ىزاغنب ةيركسعلا ةيلكلا ىف لافتسيو ءاوللا ةرضاحم
 1974ماع ىف

ةنس نيب ةعقاولا ةرتفلا ىف ايقيرفأ لامش ىف اﻩاحر تراد ىتلا ةكرعملا نع ىناملأ طباض تاظحالم
 .م 1941/ 1943
) لافتسيو ) لاف تسيو ديرفجيس  /ةاشم طباض ملقب

واﻗﺘﺮح أن أﻗﻮل ﻟﻜﻢ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻋﻦ  .مويلا اذﻩ ىف مكتبطاخمل ىنانتما غلاب نع ربعأ نأ دوأ ةرضاحملا ﻩذﻩ ةيادب ىف
دحأ اﻩدﻩاش امبسح  ،م  1941 – 1943نيب ةعقاولا ةرتفلا ىف ايقيرفأ لامش ىف تراد ىتلا ةكرعملا
وأ ةكرعملل ﻩيف بنطملا وأرﺟﻮ أ َﻻ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ  .اﻩيف اوكرتشا نيذلا ناملألا طابضلا
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺳﻮف أﺣﺎول أن أؤآﺪ ﻟﺪﻳﻜﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﻗﺪراﻹﻣﻜﺎن ﺑﻬﺎ وأن أﺿﻊ  .اﻩيف تمدختسا ىتلا ةفلتخملا ةحلسألا
ىتايح تأدب دقف ةيركسعلا ىتالﻩؤمل ةبسنلابو .أﻣﺎﻣﻜﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺮف ﺟﻴﺪًا ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ
م ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻓﻰ ﻏﻀﻮن اﻟﺨﻤﺴﺔ  1918ةنس نم عاطقنا نودب ىناملألا شيجلا ىف طباضك
ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺳﻼح اﻟﻤﺸﺎة ﻋﻤﻠﺖ ﻓﺘﺮة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻰ ﻗﻴﺎدة أرآﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻷﻟﻤﺎﻧﻰ ﺛﻢ ﻗﻀﻴﺖ ﻓﺘﺮة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا
حورجب نيترم تبصأ دقو  .ءاول دئاقك كلذ دعب  ) ،تايلمع سيئر (ليمور ةدايقل رمﺁك ايقيرفأ ىف
 .ةيمامألا طوطخلا ىف انأو
ايناملأ تناك ام اذإ ﻩنأ ىﻩو ةيضقلا شقانأ نأ ديرأ ةيادبلا ىفف ةرضاحملا عوضوم بلص ىلإ نﺁلاو
ماع ةريغص ةثداح ركذأ نأ دوأ اذﻩ ىلع ةباجإللو  .؟ ال ،وأ ايقيرفأ ىف ةكرعم ضوخل ام دح ىلإ ةدعتسم
ىدحإ تناك دقو  .نيلرب ىف ناكرألا ةئيﻩب تايلمعلا ةفرغ ىف ةرتفلا كلت ىف تنك ثيح م 1938
ةدايقلا عورف عم لاتقلا نيدايم تاجايتحاو  ،بيردتلاو طيطختلا نم تايلمعلا ةئيﻩ بلاطم طبر وﻩ ىماﻩم
 .ةماعلا ايلعلا
اﻩمادختسا ىلإ ةجاحلا اوعدتس ىتلا طئارخلا فلم ةئيﻩتب فلكملا ةدايقلا طابض حرتقا مايألا دحأ ىفو
ﻩذﻩ ريبكتو  .ابروأ بونجو قرشو برغ قطانمب ةصاخلا ﻩيدل ةرفوتملا طئارخلا نإو  ،برحلا تنلعأ ام اذإ
ىدأ دقف  .ثدحيس اذام فرعي دحأ نكي ملف  ،ايقيرفأ لامشو ةيفاندنكسإلا لودلا لمشت ىكل طئارخلا
دقلو  .ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىف ءىواسملا نم ريثكلا ثودح ىلإ قباسلا ىف نيطسلف طئارخ نادقف
دييأتلا  ،ةعرسلا ﻩجوب لاحلا ىف حارتقالا اذﻩ لان دقو  ،ةعرسلا ﻩجوب لاحلا ىف حارتقالا اذﻩ تضفر
 .ىتداق نم لماكلا

مل ﻩنأب ركذتي نأ انم دحاولا ىلعو  ،ءارحصلا ىف برح لاعشإ ةيلامتحا كانﻩ نأب ملحي نم انم نكي ملو
ىف ريكفتلا دوعتن مل ببسلا اذﻩ لجألو  ،نينسلا تارشعل ابروأ جراخ تاكلتمم ةيأ ايناملأل دعي
 .اﻩعمجأب ملاعلا اياضق
ﺎ ﻓﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  ،وﻟﻢ وﻟﻘﺪ ﻗﺎﺑﻠﺖ ذﻟﻚ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  ،أى ﻋﻨﺪﻣﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ  ،وآﺎن اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﺴﺌﻮ ًﻻ ﻋﻦ ﻧﻘﻠﻨ
ﻳﻠﺒﺚ أن ذآﺮﻧﻰ ﺑﺎﻟﺤﻮار اﻟﺬى دار ﺑﻴﻨﻨﺎ  ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻰ ﺧﺎﻟﻴ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌـﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﺧﺮ  ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎر ﻟﻰ ﺑﺄﻧﻪ آﺎن ﺻﺎﺋﺒ ًﺎ ﻓﻰ
اﻩيف سايقلا تادحو فلتخت ثيح  ،ةيعوضوم طئارخ مادختسال ةرطضم ةيناملألا شويجلاف  .ﻩحارتقا
وﻣﻀﺖ ﻓﺘﺮة اﺗﻴﺤﺖ ﻟﻰ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄن أﻗﻨﻊ ﻧﻔﺴﻰ ﺑﺄن ذﻟﻚ آﺎن ﺻﺤﻴﺤ ًﺎ  . ،ىسيئرلا عقوملا نم ىرخأ ىلإ ةطيرخ نم
ﻩذﻩف  .ريمضلا بينأتب رعشأ طئارخلا ثلث ) ىلع لصحتن ( ىلن إ َﻻ إﻧﻨﻰ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺎ
كراعم ضوخل ىناملألا شيجلا ىف عون ىأ نم تادادعتسا كانﻩ نكت مل ﻩنأ الأ ريشت ةطيسبلا ةثداحلا
ةيناملألا تاوقلا نأب دﻩاشن فوس املثمو ةقيقحلا ىفو  .ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق ابروأ حرسم جراخ
 .ةديدجلا اﻩتمﻩمب مايقلل ةدعتسم نكت مل ايقيرفأ لامش تلزن ىتلا
ىركسعلا انقحلم ريراقت ىلع ايلعلا ةيناملألا ةدايقلا تامولعم ترصتقا م 1940فيص ةياﻩن ىفو
ىف ةدئاسلا لاوحألا ةظحالم ىلع مامتﻩالا زكر دقلو  .ةيلحملا تارابختسالا تادحو ءاضعأ ىلعو امورب
ررق كلذ دعبو  .ءىش ىف ةيمﻩألاب ىظحت ملف رصمل ةبسنلاب امأ  .اسنرف اﻩلتحت تناك ىتلا قطانملا
ةقطنم ىف برحلا ةدايق ىف ءاشي امبسح فرصتيل ىنيلوسوم دي ىف رومألا مامز كرتي نأ رلتﻩ
.وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ أﻳﻀ ًﺎ آﺎن اهﺘﻤﺎم اﻷرآﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪودًا  .طسوتملا ضيبألا رحبلا
اﻩتين ىف سيل ايلاطيإ نأ  1940ةنس فيص ىف ظحول ىتح فدﻩلا اذﻩ ىف ىرذج رييغت ىأ أرطي ملو
 .طسوتملا رحبلا ةقطنم ىف برح ضوخ رارق ذاختا
تادحول ضرعتلا نم ىلاطيإلا لوطسألا نكمت مل ةجردب رصم ىف اﻩتاوق ايناطيرب تززع ىرخأ ةيحان نمو
ةساردل لاحلا ىف ىناملأ لارنج لسرأ دقو  .لاوحألا نم لاح ىأب مﻩتادادمإ ) ةمجرتلا ىف اذكﻩ ...مﻩليومت(
 .عالطتسإلا تادحو اﻩب موقت ةيبرح تايلمعب مايقلا لامتحا
ديري نكي مل ىنيلوسوم  ،ايناملأ اﻩب تمدقت ىتلا ةنوعملا ةيلاطيإلا ةموكحلا تضفر ليلقب كلذ دعبو
ىف عردملا ىناملألا قليفلا عضو ءانثألا كلت ىفو  .ايقيرفأ لامش ىف ةيناملأ ةيركسع ةنوعم
ةيحان ىف مدختسي ىكل بﻩأت ةلاح ىف ةيئاوتسإلا قطانملا ىف تايلمعب مايقلل صصخملاو نيلرب
 .ىرخأ
تحت م  1940ربمسيد ىف ﻩوققح ىذلا مساحلا راصتنإلا دعبىزيلجنالا إﻻَأﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﺨﻄﺮ
بلط ىلإ ةرطضم اﻩسفن امور تدجو  ،ايقيرفأ لامش ىف ىلاطيإلا دوجولا ددﻩي  ،لفيو لارنجلا ةدايق
تاليكشتلاف ةيلقص ىلإ ناريط تادحو تكرحت روفلا ىلعو  ،ايبيل ىف ةيناملألا تاوقلا ةدعاسم
دقف ﻩيلعو  .ائافلح ىلإ ىفاكلا نوعلا ميدقت عيطتست ثيحب ةوقلا نم تسيل ةيناملألا ةيركسعلا
ىأ نكي ملو  ،نيعردم نيئاول نم نوكتت ايقيرفأب ةصاخ تادحو لكشت نأ م  1941رياني ىف ررقت
ىكل ،ةيساسألا تادحولا ﻩذﻩ طاشن عيسوت ىرورضلا نم لعجت فوس ةمداقلا ثادحألا نأب ركفي صخش
نيئاوللا حبصأ ىتح  ،ةدعلاو داتعلا لماك شيج ىلإ كلذ دعب مث  ،ةعردم ةعومجم ىلع لمتشت
دجو ) ىتح(  ،كلذ دعب نيتنس نم لقأ ضمت مل و  .فيثك ىوج ءاطغ اﻩمعدي ةيولأ ةرشع نييساسألا
 ،مﻩتالاقتعا تاركسعم وحن رعو قيرط ربع نوريسي ايقيرفأ لامش ىف نويلاطيإلاو ناملألا دونجلا
مﻩل قبس طابض ىلع تلمتشا دقو  ،نيلرب ىف ةصاخ ةيئاوتسا ةدحو تلكش ﻩسفن تقولا ىفو
نم فدﻩلا ناكو  ،ةيناملألا تارمعتسملا ىف تماق ىتلا بورحلا ىفو ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىف كارتشالا
إ َﻻ أن اﻷﺣﺪاث ﺗﺰاﺣﻤﺖ  .ءارحصلا برح ضوخل شويجلا رييست ىف ةقباسلا مﻩتاربخ نم ةدافتسالا وﻩ كلذ
ءارجإل ايبيل ىلإ نولصي اوداك ام مﻩنأ ثيح  ،ةنكمملا صرفلا مﻩل كرتت مل ثيح  ،اﻩضعب قوف
 .اﻩضرأ أطت ايقيرفأل ةصصخملا شويجلا مادقأ تأدب ىتح مﻩتاسارد
ءارجإل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈرﺳﺎل هﺬﻩ اﻟﻘﻮات إﻟﻰ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺘﺴﻌ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ةشﻩدلا كلذ راثأ دقو
مل و  .طقف ةيحصلاو ةيميظنتلا تاطايتحالا تذختا دقف كلذ ىلعو  .تايلمعلا ﻩذﻩب مايقلل دادعتسالا
لاتقلل مﻩدادعإل  ،مﻩبيردت رييغتو ةقطنملا ةرارح ةجرد عم تاوقلا فيكتل تقولا نم عستم كانﻩ نكي
 ،ﻃﻄﺦ ﻋﻀﻮ ىﻺ ً،اﺿﻴﺄ رﻃﻀﺎ دﻗﻮ  ،ءىجالملاو رتاوسلا عاونأ نم عون ىأ اﻩيف دجوي نأ عقوتت ال راطقأ ىف

ﻟﺨﻄﻮط اﻹﻣﺪادات ﻓﻰ وﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﺟﺪًا  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ  ،ازدﻳﺎد ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻮات ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ آﻞ ﻳﻮم  ،ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ ﻧﻘﻞ اﻷﻓﺮاد
 .وجلا قيرطب تادعملاو
نكي ملو  .ةربخلاو ةبرجتلا ةﻩادب ىلع دمتعاو ةقدلا نم ةجرد ىلع نكت مل ريياعملا ةفاك نإف اذﻩلو
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﻘﺪ آﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼ ًﺎ ﻓﻰ ﺧﻮض ﻣﻌﺎرك اﻟﺠﺒﺎل  ،وﻓﻰ ﺳﻨﺔ  .ءارحصلا برحب ةيفاكلا ةربخلا ﻩسفن ليمورل
م ﻋﻨﺪﻣﺎ آﺎن ﺿﺎﺑﻄ ًﺎ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻼزم أول ،ﻓﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻰ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت ورﺛﺘﺒﺮج  ،ﻧﺎل وﺳﺎم اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻻﺣﺘﻼﻟﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ 1918
م 1941رياربف ىف ىلوألا ةرملل ةيقيرفألا ةبرتلا ىلع ﻩمادقأ ليمور عضو دقو  ،ايلاطيا لابجب روجتم
.
ثيح ةيناملألا )ةعطاقملا (قطانملا ىف فويضك ام دح ىلإ براحت ايبيل ىف ةيناملألا تاوقلا تناك دقو
تحت تناك دقو  .ةيلاطيإلا تاوقلا ﻩﻩجاوت ىذلا  ،بيصعلا فقوملا ىلع بلغتلل ةدعاسملا مﻩيلع ناك ﻩنأ
ﻩرماوأ ىقلتي دئاقلا اذﻩ ناك و  ،ايقيرفأ لامش ىف تاوقلل ىركسعلا مكاحلاو ىلاطيإلا ماعلا دئاقلا ةرمإ
ميدقتل انررطضا دقف اذﻩلو  .ﻩيلع ةرشابم تاطلس ةيأ ةيناملألا ةدايقلل نكي ملف  ،امور نم ةرشابم
اميف ضقانتت رماوألوآﺜﻴﺮًا ﻣﺎ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ ا .امﻩالك نمرماوأ ىقلتن انك امك نيلربو امور نم لكل ريراقت
وﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﺑﺤﻠﻔﺎﺋﻨﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ  .ثدحي ام ريرقت ىف ةربخلاو ةراﻩملا مادختسا ىلإ ىعد ىذلا رمألا  .اﻩنيب
إ ًﻻ أن اﻟﺠﻨﺪى اﻹﻳﻄﺎﻟﻰ آﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﺮف ﻧﻘﻴﺾ .ﺟﻴﺪة ﻓﻘﺪ آﺎﻧﻮا أﺻﺪﻗﺎء أوﻓﻴﺎء آﻤﺎ أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا داﺋﻤ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎهﻢ
ضوخل بردي ملو  ،ىدنجلا كلذ دادعإ متي ملف  ،ﻩتحلسأ وأ ﻩتادعم وأ ﻩتابيردت ثيح نم انراق ام اذإ انعم
تاوقلا رعي مل ىتسشافلا مكحلا نأل  ،ﻩيدل ةثيدحلا تادعملا رفوت نودب  ،ىبروألا ﻩمصخ دض ةكرعم
كلذكو .اﻩل ةداضملا لئاسولا ىلإو ةمدقتملا تاعردملا ىلإ رقتفي شيجلا ناك دقف  .مامتﻩا ةيأ ةحلسملا
ةيبرحلا تادعملا نم ةريبك ةيمك ىلع تلمتشا مﻩتحلسأ مظعم نأ امك  .ىوجلا عافدلاو ةيعفدملا تادحو
عقاوم ىف ىكلساللا ةدمعأ نكت ملو  ،م  1918ةنس فيرخ ىف رجملاو اسمنلا طوقس رثأ اﻩومنغ ىتلا
دونجلا تاصصخم نأ امك  ،ةيناديم خباطم كانﻩ نكي ملو ةكرحلا ءانثأ لابقتسالا وأ لاسرإلاب اﻩل حمست
تاوقلا تاجايتحا ةيبلت ىلع ةردقلا اﻩل نكت مل مﻩعناصم نأ ثيح  ،ةيفاك ريغ ةيمويلا ةيذغتلا نم
امم أوسأ نييلاطيإلا انئافلحل ةبسنلاب فقوملا ناك دقف اذﻩلو  ،لجألا ةليوطلا بورحلا ءانثأ ةحلسملا
ن ﻳﺆﺧﺬ ذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﺤﺴﺒﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ،وﻓﻰ آﻞ اﻷﺣﻮال ﻟﻘﺪ آﻨﺖ ﻣﻘﺘﻨﻌ ًﺎ ﺑﺄﻧﻪ أ ظحلا ءوسل نكي ملو  .ﻩيلع نحن
 .بولطملا ضرغلاب فت الو ةفلختم تادعمب ربكأ حاجن قيقحت ىتعاطتسا ىف سيل
ملو  ،ىدنج  40.000ىلع وبري ام ىلع ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيناملألا تاوقلا تلمتشا ةكرعملا ةيادب ىفو
إ َﻻ أن اﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻰ اﺳﺘﻘﺮاء ﻋﺪد اﻟﻘﻮات آﺎن ﻧﺎﺟﻤ ًﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ  .ةطيسب ةبسن ىوس ةيرحبلا تاوقلا لثمت
تأدب كلذ دعبو  .وجلا ةرارح اولمحتي مل دونجلا دارفأ نم ريثكلا نأ كلذكو تاوقلا نيب عقت تناك ىتلا
ةيناملألا تاوقلل ىلامجإلا ددعلا حبصأ ثيح  ،سنوت صخألابو رصمو ايبيل ىلإ لوصولا ىف تاوقلا
إ َﻻ ﻋﺪد اﻟﻘﻮات اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻰ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﺤﺮاء اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ  ،ﺣﻴﺚ .ىدنج  300.000نم رثكأ
كانﻩ تناك .ﺗﻬﺎﻓﺖ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﻘﺘﺎل آﺒﻴﺮ ﺟﺪًا  ،ﻻﻧﺒﻬﺎرهﻢ ﺑﺴﺤﺮ اﻟﺸﺮق اﻟﺬى ﺷﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻰ ﺳﻠﻚ اﻟﺠﻨﺪﻳﺔ
لامج نعو  ،مﻩسلا ةعرس اﻩتعرس ىﻩاضت ىتلا  ،لامجلا ءاطتماو دوسألا ديص نم تارماغملا نع مالحأ
اميف ةصاخ  ،ىناملألا بعشلا ثيدح ايقيرفأ ىف ةكرعملا تحبصأ دقف اذﻩلو تاعماللا تاصقارلا
راكفأب انبعش نم سانلا ناﻩذأ تألم ثيح  ،حوضوب كلذ دﻩوش دقو  ،ءارحصلا برح تارماغمب قلعتي
نيبو مﻩنيب دتمملا طسوتملا ضيبألا رحبلا رارسأ ةفرعمل روعش اندونج ىدل تدلو اﻩنأ امك  .تاططخمو
هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎرى اﻟﺬى أﺷﺮت إﻟﻴﻪ  ،ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ أﺧﺮى ،وهﻰ أن هﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ  .مﻩبرﺁم قيقحت
ام دح ىلإ ابروأ ىف انومﻩتاو ﻩل ةجاح الو  ،تقولاﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ رأت وﺟﻮدﻧﺎ ﻓﻰ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺎ هﻮ إ َﻻ ﻣﻀﻴﻌﺔ ل
ةيبيللا ءارحصلا ىلإ انلاسرإ ىنعم مﻩناﻩذأ نم طقس ثيح  ،ةيقرشلا كراعملا ىف اندوجو ةيعرش مدعب
 .؟ ..ﻋﻠﻰ ﻣﺎ آﺎن اﻋﺘﺮاﺿﻬﻢ إذاً....
ﻼ ﺳﻮف ﺗﺴﻘﻂ ﻧﻬﺎﺋﻴ ًﺎ ﻓﻰ
ﻼ أو ﺁﺟ ً
دقف  ،ةيناطربلا تاوقلا ىديأ وﻗﺪ آﺎن ﻓﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻌﻮرﻧﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﺑﺄن ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻣﺎ ﻋﺎﺟ ً
ةكرعم ىف قباسلا ىلاطيإلا لالتحالا تحت ةعقاولا ةقطنملا ىثلث ىلع ءاليتسالا نم تاوقلا ﻩذﻩ تنكمت
نيلرب – امور )ىنيلربلا – ىمورلا ( فلاحتلا مساب فرعي ام جئاتن نكت ملو ىوقلا اﻩيف نزاوتت مل
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ آﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻰ آﻞ اﻷﺣﻮال هﺪف ﺣﻴﻮى ﻓﻰ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون نأ ثيح  .انﻩ ليصفتلاب اﻩدرسل ىعاد الو ةحضاو
ةدايق تحت اﻟﻔﻘﺪان اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة ﺑﺄى ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل  ،وإ َﻻ ﻟﺰﺣﻔﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﻤﺎل اﻷﻓﺮﻳﻘﻰ
 .م  1941ةنس ىف ،ةيبيللا ةيبرغلا دودحلا ( ىلإ ناتيب لاشراملا
ﻓﻰ اﻟﺼﺤﺮاء ،ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ) ةيلﺁ ريغلأ ةاشملا رضاحملا دصقي ( مﻩلجرأ ىلع نولتاقي نيذلا دونجلا نأ تبث دقلو
وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹآﺜﺎر ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻵﻟﻴﺎت ﻓﻰ ﺗﻨﻘﻼت اﻟﺠﻨﻮد  .ةكرعملا ريعس دادتشا درجمب نودقفي ام

 ،مﻩدونج تالقنتل ىفت تايلﺁ دجوت وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺒﺪ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺟﻤَﺔ واﻧﺴﺤﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺪى ﺑﺮاﻧﻰ ،ﻓﻼ
ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ إن إرﺳﺎل ﻗﻮات  .اﻩتفيلحل نوعلا دمب اﻩدﻩعتب ءافولاب ةمزتلم اﻩسفن ايناملأ تدجو دقف اذﻩلو
ﻣﺪرﻋﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ آﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻰ دﻓﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻓﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  ،وآﺬﻟﻚ
امدنعف  ،ديكأتلابو اﻩنيعب ةطخ ذيفنتل ةتباث ةطخ كانﻩ نكت ملف  .اﻩل ساسأ ال ةطخ ىﻩ ...اﻟﻬﻨﺪ أﻳﻀ ًﺎ
لمأب نيلربو امور نم لك تايونعم تعفترا م  1942فيص ىف نيملعلا ةقطنم نم تاوقلا تبرتقا
 .لانقلا ةقطنم لالتحا ىف ﻩيلإ نوحمطي ام ىلإ لوصولا
كلذ لثم قيقحت نود تلاحو انمامأ تسدكت ىتلا بعاصملاب انرعش ىتح ةﻩبجلا ىف اندوجو درجمبو
م ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻃﺌﺖ أﻗﺪام روﻣﻴﻞ  1941ةنس ةيادب ىف قالطإلا ىلع ام ةطخ دوجو نع ثدحتن نأ انل ردق ول ملحلا
اﻷرض اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﺠﺮد اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺳﻘﻮط ﻃﺮاﺑﻠﺲ  ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ  ،ﺑﻞ أﻳﻀ ًﺎ
لفيو لارنجلا موجﻩل ةجيتن ﻩل ىثري فقوم ىف انحبصأ دقف اذﻩلو  .مﻩسفنأ ناملألل ةبسنلاب
ةرورض ىلإ ىعد ىذلا ءىشلا  .جرح فقوم ىف ﻩعضوو فلاحتلا فاعضإ ىلإ ىدأ ىذلا  ،ءىجافملا
 .لاكشألا نم لكش ىأب لضفأ فقوم ىلإ رييغتلا
ج ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎهﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  ،ﺑﺄن ئاتنلا تناكو تارابتعا ةدع نم رظنلا ةﻩجو تذخأ دقو
اﻟﻬﺪف هﻮ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻨﻄﺎق ﺟﺴﺮ ﺣﻮل ﻃﺮاﺑﻠﺲ  ،وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ اﻓﺘﺮض ﻓﻰ آﻞ ﻓﺮد ﺑﺄن ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ أآﺒﺮ ﻓﻰ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺮت ﻋﻮﺿ ًﺎ
انتاكرحت عيمج ضرعتس ىتلاو ةيعافدلا لولحلا نم عون ىأ ليمور ضراع دقو  .ىضاملا ىف دقف دق امع
تناك دقلف  .لوطأ ةدم نييلاطيإلا ىديأ ىف لظت نل فوس سلبارط نأب ﻩيدل حضو دقل  .فقوتلل
ىلع فقوتي  ،ام ناكم دنع فقي ءادتعا ىأ نأ ةبرجتلا تتبثا دقلو  .رخﺁ ءىشب ﻩل ىحوت ةيحلا ﻩتزيرغ
اﺣﺘﻠﺖ أﺧﻴﺮًا وﻟﻬﺬا ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﻣﺪاد ﺗﻘﻊ ﺑﻌﻴﺪة ﺟﺪًا ﺧﻠﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻰ  .امﻩريغو ةيفارغجو ةيضرأ لماوع
مامألا ىلإ اوكرحتي نأب مﻩيلعو  ،اﻩريغو  ،دوقولاو ةريخذلاب ةنكمملا ةعرسلاب مﻩتاوق دادمإ مﻩتعاطتساب
دب ال ﻩنإف كلذ ىلإةفاضإلابو ىرخألاو ةطخلا نيب ثادحألا تارتف فقوتو ىفاكلا تقولا بلطتي اذﻩو ،
وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أﻳﻀ ًﺎ  .موزﻩملا ودعلا ةعباتمو لاتقلا ىف ةدﻩجملا عيباسألا ءاضق دعب تاوقلا ميظنت ةداعإ نم
موزﻩملا فرطلا ىدل دجوي ىلاتلابو  ،مجاﻩملل ةبسنلاب فعض ةظحل دلوي كلذ لكف  .ةحارلا ىلإ ةجاحلا
ﻓﻰ هﺠﻮﻣﻬﻢ اﻟﻤﻀﺎد ﻗﺪ ﻳﺤﻘﻘﻮن اﻧﺘﺼﺎرًا ﻟﻢ اوحجن ام اذإف .ريصملا ءادنل اوباجتسا ام اذإ ةردان ةصرفو لمأ عاعش
 :نابسحلا ىف ىليام عضو ام اذإ ام دح ىلإ ءارحصلا برح ىف كلذ قيبطت نكميو  ،نابسحلا ىف نكي
 ،اﻩريغو لابجلاو تاونقلاو راﻩنألاك  ،ءارحصلا ىف ةيعيبط رﻩاوظ ةيأ دجوت ال ىلوألا ةجردلا ىفف
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ نم رمتسم رطخ كانﻩ نإف ىرخأ ةيحان نمو  ،موجﻩ ىأ دض اﻩب ىمتحت نأ تاوقلل نكمي ىتلاو
ﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ  ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻰ ﻓﻘﻂ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻰ ﻣﻔﺘﻮح  ،وﻟﻬﺬا ﻓﻬﻮ أآﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿ ًﺎ
.وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬى ﻳﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻰ اﻟﻤﻔﺘﻮح  ،ﻓﻬﻮ اﻷآﺜﺮ ﺗﻌﺮﺿ ًﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ  .ﻩتيحان نم رطخلل
.ﻟﻰ اﻻﺗﺠﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎء داﺋﻤ ًﺎ ﻣﻌﺮض ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺨﻠﻒ  ،وﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ اآﺘﺴﺎﺣﻪع مغرأ ىذلا قيرفلاف
عفدل اﻩنيعب ةطخ ىأ ليمور ىدل نكي مل ثيح  ،م  1941سرام ةياﻩن ىف فقوملا ىلإ دوعن انوعد نﺁلاو
دقفتب ءىش لك لبق موقي نأب – لاقي امبسح  -دارأ دقلف  ،ةيرصملا ةيبيللا دودحلا ةيحان تاوقلا
نأب ﻩيدل تبث ناريطلا اﻩب ماق ىتلا ةيعالطتسالا تالوجلا ﻩذﻩبو  .بناوجلا لك نم ﻩب ةطيحملا قطانملا
دعبو ايبادجا ىلإ سرام نم ريخألا مويلا ىف ﻩفحز دعأف  .طقف ﻩل ةﻩجاوملا ةقطنملا ىف نماك ودعلا فعض
فافتلإلاب ةقرب ميلقأ لالتحا ىف حجن دقلو  ،اﻩئانيمو ىزاغنب ةنيدم لالتحا نم نكمت مايأ ةدع رورم
وﻟﻢ ﻧﻮاﺟﻪ أﻳﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻃﺒﺮق  ،ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻟﺘﺎن ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎت  .ةيلامشلا خابسلا ةقطنم لوح
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻦ ﻏﺎرات ﻓﺠﺎﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ إ َﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻬﺠﻮم ﻣﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪو ﻓﻰ اﻟﻴﻮم
تاوقلا ةدايق مامأ نكي ملو  .دادعتسالا نم ةيلاع ةجرد ىلع ﻩتاوق نكت مل ثيح  ،رﻩشلا اذﻩ نم ريخألا
ليمور ةدايق مامأ نكي ملو  .لاكشألا نم لكش ىأب اﻩتيامحو قربط نع عافدلا رارق ذاختا ىوس ةيناطيربلا
ثلث اﻩيف امب ﻩتاوق ةفاكب عجارتلا وأ  ،قربط ىلع ﻩضرف ىذلا راصحلا كفب موقي ﻩنأ ىوس لح نم
أو إﻧﻪ ﻳﻌـﺪ  .ةلازغلا نيع ةقطنم ىلإ ﻩسفن تقولا ىف ةيرصملا دودحلا ىلإ لوصولا ىف تأدب ىتلا تاوقلا
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻀﻄﺮًا ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻴﻦ دﻓﺎﻋﻴﻴﻦ أﺣﺪهﻤﺎ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮق وﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻠﻮم إﻟﻰ اﻟﺒﺮدى واﻟﺨﻂ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻪ
.ذ ﻗﻠﻴﻞ  ،وآﺎن ذﻟﻚ ﻣﺘﻮﻗﻔ ًﺎ ﻋﻠﻰ أى ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻴﻦ أآﺜﺮ اﺳﺘﻨﺰاﻓ ًﺎ ﻟﻠﻌﺘﺎد واﻟﻤﻌﺪات واﻟﻮﻗﺖ نم ﻩيلإ انرشأ ىذلا قربط ةقطنمب
وﻧﺤﻦ آﻤﺎ ﻧﻌﺮف روﻣﻴﻞ ﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻴﺮ  ،وﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺷﻰء ﻳﻮﺣﻰ ﺑﺄن هﺬا اﻟﺨﻂ آﺎن ﻣﺤﺼﻨ ًﺎ ﺗﺤﺼﻴﻨ ًﺎ ﻗﻮﻳ ًﺎ وﻳﻘﻊ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ترطضا دقلو  .نيتيحانلا ىف ةيبرح تايلمعب مااﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة  ،واﻟﺬى ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻄﻠﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﻲ
ىلإ ليمور رطضا امنيب ىلوألا ةيبرحلا اﻩتايلمع اﻩنابسح ىف عضت نأ ىلإ ةيزيلجنالا ةدايقلا
 .ﻩترخؤم ةيامحل نصحلا اذﻩ ىلع ةرطيسلل ﻩدﻩج مادختسا

ﻩذﻩ نم ةدافتسالا تمت دقو  ،ةيوجلا اﻩتاوق قوفت اﻩمعدي ةقطنملا ىلع ناملألا موجﻩب ةكرعملا تأدب
كلذ نم مﻩألاو  ،تاربخلا تعمجتو ) ةنيمثلا سوردلا ( ةديفملاو ةميقلا سوردلا نم ديدعلا ملعتب ةيلمعلا
 .تادادمإلا ةيلمع ﻩتبعل ىذلا مساحلا رودلا زرب دقف
ىف ﻩتدصو تقولا نم ريثكلا ليمورل ةيناطيربلا تاوقلل حتت مل  ،وينويو ويام ىرﻩش ىفف
ﻓﻠﻘﺪ أﻣﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻷﻣﺎﻣﻰ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ وﻣﻤﺮ ﺣﻠﻔﺎﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮآﺔ ﺿﺎرﻳﺔ  .ةداضملا كراعملا تايلمع نم نيتيلمع
ﻩيلع تناك امم ىوقأ نيبناجلا ىلع تمدختسا ىتلا تاوقلا تناك دقلف  .رم دق ىﻠﻮأﻻ آﺮاﻋﻤﻼ ﺗﻘﻮ ﻧﺈ َاﻹ،
نش ىف ةيوجلا ةيناطيربلا تاوقلا تأدب دقو ةكرعملا ﻩذﻩ حرسم ىﻩ اﻩدحو ءارحصلا تناك دقو  ،كلذ لبق
اذﻩلو  ،ىوجلا عافدلا تادحو ىدم قارتخا نم تنكمتو ةبراقتم ةيوج تاليكشت ىف انتاوق ىلع اﻩتاراغ
تمدختسا دقلف  .لبقتسملا ىف عساو ىوج طاشنل ةضرعم اﻩنأب اﻩسفن ةيناملألا تاوقلا تدجو دقف
ﻣﻈﻼت اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻻﻧﻔﺠﺎر  ،واﻟﺘﻰ ) توشاراب ( ةطساوب ةلومحم لبانق ىلوألا ةرملل ةيناطيربلا ةيوجلا تاوقلا
أدت إﻟﻰ أﺣﺪاث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﻤﺔ ﺑﻘﻮاﺗﻨﺎ  ،وﻗﺪ ﺳﻤﻊ هﻨﺎ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺬى اﻧﺘﺸﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮات اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺬى
تاليكشت ىف ريطت ةريغملا تارئاطلا نأ كلذ ىنعيو ) بزحلا ءاقفر اوﻩبتنا ( :ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺪﻳﺤ ًﺎ ﻟﻠﻨﺎزﻳﻴﻦ وهﻮ
( ىفرلتﻩ بزح تالافتحا ىف اﻩب موقت تناك ىتلا ةيضارعتسالا تاليكشتلا ريبك دح ىلإ ﻩبشت
 ) .جربنرون
نإف عبطلابو  ،ةمداقلا ةمساحلا ةكرعملل دادعإلل نيبناجلا الك ىف ةيلاتلا روﻩشلا روﻩشلا تصصخ دقو
ةريخذلا ةيعفدملا تادحو نم ءاوس راصح تادعم راضحا ىلإ ليمور رطضا دقو  .ىرخأ ةرم فدﻩلا ىﻩ قربط
ﻓﻔﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻣﻦ أﺳﺒﻮع إﻟﻰ ﺁﺧﺮ وﺻﻠﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ  .بعص كلذ قيقحت نأ تبث دقو  ،نكمم ردق ربكأب دوقولاو
اﻻﻣﺪادات إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻧﻰء اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  ،إ َﻻ أﻧﻪ اﻵن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ آﺒﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻏﺮاق اﻟﺴﻔﻦ  ،ﻓﻘﺪ ﺷﺪد اﻟﺴﻼح اﻟﺠﻮى واﻟﺒﺤﺮى
ﻟﻴﺰى ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮك اﻣﺪاداﺗﻨﺎ  ،وآﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬك ﻓﻘﺪ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺮق  ،ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ إﻟﻰ أآﺘﻮﺑﺮ  ،جنالا
ىلع ةيفاكلا ةيبرحلا تادادمإلا ىلع لوصحلا لﻩسلا نم نكي ملف .ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺛﻢ أﺧﻴﺮًا إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ
 .خيراتلا كلذ لبق ةﻩبجلا ىلعو ةيقيرفألا ىضارألا
ﻣﻦ اﻟﻘﻮات  ،اﻟﺬى ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ اﻟﺼﺤﺮاء ﻣﺜﻴﻼً ،ﺑﺪأ مجحلا اذﻩب ﻩموجﻩ نأ وﻩو  ،كلنكوأ لارنجلا ﻩعقوت ام قدص دقلو
ﻼ ﻓﻬﻰ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ أﻳﻀ ًﺎ
بعل دقلو .ﻓﻰ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻬﺠﻮم آﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أﺻ ً
تادحو نإو ةصاخ  ،انناﻩذأ نم طقس ىذلا رمألا  ،مامألا ىلإ تاوقلا كرحت ىف اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ دورًا آﺒﻴﺮًا ﻓﻰ
 18ىبيلصلا ةكرعم رضاحملا دصقي ]عيباسأ ةدعل ناريطلا نم نكمتت مل ىوجلا انعالطتسا
1941 [.ربمفون
نودب ىلوألا ةلوجلا تناك دقلف  ،كلذ تبقع ىتلا ثادحألا نع ،زاجيإلا نم ءىشب ثدحتأ نأ انﻩ لوحأسو
ةطاحم طاقنك ءىطاوشلا تلغتسا دقف ىرخألا ءايشألا نيب نمو  ،ةيناطيربلا تاوقلا حلاص ىف كش
ىركذ موي وﻩو ]  ،اناتوم نبؤن انك امنيبو  ) ،دحأ موي  :رضاحملا دصقي ( داحألا دحأ موي ىفو ،قربطب
ةياﻩن ىف كلذ ناكو  [ .ربمفون رﻩش نم ثلاثلا عوبسألا ىف دحألا موي وﻩو  .تناتستوربلا ىدل  ،تاومألا
ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ  ،إ َﻻ أن ﻗﺮار اﻟﺠﻨﺮال أوآﻨﻠﻚ ) ةكرعملا ( برحلا عالدنا صرف تأدب  ،ربمفون رﻩش
ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺮآﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺮاﺟﻊ آﺎن ﻗﺮارًا ﺣﺎﺳﻤ ًﺎ  ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ وﺿﻊ روﻣﻴﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أآﺒﺮ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎر واﺣﺘﻤﺎﻻت
ة اﻟﻤﻮﻗﻒ أﻣﺎم ﻃﺒﺮق  ،واﺗﺨﺬ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻰ اﺗﺠﺎﻩ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ  ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم وﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻋﺎد بوعص ةﻩجاومل لقأ
ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻜﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح  ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻘﻮات آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﻖ ﻃﺒﺮق  ،وﻟﻢ ﺗﻀﻊ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺑﻘﺎهﺎ اﻟﻤﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ
دقلو .ةليقعلا مث -ايبادجا – ىزاغنب  -ةنرد ةنيدم قيرط ﻃﺒﺮق هﺒﺎءًا  ،وﻟﻘﺪ آﺎن اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺬى ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ ﻋﻦ
وﻟﻢ ﺗﺬﻋﻦ اﻟﻘﻮات  .ىزاغنبو ةنرد نيب ةعقاولا ةقطنملاب ظافتحالا نم دب ال ﻩنأب :ةيلاطيإلا ةموكحلا تبلط
ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ  ،وﻗﺪ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ  ،ﻧﻈﺮًا ﻷن هﻨﺎك أﺳﺒﺎﺑ ًﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﻮخ وذﻟﻚ ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ
و .رسألاىف أدى اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﻮر ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪًا  ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺮﻳﺪ أن ﺗﻘﻊ أﻋﺪادﻧﺎ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﻤﺸﺎة
ىفو  .ربوتكأ رﻩش ذنم تادادمإلا نم ةيمك ىأ لصت مل روﻣﻴﻞ ﻟﺬﻟﻚ  ،و آﺎن اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺳﻴﺌ ًﺎ ﺟﺪًا ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻢ بضغ
تاراغلا ةيحض عقت تادادمإلا لك تناك دقف  ،رتوتلاو قلقلاب نيئيلم نيليوط نيرﻩش نوضغ
وﻓﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪًا  ،و آﺎن ذﻟﻚ واﺿﺤ ًﺎ ﻓﻰ ﺑﺮﻗﻴﺔ  .ةرتفلا كلت ىف ةيزيلجنالا
ط اﻟﺤﺮب طخ نأ نم مغرلا ىلعو  ،ايقيرفأ ىف ةيناملألا تاوقلا ةياﻩنب ىحوت ىتلاو  ،تاوقلل ماعلا دئاقلا
ﻓﻠﻘﺪ ازدادت اﻷﻣﻮر ﺳﻮءًا ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ اﻟﻤﺮة .آﻘﺎﻋﺪة  ،ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﺸﻠﻬﺎ آﻠﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ آﺎن ﻳﺆﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ىذ نم ةروطخ لقأ حبصأو  ،ﻩيلع ناك امع ريغت ةديدجلا ةنسلا ةيادب ىفو نﺁلا فقوملا نكلو  .ىلوألا
اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻘﻮاﺗﻨﺎ اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﻘﻠﻴﺔ  ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ تاليكشتلا لقن  :امﻩلوأ نيثدحل ةجيتن  ،لبق
إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻔﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ وﺻﻠﺖ أﺧﻴﺮًا ﺷﺤﻨﺔ اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻠﺤﺔ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ  ،وﻟﻘﺪ آﺎن ﻣﻦ
دﻓﻬﺎ  ،ﻩ ىلإ لوصولا نم ةلمحلا ﻩذﻩ نكمتتل  ،ةيلاطيإلا ةيبرحلا نفسلا مادختسا بلطت دق كلذ نأ حضاولا

وﺑﻬﺬا ﻓﺈن ﺷﺪة وﻗﻊ اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ واﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺗﻀﺎﻳﻘﻨﺎ آﺜﻴﺮًا  ،ﻗﺪ ﻗﻠﺖ ﺣﺪﺗﻬﺎ  ،آﻤﺎ أن اﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل أزﻣﺔ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺬﺧﻴﺮة
بقع ءودﻩ ةرتف كانﻩ نأب ريشت تامالع كانﻩ تأدب امك  ،ةتقؤملا ةيلاحلا ةرتفلل ةبسنلاب ىﻩتنا دق
 .نماثلا شيجلا نم طغضلا ةياﻩن
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى ﺗﻮﺿﺢ أن اﻟﻘﻮات .؟ ..اﻩتفصو نإو ىل قبس ىتلا ةلحرملا ىلإ مﻩتاءادتعا تلصو لﻩف
ﻼ ﻓﻰ اﻟﻌﺪد إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﺒﻬﺔ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻗﻠﻴ ً
إذًا ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬرى ﻓﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻓﺼﺎﻋﺪ  ،وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ دب الف  ،اﻩل ةمخاتملا قطانملا ىفو
ليطعتو  ،انبناج نم داضم موجﻩ ىأ دصل اﻩميسقت عمزملا ةيناطيربلا تادادعتسالا رصح ىرورضلا نم
فقوملا اذﻩل ديحولا لحلا وﻩ كلذ أدب دقف  ،انيلع ءادتعإلاب نماثلا شيجلا اﻩيف موقي ىتلا ةظحللا
 .اﻩعقاوم كرت ىلع تمغرأ ىتلا تاوقلا عم ﻩيف ﻩسفن ليمور دجو ىذلا بعصلا
ﻰ ﺷﺨﺼﻴ ًﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ  ،وﻻ زﻟﺖ أﺗﺬآﺮ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻰ أﺻﺒﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺜﺒﻮط ﻋﺰاﺋﻤﻨﺎ واﻟﻔﺮاغ اﻟﺬى ﺗﺮك ﻓﻰ
وآﺎن ﻋﻠﻰ روﻣﻴﻞ وﻋﻠ َ
 .ةيمامألا ةﻩبجلا
آﺒﻴﺮة ﺟﺪاً ،ﺣﻴﺚ أﻧﻨﺎ ﻧﺸﺎهﺪ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ) اكيرمرم ( نانطبلا ةقطنم ىف ءاتشلا ةكرعم ىف انرئاسخ تناك دقل
 ،بائتكالا كيلع ودبي ) لافتسيو (  :ليمور ىل لاق ةيناث ةرم انلزن امدنعو  ،تادعملا وأ دونجلا دادعأ
ىنعمبو  ،كلذ سكع ﻩيلع ودبي نكي مل [ ليمور :رضاحملا دصقي ]أرى أﻳﻀ ًﺎ أن ﻣﻈﻬﺮﻩ  -انأ  -تنك دقو
كانﻩ نكي ملو  ،جرخم نودب انكرت ثيح  ،ددعلا ةليلق انتاوق تناك املو  .ىفخ قلق ىلع ﻩرﻩظم ىوطنا رخﺁ
ةيسنرف ةميزﻩ رخؤن  -ىرخأ ةميزﻩ لجؤن لقألا ىلع وأ  ،بنجت نم نكمتن ىكل  ،موجﻩلا مامز ذخأ نم دب
) لمعلا ( ءايشألا ةيرس ىلع ظافحلا ىﻩو الأ  ،اﻩيلع بلغتلل ةدحاو ةلضعم لازت الو  - ،رخﺁ تقو ىلإ ىرخأ
هﻨﺰو هﻞ ﻟﺠﺮ ﻟﻴﻤﻮر ﻧﺄ ﻧﻮﻳﻼﻃﻴﺈﻻ رﺑﺘﻌﺎ دﻗﻒ ً ،اﺑﻴﺮغ آﻠﺬ ودﺑﻲ دﻗﻮ  ،ةداﻗﻼ اﻧﺌﺎﺳﺆر ﻧﻢ ًاﺿﻴﺄ ﻟﺐ زﻳﻠﺠﻨﺎﻻ ﻧﻢ ﻃﻘﻒ ﺳﻴﻞ ،
ةﻩجو نوريغيس سانلا نأ نم [ ىشخي ]اﻟﻌﺴﻜﺮى  ،واﻟﺬى ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻬﺠﻮم  ،وﻟﻬﺬا ﻗﺪ آﺎن ﺧﺎﺋﻔ ًﺎ
 .ةزيجو ةرتف ذنم ريبك باحسنا بقع لاحلا ىف موجﻩلا وﻩ أدب ام اذإ  ،ﻩيف مﻩرظن
وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪأ .وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ أﻳ ًﺎ ﻣﻦ رؤﺳﺎﺋﻨﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ أو اﻷﻟﻤﺎن  ،وﻧﺤﻦ ﻓﻰ هﺬا ﻧﻌﺘﺒﺮ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
ﻗﻮات اﻟﻤﺸﺎة اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ  ،وﻋﻠﻰ ) مادختسا (اﻟﻬﺠﻮم وﺻﻞ زاﺋﺮ ﻣﻦ روﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ أﻣﺮًا ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻘﺪم إﻟﻰ ﺑﻨﻐﺎزى  ،أو اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
أﻳﺔ ﺣﺎل ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻠﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺔ روﻣﻴﻞ ﺷﻴﺌ ًﺎ  ،وﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد دﺧﻮﻟﻨﺎ إﻟﻰ ﺑﻨﻐﺎزى واﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ةصرفلا مكل تحيتأ ام اذإ "  :اﻩيف انل لوقي ىنيلوسوم نم ةيقرب انمامأ اندجو  ،ىقرشلا بونجلا
 " .ةظحللا ﻩذﻩ ىف انفدﻩ انلصو "  :انباوج ناكف " .ةنيدملا لالتحاب مكيلع
دوقولا نم ةرطق لك ىلإ ةسام ةجاح ىفو ىوقلا ىكﻩنم ةلازغلا نيع ىلإ انلصو رياربف رﻩش ةيادب ىفو
] لارنجلل ناك دقلو  ،ةياﻩنلا ةطقن ىلإ تلق اامك انلصو دقلف  ،ايضم نيرﻩش ذنم اﻩنع انيلخت ىتلاو
زفح ةيقرب لاسرإ ةبوعصب عطتسي ملف  ،رخﺁ ىأر امور ىف ةنوﺁلا كلت ىف ناك ىذلا جنروج [ ريشملا
 .ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ اﻟﺤﺎل ﺑﺴﻴﻄ ًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ  " .لاحلا ىفو قربط لالتحا لقألا ىلع انيلع بجي ﻩنأب اﻩيف انربخي "  :ممﻩ
ةمداقلا كراعملل ايلعلا ةدايقلا اﻩتعضو ىتلا ططخلا ىﻩام فرعن ىكل ابروأ ىلإ ليمور عم  -انأ  -ترفاسو
م  ،وآﺬﻟﻚ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ أو اﻹﻣﺪادات اﻟﺘﻰ ﻳﻤﻨﻜﻬﻢ ﺗﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﻬﺎ  ،إ ًﻻ أن هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺸﻴﺮ  1942ماعل ءارحصلا ىف
قالطإلا ىلع ركذي انب تالارنجلا ثارتكا نكي ملو  ،ايسورب ىقرشل وأ امورل ةبسنلاب ءاوس ةلكشم ىأ
ةيحان ﻩاجتالا ىﻩ نﺁلا ةيساسألا ةيضقلا نأو  ،لق دق ﻩتيمﻩأو ىقيرفألا لامشلا ىلع قلقلا أدب دقل .
لاكشألا نم لكش ىأب اطلام لالتحاب انبلاطف  [ .ةيقرشلا ةﻩبجلا  :ىتيفوسلاداحتالا دصقي ] قرشلا
 ،دحأ ﻩيلع قلعي مل .ايبيل ىف انتاوق تادادمأل رمتسملا رطخلا كلذ ميطحت نم ةياﻩنلا ىف نكمتن ىتح
ةكرعملا ىف ىضملا ىلع نيممصمو اننيب ام ىف نيقفتم  ،ءارحصلا ىلإ انتدوعب ءادعس انك دقلو
 .فورظلا نم فرظ ىأ تحت
اذإ  ،قربط كلذ دعب مث اطلام ةريزج ةمجاﻩمب موقن نأب ايلعلا ةدايقلا ىلع ليربأ رﻩش ىف انحرتقا دقل
ةقفاوملا تمت دقلو  ،رخﺁلا بناجلا ىف انتايلمع فنأتسنل  ،وينوي رﻩش ىتح اطلام ىلع ةلمحلا تلجأ ام
ﺑﺄن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺜﺎﻣﻦ  :ةيرظنلا ىلع انتارابتعا انينب دقلف  -قربط لالتحا وﻩو الأ -ىناثلا ﻩاجتالا ىلع
تالامتحالا تناك ﻩنأب اورت نأ مكل نكميو .ﻣﺴﺘﻌﺪًا ﻹﻋﺎدة ﺿﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة  ،ورﺑﻤﺎ أﺷﺪ ﺿﺮاوة ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ
هﻰ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺜﻨﺎ أو ﺗﺮﻏﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك  ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻨﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻘﺪ آﺎن رأﻳﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﺛﻤﺔ ﺷﺨﺺ  ،اﻩسفن
 .ﻳﺸﻦ هﺠﻮﻣ ًﺎ ﻓﻰ ﺣﺮارة اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪة وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﻳﻒ وﻗﺪ ﻓﻜﺮﻧﺎ ﻓﻰ ﻣﺪى ﺻﻼﺑﺔ ﻋﺪوﻧﺎ ﺟﻴﺪًا

 ،قربط لجأ نم تراد ىتلا ةعبرألا عيباسألا ةكرعم ثادحأ ىرجم فصو ىف مكيلع ليطأ نأ انﻩ ديرأ الو
ﺣﻮل اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻰ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺑﻂ ﻓﻰ )فافتلالا ( نارودلا ىف لثمتت تناك ليمور ةطخ نأب ىفكيف
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺌﺮ ﺣﻜﻴﻢ  ،واﻟﺬى ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﺳﻘﻂ ﻓﻰ ﻓﻰ ﻳﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺮآﺖ ﺻﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ  ،إ َﻻ أن اﻷﻣﻞ
ﻓﻔﻰ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم اﻷول  .عوضوم وﻩ ام قفو ريسي ءيش كانﻩ نكي ملو  ،ققحتي مل ةأجافملا رصنع نع مجانلا
ﻟﻠﻬﺠﻮم آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ ﺧﻠﻒ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ  ،إ َﻻ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو أﺧﺮى ﻣﺤﺎﺻﺮة وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺎﻣﻬﺎ
باحسنالاب انيلع انداوق دارفأ نم ديدعلا راشأ دقلو ءاسملا ىف ﺳﻮى ﻣﻤﺮ واﺣﺪ  ،واﻟﺬى ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ إ َﻻ
 .انتزعو انتاوقب نيظفتحم نحنو ةلوﻩسب باحسنالا انل نكمي ةوطخلا ﻩذﻩ انذختا ام اذإ ﻩنأ ثيح ،
نيصح ىعافد فقوم ىف زكرمتلاو ﻩتطخ ىف ىضملا ىلع ممصو تاحارتقالا ﻩذﻩ عيمج ليمور ضفر انﻩو
ىف عاجشلا ليمور فقوم ناك دقل .وﺗﺨﻮر ﻗﻮاهﻢ  ،وﻟﻴﺘﻤﻜﻦ هﻮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻜﺮَة ﻩومجاﻩم زجعي ىتح ،
ىف ناك دقلف  .زازتعالاو رخفلاب ﻩل ﻩركذأ نأ قحتسيو عيمجلا باجعا راثم كلذ دعب رم ىذلا عوبسألا
فقوملا اذﻩب ﻩكسمتل ءىطخم ﻩنأ نايحألا ضعب ىف انل أدب دقلو .ةيدايقلا ﻩتوق ةمق ىف ةرتفلا كلت
 .ﻩيلع تامزألا ىلاوتو
عوقو دعبو...وﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﺨﻂ اﻟﺪﻓﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺑﺌﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻗﺘﺎل ﻣﺮﻳﺮ  ،أﺻﺒﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﻃﺒﺮق ﺣﺮًا
ةيسيئرلا تاوقلا بلص ناك اذإ اميف ةلكشملا ترصحنا  ،رابجو قاش دوﻩجم دعب عينملا نصحلا اذﻩ
وﻟﻘﺪ ﺟﻬﺰت اﻟﻘﻮات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﺸﻦ  .قباسلا ىف اﻩل ططخم وﻩ امبسح ةيرصملا دودحلا ىلإ كرحتلا ىلع ةمزاع
ﻏﺎراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﺎﻟﻄﺎ  ،ﻓﻠﻘﺪ آﺎن اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻮن ﻣﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻴﻨﻤﺎ رأى روﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى أن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ
.ﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وأﺻﺒﺢ اﻷﻣﺮ ﺣﺎﺳﻤ ًﺎ علا ةدايقلا ةئيﻩ تقفاو دقلو .ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻘﻮات ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎهﺮة أﻳﻀ ًﺎ
دادمإلا تادحو ةعاطتسا ىف نكي ملف  ،اطلام ةريزج ىلع موجﻩ نشل تادادعتسالا لك تيغلأ دقف اذﻩلو
ىتلاو ةيرب تايلمعب موقت ىتلا تاوقلا ديوزت ىلع ترصتقا لب  .دحاو نﺁ ىف نيتﻩبجلا ديوزت
ﻟﻴﺔ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ واﻟﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘ ًﺎ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺑﻰ اﻟﺒﺤﺮ امتحا تفتخا دقف اذﻩلو  .ةيرصملا دودحلا وحن مدقتت
( ايقيرفأ ىلإ اندادمإ طوطخل مئاد ديدﻩت ةقطنم لكشت ترمتسا اطلام نإف اذﻩلو  ،طسوتملا ضيبألا
ىوقلا ةكوﻩنملا ﻩتاوق فاقيإ نكمأ ىتح ةيرصملا دودحلا ىلإ ليمور مدقت دقف اذﻩلو ) ،انتالصاوم طوطخ
إﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﻆ إﻧﻪ ﺗﻮﻗﻒ هﻨﺎ  ،وإ َﻻ ﻟﻜﺎن ﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﻞ ﻋﻠﻰ "  :كلذ دعب ىل لاق دقلو  .نيملعلا ةقطنم ىف
انل ىرخأ ةأجافم ةيردنكسإلا مامأ ةيوق تانيصحت دوجو ناك دقلو  " ،دحاو ءاولو ةبابد نيثالثب رثكألا
ىرخأ ةرم انسفنأ اندجو دقف اذكﻩو  ،رخﺁ ىأر انل ناكل قربط طوقس لبق كلذ ةفرعم انل نكمأ ولو .
ىذلا حاجنلل ةيلعفلا ةميقلا ريمدت ىلإ  ،دح دعبأ ىلإ ىدأ ىذلاو ،ةياغلل جرح فقوم ىف نيطروتم
وأ  ،ىزاغنب ىلإ دتمي تادادمإلا طخ نأ  :وﻩو  ،صوصخلا ﻩجو ىلع دحاو ببسب كلذو  ،قربط ىف ققحت
ذا آﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ آﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻩلو  ،ةرفوتم ديدح ةكس طوطخ كانﻩ نكي ملو  .سلبارط ىلإ ىرحألاب
ﻼ ﻓﻰ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﻐﺮض اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ  ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﺣﻼﺗﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ وﺑﺴﺮﻋﺔ أرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻴ ً
تقولا فعضو  ،نيملعلا ىلإ ىزاغنب نم مايأ ةعبس ةدم رمتست تارايسلا ﻩذﻩ ةلحر تناك دقلف  ،ةعاسلا
 .ةﻩبجلا ىلإ سلبارط نم
ﻃﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻮات اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ،آﻤﺎ أن ﻟﺨﻄﻂ اﻹﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ) ( 6000ىلإ تادادمإلا ةيمك تلصو وينوي رﻩش ىف
اﻟﺠﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺪود ﻗﺮب اﻟﺴﻠﻮم  ،ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻴﺌ ًﺎ  ،ﻧﻈﺮًا ﻷن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻨﻘﻞ وﺣﺪات اﻟﻘﻮات اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ
 .ةمودعم ةيلاطيإلا
ﻟﺒﺪاﻳﺔ آﺎن آﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪًا  ،ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺄﻣﻜﺎن أﻳ ًﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻒ  ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎن ا ىفف
ديزم قيقحت ةيناطيربلا تاوقلا ناكمإب نكي مل ﻩنأ امك  ،ةﻩبجلا نم ةطقن ىأ ىف ىف ةرغث ثادحإ ليمور
ىلع ظافحلا ىلإ نيبناجلا تاوق ددع ىف صقنلا ىدأ دقو  .ةداضملا اﻩتامجﻩ لالخ نم تاراصتنالا نم
نماثلا شيجلا داعتسا دقف  ،فقوملا اذﻩ ىف ىرﻩوج رييغت أرط نأ ثدح مث  ،ام ةرتفل ىوقلا نزاوت
تذخأ  ،سطسغأ رﻩش ةياﻩنبو  .ﻩيلإ تادادمإلا سفن ةداعتسا ليمور عطتسي ملو  ،ةقئاف ةعرسب ﻩتوق
آﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﺘﺠﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻗﺒﻞ أن دقلو  .صقانتلاو سعاقتلا ىف انتاوق
ةﺑﺴﻨﻼب دادﻣﺈﻻ ﻓﻘﻮم ةءادر ىﻺ ًاداﻧﺘﺴﺎ  ،ﻳﺒﺪوا اﻟﻨﻘﺺ واﺿﺤ ًﺎ ﻓﻰ ﻗﻮاﺗﻨﺎ  ،إ ًﻻ أن روﻣﻴﻞ آﺎن ﻣﺘﺮددًا ﻓﻰ اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮة
وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ وﺻﻮل ﻧﺎﻗﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد  ،ﻏﻴﺮ أن آﻼهﻤﺎ ﻗﺪ ﻟﻘﻮاﺗﻪ  ،إ َﻻ أﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﺳﺘﻠﻢ ﺑﻨﺎءاًﻋﻠﻰ أواﻣﺮ ﺻﺎدرة ﻣﻦ روﻣﺎ ،
أﻏﺮﻗﺖ ﺧﺎرج ﻃﺒﺮق  ،ﻓﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﻤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺮاﻗﻨﺎ ﻟﺤﻘﻮل اﻷﻟﻐﺎم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح  ،وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺪرﻋﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻼ ﻣﻦ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﺑﻘﻴﺖ ﻗﻮاﺗﻨﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﺗﺤﺮك ﺳﺎآﻨ ًﺎ ﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﻴﺮة ﺟﺪًا  ،ﻓﻘﺪ .اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻴ ً
ىلع ةرداق ريغ  ،ةيزيلجنإلا ةﻩبجلا فلخ ضرألا ىف تتبث دق اﻩنأ ول امك  ،عوبسألا نع وبرت ةدمل
ةروصب ةيناطيربلا ةيوجلا تاوقلا نم تابرضلا دشأ ىقلتن انكو  ،ةدحاو ةوطخل ولو عجارتلا وأ كرحتلا
اﺣ ًﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎءًا  ،وﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎءًا وﺣﺘﻰ بص ةعباسلا ةعاسلا نم  ،ليثم اﻩل دﻩشي مل

اﻩنع ربع ام لثم ) انداسجأ نؤزجي( اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ آﻞ ﻳﻮم وﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ  ،ﻳﻠﻘﻮن أﺷﺪ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﺘﻜ ًﺎ ﺑﺄﺟﺴﺎد ﺟﻨﻮدﻧﺎ
ةيملاعلا برحلا خيرات ىف ثدحي ملو  ،ةديدع تارم ضعبلا انضعب قوفو ضرألا ىف انفد دقل  .ليمور
لاق نأ ثدحي مل ﻩنأ امك  .ةيوجلا تاوقلا ﻩتبعل ىذلا مساحلا رودلاو لئاﻩلا سردلا اذﻩ دﻩوش نأ ةيناثلا
 ،عاونألا ةفاك نم ﻩتايلﺁ لطعو ﻩتاوق ريمدتل برحلا رسخيس ﻩنأب  ،ﻩخيرات ىف ىلوألا ةرمللو ليمور
 .ﻩخيرات ىف ةريطخلاو ةمساحلا ةرتفلا ءانثأ ةزجاع فقتل  ،نيملعلا لبق ثادحألا ىرجم تريغ ىتلاو
تامجﻩلا فيثكتب  ،ﻩتلت ىتلا رﻩشألاو ربمتبس رﻩش ةياﻩن ىف ةيوق ةبرض ىرمجتنوم انل ﻩجو دقلو
 .ديحولا انتادادمإردصم ىلع ءاضقلا ىساسألا اﻩفدﻩ ناك ىتلاو انتاوق عقاوم ىلع ةيوجلا
عنص نم ةفصاع تبﻩ ،ةملظلا ةديدشلا ربوتكأ نم نيرشعلاو عبارلاو نيرشعلاو ثلاثلا ةليل ىفو
ىف ﻩبئان لتق دقلو  ،ةكرعملا ةيادب نم نيموي دعب اﻩنم داعو  .اسمنلا ىف ليمور ريشملا ناكو  .ﻩلإلا
 .ةكرعملل لوألا مويلا ةحيبص
ةريرملا ةيراضلا ةكرعملا كلت ىرجم نع ليصافتلا نم ديزمب ةعرس ىف مكتبغر دشأ نأ انﻩ ديرأ الو
ﻼ ﻓﻰ ﻣﺬآﺮات اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺜﺎﻣﻦم لك اﻩضاخ ىتلا
ﻟﻮﻗﻼب ىﻔﺘﻜﺄ ﻧﺄ دﻳﺮأو  ،ن اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ  ،ﻓﻘﺪ ﻋﻮﻟﺞ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ آﺎﻣ ً
رلتﻩ نم انتلصو ىتلا دييأتلا ةيقرب نكت ﺑﺄﻧﻨﺎ آﻨﺎ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻗﻮﺗﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮة ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮآﺔ  ،وﻟﻢ
وﻗﻒ ﺷﻴﺌ ًﺎ  ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪﺛﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ  ،ﻓﻘﺪ ﻋﻨﻴﺎ ملا ةقيقح نم ريغت توملا وأ رصنلا نيب انريخي ىتلاو
دعب انلضف دقف ببسلا اذﻩلو  ،برحلا ةلصاوم ىف ايناملأ ةيغر مدع دكأت ثيح  ،برحلا حرسم نادقف
دي ىف ةدع تابرض ىقلت ىذلا  ،عردملا ىلاطيإلا شيجلا طوقس دعبو  ،ةتقؤم تافقوب باحسنالا كلذ
 .ةعاس نيعبرأو ةينامث نوضغ ىف ةرصتنملا تاوقلا
وهﻨﺎ ﺑﺪأت أﻃﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺴﺤﺎب ﺷﻬﺪهﺎ اﻟﺤﺮب  ،وﻟﻤﺴﺎﻓﺔ أﻟﻒ ﻣﻴﻞ  ،ﺗﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﺣﺘﻰ اﺟﺪاﺑﻴﺎ  ،اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻰ ﺑﺪأ ﻣﻨﻬﺎ
م  ،واﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﻣﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﻜَﺒﺪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎدﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺘﺎد واﻷرواح  1941سرام ىف ﻩتاموجﻩ لوأ ليمور
ﻼ وﻧﻬﺎرًا  ،ﻧﻜﺎد ﻧﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻀﺮورى ﻟﺘﺤﺮآﻨﺎ  ،نيدمتعم
ﻓﻰ اﻧﺴﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق وﻋﺮة  ،ﺗﻼﺣﻘﻨﺎ ﻗﻮات اﻟﻌﺪو اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﻴ ً
ءانثأ انسفنأ ةياقوو ىفختلا بيلاسأو ) قرط ( مادختسا نم نكمتن مل اننأ ةجردل ىوقلا ىكوﻩنم
ﻗﺪ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﺘﺤﺮك ﺑﺒﻌﺾ ﺁﻟﻴﺎﺗﻨﺎ وﺳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ و  ،نايدولا ىفو لابجلا بناجب راﻩنلاب فقن انك دقف  ،باحسنالا
( ةيأ ذخأ نودبو ماظنلا ىلع انظافح :ﺿﻴﻘﺔ وﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺄﻋﺠﻮﺑﺔ ﺗﺎﻣﺔ إ َﻻ أن اﻟﺸﻰء اﻟﺬى اﻟﺬى ﻟﻔﺖ اﺗﺒﺎهﻨﺎ هﻮ
انمكاحم تناك دقف أﺳﺎﻟﻴﺐ  ،واﻟﺬى آﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺴﺤﺎب  ،وﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ )تاطايتحا
 .لمعلا نع ةلطاع تناك ةيركسعلا
ماغلألا لوقح ربع انباحسنا ءانثأ انع ثحبت ىﻩو اﻩركذأ تلز ال ىتلا ةنيعللا ةفشاكلا ءاوضألا
ﻩذﻩ رخﺁو  ،ايافلح رمم ةقطنم ىف ليوطلا رمملا ربعن نحنو لبانقلا تافذاق ) فصق ( تحتو ةيناطيربلا
ﻗﻮد ﻓﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻨﺎ  ،وﻋﻮﺿ ًﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﻋﺪﻧﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد ولا تالقان لشف ةروطخ اﻩلقأ سيلو ثراوكلا
ليمورو انأ اﻩتيلقتسا ىتلا ةديحولا ةرئاطلا تطبﻩ مايألا دحأ ىفو  ،وجلا قيرطب انباحسنا ةيطغتل
ﻮﺗر وﺎﻀﺣًا  ،ﺗﻼ أدﺑﻮ  ،اﻧﺪوﻧﺞ ﻧﻢ درف ﻟﻚ ىﻠﻊ ًاﺣﻀﺎو ﻗﺎهﺮإاﻻ أدب و ،اندادما ةيلمع ةعباتمل تاراطملا دحأ ىلإ باﻩذلل
ىذلا  ،ةرباخملا طباض عم ثدح ام املثم ىعامجلا رايﻩنالا ىلإ ىدؤت دق ىبصع رايﻩنال ةدحاو ةلاح نأ ةجردل
اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬى ﻳﺼﻠﻨﺎ ﺑﺄورﺑﺎ  ،إ َﻻ أﻧﻪ آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳﻌﻴﺪة واﺣﺪة  ،وهﻰ ) ىكلساللا ( ويدارلا زاﻩج ىف رانلا مرضأ
امك  ،ءارحصلا ربع دﻩجمو ةقاشو ةليوط ةريسم دعب كلذو  ،ةيوجلا دونجلا تالقان لوصو نع نلعأ امدنع
انأ تمن  ،انأو ليمور ءارحصلا بلق ربع انل ةلحر دعب ﻩنأ ىﻩو  ،كحضلا ىلإ وعدي ام ءىش كانﻩ ناك ﻩنأ
 ،حابصلا ىف انوحص ام دنعو  .قئاسلا ىوس رخﺁ صخش ةمث كانﻩ نكي ملو  ،تارايسلا ىدحإ ىف ليمورو
ن ﺷﺎهﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻼﺣﻬﻤﺎ وﻳﺒﺘﺴﻤﻮن ﻟﻨﺎ ﺑﺼﻮرة ودﻳﺔ ﻋﺒﺮ زﺟﺎج اﻟﺴﻴﺎرة  ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻨﻰ آﻨﺖ ييجنز اندجو
.ﻣﺴﺮورًا ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،ﺣﻴﺚ أن آﻼﻧﺎ أراد أن ﻳﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﺼﺒﺢ أﺳﻴﺮ ﺣﺮب
ملو  ،رئازجلاو ءاضيبلا رادلا ىف ةيكيرمألا تاوقلا لازنإب :وﻣﻤﺎ زادﻧﺎ ﻗﻠﻘ ًﺎ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻠﻤﻨﺎ ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ ﺗﻔﻴﺪ
نيضرعم نحنف  ،ليمور )ﻩاشخ( املاط ىذلا فقوملا دتشا دقف انﻩو  ،كلذب انتملعأ نأ انتدايقل قبسي
نأ وﻩ جئاتنلا رطخأ ناك دقو  ،انمايأ تبرتقا دقف اذﻩلو  ،فلخلا نم ةيبرح تايلمع ىف لوخدلا رطخل
ىفو  .انكرحتل رسج سأر اﻩذختن نأ انل نكمي ىتلاو  ،سنوت ىلإ ﻩجتت فوس انتادادمإ تادحو عيمج
ىلإ ريطي ىكل  ،ةريخلا ةنوﺁلا ىف ةيبرحلا تايلمعلا ءودﻩ ةصرف ليمور زﻩتنا ربمفون رﻩش ةياﻩن
ةسام ةجاح كانﻩ نأب ﻩتجح تناك دقلدقل .اذﻩ برحلا حرسم نع تاوقلا ءالجإ ةرورضب رلتﻩ عانقإل ابروأ
اﻓﺘﺘﺎح دﻧﻜﺮك ﺟﺪﻳﺪة هﻮ اﻟﻤﺨﺮج ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﻴﺌﻮس ﻣﻨﻪ  ،نإف ﻩل ةبسنلابو  ،ابروأ لامش نع عافدلل انتاوقل
ردق ولف .وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻨﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻋﺒَﺮ روﻣﻴﻞ ﻋﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻩ ﺣﻮل وﺟﻮدﻧﺎ ﻓﻰ ﻗﻠﺐ اﻟﻘﺎرة  ،ﺑﺄﻧﻪ وﺟﻮد ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻪ

نم مجانلا رثألا اﻩكرتي ىتلا ةقطنملا ىدعتي ال كلذ نإف  ،ام ةطيرخ ىلع انتﻩبج قاطن ددحي نأ صخشل
اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻹدراك ﻷهﻤﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻣﻮر  ،ﻓﺒﺪ ًﻻ ﻣﻦ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ ) رلتﻩ ( ىدل نكي مل ظحلا ءوسلو  ،ةربأ سأر
اﻟﻘﻮات ﺑﺪأ ﻓﻰ إرﺳﺎل ﻗﻮات ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ آﻤﺎ أﺻﺪر هﺘﻠﺮ أﻣﺮًا ﺑﺄن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻮﻳﺮات ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب  ،إ َﻻ أﻧﻪ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ  ،آﺎن آﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﻳﻬﺎﺟﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات ﻣﻮﻧﺘﺠﻤﺮى  ،أو ﻻآﺘﺴﺎح ﻗﻮاﺗﻪ ﻣﻦ ذختي نأ ليمور دارأ امنيح
مايقلا نود لوحت ىتلا دوقولا تادادمإ ىف صقنلا وأ تاعردملا صقن نم ةأطو دشأ ناك كلذ نأ الإ  .بونجلا
ةيروطاربمألا ةمصاعو ةرخفم سلبارط ملسن نأ رياني ىف انررطضا دقو  ،داضم ) موجﻩ ( برح نشب
ﻼ ﻣﻦ  1500ةفاسم ىلع عقي ةيسنوتلا دودحلا ىلع رخﺁ طخ ىلإ عجارتلاو  ،ةرمعتسملا ةيلاطيإلا
ﻣﻴ ً
 .نيملعلا
مت ىذلا  ،سماخلا عردملا شيجلا نم برقلاب عقت ةقطنم ىف ليمور شيج حبصأ  ،ىلوألا ةرمللو انﻩو
رواﻩنزيأ تاوق نأ ثيح  ،م  1942ةياﻩن ىلإ تباث ﻩبش ةوقلا ﻩذﻩ عقوم حبصأ دقو  ،سنوت ىف ﻩليكشت
.دعب اﻩطاشن ىف كراشت مل
وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺁرﻧﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻴﺮ داﺧﻞ اﻷراﺿﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ  ،إ َﻻ أن اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ آﺎﻧﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ  ،وﻟﻘﺪ اﺿﻄﺮ روﻣﻴﻞ
ﻼ ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺂﻧﻴﻨﺔ  ،إ ققحي مل رئازجلا قرش بونج ةقطنم ىلع ريخألا ﻩموجﻩ ناك و  ،ﻩفقوم ريغي نأل
َﻻ ﻗﻠﻴ ً
دعت ملو  ،ايقيرفأ شويج تاعومجمب فرعي امب ةقطنملا قيوطت مت ﻩبانع رمم ﻩتاوق تلصو امدنعو
 .ديدج نم كراعملا ىحر رودتل تقو ةيضق ىوس ةيضقلا
نم ىدؤملا قيرطوﻓﻰ اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻌﺮآﺔ ﺑﺪأت اﻹﻣﺪادات ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺎر ﻓﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻧﻬﺎﺋﻴ ًﺎ  ،ﻓﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻋﻠﻰ ال
 .ىقيرفألا لحاسلا ىلإ ةيلقص
طوقس دعبو ،ناريطلاب ةنواعملاب ىضقت ةديدشلا ةرورضلا تحبصأو  ،ةريخذلا ىلإ ةجاحلا تدادزا دقو
نم رشاعلا ىفو  ،قرشلا ةيحان نم ىسنوتلا لامشلا ىصقأ ىلع انتاوق ةيقب تفحز ترزنبو سنوت
 .ةرملاب تفتخا نيموي ىضم دعبو  ،ةيلخادلا ةمواقملا تفقوت ويام رﻩش
ةبسنلابو ىربك ةميزﻩ نم انيناع دقلو  ،ءافلحلا رصتنا دقف ﻩثودح عقوتم نكي مل ام ثدح دقل
انتميزﻩب تأدب ىتلاو م  1943ماع نم رﻩشأ ةعبرألا لالخ ةيناثلا ةيركسعلا ةثراكلا تناك دقف ايناملأل
 .دارجنيلاتس ىف
ﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﻤﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أورﺑﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ إ َﻻ أﻧﻪ إلاو ةيناملألا تاوقلا تيقب ولو
ناتئام (250.000ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ أﻣﻜﻦ اآﺘﺴﺎح هﺬﻩ اﻟﺼﺤﺎرى  ،وأﺻﺒﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ ﺟﻨﻮب أورﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣ ًﺎ وأﺻﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ أآﺜﺮ ﻣﻦ
ىﻩ اﻩنأل  ،ىلوألا ةجردلاب ةموكحلا ىلع كلذ ةيلؤسم عقتو  ،برح ريسأ ىناملأ ىدنج ) فلأ نيسمخو
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﺮد أن ﻳﺨﻮض ﺣﺮﺑ ًﺎ  ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﺮوب ﻋﺒﺮ  .ةليحتسملا ةمﻩملا ﻩذﻩب مايقلا ءابعأ مﻩليمحت نع ةلوئسملا
ةحلسألا فلتخم نيب ىركسعلا ) نواعتلا (اﻟﺒﺤﺎر إذا ﻣﺎ أﻣَﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط إﻣﺪاداﺗﻪ  ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻔﺎهﻢ
 .ريثكلا امﻩصقني اناك )امﻩيدل ( امﻩدنع ام ىصقأ نيتوقلا لذب نم مغرلا ىلعف بلطلا بسح دادزي ىكل ،
ودﻋﻮﻧﻰ اﻵن أن أﻗﻮل آﻠﻤﺔ ﻋﻦ روﻣﻴﻞ ،اﻟﺬى ﺣﻈﻴﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ  ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ هﻮ اﻟﺮوح
ﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﻬﻴﺐ ﻳﺤﺘﺮق ﻓﻰ داﺧﻠﻪ  ،ﻓﻠﻘﺪ آﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪة  ،ﺑﻞ آﺎن أﻳﻀ ًﺎ هﻮ اﻟﻘﻮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺮآﺘﻨﺎ ﺑﺸﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  ،إ َﻻ أﻧﻪ أﺳﺘﻬ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻬﻮدﻩ ﻟﻤﻬﻤﺘﻪ آﺒﻴﺮًا  ،ﻓﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺼﺎﻣﻰ اﻟﻤﻌﻄﺎء  ،اﻟﺬى أﻧﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ أآﺜﺮ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺳﻌﺎدة  ،وآﺎن ﻓﻰ ﺳﻨﺔ
ﻩشﻩني ناك ىذلا ) ىدسجلا ( ىمسجلا ءانعلا نم ديزملا ىلإ ﻩب تدأ بلقلا ىف ةكعو نم ىناعي م1942
 .ﻩقتاع ىلع ىقلملا قاشلا لمعلل ةجيتن
وأود أن أﺿﻴﻒ هﻨﺎ أﻧﻪ أﺛﻨﺎء اﻧﺴﺤﺎﺑﻨﺎ أﺻﻴﺐ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮﻋﻜﺔ ووﻗﻊ ﻣﻐﺸﻴ ًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪى  ،ﻓﻘﺪ أﺛﻘﻞ آﺎهﻠﻪ ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺮح
ن اﻟﺤﺮب وﺑﻘﻮاﺗﻪ  ،آﻤﺎ أن اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬى آﺎن ﻳﻬﺪد ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻗﺪ أﺿﺎف إﻟﻰ ﻗﻠﻘﻪ ﻗﻠﻘ ًﺎ ﺁﺧﺮ  ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن روﻣﻴﻞ آﺎ
 .ﻳﺤﻤﻞ أآﺒﺮ رﺗﺒﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺿﺎﺑﻂ أﻟﻤﺎﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إ َﻻ أﻧﻪ آﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدى
عاطتسا ﻩريغ دحأ الو  .مويلا ىلإ شيعت لازت ال  ،ىحلا اﻩلثم ليمور ناك ىتلا ةيلاثملا ةقادصلا ةايح نإ
ىف ليمور نم عربأ دئاق كانﻩ سيل ﻩنأب مات عانتقا ىلع انأو  ،ﻩتاوقل بلاطملا نم ديدعلا ققحي نأ
عم ﻩسفن فييكت عاطتسا ىناملأ لارنج ةمث سيلف .ةنورملا ىلإ ليمي ليمور ناك دقل  .بجاولا ةيدأت
ﻩزجني ناك ءىش لك  .ةياﻩنلا ىلإ ةيادبلا نم نسحت ىف تناك ول امك ) ةئراطلا ( ةقثبنملا لاوحألا ةفاك
ىندأ ىلإ اﻩيف رقتفن انك " ﻩرمأ ىلع بولغملا برح " برح انلعأ نحن ةيادبلا ذنمف دوجوملا قفو

اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪًا  ،وهﻮ أﻧﻨﺎ  .لقن ةبرع ىلع لوصحلا لجأ نم مواسي انم درفلا ناك دقلف تايرورضلا
رثكأ تادحولا نم ديدعلا تيقب دقل  .ايقيرفأ ىلإ ايلاطيإ نم انتاوق نم ةيويح ءازجأ لقن ىف انلشف
 .اﻩريفن ةعاس لمأ امنود رظتنت ىلوبان ىف نيتنس نم
ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻞ هﺆﻻء ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻨﺎ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮب  ،وﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺷﻌﻮر  .زيلجنإلا انموصخ لوح ةريخأ ةملك نﺁلاو
ﻼ أﻣﺎم ﺑﺎﻟﺤﻘﺪ  ،ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﺠﻨﺪى اﻟﺬى ﻳﻘﻊ أﺳﻴﺮًا ﻓﻰ اﻟﺤﺮب ﻣﺼﻴﺮًا ﻗﺎﺗﻤ ًﺎ ﻣﻊ ﻋﺪوﻩ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻮة أﺧﻼﻗﻪ وﺻﻼﺑﺘﻪ
ﻃﻮﻳ ً
إ َﻻ أﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ أﺣﺪ وﺟﺪ ﺟﻨﺪى ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻰ واﺣﺪ وﺟﻞ أو ﻗﻠﻖ  ،وﺣﺘﻰ ﻓﻰ ﻓﺘﺮات اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﻔﺎدﺣﺔ  ،آﻨﺎ  .ﻩيلقتعم
 .ةياﻩنلا ىف مﻩفيلح نوكيس رصنلا نأب نيقي ىلع
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ تناك دقلف ....ءىشب رقأ نأ لواحأسو  .عيمجلا باجعا راثم مﻩتبالصو مﻩشأج ةطابر تناك دقل
زيلجنإلا نوكي نأ ةراسخ " :ﺣﺘﻰ آﺜﻴﺮًا ﻣﺎ آﻨﺎ ﻧﺘﻤﺎزح ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ .ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺼﻴﺮ أن ﻳﺮﻓﺾ أن ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺄل
 " .رخﺁلا بناجلا ىف
ىف لضفلا مﻩل دوعي نيذلا ةﻩبجلل ىمامألا طخلا دونج نع ةطاسبب ريبعتلا نكمملا نم سيل امبرلو
 .ودعلا ىلع راصتنالا قيقحت
) ةرضاحملا تﻩتنا (.ةداسلا اﻩيأ  .مكربصو مكعامتسا نسح ىلع ركشلا ليزج مكركشأ
"
ترضح دقل .ﻗﻤﺖ ﺑﻨﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة ﻣﻦ ورﻗﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ أﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ  ،وﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻴﻦ هﻼﻟﻴﻦ هﻰ ﻣﻨﻰ ﺷﺨﺼﻴ ًﺎ  :ةظحالم
اﻩرضحأ تنكو  ،ىزاغنب ةنيدم ىف ىنطع وبأ ةقطنمب ةيبيللا ةيركسعلا ةيلكلا ىنبم ىف ةرضاحملا
ةحفصلا فلخ ىننأ ريغ  .سلبارط ىلإ ةيركسعلا ةيلكلا لقن لبقو  1974 ،ماع  ،طابضلا نم ددع عم
فيص ةليل فصتنم ملح ةيلمع ىف ةقيقحلا ىﻩ ام 1س  :فاج ربح ملقب ىدي ىطخب ةيلالا تانايبلا
 .رديسوركلا ةكرعم لبف ةبابد ةئام لاسرإو
-.لافتسيو لارنجلا ثدحتملا _ باحسنالاب رمألا تيطعأو ةوقلاب عالطتسالا "
اﻩب مدق تانايبلا نأ ودبيو  18 / 11 / 1974 .خيرات تبتكو ،رضاحملا نع تانايب ةقرولا رﻩظ ىلع تدجو
ىناملأ طباضك  ،ﻩبجاو ىدأ نأ دعب  1982 ،ماع ىف لافتسيو قيرفلا لحر دقل .ةرضاحملا لبق ﻩسفن
اء  ،وﻗﺎﺗﻠﻮا آﻔﺮﺳﺎن اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ  ،ﻓﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  ،ﻓﻰ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ وﺻﺤﺮاء رحصلا بلعث عم براحو  ،عاجش
 .ﻗﺎﺳﻴﺔ  ،وﻟﻢ ﺗﻠﻄﺦ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﺪﻣﺎء اﻷﺑﺮﻳﺎء  ،وآﻤﺎ ﻳﺬآﺮ اﻷﺑﺎء  ،آﺎﻧﻮا ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺳﺎن  ،ﻓﻰ ﻋﺼﻮر اﻻﻧﺤﻄﺎط

) ةيزاجوب ىدعاسلا جرف  ،ةمجرت (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 1918ماع  .ةنس  12ﻩرمعو ىركسع بلاط  .نيدلو ﻩلو جوزتم ةنس  72رمعلا لافتسيو ءاوللا
 1946 .ماع ﻩتمدخ تﻩتناو طباضك ىناملألا شيجلاب قحتلا
 .ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓﻰ اﻟﺠﻴﺶ  28لمع
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3ةئيﻩ سيئر ايقيرفأ لامش  . 1941 – 1942ادنلوﻩ – ارسيوس ابروأ  1940ماع ىف  :بصانملا
 .تايلمعلا
 1944 .و  1943ماعلا ىف نيترم ةقرف دئاقو ناكرأ سيئر
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 .برغلا ىف ةيمامألا طوطخلا ناكرأ سيئر  1944ربمتبس ايلاطيإ ىف تايلمعلا ةئيﻩ سيئر
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 1948 /1949 .ماع ىف شيجلا ىف ﻩلمع ىﻩتناو برح ريسأ 1945 -1946

6-

 1972 .ماعو 1950أﻟَﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﺎم
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 .بلصلاو ديدحلا ةرادإ سلجم سيئر ةيندملا ةايحلا ىف لمع
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خيراتلا ةسارد  :ﻩتياوﻩ
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