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 ةــقدمـامل

 بينها وقوعوادى  ,الدول االوربية  تجاهشكل موقع بلجيكا اهمية في تحديد طبيعة سياستها             
وسعت الى , محايدة سياسة هاانتهاج الى ,الخصمان المتصارعان منذ القرن التاسع عشر المانيا  وفرنسا

ومثل موقفها ,9381احترام حيادها الذي سبق ان وقعت عليه اغلب الدول االوربية في معاهدة لندن عام 
اندالع الحرب العالمية االولى جعل الدول اال ان ,  الخارجية تهامحور اساسي في سياسالمحايد هذا 

يات العسكرية في العمل منذ بدأ القوات االلمانية واقدمت ,المتحاربة تولي اهمية للسيطرة عليها واختراق حيادها
االلمانية وتعرضت  امام الهجمات من الصمود طويال  لم تتمكن كما,  الى احتالل اراضيها الجبهة الغربية

 .محدودةالعسكرية ال هاامكانيات بسبب لحرب العالمية  الثانيةا لالحتالل مجددا في

لم تحض بدراسة مستقلة على حد  ,9191-9181العالمية الثانيةلما كان بلجيكا في سنوات الحرب و       
 العالمية الثانية الدول الرئيسة في الحرب دراسة علىركزت اغلب الدراسات والبحوث  كون -علم الباحث 

 عدم قياماسباب و  ,من الحرب هاموقف حاول كشفهذا البحث فان  -وغيره مثل المانيا وبريطانيا وفرنسا
من درع واق  ومنع المانيا من احتاللها على الرغم من انها كانت بمثابة  الدفاع عنهابريطانيا وفرنسا في 
بعض  عنالتوصل الى اجابة  البحث حاولقد و  ,فرنسا من االعتداءات االلمانية شأنه ان يؤمن حدود

ام سياسة الحياد لصالحها وحدها الدول االوربية بحياد بلجيكا .؟ وهل كانت مدى التزام ما التساؤالت منها 
والى أي  ؟ .ويات الخطط االلمانية العسكريةضمن اولمن ولماذا كانت بلجيكا لصالح الدول االوربية ايضا .؟
على استقاللها وكيانها كدولة في سنوات الحرب العالمية الثانية على الرغم من  مدى تمكنت من المحافظة 

  .؟االحتالل االلماني لها

حرب العالمية الثانية تابع البحث اوضاع بلجيكا حتى اندالع ال وغيرها التساؤالت هذهعلى  ولإلجابة        
 في المدة التي سبقت اندالع الحرب العالمية الثانيةاوضاعها وعالقاتها الخارجية لوقوف على ل, 9181ايلول 
. 9191أيار  83 -9181ايلول االول من  في حتى االحتالل االلماني لها من الحربموقفها لبحث تمهيدا 

تلك المدة من  وما شهدته 9191في شباط عام  من االحتالل حتى تحريرها اوضاعهاالبحث  استعرض كما
, على واقعها السياسي واالقتصادي اثرت بشكل واضحاحداث عسكرية عمليات مقاومة لسلطات االحتالل و 

 .تمة النتائج التي كشفها البحث الخا ضمنتفي حين 
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 .9191اوضاع بلجيكا حتى اندالع الحرب العالمية الثانية ايلول   -
  

المجععاورة لهععا والسععاعية الععى لععدول االوربيععة ا اطمععاعالععى ان تكععون محععط موقععع بلجيكععا  ادى           
انسععجامام مععع مععا بنععود معاهععدة سياسععة محايععدة   علععى الععرغم مععن انتهاجهععا, (9) فععرض سععيطرتها عليهععا 

من ألمانيا وفرنسا احترام  طلبت بريطانيا قبيل اندالع الحرب العالمية األولىو  , (8) 9381لندن عام 
, ومععا ان اعلنععت االخيععرة الحععرب علععى  لععم تلتععزم فيععهذلععك اال ان المانيععا  لهععا فرنسععا فضععمنت, هععاحياد

دوقيععععععة  واحتلععععععتاليععععععوم التععععععالي بلجيكععععععا  قواتهععععععا فععععععي هاجمععععععتحتععععععى  9199آب عععععععام  8فععععععي فرنسععععععا 
جعزء معن الخطعة األلمانيعة لحياد بلجيكعا  وكان خرق المانيا  (8)المحايدة. (Luxembourg)كسمبورغو ل

,  9111منعذ ععام , (9)  (Von Schlieffen)نشعليففون  ها رئيس اركان الجيش االلمانيالتي وضع
معن خعالل االراضعي فرنسعا وخراجهعا معن ميعدان القتعال بحركعة التفعاف واسععة النطعاق  بهزيمة القاضيةو 
نتهعاء معن العمليعات ا وحعالوقيام بعض الفرق بحراسعة حعدود ألمانيعا الشعرقية ,  ,ورغكسمبو ول يةبلجيكال

القتعال  لتالفعيالجبهعة الشعرقية  نحعووجعه قواتهعا كافعة تفرنسعا ت العسكرية في غعرب اوربعا والسعيطرة علعى
 (1).في آن واحدعلى جبهتين 

إلعععى بلجيكعععا  إنعععذارام نهائيعععام معععن الععععام نفسعععه آب  9ألمانيعععا فعععي  توجهعععذلعععك ,  علعععى واسعععتنادا                  
 اال ان ,عبور اراضعيها فعي طريقهعا إلعى فرنسعاللجيوش األلمانية  للسماحعشر ساعة  امهلتها فيه أثنى

 معنفطلبعت الحكومعة البريطانيعة   ,لحمايتهعا التدخل بريطانيا وناشدت ذلك البلجيكية رفضت الحكومة 
, ولكعن  9381ععام لمعاهعدة لنعدن ها الذي سبق ان وقعت عليه بروسعيا وفقعا لبنعود ألمانيا احترام حياد

أعلنععت الحكومععة وردا علععى ذلععك  ,موعععد االنععذار انتهععاء حععالبلجيكععا بمهاجمععة القععوات األلمانيععة شععرعت 
وعلعععى العععرغم معععن محدوديعععة جيشعععها وامكانياتهعععا  (6)الحعععرب علعععى ألمانيعععا.اليعععوم نفسعععه البريطانيعععة فعععي 

ليعععيج  مدينعععة دافععععت ببسعععالة وثبعععات وقاومعععت القعععوات االلمانيعععة فعععي القعععوات البلجيكيعععةالعسعععكرية  إال أن 
(Liege)   مقاومة شديدة, لكن تفعوق القعوات االلمانيعة ,ادى الواقعة شرق العاصمة البلجيكية بروكسل

مععععععععدينتي  مععععععععن احععععععععتالل بروكسععععععععل , وفشععععععععلت حصععععععععون 9199آب عععععععععام  81الععععععععى تمكنهععععععععا  فععععععععي 
مععععن  -والتععععي كععععان معععععول عليهععععا المقاومععععة لمععععدة  اطععععول (Maubeuge)ومععععوبيج  (Namur)نععععامور

,الواقععععة علعععى بضععععة  (Antwerp)أنتعععويرب مدينعععة  الصعععمود ونفعععذ فيلقعععين معععن القعععوات االلمانيعععة إلعععى 
 التي انتقلت اليها الحكومة البلجيكية أثر سعقوط  العاصعمة بروكسعلكيلومترات من الحدود الهولندية, و 
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, ولما انتهى االسبوع الثالث من الحرب أصبح الجزء األكبر من بلجيكا قابع تحت سيطرت القعوات (7)
مقاومععة  تبععديها القععوى الوطنيععة فععي   وفرضععت سععلطات االحععتالل االحكععام العسععكرية لمنععع أي األلمانيععة

 (3).بلجيكا لسلطات االحتالل

   البععععععرت االول رب لجععععععأ ملعععععك بلجيكععععععايانتعععععو  مدينععععععة ى أثععععععر االنسعععععحاب إلععععععىوعلععععع                            
(Albert I) (1),  تالقعوات البريطانيعة بععد ان اسعد العى مععه معن جعيش تبقعى معاو والحكومة البلجيكيعة 
قبضععة  مععن مععن االفععالت ممكنععتهو رب يإلععى انتععو  خدمععة مععن خععالل قععوة صععغيرة تسععللت القععواتهععذه  ملهعع

حتعععى نهايعععة الحعععرب  ,صعععغيرة معععن األرض مسعععاحةالوجعععود البلجيكعععي علعععى  تركعععز, و  القعععوات االلمانيعععة
, واستبسعلت فعي القتعال وتمكنعت ,في الحرب العى جانعب قعوات دول الوفعاق  القوات البلجيكية اشتركتو 

هجمعات التصعدي العى معن العدفاع ععن ثغعور القنعال البريطعاني و  الخسعائر التعي لحقعت فيهعا,بالرغم من 
وات االحعتالل علععى مععرارة االحعتالل واسعتولت قعع معن لبلجيكععيوقععد ععانى الشععب ا ,(91) االلمانيعة القعوات

علععى دفععع مبععال  ضععخمة  ت الشعععب البلجيكععيوأرغمعع, وسععخرتها لمجهودهععا الحربععيمععوارده االقتصععادية 
 (99).عن ابسط المخالفات وفرضت عليه غرامات جماعية 

قررت الدول  العالمية االولى بانتصار دول الوفاق الودي حتىان انتهت الحرب  وما                     
)في مؤتمر  فرساي المنتصرة 98  (Maledy)وماليدي (Upon)وبنيبلجيكا مقاطعتي  منح,  (

في شرق (Burundi) وبوروندي (Rwanda) رواندا   يتفضال عن منحها مستعمر لمانيتين , األ
, كما أكدت (98)في افريقيا الشرقية  (Tanganyika)تنجانيقيا نتدبت بلجيكا على مستعمرةاو ,افريقيا 
 غير كافية( من معاهدة فرساي بان الحكومات الحليفة والشريكة تدرك ان موارد المانيا 888المادة )
لكنها رغم ذلك تمارس كافة الضغوط عليها  بالدول هاكافة الخسائر واالضرار التي لحقت لسداد

كافة سداد لبلجيكا  على المانيا الدول المنتصرةواشترطت ,(99)إلرغامها على تقديم التعويضات كاملة
على (%1)من دول الوفاق طيلة مدة الحرب, فضالم عن الفائدة البالغة االخيرة المبال  التي اقترضتها 

نيابة عن بلجيكا وعلى شكل سندات مالية مساوية للمبال  التي  ,(91)ان تسلم الى لجنة التعويضات
عن تسديد كافة مسؤولة  -بوصفها دولة معتدية -,اي اصبحت المانيا (96)اقترضتها بلجيكا سابقا

 (97) .من دول الوفاق طيلة سنوات الحرب بلجيكاالتي اقترضتها  ديون ال
عقعععدت لجنعععة التعويضعععات اجتماععععام فعععي منتجعععع سعععبا  9181تمعععوز ععععام  96-1 المعععدة وفعععي                 
(Spa جنوب غرب بلجيكا ,)(93) لتوزيع التعويضات على الدول المنتصرة بحسعب الضعرر العذي لحعق,

, وان تتعوزع (% 91)وايطاليعا (%88) وبريطانيا (% 18بع)وفرنسا  (% 3)بها , وقدرت حصة بلجيكا 
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سعاعدت و , (91) لكعل معن لليابعان والبرتغعال (%1,71)على اليونعان ورومانيعا ويوغسعالفيا , و (6,1%)
التعويضعععات والمعونعععة الدوليعععة التعععي حصعععلت عليهعععا بلجيكعععا فعععي معععدة معععا بعععين الحعععربين الععععالميتين علعععى 

مع فرنسا نص على  اتفاق عسكريوقعت  9181في عام و , (81)انتعاش اوضاعها االقتصادية تدريجيا.
االشععتراك معععا لمواجهععة أي عععدوان قععد تتعععرض لععه احععداهما, وبهععذا تكععون بلجيكععا قععد تخلععت عععن سياسععة 

 (89)معاهدة لندن  سابقة الذكر.ل فيها وفقا التزمتالحياد التي 

نما على  لم يكن حرصايبدو ان اهتمام الدول األوربية في بلجيكا                     دفعها لعذلكاستقاللها , وا 
تها دولععة حديععة وحععاجزه بععين ألمانيععا وفرنسععا فتوسععيع نفوذهععا واالعتععراف بسععيادموقعهععا الجغرافععي بوصععفها 

تفعادي خطعر التوسعع األلمعاني  خصوصادول اوربا الغربية عموما وفرنسا  واستقاللها من شأنه ان يمكن
 .     لها ثل تهديدا مستمرا الذي يم

لعتحكم اح و وضع ضعمانات فعاالعة للحعد معن التسعل, منذ نشأتها اهتماما ل(88)المماولت عصبة ا                 
العسكرية لمختلف العدول كوسعيلة للحيلولعة دون وقعوع اعتعداء, وقعد تععذرت المحعاوالت للوصعول  القوة في

إلى اجماع دولي بهذا الشأن , االمر الذي ادى الى سععي بععض العدول العى عقعد معاهعدات تحعالف معع 
 غيرها لتعزيز قوتها اذا ما تعرضت لهجوم من دولة اخرى أو لضمان المساعدات في حالة قيعام خعالف

اقترح وزير الخارجيعة االلمانيعة وبهدف مناقشة قضية الحدود مع فرنسا  (88)بينها وبين غيرها من الدول.
عقد اتفاقية بين الدولتين  9181 شباط عام 1, في (89) (Gustav Stresmann)غوستاف ستريزمان

تقترح على فرنسعا تحت اشراف دولي, ورحبت بريطانيا بهذا المقترح واوعزت إلى الحكومة االلمانية بأن 
,  اوبلجيكععا توقيععع اتفععاق عععدم اعتععداء ومناقشععة القضععايا مثععار الخععالف كمسععألة الحععدود المشععتركة بينهمعع

لخشععية بريطانيععا مععن قيععام فرنسععا باتخععاذ مععن ذلععك ذريعععة للتععدخل عسععكريام فععي المانيععا ممععا يتععيح لهععا قلععب 
 بعععد  يععة والفرنسععية موافقتهمععا علععى ذلععكحكععومتين البلجيكلواعلنععت الصععالحها,  فععي اوربععا التععوازن الععدولي
  (81).لهما مفاتحة المانيا

جنعععوب شعععرق  الواقععععة, ( Locarnoعقعععد المعععؤتمر فعععي مدينعععة لوكعععارنو ) ,وتأسيسعععام علعععى ذلعععك                
ابععرام  فيععه المععؤتمرون الععى توصععلعشععرة ايععام انعقععاده  واسععتمر 9181تشععرين االول عععام   1سويسععرا فععي 

حعدودها  ععنسالمة حدود بلجيكا ونزع السعالح  التي تضمنت (Locarno Treaties)لوكارنو  معاهدة
تقعرر . كما (86) لضمان عدم تعرضها لعدوان جديد ,(River Rhine)شرق نهر الراين كم( 11) مسافة
ق عليعه فعي معاهعدة فرسعاي , تم االتفا وفقا لمافرنسا و  بلجيكا المحافظة على بقاء حدود المانيا مع فيها

عليهعا , ومنع العدول االخعرى معن التجعاوز ضمان تلك الحدود اليطالية وا البريطانية وتعهدت الحكومتين
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اسععتمرار بقععاء منطقععة الععراين منزوعععة السععالح , وتعهععد المععؤتمرون دعععم طلععب المانيععا  ايضععا اتقععرر فيهععو 
في األول من كانون األول و .(87) لالنضمام إلى عصبة االمم وسحب القوات االجنبية من منطقة الراين

 البلجيكيعععة الفرنسعععية سعععبع اتفاقعععات أهمهعععا اتفاقيعععة ضعععمان الحعععدود المتبعععادل للحعععدود توقعععع  9186ععععام 
حعال اعتعداء , ومعاهدة فرنسعية بولنديعة وفرنسعية تشيكوسعلوفاكية لتبعادل المسعاعدة فعي وااللمانية الفرنسية

 (83)المانيا على أي منهما.

التصعععيد الععذي شععهدته اوربععا منععذ تععولي الحععزب النععازي السععلطة فععي المانيععا فععي كععانون الثععاني  اثععر             
موقعهععععا اذ ان بلجيكعععا  علعععى ,مععععن مقعععررات معاهعععدة فرسععععاي للعععتخلصومعععا قعععام فيعععه مععععن محعععاوالت  9188

 عليهععا االمععر الععذي حععتم,عية الجغرافععي جعلهععا فععي مرمععى نيععران أي حععرب تنععدلع بفعععل سياسععة المانيععا التوسعع
متفهمععا للخطععورة  , (81)(Leopold III)الععثبولععد الثو ان الملععك البلجيكععي ليوكعع ,محايععدةال التشععبث بسياسععتها

, وهعذا معا اتضعح جليعا فعي خطابعه العذي القعاه في حال انتهجهعا لسياسعة التحالفعات التي قد تتعرض له بالده
هععذا , (81)احععتالل النمسععا ان المانيععا منععذ تمكنهععا مععن: " والععذي جععاء فيععه 9186تشععرين األول عععام 99فععي 

معرور أي  معارضعةعليهعا بعات و , وجعل بلجيكا في وضع خطعر  لوكارنو معاهدةاالحتالل الذي بين خطأ 
إال تقعوم بعأي تعهععد معع احععد وتعقعد حلفعام ولععو كعان دفاعيععام معع دولععة  انو  .اراضععيها خعالل جعيش محعارب مععن

دخل إال بععععد صعععدمة المجتعععاح وهجومعععه تعععوذلعععك الن هعععذه الدولعععة مهمعععا كانعععت نجعععدتها سعععريعة ال ت ,اخعععرى
 (89)كالصاعقة وبالتالي فإن بلجيكا تكون قد ضربت ودمرت".

عول علعى فرنسعا وبريطانيعا فعي تقعديم الععون يد عي لم  هان , الثبولد الثو لييتضح من خطاب                  
االبتعععاد عععن سياسععة هععي عععن بععالده خيععر وسععيلة للععدفاع  واعتقععد ان لهععا عنععد انععدالع حععرب كونيععة جديععدة ,

معن ذلعك ذريععة باتخعاذ  للحيلولة دون قيعام المانيعا -التي شهدتها مدة ما بين الحربين العالميتين- التحالفات
   .واحتاللها  لمهاجمة بلجيكا

 علعى اسعتعداد فرنسعا وبريطانيعا كانتعا  ان  9181ادركت منعذ ععام   بلجيكا ان , وما يعزز ذلك               
 لمنعهعا حتعى وان تطلعب ذلعك تقعديم تنعازالت العى المانيعا ا فعي الخعار  فعي العدول االخعرى وممتلكاتهع تضحيةلل

فيها مصالحها  تراعيسياسة  سعت بلجيكا الى انتها لذا  ,(88) والحفاظ على السالم القيام بحرب اخرىمن 
 فعيمما دفع بلجيكعا اكثعر للتشعبث فعي سياسعة الحيعاد الرسعالة  التعي تلقتهعا و  مهاجمتها,منع المانيا من بهدف 

, طالمعا ععدم االعتعداء عليهعاو  احترام سعيادتهاب والتي تعهدت فيهاالحكومة األلمانية  من 9187تشرين األول 
وزارة جديععدة  شععكلت 9183فععي أيععار و  اسععتقرار لععم تشععهدالسياسععية   اال ان اوضععاعها ,ت علععى حيادهععاحافظعع

مدة طويلة, بسبب استمرت أعقبها أزمة وزارية  (88),(Paul Spaak)برئاسة االشتراكي المعتدل بول سباك 
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إلععى انتخابععات  حععل البرلمععان, والععدعوةل الملععك مانيععة. االمععر الععذي دفعععاإلخفععاق فععي الحصععول علععى أغلبيععة برل
 عععام مطلععع . وفععي الفاشععية فععي البرلمععاناالحععزاب ذات التوجهععات جديععدة أسععفرت عععن انخفععاض نسععبة تمثيععل 

  مععن العععام نفسععهنيسععان  89فععي و  ,(89) اغلععب اعضععائها ينتمععون الععى الحععزب الكععاثوليكيوزارة شععكلت 9181
فعي حعل معن  ذلعك اصعبحت بموجعبو فرنسعا وبريطانيعا  تعهعداتها السعابقة مععتسعوية  ةالبلجيكيقررت  الحكومة 

بموجعب  التي اقرتها اتفاقها العسكري مع فرنسا وتعهداتها مثل ,تعهداتها التي اخذتها على عاتقها في السابق
إلععى إقععرار السععالم مععن أجععل بلجيكععا وهولنععدا  البلجيكعي دعععا الملععك مععن العععام نفسععه وفععي آب معاهعدة لوكععارنو ,

اتفعاق  وضععاالركعان الفرنسعية قيعادة ومنعذ ذلعك الحعين بعات علعى  (81) (Scandinavia)اإلسكندنافيةوالدول 
البلجيكيععععة للععععدفاع عععععن بلجيكععععا فعععععودة بلجيكععععا إلععععى وضععععع الحيععععاد جعععععل حالععععة فرنسععععا  يرتهععععانظمععععع  مشععععترك

 (86)االستراتيجية صعبة للغاية.

االسععباب التععي عجلععت بهزيمععة فرنسععا فععي الحععرب  احععدكععان مععن  االخيععر االجععراء البلجيكععي ولعععل              
 معع بلجيكعا العالمية الثانية, فلو بادرت فرنسعا إلعى معالجعة الموقعف بوضعع قعوات مشعتركة وفعق اتفعاق مععين

فعععي ولعععم تهعععزم فرنسعععا  ,لربمعععا أختلعععف االمعععر, تأمينعععام لحعععدود العععدولتين علعععى أن تتحمعععل نفقاتعععه كعععال العععدولتين 
 .ى اقل تقديرعل المراحل االولى من الحرب

 .9191أيار  82 -9191ايلول  9بلجيكا  احتالل و اندالع الحرب العالمية الثانية  -
 

األول من أيلول في ,(87)القوات االلمانية بهجوم شنتهالحرب العالمية الثانية  اندلعت                     
عملياتها العسكرية  إليقاف المانيارنسا انذار إلى بريطانيا وف وجوبه الهجوم بتوجيه بولنداعلى  9181عام 

 االمر وقدر تعلق ,(83)من العام نفسه أيلول 8 في اال ان عدم استجابتها دفعهما الى االشتراك في الحرب 
لم يجعلها من الحرب ا ها الحياداعالن فان ,شهدته من عمليات عسكريةبتأثير الحرب على بلجيكا وما 

اضطرت اال انها  9191منذ مطلع عام بمنأى من المخططات العسكرية االلمانية الرامية  الى احتاللها 
كانون الثاني  91في الحكومة البلجيكية  صلت عليهاح الوثائق التي  بسببتغيير موعد الهجوم عليها  الى

البريطانية ,وقد ابلغت الحكومة البلجيكية نظيرتيها (81)مهاجمتهانوايا المانيا لوالتي كشفت  9191عام  
 اكدفقد  ,بوضع يسمح لهما تقديم العون لهليكونا لكن االخيرتين لم  ,الوثائق هذه والفرنسية بفحوى
القائد العام لقوات الحلفاء في فرنسا أنه حتى وان صحة (Maurice Gamelin)غاملين  الجنرال موريس

 من الوقت يمكن القيام به لتفادي ذلك  مزيدبلجيكا في تلك المدة فانه لم يكن هناك النوايا المانيا مهاجمة 
وتعزيز  على مراقبة من جانبها وعملت الحكومة البلجيكية بهذا الشأن,بإصدار تنبيه عام واكتفى , 
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 Jodel)هالدرالسفير األلماني في بروكسل جودل  ابل  وقد مع المانيا,  دفاعاتها في المناطق الحدودية
Holder)  في اليوم ذاته وزارة خارجية بالده عن تحركات القوات البلجيكية "نتيجة للتقارير مثيرة للقلق التي

في اليوم التالي رسالة أخرى إلى برلين اطلعها فيها بعث و  ,هيئة األركان العامة البلجيكي " تلقتها من قبل
فحوى  لمعرفة البلجيكية بالتعاون مع بريطانيا وفرنساالقوات التي قامت  ستطالعالعمليات اعلى 

ابل  وزير الخارجية البلجيكي بول كانون الثاني من العام نفسه  97, وفي حدودها التحركات االلمانية على
البلجيكية والتي توضح نوايا  التي حصلت عليها الحكومة باألدلةالسفير االلماني في بروكسل  سباك

                                                      (91)   .بلجيكا هاجمةبم القوات االلمانية
              على  عملية الهجومبتأجيل  من الشهر نفسه 93في  امر هتلر لذلكونتيجة                

 إيريش فون الجنرال االلماني  , وقد تولى هاجديدة لغزو خطة بوضع لقيادة االلمانية ل اوعزو (99) . بلجيكا
ان على رئيس هيئة األرك وعرضت وضع هذه الخطة , (98)  (Erich von Manstein)ماينشتاين 

القوات  على اساس محاصرةالخطة  بنيتو ,Von Rundstedt) (98))ديتااللماني المشير جيرد فون رونش
ثالث مجموعات من الجيش االلماني تتولى المجموعة العسكرية  بواسطة, في بلجيكاالفرنسية والبريطانية 

الهجوم على الجهة الشمالية واالنتقال إلى ,Fedor von Bock))االولى , بقيادة الجنرال فيدور فون بوك
هولندا وشمال بلجيكا في محاولة منها لجلب الجيوش الفرنسية البريطانية إلى أقصى الشرق. وتتحرك 

 Wilhelm Ritter)قوات المجموعة الثانية في اقصى الجنوب تحت قيادة الجنرال فيلهلم ريتر فون ليب 
von Leeb) ماجينو على الحدود الفرنسية. في حين تتقدم المجموعة  ,ضد التحصينات الثابتة لخط

(, باتجاه الجهة الشمالية  Ardennes) اردنيز ( , من خالل غابةRundstedtفي)  االخيرةالعسكرية 
  (99)والوصول إلى ساحل القناة اإلنجليزية , لمحاصرة نحو ثلث جيوش الحلفاء., الغربية
 اقدمتحتى لدنمارك والنرويج ااكتساح القوات االلمانية  علىحوالي شهر   سوى ضلم يمو               

في آن واحد دون أي  يكا ولكسمبورغهولندا وبلجمهاجمة  خطةتنفيذ على  9191أيار عام  91في  المانيا
 Case)ساهم الهجوم األلماني السريع الذي حمل االسم الرمزي "كيس يلو" و  ,(91)عالن الحرب.ا

Yellow)  الدفعة األلمانية الرئيسية عبر  توجهتفي جلب الجيوش الفرنسية والبريطانية إلى بلجيكا , اذ
ت اعتمد وقد, فاء عن القوات االخرىدول الحل جنودمئات اآلالف من  عزلغابة أردينز الوعرة وهددت ب
 مدينة شمالكم  81الواقع على بعد (Eben Emael) إيمال  -قلعة إيبين القوات البلجيكية على حصن

من اليوم نفسه تلقى  81,81كخط دفاع لمواجهة الهجوم االلماني , وفي تمام الساعة  (Liege)لييج 
انذار من الحامية العسكرية دعته فيه لالستعداد لمواجهة هجوم  (Yotntad)القائد العام للحصن يوتناند

, لما (97)االلمانية للسيطرة عليه عن طريق القيام  بعملية انزال جوي,  القوات تقوده, (96)على الحصن
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يتمتع به من  موقع استراتيجي واحتوائه على  المدفعية التي توفر الحماية للعديد من الجسور المهمة فوق 
القوات االلمانية  اذ ارادتوالطرق الشرقية الممتدة نحو وسط بلجيكا.  (Albert Canal)قناة ألبرت

ومكنت المقاومة التي ابدها الجنود البلجيكيون تخدام هذه الطرق للتقدم نحو بلجيكا والبلدان المنخفضة,اس
في الحصن من اسقاط طائرتان شراعيتان من اصل عشرة طائرات ارادت الوصول للحصن, وكانت 

م على قمة احداها الطائرة الخاصة بقائد قوة االقتحام كما اصيب بعض من افراد الطليعة لدى هبوطه
لكن ذلك لم يثن القوات االلمانية من مواصلة هجومها وتمكنت  الحصن وجرح اخرون بنيران المدافعين, 

, وفي اليوم (93)القوات المحمولة جوام من تدمير اسلحة الحصن وأعاقت الحامية وقطعات المدفعية بداخله 
فاع عن الحصن  وعقد اجتماع مع لجنة التالي ادرك القائد العام للحصن  صعوبة استمرار المقاومة والد

قرروا فيه االستسالم بعدما ادركوا عدم جدوا المقاومة, السيما بعد و الدفاع وكبار الضباط في الحصن 
تمكن القوات االلمانية من تفجير الجسر الرئيس الذي يربط الحصن الواقع على قناة البرت وتمكنت قوة 

تولت القوات االلمانية المحمولة جوام و ,  (91)اخرى من فرض سيطرتها  على جسرين اخرين فوق القناة 
ها على الحصن حماية الجسور من الهجمات البلجيكية المضادة حتى ربطها بالقوات البرية بعد سيطرت
  (11)االلمانية.

مستحضععرما  -هقواتعليوبولععد الثالعث تحشععيد  ملععك بلجيكعاحعاول ومعع اشععتداد العمليعات العسععكرية                  
وتمكنععت الععدفاعات البلجيكيععة مععن  -خععالل الحععرب العالميععة األولععى االنتصععار التععي حققتهععا القععوات البلجيكيععة

تقعععدم القععوات المهاجمعععة ولقيعععت  صعععوبة بالوصعععول الععى العاصعععمة بروكسعععل, بسععبب تعععدمير الجسعععور  اعاقععة
 الدخانيععععة  قنابععععللل قععععوات االلمانيععععةلتالفععععي عععععدم امععععتالك الو  ,وانتشععععار القناصععععة ونيععععران المدفعيععععة البلجيكيععععة

 امعر قائعد القعوات االلمانيعة ,البلجيكيعة فعي اسعتهدافها لمنعع القعوات  ,تغطية القوات المهاجمعة في المستخدمة
المتصعاعدة منهعا  التخاذ من ادخنة النيعرانالقريبة  الدوربحرق عدد من  (Erwin Rommel)رومل  ارفين
, واثنععاء تقععدمها نحعععو  (River Meuse)سععطة قععوارب مطاطيععة عبععر نهععر الميعععزلعبععور قواتععه بوا غطععاء

وتمكنت القوات  المدخل الرئيسي لبلجيكا. ات ونقاط الجيش البلجيكي .واقتحمبروكسل دمرت جميع تحصين
المحمولة جوا االستيالء على الجسور الواقعة فوق قناة البرت وتقدمت مسنودة بالمعدرعات نحعو جسعر ليعيج 

التعي  هالتخلي ععن تحصعيناتبع اثر فرض القوات االلمانية سيطرته عليه ضطر الجيش البلجيكيواالمحصن 
 (19) .الغرب نحوتشكل خطام دفاعيا وانسحب 

العععى  ليوبولعععد الثالعععث ملعععك بلجيكعععاة التعععي حققتهعععا القعععوات االلمانيعععة دفععععت االنتصعععارات السعععريع                
الى  وعلى الرغم من دخول قواتهمافي التصدي للهجوم االلماني لمساعدته وفرنسا  بريطانيا االستنجاد في 
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كبيعرة تحعت قيعادة المارشعال قعوات مصعفحة ب دفععتالقيعادة األلمانيعة  اال ان طبقعام لخطعة موضعوعة , بلجيكا 
بععين نععامور وسععيدات 9191 أيععار  99الحلفععاء فععي  وتمكنععت تلععك القععوات مععن اختععراق قععواتد, يشععترون  فععون

الواقعة بين بلجيكا ولوكسمبورغ  Ardennes)) , شاقة طريقها خالل غابات االردين(18) وعبرت نهر الميز
 بمسععألة الانشععغل الحلفععاء  اليععوم التععاليوفععي ,(18)التععي كععان مععن الصعععب علععى أي جععيش اختراقهععا  وفرنسععا

, بسععبب الحصععار الععذي فرضععته القععوات االلمانيععة علععى  االنسععحاب عنهععا بمسععألة وانمععابلجيكععا الععدفاع عععن 
المصعفحة جعزء معن القعوات األلمانيعة من الشهر نفسه  91في  توجهتاذ , (19)القوات البريطانية والفرنسية 

واصعبحت قعوة , (11) القعوات القنعال االنجليعزي هعذه, وفي اليعوم التعالي وصعلت (Amiens)أميان باتجاهغربام 
 (16).   القوات االلمانية الحصار من ة لخطر  الحلفاء برمتها معرض

فعي  معن الشعهر نفسعه 89فعي  ن البلجيكيتعين االولعى والثالثعةشاركت الفرقتي وفي غضون ذلك                 
التعي شعنتها وحلت القوات البلجيكية محل القوات البريطانية في التصدي للهجمات العنيفة   , فعليا المعارك

وسعت القيعادة العامعة البلجيكيعة  المحافظعة علعى االتصعال معع القعوات بين كورتريه ومينان القوات االلمانية 
وحركت عدد من الوحدات من الجناح حالوين باستخدام قواتها االحتياطية ,–البريطانية التي تقع في مينان 

المدرععة الثانيعة وجعزء كمعا ارسعلت فرقعة المشعاة العاشعرة والفرقعة  .(17)االيسر الذي لم يهاجم الى ذلعك الحعين
كعان و مواقعع دفاعيعة  إلقامعةفضال عن ارسال الفعرقتين التاسععة والخامسعة عشعر  من فرقة المشاة السادسة ,

, الجنععاح االيمععن مععن الجبهععة اكثععر مععن ثلععث القععوات البلجيكيععة قععد اشععترك فعليععا فععي العمليععات العسععكرية فععي 
    (13) .على طول جبهة الجيش البلجيكي القتالأوار  واحتدم

وجعلععت السععرعة الخارقععة  ,فرقععة المانيععة ثالثععة عشععر اليععوم التععالي واجععه الجععيش البلجيكععي وفععي               
القعوات البريطانيعة والفرنسعية التعي فرقعة معن (  96 )ني مركعز الحلفعاء فعي وضعع حعر , وطوقعتللتقدم األلما

الوحيعد إلنقعاذ  فرأت بريطانيا ان البحعر هعو السعبيل ,(11)ارسلت في للدفاع عن بلجيكا ولم تتمكن من التقدم
, (61)الجعيش البلجيكعي استسعلم191أيعار  83-87, وفعي منتصعف ليلعه  العذي وقععت فيعه من المعأزق اقواته

وهو اخر ما تبقى تحعت سعيطرة الحلفعاء (Dunkirk) وبدأت القوات البريطانية في الجالء  من ميناء دنكرك
القعععوات معععن  ( العععف889, وقعععد تمكعععن )(69)بععععد سعععيطرة المانيعععا علعععى فرنسعععافعععي السعععاحل الشعععمالي الفرنسعععي 

تعععم نقعععل الجنعععود بالسعععفن و   (68)وجنعععود دول الوفعععاق معععن الجعععالء تعععاركين ورائهعععم عتعععادهم بأكملعععه. البريطانيعععة
ق المعزودة بمحركعات واليخعوت الحربية والمدمرات والقوارب المسلحة وكاسحات االلغام وسفن الصيد والعزوار 

واحعععدة معععن افضعععل التحركعععات العسعععكرية  (دنكعععركالتعععي سعععميت )بمعجعععزة  عمليعععة االنسعععحاب هعععذه , وععععدت
  (68). المخططة في التاريخ
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على  ,مغادرة البالد الثالث ليوبولد  بلجيكاك لم يحتم علىوعلى الرغم من ان الموقف كان              
بعض  الى دعوة ولم يستجب ,  امتنع عن ذلك اال انه, (69) وهولندا لكسمبورغ غرار ما فعله نظيريه في 

بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الخارجية بعدم االستسالم والبقاء أسيرا  لدى أعضاء حكومته  من
اصر على موقفه قائال , " لقد قررت البقاء. إن قضية الحلفاء ضائعة وليس لدي خيار اخر بعد و . األلمان

 البرلمان اعضاء ارسل احد , 9191 أيار عام  87في و  (61)الهزيمة التي تعرض لها الجيش البلجيكي". 
شروط  اي دون ذلك علىواعلن االلمان موافقتهما  طالبا االستسالم ,إلى القيادة العسكرية األلمانية موفدا

 الحلفاءدول مع بهذا الشأن تشاور يدون ان  ستسالمالا وثيقة في اليوم التاليووقع  الثالث فوافق ليوبولد
بعض من  البقاء معو  في االستسالمانتقدت الحكومة البلجيكية التي هربت الى فرنسا قرار الملك و ,(66)

اثار قراره . كما من قبل القوات االلمانية  (Laeken) قصر اليكينب في بروكسل  افراد حاشيته  محتجزا
وعدم االعتراف به ملكا على  خلعه فرنسا وقررت التي هربت الى استياء عام من قبل الحكومة البلجيكية

 (67). وانتقدته  بشده  هقرار بدول الحلفاء  لم ترحب. كما بلجيكا
ن االنتصارات السريعة اعتقد ان المانيا ستكسب الحرب , وربما ا ليوبولد الثالثان الملك  يبدو              

في العمليات العسكرية االخيرة هي من جعلته يشك في امكانية دول الحلفاء التي حققتها القوات االلمانية 
من الدفاع  يمكنهالذي شكل الب لهتقدم دعما كافيام لم  دول الحلفاءفضال عن ان االنتصار في الحرب ,

 .ده بالعن 
 

 .9191شباط  -9191ايار  82 هاتحرير حتى ماني لاال  االحتالل ابانبلجيكا  اوضاع -

االكسندر فون  ادارتها تولى, بروكسل في انشأ االلمان ادارة عسكرية بلجيكااستسالم  بعد             
 وحدتان عسكريتان هما الدرك الميدانيضمت  ,(Alexandria Fun falcnhaos) (63) فالكنهاوزن 

 وتولى و( وهي جزء من قوات األمن الخاصة,ستابشرطة السرية )الغالو  ,(61)جزء من فيرماخت وهو,
االقتصادية واالجتماعية و  ادارة القسم المسؤول عن  الشؤون المدنية,(Erich Raeder)(71) يديرار اريش 

  ,ولجوئها الى فرنسا مغادرتها البالد فقد شكلت قبيلاما الحكومة البلجيكية  (79).في بلجيكا والسياسية
لجنة "األمناء العامين"  ضمت كبار الموظفين المدنيين , وتولت مهمة أدارة الدولة في اعقاب غياب 

المطالب التي تقدمها  سعت الى تلبيةالتي  ,الوزراء المنتخبين. ولم تعترض سلطات االحتالل على اللجنة
ها المطلقة تاالدارة العسكرية االلمانية لها , فضال عن سعيها الى منع االدارة االلمانية من فرض هيمن

بحق المعارضين  على البالد ومنع تنفيذ سياسات ألمانية أكثر راديكالية , مثل العمل القسري والترحيل
 (78).لسياسة االحتالل 
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 باإلدارةلتصرفات سلطات االحتالل المتمثلة  نهائي وضع حد بمقدور لجنة االمناءولم يكن                 
الى تسيير االوضاع االلمانية التي اعتقلت اآلالف من الجنود البلجيكيين كأسرى حرب , وعمدت 

لغرض يا وارسالها الى المان في بلجيكاولية والمعدنية المواد اال االستحواذ على بالشكل الذي يسهل عملية
والمؤسسات البلجيكية ولم يكن بوسع لجنة االمناء العامين البلجيكية لمجهود الحربي. في ا االستفادة منها

العمل مع اإلدارة العسكرية سوى التي تقدم الخدمة المدنية , والمحامون , والصناعيون , والكنيسة , 
 ,لمصالح البلجيكيةاوعدم الضرر ب, (78) على السالم بغية الحفاظاأللمانية والمثول لسلطات االحتالل 

 و (Flanders)فالندرز اقليميفي   قبل الحرب التي أنشأت -تعاونت األحزاب الفاشية البلجيكيةوقد 
البلجيكيين بعض  في تجنيد  واسهمت ايضا, االحتاللكبير مع سلطات بشكل  - (Wallonie)والونيا

االقتصادي  الواقعوانعكست سياسة سلطات االحتالل سلبا على  األلماني. لحرب مع الجيشوسوقهم ل
 قرب القاطنينتعرض كما  . بشكل كبيرللبلجيكيين الممنوحة والوقود  المواد الغذائيةكمية  وقننت 

الذي كانت تشنه قوات الحلفاء على تلك لجوي لخطر القصف االمنشأة العسكرية وسكك الحديد 
 (79)المواقع.

      

في االشهر االولى من احتالل القوات االلمانية لم يكن امام الشعب البلجيكي  وازاء ذلك                
اعترف الكاردينال  9191ايار  83في  فبعد استسالم الجيش البلجيكي ,الواقع لألمر المثولسوى ألراضيه 
 التكيف مع الظروف الجديدة وامر الى ودعاقوة الحقيقية لايمثل بات  ان المحتل(Van Roey) فان روا 
توجيهات السلطات االلمانية على ان تكون ضمن الحدود التي تسمح بها متثال لاال ,(71)الكاثوليك البلجيك

االتفاقيات الدولية ,وكانت االدارة العسكرية االلمانية تدرك جيدا نفوذ االسقفية وسلطتها في المجتمع 
حفاظ على السالم ن التدخل في شؤنها محاولة منها للالكاثوليكية دو البلجيكي لذا تركت المؤسسات 

قدر االمكان ومنع اي شكل من اشكال  االستقراروقد حاول االساقفة البلجيكيون الحفاظ على  ,والنظام
ضد االنظمة المعادية لليهود التي رد فعل لكنيسة ل, ولم يكن (76)المواجهة مع السلطات االلمانية 

فشل ل وكان اال ان الشعب البلجيكي لم يرضخ كليا لالحتالل,  .سلطات االحتالل االلمانيةرتها اصد
دورا في استعادة بعض القوى الرافضة لالحتالل االلماني  9191المانيا في معركة بريطانيا في تموز 
. واحدثت هذه "اسطورة "ألمانيا التي ال  تقهرهذه المعركة   هتنشاطها المعارض لوجود المحتل اذ ان

بعض القوى الوطنية أواخر عام  تصدتو (77) لمحتل. لمقاومة الشعب البلجيكي ل دافعا قوياالهزيمة 
االحتالل  سلطات وقد ردت, واصبحت مصدر تهديد اإلدارة العسكرية المحتلة االحتالل قواتل  ,9191

 (73).للقوى المعارضة لسياستها قمعها  على ذلك من خالل زيادةااللمانية 
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عملت  شبكة استخبارات, 9199عام  قوى المقاومة الوطنية في اسست ,لمواجهة ذلكو                  
النظام واماكن تواجدها ومعلومات عن ,  قيادة العليا للحلفاء كافة التحركات االلمانية في بلجيكالل على نقل

وكان  ,وحركة المرور واالتصاالتالمطارات وفي الدفاعي األلماني على الشاطئ البلجيكي وشمال فرنسا 
الشبكة  قسمت, في عملهاعمل شبكة االستخبارات بمنتهى الدقة ومن أجل ضمان أكبر قدر من السرية 

حتى   ,من خالل شخص واحد سوى,  مباشرأي اتصال  التي لم يكن بينهالعديد من الخاليا األصغر ل
والى جانب شبكة االستخبارات  ,بأكملها  اكتشاف تلك الشبكة او القضاء عليها صعب على األلمان ي

شكلت بعض القوى الوطنية مجموعات مقاومة ضمت عددا من اعضاء الحزب الشيوعي وافراد من 
الجيش البلجيكي السابق, قامت بعمليات ضد القوات االلمانية ودمرت عدد من  أنفاق السكك الحديدية , 

 Grandeالمعروفة باسم ) (G )تمكنت المجموعة جيوبعض الجسور  والسدود  وخزانات الوقود, كما 
Coupureكان و  . بالكاملوادت الى  اطفائها  في بلجيكا ( من تنفيذ اعمال طالت الشبكة الكهربائية

واستهداف المصالح االلمانية في المقاومة  سلوباالوحيد الذي اتخذ  الحزبالحزب الشيوعي البلجيكي 
 (71) .القوى الوطنية الرافضة لالحتالل التي شكلتها االستقالل(جبهة  ) مع بالتنسيق. بلجيكا

ومورست في عام  ,ادت السلطات االلمانية مضايقتها للشعب البلجيكيوفي غضون ذلك ز                
إلى معسكرات االعتقال ,  ورحل العديد منهم,(31)اليهود في بلجيكا عمليات اضطهاد منظم ضد9198
للعمل في  قسرامدنيين ال عدد منرحل و  ضدهاتدابير احترازية ضد اي معارضة سياسية  واتخذت

البلجيكيين تصاعد نشاط المقاومة وبدأت باستهداف  9198عام  حزيران في ,و (39) المصانع االلمانية
البزات رفضت الكنيسة في بلجيكا قبول تقديم مرتدي , و الجنود األلمانو المتعاونين مع سلطات االحتالل, 

رفع االعالم السياسية في اماكن العبادة. واعترضت على ترحيل العمال لتناول القربان المقدس و  السياسية
ر بالعمل ايام األحاد , كما قاطع الطالب األساتذة المتعاونين مع قوات االحتالل  إلى ألمانيا والزام القصا

لزامي, كما اعلنت محكمة التميز االضراب في الجامعات وأعلنوا االضراب استنكارام لقانون العمل اال
 , وال(Charleroi)ج, وشارلروا ليي مدن  وشهدتاحتجاجا على توقيف بعض قضاة محكمة االستئناف , 

ت واسعة احتجاجا 9198وأيار عام  -, خالل المدة  شباط (Mons)س, ومون (La Louviere)لوفيير
وتوافقا مع تصاعد حركة  (38).ضد ترحيل العمال البلجيكيين إلى ألمانيا ( شخص 61,111شارك فيها )

مجموعات صغيرة من افراد الجيش البلجيكي السابق من  تاالحتجاجات المعارضة لالحتالل االلماني شكل
وقد  , مع قوى المقاومة االخرىوالذي اندمج , "الجيش السري" 9191هزيمة ايار بقبول الالذين رفضوا  

حدث هذا االندما  بعد الكثير من المشاكل والخالفات واالنقسامات الداخلية لعبت الحكومة البلجيكية في 
 (38) عمل الجيش السري في بلجيكا. دورا في تسويتها وتوجيهلحكومة البريطانية واالمنفى 
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لحقت عمليات القصف الجوي التي شنتها القوات االمريكية , في الخامس ا ,من ناحية اخرى              

البلجيكية خسائر قدرت بعع  (Antwerp)أنتويرب مدينةعلى أهداف عسكرية في   9198من نيسان عام 
من السفير االمريكي  (39)طلبت الحكومة البلجيكية في لندن من الشهر نفسه 81,وفي  مدني (9811)

جراء  المدنيينب اللحاق خسائر منعصابة االهداف العسكرية و ابالغ بالده بتوخي الحذر والدقة في ا هناك
المحور على  اكدت موافقتها من حيث المبدأ على قصف االهداف العسكرية التابعة لقواتقصف ,و ال

ي الخامس ان عمليات القصف التي شنت فاشارة الى و , على سالمة المدنيين  اراضيها شريطة الحفاظ
شاهقة طن من القنابل من ارتفاعات  (811)فيها  تكن دقيقة اذ القين نيسان على بعض االهداف لم م

 الحكومة االلمانية ذلك ستغلتسقوط بعضها على مناطق مأهولة بالسكان , وقد ا مما تسبب في ,جدا
 (31)كسب عطف البلجيكيين وفي الدعاية المضادة ضد دول الحلفاء. ل
عن أسفها العميق للخسائر التي لحقت   االدارة االمريكيةاعربت  ,وردا على ذلك                   

                      في البلجيكيسفير وزير الخارجية األميركة لل واكدأنتويرب.  مدينةفي  بالمدنيين البلجيكيين
, بان بالده ال  تتجاهل المبادئ التي تم االتفاق Van der Ponthoz) )  بونثوز فان دير واشنطن

منشآت صناعية  ضدعليها سلفام مع الحكومة البلجيكية بشأن عدم استهداف المدنيين ,واكد ان القصف 
الحتياطات لتفادي وقوع القنابل ذ كافة اذات أهمية كبيرة في المجهود الحربية للمحور , ووعد الى اتخا

بذل كافة الجهود للحفاظ على حياة األبرياء في الحكومة البلجيكية ل وطمأن خار  االهداف المحددة لها
 (36)أي دولة تحتلها دول المحور.

بلجيكعا قاععدة لضعرب قعوات الحلفعاء  القعوات االلمانيعة معن اتخذت  ومع اشتداد العمليات الحربية              
العععدة لفععتح 9198فععي تمععوز بريطانيععا والواليععات المتحععدة االمريكيععة  , واعععدتالقنععال االنكليععزي  فععيالسععيما 

, واسععتعدادا لعمليععات تحريععر 9191تحريععر المنععاطق التععي سععيطر عليهععا األلمععان منععذ عععام الجبهععة الغربيععة و 
الجنععرال أيزنهععاور قائععدام اعلععى لقععوات  9198بلجيكععا ودول غععرب اوربععا االخععرى عععين فععي كععانون األول عععام 

, واوععزت الحكومعة  (37)الجنرال مونتجومري قائدام للجيوش البريطانيعة التعي تحعت إمعرة أيزنهعاور.الحلفاء , و 
 البريطانية تزامنا مع ذلك  الى الجيش السري البلجيكي بتصعيد نشاطه ضد المصالح االلمانية في بلجيكا,

دخعععل نشعععاط الجعععيش السعععري حيعععز التنفيعععذ. واسعععتهدفت عملياتعععه تخريعععب السعععكك  9199وفعععي حزيعععران ععععام 
جسعععرا للسعععكك  (11)الحديديعععة والجسعععور وخطعععوط االتصعععاالت األلمانيعععة. وتمكعععن معععن  اسعععتهداف وتعععدمير 

علعى وسعائط نفقعام. اال ان افتقعاره  للمتفجعرات حعال دون تمكنعه معن التعأثير  (97)خزانام و  (91 )الحديدية و
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يالء علععى مينععاء النقععل األلمععاني وخطععوط االتصععاالت بشععكل تععام , وعلععى الععرغم مععن ذلععك تمكععن مععن االسععت
 (33) بشكل كبير في حل المشاكل اللوجستية للحلفاء. أنتويرب الذي اسهم

 ولععم تقصععر مشععاركة البلجيععك فععي تحريععر بالدهععم علععى عمليععات المقاومععة فععي الععداخل, فحينمععا               
,فععي (Normandie)بععدأت قععوات الحلفععاء عمليععات تحريععر فرنسععا , بعمليععة أنععزال جععوي عنععد اقلععيم نورمانععدي 

المشعاركة فعي تلعك العمليعات , اال ان قادتعه (11)اللواء البلجيكي قرر (31), 9199السادس من حزيران عام 
فععي االحتيعاط للمشععاركة فععي  ووضعععهم, لاإلنعزا فععي عمليععةاصعيبوا بخيبععة امععل بععد ابالغهععم عععدم  المشعاركة 

مطالبعة ب الحكومعة البلجيكيعة فعي المنفعىجعان بابتيسعت بيعرون  قائد اللواء البلجيكعيقد ناشد و  .تحرير بلجيكا
علععى وقععد وافقععت االخيععرة  ,المشععاركة فععي تلععك العمليععات لقواتععه  لغععرض السععماحدول الحلفععاء القيععادة العامععة لعع

 1تموز من العام نفسه, ودخل في الخدمة الفعليعة فعي  81ي في ذلك ووصل اللواء البلجيكي  إلى نورماند
وخعاض بععض المععارك الشرسعة  .اب  من العام نفسه تحت قيعادة الفرقعة البريطانيعة السادسعة المحمولعة جعوام 

الجعيش السعري  البلجيكيعة فعي المنفعى أمعرت الحكومعة 9199 ابنهايعة  وفعي اصيب فيها عدد معن جنعوده ,
أجريععت علععى نطععاق  اال ان هععذه العمليععات  حععرب العصععابات اسععتخدام اسععلوبمععن خععالل  (العععدو)بمهاجمععة 

من أعضاء الجعيش السعري كمقعاتلين (  19,899 )  تم االعتراف بع بلجيكا  بعد تحريرو محدود في آردن. 
ء اللعواوفي الثاني من ايلول من العام نفسه التحعق  (19)ُقتلوا خالل الحرب.(  9111 )مسلحين , من بينهم

للمشعاركة فعي  بالجيش البريطاني الثاني للسماح له االنتقال بأسرع ما يمكن إلى الحعدود البلجيكيعةالبلجيكي 
                                                       .  (18)تحرير بلجيكا

 وحركععة االحتجاجععات البلجيكيععة  9199االنتصععارات التععي حققتهععا قععوات الحلفععاء فععي عععام  اجبععرت             
 مععععع لجنععععة االمنععععاء العععععامين البلجيكيععععة بلجيكععععا ادارة تقاسععععم  علععععى المناوئععععة لالحععععتالل  السععععلطات االلمانيععععة

حكومعععة مدنيعععة بقيعععادة جوزيعععف ب 9199تمعععوز  مطلعععع واسعععتبدلت اإلدارة العسعععكرية االلمانيعععة فعععي بلجيكعععا فعععي
وانزلعت قواتهعا السادس من الشهر نفسعه انطلقعت عمليعات الحلفعاء في و ,  Joosepf Grohe))(18)جروهي

الساحل الشمالي لفرنسعا بعين شعربور  والهعافر , وكانعت قعد اتخعذت جميعع االسعتعدادات الممكنعة لتسعهيل  في
 وتمكنعت بععد مععارك شرسعة معن السعيطرة تباععا علعى ونقل المهمعات الحربيعة إلعى البعر  ,عملية نزول الجنود

نعزول الحلفعاء سعاحل واعقعب  ,9199آب ععام  88فعي  دخعول بعاريس وتحريرهعاة إلعى ان تعم المدن الفرنسعي
أيلول  8سقطت طولون ومارسيليا, واحكمت سيطرتها على ليون في  في اواخر الشهر نفسه فرنسا الجنوبي

قعد  , وفي منتصف الشهر نفسه كانت معظعم اراضعي فرنسعا فيمعا ععدى معوانئ ومقعاطعتي االلعزاس واللعورين
 (19)ُحررت.
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ممارسة ضغوطها على الجيش األلماني في بلجيكا لالنتصارات االخيرة قوات الحلفاء مكنت ا               
على أراس  واستيالئهاالسوم  على اميان وعبورهاالقوات البريطانية والكندية سيما بعد استحواذ وهولندا 

بلجيكا من االحتالل تحرير  عمليات 9199في أيلول الجيش البريطاني الثاني  بدأ,و (11)حدود بلجيكا يازهاواجت
 بعع البشرية خالل فترة االحتالل  هاوقدرت خسائر  ُأعلن تحرير بلجيكا بالكامل 9191وفي شباط  األلماني,

عليه (  لما كان ٪3)أكثر من نصفهم من اليهود , وانخفض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  قتيل (61111)
   (16)قبيل الحرب.
برئاسة اشيل حكومٌة ائتالفية  9191شباط  99 بلجيكا في في السلطة   ى تولوفي اعقاب تحريرها            
لملك اأخ , (Charles) زشارلتتحت إشراف األمير  ,(17)األحزاب السياسية الرئيسية تألفت منفان اكر 

االئتالفية  الحكومة واجهةوكانت المشكلة الداخلية الكبرى التي  ,الذي كان وصيام على العرشو  الثالث ليوبولد
 على بلجيكا الحلفاء هجومالذي نقل من قبل االلمان الى النمسا خالل  -ليوبولد الثالث عودة الملك مسألة هي
 االشتراكيونعودته بينما عرضها الكاثوليك بعض أنصاره و ايد  اذ -9191 عام حتى حجز هناك حيث

, وتعاونه مع 9191في عامبالخيانة بسبب استسالمه السريع  واتهموبعض من اطياف الشعب البلجيكي 
 9191 عامأقر البرلمان في تموز  بشأن الموقف من عودة الملك ليوبولد الثالث ولفضِّ الخالف األلمان ,

االوضاع عدم استقرار لكن  على اجراء استفتاء شعبي بموافقة البرلمان مرهونعودة الملك بموجبه جعل قانونا 
 (11) اخرت مسألة االستفتاءالسياسية 
في  السياسي المشهد من المتطرفة اليمينية األحزاب اختفت وما ان انتهى االحتالل االلماني حتى       

حقبه من المعاناة أُعيدت بلجيكا إلى جانب الدول المنتصرة لتظفر باستقاللها من جديد بعد و بلجيكا , 
والحروب التي أدت إلى شل الحركة الصناعية والعمالية فيها نتيجة انتها  المحتلين األلمان عمليات أجبار 
االطفال والنساء على العمل في المصانع األلمانية ناهيك عن ما فقدته من االرواح جراء الحروب والدمار 

لتبدأ تتطلع في المدة التي اعقبت الحرب إلى  ,ء معاكونها اصبحت ساحة حرب لعمليات االعداء واالصدقا
 .مجددا موقف الدول المنتصرة منها وما يمكن ان تقدمه لها الستعادة سيادتها والنهوض باقتصادها
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 الخاتمة -

وتوصل الى النتائج  ,  9191-9181 اوضاع بلجيكا في سنوات الحرب العالمية الثانية بحثتابع ال     
 : التالية

اثر موقع بلجيكا الجغرافي على سياستها وسياسة الدول االوربية اتجاهها حتى اصبحت اسيرة الظروف  -9
المحيطة بها االمر الذي نجدها تتحول من سيطرة دولة الى اخرى في المدة التي سبقت الحرب العالمية 

ذات سيادة على اراضيها الثانية دون اخذ تلك الدول بنظر االعتبار اهمية ان تكون بلجيكا دولة قوية 
 واالفادة منها لتكون درعا واقيا  لسياسة المانيا التوسعية . 

على  يمكنها من الحفاظتبين ان انتها  بلجيكا لسياسة الحياد واعتراف الدول االوربية بحيادها  لم   -8
 استقاللها نتيجة لموقعها الجغرافي والتهديدات المستمرة  لها.

لبلجيكا من الناحية العسكرية نظرة صائبة اذ كان بمقدور الدولتان قبيل اندالع  تنظر فرنسا وبريطانيالم  -8
صد من شأنه منع  الحرب العالمية الثانية تعزيز دفاعاتها ومد قواتها العسكرية باألسلحة لتكون بمثابة خط

دم قناعتهما من احتاللها والعبور باتجاه االراضي الفرنسية ,ولعل ذلك االمر سببه ع القوات االلمانية
 بإمكانيات بلجيكا ألداء هذا الدور . 

فلم يكن  ,في بداية الحرب العالمية الثانية صعبمحدودية امكانيات بلجيكا العسكرية جعلها في موقف   -9
بواقعية  الثالث ليبولدبوسعها مواجهة األلة العسكرية االلمانية لذا دافعت في حدود امكانياتها وتعامل ملكها 

حين قرر االستسالم وعدم ترك بالده في احر  ساعات الهزيمة ولعل موقفه هذا ساعد في الحفاظ على 
 البنى التحتية من الدمار التام .

لم يستكن البلجيكيون لسلطات االحتالل وقادوا حركة مقاومة ضد المصالح االلمانية في بلجيكا ,االمر   -1
شعب البلجيكي الرافض لسلطات االحتالل, اال االمكانيات المحدودة الذي يدل الى عمق الوعي الوطني لل

قدرتها على اخرا  قوات االحتالل لكن لحركة المقاومة وعدم تلقيها دعما  كافيا من قبل دول الحلفاء اعاق 
 . لك لم يمنع دون التأثير عليها 

وقد تحقق  ,من ضمن اولوياتها فرض واقع الحرب ومجرياتها العسكرية ان تضع دول الحلفاء تحرير بلجيكا -6
اال انها استطاعت النهوض التي تعرضت لها ورغم الخسائر البشرية والمادية  ,ذلك ونالت بلجيكا استقاللها

   . باقتصادها بعد الحرب بدعم الدول المنتصرة لها
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 المصادر -
                                                           

وتمتد أراضيها جنوب دلتا الراين والميز , وتمتلك معظم حوض الشيلد باستثناء منطقة  تقع بلجيكا شمال غرب اوربا ( 9)
المصب التي تقع في هولندا وحوض الميز االوسط , وهي دولة حدياة تقع في منطقة احتكاك بين المانيا من جانب وفرنسا من 

( 81198فرنسا , وغربام بحر الشمال. وتبل  مساحتها ) جانب االخر تحدها شماالم هولندا , وشرقام لوكسمبورغ وألمانيا , وجنوبام 
, وعاصمتها بروكسل , ومن مدنها الرئيسة  أنتوبري , غينت , بروغز , مونز , ليبج. ولديها لغتان رسميتان هما  8كم

نها بالديانة )الفالمندية( وهي احدى اللهجات الهولندية في الشمال والفرنسية في الجنوب. ويدين الغالبية العظمى من سكا
.؛ 887, ص 8118, دار النهضة الحديثة , بيروت ,  7ينظر: جودة حسنين جودة , جغرافية اوربا االقليمية , ط الكاثوليكية.

 .118, المؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت , )د.ت( , ص 9عبد الوهاب الكيالي وأخرون , الموسوعة السياسية ,  
باستقالل بلجيكا رسميا, وتقرر فيها  اعالن بلجيكا دولة محايدة   9381اعترفت جميع الدول وفق معاهدة  لندن في عام  ( 8)

 ينظر:للمزيد . ريطانيا وبروسيا وروسيا بحيادها سويسرا وضمنت الدول العظمى حيادها. واعترفت النمسا وفرنسا وب على شاكلة
Spencer C. Tucker , World War I: The Definitive Encyclopedia and Document Collection 5 
volumes1,London,2014 ,PP.61-62. 

 6, ترجمة : احمد نجيب هاشم ووديع الضبع , ط 9191-9391عمر عبد العزيز عمر , تاريخ اوربا الحديث والمعاصر  (8)
 .919, ص 9178, دار المعارف , القاهرة , 

وفي العشرين من عمرة تسلم هيئة االركان  9319( ولد في برلين التحق بالجيش عام 9198-9388) : فون شليفن ( 9)
أصبح  9339( وفي عام 9379-9371وفي حرب الوحدة ) 9366العامة , وشارك في الحرب النمساوية البروسية عام 

ليكون رئيس االركان العامة البروسية رئيسا لقسم التاريخ العسكري باألركان العامة , وحل محل الكونت فون فالدراسي 
قدم خطته لمنع المانيا من الدخول في  9111( عامام في الخدمة العسكرية , وفي عام 83بعد ان امضى ) 9319عام 

        . للتفصيل ينظر :       9116حرب على جبهتين وانهى عملة العسكري بالتقاعد عام 

 Foley , Robert Alfred Von Schllieffens Military Witings , London Fank Cass , 2003 , PP.2-5. 
, دار  6, ترجمة : احمد نجيب ووديع الضبع , ط 9111-9731هع. أ. ل فيشر , تاريخ اوربا في العصر الحديث  (1)

 .919, ص 9178المعارف , القاهرة , 

 .818عمر عبد العزيز عمر , المصدر السابق ,  (6)

 .916ل فيشر , المصدر السابق , ص هع. أ. (7)

,  8116محمد بركات , الحرب العالمية األولى قصة االطماع ومأساة الصراع , دار الكتاب العربي , دمشق ,  (3)
 .996ص

البرت االول : ثالث ملوك بلجيكا واالبن االكبر لفيليب كونت الفالندر شقيق الملك ليوبولد الثاني , ولد في نيسان عام  ( 1)
في بروكسل , وكان قائد الجيش البلجيكي خالل الحرب العالمية األولى , وانتقل ببالده لمرحلة االنتعاش في فترة ما  9371

حيث كان هو ولي العهد االقرب له وذلك سبب وفاة ابن الملك وشقيقه والد  9111بعد الحرب , وكان تسلمه للعرش عام 
 ظر :البير في وقت سابق. للمزيد من التفاصيل ين
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Spencer C. Tucker , World War I: The Definitive Encyclopedia and Document Collection 5 
Volumes 1,London,2014 ,P.61. 

 .111هع. أ. ل فيشر , المصدر السابق , ص (91)

 .983, ص 9133, بغداد ,  9171-9371 براين بوند , الحرب والمجتمع في اوربا ( 99)

بقصر فرساي في باريس وبحضور األربعة الكبار وهم الرئيس  9191كانون الثاني عام  93عقد في  مؤتمر فرساي : ( 98)
األمريكي وودرو ولسن والبريطاني لويد جور  والفرنسي جور  كليمنصو وااليطالي فيتوريو ايمانويل اورالندو وشاركت فيه 

مع المنهزمين )بما فيها معاهدة فرساي مع ألمانيا(, ( وكيانام سياسيام. وقع المشاركون فيه خمس معاهدات 87وفود عن )
وقسمت أمالك الدولة العثمانية, ومستعمرات ألمانيا خار  أوروبا, وقسمت ألمانيا نفسها, ورسمت حدود جديدة لبعض الدول 

 :وأنشئت دول لم تكن من قبل. وفرضت تعويضات على ألمانيا للدول واألمم المتضررة من الحرب. للتفصيل ينظر 

Manfred Boemeke and Gerald Feldman , The Treaty of Versailles : A Reassessment after 75 
Years. Cambridge , UK : German History Institute , Washington , and Cambridge University 
Press , 1998 , PP.3-34. 

في القرنين التاسع عشر والعشرين , ترجمة : محمد علي ابو درة ولويس اسكندر ,  هارولد تمبرلي و أ.  جرانت , اوربا ( 98)
., 9161بيير رونوفن , تاريخ القرن العشرين , ترجمة : نور الدين حاطوم , بيروت , ؛ .899, ص 9173, القاهرة  ,  8 

 .911ص
نشورة , كلية اآلداب , جامعة بغداد , , رسالة ماجستير غير م 9189 -9188رحاب قاسم حسين , ازمة حوض الرور  ( 99)
 .99,ص8198
ضمت ممثلين عن حكومات الواليات تشكيل لجنة تعويض االضرار  9191كانون الثاني  81قررت الدول المنتصرة في  ( 91)

 ينظر:المتحدة االمريكية وبريطانيا فضال عن ممثلي لكل من بلجيكا واليونان وبولندا وصربيا والبرتغال وتشيكوسلوفاكيا. 
 .98ص ,المصدر نفسه

(16 ) International Law Documents ,Op.Cit. , P.18. 
 91,صرحاب قاسم حسين ,المصدر السابق ( 97)
 68, ص 9161لويس ل شنايدر , العالم في القرن العشرين , ترجمة : سعيد عبود السامرائي , مطبعة سما , بيروت ,  ( 93)

 .919-918, ص9138, بيروت , 9القرن العشرين ,  , العالقات الدولية في ؛ رياض الصمد
(19 ) Tobias Vogelgsang , The Allied distribution of reparations after World War I. Political   

agency and the performativity of accounting , London , 1996 , P.5. 
 

(29) https://iatipost.wordpress.com   

 .986رونوفن , المصدر السابق, صبيير  (89)
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انشاء هيئة دولية لمنع الحرب في المستقبل ولحل المشاكل الدولية  9191عصبة االمم : قرر مؤتمر الصلح عام  (88)
بالطرق السليمة فأنشئت عصبة االمم ولكنها منذ اللحظة األولى بدأت ضعيفة , لعدم دخول الواليات المتحدة األمريكية في 

يا وروسيا في دخولها , كما انها لم تملك الوسائل الكافية لمنع االعتداء. عضويتها وسيطرة الدول الكبرى عليها وتأخر ألمان
سماعيل احمد ياغي , تاريخ اوربا الحديث والمعاصر , ط , دار المريخ , الرياض ,  8ينظر : عبد الفتاح حسن ابو عليه وا 

 .813, ص 9118

با من النهضة حتى الحرب الباردة , المكتب المصري شوقي عطا اهلل الجمل وعبد اهلل عبد الرزاق أبراهيم , تاريخ اور  (88)
 .817, ص 8111للمطبوعات , القاهرة , 

مدينة برلين, درس االدب في جامعة برلين واالقتصاد ب 9373أيار عام  91 في سياسي الماني ولد: غوستاف ستريزمان  ( 89)
القتصاد , انظم إلى حزب االحرار الوطني على شهادة الدكتوراه في ا 9111, حصل عام  Lipzige)في جامعة اليبزغ )

-9117( رئيسام لبلدية درزدن انتخب نائب في الريخشتاغ بين عامي )9198-9116, وأصبح بين عامي ) 9118عام 
تشرين الثاني  81 -آب  98أصبح عضو الجمعية التأسيسية لحزب الشعب االلماني ,ومستشارام أللمانيا ), ( 9198
                                                       ينظر: للتفصيل (. 9181حتى وفاته في تشرين األول  9188آب  98( , ووزير للخارجية في المدة )9188

The Encyclopedia Britannica , Vol.IV , PP.731-734.                                               
(25 )D.C. Somervell , Modern Britain 1870-1939,London,1944.P.157. 

 .817شوقي عطا اهلل الجمل وعبد اهلل عبد الرزاق أبراهيم, المصدر السابق ,ص(86)

(27D.C. Somervell,Op.Cit.,P.158. 
 .863هارولد تمبرلي وأ.  جرانت , المصدر السابق , ص .؛11سان عبد الهادي سلمان , المصدر السابق , صاح ( 83)
تشرين الثاني  8ليؤبولد الثالث : االبن البكر للملك البير االول وللملكة اليزابيث من بافاريا , رابع ملوك بلجيكا , ولد في  (81)

( سنة وكانت قد 81عن عمر ) 9181يد من السويد والتي توفيت في عام في بروكسل , أقترن باألميرة استر  9119عام 
 91انجبت له ولدين )بودوان , البير( , وبنت واحدة )جوزفين شارلوت( , خاض الجولة النهائية للحرب العالمية األولى في 

نية وعقب موت والده اصبح ملك , كان دورة كقائد للجيش البلجيكي اثناء فترة الحرب العالمية الثا 9186تشرين األول عام 
الموسوعة العربية العالمية, مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر  . للمزيد من التفاصيل ينظر :9189شباط عام  88للبالد في 

 .836,ص  9116والتوزيع, الرياض,

-9183بريطانيا من التوسع األلماني في أوربا  فرقد عباس قاسم راشد,موقفحول التوسع االلماني في النمسا ينظر:   ( 81)
 .9111جامعة البصرة, التربية, كلية وتشيكوسلوفاكيا(,رسالة ماجستير غير منشورة,  )النمسا 9181

 
 .987بيير رونوفن , المصدر السابق , صنقال عن :  (89)

(32 ) 
https://books.google.iq/books?id=MmVtBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Belgium+and+worl

https://books.google.iq/books?id=MmVtBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Belgium+and+world+war+2&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwih0qmLk7_cAhVFEJoKHX84DQMQ6AEIQjAE#v=twopage&q=Belgium%20and%20world%20war%202&f=false
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d+war+2&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwih0qmLk7_cAhVFEJoKHX84DQMQ6AEIQjAE#v=twopage
&q=Belgium%20and%20world%20war%202&f=false 
 

لس النواب في عام أصبح عضوام اشتراكيما في مجرجل دولة وسياسي اشتراكي  )9178-9311بول هنري تشارلز سباك ) ( 88)
( , حظي بقبول بريطانيا العظمى وفرنسا لسياسة بلجيكا الخارجية المستقلة في 9183-9186. ووزيرا للخارجية )9188

( وعمل مرة أخرى 9181-9183السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية. أصبح أول رئيس وزراء اشتراكي في بلجيكا )
ورئيس وزراء بلجيكا  (9199-9191حكومة هوبير بيرلوت , التي ُنِفيت في لندن ) ( في9191-9181كوزير للخارجية )

وأول رؤساء الجمعية العامة لألمم المتحدة وأول رئيس للبرلمان األوروبي وأول رئيس للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وثاني 
. ساعد في 9193الجمركي , والذي بدأ سريانه في عام  ساهم سباك في تأسيس اتحاد بنيلوكس. وسكرتير عام لحلف النات

بعد توليه منصبه  .9196وعمل كرئيس للجمعية العامة األولى للمنظمة في عام  9191صياغة ميثاق األمم المتحدة في عام 
شتراكية ( , أصبح سباك رئيسما للوزراء في الحكومة االئتالفية االجتماعية المسيحية اال9197-9191كوزير للخارجية )

( , التي أوجدت السوق المشتركة والجماعة 9117( لعب دورا قياديا في التفاوض على معاهدات روما )مارس 9197-9111)
( , أصبح األمين العام 9117-9119بعد أن شغل منصب وزير الخارجية البلجيكي ) .(Euratom) األوروبية للطاقة الذرية

-9169الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي في حكومة ائتالف ثيو لوفيفر )( ثم نائب رئيس 9169-9117لحلف الناتو )
 ينظر:.عمل في القطاع الخاصوتفرغ لل 9166(. تقاعد من الحزب االشتراكي في عام 9166

John McCormick, European Union Politics,China,2011,P.80. 

(34 ) Bernard A. Cook , Belgium: A History,Vol50 , Germay,2005,P.178. 
شبه جزيرة تقع في شمال قارة أوروبا وتتكون من الممالك  هي  (Scandinavia) :إسكندنافيا أو إسكنديناوة بالالتينية ( 81)

التالية الدنمارك, النرويج, السويد, وأحيانام تشمل دول أخرى مثل فنلندا, وأيسلندا, وجزر فارو, وذلك للتقارب التاريخي 
النرويج, والسويد وأن مصطلح والحضاري والعالقات الثقافية التي تربط هذه الدول مع الدول اإلسكندنافية األساسية الدنمارك, و 

إسكندنافيا يمتد ليشمل جميع المناطق التي تكلمت لغة النوردية القديمة والتي تسيطر فيها حاليام اللغات الجرمانية الشمالية. 
ن عبد االله رزوقي واخرو  ينظر:.وانطالقام من هذا المفهوم فإن اصطالح إسكندنافيا يمتد ليشمل كالم من أيسلندا وجزر فارو

 .899-811ص,9111,جغرافية اوربا واالتحاد السوفيتي,بغداد,
 .987بيير رونوفن , المصدر السابق , ص (86)

( فرق  6( فرقة منها)  918( مقاتل شكلوا) 8,611,111تألفت القوات االلمانية في بداية الحرب من قوات برية بلغت ) ( 87)
( دبابة , في حين تالفت 8811( ميكانيكية وفرقة مظلين واحدة , وبل  عدد البابات التي بحوزة القوات البرية )3مدرعة و)

( غواصة 17(بوار  صغيرة  وسبعة طراد  و)1حين ضمت القوات البحرية) ( طائرة حربية في8611القوات الجوية من )
 .819-818,ص 9163,سوريا ,9,ط 8.ينظر: ستروكوف ,تاريخ فن الحرب ,ترجمة صباح الدين االتاسي , 

الهيئة ,  8عبد العظيم رمضان , تاريخ اوربا والعالم الحديث من ظهور البورجوازية  االوربية إلى الحرب الباردة ,   (83)
 .916, ص 9116المصرية العامة للكتاب , الهرم , 

تمكنت بلجيكا من الحصول على هذه  الوثائق جراء  تحطم احدى الطائرات االلمانية فوق اراضيها التي كانت تقل ( 81) 
ى من ,وهواحد الضباط االلمان من الفرقة السابعة المحمولة جوا , والذي نج Helmuth Reubrigerهيلموت ريوبرجر  

https://books.google.iq/books?id=MmVtBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Belgium+and+world+war+2&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwih0qmLk7_cAhVFEJoKHX84DQMQ6AEIQjAE#v=twopage&q=Belgium%20and%20world%20war%202&f=false
https://books.google.iq/books?id=MmVtBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Belgium+and+world+war+2&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwih0qmLk7_cAhVFEJoKHX84DQMQ6AEIQjAE#v=twopage&q=Belgium%20and%20world%20war%202&f=false
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الحادث وبحوزته حقيبة فيها تلك الوثائق وحين وقوع الحادث تمكن من اتالف بعضها اال ان البعض منها وقع بحوزة السلطات 
 البلجيكية قبل تمكنه من اتالفها ايضا  . ينظر:

 occupation-to-blitzkrieg-from-besieged-https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/belgium/ 
 

(40 ) https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/belgium-besieged-from-blitzkrieg-to-
occupation/ 
 
(41 ) Ibid. 

( عسكري الماني ولد في عائلة بروسية أرستقراطية لها 9178يونيو  1 - 9337نوفمبر  89)إريش فون مانشتاين:  ( 98)
في سن مبكرة وخدم في كل من الجبهة الغربية والشرقية خالل الحرب  تاريخ طويل من الخدمة العسكرية , وانضم إلى الجيش

(. ارتقى إلى رتبة قبطان بنهاية الحرب وكان نشطا في فترة ما بين الحرب ساعد ألمانيا على 9193-9199العالمية األولى )
العالمية الثانية. وشغل منصب رئيس إعادة بناء قواتها المسلحة. تولى قيادة  القوات المسلحة األلمانية النازية خالل الحرب 

, 9191األركان لجماعة جيش جيرد فون روندستيدت الجنوبية. اختار أدولف هتلر إستراتيجية مانشتاين لغزو فرنسا في ايار 
التي دعت إلى الهجوم عبر غابات أردينز وسريعما. لقطع الجيوش الفرنسية  -التي عرفت فيما بعد باسم )"قطع المنجل"( 

تموز  9فاء في بلجيكا وفالندرز. , شارك في المعارك في الجبهة الشرقية وفي االتحاد السوفييتي , ورقي الى مارشال في والحل
. ولم يحصل أبدام على أي قيادة 9199. أدت خالفاته المستمرة مع هتلر بشأن إدارة الحرب إلى إقالته في اذار عام 9198

تمت محاكمته في هامبورغ بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقد تم في  9191عام . في 9191أخرى أسره البريطانيون في اب 
ا إلى اثني عشر عامما , أمضى منها أربع سنوات فقط وافر  عنه في عام  تخفيض الحكم الصادر عليه من ثمانية عشر عامم

وساهم في إعادة تأسيس  . وعمل كمستشار عسكري لحكومة ألمانيا الغربية في منتصف الخمسينات من القرن العشرين9118
 للمزيد نظر : .قبل وفاته مذكراته تحت عنوان "انتصارات ضائعة"القوات المسلحة, وكتب 

Benoit Lemay, Erich Von Manstein: Hitler's Master Strategist,U.S.A.,2010,P.11-19. 

( ولد في عائلة بروسية ذات تقاليد عسكرية طويلة , ودخل 9118شباط  89 - 9371كانون االول 98) دفون رونتشتي ( 98)
. وخالل الحرب العالمية األولى , خدم كضابط. في سنوات الحرب , واصل حياته 9318الجيش البروسي في عام 

تم استدعاؤه في بداية الحرب  .9183 قبل تقاعده في عام (Generaloberst) العسكرية , ليصل إلى رتبة كولونيل جنرال
العالمية الثانية كقائد لجيش الجنوب جروب في غزو بولندا. قاد الجيش المجموعة األولى خالل معركة فرنسا , وتمت 

عين القائد األعلى  9198. شارك في المعارك ضد االتحاد السوفيتي , وفي عام 9191ترقيته إلى رتبة المشير في عام 
, ولكن تم استدعاؤه مرة أخرى  9199تم فصله بعد الهزيمة األلمانية في نورماندي في يوليو  .حة في الغربللقوات المسل

كقائد عام للقوات المسلحة في الغرب في ايلول من العام نفسه , اذ شغل هذا المنصب حتى إقالته النهائية من قبل أدولف 
,  9191بر سنه وتدهور وضعه الصحي. أطلق سراحه في عام , لكنه لم يواجه المحاكمة بسبب  ك9191هتلر في اذار 

محمود شيت خطاب,اسرار الحرب العالمية الثانية في سيرة ابرز قائد الماني فون  للمزيد ينظر:.9118وتوفي في عام 
 ؛رونشتد القائد االنسان ,بيروت ,)د.ت(.

https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/belgium-besieged-from-blitzkrieg-to-occupation/
https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/belgium-besieged-from-blitzkrieg-to-occupation/
https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/belgium-besieged-from-blitzkrieg-to-occupation/
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Charles Messenge, The Last Prussian: A Biography of Field Marshal Gerd Von 
Rundstedt1875-1953London,1991,P.1-21. 

 

(44 ) https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/belgium-besieged-from-blitzkrieg-to-
occupation/ 
 
 

 .678هع. أ. ل فيشر , المصدر السابق , ص (91)

(46 ) Jean-Michel Veranneman, Belgium in the Second World War,London,2014,P.1. 
وقد انشأ  9181اوكلت مهمة الهجوم على الحصن الى الضابط االلماني الفريق كورت شتودنت منذ اواخر تشرين االول ( 97) 

شتودنت قوة قوامها اقل من مئة رجل كرسوا انفسهم طيلة ستة اشهر لحل مشكالت الوصول الى الحصن بواسطة الطائرات  
ملم فضال عن مدافع من  981كانت كل قبة مزودة بمدفعين من عيار  الشراعية وتدمير قيابه الست الفوالذية الضخمة التي

عباقرة الحرب الجيش واالركان  , ملم وعدد من الرشاشات والمعاقل المحصنة المضادة للطائرات .ينظر :د.ن.دوبوي 71عيار 
 .867,ص9139,بغداد,8,ترجمة : حسن حسن ,ط9191-9317العامة في المانيا 

 .863المصدر نفسه, ص ( 93)
(49 ) Jean-Michel Veranneman , Op Cit.,P.3. 

ترجمة :اكرم ديري  فن الحرب من الحرب العالمية الثانية الى االستراتيجية النووية, اميل وانتي ,( 11) 
 . 77,بيروت,)د.ت.(,ص

 .983,ص9138,بغداد,9ب.هعع .ليدل هارث ,القادة االلمان يتكلمون ,ترجمة: اكرم ديري ,ط ( 19)
 .818,ص9163سوريا , ,8صباح الدين االتاسي ,  ترجمة: تاريخ فن الحرب , ستروكوف, (18) 

 .679هع. أ. ل فيشر , المصدر السابق , ص (18)

اي .جي .بي. تيلر ,الحرب العالمية الثانية تاريخ مصور ,ترجمة :سمير عبد الرحيم الجلبي  ( 19)
 .917,ص9137,بغداد,9,ط

 .679, المصدر السابق , ص هع. أ. ل فيشر (11)

 .917اي .جي .بي. تيلر,المصدر السابق ,ص ( 16)

 .9831, االردن, )د.ت.(, صالموسوعة السياسية والعسكرية, الجزء الرابع ,فراس البيطار ( 17)
 

 . 79 -78المصدر السابق ,ص اميل وانتي, ( 13)
 .71المصدر نفسه ,ص ( 11)
 .9831صالمصدر السابق,  ,فراس البيطار(61)

 .88-89.ص8198,القاهرة ,9سمير ذياب سبيتان , الجغرافيا العسكرية , ط ( 69)

https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/belgium-besieged-from-blitzkrieg-to-occupation/
https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/belgium-besieged-from-blitzkrieg-to-occupation/
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 . 678هع. أ. ل فيشر , المصدر السابق , ص (68)

 .9819المصدر السابق, ص ,فراس البيطار  (69(

غادرت ملكة هولندا وحكومتها البالد الى بريطانيا مع 9191ايار  91حال قيام القوات االلمانية بمهاجمة هولندا في  ( 69)
المصدر السابق  الشيئ ذاته ..ينظر: اي .جي .بي. تيلر,  .كما فعلت الدوقة الكبرى في لكسمبورغ معظم البحرية الهولندية

 .916,ص
يطاني ونستون تشرشل  في مجلس العموم عن قرار الملك ليوبولد , على الرغم من أنه جعل دافع رئيس الوزراء البر      ( 61)

 :ينظر موقف القوات البريطانية في شمال فرنسا أكثر خطورة.

                  unconditionally-surrenders-history/belgium-in-day-https://www.history.com/this  

 
يومام من ايام الحرب العالمية الثانية يوميات معززة بالصور والوثائق  8919نخبه من القادة العسكريين الفرنسيين ,  (66)

 .13, ص 9119وت , السرية , ترجمة : الدار العربية للموسوعات , بير 

كان لقراره هذا تداعيات كبيرة أدت الحقام إلزاحته عن العرش , وقد فرض األلمان على ليوبولد الثالث االقامة الجبرية    (67)
نقل بعدها للنمسا في نهاية الحرب , لكنه تمكن خالل فترة االقامة  حيث 9199في قصره الملكي في بروكسل حتى عام 

من السوق للعمل في مصانع الذخيرة في ألمانيا,  9198( ألف أمرأه وطفل بلجيكي في عام 111به )الجبرية ان ينقذ قرا
وذلك من خالل رسالة استعطاف ارسلها إلى ادولف هتلر الشبكة العالمية لألنترنت .ينظر: الموسوعة العربية العالمية, 

 .836مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع, المصدر السابق , ص

 فيكان له دور مهم  امانيالل( مستشارما عامما 9166تموز  89 - 9373تشرين االول  81:) االكسندر فون فالكنهاوزن ( 63)
تحت ضغط من اليابان , دعمها , 9183أنهت ألمانيا في عام ولما التعاون الصيني األلماني إلصالح الجيش الصيني. 

رئيس  9199 - 9191إلى االنسحاب من الصين. والعودة إلى أوروبا , أصبح  في المدة  للصين ,اضطر فولكنهاوزن
 الحكومة العسكرية البلجيكية خالل احتاللها األلماني لها. ينظر:

Robert S. Wistrich , Who's Who in Nazi Germany,London,2002,P.57. 
, 9191 - 9181مصطلح الماني يعني "قوة الدفاع" هو اسم القوات المسلحة الموحدة أللمانيا من عام  :فيرماخت ( 61)

 بوحدات النخبة المسلحة. يينظر: الى ما عرف ت التسميةوقد تحول وتشمل كالم من الجيش والبحرية وسالح الجو.
https://www.wordplays.com/definition/fermacht 

 
م إلى الجيش اإلمبراطوري األلماني , اشترك في الحرب ظنا( عسكري وسياسي الماني  9111 -9319:)يدرار  ريشا( 71) 

وعند اندالع الحرب العالمية الثانية انظم الى  العالمية األولى , التحق بجامعة هاله فيتنبرغ ,ودرس القانون والعلوم السياسية.
 عملية الهجوم على بلجيكا .ينظر:  جهاز االمن الخاص النازي وكان له دور مهم في تنسيق

https://www.history.com/this-day-in-history/belgium-surrenders-unconditionally
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and.ac.uk/history/Biographies/Schmidt_Harry.html-groups.dcs.st-http://www  
(71 ) Herman Bodson , Agent for the Resistance: A Belgian Saboteur in World War 
II,London,2002,P.26. 

(72 )Ibid,P.27. 
(73 ) https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/belgium-besieged-from-blitzkrieg-to-
occupation/ 
 

(74 ) Jean-Michel Veranneman ,Belgium in the Second World War,London,2014,P.55-56. 
 

دولة ذات غالبية كاثوليكية  ملتزمة بتعاليم الكنيسة, وكان نفوذ الكنيسة واضح في المجتمع  9191كانت بلجيكا في عام ( 71) 
 من المحاضرين . ينظر: 98,711الرهبان ومن  1,711و   98111البلجيكي, فقد بل  عدد الكهنة 

Dan Mikhman , Belgium and the Holocaust: Jews, Belgians, Germans,Belgiun,1998,P.225. 
 
(76 ) I bid, P.227. 

Two.htm-War-World-in-Belgium-in-http://www.go2war2.nl/artikel/2840/Resistance ) 77( 
 
(78 ) Jean-Michel Veranneman,Op.Cit.,P.55. 
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