
  معارك العالمين 
  

 كم من غرب اإلسكندرية، هي فصل من حرب الصحراء 100إن معارك العالمين، واحة تقع على بعد 
، فقد كانت 1942وهي جرت في الفترة من يوليو إلي نوفمبر . التي وقعت خالل الحرب العالمية الثانية

ن، منذ أكثر من ستة أشهر، معركة حاسمة فقد سمحت للبريطانيين بطرد األلمان الذين كانوا يهددو
في الواقع، هذه كانت أول وقفة عنيفة وجهت للجيش األلماني بعد . مدينة اإلسكندرية وقناة السويس

ا ممكن ذلك ، وقد أصبحسريعة سمحت له باحتالل أكبر منطقة بمحيط أوروبا وبحوض المتوسطحرب 
  . البطولية ببير حكيمقوات الفرنسيةمن ال مقاومةبعد 
  

  
  

، القوات قوات األكس( Afrikakorpsث، واجه الجيش البريطاني الثامن قوات اء هذه األحداأثن
 بدأ من  كم للدفاع عن مصر65البريطاني خط دفاع مساحته  الجيش شكلمعركتين وقد في  )األلمانية

  .البحر المتوسط
                                                              

روميل بواحة العالمين، على الساحل المتوسطي، قوات ، وصلت مدرعات 1942ونيو  ي30يوم    
على بعد حوالي مائه كيلومترات من غرب 

   .اإلسكندرية والدلتا
  

شهدت معركة العالمين األولى مواجهة كل من 
روميل والجيش البريطاني الثامن، وقد قوات 

 وقد  يوليو دون رابح أو خاسر27تهت يوم ان
في انتظار  الخنادق  قوات الجيشين فياختبأت

 وقد فوض شيرشل قيادة القوات .المساعدة
اإلفريقية للواء هارولد الكسندر ووضع اللواء 
برنارد الو مونتجمري على رأس الجيش الثامن، 

   أنظر الصورة في األسفل



  
  

ناحية وحاول روميل مهاجمة البريطانيون من . 1942 أغسطس 30الثانية يوم بدئت معركة العالمين 
  . سبتمبر6 حصر حتى يوم حيثالجنوب ولكنه اصطدم بحقل ألغام، وقد كرر مساعيه من الشمال 

 بسبب قطع القوات البحرية والجوية البريطانية  نظرا لنقص المؤن األلمانيةقواتالوقد ضعفت سريعا 
شن  ولما سنحت الفرصة لهجوم معاكس بريطاني .عدات التي تأتي إليهم من الخلفالطريق على المسا

، في وقت أضطر فيه روميل العودة إلي برلين، ألسباب 1942 أكتوبر 23مونتجمري الهجوم يوم 
  .  قيادة قواته إلي اللواء ستيومتسليمصحية، و

    

  
ر رفض وأمره بالمقاومة مهما كلفه  نوفمبر طلب روميل من هتلر االنسحاب ولكن الدكتاتو2يوم 

استطاع العودة بقواته إلي تونس  أوامر الدكتاتور ومكانته قرر عدم تنفيذمتكئا على األمر، ولكنه 
      . أفريقيا الشماليةأمريكان-األنجلووبعد بضعة أيام اتجهت قوات . سالمين

  
  :  تهلل وينستون شيرشل قائال في لندن، أمام الفرحة العارمة،

                  
  " البداية نهايةوال حتى بداية النهاية ولكنهاهذه ليست النهاية، " 
  

كانت التحول الحاسم للحرب لوزراء البريطاني إن هذه المعركة إن هذه المعركة وقد أدرك رئيس ا
رف أبدا  نع ولكن بعدها لمنصرقبل معركة العالمين لم نحظى أبدا بال": الحقاوقد صرح . العالمية الثانية

   ".الهزيمة 


