـام وجاء يف الدستور عىل أن تكون السلطة وطنية بر 

وأن رئـيس الجمهوريـة . وهذه الحكومة مؤلفة من رئيس الجمهورية ونائـب الـرئيس ومجلـس الـوزراء

ينتخب من بني أعضاء الجمعية الوطنية، وبالطريقة نفسها ينتخـب نائـب الـرئيس، وأن رئـيس الـوزراء 

  .ل موافقتهايختار من بني أعضاء الجمعية الوطنية وبعد ذلك ينا

فـان حكومـة جمهوريـة فيتنـام الدميقراطيـة قـد أنجـزت الكثـري مـن  1946وبوضع دسـتور 

  املهامت، بحكمها املبارشة يف النصف الشاميل من فيتنام



  

1930  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

وضمها كل االتجاهات السياسية يف الجبهة الوطنية املتحدة، وإصالح األوضـاع االجتامعيـة االقتصـادية،  

صل إىل اتفاق معهم باعتبارها حكومة متثـل دولـة ذات سـيادة واسـتقالل والتفاوض مع الفرنسيني للتو 

  .عىل أراضيها

إن هدف الفرنسيني عندما عادوا إىل الهند الصينية هو فرض سيطرتهم املطلقة عليها، ولـذلك 

عدت الحكومة الفرنسية اتفاق السادس من آذار وما أعقبه من محادثات، وإعالن جمهورية كوشنشـني 

معها، مجرد إجراءات لتهدئة الوضع تستعد خالله ملواصلة الهجوم بقوة أكرب ضـد حكومـة  وعقد اتفاق

) فـاليل(جمهورية فيتنام ولتأكيد ذلك أخذت القوات الفرنسية املوجودة يف شاميل البالد بقيادة الجرنال 

Vally  اميةلتنفيذ خطة متكاملة لالستيالء عىل كل األرايض الفيتن 1946تعد العدة منذ نيسان .  

ومبرور الوقت أكمل الفرنسيون استعداداتهم العسـكرية متهيـدا للقيـام بهجـوم شـامل عـىل 

منعت السلطات الفرنسـية الحكومـة الفيتناميـة  1946ترشين الثاين  19ففي . حكومة جمهورية فيتنام

رشة من استحصال الرسوم الكمركية يف مينـاء هـايغونغ يف شـاميل الـبالد ضـمت سـيطرة الحكومـة املبـا

ترشين الثـاين قصـف طـراد فرنيسـ إحـدى ضـواحي مدينـة  23ويف . وتبادل الطرفان إطالق النار بشدة

شخص تقريبا ويف اليـوم نفسـه سـقطت املدينـة ) 6000(هايغونغ وقد أدى القصف الفرنيس إىل مقتل 

  .بأيدي القوات الفرنسية وانسحبت القوات الفيتنامية إىل ضواحي املدينة

كومة جمهورية  فيتنام متتلك سلطة مركزية وجيشا نظاميا، إال أنها مل تكـن وبالرغم من أن ح

عىل درجة عالية من القوة التي متكنها من الرد باملثل عىل القوات الفرنسية بسبب قلة إمكاناتها املادية 

  وضعف الدعم والتأييد الدويل
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  املوسوعة السياسية والعسكرية

نداء إىل القوات معلنا اسـتعداد  1946ترشين الثاين  24لها، لذلك وجه الرئيس الفيتنامي هويش منه يف  

  .حكومته للسالم

  :الفرنيس –انفجار الرصاع الفيتنامي 

، 1945أيلـول  2لقد مثلت الفرتة الواقعة بني دخـول القـوات الفرنسـية إىل جنـويب فيتنـام يف 

، فرتة أعداد وتكامل من جانب الفرنسيني إلعادة سيطرتهم املبارشة عـىل 1946وحتى أواسط شهر أيلول 

فيتنام، وحيث أكملت القوات الفرنسية تنفيذ املهامت امللقاة عىل عاتقها كافة، إذ مل يبق أمامهـا سـوى 

  .أزاحه الحكومة الفيتنامية من الساحتني السياسية والعسكرية

ـاع الفيتنـامي الفرنيسـ، التـي  1946وقد مثلت األشهر األخرية من عـام  بـدايات انفجـار الرص

كـانون األول  19الطرفيني لخوض مرحلة جديدة من القتال الـذي انـدلع يف  خاللها اكتملت استعدادات

  .يف هانوي 1946

وجه الرئيس الفيتنامي نـداء إىل الشـعب دعـاه فيـه إىل االسـتعداد  1946كانون األول  2ويف 

 20 ملقاتلة الفرنسيني يف جميع أنحاء البالد، وقد بدأ الرد الفيتنامـي يف السـاعة الثامنـة مسـاء مـن يـوم

  .كانون األول

وعىل إثر النداء الذي وجهه هويش منه دار قتال عنيف يف شوارع مدينة هانوي واستمر مدة 

شهر كامل، وكان هدف القـوات الفيتناميـة، التـي كانـت بقيـادة الجـرنال جيـاب، مـن مقاتلـة القـوات 

تـدريب والتجهيـز الفرنسية التي تتفـوق عليهـا يف كثـري مـن النـواحي العسـكرية والتـي مـن أبرزهـا ال

الجيدين إلعاقة الزحف الرسيع للقوات الفرنسية، حتى يتم انسحاب أجهزة الحكومة الفيتناميـة، التـي 

كـم إىل الشـامل، ) 100(هوجمت مقراتها يف هانوى، باتجاه أدغال منطقة يف بـاك عـن املدينـة بحـوايل 

  وبإكامل عملية االنسحاب هذه تراجعت القوات
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وهنــا تتضــح األهميــة . 1947اطق الجبليــة مــن الشــامل يف أواخــر كــانون الثــاين الفيتناميـــة نحــو املنــ 

الجغرافية لألرايض الفيتنامية حيث طبيعة األرض الجبليـة وكثافـة الغابـات التـي تعـد عوائـق طبيعيـة 

  .للقوات الفيتنامية العسكرية ومن ثم ميكن اتخاذها مالجئ أمنه ضد تحركات العدو

ت وطـاءه بـني القـوات الفرنسـية املتقدمـة والقـوات الفيتناميـة ويبدو أن الرصاع قـد اشـتد

املرتاجعة، بعد مرور شهر ونصف من النداء الثاين الذي وجهه هوشيه إىل الشعب الفيتنامي طالبة فيـه 

تنفيذ تكتيك األرض املحروقة وفق اسرتاتيجية جديدة هدفها إعاقة تقـدم القـوات الفرنسـية وحرمانهـا 

فيدها يف عملية تقدمها، واستجابة لنـداء هـويش منـه أحرقـت القـوات الفيتناميـة من كل ما ميكن أن ي

  .املعسكرات والحقول ودمرت الطرق واملنشآت العامة األخرى

وخالل مرحلة االستعداد وضع الفرنسيون من جانبهم اسرتاتيجية جديـدة للقتـال تقـوم عـىل 

م املبادرة، واحتواء الحرب قبل أن يتسـع مبدأ الحرب الرسيعة الخاطفة وكان هدفها من أجل مسك زما

وحيث أن مثل هذا األمـر يتطلـب . نطاقها لتشمل كل األرايض الفيتنامية ومعظم مناطق الهند الصينية

استنزاف املزيد من القوى االقتصادية والبرشية الفرنسية وحيث أن قـدرات فرنسـا املنهكـة ال ميكـن أن 

  .ملية الثانيةتحتمل ذلك بسبب هزميتها يف الحرب العا

وقد رافق العمليات العسكرية الفرنسية نشاطا سياسيا كبريا للقادة الفرنسيني من أجل فـرض 

 Emile) أميــل بــولريت(رصح  1947أيــار  15ســيطرتهم الكاملــة عــىل كافــة األرايض الفيتناميــة ففــي 

bollaret هـانوي، بـان القـوات املندوب األعىل لفرنسا يف الهند الصـينية يف مركـز القيـادة الفرنسـية يف 

  الفرنسية سوف تبقى يف الهند الصينية وستعمل عىل إقامة سلطة إدارية تقوم



  

1933  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

الصـينية  –وأن فيتنام سوف تبقى فيدرالية الهنـد . بتوفري كافة الوسائل التي متكنها من تعزيز سيطرتها 

إىل تحقيق السالم  وأكد بولريت أن سياسة الحكومة الفرنسية هذه سوف تؤدي. وضمن االتحاد الفرنيس

وان الوجود الفرنيس سـيبقى دامئـا يف الهنـد الصـينية حيـث أن هـذا . واالستقرار لشعوب الهند الصينية

وأكـد أيضـا أن . الوجود ال يعني اضطهاد شعوبها وال متنعهـا  مـن وضـع يـدها عـىل الطريـق الصـحيح

رايض هذه البالد فإنها تأمل بان تجـد الحكومة الفرنسية عىل الرغم من قلقها الكبري إزاء عودة الدمار أل 

  .حال يف ضوء املبادئ الدميقراطية

  bell miss) بيـل مـس(وبعد ترصيح بولريت كانت الحكومة الفرنسية قـد أرسـلت املبعـوث 

حامال رشوط السالم، قبلية للدعوة التي وجهها هويش منه عارضا عليه رشوط السالم التـي تضـمنت مـا 

  :ييل

  .نامية عن كل األسلحة املوجودة يف حوزتهاتتخىل القوات الفيت .1

  .إعطاء الحرية الكاملة لتحرك القوات الفرنسية يف كل األرايض الفيتنامية .2

  .حرص تواجد القوات الفيتنامية ضمن مناطق محددة .3

  .إخالء سبيل األرسى الفرنسيني واألجانب الذين وقعوا يف أيدي القوات الفيتنامية  .4

  .الفيتناميني الذين يخدمون مع القوات الفيتناميةالتخيل عن كل األشخاص غري  .5

إن الرشوط الفرنسية هذه قد رفضت من قبل الحكومة الفيتنامية، وقد جاء هذا الرفض مـن 

خالل الرسالة التي وجهها هويش منه إىل الشعب بعد نهاية االجتامع مع املبعـوث بيـل أوضـح فيهـا أن 

  رغبة الحكومة بإيجاد طرق ووسائل
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ب عن طريق املحادثات وعىل أساس طموحات الشـعب يف الوحـدة واالسـتقالل مؤكـدا أن لوقف الحر  

ويظهـر مـن خـالل رشوط السـالم، التـي . تلك الرشوط غري مقبولة، وإنها متس بسيادة واستقالل الـبالد

 قدمتها الحكومة الفرنسية إلقرار السالم يف فيتنام داللة عىل عدم رغبة تجريد للحكومة الفيتناميـة مـن

  .كل صالحياتها وسلطاتها ومن ثم فقدانها السيادة عىل أراضيها

ومواصلة من جانب الفرنسيني ألجل كسب املعركة السياسية، فقد ألقى أميل بولريت ترصيحا 

أوضح فيه رغبة الحكومة الفرنسية للتحقيق السـالم يف      ha dongيف هادونغ  1947أيلول  10أخر يف 

ار التي حلت يف البالد، وأكد عزم حكومته عىل توحيد أجزاء فيتنام الثالثة من فيتنام، وإيقاف حالة الدم

خالل إجراء استفتاء شعبي، حيث تعد الحكومة الفرنسـية مشـكلة توحيـد األرايض الفيتناميـة مشـكلة 

  .داخلية ال ميكن أن تتدخل فيها أو أن يقدم لها حال جوهريا

ر تلك الحرب، رغم دخولهم يف محادثـات سـالم أما عن الفيتناميني واستعداداتهم لخوض غام

مع الحكومة الفرنسية فانهم كانوا مدركني بـان الفرنسـيني ال يحملـون نيـة صـادقة يف تلـك املحادثـات 

لتحقيق السالم، لذلك اعتمدوا أسلوبا جديدا يف القتال يقوم عىل أساس أن هـذه الحـرب حـرب شـعبية 

ها املقاومـة الطويلـة األمـد بسـبب أدراك الفيتنـاميني إىل يشارك فيها الشعب كله دون اسـتثناء، وهـدف

  .التفاوت الكبري يف القوة بينهم وبني القوات الفرنسية

وبعد استقرار األجهزة اإلدارية لحكومة جمهورية فيتنام يف أوغال منطقة فييـت بـاك، بـدأت 

قوات الفرنسية وتجنـب القوات الفيتنامية متارس نشاط عمليات الحرب الثورية من أجـل وقف تقدم ال

وملعالجة هذا الوضع قررت قيادة القوات الفرنسية أن تقوم  بحملة . املعارك املبارشة معها قدر اإلمكان

  عسكرية
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خاطفة ضد معقل الحكومة الفيتنامية الحتالله وتحطيم قوة الجيش الفيتنامي، ومن أجل إنهاء الحرب  

كـل إنحـاء األرايض الفيتناميـة وخاصـة يف مـؤخرات  بأرسع وقت قبل أن يتسع نشاط الثوار وينترشـ يف

  .القوات الفرنسية

وقد بدأت هذه الحملة التي سمتها القيادة الفرنسية بالعمليـة البوليسـية، عـىل أسـاس أنهـا 

وانتهت يف كانون  1947سوف تنتهي خالل أسبوع واحد فقط ولكن الحملة بدأت يف شهر ترشين األول 

حقيق أهـدافها حيـث انسـحبت األجهـزة الحكوميـة الفيتناميـة إىل أمـاكن األول من العام نفسه دون ت

  .أخرى قبل أن تصل إليها القوات الفرنسية وفشلت تلك القوات أيضا يف تحطيم قوة الجيش الفيتنامي

)  كاوبـانغ(وقد كان من نتائج العملية البوليسية أن استولت القوات الفرنسـية عـىل مـدينتي 

Copang باك كان(و (bak can   بعد تـدمريهام وسـيطرت تلـك القـوات أيضـا عـىل الطـرق املهمـة يف

قتيـل وبقـاء الجـزء األكـرب مـن املنطقـة بأيـدي القـوات ) 300(ومقابل ذلك خرست ما يقارب . املنطقة

  .الفيتنامية التي احتفظت بقواتها األساسية سليمة

اء عــىل حكومــة وأخــذت الحكومــة الفرنســية تتبــع أســاليب جديــدة، بعــد فشــلها يف القضــ

جمهورية فيتنام بإقامة حكومة موالية لهم تكون منافسة للحكومة الفيتنامية لذلك ركـز الفرنسـيون يف 

اتصاالتهم لذلك الغرض، عىل العنارص الوطنية غري املعارضة للحكومة  ومن بني تلك العنارص اإلمرباطـور 

تصاالت عديدة استجاب الباوداى لطلب السابق الباوداى الذي كان يعيش آنذاك يف هونغ كونغ، وبعد ا

  .الفرنسيني بإقامة حكومة وطنية

إعالنـا إىل الشـعب الفيتنـامي مـن  1947أيلـول  18وبإيعاز من الفرنسيني، وجه البـاوداى يف 

  منفاه، جاء فيه، أنه تجنبا إلراقة الدماء غادر البالد وأنه
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طهاد تحـت حكـم الشـيوعيني الفيتنـاميني باستمرار يتابع أخبار بالده وما يعانيه شعبه مـن ظلـم واضـ 

الذي تقاومه فرنسا، قد اصبحوا اآلن رجال عصابات وان نضالهم أصـبح مأسـاة الن الشـيوعيني سـيطروا 

عىل  نضالهم من أجل االستقالل، ومن جهة أخرى، وضع بوليت النقاط الجوهرية التي يجـب أن تسـري 

  :ادمة، والتي تتلخص مبا ييلعليها السياسية الفرنسية يف فيتنام للمرحلة الق

مينح الفيتناميون وضعا مامثال للوضع الذي منحه الرئيس األمرييك ويلسون للفليبـني، حيـث أعلـن  .1

، أن كل خطوة سوف نخطوهـا نضـع يف اعتبارنـا اسـتقالل 1913الحاكم العام األمرييك يف الفليبني 

  . هذه الجزر، وإعدادها لنيل االستقالل

الفيتنامية الذين ميثلون القائـد الشـيوعي هـويش منـه اآلن يف بـاريس، وان طرد مندويب الحكومة  .2

تعلن الحكومة الفرنسية برصاحة أنها تهدف إىل منح فيتنام استقاللها وأنهـا لـن تسـمح بتسـليمها 

  .بأيدي عمالء السوفيت

العسكرية يسمح للوطنيني الفيتناميني غري الشيوعيني أن يقيموا منظامتهم السياسية واالقتصادية و  .3

  .لتسيطر عىل البالد

  :وبعد تكوين هذه املنظامت يبدأ العمل بالتفاوض مع قادتها حول ما ييل .4

دستور للبالد يتضمن مادة تنص عىل أن أال يتخـذ الفيتنـاميون أيـة إجـراءات ضـد املؤسسـات . أ

  .واألفراد الفرنسيني

مريكية مع الفليبني، مينح فرنسا توقيع معاهدة مامثلة لتلك التي عقدتها الواليات املتحدة األ . ب

  .مبوجبها قاعدة عسكرية وبحرية يف فيتنام



  

1937  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

أن ترتك للوطنيني الفيتناميني كسب القوى الوطنيـة واألخـرى التـي تقـف إىل جانـب هـويش منـه  .5

  .والتي تشكل ثلثي قوته وأن تتعاون مع هذه القوى لسحق الشيوعيني

رنسـيني وقفـوا عـاجزين عـن القضـاء عـىل أن اليشء الذي اتضح خـالل هـذه املرحلـة أن الف

املقاومة الوطنيـة الفيتناميـة التـي قادهـا هـويش منـه، وبـدأ الفرنسـيون الركـون إىل نصـائح حلفـائهم 

وإرشاداتهم إىل أساسه الواليـات املتحـدة األمريكيـة خاصـة الـذين بـدؤوا يتـدخلون بصـورة مبـارشة يف 

  .الصينية –السياسية الفرنسية يف منطقة  الهند 

  :1952 - 1948املرحلة الثانية من الحرب 

  ):حكومة الباوداى(قيام دولة فيتنام 

الفرنسية مرحلة هامة وجديدة متيزت بعدة أحـداث  –مبرور الزمن دخلت الحرب الفيتنامية 

كان أبرزها قيام حكومة فيتنامية برئاسة الباوداى بدعم وتأييد من الفرنسيني، بعد أن واجهوا الكثري من 

بات من أجل القضـاء عـىل  املقاومـة الوطنيـة التـي قادتهـا حكومـة هـويش منـه يف املقاطعـات الصعو

الشاملية خاصة، وجلبت تطورات القضية الفيتنامية اهتامما إقليام ودوليا، وبعد قيام جمهوريـة الصـني 

حـداث خاصة صاحب هذا االهتامم تدخل مبارش يف تلك الحرب ما أدى إىل تـوتر األ  1949الشعبية عام 

  .ومن ثم اشتداد الحرب الفيتنامية الفرنسية

يف ضوء تلك األحداث، وقفت فرنسا عاجزة عن تحطـيم القـوات الفيتناميـة  وكرسـ شـوكتها، 

وبعد فشل آخر حملة عسكرية يف منطقة أدغال فييـت بـاك، حينهـا أدرك الفرنسـيون أن تلـك الحـرب 

  سوف تطول، وهذا األمر يتطلب مزيدا من
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. دة االستعدادات العسكرية والنفقات املادية مام قد يتشكل عبئا عـىل االقتصـاد الفرنيسـالقوات، وزيا 

إىل اتبـاع أسـاليب جديـدة يف حربهـا ضـد الفيتنـاميني حيـث وضـعت . لذلك لجـأت القيـادة الفرنسـية

  .اسرتاتيجية جديدة تقوم عىل أساس دعوة الفيتناميني يقاتلون الفيتناميني، وإطعام الحرب بالحرب

قد كانت فكرة أقامه حكومة جديدة أوىل خطوات تلك االسرتاتيجية، لـذلك فـان الفرنسـيني و 

 Nguen Van) تغـوين فـان أكسـن(التقـى  1948حزيـران  5ففـي . )1(واصلوا اتصاالتهم مع البـاوداى

Xuan    رئيس جهورية كوشنشني وعدد أخر مـن الشخصـيات الوطنيـة الفيتناميـة ممثلـني املقاطعـات

 –ة الثالث شاميل الـبالد ووسـطها وجنوبهـا، والبـاوداى مـع املنـدوب األعـىل لفرنسـا يف الهنـد الفيتنامي

ويف . قرب ميناء هايغونغ يف شـاميل فيتنـام) تروين -ديغرى(الصينية بولريت عىل ظهر السفينة الحربية 

نسا باسـتقالل وقد نص هذا االتفاق عىل اعرتاف فر ) هاى لونغ باى(هذا اللقاء وقع اتفاق عرف باتفاق 

وأن يؤكـد دسـتور . فيتنام، والعمل عىل تحقيق وحدتها برشـط أن تكـون منضـمة إىل االتحـاد الفرنيسـ

حكومة فيتنام الجديدة عىل احرتام حقوق املواطنني الفرنسيني املقيمني يف فيتنـام وامتيازاتهم، وإعطـاء 

فيتنام وشؤونها االقتصـادية، حاملـا تنشـأ األولية للمستشارين والفنيني الفرنسيني يف تسيري إدارة حكومة 

حكومة مؤقتة ينضم فيها ممثلون فيتناميون إىل ممثيل الحكومة الفرنسية لعقد اتفاقيات متنوعة منهـا 

  .ثقافية وسياسية وعسكرية واقتصادية ومالية وفنية

                                                            
، بعـد ذلـك وعنـدما 1946 لقد ظل الباوداى يشغل منصب املستشار السيايس األعىل لهويش منه حتى منتصـف عـام )1(

  .كان يف بعثة إىل هونغ كونغ حيث طلب اللجوء السيايس وبقي هناك حتى استدعاه الفرنسيون
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وقد شجبت حكومة هويش منه هذا االتفاق من خالل ترصيح الرئيس هويش منه يف حزيـران 

هـو شـن حـرب هجوميـة ضـد الشـعب  1945أيلـول  23الذي أوضح فيه بأن هدف فرنسا منـذ  1948

. الفيتنامي وسيادته واستقالله، وأن الحكومة الفرنسية تبارك قيام حكومة رجعيـة عميلـة لهـا يف فيتنـام

ؤالء وأكد عىل أن حكومته متتلك الحق يف محاكمة أولئك العمالء، كام أكد بطالن أي اتفاقية يوقعهـا هـ

  .مع أية قوة أجنبية أيضا

بعد أن ناقشت ) هاي لونغ باي(وقد سمحت الحكومة الفرنسية ملمثليها بتطبيق بنود اتفاق 

حيث جرى من خاللهـا اسـتخالص  1948أب  19الحكومة تلك البنود مع الجمعية الوطنية الفرنسية يف 

سالم واالستقرار يف فيتنام، وإقامة دولة الفوائد التي سوف تجنيها فرنسا من ذلك، والتي تتمثل بإعادة ال

تتمتع باستقالل  ضمن االتحاد الفرنيس املوجود الحايل لسلطة كوشنشني حيـث رأت أن الحاجـة تـدعو 

وقـد هـدفت . إىل ضم كوشنشني إىل سلطة الدولـة الجديـدة مـن خـالل اسـتفتاء شـعبي يجـري هنـاك

حكومـة جديـدة منافسـة لحكومـة جهوريـة  الحكومة الفرنسية من وراء إقامة حكومة جديدة إليجـاد

ـعي للوجـود الفرنيسـ لتهيئـة الظـروف املالمئـة ملحاربـة  فيتنام الدميقراطية، غطاء إلضـفاء الصـفة الرش

  .الفيتناميني بالفيتناميني

ظهــرت عــىل نحــو متزايــد الصــعوبات بوجــه الفرنســيني، فالحكومــة  1949ويف بدايــة عــام 

تها العسكرية، كام أن طبيعة األرايض الجبليـة الشـاملية قـد وفـرت الفيتنامية واصلت تعزيز مواقع قوا

للمقاومة الوطنية، التي شـنت حربـا ثوريـة ضـد الفرنسـيني مـالذا آمنـا وبعيـدا عـن مطـاردة القـوات 

  الفرنسية ومالحقتها لها، باإلضافة إىل ذلك مطالبة الباوداى بأكرث من استقالل حقيقي للبالد ووحدتها 
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وميكـن تعليـل موقـف البـاوداى هـذا، انـه أرادا اسـتغالل . ألمر الذي أحرج الفرنسـينيأكرث مام أعطى ا

  .الفرصة التي أتيحت له للحصول عىل بعض املكاسب وتعزيـز موقفه الشعبي

وبعد جهود كثرية بذلها الباوداى مـن خـالل تبـادل الرسـائل مـع رئـيس الحكومـة الفرنسـية 

بالنجاح وذلك بالتوصل إىل  1949آذار  8جهود الباوداى يف تكللت  Vincent Auriol) فنسيان اوريول(

الذي نص عىل وحدة جميـع األرايض الفيتناميـة ومـن ضـمنها كوشنشـني  Elysee) ايليس(توقيع اتفاق 

حيث وافق الفرنسيون عىل إعادتها إىل فيتنام  بعد إجراء اسـتفتاء شـعبي فيهـا، وشـدد البـاوداى عـىل 

  .سية بوحدة واستغالل فيتنام بشكل ال لبس فيهرضورة اعرتاف الحكومة الفرن

قامت دولة فيتنام الجديدة مظهرها حكومة وطنية مستقلة، لكن النفـوذ الفرنيسـ كـان هـو 

املحرك الرئييس والغالب عىل إدارة كل مؤسساتها وسياساتها أما الشؤون الخارجية فكانت فيتنام متـارس 

ي متثل مبندوب يف مجلس األعىل لالتحاد، ووزير الخارجية سياستها الخارجية ضمن االتحاد الفرنيس،  فه

يتم اختياره من قبل االتحاد الفرنيس والباوادى، أما البعثات الدبلوماسية فرئيس بعثـة الدبلوماسـية  يف 

دولة أجنبية تختاره فيتنام باالتفاق مع الحكومة الفرنسية  وسـوف تحـدد الـدول التـي تكـون لفيتنـام 

وماسية باالتفاق مع الحكومة الفرنسية، أما الدول األخرى التي ال توجد  لفيتنـام فيهـا معها عالقات دبل

بعثات دبلوماسية فسوف متثل فيتنام البعثة الدبلوماسية الفرنسية التي رمبا يكون بها ممثلني فيتناميني 

شـؤون العسـكرية، أما ال. وتقع عىل عاتق الحكومة الفرنسية  مهمة تأييد فيتنام لعضوية األمم املتحدة

  فإن لحكومة فيتنام جيش مهمته املحافظة عىل
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ـورة ويشـارك يف   األمن الداخيل وحامية الرئيس الباوداى، ويدعم من قبل االتحاد الفرنيس يف حالة الرض

الدفاع عن االتحاد الفرنيس، وسوف تشكل لجنة لتنسيق العمل بني الجيش الفيتنـامي وجـيش االتحـاد 

  .الفرنيس

تعلق بالسيادة الداخلية، فان حكومة فيتنام سوف متارس كل صالحياتها وامتيازاتهـا أما فيام ي

التي تستمد من سيادتها الداخلية، حيث سيكون ذلك باالتفاق مع املندوب األعـىل لفرنسـا  يف االتحـاد 

ية الفرنيس، يحدد فيه طرق انتقـال السلطات إىل حكومة فيتنام والتي كانت متارسها السـلطات الفرنسـ

سابقا، وأن أي مواطن سواء أكان فرنسيا أم من دول االتحاد الفرنيس ال يسمح له بالخدمة يف الحكومـة 

  .الفيتنامية ما مل ينال رخصة مسبقة من الحكومة الفرنسية وحكومة الباوداى

طبق اتفاق أيلـيس عنـدما بـدأ البـاوداى بتشـكيل الحكومـة الجديـدة،  1949حزيران  7ويف 

دواى رئـيس الـوزراء، بعـد أن رفضـت العديـد مـن الشخصـيات الوطنيـة التشـكيل أو حيث أصبح البـا

عنـدما أعلـن البـاوداى للشـعب  1949متوز  2وقد تشكلت تلك الوزارة يف . االنضامم إىل هذه الحكومة

بيان قيام حكومة جمهورية فيتنام، حيث أوضح أن الظروف الداخلية والدولية تسـتدعي قيـام حكومـة 

عىل أن تقرير مصري األمة وتنفيذ اإلجراءات األولية الرضورية لتعزيز استقالل فيتنام وأكـد  وطنية قادرة

أن القوى الدولية الكربى أيضا وفرنسا والواليات املتحدة خاصة أعلنت تعاطفها مع الشـعب الفيتنـامي، 

  .عوأضاف إىل أنه سيتوىل منصب رئيس الوزراء بنفسه والجرنال أكس نائب له ووزير للدفا 

إن مسألة قيام حكومة جديدة يف فيتنام برئاسة الباوداى كان حال فرنسيا غري واقعـي، حيـث 

  ظهر الرئيس الباوداى شخصا واقعيا وبشكل مبارش تحت تأثري 
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حيـث فشـل يف كسـب الـدعم الجامهـريي بسـبب الهيمنـة . القادة الفرنسيني السياسـيني والعسـكريني

مل تتح له فرصة القيام بعمل يشري عىل أن له سـلطة فعليـة يف  الفرنسية عليه وعىل حكومته بحيث إنه

الحكم،  وباإلضافة إىل ذلك، فان الحكومة الجديدة التي شكلها تضم قاعدة عريضة من كبار املالكـني يف 

ومن ثم فإن جميع األنظار جـذبتها ببسـالة . جنويب البالد الذين كانوا يعارضون وبشدة أي متثيل شعبي

  .نية وشجاعتها التي أظهرتها حكومة هويش منهاملقاومة الوط

وبذلك فشلت جهود الفرنسيني بإقامة حكومة وطنية مستقلة، حيث كان الهدف املرجو منها 

  .مناقشة حكومة هويش منه التي زاد التفاف الجامهري حولها وعال شانها و أزداد نشاطها ضدهم

  :التدخل األجنبي ودوره يف الحرب

ل هذه املرحلة هو إنهاء الرصاع مع حكومـة هـويش منـه لصـالحهم، إن هدف الفرنسيني خال

وملا فشلت جهود الفرنسيني يف تحقيق هذا الهدف وعدم نجاح إسرتاتيجيتهم القامئة عـىل أسـاس دفـع 

الفيتناميني يحاربون الفيتناميني، وبعد أن أدرك الفرنسيون أن هـذه الحـرب سـوف تطـول، اضـطروا إىل 

 القتال متبعني خطة جديدة تقوم عىل أساس تركيز قواتهم يف املناطق التي تحـت تغيري إسرتاتيجيتهم يف

مـن خـالل توزيـع قـواتهم عـىل آالف النقـاط واملواقـع العسـكرية . سيطرتهم املبارشة يف جنـويب الـبالد

ثم أخذوا يتبعون األسلوب نفسه يف املناطق الشاملية،  ويف نفس الوقت أخذوا يعملـون عـىل . املحصنة

إن تنفيذ مثل هذه اإلسرتاتيجية تتطلب قوات عسكرية كثـرية، . وسع والسيطرة عىل املناطق املجاورةالت

لـذلك اشـتدت حاجـة  -ومن ثم ضخامة النفقات التي ال تتحملها قـدرات االقتصـاد الفرنيسـ الضـعيف

  .الفرنسيني إىل املزيد من املساعدات الخارجية
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داث الحـرب الفيتناميـة الفرنسـية بشـكل كبـري وبقدوم املساعدات الخارجية تغري مجرى أحـ

ـاع وحيـث إن هـذا  جدا، فهذه املساعدات قد مهـدت لتـدخل القـوى األجنبيـة وبصـورة كبـرية يف الرص

التدخل مل يقترص عىل املساعدة أو الدعم املعنوي، بل تعداه إىل دعم مادي  ومشاركة فعليـة يف بعـض 

ـاع، األحيان واألهمية التي يكتسبها هذا التدخل  هو أنه مل يقترص عىل طرف دون آخر من أطـراف الرص

بل ظهر لكل من الفرنسيني والفيتناميني من يدعمهام وخاصة الواليـات املتحـدة األمريكيـة وجمهوريـة 

  .الصني الشعبية

الصينية  وخاصـة بتطـورات  -لقد أبدت الواليات املتحدة األمريكية اهتامما غري عادي بالهند 

بعـد نهايـة الحـرب العامليـة الثانيـة، وميكـن تعليـل ذلـك إىل األهميـة االسـرتاتيجية  القضية الفيتناميـة

واالقتصادية التي تحظى بها فيتنام، وكذلك السـتغالل تفوقهـا العسـكري والسـيايس يف الحـرب العامليـة 

 ويرجـع تـاريخ تـدخل الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف. الثانية  من الحصول عىل املزيد من املمتلكـات

، ففي شهر أيلول من العام نفسه وطبقا ملقررات مؤمتر بوتسـدام دخلـت القـوات 1945فيتنام إىل عام 

بالواليات املتحـدة ) شيك(الصينية األرايض الفيتنامية وبسبب العالقة الودية التي تربط الرئيس الصيني 

  .تجسسية رسيةاألمريكية رافق قواته عدد من الجرناالت األمريكان لزيارة فيتنام ألغراض 

أعلن رئيس الواليات املتحدة األمريكية فـرانكلني روزفلـت بوضـوح أن السـالم  1945ويف عام 

واتضـح منـذ ذلـك التـاريخ بـأن الواليـات . الصينية تحت وصـاية األمـم املتحـدة –رضوري لدول الهند 

ة األمـم الصـينية لسـيطرتها مـن خـالل تحكمهـا بجمعيـ –املتحدة بـدأت تخطـط إلخضـاع دول الهنـد 

  .املتحدة
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 28الصيني يف  –وبعد انسحاب القوات الصينية من األرايض الفيتنامية طبقا لالتفاق الفرنيس 

وفرض السيطرة الفرنسية املطلقة عىل جنويب فيتنام، وتراجع الواليـات املتحـدة عـن فكـرة  1946شباط 

ة أمريكا الخارجية قـد تغـريت نظام الوصاية الدولية بسبب معارضة بريطانيا الشديدة لذلك، فأن سياس

الصينية، حيث أخـذت تنظـر اإلدارة األمريكيـة بعـني العطـف والتأييـد لهـم  –تجاه الفرنسيني يف الهند 

وقـد اتضـح ذلـك األمـر يف مقـرتح السـفري . وتحاول إيجاد الفرصة املالمئة لتقدم لهـم املشـورة والعـون

  .1947األمرييك بوليت يف باريس عام 

يات املتحدة باتفاق أيليس بني الحكومة الفرنسية والبـاوداى وقـد جـاء ذلـك وقد رحبت الوال 

من البيت األبـيض األمـرييك، حيـث اعتـربت اإلدارة  1949حزيـران  21الرتحيب يف الترصيح الصادر يوم 

األمريكية هذا االتفاق خطوة أولية يف طريق تحقيق السالم واالستقرار للشعب الفيتنـامي أسـوة ببقيـة 

  .بالشعو 

، انتهـى تـردد واشـنطن يف التـدخل يف 1949وبعد قيام جمهورية الصـني الشـعبية يف أواخـر 

عـىل دراسـة ) ترومـان(وافـق رئـيس الواليـات املتحـدة  1949كانون األول  30القضية الفيتنامية، ففي  

ألمـرييك وبهذه املوافقة بدأ مجرى السياسـية الخارجيـة ا. هامة ملجلس األمن القومي األمرييك عن أسيا

وتؤكد املبادرة األمريكية عىل أن الواليات املتحـدة األمريكيـة . يتجه نحو وقف التوسع الشيوعي يف أسيا

وأن تكــون عــىل اســتعداد . متعــن النظــر اآلن يف تطــور التهديــد مــن العــدوان الشــيوعي بكــل أشــكاله

كرية واالقتصادية والسياسية للمساعدة يف الحدود املمكنة ملواجهة هذا التهديد، لتقديم املساعدة العس

  وقد ازداد قلق الواليات املتحدة األمريكية أكرث فأكرث بعد فشل . حيث يكون هناك حاجة إىل ذلك
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الفرنسيني يف القضاء عىل حكومة هويش منه التـي ازداد نشـاطها إىل درجـة ملفتـة للنظـر بعـد وصـول 

  .االشرتاكيني الصينيني إىل الحكم

ذت الحرب يف فيتنـام تتطـور باتجـاه أزمـة دوليـة حيـث أصـبحت أخ 1950ومنذ بداية عام 

ـقية والغربيـة  )1(فيتنام مرسح أحداث غري مبارشة الحتامل انفجار مواجهة عسكرية بـني الكتلتـني،  الرش

بعد ازدياد تورط القوى الدولية يف القضية الفيتنامية نفسها عندما اجتمعـت فيهـا دولتـان تسـعى كـل 

ـفت أنظـار 1950وبعد اندالع الحرب الكورية . ف دويل وسيايس بوجودهاواحدة منها كسب اعرتا ، انرص

  .كلتا الكتلتني وباهتامم نحو الحرب الكورية

إن اليشء املهم أن القضـية الفيتناميـة قـد سـاهمت يف زيـادة شـقة الخالفـات بـني الكتلتـني 

عـرتاف بجمهوريـة الصـني أعلنت حكومة هـويش منـه اال  1950كانون الثاين  15الرشقية والغربية، ففي 

  .الشعبية، ورغبتها بإقامة عالقات دبلوماسية متبادلة مع حكومة الصني الشعبية

أعلنت جمهوريـة الصـني الشـعبية اعرتافهـا بحكومـة هـويش منـه  1950كانون الثاين  28ويف 

كـانون  30ويف . والرغبة بإقامة عالقات دبلوماسية متبادلة معها والدعوة إىل تعزيز التعاون بني الدولتني

  اعرتفت حكومة 1950الثاين 

                                                            
الكتلة الرشقية، مصطلح سيايس ظهر بعد الحرب العاملية الثانية يضم الدول التي تقع يف رشق القارة األوربية برئاسة  )1(

انيا الرشقية املجر، يوغسالفيا، تشيكوسلوفاكيا، بلغاريا ورومانيا وفنلندا اوكرانيـا، االتحاد السوفيتي، وتضم أيضاً بولندا، أمل
استونيا ولتوانا، والكتلة الغربية، مصطلح سيايس ظهر بعد الحرب العاملية الثانية ويضم الـدول الغربيـة الرأسـاملية التـي 

  .  وأسبانيا وترأسها الواليات املتحدة األمريكيةتقع غرب القارة األوربية وهي بريطانيا وفرنسا وأملانيا االتحادية 
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  .االتحاد السوفيتي بحكومة هويش منه معلنة رغبتها بإقامة عالقات دبلوماسية متبادلة معها 

جيسـوب . كانون األول أرسـل الـرئيس األمـرييك ترومـان السـفري املفـوض فيليـب س 27ويف 

Philip C. Jessup  قـي أسـيا، وخـالل زيـارة جيسـوب إىل يف بعثة لتقييم الوضع السيايس يف جنوب رش

فيتنام  سلم الباوداى مذكرة أوضح فيها اعرتاف الواليات املتحـدة األمريكيـة بحكومتـه والرغبـة بإقامـة 

  .عالقات دبلوماسية متبادلة

احتجت فرنسا عىل اعرتاف االتحـاد السـوفيتي بحكومـة هـويش منـه،  1950ويف كانون الثاين 

ـعية التـي شـكلها حيث عدت هذا االعـرتاف انتها كـا ملبـادئ القـانون الـدويل، وتجـاهال للحكومـة الرش

 1950شـباط  1ويف . الباوداى، وعدته تأييدا ملا تسـميه الحكومـة الفرنسـية بحركـة العصـيان الشـيوعي

احتجت الواليات املتحدة األمريكية عىل لسان وزير خارجيتها أجسون عـىل اعـرتاف االتحـاد السـوفيتي 

  .بحكومة هويش منه

طلـب الفرنسـيون مـن اإلدارة األمريكيـة مسـاعدة عسـكرية للحـرب يف  1950شباط  16ويف 

الصينية، وقد كتب وزير الخارجية األمرييك اجسـون يف مـذكرة إىل الـرئيس ترومـان يـوحي فيهـا  -الهند

إن الخيـار الـذي يواجـه الواليـات املتحـدة هـو إمـا أن تؤيـد : "باملوافقة عىل الطلـب الفرنيسـ ويقـول

لحكومات الرشعية يف الهند الصينية وإما أن تواجه توسع األفكار الشيوعية يف بقية أجزاء جنوب رشقي ا

ويتضح من خالل مذكرة أجسون أن الواليات املتحدة عليها أن تجند كل طاقات حلفائها من أجـل " أسيا

  وقف انتشار األفكار االشرتاكية التي أخذ تقدمها 
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  .ة التي عادة ما ترسمها اإلدارة األمريكية ألي مسالة تهدد مصالحهايتعدى الخطوط الحمراء الوهمي

بعد ذلك ازداد التوجه األمرييك نحو فيتنام، حيث وصلها مجموعة من الجـرناالت األمريكـان، 

كام شهدت فيتنام أيضا مجيء أعضاء من الكونكرس األمرييك باإلضافة إىل رجال املال واملصارف ورجـال 

  .الدين

، ومبارشة بعد بـدء الحـرب الكوريـة واحـتالل جزيـرة تـايوان بواسـطة 1950ران حزي 25ويف 

قوات البحرية األمريكية أعلن  الرئيس األمرييك ترومان عن زيادة حجم املساعدات العسكرية للقـوات 

  .الفرنسية يف فيتنام، ولهذا الغرض أرسلت بعثة عسكرية إىل فيتنام

ترشـين األول  17والواليـات املتحـدة األمريكيـة عقـد يف ويف إطار التعاون املشرتك بني فرنسا 

اجتامع يف واشنطن حرضه عن الجانب األمرييك وزير خارجيتها أجسون ووزير املالية جـون دبـل  1950

أمـا عــن  Geare G. Marshallمارشـال . ووزيـر الـدفاع جـورج س John W. Stayderسـتايدر  –يـو 

جوليس فوخ ووزير املالية موريس بتيش، وخالل هذا االجتامع الجانب الفرنيس فقد حرضه وزير الدفاع 

وافقت اإلدارة األمريكية عىل تخصيص جزء من املسـاعدات املقدمـة إىل حلـف شـامل األطليسـ خـالل 

ماليني دوالر تقريبا، حيث وافقت اإلدارة األمريكيـة مبـدئيا عـىل ) 5(والتي تقدر بـ 1951-1950األعوام 

مليون دوالر مـن مجمـوع تلـك املسـاعدات مـن أجـل إنجـاح الربنـامج ) 2020(منح فرنسا مبلغا قدره 

  .الصينية –الفرنيس بإعادة تسليح قواتها يف الهند 

 –انضــمت الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــع فرنســا ودول الهنــد  1950كــانون األول  23ويف 

  الصينية إىل ما يسمى مبعاهدة الدفاع املشرتك يف جنوب
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الصينية،  –لك أصبح لدى الواليات املتحدة حجة قوية يف زيادة تدخلها يف شؤون الهند رشقي أسيا، وبذ  

أنشئت يف ظل هذه املعاهدة جمعية الدعم العسكري األمرييك والتي يرمز لهـا ب  1951ويف بداية عام 

A.A.A.G.  يف سايجون.  

، فمـن 1950ل عام لقد شكل الدعم العسكري األمرييك لفرنسا يف فيتنام نسبة عالية جدا خال

مـن أسـلحة وذخـائر ومعـدات حربيـة وحتـى % 85بني ما استولت عليه القوات الفيتنامية مـا يقـارب 

  .األطعمة املعلبة كلها مقدمة من الواليات املتحدة

وقد استغلت الواليات املتحدة األمريكية حالة الضعف التي كانت متـر بهـا فرنسـا يف أعقـاب 

ذلك شـدة املقاومـة التـي أيـدها الفيتنـاميون ضـد عـودة االحـتالل الفرنيسـ الحرب العاملية الثانية، وك

لبالدهم، لذلك كان الفرنسيون أمام خيارين، أما االستمرار يف الحصـول عـىل املزيـد مـن دعـم الواليـات 

املتحدة األمريكية، والتخيل عن دورهم الرئيس  يف هذا الرصاع لصالح األمريكان، أو القبول باالنسـحاب 

  .يتناممن ف

لقد كان اهتامم الواليات املتحدة األمريكية بـالحرب يف فيتنـام مـا يـربره، فالواليـات املتحـدة 

تريد أن توفق انتشار األفكار االشرتاكية التي أخذت تتوسع قاعدتها يف منطقة جنوب رشقـي أسـيا، بعـد 

قطـة انطالقـة جديـدة انتصار الثورة الشعبية يف الصني خاصة، ومن ثم الخشية مـن أن تصـبح فيتنـام ن

كام تحاول الواليـات املتحـدة يف جـزر الفليبـني واليابـان باإلضـافة إىل . لتلك األفكار نحو القارة األسيوية

ذلك كله فان لها مصالح اقتصادية حيوية يف فيتنام بعـد سـيطرة رشكـات الـنفط والحديـد والفوسـفات 

  .واملطاط خاصة عىل االقتصاد الفيتنامي
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لواليات املتحدة األمريكية لتوسيع نطاق الحرب يف فيتنـام بجـر دول أخـرى ويف محاولة من ا

إليها، وعىل أثر التهديدات التي أطلقها االشـرتاكيون الصـينيون بغـزو فيتنـام، أجـرت الواليـات املتحـدة 

 بشأن عقد مؤمتر ثاليث يضم باإلضافة الواليـات املتحـدة بريطانيـا 1952محادثات أولية يف كانون  الثاين 

  .الصينية –وفرنسا لبحث شؤون الهند 

وعـىل الجانــب اآلخـر فــان جمهوريـة الصــني الشــعبية بـدأت تظهــر اهتاممـا كبــريا بالرصــاع 

وتـوىل ماوتيسـ  1949الفرنيس، فبعد قيام حكومة جمهورية الصني الشعبية يف أواخـر عـام  –الفيتنامي 

هويش منـه بعـض النشـاطات عـىل منصب رئيس الوزراء، بدأت تظهر حكومة  )Maotas Tong)1تونغ 

عقد مؤمتر اتحاد تجارة أقطار أسـيا واسـرتاليا 1949الساحة السياسية بدعم الصينيني وتأييدهم يف نهاية 

ومن بني الحارضين وفد ميثل حكومة هـويش منـه، ومـن هـذا املـؤمتر صـدر . يف العاصمة الصينية بكني

ألحداث التي أعقبت الحرب العاملية الثانيـة ترصيح ممثل حكومة الصني ليوشاوجي استعرض فيه أهم ا

الفرنيس، وقيام الثورة الشعبية يف الصني، والحـرب الكوريـة، وقـد أشـاد  –ومنها تطور الرصاع الفيتنامي 

ليوشاوجي بالدور الذي تؤديه حركات التحرر الوطنية يف منطقة جنويب رشقـي آسـيا، وبكفـاح الشـعب 

عىل رضورة إنشاء قواعـد الكفـاح يف املنـاطق التـي يسـيطر عليهـا  الفيتنامي ضد الفرنسيني، وأكد أيضا

  .املستعمرون هدفها التحرير الوطني واالستقالل

                                                            
يف الثـورة التـي  1911بقرية شاد شـاون يف إقلـيم جونـان الجنـويب الصـني اشـرتك عـام  1893ولد عام : ماوتيس تونغ )1(

قاد مظاهرات طالبية يف بكـني  تحولـت إىل معركـة  1919باإلمرباطورية وأقامت الجمهورية برئاسة صن يان سن، أطاحت 
  .   امية كانت فاتحة اتجاهه السيايس نحو تأليف الحزب الشيوعيد
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ومنذ أن اعرتفت جمهورية الصني الشعبية بجمهورية فيتنام الدميقراطية  برئاسة هويش منـه 

ية الصني من أجل  استمرار بدأ التأييد والدعم ينهال عىل الفيتناميني من جهور 1950كانون الثاين  18يف 

مقاومتهم للفرنسيني، فبناء  عىل طلب املساعدة العسـكرية، أرسـل الـرئيس الصـيني ماوتيسـ تونـغ يف 

إىل فيتنـام ليقـوم مبهمـة   lokweiapo واحدا  من أكرث قادته كفاءة وهو الجرنال لوكياوبو 1950شباط 

مع عدد من الخرباء الصينيني الذين وصـلوا  )بو(وقد سافر الجرنال . مستشار عسكري للجيش الفيتنامي

  .إىل فيتنام للمشاركة يف فروع اإلدارة كلها يف حكومة هويش منه

ازداد الـدعم الصـيني للفيتنـاميني، حيـث وصـلت مسـاعدات  1950ومنذ بـواكري ربيـع عـام 

المئـة ويظهـر أن هـذا التوجـه الواسـع أعطـى الفرصـة  امل. ومعونات عسكرية كبرية للجيش الفيتنـامي

  .للواليات املتحدة األمريكية  لالستمرار مبواصلة دعمها العسكري واالقتصادي للفرنسيني يف فيتنام

ســيطرت القــوات اتصــال مبــارش بــني الفيتنــاميني والصــينيني عنــدما تــم أول  1950ويف أيلــول 

عـىل مقربـة الذي كان تحت سيطرة القوات الفرنسية، الواقـع   Caobangالفيتنامية عىل موقع كاوبانغ

الصينية، لذلك مكن حكومة هويش منه وبعد مرور خمس سنوات من قيامهـا  –من الحدود الفيتنامية  

وقد سميت عملية سيطرة الفيتناميني عىل هذا املوقع . أن تستند أول مرة يف مؤخرتها عىل دولة صديقة

ملسـاعدات املاديـة باسم عملية فتح الحدود حيث أنهـا فتحـت الطريـق وبصـورة مبـارشة أمـام سـيل ا

  .والعسكرية واملعنوية  من الصني

وكتب الكثري مـن الفيتنـاميني املعارضـني لحكومـة هـويش منـه مـن الربجـوازيني خاصـة عـن 

  املساعدات العسكرية الصينية، بعد عملية فتح الحدود، 
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أن تلـك  وعدوا أن تلك املساعدات كان لها الدور الحاسم يف كسب الحـرب لصـالح الفيتنـاميني، يف حـني

املساعدات الصينية كانت تقدر بعرش نسبة املساعدات التي كانت تقدمها الواليات املتحـدة األمريكيـة 

إىل القوات الفرنسية يف فيتنام، ويظهر أنها أقل  من ذلك، فمن الناحية العسكرية البحتة، نجـد مـثال أن 

دة الحـرب مل تشـاهد يف السـامء املساعدات العسكرية الصينية مل تشتمل مطلقا عىل طائرات، فطول مـ

  .أية طائرة فيتنامية

وقد تطور التدخل الصيني يف الحرب إىل درجة خطرية، فقد هـددت حكومـة بكـني بالتـدخل 

العسكري املبارش يف الحرب من أجل حسمها لصالح الفيتناميني، وقـد ظهـرت أوىل بـوادر هـذا التـدخل 

ويعتقـد . الصـينية –لن يخاطروا بغزو عسكري للهنـد  بزيادة شعور املسؤولني يف واشنطن بأن الصينيني

الكثري من املراقبني أن تدفق القوات الصينية عرب حدود الهند الصينية ال مياثل يف صورته غزو املتطـوعني 

  .الصينيني لألرايض الكورية

الصينية يف املسـتقبل  -وقد ازداد الوضع خطورة حيث بات من املرتقب أن تغزو الصني الهند

، وأقـوى 1952ريب، حيث انترشت شائعات بان الغزو الصيني رمبـا يبـدأ يف األشـهر األوىل مـن عـام الق

األدلة عىل ذلك  ما ذكره مصدر فيتنامي من أن لديه معلومات أكيدة بأن الحكومة الصـينية تريـد مـن 

ات الفيتنامية ضد ألف جندي من قواتها ملساندة القو ) 250(الصينية كوريا الثانية، وذلك بإلقاء  –الهند 

ألف جندي من القـوات الصـينية قـد ترسـبوا إىل املنطقـة الشـاملية مـن ) 80(الفرنسيني، وأن أكرث من 

  .ألف منهم  محتشدون عىل الحدود الفيتنامية) 200(وأن قرابة  1951فيتنام خالل عام 
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قامت بـه  أما عن التدخل السوفيتي يف الحرب فانه  يقل بدرجة كبرية جدا عن التدخل الذي

الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية الصني الشعبية وأول إشارة للحضـور السـوفيتي يف هـذه الحـرب 

. أبان كان للسوفيت جناح عسـكري لجبهـة ألفيـت منـه بـإمرة القيـادة الفيتناميـة 1949يعود إىل عام 

 االتحـاد السـوفيتي ومهام يكن حجم هذا الجناح وقوته فال بد أن يكون صغريا جدا بسـبب البعـد بـني

  .وفيتنام

وقد متثل الدعم والتأييد من جانب االتحاد السوفيتي لحكومة هويش منه باالعرتاف الرسـمي 

وقد كانت اتصاالت الفيتناميني مـع السـوفيت قليلـة، وكانـت املسـاعدات  1950كانون الثاين  30بها يف 

ني أقـل بكثـري مـام تلقتـه تلـك القـوات مـن التي وصلت إىل القوات الفيتنامية قبل االنتهاء مع الفرنسي

  .الصني

وقد كان أفضل دعم سوفيتي لحكومة هويش منه، هو الدعم السيايس حيث لقيت الحكومـة 

الوطنية الفيتنامية تأييدا ودعام من الحكومة والشعب السوفيتي  وهذا اليشء ساهم ومع قيـام الثـورة 

  .الفيتنامي الشعبية يف الصني يف تحقيق النرص النهايئ للشعب

إن قلة دعم االتحاد السوفيتي للحكومة الفيتنامية واقتصـاره يف أغلـب األحيـان عـىل الـدعم 

السيايس واملعنوي، ميكن تفسريه إىل عدم وجود اتصـال مبـارش لالتحـاد السـوفيتي مـع فيتنـام، وميكـن 

تقدمـة عـرب الحـدود القول أيضا أن اعتامد الفيتناميني  وبشكل كبري جـدا عـىل املسـاعدات الصـينية امل

، قلــل كثــريا مــن اعــتامد 1949املشــرتكة والتــي ازدادت بعــد قيــام الثــورة يف الصــني يف ترشــين األول 

الفرنسـية، ودوره يف  –إن التدخل األجنبي يف الرحب الفيتناميـة . الفيتناميني عىل املساعدات السوفيتية

  أحداث هذه الحرب، فإنه مل ينته خالل هذه 
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  .ذا التدخل استمر ونقل الحرب إىل مرحلة حاسمة ونهائية، كام سيتضح فيام بعداملرحلة بل أن ه

  :الفرنيس –اشتداد الرصاع الفيتنامي 

بعد فشل اسرتاتيجية الفرنسيني التي اتبعوها يف حربهم ضـد الفيتنـاميني والتـي تأخـذ مببـدأ 

بأن الرصاع هذا سوف ال ينتهـي  ، واقتناعهم)أطعم الحرب بالحرب(، و)الفيتناميون يقاتلون الفيتناميني(

إال بقوة السالح، ومن ثم البد من االعتامد عىل املساعدات الخارجية يف هذه املرحلة، وأمام  هذا التغري 

يف االسرتاتيجية العسكرية الفرنسية فان الفيتناميني اتبعوا اسرتاتيجية الحرب الطويلة األمد، التي تعتمد 

ول إىل حرب نظامية هدفها التحرر واالستقالل، وقد سـاعد الفيتنـاميني عىل تنظيم حرب الثوار، ثم التح

عىل تطبيق هذه اإلسرتاتيجية الطبيعة الجغرافية لألرايض الفيتناميـة بسـبب احتوائهـا عـىل الكثـري مـن 

ومكنـت تلـك االسـرتاتيجية . الجبال والغابات واملستنقعات وكل ذلك يشكل جوا مالمئا للحـرب الثوريـة

يتناميني من تحقيق  وحـدة الشـعب والجـيش، حيـث كانـت للشـعب بكـل طبقاتـه وفئاتـه القادة الف

مشاركة فعالة احتوتها تنظيامت الثوار، والتي قادت حربا شلت قدرات القـوات الفرنسـية التـي تواجـه 

  .من جهة أخرى حربا عنيفة شنتها القوات الفيتنامية النظامية

ما كبريا يف أواسط الرأي العام العـاملي ويف فرنسـا وقد احتل املوقف العسكري يف فيتنام اهتام

كبـري األثـر يف  1949نفسها خاصة، وقد كان لالستقالل الذي منحته هولنـدا إلندونيسـيا يف كـانون األول 

ارتفاع األصوات مطالبة يف فرنسا بأن تحذو الحكومة الفرنسية حذو الحكومـة الهولنديـة والعمـل عـىل 

  أساس من التعقل والواقعية، وانتقدت بعض تلك األصواتوقف الحرب يف فيتنام عىل 
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االتفاق الفرنيس مع الباوداى إلقامة حكومة وطنيـة جديـدة، ومـام قـوى مـن عضـد املطـالبني بوقـف  

القتال يف فيتنام وإجراء مفاوضات سلمية هو اقرتاب القوات الصينية مـن الحـدود الفيتناميـة والخـوف 

  .البالدمن أن يكتسح التيار الشعبي تلك 

 Alphonse ) الفونيسـ بيريجـوان(أوفدت الحكومة الفرنسـية الجـرنال  1950ويف بداية عام 

Beeirjuan  القائد العام للقوات الفرنسية يف املغرب العريب الذي كـان موجـودا يف بـاريس، أوفدتـه إىل

ـق األقىصـ   Lah) ولـه تورنـ( فيتنام عىل رأس وفد عسكري يضـم وزيـر الدولـة املكلـف بشـؤون الرش

Torno  لتدارك األمر هناك وإلجراء التحقيق عن سبب الكارثـة التـي حلـت بـالقوات الفرنسـية عنـدما

  .جندي فرنيس يف كمني نصبته القوات الفيتنامية) 3000(سقط حوايل 

من أجل الرد عىل التقدم الذي أخذت تحققه القـوات الفيتناميـة، قامـت القـوات الفرنسـية 

بشـن هجـوم كبـري عـىل مقـر قيـادة  1950حكومـة البـاوداى يف ترشـين األول وبالتعاون مع القوات ال

وقد اتصلت هذه القـوات مـع قـوات رجـال . كم شاميل هانوى) 64(القوات الفيتنامية الواقع عىل بعد 

املظالت الفرنسيني التي أنزلت يوم ترشين  األول شاميل هانوى، ثم واصلت تلك القوات أعامل الزحـف 

) 50(التي انسحبت منها القوات الفيتنامية صوب املناطق الجبليـة الواقعـة عـىل بعـد  يف هذه املنطقة

  .كم شاميل هانوى

، وميكـن إعـادة ذلـك إىل 1950ويظهر أن النشاط العسكري لكال الجانبني بـدأ يـزداد يف عـام 

يـادة سعي كال الطرفني املتقاتلني إىل حسـم املعركـة بـأرسع وقـت لصـالحه، وكـذلك ميكـن القـول إن ز

  املساعدات العسكرية واالقتصادية
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للفرنسيني وللفيتناميني من الواليات املتحدة األمريكيـة والصـني هـو الـذي صـعد مــن وتـرية النشـاط  

  .العسكري

ضـعف املوقـف العسـكري الفرنيسـ يف فيتنـام عنـدما قامـت  1950ويف نهاية ترشـين األول 

يـث تخلـت عـن أحـد املراكـز الحدوديـة يف القوات الفرنسية باالنسحاب من عـدة مواقـع عسـكرية ح

الشامل، وذلك مبوجب سياسة الرتكيز الجديدة التي تتبعها القوات الفرنسية يف ذلك الوقت للدفاع عـن 

  .هانوي بدال من االنتشار يف املناطق الجبلية املحاذية للحدود الصينية

 Queen) كـويني(ز انسـحبت القـوات الفرنسـية العاملـة يف مركــ 1950ترشين الثـاين  5ويف 

كم جنويب غريب هانوي، حيث جاءت عملية االنسحاب هذه وفـق خطـة القيـادة ) 50(الواقع عىل بعد 

الفرنسية العليا لالحتفاظ فقط بالحصون التي متتاز بفائدة عسكرية يف محيط دلتا تـوتكني، ومـن أجـل 

إىل اتفـاق تـام مـع حكومـة  تخفيف الضغط الواقع عىل القوات الفرنسية يف فيتنام، توصل الفرنسـيون

لـب (الباوداى لإلرساع يف توسـيع حجـم الجـيش النظـام الفيتنـامي، وقـال وزيـر املمتلكـات الفرنسـية 

فـرق ) 3(يف أعقاب االجتامع مـع البـاوداى إن الجـيش الفيتنـامي سـيتألف مـن   Lib Tonov) تونوف

عـن سلسـلة مـن معاقلهـا القامئـة  تخلت القوات الفرنسية 1950ترشين الثاين  6، ويف 1950أواخر عام 

  Hoa Binh) هـوا بنـه(عند سفح جبل يقع إىل الشامل الغريب مـن مدينـة هـانوي ومـن بينهـا معقـل 

ويبـدو أن ). النهـر األسـود(كم من هانوي وقد انسحبت تلك القوات إىل مـا وراء ) 65(الواقع عىل بعد 

املناطق التي تقع تحت سـيطرتها املبـارشة،  القوات الفرنسية بدأت تنسحب من املناطق الجبلية باتجاه

  وميكن تعليل ذلك الضغط الشديد الذي أخذت تتعرض له من قبل القوات الفيتنامية إىل قابلية تكيف
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هذه القوات األخرية، مع طبيعة األرض عىل العكس من الفرنسيني الذين كانوا يجـدون صـعوبة بالغـة  

  .ناطق جدا يف تعقب أفراد تلك القوات يف هذه امل

شنت القوات الفرنسـية تـدعمها املدفعيـة الثقيلـة والطـائرات يف  1950ترشين الثاين  15ويف 

وقـد . شاميل فيتنام هجوما مضادا عىل القوات الفيتنامية التي تهدد املشـارف الجنوبيـة ملدينـة هـانوي

مـن . بامليـاه متكنت القـوات الفرنسـية   بعـد أن اسـتعملت عربـات برمائيـة يف حقـول األرز املغمـورة

استعادة أربعة قرى كانت تحت سيطرة القوات الفيتنامية، كام متكنت القوات الفرنسـية مـن السـيطرة 

كم جنويب هـانوي، وقـد أخـذت القـوات الفرنسـية بحفـر الخنـادق يف هـذه ) 70(عىل تل يبعد حوايل 

د وقعت إصابات عديدة  بني املنطقة كام نقلت إليها املدافع الثقيلة لتقيم لها خطوطا دفاعية قوية، وق

  .صفوف القوات الفيتنامية التي فاجأتها نريان املدفعية الفرنسية الثقيلة

تعرضت القوات الفيتنامية إىل هزائم عـىل أيـدي القـوت  1951وخالل األشهر األوىل من عام 

الثـاين،  كـانون 17– 13الفرنسية، ففي الهجوم الذي شنه الجرنال جياب عىل تـوتكني خـالل الفـرتة مـن 

 Dong) دونـغ تريـان(وتبعها معارك أخـرى يف  Vinh Yen) ين–فينه (والذي وقعت عىل إثره معركة 

Trien  تلقى فيهـا الفيتنـاميون هـزائم منكـرة بسـبب  1951متوز  18أيار إىل  29ومن . آذار 28-23من

  .وبذلك أرجئت نهاية الحرب للسنوات القادمة. أخطاء قيادته

أخذت تتعرض لها القوات الفيتنامية، لجأت القيادة الفيتنامية إىل اتبـاع  وبسبب الهزائم التي

أسلوب جديد يف القتال يقوم عىل مبدأ ضـم فـرق الثـوار إىل الجـيش النظـامي،  وتشـجيع املسـاعدات 

  الخارجية من ناحية الثقل النوعي، 
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يـة، واختيـار الفرصـة والتسليح املضمون واالستفادة من الجبال والغابات كمالجـئ مـن الهجـامت الجو

  .املالمئة للدخول يف أية مواجهة مع الخصم

 1952شـباط  23وبدأ الفيتناميون يقطفون مثار هذا األسلوب يف قتالهم ضد الفرنسيني ففـي 

، وقـد أكـد ذلـك الجـرنال راؤول )هوايتـه(قامت القوات الفيتنامية بعملية تطويق الحامية الفرنسية يف 

  .الصينية –للقوات الفرنسية يف الهند  ساالن، وكيل القائد العام

شنت القوات الفيتناميـة هجومـا مـن خلـف خطـوط الـدفاع الفرنسـية يف  1952آذار  8ويف 

كم مـن هـانوي وعـىل إثـر ذلـك الهجـوم فقـد أرسـلت القيـادة الفرنسـية ) 20(نقطة ال تبعد أكرث من 

إن ارتفـاع الـروح . عيـة واملـدرعاتإمدادات عسكرية جديدة إىل ذلك املكـان تؤازرهـا الطـائرات واملدف

املعنوية لدى القوات الفيتنامية من خالل كسبها املزيد من الدعم وتأييد شـعوب العـامل لهـا سـببا وراء 

تفوقها العسكري عىل القوات الفرنسية التي أخذت معنوياتها باالنهيار بعد أن طال أمـد هـذه الحـرب 

  .وتوسعت رقعتها
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  : 1954 – 1953سية يف مرحلتها األخرية عام الفرن  -الحرب الفيتنامية 

  :التطورات العسكرية

الفرنسية بأن أخذ كال الجانبني يبذل أقىص  –لقد متيزت املرحلة األخرية من الحرب الفيتنامية 

الجهود من أجل كسب املعركة لصـالحه يف أرسع وقـت ممكـن وقـد كـان للتـدخل األجنبـي دور مهـم 

، حيث اتجـه الفيتنـاميون باإلضـافة إىل دعـم جمهوريـة الصـني الشـعبية وواضح يف زيادة توتر األوضاع

ــد  الصــينية  –واالتحــاد الســوفيتي وتأييــدها إىل االســتفادة مــن دعــم الحركــات الوطنيــة يف دول الهن

عقد اجتامع يف فييت باك شاميل فيتنام ضم ممثلـني للحـزب الشـيوعي  1951آذار  11ففي . ومشاركتها

  .الصينية –للهند 

الصـينية قامـت القـوات  – إطار التعاون الذي أصبح قامئا بـني القـوى الوطنيـة يف الهنـد ويف

الالوسية بهجوم مشرتك عىل املواقـع العسـكرية الفرنسـية يف ) باثييت لو(الفيتنامية بالتعاون مع حركة 

تجـاه يوم التاسـع منـه مـن قواعـدها با 308، حيث تحركت الفرقة 1952منطقة الوس العليا يف نيسان 

غرب الوس وكلفت إحدى رساياها بالتعامل مـع القـوات الفرنسـية يف ناسـان، واسـتمرت بقيـة الفرقـة 

جنوبا باتجاه العاصمة اإلدارية فانتيان، احتلـت موقـع سـينغ خوانـغ، الـذي انسـحب منـه الفرنسـيون 

 312الفرقـة أمـا . لتعزيز مواقعهم يف غرب سهل الجرار، وقد عززوها بخمس كتائب إضافية مـن الـدلتا

املوجودة يف منطقة ديان بيان فو فتحركت مع وادي نهر نام أو باتجاه العاصمة امللكيـة لونـغ بارابـانغ 

وحاولت احتالل مونغ خوا إال أن الفرنسـيني عـززوه جـوا، فتجاوزتـه القـوات الفيتناميـة التـي أكملـت 

  .نيسان 30اقرتابها من العاصمة يف 
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شنت الوحدات املنطلقة من تانـه هـوا سلسـلة مـن الهجـامت أما يف الساحة الفيتنامية فقد 

ضد املواقع الفرنسية القوية يف مدينة فات دييم وألحقت بهـا خسـائر عديـدة، كـذلك شـكلت القيـادة 

الفيتنامية يف املنطقة الوسطى رسيتني نظاميتني حديديتني يف املنطقـة الخامسـة فأصـبحت قـادرة عـىل 

الوسـط وجنوبـه ويف تلـك الجبهـة كانـت القيـادة الفرنسـية تركـز  تهديد طرق املواصالت بيــن شـامل

جهودها عىل الدفاع عن مدينتي كوفتوم وبليكـو، وواصـلت دفـع قواتهـا إىل منطقـة الـدلتا يف محاولـة 

  .لتنظيفها من الوحدات الفيتنامية

 بينام كان هدف القيادة العسكرية الفيتنامية آنذاك يـتلخص يف منـع القيـادة الفرنسـية مـن

تجميع وبناء قوات هجومية كبرية، وتدريب الفـرق الفيتناميـة عـىل العمـل بقـوات كبـرية ثـم  اختيـار 

  .إمكانيات اإلمداد والتمدين ملسافات طويلة

  :املوقف العسكري يف الجبهة الفرنسية شهد أيضا مجموعة تطورات عىل الشكل التايل

سية مـن إعـداد جـيش نظـامي يصـل بالنسبة إىل حجم القوات األجنبية متكنت القيادة الفرن

. قطعـة بحريـة 390طـائرة،  528كتيبـة مدفعيـة،  26ألف، توزع عىل عدة فرق مشاة  250تعداده إىل 

كتيبة مشـاة وعـدد مـن الوحـدات  86ألف جندي موزعني عىل  320بينام ضمت القوات املحلية حوايل 

  .الخاصة

 25إىل  1951ألف طن شهريا يف  6كذلك ارتفعت نسبة الدعم العسكري األمرييك من معدل 

واملـدفوعات األمريكيـة مـن إجـاميل  1954ألـف طــن عـام  88قفـزت إىل  1953ألف طن شهريا لعام 

% 80عىل ان تصل  1953عام % 60إىل  1952عام % 40نفقات الفرنسيني العسكرية ارتفعت من نسبة 

  م حركةكام قام الطريان األمرييك مبساهامت كبرية يف تنظي. 1954يف عام 
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اإلمدادات من فرنسا واليابان والفليبني، ورابطت حاملتان للطائرات األمريكية من األسـطول السـابع يف  

 –وقـد تتـوج الجهـد األمـرييك . طيـارا أمريكيـا يف املجهـود الحـريب الفرنيسـ 250خليج توتكني وشارك 

ذي تعتـربه فرنسـا أشـهر قادتهـا الفرنيس املشرتك يف إدارة الحرب باالتفاق عىل إرسـال الجـرنال نافـار الـ

  .الصينية –العسكريني  ليقود املعركة يف الهند 

  :خطة نافار

كـان تحـت ترصـف نافـار حـوايل  1953أيار  25بعد وصول الجرنال نافار إىل الهند الصينية يف 

ألف جندي أورويب وإفريقي والباقي قوات محلية وهذا الرقم يعترب عاليـا بالنسـبة لعـدد القـوات  450

لكن التوسع يف الوجود العسكري الفرنيس اسـتتبع بالتـايل نرشـ هـذه القـوات عـىل منـاطق . الفيتنامية

واسعة لتمكن من الدفاع عن املواقع واملراكز املنترشة وهذا االنتشـار أضـعف بالتـايل قـدرة القـوات يف 

عـىل الطبيعـة يف ظل هذا الوضـع قـام نافـار بدراسـة املوقـف العسـكري . مواجهة هجامت الفيتناميني

ووضع خطة عسكرية عامة إلنقاذ املوقف بالتنسيق مع القيادة العسكرية األمريكية، أرسـل خطتـه إىل 

  .القيادة يف باريس حيث متت املوافقة عليها

الفكرة األساسية عند الجـرنال نافـار كانـت، أنـه لـيك تحـافظ فرنسـا عـىل امتيازهـا يف الهنـد 

وليك يتحقق ذاك البـد مـن هزميـة القـوات . ة تابعة لفرنسا هناكالصينية فالبد من وجود دولة مستقل

قـوات محليـة كبـرية، مسـلحة . الفيتنامية، وليك تحقق تلك الهزمية ال بد من توفر عاملني إلحراز النرصـ

شـعار "  املبـادأة والهجـوم دامئـا"ومدربة جيدا، وقـوات مركزيـة متحركـة ضـاربة فرنسـية مـع اعـتامد 

  .للعمليات القتالية



  

1961  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

  :وخطة نافار العسكرية تتألف من ثالث مراحل

تتحرك قوات فرنسية رئيسة ضاربة ملهاجمة القـوات الفيتناميـة الرئيسـية يف دلتـا النهـر : املرحلة األوىل

األحمر، وتقـوم قـوات فرنسـية أخـرى بـاحتالل  ديـان بيـان فـو لتحويـل املنطقـة 

  .الشاملية الغربية إىل قاعدة انطالق قوية

تندفع القوات الفرنسية املتحركة إىل الجنوب مستفيدة من فصل الشتاء بعـد أن تكـون : نيةاملرحلة الثا

القوات الفيتنامية الرئيسية قـد أنهكـت ويـتم احـتالل املنطقـة املحـررة الخامسـة 

  .وقواعد العصابات يف الجنوب

ـب بعـد تهدئـة املنطقـة الجنوبيـة، تعـود القـوات الفرنسـية الضـاربة إىل: املرحلة الثالثة  الشـامل لرض

مؤخرات القوات الفيتنامية، ثم تتحرك القوات املوجودة يف الشامل الغـريب باتجـاه 

القاعدة الرئيسية الشاملية فييت باك، لتسحق آخـر القـوات الرئيسـية  الفيتناميـة 

  .وتسيطر عىل املوقف نهائيا

  :بعد إقرار الخطة العسكرية بإنجاز املرحلة التمهيدية لعملياته وشملت

وتحويلهـا إىل قـوات اسـرتاتيجية متحركـة  -الفرنسـية وغريهـا –عادة تنظيم القوات األجنبية إ  •

لـواء، كـام قـام بانتقـاء  27فرق متحركة أحدها مظليـة والباقيـة مشـاة وموزعـة عـىل  7تضم 

وحدات أوروبية وأفريقية وسحبها إىل الخلف إلعادة صياغتها ثـم طلـب مـن بـاريس إمـداده 

  . كتيبة من فرنسا وكوريا وإفريقيا 12وصلت منها بفرقتني جديدتني ف



  

1962  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

أجريت عملية تطوير وإعادة تدريب للقوات  املحليـة يف الجـيش الفرنيسـ لـيك تـتمكن مـن  •

القيام مبهامت القوات األجنبية التي سحبت من الجبهة وضوعف عدد قـوات الجـيش املحـيل 

جندي باإلضافة إىل الوحدات  ألف 290، بحيث يرتفع عددها إىل 1953كتيبة عام  54بإضافة  

  .املحلية العاملة يف الجيش الفرنيس

شهرا إلنجاز أهدافها، وقد بدأ بتنفيذ املرحلة األوىل منها  18خطة نافار مقرر لها أن تستغرق 

إلربـاك القـوات الفيتناميـة . بشن  سلسلة هجامت قويـة عـىل املنـاطق املحـررة يف دلتـا النهـر األحمـر

كتيبـة متحركـة، قامـت  44ها يف حالة دفاع مسـتمر، وأشـرتك يف هـذه الهجـامت النظامية هناك ووضع

بهجامت كاسحة ضد مناطق فينه بنه، نهوكوان، تانه هوا، كام أنزلت قوات مظلية يف النـغ سـون تقـدر 

حزيران، كان هدفها تدمري املخـازن االحتياطيـة للقـوا الفيتناميـة وبعـد عودتهـا إىل 18بثالث كتائب يف 

. أوكلت إىل القوات املحلية مهمة املتابعة عىل األرض حيث انترشت يف مناطق الوكـاي الي تشـاو الدلتا،

من العمليات الهامة يف الحملة الفرنسية آنذاك عملية موييه التي استهدفت إخـراج الفرقـة الفيتناميـة 

التـي عربتـه إىل  من جنوب الدلتا واحتالل موقع فاي الي عىل نهر داي وإبـادة القـوات الفيتناميـة 320

ترشين األول وحشدت قوات كبرية مجهزة تجهيزا جيدا عـىل أمـل أن تقـوم  14الدلتا، بدأت العملية يف 

القيادة الفيتنامية بإرسال تعزيزات إضافية لنجدة الفرقة املذكورة وهناك يجري استدراج هـذه القـوات 

يمية والوحدات املحليـة املوجـودة يف املنطقـة وإبادتها،  إال أن القيادة  الفيتنامية اكتفت بالقوات اإلقل

ترشـين الثـاين وأعلـن الفرنسـيون عـن انتصـارهم فيهـا  7العملية انتهـت يف . 320باإلضافة  إىل الفرقة 

  إال . وتدمري الفرقة الفيتنامية



  

1963  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

أن القيادة الفيتنامية  كذبت البالغ الفرنيس وأكدت أن الفرقة  قد جـرى إعـادة تنظيمهـا بعـد املعركـة 

  .استعدادا ملعركة ومهام جديدة

القيادة الفرنسية بعد عملية موييه اعتربت املرحلة األوىل من خطة نافار قد نفـذت بنجـاح ، 

وأن الحصيلة كانت تهدئة املناطق الخلفيـة الجنوبيـة، وتهديـد املنـاطق املحـررة بقـوات ضـاربة جـرى 

ها نفـذت وشـارك سـالح الجـو تنظيمها وجيش محيل كبري جرى حشده وهجامت وانسحابات مخطط ل

نبـه أثنـاء العمليـات – بغارات كثيفة ومتواصلة عىل املناطق الفيتنامية التي نالـت منهـا منـاطق فينـة 

الربية ، مل تكن القيادة الفرنسية قد التقطت أنفاسها حتـى وصـلتها أخبـار حـول تحـرك قـوات نظاميـة 

مل تكن تعـرف حقيقـة نوايـا هـذه القـوات، هـل فيتنامية نحو املنطقة الشاملية الغربية سيبقى ولكنها 

إن سـقوط الي تشـاو يف الجبهـة الشـاملية الغربيـة سييضـء فـتح الطريـق إىل . الشامل الغريب أم الدلتا

ومن هنا وكأجراء احرتازي قرر نافار تنفيـذ عمليـة اسـتثنائية لتعزيـز الي تشـاو بـاحتالل . االوس العليا

  .عملية كاستور ديان بيان فو املجاورة وأطلق عليها

الجـو، ومـن هنـاك كتائب متحركة يف وادي مونغ تانه عـن طريـق قام الفرنسيون بإنزال ست 

وأكـد .ترشـين الثـاين 20الفيتناميـة يف نحو ديان بيان فو واحتلتها من القـوات تقدمت القوات الفرنسية 

مـع الي  تـأمني اتصـالالجرنال جياب أن هدف العملية األول كان تعزيز موقف العدو يف تلك الجبهـة و 

ثوان جياو، سون ال، ناسام ، يف املرحلـة التاليـة وبـذلك يتسـع مجـال عمليـات   باحتاللتشاو ثم القيام 

العدو يف املنطقة الشاملية الغربية ليشمل حامية االوس العليا بعد احتالل ديان بيان فو علـم نافـار أن 

  الغريب فقرر االستعداد القوات الفيتنامية قد اتجهت فعال نحو الشامل 



  

1964  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

الستقبالها ، وقام بتحويل املنطقة التي يحتلها إىل شبكة تحصينات منيعة مـع قـوة نـريان وفـرية بهـدف 

  .                         تدمري أية قوات فيتنامية مندفعة لتحريرها

ــه إذا اســتمرت الوحــدات  ــة بــدورها درســت املوقــف العســكري ورأت أن ــادة الفيتنامي القي

نظامية يف تلك الجبهة بهدف مهاجمة القاطع الذي يحتله الفرنسيون فإنها تكـون قـد اسـتدرجت إىل ال

معركة مكشوفة يجري خاللها استنزافها وإنهاكها بينام يقوم العدو بإعادة تنظيم وتقوية قواته األساسية 

من املناطق املحررة استعدادا للمرحلة التالية من خطته وهي شن هجوم اسرتاتيجي يف الجهة الجنوبية 

   . 

ضـد القـوات  1954كانون  الثاين  20املرحلة الثانية من خطة نافار، بدأت بعملية اطلنطة يف 

الفيتنامية يف املنطقة الخامسـة التـي تشـمل مـدن فوريــن، نبـه دنـه كوانـغ نجـاي، كوانـغ نـام، وقـد 

ركهـا، فسـحبت قواتهـا باتجـاه كتيبـة لكـن القيـادة الفيتناميـة  كانـت أرسع يف تح 15استخدمت فيها 

متكنـت  1954ويف  شـباط . كونتوم عـرب املرتفعـات الغربيـة وقامـت بتـدمري تحصـينات خـط مانـدريل

. القوات الفيتنامية من تحـري مدينـة كونتـوم، وطـرد القـوات الفرنسـية مـن شـامل املرتفعـات لغربيـة

واتها يف الوس الوسطى ومنطقة فاضطرت القيادة الفرنسية إىل تعليق عملية أطلنطه وسحب جزء من ق

وبذلك مل تعد عملية أطلنطه تهـدد . تني لتعزيز قواتها يف بليكو وجنوب املرتفعات الغربية -تري – بني 

مؤخرة القوات الفيتنامية بل عىل العكس بتحرير كانتوم ومحارصة بليكو توسـعت املنـاطق املحـررة يف 

  .ىلاملنطقة الخامسة حتى حدود كمبوديا والوس السف

  :خطة جياب املضادة

وضعت القيادة الفيتنامية خطة عسكرية من أجل املحافظة عـىل املكاسـب العسـكرية التـي 

  وقد أكد الجرنال جياب أن أمام القيادة. حققتها يف األشهر السابقة



  

1965  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

الفيتنامية خيارين، أما االحتفاظ بالقوات الرئيسية داخل املنطقة املحررة ووضـع خطـة دفاعيـة لهـذه  

وبعد أن يتكبد العدو خسائر كبرية خالل تقدمـه، يتقـرر يف ضـوء . وات بالتنسيق مع القوات املحليةالق

هذا الخيـار األول . تطور املوقف العسكري إبقاء القوات النظامية يف الجبهة أو سحبها إىل مناطق أخرى

سية أكرث مام هـو صـالح أو انطالقا  من حقيقة أن الظروف يف الدلتا الشاملية هي لصالح القوات الفرن. 

فـإن سـحب القـوات الفيتناميـة إىل . القوات الفيتنامية وأنه بإمكان الفرنسيني إلحاق خسائر كبـرية بهـا

مناطق أخرى يكون الفرنسيون فيها أضعف بهدف تدمري القوات هناك مـام يـؤدي إىل إرسـال قـواتهم، 

وبالتـايل فـإن القـوات . بقيـة املنـاطق بينام يجري تصعيد حـرب العصـابات يف. اإلضافية لتعزيز قواتهم

الفرنسية كلام هاجمت منطقة محررة تضطر إىل توزيع قواتها أكرث، وكلام انترصت القوات الفيتنامية يف 

هـذا خيـار . مواقع أخرى يضطر الفرنسيون إىل سحب قواتهم من املناطق املحررة إىل املواقـع الجديـدة

 1954وربيـع  1953ر الثاين، وأقـرت خطـة العمليـات لشـتاء عـام القيادة الفيتنامية اعتمدت الخيا. ثانٍ 

  :والتي تشمل الخطوط العامة التالية

  .استخدام جزء من القوات النظامية لشن هجامت عىل املناطق التي يسكون العدو فيها مكشوفا •

اقهـا يف نفس الوقت انتهاز الفرصة لتدمري القوات املتحركة للعدو يف املناطق التي تتمكن مـن اخرت  •

  .يف عمق املناطق املحررة

  .يف نفس القوت تصعيد حرب العصابات يف كل الجبهات يف مؤخرة العدو •



  

1966  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

  ):Lai Chau(معركة الي تشاو 

مل يتبق للفرنسيني أية مواقع هامة يف املنطقة الشاملية الغربية باسـتثناء  1953منذ شهر أب 

قع، يف شهري ترشين األول، وترشين الثاين  جـرى لذلك كان القرار الفيتنامي بتصفية هذا املو . الي تشاو

تحريك القوات الفيتنامية إىل جوار البلدة عىل األقل احتاللها ثم االنطالق منهـا إىل وسـط الوس للعمـل 

املشرتك مع قوات الباتيت الو، لكن الفرنسيني سارعوا باحتالل ديان بيان فو استعدادا للتصدي للقـوات 

لقيادة الفيتنامية رضب الي تشاو ومنع القوات الفرنسية يف ديان بيان فـو مـن لذلك قررت ا. الفيتنامية

  .التدخل

وتذكر بعض املصادر أن القيادة الفرنسية تجنبا لخسـائر كبـرية نقلـت جــوا قواتهـا مـن الي 

كـانون األول ومل تبـق فيهـا سـوى القـوات املحليـة وبينهـا كتيبتـان  7و5تشاو إىل ديان بيان فو يـومي  

كانون األول قامت القوات الفيتنامية مبهاجمة دفاعات  10يف . رسية جاهز لالنسحاب برا 23تان ونظامي

كم عن املدنية وجرى السيطرة عليها والتقدم نحو الي تشاو التي متت  30الفرنسيني يف باهام عىل بعد 

ون وبوسان دمـرت وقد تراجعت القوات الفرنسية نحو جبال مونغ ب. كانون األول 12السيطرة عليها يف 

ثم استمرت مالحقة القوات الفيتنامية للقوات املنسحبة واالشتباك معها ملـدة عرشـ . كانون األول 13يف 

  .أيام أسفرت عن تدمري معظم رساياها، وبذلك النرص تفرغت القوات الفيتنامية املحارصة

  ):Thakhek & Ahepeu( معركة تاخيك واتوبيو 

د تقـدمت باتجـاه األرايض الالوسـية، وهنـاك قامـت القـوات وحدات فيتنامية أخرى كانت ق

  كانون األول مبهاجمة املواقع الفرنسية 22– 21املشرتكة، يومي 



  

1967  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

فاو، مام أدى إىل تدمري كتيبتني من املشاة وجزء من كتيبـة متحركة وكتيبة مدفعية  –يف فام هي، وبانا  

ه مدينـة تاخيـك يف وسـط الوس لكـن القـوات بعدها وصلت القوات املشرتكة تقدمها باتجا. للفرنسيني

  .الفرنسية بدأت يف إخالئها والتمركز يف قاعدة سينو العسكرية قرب سافاناخيك

كانون األول دخلت القوات املشرتكة تاخيك بعـد تـدمري عـدد مـن املواقـع الفرنسـية  25ويف 

ديـدة قـرر الفرنسـيون وأصبحت قوات الفيتنامية عىل ضفاف نهر امليكونـغ يف مواجهـة التطـورات الج

سحب عدد من وحداتهم يف الدلتا الشاملية لتعزيز سينو وتحويلها إىل قاعدة محصـنة، منيعـة يف وجـه 

لكن الوحدات املشرتكة واصلت تقـدمها تجـاه املنـاطق . أي تقدم للقوات الفيتنامية نحو الوس السفىل

وبيو وتحريرها ومنها تقـدمت القـوات كانون األول من تدمري دفاعات مدينة ارت 31الجبلية ومتكنت يف 

نحو سارافانس وسيطرت عىل مرتفعات بولوفـن يف الوس السـفىل فقـررت القيـادة الفرنسـية التصـدي 

  .للهجوم، وقامت بسحب وحدات إضافية وإرسالها إىل مدينة باكيس الجنوبية لتعزيزها

  ):Phong Salg(معركة فونغ سايل 

املية الغربية قـام الفرنسـيون بتعزيــز ديـان بيـان فـو، بعد سقوط الي تشاو يف املنطقة الش

القيـادة الفيتناميـة . وربطها مبناطق الوس العليا عن طريق احتالل حوض نهر نـام أو حتـى مونـغ خـوا

قررت إحباط خطة الفرنسيني، وشنت هجوما بالتنسيق مع القوات الالوسية عـىل منطقـة النهـر حيـث 

يناير وحرمت القوات الفرنسـية مـن هـذا الطريـق  26مونغ خوا يف متكنت من تدمري كتيبة أوروبية يف 

االسرتاتيجي، وأصبحت لونغ بارابانغ تحت مرمى مدفعية القوات املشرتكة بعد تكبيد القوات الفرنسـية 

  رسية والخطوة 17والحليفة معها حوايل 
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تـم تحريرهـا، وبـذلك التالية للقوات املشرتكة كانت االتجـاه نحـو مدينـة فونـغ سـايل الشـاملية التـي  

وانتهـت . توسعت املنطقة املحررة يف الوس بعد ربطها مع منطقة سام نيـوا ومـع شـامل غـرب فيتنـام

ويف مواجهة التقدم املذكور قررت القيادة الفرنسية الرتكيـز عـىل بارابـانغ . شباط 18الحملة املشرتكة يف 

  .وتعزيزها بقوات متحركة إضافية من منطقة الدلتا الشاملية 

  :معركة ديان بيان فو

تقع ديان بيان فو يف القسم الشاميل من فيتنام عىل مقربة من الحدود الالوسية ويبلـغ عـدد 

نسمة تقريبا يرتكزون  يف اثنني من أكـرب ) 9.000(نسمة منهم ) 13.000( 1950سكان هذه املدينة عام 

، والثـاين يف منطقـة الجنـوب قـرب األول يف القطاع الشاميل قرب مركز ديان بيان فـو. مجمعات األكواخ

وقد خضعت ديان بيان فو شأنها شـأن بقيـة منـاطق فيتنـام والهنـد   hong gum) هونغ كيم(منطقة 

الصينية للسيطرة الفرنسية األوىل، وعندما عاد الفرنسيون مرة ثانية عقب انتهاء الحرب العاملية الثانيـة 

  .يها مطارا ومعسكرا يف هونغ كيموأقاموا ف 1945فإنهم سيطروا عىل ديان بيان فو 

 1953ترشـين الثـاين  20وعندما قامت القوات الفرنسـية بالسـيطرة عـىل ديـان بيـان فـو يف 

تنفيذا لخطة الجرنال نافار، أخذت تلك القوات ببناء حصنا عسكريا كبريا يف املنطقـة لـيك يكـون قاعـدة 

تحصني الفرنيس قامئا ضـمن اسـرتاتيجية تطـوير كان نظام ال 1954ويف بداية عام . للقيام بالهجوم النهايئ

 – 1953الدفاع عن املناطق ذات األهمية العسـكرية، كـذلك أقيمـت معسـكرات محصـنة خـالل شـتاء 

  من قبل القوات الفرنسية يف ديان بيان فو، وسون يل، وبليكو،  1954
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ث مثل حجـر الزاويـة ولوانغ برابانغ، وهو بنه، لكن حصن ديان بيان فو كان أقوى هذه املعسكرات حي

  .يف خطة نافار

هـو  1954وقد كان الهدف من الهجوم الذي شنته القوات الفيتنامية يف بدايـة كـانون الثـاين 

اكتساح حصن ديان بيان فو وحاميته، وقد أدى شغل االحتياطي الفرنيس من قواتها وبقاء حاميـة ديـان 

النهر األحمر ويف وسط وجنويب فيتنـام، وتـم عـزل بيان فو يف مكانها إىل زيادة نشاط فرق الثوار يف دلتا 

ديان بيان فو جويا بعد أن قطعت فرق الثـوار الطريـق الـرئيس إلمـدادها خاصـة، وأصـبحت الحاميـة 

وتبعد مئات الكيلومرتات عن قواعـد متوينهـا يف هـانوي،  1954محارصة بشكل كامل منذ شهر من عام 

  .يـن الحصن باملؤن والرجالوأصبح الطريق الجوي هو السبيل الوحيد لتمو

يكون قد مىض عىل بـدء الحـرب الفيتناميـة الفرنسـية مـا يقـارب السـبع  1953وبحلول عام 

سنوات وقـد كلفـت الفرنسـيني الكثـري مـن األمـوال وكـان معظـم الجنـود الفرنسـيني والضـباط الـذين 

وقد كان للفرنسيني . يتخرجون من األكادميية العسكرية الفرنسية يلقون حتفهم يف غضون بضع سنوات

الصينية، وواجهة الفرنسيون صـعوبة اسـتخدام هـذه القـوات كلهـا  –تقريبا جندي يف الهند ) 14.000(

بسبب عدم إجادتها حرب الغابات التي أتقنها الفيتناميون، وأعطت قواتهم بعض التفوق امللحوظ وقـد 

رق الثوار التي كان أعضاؤها يسـافرون جندي تقريبا تساعدها ف) 50.000(بلغ تعداد القوات الفيتنامية 

  .ليال، ويتنكرون بزي فالحني فيوجهون رضباتهم بصورة رسيعة ومفاجئة

شنت القـوات الفيتناميـة هجومـا مفاجئـا عـىل مطـار هـانوي العسـكري  1954آذار  15ويف 

  الفرنيس، ودمرت عددا من الطائرات التي كانت موجودة عىل
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لفرنسية عىل إصدار بيـان اعرتفـت فيـه بقيـام القـوات الفيتناميـة بهـذا أرض املطار، مام أجرب القيادة ا 

طـائرات مـن طـائرات النقـل العسـكري ) 10(الهجوم املفاجئ وأن تلـك القـوات قـد دمـرت أكـرث مـن 

  .الضخمة التي كان الفرنسيون يستخدمونها يف نقل جنودهم إىل مختلف جبهات القتال

نامية عىل الخطوط الدفاعية األماميـة لحصـن ديـان استولت القوات الفيت 1954آذار  16ويف 

أيـام، وقـد بلغـت القـوات الفيتناميـة يف تقـدمها نقطـة تبعـد ) 4(بيان فو بعد معارك دامية اسـتمرت 

  .مسافة نصف ميل من ذلك الحصن

قامت القوات الفيتنامية بالهجوم عـىل مطـار عسـكري فرنيسـ يف مدينـة  1954نيسان  9ويف 

وقـد . يف الوس، وأشعلت النار يف حظائر الطائرات ويف بقية املنشات القامئـة فيهـا Vei Nen) فيي نني(

استمر االشتباك الذي جرى بني القـوات الفيتناميـة املهاجمـة والقـوات الفرنسـية املدافعـة عـن املطـار 

استمر أكرث من ثالث ساعات، ويالحظ أن القوات الفيتنامية بعد أن قطعت خطوط االتصـال الـربي بـني 

القوات الفرنسية يف حصن ديان بيان فو، التي أصبحت محارصة ومقر قيادتهـا يف هـانوي، بـدأت تشـن 

حملــة مــن الهجــامت املوجهــة ضــد املطــارات العســكرية مــن أجــل إضــعاف أهميــة ودور املطــارات 

  .والطائرات يف إيصال اإلمدادات إىل تلك القوات ولتضييق الحصار عليها أكرث فأكرث

دارت شائعات بأن القائـد العـام للقـوات الفرنسـية املحـارصة يف قلعـة  1954نيسان  17ويف 

قد استقال من منصبه، غري أن السـفارة الفرنسـية يف  De Caistrey) دي كاسرتى(ديان بيان فو الجرنال 

واشنطن سارعت إىل نفي تلك الشائعات، يف هذا الوقت الذي كانت فيه القوات الفيتناميـة تشـدد مـن 

  اعرتف وزير الطريان الحريب الفرنيس بأن مواقع القوات. محارصة الحصنقبضتها يف 
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طائرة فرنسـية خـالل شـهر آذار املـايض يف ) 54(الفيتنامية املضادة للطائرات يف فيتنام أسقطت حوايل  

  .القتال الدائر حول حصن ديان بيان فو

 –الفيتناميـة  ولكن التدخل األجنبـي ال يكـاد يختفـي أبـدا عـن مجـرى األحـداث يف الحـرب

بـأن  Dalles) دالـس(هدد وزير خارجية الواليـات املتحـدة األمريكيـة  1954نيسان  14الفرنسية، ففي 

–الواليات املتحدة األمريكية قد تتخذ إجراءات انتقامية ضد الرب الصيني يف حالة تطور الوضع يف الهند 

عدات التـي تقـدمها جمهوريـة الصـني الصينية عندما تقتيض الحاجة وإشـارة يف هـذا املجـال إىل املسـا

 Dwight David) دوايت دايفيـد ايزنهـاور(الشعبية لحكومة هويش منه، وقد أعرب الرئيس األمرييك 

Eisenhower  1953-1961 عـن تشاؤمه بإمكانية إيجاد حل ملشكلة فيتنام عن طريـق املفاوضـات يف ،

لندن وباريس إلقناع بريطانيا وفرنسا بإصدار وقد غادر دالس واشنطن متوجها إىل . مؤمتر جنيف القادم

إنذار مشرتك مع أمريكا ضد الصني، ويتضح أنه بعد تفوق الفيتناميني عسـكريا عـىل القـوات الفرنسـية 

الصينية بل يف  –فقد أزداد قلق اإلدارة األمريكية ملا شكله ذلك من تهديد ملصالحها ليس فقط يف الهند 

  .منطقة جنوب رشقي أسيا كلها

 22 – 21يف إطار زحف القوات الفيتنامية نحو حصن ديان بيـان فـو، علـم يف بـاريس يـوم و 

أن مدافع القوات الفرنسية دخلت يف القتال يف حالة ميؤوس منها مع القـوات الفيتناميـة،  1954نيسان 

فـو  نيسان رصح الجرنال نافار، بانه وبدون الدعم الجوي املبارش املكثف فإن حصن ديـان بيـان 23ويف 

سوف يسقط ولن يصمد طويال وأن سقوطه سوف ميكن القائد الفيتنـامي الجـرنال جيـاب مـن تحريـك 

  قواته إىل الوراء من دلتا النهر األسود ملهاجمة هانوي قبل موسم
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  .سقوط األمطار، ونتيجة لتدهور لوضع اضطرت فرنسا إىل طلب وقف إطالق النار بأرسع وقت ممكن 

الفيتنامية بهجوم عنيف عىل مواقع الدفاع الفرنسية عـن ديـان  نيسان قامت القوات 24ويف 

بيــان فــو، وبعــد أن دار قتــال عنيــف وجهــا لوجــه يف الخنــادق وشــبكات األســالك الشــائكة  املحيطــة  

بالحصن، حققت القوات الفيتنامية تقدما أخر وسط املطار باتجـاه مركـز الحصـن وعزلـت مخفـرا مـن 

ويف ). دي كسـرتي(كم من مقر قائد الحامية الفرنسـية الجـرنال ) 16( مخافر القوات الفرنسية عىل بعد

نفسه قامت القوات الفرنسية املهاجمة السرتداد املراكز اإلسرتاتيجية املهمة التي وقعـت تحـت  24يوم 

سيطرتها يف ذلك اليوم، لكن القوات الفرنسية مل تفلح يف هـذا الهجـوم املعـاكس وتعرضـت إىل خسـائر 

وقـد عـزى إخفـاق . استعانت القوات الفيتنامية باملدفعية الثقيلة لصد الهجوم الفرنيسـ فادحة بعد أن

الفرنسيني يف هذا الهجوم إىل فقدان التنسيق بني قوات املشاة الفرنسية وبني سالح الطريان حيـث كـان 

سـرتي أن ذلك السبب الذي أدى إىل إصابة القوات الفرنسية بهذه النكبة الجديدة وقد اضطر الجرنال كا

  .يأمر قواته بوقف املعركة والرتاجع إىل مراكزها األصلية داخل الحصن

ويف إطار تكتيك الهجامت املتزايدة التـي اتبعهـا الفيتنـاميون حيـث واصـلوا هجامتهـم ضـد 

وعندما وقع التل الكبري املطل عىل الحصن . كم) 2– 1.5( الهجامت الفرنسية يف حزام يرتاوح ضلعه بني 

  .قوات الفيتنامية فقد الفرنسيون كل أمل يف مواصلة القتال وانهارت روحهم املعنويةيف أيدي ال

، ويف السـاعة 1954أيـار  17ومن أجل حسم هذا املوقف قامـت القـوات الفيتناميـة يف ليلـة 

  العارشة ليال، بشن الهجوم النهايئ والحاسم عىل حصن
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  . الحصن يف الليلة نفسهاديان بيان فو من كل الجهات، وقد متكنت من السيطرة عىل 

وأمام الجمعية الوطنية الفرنسية أعلن رئيس الوزراء الفرنيس رسميا نبـأ سقوط حصـن ديـان 

مبـا فيهـا مقـر القائـد –، وأكد ليفن أن مراكـز الـدفاع الرئيسـية يف الحصـن 1954أيار  8بيان فو يف ليلة 

كـام أعلنـت . سـاعة) 20(ومـة اسـتمرت قد سقطت بأيدي القوات الفيتنامية بعد مقا -الجرنال كاسرتى

القيادة العليا والقوات الفرنسية يف هانوي نبأ سقوط املراكز الرئيسية للدفاع عن حصن ديان بيـان فـو، 

كـم مـن جنـوب املراكـز  3.5وهو مركز للمدفعية يقع عىل بعـد  Ezabile) ايزابيل(ومل يبق سوى مركز 

  .ال أمام زحف القوات الفيتناميةاألساسية وال تنتظر أن يصمد هذا املركز طوي

بيد القوات الفيتنامية وقد أعلن مقر القيـادة العليـا للقـوات ) ايزابيل(أيار سقط مركز  9ويف 

الفرنسية بتأييده عىل أن هذا املركز أرص عىل املقاومة رغم استسالم حصن ديان بيـان فـو، وقـد حـاول 

شق طريق لهم عرب خطوط   Lalan) الالن(ونيل جندي بقيادة الكول) 200(رجال حامية البالغ عددهم 

وقـدرت القيـادة الفرنسـية خسـائر حاميتهـا يف الحصـن . القوات الفيتنامية ولكن محاولتهم قد دمـرت

  .إصابة بني قتيل وأسري فرنيس تقريبا) 4000(

أيـار  8آذار إىل  17يوميا عىل حصار حصن ديان بيان فـو بـدأت مــن  56وهكذا وبعد مرور 

ـاع . قط حصن ديـان بيـان فـو بأيـدي القـوات الفيتناميـة، س1954 وبـذلك تهيـأت الفرصـة إلنهـاء الرص

  . 1954الفيتنامي الفرنيس ولتنقل الحالة من الحرب إىل املفاوضات يف مؤمتر جنيف 
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يكـون قـد مىضـ عـىل  1954أيـار  8وباستيالء القوات الفيتنامية عىل حصن ديان بيان فو يف 

أشهر، كلف الفرنسيني حتى معركة ديان بيـان ) 8(سنوات و) 8(رنسية ما يقارب الف –الحرب الفيتنامية 

ويعد سقوط حصن ديان بيان فـو هزميـة عسـكرية . فو الكثري من النفقات املادية والخسائر العسكرية

وقد تـزامن . خالل الحرب العاملية الثانية 1940كبرية  حلت بالقوات الفرنسية منذ استسالمها لألملان يف 

قوط حصن ديان بيان فو يف وقت كانت تستعد فيها  العاصمة الفرنسـية لالحتفـال بـذكرى استسـالم س

  .1945أيار  17أملانيا يف الحرب العاملية الثانية  يف 

ويف ضوء تلك األحـداث التـي تعرضـت فيهـا الفرنسـيون إىل هزميـة عسـكرية أمـام القـوات 

 1954يكية واتخذت موقفا أكرث خطورة، ففي بداية حزيران الفيتنامية، ازداد قلق الواليات املتحدة األمر

تقريـره عـن الوضـع العسـكري والسـيايس يف الهنـد   Van Mlit) فـان مليـت(قدم املبعـوث األمـرييك 

إىل ذلك التقرير تقريرا آخر، أوضح فيه أن فرنسا مبفردها لــن تكـون قـادرة ) فان(الصينية، وقد أضاف 

 كانت املساعدات املالية والعسكرية التي تتلقاها مـن الواليـات املتحـدة، عىل إنقاذ الهند الصينية مهام

لقـد . األمريكية تـدخال فعليـا يف القتـالبأن الهند الصينية ستضيع حتام ما مل تتدخل القوات ) فان(وأكد 

ة بالتدخل األمرييك العسكري يف هيأة األركان األمريكية، وكـاد األمـر أن يصـبح حقيقـ) فان(لقيت فكرة 

  .لوال تدخل رجال السياسية ومعارضتهم لهذه الفكرة ملا تحمله من مخاطر ومجازفات آنذاك

ولكن الواليات املتحدة األمريكية بدأت تبحث عن وسيلة جديدة للتدخل يف فيتنـام، فعنـدما 

  ضعف مركز فرنسا العسكري هناك بعد هزمية ديان بيان فو، 



  

1975  
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ات الوطنية لدولة فيتنام الجديـدة التـي يرأسـها بدأت الواليات املتحدة تشجع استخدام القو 

الباوداي يف محاولة تستهدف إعطاء الحـرب نوعـا مـن االسـتمرارية وأخـذوا يعـدون العـدة للحـرب يف 

  .فيتنام

  :1954مؤمتر جنيف 

الفرنسية، وأخذت تحتل اهتاممـا عامليـا واسـعا، وبـدأت  –عندما طال أمد الحرب الفيتنامية 

فيتنامي فيها، وأخذت نفقات الحـرب تثقل كاهل األطراف املشرتكة سواء بصـورة تتضح صورة التفوق ال

مبارشة أو غري مبارشة، بدأ البحث وبجدية عن حل سلمي لتلك الحرب التي أوشـكت أن تـدخل عامهـا 

وبناء عىل رغبة االتحاد السوفيتي،  التقى يف برلني وزراء خارجية أربـع  1954التاسع، وخالل شهر شباط 

هي، االتحاد السوفيتي الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا ملناقشة مسألة إيقاف الحرب يف فيتنـام  دول 

  .وقضية السالم يف كوريا

ــة آذار  ــثيل  1954ويف بداي ــني مم ــة الفرنســية ب ــة يف وزارة الخارجي ــات األولي ــدأت املباحث ب

لفرنسـيني، وقـد تـرأس الجانـب الحكومة الفرنسية وحكومة هويش منه إلنهاء الحرب بنـاء عـىل رغبـة ا

الذي وصـل ) فام فان دونغ(بينام ترأس الجانب الفيتنامي رئيس الوزراء ) بليثني(الفرنيس رئيس الوزراء 

إىل باريس لذلك الغرض، وقد رصح عقب  وصوله أن حكومته تأمل أن تنال فيتنام االستقرار التـام قبـل 

ـاع يف انعقاد مؤمتر جنيف الذي سيبحث مشكالت جنوب رشق ي أسـيا وخاصـة املشـكلة الكوريـة والرص

  .فيتنام
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ويف بداية نيسان أعلنت حكومة هويش منه بأنها تؤيد فكـرة عقـد مـؤمتر جنيـف، ولكنهـا يف 

ـاعها مـع  الوقت نفسه سوف تواصل القتال ضد الفرنسيني حتـى يـتم التوصـل إىل تسـوية مرضـية لرص

  .الفرنسيني

وحرضه وزراء خارجية  االتحاد السوفيتي والواليـات افتتح مؤمتر جنيف  1954نيسان  26ويف 

أيـار  8الفرنيس إىل  –املتحدة وبريطانيا  وفرنسا والصني، وقد أرجئت املحادثات حول الرصاع الفيتنامي 

عندما عقدت تسع جلسات تامة لبحث هذا الرصاع وميكن أن يُعزى تـأخر املحادثـات إىل جملـة  1954

التي شغلت جانبا كبريا من محادثـات مـؤمتر جنيـف األوليـة، ولكـن مـع  عوامل منها، املشكلة الكورية

تحول االهتامم نحو الرصاع يف فيتنام الذي فرض نفسه، ومنذ البداية عىل تلك املحادثات ظهـر أنـه مـن 

  .الصعب االستمرار يف بحث املسألة الكورية

االس مـن محادثـات انسحب وزيـر خارجيـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة د 1954أيار  3ويف 

) جـورجز بيـد ليـت(املؤمتر حيث انزعج من موقف الوفد الفرنيس الذي كـان يرتأسـه وزيـر الخارجيـة 

Georges Bidault  الذي كان يبحث عن السالم بأي مثن كان، كام أن داالس مل يكن يبحث عـن السـالم

املتحـدة التـي قـوات األمـم التـي شـكلت ) 16(قوات الدول الــ يف هذا املؤمتر، بل يبذل جهده بتجميع 

موقـف الواليـات املتحـدة واملتمثـل القتال فيها ويطيل أمد الحرب يف فيتنام، إن حاربت يف كوريا ليجدد 

مبوقف وزير خارجيتها داالس تجاه الحرب يف فيتنـام لـه مـن األسـباب مـا يـربره، حيـث أن الحـرب  يف 

رنا ملا كانـت تحصـل عليـه الشــركات األمريكيـة فيتنام كانت تصب يف صالح الواليات املتحدة إذا ما نظ

  التي قدرت  1954من املواد األولية الصناعية من فيتنام وخاصة يف بداية عام 
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مـن الصـفيح، باإلضـافة إىل اسـتثامرات الرأسـامل األمـرييك %) 52(تقريبا من املطاط الطبيعي %) 89(

الصينية، قد أثارت موجـة مـن  –ة يف الهند كام أن توجيه الدعوة إىل الحكومات والحركات الثوري. هناك

الرفض يف أوساط املؤمتر، فبطلب من الصني واالتحاد السوفيتي ثـم توجيـه الـدعوة إىل حكومـة هـويش 

، واىل الحركة الوطنية الكمبودية وحركة باتيت 1954أيار  4منه التي وصل وزير خارجيتها إىل جنيف يف 

املتحدة وفرنسا الدعوة إىل حكومة البـاوداي وحكومـات مملكـة  لو الالوسية وباملقابل وجهت الواليات

سـقطت الحكومـة الفرنسـية التـي  1954حزيـران  12الوس ومملكة كمبوديا للحضور إىل املـؤمتر، ويف 

. صـوتا 293أصـوات ضـد  306يرأسها ليفن، عندما صوتت ضدها الجمعية الوطنيـة الفرنسـية بأغلبيـة 

 Mends) مينـدس فـرانس(يل وزارة جديـدة ترأسـها عمـدة بـاريس وعىل أثر  سقوط الوزارة تم تشـك

Sfrance  فأنه سوف يستقيل من رآسة  1954متوز  20الذي تعهد بأنه إذا مل يحقق السالم يف فيتنام  يف

  .الوزراء

ويبدو أن االنتصار الفيتنامي يف معركة ديان بيان فو قد أثار موجة غضب يف فرنسـا أطاحـت 

  .، وبدأ البحث عن السالم بأي مثن كان ويف أقرب فرصة تتاحبحكومة ليفن ووزارته

االتحـاد السـوفيتي برئاسـة  1954متـوز  20أعـامل مـؤمتر جنيـف يف وبعد مدة انقطاع بـدأت 

 Bedell) بيـدل سـمث(وبريطانيا، ومثل الواليات املتحدة  يف املؤمتر مسـاعد وزيـر الخارجيـة الجـرنال 

Smith ووضــع املــؤمترون يف .  مــن الهنــد وكنــدا وهولنــدا للحضــوركــام وجهــت الــدعوة إىل منــدوبني

  اهتاممهم األول، إنهاء الحرب يف فيتنام واإلعداد لوضع أسس االستقرار السيايس، ومنع العودة إىل
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بتوقيع ما عرف باتفاقيات جنيف والتي  1954متوز  21النزاع من جديد، وقد اختتمت أعامل املؤمتر يف  

  .إطالق النار وإعداد بنود االتفاقيات وتوقيع اإلعالن النهايئ للمؤمتر تضمنت، ثالثة محاور وقف

ومن بني أهم العوامـل التـي سـاعدت عـىل إمكانيـة تحقيـق اتفاقيـات جنيـف هـي، القـوة 

املتزايدة للقوات الفيتنامية التابعة لحكومة هويش منه، وازدياد نشاط الحركة املعارضة للحـرب، والتـي 

الصـينية لـدى جميـع  –حاكمة يف فرنسـا، والرغبـة مـن أجـل سـالم يف الهنـد شملت معظم األوساط ال

  .األطراف ليشمل منطقة جنوب رشقي أسيا، ومن ثم تهديد أمن العامل وسالمته

الصينية فيتنام  –الهند رتاف الدول الكربى باستقالل دول وقد تضمنت اتفاقيات جنيف اع

ها تضمن مجموعـة أجزاء ينص الجزء األول منها عىل أن أما فيتنام فإن االتفاق حول. دالوس وكمبوديا

تقسم فيتنام إىل دولتني وهام حكومة جمهورية فيتنام الدميقراطية يف الشامل وحكومة جمهورية 

17(فيتنام يف الجنوب، يفصل بني هاتني الدولتني خط عسكري مؤقت يعرف بخط العرض 
ه

وقد ) 

كم، )5(السالح عىل جانبي هذا الخط بعرض ال يتجاوز  تضمن هذا الجزء أيضا إنشاء  منطقة منزوعة

وإخالؤها من جميع املعدات العسكرية تجنبا لوقوع الحوادث التي من شأنها أن تجدد النزاع خالل 

كام أكد هذا الجزء أيضا عىل أن تنسحب القوات . يوما من وقت تطبيق هذا االتفاق) 25(مدة  

يوما من وقت تطبيق هذا االتفاق ) 300(خالل مدة ال تجاوز العسكرية من الجانب األول إىل األخر 

  .أيضا

وتتضمن الجزء الثاين، وقف إطالق النار يف جميع أجزاء فيتنـام، ويف كـل منـاطق النـزاع، مـن 

  خالل التعاون بني القائد األعىل للقوات املسلحة لالتحاد
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فيتناميـة التابعـة لحكومـة هـويش منـه الصينية والقائد األعىل للقـوات املسـلحة ال –الفرنيس يف الهند  

ويكون توقيت وقف إطالق النار هذا حسب التوقيت املحيل للعاصمة الصينية بكني، فيكـون يف شـاميل 

والتعهـد بعـدم القيـام . الساعة الثامنـة صـباحا 1954أب  11متوز ويف جنوب فيتنام يوم  27فيتنام يوم 

بعـد وقـف إطـالق النـار واكـتامل عمليـة انسـحاب و . بأي عمل هجومي كبري من قبل أي من الجانبني

  .القوات تنظم عملية النقل الجوي للمدنيني والعسكريني بني الجانبني

أما الجزء الثالث فقد تركز عىل ترتيبات النظم اإلداريـة والسياسـية، حيـث تـم التأكيـد عـىل 

عـىل ضـوئها اختيـار حكومـة يـتم  1956وحدة فيتنام من خالل إجراء انتخابات يف كال الجانبني يف متوز 

وإن النظم اإلدارية والسياسية لكال الجانبني يف الوقت الحارض يجـب . مركزية دميقراطية لفيتنام موحدة

أن ينظمها ويحرتمها الجميع، ومن أجل املحافظة عىل األمن واالستقرار، تضمن هذا الجزء أيضـا التأكيـد 

ني بتامثل سواء أكانت وحـدات عسـكرية أم كتائـب أم عىل انتقال القوات املسلحة أيضا ألي من الجانب

ويجب فرض حظر ضد إدخال أي تعزيزات لكل صنوف األسـلحة إىل فيتنـام  مـن ذخـائر ومـواد . أفراد 

. حربية للقتال الجـوي والربي وقطع املدفعية أو األسلحة النفاثـة واملركبـات املدرعـة مـن كـال الجـانبني

يف كل أنحاء فيتنام وحرض إقامة قواعد عسكرية تخضـع لسـيطرة  وحظر إقامة  قواعد عسكرية جديدة

  .دولة أجنبية أخرى أي من الجانبني أو أي تحالف عسكري مع أي طرف أخر

وقد خص الجزء الرابع من هذا االتفاق أرسى الحرب واملعتقلـني املـدنيني، حيـث تـم التأكيـد 

ـاع يف فيتنـام عىل رضورة  تحرير كل أرسى الحرب واملعتقلني سواء فيتنام يني أو فرنسيني منذ بداية الرص

  وخالل العمليات
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يوما عندما يصبح وقف إطـالق ) 30(العسكرية أو أي ظروف أخرى، ويف أي جزء من فيتنام خالل مدة  

النار نافذ املفعول، واملقصود باملعتقلني املدنيني األشخاص الذين اشرتكوا يف الكفاح السيايس والعسـكري 

  .القوا يف السجونبني الجانبني و 

أما الجزء الخامس من االتفاق فقد تناول موضـوعات مختلفـة منهـا، يقـع عـىل عـاتق قـادة 

القوات يف كال الجانبني وهي مهمة تنفيذ كل بنود االتفاق، كام نص هذا الجزء عىل حرية زيـارة املقـابر 

قة من فيتنام، كام تضمن هـذا ويف أية منطيف الجانبني والبحث عن القتىل والعسكريني ألي من الجانبني 

أمـا اللجنـة املفوضـية فأقامتهـا يف فيتنـام، . تحديد مهامت اللجنة املفوضة واللجنة الدولية أيضـاالجزء 

وتضم عددا متساويا من املمثلني لكال الجانبني ومهمتها متابعة إجراءات اتفاق وقف إطالق النار ومنهـا 

ني، ومراقبة مراكز تجمـع القـوات املسـلحة، والخـط املؤقـت أن يتزامن وقف إطالق النار من كال الجانب

أما اللجنة الدولية فهي تتألف من ممثلني من الهند وكندا وبولنـدا ويرتأسـها . واملنطقة املنزوعة السالح

منــدوب الهنــد، وإقامتهــا  يف فيتنــام للمراقبــة والســيطرة عــىل حركــات القــوات املســلحة يف الجــانبني 

إطالق رساح أرسى الحرب واملعتقلني املدنيني، ومراقبة املوانئ واملطارات وجميع  واإلرشاف عىل عمليات

ـاع، وتنظـيم دخـول كـل أنـواع الـذخائر  الجبهات يف فيتنام، وإنجاز استعدادات االتفاق عىل وقف الرص

ملـؤمتر واملواد الحربية إىل فيتنام ويجب عىل اللجان الدولية أن ترفع تقارير منظمة ونهائيـة إىل رئاسـة ا

  .عن مجمل مهامتها

صــدر اإلعــالن ملــؤمتر جنيــف بحضــور ممثلــني عــن االتحــاد الســوفيتي  1954متــوز  21ويف 

  والواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا والصني وفرنسا 
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وجمهورية فيتنام الدميقراطية وجمهورية فيتنام وكمبوديا والوس، باإلضافة إىل ممـثيل اللجنـة الدوليـة  

ندا وبولندا وجاء فيه التأكيد عىل رضورة اإلرساع بتنفيذ بنـود وفقـرات اتفاقيـات، جنيـف، من الهند وك

  .الصينية بأقرب وقت ممكن –وفيام يتعلق منها بإنهاء الرصاع يف فيتنام أيضا وإحالل السالم يف الهند 

يها وقد جاء ضمن اتفاقيات جنيف األخرى االعرتاف  باستقالل كمبوديا والوس عىل أن تقام ف

انتخابات عامة ودساتري تلك الـدول، ويشـرتك فيهـا كـل السـكان، كـام تحـدد موعـد إجـراء مثـل هـذه 

، وقد أكدت تلك االتفاقيات بفرض حظر بعـدم إقامـة أي تحـالف 1955االنتخابات يف موعد أقصاه عام 

ث يؤدي أو اتفاق عسكري أو إقامة قواعد عسكرية فوق أرايض هذه الدول ألي دول أجنبية أخرى بحي

  .ذلك إىل تهديد السالم واالستقرار يف املنطقة بشكل يتعارض مع دستور األمم املتحدة

وقد كان دور قيام دولة فيتنام برئاسة الباوداي دورا هامشـيا حيـث أن االتفـاق حـول إنهـاء 

ىل النزاع يف فيتنام كان قد وقع بني حكومـة جمهوريـة فيتنـام الدميقراطيـة وفرنسـا، والـدليل اآلخـر عـ

يف  Tran Van Do) تـران فـان دو(ضعف دور هذه الدولة هو كرثة اعرتاضات مندوبها وزير الخارجية 

أثناء جلسات املؤمتر حول إنهاء النزاع يف فيتنام وإحالل السالم يف املنطقـة محتجـا عـىل كـرثة التنـازالت 

  .التي قدمتها فرنسا لحكومة جمهورية فيتنام الدميقراطية

17(دوليتني ذوي سيادة واستقالل، فصلهام خـط العـرض  وقد أصبحت فيتنام
ه

، األوىل دولـة )

مليـون ) 16.000000(كيلـومرت مربـع تقريبـا وعـدد سـكانها ) 64000(فيتنام الشاملية وتقدر مساحتها 

والثانيـة . نسمة حسب تعداد الستينيات، وعاصمتها هانوي، والسلطة التي تحكمها ذات اتجاه اشـرتايك

  دولة
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مليـون نسـمة ) 13.000000(كيلومرت مربع، وعدد سكانها ) 107230(جنوبية وتقدر مساحتها فيتنام ال 

وعاصمتها سايجون، والسلطة التي تحكمها ذات اتجاه غريب، وقد بقيت ضـمن االتحـاد الفرنيسـ الـذي 

  .يضم الوس وكمبوديا

الصـينية  –نـد وبتوقيع اتفاقيات جنيف حول إنهاء الرصاع وإعـادة  االسـتقرار والسـالم يف اله

ثـم  1945انتهت مرحلة كفاح الشعب الفيتنامي من أجل االستقالل والسيادة التي بدأت يف نهاية عـام 

  .استمرت حتى معركة ديان بيان فو يف أثناء انعقاد مؤمتر جنيف

فبعـد توقيـع تلـك تكن لتحقق رغبات الواليات املتحـدة األمريكيـة، ولكن اتفاقيات جنيف مل 

أوضح مندوبها أثناء جلسات املؤمتر بيدل سميث أن بالده تحرتم اتفاقيـات  1954متوز  21االتفاقيات يف 

وقـد كـان مـن . جنيف مبا يتفق وقوانني األمم املتحدة، وأن بالده ال تعد نفسها ملزمة بهذه االتفاقيـات

  .نتخاباتبني املسائل املهمة التي اعرتض مندوب الواليات املتحدة عليها يف اتفاقيات جنيف هي اال 

لذلك وخالل املدة التي أعقبت انتهاء مؤمتر جنيف سعت الواليـات املتحـدة األمريكيـة  مـن 

أجل تعويض تلك االنتخابات، فبدعم وتأييد منها تسلم الحكم يف دولة فيتنـام الجنوبيـة رئـيس الـوزراء 

فتاء عامـا ونصـب ، ونظـم اسـت1955عىل إثر انقالب قام بـه البـاوداي يف ترشـين األول ) نغودنه دييم(

نفسه فيه رئيسا للدولة، وأعلن انسحاب بالده من االتحاد الفرنيس، وبدأ يبتعد عن فرنسا حيث طالبهـا 

بسحب قواتها من بالده، وقـد رفـض إجـراء االنتخابـات التـي توحـد فيتنـام بحجـة أن  1956يف نيسان 

م بسـبب اضـطهاد حكومـة هـويش السكان يف شاميل البالد ال يستطيعون التعبري بحرية كاملة عن رأيهـ

  .منه لهم
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للحكم يف جنويب فيتنام، ازداد تدخل الواليات املتحـدة األمريكيـة ) نغودنه دييم(ومع مجيء 

وقد تحولت جنويب فيتنام إىل قاعدة عسـكرية . بوالئه املطلق للواليات املتحدة) دييم(فيها حيث عرف 

  .ف عائقا دون تحقيق وحدة فيتنامأمريكية مستعدة للحرب ولذلك ترسخت األسس التي تق

الصينية وأشاعت السالم  –الهند ت مؤمتر جنيف قد أنهت الرصاع يف وبالرغم من أن اتفاقيا

 13فيها ومن جهة ثانية نقلت املنطقة والوضع الدويل إىل مرحلة جديدة ال تخلو من الخطورة، ففي 

ية إيجاد نظام للدفاع الجامعي يف جنوب اتفقت الواليات املتحدة وبريطانيا حول إمكان 1954نيسان 

افتتح مؤمتر حلف جنوب رشقي أسيا واستمر لغاية  1954حزيران  3ويف . رشقي أسيا يضم عرش دول

حزيران بحضور قادة عسكريني من الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا واسرتاليا ونيوزيلندا وقد  30

  .ا املؤمتراحتجت الفليبني وتايالند عىل استبعادهم من هذ

. ويف البيان الختامي دعا أعضاء املؤمتر إىل إقامة  نظام دفاعي  ضد تغلغل األفكار االشرتاكية

عاصمة الفليبني عىل ) مانيال(يف  1954أيلول  8إىل إقامة هذا النظام، وقع يف  ومن أجل التوصل

) نوب رشقي أسيامنظمة معاهدة ج(عن جنوب شـرقي أسيا  التي كانت تحت اسم  معاهدة الدفاع

التي ضمت الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا واسرتاليا   Seato) سيتو(التي تعرف اختصارا 

  .ونيوزيلندا والفليبني وتايالند والباكستان

وكان أهم األهداف العسكرية لهذه املنظمة هو التصدي لتغلغل األفكار االشـرتاكية إىل هـذه 

هذه املعاهدة ليس يف جوهرها أكرث من االعرتاف بوقائع قامئة، فالواليات املتحدة واملالحظ أن . املنطقة

  مرتبطة آنذاك مبعاهدة دفاع
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مشرتك مع كل من نيوزيلندا  واسرتاليا وتسيطر عىل الفليبني ومرتبطة باتفاق مع الباكستان كذلك فـان  

  .قواعد القوات األمريكية اإلسرتاتيجية تنترش يف جميع هذه املنطقة

الفرنسـية هـو خسـارة الفرنسـيني  –ومن أهم النتائج التي متخضت عن الحـرب الفيتناميـة  

الصينية، وما جلبتـه تلـك  –لواحدة من أهم وأكرب ممتلكاتهم فيام وراء البحار وهي شبـه جزيرة الهند 

فرنسا عن  الخسارة من نتائج سيئة، متثلت باستنزاف املزيد من القوى البرشية الفرنسية، ومن ثم تخيل

لعب دور فعال فــي السياسـية العامليـة، كـام أدت تلـك الخسـارة  إىل اسـتنزاف مواردهـا االقتصاديــة 

وضعف محاوالتها الستعادة قوة اقتصادها يف الداخل الذي دمرته الحـرب العامليـة الثانيـة، عـالوة عـىل 

تجارية نحو منـاطق أخـرى ذلك فان فرنسا قد خرست هيبتها  يف الخارج، ومن ثم توجهت طموحاتها ال

  .من العامل

وقد أدى النرص الذي حققه الفيتناميون عىل الفرنسيني يف معركة ديان بيان فو، وما ألت إليه 

نتائج مؤمتر جنيف إىل تعميق حالة االنقسام بني الكتلة الرشقية بزعامة االتحـاد السـوفيتي وجمهوريـة 

ت املتحدة األمريكية وبريطانيا، وبالتـايل الـدخول يف اتـون الصني الشعبية والكتلة الغربية بزعامة الواليا

  .ما يسمى بالحرب الباردة التي أخذت تسيطر عىل أجواء العالقات الدولية للسنوات القادمة
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   ):1982(حرب فوكالند 

وكان السـبب الـرئيس لنشـوب  1982وهي الحرب التي دارت بني بريطانيا واألرجنتني يف عام 

الحرب هو الرصاع من أجـل الهيمنـة عـىل جـزر فوكالنـد وانتهـت الحـرب بهزميـة األرجنتـني وبسـطت 

  .بريطانيا سيطرتها عىل الجزر

  :يجية لجزر الفوكالنداألهمية االسرتات

من مجموعة جزر ذات كثافة سكانية كبرية، قـد سـاهمت بنشـاط  إن بريطانيا املكونة أساسا

مهم يف التحوالت الحضارية منذ القرن الخامس عرش، ثم إنهـا مـا لبثـت أن تقلـدت الـدور القيـادي يف 

. مـن جزرهـا، إىل مـا وراء البحـارالثورة الصناعية  التي أدت إىل الحاجة املاسة يف التطلع ملـا هـو أبعـد 

) عـدا الفحـم الحجـري(وقبل كل يشء إىل املواد الخام التي تفتقـر إليهـا  كانت هذه الحاجة تتمثل أوال

إىل قوة العمل والتي متثلها األيدي  وبالتايل وكنتيجة لإلنتاج الواسع، إىل أسواق ملنتجاتها الصناعية، وثالثا

 يف بلدان ما وراء البحار ويف الحقيقة فإن قوة العمل هـذه مارسـت دوراالعاملة الرخيصة والتي توفرت 

  .مزدوجا

كانت قوة العمل هذه، الوسيلة األساسية يف الصناعات املنجمية يف بلدانها املستعمرة، زهيدة 

إىل الحركـة املطلبيـة التـي بـدأت  الثمن من جهة وال تطالب من جهة أخرى بأي حقوق لنفسـها قياسـا

وبـنفس القـوت فـإن إعـدادها وتـدريبها .  الطبقات العاملية يف بريطانيا مـن العـامل اإلنكليـزتنشا بني

للعمل يف املناجم أو يف األعامل التي ال تتطلب إنتاجية عالية، ال تحتاج لوقت طويل وال لخـربة صـناعية 

  واسعة وإنها استخدمت قوة العمل هذه، وال سيام يف املستعمرات 
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وضــمها إىل يف جيوشــها التــي أُعــدت لفــتح بلــدان أخــرى ية العاليــة مثــل الهنــد، ذات الكثافــة الســكان

  .مستعمراتها

إذن هذه العوامل باإلضافة إىل عامل سيكولوجي هام ما لبث أن غدا إحدى النقاط األساسية 

يف االســرتاتيجية الربيطانيــة االســتعامرية، ذلــك أن األمــة اإلنكليزيــة تقطــن جزيــرة تحــاط بهــا البحــار 

ملحيطات من كل جانب وأي اتصـال لهـا باليابسـة يتطلـب بنـاء السـفن واملزيـد منهـا كلـام تطـورت وا

بأسـطول بحـري  كام أن خشيتها من أي غزو محتمل  عىل أراضيها دعتهـا إىل االحتفـاظ دومـا. حاجاتها

  .يفوق يف قوته قوى البلدان املحيطة بها منفردة أو مجتمعة

وغلة يف التاريخ منها والحديثة منها، أن األسطول مبثـل قضـية وقد دلت التجارب التاريخية امل

حياة أو موت بالنسبة لربيطانيا، وإال فكيف السبيل لصد قبائل الفايكنغ القادمة مـن اسـكندنافيا لغـزو 

الجزيرة أو ملامرسة القرصنة وإىل تأمني جزرها من التهديدات الفرنسية والتي اشـتدت يف فـرتة نـابليون 

األسبانية، وتطورت هذه الحاجات إىل بنـاء األسـطول القـوي لتـأمني حمالتهـا االستكشـافية  ثم املنافسة

  .اسرتاليا والهند والرشق حتى غدا األسطول رئة بريطانيا الوحيدة واالستعامرية إىل كندا أو أمريكا والحقا

يا مستعمراتها، األسباين إىل محاوالت بريطانيا املستمرة لسلب إسبان –وأدى التنافس الربيطاين 

حيـث كانـت أسـبانيا موجـودة  وجنوبـا وأدت إىل أن متخر قطع األسطول الربيطاين مياه األطليس شامال

ويف هذا اإلطار حقق األسطول الربيطاين نجاحـات هامـة متثلـت بـاحتالل عـدة جـزر تتفـاوت يف . هناك

  .اىل الجنوبحجمها الستخدامها كمحطات عىل طرق إبحار قطعها إىل أعايل األطليس و 
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الفرنسية النابليونية، حيث كان نابليون قد متكن من االستيالء  –ففي فرتة الحروب الربيطانية 

مـن  عليهـا، كانـت األرجنتـني آنـذاك متثـل جـزءا ب شـقيقه جوزيـف بونـابرت ملكـاعىل أسـبانيا ونصـ

يطاين لغزو األرجنتني عـام املمتلكات األسبانية فيام وراء البحار، حيث قامت قوى األسطول والجيش الرب

رغم أن السيطرة األسبانية عىل األرجنتني لن تدم  1807إال أن تلك الحملة انتهت إىل الفشل عام . 1806

النضـال املسـلح الـذي خاضـته القــوى إذ رسعـان مـا نالـت اســتقاللها بفضـل  طـويال وقتـاهـي األخـرى 

ومع إطاللـه القـرن املـايض كانـت حصـيلة  1910م األرجنتينية املطالبة باالستقالل حيث تم لها ذلك عا

االنتصارات الربيطانية ال ميكن االستهانة بها، إذ حققت ضم كـل مـن جـزر برمـودا، سسنسـيون، سـنت 

هيالنه، ترسنان دي كونه، جزر متـف بـرنس ادوارد، جيورجيـا الجنوبيـة جـزر الفوكالنـد، جـزر أوركنـي 

ألمريكيتني الشـاملية والجنوبيـة أهمهـا كنـدا، وهنـدوراس الجنوبية باإلضافة إىل مساحات شاسعة من ا

  .الربيطانية

من أن العرص الالحـق  صحة توقعات االسرتاتيجيني الربيطانينيوأثبت التطور التاريخي الالحق 

بعبـارة أخـرى إىل التزايد والتنافس عىل املواد الخام واألسواق التي تعنـي  للثورة الصناعية سيؤدي حتام

أحادية الجانب والتـي كانـت تعنـي بالنسـبة لجميـع الـدول الصـناعية البد أن تكون التجارة و . التجارة 

لربيطانيـا  وكال النشاطني كانا يعنيان. للصناعة وتصدير اإلنتاجولربيطانيا بشكل خاص، توريد املواد الخام 

ول لسـببني، رضورة الخروج من الجزر والتوغـل يف أعـايل البحـار واملحيطـات أكـرث مـن غريهـا مـن الـد

  .الفتقارها أكرث من غريها إىل املواد الخام من جهة، وكون التصدير سيتم عن طريق البحر حتام



  

1988  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

لهذه األسباب فقد أدرك خصوم بريطانيـا أن حصـار الجـزر الربيطانيـة هـو املسـامر األول يف 

فقـد جـرب  نعش اإلمرباطورية، إذ مينع عنها كل أسباب الحيـاة ومقومـات الصـمود يف الحـروب لـذلك

  .نابليون حصار الجزر الربيطانية دومنا طائل، كذلك كانت محاوالت أملانيا يف الحربني األوىل والثانية

وبطبيعة الحال فإن بريطانيا مل تكن لتجعل من أهداف وأحالم خصومها سـهلة املنـال، فلقـد 

ىل جرياننـا يف القـارة تحقيـق التفـوق البحـري عـ"دون هـواده  كان شعار االسـرتاتيجيني اإلنكليـز دومـا

ليمكـنهم مـن  ملا يحـبط كـل خطـط خصـوم بريطانيـا يف التفـوق عليهـا بحـرا"  منفردين أو مجتمعني

  .حصارها

ليس مـن السـهولة  تاما ومام ال شك فيه، أن خصوم بريطانيا أدركوا أن حصار بريطانيا حصارا

والتجاريـة يف البحـار واملحيطـات  تحقيقه فقد تعني عليهم مالحقـة قطـع األسـطول الربيطـاين الحربيـة

  . باإلضافة إىل نشاطها يف حصار الجزر الربيطانية نفسها أو التضييق عليها

ففي الحرب العاملية األوىل، باإلضافة إىل الغواصات وسفن السطح أبحر مـن املـوانئ األملانيـة 

ة وتدمري األسطول التجـاري أسطول ذو قوة فعالة  باتجاه األطلس بقيادة األمريال فون سبي يقصد اإلغار 

  .الربيطاين بدرجة أساسية وتدمري ما قد تصادفه من قطع حربية

أصــطدم بتشــكيلة بحريــة بريطانيــة أقــل منــه مقــدرة فــأغرق  1914ويف أول ترشــين الثــاين 

  .إىل منطقة األطليس، إال أن اإلنكليز رسعان ما أرسلوا مدمرتني بريطانيتني دون أن يخرس شيئا مدمرتني

ابع األسطول األملاين إبحاره إىل جنوب األطليس بهدف اإلغارة عىل جزر فوكالند ومتكن مـن وت

  تدمري املحطة الالسلكية املقامة هناك، إال أن املدمرتني



  

1989  
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سفن أملانية من مجموع خمس سـفن  4الربيطانيتني كانتا كامنتني يف موانئ الفوكالند متكنتا من إغراق  

هذه املعركة ضعف النشاط البحري األملـاين األطليسـ وبصـورة خاصـة يف  قبالة شواطئ فوكالند ونتيجة

  .الجنوب وتسيدت بريطانيا املحيط األطليس حتى نهاية الحرب

ومــن املؤكــد أن هــذه األحــداث قــد ســاهمت بتعزيــز مكانــة وأهميــة القواعــد البحريــة يف 

وال سيام يف منطقة الفوكالند التي األطليس، ورضورة  تواجد األسطول الحريب الربيطاين من تلك املناطق، 

تربز أهميتها من خالل كونها أقرب املمتلكات الربيطانية من أمريكـا الالتينيـة كـام أنهـا ترشـف بصـورة  

ممتازة عىل منطقة رأيس هورن وجزر ممر بيجيل التي تغدو املمر البحري الوحيد لاللتفاف إىل الجانب 

كام أنهـا متثـل حلقـة هامـة مـن . اة بنام ألي سبب من األسباباآلخر من األمريكيتني يف حالة إغالق قن

إىل الشـامل إىل  سلسلة الجزر الربيطانية األخـرى مـن اوركنـي الجنوبيـة إىل جورجيـا الجنوبيـة صـعودا

  .ترستان دي كونه، سانت هيالنه، اسنسيوف

يام يخـص أن يطبق األملان نفس خططهم ف -ومن غرائب الصدف-ويف الحرب العاملية الثانية 

وبالغواصات بدرجة أساسـية، وبقطـع السـطح ثـم بإرسـال عـدد مـن قطعهـم إىل  حصار بريطانيا بحرا

األطليس لقطع طرق اإلمدادات األمريكية لربيطانيا، وتدمري قطع األسطول التجاري، وأرسلت لهذا الغرض 

ان قطاع عملهـا مـن شـامل بارجتني من بوارج املشاة آنذاك ببوارج الجيب البارجة األوىل دويتشالند وك

األطليس والثانية باسم قائد القوة البحرية األملانية الذي غرق قبالة سواحل من جزر فوكالند يف الحـرب 

  العاملية األوىل فون سبي، وأبحرت من قاعدتها يف أملانيا فيلها مس هافن متجهة إىل جنوب األطليس 



  

1990  
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 ألملانية ومن هذا املجال لعبت جـزر فوكالنـد دوراوتستنفر بريطانيا قوى أسطولها للبحث عن البارجة ا

يف عمليات البحث واملطاردة باإلضافة إىل دورها يف تجهيز السفن الربيطانيـة يف منطقـة جنـوب  أساسيا

األطليس إىل أن أحكم الربيطانيون حصارهم عىل البارجة املـذكورة التـي أغرقـت نفسـها قبالـة شـواطئ 

  .كة شامل فوكالنداألورغواي واألرجنتني املشرت 

ويف املرحلة الالحقة للحرب العاملية الثانية، طرأ تحول كبري عىل املذاهب االسرتاتيجية للقـوى 

الكربى يف العامل ولو أنها ظلت تنطوي يف جوهرها عىل ذات العنارص األساسية إال وهي سياسـة التوسـع 

هامـة يف علـم السياسـة واالقتصـاد  إال أن املستجدات كانت كبرية لدرجة إنها اقتضت إدخال تعـديالت

واإلسرتاتيجية العسكرية وازداد تالحم هذه العنارص بحيث غدا من الصعوبة مبكان عزل أو فصل إحدى 

واألمم . واسع النطاق ، فعىل الصعيد السيايس القت فكرة االستعامر شجباالعنارص عن األخرى ولو جزئيا

ول التي تنشد االسـتقالل كـام بـرز االتحـاد السـوفيتي كقـوة للد املتحدة كانت يف مقدمة األدوات عونا

  .سياسية كربى باإلضافة إىل الدول االشرتاكية يف رشق أوروبا

لـرأس املـال وال سـيام يف الواليــات املتحـدة األمريكيـة،  متزايدا ، شهد العامل تصديرااقتصاديا

ــام  ــرييك ع ــال األم ــغ تصــدير رأس امل ــنام بل ــام م) 13.275( 1940فبي ــون دوالر تصــاعد ع إىل  1950لي

  .مليون دوالر) 32.844(

قفز جيش الواليات املتحدة األمريكية إىل املرتبة األوىل يف العامل بعد أن كـان يحتـل  وعسكريا

، كام أدى صنع وإنتاج  قبل الحرب العاملية الثانية، كام برزت القوة العسكرية السوفيتية أيضا 16املرتبة 

  إىل تطوير هائل القنبلة الذرية 
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يف صناعة املعدات العسكرية وتكتيكاتها واستخدامها االسرتاتيجي األمـر الـذي أثـر عـىل بنيـة الجيـوش 

  .وسياسة الدول الخارجية

أدى تطور هذه العنارص الثالث والتحامها إىل ما عرب عنه بـ اإلسرتاتيجية كام أن الدول الكربى 

  .ربه يدخل ضمن مصالحا الحيويةتجد يف كل بقعة من الكرة األرضية ما تعت

ويف إطار اإلسرتاتيجية الجديدة، احتلت القوات البحرية واالسرتاتيجية البحرية مرتبـة ممتـازة 

كنـدي . لدى اسرتاتيجيي الدول الكربى وليس أدل عىل ذلك ما قاله الـرئيس األمـرييك السـابق جـون ف

ميكن أن تعني السـالم والسـيطرة عـىل البحـار السيطرة عىل البحار تعنى األمن، والسيطرة عىل البحار "

يف السـنني القليلـة األخـرية  ميكن أن تعني النرص، وإذا كان  هناك أي درس من القرن العرشين خصوصا

هو أنه بالرغم من التقدم يف الفضاء والجو، يجب أن تبقـى هـذه الدولـة قـادرة عـىل التحـرك بسـهولة 

  ".ات ليست فقط حب استطالع، بل أن بقاءنا قد يتوقف عليهاومعرفة املحيط. وأمان عرب بحار العامل

إال أن الجديد يف االسرتاتيجية البحرية، أن األسطول الربيطاين مل يعـد أقـوى أسـطول يف العـامل 

ولرمبا تراجع إىل املرتبة الثالثة أو الرابعة، إذ يسـبقها يف ذلـك األسـطول األمـرييك والسـوفيتي وذلـك يف 

همية القوات املسلحة الربيطانية وتبوأ الواليات املتحدة األمريكية املركز القيادي يف إطار تراجع شامل أل 

  .املعسكر الغريب وكان ذلك يعني العمل املشرتك والتنسيق إىل أقىص أحد ممكن

 بالنسبة لربيطانيا، فإنها حـتام وهكذا ميكن إذن فهم، أن جزر الفوكالند إذا مل تكن هامة جدا

  املتحدة األمريكية ولعموم التحالف الغريب  كذلك للواليات
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يف إطار اسرتاتيجية التصدي السرتاتيجية السوفيت وحاميـة املصـالح الغربيـة ويف التحالفـات السياسـية 

املشـاركات االقتصـادية والتجاريـة وبـذلك فـإن تحسب مزايا كل طرف كام يف التحالفـات أو والعسكرية 

مبقدار مـا تقـدم مـن إمكانيـات للعمـل التحـالفي  الف الغريب مهاممكانة ووزن وتأثري بريطانيا يف التح

املشرتك، وهنا تلعب جـزر الفوكالنـد أهميـة اسـرتاتيجية ملجمـوع التحـالف الغـريب وال سـيام بالنسـبة 

للواليات املتحدة األمريكية التي تعترب أمريكا الالتينية كدول وكمنطقة اسرتاتيجية وساحة عمـل يف غايـة 

جـزر الفوكالنـد مـن جنـوب األرجنتـني "شري إىل ذلك دراسة اسـرتاتيجية أمريكيـة هامـة أن وت. األهمية

" وشييل أهمية يف عرص الصواريخ التي تأيت من فوق القطب الجنـويب وضـد تهديـد الصـواريخ املداريـة

وتشري نفس الدراسة بوضـوح إيل الفوكالنـد يف نطـاق جنـوب األطليسـ وسـيطرتها عـىل طــرق املالحـة 

ية حول رأس هورن ملجمـوع هـذه املعطيـات اإلسـرتاتيجية وغريهـا قـدرت بريطانيـا قيمـة جـزر البحر

الفوكالند عىل أنها مثينة يف حساباتها والتجأت إىل الخيار العسكري  بعد أن أعيتهـا السـبل الدبلوماسـية 

  .وتوسط األمم املتحدة الستعادة الجزر وإجالء القوات األرجنتينية عنها

  :سية والعسكرية قبل بدء العمليات الحربيةاألوضاع السيا

تقع جزر الفوكالند يف جنـوب املحـيط األطليسـ وتنقسـم إىل جزيـرتني أساسـيتني منفصـلتني 

من الجزر الصغرية واملساحة الكلية لكـل مـن الجزيـرتني  200إىل جانب أكرث من ) رشق وغرب فوكالند(

  .2كم11.960األساسيتني هي 

تقـدر ) منطقـة باتـاكونني(حتى أقرب نقطـة يف سـاحل األرجنتـني  واملسافة من جزر فوكالند

كيلو مرت واملسافة حتى جزيرة جورجيا حوايل  1.200كيلومرت وحتى شامل أنتاركليس حوايل  800بحوايل 

  كيلومرت وحتى اقرب 1.500
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كيلــومرت وحتــى املــوانئ  6.300قاعــدة إعــداد جــوي وبحــري بريطــاين عــىل جزيــرة أسنســيون حــوايل  

  .كيلومرت 15.000يطانية الرب

كيلـومرت  100وحتـى  كيلـومرت طـوال 300وتعترب جزيرة فوكالند الرشقية أكرب الجزيرتني متتـد 

عن سطح البحـر، واىل  مرتا 860والجزء الشاميل منها يرتفع إىل  2كم 6.682ومساحة الجزيرة تقدر  عرضا

واحلها ممتدة ورملية ويف بعض مناطقهـا الجنوب تنبسط األرض مع كثري من املستنقعات والبحريات وس

  .موحلة

 5.278ومسـاحة الجزيـرة  كيلومرت عرضا 60 طوال كيلومرتا 200أما فوكالند الغربية فهي متتد 

متتد املرتفعات من الشامل إىل الجنوب واملرتفع  األعظم هي النقطة املسـامة  وهنا أيضا كيلومرت مربعا

  .طح البحرعن س مرتا 7.8مونت آدم ترتفع 

سـنة عـىل  150مـرور  1982األرجنتيني طويل يف التاريخ، وقد صادف عام  –والنزاع الربيطاين 

االحتالل الربيطاين للجزر وانتزاعها من األرجنتني  إال أن األخرية مل تنفك عن مطالبتهـا بإعـادة الجـزر إىل 

مسـتمرة بـني البلـدين دومنـا سيادتها ويف األعوام السبعة عرش التي سـبقت الحـرب كانـت املفاوضـات 

، وكــذلك 1976، 1973، 1969، 1967، 1966نتيجــة مثمــرة وســاهمت فيهــا األمــم املتحــدة يف األعــوام 

  .1982املحادثات الرسمية بني الدوليتني التي عقدت شهر كانون الثاين 

ة يف جزيرة جورجيان الجنوبية من سفينة دورية حربيـ أرجنتينيا 150نزل  1982آذار  19ويف 

من ذلـك رفعـوا العلـم  أرجنتينية وامتنع هؤالء من وضع أنفسهم تحت سيطرة اإلدارة الربيطانية وبدال

  األرجنتيني فوق الجزيرة، لذا قدمت
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بذلك إىل املجلس العسكري الحـاكم يف األرجنتـني، رد هـؤالء بـان كثفـوا مـن تواجـد  جابريطانيا احتجا 

  .بدأت الخطة الحتالل جزر فوكالند تسري قدما قواتهم البحرية يف تلك املنطقة وإذ ذاك

الجلسـة عاجلـة لتحليـل  1982نيسـان  1وبطلب من بريطانيا، انعقد مجلـس األمـن بتـاريخ 

الوضع املتدهور يف جنوب األطليس ويف نفس اليوم كانت قوى الحملـة األرجنتينيـة تقـف قبالـة الجـزر 

  .شهرين ونصف بدأ القتال الذي استمر ملدة 1982نيسان  2وبتاريخ 

وقبل نشوب املعارك كانت حكومات بلدان حلف الناتو قد أعربت جميعها عن تضامنها مـع 

بريطانيا واتخذ هذا التضامن من أشكاله وتأثرياتـه املختلفـة ولكنـه كـان يعنـي عـىل أي حـال شـحنات 

د عليهـا وتجميـد هـذه الصـفات حتـى تلـك التـي تـم التعاقـ) االحتيـاط(العتاد الحريب وقطع التبديل 

سفن حراسـة مـن طـراز كورفيـت وهـي فئـات  6فقد أوقفت أملانيا االتحادية إرسال . واملدفوعة أمثانها

حديثة ومزودة بصواريخ مضادة للسفن والطائرات وكانـت عـىل وشـك تسـليمها إىل األرجنتـني كـام أن 

ر أيتنـدارد التـي كـان عىل وشك تسليم األرجنتني األعداد املتبقية من طـائرات السـوب فرنسا كانت أيضا

. سيكون لها شأن مؤثر يف سري املعارك لو أنها وصلت قبل اندالعها إىل جانب املقاطعة الربيطانيـة طبعـا

يف كافة صـفوف القـوات املسـلحة  مهام بعض اليشء إذ يشكل السالح الربيطاين جزءا حيث يبدو غريبا

  .األرجنتينية الجوية والربية والبحرية

مبا يف ذلك فقرات رئيسية مثل الدبابات والسـفن  وطنيا حربيا نتني متتلك إنتاجاومع أن األرج

  وطائرات التدريب واملساندة، إال أن القسم األعظم من
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عتادها مستورد من فرنسا والواليات املتحدة وبريطانيا وجـزء بسـيط مـن إيطاليـا وحتـى مـن الكيـان  

  .الصهيوين

سـكاي هـوك  4 -طـائرة أثنـاء بـدء مـن طـراز أ) 225(ن وكان سالح الجو األرجنتني يتألف م

معدلـة  3–طـائرة دامنـر مـرياج ) 36(، )فرنسـية الصـنع(يس  3 –طـائرة مـرياج ) 21(، )أمريكية الصـنع(

طائرة تـدريب بـاريس ) 32(، )أرجنتينية الصنع(طائرة مساندة تكتيكية بوكارا ) 55(، )الكيان الصهيوين(

وعدد من طـائرات سـوبر ) إيطالية الصنع( 339ب . تدريب ومساندة م طائرات) 10(، )فرنسية الصنع(

  .أيتندارد

وبإعالن الحظر التسليحي الذي اتخذته الدول مع بريطانيا تضامناَ فإن انقطاع األرجنتني عـن 

أمده إال  مصادر التسليح بدا شبه كامل باستثناء الكيان الصهيوين وبرغم أن إعالن الخطر مل يكن معروفا

يف وقت وتشري األحداث إىل أن الحكومة األرجنتينية مل تكن تخطط للمعركـة منـذ  ومؤثرا كان فاعالإنه 

أمد بعيد وإال لكانت انتظرت وصول االعتدة املتعاقدة عليها واملدفوع مثنها كالقطع البحرية من أملانيـا 

يـا التـي كانـت سـرتفع مـن الغربية والطائرات سوبر أيتندارد الفرنسية والطائرات السـمتية مـن بريطان

  .قدرات القوات املسلحة وأدائها

إن قرار خوض الرصاع املسلح الذي اتخذه املجلس العسكري الحـاكم يف األرجنتـني ووفـق مـا 

هو مشار إليه يف جدول تسلسل األحداث قـد أمـىل نفسـه عـىل القيـادة األرجنتينيـة ووجـدت نفسـها 

يا واضح وحازم بعدم التخيل عـن سـيادتها للجـزر، ومـن منساقة يف تياره، فمن جهة كان موقف بريطان

جهة أخرى عزلـة القيادة األرجنتينية عن الشعب وتفـاقم األزمـة االقتصـادية والحالـة الداخليـة بصـفة 

  وكان نزول العامل األرجنتينيني يف جزيرة جيورجيا الجنوبية. عامة
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ك أن القيادة األرجنتينية أجرت حسابات ساهم يف تدهور املوقف يضاف إىل ذل حامسيا ومتردهم عامال 

خاطئة يف السجال اإلسرتاتيجي وحسن تقـدير األحـداث وعنـارص املوقـف، فتصـورت أن غـزو بريطانيـا 

للجزر يتطلب إمكانيات كبـرية ويكلـف بريطانيـا مـاال طاقـة لهـا عليـه وهـي التـي تعـاين مـن أزمـات 

باإلضـافة إىل الوضـع ) ماليني عاطـل عـن العمـل 3(قياسية  اقتصادية حادة، حيث بلغت البطالة أرقاما

خاطئـة بشـكل مطلـق فليسـت ويف الحقيقة فإن حسابات القيادة األرجنتينية مل تكـن اإلسرتليني القلق، 

 قليلة تلك االنتقادات الحادة التي وجهت إىل الحكومـة عـن خطـر فكـرة اسـتعادة الفوكالنـد عسـكريا

اصـفة مـن االنتقـادات باإلضـافة إىل اسـتقالة وزيـر الخارجيـة وشبهها البعض إىل أنهـا كارثـة وأثـارت ع

  .الربيطاين

عىل أن املراهنة الخاطئة الكربى للقيادة األرجنتينيـة كانـت يف حسـاباتها للموقـف األمـرييك، 

ومن املعروف أن الواليات املتحدة األمريكية ترتبط مع عدد كبري من دول أمريكـا الالتينيـة مـن ضـمنها 

اهـدة الريـو وملـا كانـت الواليـات املتحـدة تعتـرب أمريكـا الالتينيـة سـاحة عمـل سياسـية األرجنتني مبع

واقتصادية وعسكرية يف غاية األهميـة وتـدخل يف املجـال الحيـوي لهـا، دعـا ذلـك القيـادة األرجنتينيـة 

كافة  أن االعتقاد أن الواليات املتحدة سوف لن تضحي مبصالحها الحيوية وأنها ستقف عىل الحياد، علام

  .أقطار أمريكا الالتينية أعلنت عن تضامها مع األرجنتني عدا تحفظ وبرود موقف تشييل

عـىل الواليـات املتحـدة  ورمبا أن قرار الواليات املتحـدة باالنحيـاز إىل بريطانيـا مل يكـن سـهال

م تعزيـزه نفسها، فبني أن تبقى مخلصة ملبدأ مونرو الذي يرجع إعالنه إىل القرن التاسع عرشـ والـذي تـ

  والذي 1947مبعاهدة الريو عام 
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  ".عىل الدول األخرى أن أي عدوان خارجي عىل أي دولة من دول املنطقة يعترب عدوانا"يقيض  

وكانت هذه خلفية تاريخية سـاهمت بخلـق عالقـات تقليديـة بـني الواليـات املتحـدة ودول 

صــادية والعســكرية مبــا ميثــل الهيمنــة أمريكــا الالتينيــة بكافــة أبعادهــا هــذه العالقــة السياســية واالقت

  .األمريكية عىل القارة

بقيادة أمريكـا  كانت حاجة أمريكا ماسة للغاية لربيطانيا يف القارة األوروبية التي ضاقت ذرعا

للتحالف الغريب فحيث أنه ال يوجد يف أوروبا ما يثري املتاعب يف وجـه الواليـات املتحـدة غـري بريطانيـا، 

وأملانيا االتحادية والسويد ترص عىل حيادها، أمـا إيطاليـا غـري مسـتقرة، وبلجيكـا التـي فاليونان وفرنسا 

تحـت ضـغط املعارضـة واملـربرات الشـعبية  يقوم عىل أرضها مقر حلـف النـاتو تتخـذ حكومتهـا قـرارا

 بني كـل هـذا الحشـد. وكروز 2السلمية بعدم إقامة قواعد الصواريخ األمريكية املتوسطة املدى بريشنغ 

من الحلفاء فقط الواليات املتحدة األمريكية بقيت محافظة عـىل أوارص الصـداقة والتحـالف التـاريخي 

بني الدولتني  هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى فـإن الفوكالنـد يف أهميتهـا اإلسـرتاتيجية ورضورة بقائهـا 

دي أرجنتينيـة ال تحت السيادة  الربيطانية غري خاضعة للتقلبات السياسية هي أضمن من أن تكون بأيـ

  .ميكن التكهن مبستقبلها

كانت هذه العوامل هي التي دفعت الواليات املتحدة للخـروج عـن حيادهــا املؤقـت أثنـاء 

املفاوضات وانتقلت عند اندالع املعارك إىل املوقف املؤيد شبه العلني ونصف الرسي إذ أنهـا مل تشـأ أن 

  .ات قيمة لربيطانيا خالل الحربوقدمت مساعد. تثري حفيظة دول أمريكا الالتينية
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بدت غري قابلة لهامش مناورة إسرتاتيجي واسـع، فـإن  وسياسيا ومبا أن ساحة املعركة عسكريا

القيادة الربيطانية كانت تعمل ببطء ولكن بدقة، واتبعت مجموعة من اإلجـراءات التضـليلية لتزيـد يف 

تـي كـان الحـامس الـوطني يغلـب عليهـا، إذ وجـد ارتباك القيادة األرجنتينية العسكرية والسياسية، وال

ـعية الوطنيـة إذ أعـادوا للـوطن ترابـه  القادة العسكريون أنفسـهم فجـأة نجومـا المعـة تحرسـهم الرش

  .الشعب األرجنتينيكانوا أليام قالئل خلت معزولني من سنة من االحتالل بعد أن  15املسلوب بعد 

ات العمليات الحربية فقد دأبت وسـائل األعـالم والربيطانيون من جهتهم قاموا بتمويه توقيت

الربيطانية بإذاعة توقيتات مختلفة عن تحرك قوات الحملة يف املوانئ الربيطانية وحجمها مـع امليـل إىل 

وانتقـل التمويـه والتضـليل إىل . املبالغة بتضخيم حجمها أو تقليلها لبث االرتباك يف القيادة األرجنتينيـة

ها يف مراحل الحقة من الحرب، فحدث أن مصادر غري رسمية نفـت نيـة القـوات املصادر الحكومية نفس

ـب مثـل  25الربيطانية بغزو جزيرة جيورجيا الجنوبية يوم  نيسان وادعـت أن األرجنتـني هـي التـي ترس

 هذه األثناء من أجل تقوية موقف وفدها املفاوض يف مؤمتر منظمة الدول األمريكية الـذي كـان مقـررا

كام قام الربيطانيون باملبالغة يف حجم القوات املرافقة للحملة وال سيام يف الغواصات، . لفرتةعقده تلك ا

األمر الذي جعل األسطول األرجنتيني يلزم موانئه ويقلل من فعالياتـه داخـل سـاحة العمليـات، والـذي 

  .كان له أهمية كبرية عىل سري املعارك البحرية

وحتى نهايـة املعـارك تشـري اإلنزال الربيطاين عىل أرض الجزر  تبدأ بعدإن املرحلة الالحقة، التي 

 إىل أن التحضري السيايس بالدرجة األوىل والعسكرية بالدرجة الثانية كان الجانـب الربيطـاين فيـه متميـزا

  وفق برنامج دقيق يف ومتفوقا
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والتوقيت، والقيـادة  حني أن املبادرات السياسية والعسكرية األرجنتينية كانت سيئة اإلعداد والتخطيط 

  .كام دلت عىل ذلك التحقيقات مع عنارص القيادة بعد سقوط حكمها

  :بدء العمليات الحربية

بدأت القوات املسلحة األرجنتينية باإلنزال يف مدينة بورت ستانيل بواسطة  1982نيسان  2يف 

ء املشـاة الخـامس واللـواء وتكونت قوى اإلنزال الرئيسية مـن لـوا. سالح الطريان وقوات اإلنزال البحرية

) أيـار 25(ولواءين مظليني فيام تشكلت قوى األسطول البحرية من حاملة الطائرات  التاسع املنقول جوا

مدمرات والفرقاطات دور مونـد وجـرانفيالل وجميعهـا فرنسـية الصـنع مـن  3والبارجة نرال بلجرانو و

  .إىل جانب عدد من سفن القتال الصغرية 69طراز افيزو 

قد تم نقل القوات واألسلحة واملعدات الحربية بواسطة سفينتني كبريتني مـن سـفن اإلنـزال و 

طن وكانت قيادة األسطول بقيادة للواء البحري لومبـاردو وقـد احتـل املظليـون املطـار ومحطـة  8000

عسكري كـذلك متـت السـيطرة عـىل النقـاط املهمـة يف  5000اإلذاعة من يورث ستانيل حيث تم إنزال 

  .جزيرةال

من مشاة البحرية فقد تم أرسهـم مبـا يف  رجال 80أما القوى املدافعة والتي كانت مؤلفة من 

 قتـيال 17وتتفاوت  التقديرات بصدد الخسائر حيـث تتحـدث املصـادر عـن . ذلك حاكم الجزيرة نفسه

م األوىل لألنزال ومصادر أخرى عن قتيلني وأربعة جرحى ويف تقدير عام لحجم القوى األرجنتينية يف األيا

عسـكري مـع  10.000  حتى بدء املعركة إذ قدرت ب) تم تعزيز هذه القوات يف املراحل الالحقة للحرب(

  من ناقالت الجنود 26و 13أكس . م .دبابة فرنسية من طراز أ 17
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مـن قطـع مدفعيـة مختلفـة، مـدافع ميـدان مـدافع هـاون ومـدافع مضـادة  100املصفحة وأكرث من  

  .للطائرات

. ندما تدهور املوقف إىل هذا الحد، قطعت بريطانيا عالقاتهـا الدبلوماسـية مـع األرجنتـنيوع

وطالبت األمم  املتحدة كال الطرفني إيقاف تـدهور املوقـف وضـبط الـنفس فـيام أعلـن نـاطق رسـمي 

 بريطاين عن سقوط الجزيرة، كام تعهد الناطق بأن املعتدي سوف يرغم عىل اإلجالء وكان يبـدو واضـحا

عن سيادتها للجزيرة وأن الخيار العسكري رغـم  من صيغة  اإلعالن، أن بريطانيا سوف لن تتخىل مطلقا

  .صعوبة املوقف يأيت يف مقدمة الخيارات لحل األزمة

 22، نزلـت قـوة أرجنتينيـة يف جـزر جيورجيـا الجنوبيــة، وأبـدى الجنـود 1982نيسان  3ويف 

جرحى، وإسقاط  3جنود أرجنتينيني  قتىل و 3دت إىل سقوط والذين يشكلون حامية الجزيرة، مقاومة أ 

طائرة  سمتية واحدة وإصابة فرقاطة أرجنتينية بأرضار نتيجة إطالق قذيفة مضادة للدروع مـن حاميـة 

سـيام وأن . (عىل عـزم بريطـاين الـدفاع عـن الجـزر جديدا الجزيرة واملقاومة الضاربة هذه تضيف دليال

  ).نت غري مجدية رغم أنها أوقعت خسائر عالية يف صفوف األرجنتنياملقاومة الربيطانية كا

وقد أعلنت وكالة األنباء األرجنتينية أن الغواصة الربيطانية سوبريوب تبحـر يف ميـاه األطليسـ 

الجنوبية مقابل ساحل البالتا موندك يف حني ثبت بعد انتهاء املعـارك أن ذلـك مل يكـن إال مـن أسـاليب 

عىل القيادة األرجنتينية، إذ أن الغواصة سوبريوب مل تبحـر قـط إىل األطليسـ وإمنـا  الخداع التي انطلت

  .غادرت قاعدة جيل طارق واتجهت إىل قاعدتها الدامئة يف اسكتلندا
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والجدير بالذكر أن األرجنتني أوفدت فور بدء العمليات الحربية فريق من رجال االستخبارات 

لدخول إىل مقاطعة  جبل طارق ملراقبة تحركـات القطـع البحريـة  العسكرية إىل أسبانيا بهدف محاولة ا

مـن هـذا الفريـق قـد أرسـل إىل األرجنتـني حـول  خاطئا الربيطانية يف القاعدة املذكورة ولرمبا أن تقريرا

مغادرة الغواصة املذكورة جبل طارق واعتقد هؤالء أن الغواصـة قـد اتجهـت إىل منطقـة العمليـات يف 

  .جنوب األطليس

كل من بريطانيا واألرجنتني بذل املزيد من الجهـود لحـل األزمـة  ناشد مجلس األمن مجدداو 

يـدينون فيـه اإلجـراءات   من وزراء السوق األوروبية املشرتكة املجتمعـني بيانـا 10يف حني أصدر  سلميا

 طـوة مكسـباوشـكلت هـذه الخ. األرجنتينية ويطالبونها بالرتاجع عنها ويفرضون أحكام املقاطعة عليهـا

  .لربيطانيا التي أعلنت بنفس اليوم عن تشكيلها لقوة بحرية إلرسالها إىل الفوكالند مهام وإعالميا سياسيا

أن جزر الفوكالنـد وجـزر جيورجيـا الجنوبيـة وجـزر  1982نيسان  4وقد أعلنت األرجنتني يف 

يل إىل بورت أرجنتينيـو وإعـالن وأبدل اسم بورت ستان 24السندويش الجنوبية تعد منذ اليوم املحافظة 

أن اللغة األسبانية هي  اللغة الرسمية للمحافظة وسـيطرتها عـىل املرافـق والفعاليـات االقتصـادية كـام 

  .أعلنت األرجنتني عن رفضها لقرار األمم املتحدة

انطلقت القـوة البحريـة  الربيطانيـة وتـم تسـمية القــائد العـام لقـوات  1982نيسان  5ويف 

لعميد البحـري جـون وودوارد وقـد أبحـرت القـوة البحريـة الربيطانيـة مـن ثـالث مجموعـات الحملة ا

هرمـز  املجموعة األوىل أبحـرت مـن مـوانئ بالميـوث وبورتسـموث  وتضـم حاملـة الطـائرات. منفصلة

  وحاملة الطائرات
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نـان غواصـات اث 4فرقاطـات،  8مـدمرات  6طائرة قتال يس هربـر و  20انفينسيل وعىل ظهر كل منها  

سفن مدنيـة تـم ضـمها (من سفن املساعدة  15سفن إنزال وحوايل  4) تسري بالطاقة الذرية(منها ذرية 

مـن املظليـني وجنـود اسـتطالع ومـا ال  650جندي من مشاة البحرية،  2500ومجموع الرجال ) للحملة

 متـت ملم وكتيبة مترين وعدد من مصفحات سكوربيون وسـكيمتار كـام 105يقل عن بطريتي مدفعية 

تقوية هذه املجموعة بوحدات إضافية من جبل طارق ووصلت مجموع هذه القـوة جزيـرة اسنسـبون 

وتـم تخصـيص . يف أواسط نيسان ثم تابعت إبحارها بعد إعادة التموين بـالوقود باتجـاه جـزر فوكالنـد

  .سبعة من هذه السفن إلعادة االستيالء عىل جزر جيورجيا الجنوبية

سفينة حربيـة ونقـل  20نيسان أبحرت املجموعة الثانية وتقدر بحوايل ويف النصف الثاين من 

مبا فيها سفينة حربية ونقل مبا فيها سفينة الركاب كانربا ومن أجل تقوية هذه الحملة بـالقوات الجويـة 

مـن الطـائرات السـمتية وبهـذا  طـائرة هربـر وعـددا 20كانت سفينة الشحن اتالنتيـك كـونفري تحمـل 

سفينة قتـال  60– 55وحتى نهاية نيسان كان هناك . قوات الحملة أهمية قتالية كبرية الحمولة اكتسبت

سفينة  20ويف النصف الثاين من شهر أيار أبحرت املجموعة الثالثة املؤلفة من . ومتوين يف منطقة القتال

  .كام أبحرت عدة سفن تحمل التموين باتجاه نقطة اإلسناد يف جزيرة استسبون

ميل بحـري حـول  200نيسان أنها ستعترب محيط  12أعلنت بريطانيا من  1982نيسان  7ويف 

جزر فوكالند منطقة عمليات حربية محظورة وإن كافة السفن األرجنتينية سـواء كانـت حربيـة أو غـري 

حربية سوف تهاجم وانطلقت الغواصات الربيطانية لتامرس السيطرة عـىل هـذه املنطقـة، التـي كانـت 

  مراقبة



  

2003  
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وما من شك أن خالصات ونتائج االسـتطالعات األمريكيـة كانـت . ئرات االستطالع األمريكيةمن طا أيضا 

تقدم للربيطانيني الذين كانوا بحاجة إىل مثل هذه املعلومات القيمة عن تواجـد األرجنتينيـني يف سـاحة  

  .العمليات

زية العسكرية النفري العام وتصعيد االستعدادات والجاه 1982نيسان  8وأعلنت األرجنتني يف 

ميل يحيط بالسواحل األرجنتينية وجزر فوكالنـد منطقـة عسـكرية  200من  وأعلنت بدورها أن محيطا

  ).منطقة عمليات جنوب األطليس(محفورة تحت أسم 

صــادق مجلــس الــوزراء الربيطــاين يف جلســة خاصــة، عــىل اإلجــراءات  1982نيســان  14ويف 

 عدد آخر من السفن املدنية السـتخدامها يف الحملـة وتقـرر العسكرية ضد األرجنتني وتم االستيالء عىل

نيسان وبهـذه  اإلجـراءات فـإن  24إجراء إصالح رسيعة لسفينة اإلنزال العاطلة انرتبيد والتي أبحرت يف 

  .عمليات إرسال قوات إضافية ومتابعة إرسال التموين والعتاد لقوات الحملة قد تم تأمينها

للوجستية كانت واحدة من اإلنجازات الباهرة التـي سـاعدت عـىل ويف الحقيقة فإن األعامل ا

نجاح الحملة الربيطانية رغم البعد الواسع بني موقع العمليات وبني بريطانيا وحتى أقرب قاعدة إمـداد 

  .يف مجال تقييم فعاليات  كل من الطرفني مساعدا لوجستيا متوين ميكن لها أن تلعب دورا

إىل منطقة جزر الفوكالند وكان جزء من هذا  1982نيسان  25اين يفوقد وصل األسطول الربيط

نيسان وبعد إنزال مجموعـة مؤلفـة مـن  23األسطول قد وصل قبل ذلك إىل جزر جيورجيا الجنوبية يف 

  مقاتل استطالع يف جيورجيا الجنوبية ومتهيد مدفعي وباشرتاك الطائرات السمتية تم إنزال قوة  12
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وبنريان طائرة سمتية بريطانية من طراز ليـنكس تـم إصـابة الغواصـة . جندي 230بريطانية مؤلفة من 

 200األرجنتينية سانتا فيام أنجزت القوة الربيطانية احتالل الجزيرة وبـدون مقاومـة تـذكر وأرس حـوايل 

  .جندي أرجنتيني

. والجــدير بالــذكر أن بريطانيــا موهــت فــيام يتعلــق بخططهــا لإلنــزال مــن جزيــرة جورجيــا

الحظة أن املقاومة األرجنتينية  كانت ضعيفة ما مل تكن معدومة وليس مردها فيام يعتقـد إىل عـدم وامل

 وسياسـيا قناعة الجنود بالهدف الوطني بل بالدرجــة األوىل إىل سـوء إدارة وتخطـيط املعركـة عسـكريا

. اإلنـزال الربيطـاين، كام يالحظ أن قوة الدفاع األرجنتينية كانت قد تركت دون إسـناد ضـد وسيكولوجيا

وحتى الغواصة األرجنتينية سانتا فهي مل تقم بأي فعالية هجومية وبقيت وكأنها تنتظـر مصـريها الـذي 

  .البد من حتميته حيث كان بإمكانها عىل األقل أن تنجو بنفسها

قامـت الفرقاطـات أريادنـا افينفـر، آرورا، ليانـدر، باملغـادرة سـوية مـع  1982نيسان  26ويف 

وسـفينة إمـداد أخـرى بـرتش أفـور حجمهـا ) طـن 20320حجمهـا (اإلمداد والتموين بأي اليف سفينة 

من ميناء بالميوث يف بريطانيا وكذلك تم إرسال فوج مظليني مع وحدات دعم تم إرسالها ) طن 15450(

  ).طن 4190(والسفينة أيروبيك فريي وحجمها ) طن 12988(بواسطة السفينة نوردالند حجمها 

تم تعزيز القطعات األرجنتينية من جزر فوكالنـد بواسـطة الجـو لتصـل  1982يسان ن 28ويف 

رجل متركزوا يف بورش ستانيل ويشري حجم األرجنتني وطريقـة تواجـدهم  7000رجل منهم   12.630إىل 

إىل خطأ شديد يف  ترصفات القيادة املحليـة األرجنتينيـة يف الفوكالنـد ولرمبـا حتـى لتوجيهـات القيـادة 

  مة، العا
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فحشد أكرث من نصف القوة يف مدينة صغرية باإلضـافة إىل سـوء تـوزيعهم وعـدم اسـتغالل التضـاريس 

األرضية املحيطة باملدينة، فهي تشري إمـا إىل اعتقـاد القيـادة األرجنتينيـة أن القـوات الربيطانيـة سـوف 

للقوات الربيطانية سـيكون ترتدد بالقيام باإلنزال وهذا سوء تقدير أو اعتقادها أن محور الجهد األسايس 

سوء تقدير إذ من غري املعقول أن يتم اإلنزال يف املنطقـة  يف السواحل قرب بورت ستانيل، ويف ذلك أيضا

  .األكرث تحشدا

ميـل بحـري  200تم فرض الحصار البحري والجوي املطلق يف إطـار  بــ  1982نيسان  30ويف 

األرجنتينيـة عـىل الجزيـرة أعـىل درجـات اإلنـذار ويف من قبل القوات الربيطانية فيام اتخـذت القـوات 

جزيرة سنسيون وضعت مجموعة من الطائرات القاذفة البعيدة املدى من طـراز فولكـان مـع طـائرات 

كذلك عدد من طائرات االستطالع البعيد املدى منرود عىل أهبـة  صهريج خاصة إلعادة ملء الوقود جوا

  .االستعداد للتحليق إىل مناطق القتال

من جزيرة رشق الفوكالندر وبدأت تطلق النار  1982أيار  1واقرتبت الفرقاطات الربيطانية يف 

ملم عىل سواحل الجزيرة ورضبت بوريت ستانيل وال سيام املطار ومنـاطق تجمعـات  144من مدافعها 

قاتلـة طائرة بريطانية مـن طـراز يس هربـر امل 16ويف ساعات الصباح األوىل حلقت . الجيش األرجنتيني

القاذفة مع طائرة قاذفة بعيدة املدى فولكان قدمت من قاعـدة االرتكـاز يف جزيـرة اسنسـيون بقصـف 

بورت ستانيل وقاعدة جوس جرين وسـائر املواقـع األرجنتينيـة األخـرى إال أن األرجنتينيـني متكنـوا مـن 

مري معـدات وأعتـدة لتـد) الكوماندوس(إحباط محاولة قامت بها وحدة من القوات الخاصة الربيطانية 

  .ومخازن أرجنتينية
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وأصـيب  جريحـا 27قـتىل و 19إال أن القصف الربيطاين من البحر والجـو أسـفر عـن سـقوط 

قنبلـة ألقيـت  450مطار بورت ستانيل بأرضار ولكن دون أن متنعها من مواصلة العمـل ومـن مجمـوع 

  .عىل املطار القليل منها فقط أصابت أهدافها

أطلقــت الغواصــة الربيطانيــة الذريــة كونكــورور  1982أيــار  2يــوم  مــن 1700ويف الســاعة 

باتجـاه البارجـة  غربـا 61 – 32و جنوبـا 55 – 24طوربيدين من الطراز الحديث تـأبفرفيش يف املنطقـة 

وأصـاب كـال ) طـن 13.600(األرجنتينية جرنال بيلجرانو وهي أكرب قطعة يف القوات البحرية من حجـم 

رجة ومالت برسعة عىل جانبها وبعد فـرتة قصـرية غرفـت يف ميـاه املحـيط، فـيام الطوربيدين وسط البا

هربت السفينتان املرافقتان لها بأقىص رسعة وغادرتا املنطقـة دون أن تتخـذا أي مـن إجـراءات اإلنقـاذ 

اة وإمكانية فرص البحارة للبقاء عىل قيد الحي وكان البحر عاصفا) التي غرقت فيام بعد(البارجة املصابة 

إلنقـاذ بحـارة البارجـة ) من تشـييل(ساعة وصلت إىل املنطقة سفن أرجنتينية وتشيلية  30ضئيلة وبعد 

من بحارة البارجة التي كانت عىل بعد ميل بحـري خـارج  360رجل غرق   1000الغريقة ومن مجموع 

  .ميل بحري املعلن عن حصارها 200حدود 

أوامر إطالق الطوربيد عىل البارجة مل تـأت مـن أن ( وقد رصح قائد  الغواصة املهاجمة الحقا

قائد الحملة الربيطانية وإمنا استلمها مبـارشة مـن املقـر العـام يف لنـدن، إذ كانـت الغواصـة ولسـاعات 

يف حني علق العميد البحـري وارد قائـد قـوات الحملـة ). طويلة تراقب البارجة من تحت املاء وتتعقبها

رجة األرجنتينية جرنال بيلجرانـو حسـمنا املعركـة البحريـة وأن سـفن سـطح أننا بإغراقنا البا(الربيطانية 

  ).إىل موانئ األرجنتني ومل تشاهد بعد ذلك األرجنتينية عادت فورا
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وبنفس اليوم أغرقـت طـائرة سـمتية بريطانيـة مـن طـراز ليـنكس بنريانهـا سـفينة الدوريـة 

ؤكد حادثة غرق البارجة جرنال بيلجرانو عـدم األرجنتينية الفربس سوبرال يف منطقة الجزر ومرة أخرى ت

وضوح الرؤية والرتدد يف اتخـاذ املواقف التكتيكية واإلسرتاتيجية للقيادة العسكرية األرجنتينيـة وحيـث 

وينقصــها التجهيـز  إن هذه القيادة ارتأت عدم زج قواتها البحرية حيث أن قطع أسطولها قدمية نسـبيا

 بـل وأيضـا الحديثة إزاء سفن الحملة الربيطانية التـي مل تكن متفوقـة كـاماملطلوب يف املعارك البحرية 

 من حيث نوع التسليح والتجهيز وكان عليها يف هذه الحالة إما سحب أسطولها إىل موانئ الوطن نهائيـا

إال أن الرتدد الذي غلـب طابعـه عـىل ترصـف . أو استخدامها بشكل جيد وحذر مع االستعداد للتضحية

إغـراق غواصـة مـن مجمـوع أربعـة فقـط قيادة السالح البحري مكن الربيطانيني مـن ة  وال سيام القياد

متلكها األرجنتني وبارجة وهي أكرب قطعه والوحيدة من نوعها يف السـالح البحـري وسـفينة دوريـة دون 

  .قتال، ودون أن تطلق قذيفة واحدة

ن طراز فولكان بتجديـد القصـف قامت طائرة واحدة قاصفة بعيدة املدى م 1982أيار  4ويف 

قنبلة ألقتها تلك الطائرة أي أن  20قنابل من مجموع  3عىل مطار بورت ستانيل ولكنها أصابته فقط ب 

وهي نسبة ضئيلة للغاية مـام مل يـؤثر عـىل سـري العمليـات يف املطـار وبقـي %  1.5نسبة اإلصابة متثل 

ت الجوية األرجنتينية املقابلة عىل السـفن الربيطانيـة وتبع ذلك تركيز الهجام. للقيام بالتحليقات صالحا

مستخدمة بـذلك الصـواريخ الفرنسـية مـن طـراز اكزوزسـت إذ هوجمـت املـدمرة الربيطانيـة شـيفيلد 

يس وطائرتني من طـراز  3طائرات أرجنتينية من طراز مرياج  4باإلضافة إىل سفينتني آخرتني هوجمتا من 

  سوبر ايتندارد املدمرة
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عن مكان تواجد  ميل بحريا 70التي كانت قد كلفت مبهامت كشف األجواء والتحليقات عىل شيفيلد و  

 36القوة الرئيسية التي مل تستطيع فعل أي يشء إزاء الصواريخ املوجهة التي أطلقـت عليهـا مـن مـدى 

 كيلو مرت من طريان واطئ منخفض، والصواريخ املضادة للطـائرات التـي تحملهـا مـن طـراز س دارت مل

تطلق باتجاه الطائرات املهاجمة، فيام متكنت أجهزة املدمرة املتقدمة من حـرف مسار أحد الصـاروخني 

إال أن الصاروخ الثاين أصاب املدمرة يف وسطها فوق خط املياه وأعطب جميع األجهزة اإللكرتونية نتيجة 

أغرقـت بقـرار مـن قيـادة لذلك، ومل يستطع بحارتها من حرص النريان والسيطرة عليها وبعـد سـتة أيـام 

 جريحـا 14و  قتـيال 20قوات الحملة وتم إخالء بحارتها إىل الفرقاطة  آور بالطائرات السمتية والخسائر 

  . رجال 242وتم إنقاذ 

بإصـدار أوامـره بعـد أن تـدارس املوقـف  1982أيـار  5بادر قائد قوات الحملة الربيطانية يف 

ويف نفس اليـوم . من قواته عىل جزيرة فوكالند من البحر والجوووضع الخطط املناسبة، بإنزال وحدات 

  .هاجمت غواصة أرجنتينية حاملة الطائرات انفيسبل وإصابتها بطوربيد إال أن الطوربيد مل يتفجر

، عن توسـيع املنطقـة املشـمولة بالحصـار وذلـك 1982أيار  7وأعلنت الحكومة الربيطانية يف 

مـن السـاحل األرجنتينـي  بحريـا مـيال 12ة ستشاهد عىل بعد أكرث من بأن أي سفينة أو طائرة أرجنتيني

ستعامل كأهـداف معاديـة وتهـاجم وال شـك يف أن الباعـث األول عـىل هـذا القـرار هـو تأكـد القيـادة 

الربيطانية بان القوات البحرية األرجنتينية أصبحت خارج املعركة إما بفعل الخسائر التـي نزلـت بهـا أو 

  .معنوياتهابانحدار مستوى 
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لتحليـق مـن واىل بـورت املعطيات االرجنتينية، أن إمكانيـة إجـراء ، ومبوجب 1982أيار  8ويف 

ستانيل ما زالت ممكنة عىل الرغم من أن التموين الجوي للقوات عىل الجزيـرة بشـكل منـتظم مل يعـد 

نيـة مـن طـراز هربـر طائرات بريطا 4كام أعلنت القيادة األرجنتينية من أنها متكنت من إسقاط  ممكنا

حتى اليوم كام هاجمت طائرات بريطانية من طراز هربر سفينة صيد األسامك األرجنتينية  نورول  عىل 

 9ويف . من طاقمهـا فـيام قتـل  بحـار واحـد رجال 24كيلومرت شامل فوكالند وأغرقتها وتم أرس  100بعد 

فوكالند وعـىل األغلـب فإنهـا كانـت قـوة  أيار حاولت قوة بريطانية اإلنزال من البحر والجو عىل جزيرة

  .استطالع وبعد قتال دام ساعتني تم إحباط محاولة اإلنزال

بـاإلنزال  من رجال القوات الخاصة ليال 60، قامت قوة بريطانية تتألف من 1982أيار  15ويف 

ائرات ومستودعات ذخرية وخمـس طـ مساعدا من طائرات سمتية عىل جزيرة بيبلو ودمروا هناك مطارا

من طراز بوكارا وهي أرجنتينية الصنع، فيام أطلقت مـدمرة بريطانيـة النـار مـن مـدافعها عـىل املطـار 

كمهمـة (ودمرت ستة طائرات أخرى من نفس الطراز، وكانـت القـوة الربيطانيـة تصـحح لهـا الرمايـات 

لهجـامت الجويـة مـن ا ومع ظهور أول خيط من الفجر ابتدأت السفن الربيطانية باالبتعاد خوفـا) رصد

  .األرجنتينية التي بدأت ترتكز

، بــدأ اإلنــزال البحــري والجــوي الربيطــاين عــىل 1982أيــار  21مــن يــوم  6.30ومنــذ الســاعة 

شـامل  كيلـومرتا 80يف منطقـة تبعـد ) الكوماندوس(الفوكالند من خالل اإلنزال الناجح للقوات الخاصة 

وكانت منطقة اإلنـزال خاليـة  . 8.30ساس تم يف الساعة ، واإلنزال األ )خليج سان كارلوس(بورنت ستانيل 

  وغري محصنة وكانت أعامل التمهيد املدفعي ونريان الدعم ناجحة وفعالة بواسطة
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وكـان . املدمرات  والفرقاطات كذلك من خالل طائرات الهربر بالقنابل والصواريخ عىل منطقـة اإلنـزال 

. ضافة إىل قرى وقصـيبات أخـرى عـىل الطريـق إليهـاهدف القوة بورت ستانيل كمحور جهد أسايس باإل 

وكان العمل يف محور الجهد الثانوي باتجاه جوس جرين أيضا ناجحا وإن تم بدون متهيد مـدفعي ذلـك 

وأنزل الربيطانيون قـواتهم بواسـطة الطـائرات . أن األرجنتينيني أدركوا متأخرين مناطق اإلنزال الحقيقية

دى الطائرات السمتية باألرض بفعل الرياح الشـديدة أدت إىل مقتـل السمتية والزوارق، واصطدمت إح

  .رجال 21

 كيلـومرتا 26، مسـاحة 1982أيـار  21منطقة اإلنزال التي بلغت يوم (ويف منطقة رأس الجرس 

وكانت القطاعات املتواجدة تضم وحدات مـن لـواء املشـاة الخـامس واللـواء الثالـث مـن مشـاة  مربعا

رجل، وتلقت القوة تعزيـزات بصـورة  2500دعم وإسناد بحيث يصل املجموع إىل  البحرية مع وحدات

إقامة ونصـب وسـائط الـدفاع ) إىل جانب مسك األرض(وكانت املهامت الفورية لهذه القوات . مستمرة

الجوي وال سيام تلك التي من طراز رابري تلك التي تستخدم مـن قبـل رجـل واحـد وترمـى مـن الكتـف 

تتلقـى  10.30اعات كانت قوى اإلنزال قد نجحت يف التمركز، وابتدأت منذ الساعة وبعد مرور خمس س

الهجامت الجوية األرجنتينية عىل القوات وعىل سفن لإلنزال مستخدمة بذلك طائرات مـرياج وطـائرات 

السكاي هوك وحتى هذه اللحظة كانت الدفاعات الجوية بالكاد وقد نرشت قواتها ومعداتها يف منطقة 

ال لذلك نجح الطيارون األرجنتينيون يف قصف وإصابة السفن الراسية وأغرقوا الفرقاطـة الربيطانيـة اإلنز 

  أمتار فوق سطح  10آردنت، إذ متكنت إحدى طائرات السكاي هوك والتي كانت تطري عىل ارتفاع 
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  .بجراح آخرين 30وإصابة  رجال 22قنبلة أدت إىل مقتل  13البحر، متكنت بثالث هجامت أن تصيبها ب 

وسفن أخرى أصيبت، حتى تلك املزودة بنظام س وولـف املضـاد للطـائرات ومنهـا الفرقاطـة 

برودزورد والتي أصيبت بأرضار، وبلغ إجاميل خسـائر الربيطـانيني حتـى إحكـام السـيطرة عـىل منطقـة 

فرقاطـات  4وطائرة واحدة هربر وطائرتان سمتيتان وغرق فرقاطة وإصابة  جريحا 55و قتيال 48اإلنزال 

  .أخرى بأرضار شديدة

وكان من املمكن أن يزيد األرجنتينيـون مـن رصـيد نجاحـاتهم ال بـل إحبـاط عمليـة اإلنـزال 

ساعة طويلة ومثينة كـان  45الرئيسية برمتها، لو أنهم هاجموا منطقة اإلنزال بصورة مبكرة، وهناك فرتة 

نصـب معـداتها واعتـدتها وعـدم السـامح ميكن استغاللها قبل إتاحة الفرصة لقوات الدفاع الجوي مـن 

يف وقـت  للجنود الهابطني من الطائرات أو النازلني من البحر التمسك باألرض، مع أن اإلنزال تـم صـباحا

  .من املفرتض أن تكتشفها الطائرات أو الدرويات األرجنتينية عىل الجزيرة

الربيطانيـة انتلوبـة يف  ومتكن األرجنتينيون من رفع رصيد نجاحاتهم من خالل غرق الفرقاطـة

أيار، بصاروخ دخل يف غرفة املكائن  23، وكانت هذه السفينة قد أصيبت يف اليوم السابق 1982أيار  24

أيـار جـرت محاولـة إلبطـال مفعـول الصـاروخ إال أنـه  24دون أن ينفجر، وبعد إخالء بحارة السفن يف 

فرقاطة بعد أن ظلـت النـريان مشـتعلة فيهـا انفجر وقتل العنارص التي كانت تجري املحاولة، وغرقت ال

  .لبضعة ساعات
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 9طـائرة منهـا 16قتيـل و  400، 1982أيـار  24أما خسائر األرجنتني فقد بلغـت بنهايـة يـوم 

طـائرات منهـا  8ومن هذا املجموع كـان . طائرات سمتية 4بوكارا و  2سكاي هوك و  5طائرات مرياج و

  .الربيطانية من طراز يس هربرقد أسقطت يف القتال الجوي مع الطائرات 

، وبيــنام كانــت املــدمرة الربيطانيــة كــونغرتي تبحــر يف النهايــة الشــاملية 1982أيــار  25ويف 

دقيقـة بعـد أن أصـيبت  15للجزيرة، هوجمت من الطائرات األرجنتينية املقاتلة بالقنابل وغرقت خالل 

طائرة  20قد شحنت يف وقت سابق بـ عدة إصابات وكذلك كان مصري باخرة الشحن اتالنتك التي كانت 

هربر وعدة طائرات سمتية ومبعدات عسكرية متنوعة، هوجمـت مـن طـائرتني أرجنتينيتـني مـن طـراز 

مـرت فـوق خـط امليـاه وأصـيبت السـفينة بـإرضار  1.80سوبر ايتندار وبصاروخ واحد اكزوزست بارتفاع 

اروخ بالسـفينة اكتشـف الصـاروخ وكانـت فقط بثوان قليلة قبـل ارتطـام الصـ فادحة، وهذه املرة أيضا

وبعـد . السفينة لحسن حظ اإلنكليز قد أفرغت حمولتها من الرجال واملعدات وكانت يف طريق عودتهـا

  .جريحا 20و  قتيال 24أيار والخسائر عىل ظهر السفينتني بلغ  31حريق شديد غرقت السفينة بتاريخ 

أن خسائر األرجنتني اإلجاملية من الطائرات منـذ ، 1982أيار  26أعلنت املصادر الربيطانية يف 

وبلغت مسـاحة رأس جرسـ . طائرة منها يف األربعة أيام األخرية 31طائرة و 64بدء الرصاع املسلح بلغت 

، وشملت مسـاحة كيلومرت عرضا 15و كيلومرت عمقا 10عىل الجزيرة ) منطقة اإلنزال(القوات الربيطانية 

  .رجل من القوات الربيطانية 5000بتواجد فيها كيلومرت مربع  150مقدارها 
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جندي مظيل بريطاين بعد قتال شديد من احتالل جـوس  600، متكن حوايل 1982أيار  27ويف 

مـن  قتـيال 17آخرين فيام خرسـ الربيطـانيون  250عسكري أرجنتيني وقتل  1000جوين وأرس اكرث من 

ة داللة أخرى عـىل مسـتوى القـوات األرجنتينيـة إذ وتقدم هذه املعرك. ضمنهم آمر الفوج املظيل الثاين

أنهم مل يصمدوا أمام قوة متثل أقل من نصف قواتهم فيام يفرتض أن عىل املهاجم إعداد قوات بضـعف 

وهذه داللة أُخرى عىل سوء إدارة املعركة من قبل القيادة األرجنتينية وتدين املستوى القتـايل . املدافعني

  .للجنود

بالطـائرات عـىل  أرجنتينيـا جويـا ، ومبوجب البيانات األرجنتينية، أن هجومـا1982أيار  30يف 

سفن الحملة الربيطانية أسفر عن إصابة إحدى حامالت الطائرات بصاروخ أكزوست بأرضار، إال أن هذه 

عـىل  األنباء مل تؤكدها املصادر الربيطانية، التي تثبت أنها كانت تخفي أنباء خسائرها وإصـاباتها حفاظـا

ومن املحتمل أن تكون إصابة حاملة الطـائرات هـذه صـحيحة إذ أن حاملـة الطـائرات . الروح املعنوية

انفيسبل قد ظهرت عليها أعراض إصابة غري بسيطة، فقد أعلنت رئاسـة البحريـة  الربيطانيـة بعـد سـنة 

وكان مـن املعتقـد . فليبنيونصف من انتهاء املعارك أن الحاملة املذكورة  لن تقوم بالزيارة املقررة إىل ال

إال أن رئاسة البحرية قـالت أن مثة مشكالت أعمق ) املروحة(أن العطل يكمن يف تذبذب عمود الرفاص 

  .من ذلك

من مشاة البحرية جنوب خليج بريكيل واحتلوا  رجال) 2630(، 1982أيار  31أنزل الربيطانيون 

ومع أن هذه املنطقة قريبة من بورت سـتانيل  .كيلومرت شاميل غريب بورت ستانيل 25جبل مونت كينت 

  وكان يفرتض أن تكون
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رواقم هذا الجيل بأيدي األرجنتني  وبسقوطها أصبح مصري كامل القـوات األرجنتينيـة مسـألة وقـت ال  

  .غري

 7500، وبـذلك فـإن 1982حزيـران  3من القوات الربيطانية بورت سـتانيل يف ) 600(وحارص 

ـي عـىل  جندي أرجنتيني محارصون يف ظـروف سـيئة ووسـط طقـس رديء رغـم أن سـوء الطقـس يرس

 4طـائرة قـد دمـرت،  41طائرات هربر فقط مـن مجمـوع  9ومبوجب البيانات الربيطانية فان . الطرفني

 69طائرات منها بسبب أخطاء يف الهبوط عىل ظهرها حـامالت الطـائرات، يف حيــن فقـد األرجنتينيـون 

  .لديهم  قبل بدء املعاركطائرة كانت  230طائرة من مجموع 

، وكـانوا ينسـبون خسـائرهم وجدير بالذكر أن البيانات الربيطانية مل تكن متثل الحقيقة أحيانا

يف حني يبـالغون يف إعطـاء خسـائر . إىل أخطاء يف الهبوط أو ارتطام طائراتهم ببعضها أو للطقس السيئ

مرشوعة يف الحروب من أجـل املحافظـة عـىل وتبدو هذه املسألة بشكل أو بآخر . أعدائهم األرجنتينيني

  .مستوى معنويات املقاتلني عىل أن النتائج األخرية هي الحاسمة

عىل الرغم من الحصار الربيطاين للجزر  فان طائرات شحن من السالح الجوي األرجنتيني من 

وكان ذلـك ) مظليني –قطاعات جبلية (طراز هريكوليس تابعت إيصال وحدات دعم إىل قواتها املحارصة 

 8ضــابط و جنــدي يف  15.000وقــد بلــغ عــدد القــوات األرجنتينيــة يف الفوكالنــد  . 1982حزيــران  6يف 

  .1982حزيران 

، شـديد الوطـأة عـىل الربيطـانيني إذ هاجمـت طـائرة أرجنتينيـة 1982حزيـران  8وكان يـوم 

  4قاصفة مقاتلة من طراز مرياج الفرقاطة بليموث وقذفتها بـ 
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تصيبها، إال أن النريان شبت يف الفرقاطة بفعل النريان األرضية املوجهة إليها من الجزيرة،  قنابل دون أن 

ومن نـريان . ومتت السيطرة برسعة عىل النريان وبقيت الفرقاطة جاهزة للقتال وجرح خمسة من رجالها

ة أطلقـت مـن بــورت سـتانيل ومـن طــائرة أرجنتينيـة مـن طــراز سـكاي هـوك عــىل املـدمرة الربيطانيــ

  .وبقيت املدمرة جاهزة للقتال جريحا 17قتىل و  9جالمورغان أسفر عن 

 لكن الخسائر الربيطانية كانت كثرية يف مجال آخر، حيث استخربت القوات الربيطانية أن كـال

من املنطقتني فيتس روي وبلوف كانتا خاليتان من القوات األرجنتينية، وقررت قيـادة عمليـات الحملـة 

عنرص بواسطة الطائرات السـمتية، كـام قـررت تنسـيب  100تاللهام، وهكذا فقد تم إنزال الربيطانية اح

 -ســفينتي اإلنــزال سريتربســرتام وســريغاالهان لــدعم موقــف القــوة النازلــة باإلضــافة إىل صــواريخ أرض

  .جواربري لحامية املنطقتني املكتسبتني

اإلضـافة إىل أنهـام كانتـا غـري ، أصـبح إبحـار السـفينتني غـري يسـري بوملا كان الطقـس عاصـفا

مدعومتني من أي حامية قوية، ومع أول خيط من الصباح وقبل نصب معدات الدفاع الجوي هاجمتهـا 

الســفينة   وأصــيبت أوال) ســكاي هــوك 2و –مــرياج  2(املوجــة األوىل مــن الطــائرات األرجنتينيــة 

لجنود كام أصيبت بنريان من الـرب، أمـا من حمولتها من ا بقنبلتني وكانت قد أنزلت جزءا) سريتريسرتام(

التي مل تكن قد أنزلت القوة من عـىل ظهرهـا بعـد، أن أصـيبت بقنبلتـني ) سريغاالهان(السفينة الثانية 

أشعلت الحرائق فيها، كام انفجـرت االعتـدة التـي تحملهـا، وزادت حمولتهـا مـن الـنفط شـدة النـريان 

رجل كـان عـىل ظهـر السـفينتني قتـل عـىل  700نقاذ ومن املشتعلة فيها والتي عقدت يف سري عملية اإل 

  )سريغاالهان(ظهر السفينة 
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وتـم إسـقاط  رجـال 47رجـالن وبلـغ مجمـوع الجرحـى ) سري تريسرتام(وعىل ظهر  رجال 48 

  .طائرات أرجنتينية بواسطة الصواريخ التي تم تركيبها عىل عجل

ــزال ا ــد اســتفادوا مــن درس اإلن ــني ق ــارلوس ويظهــر أن األرجنتيني ألول الربيطــاين يف ســان ك

وهاجموا هذه مبكرين ويف الوقت املناسب رغم أنهـم مل يسـتثمروا الهجـوم النـاجح لطـائرات قـواتهم 

  .الجوية

، مبهاجمـة بـورت سـتانيل مـن ثالثـة محـاور، 1982حزيـران  12بدأت القوات الربيطانيـة يف 

اللـواء الثالـث مشـاة البحريـة مـن إيقـاف ومتكنت القوات األرجنتينية من اللواء املشاة الخامس ومـن 

وعرقلة التقدم ، وتم تثبيت القوات الربيطانية عند خط الدفاع األول عن املدينة والـذي يبعـد عنهـا ب 

  .كام توقفت الطائرات األرجنتينية عن االشرتاك يف القتال كيلومرتا 15 – 12

 حصار بورت سـتانيل أثنـى عـىل وجدير بالذكر أن أحد كبار الضباط الربيطانيني املساهمني يف

إال أنـه اعتـرب أسـلوب . أعامل املدفعية األرجنتينية سواء كان ذلـك بأسـاليب متركزهـا أو تنفيـذ رمايتهـا

إذ تركـت املرتفعـات املحيطـة باملدينـة خاليـة، واحتلهـا  فاحشا انتشار القوات األرجنتينية خطأ تكتيكيا

ثـم احـتالل البيـوت األوىل مـن ضـواحي بـورت  1982ان حزيـر  14الربيطانيون بكل سـهولة ويرسـ ويف 

ستانيل من قبل الجنود الربيطانيني، واقرتح قائد القوات األرجنتينية العميد مينيدس وقف إطـالق النـار 

مـن الجـانبني ووقـع العميـد مينيـدس يف  حزيران تم إيقاف إطالق  النار نهائيـا 15ويف . ساعة 24ملدة 

الحملـة الربيطانيـة العميـد مـوري كـام تـم االتفـاق أن سالم أمام قائـد قـوات بورت ستانيل وثيقة االست

  سيتم ترحيلهم إىل 15.000القوات األرجنتينية عىل أرض الجزيرة البالغ عددهم 
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بورت مادرين واىل مونتفيديو عاصمة األورغواي بواسطة السفن تورد النـد وكـانبريا مبوافقـة الحكومـة  

  .األرجنتينية

) 255(، قدم الجانبان خسائرهام، بالنسبة إىل بريطانيا كانت خسـائرها، 1982ن حزيرا 17ويف 

فرقـاطتني،  –مـدمرات ) 4(سفينة شحن كبـرية، ) 1(طائرة وسمتية، ) 19(، جريحا) 244(، ومفقودا قتيال

صـة سمتيه، بارجة واحدة وغوا –طائرة ) 20(جريح، ) 102(، قتيال) 424(أما األرجنتني فكانت خسائرها 

  .وسفينة دورية

  :املوقف العسكري للحرب

ــا إن مرســح العمليــات الحربيــة كــان مرصــودا بدقــة بــاألقامر الصــناعية وبطــائرات  ومراقب

وحيـث ). السـابق(االستطالع اإلسرتاتيجية البعيدة املدى لكل من الواليات املتحدة  واالتحاد السـوفيتي 

د حليفتها بريطانيا بكافة املعلومات ومعطيات املوقف بات بحكم املؤكد أن الواليات املتحدة كانت تزو 

العسكري التكتييك اإلسرتاتيجي الرضورية يف مجال وضع الخطط لخوض املعركة، كان من املشكوك فيـه 

  .أن يكون االتحاد السوفيتي قد زود الطرف اآلخر مبثل هذه املعلومات جدا

إحداث تأثريات سلبية عـىل األرجنتـني واتبعت بريطانيا خطة إعالمية تستهدف أمرين، األول 

إحداث تأثريات سواء عىل  القادة العسكريني أو عىل عنارص إحداث القوات املسلحة بشكل عام، والثاين 

العسكرية وخلق شعور بتفوق القوات الربيطانية عىل القوات األرجنتينيـة أدى إىل إيجابية عىل العنارص 

، وخالل سري املعارك اتخذ التضـليل الربيطـاين منحـى جديـدا. شعور عام بعدم صعوبة استعادة الجزيرة

  وذلك بإخفاء حجم الخسائر الحقيقة وإبقائها يف الكتامن
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أو باإلدالء بنصف الحقيقة كام حدث يف حادثة غرق سفينة . وال سيام خسائرها يف الطائرات والطيارين 

 هامـا تينية وكانت هذه السـفينة تلعـب دوراالتي أغرقتها القوات الجوية األرجن) اتالتنك كونفري(النقل 

، وقـد ترسـبت املعلومـات هامـا يف نقل األعتدة واملعدات للمعركة وأنها حني غرقت كانت تحمل عتادا

وال شـك أن هـذه املعلومـات لـو أنهـا . طـائرة سـمتية 18 – 13فيام بعد أن السفينة كانت محملة ب 

  .ناء الحربأث بلغت األرجنتني الستفادت منها كثريا

أما بالنسبة إىل النشاطات االستخبارية، فباإلضافة إىل املعلومات الثمينة التي كانـت الواليـات 

فـك ) بالوسائل اإللكرتونية(املتحدة األمريكية تقدمها إىل األرجنتني، فقد متكنت االستخبارات الربيطانية 

امـت بـزرع معـدات لإلنـذار املبكـر يف كام أن مجموعة خاصة ق. جزء كبري من رموز الشفرة األرجنتينية

األرض األرجنتينية وكانت هذه القوة تنتقل بـني األرجنتـني وتشـييل وذلـك يف إطـار عالقـات األرجنتـني  

عـىل أن  النشـاط . واستخدمت هذه القوة يف تنقالتها طـائرة سـمتية غواصـة. السياسية بالدول األخرى

املصادر وإذا أخذت األبعاد واملسافات وضخامة التمـوين  بتقدير جميع اللوجستي الربيطاين كان ممتازا

 6300موضع التقدير، حيث كانت أقرب قاعدة إمداد لوجستية بريطانيـة هـي جـزر اسنيسـون، تبعـد 

كيلومرت لتبني مقدار الجهـد املمتـاز املبـذول يف  15.000كيلومرت وحتى بريطانيا مصدر لتموين الرئييس 

  .هذا املجال

وتجهيز القوات كان التحدي األكرب الذي واجه بريطانيا، فحيث إن مسـافة أن موضوع متوين 

لقـرب  نسـبيا ، وكان الخصم يتمتع مبيزة أن الدعم اللوجسـتي لقواتـه كـان ميسـورااإلمداد طويلة جدا

  .مصدر التجهيز الرئيس باإلضافة إىل قدرته عىل الخزن بأرض الجزيرة
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الدعم اللوجستي أكرث سهولة ورغم ذلك فإن أوضـاع ويف الجانب األرجنتيني  كانت معطيات 

القوات األرجنتينية كانت بائسة يف بعض األحيان وكانت املواد والذخائر وسائر تفصيالت اإلمدادات، قد 

نقلت بواسطة السفن إىل الجزيرة يف وقت سابق لبدء املعارك، كام أن طائرات النقل العمالقة من طراز 

إال أن أخطـاء . لهبـوط يف الفوكالنـد حاملـة املـواد ذات األسـبقية القصـوىهريكلوليس مل تتوقـف عـن ا

وتقصري القيادة املحلية يف الجزر أخرت توزيع هـذه املـؤن، أومل توزعهـا بصـورة مرضـية، وكانـت املـواد 

  .الغذائية عىل سبيل املثال املشكلة األساسية التي افتقرت إليها القوات األرجنتينية حتى نهاية الحرب

يف صـندوق األسـلحة فمـن  كبـريا ا امليزان العسـكري بـني الـدولتني فكـان يختلـف اختالفـاأم

تـم ) 1982 – 1981امليـزان العسـكري (رجـل  130.000مجموع القوات األرجنتينية الربية املؤلفة مـن 

جيورجيـا الجنوبيـة وجـزء مـن هـؤالء الجنـود تـم سـوقهم إىل  –رجل يف جزر الفوكالند  15.000متركز 

نيسان والربيطانيون مـن جـانبهم زجـوا بأفضـل  2خدمة العسكرية فقط بعد إعالن التعبئة العامة يف ال

رجل يف الرب وهذا يجعل مـن تـوازن  7500قطاعاتهم وأكرثها فاعلية يف الرب والبحر والجو، إذ كان هناك 

إىل تفـاوت كبـري ولكـن لصالح األرجنتينيني وتشري أعداد الطائرات التي ساهمت يف القتال  2:  1القوى  

طائرة سوبر ايتنـدار، ) 24(طائرة سكاي هوك، ) 70(، 3طائرة مرياج س) 35: (عىل أكرث االحتامالت كانت

معركـة جويـة  40وقد خاضت هذه الطائرات املعـارك يف حـوايل . قاذفات كبنريا) 9(طائرة بوكارا، ) 45(

  .4: 1انت نسبة قوى الطريان لصالح األرجنتني ضد الطريان الربيطاين الذي كان بأكمله من طراز هربر وك
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) 8(ويف القوات البحرية كان التفوق لصـالح الربيطـانيني، فقـد كـان لـديهم حاملتـا طـائرات، 

أما األرجنتني فكان لديها حاملة طائرات واحدة ) اثنان منها ذرية(غواصات ) 4(فرقاطة، ) 17(مدمرات، 

 16ويف القـوات البحريـة  األرجنتينيـة، هنـاك . غواصات) 4( فرقاطات،) 7(مدمرات، ) 9(بارجة واحدة، 

وميكـن فقـط اعتبـار . مـن مجمـوع القطـع% 72وهـي متثـل ) 1945 – 1944(قطعة تـم بناؤهـا عـام 

فرقاطات قطع حديثة بينام كان باملقابل كافة السفن الربيطانيـة  3ومدمرتني و  209غواصتني من طراز 

وتضم أحـدث . بعينات من القرن العرشين إىل الخدمة أو تم تحديثهاقد أنزلت يف أعوام الستينات والس

  .املعدات التكتيكية رغم عدم كفاية وسائط الدفاع الجوي منها

وتدل املعطيات الجغرافية وتوازن القوى للجانبني، عـىل الـدور املهـم للقـوات الجويـة إذا أن 

جنتينية، إذ كان يحتم عدم تعبئة الطائرات منطقة القتال هي خارج املجال التكتييك للقوات الجوية األر 

إلطالـة  باألسلحة واالعتدة تعبئة كاملة، أو االضطرار بإعادة  تعبئة الطـائرات األرجنتينيـة بـالوقود جـوا

زمن طريانها ليمكنها بالتايل القتال فوق جزر الفوكالند، لذلك فإن زمن طريان الطائرات األرجنتينية كـان 

متركز الطائرات الخفيفة بوكارا، التي كانت يف الهجوم ضـد  جزيرة، كان فقط ممكنا، ويف مطار المحدودا

إىل جانـب (السفن الربيطانية الحديثة املجهزة بأفضل املعدات غري فاعلة وكان ذلك هو السبب الرئيس 

يف  يف أن مل يتمكن األرجنتينيون رغم تفـوقهم الواضـح) من الطائرات كانت من طرازات قدمية أن قسام

  .الطائرات من سيادة جو العمليات

وبسبب الدور السلبي للقوات البحرية  األرجنتينية، سيطر األسـطول الربيطـاين عـىل منطقـة 

  الجزر، وكان الخطر الرئييس الذي يتهدد األسطول
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 الربيطاين يتمثل يف الهجامت الجوية األرجنتينية، لذلك فإن الدفاع الجوي كان خيار األسطول الربيطـاين 

يف األهــم، ذلــك أن الطــائرات الربيطانيــة مل تكــن يف مجــال يســمح لهــا بالتــدخل يف الهجــامت الجويــة 

األرجنتينية ضد السفن يف الوقت املطلوب، إدامـة طلبـات السـفن إىل دعـم الطـائرات، ودرء الهجـامت 

فيـة ومل تكـن املعادية عنها كام أن هذه املشكلة أثارت وأظهرت أن عدد املقاومات ضد الجو مل تكـن كا

. مالمئة للقتال من هذا النوع وال سيام ضد الصواريخ املضادة للسفن التي مل تكن فاعلة مبا فيه الكفايـة

  .، إذ خرس الربيطانيون سفنا وخرس األرجنتينيون طائراتويف هذه التجربة كانت النتائج مختلفة أيضا

عن مرسح العمليات وعـدم تصـديها إن الرتاجع العام للقوات البحرية األرجنتينية واختفاءها 

لقوات أسطول الحملة والتي كان قوامها األسايس السفن، وتحـت ظـروف تشـابه ظـروف حالـة السـلم 

استخدام األسطول الربيطاين قطعه بصورة ممتازة منذ إبحار هـذا األسـطول وحتـى وصـوله إىل منطقـة 

أن تبعـد نفسـها عـن تهديـد الطـريان القتال، وكانت كافة تحركات األسطول تهدف إىل أمر واحد، وهـو 

التـي كانـت تبعـد مـن  1982أيـار  21األرجنتيني وهكذا كان موقف سفن الحملة حتى بدء اإلنزال يف 

ميل بحري شامل ورشق فوكالند خارج مدى الطـريان األرجنتينـي، وكانـت حاملتـا الطـائرات  300 -100

ير  قائـد قـوات الحملـة الربيطانيـة العميـد الربيطانية تترصف مبنتهى الحيطة والحذر، إذ مبوجـب تقـد

  .، أن مصري الحملة بأكملها رمبا يعتمد عىل مصري هاتني الحاملتني )وود(

أكرث فاعليـة  للقوات الجوية األرجنتينية كجزء من القوات املسلحة، أن تلعب دورا كان متاحا

سـاعة  800سـنوات ويسـجلون  4ة والطيارون األرجنتينيون الذين يتدربون ملـد. ضد القوات الربيطانية

  طريان تدريب بواسطة مدربني
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وتجمع التقارير . بني طياري أمريكا الالتينية من الواليات املتحدة والكيان الصهيوين، هم األفضل تدريبا 

الربيطانية، أن الطيارين األرجنتينيني كانوا يهاجمون بجرأة  والهجامت كانـت ناجحـة وعـىل األغلـب يف 

وال سـيام يف املرحلـة األخـرية  مـن الحـرب وكـذلك يف ) أمتــار فـوق سـطح املـاء 10(نخفض الطريان امل

  .السواحل وضد السفن

القنابل، والنجاحات التـي  بحر استخدمت أيضا –وإىل جانب العدد القليل من الصورايخ جو 

الجوي الـذي كـان  إىل عدد  الطائرات واالستعداد الكبري للطيارين، رغم ذلك فإن التفوق تحققت قياسا

  .مل يحدث أو باألحرى مل يجري استغالله وتعود أسباب ذلك إىل منتظرا

  .من الطائرات أصبحت قدمية وكانت يف حاله تكتيكية سيئة مثل سكاي هوك كبريا أن عددا .1

بعد املسافات واألهداف التي كانت تيسء إىل رشوط الطلعات، كام كانت تزيـد مـن اسـتهالك  .2

ات االحتياطية التي كانت بدورها تـنعكس مـن صـعوبة إعـادة تعمـري الطـائرة الوقود  واألدو 

  .يف تحديد عدد الطائرات الجاهزة وإعادتها لجاهزية اإلقالع والقتال وبالتايل لعبت دورا

الطريان ملسافات بعيدة كان يرغم عـىل خفـض حمولـة الطـائرات مـن األسـلحة مـن أجـل أن  .3

لك كانت الطائرة سوبر ايتندار تحمل بصاروخ واحد مـن ومثال ذ. تتمكن من حمل وقود أكرث

  .نوع أكزوزست

تصلح باألساس ملقاومة حرب العصابات ومل تسـتطع أن ) من صنع األرجنتني(أن الطائرة بوكارا  .4

  تثبت قدراتها يف القتال أمام الطائرات الحديثة
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ات التـي كانـت أو حتى أمام القطاعات املزودة مبـدافع مضـادة أو صـواريخ مقاومـة للطـائر  

  .تسقطها بسهولة نسبية

عىل الرغم ) السيطرة الجوية(أن الهجامت الجوية مل تحدث وفق أسلوب االتصاالت الالسلكية  .5

  .من أن هذه الوسائط كانت موجودة عند الربيطانيني من فوكالند واستوىل عليها األرجنتينيون

، ومل تسـتغل ائج استطالعية أيضاإن الهجامت الجوية األرجنتينية البد وأن تكون قد حققت نت .6

الظروف الحرجة التي كان الربيطانيون ميرون به وال سيام عند تحميل الجنود مـن السـفن إىل 

سفن اإلنزال حيث كان يجب توجيه رضبات بدون انقطاع عىل الوحـدات يف ظهـر السـفن أو 

  .عىل سفن اإلنزال أو عند نزولها األخري الذي كان سيؤثر عىل سري القتال

إن الطائرات الربيطانية يس هربر، كانت ناجحة بأداء املهامت التي أوكلت لها كطريان مقاتـل  

قاصف وطريان استطالع وكان باإلمكان اسـتخدام مزايـا الطـائرة يف القتـال اللـييل ويف حـاالت الرؤيـة  –

الطـائرات ، وعـىل األقـل فـإن ثلـث السيئة وكانت هذه الطائرات تستخدم حتـى لـثالث طلعـات يوميـا

فقـد )  إىل املـرياج قياسـا(األرجنتينية أسقطت ودمرت بواسطة طائرة الهربر مع كونها ليسـت  رسيعـة 

  .كان تفوقها واضحا

ل  9ولدى استخدام الهربـر كطـائرة مقاتلـة كانـت تسـلح بصـاروخني مـن نـوع سـايدويندر 

 50أرض  –ذلك  بصـاروخ جـو كيلو غرام كـ 500 – 250وكطائرة قاذفة مقاتلة كانت تجهز بقنابل وزن 

رفع حمولـة الهربـر وزيادتهـا يف حالـة عـدم  ملم أو بصاروخ موجه نوع مارتيل وقد كان باإلمكان أيضا

  اتباع أسلوب اإلقالع العمودي بل اإلقالع االعتيادي من عىل ظهر حامالت الطائرات فوق
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طـائرات ثـم نصـبها وهي معـدات لتحسـني رشوط اإلقـالع مـن فـوق حـامالت ال(مدرج سكاي جمب  

  ).واستخدامها

ومع احتالل قصبة جوس جرين كان باإلمكان إجراء إقالع وهبوط الهربـر فـوق شـقة أرضـية 

أما تلك التي كانت تكلف مبهامت حامية السفن فقد كان بإمكانها الطـريان . ممهدة ومكسوة باألعشاب

  .عة ونصفعن حاملة الطائرات أو البقاء يف الجو ملدة سا كم بعيدا150حتى 

أما يف مجال استخدام القطاعات األرضـية فعـىل الـرغم مـن مشـكالت الطقـس فـإن القـوات 

عليها ألنها كانـت قـد تـدربت  الربيطانية قد تهيأت ملثل هذه الظروف ومل يكن مثل هذا الطقس غريبا

شـاكل أكـرث وكان جنود لواء مشاة البحرية الخامس قد عانوا من هـذه امل. عىل ما يشبه ذلك يف الرنويج

للقطاعات التي سوف تنزل عىل أرض الجزيـرة  من غريهم كونهم كانوا ميثلون احتياط الحملة، واحتياطا

  .ولكنهم استخدموا فيام بعد يف الهجوم ومل يكن مستوى أدائهم يعادل أداء قطاعات النخبة

مـن أما القطاعات املخصصة لإلنزال، فقد عاشت حـوايل الشـهر عـىل سـطح السـفن وعانـت 

ارتفاع األمواج واألنواء مام قلل من كفاءتها عن اإلنزال، ولذلك مل يكن باإلمكان تأجيل موعد اإلنزال ألن 

الجنود كانوا قد عانوا مبا فيه الكفاية عىل ظهر الدفاع الجوي التي كان قد تم نرشها ونصـبها قبـل بـدء 

الـدفاع وال سـيام أن الصـواريخ قابلـت اإلنزال ومبرافقته، وهذا اإلجـراء حمـى عمليـة اإلنـزال وأجهـزة  

  .الطائرات األرجنتينية فور ظهورها

وأطال الربيطانيون وقفتهم يف رأس الجرس، وبعد ستة أيام بدأت هذه املنطقة  بالتقدم الذي 

  وكان التقدم والهجامت. كم يف اليوم 20كانت رسعته 
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وهنـا بـرزت مشـكلة إعـادة تعبئـة تسري عىل مراحل ويتخلل ذلـك إعـادة التعبئـة بالعتـاد واملعـدات  

  .املدفعية وعتادها

كافيـة مـن مجموعـات االسـتطالع، األمـر الـذي أدى إىل ارتبـاك  واستخدم الربيطانيون أعدادا

وقبل اإلنزال الرئييس بخمسـة أيـام عـىل سـبيل املثـال كانـت هنـاك مجموعـة . شديد لدى األرجنتينيني

ع اإلجراءات األرجنتينية املضادة لإلنزال املتوقع وملعرفة قوة تقوم مبهمة الستطال  رجال 60استطالع بقوة 

  .القطاعات األرجنتينية، رغم أنهم بالغوا فيام بعد من تقدير هذه القوى وجلبوا انطباعات خاطئة

وتجمـع آراء املـراقبني أن املعنويـة . إن القيادة العسكرية األرجنتينية يف الجزر كانت ضـعيفة

ويف أمـاكن . مل تكن حسنة، وقاتـل قسـم مـنهم يف املواقـع الدفاعيـة بشـكل جيـدالقتالية لهذه القوات 

وكـان مـن . ويف بعض األمـاكن واجـه الربيطـانيون صـعوبات أخرى سلموا أنفسهم بدون مقاومة تقريبا

املالحــظ أن الجنــود األرجنتينيــني مل يكونــوا مــدربني عــىل أعــامل القتــال القريــب كــام انهــم مل يكونــوا 

واملنطقـة التـي تـم فيهـا اإلنـزال الربيطـاين الرئييسـ كانـت القيـادة . عامل الهجوم املقابـلمستعدين أل 

العسكرية األرجنتينية تعتربها منطقة غـري صـالحة لإلنـزال ولـذلك فإنهـا كانـت خاليـة مـن اإلجـراءات 

  .كام كانت املرتفعات املهمة خالية واحتلها الربيطانيون دون قتال. الدفاعية
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  :نتائج الحرب

تبدو أزمة جزر فوكالند للوهلة األوىل وكأنها أزمة ثانوية وهامشـية تصـاعدت بفعـل ظـروف 

وظلت آثارهـا املبـارشة محصـورة بـني دولتـني فقـط، إال أن هـذه األزمـة . متعددة إىل الحرب املحدودة

سـرتاتيجية ، كانت غنية بالـدروس السياسـية واال والحرب املحدودة ذات اآلثار الغري مبارشة األكرث أتساعا

واشتملت آثارها الغري مبارشة دول أخرى، سواء كان ذلك عـىل صـعيد اإلسـرتاتيجية العسـكرية أو عـىل 

  .ساطعة عىل طبيعة العالقات الدولية املعارصةصعيد اإلسرتاتيجية العامة، إذ إنها تلقي أضواء 

ظني حصـلت ففي بريطانيا وعىل الصعد السياسية والداخلية فبالرغم مـن أن حكومـة املحـاف

وقـد أذاعـت . عىل أغلبية معقولة يف تأييد إجراءاتها بصدد أزمة فوكالند، إال أنها مل تكن بدون معارضـة

، وإذ مبجـرد )وهو رقم يصعب تصديقه(مليون دوالر  600املصادر الحكومية أن تكاليف الحملة بلغت 

ن اليومي لقوات الحملـة الـذي إلقاء نظرة عىل حجم الخسائر يف املعدات واالعتدة ومالحظة أن التموي

سـفينة متـوين  45منهـا تابعـة لألسـطول الحـريب و  16سفينة شـحن  61وتجنيد  طنا 225  كان يناهز أل

مليون دوالر هو رقم متواضع وأن بريطانيـا ليسـت يف  600مدنية تم ضمها إىل الحملة، يتضح أن الرقم 

  .وضع يسمح لها بالتضحية حتى من أجل مبلغ كهذا

قات االقتصادية التي بذلت الستعادة فوكالند ليست نهائية، إذ يتطلب رصف مبالغ أكرب والنف

آالف جندي بريطاين باإلضافة إىل ثالث سـفن  3وذلك باإلبقاء عىل قوة قدرت بـ . من أجل االحتفاظ بها

  حربية وغواصتني وعدد من
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إذ . نسمة الذين ميثلون سكان الجـزر 1800وكل هذه القوات باإلضافة إىل . الطائرات املقاتلة والسمتية 

عىل بريطانيا يف سـد احتياجاتهـا اإلنسـانية والعسـكرية، يف حـني  عىل مجموع هذه القوى االعتامد كليا

كانت األرجنتني قبل الحرب هي الرئة الوحيدة التي تتنفس منهـا الجزيـرة بسـكانها والحاميـة الصـغرية 

مفاده أن مـن العسـري البقـاء يف  بات أنضجت يف بريطانيا رأياهذه الصعو. املتمركزة يف الجزيرة بسكانها

  .فوكالند دون عقد اتفاق مع األرجنتني لحل املسألة بشكل يريض الطرفني

بريطانيــا يف مجـــال االتصــاالت  وعــىل الــرغم مــن أن الواليــات املتحــدة قــد قــدمت دعــام

يدل عىل العـودة إىل موقـف الحيـاد  اجعاواملعلومات يف إطار خياراتها الصعبة فإنها رسعان ما أبدت تر 

وعدم التفريط باألرجنتني كإحدى الدول املهمة يف أمريكا الالتينية، وعدم إجبارها عىل املزيد من التوجه 

إىل كوبا والدول االشرتاكية وعدم تشجيع االتجاهات الراديكالية املعادية للغـرب بصـورة عامـة فوقفـت 

قوم بريطانيا بتحويـل الفوكالنـد إىل حصـن منيـع يحـول دون أي غـزو الواليات املتحدة بحزم ضد أن ت

أرجنتيني لها يف املستقبل وتعتقد الواليات املتحـدة  أن الحـل األنسـب هـو أن تقـوم بريطانيـا بـبعض 

التنازالت حول مسألة السيادة ومبشاركة الواليات املتحدة ودول أمريكا التينية أخرى بـإدارة مشـرتكة يف 

طبيعة الحال فان هـذا التصـور األمـرييك يتضـمن بشـكل أسـايس مراعـاة املصـالح الحيويـة وب. الجزيرة

  .السياسية واالقتصادية واالسرتاتيجية لحلفائهم وال سيام الواليات املتحدة
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وقد أثبتت هذه الحرب أن قضايا السيادة الوطنية حتى عىل أجزاء صغرية من الرتاب الوطني 

 ع الحروب حتى بني األنظمة املتشابهة أو الحليفة، وال ميكـن االعـتامد كثـريايف اندال  ميكن أن تكون سببا

واشتداد التوجـه يف الـدول الكـربى إىل . عىل التوصيات الدولية واللجوء إىل فض النزاعات الدولية بالقوة

 تشكيل قوات من صلب مهامتها التدخل بالقوة لضامن مصالحها السياسـية واالقتصـادية واالسـرتاتيجية

  .كام فعلت ذلك الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا) قوات التدخل الرسيع(تطلق عليها اسم 

وأثبتت تجربة فوكالند الحاجة إىل منح عناية واهـتامم أوسـع إىل وسـائط النقـل ذات املـدى 

 البعيد والقدرات اللوجستية الهائلة فلعل إحدى دروس فوكالند الهامة كانت ليس فقط بالطريقة التـي

زجت بها القوات يف املعركة وإمنا مـد هـذه القـوات مبـا ميكنهـا مـن مواصـلة زخـم فعالياتهـا لتحقيـق 

  .أهدافها

وهناك تحديات جدية طرحتها حرب فوكالند ألنواع من األسلحة، البعض منهـا رمـز القـوة يف 

سـطح الكبـرية العهود االستعامرية مثل البوارج الضخمة وحامالت الطائرات واملدمرات وعموما قطـع ال

ذات كلفة اإلنتاج املرتفعة وبالعدد الكبري من الرجال الذين يعملـون عـىل ظهرهـا، إذ بإمكـان صـاروخ 

ال يزال من املبكر لفظه حول مصـري  وحاسام نهائيا رغم أن حكام. أن يدمرها) نسبيا(واحد زهيد الثمن 

  .ف لكـن دون إلغاء خطرهاهذه القطع، إذ أن املصانع الحربية تنتج مضادات لهذه القذائ

األهمية الكربى لالستطالع البعيد املدى وقيمته سواء كان ذلك مـن خـالل  أثبتت الحرب أيضا

  طائرات االستكشافات بعيدة املدى أو بواسطة األقامر
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وأن العمـل االسـتخباري قـد . الصناعية أو وسائط اإلنذار املبكر سواء كانت عىل ظهر السـفن أو األرض 

 حد بعيد األساليب واألطر التقليدية إىل رضورة التحليل العلمي األكادميي يف تحليل معطيـات تجاوز إىل

، وإىل رضورة إدخـال منجـزات الجيـل الجديـد مـن عسـكريا أو اقتصـاديا أي موقف، سواء كان سياسـيا

  .اإللكرتونيات والكومبيوترات تكنولوجيا

دروس جديدة، فإن أزمة وحـرب فوكالنـد  وإذا كان عىل بريطانيا كدولة عظمى أن تستوعب

إذ أدت الهزمية العسكرية إىل اهتزاز موقـف حكـم القـادة العسـكريني . عميقة يف األرجنتني تركت آثارا

الذين اضطروا إىل التنازل عن الحكم عىل رأس جدول أعامله محاكمة أعضاء املجلـس العسـكري الـذين 

  .الداخلية واالقتصادية اتهموا بخوض معركة فوكالند لتغطية املشاكل

  ):1856 – 1853(حرب القرم 

بـني اإلمرباطوريـة العثامنيـة وروسـيا  1853أيلـول  2حرب القرم، هي الحرب التـي بـدأت يف 

إىل حرب اشرتكت فيها كل من إنكلـرتا وفرنسـا واإلمرباطوريـة  1854آذار  25ثم تحولت منذ . القيرصية

ألن جزيـرة القـرم  وقد دعيت بحرب القرم نظـرا. ا القيرصيةالعثامنية ورسدينا يف حلف واحد ضد روسي

  .1856آذار  30وقد انتهت الحرب بهزمية روسيا وتالها توقيع صلح باريس يف . كانت املرسح القتايل لها
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  :العالقات الروسية العثامنية

والواقع أن تحديد أسباب هذه الحـرب بشـكل واضـح لـيس مـن األمـور السـهلة إذ ال ميكـن 

أو عن وجود اإلمرباطوريـة العثامنيـة كقـوة سياسـية يف جنـوب رشق أوربـا . ا عن املسألة الرشقيةفصله

فالسـبب الظـاهر لهـذه . تنازعها السيادة عىل أرضها دول قوية مجاورة كروسيا والنمسا، منذ أمد طويل

هذه ال ميكن أن إال أن قضية معنوية ك. الحرب هو النزاع عىل السيطرة عىل األماكن املقدسة يف فلسطني

ولهـذا فإنـه ال بـد مـن . يقود بالدول الكربى إىل اتون حرب أوروبية عامة أساسيا تشكل بحد ذاتها سببا

  .البحث عن األسباب العميقة والحقيقة يف تطور العالقات العثامنية الروسية

تـيخ أصبح يعترب نفسه بعـد زوال مرت  1825فالقيرص نقوال األول الذي تسلم عرش روسيا سنة 

وبطانته وانهيار التحالف املقدس املسـؤول األول عـن املحافظـة عـىل األوضـاع الراهنـة يف أوربـا وعـن 

ـق فسياسـته كانـت العمـل عـىل خلـق البلبلـة والفـوىض يف  حامية األنظمة التقليدية فيها، أمـا يف الرش

ل تحقيق سياسة روسيا اإلمرباطورية العثامنية والتدخل متى أمكنه ذلك لتقويض أركانها كخطوة يف سبي

. األساسية والدامئة الهادفة إىل السيطرة عىل املضائق ليكون لها بذلك منفذ عىل البحر األبـيض املتوسـط

ـقية بشـكل جـذري  1853ويف سنة  اعتقد القيرص الرويس أن بإمكانه أن يطرح قضية إنهاء املسـألة الرش

فتأخـذ روسـيا مضـيق . اإلمرباطورية العثامنيـةلتقسيم  فعرض عىل السفري اإلنكليزي يف روسيا  مرشوعا

ومقابل . البوسفور وتحتل األستانة بصورة مؤقتة أما الواليات العثامنية يف أوروبا فتتحد يف دولة مستقلة

وكان من الطبيعي أن ترفض إنكلرتا هـذا . موافقة إنكلرتا عىل هذه الرتتيبات تأخذ مرص ورودس وقربص

  العرض ذلك
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ياستها التقليدية القاضية باملحافظـة عـىل سـالمة اإلمرباطوريـة العثامنيـة والحيلولـة أنه ال يتفق مع س 

ثم إن إنكلـرتا مل تكـن تفكـر . دون وصول الروس إىل البحر األبيض املتوسط حيث لإلنكليز مصالح كثرية

ل تـوازن بأن تحدث يف أوروبا تغيـرات عميقة إىل هذا الحد مام يؤدي إىل تعكري السلم األورويب واخـتال

  .القوى يف القارة

  :مسألة األماكن املقدسة

كان للفرنسيني منذ عصور قدمية ورمبا من أيام  شارملان امتيازات تتعلق بسـالمة الحجـاج إىل 

ـق وقـد درج العثامنيـون منـذ أن أصـبحت  األماكن املقدسة وبحق حامية االقليات الكاثوليكيـة يف الرش

ومع بداية النصف الثاين من القرن الثـامن عرشـ . عرتاف للفرنسينيالبالد العربية تحت سلطانهم عىل اال 

أخذت روسيا تربز عىل مرسح السياسة األوروبية كدولة كربى ذات قوة متزايدة وملا كانت روسيا تعتـرب 

نفسها أكرب دولة أرثوذكسية يف العامل فقد أخذت تتدخل يف شؤون اإلمرباطورية العثامنية بحجة حاميـة 

  ثم أخذت تطلب بأن يعطى هـؤالء مكـان الصـدارة يف األمـاكن املقدسـة نظـرا. وذكس فيهامصالح األرث

ومع أحداث الثورة الفرنسية وما رافقتهـا مـن إهـامل . لتفوقهم العددي عىل الكاثوليك يف اإلمرباطورية

صـة يف فرنسا للقضايا الدينية وتزايد قوة روسـيا فقـد ازداد نفـوذ الرهبـان األرثـوذكس يف فلسـطني وخا

حـني  1852وقد بقي الوضع عىل هذه الصـورة حتـى سـنة . القدس وتراجعت مكانة الرهبان الكاثوليك

نحو االهتامم باألمور الدينية يف محاولة منـه إلرضـاء الحـزب الكـاثولييك  أخذ نابليون الثالث يظهر ميال

 مذكرة صيغة بلهجة فيهـا ولذا فقد وجه إىل السلطان العثامين. القوي والذي كان يستند عليه يف حكمه

  الكثري من الصداقة إمنا ال ينقصها الحزم طالب
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فيها باستعادة االمتيازات الفرنسـية القدميـة يف األمـاكن املقدسـة وقـد وافـق السـلطان العـثامين بعـد  

مامطلة وتردد عىل املطالب الفرنسية فأعطيت للرهبان الكاثوليـك الالتـني حقـوقهم القدميـة وتسـلموا 

هذا الترصف الذي جعل السيطرة الفعلية يف بيت لحم لالتني أسـاء إىل . فاتيح لكنيسة بيت لحمثالثة م

  .ومرهوب الجانب من قبل األتراك أن يبقى مهابا حد كبري إىل القيرص الذي كان همه دامئا

ثم أن القيرص الرويس كانت له مآخذ عىل سياسة فرنسا آنـذاك فكـان يعتقـد أن تزايـد نفـوذ 

 اإلمرباطورية العثامنية ويف أوروبا سيعترب مبثابـة دعم وتأييد للنزاعـات الثوريـة والتحريريـة يف فرنسا يف

  .كل من أملانيا وإيطاليا

  :مهمة منتشيكوف

أما رفض إنكلرتا للعروض الروسية بشأن تقسيم اإلمرباطورية العثامنية رأى القيرص الرويس أن 

األمـري  1853اكن املقدسـة فأوفـد يف أواخـر شـهر شـباط سـنة قضية األم يتصل باألتراك مبارشة مستغال

 منتشيكوف مبهمة خاصة إىل اآلستانة تهدف إىل الوصول إىل معاهدة بني الدولتني تكفل لروسـيا موقفـا

  .للتدخل يف شؤونها الداخلية قانونيا يف تركيا يعطيها مربرا متفوقا

  :هدة من ثالث نقاطوقد عرض املندوب الرويس عىل السلطان مرشوع معا

  .سحب جميع االمتيازات املمنوحة للرهبان الكاثوليك يف فلسطني وإعطائها لرهبان أرثوذكس .1

  .االعرتاف لروسيا بحق حامية الرعايا األرثوذكس يف اإلمرباطورية العثامنية .2

  .عقد تحالف دفاعي مع روسيا .3



  

2033  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  

جانـب وخاصـة السـفري وملا عرض السلطان العثامين هذه املقرتحـات عـىل بعـض السـفراء األ 

. أشـار عليـه هـذا األخـري أن يقبـل البنـد األول ويـرفض البنـدين اآلخـرين) اللورد سرتانفورد(اإلنكليزي 

فاإلنكليز كانوا يريدون املحافظة عىل سالمة اإلمرباطورية العثامنية بأي مثن وإعطاء الروس حق حاميـة 

اعتبار أن هؤالء ليسوا كالكاثوليك أقلية ضـئيلة العـدد للغاية ب خطريا الرعايا األرثوذكس وهذا يعترب أمرا

 وإمنا تعدادهم اثنا عرش مليونا ويف بعض املنـاطق العثامنيـة كـانوا يشـكلون غالبيـة السـكان ثـم نظـرا

  .للغاية لتالصق البلدين وللمطامع الروسية املعروفة يف تركيا كان مثل هذا الطلب يعترب خطريا

ن تحقق املندوب الرويس من فشل مهمته عاد مع رجـال السـفارة وبعد أ  1853ويف أيار سنة 

  .الروسية استنبول إىل روسيا

   :احتالل املقاطعتني الدانوبيتني

عىل إثر رفض املطالب الروسية ووصـول األسـطوليني اإلنكليـزي والفرنيسـ إىل ميـاه املضـايق 

). رومانيـا الحاليـة(ني األفـالق والبغـدان الرتكية أمر القيرص الرويس جيوشه بأن تجتاح الواليتني الدانوبيت

وقد أعلن القيرص الرويس أنه ال يريـد أن يفهـم عملـه  وكانت الواليتان تتبعان السلطان  العثامين أسميا

هذا عىل أنه إعالن للحرب  وإمنا يهدف منه إىل احتالل املقاطعتني كتـدبري وقـايئ لـيك ال تهـاجم روسـيا 

ري نشاط ديبلومايس كبري يف أوروبا الغربيـة للحيلولـة  دون تحـول هـذا أعقب هذا التدب. عىل حني غرة

إال أن تأييـد إنكلـرتا القـوي للدولـة . النزاع إىل حرب أوروبية وحرصه يف إطار العالقات بني روسيا وتركيا

احتج  وأخريا. العثامنية جعل السلطان يتصلب يف موقفه ويرفض كل تساهل يف قضية حامية األرثوذكس

  طان العثامين عىل احتالل الجيوش الروسية لجزء من أراضيهالسل
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 23أجاب الروس عىل هذا اإلنـذار بـإعالنهم الحـرب عـىل تركيـا يف . وإنذار القيرص برضورة الجالء عنها 

ونتيجة لخوف اإلنكليـز والفرنسـيني مـن اجتيـاح الجيـوش الروسـية لـألرايض . 1853ترشين األول سنة 

 نحو البحر األسود يف محاولة لتهديد الروس وكـبح جامحهـم وأعلـن البلـدان العثامنية تقدم إسطوالهام

ويف . إذا انسحبت هذه األخرية من اإلمـارتني الـدانوبيتني أن أساطيلهام لن تنسحب كام طلبت روسيا إال

يف  أعلنت الدولتان الحرب عىل روسـيا بعـد أن دمـرت هـذه األخـرية أسـطوال تركيـا 1854آذار سنة  28

  .ر األسود مام اعترب مبثابة عمل عدايئ تجاه الدولتنيالبح

  :  موقف أوروبا من النزاع

مل يكن ألوروبا موقف موحد تجاه هذا النزاع بل أن موقف كل من دولها من هـذا املوضـوع 

  .قد كشف عمق الخالفات فيام بينها وكذلك اختالف املصالح

  :التي دعتها التخاذهوسنعرض هنا بإيجاز موقف كل من هذه الدول واألسباب 

السـيطرة عـىل  كان نابليون يشعر أنه طرف رئيس يف هذا النزاع طاملا أن سببه ولو ظاهريا: فرنسا. 1

ثـم أنـه ال . األماكن املقدسة باعتبار أنه يعتمد يف حكمة عىل تأييـد الحـزب الكـاثولييك الفرنيسـ

ارواء ظـأم الفرنسـيني لألمجـاد بونـابرت وهـو ملـزم بالتـايل بـيستطيع أن ينىس انه سـليل عائلـة 

وفوق ذلك فهو يـرى يف هـذا النـزاع وسـيلة إلخـراج  طويال واالنتصارات بعد أن حرموا منها أمدا

فرنسا من العزلة التي فرضتها عليها اتفاقيات مؤمتر فينا كخطوة يف طريق القضاء عىل كل هـذه 

  االتفاقيات التي أبعدت فرنسا عام تعتربه
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ولـذا فقـد كانـت هـذه الحـرب بالنسـبة للفرنسـيني وسـيلة السـتعادة نفـوذهم حدودها الطبيعية  

  .القديم

لها موقف تتمسك به منذ أن برزت روسيا كقوة كـربى مناوئـة لجارتهـا الدولـة العثامنيـة : إنكلرتا. 2

ومنافسة إلنكلرتا يف مناطق نفوذها يف البحر املتوسط، والهند وفارس، هو املحافظـة عـىل سـالمة 

  .طورية العثامنية ومنع روسيا من الوصول إىل املتوسطاإلمربا

مل يكن لربوسيا مصالح مبـارشة يف اإلمرباطوريـة العثامنيـة أو البلقــان وبالتـايل فلـم تكـن : بروسيا.3

كان الربوسـيون عـىل كـل حـال منقسـمني عـىل . من هذا النزاع رصيحا مضطرة ألن تتخذ موقفا

املحافظـة وعـىل رأسـها امللـك كانـت تـرى رضورة اتخـاذ  فاألوساط. أنفسهم حيال هذه القضية

وكان هناك موقف يقيض بـأن تقـف . موقف مالئم ملصالح النمسا باعتبارها كبرية الدول األملانية

تتبوأ مركز الصدارة بني الدول األملانية للنمسا  يسمح لربوسيا يف املستقبل أن  مناوئا بروسيا موقفا

رك، وفئة املثقفني والعاملني مـن أجـل القضـية القوميـة ومـن أجـل وكان ينادي بهذا الرأي بسام

وكان هـؤالء يـرون يف النمسـا العـائق األسـاس دون تحقيـق . إنشاء أملانيا موحدة بزعامة بروسيا

  .عند رغبة ملكها فريدريك الرابع إال أن بروسيا رغم كل ذلك التزمت الحياد نزوال. أهدافهم

بأنهـا مدينـة للحكومـة الروسـية وبصـورة خاصـة لشـخص القيرصـ  كانـت النمسـا تشـعر: النمسا.4

بجيش يقدر مبائـة وخمسـني ألـف جنـدي   1849باملحافظة عىل سالمتها باعتبار انه أمدها سنة 

إال أنهـا مـن جهـة . ساعدها يف القضاء عىل الثورة املجرية وبالتايل يف اإلبقاء عىل سـالمة أراضـيها

  أخرى
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ولعـل أكـرث مـا . ألراضـيها حتالل الروس للمقاطعني الـدانوبيتني املالصـقتنيعن ا مل تكن راضية إطالقا 

كانت تخشاه القوميات وهذا أكرث ما كانت تخشاه هو انهيار اإلمرباطورية العثامنية وتفككها مع مـا 

يف ذلك من انتصار ملبدأ القوميات وهذا أكرث ما كانت تخشاه، فإذا أزيلت اإلمرباطورية العثامنية عن 

وقـد أدركـت كـل مـن فرنسـا وإنكلـرتا . ح السياسية األوربية أصبحت هي رجل أوروبـا املـريضمرس 

نحـو االنحيـاز  مكامن الضعف يف السياسية النمساوية وأخذتا تستغالنه وتستدرجان النمسا تدريجيا

إىل صفهام رغم أنها كانت قد أعلنت منذ بدء النزاع حيادها التـام وذلـك بعـد أن فشـلت محاولتهـا 

  .للمشكلة ويحـول دون اتساع النزاع سلميا لعقد مؤمتر يف فينا  يجد حال

  :العمليات الحربية

  :املرحلة األوىل

فأنزلـت جيـوش فرنسـية إنكليزيـة  وكان عىل الحلفاء بعـد إعـالن الحـرب التـدخل عسـكريا

عىل الدانوب إذا كـان بالقرب من مدينة فارنا يف بلغاريا الحالية وذلك ملساعدة مدينة سيلينزيا الواقعة 

الروس قد حارصوهـا مـدة طويلـة ألهميتهـا اإلسـرتاتيجية غـري أن حاميتهـا العثامنيـة وخاصـة الجنـود 

وأمـام . املرصيني الذين كان السلطان قد أحرضهم قبل بدء املعارك قد استبسلت يف الدفاع عـن املدينـة

بل وصول الجيوش الحليفة فك الـروس استطالة الحصار وانتشار الكولريا يف صفوف الجيوش الروسية وق

للقيرص الرويس  عقب هذه الهزمية الجزئية وجهت النمسا طلبا. حصارهم وأخذوا بالرتاجع دون مقاومة

  ملا رأى القيرص أن النمسا مهتمة بهذا االنسحاب وإنها تجري . بأن يسحب جيوشه من املقاطعتني
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تحارب إذ رفض طلبها فقد أمر بسـحب جيوشـه مـن  محادثات يف فينا مع اإلنكليز والفرنسيني وأنها قد

 فأرسـلت الحكومـة النمسـاوية يف الحـال جيشـا 1854مقاطعتي األفـالق والبغـدان  يف شـهر آب سـنة 

  .الحتاللهام ريثام يتم اتفاق بشأنهام

  :املرحلة الثانية

  شـرتكام عندما احتلت قوات روسيا القيرصية إمارات الدانوب وجهت إنكلـرتا وفرنسـا إنـذارا

تطلب فيه سحب القوات الروسية، ولكـن القيرصـ نقـوال األول رفـض اإلنـذار، فأعلنـت إنكلـرتا وفرنسـا 

، 1854شـباط  27وكان قد سبق ذلك تحرك لقوات النمساوية منذ . 1854آذار  25الحرب عىل روسيا يف 

مـؤخرة قـوات روسـيا  ألن التحرك النمساوي أصبح يهـدد وتوجيه إنذار إىل روسيا بسحب قواتها، ونظرا

 وكـان هـذا االنسـحاب كافيـا. القيرصية فقد اضطرت هذه إىل االنسحاب، واإلذعـان لإلنـذار النمسـاوي

  .لسقوط حجة الحرب وسببها

، 1854يف متـوز تحـرك القـوات النمسـاوية وانسـحاب القـوات الروسـية ولكن خالل الفرتة بني 

، ففـي حزيـران كبـريا قتاليـا واسـتعدادا ديبلوماسـيا كانت عاصمة اإلمرباطورية العثامنية تشـهد نشـاطا

، وصل ضابط مهندس إنكليزي كبري إىل القسطنطينية وهـو السـري جـون بورغبـون ليقـوم مبهمـة 1854

بـأن (تنظيم املواقع الدفاعية ووضع مخطط الدفاع عـن القسـطنطينية، وجـاء يف اقـرتاح هـذا الضـابط 

كـام كـان وزيـر الحربيـة ) تحصينات غالييويل وتنظيم الدفاع عنهاأفضل ما ميكن عمله هو االستناد إىل 

وكـان موقـف . ، فوافق عىل خطة تحصـني غـالييويل بعـد دراسـتهاأيضا الفرنيس املاريشال فيان مهندسا

ثم أخذت القوات اإلنكليزية والفرنسية يف التجمع فوق منطقـة فارنـا . الحلفاء خالل هذه الفرتة دفاعيا

  غريب للبحر األسود، ولكن مل تكد هذه القوات تنتهي من تحشدها حتى فوجئتعىل الساحل ال
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مبوافقة روسيا عىل االنسحاب من إمارات الدانوب، عىل أن يتم تحييد هـذه اإلمـارات ووضـعها تحـت  

ظهـر وهنـا . الحلفاء تنفيـذ مخططـاتهموعىل الرغم من زوال سبب الحرب، فقد تابع اإلدارة النمساوية، 

بالقوات الربيطانية والفرنسية، ومل يكن باستطاعة القيـادات وهو انتشار وباء الكولريا وفتكه عامل جديد 

فبـدأت املحـاوالت إلشـعال . اإلنكليزية والفرنسية إعادة القوات إىل الوطن دون مامرسـة أعـامل قتاليـة

القـرم  وقـع اختيـار منطقـة. الحرب وطرحت قضية الهجوم عىل القرم كحل للخروج من هـذه املوافـق

كمرسح للعمليات بسبب أهميتها، فهي تقع إىل  الجنوب من إمرباطورية روسيا القيرصـية عـىل البحـر 

، ومـن مـدنها أكبـاد )أو سـيمفوروبول(األسود، وكانت تشكل جمهورية مسـتقلة عاصـمتها أكميتشـيك 

ة الوحيـدة عـىل وكانت سيباستيول القاعدة البحريـة الروسـي)  أو ايباتوريا(وغويسليف ) أوسيباستبول(

  .البحر األسود

بدأت املرحلة الثانية من حرب القرم حيث تحركـت السـفن وهـي تحمـل  1854أيلول  7ويف 

ألف رجل وكانت هذا الحملة أكرب قوة عرفتهـا ) 57(القوات املشرتكة من فارنا، وكان عدد أفراد القوات 

واغالن وبـورغني وبـراون ) الجرناالت(ة تحمل القاد) كارادوك(عمليات أوروبا وراء البحار وكانت سفينة 

 وقامت هذه السفينة مبحاولة استطالع منطقة تصـلح إلنـزال القـوات وتقـدمت سـفينة كـارادوك كثـريا

وعند اقرتابه من شواطئ القرم أمكن مشاهدة الضباط الروس وهـم ينظـرون إلـيهم مـن وراء عدسـات 

 باتوريـا حيـث قـرر قـادة الحلفـاء اإلنـزال، دقيقـاوكان قائـد الحاميـة الروسـية يف أي. مناظريهم املقربة

عىل إكامل التشكيالت عند تسلم الدعوة الرسمية لالستسالم فأطلق الدخان لتبخري الوثيقة، ثم  وحريصا

  ربقرأها بعد ذلك، وعندما عرف بأن عليه الخضوع لتفوق خصمه العددي، اشرتط بأن تع
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بأنها يف حالة حجر دقيق، وال يجوز لها مغادرة منطقة إنزالها  القوات الفرنسية واإلنكليزية عند إنزالها، 

  .ومتت عملية اإلنزال دون مقاومة أو حادث يستحق الذكر

مل يكن الجيش اإلنكليزي يف هذه الفرتة يعرف التدريب أو املناورة خارج ساحة الثكنة ولكـن 

، ومل )خامـات صـلبة(كلون الجنود كانوا رغم ضعف تدريبهم قساة مميزين بعنادهم وإقـدامهم، ويشـ

، ولهذا كان مـن املتوقـع يعرفوا الهزمية منذ أيام واترلو ومل يكـن املقاتل الرويس أقل كفاءة أو أقل عنادا

معركتهم حتى املوت، وذلك عند وصول قـوات الحلفـاء إىل سيباسـتبول التـي  أن يخوض الجنود جميعا

  ).نطقة اإلنزالم(عن ايبا توريا  كانت تبعد مسافة ثالثني ميال

وسـار  1854أيلـول  19بدأت قوات الحلفـاء تحركهـا مـن ايباتوريـا نحـو سيباسـتبول يف يـوم 

الفرنسيون إىل اليمني مام ييل البحر املبارشة يف حني تحـرك اإلنكليـز عـىل املحـور الـداخيل، وقـد تـذمر 

 بطء تحرك اإلنكليز ومتهلهـم ومل يكن ذلك للمرة األوىل يف التاريخ أو األخرية الذي يدل عىل -الفرنسيون

لعدم وجود مخطط مشرتك لتنسيق التعاون بني عمليات القوات للهجوم عىل القـوات  يف سريهم، ونظرا

الروسية املتمركزة يف مواقعها وراء نهر آملا وعىل امتـداد سـبعة كيلـومرتات، فقـد متيـز هجـوم الحلفـاء 

  . إىل جنب وكأنها عمليتان تسريان جنبا بغياب الجهد املشرتك حتى أصبحت األعامل القتالية

وقد جرت محاولة لاللتفاف حول الجناح األيرس للقوات الروسية، لكن هذه املحاولة أحبطت 

 وكـان دور قيـادة الحلفـاء غائبـا. فتحول القتال إىل هجوم جبهي نجح يف احتالل بعض املواقع الروسـية

  .ضل دون استالم يف أمر من القيادة، حتى كان كل رجل ينفذ ما يعتقد أنه األفأيضا
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كانت القوات الحليفة التي نفذت العملية تتفوق عـىل القـوات الروسـية يف القـوى البرشـية 

. واملدفعية واألسطول، وكانت القوات الروسية قد احتلت مواقعها عىل الشاطئ األيرس املرتفع لنهـر أملـا

تياطات عـىل الخـط الثالـث، كـام متركزهـا املشـاة وقد متركزت عىل خطني وبنظام االرتال، ومتركزت االح

برمايتها عىل ) بارودة مبنييه(وبدأت القوات الحليفة املسلحة بالسالح املحلزن . الخفيفة يف الخط األول

مـرت،  300يف حني كان مدى السالح الرويس األملس حـوايل . القوات الروسية من مسافة ألف ومائتي مرت

. ابة قوات الحلفاء إال برمايات العدد القليل من األسـلحة املحلزنـة املتـوفرةاألمر الذي أدى إىل عدم إص

وذلـك بهجـوم الفـرق . وبدأت املعركة عىل الجناح األيرس للقوات الروسية من مسافة ألف ومائتي مـرت

ومـن هـذا املرتفـع انطلقـت والتي اسـتطاعت احـتالل املرتفـع األيرسـ، الفرنسية املنطلقة بنظام االرتال 

وقـد حـاول الـروس طـرد الفرنسـيني باسـتخدام قتـال الصـدمة . وات الفرنسية عـىل املوقـع الـرويسالق

، ولكن هـذه املحاولـة فشـلت، الن الفرنسـيني تجنبـوا االشـتباك مـع الـروس، واكتفـوا )رضبات الحرب(

اح األيرسـ ومل تستطع بطاريات املدفعية الروسية املرسلة إىل الجنـ. بإطالق النريان من أسلحتهم املحلزنة

  .تبديل املوقف ألن مداها كان اقرص من مدى األسلحة الفرنسية املحلزنة

وكانت القوات اإلنكليزيـة متمركـزة أمـام الجنـاح األميـن للقـوات الروسـية، وبعـد فـرتة مـن 

االنتظار استمرت بعض الوقت، انطلقت يف الهجوم بخطني منترشين ونجحت القوات الروسية فقذفتهم 

هر برضبات الحراب املركزة التي قام بها الفوج الفالدميريي بقيادة جورتشـاكوف، الـذي كـان ثانية إىل الن

  عندما قاد بنفسه كبريا للجناح األمين والقلب ولكن جورتشاكوف ارتكب خطأ قائدا
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قيادة بقية القوات التابعة له، األمر الـذي سـبب بقـاء هـذه القـوات دون أي  الفوج الفالدميريي مهمال 

ويف الوقـت نفسـه كـان . ، وأدى إىل إيقاف تقدم الفوج الفالدميريي بسبب عدم زج قـوات جديـدةعمل

حتى أصبح يهـدد مـؤخرة القـوات الروسـية ويقطـع  تقدم القوات الفرنسية عىل الجناح األيرس مستمرا

 وبلغت خسائر القوات الروسـية يف. عليها طريق اتصالها مع سيباستبول تحت حامية حرس مؤخرة قوي

ـت قـوات الحلفـاء أربعـة آالف  معركة نهر أملا أكرث من خمسـة آالف وخمسـامئة مقاتـل يف حـني خرس

  .مقاتل

برهنت معركة نهر آملا بشكل واضح عىل تفوق السالح املحلزن يف مواجهـة السـالح األملـس، 

س، وهذا هو حيث كان السالح املحلزن يرمي املواقع املعادية من أمكنة ال يصل إليها مدى السالح األمل

سبب زيادة نسبة اإلصابات يف القوات الروسية، أما الرتاتيب القتالية لدى الطرفني املتحـاربني فلـم تكـن 

وقـد كشـفت هـذه . تتجاوب مع متطلبات خوض الحرب يف ظروف استخدام السـالح املحلـزن الجديـد

نـذ عهـد الثـورة الفرنسـية املعركة األزمة التي يعانيها تكتيك األرتـال الـذي سـيطر عـىل أرض املعركـة م

يف  كبـريا وقد مارس املشـاة الخفيفـة املنتظمـة يف تشـكيلة صـفوف املشـاة دورا. والحروب النابوليونية

املعركة، وأثبت هذا التشكيل املنترش تفوقه األكيد عىل تشـكيل األرتـال املتالصـقة يف ظـروف اسـتخدام 

ه البعيد وخالل هذه املعركة، عمدت بعـض القـوات السالح املحلزن الجديد واملتميز بدقة إصابته ومبدا

من تأثري  الروسية املنتظمة بتشكيلة الرتل إىل األخذ برتتيب  قتايل جديد هو ترتيب صفوف املشاة هربا

األسلحة املحلزنة للحلفاء، وانتقل الجنود إىل صد الرتتيب القتايل الجديد بشكل عفوي وبدون أية أوامر، 

  .وا أساس تنظيم جديد لرتتيب القتالغري مدركني أنهم وضع
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 حقق الحلفاء نرصهم يف معركة أملا، ولكن الفرنسيني مل يتمكنوا من اسـتخدام فرسـانهم نظـرا

وتوقف القتـال . لعدم التوصل إىل حل ملشكلة إنزال الخيول، ولهذا مل يتم استثامر النرص إلجراء املطاردة

الجرحى إىل األسطول بسبب عدم تنظيم الخدمات الصحية ملدة يومني تم خاللهام ودفن القتىل وإخالء 

أيلول بوغت اإلنكليز بظهور  25، تابع الحلفاء تقدمهم، ويف يوم 1854أيلول  23بصورة مسبقة ويف يوم 

وكـان القائـد الـرويس منشـيكوف . عـىل جبهـتهم رتل للقوات الروسية يتحرك عىل محور عمودي متامـا

جومهم عىل سيباستبول من الجهة الشاملية، فعمل عـىل إخـراج الكتلـة يعتقد بأن الحلفاء سيقومون به

الرئيسية بجيشه من التحصينات املقابلة لباكشيريي ودفعها نحو الشامل بهدف املحافظـة عـىل محـاور 

ومل يكن لدى قيادة الحلفاء خرائط ملنطقة القرم، كـام كانـت الخـرائط ). األرض الواسعة(اتصاله بروسيا 

عن طبيعة املنطقة، بحيث أن أحـد األلويـة سـار يف  تقاطها من القادة الروس تختلف متاماالتي أمكن ال

وقـد طلـب . مـن جبهـة سيباسـتبول ليجد نفسه يف نهاية املسـري إىل الخلـف متامـا كامال أيلول يوما 20

بول  واالسـتيالء اإلنكليز تودلبني ونييل، واللورد ويلسيل الهجوم املبارش عـىل سيباسـت) الجرناالت(القادة 

عليها، ولكن طلبهم جوبه مبعارضة القائدين بورغونيو وهاميل ولهذا مل تبذل أية محاولة لتنظيم هجوم 

وسار الحلفاء لإلحاطة بتحصينات سيباستبول وحارصوها بشكل مناسب، وبـذلك وضـع الحلفـاء . حاسم

  ).تحت رحمة القوات الروسية(أنفسهم كام قال اللورد ويلسيل 

ـقي للخـط الـدفاعي(القوات الربيطانية عىل ميني سيباستبول  انترشت وكـان ) أو الجنـاح الرش

أسطولهم قد احتل مواقعه يف خليج باالطالفا وكان هو األسطول الوحيـد عـىل السـاحل الجنـويب، وكـان 

  قادة األسطول يعتقدون أن يف 
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ذا االعتقـاد يف تحديـد مكـان استطاعته تكوين قاعدة تدعم القوات اإلنكليزية الربية، وقد ظهر خطأ هـ

  .القاعدة البحرية عندما قدم الشتاء، وحارصهم الجليد قطع األسطول

أما الفرنسيون فقد أقاموا قاعدتهم يف كامييش، يف حني كانت قواتهم الربية تنترش إىل اليسـار 

م احـتالل وتصادف أن تويف قائد القـوات الفرنسـية سـانت آرنـو يـو ). أو الجناح الغريب للخط الدفاعي(

القوات إىل كانروبر وعرف القائد الفرنيس الجديد بكفاءته العالية كجنـدي وقائـد، إىل جانـب مـا عـرف 

باملمثـل عـىل (عنه من دماثة يف الخلق وأسلوب مميز يف الحديث، مام دفع القادة اإلنكليز إىل تشـبيهه 

  ).املرسح

واسـتمرت ملـدة  1854أيلول  23بدأت القوات الروسية يف تنظيم دفاعها عن سيباستبول منذ 

وتحولت سيباستبول إىل قلعة  حصينة خالل فرتة قصرية، بفضل الجهود الجبـارة التـي  ستة أشهر تقريبا

وتـم . بذلها البحارة  والجنود واملواطنون، وبفضل التخطيط املاهر لـرئيس مهنـديس القلعـة تـود لـوبني

ميداين ومحصـن منسـقني بـالعمق، مـع األخـذ  :تنظيم الدفاع الرويس عن سيباستبول عىل شكل دفاعي

وكان هذا التنظيم الهنـديس هـو األول مـن نوعـه يف . بخصائص األرض، وطابع األعامل القتالية املتوقعة

وباإلضـافة . التاريخ كتنظيم هنديس عسكري منسق بالعمق واجبه دعم الدفاع عن مدينة ساحلية كبرية

ق األسـطول الربيطـاين يف خلـيج باالكالفـا وأصـبحت القـوات إىل ذلك، فقد قام األسـطول الـرويس بـإغرا

  .الربيطانية محرومة من دعم نريان األسطول

لكـن . 1854ترشـين األول  17بدأت مدفعية الحلفاء بقصف تحصـينات سيباسـتبول يف يـوم 

  عملية القصف مل يتبعها هجوم من قبل الحلفاء وبعد ذلك
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لة األوىل لرفع الحصار، عن طريق تنفيذ هجوم مباغـت عـىل بأسبوع، قام الجيش الرويس بتنفيذ املحاو  

وفشلت املحاولة أمام عناد لـواء الفرسـان . الجناح األمين الربيطاين ومؤخرته، بهدف الوصول إىل باالكالفا

وكـان راغـالن . الثقيلة، ولكن القوات الروسية نجحت يف االستيالء عىل بعض بطاريات املدفعيـة الرتكيـة

يف عـدم السـامح للعـدو (د الربيطانية املتوارثة التي وضع أساسها ويلينغتون والتي تـتلخص للتقالي وفيا

، إىل لواء )عن طريق توالن أحد مساعديه(ولهذا أصدر راغالن أوامره ) باالستيالء عىل أي مدفع أو سالح

الواجبـات وكـان الـذي يسـتطيع تنفيـذ . الفرسان الخفيف للقيـام بـالهجوم واسـتعادة املـدافع الرتكيـة

املتنوعة  كلها يف ميدان الحركة، ولهذا قـاد بنفسـه عمليـة الهجـوم، ووجـه لـواء الفرسـان نحـو مواقـع 

املدفعية الروسية مبارشة وبخط مستقيم واحتلت العملية مكانتها يف طليعة األعامل البطولية واملالحـم 

طعـوا الطريـق الوحيـد بـني لـواء التي ضمها التاريخ العسكري الربيطاين، وانتهت لصالح الروس الذين ق

 1854ترشـين الثـاين  5الفرسان وقاعدته يف باالكالفا، ودمروه ثـم وضـعت رضبـة قويـة أخـرى يف يـوم 

وكانت هذه الرضبة موجهة إىل نقطة اتصـال القـوات الربيطانيـة القامئـة عـىل حصـار سيباسـتبول مـع 

الضباب الكثيـف عـىل ميـدان املعركـة،  وهيمن. القوات التي تعمل عىل تغطيتها يف مرتفعات ابتكرمان

مام أعاق القيادتني الروسية  والحليفة عن مامرسة دورهام يف تنسـيق األعـامل القتاليـة وإدارة الحـرب، 

 كبريا فاقترصت املعركة عىل اشتباكات  فردية بني املقاتلني من الطرفني، وقدم املقاتلون الفرنسيون دعام

  .لة القوات الروسية عىل الرتاجعخالل هذه املرحلة، ما أجرب كت
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واستقرت الجيوش بعد ذلك يف مواقعها، وجاء فصـل الشـتاء ليحـيط ميـدان الحـرب بحصـار 

وكـان يف فرقـة القـوات . جديد، وهيمن عىل القوات خالل هذا العمل جو من الرعب والشقاء والعذاب

قـاتلون يف رسـائلهم وكتابـاتهم، املالربيطانية بعض املراسلني الصحفيني وقد وصف هؤالء ما يتعـرض لـه 

لصـالح جـيش جاسوسـية يعمـل (القـوات الربيطانيـة مـن الكتابات بأنها كانت أخطر عىل واعتربت هذه 

ومع هذا فقد أفادت هذه الكتابات واملراسالت يف إثـارة مشـاعر النـاس داخـل إنكلـرتا، وأخـذ ). الروس

للقتـال يف الخـارج دون اتخـاذ التـدابري  النقاش يدور يف كل مكان حـول خطـورة نتـائج إرسـال القـوات

ونـتج عـن ذلـك تنظـيم الشـؤون . الرضورية لتأمني غذائها وكسائها وتدفئتها وتأمني العناية الصحية لها

أما الفرنسيون فقد خرسـوا باإلصـابات املرضـية أكـرث مـام . اإلدارية، وتأمني اإلمدادات الرضورية للقوات

. حوا يف منع انتقال كل همـس أو شـكوى إىل خـارج ميـدان القتـالولكنهم نج. خرسوه يف ميدان القتال

ملا كانت تتعرض لـه الحاميـة  نظرا. وكان مأزق القوات الروسية أكرث خطورة من مواقف القوات األخرى

ورغـم ذلـك فقـد كانـت آالم هـؤالء تتضـاءل أمـام مـا كـان . املدافعة عن سيباستبول من العذاب واألمل

وكـان . جدد الذين كان يتم إرسالهم بعد تطوعهم من روسـيا إىل الجبهـة مبـارشةيتعرض له املجندون ال

  .ميوت من هؤالء اثنان من كل ثالثة خالل الطريق إىل الجبهة بسبب املرض أو الجوع

ترشـين الثـاين  14بعد غرق األسـطول يف يـوم  كان موقف القوات الربيطانية قد أصبح خطريا

الـذي يصـل القـوات الربيطانيـة ) الحجـري(اع الطريـق املرصـوف وزاد من خطورة املوقـف ضـي. 1854

  آالف مقاتل قد سقطوا فريسة للمرض، ) 8(، كان هناك 1854بقاعدتها يف باالكالفا وقبل نهاية العام 
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وكانـت حالـة املستشـفيات سـيئة . عىل االستمرار يف القتـال وأصبح أقل من نصف القوة األساسية قادرا

عن إنقاصها، وبقي األمر كذلك حتى وصـلت فلـورانس  من هذه األمراض عوضابحيث كانت تزيد  جدا

حيث وصلت املستشفيات بفضل جهودهـا إىل درجـة ال بـأس بهـا مـن ) املالك ومعه املصباح(ناتينغيل 

حتـى أقبـل فصـل الربيـع، وبـدأت اإلمـدادات  ومع هـذا فقـد بقـي الوضـع مـرتددا. الفاعلية والفائدة

مـن قواتهـا، وأصـبحت  كبـريا فاستعادت القـوات الربيطانيـة جـزءا. بكميات كبرية الرضورية يف الوصول

قادرة عىل متابعة أعاملها القتالية ثم جاء إنشـاء طريـق باالكالفـا، وإعـادة رصـف الطريـق بـني قاعـدة 

 وعـىل كـل حـال. ليزيل كل خوف تركته أشهر الشتاء القاسية. القوات الربيطانية والجبهة عرب املرتفعات

تركزت فائدته لصـالح لقيـادات وانعكسـت عـىل ) التلغراف( اخرتاعا جديدا فقد حمل الربيع معه أيضا

عىل إنقـاص مـدة نقـل التعلـيامت واألوامـر بـني القيـادات يف  وكان هذا االخرتاع قادرا. القوات املقاتلة

سـاعة   24وامـر يف ظـرف امليدان وبني القيادات العليا يف العواصـم، وتنفيـذ نقـل هـذه التعلـيامت واأل 

بهذا االخرتاع من أي شخص آخر، الن  وكان اإلمرباطور نابليون الثالث أكرث اهتامما. عن عرشة أيام عوضا

لقلـب نظـام  فقـد كـان الفشـل كافيـا. الفشل مل يكن يعني بالنسبة إليه وكان يعنيه بالنسبة إىل إنكلرتا

. فشل سوف يقف عند حـدود تغـري الحكومـة الربيطانيـةنابليون الثالث بكامله، يف حني أن مثل ذلك ال

 لهذا كان نابليون الثالث يرشف عىل دراسة املوقف وإصدار التعليامت ومناقشة القيادات، بصفته قائدا

من الساعة الرابعة بعد  أعىل للقوات املسلحة، وكانت القيادة الربيطانية تستخدم االخرتاع الجديد يوميا

من اليوم التايل لجمع املعلومات حول كل ما يتعلق بأمور امليدان  السادسة صباحاالظهر وحتى الساعة 

  .وإصدار التعليامت
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  :دخول رسدينيا الحرب

وأمام متسك النمسا بحيادها وترددها يف خوض الحـرب كـان البـد للحلفـاء مـن البحـث عـن 

ن لـديها جـيش حسـن فاتجهت أنظـار فرنسـا نحـو رسدينيـا التـي كـا حليف أوروبا يساعدهم عسكريا

. للمشاركة أبداه رئيس وزرائها كـاقور وقد أظهرت هذه الدولة اإليطالية استعدادا. التدريب عىل صغره

ذلك أن كاقور كان يعمل لتحقيق الوحدة اإليطالية وكان يدرك أن هذه الوحدة بحاجة لدولة أو لـدول 

شـرتاك بـالده يف الحـرب مناسـبة لكسـب وقد وجد يف ا. كربى تساعد يف القضاء عىل مقاومة النمسا لها

عطف وتأييد إنكلرتا وفرنسا لقضية بالده، فاقرتح أن ينـزل عرشـين ألـف جنـدي للجبهـة مقابـل تعهـد 

  .إال أن اإلنكليز والفرنسيني رفضوا هذا العرض لعدم إغضاب النمسا. الحلفاء بتأييد قضية إيطاليا

كدولة حليفة ال كدولة تابعة وإمام تقاعس  وأمام إرصار رسدينيا عىل أن تدخل الحرب وأخريا

، 1855النمسا عن دخول الحـرب عقـد الحلفـاء معاهـدة عسـكرية مـع رسدينيـا يف كـانون الثـاين سـنة 

وأرســلت جيوشــها إىل الجبهــة إمنــا دون أن يتعهــد الحلفــاء بالتزامــات رصيحــة بتأييــد قضــية الوحــدة 

 حلفـاء مـا يزالـون يسـعون لجرهـا إىل الحـرب نظـرااإليطالية وذلك مراعاة لجانب النمسا التـي كـان ال

إال أن تحالف كاقور مع الدول الكربى وقبول رسدينيا كدولة حليفة عىل . لحاجتهم املاسة لجيشها القوي

وقـد سـاهم الجنـود اإليطـاليون يف معركـة . لقضـية الوحـدة اإليطاليـة كبريا قدم املساواة يعترب انتصارا

  .الحرب واثبتوا مقدرة وكفاءة ترشنايا التي سبقت نهاية
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  :الوساطة النمساوية

ذكرنا أن النمسا قد طلبت من القيرص الرويس عقب الهزائم الروسية األوىل أن يسحب قواتـه 

من املقاطعتني الدانوبيتني كام عرضت وسـاطتها بـني الفـريقني وذلـك بعـد أن توصـلت إىل اتفـاق مـع 

لتوصـل إليها كحل للنزاع وقد أبلغت نصوص هذه االتفـاق الحلفاء حول رشوط الوساطة التي البد من ا

  :لروسيا يف حينه أما هذه الرشوط فهي

  .وضع نظام جديد للمقاطعتني الدانوبيتني بضامنة أوروبية مشرتكة .1

  .حرية املالحة يف الدانوب .2

  .1841إعادة النظر يف معاهدة املضائق املوقعة سنة  .3

  .اإلمرباطورية العثامنيةتنازل روسيا عن مطلبها يف حامية نصارى  .4

وملا كانت هذه الرشوط وخاصة البندين األولني موافقة للنمسا وأمام شعور القيرصـ الـرويس 

، قبوله بهذه املبادئ 1854نحو محاربته فقد أعلن يف شهر ترشين الثاين سنة  بأن النمسا تنزلق تدريجيا

ك وأرصوا عـىل أن يقبـل بهـا دون قيـد أو كأساس ملفاوضات بينه وبني الحلفاء غري أن هؤالء رفضوا ذلـ

  .رشط كأمر رضوري لوقف الحرب

وملا رفض ذلك عادت الدولتان تطلبان من النمسا دخول الحـرب إىل جانبيهـا ولكنهـا تـرددت 

واشرتطت أن تدخل معها جميع الدول األملانية وهذا أمر مستحيل وبـذلك بقيـت خـارج الحـرب رغـم 

  .عليهاالضغط املستمر من قبل الحلفاء 

، العمليـات الحربيـة وقـد تـويف القيرصـ 1855استؤنفت بشكل حازم مع بداية شـهر نيسـان 

وكان للفشل املرير الذي لحق بالقوات الروسية يف محاولة إعـادة االسـتيالء عـىل ايباتوريـا . نيقوال األول

  وعىل كل . دوره يف تحطيم قلب القيرص
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ـاع حزماو  حال فإن القيرص الجديد مل يكن أقل تصميام ومـن ناحيـة . من القيرصـ السـابق ملتابعـة الرص

أخرى، فإن اهتامم وزراء دفاع الدول املتحالفة وقادتهـا تركـز حـول دفـع خـط الحصـار نحـو األمـام يف 

ويـتم . محاولة لتنفيذ هجوم مبـاغت وفق مخطط جديد أرشف عىل وضعه وتصـميمه نـابليون الثالـث

. جيوش الروسية بقوات جيوش جديدة يقودها نابليون  ذاتـهمبوجبه تنفيذ عملية هجوم جديدة ضد ال

ولكن هذا املخطط الطموح تعرض للمقاومة عىل املستوى العاملي، حتى انتهـى األمـر بـالتخيل عنهـا يف 

، وخالل هذه الفرتة، كان الخالف بني قادة الحلفاء يتزايد حدة بسبب تباين وجهـات 1855نهاية صيف 

فقـد كـان القائـد . وة مشـرتكة إىل كـربتش القاعـدة الروسـية يف رشق القـرمالنظر حول اقرتاح إرسال قـ

  .القائد الفرنيس كانروبري الربيطاين راغالن يرغب يف قيادة هذه القوة، كام رغب يف ذلك أيضا

عىل هذا املوقف وصلت تعليامت من باريس بسحب القوة الفرنسـية مـن  وبذلك واحتجاجا

ورفـض راغـالن مناقشـة كـل مرشـوع . حملة تبادل االتهامات بالخيانــة وبدأت. تشكيل القوة املشرتكة

وكـان خلفـه الجـرنال . واستقال كانروبري من عمله كقائد أعىل للقوات ورجع إىل مامرسـة قيـادة فيلقـه

نال املوافقـة إلرسـال حملـه  فقدم اقرتاحا. وال يخاف أحدا ال يخىش شيئا  وحازما عنيدا بيليسبيه جنديا

ضد سيباسـتبول يف يـوم  كام نظم هجوما جديدا. حاسام وحققت هذه الحملة نرصا. ة إىل كربتشجديد

وكـان مـن نتيجـة هـذا الحـدث األخـري . ذكرى معركة واترلو، وكان نصيب هذا الهجوم  الفشل الكامـل

يب فقـد أصـ. إجراء تغيري يف املناصـب القياديـة للقـوات الربيطانيـة والقـوات الروسـية يف وقـت واحـد

  بجراح خطرية، كام استنزفت املعارك ومرارة) روح الدفاع يف سيباستبول(تودلوبني 
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ومـات، فخلفـه رئـيس هيئـة أركـان حربـه الجـرنال  الهزمية كل مقاومة ميتلكها راغالن فسـقط مريضـا 

سيمبسون وعىل إثر تسلمه قيادته مبارشة قامت القوات الروسية مبحاولـة أخـرية وقويـة لتـدمري طـوق 

ار يف تشرينايا، ودارت معركة طاحنة اشرتكت فيها قوات بيمونت التي أرسلت للوقـوف إىل جانـب الحص

يف استخدام هذه الحملة كوسيلة دعائية للربهان عـىل ) كاقور(الحلفاء، وقد طمح رئيس وزراء بيمونت 

  .قوته الجديدة، واغتنام الفرصة إلنجاز أهداف الحرب والوصول إىل نهايتها

، ولقيــت القــوات 1855أيلــول  8ت قــوات الحلفــاء بهجــوم مباغــت وحاســم يف قامــ وأخــريا

ولكن هجوم الفرنسيني يف ساعة تبديل القوات الروسـية عنـد . اإلنكليزية الفشل عند وصولها إىل ريدان

خنادق الحامية الدفاعية، ساعد عىل نجاح هذا الهجوم الذي اسـتطاع الوصـول إىل مرتفعـات مـاالكوف 

ق املدينة، وتكبد الفرنسيون يف هجـومهم خسـائر فادحـة، ولكـنهم تـابعوا الضـغط عـىل الواقعة يف رش 

مل يفكـر يف  املدينة من كافة الجهات، األمـر الـذي أدى إىل سـقوطها يف صـباح اليـوم التـايل، لكـن أحـدا

متابعة مطاردة القوات الروسية التي لجأت إىل امليناء وعندما سأل سيمبسون عن سـبب توقفـه أجـاب 

نـتج . أنه كان يرغب يف االنتظار ملعرفة مخطط القوات الروسية يف شبه جزيرة القرم، ومل تنسحب منهاب

بسـبب  لكـن هـذا التغيـري مل يحـدث تطـورا. عن ذلك ترسيح القائد سيمبسون وإجراء تغيري يف القيادة

ار يف الحـرب، وصول الرصاع إىل نهايته، فقد اقتنعت روسيا بعد سقوط كينيورن بعـدم جـدوى االسـتمر 

كام استنزف الرصاع قوة نابليون الثالث، أما بريطانيا التي شـعرت مبـرارة خيبـة األمـل يف إحـراز النرصـ 

  النهايئ خالل معركة سيباستبول فإنها كانت راغبة يف متابعة الرصاع، ولكنها مل تكن قادرة عىل
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شكل ألرضية الصـلبة يف إقامـة ، لت1856وجاءت معاهدة باريس يف شباط . االستمرار وحدها يف الحرب 

  .السلم وإنهاء الرصاع

  : انتهاء الحرب ومعاهدة باريس

بعد سقوط سيباستوبول بفرتة وجيزة تويف القيرص الرويس نقوال األول وخلفـه اسـكندر الثـاين 

 بشؤون روسيا الداخلية منه بالتوسع أو التدخل  يف وأكرث اهتامما ، وكان هذا مساملا)1855آذار سنة  2(

ا شعر بأن متابعة الحرب قد باتت صعبة نتيجة لألزمة املالية التي تعانيهـا الـبالد ومل. الشؤون األوروبية

  . ولخسارته لألسطول الرويس ولهزائم الجيش يف الحرب فقد أخذ يجنح نحو السلم

مـن ميـل الفرنسـيني نحـو  وأمام شعور النمساويني بأن نهايـة الحـرب باتـت وشـيكة وخوفـا

  .رسدينيا يف قضية الوحدة اإليطالية قرروا أن يخوضوا الحرب ضد روسيا مساعدة

إىل روسـيا تطلـب فيـه منهـا أن تقبـل باملبـادئ  ، أرسلت النمسـا إنـذارا1856ويف أوائل سنة 

، أجابـت روسـيا 1856كـانون الثـاين سـنة  16األربعة دون قيـد أو رشط وإال أعلنـت عليهـا الحـرب، يف 

رضورة لدخول الحرب فوجهت الـدعوة إىل مـؤمتر سـالم عقـد يف مدينـة بـاريس  بالقبول ومل تعد هناك

، وتـنص 1856آذار سـنة  30والتـي وقعـت يف ) معاهدة باريس(وانتهى مبعاهدة الصلح املعروفة باسم 

  :رشوطها عىل ما ييل

ن يعرتف السلطان باملساواة التامة بني رعاياه عىل اختالف أديانهم ومذاهبهم ويفهـم مـن هـذا أ  .1

  .من حقه وحده االهتامم بشؤون رعاياه املسيحيني وال يحق لدولة أجنبية التدخل يف شؤونهم
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تعرتف الدول األوربية بالسيادة العثامنية عىل املضائق ويحظـر عـىل روسـيا بنـاء أسـطول حـريب  .2

  .وإنشاء معامل حربية وأسلحة وحصون  وبذا يصبح البحر األسود محايدا

  .نهر الدانوب وتأليف لجنة دولية لإلرشاف عليهاإعالن حرية املالحة يف  .3

  .تتمتع الواليتان الدانوبيتان باستقالل ذايت ضمن اإلمرباطورية العثامنية

  :نتائج الحرب

لعل ابرز النتائج التي انبثقت عن هذه الحرب هي  أنها حطمت ذلـك التحـالف الـذي كـان 

وبـذلك أمكـن . ن لألنظمـة الرجعيـة يف أوروبـاقامئا بني كل من روسيا والنمسا والذي كان مبثابة الضـام

للشعوب التواقة للتحرر واالستقالل أن تحقق أهدافها وهذا ما حدث لألمتني اإليطالية واألملانيـة اللتـني 

  .1860قابلتا يف أوروبا أوضاعهام أكرث مالمئة لتحقيق وحدتهام بعد سنة 

بشـؤونها الداخليـة  اهتاممـا أكـرث كام أن روسيا باتـت بعـد ذلـك وملـدة خمسـة عرشـ عامـا

  .وأهملت شؤون القارة األوروبية إىل حد ما

ثم أن األنباء التي كان املراسلون الحربيون ينقلونها من الجبهة يف القرم عن البؤس والعـذاب 

اللذين يتعرض لهام الجنود بسبب األمراض التي أصابتهم كالتيفوس والكولريا وذات الرئـة أثـارت الـرأي 

عند جميع الفرقـاء،  جدا ورويب خاصة بعد أن ثبت أن أربعة أخامس الوفيات وكان عددها كبرياالعام األ 

ولعل هذا ساعد فـيام بعـد يف ظهـور . نتجت عن األمراض وبسبب سوء الخدمات الطبية وعدم كفايتها

  .1864منظمة الصليب األحمر التي تثبتت دعامئها يف اتفاقية جنيف سنة 
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، قد وضع األسس والقواعد الدوليـة للحصـار 1856در عن مؤمتر باريس ثم أن البيان الذي ص

  .البحري ورشوط حامية حقوق ملحايدين كام نص عىل تحريم القرصنة البحرية ورضورة محاربتها

  ):1953 – 1950(الحرب الكورية 

حزيران، بني قـوات جمهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة 25وهي الحرب التي اندلعت يف 

، ثم مل تلبث ان تدخلت فيها لصالح الجنوبيني قوات )كوريا الجنوبية(وجهورية كوريا ) ا الشامليةكوري(

برية وبحرية وجوية، أمريكية، وبريطانية، وفرنسية، وتركيـة، وأسـرتالية، وهولنديـة، وكنديـة، وفليبينيـة، 

ة، ونيوزيلنديـة، ويونانيـة، وتايالندية، وإفريقية جنوبية، وبلجيكية ولوكسمبورغية، وكولومبيـة، وأثيوبيـ

عملت تحت راية األمم املتحدة، عىل حني حصل  الشامليون عىل دعم الطـريان السـوفيايت، وعـىل دعـم 

، 1953متـوز 27قطاعات من املتطوعني من جمهورية الصني الشعبية، وانتهـت باتفاقيـة بـامنو نجـوم يف 

مـع خـط  سري عىل خط يتطابق تقريبـاالتي كرست تقسيم البالد إىل شامل وجنوب، بحدود مصطنعة ت

  .شاملية وجنوبية: الذي كان يقسم شبه الجزيرة الكورية قبل الحـرب إىل دوليتني) 538(العرض 

  :ممهدات الحرب الكورية

إن املوقع االسرتاتيجي الذي متتع به شبه الجزيرة الكورية له أثره يف تحفيـز القـوى املجـاورة 

 مهـام حيث أصبح هـذا املوقـع حـافزا) الصني، اليابان، روسيا القيرصية( لها يف محاولتها للسيطرة عليها

  .تسعى تلك الدول إىل السيطرة عىل القارة األسيوية
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وبسبب املطامع اليابانية للسيطرة عىل منطقة منشوريا الصـينية املجـاورة لـألرايض الكوريـة 

الصينية عـىل كوريـا إال بعـد دخـول  التي خضعت للسيطرة الصينية لفرتة طويلة ومل تنته هذه الهيمنة

، 1895اليابان يف حرب معها، حيث أسفرت تلك الحرب من هزمية الصني وإرغامها عىل توقيع معاهـدة 

التي مبوجبها حصلت اليابان عـىل حـق فـرض حاميتهـا عـىل كـل مـن شـبه الجزيـرة الكوريـة وجزيـرة 

ت منافسة قوى أخرى هـي روسـيا القيرصـية لكن سيطرة اليابان عىل كوريا، ما لبثت أن واجه )1(فرموزا

ملجاورتهـا لـألرايض الروسـية،  التي كانت ترغب بالسيطرة عىل كوريا وذلك ألهميتها االسـرتاتيجية نظـرا

لروسيا عىل املـدى البعيـد باإلضـافة إىل أن املـوانئ الكوريـة  مبارشا وسيطرة اليابان عليها يشكل تهديدا

حيـث أنهـا . بعكس املوانئ الروسية املطلة عىل املحيط الهادي آنـذاك صالحة للمالحة عىل مدار السنة

ألطـامع روسـيا القيرصـية ورغبتهـا الدامئـة  تتجمد يف أغلب فصول السنة، وهذا ما جعل كوريـا محطـة

  .بالسيطرة عليها

، حيــث اســتغلت 1895وحاولــت اليابــان تعزيــز ســيطرتها عــىل كوريــا مــن خــالل معاهــدة 

إذ طلبت من امللك الكوري يوناين ونج  املوافقة عىل تعيـني . حتها إياها تلك املعاهدةاالمتيازات التي من

مجليس وزراء من املؤيدين للوجود الياباين لكن امللك رفض الطلب الياباين باملصادقة عىل تعيني مجلس 

ضية الروسية يف وزراء موايل لليابان، ويف الوقت نفسه خيش امللك من البطش الياباين لذلك لجأ إىل املفو 

  .، وأخذ من هناك ميارس سلطانه يف إدارة شؤون البالد1896شباط 

                                                            
  .فرموزا هو االسم الذي أطلقه املكتشفون الربتغاليون األوائل ويف الوقت الحارض غري أسم الجزيرة إىل اسم تايوان )1(
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. وإزاء املنافسة الروسية سعى اليابانيون إىل إيجاد صيغة اتفاق مع روسيا فـيام يخـص كوريـا

وعند لقاء وزير الخارجية الياباين باما جانا أرتوما لنظريه الرويس يوروسوج ليابانوف طـرح عمليـة فكـرة 

سيم كوريا إىل منطقتي نفوذ شاملية مـن نصـيب روسـيا وجنوبيـة مـن حصـة اليابـان، لكـن الـوزير تق

  .الرويس مل يوافق عىل اقرتاح نظريه الياباين

وقد أدى الرفض الرويس باإلضافة إىل املطامع التوسعية اليابانية إىل تخيل اليابان عن سياستها 

سياسية جديدة هـي اإلعـداد لشـن حـرب ضـد روسـيا، ال  املتمثلة بسياسية الحوار مع روسيا وانتهاجها

، حيـث شـجع ذلـك الحلـف 1902ترشين الثاين  3سيام بعد نجاح اليابان يف عقد حلف مع بريطانيا يف 

خروجها من عزلتها الدولية من خالل ضـامن موقـف الحكومـة الربيطانيـة إىل جانبهـا أو الوقـوف عـىل 

وقد أدركت روسيا نوايا اليابان، مام دفع الحكومة الروسـية . سياالحياد يف حالة اشتباكها يف حرب مع رو 

ـورة العمـل عـىل إقنـاع الجانـب اليابـاين، لتنفيـذ  بإرسال مذكرة إىل سفريها يف طوكيـو رومـانوقش برض

والـداعي إىل تقسـيم كوريـا إىل منطقتـي نفـوذ  مقرتحه السباق الذي رفضته الحكومـة الروسـية سـابقا

رى يابانية، ويضاف إىل ذلك فقد تقدمت روسيا مبقرتح يقيض عدم إرسـال قـوات إحداهام روسية واألخ

  .الدولتني العسكرية نفوذ إىل منطقة الدولة األخرى

وقد ردت الحكومة اليابانية عىل املقرتح الذي تقـدم بـه السـفري الـرويس يف طوكيـو، بتقـديم 

ية بني كوريـا ومنشـوريا، والهـدف مقرتح جديد يتضمن إقامة منطقة محايدة عىل طول الحدود الشامل

من ذلك االقرتاح هو إبعـاد روسـيا عـن منطقـة نفـوذ اليابـان، لكـن املقـرتح اليابـاين رفضـته الحكومـة 

  .1904شباط  10وعىل اثر الرفض الرويس أعلنت اليابان الحرب ضد روسيا يف . الروسية
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مـن اتسـاع  حـرب وخوفـاوعىل إثر تفوق اليابان العسكري الذي أدى إىل هزميـة روسـيا يف ال

، )1(لجزر الفليبني التي تسيطر عليها الواليـات املتحـدة نفوذ اليابان يف الرشق األقىص، مام يشكل تهديدا

باملشاركة يف السياسية الدولية وكان لهذه السياسة أثرها الفعال عـىل نهـج  متزايدا جعلها تبدي اهتامما

الواليـات املتحـدة عـىل عاتقهـا مهمـة التوسـط بـني  سياستها فيام يخص الرشق األقىصـ، حيـث أخـذت

البلدين إلنهاء الحرب، وقد نجح الرئيس تيودور روزفلت يف هذا املجال حيث اقنـع حكـومتي الـدولتني 

، مبوجب تلك املعاهدة اعرتفت روسيا القيرصية باملصالح االقتصـادية 1905لتوقيع معاهدة بورتسموث 

ومن نتـائج تلـك املعاهـدة أنهـا أدت إىل زيـادة قـوة نفـوذ . ة الكوريةوالسياسية لليابان يف شبه الجزير 

اليابان العسكري، مام دفع الرئيس األمرييك روزفلـت إىل إرسـال وفـد برئاسـة الجـرنال ولـيم تافـت إىل 

طوكيو للتوصل إىل عقد اتفاقية رسية مع حكومة اليابـان، مبوجبهـا تعـرتف الواليـات املتحـدة بسـيطرة 

وريا، مقـابل أن تتعهد اليابان بعدم القيام بأي عمل عدايئ عىل جزر الفليبني التابعة لها يف اليابان عىل ك

  .املحيط الهادي

وأمام انهيار معارضة روسيا القيرصية لليابان يف فـرض سـيطرتها عـىل كوريـا، أعلنـت اليابـان 

يث متكنت من إجبـار بسط حاميتها عىل كوريا ملدة خمسة سنوات، وقد استغلت اليابان هذه الفرتة ح

امللك الكوري يوبا للتنازل عن العـرش البنه صن جونغ املوايل لليابـان، ومـن أجـل تكـريس تواجـدها يف 

  ، مبوجبها تم تسوية جميع نقاط1907كرويا، سعت إىل عقد اتفاقية مع روسيا عام 

                                                            
  .1898ليبني عىل اثر انتصارها عىل إسبانيا يف حرب بسطت الواليات املتحدة حاميتها عىل جزر الف) 1(
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آب  9يف  أعلنـت رسـميا ونتيجة لتأمني اليابـان ملوقـف روسـيا،. يف كورياالخالف الخاصة بنفوذ الدولتني  

  .، عن ضم كوريا إىل اإلمرباطورية اليابانية1910

، وكان من نتائج ذلك اإلجراء عسكريا وبعد إعالن اليابانيني عن ضمهم لكوريا حكموها حكام

هو مطالبة املواطنني الكوريني الحكومة اليابانيـة بـإجراء إصـالحات لنظـام الحكـم الـذي تحكـم كوريـا 

ن السلطات اليابانية رفضت تلبية مطالبهم، مـام دفعهـم للقيـام مبظـاهرات يف شـهر آذار غري أ . مبوجبه

عىل الرفض الياباين، حيث تم عقد مؤمتر يف سيئول يف أثناء ذلـك االجـتامع تـم انتخـاب  ، احتجاجا1919

وريـا، وقـد ممثلني عن الشعب الكوري الذين أرسلوا مذكرة إىل السلطات اليابانية أعلنوا فيها استقالل ك

رد اليابانيون عىل هذه املذكـرة بإعالن األحكام العرفيـة وبـالرغم مـن سياسـة الشـدة اليابانيـة غـري أن 

بعضهم استطاع مواصلة العمل الرسي، ومتكنوا بالرغم من اإلجراءات األمنية اليابانية املتشددة من عقد 

مؤقتـة برئاسـة سـنغامن ري وعنـد  اجتامع رسي يف سيئول، أعلنوا يف ختامه عن تشكيل حكومة كوريـة

بـالرغم مـن  محايـدا ، وقفت الواليات املتحدة منهـا موقفـا1939اندالع الحرب العاملية الثانية يف أيلول 

تقدميها املساعدات العسكرية واالقتصادية لدول الحلفاء، مام دفع ذلك الحكومة اليابانيـة باتخـاذ قـرار 

، الـذي 1941كـانون األول  7ية األمريكية مبيناء بريل هاربر يف يقيض بتوجيه رضبة جوية للقاعدة البحر

نتج عنه تدمري اغلب سفن األسطول األمـرييك املتواجـدة فيـه آنـذاك، دفـع ذلـك إىل أن تغـري الواليـات 

  .ضد دول املحور املتحدة سياستها، وإعالنها دخول الحرب رسميا

هدها بشأن االهتامم مبنطقة الرشق وقد أدى دخول الواليات املتحدة الحرب إىل مضاعفة ج

  وذلك للمحافظة عىل نفوذها يف املنطقة ففي األقىص 
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الرشق األقىص، حيث حرض هذا املؤمتر كل  ، عقد مؤمتر القاهرة، ملناقشة أوضاع1943ترشين الثاين  1

من الرئيس األمرييك فرانكلني روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا ونستون ترششل ورئيس جمهورية الصني 

الجرنال شيان كاي شيك كاي شيك وكان من بني مقررات املؤمتر التي أصدرها  املؤمترون هو التأكيد 

الل الياباين، والتأكيد عىل أن تكون كوريا  حرة ومستقلة عىل مساندة استقالل كوريا من سيطرة االحت

أن الشعب الكوري سيقرر مصريه يف الوقت املناسب وأن كوريا : "كام جاء يف البيان الختامي للمؤمتر

، والذي 1945ويف مؤمتر يالطا الذي عقد يف شباط " سوف تصبح حرة ومستقلة يف الوقت املناسب

ورئيس وزراء بريطانيا ترششل ورئيس االتحاد السوفيتي جوزيف  حرضه الرئيس األمرييك روزفلت

ستالني فقد حظيت القضية الكورية باهتامم املؤمترين، إذ أبدى الرئيس األمرييك روزفلت اهتامما خاصا 

بها وذلك عـن طريق إثارته لقضية استقالل كوريا يف املؤمتر بعد إنهاء السيطرة اليابانية عليها، والتأكيد 

  .ملؤمترين عىل ما تم االتفاق عليه بشأن كوريا يف مؤمتر القاهرةعىل ا

فضال عن ذلك مل يقترص االهتامم بالقضية الكورية عىل الـرئيس األمـرييك روزفلـت يف مـؤمتر 

يالطا، بل أن وزارة الخارجية األمريكية أيدت وجهة نظرها الخاصة بكوريا بعـد انتهـاء الحـرب العامليـة 

رسالة إىل الرئيس األمرييك روزفلـت طلبـت خاللهـا مـن الـرئيس برضـورة العمـل الثانية، حيث بعثت ب

للتوصل التفاق مع رؤساء حكومتي لنـدن وموسـكو بشـأن تحديـد هويـة الـدول التـي سـوف تسـاهم 

باحتالل كوريا وفرض الوصايا الدوليـة عليهـا، وأكـدت وزارة الخارجيـة األمريكيـة عـىل رضورة مشـاركة 

  يف لعسكريةقوات الدول الثالث ا
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جيش االحتالل بعد أن يتم طرد القوات اليابانية مـن كوريـا، وأوصـت أيضـا برضـورة تشـكيل حكومـة  

وأخذت رسـالة وزارة الخارجيـة األمريكيـة بنظـر االعتبـار املطـامع املسـتقبلية للواليـات . عسكرية فيها

ت املصـالح الحقيقيـة يف املتحدة يف كرويا، حيث أكدت عىل فكرة تشكيل جيش االحتالل من الـدول ذا

ومشــاركة الــدول نفســها بالحكومــة ) الواليــات املتحــدة و االتحــاد الســوفيتي و الصــني(كوريــا وهــي 

العسكرية املزمع أقامتها بعد طرد اليابانيني من كوريا، رشط أن تكون القوات الصينية والسـوفيتية أقـل 

  .يس يف كوريا للواليات املتحدة مستقبالوهذا يعني أن يكون الدور الرئي. عدد من القوات األمريكية

. وبالرغم من الرغبة األمريكية يف فرض هيمنتها عىل كوريا بعد انتهاء الحرب العامليـة الثانيـة

فإن الجهود الذي بذلها الرئيس األمرييك روزفلـت مل تثمـر يف عقـد اتفـاق رسـمي بشـأن كوريـا، وذلـك 

ن اتفاقه مع وجهة نظر الرئيس روزفلت التـي أيـدها للموقف السوفيتي املتحفظ، حيث أعلن ستالني ع

  .سابقا يف مؤمتر القاهرة، والتي تؤكد عىل منح كوريا استقاللها كام جاء يف إعالن القاهرة

، وهو آخر مؤمتـر عقدته دول الحلفاء للنظر 1945حزيران  17ويف مؤمتر بوتسدام املنعقد يف 

واليـات املتحدة األمريكية يف هذا املؤمتر رئيسها الجديد يف مشاكل التسوية ما بعد الحرب، حيث مثل ال

هاري ترومان وكل من رئيس وزراء االتحاد السوفيتي ستالني ورئيس وزراء بريطانيا ترششـل، ويـرافقهم 

وكانـت الواليـات . يف حضور هذا املؤمتر وزراء خـارجيتهم ورؤسـاء وفـودهم العسـكرية للـدول الـثالث

ساعدة العسكرية السوفيتية عىل الجبهة اليابانية وقـد أدى ذلـك  إىل إبـداء املتحدة ترغب يف ضامن امل

  ويف أثناء. بعض التنازالت للسوفيت، فيام يتعلق باملسألة الكورية خاصة لضامن املساعدة السوفيتية
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املباحثات حصلت الواليات املتحدة عىل تأكيد من قبل القادة السـوفيت بـاالعرتاف باملصـالح املشـرتكة  

حيث تلزمهم هذه املصالح لالشرتاك بالعمليات العسكرية يف الوقت نفسه، ومـن أجـل اطمئنـان . معها

يك أكد الجرنال األمـرييك جـورج مارشـال رئـيس الوفـد العسـكري القادة السوفيت حيال املوقف األمري

األمرييك احرتام ما تم االتفاق عليه يف املؤمترات السابقة لـدول الحلفـاء، ونتيجـة لـذلك سـوف ال يقـوم 

الجيش األمرييك بأي عملية عسكرية يف املستقبل القريب يف كوريا، وذلك حسـب االتفـاق الـذي يؤكـد 

  .باالنفراد بالسيطرة عىل كوريا عدم السامح ألي دولة

ويف ضوء املباحثات التي دارت بني الطـرفني األمـرييك والسـوفيتي يف مـؤمتر بوتسـدام، اتفـق 

الطرفان عىل رضورة تعيني حد فاصل بني منطقة العمليات العسـكرية األمريكيـة والسـوفيتية يف كوريـا 

  .)2(بعد إعالن اليابان املوافقة عىل رشوط التسليم لقواتها

إىل ذلــك اتفــق الطرفــان األمــرييك والســوفيتي عــىل أن يكــون الحــد الفاصــل بــني  واســتنادا

ومبوجـب ذلـك االتفـاق أصـبح الجـزء الـذي يقـع ). ه38(عملياتهم العسكرية يف كوريا هو خط العرض 

جنوب هذا الخط من نصيب الواليات املتحدة والجزء الذي يقع عىل الشامل من هذا الخط مـن حصـة 

وحسب هذا االتفاق ضمنت الواليات املتحدة السيطرة عـىل أهـم مينـائني يف كوريـا . اد السوفيتياالتح

  وهام 

                                                            
  :ما ييل 1945آب  8كانت رشوط التسليم التي وافقت عليها اليابان يف ) 2(

  .ال متتد سيادة اليابان إىل أبعد من جزر اليابان نفسها. أ
  .أن تقوم الحكومة اليابانية بترسيح قواتها العسكرية ونزع سالحها. ب
  .ؤولني  عن توسيع عدوان اليابانأبعاد جميع املس.  ج
  .تشكيل حكومة يابانية عىل النهج الدميقراطي. د
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وعـىل إثـر ذلـك االتفـاق . ميناء اتشوف يف الجنوب الغريب وميناء بوسان يف الجنوب الرشقي من كوريـا

حيط الهـادي لـإلرشاف أصدر الجرنال مارشال أوامره إىل الجرنال  جون هول قائد القوات األمريكية يف امل

  .إىل القوات األمريكية) ه38(عىل استسالم القوات املتواجدة جنوب خط العرض 

، رشعـت 1945آب  8وبعد موافقة الحكومة اليابانية عىل رشوط التسـليم لـدول الحلفـاء يف 

يف يابانيـة القوات األمريكية بنزع سالح القوات اليابانية يف كوريا، حيث كان من آثار استسالم القـوات ال

هو إيجاد فراغ سيايس خالل األسابيع الواقعة بني استسـالم القـوات ) ه38(الجزء الجنويب من خط العرض 

مام دفع قائـد القـوات اليابانيـة الجـرنال أيبـي توبـاك إىل . اليابانية ودخول  القوات األمريكية إىل كوريا

ومـة انتقاليـة ملـلء الفـراغ السـيايس تقديم عرض إىل ليوون هونج يطلب فيه منه القيـام بتشـكيل حك

ودخـول ) ه38(والعسكري الذي سيعقب فرتة استسالم القوات اليابانية املتواجدة جنـوب خـط العـرض 

مام دفع قائد القوات اليابانية الجرنال ايبي توباك إىل تقديم عـرض الفـراغ .  القوات األمريكية إىل كوريا

عـىل املقـرتح اليابـاين قـدم ليـو  م القوات اليابانيـة، ورداالسيايس والعسكري الذي سيعقب فرتة استسال 

رشوطه لقبول ذلك العرض، حيث طلب من الجانـب اليابـاين  رضورة العمـل مـن أجـل املحافظـة عـىل 

  .األمن واالستقرار يف أثناء انسحاب القوات اليابانية من كوريا

ها ليو وبهـدف إقامـة حكومـة وبعد الحصول عىل املوافقة اليابانية عىل الرشوط التي تقدم ب

، لجنة تحضريية باسم الجمعية الوطنية من أجـل اإلعـداد السـتقالل 1945أيلول  2انتقالية شكل ليو يف 

كوريا، حيث قامـت اللجنـة املـذكورة بإرسـال ممثلـني عنهـا إىل مدينـة سـيئول، وبعـد وصـول منـدويب 

  الجمعية، اتفقوا عىل
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 التـي أعلنـت عـن سـيطرتها عـىل الـبالد وأصـبح ري رئيسـاتشكيل مـا يعـرف بالجمهوريـة الشـعبية،  

  .له للجمهورية الشعبية وأصبح ليو نائبا

وقد أرسلت الحكومة الجديدة ممثلني عنها للرتحيب بقدوم قائد القـوات األمريكيـة الجـرنال 

ت عـن جون هورد، لكن ذلك مل يؤد إىل اعرتاف القائد األمـرييك بـالتطورات السياسـية يف كوريـا، وأعلنـ

عدم اعرتافه برشعية حكومة الجمهورية الشعبية، وأعلن الجرنال هودج عن تأسـيس حكومـة عسـكرية 

وقد أكد الجرنال هودج أن أهـداف . عىل رشعيتها أمريكية يف منطقة االحتالل األمريكية يف كوريا مؤكدا

تنفيـذ رشوط التسـليم تواجد القوات األمريكية يف كوريا هو نـزع سـالح القـوات العسـكرية اليابانيـة ل

وإنهــاء الســيطرة اليابانيــة عليهــا، واملحافظــة عــىل األوضــاع العامــة وتشــكيل حكومــة عــىل األســس 

الدميقراطية للنهوض بالبالد عىل قاعدة سياسـية واقتصـادية متينـة، باإلضـافة إىل ذلـك فقـد أكـد هـذا 

املساعدة لحكم بالدهم كدولة  اإلعالن عىل رضورة تدريب الكوريني عىل إدارة شؤونهم الخاصة وتقديم

  .مستقلة

واتخذ الجرنال هودج خطوة أخرى، وهي أبعاد حكومة الجمهورية الشعبية بيد أن الحكومـة 

العسكرية األمريكية مل تستمر يف السري عىل املوقف نفسـه، مـن أعضـاء الجمهوريـة الشـعبية وأعلنـت 

تعهدوا بالتخيل عن العمل السيايس والعيش تراجعها عن موقفها القايض بإبعادهم عن كوريا، وذلك إذا 

مواطنني عاديني يف كوريا، وأن هدف الجرنال هودج من تغيري موقفه هـو كسـب رضـا الكـوريني وعـدم 

  .لالستعامر الياباين إثارة مشاعرهم ضد الواليات املتحدة يعدها بدال
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ها عىل كوريـا عن ذلك، اتخذت الحكومة العسكرية خطوة أخرى من أجل تعزيز سيطرت فضال

مـن أجـل تجريـدها مـن  سياسـيا وذلك من خالل إعالنها عن إلغاء الجمهورية الشـعبية وعـدها حزبـا

  .الصفة الرشعية لحكومة البالد

أن اإلجراءات التي اتخذتها الواليات املتحدة، تؤكد عىل رغبتها الرصيحة يف السـيطرة املبـارشة 

يتعـارض مـع مـا جـاء يف إعـالن الجـرنال هـودج بشـأن  عىل منطقة نفوذها وحامية مصالحها، وهذا ما

  .استقالل كوريا

وحاولت الواليات املتحدة تربير سياسـتها العامـة يف كوريـا، وذلـك مـن خـالل تأكيـدها عـىل 

انسحابها من كوريا بعد تعزيز نظام الوصـاية الدوليـة عليهـا، وذلـك الن كوريـا مل تكـن مهيـأة بصـورة 

دف الواليات املتحدة هو إعداد الكوريني للحصول عىل استقاللهم والقـدرة مبارشة للحكم الذايت، وأن ه

عىل إدارة بالدهم، وقد جاء ذلك عىل لسان الجرنال كارتر فنست رئيس شـؤون الرشـق األقىصـ يف وزارة 

أن كوريا مل تكن مهيأة بشـكل مبـارش لإلعـداد بشـكل مبـارش للحكـم : (الخارجية األمريكية حيث أعلن

لك استعدت الواليات املتحدة لتطبيق نظام الوصايا من أجل إعداد الكـوريني للحصـول عـىل الذايت، ولذ 

  ).استقاللهم وإدارة بالدهم

وأمام املوقف األمرييك، أكد الكوريون عىل رفضـهم ملـا جـاء بترصـيح فنسـت مؤكـدين عـىل 

ورات شـكل ري حـزب أهمية دور الحكومة املؤقتة يف عملية اتخاذ استقالل البالد، ويف ضوء تلـك التطـ

، واملتضمن الـدعوة 1945ترشين الثاين  24املؤمتر املركزي لالستقالل، حيث أعلن الحزب عن برنامجه يف 

إلقامة انتخابات وطنية بعد ميض سـنة مـن إعـالن االعـرتاف األمـرييك بالحكومـة املؤقتـة، كـام تضـمن 

  .دة من شانه تأجيل االستقاللاملتحنظام الوصاية أو أي إجراء تتخذه الواليات اإلعالن  رفض 
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وبعد موافقة الحكومة العسكرية األمريكية عىل دعوة القـادة الـوطنيني، اجتمعـت األحـزاب 

السياسية الكورية، مبا فيها الحزب الشيوعي من أجل رأب الصدع مع كـيم كـوو أحـد أعضـاء الحكومـة 

قيـق الوحـدة وقـد دفـع هـذا املؤقتة يف شنغهاي بالصني، حيث ساندوا جهـوده املبذولـة مـن أجـل تح

إىل األحـزاب السياسـية أكـد مـن خاللـه عـىل رضورة تشـكيل حكومـة  املوقف كوو إىل تقديم  مقرتحـا

انتقالية للتحضري إلقامة انتخابات عامة تشمل جميع أجزاء كوريا، من خالل التعاون مع قوات االحـتالل 

قرتح، مام دفع الحكومة العسكرية األمريكيـة غري أن الحزب الشيوعي مل يؤيد امل. السوفيتية -األمريكية

إىل إلغاء هذا املقرتح ورفع القضية الكورية إىل مؤمتر موسكو لوزراء خارجية كل من االتحاد السـوفيتي 

  .1945بريطانيا املتحدة باإلضافة إىل الصني املؤمل عقده يف كانون األول  –

فقـد اختلفـت ) ه38(امل خط العـرض أما املوقف السوفيتي يف منطقة االحتالل السوفيتي ش

عن املوقف األمرييك يف الجنوب منه، حيث قام قائد القوات السوفيتية الجرنال إيقاف كسـتياكوف  كليا

بعد دخوله كوريا مبارشة، بتشكيل ما يعرف باللجنة التحضريية السـتقالل  كوريـا، حيـث ضـمت هـذه 

  .لحزب الشيوعي برئاسة جوملان سكمن األحزاب الدميقراطية وعضوين من ا اللجنة عضوا

ويتضح من ذلك أن هدف الحكومة السوفيتية من هذا اإلجراء هو تدعيم موقفهـا يف شـامل 

خط العرض، وقد ساعدهم يف تدعيم موقفهم، هو تجنب سلطات االحـتالل السـوفيتية إقامـة حكومـة 

املدعومة مـن الحكومـة  )ه38(عسكرية عىل غرار الحكومة العسكرية األمريكية يف جنوب خط العرض 

  .العسكرية األمريكية
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ثم حاول السوفيت توحيد صفوف اللجنة الشـعبية املواليـة لهـم عـن طريـق توجيـه دعـوة 

للشيوعيني الكوريني املتواجدين داخل الحدود الكورية وال سيام املتواجدون منهم يف منطقة سـيبرييا يف 

  .إىل كوريا االتحاد السوفيتي ومنطقة منشوريا الصينية للعودة

واستمرت السلطات السوفيتية يف سياستها الهادئة إلقامة دولة مستقلة يف القسم الشاميل من 

، مؤمتر يف مدينة بونيغ يانغ، وهـي خطـوة أوىل 1945ترشين األول  8، حيث عقد يف )ه38(خط العرض 

ت سـلطات االحـتالل لألعداد إلقامة تلك الدولة، وبعـد يـومني مـن تـاريخ انعقـاد املـؤمتر املـذكور دعـ

السوفيتية إىل عقد اجتامع آخر، تم يف أثناء تأسيس الحـزب الشـيوعي الكـوري الجديـد وعـني كـيم آل 

  .له أوال سونغ سكرتريا

ومن أجل تعزيز سـلطة كـيم سـونغ دعـت سـلطات االحـتالل السـوفيتية جـيش املتطـوعني 

مو وون حيث سمحت لها دخـول كوريـا  الكوريني بقيادة كيم توبونج وعصبة االستقالل الكوري بقيادة

حسب سياستها الهادفة إىل إقامة نظام مواٍل لها، فقد قامت باحتجاز كل من بـونج وون عنـد عبـورهم 

الكورية، وبعد االتفاق معهم بشأن عـدم املشـاركة بـأي عمـل سـيايس أو عسـكري  –الحدود  الصينية 

سياسية التي اتبعتها السلطات السـوفيتية فقـد ونتيجة لتلك ال. ، قد أطلقت السلطات رساحهممستقبال

  ).ه38(نجحت بأحكام سيطرتها يف املنطقة الواقعة تحت احتاللها شامل خط العرض 

وقد دارت مباحثات بني حكومة االتحاد السوفيتي ونظريتها األمريكية بشان مسـتقبل كوريـا 

، يف وضع كوريـا 1943لت يرغب منذ عام قبل انتهاء الحرب العاملية الثانية، وكان الرئيس األمرييك روزف

  ويف . تحت الوصايا الدولية
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، يف أثناء لقاء ستالني وهاري هوبكن املمثل الشخيص للرئيس ترومان، حيث طـرح هـوبكن 1945مايس 

عىل كوريا، حيث وافق ستالني عىل هـذه الفكـرة، والـذي أكـد إىل سـتالني  فكرة الوصايا الدولية مجددا

ويف مـؤمتر وزراء . تحـاد السـوفيتي والواليـات املتحـدة وبريطانيـا يف هـذه الوصـاياباشرتاك كـل مـن اال 

، تم املوافقـة عـىل نظـام الوصـايا 1945خارجية الدول األنفة الذكر والذي عقد يف موسكو كانـون األول 

 عىل كوريا بشكل رسمي، وذلك حسب القرارات التي متت اتخاذها يف املؤمترات الدولية السـابقة لـدول

يقيضـ بإنشـاء إدارة موحـدة لكوريـا خطـوة أوىل يف  الحلفاء فقد تضمن املؤمتر يف جدول أعاملـه قـرارا

ونتيجة لـذلك فقـد تـم التوصـل إىل اتفاقيـة بـني الـدول األربـع . طريق تأسيس حكومة كورية مستقلة

  .حيث حددت هذه االتفاقية مدة الوصايا عىل كوريا بخمس سنوات) اتفاقية موسكو( عرقت ب

  :ونصت االتفاقية عىل ما ييل

إعادة استقالل كوريا وتشكيل حكومة وطنية فيها، بعـد انتهـاء سـيطرة اليابـان عليهـا تأخـذ عـىل  .1

  .واقتصاديا عاتقها كل الخطوات الرضورية لتقدم البالد سياسيا

 ومن أجل تقديم املساعدة لتشكيل الحكومة املزمـع إقامتهـا يف كوريـا، فقـد تقـرر تشـكيل لجنـة .2

سوفيتية مشرتكة، تكون مهمتها إجراء االتصال مع األحزاب السياسية يف كوريا، من أجل  –أمريكية 

املشاركة يف تأليف حكومة كورية مؤقتة، حيث توضع هذه الحكومة تحت وصـاية الـدول األربـع، 

  .ملدة خمس سنوات
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ساعدة يف تقديم الـربامج ستقوم اللجنة باالشرتاك مع الحكومة الكورية  املؤقتة لتنفيذ إجراءات امل .3

  .السياسية واالقتصادية للشعب الكوري وتدريب الكوريني عىل الحكم الذايت إلدارة كوريا

وألجل مناقشة املشكالت املتعلقة بكوريا عقد مؤمتر يضم ممثلني عن سلطات االحتالل العسـكري  .4

ل مـدة أسـبوعني مـن السـوفيتية خـال –يف كرويا لتنسيق املوقف بني سلطتي االحتالل األمريكيـة 

  .انتهاء أعامل مؤمتر موسكو

بعد ختام مؤمتر موسكو لوزراء الخارجية أعامله التي تم التوصل إىل اتفاقية عرفـت باتفاقيـة 

، نتيجة لذلك فقد عربت األحزاب الكورية عن استنكارها ورفضها للقرارات )1(موسكو للوصاية عىل كوريا

و بشـأن الوصـايا الدوليـة عـىل كوريـة غـري أن الحـزب الشـيوعي التي تم التوصل إليها يف مؤمتر موسك

الكوري غري فجأة موقفه الرافض لالتفاقية وأعلن عن مسـاندته إىل مـا جـاء يف مقـررات املـؤمتر، حيـث 

تغيري موقفه هذا بأن االتفاقية كانت لصـالح كوريـا،  أصدر تعليامته إىل مؤيديه ملساندة االتفاقية، مربرا

الشيوعي  يف معرض الدفاع عن وجهة نظره تلك بأنه من دون املساندة السوفيتية فإن  وقد أكد الحزب

  .الكوريني ال يستطيعون تطوير بالدهم يف املستقبل القريب

وقد سمح هذا التغري يف موقف الحزب الشيوعي، لالتحـاد السـوفيتي للمطالبـة بـان تقترصـ 

  عن مؤمتر السوفيتية املشرتكة املنبثقة  –اللجنة األمريكية 

                                                            
تذكر املصادر السوفيتية بأن القرار الذي أصـدره مـؤمتر موسـكو يختلـف عـن القـرار الـذي تقـدمت بـه الحكومـة ) 1(

  .السوفيتية الذي جاء فيه
السوفيتية املشرتكة إلدارة كوريا  -لعسكرية األمريكية تشكيل إدارة موحدة يرتأسها قائدان  عسكريان من السلطات ا. أ

  .لحني إقامة حكومة كورية مؤقتة
تشكيل هيئة إدارية تضم ممثيل كل من االتحاد السوفيتي، بريطانيا، الواليات املتحدة، الصني للنظـر يف اإلجـراءات . ب

  .    الواجب اتخاذها خالل فرتة الوصاية
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موسكو مشاوراتها بشأن تطبيق نظام الوصايا عىل كوريا، عىل األحزاب املؤيدة لقرارات مـؤمتر موسـكو، 

إىل الحكومـة السـوفيتية يقيضـ التأكيـد عـىل  وعىل عكس ذلك، فقد قدمت الواليـات املتحـدة مقرتحـا

. السـوفيتية املشـرتكة رضورة التشاور مع جميع األحزاب الكورية وذلك ضـمن مهـام اللجنـة األمريكيـة

السوفيتي  بشأن تلك النقطة، وذلك لتبديل موقف الحـزب  –وكان من املتعذر اتفاق الطرفني األمرييك 

الشيوعي من الوصايا، فقد شكلت األحزاب الدميقراطية برئاسة ري ما يعرف باملجلس الوطني الستقالل 

  .ضد نظام الوصايا الذي أقره مؤمتر موسكو كوريا، وذلك من أجل توحيد الجهود املشرتكة لهذه األحزاب

ويتضح مام سبق بأن كوريا قد احتلـت مكـان الصـدارة يف السياسـية األمريكيـة الجديـدة يف 

  .حيث استطاعت اليابان من تحقيق النجاح يف هذا التنافس. التنافس الدويل  يف رشق أسيا

الحلفاء ومنهـا الواليـات املتحـدة  فقد احتلت كوريا دول. وقبيل انتهاء الحرب العاملية الثانية

واالتحاد السوفيتي خاصة ويف املؤمترات التي عقدت بينهام بشان مناقشة املشكالت الناجحة عن هزمية 

فقد افرتضت الحكومـة . اليابان يف الحرب العاملية الثانية، ومن أجل سد الفراغ الذي خلف انهيار اليابان

  . وجنوبه) ه38( منطقتي احتالل يف شامل خط العرض األمريكية والسوفيتية تقسيم كوريا إىل

وندرك مـن خـالل السياسـية التـي اتبعتهـا قـوات االحـتالل األمريكيـة والسـوفيتية بـأن كـال 

الطرفني، كانا يحاوالن إحكام سـيطرتهام عـىل املنـاطق الخاضـعة لهـام، والعمـل عـىل إقامـة تشـكيالت 

  .ك التشكيالت يف إقامة أنظمة تدين بالوالء لكل منهامسياسية موالية لكل منهام، وذلك الستخدام تل
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  ):1947 – 1945(السوفيتية املشرتكة يف تشكيل حكومة موحدة يف كوريا  –فشل اللجنة األمريكية 

ومن أجل وضع مقررات مؤمتر موسكو حيز التنفيذ، وذلك من خالل دمج منطقتي االحـتالل 

، وإجراء الحـوار املبـارش مـع األحـزاب السياسـية  وسياسيا ااألمريكية والسوفيتية وتطوير كوريا اقتصادي

فقد تم اإلعـالن عـن تشـكيل . للمشاركة يف تشكيل الحكومة املؤقتة املقرتحة تحت وصاية الدول األربع

فقـد بعـث املقرتحة حسب اتفاقيـة موسـكو، ولتنفيـذ ذلـك القـرار اللجنة األمريكية السوفيتية املشرتكة 

، الجـرنال )ه38(ائد قوات االحـتالل السـوفيتية يف الجـزء الشـاميل مـن خـط العـرضالجرنال هودج إىل ق

فيها استعداد قيادته لعقد اجتامعات متهيدية للجنة املشرتكة، وبالفعل وصـل  كيستاكوف رسالة موضحا

، برئاسة الجرنال ترنتـي شـيتكوف وعنـدما عقـدت 1946كانون الثاين  15الوفد السوفيتي إىل سيئول يف 

للوفـد السـوفيتي  جنة اجتامعها األول قدم رئيس الوفد األمـرييك الجـرنال ارجبـا لدارورنولـد مقرتحـاالل

واستمرت املباحثات بني الطرفني للتوصـل . وإعادة توحيد كوريا اقتصاديا) ه38(يقيض بإلغاء خط عرض 

واحد مـن عقـد هـذا إىل اتفاق  بشان تحديد سقف زمني إلنهاء اللجنة أعاملها الذي تم تحديده لشهر 

املؤمتر التمهيدي، حيث ألزمت اللجنة نفسها بـإجراء الحـوار املبـارش مـع األحـزاب السياسـية يف شـامل 

38(وجنوب خط العرض 
ه

.(  

ومن أجل إعطاء ضامنات أكرث لقادة األحزاب الكورية، أعلن الجرنال هودج عن الهدف الـذي 

بأن حكومتـه ترغـب أن  عها يف سيئول، وأضاف أيضامن أجله تم إنشاء اللجنة املشرتكة التي عقد اجتام

ويف الوقت نفسه، اتهم الجرنال اونولد لحكومة السـوفيتية، بـأن هـدفها . ينال الشعب الكوري استقالله

  االسرتاتيجي
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يقيض بإقامة دولة شيوعية يف كوريا من خالل اقرتاحها بعقد اجتامع مجلـس شـعبي كـوري ميثـل فيـه  

وعىل الصعيد نفسه، أكد الجـرنال اونولـد . ب السياسية املؤيدة التفاقية موسكوأعضاء من جميع األحزا

بأن الحكومة العسكرية األمريكية ستحاول العمـل عـىل إقامـة  حكومـة كوريـة مؤقتـة بهـدف اإلرساع 

للسياسـية السـوفيتية التـي هاجمهـا الجـرنال اونولـد،  وتطبيقا. بجالء جميع القوات األجنبية عن كوريا

أن االتحاد السوفيتي له مصالح حيوية يف كوريا وأن استقالل : "1946آذار  20لجرنال شتيكوف يف رصح ا

البالد يجب أن يكون يف ظل حكومة صديقة للسوفيت، وأن مستقبل كوريـا لـن يكـون قاعـدة للهجـوم 

  ".عىل االتحاد السوفيتي مستقبال

اب املناوئة للشـيوعية يف الجنـوب وكان الهدف السوفيتي من تلك املقرتحات، هو إبعاد األحز 

من االشرتاك يف اجتامع اللجنة املشرتكة ومن ثم يضمـن لألحزاب املوالية حصة األسد يف الحكومة املزمع 

تشكيلها يف كوريا، وذلك سوف يؤدي إىل ضامن الهيمنة السوفيتية ليس عىل الشامل فقط بل حتى عىل 

ع الواليات املتحدة إىل اتخاذ موقف معـارض للموقـف وهذا ما دف) ه38(القسم الجنويب من خط عرض 

  .السوفيتي

ولكبح هذه التطلعات السوفيتية، رفض الجـرنال اونولـد املقـرتح الـذي تقـدم بـه شـيتكوف، 

عىل رضورة التشاور مع األحزاب الكورية بدون استثناء من أجل السامح لهم بالتعبري عن آرائهـم  مؤكدا

ن اختالف وجهات النظر بني الطرفني تـم إصـدار بيـان ختـامي يف نهايـة وبالرغم م. حول قضية الوصايا

أن اللجنة املشرتكة سوف تتشاور مع األحزاب التي لها أهداف دميقراطيـة : (املؤمتر األول للجنة جاء فيه

  .حيث تلزم تلك األحزاب نفسها بتطبيق أهداف مؤمتر موسكو
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م يف ضـوئها السـامح لألحـزاب السياسـية عـىل مبـدأين يـت وقد قدم الجـرنال اونولـد اقرتاحـا

، أن يبـدي وثانيـا. أن يكـون الحـزب ذا أهـداف دميقراطيـة أوال: املشرتكة بأعامل اللجنة املشرتكة وهـام

الحزب استعداده باملشاركة يف تشكيل الحكومة املؤقتة والعمل عىل تنفيـذ قـرار الوصـايا، غـري أن هـذا 

لكبرية بني القادة السوفيت واألمريكان فيام يتعلـق بتنفيـذهام ففـي األتفاق مل يكتب له التنفيذ للهوة ا

الوقت الذي أرص السوفيت عىل أبعاد قادة األحزاب املعارضة للوصايا، أكد املندوب األمرييك يف اللجنـة 

  .املشرتكة عىل أن ترصيحات القادة السوفيت منافية ملا تم التوصل إليه يف اتفاقية موسكو

عىل الطرفني الوصول إىل اتفاق بشـأن هـذه النقطـة حيـث ألقـى القـادة  وأصبح من املتعذر

السوفيت فشل املفاوضات عىل املوقف األمرييك، مام أدى بالجرنال شتيكوف إىل إبـالغ الجـرنال هـودج 

حول إيقاف اجتامعات اللجنة املشرتكة عىل إثر التعليامت التـي ألقاهـا مـن حكومتـه القاضـية بوقـف 

  .ة إىل منطقة االحتالل السوفيتية  يف شامل كوريااملباحثات والعود

وعىل إثر املوقف السوفيتي الذي أدى إىل تأجيل املباحثات الثنائية بيـن القيادتني العسـكرية 

، 1946حزيـران  25هـودج برسـالة إىل الجـرنال كسـتياكوف يف (أرسـل الجـرنال . السوفيتية –األمريكية 

ؤقتة عىل عقد مؤمتر عىل الصـعيد الشخيصـ معـه مـن أجـل بـدء يطلب فيها من القيادة السوفيتية امل

املباحثات من جديد لكن القادة السوفيت مل يجيبوا عـىل رسـالة هـودج إال بحلـول شـهر آب، أي بعـد 

يف الرسالة الجوابية أكد الجرنال كستياكوف عن استعداده إلرسال وفد . تسلمهم تعليامت من حكومتهم

  أن يأخذ املفاوضون للتفاوض إىل سيئول عىل رشط
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األمريكيون بنظر االعتبار قرارات مؤمتر موسكو وتأكيدهم عىل رضورة التشاور مع األحـزاب السياسـية   

  .التي ساندت نظام الوصايا

فقد أدى إرصار القادة السوفيت إىل استئناف مباحثات اللجنـة املشـرتكة مـع األحـزاب التـي 

ذه األزمـة ولغـرض بـدء املباحثـات مـن جديـد، اتفـق أيدت نظام الوصايا وألجل وضع حد مناسـب لهـ

الطرفان عىل رفع القضية إىل حكومتي البلدين  وقد عرب الجرنال اورنولد عن وجهة نظره يف تقرير رفعه 

أنه ال يوجـد هنـاك أمـل إلنجـاز التوحيـد عـن طريـق املفاوضـات بـني سـلطات : "إىل حكومته جاء فيه

  ".االحتالل األمريكية والسوفيتية

يف ضوء العراقيل التي وضعت أمام تنفيذ اللجنة املشرتكة أعاملها التي أنشـئت مـن أجلهـا، و 

ولعدم إكامل الواليات املتحدة  برامجها العسكرية وخوفها من نشوب حرب مل تكن مستعدة لهـا، فقـد 

 وافق الرئيس ترومان عىل خطة وزير الخارجية مارشـال التـي تحـث عـىل توحيـد الجهـود إلمتـام مهـام

 ، رسالة إىل نظريه السوفيتي مولوتوف طالبـا1947نيسان  8اللجنة وحسب تلك الخطة أرسل مارشال يف 

فيها رضورة قيام الحكومتني بإنشاء قيادة عسكرية يف كوريا للتفاوض مع اللجنة املشرتكة بشـأن إعطـاء 

  .الكوريني حق التعبري عن آرائهم

عىل رسالة نظريه األمـرييك،  سوفيتي مولوتوف جواباويف الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية ال

املمثل األمرييك يف اللجنة املشرتكة بدعمه للعنارص  دافع فيها عن وجهة نظر الحكومة السوفيتية، متهام

غري أنه أيد رأي  وزير الخارجية األمرييك مارشال بشـأن اسـتئناف اللجنـة . املناوئة للدميقراطية يف كوريا

  .لها يف سيئول عىل أساس االلتزام بتنفيذ اتفاقية موسكواملشرتكة ألعام
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وبسبب التطورات عىل الساحة الدوليـة بظهـور التسـابق حـول إيجـاد منـاطق نفـوذهام يف 

انتهجت الحكومة األمريكية سياسية خاصة يف مقاومة التوسـع الشـيوعي يف العـامل حسـب مبـدأ . العامل

ألمريكية ملزمة بدعم الـدول الحليفـة للواليـات املتحـدة يف ترومان، وحسب هذا املبدأ، فان الحكومة ا

أجـل مقاومـة التغلغـل الشـيوعي فقـد اليونان وتركيا خاصة وقد شملت الدول األسيوية فيام بعد، ومن 

ذلك املوقف الجديد سياسية الواليات املتحـدة عـن الفـرتة السـابقة، لـذلك فقـد دعـت الحكومـة عزز 

للجنة املشرتكة أعاملها يف أرسع وقت ممكن، ومـنح الشـعب الكـوري حـق األمريكية إىل رضورة إنجاز ا

  .تقريره ملصريه

ويف ضوء املوافقة عىل املقرتح األمرييك وصل الوفـد السـوفيتي برئاسـة شـينكوف إىل سـيئول 

واجتمع مع رئيس الوفد األمرييك الجديد براون حيـث اتفـق عـىل الخطـوة األوىل لبـدء أعـامل اللجنـة 

هي اإلعداد لتشكيل حكومة كورية مؤقتة، وإلنجـاز هـذه الخطـوة تقـرر تشـكيل عـدد مـن املشرتكة و 

اللجـان الفرعيـة املنبثقـة مـن اللجنـة املشـرتكة وحـددوا مهمـة هـذه اللجـان بإيجـاد الحلـول لجميــع 

واتخـاذ . املشكالت التي تخص الحـوار مـع األحـزاب السياسـية ألجـل اختيـار أعضـاء الحكومـة املؤقتـة

  .لالزمة من أجل نقل السلطة إىل الحكومة املؤقتة املرتقب تشكيلهاالخطوات ا

إال أن القادة السوفيت تخلوا عن موقفهم السابق ومطالبتهم بتنفيذ مطالبهم السـابقة لبـدء 

املفاوضات حسب الرشوط التي طرحها وزير الخارجية مولوتوف يف رسالته الجوابية عىل رسـالة  نظـريه 

يها إبعاد قادة األحزاب الكورية املعارضني التفاقية موسكو مـن مباحثـات اللجنـة األمرييك، والتي أكد ف

  ويف ضوء ذلك، أعلن الجرنال براون بأن املوافقة عىل املقرتح السوفيتي تعني . املشرتكة
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  .سيطرة الحزب الشيوعي عىل سدة الحكم، لهذا أعلن معارضته للمقرتحات السوفيتية

 ىل جو أعامل اللجنة املشرتكة، قـدم الجـرنال بـراون مقرتحـاومن أجل الجمود الذي يسيطر ع

إىل القيادة السوفيتية يدعو فيه إىل قيام كل من السلطات األمريكية والسوفيتية العسـكرية بحـوار مـع 

  .األحزاب السياسية يف مناطق احتاللهام

فيتي، قـدم إزاء الـرفض السـو . لكن السلطات السوفيتية مل توافق عـىل هـذا املقـرتح املـذكور

أخر يدعو فيه إىل رضورة تعهد اللجنـة املشـرتكة بإقامـة انتخابـات عامـة الختيـار أعضـاء  براون مقرتحا

يف الوقت نفسه، بعث وزير الخارجية األمرييك مارشال رسالة إىل نظريه السـوفيتي أكـد . الربملان الكوري

يتضمن النتائج التي توصلت إليهـا اللجنـة  إىل حكومة البلدين، فيها ضـرورة رفع اللجنة املشرتكة تقريرا

من خالل املباحثات الثنائية من أجل أخذ كل حكومة الخطوات التي تراها مناسـبة يف تحقيـق أهـداف 

  .اتفاقية موسكو

، عـن أن املقرتحـات 1947آب  23وردا عىل مقرتحات الجانب األمـرييك ، أعلـن شـيتكوف يف 

احثات اللجنة املشرتكة مل تكن كافية إلقناع  الحكومـة السـوفيتية التي تقدم بها املفاوض األمرييك يف مب

السابقة، تقيض بإبعاد األحزاب السياسية املعارضة التفاقية موسكو وإنشاء جمعيـة مؤقتـة عـىل أسـاس 

  .العضوية املتساوية ألحزاب الشامل والجنوب املؤيدة التفاقية موسكو

ات التي تقف أمام تنفيـذ اللجنـة املشـرتكة وبسبب املوقف السوفيتي ، ومن أجل رفع العقب

قدم نائب وزيـر الخارجيـة األمـرييك روبـرت لوفيـت مقرتحـا جديـدا سـلم إىل وزراء خارجيـة . أعاملها 

  بريطانيا والصني واالتحاد السوفيتي، 
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 يدعوهم فيه إىل عقد مؤمتر يف واشنطن الغاية منه تنفيذ اتفاقية موسكو، والتأكيد عىل إجراء انتخابات

فقد أيدت كل من بريطانيا، والصني موافقتهام عـىل املقـرتح . عامة يف كوريا تحت إرشاف األمم املتحدة

املذكور يف الوقت الذي عارضته الحكومة السوفيتية، مـربرة رفضـها بـأن هـذه املقرتحـات خـارج نطـاق 

  .اتفاقية موسكو وعمل اللجنة األمريكية السوفيتية املشرتكة

  -لحكومــة الســوفيتية اســتطاعت تعطيــل  مهــام اللجنــة األمريكيــة ويتضــح مــام ســبق أن ا

وباملقابـل اسـتطاعت الحكومـة )  ه38(السوفيتية وذلك ملد نفوذهـا إىل منطقـة جنـوب خـط العـرض 

األمريكية من مواجهة طموحات نظريتها السوفيتية يف تحقيق هدفها، وذلك برفـع القضـية الكوريـة إىل 

  .األمم املتحدة

  األمريكية  يف األمم املتحدة واملوقف السوفيتي منها  الدبلوماسية

1947 – 1950:  

نتيجة لتعقيد املوقف يف كوريا بسبب فشل املفاوضـات الثنائيـة بـني الحكـومتني السـوفيتية 

واألمريكية، من أجل التوصل إىل اتفاق يتعلق بتوحيد كوريا تحت حكومة موحدة ، تأخـذ عـىل عاتقهـا 

ريا وال سيام بعد رفض وزير الخارجية السوفيتي مولوتوف ملقرتح نائب وزيـر مهمة تحقيق استقالل كو 

الخارجية األمرييك لوفيت التي تهدف إىل دفع عجلة املفاوضات بـني الطـرفني للتوصـل إىل قـرار بشـأن 

، عـرض املشـكلة عـىل املـوقعني عـىل 1947استقالل كوريا، فقد اقرتحت الحكومـة األمريكيـة فــي آب 

 متشـددا كو، وبعد رفض االتحاد السوفيتي هذا املقرتح اتخذت الحكومة السوفيتية موقفـااتفاقية موس

تجاه قيـام الواليـات املتحـدة بعـرض املشـكلة، حسـب املقـرتح الـذي تقـدم بـه لوفيـت يف رسـالته إىل 

  ، والذي أكد فيها رغبة حكومته يف عرض املشكلة الكورية 1947أيلول  17مولوتوف يف 
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لدولية ويف الرسالة اآلنفة الذكر أوضح لوفيت املـربرات التـي دفعـت حكومتـه إىل اتخـاذ عىل املنظمة ا

ذلك القرار وذلك لعدم نجاح املباحثات داخل اللجنة املشرتكة، ومن اجـل التوصـل إىل اتفـاق لتحقيـق 

جـاء يف وقـد . الوحدة الكورية رفعت الواليات املتحدة هذه القضية إىل الجمعية  العامة لألمم املتحـدة

  :رسالته ما ييل

يظهر بشكل واضح من مباحثات اللجنة املشرتكة السوفيتية، واألمريكية قد نتج عنـه تأجيـل "

استقالل وتوحيد كوريا، لـذلك رفعـت حكـومتي املشـكلة برمتهـا إىل جلسـات الجمعيـة العامـة لألمـم 

  ".املتحدة

دها ة الواليـات املتحـدة بعـوقد حاول فيشنيك يف أثناء جلسات الجمعية العامة، إدانة حكوم

املسؤول األول عن النتائج التي وصلت إليها اللجنة املشرتكة، وذلـك بسـبب رفـض الحكومـة األمريكيـة 

تنفيذ التزاماتها التي وقعت يف مؤمتر موسـكو، والتـي تقتيضـ بإعـداد تسـوية للمشـكالت التـي تواجـه 

وأكـد أن حكومتـه سـتدين أي قـرار تتخـذه . اللجنة املشرتكة من الدول املوقعـة عـىل اتفاقيـة موسـكو

عن ذلك فإن  املشكالت التي وجدتها املشكلة الكورية ال ميكـن مناقشـتها، وذلـك  الجمعية العامة أيضا

لوجود اتفاقية دولية بشأن كوريا وهي اتفاقية موسكو، وبسبب الضغوط األمريكية التي مارسـتها عـىل 

معية العامة للمرشوع األمرييك، عندئذ قرر االتحاد السوفيتي أعضاء الجمعية العامة وإمكانية تبني الج

  .عدم املشاركة يف مناقشات الجمعية العامة بشان ذلك املرشوع

وبعد أن رفضت الجمعية العامة املقرتحات السوفيتية، تقدمت الحكومـة السـوفيتية مبقـرتح 

  األمريكية يف سيئول يقيض بانسحاب –إىل اللجنة السوفيتية 
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، من أجل السامح للكوريني بإقامة حكومتهم مـن 1948قوات األجنبية من كوريا يف نهاية عام جميع ال 

  .دون تدخل خارجي

ويبدو أن الحكومة السوفيتية إرادت قطع الطريق أمام األمم املتحدة مبنعها بإصدار أي قـرار 

وإظهـار الواليـات  من شأنه يسمح بتدخلها يف القضية الكورية ، وتحسني صورتهم أمام الشعب الكوري

  . املتحدة أمام أعني الكوريني بأنها تقف ضد تطلعاتهم

ومنذ البداية أدركت الواليات املتحدة خطورة املقرتح السوفيتي، حيـث أن انسـحاب القـوات 

إىل القضـاء عـىل الجهـود التـي تهـدف إىل الوقـوف  األمريكية من كوريا يف تلك الظروف سيؤدي حـتام

يف كوريا، وأن انسحاب القوات األمريكية سيمكن السوفيت من إنشـاء حكومـة  بوجه التوسع الشيوعي

شيوعية موالية لهم، لهذا حذرت هيئة األركان املشرتكة التابعة للجيش األمرييك  يف اليابان مـن خطـورة 

عن ذلك أعلن الجرنال هـودج عـن أن الجـيش األمـرييك مل يسـتكمل  االنسحاب من كوريا آنذاك، فضال

  .بعد يف إنشاء قوة عسكرية يف كوريامهمته 

وقد أدرك الوفد األمرييك يف اللجنة املشرتكة خطـورة املقـرتح املـذكور، لـذا رسعـان مـا أبـدى 

معارضته الشديدة لـذلك املقـرتح، وأخـذ يعلـن عـن أن هـذا املقـرتح خـارج نطـاق صـالحيات اللجنـة 

  .السوفيتية  املشرتكة –األمريكية 

ومــن أجــل تســليط األضــواء عــىل املوقــف الســوفيتي، قــدم جــون  أمــا يف الجمعيــة العامــة،

فوسرتداالس املندوب  األمرييك يف الجمعية العامة، مرشوع قرار ينص عىل إقامة انتخابـات عامـة تحـت 

، حيـث تكـون تلـك 1948السوفيتية يف موعد أقصاه نهاية شهر آب  –إرشاف قوات االحتالل األمريكية 

  تابعة لألمم املتحدة، وأوضح داالس أن الهدف من  االنتخابات تحت إرشاف لجنة



  

2078  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

إقامة تلك االنتخابات وتشكيل جمعية وطنية الختيار أعضاء الحكومة التي تأخـذ عـىل عاتقهـا تشـكيل 

عن أن الهدف من هذا املرشـوع هـو إعـادة األمن قبيل جالء قوات االحتالل، وأعلن قوات كورية لحفظ 

  . قوات االحتالل منها استقالل كوريا وضامن انسحاب  جميع

ويف أثناء مناقشات الجمعيـة العامـة أكـد داالس، عـىل املقـرتح األمـرييك الـذي يؤكـد رضورة 

من النقطـة الرئيسـة التـي تؤكـد  مكمال انسحاب القوات األجنبية، ألن انسحاب هذه القوات يعد جزءا

لسحب قواتهـا مـن كوريـا يف  عىل تأسيس حكومة مستقلة يف كوريا، وأكد أن حكومة الواليات مستعدة

  .حالة تقديم الضامنات التي تؤكد أقامه حكومة كورية تحت إرشاف دويل لتسوية الوضع الراهن

ويف معرض جواب داالس عىل املقرتح الذي تقدم به فشينيك إىل الجمعية العامة الـذي يؤكـد 

راجعـة ألنـه يهمـل القـرار رضورة سحب جميع القوات املحتلة من كوريا، أوضح بأنه قرار يحتـاج إىل م

الداعي إىل إقامة حكومة مؤقتة يف كوريا بعد إمتام القوات األجنبية انسحابها، وأمـام املوقـف األمـرييك 

املتشدد أدان مندوب االتحاد السوفيتي يف الجمعية العامة اندريا غروميكـو الحكومـة األمريكيـة بأنهـا 

. مة كورية حسب اتفاقيـة موسـكو، ويف الوقـت نفسـهتعمل عىل عرقلة  الجهود الرامية إىل إقامة حكو 

تقدم غروميكو مبرشوع للجمعية العامة يدعو إىل سحب جميع قوات االحـتالل األمريكيـة والسـوفيتية 

، وذلك من أجل منح الشعب الكوري مـن إقامـة حكومتـه 1948من كوريا بوقت متزامن يف مطلع عام 

صاغية للمقـرتح الـذي تقـدم بـه املنـدوب  يك لن تلقى أذاناالوطنية لكن الجمعية وبفعل التأثري األمري

  . السوفيتي
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إن الفشل الدبلومايس الذي منيت به الدبلوماسية السوفيتية يف الجمعيـة العامـة، هـو عـدم 

إقناع الجمعية باملوافقة عىل املقرتح  الذي تقـدم بـه املنـدوب السـوفيتي فـيام يخـص سـحب القـوات 

روميكو إىل املبادرة  مرة أخرى مبقرتح جديد يتضـمن دعـوة ممـثيل الشـعب دفع غ. األجنبية من كوريا

الكوري لحضور مناقشات الجمعية العامة وذلك من أجل إيجـاد الحلـول الصـحيحة للقضـية الكوريـة، 

التـي تعـد . وشدد غروميكو عىل أهمية اهتامم الحكومـة السـوفيتية بـدعوة ممـثيل الشـعب الكـوري

لآلمـال السـوفيتية، حيـث رد داالس  األزمة الكورية وجاء الرد األمـرييك مخيبـاالوسيلة األساسية يف حل 

املقرتحات السوفيتية الجديدة، بتأكيده أن اللجنة املؤقتة التابعة لألمم املتحدة، ميكنها تقديم الضامنات 

 وأوضـح داالس أن السـبب. من أجل مشاركة ممثلني عن الشعب الكوري عن تطبيق إجـراء االنتخابـات

الذي دعا إىل إحالة قضية الشعب الكوري إىل لجنة األمم املتحدة، هو أن الدولتني مل تنجحـا يف االتفـاق 

مع وجهة نظرك بشـأن الحـوار  إين متفق متاما: (حول اختيار ممثيل الشعب الكوري حيث أوضح داالس

حـول  تـني أساسـامع املمثلني الحقيقيني للشعب الكوري غري أن حكومتي واشـنطن وموسـكو غـري متفق

  ).مسألة التمثيل الحقيقي للشعب الكوري يف مباحثات اللجنة األمريكية السوفيتية املشرتكة

أما موقف غروميكو من التعديل الذي تقدم به املنـدوب األمـرييك عـىل املرشـوع السـوفيتي 

وطلـب مـن  وأوضح غروميكو أن هذا التعديل قد أفرغ املقرتح السوفيت مـن محتـواه، فقد كان سلبيا

املنــدوب األمــرييك ســحب مقــرتح حكومتــه، لكــن الجمعيــة العامــة مل تأخــذ بعــني االعتبــار املعارضــة 

  السوفيتية، حيث صادقت عىل املقرتح األمرييك، مام أدى إىل دفع غروميكو إىل اإلعالن بأن
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  .حكومته سوف ترفض االشرتاك يف أعامل اللجنة املؤقتة املقرتح إقامتها بشأن كوريا 

تيجة للموقف املعقد الذي وصلت إليه املفاوضات بني الطرفني، صادقت الجمعيـة العامـة ون

ـوع األمـرييك الـذي يقيضـ بتشـكيل لجنـة مؤقتـة تابعـة لألمـم  1947ترشين  األول  14يف  ، عىل املرش

 ، عىل أسـاس 1948املتحدة بشأن كوريا التي ستأخذ عىل عاتقها إقامة انتخابات عامة بحلول شهر آذار 

االقرتاع الرسي، وقيامها بأرشاف مبارش عىل هذه االنتخابات وتنسـيق األعـامل مـن أجـل سـحب قـوات 

االحتالل األمريكية والسوفيتية من كوريا بصورة كلية بفرتة ال تتجاوز تسعني يوما، فضال عن ذلك تقـوم 

قـرار أعضـاء الجمعيـة اللجنة املؤقتة بأعداد تقرير للجمعية العامة يتضـمن نتـائج أعاملهـا كـام دعـا ال

  .العامة إىل تقديم املساعدات املادية إىل اللجنة املشرتكة

ومن أجل تنفيذ قرارات األمم املتحدة التي أنشئت اللجنة من أجلها، بإرشاف اللجنـة املؤقتـة 

كومـاراس مينـون حيـث قـام .برئاسة د.  1948كانون الثاين  15أعاملها من خالل اجتامعها يف سيئول يف 

ل الرسائل إىل قائد قوات االحتالل األمريكية الجرنال هودج وقائد القـوات السـوفيتية كيسـتاكوف بإرسا

دعا فيها كال القائدين برضورة مشاركتهام يف مؤمتر أعامل اللجنـة املؤقتـة، وذلـك مـن أجـل أن تـتمكن 

إىل  ليـه، مسـتنداالـدعوة املوجهـة إ اللجنة من إنجاز مهامها ولكن القائد السوفيتي كيستاكوف مل يلب

  .املوقف الذي اتخذته حكومته يف الجمعية العامة لألمم املتحدة
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وإزاء املوقف السوفيتي املتشدد الذي يهدف إىل إفشال تنفيذ املرشوع األمرييك الـذي يؤكـد 

عىل عدم املشاركة يف أعامل اللجنـة املؤقتـة قـررت اللجنــة املؤقتـة إحالـة القضـية مـرة أخـرى أمـام 

 الجمعية العامة من أجـل إجـراء التشـاور يف ضـوء املسـتجدات اآلنفـة الـذكر التـي أوجـدها املوقـف

  .السوفيتي

أمريكيـا جديـدا تقـدم بـه ، مرشـوعا ١٩٤٨شباط  ١٩الجمعية العامة يف ويف ضوء تلك املستجدات تبنت 

املندوب األمرييك الجديد يف الجمعية العامة فيليب جيسون يؤكد إمكانية إجراء انتخابات عامة تحـت 

نتخابـات يف منطقـة االحـتالل إرشاف األمم املتحدة يف منطقة االحتالل األمرييك مستبعدا قيام هذه اال 

  .السوفيتي، وفعال متت املصادقة عىل املرشوع األمرييك يف الجمعية

وإزاء ذلك رفض الحزب الشيوعي املؤيـد لالتحـاد السـوفيتي هـذا القـرار الـداعي إىل إجـراء 

٣٨(انتخابات منفصلة يف جنوب خط العرض 
ه

ومن أجل رأب الصدع بني األحزاب السياسية يف جنوب ) 

وريا، وتنفيذا لهذا االقرتاح، بعث كيم آل سونغ إىل كيم كو رئـيس حـزب االسـتقالل يف جنـوب كوريـا ك

رسالة تضمنت دعوته مع خمس عرش شخصية سياسية كورية جنوبية إىل حضـور املـؤمتر،  فضـال عـن 

ل ذلك، أكد كيم يف رسالته هذه رضورة سحب قوات االحتالل بصورة متزامنة من كال الجزأين مـن أجـ

كو أنـه سـيقدم مقرتحـات تعـرب عـن وجهـة منح الكوريني الفرصة لتسوية مشاكلهم الداخلية، فقد أكد 

  .فيام يخص توحيد كوريا يف املؤمترنظره 

وفعال تم عقد مؤمتر بحضور األحزاب السياسـية ويف هـذا املـؤمتر نجـح الحـزب الشـيوعي يف 

ات منفصـلة يف الجنـوب، كـام أعلنـت رفضـها إقناع األحزاب األخرى بـإعالن معارضـتها ألجـراء انتخابـ
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املشاركة يف تلك االنتخابات التي ستجريها اللجنة املؤقتة لألمم املتحـدة وعـدم اعرتافهـا بأيـة حكومـة 

  .تنبثق عـن تلك االنتخابات

لكن النتائج النهائية التي أقّرها أعضاء املؤمتر مل تأخذ بنظر االعتبار من اللجنة املؤقتة لألمـم 

ة حيث أرصت عىل القرار األمرييك الذي تقدم به املندوب األمرييك، دون االلتفـاف إىل معارضـة املتحد

األحزاب السياسية يف جنوب كوريا فيام يخص إجراء انتخابات منفصلة يف الجنوب، واستندت اللجنة يف 

هـة النظـر رفضها إىل مقرتحات األحزاب عىل املرشوع األمرييك الـذي يؤكـد أن تلـك األحـزاب متثـل وج

السوفيتية املعارضة لذلك االقرتاح، عالوة عىل ذلك فقد أبدت سـلطات االحـتالل األمريكيـة مسـاندتها 

لهذا القرار وأبدت استعدادها إلنجاح تنفيذه حيث أعلن الجرنال هودج عن استعداد قيادتـه بتغطيـة 

  .النقص الحاصل يف كادر الجمعية املؤقتة من أجل إجراء انتخابات

الن اللجنـة املؤقتـة عـن كـون الظـروف مناسـبة إلجـراء انتخابـات يف الجنـوب تـم وبعد إع

، حيث أسفرت تلك االنتخابات عن فوز حزب االتحاد الوطني الستقالل كوريا ١٩٤٨أيار  ١٠إجراؤها يف 

حيث تـم انتخابـه رئيسـا للجمعيـة الوطنيـة، وقـد . باألغلبية يف الجمعية الوطنية بزعامة ستكامن ري

تعليامته إىل أعضاء الجمعيـة الوطنيـة ألعـداد مسـودة الدسـتور الـذي سـوف يـتم مبوجبـه  أصدر ري

ويف الوقـت نفسـه، فقـد بعـث الجـرنال هـودج برســالة إىل الجمعيـة . تشكيل حكومة كوريـة مؤقتـة

٣٨(الوطنية يقرتح فيها تخفيض عدد املقاعد ملمثيل األحزاب السياسـية يف شـامل خـط العـرض 
ه

مـن ) 

  .إىل تحقيق الوحدة أجل التوصل

، أول رئـيس لجمهوريـة  ١٩٤٨متـوز  ١٢ويف الوقت نفسه، فقد تـم انتخـاب سـنكامن ري يف   

  كوريا الجنوبية، فضال عن ذلك فقد أعلن الجرنال هودج
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رسميا عن سحب قوات الحكومة العسـكرية األمريكيـة مـن كوريـا، ومـن جهـة أخـرى، فقـد اعرتفـت  

ول كحكومة رشعية يف كوريا طبقا إىل قرار األمم املتحدة ونتيجة لـذلك الحكومة األمريكية بحكومة سيئ

فقد أرسلت الحكومة األمريكية جون موكيو إىل سيئول الذي يعد أول سفري للواليات املتحـدة يف كوريـا 

  .الجنوبية

وإزاء إعالن جمهورية كوريا الجنوبية، رفضت اللجنة الشعبية لشامل كوريـا االعـرتاف بـذلك 

، ويف الوقت نفسه، أتاح ذلك اإلعالن الفرصة أمـام اللجنـة الشـعبية يف عقـد اجتامعهـا األول يف اإلعالن

مدينة ييونغ يانغ، برئاسة كيم آل سونغ حيث صـادقت هـذه اللجنـة عـىل دسـتور لجمهوريـة كوريـا 

الدميقراطية الشعبية وقد تم انتخاب كيم آل سـونك رئيسـا للـوزراء، وبـاك هـون يونـك رئـيس حـزب 

ترشـين  ١٢وأمام هذا اإلعالن عـن انبثـاق الجمهوريـة يف . عامل نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجيةال

، قد تم تعيني الجرنال شتيكوف أول سفري لالتحاد السوفيتي لدى حكومة ييونغ يانغ، وعىل ١٩٤٨األول 

ا العسـكرية مـن إثر هذا االعرتاف السوفيتي، أعلنت الحكومة السوفيتية عنـد موعـد انسـحاب قواتهـ

  .١٩٤٨شامل كوريا يف نهاية شهر كانون األول 

وشهدت الفرتة التي تلت قيام جمهورية كوريا اهتامما متزايدا من الحكومة األمريكية، وذلـك 

بعد بروز أهمية موقعها الجغرايف، وظهـور بـوادر هزميـة الصـني الوطنيـة أمـام الشـيوعيني يف الحـرب 

ات املتحدة دائبة السعي من أجل تأمني الحامية لجـزر اليابـان القريبـة األهلية خاصة، مام جعل الوالي

وقـد أكـدت . من كوريا التي نرشت الواليات املتحدة حاميتها عليها من خطر وصول املد الشيوعي لهـا

  حكومة واشنطن اتباع أسلوب املساعدات االقتصادية والعسكرية بسبب 
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 ٢٨ال ميكن الدفاع عنها فضال عن ذلك، أعلنت واشـنطن يف كونها منطقة بعيدة عن الواليات املتحدة و 

  .١٩٤٩، استعدادها لسحب جميع وحداتها العسكرية من كوريا يف مطلع عام ١٩٤٩كانون األول 

ولتأكيد تلك الضامنات املقدمة من حكومة واشنطن بعث املمثل الشخيص للرئيس ري بـون 

حـالف مـع الواليـات املتحـدة للـدفاع املشـرتك ييونغ برسالة إىل ري تتضمن نصوص مرشوع معاهدة ت

التي أكدت يف فقراتها عىل رضورة  تقديم املساعدات العسكرية األمريكية إىل كوريا الجنوبية يف حالـة 

اندالع حرب، مقابـل التـزام حكومـة كوريـا الجنوبيـة بالسـامح للواليـات املتحـدة باسـتخدام أراضـيها 

  .ية وقد حددت مدة املعاهدة بعرشين سنةلتسهيل عمل القوات العسكرية األمريك

  :إعالن الحرب

ـق  شهدت فرتة نهاية األربعينات من القرن العرشين فشل السياسية األمريكية يف منطقـة الرش

، خاصـة عـىل إثـر االنتصـارات ١٩٤٩كانون األول ١األقىص وذلك بعد إعالن جمهورية الصني الشعبية يف 

يادة ماوتستونغ عىل الحزب الوطني الحاكم بزعامة شيان كـاي التي حققها الحزب الشيوعي الصيني بق

شيك، وذلك بسبب الدعم الذي قدمه االتحاد السوفيتي للقوات الشعبية الصينية خالل الحرب األهلية، 

بعكس الواليات املتحدة التي كرست جهودها من أجل دعم شيان، وقد تزامن مع تطور تلـك األحـداث 

قوات العسكرية األمريكية من كوريا يف ذلك العام  مـام أضـعف موقفهـا يف رشق أسيا، سحب معظم ال

  .األسيوي

وأمام الوضع الجديد يف رشق أسيا الـذي أدى إىل خسـارة الواليـات املتحـدة عـىل الصـعيدين 

  االقتصادي والعسكري، ففي الجانب االقتصادي خرست
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سكري فقد فرض هذا التغري عليها وضـع الواليات املتحدة معظم مصالحها االقتصادية، أما الجانب الع 

ومبوجـب هـذه السياسـية الجديـدة . أسس جديدة لسياسة مخالفة لسياستها القدمية يف مجال الـدفاع

ـق األقىصـ، واعتبـار املنطقـة مجالهـا  فإن عىل الواليات املتحدة املحافظة عىل منـاطق نفوذهـا يف الرش

  .لت إليه الصنيالطبيعي لحامية أمنها ومصالحها من املصري الذي آ 

ـق األقىصـ، إصـدار وزيـر    ونتج عن هذا االهتامم الجديد للسياسة األمريكيـة يف منطقـة الرش

، عني فيه املناطق املهمة ألمن الواليـات ١٩٥٠كانـون الثاين  ١٢الخارجية األمرييك دين أجسون بيانا يف 

إن هـذا الخـط ميتـد (بقولـه ، وقد عرب أجسون عن ذلك )خط الدفاع الدائم(املتحدة الذي عرف باسم 

من جزر اليابان إىل جزر الفليبني وأن عىل باقي املناطق األخـرى يف املحـيط الهـادي أن تـدير سـالمتها 

  ).عسكريا بنفسها

وعىل الصعيد نفسه، فقد تعامل أجسون بشكل خاص مع كوريا، حيث مل يدخلها ضمن خط 

املساعدة لكوريا الجنوبية حتـى عـىل الـرغم مـن  الدفاع األمرييك األنف الذكر غري أنه أكد عىل تقديم

يجب علينا أن نأخـذ (وقوعها خارج نطاق خط الدفاع ألمن الواليات املتحدة، حيث أوضح ذلك بقوله 

الخطوات الجديدة يف إنهاء االحتالل العسكري واملشاركة الفعلية مـع األمـم املتحـدة يف الحفـاظ عـىل 

وأخذ االعرتاف الدويل لها، ونحن نطلب من الكـونغرس تقـديم  استقالل ووحدة أرايض كوريا الجنوبية

  ).املساعدة إىل كوريا للحفاظ عىل استقاللها واملحافظة عىل مصالحها

وقد أحدث ترصيح أجسون بشأن كوريا رد فعل يف الكونغرس األمـرييك، حيـث أوضـح تـوم 

  كاناىل رئيس لجنة العالقات السياسية يف
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ن الترصـيح الـذي أدىل بـه أجسـون حـول كوريـا، فقـد أكـد كانـايل بـان الكونغرس، وجهة نظـره بشـأ  

الكونغرس ال يعارض تقديم مثل هذه املساعدة، غري أن الكونغرس ال يرى جدوى يف تقديم مثـل هـذه 

٣٨(املساعدة لكوريا من أجل تحقيق استقاللها، وذلك بعـد أن تـم تقسـيمها عنـد خـط العـرض 
ه

إىل ) 

٣٨(سوفيتي يف القسم الشاميل من خط العرض منطقتني، ووجود النفوذ ال
ه

.(  

ونتيجة النتهاج الواليات املتحدة سياستها الجديدة يف منطقة الرشق األقىصـ فـإن ذلـك أدى 

إىل إعادة النظر يف سياسـتها تجـاه كوريـا الجنوبيـة وال سـيام يف املجـال االقتصـادي، حيـث زادت مـن 

وبية، ومن جهـة أخـرى عـربت عـن قلقهـا تجـاه التطـورات معوناتها االقتصادية املقدمة إىل كوريا الجن

 ٣السياسية يف كرويا الجنوبية، والتي جاءت نتيجـة إلعـالن رئـيس الـوزراء يل بـون سـوك اسـتقالته يف 

، وذلك مـن أجـل إجـراء انتخابـات الجمعيـة الوطنيـة، لكـن الـرئيس ري مل يكـن مؤيـدا ١٩٥٠نيسان 

نوبيـة، وذلك ألنهـا تـؤدي يف نهايـة املطـاف إىل القضـاء عـىل إلحداث تطورات دميقراطية يف كوريا الج

سلطته، لذلك فقد قام بتعيني يل يون يونج خلفا لسيله غري أن أعضاء الجمعيـة  رفضـوا هـذا التعيـني، 

وكان هذا الرفض سببا لدفع الرئيس ري إىل فرض مرشحه الجديد سن سونغ مو بالقوة كرئيس للـوزراء 

الخارجية األمرييك أجسون عـن االنتخابات وعىل الصعيد نفسه فقد عرب وزير بشكل مؤقت لحني انتهاء 

اإلرباك السيايس يف كوريا الجنوبية مام دفعه ذلـك إىل تهديـده بقطـع املسـاعدات قلق حكومته بشأن 

األمريكية املقدمة إىل حكومة كوريا الجنوبية، يف  حالـة عـدم إرساع الـرئيس ري يف إجـراء االنتخابـات  

  .ية الوطنية يف وقت مبكرللجمع
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وميكن القول أن موقف الواليات املتحدة نابع من خوفها من تفاقم الرصاع بـني الـرئيس ري 

وأعضاء الجمعية الوطنية الذي سيسمح للعنارص املعادية لها بفرصة االسـتيالء عـىل السـلطة يف كرويـا 

  .الجنوبية

كوريا الجنوبية يف األمم املتحـدة،  ومن أجل تحقيق الهدف األمرييك املتمثل يف قبول عضوية

قامت الواليات املتحدة بالضغط عىل الرئيس ري برضورة اإلرساع يف إجراء انتخابات، التي عىل أساسـها 

ستقوم اللجنة التابعة لألمم املتحدة بخصوص كوريا سريفع تقريرها حول الوضع السيايس يف كوريـا إىل 

األمـرييك متمـثال بتقلـيص حجـم املسـاعدات االقتصـادية  األمم املتحدة للنظر فيه وقـد كـان الضـغط

األمريكية املقدمـة لحكومـة ري، ونتيجـة أزمـة اقتصـادية نفـذ الـرئيس ري مـا طلبتـه منـه الحكومـة 

مرشـحا ألشـغال مقاعـد  ١٢٠، حيث تم انتخـاب ١٩٥٠أيار  ٣٠األمريكية، حيث أجريت االنتخابات يف 

  .الجمعية الوطنية

قته حكومة ري يف االنتخابات، قامت حكومة كوريا الشاملية بتقـديم وبعد النجاح الذي حق

، تهـدف هـذه املقرتحـات إىل توحيـد شـبه الجزيـرة ١٩٥٠حزيران  ٧مقرتحات إىل نظريتها الجنوبية يف 

حيث تضمنت مقرتحات حكومة كوريا الشاملية فكرة إجراء انتخابات عامة بحلول شـهر آب، . الكورية

، حيث تلـك االنتخابـات ١٩٥٠آب  ١٥لجمعية العامة املزمع عقد اجتامعاتها يف وذلك النتخاب أعضاء ا

سوف تؤدي إىل تشكيل برملان يضم ممثيل األحزاب السياسية يف شطري كوريا، الذي سيعقد اجتامعاته 

٣٨(آب مدينة كاي شنخ القريبة من خط العرض  ١٧إىل  ١٥للفرتة من 
ه

لاللتقاء مبندوبني من حكومة ) 

وقد استجابت اللجنة الدوليـة إىل تلـك الـدعوة، حيـث عـرب جـون غايـا لـرياد العضـو . لشامليةكوريا ا

٣٨(األمرييك يف اللجنة خط العرض 
ه

  ، رفضه لتسليم)
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املسودات التي تتضمن مقرتحات حكومة ييونغ بانغ بشـأن االنتخابـات املزمـع أجراؤهـا يف شـهر آب  

بتسلم أي نوع من أنواع الوثـائق الرسـمية مـن أعضـاء  وباملقابل رفض مندوب حكومة كوريا الشاملية

لجنة األمم املتحدة بشان كوريا، وذلك بحجة عـدم وجـود تخويـل مـن حكـومتهم بسـتلم مثـل هـذه 

  .الوثائق

فضال عن ذلك، فقد شملت مقرتحات حكومة كوريا الشاملية املقدمة إىل نظريتهـا الجنوبيـة 

حتجزين لدى الحكومتني، حيث عرضت حكومـة ييونـغ يـانغ مقرتحا يقيض بتبادل القادة السياسيني امل

عىل نظريتها سيئول إرسال جوه ماي سيك مقابل عـودة القائـدين الشـامليني كـيم وسـان وقـد رحبـت 

حكومة سيئول بذلك املقرتح الذي يدعو إىل تبادل الشخصيات السياسية بني الجانبني غري أنهـا مل تعـط 

  .متها حكومة كوريا الشامليةردا بشأن باقي املقرتحات التي قد

وإزاء معارضة حكومة كوريا الشاملية لالنتخابات يف كوريا الجنوبية التي جرت يف شهر أيـار، 

التقى سفري كوريا الجنوبية جون مون مع مستشار وزير الخارجية األمرييك جون فرسـرت داالس، وبعـد 

لقائه مع داالس الذي أكد يف أثنـاء ذلـك اللقاء بعث السفري مون برسالة للرئيس ري تضمن فيها نتائج 

اللقاء، اهتامم وزارة الخارجية األمريكية مبنطقة الرشق األقىص، وقد قدم داالس للسـفري الكـوري مـون 

بعض الضامنات املقدمة إىل حكومة سيئول بشان ضامن وقوف الواليـات املتحـدة إىل جانبهـا يف حالـة 

س  للسفري مون أن كوريا الجنوبية سـتدخل ضـمن حـدود تعرضها إىل أي عدوان خارجي، كام أكد داال 

خط الدفاع الدائم للواليات املتحدة يف منطقة املحـيط الهـادي وقـد عـزز داالس اهتاممـه مـن خـالل 

  .اإلعالن عن زيارته املرتقبة إىل املنطقة
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 وهذا التغري يف السياسية األمريكية تجاه منطقة الرشق األقىص بصورة عامـة وشـبه الجزيـرة

الكورية بصورة خاصة وذلك عىل إثر نجاح العسكريني األمريكيني يف إقناع الساسة األمـريكيني برضـورة 

تغيري االسرتاتيجية العسكرية للواليات املتحدة يف املنطقة هو السـبب يف إخفـاق الواليـات املتحـدة يف 

كومة األمريكية من إحكام سيطرتها عىل الصني، وكانت آثار ضغوط الجانب العسكري واضحة عىل الح

، والـذي عقـد برئاسـة ١٩٥٠خالل القرار الذي اتخذه مجلس األمـن القـومي األمـرييك يف نيسـان عـام 

الرئيس ترومان، حيث قرر املجلس تعديل املخططات العسكرية األمريكية تعديال كليا، والرشوع ببنـاء 

  .العاملقوة عسكرية قادرة عىل حامية مصالح الواليات املتحدة ونفوذها يف 

وعىل إثر زيادة خطر توسع النفوذ الشيوعي يف أسيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام، الـذي 

أصبح يشكل تهديدا واضحا ملصالح الواليات املتحدة، أدى إىل مصادقة مجلس األمن القـومي األمـرييك 

دخل األمـرييك يف بتغيري الربنامج العسكري للواليات املتحدة يف رشق أسيا، مام أدى ذلك إىل زيـادة التـ

كام خصص املجلـس . املنطقة بشكل مضطرد، ومن دون إثارة القوى األخرى، واالتحاد السوفيتي خاصة

من الدخل القومي األمرييك لتعزيز املساعدات العسكرية األمريكية املقدمـة %) ٢٠(يف نهاية اجتامعه 

  .إىل دول املنطقة

حزيران  ٩ل موكيو مذكرة إىل حكومته يف وعىل صعيد آخر، أرسل السفري األمرييك لدى سيئو 

، أوضح فيها عدم قدرة جيش كوريا الجنوبية عىل مقاومة أي هجوم عسكري محتمل من كوريـا ١٩٥٠

الشاملية، كام أكد يف مذكرته ظهور بعض االستعدادات العسكرية لقوات كرويـا الشـاملية لإلعـداد إىل 

  يف مذكرته بأن الخطر مستمر هجوم عسكري ضد كوريا الجنوبية وقد أضاف موكيو 
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عىل كوريا الجنوبية مـا دام هنـاك نظـام شـيوعي يف كوريـا الشـاملية يسـعى إىل السـيطرة عـىل شـبه 

  .الجزيرة الكورية

وعىل إثر مذكرة موكيو، أولت اإلدارة األمريكية اهتامما أكرث جدية باملسألة الكورية، فقامت 

، حيث ضم الوفد يف عضويته وزير الدفاع لويس ١٩٥٢ان حزير  ١٨بإرسال وفد رسمي برئاسة داالس يف 

جونسون ورئيس هيئة األركان األمريكية الجـرنال عمـر يـراديل وقـد حاولـت الحكومـة األمريكيـة مـن 

إخفاء هدف الزيارة الحقيقي، حيث أكدت واشنطن أن هدف الزيارة هـو التشـاور مـع رئـيس قيـادة 

  .ل دوكلس ماك آرثر بشأن معاهدة السالم مع اليابانالرشق األقىص للحلفاء يف اليابان الجرنا

ومن أجل طأمنة الجانب الكوري الجنويب ومنحه الضامنات الكافيـة بشـأن وقـوف الواليـات 

املتحدة إىل جانب حكومة سيئول يف حالة وقوع اعتداء عليها، قـام داالس يف أثنـاء زيارتـه الخاصـة إىل 

البعثة العسكرية األمريكية يف كوريـا، وبعـد االنتهـاء مـن تلـك كوريا الجنوبية، بجولة تفقدية إىل مقر 

الجولة، استضافته الجمعية الوطنية الكورية، حيث ألقى يف الجمعية الوطنية خطابا وعد فيـه بتقـديم 

إن الشـعب : (املساعدات املاديـة والعسـكرية األمريكيـة إىل كوريـا الجنوبيـة، وقـد قـال بهـذا الصـدد

بشأن مساندة طموحاتكم السياسية يف الوحدة مع الشامل وقدم لكـم .. …لكم األمرييك قدم مساندته

  ).كل الضامنات ملنع أي تهديد باستخدام القوة ضد وحدة أراضيكم واستقاللكم السيايس

وكانت التأكيدات األمريكية املقدمة إىل حكومة كوريا الجنوبية بشأن ضامن عالقة أراضـيها، 

خالل هذه املرحلة، حيث دفعت تلك الضامنات الرئيس ري إىل رفض  أثره عىل سياسية حكومة سيئول

  املقرتحات التي تقدمت بها 
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نحن نرفض : (١٩٥٠حزيران  ١٩حكومة بوينغ يانغ السابقة بهدف توحيد شطري كوريا، حيث أعلن يف 

ــا إىل خســارة  ــا إىل طريــق الكارثــة، ويقودن إعطــاء أيــة امتيــازات للشــيوعيني ألن ذلــك ســوف يقودن

  ).املساعدات األمريكية

وكان ترصيح الرئيس ري القايض برفض املقرتحات التي تقدمت بها كوريا الشاملية من أجـل 

السلبي عـىل حكومـة ييونـغ يـانغ، التـي عـدت الوحدة بني شطري كوريا بالطرق السلمية، أثره تحقيق 

عسكرية حيـث حـذرت هذا الرفض عبارة عن إعالن الحرب ضدها، فأخذت بالرشوع بتحشيد قواتها ال

من جانبها حكومة سيئول والسلطات العسكرية األمريكية املوجودة يف كوريا من مغبـة القيـام بعمـل 

اضـطرابات مسـتمرة مـن خـالل ) ه٣٨(عدواين عىل كوريا، ونتيجة لـذلك شـهدت منطقـة خـط عـرض 

  .العمليات العسكرية التي قامت بها قوات كوريا الشاملية

٣٨(ربت قوات كوريا الشاملية خط العـرض ، ع١٩٥٠حزيران  ٢٥ويف 
ه

وقامـت بالتوغـل يف )  

أرايض كوريا الجنوبية عىل طول الخط الفاصل بينهام، ويف الوقت نفسه، أعلن رئـيس كوريـا الشـاملية 

عن أن قواتـه قامت بالهجوم وذلك لرفض حكومة سـيئول املقرتحـات التـي تقـدمت بهـا ) كيم سونغ(

ألقى مسؤولية إعالن الحرب عىل قوات كوريا الجنوبية بقيامها بالهجوم  حكومته، عالوة عىل ذلك فقد

  .عىل بعض نقاط التامس التي تفصل بني شطري كوريا

ويف الوقت نفسه، أذاع راديو ييونغ يانغ ترصيح الرئيس كيم سونغ بإعالن الحرب ضد كوريا 

جـزء الجنـويب مـن كوريـا، وذلـك الجنوبية، الذي أكد يف إعالنه أن الشعب الكوري يجب عليه تحرير ال

  .إلعادة توحيدها وإقامة دولـة مستقلة وأن هذه الحرب هي حرب من أجل االستقالل
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٣٨(وعىل الصعيد نفسه أعلنت حكومة ييونغ يانغ عن إلغاء خط 
ه

الذي أوجـده االحـتالل ) 

  .العسكري األمرييك السوفيتي أبان نهاية الحرب العاملية الثانية

  :           وكوريا عشية الحرب الواليات املتحدة

٣٨(بعد عبور قوات كوريا الشاملية خط العرض 
ه

، تسلمت البعثـة االستشـارية األمريكيـة ) 

العسكرية يف كوريـا األنبـاء عـن وقـوع الهجـوم، وقامـت البعثـة بـدورها بإرسـال تقريـر إىل السـفارة 

ة الجـرنال بـوب ادوارد والـذي ابلـغ األمريكية يف سيئول، حيث تسلم التقرير امللحق العسكري للسفار 

السفري موكيو عن عدم توفر املعلومات لكافية عن طبيعة الهجوم، ومن ثم فال ميكن القيام بـأي عمـل 

عىل إثـر ورود التأكيـدات بشـأن حقيقـة . عسكري إىل حني توفر املعلومات الكافية عن طبيعة الهجوم

أرسـل السـفري األمـرييك موكيـو مبـذكرة إىل وزارة ه الهجوم التي قامت به قوات كوريا الشـاملية وأهدافـ

الخارجية األمريكية، أوضح من خاللها طبيعة الهجوم وأكد أن الهجوم كـان شـامال وموجهـا ضـد كيـان 

  .حكومة كوريا الجنوبية

وبعد وصول رسالة السفري موكيو اتصل وزير الخارجية أجسون بالرئيس ترومان حيث أخربه 

مت به قوات كوريا الشاملية وقد أكد وزير الخارجيـة أجسـون للـرئيس ترومـان بأنباء الهجوم الذي قا

عدم توفر التفاصيل الكافية عـن املوقف العسكري يف كوريا، لذلك فقـد أقـرتح أجسـون عـىل الـرئيس 

ترومان، رضورة دعوة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة عىل عقد جلسة طارئـة، وقـد حصـل اجسـون 

  .س ترومان عىل ذلك املقرتحعىل موافقة الرئي

وبعد حصول أجسون عىل موافقة الرئيس ترومان، بشأن دعوة مجلس األمن لجلسـة طارئـة 

  اتصل أجسون بنائب وزير الوفد األمرييك يف األمم املتحدة 
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رنست كرو حيث ابلغه برضورة االتصال باألمني العام لألمم املتحدة تـرغفيل وذلـك مـن أجـل الطلـب 

  .لدعوة مجلس األمن إىل عقد جلسة طارئة فيام يخص تطور األحداث يف كوريا منه املوافقة

ومن الجدير باإلشارة إىل أن الحكومة السوفيتية قد أعلنت عن رفضها املشاركة يف مناقشـات 

مجلس األمن بدعوة أن املندوب الذي ينبغي أن ميثل الصني لدى األمم املتحـدة هـو منـدوب حكومـة 

س مندوب الحكومة الوطنية السابقة، وأكد مندوب الحكومـة السـوفيتية جـاكوب الصني الشعبية، ولي

ـعية أي قـرار يـتم اتخـاذه يف مجلـس األمـن مـع مشـاركة  ماليك أن االتحاد  السـوفيتي ال يعـرتف برش

مندوب الحكومة الصينية السابقة يف عضويته، وبفعل هـذا الغيـاب السـوفيتي يف مجلـس األمـن فـإن 

  .اذ عدة قرارات بدون معارضة الحكومة السوفيتيةاألخري استطاع اتخ

وبعد تسليم كروس رسالة وزير الخارجية اجسون، فقد بعض برسالة إىل األمني العام ليطلعه 

عىل املوقف يف كوريا حيث أكد روس يف رسالته تلك أن وزارة خارجية بالده قـد تسـلمت مـذكرة مـن 

ا الشاملية أرايض كوريا الجنوبية، كام أضاف روس بـأن سفريه يف كرويا تتضمن أنباء اجتياح قوات كوري

هذا الهجوم يشكل انتهاكا للسالم، باإلضافة إىل ذلك فقد تضمنت رسالة كروس إىل األمني العـام طلـب 

  .حكومته لدعوة مجلس األمن الجتامع طارئ إىل مناقشة املوقف يف كوريا

ارئـة ملجلـس األمـن التـابع إىل وبعد حصول كروس عىل موافقة األمني العام لعقد جلسـة ط

األمم املتحدة، تقدم كروس مبرشوع قرار أمرييك إىل أعضاء مجلـس األمـن، يـدين فيـه الهجـوم  الـذي 

  قامت به كوريا الشاملية عىل نظريتها 
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الجنوبية، ووصف كروس هذا الهجوم عىل أنه تهديد لألمن والسالم الدوليني، كام أكـد كـروس رضورة ]

٣٨(لعسكرية بسحب جميع قوات كوريا الشاملية إىل خط عرض وقف العمليات ا
ه

، كام تضمن القرار )

مناشدة مجلس األمن أعضاء األمم املتحدة بتقديم املساعدات الرضورية إىل كوريـا الجنوبيـة، ولتنفيـذ 

هذا القرار أكد كروس إيل املجلس عدم تقديم أعضاء األمم املتحدة أي شكل من أشـكال املسـاعدة إىل 

، ١٩٥٠حزيـران  ٢٥ومة يوبنغ بانغ، وقد متت املصـادقة عـىل املرشـوع األمـرييك مبجلـس األمـن يف حك

  .بغياب املندوب السوفيتي

وقد أبدى الرئيس ترومان اهتامما كبريا لبدء العمليات العسكرية بني شـطري كوريـا، حيـث 

ع قـدم وزيـر الخارجيـة وخالل االجـتام  ١٩٥٠حزيران، ٢٥دعا إىل عقد اجتامع طارئ مع مستشاريه يف 

ساعة منذ وصول تقريـر السـفري األمـرييك يف سـيئول، ) ٢٤(أجسون رشحا مفصال عـن التطورات خالل 

وما تضمنه من معلومات بشأن هجوم كوريا الشـاملية حيـث قـدم أجسـون مقرتحـا يقيضـ إىل دعـوة 

  .وريةمجلس األمن القومي األمرييك إىل عقد اجتامع طارئ لبحث تطورات األزمة الك

وبعد تسلم الرئيس ترومان رسالة من الرئيس ري، يدعو فيهـا حكومـة واشـنطن إىل تقـديم 

مساعداتها العسكرية إىل قوات  كوريا الجنوبية، وعىل إثر تسلم الرئيس ترومان هذه الرسـالة دعـا إىل 

ن يف عقد اجتامع ثان ملستشاريه مبناقشة مستجدات املوقف عىل الساحة الدوليـة، حيـث أكـد أجسـو 

هذا االجتامع، بشأن الفشل يف التوصل إىل قرار يقيض كبح العدوان ضد كوريا الجنوبية، وهذا سيفرسـ 

والتـي كرسـتها يف إقامـة نظـام . بأنه فشل لجهود الواليات املتحدة لفرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية

  .األمن املشرتك
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دا مبارشا إىل أمن الواليـات املتحـدة وقد أكد أُجسون أيضا، أن فقدان كوريا  لن يشكل تهدي

فحسب، وإمنا سيهدد كيان األمم املتحدة من املصري الـذي آلـت إليـه عصـبة األمـم املتحـدة ، ونتيجـة 

لذلك فقد أيد املـؤمترون وجهـة نظـر أجسـون بشـأن مواجهـة املشـاكل الخطـرية الناتجـة عـن األزمـة 

لة بنظام األمن املشرتك الذي عد أحـد األسـس ألمـن الكورية، ومستقبل األمم املتحدة وفعالياتها املتمث

 ٢٦ويف نهاية االجتامع الذي عقده مجلـس األمـن القـومي األمـرييك يف . الواليات املتحدة بشكل خاص

أصدر الرئيس ترومان أوامره إىل الجرنال ماك آرثر للسامح لقيادتـه بتقـويم املسـاعدات  ١٩٥٠حزيران 

الجنوبية، وذلـك ملنـع سـقوط املـدن الكوريـة بأيـدي قـوات كوريـا العسكرية الرضورية لقوات كوريا 

الشاملية، كام أكد الرئيس ترومان إىل الجـرنال مـاك آرثـر رضورة أن تكـون هـذه املسـاعدة األمريكيـة 

املقدمـة إىل قــوات كوريــا الجنوبيــة ضـمن نطــاق مهمــة جــالء الرعايـا األمــريكيني املقيمــني يف كوريــا 

  .الجنوبية

الذي اتخذه الرئيس ترومان يف االجتامع الطارئ ملجلس األمـن القـومي الـداعي  وإزاء القرار

إىل تقديم املساعدة األمريكية إىل قوات كوريا الجنوبية، وذلك إلبـداء املقاومـة ضـد كوريـا الشـاملية، 

أحدث هذا القرار رد فعل بني أعضاء الكونغرس ومـنهم السـيناتور سـتيل بـردج خاصـة الـذي أكـد أن 

ة األمريكية مل تأخذ بنظر االعتبار األسـباب التـي أدت إىل سـقوط الصـني يف دائـرة نفـوذ االتحـاد اإلدار 

السوفيتي عندما قدمت  الواليات املتحدة مساعداتها إىل قوات الحكومة الصـينية السـابقة يف الحـرب 

، الذي وقعـت األهلية الصينية، عالوة عىل ذلك، فقد قدم بردج من أجل تفادي الوقوع يف الخطأ نفسه

الحكومة األمريكية يف الصني مقرتحا إلنهاء األزمة الكورية، حيث أكد يف مقرتحه رضورة تهدئة املوقـف 

 بأتباع الطرق الدبلوماسية، من خالل إجراء مفاوضات مع الجانب الكوري الشاميل 
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عـن وجهـة نظـر غري أن املتحدث بلسان الحزب الدميقراطي الحـاكم كانـايل دافـع . ملنع انتشار الحرب

حزبه بشأن تقـديم املسـاعدات إىل كوريـا الجنوبيـة، مـن خـالل تأكيـده إىل الكـونغرس بعـدم تـورط 

الواليات املتحدة مستقبال يف النزاع الكوري عـالوة عـىل ذلـك فقـد أكـد أن الواليـات املتحـدة سـتنهي 

يجـة لهـذه الضـامنات مسألة تسوية األزمة الكورية بشكل سلمي، وذلك تحت رعاية األمم املتحدة ونت

وافق الكونغرس عىل املصادقة عىل تقديم مثل هذه املساعدات إىل كوريا الجنوبية مشرتطا بذلك عدم 

  .تورط الواليات املتحدة يف الحرب الكورية

وإزاء التوجهات السلمية التي أبداها الكونغرس األمرييك يف تسـوية األزمـة الكوريـة بشـكل 

اقـرتح فيهـا املـؤمترون رضورة االتصـال  ١٩٥٠حزيـران  ٢٧ن اجتامعا يف سلمي، فقد عقد الرئيس تروما

بالحكومـة الســوفيتية، للتوصـل إىل تســوية سـلمية إلنهــاء األزمـة الكوريــة مبشـاركة جهــود الحكومــة 

السوفيتية بشأن ذلك، حيث طرح املؤمترون فكرة التعاون مع الحكومة السوفيتية وذلك لعدة أسـباب 

نظر اإلدارة األمريكية بأن الهجوم الذي قامـت بـه قـوات كوريـا الشـاملية بـدافع  يأيت مبقدمتها وجهة

الحكومة السوفيتية التي غريت من سياستها القدمية، بأتباع سياسة جديدة تهدف إىل االهتامم  بالرشق 

ن األقىص، وباإلضافة  إىل دخول الواليات املتحدة يف مفاوضات لعقد معاهدة الصلح مع اليابان مـن دو 

مشاركة الحكومة السوفيتية، التي اعتقدت أن االهتامم األمرييك باليابان هـو مـن أجـل إعـادة نشـاط 

هـذه الوجهـات . املؤسسة العسكرية اليابانية مام يشـكل خطـرا عـىل املصـالح السـوفيتية يف املنطقـة

  .جعلت الحكومة األمريكية تسعى إىل رضورة  اتباع الطرق الدبلوماسية لوقف هذه الحرب
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بناء عىل ذلك أبلغت الحكومة  األمريكية سفريها يف موسكو ألن كريك برضورة تسليم مذكرة 

إىل الحكومة السوفيتية، حيث تضمنت هذه املذكرة طلب الحكومة األمريكية من نظريتهـا السـوفيتية 

استعامل نفوذها السيايس محاولة الضغط عىل حكومة يونيـغ بـانغ لسـحب قواتهـا مـن أراىض كوريـا 

  .الجنوبية

وقد جاء رد الحكومة السوفيتية عىل املذكرة التي رفعتها لها نظريتهـا األمريكيـة عـن طريـق سـفارتها يف 

موسكو بعد يومني من تسلمها هذه املذكرة وجاء الرد السوفيتي عىل لسان نائب وزير الخارجية السوفيتي غروميكو 

األحداث يف كوريا عىل عاتق الحكومة األمريكية وحكومة  الذي حاول تعزيز موقف حكومته الداعي إىل إلغاء تبعية

كوريا الجنوبية، حيث أشارغروميكو برده إىل أن املعلومات والحقائق التي حصلت عليها حكومته بشـأن املوقـف يف 

 كوريا، توضح إدانة قوات كوريا الجنوبية بإثارة حوادث الخرق عىل طول الحدود مع كوريـا الشـاملية، باإلضـافة إىل

ذلك فقد أكد غروميكو يف رده عىل مذكرة الحكومة  األمريكية، بأن الحكومة السوفيتية قد سحبت قواتها العسكرية 

من كوريا قبل إعالن الحكومة األمريكية عن سحب قواتها املوجودة يف كوريا، وهذا ما يؤكد عىل حسن نية الحكومة 

ن طريق استعامل القوة كام أكد غروميكو أن حكومـة بـالده السوفيتية بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لكوريا ع

ستستمر يف سياستها الداعية إىل عدم  التدخل يف األحداث الكورية عرب عن ثقته بـأن األمـم املتحـدة سـوف تحـث 

  .حكومة واشنطن عىل تبني موقف الحكومة السوفيتية نفسه

لقـاء املسـؤولية عـىل الحكومـة ويتضح من رد الحكومة السوفيتية بهذه اللهجة، أنها تريـد إ

كوريـا األمريكية بشكل مبارش بإثارتها األحداث يف كوريا، من خالل إبقائها بعثة عسكرية تابعـة لهـا يف 

  والعمل عىل مساندة حكومة ري ما دفع
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الرئيس إىل رفض املقرتحات التي تقدمت بها حكومة ييونغ يانغ التي تدعو إىل توحيد شـطري كوريـا،  

  .دا عىل املساندة األمريكيةوذلك اعتام

ومن أجل الحصول عىل تأييد الدول الحليفة إىل الواليات املتحدة، بشأن قراراتها الداعيـة إىل 

تقديم املساعدة إىل كوريا الجنوبية، فقد ركزت وزارة الخارجية األمريكية اهتاممها للحصول عىل تأييد 

عضـوا برئاسـة مسـاعد ) ١١(األمريكية وفـدا يضـم حلفائها يف حلف الناتو فقد بعثت وزارة الخارجية 

وزير الخارجية للشؤون األوروبية جورج بريكنز حيث أكد بريكنز خالل هذه الزيارة أن هدف الواليـات 

املتحدة، مل يكن بحد ذاته أهمية كوريا إذا ما قورن بأمن الواليـات املتحـدة وإمنـا مـا شـكله العـدوان 

ن خرق لألمن والسالم العـامليني لـيس يف أسـيا فقـط وإمنـا يف أوروبـا الذي قامت به كوريا الشاملية  م

، مل ١٩٥٠زيـران  ٢٥أيضا، كام أكد بريكنز يف معرض رشحه للقـرارات التـي اتخـذها الـرئيس ترومـان يف 

تكن هذه القرارات موجـه إىل االحـتالل كوريـا الشـاملية مـن القـوات األمريكيـة، وإمنـا تهـدف هـذه 

  .الحالة الراهنة لكوريا قبل هجوم كوريا الشاملية القرارات إىل إعادة

وبعد ضامن وقوف حلفاء الواليات املتحدة إىل جانبها يف موقفها تجـاه األزمـة الكوريـة مـن 

جهة، وتصعيد حدة القتال عىل الجبهة الكورية وذلك بتوغــل قـوات كوريـا الشـاملية يف عمـق أرايض 

، إىل تقـديم مرشـوع ١٩٥٠حزيـران  ٢٧يس ترومـان يف كوريا الجنوبية من جهة أخرى دفـع ذلـك الـرئ

أمرييك إىل مجلس األمن يتضمن تقديم املسـاعدة العسـكرية لحاميـة قـوات كوريـا الجنوبيـة، وذلـك 

حزيران القايض بسحب قواتها  ٢٥بحجة عدم امتثال حكومة بونبغ يانغ لقرار مجلس األمن الصادرة يف 

٣٨(إىل خط العرض 
ه

  ، كام تضمن املرشوع)
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أمر الرئيس ترومان إىل قيادة األسطول البحري السابع األمرييك املتواجد يف الفليبني بالتوجه إىل مضيق  

فرموزا، وذلك لتقديم املساعدات األمريكية إىل قوات كوريا الجنوبية من جهة، ومنع انتشار النزاع بـني 

فرموزا وبني حكومة الصني الجديدة قوات الحكومة الصينيـة السابقة بقيادة شيان املتواجدة يف جزيرة 

  .من جهة أخرى

، الـداعي إىل مسـاندة قـوات كوريـا ١٩٥٠حزيـران ٢٧ونتيجة إىل إعالن الـرئيس ترومـان يف 

الجنوبية، فقد قدم املندوب األمرييك لدى األمم املتحدة ورن أو سنت مرشوع قرار أمرييك يقيض بإدانة 

ها الجنوبية والعمـل عـىل كـبح العـدوان باسـتخدام القـوة حكومة كوريا الشاملية بعدوانها عىل نظريت

العسكرية، والتخيل عن استخدام الطرق الدبلوماسية يف إنهاء هذه األزمة، حيث أكد اوسنت يف مجلـس 

األمن بأن هجوم قوات كوريا الشاملية شكل انتهاكا لألمـن والسـلم الـدوليني، باإلضـافة إىل ذلـك فقـد 

مـم املتحـدة لتقـديم املسـاعدات املاليـة والعسـكرية إىل حكومـة كوريـا ناشد اوسنت، جميع أعضاء األ 

  .الجنوبية، وقد صادق مجلس األمن عىل القرار الذي تقدم به املندوب األمرييك

وكانت الهزائم املتالحقة التي منيت بها قوات كوريا الجنوبية، أثـره عـىل قـرارات الحكومـة 

حزيران اجتامعا ملجلس األمـن القـومي األمـرييك،  ٢٩ان يف األمريكية الالحقة، حيث عقد الرئيس تروم

بشأن مناقشة الوضع العسكري الجديد يف كوريا، فقد وافق املجلس عىل قـرار الـرئيس ترومـان بقيـام 

الطائرات العسكرية األمريكيـة بقصـف مواقـع عسـكرية يف داخـل أرايض كوريـا الشـاملية، ويف ختـام 

) مبهمـة بوليسـية(را صحفيا، أعلن فيـه أن الواليـات املتحـدة تقـوم االجتامع عقد الرئيس ترومان مؤمت

  باسم األمم املتحدة وأكد الرئيس ترومان يف
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املؤمتر الصحفي أن سبب تدخل الواليات املتحدة هو بدافع مساندة األمم املتحدة لكـبح العـدوان يف  

  .كوريا

ثر الهزائم املتالحقة لقـوات ، طلب الجرنال ماك آرثر من حكومته عىل إ ١٩٥٠حزيران ٣٠ويف 

كوريا الجنوبية، إرشاك القوات األمريكية يف املعركة، وذلك صمود قـوات كرويـا الجنوبيـة أمـام زحـف 

أصـبحت كوريـا الجنوبيـة يف حالـة فـزع وفـوىض (الشامليني حالة ميؤوس منها وقد جاء ذلك يف طلبه 

  ). الفتقارها إىل القيادة العسكرية املحنكة بالرغم من أنها مل تشبك يف القتال بصورة فعلية باإلضافة

وكان لورود مثل تلك التقارير أثره، الواضح عىل قرارات الرئيس ترومان فبعـد اسـتالمه تلـك 

الـرئيس ترومـان التقارير التي تؤكد فشل مقاومة جيش قوات كوريا الجنوبية للقوات الشـاملية، عقـد 

، لتـدارس مسـألة السـامح للجـرنال مـاك آرثـر بـارشاك ملستشـاريه وذلـكحزيران  ٣٠اجتامعا مطوال يف 

القوات األمريكية الربية يف الحرب، ومن خالل االجتامع أشار الرئيس ترومان إىل العرض الذي تقدم بـه 

الجرنال شيان، والذي يطلب فيه موافقة حكومة واشنطن عىل إرشاك قواته يف الحرب الكوريـة، وذلـك 

غري أن وزير الخارجيـة أجسـون عـارض . تحت إمرة الجرنال ماك آرثرألف جندي وجعلها ) ٣٠(بإرسال 

ذلك الطلب بشدة، حيث أكد أجسون أن اعتامد مثل تلك القوات يف الحرب الكورية يزيد من إمكانية 

دخول الصني يف الحرب الكورية، ويعد ذلك منافيا إلسرتاتيجية الواليات املتحدة يف هـذه املرحلـة التـي 

ومل تقترص املعارضة متمثلة . لواليات املتحدة يف حرب مع الصني أو االتحاد السوفيتيتؤكد عدم تورط ا

  يف طلب الجرنال شيان بارشاك قواته يف الحرب الكورية عىل وزير الخارجية األمرييك
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أجسون، بل عربت هيئة األركان عن وجهة نظرها العسكرية الرافضة إىل قبـول طلـب الجـرنال شـيان،  

قبول هذا الطلب سيؤدي إىل سحب تلك القوات من جزيرة فرموزا، الذي يؤدي بدوره حيث أكدت أن 

إىل أضعاف دفاعات الجزيرة، الذي سيزيد من إمكانية هجوم القوات الصينية عىل الجزيرة، يف وقت مل 

  . تكن الواليات املتحدة قادرة عىل القتال يف جبهتني

ه مبشاركة  القوات الربية األمريكية يف الحرب، ويف ختام االجتامع أصدر الرئيس ترومان أوامر 

والبدء بإرسال فرقتني عسكريتني من القواعد العسكرية األمريكية يف اليابان إىل كوريا، عالوة عىل ذلـك  

فقد صادق الرئيس ترومان عىل رضورة فرض الحصار البحري عىل طول سواحل شبه الجزيرة الكوريـة، 

سكرية إىل حكومة بوينغ يانغ، وإفشال أي محاولة إنزال قوة عسكرية وذلك ملنع دخول اإلمدادات الع

  .محتملة عىل سواحل كوريا الجنوبية

ويعود سبب طلـب الجـرنال شـيان مـن الحكومـة األمريكيـة مبشـاركة قواتـه يف الحـرب إىل 

الحصــول عــىل املســاعدات العســكرية املقدمــة مــن واشــنطن، باإلضــافة إىل كســب االعــرتاف الــدويل 

مته الذي سوف يناله بعد تحقيق النرص ضد قوات كوريا الشاملية بصفته أحد األطراف املشـاركة لحكو 

  .يف تحرير كوريا الجنوبية

  :سري العمليات العسكرية

وكان االعتقاد السـائد حتـى تلـك اللحظـة أن اشـرتاك القـوتني األمـريكيتني الجويـة والبحريـة 

وأنـه مـا أن تبـدأ املجموعـة الجويـة الخامسـة . لنرصـسيكفل لوحده إيقاف الهجوم الشاميل وتحقيق ا

عملها هناك حتى ال يبقى أي جندي من كوريا الشاملية يف كوريا وأكدت القيـادة األمريكيـة أن قواتهـا 

  الربية ستتقدم عىل األرض 
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  .الكورية دومنا صعوبة، وان قوات كوريا الشاملية عاجزة عن الصمود أمام قوتها النارية الجبارة

يكن الهدف من ارسال القـوات الربيـة األوىل سـوى عرقلـة مخططـات القـوات الشـاملية  ومل

الراغبة إىل االندفاع برسعة نحو الجنـوب، وانهـاء الحـرب، وتوحيـد الـوطن قبـل أن تسـتطيع القـوات 

األمريكية وقوات األمم املتحدة الوصول إىل ميدان املعركة ورأى األمريكيـون أن مـن الرضـوري اإلرساع 

ضع أقدامهم يف شبه الجزيرة قبل أن ينهي الشامليون توحيدها، ألن النزول العادي يف املـوانئ التـي بو 

تسيطر عليها القوات الجنوبية وبطلب من الحكومة الجنوبية أسهل من الناحية العسكرية من النـزول 

دة إىل ابعـد حـد ويـؤمن اإلفـا. بالقوة عىل شواطئ معادية، كام أنه ال يؤدي إىل أية تعقيدات سياسـية

  .ممكن من اإلمكانات الكبرية التي يتمتع بها ميناء بوزان

وكان قرار اشرتاك القوات الربية األمريكيـة يف القتـال تصـعيدا خطـريا للحـرب وتحـوال جـذريا 

ولقد بنى ترومان هذا القرار عـىل اعتقـاده بـأن قواتـه . لطبيعة الحرب الدائرة يف شبه الجزيرة الكورية

وجاء هـذا االعتقـاد مـن . ت كوريا الشاملية وحدها، ولن تصطدم مع الصينيني أو السوفيتستقاتل قوا

تقييم خاطئ لسياسية بكني وقدرة الجـيش األحمـر الصـيني عـىل زج القـوات يف كوريـا رغـم انشـغاله 

باإلعداد ملهاجمة فورموزة أو لحامية شواطئه من أي غزو، وفهم غري صحيح لرد موسكو عـىل استفسـار 

اليات املتحدة حول نواياها يف كوريا، والذي تضمن تهكام واضحا وتأكيدا بأن املسألة الكورية مسـألة الو 

  .داخلية بحتة، وان السوفيت سيرتكون للصينيني والكوريني مهمة القيام بأعباء القتال
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من  وكانت القوات الربية األمريكية املتمركزة يف اليابان قرب ميدان العمليات املنتظر تتألف

وبعـض األمـواج املسـتقلة ) املرتجلـة(، وفرقـة الفرسـان األوىل ٢٥، والفرقة ٢٤الفرقة السابعة، والفرقة 

مـن قواتهـا األصـلية يف زمـن % ٧٠ومل تكن هذه القـوات تضـم سـوى . ووحدات الدفاع ضد الطائرات

، والهاونات، ومـدافع الحرب، وتحتاج إلكامل بعض النواقص يف املدافع عدمية االرتداد املضادة للدبابات

ـعة يف املعـارك وراء البحـار فكانـت . البازوكا أما قوة املشاة البحرية األمريكية القـادرة عىل العمل برس

  . عبارة عن فرقتني

ومع بداية التصعيد تحركت مجموعة من ضباط القيادة يف طوكيو إىل كوريا الجنوبية بقيادة 

) البعثـة العسـكرية االستشـارية يف كوريـا الجنوبيـة(ضباط  الجرنال تشريش، واستلمت مقاليد األمور من

ثم انقلبت هـذه ). مجموعة املراقبني يف كوريا الجنوبية(ومتركزت يف ديدجون، وأطلقت عىل نفسها أسم 

األوامـر بـالتحرك فـورا إىل  ٢٤وتلقت الفرقة . املجموعة فيام بعد إىل القيادة األمريكية املتقدمة يف كوريا

  .بية كطليعة ملا سيتبعها من قواتكوريا الجنو

  :القتال يف البحر والجو

كان الحصار البحري حول شواطئ كوريا كلها يسـتهدف حرمـان قـوات كوريـا الشـاملية مـن كـل       

وكـان عـىل . إمداد بحري، ومنع عمليات اإلنزال عىل الشواطئ  وراء خطوط الجـيش الجنـويب املنـدحر

املستحيل للقيام بواجبهـا رغـم تفـوق اإلمربيـاليني البحـري السـاحق قوافل التموين البحرية أن تعمل 

  .مبراكب السطح، وعدم وجود أية غواصة يف سالح البحرية الكورية الناشئ

الطـرادين جنـو وجامايكـا (الربيطانيـة  –متوز وبينام كانـت بعـض السـفن األمريكيـة  ٢ويف 

  تتحرك قرب ميناء ) والفرقاطة البجعة الزرقاء
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سـفن متـوين تتحـرك باتجـاه املينـاء تحـت  ١٠يم الحظت وجود قافلة شـاملية تتـألف مـن جوموندج

ويف الحـال . (واتجهت املراكـب اإلمربياليـة نحـو القافلـة ألرسهـا أو تـدمريها. قوارب طوربيد ٤حراسة 

محاولـة االقـرتاب .. …انطلقت قوارب الطوربيد الشيوعية الصغرية بجرأة وجسارة متجهة نحو السـفن

ومل تسـتطع رشاشـات قــوارب . وبـدأت معركـة بحريـة غـري متكافئـة). رمى إطالق الطوربيداتمن م

الطوربيد اسكات مدافع الطرادات، ولكن جرأة مالحيها ومهـاراتهم يف املنـاورة جعلـتهم يقرتبـون مـن 

اد وانتهت املعركة بتدمري قاربني شامليني مقابل تـدمري طـر . مراكب العدو ويسددون إليها طوربيداتهم

واستطاع الطراد جونو إغراق بعض سفن التمـوين عـىل حـني اختفـى الـبعض . معاد وإصابة طراد آخر

  .اآلخر وراء حاجز األمواج

. ومع بداية التصعيد الربي زاد األمريكيون نشاط العمليات الجويـة التـي بـدؤوها مـن قبـل

مريكية فـالىل فـورج بقصـف وقامت طائرات حاملة الطائرات الربيطانية تريومف وحاملة الطائرات األ 

وكـان نصـيب مدينـة ييونـغ يـانغ . واألهداف االقتصادية والعسـكرية املحيطـة بهـا. مدينة ييونغ يانغ

  .متوز ٤قنبلة يف يوم  ٦٠٠متوز و  ٣كغ يف يوم  ٥٠٠قنبلة من زنة  ٨٠٠وحدها 

سـع يف مع طائرات املوستانغ عـىل نطـاق وا) النجم الثاقب(واشرتكت طائرات شوتينغ ستار 

قصف ييونغ يانغ وهام هونغ نام، وسيئول وغريها من املـدن  وتـدمري طـرق املواصـالت ورضب أرتـال 

شامل نهـر  ١٠٥الشامليني وتحشداتهم وخاصـة  تحشدات الفرقة الرابعة والفرقة الثالثة واللواء املدرع 

  فوقوقعت عدة معارك جوية أثبت فيها نسور الجو الكوريون كفاءتهم رغم الت. هان
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  .الجوي املعادي عددا، ورغم ضعف طائرات الياك بالنسبة لطائرات املوستانغ وشوتينغ ستار 

 –خالل هذه العمليـة  –ومل متنع األمطار وانخفاض السحب الطيارين األمريكيني وحلفاءهم 

هـامت من تنفيذ املهامت اإلسرتاتيجية  ورضب املدن واملوانئ واملصانع، ولكنهـا منعـتهم مـن تنفيـذ امل

التكتيكية وعرضتهم يف كثري من الحاالت للوقوع بأخطاء رهيبة ولقد تكررت الحاالت التي رضبت بهـا 

الطائرات قطاعات الجيش األمرييك برشاشاتها وكانت عبئا عىل هذه القطاعات بدال من أن تكون دعام 

  .لها

  :عبور نهر هان

وات التـي أنهـت العمليـة األوىل كانت خطة الشامليني يف العملية الثانية تتلخص بجمع القـ

 –ديـدجون –املحور الغريب، سيئول : بنجاح عىل كافة الجبهات والتقدم نحو الجنوب عىل أربعة محاور

تشونغ دجو، واملحور األوسط الذي يتقدم وسـط الجبـال عـىل  –تايجو، واملحور األوسط الغريب سيئول 

  .السائر عىل طول الشاطئ حتى يوهانغ اندونغ، واملحور الرشقي –ووندجو  –طريق تشون تشوف 

الثالثـة (وكان املحور الغريب ميثل محور الجهد الرئيس وتتقدم عليه أقـوى فـرقتني شـامليتني 

وكانـت خطـورة هـذا املحـور ناتجـة عـن خلـو طريـق القـوات ). والربعة املدعومتني مبعظم الدبابات

  .ان، وعدم مروره بأراض جبلية تعيق الحركةاملتقدمة نحو تايجو من أية موانع طبيعية باستثناء نهر ه
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حزيران ووسـط جـو صـيفي حـار مـاطر قامـت املدفعيـة الشـاملية ومـدافع  ٣٠ويف صباح 

الدبابات املتمركزة عىل الضفة الشاملية لنهر هان بقصـف الوحـدات الجنوبيـة املتمركـزة عـىل الضـفة 

ة الثالثـة الشـاملية سـباحة وعـىل جـذوع وتال ذلك عبـور رجـال الفرقـ. الجنوبية متهيدا لعملية العبور

األشجار يف الزوارق الخشبية الصغرية أو املعديات التي تحمل سيارة نقل أو فصيلة مشـاة واسـتطاعت 

موجات العبور األوىل املكونـة مـن املشـاة بـدون دبابـات أو أسـلحة ثقيلـة طـرد الوحـدات الجنوبيـة 

وأخذت تستعد القتحام ضاحية يونغ دونـغ بـو . ابعةوأعدت رأس جرس أمني لعبور الفرقة الر . املدافعة

ومل يستطع الطريان األمرييك دعـم املـدافعني أو عرقلـة عمليـة العبـور نظـرا لسـوء األحـوال . الصناعية

  .الجوية وكثافة السحب

وحاول الجنوبيون تطهري رأس الجرس قبل تدعيمه باألسلحة الثقيلـة والـدبابات فشـنوا بنـاء 

تشريش هجوما معاكسا بريا دون تغطية جوية، استطاعت مدفعية الشامليني صـده  عىل اقرتاح الجرنال

. متوز عـربت الفرقـة الشـاملية الرابعـة النهـر عنـد رأس الجرسـ دون معوقـات ١ويف يوم . بكل سهولة

وانهارت مقاومة الجنوبيني وضعفت معنوياتهم لدرجة جعلت الجنود . واحتشدت عىل ضفته الجنوبية

  .جهد قتايل، ويتمنعون عن زرع األلغام يرفضون بذل أي

اجتياز النهر عن طريـق أحـد جسـور السـكك ) ٣٤ت (بدأت أرتال الدبابات  ٣ – ٢ويف ليلة 

الحديدية التي تم إصالحها وانضمت لفرقتي املشاة وشنت هذه القوة مجتمعة هجومها عـىل ضـاحية 

  .متوز ٣يونغ دونغ بو ودخلتها يف مساء يوم 
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  :مع األمريكيني املجابهة األوىل

ما أن تلقى الجرنال ماك آرثر قواته الربية يف القتال حتى أعرب عن ارتياحه لهـذا العمـل الـذي يعتـرب  

خطوة أساسية نحو تحطيم الهجوم العام الشاميل، وأصدر إىل الفرقة الرابعـة والعرشـين أمـرا بـالتحرك 

  .باقي القوات األمريكية لدخول املعركةريثام تستعد . فورا إىل كوريا لتقوم بعمليات تعطيل الهجوم

باستدعاء املقدم تشارلز سـميث قائـد الكتيبـة األوىل  ٢١حزيران قام قائد الفوج  ٣٠يف ليلة 

الجـرنال وليـام ديـن وأخـذت  ١٤وأمره بجمع كتيبته والتوجه إىل مطار أتـازويك ملقابلـة  قائـد الفرقـة 

وكـان الجنـود يحملـون البنـادق . تيبة إىل املطـارويف متوز وصل املقدم سميث مع ك. تعليامت جديدة

والهاونات ومدافع البازوكا ومؤونة يومني، وتلقى قائـد الكتيبـة مـن قائـد الفرقـة وليـام ديـن األوامـر 

بالتوجه إىل يوزان ومنها إىل ديدجون واالتصال بالجرنال تشـريش واالشـتباك مـع الشـامليني فـورا بغيـة 

وإغـالق الطريـق الـرئيس املتجـه إىل الشـامل . …دا ما أمكن عن بـوازنإيقاف الكوريني الشامليني بعي

  .بقدر اإلمكان

القـوات الخاصـة (متـوز حاملـة  ١إىل مطار بوزان قبل ظهر ) ٤٥س (ووصلت طائرات النقل 

وبـدأ بـذلك وصـول طليعـة  -٢٤مـن الفرقـة األمريكيـة  ٢١الكتيبة األوىل من الفوج  –) ملهمة سميث

  .التي دامت أكرث من ثالث سنوات) وليسيةالعملية الب(وحدات 

، وكان الفـوج ٢٤متوز وصلت السفن الحربية إىل ميناء بوزان حاملة أفواج الفرقة  ٢ويف يوم 

أول من وطأ األرض الكورية وسط حامس وتفـاؤل الكـوريني الجنـوبيني وقـرر الجـرنال وليـام ديـن  ٣٤

ة الدفاع املحصنة الواقعة عـىل جـانبي الطريـق فأعطاه مهم. استخدام الفوج يف العمليات بدون تأخري

  -الرئيس
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بـوزان  -تـايجو –ويسري رشقا عدة كيلومرتات حتى أترونغ، وبشكل عنق الزجاجة عىل طريـق سـيئول  

ويتمتع مبوقع مالئم للدفاع تحمي املراكب الحربية املسيطرة عىل البحـر الغـريب جناحـه األيرسـ، عـىل 

  .ينة اترونغ املستندة إىل سالسل الجبالحني ميتد جناحه األمين حتى مد

القـوات (إىل الخـط املحـدد، وأخـذ يعـد مواقعـه الدفاعيـة وتقـدمت  ٣٤متوز وصل الفرج  ٣ويف يوم 

. ملـم١٠٥حتى شامل أوسان بعـد أن دعمـت بوحـدة مدفعيـة هـاوترز عيـار )  الخاصة ملهمة سميث

بغية عرقلة تقـدم الـدبابات املندفعـة . ومتركزت عىل هضبتني مرشفتني عىل الطريق القادم من سوفون

  .أترونغ وتدعمها بقوات وأسلحة جديدة -نحو الجنوب ريثام تتم تقوية دفاعات خط ييونغ تابك

ولكـن الفرقـة الشـاملية . وكان من املنتظر أن تصمد القوات الجنوبية يف سوفون عـدة أيـام

وتقـدم . ت هجومهـا باملشـاة واملـدرعاتالرابعة مل ترتك لحاميتهـا فرصـة للراحـة أو االسـتعداد، وتابعـ

بفكرة تهدف  –الذي خلف الجرنال يش يونغ ذاك كرئيس لهيئة األركان الجنوبية  -الجرنال يل بوم سوك

عىل أن يحفـر الجنـود خلفهـا خـالل الليـل . إىل السامح لدبابات العدو بالتغلغل داخل الخط الدفاعي

د وتحرمها من التموين بالوقود، ثم يقومـون بعـد ذلـك حفرا مضادة لآلليات متنع تقدم سيارات اإلمدا

  .ووافق الجرنال وليام دين عىل هذه الخطة التي مل يكتب لها النجاح. بتدمريها

سـوفون، واسـتطاع مشـاة الفرقـة الرابعـة  ١٠٥متوز دخلت دبابات اللواء املـدرع  ٤ويف يوم 

وبسـقوط مدينـة سـوفون . اء الـدباباتاملتقدمة معها تدمري القطاعـات الجنوبيـة املكلفـة بـالحفر ور 

وأخذت فلـول هـذا الجـيش . ومطارها تحطم العمود الفقري لقوات كوريا الجنوبية عىل املحور الغريب

  تتقهقر برسعة مستخدمة
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  .كل ما يقع تحت أيديها من وسائط النقل لتبتعد عن طريق القوات الشاملية الزاحفة بعنف 

الخرباء يف القطاعات الكورية الجنوبيـة بـرتك قطاعـاتهم  وأعطيت األوامر للضباط األمريكيني

والتوجه إىل ديدجون مبختلف الوسـائل ومل ميـض عـىل سـقوط سـوفون عـدة سـاعات حتـى أصـبحت 

ة وحدات كوريا الشاملية عىل مقربة من القوات األمريكية وال يفصلها عنها سوى عدة كيلومرتات خالي

  .أو دفاعات جنوبيةمن أية وحدات 

دور املجابهة املبارشة األوىل بني قوات كوريـا الشـاملية والقـوات األمريكيـة والحليفـة وجاء 

يتمركزون تحت األمطار املنهمـرة ) القوات الخاصة ملهمة سميث(متوز كان جنود  ٥معها ويف فجر يوم 

شاملية ومستعدين للقتال يف الحفر الدفاعية التي أعدوها ويف الساعة الثامنة صباحا ظهرت أول دبابة 

دبابة تابعت تقـدمها غـري  ٣٣تتبعها مشاة املرافقة وانهمرت قذائف املدفعية عىل الرتل املتقدم ولكن 

نظرا لقوة دروعها التي تتحمل قـذائف الهـاوترز العاديـة وال يـؤثر بهـا ) املبارش املركز(عابئة بالقصف 

  .سوى القذائف الخارقة للدروع

مرت من مـرابض املـدافع  ٦٠٠رة يف الطليعة إىل مسافة وعندما وصلت الدبابات الثامين السائ

ـعة فائقـة . عدمية االرتداد دخلت هذه املدافع املعركة ٧٥ وتابعت موجة الـدبابات األوىل تقـدمها برس

وهي ترمـي مواقـع نـريان األمـريكيني، وأخـذت مـدافع الهـاوترز ترمـي عـىل أهـدافها بشـكل مبـارش، 

ت التي دخلت املواقع هـادرة ثـم تجاوزتهـا تاركـة للمشـاة مهمـة واشتبكت مفارز البازوكا مع الدبابا

واشتبكت مشاة املرافقة الراكبة عىل مؤخرة الدبابات أو السـائرة وراءهـا مـع فصـائل مشـاة . تطهريها

  عندما ظهرت موجة. العدو بالرشاشات والقنابل
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. وبدؤوا الفـرار عـىل غـري هـدى فرتكوا مدافعهم. وأصاب الذعر املدفعيني األمريكيني. الدبابات الثانية 

  .قتيال وجريحا ١٥٠وتركوا وراءهم . وتبعهم املشاة بعد أن ألقوا رشاشاتهم وبنادقهم ورموا خوذهم

هكذا كشـفت املعركـة القصـرية بـني املـدرعات واملدفعيـة املضـادة للـدروع طبيعـة القـوة 

دفعية بعد اشتباك دام أقل من وتراجعت كتيبة املشاة األمريكية ووحدة امل. األمريكية ومدى صمودها

 ٦ - ٥اترونغ بل تـابعوا مسـريتهم طـوال ليلـة  –ساعتني ومل يتوقفوا خالل فرارهم عند خط يونغ تايك 

وتبعرثوا بعد ذلك يف مدن الجنوب، ووصل بعضهم إىل مدينـة ديـدجون . متوز حتى وصلوا إىل تشونان

  .عىل حني انحدر البعض اآلخر نحو البحر الغريب والبحر

دخلت الـدبابات  ٩.٤٥ويف حوايل الساعة . وغدا الطريق إىل اوسان بعد هذه الهزمية مفتوحا

ولكنهـا مل تتوقـف يف املدينـة بـل تابعـت ) قـوات سـميث(مدينة اوسان وقطعت الطريق عـىل بقايـا 

اترونغ مستغلة سـوء األحـوال الجويـة وغيـاب الطـريان األمـرييك عـن  –اندفاعها نحو خط يونغ تايك 

حة املعركة وسقط ميناء انتشون يف اليوم نفسه بيد القوات الشاملية، رغم دعم األسـطول األمـرييك سا

  .للمدافعني عن امليناء بكل وسائله النارية

متوز وبعد اشتباك قصري مع املهاجمني عند النهر الواقع شامل يونـغ تايـك تـرك  ٦ويف صباح 

. وانسـحب متجهـا نحـو الجنـوب. ترونغ بدون أوامرأ  -مواقعه الدفاعية عىل خط يونغ تايك ٣٤الفوج 

وبهـذا بلغـت . ومل تقـف وحداتـه إال جنـوب تشـونان. كيلـومرتا ٢٤وقطع خالل االنسـحاب أكـرث مـن 

  .كيلومرتا ٣٥ساعة أكرث من  ٤٨املسافة التي انسحب منها األمريكيون خالل 
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القـوات الشـاملية وكـان كـل صـدام بـني . وجرت األمور بشكل مامثل عىل الجبهات األخـرى

وقوات الجنوب يؤدي إىل هزمية الجنوبيني وتقهقرهم برسعة ودون انتظام وكام تقدمت قوات املحـور 

الغريب خالل العملية الثانية حتـى آنسـونغ، فقـد تقـدمت قـوات املحـور األوسـط الغـريب حتـى خـط  

األوسـط فحـررت  دجى تشون، وحررت خالل تقدمها مدينة ربودجو وتقدمت قوات املحور –انسونغ 

هونغ سونغ، ووندجو، ودجي تشون وسارت قوات املحور الرشقي برتلني حررا يونـغ تشـانغ، ودجونـغ 

  .سون، وسامنشوك

  :       سري العملية الثالثة

طويال عند تشونان إذ مل تلبث القوات الشاملية التي أكملت أعـدادها يف  ٣٤مل ينتظر الفوج 

الفوج الجديد العقيد وقتل خالل هذه املعركة قائد . متوز ٨حتلتها يف متوز أن هاجمت املدينة وا ٧يوم 

أيـام  ٣ثالث هزمية عنيفة خـالل ) دامئا والتي ال تعرف معنى الهزميةاملنترصة ( ٢٤مارتن ولقيت الفرقة 

ديدجون، عىل  –يتجه أحدهام نحو الرشق باتجاه تجوتيش وون : وانفتح أمام القوات املتقدمة طريقان

  .جه اآلخر نحو الجنوب حتى كونغ دجوحني يت

متوز رأى الجرنال ماك آرثـر أن املوقـف قـد تـدهور لدرجـة تدفعـه إىل اسـتخدام  ٩ويف يوم 

فـأمر هـذه الطـائرات برضـب  S . A. Cالتابعـة للقـوات الجويـة اإلسـرتاتيجية  ٢٩قاذفات القنابل بــ 

ورضب تحشــدات القــوات الشــاملية األهــداف اإلســرتاتيجية يف عمــق جمهوريــة كوريــا الدميقراطيــة، 

املتقدمة نحو الجنوب وبعث إىل واشنطن رسالة أعرب فيها عن قلقه وطالب القيادة العليا مبزيـد مـن 

التصعيد ووافقت هيئة األركان يف واشنطن عـىل إرسـال فرقـة املشـاة األمريكيـة الثانيـة، وتقـديم كـل 

  م جيش اإلمكانات لتعزيز القوات األمريكية يف كوريا، وتدعي
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وانهـارت معنوياتـه وخاصـة . كوريا الجنوبية الذي تحطمت قواه املادية تحت عنف الرضبات املتتالية

بعد أن أعلن الجرنال سون كوسون القـائد العام السابق لقوات كوريـا الجنوبيـة انضـاممه إىل صـفوف 

ه نظم جيش اآلالف ممـن الشامليني، وأذاع من سيئول بيانا دعا فيه جنوده الكف عن القتال، وأعلن أن

  .فروا من جيش الجنوب بغية القتال إىل جانب قوات كوريا الشاملية بالتدخل األمرييك

وحاول األمريكيون والكوريـون الجنوبيـون . وتابعت القوات الشاملية التقدم باتجاه الجنوب

ف تقـدم املحـور كام حاولوا إيقا. إيقاف تقدمها عىل طريق الساحل الغريب مبساعدة مدفعية األسطول

ولكنهم بـذلوا الجهـد األكـرب إليقـاف القـوات املتقدمـة عـىل محـور الجهـد . األوسط عند تشونغ دجو

املدافع  ٢١واشرتكت طائرات املوستانغ والشوتينغ ستار يف دعم الفوج . دجوتيش وون -الرئيس تشونان

ن اختفت من سامء املعركـة ورضب الشامليون بالصواريخ ونريان الرشاشات ولكن ما أ . عن هذا املحور

تقدمها وحطمت خط الـدفاع األمـرييك الـذي شـن هجومـا معاكسـا محليـا  ٣٤حتى تابعت الدبابات 

وعـزا (ولقد تحدث ناطق بلسان القيادة األمريكية عن املعركة . مدعوما بالدبابات الخفيفة باء بالفشل

يف الترسب، ووصـفها بأنهـا تضـارع أبـرع  تقهقر األمريكيني إىل الطرق التكتيكية التي يتبعها الشامليون

  ).الطرق التي عرفها األمريكيون

وهناك تلقـى مـن . حتى وصل إىل شامل تجوتيش وون ١١ – ١٠يف ليلة  ٢١وانسحب الفوج 

) احتفظوا مبواقعكم الجديدة، وقاتلوا للنهاية وأشـعلوها معركـة كـالجحيم(األمر التايل  ٢٤قائد الفرقة 

أن تحطمـت أمـام عنـف  ٢١إذا مل تلبـث مقاومـة الفـوج . ه مل تـدم طـويالولكن معركة الجحـيم هـذ

  واضطر قائد الفوج إىل إصدار أمر االنسحاب ١١الهجامت رغم دعم الطريان األمرييك طول يوم 
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يف  ١٩فرتاجع الفوج كله إىل مـا وراء نهـر كـوم حيـث يتمركـز الفـوج . دون انتظار أوامر قيادة الفرقة 

وسقطت تجوتيش وون بيد القوات الزاحفة األمر الـذي دفـع . يف كونغ دجو ٣٤وج تايب بونغ ري والف

من أوكيناوا إىل كوريا، وزيادة هذه الهجـامت الجويـة بطـائرات  ٢٩الجرنال ماك آرثر إىل إرسال الفوج 

  ).٢٩و ب  ٢٦ب(

نهـر الكـوم منسـحبة ألقيـت مسـؤولية  ٢٤ويف اليوم الـذي عـربت بـه آخـر عنـارص الفرقـة 

يات يف كوريا عىل عاتق الجرنال دالتون ووكر الذي أصبح قائد الجـيش الثـامن، والـذي وصـل إىل العمل

قـرب تشـونان وبـدأ وولكـر فـور اسـتالم مهمتـه قيـادة  ٣٤متوز وشـهد انسـحاب الفـوج  ٨كوريا منذ 

 العمليات التأخريية وقيـادة الجيش الثامن ويرشف يف الوقت نفسه عىل قـوات كوريـا الجنوبيـة التـي

  .وميكن تلخيص الوضع العسكري. ألف رجل ٥٨أرتفع عددها من جديد إىل 

الفرقة السادسة الشاملية تهاجم فرقة جنوبية تتقهقر عىل املحور املوازي للشاطئ الغـريب وتنترشـ  -

  .عىل شكل مروحة يف محاولة للوصول إىل جناح بوزان الغريب

تسـتعد لعبـور نهـر  ١٠٥ن الفرقة املدرعـة فرقة سيئول الثالثة وفرقة سيئول  الرابعة و وحدات م -

  ).املحور الرئيس(كوم ومهاجمة ديدجون 

  .الفرقة الثانية الشاملية تتجه نحو تشونغ دجو ضد فرقتني جنوبيتني منهكتني -

ثالث فرق شاملية تهاجم عىل املحور الجبيل األوسط حيث تتمركز فرقتان جنوبيتان ووحدات مـن  -

  .ت حديثاالتي وصل ٢٥الفرقة األمريكية 

ـقي باتجـاه بوهـانغ ومطـار بونيـل الواقـع إىل  - الفرقة الخامسة الشاملية تتقدم عىل السـاحل الرش

  جنوبها، وتحاول االتصال مع قوات شاملية نزلت عىل 
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امللقب باسـم  ٢٧الشاطئ قرب بوهانغ، وتطارد خالل قدمها فرقة جنوبية يدعمها الفوج األمرييك 

  .متوز ١٠رض الكورية يف يوم وولف هاند والذي نزل إىل األ 

تقصف مدن كوريـا الشـاملية ومصـانعها ومنشـآتها ) S .A.C(التابعة لـ ) ٢٩وب  ٢٦ب (طائرات  -

  . وطرقها وسككها الحديدية  وتجمعات القوات املتقدمة نحو بوازن من كل جهة

رعات وكان الخطر األكرب قادما من املحور الرئيس حيث تهاجم أفضل القوات املدعومة باملد

ـعة لحرمـان العـدو مـن  ومحور الساحل الرشقي الذي تحاول قوات الجيش الشعبي التقدم عليـه برس

لذا أصـدر أوامـره لألسـطول العامـل يف . موانئ الساحل الرشقي والتقدم بعد ذلك إىل بوزان، يف اليابان

وإصـدار . شـامليةبقية إيقاف تقدم الفرقة الخامسة ال ٣٥البحر الرشقي للعمل مع مجموعة املقاتالت 

  ).الخط الذي ال تراجع بعده(املكلفة بالوقوف عند نهر كوم  ٢٤أمره للطريان بدعم الفرقة 

. ولكن نريان املراكب وقنابل الطريان وعنف األمطار املوسمية مل متنـع تقـدم الفرقـة الخاصـة

صـابات دورا فعـاال وبدأت املواقع الدفاعية عىل الساحل الرشقي تتساقط واحدا تلو اآلخر، ولعبـت الع

واستمر تقدم قوات الفرقة الخامسة حتى احتلت ييونغ هاري، ثم دخلت ييونغ دوك . يف دعم الهجوم

وتـم بـذلك االتصـال بـني القـوات النظاميـة . متـوز ١٨كيلومرتا شاميل بوهـانغ يف  ٨٠الواقعة عىل بعد 

ـن  –غ دجـو وتابعت قوات املحور الجبيل األوسط تقـدمها حتـى خـط ييونـ. والعصابات  –دجـوم ترش

دجونـدجو وغـدت تشـكل تهديـدا  –بوأون كام تقدمت قوات محو الشاطئ الغريب إىل خط كيمدجي 

  . كبريا لجناح بوزان األيرس
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ويف الوقت نفسه بدأت إعدادات الفرقة الثالثة لعبور نهر كوم عند تـايبي بونـغ ري وخـرق 

عد للعبـور عنـد كونـغ دجـو حيـث يـدافع الفـوج وبدأت الفرقة الرابعة تست. ١٩دفاع الفوج األمرييك 

ونسف األمريكيون الجسور عىل نهر كوم ملنع اسـتخدامها مـن قبـل الشـامليني وتحصـنوا . ٣٤األمرييك 

  .استعدادا للدفاع

متوز حتى بدأت مدفعية الشامليني رمايات التمهيد وعربت قوة كبرية من  ١٤وما أن حل يوم 

، وتوغلــت لرضــب مــؤخرة املــدافعني ومــرابض ٣٤عــىل يســار الفــوج  الفرقــة الرابعــة النهــر بــالقوارب

متـوز شـدد  ١٦ومع طلوع فجر يوم . ٣٤ثم هاجمت كونغ دجو من الخلف، ودمرت الفوج . مدفعيتهم

ثم اجتازوا النهر عند الجانب األيرس  ١٩مشاة الفرقة الشاملية الثالثة الضغط عىل الجانب األمين للفوج 

عنـد أول ) الخط الذي ال تراجع بعـده(وهكذا سقط . ب جنوده نحو يدجونوهنا تشتت الفوج وانسح

وأصيب الجرنال ووكر بأول هزمية فتحت عينة عىل حقيقة قوته، وفهم أن الجيش الثامن عـاجز . صدمة

عن الصمود إال إذا تراجع إىل نهر ناكتونغ، وأقام وراءه خطا دفاعيا يبدأ عند مصبه غرب بـوزان ويتجـه 

ـق حتـى البحـر، وطلـب قـدوم فرقـة الخيالـة إىل الشامل  حتى غـرب أنـدونغ، ثـم ينعطـف نحـو الرش

  .من اليابان عىل جناح الرسعة) املرتجلة(األمريكية األوىل 
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  :سقوط ديدجون

مل يكن الجرنال دين يعتقد أن بوسعه الدفاع عن ديدجون بقـوات فرقتـه، فقـرر االنسـحاب 

ـقكيلو  ٤٥إىل بونغ دونغ الواقعة عىل مسافة  . وحـرك بعـض القـوات نحـو هـذه املدينـة. مرتا إىل الرش

الصمود يف ديدجون ريـثام  ٢٤متوز وطلب من الفرقة  ١٨ولكن الجرنال ووكر بدل هذه الخطة يف يوم 

متوز التحرك مـن مكـان نزولهـا  ١٨تستطيع فرقة الخيالة األمريكية األوىل التي نزلت يف يوهانغ يف يوم 

فاضطر الجرنال دين إىل إعادة جزء من القوات التي حركها نحو . ييونغ دونغإىل مواقعها الدفاعية عند 

  .الرشق وبعث بها من جديد إىل ديديجون لتعزيز دفاعها

إجراء تطويق (متوز وكانت خطتهم و تتلخص يف  ١٩واندفع الشامليون نحو ديدجون يف يوم 

والقيـام يف . صـفوف األسـلحة واسع النطاق وهجامت عنيفة جبهية وجانبية مع تنسيق عمل ملختلـف

الوقت نفسه بااللتفاف نحو جنـوب ديـدجون بوحـدات متقدمـة بعمـق عـىل املـؤخرة لقطـع سـبيل 

  .االنسحاب، وقطع الطريق أمام التعزيزات الجديدة

وتقدمت فرقة الهجوم عىل الطريق الغريب القادم من لـني سـان والطريــق الشـاميل الغـريب 

. م املهاجمون الدبابات طوال النهار خوفا من التعرض للقصـف الجـويومل يستخد. القادم من يوسونغ

ويف الساعة الثالثـة مـن صـباح يـوم . ولكن ما أن حل الظالم حتى قدموا دباباتهم عىل الطريق الشاميل

متوز سددوا  رضبتهم الرئيسـة باملشـاة والـدبابات مـن الشـامل مـع رضبـات جانبيـة مـن الغـرب  ٢٠

  .والشامل الغريب
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وتشـتت وحـداتهم وحاولـت . ارت دفاعات األمريكيني والكوريني الجنوبيني يف ديـدجونوانه

الرتاجع ولكنها تعرضت لرضبات القوات التـي تسـللت إىل مؤخرتهـا وقطعـت طريـق انسـحابها نحـو 

 ٢٠من يـوم  ١٢الذين ظهروا يف مشارف املدينة ويف الساعة ) األنصار(الرشق والجنوب مبساعدة رجال 

  .٢٤حرير املدينة التي غدت مقربة الفرقة األمريكية متـوز تم ت

اشـنع هزميـة حلـت بـاألمريكيني يف (واعتربت املصادر الغربيـة آنـذاك أن سـقوط ديـدجون 

إىل ييونغ دونغ بعد أن خرست أكرث من نصف رجالهـا وعـددا كبـريا مـن  ٢٤فانسحبت الفرقة ). كوريا

ين وتحطمت هياكلها األساسية فلم  تعد تتمتع بكيـان املعدات واألسلحة ووقع قائدها الجرنال وليام د

قطعة عسكرية حقيقة، األمر الذي جعل القيادة األمريكية العليـا تعيـدها إىل الخـف إلعـادة التنظـيم 

وبانهيار خطوط ديـدجون الدفاعيـة وهزميـة . وتسلم فرقة الخيالة األوىل مهمة الدفاع عن ييونغ دونغ

  .ت سمعة الواليات املتحدة العسكرية أمام العاملاألمريكية انهار ) رأس الحربة(

  :الوساطة الهندية

ومن أجل نزع فتيل األزمة الكورية عن طريق القنوات الدبلوماسـية، فقـد أولـت الحكومـة 

الهندية أهمية خاصة للوضع الجديد يف كوريا، وحاولت عن طريق جهودهـا الدبلوماسـية مـن إيجـاد 

عا من إمكانية قيام نزاع دويل يؤدي إىل قيام حرب عاملية ثالثة، ففـي تسوية الالزمة الكورية، وذلك من

  ، قدم املندوب الهندي لدى األمم املتحدة ١٩٥٠متوز  ٣
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بنغال رون مقرتحا يتضمن عقد اجتامع مشرتك بني حكومتي واشنطن وموسكو لتسوية النزاع يف كوريـا 

جديدة يف هيئة األمم املتحدة يعـد خطـوة سلميا، كام تضمن مقرتحه عىل فكرة قبول حكومة الصني ال

ـق األقىصـ  والعـامل بشـكل عـام غـري أن موقـف . أساسية يف تحقيق حدة التوتر الدويل يف منطقة الرش

وذلـك ملوقـف الـرأي العـام . الحكومة األمريكية املتشـدد حـال دون نجـاح رون يف مسـاعيه السـلمية

دون القبول بتسوية سياسية تتنـازل فيـه الحكومـة  األمرييك، الذي يقيض باالشرتاك يف الحرب الكورية،

  .األمريكية عن موقفها تجاه حكومة الصني الجديدة

، عقد رئيس وزراء الهند جواهر نهرو مؤمترا صحفيا شجب فيه قرار حكومة ١٩٥٠متوز  ٧ويف 

٣٨(كوريا الشاملية بعبورها خط 
ه

 إنهـاء ، كام أكد نهرو عىل  إمكانية أن تحظى الحكومـة الهنديـة يف)

غري أن عدم تقديم الحكومة الهندية مقرتحا واضـحا بشـأن التوصـل إىل عقـد اجـتامع . الحرب الكورية

مشرتك بني الرئيس ترومان وسـتالني مـن جهـة وإرصار الحكومـة األمريكيـة عـىل مبـدأ عـدم  التنـازل 

  .السيايس من جهة أخرى أدى إىل إفشال املحاولة الهندية

ألمرييك أجسون عىل املبادرة الهندية الثانية يف تسوية األزمة الكورية، فقد جـاء أما رد وزير الخارجية ا

مخيبا ألمال نهرو، حيث أكـد أجسـون أن الواليـات املتحـدة مسـاندة قـرارات األمـم املتحـدة يف كـبح 

العدوان املسلح الذي قامت به قوات كوريا الشاملية عـىل نظريتهـا الجنوبيـة، وإعـادة السـالم واألمـن 

وأكد أيضا أن إمكانية إجراء تسوية سلمية مع حكومة ييونغ يانغ جاءت يف ظـروف حرجـة . دولييـنال

إىل األمم املتحدة، وذلك لتغيب مندوب الحكومة السوفيتية إلشغال مقعد حكومـة يف مجلـس األمـن، 

ام وذلك لعدم وجود عائق مينع الحكومة السوفيتية من جلسات مجلس األمـن عنـد انـدالع األزمـة، كـ

أشار أجسون إىل رضورة حضور مندوب الحكومة السوفيتية من حضور مندوبها جلسات مجلس األمن 

  واملصادقة عىل قراراته، باإلضافة إىل ذلك فقد أكد
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أجسون أن مسألة متثيل حكومة الصـني الجديـدة يف األمـم املتحـدة، يعـود إىل أعضـاء األمـم املتحـدة  

  .املنعقدة ِبشأن البت يف مسألة متثيل الصنيأنفسهم عن طريق جلسات مجلس األمن 

رد نهرو عىل جواب أجسون، بأن املقرتحات التي تقدمت بها الحكومـة الهنديـة جـاءت مـن 

أجل إنهاء حالة اإلخفاق املتكرر يـؤدي إىل تصـعيد املوقـف العسـكري يف كوريـا، لـذلك فقـد قـدمت 

ية الجديـدة يف األمـم املتحـدة مـن أجـل الحكومة الهندية مبقرتح يقيض قبول عضوية الحكومة الصـين

تسوية األزمة القامئة يف كوريا، وهذا االقرتاح سبق أن رفضه وزير الخارجية األمرييك، لذلك بعث نهـرو 

برسالة أخرى إىل أجسون، أكد فيها عن رغبة الحكومة السوفيتية يف بحث موضـوع األزمـة الكوريـة يف 

وجـاء جـواب أجسـون مؤكـدا  أن متثيـل حكومـة بكـني يف . حالة قبول حكومة بكني يف األمم املتحـدة

كـام أشـار . مجلس األمم يعد موضوعا قامئا بذاته، وليس هناك عالقة مبارشة مع مسألة األزمة الكورية

إىل أن قبول الواليات املتحدة بهذا املقرتح سيفرس من قبل اآلخرين قبولها بالعدوان حيـث كـان مصـري 

  .الفشل نتيجة إىل املوقف األمرييك املتشدد تجاه تسوية األزمة الكورية املبادرة الهندية الثانية

وقد نظرت الحكومة األمريكية إىل املبادرة السلمية التي تقدمت بها الحكومة الهندية بأنهـا 

تؤدي إىل متادي بعض األطراف يف عدوانيتها من جهة، وأن الواليات املتحدة بحاجة إىل فـرض هيمنتهـا 

يتها الجديدة مـن جهة أخرى، عقد الرئيس ترومان اجتامعا مع وزير الدفاع جونسـون حسب إسرتاتيج

ورئيس هيئة األركان األمريكية براديل عىل إثر هذا االجتامع وجه الرئيس ترومان رسالة إىل الكـونغرس 

  تضمنت دعوته ١٩٥٠متوز  ١٩األمرييك يف 
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خالل تبنيه لقرار يقيض بعدم ترسيح القـوات  إىل زيادة حجم القوات العسكرية األمريكية، وذلك من 

وطلب يف الوقت نفسه، من الكونغرس املوافقـة عـىل . االحتياطية يف الجيش األمرييك ملدة سنة واحدة

مرشوع قرار يدعو إىل رفع جميع املعوقات القانونية املفروضة عىل القوات العسكرية، مـام يـؤدي إىل 

ـــك ـــوات العس ـــة للق ـــة الجزئي ـــالن التعبئ ـــنة إع ـــد س ـــوة موالي ـــالل دع ـــن خ ـــة م   رية األمريكي

لخدمة االحتياط، ونتيجة لذلك فقد وافـق الكـونغرس عـىل القـرارات التـي تضـمنتها ) ١٩٢٥ – ١٩٢٠(

مليـون ) ١٢٠(رسالة الرئيس ترومان، فضال عن ذلك فقد وافق الكونغرس عىل قرار يقيضـ رصـد مبلـغ 

باإلضافة إىل ذلك، فقد طلـب الـرئيس ترومـان مـن  دوالر من أجل املساعدة العسكرية لألمم املتحدة،

ماليـني دوالر مليزانيـة االحتيـاط، وذلـك لزيـادة الجـيش ) ١٠(الكونغرس املصادقة عىل تخصيص مبلـغ 

مليون جندي وقد حصل عىل مصادقة الكونغرس ) ٢.١٠٢.٠٠٠(األمرييك بعد إعالن التعبئة الجزئية إىل 

  .بشأن ذلك

  :سري العمليات

ز أصدر الجرنال ماك آرثر بيانا أعلن فيه بأنه تم نقل الجيش األمرييك الثـامن مـن متو  ٢٠ويف 

اليابان إىل كوريا وتوزيع عنارصه وأكد الجرنال ماك آرثر أن الخط النهايئ الذي سيقف عنده األمريكيون 

ل ومـن املؤكـد أن الجـرنا. سيتعرض للتعديل وستتطلب الفنون العسكرية االنسحاب من بعـض املواقـع

ماك آرثر بنى خطته عىل توقعات تناقص قوة جيش كوريا الشاملية كلام توغـل نحـو الجنـوب، مقابـل 

تزايد  القوى األمريكية املدافعة عن بوزان واقرتابها باستمرار من مراكز متوينها وكانت قطاعات الجـيش 

، وفرقـة الخيالـة ٢٤والفرقة  ،٢٥الفرقة : الثامن األمرييك املوجودة يف كوريا الجنوبية يف تلك اآلونة تضم
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، وعدد من الوحدات املعاونة وكان األمريكيون يبـذلون جهـدا إلعـادة تنظـيم وتسـليح )املرتجلة(األوىل 

  .ألف رجل ٨٥قوات كوريا الجنوبية ورفع عددها إىل 

، والفوج ٢٩وكانت اإلمدادات األمريكية املتجهة نحو بوزان مكونة من الفرقة الثانية، والفوج 

امس، ولواء من مشاة البحرية، وأعداد كبرية من الدبابات والقوات الجويـة والبحريـة، باإلضـافة إىل الخ

حركة التفاف واسعة تقوم بها القوات التي كانت تسري مبحاذاة الشاطئ الغريب بعد أن تغري اتجاهها إىل 

  .الجنوب الرشقي وتحاول التقدم نحو بوزان من الغرب

بهجوم شاميل عىل كافة املحاور تدعمه حركـة أنصـار نشـيطه خلـف وبدأت العملية الرابعة 

وحقـق الهجـوم الشـاميل الغـريب نجاحـا عنـدما انـدفعت فرقـة . العدو عىل مقربة من خطوط القتـال

متوز،  ٢٤سيئول الثالثة وسددت رضبتها لفرقة الخيالة األمريكية األوىل املتمركزة يف ييونغ دونغ بتاريخ 

اء  اليوم التايل بعد أن طوقتها القوات الشاملية مـن الجـانبني وهـددت طريـق وسقطت املدينة يف مس

وأجربتــه عــىل ) وولــف هانــد( ٢٧وصــادفت الفرقــة الثانيــة املتقدمــة مــن الشــامل الفــوج . انســحابها

االنسحاب إىل تايجو إلعادة تنظيمه واستمر تقدم القوات السائرة عىل املحـاور الجبليـة رغـم مقاومـة 

  .كيلومرتا شاميل تايجو ٤٨بية التي تقهقرت إىل خط يبعد الفرق الجنو

وكان سري القتال مختلفا عىل الساحل الرشقي نظـرا الشـرتاك األسـطول األمـرييك فيـه بشـكل   

متـوز ثـم اسـتعادها  ١٧ملموس وخاصة عند مدينة ييونغ دوك التي احتلتها قوات كوريـا الشـاملية يف 

متـوز شـن  ١٩ويف يوم . مدفعية الطراد جونو وبعض القطع البحريةالجنوبيون يف اليوم التايل مبساعدة 

   ٢١الشامليون هجوما جديدا احتلوا عىل إثره املدينة، ثم مل يلبثوا أن أخلوها يف يوم 
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متـوز بعد أن هاجمتهم قوات كوريا الجنوبية تدعمها املقاتالت األمريكية والطراد بلفاسـت واملـدمرات 

  .هافن، وسوين سون والطراد جونو هينغ يب، ومانسفليد، ودي

أستغل الشـامليون الظـالم  وتعـذر اسـتخدام الطـريان ومدفعيـة األسـطول  ٢٢ – ٢١ويف ليلة 

بشكل فعال، وشنوا هجوما عنيفا فر الجنوبيون عىل إثره مـن املدينـة التـي بقيـت بيـد قـوات كوريـا 

  .آب ٢الشاملية حتى عادت الفرقة الجنوبية الثالثة الحتاللها يف 

وانطلقــت الفرقــة الشــاملية السادســة بقيــادة الفرقــة الســابعة الجنوبيــة ومشــاة البحريــة 

متوز إىل سونتشون الواقعـة عـىل طريـق بـوزان  ٢٥ووصلت يف يوم . الجنوبية وبعض الوحدات املحلية

وحددت هدفها التايل باحتالل دجينـدو دماسـان متهيـدا للـدخول إىل بـوزان الغـريب، وحـددت . الغريب

  .ها التايل باحتالل دجيندو دماسان متهيدا للدخول إىل بوزانهدف

وأدى توايل االنسحاب عـىل كـل الجهـات وجعـل حركـات االنسـحاب املفاجئـة مـن املالمـح 

كان هذا الوضع يدفع حكومة سينغامن ري إىل التفكري بالرحيل من تـايجو إىل . املميزة للحرب الكورية

االنسـحاب إلعـادة (الفة التـي أصـبحت تتحـدث بسـخرية عـن بوزان،  ويحطم معنويات القوات املخ

  ).تنظيم الخطوط واالنسحاب حسب خطة مسبقة

بني الشـامليني والجنـوبيني دار القتال  -متوز  ١٥حزيران إىل  ٥من  –ففي األيام العرشة األوىل 

ومرتا كيلـ ٩٥وحدهم، مع دعم جوي محدود بسوء األحول الجوية وبلغت رسعة تقدم الجيش الشاميل 

  ثم دار القتال بيـن الشامليني من جهة والجنوبيني وقوات الجيش الثامن األمرييك من جهة . أيام ١٠يف 
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وكانت النتيجة أن الجيش الشاميل تقدم رغم تعبه، واستنزاف جزء مـن قواتـه يف املعـارك األوىل  . أخرى

 ٢٣إىل  ٦مـن  -يومـا ١٨ا خـالل كيلـومرت  ١١٥واجتاز مسافة . ودخل الطريان والبحرية عىل نطاق واسع

بأن الحالة يف كوريا بلغت (متوز  ٢٣وهذا ما دفع الجرنال ماك آرثر ألن يرصح يف طوكيو بتاريخ  –متوز 

  ).وأنه ال ينبغي عىل القوات األمريكية أن ترتاجع بعد اآلن. درجة التحول

  :التقدم نحو تايجو

ن اليابـان لتكملـة مالكـات الفـرق ضـابط وجنـدي مـ ٥٠٠٠وصل يف هـذه الفـرتة إىل كوريـا   

األمريكية وتعويض خسائرها، وتحركت الزوارق تحمل كتيبة دبابات من جزر املحيط الهادي، ووصلت 

دبابة بري شينغ مـن سـان فرانسيسـكو  ٨٠آب وأبحرت  ٤إىل مقربة من بوزان ثم نزلت إىل اليابسة يف 

جموعـة الجويـة الخامسـة طائراتهـا املوسـتانغ متوز وبدأ وصول أفواج الفرقة الثانية وقدمت امل ٢٦يف 

فغـدت قـادرة عـىل التحليـق فـوق الجبهـة مـدة أطـول مـام كانـت . وشوتينغ ستار إىل قاعدة تـايجو

آب  وصل إىل بوزان لـواء مشـاة البحريـة  ٢ويف . تستطيعه عندما كانت تنطلق من قواعدها يف اليابان

معـه أعـداد كبـرية مـن املدفعيـة ودبابـات بريشـينغ بقيـادة الجـرنال كريـغ وكـان ) رجال ٤٧٢٥(األول 

  .وطائرات الدعم املبارش، بشكل جعل قوته معادلة لقوة فرقة كاملة

ولقد تابعت القوات الشاملية العاملة عىل املحور األوسـط تـدير رضباتهـا الدفاعيـة القامئـة 

رقـة السادسـة الجنوبيـة إسـفينا بـني الف ١٥متوز دقت الفرقــة  ٢٨ويف يوم . شامل وشامل غريب تايجو

األمريكية يف منطقة ايشـون ري شـامل رشق ييونـغ دونـغ وتعـرض الجنـاح األيرسـ لفرقـة  ٢٥والفرقة 

  الخيالة األوىل 
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متـوز قطعـت عصـابات  ٣١ويف . تـايجو -واشتد نشاط العصابات عىل طريـق بـوزان. لهجامت متكررة

ادات األمريكية بني قاعدة التموين األساسية تايجو وعرقلت نقل اإلمد –األنصار الخط الحديدي بوزان 

وخطوط القتال األمامية واألخطر من هذا كله أنه كان يف خـط الـدفاع األمـرييك جنـوب تـايجو ثغـرة 

كيلومرتا، تستطيع الفرقتان الشامليتان السادسة والرابعة االندفاع من خاللها لقطع  ٨٠مفتوحة عرضها 

  .بوزان –طريق تايجو 

الجديد الجرنال جون تشريش وأعلمه بان  ٢٤ستدعى الجرنال ووكر قائد الفرقة متوز ا ٢٤ويف 

ماسان، وأن فرقة سيئول الرابعة تتحرك عىل  –هامان  –الفرقة الشاملية السادسة تهدد محور دجيندو 

كوتشانغ وأن حركة هـاتني الفـرقتني املـدربتني تهـدد الجنـاح األيرسـ للخـط  –مودجو  –محور كوسان 

  .٢٩ودعمه بالفوج . وطلب منه مسك املنطقة الدفاعية القامئة بني دجيندو وكيمتشون. كله الدفاعـي

ومـا . فور وصوله إىل دجيندو االندفاع نحو الجنوب الغريب باتجاه هـادونغ ٢٩وحاول الفوج 

وانصـبت نـريان الهـاون . متوز حتى وقعت يف كمني محكـم ٢٧أن وصلت كتيبة املقدمة إىل هادونغ يف 

ومل تستطع بقية قوات الفوج التقدم إلنقاذ كتيبة الطليعة التـي انسـحبت . اشات عىل األمريكينيوالرش

  .أسريا ٤٠جريحا و ٥٢قتيال و ٣١٧إىل دجيندو بعد أن خرست 

متـوز  ٣١املنسحب وطردته من دجينـدو قفـي  ٢٩والحقت الفرقة الشاملية السادسة الفوج 

لفرقة الرابعة يف اليوم نفسه رشف كوتشانغ التي كانـت وتقدمت ا. وأخذت تستعد للحركة نحو ماسان

متوز وأخذت مواضع جديدة تستطيع منهـا شـن هجـوم يتجـه نحـو مـؤخرة تـايجو،  ٢٩قد احتلتها يف 

  وبقطع كل 
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) الصـمود أو املـوت(وأمام هذا الخطر العارم أصدر الجرنال ووكر أمـره الشهري . اتصال لها مع الجنوب

ولكن قدوم هذه التعزيزات . حور األوسط وأرسلها لتعزيز دفاع الجناح الغريبمن امل ٢٥وسحب الفرقة 

وكـان انسـحابها إىل (مل مينع تقدم الشامليني الذين دفعوا القطاعات األمريكية إىل ما وراء نهر تـاكتونغ 

  ). الخلف من أجل استعدادها لالنسحاب مرة أخرى

طق بلسـان وزارة الـدفاع األمريكيـة آب سيطر الشامليون عىل كيمتشون، ووصـف نـا ٢ويف 

وقال بان مـن الحامقـة أن يظـن أحـد غـري ) ولكنه ال يزال خطريا(املوقف يف كرويا بأنه آخذ بالتحسن 

  .ذلك

. آب اجتازت القوات الشاملية نهر ناكتونغ يف عدة مواقع يدافع عنها الجيش الجنـويب ٥ويف 

جـوم واسـع النطـاق وعـىل كـل الجبهـات، رغـم وكانت قوات كوريا الشاملية قد أمتـت اسـتعدادها له

  .انقالب موازين القوى املادية، وتفوق العدو عليها يف الرب بعد أن كان متفوقا يف الجو والبحر

وكانت غاية الهجامت عىل الساحل الرشقي، ويف الشامل، والشامل الغريب، والغرب والساحل 

  .زان والطريق الواصل بينهامالجنويب فتح ثغرة مالمئة والتدفق منها نحو تايجو وب

وأمام عنف الهجامت وتناسقها الزمني، واحتامل فـرق الجبهـة يف كـل مكـان شـكل الجـرنال 

، والفـوج الخـامس، ولـواء ٢٥من الفرقـة  ٣٥ووكر قوة احتياط عمليايت بقيادة الجرنال كني تضم الفوج 

وُدعيت هذه القوة . ليون يف خطوطوكلفها مبهمة سد الثغرات التي يفتحها الشام. مشاة البحرية األول

  ).قوة كيف(باسم 
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وكان القتال عىل املحور الرشقي عبارة عن سلسلة مطـاردة قامـت بهـا القـوات الشـاملية ضـد الفرقـة 

محـور : ولكن وجود األسطول دفع الشامليني إىل مهاجمة الفرقة الثالثة عىل محـورين. الجنوبية الثالثة

كيلـومرت بعيـدا عـن أخطـار  ١٠٠ومحور التف عرب الجبال، وسـار . باتتشارك فيه الدبا) جبهي(شاميل 

مرت وانطلق من كيجـي الواقعـة يف الغـرب وانقـص عـىل  ١٠٠٠مدفعية األسطول واجتاز قمام ارتفاعها 

  .بني ييونغ دوك ويوهانغ يف الغرب) سدادة اسرتاتيجية(مؤخرة الفرقة الثالثة، وأقام 

ما شدد الشامليون التقدم عىل املحور الساحيل بالـدبابات، وعند. وساء موقف الفرقة الثالثة

وحاولت بعض الوحدات األمريكية التقدم لفك الحصار فصدمت بالسـدادة ووقعـت يف كمـني دمرهـا 

مل يجد الجنوبيون طريقـا للخـالص سـوى االنسـحاب  عـن طريـق البحـر تحـت . وأجربها عىل الرتاجع

  .ستارنريان مدفعية الطراد هيلينا

بت بقايا الفرقة الثالثة املحطمة بالزوارق األمريكية إىل ما وراء خطوط القتال إلعـادة وانسح

من رجـال العصـابات  ٢٠٠٠تنظيمها يف كور يونغ وانفتح الطريق أمام القوات الشاملية التي تضم ليها 

ة العمـل الذين كانوا يختفون يف الجبال، وينتظرون قدوم قوات كوريا الشـاملية لاللتحـاق بهـا ومتابعـ

  .ووقفت تستعد للهجوم التايل باتجاه بوزان. آب حررت هذه القوات يوهانغ ١١ويف . معها

آب أنهت فرقة سيئول الرابعة املتمركزة عىل الضفة الغربية لنهر نـاكتونغ اسـتعدادها  ٤ويف 

ت مـن وكانت هذه الفرقة قـد تلقـ. املتمركزة عىل ضفته الرشقية ٢٤لعبور النهر وخرق مواقع الفرقة 

  قائدها الجرنال تشريش أمرا 
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والصـمود إىل آخـر لحظـة مهـام كانـت هـذه . بالدفاع عن القطاع الغريب دون فكرة الرتاجع

  .الهجوم

. آب بدأ هجوم فرقة سيئول الرابعـة بقيـادة الجـرنال يف كـوون مـو ٦ – ٥ويف منتصف ليلة 

وكـان هـذا . ميليـانغ –يونـغ زان  واتجهت الرضبة نحو الربوز الدفاعي الـذي ميـر فيـه الطريـق الهـام

الهجوم يستهدف رضب الجانب الدفاعي األيرس، والتغلغل جنوب تايجو وعزلها، وقطع الطريق تـايجو 

  .بـوزان عند ميليانغ، وتقليص خط الدفاع عن بوزان إىل أبعد حد ممكن –

. وامـاتسـباحة وعـن طريـق الع) رجـل ٨٠٠(من فرقة سيئول الرابعة وتم عبور املوجة األوىل 

املحليــة، ومتســكت رغــم الهجــامت املعاكســة وأقامــت هــذه املوجــة رأس جرســ عــىل الضــفة الرشــقية، 

  .رأس الجرس، عىل حني بدأ املهندسون بناء جسور مغمورةواندفعت موجات العبور التالية لتصل 

وحاول الفوج التاسع والفوج التاسع عرش األمريكيان طرد الشـامليني مـن رأس الجرسـ بعـد 

آب جمـع الجـرنال ووكـر ووحـدات مـن األفـواج  ١٢يزه ولكنهام فشال يف تحقيق هذا الغـرض ويف تعز

وفشـلت . وشكل قوة خاصة شنت هجامت معاكسة عىل القوات الشاملية املتمركزة يونـغ زان ٢٧و٢٣

ومل يستطع األمريكيون إرشاك . آب املعاكسة كلها وعجزت عن تطهري رأس الجرس ١٧و١٥و ١٤هجامت 

يف الهجامت املعاكسة نظرا ألنها كانت مشـغولة يف بـادئ األمـر بسـد الثغـرات عـىل محـور ) نيقوة ك(

ـقي،  الساحل الجنويب، ثم انسحبت بعض عنارصها وأرسلت لتعزيز املوقف املتدهور عىل الساحل الرش

الدفاع  ثم دفع إىل الشامل بغية تقوية. ووضع اللواء األول من مشاة البحرية كقوة احتياطية يف مليانغ

  مليانغ وكان خط الدفاع باتجاه الشامل  –عىل محور يونغ زان 
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فرقـة الخيالـة األول : والشامل الغريب يشكل قوسا يحمي مدينـة تـايجو تتمركـز عليـه القـوات التاليـة

، والفرقتان الجنوبيتان األوىل والسادسة وكانت قوة الشامليني املعدة ملهاجمة هـذا ٢٧الفوج ) الراجلة(

ـة، وفرقـة سـيئول الثالثـة، : هي الفرق القوس األوىل، والثانية والعارشة، والثالثة عرشة، والخامسـة عرش

  . ١٠٥وجزء من الفرقة املدرعة 

وكانـت الرضـبة الرئيسـة موجهـة . آب ٦ -٥وبدأ عبور النهر ناكتونغ يف هذه الجبهة يف ليلة 

طول النهر ناكتونغ، وانفتحـت بـذلك ثغـرة  نحو الفرقتني الجنوبيتني اللتني تقهقرتا مسافة كيلومرت عىل

  .األمرييك أن سدها مبساعدة الفرقة الجنوبية األوىل ٢٧باتجاه تايجو مل يلبث الفوج 

ولقـد حاولـت . تايجو طريق الهجامت الليلية الشاملية املتكـررة –وأصبح محور سانغ دجو 

. آب ٦ – ٥لثـة عـربت لنهـر يف ليلـة ولكن فرقة سـيئول الثا. فرقة الخيالة األوىل الصمود عند ويك وان

آب  ٦ويف يـوم . واحتدم القتال وراء ويك وأن وخاصة عند نابودونغ حيث تتمركز قوات كورية جنوبية

وتراجـع . تم العبور يف كل مكان، وتقدمت القوات الشاملية عىل حوايل اثني عرش محورا كبريا وصـغريا

. وم الذي مل يكن ميلـك حتـى التفـوق العـددي الـربياألمريكيون والكوريون الجنوبيني أمام عنف الهج

آب واتسع عدد نقاط عبورهم األساسـية وصـار  ٩وثبتت أقدام الشامليني عىل الضفة الرشقية للنهر يف 

  .بوسعهم التقدم نحو تايجو

ولقد حاولت القـوات املتحالفـة بعـد ذلـك شـن هجـامت معاكسـة قويـة إليقـاف الهجـوم 

واستخدمت يف سبيل ذلك الدبابات العاملـة مـع . عىل الضفة الرشقية للنهرواستعادة املناطق الضائعة 

  طائرات الدعم املبارش التي كانت تقصف 
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كام استخدمت القصف الجوي بطائرات الدعم االسرتاتيجي التي شـنت . املهاجمني بالقنابل والرشاشات

  .عىل رؤوس الجسور عند الضفة الرشقية للنهر مئات الغارات العنيفة

وأصبحت تايجو مهددة بالتطويق مـن . مع هذا تابع الشامليون التقدم عىل جميع الجهاتو 

ويف السـاعة الثالثـة مـن . ومل يبق للحكومة الجنوبية سوى وجود رمـزي يف املدينـة. الشامل والجنوب 

قنابل قررت الحكومة عىل تأثرها االنتقال إىل بوزان لتكـون بعيـدة  ٦آب سقطت عىل تايجو  ١٩صباح 

  .عن الخطر

 -وتقدمت الفرقة الشاملية السادسة العاملة عـىل الشـاطئ الجنـويب عـىل محـور دجينـدجو

وحاولـت قيـادة . ٢٥ماسان، وعربت نهر نـاكتونغ يف عـدة مواقـع، ودمـرت دفاعـات الفرقـة  –هامات 

قـوة (آب واشـرتك بـه جـزء مـن  ٧الجيش األمرييك الثامن صد هذا الهجوم بهجوم معاكس انطلـق يف 

، ووحـدات ٢٥، وكتيبة املدفعية األوىل من الفوج ٢٥بالفوج يضم لواء مشاة البحرية األول املدعوم ) كني

، وبدأ تحرك هذه القوات من ميناء شني دونغ يت الواقع عىل بعد عرشة كيلـومرتات مـن ٢٥من الفرقة 

يكيني ودمـرت وتعرضت مؤخرتها خالل املسري لهجوم شنه رجال العصابات التي فاجـأت األمـر. ماسان

وسقط الفوج الخامس يف كمني كبده خسائر فادحة وأجـربه . االحتياطي ٢٤الفلول املنسحبة من الفوج 

  .عىل العودة إىل النسق الثاين، وتقديم لواء مشاة البحرية للسري يف املقدمة

ومن املؤكد أن طريان الدول املتحالفة لعب دورا ال ينكر يف التخفيـف مـن حـدة الهجـامت  

عة اندفاعها وأجرب قوات كوريا الشاملية عىل أن يأخذ الليل لباساَ ويستغل ساعات الظـالم أو سـوء ورس 

  األحوال الجوية إلجراء التحركات
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والتجمعات وعالوة عىل تأثري السالح الجوي املبارش يف مسارح العمليات فقد كان له تأثري غري مبـارش جـاء  

  .اتيجية واملصانع والتجمعات السكنية ومختلف مراكز اإلنتاجمن الرضبات املوجهة إىل األهداف اإلسرت 

  :سري العمليات العسكرية

أخذ الجرنال ووكر قائد الجيش الثامن يطلب التعزيزات باستمرار من الجرنال ماك آرثر الـذي   

وكان . بعث إىل واشنطن الربقية تلو الربقية مطالبا بالدعم الرسيع وإال ألقى الشامليون بقواته يف البحر

آب تقريـرا ناشـد فيـه الـدول إرسـال  ١٧القائد األعىل لقوات األمم املتحدة  قد بعث لهيئـة األمـم يف 

كوريـة  –قواتها الربية التي وعدت بها، وأكد أن القوات الربية العاملـة عـىل خطـوط القتـال أمريكيـة 

الواليات املتحـدة : هي البحرية تضم وحدات مـن مثاين دول فقط –وأن القوات الجوية . جنوبية فقط

وبريطانيا، وكندا، واسرتاليا، وهولندا، ونيوزيلنـدا، وكرويـا الجنوبيـة وعملـت بحريـة الـدول املتحالفـة 

وبحرية الواليات املتحدة بصورة خاصة كل ما يف وسـعها ملسـاعدة القـوات املوجـودة يف قطـاع بـوزان 

التي كانت متون بوزان ) الكرة الحمراء(فة باسم وأمنت تسيري القوافل اليومية املعر . وإمدادها ومتوينها

) الكـرة الحمـراء(بدأ عمـل . باملاء وبالغذاء وباإلمدادات الواردة من بوكوهاما إىل ماسيبو ثم إىل بوزان

أطنـان  ٣٠٨ساعة، ثم تحسنت طاقة خط القوافل وارتفعت  ٧٠ – ٦٠متوز وكانت مدة الرحلة  ٢٣يوم 

  .لشهر نفسهمن ا ٢٥طنا يف  ٩٤٦يف آب إىل 

ولقد حملت هذه القوافل كل متطلبات القتال من ذخائر ومحروقات ومؤن، ونقلت األسلحة   

ويف نهايـة . ودبابات بـري شـينغ، ودبابـات بـاتون. الهامة، كاملدافع الثقيلة و الدبابات املتوسطة شريمان

  آب كان عدد الدبابات األمريكية عمل
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ومل يقترص عىل القوافل عىل اإلمـداد . دبابة خفيفة لالستطالع ٣٠ـ دبابة باإلضافة ل ٥٠٠األرض الكورية  

  .والتموين بل مارست دورها الكامل يف عمليات اإلخالء

فـرق أمريكيـة  ٥وهكذا تدعمت القوات املتحالفة ونرشت عىل خطهـا الـدفاعي مـا يعـادل 

ق جنوبيـة وكـان فـر  ٨و) فرقـة كوريـة ١٢ – ١٠وتعـادل (ألف رجـل  ١٠٠فوجا مستقال تضم أكرث من 

فرقـة مشـاة وفرقـة مدرعـة وبعـض  ١٣مجمل القوات الشاملية املستعدة للقيـام بالعمليـة الخامسـة 

ألف رجل ثلثهم من الجنود الجدد الذين تطوعـوا بعـد بـدء  ٩٨الوحدات املستقلة وتقدر كلها بحوايل 

  .ل شاي يونغالقتال وكانت قيادة هذه القوات بيد الجرنال كيم شايك الذي حل محل الجرنا

 ٢٢وأعلن املتحدث العسكري باسم قيادة الجرنال ماك آرثر أن الواليات املتحـدة بحاجـة لــ 

 ٢٣كيلومرتا، والتي خرقها الشامليون وتغلغلوا خلفهـا يف  ٢٢٠فرقة للدفاع عن الجبهة التي يبلغ طولها 

 ٢١ة تقـع عـىل مسـافة كيلومرتا شامل تايجو كام اخرتقوها قبـل ذلـك يف نقطـ ٢٤آب عند نقطة تبعد 

  .كيلومرتا جنويب تايجو

هجوما عىل فرقـة النمـر الجنوبيـة املدافعـة ) ١٥و ١٢الفرقتان (آب شن الشامليون  ٢٤ويف 

عىل محور الشاطئ الرشقي واندفعوا لالستيالء عىل يوهـانغ التـي كانـت القـوات األمريكيـة والكوريـة 

ول واسـتمر التقـدم عـىل هـذا املحـور رغـم نـريان الجنوبية وقد استعادتها مبساعدة الطائرات واألسـط

أيلـول ثـم تابعـت القـوات املهاجمـة  ٦القصف الربي والجوي وتم االستيالء عىل يوهانغ من جديد يف 

  كيونغ دجو حيث –تقدمها  فاستولت عىل آتغ آنغ واتجهت عىل محور آنغ آنغ 
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كيلـومرتات شـاميل كيونـغ دجـو  ٧ة والفيلق الجنويب الثاين، ووقفت عىل مسـاف ٢٤اصطدمت بالفرقة  

  .استعدادا للتقدم نحو بوزان

وشنت قوات املحور الشاميل هجومها باتجاه تايجو ودفعـت الفرقـة الجنوبيـة األوىل وفرقـة 

أيلـول مهـددة  ٥وغـدت تـايجو يف يـوم . كيلـومرتا مـن تـايجو ١١الخيالة األمريكية األوىل إىل مسـافة 

. عصابات إىل املدينة واختفوا بانتظار اللحظة املناسبة لقنص العدورجل   ٥٠٠وتسلل حوايل . بالسقوط

  .األمر الذي دفع القيادة األمريكية بعد يومني إىل االنسحاب من تايجو إىل بوزان

 ٥٠بوزان أكرث من  –هجومها عىل املحور الجنويب الغريب باتجاه ماسان  ٧و٦وبدأت الفرقتان 

ملحور عنيفة إىل حد بعيد وتبادل الطرفان بعـض املرتفعـات الهامـة وكانت املعارك عند هذا ا. كيلومرتا

بقيادة العقيد ميشاليس من الجبهـة الشـاملية ودفعـه  ٢٧مرة عندها سحب الجرنال وولكر الفوج  ١٣

  . إىل جبهة ماسان لدعم دفاعها

وحاول هذا الفوج  تدعيم الدفاع بشكل دينامييك، فشن هجوما معاكسا عىل طول الشاطئ، 

عنـدما فوجئـت برمايـات . وكانت كتيبة الطليعة متقدمـة إىل األمـام مـع دباباتهـا. كيلومرتا ٣٠قدم وت

وانقطـع أي اتصـال بـني . رشاشات وهاونات ومدافع مضادة للدبابات تنصب عىل مؤخرتهـا ومجنباتهـا

 ٣٥أو الفـوج  ٢٧مركز الفوج وكتيبة الطليعـة التـي وقعـت يف كمـني دمرهـا دون أن يسـتطيع الفـوج 

  .املوجود إىل الشامل إنقاذها

ولقد كانت جميع هجامت نهاية آب والنصف األول من أيلول مرتابطـة متناسـقة تـتم عـىل 

الجبهة وخلف خطوط القتال، وتختلط فيهـا الحـرب النظاميـة مـع حـرب العصـابات وعمليـة القـنص 

  وكانت القوات املتحالفة تتعرض عند نهر
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كوريـا الشـاملية الراغبـة يف العبـور، وضـغط عصـابات األنصـار  ناكتونغ لضغطني دامئني ضغط قـوات 

  .العاملة لقطع طرق املواصالت وإزعاج مقرات القيادة

ومل تستطع القيادة األمريكية تتمييز أي . ومل يكن أي هجوم من الهجامت منفصال عن اآلخر

خـذ موقـف صـد الرضـبات، وأجربها عىل أ . األمر الذي فقد إمكانية املبادأة. محور عن املحاور األخرى

  .دون شن أية رضبة كبرية حاسمة

  :اإلنزال األمرييك

طلب الجرنال ماك آرثر من حكومتـه زيـادة القـوة العسـكرية األمريكيـة، مـن أجـل القيـام 

٣٨(بهجوم عسكري  مضاد ضد قوات كوريا الشاملية ألعادتها إىل خط العرض 
ه

حيـث  جـاء ذلـك يف ) 

بحرية  حيث أن وجودها يعد ذا  …د النظر  يف حاجتي إىل فرقة مشاة إين أطلب بشدة أن يعا: (قوله

  ).أهمية كربى من أجل تحقيق النرص

وافقت وزارة الدفاع  األمريكية البنتاغون عىل وضع فرقة مشاة البحرية األوىل املتمركزة عىل 

بعـد إكـامل ولقـد بلـغ عـدد هـذه الفرقـة . الساحل األمرييك  الغريب تحت ترصف الجـرنال مـاك آرثـر

نواقصها بجنود احتياطيني وببعض كوادر فرقة مشاة البحرية الثانية املتمركـزة عـىل السـاحل األمـرييك 

ألف رجل مجهـزين  ٢٦الرشقي، وبعد استدعاء كتيبتي مشاة بحرية من أسطول البحر املتوسط حوايل 

  .بأحدث األسلحة واملعدات
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كيلـومرتا مـن  ٢٠انتشوف الواقع عـىل مسـافة ووقع اختيار قائد الدول املتحالفة عىل ميناء 

  :سيئول لعدة أسباب أهمها

  .أنها كانت ميناء كبريا، فهي امليناء الثاين يف كوريا الجنوبية .١

  .ومطارها الهام كيمبو) العاصمة التاريخية لكوريا(قربها من سيئول  .٢

  .بوقوعها عىل طريق متوين قوات كوريا الشاملية املمتدة من الشامل إىل الجنو  .٣

الرأي السائد بأن هذا امليناء ال يصلح لعملية إنزال كبرية األمر الذي قد يبعد عنه األنظار ويـؤمن  .٤

  .املفاجأة التامة يف حالة اإلنزال

وكانت خطة اإلنزال تلخص بإنزال موجتني تضم أوالهام الفرقة األوىل مشاة البحرية املكلفـة 

ر كيميو وسيئول،وتضم املوجـة الثانيـة الفرقـة السـابعة بالنزول يف انتشوف والتقدم لالستيالء عىل مطا

األمريكية التي تتقدم بعد وصولها إىل اليابسة باتجاه أوسان لتأخذ مواقعها عىل خطوط متوين القوات 

الـذي سـمي فـيام بعـد باسـم الفيلـق ) الفيلق األمـرييك س(الشاملية وأطلق عىل هاتني الفرقتني اسم 

جرنال إدوارد املوند رئيس هيئة  أركان حرب الجـرنال مـاك آرثـر وكلفـت ووضع تحت قيادة ال. العارش

مركبا  ٦٠زورقا للنقل  والتموين واإلنزال و  ٢٤٠البحرية املؤلفة من )  القوة السابعة املشرتكة الخاصة(

لالشـرتاك بهـذه العمليـة . طـرادات وعـدد كبـري مـن املـدمرات ٦حامالت طائرات و  ٧حربيا من بينها 

  .نقل قوات اإلنزال ودعمها وإمدادهاوتأمني 

وحاولت القيادة األمريكية تضليل الشامليني لتحقيق املفاجأة باملكان فقررت شـن هجـامت 

ولكنها مل تكـن قـادرة عـىل . جوية قوية عىل كونزان وشني نام بو، وقصف سامنشوك مبدفعية األسطول

  ألن .  تحقيق املفاجأة بالزمان
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ترشـين  ٣ترشـين األول أو  ١١أيلـول أو  ١٥إجراء اإلنزال يف انتشوف بتاريخ طبيعة املد والجزر تفرض 

  .الثاين

آب عىل عملية انتشوف ألن اإلنزال سـيكون بعيـدا  ٢٣ولقد اعرتض الجرنال كولنز يف اجتامع 

واقـرتح إجـراء اإلنـزال يف مينـاء . جدا عن مؤخرة قوات كوريا الشاملية بحيث ال يؤثر عليها تأثريا قويـا

نزان الذي نقل فيه املوانع الطبيعية وأيده يف ذلـك الجـرنال شـريمان رئـيس هيئـة أركـان العمليـات كو 

  .البحرية

 ٣٠٠وتحركـت . آب وافقت هيئة أركان الحرب األمريكية املشرتكة عـىل العمليـة ٢٩ويف يوم 

ألف رجل  ٥٠ سفينة حربية من األسطوليني األمرييك والربيطاين يف الرشق األقىص تحمل قوة مؤلفة من

فرقة مشاة البحرية األوىل، وفرقة املشاة السابعة، ولواء هندسة خاص، ووحدات مـن مشـاة البحريـة (

طـائرة واتجهـت نحـو  ١٠٠وتـدعمها أكـرث مـن ) الكوريـة الجنوبيـة، ووحـدات مـن الـدول املتحالفـة

  . واحدوكان مجموع هذه القوة يحقق تفوقا عىل القوة املدافعة يعادل عرشة إىل. انتشوف

وتعرضت كوتزان لهجامت جوية عنيفة . وبدأت العملية بأعامل التشتيت والتضليل والخداع

ورضبـت . أيام قوات من مشاة البحرية الجنوبيـة تؤيـدها الطـائرات ٣أيلول وأغارت عليها بعد  ٩منذ 

  .أيلول للقصف البحري والجوي ١٠أيلول وتعرضت جزيرة ووملي منذ  ٤سامتشوك يف 

أيلول أنزلت القوات األمريكية  مشاة البحرية عـىل أرض الجزيـرة املـدمرة،  ٥يوم  ويف صباح

وتبع موجات املشاة عدد مـن الـدبابات قاذفـة اللهـب والـدبابات املتوسـطة والبلـدوزرات، واصـطدم 

  .املهاجمون مبقاومة عنيفة استمرت حتى الظهرية
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ات واملدمرات وسفن الصواريخ من بعد ظهر اليوم نفسه ركزت كل الطراد ٤.٤٥ويف الساعة 

والطائرات بنريانها عىل مواقع الدفاع عن امليناء وشنت الطائرات غاراتها عىل ارتال اإلمداد املتدفقة إىل 

دقيقة تقدمت قوات اإلنزال املحملة مبشاة البحريـة بـآن واحـد  ٤٥وبعد قصف متهيدي دام . انتشوف

. موجـة ١٥ال املشـاة والـدبابات والبلـدوزرات عـىل نحو شواطئ انتشون شاميل جزيرة ووملي وتم إنـز 

واستخدمت املوجات األوىل املتفجرات والبدوزرات لفـتح الثغـرات يف جـدار الشـاطئ وتسـهيل تقـدم 

  .ولكنها اصطدمت مبقاومة قوات كوريا الشاملية. الدبابات

قامـت  مل يقترص اإلنزال األمرييك عىل انتشـون، بـل ١٦واستمرت معركة انتشوف طوال يوم 

القوات املتحالفة بإنزال محيل تكتييك يف كونزان عىل الشاطئ الغريب، وإنزال مامثل آخر يف شانغ دونغ 

وكان من املحتمل أن ينقلـب إنـزال كـوزان ). الشاطئ الرشقي(كيلومرتا شاميل بوهانغ  ١٦الواقعة عىل 

ولكـن نجـاح . ريا الشامليةمن إنزال محيل يستهدف التشتيت إىل إنزال أكرب يستهدف مؤخرة قوات كو 

  .عملية انتشوف وتهديد املؤخرات البعيدة أفقده كثريا من أهميته

رجل من فوج مرييانغ الكوري الجنـويب املتخصـص  ٨٠٠أما إنزال شانغ دونغ الذي اشرتك به 

بحرب العصابات فقد كـان يسـتهدف تخفيـف الوطـأة عـن يوهـانغ، ورضب خطـوط متـوين القـوات 

لجسور وسد الطرق من الشامل ملساعدة الفرقة الجنوبية الثالثة خالل هجومها عىل الشاملية، ونسف ا

ولقـد نجحـت قـوات هـذا اإلنـزال بـالنزول إىل اليابسـة حيـث تعرضـت لهجـوم . يوهانغ من الجنوب

  معاكس شاميل قتل جزء كبري منها وأجرب الجزء اآلخر عىل االنسحاب
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  .طول األمرييك املكلفة بقصف الشاطئ الرشقيأيلول تحت حامية مدفعية األس ١٨بحرا يف  

  :معركة سيئول

بينام كانت مشاة البحرية الكورية الجنوبية مشغولة بتطهري شوارع انتشوف، اندفعت مشاة   

كم  جنوب غـريب ١٠الواقع عىل بعد  –محور يتجه نحو مطـار كيمبو : البحرية األمريكية عىل محورين

أيلول سقط املطـار بيـد القـوات  ١٨ – ١٧ويف ليلة . وف سيئولانتشوف ومحور يتجه عىل طريق انتش

وصار بوسع قوات اإلنـزال اإلفـادة مـن . األمريكية بعد معركة اشرتكت فيها الطائرات ومدافع األسطول

أيلـول هبطـت  ١٩طائرات الدعم املبارش العاملة من املطارات األرضيـة بدال من طائرات األسطول ويف 

. حاملـة العتـاد واآلليـات ١١٩ –طائرة من طراز فريشيلد  ٣٥ثم تلتها . يف املطار ٥٤ -Cأول طائرة نقل 

وارتفعـت قـدرة هـذا . دقـائق ٨وتم بعد ذلك إنشاء جرس جوي بني اليابان وكوريا مبعدل طـائرة كـل 

  .دقائق ٦الجرس بعد ذلك حتى غدت طائرة كل 

أيلـول عـىل حـني أخـذت  ١٧وم واستطاعت الفرقة السابعة النزول إىل الرب بدون عقبات يف ي

واعتقدت القيادة األمريكية . زوارق النقل تنزل اإلمدادات واألسلحة الثقيلة واآلليات عىل أرصفة امليناء

ـعة وقطـع الطريـق ومحـارصة كافـة القـوات الشـاملية املقاتلـة يف  أن بوسعها اآلن احتالل سيئول برس

  .الجنوب

أيلول واجتازت نهـر هـان  ١٨ىل يونغ دونغ بو يف ووصلت طالئع فرقة مشاة البحرية األوىل إ

وتابعت القوات املدافعـة . سيئول مل تنقطع –ولكن املقاومة عىل طريق انتشون . باملصفحات الربمائية

الكوريـة . عن الطريق شن هجامتها املعاكسة الليليـة ورضب القوافـل رغـم تجـاوز القـوات األمريكيـة

  الجنوبية 



  

٢١٤٠  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

أيلـول وصـلت تلـك القـوات إىل أبـواب سـيئول  ٢٠ويف يـوم . ها نحو الرشقلها وتقدم) ألف رجل ٢٥(

ولكن عنف املقاومة أجربه عىل الوقوف ومحاولة إجراء الخرق من . واعتقد أنه سيدخلها يف اليوم التايل

أيلـول األمـر الـذي أجـرب  ٢٤الرشق والغرب ومل تستطع القوات األمريكية دخول ضواحي املدينة إال يف 

من الفرقـة  ٣٢الكورية والفوج  ١٧ك آرثر عىل استخدام الطريان بشكل كثيف، وجذب الفرقة قيادة ما

  .السابعة األمريكية، لدعم الهجوم

  :القتال عىل الجبهة الجنوبية

ما أن تحققت القيادة العليا يف طوكيو مـن نجـاح إنـزال الفيلـق العـارش حتـى قـررت البـدء   

وكانـت القـوات املتحالفـة ). بـني املطرقـة والسـندان(امليني بالهجوم بقوات الجيش الثامن لحرص الشـ

الفيلق األول بقيادة الجرنال ميلبـورن، ويـدافع عـن جـزء : املحصورة يف قطاع بوزان مقسمة إىل فيلقني

حيث كانت مهمة الدفاع عـن الجـزء اآلخـر ملقـاة عـىل عـاتق  الكـوريني  –من جبهة تايجو الشاملية 

  .سع بقيادة الجرنال كولرت ويدافع عن الجبهة الجنوبيةوالفيلق التا –الجنوبيني 

بحـري  –أيلول بعد إعدادات كبرية وقصـف مـدفعي وجـوي  ١٦وبدأ الهجوم الواسع يف يوم 

واالنتقال من خـط دفـاعي إىل خـط . وكانت خطة الشامليني تتلخص بإجراء قتال تراجعي مرن. عنيف

٣٨(االندفاع برسعة نحو خط العرض دفاعي بغية عرقلة تقدم الجيش الثامن ومنعه من 
ه

ريـثام يـتم ) 

  .سحب قوات كوريا الشاملية إىل شامل البالد وإعادة تنظيمه وإعداده

ولقد القت الفرقة الجنوبية الثالثة املتقدمة عىل طول الشاطئ الرشقي مقاومة عنيفـة عنـد 

الحربية وخاصـة البارجـة  أيلول إال بفضل مدافع السفن ١٨ومل تستطع عبوره يف يوم . نهر هيونغ سان

  وحققت هذه القوة تقدما . ميسوري
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ثـم تابعـت تقـدمها عـىل طـول . ١٩واتجهت نحو ميناء يوهانغ الـذي سـقط يف يـوم . يف بعض النقاط

الشاطئ الرشقي وراء الفرقة الشاملية الخامسة املنسحبة وكان هدف تقدمها االتصال بوحدات اإلنـزال 

  .أيلول ٢٠وم التي  نزلت عند سامتشوك يف ي

سيئول ومل تسـتطع  –وصادفت قوات الفيلق األول األمرييك مقاومة عنيدة عىل طريق تايجو   

ويف . أيام ٣التغلب عىل مقاومة مفارز املؤخرة الشاملية واحتالل ويك وان إال بعد معركة عنيفة دامت 

ة املوجودتني أمام الفيلـق سحبت قيادة قوات كوريا الشاملية الفرقتني السادسة والسابع ٢٠ – ١٩ليلة 

  .التاسع يف أقىص الجنوب وأمرتها بالتوجه إىل الشامل عرب الجبال

وشن خالله هجامت معاكسـة قويـة منعـت . وقام جيش كوريا الشاملية بانسحاب دينامييك  

األمريكيني من أخذ املبادأة وإجراء املطاردة برسعة وبقي الوضع غامضا أمام القيادة  األمريكيـة حتـى 

أيلول، الذي أصدر فيه الجرنال ووكر أمرا بشن هجوم عـام، وتحقيـق خـرق عميـق يف خطـوط  ٢٢يوم 

 –يـانغ  يـانغ، وكيونـغ دجـو  –بوهانغ : الشامليني، والتغلغل داخل البالد ملطاردة املنسحبني عىل طرق

ة مـع الرتكيـز عـىل عمليـ. سـيئول –سوفون  –سيئول ويدجون  –تشون تشون وكيمشون تشونغ دجو 

التـي انـدفعت ) من الفيلق العارش(قطع خطوط مواصالته ومحاولة االلتقاء مع قوات الفرقة السابعة 

  .ديدجون –إىل الجنوب عىل طريق سيئول 

أنسحب الشامليون من سونغ دجو وتابعتهم القوات األمريكيـة حتـى ديـدجون  ٢٤ويف يوم 

إذ تقدمت قـوة . حور الغريب األيرس أكرب رسعةوكان تقدم األمريكيني عىل امل. أيلول ٢٨ودخلتها يف يوم 

  مدرعة من الفرقة املدرعة
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 ٢٦والتقت مـع طالئـع الفرقـة السـابعة قـرب سـوفون يف يـوم . كيلومرتا ١٦٨األمريكية األوىل مسافة  

ولكنها أغلقت الطوق عىل فراغ إذ كانت الفرق الشاملية املتمركزة عىل نهر نـاكتونغ قـد أنهـت . أيلول

  .باتجاه الشامل الرشقي انسحابها

ومبناسـبة تحقيـق النرصـ ). ه٣٨(وبذلك تراجعـت قـوات كوريـا الشـاملية إىل خـط العـرض 

العسكري الرسيع للقوات األمريكية، أرسل الرئيس ترومان برسالة تهنئة بهذه املناسبة إىل الجرنال مـاك 

أنـا مرسـور (جـاء يف رسـالته  آرثر، أوضح فيها عن رسوره بالنرص الذي حققته القوات األمريكية، حيث

جدا بالنرص الذي حققته عىل العدو بلغ تحيايت إىل كل ضباط القوات األمريكية وانقل لهـم تهـاين كـل 

  ).الشعوب الحرة

وقد كان رأى بعض أعضاء الحكومة األمريكية والذي من بينهم جـورج كينان مستشار وزيـر 

قوات كوريا الشاملية، هو عدم اجتياز تلـك القـوات  الخارجية األمرييك للشؤون السوفيتية، بعد هزمية

وذلك بسبب احتاملية االصطدام العسـكري مـع االتحـاد السـوفيتي أو الصـني، مـن ) ه٣٨(خط العرض 

  .أجل مساعدة حكومة كوريا الشاملية

لكن التحذيرات التي قدمها كينان بشأن تطورات املوقف يف كوريـا، يف حالـة عبـور القـوات 

، مل تلـق االهـتامم الكـايف مـن الـرئيس ترومـان، حيـث أعطـى مصـادقته )ه٣٨(ط العرض األمريكية لخ

للجرنال ماك آرثر بعبور قواته خط العرض املذكور ومنحه الصالحيات التي تخوله يف اتخاذ أيـة خطـوة 

وقد أكد الرئيس ترومان أن حكومته قدمت مقرتحا إىل حكومة . تؤدي إىل تسليم قوات كوريا الشاملية

ونغ يانغ يقيض برضورة  التسليم غري املرشوط لقواتها، ويف الوقت نفسه أكدت الحكومـة األمريكيـة يي

  أنها يف حالة رفض حكومة ييونغ يانغ 
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رشوطها الداعية إىل التسليم غري املرشوط بأنها تستخدم الوسائل العسكرية مـن أجـل إجبـار حكومـة 

صميم الواليات املتحدة عبور خط العرض وإجبار قـوات وبالرغم من ت. ييونغ يانغ عىل قبول مقرتحاتها

كوريا الشاملية عىل االستسالم، بشكل خاص بعـد رفضـها لـدعوة الحكومـة األمريكيـة لالستسـالم غـري 

، )ه٣٨(املرشوط، فقد سعت الحكومة األمريكية للبحث عن غطاء دويل مـربر الجتيازهـا خـط العـرض 

 قـرار مـن مجلـس األمـن، ومـن أجـل تحقيـق هـدفها فقـد وذلك الن هذه املسألة سياسية تحتاج إىل

عرضت قضية عبور خط العرض إىل الجمعية العامة لألمم املتحـدة وذلـك لتجنـب معارضـة الحكومـة 

، حيـث )ه٣٨(السوفيتية يف مجلس األمن ضد أي قرار تتقدم به الحكومة األمريكية لعبور خـط العـرض

ومن جهـة أخـرى فقـد أعـرب  ١٩٥٠ييك إال يف ترشين األول أن الجمعية العامة مل تناقش املقرتح األمر

السفري الكوري ميون يف واشنطن عن وجهة نظره التي تتفق مع وجهة نظر الحكومة األمريكية، والتـي 

الـذي يعـد خطـا فاصـال بـني شـطري كوريـا، وأبـدى موافقتـه عـىل ) ه٣٨(تدعو إىل إلغاء خط العرض 

ألمريكيـة إىل األمـم املتحـدة القاضـية بتوحيـد شـبه الجزيـرة املقرتحات التي تقـدمت بهـا الحكومـة ا

أننا ال نوافق عىل رشيعـة خـط العـرض (الكورية وإقامة حكومة موحدة فيها، وقد جاء ذلك يف حديثه 

  .حدا لتقسيم البالد سياسيا وعسكريا واقتصاديا

باسـتخدام  يتضح من ذلك أن تبني الحكومة األمريكية قرارا بتوحيد شـبه الجزيـرة الكوريـة

القوة العسكرية، يعد منافيا للقرارات  والترصيحات التـي أصـدرتها الحكومـة األمريكيـة وعـىل رأسـها 

  ).ه٣٨(ترصيحات الرئيس ترومان يف كبح عدوان كوريا الشاملية وإعادة تلك القوات إىل خط عرض 
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العسـكرية خـط العـرض  وكان من آثار القرار الذي تبنته الحكومـة األمريكيـة، القـايض بعبـور قواتهـا

، وهو احتجاج الحكومة السوفيتية الذي جاء عىل لسان وزير خارجيتهـا فيشنسـيك الـذي حـاول )ه٣٨(

منع الحكومة األمريكية من عبور قواتها خط العرض، وذلك ألن عبور القوات العسـكرية لـذلك الخـط 

وجهة نظـر حكومتـه التـي  سيجعل منها قوات معتدية عىل أرايض كوريا الشاملية، وقد أكد فيشنسيك

تؤكد أن املحاوالت التي تقوم بها الحكومة األمريكية، والتي تهدف إىل جر األمـم  املتحـدة يف محاولـة 

توحيد كوريا بالقوة يناقض موقفها السابق، والذي دفعها إلرسـال قواتهـا العسـكرية إىل شـبه الجزيـرة 

حزيـران املـايض وأن مثـل هـذه املحاولـة الكورية، ومن أجـل منـع توحيـدها بـالقوة يف أواخـر شـهر 

األمريكية ستؤدي إىل مضاعفة املقاومة من جانب حكومة كوريا الشاملية، الذي يؤدي بدوره إىل زيادة 

  .حدة التوتر يف املنطقة ويهدد السالم واألمن العامليني بالخطر

زمة الكورية، قـد غري أن املحاولة السوفيتية الرامية إىل تهدئة الوضع من أجل عدم تفاقم األ 

من أجل تفويت ) ه٣٨(باءت بالفشل، وذلك إلرصار الحكومة األمريكية عىل موقفها لعبور خط العرض 

الفرصة عىل قوات كوريا الشاملية املنسحبة وراء خط العرض، من أن تأخذ ملجأ لها إلعادة تنظيم تلك 

لـن (يف قولـه  ١٩٥٠أيلـول   ٣٠ القوات للهجوم مجددا ، حيث أعلن ذلك املندوب األمـرييك أوسـنت يف

  ).ه٣٨(يسمح للقوات املعتدية باتخاذ أي ملجأ لها وراء خط العرض

ومنعا النتشار الحرب خارج حدود كوريا، قام وزير الخارجية السـوفيتي فيشنسـيك مبحاولـة 

  حيث قدم عدة مقرتحات لألمم. أخرية إلنهاء األزمة الكورية



  

٢١٤٥        
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

األمريكية من كوريا، وذلك إلعطاء  الفرصـة للشـعب الكـوري يف  املتحدة من ضمنها انسحاب القوات 

تسوية مشاكله الداخلية، وإجراء انتخابات عامة لكوريا من أجل إقامة دولة موحدة، باإلضافة إىل ذلك 

فقد أكد فيشنسيك رضورة تشكيل لجنة دولية تضم يف عضويتها االتحاد السـوفيتي وجمهوريـة الصـني 

إجراء االنتخابات، عالوة عىل ذلك سوف ينظر مجلس األمـن قبـول دولـة كوريـا الشعبية لألرشاف عىل 

غري أن هذه املقرتحات قد رفضتها الجمعية العامـة لألمـم املتحـدة، . املوحدة يف عضوية األمم املتحدة

  .بتأثري الحكومة األمريكية

 بشــأن ، صــادقت الجمعيــة العامــة عــىل تبنــي املقــرتح األمــرييك١٩٥٠ترشــين األول  ٧ويف 

التسليم غري املرشوط لقوات كوريا الشاملية، حيث أكدت اتخاذ كل الخطـوات املناسـبة لتـأمني رشوط 

  .االستقرار يف كوريا

وحملت موافقة األمم املتحدة بطياتها السامح للقوات األمريكية لعبور خط العـرض، وهـذا 

تحدة وذلك مـن أجـل تـامني موقفهـا ما كان يعول عليه املندوب األمرييك للحصول عىل تأييد األمم امل

  .تجاه الحكومة السوفيتية، بعدم عدها دولة معتدية يف توسيع نفوذها يف كوريا

  ):ه٣٨(عبور خط 

) ه٣٨(من ترشين األول اجتازت الفرقة الثالثة الجنوبية من الفيلق األول خـط العـرض  ١ويف   

وبعد ربع . لشاطئ الرشقي نحو وونسانضابطا  أمريكيا عىل طول ا ٣٠جنويب يانغ يانغ، واندفعت مع 

ساعة من هذا الخرق أعلن الجرنال ماك آرثر بيانا أذيع من طوكيو وسيئول أنذر فيـه جمهوريـة كوريـا 

الدميقراطية الشـعبية ودعاهـا إىل االستسـالم، وإطـالق رساح األرسى مـن القـوات املتحالفـة وحاميتهـا 

  .ملة عادلةومتوينهم، ووعد بتأمني األرسى الشامليني معا
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. ترشـين األول ٢واجتازت فرقة الكابيتول الجنوبية خط العرض وراء الفرقـة الثالثـة يف يـوم 

كيلـومرتا يف  ٢٤وكان تقدم هاتني الفرقتني املدعوم بنريان األسطول والطريان األمـريكيني رسيعـا يعـادل 

الجبـال الوسـطى يف قلـب  اليوم نظرا النسحاب القوات الشاملية من هذا املحور واتجاهها إىل منطقـة

  .كوريا الشاملية استعدادا لتشكيل الجبهة الثانية وشن حرب طويلة األمد

ترشين األول ثم تقدمت حتى مشارف  ٣ووصلت قوات الفيلق الجنويب األول إىل كوسونغ يف   

م ترشين األول بدأت طائرات القوات املتحالفة استخدا ٨وونسان حيث اصطدمت مع حامية امليناء يف 

مطار وونسان لنقل املؤن واإلمدادات، عىل حني تابعت القوات الربية تقدمها باتجـاه هونـغ نـام التـي 

  .ترشين األول ١٥دخلتها يف 

) الفرقتـان السـابعة والثامنـة(وبدأت حركة الفرقة الجنوبية السادسة والفيلق الجنويب الثاين 

لحديـدي حيـث يوجـد عـدد مـن املـدن وكـان محـور تقـدمها يتجـه نحـو املثلـث ا. متأخرة عدة أيام

الصناعية، وعقد املواصالت الربية الهامة والقت هذه القوات خالل تقدمها مقاومة عنيدة تغلبت عليها 

ترشين األول وانحرفت فرقـة الكـابيتول  ١٣بفضل دعم الطريان ومل تستوِل عىل املثلث الحديدي إال يف 

  .يف مدينة ييونغ كانغ  ٨و  ٧ توقفت الفرقتان بعد ذلك نحو الغرب باتجاه ييونغ يانغ عىل حني

ترشين األول واستوىل عـىل كيسـونغ ولكنـه مل  ٧وتقدم الجيش الثامن عىل املحور الغريب يف 

 ٩ويف يـوم ). بامليضـ قـدما إىل الشـامل(إال بعد أن تلقى األوامر من واشنطن ) ه٣٨(يجتز خط العرض 

  ط جو من التفاؤل بعد استبعاد احتامل اشرتاك الصني ترشين األول تم دخول األرايض الشاملية وس
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  ).بالو(فلقد اتخذ القادة األمريكيون يف طوكيو القرار بالسري حتى نهر . الشعبية يف الحرب

وانطلق الفيلق األمرييك األول الذي ضم الفرقة األمريكية السابعة وفرقة الخيالـة األمريكيـة 

وكـان محـور تقدمـه . وىل وبعض الوحـدات الربيطانيـة واألسـرتاليةاألوىل، والفرقة الكورية الجنوبية األ 

ولكن املقاومة الشاملية العنيفـة أجربتـه بعـد . أيلول ١٥ولقد احتل كومتشون يف . ييونغ بانغ –سيئول 

ذلك عىل السري ببطء شديد ومل يتقدم داخل أرايض جمهورية كوريا الشـاملية حتـى منتصـف ترشـين 

  .كيلومرتا ٣٠أكرث من 

وزاد من بطء تقـدم الجـيش الثـامن نقـص القـوات املهاجمـة بعـد سـحب الفيلـق العـارش 

لوضـعهام يف االحتيـاط باإلضـافة إىل قلـة اإلمـدادات التـي ) الفرقتان السابعة ومشـاة البحريـة األوىل(

أخذت تتناقص بسبب انشغال جزء كبري من األسطول بنقل الفيلق العارش بحرا من انتشـون إلنزالـه يف 

اء وونسان عىل الساحل الرشقي ودفعه بعد ذلك ملهاجمة ييونغ يانغ من الرشق وفق محور طريق مين

ييونغ يانغ العرضـاين، يف الوقـت الـذي يقـوم بـه الجـيش الثامــن مبهاجمـة العاصـمة مـن  –وونسان 

  .الجنوب

يش ومل تالق فكرة ماك آرثر الخاصة بسحب الفيلق العارش إىل وونسان قبوال لدى أركان الجـ

الثامن، كام مل يرحب الجرنال أوليفر سميث قائد فرقة مشـاة البحريـة األوىل والجـرنال دافيـدبار قائـد 

  :الفرقة السابعة وكانت اعرتاضاتهم عىل الخطة تتلخص فيام ييل

  .أن سحب هذه القوة سيؤخر املطاردة .١
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  .أن لدى الفيلق العارش قطاع عمل جيد ملهاجمة ييونغ يانغ من الجنوب الغريب .٢

بطء عملية النقل واإلنزال واحتامل وصول قوات كوريـا الجنوبيـة إىل وونسـان بـرا قبـل وصـول  .٣

  .الفيلق العارش إليها عن طريق البحر

  .أن ميناء وونسان ومعظم أجزاء الشاطئ الرشقي مليئة باأللغام البحرية  .٤

  .عدم توفر كاسحات الغام كافية لدى األسطول .٥

وهـي . لغـم ١٥٠٠يناء وونسان بحقول ألغام تتألف مـن واصطدم األمريكيون عند مدخل م

ويف يـوم . أكرب حقول الغام بحرية يف التاريخ فلجؤوا إىل استخدام قنابل الطائرات لتفجري هـذه األلغـام

ترشين األول دخلت فرقة املشاة الجنوبية الثالثة ميناء وونسان قبل أن تنتهـي البحريـة األمريكيـة  ١٣

وبقي جنود فرقة مشاة البحريـة األوىل عـىل زوارقهـم، ومل . نزال واقتحام امليناءفتح الثغرات وإعداد اإل 

  .ترشين األول ٢٦يدخلوا امليناء إال يف يوم 

وعىل إثر االنتصارات التي حققتها القوات األمريكية والقوات الحليفة معها ونتيجـة عبورهـا 

الصينية، وبغية الحصـول عـىل  –لكورية ، وتراجع قوات كوريا الشاملية إىل الحدود ا)ه٣٨(خط العرض 

أدق املعلومات وأرسعها بشأن املوقف الجديد من الجرنال ماك آرثـر، فقـد توجـه الـرئيس ترومـان إىل 

جزيرة ويك الواقعة يف املحيط الهادي، بعقد اجتامع عىل الصعيد الشخيص مع الجرنال ماك آرثـر، عـن 

دم القوات العسكرية حتى إنهاء مقاومة العدو، فضـال حصوله عىل موافقة الرئيس ترومان الستمرار تق

عن ذلك فقد أكد الرئيس ترومان إىل مـاك آرثـر ، يف ذلـك االجـتامع إىل رضورة سـحب قـوات الجـيش 

  الثامن األمرييك املوجودة يف كوريا إىل قواعدها يف اليابان، بعد إكامل مهمة توحيد كوريا، من 
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كـام أكـد الجـرنال مـاك آرثـر للـرئيس . ؤها بعد إمتـام توحيـد كوريـاأجل إقامة االنتخابات املزمع إجرا

  .ترومان استبعادها تدخل كل من االتحاد السوفيتي والصني يف الحرب الكورية

  :معركة ييونغ يانغ

وبالرغم من سحب الفيلق العارش من القوات العاملة عىل املحور الغريب كسونغ ييونغ يـانغ 

 ٢٤الفرقـة (وكان طول رتل القوات املتقدمة . تقدمها نحو ييونغ بانغ فقد تابعت قوات الجيش الثامن

كيلومرت مـن  ١٠٠حوايل ) ٢٧األمريكية، وفرقة الخيالة األوىل، والفرقة الجنوبية األوىل، واللواء الربيطاين 

وتابعت قوات الفيلـق الثـاين الكـوري الجنـويب يف الوقـت نفسـه . اآلليات املتالحقة واحدة تلو األخرى

  :ترشين األول كان وضع القوات املهاجمة األساسية كام ييل ١٧التقدم عىل املحور األوسط ويف 

  .كيلومرتا جنوب ييونغ يانغ ٣٤فرقة الخيالة األوىل يف هوانغ دجو عىل بعد  -

. كيلومرتات جنوب ييونغ يـانغ ١٠٣األمريكية ومعها لواء بريطاين يف هايد جو عىل بعد  ٢٤الفرقة  -

  .كيلومرتا جنوب غرب ييونغ يانغ ٣٥امليناء الواقع عىل بعد وقرب نامبو 

  .كيلومرتا جنوب رشق ييونغ يانغ ٣٧الفرقة األوىل الجنوبية عىل مسافة  -

  .كيلومرتا رشق ييونغ يانغ ٦٦الفرقة الثامنة الجنوبية عىل مسافة  -

عـىل الجـزء  ترشين األول انقضت فرقـة الخيالـة األوىل والفرقـة األوىل الجنوبيـة ١٩ويف يوم 

 -ييونـغ يـانغ –الجنويب للمدينة عىل حني تقدم الربيطانيون واألسرتاليون من الغرب عىل طريق نـامبو 

  ونسف الشامليون الجسور عىل نهر
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ديدونغ لعرقلة تقدم القوات املتحالفة ونظموا الدفاع عىل الضفة الشاملية للنهر، وانسحبت الحكومة  

ملعادي معظم منشآتها واتجهت إىل كـانغ غـي ملتابعـة القتـال وإعـداد من املدينة التي هدم الطريان ا

  .الصدمة املعاكسة الحاسمة

وأمام عنف املقاومة عن العاصمة وتعذر اجتياز نهر ديدونغ لجأ الجرنال ووكر إىل  استخدام 

ائرة طـ ١٢٠ترشين األول قامـت  ٢٠لقطع الطريق وراء ييونغ يانغ، يف يوم  ١٨٧فوج املظالت األمرييك 

مع سياراته الخفيفة ومدافعه عدمية الرتاجع وعدد من آليات النقـل ) رجل ٤١٠٠(نقل بإسقاط الفوج 

. وكانت مهمة املوجة األوىل احتالل أرض الهبـوط وأعـدادها. كيلومرتا شاميل ييونغ يانغ ٤٠عىل مسافة 

الرابعـة فكانتـا إلنـزال وجاءت املوجة الثانية الحتالل سوكتشـوف وسونتشـون، أمـا املوجتـان الثالثـة و 

ويف الساعة الخامسة من بعد ظهر هذا اليوم تـم . املعدات الثقيلة واملدافع والهاونات ورسيا االحتياط 

احتالل مدينتي سوكتشون وسونتشون، ولكن هـذا اإلنـزال املظـيل مل يقـدم أيـة فائـدة تكتيكيـة رغـم 

  .نجاحه التقني

القوات األمريكية إىل الحـدود الشـاملية مـن  وبعد سقوط العاصمة ييونغ يانغ استمر تقدم

كوريا املحاذية إىل حدود  الصني، وبشكل خاص عىل مقربة مـن نهـر يـالو فقـد أكـدت التقـارير التـي 

رفعها الجرنال ماك آرثر إىل مجلس األمـن تؤكد تسـلم قـوات كوريـا الشـاملية املسـاعدات مـن خلـف 

قـارير إىل وجـود أعـداد كبـرية مـن القـوات الصـينية الصـينية، كـام أشـارت تلـك الت -الحدود الكورية

حيث عد وجود تلك القوات الصـينية . املتحشدة بالقرب من حدود منشوريا الفاصلة بني الصني وكوريا

مؤرشا إىل احتامالت تدخل تلك القوات الصينية بالحرب الكورية، وهذا ما أكدته التقارير املرفوعـة إىل 

  مجلس األمن الذي أرسله 



  

٢١٥١        
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

، أكد فيه تدخل القوات الصينية يف الحرب الكورية، مام أدى ١٩٥٠ترشين الثاين  ٥رنال ماك آرثر يف الج

  .إىل تغري ميزان القوى يف الحرب الكورية عىل إثر تدخل الصني يف الحرب الكورية

  ):١٩٥١ – ١٩٥٠(التدخل الصيني يف الحرب الكورية 

  :دوافع التدخل الصيني يف الحرب 

ت املتحدة إىل العمل جاهدة من أجل إقامة عالقات ودية مـع الـدول اآلسـيوية سعت الواليا  

وذلك بعد خروجها من الصني خاصة، الذي أدى إىل خسارتها ملصالحها الحيويـة نتيجـة إقامـة حكومـة 

صينية عىل النمط الشيوعي وذلك لفشلها يف إبداء املساعدة الرضورية إىل الحكومـة الصـينية السـابقة 

ي شيك يف أحكام سيطرتها عىل مقاليد الحكم يف الصني خالل اندالع الحرب األهليـة الصـينية برئاسة كا

  .١٩٤٩ – ١٩٧٤عام 

ولتنفيذ هذه السياسية األمريكية الجديدة  الراميـة إىل عـدم التـدخل يف الشـؤون الداخليـة 

ة مـن خـالل للصني بشكل خاص ومنطقة الرشق األقىص بشكل عام، فقد تم اإلعالن عن هذه السياسـي

، أن الحكومة األمريكية ال تتطلع للحصول عىل مكاسب ١٩٥٠كانون الثانـي  ٥إعالن الرئيس ترومان يف 

وامتيازات خاصة بها يف جزيرة فرموزا، التي لجأ إليها رئيس حكومة الصـني السـابقة شـيان أو أي جـزء 

سعى للحصـول عـىل امتيـازات من األرض الصينية األخرى، وأكد الرئيس ترومان أيضا أن حكومته لن ت

خاصة بإقامة قواعد عسكرية أمريكيـة يف الجزيـرة أو اسـتخدام قواتهـا العسـكرية للتـدخل يف النـزاع 

  .القائم يف الصني
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ومن أجل تعزيز هـذا التوجـه الجديـد يف سياسـة اإلدارة األمريكيـة، فقـد متـت اإلشـارة إىل 

، الذي أكد فيـه اهـتامم ١٩٥٠كانون الثاين  ١٢يف  الترصيح الذي أعلنه وزير الخارجية األمرييك أجسون

حكومته بتحقيق املصالح األمريكية يف هذه املنطقة من خـالل إعالنـه عـن خـط الـدفاع الـدائم ألمـن 

الواليات املتحدة، حيث استبعد أجسون من هذا الخط كل من جزيرة فرموزا وشبه الجزيـرة الكوريـة، 

 مستعدة للتورط باي شكل مـن األشكال بتقديم الحامية لهـذه وأكد بأن حكومة الواليات املتحدة، غري

  .املناطق املبعدة من الخط الدفاعي الدائم من أي عدوان خارجي

وقد شجع هذا التغري يف املوقف األمرييك بسياستها تجاه الصني، الحكومة الصينية الجديـدة 

يث أعلن الرئيس الصـيني مـاو عـن عىل تصعيد مستوى عالقاتها الدبلوماسية مع االتحاد السوفيتي، ح

، بزيـارة إىل ١٩٥٠وبالفعل فقد قام مـاو يف مطلـع شـهر شـباط . عزمه للقيام بزيارة االتحاد السوفيتي

موسكو حيث كان الهدف من هذه الزيارة إجراء الحوار املبارش مع رئيس الـوزراء السـوفيتي جوزيـف 

وقـد أسـفرت هـذه املحادثـات عـن توقيـع  .ستالني من أجل تنشيط العالقـات بـني البلـدين الجـارين

، حيـث وقـع هـذه املعاهـدة مـن الجانـب ١٩٥٠شباط  ١٤الصينية يف  –معاهدة التحالف السوفيتية 

السوفيتي وزير الخارجية فينشيك وعن الجانب الصيني نظريه شوان ألي وقد حـددت هـذه املعاهـدة 

ا بتعهـد الطـرفني عـىل املحافظـة عـىل بعرشين سنة، حيث أكدت هذه املعاهدة يف الفقرة األوىل منهـ

وحدة أرايض الطرف اآلخر، وعدم انضامم أية دولة من الدولتني إىل تحالف موجه ضد الدولة األخـرى، 

باإلضافة إىل ذلك اتفق الجانبان عىل تقديم املساعدات العسكرية املبارشة يف حالة حدوث عدوان عىل 

  إىل ذلك فقد نصت الفقرات كال الطرفني ويف حالة نشوب الحرب، باإلضافة
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األخرى عىل رضورة تطوير العالقات والتعاون االقتصادي بـني البلـدين وتقـديم املعونـات االقتصـادية  

  .واملساعدات املالية إىل الصني

الصينية أثـر مبـارش عـىل املوقـف األمـرييك   -وقد كان لتوقيع معاهدة التحالف السوفيتية 

األمريكيـة تسـعى إىل عزلـة الحكومـة الجديـدة يف الصـني وعـدم  تجاه الصني، حيث أخذت الحكومـة

االعرتاف بها حكومة رشعية للصني، وذلك عن طريق توطيد عالقاتهـا بنظـام شـيان  يف جزيـرة فرمـوزا 

وبشكل خاص ما أعلنت حكومة بكني عزمها لتحرير الجزيـرة، وذلـك . واالعرتاف به نظاما رشعيا للصني

حيـث قـام . ١٩٥٠عامـة يف صـفوف قـوات جـيش التحريـر الصـيني يف آذار من خالل إعالن التعبئة ال

بأعداد خطة هجوم برمايئ لتحرير جزيـرة فرمـوزا مـن . الجرنال جني يويس قائد الجيش الثالث الصيني

  .سيطرة شيان

السوفيتي واسـتعداد الصـني لتحريـر جزيـرة فرمـوزا، صـادقت  –وعىل إثر التحالف الصيني 

ىل تقديم املساعدات العسكرية واالقتصادية إىل قوات شيان حيـث تـم املصـادقة الحكومة األمريكية ع

وعىل الصعيد نفسه صادفت الحكومة عـىل . مليون دوالر تحت برنامج مساعدة الصني) ٧٥(عىل مبلغ 

) ٣١٢(زيادة عدد ضباط البعثة العسكرية األمريكية إىل جزيرة فرموزا الذي تجاوزت البعثـة أكـرث مـن 

وهذا ما ظهـر يف ترصـيحات املسـؤولني األمـريكيني والـرئيس . دبابة عسكرية أمريكية) ٢٥(ضابطا مع 

  .ترومان نفسه يف تطبيق سياسية عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للصني

وقد شكل اندالع الحرب الكورية نقطة تحول يف سياسـية الواليـات املتحـدة، حيـث أخـذت 

عته خالل األشهر السابقة الندالعها وبصورة علنيـة فقـد أعلـن تعمل عىل تطبيق سياسية مغايرة ملا اتب

   ٢٧الرئيس األمرييك ترومان يف 
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عن ربط مشـكلة فرمـوزا بقضـية الحـرب الكوريـة، حيـث أعلـن الـرئيس ترومـان عـن  ١٩٥٠حزيران 

السياسية الراميـة إىل تجميـد جزيـرة فرمـوزا مـن خـالل إصـداره أوامـره إىل قيـادة األسـطول البحـري 

مرييك  السابع املتواجد يف املحيط الهادي للتوجه إىل مضيق فرموزا، وقد أكد الرئيس ترومان عىل أن األ 

أوامره هذه كانت من أجل أقلمة النزاع عن طريق حرصه يف شبه الجزيرة الكورية، ومنع توسيع النزاع 

بقة شـيان إىل منطقة أخرى وبشكل خاص بني كل من حكومـة بكـني ورئـيس الحكومـة الصـينية السـا

املتواجد يف جزيرة فرموزا كام الرئيس ترومان عىل أن سيطرة القوات الشيوعية عىل جزيرة فرموزا يعد 

تهديدا مبارشا للسالم يف منطقة املحيط الهادي، مام يؤدي إىل تأثريه عىل مهامت القـوات األمريكيـة يف 

الذي ربطه بتوقيع معاهدة التسـوية املنطقة، ويف ختام ترصيحه تطرق إىل املستقبل السيايس للجزيرة 

  .مع اليابان أو إحالة القضية إىل هيئة األمم املتحدة

السـوفيتية مــن جهـة ومعارضـة  –وعىل صعيد آخر، كان لعقد معاهدة التحالف الصـينية 

الواليات املتحدة بشأن املصادقة عـىل متثيـل حكومـة الصـني الشـعبية يف مجلـس األمـن التـابع لألمـم 

جهة أخرى، سببا مبارشا يف نشاط الدبلوماسية السوفيتية يف مجلس األمـن وتبنيهـا ملسـألة  املتحدة من

عدوان الواليات املتحدة عىل أرايض الصـني يف منطقـة منشـوريا، ومحاولـة الواليـات املتحـدة يف فصـل 

 الذي أصبح يفرس بحد ذاتـه عـىل انـه  تـدخل يف الشـؤون الداخليـة للصـني. جزيرة فرموزا عن الصني

وحلفائها، حيث أعلنت الحكومة السوفيتية عىل لسان مندوبها ماليك يف مجلس األمـن عـن منارصتهـا 

للصني باعتبارها تتعرض لهجمة عدوان أمريكية، وذلك من خالل إصـدار الـرئيس األمـرييك ترومـان يف 

  ، أوامره إىل قيادة األسطول البحري األمرييك السابع  ١٩٥٠حزيران ٢٧
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ووصف املندوب السوفيتي يف مجلس األمن، أن أمـر الـرئيس األمـرييك مـا هـو إال . موزابالتوجه إىل فر 

عملية متهيدية من أجل االستيالء عىل جزيرة فرموزا، وال سيام بعد إرسال الجرنال مـاك آرثـر مجموعـة 

  . من الضباط مبثابة مستشارين عسكريني إىل قوات شيان املوجودة يف جزيرة فرموزا

وب السوفيتي مآليـك بهـذا الشـأن رضورة احـرتام اتفاقيـة كــل مـن القـاهرة وقد أكد املند

وبوتسدام فيام يتعلق بعودة جزيـرة فرمـوزا إىل الصـني، التـي تهـدف إىل رضورة عـودة األرايض التـي 

استولت عليها اليابان من الصني عىل إثر هزمية األخرية يف بداية الحرب العامليـة الثانيـة، فقـد تقـرر يف 

ر رضورة عودة كل من جزيرة فرموزا ومنطقة منشوريا إىل الصني بعـد هزميـة اليابـان يف الحـرب املؤمت

  . العاملية الثانية

ويف الوقت نفسه، فقد حذر ماليك الحكومة األمريكية من مغبة إرصارهـا لتأسـيس حكومـة 

يق رئاسة األركان يف فرموزا مستقلة عن الحكومة املركزية يف الصني عن طريق األمم املتحدة أو عن طر

األمريكية املشرتكة يف الرشق األقىص، فقد أوضح ماليك بأن  هـذا العمـل سيفرسـ بأنـه محاولـة فصـل 

الجزيرة عن الصني، وانتهاكا لوحدة أراضـيه بيـد أن الواليـات املتحـدة مل تهـتم إىل االحتجاجـات التـي 

د أخـذت الحكومـة األمريكيـة فقـ. أطلقتها الحكومة السوفيتية عن طريق منـدوبها يف مجلـس األمـن

باالســتمرار بتقــديم املســاعدات العســكرية واملاليــة إىل قــوات شــيان ومســاندته ضــد حكومــة الصــني 

  .الجديدة يف بكني

وتنفيذا للسياسة الجديدة للواليات املتحدة يف منطقة الرشق األقىص، فقد قام الجـرنال مـاك 

حيث ناقش خاللها مع الجـرنال شـيان إمكانيـة إرشاك ، ١٩٥٠متوز  ١٣آرثر بزيارة إىل جزيرة فرموزا يف 

  القوات العسكرية يف الحرب 
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وقد تم االتفاق بني الجرنال شـيان عـن اإلعـالن يف ختـام الزيـارة، التوصـل إىل اتفاقيـة بشـان . الكورية

الة الدفاع عن الجزيرة يف حالة تعرضها إىل عدوان خارجي وقد برر الجرنال ماك آرثر زيارته هذه يف رس

، أوضح فيها أن زيارته مل تكن تحمل طابعـا ١٩٥٠آب  ٢٨بعث بها إىل جمعيـة املحاربني األمريكيني يف 

سياسيا شخصيا وإمنا الهدف منها توسيع املصالح األمريكية وحاميتها من خالل مد النفـوذ األمـرييك يف 

. يتها مـن الغـزو الشـيوعيمنطقة الرشق األقىص والرامية إىل تطويق جزر املحيط الهادي من أجل حام

وأكد يف رسالته أيضا أهمية جزيرة فرموزا اإلسرتاتيجية يف الحفاظ عىل أمن جزر املحيط الهادي، بعدها 

قاعدة حيوية ميكن السيطرة من خاللهـا عـىل جـزر املنطقـة كافـة، كـام أكـد يف رسـالته هـذه رضورة 

مة بكني الجديدة وأنه سـيكون مبثابـة الحفاظ عىل جزيرة فرموزا من مغبة سقوطها بأيدي قوات حكو 

دق إسفني يف خط الدفاع األمرييك لجزر اليابان وقد ظهرت موجة احتجاجـات ضـد تلـك الزيـارة أدت 

إىل تحويل الجزيرة من وضعها القائم عىل الحياد إىل حالة جرها إىل داخل  رصاع إقليمـي وجـر الصـني 

حتجاجـات الـرئيس األمـرييك ترومـان إىل إرسـال وقـد دفعـت تلـك اال . إىل التدخل يف الحرب الكوريـة

مبعوثه الشخيص افريل هارميان للتشاور مع الجرنال ماك آرثر حول دوافـع الزيـارة إىل جزيـرة فرمـوزا 

  .وتفاصيلها

وعىل الصعيد نفسه، فقد أثارت زيارة الجـرنال مـاك آرثـر لجزيـرة فرمـوزا حفيظـة حكومـة 

، إىل أن بعث رسالة إىل منـدوب ١٩٥٠آب  ٢٠شوان الي يف بكني، حيث دفعت وزير الخارجية الصيني 

السوفيتي يف مجلس األمن ماليك واألمني العام لألمم املتحدة ترغفيل، أوضـح فيهـا أن حكومتـه تـدين 

  موقف الحكومة األمريكية الذي يهدف إىل دفع الصني وتحريضها يف دخول الحرب
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املشـرتكة أيضـا، التأكيـد رضورة حضـور ممثـل عـن وتضـمنت رسـالته . الكورية وإعاقة عملية السالم 

  .حكومته لحضور جلسات مجلس األمن الخاصة ملناقشة القضية الكورية

أرسل وزير الخارجية الصيني شوان الي برسالة إىل مجلس األمن آدان فيها  ١٩٥٠آب  ٢٤ويف 

عدوان هـو إدانـة قـرار العدوان العسكري األمرييك املبارش ضد الصني وكان دليل شوان الي عىل هذا ال

. ووجود الوحدات العسكرية األمريكية يف جزيرة فرموزا ١٩٥٠حزيران  ٢٧الرئيس األمرييك  ترومان يف 

وقد دعا شوان الي يف رسالته إىل رضورة العودة إىل مقررات مؤمتري القـاهرة وبوتسـدام بشـأن عـودة 

اب جميع القوات العسكرية األمريكيـة التـي والعمل بالوسائل املتاحة إلمتام انسح. الجزيرة  إىل الصني

  .قامت بالعدوان عىل وحدة أرايض الصني

وإزاء التوتر الذي سببته رسالة الجرنال ماك آرثر إىل جمعيـة املحـاربني األمـريكيني لحكومـة 

واشنطن، لكونها احتوت عىل مضامني سياسية، حيث أكد ماك آرثر برسالته بشكل فعيل أن الصني عدو 

ـق األقىصـ  الواليات وقـد سـعى الـرئيس األمـرييك ترومـان إىل تخفيـف . املتحدة األول يف منطقة الرش

الصدمة التي سببتها تلك الرسالة، فقد بعـث الـرئيس ترومـان برسـالة إىل املنـدوب األمـرييك يف األمـم 

، ، حيث احتوت هذه الرسالة عىل بعض الضـامنات املقدمـة إىل الصـني١٩٥٠آب  ٢٨املتحدة اوسنت يف 

حيث أكدت رسالته أن الواليات املتحدة لن تنتهك حرمة األرايض الصينية، وأن قيام الحكومة األمريكية 

بإصدار القرارات الخاصة بجزيرة فرموزا، جاء بسبب وجود النزاع بني أعضاء الحكومة الصينية السابقة 

  املوجودة يف جزيرة فرموزا، وبني حكومة بكني، وإعالن حكومة بكني 
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عن عزمها الجتياح الجزيرة الذي سيؤدي إىل تهديد من القوات األمريكية والقوات الحليفـة معهـا  علنا

يف كوريا عالوة عىل ذلك فإن قرار الحكومة األمريكية فيام يخص موضوع القوات الحليفة والنـزاع بـني 

يف املنطقـة ومل حكومة بكني والحكومة الصينية السابقة كان موقفا حياديا وذلك للحفاظ عـىل السـالم 

. يكن هناك أية نية لدى الحكومة األمريكية بالحصول عىل مكاسب وامتيازات خاصة يف جزيرة فرمـوزا

كام أشار الرئيس ترومان بتاريخ الصداقة بني الشعبني األمرييك والصـيني، وأكـد يف ختـام رسـالته عـىل 

ان مساندته الكاملة إىل القـرارات تبني مسألة فرموزا من قبل األمم املتحدة، حيث أعطى الرئيس تروم

  .التي يتم التوصل إليها يف مجلس األمن

، ١٩٥٠وعىل إثر االنتصارات العسكرية املتالحقة التي حققها الجرنال ماك آرثر يف شهر أيلول 

، ١٩٥٠ترشـين األول  ١٥فقد عقد الرئيس ترومان اجتامعـا قصـريا يف إحـدى جـزر املحـيط الهـادي يف 

ملوقف الجديد مـع الجـرنال مـاك آرثـر يف ضـوء االنتصـارات التـي حققتهـا القـوات حيث تم مناقشة ا

األمريكية، وأكد الجرنال ماك آرثر يف هذا االجتامع للرئيس ترومان بإنهاء الحـرب رسيعا وعودة القوات 

يف  واحتامالت تدخلها. األمريكية إىل األرض قبل أعياد امليالد للسنة الجديدة أما بخصوص موقف الصني

  .الحرب الكورية، فقد أكد الجرنال ماك آرثر للرئيس ترومان استبعاد مثل هذا االحتامل

الـذي يفصـل بيــن شـطري كوريـا، ) ه٣٨(وعند وصول القوات األمريكيـة إىل خـط العـرض 

حيث أكد . حذرت حكومة بكني عىل لسان وزيرها خارجيتها شوان الي عن معارضتها لعبور هذا الخط

خالل اجتامعه مع السفري الهندي يف بكني بانيكار حيث أوضح يف تلك املقابلة أن عبـور شوان الي ذلك 

  القوات 
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ودخولها أرايض كوريا الشاملية سيؤدي إىل جر الصني للتدخل  يف الحرب ) ه٣٨(األمريكية لخط العرض 

  .الكورية، وأن القوات األمريكية ستواجه مقاومة عنيفة

نث عزم الواليات املتحدة عـن تحقيـق خططهـا بتوجيـه رضبـة لكن الترصيحات الصينية مل ت

عسكرية إىل قوات كوريا الشاملية، فقد وافقـت األمـم املتحـدة عـىل مرشـوع القـرار الـذي تقـدم بـه 

الصينية القريبـة مـن منطقـة  –املندوب األمرييك، لذلك وصلت القوات األمريكية إىل الحدود الكورية 

ذت الطائرات األمريكية بطلعات جوية فوق األرايض الصينية منتهكـة منشوريا عالوة عىل ذلك فقد أخ

بذلك األجواء الصينية حيث أخذت هذه الطائرات بزيادة عدد الغارات الجوية التـي بلغـت اكـرث مـن 

  .غارة جوية يف شهر ترشين الثاين) ٨٣(

يكيـة لعبـور ومل يكن للتحذيرات التي أطلقها شوان الي أي أثر يف إيقاف تقدم القوات األمر

يف الوقت نفسه، أخذت القيادة املوحدة بتقديم املربرات التـي دعتهـا إىل التقـدم باتجـاه ) . ه٣٨(خط 

ترشـين  ٢٦الصـينية، ويف  –الصينية، وهي إيجاد منطقة عازلة بني الحدود الكورية  –الحدود الكورية 

رسال تقرير إىل األمم املتحدة تطلب أعلن مركز القيادة املوحدة لقوات األمم املتحدة إىل إ ١٩٥٠األول 

فيه السامح للقوات بالتقدم إىل الحدود الجنوبية للصني، وذلك إلقامة منطقة عازلة عىل طول نهر يالو 

من خاللها تستطيع منع وصول املساعدات إىل كوريا الشاملية  وقد وافقـت األمـم املتحـدة عـىل هـذا 

  .الطلب

ند عبور القـوات األمريكيـة والقـوات الحليفـة معهـا وقد بدأت احتامالت التدخل الصيني ع

، حيث أعلنت حكومة بكـني عـن أن تقـدم القـوات األمريكيـة يعـد تهديـدا خطـريا )ه٣٨(خط العرض 

  ملنطقة منشوريا الجنوبية بالنسبة 
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للصني، ودعت الحكومة الشـعب الصـيني للوقـوف يف مسـاندة الشـعب الكـوري ضـد تقـدم القـوات 

ت قوات من املتطوعني للعمل يف صفوف الجيش الشـعبي الكـوري مـن أجـل حاميـة األمريكية، وأرسل

  .حدود الصني وأراضيها

حيث أكد مركز القيادة املوحدة لقوات األمم املتحـدة أن بـوادر التـدخل الصـيني أصـبحت 

وشيكة وذلك من خالل األرسى الصينيني الـذين  تـم أرسهـم يف األيـام التـي سـبقت التـدخل الصـيني 

ن أكدوا أن أعدادا كبرية من الوحدات العسكرية الصينية اجتازت الحدود الكوريـة الصـينية بعـد والذي

يوم واحد من اإلعالن الذي أدىل به الجرنال ماك آرثر عند لقائه بالرئيس ترومان يف جزيرة ويك والـذي 

  .أكد للرئيس أن الصني سوف تواجه مذبحة كبرية إذا تدخلت يف الحرب الكورية

  : عملياتسري ال

وبينام كانت الفرقة الثالثة الجنوبية املنطلقة من هونغ نام تتقدم باتجاه خزان  ٢٥ففي يوم 

الصـينية عنـد سـادونغ  –دجونغ جني، تعرضت وحدات هذه الفرقـة لهجـوم شـنته القـوات الكوريـة 

وبية أن الفرق وعرفت قيادة الفرقة الثالثة الجن. كيلومرتا شامل غرب هونغ نام ٦٠الواقعة عىل مسافة 

الصيني مـن الجـيش امليـداين الرابـع عـربت نهـر يـالو يف أواخـر شـهر  ٤٢من الجيش  ١٢٦و١٢٥و ١٢٤

  .ترشين األول واتجهت نحو الجنوب الرشقي باتجاه خزان دجونغ جني

ومل تأخذ غالبية القيادة األمريكيـة هـذا الخـرب بحجمـه الحقيقـي، ومل تـر حقيقـة املوقـف، 

م الخاصة بعدم احتامل وقوع أي تدخل صيني جدي وبضخامة العتاد األمرييك، وبقيت خاضعة لألوها

  .والتفوق الجوي البحري القادر عىل سحق أي تدخل
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وبالرغم من الصدمة العنيفة التي تلقتها الفرقة الجنوبية الثالثة فقد رأى الجرنال املوند بعد 

ة التقدم نحو الشامل الغريب وقطع الطـرق نزول جميع قوات الفيلق العارش إىل اليابسة أن عليه متابع

أمام انسحاب قوات كوريا الشاملية باتجاه الحدود املنشورية، واحتالل هانغ نام وهـام خـانغ وجميـع 

وقرر استخدام فرقة مشــاة البحريـة . مائية، وكافة املوانئ يف شامل رشق كوريا -محطات القوى الكهر

ولكن وصول فرقـة املشـاة األمريكيـة الثالثـة جعلـه يعـدل . هونغ نام –األوىل لتطهري منطقة وونسان 

خـزان دجونـغ جـني ألخـذ   -خطته، ويقرر استخدام فرقة مشاة البحرية األوىل عـىل محـور هونـغ نـام

مكان الكوريني الجنوبيني ودفع الفيلق األول الكوري الجنويب عىل طول الشاطئ حتى الحدود الكوريـة 

إنزال الفرقة السابعة يف وونسان ودفعها إىل مدينـة هييسـان عـىل نهـر السوفيتية، وعدم  –الصينية  –

يالو خاصة بعد أن رفع الجرنال ماك آرثر قرار خطر استخدام قوات غري كورية قرب الحـدود الشـاملية 

كيلـومرتا جنـوب خـط  ٦٥للبالد وبعد أن ألغيت كافة القرارات السابقة الخاصة بالوقوف عىل مسـافة 

  .الحدود

جرنال املوند حتى تلك اللحظة واثقا من النرص رغم تبعرث قواته وانتشارها عىل جبهة وكان ال

ولقد رصح ألركان حرب فرقـة مشـاة البحريـة األوىل يف . عريضة، ورغم ظهور قوى جديدة أمام جبهته

عندما ننتهي من تصفية هـذا املوقـف تقـوم قـوات كوريـا الجنوبيـة ببـاقي : (ترشين األول بقوله  ٣٠

  ).باء، وسوف نسحب قواتنا من كوريااألع

ترشـين األول ومل يبقـى  ٢٩ونزلت قوات الفرقة السابعة األمريكية يف مينـاء ابـوون بتـاريخ 

ـقي حتـى حـدود  عليها سوى أن تتقـدم مـع الفيلـق األول الكـوري الجنـويب عـىل طـول الشـاطئ الرش

  .منشوريا
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سادسة من الفيلق الثاين الكـوري وجاءت الصدمة الرئيسية يف الجبهة الوسطى ضد الفرقة ال

 -فلقد وقعت كتيبة منها يف كمني محكم نصبته القوات الكورية. الجنويب املتقدمة عىل محور ساكدجو

الصينية خلف الفوج السابع الجنويب فأبيـدت الكتيبـة الجنوبيـة عـن آخرهـا، وتعـرض الفـوج السـابع 

ن ولكنه انهار تحت عنـف الرضـبات واضـطر لصدمة قوية وحاول الصمود خالل النهار مبساعدة الطريا

  .رجال ٨٧٥سوى  ٣٥٥٢إىل االنسحاب ليال ومل ينُج من قوته البالغة 

ترشـين  ٣٠عند دجونـغ دجـو لصـدمة قويـة يف  ٢٧ويف أقىص الغرب تعرض اللواء الربيطاين 

ها مل تلبـث أن إىل األمام، ولكن ٢٤من الفرقة  ٢١األول فأعادته قيادة الفيلق إىل الخلف ودفعت الفوج 

  .أمرته باالنسحاب نظرا لوجود هجوم مضاد قوي فرتاجع إىل وراء نهر تشونغ تشونغ

الصيني مع مطلع ترشين الثاين شـكال كاسـحا اتسـعت الثغـرة مـن  –وأخذ الهجوم الكوري 

 الصينية تحرق الغابـات املوجـودة عـىل –وكانت للقوات الكورية . انهيار الفيلق الكوري الجنويب الثاين

السفوح الجنوبية للهضاب  لتخفي حركاتها وراء ستار مـن الـدخان، وتسـدد للعـدو رضبـات مفاجئـة 

ـقي  وتحاول االندفاع من الثغـرة املفتوحـة يف وسـط الجبهـة لتتقـدم بعـد ذلـك باتجـاه الجنـوب الرش

  .والجنوب الغريب بغية تطويق الفيلق األمرييك األول يف الغرب

صـينية مـن الجبهـة  –صدمة قويـة قامـت بهـا قـوات كوريـة وهكذا كانت العملية األوىل  

األمامية بالتعاون مع قوات الجبهة الثانية تالهـا انسـحاب غـامض مثـري للقلـق ولقـد طبقـت القـوات 

الصينية خالل هذه الصدمة عىل أفضل وجه الخطة اإلسرتاتيجية التي وضـعها الجـرنال كـيم  –الكورية 

  ايل سونغ خالل 
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بإيقاف العدو عند الخطوط : وتتلخص هذه الخطة للمرحلة الثالثة كلها. لهجوم املضادفرتة االستعداد ل

وشـن هجـوم . التي وصل إليها واستغالل حالة االستنزاف التي وصل إليها وبـدء فصـل الشـتاء القـايس

بالتعاون مع ) ه٣٨(صينية لطرد العدو جنوب خط العرض  –مضاد واسع النطاق بقوات جديدة كورية 

أمـا خطـة العمليـة األوىل مـن هـذه املرحلـة . لجبهة الثانية الكورية العاملة عىل مؤخرة العدوقوات ا

ـقي مـن الجبهـة والقيـام بخـرق عميـق يف الجبهـة . فكانت تتمثل بالدفاع الدينامييك عن القسـم الرش

مـن  الوسطى تليه حملة تطويق وإبادة يف املنطقة الواقعة شامل نهر تشونغ تشونغ يف القسـم الغـريب

  .الجبهة

ـق وطـرد  –واستطاعت القوات الكورية  الصينية  يف العملية األوىل إيقاف كل تقـدم يف الرش

وكانـت تطبـق . رجـل مـن قواتـه ٢٢٨٠٠وفتح ثغره بني صفوفه وقتل وأرس . العدو يف الوسط والغرب

مقـرات  خالل القتال أسلوب الرضبات الليلية املفاجئـة، والترسـب بعمـق وراء خطـوط العـدو لتـدمري

ولقد اعـرتف أحـد ضـباط . قيادته، وقطع خطوط مواصالته، ونصب الكامئن لوحداته املتحركة وقوافله

الفيلق األول األمرييك مبهارة هذه القوات وقدرتها التكتيكية الرائعة  واتقائها ألسلوب اإليقـاع بقوافـل 

 مواجهـة بقيـة القافلـة بعـد ثـم يعمـدون إىل. فهم يـدمرون السـيارة األوىل واألخـرية: (اآلليات بقوله

  ).ومنعها من الرجوع إىل الخلف. تعطيلها عن التقدم

ومل تستطع القوة النارية الكبـرية  التـي متلكهـا القـوات املتحالفـة إيقـاف أيــة هجمـة مـن 

وعجزت املدفعية والطائرات عن عرقلة الزحف يف األرايض الجبلية املشجرة ومل تسـاعد عـىل . الهجامت

  .الصينيني الالإرادي –ة ومنع التقهقر الذي ما كان ليتوقف لوال توقف الكوريني متاسك الجبه
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وكانـت . كيلومرتا ١٦ترشين الثاين بلغ متوسط تقدم الجيش الثامن حوايل  ٢٤ويف مساء يوم 

. تشق طريقها مرسعة نحو دجونغ دجو، عىل حني وصلت الفرقـة الثانيـة إىل كاغـانغ دونـغ ٢٤الفرقة 

الثاين الجنويب املنطلق  من دوكتشون، واملتقدم عرب منطقة جبلية وعرة اصطدم مبقاومـة ولكن الفيلق 

. وكان هذا التأخر يعني كشف النجـاح األميـن للفرقـة األمريكيـة الثانيـة. عنيدة ومل يحقق تقدما كافيا

  .ونالصينية أخذت مواقعها بني دوكتشون وهيتش –وزاد من خطورة هذا املوقف أن القوات الكورية 

وأخــذت ترضــب ترشــين الثــاين انطلقــت قــوات الشــامليني مــن دوكتشــون  ٢٦ -٢٥ويف ليلــة 

جوانب ومؤخرات القوات املتحالفة، عىل حني اندفعت قوات أخرى إىل الجنوب عرب الثغرة القامئة بـني 

فـرقتني الفرقة األمريكية الثانية والفيلق الكوري الجنويب الثاين وسـددت القـوات الشـاملية املجابهـة لل

وحـدات هامئـة (من الفيلق الثاين رضباتها بعنف وقوة فمزقتهـا وجعلتهـا عبـارة عـن  ٨و٧الجنوبيتني 

وقامـت قـوات أخـرى بهجـوم عـىل السـاحل الغـريب جنـوب ). بدون قيادات تويل األدبار نحو الجنوب

ددت بتطويـق األمريكية والفرقة األوىل الجنوبيـة وأجـربتهام عـىل الرتاجـع وهـ ٢٥أونسان ضد الفرقة 

كيلومرتا من دجونغ دجو إىل ما  ٥٠وهذا ما دفع الجرنال ووكر إىل سحبها مسافة . األمريكية ٢٤الفرقة 

  . وراء نهر تشونغ تشونغ

. وذهل الجرنال ماك آرثر من عنف هذا الهجـوم الـذي حطـم جنـاح الجـيش الثـامن األميـن

مزق آماله (وأن الهجوم املفاجئ قد ) امالحرب جديدة مت(فأعلن من طوكيو بأن األمم املتحدة تتعرض 

  . يف إنهاء الحرب الكورية) العظيمة
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وكان الجرنال ووكـر يأمـل بـالوقوف . الصينية تقدمها نحو الجنوب_وتابعت القوات الكورية

وونسان ولكن املهاجمني اخرتقوا دفاعات الجيش الثامن عند سـونغ تشـون الواقعـة _ عند ييونغ يانغ 

يانغ وونسان األمر الذي أجرب ووكر عـىل متابعـة االنسـحاب إىل الجنـوب خوفـا مـن  عىل طريق ييونغ

كـانون  ٩الصينية يف _حيث دخلتها القوات الكورية. كانون األول ٣فبدأ بإخالء ييونغ يانغ يف . التطويق

  .األول

ــــــــايرجو ٢٦ويف  ــــــــر ه ــــــــم تحري ــــــــانون األول ت ــــــــوات . ك ــــــــت الق   وتوقف

ووجـه الجـرنال تشـونة إىل القـوات املتحالفـة . ستعدادا للجولة الثانيةالصينية عن املطاردة ا_ الكورية

أنذرا نهائيا ذكر فيه رضورة االنسحاب الكامل من كوريا الشاملية وانتهت مرحلـة مـن مراحـل عـذاب 

. أمـرييك ٢٤٠٠ألف رجـل مـن بيـنهم  ٣٦وتوقف انسحابها الطويل الذي  خرس خالله . الجيش الثامن

مـن أعوانـه يف كمـني  ٨٠لجرنال ووكر قائد الجيش الثامن نفسه والذي سـقط مـع باإلضافة إىل مقتل ا

 ٢٣نصبته مفرزة استطالع شاملية عىل الطريق جنوب دجني كوك ري  من مقاطعة ريون تشون يف يوم 

  .كانون األول

الصينية عـىل مواقـع األمـريكيني يف يـودا _ترشين الثاين انقضت القوات الكورية ٢٨ويف يوم 

ني هونغ ري فدمرتها، وكانت قوات أخـرى قـد تغلغلـت إىل مـؤخرات املـدافعني عـرب الجبـال مري وس

ترشـين الثـاين تعرضـت هاغـال أوري  ٢٩-٢٨الوعرة وقطعت طريق يودا مري هاغـال أوري ويف ليلـة 

  .كام تعرضت توري يف الليلة الثالثـة لهجامت متكررة. لهجوم قوي يستهدف االستيالء عىل مطارها
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وتخلـت الفرقـة الثالثـة عـن . الصينية عىل القوس الـدفاعي_ضغط القوات الكورية واستمر

وبدأ الهجوم العام عىل . ثم مل تلبث هام هونغ أن سقطت بعد يوميني. كانون األول ١٤أوروري يف يوم 

وتقلص القوس الدفاعي الذي تشغل الفرقـة السـابعة قطاعـه الشـاميل وتشـغل الفرقـة الثالثـة . امليناء

ثم انسحبت الفرقة السابعة تاركة مهمة تغطية االنسـحاب عـىل عـاتق الفرقـة الثالثـة، . ه الغريبقطاع

وانتهـت . ويحرقون املؤن والتجهيـزات. وأخذ األمريكيون يدمرون كل ما يف امليناء من منشآت وأرصفة

الفيلـق ألـف رجـل مـن  ١٠٥يومـا نقـل  ١٣كانون األول واستطاع األسطول خالل  ٢٤عملية اإلخالء يف 

  . ألف طن من املواد واملعدات ٣٥٠سيارة و ١٧٥٠٠ألف الجئ مدين و ١٩العارش و

وبسقوط  وونسان وهونغ نام انتهى وجـود الفيلـق العـارش كقـوة مرتبطـة مبـارشة بقيـادة 

كـانون األول جـزءا مـن الجـيش الثـامن الـذي  ٢٦وأصبح هذا الفيلق منذ . الجرنال ماك آرثر يف طوكيو

األول والتاسع والعارش ويعمل تحت قيادة الجرنال ماتيور ريد جوي الذي حل محـل : لقيضم ثالثة فيا

  .الجرنال ووكر بعد مقتله

تعترب الجبهة الثانية من أبرز الخطوط اإلسـرتاتيجية التـي وضـعها الجـرنال كـيم ايـل سـونغ 

وكانت مـن أهـم . لةولقد لعبت هذه الجبهة دورا أساسيا يف كافة عمليات هذه املرح. للمرحلة الثالثة

  .أسباب هزمية الجيش الثامن والفيلق العارش واندحارهام الرسيع

: ولقد حدد الجرنال مهمة هذه الجبهة خالل رشح الخطة العامة ألحد قـادة الفيـالق بقولـه

عىل الوحدات العاملة وراء العدو أن تسيطر منذ بداية العملية الثانية عىل الطرق الكبرية التـي تصـل (

  يانغ مع كيسونغ، وييونغ ييونغ
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وتحـاول خلـق . يانغ مع سنغ يي، ويانغ دوك مع وونسان، لرضب القطاعات املعادية التي ستنسـحب 

معتمدا عىل الوحدات العاملـة وراء العـدو أن تسـيطر عـىل ) ه٣٨(خط دفاعي عىل طول خط العرض 

ية القادمة من الجنوب، وهذا بال إبطاء كيام تستطيع قطع طريق التعزيزات املعاد)  ه٣٨(خط العرض 

  ).ما يجعلها تحبط خططه

ومن أهم املعارك الكبرية التي تم فيها التنسيق الكامل بني القوات املهاجمة وقوات الجبهـة 

ومعركة ييونغ يانغ التـي اشـرتكت بهـا . الثانية معركة وونسان، ومعارك الخرق عند نهر تشونغ تشونغ

تمركزة يف سونغ تشـون ومعـارك تشـولوون للسـيطرة عـىل منـاطق وحدات كبرية من الجبهة الثانية امل

  .والتي زج فيها العدو فرقيتني من قوات كوريا الجنوبية) ه٣٨(خط العرض 

فقد عملـت عصـابات األنصـار الصـغرية يف كـل . وباإلضافة إىل قوات الجبهة الثانية النظامية

جبلية الواقعة رشق ييونغ يانغ وجنوبهـا، وجنوبه، وخاصة يف املناطق ال) ه٣٨(مكان شاميل خط العرض 

وكان األنصار املسـلحون يظهـرون بأعـداد كبـرية داخـل املـدن . وغرب وونسان، وشامل سيئول ورشقها

الصينية واختالل توازن القوات املعادية ويشاركون يف  -الشاملية والجنوبية منذ اقرتاب القوات الكورية

  .حليفة معهاالتدمري النهايئ للقوات األمريكية وال

  :موقف الواليات املتحدة من التدخل الصيني

نفذت حكومة بكني تهديـداتها بدخــول الحـرب يف كوريـا،  ١٩٥٠يف نهاية شهر ترشين األول   

ألـف جنــدي صــيني إىل كوريــا الشـاملية والــذين عرفــوا باســم ) ٣٠٠.٠٠٠(حيـث أرســلت مــا يقــارب 

  املتطوعني، حيث أخذت القوات



  

٢١٦٨  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

ة منشوريا الحدودية، وقد أجربت القوات األمريكية وحلفاءها عىل الرتاجع أمام هذه بالتقدم من منطق 

  ).ه٣٨(القوات الكبرية خلف خط 

ويبدو من إعالن حكومة بكني عند تـدخلها بـالحرب باسـم املتطـوعني ولـيس باسـم الجـيش   

هـذه القـوات بحجـة أن . الصيني وذلك للتخلص من أية التزامات دولية قد تفرض عليها بشكل رسمي

  .ما هي اإل أعداد من املتطوعني الذين تطوعوا للقتال من أجل مساندة الشعب الكوري

، أبلغ وزير الخارجية األمرييك أجسـون الـرئيس ترومـان بـأن وزيـر ١٩٥٠ترشين الثاين  ٦ويف   

جـوي الدفاع جورج مارشال قد تسلم رسالة مستعجلة من قيادة الرشق األقىص، أكد أن قائد السـالح ال

األمرييك سرتيت ماير قد تسلم األوامر من الجرنال ماك آرثر تدعوه إىل قصف الجسور املمتدة عرب نهر 

  .يالو عىل طول الحدود الصينية الكورية

بيد أن الحكومة األمريكية حاولت تخفيف من وطأة ذلك الخرب بإعالنها عن أن هدفها ليس 

ـق األقىصـ ديـن رسـك عـن التزامـات محاربة الصني، لذلك أعلن مساعد وزير الخارجيـ ة لشـؤون الرش

الحكومة األمريكية تجاه حلفائها بريطانيا خاصة، بشأن عدم القيـام باتخـاذ أي قـرارات مـن شـأنه أن 

يورطها بهجوم عىل منطقة منشوريا عىل الجهة األخرى لنهر يـالو، مـن دون األخـذ بنظـر االعتبـار رأي 

  . حكومة لندن

 –ك آرثر إىل قائـد القـوة الجويـة برضـب منـاطق الحـدود الكوريـة وكانت أوامر الجرنال ما

حيث رأى . الصينية ناتج من تبني الجرنال ماك آرثر سياسة خاصة تختلف عن سياسة اإلدارة األمريكية

أن الحرب الكورية مرتبطة بوضع سيايس اسرتاتيجي مهم، وأنها ليسـت إال مرحلـة أساسـية يف املعركـة 

  التي 
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ـاع أتـاح فرصـة مناسـبة لتوجيـه رضبـة تقوها الدول  الحرة يف رصاعهـا ضـد الشـيوعية، وأن هـذا الرص

، ١٩٥١شـباط ١٩وأوضح الجرنال ماك آرثر يف شهادته أمـام الكـونكرس يف . للشيوعية يف القارة األسيوية

ان آسيا تعد بوابة لحامية أوربا، وأكد أن هزمية الشيوعية يف أسـيا سـيؤمن أوروبـا مـن خطـر التوسـع 

كـام أكـد  -األسيوية واألوروبيـة -لشيوعي وذلك ألن الواليات املتحدة ال تستطيع املحاربة عىل جبهتنيا

  .الجرنال ماك آرثر مصدر تهديد الشيوعية يف العامل هو االتحاد السوفيتي

وقد أوضح الجرنال ماك آرثر نتيجة لتبني سياسة جديدة يف منطقة املحيط الهـادي، مغـايرة 

لقدمية التي تبنتها الحكومة األمريكية والداعية للمحافظة عىل جزر هاوي وجزر الفليبني االسرتاتيجية ا

من أي عدوان خارجي، أوضح أن هذه السياسية ليست إسرتاتيجية حقيقية، ألن العدو يستطيع القيام 

ت بأي هجوم عىل تلك املناطق وذلك الن منطقة املحيط الهادي اكتسبت حيوية كبرية لتقدم أيـة قـوا

منطقـة املحـيط معادية إىل الواليات املتحدة يف املحيط الهادي خالل الحرب العامليـة الثانيـة، أكسـبت 

املتحدة، وعند السـيطرة عـىل جزيـرة فرمـوزا خاصـة، حيـث الهادي أهمية خاصة لحامية أمن الواليات 

املمتـدة مـن جزيـرة  يحقق ذلك للقوات األمريكية املوجودة يف املنطقة السيطرة عىل املوانئ األسيوية

فالديفسيك إىل جزيرة سنغافورة ألن إحكام السيطرة عىل تلك املناطق سـيؤمن جـزر الفليبـني واليابـان 

  .باإلضافة إىل حامية الساحل الغريب للواليات املتحدة من أي اعتداء خارجي

وعىل الصعيد نفسه أكد الجرنال ماك آرثـر أن وقـوع الصـني تحـت سـيطرة نظـام عسـكري 

  األسايس التحالف مع االتحاد السوفيتي، أصبح ميلك  هدفه
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قوة ذات توجهات عدائية، ترغب يف التوسع وزيادة نفوذها يف املنطقة، كام أكد أن مساعدة الصني إىل 

كوريا الشاملية مل تكن من أجل املحافظة عىل ذلك النظام يف شامل كوريا، وهذا ما ظهـر بشـكل جـيل 

الصني وقد عرب الجـرنال مـاك آرثـر عـن  –وريا فقط وإمنا أمتد  إىل الهند من أن توسع الصني ليس يف ك

بأنهـا تـتامىش مـع التـي اسـتجدها التـدخل الصـيني يف الحـرب الكوريـة اإلجراءات العسكرية اإلضافية 

وزيادة عىل ذلك فقد أكد الجرنال مـاك اإلسرتاتيجية الجديدة املتمثلة بزيادة القوة العسكرية األمريكية، 

ر أن القـوة السـوفيتية  قـد أعـدت مـن أجـل الـدفاع ولـيس لغـرض الهجـوم، وأن خسـارة االتحـاد آرث

  .السوفيتي املوجهة يف أسيا فأنه سوف يخرسها أيضا يف أوروبا

وقد عرب الجرنال ماك آرثر عن احتجاجه عىل سياسة تحديد الحرب مع الصـني، فقـد أكـد أن 

ت الواليات املتحدة بشكل كبرية يف املنطقة األسـيوية هذه السياسية سوف تزيد  من مخاطر تورط قوا

  .يف املستقبل

غري أن رئيس األركان األمريكية املشرتكة  الجرنال براديل، أكـد بـأن الصـني متتلـك قـوة كافيـة 

للسيطرة عىل املنطقة، وأكد براديل أن اتباع اإلسرتاتيجية الجديـدة التـي دعـا إليهـا الجـرنال مـاك آرثـر 

  .ات املتحدة يف معارك يف غنى عنهاستورط الوالي

نتيجة لذلك فقد صدرت األوامر من الحكومة األمريكية بوقف الغارات الجوية املزمع القيام 

بها عىل منطقة منشوريا وطلبت الحكومة األمريكية من الجرنال ماك آرثر أن يقدم تفسريات لألسـباب 

ماك آرثر برسالة إىل هيئـة األركـان األمريكيـة التي دفعته التخاذ مثل هذه الخطوة فقد أجاب الجرنال 

  عربت قوات كبرية من خالل الجسور املقامة عىل نهر يالو من منطقة منشوريا(املشرتكة 
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وكانت هذه التحركات تسعى إىل تدمري القوات التي تحت قيـاديت ومل تكن هناك أية طريقة . الصينية 

ه الجسور وإذا تم تأجيل هذه العملية فأن القوات لوقوف تقدم هذه القوات إال عن طريق تدمري هذ

  ).األمريكية سوف تدمر

بعد تقديم الجرنال ماك آرثر األسباب التي دعته إلصدار أوامره لقصف الجسور املمتدة عىل 

نهر يالو، وافقت حكومة واشنطن أخـريا عـىل  مقـرتح الجـرنال مـاك آرثـر بشـأن قطـع اإلمـدادات إىل 

لية من الصني عن طريق تدمري الجسور املمتدة عىل نهر يـالو، أنهـا اشـرتطت يف القوات الكورية الشام

تدمري هذه الجسور عىل الجانب الكوري فقط، وعدم تعرض مناطق توليد الطاقة الكهربائية يف منطقة 

منشوريا إىل التدمري، وعىل أثر حصول ماك آرثر عىل تخويل مـن الحكومـة األمريكيـة الرشـوع بتنفيـذ 

أخذت الطائرات األمريكية بقصف هذه الجسور التي أدت إىل قطع وسائل اإلمداد إىل القـوات  أوامره،

  .الكورية الشاملية وقوات املتطوعني الصينيني

ويتضح بتخويل الحكومة األمريكية السامح للجـرنال مـاك آرثـر برضـب الجسـور يف منطقـة 

ج الحـدود الكوريـة، وهـذا مـا يخـالف منشوريا، رغبتها يف توحيد كوريا، مـن خـالل نقـل النـزاع خـار 

الترصيحات التي أدىل بها املسؤولون األمريكيون وعـىل رأسـهم الـرئيس ترومـان بشـأن ضـامن سـالمة 

  .األرايض الصينية

وعىل الصعيد نفسه، فقد أخذت الجهود الدبلوماسية األمريكية مسـاعيها يف األمـم املتحـدة 

أمنتهـا عـىل سـالمة حـدودها حيـث تبنـت الجمعيـة من أجل تأكيدها فكرة  تهدئة حكومة بكـني وط

، املرشـوع األمـرييك لـدعوة ممثـل عـن حكومـة الصـني ١٩٥٠ترشين الثاين  ٨العامة لألمم املتحدة يف 

  لحضور مناقشات 
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الجمعية العامة بشأن التقرير الخاص الذي رفعـه الجـرنال مـاك آرثـر بشـأن تـدخل الصـني يف الحـرب 

ني عىل هذه الدعوة، غري أن وزير الخارجية الصيني شوان الي قد أوضح أن ومل ترد حكومة بك. الكورية

جواب حكومته عىل هذا املقرتح هو عدم مناقشة املندوب الصيني االدعاءات أن الجرنال ماك آرثـر مـا 

مل ينـاقش أعضـاء مجلـس األمـن يف الوقـت نفســه، شـكوى حكومـة الصـني حـول وقــوع االعتــداءات 

  .ىل جزيرة فرموزا وانتهاك طائراتها حرمة األجواء الصينيةالعسكرية األمريكية ع

ويف الوقت نفسه، فقد نشطت الدبلوماسية السوفيتية، من خـالل وزيـر خارجيتهـا فيشـنيك 

الذي أدان الواليـات املتحـدة بشـأن اعتـداءاتها عـىل األرايض الصـينية وخاصـة فـيام يتعلـق باالعتـداء 

الطائرات األمريكية لألجـواء الصـينية يف منطقـة منشـوريا، حيـث األمرييك عىل جزيرة فرموزا وانتهاك 

ساند فيشنيك ما قدمه رئيس الوفد الصـيني إىل األمـم املتحـدة الجـرنال يوهسـيو شـون بشـان إدانتـه 

أن حـوادث  ١٩٥٠الثاين ترشين  ٢٨ألقاه أمام مجلس األمن يف للحكومة األمريكية، حيث أكد يف خطاب 

د الصني قد تم تسجيلها بالتواريخ اليومية، وأن هذه العمليـات العدوانيـة قـد االنتهاكات األمريكية ض

شكلت تهديدا للسالم واألمن يف منطقة الرشق األقىص، ومن جهـة أخـرى فقـد أكـد املنـدوب الصـيني 

الجرنال يو أن مناقشة املسائل املتعلقة باملنطقة األسيوية لن يتم تسـويتها مـن دون مشـاركة منـدوب 

  .عي لدى األمم املتحدة السابقة وذلك لعدم حضور ممثل عـن حكومة بكنيالصني الرش 

ويف معرض اتهام الجرنال يو الحكومة األمريكية  فقد أكد أن احتالل جزيـرة فرمـوزا كـان يف 

  بتخطيط مسبق من الواليات املتحدة قبل عدوانها عىل 
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الجمهـوري روبـرت تافـت الـذي دعـا كوريا، حيث أشار الجرنال يو بهذا الصـدد إىل ترصـيح السـناتور 

حكومته إىل تأسيس قواعد عسكرية أمريكية يف الجزيرة ودعوته إىل مساندة الجرنال شيان عن طريـق 

تقديم املساعدات العسكرية واملالية من أجل املحافظة عىل الجزيرة خارج سيطرة الحكومـة الجديـدة 

ك آرثر يف رسـالته إىل املحـاربني األمـريكيني، الـذي يف الصني، كام أشار الجرنال يو إىل ترصيح الجرنال ما

أكد فيها رضورة تحويل هذه الجزيـرة إىل قاعـدة  ميكـن للواليـات املتحـدة األرشاف مـن خاللهـا عـىل 

  .جميع القواعد العسكرية األمريكية يف املحيط الهادي

األمـن إىل ومن أجل ضامن السـالم واألمـن الـدوليني، أشـار الجـرنال يـو إىل رضورة مسـاندة 

حكومة بكني بشـان اتخاذهـا قـرارا إلدانـة حكومـة واشـنطن حـول عملياتهـا العدوانيـة عـىل األرايض 

ـق . الصينية كام أكد أن حكومته قـدمت ثالثـة مقرتحـات مـن أجـل تسـوية املشـكالت املتعلقـة بالرش

تعليامت بخصـوص  األقىص، ومنها إدانه األمم املتحدة للعمليات العسكرية األمريكية يف كوريا وإصدار

إيقاف مثل هذه العمليات عىل مجلـس األمـن تبنـي الوسـائل املتاحـة النسـحاب القـوات العسـكرية 

األمريكية الكامل من جزيـرة فرمـوزا وأكـد يف ختـام مقرتحاتـه أنـه يجـب عـىل مجلـس األمـن األخـذ 

كوريـة وتـرك كوريـا إىل بالرتتيبات الالزمة النسحاب القوات التابعة لجميع الدول املشاركة يف الحرب ال

  .الشعب الكوري لتسوية خالفاتها الداخلية بأنفسهم للتوصل إىل تسوية سلمية للمشكلة الكورية

ويف إطار مناقشة الجمعية العامة لألمم املتحدة ملسـتقبل جزيـرة فرمــوزا السـيايس، أوضـح 

يقـرر عـن طريـق اسـتعامل املندوب األمرييك يف الجمعية العامة داالس، أن مصري الجزيرة يجب أن ال 

  القوة العسكرية، وأكد أن 



  

٢١٧٤  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

جميع أعضاء األمم املتحدة يرغبون يف تسـوية هـذه املشـكلة بـالطرق السـلمية، فقـد أشـار داالس أن 

تدخل الصني يف الحرب الكورية قد أثر يف املوقف الدويل لتسوية مشكلة فرمـوزا بشـكل سـلبي حيـث 

حيـث أكـد . ألمرييك مناقشة هذه املسألة يف الجمعيـة العامـةكان هذا التدخل سببا لتأجيل املندوب ا

داالس أن مناقشة املسألة يف هذه الظروف غري مجزية، لذلك تقرر تأجيـل البـت يف مسـتقبل الجزيـرة 

  .السيايس بعد إنهاء الحرب الكورية

ونتيجة لترصيحات املندوب األمرييك احتج الجرنال يـو يف الجمعيـة العامـة حيـث أشـار إىل 

ستثناء مسألة فرموزا من جدول أعامل الجمعية العامة يؤكـد تخـيل الجزيـرة  لـإلدارة األمريكيـة مـن ا

خالل نظام الوصايا وتحيدها وهذا ما ينسجم مـع سياسـتها يف تسـليح دول املنطقـة وخاصـة اليابـان، 

  .وذلك يعدها قاعدة رئيسية ملقاومة الشعب الصيني

قـارير عـن الغـارات الجويـة األمريكيـة لـألرايض ومن جهة أخرى، قـدم املنـدوب الصـيني ت

الصينية والتي تؤكد فكرة االنتهاكات للمجال الجـوي الصـيني والقصـف اليـومي املتكـرر الـذي سـبب 

وأجــاب املنـدوب األمـرييك عـىل هـذه االدعـاءات بـان مثـل هـذه . إيجاد خسائر يف صفوف املـدنيني

ق الخطأ فوق األرايض الصينية وتنـتج عنهـا تـدمري االنتهاكات من الطائرات األمريكية حصلت عن طري

والهدف من التأكيـدات التـي طرحهـا املنـدوب الصـيني يف . بعض املطارات الجوية يف منطقة منشوريا

الجمعية العامة، هي تأكيد  فكرة انتهاك الواليات املتحدة حرمة األرايض الصينية، وذلك لتربير التدخل 

  .الصيني يف الحرب الكورية
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 الوقت نفسه، فقد أوضح داالس أن الهدف من تدمري بعـض الجسـور املقامـة عـىل نهـر ويف

غري أن الحكومة الصـينية . يالو هومنع عبور املتطوعني الصينيني من الدخول إىل داخل األرايض الكورية

وذلـك ألن املتطـوعني الصـينيني التحقـوا بصـفوف . أوضحت أن مثل هذا العمل يشكل تهديدا للصـني

كوريا الشاملية من أجل مساعدتهم يف الحرب ضد القوات األمريكيـة والقـوات املتحالفـة معهـا،  قوات

  .لذلك أن مثل هذه املهمة ال ميكن تربيرها بقصف األرايض الصينية

وإزاء ذلك، فقد أوضح الرئيس ترومان عن اقرتاحه بتشكيل لجنـة مـن دول محايـدة تشـمل 

ل يف لجنـة تقيصـ الحقـائق بشـأن موضـوع قصـف الطـائرات كل من الهند و السـويد و إيـران، للعمـ

غـري أن هـذا . األمريكية األرايض الصـينية يف منطقـة منشـوريا وإرسـال تقاريرهـا إىل الجمعيـة العامـة

  .املقرتح الذي تقدم به الرئيس ترومان، رفضه رئيس الوفد الصيني

مريكية أن ترصـيحاتها ويف الوقت نفسه، وعىل الصعيد العسكري، فقد اعتقدت الحكومة األ 

التي تضمنت تقديم  ضامنات إىل حكومة الصينية بعدم وصـول قواتهـا إىل الحـدود الجنوبيـة للصـني، 

سـيطمن حكومـة . وامتناعها عن مواصلة انتهاكات طائراتها العسكرية لحرمـة أجـواء األرايض الصـينية

حدث هو العكس، حيـث اسـتمرت غري أن ما . بكني ومينعها عن مواصلة دعمها لقوات كوريا الشاملية

الحكومة الصينية بتعزيز قوات كوريا الشاملية مـن خـالل زيـادة عـدد القـوات الصـينية  املشـرتكة أو 

وإزاء ذلك فقد سمحت الحكومة األمريكية للجرنال مـاك آرثـر . تزويدها باألسلحة واملعدات العسكرية

  ليص حجم القوات الصينية املساندة، بشن هجوم عسكري الهدف منه تق١٩٥٠ترشين الثاين  ٢٨يف 
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  .إىل قوات كوريا الشاملية، وأكد الجرنال ماك آرثر هذا الهجوم سوف ينهي الحرب 

غري أن هذا الهجوم قد باء بالفشل وعىل إثر ذلـك رفـع الجـرنال مـاك آرثـر بهـذا  الخصـوص 

يف هـذا املجـال حجـم ، يرشح فيها أسـباب فشـل هـذا الهجـوم، وأكـد ١٩٥٠ترشين الثاين  ٢٩تقريرا يف 

القوات الصينية املندفعة باتجاه األرايض الكورية ومـا متلكـه مـن تسـليح كبـري يفـوق تسـليح  القـوات 

األمريكية وعىل إثر وصول التقرير الخاص من الجرنال ماك آرثر، سبب رد فعل لدى الحكومة األمريكية 

ط وإمنا بناء األمم املتحدة وأكـد أيضـا يف كوريا، هو من أجل قمع العدوان الذي هدد ليس يف كوريا فق

، إذ استسلمت القوات األمريكية والقوات املتحالفة معهـا إىل قـوات ١٩٥٠ترشين الثاين  ٣٠يف ترصيحه 

  .العدو، فلن تكون هناك دول تستطيع العيش بسالم

، هجومـا ١٩٥٠الصـينية يف أواخـر عــام  –عىل الصـعيد العسـكري شـنت القـوات الكوريـة 

. ١٩٥١كـانون الثـاين  ١ويف . كنت عربه من طرد القوات املتحالفة من أرايض كوريـا الشـامليةمعاكسا مت

محققه خرقـا ) ه٣٨(الصينية هجومها واندفعت نحو الجنوب عرب خط العرض  -تابعت القوات الكورية

يف جبهة القوات املتحالفة يف عـدة نقـاط، وخاصـة عـىل املحـور الغـريب، حيـث تركـز الجهـد الرئييسـ 

كـام . كـانون الثـاين ٤يف ) اتشـون(و) سـيئول(ورسعان ما متكنت القوات املهاجمة من تحريـر . للهجوم

الصـينية أوقفـت هجومهـا  –إال أن القـوات الكوريـة . كانون الثاين ٨يف ) سامتشوك(و) وونجو(حررت 

 ١٩يف ) وونجـو(كانون الثاين كام انسحبت مـن  ١٥يف ) سيئول(دون سبب واضح، وانسحبت من جبهة 

  .كانون الثاين
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. ١٩٥١كـانون الثـاين  ٢٥قامت القوات املتحالفة بهجوم معاكس بدءا من . وأمام هذا الوضع

ولقد أسفرت الهجامت عن . وكان هذا الهجوم عبارة عن سلسلة من الهجامت ذات األهداف املحدودة

اف تقـدم القـوات الصـينية متكنـت مـن إيقـ -تحقيق تقدم بطيء نحو الشامل ولكن القوات الكوريـة

شـباط  ١٨ – ١١مـن ) وونجـو(و ) تشـيي يونـغ(املتحالفة يف الوسط عرب هجوم معـاكس شـنته قـرب 

يف حــني اســتطاعت القــوات املتحالفــة متابعــة تقــدمها يف الغــرب حتــى وصــلت إىل ضــواحي . ١٩٥١

  ).سيئول(

حالفـة يف تلـك الحقبـة مجمـل القـوات املت) ريـدجواي(وكان تحت ترصف الجرنال األمرييك 

  :والجيش الثامن الذي يضم التشكيالت التالية). ٣٠٢٠١الفيالق (فيالق كورية جنوبية  ٣املؤلفة من 

و الفرقـة الكوريـة الجنوبيـة  ٣و الفرقـة األمريكيـة ٢٤ويضم الفرقـة األمريكيـة : الفيلق األول -

  .٢٩األوىل و لواء تريك واللواء الربيطاين 

، وفرقة الخيالـة األمريكيـة األوىل، والفرقـة الكوريـة ٢٥كية ويضم الفرقة األمري: الفيلق التاسع -

  .، وكتيبتني إحداهام يونانية واألخرى فلبينية٢٧، واللواء الربيطاين ٦الجنوبية 

ويضم الفرقة األمريكية السابعة والفرقة األمريكية الثانية ولقد خطط الجـرنال : الفيلق العارش  -

الجبهـة مسـتخدما مجمـل القـوات املوضـوعة تحـت  ملتابعة الهجوم عىل امتـداد) ريدجواي(

وكانت أهداف العمليـة تـتلخص يف تـدمري أكـرب عـدد ) ريرب(ترصفه وأطلق عىل هذه العملية 

). ايـداهو(الصينية واالندفاع إىل خـط جديـد أطلـق عليـه أسـم  –ممكن من القوات الكورية 

  وكان ذلك الخط محدبا بحيث ال يبعد يف الوسط عن خط
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 ٩سوى بضعة أميال، ولقد ألقي العبء الرئييس يف العملية عىل عاتق الفيلقني  ) ه٣٨(العرض  

العاملني يف الوسط، يف حني كان عىل الفيالق الكورية الجنوبية العاملة يف الرشق مشاغله  ١٠و 

كام كـان عـىل الفيلـق . الصينية التي توجهها لحامية الجانب األمين للهجوم –القوات الكورية  

وكـان مـن املتوقـع أن يـؤدي تقـدم ) هـان(يف الغرب أن يحافظ عىل مواقعه جنويب نهر  األول

  ).سيئول(القوات يف الوسط واستعداد الفيلق األول للهجوم يف الغرب إىل النجاح يف تطويق 

وكان تقدم القوات املتحالفة بطيئا بشكل عام كـام سـاد يف معظـم األحيـان قتـال الوحـدات 

رشقـي ) هـان(مـن عبـور نهـر  ٢٥ذار، متكنـت وحـدات مـن الفرقـة األمريكيـة ويف أواسط آ . الصغرى

، واالستيالء عىل قمم مرتفعات تواجه الغرب وتسيطر عىل طريق اإلمداد واملواصالت الرئييسـ )سيئول(

نهر ) من الفيلق األول(آذار عرب دوريات من الفرقة الكورية الجنوبية األوىل  ١٤للعاصمة الجنوبية ويف 

وتحركت إحدى الدوريات باتجاه الشامل ملسافة عدة . يب العاصمة وتقدمت الستطالع دفاعاتهاهان غر 

كـام اسـتطلعت دوريـة أخـرى الـدفاعات الخارجيـة للمدينـة . أميال قبل أن تصـطدم بنـريان معاديـة

  .الصينية –فاكتشفت خلوها من القوات الكورية 

انت تلـك رابـع مـرة تسـقط فيهـا تلـك وك). سيئول(آذار، دخل الجيش الثامن  ١٥ويف صباح   

وكانت الحرب قد أدت إىل انخفـاض عـدد سـكانها مـن . املدينة بيد أحد الطرفني املتواجهني يف الحرب

ألف نسمة فقط كـام وأن املنطقـة التجاريـة فيهـا قـد دمـرت بكاملهـا نتيجـة  ٢٠٠مليون ونصف إىل 

  .لطاقة الكهربائية، واملواد التموينيةوكانت املدينة تفتقد كذلك إىل ا. للقصف املدفعي والجوي
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الصـينية خـالل هـذه املرحلـة أسـلوب القتـال التـأخريي  –ولقد اعتمـدت القـوات الكوريـة   

مبواجهة تقدم القوات املتحالفة، وانسحبت برسعة نحـو الشـامل  وزاد مـن الصـعوبات التـي واجهـت 

القطــاع األوســط حيــث تكــرث القــوات املتحالفــة تبــدل ظــروف الطقــس، وصــعوبة األرض وخاصــة يف 

وكان املدافعون قـد أفـادوا مـن نقـاط قويـة . املرتفعات الشاهقة واملنحدرات الوعرة والوديان الضيقة

وجاء املطر ليعرقـل تحركـات القـوات املتحالفـة . عىل القسم ساهمت يف إعاقة تقدم القوات املتحالفة

. ولحاجتهـا الكبـرية لإلمـدادات املختلفـة التي تعتمد عىل الطرق بسبب ما متتلكه من معدات وآليات،

وظهرت آثار تلك الصعوبة يف مجال اإلمداد، حيـث اضـطر الجنـود يف العديـد مـن الحـاالت إىل حمـل 

  .إال أن القوات املتحالفة أفادت من طائرات الهليكوبرت وخاصة يف مجال نقل  الجرحى. متوينهم

 -وهو نشاط الوحدات الكوريـة. ملتحالفةوكان هناك عامل آخر أثر عىل رسعة تقدم القوات ا  

وبخاصة وحدات من الفرقة الكورية الشاملية العارشة التـي تابعـت نشـاطها . الصينية خلف خطوطها

  .ميال تقريبا خلف خطوط القوات املتحالفة ٢٥الوعرة التي تقع عىل بعد ) تشونغيون(القتايل يف جبال 

عـىل اعتبـار أنهـا تشـكل ) ربـري(ف عمليـة هدفا رئيسيا من أهدا) تشونتشوف(وكانت بلدة 

. وعىل العكس من القتال يف مناطق أخرى عىل الجبهـة. مركز إمداد ومواصالت هام يف القطاع األوسط

حيث مل تشتبك القوات املتحالفة إال مع ستارة خفيفة، فلقد واجهت تلك القوات مقاومة عنيفـة أبـان 

من معاقل حصينة محفورة يف سـفوح الـتالل ومنيعـة  ولقد قاتل املدافعون) تشونتشوف(تقدمها نحو 

إىل حد بعيد وصـمدوا يف مواجهـة القصـف الجـوي واملـدفعي وكثـريا مـا دار القتـال يف تلـك املنطقـة 

  .بالسالح األبيض
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املعزز املحمول جـوا لالسـتيالء ) ١٨٧(لعملية إنزال جوي يقوم بها الفوج ) ريدجواي(وخطط   

) تشونتشـوف(يف نقاط أخـرى أدى إىل انسـحاب املـدافعني عـن ) ريرب(لية إال أن تقدم عم. عىل البلدة

  .آذار دومنا حاجة إىل تنفيذ عملية اإلنزال الجوي ١٩فدخلتها دوريات الجيش الثامن يف 

، وفشـلت يف )ايـداهو(وبعد أن حققت القوات املتحالفة هدفها املتعلـق بالوصـول إىل خـط   

توسيع العملية، والقيام بتحرك نحو ) ريدجواي(قرر . الصينية –ية تدمري أعداد كبرية من القوات الكور

الذي ينحدر جنوبـا مـن كوريـا ) اليمجني(الغرب بواسطة الفيلق األول الذي كان عليه الوصول إىل نهر 

، حيـث ينحـرف باتجـاه الجنـوب الغـريب ويصـب يف البحـر )ه٣٨(الشاملية حتى يصل إىل خط العرض 

املعزز املحمول جوا ورسيتا كومانـدوس ) ١٨٧(ة إنزال جوي اشرتك فيها الفوج وتم تنفيذ عملي. االصفر

مـيال شـامل غـريب  ٢٠التـي تقـع عـىل بعـد حـوايل ) يت– مونسـان (يف مناطق مجاورة ليدة ) مغاوير(

صـينية كبـرية بعـد قطـع  –وكان الهدف من تلك العملية محاولة األطباق عىل قوات كورية ). سيئول(

 –وأرسلت قوة مهمة مدرعة مـن الفيلـق األول لرضـب القـوات الكوريـة ). كايسونغ –سيئول (طريق 

وتم التقـدم إىل نهـر . الصينية التي يفرتض أن تقوم القوات املحمولة جوا بإعاقة حركتها وقطع العملية

  .دون مقاومة تذكر) اميبجني(

القوات املحمولـة  وحاولت قيادة القوات املتحالفة أن تكرر العملية يف الرشق، حيث أرسلت

الصـينية التـي تواجـه الفرقـة األمريكيـة  –جوا لالستيالء عىل املرتفعات الواقعة خلف القوات الكورية 

إذا أن ذوبان الثلوج وتهاطـل األمطـار عـرقال . وساهمت ظروف الطقس يف إفشال تلك العملية. الثالثة

  تقدم اآلليات
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املعزز املحمـول جـوا إىل ) ١٨٧(الذي وصل فيه الفوج  التي اضطرت إىل العودة إىل سيئول ويف الوقت 

  .الصينية قد متكنت من اإلفالت واالنسحاب شامال –كانت القوات الكورية . املرتفعات

آذار، كانت القوات املتحالفة قد متكنت مـن العـودة إىل جبهـة متتـد مبحـاذاة خـط  ٣١ويف 

املثلـث (التقـدم واجتيـاز ذلـك الخـط نحـو  ولقد قررت هذه القيادة فيام بعد متابعـة). ه٣٨(العرض 

الصـينية  –الذي كان يشكل منطقـة تحشـد وإمـداد ومواصـالت رئيسـية للقـوات الكوريـة ) الحديدي

  ).ه٣٨(وانتهى هذا الهجوم بنجاح متثل يف االندفاع إىل خط العرض

فيـه ، أوضـح ١٩١٥ترشين الثاين  ٣٠عىل الصعيد السيايس، رصح الرئيس ترومان يف مؤمتر يف 

فقد . للعامل أنه يضع يف حسابه استعامل القنبلة النووية يف كوريا، دون التشاور مع هيئة األمم املتحدة

أثار ترصيح الرئيس ترومان حفيظة الحكومة الربيطانيـة، حيـث أظهـر الخـالف بشـأن السياسـية التـي 

شكل خاص، حيث أكد نواب ينبغي للواليات املتحدة اتباعها يف الرشق األقىص بشكل عام وإزاء الصني ب

حزب العامل الربيطاين، أنه يجب عىل الحكومة الربيطانية أن توضح لنظريتها األمريكية، أنها لن تشرتك 

يف حرب ضد الصني، كام أكدوا أن الحكومة الربيطانية سوف تسحب القوات الربيطانيـة مـن كوريـا إذا 

  .ظهر أن الحرب مع الصني أصبحت أمرا وشيكا

وف الحكومة الربيطانية من توسـيع النـزاع خـارج الحـدود الكوريـة فقـد أعلـن ونتيجة لتخ

رئيس الوزراء الربيطاين أتيل عن عزمـه للقيـام بزيـارة إىل واشـنطن إلجـراء الحـوار املبـارش مـع اإلدارة 

وقـد رصح اتـيل . األمريكية بشان األحداث املستجدة التي أوجدها التدخل الصيني يف الحرب الكوريـة

  فره قبيل س
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ملقابلة الرئيس ترومان بأن الرأي السائد يف بريطانيا وأغلـب الـدول األوروبيـة، هـو عـدم الرغبـة عـىل 

  .تصعيد الحرب يف كوريا إىل مستوى الحرب النووية

، عندما زادت إمكانيـة إعطـاء أوامـر ١٩٥١كانون األول  ٤وقد عجل من موعد زيارة اتيل يف 

لقنبلة النووية غريأن الحكومة األمريكية أوضحت أنـه ال يوجـد هنـاك إىل الجرنال ماك آرثر باستعامل ا

تخويل منها للجرنال ماك آرثر باستعامل مثل هذا السالح غري أن الحكومة الربيطانية شـعرت بـالخوف 

من نشاطات الجرنال ماك آرثر التي أخذت بازدياد مضطرد وذلك عنـدما دعـا الصـني إىل وقـف تقـدم 

  .يف دخول الحرب الكورية قواتها، وعدم التورط

وقد أكد رئيس الوزراء الربيطاين اتيل يف محادثاته مع الرئيس ترومـان رضورة اتبـاع سياسـية 

كـام أكـد . مرنة تجاه الصني، وذلك لدفعها إىل األخذ بسياسة منفصلة عن سياسة الحكومـة السـوفيتية

طانية التي تؤكد املصالحة مع الصـني اتيل للرئيس ترومان رضورة اإلطالع عىل وجهة نظر الحكومة الربي

وتخيل الواليات املتحدة عن معارضتها بقبول الصني يف األمم املتحدة، باإلضافة إىل إجراء تسوية سلمية 

غري أن بعض أعضاء اإلدارة األمريكية، ومن ضـمنهم وزيـر الـدفاع مارشـال، رفضـوا . لوقف إطالق النار

هذه املقرتحات، سيؤدي إىل خروج القوات األمريكيـة، وحلفاؤهـا هذا املقرتح، وأكدوا أن املوافقة عىل 

خارج حدود كوريا، ويؤدي إىل تشجيع الصني يف مطالبتها بجزيرة فرموزا، حيث أكدوا أن جزيرة فرموزا 

وكانت وجهة نظـر وزيـر الخارجيـة األمـرييك أجـون . كانت أساسا يف الدفاع عن جزر اليابان والفلبيـن

رئيس ترومان تطابق وجهة نظر رئيس الوزراء الربيطاين، والداعيـة إىل أقلمـة النـزاع التي عرضها عىل ال

  ضمن إطار حدود كوريا، ومنع امتداده إىل األرايض الصينية، ومن 
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ناحية أخـرى، أكـد أجسـون أن الحكومـة السـوفيتية كانـت تقـف دامئـا وراء تحركـات الصـني وكوريـا 

ويف ختام زيارة رئيس الوزراء الربيطاين إىل واشنطن، اتفق مـع .ريةالشاملية يف اشرتاكهام يف الحرب الكو 

الرئيس ترومان عىل مبدأ تحديد نطـاق النـزاع، وعـدم اللجـوء إىل تصـعيد املوقـف ملسـتوى األسـلحة 

النووية قبل إجراء التشاور مع حكومة لندن بشكل مسبق وقد أكد الرئيس ترومان إىل أيـيل اسـتعداد 

  . نهاء الحرب وإيجاد تسوية سلمية إلنهاء املشكلة الكوريةحكومته لبحث أسباب إ 

وكان وراء املوقف الربيطاين أسـباب، منهـا بالدرجـة األوىل هـو وضـع بريطانيـا، االقتصـادي، 

وارتباط مصالحها االقتصادية يف املنطقة عامة وهونك كونك خاصة التـي تـدفعها إىل االعـرتاف بالصـني 

  .والتجارة معها عىل نطاق واسع

ومن أجل طأمنة حكومة لندن، أصدر الرئيس تعليامته إىل رئاسة األركان األمريكية املشـرتكة 

وبدورها إىل الجرنال ماك آرثر، أكد فيها الرئيس ترومان املوقف الودي الجديد الداعي إىل عـدم اتسـاع 

نها توسيع دائـرة والتقليل من الترصيحات السياسية، والتي من شأ . نطاق النزاع خارج األرايض الكورية

الحرب، وأكد الرئيس ترومان يف ضوء توجهاته أن الهـدف مـن هـذه التعلـيامت هـو توحيـد املواقـف 

  .السياسية والعسكرية

اتـيل، مـن خـالل اسـتعداد الحكـومتني إلجـراء  –وقد ظهرت اآلثار السياسية للقـاء ترومـان 

طريـق املفاوضـات، حيـث التفاوض مع أطراف النـزاع مـن أجـل بحـث رشوط التسـوية للحـرب عـن 

االتحـاد السـوفيتي و بريطانيـا و الواليـات (اقرتحت الحكومة الربيطانية عقـد مـؤمتر يضـم سـبع دول 

  املتحدة و فرنسا و كندا
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للنظر يف مشكلة الحرب الكورية ومشكلة فرموزا، ومن جهـة أخـرى قـدمت رئاسـة ) و الصني و الهند 

نظـر العسـكرية إىل وزيـر الـدفاع األمـرييك الجـرنال جـورج ، وجهـة ال١٩٥١كـانون األول  ٤األركان يف 

مارشال بشأن رشوط وقف إطالق النار، حيث أكدت رئاسة األركان سحب قوات الصني من جنوب خط 

٣٨(العرض 
ه

٣٨(، باإلضافة إىل سحب قوات كوريا الشـاملية إىل شـامل خـط العـرض )
ه

ورضورة بقـاء ) 

 مدينة سيئول واتشون، وأكدت رئاسة األركـان أن رشوط وقـف القوات األمريكية يف موقعها الحالية يف

إطالق النار يجب أن تكون تحت أرشاف لجنة تابعة لألمم املتحـدة وأضـافت هيئـة األركـان يف وجهـة 

نظرها هذه عىل رضورة موافقة جميع الدول وخاصة كوريـا الشـاملية وحكومـة الصـني عـىل رشوطهـا 

  .وقف  إطالق النار

، تبنت الجمعية العامة لألمم املتحـدة قــرار وقـف إطـالق النـار، ١٩٥١ألول كانون ا ١٩ويف 

وذلك من أجل وضـع ) كندا و الهند و إيران(حيث صادقت عىل تشكيل لجنة ثالثية تضم يف عضويتها 

  .األسس التي يقبلها الطرفان لوقف إطالق النار يف كوريا واتخاذ اإلجراءات املناسبة بصدد ذلك 

حكومـة بكـني التوصـل إىل اتفـاق بشـأن وقـف إطـالق النـار، واسـتمرارها وعىل أثـر رفـض 

للتحشدات العسكرية ملواصلة الحرب، أكد الجرنال ماك آرثـر رضورة اعـتامد الوسـائل العسـكرية مـن 

أجل إعادة السالم وإنهاء حالة التوتر يف شبه الجزيرة الكورية، هذا ما جاء يف رسالته إىل هيئـة األركـان 

، حيث أوضـح فيهـا رضورة زيـادة القـوة العسـكرية والعمـل عـىل ١٩٥١كانون األول  ٣٠يف األمريكية 

إرشاك قوات شبان للمشاركة يف الحرب الكورية وذلك عن طريق شن حرب عصابات يف داخل الحـدود 

  الصينية، وقد تضمنت رسالته عدة 
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يـة للصـني يف منطقـة مقرتحات من ضـمنها العمـل عـىل حصـار سـواحل الصـني وتـدمري القـوة اإلنتاج

  .منشوريا من خالل الغارات الجوية

غري أن هيئة األركان مل تأخذ برأي الجـرنال مـاك آرثـر بشـان مقرتحاتـه يف محـارصة سـواحل 

حيـث ردت قيـادة األركـان . الصني والسامح لقوات الجرنال شيان يف الدخول يف نزاع مع حكومة الصني

إىل الجرنال ماك آرثر، أكدت فيهـا أن الحصـار البحـري للصـني  املشرتكة عىل مقرتحاته برسالة بعثت بها

يتطلب مفاوضات مع الحكومة الربيطانية، وإن العمـل بشـأن تنفيـذ الغـارات الجويـة عـىل األهـداف 

الصينية سيتم تنفيذها يف حالة هجوم القوات الصينية عىل القوات األمريكيـة خـارج كوريـا، وأضـافت 

جرنال شبان ال تقدم الفائدة املرجـوة منهـا يف الحـرب الكوريـة، أوضـحت الرسالة أن استعامل قوات ال

هيئة األركان برسالتها هذه التأكيد عىل الجرنال آرثر إىل االنسحاب إذا أظهر أن جالء القوات األمريكيـة 

  .أمر ال بد منه لتجنب الخسائر يف هذه الحالة يجب االنسحاب إىل جزر اليابان

اللجنة الثالثية لألمم املتحدة دراسة الرشوط التي وضعها الطرفـان ويف الوقت نفسه، تابعت 

، ١٩٥١كـانون الثـاين  ١٣لبدء مفاوضات التسوية لوقف إطالق النار، حيث وافقت الجمعية العامـة يف 

عىل خطة تقدمت بها اللجنة الثالثية شملت هذه الخطة وقف إطالق النار بشكل فوري يف كوريا، مع 

نبني بعـدم اسـتغالل هـذه الفـرتة سـتارا لكسـب الوقـت والقيـام باالسـتعدادات تقديم ضامنات للجـا

العسكرية، وانسحاب جميع القوات العسكرية غري الكورية من كوريا، باإلضافة إىل تويل األمم املتحـدة 

االتحاد السـوفيتي و الصـني و (إدارة كوريا يف أثناء فرتة هدنة وتشكيل لجنة تضم يف عضويتها كل من 

  انيا بريط
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لوضع تسوية لجميع مشاكل الرشق األقىص ومنها مشكلة فرموزا وعضـوية الصـني ) و الواليات املتحدة

  .يف األمم املتحدة

، مخيبا ألمال اللجنة ١٩٥١كانون الثاين ١٧وجاء رد الحكومة الصينية عىل هذه املقرتحات يف 

إطالق النار، وقـد أكـد شـوان الي أن الثالثية، عندما أعلن وزير خارجيتها شوان الي رفض مقرتح وقف 

هذه املقرتحات تخدم املصالح األمريكية يف املنطقة وتساعد الواليات املتحدة عىل إعادة تنظيم قواتهـا 

العسكرية، عالوة عىل ذلك لقـد قـام شـوان الي مقرتحـا يتضـمن عقـد مـؤمتر تشـرتك فيـه سـبع دول 

بهـدف بحـث ) ة و فرنسـا و الهنـد و الصـني و مرصـبريطانيا و االتحاد السوفيتي و الواليـات املتحـد(

كـام أكـد مطالـب حكومـة الصـني . انسحاب القوات األجنبية من كوريا واالتفاق عىل نظام الحكم لهـا

  .السابقة برضورة سحب القوات األمريكية من فرموزا، وبحث إرشاك الصني يف األمم املتحدة

شـوان الي قبـوال لـدى حكومـة واشـنطن  مل تلق هذه املقرتحات التي قدمها وزير الخارجية

لذلك أخذت الحكومة األمريكية تعمل من أجل إدانة حكومة الصني يف تورطها بـالحرب الكوريـة، مـن 

خالل تقدميها مرشوعا تدين فيه حكومة بكني بالعدوان ضد كوريا الجنوبيـة، حيـث تحـدث املنـدوب 

د بأن حكومة الصني مل توافق عىل املقرتحات األمرييك داالس بشأن مربرات تقديم هذا املرشوع فقد أك

ـق  التي تقدمت بها األمم املتحدة بشأن إنهاء الحرب يف كوريا والعمل عىل البدء بتسوية مشـاكل الرش

األقىص، حيث أخذت قواتها العسكرية باالستمرار يف التـدخل وتوسـيع الحـرب لـذلك دعـت الجمعيـة 

  .نهاء الحربالعامة حكومة بكني سحب قواتها من كوريا إل 
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كام أوصت الجمعية العامة يف ضوء املرشوع الذي تقدم به املندوب األمـرييك إلدانـة الصـني 

لدخولها يف الحرب الكورية، برضورة تطبيق املقاطعة االقتصادية  ومنع تصـدير املـواد االسـرتاتيجية إىل 

مـة بكـني ومقاطعتهـا حكومة بكني وييونغ يانغ، وناشـدت جميـع أعضـاء األمـم املتحـدة إلدانـة حكو 

اقتصاديا، ونشطت حكومة واشنطن يف هذا املجال حيث أخذت بتطبيق الحصار االقتصـادي عـىل كـل 

من الصـني وكوريـا الشـاملية، باإلضـافة إىل ذلـك فقـد عملـت عـىل تجميـد مسـتحقات دفـع الـديون 

  .األمريكية إىل الصني

عامـة، هـو الضـغط عـىل جميـع ويتضح من طبيعة املرشوع األمرييك املقدم إىل الجمعيـة ال

الدول األعضاء يف األمم املتحدة بعدم التعامل التجاري مع الصني محاولة منهـا للضـغط عـىل حكومـة 

  .بكني لسحب مساندتها لحكومة ييويغ يانغ يف الحرب الكورية

، بعثـت ١٩٥١آذار  ٢٠ويف إطار سياسـية حكومـة واشـنطن يف تحديـد الحـرب يف كوريـا يف 

األمريكية رسالة إىل الجرنال ماك آرثر، أكـدت فيهـا أن تسـوية املشـكلة الكوريـة، سـوف  رئاسة األركان

يخفف إىل حد كبري من حدة التوتر الدويل يف منطقة الرشق األقىص، كام يتيح املجال لتسوية املشـاكل 

األمـم األخرى لهذه املنطقة كام أوضحت رئاسة األركـان يف رسـالتها هـذه إىل الجـرنال آرثـر، اسـتعداد 

  .املتحدة ملناقشة رشوط التسوية يف كوريا

غري أن الجرنال ماك آرثر مل يهـتم بالتوجيهـات التـي أصـدرتها حكومتـه والداعيـة إىل أقلمـة 

، أوضـح ١٩٥١آذار  ٢٠النزاع يف حدود كوريا، فقد أرسل ماك آرثر رسالة إىل السنتور جوزيف مارتن يف 

  املنطقة، فقد أكد فيها أن الشيوعيني يف آسيا أخذوا عىل  فيها وجهة نظره بشأن املوقف العسكري يف
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عاتقهم العمل لغزو العامل وأمام هذا الغزو، أكد الجرنال ماك آرثر استعداد قواته للوقف أمام هذا املد 

الشيوعي عن طريق مقاومة القوات الصينية وقوات كوريا الشاملية، فضال عن ذلك فقد هاجم الجرنال 

اإلدارة األمريكية، ووصفها بأنها مل تكـن باتجـاه الوضـع الجديـد عـىل سـاحة املعركـة  ماك آرثر سياسة

وأمتها ما تزال تراوح يف مكانها، مشددا عىل رضورة العمل العسكري من أجـل تحقيـق النرصـ يف آسـيا 

  .من أجل املحافظة عىل أوروبا من خطر مد الشيوعية

لدى الحكومة األمريكية نتيجـة ملهاجمتـه  وقد سببت رسالة الجرنال ماك آرثر رد فعل سلبي

العلنية لسياسة الحكومة األمريكية ولذلك أمر الرئيس ترومان قيادة األركـان املشـرتكة بتوجيـه رسـالة 

  .شديدة اللهجة إىل الجرنال ماك آرثر، تلزمه بالتنفيذ بتوجيهات الحكومة األمريكية

االهـتامم بالتوجيهـات التـي أصـدرتها  غري أن الجرنال ماك آرثـر مل يلـق أذانـا صـاغية بشـأن

الحكومة، والداعية إىل عدم التدخل بالشؤون السياسية لـإلدارة األمريكيـة وااللتـزام بـالتعليامت التـي 

أوضـح فيـه اسـتعداد  ١٩٥١آذار  ٢٤تصدرها إليه حكومته، فقـد أدىل الجـرنال مـاك آرثـر بترصـيح يف 

  .تسوية املوقف العسكري يف ضوء أهداف األمم املتحدةاإلجراء للقاء مع القيادات الشيوعية من أجل 

ونتيجة للتدخل العلني يف السياسية األمريكية من الجرنال ماك آرثر وانتهاجه سياسة مغايرة 

لسياسة حكومته من جهة، وعدم االمتثال للتعليامت التـي أصدرتها إليه الحكومة األمريكيـة يف الفـرتة 

، بإعفـاء الجـرنال ١٩٥١نيسـان  ١١الرئيس ترومان إىل إصدار أمـرا يف األخرية من جهة أخرى، دفع ذلك 

  وتعيني الرئيس ترومان . ماك آرثر من جميع مناصبه يف قيادة الرشق األقىص
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ـق األقىصـ وقيـادة  الجرنال ماثيو دجو أي خلفا للجرنال ماك آرثر يف منصب القائد األعـىل لقيـادة الرش

  .قوات األمم املتحدة يف كوريا

لك فقد أدى تدخل القوات الصينية يف الحرب الكوريـة إىل تغـري مجـرى الحـرب بشـكل وبذ 

كيل،وذلك كان واضحا من خالل تخيل الواليات املتحدة األمريكية عن سياستها الراميـة إىل عـزل نظـام 

بكني سياسيا، وذلك من خالل عدم السـامح لحكومـة الصـني الجديـدة باملشـاركة يف جلسـات مجلـس 

عىل الصعيد العسكري فقد أثبت التدخل الصيني، عجز القـوات األمريكيـة والحليفـة معهـا  أما. األمن

من مقاوم  هذا التدخل، مام أدى إىل مطالبة الحكومة الربيطانية من نظريتها األمريكيـة، عـدم توسـيع 

  .نطاق الحرب لتشمل األرايض الصينية وذلك منعا من اندالع حرب عاملية ثالثة
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  :١٩٥٣ -  ١٩٥١حزيران    -  ة مفاوضات الهدن

  :١٩٥٢كانون األول  -١٩٥١املرحلة األوىل من مفاوضات الهدنة حزيران 

شهدت الفرتة التي أعقبت التدخل الصيني يف الحـرب الكوريـة، حالـة مـن التـوتر الـدويل يف 

منطقة الرشق األقىص بشكل خاص والعامل بشكل عـام مـن جهـة، ونجـاح القـوات األمريكيـة والقـوات 

املتحالفة معها يف صد تقدم القوات الصينية وإفشال أهدافها يف السيطرة عىل شبه الجزيرة الكورية من 

جهة أخرى، حدث تغـري مفـاجئ بعـد مـرور عـام عـىل بـدء الحـرب الكوريـة، متثـل بـاقرتاح املنـدوب 

األطـراف  ، الـذي يـدعو إىل إجـراء مباحثـات بـني١٩٥١حزيران  ٢٣السوفيتي لدى األمم املتحدة ماليك 

ما وراء خط العرض الصينية إىل  –املشرتكة يف الحرب، من أجل إيقاف القتال وانسحاب القوات الكورية 

املشرتكني يف الحرب الكوريـة دون رشط مسـبق بوقـف إطـالق  –مفاوضات بني الجانبني ، وإجراء )ه٣٨(

بحل املشكلة الكوريـة عـن  بأن حكومته ترغب: (النار وعالوة عىل ذلك أضاف املندوب السوفيتي قائال

ـاع، وذلـك ألن الشـعب السـوفيتي يعتقـد أن أكـرث مشـاكل  طريق املفاوضات املبارشة بني أطـراف الرص

العرص حدة هي مشكلة النزاع املسلح يف كوريا والتي ميكن تسويتها عن طريق املفاوضـات للمحافظـة 

  ).عىل السالم العاملي

سوفيتي غروميكو، املوقف ذاته يف أثناء لقائه السفري ويف الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية ال  

األمرييك يف موسكو كريك، حيث أعلن أن حكومته تحبذ قيام مفاوضات مبارشة بني أطـراف النـزاع مـن 

أجل عقد هدنـة بـني القـوات املتحاربـة ، وأضـاف أيضـا أن الهدنـة املقرتحـة لـن تتطـرق إىل القضـايا 

  السياسية،
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هدنة العسكرية وبأنها ستفتح الطريق بعد أن تبحث موضوع  وقف إطـالق النـار وإمنا ستقترص عىل ال 

إىل فتح الطريق بالتسوية السياسية للمشاكل املتعلقة بني الطرفني ويبـدو أن االتحـاد السـوفيتي تقـدم 

ت بهذا االقرتاح بعد اقتناعه التام أن التدخل الصيني الذي كان وراءه، والذي يهدف منـه إىل زج الواليـا

  . املتحدة األمريكية يف رصاع عىل الجبهة األسيوية مل يؤد هدفه املنشود

ونتيجة لذلك، فقد ساندت جميع األطراف املشرتكة يف الحـرب الكوريـة املقـرتح السـوفيتي، 

ومل يقترص تأييد املقرتح الـذي تقـدمت . حيث أكدت الصحافة الصينية، تأييد الصني للمقرتح السوفيتي

فيتية عىل لسان مندوبها يف األمم املتحدة، الداعي إىل وقف إطالق النار يف كوريا عىل به الحكومة السو 

تأييد الصني، فقد أبدت الحكومـة األمريكيـة تأييـدها للمقـرتح السـوفيتي، وإزاء ذلـك، أعلـن الـرئيس 

ح بتوسـيع إن السام : (ترومان عن ترحيبه باملبادرة السوفيتية إلنهاء النزاع الكوري، وقد جاء يف حديثه 

ونحن يجب أن نستعد ألخذ أية خطوه باتجـاه  …النزاع يف آسيا، سيؤدي إىل خسارة حلفائها يف أوروبا 

ومستعدين للبدء مبحادثـات التسـوية عـىل رشط أن تكـون هـذه التسـوية حقيقيـة إلعـادة   …السالم

  ).السالم واألمن لشعب كوريا

ريكية عىل بدء مفاوضات الهدنة اقـرتح ومن أجل إعطاء الضامنات بشان رغبة الحكومة األم

قائد القوات األمريكية يف كوريا الجرنال ريدجواي بدء املفاوضـات بـني الطـرفني، وقـد أيـدت كـل مـن 

ويف الوقـت نفسـه أرسـل الجـرنال . حكومتي الصـني وكوريـا الشـاملية موافقتهـا عـىل املقـرتح املـذكور

الشـاملية املارشـال كـيم آل سـونغ، وقائـد القـوات  ريدجواي  رسالة مشرتكة إىل قائد القوات الكوريـة

  حيث تضمن .  ١٩٥١حزيران  ٣٠الصينية الجرنال بينغ يت هواي يف 
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رسالته املشرتكة تلك مقرتحا لعقد االجتامع التمهيدي عىل ظهـر السـفينة والسـتون هـاربر لكـن ذلـك 

وذلـك بعـد موافقتهـا عـىل  الصيني لكونـه مكانـا لعقـد االجـتامع_ االقرتاح رفض من الطرف الكوري 

املقرتح األمرييك ببدء املفاوضات بني الطرفني، واقرتحا بدل ذلك مدينة كاينغ الواقعة عىل خط العـرض 

  . بني الكوريتني) ٣٨(

وبعــد االتفــاق عــىل مكــان االجــتامع توجــه وفــد األمــم املتحــدة برئاســة الجــرنال األمــرييك 

الصيني برئاسة الجرنال الكوري الشاميل نام، حيـث _ لكوري تورنرجوي إىل موقع االجتامع للقاء الوفد ا

الصيني مقرتحاته لبدء مفاوضات الهدنة، وشملت عـىل وقـف إطـالق النـار فـورا _ قدم الوفد الكوري

ووقف القصف الجوي وإنهاء الحصار البحري قبل بدء مفاوضات الهدنـة مسـبقا، باإلضـافة إىل اعتبـار 

كريا بني الطرفني، وسحب جميع القـوات األجنبيـة مـن كوريـا يف الخط الفاصل عس) ه٣٨(خط عريض 

أقرب وقت ممكن، غـري أن املفاوضـات مل تسـتمر، حيـث قطـع الجـرنال جـوي املفاوضـات وذلـك الن 

الكوريني الشامليني مل يحرتموا مدينة كاينغ وهي جزء من املنطقة املنزوعـة السـالح، وذلـك بـاحتاللهم 

  .الدول األخرى لحضور بدء مفاوضات الهدنةلها ومنع دخول الصحفيني من 

، فقـد بـرزت مشـاكل جديـدة  ١٩٥١متوز  ١٥وعىل الرغم من بدء املفاوضات مرة أخرى يف 

الصيني اآلنفة الذكر،أكد الجرنال _ عندما رد الجرنال جوي عىل املقرتحات التي تقدم بها نظريه الكوري 

سيسمح للعدو من بإعادة تنظيم قواتـه والقيـام  جوي أن وقف إطالق النار قبل بدء مفاوضات الهدنة

  . بهجوم آخر
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٣٨(ورفض اعتبار خط 
ه

الخـط الفاصـل بـني الطـرفني وذلـك ألنهـام يسـيطران عـىل مواقـع ) 

اسرتاتيجية من شامل الخط املذكور توفر لهام الحامية أكرث من رجوعهام إىل الجنـوب ذلـك الخـط، إمـا 

فقد أشار الجرنال جوي بأنها مسالة سياسية ال ميكن تسويتها،  فيام يخص مسالة سحب القوات األجنبية

إال بعد عقد الهدنة بني الطرفيني ومن أجل ضامن استمرار عقد مؤمتر الهدنة، أكد الجـرنال ريـد جـواي 

، رضورة االتفـاق عـىل إقامـة  ١٩٥١متـوز  ١٣الصـيني يف  -يف رسالته املشرتكة إىل قيادة الوفـد الكـوري 

الصـيني عـىل  -السالح عىل بعد ميلني من مكان املفاوضات، وقد وافـق الوفـد الكـوريمنطقة منزوعة 

، كـام وافـق الجـرنال نـام عـىل ١٩٥١متـوز  ٢٨ذلك املقرتح يف رسالة بعث بها إىل الجـرنال ريـدجواي يف 

  .)١(مناقشة جدول األعامل الخاص مبفاوضات الهدنة

فاوضات الهدنة، التي تقيض بإقامـة منطقـة وبعد االتفاق عىل الفقرة الثانية لجدول أعامل م

، ١٩٥١آب  ١٧الصينية يف _ منزوعة السالح بني الجانبني، بعث الجرنال ريد جواي رسالة للقيادة الكورية

أكد فيها رضورة أن تكـون منطقة كايسنغ منطقة منزوعة السالح، وقد أجـاب املارشـال كـيم آل سـونغ 

  افقة عىل إعطاء ضامنات إىل الجرنال ريد وبينغ يت هواي عىل تلك الرسالة باملو 

                                                           
  :شمل جدول أعامل مفاوضات الهدنة) ١(

  .تحديد خط الحدود العسكري بني الجانبني من أجل تعني منطقة منزوعة السالح رشطا أساسا لوقف إطالق النار. أ
  يا، بإنشاء هيئة مراقبة وتحديد سلطاتها إجراء الرتتيبات الالزمة للتنفيذ رشوط وقف إطالق النار يف كور. ب
  .النظر يف اإلجراءات التامة بأرسى الحرب.  ج
  . رفع التوصيات إىل حكومات الدول املحايدة بشأن عقد مؤمتر سيايس بعد الهدنة. د
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غـري أن القيـادة  . جواي بعـدم حـدوث أي خـرق عسـكري لهـذه املنطقـة يـؤدي إىل وقـف املفاوضـات

الكورية الصينية املشرتكة مل تلتزم بوعدها بشان الحفاظ عـىل حرمـة املنطقـة املنزوعـة السـالح، حيـث 

لـك بقيـام قواتهـا بـالظهور عـىل مقربـة مـن هـذه قامت قوات كوريا الشاملية بخرق هذا االتفـاق وذ

  .املنطقة مام أدى إىل سحب القيادة األمريكية وفدها املفاوض من مفاوضات الهدنة 

بحجة عدم احرتام الجرنال نام لالتفاق الذي تم التوصل إليه بشـان احـرتام املنطقـة املنزوعـة 

لصيني إعطاء تفسري لتلك الحادثة، وقـد ا –الكوري  طلب الجرنال ريدجواي من الجانب  السالح، حيث

أعطى كل من كيم آل سونغ وبينغ يت هواي جوابا عـىل تسـاؤل الجـرنال ريـدجواي، بـأن تلـك القـوات 

  .وصلت إىل املنطقة املنزوعة السالح عن طريق الخطأ وأكد الوفد عدم تكرار مثل تلك الحوادث

رنال نـام ضـامنات بشـأن احـرتام ومن أجل تنشيط عملية املفاوضات بني الجـانبني قـدم الجـ

، إىل الجـرنال جـو ١٩٥١آب  ١٠تعليامتـه يف  –املنطقة املنزوعة السالح، فقد أصـدر الجـرنال ريـدجواي 

للتوجه إىل مدينة كايسنغ الستئناف املفاوضات حيث قدم الجرنال جوي مقرتحا يقيضـ مبناقشـة تعيـني 

الصـيني رفـض املوافقـة عـىل ذلـك  –الكـوري الخط العسكري الفاصل بني خط الهدنة، غـري أن الوفـد 

٣٨(املقرتح، وباملقابل تقدم مبقرتح يقتيضـ باعتبـار خـط عـرض 
ه

الخـط العسـكري الـذي يفصـل بـني ) 

الطرفني، غري أن ذلك املقرتح رفضه رئيس الوفد الجرنال جوي وتقدم الجرنال جوي، مبقرتح يدعو إىل عد 

٣٨(خط املعركة آنذاك الذي يقع شـامل خـط عـرض 
ه

هـو الخـط العسـكري الفاصـل بـني الجـانبني، )  

  ونتيجة لإلرصار األمرييك برضورة املوافقة عىل مقرتحه، وذلك 
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٣٨(لالستمرار مبفاوضات الهدنة، فقد أعلن الجرنال نام موافقته عىل اعتبار منطقة شامل خط عـرض 
ه

  (

عـىل أسـاس اإلدارة املشـرتكة  خطا لوقف إطالق النار وأشار الجرنال نام بـأن هـذا الخـط ميكـن إدارتـه

أن هذا املقرتح من وجهة نظر حكومتي : (للمنطقة املنزوعة السالح، وقد جاء يف معرض موافقته ما ييل

  ).يعد مقرتحا عادال، ونحن نستمر باإلرصار عليه

وبهدف إحراز تقدم يف مفاوضات الهدنة واالنتهاء من تسـوية مشـكلة خـط الهدنـة بشـكل 

بني الجانبني مؤلفة من ضابطني  –ل جوي مقرتحا، يقيض بتشكيل لجنة فرعية مشرتكة نهايئ، قدم الجرنا

عسكريني من كل جانـب، تكـون مهمتهـا رفـع توصـياتها إىل الوفـدين بشـأن اتخـاذ الوسـائل الكفيلـة 

  .للخروج من أي خرق لهذه املنطقة

شـكلة خـط وإزاء ذلك، فقد وافق الجرنال نـام عـىل مقـرتح الجـرنال جـوي بشـان تسـوية م

الهدنة، فقد أكد الجرنال نام اسـتعداد الوفـد إلدارة خـط الهدنـة عـىل أسـاس اإلدارة املشـرتكة غـري أن 

، نتيجـة ١٩٥١آب  ١٣املوافقة التي أبـداها الجـرنال نـام مل تـدم طـويال، حيـث ُعلقـت املفاوضـات يف 

ه الجـرنال نـام اتهامـه إىل لحصول املنطقة املنزوعة السالح يف كاينغ من الطائرات األمريكية، وقـد وجـ

نظريه األمرييك بوضع العراقيل لتعطيل مفاوضات الهدنة، نتيجة لذلك فقد شكل الجـرنال جـوي لجنـة 

تحقيق للتحقيق باالتهامـات التـي وجههـا لـه الجـرنال نـام، حيـث أثبـت التحقيـق عـدم صـحة تلـك 

يجـاد الـذرائع مـن أجـل قطـع االدعاءات، وعىل إثر ذلـك اتهـم الجـرنال جـوي نظـريه الجـرنال نـام، بإ 

املفاوضات، مام أدى إىل استنكار الوفد الكوري الصيني لتلك االتهامات مام أدى إىل تعليـق مفاوضـات 

  .الهدنة ملدة شهرين
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وعىل إثر قطع مفاوضات الهدنة الذي دام شهرين من جهة، ومن أجـل فـتح الطريـق أمـام 

ترشـين  ١٥أخــرى، قـدم الجـرنال ريـدجواي يف  استئناف املفاوضات مرة أخرى بني الجانبني من جهـة

، مقرتحا إىل كل من كيم آل سونغ وبينغ هواي السـتئناف املفاوضـات يف مدينـة بـان مـون ١٩٥١األول 

، إىل اتفـاق بشـأن تحديـد الخـط العسـكري إلقامـة ١٩٥١ترشـين الثـاين  ٢٧جوم، توصل الجانبـان يف 

كم شامل خط عـرض ) ٣٤(لخط الذي تم االتفاق عليه املنطقة املنزوعة السالح، حيث يبلغ طول هذا ا

)٣٨
ه

وتعيني حدود املنطقة املنزوعة السالح مبيلني، وقد أعلن الجـرنال جـوي  أن املوافقـة عـىل تلـك )  

املقرتحات تعد رشطا أساسيا لوقف العمليات العسكري يف كوريا، وأشـار جـوي بـأن الهـدف مـن تلـك 

ع أمام أية مبادرة لتحديد القتـال، كـام عـرض جـوي عـىل نظـريه املقرتحات هو إعطاء الضامنات للدفا 

الجرنال نام فكرة تحديد فرتة الهدنة بثالثني يوما لوقف العمليات العسـكرية لكـال الطـرفني مـن أجـل 

  .توصل ضابط األركان لالتفاق عىل وضع الخرائط العسكرية التي تحدد مواقع وقف إطالق النار

دية يف التوصل إىل اتفاقية، فقد تم االتفاق بـني الوفـدين يف ومن أجل اتخاذ خطوات أكرث ج

، عىل مناقشة الفقرة الثالثة لجدول أعامل مفاوضات الهدنة، حيث شملت هذه ١٩٥١كانون األول  ١٦

الفقرة عىل وقف العمليات العسكرية لكال الجانبني خالل األربع والعرشين الساعة من توقيع اتفاقيـة 

لقوات العسكرية من املنطقة املنزوعة السالح يف غضون اثنيـن وسبعني سـاعة الهدنة، وسحب جميع ا

يف املنطقة، كـام أكـدت الفقـرة أيضـا رضورة ، باستثناء وجود بعض دوريات الرشطة من توقيع االتفاقية

إدارة الجانبني شؤون املنطقة الواقعة تحت سيطرتهام يف خط التقسـيم العسـكري، باإلضـافة إىل ذلـك 

  تضمنت
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الفقرة الثالثة  سحب جميع القوات البحرية والجوية من جميع املواقع التي يسـيطر عليهـا الجانبـان  

  .بشكل مبارش من املياه اإلقليمية لكوريا يف فرتة خمسة أيام

ومن أجل ضامن اتفاقية الهدنة العسكرية والتوصل إىل تسوية سلمية إلنهاء الحرب الكورية 

، عىل تشكيل هيئـة دوليـة لـألرشاف عـىل تنفيـذ رشوط وقـف ١٩٥١ألول كانون ا ٢٠اتفق الطرفان يف 

إطالق النار، حيث عرفت هذه اللجنة باسم اللجنة الدولية للرقابة املحايدة عىل أن تضـم يف عضـويتها 

ست دول أعضاء يف األمم املتحدة، حيث يختار كل طرف ثالثة أعضـاء، وتكـون مهمـة اللجنـة الدوليـة 

نقطتني أولهام، تتعلق بأعاملها داخل املنطقة املنزوعـة السـالح بـاألرشاف املبـارش األرشاف عىل تطبيق 

عىل تنفيذ اتفاقية الهدنة العسكرية، وثانيهام تتعلق مبهمتهـا خـارج نطـاق املنطقـة املنزوعـة السـالح 

ىل لألرشاف عىل املطارات العسكرية التي تدخل ضمن املنطقة التـي اتفـق عليهـا الجانبـان، باإلضـافة إ

كـام ألـزم االتفـاق  . االنتهاكات مـن الجـانبني –ذلك تقوم اللجنة برفع تقاريرها الخاصة بشأن حوادث 

  .لتشكيل عضوية اللجنة الدولية أن تكون تلك الدول من غري الدول املشرتكة يف الحرب الكورية

الجـرنال  ويف إطار االتفاق عىل عضوية الـدول يف اللجنـة الدوليـة للمراقبـة املحايـدة، اقـرتح

واقرتح نظريه نام يف عضـوية اللجنـة الدوليـة كـل ) السويد و الرنويج و سويرسا(جوي عضوية كل من 

بيد أن الجرنال جـوي أبـدى معارضـته لعضـوية األتحـاد ) االتحاد السوفيتي بولندا شيكوسلوفاكيا(من 

  اليات املتحدة السوفيتي  يف اللجنة الدولية، وقد متت تسوية تلك املشكلة عندما أسقطت الو 
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الصـيني عـن إرصاره بعضـوية االتحـاد السـوفيتي لتصـبح  -عضوية الرنويج مقابل تخيل الوفد الكوري

  .اللجنة أخريا مكونة من أربع دول فقط

وبعد االتفاق عىل املادة األوىل للفقرة الثالثة التفاقية مفاوضات الهدنة التي تتعلـق بتعيـني 

ات العسكرية لكال الجانبني ويف إطار املحافظة عىل سالمة االتفاقية خط الهدنة العسكرية وتواجد القو 

العسكرية للهدنة من أي خرق عسكري ألي جانب، قدم الجرنال جوي مقرتحـا يتضـمن املوافقـة عـىل 

تقييد حرية بناء املطارات العسكرية يف كوريا الشاملية، غري أن الجرنال نـام رفـض املوافقـة عـىل هـذا 

رفضه بأن بناء املطارات مسـألة داخليـة لكوريـا الشـاملية ال ميكـن بحثهـا يف مفاوضـات املقرتح، مربرا 

الهدنة، غري أن الجرنال جوي اعترب مسألة بناء املطـارات العسـكرية يف كوريـا الشـاملية مسـألة تتعلـق 

ه بزيادة القوة العسكرية لكوريا الشاملية خـالل فـرتة الهدنـة، ونتيجـة للموقـف املتشـدد الـذي أبـدا

الجرنال نام تجاه تلك املسألة اضطر الجـرنال جـوي الـتخيل عـن رشوطـه الخاصـة بتقييـد حريـة بنـاء 

  .املطارات العسكرية

وبعد استكامل مناقشات الفقرة الثالثة من اتفاقية الهدنة، تحول اهـتامم الوفـدين إىل أهـم 

، حيث تقدم الجرنال جـوي فقرة يف جدول أعاملهم وهي الفقرة املتعلقة بتبادل أرسى الحرب للجانبني

، مبقرتح إىل الجرنال نام بشأن مبدأ تعويض لألرسى الرافضني العودة إيل بالدهم، ١٩٥٢كانون الثاين  ١يف 

مـن ) ١١٨(غري أن الجرنال نام رفض هذا املبدأ، وأكد رضورة عودة كافة األرسى إىل بالدهم وفق املادة 

  .)١(١٩٤٩اتفاقية جنيف لعام 

                                                           
عـىل أن يـتم إطـالق رساح جميـع أرسى الحـرب، ويعـادون إىل بالدهـم بعـد إيقـاف العمليـات ) ١١٨(نصت املادة  )١(

  .    العسكرية
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لجمود والخروج من الطريق املسدود الذي وصلت إليـه مفاوضـات الهدنـة ومن أجل كرس ا

، مبقـرتح يتضـمن املحافظـة عـىل ١٩٥٢كانون الثاين  ٣بشأن فقرة أرسى الحرب، تقدم الجرنال جوي يف 

حقوق جميع األرسى املدنيني والعسكريني عىل حد سواء وأكد أن كل األرسى الذين عارضوا العـودة إىل 

بعادهم من حالة األرس، ومن أجل ضامن مبدأ التعويض أشار الجرنال جوي بالسامح إىل بالدهم سيتم إ 

ــادل األرسى  ــادل األرسى يف نقــاط تب أعضــاء لجنــة الصــليب األحمــر الدوليــة األرشاف عــىل عمليــة تب

الحدودية  بني شطري كوريا التي سيتم االتفاق عليها يف غضون توقيع الهدنة، وأضـاف الجـرنال جـوي 

دأ التعويض سوف يضمن حرية االختيار الفردية لألرسى، لضامن عدم وجود ضغوط للتـأثري عـىل أن مب

موافقتهم ، باإلضافة إىل ذلك فقد أكد الجـرنال جـوي يف مقـرتح مفـاده أن مبـدأ التعـويض سـوف لـن 

ض غري أن الجرنال نام رف. يشمل أرسى الحرب فقط وإمنا يشمل الالجئني الذين عدوا ضحايا حرب أيضا

  .املوافقة عىل ذلك املقرتح ووصفه بأنه محاولة للحفاظ عىل أرسى الحرب يف نظام العبودية

وقد طلب الجرنال جوي مرة أخرى منه الجرنال نام التخاذ خطوات أكرث إيجابية للتوصل إىل 

اتفاق بخصوص املقرتحات التي تقدم بها الجرنال جوي بشـأن موضـوع أرسى الحـرب واملتعلقـة مببـدأ  

، مبقرتح لتبادل أرسى الحــرب، ١٩٥٢شباط  ٣تعويض، غري أن الجرنال نام رفض هذا الطلب وتقدم يف ال

  .حيث تضمن عودة جميع املتطوعني الصينيني الذين وافقوا عىل مبدأ التعويض
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ومن جهة أخرى أشار الجرنال جوي إىل رضورة مشاركة . إال أن الجرنال نام رفض ذلك املقرتح

حمر الدولية بّعدها منظمة محايدة لألرشاف عىل تبادل األرسى، كام أكـد الوفـد عـىل هيئة الصليب األ 

تشكيل فريق عمل مشرتك فيه أعضاء من كوريا الشاملية والجنوبية بشكل متساو يف منطقـة منزوعـة 

السالح لألرشاف عىل تبادل األرسى، حيث نال ذلك املقرتح موافقة الجرنال نام، وقـد تـم تحديـد وقـت 

  .دل األرسى يف غضون ستني يوما لالنتهاء من عملية تبادل األرسىتبا

وبعد حصول املوافقة من الجانبني بشأن مشاركة لجنة الصليب األحمــر الكوريـة الجنوبيـة 

عضوا من الجانبني بشـكل ) ٦٠(، حيث نص االتفاق عىل املشاركة ١٩٥٢شباط  ١٦الشاملية املشرتكة يف 

عضوا من الجانب الكوري الجنويب لألرشاف عىل مخيامت األرسى لدى  )٣٠(فقد ضمت اللجنة . متساو

عضـوا سـيتم تحديـد واجبـاتهم يف املنطقـة املنزوعـة ) ٢٠(كوريا الجنوبية، كام نص االتفاق عىل تعني 

السالح، ولضامن رسيان مفعول هذا االتفاق أخذ الجرنال جـوي بأعـداد مسـودة اتفاقيـة أوليـة بشـأن 

املشـرتكة عـن طريـق الصـليب األحمـر األمـرييك لتقـديم املسـاعدات الغذائيـة  لجنة الصليب األحمـر

بيد أن الجرنال نام، رفض مرة أخرى املقـرتح الـذي تقـدم بـه نظـريه األمـرييك . والطبية للّجنة املشرتكة

بشان عدم تحريض األرسى عىل رفض مبدأ التعويض عن طريق القوة، نتيجة لهذا الرفض أعلن الجرنال 

رغبته مبواصلة مناقشات ورشوط مفاوضات الهدنة األخرى، وعدم اإلشارة إىل مسالة تعويض جوي عن 

  .  األرسى باملحادثات القادمة
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وقـد زاد املسـالة سـوءا . ومل تحدث أي مبادرة انفراج يف قضية مبدأ التعويض ألرسى الحرب

ن خـالل األهـداف التـي الصيني الضـغط عـىل نظـريه األمـرييك مـ -عندما حاولت قيادة الوفد الكوري

الصـينية الواقعـة عـىل  -شهدتها جزيرة كوجي التي تعد أكرب معتقل ألرسى الحـرب للقـوات الكوريـة 

، ١٩٥٢ايار ٧مقربة من السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة الكورية، حيث قامت مجموعة من األرسى يف 

طلبات مقابل اإلفراج عـن الجـرنال باحتجاز قائد املعتقل الجرنال فرانكس دود حيث قدموا عددا من ال

دود ومن أهم الطلبات إلغـاء مبـدأ التعـويض الـذي عطـل املفاوضـات بـني الجـانبني غـري أن الجـرنال 

جاريس كولسون الذي خلف الجرنال دود، أكد لألرسى هذه النقطة خارج صـالحياته العسـكرية وأنهـا 

  .الهدنة تتعلق مبناقشات الوفدين املفاوضني بشان التوصل التفاقية

الصـيني حاولـت _ ويتضح من األحداث التي شهدتها جزيرة كوجي أن قيادة الوفد الكـوري

الضغط عىل نظريه األمـرييك يف محاولـة منـه للتـأثري عـىل  موقفـه يف مفاوضـات الهدنـة بشـأن مبـدأ 

  . التعويض

، تـم  ١٩٥٢أيـار  ٢٢وقد أثرت أحداث جزيرة كوجي عىل القيادة العسكرية األمريكية، ففي 

تعيني الجرنال مارك كالرك خلفا للجرنال ريد جواي، وتم تعيني الجرنال ولـيم هارسـيون للجـرنال جـوي 

، دعـوة إىل ١٩٥٢متـوز  ٢٥فقـد قـدم الجـرنال كـالرك يف . لرئاسة الوفد األمـرييك يف مفاوضـات الهدنـة

بـدأ التعـويض ألرسى الجرنال كيم آل سونغ والجرنال بينغ يت هواي الستئناف وفدهم املفاوض بشـأن م

الصـيني تسـلم قـوائم األرس الـذين  -الحرب، وعند عقد املفاوضات بني الوفدين رفض الوفـد الكـوري 

ألـف أسـري مـن كوريـا الشـاملية ) ٧٧(لديهم رغبة العودة إىل أوطانهم، فقد شملت هذه القوائم عىل 

  ألف أسري من ) ٦(و
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األمرييك بأن الذين يرغبون بالعودة إىل أوطانهم  لدى القوات الصينية، حيث ادعى الجرنال نام لنظريه 

ألف أسري،كام أكد الجرنال نام مقرتحا تقدم به الجرنال هارسـون ) ١١٦(القوات األمريكية يبلغ أكرث من 

  .يقيض بإمكانية عرض األرسى الذين ال يعارضون مبدأ التعويض عىل لجنة محايدة من ممثيل الجانبني

ستؤنفت املفاوضات بـني الجـانبني بشـأن قضـية األرسى عنـدما تقـدم ، ا١٩٥٢أيلول  ٢٨ويف 

الجرنال هارسون بعدد مـن املقرتحـات إىل الجـرنال نـام، وقـد أعـرب عـن أملـه يف قبـول إحـدى هـذه 

املقرتحات للبدء يف مفاوضات قضية األرسى لالنتهاء من محادثات الهدنة، وتضـمنت هـذه املقرتحـات، 

كال الجانبني إىل املنطقة املنزوعة السالح، من أجل التأكد من أعدادهم،و رضورة إحضار جميع األرسى ل

أضاف الجرنال هارسيون بأن األرسى الذين يؤيدون مبدأ التعويض سيتم اختيـار مجموعـة مـن الـدول 

التي يرغبون بالتوجه إليها، والذين يرفضون هذا املبدأ سيتم تركهم يف املنطقة املنزوعة السالح لتكـون 

  . وجنوبه) ٣٨(بالتوجه شامل خط العرض . لفرصة يف حرية االختيارلهم ا

بيد أن الجرنال نام رفض هذه املقرتحات ووصفها بأنها مقرتحات غري مقبولة وعند اسـتئناف 

، أرص الجرنال نام عىل موقفه تجاه املقرتحات التي تقـدم بهـا ١٩٥٢ترشين  ٨املفاوضات مرة أخرى يف 

كد مرة أخرى، رضورة عودة جميع األرسى الصينيني والكوريني الشامليني، غـري الجرنال األمرييك، حيث أ

أن الجرنال هارسون رفض ذلك املقرتح، مام أدى إىل قطع املفاوضات بني الجانبني إىل حني يقـدم الوفـد 

  .الصيني خطوات إيجابية بشأن تلك القضية_الكوري
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الصيني تجاه مسـألة تعـويض أرسى _ ونتيجة لهذا املوقف املتشدد من جانب الوفد الكوري

الحرب، تحول االهتامم من موقع مفاوضات الهدنة يف مدينـة بـان جـون مـون إىل جلسـات الجمعيـة 

،أكد وزير الخارجية األمرييك أجسون رغبة حكومته  ١٩٥٢ترشين األول  ١٤العامة لألمم املتحدة، ففي 

  . يابالتزام موقف متشدد تجاه املحافظة عىل السالم يف كور

ومن أجل إيجاد مخرج لالزمة التي أوجدتها قضية أرسى  الحرب يف مفاوضات الهدنة، تبنت 

، مرشوع قرار أمرييك يتضمن عدة مقرتحات لتسـوية ١٩٥٢ترشين األول  ١٧الجمعية لألمم املتحدة يف 

ضـافة الحرب الكورية، وشملت تلك املقرتحات وقف إطالق النار وعودة أرسى الحـرب إىل بالدهـم باإل 

إىل سحب جميع القوات األجنبية من كوريا بضمنها القوات الصينية خالل فـرتة ثالثـة أشـهر، وتوحيـد 

  . كوريا من الكوريني أنفسهم تحت إرشاف لجنة دولية يتم تشكيلها من دول محايدة

وقد أبدت الحكومة السوفيتية اهتاممها بقضية استئناف مفاوضـات الهدنـة، وذلـك  حيـنام 

 ١٧السوفيت لدى الجمعية العامة فيشنسيك لتلك املقرتحات التي تبنتها الجمعيـة العامـة يف  أريد ممثل

، مقرتحا تقدم به ١٩٥٢ترشين األول  ٢٣، ومن جهة أخرى رفضت الجمعية العامة يف ١٩٥٢ترشين األول 

ألرسى مندوب االتحاد السوفيتي فيشنسيك، يقيض دعوة وفد من كوريا الشـاملية لبحـث مسـالة إعـادة ا

  .ووقف إطالق النار يف مناقشات  الجمعية العامة

، سلم املندوب األمرييك لدى األمم املتحدة كروس مرشـوع قـرار ١٩٥٢ترشين األول  ٢٤ويف 

إىل الجمعية العامة، ناشد فيه الحكومـة الصـينية وكوريـا الشـاملية لتجنـب املزيـد مـن إراقـة الـدماء 

  والعمل عىل التوصل إىل 
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أن القضايا املعلنة مـن الجـانبني، وأشـار كـروس أن اتفاقيـة الهدنـة اعرتفـت بجميـع أرسى اتفاقيـة بش

الحرب، وذلك من خالل تطبيق مبدأ التعويض،  واالمتناع عن استعامل القوة بإجبار أرسى الحرب عىل 

لـدى العودة إىل أوطانهم، ويف الوقت نفسه اتهم وزير الخارجية األمرييك أجسون، املندوب السـوفيتي 

األمم املتحدة فيشنسيك، بإثارة املشاكل يف كوريا وتعطيل املفاوضـات، لـذلك أكـد أجسـون أن اتفاقيـة 

  .الهدنة سيتم التوصل إليها إلنهاء الحرب وإجراء تبادل رسيع ألرسى الحرب

ومن أجـل إنهـاء النـزاع يف مناقشـات الجمعيـة العامـة والوصـول إىل تسـوية لقضـية أرسى 

، مبرشوع قرار إىل الجمعية لعامة عن طريق ١٩٥٢ترشين الثاين  ٣كومة الهندية يف الحرب، تقدمت الح

مندوبها ميتسدن، يراعي فيه تشـكيل لجنـة لرتحيـل األرسى، والتـي تسـانده الحكومـة األمريكيـة، ويف 

الصينية، بشأن مصري األرسى الذين قبلـوا مبـدأ التعـويض و  –الوقت نفسه راعى وجهة النظر الكورية 

وأكـد . ن أن يقرر مصريهم يف املؤمتر السيايس الذي سيتم عقده بعد التوقيـع عـىل اتفاقيـة الهدنـةميك

املقرتح وقف إطالق النار وانسحاب جميع القوات األجنبية من كوريا خالل فرتة شهرين، وذلك لتوحيد 

  .ة األمريكيةكوريا تحت إرشاف لجنة دولية يتم االتفاق عليها وقد نال هذا املقرتح تأييد الحكوم

، نقل فيشنسيك رفض حكومتي الصني وكوريا الشـاملية للمقـرتح ١٩٥٢ترشين الثاين  ٢٦ويف 

الذي تقدمت به الحكومة الهندية الداعي إىل دفع عملية املفاوضات من حالة التعرث التي وصلت أليها 

، واملقـرتح الـذي ١٩٥٢ترشـين الثـاين  ٢٨باإلضافة إىل ذلك، ساند وزير الخارجية الصيني شـوان الي يف 

  تقدم به فيشنسيك الداعي إىل تشكيل لجنة كورية شاملية لبحث مسألة تفويض
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األرسى، وأوضع شوان الي بان ذلـك املقـرتح يشـكل وسـيلة مناسـبة للتوصـل إىل تسـوية للمشـكالت  

تعـويض، املتعلقة بني الطرفني، وأضاف بان حكومة الواليات املتحدة شجعت األرسى عىل قبول مبـدأ ال

كام أشار إىل أنـه ال يوجـد أي مـربر لقبـول تعـويض متطـوعي الصـني، كـام أقـرتح شـوان الي العـودة 

. مفاوضات الهدنة بني الجانبني يف مدينة مون جوم تكون عىل أساس املقرتح السـوفيتي السـابق الـذكر

رفضـها تلـك  لكن حكومة الواليات املتحدة مل تبد أي اهتامم بترصيحات شـوان الي وذلـك مـن خـالل

  .املقرتحات بحجة أنه ال ميكن التوصل إىل تسوية عادلة عىل أساس املرشوع السوفيتي

  :١٩٥٣متوز  -١٩٥٢املرحلة الثانية من مفاوضات الهدنة كانون الثاين 

وقد أعقب الفرتة التي تلت توقف مفاوضـات الهدنـة، تطـور ملحـوظ يف املسـتوى السـيايس    

، أسفرت عـن فـوز ١٩٥٢إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية يف أواخر عام للحكومة األمريكية، حيث أن 

الجرنال دوايت أيزنهاور  وقد أدى ذلك إىل تغري املوقف األمرييك تجاه مفاوضات اتفاقية الهدنة حيـث 

ووصفها بالفشـل النتهـاز . أدان ايزنها يف حملته االنتخابية سياسية ترومان املرنة تجاه املوقف يف كوريا

ومتنينـا العـودة يف . رصة لتسوية الحرب الكوريـة وعـودة القـوات األمريكيـة إىل الواليـات املتحـدةالف

كـانون األول  ٢حملته االنتخابية، فقد زاد ايزنهاور كوريا قبيل تسلمه منصب الرئاسة، حيث التقـى يف 

الصـعب جـدا أن  أنـه مـن: (يف ختام الزيارة رصح ايزنهـاور. ، كل من الجرنال كالرك والرئيس ري١٩٥٢

  ).توضع خطة ذات نهاية إيجابية ونرص مؤكد بدون املخاطرة يف توسيع رقعة الحرب
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ولتطبيق تلك السياسية الجديدة لإلدارة األمريكية، أخذ الرئيس ايزنهاور مبامرسة الضـغوط العسـكرية 

الكـونكرس ىل الصيني لحصول انفـراج يف املفاوضـات وقـد أكـد ذلـك برسـالته إ –عىل الجانب الكوري 

األمريكية تجاه الحـرب الكوريـة، وذلـك مـن خـالل التي أوضح فيها السياسة ، ١٩٥٣شباط  ٢األمرييك يف 

الرئيس ايزنهاور بسحب األسطول البحري السابع األمرييك املتواجد يف مضيق فرمـوزا منـذ انـدالع قرار 

واتهـا العسـكرية وأصـبحت الحرب الكوريـة، وإنهـاء حيـاء الجزيـرة التـي أخـذت بالرشـوع بتنظـيم ق

مستعدة لفتح جبهة ثانية ضد الصني، وهذا ما أكدته الحكومة األمريكية حيـث أن تلـك االسـتعدادات 

مام يؤدي إىل تخليها عـن موقفهـا املتشـدد . ستساعد عىل تغيري وجهة نظر الصني من كوريا إىل فرموزا

ن الـرئيس ايزنهـاور وجـه إنـذارا إىل ويف الوقـت نفسـه فـإ. يف قضية أرسى الحرب يف مفاوضات الهدنة

الصني ينص عىل أن واشنطن سوف تستعمل األسلحة النووية يف رضب منطقة منشوريا الصـينية، إذا مل 

  .الكوري يف مفاوضات الهدنة -يتم حصول انفراج يف املوقف الصيني

، ١٩٥٣شـباط  ٢٠وعىل الصعيد نفسه اتهم املندوب األمرييك الجديد لدى األمم املتحـدة يف 

كابوت  لـودج الحكومـة السـوفيتية بتقـديم الـدعم واملسـاندة إىل حكومـة الصـني وكوريـا الشـاملية، 

لالستمرار يف موقفها املتشددة  تجاه محادثات اتفاقية الهدنـة، والعمـل عـىل تجديـد القتـل يف كوريـا 

  .وذلك عن طريق تقديم املساعدات العسكرية إىل قوات الصني وكوريا الشاملية

، بذلت الحكومة األمريكية محاولة جادة للتغلب عـىل الصـعوبات التـي ١٩٥٣شباط  ٢٤ ويف

تخللتها مفاوضات الهدنة، حيث بعث الجرنال كالرك رسالة إىل الجرنال نام، أكـد فيهـا اسـتعداد قيادتـه 

  بتبادل األرسى املرىض والجرحى 
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  .تقدم جوابا مبارشا بذلك الشأنالصينية مل  –وأعادتهم إىل أوطانهم غري أن القيادة الكورية 

الصينية املشرتكة املتحفظ تجـاه مقـرتح القيـادة األمريكيـة  –بيد أن موقف القيادة الكورية 

بتبادل أرسى الحرب املرىض والجرحى، قد تغري بعد إعالن الحكومة السوفيتية عن وفاة زعيمهـا سـتالني 

عن مـوافقتهم مببـدأ أرسى الحـرب للمـرىض  ، مام أدى إىل وضوح موقفهم حيث أعربوا١٩٥٣آذار  ٥يف 

الصينية الجديد إىل إعالن رئـيس مجلـس  –والجرحى بشكل مبارش، وقد استند موقف القيادة الكورية 

 ١٥الوزراء السوفيتي جورجي مالينكوف الذي أدىل به يف الجلسة الرابعـة ملجلـس السـوفيت األعـىل يف 

يوجد خالف بشأن املسـائل التـي ال ميكـن تسـويتها إال  يف الوقت الحارض ال: (، حيث جاء فيه١٩٥٣آب 

عىل أساس االتفاق املشرتك بني البلدين، وهذا ما ينسجم مـع عالقاتنـا مـع كـل الـدول ومنهـا الواليـات 

املتحدة والدول التي لها فائدة يف وجود السالم ميكن أن تتأكد بأن مستقبل السياسـية السـوفيتية ثابتـة 

  ).عىل أساس سياسة السالم

وقد دفع ترصيح رئيس مجلس الوزراء ماليكوف، الحكومة الصينية عـىل تبنـي موقـف مـرن 

 ٣تجاه مفاوضات الهدنة، وهذا ما أكده اإلعالن الذي رصح بـه وزيـر الخارجيـة الصـيني شـوان الي يف 

فني أن التسوية املقبولة ملشكلة  تبادل أرسى الحرب املـرىض والجرحـى  بـني الطـر : (جاء فيه ١٩٥٣آذار 

  ).البد أن يؤدي إىل تسوية مشكلة األرسى بكاملها

ــات  ــة بعــد وقــف العملي ويف الوقــت نفســه، اقــرتح شــوان الي اســتئناف مفاوضــات الهدن

العسكرية كام أشار إىل أن جميع األرسى الذين لـدى الجانـب األمـرييك والـذين قبلـوا مببـدأ التعـويض 

  ة سيتم تسليمهم إىل دولة محايدة، وذلك لضامن تسوي
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نهائية ملشكلة تعويض األرسى، وأضاف أن حكومة بالده مستعدة ألخذ الخطوات األساسـية بشـأن تلـك 

  .١٩٥٣آذار  ٣١وقد وافقت قيادة قوات األمم املتحدة عىل ذلك املقرتح يف . املسألة

وأسفرت تلك املحاولة اإليجابية من قبل حكومة بكني إىل عقد اجتامع الوفدين يف مدينة بان 

، وبعد توقف دام ستة أشهر حيث سلم الجرنال هارسيون رسـالة إىل الجـرنال ١٩٥٣جوم يف نيسان مون 

نام، تضمنت إجراء ترتيبات لعقد االجتامع بني رئييس القيادتني مـن أجـل تسـوية مشـكلة تبـادل أرسى 

رتؤس الحرب املرىض والجرحى بني الجانبني بشكل مبارش من جهة أخرى، أكـد الجـرنال كـالرك رغبتـه بـ

وفد قيادته املفاوض لالجتامع مع الجرنال كيم آل سونغ والجـرنال بينـغ يت هـواي للمشـاركة باسـتئناف 

  .مفاوضات الهدنة

، دعم املارشال كيم آل سونغ مقرتحات شوان الي يف استئناف املفاوضـات ١٩٥٣نيسان  ٥ويف 

رنال كـالرك تضـمنت للحصـول حيث بعث املارشال كيم آل سونغ وبينغ يت هواي رسالة مشرتكة إىل الج

عىل مقرتحات تفصيلية بشأن تسـوية مسـألة األرسى، يـتم دراسـتها بشـكل دقيـق مـن قبـل حكـومتي 

البلدين، التي يف ضوئها سيتم تبادل األرسى للمرىض والجرحى، حيث سلم الجرنال نام تلك الطلبـات إىل 

ألـف ) ٦.٦٧٠(لمت الواليـات املتحـدة ، بني الجانبني، حيث سـ١٩٥٣نيسان  ١٠قيادة الوفد األمرييك يف 

ألف أسـري مـن قـوات  الصـني، ويف ) ١.٤٧٠(ألف أسري من قوات كوريا الشاملية و ) ٥.٢٠٠(أسري منهم 

) ٢٩٣(أسريا من قوات كوريا الجنوبية و ) ٤٧١(أسريا منهم ) ٦٨٤(الوقت نفسه تسلم القيادة األمريكية 

  .أسريا من القوات األمريكية
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ق أن تغري موقف الحكومة الصـينية عـىل إثـر إعـالن رئـيس وزراء السـوفيتي ويتضح مام سب

الجديد مليكوف، الذي كان مبثابة لفت نظر الحكومة الصينية إىل ان التحاد السوفيتي يرغـب بتسـوية 

الحرب الكورية مـن جهـة، وألدراك الحكومـة الصـينية بعـدم ضـامن املسـاندة السياسـية واملسـاعدات 

  .كرية من خلفاء ستالنياالقتصادية والعس

، قـدم الجـرنال نـام مقرتحـا ١٩٥٣نيسان  ٢٦وعند استئناف مفاوضات الهدنة بني الجانبني يف 

نيابة عن حكومتي كوريا الشاملية والصني، يقيض أن األرسى الذين أيدوا مبدأ التعويض سـيتم إرسـالهم 

مـن توقيـع اتفاقيـة الهدنـة، حيـث  إىل دولة محايدة يتم االتفاق عليها من الجانبني وذلك بعد شهرين

يرسل كال الجانبني ممثلني من أجل إقناعهم بالعدل عن مساندة مبدأ التعـويض وعـودتهم إىل بالدهـم، 

وأن أي أسري يرفض ذلك املقرتح، سيتم النظر يف هذه املسألة الرفض لألرسى يف املـؤمتر السـيايس املزمـع 

ك املقرتح مل يلـق قبـوال لـدى الجـرنال األمـرييك هاريسـون غري أن ذل. عقده، بعد توقيع اتفاقية الهدنة

  .بشأن مغادرة األرسى الذين يرفضون العودة إىل أوطانهم

ولضامن الرتكيز عىل مسألة اختيار الدولة املحايدة لرعايـة أرسى الحـرب الـذين أبـدوا مبـدأ  

ال نـام املوافقـة عـىل أن التعويض، رفض الجرنال نام مقرتحا تقدم به نظريه األمرييك، حيث رفـض الجـرن 

تكون سويرسا الدولة املختارة لرعاية األرسى وأكد الجـرنال نـام أن تكـون الدولـة املحايـدة مـن الـدول 

الهنـد أو (، إىل الوفد األمرييك، مقرتح قبـول إحـدى الـدول األسـيوية ١٩٥٣أيار  ٢األسيوية، فقد قدم يف 

  . يعط جوابا عىل ذلك املقرتحبيد أن الوفد األمرييك مل) باكستان أو إندونيسيا
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غري أن الجرنال نام، قد تراجع عن موقفه السـابق بشـأن قضـية األرسى الرافضـني العـودة إىل 

، مقرتحا جديدا ينص عىل تشكيل لجنة دولية تضم يف عضويتها كل ١٩٥٣أيار  ٧أوطانهم، حيث قدم يف 

ـا(من  كـون مهمـة تلـك الـدول تقـديم الرعايـة ، إذ ت)بولندا وتشكوسلوفاكيا، السويد والهنـد و سويرس

الالزمة إىل جميع األرسى الذين يرفضون العودة إىل أوطانهم، باإلضـافة إىل أن يكـون لـدى تلـك الـدول 

أشـهر ) ٤(مجموعة من قواتها العسكرية لتأمني الحامية الالزمة لألرسى املوجودين يف كوريا خالل مـدة 

  . توقيع اتفاقية الهدنةالسابقة للمؤمتر السيايس الذي يعقد بعد 

، للتمسـك بـاملقرتح القـايض إىل تحويـل حالـة ١٩٥٣أيار  ١٣بيد أن الجرنال هارسيون عاد يف 

األرسى من الحالة العسكرية إىل الحالة املدنية بعد التوقيع عىل اتفاقية الهدنة، وإزاء ذلك فقد أعلنـت 

جنة الدولية املحايدة الخاصة مببدأ التعـويض، الحكومة الصينية بأنها لن تبِد استعدادها للتعامل مع الل

غري أن الحكومة الهندية وهي إحدى الدول األعضاء يف تلك اللجنة قدمت ضـامنات إىل حكومـة بكـني، 

تتعهد فيها الحكومة الهندية بعدم إصدار اللجنة أي قرار يرض مبصالح أرساها يف كوريا، فضال عـن ذلـك 

وجد هناك أية محاولة من جانبها للضغط عىل األرسى للقبـول مببـدأ أكدت الحكومة األمريكية، أنه ال ي

  .التعويض غري أن هذه الضامنات قد رفضها الجرنال نام

وعىل صعيد آخـر، وقبيـل التوصـل إىل تسـوية نهائيـة بشـأن قضـية األرسى، ظهـرت مشـكلة 

سياسـيا تحـت  موقف الرئيس ري من مفاوضات الهدنة، حيث أكد معارضته للتوصل إىل توحيد كوريـا

حكومته، وأضاف أن هذا الهدف ميكن تحقيقـه عـن طريـق اسـتئناف القتـال للقـوات األمريكيـة ضـد 

  القوات 
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الصينية املوجودة عىل األرايض الكورية، كام أوضح أن املفاوضات بني الجانبني ستؤدي إىل عودة الحالـة، 

ن ذلك أكد الرئيس ري إعالنه عـن رفضـه بالسياسة السابقة واملتمثلة بتقسيم كوريا إىل قسمني، فضال ع

الي اتفاق للهدنة التي مل تحقـق هدفـه يف جـالء القـوات الصـينية مـن األرايض الكوريـة كـام أشـار إىل 

  .رضورة اعرتاف حكومة واشنطن بحكومة سيئول حكومة رشعية عىل شبه الجزيرة الكورية

مع الرئيس ري وذلك لعدم عرقلة  وإزاء ذلك أنتهج الرئيس األمرييك ايزنهاور سياسية التهدئة

، ١٩٥٣حزيـران  ٤سري املفاوضات وعودة حالة التوتر يف املنطقة، فقد بعـث رسـالة شخصـية إىل ري يف 

أكد فيها أن املقرتحات التي أدىل بها كانت منسجمة مع املبادئ التي سارت عليها الحكومة األمريكية يف 

حيـث سـلمت السـفارة الكوريـة . ية الرئيس األمـرييكمفاوضات الهدنة، غري أن الرئيس ري رفض سياس

رســالة مــن الــرئيس ري إىل الــرئيس ايزنهــاور، أكــد فيهــا  ١٩٥٣حزيــران  ٥الجنوبيــة لــدى واشــنطن يف 

مقرتحاته الخاصة بشأن اتفاقية الهدنة، والتي تؤكد رضورة انسحاب القـوات الصـينية مـن كوريـا، كـام 

حكومـة واشـنطن إىل عقـد اتفاقيـة للـدفاع املشـرتك مـع كوريـا أشار يف رسالته إىل رضورة التوصل مع 

الجنوبية، باإلضافة إىل طلبه من الحكومة األمريكية التعهد لتقديم املساعدات االقتصـادية والعسـكرية 

لحكومته، وأكد أيضا أنه يف حالة رفض الحكومة األمريكية تلك املقرتحات فـإن حكومتـه سـوف تسـمح 

  .يات العسكري التي تؤدي يف النهاية إىل وقف مفاوضات الهدنةلقواتها باستئناف العمل

ومن أجل تفادي حصول أزمة جديدة عىل إثـر موقـف الـرئيس ري، بعـث الـرئيس ايزنهـاور 

  ، وأكد فيها ١٩٥٣حزيران  ٦رسالة إىل الرئيس  ري يف 
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 ميكـن خرقهـا، كـام الرئيس ايزنهاور أن املبادئ التي بدأت عليها مفاوضات الهدنة هي مبادئ سليمة ال

أشار الرئيس ايزنهاور إىل أن حكومة واشنطن عـاقدة العزم عىل إمتام توحيد كوريا سياسـيا، ولكـن دون 

التورط يف عمليـات عسـكرية جديـدة، وميكـن تحقيـق هـدف الوحـدة مـن خـالل التسـوية السياسـية 

ر بشـأن معاهـدة الـدفاع للمشكلة الكورية، وأكد استعداد حكومته بعـد توقيـع اتفاقيـة الهدنـة للنظـ

املشرتك مع كوريا الجنوبية وذلك للحفاظ عىل أمـن منطقـة املحـيط الهـادي، عـالوة عـىل ذلـك تعهـد 

الرئيس ايزنهـاور بالعمـل عـىل إقنـاع أعضـاء الكـونكرس األمـرييك باملصـادقة عـىل تقـديم املسـاعدات 

  .اتفاقية الهدنة االقتصادية للمساهمة يف إعادة أعامر كوريا بعد االنتهاء من توقيع

ويف الوقت نفسه، سلم الجرنال هارسبون مقرتحا أخريا مـن الجـرنال نـام بشـأن أرسى الحـرب 

الذين وافقوا عىل مبدأ التعويض، حيث سيكونون تحت رعاية اللجنة الدولية املحايدة للتعويض وأشـار 

قيـع اتفاقيـة الهدنـة، وقـد املقرتح إىل ان يتم إطالق ورساح جميع األرسى بعد مرور أربعة أشهر من تو 

، ١٩٥٣حزيـران  ٨وافق الجرنال نام، عىل ذلك املقرتح حيث أسفرت تلك املوافقة عن توقيع الجانبني يف 

عىل اتفاقية األرسى، وقد أثار الجرنال كالرك عىل مساندته إىل قرارات اللجنة الدولية املحايدة للتعويض، 

قـة املنزوعـة السـالح باإلضـافة إىل ذلـك أعلنـت الحكومـة والتي تقرر أن يكون مركـز قيادتهـا يف املنط

الهندية عن وصول قواتها العسكرية إىل املنطقة املنزوعة السالح لتسهيل عمل اللجنة، ومن جهة أخرى 

اتفق الجانبان عىل أن تكون مدينة بان مون جـوم النقطـة الرئيسـية لتبـادل األرسى إذا دعـت الحاجـة 

  .عىل عاتق الجنة الدوليةلذلك ويكون مهمة االختيار 
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وعىل صعيد آخر، أعلن الرئيس ري حالة الطوارئ العامة يف كوريـا الجنوبيـة، عـىل إثـر عـدم 

، نتيجـة لـذلك ١٩٥٣حزيـران  ٤تجاوب الحكومة األمريكية بشأن املقرتحات التـي تضـمنتها رسـالته يف 

إىل كوريـا، وأوضـح بـأن حكومتـه لـن أصدر تعليامته إىل الضبـاط الكوريني يف الواليات املتحدة للعودة 

توافق عىل الهدنة ما مل يتم سحب القوات الصينية من األرايض الكورية، كام اتخـذ الـرئيس ري خطـوة 

  .أخرى أكرث جدية لتعرث املفاوضات التي ترشف عىل إدارتها حكومته

ــدان يف  ــى الوف ــدما التق ــل عن ــاءت بالفش ــد ب ــرئيس ري ق ــاعي ال ــري أن مس ــران  ٢٠غ حزي

،الستئناف مفاوضات الهدنة حيث حمل الجرنال نام رسالة من كيم آل سـونغ إىل الجـرنال كـالرك، ١٩٥٣

أوضح فيها أن عملية إطالق  رساح األرسى كانت تحت تسرت الحكومة األمريكية، وأن تلك العمليـة لـن 

ىصـ جهودهـا تؤثر يف مفاوضات الهدنة، كام أوضح كيم آل سونغ يف رسالته ببذل الحكومة األمريكية أق

  .للسيطرة عىل ترصفات سلطات كوريا الجنوبية

وقد رد الجرنال كالرك عىل اتهامـات كـيم آل سـونغ بالتسـرت عـىل إطـالق رساح األرسى قبـل 

التوقيع عىل اتفاقية الهدنة، وأكد الجرنال كالرك أن قيادته محافظـة عـىل وعودهـا بشـأن االسـتمرار يف 

نية إعادة األرسى إىل مخـيامت أرسهـم لتجنـب أيـة مشـكلة تهـدد مفاوضات الهدنة، كام أشار إىل إمكا

  .انهيار محادثات اتفاقية الهدنة

الصينية املشرتكة مل تلق أُذنا صاغية لتعهدات الجرنال كـالرك حيـث  –غري أن القيادة الكورية 

ك فقد قامـت واصلت اتهاماتها إىل القيادة األمريكية بإيجاد الذرائع لقطع مفاوضات الهدنة، نتيجة لذل

  متوز ١٤ – ١٣قواتها للفرتة من 
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، بعملية عسكرية واسعة ضد القوات األمريكية، للضغط عىل الوفد املفاوض إلبداء مواقف أكـرث ١٩٥٣ 

مرونة يف مفاوضات الهدنة، وقد ردت القوات األمريكية عىل هـذه العمليـة مـام أدى إىل إفشـال ذلـك 

األمرييك الجديد داالس بالتوجـه إىل كوريـا للقـاء الـرئيس ري  الهجوم ودعا ذلك الهجوم وزير الخارجية

، حيث حمل داالس معه تأكيدات الرئيس ايزنهاور للمصـادقة عـىل بـرامج إعـامر كوريـا ١٩٥٣متوز  ٢٢

  .الجنوبية بعد توقيع اتفاقية الهدنة

قـد ونتيجة لتلك الضامنات التـي قـدمها وزيـر الخارجيـة األمـرييك داالس إىل الـرئيس ري، ع

 ٢٧الوفدان اجتامعهم األخري بشأن توقيـع اتفاقيـة الهدنـة، حيـث تـم التوقيـع عـىل تلـك االتفاقيـة ي 

أن أعضاء األمم املتحدة املشاركة بـالقوات العسـكرية التـي : (، حيث جاء يف ذلك االتفاق١٩٥٣حزيران 

.. …ىل اتفاقيـة الهدنـةاشرتكت يف كوريا، كان من أجل مساندة قرارات األمم املتحدة، وقد تم التوصل إ

  ).ويف رأينا أن الهدنة يجب أن ال تعرض السالم للخطر يف أي جزء من أسيا

ويتضح مام سبق أن بداية مفاوضات الهدنة شـكلت نقطـة تحـول كبـرية يف مجـرى أحـداث 

وقد شـكل اخـتالف وجهـات النظـر بـني الجـانبني إحـدى العقبـات األساسـية يف تعـرث . الحرب الكورية

الصـيني يف موقفـه مـن مسـألة  –لهدنة املتعلقة بأرسى الحرب، حيث هدف الوفد الكوري مفاوضات ا

أرسى الحرب الحفاظ عـىل مـاء وجـه حكـومتي كوريـا الشـاملية والصـني يف مفاوضـات الهدنـة حيـث 

  .أصبحت مسألة األرسى الفقرة املميزة يف جدول أعامل مفاوضات الهدنة للمرحلة الثانية

ثانية من مفاوضات الهدنة، حدثني مهمني األول بروز عامـل انتخابـات وقد شهدت املرحلة ال

  رئاسة الجمهورية األمريكية التي أسفر عنها تشكيل حكومة
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جديدة، أخذت تنـتهج سياسـية جديـدة إلنهـاء الحـرب الكوريـة وذلـك مبامرسـة الضـغوط السياسـية  

اإلعـالن عـن وفـاة رئـيس وزراء  والعسكرية عىل األطراف املعنية يف الحرب فضال عن تلـك فقـد شـكل

االتحاد السوفيتي جوزيف ستالني نقطة تحول يف سياسية الحكومة الصينية وكوريا الشاملية، وذلك مـن 

  .خالل تأييدهم املطلق الستئناف مفاوضات الهدنة للتوصل إىل تسوية الحرب الكورية

  ):١٤٥٣ – ١٣٣٧(حرب املائة عام 

سة ملوك إنكليـز وخمسـة ملـوك فرنسـيني تقـاتلوا حرب استمرت عىل مدى عهود حكم خم  

وقد شمل هذا الرصاع بني إنكلرتا وفرنسـا سلسـلة مـن الحـروب املتعاقبـة نتيجـة . للسيطرة عىل فرنسا

خرق اتفاقيات الهدنة واملعاهدات وسميت بتلك التسمية ملجرد االصطالح ألنها دامـت يف الواقـع أكـرث 

  .من قرن

  :أسباب الحرب

  : املبارشةاألسباب غري .١

من أهم األسباب غري املبارشة، الخالف املزمن بني ملـوك اإلنكليـز والفرنسـيني حـول األمـالك 

كام أن للقرصنتني الفرنسية . اإلنكليزية يف داخل فرنسا، ومساندة ملوك فرنسا اإلسكتلنديني ضد اإلنكليز

  .واإلنكليزية يف عرض البحار اإلقليمية عوامل فعالة يف تأجيج الرصاع
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  :األسباب املبارشة. ٢

وراءه العـرش الفرنيسـ، : يكمن وراء األسباب املبارشة للحرب موضوعات عدة، املوضوع األول  

حيث طالب امللك إدوارد الثالث ملك إنكلرتا بعرش فرنسـا، واعتـرب نفسـه أحـق بـالعرش الفرنيسـ مـن 

شارل الرابع الـذي مل يـرتك وريثـا وذلك لكون والدته شقيقة لثالثة ملوك فرنسيني، آخرهم . فيليب فالوا

أما املوضوع الثاين، فهو بخصوص إقليم الفالندروز، فهو من اإلمارات التابعة . م١٣٣٧للعرش عند وفاته 

وكانت اإلمارة يف نزاع مسـتمر . مللوك فرنسا، وهي يف ذات الوقت من األسواق املهمة للصوف اإلنكليزي

قادها أصحاب معامل النسـيج وذلـك النقطـاع  ١٣٣٧سنة  وحدث أن قامت فيها ثورة. مع ملوك فرنسا

لهـذا تعاقـد . استرياد الصوف من إنكلرتا بناء عىل أوامر امللك إدوارد لعالقاته العدائية مـع ملـك فرنسـا

سـامحه باسـتمرار قادة الثورة مع إدوارد عىل أن يكونوا بجانبه حينام يعلن نفسه ملكا عىل فرنسا لقـاء 

ذلك اندلعت نريان الحرب األهلية يف فالندروز والتي انقسم فيهـا وز وإنكلرتا وعىل إثر التجارة بني فالندر 

السكان إىل فريقني، تألف األول من الطبقة املتوسطة، أما الثـاين فضـم رجـال اإلدارة اإلقطـاعيني حلفـاء 

لـك فيليـب فـالوا لذا أعلـن امل. وأصبح النزاع هناك سافرا بني الجيوش اإلنكليزية والفرنسية. ملك فرنسا

ويعترب هـذا التـاريخ البدايـة الرسـمية  ١٣٣٧السادس مصادرة كافة املمتلكات اإلنكليزية يف فرنسا سنة 

  .لحرب املائة عام
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  ):١٣٨٠ – ١٣٣٧(املرحلة األوىل 

امتازت هذه املرحلة بانتصار الجيوش اإلنكليزية عىل فرنسا يف معركـة سلويس البحرية سـنة 

، ١٣٤٨واستوىل اإلنكليز عـىل مينـاء كاليـه سـنة . ١٣٤٦يف معركة كرييس الربية سنة  كام انترصوا. ١٣٤٠

، وأخـذ امللـك الفرنيسـ إىل ١٣٥٣وأنزلت الجيوش اإلنكليزية هزمية بجيوش امللك جون يف معركة بواتية 

 الـذي اعرتفـت فيـه فرنسـا. م١٣٦٠وقد انتهت هذه املرحلـة بتوقيـع صـلح بريتـاين عـام . إنكلرتا أسريا

واتفق فيه عىل إطالق رساح امللك الفرنيس مقابل دفع فدية . بسيادة إنكلرتا عىل ثلث األرايض الفرنسية

غري أن األخري مل يتمكن من دفع األموال إىل اإلنكليز، لهذا سلم نفسـه . كراون) ٤٠٠٠٠٠(كبرية تقدر ب 

  .م١٣٦٤ثانية إليهم وبقي أسريا يف لندن حتى وفاته سنة 

قية أجلت الرصاع إىل مرحلة قادمة، لكن مل ينتهي هذا الرصاع وأصبحت إنكلرتا أن هذه االتفا

  .صاحبة الشأن يف الشؤون الفرنسية

  ):١٤١٥ – ١٣٨٠(املرحلة الثانية 

عىل إثر وفاة شارل الخامس جاءت خسـارة كـربى لفرنسـا، إذا كـان خليفتـه شـارل السـادس   

لبالد يف حالة شديدة من الفـوىض بسـبب الخـالف بـني قارصا يف سن الثانية عرشة من عمره، مام أوقع ا

وكـان أن . األوصياء عىل العرش من جهة، والعودة إىل سياسية اإلفراط يف فرض الرضائب من جهة أخرى

وحاولوا عقد تحالف مع اإلنكليز، ولكن الفرنسيني اخضعوا ثروتهم وحطموا  ١٣٨٢ثار الفلمنكيون سنة 

  .قوتهم
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ركاب السياسة الفرنسية ورفض االعرتاف لهرني الرابـع ملـك إنكلـرتا  وقد سار دوق أورليان يف

، يف الوقت الذي أخذ دوق برغندي يساند ملك إنكلرتا حتى متكـن مـن االسـتيالء عـىل )١٤١٣ – ١٣٩٩(

وقد شجعت هذه العوامل امللك هرني الخـامس . م مبساعدة بعض القوات اإلنكليزية١٤١١باريس سنة 

عـىل الشـاطئ الفرنيسـ بحيـث  ١٤١٥عىل غزو فرنسا، فأنزل قواتـه سـنة ) ١٤٢٢ – ١٤١٣(ملك إنكلرتا 

وانترصــت الجيــوش اإلنكليزيــة يف معركــة . حارصهــا رفلــري واســتوىل عليهــا، ومنهــا زحــف نحــو كاليــه

  .وأخضع الدوق للعرش اإلنكليزي. م عىل الجيش الفرنيس١٤١٥سنة ) أزينكورت(

ن امللـك هـرني الخـامس حملـة عسـكرية ثانيـة غري أن ذلك مل يحسم تلك املرحلة، فقـد شـ

ويف هـذه املـرة غـزا هـرني الخـامس نورمنـديا، كـام متكـن حلفـاؤه . مبساعدة دوق برغندي عىل فرنسا

وعىل الـرغم مـن قسـوة الرشـوط التـي فرضـها هـرني . ١٤١٨الربغنديني من االستيالء عىل باريس سنة 

م، حيـث اعرتفـت فرنسـا ١٤٢٠اتفاقيـة تـروي سـنة  الخامس عىل الفرنسيني فقد اضطروا إىل قبولها، يف

مبوجبها بادعاءات ملك إنكلرتا يف الشامل الفرنيسـ حيـث أصـبحت نورمنـديا وآكـوتني ورمـني وبـاريس 

  .تحت السيطرة اإلنكليزية

ويالحظ أن الجيوش اإلنكليزية ما زالت تسيطر عىل الشؤون العسكرية الفرنسية يف الحـرب، 

الجيوش املنظمة تنظيام جيدا، حيث بلغ عدد جيش هرني الخامس الذي غـزا وراجع ذلك إىل قوة تلك 

جندي من املشاة،  يف حني بلغت  ٦٠٠٠جندي من حملت األقواس، و ٢٠٠٠فرنسا الذي كان يتألف من 

  .جندي ١٤٠٠قوات ملك فرنسا نحو 
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  ):١٤٥٣ –  ١٤١٥(املرحلة الثالثة 

وعندئـذ اختـار . رني الخامس ملـك إنكلـرتاتويف شارل السادس ملك فرنسا، وه ١٤٢٢يف سنة   

وقـد . أهل أورليان ويل العهد شارل السابع ملكا، يف حني اختار اإلنكليز هرني السادس ملكا عىل فرنسـا

بدأ شارل السابع ضعيفا عاجزا أمام اإلنكليز الذين عاودا هجامتهم وجددوا انتصاراتهم يف فرنسا، حتـى 

ليشقوا طريقهم نحو ما تبقى خارج سـيطرتهم مـن أقـاليم فرنسـا   ١٤٢٨أخذوا يحارصون أورليان سنة 

الشاملية، وهكذا فقد مثل االحتالل اإلنكليزي لباريس وتـربعهم عـىل العـرش الفرنيسـ إهانـة بالنسـبة 

  .ملشاعر الفرنسيني

يف ظل هذه الظروف املرتدية ظهـرت شخصـية جـان دارك التـي اسـتطاعت أن تقنـع الـويص 

التـي كـان يسـيطر عليهـا  ١٤٢٩وقد دخلت املدينة سـنة . ا بجيش إلنقاذ أورليانشارل السابع بتزويده

ثم توجت جان دارك الويص شارل فعال يف كنيسة رميز تحت أسم . اإلنكليز الذين اضطروا إىل االنسحاب

  .امللك شارل السابع

مـري وقد أثارت جان دارك قيادتها للجيش املليك حسـد القـادة فسـهلوا وقوعهـا أسـرية بيـد أ 

، وقد أمر هؤالء بإحالتهـا ١٤٣٠برغندي املوايل لإلنكليز الذي باعها إىل اإلنكليز بألف كراون ذهبي سنة 

  .١٤٣١إىل محكمة دينية أدانتها بالكفر والهرطقة،  وقضت بإعدامها حرقا سنة 

  .وأصبحت جان دارك رمزا للكفاح الفرنيس ضد اإلنكليز، ورمزا من رموز الحرية لفرنسا

رغم من جهود دارك من جهة، وانقسام اإلنكليز عىل أنفسهم حول االستمرار يف الحرب عىل ال

  من جهة أخرى، فإن سيطرة اإلنكليز عىل فرنسا مل 
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عـرض الفرنسـيون تخلـيهم عـن نورمنـدي ربـوين مقابـل تنحـي  ١٤٣٥تضعف بشكل رسيع، ويف سـنة 

وا االسـتجابة لهـذا العـرض، وأرصوا عـىل ولكـن اإلنكليـز رفضـ. اإلنكليز عن مطالبهم يف التـاج الفرنيسـ

وقـد هيـأت الظـروف لشـارل السـابع بعـض . موقفهم يف عناد عىل الرغم من احتجاج املندوب البابوي

مـن التبعيـة اإلقطاعيـة،  –الذي فـاق امللـك يف قوتـه  –املخلصني من مستشاريه، فأعفى دون برغندي 

ويبـدو . لك حرم اإلنكليز من مساعدة الربغنديني، وبذ ١٤٣٥وعقد معه حلفا مبقتىض اتفاقية أراس سنة 

أن هذه االتفاقية أتاحت فرصة لشارل السابع حتى يتفرغ ملشاكله الداخلية ويعـالج املسـائل املتعلقـة 

باإلدارة والجيش وهكذا أصبح الفرنسيون عىل جانب من القوة التي مكنتهم من دخول مدينـة بـاريس 

حتـى . مرة تحت السيطرة اإلنكليزيـة والفرنسـية عـىل السـواءحيث أصبحت هذه املدينة  ألول  ١٤٣٦

لعقـد هدنـة  –فضال عن البابـا ) دون أوليان، برغندي، وبريتاين(توسطت الطبقات اإلقطاعية الفرنسية 

 ١٤٤٤،١٤٤٩وإذا كانت هذه الهدنة قد عاقت تقدم الفرنسيني فيام بني سـنتي . ١٤٤٤عامة يف تور سنة 

ؤنفت بعد انتهائها مبارشة، وهنـا أخـذ اإلعيـاء وامللـل يبـدوان عـىل اإلنكليـز، فإن الحرب رسعان ما است

فتعاقبت انتصارات الفرنسيني وأخذ أعداؤهم ينسـحبون دون مقاومـة تـذكر، يف حـني أقبـل الفالحـون 

وأخريا بذل اإلنكليز محاولة يائسة لالحتفاظ مبدينـة بـوردو، . واملزارعون يف البالد يرحبون بشارل السابع

  .           م١٣٥٤لكن حتى هذه املحاولة باءت بالفشل وسقطت بوردو يف أيدي الفرنسيني سنة و 

وهكذا انتهـت الحـرب، ومل يبـق لإلنكليـز يف األرايض الفرنسـية سـوى مينـاء كاليـه عـىل القنـال 

حـت كانت فرنسـا مملكـة قويـة بـالرغم مـن بقـاء هـذا املينـاء ت ١٤٦١وعند وفاة شارل السابع . اإلنكليزي

 مبوجب معاهدة كاتوكمربسيس  وأن ١٥٥٩السيطرة اإلنكليزية، والذي مل تسرتده فرنسا من إنكلرتا إال يف عام 
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، ولكن هذه املظاهر كانت حربا مـن "ملوك فرنسا"ملوك إنكلرتا ظلوا متمسكني عدة قرون تالية بلقب 

  .ةالشكليات التي مل تستطع أن تحجب حقيقة قيام الدولة الفرنسية الحديث

  :نتائج الحرب

  :ميكن أجامل أبرز نتائج املائة عام مبا ييل

  .ظهور الجيوش الثابتة يف التاريخ األورويب التي يرشف عليها امللك والحكومة املركزية .١

اخرتاع البارود واستخدامه يف األسلحة النارية الحديثة أدى إىل تدهور نظام اإلقطاع، حيـث أن  .٢

. ليحا خفيفـا وكانـت تعتمـد عـىل نظـام الفرسـان الخيالـةاإلقطاع كان ميلك قوات تتسلح تسـ

وعندما أكتشف البارود أي األسلحة النارية، اسـتطاعت  أن تـدك األسـوار والقـالع فأصـبح مـا 

  .عمله أمراء اإلقطاع ملدنهم خرابا، فأدى إىل تقويض الدعامة التي بني عليها اإلقطاع

القصرية التكتيكية، مثل استخدام خطط أن هذه الحرب شهدت تطورا يف العمليات العسكرية  .٣

الهجوم والدفاع يف املعارك ، ورمبا استفاد األوروبيون من الخطط الحربية العربية اإلسـالمية يف 

  .الحروب الصليبية وطبقوها يف هذه املعارك

حيـث ظـل الفرنسـيون  . أن الحرب أظهـرت تلـك الفـوارق القوميـة بـني اإلنكليـز والفرنسـيني .٤

  .وأن اإلنكليز ينظرون إىل الفرنسيني نظرة الند للند. نكليز نظرة شك وريبةينظرون إىل اإل 
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ـاع بـني . أن لحرب املائة عام نتائج داخلية عىل كل من فرنسا وإنكلرتا .٥ حقيقة أنهـا أنهـت الرص

الدولتني، ولكنها فتحت رصاعا داخليا جديدا، بالذات يف فرنسا إذ  برزت الطبقة النبيلـة قويـة 

فأخـذت هـذه الطبقـة تتحـني الفـرص لزيـادة . عتامد امللكية عليها خالل الحربجدا وذلك ال 

مكاسبها السياسية واالقتصادية التي بقيت تتمتع بها طيلة الفـرتة الحديثـة مـن تـاريخ فرنسـا 

 – ١٤٦٣(أما يف إنكلرتا فقد قادت حرب املائة عـام إىل حـرب الـوردتني  . حتى الثورة الفرنسية

الطبقة النبيلة اإلنكليزية نفسها فكانت النتيجة النهائية لهذه الحـرب  وهب حرب بني). ١٤٨٧

  .أن أدت إىل زوال الطبقة النبيلة الفرنسية التي أصبحت منافسا قويا للملكية الفرنسية

  ):١٨٦٦(الربوسية  –الحرب النمساوية 

 خاللهـا وتسمى أيضا حرب األسابيع السبعة، نظرا لقرص املدة التي اسـتطاع الجـيش الـربويس  

حيـث . ١٨٦٦وقعت هذه الحرب بني شهري حزيـران وأب مـن عـام . من إحراز النرص التام عىل النمسا

رئـيس  –حاربت النمسا ومعظم الواليات املتحدة األملانية ضد بروسيا وإيطاليا، وقد أسـتعمل بسـامرك 

تحـاد األملـاين، وجعـل الحرب مبثابة جزء من حملته إلجبار النمسـا عـىل الخـروج مـن اال  -وزراء بروسيا

  .بورسيا القوة املسيطرة عىل أملانيا

  :الخلفية التاريخية للحرب

االسـتبدادية الرجعيـة وبـنفس  –مستشـار النمسـا -سادته روح مرتنـيج  ١٨٤٨إن مؤمتر فينا 

إذ فرض هذا املؤمتر حني عرضت أمامه هذه املشكلة إنشاء اتحاد  جرماين . الروح عالج املشكلة األملانية

  شرتك فيه جميع الدول ت
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وقـد ضـم هـذا االتحـاد اإلمرباطوريـة . األملانية أو املقاطعات األملانية الخاضعة لحكومات غري جرمانيـة

النمساوية أيضا، وتم ذلك بفضل مساعي مرتنـيج الـذي شـاء أن يضـع االتحـاد الجديـد تحـت سـيطرة 

واعـرتف مـؤمتر فينـا بـأن رئـيس . اينالنمسا ليقيض عىل كل محاولة لجعل بروسـيا تتـزعم االتحـاد األملـ

أما أهم دول االتحاد فكانت النمسا ثـم بروسـيا وبافاريـا وسـكونيا . االتحاد الدائم هو إمرباطور النمسا

وكـان ). ويـات(  وقد تم االتفاق عىل أن ينشأ مجلس لالتحاد متثل فيه جميع الدول ويدعى ب. وفوتنربغ

مهمة هذا املجلس فكانت البت يف الخالفات التي قد تنشـأ بـني  أما. مركزه الدائم يف مدينة فرانكفورت

  .دول االتحاد وتقرر األمور التي تهم الجميع

إن النظرة األساسية لكل من النمسا وبروسيا لالتحاد كانت مختلفـة، فالنمسـا كانـت ترغـب 

وإن بقـاء االتحـاد  .باملحافظة عىل االتحاد وذلك ليك تؤمن السيطرة لها والزعامـة عـىل العـامل الجرمـاين

يلزم بروسيا ولو بصورة شكلية بالتقيد بسياسته، يضاف إىل ذلك أن النمسا كانت تـرى يف بقـاء االتحـاد 

بشكله الحارض حاجزا أمام تزعم بروسيا للعامل الجرماين وتفردها بتحقيق الوحدة األملانيـة التـي كانـت 

  .أشد ما تخشاه النمسا

كانت ترغب يف تحطيم ذلك القيد الذي طوقهـا بـه مـؤمتر فينـا أما فيام يتعلق بربوسيا فإنها   

كام كانـت تـرى يف بقـاء االتحـاد بقـاء للسـيطرة النمسـاوية عـىل . واالنطالق يف سياسة قومية مستقلة

  .الوطن الجرماين وبالتايل بقاء بروسيا رغم قوتها تحت السيطرة النمساوية

نت ترى نفسها أكرب وأقوى دول أملانيا ولذا يضاف إىل ذلك قضية أساسية مهمة، أن بروسيا كا  

  فإنها كانت تشعر بالتزامات تجاه القضية األملانية إذ
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أما النمسا فإنهـا بـالعكس مـن ذلـك كانـت . كانت تشعر بأن عليها وحدها يقع عبء تحقيق الوحدة 

ة تعنـي قيـام ذك أن الوحـد. ترى أن قيام الوحدة األملانية يهدد اإلمرباطورية النمساوية بشـكل جـذري

وهـذا يـؤدي بالنتيجـة إىل إثـارة . من سكان النمسا ذوي األصل الجرمـاين%  ٢٠دولة تضم تحت لوائها 

  .بقية الشعوب النمساوية التي كانت تطالب بسيادتها واستقاللها

وكادت النمسا تنجح يف مساعيها يف عدم تحقيق الوحدة األملانية، لـوال أن الظـروف أوجـدت 

الـذي جعـل املسـاعي . بروسيا رجال قويا وهـو اوتـو فـون بسـامرك مستشـار بروسـيا يف ذلك الوقت يف

  .النمساوية تبوء بالفشل وسار بالشعب األملاين بقوة وثبات نحو الوحدة التامة

  :أسبابا الحرب

كان بسامرك يرى البد من التغلب عىل النمسا يف حرب تقعدها عـن عرقلـة مسـاعي بروسـيا 

فمهد السبيل لذلك بأن عزل روسيا وفرنسا عن احتامل مسـاعدتهام . امة األملانيةيف سبيل االتحاد و الزع

النمسا إذا نشبت الحرب بينها وبني بروسيا، فاستامل القيرص اإلسكندر الثاين  مبساعدته يف إخامد الثورة  

إذ مـا  "التعـويض"، ونوه لإلمرباطور نـابليون الثالـث بـأن فرنسـا سـتنال شـيئا مـن ١٨٦٤يف بولندا عام 

التزمت جانب الحياد وكان هذا يف الوقت الذي أخذت بروسيا تنظم جيشا عىل قاعدة التجنيد اإللزامي 

العام وتستعد للحرب، غري أن حربا مـع الـدامنارك سـبقت التصـادم مـع النمسـا وسـاعدت بسـامرك يف 

  .تحقيق مسعاه

ل ملكيـة مقـاطعتي وقع خالف بني الدامنارك وكـل مـن بروسـيا والنمسـا حـو  ١٨٦٤ويف عام 

حيـث ) النمسـا(الشلزفيك وهولشتاين، وقد أدى هذا الخالف إىل نشوب حرب بني الـدامنارك وبروسـيا 

  كان األملان يؤلفون األكرثية 
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الساحقة، يف هاتني  املقـاطعتني اللتـني كانتـا تـابعتني مللـك الـدامنارك، وإن مل يكونـا جـزءا مـن الدولـة 

عىل ضمها إىل الدامنارك وجعلها جزءا منها أشتد استياء األكرثيـة األملانيـة يف  الدمناركية، فلام اعتزم امللك

تدخلت كل من بروسيا والنمسا يف األمر باسـم االتحـاد األملـاين والتزمتـا موقفـا ال . شلزفيك وهولشتاين

إىل االتحـاد يقل تطرفا عام التزمته الدامنارك، فيام كانت بروسيا والنمسا تريدان ضم املنطقينت بكاملهام 

األملاين، فكانت الدمنارك ال تريد التخيل عن أي جزء منها، ومل تلبث أن نشبت الحرب بني الطرفني حتـى 

  .غلبت الدامنارك عىل أمرها، وأصبحت شلزفيك هولشتاين تحت نفوذ بروسيا والنمسا

نمسـا، ورسعان ما أصبحت هذه القضية كام كان يريدها بسامرك مثار النـزاع بـني بروسـيا وال

إذا أخذ بسامرك يعمل عىل ضم املنطقتني إىل بروسيا بينام أرادت النمسا أن تجعلهام مسـتقلتني ضـمن 

االتحاد األملاين ومل يجد نفعا ما اتفقتا عليه ظاهريا من إقصار نفوذ بروسيا عىل شلزفيك ونفـوذ النمسـا 

  .عىل هولشتاين

الحليف يف إيطاليا، حيـث كانـت وتوجه بسامرك بالبحث عن حليف ضد النمسا، ووجد هذا 

ولـذا فقـد تركـز . مستعدة للمساومة والتحالف يف حرب ضد النمسا، وذلك بسبب قضية ضم البندقيـة

موقف إيطاليا عىل أساس أن هذه مستعدة للوقوف إىل جانب بروسيا ومحاربة النمسا إذا كان يف ذلـك 

  .ضامن للحصول عىل البندقية

يحة العسكريني الربوسيني  بدأت مفاوضات ديبلوماسـية بـني وبناء عىل رغبة فرنسا وعىل نص

ملـدة ثـالث أشـهر  ١٨٦٦نيسـان  ٨أسفرت عن توقيع معاهدة تحالف بـني بروسـيا يف . إيطاليا وبروسيا

  .فقط
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وبعد أن متت هذه املفوضات الديبلوماسية وجد بسامرك أن الوقت قصري  أمامه مام يضطره 

الثة ولذا أخذ يحشد جيوشه رسا عىل حـدود النمسـا فعلمـت هـذه لخوض الحرب قبل نهاية األشهر الث

بذلك وحشدت جيوشها علنا مام أثار عليها الرأي العام وأظهرها مبظهر الدولة املعتدية، وهـذا مـا كـان 

وقبـل بدايـة الحـرب . يريده بسامرك وخصوصا بعد أن طلب إىل املرسحني العودة إىل صـفوف الجـيش

وبـدأت . لها) شلزفيك وهولشتاين(ول األملانية بأن عرضت ترك أمر الدوقيتني الدحاولت النمسا اسرتضاء 

وصوتت أكرثية الدول األملانية إىل جانـب النمسـا وخاصـة ) الديات(نذر الحرب وعندها اجتمع مجلس 

  .بافاريا والهانوفر والساكس. الدويالت الكربى

  :إعالن الحرب

بني بروسيا والنمسا بعد أن أعلن وفـد بروسـيا  بدأت املعارك ١٨٦٦حزيران  ١٥– ١٤ويف ليلة   

  .اعتباره االتحاد ملغيا وانسحب من املجلس

ألفـا ملقابلـة الجيـوش الربوسـية  ٢٣٠وعندما بدأت الحرب أرسلت النمسا جيشا مؤلفـا مـن  

متـوز وقعـت بـني ٣ويف . ألفا يرابط يف الجنوب بانتظار الجيوش اإليطالية ١٤٠وأرسلت جيشا مؤلفا من 

يشني النمساوي والربويس معركة فاصلة تدعى معركة سادوا ُسحق فيها الجيش النمسـاوي مـن قبـل الج

ويف نفـس الوقـت . وقد تم النرص قبل أن تتمكن الدول األملانية املحالفة للنمسا من مساعداتها. بروسيا

التـي هـزم  كان اإليطاليون قد بدؤوا زحفهم نحو الجنوب فوقعت بينهم وبني النمسا معركـة كوسـتوزا

وقد كان ملعركة سادوا أهمية كبرية بالنسـبة لربوسـيا يف أوروبـا . فيها اإليطاليون برغم تفوقهم يف العدد

  ألنها أثبتت نظرة األوربيني لعظمة الجيش الرويس وحسن تنظيمه وتدريبه كام أثبتت أن بروسيا 
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وقد كان أثـر هـذه املعركـة . أصبحت دولة كربى يجب أن يحسب لها حساب يف ميزان القوى يف أوروبا

الـربويس تهديـد مبـارش للسـالمة الفرنسـية وأن فقـد أدرك الجميـع أن النرصـ . يف فرنسـاأقوى ما يكـون 

املوقف الذي اتخذته حكومة اإلمرباطورية الفرنسية قبل الحرب الذي اتسم بالحياد إن مل يكن بالتأييـد 

ذا األساس وجـدت فرنسـا نفسـها مضـطرة للقيـام وعىل ه. الفعيل ملوقف بروسيا كان مبثابة خطأ فادح

  .بدور الوسيط بني الطرفني وقد قامت بدور الوساطة هذه بناء عىل طلب النمسا

  :وقد نص اتفاق إنهاء الحرب عىل ما ييل 

  .املحافظة عىل سالمة األرايض النمساوية عدا البندقية .١

  .  حل االتحاد األملاين الذي كانت تتمسك به النمسا .٢

  .ف لربوسيا بحق إنشاء اتحاد شامل املايناالعرتا .٣

  .الدول الواقعة جنوب النهر تشكل اتحادا تحت النفوذ الفرنيس .٤

  . إعطاء الدوقيني بروسيا .٥

وقد قبل بسامرك بهذه الرشوط ألنه كان ال يريد إذالل النمسا بينام كان امللـك والعسـكريون 

آلن .ولكن بسامرك متكـن مـن إقنـاعهم. يةيودون تحقيق االتحاد والتوسع عىل حساب املناطق النمساو

وأخـريا تـم الصـلح . سياسته كانت تهدف إىل تحقيق الوحدة األملانية وليس إذالل النمسا والقضاء عليها

  .بني النمسا وبروسيا ١٨٦٧عىل هذا األساس سنة 
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  :نتائج الحرب

  :أهم النتائج التي ترتبت عىل اندحار النمسا يف حرب األسابيع السبع هي

  .حالل االتحاد األملاين القديم الذي يرجع عهده إىل مؤمتر فيناان .١

  . انفصال النمسا عن أملانيا وتخليها عن البندقية إليطاليا .٢

توسيع رقعة مملكة بروسيا بضم شلزفيك وهوشتاين وهـاونوفر ومدينـة فرانكفـورت وبعـض  .٣

ف املليـون فأصـبحت مناطق أخرى حتى بلغ ما أ ضيف إىل بروسيا من السكان أربعة ماليني ونص

  .بذلك تضم ثلثي سكان أملانيا وتشغل ثلثي  مساحتها تقريبا

تقرر تكوين اتحاد يف الواليـات األملانيـة الشـاملية بزعامـة بروسـيا وإدارة برملـان مؤلـف مـن  .٤

مجلسني أحدهام ميثل أمراء الدويالت املتحدة ويدعى بندرسات والثاين ميثل الشـعب عـن طريـق 

  . عى الرايخستاغالتصويت العام ويد

  .إدخال نظام التجنيد اإللزامي يف مختلف دويالت االتحاد .٥

  ).بافاريا وبادن وهسن داشتات(االعرتاف باستقالل الدويالت األملانية الجنوبية وهي  .٦

كام وافقت هذه الدول الجنوبية أن تكون جيوشها تحـت قيـادة ملـك بروسـيا عنـد نشـوب 

، كـام وافقـت يف الوقـت نفسـه عـىل )ط أن تكون حربا دفاعيةرش (الحرب بني بروسيا وأية دولة أخرى 

  ) الزرلفراين(االنضامم إىل االتحاد الكرميك الربويس 
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  . أبعدت النمسا من الشؤون األملانية، ودفع مبلغ من املال إىل بروسيا .٧

  ):١٩٧١(الباكستانية  –الحرب الهندية 

، إىل فصـل باكسـتان ١٩٧١خـر عـام هي حرب األسبوعني أو الحرب الخاطفة التي أدت يف أوا

  ).بنغالدش(الرشقية عن باكستان الغربية وقيام دولة 

  : أسباب الحرب

تعود يف األصل إىل التناقضات التي خلفهـا االسـتعامر ) باكستان الرشقية(إن مشكلة بنغالدش   

وإنهاء اسـتعامرها  إىل مغادرة الهند ١٩٤٨الربيطاين يف شبه القارة الهندية فعندما اضطرت بريطانيا عام 

لخلق املشـاكل وحاميـة ) فرق تسد(نتيجة الضغط املتزايد من الوعي الوطني طبقت سياستها املعروفة 

األطامع واالحتكارات الربيطانية، فقسمت الهنـد إىل دولتـني باكسـتان والهنـد كـام أن باكسـتان نفسـها 

  .أصبحت جناحني باكستان الرشقية وباكستان الغربية

باعتبار اللغة البنغاليـة لغـة  ١٩٤٨عام ) وهم سكان باكستان الرشقية(بنغاليون وقد طالب ال

كانت اللغة اإلنجليزية آنذاك تعترب اللغة الرسمية (قومية يف باكستان عىل قدم املساواة مع لغة األوردو 

رفـض هـذا الطلـب مـتهام البنغـاليني بـأنهم  –محمد عيل جنـاح  –غري أن مؤسس باكستان ). الوحيدة

واستمر البنغاليون عىل مطالبتهم هذه التي اتخذت عدة . يفكرون يف مصالحهم اإلقليمية الضيقة فقط 

) دكـا(طالبـا يف ) ١٢(قامت مظاهرات طالبية من أجل هذا الغرض قتـل خاللهـا  ١٩٥٢ويف عام . أشكال

  .عاصمة باكستان الرشقية

فيـه خـالل السـنوات األوىل مـن ويف الوقت الذي كانت الجمعية الوطنية الباكستانية تناقش 

  وضع دستور إسالمي للبالد كان الباكستانيون –االستقالل 
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البنجاب هـم األغلبيـة السـاحقة (الرشقيون يعلنون تذمرهم من ازدياد سيطرة البنجاب عىل البنغاليني  

  .ون البالدومن أنه مل يرتك لباكستان الرشقية سوى دور ضئيل جدا يف تسيري شؤ  –) يف باكستان الغربية

ومع اقرتاب موعد االنتخابات اإلقليمية وضعت جبهـة موحـدة مـن األحـزاب  ١٩٥٣ويف عام 

بحيـث ال . نقطة يدعو إىل إقامة اتحاد فيدرايل بـني جنـاحي الـبالد) ٢١(السياسية البنغالية برنامجا من 

خارجيـة  والـدفاع سـوى سـلطة األرشاف سـلط عـىل الشـؤون ال) إٍسالم آباد(يعود للحكومة املركزية يف 

إي مسـتقبل فـإن نجاحهـا يف االنتخابـات أظهـر أن ) الجبهـة(ومع أنـه مل يكـن لهـذه . والتجارة والنقد

الوحدة بني قسمي البالد سوف تظل موضع شك إال أنه يف السـنوات الثالثـة التـي أعقبـت ذلـك تولـت 

وذ رئـيس الـوزراء آنـذاك شخصيات سياسية بنغالية مهام رئيسية سياسية يف القطاع الرشقي بسـبب نفـ

ورغـم أن . غـري الوضـع كليـا ١٩٥٨عىل أن االنقـالب العسـكري الـذي وقـع عـام ). حسني السهروردي(

مـن التقـدم مـا مل تعرفـه خـالل السـنوات ) أيوب خـان(باكستان الرشقية عرفت يف ظل نظام املارشال 

أيوب خان عـن الحكـم عـام  اإلحدى عرشة السابقة فإن أسباب ومظاهر التذمر مل تختف وعندما أزيح

اعتقد هذا أن يف اإلمكان حل هذه املشـاكل عـن طريـق إجـراء ) يحيى خان(وحل محله الجرنال  ١٩٦٨

  .انتخابات عامة

التـي يرأسـها الشـيخ ) عـوامي(لكن هذا الحل تحول إىل مأساة ثم إىل حرب ذلـك أن رابطـة 

نقاط تخطـى الربنـامج الـذي وضـعته  )٦(مجيب الرحمن وضعت خالل الحملة االنتخابية برنامجا من 

وهـي . ١٩٦٦والواقع أن الشيخ مجيب الرحمن كان قد أعلن هذه النقاط عام . بكثري ١٩٥٣الجبهة عام 

  وكان هدف مجيب الرحمن . ال ترتك للحكومة املركزية سوى الدفاع والشؤون الخارجية
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إال أن هذا املرشـوع ). الدشبنغ(عمليا إقامة اتحاد كونفدرايل  تصبح باكستان الرشقية ضمنه 

أثار مرارة ومعارضة شديدتني لدى الجرناالت ورجال السياسة يف باكستان الغربية ثم جاءت االنتخابـات 

  .وخرج منها مجيب الرحمن بنرص كاسح يف باكستان الرشقية ١٩٧٠العامة يف كانون األول 

مخـاطر بالنسـبة إىل  وهكذا أصبح مجيب الرحمن املسؤول عن هذا النرص، وما يكتنفـه مـن

وصـار البـد مـن إقامـة . الحكام يف باكستان الغربية فلم يعد بإمكانه الرتاجع عن برنامج النقاط السـت

وبتعبري آخر البـد مـن شـق الوحـدة يف بلـد يفصـل بـني جناحيـه حـوايل . حكم ذايت يف رشق الباكستان

الحاكم العسـكري الفعـيل ) حيى خاني(ميل من األرايض الهندية وهنا بدأت املشكلة فالجرنال ) ٢٠٠٠(

وعليه فقد دخـل الطرفـان مفاوضـات مـن أجـل . مل يكن مستعدا لقبول فكرة االنفصال بني شقي البالد

) يحيى خـان(فلم يجد . ولكن الحوادث أثبتت أن الحل الوسط ال يريض الطرفني. الوصول إىل حل وسط

وعند ذلك مل يجـد . أكرثية مطلقة) الرحمن مجيب(من وسيلة أمامه سوى حل الربملان الذي يحتل فيه 

واسـتطاع  . الشيخ مجيب الرحمن أمامه سوى إعالن العصـيان املـدين وبالتـايل إعـالن الثـورة واالنفصـال

أن يحرك باكستان الرشقية كلها يف هذا العصيان بعد ما أطلق شعارا حساسا جـدا ) عوامي(زعيم رابطة 

يف حني أن غـرب الباكسـتان هـو الـذي يسـتغل . الطبيعة كلها هو أن رشق الباكستان هو مركز الرثوات

  .الرثوات ويرتك البنغاليني يف بؤس وفقر وحرمان

وصل الخالف بني الطرفني ذروته وعاد الشيخ مجيب الرحمن من كراجـي  ١٩٧١آذار  ٢٨ويف 

) دكـا( ومل يكـن يصـل. قد انتهت إىل فشـل نهـايئ وحاسـم) يحيى خان(معلنا أن مفاوضاته مع الرئيس 

  حتى كان اآلالف من الجنود، 
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وكانـت الحكومـة . يصلون من باكستان الغربية بالطائرات والسفن وبدأت حملة قمع شديدة للعاصـني

املركزية يف باكستان تعتقد أن عملية إخضاع املتمردين يف الرشق لن تستغرق أكرث من أيـام قليلـة لكـن 

فقد أخذ البنغـاليون يهربـون بـاآلالف . الهند وباكستان األمور تطورت إىل مأساة كانت نواة للحرب بني

ـات األلـوف فمئـات األلـوف فـاملاليني إىل أن . يوميا إىل الحدود الهندية القريبة ثم ارتفع الرقم إىل عرش

ويف نفـس الوقـت الـذي . أصبح قبل اشتعال الحرب عرشة ماليني الجئ كلفوا الهند مليار دوالر أو أكـرث

كستاين عملية القمع، قامت هيئة تطلق عىل نفسها أسم حكومـة بـنغالدش املؤقتـة بدأ فيه الجيش البا

أو جـيش التحريـر ) موكتي باهيني(كام قامت حركة عسكرية تطلق عىل نفسها ). نرص اإلسالم(برئاسة 

البنغايل وسمت تلك الحكومة مؤقتة باعتبار أن رئيسها األصيل الشيخ مجيب الرحمن غري موجود فعال، 

قد أعتقله مع بدء حملة القمع، وسجنه يف باكستان الغربية يف العاصـمة ) يحيى خان(ن الرئيس فقد كا

  ).كراجي(

وقد عرف العامل بشـكل عـام طبيعـة املشـكلة القامئـة يف جنـاحي باكسـتان ومـا يصـبو إليـه 

لة أو إيجـاد البنغاليون ومع ذلك فال هيئة األمم املتحدة، وال بقية دول العامل فعلت شيئا إلنهـاء املشـك

ألنه لو بقـي سـيل الالجئـني بتـدفق، فمـن املحتمـل أن يتضـاعف الـرقم ويصـبح . حل ملشكلة الالجئني

األمر الذي سيؤثر عىل اقتصاديات الهند وخطتها الخمسية إىل حد كبري . عرشين مليونا بعد بضعة أشهر

من خطته ويعود إليجاد حل ) يحيى خان(جدا، هذا ومل يكن يبدو يف األفق، أي أمل يف أن يغري الرئيس 

سلمي للمشكلة وإعادة الالجئني إىل باكستان الرشقية، وعليه وإزاء ذلك كله، فقد قامـت الهنـد بقبـول 

الالجئني وما يرتتب عىل ذلـك مـن نكسـات اقتصـادية واالعـرتاف بحكومـة بـنغالدش املؤقتـة، وتقـديم  

  باألسلحة ) هينيموكني با(املساعدات إىل جيش التحرير البنغايل املسمى 
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ثم قررت الحكومة الهندية حل تلـك املشـاكل، بشـن  حملـة عسـكرية تسـتهدف . واملعدات والتدريب

احتالل باكستان الرشقية بالقوة العسكرية وإقامة دولة موالية فيها ميكن يف ظلها أن يعود الالجئون إىل 

  .ديارهم وتتخلص الهند من مشكلتهم

  :الحرب يف الجبهة الغربية

نفجرت شبه القارة الهنديـة واشـتعلت نـار الحـرب بـني الهنـد وباكسـتان يف غـارات جويـة ا  

ـقية والغربيـة للبلـدين إثـر أسـابيع مـن املناوشـات  وقصف مدفعي وغـزوات بريـة عـىل الحـدود الرش

تعـاون قـوات  ١٩٧١ولقـد بـدأت املدفعيــة الهنديـة يف أول كـانون األول . املحدودة وأشهر من التـوتر

املينـاءين ) شـيتاكونغ(و) خولنـا(و ) داكـا(يف قطع السـكك الحديديـة بـني العاصـمة ) باهيني املوكني(

شـنت القـوات الجويـة الهنديـة رضبتهـا املركـزة ضـد . كـانون األول ٢ويف . الرئيسني عىل خليج البنغال

  .املطارات وطائرات باكستان

لهنديــة يف كــل مــن هوجمــت املطــارات ا ١٩٧١كــانون األول  ٣مــن يــوم  ٥.٤٥ويف الســاعة 

ويف أواخر الليـل جـاءت ). اكرا(و) أمباال(و) جودبـور(و)  أوتاريل(و) باتانكوت(و) أفانتبور(و) رسينكار(

وتقول املصادر الهندية بأنه مل تحـدث خسـائر، . املوجة الثانية من الطائرات الباكستانية لتكرار القصف

الل األربـع والعرشـين سـاعة التـي تلـت ذلـك، لدرجة أنه مل تصب أية طائرة هندية عىل األرض ويف خ

  .متكنت القوة الجوية الهندية بهجوم مقابل من كرس شوكة القوة الجوية الباكستانية

ويبدو أن القوة الجوية الباكستانية توخت بهجومها يف الليلة األوىل تـدمري مـدارج الطـائرات 

ها تدمري الطائرات الهندية نفسها وهي جامثة أما املوجة الثانية فكان القصد من. بقصد منعها من اإلقالع

  وقد افرتضت القوة . عىل األرض
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الجوية الباكستانية أن معظم األرساب الهندية قد استقرت يف مطارات أمامية وأن الطائرات مكشوفة يف 

  .العراء

ع أما توزيـ. والحقيقة أن املطارات الهندية األمامية كانت قد أعدت للعمل قبل اندالع الحرب

الطائرات عليها فقد لوحظ االنتشار فيه، بشكل دقيـق ووفـق خطـة مدروسـة، باإلضـافة إىل أن معظـم 

الطــائرات كانــت يف مالجــئ كونكريتيــة ال تــؤثر فيهــا وإىل حــد قليــل إال اإلصــابة املبــارشة وال شــك أن 

 لنـا ضـعف وهـذا مـا يفرسـ. االستخبارات الباكستانية كانت عىل غري علم بوضـعية املطـارات األماميـة

ومل يحقـق أيـة . موجتي الهجوم الجوي حيث استخدمت طائرتان أو ثالث فقط للهجوم عىل كل مطـار

  .نتائج مام كانت تتوخاه القوة الجوية الباكستانية

طلعـة يف ) ٥٠٠(واستمرت القوة الجوية الهندية بتصعيد عملياتها حتى وصلت قمتها وهـي 

كان خـالل الحـرب العامليـة الثانيـة وهاجمـت القـوة الجويـة اليوم، وهذه أعىل محاولة بذلت يف أي م

) ٢٥(وتـم إصـابة  ). جانكـا مانكـا(و ) روالبنـدي(و) كراجـي(و) شوركوت(و) جاندري(الهندية كال من 

طائرة باكستانية وتعطلت منظومة الرادار واملدارج، ومل تعد القوة الجوية الباكستانية تشكل أي تهديد 

  . حصلت القوة الجوية الهندية عىل التفوق الجوي ١٩٧١األول  كانون ٤ويف مساء . خطر

) اثنتـني منهـا شـكلتا حـديثا(من عرش فرق مشـاة  -تقريبا  –وكان الجيش الباكستاين يتألف 

وتجحفلـت هـذه القـوات عـىل . وفرقتني مدرعتني ولـواء مـدرع واحـد مسـتقل. وبضعة ألوية مستقلة

  .الشكل التايل

  . بونج –يف جبهة كونيل  ٢٣والفرقة . يف القطاع الشاميل ١٢ الفرقة –يف قطاع كشمري  -
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و  ١٧و  ١٥و  ٨الفيلق الثاين ومقره يف سيالكون، ويتألف من فرق املشاة  –يف قطاع سيالكون  -

 –ديـرا بابـا  –الفرقة املدرعة السادسة وكانت مسؤولية هذا الفيلـق تشـمل جبهـة باثـانكون 

  .ناناك

اء واللـو  ١١و  ١٠الفيلق الرابع ومقره يف الهور ويتألف من فـرق املشـاة  –يف القطاع املركزي  -

. أمـر سـتار –املدرع الثامن املسـتقل، وكانـت مسـؤولية هـذا الفيلـق تشـمل  محـور الهـور 

  .ومنطقة خيم كاران

ولـواء املشـاة   ٣٣و٧الفيلق األول ومقره يف ملتان، ويتكون من فـرق املشـاة  –يف قطاع ملتان  -

 –بـاس والفرقة املدرعة األوىل، وكانـت مسـؤولية هـذا الفيلـق متتـد جنوبـا حتـى قلعـة ع ٢٥

  .ومقابل انوبكار ويف والية راجستان

  ).والية السند(وكتيبتا دروع ومقرها يف حيدر آباد  ١٨٥فرقة املشاة  –يف القطاع الجنويب 

أما القوات الهنديـة فقـد كانـت تزيـد زيـادة طفيفـة مبجموعهـا عـىل القـوات الباكسـتانية، 

  :وتجحفلت عىل الشكل التايل

وقد وضعت تحـت ترصـفه معظـم القـوات يف ) كاندث(الفريق القائد هو  –القيادة الغربية 

يف ) الداخ(الجبهة الغربية، ومسؤوليته  تشمل باإلضافة إىل ذلك الجبهة الشاملية املواجهـة للصـني، مـن 

تجحفلـت قواتـه يف  –) سـمال(واىل املمرات الكائنـة شـامل ) هيام جال برادش(الشامل الغريب إىل قطاع 

إىل احتياطي مقر الجيش الذي كان أيضا ضمن منطقتـه، أمـا قـادة هـذه الفيـالق ثالثة فيالق باإلضافة 

  وأما مسؤولية  ) سنغ(والفريق ) روايل(الفريق سارتاج سنج والفريق  –فهم 
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  .يف الشامل إىل الحدود يف راجستان) جمو وكشمري(فكانت متتد من مقاطعة ) كاندث(

إىل األمـام وكـان مسـؤوال عـن ) بونا(وقد انتقل مقره من ) بيوور(القائد هو الفريق  –القيادة الجنوبية 

  ).راجستان(جبهة 

كـانون األول  ٣مـن يـوم  ٨٣٠وتقول املصادر الهندية إن أول هجوم باكستاين شن يف الساعة 

أي يف الجنــوب الغــريب مــن مقاطعــة )  جامــب(و) بــونج(، باتجــاه الجــيش الهنــدي يف قطــاعي ١٩٧١

 ٣الهجوم الجوي الذي قامـت بـه القـوة الجويـة الباكسـتانية مسـاء يـوم مبارشة بعد  –) جمووكشمري(

وكان القصد من هذا الهجوم هو االستيالء عىل جزء من مقاطعة كشمري بحركة كامشة، إال . كانون األول

  .أنه فشل يف تحقيق ذلك

يف الشـامل ) كاهونـا(من اتجـاه ) بونج(شن لواء مشاة كشمري هجوما نحو ) بونج(ويف قطاع 

وكان الهجوم مسندا باملدفعيـة . لقطع تقاطع الطرق) بونج(بينام تسلل الكوماندو وراء منطقة . الغريب

وقد حصل الهجوم الجبهوي عىل بعض التقدم ولكنه . وبورش فيه بعزم إال أن القوات الهندية تصدت له

الهنديـة بقصـف  ثـم قامـت القـوة الجويـة). القوات الخاصة(مل يتمكن من االتصال بقوات الكوماندو 

 – ٩ويف ليلـة . فتوقف هجوم القوات الباكستانية) بونج(مناطق التحشد الكائنة يف الغابات شامل غرب 

كانون األول استعدت القوات الباكسـتانية لشـن هجـوم ثـاٍن باالتجـاه نفسـه إال أن القـوة الجويـة  ١٠

شن الهجوم بعد هـذا جـاء  الهندية قامت بقصف تلك القوات وهي يف مناطق تجمعها فلم تتمكن من

دور القوات الهندية للقيام بهجوم مقابل تتمكن من االستيالء عىل بعض الربايا الباكستانية التي كانـت 

  ).كونيل –بونج (تسطري عىل طريق 
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) منورتـاوي(فلم تكن األرايض يف صالح القوات الهنديـة، ذلـك ألن نهـر ) جامب(أما يف قطاع 

عـىل الـرغم مـن أنهـا تسـتند إىل النهـر  -املواضع الدفاعية الهندية هنـا  وكانت). جامب(مير من رشق 

مـيال فقـط عـن قاعـدة الجـيش الباكسـتاين يف ) ٥٠(مستورة من ناحيـة الغـرب ولكنهـا تبعـد  -املذكور

أسـفينا يهـدد املواضـع الدفاعيـة الهنديـة ) أخنور(وتشكل األرض الباكستانية املمتدة جنوب ). خاريان(

 هذه املواضع بالذات حققت القوات الباكستانية نرصا كبريا عىل القـوات الهنديـة عـام ويف. من الخلف

  ).أخنور(ودفعتها بضعة أميال خلف  ١٩٦٥

كان يقود هجوم الفيلق الباكستاين  الثاين لواء مشاة وكتيبة دبابات تضم دبابات صـينية مـن 

 ٣ي مدفعي كثيف وبإسناد جـوي ليلـة وقد بورش أوال برمي سد نار ). شريمان(ودبابات ) ٥٩ –ت (نوع 

ولكـن القـوات الهنديـة متكنـت مـن صـد ). بونج(كام شن هجوم أخر بنفس الوقت عىل . كانون األول

  ) تيكاخــان(كــانون األول زج الجــرنال  ٥دبابــات باكســتانية ويف يــوم ) ٦(موجــة الهجــوم األوىل مــدمرة 

ام بهجوم جديد تكبد فيه بعض الخسائر من جراء وق. بلواء مشاة وكتيبة دبابات إضافية –قائد الفيلق –

). منـور تـاوي(التـي هـي عـرب نهـر ) جامـب(لكنه متكـن مـن احـتالل . هجامت القوة الجوية الهندية

) أخنـور(ويف أثنـاء ذلـك قامـت القـوات الهنديـة املوجـودة رشق . وانسحبت القوات الهندية عرب النهر

من القـوات الباكسـتانية وأمنـت بـذلك الحاميـة ملـؤخرة  فطهرت املنطقة) االسفني(بالهجوم عىل أرض 

  ).جامب(حامية 

بشن هجامت جبهوية متكررة عـىل  –بقيادة الجرنال تيكاخان  -استمرت القوات الباكستانية 

يف العـارش ) تيكاخـان(وعىل الرغم من تكبدها خسائر كبرية زج الجرنال . املواضع الهندية املهيأة بعناية

  فرقة كاملة من كانون األول ب
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و ) ١٩ –ميـغ (وكانت القوة الجوية الباكستانية بطائراتهـا مـن نـوع . ولواء مشاة وثالث كتائب دبابات

ومـع ذلـك  –فعالة وكان هذا القطاع الوحيد الذي ظهرت فيه القوة الجوية الباكسـتانية فعالـة ) سابر(

قـدمت اإلسـناد إىل القطاعـات فقد متكنت القوة الجوية الهندية من الحصول عىل تفوق جوي محـيل و 

 ٥٠مقاتـل و  ٣٠٠٠وقـد قـدرت خسـائرها بحـوايل (ومل تسفر الهجامت الباكستانية عن نتيجة . األرضية

  .كانون األول توقف الهجوم الباكستاين ١٢دبابة وعندما حل يوم 

كانت القوات الباكستانية تحتل مرتفعـات تسـيطر عـىل خـط مواصـالت ) كارجل(ويف قطاع 

لذا فإن تعديل خـط املواصـالت أجـرب القـوات الهنديـة ) زوجي(وممر  ) له(لهندية املمتد من القوات ا

ألف ) ١٦(موقعا دفاعيا باكستانيا، تقع يف مرتفعات يبلغ علوها ) ١٥(عىل التقدم واالستيالء عىل حوايل 

رجـة مئويـة د) ١٧(وشنت كل هذه الهجامت ليال يف جو بارد بلغت درجـة الـربودة فيهـا . قدم أو أكرث

  .تحت الصفر

توجد أرض تشكل نتوءا  بارزا تحتله القـوات الباكسـتانية تقـع رشق نهـر ) تشوال(ويف قطاع 

لـذا فقـد قامـت القـوات ). سـوبور(وتشكل تهديدا لخط مواصـالت القـوات الهنديـة يف ) كشن كانكا(

قامـت القـوات الهنديـة  كـام). نوت ماري كيل(غرب ممر ) ليبا(الهندية بتطهري القسم األكرب من وادي 

يشـكل ممـرا سـهال للتسـلل إىل ) حـاجي بـري(حيث يوجـد نتـوء بـارز آخـر يف  –) بوري(أيضا يف قطاع 

  .لتفادي هذا التهديد) ميدان ونس(، ولالستيالء عىل مواقع دفاعية يف منطقة )كوملارك(

 ٥٩ –نوع  ت شن لواء مشاة باكستاين تسنده كتيبة دبابات مختلفة من ) جيساملر(ويف قطاع 

  ) لونجيبوال(وشريمان هجوم عىل املواقع الهندية يف 
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، ويبـدو انـه )رحيم خان(وكنت الهدف منه منع القوات الهندية من مهاجمة تقاطع الطريق والسكة يف 

حيـث غـرزت العجـالت الدوليـة أوال، حاملـا عـربت القـوات . مل تجر دراسة كافية لألرايض الرملية هناك

دود، ثم جاء دور الدبابات التي أصبحت معزولة عـن الرتـل املسـاند فغـرزت كـذلك يف الباكستانية الح

الرمال وأصبحت هدفا سهال للطائرات الهندية التي أخذت تهاجمها كرة بعد أخرى، فدمرت منهـا مـا ال 

 ويف اليوم التايل هاجمت الطائرات الهندية أرتال العجالت الدوليـة فأوقعـت فيهـا. دبابة) ٢٠(يقل عن 

  .خسائر كبرية

مل تحصل القوات الباكستانية عىل مكسب يف مكان آخر إال يف بعض املواقع الهندية املعزولـة 

نسبيا بسبب إحاطتها بأرايض باكستانية من اكرث من جبهة أو بسبب وجـود نهـر أو مـانع يفصـلها عـن 

فمـن . وات الهنديـةأو بسبب وجود نهر أو مانع يفصلها عـن بـاقي القـ. باقي القوات الهندية من جهة

كـان . والتي تشكل خط الحدود بني الهند وباكستان) سلونج(و) رايف(الجسور الثالثة الواقعة عىل نهري 

حيـث توجـد أرض ) فـريوز بـور(قرب ) حسيني واال(الجرس الوحيد الواقع يف الجانب الهندي هو جرس 

كـانون األول  ٤ – ٣ويف ليلـة . هندية عىل الضفة األخرى مـن النهـر واقعـة تحـت سـيطرة الباكسـتانيني

قامت القوات الباكستانية بهجوم عىل تلك األرض، وأجربت الحامية الهندية عـىل الرتاجـع وعبـور النهـر 

تحت قصف املدفعية الباكستانية التي دمرت الجرس أثناء عملية عبور الحامية الهندية، بعد ذلـك أمـر 

شـامل غـرب ) سـهجرا(ل يستهدف االستيالء عـىل نتـوء قائد الفيلق بهجوم مقاب) راويل(الفريق الهندي 

الواقـع شـامل ) هاريكـه(فحسب بـل عـىل جرسـ ) خيم كاران(وكان يشكل تهديدا ال عىل ). فريوزبور(

  وقد جاء هذا الهجوم مفاجأة . كانون األول ٦ – ٥وتقرر أن يكون الهجوم ليلة . أيضا) سهجرا(
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ات الهندية مبحاذاة شاطئ النهر املؤدي إىل جدار التحصينات إذا تقدمت القو . تامة للقوات الباكستانية

لقـد كـان خـط . وكانت القـوات الباكسـتانية تكمـن وراءه. قدما) ٢٠(الباكستانية البالغ ارتفاعه حوايل 

االقرتاب هذا أحد املقرتبات التي مل تعتقد القوات الباكستانية أن القوات الهندية قـد تسـلكها، فكانـت 

كـذلك ). هاريكه(و) خيم كاران(فأزيل بذلك التهديد عن كل من ) سهجرا(االستيالء عىل  النتيجة أن تم

ـقي لنهـر  ٧– ٦استولت القوات الهندية ليلة  كانون األول عىل النتوء الباكستاين الواقـع يف الجانـب الرش

ىل تحصينه كان هذا النتوء محصنا جدا رصف الباكستانيون ع) ديرا بابا نانك(والذي يحمي جرس ) رايف(

وقد قدمت القوات الهندية هنـا . عدة شهور بإقامة املانعات ومرابض الهاونات وأبراج املراقبة واملراصد

كـانون األول والسـيطرة  ٧من مقرتبات غري متوقعة فتمكنت من االستيالء عىل هذا النتـوء صـباح يـوم 

  .عىل الجرس

ل تهديـدا مسـتمرا للجانـب يشـك) شـكركار(أما يف مقاطعة جمـو وكشـمري، فقـد كـان نتـوء 

. الهندية تقـع قريبـا مـن الحـدود) باثانكوت(مير من هناك، وأن قاعدة ) جمو(ذلك أن طريق . الهندي

ميكنـه بسـهولة  –وهو أقوى الفيـالق الباكسـتانية  -)يف سيالكوت(كام أن وجود الفيلق الباكستاين الثاين 

ها لهـذا ارتـأت القيـادة الهنديـة  رضورة نفسـ) باثـانكوت(من قطع الطريق العام أو شن هجـوم عـىل 

فقامـت القـوات الهنديـة بشـن هجـوم بثالثـة ارتـال اثنـان منهـا باتجـاه ). شكركار(االستيالء عىل نتوء 

وتوقيـت  –والرتـل الثالـث ) جمـو –باثـانكوت (مبحـاذاة طريـق ) سـامبا –كـاثوا (الجنوب وعىل محور 

. موجها رضبته باتجاه الغـرب) كورد اسبور(من منطقة تقدم  –هجومه يأيت بعد هجوم الرتلني اآلخرين 

  .كانون األول الذي استمر حتى وقت إعالن وقف إطالق النار ٦– ٥ورشع الرتالن األوالن بالهجوم ليلة 
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) شـكركار(وقد متكـن الـرتالن الهنـديان املنـدفعان مـن الشـامل مـن الوصـول إىل ضـواحي  

دمها بطيئـا مـن جـراء حقـول األلغـام الباكسـتانية الكثيفـة ثم أصبح تقـ. كانون األول ٨يف ) نوركوت(و

ويبـدو أن . وكانت القوة الباكستانية هنا حوايل لواء مشـاة تسـنده رسيـة دبابـات. املزروعة لعمق كبري

ذاك أن نفـس الفيلـق األول الهنـدي ) فيللـورا –جوانيدا (الباكستانيني كانوا يتوقعون هجوما يف منطقة  

وكـان ) سـيالكوت(كنقطة إطـالق للهجـوم عـىل ) فيللورا(واستوىل عىل  ١٩٦٥ام هاجم هذه املنطقة ع

قائــد الفرقــة األوىل يف الفيلــق األول آنــذاك وحــني أدرك الجــرنال ) ســنغ(قائــد الفيلــق الحــايل الفريــق 

جـاء رد فعلـه رسيعـا، ) شـكركار(أن هناك هجوما هنديا مركزا يستهدف االستيالء عىل نتوء ) تيكاخان(

  ).شكركار(من الفرقة املدرعة السادسة لتعزيز اللواء يف ) طراز بانون(واءي دبابات فأرسل ل

، وكان )رايف(كانون األول لعبور نهر  ٩– ٨وبدأ هجوم القوات الهندية يف الجانب الرشقي ليلة 

ووصـلت املعركـة ذروتهـا عنـدما . الهجوم مسندا باملدفعية والدبابات كام هو الحال يف باقي الهجـامت

، حيث جاء رد فعل القوات الباكسـتانية قويـا حـني )زفروال(صل رتل أقىص الجناح الغريب إىل ضواحي و 

فتصـدت لهـا الـدبابات الهنديـة طـراز ) بـاتون(قامت بهجوم مقابل مدرع بقوة كتيبتي دبابـات طـراز 

فقـط مـن  يـاردة) ٩٠٠(مستفيدة من األرض وبامتناعها عن فتح النار حتى اقرتابهـا ملـدى ) سنتوريون(

دبابة باكستانية خالل هذه املعركة التي استمرت ) ٤٥(الدبابات الباكستانية، فتحت النار فجأة ودمرت 

وبعـد معركـة الـدبابات هـذه تقـدمت . دبابـة) ١٥(أما الجانب الهندي فقد خرسـ . نهارا وليلة واحدة

وهنـا ). شـكركار(و) زفـاروال(األرتال الثالثة حتى حصلت عىل التامس باملواضع الباكستانية يف كل مـن 

  .توقفت إذ أعلن وقف إطالق النار
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وجاء رد فعل القوات الباكستانية كام توقعه الجانب الهندي، فقد أرسلت القيادة الباكستانية 

) حيـدر آبـاد –رجيم بارخان (لتعزيز قاطع عىل جناح الرسعة  –وهي من الفيلق األول  – ٣٣فرقة املشاة 

ادة الهندية من جر االحتياط الباكستاين، تنفيذا للخطة العسكرية العامة بالدخول وهذا ما توخته القي –

دفاعية محلية يف الجبهة الغربيـة لـيك تتفـرغ القيـادة العامـة للهجـوم الخـاطف  –يف معارك هجومية 

  ).بنغالدش(املقرر تنفيذه يف الجبهة الرشقية الحتالل 

  :الجبهة الرشقية 

، ظهـر لهـا أن العامـل )بـنغالدش(ليا الهندية بوضـع خطـة احـتالل منذ أن بدأت القيادة الع  

الرئييس للحركة كلها ستكون الرسعة، لسببني مهمني، األول سيايس والثاين عسكري، لكـن الظـروف كلهـا 

  .كانت تدل عىل أن الحصول عىل الرسعة أو قابلية الحركة سيكون من أصعب األمور

أن باكستان ستعتمد عىل إسناد الدول الصـديقة لهـا،  كان قد غدا واضحا يف األوساط الدولية

الذي قد يبلغ درجة تدخل حليفتيها الكبريتـني أي الواليـات املتحـدة والصـني، يف حالـة هجـوم القـوات 

أنـه سـوف يسـتعني يف حينـه ) يحيى خـان(الهندية عىل باكستان الرشقية، وقد رصح الرئيس الباكستاين 

إىل جانبه، ومع انه مل يبد الزعامء الصينيون ما يـدل عـىل  -يات املتحدةوخاصة لوال -بحلفائه ليك يقفوا  

قد افرتض انه إذا مـا متكـن مـن ) يحيى خان(فال بد أن يكون الرئيس . أنهم سيتدخلون يف حالة الحرب

الصمود ملدة كافية فإن إسنادا سياسيا وعسكريا من قبل الصني سيجعل الهنـد ال تجـازف بشـن هجـوم 

) بـنغالدش(اكستان الرشقية بقصد احتاللهـا وعليـه فمـن الرضـوري أن تصـمد قواتـه يف عسكري عىل ب

  . وتؤخر تقدم القوات الهندية ملدة كافية حتى تدخل الدولتان الحليفتان
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ـقية  يواجـه مشـكلة الـدفاع عـىل  –كان الجرنال نيازي وهو القائد العسكري يف باكستان الرش

ول مقاومة القوات الهندية بكل قواته بقصـد إيقافهـا يف منـاطق األ  –جبهة واسعة وكان أمامه مسلكان 

اتباع أسلوب قتال مرن يف مناطق الحدود، ثم االنسحاب بانتظام إىل أرض يختارها هو،  –الحدود والثاين 

  .ليتمكن فيها من املقاومة والصمود أطول مدة

األكرب يأيت وال شك مـن وكانت أسس الخطة الدفاعية للباكستان الرشقية تقوم عىل أن الخطر 

ال بسبب الطرق القادمـة مـن الهنـد، بـل الن اتجـاه جريـان النهـرين الكبـريين . ناحية الغرب والشامل

) جمونــا(يفــرض أن تكــون اتجاهــات الهجــوم الهنــدي مــن هــاتني النــاحيتني عــىل األقــل حتــى نهــري 

دي، كافـة مسـتلزمات الهجـوم إضافة إىل أنه  تتوفر يف هذه املنطقـة، ومـن الجانـب الهنـ) مادومايت(و

كشبكة املواصالت وأكداس األعتدة، والوقود ومخازن التموين، والتسـهيالت الطبيـة واإلداريـة، ومبعنـى 

آخر فإن كل التسهيالت املسـاعدة عـىل شـن هجـوم كبـري يف هـذين االتجـاهني متـوفرة لـدى الجانـب 

  .الهندي

عـىل حركـة القطاعـات أكـرث مـن  –يـا أي يف حدود ماغاال  –وتساعد األرض يف القسم الشاميل 

وهـو  –ولكن شن هجوم كبري من هنا ال ميكن االستمرار فيه بالتقدم عىل طريق واحد . املناطق األخرى

يف الجنوب مع الطرق الجبلية املمتدة إىل الحـدود، علـام بـأن ) شيلونك(  ب) كوثايت(الطريق الذي يربط 

  .وجود تحشدات هندية كبرية يف هذه الجبهةاستخبارات باكستان كانت قد أبلغت عن عدم 

أما من جهة الرشق فقد علم الباكستانيون بأن التهديد الهندي لن يكـون كبـريا بسـبب عـدم 

  تراي(توفر تسهيالت التموين والتكديس يف املنطقة الواقعة يف 
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يد القادمـة وبسبب آخر هو أن سكة الحد ١٩٧١وذلك حتى أواخر أيلول  –وحوليهام ) سلجار(و ) بورا 

فقـط، وبعـدها يبـدأ طريـق منفـرد يصـل إىل ) دارام نكـار(تتجـه جنوبـا إىل ) براهام بـوترا(من وادي 

  .وعليه فال ميكن شـن هجوم كبري من هذا االتجاه أيضا. وما وراءها) اكارناال(

تها القائد العام يف باكستان الرشقية يتوقع أن تقوم الهند بتكديس قوا) نيازي(مل يكن الجرنال 

ـقية بـارشت بتنفيـذ . بشكل كثيف وواسع بعد شهر أيلول إال أن الـذي حـدث أن القيـادة الهنديـة الرش

ترشـين األول تـم خاللهـا تكـديس العتـاد والوقـود  –منهاج تكديس واسع النطاق يف الفرتة بـني أيلـول 

رص االسـتخبارات ويبدو أن عنـا. كام تم تحسني الطرق ونقل العديد من الوحدات اإلدارية. والتجهيزات

الباكستانية مل تعلم بأمر هذه األكداس ومل تعرف بتحشد القطاعات الهندية إال بعد نهاية شهر ترشـين 

  .١٩٧١األول 

تأخري تقدم القـوات  –من جهة نظره  –تستهدف ) نيازي(وكانت الخطة التي وضعها الجرنال 

القادمـة مـن الهنـد، بـاحتالل مواضـع  وكان تنفيذ تلك الخطة يقتيض سد الطرق. الهندية إىل أقىص حد

واالسـتفادة مـن طبيعـة األرض وهـي مثاليـة للـدفاع إىل أقىصـ . دفاعية قوية عىل طول طرق التقــرب

 -ميـل) ١٤٠٠(وكان ذلك يعني نرش قطعاته  عىل مسـافة . لصد وإيقاف تقدم القوات الهندية. الحدود

والواقـع أنـه كانـت هنـاك ثـالث فـرق . افيـةإذا كانت القوة املتيرسة لديـه ك -وهي طول خط الحدود

فوجـا نظاميـا، ) ٤٢(ومقر فرقة رابعة مل يكن قـد تكامـل بعـد، وحـوايل . باكستانية يف باكستان الرشقية

تجهيزاتها إما صينية أو أمريكية، يضم كل فوج منها قـوة ناريـة ألسـلحة خفيفـة تعـادل ضـعف القـوة 

  دفعية فمع أنها كانت غري كاملة التشكيل وفق أما امل. النارية املوجودة يف الفوج الهندي
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املالك الباكستاين لكنها كانت متفوقة من حيث القوة النارية عىل املدفعية املوجودة يف الفرقة الهنديـة 

رسايا دبابـات خفيفـة مـن نـوع جـايف إلسـناد  ٥ – ٤يف القيادة الرشقية كام كانت هناك قوة ترتاوح بني 

  .فرق املشاة

يعتقد أنه ميكن بقوة مدربة تدريبا جيدا صد الهجـوم الهنـدي وإيقافـه ) نيازي(ل كان الجرنا

وكانت خطته التعبوية تستند إىل االعتامد عىل املواقـع املحصـنة عـىل طـول خـط . إىل أجل غري محدود

الحدود واملتكونة من مانعات  كونكريتية ومالجئ يبلغ سمك سقوفها سـت أقـدام تـؤمن غطـاء كافيـا 

كذلك كانت هنـاك أكـداس كبـرية تـؤمن لكـل . من خنادق ضد الدبابات وحقول ألغام كثيفةللرؤوس و 

كميات كافية من العتاد واملواد األخرى متكن املوقع مـن الصـمود تجـاه أقـوى الهجـامت . موقع حصني

وعندما احتلت القوات الهندية هذه املواقع وجدت أكداسا هائلة مـن العتـاد مخزونـة يف . لعدة شهور

وكانت يف أكرث املواقع الحصينة هناك خنادق مواصالت تـربط بعضـها بـبعض . ودعات تحت األرضمست

ويشكل قسم منها جدارا حصينا يحمي تلك املواقع وكان معظم هذه املواقع مشغوال بقوة جحفل فوج 

  .مشاة وحتى بقوة لواء مشاة، وكل منها مسند بالدبابات واملدفعية

وأقـام هنـاك أقـوى  –أي مقابل كلكتـا –رقه عىل الجبهة الغربية خرية ف) نيازي(وضع الجرنال 

مـثال غرفـة املشـاة الباكسـتانية التاسـعة ) جنيـدة(و) جيسـور(فكانت تحتل قلعة . تحصيناته الدفاعية

ويف قـاطع الشـامل ). دكا(وغرب ) بامدا(ومسؤوليتها تشمل القاطع الواقع جنوب ) جيسور(ومقرها يف 

هـو أقـوى املواضـع الدفاعيـة ) رانفبـور –ديناجبور (كان نتوء ) وجنوب جامونا أي شامل بامدا(الغريب 

  .حيث تساعد األرض عىل مناورة القوات اآللية
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أما ). آتراى(الواقعة عىل نهر ) ناتور(ومقرها يف  ١٦ –وكانت تحتل هذه املواضع فرقة املشاة 

فاعيـة مشـغولة بلـواء مشـاة وزعـت إذ كانـت املواضـع الد. القاطع الشاميل فكانت تحتله قـوات أقـل

وأما يف الجبهة الرشقية من باكستان الرشقية فبالنظر لوجود تقـاطع الطـرق ) ميمن سنغ(قطاعاته أمام 

) تـراس بـورا(فقد أقيمت موانع حصينة كثيفة عىل الحدود عند ) جيتاكونك –كوميال  –دكا (والسكة يف 

إضافة إىل مقـر ) اشوكانج(ومقرها يف ستانية الرابعة عرشة من قبل فرقة املشاة الباكوقد تم التمركز فيها 

  ).كوميال(املشكل حديثا يف  ٣٦ –فرقة املشاة 

كان قد وضـع أمالـه يف إيقـاف القـوات الهنديـة ) نيازي(ويظهر من هذا التوزيع أن الجرنال 

مـوكتي (ايل ولعل أحد األسباب التي دعته إىل ذلك كان وجود قوات جيش التحريـر البنغـ. عند الحدود

، قـد ١٩٧١فقد كانت حركات هذا الجيش غـري النظـامي خـالل شـهري أيلـول وترشـين األول ) باهيني

أقنعته بأن هدفه هو احتالل نطاق من األرايض عىل طول خط الحدود داخل األرايض الباكسـتانية لـيك 

) نيازي(ملا كان الجرنال و . ويطالب الدول األخرى باالعرتاف بالدولة الجديدة. يقيم عليها حكومة املنفى

يعلم بأن الحكومة الهندية تساند وتؤيد جيش التحرير البنغايل فقـد قـدر أنـه رمبـا كـان مـن أهـداف 

  .الحكومة الهندية أيضا االستيالء عىل جزء محدود من تلك األرايض

ومل تكن املشكلة التي تواجه رئاسة أركان الجيش الهندي، يف حالة نشوب حرب شـاملة، هـي 

بل فتحها رسيعا بصورة ال تدع للقوات الباكستانية فرصة االنسحاب ). بنغالدش(الطرق املؤدية إىل  فتح

  واالستناد إىل املوانع النهرية، أي حرمان القوات الباكستانية من احتالل مواضع دفاعية جديدة داخل 
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) دكـا(ضع دفاعية يف وعاء إذ لو متكنت القوات الباكستانية من االنسحاب واتخاذ موا. باكستان الرشقية

فسـوف  –سمي هذا املوضع بالوعاء ألنه منطقة مثلثة األضالع يحيطها نهر جامونا وميكنا شامل دكـا  –

فكـال النهـرين . تحتاج القيادة الرشقية الهندية لعدة أسابيع الخرتاق املواضـع الدفاعيـة يف هـذا الوعـاء

) دكـا(بـارة عـن أرض طينيـة أو مسـتنقعات، أمـا عريضان يف هذا القطاع واألرايض هنا بصورة عامـة ع

  .العاصمة فهي عبارة عن جزيرة محصنة داخل هذا الوعاء

. لرضورة أنها الحملة يف بنغالدش يف وقت محـدد قصـري) سوقيا(ثم أن هناك سببا اسرتاتيجيا 

حتاجهـا قـد ت) بـنغالدش(فقد استخدمت القيادة الهندية الرشقية بضع فرق جبلية للمهمـة املقـررة يف 

القيادة العامة إذا ما تدخلت الصني بعد اندالع الحرب يف باكستان الرشقية وكان ال ميكـن تجاهـل هـذا 

  .االحتامل الذي يقتيض وجوب إعادة الفرق الجبلية املعززة برسعة إىل حدود الهند الشاملية

امئا فيه تجزئة ومن تقاليد القتال يف الجيش الهندي التي تتوخاها أساليب التدريب املنبثقة د

املعركة إىل صفحات ومراحل يستهدف منها االستيالء  عىل املواقع املنيعة، ثم إعادة التجحفـل والتقـدم 

يعرف ) نيازي(ثانية الحتالل أهداف تالية، وهذا هو األسلوب الكالسييك يف سياق املعركة، وكان الجرنال 

القائـد –) أورورا(لكـن الجـرنال .  ذا األسـلوبوتوقع أن ينفذ الجيش الهندي حركاته تبعا لهـ. ذلك طبعا

) ١٥ – ١٢(خـالل ) دكا(كان الهدف هو احتالل . مل يتبع ذلك األسلوب -العام يف القيادة الرشقية الهندية

ولن يتمكن من إنجاز هدفه يف هذا الوقت املحدد باتباع حرب خاطفـة ال . يوما فقط من إعالن الحرب

وكـان ). الوعاء(اب إىل املواضع الدفاعية الداخلية املوجودة يف منطقة تسمح للجيش الباكستاين باالنسح

  واالندفاع بكل عنف . ذلك يعني تجاوز املبادئ التعبوية املعروفة
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مثلام كان ينبغي إيقاع الفوىض يف صفوف الباكستانيني بحيث تكون القوات الهنديـة ) دكا(ورسعة نحو 

مفاجأة الهجوم املباغت ومع أن القوات الهندية متتع بتفـوق قبل أن يستفيقوا من ) دكا(قد أحاطت بـ 

إىل ) ٣(أي أقل مام هو مطلوب اعتياديـا وهـي ) ٧(إىل ) ٩(جوي كبري إال أنها تتفوق عىل األرض بنسبة 

  .وكان هذا يحتم أن تكون الحملة خاطفة) ١(

ا طريقـة خطة بسـيطة لكنهـا جريئـة، كانـت الصـعوبة الوحيـدة فيهـ) أورورا(وضع الجرنال 

ألنها إذا مل يجر تنفيذها بعزم واندفاع وقبول املجازفات املحسـوب حسـابها سـلفا عـىل طـول . تنفيذها

  .محاور التقدم، فإنها ستنقلب إىل حرب موضعية

وكان جوهر الخطة هو تثبيت القوات الباكستانية يف نقاطها الدفاعية املحصنة عند الحـدود، 

سلة من حركات املراوغـة لتقطـع خـط مواصـالت الباكسـتانيني وتصـل بينام تندفع ارتال آلية قوية بسل

رتل واحد من كل الفيالق الهندية الثالثة ورتل . وتقرر أن  تكون هناك ثالثة أرتال) دكا(قبلهم إىل وعاء 

وكان من واجب كل رتل أن يتخطى املقاومات الرئيسـية وينـدفع نحـو ) ماكااليا(صغري آخر من منطقة 

اتيجية تاركا قوة مناسبة ملشاغلة وتدمري مراكز املقاومة، وباالسـتفادة مـن إسـناد القـوة األهداف اإلسرت 

عن القسم األكرب من القوات الباكسـتانية ) دكا(يتوقع عزل ) أورورا(الجوية والقوة البحرية كان الجرنال 

  .بهجوم كاسح واحد

علام بأنه طلب عـدم . ملرحلةلقادة الفيالق حرية العمل بعد تلك ا) أورورا(وقد ترك الجرنال 

إعادة التجحفل لئال توقف األرتال من جراء ذلك وعدم التقيـد تقيـدا أعمـى بالخطـة، وسـيقوم بتنفيـذ 

والواقع أنه مل يسبق لقائد عام أن جازف بهـذا ). دكا(الخطة الرتل الذي سيكون أكرث نجاحا وأقـرب إىل 

  الشكل باتباع 
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ا عىل املشاة لعدم مساعدة األرض عـىل التقـدم بأرتـال مدرعـة حرب حركة يف أرض صعبة كهذه معتمد

ومع ذلك  وإذا ما نجحت الخطة فان نجاحها سيكون بفضـل كفـاءة . تجاه عدو قوي له شهرته القتالية

القادة وشجاعتهم ومهارتهم يف تنفيذ الواجبات التي كلفوا بها وبفضل عزم وإرادة قطاعاتهم العسكرية 

  .كان واثقا من قادته وقطاعاته وأنه كان مطمئنا إىل نجاح خطته) روراأو (ويبدو أن الجرنال 

أوال ) دكـا(أنه من الصعب التنبؤ عن أي مـن األرتـال سيصـل وعـاء ) أورورا(لقد بدا للجرنال 

وقد كان عىل كافة جحافل األلوية أن تتقدم عىل أراض رخوة متجنبـة الطـرق . فهو يجرب حربا جديدة

لعبور األنهر العريضـة بواسـطة طـائرات الهليكـوبرت وان تسـتفيد مـن كافـة ) جسورا جوية(وأن تهيئ 

وسائط النقل املتيرسة كالعربات والدرجات الهوائية، علام بـأن الـدراجات الهوائيـة تسـتخدم مـن قبـل 

األهايل يف الهند عىل نطاق واسع جدا لنقل األعتدة والتجهيزات األخرى كانت كل هذه األفكار الجريئـة 

لذا فإن إنجازها هو الذي سيقرر من سيصل . يف طياتها مجازفات ال ميكن التكهن بها منذ البدايةتحمل 

  .قبل غريه) دكا(

كـان نظـام ) نيفا(و) سيكيم(باإلضافة إىل الفرق التي كانت تواجه الحدود الشاملية للهند يف 

كان عليـه  –ومقر مواصالت مؤلفا من ثالثة فيالق ) أورورا(معسكر الجيش الهندي تحت قيادة الجرنال 

ويف مـا . ألـف مقاتـل) ١٠٠(ثم جيش التحرير البنغايل وتعداده حـوايل  -أن يعمل كتشكيل مقاتل سيار

  :ييل تفاصيل تأليف هذه الفيالق

األسـلحة  –القوة فرقتا مشـاة جبليتـان ) ن رينا. ن(القائد، الفريق ) كريشناكار(يف ) املقر( –الفيلق الثاين 

   ٥٥ –دبابات يت (افية لواء مدرع تقريبا  الساندة اإلض
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ملـم مـدى  ١٣٠(كتيبـة مدفعيـة متوسـطة ) برمائية سـوفيتية ٦٧ –يب يت (سوفيتية، لواء دبابات خفيفة 

  .باإلضافة إىل األسلحة السائدة املوجودة يف مالك الفرقتني. وحدات تجسري هندسية) بعيد، سوفيتية

فرقـة جبليـة  –القـوة ). ثابـان. أيـل. ام (لقائـد الفريـق ، ا)سيليكورى(املقر يف  -٣٣ –الفيلق 

كتيبـة ) سـوفتية -٦٧ –يب يت (األسـلحة السـائدة اإلضـافية، كتيبـة دبابـات خفيفـة . واحدة، لواء مشـاة

مقرها  – ١٠١وحدات تجسري هندسية منطقة املواصالت ). عقدة ٥,٥إنكليزية  عيار (مدفعية متوسطة 

  .مع لواء مشاة واحد) يلج(بقيادة للواء ) كوهاين(يف 

القـوة، ثـالث فـرق جبليـة، ) ما كـات سـنغ(، القائد الفريق )أكارتاال(املقر يف  –الفيلق الرابع 

 -٦٧ –يب يت (باالمرة لهـذا الواجـب وهـي مـن طـراز  -رسيتا دبابات خفيفة –األسلحة الساندة اإلضافية 

  ).عقدة ٥,٥بريطانية نوع (كتيبة مدفعية متوسطة ) سوفيتية

ويف ما عدا ذلك، خصصت طـائرات للقـوات األرضـية لغـرض اإلسـناد عـىل سـامء املعركـة يف 

أكرث مـن ثلـث مليـون مقاتـل ) بنغالدش(وقد بلغ مجموع القوة الهندية املخصصة لحملة ). بنغالدش(

). تـراى بـورا(و) أسـام(وتشمل جيش التحرير البنغايل والوحدات اإلدارية املنترشة يف البنغال الغربية و 

ومبعنى آخـر كـان مجمـوع القـوات . ألف مقاتل) ١٠٠(أما الفرق الشاملية املواجهة للتبت فقد بلغت 

وهذا مـا مل يتيرسـ لـدى أي قائـد عسـكري . رجل) مليون(تحت ترصف القيادة الرشقية الهندية حوايل 

  .عرب التاريخ العسكري وبهذا االتساع يف املسؤولية
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فـرقتني ) رينـا(هة الفيلق الثاين املقابلة إىل كلكتا، قدم الجرنال يف جب: سري املعارك يف بنغالدش

كان هـدف هـذه ). باريسال(غرب ) سندربان(الذي يتجه نحو الجنوب إىل دلتا ) مادو مايت(باتجاه نهر 

وكانت خطة الفيلق  الثاين للحصول عىل هذا الهـدف ) بإمداد(الجبهة هو احتالل األرايض الكائنة غرب 

ـعة املحصـنة الواقعـة قـرب الحـدود بيـنام تنـدفع أرتـال قويـة ة املواقـع  الباكسـتانية تقتيض مشاغل برس

القـوات الباكسـتانية مـن ملنـع القسـم األكـرب مـن ) مادومـايت(املواقـع ومتجهـة نحـو نهـر متخطية هذه 

يل وتتضمن خطـة الفيلـق انتشـار رتـ). دكا(عند ) ميكنا(االنسحاب عرب النهر والوصول إىل عبارات  نهر 

عـىل محـور ) فريـد بـور(و ) مـاكورا(وآخر نحـو ). كوشتيا(أحدها باتجاه . الفرقة يف بضعة أرتال فرعية

 –خولنـا (وأرتـال أخـرى هـدفها قطـع خـط سـكة حديـد ) باريسـال(و ) خولنا(وثالث نحو ). جيسور(

  .ملنع القوات الباكستانية من التنقل عرضيا) كوشيتا –جيسور 

فقـد سـبق لجـيش . ور مثـال منـوذجي عـىل عمـل هـذه األرتـالإن تخطي املقاومة يف جيسـ

ـقية بإسـناد الجـيش الهنـدي . التحرير البنغايل أن حصل عىل موطئ قدم له داخل أرايض باكسـتان الرش

فتقدم أحد األلوية بصـمت عـرب ) جوكاجا(يف ) جيسور(كانت تلك األرض هي النتوء الواقع شامل غرب 

أسلحته بواسطة العربات والدراجات الهوائيـة وكافـة وسـائط النقـل أراض طينية حامال معه تجهيزاته و 

وبهذه الطريقة متكن لواء آيل من اجتيـاز أراض غـري . املتيرسة التي قدمها السكان املحليون لذلك اللواء

  ).كوشتيا(عىل محور ) دار سانا(صالحة للتنقل والدخول يف املعركة ولقد حدث نفس اليشء يف نتوء 

قطع خط متوين أحد األلوية، فكانت تدبر خطة إلسـقاط مـواد التمـوين إليـه فإن صادف وان

  من الجو، أو اعتمد عىل املوارد املحلية املتيرسة، واألرزاق
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إن اليشء الوحيد الذي متسكت به تلك األرتال هو عدم التوقف انتظارا لـورود مـواد التمـوين . الجافة 

  .والتجهيز

وبـدون ) كوشيتا –جيسور (تم االستيالء عىل سكة حديد  ١٩٧١ويف الخامس من كانون األول 

كيلـو مـرت حتـى اليـوم السـابع منـه، واسـتوىل عـىل ) ٣٠(أية اسرتاحة اندفع الرتل نحو الشامل فقطـع 

) جيسـور(وبـنفس اليـوم أخلـت القـوات الباكسـتانية مدينـة  –وهي مركز مواصـالت حيـوي  -)جنيدا(

) مهر بور(وبعد ذلك تم االستيالء عىل ) مادومايت(واقعة عىل نهر ال) ماكورا(وتراجعت بدون انتظام إىل 

  ).كاشويتا(و ) جاودانكا(فانفتح الطريق للتقدم واالستيالء عىل 

كان داللة عىل ما أصاب الجيش الباكستاين من هبوط يف املعنويـات فقـد ) جيسور(إن إخالء 

) ٥٠٠٠(ابات واملدفعية وقوامـه حـوايل يدافع عن هذه املنطقة الحصينة جحفل لواء مشاة مسند بالدب

وفيهـا مقـر فرقـة املشـاة ) بـنغالدش(هي أقوى التحصينات املوجـودة يف ) جيسور(رجل كانت منطقة 

  .وال ميكن تفسري ذلك إال بهبوط املعنويات –التاسعة لكن ما أن اقرتب القتال منها حتى هربت الحامية 

هة هذا الفيلق تقيض بإرسال أرتال التثبيت من كانت الخطة يف جب -٣٣ –أما يف جبهة الفيلق 

لقطع خط سكة  –يف أضيق نقطة من النتوء  –) هييل(الشامل، بينام تندفع أرتال الهجوم الرئيس باتجاه 

ولتنفيذ هذه الخطـة عـرب لـواء الحـدود مـن ). بوكرا(ثم االستدارة جنوبا نحو ) رانكبور(الحديد جنوب 

وهـدف ) دينا جبـور(كان هدف اللواء األول هو ) كوج بيهار(خر من وعرب لواء آ ) جال بيكوري(جنوب 

وقوبلت هذه الهجـامت مبقاومـة عنيفـة ) هييل(واندفاع باقي الفرقة باتجاه ) رانكبور(اللواء الثاين هو 

  جدا من قبل الحاميات الباكستانية 
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ويف  -محصـنة بشـكل جيـدألن املواضع الدفاعية هنـا كانـت . مثل  ما توقعت القيادة الرشقية الهندية

هـذا وقـد قاومـت . بعض األماكن كانـت عربـات قطـار كاملـة قـد أغـرزت يف األرض لتشـكل مانعـات

  .الحاميات الباكستانية يف هذا القطاع آلخر طلقة وآخر جندي

، ١٩٧١كـانون األول  ٥يف ) خـان بـور(و) بريكـانج(واستولت األرتال القادمة من الشامل عـىل 

ولكـن ) دور كـابور(يف السابع منه، ويف الثامن من كانون األول تـم االسـتيالء عـىل  )الل منريهان(وعىل 

التي أبـدت ) دينا جبور(و) رانكبور(كانون األول اصطدم الرتالن باملواضع الدفاعية يف  ٩عندما حل يوم 

وانـدفع ) هـييل(مقاومة عنيدة، أما رتل الفرقة املندفع رشقا يف ممر ضيق من النتوء فقد أحاط بقريـة 

فاسـتوىل عليهـا يف التاسـع مـن كـانون ) هييل(كيلومرتا رشقي ) ٣٥(الواقعة عىل بعد ) بالش ماري(نحو 

  .األول

الواقعة ) جامل بور(نحو ) تورا(، شن الهجوم الرئيس من ١٠١أما يف قطاع منطقة املواصالت  

كانت القوة الباكستانية هنا ) غميمن سن(كيلومرتا يف أعايل النهر وإىل الشامل الغريب من ) ٥٠(عىل بعد 

أمـا الفـوج اآلخـر فكـان يف ) مـيمن سـنغ(هي لواء مشاة تسنده رسية دبابات ومقر اللواء وفوجان يف 

ويبدو أن استخبارات الجانب الباكستاين كانت عىل علم مبوقف القوات الهندية وأنه يوجد ) جامل بور(

) جـامل بـور(األول كان هذا اللواء قد وصل ضواحي  ويف التاسع من كانون ). تورا(لواء هندي واحد يف 

) جـامل بـور(ووصـل إىل مـا وراء ) بـراهام بـوترا(فاندفع منه رتل جانبي لتخطي املقاومة وعبـور نهـر 

  ).ميمن سنغ(بفوج من اللواء املوجود يف ) جامل بور(وعندما عزز الباكستانيون حامية . بنفس اليوم
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ان واجبـه التقـدم مـن رشق بـنغالدش وكانـت الخطـة تقيضـ ويف قطاع الفيلق الرابع الذي ك

يف الشـامل ونتـوء ) ميكااليـا(كيلـومرتا تقـع بـني ) ٢٥٠(إرسال ثالث فرق عرب رقعة من الحـدود طولهـا 

ويتضمن الواجب احتالل أرايض بنغالدش الواقعة إىل ). تراي بورا(يف أقىص الجنوب من مقاطعة ) فيني(

) أورورا(وهذا يعني أن أقـوى الفيـالق يف جـيش الجـرنال ). ميكنا(نهر  ورشق) سورما(الجنوب من نهر 

سـاكات (أما الواجبات الثانوية التي عهـدت إىل الجـرنال . كان مسؤوال عن أطول رقعة من خط الحدود

وبـذلك تحـرم ) جيتاكونـك(فهـي قطـع الطـرق والسـكة الحديديـة املؤديـة إىل  –قائد الفيلـق  –) سنغ

  ).دكا(وللوصول إىل العاصمة ) ميكنا(وين رئيسية، وعندما تحني الفرصة يُعرب نهر بنغالدش من طريق مت

نحـو ) كـريم كـانج –سلجار (تنفيذ واجبه بدفع فرقة من منطقة ) ساعات سنغ(قرر الجرنال 

بيـنام تقـوم الفرقـة املوجـودة يف ) اخـورا اشـوكانج(ودفع فرقة أخـرى عـىل امتـداد محـور ). سليهيت(

، )كـاميال(ة تراى بورا بإرسال ثالثة أرتال، الرتـل األول لتثبيـت القـوات الباكسـتانية يف الجنوب يف منطق

باتجـاه ) فينـي(الرتل الثالث، يتقدم من ). جاند بور(و ) الكشام(الرتل الثاين، يتقدم باتجاه الغرب نحو 

  .الجنوب

لرشق واسـتولت واندفعت نحو ا) كريم كانج(يف القطاع الشاميل عربت الفرقة الحدود مقابل 

، ١٩٧١كيلومرتا غــرب الحـدود يف الخـامس مـن كـانون األول ) ١٥(الواقعة عىل بعد ) منيش نكار(عىل 

كـانون األول بيـنام انـدفع  ٨واستوىل عليها يـوم ) ماو اليف  بازار(وبعدها اندفع أحد األرتال جنوبا نحو 

  عنيفة ال بد من وعند هذه املدينة جابه الرتل مقاومة ). سيلهيت(رتل آخر نحو 
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إذ كـان . اإلشارة إليها هنا، فقد كان عىل هذا الرتل عبـور النهـر وهـو ال يحمـل معـدات التجسـري معـه

) جرس جوي(وتم ذلك فعال فخصصت طائرات هليكوبرت وبورش بإنشاء . املفروض أن تؤمن له فيام بعد

  ).سيلهيت(نة ويف صباح اليوم التايل كان اللواء عىل أبوب مدي. عند حلول الظالم

ويف هـذه ). أخـورا(نحـو ) أكارثـاال(ويف القطاع املركزي دفع قائد الفيلق بفرقـة مـن منطقـة 

وهـو ) بـنغالدش(النقطة من الحدود كان جيش التحرير البنغايل قد استوىل عـىل بعـض األرايض داخـل 

قـد خطـط بدفعـه ) مسـاكات(ويبـدو أن الجـرنال ). أخورا(بتامس مع املواضع الدفاعية الباكستانية يف 

إن عرض النهر هنا يبلغ حـوايل ). دكا(وينطلق بعدها مرسعا نحو وعاء ) ميكنا(هذه الفرقة ليجتاز نهر 

يتجه بعدها ) أخورا(وإن خط سكة الحديد يف ). بيهاراب بازار(و) شيتاكانج(امليل يف الرقعة الواقعة بني 

وبعـد ذلـك ال يوجـد طريـق مناسـب ) ميكنا( الواقع عىل نهر)  أشوكانج(نحو الشامل الغريب إىل جرس 

وكان املؤمل أن يدمر الباكستانيون الجرس قبل أن تصله القوات الهندية لكـن عـىل . يكمل سكة الحديد

الرغم من كل هذه الصعوبات فقد كان قائد الفيلق مصمام عىل كرس الرقم القيـايس للوقـت والوصـول 

  .قبل غريه) دكا(إىل 

وانــدفع  نحــو أقــرب مدينــة وهــي ) أخــورا(التقــدم مــن تطويــق  متكــن اللــواء الــذي يقــود

كانون األول تاركا فوجا من قوات الحدود لتثبيت القوات الباكسـتانية  ٥فاستوىل عليها يوم ) كانكانكار(

واسـتمر اللـواء يف تقدمـه باسـتقامة خـط  –كـانون األول  ٥أيضـا يـوم ) أخورا(وقد سقطت ) أخورا(يف 

  وهنا كام حدث يف أماكن . ١٩٧١كانون األول  ٦يوم ) سلطان بور(واحتل ) اريابراهام نب(السكة نحو 
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أخرى أيضا تطوع السكان املحليون لجلب املعلومات عن املواضع الدفاعية الباكستانية كلـام 

  .اقتضت الرضورة ذلك

 بقصـد تثبيـت الحاميـة) كـوميال(نحو ) أكارثاال(اندفع الرتل الجنويب لهذه الفرقة من جنوب 

وااللتفـاف إىل مـا وراءهـا لقطـع ) مينامـايت(الباكستانية القوية التي تحتل األماكن الدفاعية يف معسكر 

  .خط مواصالتها

بـرتلني باتجـاهني ) مـن الفيلـق الرابـع(يف الجنوب تقدمت الفرقة الثالثة ) ترابورا(ويف قطاع 

و الثـاين بقـوة لـواء ) الكشـام(يف األول بقوة لواء باتجاه الغرب وهدفه مفرق سكة الحديـد  –مختلفني 

بـراهامن مـن (كانون األول سقطت كـل مـن  ٨وعندما حل يوم ). جيتاكونك(أيضا باتجاه الجنوب نحو 

فأصـبح كـل القطـاع املواجـه ). جانـدبور(يندفع نحـو ) االكشام(وكان رتل ) كوميال(وتم تطويق ) باريا

ـعة نحـو لرتابور تحت سيطرة القوات الهندية ويف هذه األثناء  كان رتل من الفرقة الجنوبية يتقـدم برس

  ).فيني(بعد أن حرر نتوء ) جيتاكونك(

ـعة مذهلـة يف أرايض بـنغالدش، بلـغ إسـناد القـوة  وبينام كانت القوات األرضـية تتقـدم برس

الجوية الهندية واألسطول الهندي مستوى مل تشهده الهند من قبل وكان واجب القيادة الجوية الرشقية 

  :ما ييل

  .تأمني الحامية الجوية للبنغال الغربية .١

وتشــمل تــدمري خطــوط مواصــالت العــدو لعــزل قواتــه (تقــوم القاصــفات بــأعامل التجريــد  .٢

  ).األمامية

  .تقديم اإلسناد القريب للقوات األرضية .٣

  .تأمني اإلسناد بالنقل .٤
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بـوي وميكن اعتبار الـواجبني األولـني واجبـني سـوقيني بيـنام الواجـب الثالـث هـو واجـب تع  

ومع ذلك ومهام كانت األسـبقية للواجبـات السـوفيتية فـأن القيـادة . والواجب الرابع هو واجب إداري

الجوية الرشقية قد وضعت يف اعتبارها تيسري اإلسناد الفوري لقادة الفرق إلسناد القطاعات األماميـة يف 

  .جمع األوقات

جويـة الباكسـتانية يف بـنغالدش كانت املعلومات املتيرسة لـدى الجانـب الهنـدي أن القـوة ال  

قرب دكا، ولكن  ١٩ –وعدد من طائرات ميغ . طائرة يف بنغالدش ١٨ –تتألف من رسب نفاث نوع سابر 

  .عندما بدأ الحرب مل تكن يف بنغالدش أية طائرة ميغ ويبدو أنها سحبت إىل الغرب

بـنغالدش يف نهايـة لقد متكنت القوة الجوية الهندية من شـل القـوة الجويـة الباكسـتانية يف 

ومع أن بعض طائرات السابر نجت مـن املعـارك الجويـة والقصـف الجـوي فإنـه مل . اليوم الثاين للحرب

وكان هذا عامال كبـريا سـاعد األرتـال الهنديـة عـىل . تشاهد أية طائرة باكستانية طيلة بقية أيام الحرب

احهـا، وعـىل عـدم الحاجـة السـتعامل كام أنه سـاعد عـىل تنقـل القطعـات وانفت. التسابق برسعة كبرية

وعـىل عـدم الحاجـة لحفـر مواضـع . التمويه بكثافة، وعـىل عـدم مالحظـة كثافـة العجـالت يف األرتـال

للمدفعية، وبتعبري آخر أصبحت األرتال حرة يف أن تتقدم برسعة دون الخـوف مـن القصـف الجـوي أو 

  .الغارات الجوية

ـة لإلسـناد القريـب زيـادة كبـرية ويف الحقيقـة كانـت هنـاك  لقد ازداد عدد الطلعات املتيرس

القيام بطلعات إلسناد القطاعات األرضية لهـذا فـإن  –ال القوة الربية  –أوقات تطلب فيها القوة الجوية 

األرتال كانت تتسابق يف التقدم لدرجة أنها نادرا ما كانت تتوقف منتظرة هجوما جويا مـدبرا، والواقـع 

  وحتى يف مثل هذه الحاالت. سنادا جويا إال عند وجود مركز مقاومة منيعأن األرتال مل تكن تطلب إ 



  

٢٢٥٨  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

كانـت القـوة . طلعـة يف اليـوم) ١٢٠(مبعـدل  ١٩٧١بلغ عدد طلبات اإلسناد الجوي بعده كانون األول  

الجوية الهندية يف قصفها للمواقع الحصينة دقيقة لدرجة أنها مل تصب أية منشآت مدنية أو أهدافا غري 

نفذ ما لدى رتل اإلدامة املعقـب للـواء ) جنيدة(يف . يف مدن جيسور و كوشتيا وخولنا  وغريها عسكرية

حيـثام . املشاة فدبرت القوة الجوية عىل عجل منهـاج إسـقاط املـؤن واالعتـدة مـن الجـو لـذلك اللـواء

فيفـة إال اقتضت الرضورة وكان إخالء الخسائر يجري باستخدام طائرات الهليكوبرت وطـائرات النقـل الخ

ففـي هـذه . أن أفضل استخدام لجناح النقل حدث عندما اضطرهم املوقف إجراء عمليات عبور لألنهر

) جرسـ جـوي(بشكل متواصل لعمـل ) ٤ –أم أي (الحاالت استخدم أسطول من طائرات الهليكوبرت نوع 

وعـرب ) مادومـايت(الواقعة عىل نهر ) ماكورا(و) سيلهيت(لعبور األنهر يف بنغالدش كام حدث يف كل من 

ويف تلك العمليات الجوية كان يتم نقـل ). اشوكانج(حيث جرت عملية العبور املشهورة يف ) ميكنا(نهر 

  .الرجال واملدافع واألعتدة  فوق النهر لتمكني األرتال من التسابق نحو أهدافها

 ضـفاف كان منهاج التجريد يتضمن واجبا خاصا، هو اكتساح الطوافات النهرية الراسـية عـىل

الطرق املائية املتعددة، فعندما كانت األرتال الهندية تندفع برسعة لألمام متخطية نقاط املقاومـة كـان 

الكثري من أفراد القوات الباكستانية يرتاجع إىل الخلف مستخدما أية واسطة نقل متيرسة ومنها القوارب 

ل األهايل كوسائط نقل يصـل بعضها يف واملحركات املائية والطوافات النهرية التي كانت تستخدم من قب

لذا فقد قامت القوة الجوية الهندية بسلسلة متواصلة من الرضبات الجوية ). دكا(تنقله حتى العاصمة 

  عىل الجامعات الباكستانية الفارة بهذه
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  .قاربا من مختلف األنواع عند نهاية الحرب) ٢٧٠(الوسائط فأغرقت منها حوايل  

لحـرب الجويـة، سـواء بتقـديم اإلسـناد السـوقي أو التعبـوي، طـائرات لقد شاركت يف هذه ا

وكان الحد الفاصـل بـني القـوة الجويـة ) فيكرانت(األسطول البحري الهندي من سطح حاملة الطائرات 

وكـان أول أهـداف . شامال فكانت مسؤولية البحرية جنوب هذا الخـط ه٢١واألسطول هو خط العـرض 

. فقامت الطائرات مبهاجمة املطار وامليناء البحـري هنـاك) جيتاكونك(ينة السالح الجوي البحري هو مد

) باريسال(و) منكال(و) جالنا(وهي مدينة  ) فيكرانت(أما األهداف األخرى فقد تولتها حاملة الطائرات 

ـقية هـو . الواقعة يف أقىص الجنوب الرشقي) كوكس بازار(و وكان الواجب الرئيس للقيادة البحريـة الرش

الحصار البحري عىل موانئ بنغالدش، ملنع أية باخرة بحرية من دخول أو مغادرة تلك املياه، وقـد فرض 

  .نجحت القيادة يف ذلك نجاحا تاما

صـوتت الجمعيـة العامـة لهيئـة األمـم  ١٩٧١وجدير بالذكر أن يف السابع مـن كـانون األول  

 بوقف إطـالق النـار فـورا وانسـحاب صوتا عىل قـرار يقيض) ١١(أصوات مقابل ) ١٠٤(املتحدة بأغلبية 

وكان هذا القـرار بهـذه ). الهندي والباكستاين(القوات املتحاربة إىل ما وراء الحدود من قبل كال الطرفني 

ومن املهم ذكـره أن الصـني والواليـات املتحـدة  صـوتتا إىل . األغلبية الساحقة تجربة جديدة عىل الهند

  .وامتنعت عن التصويت بريطانيا وفرنسا. ضده) السابق(وفيتي جانب القرار بينام صوت االتحاد الس

ومل تكتف حكومة الواليات املتحدة بالضغط الدبلومايس عىل الهند، بل أصدرت أوامر بتهيئة 

  األسطول السابع األمرييك يف املحيط الهادي  للتدخل يف 
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وهـي حاملـة الطـائرات  مـن هـذا األسـطول) قوة واجب(ثم أصدرت األوامر بتخصيص . خليج البنغال

ألف طن وتسري بالطاقة الذرية وقد خصصـت الواجبـات الهجـوم وتحمـل ) ٩٠(وحمولتها ) انرتبرايس(

أمـا حاملـة . القاصـفة كـام تحمـل قنابـل ذات رؤوس نوويـة –املقاتلـة ) فـانتوم(عىل ظهرهـا طـائرات 

لنقـل القـوات الخاصـة وهـي حاملـة طـائرات هليكـوبرت مخصصـة ) تريبلوي(الطائرات الثانية فكانت 

وباإلضافة إىل هاتني الحاملتني خصصت ست بواخر حربية تضـم مـدمرات وسـفن حراسـة ) الكوماندو(

وكان الواجب املعطى لهذه القـوة، كام ادعت الحكومـة األمريكيـة، هـو إخـالء الرعايـا . وعنارص إدارية

إضعاف الحصـار البحـري الهنـدي  أما الواجب الحقيقي فكان يشمل. األمريكان الذين بقوا يف بنغالدش

ـقية عـن تنفيـذ واجباتهـا ) فيكرانـت(وتحويـل حاملـة الطـائرات الهنديـة . املفروض عىل باكستان الرش

املكلفة بها وإجبار الهند عىل إبقاء قسـم مـن طائراتهـا يف وضـع الـدفاع تأهبـا للطـوارئ وبـذلك نقـل 

  .فعالياتها باتجاه القوات األرضية الباكستانية

) دكــا(املعــارك فبيــنام كانــت أرتــال الفيلــق الرابــع تتســابق للوصــول إيل العاصــمة  أمــا ســري

فأرسـلت الفرقـة ) مادومـاين(يتقـدم للوصـول إىل خـط نهـر ) رينـا(، كـان فيلـق الجـرنال )جيتاكونك(و

بيـنام اسـتدارت  -وهو املكان الوحيد الذي يحتمـل  عبـور النهـر منـه –) ماكورا(الشاملية رتلني باتجاه 

كـانون األول  ١١ويف ). خولنا(متجهة نحو ) جيسور(قة الجنوبية نحو الجنوب بعد أن استولت عىل الفر 

ووصـال إىل ) مـاكورا(الحامية الباكستانية يف ) من الفيلق الثاين(تخطى الرتالن العائدان للفرقة الشاملية 

عىل النهر ألن الطريق بعد معربا مهام ) كامرخايل(وتعترب ) مادومايت(عىل نهر ) كامر خايل كان(ضواحي 

  كوالندو(، وآخر يتجه إىل )فريد بور(طريق يذهب إىل  –العبور يتشعب إىل قسمني 
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وقد حدث تأخري هنا بسبب قلة وسـائط العبـور فاسـتفادت املقـدمات ). بامدا(الواقعة عىل نهر ) فان 

لقسم األكرب اضطر إىل التوقـف لكن ا. والدوريات من القوات املحلية املتيرسة التي قدمها األهايل هناك

  ).جرس جوي(بانتظار وصول أسطول من الهليكوبرتات التي أرسلتها القوة الجوية إلقامة 

الواقعة ) فريدبور(ويف اليوم الرابع عرش من كانون األول وصلت طالئع األرتال الهندية مدينة 

. واقعـة شـامل خولنـا ببضـعة أميـالال) دولتـا بـور(و) خولنا(وتم االستيالء عىل محور ) بامدا(عىل نهر 

  ).خولنا –جيسور  –كوشتيا (وبذلك تم إغالق طريق الهرب الرئييس للقوات الباكستانية يف قطاع 

الغريب كان التقـدم يجـري بـبطء بسـبب املقاومـة العنيفـة التـي أبـداها املـدافعون  -يف القطاع الشاميل

م  فسيطرت القوات  الهندية بذلك عـىل معـابر قد سقطت قبل أيا) الل منريهات(كانت . الباكستانيون

هو الذي سبق غـريه يف اسـتئناف التقـدم الرسـيع، ويف ) هييل(وعىل كل فإن الهجوم الرئيس يف ) تستا(

كانـت مجموعـة قويـة ). بـوكرا(ومن هنا اتجه الرتل جنوبا نحو ) كوركان(كانون األول سقطت  ١٢يوم 

الواقعـة يف منتصـف ) كوبنـدبور(بالتعاون معها تـم احـتالل و . من جيش التحرير البنغايل موجودة هنا

التـي كـان فيهـا مقـر ) بـوكرا(ويف الرابع عرش منـه تـم االسـتيالء عـىل ) بوكرا(و) كوراكات(الطريق بني 

  .القوات الباكستانية

العاصمة قد غدت عرضة لتهديـد أكيـد خطـر، ) دكا(ويف جبهة الفيلق الرابع يف الرشق كانت 

ليجد أن قسام من الجرس قد ) اشوكانج(اخورا إىل (ن كانون األول وصل الرتل املندفع مـن ويف التاسع م

لذلك فقد بدأ اللواء . دمر، األمر الذي غدا النهر فيه مانعا صعب االجتياز إذ يبلغ عرضه هنا حوايل ميال

  األمامي باستطالع أماكن العبور وتطوع عدد من األهايل ملساعدته، 
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لكن استئناف اللواء بتعرضه يحتاج إىل . ورسعان ما عربت جامعات الصولة. ب والطوافاتبجلبهم القوار 

كام . إسناد املدفعية واعتدتها واىل مدافع ضد الدبابات وغريها من التجهيزات التي البد من عبورها أوال

السـوفيت مل إذ عىل الرغم من أنها برمائية فـإن مصـمميها ) ٦٧ –يب يت (أن هناك مشكلة عبور دبابات 

يفكروا بأنهر بنغالدش ومن املعروف أن هذه الدبابات ترتفع فيها درجة الحرارة عاليا بعد عومهـا ملـدة 

. العريض والرسـيع الجريـان مـدة ثـالث سـاعات تقريبـا) ميكنا(بينام يستغرق عبور نهر . نصف ساعة

ة ثـم جـرى سـحبها بواسـطة وأخريا دخلت الدبابات النهر وتحركت بقوتها الذاتية ألطول مسافة ممكنـ

  .العرشات من القوارب املحلية

ــة  ـــون األول  ١٠بطــائرات الهليكــوبرت يف ) التجســري الجــوي(بــدأت عملي وقامــت  ١٩٧١كان

ويف . القطعات املسؤولة عن إنشاء الجرس بنقل كل مادة ال ميكن نقلها جوا، بواسـطة القـوارب املحليـة

لقد جرى العبور مـن مكـان . الضفة األخرى الستئناف التقدمكانون األول كانت هناك قوة كافية يف  ١١

ومل تبـد الحاميـة الباكسـتانية أيـة مقاومـة ملنـع العبـور رغـم رؤيتهـا . يبعد ميلني جنوب موقع الجرس

ويظهـر أن السـبب يف ذلـك يعـود إىل خوفهـا مـن . طائرات الهليكوبرت وهي تقوم بأعامل النقل الجوي

  .وإىل هبوط معنوياتها وهكذا بقيت قابعة يف مواضعهاقوات جيش التحرير البنغايل 

مام أضـطر الرتـل الهنـدي إىل أن ) دكا(مل تكن تتيرس محاور طرق بعد رأس الجرس تؤدي إىل 

وهنا أيضا تطوع املئـات مـن األهـايل  ). بهرياب بازار(يتقدم خارج الطرق ومبحاذاة سكة الحديد متجنبا 

وعند الوصول إىل خط السكة وجد نقيـب مـدفعي . تجهيزات الثقيلةملساعدة القوات الهندية يف نقل ال

  يعرف  –
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قطار بضائع مهجورا عىل خط السكة فأرسع بتحميل مدافعـه عـىل  –بعض اليشء عن محركات الديزل 

  .عرباته، ومل ميض بعض الوقت حتى بدأ القطار بالتحرك فتمكن من االلتحاق برتل اللواء

وهي ميناء ) جاندبور(واستوىل عىل ) الكشام(الجنويب من اخرتاق ويف اليوم نفسه متكن الرتل 

) جانـدبور(وتم عىل الفور إرسال رتـل مـن ). نارايان كانج(و) دكا(الرئييس يقع جنوب ) بامدا(عىل نهر 

  ).ميكنا(الواقعة عىل نهر ) دوخاندي(نحو الشامل باتجاه 

واضـحا للعيـان يف حملتـه يف  ويف الحادي عرش من كـانون األول بـدأ نجـاح الجـيش الهنـدي

أي يف الغـرب . فقد أصبح القسم األعظم من القـوات الباكسـتانية مطوقـا يف املنـاطق الـثالث. بنغالدش

مقطوعـا عـدا قطـاع ) دكا(وأصبح طريق تراجعها إىل وعاء ) ميكنا(وغرب ) بامدا(والجنوب الغريب من 

ش الباكستاين ويف هذا القطـاع كـان هنـاك الذي كان يحتمل أن يرتاجع منه قسم من الجي) ميمن سنغ(

مـن االنسـحاب وتعزيـز ) اشـوكانج(قد يتمكن مع القطاعات األخرى املرتاجعـة مـن جبهـة . لواء واحد

مقاتل من مختلف الصـنوف ولكنهـا ليسـت وحـدة أو ) ٥٠٠٠(التي كانت قوتها تقدر ب ) دكا(حامية 

يخىش هذه الحامية ) أورورا(ومل يكن الجرنال . تشكيل مشاة نظامي، بل هي خليط من القوات املقاتلة

لكن ما كان يخشـاه هـو التـدمري . ولن يكون مبقدوره احتاللها) دكا(أو يعتقد بأنها ستحتفظ بالعاصمة 

لذلك فإنه كان يـرى . الشامل الذي سيصيب املدينة وسكانها إذا ما أستمر القتال فيها لبضعة أيام أخرى

  .بطريقة ما) دكا(من الوصول إىل  وجوب منع الحامية الباكستانية



  

٢٢٦٤  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

قرب كلكتا بضع طائرات تابعة لهيئة ) دم دم(كانون األول هبطت يف مطار  ١١ويف عرص يوم 

وكان وقد حرضـ يف املطـار عـدد مـن ). دكا(األمم املتحدة حاملة معها األجانب الذين تم إخالؤهم من 

ائرات النقل التابعة للقوة الجويـة الهنديـة الصحفيني الهنود واألجانب فشاهدوا بأعينهم أسطوال من ط

) ١٢ –أي أن (كانت تلـك الطـائرات مـن أنـواع  مختلفـة، فمنهـا السـوفيتية . مصطفا عىل أرضية املطار

فانترشـت . وشاهدوا كذلك قطعات مظلية كثـرية) داكوتا(و) فريجايلد(واألمريكية ) كاريبوس(والكندية 

وال بد أن تكون تلك اإلشاعات . عىل وشك اإلقالع للقيام بواجب مااإلشاعات بأن هناك لواء مظليا كامال 

وقـد تعـززت تلـك اإلشـاعات بالتقـارير التـي تقـول بـأن هنـاك . يف صباح اليوم التايل) دكا(قد وصلت 

ويف الحقيقـة كانـت ). ٧٣٧البونيـك (بطـائرات ) باراك بور(قطعات مظلية أخرى عىل وشك اإلقالع من 

ـقية لكنهـا جعلـت القطعات األخرية هي  الوجبة األوىل من القوات املنوي إرسالها غربا من القيادة الرش

  ).دكا(يعتقد بـأن هناك ألوف املظليني الهنود الذين هم عىل وشك الهبوط عىل ) نيازي(الجرنال 

فوجـا عـرب نهـر ) جـامل بـور(أرسـل اللـواء الهنـدي الـذي أحـاط ب). ميمن سنغ(ويف جبهة 

جلب أيضا لواء آخر كان متجها نحو ) ناكرا(كام أن الجرنال . رجعة عىل املدافعنيوقطع خط ال) جامونا(

ومل يكن ممكنا بعد، البت بشكل قاطع بأن اللواء الباكستاين لـن يـتمكن مـن االنسـحاب ). ميمن سنغ(

) قاعـدة أمنيـة(تحتـل ) تانكيل(وكانت هناك حامية باكستانية صغري يف ). تانكيل(عن طريق ) دكا(إىل 

) تانكيـل(ينبغي أن نتذكر بأن منطقة  . ليك ينسحب إليها عند الحاجة) ميمن سنغ(لواء الباكستاين يف ل

وقـد تقـرر االسـتيالء ) صـدقي(هي أيضا مقر ملجموعة قوية من جيش التحرير البنغايل يرأسها املـدعو 

  بإسقاط) تانكيل(عىل 
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تحريـر البنغـايل وقطـع خـط الرجعـة عـىل املظليني الذين كان عليهم تأمني التامس مع قوات جـيش ال 

 ١١ويف عرصـ يـوم . الباكستانيني واالحتفاظ باألرض لحني تأمني التامس مـع األلويـة الهنديـة يف الشـامل

وهـي مـدافع ضـد دبابـات (كانون األول تم إسقاط فوج من اللواء املظيل الهندي مع أسلحته السائدة 

 الوقت املناسب متاما وقد علم آمر الفوج فـيام بعـد مـن يف) تانكيل(يف منطقة ) جبلية وعدمية اإلرجاع

سبق وأن أصدر أوامره إىل اللواء ) نيازي(بأن الجرنال ) ميمن سنغ(اللواء الباكستاين يف ) أمر(اللواء قادر 

) تانكيـل(ويف الحقيقـة كـان رتـل العجـالت قـد رشع لتـوه بـاملرور مـن ). دكا(املذكور باالنسحاب إىل 

  .نوب يف عرص ذلك اليوممتوجها نحو الج

تم تنفيذ اإلسقاط الحقيقـي يف السـهل املفتـوح . وبعد إسقاط كاذب إىل جنوب غرب املدينة

وكـان ) تانكيـل(عرب النهر الذي يجري من الرشق إىل الغرب والذي مير عىل بعد بضعة أميال من شامل 

رة عـىل النهـر ملنـع القـوات الواجب الرئييس للفوج الهـابط، هـو االسـتيالء  عـىل الجرسـ وموقـع العبـا

ثـم تـأمني االتصـال مـع مفـارز ) تانكيل(وواجبه التايل هو احتالل . الباكستانية من الهرب نحو الجنوب

جـامل (وواجبه األخري بعد تأمني االتصال مع اللواء الهندي التحـرك جنوبـا مـن . جيش التحرير البنغايل

  .١٠١–بأمر من قائد منطقة املواصالت ) دكا(نحو ) بور

ـعة ) ١٢٠٠ -١٠٠٠(جرى إسقاط الفوج من ارتفاع  عقـدة فانترشـ  ١٢قدم وكانت الـريح برس

إال أنهـا . وعـىل الـرغم مـن كـون املنطقـة مفتوحـة ومسـتوية. كيلـومرت ١×٢الفوج يف رقعة تزيد عـىل 

وقـد سـقطت يف هـذه الـربك بضـعة مـدافع وسـقطت . مملوءة  بالقرى املحاطة بعدد من الربك املائية

  املظالت بعض 
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التي تحمل رجاال أو تجهيزات عىل سطوح بعض األكواخ ومع هذا  فقد متكن الفـوج مـن جمـع شـمله 

وكان الظـالم الـدامس قـد حـل . خالل ساعتني وأعاد تشكيله إىل فصائل ورسايا وبارش بتنفيذه الواجبات

قسم األكـرب مـن الفـوج وبينام توجه ال. آنذاك فتطوع سكان القرى أدالء لتوجيه القطعات نحو أهدافها

جـامل (كام أرسلت دورية شـامال نحـو طريـق . أرسلت إحدى الرسايا ملسك موقع العبارة. نحو الجسـر

  .لألخبار عن أي تقرب للقطعات الباكستانية) بور

كان أول عالمة تدل عىل اقرتاب القوات الباكستانية هو رتل من العجـالت عالقـة  قـادم مـن 

ل عىل التامس مع الدورية عىل بعد ميلني من الجرس فتبـادل معهـا إطـالق وقد حص) جامل بور(اتجاه 

وقـد سـمحت ) مـيمن سـنغ(فقد جـاء مـن اتجـاه طريـق  –وهو أكرب من األول  –أما الرتل الثاين . النار

القطعات الهندية لهذا الرتل بالتقرب حتى مواضع الفوج وعندها فتح قـاذف صـاروخي النـار فأصـاب 

كان هذا الرتل عبارة عن . جنديا باكستانيا) ٣٠(وقد قتل يف هذا الحادث حوايل . وىلالعجالت الثالث األ 

ـعة وعنـدما ). ميمن سنغ(بطرية خفيفة تنسحب من  أما باقي الرتل فاسـتدار إىل الخلـف وتـوارى برس

قاموا بشن عدة هجامت لفتح الطريق ) تانكيل(أدرك الباكستانيون أن القوات الهندية قد استولت عىل 

ثم شن . صدتها القوات الهندية ومنها ثالث هجامت ليلية عىل الجرس ومنطقة هبوط املظليني) دكا(إىل 

فحدثت مجـزرة كـان . هجوم يائس أخري من قبل القطعات الباكستانية يف ضوء النهار صباح اليوم التايل

ر إىل القـرى فيها الجنود الباكستانيون بـدون قيـادة وقـد استسـلم قسـم كبـري مـنهم وتسـلل عـدد آخـ

) قـادر(ومهام يكن فان هذه املعركة كانت األخرية يف محاولـة وصـول الباكسـتانيني إىل جرسـ . املجاورة

  ويف وقت متأخر من نفس اليوم وصل . نفسه عرص ذلك اليوم) قادر(وسلم آمر اللواء 
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ل اللـواء األمـامي فأرسـ) دكا(وقد كان ينفذ الزحف متقدما برسعة نحو . ومقره التعبوي) نكرا(الجرنال 

كـام صـدر . وكان عىل وشك إرسال لواء آخر يعقب اللواء األمامي بعد ساعات قليلة) جوى ديبور(نحو 

ويف اليوم الثالث عرش توقفـت القطاعـات األماميـة يف ). تانكيل(األمر إىل الفوج املظيل للبقاء مؤقتا  يف 

هـر عنـوة بعـد أن أخـرهم بضـع سـاعات وعـرب اللـواءان الن. حيث القت بعـض املقاومـة) جوى ديبور(

  ).تونجي(واندفعا جنوبا نحو 

أخذ ضغط القوات األرضية الهندية يتزايد، فتم احتالل القطاع الغريب والقطاع الشاميل الغريب 

وأصبحت القوات الباكستانية املرتاجعة مطوقة، ويف الوقت نفسه صعدت الهنـد مـن حملتهـا النفسـية 

. وقامت القوة الجوية الهندية برضب األهـداف العسـكرية فيهـا) دكا(يني يف لتثبيط معنويات الباكستان

. وبورش بإرسال األوامر املتناقضة واملضللة عرب ذبذبة الالسليك املستخدمة من قبـل القـوات الباكسـتانية

وقامـت القـوة ) دكـا(املستخدمة من قبل القوات الباكستانية يف ) الحرب اإللكرتونية(وقد متكن منهاج 

وبورش بإرسال األوامر املتناقضة واملضـللة عـرب ذبذبـة . الجوية الهندية برضب األهداف العسكرية  فيها

الهندي من حل ) الحرب اإللكرتونية(وقد متكن منهاج . الالسليك املستخدمة من قبل القوات الباكستانية

  .اكستانيةالشفرة الباكستانية وأصبح من السهل التداخل يف املواصالت الالسلكية الب

وقد استلمت حكومة باكستان املدينة، واستقالت يف رسالة بعث بها رئيسها السـيد مالـك إىل 

مبوجـب أمـر خطـي مـن ) كونتينتال(والتجأ مسؤولو الحكومة املستقيلة إىل فندق . الرئيس يحيى خان

  .السيد مالك وكان الفندق املذكور قد أعلن منطقة محايدة
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  :جمهورية بنغالدشاالستسالم يف دكا وقيام 

يف مجلــس النــواب ) انــديرا غانــدي(أعلنــت رئيســة وزراء الهنــد  ١٩٧١كــانون األول  ١٤ويف   

كام عربت عن أملها يف أن ). بنغالدش(الهندي، السقوط النهايئ لباكستان الرشقية والخطوط األوىل لقيام 

وكان ال يزال سجينا (جدا  يأخذ الشيخ مجيب الرحمن مكانه عىل رأس الدولة الجديدة  يف وقت قريب

كـانون األول  ١٦بتـاريخ ) دكـا(وثائق االستسـالم يف ) نيازي(وبالفعل وقع الجرنال ). يف باكستان الغربية

) ٢٣٠٧(فردا، منهم ) ٢٠٦٣٣(وكانت خسائر الهند يف هذه الحرب ). أورورا(وتسلمها منه الجرنال  ١٩٧١

  .الرشقية بني قتىل أو جرحى أو أرسى قتىل بينام خرست باكستان كل قواتها يف الجبهة

مــن منصــبه كــرئيس لجمهوريــة ) يحيــى خــان(اســتقال الــرئيس  ١٩٧١كــانون األول  ٢٠ويف 

، كبري الزعامء السياسيني )ذو الفقار عيل بوتو(باكستان، تحت ضغط شعبي متزايد، وسلم السلطات إىل 

وصـلت . دكـا إىل كلكتـا بطـائرة خاصـةمـن ) نيازي(يف باكستان الغربية، ومن جهة أخرى نقل الجرنال 

) بـنغالدش(واندفع زهاء خمسـة آالف مـن ثـوار ). دكا(االنتقامات الوحشية مكان االبتهاج يف العاصمة 

املزودين بأسلحة أوتوماتيكية حديثة يف الشوارع، يتخلصون بسـرعة من الـذين يشـتبهون بـأنهم كـانوا 

قد  ارتدت طابعا غري مألوف من الوحشية والفظاعـة  يؤيدون الحكم السابق والواقع أن أعمـال العنف

  .حتى أصبحت الجثث منظرا يوميا يف العاصمة

وكان أول ما فعلـه الـرئيس عـيل بوتـو بعـد استسـالم السـلطة إطـالق رساح الشـيخ مجيـب 

وأخذ يف مامرسة . يف العارش من الشهر التايل) بنغالدش(كانون األول، الذي وصل إىل  ٢٢الرحمن بتاريخ 

  ويف . صالحياته يف الدولة الجديدة
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وفنلنـدا ) السـابق(قد حصلت عىل اعرتاف االتحـاد السـوفيتي ) بنغالدش(كانت  ١٩٧٢كانون الثاين  ٢٥

ومل متـض . ومنغوليا باإلضافة إىل الهند التي اعرتفت بها خـالل أيـام الحـرب) سابقا(وبولندا ويوغسالفيا 

  . اعرتاف األرسة الدولية مبا يف ذلك باكستان نفسهافرتة طويلة حتى حصلت الدولة الجديدة عىل

  ):١٧١٤ – ١٧٠١(حرب الوراثة األسبانية 

عىل مجموعة الحروب األوروبيـة العامـة التـي بـدأت يف ) حرب الوارثة األسبانية(يطلق أسم   

  .، بعقد معاهدات اوتريخت واراستات١٧١٤وانتهت يف العام  ١٧٠١العام 

  :سبب الحرب

، ثارت يف أوروبا مشكلة خطرية، فقـد كـان ١٦٦٥شارل الثاين عرش أسبانيا يف عام عندما توىل   

هذا امللك  سيقيم العقل والجسم معا، وهو يف الوقت نفسه مل يكن لديه ولد يرث العرش ولذلك كانت 

الدول األوروبية الكربى تنتظر اليوم الذي ميـوت فيـه فتثـار يف أعقـاب موتـه مسـألة الوارثـة األسـبانية 

يضاف إىل ذلك أن وريثيه األقـربني، كانتـا أختيـه ماريـا تريـزا التـي تزوجـت مـن لـويس الرابـع عرشـ، 

. وماجريت تريزا التي تزوجت اإلمرباطور ليوبولد األول، وقد أنجبت األخرية ابنـة تزوجـت أمـري بافاريـا

  .وبذلك تشعبت املطالبة بعرش أسبانيا إىل ثالثة فروع

يا ألنه ابن أخ ملـك أسـبانيا، وكـان أقـل املطـالبني بالوارثـة نفـوذا وال فادعى الوراثة أمري بافار .١

يشكل خطرا عىل التوازن الدويل، ولـذلك كانـت الـدول متيـل إىل جعـل وراثـة امللـك يف ويل عهـد 

  .بافاريا
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وأدعى الرابع لويس عرش حق وراثة هذا العرش لويل عهـده مـن زوجتـه ماريـا تريـزا، ولكـن  .٢

اجه منها عن كل حقوقها يف عـرش إسـبانيا، ولكنـه عنـدما الحـت مشـكلة لويس قد تنازل عند زو 

  .الوارثة األسبانية ادعى أن تنازله ليس قانونيا ويعترب باطال وتذرع بأسباب واهية

وادعاها اإلمرباطور ليو بولد األول، أوال ألنـه حفيـد فيليـب الثالـث وثانيـا ألنـه متـزوج بنـت  .٣

  .عن كل حقوقها قبل أن تتزوج أمري بافاريا) اريا انطوانيام(فيليب الرابع، وتنازلت ل ابنته 

وهكذا تعقدت مسألة الوارثة األسبانية، وطمع فيها الكثريون، فقد كانـت أمـالك شـارل الثـاين  .٤

تشمل مع أسبانيا جزائر البليـار، واألرايض املنخفضـة األسـبانية، ومـيالن ونـابيل، وصـقلية، وبعـض 

رات واسـعة يف إفريقيـا وأمريكـا الوسـطى وأمريكيـا الجنوبيـة ثغور عىل ساحل تسكانيا، ومستعم

وعدة جزر يف خليج املكسيك والبحر الكاريبي واملحيط الهادي، وكـان مـوت شـارل الثـاين املـريض 

متوقعا يف أية لحظة، وكذلك كان الرصاع الدويل عىل الوارثة متوقعا بعد وفاته عـىل الفـور، حفظـا 

لك حـدثت قبـل موتـه عـدة منـاورات سياسـية، ومحـاوالت رسيـة عىل مبدأ التوازن الـدويل، ولـذ 

لتقسيم أمالكه ولكن باءت بالفشل لتعارض املصالح بني فرنسا واإلمرباطـور، وانقسـم بـالط شـارل 

الثاين إىل حزبني أحدهام يؤيد اإلمرباطور والثاين يؤيـد أطـامع لـويس الرابـع عرشـ، وأخـريا انترصـ 

، ١٧٠٠يف إقنـاع امللـك املخترصـ بـأن يـويص يف ترشـين األول الحزب املؤيد لفرنسا حيـث نجحـوا 

، وبعـد )ثاين أوالد ويل عهد فرنسا(حفيد لويس الرابع عرش ) فيليب دوق أنجو(بجميع أمالكه إىل 

  .هذه الوصية بشهر واحد مات شارل
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وعندئــذ تجاهــل لــويس الرابــع عرشــ معاهــدة التقســيم التــي وقعهــا مــع إنكلــرتا واألرايض 

، وقرر قبول وصية ملك إسبانيا الراحل لحفيده دوق أنجو وأعلن توليـه عـرش ١٦٩٩عام  املنخفضة

وكتب إىل وليم الثالث ملك إنكلرتا يرشح لـه األسـباب التـي أدت إىل ) فيليب الخامس(فرنسا باسم 

قبول الوصية ونقض املعاهدة وبعد مباحثـات طويلـة تبـني إلنكلـرتا وهولنـدا مـدى الخطـر الـذي 

  .ن ازدياد الخطر الفرنيس عىل التوازن السيايس يف أوروبايتهددها م

وتزعم وليم الثالث ملك إنكلرتا تعبئة الشـعور األورويب ضـد لـويس، ونجـح يف إقامـة اتحـاد 

، ومات يف السنة التالية قبل اندالع الحـرب وشـمل التحـالف )١٧٠١أيلول (سمي بالتحالف األعظم 

ثم الربتغـال ودوقيـة سـافوى ) بروسيا(وأيدته دوقية براندنربج  األعظم إنكلرتا وهولندا واإلمرباطور،

  .اإليطالية

  ):١٧٠١(حملة إيطاليا 

بدأت حرب الوراثة األسبانية بإبراز كل النوايا واألهداف من خالل التعامـل  مـع قـالع األرض   

وهولنــدا وقــد بــدأت بريطانيــا . ١٧٠١األســبانية وتحصــيناتها حتــى األرايض الفرنســية، وذلــك يف آذار 

ولكـن النجاح مل يحالف إحداهام يف هذه السنة لحشد جيـوش وزجهـا يف . استعداداتهام يف وقت واحد

كام أن هولندا مل تجد يف نفسها الجـرأة . ذلك الن جيش إنكلرتا يف زمن السلم كان ضعيفا. ميدان القتال

دأة عىل املرسح اإليطايل  وقاد فقد أخذ األمري أوجني املبا. وعىل كل حال. للدخول وحدها ميدان الحرب

وتم حشـد القـوى . جيشه النمساوي بهدف االستيالء عىل املمتلكات األسبانية يف شبه الجزيرة اإليطالية

  يف التريول 
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مع بداية فصل الصيف، واستطاع الجيش الفرنيس بقيادة كاتينا تشـكيل سـد أمـام الزحـف النمسـاوي، 

طرق واملمرات عرب الجبال بني روفرييدو وفيسنزا حيث املقاطعـة ولكن األمري أوجني نجح يف استخدام ال

  .الخالية من حدود إمارة فينيتان

، اتخذ األمري أوجني تدابري الحيطة الرضورية وإجراءات األمن للتقدم وذلـك ١٧٠١أيار  ٢٧ويف 

رتكـب مخالفـة أو بإقناع السلطات املسؤولة يف فينيتان بعدم التعرض لقواته أو مقاومتها طاملا أنهـا مل ت

تقوم باتخاذ موقف عدواين من السكان ثم انطلق األمري أوجني بعد ذلك يف سـريته عـرب الطـرق التـي مل 

  .يسلكها جيش منذ أيام شارلكان

، وصل جيشه إىل السهول، ثم انترش عىل مساحة واسعة ووصل إىل ١٧٠١حزيران  ٢٨ويف يوم 

ثم تجاوزها يف محالة للبحث عن طريـق يعـرب ) ىل نهر أديجالقلعة اإليطالية يف إقليم فريون ع(لييباغو 

خالله نهر أديج األسفل  وعند ظهور األمري أوجني يف السهل بوغت القائد الفرنيس كاتينـا مباغتـه تامـة، 

كـام ارتكـب هـذا القائـد الفرنيسـ . ألنه كان يعتمد يف تنظيم دفاعه اعتامدا كامال عـىل حيـاد فينيتيـان

افرتض أن الجيش النمساوي مصمم عىل غزو املمتلكات األسبانية جنوب بـو فعمـل خطيئة كربى عندما 

عىل نرش قواته بشكل ستارة ضعيفة وتنظيم خطوط دفاعية رقيقة حتى يستطيع تغطية جبهـة طويلـة 

واستطاع األمري أوجني العثـور عـىل بقعـة محروسـة مـن قبـل القـوات الفرنسـية . عىل امتداد نهر أديج

متوز، وعندما جمع القائد الفرنيس كاتينا  ٩ –  ٨لحذرة عىل اجتياز أديج األسفل يف ليل فعمل بطريقته ا

قواته فورا، وحشد خلف النهر اإليطايل مينسيو يف الوقت الذي كان فيه أوجـني يسـتدير شـمال بجيشـه 

   خالل ريفويل وتعرض األمري أوجني –ملعاودة تحقيق االتصال مع خطوط إمداداته األساسية يف روفريدو 
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تلك الفرتة لصعوبات كثرية يف تـأمني إمداداتـه نظـرا ألن إمـارة فينيتيـان مل تعـد تسـمح لألمـري أوجـني 

ـاع. باستخدام أراضيها لنقل القوات واإلمدادات . وأخريا قرر األمري أوجني مجابهة املوقف وحسـمه بالرص

ىل أبعد مسـافة مـن الجنـاح األيرسـ فاتخذ استعداداته الخرتاق نهر مينسيو قريبا من بحرية بيشيريا وع

  .لجيش كاتينا

أثـار ولكن هذا الرتاجـع ) أوليو(متوز نفذ أوجني العملية وتراجع كاتينا بهدوء إىل  ٢٨ويف ليل 

ويف مطلـع . أصغر بكثري من القوة الفرنسـيةنقمة القوات الفرنسية و ال سيام وأن القوة النمساوية كانت 

أرسلت املارشال فيلروا املقرب من امللـك الرابـع ملوقف إىل باريس التي آب نقل تيسيه خصم كاتينا هذا ا

. وكان القائد الجديد أقل كفاءة من جميـع الضـباط األعـوان الفرنسـيني. الستالم القيادة من كاتيناعرش 

فعمل قبل كل يشء عىل شن هجوم ضد األمري أوجني الذي كان يحتل مواقع دفاعيـة جيـدة يف شـياري، 

ويف الشتاء قام األمري أوجني بهجـوم . وانتهى الهجوم بهزمية كاملة للقوات الفرنسية. أيلول) ١(وذلك يف 

وبعد قتال يف ظروف غامضة ومعقدة انسحب األمري . ١٧٠٢مباغت عىل كرميونا يف ليل األول من شباط 

جـع، وعـاد كأسري حرب، يف حـني كانـت بقيـة الجـيش الفرنيسـ ترتا) فيالر(أوجني ومعه القائد الفرنيس 

  .األمري أوجني لقضاء الشتاء يف مقر قيادته واستئناف حصار مانتوا
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  ):١٧٠٢(حملة مارلبورو األوىل 

وكان بعـض مستشـاري امللـك لـويس الرابـع عرشـ قـد . ١٧٠٢بدأ الرصاع الحقيقي مع العام 

طقـة هـي نقطـة اقرتحوا عليه العمل عىل تركيز الجهد للدفاع عن الراين والدانوب، وذلك ألن هذه املن

ولكـن امللـك لـويس الرابـع عرشـ مل يسـتجب لنصـح . التوازن ومركز الثقل يف التحـالف املضـاد لفرنسـا

مستشاريه، وزج القسم األكرب من الجيش الفرنيس عىل ضفة نهر املوز، وترك جبهة الراين تحت حراسـة 

جبـات القتاليـة بتـأثري قوات ضعيفة كلفت بواجب الدفاع، وقد تم هـذا التوزيـع بـالقوى وتحديـد الوا

  .عوامل سياسية

أما يف مرسح عمليات إيطاليا فقد بقي ميزان القوى ثابتا، ومل يطـرأ عليـه أي تغيـري باسـتثناء 

ويف ). فـيالر(إرسال قائد من أفضل قادة امللك لويس وهو الجرنال فانـدوم، ليحـل محـل القائـد األسـري 

اإلنكليز واألملان وبعض اإلمارات (ملؤقتة كقوات الحلفاء البالد املنخفضة، كلف جينكل مبامرسة القيادة ا

وكـان التهديـد . وكان جينكل يف بـدايات إحبـاط منـاورات القائـد الفرنيسـ بـوفلر). الجرمانية الصغرى

الفرنيس املؤقت بالغزو وقد ترك أثرا ثابتا يف السلطات األملانية التي كانت موافقتها املتخاذلـة عـامال يف 

  .خططات التي وضعها مارلبورو، حتى أصبح مرغام للخضوع إىل مطالبها ورفضهاتدمري أفضل امل

ومل تكن تلك العقبات املصدر الوحيد ملتاعب مـارلبورو والـذي كـان عليـه أيضـا أن يضـع يف 

حسابه دامئا وقف كبار قادته ورصاعهم فيام بينهم عىل السلطة والتحزب ورسم املؤامرات عىل إنكلـرتا، 

كان يجب عليه اتخاذه لدفع عوامل الحسد والجنب والتهـاون والتمـرد والـرفض بـني دول عالوة عىل ما 

  الحلف 
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مبثل هذه الصورة بدأت الحـرب يف القـرن الثـامن عرشـ، . التي قدمت فرقها العسكرية لجيشه املختلط

آخـر  بحيث مل يكن هناك رجـل. وتم تنفيذها بجيش شديد التعقيد، سواء كان يف تكوينه أو يف تنظيمه

  .يف أوروبا يستطيع املحافظة عىل قوة هذا الجيش وقيادته كقوة واحدة سوى مارلبورو

عمل الفرنسيون بالتعاون مع الحاميـات عـىل األرض األسـبانية وفـوق هـذا املرسـح للحـرب 

فنظموا خطا دفاعيا من التحصينات طوله أكرث من مائة كيلومرت، وميتد مـن أنتـويرب يف الشـامل حتـى 

ضافة إىل خط آخر أكرث طوال ولكنه أقل أهمية يف قوتـه وقدرتـه الدفاعيـة ميتـد مـن انتـويرب هوي باإل 

وكان إىل جانب ذلك كله خطوط يرابـان التـي . ليس ليصل إىل آير يف فرنسا –أيضا ويسري حتى شبلذت 

فقـد  ومقابـل ذلـك. احتلها يوفلر كام احتل جميع قالع املوز الواقعة تحت هوي باستثناء  ما سـرتيتش

) مقاتل انكليزي فقـط ١٢٠٠٠منهم (عمل مارلبورو عىل حشد وتركيز قوة مكونة من ستني ألف مقاتل 

  .١٧٠٢يف املنطقة املحيطة مبدينـة نيجمجن، وذلك يف شهر حزيران وبداية متوز 

وبعد إنهاء االستعدادات تقدم مارلبورو مبارشة حتى دييست املدينة البلجيكيـة  مـام حمـل 

وقـد حـاول مـارلبورو . لرتاجع برسعة للوصول إىل خطـوط برابـان واالسـتناد إىل تحصـيناتهابوفلر عىل ا

القيام برد فعل إيجايب وذلك بدفع قواته للتقدم برسعة، وزجهـا يف املعركـة لحرمـان قـوات بـوفلر مـن 

به االستناد إىل تحصيناتها، واستطاع مارلبورو كسب السباق وتوقف يف انتظار وصول جيش بـوفلر ليرضـ

رضبة تصيبه بالشلل وتقعده عـن العمـل وهـو ال يـزال متعبـا مـن املسـري الطويـل، ولكـن يف اللحظـة 

الحرجة، رفض النواب األملان االستمرار يف املعركة، واكتفوا من دون إرهاق قطـرة دم واحـدة، وذلـك يف 

  متوز ونتيجة  ٢٢
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ة األمراء األملـان، والعمـل عـىل تطويـق لهذه التجربة املريرة قرر مارلبورو اتخاذ جانب الحذر من سلبي

قالع نهر املوز وتحصيناته التي مل تلبث بدأت بالسقوط تباعا وبرسعة يف قبضة قوات مالبورو يف شهري 

وتراجع بولفر إىل حدود املنطقة التي يدافع عنهـا مـن خطـوط برابـان، وتوقفـت . أيلول وترشين األول

، وعاد مـالبورو بعـدها إىل ١٧٠٢ترشين األول  ١٢اء بتاريخ االشتباكات عند سقوط لييج يف قبضة الحلف

  .لندن حيث منح لقب دوق يف ترشين الثاين

وكـان . وعند عودة مارلبورو إىل مرسح عمليات أوروبا، مل يكن ميزان القـوى لصـالح الحلفـاء

ورو وعىل الـرغم مـن ذلـك فقـد قـرر مـارلب). ٥٠٠٠٠مقابل  ٩٠٠٠٠(التفوق العددي لصالح الفرنسيني 

الدوق (، ثم وضع ١٧٠٣الوصول قبل خصمه إىل ساحة املعركة، وبدأ عملياته باالستيالء عىل بون يف أيار 

مخططه الخرتاق الخطـوط الدفاعيـة الطويلـة عـىل الجبهـة الواسـعة للفرنسـيني واألسـبانيني ) مارلبورو

ة كوهـورن التجمـع يف إقلـيم وتنفيذا لهذا املخطط كان عىل فيلق أملاين بقيـاد. واالستيالء عىل انتويرب

زوم وخالل ذلك يقوم  –أوب  –هولست بينام يتجمع فيلق أملاين آخر بقيادة أوبدام يف بريجن  –سلوزى 

مارلبورو بتنفيذ مناورته خارج الطرقات لالنضامم إىل جيش األمريين األملانيني أمام التحصينات الفرنسية 

، وقاد تحـرك القـوات مبهـارة، ولكـن القائـديني األملـانيني ونفذ مارلبورو نصيبه من املخطط. يف انتويرب

وتـدخلت هنـا . ساعدا الفرنسيني عىل الخروج من املناورة بنرص ضخم نظرا لعـدم تـدخلهام يف املعركـة

 –بافـاري  –فرنيس (مشاريع كثرية وضعها الفرنسيون، وكان من هذه املشاريع االستيالء عىل فينا بجيش 

  .مشرتك) هنغاري
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رص األمري البافاري أن يعمل فيالر عىل عبور الغابة السوداء لالنضامم إليه ومل يكن فبالر وقد أ 

راغبا يف عبور الغابة السوداء منذ وقت مبكر من )الذي أطلق رساحه من األرس وعادا إىل قيادة القوات(

لتزامـاتهم يف هذه السنة نظرا ألن ثلثي ضباطه كانوا كالعادة عىل وشـك تـرك الخدمـة أو الـتخيل عـن ا

وإىل جانب ذلك فقد قرر كورتييه تحت تأثري أي حافز أو تحريض حتـى لـو كـان مصـدر ذلـك . الجيش

  .امللك ذاته قبل إنهاء استعداداته

، للـدفاع عـن األلـزاس ١٧٠٣ونتيجة لذلك، قرر ناالرد العمل وحده، وانطلق يف نهاية نيسـان 

أيار إىل  ٨ مضائق الغابة السوداء ودروبها، وانضم يف ضد الحاكم العسكري لبادن كام زج فيالر قواته يف

وكانـت كـل الظـروف مناسـبة للتقـدم إىل فينـا، ولكـن ويف . يف ايبـنجن) االليكتـور(قوات األمري األملاين 

وتقدم بعرض بـديل عـن . اللحظة األخرية أظهر األمري األملاين بعضا من الندم لتحالفه مع أعداء الجرمان

ولكـن هـذا العـرض مل يحقـق . وذلك بالتوجه إىل التريول واالتصال بفاندوم يف إيطاليـا الذهاب إىل فينا

فقد نهض التريوليون وأشعلوا نار الثورة بسبب السـلوك املشـني والترصـفات الحمقـاء للباخـاريني . شيئا

ميدان القتال،  أما فاندوم الذي كان راغبا يف اللوكسمربغ فإنه كان عمالقا يف. الذين متيزوا بقلة االنضباط

  .ولكنه كان كسوال مرتاخيا يف املعسكر لهذا فإنه مل يتمكن من التحرك أو القيام بعمل إيجايب

  ):١٧٠٣(حملة هوشستت 

نظم فيالر املراكز الدفاعية يف أومل وترك فيها جيش املقاطعة تحت قيادة حاكمهـا العسـكري   

  أما هذا الجيش فبعد. حتى عودته إليه) املارغراف(
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. رجع إىل الراين تنفيـذا ألوامـر امللـك لـويس الرابـع عرشـ ١٧٠٣متوز  ٣١الشتباك يف ماندركينجن يوم ا 

وعىل كل حال فبعد ميض خمسة أسابيع، رجـع  جـيش مقاطعـة أومل وهـو بكامـل قوتـه، وتحـرك مـع 

  .أيلول ٦الضفة اليمنى لنهر الدانوب حتى وصل اوغسبورغ يف 

اطعة األملاين من حملته الفاشلة يف التريول، وانضـم فـورا إىل وخالل هذه الفرتة رجع أمري املق

فيالر يف ديللينجن، وقد شجعه املارشال عىل مهاجمـة الجيش النمساوي الذي كـان يغطـي فينـا وذلـك 

 ١٧٠٣أيلـول   ٢٠معركـة هوشسـتت يف  قبل أن يتمكن الجرنال من ضم قواتها، وكانـت النتيجـة حـدوث

يف حني كانـت خسـائر األمري األملاين وفيالر بخسارة ألف قتيل فقط،  لصالح انتهت بتحقيق نرص كبريالتي 

حققتـه حـروب القـرن الثـامن عرشـ ال سـيام وتعترب هذه النتيجة أكرب نرصـ . عرش ألف قتيلالعدو أحد 

وعىل الرغم من ذلك فـإن فـيالر ذاتـه مل يفكـر يف طريقـة . وأنها استطاعت إنهاء الحرب مبوقعه واحدة

الظفر أكرث من تحقيق االتصال دومنا عقبه أو عائق بني جيشه وجيش تـاالر وقضـاء الشـتاء يف  الستثامر

فريمتبورغ وهكذا فإن التقدم الكبري حتى فينا  مل ينته إىل نتيجة حاسمة، وحقق الفرنسيون نجاحا كبـريا 

الـرغم مـن أن األمـري  خاندوم مل يحقق شيئا من املنجزات عىليف تنظيم جيش بافاريا، أما يف إيطاليا فإن 

  .أوجني مل يظهر أية مقاومة جدية



  

٢٢٧٩  
  

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  ):١٧٠٤(حملة الراين والدانوب 

عىل الرغم من حدوث تطور هـام يف مسـارح عمليـات األقـاليم املنخفضــة وإيطاليـا نتيجـة   

معركة الراين والدانوب، فإن مسـرية مـارلبورو إىل الـدانوب يف هـذه املعركـة هـي مـن أكـرب العمليـات 

  .يجية للقرن الثامن عرشاإلسرتات

  :معركة الراين .أ

يف املوقـف األضـعف بـني أومل ) خليفـة فـيالر(يف البداية كان األمري األملـاين والقائـد مارسـان   

انجـن  –واملوز، وكان يقف يف الطرف املقابل الحـاكم العسـكري لإلقلـيم الجرمـاين يف إقلـيم سـتوكتيش 

ط الراين بكاملها ورغبتـه يف مقاومـة األمـراء األملـان، فقـد ونظرا ملسؤوليته يف السيطرة عىل منطقة وس

كان موقفه ضعيفا يف كل مكان، وكان دفاعه عىل الراين محددا عمليا بالصمود يف خطـوط سـتولهوفن، 

وكان الفرنسيون، بفضل سيطرتهم عـىل جـيش بربسـاك . وإقامة موقع دفاعي قريب من بوهل يف بادن

وقد عمـل تـاالر عـىل إرسـال فرقـة كبـرية مـن . هم العاملني يف بافاريا وكهيل، يؤمنون االتصال مع رفاق

ولكن العدد األكـرب مـن أفـراد هـذه . املتطوعني عرب مضائق الغابة السوداء وطرقها لدعم جيش مارسان

ويف  .واضطر جيش املقاطعة الجرمانية إىل شق طريقـة. الفرقة تشتت خالل الطريق وهرب من الخدمة

املواصالت وقد وضع مـارلبورو مخططـا دقيقـا ومحـددا م تنظيم أي محور نظامي لطـرق الواقع أنه مل يت

وحشد القوات هناك بالتعـاون مـع . للغاية يتلخص بنقل الفيالق الكربى من البالد املنخفضة إىل بافاربا

  .الحلفاء لسحق الجيش األملاين التابع لاللكتور، وإلحاق الهزمية الساحقة به
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ئد مارلبور كاهله باملستشارين األملان واعرتاضاتهم، فقد قرر اغتنام الفرصة وحتى ال يثقل القا

والتخيل عن فكرة دعم الوحدات األملانية، وتركها تحت قيادة الكنيسة للدفاع عـن املـوز، وألقـى أعبـاء 

  .املغامرة عىل عاتق اإلنكليز والوحدات املأجورة التي يدفع لها اإلنكليز

ه فوجد أن الفرنسيني سيحشدون املزيد من قواتهم مع كل تقدم له ولقد قدر مارلبورو موقف

نحو الراين، وذلك ملنعه من العبور، عوضا عن قيـامهم هـم أنفسـهم بـالعبور لالنضـامم إىل االيليكتـور 

وعىل هذا فإن باستطاعته قيادة حملته للوصول إىل وادي نيكـار دون أن يثـري الشـكوك . ودعم مارسان

لحقيقية، وعند الوصول إىل هناك فإن باستطاعته االختفاء مـن مراقبـة الفرنسـيني حول أهداف تحركه ا

وقواتهم املدافعة عن الراين ليعاود الظهور من جديد عىل الدانوب، حيث ال يتوقع أحد ظهـوره هنـاك 

  .عرب مارلبورو بجيشه نهر املوز عند ريرموند ١٧٠٤أيار  ١٢ويف 

ل منيز، ويف األول مـن حزيـران لـوحظ أن الفرنسـيني وص ٢٩ويف . أيار وصل بون ٢٣ويف يوم 

املرتبكني يقومون باستعداداتهم إلقامة جرس عىل الـراين عنـد فيليسـبورغ ولكـن وبعـد يـومني اسـتدار 

اإلنكليز إىل اليسار ودخلوا وادي نيكار، وقد أظهرت فيالق مـارلبورو كفـاءة عاليـة وقـدرة عـىل تحمـل 

ربرموند، ولقد كان من الظـواهر الرائعـة للعمليـة يف القـرن الثـامن  املشاق خالل مسريتها الطويلة من

عرش قيام القوات مبثل هذا اإلنجاز يف عرص متيـز بطابعـه العـام الـذي تكـرث فيـه املثـريات واملحرضـات 

وقـد أعجـب األمـري أوجـني إىل . للفرار من جيش قد يتعرض للدمار خالل تنفيذه مثل هـذه املحـاوالت

ويف الوقـت ذاتـه فقـد كانـت األمـور . ة الجيدة التي متيزت بها مواقف هذا الجيشدرجة الذهول للدق

  تسري عىل
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الجانب الفرنيس يف إطار من االضطراب والفوىض بحيث انه مىضـ أسـبوع كامـل عـىل انضـامم جـيش  

لـزاس قبل أن يبدأ جيش فيلـروا عـرب نهـر املـوز للوصـول إىل األ) املارغراف(مارلبورو إىل الجيش األملاين 

وهذا يعني أن املبـادأة . ومراقبة فيلق األمري أوجني أو باألحرى األرشاف عىل مواقع توصل يف ستولهوفن

  .والتفوق العددي أصبحا وبصورة نهائية لصالح مارلبورو

  ):١٧٠٤(معركة الدانوب . ب

قاد دوق مارلبورو قواتـه حتـى اآلن، ونفـذ مناورتـه بنجـاح رائـع عنـد االنتقـال مـن مرسـح   

وأخذ يف التحـرك مـن أمـام أومل . لعمليات إىل مرسح آخر وضمن لنفسه جميع امليزان الرضورية للنرصا

لينحرف جانبيا بصورة تدريجية عىل امتداد الجانب الشاميل للـدانوب يف محاولـة للبحـث عـن ممـرات 

تالية، وعندما كـان القيادة العامة يف األيام املت) املارغراف(وكان يتناوب مع دوق الجرمان . غري محروسة

يوم دوره يف مامرسة القيادة وصل إىل أمام دونوورث وعرف بتدابري الحيطة التي اتخذها لويس، ووجد 

  .أن القيام بالهجوم املبارش هو أفضل من انتظار يومني آخرين إىل الرشق

وزيادة عىل ذلك فقد كـان بحاجـة إىل إقلـيم محـدد تتـوفر لـه رشوط الحاميـة السـتخدامه 

متـوز، انـدفع مـارلبور  ٢ويف وقت متأخر من بعد ظهر يوم . دة خلفية تضم املستودعات واملخازنكقاع

بجيشه الحتالل الخنادق املحصنة يف مرتفع شـيللينربغ القريـب مـن دونـوورث، وقـد تكبـدت القـوات 

الهجوم  تنظيم مفرزة قوية، ونجح) االيلكتور(اإلنكليزية خسائر يف هجومها، ولكنها مل تتوقف واستطاع 

  رجل يف  ٦٠٠٠وكانت تكاليف الهجوم . يف النهاية  الوصول إىل أهدافه
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سـوى ثالثـة آالف مقاتـل، التحقـوا بقطعـاتهم  -تقريبـا-ألـف مقاتـل  ١٢حني مل يرجع من البافـار مـن 

األساسية بعد االنسحاب من التل، وأخذوا بعد ذلك يف التحرك من أومل إىل لونجن وأصبح الحلفـاء عنـد 

ازهم النهر مطوقني بخصومهم، واستولوا عىل قلعة صغرية عىل الـراين ومـن ثـم تحركـوا إىل جـوار اجتي

  .أوغسربغ وهم يدمرون بصورة شاملة أرض اإلقليم، بغية إرغام االليكتور عىل التفاهم معهم

وأصبح هناك اآلن خمسـة جيـوش مـن امليـدان جيشـان للحلفـاء وثالثـة جيـوش للفرنسـيني 

ح مركز الثقل والتوازن متعلقا مبوقف معسـكر فيلـروا، فـإذا انضـم هـذا املارشـال إىل ونتيجة لذلك أصب

ـاع حتـى لـو انضـم اوجـني إىل  تاالر وتبعه فإنه لن تكون لدى مـارلبورو قـوة كافيـة لالسـتمرار يف الرص

مارلبورو فإن اللعبة ستكون لصالح الحلفاء ، ولكـن واحـد مـن احـتامالت انضـامم الجيشـني مل تتحقـق 

وعندما علم األمـري أوجـني بـأن تـاالر يتحـرك مبتعـدا عـن . بب عدم محاولة أحد األطراف للقيام بهبس

ويف الواقع فقد كـان تـاالر وااليليكتـور يتخـذان مـن األمـري أوجـني . فيلروا تحرك لالنضامم إىل مارلبورو

واتهام والتوقـف عنـد موقف الحذر الكبري، ولهذا فانهام عندما شعرا بتحرك األمري أوجني اكتفيا بضـم قـ

كام أن فيلروا الذي كانت يف قبضته مفاتيح املوقـف مل يتخـذ موقفـا حاسـام ووقـف موقـف . أوغسربغ

املرتدد، وأخريا، وعندما حاول احتجاز األمري أوجني وأعاقته، كان االمري أوجـني قـد ابتعـد مسـافة كافيـة، 

فقـد . ملعركة التي كانت قصرية ومـوجزةوجاء موعد املرحلة األخرية من ا. ووصل إىل خطوط ستولهوفن

كان مارلبورو واألمري أوجـني يضـعان يف تفكـريهم تصـفية املوقـف مبعركـة حاسـمة يف حـني كـان تـاالر 

  ومارسان يريدانها حرب مناورات وتحركات تستغرق األسابيع القليلة الباقية 
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يف الجبهـة الجنوبيـة للـدانوب فـان  إذا حاول الفرنسيون البقـاء: آب ووضع مارلبورو االحتاملني التاليني

وكـان . عىل األمري أوجني العبور، أما إذا عاودوا العبور إىل الشامل فإن عىل مارليورو اتباع املوقف املالئم

لويس أمري بادن لحصار اينغـو لسـتادت وذلـك ملجـرد وصـول األمـري ) املارغراف(الفرنسيون قد وجهوا 

يجة لذلك وحاملا توفرت التقارير عن توقـف الفرنسـيني والبافـاريني ونت. أوجني إىل مسافة األمن الكافية

يف مواجهة األمري أوجني، شامل الدانوب، أرسع مارلبورو فورا بالعبور ودون انتظار تحرك أمري البافـاريني 

آب حـدث  ١٢واتجه كل قائد من القائـدين العظيمـني إىل األمـام وفـوق اتجـاه اآلخـر ويف ) املارغراف(

  .وتم تدمري الجيشني فعليا وخرس تاالر ومارسان املعركة بضياع قواتهامالهجوم، 

  ):١٧٠٥(حملة عام 

هادئـة بعيـدة عـن األحـداث املثـرية، وذات فائـدة قليلـة للطـرفني  ١٧٠٥كانت حملـة عـام   

فقد رجح جيش مارلبورو إىل البالد املنخفضة، كام رجع فيلروا إىل خطـوط برابـان واسـتعاد . املتصارعني

وبعد  ١٧٠٥متوز  ١٨الذي رافقه إىل خطوط برابان، ويف ) االيليكتور(وأصبح معه اآلن دوق بافريا  هوي

مجموعة من املناورات التي صممت باتفاق وأحكام ونفذت مبهارة اخرتق مارليورو خطوط برابان عنـد 

مل ميكـن مـن نهر اليسيم قريبا من تريلومونت، ولكن وعىل الرغم مام حققه مارلبورو مـن نجـاح فإنـه 

وكان امللك لويس الرابـع عرشـ قـادرا عـىل دعـم . استثارة حامسة النواب األملان عىل االنقياد ملخططاته

ميلروا عاجال وتقوية جيش اللوريني يف الوقت املناسب، ونتيجة لـذلك انتهـت املعركـة بنتيجـة ال تزيـد 

  .عىل تدمري وإبادة املواقع الفرنسية التي استوىل عليها الحلفاء
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ويف اللوريني قاد فيلروا هجوما بقوات ضعيفة يف عددها متدهورة يف روحها املعنوية إلخضاع 

ويف إيطاليا حدثت اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية، فقد اندفع هنا جيش فاندوم يف ) املارغراف لويس(

إىل  محاولة إلخضاع فيكتور أما دوس دوق سافوا، فقد كان هجومـه ناجحـا بحيـث اضـطر دوق سـافوا

وأرسل األمري أوجني ومعه قوات دعم جديدة ملجابهة القوات . اإلرساع لطلب دعم اإلمرباطور النمساوي

. وكان فيليب هذا كسوال، محبا للفنـون وال يصـلح للحـرب) وهو أخوفاندوم(التي كانت بقيادة فيليب 

. مه العنيف عىل خـط أداولهذا ترك نفسه حتى وقع فريسة للمباغتة التي أوقعه بها األمري أوجني بهجو 

ومع هذا فقد أمكن تصحيح املوقف يف آخر النهار، وأمكن إلحاق الهزميـة بالنمسـاويني بفضـل وصـول 

وبـذلك انتهـت معركـة ) الـدوفني(فاندوم يف الوقت املناسب وبفضل شجاعة االبن األكـرب مللـك فرنسـا 

  .حتى السنة التاليةويف هذا املوقف تم تأجيل إخضاع البييد مونت . آب ١٦كاسينو يف 

  ):١٧٠٦(حملة راميلييه 

عاماَ سيئا بالنسبة إىل الفرنسـيني، فمنـذ البدايـة املبكـرة للمعركـة يف الـبالد  ١٧٠٦كان العام   

املنخفضة وصلت املعلومات إىل فيلروا بأن بعض قوات الحلفاء التي نضمها مارلبورو وضمها إىل جيشـه 

وتحـرك يف . طه الدفاعيـة الجديـدة عـىل امتـداد نهـر الـديل قد رفضت اللحاق به فغامر مبغادرة خطو 

اتجاه نامور فأرسع مارلبورو يف اتجاهه وذلك ليسبقه يف الوصول إىل مالجئـه املحصـنة وقالعـه القويـة 

أيار حتى كان مـارلبورو يف املواقـع التـي اختارهـا السـتقبال  ١٢وما أن أقبل يوم . عىل ضفاف نهر املوز

  يعد قادرا الفرنسيني بحيث مل 
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بل أصبح باستطاعته أيضا اسـتثامر النرصـ العظـيم يف موقعـة راميلييـه لتـي . عىل كسب النرص فحسب

  .١٧٠٦أيار  ١٢حدثت يوم 

ـاع أبعـاده يف فـرعني أو . ويف إيطاليا استمرت املعركة كـام كانـت عليـه مـن قبـل وأخـذ الرص

مـن جهـة أخـرى بـني الفرنسـيني يف  اتجاهني، رصاع من جهة من أجل السيطرة عىل بييد مونت ورصاع

لومباردي والجيش النمساوي الثاين الذي كان من املفروض أن ينضم إىل فيكتور أمـام دوس وسـتارملربغ 

وقد نجح فاندوم يف دفع ستارملربغ يف كاسانو وإرغامه عـىل االنسـحاب إىل بريسـكيا وبحـرية غـاردا ثـم 

ؤقـت لتنظـيم هجـوم عـىل املعسـكرات النمسـاوية يف تبعه فاندوم، مستفيدا من غياب األمري أوجني امل

) نيسـان ١٩يف معركـة كاالنـاتو (وقد نجح فاندوم يف اخرتاق الدفاع وتدمريه تـدمريا تامـا . ١٧٠٦نيسان 

وطرد بقوة بقايا الجيش النمساوي املمزق وإرغامها عىل الرتاجع حتى الجبال، حيث جابه األمري أوجـني 

إعاقة األمـري أوجـني إعاقـة تامـة واستطاع فاندوم حتى منتصف حزيران . االلحاق بهأعظم الصعوبات يف 

وعىل كل حال، فقد تغري املوقف عنـدما . وإحباط محاوالته للتسلل بني صفوفه للوصول إىل بييد مونت

  .وقد فشل حلفه لضعفه يف استثامر الفرصة. طلب إىل فاندوم الحضور إىل بلجيكا إلبطال دور فيلروا

دوق أورليان ومارسان يحارصان مدينة توران، وحاملا علـم األمـري أوجـني بغيـاب وكان فيليب 

القائد فاندوم أرسع يف الظهور ودفع قوات جديدة من الجبال، وأحبط مناورات الفرنسيني يف لومبارديا، 

ثم أرسع يف اتجاه توران فعمل فيكتور أمام  دوس عـىل تـرك الـدفاع للنمسـاويني والبيمـونتيني املشـاة 

  .وتسلل من خالل قوات الحصار وخطوطهم الدفاعية وانضم إىل بن عمه مع قوة كربى من الفرسان
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أيلول قام أوجني وابن عمـه بـالهجوم عـىل الخطـوط الفرنسـية املحيطـة بتـوارن،  ٧ويف يوم 

 وأمكن تدمري الفرنسيني تدمريا تاما وإلحاق الهزمية بهم عىل الرغم من تفوقهم العـددي الكبـري، وذلـك

وانتهـت . بسبب االختالف واالنقسام بني قادة الجيش الفرنيس والرصاع بني مختلـف الفيـالق الفرنسـية

وقد أنهـت معركـة تـوران . املعركة مبقتل القائد الفرنيس الكبري مارسان وانسحاب دوق اورليان بيسزولو

ـاع يف وقت . وتحول املوقف يف الشامل والجنوب. عمليا الحرب عىل املرسح اإليطايل واحد، وانتقـل الرص

. ولكـن ومـن هـذه النقطـة ذاتهـا. وهنا بدأ املد الفرنيس فيه الرتاجـع والتقهقـر. إىل حدود فرنسا ذاتها

توقفت العمليات الفرنسية عن الظهور مبظهر العمليـات غـري الواضـحة وغـري املحـددة بدقـة أو التـي 

ي تنظم نطاقات دفاعية عـىل نحـو مـا تشكل مزيجا غري متجانس من القوى التي تقوم بالغزوات أو الت

فاتخـذ امللـك لـويس . وقد تم هذا التحـول يف الواقـع بصـورة تدريجيـة. كانت عليه حتى هذه املعركة

  .الرابع قراره بتعيني فيالر وفاندوم وبرويكس عوضا عن تاالر ومارسان وفيللروا

مبثابـة حـافز أثـار يف  باإلضافة إىل ذلك فقد كان اقرتاب جيوش الحلفاء من الحدود الفرنسـية

األمة الفرنسية روح الدفاع الوطني، وكان ظهور هذا الروح يشابه إىل حـد بعيـد تلـك الثـورة الجامحـة 

، ١٧٩٢التي وحدت الشعب الفرنيس عند اقرتاب الحلفـاء مـن حـدود فرنسـا وتهديـدهم لهـا يف العـام 

للروح املعنوية غـري املتوقعـة، فقـد وحتى تستطيع فرنسا التقاط  أنفاسها وحشد هذه الطاقة املتفجرة 

عام الهدوء عىل جبهـات  ١٧٠٧كان البد من فرتة اسرتاحة، وإرجاء األعامل القتالية ملدة سنة وكان العام 

  .القتال
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عـام الهـدوء عـىل  ١٧٠٧كان ال بد من فرتة اسرتاحة، وإرجاء األعـامل القتاليـة ملـدة سـنة وكـان العلـم 

  .جبهات القتال

  ):١٧٠٨(حملة عام 

. تحوال يف مركز الثقـل ومركـز التـوازن ١٧٠٨كان األمري أوجني يتوقع بالنسبة إىل عمليات عام 

واتخذ اإلجراءات مع مارلبورو لنقل جيشه، الذي كان مخصصا ظاهريا ملعركة الراين، مـن أجـل العمـل 

ارلبورو، وذلك الن جيش الفرنسيني كان متفوقا بشكل واضح يف عدد عـىل جـيش مـ. عىل خطوط برابان

عني امللك لويس الرابـع عرشـ ابنـه األكـرب . وأقل بقليل جدا من جييش مارلبورو واألمري أوجني مجتمعني

لقيادة الجيش الكبري الـذي حشـده يف فاالنسـيني وعـني القائـد فانـدوم ) دوق بورغندي(وريثه الشاب 

يف ردود فعله عنيدا، واىل جانب تقيا ورعا معتدل املزاج بطيئا ) دوق بورغندي(مستشارا له وكان األمري 

وكان فاندوم عىل النقـيض متامـا، مقـداما، منـدفعا . ذلك مل يكن طموحا لتحقيق االنتصارات العسكرية

  .بحامسة تصل إىل درجة التهور

. ويف نهاية أيار تقدم فاندوم لاللتحام مع مارلبورو أن يتمكن األمري أوجني من االنضـامم إليـه

نوا يتقدمون يف اتجاه بروكسل، فقد قرر مـارلبورو بعـد أن حشـد قواتـه برتكيـز يف ومبا أن الفرنسيني كا

حال الرتاجع برسعة والقيام مبسري اضطراري للوصول إىل لوفان، وبذلك كسب فاندوم املرحلة األوىل من 

وهنا حدث توقف، فقد انترشت القوات الفرنسية بصـورة مباغتـة  حـول الغـرب، وأخـذت يف . العملية

ح الفالندر، حيث كان أنصارها قد حققوا انتصارات يف كثري من املراكز واملقاطعات عـىل املـوظفني اجتيا 

  يف واملسؤولني من وضعهم الحلفاء
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ولقد ناقش الدوق مارلبورو املوقف مع األمري أوجـني، وكـان مـارلبورو أكـرث رغبـة يف انتظـار 

عند فاندوم، ولكن األمري أوجـني اقـرتح  وحدات األمري أوجني بسب معرفته بعدم وجود خطة للمقاومة

القيام بعمل مبارش خشية قرار الفرنسيني وانسحابهم، واعتمد مارلبور عـىل مهاراتـه يف تنفيـذ مناوراتـه 

وكفاءته القيادية بقدر اعتامده عىل معرفته الجيـدة بتمـزق القيـادات الفرنسـية، فقـرر البـدء بالعمـل 

رلبورو أخذ الفرنسيون يف رفع الحصار عن أودنارد، وانتقلوا الحـتالل واتجه فورا إىل األمام، ومع تقدم ما

ويف هـذه . مواقع دفاعية يف غافر عىل بعد عرشة كيلومرتات تقريبـا عـن املنخفضـان السـفىل لشـيلدت

فبـدأ فانـدوم بوضـع قسـم مـن الجـيش يف مواقـع .املرحلة أصبح االختالف يف القيادة الفرنسية خطـريا

النهر، يف حني عمل دوق بورغوف عـىل توزيـع بقيـة الجـيش يف مواقـع إىل الخلـف دفاعية عىل امتداد 

وانطلقت الكتلة الرئيسـية مـن جـيش الحلفـاء بأقىصـ رسعتهـا، . وعىل مسافة بعيدة من املواقع األوىل

  . وعربت شيلدت من جميع االتجاهات

جزئتهـا وتـدمري ويف معركة املواجهة التي أعقبت ذلك، عمل مـارلبورو عـىل فصـل القـوات وت  

متـوز بشـكل فوضـوي إىل غنـت بعـد أن  ١١وانسحب الفرنسيون يـوم . الجناح األمين للقوات الفرنسية

وقد رغب مارلبورو يف متابعة الهجوم والقيام بتحرك مباغت يف اتجاه باريس بعد . ألف رجل ١٥خرسوا 

  .انتهاء معركة أوردنارد، ولكن الحلفاء أحبطوا رغبته

ة تم سحب بريوبك من األلزاس، وقام مبناورته حول دواي بينام بقي فاندوم وخالل هذه الفرت 

قريبا من غنت، وكان يعمل بينهام جيش األمري أوجني ومارلبورو، وقد ركـزا جهـودهام لتطويـق مدينـة 

  ويف هذا اإلقليم كان. ليل
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ع بـوفلر يف الواقـع وقـد اسـتطا . املارشال العجوز بوفلر يقوم بالدفاع عن القطاع من تحصينات فويـان 

تنظيم مقاومة قوية استمرت فرتة طويلة وغري متوقعة يف مواجهة جيش األمري أوجني الذي احكم طـول 

كانون األول، حيث وجد املارشال العجوز بـوفلر  ٨الحصار، واستمر املوقف عىل هذه الصورة حتى يوم 

لية يف قيادة املعـارك الدفاعيـة، وقـد نفسه مرغام عىل االستسالم بعد أن أظهر شجاعة نادرة  وكفاءة عا

  .عامله األمري أوجني بفروسية واحرتام، فسمح له بكتابه رشوط االستسالم كام يريد

وهكذا جاءت الكوارث متتاليـة . واستطاع الحلفاء بعد ذلك االستيالء عىل غنت وبريغس بال صعوبة تذكر

ل، وجاء بعـد ذلـك فصـل الشـتاء حـامال معـه لتلقي بثقلها عىل كاهل الفرنسيني سواء أودنارد أو يف لي

ويف حالـة مـن حـاالت اليـأس قـرر امللـك . مزيدا من الكوارث والنكبات لتدمر فرنسا تدمريا تاما تقريبا

لويس الرابع عرش الدخول مع الحلفاء يف مفاوضات إلحالل السلم، ولكن الحلفاء تقدموا برشوط قاسية 

 وحده هـو الـذي رفضـها بـل أن شـعبه أيضـا رفضـها وقـرر جدا بحيث مل يكن امللك لويس الرابع عرش

  .متابعة الرصاع حتى نهايته

  ):١٧٠٩(حملة مالبالكيه 

، واتخـذ ١٧٠٩اقرتح مارلبورو قيام قوات الحلفاء بهجـوم يف اتجـاه بـاريس مـع قـدوم ربيـع   

درجـة كبـرية  ولكن هذا املخطط كان عـىل. اإلجراءات الخداعية لتمويه القالع والتحصينات التي نظمها

من الجرأة حتى بالنسبة لألمري أوجني ذاته الذي كان يفضل إنقاص املواقع القوية قبل استئناف األعامل 

وأمكن حصار ليل وتنظيم التطويق حولها بفاعلية ونجاح، وكانـت تورنيـه هـي الهـدف التـايل . القتالية

  م وإخالء للهجوم، ثم قام الحلفاء بصورة رسية ومباغته يف االنسحاب املنظ
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حزيران، وكأنهم  يريـدون  ٢٧ – ٢٦معسكرات النمساويني املحيطة مبدينة ليل، وذلك يف ليل 

حزيـران، وكانت قواتهم تحارص تورنيه، وبعد ذلك  ٢٧الهجوم عىل خطوط دواي ولكن، وقبل ظهر يوم 

يف أسـفل (النهر بأيام قليلة كانت مدافعهم تكمل التطويق وتأخذ طريقها صاعدة من مينان عرب طريق 

  .، وتم إحكام ضغط الحصار القوي وتنفيذه بجرأة وحامسة)وأعىل شيلدت

أيلـول، وعنـد  ٣وعىل الرغم من ذلك فإن الحامية املدافعة عن القلعة مل تستسلم قبـل يـوم 

ذلك أصبح مارلبورو حر الترصف بصورة مطلقة لنقل جيشه بصورة رسية وعىل مراحـل إىل نهـر هـاين، 

هجوم الخرتاق خطوط الدفاع الفرنسية هناك دون مقاومة تقريبا ومبا أن التنظيامت الدفاعية والقيام بال

عن مونس كانت ضعيفة، فقد تركز جهد مارلبورو من أجل تطوير عملياته برسعة كبرية قبل أن يتمكن 

ـعة أكـرب. فيالر من التدخل ملنعه من االستيالء عليها حامسـة وارتفعـت . ولكن فـيالر  تحـرك أيضـا برس

وكـان بـوفلر يعمـل . جيشه وروحه املعنوية بوصول املارشال بوفلر إليه بعـد إطـالق رساحـه مـن األرس

مساعدا لفيالر، وقد عاد ثانية لالنضامم إليه يف لحظة الخطر، وليضع نفسه يف خدمة فـيالر كقائـد ثـان 

ـق  وكان القائدان الفرنسيان يعتقدان أن قوات الحلفاء. له يف مامرسة القيادة كانت أكـرث بعـدا إىل الرش

ولهذا فقد عمل املارشال الفرنيس بـوفلر عـىل تنظـيم تقدمـه بصـورة رسيـة . مام وصلت أليه يف الواقع

مستخدما بصورة جيدة األرض وتضاريسها املقطعة واملكسوة بالغابات إلخفاء تحركاتـه ومتويههـا حتـى 

وبـدأ العمـل بصـورة محمومـة . وا ومالبالكيهأيلول الثغرة بني أولن ٩وصل جنوب القلعة واحتل يف يوم 

  .لحامية نفسه وتنظيم مواقع دفاعية قوية
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ويف الوقت ذاته تابع مـارلبور تنفيـذ مخططـه لحصـار مـونس، فنقـل جيشـه بهـدف تنفيـذ 

الهجوم بأرسع ما ميكن وفق وصول ألويته إيل ساحة املعركـة ودون انتظار لوصولها كلها والقيام بهجوم 

) مجلس الحـرب(ويف مواجهة هذه األزمة قرر مارلبورو إخضاع مشكلة الهجوم لقرار . احدةبها ككتلة و 

فقد وقف األمري أوجني يف معارضة االشتباك والدخول يف معركـة . وكان ذلك عىل غري إرادة من مارلبورو

ث إنـه غري متوقعة وغري كاملة اإلعداد والتحضري، وتبع ذلك بالرضورة فرتة مـن الجمـود والتوقـف بحيـ

أيلول كان الفرنسيون قد احتلـوا املواقـع الدفاعيـة القويـة وهكـذا  ١١عندما بدأ مارلبورو هجومه يوم 

ويف النهاية، . كانت معركة مالبالكيه يف ذروة الرصاع اليائس الذي شهدته عمليات حرب الوراثة األسبانية

االشتباك واسـتطاع بـوفلر تنظـيم وعندما تسلم بوفلر القيادة، قرر القيام بانسحاب منظم للتخلص من 

  .االنسحاب وتنفيذه بشكل جيد

ويف الطرف املقابل أصيب األمري أوجني بجراح أيضا، كام تعرض مارلبورو ألقىس تجربة مريـرة 

ميكن أن يتعرض لها جندي يف حياته بحيث مل تعد لديه القدرة لالستيالء عىل مونس، وفضل االنسـحاب 

ألـف رجـل، يف حـني  ١٢و – ٧انت خسـائر الفرنسـيني املقـدرة تـرتاوح بـني وك. إىل مقر قيادته الشتوية

  .ألف رجل ٢٠ارتفعت تضحيات الحلفاء إىل أكرث من 

  ):١٧١٠(حملة عام 

، خلف سلسلة من الخطوط الدفاعية املنظمة بصورة جيدة ١٧١٠متركز فيالر دفاعيا يف العام   

ط متتـد مـن البحـر حتـى فاالنسـيان ومل يحـاول كانت هـذه الخطـو ) خطوطا ال مثيل لها(التي اعتربها 

  مارلبور بعد تجربته الفاشلة يف السنة 
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وعىل الرغم من بقاء فيالر عىل رأس الجيش الفرنيس الـذي تحمـل . السابقة غزو فرنسا من جهة مونس

قائد  محنة مالبالكيه الرهيبة والقاسية، فأن هذا البقاء مل يتم دون مجابهة مقاومة بإنزال عقوبة تصيب

ويف إنكلرتا كان حزب خصـوم مـالبورو وقـد كسـب الجولـة وأصـبحت لـه اليـد العليـا يف . الجيش فيالر

املجلس االستشاري للمملكة، ولهذا مل يعد باستطاعة مالبورو األقدام عىل مزيد من املغامرات أو تحمل 

آب ومل   ٢٦ن، وبيتـون يف حزيـرا ٢٦املجازفات غري املحسوبة، فعاد إىل جهة ليل، واستوىل عـىل دواي يف 

يحاول أبدا التعرض للهجوم عىل الخطوط الدفاعية الفرنسية ويف دوفينه، استطاع بريويك دفع هجامت 

  .النمساويني والبيمونتيني

  ):١٧١٠(معركة 

، أخر عام مارس فيه مارلبورو قيادة األعامل القتالية وقد متيزت عمليات هـذه ١٧١٠كان عام   

بواسـطة منـاورة تسـتحق أن ) التي ال مثيل لهـا(االستيالء عىل الخطوط الفرنسية السنة بصورة خاصة ب

بني مناورات وعمليات القرن الثامن عرشـ، وذلـك مـن حيـث إن ) ال مثيل لها أيضا(تسجل بأنها مناورة 

  .قيادة الحرب تتوافق مع األسس اإلسرتاتيجية

امرس دورها يف إدخال تعديل كامـل ، جاءت وفاة اإلمرباطور النمساوي لت١٧١٠ويف شهر أيار   

عىل التطلعات السياسية لدول الحلف، بحيث مل تعد القضية بالنسبة إىل خلفه شارل مجرد الحلف مـن 

املطالبة بالعرش األسباين، بل أصبحت بالنسبة إىل مـن كـانوا يقـاتلون مـن أجـل املحافظـة عـىل تـوازن 

  استطاعتهم رؤية لويس الرابع عرش قدالقوى، قضية ال ميكن التساهل فيها ألنه مل يعد ب
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بقي املارشايل فيالر يف مواقعه خلف الخطـوط الدفاعيـة وفقـا للسياسـة . أصبح شارملان أوروبا الجديد 

اإلسرتاتيجية السلبية والثانية ولهذا قرر مارلبورو أخراجه من هذه املواقـع املحصـنة، نظـرا لعـدم تـوفر 

الكبري، فقد كانت لدى مارلبورو الثقة بالوصول عن طريق الحيلـة  القوة الالزمة إلنجاز مثل هذا الهدف

والخداع ما كان يعجز عن تحقيقه بالقوة، وكانت الخطوط الدفاعيـة الفرنسـية تبـدأ مـن بحـر املـانش 

حتـى تصـل أراس ) كـم٦٩الذي مير من مونرتوي ويصب يف املانش وطوله (وتسري مع امتداد نهر كاتش 

مركز الشامل (وعىل طول سني النهر البلجييك حتى بوشني ) باري كاليه -عة أرتواالعاصمة القدمية ملقاط(

ومبا أن القسم الغريب من الخطوط كان عديم األهمية، قليل الفائـدة، . عند شيلدت) يف إقليم فاالنسيني

عي إىل جانب كونه قويا ومنيعا من وجهة نظر الغزو، فقد اتخذ مارلبورو قراره بـاخرتاق الحـاجز الـدفا

  .بني أراس وبوشني

، قاد مارلبورو وجيشه مبتعدا نحو الغرب متظاهرا  وكأنه يريد الهجوم عىل ١٧١٠متوز  ٦ويف 

ولكـن ويف هـذه . وتبع فيالر هذه الحركـة بحـذر. الخطوط بني أراس ومراكز القيادة الفرنسية يف كاتش

متصلبة جدا حتى أن جيشه  املرحلة أضاع مارلبورو صفاءه الذي عرف به وخر هدوؤه وترصف بطريقة

فقد أرسل مـارلبورو قسـام مـن جيشـه إىل بيتـون . الذي طاملا أعجب بقيادته اتهمه بالحامقة والجنون

كام أرسل قسام آخـر إىل خلـف دوييـه وأمـر بقيـة القـوة ) املدينة القدمية يف بادوكاليه القريبة من لو(

يف حـني كـان فـيالر يحـتفظ بكامـل . وأراسالصغرية التي بقيت معه بالهجوم عىل الخطوط بني كـانش 

  .جيشه يف كتله واحدة
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، انحرفت القـوة الرئيسـية لجـيش مـارلبورو نحـو الغـرب، وسـارت ١٧١٠آب  ٥ – ٤ويف ليل 

الـذي ينبـع مـن بادوكاليـه ويرفـد نهـر إيسـكوت وطولـه (بأقىص رسعة لها، وقامت بعبور نهر مكارب 

تحولت إىل هرولة وركض بحيث سقط اآلالف مـن جنـد  وبعد ذلك تزايدت رسعة املسري حتى) كم١٠٠

وتم التوقف بعيدا . املشاة منهكني وفقدوا حياتهم بسبب استنزاف قوتهم وقصورهم عن متابعة التقدم

ومل متض عىل هذا التوقف أكرث من خمسة ساعات حتى كانت بقيـة قـوات الحلفـاء . عن مرسح القتال

 الخطـوط الدفاعيـة الكـربى دون مقاومـة تقريبـا، بعـد أن تجتاح مواقع الجيش الفرنيس وتستويل عىل

وحاول فيالر قيـادة هـذه القـوات والـدخول يف معركـة . كانت القوات الفرنسية قد تجمعت يف كامربي

أبعد نحو الرشق (حاسمة مع مارلبورو  الذي رفض االشتباك يف القتال، وقام مبناورته متوجها إىل مسافة 

، بحيـث أن )ميثـلها خط من املتاريس والتحصـينات(واقع مغطاة بنقاط قوية وكانت امل. واجتاح بوشان

فيالر مل يحاول أبدا تنظيم هجوم ضدها وانتهى األمر بتطويق هذه املواقع من قبل القوات الفرنسية يف 

  .أيلول وبذلك انتهت مجموعة املناورات الرائعة ١٣يوم 

ـف، تم عزل مارلبورو ال١٧١٠ويف شهر كانون األول  ولكـن . ذي أنهى خدمته بشكل غـري مرش

وكـان . هولندا والنمسا قررتا القيام مبحاولة أخرية لغرض رشوطهام الخاصة عىل امللك لويس الرابع عرش

، للتـأثري عـىل االنتخابـات اإلمرباطوريـة، قـد تـم سـحبه إىل ١٧١١جيش األمري أوجني الذي استخدم عام 

ووعى األمري أوجني ما تعنيه قصة سقوط مارلبورو، . ضد فيالر البالد املنخفضة عوضا عن زجه يف القتال

فقرر استثامر املوقف، وأخذ باالستعداد بصورة رسية، ووضـع املخططـات لتسـلم قيـادة قـوى الحلفـاء 

  املختلفة وزجها كلها يف
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خلفـا وعندما وصل أورموند الـذي عينتـه إنكلـرتا . املعسكر اإلمرباطوري أو املعسكر الذي متوله هولندا

ألف مقاتل من املرتزقة الذين تدهورت روحهم املعنويـة وانقسـم املرتزقـة  ١٢ملارلبورو، مل يتبعه سوى 

الذين تدهورت روحهم املعنوية، وارتسم البؤس عىل جباهمم، يف حني كـان جـيش األمـري أوجـني يضـم 

  .ألف مقاتل ١٠٠

ة العـرش وحـدثت فـرتة مـن خالل هذه الفرتة تويف يف شهر واحد عىل التتابع اثنان مـن ورثـ

الغموض واالضطراب شملت كل يشء، ونرش الحزن ظالله عىل فرنسا، وقد أفاد األمري أوجني مـن الحـظ 

السيئ الذي نزل بفرنسا لتنفيذ باكورة عملياته بنجاح، وأصبح الخـط يقـرتب مـن حـدود فرنسـا، وهنـا 

يالر بأنه إذا ما هـزم الجـيش الفرنيسـ ثارت شجاعة امللك العجوز يف مجابهة املوقف املتدهور، فأعلم ف

وعىل الرغم من أن فيالر كـان ال يـزال يعـاين مـن آالم . فإنه سينظم بنفسه إىل الجيش ملقاسمته مصريه

نيسان وخصـص كـل وقتـه  ٢٠الجراح التي تركتها يف جسمه معركة مالبالكيه فاستلم قيادة الجيش يوم 

ة األعامل القتالية الدفاعية حتى أرغم أورموند عـىل سـحب حتى نهاية أيار إلعادة  تنظيم الدفاع وقياد

ونظرا لرتاجع إنكلرتا واقتصار عملياتها عىل العمل بعيدا عن مرسـح العمليـات . قواته من ميدان القتال

األورويب، ومامرسة القتال بشكل غري مثمر عىل مسافة قريبة من البحر، فقد أخذ األمري أوجني املبـادأة، 

متوز، وتحرك بعد ذلك إىل النـدريس حيـث عمـل عـىل تنظـيم حصـار  ٤وكيستوي بتاريخ واستوىل عىل ل

ونظم بعد ذلك املجموعة األخرية من األعـامل القتاليـة يف الحـرب، والتـي متثلـت مبعركـة . دقيق حولها

  .دينان وهي املعركة التي أنقذت العرش الفرنيس وأكملت متزق التحالف املضاد لفرنسا
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  ):١٧١٢(معركة دنيان 

بني األطراف املتنازعة يف حرب ) اوترخت(يف الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات سالم يف 

الربيطانيـة يف األرايض  –الهولنديـة  –الوراثة األسبانية، تسلم األمـري أوجـني قيـادة القــوات النمسـاوية 

دعي إىل بريطانيـا يف الـذي اسـت(ومل يكن أوجني أكـرث نجاحـا مـن  مـارلبورو . ١٧١٢املنخفضة يف العام 

إلقناع الهولنديني بالقيام بأعامل هجوميـة، خاصـة وأن املفاوضـات كانـت دائـرة يف ) ١٧١١أواخر العام 

ألـف رجـل، يف محاولـة  ١٢٠، عـىل رأس ١٧١٢يف أيـار ) ايسـكو(ومع ذلك عرب أوجـني نهـر . ذلك الحني

. ألـف رجـل مـن كـامربي إىل آراس ١٠٠وكان فيالر متخندقا مع . الستدراج فيالر لخوض معركة حاسمة

وبعد فرتة قصرية تم انسحاب الوحدات الربيطانية التي كانت بقيادة جيمس باتللر دوق أورموند، بعـد 

فتوقف ما تبقى من جيش الحلفاء، وبدأ أوجـني يبـذل الجهـود . أن تلقت أمرا بعدم املشاركة يف القتال

  .لتأمني التعزيزات

يك قواته، متظاهرا بالتوجه نحـو مدينـة الندرييسـ املحـارصة يف متوز، بدأ فيالر بتحر ١٩ويف 

متـوز، وأمـر قواتـه  ٢٣متوز، ولكنه غري اتجاهه يف ليلة  ٢٢يف ) سامرب(ذلك الحني، ووصل إىل حدود نهر 

يف ) ايسـكو(مبسـرية ليليـة واجتـاز نهـر . متـوز قـام فـيالر ٢٤ – ٢٣ويف ليلـة . بالتوجه إىل مدينة دوتان

أنترش جيش فيالر للقتـال ثـم شـن هجومـا بـالحراب  ١٣.٠٠متوز ويف الساعة  ٢٤من يوم  ٨.٠٠الساعة 

ومل يقم أوجني بأي رد فعـل جـدي، إذ أنـه مل يتوقـع أن يقـوم . عىل قوات أوجني املوجودة حول دونان

جندي من جنـود الحلفـاء، غـرق قسـم  ٨٠٠٠فيالر بأي عمل فوري،  وقد نجم من املعركة مقتل حوايل 

  .جندي ٥٠٠ نهر ايسكويف حني مل يخرس الفرنسيون سوى حوايل منهم يف
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ولقد متيزت مناورة فيالر بالخداع والرسية والرسعة، األمر الذي مكنه من تحقيق نرص حاسم 

قليل التكاليف عىل الحلفاء يف دونان وساعد يف متكني امللك الفرنيس لويس الرابع عرش من تحقيق سالم 

  .مصالح فرنساأفضل بكثري بالنسبة إىل 

  :العمليات البحرية والعسكرية يف إسبانيا

  ):١٧٠٢(نرص الحلفاء يف قادس 

، صدرت التعليامت إىل األمريال اإلنكليزي السري جـورج روك لالسـتيالء عـىل ١٧٠٢يف منتصف   

قادس بهدف استخدامها كقاعدة للعمليـات املقبلـة يف البحـر األبـيض املتوسـط، وكانـت التقـديرات يف 

قيادة الحلفاء تتوقع حمل األسبانيني عىل االعرتاف باألرشـيدوق شـارل كملـك رشعـي لهـم، عـن  أواسط

وكان من الطبيعي عىل كل حـال تراجـع األسـبان عـن اسـتقبالهم ملرشـح ملـك . طريق قصفهم بالقنابل

وعـىل ضـوء هـذا املوقـف فإنـه مل يكـن . الهولنديـة -فرنسا الذي ال يتمتع بـدعم الجيـوش اإلنكليزيـة 

باملستطاع تطوير محاولة قادس ودفعها بقوة، وبهذا ميكن القول أن املحاولـة كـان مقـدرا لهـا بالفشـل 

  .سلفا

ولقد وجه روك القـوة البحريـة اإلنكليزيـة يف اتجـاه الشـامل مـن  جديـد عنـدما علـم بـان 

ور األسطول األسباين الذي يحمل ثروة ضخمة قد دخـل خلـيج فيغـو، وقـررت قيـادة الحلفـاء عـىل الفـ

وقـاد روك قواتـه البحريـة، واقـتحم . حرمان خصومها من الحصول عىل الرثوة واالستيالء عليها ألنفسهم

بها الخليج، وتم إنزال وحدات بحرية بقيادة أرموند للهجوم عـىل القلعـة، يف حـني كـان روك يـدفع إىل 

  وهو العائق (األمام فصيلة خاصة ونجح بواسطتها يف اقتحام العائق بالقوة 



  

٢٢٩٨  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

ثـم تابعـت قـوة ) لذي وضعه الفرنسيون ألقفال املدخل إىل الخلـيج ومنـع الوصـول إىل داخـل املينـاءا

وخالل االشتباك العنيف الـذي . م١٧٠٢ترشين األول  ١٢اإلنزال طريقها ومتكنت من احتالل امليناء سوم 

رشاعيـة  سـفينة(غليـون  ١٧قطعة حربيـة فرنسـية عـالوة عـىل  ٢٤تبع ذلك نجح روك يف إغراق وارس 

كـام اسـتوىل ) ضخمة  حربية أو تجارية كان األسبان يستخدمونها بني القرن الخامس عرش والثامن عرش

  .عىل ثروة ضخمة تساوي مليوين جنيه إسرتليني

  :١٧٠٣انضامم الربتغال إىل الحلفاء يف العام 

. قاعدة بحريـةأصبح باإلمكان استخدام لشبونة ك ١٧٠٣انضامم الربتغال إىل الحلفاء يف العام  

ولكن إرسال األمريال اإلنكليزي كلوديسيل شوفل قد تم يف وقت متأخر جدا بحيث إنه عندما وصـل إىل 

وعند عودته دمر كثريا من قطعة البحريـة . البحر األبيض املتوسط مل يجد أهدافا يستطيع التعامل معها

  .١٧٠٣رشين الثاين خالل عبورها القنال بسبب اصطدامها بعاصفة كبرية هوجاء يف يوم ت

للوصـول إىل نتيجـة حاسـمة، فـأبحر روك يف شـهر  ١٧٠٤وقد بذلت جهود ضـخمة يف العـام   

مقاتـل إنكليـزي  ٢٠٠٠شباط وقام باإلنزال يف أرض األرشيدوق شـارل يف لشـبونة ومعـه وحـدات تضـم 

ل طـارق عـىل وهولندي بهدف التعاون مع الربتغاليني لغزو إسبانيا ثم قاد روك أسطوله عرب مضيق جبـ

أمل أن توفر له الفرصة املناسبة للقيام بالهجوم عىل طولون وذلك بالتعاون مع دوق سافوا الـذي كـان 

وبـذلك . قد انضم إىل الحلف حديثا وكانت هذه املناورة تتوافق مع تقدم مارلبورو ومسريته عرب أملانيـا

  ميكن اعتبارها رضبة معاكسة للهجوم الفرنيس 
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ولكن، وكام كان يحدث غالبا فيام بعد، فقد فشل التعاون مع سافوا، وأجريت محاولـة . املوجه ضد فينا

لتحقيق انتصار عن طريق برشلونة لدعم قضية األرشيدوف، ولكن الحاكم رفض قبـول قـوات الحلفـاء، 

  .ويف الوقت ذاته نجح كونت تولوز يف إحضار أسطول الهجوم الفرنيس إىل البحر األبيض املتوسط

فـإن . غم من تحرك األسطول الفرنيس تحت مراقبة األسطول اإلنكليـزي بقيـادة روكوعىل الر 

تحرك القطع البحرية اإلنكليزية كان بطيئا جدا، بحيث أنهـا مل تـتمكن مـن اللحـاق بالفرنسـيني الـذين 

دخلوا ميناء طولون دون أن تعرتضهم أية مقاومة، وبذلك أمكن لهم توحيد قـواتهم البحريـة الرئيسـية 

عبـور مضـيق وأمام هذا املوقـف اضـطر روك إىل . األبيض املتوسط املة يف املحيط األطليس ويف البحر الع

جبل طارق ومقابلة شوفل والنمساويني بني رأس سان فاسان وقادس، حيث عاد بعـدها مـن جديـد إىل 

  .البحر األبيض املتوسط ملراقبة األسطول الفرنيس فيه

  ):١٧٠٤(استيالء الحلفاء عىل جبل طارق 

اتخذ قادة الحلفاء قرارهم التاريخي باحتالل جبل طارق ودفع نطاق نشاطهم وفاعليتهم إىل 

وبعد مرحلة طويلة من التحضري للعملية واالستعداد لتنفيذها قـاد . أفق ثالمثائة ميل فيام وراء لشبونة

 ذلـك بعـض القطـع األمريال اإلنكليزي جورج بينغ الحملة إىل هدفها، وبدأ بقصف القلعة واسـتخدم يف

مقاتـل  ١٨٠٠، يف حني بدأ األمري النمساوي جـورج بـإنزال ١٧٠٤متوز  ٢٣البحرية الخاصة، وذلك يف يوم 

  من البحرية اإلنكليزية ونجح يف متزيق الدفاع املحيط 
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وكانت القوات املدافعة عن جبل طارق ضعيفة يف قوتهـا، ووسـائطها فـتم إنـزال قـوة بحريـة . بقشتالة

  .هجوم فوري، وأمكن تطويق املوقع يف اليوم التايلللقيام ب

وذهب للبحث عن طريقة يصل . وترك روك األمري جورج ومعه تسعامئة بحار يف جبل طارق

آب وقفت األساطيل الفرنسية واإلنكليزية متقابلة يف البحر، ويف هـذا املوقـف  ٩بها إىل تولوز، ويف يوم 

، ثم حاولت بعد ذلـك مضـاعفة رسعتهـا مـن جديـد والتحـرك بدأت القوات البحرية الفرنسية بالرتاجع

وتـابع روك هـذه املنـاورة، وتقـدم مبرونـة حتـى أصـبح قريبـا مـن . بصورة قريبـة ومتوازيـة للشـاطئ

وانتهت املعركـة بإلحـاق . آب ١٣الفرنسيني وأرغمهم عىل الدخول يف معركة بحرية خارج ماالقا يف يوم 

  .رنسيةهزمية حاسمة بالقوات البحرية الف

. وعاد الحلفاء بعد ذلك إىل لشبونة إلعادة إصالح القطع البحرية وإعادة التنظيم واالسـتعداد

وهناك تقرر ترك األمري جورج مع قوة البحارة بكاملها وبعض القطع البحرية واملدافع واملواد التموينيـة 

البحـري بقـوات  -لـربيوبـدا األمـري جـورج عـىل الفـور بـالهجوم ا. وذلك مبهمة الدفاع عن جبل طارق

متفوقة تفوقا ساحقا ولكنه مل يتمكن من متابعة عملياته بسبب استبداله باألمريال اإلنكليزي ليك الذي 

وصل من لشبونة، وقد تم تعيينه ملامرسة القيادة عوضا عن روك الـذي رجـع إىل إنكلـرتا وخـالل هـذه 

حصار، وحـددت للامرشـال تيسـيه مهمـة املرحلة أرسل الفرنسيون املارشال تيسيه مع وسائط ضخمة لل

قيادة الهجوم الـربي، وتعـرض األمـري جـورج لضـغوط قويـة، ولكـن ليـك اسـتطاع دعمـه بقـوة وجهـز 

دمرت قوات ليـك مـن . م١٧٠٥آذار  ١٠وبتاريخ . ١٧٠٤باإلمدادات والتموين من جديد يف كانون األول 

  .ىل رفع الحصارقبل قوات يوانتيس الفرنيس يف ماربيال وعندها عمل تيسيه ع
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  ):١٧٠٦(قيام الحلفاء بغزو إسبانيا 

حرض شوفيل ولورد بيرتبـورغ مـن إنكلـرتا إىل جهـاز القيـادة، وبـدأ الحلفـاء هجـومهم وفـق   

مخطط جديد، فتحركت القوة البحرية إىل لشبونة حيث انضمت إىل الحملة قوة الجرنال ليك ، وتابعت 

يهـا أيضـا قـوة األمـري جـورج تابعـت الحملـة البحريـة الحملة طريقها إىل جبل طارق حيث انضمت إل

وعند الوصول إليها عملت عىل تطويقها وإحكـام الحصـار حولهـا . تحركها وهدفها الوصول إىل برشلونه

وقامت قوات الحلفاء باحتاللهـا، وأثنـاء الهجـوم قتـل األمـري . ١٧٠٥ترشين األول  ٣حتى استسلمت يف 

إىل كاتالونيا ومعه املارشال تيسيه ملعـاودة االسـتيالء عـىل ) لبوربويناملرشح ا(جورج، وهنا أرسع فيليب 

  .برشلونه، وأبحرت قوة بحرية من طولون لدعم الهجوم الربي الفرنيس

ولكن ليك استطاع إحباط الجهود الفرنسية كلها وإرغام الفرنسيني عىل رفـع الحصـار بتـاريخ   

د قيادة األسـطول عـىل اسـتخدام الوقـت بشـكل ، كام عمل ليك بعد أن توىل من جدي١٧٠٦نيسان  ٣٠

، ثـم اتجـه بحـرا ١٧٠٦آب  ٢٤، وليقنت يف ١٧٠٦جيد، فاستوىل عىل قرطاجنه بتاريخ األول من حزيران 

ويف . ١٧٠٦بعد ذلك الحتالل جزر الباليار، فاستوىل عىل جزيرة ما يورقة، وجزيرة يابسة يف شـهر أيلـول 

من الربتغال، واستطاعت هذه القوات االستيالء عـىل مدريـد يف  الوقت ذاته كانت قوات الحلفاء تتقدم

، وأعلنت تنصـيب األمـري شـارل ملكـا عـىل عـرش إسـبانيا، واسـتطاع بريويـك توحيـد ١٧٠٦حزيران  ٢٦

ـقي لشـبه الجزيـرة  القشتاليني وتنظيم املقاومـة وإرغـام الحلفـاء عـىل الرتاجـع يف اتجـاه الجنـوب الرش

  .حتى توقفوا يف فاالنسيا عند حدود الشاطئ األسبانية، واستمر تراجعهم
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، محـاوالت جديـدة للقيـام بعمليـات مشـرتكة ضـد ١٧٠٦شهدت الفرتة بني شهري متوز وآب 

قطعة بحرية فقط بعد أن  ١٢وعاد شوفيل مع . ولكن دوق سافوا تأخر عند التدخل مرة أخرى. طولون

ومل يبقـى سـوى ليـك الـذي أخـذ ميـارس  .١٧٠٧ترشـين األول  ٢٢دمرت بواخره يف جزر صقليه بتاريخ 

، لصالح الحلفاء ويف شـهر ١٧٠٨نشاطه يف البحر األبيض املتوسط، واستطاع االستيالء عىل رسدينيا يف أب 

  ).من جزر الباليار(، نجح الجرنال اإلنكليزي ستانهوب يف احتالل جزيرة مينورقه ١٧٠٨أيلول 

، ١٧٠١رجـة كبـرية مـن الضـعف يف العـام وصلت الحرب عىل مرسح العمليات األسباين إىل د

ولكن ستانهوب استطاع إقناع وحدات النمساويني باالنضامم أليـه للقيـام بغـزوة جديـدة، واسـتطاعت 

وتكـررت . هذه الوحـدات يف تحقيـق بعـض النجـاح والوصـول إىل مدريـد وإحضـار األرشـيدوق شـارل

ـق واألنسـحاب  الظروف السابقة ذاتها ووجد الحلفاء أنفسهم مرغمني من جديد عـىل الرتاجـع إىل الرش

امكـن الحـاق الهزميـة بقـوات . ١٧٠١كـانون األول  ٩ويف . إىل الشاطئ تحت ضغط قوات دوق فانـدوم

مل يعد أمام الحلفاء سوى االنسحاب بشكل مـنظم إىل . ستانهوب وأخذ ستانهوب ذاته أسريا يف بريهيغو

ويف البحـر، نجـح . ى تم توقيع معاهدة أو تريختبرشلونه التي أمكن املحافظة عليها والتمسك بها حت

األمريال االنكليزي ويجر يف األستيالء عىل اسطول أسـباين بنقـل ثـروة ضـخمة وذلـك عنـد خـروج هـذه 

،  قاد األمري البحـري اإلنكليـزي مارتـالن قـوة بحريـة مدعمـه بقـوة ١٧٠٨األسطول من قرطاجة يف أيار 

ـاع  –الء عىل نوفا أمريكية من املستعمرات واستطاع االستي سكوتيا وكانت هذه العملية هي نهاية الرص

  .      البحري يف حرب الوراثة األسبانية
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  :انتهاء الحرب

انتهت حرب الوارثة األسبانية بعقد معاهديت اوتريخت وراستات وتقـع مدينـة أوتريخـت يف   

، ووقـع ١٧١٢الثـاين  ٢٩عاتهم يف وفيها عقدت االتفاقية، وبدأ املؤمترون اجتام) هولندا(البالد املنخفضة 

وبعـد ذلـك وقعـت إنكلـرتا وفرنسـا . تنازله عن حقه يف وراثة عـرش فرنسـا) ملك أسبانيا(امللك فيليب 

بني فرنسا وإنكلـرتا . ١٧١٣نيسان  ١١اتفاقية هدنة عاجلة للسلم، وجاء توقيع املعاهدة النهائية بتاريخ 

وتستانت بحق وراثـة عـرش إنكلـرتا وإيقـاف دعمـه لعائلـة اعرتف مبوجبها امللك لويس الرابع عرش للرب 

 ٢كـم١١٠و  ٦٦٧وهـي جزيـرة يف أمريكـا مسـاحتها (ستيورات، وسلمت فرنسـا إلنكلـرتا نيوفونـد النـد 

وهـي (، كام تنازلت لها عـن توفاسـكوتيا أو أكاديـا )١٧١٣عاصمتها سان جان وكانت لفرنسا قبل العام 

. كذلك جزيرة سان كيت أو جزيرة سان كريستوف، وخليج هيدسـونو ) إقليم يف كندا يقع عىل األطليس

  .كام تعهد امللك لويس الرابع عرش بتدمري التحصينات يف دنكرك

أما االتفاقية بني فرنسا واألقاليم املتحالفـة فقـد تركـزت بصـورة أساسـية عـىل ضـامن حـدود 

يد، ومتتد عىل مسـاحة واسـعة، التحصينات وكانت هذه التنظيامت الدفاعية عىل درجة كبرية من التعق

وكانت النمسا وبافاريا تركزان اهتامما كبريا عىل الـبالد املنخفضـة، ولهـذا فـأنهام مل توافقـا عـىل رشوط 

وقد منحت فرنسا اإلمرباطورية األملانيـة امتيـازات مشـابهة لتلـك التـي أعطتهـا إلنكلـرتا . اتفاقية السلم

ويف هذا الوقت أيضا تم توقيع اتفاقيات . م توقيعها يف اليوم ذاتهبالنسبة إىل االتفاقيات التجارية التي ت

ومبوجب هذه االتفاقات استعاد دوق سافوا لحال من سافوا ويـنس، . أخرى بني فرنسا وبروسيا والربتغال

  وتعهدت فرنسا بالحصول له 
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ذلـك قسـم عىل جزيرة صقليه، وحصلت بروسيا أيضا عىل بعض املكاسب الصغرى عىل الحـدود مبـا يف 

أما املعاهـدة . من جيلد رالند ونيوشاتل، ومقابل ذلك حصلت فرنسا وبشكل نهايئ عىل مقاطعة أورانج

واعرتفـت فرنسـيا لهـا . بني فرنسا والربتغال فقد تركزت بصورة أساسية عىل التسوية الربتغاليـة للربازيـل

فاء وقعها فيليب الذي أصبح منذ بذلك وهناك اتفاقات أخرى تم توقيعها يف اوتريخت بني إسبانيا والحل

  .ذلك الوقت امللك الرشعي واملعرتف به ألسبانيا

، وقعت إنكلرتا اتفاقية مع إسبانيا نظمت مبوجبها بعض العالقات التجارية ١٧١٣متوز  ١٣ويف 

التي كانت قامئة بني اإلقليمني يف السـابق، وسـلمت إسـبانيا إلنكلـرتا جزيـرة مينورقـه األسـبانية وجبـل 

ق، ووعدت بإعطاء صقلية إىل سافوا كام منحت إلنكلـرتا امتيـازا ملـدة ثالثـني عامـا باحتكـار تجـارة طار 

الرقيق بني إسبانيا وأمريكا، وبذلك  انتزعت إنكلرتا من فرنسا ما كانت  تحققه من مكاسب، وتلك هـي 

  .أهم بنود االتفاقية

ولكـن . ١٧١٤حزيـران  ٢٦مل توقع قبـل  أما اتفاقية السلم بني إسبانيا واألقاليم املتحالفة فإنها

وكانـت األقـاليم . ١٧١٥الفصل النهايئ من االتفاقية بني إسبانيا والربتغال تـأخر حتـى شـهر شـباط عـام 

املتحالفة مهتمه بصورة رئيسية باألمور التجارية فأعطت إسبانيا لهذه األقاليم أفضـل الرشـوط لتنظـيم 

  .العالقات التجارية

مبجرد ) إمرباطور جرمانيا(أو تريخت التعويض لإلمرباطور شارل الرابع وقد اشرتطت معاهدة 

وكان من املفـروض أن يتسـلم شـارل الرابـع . موافقة إلمرباطور شارل عىل تقديم طلب بذلك إىل إسبانيا

  نابويل وميالنو واألرايض 
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اع بـني فرنسـا املنخفضة النمساوية ولكن التسوية السـلمية الشـاملة مل تتحقـق بسـبب اسـتمرار الرصـ 

  .واإلمرباطور شارل

وعىل كل حال فلم متض سوى فرتة قصرية حتى أدرك شـارل الرابـع بأنـه ال يسـتطيع متابعـة 

املاريشال فـيالر ) األمري أوجني(ولذلك قابل ممثله . الحرب طويال مع فرنسا دون وجود حلفاء إىل جانبه

شـارل الرابـع االتفاقيـة دون انتظـار حضـور ووقـع . ١٧١٣الفرنيس يف راستات، خالل شهر ترشين الثاين 

وكان حضورهم رضوريا لضامن السـلم، وعـىل هـذا . ممثيل اإلمارات واملقاطعات املختلفة لإلمرباطورية

. ١٧١٤أيلـول  ٧تقابل ممثلو بعض األمراء يف اإلمرباطورية مـع أقـرنهم مـن الفرنسـيني يف بـادن بتـاريخ 

ئيا للحرب وكانت هذه االتفاقية أخر معاهدات السلم العام ووقعت اتفاقية بادن التي وضعت حدا نها

املتفق عليه يف معاهدة اوتريخت وقد تركزت املعاهدة األخرية بكاملها عىل قضية تنظـيم الحـدود بـني 

فرنسا واإلمرباطورية للعودة بهذه الحدود إىل مثل ما كانت عليـه قبـل انـدالع حـرب الوراثـة باسـتثناء 

  .ا إلقليم الندوواحد هو اكتساب فرنس
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  ):١٥٥٩ – ١٤٩٤(الحروب اإليطالية 

رصاع بني فرنسا وأسبانيا اتخذ من إيطاليا ساحة حرب بسبب املنافسة بني الواليات اإليطاليـة 

  .التي ظهرت يف عرص النهضة لدعوة كل من فرنسا وأسبانيا، للتدخل يف فض املنازعات القامئة بينها

  ):١٥١٦ – ١٤٩٤(الدور األول  

أواخر القرن الخامس عرش، كانت إنكلرتا وفرنسا وأسـبانيا، أقـوى الـدول يف أوروبـا، حيـث يف 

متتاز بوحدتها تحت حكم ملوك أقوياء يتوارثون العرش أما أملانيا وإيطاليا فقد كانت نهبا لالنقسام مـام 

  .أدى إىل ضعفها وانحاللهام

لنهضة مـن أن تصـبح مـن أغنـى متكنت يف عرص ا –مع ضعفها وانقسامها  –عىل أن إيطاليا   

الشعوب األوروبية وأقواها نهضة، إال أنها مل يكن لديها قوة عسـكرية تـدافع عـن كيانهـا، باإلضـافة إىل 

  .االنقسام السائد بني والياتها املختلفة والتنازع فيام بينها

يـوي فكان من الطبيعي أن تكون إيطاليا هـي املجـال الح. وكانت فرنسا أقوى وأقرب جريانها  

بعد أن أصبحت فرنسا هي الدولــة املوحـدة الكـربى يف النصـف الثـاين مـن . الطبيعي للتوسع الفرنيس

بينام كانت املدن والدويالت اإليطالية تدأب عىل التنافس ومحاربة إحداها األخـرى . القرن الثالث عرش

انة بقـوات املرتزقـة ومل يكن ألي منها جيش ثابت يدافع عنها بـل كانـت تلجـا عنـد الحـرب إىل االسـتع

  .للدفاع عنها أو مهاجمة غريها
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  ):١٤٩٥ – ١٤٩٤(الحملة األوىل 

واقـتحم  ١٤٩٤أيلـول  ٨حيث عرب جبال األلـب يف . قام بهذه الحرب شارل الثامن ملك فرنسا  

بـل أحتـل . ومل يواجه شارل الثامن أيـة صـعوبات يف دخـول إيطاليـا. الجيش الفرنيس األرايض اإليطالية

ويف آخر يوم من ذلك العام دخل شـارل الثـامن مدينـة رومـا وبعـد   ١٤٩٤ترشين األول  ١٧ا يف فلورنس

ولـذلك أبتعـد عـن . ١٤٩٥االتفاق مع االسكندر السادس، توجه إىل مدينة نابويل يف الجنـوب يف شـباط 

ـعة يف التوسـع واحـتالل إيطاليـا، كانـت أيضـا عا ٦٠٠الحدود الفرنسية حوايل  مـل ميل لكن هـذه الرس

  .ضعف يف االحتالل الفرنيس لشبه الجزيرة اإليطالية  أيضا

ورسعان ما ظهرت عصـبة البندقيـة التـي تتـألف مـن البابـا اإلسـكندر السـادس واإلمرباطـور 

فقد وقفت هذه العصبة يف . مسكمليان، وامللك فردناند ملك إسبانيا، وجمهورية البندقية ودوقية ميالن

الذي بدأت تجهيزات الجيوش الفرنسـية بالتـدهور بسـبب بعـدها عـن وجه التقدم الفرنيس يف الوقت 

ويف الوقـت نفسـه، وأثنـاء . خطوط متوينها ولذلك انسحب الجيش الفرنيس إىل داخل األرايض الفرنسية

  .تراجع الجيش الفرنيس اشتبك يف معركة عرفت مبعركة قورتوفو التي خرسها الفرنسيون

ا كانـت واحـدة مـن أهـم القنـوات الرئيسـية النتقـال وكان من أهم نتائج هذه الحملة، أنهـ

حيث عملت حملة شارل الثامن عىل اإلرساع بنقل مظاهر النهضة بصورة . النهضة من إيطاليا إىل فرنسا

مبارشة إذ اطلع الجنود الفرنسيني عىل مظاهر النهضة بصـورة مبـارشة، فتعرفـوا عـىل املجتمـع املتفـتح 

  وعىل الرثاء 
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إيطاليا والنتيجة األخرى لهذه الحملة، أبعاد آل مديتيش من حكم فلورنسا، والـذين  الذي كانت تعيشه

ورثوا حكمها قرنا من الـزمن، ووضـع دسـتور جديـد جمهـوري لتلـك اإلمـارة يشـبه دسـتور جمهوريـة 

  .البندقية

  ):١٥٠٢ – ١٤٩٩(الحملة الثانية 

ين عرش الـذي ورثـا حـق ادعائـه بدأت الحملة الفرنسية الثانية عىل إيطاليا بزعامة لويس الثا 

وأحاط بدوقيـة . ألف جندي دوقية ميالن ١٧بعرش ميالن وعرش نابويل، حيث أحتل جيشه املؤلف من 

. ميالن، وذلك باملساعدة التي تلقاها من البندقية، بسبب ما كان بينها وبني ميالن مـن عـداوة وتنـافس

والتي تقاسـمها مـع امللـك األسـباين فردينانـد  وبعدها توجه لويس الثاين عرش جنوبا نحو مملكة نابويل

م ولكن رسعان ما طرد األسبان الفرنسيني عن مملكة نابويل بسـبب ١٥٠٠مبوجب معاهدة غرناطة لعام 

  :خالفاتهم عىل جباية الرضائب ويرجع نجاح األسبان يف طرد الفرنسيني عن ميالن إىل سببني رئيسني

بان واملرتزقة السويرسيني وكانت تحـت قيـادة بعـض القـادة حداثة جيشهم املدرب واملؤلف من األس.١

  .األكفاء والذين اشرتكوا يف اسرتداد غرناطة

ولذلك بقيت نابويل تحت السيطرة اإليطالية حتـى عـام . قرب األسبان من قواعد متوينهم العسكرية. ٢

  .مبوجب معاهدة أوترخت التي أنهت حرب الوراثة األسبانية ١٧١٣
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  ):١٥١٥ – ١٥٠٨(ة الحملة الثالث

بدأت هذه الحملة عىل إيطاليا بظهور البابا بوليوس الثاين يف أفق السياسية األوروبيـة، وكـان 

  .يطمح للحصول عىل نفوذ سيايس وحاسم يف السياسـة اإليطالية

وكان العداء موجها ضد البندقية التي كانت قد توسعت يف املـايض عـىل حسـاب غريهـا مـن 

، حيـث ١٥٠٨ولذلك مل يجد البابا صعوبة يف تكوين حلف ضدها وهو عصبة كمربية  الواليات اإليطالية،

البابــا يوليــوس الثــاين واإلمرباطــور (ُشــكلت العصــبة مــن كــل األطــراف التــي تطمــع بالبندقيــة وهــي 

ومل تستطع البندقية أن تقاوم تلك الجيوش، فاضطرت إىل النـزول عـن ). مكسميليان ولويس الثاين عرش

عـىل أن هـذا النرصـ الـذي . راضيها التي كانت قد انتزعتها من قبل الدول املتحالفـة ضـدهاأجزاء من أ

أحرزته عصبة كمربية أدى إىل قيام الخالفات بينها عىل تقسيم ما تم الحصول عليه من مكاسب أرضـية 

  .من البندقية

لغزو أجـزاء مـن وقد أدرك البابا يوليوس الثاين أنه ارتكب خطأ كبريا بدعوته القوات األجنبية 

األرايض اإليطالية، وال سيام الفرنسيني الذين سيطروا سيطرة تامة عـىل جميـع األرايض اإليطاليـة شـامل 

نابويل، لذلك أخذ عىل عاتقه العمل عىل طرد الفرنسيني، وملا أحس لويس الثاين عرش بخطـة البابـا ضـد 

م، وقوبلت دعوته لـدى الـدول األوروبيـة فرنسا حاول املناداة بعزل البابا عن طريق دعوة املجلس العا

 ١٥١١األخرى باالستنكار، وانتهز البابا يوليوس الثاين ظهور ذلك الشعور ليكون ضده حلفا مقدسـا سـنة 

إسـبانيا والبندقيـة وهكـذا تحـالف ضـد فرنسـا عـدد مـن (يضم اإلمرباطور مكسـميليان، باإلضـافة إىل 

  تي كانت قد استولت عليها يف إيطاليا خصومها، حيث طردوا الفرنسيني من األرايض ال
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وكان اعتالء امللـك الفرنيسـ الشـاب . ولكن ذلك مل يقلل من رغبة فرنسا يف التدخل يف الشؤون اإليطالية

  . قد أعاد ادعاء فرنسا بدوقية ميالن). ١٥٤٧ – ١٥١٥(الطموح فرانسو األول 

  : ١٥١٥معركة مارجنانو 

ل بتجهيز جيش عـرب بـه جبـال األلـب ثـم اشـتبك يف معركـة قام امللك الفرنيس فرانسوا األو     

حيث انترصت القوات الفرنسية عىل املرتزقة السويرسيني نتيجة لذلك عقد . مارجنانو بالقرب من ميالن

والـذي كانـت بنـوده لصـالح فرنسـا . ١٥١٥الفرنسيون اتفاقا عرف هذا االتفاق بالسـالم البولـوين لعـام 

  :ومنها

دم مساندة أي قوة يف االعتداء عىل فرنسا مقابل دفـع رواتـب سـنوية لهـم تعهد السويرسيون بع .١

حيث عرف هذا باسم السالم حذف األبدي حيث مل يعد للمرتزقة السويرسـيني دور يف . من فرنسا

  .السياسة األوروبية

  .اعرتفت البابوية بحق امللك بتعيني رجال الدين يف الكنائس الفرنسية .٢

بحكم فرنسا  ١٥١٦يف عام ) نوبون(جديد شارل الخامس مبوجب معاهدة اعرتفت إسبانيا وملكها ال .٣

عىل ميالن ويف محاولة لتعزيز تلك االتفاقية، تم االتفاق عىل زواج ابنة امللك لويس الثاين عرش من 

  .اإلمرباطور شارل الخامس

ن تلـك الهدنـة مل وهكذا نالحظ أن االتفاقية أعطت الفرنسيني اليد الطـوىل يف الشـؤون اإليطاليـة، غـري أ 

تستمر طويال ومل تخدم مصلحة إيطاليا، لكنها مجرد هدنة يف ذلك الرصاع الطويل بني إسبانيا وفرنسا يف 

  .إيطاليا
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  املوسوعة السياسية والعسكرية

  ):١٥٥٩ – ١٥٢٢(الدور الثاين  

  :الحملة األوىل

بعد وفاة اإلمرباطور مكسميليان تم انتخاب حفيده شارل األول كإمرباطور حيث ضـمت كـل   

ـق والعـامل الجديـد وأصـبح يعـرف باسـم أمالك آل هابسـ بورغ يف أوروبـا وأسـبانيا وممتلكاتهـا يف الرش

ومل . بذلك أصبح إمرباطـور لإلمرباطوريـة الرومانيـة املقدسـة) ١٥٥٦ – ١٥١٩(اإلمرباطور شارل الخامس 

بب ، بس١٥٢١يف ) ثورة العوام(تعارض تنصيبه سوى مملكة قشتالة التي حدثت فيها الثورة املشهورة بـ 

ال ) ألنـه مـن أصـل أملـاين(أن أسبانيا كانت ثرية تريد ملكا إسبانيا وليس مشـاركة يف إمرباطـور أجنبـي 

وعندما تحولت هذه الثورة يف مواجهة امللك األسباين إىل . يعرف لغتها وال تقاليدها فثارت قشتالة ضده

الثـورة تـدخل شـارل  وعنـدما فشـلت. أهداف اقتصادية لتلـك الطبقـة مـع األرسـتقراطية ضـد العامـة

  .الخامس ملواجهة فرنسا يف إيطاليا

كان مجيء شارل الخامس ميثل مرحلة جديدة من الرصاع الفرنيسـ األسـباين يف إيطاليـا فقـد 

، إال أن ١٥٢١انتهز الفرنسيون الثورة يف قشتالة ضد امللك شارل الخامس محارصة مملكة نافار األسبانية 

يني، وذلك مبساعدة دوق بوريـون الفرنيسـ الـذي انشـق ضـد امللـك شارل الخامس استطاع طرد الفرنس

  .الفرنيس فرانسوا األول، وعينه شارل الخامس قائدا لجيوشه األسبانية

وقد عاد فرانسوا األول الحتالل ميالن لكن نرصه مل يستمر طـويال حيـث ألحقـت بـه هزميـة 

ا، وأُرسل إىل مدريد، وهناك وقـع معاهـدة الذي وقع فيها أسري  ١٥٢٥كبرية يف معركة بافيا الشهرية سنة 

  :نصت عىل ١٥٢٦مدريد 
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  .تنازل فرانسوا األول عن كل ادعاءاته يف إيطاليا .١

  .تنازله عن مقاطعة برغندي لفرنسا نفسها والتي أعطيت إىل دوق بوربون املنشق .٢

  .تنازله عن جميع ممتلكاته يف إقليم الفالندرز يف األرايض املنخفضة .٣

عند ذلـك . ألول ابنيه رهينة عند شارل الخامس يف مدريد حتى يتم تنفيذ املعاهدةأرسل فرانسوا ا .٤

  .أطلق رساحه ورجع إىل فرنسا

إن هذه املعاهدة متثل نرصا ألسبانيا وشارل الخـامس ولكـن رسعـان مـا غـادر فرانسـوا األول 

طـل، ألن ذلـك مدريدو وأعلن أنه وقع املعاهدة تحت الضغط وأن قسمه يف االلتـزام بهـا هـو قسـم با

،  واملتألفـة )بعصـبة كوجنـاك(ولذلك رسعان ما بدأ بالتحالفات ضد أسبانيا عرفت . القسم كان باإلكراه

ولكن خالل ثـالث . من عائلة آل سبورزا، و البابا كلمنت السابع وفلورنسا، والبندقية باإلضافة إىل فرنسا

لسيطرة األسبانية عىل مدينة روما يف عام سنوات مل يحرز أي من الطرفني نرصا واضحا يف الحرب، سوى ا

، ونهبت روما وحتى الفاتيكان الذي هو مقر البابوية لتأخر دفع مرتبات تلـك الجيـوش األسـبانية ١٥٢٧

أعلنت جنوا وقوفها بجانب شارل الخـامس حيـث وفـرت مدينـة  ١٥٢٨ويف . طيلة الثالث الشهور األوىل

هاما يف الطريق بيـن إسبانيا وميالن، وذلك للسـيطرة عـىل  جنوا إىل شارل الخامس أسطوال جيدا وميناء

  .الطريق البحري إىل مقاطعة بروفانس الفرنسية
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  املوسوعة السياسية والعسكرية

  :         ١٥٢٩صلح كامربيه 

عىل الرغم مام أحرزه اإلمرباطور شارل الخـامس مـن انتصـارات متالحقـة عـىل فرنسـا، إال أن 

ا كانت تتطلبه من تفرغ ومجابهة أضعف قدرته تطور األحداث يف بالده وقيام حركة اإلصالح الديني وم

ويف الوقت نفسه كان فرانسوا األول ملك فرنسا يتصل بالربوتستانت األملـان ملسـاعدتهم . عىل االستمرار

  .وإثارتهم ضد شارل الخامس، رغم أن فرانسوا كان كاثوليكيا متعصبا

منيـت بهـا لـوال األسـباب ومن جهة أخرى كانت فرنسا عىل وشك االنهيار بعد الهـزائم التـي   

، ومبقتىضـ هـذا الصـلح الـذي دام سـبع ١٥٢٩أب  ٣والظروف لعقد الصلح بني الـدولتني يف كابريـه يف 

  :وقد جاء يف صلح كامربيه. سنوات استعاد ملك فرنسا بعض مـا فقده مبوجب معاهدة مدريد

ا يف فرنسـا، واألرايض تنازل فرانسـوا األول عـن كـل ادعاءاتـه يف إيطاليـا وكـذلك يف مقاطعـة آرانـو  .١

  .م١٥٢٥املنخفضة وهذا ما كان متفاوضا عليه يف معاهدة مدريد عام 

  .تم إطالق رساح أبني فرانسوا األول مقابل دفع فدية مقدارها مليوين كراون ذهبي .٢

تم االتفاق عىل عقد من الزواج السيايس لرتسيخ ذلك الصلح حيث تزوجت أخت شـارل الخـامس   .٣

ذهب شارل الخامس إىل رومـا لتتويجـه ) ١٥٣٠(وبعد ذلك بعام . رانسوا األولمن امللك الفرنيس ف

  .إمرباطورا من قبل كلمنت السابع
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  ):١٥٤٤ – ١٥٣٦(الحملة الثانية 

ولـذلك رأى أن . كان ملك فرنسا فرانسوا األول يتحني الفرص يف عـدم التقيـد بصـلح كامربيـه  

ا، ومع السلطان العـثامين، ورغـم أن الحكومـة الفرنسـية يعزز مركزه بالتحالف مع الربوتستانت يف أملاني

كانت تضطهد الربوتستانت يف فرنسا ذاتها، إال أنها وجدت من مصلحتها أن تتصل بالربوتستات يف أملانيا 

ويف الوقت نفسه، قام فرانسـوا األول باالتصـال بالبابـا الـذي . وتساعدهم ضد اإلمرباطور شارل الخامس

إال أن وفـاة البابـا . يل إىل امللك فرنسا ويرغب يف إعادة ميالن وجنوة للتاج الفرنيسكان يف واقع األمر مي

وانتخاب البابا الجديـد  بـول الثالـث، حـرم فرانسـوا األول مـن الوعـد الـذي  ١٥٣٤كلمنت السابع عام 

  .قطعه البابا كلمنت عىل نفسه وتحسن بذلك موقف اإلمرباطور شارل الخامس

قد صمم فرانسوا األول عىل استئناف القتال وبدأ بغزو سـافول واحتـل ومهام يكن من أمر، ف

إال أن . تورين ورسعان ما سيطر عىل سافوي وبدمونت وعندئذ تحرك اإلمرباطور ملواجهة فرانسـوا األول

 ١٥٣٨مـام أدى بـالطرفني إىل عقـد هدنـة نـيس يف متـوز . هذه الحرب مل تأخذ طـابع الشـدة والحسـم

احتفظ كالهام مبوجبها باألرايض التي استوىل عليها الطرفان، وبذلك ظلـت فرنسـا . ومدتها عرش سنوات

  .تحتل سافوي وثلثي أرايض بدمونت

وانشغل اإلمرباطور شارل الخـامس بعـدد مـن املشـكالت الداخليـة والخارجيـة، فكـان عليـه 

الـذي كـان يحكـم مجابهة الحركة الربوتستانتية، ومحاربة القائد البحـري املسـلم خـري الـدين بربـروس 

. الجزائر وتونس باسم السلطان العثامين الذي استعان به الوضع شامل إفريقيـا تحـت الحكـم العـثامين

  وكان بربروس يواصل حمالته البحرية ضد السفن األوروبية يف البحر املتوسط، وأخذ 
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مـن القيـام بحملـة  ولـذلك مل يجـد شـارل الخـامس بُـّدا. يهاجم السواحل األوروبية يف أسبانيا وإيطاليا

وعاد عدد قليل من قواتـه إىل . م١٥٤١بحرية ملهاجمة خري الدين، إال أنه انهزم يف معركة بحرية يف عام 

  .إسبانيا

انتهز ملك فرنسا الفرصة ليستغل املوقف الخطري الذي وقع فيه شارل الخامس بعد هزميتـه، 

  .ول وشارل الخامس، وكانت األخرية بني فرانسوا األ ١٥٤٢وأعلن الحرب يف عام 

فقد قام شارل الخامس باخرتاق األرايض الفرنسية  يف طريقه إىل باريس، إال أنه عرض الصـلح 

عىل امللك فرانسوا األول، وذلك لعدم ثقته يف نيان هرني ملك إنكلرتا، باإلضافة إىل انشغاله مبا يجـري يف 

يحقـق نجاحـا يف ميـادين القتـال فقـد قبـل وملا كان فرانسـوا األول مل . أملانيا مام يتطلب وجوده هناك

  .م١٥٤٤الطرفان أن يعقدا معاهدة كرسبي 

. ومبوجب معاهدة كرسبي تقرر أن تتنازل فرنسا عن أي حق يف نابويل وجالئها عن بيد مونت والسـافوي

وأخـريا اتفـق الطرفـان عـىل . برغنـديوأن يتنازل اإلمرباطور شارل الخامس عن كل ادعاءاته يف مقاطعـة 

  .االبن األصغر مللك فرنسا وهو الدوق أورليان وابنة اإلمرباطورد زواج سيايس بني عق

  ):١٥٥٩ – ١٥٥٢(الحملة الثالثة 

تويف امللك فرانسوا األول دون أن يحقق لفرنسا شيئا من أهـدافها يف شـبه  ١٥٤٧يف شهر آذار   

واجه هـرني الثـاين عنـد توليـه ). ١٥٥٩ – ١٥٤٧(الجزيرة اإليطالية، وتوىل العرش ويل العهد هرني الثاين 

  العرش مشكلتني
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أولهام الرصاع القائم بني فرنسا واإلمرباطور شـارل الخـامس، وثـانيهام األطـامع اإلنكليزيـة يف : أساسيتني 

  .شامل فرنسا

كان اإلمرباطور شارل الخامس يف مركز القوة عندما بدأ رصاعه مع هرني الثـاين، فقـد تخلـص 

ة أثناء حكمه، بانتصاره عىل حكام الواليات األملانية مـن األمـراء الربوتسـتانت يف من أهم مشكلة داخلي

. ورأي هرني الثاين أالّ يدع األمور تسري ملصلحة شـارل الخـامس. وإحكام قبضته عىل أملانيا ١٥٤٧نيسان 

م لهـم فعمل عىل إثارة األمراء الربوتستانت ليعـاودوا السـعي يف مقاومـة اإلمرباطـور واتصـل بهـم وقـد

املساعدات املالية رغم أنه كان متعصبا للكاثوليكية وعقد معهم معاهـدة يقـدم لهـم مبوجبهـا نفقـات 

الحرب يف مقابل موافقتهم عىل أن تستويل فرنسـا عـىل مدينـة تـول وفـردان وبـذلك ميتـد نفوذهـا إىل 

  .األلزاس واللورين

يـة، فعـربت قواتـه نهـر امليـز قام هرني الثـاين بـالهجوم عـىل الحـدود األملان ١٥٥٢ويف شباط 

واستولت عـىل فـردان وتـول ومتـز، واشـرتكت جيـوش األمـراء األملـان املتحـالفني معـه يف الحـرب ضـد 

وهـي أقـوى حصـن مـن حصـون  –اإلمرباطور، واضطر شارل الخامس إىل شن حملة مضادة النتزاع متز 

إال أن هـذه القـوات بـاءت بالفشـل،  فحارصها بقوات أىت بها من أملانيا وإسـبانيا، –الحدود يف اللورين 

فأسقطت بيده، ومل يستطع احتامل الكارثة، وتعب من طول الحروب التي خاضها، لذلك قرر أن يتنازل 

عن عرش اإلمرباطورية الرومانية ألخيه فرديناند، التي تشمل النمسا وأملانيا أما عرش إسبانيا الذي كانت 

وقد تم التنازل الرسـمي يف . سبانية يف العامل الجديد، البنه فيليبتتبعه األرايض املنخفضة واملمتلكات األ 

  .م١٥٥٨، وقىض بقية حياته يف إسبانيا حتى تويف عام ١٥٥٥ترشين األول 



  

٢٣١٧  
  

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

أصبح فيليب الثـاين ملـك إسـبانيا واألرايض املنخفضـة مسـؤوال عـن املمتلكـات األسـبانية يف 

 كـل املعـارك التـي خاضـوها يف إيطاليـا ضـد القـوات بعد أن انترص األسـبان يف) نابويل وميالن(إيطاليا 

  .الفرنسية، إضافة إىل ذلك تهديدهم لروما مقر البابوية

، عدوا متحمسا ضد األسـبان وخصوصـا عنـدما ١٥٥٥وكان البابا بول الرابع، الذي انتخب عام 

ذلك كـان البابـا ولـ. عقد اإلمرباطور شارل الخامس الصلح مع الربوتستانت أعـداء الكنسـية الكاثوليكيـة

ويسخط عىل اإلمرباطور فرديناند الـذي وافـق يف معاهـدة  –يكن الحقد والبغضاء ألرسة آل هابسبورغ 

  .اغسبورغ عىل منح الحرية الدينية التباع مارتن لوثر

وفكر البابا يف االستعانة بامللك هرني الثاين ملـك فرنسـا الـذي اسـتجاب لنـداء البابـا وأرسـل 

وعجـز القائـد الفرنيسـ . عىل اريض إيطاليـا ١٥٥٦وعادت الحرب من جديد يف أيلول القوات الفرنسية، 

واضـطر البابـا . بعد أن تحرك األسبان من رومـا إىل نـابويل. عن اقتحام حصون نابويل" فرانسوا دي غيز"

بول الرابع أن يقبل صلحا عرضه األسبان، كان أهـم بنـوده أن توضـع إيطاليـا تحـت الحاميـة األسـبانية 

إلغاء الحلف املعقود بني البابا وامللك هرني الثاين، وأن يستقبل البابا بول الرابـع ملـك إسـبانيا فيليـب و 

  .الثاين كأحد الرعايا املخلصني للكنيسة

ورغم تلك الهزمية العسكرية التي مني بها ملـك فرنسـتا فقـد عـاد إىل ميـدان الحـرب مـرة أخـرى ضـد 

وحـارصت قـوات إسـبانية . املرة انضمت إنكلرتا إىل جانب أسبانيا ، ويف هذه١٥٥٧األسبان يف بداية عام 

وبدا كأن الطريق أصبح مفتوحـا للقـوات . م١٥٥٧وإنكليزية مدينة سان وسقطت املدينة يف صيف عام 

  من اإلنكليز " كالبه"األسبانية للتقدم نحو باريس غري أن الفرنسيني عادوا للقتال، وانتزعوا ثغر 
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م وكان ذلك تعويضا لهم عـن هـزميتهم وبـذلك فقـدت إنكلـرتا آخـر أمالكهـا يف ١٥٥٨ يف كانون الثاين يف

  .فرنسا

  :م١٥٥٩معاهدة كاتوكمربسيس 

أن الحـروب اإليطاليـة قـد أنهكـت قـواهام،  -فرنسـا وإسـبانيا   –شعر الجانبـان املتحاربـان   

من خمسني عامـا دون وحطمت اقتصادهام، وأفنت عددا كبريا من القوات للطرفني عىل مدى ما يقرب 

. أن يحصل أحدهام عىل نرص حاسم، ورغم نجاح األسبان يف كسب عدة مواقع يف مراحل الحرب األخرية

م للقيام ببعض االتصاالت وإجراء املفاوضات للوصول إىل حل ١٥٥٨وقد تهيأت الفرصة يف ترشين األول 

بـالقرب مـن  –اهـدة كاتوكمربسـيس ينهي تلك الحروب اإليطالية التي طال أمدهام، وأخريا تم عقد مع

  :تقرر مبوجبها ماييل –الحدود الفرنسية البلجيكية 

تنازلت فرنسا ألسبانيا عن الحقوق التي تدعيها يف ميالن ونابويل، وبذلك يتم تدعيم الحكم األسـباين : أوال

  .فيهام، كذلك وافقت عىل التنازل عن دوقية سافوري التي كانت تجمع سافوي وبيد مونت

احتفظت فرنسا لنفسها بالثالث اسقفيات التي استوىل عليها هرني الثاين وهي متـز وتـول وفـردان :  نياثا

عىل أن تظل من الناحية االسمية تابعة لإلمرباطورية الرومانية املقدسة، وقد كان لهذا الكسب الفرنيسـ 

  . من ابرام تلك املعاهدةأثره يف املستقبل، عندما أقدمت فرنسا عىل احتالل إقليم اللورين بعد قرنني
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تعترب معاهدة كاتو كمربسيس فاتحة عهد جديد يف العالقات الدوليـة يف أوروبـا، فقـد كانـت 

  .خامتة حروب طاحنة استمرت نريانها مدى أربعني عاما بني فرنسا وأسبانيا

  :نتائج الحروب اإليطالية

يف العصــور الوســطى، حيــث ال تختلــف الحــروب اإليطاليــة يف طبيعتهــا عــن الحــروب األوروبيــة  .١

  .استمرت عدة عقود، مل يستطع أحد الطرفني من التغلب علـى األخر بشكل حاسم

أصبحت إيطاليا جزءا من اإلمرباطورية الرومانية املقدسة من الناحية العملية حيث كانت إسـبانيا   .٢

العتقاد أن واحـدا تسيطر عىل نابويل و ميالن و جنوا و فلورنسا مام دفع العديد من املؤرخني إىل ا

  .من عوامل التدهور للنهضة اإليطالية بقاء إيطاليا مجزئة تحت تأثري األسبان

فقـد فشـلت . خرست فرنسا موارد مالية وبرشية كثرية ومل يكن لها هدف واضح يف هذه الحـروب .٣

 ولكـن. فرنسا يف السيطرة عىل املدن واملقاطعات التي كانت تدعي حق الوراثـة فيهـا ويف إيطاليـا

نالحظ أن هذه الحروب نجحت يف نقل مظاهر النهضة من إيطاليا إىل فرنسا حقيقة، كانت هنـاك 

اتصاالت ثقافية وحضارية قبل الحروب اإليطالية بني فرنسا والشامل اإليطايل، ولكن ما أسهمت به 

  .الحروب اإليطالية من نقل مظاهر النهضة يفوق إىل حد كبري نتائج تلك االتصاالت

  .ليا فقد قامت بالكثري لكونها الساحة لذلك الرصاع، وهي ال متلك مصلحة فيهأما إيطا .٤
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  ):١٢٩١ – ١٠٩٦(الحروب الصليبية  

. من الصعوبة مبكـان إعطـاء تعريـف واحـد ميكـن االتفـاق عليـه لهـذه الظـاهرة التاريخيـة  

. عسـكريةفتعريفها يتوقف عىل وجهة نظر صاحب التعريف وفهمه وتفسـريه لـدوافع هـذه الحركـة ال

فبعضهم رأى فيها حربا ذات دوافع دينيـة، بيـنام عـدها آخـرون بدعـة اسـتغل فيهـا بـابوات العصـور 

الوسطى أوهام بسطاء غرب أوروبا ليوسعوا سلطانهم، وعدها مؤرخو عرص التنوير عىل أنهـا انـدفاعات 

رصون فقـد نظـروا أما املؤرخون العرب املسلمون القـدامى واملعـا. عاطفية أنتجها جهل العرص الوسيط

إليها عىل أنها صورة من صور التعصب الديني ورد فعل لحـروب التحريـر العربيـة اإلسـالمية والنتشـار 

أما أصـحاب اآلراء املحدثـة فـإن بعضـهم اعتربهـا . اإلسالم، واعتربها ابن األثري حربا ثأرية لتلك الحروب

رب تاريخ طويل أخره الغزو االسـتعامري حلقة من سلسلة حلقات الرصاع بني الغرب والرشق التي متتد ع

وذهـب غـري هـؤالء إىل . األورويب للرشق العريب يف نهايـة القـرن الثـامن عرشـ وبدايـة القـرن العرشـين

اعتبارها التعبري الحي عن الحالة االجتامعية واالقتصادية والسياسية املرتديـة لغـرب أوروبـا يف العصـور 

هكذا نالحظ أن تقدير طبيعة . خروج من وهدة الرتدي تلكالوسطى ومحاولة من سكان ذلك الصقع لل

  .تلك الحروب ودوافعها الذي ال ميكن أن يحدد تعريفها

مام سبق ومن خالل استقراء الوثائق التاريخية واملصادر القدمية ميكن أن نقـول إن الحـروب 

 -م  ١٠٦٩  / ه٤٩٠مـن  الصليبية هي الحروب التي جرت وقائعها يف الرشق العريب اإلسالمي خالل الفـرتة

املسلمني وبني جيوش الغـزاة األوروبيـني التـي جـاءت عـىل شـكل حمـالت متعـددة م بني ١٢٩١/ ه٦٩٢

  بقيادة بعض ملوك أوروبا أو بعض أمرائها اإلقطاعيني أو رجال الدين وذلك 
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العـريب وبهدف استعامر الرشق . بإيعاز وتنظيم من البابوية تحت هدف معلن هو امتالك بيت املقدس

ولتحقيق أغراض فكرية واجتامعية وسياسية واقتصادية وتاريخية ذات عالقـة بواقـع . استعامرا عسكريا

الغرب األورويب ومعضالته وظروف الرشق الغريب اإلسالمي يف القرون الثالثة الخامس الهجريـة الحـادي 

  .عرش امليالديالث الهجري الثاين عرش امليالدي والسابع الهجري الثعرش امليالدي، والسادس 

  :      ظروف ودوافع الحروب الصليبية

ال ميكن تحديد نطاق جغرايف ضيق كمرسح لنشوء ونشوب الحـروب الصـليبية كـام أنـه مـن   

فظروفهـا ومكوناتهـا امتـدت عـرب رقعـة . الصعوبة مبكان تحديد تاريخ دقيق لبدء فكرة هذه الحـروب

كذلك من حيث الـزمن أو التـاريخ فـان بدايـة . ل إفريقياجغرافية واسعة يف كل من أوروبا وأسيا وشام

ـق والغـرب ويف  املكونات األوىل لدوافع هذه الحروب قد متتد بعيدا يف أغوار تاريخ العالقـات بـني الرش

  .التاريخ الفكري والعقائدي وتطور الظروف االجتامعية لكل منهام عىل انفراد

  :الظروف والدوافع التاريخية

اإلسالم وقيام الحرب بتحمل رسالته ونرشها والقيام مبهمـة تحريـر أرض بـالد لقد كان ملجيء   

سـواء أكـان ذلـك . الشام ومرص وشامل إفريقيا وفتح األندلس أثره يف توتر العالقات مع الغرب األورويب

إن االحتكـاك العـريب اإلسـالمي بهـذه . مع الدولة البيزنطية يف الرشق أم مع إسـبانيا وفرنسـا يف الغـرب

  ملناطق برا، رافقه توسع وهيمنة عربية إسالمية يف البحر املتوسط وجزره، كل ا
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هذا زاد عقدة الخوف لدى أوروبا من العرب واملسلمني إذا ما دبت يف عروق قواهم العسكرية نبضات 

ولقد استجابت أوروبا القريبة بردة فعل قوية جدا تجـاه االنتصـار الكبـري . نشاط جديد من وقت آلخر

م ١٠٧١/  ه ٤٦٣حققه السالجقة بقيادة السلطان ألب أرسالن عىل البيزنطيني يف معركـة مالذكـرد  الذي

حيث تم دحر الجيش البيزنطي  وأرس قائده اإلمرباطور البيزنطي رومانوس ديوجني، ثـم أطلـق رساحـه 

ولـة لقـد اسـتفز هـذا الد. ومهدت الستيالء السـالجقة عـىل معظـم أسـيا الصـغرى. مقابل فدية معينة

البيزنطية وأرعبها فاستدارت تبحث عن نصري لها يف الكنيسة الكاثوليكية يف رومـا ويف األبـاطرة وامللـوك 

الجدد يف أوروبا الغربية خاصة بعد أن تأسست دولة سالجقة الروم يف أسـيا الصـغرى وجعلـت مدينـة 

ني منذ تلك الواقعة فقد قونية عاصمتها وبقيت تقلق الغرب واستمر طلب النجدة من األباطرة البيزنطي

إلرسـال ) م١٠٨٥ – ١٠٧٣(عىل البابـا جريجـوري السـابع ) ١٠٧٩ –م  ١٠٧١(كرث إلحاح ميخائيل السابع 

قوة السرتداد أرايض البيزنطيني من السالجقة  يف أسيا الصغرى يف مقابل العمل عـىل إزالـة الخـالف بـني 

مبكاتبة ملوك أوروبا بهذا الخصوص ولكـن دومنـا  وقد قام البابا جريجوري. الكنيستني الرشقية والغربية

مسـتغيثا مـرة ثانيـة إىل البابـا ) م١١١٨ –م ١٠٨٨(نتيجة ثم اتجه اإلمرباطور الالحق الكسيوس كـومنني 

لتخليصه من السالجقة ويف هذه املرة القت الدعوة أذنا صاغية ) م١٠٩٩ -م١٠٨٨(الجديد أورليان الثاين 

الذي كان هو ذاته يخطط عىل نحـو شامل إلزالـة نفـوذ املسـلمني مـن أسـبانيا لدى البابا أورليان الثاين 

  .ومن أسيا الصغرى وحتى من بالد الشام

لقد كان البابا أورليان الثاين هو الذي أعلن بتشكيل الحملة الصليبية األوىل ودعا إىل االنضامم 

  إليها بعد أن أضفى عليها طابعا دينيا وذلك يف خطابه
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وقد بـدا واضـحا يف ذلـك الخطـاب . م١٠٩٥املجمع الكنيس يف كلريمونت يف جنوب فرنسا يف  الشهري يف 

  .إثر ذلك الرصاع التاريخي الطويل كام برز أيضا االنفعال الكبري ضد انتصارات السالجقة األخرية

  :الظروف والدوافع السياسية

الثـاين / السـادس الهجـريالحادي عرشـ املـيالدي، / كانت أوروبا يف القرنيني الخامس الهجري  

عرش امليالدي، مقسمة إىل ماملك وإمارات ودوقيات صغرية ميكن وصفها بأنها إقطاعيات وبـالرغم مـن 

أن بعض هذه املاملك حديثة العهد بالتكوين فإنها كانت قد بدأت باستحداث نظم حكـم أكـرث تطـورا 

فظة بخصائص تحوي يف طياتها املشاكل من مجرد النظم اإلقطاعية البدائية، إال أنها مع ذلك بقيت محت

  .اإلقطاعية املعهودة كالخضوع والعبودية والوراثة

ولقد كان التنافس قامئا بني هذه املاملك والدوقيات ومقرتنا بالحروب املستمرة لقد أدى كـل 

ني ونتيجة الحاجة إىل هذه الجيوش فإن الكثـري مـن الفالحـ. ذلك إىل نشوء الجيوش املتعددة واملتعادية

. وأصحاب الحرف التي خربت الحروب أعاملهم تحولوا إىل مرتزقة يف جيش هذا أو ذاك من اإلقطـاعيني

وظهرت طبقة الفرسان يف هذا الوسط الحريب وبدأت تتخذ لها معـايري وتقسـيامت مفصـلة قامئـة عـىل 

هذه املاملك أو وملا كان الكثري من أصحاب . أساس من الواقع الذي سادت فيه القوة والغلبة والغطرسة

اإلقطاعيات يفقدون ممتلكاتهم نتيجة الحروب أو يزيحون بعضهم بعضا بسببها فـإن كثـريا مـن هـؤالء 

الفرسان اإلقطاعيني مل يعد مبقدورهم أن يجدوا ما يفرضون عليه سـلطانهم فجـاءت الحـروب الصـليبية 

ن فيها طموحـاتهم يف الحكـم خري متنفس لهم أنها تعدهم بإمكانية استعامر أرض وبالد جديدة ميارسو 

  .وشن الحروب
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يف نفس الوقت كان نفوذ البابوية قد تعاظم، فلن تعد مجرد مؤسسة دينية بل قوة سياسـية 

تحاول أن تفرض وجودها وتحقق طموحات البابوات يف السيطرة والحكم عىل كافة املسيحيني بوصفهم 

قوى امللوك واألباطرة السياسية يك تبسـط  وبدأت البابوية تسابق. والقديس بطرس) (خلفاء املسيح 

إىل البابويـة عـىل أنهـا ) م١٠٥٤ – ١٠٤٨(فقد نظر ليـو التاسـع . سلطانها عىل مجرى األحداث يف أوروبا

م أن العـامل ١٠٧٣ورأى البابا جريجوري السابع الذي ويل البابوية سنة . هيئة عاملية  ذات سلطان مطلق

فال يحده قانون وهو صاحب الحـق بخلـع السـيئ مـن . ليها البابابأرسه دولة واحدة مسيحية يسيطر ع

امللــوك وحــرف رعيــتهم عــن طــاعتهم، ونــادى برضــورة إنشــاء قــوة حربيــة خاصــة لســلطان الكنيســة 

  .الكاثوليكية

وقد وجد البابا أورليان الثاين يف اسـتغاثة . لذا فقد خاض البابوات رصاعا مع امللوك املتحاربني

لسـالجقة ويف بعـض التقـارير املبـالغ بهـا صـعوبة الحـج إىل بيـت املقـدس لوجـود البيزنطيني به ضد ا

أوروبـا يف موضـع حـرج ويخضـعهم ملشـيآته االضطرابات يف بالد الشام فرصـة ألن يضـع أبـاطرة وملـوك 

بترصيحه بـأنهم عنـدما يقـاتلون بعضـهم يسـيؤون إىل املسـيحية وألنـه يفـرتض ان يكرسـوا جهـودهم 

فانصاع بعضهم لذلك أمال يف االستحواذ عىل رضا البابـا . القدس بإرشافه وتنسيقه للذهاب للرشق ومتلك

بينام امتنع اآلخـرون . وبالتايل تعزيز مركزهم السيايس يف وسط رعاياهم وتقوية مركزهم أمام خصومهم

ز فالحقتهم البابوية وأساءت إىل سمعتهم ومكانتهم يف أوساط رعايـاهم وكـان ذلـك كلـه مبثابـة االبتـزا

وقد خلف كل ذلك وحدة نسبية يف الوسط األورويب الغريب وقاد إىل مجيء الحمالت الصليبية . السيايس

  .إىل الرشق العريب اإلسالمي
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أما بالنسبة إىل واقع الدولة العربية اإلسالمية السيايس، فإنـه يف تلـك األثنـاء كـان قـد افتقـد 

 – ١٠٣٧(ار طغرل بك، والب أرسالن، وملكشـاه ذلك أنه بعد ذهاب عرص السالجقة الكب. عنرص الوحدة

م الذي حقق وحدة الدولة إىل حد ما وأكسبها قوة بعد ضعف عرصـ البـويهيني وفسـاده، حلـت )١٠٩٢

  .فرتة من االنقسام واالضطراب والتنافس الداخيل بني األمراء السالجقة

لوبـة للتعـدي ونشأت دويالت املدن واألتابكيـات الواهنـة التـي مثلـت نقـيض الوحـدة املط

وبدأت هـذه الـدويالت املحليـة تصـارع . األفرنجي وخاصة يف بالد الشام واسيا الصغرى وإقليم الجزيرة

ومثال عىل ذلك الرصاع ما حصل بـني أوالدنـتش، . بعضها بعضا برضاوة نتيجة غياب قيادة مركزية كفؤة

بل إن انعدام . ا نحو بالد الشاموخوان ودقاق يف حلب ودمشق يف الفرتة التي كان اإلفرنج يتقدمون فيه

وبـني السـالجقة . العالقة اإليجابية بني الفاطميني يف مرص، الذين كانت دولتهم قد أوهنها الضعف أيضا

ـاعات املحليـة وشـتت جـيش األمـة ووزع والتـه  وأتابكتهم ممثيل الخالفة العباسية كان قـد رسـخ الرص

ـا. فضعفت جميـع األطـراف عات فاضـطربت الزراعـة وفسـدت األعـامل وعـاىن النـاس مـن هـذه الرص

ويف هذه األثناء أيضا الحملة الصليبية األوىل قد بدأت تحتـل مواقـع يف . وانترشت املجاعات وما شابهها

  .لقد كانت فرتة تشتت وافتقار قيادة أفاد منها اإلفرنج. م١٠٩٨/   ه ٤٩٣بالد الشام سنة 

  :الظروف والدافع االجتامعية

امعية ترتبط بالدوافع السياسية وتتـأثر بـه ومـن ثـم تـؤثر فيـه لقـد تـألف إن األوضاع االجت  

املجتمع األورويب يف فرتة الحروب الصليبية من ثالث طبقات متاميزة طبقة رجال الدين وطبقـة النـبالء 

  اإلقطاعيني ثم طبقة الفالحني وقد كان 
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ذه الطبقــات فرجـال الـدين كانـت هناك تفاوت كبري يف االمتيازات والوضع االجتامعي واالقتصادي لهـ

كـام أن . سطوتهم قد بدأت بالتنامي بعد أن قويت البابوية وبدأت بالتدخل يف السياسة العامة ألوروبـا

وبدأ رجال الدين وحتـى . الكنيسة بدأت باالغتناء نتيجة امللكيات الكبرية التي كانت تضمها كأوقات لها

جتامعية وخاصة بني األوساط الفقرية التي كـان الجهـل صغار القسس والرهبان منهم يحضون بأهمية ا

لقـد سـهل كـل هـذا مهمـة . مسترشيا بينها والتي كانت ترى يف رجال الدين طبقة مقدسة مـن البرشـ

الكنيسة يف خلق الدين طبقة مقدسة من البرش لقد سهل كل هـذا مهمـة الكنيسـة يف خلـق الحمـالت 

بسـط نفوذهـا ونفـوذ رشكائهـا مـن النـبالء اإلقطـاعيني  الصليبية وتنظيمها لغـرض تحقيـق أهـدافها يف

فقـد خلـق طبقـة ذات . والحصول لها عىل أرض جديدة  يف الرشق العريب اإلسالمي أما بالنسبة لإلقطاع

ملكية اإلقطاعي املتوىف األكرب مـن أيضا فنظام اإلقطاع الورايث، الذي مبوجبه ال يرث وضع خاص له أزماته 

عليها أن تتـدبر أمورهـا، حـدد عـدد اإلقطـاعيني املـالك بيـنام ازداد عـدد أبنـاء األرس أما البقية ف. أبنائه

ومل يجد من مل يشمله نظام الوراثة ذاك مناصا من أن يـدخل . اإلقطاعية الذين ال ميتلكون أرضا باملقابل

ان مـن وبالطبع فإن هذا دفع بزيادة الحروب سـواء أكـ. املسلك الكنييس أو أن يتخذ له حرفة عسكرية

علـيهم النظـام فرصـة اإلقطاعيني الوراثيني الذين يطمعون يف توسيع إقطاعياتهم ويف أولئك الذين فـوت 

عنها بالقوة والحرب ودومنا شك بالنسبة للجميـع، وخاصـة الفئـة األخـرية، فـإن امللكية فخرجوا يبحثون 

مـن أبنـاء الطبقـات فرسـان مبثابة صامم األمان الـذي انطلـق منـه الالحمالت والحروب الصليبية جاءت 

  .اإلقطاعية الذين كانت أعدادهم قد ازدادت كثريا يف داخل بالدهم
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أما الطبقة األخرية، وهم الفالحون، فإن النظام اإلقطاعي كان قد أنهكهـا فعاشـت يف ظـروف   

حيث افتقـدوا الحريـة الشخصـية يف . مع وضع اجتامعي هو أشبه بالعبودية. سيئة يف أكواخ غري صحية

االنتقال من األرض التي أصبحت مبثابة القيد بالنسبة لهم تتكبل به أجيالهم وراثة كام كان علـيهم أداء 

إن الكثري من هؤالء الفالحـني البسـطاء رمبـا . جملة من األعامل السخرة املجانية وااللتزامات لإلقطاعيني

سـوف يحقـق لهـم " حليـبتفـيض بالعسـل وال" وجدوا يف أن غزوهم واحتاللهم  ألرض فلسطني التـي 

الخالص وبخاصة أن االساقفة األوروبيني الذين تحملوا مهمة الرتويج للحمالت الصليبية أتقنـوا تحريـف 

نصوص الكتاب املقدس وتوجيه تفاسريها بحيث تحدث مفعولها الروحي والنفيس لدى الفالح األورويب، 

  .لرشيف يف بالد العربفتوافدوا للمشاركة يف الحمالت األوىل املتجهة إىل القدس ا

  :الظروف والدوافع االقتصادية

الحـادي عرشـ املـيالدي متـر بأزمـات / لقد كانت أوروبا الغربية يف القـرن الخـامس الهجـري 

وقد أسهم الظرف السيايس واالجتامعي إىل حد بعيد يف خلق ظروف قاسية مبـا روجـه . اقتصادية صعبة

حد كبري وسحبت األيـدي العاملـة يف الزراعـة والحـرف إىل من حروب ومآس أتلفت الحياة الزراعية إىل 

ولقـد كـان هنـاك مشـاكل يف االقتصـاد الزراعـي يف جنـوب فرنسـا . الحروب املحلية اإلقطاعيـة الكثـرية

م، فـال ١٠٠٠م، التي ازدادت تفاقام حتـى بلغـت أسـوأ مراحلهـا يف حـوايل عـام  ٨٥٠وإيطاليا منذ سنة 

  .ى من رجال الحملة الصليبية األوىل من الفرنسينيعجب إذ أن نرى الغالبية العظم
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لقد تأثرت التجارة يف داخل أوروبا أيضا بالفوىض العسكرية فتقطعـت الكثـري مـن طرقهـا يف 

وخاصة تجار إيطاليـا وجمهورياتهـا البحريـة إىل البحـث عـن أسـواق  –الرب مام أدى بالتجار األوروبيني 

لقـد كانـت جمهوريـات فينيسـيا وجنـوه . املتوسـط كافـة ومصادر خارجية وخاصة عىل سواحل البحـر

ونتيجة لتوسع تجارتها فقد بدأت تصـطدم بـالعرب . وبيسا دويالت تجارية متتلك أساطيل تجارية نامية

ويف الحقيقة فإن منتصف السـواحل التـي تحـيط بـالبحر املتوسـط . املسلمني يف جريرة رسدينا وأفريقيا

لك فـإن احتاللهـا، وخاصـة بـالد الشـام ومرصـ يعطـي تجـارة هـذه كانت بأيدي العرب املسـلمني ولـذ 

الجمهوريات منافذ جديدة لتجارتهم وهكذا جرى التنسـيق بـني البابويـة واألمـراء اإلفـرنج واإلمرباطـور 

فعمـل األخـريون عـىل . البيزنطي وهؤالء التجار اإليطاليني لوضع أساطيلهم يف خدمة الحمالت الصليبية

بدور غرب أوروبا يف مقابل امتيازات تجارية يف األماكن املحتلة من تلك الـبالد أن جعل أساطيلهم تقوم 

وميكن القول إنـه بـدونهم . الدور الذي لعبوه يف احتالل املدن الساحلية يف بالد الشام كان بالغ الفعالية

  .مل يكن باإلمكان احتالل مدن الشام وال حتى بقاء الصليبني فيها لسنة واحدة

  :لدافع الدينيةالظروف وا

لقد حاول املؤرخون التقليديون فهـم الحمـالت والحـروب اإلفرنجيـة عـىل أنهـا ذات دوافـع   

إن الديانات الساموية ال تـؤمن باالعتـداء وال . وليس يف ذلك من الحقيقة إال القليل جدا. وطبيعة دينية

الظلـم والعنـف واالعتـداء  ترشعه وال تقره، بل أن هذه الديانات يف حقيقتها ليست إال ردود فعل ضـد

عرب التاريخ البرشي واملسيحية ديانة ساموية تدعو إىل الحب والعطـف والتسـامح حتـى تجـاه األعـداء 

  فكيف إذا أدت تلك الحمالت والحروب اإلفرنجية  لنفسها أو أدعي لها
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امرية عدوانيـة أنها دينية يف الوقت الذي بات فيه جميع املؤرخني يقرون بأنها ليست سوى حركة اسـتع

  .سببت من الكوارث البرشية اليشء الكثري

العـارش املـيالدي، / إن البابوية  التي كان قد قـوي أمرهـا واشـتد يف القـرنني الرابـع الهجـري   

تحولت من مؤسسة دينيـة بحتـة إىل رشيـك سـيايس يف رصاع . الحادي عرش امليالدي/ الخامس الهجري 

حاول تربير سلوكياتها التوسعية االستعامرية بإعادة تفسري النصوص القوى للسيطرة عىل أوروبا، بدأت ت

بخصـوص ) م٤٣٠ –م ٣٥٤(الدينية املسيحية واالجتهادات السابقة للقديسني كمبدأ القديس أوغسـطني 

عدالة الحرب ومرشوعيتها إذا ما كانت من أجل الدفاع عن النفس أو اسرتجاع حق مغتصـب ملصـلحتها 

فروجت لفكرة أن احتالل بيت املقدس مرشوع وفقا للمبدأ السابق من حيث أن البابوية تسرتد ملكيـة 

قـدس لغـري أهلهـا هذا املكان املقدس هذا رغم أنه ليس هنـاك مـن نـص مسـيحي يشـري إىل ملكيـة ال

وهكذا فقد حاول البابا أورليان الثاين مروج الحملـة الصـليبية األوىل . وأصحابها وسكانها الذين هم منها

. ومهندسها، استخدام شتى النصوص الدينيـة بحيـث تبـدو كأنهـا مـربرة ومرشـوعة للعـدوان اإلفرنجـي

خطابـه الشـهري يف كلريمونـت سـنة ومثال ذلك أنه وعـى األوروبيـني املسـيحيني للخـروج يف الحملـة يف 

وملا مل يكن هنالك من نص يف الكتاب املقدس يدعو إىل مثل هذا العمل، فإنه اسـتخدم نصـا ذا . م١٠٩٥

وظيفــة مخلطــة بعــد أن ربطــه بطريقــة بارعــة مبــا يهــدف هــو إليــه، كــذلك فعــل البابــا والــدوقيات 

 ظاهرة حربية عدوانية، وذلـك عنـدما واإلقطاعيون بتحويرهم واحد من الطقوس املسيحية السلمية إىل

اعتربوا أن الحملة اإلفرنجية األوىل ما هي إال الحج إىل البيت املقدس ولكـن مـع حمـل السـالح للـدفاع 

  عن الذات واسرتداد املقدس هذا يف الوقت الذي كان فيه الحج ولعدة قرون ظاهرة 
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ن النصوص املسيحية مل ترشع مسـألة الحـج إىل علام بأ . تعبدية مبثابة التوبة والخضوع ال القتال والغزو

بيت املقدس إمنا هي مامرسة الحقة، حتى أن بعض املفكرين كالقديس أوغسطني أعترب الحج ال عالقـة 

له بالدين املسيحي، وقد شـارك عدد  كبري من الناس يف هـذه الحملـة بهـذا الـوازع وخاصـة مـن أبنـاء 

يا بيـنهم فغلـف الحقـائق علـيهم بليـاس دينـي أحسـن الطبقات الفالحية الذين كـان الجهـل مسترشـ

  .البابوات واألمراء وامللوك حياكته

وليك نجمل كل ما سبق فنقول إن الـدعوة للحمـالت والحـروب الصـليبية صـادفت هـوى يف   

نفوس األوروبيني الغربيني إذ رحب بها املتدينون لوعدهم بثواب اآلخرة، وأنىس بهـا االقنـان لتحريـرهم 

األرض، وطربت لها املدن التجاريـة اإليطاليـة ألنهـا فرصـة للـرثاء، وتـنفس املثقلـون بالـديون من وثاق 

وصفق لها املجرمـون ألنهـا حولـت عقوبـة املـوت إىل جهـاد . الصعداء لتعطيل البابوية استيفاء األرباح

  ".والعسل الحليب" مدى الحياة يف فلسطني  ورأى فيها املغامرون من تجار وأفاقني طريقا للكسب يف 

  :تعداد الحمالت الصليبية

م، وميثل هذان التاريخـان زمنـي ١٢٩١ –م ١٠٩٥إن الحمالت الصليبية استمرت فيام بني سنة 

إعالن الحملة األوىل من قبل البابا أوريان الثاين وطرد اإلفرنج نهائيا من بالد الشام بيد املامليك يف مرصـ 

هاصـات سـبقت التـاريخ األول، كـام أن هنـاك نشـاطات يف الحقيقة كانت هناك مقـدمات وإر . والشام

مختلفة تلت التأريخ األخري مام ميكن اعتباره امتدادا للحروب الصليبية ومع هذا فقـد حرصـ الحـروب 

الصليبية ومعالجتها بني هذين التاريخيني كذلك فإن املـؤرخني وضـعوا عـددا للحمـالت الصـليبية هـذه 

  امئة وهي مثاٍن، ورغم أن الجموع كانت د
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الورود، فإن مثاٍن فقط هي التي نالـت الرتقـيم رمبـا يعـود هـذا إىل مـا حصـلت عليـه هـذه 

الجموع يف حمالتها مـن شـهرة بسـبب مـا حققتـه مـن احـتالل لـألرض املقدسـة يف الحملـة األوىل، أو 

ة لتوجهها إىل مكان خاص جديد كام هو الحال يف الحملة الرابعة والخامسـة، أو لخروجهـا تحـت زعامـ

  ).الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة(كبار ملوك الغرب كام هو الحال يف 

  ):١٠٩٩ – ١٠٩٦(الحملة الصليبية األوىل 

عندما انترص السالجقة األتراك عىل البيزنطيني يف معركة مالذ كرو سيطروا عىل معظم مناطق   

كرية مـن البابويـة التـي مل تعـط أذانـا آسيا الصغرى وعىل سوريا وفلسطني طلبت بيزنطة مساعدة عس

صاغية لطلبات بيزنطة يف البداية إال أنها قدمت دعمها عندما خلف البابا أوريان الثاين البابـا جريجـوي 

السابع الذي استجاب لطلبات اإلمرباطور البيزنطي الكسيوس كومينن ملساعدات عسكرية من البابويـة، 

ضـد " املقدسـة"يدعو شعوب أوروبا وحكامها إىل إعالن الحـرب فاستجاب البابا لهذه الطلبات وانطلق 

  .املسلمني والقت دعوة البابا هذه استجابة كبرية

ولكن تشجع البابوية الناس عىل االشرتاك يف الحملـة الصـليبية مـنحهم كثـري مـن التسـهيالت   

ام أعلنـت أن مـن كـان واالمتيازات، إذا أعلنت عن حاميتها ألرس الذين يشرتكون يف الحملة وأمالكهم، ك

عليه دين فانه يعفى من أداء هذا الدين طول غيابه عن وطنه ومـن يشـرتك مـن الفالحـني واالتبـاع يف 

الحملة الصليبية سيتحرر من التبعيـة لسـيده، وتعـود لـه حريتـه إىل األبـد باإلضـافة إىل هـذا وجهـت 

النـاس لالشـرتاك يف الحملـة املزمـع البابوية الدعاة من رجال الدين إىل مختلـف بـالد أوروبـا يك يـدعو 

  إرسالها إىل الرشق، فاستطاع الدعاة إثارة حامسة 
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ـق سـنة   ١٠٩٦األوروبيني فتجمعت خالل عام واحد جموع غفرية من الصليبيني، ثم انطلقـوا نحـو الرش

  .عىل دفعتني

  ):الفقراء(حملة العامة 

الفالحـني الفقـراء، كـام أنضـم  من أوروبا إىل املرشق جموع من ١٠٩٦انطلقت يف أوائل سنة   

وقـد سـار عـىل رأس هـذه الجمـوع غـري املنظمـة بطـرس الناسـك . إليهم بعض املجرمني وقطاع الطرق

وبعض رجال الدين اآلخرين الذين أثاروا حامسة الجامهري الفقرية وقادوها إىل الهالك بال وعي وتقـدير 

وانطلـق . فرنسـا وشـاملها ومـن غـرب أملانيـاوكان أكـرث هـؤالء الصـليبيني  الفقـراء يف وسـط . للعواقب

الصليبيون عرب هنغاريا وبلغاريا يف الطريق الربية التي يسلكها عادة الحجـاج إىل القسـطنطينية  ومنهـا 

ومل يكــن لــدى هــؤالء الصــليبيني املــؤن الالزمــة إلطعــامهم، فلجــؤوا إىل النهــب والســلب . إىل فلســطني

وعىل هذا قاومهم الهنغار . ام لهم يف األماكن التي ميرون بهاواستخدام القوة من أجل الحصول عىل طع

والبلغار فقتلوا عددا منهم، بيـنام فـر بعضـهم اآلخـر منهـزمني إىل بالدهـم، وأمـا البـاقون فقـد وصـلوا 

مل يكن اإلمرباطور البيزنطي ينتظر من أوروبا مثل هذه املسـاعدة التـي . القسطنطينية يف حالة يرىث لها

ى منها، وبخاصة وأن هؤالء الصليبيني مل يتورعوا عن رسقـة الكنـائس املسـيحية البيزنطيـة ال فائدة ترج

  .نفسها

وعىل هذا عمل اإلمرباطور الكسيوس كوفني عىل التخلص من الصليبيني الفقـراء فسـهل لهـم 

بـاقون العبور إىل أسيا الصغرى، حيث انقض عليهم السالجقة املسلمون فقتلوا الكثري منهم، بينام عاد ال

  وهكذا أفضت الحملة . برئاسة بطرس الناسك إىل القسطنطينية لينتظروا قدوم حملة األمراء اإلقطاعيني
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الصليبية الشعبية إىل كارثة وزادت منذ البداية  يف الكراهية بني البيـزنطيني واألوروبيـني كـام 

  .بعد فرتة وجيزة وضعت العراقيل والصعوبات أمام حملة األمراء التي جاءت إىل القسطنطينية

  :حملة األمراء اإلقطاعيني

  :تشكلت حملة األمراء اإلقطاعيني من أربع مجموعات كبرية

ضمت فرسان منطقة اللـورين الفرنسـية، وترأسـها الـدوق غـودفروا وأخـوه : املجموعة األوىل -

  .بلدوين

يا ضــمت فرســان املنطقــة الشــاملية مــن فرنســا وفرســان دوقيــة نورمانــد: املجموعــة الثانيــة -

  .الفرنسية وترأسها روبري دوق نورمانديا

ضمت فرسان منطقـة الربوفـانس يف جنـوب فرنسـا، وتـرأس رميونـد كونـت : املجموعة الثالثة -

  .مدينة تولوز، كام رافقه املندوب البابوي آدميار

ضمت الفرسان النورمانديني من اململكة النورماندية التي نشـأت يف جنـوب : املجموعة الرابعة -

  .، وترأسها بوهميوند بن روبري غيسكار واين أخيه تانكردإيطاليا

وهكذا مل تكن للقوات الصليبية قيادة واحدة، بل كانت كل مجموعة تشكل وحدة عسـكرية 

وكانت هذه القوات اإلقطاعية مجهزة بالسالح واملال واملؤن، وهـي أفضـل . مستقلة لها قيادتها الخاصة

ة الشعبية التي ساقتها إىل القسطنطينية غري أنه قد التحق بحملـة بكثري مام كانت عليه القوات الصليبي

األمراء اإلقطاعيني عدد كبري من الفالحني الذين كان سالحهم سيئا عالوة عىل أن بعضهم ال يحمل سالحا 

  .إطالقا
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ـق يف أواخـر عـام  وقـد سـلكت . ١٠٩٦انطلقت قوات األمراء اإلقطاعيني من أوروبا  إىل املرش

طرق مختلفة فالقسم األول منها سار يف الطريـق الربيـة املحاذيـة لنهـر الـراين والـدانوب هذه القوات 

والقسم الثاين سار يف الطريق املحاذي لشاطئ البحر األدريـاتييك، والقسـم الثالـث عـرب إيطاليـا وركـب 

طينية وكان وصلت قوات األمراء اإلقطاعيني إىل جوار القسطن ١٠٩٧ويف ربيع . البحر متوهجا إىل البلقان

عددها يرتاوح بني ستني ألفا ومائة ألف وقبـل دخـول الصـليبيني إىل العاصـمة البيزنطيـة نشـب خـالف 

فاإلمرباطور البيزنطي الكسيوس كوفني أخذ الحيطة من نوايـا الصـليبيني واسـتاء . بينهم وبني البيزنطيني

ـقيني، لـذا مل يفـتح أبـواب من ترصفاتهم وأعامل النهب والسلب التي قـاموا بهـا تجـاه املسـيحيني  الرش

القسطنطينية لهم يف البدء أما الصليبيون فلـم يكـن هـدفهم مـن الحملـة التـي جـاؤوا فيهـا مسـاعدة 

بيزنطية يف استعادة املقاطعات التي احتلها السالجقة منها، بل كان هدفهم الحقيقـي إمنـا هـو تأسـيس 

مـا كـان اإلمرباطـور البيزنطـي يريـد مـن إمارات لهم يف املرشق وتحقيق مكاسـب اقتصـادية وغريهـا و 

الصليبيني أن يقاتلوا من أجل بيزنطة، فإنه مل يسمح لهم بدخول العاصمة إال بعد أن أقسم كبار قادتهم 

ميني الوالء له وتعهدوا بتسليمه األرايض البيزنطية التي ينتزعونها من السالجقة، ما عدا األرايض املقدسة 

ية تعهد اإلمرباطور البيزنطـي لهـؤالء الصـليبيني بتقـديم املـؤن لهـم وكـل ومن ناحية ثان. أي فلسطني –

ويف الواقع مل يكن اإلمرباطور البيزنطي يثق بيمني . اإلمدادات املمكنة التي تساعدهم عىل تحقيق النرص

الوالء الذي قطعه األمراء األوروبيون عىل أنفسهم، كام مل يكن هـؤالء يف نيـتهم تنفيـذ مـا أقسـموا ومـا 

  .وعدوا به
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بعد أن تم االتفاق بني اإلمرباطـور البيزنطـي والصـليبيني عـربت القـوات الصـليبية البوسـفور 

وكان أول عمل قام بـه الصـليبيون ضـد السـالجقة هـو حصـار مدينـة . وأخذت تتوغل يف آسيا الصغرى

دام أكرث مـن  ، وبعد حصار١٠٨١سنة نيقية التي كان قد احتلها السلطان السلجوقي سليامن من بيزنطة 

خالله الصليبيون القوات السلجوقية التـي جـاءت ملسـاعدة املدينـة املحـارصة وقـد اسـتطاع شهر دحر 

اإلمرباطور البيزنطي من أجراء مفاوضات رسية مع سكان املدينـة فحصـل مـنهم عـىل قبـول االستسـالم 

ينـة نيقيـة مـن وبعـد اسـتعادة مد. لبيزنطة مقابل الحفـاظ عـىل حيـاتهم وعـدم تعرضـهم لالضـطهاد

. السالجقة طلب اإلمرباطور الكسيوس كومني من حلفائه الصـليبيني التوغـل وحـدهم يف آسـيا الصـغرى

أحــرزت القــوات الصــليبية نرصــا ســاحقا عــىل القــوات الســلجوقية يف ســهل  ١٠٩٧ويف أول متــوز ســنة 

  ).خوروليوم(

  :لقد ترتب عىل هذه املعركة نتيجتان مهمتان

لتي أصابت سالجقة الـروم يف هـذه املعركـة الفاصـلة وضـعت حـدا ألحـالم أن الخسائر الفادحة ا .١

السالجقة يف السيطرة عىل كامـل أسـيا الصـغرى، وبـذلك أيضـا وضـعت حـدا لتهديـدهم الخطـري 

للعاصمة البيزنطية وفسحت املجال للبيزنطيني مـن جديـد يف االمتـداد صـوب الجهـات السـاحلية 

  .الغربية والجنوبية من أسيا الصغرى

منحت الطريق أمام الصليبيني لالستمرار يف التوغـل باتجـاه هـدفهم نحـو فلسـطني دون صـعوبة   .٢

  .كبرية
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  :تأسيس اإلمارات الصليبية

تباعـا عـددا مـن . أقام الصليبيون بعد أن نجحوا يف االستيالء عىل أسيا الصـغرى وبـالد الشـام  

  .كة بيت املقدس، وإمارة طرابلسإمارة الرها، وإمارة أنطاكيا، وممل: اإلمارات واملاملك هي 

  :إمارة الرها

كانت الرها، ملا توجه إليها الصـليبيون، بعـد أن أوقعـوا بقـوات سـالجقة الـروم عنـد نيقيـة،   

تخضع لحاكم من األرمن يدعى طوروس بن هيتوم، وكان هذا الحاكم قـد متكـن مـن االنفـراد بحكمهـا 

. م وتجنب الـدخول يف رصاع مبـارش معهـم١٠٩٥سنة  نتيجة للنزاع الذي استحكم بني األمراء السالجقة

ويف الوقت ذاتـه حصل هذا الحاكم عىل سند رشعي يف حكـم الرهـا مـن اإلمرباطـور البيزنطـي بعـد أن 

. ومع ذلك فقد ظلت الرها مهددة باستمرار من قبل السـالجقة فهـم يحيطـون بهـا. اعرتف بالتبعية له

  .ني الرضا إىل وصول الصليبيني إىل هذه الدياراألمر الذي جعل حاكمها األرمني ينظر بع

وقد ساعد األرمن املسيحيون الذين كانوا يشكلون أكرثية من سكان األجزاء الرشقية من أسـيا 

ـق إمـام  الصغرى وشامل الجزيرة الفراتية ومشارف بالد الشـام عىل فتح أبـواب الـوطن الغـريب يف الرش

ن وضوحا يف منطقة تل بارش عىل الطريق بني الرها وانطاكيا  الصليبيني وكانت هذه الظاهرة أشد ما تكو 

  .ويف منطقة الراوندان عىل الطريق بني مراكش وانطاكيا أيضا

وقد حقق األمري بلدوين، الذي قاد الصليبيني إىل الرشق باتجاه الرها تقدما كبريا فاستوىل عىل  

  الكثري من املواقع واملدن والقالع يف شامل الجزيرة
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راتية، مبساعدة هؤالء األرمن الذين نظروا إىل الصليبيني نظرة ودية، رغبة مـنهم بـالخالص  الف 

من حكم األتراك املسلمني فنجح الصليبيون يف االستيالء عىل تل  بارشوالراوندان، فلـام بلغـت أخبـارهم 

وخيشـ أن . الرهـام يدعوه للحضـور إىل ١٠٩٨إىل حاكم الرها األرمني، أرسل إىل قائد الصليبيني بلدوين 

تضيع الرها من أيدي املسيحيني وتقع يف أيدي السالجقة وخاصة صاحب املوصل األمـري كربوقـا، لـذلك 

  .أرسع بلدوين إىل الرها ودخلها وسط استقبال أهلها وحاكمها  ورجال الدين األرمن فيها بغبطة بالغة

التينيــة، يف حـني كـان حـاكم وكان بلدوين يطمع يف أن يحول إمارة الرها األرمنية إىل إمـارة 

وإزاء هذا . الرها، يطمع يف أن يكون قائدا للجيش الصليبي ويكون الصليبيون جنودا مرتزقة تحت إمرته

فقـد رفـض حـاكم الرهـا أن  –رغم عدائهام املشرتك للمسلمني  –التناقض بني مصالح األمريين الشخصية 

ونظـرا لحاجـة كـل مـنهم إىل . رشعيا له يف حكم الرها يتبنى األمري الصليبي بلدوين، ويتخذه ابنا ووريثا

اآلخر، يف هذه الظروف فقد انتهى املوقف بينهام بأن يتبنى توروس بلدوين ونودي بـه وريثـا يف حكـم 

الرها، وجرت مراسيم التبني وفقا للتقاليد املعمول بها يف الكنيسة األرمنية وبحكم هـذه االتفاقيـة ومـا 

  .بح العنرص الصليبي و هو الوريث الطبيعي لألرمن يف حكم الرهاارتبط  بها من وصايا أص

ونظرا النقسام أهل الرها عىل أنفسهم إزاء ما تم بني الحاكم األرمني توروس والصليبيني مـن 

فقد قاموا بثورة . اتفاق فضال عن سوء أحوالهم االقتصادية من جراء فرض الرضائب وجمع األموال منهم

  م تعبريا عن استيائهم هذا، انتهت مبقتل الحاكم توروس وانتقال مقاليد ١٠٩٨عارمة يف الرها سنة 
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األمر يف الرها إىل القائد الصليبي األمري بلدوين الـذي أصـبح سـيد الرهـا وحاكمهـا وصـاحب 

  .السلطان فيها

وهكذا حقق بلدوين أهدافه فكان أول أمري صليبي يتمكن من تأسيس إمارة صليبية لنفسـه 

ألمر الذي جعل لهذه األمارة أهمية كبرية لدى الصليبيني باعتبارها حامية ملمتلكاتهم يف بالد يف الرشق، ا

  .الشام، ضد أي هجوم يأيت من الرشق عن طريق شامل الجزيرة الفراتية

وقد عمل بلدوين الصليبي عىل توسيع إمارته بالرهـا فاسـتوىل عـىل سـمياط مـن السـالجقة 

وهي قلعة عىل نهـر . م١٠٩٩رسوج الواقع عىل الطريق عىل البرية سنة  واألتراك، كام استوىل عىل حصن

وقامت سياسـته يف حكـم هـذه اإلمـارة . الفرات ذات موقع حريب هام عىل الطريق بني الرها وعني تاب

  .عىل أساس الرتابط بني العنارص املختلفة التي تتألف منها هذه اإلمارة وخاصة الصليبيني واألرمن

  :ةإمارة أنطاكي.٢

عنـد نيقيـة، ناحيـة بعد أن أوقعوا بقـوات سـالجقة الـروم زحف الجانب األكرب من الصليبيني      

الجنوب من أسيا الصغرى باتجاه أنطاكية، ويتألف هذا الجيش مـن معظـم كبـار أمـراء الصـليبيني، ويف 

وش ، ووصـلت جيـ)puy(مقدمتهم األمري بوهيمند، ويصحبهم املنـدوب البـابوي ادهـامر أسـقف بـوي 

م عـن طريـق مـرعش وبغــراس، وقلعـة ١٠٩٧ترشين األول   ٢١الصليبيني هذه إىل مدينة أنطاكية يوم 

وذلك يف الوقت الذي كان القسم اآلخر من الصليبيني يعمل يف منطقـة الجزيـرة الفراتيـة والرهـا . ارتاح

  كام أرشنا سابقا، وقد أحدث وصول الصليبيني 
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وب الناس، وكانت أنطاكية يف ذلك الوقت تخضع لحكم األمري ياغي سيان، إىل بالد الشام قلقا كبريا يف قل

. من قبل السالجقة وكان هذا الحاكم عىل درجة من القدرة والكفـاءة يف الـدفاع عنهـا، ضـد الصـليبيني

  .وكانت املدينة من أكرث املدن تحصينا لكن دون جدوى

. ىل سـيناء والالذقيـة قـوات أخـرىنزل الصليبيون عىل أنطاكية برا، بيـنام نزلـت مـن قـربص إ  

وأحاطت القوات الصليبية الربية بأنطاكية وشددوا الحصار عليها، فعسكر القائد الصليبي بوهيمند مـع 

حتى ال ميكن أحدا من دخولها أو مغادرتهـا وحـارصت بعثـة . أربعة آالف فارس أمام أحد أبواب املدينة

كنوا من محارصة الباب الرابع، حيـث كـان يحيطـه جبـل القوات الصليبية األخرى بابني آخرين، ومل يتم

  .شامخ

وكانت أنطاكية من أقوى املدن تحصينا يف ذلك العرص، حيث تحيطهـا الجبـال املرتفعـة مـن 

الجنوب والرشق ويحدها من الغرب نهر العايص والبحر ومن الشامل مستنقعات وأحراش، وكانت قلعة 

ا الصليبيون، بقيـادة بوهمنـد، واتخـذوا مـواقعهم يف الجبهـة حصينة يصعب االستيالء عليها، فلام وصله

بحجة العمل لحفر خنـدق . أخرج ياغي سيان من كان باملدينة من الرسيان واألرمن. الشاملية والغربية

حولها، ثم منعهم من دخلوها فانحازوا إىل جانب الصليبيني يف حصار أنطاكية الذي استمر قرابة تسـعة 

  .وتم لهم تأمني طريق االتصال مع أوروبا عن طريق البحر. م١٠٩٧/ ه٤٩٠أشهر سنة 

ملـك . وسيده رضوان بـن تتىشـ السـلجوقي. وقد ساعد الشقاق بني باغي سيان أمري أنطاكية

حلب عىل تسهيل مهمة الصليبيني يف شامل بالد الشام التي أخذت جيوشهم تتدفق من غرب أوروبا إىل 

  الرشق عرب أسيا الصغرى يضاف 
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ذلك ما كان من نزاع بني األخوين أمريي دمشق وحلب يف ذلـك الوقـت إىل جانـب كـرثة إىل  

  .االضطرابات والحروب الداخلية يف هذه البالد

أما أمري أنطاكية ياغي سيان، فقد حاول الحصول عىل اإلمدادات من جريانه املسلمني، فأرسـل 

سـل إىل سـالجقة فـارس العـراق وإىل الرسل إىل ملك دمشق وأمري حمص واتابك املوصل كـام أرسـل الر 

يسـتنجدهم ويحـثهم عـىل الجهـاد لنرصـته ضـد . الخليفة العبايس ببغداد، وإىل سائر الـبالد واألطـراف

ويف الوقت ذاته كان قد استعد ملواجهة الصليبيني وحصارهم الطويـل ملدينتـه، فخـزن املـؤن . الصليبيني

  .وشحن القالع بالجند واملقاتلني

فقد أخذوا بعد أن طال حصارهم ألنطاكية دون جدوى بتوجيه نشاطهم، نحـو أما الصليبيون 

القرى واملدن املجاورة لها، بهدف الحصول عىل املواد الغذائية منهـا، ويف الوقـت نفسـه وصـلت بعـض 

و . م١٠٩٧اإلمدادات اإلسالمية إلنقاذ أنطاكية واصطدمت مع الصليبيني يف معركة عند نهر العايص سنة 

  .لصليبيني وقتلوا منهم أعدادا كبريةأوقعوا با

وقد القى الصليبيون أثناء حصارهم ألنطاكية ظروفا حرجـة وهـددهم شـبح املجاعـة، وكـرثة 

الفوىض بني صفوفهم، وخاصة سوء النظام بني الجند، وفرار الكثري مـنهم مـن املعـارك، ويف وسـط هـذه 

واعـرتف لـه معظـم . حوله أمال الصليبينياألوضاع الصعبة، برز بوهيمند بوصفه الرجل القوي، وتركزت 

  .أمرائهم بأحقيـة حكم أنطاكية إذا تم لهم االستيالء عليها

وعىل الرغم من شدة الخطر الصليبي عىل عموم املنطقة العربية فقد ظل املسلمون فيها غري 

 مقدرين لهذا الخطر، بل فقد حصل العكس من ذلك  عندما عمل الفـاطميون يف مرصـ عـىل التحـالف

  مع الصليبيني ضد العباسيني
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والسالجقة واتفقـوا عـىل أن تكـون أنطاكيـة للصـليبيني وبيـت املقـدس للفـاطميني وأرسـل  

م مـن السـالجقة، يف الوقـت نفسـه ١٠٩٨الفاطميون جيشا متكن من االستيالء عىل بيت املقـدس سـنة 

صليبيون بهذه السفارة ولعل وقد رحب ال. أرسلوا سفارة فاطمية إىل الصليبيني  وهم يحارصون أنطاكية

هذه األحداث تكشف بوضـوح، عن مدى انقسام العامل اإلسالمي، وتناقض مصـالح حكامـه األمـر الـذي 

مكن الغزو األجنبي من تحقيق مكاسبه عىل حساب الجميع، كام حاول الصليبيون استاملة أمـري حلـب 

  .تيالء عليها واحدة بعد األخرىليك يتمكنوا من مواجهة القوى اإلسالمية كل عىل انفراد واالس

عاود أمري أنطاكية باغي سيان االستنجاد ثانية بالقوى اإلسالمية القريبة والبعيدة للعمل عـىل 

إنقاذ أنطاكية والوقوف بوجه الخطر الصليبي الذي يهدد الجميع فاجتمعت له قوة إسالمية كبرية، عند 

 هذه املرحلة، أن تهاجم جيوشهم هذه الصـليبني حارم إىل الرشق من أنطاكية وكانت خطة املسلمني يف

املحيطني بأنطاكية فجأة، ويف الوقت نفسه تخرج جيوش باغي سيان من أنطاكية وتهـاجم الصـليبيني يف 

االتجاه املقابل غري أن النصارى يف حلب وحارم وخاصة الرسيان واألرمن أبلغوا الصليبيني بهـذه الخطـة، 

قني، حلت الهزمية باملسلمني قبـل أن ينفـذوا خطـتهم واسـتوىل الصـليبيون فلام دارت املعركة بني الفري

عىل حارم مبساعدة أهلها الرسيان واألرمن يف حني مل يتمكن باغي سيان بإيقاع الهزميـة بالصـليبيني مـن 

  .جانبه

أدرك الصليبيون أن طول مدة الحصار عىل أنطاكية ليس من صالحهم ولذلك فقد عزموا عىل 

يل يف االستيالء عليها، أما أمري أنطاكية فقد أدرك بحراجة موقفه داخل أنطاكية فأرسـل إىل رضورة التعج

  سالجقة فارس  وأمري
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املوصل يطلب منهم النجدة مجددا فشدد الصليبيون الحصـار عـىل املدينـة ومنعـوا وصـول  

بواسـطة األسـطول ويف الوقـت نفسـه، وصـلت اإلمـدادات الصـليبية . املؤن واإلمدادات اإلسالمية إليهـا

اإلنكليزي الذي حمل لهم الكثـري مـن آالت الحـرب والسـالح وآالت الحصـار واشـتدت االشـتباكات بـني 

الفريقني أظهر فيها أمري أنطاكية شجاعة بالغة وحزما شديدا غري أن الخيانة مل تلبث أن لعبت دورها يف 

ني ألنطاكية وضاقت بهم الحـال اسـتقر ذلك أنه ملا طال حصار الصليبي. سقوط أنطاكية بأيدي الصليبيني

رأي قادتهم عىل أن يقوم أحدهم  باالستيالء بالقوة عىل أحد حصونها الواقـع عـىل ناحيـة نهـر العـايص 

وتقرر أن يحارص كل قائد منهم هذا الحصن مدة أسبوع بالتتابع وكان عىل الحصن قائد تريك مـن قبـل 

اعتنق اإلسالم ونال ثقة باغي سيان فعهد إليه باغي سيان األمري باغي سيان يدعى فريوز وكان فريوز قد 

أن غلبت عليه  –النرصاين األصل  –بحراسة أحد أبواب املدينة يف الجبهة الجنوبية ومل يلبث هذا األرمني 

روح الخيانة فاتصل ببعض األرمن الذين مع الصليبيني وتوسطهم ملراسلة القائد الصليبي بوهمند، وأنـه 

أنطاكية لهم، إن قووه وأعطوه  ما أراد، فراسله الصليبيون وتوثقت عرى الصـداقة بينـه مستعد لتسليم 

وبني القائد بوهمند بعد أن أغراه بالرثوة الكثرية والرتحيب به إذا أعتنـق املسـيحية ثانيـة فوثـق فـريوز 

ثـريا، وأقطاعـا بقوله، واتفق معه عىل أن يفتح أحد األبراج التي يتوىل حراستها وبذل له بوهمند مـاال ك

فلام كانت نوبته يف محارصة الربج املذكور فتح . واحتفظ بوهمند لنفسه برس هذه املؤامرة عن أصحابه

له فريوز شباكه ليال، فدخل الصليبيون منه وهدموا جزءا من السـور، ودخلـوا البلـد ودوت الصـيحة يف 

لصليبيون يف اليوم التـايل مـن صـادفوه وقتل ا. أحياء املدينة ورفع بوهمنذ رايته مواجهة لقلعة أنطاكية

  باملدينة من 
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عدا الذين لجؤوا إىل القلعة وقتلوا وارسوا وسبوا من الرجال والنساء واألطفال ما ال . املسلمني

يحىص، أما األمري باغي سيان فقد هرب  مع ثالثني من أصحابه خارج أنطاكية وتبعه  نائبـة فيهـا، وكـان 

  .االستيالء عىل البلد ذلك ما سهل عىل الصليبيني

بسبب خيانة فـريوز وتباطـأ أمـراء   ه٤٩١رجب  ١٦أظهر سقوط أنطاكية بأيدي الصليبيني يف 

الشام املسلمون يف نجدتها، موجة من الذعر يف البلدان واألقاليم اإلسالمية القريبة والبعيدة وهرب مـن 

، وكان لسقوط أنطاكيـة هـذا دوي هائـل كان من املسلمني باملدن والقرى القريبة واستوىل عليها األرمن

يف العاملني املسيحي واإلسالمي ال يفوقه يشء إال سقوط بيت املقدس  بأيدي الصليبيني فـيام بعـد، عـىل 

أن الخالفة العباسية تحركت أخريا إزاء هجوم الصليبيني عىل بـالد الشـام بعـد أن طـال صـمتها، فـنهض 

ر وعـرب الفـرات إىل بـالد الشـام وأقـام مبـرج دابـق، حيـث وجمع العساك. صاحب املوصل األمري كربوغا

وكـان ذلـك بعـد أن بلغهـم مقتـل . اجتمعت إليه عساكر الشام والجزيـرة الفراتيـة، وسـار إىل أنطاكيـة

ودخلـوا البلـد مـن ناحيـة القلعـة التـي مـا زالـت بأيـدي . صاحبها األمري باغي سـيان ونزلـوا بظاهرهـا

  .املسلمني

ا جرت عليه الحال خافوا عىل أنفسهم الوهن وقلة املؤن وقبل أن يشرتك ملا علم الصليبيون مب

قـد أسـاء  –الفريقان يف معركة حاسمة كان أمريا املوصل كربوغـا، وهـو قائـد الجيـوش اإلسـالمية هـذه 

وعسـكرت قـوات املسـلمني يف  –معاملة العرب وأمرائهم يف جيشه فقرروا خيانته عند اللقاء بالصليبيني 

تد جنوب أنطاكية قرابة ثالث أسابيع وشنت قوات املسلمني عليهم هجوما عنيفا من داخـل السهل املم

  . القلعة فارتدوا إىل أبراج املدينة وأسوارها وضاق بهم الحال
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واضطر الكثري منهم إىل الهرب يف الوقت الذي شددت فيه قوات كربوغا الحصار عليهم حتى 

املني مل يسـتجب كربوغـا لطلـب الصـليبيني يف السـامح لهـم طلبوا األمان منه والخروج من أنطاكيـة سـ

بالخروج وأرص عىل استسالمهم له دون قيد أو رشط وملا أستقر رأي الصليبني عىل الخروج مـن أنطاكيـة 

أشار املسلمون عىل األمري كربوغا أن يقفوا عىل أبواب املدينة ويقتلوا كل من يخرج منهـا، الن . متفرقني

أسهل لكنه مل يستجب لهذا الرأي وقال أمهلوهم حتى يتكامل عـددهم فنقـتلهم  أمرهم وهم متفرقون

  .جميعا

ومل يبق منهم أحـد بـداخلها حـارصوا كربوغـا، وسـدوا . وملا أجتمع الصليبيون خارج أنطاكية

يف . املنافذ عليه من جميع الجهات وبذلك أطبقوا عىل املسلمني وأوقعوا الهزمية بأمراء دمشـق وحمـص

م كربوغا وأصحابه إىل املوصل، بينام ظلت جامعة من املسلمني تقاتـل الصـليبيني حتـى غلبـوا حني أنهز 

  .عىل أمرهم

احتل الصليبيون أنطاكية، بعد أن حلت الهزمية باملسلمني لكنهم وجدوا أنفسهم أمام مشاكل 

رميونـد، فضـال تنافس أمرائهم عىل حكم أنطاكية وخاصة األمري بوهمنـد، واألمـري . كثرية ومعقدة أهمها

هدفهم املنشـود إضـافة إىل مـا كـانوا . عام طلب منهم من تحشيد طاقاتهم لالستيالء عىل بيت املقدس

يعانونه من قلة الذخرية واملؤن يف املدينة وفق كل ذلك فقد واجهـوا بشـكل مبـارش أطـامع اإلمرباطـور 

  .البيزنطي يف أنطاكية بعد أن استولوا عليها

فقـد . ذي نجح يف اخرتاق أسوار أنطاكية واحتاللها من خالل خيانة فريوزأما األمري بوهمند، ال

طلب من زعامء الصليبيني تسليمه ما بأيـديهم مـن أبــواب املدينـة وأبراجهـا، فأجـابوا طلبـه باسـتثناء 

  رميوند الذي نازعه عىل حكم 
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هام، تـم االتفـاق أنطاكية وعندما أشتد النزاع بينهام، وكاد األمر يصل إىل الصـدام املسـلح بيـن

. عىل اقتسامها، فأصبحت األجزاء الشاملية والرشقية والوسطى من املدينة مبا فيها القلعـة إىل بوهيمنـد

وإزاء هـذا االخـتالف، عقـد الصـليبيون مجلسـا سـنة . يف حني احتل رميوند القسم الجنويب الغريب منهـا

يـة رشيطـه أن يحرضـ بنفسـه إليهـا، لكـن م، قرروا فيه دعوة اإلمرباطور البيزنطـي السـتالم أنطاك١٠٩٨

اإلمرباطور، تأخر يف الرد عليهم، ويف الوقت نفسه، قرر الصليبيون الزحف عىل بيت املقدس األمر الـذي 

  .يرس لبوهيمند أن يثبت مركزه يف أنطاكية

وعىل الرغم من املنازعات التي قامت بني أمراء الصليبيني عىل حكـم أنطاكيـة فـإنهم رأوا إن 

بأنطاكية تسعة أشهر، استطاع خاللها األمري بوهيمند أن يثبت مركزه فيهـا، ويسـتويل عـىل معظـم ظلوا 

أبراجها وحصونها يف الوقت الذي كانت فيه جمـوع الصـليبيني بـدأت زحفهـا عـىل بيـت املقـدس سـنة 

  .م١٠٩٩/   ه٤٩٢

الـنعامن القريبـة  وكان الصليبيون ملا تم لهم االستيالء عىل أنطاكية وقلعتها، سـاروا إىل معـرة

ه، فدار بينهم وبني أهلها قتال عنيف انتهى باستيالء الصـليبيني ٤٩١ذي الحجة  ٢٩منها، ونزلوا عليها يف 

غـري أنهـم مل يتمكنـوا مـن االسـتيالء عليهـا كـام . عليها عنوة ثم ساروا إىل عرفة فحارصوها أربعة أشهر

اروا إىل حمـص فاضـطر صـاحبها إىل راسلهم ابن منقـذ صـاحب حصـن شـريز وصـالحهم عليهـا، ثـم سـ

  .مصالحتهم، ثم قصدوا عكا، لكنهم مل يتمكنوا من االستيالء عليها

أما بوهيمند، صاحب أنطاكية فقد واصل سياسـته التوسـعية عـىل حسـاب املسـلمني يف بـالد 

مـع  وأتلف زرعه، ثم التقى. ، إىل حصن افامية ونزل عليه وأقام أياما ه٤٩٣الشام، فخرج يف شهر رجب 

  عسكر املسلمني السالجقة يف 
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ووقـع يف األســر مـع بعـض . معركة انهزم فيها بوهيمند أمامهم، وقتل من عسكره عدد كبـري

فعاود سياسـته التوسـعية مـن جديـد   ه٤٩٥أصحابه، ومل يزل بوهيمند أسريا حتى أطلقت رساحه سنة 

  .ضد املناطق اإلسالمية يف بالد الشام

قد حلوا منازعاتهم قبل الزحف من أنطاكية إىل بيـت املقـدس، فقـد  .وكان الزعامء الصليبيني

انفرد بوهيمند بحكم أنطاكية وأقام فيها أمارة يف حني أصـبح رميونـد الـزعيم الـذي ال ينافسـه أحـد يف 

/   ه٤٩٨أما تنكرد، فقد خلف بوهيمند يف حكم أنطاكية سنة . قيادة الحملة الصليبية  إىل بيت املقدس

ل سياسة التوسع يف بالد الشام واتجهت أطامعه إىل املناطق التابعة إلمارة حلب بالدرجة م، وواص١١٠٤

األوىل فقصد حصن أرتاح وعزم عىل األستيالء عليه فخرج صاحب طرابلس لحربه، ودارت بـني الفـريقني 

  .معركة مهمة، حلت الهزمية فيها باملسلمني

املنطقة الساحلية من بالد الشـام وكـذلك ثم واصل تنكرد بعد ذلك سياسته التوسعية باتجاه 

من أنطاكية يف جيش كبري إىل الثغور الشـامية فاسـتوىل عـىل   ه٥٠٣املنطقة الداخلية فيها، فخرج سنة  

طرطوس وما واالها  من األعامل وأخرج نائب اإلمرباطور البيزنطي منها، ثم خرج إىل سريز، وفرض عليها 

واستوىل عىل حصن األثارب عـىل مقربـة منهـا، . كراد فتسلمه منهمالجزية، اتجه بعد ذلك إىل حصن األ 

  .واستسلمت له من منيع وبالس

وهكذا نجحت إمارة أنطاكية  الصـليبية يف السـيطرة عـىل املواقـع السـاحلية لـبالد الشـام يف 

. الوقت الذي كانت فيه حلب املركز الـرئيس  للمقاومـة اإلسـالمية  يف مواجهـة التوسـع الصـليبي هـذا

وخاصة بعد وفاة األمري رضوان بن تاج الدولة نتىش، وكانت حلب إىل جانب تصديها للزحـف الصـليبي 

  من جهة الغرب تتصدى
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  .للعدوان التوسعي الذي مارسته ضدها إمارة الرها الصليبية من جهة الشامل الرشقي 

  :مملكة بيت املقدس

ن فالح مـن االستيالء عـىل خضعت بيت املقدس للنفوذ الفاطمي منذ متكن قائدهم جعفر ب

للفــاطميني رغــم ومل تــزل بيــت املقــدس خاضــعة . م٩٩٦/   ه٣٥٩مدينــة دمشــق مــن العباســيني ســنة 

سيادتهم عىل بالد الشام، حتى متكـن مقـدم السـالجقة بالشـام الصعوبات الكثرية التي واجهوها يف إقرار 

  .م، وفتح الرملة وبيت املقدس١٠٧٠ /  ه٤٦٣القائد اتز الرتكامين من االستيالء عىل فلسطني  سنة 

ومع ذلك فقـد واصـل الفـاطميون سياسـتهم الراميـة إىل االسـتيالء  عـىل بيـت املقـدس مـن 

السالجقة الذين ضعف شأنهم يف هذه الديار وخاصة عندما نجح الصليبيون يف االستيالء عـىل أنطاكيـة 

الجاميل وحارصها، وفيها أبنـاء ارتـق  فخرج الوزير الفاطمي األفضل بن بدر. م١٠٩٦/   ه٤٩٠منهم سنة 

فتم له مـا أراد بعـد حصـار . الرتكامين من قبل السالجقة فراسلهم األفضل لتسليم القدس من غري حرب

  .ودخل األفضل بيت املقدس واستوىل عليها. لها دام أربعني يوما

ا ثـم عـاد عمد الفاطميون بعد االستيالء عىل بيت املقدس إىل إصـالح أسـوارها واسـتحكاماته

األفضل بن بدر الجاميل إىل مرص بعد أن تناوب عىل حكمها األمري افتخار الدولة الذي ظـل واليـا عليهـا 

  .م١٠٩٨/   ه٤٩٢حتى رشع الصليبيون يف حصارها سنة 

وملا قرر الصليبيون يف اجتامع عقدوه يف أنطاكية الزحف إىل بيت املقـدس، سـارت جمـوعهم 

  م، ١٠٩٨ين الثاين ترش/   ه٤٩٢يف شهر محرم سنة 



  

٢٣٤٨  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

فوصلوا إىل معرة النعامن، ثم إىل كفر طاب، . من أنطاكية وعىل رأسهم األمري رميوند الصليبي

حيث لحق بهم عدد آخر من قادة الصليبيني وبوصول الصليبيني إىل هذه املنـاطق بـدأ احتكـاكهم مـع 

اتبـاع سياسـة املوادعـة واملسـاملة ومالت إىل . اإلمارات العربية الصغرية التي أدركت خطورة هذا الغزو

وكان الصليبيون قد اختلفوا حول طريق سريهم إىل بيت املقدس، فقد رأى بعضهم ان عليهم أن . معهم

يسلكوا طريق الساحل السوري ليضمنوا وصول اإلمدادات إليهم عن طريق البحر يف حني رأى اآلخـرون 

م أن هذا الطريق قـد يـؤدي بهـم إىل االصـطدام رغ. أن يستمروا يف طريقهم املستقيم وهو سهل البقاع

ثم أستقر رأيهم أن يسلكوا طريقا وسطا بني الطريقني إىل بيـت املقـدس أي . مع أمري دمشق السلجوقي

  .أنهم يسلكون الطريق الداخيل ويقرتبون بني حني وآخر من شاطئ البحر

إىل إعـالن املسـاملة وهكذا خرجوا من شريز إىل أرقنية واستولوا عليها واضطر صاحب حمـص 

معهم وأن يحمل لهم الهدايا وكذلك فعل أمري طرابلس ملا عرف عن الصليبيني مـن اإلسـاءة والتخريـب 

  .يف هذه البالد والقوة مع أهلها

ثم سار الصليبيون إىل حصن األكراد وسط سهل البقاع، فاسـتولوا عليــه، وتـابعوا زحفهـم إىل 

وقـد  ظـل الصـليبيون  . لس بيـنام سـار بعضـهم إىل أنطـروسوسار بعضـهم إىل طـراب. عرفة وحارصوها

يحارصون عرفة مدة أربعة أشهر دون جدوى فرتكوها وسـاروا نحـو طـرابلس حيـث قـدم لهـم أمريهـا 

ومنهـا إىل بـريوت ثـم إىل صـيدا وصـور ثـم . الهدايا واألموال، ثم ساروا بعدها إىل جبيل فاستولوا عليها

يالء عىل عكا فارقوهـا إىل يافـا ثـم نزلـوا عـىل الرملـة فاسـتولوا عليهـا وملا عجزوا من االست. قصدوا عكا

  .واتجهوا منها إىل بيت املقدس
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عقد الصليبيون يف الرملة  مجلسا للحرب ناقشوا فيه مسـألة الزحـف عـىل بيـت املقـدس أو 

ن أرادوا أن فعال هناك، وأن الصليبيني إ باعتبار أن مفاتيح بيت املقدس موجودة . الفاطميةمهاجمة مرص 

ينعموا باالستقرار يف بيت املقدس فعليهم أن يؤمنوا أنفسهم باالستيالء  عىل الدلتا، ثـم قـرر الصـليبيون 

فاسـتقبلهم بعـض . م١٠٩٩حزيـران /  ه٤٩٢الزحف عىل بيت املقدس مبارشة وتركوا الرملة  يف شـعبان 

ئد الصـليبي تتكـرد إىل  بيـت لحـم، املسيحيني الوافدين من بيت لحم واستحثوهم للثأر لهم فاتجة القا

حيث استقبله املسيحيون عىل اخـتالف مـذاهبهم، اسـتقباال حـافال، تـم اجتمـع الصـليبيون عنـد بيـت 

املقدس وحارصوها من جميع جهاتها فكان األمري روبرت النورماندي من الشامل وكان جودفري وتتكرد 

يث أقام عىل جبل صهيون رشع الصـليبيون يف من الغرب، يف حني حارصها رميوند من الناحية القبلية ح

م، وهاجموهـا بعـدد كبـري مـن ١٠٩٩مهاجمة بيت املقدس املحارصة يف اليوم السابع من شهر حزيران 

وكـان . آالت الحصار والهدم لكنهم القوا مقاومة يف بادئ األمر من قبل الحامية اإلسالمية املوجودة فيها

ار الدولة من قبل الفـاطميني، قـد فـوجئ بقـدوم هـذه الجمـوع وايل بيت املقدس يف هذه الفرتة افتخ

الغفرية من الصليبيني، فعمد إىل تسميم اآلبار وردم القنوات، كام طرد جميع من باملدينة مـن النصـارى 

وأهتم يف الوقت نفسه بتقوية التحصينات والتأكـد مـن سـالمة األسـوار، واعتمـد يف الـدفاع عـن هـذه 

ساكر مرصـية وفلسـطينية و سـودانية وأرسـل إىل مرصـ يطلـب النجـدة ضـد املدينة عىل حامية من ع

الصليبيني، يف حني كانت الدولة العباسية تنظر بعني الرىض عىل هذا الغزو لهـذه املدينـة املقدسـة كـام 

أمـا الصـليبيون فقـد . فعل الفاطميون عندما احتل الصليبيون أنطاكية من قبل وهـي تابعـة للعباسـيني

  ول اإلمدادات حاولوا دون وص
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إىل بيت املقدس وقطعوا اتصالها بالخارج وقد دام حصارهم لها أربعني يوما وقد ساعدهم يف االستمرار 

  .يف هذا الحصار وصول مساعدات بحرية ومؤن مختلفة من أوروبا

وملا طال الحصار عىل بيت املقدس، وحالت بعض العوامـل دون متكـنهم مـن اجتيـاز أسـوار 

صليبيون إىل بناء برجني يطالن عىل أسوار املدينة، أحدهام عند باب صهيون والثاين عنـد املدينة، عمد ال

وقتلوا من فيه من الصليبيني، أما الربج الثاين فقد زحـف بـه . باب العامود فاحرق املسلمون الربج األول

رموا باملجانيق  الصليبيون حتى ألصقوه بالسور وأحكموا به البلد وكشفوا من كان عليه من املسلمني ثم 

والسهام أهل املدينة، واستطاعوا اقتحام املدينة بعد حصار دام أربعني يوما، إثـر اكتشـافهم املنقـذ ميـر 

 -عرب سورها وقد تسلل بعضهم منه فيرس لهم االسـتيالء عـىل السـور مـن جهـة الشـامل وبـذلك متكـن

األقىصــ فتــبعهم الصــليبيون فاضــطر املســلمون عــىل االعتصــام باملســجد . جــودفري مـــن فــتح أبوابهــا

واقتحموا املسجد وأحدثوا بداخله مذبحة وحشية رهيبة ضـد املسـلمني ولبـث الصـليبيون سـبعة أيـام 

يواصلون قتل الناس حتى بلغ عدد من قتـل باملسـجد األقىصـ وحـده مـا يربـو عـىل سـبعني ألفـا مـن 

لفضة والذهب، وغنموا مـا ال يقـع وأخذ الصليبيون من قبة الصخرة نيفا وأربعني قنديال من ا. املسلمني

  .عليه الحرص

عىل أن استيالء الصـليبيني هـذا عـىل بيـت املقـدس مل يـتم بسـهولة فقـد واجــه الصـليبيون 

مقاومة شديدة يف القطاع الجنويب منها، كام قاتلهم افتخار الدولة وايل القدس من قبل الفاطميني ثالثـة 

الفئة الوحيدة التي سلمت من مسلمي بيت املقـدس، مـن ثم استسلم  لهم باألمان وكان وصحبه . أيام

  .وحشية الصليبيني بعد أن سمح لهم بالخروج إىل عسقالن
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م، بعـد أن ١٠٩٩/   ه٤٩٢رمضـان  ٢٢وهكذا سقطت مدينة بيت املقدس بأيدي الصليبيني يف 

األمـر الـذي يؤكـد قتلوا آالف األبرياء من املسلمني بغري ذنب ومل يرع الصليبيون حرمة املسجد األقىصـ 

  .وحشيتهم وعظمة الجرم الذي اقرتفوه ببيت املقدس فاعتربت تلك املذبحة لطخه عار يف تاريخهم

وقد اختلف قادة الصليبيني  بعد أن تم لهم االستيالء عىل بيت املقدس وعىل حكمها، وتطلع 

النـدر، وروبـرت كل منهم لالستبداد بهـا، وهـم كـل مـن األمـري رميونـد، والـدوق جـودفري، وروبـرت ف

ونظراَ ملا عرف عن ميل رميوند إىل جانب اإلمرباطور البيزنطي، فقد اتجهت أنظار الصليبيني . النورماندي

  .إىل جودفري يف نزاعه مع رميوند، فتوج أمريا لبيت املقدس

بلغت أخبار احتالل الصليبيني لبيـت املقـدس إىل أسـامع الخالفـة الفاطميـة فقوبلـت بـربود 

فة يف سباتها العميق، وكذلك كان الحال بالنسبة لبغداد حيث كانت الخالفة العباسية هـي وظلت الخال 

األخرى يف سبات عميق عن هذه الكارثة التي حلت يف بالد العرب واملسلمني من جراء الغـزو الصـليبي 

  .الوحيش لهذه الديار ومل تحرك ساكنا رغم استنجاد واستغاثة سكان هذه البالد املنكوبة بهم

واجه الصليبيون مشكلة داخلية هامة بعد أن تم لهم االستيالء عىل بيـت املقـدس تلـك هـي 

وخاصة بعد وفاة أوهـيامر . عدم وجود زعيم أو رئيس يعرتفون له جميعا بالزعامة ويقدمون له الطاعة

أن املندوب البابوي يف هذه الحملة والذي كان حتى وفاته يقوم بدور الـزعيم الروحـي لهـم ومل تلبـث 

ظهرت االتجاهات الشخصية القوية لدى األمراء الصليبني عـىل السـلطة يف بيـت املقـدس حتـى متكــن  

جودفري من االنفراد بها، كان وضعهم هذا مثلام فعله بلدوين يف الرها ويوهيمند يف أنطاكيـة ومـا راد 

  .أن يفعله جودفري يف جبلة ورميوند يف عرقه
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يف اجتامع لهم يف بيـت املقـدس أسـلوب تنظـيم فـتحهم  وقد تدارس زعامء الحملة الصليبية

. الجديد واختلفوا حول نوع الحكومة لدولتهم الجديدة هل هي حكومة دينية تخضع إلرشاف الكنيسة

أم حكومة علامنية تستطيع الدفاع عن هذه الدولة ضد أعـدائها املحيطـني بهـا، خاصـة وهـي تقـوم يف 

ي، فاتجهت اآلراء نحو اختيار أحد األمراء العلامنيـني لتنظـيم أمـور بقعة مبثابة القلب من العامل اإلسالم

وهنا بدأت مشكلة أخـرى، وهـي أي األمـراء مـن هـؤالء القـادة سـيكون زعـيم هـذه . الدولة الجديدة

هام رميوند . الدولة، وكلهم يتطلع إليها ونتيجة املناقشات واملنازعات انحرصت املنافسة بني أثنني منهم 

غم أن رميوند كان أوفر ثروة، وأكرث قوة من منافسـة فضـال عـن قـوة شخصـيته ومرونتـه وجودفري، ور 

السياسية إال أن الرأي اتجه نحو جودفري ألن األول كان مع حصافته القوية، يفضل التحالف مع الـدول 

  .البيزنطية

وعندما فاز جودفري يف حكم دولة بيت املقدس مل يحمل لقب ملك بل اكتفى باتخـاذ لقـب 

ومن الواضح فإن هذا اللقب يعني االعرتاف بأن هذه الدولـة ليسـت لهـا خطـة ). حامي بيت املقدس(

  .سياسية بحتة إمنا لها صفة دينية تعطي الكنيسة نوعا من األرشاف عليها

وملا أستقر الحكم لجودفري يف بيت املقدس قصـد أرسـوف وحارصهـا مـدة شـهرين وضـيق 

ستسالم باألمان، كام أفتتح الصليبيون حيفا وواصلوا بسـط سـلطانهم عليها الحصار، فاضطر أهلها إىل اال 

  .عىل مدن فلسطني تباعا، فأخذوا الجليل ثم طربيا وأرغموا أهلها عىل مغادرتها

عىل أن الصليبيني الذين القوا مقاومة من سكان مدن الساحل السوري  وبعض النجدات لهم 

  نفس الصعوبةمن قبل الفاطميني الضعيفة، فإنهم مل يجدوا 
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يف تحقيق أهدافهم التوسعية  يف املناطق الداخلية لـبالد الشـام، لعـدم وجـود مقاومـة إسـالمية قويـة  

  .هناك

،  ه٤٩٤وملا قتل جودفري حاكم بيت املقدس من جراء سهم أصابه وهو يحـارص مدينـة عكـا 

زحـف عـىل بيـت املقـدس ال -وهوأخو األمـري جـودفري –اختلفت إىل الرها، قرر صاحبها األمري بلدوين 

  ه٤٩٥واالنفراد بحكمها، باعتباره الوريث الرشعي ألخيه جودفري، فسار إليها من الرها، ودخلها يف مئة 

م، وأعلن نفسه ملكا عىل بيت املقـدس كـام أعلـن قـادة الصـليبني هنـاك والءهـم لـه، وبـذلك ١١٠٠/ 

  .ينيةتحولت إمارة بيت املقدس عىل يد األمري بدوين إىل مملكة الت

واصل بلدوين ملك بيت املقدس، سياسته التوسعية يف فلسطني وعمل عىل تحقيق الكثري من 

أهداف الصليبيني يف هذه البالد فكانت مدينة عكا من بني أهدافه األساسية، فسار إليها امللـك بلـدوين 

عكـا، حتـى بقوات بحرية وبرية وحارصها بعد أن سيطر عىل ثغر جبيل، وظـل الصـليبيون يقـاتلون يف 

كام ضعف أهلها عن مواصلة القتال  وبذلك تيرس للصـليبيني االسـتيالء . عجز واليها ورجاله عن حربهم

وانسحب واليها لعجزه عن حاميتها، وكان قد التمس من الصليبيني األمان لـه وألهـل .  ه٤٩٧عليها سنة 

السـبل يف العـودة إىل مرصـ  وخرج مهزوما إىل االتابك طغتكني، وظل مقيام فيها حتى متهـدت لـه. عكا

  .ووصلها ساملا

وملا استقرت األمور للصليبيني يف بيت املقدس وما جاورها، عملـوا عـىل االسـتيالء عـىل بقيـة 

مدن فلسطني، ومل يواجهوا صعوبات كبرية يف تحقيق هذه املهمة، ألن سـقوط بيـت املقـدس بأيـديهم، 

القريبـة والبعيـدة فـأرسع أهـل نـابلس إىل أحدث موجة مـن الرعـب يف نفـوس أهـايل املـدن والقـرى 

  االستسالم لهم، 
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م، ثـم سـارت ١٠٩٩وأرسلوا وفدا إىل الصليبني يدعوهم الستسالم املدينة فتم لهم ذلـك سـنة 

قوات الصليبيني إىل قيسارية ومنها إىل الرملة، ثم ساروا إىل عسقالن وبـاغتوا القـوات الفاطميـة هنـاك، 

م، حلت الهزمية ١٠٩٩آب  ١٢الطرفني يف بن بدر الجاميل، ودارت معركة بني وكان يقودها الوزير األفضل 

  .وهرب قائدهم األفضل إىل مرص واستحكمت سيوف اإلفرنجة يف عسقالنبالفاطميني 

  :إمارة طرابلس

عمل رميوند الصنجيل، وهو أحد أهم القادة الصليبيني عىل إقامة إمارة له يف بالد الشام شأنه   

م زعامء الحملة الصليبية األوىل فلم يسـعفه الحـظ بإقامـة هـذه الدولـة يف أنطاكيـة يف ذلك شأن معظ

التي انفرد بها القائد الصليبي بوهيمند، فحاول رميوند العمل عىل تحقيق حملة يف إقامة إمارة له عـىل 

حساب أمارة حلب اإلسالمية، وخاصـة حـول البـارة ومعـرة الـنعامن لكنـه مل يـنجح أيضـا، فلـام أحتـل 

الصليبيون بيت املقدس طمع يف إمارتها ورشح نفسه لها، لكنه مل يوفق أمـام منافسـة األمـري جـودفري، 

وبذلك ضاعت منه فرص عديدة يف هذا الشأن فوجـه سياسـته إىل مهاجمـة النفـوذ الفـاطمي يف ثغـور 

ال يف ومـ. الساحل السوري، ومال يف سياسته إىل مهاجمـة النفـوذ الفـاطمي يف ثغـور السـاحل السـوري

سياسته كثريا يف التقرب من الدولة البيزنطية والتعاون معه، بعـد أن خذلـه أصـحابه الصـليبيون مـرارا، 

  .لتحقيق أهدافه ومطامعه املنسجمة مع أهداف وأطامع البيزنطيني يف بالد الشام
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لكن رميوند الصنجيل، أدرك أخريا أن سياسة التحالف مع الدولة البيزنطيـة ال تحقـق أهدافـه 

يف إقامة إمارة خاصة به يف بالد الشام، لـذلك عمـل عـىل التعـاون والتفـاهم مـع القـادة اآلخـرين مـن 

فكـر . وعنـدما سـار ببقيـة حملتـه مـن أنطاكيـة إىل بيـت املقـدس. الصليبيني املوجودين يف بالد الشام

ومرشـوعاته م واتخـذها قاعـدة ألعاملـه ١١٠٢باالستيالء عىل انطرسوس، فحارصها واستوىل عليها سـنة 

  .املقبلة عىل ساحل الشام وكان أول هذه املرشوعات هو االستيالء عىل مدينة طرابلس نفسها

اسـتعد . فلام أستقر رميوند يف انطرسوس، وأخـذ يرصـ يف عنـاد عـىل االسـتيالء عـىل طـرابلس

تنازعة يف صاحبها القايض أبو عيل بن عامر والذي عرفت سياسته باملهادنة واملساملة مع جميع القوى امل

بالد الشام، الداخلية منها والخارجية استعد للـدفاع عـن مدينتـه واتجـه إىل التعـاون التـام مـع القـوى 

اإلسالمية يف املنطقة ضد الخطر الجديد، فاجتمع له عدد كبري من املسـلمني، ودارت معركـة بينـه وبـني 

لس وملـا مل يسـتطيعوا دخولهـا، الصليبيني الغزاة انترص فيهـا الصـليبيون فقـد واصـلوا حصـارهم لطـراب

  .م١١٠٢اضطروا إىل االكتفاء بقبول الجزية وانسحبوا بعد ذلك عن طرابلس إىل انطرسوس سنة 

حاول رميوند بعد مهادنة بن عامر صاحب طرابلس، أن يغزو بالد سهل البقاع، فهاجم حصـن 

جناح الدولـة، ثـم هـاجم وهي ضمن ممتلكات أمري حمص اإلسالمية املدعو . الطوبان ثم حصن األكراد

  .م١٠٤الصليبيون جبيل التي اضطرت إىل االستسالم لهم باألمان سنة 

حقق رميوند باستيالئه عىل انطرسوس يف الشامل من طرابلس، وعىل جبيل يف الجنـوب منهـا، 

صمة اإلطار الخارجي ألمارة طرابلس املقبلة، ومل يبق أمامـه لتحقيق هذه الغاية سوى االستيالء عىل العا

عىل الجبال املواجهة لهـا، اسـامها املسـلمون قلعـة . الطبيعية لتلك اإلمارة، وهي مدينة طرابلس نفسها

  صنجيل نسبة إىل رميوند الصنجييل، وكان اإلمرباطور البيزنطي قد أعانه عىل
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بنائها حيث أمده باألخشاب واملعـدات الالزمـة، وكـان رميونـد يهـدف مـن ذلـك إحكـام الرقابـة عـىل  

ابلس وقطع اتصالها بالعامل الخارجي، وبذلك مل يبـق أمـام بـن عـامر يف طـرابلس مـن املنافـذ سـوى طر 

البحر، ومع ذلك فقد مال النصارى داخل طرابلس إىل جانب الصليبيني وخاصـة املوارنـة مـنهم، فهـاجم 

وتـويف عـىل ابن عامر وجنده قلعة الصليبيني ليال، وكان رميوند الصنجيل فيها، فأصيب بجـروح خطـرية، 

م، بعد أن حلت الهزمية  بجنده فلم يستطع تحقيـق أمنيتـه يف االسـتيالء عـىل ١١٠٥/  ه٤٩٧إثرها سنة 

  .مدينة  كربى من مدن الشام كأنطاكية وبيت املقدس ليتخذها مركزا إلمارته املنشودة

هم لهذا الوقت ومل تسقط بأيـد –وإذا كانت مدينة طرابلس ذاتها قد صمدت أمام الصليبيني 

إال أن لرميوند الفضل األول بالنسبة للصليبيني يف تأسيس اإلمـارة الرابعـة فـيام بعـد،  –قبل وفاة رميوند 

  .بطرابلس، فهو الذي وضع اإلطار العام لحدودها وسهل مهمة االستيالء عليها من قبل حلفائه فيام بعد

م خلفا البن خالته رميوند وملا تويف رميوند، اجتمع قادة جيشه واختاروا وليم جوردان لقيادته

فاستأنف جوردان سياسة سلفه رميوند يف التحالف مع البيزنطيني من جهة، واسـتمر يف إحكـام الحصـار 

فلـام اشـتد الحـال عـىل أهـل .  ه٤٩٨عىل مدينة طرابلس من جهة أخرى وبدات مناوشاته معهـا سـنة 

امر، بصاحب األمري رضوان بن تـاج طرابلس من جراء هذه الحروب مع الصليبيني استنجد أمريهم ابن ع

  .الدولة نتش السلجوقي فخرج إليه األمري رضوان بجمع كبري من الجند ملعاونته ضد الصليبيني

غري أن الحصار الصليبي، اشتد عىل طرابلس، وندرت األقوات فيها وخيش النـاس عـىل أهلهـم 

  وأموالهم، وتعذر وصول اإلمدادات إليهم من الفاطميني
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وانشغل جميع املسلمني يف هذه الديار باالشتباكات مع الصـليبيني لـذلك . والتهم ببالد الشاميف مرص و  

اتجهت أنظار أمري طرابلس إىل بغداد، لطلب النجدة واملساعدة مـن الخليفـة العبـايس املستنرصـ بـاهلل 

  .والسلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه

دا بغداد بعد أن أناب عنـه يف تـدبري قاص  ه٥٠١وقد خرج ابن عامر بنفسه من طرابلس سنة 

أمور طرابلس ابن عمه أبو املناقب بن عامر فلام بلغ دمشـق أكرمـه صـاحبها، وكـذلك فعـل السـلطان 

السلجوقي ببغداد، وعهد لبعض امرائه باملسري مع ابن عامر، فعاد ابن عـامر إىل دمشـق مـن بغـداد يف 

ويف هذه األثناء انحاز نائبـه أبـو املناقـب . ان لهطريقه إىل طرابلس بعد أن اطأمن عىل مساعدة السلط

ابن عامر إىل جانب الفاطميني أيضا ملا ضاق بهم الحال من جراء الحصار الصـليبي، فأرسـل الفـاطميون 

واليا عليهم من قبلهم متكن من استالم طرابلس من أيب املناقب نائب أمريها فخر امللك بن عـامر الـذي 

  .عدة وتم ذلك قبل عودته إىل طرابلسأتجه إىل بغداد لطلب املسا

أما الصليبيون، فقد جمعوا شملهم يف بالد الشـام ووصـلت إمـداداتهم وجمـوعهم إلخـوانهم 

فوصلت إمدادات جنوه عن طريق البحر إليهم، ووصل تنكرد صـاحب   ه٥٠٢املحارصين لطرابلس سنة 

الصـليبيني بعـد أن َسـّوى كام وصل بلـدوين ملـك بيـت املقـدس يف عسـكره، ونزلـت جمـوع . أنطاكية

زعامؤهم خالفاتهم عىل طرابلس، ورشعوا يف حصارها، فلـام اشـتد الحصـار عـىل هـذه املدينـة العربيـة 

الصامدة، وتباطـأ الفـاطميون يف إرسـال األسـطول، وتـأخر وصـول املسـاعدات إىل أهلهـا، كـام مل تصـل 

،  ه٥٠٢الصليبيون عىل مـدينتهم سـنة أضطر أهل طرابلس إىل االستسالم واستوىل . اإلمدادات من بغداد

  ونهبوا ما فيها 
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وسـلم واليهـا الفـاطمي . وأرسوا رجالها، وسبوا نساءها وأطفالهـا وغنمـوا مـن أموالهـا وامتعتهـا الكثـري

كانوا قد التمسوا األمان قبل فتحها، ورحلوا عنها قاصدين دمشق، وال شك فإن عدم . وجامعة من جنده

عن طرابلس، كـان مـن بـني العوامـل التـي أدت إىل سـقوط املدينـة بأيـدي  مسارعة الفاطميني للدفاع

  .الصليبيني إضافة إىل عدم وصول اإلمدادات الفعلية من بغداد عاصمة الخالفة العباسية

وهكذا سقطت مدينة طرابلس بأيدي الصليبيني بعد أن صمدت يف مقاومتهم مدة تزيد عىل 

كون طرابلس أخر مدينة كربى يف بالد الشـام تسـقط بأيـدي ستة أعوام، وكانت الظروف قد شاءت أن ت

. الصليبيني وآخر أمارة كربى يؤسسها الصليبيون يف املنطقة العربية، بعد الرها وأنطاكية وبيـت املقـدس

اسـرتدها املسـلمون عنـدما بـدأت دويـالت . ولكنها يف الوقت ذاته، آخـر إمـارة صـليبية يف بـالد الشـام

املسلمني منذ أواخـر القـرن الثالـث عرشـ املـيالدي، فإمـارة الرهـا التـي أقامتهـا  الصليبيني تتهاوى أمام

م، وأنطاكيـة التـي غزاهـا ١١٤٤م، عادت إىل املسلمني سـنة ١٠٩٨الصليبيون عىل حساب املسلمني سنة 

م، وبيت املقدس التي اسـتوىل عليهـا الصـليبيون ١٢٦٨م استعادها املسلمون سنة ١٠٩٨الصليبيون سنة 

م، أمـا طـرابلس التـي مل تقـع بأيـدي الصـليبيني حتـى سـنة ١١٧٨م، اسرتدها املسلمون سنة ١٠٩٩سنة 

  .م١٢٨٩م، فقد ظلت باقية يف حوزتهم حتى استعادها املسلمون سنة ١١٠٩

ثـم   ه٥٠٢وملا تم للصليبيني االستيالء عىل طرابلس، ساروا نحو بانياس فأخذوها باألمان سـنة 

باألمـان أيضـا، وواصـلوا زحفهـم لالسـتيالء عـىل مـدن السـاحل السـوري  نزلوا عىل ثغر جبيل، فأخذوه

  الخاضعة للنفوذ الفاطمي تباعا 
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وحارصوها وأخذوها عنوة واضطر واليها الفاطمي عـىل الفـرار منهـا   ه٥٠٣فنزلوا عىل ثغر بريوت سنة 

  .مع أصحابه

يدا فحارصهـا وأخـذوها ثم أن الصليبيني ملا استولوا عىل بريوت ورتبـوا أمورهـا سـاروا إىل صـ

صلحا، وخرج واليها وجمع الجند وكثري من أهلها إىل دمشق، ثم سار الصليبيون بعد ذلـك إىل عسـقالن 

، وكانت ال تـزال خاضـعة للفـاطميني وتـم االتفـاق بـني الجـانبني الصـليبي والفـاطمي عـىل  ه٥٠٤سنة 

  .املهادنة

ه، فأخـذوا ٥٠٤اخلية والساحلية سنة وكان الصليبيون قد استولوا عىل معظم  مدن الشام الد

ألـف ) ٣٢(صيدا باألمان وصالحهم أمري حلب رضوان ابن تـاج الدولـة السـلجوقي، عـىل اثنـني وثالثـني 

ثم حارص الصليبيون صور سنة . كام صالحهم بن منقذ صاحب حصن شريز عىل أربعة آالف دينار. دينار

ثم عسقالن .  ه٥١٨كنوا من االستيالء عليها حتى سنة ، وكانت ال تزال يف حوزة الفاطميني، ومل يتم ه٥٠٥

كانت آخر مدن الساحل السوري التي ظلت خاضعة للنفــوذ الفـاطمي حتـى أخـذها الصـليبيون سـنة 

  . ه٥٤٨

  :أوضاع اإلمارات الصليبية

بعد أن أقام الصليبيون إماراتهم األربع، الرها وأنطاكية وبيت املقـدس وطـرابلس، اسـتطاعوا   

ورسعان ما أصبحت هـذه اإلمـارات بعـد . ء عىل مناطق واسعة من بالد الشام والجزيرة الفراتيةاالستيال 

توسيعها وتوطيدها، تشكل خطرا كبريا عىل البالد اإلسالمية ثم أخذ هذا الخطر يتوسـع يومـا بعـد أخـر 

  .نتيجة ملواقف القوى اإلسالمية غري املوحدة
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ـق اإلسـالمي تجمـع بـني  لقد كانـت البابويـة ترمـي إىل إقامـة حكومـات ثيوقراطيـة يف الرش

السلطتني الدينية والزمنية، ولكن قوة األحداث واملطامع الدنيوية لألمراء الذين قادوا حشود الصليبيني، 

  .جعلتهم يحققون أطامعهم مبا أنشؤوه يف هذه اإلمارات التي بدأت ترتكز فيها السلطة الزمنية

الذي ساد يف الرشق إبان الحكم الصليبي، فقد كان نظاما االجتامعي  –وأما النظام االقتصادي 

فلقد قسمت جميع األرايض . إقطاعيا يشبه النظام اإلقطاعي الذي ساد يف أوروبا الغربية يف ذلك العرص

املحتلة إىل إقطاعيات زراعية، ووزعت عىل الفرسان الصليبيني مقابـل أن يقومـوا بواجبـاتهم العسـكرية 

لك عندما يدعوهم للقتال، وكذلك نال بعض الفالحني األوروبيـني الـذين اشـرتكوا يف ويستجيبوا لنداء امل

  .الحملة الصليبية لقب فارس وحصلوا بعد ذلك عىل إقطاعيات زراعية معينة

فقـد انقلبـوا إىل ) الذين كان أكرثهم عربا من املسلمني املسـيحيني(أما سكان البالد األصليون 

فهــم يشــتغلون يف األرض ويعطــون حصــة مــن إنتاجهــا إىل هــؤالء . جــددفالحــني تــابعني لإلقطــاعيني ال

اإلقطاعيني، باإلضافة إىل قيامهم بأعامل السخرة وغريها من الخدمات وكـان الفالحـون العـرب ينظـرون 

بعني الكراهية إىل هؤالء اإلقطاعيني األوروبيني الذين استعمروا بالدهم، كام يتحينون الفرص لالنقضـاض 

م خارج األرض العربية املغتصبة، وقد قام الفالحون العرب فعال بعدة متردات ضد الغزاة عليهم وطرده

م واشـرتك فيهـا املسـلمون ١١٢٥األوروبيني فكان من أشهرها الثورة التي نشبت يف منطقة بريوت سـنة 

  .واملسيحيون العرب
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فالحيها بل احتكـروا ومل يقتنع األوروبيون الصليبيون بالسيطرة عىل األرض العربية واستغالل 

يف مـوانئ بـالد الشـام ) جنوه والبندقيـة وبيـزا(أيضا التجارة الخارجية فلقد حصل تجار املدن اإليطالية 

عىل امتيازات تجارية خاصة وتسهيالت متعددة، حيث جعلت لهم يف كل مدينة أحياء وأنظمـة خاصـة 

وقد كانـت السـفن اإليطاليـة تبحـر يف مستقلة، كام يدير أمورهم قنصل تعينه سلطات املدن اإليطالية 

املوانئ األوروبية وهي محملة بالرقيق األبيض والسالح والخيول واملنسوجات الصـوفية والكتانيـة وغـري 

ـقية كـالعطور والسـكر  ذلك من بضائع الغرب، وتعود من موانئ بالد الشام محملة أيضا بالبضـائع الرش

ـف عـىل تنظـيم . كوالبهارت واألحجار الكرمية والحرير وغري ذل وكانت جمهوريات املدن اإليطالية  ترش

التجارة بني الغرب والرشق، إال أن املنافسة بـني التجـار اإليطـاليني أنفسـهم أفضـت إىل وقـوع التصـادم 

كمدينة مرسـيليا (كذلك أخذت بعض املدن األوروبية األخرى . املسلح بني مدن إيطاليا يف بعض األحيان

وهكذا سـيطر التجـار . تنافس املدن اإليطالية وتتاجر مع املرشق مبارشة) سبانيةالفرنسية  وبرشلونة األ 

ـق، بعـد أن كانـت بأيـدي التجـار البيـزنطيني والتجـار  األوروبيون عىل تجارة املبادلة بني أوروبـا واملرش

 العرب وهذا ما يفرس لنا تكالب التجار األوروبيون عىل استعامر املرشق العريب تحـت شـعارات حـروب

  .دينية مصطنعة وكاذبة

مل تكن اإلمارات الصليبية قوية ومل تستطع الصمود واالستمرار لوال تلقي املسـاعدة املسـتمرة 

. من أوروبا، فالسلطة امللكية يف القدس ضعيفة وسيطرتها عىل اإلمارات الصليبية سيطرة شكلية فحسب

  الشام يقومون دامئا بشن الهجامت كام كان املسلمون الذين يسيطرون عىل املدن الداخلية يف بالد
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عـىل السـلطة (عىل املناطق التي يحتلها الصليبيون هذا وأفضت املنافسة بني األمراء الصليبيني أنفسهم  

إىل وقوع التصادم املسلح فينا بينهم، فلجأ بعضهم إىل طلب املساعدة من املسـلمني ) واألمالك والتجارة

يبيني يف املرشق تدريجيا حيث عاد الكثريون منهم إىل أوروبا بعد أن أو البيزنطيني، كام تناقص عدد الصل

حصلوا عىل الغنائم واألموال التي أشبعت أطامعهم ومن ناحية ثانيـة كانـت بيزنطيـة غـري راضـية عـن 

استئثار الصليبيني مبدينتي الرها وأنطاكية  وعدم تسليمها لها، لذا تحالفت مـع السـالجقة للعمـل ضـد 

األول من القرن الثاين عرش املـيالدي، ولكـن كذا كانت اإلمارات الصليبية ضعيفة يف النصف الصليبيني وه

الذي ساعدها عىل الصمود هو تفتت القوى اإلسالمية وعدم وجود جبهة قويـة متحـدة تسـتطيع األمر 

  .إجالء الصليبيني من األرايض العربية املحتلة

كيل منظامت عسكرية تعرف بالطوائف أو ملس الصليبيون ضعفهم يف املرشق فلجؤوا إىل تش

الهيئات العسكرية الدينية وكان لها شأن كبري يف سياسة الصليبيني يف بالد الشام وباإلمكان اعتبـار هـذه 

الهيئات حصيلة تفاعل األمراء الديرية واإلقطاعية وأصبح لهذه الهيئات تأثريها عىل املستوى العسـكري 

، )٢(والدارية )١(ك الهيئات التي كانت تتمتع بنفوذ واسع هي األسبارتيةالسيايس واالقتصادي ومن أبرز تل

  وهاتان الهيئتان من أفضل مصادر الجندية التي كانت 

                                                           
املسـاعدة لتقـديم  ١٠٧٠/  ه٤٦٣ترجع نشأة هذه الهيئة إىل الدار التي أقامها تجار أمالفي سـنة  hospitallr: األسبارتية )١(

للحجاج الفقراء وكانت تدار من قبل رهبان عليهم مقدم ، وكان مقدم هذه الدار عند الغزو الصـليبي جـريار 

والذي حث حكومة بني املقدس عىل أن تخصص لهذه الهيئة أحباسا ويف عهدة أصبحت لهـذه الهيئـة عالقـة 

ذا اشـتهر خليفتـه رميونـد، إذ تحركـت مبارشة مع البابوية وأطلقت عليه تسمية األسبارتية وعنـدما تـويف هـ

سياسة هذه الهيئة الخدمية إىل اعتامد السياسية الحربية ضـد املسـلمني وكـان شـعار هـذه الهيئـة الصـليب 

  .األبيض
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تزود الصليبيني يف بالد الشام مبقاتلني، ويف الوقت الذي تم تكلـف هـذه الهيئـات الحكومـات الصـليبية 

ن مبا كان لهام من نظام  قـوي وصـارم مكنهـا قبـل مسؤولية تغطية نفقاتها، وقد اشتهرت هاتان الهيئتا

نهاية القرن الثاين عرش امليالدي، ومن أن يكون من نضـم أقـوى الجهـات الصـليبية يف املنطقـة إذ إنهـم 

كانوا يعيشون يف ظروف دامئية وسط محـيط متغـري باسـتمرار وأصـبحوا ميتلكـون ثـروة هائلـة تشـمل 

ـائبومتتعت هـذه الهيئـات ب. أقاليم بأكملها وأدى هـذا الـرثاء إىل ازديـاد . امتيـازات اإلعفـاء مـن الرض

نفوذهم السيايس، ومام عزز هذا النفوذ عالقـتهم املبـارشة مـع البابويـة لـذا فـانهم كـانوا غـري ملـزمني 

بالسياسية التي تنتهجها السلطات الصليبية يف بالد الشام بحيث أصبحوا شبه ما يكونـون بدولـة داخـل 

  .ل بالنسبة للكنيسة يف تلك الفرتةدولة وكام هو الحا

                                  :عامد الدين زنيك وجهوده ضد الصليبيني

قام السلطان محمود بتعيني عامد الدين واليا عىل املوصل، فـإن الـدافع األسـايس لـذلك كـان 

كفـوء يسـتطيع أن يقـف االعتقاد بأنه أمام تعاظم خطر الصليبيني يف بالد الشام فالبد من وجـود قائـد 

بوجههم ويزيل خطرهم وقد كانت فكرة بعض الرجال يف املوصـل بعـد وفـاة واليهـا هـي الطلـب مـن 

  وكانت الغاية من تعيينه عىل املوصل، كام يبدو واضحا . السلطان عامد الدين زنيك بناء عىل طلبهم

                                                           
م، من قبل هيوبانيز عندما نـذر نفسـه ومجموعـة مـن ١١١٨فرسان املعبد نشأت هذه الهيئة سنة  templars: الدارية )٢(

جاج املسيحيني املسافرين إىل األماكن املقدسة، وحصلوا من بلـدوين الثـاين عـىل مسـكن الفرسان لحامية الح
لهم بالقرب من هيكل سليامن ومن هنا جاءت تسميتهم بفرسان املعبد، ومل تتوقف نشاطاتهم عـىل حاميـة 

شـعارهم  الحجاج بل تجاوزت ذلك إىل االشرتاك واألعداد للحروب التي خاضها الصليبيون ضد املسلمني وكان
  .الصليب األحمر
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بتوليتـه عـىل مـا يحـرر أيضا أن السلطان حفزه عىل استعادة البالد العربية من يد الصـليبني 

منها، وهكذا جعل عامد الدين نصب عينه مسألة مقاتلة الصليبيني والتخطيط لهـا منـذ اللحظـة األوىل 

  .لتكليفه

لقد كانت أمور بالد الشام والجزيرة وما جاورهـا سـيئة جـدا فقـد كانـت اإلمـارات الصـغرية 

د تركوا أثارا سـلبية كثـرية يف املنطقـة مختلفة مع بعض متصارعة طوال الوقت كام أن الصليبيني كانوا ق

بأكملها مام خلقوه فيها من فوىض وقطعهم من طـرق و املواصـالت ومـا نهبـوه مـن املـزارع والحقـول 

  .ونرشهم الرعب بني سكان املدن واألرياف يف املنطقة

لقد كان عىل عامد الدين زنيك بوصفه قائدا يرمي إىل تحقيق هدفه يف خلق جبهـة قويـة أن 

وقد كان هناك جملـة عنـارص يجـب . إىل وضع خطة يسري مبقتضاها للوصول إىل النتائج املطلوبة يعمد

  .أخذها بنظر االعتبار ووضعها يف مكانها املناسب يف سياق الخطة

تشتت ومتزق البنية السياسية لألرايض العربية اإلسالمية، مام ال يخلـق منهـا جبهـة متينـة أو قـوة  .١

عمق جغرايف مبا فيـه مـن مـوارد مفيـدة بيني والبد من توحيدها لتكوين فاعلة للوقوف بوجه الصلي

  .لتكوين جبهة متينة

ازدياد أعداد القوات الصليبية القادمة بشكل مستمر من الغرب يف الوقـت الـذي ال تفـي عسـاكر  .٢

فالبد إذا من تجمع . عامد الدين بأعدادها القليلة  لتحقيق ما يطمح له من قلع حصون الصليبيني

وش اإلمارات والدويالت واالتابكيات املتفرقة يف بالد الشام والجزيرة الفراتية يف كيـان عسـكري جي

واحد ذي هدف واحد بدال من تشتتها وضعف قيمتها وتعدد أهدافها السلبية القامئة عـىل أسـاس 

  .التنازع فيام بينها
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تبار ومحاولة فهم ومالحقة أخذ األوضاع السياسية للدولة العباسية للسلطات السلجوقية بنظر االع .٣

تغرياتها الرسيعة وذلك الن تغيري السلطان أو الخليفـة قد يعني يف تبعيـات اإلقطاعيـات أو إقالـة 

أصحابها فكان عىل عامد الدين أن يكون قدرا من هذه الناحية لئال تذهب جهـوده أدارج الريـاح 

  .مبجرد تغيري السلطان

بارشة، بـل سـعى إىل تثبيـت نفسـه يف إمارتـه وتعزيـز مل يشتبك عامد الدين مع الصليبيني م 

إمكانياتها االقتصادية والعسكرية ثم السيطرة عىل اإلمدادات املحيطة بها وضمها إليهـا حتـى ال تكـون 

عوائق ضد املواجهة القريبة أو البعيدة  مع الصليبيني فيضمن زيادة مـوارده وقواتـه كـام يطمـنئ عـىل 

هذا وعندما الحـظ عـامد الـدين أنـه يقـرتب مـن معاقـل الصـليبيني يف بعد . خطوط تقدمه أو تراجعه

محاولته لتوحيد الجبهة العربية اإلسالمية فانه لجـأ إىل عمليـة حكيمـة، وذلـك بـان هـادن ملـك الرهـا 

وقد قبل جوسلني الهدنـة ألنـه نفسـه كـان يعـاين مـن . اإلفرنجي جوسلني فعقد معه هدنة ملدة سنتني

ات كحال جميع إمارات الصليبيني التـي بـدأت تفتتهـا االختالفـات واملنافسـات مشاكل داخلية واضطراب

لقد أفاد عامد الدين استغاللها . التي أحسن عامد الدين استغاللها بعد أن أدرك أبعادها وعرف دقائقها

من االستيالء عىل ما بقي مـن الـبالد الشـامية والجزيـرة  …يفرغ "بعد أن أدرك أبعادها وعرف دقائقها 

وفضـال عـن ذلـك "  وإصالح شأنها والفراغ من أقطاع بالدها لجند يختربهم ويعرف نصحهم وشجاعتهم

م، وقد رحـب ١١٢٨فإنه خالل هذه الفرتة حقق نجاحا كبريا بسيطرته عىل حلب وضمها ملمتلكاته سنة 

  نيسكانها به ألنهم علموا أنه سوف يعمل عىل حاميتهم من تهديد الصليبيني الذين كانوا قريب
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منها وقد قاسموها زرعها وخرباتها، ومتكنت يف نفس هذه الفرتة من إخضاع األراتقة الذين وقفوا ضده  

  .وضم بعض بالدهم إليه

م، ١١٣٠ – ١١٢٩بعد أن أتم عامد الدين معظـم هـذه اإلنجـازات وبعـد انتهـاء أمـد الهدنـة 

الصـليبية املهمـة، كحصـن  م، فإن عامد الدين انرصف إىل فـتح بعـض الحصـون١١٤٤وحتى حلول سنة 

وبـذلك أزال مـن  ١١٣٠األثارب وذلك بعد أن انترص عىل التجمع الصليبي الكبري الذي قـام ضـده سـنة 

كام أنه من خالل هـذه . أطراف حلب واحدا من أهم الحصون التي كان الصليبيون يزعجون حلب منها

وأثناء هذه املـدة أيضـا . ن أنطاكيةالفرتة أيضا متكن من تحرير حصون عديدة أخرى جعلته أكرث قربا م

متكن من إحباط محاولة اإلمرباطور البيزنطي وإفشال مسـاعيه يف بسـط سـيطرته عـىل بعـض املنـاطق 

العربية اإلسالمية عندما قدم بنفسه إىل الرشق من القسطنطينية مام أدى  إىل عودته فاشال ورمبا حـدد 

. لرصاعات السياسية بـني سـالطنة السـالجقة أنفسـهممن نشاط نور الدين خالل هذه الفرتة انشغاله با

  .م ١١٣١وبينهم وبني الخليفة املسرتشد وذلك بعد وفاة السلطان محمود سنة 

                                              :فتح الرها

يبدو أن عامد الدين بعد أن وحد معظم الجبهة العربية واإلسالمية يف بـالد الشـام والجزيـرة 

د أن استعاد الكثري من الحصون واملواقع الصليبية فكـر بفـتح كـربى املـدن املحتلـة مـن الصـليبيني وبع

وقد حاول أكرث من مرة وبشتى السبل ضم دمشق إىل اتابكته ولكـن . أنطاكية وطرابلس والقدس والرها

الك عـامد الـدين ودومنـا شـك فـإن امـت. آل بوري االتابكه الذين كانوا متملكني لها أثبطوا كل محاوالته

  لدمشق كان يضعه يف مواجهة بيت املقدس ومن هنا فسوف
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أقـرب ) الرهـا(يفكر يف الجهاد من أجل تحريره ولكن عندما فشلت جهـوده تجـاه دمشـق التفـت إىل  

ولقـوة تحصـيناتها وملـا كانـت تسـببه وذلك لقربهـا مـن العـراق . الصليبية إليه وأكرثها خطورةاإلمارات 

مية املجاورة من أخطار ال تقـف عنـد حـد حيـث أن غـارات فرسـانها كانـت تبلـغ أمـد للمناطق اإلسال 

وماردين ورأس عني والرقة، فضال عن أن هذه اإلمارة كانت تشكل عائقـا أمـام عـامد الـدين زنـيك ضـد 

تحقيق الوحدة بني بالد الشام والجزيرة بسـبب تـدخلها إىل جانـب أعدائـه ضـده وتهديـدها لخطـوط 

  .تجارةاملواصالت وال

بالتوجه إىل الرها وعمد إىل خداع ملكها جوسلني  ١١٤٤ولهذا فقد قام عامد الدين زنيك سنة 

بأن  أوحى له بأن وجهته هي غري الرها، مام جعل جوسلني يرتكها إىل إحـدى املنـاطق املجـاورة عندئـذ 

ومل تجـد . هـاعاد عامد الدين مرسعا بعـد اسـتنفر كـل قواتـه وقـوات املنـاطق املجـاورة للرهـا وحارص 

محاوالت الصليبيني إنقاذ املدينة مـن الحصـار الـذي دام مثانيـة وعرشـين  يومـا انتهـت بفـتح املدينـة 

  .وسقوط أوىل اإلمارات الصليبية يف الرشق

فقد أعطى ذلـك املسـلمني ثقـة كبـرية . لقد كان لسقوط هذه املدينة وتحريرها أهمية بالغة

عالة وانتزاع حصونهم منهم فضال عن أن القضاء عىل هذه اإلمـارة بإمكانية مجابهة الصليبيني مجابهة ف

فتح الطرق املمتدة بني أسيا الصغرى والعراق وبالد الشام التي كان الصليبيون قد قطعوها أو هـددوها 

كام أن هذا الحد نبه الصليبيني إىل خطورة موقفهم ودفعهم لإلرساع إىل دعوة حملة عسـكرية جديـدة 

  .من أوروبا

امد الدين بعمله هذا مهد الطريق من بعده البنه نور الدين محمـود لـيك يـتم املهمـة إن ع

  وهو  ١١٤٦التي قام هو بحمل أعبائها خري قيام حتى مقتله سنة 
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محارص لقلعة جعرب يحاول ضمها إىل وحدته يك يجعل خطوته القادمة تحرير أماكن جديدة عىل رأسها 

ه وال لولده ولكن  أتيح ألحد قـواده وهـو صـالح الـدين األيـويب القدس الرشيف الذي مل يتح له تحقيق

  .١١٨٦سنة 

  ):١١٤٩ – ١١٤٧(الحملة الصليبية الثانية 

يف الوقت الذي كان نور الدين محمود يحاول تقوية مركزه ورد هجـامت اإلمـارات الصـليبية 

ـق العـرب اإلسـالميعىل أرضه كانت الحملة الصليبية الثانية قد تم إعدادها وهي يف طريقها إىل  . الرش

وقد كانت هذه الحملة هي رد الفعل تجاه الكارثة التي أحاطت بالصليبني إثـر تحريـر الرهـا عـىل يـد 

عامد الدين زنيك فقد استغاث هؤالء من جديد بأوروبا ليك ترسل املزيد من القـوات يف حملـة جديـدة 

أيوجينوس الثالث لطلبهم فبـدأ منـذ سـنة  وقد استجاب البابا. السرتجاع الرها والقضاء عىل عامد الدين

باستنفار األوربيني وترغيبهم بالتوجه نحو الرشق، وسخر لهذا الغرض مجموعة من معاونيـه مـن  ١١٤٥

كبار األساقفة ونجح يف النهاية بإقناع كونراد الثالث إمرباطور أملانيا باملشـاركة مـع لـويس السـابع ملـك 

وقد وصل االثنان إىل سـواحل بـالد الشـام يف سـنة . لكثري من الرتددفرنسا لقيادة الحملة الجديدة بعد ا

تسـعة أعشـار جـيش ) سالجقة الـروم(مع ما تبقى من جيشيهام فقد أباد سالجقة أسيا الصغرى  ١١٤٧

كـام أن السـالجقة ذاتهـم أنهكـوا قـوات لـويس . كونراد بعد عبوره من القسطنطينية إىل أسيا الصغرى

  .وهي يف طريقها إىل فلسطني عرب الرب عىل شواطئ البحر املتوسطمبهاجمتها يف عدة نقاط 

كانـت أهـواء أصـحاب اإلمـارات  ١١٤٧عندما وصلت هذه الحملة املشتتة إىل سواحل الشام 

  الصليبية منقسمة عىل بعضها، فقد وصلت املنافسات بينهم 
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ضه للخطر إال نادرا كام حدا كبريا بحيث تألب بعضهم عىل بعض ومل يعد يساعد بعضهم بعضا عند تعر 

كانت رغبة أمري أنطاكية . حصل بجوسلني عندما ترك وحده أمام عامد الدين الذي قهره وحرر الرها منه

بينام كانت فكرة جوسلني هي أن . أن يتوجه الجميع لحصار حلب والقضاء عىل نور الدين محمود فيها

. الصليبيني الشامليني هؤالء مل تحـظ باإلنصـاف ولكن أراء. يساعده جند الحملة والباقون السرتجاع الرها

فقد استخدمت ملكة بيت املقدس الحملة بكاملها الحتالل دمشق ألنهـا أكـرث تهديـدا للقـدس مـن أي 

. مكان آخر وهكذا بدت مصالح كل طرف تطغى بشكل واضح وكانت نتيجة هذه الحملـة فشـال مهينـا

ف مقاتل وهو أكرب عدد يؤمنه الصـليبيون لعمليـة فقد قام الصليبيون بحصار دمشق بحوايل خمسني أل

واحدة يف بالد الشام، إال أن قائد عسكر البوريني فيها أثرا استغاث بسيف الدين ونور الدين ابني عـامد 

الدين فجاؤوا من املوصل وحلـب، فاضـطر الصـليبيون إىل االنسـحاب نتيجـة مقاومـة املدينـة الباسـلة 

عد خمسة أيام فقط من الحصار، دون أن يحققوا أي مكسب وبانتهـاء وموقف الرتنكني املوحد، وذلك ب

هذه الحملة الفاشلة مبارشة عاد كونراد الثالـث إىل أملانيـا وتبعـه يف السـنة التاليـة  لـويس السـابع إىل 

  .فرنسا بعد أن ألقى األخري بتبعية الفشل املهني عىل البيزنط متهام أمرباطورهم بالخيانة والتقصري

  : وسوريا والعراق يف عهد نور الدين محموداتحاد مرص

إن أسباب االنتصارات التي حققها الصليبيون يف مطلع القرن الثـاين عرشـ هـو تفتـت القـوى   

يف النصف الثاين من القرن (وعندما اتحدت قوات مرص وسوريا والعراق . اإلسالمية وتصارعها  يف املرشق

مرين األوروبيـني دروسـا قاسـية وأن تلحـق بهـم هـزائم استطاعت أن تلقن هـؤالء املسـتع) الثاين عرش

  .شنيعة
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. تويف عامد الدين بعد أن حرر مدينة الرها من الصليبيني وضم حلب إىل إمارة املوصل ١١٤٦ففي سنة  

وخلفه ابنه نور الدين محمود فعمل عىل تحقيق الوحدة بني العراق وسـوريا ومرصـ يك يحشـد قـوات 

  .بينيهذه األقطار كلها ضد الصلي

  :ضم دمشق

تتمتع دمشق بأهمية بالغة وذلك ألنها أقرب من حلب إىل القدس التي تحريرها هو الهـدف 

األسمى من عملية الجهاد والتي خاضها الزنكيون فرتة طويلة ومل يتمكن عامد الـدين مـن أخـذ املدينـة 

ينة وسـكانها بالوسـائل رغم محاوالته العديدة، وقد حاول من بعده نور الدين أن يتقرب إىل حاكم املد

لكن جهوده الدبلوماسـية كلهـا . ١١٤٨الدبلوماسية فشارك يف الدفاع عنها ضد حصار الصليبيني لها سنة 

عندما سيطر الصليبيون عىل مدينة عسقالن ، ومل يتمكن نور الـدين مـن فعـل  ١١٥٤مل تثمر حتى سنة 

يبيني فعمد إىل حيلة زرع بوسـاطتها يشء بسبب وقوع دمشق بينه وبني مدن فلسطني املحتلة من الصل

الشك بني صاحب املدينة مجري الدين البدري، وقادته العسـكريني وجعلـه يـتخلص مـنهم مـام أضـعف 

وبهـذا ضـم . البلد فتمكن نور الدين من دخولها ومل تفلح محاولة الصليبيني يف اإلرساع ملنعه مـن ذلـك

ثناء البقع التـي يحتلهـا الصـليبيون والتـي فيهـا دمشق إىل دولته فأصبحت معظم بالد الشام بيده باست

  .بعض حصونهم

  :ضم مرص

ال يبدو بأن نور الدين كان قـد فكـر يف البدايـة بضـم مرصـ إىل جبهتـه فقـد كانـت خاضـعة   

للفاطميني ولهم فيها دولتهم التي مل يكن نور الدين يف ظروفه وقتئـذ عـىل اسـتعداد للـدخول يف رصاع 

  مرص لدولته إال أن تفكريه بضم. معها
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عندما قدم إليه وزير العاضد الفاطمي وهو شاور السعدي يطلب منـه مسـاعدته  ١١٦٢رمبا جاء سنة  

إلرجاعه إىل منصب الوزارة الذي عزل منه يف مقابـل أن يقـدم لـه مـن أرض مرصـ مـع التعهـد بـالوالء 

أسـد الـدين ليقـوم باملهمـة ه فوجه نور الدين يف السـنة التاليـة قائـد. واإلذعان لنور الدين فيام يأمر به

ولكن شاور انقلب عليه بعد أن عـاد إىل وزارتـه واسـتدعى الصـليبيني ملعاونتـه . وجهفأمتها عىل أحسن 

ضد أسد الدين مام أضطر األخري إىل االنسحاب ولكـن لـيس قبـل أن يقاتـل ببسـالة كبـرية مـع جنـوده 

نور الـدين مـن جهتـه ضـغطا عـىل الجبهـة  القليلني ضد الصليبني الذين اضطروا إىل تركه بعد أن وضع

الشاملية للصليبيني ليك يضطرهم إىل االنسحاب وترك أسد الدين، وقد نجح يف ذلك بعد أن استعاد مـن 

لقد أضـطر أسـد الـدين إىل العـودة إىل بـالده ثـم . الصليبيني منطقتني مهمتني جدا وهام حارم وبانياس

م،  وذلـك بسـبب ١١٦٨طيع السيطرة متاما عىل مرص سنة املجيء إىل مرص مرتني من بعد ذلك ليك يست

خرياتهـا وأرهقـوا سـكانها وقـد عـني العاضـد أسـد خيانة شاور الذي استدعى الصليبيني إىل مرص فنهبـوا 

  .وزيراالدين 

وهكذا بسط نور الدين يده عىل مرص وازدادت سـيطرته وضـوحا عنـدما قـام صـالح الـدين 

م، بقطـع الخطبـة ١١٦٨فـة عمـه يف منصـب الـوزارة إثـر وفاتـه سـنة األيويب، ابن أخ ألسد الدين، بخال 

للفاطميني وجعلها للخليفة العبايس املستضيئ فعادت مرص رسميا ثانية للتوحـد مـع الدولـة العباسـية 

  .م، وكل ذلك بفضل جهود نور الدين محمود١١٧١الوالء لها وذلك يف سنة 

وجعلـت منـه نـداء يف تصديه للصـليبيني عىل تقوية وضع نور الدين لقد عملت هذه الجهود 

  قويا لهم فتمكن منهم يف أكرث من مناسبة فإنه سيطر عىل معظم 
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التحصينات التي بني الرشيط املوحد املمتد من الرها فحلب فحامة فحمص إىل دمشـق وبـني اإلمـارات 

  .الصليبية املتمثلة بأنطاكية وطرابلس عىل الساحل

  :نصالح الدين األيويب والصليبيو 

إن الحرب بني األيوبيني والصليبيني شكلت املحور األسايس يف تاريخ الدولـة األيوبيـة، ذلـك أن   

  .األيوبيني ورثوا هذه الحروب مام ورثوه عن الزنكيني

/   ه ٥٦٩منـذ وفـاة نـور الـدين سـنة (متيزت سياسية صالح الدين تجاه الصليبيني يف فـرتة بنـاء الوحـدة 

وسبب ذلـك أن صـالح الـدين كـان . بطابع اللني واملوادعة واملهادنة) م١١٦٨/   ه٥٨٢م وبني سنة ١١٧٣

يهدف إىل القضاء عىل الصليبيني مؤقتا لتصفية الحساب مع األمراء املسلمني الذين يقاومون أثناء دولـة 

  .موحدة

ومع ذلك فقد حدثت يف هذه الفرتة عدة اصطدامات عسكرية بينـه وبـني الصـليبيني متثلـت   

ليبيني عىل اإلسكندرية ونجاح صالح الدين يف الدفاع عنها وإفشال مخططـاتهم التـي كانـت بهجوم الص

م التي انـدحر فيهـا صـالح ١١٧٧/   ه٥٧٣ثم معركة الرملة سنة . تهدف السيطرة عىل السواحل املرصية

الدين قرب عسقالن ثم أعقب ذلك انتصار صالح الدين املتكرر عـىل العديـد مـن القطاعـات الصـليبية 

وإجباره أمري . ثم هجامته املتكررة عىل حصن الكرك. م١١٧٨/  ه٥٧٤وتخريبه لحصن بيت األحزان سنة 

إىل تقديم تنازالت لصـالح الـدين انتهـت مبوافقتـه القـومص بـالوقوف إىل ) القومص(طرابلس الصليبي 

  .جانب صالح الدين ضد مملكة بيت املقدس الصليبي
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 الفرتة السابقة الذكر عىل غارات خاطفـة ومركـزة عـىل وهكذا تبني أن صالح الدين أقترص يف

بعض معاقل الصليبيني واملوافقة عىل عقد مهادنات قصرية لغرض التفرغ الكامل لبناء الوحـدة وتعبئـة 

  .وبعد أن حقق هدفه السابق تقدم بكل قواته لطرد الغزاة الصليبيني من أرض الشام. القوى

  :معركة حطني

قدس بعض االضطرابات الداخلية بسبب والية العرش استغله رينـال حدث يف مملكة بيت امل  

املسمى يف املصادر العربية بالربنس أرناط الذي كان حـاكام عـىل إقلـيم مـا وراء األردن وأمـري (شايتون 

فعمـد إىل نقـض الهدنـة التـي كانـت بـني مملكـة بيـت املقـدس وصـالح الـدين والتـي ) لحصن الكرك

وال . ن كال الجانبني بالحرية التامة يف الذهاب واإلياب من مرص وإىل بالد الشاممبقتضاها يتمتع التجار م

شك أن هذه املعاهدة كانت قد عادت بالفوائد الجمة عىل أرناط ألنه كان يفرض عىل القوافل القادمـة 

ال  كان لصـا –كام يقول املؤرخ الفرنيس غروسية  –غري أن أرناط هذا . من بالد املسلمني رضائب ومكوس

ومهاجمـة . ومل يكتف بذلك بل تعمـد غـزو البحـر األحمـر. يستطيع الحياة بدون السلب ونهب السلع

املدينة املنورة، وكاد ينجح يف مسعاه لـوال أن تتبعتـه جيـوش دمشـق، بقيـادة ابـن أخـي صـالح الـدين 

  .وأجربته عىل العودة إىل حصن الكرك

لقيام بحركة تحشيد كاملة لقواتــه بعـد أن وهكذا ونتيجة النتهاك الهدنة، أمر صالح الدين ل

وأعلم  األطراف املعنيـة بقـراره الحـازم يف محاربـة الصـليبيني حربـا . الـلـهأعلن حركة الجهاد يف سبيل 

وكان عنـدما أتـم بنـاء الوحـدة وجاءتـه الذريعـة يف حـرب . شاملة ال تنتهي إال بطردهم من بالد الشام

  عله املسؤول لوحده يف الحرب التي ال يعلم نتائجها والتي الصليبيني تلك الذريعة التي ال تج
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م حيث جاءت العسـاكر ١١٦٨/   ه٥٨٢وكان ال يشء معدا له عند نهاية سنة . رمبا تكون عواقبها وخيمة

  .من كل فج إىل ضواحي دمشق

، بعـد  ه٥٨٣محـرم سـنة  ١وبعد أن أكتملت استعداداته غادر مرسعا دمشق إىل الجنوب يف   

ومن برصى خـرج صـالح الـدين إىل عشـرتا . ك ولده األكرب األفضل عند دمشق ليستقطب العساكرأن تر 

 ١٧وهناك استعرض عسكره وكان عددهم اثني عرش ألف جنـدي فخـرج بهـم إىل األردن يـوم الجمعـة 

ونزل يف األقحوانة وأقام بهـا خمسـة أيـام يعـني مواقـع القتـال، ويرشـح لألمـراء   ه٥٨٣ربيع الثاين سنة 

وقد توىل صـالح الـدين بنفسـه . والقادة مواقعهم يف حني كان عسكره قد وصل بحرية طربية وأحاط بها

  .قيادة قلب الجيش، وابن أخيه صفي الدين امليمنة، بينام توىل مظفر الدين كوكربي امليرسة

وملا وردت األنباء بأن صالح الدين اجتـاز نهـر األردن علـم الصـليبيون بأنـه قاصـدهم لـذلك 

  .رعوا بجمع قواتهم من اإلمارات الساحلية فبلغ عددهم قرابـة خمسني ألفاسا

أما صالح الدين فقد أستغل فرتة تجمع القوات الصليبية وعدم مسريها إليـه بالقيـام بهجـوم 

رسيع عىل طربية بقصد إجبار الصليبيني عىل الخروج من صفورية مركز تجمعهم ، ومل ميض وقت قليـل 

الء عىل البلد ما عدا قلعتها، وظل الصليبيون يخططون للهجوم عىل صـالح الـدين حتى متكن من االستي

وكانوا وقت ذاك بإعداد إحدى خطتني، أحدهام هجومية تقدم بها األمري أرناط واألخرى دفاعيـة تقـدم 

 عـن. بها رميوند الذي نصح امللك و النبالء بعدم مغادرة صفورية لحصانتها الجغرافية وتوفر املـاء فيهـا

يف أمل أن صـالح الـدين سـوف ينسـحب . طريق تجنب االشتباك بقوات صالح الدين يف معركة حاسمة

  من طربية
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لحرارة الجو وبعده عن املاء إال أن أرناط متكن من التأثري عـىل امللـك جـاي ودفعـه إىل إصـدار أوامـره  

. الصليبي إىل مصريه البائسبالتقدم نحو صالح الدين من دون استشارة بقية النبالء، وبذلك سار الجيش 

وتحقق لصالح الدين النجاح األول لسياسته الحكيمة التي قضت بـإخراج الصـليبيني مـن صـفورية عـن 

وقـد خـرج صـالح الـدين بتحـرك . طريق الهجوم عىل طربية الن صفورية كانت مشتهرة بغزارة مياهها

س شـديد وإذا صـحت كـرتهم فطربيـة جاءنا ما نريد ونحن أولو بأ "الصليبيني هذا وأعلن لعسكره قوله 

  .ثم أخذ يخطط مواضع القتال ألجناده". وجميع الساحل ما دونه مانع وال عن فتحه وازع

وما أن وصل العسكر الصليبي إىل جبـل  طربيـة عنـد منطقـة تعـرف باللوبيـا يف صـباح يـوم 

ــاين ســنة  ٢٤الجمعــة  ــع الث ــدين بال١١٨٧متــوز  ٣/   ه ٥٨٣ربي ــى أرسع صــالح ال تقــدم نحــوهم م حت

واالصطدام بهم قبل أن ينتقلوا إىل موضع أخر يتحصنون فيه ألن املنطقة التـي وصـل إليهـا الصـليبيون 

كانت أرضا مكشوفة خالية من كل يشء وكان صالح الدين قـد ردم هـذه املنطقـة بصـهاريج امليـاه  يف 

ذلك وجـد الصـليبيون مـن لـ. هذه املنطقة ومنع الصليبيني من الوصول إىل امليـاه القريبـة مـن طربيـة

العطش كثريا وقرروا املبيت فوق الهضبة بعيدا عن خطر املسلمني، وقد استغل صالح الدين ظالم الليل 

فعمد إىل محارصة أعدائه ومل تكد شمس اليوم التايل ترشق حتى وجـد الصـليبيون أنفسـهم محـارصين 

ـعني إىل حطـني وهنـاك دارت مع ركـة حاسـمة انترصـ فيهـا املسـلمون بعيدا عن املياه، لذلك نزلوا مرس

انتصارا عظيام بعد أن كبدوا الصـليبيني خسـائر فادحـة يف األرواح واملعـدات وكـانوا قـد أحرقـوا تحـت 

فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان وحر النـار والـدخان وحـر " أقادمهم األعشاب املحيطة بجبل حطني

  ".القتال
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الصليبيني مع أرس قـادتهم ومـنهم امللـك جـاي  وهكذا انتهت املعركة بقتل مئات من الجنود

وقـد أرس . لوزجنان الذي فقد قتل رجاله ومل يبق حوله إال مائة وخمسون فارسا وقعـوا جميعـا يف األرس

املسلمون األمري أرناط وأمري حصن جبيل ومل ينجح إال أمري طرابلس الذي هرب من ساحة املعركـة قبـل 

  .نهايتها إىل مدينة صور

ارة التي أصابت الصـليبيني مل تكـن نتيجـة ضـعف أو فسـاد فـيهم، الن العسـكر وهذه الخس

الصليبي كان يفوق يف العدد والعدة العسكر اإلسالمي وكـان املقاتـل  الصـليبي محميـا بواسـطة سـالح 

ولذلك فإن انتصار صالح الدين هذا كان بسبب قيادته املحنكة وخطتـه العسـكرية . ثقيل هو وحصونه

فقد أحسن اختيار أرض املعركـة ووقـت وقوعهـا . تبعها يف املعركة ومشاركته الفعلية فيهاالجيدة التي ا

الذي كان يف شهر متوز أشد أشهر السنة حرارة وأقله ماء علام بأن صالح الدين كان قد أمر بـردم بعـض 

صهاريج امليـاه القريبـة مـن مواقـع الصـليبيني وبـذلك أصـبح الحـر والعطـش مـن بـني األسـلحة التـي 

وال يخفي ما كان مـن بسـاطة املقـاتلني وتوحيـدهم واسـتامتتهم يف . أستخدمها صالح الدين ضد عدوه

، مام أثر يف انتصارهم يف الـلـهالقتال الذي اعتربه ركنا مهام من أركان عقيدتهم إال وهو الجهاد يف سبيل 

  .معركة حطني

يف املنطقـة فقـد اتجـه " سالميةمفتاح الفتوح اإل "كان انتصار املسلمني يف معركة حطني مبثابة 

صالح الدين بعدها إىل سائر املدن والبقـاع الصـليبية وأخـذ يسـقطها الواحـدة تلـو األخـرى ففـي يـوم 

م، تقدم صالح الدين نحو عكـا، ومـا أن وصـلها حتـى ١١٧٨متوز  ٨/   ه٥٨٣ربيع الثاين سنة  ٢٨األربعاء 

  خرج إليه أهلها
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هم وأموالهم، وخريهم بني اإلقامة والرحيل، فاختاروا الرحيـل وأخـذوا يطلبون األمان، فأمنهم عىل أنفس 

  .ما أمكنهم حمله وتركوا الباقي يف املدينة

وكان لهذه السياسة السمحة التي أتبعها صالح الدين مع أهايل عكا فوائد كثرية فقد حافظت 

أعاملهم التجاريـة بعـد أن ملسـوا عىل استمرار الحياة االقتصادية، ألن أولئك التجار األوروبيني استمروا ب

من صالح الدين العدل واإلصالح، إضافة إىل أن تلك السياسة املعتدلة، ساعدت عىل تسهيل مهمـة فـتح 

أتاحت للنصارى مغادرة عكـا  –املدن التي كانت تحت السيطرة الصليبية كام أن هذه املعاملة الحسنة 

  .دون حربوغريها من الحصون فتخلص املسلمون من الصليبيني 

النـارصة (وبعد أن فتحت عكا تقدم جيش صالح الدين نحو فتح الحصون املجاورة لها أمثال 

وغريها، ثم تقدم حسام الدين بن الجني، بأمر من خاله صـالح )  و قيسارية و حيفا و صفورية و الطور

وتسـلم . بوا األماننحو مدينة نابلس وحارصها واستنزل يف مكان كان بها من الصليبيني الذين طل. الدين

قلعتها، وأقر أهايل البلد عـىل أمـوالهم وأمالكهـم، ألنهـم كـانوا مسـلمني وقـد مكثـوا يف مـدينتهم بعـد 

  .استيالء الصليبيني عليها

وقد خرج صالح الدين إىل تبنني استجابة لنداء امللك املظفـر تقـي الـدين الـذي حارصهـا ومل 

رصها حصـارا شـديدا حتـى اضـطرها إىل طلـب األمـان، يتمكن من فتحها وعندما وصل صالح الدين حا

وبعد أن استعاد صالح الدين تبنني خرج نحو مدينة صـيدا، فلـام علـم صـاحبها الخـرب، غادرهـا هاربـا، 

وتركها من غري مدافع، وجاءت رسل صاحبها مبفاتيح البلد إىل صالح الدين فـدخلها آمنـا مطمئنـا، سـنة 

  . ه٥٨٣
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إىل مدينة عسقالن، ومل يتجه نحو صور، ألنها أصـبحت يف هـذه ومن صيدا خرج صالح الدين 

الفرتة مركز تجمع صليبي الساحل الشامي فرأى صالح الدين التوجه نحو عسقالن،ألنها تقـع يف ملتقـى 

الطرق بني سوريا ومرص، فحارص صالح الدين عسقالن، حتى متكن النقابون من جزء من السور فاضـطر 

  .ان، فأمنهم صالح الدينأهايل البلد إىل طلب االم

  :تحرير القدس

اقتضت سياسة صالح الـدين أال يتقـدم لتحريـر القـدس، إال بعـد أن يفـتح الحصـون واملـدن   

املجاورة لها، يك يؤمن خطوط تقدمه إليها، ومينع التفاف األعداء حولـه، وقـد متكـن مـن تحقيـق هـذا 

  .بق سوى القدس وصورالهدف، وفتح كل الحصون واملدن التي تقع يف فلسطني ومل ي

وصل صالح الدين بقواته إىل ظاهر بيت املقدس  ١١٨٧أيلول  ٢٢/   ه٥٨٣رجب سنة  ١٥ويف 

من أيـن يهاجمـه ثـم وقـع اختيـاره أخـريا عـىل جهـة خمسة أيام يطوف حول سور املدينة لينظر وبقي 

معركة ويف صبيحة الشامل فانتقل إليها يف العشـرين من رجب وبقي طول الليل يعبئ قواته ويخطط لل

  .اليوم التايل حدث قتال شديد، وكانت العساكر اإلسالمية تندفع إىل املدينة بقوة وبسالة

وقد انتهت املناوشات القريبة من القدس بوصول القوات اإلسـالمية ســور املدينـة ومتكـنهم 

تني ألف رجل من إحداث ثقب فيه، ورغم كرثة الصليبيني املوجودين يف القدس، والذي قدر عددهم بس

ما بني فارس وراجل، فإن ذلك الثقب قد أحدث قلقا شديدا يف نفوسهم فطلبوا األمان عىل إثره، غـري أن 

  صالح 
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ال أفعل بكم إال كام فعلتم بأهله حني ملكتمـوه مـن املسـلمني " وقال  –الدين رفض طلبهم وألول مرة 

غري أن صـالح الـدين الـذي غـري " ة مبثلهاسنة إحدى وتسعني وأربعامئة من القتل والسبي وجزاء السيئ

موقفه بعد أن عقد مجلسا استشاريا مع أصحابه وقادة عسكره فوافق عىل منح األمان للصـليبيني بعـد 

أن وضع عىل كل رجل صليبي عرشة دنانري وعىل املرأة خمسة وعىل الطفل دينارين يـدفعهام الصـليبي 

علام أن صـالح الـدين عفـا مـن . ن مل يؤدها صار مملوكايف مدة أقصاها أربعني يوما فمن أداها نجا وم

هذه الجزية كل فقراء الصليبيني الذين تجاوزوا الثامنية آالف شخص عدا األعداد الكبرية التـي خرجـت 

  .من القدس بطرق غري مرشوعة

م، وقد أمـر ١٨٧٩ – ١٢/  ٥٨٣رجب منه  ٢٧وهكذا فتح صالح الدين القدس يف يوم الجمعة 

كره يف املدينة املقدسة ليمنع أي اعتداء قد يقع عىل نصارى القدس أو الصليبيني املسـلمني بانتشار عسا

وقد توجه إليه آالف من النساء وبنات الفرسان الذين ارسوا أو قتلوا يف تلك املعارك وخدمهم يسـألّنه " 

من بني الذين  وكان" الرحمة، فأمر بإطالق رساح أزواجهن وأخواتهن ومنح بعضهن هبات مالية مناسبة

عفا عنهم صالح الدين زوجة األمري أرناط وابنه امللك أموري كام سمح صالح الدين للبطريرك الكبـري أن 

يخرج من القدس بسالم ومعه كل أموال البيع والكنائس، وكانت تلك األموال عظيمة لدرجة أنها جلبت 

. ومل يأخذ منه سوى عرشة دنـانري" بهم ال أغدر"  أنظار املسلمني غري أن صالح الدين رفض طلبهم وقال 

وبذلك منحت الرحمة للمدينة املقدسة ومل تتعرض دار من دورها للنهب ومل يحل بأحد من الصـليبيني 

مكروه، بينام خاض الصليبيون ضد املسلمني مذبحة كبرية عنـد احـتاللهم بيـت املقـدس ونتيجـة لهـذه 

  املعاملة الحسنة فقد طلب 
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  .كانوا داخل القدس للسامح لهم باملكوث فيه فوافق صالح الديننصارى الرشق الذين 

وقد مكث صالح الدين يف القدس مثانية وعرشين يومـا، كـان خاللهـا قـد أعـاد للمدينـة وجههـا العـريب 

األسالمي، حيث عمد إىل إزالة التغيريات التي أحـدثت بعـد احـتالل املدينـة مـن قبـل الصـليبيني سـنة 

دار الساتر ملحراب املسجد األقىص الذي كـان الصـليبيون قـد بنـوه يف وجـه ، من ذلك كشف الج ه٤٩٢

املحراب كام أعاد نصب املنرب يف املسجد األقىص إلقامة خطبة الجمعة كام عـني صـالح الـدين للمسـجد 

  .األقىص إماما وخطيبا وقد أمر أيضا بفتح املساجد واملدارس يف القدس لتدريس الفقه

 – ١٠ – ٣/   ه٥٨٣شـعبان سـنة  ٢٥أعامله يف القدس خرج منهـا يف  وبعد أن أتم صالح الدين

م، إلمتام مهمة تحرير الشام من الغزاة الصليبيني فوصـل إىل عكـا وحارصهـا حصـارا بعـد أن وزع ١١٨٧

. األمراء العسكريني عىل جهات مختلفة من السور ليجعل بينهم التنافس من أجل اإلرساع يف فـتح البلـد

ىل ثالثة أقسام، وقسم القتال بحيث يكون لكل قسم منه وقت معلوم لقتال األعـداء كام قسم العسكر إ

. يك يستمر القتال ويجهد األعداء غري أن صالح الدين مل يتمكن مـن فتحهـا ألسـباب عسـكرية ومناخيـة

فأمر صالح الدين العساكر بالتفرق عىل أن يعودوا يف أقرب فرصة . فقد حل فصل الشتاء وكرثت األمطار

عد انقضاء فصل الشتاء ملواصلة عملية الجهاد ، أما يف البحر فإن الصـليبيني متكنـوا مـن بعـض السـفن ب

اإلسالمية املحيطة بصور عن طريق البحر واسقطوا بعضها يف كمني، مـام دفـع صـالح الـدين إىل إصـدار 

  . ه٥٨٤سنة أوامره مبسري باقي األسطول بالذهاب إىل بريوت يف حني سار هو إىل عكا حتى دخلها 
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الالذقية و جبلة (ومن األسباب التي مكنت صالح الدين من أن يتم تحريره للمدن والحصون 

إن صالح الدين شـارك عسـكره يف  –باإلضافة إىل األمور العسكرية  –وغريها بتلك الرسعة ) و انطوسوس

من بقائهم يف الشام هو العمليات الحربية وأظهر لهم العزم يف القتال وفهم قواته العسكرية أن الهدف 

إكامل عملية التحرير وأنه اليشء يعلو عىل ذلك الهدف، ولـذلك عـاد صـالح الـدين مـن تحريـر حصـن 

قد هيأ له دار جميلـة مطلـة ) الصفي بن القابض(كوكب، ومر مبدينة دمشق فوجد متويل الديوان فيها 

ما يصـنع بالـدار " ن أعرض عنها وقال عىل الرشفني فيها العديد من وسائل الراحة، فلام رآها صالح الدي

  "من يتوقع املوت؟

  ):١١٩٢ – ١١٨٩(الحملة الصليبية الثالثة 

إن انتصار صالح الدين يف حطني وما أعقبه من نجاح يف تحرير بيت املقدس ومعظـم سـاحل   

ادهم بالد الشام من أيدي الصليبيني، أحدث رد فعل عنيف يف أوروبا دفع مبعظم ملوكها إىل نسيان أحق

وكـان مـن اسـتجاب لتلـك . واالتفاق عىل حرب املسلمني يف الشام وإعادة بيـت املقـدس إىل حظـريتهم

الدعوة وليم الثاين ملك صقلية النورماين الذي عقد صلحا مع البيزنيطيني وأرسل إىل تعبئة ملوك أوروبـا 

م أسطوال يحمـل ١١٨٨/   ه ٥٨٤يدعوهم فيه القيام بحملة صليبية جديدة بعد أن أرسل يف صيف سنة 

أو تعبـريا منـه مللـوك أوروبـا عـن عزمـه يف مقاومـة . عدة مئات من فرسانه ملساندة الصليبيني يف صور

  .املسلمني

وقد تلقت البابوية أيضا أنباء انتصارات صالح الـدين ومـا حـل بالصـليبيني مـن خسـائر عـن 

  طريق رئيس أساقفة صور فبادر عىل الفور جريجوي الثامن إىل 
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سال كتيبة إىل سائر أنحاء أوروبـا يـدعوهم إىل حمـل السـالح وإىل اتخـاذ الصـليب بعـد أن وعـدهم إر 

بغفران الذنوب وقد واصل أعامله البابا كلمنت الثالث الذي أتصل مبليك فرنسا وإنكلرتا وطلـب إرسـال 

إمرباطـور حملة رسيعة إلنقاذ املوقف بعد أن استجاب لندائـه مـن قبـل اإلمرباطـور فردريـك بربروسـا 

  .أملانيا

" قلـب األسـد"استجاب ملك فرنسا فيليب اوغسطس، وملـك إنكلـرتا ريتشـارد األول امللقـب   

ونسيا كل يشء واتفقا عىل وجوب الذهاب إىل الرشق واقتسام ما يحصل لديهم مـن غنـائم . لنداء البابا

ني وأطلـق عليهـا وعىل فرض رضيبة عرشية عىل كل من مل يشرتك مـن رعاياهـا يف الحـرب ضـد املسـلم

  ".عشور صالح الدين"

وهكذا نجح البابا وأنصاره من رجال الدين من إثارة الباعث النفساين والديني لدى العامل األورويب حيـث 

  .استخدموا األساليب الدعائية التي تقوم عىل إثارة العواطف الدينية يف استقطاب قواهم

للعمـل مـن غـريه فقـد تحـرك يف جـامدي فقد كان إمرباطور أملانيا فريدريك بربـروس أرسع 

مبا يقرب من مائة ألف محارب عن طريق الرب مارا مبدينـة القسـطنطينية ١١٨٩أيار /   ه٥٨٥األوىل سنة 

عرب هنغاريا، غري أن هذه الحملة واجهت عداء كبريا من قبل اإلمرباطور البيزنطـي إسـحق الـذي راسـل 

بكل تحركات الحملـة األملانيـة، نظـرا لـألرضار التـي   صالح الدين من أجل أن يعقد صلحا معه، ويعرفه

ألحقها األملان باألرايض البيزنطية، وإيذائهم فالحيها، لذلك كله فضل إسحق صـداقة صـالح الـدين عـىل 

  .عداوة الصليبيني

ومل تنقطع اإلمدادات الصليبية مـن الغـرب األورويب للصـليبيني املحـارصين لعكـا، وكـان بـني 

  صل إىل الشام عدد ال بأس به منالفرتة واألخرى ي
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وصـل إىل عكـا فيليـب   ١١٩١السفن الحربية املحملة بالفرسـان والعـدد الحربيـة، ويف سـنة  

ربيع الثاين مـن سـنة  ٢٦أغسطس ملك فرنسا، وريتشارد األول ملك إنكلرتا، الذي دخل جزيرة قربص يف 

حزيران وأحرق أسطوال للمسـلمني، ومنـذ واستوىل عليها ثم وصل إىل الشواطئ السورية يف أوائل  ١١٩١

هذه اللحظة التي وصل فيها ريتشارد األول بدأ ميزان القوى يتغري لصالح الصليبيني، وأصـبحت جزيـرة 

ـق، ومحطـة لالتصـال بـني الصـليبيني  قربص من املراكز املهمة بعد فتحها لتموين بقايـا الصـليبيني بالرش

  .الرشق والغرب

جـامدي  ١٧حتى سـقطت بأيـدي الصـليبيني ظهـر يـوم الجمعـة وقد ازداد الضغط عىل عكا 

، وبعد استيالء الصـليبيني عـىل بعـض املـوانئ السـاحلية عـاد امللـك ١١٩١متوز  ١٢/   ه٥٨٧اآلخرة سنة 

الفرنيس فيليب إىل بالده، بينام ظل امللك اإلنكليزي ريشتارد األول يف الشام فرتة طويلـة فحقـق خاللهـا 

وفشل ريتشارد يف إعادة احتالل القدس وأخذها مـن صالح الدين مـام . ملسلمنيبعض االنتصارات عىل ا

وكان من أهم بنود الصلح أن يكون أمده . م١١٩٢/   ه٥٨٨دفعه إىل طلب الصلح معه فتم ذلك يف سنة 

بعـد هـذا عـاد ريتشـارد إىل بـالده . ثالث سنوات، وتعهد املسلمون بزيارة األماكن املقدسة يف فلسـطني

انت قد اضطربت عليه، انرصف صالح الدين بعد ذلك إىل إصالح دولته وبنائها حتى وافاه األجل التي ك

  .م١١٩٣/  ه٥٩٨فتويف سنة 

  :م)١٢٠٤ – ١٢٠٢(الحملة الصليبية الرابعة 

اتخذ الصليبيون من سقوط القدس بأيـدي املسـلمني ذريعـة لتشـكيل حملـة صـليبية رابعـة   

   ١١٩٨(بابا أنوسنت الثالث وإرسالها إىل املرشق لقد أراد ال
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أن يحقق لنفسه زعامة عاملية داخل أوروبا وخارجها، فأخذ يـدعو امللـوك األوروبيـني لتسـوية ) ١٢١٦ –

الخالفات بينهم وتوجيه قواتهم العسكرية يف حملة صليبية إىل املرشق يك تستعيد القدس من املسلمني 

ال ملك فرنسا وال إمرباطور أملانيا، بل لبى دعوته بعض ومل يستجب لدعوة البابا هذه املرة ملك إنكلرتا و 

  .األمراء اإلقطاعيني يف فرنسا وإيطاليا وأملانيا

وقد استطاعت مدينة البندقية اإليطاليـة مبـا لـديها مـن قـوة بحريـة أن تسـيطر عـىل زمـام   

ألف  ٨٥( حيث طلب دوق البندقية من الصليبيني. الحملة الصليبية وتوجيهها حسب مصالحها الخاصة

. مقابل نقلهم عىل السفن البندقية إىل مرص وملا كان الصليبيون ال ميلكون هـذا املبلـغ مـن املـال) مارك

فقد طلب منهم دوق البندقية مهاجمة مدينة زارا ونهبها لتسديد األمـوال املطلوبـة، وقـد وافـق البابـا 

  .ني  أمام املصالح الخاصةعىل غزو هذه املدينة املسيحية، مام يدل عىل انحالل الدافع الدي

كان الصليبيون املتجمعون من فرنسا وإيطاليا وأملانيا ، بزعامة البابا يريدون أن تتجه الحملة   

ـق، فـإذا اسـتولوا عليهـا أصـبح  الصليبية الرابعة إىل مرص ألن مرص غدت مركز القوة اإلسـالمية يف املرش

فلم يرغبوا مبهاجمة مرصـ ألنهـم كـانوا ) ب السفنأصحا(اسرتجاع القدس أمرا مقضيا أما تجار البندقية 

اتفاقية حصلوا مبوجبها عىل امتيـازات تجاريـة ) امللك العادل أخي صالح الدين(قد عقدوا مع سلطانهم 

وكان تجار البندقية يريدون أن توجه الحملة الصـليبية ضـد البيزنطـة التـي كانـت . يف األسواق املرصية

ق والغرب، كام كان اإلمرباطور البيزنطي قـد ضـيق عـىل جاليـة البندقيـة تنافسهم عىل التجارة بني الرش 

  .التجارية يف القسطنطينية، يف حني أغدق االمتيازات عىل منافسيهم تجار مدينة بيزا اإليطالية
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وساعدت الظروف تجار البندقيـة عـىل تحقيـق رغبـتهم يف غـزو القسـطنطينية فـاإلمرباطور 

 عىل العرش البيزنطي من أخيه إسحق وسجنه، بينام فر ابن إسحق إىل الكسيوس الثالث كان قد استوىل

أوروبا وطلب من البابا وجموع الصليبيني أن يساعدوه عىل استعادة عرش والده ووعـد الكسـيوس بـن 

إسحق البابا بإخضاع الكنيسة البيزنطية للبابوية، كام وعد الصـليبيني أيضـا بـأن يقـدم لهـم مسـاعدات 

وهكـذا تحولـت الحملـة . ستعادة القدس، إذا ما عادوا له أو لوالده العرش البيزنطـيمالية وعسكرية ال 

  .الصليبية الرابعة عن هدفها األول واتجهت نحو القسطنطينية

. م أحتل الصليبيون العاصمة البيزنطية فاحرقوا بعـض أحيائهـا ونهبـوا كنوزهـا١٢٠٤ويف سنة 

وبعـد . قة والنهب عىل أيدي هؤالء الصـليبيني األوروبيـنيومل تسلم الكنائس واألديرة البيزنطية من الرس 

ومل يعد . احتالل القسطنطينية تابع الصليبيون توسعهم يف األرايض البيزنطية حتى سيطروا عىل معظمها

الصليبيون العرش البيزنطي إىل اإلمرباطور املخلوع إسـحق أو إىل ابنـه الكسـيوس، كـام أنهـم مل يفكـروا 

و استعادة القدس من املسلمني بـل أسسـوا ألنفسـهم دولـة خاصـة يف بيزنطـة، وقـد بالتوجه إىل مرص أ 

  ".اإلمرباطورية الالتينية" سميت هذه الدولة الصليبية الجديدة 

  ):١٢٢١ – ١٢١٧(الحملة الصليبية الخامسة 

قبل الحديث عن هذه الحملة البد من اإلشارة، ولو بشكل مـوجز إىل حملـة الصـليبيني سـنة   

م، فهام يشريان إىل حلقة طريفـة مـن تـاريخ الحـروب الصـليبية ١٢١٧والحملة الهنغارية سنة م، ١٢١٢

  ابتدأها صبي يف الثانية عرشة من عمره
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سلمه رسالة أمره فيها بـأن يقـوم هـو واألطفــال الصـليبيني لوحـدهم ) ع(أدعى يف فرنسا بان املسيح  

سط سينشق أمامهم وأنهم سيتمكنون من إعادة بحملة صليبية وأن الرب سيكون معهم وأن البحر املتو 

وقـد حملـتهم . وقد اجتمع حوله ما يقارب مـن خمسـني ألـف طفـل مـن فرنسـا. البيت املقدس إليهم

ومنذ ذلك الوقت مل يسمع الغرب عن مصريهم شيئا، ويقال إن بعضهم وصل . السفن من ميناء مرسيليا

  .حملوا منها إىل سائر املدن اإلسالمية األخرىإىل شامل إفريقيا وهناك بيعوا يف أسواق الرقيق و 

أما الحملة الهنغارية التي دعا إليها البابا انوست الثالث والتي شملت أيضا عددا مـن األملـان 

فإنها وصلت عكا ثم اتجهت إىل بيسان ثم قامت بعدة غارات عىل جبل لبنان ولكنها يف كل . والقبارصة

  .اضطرها إىل العودة خائبة إىل أوروباأعاملها مل تحقق أي نجاح يذكر مام 

بهـدف احتاللهـا ) ١٢٢١ -١٢١٧(تشكلت يف أوروبا حملة صليبية خامسة وانطلقت إىل مرص 

أوال ثم احتالل فلسطني ثانيا ويف هذه الحقبـة التاريخيـة كـان يحكـم امللـك العـادل األيـويب مـن مرصـ 

، ثـم ١٢١٩عـىل مدينـة دميـاط سـنة  وصلت الحملة الصليبية الخامسة إىل مرصـ فاسـتولت. وفلسطني

انطلقت منها إىل القاهرة ونتيجة ملقاومة األيوبيني املستميتة وشجاعتهم فقد أحبطوا محاولة الصليبيني 

آب بعد ثالث سنوات يف الحـرب عـىل . م١٢٢١/   ه٦١٨التوغل يف مرص واضطرهم إىل قبول الصلح سنة 

  :الرشوط اآلتية

  .دتها ألصحابهاجالء الصليبيني من دمياط وأعا .١

  .عقد هدنة ملدة مثاين سنوات .٢

  .إطالق رساح األرسى من كال الجانبني .٣
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  .تبادل الرهائن بني الجانبني إىل أن يتم تنفيذ الجالء سلميا .٤

  ):١٢٢٩ – ١٢٢٨(الحملة الصليبية السادسة 

بقيــادة اإلمرباطــور األملــاين  ١٢٢٨تشــكلت يف أملانيــا حملــة صــليبية سادســة انطلقــت ســنة   

وكـان هـذا اإلمرباطـور يف رصاع مـع البابـا غريغـوري التاسـع ومحرومـا مـن الكنيسـة . يدريك الثـاينفر

واعتمـد اإلمرباطـور فريـدريك . البابوية، وهذا يعني أن البابا مل يدع إىل هذه الحملة ومل يكن راغبا فيها

السـالح فحصـل عـىل الثاين عىل األساليب الدبلوماسية واملفاوضـات السياسـية أكـرث مـن اعـتامده عـىل 

  .القدس وبيت لحم ورشيط ساحيل ضيق يف فلسطني

لقد سمح سلطان مرص العادل األيويب للصليبيني باسرتداد هذه املـدن واملنـاطق ألنـه كـان يف 

رصاع مع أمري دمشق ويرغب يف  أن تشكل القوات الصليبية حاجزا بينه وبني أمـري دمشـق، وباإلضـافة 

لثاين لسلطان مرص مبنع الصـليبيني مـن مهاجمـة مرصـ يف املسـتقبل بعـد إىل هذا فقد تعهد فريدريك ا

عودة اإلمرباطور فريدريك إىل أملانيا فشب الخالف بني قواته التي تركها يف فلسطني، مام سهل عىل ملك 

  .١٢٤٤مرص الصالح أيوب استعادة القدس وطرد الصليبيني من فلسطني  سنة 

  ):١٢٥١ – ١٢٤٨(الحملة الصليبية السابعة 

اتخذت الحملة الصليبية السابعة عىل مرص طابعا فرنسيا لكون غالبيـة عنارصهـا مـن فرنسـا   

وجعلت هذه الحملة من قربص قاعدة النطالقها واتخذت مرص هدفا لها وذلك لرتاثها، إضافة إىل حالـة 

  .التصدع التي كان يعيشها البيت األيويب بسبب املنازعات عىل الحكم
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م وصل الصليبيون بقيادة امللك الفرنيس لويس التاسع أمام دمياط وكانوا ١٢٤٩حزيران  ٥ويف 

فوجد الحاميـة اإلسـالمية تنتظـره بقيـادة األمـري فخـر الـدين وهنـاك عـىل . زهاء الخمسني ألف مقاتل

الشواطئ دارت معركة قاسية انترص فيها الصليبيون ورشعوا بالتوجه نحو القاهرة واختاروا طريق الدلتا 

ال حاطتها باملاء مـن الشـامل ) جزيرة دمياط(لضفـة الرشقية لفرع دمياط يف املنطقة التي تسمى عىل ا

  .الرشقي والغرب ومن الجنوب الرشقي

ومعنى هذا أن بحر أشموم كان يعرتض طريق الصليبيني للوصول إىل املنصـورة مركـز تجمـع 

أعطى القوات اإلسالمية مركزا جيدا يف  ومن ثم للزحف عىل القاهرة وهو األمر الذي –القوات اإلسالمية 

ومـع . وقد نجحوا فعال يف مسعاهم وكبدوا الصليبيني خسـائر فادحـة. رضب الصليبيني وعرقلة مسريهم

ذلك تقدم الصليبيون ومل يجدوا أنفسهم إال وهم محارصون بامليـاه يف املثلـث بـني فـرع دميـاط وبحـر 

 يتمكنون مـن العبـور إلـيهم، ومل ينقـذه مـن املوقـف أشموم واملسلمون أمامه يف املنصورة محصنني ال

وميكنه من عبور بحر اشموم سوى مخاضة سلمون التي تقع يف بلدة سـلمون التـي دلهـم عليهـا بعـض 

وقد عـرب الجـيش الصـليبي النهـر واقتحمـوا املنصـورة وهنـاك دارت . أهل تلك البلدة من غري املسلمني

  .حقا عىل الصليبيني وكبدوهم خسائر فادحةمعركة انترص فيها املسلمون انتصارا سا

ومل يكتف املسلمون بهذا النرص بل عربوا وراء امللك لـويس التاسـع بحـر أشـموم واصـطدموا 

ولذلك أخذ امللك لويس يرتاجع عائدا إىل . بقواته يف عدة معارك كان النرص يف معظمها للجيش اإلسالمي

ق عليه واستيالئهم عىل السـفن الصـليبية التـي كانـت دمياط غري أنه اصطدم بنبأ قطع املسلمني الطري

  تحمل
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وهكذا وجد امللك لويس نفسه محارصا، ضعيفا مل يبق أمامه سـوى التخضـع ومفاتحـة . املساعدات له 

الســلطان نــوران شــاه بشــأن الصــلح، إال أن الســلطان رفــض طلبــه، وقــد كانــت نهايــة الصــليبيني عنــد 

من كل جانب وألحقوا الهزمية بهـم، وكـان مـن جملـة األرسى  حيث هجم عليهم املسلمون) فارسكور(

وهنـاك أكـرم السـلطان نـوران شـاه مكانتـه وعاملـه . امللك لويس التاسع نفسه الذي اقتيد إىل القاهرة

وانسحابهم وعدم محـاربتهم . بالحسنى وكانت النهاية بإطالق رساحه مقابل تخيل الصليبيني عن دمياط

كـام عـاد الفرنسـيون إىل . تفاق تم عقد هدنـة للسـالم أمـدها عرشـ سـنواتاملسلمني ومبوجب هذا اال 

  .بالدهم بعد أن فقد منهم الكثريون

  ):١٢٧١ – ١٢٧٠(الحملة الصليبية الثامنة 

بـل قـاد . مل يتعظ امللك الفرنيس لويس التاسع من فشل الحملـة الصـليبية السـابعة يف مرصـ  

م، عىل رأس حملة ضخمة شارك فيها مجموعة مـن أمـراء ١٢٧٠الحملة الصليبية الثامنة إىل تونس سنة 

فرنسا وإيطاليا وفوجئت الحملة عند وصولها الساحل التونيس باإلجراءات التـي اتخـذها حـاكم تـونس 

من تحصينه للمدينة واسـتنفاره للقبائـل العربيـة مـن أرجـاء تـونس، واعـتامد أسـلوب عـدم املواجهـة 

ها املتطوعة والحقت الخسائر الجسيمة بالصليبيني وقد أدى ارتفـاع املبارشة باستثناء الهجامت التي شنت

الحرارة وقلة املؤن إىل تفيش مرض الطاعون وموت اآلالف  مـنهم ومـن ضـمنهم لـويس التاسـع، وعـاد 

  .الباقون خائبني إىل بالدهم

بعد فشل الحملة الصليبية الثامنة بدأ بـابوات رومـا يـدعون ملـوك أوروبـا وأمراءهـا للقيـام 

  بحمالت صليبية جديدة إىل املرشق، ولكن هذه الدعوات فشلت
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هـذا ومل يعـد يتلقـى , ألنها مل تجد أذنا صاغية لدى األوروبيني، فلم تتشكل أية حملة صليبية فيام بعد 

الصليبيون يف املرشق مساعدات عسكرية من أوروبا فآلت إماراتهم إىل الضـعف واالنحـالل ، ثـم زالـت 

استوىل السلطان قالون عىل إمارة طرابلس وبسـقوط  ١٢٨٩الطني املامليك ففي سنة نهائيا عىل أيدي س

زال الوجـود الصـليبي مـن املشــرق ومل يبـق  ١٢٩١عكا يف يد السلطان األرشف خليل بـن قـالون سـنة 

  .للصليبيني سوى قربص

  :     أسباب انحسار الحروب الصليبية

ـق، فلقـد اشـرتك كانت الحملة الصليبية الرابعة آخر حملة است   عامرية كبرية أرسـلت إىل الرش

عدد كبري من الجامهري األوروبية العامة يف الحمالت الصليبية األوىل والثانية والثالثـة والرابعـة بيـنام مل 

يشرتك إال قليل من عامة األوروبيني يف الحمالت الصليبية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وهكذا 

وروبيون لدعاة الحروب االستعامرية ألنهم مل يروا يف هذه الحـروب سـوى املـوت مل يستجيب العامة األ 

  .املحتم

ومن ناحية ثانية حصل يف أوروبا تطور اقتصادي، حيث تطورت األدوات الزراعيـة واسـتخدم   

السامد  يف الزراعة عىل نطاق واسع وثم استصالح بعض الغابات واألرايض البوار كام طـرأ تحسـن عـىل 

ني، فاشرتى بعضهم أرضا من اإلقطاعيني وغدوا يستأجرون األرايض مـن اإلقطـاعيني ويسـتثمرونها الفالح

  .عىل أن يدفعوا لهم مبلغا من املال ألجرة األرض السنوية

وعندما تحسنت أوضاع الفالحني االقتصادية ضعفت الحامسة القتالية عندهم وامتنعـوا عـن   

  طر كذلكاالشرتاك يف حروب صليبية محفوفة باملخا
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تطورت وسائل اإلنتاج الصناعي يف املدن األوروبية، مام دفع الكثريين من الفالحني الفقـراء للهجـرة إىل  

  .املدن ليشتغلوا يف الصناعة فيحصلوا عىل قوتهم اليومي

وتطور يف أوروبا النظام السيايس أيضا فأوروبـا مل تعـد تربطهـا فكــرة اإلمرباطوريـة الواحـدة   

. احدة، بل تعرضت وحدة الغرب األورويب لتفتت سيايس فظهرت الدول القوميـة املتعـددةوالكنيسة الو 

هذا وقويت السلطة امللكية داخل كل دولة، فضـعف نفـوذ كبـار اإلقطـاعيني الـذين كـانوا فـيام مىضـ 

يتنافسون للوصول إىل السلطة امللكية أو يشرتكون يف حروب استعامرية بغية تأسيس إمارات أو ماملـك 

صة بهم خارج حدود بالدهم وصار الفرسان الصغار جنـودا مأجورين لدى امللوك يف حني أخذ بوجـه خا

ورأت البابوية أخـريا أن مـن األفضـل لهـا أن . امللوك نشاطهم االستعامري فمن األرايض األوروبية نفسها

د الشـعوب تستغل ما بقي من حامسة دينية عند بعض املسيحيني يف تشكيل حمالت صليبية ترسلها ض

  .القاطنة عىل خفاف بحر البلطيق التي تختلف عنها يف العقيدة واملذهب

أما التجار األوروبيون فقد عقدوا مع الحكام املسلمني اتفاقيات تجارية تضـمن لهـم تحقيـق   

مصالحهم التجارية، لذا مل يحتاجوا بعد هذا إىل إرسال الحمالت الصليبية ضد املرشق وهكذا نالحظ أن 

لطبقات والفئات التي اشرتكت بحامسة يف الحمالت الصـليبية األوىل قـد ضـعفت عنـدها هـذه جميع ا

الحامسة، حيث زالت الدوافع واألسباب التي كانـت تـدفعها لالشـرتاك يف مشـاريع خطـرية إىل  مـا وراء 

  .البحار
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 إن السبب الرئيس النحسار الحروب الصـليبية وتوقـف األمـواج االسـتعامرية األوروبيـة عـن

التدفق عىل املرشق العريب هو اتحاد مرص وسـوريا والعراق يف جهة واحدة، بحيث غدت جيـوش هـذه 

الجبهة قادرة عىل أن تكيل الرضبات الرادعة للمسـتعمرين األوروبيـني وأن تحمـي األرض العربيـة مـن 

  .الغزو االستعامري

  :نتائج الحروب الصليبية

  نتائج الحروب الصليبية عىل أوروبا: أوال 

لعل الحروب الصليبية قد فاقت غريها من الحـروب فـيام خلفتـه مـن نتائــج مبـارشة وغـري 

فقد أقامت عالقات ثقافية واجتامعية واقتصادية بني أوروبا والرشق أدت إىل تطـور . مبارشة عىل أوروبا

ان يرفـل تلك النواحي جميعا، بفضل اقتباس األوروبيني للعديد من نواحي تقدم املجتمع العريب الذي ك

  .باألزدهار والتقدم الحضاري وينعم بنتائج اإلسالم التي نرشت األخالق والفضيلة والتسامح بني معتنقيه

خـالل . فاملجتمع األورويب الذي قدر له أن يحتـك بـاملجتمع العـريب اإلسـالمي يف بـالد الشـام

جتمع العريب اإلسـالمي قـد كان قد بدأ يتلمس عنارص الحياة الجديدة يف حني كان امل. الحروب الصليبية

غري أن ضعفه يف الجانب السيايس والعسـكري . بلغ الذروة يف النواحي االجتامعية واالقتصادية والفكرية

  .كان قد أدى إىل تفككه ويؤكد بداية انحداره

ومن الجدير بالذكر أن كل الحضارات قدميا وحـديثا هـي حضـارات متصـلة ومنفصـلة يف آن 

  كل أمة تقتبس من األمم التي فهي متصلة ألن . واحد
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سبقتها ما تراه مناسبا لحضارتها وترتك ماال يتفق وحضارتها ثم تعمل عىل صياغته وإبرازه بشكل جديـد 

يعطي للحضارة الجديدة طابعها الخاص الـذي مييزهـا عـام سـواها والحضـارة العربيـة اإلسـالمية التـي 

األخرى من دون تعصـب فقـد خـرج العـرب مـن  امتازت بأصالتها ودقتها انفتحت عىل حضارات األمم

وقد عمدوا . جزيرتهم فاتحني الكثري من املناطق التي كانت خاضعة لتكتالت سياسية وحضارية مختلفة

فكـانوا متسـامحني مـع غـريهم . منذ البدء إىل التفاعل معها بحيث ال يؤثر ذلك عىل عقيدتهم ودولتهم

ولذلك أقبلوا عىل علوم غريهم من األمـم . انت يف أرض الصنيوقد وجدوا بتتبع العلوم واألخذ بها ولو ك

وهذا االقتباس البعيد عن التقليد املحض امتزج بابتكـاراتهم  ومخرتعـاتهم التـي . ينهلون من إيجابياتها

كانوا بحاجة إليها فنتج عن كل ذلك حضارة جديدة أصيلة لها طابعها ومميزاتهـا الخاصـة التـي ميزتهـا 

  .ضاراتعن سواها من الح

ومل يكن فضل العرب يف اقتباس إيجابيات الحضارات القدمية التي سبقت اإلسالم فحسب بـل 

يف املحافظة عليها وإيصالها إىل الغرب بشكل مدروس ومحقق فكانت الحضارة العربية اإلسالمية بـذلك 

فـال عجـب أن الجرس األمني الذي مد أوروبا بكل معطيات الرشق العلمية ومنجزاته الحضارية، ولـذلك 

وجدنا العديد مـن الكلـامت العربيـة واملصـطلحات العمليـة داخلـة يف اللغـات األوروبيـة يف مختلـف 

  .امليادين ومنذ عرص الحروب الصليبية

وجاء تأثري الحروب الصليبية عن طريـق إطـالع مئـات األلـوف مـن الصـليبيني عـىل حضـارة 

هم يف بالد الشـام مبثابـة هجـرة مؤقتـة كسـبوا املسلمني يف الرشق وتعرفهم عليها عن كثب وكان وجود

ـقية التـي نقلوهـا إىل بالدهـم لتحـدث هنـاك  بتلك الهجرة العديد من العادات والتقاليد واألفكار الرش

  انقالبا عظيام يف 
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  .كان متقدما عىل الغرب يف نواحي الحياة قبل الحروب الصليبية –ألن الرشق -مجتمعهم وأفكارهم 

ليبية رغم أنها سلسلة طويلة مـن الحـروب والسـيطرة عـىل أرض الغـري ولذلك فالحروب الص

متثلت بشكل من أشكال االستعامر االستيطاين فهي تعترب من وجه أخرى فصل من فصول تاريخ املدينة 

يف الغرب ألن الصليبيني الذين عاشوا عىل أرض الشام سنوات طويلة وجدوا أنفسهم ضمن مدنية راقيـة 

ذت بعقولهم فنشأ عـن اخـتالطهم هـذا انتبـاههم مـن الخمـول الـذي كـانوا فيـه أبهرت أبصارهم وأخ

  .منغمسني مبلذات الحياة فأحسوا برضورة متزيق غشاوة الجهل التي أسدلت عليهم

  :النتائج السياسية

حيـث . ساعدت الحروب الصليبية عىل ازدياد هيبة امللوك وتقوية السلطة امللكيـة يف أوروبـا  

اعية التي كانـت تلعـب بـالعرش امللـيك حسـب مصـالحها الخاصـة بنتيجـة هـذه ضعفت الطبقة اإلقط

  .الحروب

وقــد ظهــر خــالل الحــروب الصــليبية التعصــب القــومي والرصــاع بــني الشــعوب املختلفــة 

بينام تنشـأ الـدول القوميـة . فأخذت تتالىش فكرة اإلمرباطورية الواحدة). كالفرنسيني واإلنكليز واألملان(

اقتضت الحروب إىل اتساع الشقاق بـني الغـرب األورويب . نظام املليك، ومن ناحية أخرىاملستقلة ذات ال

  .الالتيني والرشق البيزنطي اليوناين

أما بالنسبة إىل تأثري الحروب الصليبية عىل البابوية فمن دون شك أنهـا عـززت مـن نفوذهـا 

  السيايس وجعلتها تظهر آنذاك زعيمة للعامل املسيحي، ذلك 
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ولقـد . ضعت لسيطرتها جميع البطريركيـات القدميـة، أنطاكيـة و بيـت املقـدس والقسـطنطينيةأنها خ

اكتسبت نفوذها هذا من خالل كونها هي التي دعت إىل الحروب الصـليبية، وأنفقـت عليهـا وأرسـلت 

ثم أخذت البابويـة تشـعل هـذه الحـروب لتحقيـق مآربهـا . مندوبني عنها لقيادة الحمالت نحو الرشق

  .باإلضافة إىل اتساع نفوذها وطغت زعامتها الروحية عىل العامل األورويب. ية يف أوروباالسياس

  :النتائج االجتامعية

ساعدت الحروب الصليبية عىل تطور العالقات بني الطبقـات املختلفـة، وأسـهمت يف تعجيـل   

 األوروبيـني الـذين التحوالت االجتامعية داخل املجتمع اإلقطاعي يف أوروبا فلقد أضطر بعض اإلقطاعيني

وأن مينحوا الحرية لعدد من فالحيهم مقابـل . اشرتكوا يف الحروب الصليبية أن يبيعوا قسام من أراضيهم

وهـذا مـام أدى إىل ضـعف . حصولهم عىل مبلغ من املال منهم من أجل تغطية نفقاتهم خالل الحروب

حـني اإلرصار مـن جهـة أخـرى ونتيجـة الطبقة اإلقطاعية من جهة، وازدياد عدد املالكـني الصـغار والفال 

تدفق الرثوات من املرشق عىل أوروبا  تطورت الصناعة والتجارة يف املدن األوروبية، فـازداد عـدد أفـراد 

  .الطبقة العاملية، كام تشكلت طبقة برجوازية أخذت تسيطر تدريجيا عىل مقاليد األمور السياسية

عية، فنشأ لدى الطبقـات الغنية اهتامم كبري ومن ناحية أخرى تطورت مظاهر الحياة االجتام

ـق، فلـم يعـد يقنـع األمـراء األوروبيـني باملنـازل املتواضـعة والثيـاب الرديئـة  بالرتف املقتبس مـن املرش

  واملأكوالت واملرشوبات



  

٢٣٩٦  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  .البسيطة، بل أخذوا يقلدون األمراء الرشقيني بالعطور وأدوات الزينة وغريها من مظاهر الزينة 

  : القتصاديةالنتائج ا

الرضـوري تحديـد يشكل حافزا كبريا للحـروب الصـليبية، لـذا كـان مـن كان الدافع االقتصادي   

وكانت التجارة تحتـل حيـزا كبـريا بالنسـبة . املجاالت التي أثرت بها تلك الحروب عىل االقتصاد األورويب

ت االقتصـادية األخـرى، إذ لهذه التأثريات، وما ترتب عىل هذا الجانب من تطور وتغري بالنسبة للمجـاال 

بالرغم مام شهده القرن الحادي عرش من تطور ومنو يف املدن التجاريـة اإليطاليـة، إذ  أصـبحت تتمتـع 

بنفوذ واسع عىل الحركة التجارية يف البحر املتوسط، إال أنها بقيت عاجزة عـن إحكـام وفـرض هيمنتهـا 

لطات العربيـة اإلسـالمية سـواء يف مـوانئ بـالد عىل منافذ التجارة الرشقية الواقعة ضمن ممتلكات السـ

لذا وجدت املدن التجارية للقرب األورويب يف الحروب الصليبية فرصة سانحة لتحقيق . الشام أم يف مرص

هدفها لالستيالء عىل هذه املنافذ مبجرد تأكدها من جدية الحروب الصليبية، وتساندها يف احتالل املدن 

  .الساحلية العربية

دن التجارية مكاسب اقتصادية لها، ذلك أنها أصبحت لكل منها أحياء خاصة بهـا، وحققت امل

وإعفاءات رضيبة واحتكارات تجارية يف املدن العربية التي تـم االسـتيالء عليهـا والتـي أصـبحت مبثابـة 

  .مستودعات تجارية للغرب األورويب آنذاك

اع االقتصـادية للمـدن التجاريـة ترتب عىل ازدهار التجارة بني الرشق والغرب انتعـاش األوضـ

  مثل مرسيليا وبرشلونة والبندقية وجنوا، ودفع تدفق
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سلع ومنتوجات الرشق إىل هذه املدن إىل أن تبحث بدورها عن أسواق استهالكية داخل أوروبـا تظهـر  

عىل ضوء ذلك طرق تجارية جديدة هناك ومتخض عن هذا ظهور مدن جديدة داخل أوروبا، ومـن ثـم 

ط تجاري كبري يف إقليم الفالندور وحوض الراين فضال عن سـهول ملبارديـا، وكـان هـذا عـامال يف إىل نشا

  .ظهور النظام الرأساميل

ومكنت العالقات التجارية بني أوروبا واملرشق خالل الحـروب الصـليبية وبعـدها األوروبيـني 

ـق واقتبـاس الكثـري مـن املظـاهر الحضـار فلقـد أخـذ . ية عـنهممن اإلطالع عىل حضارات شعوب املرش

مـن ) كـالقمح األسـود، والـرز، والسمسـم، والليمـون، والفسـتق(األوروبيون بعض املزروعات الجديدة 

املرشق، كام اقتبسوا صناعة السـكر واسـتخدموا الطـواحني الهوائيـة، واسـتفاد األوروبيـون مـن التقـدم 

بـا، فأصـبح الكثـري مـن املنسـوجات  الصناعي يف املرشق لتطوير املصنوعات النسيجية واملعدنية يف أورو 

كام قامت بعض الصناعات يف أوروبا عىل اسـترياد املـواد الخـام مـن . األوروبية يحمل أسام رشقيا عربيا

ـق أيضـا بعـض األدوات التـي  املرشق كالحرير والقطن واألصبغة وغريها، واقتبس األوروبيون عـن املرش

باإلضـافة . وق والطبل والشعارات والرمـوز العسـكريةتستخدم يف تسليح الجيش كالعربة والحربية والب

  .إىل اقتباس بناء القالع الحربية، كام تأثروا باأللعاب واملنازالت والفروسية

  :النتائج الحضارية

إن اإلخفاق العسكري السيايس الذي منيـت بـه الحركـة الصـليبية لتحقيـق هـدفها بـاحتالل   

  لقرب األورويب وخاصة يف الجانب الحضاري املنطقة العربية، مل يكن بعديم الفائدة ل
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الـذي جـاء . برغم اختالف املؤرخني يف تقديرهم اإلسهام الحضاري للحـروب الصـليبية بالنسـبة ألوروبـا

بسبب تعدد القنوات املكانية والزمانية التي عربت من خاللهـا الحضـارة العربيـة اإلسـالمية إىل أوروبـا، 

مرباطورية البيزنطية والحروب الصليبية إضافة إىل مـا أسـهمت بـه والتي حددت باألندلس وصقلية واإل 

  .العالقات التجارية

وتجدر اإلشارة إىل أهم الجوانب الحضارية التي جاءت بتأثري الحروب الصليبية، فعىل صـعيد   

رهم التأثري الحضاري يف الحياة اليومية تجد أن الصليبيني   الذين استوطنوا املنطقة العربية قد جـاء تـأث

وكـان . بها واضحا وقويا ويعزى ذلك إىل حالة التخلص الحضاري الذي كانوا عليه عند قدومهم للمنطقة

للظروف الطبيعية للمنطقـة العربيـة التـي مل يكـن يعهـدها هـؤالء املسـتوطنون يف أركانهـا إىل جانـب 

بشكل يتالءم وطبيعـة  طبيعة املواجهة اإلسالمية، دورها يف جعل هؤالء األوروبيني يكيفون منط حياتهم

هذه التحديات، وعىل هذا نجد تأثر هؤالء مبالبس وأزياء الرشق التي انتقلت فيام بعد إىل مدن أوروبـا 

  .إضافة إىل تأثرهم بفنون  الرشق من حيث املوسيقى والزخرفة  والناحية الفنية يف البناء

ـقية يف ولقد دخلت كثري من الكلامت العربية إىل اللغـات األوروبيـة وانت رشـت القصـص الرش

أوروبا وكان لهذه األمور أثرها يف تهذيب سلوك األوروبيني وجعلهم يف مستوى حضاري أرقى مام كـانوا 

  .عليه سابقا

وقد استفاد الصليبيون من الخربة العربية يف مجـال الطـب والجراحـة والصـيدلة ويف الوقـت 

ال شك فيه أن بعض  هؤالء األوروبيني اتجهـوا الذي كان يغلب عليهم طابع الجهل يف هذا املجال، ومام 

إىل األخذ بهذه املعارف الطبية العربية، كام  دأب األوروبيون أثناء تواجـدهم يف املنطقـة العربيـة عـىل 

  نقل جانب من الصناعات املحلية وغريها من األمور التي انتقلت إىل أوروبا والتي يصعب 
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فية التي مـرت بهـا مسـألة التـأثريات الحضـارية العربيـة إىل حرصها بسبب تعدد القنوات واألطوار الرت 

  .أوروبا

  نتائج الحروب الصليبية عىل املنطقة العربية: ثانيا

  :النتائج السياسية

أحدثت الحروب الصليبية تـأثريات واضـحة يف املنطقـة العربيـة وكانـت التـأثريات السياسـية   

وضـاع السياسـية للمنطقـة العربيـة قبـل الوجـود وميكن رصدها مـن خـالل مقارنـة األ . أهمها وأبرزها

الصليبي يف املنطقة ظهر يف املجتمع العـريب اإلسـالمي مبـا سـمي بحركـات اليقظـة الوحدويـة ملواجهـة 

  .التحدي الصليبي، وما متخض عنها من منجزات سياسية عىل األصعدة كافة

م الغزاة الصليبيني، والتـي إن طبيعة األوضاع السياسية التي شهدتها املنطقة العربية عند قدو 

اتسمت بطابع التجزئة والرصاع بني الكيانات السياسية املتعددة واملتمثلـة بالخالفـة الفاطميـة يف مرصـ 

واالتابكة والسالجقة الذين كانوا يسيطرون عىل مقاليد األمور بـالعراق وكانـت كـل واحـدة مـن هـذه 

  .قية األطرافالقوى تطمح إىل تحقيق مكاسبها السياسية عىل حساب ب

إن حالة الرتدي السيايس الذي كانت تعيش يف ظله املنطقة العربية مل مينع  ظهـور محـاوالت 

فردية لعدد من القادة املسلمني استطاعت أن تحقق بعض االنتصارات املحدودة واآلنية ضد الصليبيني، 

يجـة غيـاب اإلسـرتاتيجية إال أنها بقيت وبدون شك عاجزة عن إزاحة هذا الكيان االستعامري، وذلـك نت

  املوحدة للمجابهة التي تقتيض تكوين جبهة حشد قوى الشام والجزيرة من الشامل والرشق
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وقوى مرص من الجنوب، لألطباق عىل الصليبيني من جميع الجهات بحيث ال يبقى أمامهم سوى البحر  

  .منفذا ليعودوا من حيث أتوا

ن كافيا ملواجهته بل كانت تعـوزه القيـادة التـي إن هذا الوعي بخطورة الغزو الصليبي مل يك

تأخذ عىل عاتقها تحشيد القوى العربيـة اإلسـالمية ملواجهـة العـدوان وكـان هـذا أمـرا طبيعيـا لظهـور 

  .شخصيات قيادية أمثال عامد الدين زنيك وابنه نور الدين وصالح الدين األيويب والظاهر بيربس

أثريا غـري مبـارش يف أحـداث تغـريات سياسـية يف ومن جهة أخرى، أثرت الحـروب الصـليبية تـ

املنطقة العربية متثلت بظهور، أرس سياسية جديدة يف املنطقة جاءت من خالل تبنيها شعار الجهاد ضد 

  .الصليبيني وليس بحكم أصولها القومية

 كام أثرت الحروب الصليبية تأثريا مبارشا يف استنزاف طاقات املجتمع العريب اإلسالمي ورصفته

عن املواجهة الكافيـة للغـزو املغـويل، مـن خـالل انشـغال القـوى اإلسـالمية يف حروبهـا املسـتمرة ضـد 

والتوجـه . م١٢٥٨/   ه٦٥٦الصليبيني، فسحبت املجال أمام املغول الجتياح العراق واحتالل بغـداد سـنة 

ود الصـليبي م يف الوقـت الـذي كـان الوجـ١٢٦٠/   ه٦٥٨نحو بالد الشام واحتاللهم حلب ودمشق سنة 

  .يشكل عائقا أمام وصول اإلمدادات العسكرية من مرص لإلسهام لدرء الخطر املغويل

وكانت سياسية البطش واإلرهاب واملجازر التـي أرتكبهـا الصـليبيون عنـد احـتاللهم املنطقـة 

. هـاالعربية وتهجري أهاليها، وتشجيع املسيحيني الفـاطميني يف املنـاطق املجـاورة للقـدس لالسـتيطان في

وهكذا خلفت الحروب الصليبية حالة مـن التعصـب والعـداء الـديني سـادت العـامل عـدة قـرون الزال 

  يقايس من آثارها إىل 
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الوقت الحارض، كام عمقت النزعة الطائفية يف املجتمـع العـريب وال زال الغــرب االسـتعامري 

الداخل ليتسنى له بعـد ذلـك يعمل عىل استثامر هذا الجانب لغرض أضعاف وإنهاك األمة العربية من 

  .إحكام قبضته االستعامرية عليها

  :النتائج االقتصادية

أحدثت الحـروب الصـليبية تـأثريات اقتصـادية أخـذت أشـكاال متباينـة وذلـك بفعـل الفـرتة   

الطويلة للوجود الصليبي يف املنطقة العربية وما ترتب عليه مـن متغـريات يف العالقـات بـني الصـليبيني 

  .إلسالمية املختلفةوالسلطات ا

ومام الشك فيه أن طابع العنف والقسوة والوحشية التي اتسـم بـه سـلوك الغـزاة الصـليبيني   

ترك آثاره السلبية يف األحوال االقتصادية للمنطقة العربية وخاصة يف بـالد الشـام، فلقـد نزحـت غالبيـة 

مناطق بعيدة عن خطرهم، مـام السكان املسلمني من املناطق التي وقعت تحت السيطرة الصليبية إىل 

ومل يقترص األثر التخريبي للصلبيني عىل املناطق التـي اسـتولوا عليهـا . أدى إىل إربـاك الوضع االقتصادي

  .بل امتدت أعامل السلب والنهب وإتالف املزروعات إىل  دمشق وحلب وضواحيهام واملناطق األخرى

سـالمية بشـكل مبـارش وغـري مبـارش، فمـن وأثرت الحروب الصليبية عىل التجـارة العربيـة اإل   

املعروف أن الحوافز التجارية للمدن التجارية األوروبية كـان لها دور بارز يف تنفيـذ املرشـوع الصـليبي 

الحتالل املنطقة العربية لقاء االمتيازات التي حصلت عليها يف املدن الساحلية العربية التي أسـهمت يف 

  .بة مستعمرات تجارية غربيةاحتاللها وأصبحت هذه املدن مبثا
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ولقد ازدهرت هذه املستعمرات نظرا للنشاط التجاري الذي متارسـه بالنسـبة لتجـارة الغـرب 

مع الرشق، إضافة إىل الدور الذي لعبته هذه املـدن يف دفـع السـلطات الصـليبية إىل الـتحكم بالتجـارة 

ارية التي كانت تعمل بـني مـدن بـالد الداخلية للمنطقة العربية، وذلك من خالل التعرض للقوافل التج

الشام ملحاولة فرض هيمنتها عىل الطرق التجارية بني الحجاز وبالد الشام مـن جهـة، وبـني بـالد الشـام 

ومام ال شك فيه أن هذه السياسية أدت بدورها إىل أضعاف الحركة التجاريـة يف . ومرص من جهة أخرى

د الشـام بالتـدهور والتضـاؤل، وخاصـة بعـد أن تقلصـت بالد الشام، ومن ثم أخذ املوقع التجـاري لـبال 

التجارة األسيوية األوروبية عرب الخليج العريب بسبب الغزو املغـويل للعـراق الـذي ترتـب عليـه ازدهـار 

النشاط التجاري يف مرص لتحول التجارة اآلنفة الذكر صوب البحر األحمر ومنه إىل موانئهـا وعـىل ذلـك 

  .ي من بغداد إىل مرصانتقل مركز الثقل االقتصاد

  :النتائج االجتامعية والحضارية

إن التأثريات االجتامعية والحضارية للحروب الصليبية تكاد تكون عدمية األثر، وهذا يعود إىل   

ولقـد سـبقت . عدة أسباب، يف مقدمتها أن الحضارة العربيـة اإلسـالمية كانـت تعـيش يف أوج عظمتهـا

ة ونجد هذا التباين يف املستوى الحضاري بني الطرفني، باإلضـافة إىل الغرب األورويب آنذاك بأشواط بعيد

الكراهية التي كان يشعر بها املجتمع العريب آنذاك تجاه هؤالء املستعمرين األجانب، إضافة إىل الخالف 

  .العقائدي بني الطرفني
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  ):١٨١٥ – ١٨٠٤(الحروب النابليونية  

يف مطلع القرن التاسع عرش، لتثبيت دعـائم حكمـه  هي الحروب التي شنها نابليون بونابرت  

  .ومد نفوذه إىل عدد من الدول املحيطة بفرنسا، وبناء إمرباطورية قوية تحقق طموحاته

  :األوضاع التي أدت إىل الحروب

، الذي عقد بني إنكلرتا ونابليون مل يكن سوى هدنة دامت سنتني، وكـان ١٨٠٢إن صلح أميان 

ألجل الحرب، أما نابليون فقد عظم طموحه، فامتد نفوذه إىل األرايض املنخفضة يستعد خاللها الطرفان 

والراين واستحوذ عىل نهر املسيسبي يف أمريكا، فازدادت مخاوف بريطانيـا مـن تعـاظم فرنسـا وتوسـع 

نفوذها وشعرت بالخطر عىل تجارتها ومستعمراتها إن هـذه األسـباب جـددت الحـرب ثانيـة، فأعلنـت 

  .، فاستبرش بها نابليون وحاول أن يقيض عىل إنكلرتا لتحقيق آماله١٨٠٤نسا سنة الحرب عىل فر 

سعى نابليون أول األمر إىل أن يعزز الجزر الربيطانيـة، فاعـد لـذلك حملـة مبسـاعدة أسـبانيا 

ولكن نابليون تخىل عن مشـروع غزو الجزر الربيطانيـة بسـبب اقتناعـه ) لقاء إطالق يدها يف الربتغال(

  .ألسطول الربيطاين األمر الذي سيؤدي باملرشوع إىل الفشلبتفوق ا

  :التحالف األورويب الثالث

كان عدو نابليون رئيس وزراء بريطانيـا السـابق ولـيم بـن قـد عـاد إىل السـلطة ثانيـة وبـدأ   

  توجيه يف بالتحرك لتكوين تحالف أورويب ضد فرنسا وقد وفق



  

٢٤٠٤  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

غر بعدة أشهر، لقد أقنعـت بريطانيـا كـال مـن روسـيا ، أي قبل وقوع معركة الطرف األ ١٨٠٥شهر آب  

والنمسا والسويد بالتكاتف معها للوقوف يف وجه نابليون، وكانت هناك دوافع لكل طرف مـن أطـراف 

  :التحالف هي

كان قيرص روسيا االسكندر األول يعترب نفسه مدافعا عن حق آل بوربون يف العودة إىل العرش ومل   .١

ليون يف شؤون أملانيا، ولعل األهم من كل هذا تطلعات روسيا القيرصـية يكن راضيا عىل تدخل ناب

للسيطرة عىل منطقة الرشق األوسط عىل حساب اإلمرباطورية العثامنية والدولـة الفارسـية والتـي 

اصطدمت مع خطط نابليون يف مد النفوذ الفرنيس إىل األستانة والقاهرة والخليج العـريب وطهـران 

  .القضاء عىل أحالم التوسع الرويس يف هذه املنطقةونيودلهي مام يعني 

كانت النمسا تكن لنابليون كل الحقد والعداء بسبب هزامئها املتوالية أمامه وقد زاد مـن عـدائها   .٢

، ١٨٠٥وخوفها إعالن نابليون نفسه ملكا عىل إيطاليا حني وضـع التـاج اإليطـايل عـىل رأسـه سـنة 

فارتفعـت صــيحات الحــرب يف . اإلمرباطوريــة الفرنســية وضـم أرايض جنــوه وبارمــا وبيامونـت إىل

العاصمة النمساوية بعد أن وجـد النمسـاويون أن نـابليون عـازم عـىل تقـويض القـوى األوروبيـة 

، التي كانت قـد عقـدت بـني بريطانيـا ١٨٠٥الكربى فانضمت النمسا إىل معاهدة بطرسبورغ سنة 

  .وروسيا

لسويد إىل هـذا التحـالف، مسـتغلة نقمـة السـويد عـىل متكنت الدبلوماسية الربيطانية من ضم ا  .٣

فرنسا بسبب محاوالت الهيمنة عىل شؤون أوروبا الغربية وكان لدخولها أهمية خاصة بالنسبة إىل 

  .روسيا التي تخىش إرسال جيوشها إىل قلب القارة األوروبية
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  :موقف نابليون من التحالف الثالث

ورويب الثالث ضده قرر أن تقوم خطتـه يف القتـال عـىل عندما علم نابليون بقيام التحالف األ   

أساس رضب الجيوش املعادية يف داخل القـارة األوروبيـة  وذلـك بسـحب بعـض الجيـوش التـي كانـت 

مرابطـة يف شــامل فرنسـا اســتعدادا لغـزو بريطانيــا وتوجيـه رضبــة رسيعـة للنمســا قبـل أن تســتكمل 

ن حليفتها روسيا ثم العودة برسعة لتنفيذ خطة اإلنـزال استعداداتها أو أن تصلها النجدات العسكرية م

يف الجزر الربيطانية، تقدمت الجيوش الفرنسية صوب النمسا ودارت أول معركة بني الطـرفني عـىل نهـر 

حيث متركزت القوات النمساوية وقد حققت قوات نابليون نرصا حاسام انهـزم ) أومل(الدانوب يف مدينة 

ترشـين  – ٢٠لقد وقعت هذه املعركة يف يوم . ني وراءهم خمسني ألف أسريعىل إثره النمساويون مخلف

،أي قبل يوم واحد من هزمية الطرف األخر، مام جعل نـابليون يسـتمر يف حروبـه يف القـارة ١٨٠٥األول 

اتجهـت الجيـوش النمسـاوية املنـدحرة . األوروبية بعد أن يئس من تحقيق اإلنزال الفرنيس يف بريطانيـا

ويف أوستدليتز وقعت واحدة من أشهر معارك . لاللتقاء مع الجيش الرويس القادم لنجدتهاصوب الرشق 

التاريخ بني القوات الفرنسية من جهة والقوات الروسية والنمساوية من جهة أخرى حقـق فيها نابليون 

ذه انتصارا ساحقا عىل أعدائه  الذين خلفوا يف أرض املعركة ستة وعرشين ألـف قتيـل، لقـد وقعـت هـ

التي فقدت من جرائهـا ) برسبورغ(، وأبرمت النمسا عىل إثرها معاهدة ١٨٠٥كانون األول  ٢املعركة يف 

اإلمرباطورية النمساوية ثلث مساحتها واعرتفت بنابليون ملكا عىل إيطاليا وأطلقت يد نابليون يف أملانيا 

قبه عىل إمرباطور النمسا وهو أقرب وتنازل فرنسوا الثاين عن لقب اإلمرباطور الروماين املقدس ليقترص ل

  إىل الواقع من 
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وبهذا انسحبت النمسا من التحالف األورويب الثالث، أما روسيا فقد انسحبت مـن الحـرب دون . سابقه

  .توقيع معاهدة

واجه نابليون بعد تحقيقه انتصاراته هذه القضية مع بروسيا التي غضـبت الجتيـازه أراضـيها 

لقتال النمساويني والروس وهي التي كانت قد قبلت عـىل مضـض وباسـتياء  دون إذن منها عند تقدمه

ألـف مقاتـل  ٧٠تقسيم أملانيا بتشكيل اتحاد الراين تحت النفوذ الفرنيس الذي تعهد بتزويد فرنسـا بــ 

ـقي   وقت الحرب وجعل القسم الشاميل من أملانيا تتفوق فيه بروسـيا، والقسـم اآلخـر يف الجنـوب الرش

  .ساويللنفوذ النم

اتصلت بروسيا بالروس بعد اخرتاق نابليون أراضيها للتنسيق معهم، إال أنها مل تستمر بسـبب 

انتصار أو سرتليتز وألملها بأرايض هانوفر التي وعدها بهـا نـابليون لكـن الـربوس شـعروا برضـورة قتـال 

فاتجهـت إىل روسـيا . نابليون بعد أن علمـوا أنـه يفـاوض الربيطـانيني  رسا إلعـادة هـذه األرايض إلـيهم

وإنكلرتا والسـويد إلقامـة التحـالف األورويب الرابـع، وبـدأت بروسـيا التحـرش بنـابليون إذ طلبـت منـه 

، ١٨٠٦سنة ) يينا(االنسحاب إىل ما وراء الضفة الغربية للراين، فهاجمها نابليون وانترص عليها يف معركة 

تراجعت القوات الربوسية إىل حدودها مع روسيا وعندما . وتقدم يف األرايض الربوسية ودخل برلني ظافرا

، وحقـق ١٨٠٧بقيادة القيرص فردريك لنجدتها، خاض نابليون مع الـدولتني معركـة فريدالنـد يف شـباط 

  .فيها انتصارا جديدا كان خامتة ملعارك أوروبا يف هذه الفرتة مـن الحرب
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                               :صلح تلست

، عقد اجتامع بني نابليون وقيرص روسيا بعد أن طلبـت بروسـيا الصـلح ١٨٠٧حزيران  -٢٥يف   

متـوز مـن العـام نفسـه وفيهـا فـرض  – ٨وتوصل القائدان إىل عقد معاهدة صلح يف تلسـت وقعـت يف 

نابليون عقوبات شديدة عىل بروسيا سواء يف الترصف بأراضـيها أو يف فـرض تعويضـات حربيـة باهظـة 

أمـا روسـيا فقـد خـرج نـابليون . سلحة وإقامة جـيش احـتالل دائـم يف أراضـيهاعليها وتحديد قواتها امل

وقيرصها من االجتامع صديقني جديدين اتفقا عىل عدم خسارة روسيا ألي جزء من أراضيها ومساعدتها 

من قبل فرنسـا لتحقيـق مصـالحها يف فلنـدة والدولـة العثامنيـة مقابـل اعـرتاف القيرصـ الـرويس بكـل 

جراها نابليون والتي سريجيها يف األرايض األملانية مبوجـب معاهـدة الصـلح مـع بروسـيا، التغريات التي أ 

أمـا السـويد فقـد . وتعهد القيرص أيضا باالنضامم إىل فرنسا يف تنفيذ الحصار االقتصـادي ضـد بريطانيـا

هـا هاجمتها حملة فرنسية من الدمنارك وأخرى روسية من فلندة أجربتها عىل عقد الصـلح وقطـع عالقت

  .التجارية مع بريطانيا

  :الحصار القاري

، ذروة قوة إمرباطورية نابليون يف القـارة األوروبيـة بعـد أن حقـق انتصـاراته ١٨٠٧شهد عام   

الربية عىل دولها الكربى ومل يبق شاهر السالح بوجهه سوى بريطانيـا التـي اسـتمرت تقاومـه يف البحـر 

ا تعتمد عىل صناعتها وتجارتها يف السـوق األوروبيـة فقـد وملا كانت قوة بريطاني. وتفرض سيطرتها عليه

قـرر نابليون توسيع الحصار االقتصادي الذي بدأه من قبل واقترص عىل فرنسا واملناطق التابعة لها قبـل 

  لقد أراد نابليون أن يخذل اإلنكليز . تحقيق سيطرته عىل أوروبا
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غام بريطانيا عىل طلب عقد الصلح وبالتايل فرض اقتصاديا بعد أن فشل يف االنتصار عسكريا من أجل إر 

، التـي حـرم مبوجبهـا عـىل دول أوروبـا ١٨٠٦وعليه إصدار مراسيم بـرلني عـام . رشوطه عليها كام يريد

وأعلن أن كـل . التعامل تجاريا مع بريطانيا، كام حرم عىل السفن الربيطانية أن ترسو يف أي ميناء أورويب

ء بريطاين أو يف موانئ مستعمراتها سـوف تصــادر بضـائعها، وسـتعترب كـل سفينة أوروبية ترسو يف مينا

سفينة ال تلتزم بهذا الحصار واحدة من سفن األعـداء يحـق للفرنسـيني إغراقهـا وهكـذا أعلنـت روسـيا 

وبروسيا والنمسا والسويد والدامنارك التزامها مبراسيم الحصار االقتصادي عىل بريطانيا الذي أطلق عليه 

  .صار القاريأسم الح

مقابل هذه املراسيم أصدرت بريطانيا قرارات من جانبها أيضا نصت عىل وجوب القبض عىل 

أي سفينة تتاجر مع فرنسا، ففرض األسطول الربيطاين حصارا شديدا عىل مـوانئ الـدول األوروبيـة التـي 

وسـائر بلـدان مـا وراء التزمت مبراسيم برلني ومنعت االتصال فيام بينها وكذلك بينها وبني مسـتعمراتها 

البحار مام سبب أزمات اقتصادية أوروبية فانترش التهريب والرشوة الدخـال البضـائع إىل فرنسـا وبقيـة 

  .الدول األوروبية والحقيقة أن أكرث املترضرين من الحصار القاري الفرنسيون والربيطانيون

  :احتالل الربتغال

قاطعـة إنكلـرتا ملـا بـني البلـدين مـن عالقـات فشلت كل جهود بونابرت إلقناع الربتغـاليني مب  

ونظرا لكون مرافئ الربتغال قد تحولت إىل مراكز لتهريب البضائع اإلنكليزية . سياسية واقتصادية وثيقة

  إىل القارة عزم نابليون عىل
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احتالل هذه البالد وعقد لذلك مـع رئـيس الـوزراء األسـباين غـودي الوصـويل املقـرت إىل أبسـط مبـادئ  

الق والضمري لدرجة ال توصف من شعبه، اتفاقا يقيض بالسـامح لجنـوده بـالعبور إىل الربتغـال عـرب األخ

  .أرايض إسبانيا عىل أن يقوم البلدان باقتسام الغنيمة فيام بعد

. ومل يجد الجيش الذي أرسل عرب إسبانيا بقيادة الجرنال جينو، أية صعوبة يف احتالل الربتغـال  

، نظرا ملا كان لفرنسا آنذاك من سيطرة ومهابة مل يفكـر حتـى باملقاومـة وفـرق ذلك أن العرش الربتغايل

وكان ذلك يف عام . العائلة املالكة إىل الربازيل تاركة القائد الفرنيس يتم احتالل البالد دون مقاومة فعلية

١٨٠٧.  

  :احتالل إسبانيا

التفكـري بـاحتالل إسـبانيا  لقد دفع النرص الرسيع الذي حققه نابليون بونابرت عـىل الربتغـال  

ولعـل اكتشـاف نـابليون أن املـدن . وضمها إىل إمرباطوريتـه متجـاهال  كونهـا بلـد صـديق وحليـف لـه

الساحلية األسبانية كانت مصدرا أساسيا مـن تهريـب البضـاعة الربيطانيـة وكانـت أحـد األسـباب التـي 

جرنال  بونابرت مـورا قائـدا عامـا للجيـوش بناء عىل ذلك عني نابليون ال. دفعته للتفكري باحتالل إسبانيا

إال أن األمر مل يكن شبيها بإيطاليا لعوامـل عديـدة . الفرنسية يف إسبانيا  وكلفه باحتالل أراضيها تدريجيا

أدت إىل اندالع املقاومة الوطنية املسلحة، ويـأيت يف مقـدمتها أن الشـعب األسـباين كـان أقـل الشـعوب 

ثورية التحررية التي جاءت بها الثورة الفرنسـية ولهـذا مل يلتفـت إىل نـداءات األوروبية تأثرا باملبادئ ال

نابليون يف هذا املجال، بل أن الشعب األسباين  الذي كـان متمسـكا بكاثوليكيـة ومتـدينا قـد نقـم عـىل 

  نابليون بسبب موقفه من البابا ومن جانب آخر كان الشعور الوطني 
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ين منذ عدة قرون فتعبأت املقاومة القومية املسلحة لألسـبان بشـكل والقومي عاليا عند األسبان املوحد

رسيع وقد ساعدهم يف ذلك طبيعة األرايض األسبانية التي تقف حائال بوجه كل غزو يأتيها من الشامل، 

إضافة إىل انتشار الجيوش الفرنسية يف جميع أنحاء البالد مام سهل شن حرب املقاومـة عليهـا مـن كـل 

ها الفالحون واملزارعون والعسـكريون ورجـال الـدين تحـت شـعار الـدفاع عـن الـوطن جانب التي قاد

  .ومحاربة أعداء الدين املسيحي

ولقد حقق الثوار األسبان بدعم من الربيطانيني  سلسلة مـن االنتصـارات يسـاعدهم يف ذلـك 

قـادة العسـكريني روح التذمر التي سادت بني الجنود الفرنسيني بسبب نقص األغذية واملؤن واختالف ال

، كان ولنكتون قـد احتـل مبسـاعدة الثـوار األسـبان معظـم األرايض اإلسـبانية ١٨١١الفرنسيني ومع عام 

لقد كانت هذه االنتفاضة البداية النتفاضـات قوميـة  يف جميـع أنحـاء أوروبـا . ودخل العاصمة مدريد

وكـام . ه نـابليون إىل الهاويـةأدت إىل فشل الحصار القاري وكانت كذلك بداية الطريق الـذي أنحـدر بـ

  .يقول املثل فإن لكل حصان كبوة وكبوة نابليون هي البابا وإسبانيا

  :الحرب مع النمسا

مل يكن من املنتظر من دولة كبرية ذات تراث قديم وأمجاد غـابرة كالنمسـا أن تسـكت عـىل   

، قضـتها ١٨٠٩وعـام  ١٨٠٥عام السنوات الخمس التي مرت بني . الهزائم املتكررة التي أنزلتها بها فرنسا

  النمسا يف االستعداد للحرب وتقوية جيشها وتطوير صناعاتها الحربية بانتظار فرصة مناسبة للثأر من 
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الفرنســيني، فبيــنام كــان نــابليون مشــغوال يف حربــه األســبانية رشع النمســاويون بتــوغلهم يف األرايض 

  .البافارية

كانت إنكلرتا قد تعهدت بإرسـال جـيش ملسـاعدتهم،  مل يكن هجوم النمساويني اعتباطيا فقد  

كام كانوا يأملون أن تساعدهم بروسيا إذا  وقع القتال بفعل املوجة الحامسية القومية التي كانت تغيل 

، جيشـا ضـخام يتـألف مـن ١٨٠٩يف صدور شبابها للتخلص من نابليـون وهكذا حشد النمساويون عام 

إلعداد والتـدريب والتسـلح شـارك يف متويلـه إنكلـرتا والكنيسـة، ألف جندي عىل درجة كبرية من ا ٤٥٠

ـعا مـن إسـبانيا لينـزل رضبـة  وبدون إعالن حرب بدأت النمسا عملياتها العسكرية، فعـاد نـابليون مرس

ويدخل العاصمة فينا، إال أن القـوات النمسـاوية جمعـت ) أكمول وليعرب الدانوب(كبرية بهم يف معركة 

دوق شارل بعد أن جاءتها نجدات من إيطاليا وخاضت معارك متفرقة مع نـابليون شتاتها بقيادة األرشي

، ١٨٠٩ –الفاصـلة يف السـادس مـن متـوز ) وكـرام(أظهر فيها النمساويون بطوالت نادرة انتهت مبعركـة 

حيث وجه الفرنسيون رضبة قاضية إىل الجيش الذي أنزله اإلنكليز يف هولندا لفتح جبهة ثانية وتحقيق 

عىل النمساويني فقد فشل يف مهمته وفتكت األمراض بجنوده ليعود متلبسا بالهزمية، ثم فـرض  الضغط

مـن أجـل أن يرهـب  ١٨٠٩نابليون عىل النمسا معاهدة قاسية عرفت مبعاهدة فينا ترشـين األول عـام 

  .شعوب أوروبا األخرى

مليـون فرنـك  ٨٥وقد نصت هذه املعاهدة عىل دفع النمساويني غرامة حربية باهظـة تبلـغ 

ذهبي وعىل الصعيد العسكري قضت بأن ال يزيد عدد جنود جيوشها يف املستقبل بأي حال من األحوال 

ألف جندي، وفوق هذا قضت املعاهدة املذكورة أن تسلخ عن اإلمرباطورية النمسـاوية أرايض  ١٥٠عن 

  غاليسيا 
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وقسم آخر سلم لفرسـوفيا وأعطي قسم منها لقيرص روسيا أجرا ملوقفه غري العادي من فرنسا 

وكـان أهـم مـا . مثنا لوالئها لنابليون كام أعطيت مقاطعة الزبورغ إىل بافاريـا صـديقة وحليفـة نـابليون

أصاب النمسا خسارتها ملا كان عندها من شواطئ عىل اإلدرياتيك سلخها منها بونـابرت وفقـدت بـذلك 

  .صفتها كدولة بحرية

نا عىل اسرتضاء النمسا فتـزوج مـن ابنـة إمرباطورهـا وقد عمل نابليون بعد عقد معاهدة في 

ذلك الـزواج الـذي سـعى إليـه وزيـر خارجيـة النمسـا . ماري لويز بعد أن كان قد طلق زوجته جوزفني

  .مرتنيخ يف سبيل متكني النمسا من إعادة بناء نفسها بسالم

  :الحملة عىل روسيا

قات تتدهور بينه وبـني قيرصـ روسـيا مل يسرتح نابليون بعد حربه مع النمسا فقد بدأت العال   

ألسباب عديدة أهمها أن نابليون مل يف بوعوده إىل القيرصـ الـرويس يف تحقيقـه مطامعـه يف السـيطرة 

عىل األستانة ومضيقي البسفور والدردنيل قلـب الدولـة العثامنيـة وحلـم روسـيا األزيل يف الوصـول إىل 

  .املياه الدافئة

ري قد أرض بروسيا وهي بلـد زراعـي بحاجـة إىل املنتوجـات من جانب آخر فأن الحصار القا

الصناعية، إذا كانت تجارتها تعتمد عىل تصدير املواد الزراعية واسترياد املواد الصناعية فتـأثرت التجـارة 

، إىل ١٨١١الروسية وتدهورت مصالح التجار واملـزارعني  مـام شـكل ضـغطا عـىل القيرصـ اضـطره عـام 

اإلنكليزية إىل بالده فاعترب نابليون هذا العمل خروجا عىل صلح تلست وعمـال السامح بدخول البضائع 

  وقد زاد يف ذلك العداء من جانب روسيا زواج. عدائيا 
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نابليون من ابنة إمرباطور النمسا التي عارضت والدتها الروسية والوصية عليها فكرة الزواج، لقد كانت  

ريات آل روما نوف من رجل وضيع املنبت مهام كـان مركـزه األرستقراطية الروسية تأنف زواج إحدى أم

السيايس، يضاف إىل هذا أن األمـرية أرثدوكسـيه ونـابليون محسـوب عـىل الكاثوليـك رغـم أنـه مل يكـن 

متدينا، لذلك تردد الروس يف إرسال موافقتهم لنابليون وتأخروا عليه يف ذلك فبادر نابليون إىل طلب يـد 

ة كربى بحق روسيا وعائلتها املالكـة وال شـك أن رغبـة القيرصـ  يف أن يلعـب دورا األمرية مام اعترب إهان

رئيسيا يف السياسية األوروبية قد دفعت إىل التخيل عن تحالفه مـع نـابليون تحرضـه وتدعمـه يف ذلـك 

  .الطبقة األرستقراطية الروسية الشديدة العداء لنابليون صاحب أفكار التحرر والثورة

، بالتحرش بنابليون بـأن طلـب منـه الـتخيل عـن تنظيامتـه التـي ١٨١٢يسان بدأ القيرص يف ن

وأن يجلو بجيوشه عن بروسيا، فكان رد نابليون أن هيأ جيشا مؤلفـا مـن  -اتحاد الراين -أقامها يف أملانيا

مكونا من مختلف القوميات األوروبيـة، ) أي ما يقـارب من ثالثة أرباع املليون شخص(ألف مقاتل  ٧٠٠

ووقع أول صدام ) ربع املليون(ألف مقاتل فقد أي  ٢٥٠م صوب روسيا التي كان جيشها مؤلفا من وتقد

، عند مدينة سمولنسك يف منتصف الطريق بـني الحـدود والعاصـمة الروسـية ١٨١٢بني الجيشني يف أب 

ل موسكو، وقد انترصـ الفرنسـيون يف هـذه املعركـة واحتلـوا املدينـة بيـنام انسـحب الـروس إىل الـداخ

ويف مسـاء اليـوم نفسـه . أيلول فوجدها خاليـة مـن سـكانها ٤ونابليون يتبعهم إىل أن دخل موسكو يف 

أشعلت النريان يف موسكو بأمر من حاكمها، فارتد نابليون خارج املدينة وانتظر شهرا أمـال يف أن يعـرض 

إىل فرنسـا يف ترشـين عليه القيرص الصلح لكن األخري مل يفعل ذلك واضطر نابليون إىل العـودة بجيشـه 

  األول خشية قيام ثورة داخلية 
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ـات اآلالف يف جنـوده  ويف طريق العودة وقف الشتاء حليف روسيا الصامد يف وجه نابليون فـامت عرش

بردا وجوعا ومام زاد يف مأساتهم هجامت الفالحني القوقاز عليهم خالل انسحابهم بحيـث  مل يصـل إىل 

ويف بروسيا ترك نابليون جيشه وعاد إىل فرنسـا . ألف جندي ال غري ١٠٠الحدود الروسية الربوسية سوى 

يف حني انقلبت روسيا من حالة الهجوم لتدخل األرايض الروسية وتحتل دوقية فرصوفيا املواليـة لفرنسـا 

  .والتي أراد لها نابليون أن تكون حاجزا بني روسيا وأوروبا

  :معركة األمم

لسـت إلصـالح أوضـاعها الداخليـة فألغيـت االمتيـازات كانت بروسيا قد اتجهت بعد صـلح ت  

اإلقطاعية املفروضة عىل الفالحني وأعلنت املسـاواة أساسـا لعمليـة التغيـري، وأدخلـت قـوانني مهمـة يف 

لقد قاد هذه الحركة وزير بروسيا فون . الجيش منها قانون الخدمة اإللزامية لخلق جيش عرصي متطور

أيقظ الشعور القومي فتألفت جمعيات وطنيـة لنرشـ الحـامس القـومي شتاين واملسشتار هارنربك مام 

ـارة األوىل  الذي ظهر بشكل انتفاضـات صـغرية ومتكـن نـابليون مـن القضـاء عليهـا إال أنهـا كانـت الرش

آذار  – ١٦، وأعلنت الحرب عىل فرنسـا يف ١٨١٣شباط  ٢٨النضامم الربوس إىل الروس يف تحالف عقد يف 

ها ومتكنت من تحقيق انتصارات عليها واستعداد سـكونيا واحتـل قسـام كبـريا مـن فسارع نابليون لقتال

متوز إىل  ٢٠استمرت الهدنة من . أرايض بروسيا لكنه فضل عقد هدنة بانتظار ووصول إمدادات جديدة

لقد أراد مرتيـنخ . ، لعب فيها وزير خارجية النمسا مرتينخ دورا بارزا للتوقف بني الجانبني١٩٨٣آب  ١٠

  ادة ممتلكات النمسا كام كانت عليه وإنهاء سياسة فرنسا التوسعية لكنه فشل يف ذلك فانضمت إع
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  .الربيطاين ليكتمل التحالف األورويب الخامس ضد نابليون –الربويس  –النمسا إىل التحالف الرويس 

ة ألف مقاتل أكرثهم ينقصـهم التـدريب الكـايف والخـرب  ٤٥٠قاتل نابليون التحالف الجديد بـ 

العسكرية فقد كان أغلبهم من الفتيان صغار السـن أمـا الجيـوش األوروبيـة فقـد كانـت تضـم جنـودا 

ومـع ذلـك حقـق . مدربني أفضل تدريب وميتلئون بحامسة قومية من أجل تخليص أممهم من نـابليون

ذلـك نابليون بعض االنتصارات بفعل عبقريتـه العسـكرية إال أن قادتـه يف الجبهـات األخـرى فشـلوا يف 

وانترشت األمراض بني صفوف الجنود الفرنسيني فاضطر نابليون إىل الرتاجع إىل الحدود الفرنسية مخلفا 

، وقعت معركـة ليبـزك التـي عرفـت مبعركـة ١٨١٣وراءه خمسني ألف أسري يف بروسيا ويف ترشين األول 

أربعـة إىل واحـد فهـزم  لقد دامت هذه املعركة أربعة أيام وكانت نسبة جنود التحـالف األورويب. األمم

نابليون وأخذ يرتاجع ليعرب نهر الراين إىل حدود فرنسا القدمية ليتخذ موقف الـدفاع لتـدخل بـاريس يف 

، أما نابليون الذي كان يريد مواصلة القتال، فقد اضطر بعد أن أقنعه قادة الجيش بعـدم ١٨١٤آذار  ٣١

جزيرة ألبا التي وافق الحلفاء عىل إعطائها له مع  جدوى املقاومة إىل إعالن تنازله عن العرش وسافر إىل

  .احتفاظه بلقب إمرباطور

اجتمع الحلفاء املنترصون يف قرص تالريان الذي كان وزيـر خارجيـة نـابليون مـدة طويلـة ثـم 

أقاله وأبعده، وقد أذاع املجتمعون بيانا إىل الشعب الفرنيس دعوا فيه إىل إعادة امللكية بناء عىل اقـرتاح 

  ان الذي دعا لويس الثامن عشـر الستالم السلطة بعد أن اجتمعتالري 
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مجلس الشيوخ فيه إىل إعادة امللكية بناء عىل اقـرتاح تـالريان الـذي دعـا لـويس الثـامن عرشـ السـتالم  

 ٣٠السلطة بعد أن اجتمع  مجلس الشيوخ أقر إقالة نابليون وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة تالريان ويف 

هدة باريس األوىل بني فرنسا والدول املنترصة وكانـت غـري قاسـية إذا عـادت فرنسـا إىل أيار وقعت معا

حدودها السابقة قبل الثورة وسمح لها باالحتفاظ ببعض املناطق يف االلزاس وجهات نهر الراين والقسم 

 األكرب من أرايض سافوي وافينيون كـام اسـتعادت فرنسـا معظـم مسـتعمراتها ومل تفـرض عليهـا غرامـة

ويعـود هـذا االعتـدال إىل . حربية، ومل تطالب بإعادة روائع الفن اآلثاري الذي نقلته من إيطاليا وأملانيا

ذلـك أن . أن الحلفاء كانوا ال يريدون إثارة الشعب الفرنيس وإقناعه بعودة آل بوربون واستقرار األمـور

  .تطبيق معاهدة قاسية لن يسمح باستمرار عرش آل بوربون يف فرنسا

  :ركة واترلومع

مل يراع لويس الثامن عرش مشاعر الفرنسيني وعقائدهم الجديـدة التـي ربـتهم عليهـا الثـورة   

الفرنسية ونادى بها نابليون رغم كونه إمرباطورا، فقد وضـع دسـتورا أعلـن مبوجبـه ملكـا وفـق نظريـة 

إال أن انتخـاب  الحق اإللهي، ومع أن السلطة الترشـيعية قـد أنيطـت مبجلسـني هـام األعيـان والنـواب

النواب حدد بقيود مالية قوية كـام أعطيـت الحريـة للصـحافة والعبـادة وأكـد الدسـتور عـىل الحريـة 

لقد بدأ الدستور معتدال يف أعقاب هزمية فرنسا، لكن لويس الثامن عرش أخـذ يعـود تـدريجيا . الفردية

حافة ورسح الضباط الجمهـوريني إىل الحكم بعقلية قدمية فأعاد للنبالء حقوقهم وفرض الرقابة عىل الص

من الجيش ومنح أبناء النبالء مناصب وامتيـازات كبـرية، ثـم ألغـى علـم الثـورة وأحـل مكانـه علـم آل 

بوربون األبيض أما يف املجال االقتصادي فقد تأزمت األمور وانترشت البطالـة يف صـفوف العـامل وصـار 

  .الشعب يتمنى عودة نابليون
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املنترصة مـؤمترا لحـل املشـاكل التـي خلفهـا حكـم نـابليون يف من جانب آخر عقدت الدول 

أوروبا حسبام نصت عليه معاهدة باريس، إال أنه رسعان مـا دب الخـالف بـني روسـيا وبريطانيـا حـول 

اقتسام الغنائم إضافة إىل الخالفات األخرى املتعلقة مبصالح الدولة األوروبية وقد شجعت أوضاع فرنسا 

شـباط  ٢٦ات نابليون عىل اتخـاذ قـرار بـالعودة إىل فرنسـا فغـادر منفـاه رسا يف الداخلية وهذه الخالف

، ونزل األرايض الفرنسية حيث استقبل من قبل الفرنسيني استقبال األبطال فسـارع لـويس الثـامن ١٨١٥

عرش إىل إرسال جيش للقبض عليه لكن الجيش حاملا رأى إمرباطوره بلباسه العسكري وقبعته املشـهورة 

 ٢٠ففر لويس الثامن عرش إىل بلجيكـا ودخـل نـابليون بـاريس يف ) يحيا اإلمرباطور(مرحبا وهاتفا حياه 

  .آذار من العام نفسه

أراد نابليون أن يوحد األمة الفرنسية معلنا نبذه ألية سياسـة توسـعية فـأقر وجـود مجلسـني 

ىل عـن مبـدأ السـلطة أحدهام للشيوخ وآخر لنواب منتخب من قبل الشعب بدون قيود، مبعنى أنه تخ

وأعلن قبوله ملعاهدة باريس إلقناع الـدول األوروبيـة . املركزية حني كان ميسك بأمور البالد بيده لوحده

لكن الحلفاء مل يأبهوا ألعالنه هذا خصوصا وأنهم كـانوا قـد أصـدروا بيانـا مشـرتكا قبـل . بنياته السلمية

وا فيه نابليون عدوا للعامل املتمدن ودعوا شـعوب دخوله باريس بأسبوع وقعه تالريان بأسم فرنسا اعترب 

أوروبا لقتاله والقضاء عليه، ثم بدأت الجيوش األوروبيـة تتجمع حيث تعهدت كل واحدة  مـن الـدول 

  .ألف جندي) ١٥٠(الكربى بتقديم 

مل يجد نابليون أمامه غري القتال فجمع جيشا فرنسيا تعداده نصـف مليـون جنـدي وقـرر أن 

وم عىل الجيشني الربيطاين بقيادة ولنكتون والربويس بقيـادة بلـوخر اللـذين كانـا قـد وصـال يبادر بالهج

  بلجيكا قبل غريهام من الجيوش األخرى
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مستفيدا من الوقت قبل أن تتجمع كل الجيوش وكانت خطته أن يرضـب كـل يشء لوحـده فهـاجم يف  

ردة جـيش بلـوخر املتقهقـر لينتقـل ، جيش بلوخر وانترص عليه وكلف أصدقاءه  مبطا١٨١٥حزيران  ١٦

هو ملقاتلة الجيش الربيطاين يف واترلو وكاد أن ينترص عليه لوال الوصول املفاجئ للجيش الربويس بقيـادة 

حزيـران  ١٨ومنـذ ذلـك التـاريخ . بلوخر لنجدة الربيطانيني، فانهزم نابليون تاركا خلفه ثالثني ألف قتيل

بريطانية إىل جزيرة سنت هيالنه ليسجن هناك حتى وفاتـه يف انتهى عهد نابليون حيث حملته مدمرة 

  .، وكانت وصية نابليون أن يدفن عىل ضفاف السني أرض مجده الغابر١٨٢١أيار  ٥

 ٢٠ويف . ، ومعهم لويس الثامن عرش١٨١٥متوز  -٧أما عن الحلفاء فقد دخلوا باريس ثانية يف 

نية التي جاءت شديدة الوطأة ألنهـا نصـت عـىل أن ترشين الثاين فرضوا عىل فرنسا معاهدة باريس الثا

مليـون  ٣٠٠مليون فرنك ذهـب وتعويضـات تقـدر بـأكرث مـن  ٧٠٠تدفع فرنسا غرامة حربية مقدارها 

ألف جندي من جيوش االحتالل يف بعض مقاطعـات فرنسـا ملـدة خمـس سـنوات  ١٥٠فرنك وأن يبقى 

، بعد أن كانت معاهدة بـاريس األوىل ١٧٩٠ وتقلصت أراضيها يف أوروبا حيث أعيدت حدودها إىل عام

وهكذا انتهى عهد نابليون بنهاية املائة اليوم األخـرية مـن حكمـه وانتهـت . ١٧٩٢قد أعادتها إىل حدود 

معه إمرباطورية فرنسـا لتظهر سياسية جديدة ألوروبا وفقا لقرارات مؤمتر فينـا الـذي اسـتأنف أعاملـه 

  .بعد سقوط نابليون
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  م ٢٠٠٣ثالثة حرب الخليج ال

اثني عرش عاما من حرب الخليج الثانية إثر اجتياح القوات العراقية للكويت وقيام التحالف الدويل  بعد

بقيادة الواليات املتحدة بإخراج القوات العراق دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا بشكل مل يسبق له مثيـل 

  .نيف تايخ املنظمة األممية منذ تأسيسها قبل أكرث من نصف قر 

أسلحة الـدمار الشـامل، وتـأزم العالقـت  –يدية وبعد سنوات طويلة من التفتيش عن األسلحة غري التلق

بني األمم املتحدة والواليات املتحدة من جهة والعراق من جهة أخرى وصـلت إىل حـد توجيـه رضبـات 

سابق بيل كلينتون يف عهد الرئيس األمرييك ال ١٩٩٨كانون األول / فيام سمي بثعلب الصحراء يف ديسمرب

  .عىل مناطق متفرقة من العراق بعد انسحاب فرق التفتيش الدولية من أراضيه ٢٠٠٠ – ١٩٩٢/ 

إىل الحكـم ومـع تـداعيات ) ٢٠٠٤ -٢٠٠٠(وعندما وصل الـرئيس األمـرييك الجديـد جـورج دبليوبـوش 

" مـا عـرف ب،  م تسـارعت خطـى اإلدارة األمريكيـة يف ١١/٩/٢٠٠١عىل نيويورك وواشنطن يف الهجوم 

"  حيث وضعت اإلدارة األمريكية قامئة بـاملنظامت والـدول التـي وصـفها ب" مكافحة اإلرهاب الدولية

  ، وبدأت بحملة عىل " محور الرش" أو " املارقة " و " االرهابية 
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 القاعدة وطالبان يف أفغانستان كخطوة أوىل سيطرت فيها عىل البالد  ونصبت حاكامً جديدا فيه وإزاحة

  .حكومة طالبان

البيـت م تصاعدت حمى الترصيحات األمريكية مـن الـرئيس األمـرييك وأركـان  ٢٠٠٢ويف منتصف عام 

األبيض وخاصة يف الدفاع والخارجية تجاه العراق، ورضورة تقيده بقرارات مجلـس األمـن وعـودة فـرق 

وعالقـات مـع منظمـة  التفتيش عن أسلحته غري التقليدية مع ادعـاءات برعياتـه للمـنظامت اإلرهابيـة

  .القاعدة وغريها والت يتصب يف اتجاه تصعيد الحملة والضغوط عىل العراق

ووصلت األوضاع إىل توجيه إنذار للعراق برضورة عودة املفتش أو مواجهة عواقـب عسـكرية محتملـة 

دوليـة للجامعة العربية وأطراف دولية وعربية أعيد عمل فرق التفتيش الوبعد ضعوط من األمني العام 

برئاسة هانز بليكس ومحمد الربادعي الذي وضع ترتيبـات ورشوط عـىل العـراق أن يطبقهـا وإال واجـه 

  :عواقب وخيمة، وكانت صياغة القرار أمريكية وبريطانية وبدعم اسباين أيضاً 

وقد وافق العراق عل تطبيق القار وتسارعت خطى عمليات التفتـيش  يف كـل أرجـاء العـراق وبتعـاون 

حكومته وصاحبها تنفيذا منها لبنود القار األخرى مثل مقابلة العلامء وتسليم الوثائق وتـدمري  كامل من

  .األسلحة وغريها
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 ٢٠٠٣مـارس / وحتـى آذار  ٢٠٠٢ترشـين الثـاين / يف نـوفمرب ١٤٤١وبعد أربعة أشهر منذ صدور القرار 

الذرائع لشن الحرب والعغـدوان  كانت الساحة الدولية تشهد رصاعاً سياسيا بني قوتني األوىل تبحث عن

عىل العراق بزعامة واشنطن ولنـدن وتأييـد ن مدريـد، والثانيـة تـدعو إىل األسـاليب والطـرق السـلمية 

والدبوماسية إلنها األزمة بزعامة باريس وبرلني وموسكو وبدعم من قوع دولية وعربيـة أخـرى، بـل إن 

ني تطالب بوقف العدوان والحـرب وضـد العـراق حركة الشعوب يف العامل مل تتوقف من أمريكا إىل الص

  .وتغليب الحلول السلمية

وذلـك ) غـري نـزع أسـلحة العـراق(إال أن واشنطن كانت مصممة عىل فرض الحرب، ألسباب غري معلنة 

لحاجتها إىل النفط العراقي، ووضع ترتيبات جديدة بشأن الرشق األوسط والتسوية العربية مع ارسائيل، 

مـارس / عقد مؤمتر يف إحدى الجـزء الربتغاليـة يف منتصـف آذار ) بريطانيا واسبانيا(ا فققرت مع رشكائه

وضع فيه الخطوة األخرية للحرب وأعلن بعدها الرئيس األمرييك توجيه إنـذار للـرئيس العـراق صـددام 

حسني بأن يرتك الحكم ويرحل مع نجليه خالل مثان وأربعني ساعة، وإال واجه حملة عسكرية لتجريـده 

  .من أسلحة الدمار الشامل

مـارس / انقضاء املدرة بساعات قليلة شنت الواليات املتحدة فجر يوم الخميس العرشين من آذار دوبع

هجوما جويا عنيفا عىل مواقع كان يعتقد أن الرئيس العراقي وكبـار معاونيـه ونجـاله يجتمعـون  ٢٠٠٣

هجامت الجوية عـىل كافـة منـاطق العـراق فيها جنوب بغداد بناء عىل معلومات استخبارية، وتوالت ال

  من الشامل غىل الجنوب، ورافقها هجوم بري انطلق من 
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األرايض الكويتية اليت تجمعت فيها القوات الحليفة األمريكية والربيطانية واالسرتالية بعد أن رفضت 

  .تركيا السامح لها باتخاذ األرايض الرتكية مجاال  للهجوم عىل العراق

الربيطانية مبحارصة الجنوب الرشقي، وتقدمت القوات الربيطانية نحو  -الخطة األمريكية  وقد انطلقت 

أم قرص والقفاو وعىل محور البرصة، أما القوات األمريكية فتقدمت باتجاه الشطرة والناصريية عىل 

نحو  محور الكوت نحو بغداد، واملحور الثاين من الجنوب الغريب من الساموة إىل الصحراء الغربية

كربالء والحلة والنجف نحو بغداد، إال أن أم قرص كانت درسا قاسيا للربيطانيني يف هذه البلدة الصغرية 

التي ال يتجاوز عدد سكانها عرشين ألف نسمة بقيت تقاتل أكرث من أسبوعني رغم شدة القصف 

  .واالجتياح الربيالجوي 

ة وتكبدت األخرية خسائر كبرية خاصة مع ثم واجهت النجف وكربالء بشدة قوات املارينز االمريكي

تقدم قوات الحرس الجمهوري من بغداد اتجهاها، ثم معارك املسيبات والحلة املريرة،  وأخرياً معارك 

الجمهوري، علام أن قوات غري نظامية أخرى شاركت يف الحرب التي خططت الكوت مع فرق الحرس 

حربا تقليدية للفوارق يف التجهيزات واملعدات التقنية لها القيادة العراقية عىل أنها حرب مدن وليست 

والتسليح والتدريب، فكانت جامعات املتطوعني العرب الذين قدموا من دول عربية وإسالمية للقتال 

  .يف العراق، وفدائيون صدام، والقوات الحزبية ومدنيون آخرين

ية وحرب املليشيات قامت بتغيري سياستها إال أن القيادة األمريكية ويف مواجهة ههذ االسرتاتيجية العراق

  باالندفاع حول املدن العراقية رسيعاً 
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نحو العاصة بغداد ومحارصتها من ثالث جهات الرشقية والغربية والجنوبية، وإنزال قوات بني تكريت 

  .وبغداد لقطع االمدادات عن القوات العاصة من الشامل

ودخلت القوات الربيطانية للمونية، ودخول الساموة  وبعد سقوط أم قرص والفاو وحصار طويل للبرصة

والشطرة والحلة وكربالء والنجف، والتقدم نحو املسيب والحاويل حيث أصحبت عىل مشارف جنويب 

  .وجنويب رشقي وغريب بغداد

تقدمت القوات األمريكية ومن أيب غريب نحةو مطار صدام الدويل ودخلته يف مفاجأة للقيادة العراقية 

ملواجهة الشديدة بني الطرفني إال أن تداعيات الوضع يف داخل العاصة كان رسيعاً، ويبدو أن ورغم ا

قد قلب تسلل الدبابات األمريكية من منطقة الدورة جنويب بغداد، والوصول إىل جرس الجمهورية 

دخل التوازنات العسكرية وأفرغت العاصمة يوم الثامن من يسان ، ابريل وانسحبت القيادات برسعة و 

االمريكان القصور الرئاسية، ورشقي العاصمة ووصلو إىل ساحة الفردوس أمام فندق فلسطني مقر 

الصحفيني األجانب، ونقلت الكامريات سقوط متثال الرئيس العراقي من قبل املواطنني والقوات 

  .األمريكية لتعلن نهاية النظام

وصل للقيادة األمريكية ودخول القوات وبهذا انتهت املعرفكة الرئيسية وتبعها تسليم كركوك وامل

الكردية لها،  ثم سقوط تكريت أيضا ودخول القوات االمريكية وهكذا خضع العراق لالحتالل االمرييك 

  مكان وسقوط قوات أمريكية بني قتىل وجرحىبأرسه عىل الرغم من بقاء املقاومة يف أكرث من 
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مريكة أكرث من خمسة آالف عسكري ومدين عراقي تم جراء املقاومة العراقية وسقط يف أرس القوات األ 

اطالق رساح بعضه بعد انهيار القوات العراقية ونقلوا اىل الواليات املتحدة، ودخلت العاصمة بغداد 

قوى املعارضة العراقية يف املنفى والفصائل الكردية ليدخل العراق مرحلة جديدة يف ظل اإلدارة املدنية 

ة حكومة مدنية عراقية من القوى السياسية العراقية يف الخارج والداخل ليبدأ األمركيية ومحاوالت إقام

  -.عهدا جديدا ليس يف تاريخ العراق املعارص بل والرشق األوسط والوطن العريب بأرسه

  



  

 

  الهدنةمالحق اتفاقيات 
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  )١٩٥٣(اتفاقية الهدنة للحرب الكورية 

  :نص االتفاق 

اتفاق بني القائد العام لقوات األمم املتحدة الطـرف أول، وبـني القائـد األعـىل لجـيش كوريـا 

  .الشعبية وقائد متطوعي الصني الشعبية الطرف الثاين، متضمناً وقف القتال يف كوريا

  :ديباجة

ملتحدة والقائـد األعـىل لجـيش كوريـا الشـعبية وقائـد نحن املوقعني أدناه قائد قوات األمم ا  

متطوعي الصني الشعبية رغبة منهم يف إيقاف القتال يف كوريا بكل ما فيه من خسائر وفقدان لـألرواح، 

وحقناً لدماء الطرفني، وبغرض إقامة اتفاقية لوقف القتال تكـون أساسـاً إليقـاف العمليـات العسـكرية 

فاق عىل معاهدة للسالم يتعهدون تعهداً كـامالً بقبـول والتـزام الرشـوط يف كافة يف كوريا حتى يتم االت

البنود الواردة بهذه االتفاقية والوارد ذكرها يف البنود التالية والتي تضمنت التزامات ورشوطاً ذات صفة 

  .عسكرية
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  الباب األول

  :خط الهدنة واملنطقة املنزوعة 

كيلومرت مـن هـذا الخـط إلنشـاء  ٢ينسحب ملسافة  سيمدد خط الهدنة، وعىل كل من الطرفني أن .١

إن التعرض من إنشـاء هـذه املنطقـة هـو للحيلولـة . منطقة منزوعة السالح بني القوات املتحاربة

  .دون وقوع أي حوادث قد تؤدي إىل استئناف القتال

  .أن خط الهدنة تحدد كام هو موضح عىل الخريطة .٢

  . وجنوباً كام هو موضح بالخريطةأن املنطقة املنزوعة السالح قد حددت شامالً .٣

سيصبح تحديد خـط الهدنـة بوسـاطة لجنـة الهدنـة التـي ستشـكل بعـد ذلـك إن قـادة القـوات  .٤

إن . املتحاربة سيكون لديهم السلطة يف تحديد الحدود الفاصلة بني مناطقهم وبني منطقـة الحـرام

  .السالحلجنة الهدنة سترشف عىل تحديد خط الهدنة وحدود املنطقة املنزوعة 

سيسمح باملالحة املدنية يف مياه نهر هان لكل من الطرفني حتى يف األماكن التي تكون منها إحدى  .٥

إن . ضفتي النهر تحت سيطرة أحد الطـرفني، بيـنام الضـفة األخـرى تحـت سـيطرة الطـرف اآلخـر

املالحة املدنيـة لكـل الطـرفني سـيكون لهـا حـق غـري مرشـوط لـألرايض الواقعـة تحـت السـيطرة  

  .العسكرية ألحد الطرفني

  .كال الطرفني لن يقوم بأي عدوان عىل املنطقة املنزوعة السالح .٦
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  .غري مسموح ألي فرد مدين أو عسكري باجتياز خط الهدنة إال بترصيح خاص من لجنة الهدنة .٧

غري مسموح ألي فرد مدين أو عسكري بدخول املنطقة املنزوعـة السـالح بـدخول إحـدى املنـاطق  .٨

  .يطرة العسكرية لكال الطرفني إال بإذن خاص من القائد املراد الدخول مبنطقتهالخاضعة للس

غري مسموح ألي فـرد مـدين أو عسـكري بـدخول املنطقـة املنزوعـة السـالح، ويسـتثنى مـن ذلـك  .٩

  .موظفو اإلدارة املدنية واألفراد املرصح لهم بترصيح خاص من لجنة الهدنة

نـوب خـط الهدنـة باملنطقـة املنزوعـة السـالح سـتكون مـن أن اإلدارة املدنية للمنطقة الواقعة ج .١٠

مسؤولية القائد العام لقوات األمم املتحدة، وكذلك اإلدارة املدنية يف املنطقة املنزوعة السالح التي 

تقع شامل خط الهدنة ستكون من مسؤولية القائـد األعـىل لجـيش كوريـا الشـعبي وقائـد قـوات 

  .متطوعي الصني الشعبية

راد مدنيني  وعسكريني، من كال مـن الطـرفني املرصـح لهـم بالتواجـد يف املنطقـة إن عدد األف

ويف جميع الحاالت لن يتجاوز . املنزوعة السالح ألغراض اإلدارة املدنية، سيحدد مبعرفة القادة املسؤولني

فرد يف وقت مـن األوقـات، وأن عـدد قـوات الرشـطة واألسـلحة  ١٠٠٠العدد بالنسبة ألي من الطرفيـن 

أما باقي األفراد فغري مسموح لهم بحمل . التي يرخص لهم بحملها سيكون طبقاً ملا تحدده لجنة الهدنة

  .السالح إال مبوجب ترصيح خاص من لجنة الهدنة

أن أياً من االشرتاطات املنصوص عليها يف هذه االتفاقية ال ميكن أن تحـدد بـأي حـال مـن الحريـة  .١١

  قة املنزوعة املطلقة للتحرك من واىل تالل املنط
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السالح بالنسبة للجنة الهدنة ومعاونيها ولجان الرقابـة امللحقـة بهـا ومعـاونيهم واألمـم املحايـدة 

املسؤولة عن الرقابة واملنصوص عليها فيام بعد معاونيهم ولجان التفتـيش التابعـة لألمـم املتحـدة 

ول املنطقة املنزوعة السالح ومعاونيها وكذلك بالنسبة ألي أفراد أو مواد أو معدات مرصح لها بدخ

  .بوساطة لجان الهدنة

إن حرية املرور مكفولة داخل األرايض الخاضعة للسيطرة العسكرية لكـال الطـرفني  عـىل أي 

طريق رئييس الزم للتحرك بني النقطة الواقعة يف املنطقة املنزوعة السالح والتـي ال تصـلحها طـرق تقـع 

   .بأكملها يف املنطقة املنزوعة السالح
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  الباب الثاين

  :إجراءات وقف إطالق النار ووقف القتال

إن قادة األطراف املتنازعة ستأمر وتلزم وتنفذ الوقف الكامل للحركـات العسـكرية كافـة يف كوريـا  .١

سـاعة  ١٢للقوات املوجودة تحت قيادتها منضمة الوحدات واألفراد الربيني والبحـريني بعـد ميضـ 

  .من توقيع هذه االتفاقية

الستقرار هذه االتفاقية العسكرية بإيقاف القتال ولتسهيل التوصـل إىل اتفـاق شـامل للسـالمل عـن  ضامناً  .٢

  :طريق عقد مؤمتر سيايس عىل مستوى عال لكال الطرفني يتعهد قادة كال الطرفني املتنازعني مبا يأيت

دات ساعة من تنفيذ هذه االتفاقية يتم انسحاب كـل القـوات العسـكرية واإلمـدا ٧٢يف خالل   .أ 

من املنطقة املنزوعة السالح عدا ما هـو منصـوص عليـه وأن كـل العوائـق واأللغـام واألسـالك 

الشائكة وكل ما يحول دون سالمة التحرك ألفراد لجنة الهدنة أو معاونيها مـن أطقـم املراقبـة 

واملحتمل وجودها يف املنطقة املنزوعة السالح  بعد انسحاب القوات العسكرية وكذلك الطرق 

الية من العوائق يجب أن تقدم بها تقـارير إىل لجنـة الهدنـة بوسـاطة قائـد القـوات التـي الخ

يوماً  ٤٥وعىل العموم فإن الطرق كافة تم تطهريها عملياً يف خالل . وضعت قواته هذه العوائق

من املنطقة املنزوعة السالح  –العوائق  كافة  –ساعة املنصوص عليها سابقاً  ٧٢من انتهاء مدة 

سـاعة، وباسـتثناء القـوات غـري املسـلحة  ٧٢إرشاف ورقابة لجنة الهدنة، ويف نهاية فـرتة  تحت

يوماً إلنهـاء كافـة العمليـات تحـت إرشاف لجنـة الهدنـة العسـكرية  ٤٥التي حددت لها فرتة 

  والوحدات ذات الصفة 
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كـذلك البوليسية والتي تطلب بوساطة لجنة الهدنـة وبعـد موافقـة قـادة القـوات املتحاربـة و 

فإنـه غـري مسـموح ألي فـرد مـن كـال الطـرفني ) ١١و  ١٠(األفراد املنصوص عـنهم يف البنـدين 

  .بدخول املنطقة املنزوعة السالح

يف خالل األيام العرشة التالية لتنفيذ هذه االتفاقية يتم انسحاب القوات العسكرية واإلمدادات   .ب 

وإذ مل . الكورية التابعة للطـرف اآلخـر واملعدات كافة من املؤخرة ومن الجزر الساحلية واملياه

يتم انسحاب القوات املذكورة خالل الفرتة املحدودة ومل يكن هناك سبب مقبول لهـذا التـأخري 

أن تغيـري . فأن الطرف األخر لحق يف اتخاذ ما يراه من اإلجراءات الالزمة لحفظ األمن والنظـام

جـزر التـي تكـون محتلـة بوسـاطة أحـد الجزر الساحلية املذكورة فيام سبق مقصود به تلك ال

 ٢٤الطرفني والتي كانت يف وقت قبل توقيع هذه االتفاقيـة خاضـعة للطـرف األخـر يف تـاريخ 

  .١٩٥٠متوز 

ومنعاً لتدفق القوات إىل كوريا لزيادة القوة العسكرية قد نص عىل أن تغيري الوحدات واألفراد   .ج 

ك عودة األفراد إىل كوريا بعـد قضـاء مـدة ووصول أي أفراد إىل كوريا ملهام خاصة مؤقتة وكذل

التغيـري وإحـالل . من العطلة أو املهام خاصة خارج كوريا سيتم بالتطبيق لألحكام الواردة بعد

. وحدات وقوات محل وحدات أو قوات أخرى تكـون قـد متمـت دورهـا يف الخدمـة يف كوريـا

مـن هـذه  ٤٣يف البنـد سيكون دخول األطفال وخروجهم خالل عمليات من املـوانئ املحـددة 

االتفاقية وسيتم عىل أساس رجل  محل رجل، ومحـددة بأاليتجـاوز تعـداد القـوات العسـكرية 

رجل يف أي وقت من األوقات بنـاء عـىل السياسـة السـابقة، ) ٣٥٠٠(ألي من الطرفني يف كوريا 

  ولن يسمح لألفراد التابعني للقوى العسكرية ألي من الطرفني بدخول 
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ن سيرتتب عىل دخوله زيادة التعداد العسكري ألي من الجـانبني منـذ بـدء تنفيـذ كوريا إذا كا

هذه فيام يتعلق بزيادة العدد اإلجـاميل لقـوات هـذا الجانـب التـي غـادرت كوريـا مـن هـذا 

وستقدم تقارير عن وصول األفراد العسكريني وتـرحيلهم مـن كوريـا وإليهـا يوميـاً إىل . التأريخ

الرقابة التابعة للدول املحايدة، وستحدد هـذه التقـارير أمـاكن القيـام لجنة الهدنة وإىل لجنة 

إن جهاز الرقابة التابع لألمم املتحـدة . والوصول وعدد األفراد القادمني والراحلني من كل مكان

سيقوم بفرض الرقابة والتفتيش عن طريق فرق التفتـيش املحايـدة التابعـة لـه عـىل عمليـات 

  .من االتفاقية ٤٣وانئ املحددة يف البند للوحدات واألفراد من امل

منعاً لتدفق القوات يف كوريا بقصد تقوية القوات واملدرعات واألسلحة والذخائر فـأن اإلمـداد   .د 

الطائرات املقاتلة، واملدرعات واألسلحة والذخائر التـي دمـرت أو : بها سيكون عىل الوجه التايل

دنة يكون استبدالها عىل أساس قطعـة محـل أتلفت أو استهلكت خالل مرحلة االتفاق عىل اله

وهذه الطائرات أو املـدرعات أو األسـلحة أو الـذخائر . قطعة من النوع نفسه والكفاءة نفسها

من االتفاقية ولرقابة سالمة اإلمـداد ) ٤٣(ستصل إىل كوريا عن طريق املوانئ املحددة يف البند 

تقارير إىل كوريا وهي ألغراض الصيانة فإن بالطائرات واملدرعات واألسلحة والذخائر التي سرتد 

شاملة تحدد عدد ومحل نزول هذه األصناف سرتفع إىل لجنة الرقابة عىل الهدنة، وكذلك إىل لجنـة 

واألصناف التي سرتحل ستنقل . الدول املحايدة وستحوي هذه التقارير األصناف التي ستغري محالتها

إن لجنـة الرقابـة التابعـة لألمـم املتحـدة . االتفاقيـةمـن ) ٤٣(فقط من املوانئ املحـددة يف البنـد 

   بوساطة أطقم التفتيش التابعة لها ستفرض الرقابة والتفتيش عىل عمليـات
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تغري لون الطائرات واملدرعات واألسلحة باللون املسموح بها يف املوانئ املتفق عليها واملحـددة 

  .من االتفاقية) ٤٣(بالبند 

يادة العسكرية من الطرفني ملزومون باحرتام أحكام هذه االتفاقية وكـل أن األفراد التابعني للق  .ه 

  .من يحاول الخروج عنها يعاقب برصاحة

يف الحاالت التي يلزم فيها تسجيل قيوده وأمـاكن دفـن الشـهداء سيسـمح لجامعـات تسـجيل   .و 

للطرف دفن املوىت ألي من الجانبني بالدخول إىل األرايض الكورية الخاضعة لألرشاف العسكري 

. األخر لنقل جثث الشهداء وجثث أرسى الحرب كذلك وتسجيل القبـور التابعـة لهـذا الجانـب

وسيتم ذلك خالل مدة تحدد بعد دخول هذه االتفاقيـة حيـز التنفيـذ وسـتقوم لجنـة الهدنـة 

بتحديد الوقت واإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه العملية كام سـيقوم قـادة القـوات العسـكرية 

فني بتقديم املساعدات  كافة للطرف األخر لتيسري تحديد أماكن مقـابر الشـهداء لكل من الطر 

  .التابعني لهذا الطرف

ستقدم كـل الضـامنات واملسـاعدات املمكنـة، والحاميـة والتعـاون للجنـة الهدنـة العسـكرية    .ز 

ة لألمـم وقوات الرقابة التابعة لها وللجنة الرقابة التابعة لألمم املتحدة ولفريق التفتيش التابعـ

املتحدة يف سبيل قيامها مبسؤولياتها والتزاماتها املنوطة بها بناء عىل هذه االتفاقية وبنـاء عـىل 

ما للجنة الرقابة التابعة لألمم املتحدة ولفريق التفتيش التابع لهـا مـن حـق التنقـل بـني مقـر 

من هذه االتفاقية عـىل ) ٤٣(رئاسة هيئة الرقابة التابعة لألمم املتحدة واملوانئ املحددة بالبند 

  .الطرف الرئيس



  

٢٤٣٥ 
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تقدم املساعدات كافة مبا يف ذلك تسهيل االتصال وتيسري سبل النقل التي تطلبها لجنة الهدنـة   .ح 

  .العسكرية وهيئة الرقابة التابعة لألمم املتحدة ولفريق التفتيش امللحق بها

ي مـن الطـرفني كل منشآت أو مباين أو مطارات صالحة للعمل كانت واقعـة تحـت سـيطرة أ    .ط 

انتقلت إىل املنطقة املنزوعة السالح يجب أن تكون معدة لالستعامل طبقـاً الحتياجـات رئاسـة 

  .لجنة الهدنة

ويؤكد أن األفراد التابعني لهيئة الرقابة التابعة لألمم املتحدة ولجنة إعادة األرسى التابعة لألمم   .ي 

الت الالزمة كافـة مهامتهـم يف ذلـك املتحدة املنصوص عليها هنا سيتمتعون بالحريات والتسهي

  .املميزات والحصانات املساوية لتلك التي يتمتع بها الدوليون

تتعهد مبوجب هذه االتفاقية القـوات األرضـية التابعـة لكـال الطـرفني املتنـازعني بـاحرتام املنطقـة  .٣

  .املنزوعة السالح وكذلك املنطقة الكورية الخاضعة للسيطرة العسكرية لكال الجانبني

تتعهد مبوجب هذه االتفاقية القوات الجوية التابعة لكال الطرفني املتنازعني باحرتام املجال الجـوي  .٤

للمنطقة املنزوعة السالح وكذلك املنطقة الكورية الخاضعة للسيطرة العسكرية للطرف األخـر وال 

  .تتدخل يف أي نزاع كوري

الطرفني املتنازعني باحرتام املجال الجـوي  تتعهد مبوجب هذه االتفاقية القوات الجوية التابعة لكال .٥

للمنطقة املنزوعة السالح وكذلك املنطقة الكوريـة الخاضـعة للسـيطرة العسـكرية األخـر وكـذلك 

  .املجال فوق املياه املجاورة لكوريا



  

٢٤٣٦  
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أن مسؤولية الحفاظ عىل احرتام وتنفيذ بنود هذه املعاهدة يقع عىل عاتق القـادة املـوقعني عـىل  .٦

قية ومساعديها والذين تحت قيادتهم، وإن القادة العسكريني لكـال الطـرفني املتحـاربني هذه االتفا

سيقومون بوضع كافة التعليامت واألوامر التي تضمن تنفيذ واحرتام بنود هذه املعاهـدة بواسـطة 

قواتهم سيتعاون كل من األخر وكذلك مع لجنة الهدنـة العسـكرية وهيئـة الرقابـة التابعـة لألمـم 

  .ة عىل تنفيذ هذه الهدنة نصاً وروحاً املتحد

أن تكاليف عمليات لجنة الهدنة العسكرية وكذلك لجنة الرقابـة التابعـة لألمـم املتحـدة ستقسـم  .٧

  .بالتساوي بني الطرفني املتنازعني



  

٢٤٣٧ 
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  لجنة الهدنة العسكرية

  :التشكيل

  .تشكل لجنة الهدنة العسكرية .١

عظام، خمسة منهم يعينهم القائد العام  ضباط) ١٠(سيتم تشكيل لجنة الهدنة العسكرية من  .٢

لقوات األمم املتحدة، وخمسة منهم يعينهم القائد األعىل لجيش كوريا الشـعبي وقائـد قـوات 

ـة مـن رتبـة  متطوعي الصني الشعبية عىل أن يكون ثالثة من كـل جانـب ضـمن هـؤالء العرش

ن يكـون مـن رتبـة ميجـور الجرنال أو رتبة العلم، أما االثنان الباقيان من كل جانـب فـيمكن أ 

  .جرنال أو بربجاربر أو كلونيل أو رتب مساوية له

  .أعضاء لجنة الهدنة العسكرية سوف يسمح لهم باعتامد مساعدين من أركان الحرب حسب الرضورة .٣

تلحق بلجنة الهدنة هيئة إدارية تتضمن السكرتارية الالزمة ملساعدة اللجنة بوساطة املـراقبني  .٤

وسـيعني كـل مـن الجـانبني . جمني وأي أعـامل أخـرى تحتـاج إليهـا اللجنـةوالسكرتاريني واملرت 

سكرترياً وسكرترياً مساعداً، وبعض الكتبة واملختصني حسب ما هو مطلوب ألعامل السكرتارية، 

  . والوثائق  تكتب باللغات اإلنجليزية والكورية  والصينية وكلها ذات صفة رسمية

للمراقبة وميكن تخفيض عددها باتفاق رؤساء الجانبني سيلحق بلجنة الهدنة العسكرية، فرق   .أ 

  .يف لجنة الهدنة العسكرية

عىل األقل من ضباط امليدان، عىل أن يعني ) ٤(عىل األكرث و) ٦(يشكل كل فريق للمراقبة من   .ب 

  والنصف . مثلهم القائد العام لقوات األمم املتحدة



  

٢٤٣٨  
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د قـوات متطـوعي الصـني الشـعبية األخر  يعينه القائد األعـىل لجـيش كوريـا الشـعبي وقائـ

ويضاف أفراد إداريون التصال الرتجمة والكتابة وسائقون من كل جانب لتسـهيل قيـام فـرق 

  .املراقبة بواجباتهم

  :الواجبات والسلطات

أن املهمة األساسية للجنة الهدنة العسكرية هي مراقبة تنفيذ هذه الهدنة والعمل عىل وقـف  .٥

  .املحادثاتأي خرق لهذه الهدنة عن طريق 

  :للجنة الهدنة العسكرية أن .٦

كـام أن لهـا ) رشقـاً  ١٢٦٤٠٠٠شـامالً ) ٣٧(  ٥٧٢٩(تنتمي رئاستها يف منطقة بامنو نجوم    .أ 

تنقل مقـر قيادتهـا إىل أي مكـان آخـر داخـل املنطقـة املنزوعـة السـالح باتفـاق رؤسـاء 

  .الجانبني يف اللجنة

  .أن تعمل لجنة اتصال بدون رئيس  .ب 

  .مناسباً من إجراءات من وقت إىل آخر حسب الحاجةتقرتح ما تراه   .ج 

تراقب تنفيذ نصوص اتفاقية الهدنة وخاصة ما يتعلق باملنطقة املنزوعة السـالح ومصـب   .د 

  .نهر الهان

  .إدارة عمليات فرق املراقبة  .ه 

  .توقف أي خرق لهذه الهدنة عن طريق املحادثات  .و 

بـأعامل خـرق الهدنـة إىل قـادة  أن تحول يف الحال كافة التقارير التي تصلها فيام يتعلـق  .ز 

الجانبني وكذلك كافة التقارير والوثائق التي تصلها عن طريق لجنة الرقابة التابعة لألمـم 

  .املتحدة



  

٢٤٣٩ 
  

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

تراقب وتحديد نشاط لجنة تـوطني أرسى الحـرب ولجنـة مسـاعدة عـىل إعـادة املـدنيني   .ح 

  .املشكلة وفق هذه االتفاقية

كال الجانبني، عىل أال مينع ذلـك قـادة الجـانبني  تعمل وسطاً لنقل وجهات النظر بني قادة  .ط 

  .من استخدام وسائل االتصال الشخيص إذا  ما رغبوا يف ذلك

استخراج األوراق الرسمية املميزة ملوظفيها ولفرق املراقبة امللحقة وكذلك تضـع عالمـات   .ي 

  .مميزة لعرباتها وطائرتها وأية وسائل أخرى تستعملها يف أداء مهامتها

رق املراقبة هو مساعدة لجنـة الهدنـة العسـكرية يف مراقبـة تنفيـذ أحكـام هـذه أن واجب ف .٧

  .االتفاقية خاصة ما يتعلق منها يف املنطقة  منزوعة السالح ومصب نهر الهان

للجنة الهدنة العسكرية، وكذلك لرئيس ممثيل كـال الجـانبني فيهـا السـلطة يف أن يرسـل فـرق  .٨

الهدنة يبلغ عن حدوثـه يف املنطقـة املنزوعـة السـالح أو  املراقبة باللجنة للتحقيق يف أية فرق

وإذا كان أكرث من نصف لجان الرقابة قد أرسل بواسـطة اللجنـة فأنـه ميكـن . مصب نهر الهان

  .إرسالها يف أي وقت بوساطة رئيس ممثيل أي من الجانبني يف اللجنة

ة يف أن يطلـب إىل لجنـة للجنة الهدنة العسكرية، وكذلك لرئيس ممثيل الجانبني فيهـا، السـلط .٩

املراقبة التابعة لألمم املتحدة أن تفرض رقابة خاصة وتفتيشاً يف إحدى املناطق الواقعة خـارج 

  .نطاق املنطقة املنزوعة السالح والتي يكون قد أبلغ عن وقوع أي خرق للهدنة فيها



  

٢٤٤٠  
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ن تبلـغ ذلـك يف حاملا تقرر لجنة الهدنة العسكرية أن هناك خرقاً للهدنـة فإنـه يجـب عليهـا أ  .١٠

  .الحال لقائد كال الجانبني

حالة تقرر لجنة الهدنة العسكرية أن أي خرق للهدنة قد انتهـى وعـادت األمـور إىل طبيعتهـا  .١١

  .فأنه يجب عليها أن تبلغ ذلك لقادة كال الجانبني



  

٢٤٤١ 
  

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  لجنة الرقابة للدول املحايدة

  :التشكيل

  .تشكل لجنة رقابة من الدول املحايدة .١

ة الرقابة للدول املحايدة من أربعـة مـن الضـباط العظـام، اثنـان مـنهم يعينـان يكون تشكيل لجن .٢

ـا  بوساطة الدول املحايدة التي يختارها القائد العام لقوات األمم املتحـدة وقـد حـددهام بسويرس

والسويد، واثنان آخران يعينان بوساطة الدول املحايدة التي يختارها القائـد األعـىل لجـيش كوريـا 

أن معنـى . ئد قوات متطـوعي الصـني الشـعبية وقـد اختـارا بولنـدا وتشيكوسـلوفاكيةالشعبي وقا

. الدول املحايدة يف هذه االتفاقية هي الدولة التي مل تشرتك قواتها يف العمليات الحربيـة يف كوريـا

إن األفراد املختارين لهذه اللجنة ميكن أن يكونوا من القوات العسكرية للدول املختارة، كل عضـو 

عني عضواً احتياطياً لحضور اجتامعات اللجنة التي ال ميكن للعضو مـن جنسـية العضـو األصـيل سب

نفسه، وتعهد اجتامعات لجنة الرقابة للدول املحايدة صـحيحة إذا كـان األعضـاء املمثلـون للـدول 

  .املختارة بوساطة أحد الجانبني مساوياً لعدد ممثيل الطرف األخر من الدول املحايدة

عىل أن يقدموا ) أركان الحرب(ضاء لجنة الرقابة من الدول املحايدة استعامل مساعدين يسمح ألع .٣

هؤالء املساعدون ميكن أن يعدوا كأعضاء احتياطيني يف اللجنـة . من الدول املحايدة حسب الطلب

  .يف أعامل السكرتارية والرتجمة وأي أغراض أخرى تحتاجها اللجنة



  

٢٤٤٢  
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. حايدة، ملساعدتها، بعرشين فريقاً مـن الـدول املحايـدة للتفتـيشتزويد لجنة الرقابة للدول امل. أ  .٤

. وهذا الرقم ميكن تخفيضه بناء عىل اتفاق رؤساء ممثيل كال الجانبني يف لجنـة الهدنـة العسـكرية

إن فرق التفتيش للدول املحايدة ستكون خاضعة ومسؤوليته أمام لجنـة الرقابـة للـدول املحايـدة 

  .فقط

ابع للدول املحايدة يتكون من أربعة ضباط عىل األقـل نصفهم سيكون مـن كل فريق تفتيش ت. ب .٥

األمم املتحدة، والنصف اآلخر سيكون من الدول املحايدة التي اختارها القائد األعىل لجيش كوريـا 

الشعبي وقائد قوات متطوعي الصني الشعبية، واألفـراد املختـارين لفـرق التفتـيش التابعـة لألمـم 

ولتسـهيل أداء فـرق . يكونوا مـن ضـمن القـوات املسـلحة لهـذه األمـم املختـارة املتحدة ميكن أن

التفتيش بواجباتها تشكل أنصاف فرق تتكون عىل األقل من عضوين إحداهام سيكون مـن إحـدى 

  .الدول املحايدة التي اختارها القائد العام

بـة واملالحظـة والتفتـيش أن تحرص لجنة الرقابة التابعة للدول املحايدة هـو القيـام بواجـب املراق .٦

من هذه االتفاقيـة، ويجـب  ٨د، وكذلك يف الفقرة ١٣ج، ١٣واالستجواب كام هو موضح يف الفقرة 

عليهــا أن تقــدم تقــارير بنتــائج هــذه املراقبــة واملالحظــة والتفتــيش والتحقيــق إىل لجنــة الهدنــة 

  :وستقوم لجنة الرقابة التابعة للدول املحايدة باآليت. العسكرية

  .ء قيادتها بالقرب من قيادة لجنة الهدنة العسكريةإنشا  .أ 

  .وضع القواعد اإلجرائية التي ترى لزومها من وقت آلخر  .ب 

د مـن هـذه االتفاقيـة بوسـاطة أفـراد ١٣ج،  ١٣مواصلة رقابة تنفيذ املهمة املكلفة يف البنود    .ج 

  التفتيش التبعة للدول املحايدة يف املوانئ املعينة 



  

٢٤٤٣ 
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تفاقية وكذلك فرض رقابة خاصة وتفتيش بالنسبة للمهمة امللقاة عليهـا من  هذه اال  ٤٣بالبند 

إن التفتـيش . من االتفاقية يف هذه األماكن التي يحتمل حدوث خـرق للهدنـة فيهـا ٢٨بالبند 

عىل الطائرات املقاتلة واملدرعات واألسلحة والـذخائر بواسـطة فـرق التفتـيش التابعـة للـدول 

دتهم عىل التأكد من عـدم زيـادة الطـائرات املقاتلـة واملـدرعات املحايدة سيكون مفيداً ملساع

ولكن هذه السلطة التفتيشية ال تعطيهم الحق يف اختيار . واألسلحة والذخائر الواردة إىل كوريا

  .   أو كشف أرسار تصميم  أو مميزات أية طائرات أو مدرعات أو أسلحة أو ذخائر

  .بعة للدول املحايدةاإلرشاف وإدارة عمليات فرق التفتيش التا  .د 

من االتفاقيـة واملوجـودة يف  ٤٣تعيني خمس فرق للتفتيش يف موانئ الدخول املحددة يف البند   .ه 

املنطقة الخاضعة للسيطرة العسكرية للقائد العام للقوات األمـم املتحـدة وتعيـني مـس فـرق 

فاقية واملوجـود يف من االت ٤٣للتفتيش تابعة لألمم املتحدة يف موانئ الدخول املحددة يف البند 

املنطقة الخاضـعة للسـيطرة العسـكرية للقائـد األعـىل لجـيش كوريـا الشـعبي ولقائـد قـوات 

متطوعي لصني الشعبية وتشكيل عرش فرق تفتيش تابعة لألمـم املتحـدة متحركـة كاحتيـاطي 

بني   وهذا الرقم ميكن تخفيضه باالتفاق. يبقى مبقر قيادة لجنة الرقابة التابعة لدول املحايدة 

رؤساء وممثيل كال الجانبني يف لجنة الهدنة العسكرية، وال ميكن بآية حال إيفاد أكرث من نصف 

فرق التفتيش املتحركة التابعة لألمم املتحدة بناء عىل طلب رئيس ممـثيل أي مـن الجـانبني يف 

  .لجنة الهدنة العسكرية

دون أدىن تأخري بأجراء تحقيقات يف من أغراض الفرق املشكلة يف الفقرة السابقة القيام فوراً وب  .و 

  أي بالغات عن وقوع أي خرق ألحكام الهدنة



  

٢٤٤٤  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

ويجب أن يـتم التحقيـق يف هـذه البالغـات يف الحـال كـام طلبـت إليهـا ذلـك لجنـة الهدنـة  

  .العسكرية أو رئيس ممثيل أي من الجانبني يف اللجنة

فراد من فرق التفتيش التابعـة لألمـم تقديم األوراق واملستندات املميزة لألفراد العاملني بها لأل   .ز 

املتحدة كذلك، وضع عالمات مميزة عىل العربات والطائرات ووسائل النقل التي تسـتعملها يف 

  .أداء مهمتها
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  املوسوعة السياسية والعسكرية

  الباب الثالث

  :الرتتيبات الخاصة بأرسى الحرب

ب أرسى الحرب املعتقلني لدى كل من جانبني وإعادتهم وقت إبرام هذه الهدنة يجـ. إطالق رساح .١

أن ينفذ، عىل أن تراعي فيه الرشوط التالية التي وافق عليها مندوبو كل من الطرفني املوقعني عىل  

  .هذه الهدنة

يف خالل ستني يوماً من تنفيذ هذه املعاهدة سيقوم كـل جانـب مبـارشة وبـدون أي عوائـق   .أ 

ب املنتمني بإعادة أرسى الحرب املوجودين يف معتقالته والذين يرصون عىل العودة إىل الجان

. إليه وقت اعتقالهم ويسلمهم وستتم إلعادة بناء عىل الرشوط املنصوص عليها يف هذا الباب

من أجل اإلرساع يف إعادة هؤالء األفراد سيقوم كل جانب مبجرد التوقيع عىل اتفاقية الهدنـة، 

ى وكـل جامعـة مـن أرس . مببادلة العدد اإلجاميل لجنسيات األفـراد الـذين سـريحلون مبـارشة

الحرب ستسلم إىل الطرفني يجب أن تكون مصحوبة مبستندات توضح االسم والرتبـة والـرقم 

  .العسكري

ســيقوم كــل جانــب بــإطالق رساح أرسى الحــرب الــذين ال يرغبــون يف العــودة مبــارشة مــن   .ب 

سيطرته العسكرية ومن معتقالته ويسلمهم إىل لجنة التوطني التابعة لألمـم املتحـدة لتقـوم 

الرشوط الواجب اتباعهـا للجنـة (قاً للرتتيبات املوضعة بالبند التايل تحت عنوان بتنظيمها طب

  ).التوطني التابعة لألمم املتحدة



  

٢٤٤٦  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

حتى ال يكون هناك مجال للخالف الستعامل اللغات الثالث فإن عملية تسليم أرسى الحـرب   .ج 

يزيــة مــن جانــب إىل آخــر تحقيقــاً ألهــداف هــذه االتفاقيــة ســيطلق عليهــا باللغــة اإلنجل

Repatriation    وباللغة الكوريةSong Howan   وباللغة الصينيةChien Fan  دون النظر

  .إىل جنسية أو محل إقامة األسري

يتعهد كال الطرفني بعدم استعامل أرسى الحرب الذين يطلق رساحهم ويعادون إىل الوطن تنفيـذاً   .٢

  .لهذه االتفاقية يف أية عمليات حربية يف كوريا

والجرحى من أرسى الحـرب الـذين يطلبـون العـودة للـوطن سـتكون لهـم األولويـة يف  كل املرىض .٣

الرتحيل، وكلام أمكن سيطلق رساح األفراد الجيديـن املعتقلني مع هؤالء حتى يقدموا لهم الرعايـة 

  .الطبية يف أثناء الطريق

يومـاً مـن  ٦٠ل من هذه االتفاقية ستتم خـال ٣٧أن إعادة أرسى الحرب املنصوص عليها يف الفقرة  .٤

ويف خالل هذه الفرتة سيتعهد كل طـرف بإمتـام ترحيـل أرسى الحـرب املوجـودين . تاريخ االتفاقية

  .مبعتقالته واملذكورين بالبنود السابقة يف أقرب فرصة ممكنة

تحددت مدينة بامنونجوم لتكون مكان تسلم وتسليم األرسى من كـال الجـانبني باإلضـافة إىل ذلـك  .٥

ن آخر تسليم وتسلم األرسى يف املنطقة املنزوعة السالح عىل أن يعني مكانهام إذا ميكن تحديد مكا

  .دعت الحاجة إليها بوساطة لجنة توطني أرسى الحرب وإعادتهم

وستتكون من ستة ضباط ثالثة منهم يعينهم القائد . ستشكل لجنة إلعادة وتوطني أرسى الحرب. أ  .٦

  هم القائد األعىلالعام لقوات األمم املتحدة  وثالثة يعين



  

٢٤٤٧ 
  

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

لجيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعي الصـني الشـعبية، وهـذه اللجنـة تحـت إرشاف لجنـة  

الهدنة العسكرية وستكون مسؤولة عـن تنظـيم خطـط كـل مـن الجـانبني وتنسـبها إلعـادة أرسى 

علقـة بإعـادة الحرب وملراقبة التنفيذ لكال الطرفني لكل الرتتيبات املنصوص عليها يف املعاهدة واملت

أرسى الحرب إىل املكان املحدد لتسليم أرسى الحرب القادمني من معسكرات االعتقال من الجانبني 

كام أن من واجبها أيضاً كلام دعت الحاجة إقامة الرتتيبات الخاصـة بـالنظر إىل وسـائل املواصـالت 

املنصوص عليهـا يف  وحالة املرىض والجرحى من أثر الحرب، والتنسيق مع عمليات الصليب األحمر

من هذه االتفاقية واملساعدة يف ترحيل أرسى الحرب وأعادتهم كام هو منصوص عليـه يف  ٤٣البند 

من بنود هذه االتفاقية، واختيار املكان اإلضايف لتسليم وتسلم ألرسى إذا دعـت إىل  ٣٠،  ٣٩البنود 

  .ة األرسىذلك الحاجة والقيام بأي واجبات أخرى تتصل أو تطلب لعمليات إعاد

ويف حالة عدم القدرة عىل الوصول إىل اتفاق يف أي من األمور املتعلقة مبسـؤولياتها، فـإن  عـىل . ب

لجنة إعادة وتوطني أرسى الحرب رسعة تبليغ ذلك إىل لجنة الهدنـة العسـكرية لتتخـذ قـراراً فيهـا، 

  .نة الهدنة العسكريةوباستثناء لجنة إعادة أرسى الحرب وتوطينهم رئاستها بالقرب من رئاسة لج

ستمل لجنة إعادة أرسى الحرب وتوطينهم مجرد انتهائها من تنفيذ برنامج إعـادة أرسى الحـرب . ج

  .بوساطة لجنة الهدنة العسكرية

مجرد التوقيع عـىل اتفاقيـة الهدنـة يسـمح لفـرق الصـليب األحمـر املشـكلة مـن ممثلـني . أ  .٧

ل املشـرتكة يف قـوات األمـم املتحـدة مـن جانـب لجمعيات الصليب األحمر الدولية املمثلني للـدو 

وممــثيل جمعيــات الصــليب األحمــر يف جمهوريــة كوريــا الشــعبية وممــثيل الصــليب األحمــر يف 

  جمهورية الصني الشعبية من 



  

٢٤٤٨  
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الجانب اآلخر، مبامرسة نشاطها وستعمل هيئات الصـليب األحمـر عـىل مسـاعدة كـال الجـانبني يف 

اقية لعمليات إعادة وتوطني أرسى الحرب الراغبني يف العـودة للـوطن تنفيذ التزاماته يف هذه االتف

من االتفاقية، ولتقديم هذه املسـاعدات اإلنسـانية والرتفيهيـة والتـي  ٣٧واملنصوص عنهم يف البند 

تعد الزمة ألرسى الحـرب وتسـلمهم يف كـال الجـانبني لـألرشاف عـىل الراحـة أرسى الحـرب يف كـال 

م ولتوزيع الهدايا، كام ستقدم أيضاً املساعدات والخدمات ألرسى الحرب الجانبني، وحسن معاملته

  .خالل الطريق من معسكرات االعتقال إىل أماكن تسليم وتسم األرسى

  .يتم تشكيل فرق الصليب األحمر عىل الوجه التايل. ب

فريق مكون من عرشين عضواً، عرشة منهم ممثلون لهيئـات الصـليب األحمـر لكـال الطـرفني   .١

مساعدة يف تسليم وتسلم أرسى الحرب يف كال الجـانبني مكـان تسـليم أرسى الحـرب وتسـلمهم، لل

  .وستكون رئاسة هذا الفريق بالتناوب يومياً مع ممثيل الصليب األحمر لكال الطرفني

فريق يشكل من ستني عضواً، ثالثني من ممثيل الصليب األحمر يف كوريا الجنوبية لزيارة أرسى  .٢

وهـذا . ات االعتقال الخاضعة لجيش كوريا الشـعبي ومتطـوعي الصـني الشـعبيةالحرب يف معسكر 

الفريق يقدم الخدمات ألرسى الحرب خـالل الطريـق مـن معسـكرات االعتقـال إىل مكـان تسـليم 

ويرأس هذا الفريق أحد ممثيل الصليب األحمر التابعني لجمهورية كوريا الشـعبية . وتسلم األرسى

  .الشعبية وأحد ممثيل جمهورية الصني

ويتعهد قادة كل من الجـانبني بتقـديم املسـاعدات واملعاونـات املطلوبـة كافـة لفـرق الصـليب . ج

  األحمر املشرتكة للقيام بواجباتها كام يتعهد بحامية أفراد هذه 



  

٢٤٤٩ 
  

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

وسيقوم قائـد كـل جانـب كـذلك بتقـديم املسـاعدات . الفرق يف املنطقة الخاضعة لسيطرته العسكرية

زمة كافة لتسهيل مهمة فرق الصليب األحمر املشـرتكة التـي تطلبهـا هـذه الفـرق التـي واملواصالت الال 

  .تعمل يف املنطقة الخاضعة لسيطرته العسكرية

مبجرد االنتهاء من برنامج إعادة أرسى الحرب الذين يرصون عـىل العـودة إىل الـوطن وتـوطينهم . د

  .رتكةتحل فرق الصليب األحمر املش ٣٧واملنصوص عليه يف البند 

جميع املدنيني املوجودين وفق تنفيذ هذه االتفاقية يف املنطقة الخاضعة للسيطرة العسكرية   .٣

جنـوب خـط الهدنـة املحـدد يف هـذه  ١٩٥٠يونيـو  ٢٤لقائد قوات األمم املتحدة والواقعة يف يوم 

  .االتفاقية سيسمح لهم

ت بوساطة قائد قـوات األمـم بالعودة إذا ما أرادوا العودة إىل بالدهم، وستقدم لهم املساعدا

املتحدة إىل املنطقة الواقعة شامل خط الهدنة وكذلك جميع املدنيني املوجودين وفـق تنفيـذ هـذه 

االتفاقية يف املنطقة الخاضعة للسيطرة العسكرية لقائد جيش كوريا الشعبي وقائد قوات متطوعي 

اقيـة ، سيسـمح لهـم إذا مـا أرادوا الصني الشعبية والواقعة شامل خط الهدنة املحدد يف هـذه االتف

العودة إىل بالدهم ويعد قائد كل جانب مسؤوالً عن اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لتنفيذ البند السـابق 

يف املنطقة الخاضعة لسيطرته العسكرية، مبا يف ذلك املساعدات واإلرشاد اللـذان يجـب أن تقـدمها 

  . العودة إىل ديارهمالسلطات املدنية لهؤالء املدنيني الذين يرغبون يف

وكـذلك لتسـهيل  ٤٤ستوضع القواعد الالزمة لتسهيل انتقـال املـدنيني املنصـوص عليهـا بالبنـد . ب

  من ٤٤تحركات املدنيني  املنصوص عليها يف البند 



  

٢٤٥٠  
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  .االتفاقية وسوف يتفق عليها بني كال الجانبني يف أقرب فرصة بعد البدء يف تنفيذ االتفاقية 

ضـباط، اثنـني مـنهم  ٤ادة املدنيني الراغبني يف العودة إىل ديارهم وستكون مـن تشكل لجنة إلع. ج

يعينون مبعرفة قائد عام قوات األمم املتحدة واثنـني يعينـان  مبعرفـة القائـد األعـىل لجـيش كوريـا 

الشعبي وقائد قوات متطوعي الصني الشعبية، وستعمل هذه اللجنة تحت إرشاف وتوجيهات لجنة 

ية، وستكون مسؤولية تنسيق الخطط التي يتبعهـا كـل مـن الجـانبني للمسـاعدة يف الهدنة العسكر

إعادة املدنيني املذكورين فيام سبق ولألرشاف عىل تنفيذ كل من الجانبني من اإلجراءات والخطوات 

سيكون كذلك مـن . املنصوص عليها يف هذه االتفاقية واملتعلقة بإعادة املدنيني املذكورين فيام سبق

هذه اللجنة اتخاذ الرتتيبات الالزمة مبا يف ذلك تجهيـز وسـائل النقـل الالزمـة لتسـهيل نقـل واجب 

املدنيني املذكورين، وكذلك تحديد النفط التي ميكن لهؤالء املدنيني اجتياز  خط الهدنة فيها، وعمل 

  .نينيترتيبات األمن يف هذه النفط، والقيام بأية واجبات أخرى يرى لزومها إلمتام عودة املد

يف حالة عدم القدرة عىل الوصول إىل اتفاق بشان أي مـن اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ مهمتهـا، فأنـه . ٢

يجب عىل اللجنة أن ترفع األمر إىل لجنـة الهدنـة العسـكرية لتتخـذ قـراراً يف شـأنه يف الحـال وسـتأخذ 

  .الهدنة العسكريةاللجنة املساعدة يف إعادة املدنيني مقر رئاستها بالقرب من رئاسة لجنة 

ستحل لجنة املساعدة يف إعادة املدنيني بوساطة لجنة الهدنـة العسـكرية مبجـرد انتهائهـا مـن  .٤

  .انتهاء مهمتها
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  املوسوعة السياسية والعسكرية

  الباب الرابع

  :موضوعاته عامة

أيـة إضـافات أو تعــديالت لبنـود هــذه االتفاقيـة يجـب أن يوافــق عليهـا قــادة كـال الجــانبني  .١

  .املتنازعني

قية نافذة ما مل يتم االتفاق عىل تعديلها أو إجراء أيـة إضـافات لهـا أو تبقى أحكام هذه االتفا .٢

  .اتفاق عىل معاهدة السالم الدائم بني ساسة الطرفني املتنازعني

  ……يوم. ……اعتباراً من  ١٢جميع بنود هذه االتفاقية ستصري نافذة عدا البند  .٣

إلنجليزية و الكورية والصينية، باللغات ا ١٩٥٣/  ٠/  ……يوم  ……تحرر بامنو نجوم كوريا ساعة 

  .وتعد كل منها لغة رسمية

  التوقيعات

  كالرك. و. مارك   ينتج يت هواي   كيم آل سونغ

  الجيش األمرييك .جرنال   قائد قوات متطوعي   مارشال جمهورية كوريا الشعبية 
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    الصني الشعبية   القائد األعىل لجيش كوريا الشعبية 

  ):١٩٤٩(رودس   –اتفاقيات 

اتفاقيات رودس، أو اتفاقيات الهدنة األوىل، هي االتفاقيات التي عقدت بني عـدد مـن الـبالد 

الصـهيونية األوىل  -العربية من جهـة والكيـان الصـهيوين مـن جهـة أخـرى، يف أعقـاب الحـرب العربيـة

ن طريـق وقد جرت املفاوضات بني الجانبني يف رودس بشكل غري مبارش إذ كان االتصال يتم عـ). ١٩٤٨(

طرف ثالث هو الوسيط الدويل رالف بانش الذي جاء إىل املنطقة بعد مقتـل الوسـيط الـدويل الكونـت 

  .برنادوت

  :الصهيونية –اتفاقية الهدنة املرصية . ١

وهـي أول اتفاقيـات  ١٩٤٩شـباط  ٢٤وقعت اتفاقية الهدنة بني مرصـ والكيـان الصـهيوين يف 

وقد وقعهـا عـن الحكومـة املرصـية العقيـد محمـد إبـراهيم . الهدنة من حيث الرتتيب الزمني للتوقيع

سيف الدين والعقيد محمد كامل الرحامين، وعن الحكومة الصهيونية والرتآتيات والعقيد بيغـال بـادين 

  .والياس ساسون وتضمنت االتفاقيات املواد التالية

  : املادة األوىل

افاً بأهميـة الضـامنات املتبادلـة بهـذا بغية املساعدة عىل إعادة سالم دائم إىل فلسطني، واعرت 

  الصدد، فيام يتعلق مبستقبل العمليات العسكرية للفريقني،
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  .تؤكد فيام ييل املبادئ التالية، التي ستكون موضع مراعاة دقيقة من جانب الفريقني خالل الهدنة 

العسـكرية يف يحرتم الفريقان كل االحرتام توصية مجلس األمن بعـدم اللجـوء إىل اسـتخدام القـوة  .١

  .تسوية مشكلة فلسطني

بأي عمـل عـدواين، أو  –الربية أو البحرية أو الجوية، ألي من الفريقني  –ال تقوم القوات املسلحة  .٢

تخطط ملثل هذا العمل، أو تهديد به، ضد شعب الفريـق الثـاين أو قواتـه املسـلحة مـع العلـم أن 

طيط األركان العـادي، كـام ميـارس عـادة يف يف هذا اإلطار ال عالقة لها بتخ) تخطط(استخدم لفظه 

  .املؤسسات العسكرية

يحرتم حق كل من الطرفني يف أمنه وتحرره من الخوف من هجوم تشنه القوات املسـلحة للفريـق  .٣

  .األخر، كل االحرتام

يسلم بأن إقامة هدنة بني القوات املسلحة للفريقني خطوة البد منها نحـو تصـفية النـزاع املسـلح  .٤

  .الم إىل فلسطنيوإعادة الس

  :املادة الثانية

، متـت ١٩٤٨ترشين الثاين  ١٦، ٤بناء عىل املبادئ املذكورة وعىل قراري مجلس األمن الصادرين يف  .١

  .إقامة هدنة عامة بني القوات املسلحة للفريقني الربية والبحرية والجوية

ى الفـريقني، مبـا يف ذلـك مينع أي عنرص من القوات الربية أو البحرية أو القوات شبه العسكرية لد .٢

القوات غـري النظاميـة، مـن ارتكـاب أي عمـل حـريب أو عـدايئ ضـد القـوات العسـكرية، أو شـبه 

  العسكرية للفريق اآلخر، أو ضد 
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املدنيني داخل األرايض التي تخضع للفريق اآلخر، كام مينـع مـن عبورهـا، أو دخـول ميـاه الفريـق 

  .األخر عىل مسافة ثالثة أميال من ساحله

  : املادة الثالثة

، وبغية تنفيذ قرار مجلـس األمـن ١٩٤٨ترشين الثاين  ٤بناء عىل قرار  مجلس األمن الصادر يف  .١

  .، تسحب القوات املرصية العسكرية يف الفالوجة١٩٤٨ترشين الثاين  ١٦الصادر يف 

بتوقيـت يبدأ هذا االنسحاب يف اليوم الذي ييل توقيع هذا االتفاق يف الساعة الخامسة صباحاً  .٢

  .الفلسطينية -غرينتش إىل ما وراء الحدود املرصية

) ١(يتم االنسحاب بإرشاف األمم املتحدة، ووفقاً لخطة االنسـحاب املوضـوعة يف امللحـق رقـم  .٣

  .من هذا االتفاق

  : املادة الرابعة

ترشين  ١٦ترشين الثاين و  ٤اإلشارة بشكل خاص إىل تنفيذ قراري مجلس األمن الصادرين يف 

  :، تؤكد املبادئ واألغراض التالية١٩٤٨ين الثا 

  .يعرتف مببدأ عدم كسب أية فائدة سياسية أو عسكرية مبوجب الهدنة التي أمر بها مجلس األمن  .١

يعرتف كذلك بأن األغراض األساسية للهدنة وروحها ال تخدم باسـرتداد املواقـع العسـكرية املحتلـة  .٢

يها يف هذا االتفاق أو بتقديم القوات العسكرية ألي من سابقاً، أو االنتقال إىل املواقع املنصوص عل

  .الطرفني إىل ما وراء املواقع التي يحتلها عند توقيع هذا االتفاق
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ويعرتف أيضاً بأنه يجوز ألي من الفريقني أن يؤكد الحقوق واملطالب واملصالح ذات الطبيعـة غـري  .٣

هـذه التـي اسـتثنت مـن مفاوضـات  العسكرية يف منطقة فلسطني التي يشملها هذا االتفـاق وأن

ويشـدد عـىل . الهدنة باتفاق الفريقني، ستكون وفقاً لتقدير الفريقني موضع تسوية يف وقت الحق

أن ليس من غاية هذا االتفاق تثبيت أيـة حقـوق إقليميـة أو حقـوق حراسـة أو أيـة  حقـوق  أو 

، أو يف أي جـزء أو موقـع مطالب أو مصالح أخرى قد يّدعيها أي من الفريقني يف منطقـة فلسـطني

يشمله هذا االتفاق أو االعـرتاف بهـذه الحقـوق أو املطالـب أو املصـالح أو إلغائهـا أو تقويتهـا أو 

ضعافها بأي شكل من األشكال، سواء انبثقت هذه الحقـوق أو املطالـب أو املصـالح أو إلغائهـا أو 

حقوق أو املطالب أو املصالح من تقويتها أو إضعافها بأي  شكل من األشكال، سواء انبثقت هذه ال

وقـد . ، أو من أي مصدر آخر١٩٤٨ترشين الثاين  ٤قرارات مجلس األمن مبا فيها القرار الصادر فيه 

  .أملت رشوط هذا االتفاق اعتبارات عسكرية فقط، وهي صالحة فقط ملدة الهدنة

  : املادة الخامسة

بخط الهدنة، وقـد حـدد وفقـاً ألغـراض يعرف الخط املحدد يف املادة السادسة من هذا االتفاق  .١

  .منه عىل التوايل ١٦و  ١٩٤٨تشـرين الثاين  ٤وأهداف قراري مجلس األمن الصادرين يف 

وقد حدد دون . يجب أن ال يفرس خط الهدنة بأي شكل من األشكال بأنه حد سيايس أو إقليمي .٢

فقـة بالنسـبة إىل أن يكون فيه إجحاف بحقـوق مـن فريقـي اتفـاق الهدنــة أو مطالبـة أو موا

  .تسوية مشكلة فلسطني نهائياً 
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الغاية األساسية من خط الهدنـة، هـي تحديـد الخـط الـذي ال يجـوز أن تتحـرك وراءه القـوات  .٣

  .املسلحة للفريقني املعنيني، إال بالنسبة ما نص عليه يف املادة الثالثة من هذا االتفاق

ة للفريقني التي متنـع املـدنيني مـن عبـور تظل األحكام واألنظمة املعمول بها يف القوات املسلح .٤

. خطوط القتال أو عبور املناطق من هذه الخطوط، سـارية املفعـول بعـد توقيـع هـذا االتفـاق

ثم تـأيت بعـد ذلـك املـادة السادسـة والسـابعة . (وتطبيق خط الهدنة املحدد يف املادة السادسة

  ).والثامن تتوضح بصورة أفضل بامللحقات

  : املادة التاسعة

يتم تبادل أرسى الحرب لدى أي مـن فريقـي هـذا االتفـاق سـواء كـانوا ينتمـون إىل القـوات 

  :طبقاً ملا ييل. النظامية أو غري النظامية للفريق األخر

يتم تبادل أرسى الحرب بإرشاف األمم املتحدة ومراقبتهـا يف جمـع مراحلـه ويبـدأ هـذا التبـادل  .١

وعنـد توقيـع . يوماً من بدئه ٢١ موعد ال يتجاوز خالل عرشة أيام من توقيع االتفاق وينتهي يف

هذا االتفاق يضع رئيس لجنة الهدنة املشرتكة املشكلة مبوجب املادة العارشة من هـذا االتفـاق 

وبالتشـاور مع السلطات العسكرية املختصة للفريقني خطة لتبـادل أرسى الحـرب خـالل املـدة 

  .وأية تفصيالت أخرى بهذا الشأن املذكورة يف أعاله،  تحدد تاريخ مكان التبادل

والــذين صـدرت بحقهــم أحكــام بجــرائم . يشـمل تبــادل األرسى هــذا جميـع املالحقــني قضــائياً  .٢

  .ومخالفات أخرى ارتكبوها
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تعاد جميع األمتعة الشخصية واألشياء القيمـة والرسـائل والوثـائق ومسـتندات إثبـات الهويـة   .٣

أو . لتي تخص أرسى الحـرب الـذين يـتم تبـادلهمسواء ا. واألمتعة الشخصية مهام تكن طبيعتها

  .التي تخص القوات املسلحة التي ينتمون إليها إذا كانوا قد هربوا أو توفوا

طبقـاً للمبـادئ  –بشكل خـاص  –يبت يف جميع املسائل التي ال تنص عليها أحكام هذا االتفاق  .٤

  .١٩٢٩متوز  ٢٧ جنيف يف التي حددها امليثاق الدويل املتعلق مبعاملة أرسى الحرب املوقع يف

تتوىل لجنة الهدنة املشرتكة التي تنص عليها املادة العارشة مـن هـذا االتفـاق مسـؤولية تحديـد  .٥

داخل األرايض التي تخضع ألرشاف أي مـن الفـريقني، بغيـة تسـهيل . مصري األشخاص املفقودين

إىل اللجنـة خـالل ويتعهد كل مــن الفـريقني تقـديم كـل معونـة ومسـاعدة . إلرساع يف تبادلهم

  .قيامها مبهمتها

  :املادة العارشة

ترشف عىل تنفيذ أحكام هذا االتفاق لجنة هدنة مشرتكة تتـألف مـن سـبعة أعضـاء، يعـني كـل مـن  .١

فريق هذا االتفاق ثالثة منهم، ويرأسها  رئـيس أركـان هيئـة املراقبـة الدوليـة عـىل الهدنـة أو أحـد كبـار 

  .لهذه الهيئة، يعينه رئيس األركان بالتشاور مع فريق االتفاق الضباط من فريقي املراقبني التابع

تتخذ لجنة الهدنة املشرتكة من العوجة مقراً لها، وتعقد اجتامعاتها يف املكان والوقـت اللـذين  .٢

  .تراهم مناسبني للقيام مبهامتها بشكل فعال

جتامع األول يف وقـت ال إىل اال  –يدعو رئيس أركان هيئة  املراقبة الدولية عىل الهدنة املشرتكة  .٣

  .يتجاوز أسبوعاً واحداً من توقيع هذا االتفاق
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تستند قرارات لجنة الهدنة املشرتكة ما أمكن إىل مبدأ االجتامع ويف حالة تعذر االجتامع تتخـذ  .٤

ويف ما يتعلـق باملسـائل . القرارات بأكرثية أصوات أعضاء اللجنة الحارضين الذين يدلون بأصواتهم

حال القضية إىل لجنة خاصة تتألف من رئيس أركان هيئة املراقبة الدولية الذي يدعو ذات املبدأ، ت

  .اللجنة إىل االجتامع يف أقرب وقت ممكن

تضع لجنة الهدنة املشرتكة أنظمتها الخاصة بهـا، وتعقـد االجتامعـات بعـد إشـعارات يتلقاهـا  .٥

  .ألعضاءاألعضاء من الرئيس، ويكون النصاب القانوين لالجتامع بأكرثية ا

تخول اللجنة صالحية استخدام مراقبني قد يكونون من املؤسسة العسـكرية للفـريقني أو مـن  .٦

العسكريني العاملني مع هيئة املراقبة الدولية عىل الهدنـة، أو من الجانبني بأعداد تعتربها رضورية 

أركـان ويف حال توظيف مراقبني دوليني يبقى هؤالء املراقبون تحـت قيـادة رئـيس . للقيام مبهامتها

هيئة املراقبة الدولية عىل الهدنة، وتكون املهامت ذات الطبيعة العامة أو الخاصة التي يتعهد بهـا 

إىل املراقبني الدوليني امللحقني بلجنة الهدنة املشرتكة، وهـذا مبوافقـة رئـيس أركـان هيئـة املراقبـة 

  .الدولية عىل الهدنة أو ممثله املنتدب الذي يعمل رئيساً لها

يع املطالب أو الشكاوى املتعلقة بتطبيـق هـذا االتفـاق، والتـي يتقـدم بهـا أي مـن تحال جم .٧

الفريقني، عىل لجنة الهدنة املشرتكة فوراً من قبل رئيسها، وتتخذ اللجنة األجراء الذي تـراه مناسـباً 

بهدف تحقيق تسوية عادلة ومرضية للجانبني، وعن طريق أجهزة مراقبتها وتحقيقها بصدد جميـع 

  .ملطالب والشكاوىهذه ا
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عندما ينشب خالف عىل معنى نص معني يف هـذا االتفـاق، يعتمـد تفسـري لجنـة الهدنـة رشيطـة أن  .٨

، ويجوز للجنة حسب تقديرها، ومتـى اقتضـت ٤يخضع ذلك لحق االستئناف، كام هو منصوص يف الفقرة 

  .التفاقالحاجة ذلك، أن تويص الفريقني بني حني وحني إدخال تعديالت عىل نصوص هذا ا

وترسـل . ترفع لجنة الهدنة املشرتكة إىل كال الفريقني تقاريرعن أعاملها كلام رأت ذلك رضوريـاً  .٩

صورة عن كل مـن هـذه التقـارير إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة إلحالتهـا إىل اإلدارة أو الوكالـة 

  .املختصة يف األمم املتحدة

صـول يف املنطقـة املشـمولة بهـذا االتفـاق إىل مينح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والو  .١٠

املدى الذي تراه اللجنة رضورياً، عىل أنه يف حالة اتخاذ مقررات كهذه بأكرثية األصـوات يسـتخدم 

  .مراقبوا األمم املتحدة

  .توزع نفقات اللجنة غري تلك العائدة إىل مراقبي األمم املتحدة بني فريقي هذا االتفاق بالتساوي .١١

  : ية عرشاملادة الحاد

ال ميس أي بند من بنود هذا االتفاق بأي شـكل مـن األشـكال حقـوق أي مـن الفـريقني أو   

  .             مطالبة أو موافقة يف التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطني

ال يخضع هذا االتفاق للمصادقة وقد جرت فيه املفاوضات وعقد استجابة لقرار مجلـس األمـن  .١

، الذي دعا إىل إقرار الهدنة لدرء الخطر الذي يهـدد السـلم يف ١٩٤٨ين الثاين ترش ١٦الصادر يف 

فلسطني، ولتسهيل االنتقال من املهادنة الحالية و إىل سلم دائم يف فلسـطني، فأنـه يبقـى نافـذاً 

حتى يتم التوصل إىل تسوية سلمية بني الفـريقني باسـتثناء مـا ورد يف البنـد الثالـث مـن هـذه 

  .املادة
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لفريقي هذا االتفاق بالرىض املتبادل تعديلـه هـو وأي مـن أحكامـه، ويجـوز لهـام وقـف يجوز  .٢

وإذا مل يتوصل إىل رىض متبادل، وبعـد أن . تطبيقه، فيام عدا املادتني األوىل والثانية، يف أي وقت

تكون قد انقضت سنة واحدة عىل وضع هذا االتفاق موضع التنفيذ من تـاريخ توقيعـه، يجـوز 

ريقني أن يطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة دعوة ممثيل الفريقني إىل مؤمتر غايته ألي من الف

مراجعة أو تعديل أو تعليق أي مـن األحكـام الـواردة يف هـذا االتفـاق باسـتثناء املـادتني األوىل 

  .ويكون االشرتاك يف مؤمتر كهذا إلزامياً للفريقني. والثانية

من هذه املادة عن حل متفـق عليـه لنقطـة مختلـف  ٣ه يف البند إذا مل يسفر املؤمتر املشار إلي .٣

عليها، جاز ألي من الفريقني أن يرفع األمر إىل مجلس األمن التـابع لهيئـة األمـم املتحـدة  طلبـاً 

للحل املنشود عىل أساس أن هذا االتفاق إمنا عقد استجابة لقرار مجلس األمـن يف سـبيل إقـرار 

  .السلم يف فلسطني

االتفاق االتفاق العام لوقف إطالق النار بني مرص والكيان الصهيوين الذي اشرتك فيـه ينسخ هذا  .٤

  .١٩٤٩كانون الثاين  ٢٤الفريقان يف 

وقع هذا االتفاق عىل خمس نسخ، يحتفظ كل من الفريقني بنسخة منهـا، وتسـلم نسـختان إىل  .٥

توفيق التابعـة لألمـم املتحـدة األمني العام األمم املتحدة إلرسالها إىل مجلس األمن  وإىل لجنة ال

والخاصة بفلسطني ونسخة إىل الوسيط لفلسـطني بالوكالـة وثباتـاً لـذلك وقـع ممثلـو الفـريقني 

املتعاقدين هذا االتفاق بحضور وسيط األمم املتحدة يف فلسطني بالوكالـة ورئـيس أركـان هيئـة 

  .مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة



  

٢٤٦١ 
  

  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  .اب من الفالوجةخطة االنسح –) ١(امللحق  

يجري سحب القوات املرصية بجميع معداتها العسكرية من منطقة الفالوجة إىل نقـاط وراء 

  :الفلسطينية وفقاً للخطة التالية –الحدود املرصية 

بتوقيـت غـرينيتش وتكـون تحـت  ٥٠٠، يف السـاعة ١٩٤٩شـباط  ٢٦تبدأ عملية االنسـحاب يف  .١

  .ع املراحلإرشاف األمم املتحدة ومراقبتها يف جمي

بالنظر إىل كرثة عدد القوات املشمولة بهذا التـدبري، ويف سـبيل التقليـل مـن احـتامل االحتكـاك  .٢

والحــوادث، ولضــامن املراقبــة الفعالــة مــن جانــب األمــم املتحــدة أثنــاء عمليــة االنســحاب، يــتم 

  .االنسحاب خالل خمسة أيام من تاريخ تنفيذ خطة االنسحاب

رفح طريقاً لالنسحاب رشط أنـه إذا  –غزة  –بربرة  –راق سويدان ع ٠يستخدم طريق الفالوجة  .٣

تبني أنه ال ميكن سلوك هذا يف تاريخ االنسحاب، فعىل رئيس أركـان هيئـة مراقبـة الهدنـة التابعـة 

  .لألمم املتحدة أن يختار طريقاً آخر بالتشاور مع الفريقني

ملحـدد لالنسـحاب بـثامين وأربعـني عىل القائد العام للقوات املرصية يف فلسـطني قبـل الوقـت ا .٤

للموافقـة، خطـة مفصـلة ) أو ممثلـه(ساعة عىل األقل، أن يقدم إىل رئـيس أركـان األمـم املتحـدة 

عـدد القـوات ومقـدار ونـوع : لسحب الحامية املرصية من الفالوجة عىل أن تشـمل تلـك الخطـة

كـل يـوم يف حركـة  املعدات التي سيجري سحبها كل يوم، وعد ونـوع السـيارات التـي ستسـتخدم

  .االنسحاب، وعدد الرحالت الالزمة إلمتام الحركة كل يوم

يف أعـاله مبينـة عـىل ترتيـب أسـبقية يف عمليـة  ٤تكون الخطة املفصلة املشار إليهـا يف الفقـرة  .٥

  االنسحاب يحدده رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة 
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ال املرىض والجرحى الذي جـرى فعـالً، تسـحب لألمم املتحدة ويتضمن أموراً أخرى عىل أنه بعد نق

أوالً قوات املشاة بأسلحتها الخاصة وأمتعتها، وال تسحب املعدات الثقيلة إال يف املراحل األخرية من 

وتعرف املعدات الثقيلة باملدفعية والسيارات املصفحة والدبابات ونـاقالت ومـدافع بـرن . العملية

عـد وصـول وحـدات املشـاة إىل األمـاكن التـي تقصـدها، ويف سبيل منع احتامل وقوع الحـوادث ب

يجري سحب املعدات الثقيلة إىل نقطـة يف األرايض املرصـية يعينهـا رئـيس أركـان األمـم املتحـدة 

وختمها إىل أن يتأكد رئـيس األركـان . وهناك توضع كممتلكات مرصية تحت حراسة األمم املتحدة

  .املعدات إىل السلطات املرصية املختصة من أن الهدنة أصبحت نافذة، وحينئذ تسلم هذه

غزة  أن يبذلوا معونتهم التامة يف هـذه  –عىل السلطات والضباط الصهاينة يف منطقة الفالوجة  .٦

العملية، وهم مسؤولون عن التأكد من خلو طريق االنسحاب وعدم وجود عوائق مهام كان نوعها 

ثناء العملية بعيدة عن الطرق املستعلمة يف أثناء حركات االنسحاب، ومن بقاء القوات الصهيونية أ 

  .عملية االنسحاب

يرابط املراقبون العسكريون لألمم املتحدة مع القـوات املرصـية والصـهيونية للتأكـد مـن تقيـد  .٧

الفريقني تقيداً تاماً بخطة االنسحاب هذه  وبالتعليامت الالحقة التـي قـد يصـدرها رئـيس أركـان 

بكل تفتيش قد يكون رضورياً يف إجراء عملية االنسـحاب  وتعتـرب األمم املتحدة وحده دون سواه 

  .قراراتهم يف جميع هذه الحاالت نهائية
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  :تحديد الجبهتني الغربية والرشقية يف فلسطني) ٢(امللحق 

بناء عىل االعتبارات العسكرية  وحدها التي تشمل القوات التابعة لفريقي هذا االتفاق، وكـذلك      

الث يف املنطقة غري املشمولة بهذا االتفاق، يعترب تحديد الجبهتني الغربية والرشقية يف قوات الفرق الث

  :فلسطني كام ييل

  .املنطقة الواقعة إىل الجنوب والغرب من الخط املحدد يف البند: الجبهة الغربية  . أ

، حـول تنفيـذ قـرار مجلـس األمـن الصـادر يف ترشـين الثـاين ١٩٤٨ترشين الثاين  ١٣من مذكرة  .١

ومنها جنوباً  ١٢٥٨١١٩٦، من نقطة ابتدائها بالغرب إىل النقطة الواقعة عند خط الهاجرة ١٩٤٨

بـرئ السـبع  – ١٢١٤٠٨٢٣الفالوجة عند خط الهـاجرة  -عىل طول الطريق املؤدية إىل طريق حنا

  .٤٠٢وتنتهي إىل الشامل من برئ عسلوج عند النقطة 

 ٤٠٢يف أعاله ومن النقطة )  أ(املحدد يف الفقرة  املنطقة إىل الرشق من الخط: الجبهة الرشقية   .٢

إىل أقىص نقطة يف جنوب فلسطني، بخط مستقيم يدل عىل نصف املسافة بني الحـدود املرصـية 

  .الفلسطينية –الفلسطينية وبني الحدود األردنية  –

  :تحديد قوات الدفاع) ٣(امللحق 

  القوات الربية:  أوالً 

مـن الضـباط وسـائر  ٨٠٠ائب مشاة كـل كتيبـة ال تزيـد عـىل كت ٣ –) أ: (يجب أن ال تتعدى  .١

  رسايا بنادق مع ٤ – ١الرتب وال تشتمل عىل أكرث من 
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بنادق و رشاشات خفيفة و مسدسات رشاشة و مدافع هاون خفيفـة و (األسلحة املعتادة للمشاة  

 ٦يزيـد عـىل  مسلحة مبا ال) دعم(رسية ساندة  – ٢٠) بنادق مضادة للدبابات أو مدافع صاروخية

مدافع مضـادة للطـائرات ال  ٤بوصات و ٣مدافع هاون ال يزيد عيارها عىل  ٦رشاشات متوسطة و 

مـدافع مضـادرة للطـائرات ال يزيـد  ٨بطارية واحـدة مؤلفـة مـن ) ج. (رطالً ٢٥يزيد عيارها عىل 

  . مليمرتاً  ٤٠عيارها  عىل 

  : تستثنى األسلحة التالية من مفهوم عبارة قوات الدفاع .٢

املصــفحات كالــدبابات والســيارات املصــفحة ونــاقالت مــدافع بــرن والســيارات نصــف املجنــزرة   .أ 

  .والشاحنات وغريها من وسائل النقل املصفحة

) ١(والبند ) ب) (١(والبند  ٢) أ) (١(جميع األسلحة والوحدات املساندة غري تلك املحددة يف البند   .ب 

  .يف أعاله) ج(

  .لخطة تعدها وتوافق عليها لجنة الهدنة املشرتكةتستخدم الوحدات اإلدارية وفقاً  .٣

  القوات الجوية: ثانياً 

يف املناطق التي تسمح فيها بوجود قوات الدفاع، يجب التقيد بالرشوط التاليـة فـيام يتعلـق   

  .بالقوات الجوية

ال يجوز االحتفاظ بأية مطارات عسكرية أو ساحات طريان أو ساحات هبـوط أو أيـة منشـآت  .١

  .ىعسكرية أخر 

  .ال يجوز قيام أو هبوط أية طائرات عسكرية إال يف الحاالت الطارئة .٢
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  القوات البحرية: ثالثاً 

ال يجوز أن تقام أية قواعد بحرية يف املناطق التي ال يسمح فيها إال بقوات دفاعية وال يجـوز   

  .ألية سفن حربية دخول املياه اإلقليمية املالصقة لتلك املناطق

  التي ال يجوز االحتفاظ فيها إال بقوات دفاعية يف املناطق: رابعاً 

  .يجب أن يتم التخفيض الالزم للقوات خالل أربعة أسابيع من تاريخ توقيع هذا االتفاق

فقـد دخـل النقـب شـامله . وهكذا حققت اتفاقية رودس ما أرادته أمريكا للكيـان الصـهيوين

الصـهيوين وبالوصـول إىل هـذه  وجنوبه ورشقه داخـل حـدود األرايض التـي يسـيطر عليهـا الكيـان

الصهيونية، انتهـت املرحلـة الحرجـة التـي ركـزت الـدول االسـتعامرية جهودهـا  -االتفاقية املرصية

-ونجح املخطـط االنكلـو . ومل يعد هناك قطر عريب يجد حرجاً يف اتخاذ خطوة ماثلة. للوصول إليها

  . بصورة منفردةأمرييك يف تحقيق تسويات جزئية، وعىل مراحل ومع كل بلد عريب

  :الصهيونية –اتفاقية الهدنة اللبنانية  .٢

ورغـم أن . ١٩٤٩آذار  ٢٣كان لبنان ثاين دولة عربية يوقع االتفاقية مـع الكيـان الصـهيوين يف 

مخفر (الصهيونية واملحادثات لهذه االتفاقية قد حدثت يف رأس الناقورة  –توقيع االتفاقية اللبنانية 

ولقـد أراد . إال أن هذه االتفاقية تعتـرب جـزءاً مـن اتفاقيـة رودس) اللبنانيةصغري يقع عىل الحدود 

لبنان أن يدخل يف االتفاق مادة رصيحة بضمنها اعرتافاً ال غموض فيه بحـدوده السياسـية واحتـدم 

  الجدل حول هذه النقطة، مام أطال الجلسات عدة أيام بعد ما كان 
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وكان تعـدد الجلسـات سـبباً يف نقـل مقـر . يف جلسة واحدةاملفروض أن يتم التوقيع عىل االتفاقية 

االجتامع الثاين إىل األرض املحتلة حيث أقام الكيان الصهيوين مخفـر حـدودهم ووقـع عـىل اتفاقيـة 

الصهيونية  من الجانب اللبناين املقدم توفيق سامل واملقدم جوزيف حـرب، وعـن  –الهدنة اللبنانية 

ي ما كليف ويهوشوع بيلامن وشيطاي روزيـن وتضـمنت االتفاقيـة الجانب الصهيوين املقدم مردخا

  :املواد التالية

  : املادة األوىل

من أجل العمل عىل عودة سالم دائم يف فلسطني، وإدراكاً ألهميـة التأكيدات املتبادلة يف هذا 

بـادئ التاليـة الشأن يف ما يتعلق بالعمليات العسكرية مستقبالً لطريف هذا االتفـاق ويؤكـد الجانبـان امل

  .التي سيجري التقيد بها متاماً من جانب الطرفني خالل الهدنة الدامئة

يتعهد الجانبان من اآلن فصاعداً بالتقيد التام بـاألمر الصـادر عـن مجلـس األمـن بشـأن عـدم  .١

  .اللجوء إىل القوة العسكرية لتسوية فلسطني

القوات الربية أو البحرية أو الجويـة يتعهد الجانبان بامتناع القوات املسلحة لكل منهام، سواء  .٢

عن اتخاذ أي عمل عدواين ضد شعب أو قوات الجانب اآلخر أو إعداد مثـل هـذا العمـل مـع 

يف هذا املضمون ال يؤثر عـىل عمليـات التخطـيط العاديـة لهيئـة ) إعداد(العلم بان استخدام 

  .األركان، كام هو متبع بوجع عام يف املؤسسات العسكرية

اماً كامالً حق كل طرف يف أمنه وحريته من الخوف من هجوم تشنه عليـه القـوات يحرتم احرت  .٣

  .املسلحة للجانب اآلخر
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يقر الجانبان بأن العمل بهدنة دامئـة بـني القـوات املسـلحة للجـانبني  خطـوة ال منـاص منهـا  .٤

  .لتصفية النزاع املسلح وإعادة السالم إىل فلسطني

  : املادة الثانية

ترشـين  ١٦بادئ واألهداف التالية بقصد تنفيذ قرار مجلس األمن الصادر يف يؤكد الجانبان امل

  .١٩٤٨الثاين عام 

االعرتاف مببدأ عدم تحقيق أية فائـدة عسـكرية أو سياسـية مـن جـراء الهدنـة التـي أمـر بهـا  .١

  .مجلس األمن

حقـوق  بـأي شـكل كـان إىل –كام يدرك الجانبان أنه يجب أال ييسء أي بند مـن بنـود هـذا االتفـاق  .٢

ومطالب ومواقف أي من طريف االتفاق، يف ما يتعلق بأية تسوية سلمية لقضية فلسطني يتم التوصـل 

  .إليها يف النهاية، إذا أن نصوص هذا االتفاق تابعة من اعتبارات عسكرية محضة

  : املادة الثالثة 

جـب املبـادئ لقد تم االتفاق عىل هدنة عامة دامئة بني القوات املسـلحة للجـانبني، وذلـك مبو  .١

  .١٩٤٨السابقة الذكر وقرار مجلس األمن الصادر يف ترشين الثاين عام 

يتعهد الجانبان أال يرتكب أي عنرص من القوات الربية أو البحرية أو الجوية العسكرية لجانب  .٢

كل منهام، مبا فيها القوات غري النظامية، عمالً من األعامل الشبيهة باألعامل الحربيـة، أو عمـالً 

انياً ضد قوات الجانب اآلخر، أو ضد املدنيني يف األرايض لخاضعة للجانـب اآلخـر، أو يعـرب عدو 

أو يتخطى ألي سبب من األسباب خط الحدود يف إطار الهدنة الدامئة كام هـو مبـني يف املـادة 

  الخامسة من هذا االتفاق أو يدخل املجال الجوي 



  

٢٤٦٨  
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امليـاه عـىل مسـافة ثالثـة أميـال مـن سـاحل  للطرف اآلخر، أو مير عربه أو يدخل، أو ميـر عـري

  .الجانب اآلخر

يتعهد الجانبان أال يقوم بأي عمـل شـبيه بـاألعامل الحربيـة أو عمـل معـاد مـن أراض تحـت  .٣

  .إرشاف أحد طريف هذا االتفاق ضد الطرف اآلخر

  :املادة الرابعة

دنـة الدامئـة، سيعرف الخط الوارد وصفه يف املـادة الخامسـة مـن هـذا االتفـاق يف حـدود اله .١

 ١٦وسيحدد مبوجب الهدف والقصد اللذين رمـت إلـيهام قـرارات مجلـس األمـن الصـادرة يف 

  .١٩٤٨ترشين الثاين 

أن القصد الرئيس من وراء إقامة خط الهدنـة الدامئـة هـو تخطـيط الخـط الـذي يجـب عـىل  .٢

  .القوات املسلحة لألطراف املعنية أال تتجاوزه

  :املادة الخامسة

  .خط الهدنة الدامئة الحدود الدولية بني لبنان وفلسطنييجب أن يتبع   .١

يجب أن تتألف القوات املسلحة للجانبيني يف منطقة خط الهدنـة الدامئـة مـن قـوات دفاعيـة  .٢

  .فقط كام هو معرف يف ملحق هذا االتفاق

يجب أن يكتمل سحب القوات إىل خـط حـدود الهدنـة الدامئـة وتقليصـها إىل قـوة دفاعيـة،   .٣

وباملقياس نفسه، يف إزالـة األلغـام . رة السابقة خالل عرشة أيام من توقيع االتفاقمبوجب الفق

وتقـدم الخـرائط التـي تحـدد . عن الطرق امللغومة واملناطق التي جـال عنهـا أي مـن الطـرفني

  .مواقع حقول األلغام هذه إىل الجانب األخر خالل الفرتة ذاتها
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  :املادة السادسة

رب املحتجزين من جانب طريف هـذا االتفـاق، سـواء كـانوا مـن يجب تبادل جميع أرسى الح

  :رجال القوات النظامية أو غري النظامية ألحد الجانبني كام ييل

تتم عملية تبادل أرسى الحرب يف جميع مراحلها بأرشاف األمم املتحـدة وسـيطرتها ويجـب أن  .١

  .ساعة من توقيع هذا االتفاق ٢٤يتم التبادل عند رأس الناقورة خالل 

يجب ان يشتمل هذا التبادل كذلك عىل أرسى الحرب الذين تجري مالحقتهم جنائياً، باإلضافة  .٢

  .إىل أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام يف ما يتعلق بجرمية أو أية مخالفة أخرى للقوانني

يجب أن تعـاد إىل األرسى الـذين سـيجري تبـادلهم، جميـع األغـراض الشخصـية واملـواد ذات  .٣

ئل والوثائق وشارات الهوية وكل األغراض الشخصية مهام كانت طبيعتها العائدة القيمة والرسا

وإذا كان  األسري قد هرب أو تويف فإن هذه األغراض تعاد إىل الجانب الـذي . إىل هؤالء األرسى

  .كان األسري يعمل يف قواته املسلحة

ص عليها االتفاق الـدويل تقرر جميع الشؤون التي مل تنضم يف هذا االتفاق وفق املبادئ التي ن .٤

مسؤولية البحث عن األشخاص املفقودين، سواء كانوا من العسـكريني أو املـدنيني يف املنـاطق 

الخاضعة لكل من الجانبني لتيسري تبـادلهم الرسـيع، ويتعهـد كـل طـرف بتقـديم كـل تعـاون 

  .ومساعدة اللجنة لتمكينها من تنفيذ هذه املهمة
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  :املادة السابعة

فاعية مشرتكة مؤلفة من خمسة أعضاء، يعـني فيهـا كـل طــرف يف هـذا االتفـاق تقوم لجنة د .١

عضويني ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة الرقابة عىل الهدنة التابع لألمـم املتحـدة أو ضـابط 

  .كبري من مراقبي الهيئة يعينه رئيس األركان بعد التشاور مع طريف هذا االتفاق

يف موقع الحدود إىل الشامل من املطلة، ويف موقـع الحـدود  تقيم لجنة الهدنة املشرتكة مقرها .٢

وتعقد اجتامعاتها يف األمكنة واألوقات التي تراها رضورية لتنفيـذ أعاملهـا . اللبناين يف الناقورة

  .بنجاح وفاعلية

تعقد لجنة الهدنة املشرتكة أول اجتامع لها بدعوة من رئيس أركان هيئة الرقابـة عـىل الهدنـة  .٣

  .مم املتحدة يف وقت ال يتجاوز أسبوعاً من توقيع هذا االتفاقالتابع لأل 

ويف حال عـدم التوصـل . تتخذ قرارات لجنة الهدنة املشرتكة، وفق مبدأ االجتامع إذا تيرس ذلك .٤

  .إىل اإلجامع، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحارضين املشرتكني يف التصويت

وتعقـد االجتامعـات بعـد أن يكـون . متها اإلجرائية الخاصة بهـاتعد لجنة الهدنة املشرتكة أنظ .٥

رئيس اللجنة قد ابلغ األعضاء  قبل وقت كاف من موعد انعقاد االجـتامع، ويتطلـب النصـاب 

  .لعقد االجتامعات أغلبية األعضاء

تكون للجنة الهدنة صالحيات استخدام مراقبني، قد يسـتعان بهـم مـن بـني صـفوف الهيئـات  .٦

ريف االتفاق أو من العسكريني التابعني لهيئة الرقابـة عـىل الهدنـة التابعـة لألمـم العسكرية لط

  املتحدة أو من كليهام بأعداد تعترب كافية 
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ويف حالة االستعانة مبراقبي األمم املتحدة يف هذا الشأن، فـإن هـؤالء املـراقبني . إلنجاز مهامتها

وتخضـع املهـام . دنة التابع لألمم املتحدةيبقون تحت إمرة رئيس  أركان هيئة الرقابة عىل اله

ذات الطبيعة العامة أو الخاصة التـي توكـل ملراقبـي األمـم املتحـدة امللحقـني بلجنـة الهدنـة  

  .املشرتكة، ملرافقة رئيس أركان األمم املتحدة أو ممثلة يف اللجنة وفق من منهام يرأس اللجنة

يتعلق بتنفيذ هذا االتفـاق إىل لجنـة الهدنـة ترفع الدعاوى املقدمة من أي من الجانبني يف ما  .٧

وتتخذ اللجنة إجراءات بشأن كل هذه الدعاوى أو الشـكاوى . املشرتكة عن طريق رئيسها فوراً 

عن طريق جهازها الخاص باملراقبة والتحقيـق وفـق مـا تـراه مناسـباً لتحقيـق تسـوية عادلـة 

  .ومرضية للجانبني

ا من هذا االتفاق، باستثناء املقدمة والفقـرتني األوىل يف حال قيام خالف يف تفسري معنى بند م .٨

وتقدم الجنة توصيات إىل الجانبني إلجـراء تعـديل يف بنـود هـذا . والثانية يؤخذ بتفسري اللجنة

  .االتفاق من حني آلخر كلام دعت الحاجة إىل ذلك

تراهـا رضوريـة  تقدم لجنة الهدنة املشرتكة تقارير إىل الجانبني عن نشاطاتها يف الفـرتات التـي .٩

وتقدم نسخة من كل هـذه التقـارير إىل السـكرتري العـام لألمـم املتحـدة، ليقدمـه بـدوره إىل 

  .الجهاز أو الوكالة املختصة يف األمم املتحدة

مينح أعضاء اللجنة ومراقبوها كذلك قدراً من حرية التحرك والوصول يف املناطق التي يشـملها  .١٠

  ورياً يف هذا هذا االتفاق وفق ما تراه اللجنة رض 



  

٢٤٧٢  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

الشأن رشط االستعانة مبراقبي األمم املتحدة عنـدما يـتم التوصـل إىل القـرارات التـي تتخـذها 

  .اللجنة بأغلبية األصوات

يتحمل طرفا هذا االتفاق نفقات اللجنة بالتسـاوي باسـتثناء تلـك النفقـات املتعلقـة مبراقبـي  .١١

  .األمم املتحدة 

  :املادة الثامنة

  .اق للمصادقة، ويوضع موضع التنفيذ فوراً مبجرد توقيعهال يخضع هذا االتف .١

يبقى هذا االتفاق الذي تم التفاوض عليه والوصول إليه، وفق قـرار مجلـس األمـن الصـادر يف  .٢

، القايض بإقامة هدنة للقضاء عىل التهديد القـائم عـىل السـالم يف ١٩٤٨ترشين الثاين لعام  ١٦

يبقـى سـاري  -ة إىل حالة السالم  الـدائم يف فلسـطنيفلسطني وتسهيل االنتقال من حالة الهدن

املفعول إىل أن تتحقق تسوية سلمية بني الجانبني باستثناء ما نصت عليـه الفقـرة الثالثـة مـن 

  .هذه املادة

تعطيل هذا االتفاق أو أي من نصوصـه أو  –باالتفاق  يف ما بينهام  –يحق لطريف هذا االتفاق  .٣

تثناء املادتني األوىل والثالثـة ويحـق ألي مـن الطـرفني يف حـال تعليق تطبيقه يف أي وقت، باس

تعذر الوصول إىل اتفاق مشرتك، وبعد أن يكون قد مىض عام عىل وضع هـذا االتفـاق موضـع 

التنفيذ من تاريخ توقيعه، أن يطلـب إىل السـكرتري العـام لألمـم املتحـدة عقـد مـؤمتر ملمـثيل 

صـوص هـذا االتفـاق أو تعديلـه أو تعليقـه باسـتثناء الجانبني، بقصد إعادة النظر يف أي مـن ن

  . املادتني األوىل والثالثة، ويصبح لزاماً عىل الجانبني االشرتاك يف مثل هذا املؤمتر
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إذا مل يثمر املؤمتر املنصوص عليه يف الفقرة الثالثة من هذه املادة، عن تحقيق حل متفق عليه  .٤

ني عرض املوضوع عـىل مجلـس األمـن الـدويل لنقطة ما من نقاط الخالف يحق ألي من الجانب

للحصول عىل ما يريده، عىل أساس أنه تم الوصول إىل هذا االتفاق وفق إجـراء مجلـس األمـن 

  .الهادف إىل تحقيق السالم يف فلسطني

يوقع هذا االتفاق بخمس نسخ يحتفظ كل جانب بنسخة منها، وترسل نسـختان إىل السـكرتري  .٥

ها إىل مجلس األمن الدويل ولجنة املصالحة الخاصة بفلسطني التابعة العام لألمم املتحدة لريفع

  .لألمم املتحدة ونسخة إىل الوسيط الخاص بفلسطني بالوكالة

  :ملحق تعريف القوات الدفاعية

  .ال تتجاوز القوات الدفاعية العسكرية التي أشري إليها يف الفقرة الثانية من املادة الخامسة .١

ة الجيش النظامي اللبناين، وبطارية ميدان واحدة مؤلفة مـن أربعـة كتيبتان ورسيتان من مشا  .أ 

سيارة خفيفـة مصـفحة مسـلحة مبـدافع رشاشـة، وسـت  ١٢مدافع، ورسية واحدة مؤلفة من 

  .ضابط وجندي ١٥٠٠املجموع  –) عربة٢٠(دبابات خفيفة مسلحة مبدافع خفيفة 

اآلنفـة ) أ(ذكرهـا يف الفقـرة يجب أن ال ترابط أية قوات عسكرية أخـرى غـري تلـك التـي ورد   .ب 

  .حاصبيا –القاسمية النبطية التحتا -الذكر، يف أية نقطة إىل الجنوب من الخط العام 
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  :يف ما يتعلق بالكيان الصهيوين. ٢

كتيبة مشاة واحدة، ورسية مساندة واحدة، مع ستة مدافع مورتر، وسـتة مـدافع رشاشـة، ورسيـة    .أ 

وست سيارات جيب مصفحة وبطارية مدفعية ميـدان استطالع واحدة، مع ست عربات مصفحة، 

مؤلفة من أربعة مدافع ، وفيصل مـن مهنـديس امليـدان، ووحـدات خدمـة كـالتموين واملعـدات، 

  .ضابط وجندي ١٥٠٠بحيث ال يتجاوز عددهم 

من الجزء الثاين ) أ(يجب أن ال تربط  أية قوات عسكرية أخرى غري تلك التي ورد ذكرها يف الفقرة   .ب 

  .مروس –الجش  –الذكر يف أية نقطة إىل الشامل من الخط العام نهارياً ترشيحاً االنفة 

يجب أن ال تفرض أية قيود عىل تحرك أي من الجانبني يف ما يتعلق بتموين أو تحرك هذه القوات   .ج 

  .الدفاعية خلف خط الهدنة

والكيـان إن ما تجدر مالحظته يف هذه االتفاقية هـو ان حـدود الهدنـة الجديـدة بـني لبنـان 

الصهيوين يتوافق مع حدود فلسطني االنتداب الشاملية، بغض النظر عن حـدود الهدنـة السـابقة وعـن 

كل قرارات األمم املتحدة أو مجلس األمـن، ودن أي مراعاة ملواقع جيش اإلنقاذ والجـيش اللبنـاين عنـد 

  .الهدنة السابقة

  :والكيان الصهيوين –اتفاقية الهدنة األردنية . ٣

، ١٩٤٩نيسـان  ٣اتفاقية الهدنة بني اململكة األردنيـة الهاشـمية والكيـان الصـهيوين يف  وقعت  

وقـد وقعهـا عـن الحكومـة . الصهيونية –وهي الثالثة، وفق الرتتيب الزمني لتوقيع االتفاقيات العربية  

  األردنية كل من العقيد أحمد صدقي الجندي 
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  .ية روبني شلوح واملقدم مويش ديانواملقدم محمد املعايطة، وعن الحكومة الصهيون

نيسان، تم توقيـع عـىل اتفاقيـة  ٣، ويف يوم ١٩٤٩شباط  ٢٨وصل الوفد األردين إىل رودس يف   

الصهيونية وتتشابه نصوص االتفاقيات املرصية واللبنانيـة تشـابهاً تامـاً، بحيـث ميكـن  –الهدنة األردنية 

  . املادة الخامسةإسقاطها بهدف تجنب اإلعادة والتكرار للوصول إىل

  :املادة الخامسة

تحدد خطوط الهدنة لجميع القطاعات، باستثناء القطاع الـذي تحتلـه القـوات العراقيـة مـن 

  .هذا االتفاق عىل الشكل التايل

إىل نهاية الخطـوط املحـددة يف اتفـاق وفـق  –شامالً ) ١٥٧٤/  ١٥١٠و .م(يف قطاع دير عرب    .أ 

ملنطقـة القـدس، وسـتتبع خطـوط الهدنـة  ١٩٤٨الثـاين سـنة ترشين  ٣٠إطالق النار املوقع يف 

  .خطوط املهادنة كام أوضحتها هيئة الرقابة الدولية عىل الهدنة

تتفق خطوط الهدنة يف قطاع القدس مع تلك الخطوط التـي حـددت يف اتفـاق وقـف إطـالق   .ب 

  .، فيام يتعلق مبنطقة القدس١٩٤٨النار لسنة 

يف امللحـق ) ب(ون خط الهدنة كام هو مؤرش عليه بالحرف البحر امليت، يك –يف قطاع الخليل   .ج 

  .الرقم من هذا االتفاق

إىل طـرف أقىصـ جنـوب ) ٠٩٥٨/  ١٩٢٥. م(يف القطاع املمتـد مـن نقطـة عـىل البحـر امليـت   .د 

، مـن ١٩٤٩كام تم مسحها يف شـهر آذار سـنة . فلسطني، يحدد خط الهدنة باملواقع العسكرية

  .سري من الشامل إىل الجنوبقبل مراقبي األمم املتحدة وي
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  :املادة السادسة

اتفق عىل أن تحل قوات اململكة األردنية الهاشمية محل قوات العراق يف القطاع الذي تحتله هذه  .١

  .القوات األخرية، بعد ما نقل عن الحكومة العراقية  بأن هذه القوات ستنسحب

من هذا االتفاق املؤرش  ١امللحق الرقم يبني خط الهدنة يف القطاع الذي تحتله القوات العراقية يف  .٢

  .عليه بالحرف أ

يتم إنشاء خط الهدنة املنصوص عليه يف الفقرة الثانية من هذه املادة عـال مراحـل وفقـاً ملـا يـيل،  .٣

  :وإىل أن يتم ذلك تظل الخطوط العسكرية الحالية قامئة

ـق يف املنطقة الواقعة إىل الغرب من الطريق املمتدة من يقع إىل جلجول  .أ  يـة مـن ثـم إىل الرش

  .من كفر قاسم، خالل خمسة أسابيع من تاريخ هذا التوقيع

يف منطقة وادي عارة إىل الشامل من الخط املمتد من يقع إىل زبيبة خالل سبعة أسابيع من    .ب 

  .تاريخ هذا التوقيع

  .يف جميع مناطق القطاع العراقي، خالل خمسة عرش أسبوعاً من توقيع هذا االتفاق  .ج 

من املادة الخامسة من ) ج(البحر امليت املشار إليه يف الفقرة  –هدنة يف قطاع الخليل عدل خط ال .٤

هذا االتفاق الذي ينطوي عىل انحرافات ملموسة عن الخطوط العسكرية القامئـة ملصـلحة قـوات 

اململكة األردنية الهاشمية بغية تغطية تعديالت الخطوط العسكرية يف القطاع العراقي املحـدد يف 

  .من هذه املادة) ٣(رة الفق
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تعويضات عن الطريق التي يتم الحصول عليها بـني طـول كـرم وقلقيليـة، توافـق حكومـة الكيـان  .٥

الصهيوين عىل أن تدفع لحكومة اململكة األردنية الهاشمية نفقات إنشاء طريق جديد من الدرجـة 

  .كيلومرتاً  ٢٠األوىل طولها 

من هذه املادة يحـق لسـكان هـذه  ٢ليه يف الفقرة حني تتأثر قرى بإنشاء خط الهدنة املنصوص ع .٦

القرى أن يحتفظـوا بحقـوقهم كاملـة، مـن حيـث اإلقامـة واملمتلكـات و الحريـة وسـتكون هـذه 

وإذا قرر أي مـن هـؤالء السـكان تـرك قـراهم، فإنـه سـيكون مـن حقهـم . الحقوق موضع حامية

عـىل تعـويض كامـل عـن  اصطحاب ماشيتهم وجميع ممتلكـاتهم املنقولـة والحصـول دون تـأخري

ومتنع القوات الصهيونية دخول مثل هذه القرى أو املرابطـة فيهـا وسـيجند . األرايض التي يرتكونها

  .رجال رشطة من العرب املحليني وينظموا  لريابطوا فيها ألغراض األمن الداخيل

  .تتحمل اململكة األردنية الهاشمية مسؤولية جميع القوات العراقية يف فلسطني .٧

أن ال تفرس نصوص هذه املادة بأنها تلحق رضراً بـأي شـكل مـن األشـكال بتسـوية سياسـية  يجب .٨

  .نهائية بني فريقي هذا االتفاق

تم االتفاق عىل خطوط الهدنة املحددة يف املادتني الخامسة والسادسة من هـذا االتفـاق، دون أن  .٩

و الحـدود أو بأيـة مطالـب يلحق بأية تسويات إقليمية يف املستقبل، أ ) حيف(يكون يف ذلك ظلم 

  .ألي من الفريقني بصدد ذلك

يتم إنشاء خطوط الهدنة، مبا يف ذلك انسحاب القوات املسلحة الذي تقتضـيه هـذه الغايـة خـالل  .١٠

  .عرشة أيام من تاريخ توقيع هذا االتفاق، إال يف الحاالت املنصوص عليها خالفاً لذلك
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ادة الخامسة أليـة تعـديالت يتفـق عليهـا فريقـا تخضع خطوط الهدنة املحددة يف هذه املادة وامل .١١

هذا االتفاق، وسيكون لجميع هذه التعديالت القوة ذاتها واملفعول ذاتـه وكأنهـا ضـمنت بكاملهـا 

  .اتفاق الهدنة العامة هذا

  :املادة السابعة

تقترص القوات العسكرية لفريقي هذا االتفاق عـىل قـوات دفاعيـة فقـط، يف املنـاطق التـي عـىل  .١

عرشة كيلومرتات عىل جانبي خط الهدنة، إال إذا جعلت اعتبارات جغرافية ذلـك أمـراً غـري  مسافة

سـتكون القـوات . عميل هـي الحـال يف أقىصـ الطــرق الجنـويب مـن فلسـطني والقطـاع السـاحيل

ويف القطـاع الـذي تحتلـه القـوات . من هذا االتفاق ٢املسموح بها يف كل قطاع محددة يف امللحق 

  .تناول الحسابات املتعلقة بتخفيض القوات عدد القوات املسلحة يف هذا القطاعالعراقية، ست

ـة أيـام مـن إنشـاء  .٢ يتم تخفيض القوات إىل قوة دفاعية، وفقاً للفقـرة املـذكورة أعـاله، خـالل عرش

وتتم كذلك إزالة األلغام مـن الطـرق امللغومـة، واملنـاطق . خطوط الهدنة املحددة يف هذا االتفاق

عنها أي من الفريقني، ونقل الخطط التي تبني مواقـع حقـول األلغـام هـذه إىل الفريـق التي يجلو 

  .اآلخر خالل املدة ذاتها

يخضع قوام القوات التي يجوز للفريقني االحتفاظ بها عـىل كـل مـن جــانبي خـط الهدنـة،إلعادة  .٣

  .عاً النظر بني آونة وأخرى بغية إحداث تخفيض يف مثل هذه القوات مبوافقة الطرفني م

تنظيم اللجنة الخاصة فور رسيان مفعول هذا االتفاق وستوجه انتباهها لوضع الخطط والرتتيبـات  .٤

  الالزمة ملثل هذه املسائل التي يعرضها أي من الفريقني
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  :عليها، والتي ستشمل عىل كل حال األشياء التالية التي كان االتفاق قد تم بشأنها وهي 

 –القـدس، وطريـق اللطـرون  –لحيوية مبا فيها طريق بـني لحـم حرية حركة السري عىل الطرق ا. أ

  .القدس

  .استئناف العمل العادي يف املعاهد اإلنسانية والثقافية عىل جبل سكوبس حرية الوصول إليها. ب

  .حرية الوصول إىل األماكن املقدسة واستعامل املقربة عىل جبل الزيتون.  ج

ن وتوفري الكهرباء القدمية واسـتئناف العمـل فبـي خـط استئناف العمل يف محطة الضخ اللطرو .  د

  .السكة الحديدية إىل القدس

  :  املادة الثامنة

ويجـوز أن تكـون . تكون اللجنة الخاصة ذات صالحية يف ما يتعلق باملسائل التي تحـال عليهـا .١

شـرتكة الخطط والرتتيبات التي تضعها أساساً ملامرسة أعامل املراقبة التي تقـوم بهـا اللجنـة امل

  .التي تشكل مبوجب املادة الحادية عرشة

أما املادة العارشة فتعالج موضوع . وتعالج بعد ذلك املادة التاسعة فكرة التخفيض املتبادل للقوى

تبادل األرسى يف حني تركز الفقرات الحادية عشـرة والثانية عرشة عىل تنظيم عمل لجنة الهدنة ومقرها 

وما يجب عمله يف حالة تقديم الشكوى كل ذلك يتوافق مع الفقرات  القدس ومعالجة تطوير العالقات

  .العارشة والثانية عرشة يف االتفاقية املرصية سابقة الذكر

الصهيونية أن ضم إىل القسـم الـذي يحكمـه الكيـان الصـهيوين  –نتج عن اتفاقية الهدنة األردنية 

  مساحة تزيد عىل نصف مليون دونم من اخصب أرايض
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ام كان يف حوزة الجيشني العراقي واألردين ومام مل تحتله القوات الصـهيونية يف أي فـرتة مـن فلسطني م 

ولقـد ضـمت هـذه . ومل يكـن فيـه صـهيوين واحـد. الفرتات ومام مل يكن الصـهاينة شـيئا عـىل اإلطـالق

ر املساحات الشاسعة من أرايض املثلث العريب ومن أرايض النقب الجنويب ومـن وادي عربـة حتـى البحـ

األحمر بكل ما عليها من قرى ومزارع ومنشآت وألحقت باملناطق التي يسـيطر عليهـا الصـهاينة، ونـتج 

عن ذلك حرمان قرى عديدة مـن أراضيها وموارد رزقها، وقذف آالف من النساء واألطفال والشيوخ مـن 

  .أهلها العرب إىل الترشد والعيش حياة اللجوء والبؤس

كيلـو مـرتاً يبـدأ عنـد ملتقـى الحـدود  ٥٣٠قية رودس ميتد نحـو وأصبح خط الهدنة مبوجب اتفا

الصهيونية جنويب بحرية طربية يف الشامل، ثم يتجه معقباً مجرى نهر األردن حتى  –األردنية  -السورية  

جنوب جرس الشيخ حسني بعرشة كيلومرتات، ومن هنـاك ينحـرف نحـو الغـرب فالشـامل ليمـر شـاميل 

ثم يقطع كل من خط السـكة الحديـد والطريـق . محطتها يف الجانب األردينجنني، حيث يرتك املدينة و 

بني طولكرم وقلقيلية ليصل إىل هذه البلدة األخرية التي يقرتب عنـدها خـط الهدنـة إىل البحـر األبـيض 

ومـن قلقيليـة يتجـه جنوبـاً تاركـاً اللـد . املتوسط  حتى يصبح عىل بعد ال يتجاوز خمسة عرش كيلومرتاً 

ـق ليمـر مـن وسـط والرملة  يف الجانب الصهيوين فيصل قرية اللطرون، التي ينعطف عنـدها نحـو الرش

القدس تاركاً القدس يف الجانب األردين، ثم ينحرف غرباً فيحيط مبنطقة بيـت لحـم والخليـل، وقبـل أن 

ومن وسـط . ينعطف رشقاً حتى يلتقي بالبحر امليت عند عني جدي -برئ السبع –يقطع طريق الخليل   

البحر امليت ينحرف خط الهدنة جنوباً حتى نهايته الجنوبية، حيث يعقب بعـدها وادي عربـة إىل رأس 

  .خليج العقبة، تاركاً ميناء العقبة يف الجانب األردين وميناء إيالت يف الجانب الصهيوين
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  :الصهيونية –اتفاق الهدنة العامة السورية . ٤

نـاين والصـهيوين حـدث خـالف حـول الهدنـة مـن خالل مراحل املفاوضات بـني الجـانبني اللب  

وعرب هذه املفاوضات كانـت هنـاك ) الحدود الدولية(و) الحدود السياسية(الناحية الجغرافية بني فكرة 

وكان هناك وفد سوري يحرضـ إىل لبنـان . محاوالت متبادلة بني سوريا والكيان الصهيوين الستطالع اآلراء

وقـام الوفـد . صهيوين بإرشاف األمم املتحدة –هاء كل اجتامع لبناين لالطالع عىل بعض التفاصيل بعد انت

إننا نعتـرب أن سـوريا : (اللبناين إىل اجتامعات الهدنة بحمل رسالة من الصهيونيني إىل السوريني جاء فيها

هي الركيزة يف هذا الرشق، ونرى أننا إذا كنا عىل وفاق مع سوريا فيمكن أن نجعل مـن هـذه املنطقـة 

ونحن ندعو سـوريا إىل عهـد مـن الوفـاق تكـون معنـا ونكـون معهـا، لنؤلـف معـاً . الثة يف العاملقوة ث

  ).مستقبل القوة الجديدة يف العامل

ومثة مالحظة يجب التنويه بها، وهي أن التوقيع عىل الهدنة بني كـل مـن مرصـ واألردن مـن   

بكـل مظـاهره ) املـؤمتر الـدويل(به جهة والكيان الصهيوين  من جهة أخرى، تم يف رودس يف إطار ما يش

وتفاصيله، يف حني أن اتفاقية الهدنة بني كل من لبنان وسوريا مـن جهـة والكيـان الصـهيوين مـن جهـة 

أخرى وقعت عىل الحدود يف إطار اجتامعات بني ممثلني عسكريني عقـدوا اتفاقـاً لوقـف إطـالق النـار، 

زمة التفاقيتي الهدنة بـني لبنـان والكيـان الصـهيوين، وبتعبري آخر مل تكن الصفة السياسية مرافقة أو مال 

  .وسوريا والكيان الصهيوين كام هي الحال بالنسبة إىل مرص واألردن

، وقــد وقعهـا عــن ١٩٤٩متـوز  ٢٠وقعـت اتفاقيـة الهدنــة بـني ســوريا والكيـان الصــهيوين يف   

  الحكومة السورية كل من العقيد فوزي سلو واملقدم محمد نارص 
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فيف الربزة، وعن الحكومة الصهيونية املقدم موردخاي  ماكليف وميوشوع بـيلامن وشـيطاي والنقيب ع

  . روزين

تتوافق الديباجة واملواد األوىل والثانية والثالثة والرابعة يف االتفاقية السـورية الصـهيونية مـع 

ل إىل املـادة الخامسـة بحيث ميكن الرجوع إليهـا قبـل االنتقـا(مثيالتها يف االتفاقيات املرصية واللبنانية 

  .التي تحمل بعض االختالف

  :املادة الخامسة

يؤكد انه ال يجوز تفسري الرتتيبات التالية املتعلقة يف الهدنة بني القـوات الصـهيونية والسـورية  .١

املسلحة، وباملنطقة املجـردة مـن السـالح، وكأنهـا ذات عالقـة، مهـام يكـن نوعهـا بالرتتيبـات 

  .فريقي هذا االتفاقاإلقليمية النهائية بني 

، حـدد خـط الهدنـة واملنطقـة ١٩٤٨الثـاين  ١٦بناء عـىل روح قـرار مجلـس األمـن الصـادر يف  .٢

املجردة من السالح، بغية الفصل بني القوات املسلحة للفريقني بشكل يخفـف احـتامل وقـوع 

نطقـة احتكاك وحادث يف وقت تتسنى فيه العودة تدريجياً إىل الحياة املدنيـة الطبيعيـة يف امل

  .املجردة من السالح، دون أن ميس ذلك بالتسوية النهائية

يكون خط الهدنة خطاً يسري يف منتصف الطريق بني خطي املهادنة كام حددتها هيئة الرقابـة  .٣

الدولية عىل الهدنة للقوات السورية والصهيونية ويتبع خط الهدنـة الحـد الـدويل يف األمكنـة 

حـدود (مئة يف محاذاة الحـد الـدويل بـني سـوريا وفلسـطني التي تسري فيها خطوط الهدنة القا

  ).تقسيم االنتداب

  .ال يجوز للقوات املسلحة للفريقني أن تتجاوز خط الهدنة يف أية منطقة .٤
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وحني ال يتوافق خط الهدن مع الحدة الدويل بني سوريا وفلسـطني، تعتـرب املنطقـة بـني خـط . أ.  ٥

إىل حني الوصول إىل تسـوية إقليميـة بـني الفـريقني، الهدنة والحد منطقة مجردة من السالح، 

متنع قوات الجانبني من دخولها، وال يسمح فيها بـأي نشاط تقوم به القوات العسكرية وشـبه 

العسكرية، ويشمل هـذا الرشـط قطـاعي عـني غيـق والـدردراة اللـذين سيشـكالن جـزءاً مـن 

  .املنطقة املجردة من السالح

ملسلحة ألي من الفريقني، عسـكرية كانـت أو شـبه عسـكرية، أي يعترب أي تقدم به القوات ا  .أ 

جزء من املنطقة املجردة من السالح، إذا أكده ممثلو األمم املتحدة املشار إليهم يف الفقرة 

  .التالية، انتهاكاً صارخا لهذا االتفاق

يكون رئيس لجنة الهدنة املشرتكة التـي يـتم إنشـاؤها مبوجـب املـادة السـابقة مـن هـذا   .ب 

  .تفاق ومراقبو األمم املتحدة بهذه اللجنة، مسؤولني عن تنفيذ هذه املادة بحذافريهااال 

يتم انسحاب القوات املوجودة اآلن يف املنطقة املجردة من السالح، وفقـاً لجـدول االنسـحاب   .ج 

  ).٢امللحق (املرفق بهذا االتفاق 

املسـتعمرات يف املنطقـة يخول رئيس لجنة الهدنة املشرتكة صالحية إعادة املـدنيني  القـرى و   .د 

املجردة من السـالح، واسـتخدام  عـدد محـدود مـن رجـال البـوليس املحليـني يف املنطقـة 

) د(ألغراض اآلمن الداخيل، مسرتشداً بهذا الصدد بجدول االنسحاب املشار إليه يف الفقرة  

  .من هذه املادة
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من هـذا االتفـاق تـرابط ) ٣لحق امل(تكون عىل جانبي املنطقة املجردة من السالح مناطق بينها . ٦

  .من هذا االتفاق) ٤امللحق (فيها فقط قوات دفاعية، وفقاً لتعريف القوات الدفاعية الوارد يف 

الصهيونية موضوع تبـادل األرسى، والفقـرة  –وتعالج الفقرة السادسة من االتفاقية السورية (

الشكوى والخالفات عند ظهورها ، أما  السابعة تنظيم لجنة الهدنة املشرتكة وعملها، وكيفية معالجة

املادة الثامنة فتعالج الحالة الختامية لالتفاقية كل ذلك مبا يتوافق مع الفقرات املامثلة يف االتفاقيـة 

  ).الصهيونية –اللبنانية 

بنـداً  ٢٤وذلـك ضـمن . تحديد الهدنة بني سوريا والكيـان الصـهيوين) ١(وتضمن امللحق رقم 

  .١٩٤٨وفلسطني قبل حرب .  مبحاذاة خط الحدود الدولية تقريباً بني سورياتفصيليا وهو خط يسري

فقد تناول مسائل سـحب القـوات العسـكرية وشـبه العسـكرية التابعـة ) ٢(أما امللحق رقم 

كام هي محدده يف املادة . من املنطقة املجردة من السالح. مع جميع معداتها العسكرية. للفريقني

الل مهلة اثني عرش أسبوعا من تـاريخ توقيـع االتفـاق كـام تنـاول امللحـق الخامسة من االتفاق  خ

املذكور مسائل نزع حقول األلغام وإزالة التحصينات الثانية يف املنطقة املجردة مـن السـالح يف كـل 

وهـي (قطاع بنهاية األسبوع الثالث والسادس والثاين عرش عىل التـوايل مـن تـاريخ توقيـع االتفـاق 

سحب القوات العسكرية خالل مراحل ثـالث، ضـمن مهلـة األثنتـي ) ا التي يتم خاللهااملواعيد ذاته

  ).عرش أسبوعاً املشار إليها آنفاً 
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التي ال يسمح فيها بوجود قوات عسكرية تزيد عن ) منطقة الدفاع(تحديد ) ٣(وتضمن امللحق رقم 

ب السـوري باملنطقـة املمتـدة مـن وتحددت املنطقة املـذكورة عـىل الجانـ). ٤(القوات املحددة يف امللحق 

مشـامرها (، ومبا أن خط الهدنة املذكور ميـر يف نتـوء ٢٠٤الحدود إىل خط اإلحداثيات الشاميل الجنويب رقم 

تكون منطقة الدفاع عىل بعد ستة كيلومرتات إىل الغرب من الخط املـذكور  واعتـربت القـرى التـي ) يردين

  .داخله كلها يف منطقة الدفاعتخرتقها الخطوط املحددة ملنطقة الدفاع 

  :تحديد قوات الدفاع عىل النحو التايل) ٤(وتناول امللحق رقم 

  القوات الربية : أوالً

  :يجب أن ال تتجاوز هذه القوات ما ييل. ١

رجـل، عـىل أال تتعـدى األسـلحة املرافقـة لكـل  ٦٠٠ثالث كتائب مشاة ال يزيد عدد كل منها عن    .أ 

مـدافع مضـاد  ٤و. مـم ٨١هاونـات مـن عيـار ٦مـم عـىل األكـرث و ٨ن عيار رشاشاً متوسطاً م ١٢كتيبة 

  .مم٧٥للدبابات من عيار ال يتجاوز 

. ومفرزتـا اسـتطالع للقـوات الصـهيونية. رجـالً ١٣٠عىل أال تتعدى كل مفـرزه . ست مفارز خياله للقوات السورية  .ب 

  .رجالً ١٢٥جاوز أفرادها وال يت. تتألف كل منهام من تسع سيارات جيب وثالث عربات نصف مجنزرة

وتتـألف كـل . رجـل ١٠٠عىل أال يزيد عدد كـل بطاريـة عـن . ثالث  بطاريات من مدفعية امليدان  .ج 

  .مم ٨مم وأربعة رشاشات ال يزيد عيارها عىل  ٧٥بطارية من أربعة مدافع ال يزيد عيارها عىل 

  :ال تتجاوز الوحدات اإلدارية امللحقة بالقوات املحددة أعاله ما ييل  .د 
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  .رجل ألغراض التموين ١٠٠ -

  .رجالً ٢٥٠وحدة مهندسني ال يتجاوز عددها   -

  .الدبابات باملصفحات وعربات نقل الجنود املدرعة) قوات الدفاع(نستثني من عبارة  -

  :القوات الجوية: ثانياً 

  .مينع استخدام الطائرات العسكرية. يف املناطق التي ال يسمح فيها إال بقوات دفاعية 

  )بسبب وجود بحرية طربية : (وات البحريةالق: ثالثاً 

. ال يسمح بوجود أية قـوات بحريـة يف منطقـة الـدفاع التـي ال يسـمح فيهـا بقـوات دفاعيـة

  .أسبوعاً من تاريخ توقيع هذا االتفاق ١٢ويجب أن يتم التخفيض الالزم للقوات خالل 

ع واملـؤن  داخـل ال تفرض أية قيود عىل حركة وسائط النقـل املسـتخدمة لنقـل قـوات الـدفا 

  .منطقة الدفاع
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  املوسوعة السياسية والعسكرية

  املصادر واملراجع

  :املصادر باللغة العربية

  . م١٩٨٣ –املوصل  –" ١٩١٦-١٥١٦الوطن العريب يف العهد العثامين " -إبراهيم خليل أحمد .١

  . م١٩٩٢ –املوصل  –" إيران وتركيا" –إبراهيم خليل أحمد وخليل عيل مراد  .٢

  . م١٩٦٩ -بريوت –" الحركة الوطنية الجزائرية" – الـلـهأبو القاسم سعد  .٣

  .١٩٦٩مرص " فيتنام شعباً ونضاالً " –أبو املجد ، صربي  .٤

  .١٩٨٩ –املوصل " تاريخ العامل الحديث –أحمد إبراهيم خليل وآخرون  .٥

  . م١٩٥٦ –القاهرة  –" هذه هي الجزائر" –أحمد توفيق املدين  .٦

  . م١٩٧٤ –بريوت  –" يوليو ٢٣قصة ثورة " –أحمد حمروش  .٧

  . م١٩٦٧ –اإلسكندرية  –" خ مرص السيايستاري" –أحمد عبد الرحيم مصطفى  .٨

  . م١٩٦٨ –القاهرة  –" القاموس السيايس" – الـلـهأحمد عطية  .٩

  . م١٩٥٦ –دمشق  –" مذكرايت عن الثورة العربية الكربى" –أحمد قدري  .١٠

  .  ه١٣٥٣ –القاهرة  –" عمر املختار" –أحمد محمود  .١١

  . م١٩٨٩ –بغداد  -"١٩٨٠ –١٩٤٥ ظاهرة التعدد الحزيب يف تركيا" –أحمد نوري النعيمي  .١٢

  . م١٩٧٩ –بغداد  -"١٩٥٢-١٩٤١تطور الحركة الوطنية العراقية " -إسامعيل أحمد ياغي .١٣



  

٢٤٨٨  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

 –بـريوت  -"االسرتاتيجية والسياسة الدولية، املفاهيم والحقـائق األساسـية" –إسامعيل صربي مقلد  .١٤

  . م١٩٧٩

  . م١٩٧٧ –بريوت  –" الفكر العريب يف عرص النهضة" –ألربت حوراين  .١٥

  .١٩٧٤ –بريوت " املشكلة اليهودية والحركة الصهيونية"  –أمني بديقة  .١٦

  .١٩٦٥ –بغداد  –" العراق يف العرص السلجوقي"  –أمني حسني  .١٧

  ). ت.د( –القاهرة  –" ثورات العرب يف القرن العرشين" –أمني سعيد  .١٨

  . م١٩٦٦ –بريوت  –" الهاشميون وقضية فلسطني" –أنيس صايغ  .١٩

  .١٩٦٠ –بريوت  -ترجمة خريي حامد. القسم األول " مذكرات ايدن"  –توين ايدن ان .٢٠

  .١٩٧٣بريوت ) ١٩٥٣ – ١٩٥٠(األيويب ، هيثم، تاريخ حرب التحرير الوطنية الكورية   .٢١

  .١٩٦٧ –بريوت  –ترجمة الباز العريني  –" الحروب  الصليبية "  –باركر أرنست  .٢٢

  . م١٩٦٩ –لبنان  -رجمة نور الدين حاطومت –" تاريخ القرن العرشين" –بيري رنيوفن  .٢٣

  .١٩٧٤ –بريوت  -ترجمة منعم النعامن" حروب التدخل األمريكية  يف العامل"  -بارنت ريتشارد .٢٤

  .١٩٧٤ –القاهرة  –" حرب رمضان "  –البدرري، اللواء حسن وآخرون  .٢٥

  .١٩٦٧ –بغداد  –" العراق  من االحتالل متى االستقالل" –البزاز، عبد الرحمن  .٢٦

بريوت  –ترجمة أكرم الديراوي واملقدم هيثم األيويب  –" الحرب النورية يف فيتنام" –بونية غابرييل  .٢٧

١٩٧٠.  



  

٢٤٨٩                  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

. كاظم هاشـم نعمـة ود. ترجمة د" ١٩١٤ – ١٨٤٨الرصاع عىل السيادة يف أوروبا "  -تايلر، أ، ج،ب .٢٨

  .١٩٨٠ –املوصل  –يوئيل يوسف عزيز 

  .١٩٦٢ –القاهرة  –ترجمة خريي حامد  –" يسالطريق إىل السو"  –تشايلدز ، ارسكني  .٢٩

  .١٩٥٠ –بغداد  –" حرب يف كوريا"–التكريتي، سليم طه  .٣٠

  .١٩٥٩ –القاهرة   -" كارثة فلسطني"  -الـلـهالتل، عبد  .٣١

بـريوت  –ترجمة ناجي علـوش  –" حرب العصابات تعبويتها األساسية وعملياتها"  –تونغ، ماوتيس  .٣٢

– ١٩٧٠.  

ـقية للـوطن العـريب" –جابر إبراهيم الراوي  .٣٣ ـة  -"الحـدود الدوليـة ومشـكلة الحـدود الرش  –البرص

  . م١٩٧٤

  . بريوت –" تراجم مشاهري الرشق يف القرن التاسع عرش" –جرجي زيدان  .٣٤

  . م١٩٩٧ –لندن  –" شخصيات لها تاريخ" –جالل أمني  .٣٥

  . م١٩٥٥ –هرة القا –" محارضات يف املغرب العريب منذ الحرب العاملية األوىل" -جالل الفأيس .٣٦

نـارص الـدين األسـد . ترجمـة د –" تاريخ حركة العرب القوميـة. يقظة العرب" –جورج انطونيوس  .٣٧

  ).م١٩٧٨م، ١٩٦٦. بريوت(دار العلم للماليني  -٥ط.١ط. احسان عباس. ود

  .١٩٩٤ –بغداد  –" الخليج العريب وعدمان الحلفاء عل العراق" –الجوهري، عبد الحميد  .٣٨

حـرب املقاومـة " ١٩٨٣ –بـريوت  –ترجمـة سـهيلة منصـور  –" أيـام التنىسـ"  –جياب فونغـوين  .٣٩

  .١٩٦٧ –بريوت  –ترجمة ناجي علوش ومنري شفيق " الشعبية
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  .١٩٦٨ –بريوت " تاريخ عرص النهضة األوروبية"  -حاطوم، نور الدين .٤٠

  .١٩٥٨ -القاهرة –" الحروب  الصليبية األوىل" –حبيش، حسن  .٤١

  .١٩٩٠ –، بغداد ٢ج" الحرب العاملية األوىل –الحريري، الفريق فاروق  .٤٢

  . م١٩٧٤ –القاهرة  -"حرب رمضان"–حسن البدري وآخرون  .٤٣

  . م١٩٦٢ –القاهرة  -"ليبيا بني املايض والحارض" –حسن سليامن محمود  .٤٤

  .م١٩٦٠ –القاهرة  –" ليبيا"–حسن محمد جوهر وآخرون  .٤٥

 –" م١٩٤٥طـور التنظـيم الـدويل منـذ دراسـة يف ت –األمم املتحدة يف نصف قـرن " –حسن نافعة  .٤٦

  . م١٩٩٥ –الكويت 

  . م١٩٥٨ –القاهرة  –" االستعامر األمرييك وحلف جنوب رشق آسيا" -حسني غنيم  .٤٧

  .١٩٨٢ –املوصل  –" التاريخ األورويب الحديث  –حسني، فاضل وكاظم هاشم نعمة  .٤٨

  .١٩٦٤ –بغداد  –" أسيا" –الخشاب وفيق حسن  .٤٩

  .١٩٧١ –بريوت  –" د الدين زنيكعام" –خليل، عامد الدين  .٥٠

  .١٩٤٨ –دمشق  –" الدول العربية يف منظمة األمم املتحدة"  -الدبس، شاكر .٥١

  .١٩٦٩ –مرص  –" تاريخ أملانيا" –الدسوقي، محمد كحال  .٥٢

  .١٩٨٢ –بريوت  –ترجمة سموحي فوق العادة  -"التاريخ الدبلومايس" -دوللو، لويس .٥٣

  .١٩٦٦ –بريوت  -"املية األوىلتاريخ الحرب الع" –الديراوي، عمر  .٥٤

  . م١٩٧٥ –بريوت " م١٩٣٩-١٩٢٠تطور الحركة الوطنية يف سوريا " –ذوقان قرقوط  .٥٥
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  املوسوعة السياسية والعسكرية

  .١٩٧٥–بغداد  –" الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية اإليرانية"  –الراوي ، جابر إبراهيم  .٥٦

  . م١٩٨٥ -بغداد  –" املسؤولية التاريخية يف مقتل امللك غازي" –رجاء حسني  .٥٧

  .١٩٦٩ –لبنان  –نور الدين حاطوم . ترجمة د –" تاريخ القرن العرشين"  –رفعت كامل  .٥٨

  .دمشق –ترجمة فؤاد أيوب  –" يف سبيل منوذج وطني لالشرتاكية" –روجيه غارودي  .٥٩

  . م١٩٦١ –القاهرة  –ترجمة إسامعيل عيل وحسني الحوت  –" أزمة املغرب األقىص"–روم الند  .٦٠

  ). ت.د(بريوت  –" عالقات الدولية يف القرن العرشينال" –رياض الصمد  .٦١

 –بــريوت  –ترجمــة مــنعم الــنعامن  –" حــروب التــدخل األمريكيــة يف العــامل" –ريتشــارد بارنــت  .٦٢

  . م١٩٧٤

  . م١٩٥٧ –بغداد –ترجمة حسن أحمد السلامن  –" بريطانيا والرشق األوسط" –ريدر بوالرد  .٦٣

  . م١٩٧٥ –بريوت  –" تاريخ العرب الحديث" –زاهية قدوره  .٦٤

  .١٩٧١ –بريوت  –" الرصاع الدويل يف الرشق األوسط" –زين، نور الدين  .٦٥

  .١٩٨٦ -القاهرة   -ترجمة رفعت السعيد –" أضواء عىل الهند الصينية"  -ساملون، مالكوم .٦٦

  . م١٩٨٠ –بريوت  –" حرب أكتوبر" –سعد الدين الشاذيل  .٦٧

  . م١٩٥٠ –بغداد  –" حرب يف كوريا" –سليم طه التكريتي  .٦٨



  

٢٤٩٢  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  .١٩٧٩–الكويت  –األحالف والتكتالت  يف السياسة العاملية "  –شكري، محمد عزيز  .٦٩

  .١٩٥٨ –القاهرة  -١٨٤٨ – ١٧٨٩الرصاع بني الربجوزاية واإلقطاع  –شكري، محمد فؤاد  .٧٠

  .١٩٧٥ –القاهرة  –" أوروبا فقي مطلع العصور الحديثة" –الشناوي، عبد العزيز  .٧١

  ).ت.د(  –ترجمة سعيد عبود السامرايئ بريوت  –" امل يف القرن العرشينالع"  –شنايدر، لويس  .٧٢

  .١٩٦٦ –بريوت –ترجمة خريي حامد  -"تاريخ أملانيا  الهتلرية"  –شيدرن وليام  .٧٣

 -املوصـل   -"١٩٤٥ – ١٩١٤الدول الكربى بني الحـربني العـامليتني "–صالح، محمد محمد وآخرون  .٧٤

١٩٨٤.  

 –بغـداد  –) م١٩٦٧-١٩٤٨(عرشون عاماً مع حربنا مـع إرسائيـل " -ئزصالح الدين عبد القادر الفا .٧٥

  ). ت.د(

دار الطباعـة  – ٢ج -"املغرب العريب مـن االسـتعامر الفرنيسـ إىل التحـرر القـومي" –صالح العقاد  .٧٦

  ). ت.د(الحديثة 

  ).ت.د( –بريوت  –العالقات الدولية  يف القرن العرشين " –الصمد، رياض  .٧٧

  ).ت. د(القاهرة  -١٩٥٦ -١٨٥٤انكلرتا وقناة السويس "  –صوف، محمد مصطفى  .٧٨

  .م١٩٦٥ –بريوت  –" تاريخ السودان الحديث" -رضار صالح رضار .٧٩

  .١٩٤٦ –القاهرة   -فلسطني  يف الهيئات الدولية  "  –طابع، احمد فرج  .٨٠

  . م١٩٨٢ –البرصة  –" ١٩٢٥-١٩١٦مملكة الحجاز " –طالب محمد وهيم  .٨١



  

٢٤٩٣                  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  .١٩٦٣–القاهرة  –" الحركة الصليبية"  –اشور سعيد عبد الفتاح ع .٨٢

  .١٩٦٩ -بريوت –" قيام دولة املامليك األوىل يف مرص والشام"  –العبادي، أحمد مختار  .٨٣

  .١٩٧٠ –القاهرة  -"فيتنام قصة كفاح شعب "  –عباس، محمد جالل  .٨٤

  ). ت.د(الرياض  –"  مؤمتر فيناتاريخ أوروبا الحديث من عرص النهضة إىل" –عبد الحميد البطريق  .٨٥

  . م١٩٦٧ –بغداد  –" العراق من االحتالل حتى االستقالل" –عبد الرحمن البزاز  .٨٦

  ). ت.د( –بغداد  –" ١٩٢٠الثورة العراقية الكربى " –عبد الرزاق الحسني  .٨٧

  . م١٩٨٩ –بغداد  –" تاريخ العامل الثالث" –عبد الرزاق الفهد  .٨٨

أوروبـا مـن الثـورة الفرنسـية إىل  -التاريخ املعارص" –بد الحميد نعني عبد العزيز سليامن نوار وع .٨٩

  . م١٩٧٣ –بريوت  –" الحرب العاملية الثانية

أوروبا مـن الحـرب الربوسـية الفرنسـية إىل الحـرب  –التاريخ املعارص " –عبد العزيز سليامن نوار  .٩٠

  . م١٩٨٢ –القاهرة  –" العاملية الثانية

  .١٩٧٦ –بغداد  –اسة النارص صالح الدين األيويب سي"  -عبد القادر ، دريد .٩١

  . م١٩٧٤ –دمشق  -"م١٩١٦-م١٥١٦العرب والعثامنيون " –عبد الكريم رافق  .٩٢

  . م١٩٦٨ –القاهرة  –" ١٩٦٨-١٩٤٨ثورة اليمن " –بن أحمد النور  الـلـهعبد  .٩٣

  ).ت.د( -القاهرة –" املزاعم الصهيونية يف فلسطني"  –عبد املعطي، فتحي فوزي  .٩٤



  

٢٤٩٤  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  . م١٩٨٣ -املوصل -"م١٩٤٥-م١٩١٤تاري العامل الحديث  –" عبد الوهاب القييس وآخرون .٩٥

  .١٩٦٣ –القاهرة  –" الرشق األوسط والحروب الصليبية"  –العريني، السيد الباز  .٩٦

  . م١٩٧٩ –حلب  –" م١٩٤٦-م١٩١٨قصة الكفاح الوطني يف سوريا " –عيل رضا  .٩٧

  . م١٩٥٦ –ة القاهر  –" ثورة الجزائر" –عيل الشلقاين  .٩٨

  . م١٩٥١ –" تاريخ جندي" –عمر براديل  .٩٩

  .١٩٧٢ –بغداد  –" عرشون عاماً مع رحبنا مع إرسائيل"  –فائز، صالح الدين محمد  .١٠٠

  ".م١٩٣٢-م١٩٢١األحزاب السياسية يف العراق " –فاروق صالح العمر  .١٠١

 -"م١٩٤١يـا دور الجيش العراقي يف حكومة الـدفاع الـوطني والحـرب مـع بريطان" –فاضل الرباك  .١٠٢

  . م١٩٧٩ –بغداد 

  . م١٩٨٣ –املوصل  -"م١٩٣٩-م١٨١٥التاريخ األورويب الحديث "–فاضل حسني وكاظم هاشم نعمه  .١٠٣

  . م١٩٥٨ –القاهرة  –" سقوط حلف بغداد"–فؤاد دواره  .١٠٤

  . م١٩٦٥ –جامعة دمشق  –" الحقوق الدولية العامة" –فؤاد شباط  .١٠٥

ترجمـة أحمـد نجيـب هاشـم  -"م١٩٥٠-م١٧٨٩لحـديث تـاريخ أوروبـا يف العرصـ ا"ل، .أ. فيرش، ه .١٠٦

  . م١٩٦٤ –القاهرة  –ووديع الضبع 

  .١٩٦٧ –بريوت  –" أرسار حرب حزيران" –القصاص، فؤاد  .١٠٧

  .١٩٨٣ –املوصل  –" ١٩٤٥ – ١٩١٤تاريخ العامل الحديث " –القييس، عبد الوهاب وآخرون  .١٠٨



  

٢٤٩٥                  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

بغـداد د  –فاضـل حسـني . جمـة دتر  –م ١٩١٤-م١٧٨٩التـاريخ األورويب الحـديث  –كارلتون هيز  .١٠٩

  . م١٩٨٧

  . م١٩٧٤ –بريوت  –ترجمة أكرم ديري  -"يف الحرب" –كارلون فون كالوزفيرت  .١١٠

  .١٩٧٨ –عامن  -"املركز القانوين ملدينة القدس" –الكسواين سامل  .١١١

  .١٩٨٧ -عامن". ١٩٨٦ -١٩٤٧الدروس املستفادة من الحروب العربية اإلرسائيلية " -كعوش، يوسف .١١٢

  .١٩٦٤ –بغداد  –ترجمة جعفر خياط  –" الرشق األوسط يف الشؤون العاملية" -يك، جورجلنشوفس .١١٣

  ). ت.د(بريوت  –ترجمة سعيد عبود السامرايئ  –" العامل يف القرن العرشين" –شنايدر . ل. لويس .١١٤

  . م١٩٧٩ –بغداد  –" م يف العراق١٩٥٨متوز  ١٤ثورة " –ليث عبد املحسن الزبيدي  .١١٥

  . م١٩٧٠ –موسكو  –" ولة والثورةالد. "أ.لينينن ف .١١٦

  .١٩٦٧ –بريوت . ترجمة منري شفيق –)" ١٩٥٣ – ١٩٥٠(حرب كوريا "  –لييك، روبرت  .١١٧

  . م١٩٨٦ –جامعة دمشق  –" قاضيا عاملية معارصة"–ماجد شدود  .١١٨

  . م١٩٧٠ –بريوت  –" حريق القاهرة" –محمدأنيس  .١١٩

  .م١٩٩٩ –بريوت  –" مشاهري العامل" –محمد التونجي  .١٢٠

  . م١٩٦٠ –القاهرة  -"التوسع اإليطايل يف رشق أفريقيا" –د رجب محم .١٢١

  . م١٩٩٧ –مرص  –" الرصاع عىل السلطة يف السودان" –محمد عابدين صالح  .١٢٢



  

٢٤٩٦  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

  . م١٩٦٧ –القاهرة  –" فلسطني ورصاع القوى"–محمد عطار  .١٢٣

  . م١٩٩١ –بريوت  –" دراسة ثانوية ناقدة –اإلرهاب الدويل " –محمد عزيز شكري  .١٢٤

  . م١٩٧٣ –دمشق  –" نظيم الدويل بني النظرية والواقعالت" .١٢٥

  . م١٩٦٨ –" عبد الحميد بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية" –محمد قاسم  .١٢٦

  . م١٩٦٩ –مرص  –" تاريخ أملانيا" –محمد كامل الدسوقي  .١٢٧

  . م١٩٨٤ –املوصل  –" م١٩٤٥-م١٩١٤الدول الكربى بني الحربني العامليتني " .١٢٨

  ). ت.د( –القاهرة  –" م١٩٥٦-م١٨٥٤إنكلرتا وقناة السويس " –مصطفى حنون  محمد .١٢٩

  . م١٩٩٦ –عامن  -"م١٩٩٦-م١٩٢٣قادة الجيش العريب " –محمد مصطفى الشوييك  .١٣٠

  .م١٩٩٧ -مرص –" املدخل يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية" –محمد النريب  .١٣١

  .١٩٦٥ –القاهرة  –مة خريي حامد ترج"  –السياسية بني األمم "  –مورجنتاو، هانز  .١٣٢

  .١٩٦٨ –مرص  –" حرب األفيون"  –موىس محمد الغرب  .١٣٣

  . م١٩٤٦ –لندن  –" من الورماندي إىل البلطيق" –ب  –مونتغمري  .١٣٤

  .١٩٨٣ –بريوت  –" نظرة  أعمق عىل نتائج حرب فولكاند : -ميتشام، جيم  .١٣٥

  .١٩٧٤ -غداد  ب –" حرب إفريقيا الشاملية"  –نديم، العميد شكري محمود  .١٣٦



  

٢٤٩٧                  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

التاريخ املعارص، أوروبا  من الثـورة الفرنسـية إىل –نوار، عبد العزيز سيلامن وعبد املجيد النعنعي  .١٣٧

  .١٩٨٣ –بريوت "  –الحرب العاملية الثانية 

  . م١٩٧٣ –بريوت  –" م١٩٥٣-م١٩٥٠تاريخ حرب التحرير الوطنية الكورية " –هيثم األيويب  .١٣٨

–بريوت  –" ١٩٨٨-١٩٤٨اإلرسائيلية  –جيات العسكرية للحروب العربية االسرتاتي" –هيثم الكيالين  .١٣٩

  . م١٩٩٢

 –فاضـل حسـني املوصـل . ترجمـة د –" ١٩١٤ – ١٧٨٩التاريخ األورويب الحـديث " هيز، كارلتون،  .١٤٠

١٩٨٣.  

  . م١٩٦٢ –بريوت  – ١ج –" النكبة والبناء يف الوطن العريب" –وليد قمحاوي  .١٤١

  .١٩٨٤ –ترجمة أكرم ديري واملقدم هيثم االيويب  بغداد  –" ن الحربف"  –وانتي، الجرنال  أميل  .١٤٢

  .١٩٧٧ -اإلسكندرية    -" العامل املعارص" –يحيى جالل  .١٤٣

  .١٩٦٧ –بريوت  –" العصور الوسطى األوروبية"  –اليوسف، عبد القادر أحمد   .١٤٤

 :املصادر باللغة اإلنجليزية

١. Albertini,luigi- “the origins of the war of ١٩١٤ “-london-١٩٦٧. 

٢. Anderson, m.s –“the eastern question ١٩٢٣ -١٧٧٤”- london – ١٩٧٤. 

٣. Berkes, rossni, and bedi, mohinders –“ The dipkomacy of india” – califorria – 

١٩٥٨. 



  

٢٤٩٨  
  

  املوسوعة السياسية والعسكرية

٤. Buss, claude –“ asia in the modern world’ – londan – ١٩٦٤. 

٥. Cardner, iloydc-“ american forign ploicy present to  past” – new york – ١٩٧٤. 

٦. Clarkson, jesse,d –“ ahistory of russia from the ninth century’-london – ١٩٦٢. 

٧. Clangh, ralph, “ east asia and united states security” washington- ١٩٧٥. 

٨. Dulles, john forster-‘ war of peace”- newyork – ١٩٥٧. 

٩. Fairbank, jounking –“ the united states and china’- london – ١٩٦٢. 

١٠. Fizgerald, c.p –“ahistory of east asia’ -  lond – ١٩٧٣ . 

١١. FontaiN, anderi- “history of codwar’- lonon – ١٩٧٠. 

١٢. Ieiye,akira –“the cold war in asia”- new york – ١٩٥٦. 

١٣. Richard, storry – “ahistory of modern hapan “ –england . ١٩٧٨. 

١٤. Rosser, richard, “anintroduction to soviet forignplicy newyork – ١٩٦٩. 

١٥. Spean pereired –“ ahistory Of india’- brition – ١٩٧٢. 

١٦. Thoms, david –“europesince napoleon “- london ١٩٥٦. 

١٧. Truman, harrys. “ years of trial and hope”, great britain ١٩٥٧. 



  

٢٤٩٩  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

  الفهرس

  الجزء األول

 ٣  ..................................................................................................................................................  مقدمة 

 - ٥ - املفاهيم واملصطلحات السياسية والعسكرية  

 ٧  ........................................................................................................................................  أحزاب سياسية

 ٨  ......................................................................................................................................  أحالف عسكرية

 ٨  .....................................................................................................................................................  إخالء

 ١١  ...........................................................................................................................................  أركان حرب

 ١٣  .................................................................................................................................................  إرهاب

 ١٨  .......................................................................................................................................  أزمة دستورية

 ١٨  .........................................................................................................................................  أرسى الحرب

 ١٩  ........................................................................................................................................  إعالن الحرب

 ٢١  ..............................................................................................................................................  إمربيالية

 ٢٥  ........................................................................................................................................  إمداد ومتوين

 ٢٧  .......................................................................................................................................  اإلمداد الجوي

 ٢٨  ...........................................................................................................................................  أيديولوجية

 ٣٠  ...............................................................................................................................................  الستيكب

 ٣١  .................................................................................................................................................  الباملاخ

 ٣٣  .................................................................................................................................................  بطارية

 ٣٤  ...........................................................................................................................................  بريوقراطية

 ٣٤  ........................................................................................................................................  البرييسرتويكا

 ٣٧  ..............................................................................................................................................  التجحفل

 ٣٨  ................................................................................................................................................  التجنيد

 ٣٩  ................................................................................................................................................  التدخل

 ٤١  .................................................................................................................................................  التسلل



  

٢٥٠٠  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ٤٣  ...............................................................................................................................................  التسليح

 ٤٤  ..............................................................................................................................................  التشتيت

 ٤٦  ..............................................................................................................................................  التشكيلة

 ٤٩  ...............................................................................................................................................  التصعيد

 ٥١  ................................................................................................................................................  التطوع

 ٥٢  ...............................................................................................................................................  التطويق

 ٥٣  .................................................................................................................................................  التعبئة

 ٥٥  .................................................................................................................................................  اتفاقية

 ٥٦  ................................................................................................................................................  التكتيك

 ٥٨  ................................................................................................................................................  التمويه

 ٦٠  .......................................................................................................................................  التوازن الدويل

 ٦١  ..................................................................................................................................................  الثورة

 ٦٣  ........................................................................................................................................  جرائم الحرب

 ٦٥  .................................................................................................................................................  الجيش

 ٦٥  .......................................................................................................................................  الوطني الجيش

 ٦٦  ........................................................................................................................................  املرتزق الجيش

 ٦٧  .....................................................................................................................................  اإلقطاعي الجيش

 ٦٧  .........................................................................................................................................  الدائم الجيش

 ٦٨  .....................................................................................................................................  الحديثة الجيوش

 ٦٩  .......................................................................................................................................  الشعبي الجيش

 ٧٠  ................................................................................................................................................  الحامية

 ٧١  .....................................................................................................................................  احتالل عسكري

 ٧٣  .......................................................................................................................................  الحرب الباردة

 ٧٧  .....................................................................................................................................  الحركة الجارتية

 ٧٩  ...................................................................................................................................  الحركة السنوسية

 ٨٢  ......................................................................................................................................  الحركة املهدية

 ٨٤  .....................................................................................................................................  الحركة الوهابية



  

٢٥٠١  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ٨٧  ..................................................................................................................................................  الحياد

 ٨٨  ............................................................................................................................  انهخطي رشيف كولخ

 ٩٠  .......................................................................................................................................  خطي هاميون

 ٩١  ..........................................................................................................................................  الدبلوماسية

 ٩٢  ...........................................................................................................................................  الدكتاتورية

 ٩٢  ............................................................................................................................................  الدومنيون

 ٩٣  ..........................................................................................................................................  الدميقراطية

 ٩٤  ..................................................................................................................................................  الرايخ

 ٩٤  ............................................................................................................................................  األول الرايخ

 ٩٥  .............................................................................................................................................  الثاين الرايخ

 ٩٥  ..........................................................................................................................................  الثالث الرايخ

 ٩٦  ...........................................................................................................................................  الرايخشتاغ

 ٩٦  ...............................................................................................................................................  الرجعية

 ٩٧  .............................................................................................................................................استبدادية

 ١٠٠  ..........................................................................................................................................  اسرتاتيجية

 ١٠٢  .............................................................................................................................................  استسالم

 ١٠٤  .............................................................................................................................................  استطالع

 ١٠٧  .............................................................................................................................................  استعامر

 ١١٠  ..............................................................................................................................................  استفتاء

 ١١٣  ................................................................................................................................................  سلطة

 ١١٤  ................................................................................................................................................  السلم

 ١١٧  ..................................................................................................................................  السيادة الوطنية

 ١١٨  ...................................................................................................................................  سياسة االحتواء

 ١١٩  ........................................................................................................................  سياسة األرض املحروقة

 ١٢٠  ...........................................................................................................................  سياسة الباب املفتوح

 ١٢٢  ....................................................................................................................................  سياسة التهدئة

 ١٢٣  ...................................................................................................................................  سياسة الالعنف



  

٢٥٠٢  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ١٢٤  .............................................................................................................................................  اشرتاكية

 ١٣١  .......................................................................................................................................  الرشق األدىن

 ١٣١  .....................................................................................................................................  الرشق األقىص

 ١٣١  ....................................................................................................................................  الرشق األوسط

 ١٣٢  .............................................................................................................................................  اصطدام

 ١٣٢  ..........................................................................................................................................  الصهيونية

 ١٣٤  ..............................................................................................................................................  الفاشية

 ١٣٦  ...............................................................................................................................................  التفاف

 ١٣٧  .......................................................................................................................................  مبدأ ترومان

 ١٣٨  .........................................................................................................................................  مبدأ مونرو

 ١٤٠  ..............................................................................................................................  برلني –محور روما 

 ١٤١  ............................................................................................................................  برلني –محور طوكيو 

 ١٤٢  ..................................................................................................................................  مرشوع ايزنهاور

 ١٤٥  .......................................................................................................................................  مرشوع داوز

 ١٤٥  ..................................................................................................................................  مرشوع مارشال

 ١٤٦  ...............................................................................................................................................  النازية

 ١٤٨  ...............................................................................................................................................  انتداب

 ١٥١  ................................................................................................................................................  انتشار

 ١٥٣  .............................................................................................................................................  انسحاب

 ١٥٥  .............................................................................................................................................  انشلوس

 ١٥٦  ...............................................................................................................................................  انقالب

 ١٥٩  .............................................................................................................................................  الهاغاناة

 ١٦٠  ......................................................................................................................................  الهند الصينية

 ١٦١  .................................................................................................................  هيئة رؤساء األركان املشرتكة

 ١٦٢  ..............................................................................................................................................  الهيمنة

 ١٦٣  .................................................................................................................................................  ارةوز 

 ١٦٤  ......................................................................................................................................  وزارة ائتالفية



  

٢٥٠٣  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ١٦٤  ..........................................................................................................................................  وزير دولة

 ١٦٥  .......................................................................................................................................  وزير مفوض

 ١٦٥  ................................................................................................................................................  وصاية

 ١٦٦  ...............................................................................................................................  وصاية عىل العرش

 ١٦٦  ................................................................................................................  الوضع الراهن أو األمر الواقع

 ١٦٦  ...........................................................................................................................................  وضع اليد

 ١٦٧  ..........................................................................................................................................  وعد بلفور

 ١٧١  ...............................................................................................................................................  الوفاق

 ١٧٣  .................................................................................................................................................  الوالء

 ١٧٣  ..........................................................................................................................................  يزوفزجاينا

 ١٧٥  .................................................................................................................  املنظامت الدولية واإلقليمية

 ١٧٧  ...........................................................................................................................  جامعة الدول العربية

 ١٨٠  ...............................................................................................................................  الجامعة مجلس .١

 ١٨١  ...................................................................................................................................  العامة األمانة .٢

 ١٨٢  .............................................................................................................................................  اللجان .٣

 ١٨٢  ........................................................................................................................................  عصبة األمم

 ١٩١  ...........................................................................................................................  منظمة األمم املتحدة

 ١٩١  ..............................................................................................................  ومبادئها املتحدة األمم أهداف

 ١٩٣  ......................................................................................................................  املتحدة األمم يف العضوية

 ١٩٥  .............................................................................................................................  املتحدة األمم أجهزة

 ١٩٥  ...............................................................................................................................  العامة الجمعية .١

 ١٩٦  ...................................................................................................................................  األمن مجلس .٢

 ١٩٩  .........................................................................................................  واالجتامعي االقتصادي املجلس .٣

 ٢٠٠  ................................................................................................................................  الوصاية مجلس .٤

 ٢٠١  ......................................................................................................................  الدولية العدل محكمة .٥

 ٢٠٥  ...................................................................................................................................  العامة األمانة .٦

 ٢٠٦  ...............................................................................................................................  املتخصصة الوكالت



  

٢٥٠٤  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ٢٠٧  .......................................................................................................................  منظمة املؤمتر اإلسالمي

 ٢٠٩  .................................................................................................................................................امليثاق

 ٢١٠  .........................................................................................................................  اإلسالمي املؤمتر هيئات

 ٢١٢  ............................................................................................................  الدولية اإلسالمية العدل محكمة

 ٢١٣  ........................................................................................................................................  القدس لجنة

  - ٢١٥-املؤمترات الدولية  

 ٢١٧  ..................................................................................................................................  مؤمتر باريس -١

 ٢١٩  ................................................................................................................................  مؤمتر باندونغ -٢

 ٢٢٠  ...............................................................................................................................  مؤمتر بوتسدام -٣

 ٢٢١  .........................................................................................................................  مؤمتر الدار البيضاء -٤

 ٢٢١  ......................................................................................................................................  مؤمتر فينا -٥

 ٢٢٣  .................................................................................................  الكربى الدول بوضع الخاصة املقررات .أ

 ٢٢٣  .............................................................................................  الصغرية الدول بوضع الخاصة املقررات .ب

 ٢٢٤  ..........................................................................................................  بالتعويضات الخاصة املقررات . ج

 ٢٢٤  ...................................................................................................................................عامة مقررات .د

 ٢٢٥  ...................................................................................................................................  مؤمتر الهاي -٦

  .٢٢٦....................................................................................................................................  مؤمتر يالطا -٧

  - ٢٢٧ - الثورات  

 ٢٢٩  .................................................................................................................  الثورة الجزائرية

 ٢٣٣  ...................................................................................................................  الثورة الروسية

 ٢٣٦  .............................................................................................................  ثورة الريف املغريب

 ٢٤٠  ........................................................................................................  الثورة السورية الكربى

 ٢٤٥  ...................................................................................................................  الثورة الصينية

 ٢٤٦  ...................................................................................................................  الثورة العراقية

 ٢٤٨  ...................................................................................................................  الثورة العراقية

 ٢٥٢  ..........................................................................................................  الثورة العربية الكربى



  

٢٥٠٥  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ٢٥٦  ..................................................................................................................  الثورة الفرنسية

 ٢٦٥  ..............................................................................................................  الثورة الفلسطينية

 ٢٧١  ....................................................................................................................  الثورة الكوبية

 ٢٧٥  .....................................................................................................................  الثورة الليبية

 ٢٨٠  ...................................................................................................................  الثورة املرصية

 ٢٨٤  ....................................................................................................................  الثورة اليمنية

 -  ٢٨٩ -املعارك  

 ٢٩١  ......................................................................................................................  معركة أنوال

 ٢٩١  .................................................................................................................  معركة اوسرتليتز

 ٢٩٢  ...................................................................................................................  معركة اوكيناوا

 ٢٩٤  ...............................................................................................................  معركة بريل هاربر

 ٢٩٥  ...............................................................................................................  معركة ستالينغراد

 ٢٩٧  ............................................................................................................  معركة السوم األوىل

 ٢٩٨  ...........................................................................................................  معركة السوم الثانية

 ٣٠٠  ............................................................................................................  معركة الطرف األغر

 ٣٠١  ...................................................................................................................  معركة العلمني

 ٣٠٣  ......................................................................................................................معركة فرنسا

 ٣٠٥  ....................................................................................................................  معركة كاسينو

 ٣٠٧  .....................................................................................................................  معركة واترلو

 - ٣٠٩  -املعاهدات  

 ٣١١  ...........................................................................................................  معاهدة بورتسموث

 ٣١١  ................................................................................................................  معاهدة تريانون

 ٣١٢  ...........................................................................................................  معاهدة سان جرمان

 ٣١٣  .........................................................................................................  معاهدة سان ستيفانو

 ٣١٣  ...................................................................................................................  معاهدة سيفر

 ٣١٥  ......................................................................................................  معاهدة الصلح اليابانية



  

٢٥٠٦  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ٣١٦  .................................................................................................................  معاهدة فرساي

 ٣١٦  .......................................................................................................................  األول القسم .١

 ٣١٧  .................................................................................................................  الحدود موضوع .٢

 ٣١٧  ...........................................................................................................  األملانية املستعمرات .٣

 ٣١٨  ..............................................................................................................................  التسلح .٤

 ٣١٩  ........................................................................................................................  التعويضات .٥

 ٣١٩  ........................................................................................................  فورميو-معاهدة كامبو

 ٣٢٠  ...................................................................................................................  معاهدة لوزان

 - ٣٢١ -األحالف 

 ٣٢٣  ..................................................................................................................  حلف بغداد -١

 ٣٢٥  ......................................................................................  )سياتو(حلف جنوب رشقي آسيا  -٢

 ٣٢٦  .............................................................................................  )ناتو(حلف شاميل األطليس  -٣

 ٣٢٨  .................................................................................................................  حلف وارسو -٤
.  

 - ٣٢٩ -يني  تراجم السياسيني والعسكر

 ٣٣١ .................................................................................................................... إبراهيم باشا 

 ٣٣٧ .......................................................................................................... الرئيس إبراهيم عبود

 ٣٣٩  ...................................................................................................................  إبراهيم هنانو

 ٣٤١  .......................................................................................................  اتيل، كليمنت ريتشارد 

 ٣٤١  ....................................................................................................................  بويحي  احمد

 ٣٤٢  ..............................................................................................  الرئيس أتاتورك مصطفى كامل

 ٣٤٦  ...........................................................................................................  الرئيس أحمد بن بّلة

 ٣٤٨ .............................................................................................................. احمد جودت باشا

 ٣٤٩ .................................................................................................... الرئيس أحمد حسن البكر

 ٣٥٢  ..................................................................................................................  أحمد الشقريي 

 ٣٥٦  .....................................................................................................  احمد طالب اإلبراهيمي 

 ٣٥٧  .......................................................................................................................  احمد عرايب

 ٣٦٠  ...................................................................................................  أحمد عصمت عبد املجيد 



  

٢٥٠٧  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ٣٦١  .......................................................................................................................  أحمد قريع

 ٣٦١  .................................................................................................................  أحمد املستريي 

 ٣٦٢  .....................................................................................................................  أحمد ياسني 

 ٣٦٣  ......................................................................................................................  جون  -آدمز

 ٣٦٧  ...........................................................................................................  جون كوينيس -آدمز

 ٣٦٨  ........................................................................................................................  آدمز جريي

 ٣٦٨ ...................................................................................................... املستشار اديناور كونراد

 ٣٧٢  ...................................................................................................................  آدمز، صموئيل

 ٣٧٥  .....................................................................................................................  سرييل -ادوال

 ٣٧٥  ............................................................................................................  اربكان، نجم الدين 

 ٣٨٥  ....................................................................................................................  اربنز، جاكوبو

 ٣٨١  .....................................................................................................................  آرثر، جورجم

 ٣٨٢  ....................................................................................................................آرثر، شسرتالن

 ٣٨٣  .................................................................................................................  ارنولد، بنديكتم

 ٣٨٥  ...........................................................................................................  ارنولد، هرني هارليم

 ٣٨٦  ..................................................................................................................  أرهارد، لودفيغ

 ٣٨٨ .................................................................................................................ارياغا، انويل دو

 ٣٨٨ .................................................................................................... الرئيس اسرتادا، جوزيف  

 ٣٩٠  .....................................................................................................  اسكويث، هربرت هرني 

 ٣٩١ ............................................................................................................... إسامعيل األزهري

 ٣٩٣ ................................................................................................................. إسامعيل فهمي 

 ٣٩٣ ................................................................................................................ اكينو، كورازون  

 ٣٩٤  ..................................................................................................................  الكسندر األول 

 ٣٩٥  .................................................................................................................  الكسندر الثالث

 ٣٩٧ ................................................................................................................... الكسندر الثاين

 ٤٠٠  ....................................................................................................  الكسندر، هارولد جورجم



  

٢٥٠٨  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ٤٠٣ ......................................................................................................... اللنبي، ادموند هرنيم

 ٤٠٤ ...................................................................................................... الرئيس اللندي سلفادور

 ٤٠٦  .........................................................................................................  الرئيس إلياس الهراوي

 ٤٠٧ ................................................................................................................ اليزابيث الثانية  

 ٤٠٩    ...........................................................................................................  اموزيغار جامشيد 

 ٤٠٩  .............................................................................................................  الرئيس إميل لحود

 ٤١١  ........................................................................................................................  انان، كويف 

 ٤١٢  .................................................................................................................  انجلز، فريدريك

 ٤١٢  ..............................................................................................................  اندروبوف، يوري 

 ٤١٣  ................................................................................................................  ليو اندريويت، جو 

 ٤١٥ .......................................................................................................... الرئيس أنور السادات

  الجزء الثاين
 ٤٢٠ .................................................................................................... الرئيس أهتيساري، ماريت 

 ٤٢٢ .......................................................................................................................... أنور باشا

 ٤٢٢  ...............................................................................................................  أهيدجو، أحمدو 

 ٤٢٣  ........................................................................................................  اوبريان، وليام سميث 

 ٤٢٤  ..................................................................................................................  اوبويت، ميلتون 

 ٤٢٥  ................................................................................................................  اوتشنليك، كلود 

 ٤٢٦  ......................................................................................................  اودوبر، كريوس دانيال  

 ٤٢٧  ........................................................................................................  الرئيس أورتيجا، دانيال

 ٤٢٨ ................................................................................................... وريو اميانويلاورالندو، فيت

 ٤٢٩ ....................................................................................................... الرئيس اوزال، تورغوت

 ٤٣١  ............................................................................................................. اوريخا، مارسيلينو 

 ٤٣٢  .....................................................................................................................  اوفييس، غالم

 ٤٣٣  .................................................................................................................  أولربيخت، والرت

 ٤٣٣  .................................................................................................................  ايتو، هريوبومي

 ٤٣٤  .....................................................................................................................  ايدن، أنطوين

 ٤٣٦  ...........................................................................................................  ايزفولسيك، الكسندر



  

٢٥٠٩  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ٤٣٦ ............................................................................................. الرئيس ايزنهاور، داويت ديفيد

 ٤٣٨  ..................................................................................................................  اينونو، عصمت

 ٤٣٩  ...................................................................................................  الرئيس أيوب، خان محمد

 ٤٣٩  .................................................................................................................  بابن، فرانز فون

 ٤٤٠  ..................................................................................................................  باتش، الكسندر

 ٤٤١  ..........................................................................................................  باتون، جورج سميث

 ٤٤٣  .............................................................................................................  باتيستا، فولجنسيو

 ٤٤٣  ....................................................................................................................  بادوليو، بيرتو

 ٤٤٤  .........................................................................................................................  بار، رميون

 ٤٤٥  ...............................................................................................................  بارك، تشونغ هي

 ٤٤٦  ...................................................................................................................  بارليف، حاييم

 ٤٤٦  ....................................................................................................................  بازيك، نيكوال

 ٤٥٠  ..................................................................................................................  باسرتانا، أندرس

 ٤٥٢  .............................................................................................  باشاين، موالنا عبد الحميد خان

 ٤٥٢  ....................................................................................................................  باالدور، ادوار

 ٤٥٥  .................................................................................................................  بالدوين، ستانيل

 ٤٥٦  ............................................................................................................  سولومون باندرانيكا

 ٤٥٧ ............................................................................................................. باندرانيكا سريميافو

 ٤٥٨ ....................................................................................................................... بانزر هوغو

 ٤٥٨  ........................................................................................................  بانيت ريتشارد بدفورد

 ٤٥٩  ...................................................................................................................  الباهي االدغم

 ٤٦٠  ...............................................................................................................  باولوس فريدريك

 ٤٦١  .....................................................................................................................  بختيار شابور

 ٤٦٢  ...........................................................................................................................  بر، أرون

 ٤٦٣  .............................................................................................................  براديل، عمر نلسون

 ٤٦٤  ...........................................................................................................  برانتنغ، كارل هياملار

 ٤٦٦  ....................................................................................................................  براندت، وييل



  

٢٥١٠  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ٤٦٧  ...........................................................................................................  براوخيتش، والرتفون

 ٤٦٩  ............................................................................................................  برايان، وليام جننغز

 ٤٦٩  ......................................................................................................  برنادوت، جان بابتيست

 ٤٧٠  ..........................................................................................  بروسيلوف، اليكيس اليكسيفيتش

 ٤٧١  .................................................................................................................  برياند، اريستيد

 ٤٧٢ ..................................................................................................... الرئيس بريجنيف، ليونيد

 ٤٧٣  .............................................................................................................  برمياكوف، يفغيني

 ٤٧٥  .....................................................................................................  برميودي ريفيريا، ميغويل

 ٤٧٥  ...............................................................................................................  بسامرك، اوتوفون

 ٤٨١ ...........................................................................................................  الرئيس بشار األسد 

 ٤٨٢ ........................................................................................................... الرئيس بشري الجميل

 ٤٨٣  .....................................................................................................................  بطرس األول 

 ٤٨٤  .....................................................................................................................  بطرس الثاين 

 ٤٨٤  ......................................................................................................................  رس غايل بط

 ٤٨٥  ......................................................................................................................  بكر صدقي 

 ٤٨٦  ...........................................................................................................  بلفور، آارثر جيمس 

 ٤٨٧  .....................................................................................................  بلوخر جريهارد لوبرخت 

 ٤٨٩  ..........................................................................................  بلوخر فاسييل كونستانتينوفيتش 

 ٤٩٠  ...............................................................................................................  بليخانوف جورج 

 ٤٩١  ...........................................................................................................................  بلري توين

 ٤٩٢  .........................................................................................................  بنش، رالف جونسون 

 ٤٩٢  ...........................................................................................................................  بنغ باي 

 ٤٩٣  ......................................................................................................................  بنغ توهواي

 ٤٩٤ ....................................................................................................... الشاه بهلوي، رضا خان 

 ٤٩٥ ..................................................................................................... الشاه بهلوي، محمد رضا

 ٤٩٧  ................................................................................................................ميون بوانكاري، ر 

 ٤٩٩ ......................................................................................... الرئيس بوانيي، فليكس هوفويت 



  

٢٥١١  
  

 املوسوعة السياسية والعسكرية

 ٥٠٠  ..................................................................................................................  بوتا، بيرت فيالم 

 ٥٠١  .......................................................................................................................  بوتا، لويس

 ٥٠١  .....................................................................................................................  بوتو، بناظري 

 ٥٠٢  ..........................................................................................................  بوتو، ذو الفقار عيل 

 ٥٠٣ ............................................................................................................ امللك بودوان األول 

 ٥٠٤  ...............................................................................................................  بوديوين سيميون 

 ٥٠٥  .............................................................................................................  بوردابريي اروسينا 

 ٥٠٥  ............................................................................................................  بوردن، روبرت لريد 

 ٥٠٦  ...........................................................................................................  الرئيس بوش، جورج

 ٥٠٧  ....................................................................................................................  بوفر، اندريه 

 ٥٠٨  ....................................................................................................  ئيس بوكاسا، جان بيدلالر 

 ٥٠٩  .................................................................................................................  بوكانان جيمس 

 ٥١٠  .........................................................................................................................  بول بوت 

 ٥١٣  .................................................................................................................  بوالنجري جورج 

 ٥١٤  .................................................................................................................  بولو برنهاردفون

 ٥١٥  ..................................................................................................................  بوليفار سيمون

 ٥١٧ ...................................................................................................... الرئيس بومبيدو، جورج 

 ٥١٨  ................................................................................................................  بونومي ايفانوي 

 ٥١٨ ..................................................................................................................... يي - امللك بو

 ٥٢٠ ............................................................................................................بياتوكوف، غيورغي 

 ٥٢١ ......................................................................................................... الرئيس بيتان، فيليب 

 ٥٢٢ ..................................................................................................................... بيتي، ديفيد 

 ٥٢٣ .................................................................................................................. بريس، فرانكلني 

 ٥٢٣ .............................................................................................................. بريسيفال، سينرس 

 ٥٢٤ ....................................................................................................... بريشينغ، دون جوزيف 

 ٥٢٥ .......................................................................................................... بريلوسكوين، سيلفيو  

 ٥٢٧ ............................................................................................. الرئيس بريون، خوان دومينغو 
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 ٥٢٨ ...................................................................................................... برينسايد، أمربوز ايفرت 

 ٥٢٩  ..................................................................................................................  برييز، شمعون 

 ٥٣٠  ..................................................................................................................  بيغن، مناحيم 

 ٥٣٢  ...................................................................................................................  بيغن، ارنست 

 ٥٣٣  .....................................................................................................  الرئيس بينوشيه، اغستلو

 ٥٣٤  .....................................................................................................................  بيل، روبرت 

 ٥٣٥  .........................................................................................................  بيلسودسيك، جوزيف 

 ٥٣٦  ...............................................................................................................  رش، مارغريت تات

 ٥٣٨  .......................................................................................................................  تايلر، جون 

 ٥٣٩ ..................................................................................................................... تايلر، زاكري 

 ٥٣٩ ................................................................................................................. تروتسيك، ليون 

 ٥٤٠ ............................................................................................................. ترودو، بيري اليوت 

 ٥٤١ ........................................................................................................ الرئيس ترومان، هاري 

 ٥٤٦ ............................................................................................................... تشامربلني، اوسنت 

 ٥٤٦  .............................................................................................................  تشامربلني جوزيف 

 ٥٤٧ ............................................................................................................... تشامربلني، نيفيل 

 ٥٤٨ .............................................................................................. الرئيس تشاوشيسكو، نيكوالي

 ٥٥٠ .............................................................................................................. ترشتشل، ونستون

 ٥٥٣ ....................................................................................................................... تشوين الي

 ٥٥٤ .............................................................................................................. ج كووتشيانج تشن

 ٥٥٥ .................................................................................................................. تشيانو، غاليازو

 ٥٥٥ ................................................................................................................. تشيتني، حكمت

 ٥٥٧ ........................................................................................................... تشرينينكو قسطنطني

 ٥٥٩ ..................................................................................................................... تشيلر، تانسو

 ٥٦٠ ................................................................................................................ توبوليف، اندريه

 ٥٦١ ................................................................................................................... توجامن فرانيو

 ٥٦٢ ........................................................................................................................ توجو، أييك
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 ٥٦٣  ....................................................................................................  الرئيس توريس غونزاليس

 ٥٦٤ .................................................................................................................... تيتو، جوزيف

 ٥٦٧ .................................................................................................................. تيدر، آرثر وليم

 ٥٦٧  ..........................................................................................................  تري بيتنز، الفريد فون

 ٥٦٨ ............................................................................................................. تيري، لويس أدولف

 ٥٧٠ ................................................................................................... جابر األحمد الصباحاألمري 

 ٥٧١ ................................................................................................................. جاكسون، أندرو

 ٥٧٢  ..............................................................................................................  جرانت، يوليسيس

 ٥٧٣ ................................................................................................................. جعفر أبو التمن

 ٥٧٣  .................................................................................................................  جعفر العسكري

 ٥٧٤  .........................................................................................................  الرئيس جعفر النمريي

 ٥٧٦ ........................................................................................................................ جامل باشا

 ٥٧٧ .................................................................................................... الرئيس جامل عبد النارص

 ٥٨٩  ....................................................................................................  الرئيس جناح، محمد عيل

 ٥٩٢ ..................................................................................................................... جواريز، جان

 ٥٩٣ ................................................................................................................ جواهر الل نهرو

 ٥٩٥ .................................................................................................................... جودل، الفريد

 ٥٩٦  ..............................................................................................  ميخائيل الرئيس جورباتشوف،

 ٥٩٩ ....................................................................................................................جورج، الثالث

 ٦٠٠ .................................................................................................................. جورج الخامس

 ٦٠١ .................................................................................................................. جورج السادس

 ٦٠١ ................................................................................................................ جوسبان ليونيل 

 ٦٠٣ .............................................................................................................. جوكوف غريغوري

 ٦٠٤ .................................................................................................................. جونسون اندرو

 ٦٠٥ .............................................................................................. الرئيس جونسون، ليندون بينز

 ٦٠٦  ...........................................................................................  الرئيس جيسكار ديستان، فالريي

 ٦٠٩  .............................................................................................................  جيفرسون، توماس
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 ٦١٠ ........................................................................................................... الرئيس حافظ األسد

 ٦١٥  .....................................................................................................  الرئيس الحبيب بو رقيبه

 ٦١٦ ............................................................................................................. لحسن الثاينامللك ا

 ٦١٩ ........................................................................................................................ حسن البنا

 ٦٢٠ .................................................................................................................. حسن عيل، نور

 ٦٢١  ................................................................................................الرئيس حسن غوليد أبنيدون

 ٦٢٣  ..........................................................................................................  الرئيس حسني مبارك

 ٦٢٤ ........................................................................................................ امللك الحسني بن طالل

 ٦٢٧ .................................................................................................................. الحسني بن عيل

 ٦٣٠ ........................................................................................................ حسني بن عون، داتوك

 ٦٣١  ...............................................................................................  األمري حمد بن خليفة آل ثاين

 ٦٣٢ ............................................................................................ امللك حمد بن عيىس آل خليفة

 ٦٣٢ ................................................................................................... امللك خالد بن عبد العزيز

 ٦٣٣ ................................................................................................... الرئيس خروتشوف، نيكيتا

 ٦٣٦ ...................................................................................................................... خليل الوزير

 ٦٣٧  .............................................................................................  امللك خوان كارلوس دوبوريون

 ٦٣٩ ............................................................................................................. الرئيس خوجا، أنور

 ٦٤٠  .........................................................................................  دارالن، جان لويس كزافيريفرانسوا

 ٦٤٢ ................................................................................................................ دافو، لوي نيكوال

 ٦٤٢  ............................................................................................................  الرئيس داكو، دافيد

 ٦٤٤ ................................................................................................................. داالدييه، ادوارد

 ٦٤٥ .............................................................................................................. داالس، جون فسرت

 ٦٤٧ ........................................................................................................... داودنغ، هيو كازوال

 ٦٤٨ ............................................................................................................ الرئيس داود محمد

 ٦٥٠ ....................................................................................................... دوباي، اوغست إدمون

 ٦٥٠  ............................................................................................................  دوبتشيك، الكسندر

 ٦٥٢ ............................................................................................................... دوغان، البريماري
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 ٦٥٢ ........................................................................................................................ دوكو، جان

 ٦٥٤ ...................................................................................... دوالتردو تاسيني، جان ماري غربييل

 ٦٥٦  ..............................................................................................................  دولفوس، انغلربت

 ٦٥٧ .................................................................................................................. دوهيت، غيليو

 ٦٥٨ ................................................................................................................... دوينتس، كارل

 ٦٥٩ ..................................................................................................................... دياز، ارماندو

 ٦٦٠ .................................................................................................................... دياز، بورفرييو

 ٦٦١ ................................................................................................................... ديام، نغودينه

 ٦٦٢ ................................................................................................................. دي بونو، اميليو

 ٦٦٣  ............................................................................................................  اييل، بينجامنيديز ر 

 ٦٦٤ .......................................................................................................... الرئيس ديغول، شارل

 ٦٦٩ ............................................................................................................. ديفيس، جيفرسون

 ٦٧٠ ................................................................................................................. ديل، جون غرير

 ٦٧١ ................................................................................................................ دميرييل، سليامن

 ٦٧٢ ..................................................................................................... الرئيس دينغ كسياو بينغ

 ٦٧٤ ....................................................................................................................... رابح بيطاط

 ٦٧٥ .............................................................................................................. رايض حسن عناب

 ٦٧٦ .......................................................................................................... راموس، فيدل فالديز

 ٦٧٦ ............................................................................................................... راولينسون، هرني

 ٦٧٧ ...................................................................................................................... رايدر، ايريخ

 ٦٧٨ ............................................................................................................. رشيد عايل الكيالين

 ٦٨١ .................................................................................................................... رامزي، بريترام

 ٦٨٢  .......................................................................................................  روبرتسن، وليام روبرت

 ٦٨٣ ......................................................................................................الرئيس روزفلت، ثيودور

 ٦٨٤ ........................................................................................... الرئيس روزفلت، فرانكلني ديالنو

 ٦٨٧ ................................................................................................................ روزنبريغ، الفريد

 ٦٨٨ .................................................................................................... روكوسوفسيك، كونستنتني
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 ٦٩٠ .................................................................................................................... رومل، أروين

 ٦٩٤ ...................................................................................... روندشتيت، كارل رودولف غريدفون

 ٦٩٦ ................................................................................................................... روهم، أرنست

 ٦٩٧ ............................................................................................................. ريبنرتوب، جواشيم

 ٦٩٨ ......................................................................................................... ريد جواي، ماثيو بنكر

 ٧٠١  .............................................................................................  س ريغان، رونالد ويلسونالرئي

 ٧٠٣ ............................................................................................................... زاخاروف، ماتغي

 ٧٠٤ .......................................................................................................................... زاو زيانغ

 ٧٠٥  ...........................................................................................  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 ٧٠٦ ...................................................................................................... امللك زوغو األول، أحمد

 ٧٠٨ ...................................................................................................................... زيد الرفاعي

 ٧٠٨ ......................................................................................................... زيد بن شاكر آل عون

 ٧٠٩ .............................................................................................................. زيلر، ماري اندريه

 ٧١٠  ...............................................................................................  الرئيس زين العابدين بن عيل

 ٧١٢ ................................................................................................... الرئيس زينسو، أميل درلني

 ٧١٣  ..................................................................................................................  ساراي، موريس

 ٧١٥ ........................................................................................................ سانديز، دنكان أدويت

 ٧١٥  ...........................................................................................  الرئيس سانشيز، فيدل هرينانديز

 ٧١٦  .......................................................................................................................  سباتز، كارل

 ٧١٧ ........................................................................................................ الرئيس ستالني، جوزف

 ٧٢٠ ....................................................................................................................... سبري، الربت

 ٧٢١ .................................................................................................... ستارك، هارولد رينسفورد

 ٧٢١ ............................................................................................................ سرتسامن، غوستاف

 ٧٢٢  ....................................................................................................  الرئيس سرتونرس، الفريدو

 ٧٢٣ ..................................................................................................................... ستولينب، بيرت

 ٧٢٤ ................................................................................................................ رس الختم خليفة

 ٧٢٥ ....................................................................................................................... سعد زغلول
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 ٧٢٧  .................................................................................................................  سلطان األطرش

 ٧٢٩  ........................................................................................................  سلطان بن عبد العزيز

 ٧٣٠ .......................................................................................... الشيخ سلامن بن حمد آل خليفة

 ٧٣٠ ......................................................................................................... السلطان سليم الثالث

 ٧٣١ ........................................................................................................... سليم، وليم جوزيف

 ٧٣٢  ........................................................................................................الرئيس سليامن فرنجية

 ٧٣٣ ...................................................................................................... الرئيس سلفادور اللندي

 ٧٣٥  ..........................................................................................................سمتس، يان كرستيان

 ٧٣٥  ...........................................................................................................  سميث، وولرت بيديل

 ٧٣٦  .......................................................................................................  الرئيس سنغور، ليوبولد

 ٧٣٨  ........................................................................................................................  سوباندريو

 ٧٣٩  ....................................................................................................................  سوالنا، خافيري

 ٧٤٠ .................................................................................................... الرئيس سيكوتوري، أحمد

 ٧٤٣  ..........................................................................................................  الرئيس شابيز، هوغو

 ٧٤٥  ....................................................................................................  الرئيس الشاذيل بن جديد

 ٧٤٦  .................................................................................................................  الشاذيل القليبي

 ٧٤٨  ....................................................................................................................  شارون، أرييل

 ٧٤٩  ......................................................................................................  شتاوفنربغ، كالوس شنك

 ٧٥٠  .........................................................................................................  الرئيس شكري القوتيل

 ٧٥١  .................................................................................................  الرئيس شيفاردنادزة، إدوارد

 ٧٥٢  ............................................................................................................  الرئيس شرياك، جاك

 ٧٥٥  .........................................................................................  الرئيس شيلدرز، إرسكني هاملتون

 ٧٥٦  ..................................................................................................................  دق املهديالصا

 ٧٥٩  ..........................................................................................................  صباح األحمد الصباح

 ٧٥٩  ...........................................................................................................  الرئيس صدام حسني

 ٧٦٢ ............................................................................................................ صالح الدين الصباغ

 ٧٦٣ .......................................................................................................... الرئيس صن يات صن
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 ٧٦٦ .................................................................................................................. صوناي، جودت

 ٧٦٧ ................................................................................................... الرئيس ضياء الحق، محمد

 ٧٦٨ ................................................................................................ الرئيس ضياء الرحمن، ماجني

 ٧٦٩ .......................................................................................................... الرئيس ضيوف، عبدو

 ٧٧١ .................................................................................................................... طالب النقيب

 ٧٧١ ................................................................................................................. الطاهر بلخوجة

 ٧٧٢ ..................................................................................................................... طه الهاشمي

 ٧٧٢ ..................................................................................................... ي نور محمدالرئيس طرق

 ٧٧٣ .....................................................................................................الـلـهامللك طالل بن عبد 

 ٧٧٤  .......................................................................................................................  عباس مدين

 ٧٧٥ ............................................................................................................... عبد اإلله بن عيل

 ٧٧٦ .................................................................................................. السلطان عبد الحميد الثاين

 ٧٧٩ ........................................................................................................ عبد الحميد بن باديس

 ٧٨١ ............................................................................................................ عبد الخالق حسونه

 ٧٨٢  .........................................................................................  الرئيس عبد الرحمن سوار الذهب

 ٧٨٣ ............................................................................................................... عبد الرحمن عزام

 ٧٨٣ ......................................................................................................... عبد الرحمن الكواكبي

 ٧٨٥ ............................................................................................... هالرئيس عبد الرشيد شارمايك

 ٧٨٦ .................................................................................................... الرئيس عبد السالم عارف

 ٧٨٧  ................................................................................................  الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

 ٧٨٨  ............................................................................  امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

 ٧٩٥ ........................................................................................................... السلطان عبد العزيز

 ٧٩٦ ........................................................................................................... عبد القادر الجزائري

 ٧٩٩ ........................................................................................................... عبد القادر الحسيني

 ٨٠٠  ............................................................................................................  عبد الكريم األرياين

 ٨٠١ .................................................................................................... الرئيس عبد الكريم قاسم

 ٨٠٢ ........................................................................................................... عبد الكريم الخطايب
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 ٨٠٤  ............................................................................................................  التعاييش الـلـهعبد 

 ٨٠٧ .......................................................................................................... الثاين الـلـهامللك عبد 

 ٨٠٨ .................................................................................................. بن الحسني الـلـهامللك عبد 

 ٨٠٩ ..............................................................................................السامل الصباح الـلـهاألمري عبد 

 ٨١٠ .................................................................................................... السالل الـلـهالرئيس عبد 

 ٨١١  ............................................................................................  بن عبد العزيز الـلـهاألمري عبد 

 ٨١٢ ............................................................................................................... عبد املنعم رياض

 ٨١٣ .......................................................................................................... عبد الوهاب الشواف

 ٨١٤ ..................................................................................................................... عدنان املاليك

 ٨١٥ ................................................................................................................ عز الدين القسام

 ٨١٧  ................................................................................................  صالح الـلـهالرئيس عيل عبد 

 ٨١٨ ......................................................................................................... الرئيس علييف، حيدر

 ٨٢٠  .............................................................................................................  الرئيس عمر البشري

 ٨٢٢ ....................................................................................................................... عمر املختار

 ٨٢٢  ...............................................................................................  الرئيس عيدي أمني، أمني دادا

 ٨٢٣ .......................................................................................... األمري عيىس بن سلامن آل خليفة

 ٨٢٦ ........................................................................................................... غارفيلد جيمس برام

 ٨٢٦ ........................................................................................................... غاريبالدي غويسيبي

 ٨٢٨ ..................................................................................................................... غاندي آنديرا

 ٨٣٠ ................................................................................................................... غاندي راجيف

 ٨٣١ ................................................................................................................. غاندي مهنداس

  الجزء الثالث

 ٨٣٥ ...................................................................................................................... غراي إدوارد

 ٨٣٦ ................................................................................................................ غروميكو أندريه

 ٨٣٧ ...................................................................................................... الرئيس غرونيك جيوفاين

 ٨٣٨ ............................................................................................................ غلوب جون باغوت

 ٨٣٩ ................................................................................................... الرئيس غمساخورديا زفياد

 ٨٤٠ ................................................................................................................... غوبلر جوزيف
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 ٨٤٠ .................................................................................................................. غودريان هاينز

 ٨٤١ ................................................................................................................... غورنغ، هريمان

 ٨٤٢ ...................................................................................................... الرئيس غوزمان انطونيو

 ٨٤٣ ............................................................................................ امللك غوستاف السادس أدولف

 ٨٤٤ .......................................................................................................... يز كوستاالرئيس غوم

 ٨٤٥  ......................................................................................................................  غيفارا والتري

 ٨٤٦ ........................................................................................................ الرئيس فارغاس غيتيلو

 ٨٤٧ ...................................................................................................................... امللك فاروق

 ٨٤٨  ............................................................................................................  الرئيس فاليسا ليش

 ٨٥٠ .................................................................................................................. فان زيالند بول

 ٨٥٢  .....................................................................................................................  فراي إدواردو

 ٨٥٤ .................................................................................................................... فرحات عباس

 ٨٥٥ ................................................................................................................... فكتوريا األوىل

 ٨٥٦  .................................................................................................  فرنكو باهاموند، فرنشيسكو

 ٨٥٨  .............................................................................................................  فهد بن عبد العزيز

 ٨٦٠ ...................................................................................................................... فهمي سعيد

 ٨٦١ ................................................................................................................. فوزي القاوقجي

 ٨٦٢  ...................................................................................................................  نانفوش، فردي

 ٨٦٣ ........................................................................................................................ فريي، جول

 ٨٦٤ ............................................................................................................... فيشنسيك، أندريه

 ٨٦٤ ...............................................................................................................امللك فيصل األول

 ٨٦٦ .................................................................................... امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود

 ٨٧٠ ............................................................................................................... امللك فيصل الثاين

 ٨٧١ ................................................................................................................... فيلمور، ميالرد

 ٨٧٢  ...................................................................................................  السلطان قابوس بن سعيد

 ٨٧٥ ................................................................................................................... قاصدي مرياح

 ٨٧٥ ......................................................................................................... امللك كاباريجا، موكاما
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 ٨٧٧ .................................................................................................... الرئيس كارتر، جيمي ايرل

 ٨٧٨ ................................................................................................................. كاردويل، إدوارد

 ٨٧٩  ................................................................................................  كارل السادس عرش غوستاف

 ٨٨١ ....................................................................................................... كارنافرون هرني مولينو

 ٨٨١ .................................................................................................................... كافور، كاميلو

 ٨٨٥ .................................................................................................................... كاالهان، جيم

 ٨٨٧  .........................................................................................................  الرئيس كارمال، بابراك

 ٨٨٨  ...........................................................................................  الرئيس كارمونا، أوسكار انطونيو

 ٨٨٩ ........................................................................................................ كالهون، جون كالدويل

 ٨٩٠ ...................................................................................................................... كامل شبيب

 ٨٩٠  ..........................................................................................................  الرئيس كاسرتو فيدل

 ٨٩٢  ...........................................................................................................  الرئيس كاندا ريفوند

 ٨٩٣ ................................................................................................................... كاواو، رشيدي

 ٨٩٤ ...................................................................................................... رئيس كايبندا، غريغوارال

 ٨٩٥ ..................................................................................................................... كرومري، ايرل

 ٨٩٦ .......................................................................................................... كريسبي، فرانتشسكو

 ٨٩٦  ...............................................................................................................  كالرك، مارك وين

 ٨٩٧ ....................................................................................................... كليفالند، ستيفن غروفر

 ٨٩٩ ................................................................................................................ كليمنصو، جورج
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