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 . 0292االطماع االلمانية في بولندا حتى احتاللها في االول من ايلول  -
 

كانت بولندا قبيل الحرب العالمية االولى مقسمه ما بين االمبراطوريات الثالث الروسية وااللمانية          
وانطالقا من النقطة الثالثة عشر من مبادئ الرئيس االمريكي  (1)المجرية طيلة مائة وعشرين عاما . –والنمساوية 

التي اشارة الى ضرورة اقامة الدولة  1111في الثامن من كانون االول  Woodrow wiIson (2)ودرو ويلسون 
بيانا اشارت  1111حزيران11البولندية ،  اصدرت حكومات الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا وفرنسا  في 

يلغي  1111اب  21الى ضرورة انشاء الدولة البولندية المستقلة ، واصدر االتحاد السوفيتي مرسوما في  فيه
جميع المعاهدات المعقودة بين النمسا والمانيا وروسيا لتقسيم بولندا ، واعترف المرسوم بحق بولندا بالوحدة القومية 

    (1)واالستقالل ، وبذلك تمكن البولنديون من تأسيس دولة لهم وتحقيق استقاللهم.

قرار عصبة االمم بين المانيا وبولندا ،  فقد تم تقسيمها بموجب  upper Silesiaوبشأن سيليزيا العليا       
وتم اجراء وكانت حصة بولندا القسم الجنوبي من سيليزيا العليا التي تحتوي على معظم المناجم الصناعية ، 

استفتاء في القسم الجنوبي من بروسيا الشرقية ، وهي المنطقة التي كان البولنديون يشكلون غالبية السكان فيها ، 
وتوا لصالح البقاء مع المانيا ،  الن االستفتاء جاء في تاريخ لم يكن االنفصال عن المانيا اال ان معظمهم ص

مفضال لدى البولنديين بسبب الهزائم البولندية امام الجيش السوفيتي. كما منحت معاهدة فرساي بولندا ممرا على 
الى مدينه حره  Danzige .(5) نزكوتحولت مدينة دا Polish Corridor .(4) بحر البلطيق سمي الممر البولندي

ارتبطت ببولندا عبر اتحاد جمركي تحت اشراف عصبة االمم، واعطيت دانزك لبولندا كمنفذ لها على بحر 
 (6)البلطيق واوكلت مهمة االشراف الجمركي فيها الى المفتشين البولنديين .

جا من العداء الصريح ودفعت بعض البولندية تشكل مزي –اصبحت العالقة االلمانية  1111ومنذ عام      
وفي  (7)االضطرابات في المناطق البولندية التي تعيش فيها اقليات المانية ، الى قيام بعضهم بالهجرة الى المانيا.

 jaochimاقترح وزير الخارجية االلماني جواكيم ريبنتروب  1111الرابع والعشرين تشرين االول 
Ribbentorp(1)  على السفير البولندي في المانيا جوزيف ليبسكيjozef Lipski (1) عودة دانزك الحرة الى،

وانشاء سكة حديد وطريق بري عبر الممر البولندي للوصول الى بروسيا الشرقية ، على ان يتمتع  (11)المانيا .
 –تجديد مدة الميثاق االلماني    Ribbentorpوبالمقابل اقترح ريبنتروب   (11)الطريق بحق االمتيازات الدولية .

( سنه اخرى. كما تعهد بضمان الحدود االلمانية البولندية وضرورة تبني موقف 25الى ) (12)1114البولندي لعام 
الهادف الى منع  (11)مشترك تجاه االتحاد السوفيتي وذلك من خالل انضمامها الى ميثاق مكافحة الشيوعية.

       (14)الشيوعية .انتشار  



عادة كان هدف هتلر من وراء المطالب السابقة هو الحصول على تنازالت من الحكومة البولندية  أل           
ضم الدانزك والممر البولندي،  بالضغط على الحكومة البولندية قبل البدء بالعمليات العسكرية . اذ انه رأى اتمام 

اال ان الحكومة البولندية عارضت المطالب  (15)وديت .االحتالل دون اللجوء الى الحرب كما احتل النمسا والس
وقد استمرت المانيا في التفاوض مع بولندا وكان وزير الخارجية البولندي جوزيف  (16).االلمانية  بضم الدانزك  

التفاوض ولم يكن غرضه  على علم باستحالة التوصل الى تفاهم بشأن الدانزك . عبر Jozef Beck .(17)بيك  
 (11)من التفاوض سوى كسب الوقت لضمان دعم الدول الغربية لبالدة.

وفي غضون ذلك، اتجهت سياسة المانيا الخارجية للبحث عن حلفاء جدد ، فقد وقعت في برلين حلفا          
 (11)( . Past of SteeIعرف بالميثاق الفوالذي )  1111عسكريا مع ايطاليا في الثاني والعشرين من ايار 

كما عقدت   (21)تعهدت بموجبة الدولتان على توثيق التعاون العسكري بينهما عند اشتراك اي منهما في حرب .
، على الرغم من عداء (21) 1111المانيا مع االتحاد السوفيتي ميثاق عدم اعتداء في الثالث والعشرين من اب 

لـــمـــانيا ـــة الــــضـــوء االخضـــــر ألوكان هـــــذا االتفــــــــــاق بمثـــــــــابـــــــ (22)ذلك.النازية للشيوعية اال ان مصلحتها اقتضت 
 (21)للهجوم على بولنـــــــــــدا.

وبتدبير من هتلر ارتدى الحرس االلماني الزي البولندي ، واستغل المناوشات الحدودية بين القوات             
( الالسلكية  cleiwitsلمانية في الدانزك ، واقدم الحرس االلماني على مهاجمة محطة كليفتن )البولندية واال

وامر هتلر  (24) بولندية بذلك .واتهمت المانيا القوات ال1111اب االلمانية الحدودية في الحادي والثالثين من 
بالتحرك  (26)الساعة الرابعة وخمس واربعين دقيقه . (25).1111القوات االلمانية في يوم الخميس االول من ايلول 

الذي قدمته له الحكومتان  اإلنذاررفض هتلر زاء ، وا(27)عبر حدود بولندا وكبدت القوات البولندية خسائر كبيره 
 الفرنسية والبريطانية لسحب قواته من االراضي البولندية  بادرت بريطانيا وفرنسا الى اعالن الحرب على المانيا

وعلى الرغم من تدخل كل من بريطانيا وفرنسا الحرب لكنهما لم يتمكنا  من ايقاف  (21 ).1111ايلول  1في 
 (21)الزحف االلماني على  بولندا .

 

 0292كانون االول  –ايلول  0 موقف الصحافة العراقية من التوسع االلماني في بولندا  -

للنجاحات التي حققها هتلر  الصحافة العراقية تطورات االحداث السابقة وابدت بعضها اعجابها تابعت           
للنهوض بألمانيا وتخليها عن بنود معاهدة فرساي ، وفي وضعها على قدم المساواة مع الدول الكبرى ، لكن هذا 

بموقف العراق  متأثراثانية ،الموقف الصحفي سرعان ما لبث ان تغير بعض الشيء ، خالل الحرب  العالمية ال
وقد دفع ذلك   (11). 1111الرسمي المؤيد لحليفته بريطانيا التي اعلنت الحرب على المانيا  في الثالث من ايلول 



كما قررت الحكومة العراقية تسفير  العراق الى  قطع عالقاته الرسمية مع المانيا في الخامس من الشهر نفسه ،
وقد احتج االخير على سياسة  رئيس الحكومة نوري  Fritz Grobba .(11) فريتز غروباالسفير االلماني المفوض 

قائال : " ان ذلك يخالف القانون الدولي كل المخالفة " ، اال ان نوري السعيد لم يتراجع عن قراراه    (12)السعيد
 (11).قائال: " هذا عملته  اذا نجح هتلر فليعدمني " 

سايرت الصحافة العراقية موقف العراق الرسمي المؤيد لبريطانيا ، ووضعت حكومة رئيس الوزراء               
العراقي نوري السعيد  جميع الصحف العراقية والمطبوعات وحتى النثريات تحت مراقبتها ، ونتيجة لذلك اصبحت 

حكومة نوري السعيد ، وبدى خطابها  على اختالف مذاهبها مسايرة لسياسة1111الصحافة العراقية عام 
 (14)االعالمي مؤيدا لدول الحلفاء فيما تكتبه وتنشره من مقاالت وبحوث مترجمة.

والواقع ان موقف نوري السعيد المؤيد لدول الحلفاء، والذي انعكس على الموقف الصحفي واالعالمي           
دول  بإمكانيةوتوقعه  لألحداثا عائدا الى قراءته الدقيقة لبريطانيا وحسب ،وانم تأييدهفي العراق، ال ينطلق من 

الحلفاء تحقيق االنتصار على دول المحور في الحرب وهو ما تحقق فيما بعد االمر الذي ينم عن حنكته 
 السياسية.

وازاء ذلك احدث الموقف الرسمي للحكومة العراقية المؤيد لبريطانيا تحوال في الخطاب االعالمي في        
لصحف العراقية فبينما اكتفت اغلب الصحف في متابعة االحداث بشكل دوري، وما كانت تحرزه القوات ا

لمانيا  فقد موقفها شهد تحوال باتجاه مضاد أل االلمانية من انتصارات وتبدي في بعض االحيان اعجابها بها ، فان
اجل حل النزاع وعدم الوصول الى حرب  المطالب التي وجهتها المانيا الى بولندا من  انتقدت ) صوت الشعب (
 :(15)بينهما والتي كانت اهمها.

 ـ يجب عودة دانزك الى المانيا دون قيد او شرط فورا ألنها المانية وسكانها المانيين.1

 ـ عودة الممر الى المانيا بواسطة اجراء استفتاء بين سكانه.2

بريطانيا وتقوم بولندا باخراج جميع قوات البوليس ـ تؤلف لجنة دولية من كل من ايطاليا وفرنسا وروسيا و 1
 وتعيين حدود هذه المدينة باالتفاق مع المانيا وبولندا مباشرة. Gdynia مدينة غدينيا والجيش البولندية حاال من

 ـ ال يجري تنفيذ هذه الشروط اال بعد مرور سنة كاملة من تاريخ وضعها .4

 والسكك الحديدية بينها وبين بروسيا الشرقية.ـ تضمن المانيا مواصالتها في الطرق 5



وذكرت الصحيفة في مقال اخر لها عنونته) الحرب على االبواب نداء هتلر الى الجيش االلماني (              
ان بولندا رفضت جميع المطالب االلمانية ألجراء الصلح ، وانها تفضل االلتجاء الى السالح واضطرت المانيا 

  (16)القوة .مقابلة القوة ب

ونددت صحيفة ) الزمان ( بسياسة المانيا الخارجية وتطرقت في صفحتها االولى في الثاني من               
للخطاب الذي القاه هتلر بمناسبة ضم الدانزك الى الرايخ والذي جاء فيه : )) ان المانيا سعت لحل  1111ايلول 

لة مع الساسة البولنديين من دون ان يحدث اي ضغط بشأن مشكلة الدانزك باألمور السلمية ، وبحثت المشك
مسألة ضم دانزك ، لكنها رفضت جميع المطالب التي قدمت لها من جانب االلمان واعلنت التعبئة وازدادت 
           بالضغط على االلمان الذين في اراضيها ، ونحن بجانبنا عزمنا على التكلم بنفس اللغة التي تكلمت 

     (17)(( .بها بولندا

عجز المانيا على اختراق حدود بولندا ، بعد ان تمكن الجيوش البولندية  واكدت صحيفة )  االستقالل (          
من صد هجوم القوات االلمانية القادمة عن طريق شرق بروسيا على خطوط السكك الحديدية الواقعة بين وارشو 

واسقطت الكثير من الطائرات االلمانية القاصدة الوصول الى وارشو وفشلت جميع الغارات االلمانية  وميناء غدينيا
 (11)القاصدة بولندا وعاصمتها وارشو.

بان القوات  1111وكتبت ) الزمان ( في نشرتها الخبرية وعلى صفحتها االولى في الثالث من ايلول        
وصد جميع الهجمات ،  Lots جنوب لوتزة المانية عن العمل في هجومها البولندية تمكنت من تعطيل مائة دباب

 (الزمان) االلمانية التي شنت في بروسيا الشرقية وسلوفاكيا واستمر صمود الجيوش البولندية في دانزك. ونقلت 
عن الحكومة االلمانية قولها  ان سبب قيامها بالحرب ليس هدفه احداث أي تغيير في الحدود بالبولندية وانما تريد 
تعديل حدودها الشرقية وحسب . وعدت االوساط البولندية المانيا دولة معتدية بسبب قيامها بقصف المدن 

في حين نقلت صحيفة )  (11)العسكرية فقط. البولندية المكشوفة بخالف ايعاز هتلر الذي طلب قصف المناطق
العراق ( ، وهي من الصحف التي كانت تسير منذ بداية نشوئها على سياسية معارضة لهتلر ، االحداث 
االلمانية البولندية من خالل تتبعها لها بصورة مستمرة ففي مقالها ) صعوبة االنقضاض على بولندا لكونها تمتلك 

ت عن امتالك بولندا هكذا عدد من الطائرات يجعل المانيا غير قادرة على االطاحة بها ثالثة االف طائرة ( تحدث
او التغلب عليها رغم اتباع المانيا حرب الصاعقة التي قررت بأنها ستتغلب على بولندا التي ال تمتلك دفاعات 

وضع الحد الفاصل لنهاية وفي مقال اخر بعنوان )اي االقدار يستوحي هتلر( اشارت فيه الى ان هتلر قد  (41).
أحالمه وذكرت : )) يكاد هتلر اليوم ان يظهر لي صورة ذاك الرجل الذي يقترب يومآ بعد يوم من المعركة 

  (41)الفاصلة التي يدخل اليها بكل اماله فيخرج منها ال طول وال حوله وال رجاء(( . 



يا لما تقوم به من اعمال تجاه المانيا، وفي السياق ذاته ايدت صحيفة ) صوت الشعب ( بريطان           
با ماهي اال جهاد مقدس اعلنته و وعدت في مقالها ) الحرب من اجل السالم والعدل والحرب ( ان الحرب في اور 

تلك المحاولة التي قام بها  صحيفةيل العدل والحرية . ووصفت البريطانيا وفرنسا ضد االعتداء والظلم في سب
هتلر لحصر بولندا لغرض ضم الدانزك والممر البولندي ، بأنها محاوله ال تصدر اال من شخص شاذ في 

  (42)اوضاعه ومطامعه.

وعنونتا صحيفتي ) العراق ( و) صوت الشعب ( مقاال بعنوان )على من تقع تبعة اشعال نار              
الحرب واعتداء المانيا الصارخ على بولندا ( حملتا  فيه المانيا مسؤولية الحرب والهجوم على بولندا ، كون 

انية لفتح باب المفاوضات بينها وبين الحكومتين البريطانية الفرنسية قد حصلت على موافقة الحكومة االلم
كل من سفيري  بريطانيا 1111الحكومة البولندية ، ووفقا لذلك التقى في الثالثين والحادي والثالثين من اب 

وطلبا منه   Jozef Beck  الخارجية البولندية  جوزيف بيك وفرنسا في العاصمة البولندية وارسو مع وزير
ات مع المانيا فوافق على ذلك ، فطلب السفير البولندي في المانيا مقابلة وزير على اجراء  المفاوض الموافقة

الخارجية االلماني واخبره بقبول طريق المفاوضات ووافق الوزير على ذلك، لكن الحكومة االلمانية ادعت انها 
ا ان بولندا قد رفضت ارسلت مقترحات التفاوض الى الحكومة البريطانية اال ان بريطانيا كذبت ذلك وادعت الماني

الى بولندا تلك المقترحات واكتفت باذاعتها ، نتيجة لذلك اعلنت الحكومة االلمانية مقترحاتها ،علما انها لم ترسل 
االلماني . واعلنت فرنسا  اعلن انضمام الدانزك الى الرايخقد  Forster ان فورستر1111في االول من ايلول 

بأن المانيا هاجمت بولندا دون سابق انذار وعليها ايقاف هجومها او قيامها في االيفاء بعهدها الى بولندا ، وقد 
قابل السفير الفرنسي وزير الخارجية االلماني ريبنتروب وطلب منة ان تتوقف قواتهم عن الزحف الى بولندا لكن 

الحرب على المانيا دون وجود اي 1111ع فرنسا الى االعالن في الثالث من ايلول رفضت مطالبة االمر الذي دف
 (41)مبرر يمنعها وكان ذلك بعلم بريطانيا.

بيتين بولندا تود اطالة و واوضحت صحيفة ) االستقالل ( في افتتاحيتها  ) الحرب في ساحتين اور             
بين ساحتين االولى  هي الساحة البولندية التي زحف القوات منها امدها والمانيا تريد انهائها ( ان الحرب تقوم 

البولندية . وثانيهما من البالد السلوفاكية التي احتلها الجيش  –بثالث محاور رئيسة اولهما من الحدود االلمانية 
ي االلماني وثالثهما من روسيا الشرقية .ففي الميدان االول حصلت المانيا على بعض النجاح . اما ف

تشيكوسلوفاكيا فانها أخفقت واضطرت الى استخدام القوات الجوية لتغطية اخفاقها . وليس هناك ما يشير الى 
تحقيق النجاح في الميدان الثالث لكال الطرفيين . اما الساحة الثانية الغربية التي تفصل المانيا عن فرنسا بواسطة 

لى انهاء الحرب في الساحة البولندية لتستطيع استخدام قوتها في الراين . فان القيادة االلمانية كانت فيها ميالة ا
 (44)الساحات االخرى ال سيما الغربية منها .



ام قـــــوة وذكـــــرت صـــــحيفة ) العـــــراق ( فـــــي مقـــــاال لهـــــا ) قـــــوة بولنـــــدا الجبـــــارة ( ان االلمـــــان اصـــــبحوا امـــــ          
 111ها البـــــالا فـــــي ايـــــام الســـــلم ماليـــــين جنـــــدي تحـــــت الســـــالح ، مـــــن عـــــدد جيشـــــ 7جبـــــارة اذ وضـــــعت بولنـــــدا 

ــــــك ان القطــــــع العســــــكرية البولنديــــــة مرتبطــــــة  ــــــف جنــــــدي مــــــدرب علــــــى الحركــــــات العســــــكرية مضــــــيفا الــــــى ذل ال
الــــــف جنــــــدي مــــــدربين احســــــن تــــــدريب علــــــى النظــــــام العســــــكري  211لــــــوطني البولنــــــدي يبلــــــا عــــــددها بالــــــدفاع ا

ة الرســــمية ومتقلـــــدون اســـــلحتهم لـــــيال ومســــتعدين لحمـــــل الســـــالح وهــــم يرتـــــدون بصـــــورة دائمــــة مالبســـــهم العســـــكري
ونهــــارا ليلبــــوا فــــي كــــل حــــين نــــداء حكــــومتهم وهــــم فــــي هــــذا يشــــبهون النظــــام المتبــــع فــــي سويســــرا ، فهــــاذا العــــدد 

ــــــذي تمتلكــــــه  ــــــل ال ــــــد الهائ ــــــدا مــــــن الشــــــبان جعلهــــــا تجن ــــــود ،  7بولن ماليــــــين مــــــن الجــــــيش  5ماليــــــين مــــــن الجن
ادرين علـــــى حمـــــل الســـــالح علـــــى الـــــرغم مـــــن تقـــــدمهم فـــــي االحتيـــــاطي ، ومليـــــونين مـــــن الجنـــــود االحتيـــــاطين القـــــ

ضــــباط الــــذين فرقــــة عســــكرية مــــن جــــيش المشــــاة ويبلــــا عــــدد ال 11لبولنــــدي يتــــألف مــــن الســــن ، وكــــان الجــــيش ا
فرقــــة رغــــم افتقارهــــا الــــى وجــــود الطــــرق  41ابطا ، بينمــــا تؤلــــف الخيالــــة عشــــر الــــف ضــــ 1يــــدربون هــــذا الجــــيش 

ــــــى الطــــــائرات الحر  ــــــدة باالضــــــافة ال ــــــة التــــــي تمتالمعب طــــــائرة  111ائرة منهــــــا طــــــ 1511لكهــــــا بولنــــــدا البالغــــــة بي
 (45).معدة للقتال واالخرى للمطاردة واالستكشاف 

ـــــــة ان النصـــــــر            ـــــــي صـــــــفحتها الثالث ـــــــي مقالهـــــــا  ) لمـــــــن يكـــــــون النصـــــــر.   ( ف واكـــــــدت ) الزمـــــــان ( ف
ـــا ـــين بريطانب ـــا فـــي هـــذه الحـــرب التـــي تكـــون ب ـــى الماني ـــوم عل ـــا مـــن جهـــة   محت وفرنســـا وبولنـــدا مـــن جهـــة  والماني

اخــــرى ، فألمانيــــا اذا لــــم تقــــوم بضــــربة شــــديدة خاطفــــة فأنهــــا تخســــر الحــــرب وذلــــك لعــــدة اســــباب  منهــــا انهــــا لــــم 
تـــــنظم تنظيمـــــا دقيقـــــا للفتوحـــــات التـــــي قامـــــت بهـــــا ولعـــــدم امتالكهـــــا احتياطـــــا وافيـــــا مـــــن االســـــلحة والمـــــدربين  وال 

ج اليـــــة صـــــناعتها الحربيـــــة مــــن مـــــواد . فضـــــال عـــــن ذلـــــك انهـــــا متحالفـــــة مـــــع امكانيــــة للحصـــــول علـــــى مـــــا تحتـــــا
نتصــــار المانيــــا يتوقــــف ا)ايطاليــــا( وهــــي دولــــة اســــوأ حــــاال منهــــا .  ووفقــــا لتلــــك االعتبــــارات اعتقــــدت الزمــــان ان 

ـــــة  ـــــذي يعتمـــــد علـــــى ســـــالحها الجـــــوي فالحصـــــون والمعاقـــــل والقـــــالع الجيـــــوش المدرب علـــــى  عنصـــــر المفاجـــــأة ال
قتـــــــال تحـــــــول دون تحقيـــــــق المانيـــــــا  االنتصـــــــار ألنهـــــــا لـــــــم تفـــــــاج  اعـــــــداءها تلـــــــك المفاجئـــــــة التـــــــي المســـــــتعدة لل

  (46)تهزمهم.

وتوقعـــــت صـــــحيفة ) االســـــتقالل ( ان نوايـــــا هتلـــــر التوســـــعية لـــــم تقـــــف عنـــــد بولنـــــدا فهتلـــــر مســـــتمر فـــــي          
الـــــــدول  سياســـــــة صـــــــحيفةويخـــــــوض الحـــــــرب تجـــــــاه وانتقـــــــدت التوســـــــعه مـــــــادام لـــــــم يكـــــــن هنـــــــاك مـــــــن يعارضـــــــه 

الديمقراطيــــــة التــــــي اتبعتهــــــا  حيــــــال توســــــع المانيــــــا وتقصــــــيرها اتجــــــاه بولنــــــدا فــــــي الحــــــرب وعــــــدم امــــــدادها بمــــــا 
ــــــدمتها الــــــدول اليهــــــا. ــــــي ق ــــــى الوعــــــود الت ــــــت تأمــــــل الحصــــــول عل ــــــت ان بولنــــــدا كان وكتبــــــت )  (47)تحتاجــــــه وبين

الضـــــغط عـــــن حلفاؤهـــــا ( االســـــتقالل ( فـــــي العـــــدد نفســـــه مقـــــال بعنـــــوان ) خطـــــط بريطانيـــــا وفرنســـــا فـــــي تخفيـــــف 
بينــــت فيــــه فــــي رؤيــــة تحليليــــة الطــــرق التــــي يمكــــن ان تتبعهــــا كــــل مــــن بريطانيــــا وفرنســــا لتخفيــــف الضــــغط عــــن 

 :    (41)حلفاؤها في الشرق وفقا لما يلي



ـــــ القيــــام بمعــــارك محليــــة محصــــورة الغــــرض ترتكــــز علــــى المفاجــــأة ورمــــي المراكــــز الضــــعيفة مــــن )العــــدو( نــــار 1
 حامية.

 العدو( في طرق مواصالته وتموينه ومراكز استراحته بنيران المدفعية والقنابل الجوية .ـ مضايقة) 2

ــــى 1 ــــدفاع عنهــــا اعتمــــادا عل ــــ اســــتعمال القــــوات البحريــــة لعــــزل )العــــدو( واحــــتالل الشــــواط  التــــي ال يســــتطيع ال ـ
 الطائرات .

  لعدو( .ـ استخدام القوات الجوية والبحرية معا أللقاء الرعب والفوضى داخل مدن )ا4

وتماشــــــيا مــــــع موقــــــف الصــــــحافة العراقيــــــة المســــــايرة  لسياســــــة حكوماتهــــــا فــــــي تلــــــك المــــــدة تناولــــــت )            
بيــــة تفــــوق  قــــوى الــــدول المتحالفــــة علــــى و صــــوت الشــــعب ( فــــي مقالهــــا ) بعــــد اســــبوع مــــن اعــــالن الحــــرب االور 

لية مـــــا ارتكـــــب بحـــــق و مانيـــــا مســـــؤ المانيـــــا ( العمليـــــات الحربيـــــة التـــــي شـــــهدتها الحـــــرب منـــــذ انـــــدالعها وحملـــــت ال
المــــدنيين العــــزل فــــي المــــدن البولنديــــة مــــن جــــرائم فضــــال عــــن قيــــام الغواصــــات االلمانيــــة  فــــي اليــــوم الثــــاني مــــن 

ـــــــة ـــــــاخرة البريطاني ـــــــاغراق الب ـــــــا ( وعليهـــــــا  الحـــــــرب ب ـــــــار  1411) اثنتي ـــــــذار ممـــــــا اث مســـــــافر مـــــــن دون ســـــــابق ان
مـــــن هـــــاتين ريكيـــــة وكنـــــدا الن معظـــــم المســـــافرين كـــــانوا اســـــتياء العـــــالم وعلـــــى االخـــــص الواليـــــات المتحـــــدة االم

ووصـــــفت ) الزمـــــان  (41)الـــــى حـــــدوث مظـــــاهرات  فـــــي مـــــدن المانيـــــة ضـــــد الحـــــرب. صـــــحيفةالـــــدولتين ،ونقلـــــت ال
ــــه المانيــــا  جــــاء علــــى نقــــيض فرســــاي اي انهــــا خرقتهــــا ووصــــفتها بأنهــــا الســــبب  (  بــــأن كــــل مــــا كانــــت تقــــوم في
بانــــدالع الحــــرب العالميــــة الثانيــــة نتيجــــة لالعتــــداءات الشــــنيعة التــــي قامــــت بهــــا علــــى الشــــعوب االمنــــة والــــدول 

 (51)الصغيرة المطمئنة.

لغــــــزو بولنــــــدا كتبــــــت صــــــحيفة ) العــــــراق ( ان الخطــــــة االلمانيــــــة لغــــــزو وعــــــن الخطــــــط االلمانيــــــة              
بولنــــدا تضــــمنت القضــــاء علــــى المقاومــــة البولنديــــة قبــــل ان تــــدخل بريطانيــــا وفرنســــا الحــــرب لكــــن نتــــائج الحــــرب 
دلــــت علــــى ان ضــــألة مــــا اســــتولى عليــــة االلمــــان مــــن االراضــــي البولنديــــة خيبــــت امــــال رئاســــة اركــــان الجـــــيش 

جنــــــــدي واصــــــــلت  111111رة البولنديــــــــة المكونــــــــة مــــــــن ن ذلــــــــك ان الحاميــــــــة الصــــــــغيااللمــــــــاني ، فضــــــــال عــــــــ
ـــــا  Westerplatteوســـــتربالت صـــــمودها فـــــي حصـــــن  ـــــي شـــــنتها الماني ـــــزك رغـــــم الهجمـــــات الت الصـــــغير فـــــي دان

ـــــر والجـــــو، وعـــــدت ال مـــــن ـــــم تحســـــب لهـــــا  صـــــحيفةالبحـــــر والب ـــــدي الـــــذي ل ـــــى قـــــوة الجـــــيش البولن ـــــل عل ذلـــــك دلي
ـــــا حســـــاب حـــــين قـــــررت غزوهـــــا ، واشـــــ ـــــا الماني ـــــى خســـــارة الماني ـــــديين طـــــائرة فـــــ 64ارة ال  21ي حـــــين فقـــــد البولن

ــــى الســــلطات  ــــذين قــــرر الهبــــوط وســــلموهم ال ــــارين االلمــــان ال ــــديين عــــدد مــــن الطي طــــائرة ، واســــر الفالحــــين البولن
 (51)البولندية .



ـــــــى نقـــــــل تطـــــــورات الحـــــــرب واحـــــــداثها العســـــــكرية، وانمـــــــا نشـــــــر           ـــــــم تقتصـــــــر الصـــــــحافة العراقيـــــــة عل ول
بعضـــــها قصـــــائد مجـــــدت بريطانيـــــا وانتقـــــدت توســـــع المانيـــــا فـــــي الـــــدول المجـــــاورة لهـــــا ، فقـــــد وصـــــفت  ) صـــــوت 
الشــــــعب ( فــــــي قصــــــيدة لهــــــا بعنــــــوان ) الطاغيــــــة هتلــــــر ( جبــــــروت النظــــــام النــــــازي وتوقعــــــت ان تكــــــون نهايتــــــه 

كــــــم نشـــــرت صــــــحيفة ) االســــــتقالل ( مقـــــال بعنــــــوان ) المانيــــــا لـــــم تكســــــب غيــــــر ســــــخط   (52).ومـــــه وحتميــــــة محت
العـــــالم ( نقــــــال عـــــن صــــــحيفة ) ينــــــي الصـــــباح ( التركيــــــة بقلــــــم حســـــين جاهــــــد اوضــــــح فيـــــه االســــــتعدادات التــــــي 
ــــــــدول  ــــــــت ان  تهــــــــرب المانيــــــــا مــــــــن عــــــــرض ال كانــــــــت تســــــــتعد لهــــــــا اوروبــــــــا لمجابهــــــــة الخطــــــــر النــــــــازي ، وبين

ــــم الدي مقراطيــــة لحــــل االمــــور بالســــلم والتفــــاوض اثبــــت انهــــا كانــــت علــــى غايــــة وهــــي حــــل مســــائلها بــــالحرب . ول
 (51)تكسب من ذلك سوى سخط العالم ضدها .

بعتهـــــا لمجريـــــات الحـــــرب كتبـــــت صـــــحيفة )الـــــبالد(  مقـــــال بعنـــــوان )موقفنـــــا مـــــن الحـــــرب اواســـــتمرارا لمت          
الحاضـــــــرة (  للكاتـــــــب ســـــــلمان الشـــــــيخ داوود جـــــــاء فيـــــــه : " مـــــــن الخطـــــــأ القـــــــول بـــــــان الحـــــــرب محصـــــــورة فـــــــي 
ــــــف عنــــــد هــــــذا الحــــــد"، وحــــــاول  ــــــة تق ــــــدي او ان مطــــــامع المانيــــــا النازي ــــــدانزك او الممــــــر البولن ــــــى ال الســــــيطرة عل

اســــــتغالل فرصــــــة وقــــــوف العــــــراق الــــــى جانــــــب الحلفــــــاء ضــــــد المانيــــــا وذكــــــرهم بــــــالوعود التــــــي صــــــاحب المقــــــال 
 (54)قطعوها للعرب قائال:" نحن  ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذين يوفون به الحلفاء بوعودهم كامله لنا".

ـــــا للعـــــرب بمـــــنحهم االســـــ             ـــــي قطعتهـــــا بريطاني ـــــال للوعـــــود الت ـــــذكير صـــــاحب المق تقالل والواضـــــح ان ت
ــــك الوعــــود، تــــنم عــــن خــــالل الحــــرب العالميــــة االولــــى وفــــي عــــ ــــة حــــداث التاراءة صــــحفيه لألقــــدم ايفائهــــا لتل ريخي

ييــــد العــــراق الــــى الحلفــــاء مقابــــل نيــــل االســــتقالل التــــام أكيــــد علــــى اهميــــة ان يكــــون تأاراد مــــن خاللهــــا الكاتــــب الت
 وايفاء تلك الدول بوعودها.      

ـــــــــزال مســـــــــتمرة ضـــــــــد وتحـــــــــدثت صـــــــــحيفة ) ال          ـــــــــت ال ت ـــــــــي كان ـــــــــة الت عـــــــــراق ( عـــــــــن المقاومـــــــــة البولندي
وعبــــــرت  صــــــحيفة ) االســــــتقالل ( عــــــن رؤيتهــــــا للحــــــرب وركــــــزت علــــــى دور العامــــــل االقتصــــــادي  (55)االلمــــــان.

فـــــي حســـــم نتيجتهـــــا،  واكـــــدت ان  بريطانيـــــا وفرنســـــا اســـــتغلتا هـــــذا الوضـــــع واخـــــذتا تمنعـــــان وصـــــول االمـــــدادات 
نيـــــة التـــــي هـــــي بحاجـــــة اليهـــــا وكانـــــت تأمـــــل المانيـــــا الحصـــــول عليهـــــا مـــــن بعـــــض الـــــدول والمـــــواد الغذائيـــــة أللما

لكـــــن هـــــذه الـــــدول اعلنـــــت حيادهـــــا، لـــــذا اصـــــبح وضـــــع المانيـــــا االقتصـــــادي حـــــرج جـــــدا وعليهـــــا خـــــوض الحـــــرب 
 (56)ضد جبهتين بولندا من جهة وبريطانيا وفرنسا من جهة اخرى .

يــــــا صــــــديقي ســــــتالين    لهتلــــــر وهــــــو يخاطــــــب ســــــتالين قــــــائالرا  ونشــــــرت ) الزمــــــان ( رســــــما كاريكــــــاتي         
انظــــر انــــي ألجــــل اكتســــاب رضــــاك وحســــن ظنــــك قــــد غيــــرت شــــيئا مــــن شــــعار النــــازي كمــــا تــــرى ....... وهكــــذا 

 (57)تتالعب المطامع في المبادئ في المانيا النازية.



ــــــداء عليهــــــا(                ــــــا لالعت ــــــدا دفعــــــت الماني ــــــرات بولن ــــــي مقالهــــــا ) خي ــــــت صــــــحيفة ) االســــــتقالل ( ف وبين
ان ســـــبب مهاجمـــــة المانيـــــا لبولنـــــدا هـــــو لالســـــتيالء علـــــى خيراتهـــــا ومواردهـــــا كونهـــــا دولـــــة غنيـــــة بـــــالفحم والحديـــــد 

ــــــرول واالخشــــــاب والحبــــــوب والصــــــوف وبأنهــــــا مــــــن المــــــواد التــــــي بــــــأمس الحاجــــــه ا ، وبينــــــت ان  (51)ليهــــــا.والبت
ـــة التـــي  ـــدا هـــو اقتصـــادي اكثـــر ممـــا هـــو سياســـي لســـد حاجاتهـــا مـــن المـــواد االولي ـــى بولن ـــا عل ســـبب هجـــوم الماني

 :(51). هي بحاجة اليها .وحددت اهمية بولندا بالنسبة الى المانيا بالنقاط التالية

 ل الحيوي .ـ بولندا بلد زراعي ، وهذا يشكل اهمية كبيرة بالنسبة للرايخ والمجا1

ــــرايخ الصــــناعية وغيرهــــا يتســــع نطاقهــــا 2 ــــة لمنتجــــات ال ــــ تضــــاعف عــــدد ســــكانها وهــــذا معنــــاه انهــــا ســــوق تجاري ـ
 اتساعا مضطردا .

      ـ نشاط بولندا في الصناعة وتقدمها يتعارض مع مصالح المانيا .  1

بشـــــان  اهميـــــة بولنـــــدا االقتصـــــادية بالنســـــبة  (االســـــتقالل)مـــــع صـــــحيفة  (61).وتوافقـــــت مجلـــــة ) العـــــراق الجديـــــد (  
ــــى احتاللهــــا والســــيطرة عليهــــا  ــــر ال ــــع بهتل ــــدا وثروتهــــا وازدهــــار صــــناعتها دف ــــرات بولن ــــت ان خي ــــا وبين ــــى الماني ال
ــــح البوتــــاس  ، فضــــال عــــن  ــــي ) ملــــح الطعــــام ( ومل ــــح الجبل لــــوفرة المــــواد المعدنيــــة كــــالفحم وزيــــت البتــــرول والمل

ـــــة ممـــــا جعلهـــــا م ـــــا انتـــــاج ثروتهـــــا المعدنيـــــة لعـــــام المـــــواد الجيري ـــــدول المجـــــاورة اذ بل مـــــن  1116حـــــط انظـــــار ال
مليـــــــون طــــــن . وغيرهــــــا مـــــــن 467مليــــــون طـــــــن ، والملــــــح الجبلــــــي  711مليــــــون طـــــــن ، والبتــــــرول  21الفحــــــم 

ــــــي ســــــيليزيا  ــــــة التشيكوســــــلوفاكية ف ــــــة مــــــن الحــــــدود االلماني ــــــى مقرب ــــــاجم الفحــــــم عل المعــــــادن االخــــــرى وتوجــــــد من
% ، وتعــــــــد بولنــــــــدا ســــــــادس الــــــــدول التــــــــي تســــــــتخرج الفحــــــــم ، 7%  وكراكوفيــــــــا 11فــــــــا %   و دبرو 75وتنــــــــتج 

واقــــــدم الــــــدول فــــــي اســــــتخراج البتــــــرول بعــــــد االتحــــــاد الســــــوفيتي ورومانيــــــا . كمــــــا تمتلــــــك مصــــــانع نســــــيج ففيهــــــا 
حــــــوالي مليــــــوني مغــــــزل ، وتشــــــتهر بغابــــــات كثيفــــــة تنــــــتج اخشــــــاب كثيــــــرة ، وكثيــــــر مــــــن الخيــــــرات التــــــي دفعــــــت 

      (61)ة عليها.المانيا للسيطر 

ــــة يشــــرح اســــباب       ـــــ ) مخطــــط الحــــدود البولندي ــــة ب ــــي صــــفحتها الثالث ــــال نشــــرته ف وعنونــــت ) لالســــتقالل ( مق
لسياســـــي االيطـــــالي ووزيـــــر خارجيـــــة ايطاليـــــا الســـــابق الكونـــــت ااجتيـــــاح المانيـــــا لبولنديـــــة ( نقلـــــت فيـــــه مـــــا ذكـــــره 

ــــا  بمهاجمــــة  sforzaســــفورزا   ــــام الماني ــــدا واشــــار ان هدفــــه مــــ، بشــــان اســــباب قي ــــدعي بولن ــــيس كمــــا ي ــــك ل ن ذل
اذ االلمـــــان فـــــي بولنـــــدا مـــــن ظلـــــم البولنـــــديين واضـــــطهادهم بـــــل اراد مـــــن ذلـــــك ان يقنـــــع الشـــــعب بانـــــه جـــــاء ألنقـــــ

 (62)االلماني والعالم بذلك ، فهدفة االحقيقي هو سيليزيا العليا لما فيها من ثروة معدنية .

ـــــــر البولنـــــــديين كتبـــــــت ) االســـــــتقالل ( فـــــــي عـــــــددها الصـــــــادر فـــــــي الثالـــــــث مـــــــن           وبشـــــــأن اســـــــباب تقهق
ــــــــاد الخبــــــــراء  1111تشــــــــرين االول  ــــــــي التطويــــــــق والهجــــــــوم ، واعتق ــــــــال اوضــــــــحت فيــــــــه خطــــــــط االلمــــــــان ف مق



ـــــا ـــــدخل الســـــوف العســـــكريين الفرنســـــيين ان الماني ـــــوال  ت ـــــم تكســـــب النصـــــر ل ـــــت ل يت فـــــي الحـــــرب لصـــــالحها ، ولعب
ــــــة. واشــــــ ــــــادة البولندي ــــــادة متاعــــــب القي ــــــي زي ــــــة الســــــيئة دورا ف ــــــة االراضــــــي البولندي ضــــــمن  ةرت الصــــــحيفاجغرافي

حــــداث الحـــــرب والعمليــــات العســـــكرية فيهــــا حـــــدوث منــــاورات ثـــــالث بــــين االلمـــــان والبولنــــديين وعلـــــى متابعتهــــا أل
 -:(61)النحو التالي. 

منــــــاطق الصــــــناعية فــــــي لحــــــرب التخلــــــي عــــــن الاضــــــطرت الجيــــــوش البولنديــــــة فــــــي بدايــــــة ا -المنــــــاورة االولــــــى:
ــــدفاع عنهــــا . وهكــــذا تقــــدم الجــــيش االلمــــاني فــــي الممــــر بقيــــادة الجنــــرال  ابــــدغوس وســــيليزي الشــــرقية الســــتحالة ال

ــــي ســــيليزيا  ــــوك ، والجــــيش االلمــــاني ف ــــون كل ــــون هايشــــنو ف ــــرال ف ــــادة الجن ــــا مقاومــــة مــــذكورة وال بقي دون ان يالقي
ســـــيليزيا والممـــــر ) بوميرانيـــــا ( التـــــي كانـــــت معرضـــــة للهجـــــوم العنيـــــف ، ولهـــــذا شـــــك ان الجيـــــوش لبولنديـــــة فـــــي 

ـــــدي المتراجـــــع مـــــن  ـــــى نهـــــر الفســـــتوال واجتمـــــع الجـــــيش البولن الســـــبب قطعـــــت االتصـــــاالت بالعـــــدو وتراجعـــــت عل
بوميرانيـــــا بـــــالجيش المتراجــــــع مـــــن جنــــــوب بلـــــدة توهــــــوك . وهكـــــذا فشــــــلت اول محاولـــــة المانيــــــة لتطويـــــق القــــــوى 

 البولندية.

دخـــــــل ميـــــــدان القتـــــــال الجـــــــيش القـــــــادم مـــــــن االتحـــــــاد الســـــــوفيتي، والجـــــــيش الصـــــــاعد مـــــــن -المنـــــــاورة الثانيـــــــة:  
ـــــة الشـــــمالية  ـــــوش البولندي ـــــا لكـــــن الجي ـــــاني كراكوفي ـــــرال ليســـــت ، فهـــــاجم االول فرســـــوفيا والث ـــــادة الجن ســـــلوفاكيا بقي

 عرقلت هذه المناورة بواسطة الجناحين.

ـــــة: ـــــاورة الثالث ـــــى  -المن ـــــا عمـــــد االلمـــــان ال ـــــوك وجنوب ـــــديين. فهجمـــــوا شـــــماال وراء نهـــــر ب ـــــق البولن ـــــاورات لتطوي من
ــــــام  ــــــى تكتلهــــــا ، والقي ــــــوش البولنديــــــة مــــــن المحافظــــــة عل ــــــات فرســــــوفيا الجي ــــــى مــــــوازاة نهــــــر ســــــان ، مكــــــن ثب عل
ـــــوش الســـــوفييتية الحـــــدود  ـــــك دخلـــــت الجي ـــــى اثـــــر ذل بهجـــــوم فـــــي الوســـــط ألنقـــــاذ جيشـــــهم المحصـــــور هنـــــاك. وعل

ؤخرة وقضــــت علــــى مقــــاومتهم فــــي الوقــــت الــــذي كانــــت فيــــه الجيــــوش االلمانيــــة قــــد وضــــربت البولنــــديين مــــن المــــ
  اخذت تتعب وتنهك قواها.

واشــــــارة صــــــحيفة ) صــــــوت الشــــــعب ( فــــــي مقالهــــــا ) ال بــــــد مــــــن ســــــيادة الحــــــق الجبهــــــة الديمقراطيــــــة            
ـــــدا جـــــرى بمســـــاعدة الحكومـــــة الســـــوفيتية بعـــــد ا ـــــة لبولن ـــــى ان احـــــتالل الماني ـــــة ( ال ـــــا هـــــي القوي تفاقهـــــا مـــــع الماني

القتســـــام الغنـــــائم بينهمـــــا . فعلـــــى الـــــرغم مـــــن هزيمـــــة الجـــــيش البولنـــــدي امـــــام االلمـــــان لكـــــن ذلـــــك لـــــم يعـــــد نصـــــرا 
ــــان بريطانيــــا  ــــت الحليفت ــــى حــــرب المبــــادئ اذ اعلن ــــت مــــن حــــرب المــــادة ال ــــي تحول ــــي هــــذه الحــــرب الت لأللمــــان ف

لحـــــق والعـــــدل والســـــماح لالمـــــم الصـــــغيرة وفرنســـــا ان الحـــــرب تقـــــوم ضـــــد الباطـــــل وانهمـــــا يعمـــــالن علـــــى  نشـــــر ا
واشــــارة فــــي العــــدد نفســــه الــــى خيبــــات وضــــعف هتلــــر قائلــــة ان هتلــــر ال يقتــــرح  (64)ممارســــة حقوقهــــا الطبيعيــــة. 

الســــلم اال عنـــــدما يشـــــعر بانــــه الفريـــــق االضـــــعف ، ولـــــو كــــان واثقـــــا مـــــن نجاحـــــة لمــــا طلـــــب وســـــاطة موســـــوليني 



ــــة  ــــى خراب ــــم ان نهايــــة الحــــرب ســــتؤدي ال ــــدما عل ــــب عقــــد الصــــلح  فعن ــــة طل ــــديمقراطيين علي وانتصــــار الحلفــــاء ال
  (65)حتى يتالفى خسارته .

ـــــــر ألواهتمـــــــت الصـــــــحافة العر          الحـــــــرب اذ  كتبـــــــت صـــــــحيفة )  يقـــــــافاقيـــــــة بالشـــــــروط التـــــــي اطلقهـــــــا هتل
العــــراق ( بقلــــم مظفــــر الموصــــلي مقــــال بعنــــوان ) نغمــــات جديــــدة فــــي خطــــاب هتلــــر الجديــــد ( نقــــل فيــــه مــــا جــــاء 
فــــي خطــــاب هتلــــر الــــذي القــــاه لغــــرض توطيــــد الســــلم وتثبيــــت دعائمــــه والــــذي حــــدد  فيــــه شــــروط ايقــــاف الحــــرب 

ــــــر مصــــــير القضــــــية اواهمهــــــا اعــــــادة المســــــتعمرات االلمانيــــــة ، ــــــين المانيــــــا واالتحــــــاد الســــــوفيتي وتقري لبولنديــــــة ب
وحســـــب ، وحـــــل مشـــــكلة اليهـــــود وتقريـــــر مصـــــيرهم فـــــي اوروبـــــا ، والحصـــــول علـــــى مطـــــامع اخـــــرى فـــــي شـــــرقي 
اوروبـــــا، فضـــــال عـــــن التفـــــاهم مـــــع بريطانيـــــا وحـــــدها علـــــى توطيـــــد دعـــــائم الســـــلم ، وقـــــد انتقـــــدت الصـــــحيفة هـــــذه 

  (66)المنطق السياسي.الشروط وعدتها مناورة سياسية  بعيدة كل البعد عن 

ـــــة امـــــال المانيـــــا فـــــي الصـــــلح الصـــــدد واســـــتعداد           امـــــا  ) صـــــوت الشـــــعب (  فـــــذكرت فـــــي مقالهـــــا ) خيب
ـــــدم فـــــي خطابـــــة فـــــي الســـــادس مـــــن تشـــــرين االول طالبـــــا الصـــــلح مـــــن  ـــــاء لحـــــرب طويلـــــة (  ان هتلـــــر  تق الحلف

يت فـــــي واطـــــالق يـــــدي المانيـــــا والســـــوف خارطـــــةالـــــدولتين المتحـــــالفتين وانهـــــاء الحـــــرب مقابـــــل محـــــو بولنـــــدا مـــــن ال
ـــــان دخولهمـــــا الحـــــرب  ـــــر( ب ـــــة هتل ـــــى )الطاغي ـــــا  جوابـــــا عل ـــــا وفرنســـــا ردت ـــــا بريطاني ـــــا ، لكـــــن  حكومت شـــــرق اوروب
كـــــــان مـــــــن اجـــــــل المحافظـــــــة علـــــــى اســـــــتقالل بولنـــــــدا وايقـــــــاف االعتـــــــداءات االلمانيـــــــة علـــــــى حريـــــــات الشـــــــعوب 

ة خريطــــة اوروبــــا عمــــا كانــــت عليــــة فــــي اوائــــل الصــــغيرة ، وانهمــــا  لــــن توقفــــا الحــــرب الــــى  علــــى اســــاس عــــود
، ونوهــــــت الصــــــحيفة الــــــى ان وضــــــع المانيــــــا اصــــــبح وغيــــــر مســــــتقر بعــــــد ان خــــــذلها كــــــل مــــــن اليابــــــان  1111

  (67)وايطاليا العدوان.

ت مـــــن التحـــــالف مـــــع اعـــــداء المانيـــــا  هـــــو توريطهـــــا فـــــي محنـــــة اللـــــذان تحالفـــــا مـــــع الســـــوفيت وان هـــــدف الســـــوفي
االوصــــال ، وفــــوق ذلــــك كلــــة قبضــــت علــــى حصــــت االســــد مــــن الغنــــائم فــــي بولنــــدا لــــن تخــــرج منهــــا اال مقطعــــة 

، ولـــــــم تكتفـــــــي بـــــــذلك فقـــــــد انتهـــــــزت فرصـــــــة انشـــــــغال المانيـــــــا فـــــــي الحـــــــرب وبســـــــطت نفوذهـــــــا فـــــــي جمهوريـــــــات 
البلطيــــق واحـــــتالل الجـــــزر التـــــي تجعلهـــــا ذات ســـــيادة مطلقـــــة علــــى بحـــــر البلطيـــــق  وعلـــــى الـــــدول المطلـــــة عليـــــه 

والتفيـــــــا فنلنـــــــدا ،وهـــــــذا يعـــــــد ضـــــــياع النفـــــــوذ االلمـــــــاني فـــــــي الشـــــــمال واحـــــــالل النفـــــــوذ  وهـــــــي اســـــــتونيا وليتوانيـــــــا
الســـــوفييتي محلـــــة. وتوقعـــــت الصـــــحيفة ان يـــــؤثر التوســـــع الســـــوفيتي ســـــلبا علـــــى المانيـــــا ولـــــم يكـــــن باســـــتطاعتها 
ايقافــــه فــــي الجهــــة الشــــرقية والجنوبيــــة ، فضــــال عــــن عــــدم مقــــدرتها علــــى مقاومــــة ضــــغط قــــوات الحلفــــاء وايقــــاف 

ــــدحار زحف هــــم فــــي الجبهــــة الغربيــــة ، فكثــــرت ومــــوارد الحلفــــاء وقلتهــــا عنــــد المانيــــا تثبــــت بــــان النتيجــــة ســــتكون ان
 (61)االلمان وانتصار الحلفاء.



ـــــامن والعشـــــرين مـــــن تشـــــرين              ـــــي الث ـــــت )صـــــوت الشـــــعب( ف ـــــا كتب واســـــتمرارا لتوقعاتهـــــا بهزيمـــــة الماني
مقـــــــال بعنـــــــوان ) نهايـــــــة هتلـــــــر والنازيـــــــة (، نقلـــــــت فيـــــــه عـــــــن مـــــــا اعلنتـــــــه اذاعـــــــة بـــــــرلين الســـــــرية  1111االول 

اتها التــــي قطعتهــــا علـــــى المعارضــــة للنظــــام النــــازي مــــن انبـــــاء بشــــأن هزيمــــة المانيــــا اثــــر ايفـــــاء بريطانيــــا بتعهــــد
نفســـــــها لبولنـــــــدا ودخلـــــــت بجيوشـــــــها كاملـــــــة وقواتهـــــــا البحريـــــــة الهائلـــــــة واســـــــاطيلها الجويـــــــة وقـــــــوات مســـــــتعمراتها 

  (61)وحلفاؤها لدحر هتلر وهزيمته .

عـــــــن مجلـــــــة  ) قضـــــــايا الـــــــدفاع الـــــــوطني ( الفرنســـــــية فـــــــي مقالهـــــــا  ولخصـــــــت مجلـــــــة ) الـــــــركن (  نقـــــــال        
تفـــــوق االلمـــــان  1111االلمانيـــــة فـــــي الحـــــرب البولنديـــــة ( المنشـــــور فـــــي تشـــــرين االول  المعنـــــون ) القـــــوة الجويـــــة

ــــأخرت بولنــــدا بــــ اعــــالن النفيــــر العــــام ـ الجــــوي الــــذي مكــــنهم مــــن انهــــاء الحــــرب البولنديــــة لصــــالحهم ، فبعــــد ان ت
مــــت خوفــــا مــــن ان تتخــــذ المانيــــا ذلــــك حجــــة  ألعــــالن الحــــرب عليهــــا ، وفعــــال حــــال اعالنهــــا نفيرهــــا االول هوج

ـــــى اتـــــم االســـــتعداد وم ـــــدا وكـــــان الجـــــيش االلمـــــاني عل ـــــدا فـــــي العـــــدد والعـــــدالمانيـــــا بولن ، وكـــــان  ةتفـــــوق تفوقـــــا زائ
هــــدف اول هجــــوم المــــاني علــــى بولنــــدا تحطــــيم اكبــــر عــــدد ممكــــن مــــن الطــــائرات البولنديــــة التــــي التــــزال جاثمــــة 

فيقتفـــــــى اثرهـــــــا ســـــــرب  علـــــــى االرض بمطاراتهـــــــا واخـــــــذت تحـــــــوم طـــــــائرات االســـــــتطالع االلمانيـــــــة فـــــــوق الهـــــــدف
قاصــــف مؤلــــف مــــن تســــع قاصــــفات تحميــــة الطيــــارات المقاتلــــة وكــــان يجــــري الطيــــران مــــن الحــــدود علــــى ارتفــــاع 

(  1111( قـــــدم تقريبـــــا وتـــــأتي القاصـــــفات بثالثـــــة رفـــــوف فتلقـــــي علـــــى لهـــــدف قنابلهـــــا مـــــن علـــــو )  111,11) 
الطــــــائرات المقاتلــــــة فتخــــــر علــــــى نفــــــس قــــــدم تقريبــــــا امــــــا مــــــره واحــــــد او مــــــرتين او ثــــــالث مــــــرات وتــــــأتي بعــــــدها 

الهـــــدف وتطلــــــق نيــــــران رشاشـــــاتها امــــــا علــــــى الطـــــائرات او االشــــــخاص الــــــذين تشـــــاهدهم علــــــى االرض ، وعــــــن 
ــــــزن مــــــن  ــــــواع ت ــــــة االن ــــــت مختلف ــــــي اســــــتخدمتها فكان ــــــل الت ــــــوع القناب ــــــو(  511 – 11رطــــــال) 1111 – 21ن كيل
ـــــ متــــر ولــــم ينفلــــق قســــم كبيــــر منهــــا حــــال وقوعــــه علــــى االراضــــي الرمل رطــــل  1111 – 551يــــة ، امــــا قنابــــل الــ

ـــــــرة الواحـــــــدة مـــــــن  511 – 251)  ـــــــا قطـــــــر الحف ـــــــرا يبل ـــــــر حف ـــــــر( تحف ـــــــو مت  21 – 15قـــــــدما )  61 – 51كيل
متـــــرا ( ، وقضـــــى االلمـــــان حتـــــى علـــــى المطـــــارات البعيـــــدة عـــــن الحـــــدود وتـــــدمرت خمـــــس الطـــــائرات البولنديـــــة ، 

ـــــة نـــــاجم  ـــــديين فـــــي هـــــذه الحـــــرب وخاصـــــة الجوي ـــــى ان ضـــــعف البولن ـــــة عل عـــــن توســـــيع وســـــائل المقاومـــــة الجوي
جبهــــــة واســــــعة جــــــدا كــــــذلك نقــــــص معــــــدات الــــــدفاع الجويــــــة  واالحــــــوال الجويــــــة الغيــــــر منتظمــــــة ، لــــــذا ســــــيطر 
االلمـــــان ســـــيطرة تامـــــة علـــــى الجـــــو  وامتـــــد التـــــدمير االلمـــــاني المعامـــــل التـــــي كانـــــت تنـــــتج مـــــواد الطيـــــران وشـــــل 

ــــة ال ــــة البولندي ــــا القــــوة الجوي ــــع بقاي ــــة االلمــــان جمي تــــي نجــــت مــــن الهجــــوم ودمــــرت كــــل محطــــات الســــكك الحديدي
 (71)وخطوطها وتخريب الطرق وقطع االسالك الكهربائية.

مقــــــــال منشــــــــور فــــــــي صــــــــحيفة جمهوريــــــــت  1111ونقلــــــــت مجلــــــــة ) الطيــــــــارة (  فــــــــي تشــــــــرين االول           
نــــــــدي تفــــــــوق التركيــــــــة للخبيــــــــر العســــــــكري عابــــــــدين داور بعنــــــــوان) العامــــــــل االكبــــــــر فــــــــي هزيمــــــــة الجــــــــيش البول

المعــــــدات الحربيــــــة االلمانيــــــة ( ، ذكــــــرت فيــــــه ان هزيمــــــة بولنــــــدا فــــــي الحــــــرب ســــــببها عوامــــــل سياســــــية وســــــوقية 



ـــــت مـــــن  ـــــي الجـــــيش االلمـــــاني والمفاجـــــأة العســـــكرية كان ـــــوق المعـــــدات الحربيـــــة ف ـــــه ، واشـــــارت الـــــى ان تف وتعبوي
ـــــ ـــــدا كافـــــة لت دابير التـــــي تقتضـــــيها ضـــــمن هـــــذه العوامـــــل . فضـــــال عـــــن  تطبيـــــق االلمـــــان فـــــي الحـــــرب مـــــع بولن

ــــــة  ــــــر والتعبئ ــــــق فــــــي الجــــــو والب ــــــي هجومهــــــا   (71).المعركــــــة  فيمــــــا يتعل ــــــة الســــــرعة ف ــــــوات االلماني واعتمــــــدت الق
بهـــــدف اختــــــراق خطــــــوط دفــــــاع القــــــوات البولنديــــــة. كمــــــا ســــــاعد اعتــــــدال الطقــــــس فــــــي تحقيــــــق المانيــــــا الهــــــدافها 

  (72).العسكرية 

) الــــــرأي العــــــام ( مقــــــال كتبــــــه )عبــــــدالحق فاضــــــل المحــــــامي(  وعلــــــى مــــــدى عــــــدة حلقــــــات  عنونــــــت            
بعنوانــــــ ) مســـــؤولية الحـــــرب واســـــبابها ( حملـــــت فيـــــه بريطانيـــــا ســـــبب االنتصـــــارات التـــــي حققهـــــا هتلـــــر ووصـــــفت 

ــــــ ــــــى ضــــــرورة عــــــدم اكتفائهــــــا ب ــــــالبطء واكــــــدت عل ــــــة وتكثيــــــف ـ ادائهــــــا  ب ــــــوات االلماني ــــــى الق ــــــاء المناشــــــير عل الق
كمــــــا شــــــككت الصــــــحيفة بقيــــــام االتحــــــاد الســــــوفيتي  بتقــــــديم المســــــاعدة الــــــى   (71)هجماتهــــــا ضــــــد تلــــــك القــــــوات .

ــــد  ــــيهم عن ــــر ســــينقلب عل ــــوا ان هتل ــــازيين او يجهل ــــى اســــتحالة ان ينســــى الشــــيوعيين عــــداوة الن ــــا ، واشــــارة ال الماني
ـــــا  احـــــراز النصـــــر فـــــي الحـــــرب ، وان غـــــرض االتحـــــاد الســـــوفيتي مـــــن االشـــــتراك فـــــي الحـــــرب الـــــى جانـــــب الماني

ــــة دون ان تخســــر هــــو  الحصــــو  ــــر البلطيــــق حتــــى تقــــوض النازي ــــى مطالبــــه  فــــي البلطيــــق،  وربمــــا فــــي غي ل عل
  (74)السوفيت جنديا واحدا.

والواقـــــع ان مـــــا ذهـــــب اليـــــه الصـــــحيفة مـــــن رؤيـــــة لمســـــتقبل االحـــــداث ثبتـــــت فيمـــــا بعـــــد صـــــحتها اذ ان          
ــــــا واالتحــــــاد الســــــوفيتي لــــــم يســــــتمر طــــــو  ــــــدمت التعــــــاون بيــــــت الماني ــــــى مهاجمــــــيال فقــــــد اق االتحــــــاد  ةالمانيــــــا عل

  السوفيتي خالل سنوات الحرب العالمية الثانية .

ــــــر اذ          ــــــة التــــــي ســــــخرت فيهــــــا  مــــــن هتل ــــــي نشــــــر الرســــــوم الكاريكاتيري واســــــتمرت  الصــــــحافة العراقيــــــة  ف
ـــــرايخ 1111نشـــــرت ) الزمـــــان  ( فـــــي الثـــــامن مـــــن كـــــانون االول  ـــــر مـــــع نائبـــــه مارشـــــال ال  كاريكـــــاتيرا يمثـــــل هتل

)هيرمــــــان غورنــــــا( ، وهمــــــا يركبــــــان حمــــــارا كتــــــب عليــــــه )الشــــــعب االلمــــــاني ( وكــــــان فــــــم الحمــــــار مغلقــــــا بقفــــــل 
      (75)ورسمت عليه الشارة النازية )الصليب المعقوف( .

ـــــاء (           ـــــزول مـــــن الوجـــــود ( ان    وذكـــــرت صـــــحيفة ) االنب فـــــي افتتاحيتهـــــا ) االمـــــم الصـــــغيرة يجـــــب ان ت
ــــــر ادعــــــى ان كــــــل امــــــه  ــــــة هتل ــــــك الشــــــعوب ، وان هدف ــــــة تل ــــــدير حري صــــــغيرة يجــــــب ان يقضــــــى عليهــــــا دون تق

ــــــى  ــــــى القضــــــاء عل ــــــدول الصــــــغيرة مثــــــل بولنــــــدا وغيرهــــــا ، لكــــــن يســــــعى ال ــــــم يكــــــن القضــــــاء علــــــى ال الحقيقــــــي ل
)ســـلطان كبيــــر يقـــف فــــي وجــــه الســـيادة االلمانيــــة ( فالــــدول الصـــغيرة ليســــت هـــدفا مقصــــودا بــــل انهـــا تــــؤدي الــــى 

وأشـــــارت صـــــحيفة ) العـــــراق(  الـــــى غـــــرور هتلـــــر بعـــــد ان االنتصـــــارات التـــــي حققهـــــا  (76).اهـــــداف بعيـــــدة المـــــدى 
ـــــى ابعـــــد مـــــن تلـــــك الشـــــعوب التـــــي ســـــيطر عليهـــــا ، وألجـــــل  وعـــــد نفســـــه مبعـــــوث العنايـــــة الربانيـــــة لبســـــط يـــــده ال



ــــــاذ العــــــالم مــــــن االمــــــم الصــــــغيرة وادماجهــــــا مــــــع  ــــــرايخ االلمــــــاني يجــــــب انق ســــــيادة المجــــــد الجرمــــــاني وعظمــــــة ال
       (77)الكبرى العظيمة.جارتها 

ـــــى مـــــدى ثـــــالث           ـــــه العســـــكرية  ( عل ـــــوان ) تفســـــخ بولنـــــدا وعواقب ـــــارة ( مقـــــال بعن ونشـــــرت مجلـــــة ) الطي
ــــى  ــــي انشــــاء خــــط دفــــاعي عل ــــدا تفشــــل ف ــــت بولن ــــي جعل ــــه عــــن الظــــروف الت ــــين في ــــد يوســــف ب ــــم حمي حلقــــات بقل

او تعزيــــــز دفاعاتهــــــا  فــــــي حصــــــون   MaginoLine،(71 ) لمانيــــــا علــــــى شــــــاكلة خــــــط مــــــاجينوحــــــدودها مــــــع ا
وارشـــــو واكـــــد ان فشـــــلها كـــــان نتيجـــــة لعـــــدم  مناعـــــة تحصـــــيناتها الســـــوقية . فضـــــال عـــــن موقعهـــــا الجغرافـــــي بـــــين 
المانيــــــا واالتحــــــاد الســــــوفيتي. لكــــــن رغــــــم ذلــــــك  كانــــــت هيئــــــة اركــــــان وارشــــــو ملزمــــــة بمواجهــــــة  المانيــــــا فقامــــــت 

ــــز جيوشــــها بـــــ  جريــــت تجهيــــزات الحــــدود لكنهــــا بصــــورة غيــــر كافيــــة مــــن الخيالــــة وا 12فرقــــة مشــــاة و 11بتجهي
ـــــــق كـــــــل هـــــــذه  ـــــــوق طاقاتهـــــــا وامكانياتهـــــــا الســـــــوقية وراف ـــــــة بواجبـــــــات ف ـــــــت ثالثـــــــة مـــــــن الجيـــــــوش البولندي . وكلف

طـــــائرة  مـــــن القـــــوة الجويـــــة ، لكـــــن تفـــــوق الجيـــــوش االلمانيـــــة بالوحـــــدات والمعـــــدات  611التحشـــــيدات العســـــكرية 
فــــرق اليــــة مـــــزده  1فرقــــة مدرعـــــة و 51فرقـــــة مشــــاة و  71البولنديــــة بـــــ الحربيــــة اســــتطاع ان يبيــــد االســـــتعدادات 

بتحصــــــينات القــــــوة الجويــــــة االلمانيــــــة . وبفضــــــل القــــــوة الجويــــــة االلمانيــــــة اســــــتطاعت ان تســــــيطر ســــــيطرة تامــــــة 
  (71) على الجيوش البولندية.

راء داء األالحـــــداث التـــــي تفـــــرض عليهـــــا ابـــــيبـــــدو ان الصـــــحف كانـــــت تبنـــــي مواقفهـــــا مـــــن خـــــالل ســـــير ا        
 هتهـــــا تتجـــــالمتوافقــــة مـــــع منطـــــق الحــــدث ، فقـــــد طـــــرأ تطـــــور كبيــــر علـــــى مســـــار الحركـــــة الصــــحفية وبـــــدأت مقاال

ــــى التوجهــــات الحكوميــــة التــــي قــــام بهــــا  الــــى منحنــــى اخــــر يعــــارض طروحاتهــــا فــــي بــــادئ االمــــر ويرجــــع هــــذا ال
ـــــب اال ـــــاء وخاصـــــة الجان ـــــبالد لصـــــالح الحلف ـــــي ال ـــــي ســـــخرت كـــــل شـــــيء ف ـــــوري الســـــعيد الت عالمـــــي ممـــــا دعـــــا ن

 الصحفيين الى تغيير لهجتهم ودعمهم للهجوم االلماني على بولندا.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الهوامش
                                                           

، اطروحــــــة دكتــــــوراه )غيــــــر منشــــــورة(  1141 -1111محمــــــد صــــــبري محمــــــد علــــــي جبــــــر ، المشــــــكلة البولنديــــــة  عبدالناصــــــر (1)
 .22-21، ص 2117، كلية األداب ، جامعة المنصورة ، 

 

(: ولــــــد فــــــي واليــــــة فرجينيــــــا ينتمــــــي الــــــى عائلــــــة متمكنــــــة ، حصــــــل علــــــى عــــــدة شــــــهادات  1124 – 1156ودرو ويلســــــون )  (2)
علـــــى مـــــدى ثمــــان ســـــنوات رئيســـــا لجامعـــــة  1111علـــــى لقــــب البروفســـــور ، واصـــــبح فـــــي عــــام  علميــــة حتـــــى تمكـــــن مــــن حصـــــولة

برينســــتون ، وكــــان صـــــاحب مؤلفــــات عديــــدة فـــــي التــــاريخ والسياســــة منهـــــا ) حكومــــة الكــــونكرس ( دراســـــة فــــي السياســــة االمريكيـــــة 
ـــــــة لألو ر ( ، واصـــــــبح الـــــــرئيس الثـــــــامن والعشـــــــ 1115)  ( حتـــــــى انضـــــــم  1121 – 1112عـــــــوام ) ن للواليـــــــات المتحـــــــدة االمريكي

ــــة عــــام  ــــى الحــــزب الــــديمقراطي ثــــم اصــــبح رئيســــا ل ــــى 1124ال ــــد مــــن التفاصــــيل ينظــــر: كمــــال مظهــــر احمــــد ، اضــــواء عل . للمزي
 .51 -11، ص 1171قضايا دولية في الشرق االوسط  ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ، 

 

، رســــــالة  1145 -1141ة االمريكيــــــة مــــــن القضــــــية البولنديــــــة حنــــــان عبــــــاس خيــــــرال الســــــعيدي ، موقــــــف الواليــــــات المتحــــــد (1)
. ؛ اروى ربحــــــــــي عاشــــــــــور ، النشــــــــــاط 1-2، ص2111غيــــــــــر منشــــــــــوره( ، كليــــــــــة التربيــــــــــة ، جامعــــــــــة ذي قــــــــــار ، 1ماجســــــــــتير 

 –( ، رســـــــالة ماجســـــــتير ) غيـــــــر منشـــــــوره ( ، كليـــــــة االداب ، الجامعـــــــة االســـــــالمية  1141 – 1111الصـــــــهيوني فـــــــي بولنـــــــدا ) 
ــــــــة 41- 11، ص 2117غــــــــزه ،  ــــــــة الثاني ــــــــدا خــــــــالل الحــــــــرب العالمي ــــــــي بولن ــــــــار شــــــــكر ، االوضــــــــاع السياســــــــية ف .؛ أزهــــــــار جب
ــــــــة )ابــــــــن رشــــــــد( ن جامعــــــــة بغــــــــداد ،  1111-1145 ــــــــة التربي ــــــــر منشــــــــوره ( ، كلي  – 11، ص 2114، رســــــــالة ماجســــــــتير )غي
25  . 
 .25محمد صبري ، المصدر السابق ، ص عبدالناصر (4)
ــــا ، لوجــــود بعــــض االلمــــان فيهــــا  ، وفــــي  دانــــزك (5) ــــى الماني ــــول احتلتهــــا القــــوات  1: مدينــــه بولنديــــة ، ســــعى هتلــــر ضــــمها ال ايل

 موسووووووعة السياسوووووة  بـــــدالوهاب الكيـــــالي ، االلمانيـــــه ، وادت ازمتهـــــا الـــــى اعـــــالن بريطانيـــــا الحـــــرب علـــــى المانيـــــا ، . ينظـــــر : ع

 .646-644، ، ص 1147المؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت     2ج
 رســــــالة ، االوربيــــــة الدبلوماســــــية الوثــــــائق خــــــالل مــــــن1111 -1116 بــــــين مــــــا الحــــــاده االوربيــــــة االزمــــــات ،عــــــامر عنــــــان ،  (6)

 .154، ص 2115 الجزائر، جامعة ، واالنسانية االجتماعية العلوم ،كلية(منشوره غير)ماجستير
 مطبعة ، 1145-1114 الثانية العالمية الحرب نهاية حتى  االولى العالمية الحرب منذ اوروبا تاريخ ،حيدر صبري شاكر  (4)

  ؛. 264، ص  2114 ، أألشرف النجف ، الميزان



                                                                                                                                                                                                  

  Anna m.  ClenciaIa : Poland and the western power1938 -1939.Unviersity of Toronto press 
,Toronto , 2011 , p177.                                                                                           

ـــــــة المانيـــــــا فـــــــي المـــــــدة  1145 – 1111جـــــــواكيم ريبنتـــــــروب )  (1) ، ولـــــــد فـــــــي منطقـــــــة وادي  1145- 1111(: وزيـــــــر خارجي
الــــراين ، كــــان لـــــه دور كبيــــر فـــــي االتصــــاالت الدبلوماســـــية التــــي مهـــــدت لغــــزو كـــــل مــــن المانيـــــا واالتحــــاد الســـــوفيتي لبولنــــدا عـــــام 

ــــــالي ، المصــــــدر الســــــابق ،  1111 ــــــة بعــــــد الحــــــرب باالعــــــدام. ينظــــــر: عبــــــدالوهاب الكي وحكمــــــت عليــــــة محكمــــــة نورمبــــــورغ الدولي
 .161ص

،  1125( : دبلوماســــــي بولنــــــدي كــــــان لــــــه دور فــــــي السياســــــة الخارجيــــــة البولنديــــــة عــــــام 1151 -1114) جوزيــــــف ليبســــــكى (1)
 1114( عمــــل علــــى توقيــــع اتفاقيــــة عــــدم االعتــــداء مــــع المانيــــا 1111 -1114تقلــــد عــــدة مناصــــب منهــــا ســــفيرا لــــبالده مــــا بــــين )

ة البولنديــــة فـــــي انيـــــة تطــــوع فــــي جـــــيش الحكومــــ، رفــــض المطالــــب االلمانيــــة فـــــي ضــــم الــــدانزك ، وفـــــي اثنــــاء الحــــرب العالميــــة الث
                                                                    .http: en.wikipedia.org المنفـى . ينظـر :

  
 .264صبري شاكر ، المصدر السابق ، ص حيدر (11)

 (11) A craig and FeIix GiIbert ,The DipIomats (1919- 1939), Prineet on University press,        
London , 1953, p.605.       

تضـــــمنت عـــــدة بنـــــود اهمهـــــا تعهـــــد الطرفـــــان  1114كـــــانون الثـــــاني  26عـــــدم اعتـــــداء عقـــــدت بـــــين المانيـــــا وبولنـــــدا  معاهـــــدة (12)
بعـــــدم اللجـــــوء الـــــى اســـــتعمال القـــــوة مـــــن اجـــــل حـــــل المشـــــاكل الناشـــــئة او التـــــي يمكـــــن ان تنشـــــأ بينهمـــــا . تعهـــــد كـــــل مـــــن الطـــــرفين 

ــــ ــــدخل فــــي الشــــؤون الداخليــــة للطــــرف االخــــر . حــــددت مــــدت االتف نظــــر : ريــــاض الصــــمد ، اق بمــــدة عشــــرت ســــنوات . يبعــــدم الت
 الجامعيـــــة المؤسســـــة ، 2ط ،  1145 – 1114 الحـــــربين بـــــين مـــــا فتـــــره حـــــداثلال تطـــــور  العشـــــرين القـــــرن فـــــي الدوليـــــة العالقـــــات

 .211، ص  1111 ، القاهرة ،
 

للحد من انتشار الشيوعية  1116الثاني تشرن  27وهو الميثاق الذي عقد بين المانيا واليابان في  -ميثاق مكافحة الشيوعية: (11)
. ينظر : اآلن بالمر ، موسوعة التاريخ الحديث ، ترجمة : سوسن فيصل السامرائي 1117تشرين الثاني  6وانظمت اليه ايطاليا في 
 .61-51، ص 1112، دار المأمون ، بغداد ،  1ويوسف محمد امين ، ج

(14)   Anna M. Ciencciala ,Op .Cit. , PP .178-179. Gerhard L.WeInberg , Germany , 
Hitler , And , World , War, II, Syndicate of the University of Cambridge , New yourk , 
1995 . p:122.   

 

(15) Roman Debicki , The Foreign policy of Poland (1919-1939) ,London, 1963, PP:       
.124 -125.  

 

 ؛ 16-15، ص المصدر السابقاس السعيدي ، حنان عب (11)
 Anna M. Cienciala  ,Op.Cit.,P18.                                                                      

    



                                                                                                                                                                                                  

( : دبلوماســـــــي عســـــــكري بولنـــــــدي خـــــــدم خـــــــالل الحـــــــرب العالميـــــــه االولـــــــى ، انضـــــــم الـــــــى 1144 -1114جوزيـــــــف بيـــــــك ) (17)
ـــــذي نظمـــــه بلودســـــكي خـــــالل عـــــام الفي ـــــدي ال ـــــق البولن ـــــرا  1125-1122ل ـــــه وزي ـــــذي عين ـــــين بلودســـــكي ال ـــــه وب ـــــارب بين ،احـــــدث تق

عـــــــارض ارجـــــــاع  1114ومـــــــع المانيـــــــا عـــــــام  1112( عقـــــــد مواثيـــــــق مـــــــع االتحـــــــاد الســـــــوفيتي عـــــــام 1111 -1112للخارجيـــــــة )
ــــى المانيــــا عــــام  ــــى  1111الــــدانزك ال ــــاة السياســــية ، وفــــي اثنــــاء هجــــوم القــــوات االلمانيــــة عل ــــبالد واعتــــزل الحي بولنــــدا هــــرب مــــن ال
 واستقر في رومانيا . ينظر :

  The New EncycIopedia  Britannica , VoI . 1  15th Edition , Chicago , 2003 , P. 918. 
 

، اطروحــــــة دكتــــــوراه )غيــــــر  1111 -1111، موقــــــف بريطانيــــــا مــــــن االزمــــــه البولنديــــــة  عبــــــاس قاســــــم الميــــــاحيفرقــــــد    - (11)
 .11، ص 2115منشوره( ، كلية  االداب ، جامعة البصرة ، 

، نـــــص فـــــي حـــــال دخـــــول احـــــد الطـــــرفين 1111الفـــــوالذي : حلـــــف عســـــكري عقـــــد بـــــين المانيـــــا وايطاليـــــا فـــــي ايـــــار  الميثـــــاق (11)
المتعاقـــــدين خالفـــــا لرغباتهمـــــا فـــــي حـــــرب مـــــع دولـــــة او اكثـــــر فـــــان احـــــد لطـــــرفين يســـــارع فـــــورا الـــــى الوقـــــوف الـــــى جانـــــب الطـــــرف 

، دار اســـــامة  4عة السياســـــية والعســـــكرية ، جاالخـــــر كحليـــــف بكـــــل مـــــا لديـــــة مـــــن قـــــوة عســـــكرية.ينظر : فـــــراس البيطـــــار ، الموســـــو 
 الكبــــــــــــرى العســــــــــــكرية التاريخيــــــــــــة الموســــــــــــوعةرنفيــــــــــــل ، . ؛ ج . .س غ1151للنشــــــــــــر والطباعــــــــــــة ، عمــــــــــــان ، ) ب. ت ( ، ص

 ، بيـــــــروت ، للموســــــوعات العربيـــــــة الــــــدار ،1ط ،  االول المجلـــــــد ، مقلــــــد علـــــــي:  ومراجعــــــة ترجمـــــــة ، العشــــــرين القـــــــرن الحــــــداث
ـــــدليمي و لحســـــين  . ؛ محمـــــد حمـــــزه171، ص  2112 ـــــاعي ، ال ـــــاض الرف ـــــى ري ـــــاريخ العـــــالم المعاصـــــر، طبن ـــــة  1ت ـــــة التربي ، كلي

 .271،ص 2115، جامعة الموصل ، 
ـــــ طــــويرش (21) ــــين المعاصــــر العــــالم،  موســــى محمــــد ال ــــة الحــــرب مــــن حــــربين ب ــــى العالمي ــــى االول ــــاردة الحــــرب ال  دار ،2ط ، الب

 التــــــــاريخ.؛ ربيــــــــع حيــــــــدر الموســــــــوي ، 165.؛ عــــــــامر عنــــــــان ، المصــــــــدر الســــــــابق ، ص111، ص  2111 ، بيــــــــروت ، اينانــــــــا
 .111، ص (. ت. ب)  ، االشرف النجف ، الوالية مطبعة ، حربين بين الكبرى االوروبية للدول السياسي

 

تضـــــمن هـــــذا الميثـــــاق عـــــدة مـــــواد ،نصـــــت المـــــادة االولـــــى منهـــــا علـــــى تعهـــــد كـــــل مـــــن الطـــــرفين المتعاقـــــدين بعـــــدم القيـــــام  - (21)
ــــي حــــال  ــــردا او باالشــــتراك مــــع حكومــــة اخــــرى . وبينــــت لمــــادة الثــــــانية : ف ــــأي عمــــل عــــدائي ضــــد االخــــر ســــواء اكــــان ذلــــك منف ب

ـــــة نشـــــوب حـــــرب بـــــين احـــــد الطـــــرفين المتعاقـــــدين ودولـــــه ثالثـــــه بتعهـــــد ا ـــــاني المتعاقـــــد بعـــــدم االشـــــتراك او مســـــاعدة الدول لطـــــرف الث
ــــــالثة : قيـــــام الطرفـــــان المتعاقـــــدان بأستشـــــارة  مســـــتمرة بينهما.للمزيـــــد : ينظـــــر : د . ك .  الثالثـــــة بـــــأي شـــــكل كـــــان . امـــــا المـــــادة الثـ

ـــــة  ـــــرلين ، رقـــــم الملف ـــــة فـــــي ب ـــــبالط الملكـــــي ، المفوضـــــية العراقي ـــــاق الروســـــي  762/111و ، ال ـــــرقم  –، االتف / 144االلمـــــاني ، ال
  .22،ص 1111اب  24،  112

.؛ 71؛ ازهار جبار شكر ، المصدر السابق ، ص. 112-111، ص 1111أذار ، القاهرة ،1ج  ،16 مجلدالمقتطف ،  (22)
 بيروت ، العربية النهضة دار ،1151-1115والمعاصر الحديث اوروبا تاريخ في دراسات ، ومحمد علي القوزي عمر عبدالعزيز 

 . 115، ص 1111،
، رسالة ماجستير )غير منشوره (  1146 -1145حيدر عبدالجليل عبدالحسين الحربية ، مؤتمر بوتسدام والقضية االلمانية   (21)

 .11، ص 2115، كلية التربية ، جامعة البصرة ، 
 .61ازهار جبار شكر ، المصدر السابق ، ص (24)



                                                                                                                                                                                                  

، اطروحــــــــة  1145محمــــــــد يوســــــــف ابــــــــراهيم القريشــــــــي ، ونســــــــتون تشرشــــــــل ودوره فــــــــي السياســــــــة البريطانيــــــــة حتــــــــى عــــــــام  (25)
 .111، ص 2115دكتوراه  )غير منشوره( ، كلية االداب ، جامعة بغداد ، 

ـــــة  (26) ـــــة الثاني ـــــي الحـــــرب العالمي ـــــة ف ـــــة العســـــكرية البريطاني ـــــب فخـــــري الحـــــداد ، التعبئ ـــــة 1145 -1111زينـــــب لبي اداب   ، مجل
؛  اي . جـــــــــي . بـــــــــي تيلـــــــــر ، الحــــــــرب العالميـــــــــة الثانيـــــــــة تـــــــــاريخ  116، ص 2116، كـــــــــانون الثــــــــاني  24الفراهيــــــــدي ، العـــــــــدد

مصــــــور ، ترجمــــــة ســــــمير عبــــــدالرحيم الجلبــــــي ، مراجعــــــة: عــــــالء الــــــدين حســــــين مكــــــي خمــــــاس ، دار الشــــــؤون الثقافيــــــة العامــــــة ، 
 .61-67، ص 1117بغداد ، 

 .261در السابق ، صحيدر صبري شاكر ، المص (27)
-1111مكلف وهاد هاشم ، العالقات االلمانية  السوفيتية منذ عقد معاهدة عدم االعتداء حتى بداية التوسع االلماني  عماد (21)

 .216، ص 2111، السنه 2، العدد 15، مجلة ابحاث البصرة )العلوم االنسانية( ، المجلد 1141
 

 (29) David J .DaIIin , Soviet Russia's Foreign Policy 1939- 1942 Sixth Edition ,yale , university  
press ,The United States of America, 1952, p.67. 

 

ـــــــي عـــــــن : عـــــــالء  نقـــــــال (01) ـــــــة مـــــــن العراقيـــــــة الصـــــــحافة موقـــــــف، جاســـــــم محمـــــــد الحرب ـــــــة مجلـــــــة ، 1141 – 1111 النازي  كلي
 .176، ص  1111 ، 2 العدد ، المستنصرية الجامعة ، التربية

 

ــــــاريخ الــــــوزارات العراقيــــــة ، ج (01) ــــــة العراقيــــــة العالقــــــات؛ حســــــين طعمــــــة شــــــذر ، 111، ص 5عبــــــدالرزاق الحســــــني ، ت  االلماني
،  1111 ، بغـــــــــــداد جامعـــــــــــة ، التربيـــــــــــة كليـــــــــــة ،(  منشـــــــــــورة غيـــــــــــر) ماجســـــــــــتير رســـــــــــالة ، تاريخيـــــــــــة دراســـــــــــة 1141 – 1112
الطفيلـــــي ، التطــــــورات السياســـــية فــــــي العـــــراق وموقــــــف النخبـــــة السياســــــية البرلمانيـــــة فــــــي ؛  ســـــتار  علــــــك عبـــــد الكــــــاظم .144ص

ــــــل ،  1151 -1111لــــــواء الحلــــــة منهــــــا  ــــــة ، جامعــــــة باب ــــــر منشــــــوره ( ، كليــــــة التربي ؛ .45، ص 2111، رســــــالة ماجســــــتير )غي
ــــــــا فريتــــــــز ــــــــوزير(     1171 – 1116: )  غروب ــــــــذي االلمــــــــاني المفــــــــوض ال ــــــــذي ، 1112 بغــــــــداد فــــــــي عــــــــين ال  دورا لعــــــــب وال
 الدراســـــة ومواصـــــلة المانيـــــا الـــــى الســـــفر علـــــى العـــــراقيين تشـــــجيع طريـــــق عـــــن  ، العـــــراق فـــــي النازيـــــة الدعايـــــة تـــــرويج فـــــي اساســـــيا
ـــــدعوة يوجـــــة كـــــان كمـــــا ، فيهـــــا ـــــويين المثقفـــــين مـــــن كبيـــــر لعـــــدد ال  فـــــي النازيـــــة الشـــــبابية الفعاليـــــات فـــــي للمشـــــاركة العـــــراقيين والترب

 زار الـــــذي الجمـــــالي فاضـــــل خـــــالل مـــــن العراقيـــــة المعـــــارف وزارة فـــــي نفـــــوذ يمتلـــــك بانـــــة االنكليـــــز قبـــــل مـــــن غروبـــــا واتهـــــم المانيـــــا
ــــا شــــبابيا وفــــدا يرســــل بــــان عــــرض علــــى وحصــــل 1117 المانيــــا  فــــي الهتلريــــة الشــــبيبة مهرجــــان فــــي للمشــــاركة  المانيــــا الــــى عراقي
ــــورمبرغ ــــة االفكــــار ســــادت لــــذلك ونتيجــــة 1111 ن ــــت   العــــراق، فــــي الهتلري ــــي المفوضــــية وكان ــــا يــــديرها الت  تــــوزع بغــــداد فــــي غروب
ــــــاالت االخبــــــار ــــــى والمق ــــــل فــــــي دورا ولعــــــب والمجــــــالت الصــــــحف عل ــــــي االفــــــالم نق ــــــى تحتــــــوي الت ــــــوش مشــــــاهد عل  الصــــــاعقة جي
ــــــري فــــــاروق:  ترجمــــــة ،  الشــــــرق بــــــالد فــــــي قــــــوى ومراكــــــز رجــــــال ، غروبــــــا فريتــــــز:  ينظــــــر.   الهتلريــــــة والحركــــــة  ، 1ج ، الحري
ــــــــا نصــــــــية رســــــــالة ؛. 211 – 211ص ، 1171 ، بغــــــــداد  والسياســــــــية السياســــــــي النظــــــــام ، عوديشــــــــو اشــــــــعيا وليــــــــد ؛.  الكتروني
  وعلى. 166ص ، 2115 ، االكاديمي الكتاب مركز ، المعاصرة اليابانية الخارجية
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عشـــــــرة مـــــــرة ، ووزيـــــــر ســـــــابق لــــــــ ســـــــبعة واربعـــــــين مـــــــرة ،  ة( : رئـــــــيس الـــــــوزراء الربعـــــــ 1151 – 1111نـــــــوري الســـــــعيد )  (12)
ـــــة ، تخـــــرج مـــــن مدرســـــة اســـــطنبول  ـــــام الجمهوري ـــــى قي ـــــة وحت ـــــام الدول ـــــة  مـــــن قي ـــــاة السياســـــية العراقي ـــــي الحي وصـــــاحب دور مهـــــم ف

ــــــان عــــــام  ــــــة مــــــالزم ث ــــــة  1116الحربيــــــة برتب ــــــة العهــــــد الســــــرية ،  1111، اشــــــترك فــــــي الحــــــرب البلقاني ، وســــــاهم بتأســــــيس جمعي
فــــــي الثــــــورة العربيــــــة ، وكــــــان الســــــاعد االيمــــــن للملــــــك فيصــــــل فــــــي منتصــــــف العشــــــرينات . للمزيــــــد ينظــــــر:  1116م وشــــــارك عــــــا

. ؛  611 -617، ص 2111، العـــــــــــــارف ، بيـــــــــــــروت ،  2حســـــــــــــن لطيـــــــــــــف الزبيـــــــــــــدي ، موســـــــــــــوعة السياســـــــــــــة العراقيـــــــــــــة ، ط
؛ .1117، بغــــــداد ،  1ط راقيـــــة ،عنـــــوري الســـــعيد ودوره فـــــي السياســـــة ال وللتفاصـــــيل اكثـــــر ينظـــــر: عبـــــدالرزاق احمـــــد النصــــــيري ،

ـــــــد ـــــــرن فـــــــي العـــــــراق اعـــــــالم موســـــــوعة ، المطبعـــــــي حمي ـــــــة الشـــــــؤون دار ، 2ج ، العشـــــــرين الق ، 1115 ، بغـــــــداد ، العامـــــــة الثقافي
 .217ص
 غير)  ماجستير رسالة ، 1145 – 1111 النازية من العراقي العام الرأي موقفالشريفي ،  خطار: لقاء شاكر  نقال عن (11)

 في أأللماني النفوذ من بريطانيا موقف؛ يسرى محمد عبيد ، .61 ، ص  2111 ، المستنصرية الجامعة ، التربية كلية ،(  منشوره
 .121، ص  2111 ، الموصل جامعة ، التربية كلية ،(منشوره غير)ماجستير رسالة ، 1154-1111العراق

 .61نقال عن لقاء شاكر الشريفي ، المصدر السابق ، ص (14)
 .1111أيلول  2،  1111الشعب ، بغداد ، العدد  صوت (15)
 .1111ايلول  2،   1111الشعب ، بغداد ، العدد  صوت (16)
 .1111ايلول  2،  514، بغداد ، العدد الزمان (17)
 .1111ايلول  1،  1144االستقالل ، بغداد ، العدد  (11)

 .1111ايلول  1،  515الزمان ، بغداد ، العدد (01)

 . 1111ايلول  4،  5661، بغداد ، العدد العراق (71)
 .61؛  نقال عن لقاء شاكر الشريفي ، المصدر السابق ، ص 1111ايلول  6،  5671، بغداد ، العدد العراق (71)
 .61؛  نقال عن لقاء شاكر الشريفي ، المصدر السابق ، ص 1111ايلول  6،  5671العراق ، بغداد ، العدد (72)

 .1111ايلول  7،  1121؛ صوت الشعب ، بغداد ، العدد 1111ايلول  7،  5672العدد العراق ، بغدد ، (70)
 .1111أيلول  7،  1141االستقالل ، بغداد ، العدد (77)

 .1111ايلول  1،  5671، بغداد ، العدد العراق (74)

 .1111ايلول  1،  511الزمان ، بغداد ، العدد (71)
  .1111أيلول  11،   1151،  بغداد ، العدد االستقالل (74)
 .1111أيلول  11،   1151،  بغداد ، العدد االستقالل (74)

 .1111ايلول  11،  1126الشعب ، بغداد ، العدد صوت (71)
 .1111ايلول11، 611الزمان ، بغداد   .العدد (41)

 .1111ايلول  11،  5675، بغداد ، العدد العراق (51)
 .1111ايلول  12 ، 1127صوت الشعب ، بغداد ، العدد (52)
 .1111ايلول  12،  1152االستقالل ، بغداد ، العدد (51)
  .62نقال عن: لقاء شاكر الشريفي ، المصدر السابق ، ص - (54)



                                                                                                                                                                                                  

 .1111ايلول  21،  5614العراق ، بغداد ، العدد (55)
 .1111ايلول 21،  1451االستقالل ، بغداد ن العدد (56)
 .1111ايلول 22،  611الزمان ، بغداد  ،العدد  (57)

 

ــــا (44) ــــا فــــي انتــــاج القمــــح والبطــــاطس ، وثالــــث  111111مســــاحة بولنــــدا ا ) تبل ــــع ( وتعــــد ثــــاني بلــــد فــــي اوروب كيلــــو متــــر مرب
ــــك اوســــع غابــــة فــــي اوروبــــا تمكــــن المانيــــا مــــن الحصــــول علــــى الخشــــب وكانــــت  بلــــد فــــي انتــــاج الشــــعير والشــــوفان ،كمــــا انهــــا تمتل

ـــــدا 41 تشـــــتري  1124المانيـــــا فـــــي عـــــام  ـــــة ، وتبيـــــع لبولن ـــــدا 14% مـــــن مجمـــــوع الصـــــادرات البولندي % مـــــن وارداتهـــــا ، لكـــــن بولن
% مـــــن 14% مـــــن الصـــــادرات و 16عملـــــت علـــــى تجاهـــــل اهميـــــة المانيـــــا وتراجعـــــت العالقـــــات التجاريـــــة بـــــين البلـــــدين ولـــــم تتعـــــدا 
مانيــــــة . ينظــــــر: االســــــتقالل ، بغــــــداد ، الــــــواردات البولنديــــــة فكانــــــت بولنــــــدا تعمــــــل قــــــدر االمكــــــان للــــــتخلص مــــــن نفــــــوذ التجــــــارة االل

 .1111أيلول  25،  1412العدد

 . 1111أيلول  25،  1412االستقالل ، بغداد ، العدد (41)
ـــــي اوائـــــل اب  (11) ـــــرز عـــــددها االول ف ـــــة الدعايـــــة العامـــــة ب ـــــة اصـــــدرتها مديري ـــــد : مجلـــــة دوري وهـــــي مجلـــــة 1111العـــــراق الجدي

 .141رسمية ، ينظر : فائق بطي ، الموسوعة الصحفية العراقية ،  دعائية
 .57 – 51، ص 1111، تشرين االول  1مجلة العراق الجديد ، بغداد ، العدد  (11)

 .1111تشرين االول  2،  1461، بغداد ، العدد االستقالل (12)

 .1111تشرين االول 1،  1471االستقالل ، بغداد ، العدد (10)

 .1101 االول تشرين 4   1171 العدد   بغداد   الشعب صوت (40)

 .1111تشرين االول  5،  1141صوت الشعب ، بغداد ، العدد  (17)

 .1111تشرين االول  11،  5611، بغداد ، العدد العراق (14)
 .1111تشرين االول  15، 1141صوت الشعب ، بغداد ، العدد  (11)
 .1111تشرين االول  15، 1141صوت الشعب ، بغداد ، العدد  (67)
 .1111تشرين االول  21،  1157صوت الشعب ، بغداد ، العدد  (61)
 .75-72، ص  1141السنة الثانية ، ،   1الركن ، بغداد ، العدد  مجلة (11)

 .112- 111، ص 1111، السنة الثالثة ، تشرين االول  21 – 11الطيارة  ، بغداد ، العدد  (71)
 .112- 111، ص 1111، السنة الثالثة ، تشرين االول  21 – 11، بغداد ، العدد   الطيارة (71)
 .1111كانون االول 1،  266الرأي العام ، العدد (72)
 .1111الول كانون ا 1،  266الرأي العام ، العدد (71)
 .1111كانون االول  1،  611، بغداد  ،العدد  الزمان (47)
 .1111كانون االول  27،  11، بغداد ، العدد  االنباء (44)
 .1111كانون االول  11،  5711العراق ، بغداد   ، العدد  (41)

 مـــــن قتراحبـــــا 1114-1121 المـــــدة اثنـــــاء انشـــــاؤها تـــــم التـــــي الفرنســـــية التحصـــــينات علـــــى االســـــم هـــــذا يطلـــــق مـــــاجينو: (خـــــط71)
ـــــر ـــــام تخشـــــى كانـــــت فرنســـــا الن مـــــاجينو الفرنســـــي الـــــدفاع وزي .  واللـــــورين االلـــــزاس الســـــتعادة اراضـــــيها علـــــى بـــــالهجوم المانيـــــا قي
 سويســــرا حتــــى للكســــمبورغ المقابلــــه longway لونغــــوي مدينــــة مــــن لفرنســــا الشــــرقيه الحــــدود طــــول علــــى التحصــــينات هــــذه وتمتــــد



                                                                                                                                                                                                  

ــــوا االلمــــان لكــــن ــــاف مــــن تمكن ــــى االلتف  فرنســــا وســــقطت ســــيدان عبــــر بلجيكــــا غــــزو عنــــدما ، بهــــا المتحصــــنة الفرنســــية القــــوات عل
 ، حـــــــالق حســـــــان ؛.  14 – 11ص ، الثـــــــاني المجلـــــــد ،  غرنفيـــــــل س .  .ج:   ينظـــــــر. 1141 عـــــــام االلمانيـــــــة القـــــــوات بأيـــــــدي
 .14ص ، 1111 ، بيروت ، الكتب دار ، المعاصر العالم تاريخ في الوجيز

 . 1141، السنة الرابعة ، كانون الثاني ، شباط ، اذار  11 – 1،  2،  1مجلة الطيارة ، بغداد ، االعداد  (71)


