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 ةنس نيب ةعقاولا ةرتفلا ىف ايقيرفأ لامش ىف اهاحر تراد ىتلا  ةكرعملا نع ىناملأ طباض تاظحالم
  . م 1943 /1941

  ( لافتسيو ( لاف تسيو ديرفجيس / ةاشم طباض ملقب

   

واقترح أن أقول لكم شيئًا عن  . مويلا اذه ىف مكتبطاخمل ىنانتما غلاب نع ربعأ نأ دوأ ةرضاحملا هذه ةيادب ىف
 دحأ اهدهاش امبسح ، م 1943 – 1941 نيب ةعقاولا ةرتفلا ىف ايقيرفأ لامش ىف تراد ىتلا ةكرعملا

 وأ ةكرعملل هيف بنطملا  وأرجو أَال يتولد لديكم شعور بالخوف من الوصف . اهيف اوكرتشا نيذلا ناملألا طابضلا
فعلى العكس سوف أحاول أن أؤآد لديكم الشعور قدراإلمكان 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  1918 ةنس نم عاطقنا نودب ىناملألا شيجلا ىف طباضك
عشرة سنة التى قضيتها فى سالح المشاة عملت فترة بعد ذلك فى قيادة أرآان الجيش األلمانى 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 ثالث سنوات ، أى عندما ذهبت إلى ليبيا ، وآان الضابط مسئوًال عن نقلن
يلبث أن ذآرنى بالحوار الذى دار بيننا ، ولم يكن حديثه لى خاليًا من العـنهجية والتفاخر ، حيث أشار لى بأنه آان صائبًا 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 صحيحًا ،  . ىسيئرلا عقوملا نم ىرخأ ىلإ ةطيرخ نم

 هذهف . ريمضلا بينأتب رعشأ طئارخلا ثلث ( ىلع لصحتن ) ىلن  إَال 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 م1940 فيص 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 أيضًا آان اهتمام األرآان العامة األلمانية محدودًا . طسوتملا ضيبألا رحبلا

 اهتين ىف سيل ايلاطيإ نأ 1940 ةنس 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 1940 ربمسيد ىف هوققح ىذلا مساحلا راصتنإلا دعبىزيلجنالا إَالأنه 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 1941 رياني 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
إَال أن األحداث 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 متسعًا 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 ىإل ً،اضيأ رطضا دقو ، ءىجالملاو رتاوسلا عاونأ نم عون ىأ اهيف دجوي نأ عقوتت ال راطقأ ىف



لخطوط اإلمدادات فى وقت قصير جدًا ، باإلضافة إلى ذلك ، ازدياد نقل القوات بالبحر آل يوم ، مما اضطر إلى نقل األفراد 
  . وجلا قيرطب تادعملاو

 نكي ملو . ةربخلاو ةبرجتلا ةهادب ىلع دمتعاو ةقدلا نم ةجرد ىلع نكت مل ريياعملا ةفاك نإف اذهلو
فعلى العكس فقد آان متخصصًا فى خوض معارك الجبال ، وفى سنة  . ءارحصلا برحب ةيفاكلا ةربخلا هسفن ليمورل

م عندما آان ضابطًا برتبة مالزم أول، فى القوات المرابطة فى مرتفعات ورثتبرج ، نال وسام االستحقاق الحتالله مرتفع 1918
 م1941 رياربف 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 عالقاتنا بحلفائنا اإليطاليين  . ثدحي ام ريرقت ىف ةربخلاو ةراهملا مادختسا ىلإ ىعد ىذلا رمألا . اهنيب
إًال أن الجندى اإليطالى آان على طرف نقيض  .جيدة فقد آانوا أصدقاء أوفياء آما أنهم آانوا دائمًا 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 1918 ةنس 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 األحوال لقد آنت مقتنعًا بأنه أ ظحلا ءوسل نكي ملو . هيلع نحن

  . بولطملا ضرغلاب فت الو ةفلختم تادعمب ربكأ حاجن قيقحت ىتعاطتسا ىف سيل

 ملو ، ىدنج 40.000 ىلع وبري ام ىلع ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيناملألا تاوقلا تلمتشا ةكرعملا ةيادب ىفو
إَال أن االضطراب فى استقراء عدد القوات آان ناجمًا عن حاالت اإلصابة  . 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
إَال عدد القوات اإليطالية التى استخدمت فى شمال الصحراء األفريقية أآثر من ذلك بكثير ، حيث  .ىدنج 300.000 نم رثكأ

 كانه تناك .تهافت الشباب على مسرح القتال آبير جدًا ، النبهارهم بسحر الشرق الذى شجعهم على االنخراط 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 إَال مضيعة ل

 ةيبيللا ءارحصلا ىلإ انلاسرإ ىنعم مهناهذأ نم طقس ثيح ، ةيقرشلا كراعملا ىف اندوجو ةيعرش مدعب
  .  ؟ ..على ما آان اعتراضهم إذًا....

 دقف ،  ةيناطربلا تاوقلا ىديأ وقد آان فى بداية شعورنا بالخطر بأن ليبيا إما عاجًال أو آجًال سوف تسقط نهائيًا فى
 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 األحوال هدف حيوى فى الحيلولة دون  نأ ثيح . انه ليصفتلاب اهدرسل ىعاد الو ةحضاو

 ةدايق تحت  الفقدان الكلى لهذه المستعمرة بأى شكل من األشكال ، وإَال لزحفت القوات الفرنسية المرابطة فى الشمال األفريقى
  . م 1941 ةنس ىف ،ةيبيللا ةيبرغلا دودحلا ) ىلإ ناتيب لاشراملا

فى الصحراء، غالبًا  ( ةيلآ ريغلأ ةاشملا رضاحملا دصقي ) مهلجرأ ىلع نولتاقي نيذلا دونجلا نأ تبث دقلو
ولهذا فقد دعت الحاجة إلى اإلآثار من استخدام اآلليات فى تنقالت الجنود  . ةكرعملا ريعس دادتشا درجمب نودقفي ام



 ، مهدونج تالقنتل ىفت تايلآ دجوت ولم يكن بد من تكبد حلفائنا لخسائر جَمة وانسحابهم من منطقة سيدى برانى، فال
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 االستمرار فى دفع التقدم نحو منطقة السويس فى الشرق األوسط ، وآذلك 
 امدنعف ، ديكأتلابو اهنيعب ةطخ ذيفنتل ةتباث ةطخ كانه نكت ملف . اهل ساسأ ال ةطخ ىه... الهند أيضًا

 لمأب نيلربو امور نم لك تايونعم تعفترا م 1942 فيص 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 1941 ةنس ةيادب ىف قالطإلا ىلع ام ةطخ دوجو نع ثدحتن نأ انل ردق ول ملحلا
األرض األفريقية للمرة األولى فلم تكن الخطة مجرد الحيلولة دون سقوط طرابلس ، ليس فقط بالنسبة لإليطاليين ، بل أيضًا 

 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 عوضًا 
 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 اإلمداد 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 أيضًا  . 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 اإلحاطة  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 تعرضًا 
 .ولهذا فإن الفريق الذى يرغم على الجانب الجنوبى المفتوح ، فهو األآثر تعرضًا للخطر من ناحيته . هتيحان نم رطخلل
  .لى االتجاه إلى منطقة االحتماء دائمًا معرض لإلحاطة به من اتجاه الخلف ، وبمعنى آخر اآتساحهع مغرأ ىذلا قيرفلاف

 عفدل اهنيعب ةطخ ىأ ليمور ىدل نكي مل ثيح ، م 1941 سرام 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 إَال 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 لإلبقاء على خطين دفاعيين أحدهما فى مواجهة الشرق ويمتد من منطقة السلوم إلى البردى والخط المحيط به 

 .ذ قليل ، وآان ذلك متوقفًا على أى من الخطين أآثر استنزافًا للعتاد والمعدات والوقت نم هيلإ انرشأ ىذلا قربط ةقطنمب
ونحن آما نعرف روميل قد اختار الخط األخير ، وليس هناك شىء يوحى بأن هذا الخط آان محصنًا تحصينًا قويًا ويقع فى منطقة 
 ترطضا دقلو . نيتيحانلا ىف ةيبرح تايلمعب مااستراتيجية خطيرة ، والذى يمكن أن يصبح فيما بعد منطلقًا 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 األمامى للجبهة وممر حلفايا بعد معرآة ضارية  . ةداضملا كراعملا تايلمع نم نيتيلمع

 هيلع تناك امم ىوقأ نيبناجلا ىلع تمدختسا ىتلا تاوقلا تناك دقلف . رم دق ىلوأال آراعمال تقو نإَ اإل،
 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
مظالت الشديدة االنفجار ، والتى  ( توشاراب ) ةطساوب ةلومحم لبانق ىلوألا ةرملل ةيناطيربلا ةيوجلا تاوقلا
أدت إلى أحداث خسائر جمة بقواتنا ، وقد سمع هنا للمرة األولى ذلك التحذير الذى انتشر استخدامه بين القوات األلمانية والذى 

 تاليكشت ىف ريطت ةريغملا تارئاطلا نأ كلذ ىنعيو ( بزحلا ءاقفر اوهبتنا ) :لم يكن مديحًا 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
االمدادات إلى الموانىء األفريقية ، إَال أنه اآلن أصبحت الخسائر آبيرة بسبب اغراق السفن ، فقد شدد السالح 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 مثيًال، بدأ   مجحلا اذهب هموجه نأ وهو ، كلنكوأ لارنجلا هعقوت ام قدص دقلو
  بعل دقلو .فى الثامن عشر من نوفمبر على الرغم من أن الهجوم آان عملية حربية متوقعة أصًال فهى مفاجأة تكتيكية أيضًا

 تادحو نإو ةصاخ ، انناهذأ نم طقس ىذلا رمألا ، مامألا ىلإ تاوقلا كرحت ىف استخدام التمويه دورًا آبيرًا فى
 18 ىبيلصلا ةكرعم رضاحملا دصقي [عيباسأ ةدعل ناريطلا نم نكمتت مل ىوجلا انعالطتسا

  .] 1941ربمفون

 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 األمامية ، إَال أن قرار الجنرال أوآنلك  ( ةكرعملا ) برحلا عالدنا صرف تأدب ، ربمفون رهش

بالتمسك بمكان المعرآة وعدم التراجع آان قرارًا حاسمًا ، ومن ناحية أخرى فقد وضع روميل معايير أآبر لالنتصار واحتماالت 
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  األلمانية لهذا األمر ، نظرًا ألن هناك أسبابًا عسكرية قوية تدعو إلى عدم الرضوخ وذلك خشية من اإلحاطة بها
 و .رسألاىف  أدى النقص فى وسائل النقل إلى جعل األمور 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 سيئًا 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 واضحًا 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 األمور سوءًا مرة أخرى مثل ما آانت عليه فى المرة  .آقاعدة ، قد ثبت فشلها آليًا 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 ، وباإلضافة  تاليكشتلا لقن : امهلوأ نيثدحل ةجيتن ، لبق
إلى ذلك ففى منتصف شهر ديسمبر وصلت أخيرًا شحنة اإلمدادات من مختلف األسلحة 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
األلمانية واإليطالية آانت حتى منتصف شهر يناير متفوقة قليًال فى العدد إذا ما قورنت بالقوات البريطانية المرابطة فى الجبهة 
إذًا من حدوث تغيير جذرى فى الموقف ابتداًء 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

وآان على روميل وعلَى شخصيًا الدفاع عنها ، وال زلت أتذآر اللحظة التى أصبنا فيها بثبوط عزائمنا والفراغ الذى ترك فى 
  . ةيمامألا ةهبجلا

آبيرة جدًا، 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 أيضًا 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 نويالطيإال ربتعا دقف ،ً ابيرغ آلذ ودبي دقو ، ةداقال انئاسؤر نمً اضيأ لب زيلجناال نم طقف سيل ،

 ةهجو نوريغيس سانلا نأ نم ] ىشخي [العسكرى ، والذى يمكن بسهولة تحديد توقيت الهجوم ، ولهذا قد آان خائفًا 
  . ةزيجو ةرتف ذنم ريبك باحسنا بقع لاحلا ىف موجهلا وه  أدب ام اذإ ، هيف مهرظن

ولهذا فإنه بعد بدأ  .ولهذا السبب لم نعلم باألمر أيًا من رؤسائنا اإليطاليين أو األلمان ، ونحن فى هذا نعتبر أنفسنا على حق 
قوات المشاة األلمانية ، وعلى  ( مادختسا )الهجوم وصل زائر من روما يحمل أمرًا لنا بعدم التقدم إلى بنغازى ، أو االستعانة 

أية حال فلم يقلل ذلك من عزيمة روميل شيئًا ، 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 بسيطًا 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 األسلحة أو اإلمدادات التى يمنكهم تزويدنا بها ، إًال أن هذه القضية لم تكن لتشير  1942 ماعل 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 إلعادة ضربة جديدة ، وربما أشد ضراوة فى شهر يونيو على األآثر 

هى التى تحثنا أو ترغمنا على التحرك ، أما بالنسبة لحلفائنا اإليطاليين فقد آان رأيهم بأنه ليس هناك ثمة شخص ،  اهسفن
  . يشن هجومًا فى حرارة الصيف الشديدة ومن األفضل أن ننتظر حتى فصل الخريف وقد فكرنا فى مدى صالبة 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 ، إَال أن األمل

ففى مساء اليوم األول  . عوضوم وه ام قفو ريسي ءيش كانه نكي ملو ، ققحتي مل ةأجافملا رصنع نع مجانلا
للهجوم آانت القوات الغازية تتخذ مواقعها خلف القوات البريطانية ، إَال أنها آانت بطريقة أو أخرى محاصرة ولم يكن أمامها 

 باحسنالاب انيلع انداوق دارفأ نم ديدعلا راشأ دقلو ءاسملا ىف سوى ممر واحد ، والذى ال نستطيع استخدامه إَال
  . 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 الكَرة  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 اإليطاليون متمسكون بهذه الفكرة بينما رأى روميل من ناحية أخرى أن الفرصة سانحة 
 .ليا على ذلك وأصبح األمر حاسمًا علا ةدايقلا ةئيه تقفاو دقلو .لتقدم القوات باتجاه االسكندرية وحتى القاهرة أيضًا 
 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 عائقًا 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 ، وإَال 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

السيارات التى لم تكن تفى بالغرض المطلوب منها لعدم سرعتها ، حتى لو قامت برحالتها بدون توقف وبسرعة أربعين ميًال فى 
 تقولا فعضو ، نيملعلا ىلإ ىزاغنب نم مايأ ةعبس ةدم رمتست تارايسلا هذه ةلحر تناك دقلف ، ةعاسلا

  . ةهبجلا ىلإ سلبارط نم

طن لكل القوات األلمانية العاملة ، آما أن لخطط اإلنسحاب من  (6000 ) ىلإ تادادمإلا ةيمك تلصو وينوي رهش ىف 
الجبهة على مراحل إلى الحدود قرب السلوم ، لم تحقق شيئًا ، نظرًا ألن الوسائل لنقل وحدات القوات األلمانية وقطع المدفعية 

  . ةمودعم ةيلاطيإلا

لبداية آان آال الجانبين ضعيف جدًا ، حتى أنه لم يكن بأمكان أيًا 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 اإلسكندرية قبل أن  دقلو  . صقانتلاو سعاقتلا ىف انتاوق
 ةبسنالب دادمإال فقوم ةءادر ىإلً ادانتسا ،  يبدوا النقص واضحًا فى قواتنا ، إًال أن روميل آان مترددًا فى اتخاذ هذه الخطوة
وأعلن عن وصول ناقلتين من الوقود ، غير أن آالهما قد  لقواته ، إَال أنه فى النهاية استلم بناءًاعلى أوامر صادرة من روما ،

أغرقت خارج طبرق ، فى اللحظة التى قمنا فيها باختراقنا لحقول األلغام البريطانية بنجاح ، وعندما أصبحت المدرعات األلمانية 
بقيت قواتنا ثابتة ال تحرك ساآنًا  لقد آانت النتائج خطيرة جدًا ، فقد  .األمامية على مسافة خمسة عشرة ميًال من اإلسكندرية 
 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
احًا 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 فتكًا 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
 لوقالب ىفتكأ نأ ديرأو ،  ن الجانبين ، فقد عولج هذا الجانب آامًال فى مذآرات القائد السابق للجيش الثامنم لك اهضاخ ىتلا
 رلته نم انتلصو ىتلا دييأتلا ةيقرب نكت  بأننا آنا فى نهاية قوتنا بعد مضى اثنى عشرة يومًا من المعرآة ، ولم
وقف شيئًا ، أما بالنسبة للحدثين األخيرين ، 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 تقريبًا بدون توقف حتى اجدابيا ، النقطة التى بدأ منها 
م ، والى تلك اللحظة فلم يكن هناك مفر من تَكبد الخسائر الفادحة فى العتاد واألرواح  1941 سرام ىف هتاموجه لوأ ليمور
فى انسحابنا على طرق وعرة ، تالحقنا قوات العدو الجوية ليًال ونهارًا ، نكاد نفتقر إلى الوقود الضرورى لتحرآنا ،  نيدمتعم

 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 إَال أن الشىء الذى الذى لفت اتباهنا هو 
 انمكاحم تناك دقف  أساليب ، والذى آثيرًا ما ما يختص بهذا النظام أثناء عمليات االنسحاب ، 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 ، وعوضًا 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 ، تال أدبو ، اندونج نم درف لك ىلعً احضاو قاهرإاال 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 ، إَال 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 سالحهما ويبتسمون لنا بصورة ودية عبر زجاج السيارة ، وال أستطيع القول بأننى آنت ييجنز اندجو

  .مسرورًا من ذلك ، حيث أن آالنا أراد أن يسلم نفسه ويصبح أسير حرب

 ملو ، رئازجلاو ءاضيبلا رادلا ىف ةيكيرمألا تاوقلا لازنإب :ومما زادنا قلقًا 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 خالل محادثاتنا الطويلة عَبر روميل عن وجهات نظره حول وجودنا فى قلب القارة ، بأنه وجود ال طائل منه 



 نم مجانلا رثألا اهكرتي ىتلا ةقطنملا ىدعتي ال كلذ نإف ، ام ةطيرخ ىلع انتهبج قاطن ددحي نأ صخشل
القليل من اإلدراك ألهمية استيعاب األمور ، فبدًال 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 االنسحاب ، إَال أنه 
لنفسه موقعًا ، آان آثيرًا ما يهاجم من الخلف من قبل قوات مونتجمرى ، أو الآتساح 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
ميًال من  1500 ةفاسم ىلع عقي ةيسنوتلا دودحلا ىلع رخآ طخ ىلإ عجارتلاو ، ةرمعتسملا ةيلاطيإلا

  . نيملعلا

 مت ىذلا ، سماخلا عردملا شيجلا نم برقلاب عقت ةقطنم ىف ليمور شيج حبصأ ، ىلوألا ةرمللو انهو
 رواهنزيأ تاوق نأ ثيح ، م 1942 ةياهن 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 األراضى الجزائرية ، إَال أن المسافة آانت طويلة ، ولقد اضطر روميل 
َال قليًال من الطمآنينة ، إ ققحي مل رئازجلا قرش بونج ةقطنم ىلع ريخألا هموجه ناك و ، هفقوم ريغي نأل
 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 األيام األولى للمعرآة بدأت اإلمدادات عبر البحار فى التوقف نهائيًا ، 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 1943 ماع نم رهشأ ةعبرألا لالخ ةيناثلا ةيركسعلا ةثراكلا تناك دقف ايناملأل

  . دارجنيلاتس ىف

يطالية فى أفريقيا تحمى الجانب الجنوبى من منطقة أوربا الواقع تحت سيطرتهم إَال أنه إلاو ةيناملألا تاوقلا تيقب ولو
 ناتئام )250.000سرعان ما أمكن اآتساح هذه الصحارى ، وأصبح الطريق إلى جنوب أوربا مفتوحًا وأصبح بذلك أآثر من 
 ىه اهنأل ، ىلوألا ةجردلاب ةموكحلا ىلع كلذ  ةيلؤسم عقتو ، برح ريسأ ىناملأ ىدنج ( فلأ نيسمخو

يستطيع الفرد أن يخوض حربًا ، خاصة الحروب عبر . ةليحتسملا ةمهملا هذهب مايقلا ءابعأ مهليمحت نع ةلوئسملا
 ةحلسألا فلتخم نيب ىركسعلا ( نواعتلا )البحار إذا ما أَمن 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 اآلن 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 أيضًا هو القوة الدافعة فى معرآتنا بشمال أفريقيا ، إَال 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 مغشيًا عليه بين يدى ، فقد أثقل آاهله بمسؤولية مسرح 
ن الحرب وبقواته ، آما أن التوتر المستمر الذى آان يهدد موطنه قد أضاف إلى قلقه قلقًا آخر ، فعلى الرغم من أن روميل آا

  . يحمل أآبر رتبة عسكرية حملها ضابط ألمانى فى الحرب العالمية الثانية إَال أنه آان على اتصاالت 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 هؤالء على احترامنا المطلق فى تلك الحرب ، وليس بيننا شعور  . زيلجنإلا انموصخ لوح ةريخأ ةملك نآلاو
طويًال أمام  بالحقد ، فعادة ما يلقى الجندى الذى يقع أسيرًا فى الحرب مصيرًا قاتمًا مع عدوه وال تستطيع قوة أخالقه وصالبته
إَال 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 شيئًا 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 هاللين هى منى شخصيًا  : 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 . 1974 / 11 / 18 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 األبرياء ، وآما يذآر األباء ، آانوا نوعًا من الفرسان ، فى عصور االنحطاط

   

  ( ةيزاجوب ىدعاسلا جرف ، ةمجرت )
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