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  :السمخص

شيجت الحخب العالسية الثانية صخاع وتشافذ بيغ السعدكخيغ الستحاربيغ 
واستخجام أحجث األسمحة والتقشيات  ،القتال السحػر( ليذ فقط عمى مدتػى  –مفاء )الح

عالم وجسع استخجام الجعاية واإل ا عمى مدتػى ولكغ أيز   ،يثة في حيشياالحخبية الحج
 واستغالليا.السعمػمات االستخباراتية 

ية األلسانيصانية و فقج كان ىشاك صخاع خفي بيغ أجيدة االستخبارات البخ 
 سمحة عجوه إلحخاز نرخ عميو.أيحاول كذف خصط و  واإليصالية كال  

ىحا السجال واستعجت حتى  في MI6))ولقج بخعت االستخبارات البخيصانية 
مغ السعمػمات  وجسع أكبخ قجر مسكغ ،قبيل انجالع الحخب لدرع الجػاسيذ

نذأت مع انجالع الحخب إدارات أو  وإيصاليا ودول الحياد، ألسانيااالستخباراتية عغ 
 استخباراتية ججيجة لسػاكبة التصػرات الالحقة ليا.

 ،ألىسية مشصقة الذخق األوسط االستخاتيجية لبخيصانيا لسػقعيا الجغخافي اونطخ  
فييا والحػل فقج حخصت بخيصانيا عمى حساية مرالحيا  ،لسجىا بالشفط اولكػنيا مرجر  

جل ىحا وحجة استخباراتية نذأت مغ أأ، و يصالييغواإل األلساندون وقػعيا في يج 
" مخكد استخبارات الذخق األوسط " واتخحت  ـخاصة بسشصقة الذخق األوسط سسيت ب

 ا ليحا السخكد.مغ مرخ مقخ  
السعمػمات االستخباراتية عغ بمجان الذخق وتسثمت ميام ىحا السخكد في جسع 

األوسط ومج الحكػمة البخيصانية والكيادة العدكخية البخيصانية الستػاججة في القاىخة بيا، 
ونذخ الجػاسيذ داخل بمجان السشصقة وتتبع العسالء لجول السحػر وحساية الشفط 

 وغيخىا الكثيخ مغ السيام.
ستخبارات البخيصانية األخخى في ع االولقج نجح ىحا السخكد بالتشديق مع فخو 

مغ معمػمات استخباراتية عمى  مجاد الكيادة الدياسية والعدكخية لمحمفاء بسا تحتاجوإ
حخاز إادية وىػ ما أسيع في الشياية في السدتػيات العدكخية والدياسية واالقتر كافة

 الشرخ عمى دول السحػر.
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Abstract: 

The Second World War saw conflict and rivalry between the 

two combat camps (Allies - Axis) not only at the level of combat and 

the use of the latest weapons and modern military techniques at that 

time manner but also at the level of the use of propaganda and 

information, intelligence gathering and exploited. 

There was a hidden conflict between British, German, and 

Italian intelligence agencies, both of them were trying to uncover their 

enemy plans and weapons to win the victory. 

British intelligence (MI6) was distinguished in this area, and 

even before the war, it prepared to plant spies, gather as much 

intelligence as possible about Germany, Italy and neutral countries, 

and with the outbreak of the war, the establishment of new 

intelligence services to keep pace with subsequent developments. 

Because of the strategic importance of the Middle East to 

Britain because of its geographical location and because it is a source 

of oil supplies, Britain was keen to protect its interests and prevent it 

from falling into the hands of Germans and Italians. It established a 

special intelligence unit for the Middle East, called the Middle East 

Intelligence Center, based in Egypt. 

The mission of the center was to gather intelligence on Middle 

Eastern countries and provide them with the British government and 

British military leadership in Cairo, deploy spies within the countries 

of the region, track down agents of the Axis powers, protect oil and 

many other tasks. 

In coordination with other British intelligence branches, the 

Center provided the Allied political and military leadership with the 

intelligence it needed at all levels - military, political, and economic - 

which ultimately contributed to the victory over the Axis powers. 
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 العالع، في نػعوقجم واألكثخ خبخة مغ ىػ األ عجي   ااستخباراتي   ابخيصانيا جياز   تتمكام
يخجع لو الحي ، و British Secret intelligence Service (MI6)باسع  والحي يعخف

ػيل مغ مغ وسالمة وتساسظ اإلمبخاشػرية البخيصانية لخدح شأالفزل في الحفاظ عمي 
 (1)العالسيتيغغ حخاز الشرخ لبخيصانيا في الحخبيإمغ عػامل  اميس  الدمغ، كسا مثل عامال 

 .(2)عج الخفي إلدارة الدياسة الجاخمية والخارجية لمحكػمة البخيصانية الب  عج ىػ وي  

الخجمة  )مكتبباسع  1999ويعػد تأسيذ جياز االستخبارات البخيصاني لعام 
(SIS)والحي يخمد لو ب (Secret intelligence Service)الدخية

ن أثع ما لبث  (3)
دائخة االستخبارات العدكخية الخارجية  ىولاأل تذكمت مع بجاية انجالع الحخب العالسية

 جياز عمىن اآل ىدال يصمق حتتوىػ االسع الحي ال  ،(MI6) ـوالتي عخفت حيشيا ب
 .(4)االستخبارات البخيصاني

ا بيغ مختمص   ىولداء السخابخات البخيصانية خالل الحخب العالسية األأ اوقج بج
والتي كانت تجسع السعمػمات مغ خالل  ،االستخبارات العدكخية واالستخبارات التجارية

ن جياز السخابخات لع وذلظ أل ؛البالد السجاورة والسحتمة إلىشبكاتيا ورحالتيا التجارية 
 .(5) ألسانيانذاء شبكات لو داخل إمغ في ذلظ الحيغ يتسكغ 

تع  فقج ؛ىولاألثشاء الحخب العالسية أ لخرػصية السشصقة العخبية اونطخ  
لعب  ىالح (6) العخبي()السكتب ت باسع تأسيذ وحجة استخباراتية خاصة بيا عخف

دورا بالغ األىسية في جسع  Billومذ بيل Lawrenceه أمثال لػرنذؤ عزاأ 
ىحا مثل و  الكبخى  الثػرة العخبيةما عخف بخبية وقيادة السعمػمات عغ السشصقة الع

 ..ىولفي الحخب العالسية األ حخاز بخيصانيا الشرخإفي  سبابألحج اأالسكتب 

وبعج انتياء الحخب تع حل )السكتب العخبي( وتست مخاجعة شاممة الحتياجات 
قميز اإلمكانيات السالية لجياز ت قخروت تيغة الجفاع واالستخبارات البخيصانيوزار 



 0202 سبتسبر( األولوالخسدهن )الجزء الدابع  لعددا                                  مجمة بحهث الذرق األوسط

 
- 991 - 

تقاريخ القشاصل ومسثمي الحكػمة البخيصانية  عمىالسخابخات واقترخ جسع السعمػمات 
 .(7)السختمفةفي بمجان العالع 

( مخ جياز االستخبارات م1939 – 1918وفي فتخة ما بيغ الحخبيغ )
صبح مرصمح أو  ،ليو إدارات وأجيدة ججيجةإضيفت أبتصػرات عجة و البخيصاني 

عجد مغ األجيدة  إلىيخمد  امرصمح  ( (British intelligenceاالستخبارات البخيصانية 
الحكػمة  إلىواإلدارات الخسسية السختمفة السخترة بجسع السعمػمات وارساليا 

وجياز ،British Security Service (MI5)مغ الجاخمي البخيصانية، وتزع جياز األ
وإدارة وضع  ،(MI6)وجياز االستخبارات الخارجية  ،)*((SIS)السخابخات الدخية 
 ،Government Communications Headquarters (GCHQ)الذفخات الحكػمية 

 Defence intelligence Staff (DIS)جانب ىيئة االستخبارات العدكخية  إلىىحا 

تشقدع بجورىا وكل إدارة كانت  ية والبحخية والتجارية وغيخىا،التي تزع االستخبارات الجػ 
 .(8)تقػم بجسع السعمػمات الخاصة بيا و اقدام داخمية عجة  إلى

نيا إال إ ،تعجد إدارات وأجيدة االستخبارات البخيصانية عمى الخغع مغلكغ 
تحميل  عمىوتفتقخ لمعسل الجساعي ولمقجرة  ،التشديق فيسا بيشيا إلىكانت تفتقج 

أداء  عمىمسا انعكذ بالدمب  ،فخديالسعمػمات التي تقػم كل إدارة بجسعيا بذكل 
 الفتخة.الجياز خالل ىحه 

السجتسع الجولي  عمىغفالو التصػرات التي شخأت إ قرػره بذكل كبيخ في  افقج بج
جياز ، وعجم قجرة ألسانياعادة تدميح في إ  Hitlerاألوروبي في ىحه الفتخة كشجاح ىتمخ 

زمات التي افتعميا مج الحكػمة البخيصانية بأي معمػمات استباقية عغ األ عمىاالستخبارات 
 .(9)الحبذةإيصاليا مع أزمة وكحلظ  ،تذيكػسمػفاكياىتمخ في أوروبا كأزمة 

سخعة إعادة ليكمة جياز االستخبارات البخيصاني بذكل  ىمخ الحي استجعاأل
ضيفت لو وحجات ججيجة ذات شابع خاص أو  (19)سخيع قبيل انجالع الحخب العالسية الثانية 
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 Middle East مشيا )مخكد استخبارات الذخق األوسط(لتزاىي تصػرات الحخب و 

intelligence Center (MEIC) إدارات  مثل وحجة مرغخة مثمت فيو كافة الحي
ميامو في جسع السعمػمات االستخباراتية عغ  ىولأاالستخبارات البخيصانية، وتسثمت 

 .(11)بيا سشصقةيصانية الستسخكدة في المشصقة الذخق األوسط ومج الكيادة العدكخية البخ 
 أوضاع بمدان الذرق األوسط عشد اندالع الحرب العالسية الثانية. 

عشج انجالع الحخب العالسية الثانية كانت مرخ والعخاق تختبصان بسعاىجات 
 تختبط مرخو  1939بسعاىجة عام  ختبطتالعخاق ف بخيصانيا،تحالف وصجاقة مع 

يع وحدب ىاتيغ السعاىجتيغ تمتدم الجولتان العخبيتان بتقجيع جس 1936بسعاىجة عام 
 .(12)خاصةثشاء الحخب برفة أالتدييالت لمجيػش البخيصانية 

فكانتا تحت االنتجاب البخيصاني، وسػريا ولبشان  ،ما فمدصيغ وشخق األردنأ
 .(13)الفخنديودول السغخب العخبي تحت االنتجاب 

مارات الداحل السترالح كانت تختبط إو  ن دول الخميج العخبيأفي حيغ 
ما اليسغ أ ،(14) سيصختيابسعاىجات تحالف وصجاقة مع بخيصانيا وىسا فعميا تحت 

نيسا كانا إال إكػنيسا دولتيغ مدتقمتيغ  عمى الخغع مغوالسسمكة العخبية الدعػدية 
ن تػاجو أع ية الدعػدية لع تكغ تدتصفالسسمكة العخب البخيصاني،يجوران في فمظ الشفػذ 

البحخ  ىسصػل البخيصاني كان يديصخ عمن األأبحكع  الرخيحة،إنجمتخا بالسعارضة 
ن بخيصانيا كانت ليا قػاعج جػية في العخاق ومرخ إكسا  العخبي،األحسخ والخميج 

دولة  احتاللوكانت ليبيا ىي القصخ العخبي الػحيج الحي وقع تحت نيخ  .(15) وعجن
 .(16) إيصاليامغ دول السحػر وىي 

قبل  ىحت كبخى ولت مشصقة الذخق األوسط أىسية أن بخيصانيا قج إ ،والػاقع
ووضعت الخصط االستخاتيجية والعدكخية لمجفاع عغ مرالحيا فيو  ،انجالع الحخب

 . (17)شكال دون وقػعو في يج دول السحػر بأي شكل مغ األ والحيمػلة



 0202 سبتسبر( األولوالخسدهن )الجزء الدابع  لعددا                                  مجمة بحهث الذرق األوسط

 
- 991 - 

بخيصانيا العدكخي في الذخق ة لشطام قج كانت مرخ تذكل القاعجة الخئيدف
، لحا كانت تحتفع فييا فييا قشاة الدػيذلػجػد لسػقعيا الجغخافي و  انطخ   ؛األوسط
 .(18)وافخة العجد عدكخية بقػات 

فكانت أىسيتو بالشدبة لبخيصانيا تكسغ في مػارده البتخولية الكبيخة  ،ما العخاقأ
السستج مغ  البخي يخانية مباشخة وعمى الصخيق بار البتخول اإلآومػقعو االستخاتيجي قخب 

خيق وفي ضل ضخوف الحخب كان بإمكان ىحا الص فمدصيغ، إلىرأس الخميج العخبي 
نابيب بتخول أوكان خط  وتخكيا،بيغ اليشج ومرخ  ن يربح خط السػاصالت الخئيذأ

 . (19)العخاق يرب في حيفا في فمدصيغ وفي شخابمذ بدػريا 

خ والعخاق مغ مر كل   ىسيصخة بخيصانيا الػاضحة عم عمى الخغع مغو 
نو كان ىشاك استياء عام يعع الخأي العام العخبي تجاه إال إوفمدصيغ وشخق األردن، 

فمدصيغ  إلىبخيصانيا وسياستيا في السشصقة بخاصة بدبب مػقفيا مغ ىجخة الييػد 
ن لجييع عجاء ػ جانب ىحا كان السرخي إلى (29) 1936والثػرة الفمدصيشية الكبخى عام 

تقميجي ضج بخيصانيا نتيجة الكفاح الصػيل الحي خاضتو الحخكة الػششية ضج االحتالل 
البخيصاني، وتجخل بخيصانيا في شئػن مرخ واحتسال تػرط مرخ بسقتزي معاىجة 

ولع تختمف  (21) مرخ شخفا فييا ع تكغي مذاكل وحخوب بخيصانيا التي لف 1936
فقج كان يستمكيع العجاء  ،العخاقييغ تجاه بخيصانيا عغ الفمدصيشييغ والسرخييغمذاعخ 

 .(22)في االستقالل عشيا  ورغبتيع الذجيج ليا
لألوضاع في مشصقة الذخق  ان الحكػمة البخيصانية كانت فصشة تسام  إ ،والػاقع

لحا فقج قامت لجشة الجفاع  الحخب،ما انجلعت  إذاأىسية ىحه السشصقة  ىاألوسط ولسج
السدتػيات الدياسية  ةمبخاشػري بعسل اجتساعات مكثفة لػضع خصط عمى كافاإل

الجول  عمىوالعدكخية واالستخباراتية لمجفاع عغ مرالحيا في دول السشصقة والتأثيخ 
 .(23)الحخب وقت قيسة لبخيصانيا في اج تكػن مداعجتيا أو حتى حيادىا ذالعخبية التي ق
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قامت الحكػمة البخيصانية بجراسة األوضاع في كل  الدياسي السدتهى  ىفعم
حجا قبل انجالع الحخب ووضعت ترػر كامل  ىبمج مغ بمجان الذخق األوسط عم

خػل في جنو يجب جحب تخكيا لمأا لميجف السخاد مشو، فخأت لمتعامل مع كل بمج وفق  
الحياد وتقجيع السعػنات السالية ليا،  ىو ضسان بقائيا عمأجانب الحمفاء  إلىالحخب 

فيجب تقجيع الجعع السالي  ،مارة شخق األردنإما السسمكة العخبية الدعػدية واليسغ و أ
مارات الداحل السترالح فقج إما دول الخميج العخبي و أ ،لزسان تعاونيع والعدكخي ليع

 .(24)اا وعدكخي  تع تختيب إجخاءات الجفاع عشيع ودعع مذايخيع سياسي  

بدبب مػقعيا  ؛بخيصانيا ىفيي تذكل أىسية خاصة لج ،يخانإوفيسا يخز 
ية الشفط فييا بأي شكل لحا فكان يجب حسايتيا وحسا (25)االستخاتيجي وتػاجج الشفط فييا

مجادات إا لزسان بقاء اجتياحيا واحتالليا عدكخي   إلىذا لجأت بخيصانيا إمسكغ حتي 
 .الشفط مشيا

أبجت فقج  ،التأثيخ عمى الخأي العام العخبي لرالح الحمفاءما فيسا يخز أ
وذلظ بتقجيع وعػد بالحج  ؛الفمدصيشييغ إلىبخيصانيا استعجادىا لتقجيع بعس التشازالت 

 .(26)مخ ذلظ األ ىاستجع إذافمدصيغ  إلىمغ ىجخة الييػد 
فتع اتخاذ كافة االحتياشات العدكخية لمجفاع عغ  ،العدكري  السدتهى  ىما عمأ

لمقػات  اعام   اقائج   (Archibald Wevel) ذ عييغ الجشخال ارشيبالج ويفيلإ ؛السشصقة
وشسمت قيادتو مشصقة واسعة تستج مغ البحخ الستػسط  ،البخيصانية في الذخق األوسط

لمدػدان حتي خميج عجن، ، ومغ الحجود الغخبية احتي بحيخة فكتػريا جشػب   شساال  
وتذسل أقاليع مرخ والدػدان وفمدصيغ وشخق األردن والرػمال وقبخص، وكان 

ليحه الكيادة يعاونو في عسمو القائج العام لمقػات البحخية في شخق البحخ الستػسط و 
زع مسثميغ مغ ت( استخبارات مذتخكو  –استعالمات  ومخكدىيئة تخصيط مذتخك )

بخيصانيا ضعت و وبيحا  .(27)ركان القػات البخية والبحخية والجػية أضباط ىيئات 
 .ا لخػض الحخباستعجاد   ا تحت سيصختياالسشصقة عدكخي  
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فقج تع إعادة ليكمتو وتذكيل لجشة  ،(MI6)ما جهاز االستخبارات البريطاني أ
 ميشديد تحت رئاسة Joint intelligence Committee (JIC) االستخبارات السذتخكة

(Menzies) ، ا وليذ ىػ خمق مجتسع استخباراتي متكامل ندبي   كان اليجف مشياو
و أمجسػعة مغ الػكاالت السشفرمة، وتحديغ العسل الفعال لمسشطسة وحل الخالفات 

بيشيع، وجسع السعمػمات مغ كافة فيسا جيدة السخابخات السختمفة والتشديق أالتعارض بيغ 
ىحه المجشة عزػية رؤساء إدارات أجيدة االستخبارات الفخوع وتفديخىا وتحميميا، وتزع 

DIS -GCHO -MI5 - SIS MI6 السختمفة مسثمة في
(28). 

وجيذيا  ألسانياوأصبحت األولػية ليحا الجياز ىي جسع معمػمات مفرمة عغ 
ية األلسانالبحخية  جسع معمػمات عغ كحلظو  ،هومدتػي تجريب جشػد قتالووأساليب 
وتع استحجاث وحجة سخية خاصة لفظ  ،الجػاسيذ في أوروباونذخ  ،(29)ومعجاتيا
 (*)**()االنيجساعمي فظ شفخة جياز  كانت ميستيا األساسية ىي العسل (*)*الذفخات

“Enigma” ي وىػ جياز الذفخة الحي يتع عغ شخيقو تبادل كافة الخسائل األلسان
 . (39)في كافة السػاقع الحخبية األلسانالقادة العدكخييغ  إلىالرادرة عغ ىتمخ 

رسال مػضفيغ مخاقبيغ محتخفيغ إفقج تع  ،وفيسا يخز مشصقة الذخق األوسط
وكانت ميستيع األساسية  السشصقة،كافة القشرميات والدفارات البخيصانية في بمجان  إلى

ىي اعتخاض رسائل البخيج السخسمة وفتحيا بصخق معيشة دقيقة واستخالص السعمػمات 
 .(31)حرائياتإو الػاردة فييا وتحميميا وكتابة تقاريخ عشيا 

ضخورة  تيغورأت وزارة الخارجية البخيصانية وجياز االستخبارات البخيصاني
وسط تكػن ميستو األساسية ىي مشصقة الذخق األز االستخبارات في نذاء فخع لجياإ

الجعاية السزادة الرادرة عغ دول خاقبة الستخباراتية عغ السشصقة ومجسع السعمػمات ا
ن يتع تدسيتو )بسخكد استخبارات الذخق األوسط(، واتخح مغ القاىخة أوتقخر  ،السحػر

 .(32)ليحا السخكد  امقخ  
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ألنيا بيا الكيادة العامة  انطخ   ؛ليحا السخكد اوجاء اختيار مرخ لتكػن مقخ  
ا لسػاجية وأيز   ،المقػات العدكخية البخيصانية في الذخق األوسط والستقخارىا سياسي  

ا ليا، وذلظ وفقا لمتقاريخ الرادرة ية واإليصالية التي اتخحت مشيا مخكد  األلسانالجعاية 
والحي شالب فييا  (Lampson)ي البخيصاني في القاىخة المبدػن عغ السشجوب الدام

حػر داخل مرخ بدخعة مػاجية دعاية الس اوتكخار   اوزارة الخارجية البخيصانية مخار  
نذاء جياز لمجعاية إوضخورة  ،العام السرخي والعخبي الخأي ىلتأثيخىا الػاضح عم
 (33)لو لشذخ الجعاية السؤيجة لمحمفاء في مرخ والعالع العخبي كمو ايتخح مغ مرخ مقخ  

نذاء وزارة لمجعاية في لشجن إتع لمحخب  اوغيخىا واستعجاد  ىحه التقاريخ  ىوبشاء عم
 في القاىخة. (MEIC)نذاء "مخكد استخبارات الذخق األوسط "إوكحا  (34) بالفعل

 .9191أغدطس مكتب استخبارات الذرق األوسط في القاهرة  تأسيس

مخكد استخبارات الذخق األوسط  إنذاءتع  1939أغدصذ  18في 
(MEIC)  والتخ كػثػرن في القاىخة تحت رئاسة العسيج Walter Cuthron (35) 

لسكتب الحخب وانيط بو ميسة تجسيع كافة السعمػمات  اصبح ىحا السخكد تابع  أو 
مختمف اإلدارات البخيصانية  ىبمجان الذخق األوسط وتػزيعيا عم االستخباراتية في

 .(36) والتشديق فيسا بيشيا
  :سا يميفيميام ىحا السخكد  سثمتوت 

 السشصقة.يصالية الزارة ببخيصانيا في ية واإلاأللسانالجعاية  خاقبةم -
مرخ وغيخىا مغ الجول  إلىوإيصاليا  ألسانيااعتخاض كافة الخسائل السخسمة مغ  -

 .بياالعخبية الخاضعة لبخيصانيا ومعخفة فحػاىا واالستفادة مغ السعمػمات الػاردة 
اعتخاض كافة االتراالت الدمكية والالسمكية وعسل تقاريخ مفرمة عشيا وتحميل  -

 بيا.رساليا لإلدارة الخاصة إلسعمػمات الػاردة بيا وتمخيريا و ا
األوضاع االقترادية والدياسية واالجتساعية وضع تقاريخ مفرمة ودقيقة عغ  -

 السحايجة.بخيصانيا والبمجان  عمىلمبمجان التي أعمشت الحخب 
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 وإيصاليا. لسانياالكيام بشذخ الجعاية السزادة أل -

وعسل تقاريخ بأىع  بالغة العخبية وإيصاليا ألسانيامغ  ةالخاديػ الرادر  اذاعات متابعة -
  .(37) يالخأي العام العخب ىتأثيخىا عممجي و  االسػضػعات الرادرة عشي

ووضعت الحكػمة البخيصانية نطام دقيق لتبادل السعمػمات االستخباراتية بيغ 
، اثشاء الحخب (MEIC) (مخكد استخبارات الذخق األوسط)اإلدارات البخيصانية السختمفة و

فكانت اإلدارات البخيصانية في البحخيغ والكػيت ومدقط تخسل ندخ مغ تقاريخىا األسبػعية 
السكيسية الدياسية البخيصانية في الخميج العخبي في بػشيخ ويقػم السكيع  إلىوالجورية 

مخكد استخبارات الذخق  إلىرسال ندخ مشيا إو  ،البخيصاني ىشاك بتجسيع ىحه التقاريخ
حتي  امحجد   ان  اضخف السخسمة عشػ األ ىيكتب عمكان ، و (MEIC) ىخةاألوسط في القا

فيكتب ، (****)ة ىشاك الدفارة البخيصاني إلىالسخكد في القاىخة وليذ  إلىرل مباشخة ت
مكتب  ،القاىخة –القائج العام لمقػات البخيصانية في مرخ  إلىالسطخوف مخسل  ىعم

، وكانت تكتب التقاريخ (38) (Cairo Force Egypt MEIC) استخبارات الذخق األوسط
باالستخبارات البخيصانية والتي  اليشجية الخاصة الذفخاتاالستخباراتية تمظ بشػعيغ مغ 

، ويتع نقل التقاريخ بيغ اإلدارات (39)السكتب االستخباراتي في القاىخة  إلىرسل ندخ مشيا أ
 ىشخيق البخيج الجبمػماسي عمخة عغ البخيصانية السختمفة والسخكد االستخباراتي في القاى

مشيا وسخعة وصػليا وسخيتيا وعجم اعتخاض أئخات سالح الجػ البخيصاني لزسان متغ شا
 .(49)أي مغ استخبارات العجو ليا 

في في القاىخة  (MEIC)لسخكد استخبارات الذخق األوسط  الخئيذ وكان السقخ
 واالتراالت، التخصيط، والحي يزع )إدارة خاص باإلدارات البخيصانيةالسبشي ال

بالقاىخة وىػ  سيتي(جاردن مشصقة )في  والخقابة( والجعاية، والسخابخات، واالمجادات،
 .(41)تابع لكيادة الجير البخيصاني في مرخ 
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إدارات واقدام  إلىبجوره  (MEIC)انقدع مخكد استخبارات الذخق األوسط قج و 
ة مرغخة ذ كان يسثل وحجإ ؛متعجدة، وىي نفذ إدارات االستخبارات البخيصانية في لشجن

 وحجة خاصة باألوضاع في البمقان. 1939ليو في نياية عام إضيفت أليا في القاىخة، و 

ا مجسػعات العسميات الخاصة والتي شكمت بسعخفة لمسخكد أيز   اوكان تابع  
القائج العام لمقػات ( Wavelويفل )و  ،الػزراء البخيصاني رئيذ( Churchill)تذخشل 

وانحرخت ميسة ىحه السجسػعات الدخية في  القاىخة،العدكخية البخيصانية في 
االترال بحخكات السقاومة في السشاشق األوروبية السحتمة ونذخ الجعاية وتقجيع 

عمػمات وشغ عسميات قامة شبكات السإالسمكية واألسمحة وسبل التجريب و األجيدة ال
 .(42)يصالييغواإل األلسانالتخخيب ضج 

وبالشدبة  الجولية،فة أجيدة االستخبارات لكا غتعج بسسثميوأصبحت القاىخة 
ىي السقخ اإلقميسي التشفيحي لإلشخاف عمى العسميات الخاصة في أصبحت لبخيصانيا 

والذخق  إفخيكياوشسال بيخوت وشيخان والقجس وإسصشبػل وبغجاد وجديخة كخيت وقبخص 
 .(43)وسطألاألدنى وا

 ،بكل ما تحتاجو مغ أمػال وشاقات الخاصة وقج زودت ىحه السجسػعات
يػليو  22في ( (Hugh Daltonوزيخ اقتراد الحخب ىيػ دالتػن  إلىسشجت قيادتيا أو 

وكان لسكتب فخع العسميات الخاصة فخوع في لذبػنة وإسصشبػل وبخن وغيخىا  ،1949
  .(44)مغ السجن السحايجة 

في مرخ مسػلة مغ  ى خخ أانب ىحه السجسػعات ضيخت مجسػعات ج إلى
فاء بيغ شباب ونداء الصبقة السخابخات البخيصانية ميستيا نذخ الجعاية السؤيجة لمحم

سبيل السثال جساعة سسيت باسع " اخػان  عمىمغ السرخييغ كانت مشيا  ىالػسص
ن العخب والبخيصانييغ ليع قزية مذتخكة واحجة ألحخية " وكانت رسالتيا تتسثل في ا

 .(45)لسرخوما ىػ خيخ لبخيصانيا خيخ 
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 ادور   نذائوإفي بجاية  (MEIC)وقج لعب فخيق مخكد االستخبارات في القاىخة 
في جسع السعمػمات االستخباراتية وتحميميا وعسل تقاريخ دورية تتزسغ تحميل  اميس  

و أعغ شخيق مخاقبة الرحف السخكد مفرل ليحه السعمػمات التي كان يحرل عمييا 
و معمػمات سخية تع الحرػل عمييا عغ أعغ شخيق اعتخاض مخاسالت خاصة بأفخاد 

 لمغاية.شخيق عسالء سخييغ ومرادر سخية 

تقاريخ سخية  :قدسيغ إلىوانقدست التقاريخ الرادرة عغ السخكد بذكل عام 
ما فييا مغ معمػمات وكان يتع  عمىالفػر بعج االشالع  عمىعجاميا إ لمغاية روعي 

وىحه التقاريخ لع يرمشا مشيا أي  مدقط،عجام ىحه التقاريخ في اإلدارة البخيصانية في إ 
معمػمات وكل الدجالت البخيصانية الخاصة بيا تتزسغ فقط إشارات لتبادل رسائل 

والػكيل  (MEIC)سخية لمغاية ما بيغ مخكد استخبارات الذخق األوسط في القاىخة 
دون  بػشيخالبخيصاني في الكػيت والبحخيغ ومدقط والسكيع الدياسي البخيصاني في 

 .(46)و السعمػمات الػاردة فييا أارة لفحػى ىحه الخسائل أي إش

في  (MEIC)ما القدع الثاني مغ تقاريخ مخكد االستخبارات البخيصاني أ
ليشا نساذج مشيا حفطت في إوىي تقاريخ وصل  ،سخيةوىي التقاريخ األقل  ،القاىخة

معمػمات تع الحرػل  ىسجالت الػثائق البخيصانية، وىي في مزسػنيا قائسة عم
عمييا مغ رسائل تع اعتخاضيا وتحميل ما فييا مغ معمػمات لخسع صػرة واضحة عغ 

واألوضاع االقترادية فييا ومعمػمات عدكخية عغ دول  ألسانياالطخوف الجاخمية في 
السحػر وأسساء العسالء العخب السعادييغ لمحمفاء والسؤيجيغ ليتمخ 

 .Mussoliniومػسػليشي

أي بعج اشيخ  1939حجي التقاريخ الرادرة عغ السخكد في نياية عام إففي 
قميمة مغ انجالع الحخب، رسع السخكد صػرة واضحة عغ شخيق السعمػمات التي 

شخاص أجانب سػاء أ إلىحرل عمييا مغ الخسائل التي تع اعتخاضيا وكانت مخسمة 
 ،ألسانياالجاخمية في  ضاعلألو  رسع صػرة يصالييغ مكيسيغ في مرخإو أ السان  أكانػا 
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والحيغ لجييع  األلسانوشيػخ  ،نداء وشباب :فخيقيغ إلىيشقدسػن  األلسانن أ ىكج عمأو 
ما الفخيق أ، ألسانياأعجاء  ىستو ويمقػن بالمػم واالتيامات عمقشاعة تامة بيتمخ وسيا

وىع مغ  ألسانياخخ فيع مغ الخجال الييػد والتذيكييغ والبػلشجييغ السػجػديغ داخل آلا
تجىػر  إلى ىدأبائدة بدبب سياسات ىتمخ وىػ ما  تسخ بطخوف ألسانيان أيخون 

بذكل عام، ودلل التقخيخ عمي ىحه السعمػمات بسقتصفات  ألسانيااألوضاع داخل 
 .(47)لسان وذوييع داخل مرخألخسائل التي تع اعتخاضيا ما بيغ متخجسة مغ ا

ا بخصج األوضاع داخل الجول السحايجة والتي لع تعمغ كسا اىتع السخكد أيز  
ريخ االتق إحجىفشججه في  ،جانب أي مغ الفخيقيغ في بجاية الحخب إلىدخػليا الحخب 

لحخب داخل دول البمصيق الرادرة عشو يخصج تخدي األوضاع والخػف مغ تجاعيات ا
مغ جيبػتي مغ قبل الخاضعة إليصاليا والحبذة وتخحيل اليػنانييغ  إفخيكياودول شخق 

 لمييػد.ية السعادية األلسانتخاك لأللسان بدبب الجعاية وكخالية األ اإليصالية،الدمصات 

خخ آففي تقخيخ  ،ما فيسا يتعمق بالسعمػمات العدكخية الخاصة بجول السحػرأ
معمػمات مفيجة عغ وحجات وتذكيالت  عمىن يحرل أاستصاع فخيق السخكد  لمسخكد،

 إلىيصالييغ مغ خالل رسائل الجشػد اإل إفخيكيالجير اإليصالي في إيصاليا وشسال ا
 مرخ.صجقائيع في أ

الخأي العام داخل الجول كسا اىتع السخكد بػضع تقاريخ شيخية عغ اتجاه 
وكان ىشاك فخيق مختز يقػم  م السحػر؟أفخيق الحمفاء  إلىوىل ىي أقخب  السحايجة

ثع يقػم بعسل  السيسةيتع اعتخاضيا ويدتخمز مشيا السعمػمات  التيبتخجسة الخسائل 
 ا لمسعمػمات الػاردة بذأنيا.احرائيات بيانية لمخأي العام في كل بمج وفق  

حػل الخأي العام  1939ففي تقخيخ استخباراتي صادر عغ السخكد في أكتػبخ 
يكا وتخكيا وىػلشجا ن الخأي العام في اليػنان وبمجأذكخ السخكد  السحايجة،في البمجان 

ي أما رومانيا فالخ أ الشياية،ويتػقع انترار الحمفاء في  أكثخوالبانيا يتجو نحػ الحمفاء 
 ماأ ليا،البمج ومريخىا واستعجادىا لغدو روسي محتسل  عمىالعام فييا يتدع بالخػف 
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بالزعف والتخدي بدبب الحخب التي فتتدع في كافة البالد  ،األوضاع االقترادية
في حج وىي تقاريخ تعج  .(48) البزائعوترجيخ العالسية  حخكة التجارة عمىخت أث

 .بالغة األىسية في بجاية الحخبذاتيا 

ا مغ ىحه األمثمة لمتقاريخ الرادرة عغ مخكد استخبارات الذخق واضح   ويبجو
لجيو و  اومجرب   اقػي   ن ىحا السخكد كان يستمظ فخيق عسلأ (MEIC)األوسط في القاىخة 

تسكغ مغ رصج السعمػمات وتحميميا وعسل تقاريخ استخباراتية دقيقة عغ فقج  ،خبخة
حج كبيخ في أداء ميستو في  إلىنو نجح أػر والجول السحايجة، ويبجو كحلظ دول السح

بعج انجالع الحخب العالسية الثانية، فتسكغ مغ  ىولالذخق األوسط خالل الذيػر األ
وتػفيخىا بذكل دقيق لإلدارات البخيصانية العاممة داخل تجسيع السعمػمات االستخباراتية 

مجاد مكتب الحخب وقائج القػات العدكخية في مشصقة الذخق إوكحا  ،الخميج والعخاق
ية دقيقة عغ العجو، لكغ لع يمبث األوسط والقػات الجػية والبحخية بسعمػمات استخبارات

مع تدايج السعمػمات العدكخية  ى مدتػ  عمى افذيئ   ايئ  اجع شخح دور السخكد في التخ أن أ
وكحلظ  ،كحساية الشفط وكذف العسالء ى خخ أفي قزايا  بيشسا بخز دوره، الحخب ىرح

 .ية واإليصاليةاأللسانتتبع الجعاية 

 معالجتها.في  السركز القزايا التي برز -

  الشفط. حساية -أ

بشفط الذخق األوسط وبخاصة الشفط  ابالغ   ااىتسام  الحكػمة البخيصانية ولت أ 
سصػليا أسج عمييع في تذغيل والعخاق باعتبارىا تعت إيخانالسكتذف في مرخ ونفط 

يع ىحا الشفط بالجشيو ذ كانت تتحكع في ترجيخ وبإ ؛وفي تػفيخ العسمة ،البحخي 
، لحا فقج كانت مغ أولػيات جياز االستخبارات جسع أي معمػمات (49)اإلستخليشي

 عميو.خاصة بشفط الذخق األوسط لحسايتو مغ أي اعتجاء خارجي 
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جسع أي  ىعم (MEIC)جل ىحا عسل مخكد استخبارات الذخق األوسط أمغ 
 ميس ا اصجر السخكد تقخيخ  أ 1939ي ديدسبخ معمػمات خاصة بآبار الشفط، وبالفعل ف

بار الشفط والسرافي وتخخيبيا وححر مغ آبحسمة لتجميخ  ألسانياإلمكانية قيام  اتزسغ تححيخ  
ليو، وتع إتقاريخ وصمت  ىا في تححيخاتو ىحه عم، معتسج  شػعاألنذصة السحتسمة مغ ىحا ال

سالح الجػ البخيصاني وجسيع اإلدارات البخيصانية في الخميج  إلىرسال ىحه التححيخات إ
ىحا التقخيخ ححر مكتب الحخب شخكات الشفط في  ىعم (، وبشاء  )الكػيت والبحخيغ ومدقط

 .(59)مػاقعيع في الخميج العخبي  ىبيجػم قخيب عم ألسانياانية قيام الخميج مغ إمك

ا احتخازية لحساية ناقالت الشفط وفق  واتخحت الحكػمة البخيصانية عجة إجخاءات 
 .(51)الذخق األوسط  استخباراتلسا وردىا مغ تقاريخ لسخكد 

ية مرافي وابار الشفط في حسا ميس ا اوكان لتقاريخ السخكد الخاصة بالشفط دور  
كانت بالفعل قج استعانت  ألسانيان أبخاصة  شػال سشػات الحخب ،مغ التخخيب

ال إنابيب الشفط ومحصات الزخ أمدمحة لمكيام بعسميات تخخيب في  بعرابات عخبية
 .(52) بخيصانيا إلىتجفق الشفط  عمىعسال كانت ضعيفة وغيخ مؤثخة ن ىحه األإ

 العربية.بالد ية واإليطالية في الاأللسانتتبع الدعاية   - ب

ت األسمحة القػية والسؤثخة التي استخجم مغ اواحج   سالح الجعايةلقج كان  
الخأي العام  عمىلمتأثيخ  الثانية،ثشاء الحخب العالسية أبسيارة كبيخة مغ كال الجانبيغ 

فقج أنيط مخكد استخبارات  ظلحل خارجيا،و أمعشػيات الجشػد سػاء داخل الجبية  وعمى
ية واإليصالية السزادة لبخيصانيا األلسانبسيسة تتبع الجعاية  (MEIC) الذخق األوسط

رساليا لمجيات السعشية بيا في إاألوسط وعسل تقاريخ مفرمة عشيا و في مشصقة الذخق 
 الحكػمة البخيصانية.

وإيصاليا  لسانيان سالح الجعاية كان ىػ الدالح الػحيج الحي يسكغ ألإ ،والػاقع
 الذعػب العخبية والتأثيخ عمييا وخاصة في البمجان الخاضعة إلىاستخجامو لمػصػل 
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، (53)ثارة الخأي العام ضجىع وتقميب الذعػب عمييع والفخندي إللالستعسار البخيصاني 
السشصقة وجعمت فقج استغمت دول السحػر االستياء العخبي تجاه بخيصانيا وسياستيا في 

 إلىية واإليصالية السػجية بالعخبية األلسانالحي تجور حػلو الجعاية  مشو السحػر الخئيذ
وكانت تدانج  ومحصة باري في إيصاليا ألسانيامرخ والعالع العخبي مغ محصة بخليغ في 

ثخىا جالية إيصالية كبيخة في مرخ ومفػضية إيصالية نذصة في أتمظ الجعاية وتقػي 
 .(54)القاىخة 

فقج ركدت محصة باري اإليصالية في نذخاتيا عمي سياسة بخيصانيا تجاه العخب 
ألجداء كبيخة مغ أراضيو وحجبيا ، واستعسارىا ىولوخيانتيا ليع في الحخب العالسية األ

الذعػب العخبية عغ كل ما يقع في العالع وتحكع الخقابة البخيصانية القاسية في كل ما 
وتزميل  ،يرجر في مرخ وفي فمدصيغ والعخاق واليشج مغ صحف ومصبػعات

والقاىخة نقخة أو و السحصات السؤتسخة بأمخىا )في لشجن أمحصات اإلذاعة البخيصانية 
خبار الكاذبة عغ دول خىا مغ السجن العخبية( ونذخىا األوعجن والبحخيغ وغيوالقجس 

ثشاء أاستغالل الطخوف التي تسخ بيا بخيصانيا  إلىالسحػر، ودعت الذعػب العخبية 
 .(55)وشانيع مغ سيصختياأالحخب لمثػرة ضجىا وتحخيخ 

 1936ذاعات ناشقة بالمغة العخبية مشح عام إقج بجأت بث ف ،ألسانياما أ
ذ إ ،ية الشاشقة بالعخبية مشتذخة برػرة خاصة وتحػز الذعبيةاأللسانوأصبحت اإلذاعة 

 الحمفاء ن يتيسػ ن السحػر صجيق القػمييغ العخب، بيشسا أ عمىكان محيعػىا يؤكجون 
مسا شكل عشرخ ا مغ السػسيقي والغشاء ا كبيخ  وكانت اإلذاعة تبث قجر   بالعجوانية،

تخددات مغ الديل التقاشيا  عمىمغ جانب العخب كسا كانت تبث بخامجيا  أكثخجحب 
 .(56)عاديأي جياز راديػ  عمى

وىي محصة  ،ذاعية كانت تػجج محصة شخابمذ الغخبجانب ىحه السحصات اإل إلى
السغخب األقرى والجدائخ وليبيا  إلىصادرة عغ إيصاليا تحاع بالمغة العخبية وترل مػجاتيا 

 .(57) إفخيكياشخق الجديخة العخبية و وشبو مرخ وسػريا وفمدصيغ والعخاق و  وتػنذ
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بخامج اإلذاعة البخيصانية  ذاعاتإلبخيصانيا في مػاجية ىحه اوقج أقامت 
لع تدتصع مػاجية ىحه لكشيا  ،1938الشاشقة بالمغة العخبية التي بجأت في يشايخ 

كسا كانت بخامجيا تبث فتخة قريخة  ،عمى ثقافةأ ذ كانت تدتيجف جسيػرا إ ؛اإلذاعات
وىػ ما حج مغ  وارستقخاشية،كانت مشسقة و  –راديػ بخليغ  –بالسقارنة مع مشافداتيا 

 .(58)السحػرما قػرنت باإلذاعات الرادرة عغ دول  إذاانتذارىا وشعبيتيا 

متشػعة لمجعاية كتدويج الرحافة بشذخات ى خخ أشخق  إلىوإيصاليا  ألسانياكسا لجأت 
 .(59)فيياوالجراسة  ألسانيا إلىإخبارية، ودفع أجػر اإلعالنات الخاصة وتذجيع الخحالت 

اإلذاعات  ةكافبتتبع  (MEIC)األوسط وقج قام فخيق مخكد استخبارات الذخق 
 وقات البخامج فيياأالرادرة عغ دول السحػر والسػجات التي تبث مغ خالليا و 

 ومحتػاىا الدياسي والتخفييي.

فتتبعػا جسيع السحصات الرادرة بالعخبية مغ إيصاليا وفي مقجمتيا محصة باري 
رساليا إيرجر كان و  ،االيصالية والتي تبث مغ روما بالمغة العخبية عبخ مػجات قريخة

ا ، وأيز  إفخيكيابذسال خاصة  ى خخ أمختمفة شػال اليػم، ومحصة إذاعة ربع فتخات أفي 
مػجة متػسصة، وعسل فخيق السخكد  ىالتي كانت تبث عم محصة شخابمذ الغخب اإليصالية

تقاريخ مفرمة عغ مػاعيج البخامج التي تبث ومحتػاىا، وكحلظ حرل السخكد عمي 
وىي  ،رفق ندخ مشيا بتقاريخهأترجر عغ محصة باري و  كانت الشذخات الذيخية التي
في ليبيا والحبذة واديذ ابابا  مخمػقيغة خصب لذخريات وقزا ىتحتػي في مجسميا عم

االحتالل  شخعشةكان يتع بثيا عبخ السحصة و تجور حػل و ،(*****)وغيخىا مغ البالد العخبية
وعجاء  ،إفخيكياشسال يصاليا اإلسالمية في إسياسة  ىاإليصالي وتبييس صفحتو والثشاء عم

االحتالل والعشف واالضصياد والطمع  ىالذعػب اإلسالمية إلنجمتخا وسياستيا القائسة عم
تقديع البمجان  ىن بخيصانيا عسمت عمأوكيف  ،كسا في مرخ والعخاق ،لمذعػب العخبية

مال العخب وثخواتيع وشسػحاتيع، آعمييا واحتالليا واستيانت ب والتآمخ وتجدئتيا ،العخبية
 .(69)يبياالجعاية البخيصانية فيسا يتعمق بالدياسة اإليصالية في ل ىوالخد عم
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وىي تبث  ومحتػاىا،ذاعتيا إوقات أتتبع محصة إذاعة بخليغ العخبية و وكحلظ تع 
تقاريخ عغ  عسل األوسط، وتعمػجتيغ قريختيغ وترل لسعطع بمجان الذخق  ىعم

وأسساء الستحجثيغ عبخىا  دقيقة،ذاعية ومػاعيج بثيا بتفاصيل بخامج ىحه السحصات اإل
اإلدارات البخيصانية السعشية  إلىالسخكد ىحه التقاريخ  وأرسل العخبية،مغ الذخريات 

بسػاجية ىحه الجعاية وما جاء فييا مغ معمػمات، كػزارة الجعاية البخيصانية ووزارة 
 .(61)بحلظالحخب وغيخىا مغ الػزارات واإلدارات السعشية 

 :العربيةوإيطاليا داخل األقطار  ألسانياتتبع عسالء  -ج

 السيسةا تتبع الذخريات الدياسية أيز   (MEIC)السخكدكسا كان مغ ميام 
، وقج نجح أعزاء السخكد في مشيع وإيصاليا ألسانيافي السشصقة واكتذاف عسالء 

جابخ  حسجأمداعج شيخ الكػيت الذيخ  (******)حج العسالء وىػ عدت جعفخأاكتذاف 
تسكغ السخكد مغ  1949، ففي مارس مغ عام والرباح والدكختيخ الذخري ل

اعتخاض مجسػعة مغ الخسائل مخسمة مغ السعاون الذخري والدكختيخ الخاص لذيخ 
 (George Maratos)شخز يجعي جػرج ماراتػس  إلىالكػيت عدت دمحم جعفخ 

، وتزسشت ىحه الخسائل مفاوضات لذخاء (62)حج تجار الدالح في اإلسكشجرية أوىػ 
ن معاون أويبجو مغ الخسائل  (63)أسمحة تسثمت في بشادق ومدجسات بمجيكية الرشع 

خخ في نجج دون ذكخ آشيخ الكػيت يقػم بذخاء ىحه األسمحة كػسيط لبيعيا لذخز 
، وقج كتبت ىحه الخسائل بالغة الفخندية، وتسكغ (64)اسع ىحا الذخز في الخسائل

السكيع البخيصاني  إلىرساليا إاضيا وتخجستيا وعسل تقخيخ عشيا و د القاىخة مغ اعتخ مخك
في بػشيخ والػكالء الدياسييغ في الكػيت والبحخيغ ومدقط التخاذ الالزم والتعامل 

 .(65)ا لمسعمػمات الػاردة في ىحه الخسائلمع ىحا الذخز وفق  

 إلىكسا اتزح بعج ذلظ مغ مخاقبة تحخكات عدت جعفخ قيامو بتػريج أسمحة 
شخاص مغ الحيغ تع أمفتي فمدصيغ، واترالو بالقشرل اإليصالي في إسصشبػل و 

 .(66)اعتقاليع في بغجاد بدبب عسميع ضج بخيصانيا 
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صجار تعميسات مذجدة إثخ ذلظ قام السكيع البخيصاني في بػشيخ بأ ىوعم
خبخ الػكيل أمخ، وقج الدياسي البخيصاني في الكػيت لمتعامل مع ىحا األلمػكيل 

ثشاء اجتساعو بو عغ اتراالت عدت أحسج جابخ الرباح أالبخيصاني شيخ الكػيت 
ال إ، فسا كان مغ شيخ الكػيت (67)وعسمو لرالح إيصاليا ضج بخيصانيا وسفخه إلسصشبػل

ن عدت لع يحىب أ ىلظ واكج عمت وشالب باألدلة عمي ذن نفي بذجة ذلظ عغ عد أ
كج أ، لكغ الػكيل البخيصاني (68)ن جػاز الدفخ الخاص بو يثبت ذلظأو  ،تخكيا إلىا بج  أ

سػريا تحاع عبخ  إلىخبار رحمة عدت أن أنو دخل تخكيا عبخ سػريا و أو  لو السعمػمات
نو عسيل إليصاليا، ومغ ثع تع أ ى، وىحا في حج ذاتو دليل عم(69)راديػ باري اإليصالي 

ني لمتخمي عغ حسج جابخ الرباح مغ قبل الػكيل البخيصاأالزغط عمي شيخ الكػيت 
 (79)ليوإال يعتبخ شخيظ لو في التيع السػجية إو  ،الدكختيخ الذخري لو خجمات عدت

 1941بخيل أبو كدكختيخ شخري لذيخ الكػيت في مغ مشر وبالفعل تع عدل عدت
 .(71) الكػيتبعاده خارج إو 

جخاءات في ىحه الفتخة إفقج اتخحت الحكػمة البخيصانية سمدمة  ،وبذكل عام
وإلبعاد الستعاشفيغ مع السحػر عغ الحياة  إلحكام سيصختيا عمى الذخق األوسط،

وقج بجأت ىحه اإلجخاءات بالعخاق ثع شيخان وانتيت  ،الدياسية في تمظ السشصقة
السشػط بو  ىػ (MEIC)، ولسا كان مخكد استخبارات الذخق األوسط (72)بالقاىخة 

 ىاعتسجت الحكػمة البخيصانية عم فقج السشصقة،جسع السعمػمات االستخباراتية عغ ىحه 
 الذأن.التقاريخ الرادرة عشو في ىحا 

 ىوعم األلساناتراالتيع بتتبع فتع تتبع شخريات سياسية مرخية وعخبية، و 
 ،األلساناترال بذكل سخي ب ىالحي كان عم (م1952-1936) ،رأسيع السمظ فاروق 

وبعث بجسمة مغ السعمػمات الجقيقة عغ التختيبات الحخبية لمحمفاء في مرخ والسشصقة 
ميغ ذكي وىي معمػمات فاقت كل ما أليو إمع مبعػثيع الخاص  األلسان إلىالسحيصة 

ح نياية عام الحمفاء في مرخ، فسشية حػل األلسانجسعتو أجيدة السخابخات والجاسػسية 
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 ،األلسانفي احتسال وجػد عالقة ما بيغ السمظ و  اإلنجميدازدادت شكػك  1941

مخ األ (73)زالتيا بالقػةإفصمبػا  ،رسال في قرخ عابجيغإاإلنجميد وجػد محصة واكتذف 
تذجيج الخقابة عمي السمظ فاروق وتحيغ الفخص لمتخمز مشو  إلىالحي دفع بخيصانيا 

حيغ قامت الجبابات  الذييخ، م1942فبخايخ  4فكان حادث  قخب وقت مسكغ،أفي 
ية بسحاصخة القرخ السمكي وشالب الدفيخ البخيصاني بإقالة الػزارة وبعػدة اإلنجميد 

 القبػل بعػدة الػفج. إلىحذ السمظ فاروق بخصخ خمعو اضصخ أالحكع، ولسا  إلىالػفج 

األوضاع الدياسية  ىثار كبيخة عمآ 1942فبخايخ عام  4وكان لشتائج حادث 
ال إلييا لع يكغ إن االستقالل الحي مشح أذالل البالد التي اكتذفت إفقج تع  مرخ،في 

ألنيا  ؛ان السمكية مسثمة في السمظ فاروق قج فقجت اعتبارىا جدئي  أكسا  ،اكاذب   استقالال  
 . (74)رضخت لبخيصانيا 

السمظ فاروق تع مخاقبة المػاء عديد السرخي رئيذ األركان  مخاقبة جانب إلى
قامت عشاصخ مغ  1941فسشح عام  الدابق لمجير السرخي والزابط أنػر الدادات،

، وقام المػاء عديد السرخي بإرسال Rommel بخوميلالجير السرخي باالترال 
بسخصط السػاقع  األلسانمج أكسا  (75)ركان روميلأىيئة  إلىوثائق حخبية ميسة 

العدكخية البخيصانية وحاول بعس الزباط الذبان مثل أنػر الدادات االترال 
ال إلكشيع لع يفمحػا  ،ا كامال  لساني بتحخيخ مرخ تحخيخ  أعالن إ لمتفاوض في  األلسانب

ع اعتقال عديد السرخي ن يربحػا أدوات اترال ألعػان مخابخات ألسان ولقج تأفي 
حتي نياية  يغغ قبل البخيصانييغ وضال معتقمم 1942أغدصذ  13والدادات في 

 . (76)الحخب وشخد الدادات مغ الجير 

قتيا وتتبعيا مفتي فمدصيغ ىع الذخريات العخبية التي تع مالحأ كسا كان مغ 
ا دور   1939مشح أكتػبخ ميغ الحديشي، والحي لعب مغ مقخه الحي لجأ اليو في بغجاد أالحاج 

في تقخيخ  لسانياأىسية البمجان العخبية بالشدبة أل إلىية األلسانا في جحب انتباه الكيادة ميس  
مريخ الحخب وخاصة تمظ البمجان الػاقعة تحت الشفػذ البخيصاني، ومشيا مرخ كسا ساعج 
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مشح  األلسانػليغ ا في بشاء جدػر التعاون بيغ بعس السدئػليغ العخب والسدئالسفتي كثيخ  
ا مغ الحكام العخب الحيغ عج السمظ فاروق واحج  وي   ،مخحمة مبكخة مغ الحخب العالسية الثانية

 . (77)تجخل السفتي ووساشتو  ىية بشاء عماأللسانكثفػا اتراالتيع مع الحكػمة 

ن مخكد استخبارات الذخق األوسط ورغع أحجاث وتالحقيا مغ تصػر األ ويبجو
نو إال إكبار الذخريات الدياسية في السشصقة  ىاالتراالت وتجددو عمتتبعو لكافة 

حتيا الحكػمة البخيصانية بشاء التي اتخ اإلجخاءات وحتى ،ا في التعامل معيعتباشأ كثيخ  
 األلسان والجػاسيذ السرخييغخمية الزباط  عمىىحه التقاريخ سػاء في الكبس  ىعم

لع يسشع ىحه  مفتي فمدصيغ في العخاق و حرارأزاللو إو معاقبة السمظ فاروق و أ
مكانة  عمى، وىػ ما انعكذ بالدمب األلسانالذخريات وغيخىا مغ االترال ب

 السشصقة.بخيصانيا في 

تشامي  إلىباإلضافة  ،قج أدت تصػرات الحخب ومحاوالت السفتي السدتسخةمف
لى السديج مغ اىتسام الكيادة إ الذعػر السعادي لبخيصانيا في مرخ والسذخق العخبي

لع يشقس ذ إ ؛وجو التحجيجى في ىحه السشصقة وبالشدبة لسرخ عم ي ية بسا يجخ األلسان
مرخ ججيخ  أرضن ما يجخي عمي أية األلسانال وقج تأكجت الكيادة إ م،1949عام 

 ي،اإلنجميد فيشاك محاوالت يتدعسيا السمظ فاروق لسقاومة الشفػذ  ،باىتسام خاص
قشاة الدػيذ واألراضي  تسثلكسا  إلقامة اتراالت مع السحػر، ى خخ أومحاوالت 

ن مرخ أصبحت إكسا  ساحات القتال، إلى وحمفائياقػات البخيصانية لم امعبخ  السرخية 
 .(78)مجاد والتسػيغ لمحمفاء مغ مخاكد اإل اميس  ا مخكد  

ا في السحػر لع يفعمػا ذلظ حب   إلىن ىؤالء الداسة العخب الحيغ مالػا أوالحق 
ن أ اعتبخوانسا إو  ،و عغ انخجاع في أغخاض دولو التػسعيةأاألنطسة الجكتاتػرية 
و أن االستعسار البخيصاني أ أوليسا :وذلظ لدببيغ ،ىػن الذخيغأ انترار السحػر ىػ 

في معطع أجداء الػشغ العخبي فسغ الخيخ لحخكة التحخر  الفخندي ىػ القائع فعال  
ن االستعسار خصخ مؤقت ونيايتو أ وثاني ىحه األسبابالعخبي انيدام ىاتيغ الجولتيغ، 
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فيي خصخ ، مت بخيصانيا عمي زرعيا في فمدصيغالتي عسما الرييػنية أمحتػمة 
سحػر سيحقق لمعخب ن انترار الإف ،ومغ ىشا ،مة العخبية ذاتياعطع ييجد كيان األأ 

ا بيشسا انترار الحمفاء قج يحقق مكاسب محجودة في مشاشق معيشة ا مؤكج  ا أساسي  كدب  
  .(79)تقجيخ  ىقرأ ىحرخ في ليبيا وسػريا ولبشان عمتش

 :األوسطتطهرات الحرب وتراجع دور مركز استخبارات الذرق 

بالء  ىمخكد استخبارات الذخق األوسط في البجاية كان يبم أن الخغع مغعمى 
جشبية كبيخة في مرخ في أن يدتغمػا وجػد جالية أه ؤ واستصاع أعزا ،احدش  

لكغ القػات البخيصانية في الذخق األوسط  بالحخب،استخالص السعمػمات الخاصة 
دالم فخندا تدقة بخاصة بعج اس أكثخمعمػمات استخباراتية عدكخية  إلىكانت بحاجة 

 .(89) كاىل بخيصانيا ىلقاء مدؤولية الجفاع عغ السشصقة عمإو  م1949 ػيػني 16في 
ية ففي ىحا الػقت كان التيجيج السباشخ القػي لمسشصقة يأتي مغ وجػد القػات اإليصال

في  ذا ما دخمت إيصاليا الحخب،إ، وإريتخياوالحبذة  اإلفخيقيالزخسة في ليبيا وفي القخن 
قػاعج البحخية ا بعج ىديسة القػات الفخندية وشل الا جج  الػضع البخيصاني سيئ  حيغ كان 

مالصة وجبل شارق وقشاة  ى مغ قػاعج سػ  اإلنجميد ىفمع يبق لج ،إفخيكياالفخندية في شسال 
 إلىباإلضافة  ،الدػيذ وجسيعيا كانت في متشاول الصيخان اإليصالي في إيصاليا وليبيا

ا مغ البحخية البخيصانية في البحخ كثخ عجد  أحجث عجة و أالبحخية اإليصالية التي كانت 
 .(81)ا لرالح القػات اإليصالية الستػسط، وكان التفػق العجدي في القػات البخية واضح  

أصبحت  (82)إنجمتخا وفخندا  ىالحخب عمم  1949يػنيػ  19صاليا في إي وبإعالن
ت اصبح البحخ الستػسط والذسال لخصػط القتال، ومشح ذلظ الػقالبمجان العخبية مشاشق 

لمعسميات الحخبية التي استسخت شيمة ثالث سشػات، وكانت مرخ  ميسةمخاكد  اإلفخيقي
 ىن األمالك اإليصالية عمأحيغ ى مجاورة لمسدتعسخات اإليصالية في بخقة وشخابمذ، عم

شبو الجديخة العخبية  ىا ما عمخصخ  كانت تذكل  –والرػمال أي الحبذة  –البحخ األحسخ 
 شػل البحخ األحسخ. ىالسػاصالت البخيصانية عم ىوالدػدان وكحلظ عم
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العخبية تػاجو  –ية اإلنجميد كانت العالقات  ،وحيغ دخمت إيصاليا الحخب
 أثخ فخنداالتي حمت بقػات الحمفاء ثع سقػط  ىولفقج كانت لميدائع األ ،ميسةتغيخات 

ا بعج ا مؤكج  مخ  أبخ كثيخ مغ العخب الشرخ السحػري واعت العخبية،ضخع في البمجان 
 قريخ. وقتمخور 

في اتجاه الجوائخ الحاكسة السرخية إزاء  اواضح   اففي مرخ حجث تغيخ  
رفزت  السباشخ،بخيصانيا ففي الػقت التي تتعخض فيو مرخ لخصخ الغدو اإليصالي 

بخيصانيا بإعالن مرخ الحخب مب ش باشا(عمي ماىخ  )حكػمةالحكػمة السرخية 
ن الجالية أبخاصة  فييع، وبتيصالييغ السذاعتقال اإل عمىت إيصاليا، واعتخض ىعم

اإليصالية في مرخ كانت كبيخة العجد ووثيقة الرمة بدكان البالد األصمييغ، وماشمت 
  .(83)يصالييغ بػجو عام في اتخاذ إجخاءات ضج اإلالدمصات السرخية 

كانت تعدكخ فيو قػات فقج  الحخبية،عغ مدخح العسميات  البعيجما العخاق أ
وكانت القػات البخيصانية متسخكدة  ،مغ القػات الجػية امعطسي ا،ندبي  بخيصانية قميمة 
مغ  ى قػ أ ية وكان الجير العخاقيالحبانية والذعيب ىسا: فقط قاعجتيغفي العخاق في 
  .(84)الصائخاتكسا كان مدود ببعس  مقاتل( ألف 69 )حػاليالشاحية العجدية 

استغمت الحخكة الػششية العخاقية الػضع البخيصاني وقام رشيج عالي وقج 
 بخيصانيا،وبجأ يتصمع لمعسل ضج  الحكػمة،رئاسة  إثخىا ىعم ىتػل بحخكةالكيالني 

بزغط مغ  –في بجاية الحخب  ألسانياقج قصع عالقتو الجبمػماسية مع  ،وكان العخاق
وقج قخر رشيج عالي الكيالني تغييخ  إيصاليا،نو لع يقصع عالقتو مع أغيخ  –بخيصانيا 

خط سيخ الدياسة العخاقية استجابة لتصمع العخاقييغ والعخب التي كانت تتصمع لمثأر مغ 
 فمدصيغ.بخيصانيا بدبب 

في الدياسة العخاقية تجاه بخيصانيا يقزي بسشع القػات  التحػلوكان ىحا 
مخ الحي مخ ذلظ، األتصمب األ إذاالبخيصانية مغ تجاوز الحجود العخاقية واستخجام القػة 

ا لبخيصانيا خالل تمظ الفتخة التي كانت فييا القػات البخيصانية ال تدال ا خصيخ  يذكل تحجي  
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وليحا ثارت ثائخة بخيصانيا  وليبيا، (اإلفخيقي لقخن )ا إفخيكياشخق غارقة في اليػنان وفي 
ضج الحكع العخاقي متيسة إياه باالنحياز  –نفدية  –خحت في شغ حخب إعالمية أو 

 بخيصانيا.عالن حخب عمي إ ، مسا يعتبخ بسثابة يار، والتشكخ لسعاىجاتو معلمسحػ 

 العخاق،مػرىا في أبإعادة تشطيع  (ويفل )بكيادةوشخعت الدمصة البخيصانية 
 وحكػمتو. الكيالني(عالي  )رشيجواستثارة الخأي العام ضج  أنرارىا،وحذج 

ن كل ما فعمتو لع يتجاوز أيجي، غيخ اليتمخية مكتػفة األ ألسانياولع تقف 
 )مغحجود مجابية الحخب اإلعالمية البخيصانية ضج العخاق بحخب إعالمية مساثمة 

ية بقحف األلسانمع قيام بعس الصائخات  بخليغ(صػت يحيا العخب الحي يرجر مغ 
 والػعػد بأن العخب يدتصيعػن  (ألسانيا )قجرةبعس الشذخات اإلعالمية التي تبخز 

 .(85) ألسانيا ىاالعتساد عم

ىسمت مصالبة أ  ألسانياولكغ  ،)فيذي(فقج أعمشت والءىا لحكػمة  ،ما سػرياأ
 ،السيسةىحه السشصقة  ىعمشخاف حق اإل بسشحيعMarshal Pétain (بيتان )السارشال

اإليصالية بحلظ  –ية األلسانفأضاعت الكيادة  لييا،إواكتفت بإرسال لجشة ىجنة إيصالية 
قاعجة ضج  إلىوتحػيل سػريا  لبخيصانيا،فخصة تشطيع حمف مغ الجول العخبية مزاد 

 ا لعجم وجػد سياسة استخاتيجية متكاممة.وذلظ نطخ   ؛القػات البخيصانية

البخيصاني،  االحتاللفي تمظ الفتخة بالتحخيس اإلعالمي ضج  ألسانياواكتفت 
ية والقػة األلسانوضج الدياسة البخيصانية السؤيجة لمييػد مع التخكيد عمي العطسة 

 عمييا.االعتساد  ألسانياية التي يدتصيع أصجقاء األلسان

ولع تكغ الجساىيخ العخبية في حاجة لسثل ىحا التحخيس، فقج كانت مذاعخ 
التي استعسخت فخندا وقيختيا والتي تحارب بخيصانيا العطسي  ألسانياالتعاشف مع 

وفخندا إلجخاء بعس  مسا دفع بخيصانيا ،ابزخاوة وعشاد ىي مذاعخ واضحة تسام  
كثخ تداىال وتقجيع أوتبشي سياسة سياستيسا االستعسارية التقميجية  ىالتعجيالت عم
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الػعػد بسشح االستقالل لألقاليع الخاضعة لالنتجاب عشج انتياء الحخب، لكغ في الػقت 
ة في تمظ االضصالع بأعباء ثػرة قػي ىنفدو لع تكغ الجساىيخ العخبية، قادرة عم

ن تع تجخيجىا مغ األسمحة ومغ الكيادات عبخ الثػرات أالسخحمة مغ الحخب، بعج 
  .(86) االنتفاضات الستتاليةو 

الفػر في التعامل مع التصػرات الخصيخة  عمىوبجأت الحكػمة البخيصانية 
رئيذ الػزراء  تذخشل أبمغ 1949سبتسبخ  5الستالحقة ضجىا في البمجان العخبية ففي 

الذخق  إلىمجمذ العسػم بالقخار الخاص بإرسال تعديدات قػية مغ إنجمتخا البخيصاني 
الػقت التي كانت فيو بخيصانيا تتعخض لتيجيج خصيخ مغ احتسال ذات في  األوسط،

 . (87) األلسان مغ تعخضيا لغدو
" ال يكاد يػجج شظ  :وزارة الحخب قائال إلىكتب ويفل  م،1941بخيل أوفي 

نذصة أبإحياء التسخد في فمدصيغ و  القائمةحجاث في العخاق وسػريا والخصط ن األأفي 
قجر  أقرىثارة إلسانية مشدقة تبغي أالصابػر الخامذ في مرخ كميا جدء مغ خصة 

 (88).." .مغ الستاعب في البمجان الشاشقة بالعخبية
 ىتحت قيادة ويفل فقامت بالقزاء عمالفػر  ىوتحخكت القػات البخيصانية عم

 1941الثػرة الػششية في العخاق وترفية نطام فيذي في سػريا ولبشان وفي أغدصذ 
وكان  ،يخان مغ الجشػب ودخمتيا القػات الدػفيتية مغ الذسالإدخمت القػات البخيصانية 

يخان وتدييل إي في األلسانخصخ التخخيب  ىاليجف مغ ىحه الخصػة ىػ القزاء عم
 .(89) نجمتخاوإ األمخيكية االتحاد الدػفيتي مغ الػاليات الستحجة إلىإيرال السؤن 

ن مخكد استخبارات الذخق األوسط قج فذل في التعامل مع األحجاث إوالػاقع 
الخأي العام العخبي وتػجييو لرالح  عمىو حتى التأثيخ أالستالحقة في السشصقة 

بخيصانيا والحمفاء، وكان البج مغ تغييخ جحري في الكيادات العدكخية واالستخباراتية 
 في مشصقة الذخق األوسط لسػاجية ىحه التصػرات بذكل سخيع.
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عمي الفػر بتغييخ كامل لمكيادة العدكخية البخيصانية في الذخق ام تذخشل فق
ا لمقػات ا عام  قائج  ( Claude O'Connell)وكشمظ أجشخال كمػد األوسط فتع تعييغ ال

قيادة الجير الثامغ الجشخال  ى، وتػللػفيلالعدكخية البخيصانية في الذخق األوسط خمفا 
القػات الجػية مارشال الصيخان تػلى قيادة و  (Allen Cunninghamكششجيام) االن

 الستػسطسصػل في البحخ األسشجت قيادة أو  (Arthur Cunningham)رثخ كػنشجيامآ
 . Andrew Cunningham)) (99) انجرو كششجيام لألميخال

الذخق األوسط وتعييغ الكابتغ  لجولة لذئػن كحلظ تع استحجاث مشرب وزيخ ا
، وكان يسثل 1941 مايػ ىحا السشرب في في( Oliver Littletonليتمتػن)وليفخ أ

مثل  وزارة الحخب وميستو الكيام بالسيام الدياسية التي ال تترل بالعسميات الحخبية
 .(91)والجعاية وتشديق مدائل التسػيغ والخقابة والسخابخاتالعالقات مع فخندا والحبذة 

وأصبحت ىشاك حاجة ماسة لشرخ استخباراتي يحقق لمقػات البخيصانية عامل 
في ىحا الػقت وحجة تسكشت فقج  السحػر،دول  ىسكشيا مغ تحقيق الشرخ عمالسبادرة وي  

االستخبارات الدخية الخاصة بفظ الذفخة في لشجن بفزل جيػد مجسػعة مغ 
شفخة جياز الذفخة  لكتخونيات مغ فظرريغ في الخياضيات والفيدياء واإلالستخ

ية وفظ رمػزىا األلسانالخسائل  شفخة وبالتالي تسكشػا مغ حل ،(92)سا(ي )أنيجاأللسان
بيغ ىتمخ وقيادات  ألسانياالكيادات في  ىعمأ كافة الخسائل الستبادلة بيغ  ى ومعخفة محتػ 

وقادة الجحافل السجرعة،  سصػلالجػية والبحخية واأل اتركان القػ أوىيئة الجير العميا 
ية األلسانرساليا مغ قبل الكيادة إ ىقل مغ ساعة عمأوكانت ىحه الخسائل ترل بعج 

قج مكغ ىحا الحمفاء بعج خجست، و وقج حمت رمػزىا وت   ،يجي قادة الحمفاءأ إلىالعميا 
كسا نجحػا في  السباغتةمبجأ ىع مبجأ في الحخب وىػ أ مغ تحقيق  األلسانمغ مشع  ذلظ

 .(93) لأللسان عمخىأعسمية التزميل والخجاع حتي ال يشكذف 
ية والتي كانت تدتخجم شفخة األلسانكحلظ تسكشػا مغ حل شفخة وزارة الجفاع 

مع الجػاسيذ واستخجمت الجوائخ األمشية البخيصانية ىحه  تعامللممختمفة خاصة بيا 
 .(94)وشميع  األلسان عسالءال ىمعثػر عملالذفخة بذكل واسع 
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االستخبارات البخيصانية لكغ رغع أىسية ىحا الشرخ االستخباراتي التي حققتو  
رسال السعمػمات التي يتع إمخ وفي الػقت نفدو كان يجب ضسان سخية ىحا األ

الكيادات العدكخية البخيصانية في مياديغ القتال  إلىالحرػل عمييا في حيشيا 
يرميا السعمػمات التي السختمفة، لحلظ تع وضع قائسة بعجد محجد مغ الذخريات 

في مقجمتيع تذخشل رئيذ الػزراء البخيصاني وقيادات الجير، الغاية في الدخية تمظ و 
القادة في الذخق األوسط بأسخع وقت  إلىوإليرال ىحه السعمػمات االستخباراتية 

مسكغ تع تذكيل وحجة صغيخة مذتخكة مغ الجير والقػة الجػية لمعسل مع وحجة 
سػجة القريخة، الذبكة الالسمكية ذات ال استخجمتو  ،االستخبارات الدخية الخاصة

ة فيسا وراء البحار الخئيد قيادات السيجان إلىوالتي تعسل بكفاءة عالية لبث الخسائل 
الذفخة وعمي استعسال  ىشخاص مجربيغ عمأوحجات صغيخة مؤلفة مغ  تموتذك

تأميغ  :لحاق ىحه الػحجات بالكيادات، وبيحا تحقق غخضان وىساإتع الالسمكي و 
ن جسيع أعغ التأكج مغ  ووجػد ضابط في السػقع يكػن مدؤوال  ا إيرال السعمػمات فػر  

 .(95)التجابيخ الػقائية الزخورية قج اتخحت

و ثالثة أة التي تجيخ صشفيغ األجيدة في معطع السقخات الخئيد وتع نرب ىحه
ولع تعخف دول السحػر  ،مغ الرشػف العدكخية مثل جديخة مالصة والقاىخة والجدائخ

  .(96)ا أي شيء عشيا مصمق  

وتع استحجاث فخع لػحجة االستخبارات الدخية في لشجن داخل )مخكد 
والدخية  السيسةواستحجاث شفخة خاصة بيحه السعمػمات  (،استخبارات الذخق األوسط

 لمغاية الرادرة عشو. 

كمسة شفخة ججيجة  1941عام في دخل )مخكد استخبارات الذخق األوسط( أفقج 
 إلىل بخقيات االػارد بيا معمػمات صادرة مغ فخع االستخبارات الدخية وتع ارسلمخسائل 

جسيع اإلدارات البخيصانية في الخميج والعخاق وحكػمة اليشج البخيصانية وقادة القػات 
بأن الخسائل الدخية لمغاية سػف يكتب بجاخميا بيغ قػسيغ  العدكخية والبحخية والجػية
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في أي جدء مغ الخسالة بخالف البجاية وشمب تعسيع ىحه الكمسة ( فػالذ) أي) Steelكمسة )
 .(97)ليو إو ألكافة فخق العسل التي تتعامل مع الخسائل السخسمة مغ السكتب 

نو يجب التعامل مع السعمػمات الػاردة في أكافة اإلدارات ب ىكج السخكد عمأو 
ذا كان مغ إالسسكشة، و ضيق الحجود أىحه الخسائل الدخية لمغاية بعج فظ شفختيا في 

ن يتع ذلظ عغ أفيجب  ،ليوإالزخوري تسخيخ ىحه السعمػمات داخل فخع السقخ السخسمة 
الطخف الجاخمي الحي  ىويجب وضع عالمة واضحة عم ،شخيق ضابط واحج فقط

 ضيق الحجودأىحه الخسالة الػارد بيا السعمػمات يتزسغ تجاوالىا في  ىيحتػي عم
Most Secret – Officer Only ا عجاميا تسام  إ مغ ثع آويتع االحتفاظ بيا في مكان

 .(98)بعج االستفادة مغ السعمػمات الػاردة بيا 

استخجمت السعمػمات العدكخية التي يتع الحرػل عمييا مغ خالل وحجة فظ و 
كتذف ال ي   حتى العجوتكتيكي ومخادع مع ضيق الحجود السسكشة وبذكل أالذفخات في 

 السدتخجمة.ويقػم بتغييخ الذفخة  عمع بخصصو وتحخكاتو ىن بخيصانيا عمأ

حجث فقج  م،1941يػنيػ  22في صعيج جبيات الحخب وبالتحجيج  ىعمما أ
 ،االتحاد الدػفيتي ىالشازية ىجػميا عم ألسانياذ ششت إ ،في مدار الحخب ميساتصػر 

ضخبت الصائخات اليابانية القاعجة  شيخأقل مغ ستة أأي بعج  م1941وفي ديدسبخ 
يات الستحجة ىاربخ وبجأت الحخب في الذخق األقرى، وأعمشت الػالل مخيكية في بيخ األ
  .(99)الذيخوإيصاليا في نفذ  ألسانيااليابان و  ىمخيكية الحخب عماأل

مام جير رومل أ بميبيافبعج ىدائع إنجمتخا  احاسس   اعام   م1942 عاموكان 
ففي في التخاب السرخي  اعسيق   ية اإليصالية تػغال  األلسانتػغمت القػات  إفخيكياجير 

بعج مائة كيمػمتخ مغ  ىاتخحت مػاقع ليا بالعمسيغ عم ،نفذ العام مغ يػليػ شيخ
 .(199) الحخبالحاسسة في  السعارك إحجىاإلسكشجرية وبجأت 
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في ىحا الػقت كان البخيصانيػن في مرخ يعانػن مغ انييار معشػيات 
الدمصات  خحتليع، وأرأي عام مرخي معاد  باإلضافة إلى الجبية،جشػدىع في 

البخيصانية تعج نفديا لتشفيح قخار االندحاب مغ مرخ في حالة نجاح قػات روميل في 
الكيادة العدكخية البخيصانية في مرخ  ىالػقت كان عم ذاتاجتياز نقصة العمسيغ وفي 

ا دفاعية خصص   قػاتيا، وأن تعج ىحه الكيادة أوال  ن تدج أوجو الشقز التي تعاني مشيا أ
جل معخكة حاسسة بالشدبة أا مغ ، ثع تعج نفديا ثاني  عخقمة تقجم قػات روميل عمىقادرة 

 العمسيغ.لمقػات السحتذجة في 

مفاء والسحػر( كل مشيسا تدعي مغ اربة )الحوانيسكت ىيئة أركان القػات الستح
في  –ي والبخيصاني األلسان –جل استكسال خصصيا، ونذصت أجيدة استخبارات الجانبيغ أ

 .(191)التشفيحجسع كافة السعمػمات العدكخية السيسة والزخورية لػضع الخصط مػضع 

 ن مخكدأىحه التصػرات الستالحقة في مرخ  ا مغ خاللا تسام  وبجا واضح  
في التعامل مع الذأن  يغاستخبارات الذخق األوسط يعاني مغ فذل وقرػر كبيخ 

 السخكد.نو يجب إعادة ليكمة ىحا أو  ،السرخي والعخبي

صبح أميام السخكد و  ىدخال تعجيل جػىخي عمإ 1943في مايػ عام تع وبالفعل 
 Elid)كاليتػن وعيغ العقيج ايميج “ اسسو مخكد " االستخبارات الدياسية لمذخق األوسط 

Clayton)   ستخباراتية الىع وضيفة وىي جسع السعمػمات اأ وندعت مشو ( 192)ا لو رئيد
وأصبحت ميستو تػفيخ معمػمات استخبارات سياسية  ،عغ السشصقة العخبيةالعدكخية 

وعامة ومشدقة عغ دول الذخق األوسط بشاء عمي معمػمات استخباراتية مجسعة مغ 
كافة اإلدارات السعشية التي كانت  إلىرساليا إالبخيصانية واإلدارات األخخى، و  السخابخات

قػائع بأسساء اإلدارات ووضعت ستة MEIC ((193 ))السخكد تتمقي معمػماتيا عغ شخيق 
مػضػعات محجدة  ىمقدسة عم ،لييا كال حدب احتياجاتوإرسال تقاريخ السخكد إالتي يتع 

التقاريخ الخاصة و  االقترادية خبار الحخبأو ذاعتو إل مخاقبة الخاديػ وتحميل ما يتع مث
 .(194)السعمػمات االستخباراتية السجسعةو بسخاقبة السػجات الالسمكية 
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االستخبارات  إلىوكمت ميسة السعمػمات االستخباراتية العدكخية أو 
ربع وحجات ارتباط خاصة بالػحجة أوتع تذكيل  ،بذكل مباشخ MI6البخيصانية 

الخاصة بفظ الذفخة في الذخق األوسط لشقل السعمػمات بذكل الدخية االستخباراتية 
القادة العدكخييغ في السشصقة، واحجة في القاىخة تقجم خجماتيا لمجشخال  إلىمباشخ 

 سط،ػات الجػية في الذخق األو قائج الق (Alexander Wally) الكدشجر والي
في  (Cunningham)والمػاء البحخي كششكيام  (Ramsay) البحخي رمدي  المػاءو 

، وكانت تػجج وحجة ارتباط خاصة ثانية مع الجشخال مشتغسخي سكشجريةاإل
(Montgomery) رثخ آلثامغ والػحجة الثالثة مع الديخ بالقخب مغ مقخ الجير ا

كسا كانت  ،الغخبيةقائج القػة الجػية لمرحخاء  (Arthur Cullenham)كػلششكيام 
 .(195)ىشاك وحجة ارتباط خاصة كبيخة في جديخة مالصا

 .Roosevelt Fروزفمتفخانكميغ الخئيذ  إلىوتع تػزيع السعمػمات بدخية تامة 
 .(196)الحخبجسيع رؤساء األركان والقادة في السيجان شػال زمغ  وإلىوتذخشل 

ة الحيغ يتمقػن القادوقج خمقت ىحه الػحجة االستخباراتية الخاصة في 
 ط بتذكيالتلجييع معخفة ليذ فق جعمت فقج ،نػعياالسعمػمات مشيا خبخة فخيجة مغ 

عخفة ما يشػي ىتمخ الكيام بو مغ ا مقػات العجو بذكل مزبػط وقػتو ومػاقعو بل أيز  
وذلظ مغ كثخة السعمػمات الحخبية والسعارك التي دارت في الحخب  ،عسال سمفاأ 

السعارك الكبيخة لرالح الحمفاء وكان ليحه الػحجة فزل كبيخ في حدع  ،العالسية الثانية
 .(197)حخاز الشرخ ليع في الحخب العالسية الثانيةإو 

دوره بذكل كبيخ بعج عام فقج تقمز  ،الذخق األوسط استخباراتما مخكد أ
ا ن تع حمو نيائي  أ إلىنقل السعمػمات بيغ اإلدارات السختمفة  ىاقترخ دوره عمو  1943

 .1946عام بعج انتياء الحخب العالسية الثانية 
  



 سارة محسهد عبد الحميم الذيخ د.     م(9191-9191) ودوره أثشاء الحرب العالسية الثانية مركز استخبارات الذرق األوسط 

 
- 999 - 

 الخاتسة:

ثشاء أخبارات الذخق األوسط في السشصقة ن نكيع دور مخكد استأحاولشا  وإذا
مشح  ىولالسخحمة األ بسخحمتيغ،ن دوره قج مخ أالحخب العالسية الثانية سػف نالحع 

ثبت السخكد نجاح واضح في الكيام أحيث  لمحخب، ىولالدشػات األ خالل ئونذاإ
ية واإليصالية في السشصقة وجسع األلسانم السشػشة بو مغ تجدذ وتتبع لمجعاية ابالسي

 بيا.تقاريخ مفرمة عغ الخأي العام  وإعجاد السحػرمعمػمات عغ دول الحياد ودول 

الحخب وانتقاليا  ىه بخاصة مع تصػر رحؤ داأن تخاجع دور السخكد و ألكغ لع يمبث 
والستعاشف ن يؤثخ عمي الخأي العام العخبي السعادي لبخيصانيا أفمع يدتصع  ،إفخيكيالذسال 

و السمظ أن يسشع الذخريات العخبية الدياسية كسفتي فمدصيغ أع صتكسا لع يد ،ألسانيامع 
ل ءوتزاعغ السشصقة العخبية،  ميسةومجىا بسعمػمات عدكخية  ألسانيافاروق مغ االترال ب

دور السخكد بذكل كبيخ بخاصة بعج تسكغ وحجة فظ الذفخة في االستخبارات البخيصانية مغ 
سخابخات وبالتالي تسكشت الي( األلسانسا ية، )فظ شفخة جياز االنيجاأللسانفظ الذفخة 

ي األلسانودقيقة ومباشخة عغ الجير  ميسةكخية معمػمات عد ىالبخيصانية مغ الحرػل عم
و مغ أجسعيا عغ شخيق جػاسيذ معمػمات يتع  إلىولع تعج بحاجة  ،وخصط ىتمخ القتالية

االستغشاء بذكل تام عغ دور السخكد  إلى ىدأمخ الحي خالل تتبع رسائل بخيجية مخسمة، األ
في جسع السعمػمات  فقط، واالكتفاء بجوره 1943في جسع السعمػمات االستخباراتية عام 

ن تع حل السخكد بذكل نيائي في أ إلىرساليا لإلدارات البخيصانية السختمفة إالدياسية و 
 .عقاب انتياء الحخب العالسية الثانيةأ 
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committee of imperial Deviance , standing official sub-committee for 

questions concerning the middle East , February 1939. 
، 1ط الثانية،مرخ في الحخب العالسية  رمزان:عبج العطيع  رزق،نان لبيب يػ  جسال، دمحم-( 21)

 .75ص القاىخة، باألىخام،الجراسات الدياسية واالستخاتيجية  مخكد
(22) - IOR/L/PS/12/2896A Coll 30/160(S) 'C.I.D. Sub Committee for 

questions concerning Middle East: Measures to influence minor powers 

& Arab States whose assistance might be of value in time of war , 

committee of imperial Deviance , standing official sub-committee for 

questions concerning the middle East , February 1939. 
(23) - IOR/L/PS/12/2896A Coll 30/160(S) 'C.I.D. Sub Committee for 

questions concerning Middle East: Measures to influence minor powers 

& Arab States whose assistance might be of value in time of war , 

committee of imperial Deviance , standing official sub-committee for 

questions concerning the middle East , February 1939. 
(24)-IOR/L/PS/12/2896A Coll 30/160(S) 'C.I.D. Sub Committee for 

questions concerning Middle East: Measures to influence minor powers 

& Arab States whose assistance might be of value in time of war , 
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committee of imperial Deviance , standing official sub-committee for 

questions concerning the middle East , February 1939. 
(25)-IOR / R / 15 / 6 / 445 : File 14 / 15 Middle EAST oil , telegram from 

Political intelligence Center , Middle East Cairo to Persian Gulf to 

residency Bushire 17 April 1946. 
(26) - IOR/L/PS/12/2896A Coll 30/160(S) 'C.I.D. Sub Committee for 

questions concerning Middle East: Measures to influence minor powers 

& Arab States whose assistance might be of value in time of war , 

committee of imperial Deviance , standing official sub-committee for 

questions concerning the middle East , February 1939. 
دار الشفائذ لمصباعة  ،1ط ويفيل، الثانية،مذاىيخ قادة الحخب العالسية  العديمي: بدام-( 27)

 .48ص ،1988 لبشان،بيخوت  والتػزيع،والشذخ 
(28) - ALDRICH, Richard J. (ed.). British intelligence, strategy and the 

Cold War, 1945-51. Routledge, 2005, p15. 
(29) - SELIGMANN, Matthew S. Spies in uniform: British military and 

naval intelligence on the eve of the First World War. Oxford University 

Press on Demand, 2006, p 2. 

 )انيجسا( تحتي األلسانسخار ورمػز جياز الذفخة أىي وحجة استخباراتية خاصة بفظ  -( *)*
وىي مشصقة  (بميجمي بارك)في  ات البخيصانية وكان مقخىا الخئيذاشخاف رئيذ ىيئة االستخبار 

الجار العخبية  ،1ط العادة،سخار عدكخية فػق أ بػثام:ويشتخ  دبميػ. .اف ،ريفية بالقخب مغ لشجن
 .9ص ،1986بيخوت لبشان  لمسػسػعات،

اثشاء الحخب العالسية  حجث أجيدة شفخة ليتمخأي ىػ جياز شفخة يعج األلسان (انيجسا)جياز  -*(**)
مخجع  بػثام :ويشتخ  دبميػ. .افانطخ  ،وكمسة انيجسا ىي كمسة يػنانية قجيسة تعشي المغد ،الثانية
 .32ص  ،سابق

 .47ص ،السخجع نفدو بػثام :ويشتخ  دبميػ. .اف -( 39)
(31) - IOR / R/15/2/191 , Censor clerk , Notes on interception of 

correspondence , 15 July 1939. 

(32) - IOR/R/15/2/ 926 : file 4 / 2 (1-a / 50) M.E.I.C. Publicity , telegram 

from office of the political Resident in the Persian Gulf , to Political 

Agent Kuwait , Political Agent Bahrain , Political Agent Muscat, Middle 

East intelligence center at Cairo , 13 August1939. 
 ،1ط الثانية،مرخ في الحخب العالسية  رمزان:عبج العطيع  رزق،يػنان لبيب  جسال، دمحم-( 33)

 .78-89ص ص القاىخة، باألىخام،لدياسية واالستخاتيجية مخكد الجراسات ا
(34)IOR/L/PS/12/2896A Coll 30/160(S) 'C.I.D. Sub Committee for 

questions concerning Middle East: Measures to influence minor powers 
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& Arab States whose assistance might be of value in time of war , 

committee of imperial Devence , standing official sub-committee for 

questions concerning the middle East , February 1939. 
(35)-WEST, Nigel. Historical dictionary of British intelligence. Scarecrow 

Press, 2014,p352. 

(36)- IOR/R/15/2/ 926 : file 4 / 2 (1-a / 50) M.E.I.C. Publicity, telegram 

from office of the political Resident in the Persian Gulf to Political 

Agent Kuwait , Political Agent Bahrain , Political Agent Muscat, subject 

Middle East intelligence center at Cairo , 28 August 1939. 

(37) - IOR/R/15/2/ 926 : file 4 / 2 (1-a / 50) M.E.I.C. Publicity, telegram 

from office of the political Resident in the Persian Gulf to Political 

Agent Kuwait , Political Agent Bahrain , Political Agent Muscat, subject 

Middle East intelligence center at Cairo , 28 August 1939.  &  

GEROLYMATOS، André. British intelligence and guerrilla warfare 

operations in the Second World War: Greece, 1941-1944, a case study. 

1993, pp142-148. 

في ففقج كان ىشاك ححر ما بيغ قيادة الجير البخيصاني في مرخ والدفارة البخيصانية  -(****) 
ا عغ الدفارة قجر اإلمكان ومغ ثع تعاونت عػامل ن تباعج كثيخ  أرادت قيادة الجير أمخ واقع األ

فقج كان  ،ثحجاار إزاء األا باستسخ وعجم التحسذ إلحاشة الدفارة عمس   ،كثيخة مشيا عامل الدخية
السذكمة كانت تكسغ في  ،ية والكيادة العدكخية في القاىخةىشاك سسة تشافذ بيغ الدفارة البخيصان

مام وزارة الحخب، أبخيصاني في القاىخة كانت مدئػلة يكل اإلداري القائع، فكيادة الجير الالي
ػزارتيغ كانتا مدئػلتيغ بجورىسا مام وزارة الخارجية، وكمتا الأالدفارة البخيصانية كانت مدئػلة و 
: غ وزارة تذخشل( انطخ أرتسيذ كػبخمام مجمذ وزارة الحخب )السجمذ السرغخ السشبثق عأ

القاىخة  ،، السخكد القػمي لمتخجسة1، ط1945-1939لحخب العالسية الثانية القاىخة في ا
 .162ص ،2915

(38) - IOR/R/15/2/ 926 : file 4 / 2 (1-a / 50) M.E.I.C. Publicity , telegram 

from political Resident to Political Agent Bahrain ,19 November 1939. 

(39)-IOR/R/15/2/ 926 : file 4 / 2 (1-a / 50) M.E.I.C. Publicity , telegram 

from Secretary of State for India to Political Resident in the Persian Gulf 

, 14 November, 1939. 

(40)-IOR/R/15/2/ 926: file 4 / 2 (1-a / 50) M.E.I.C. Publicity, Mod of 

communication with Middle East intelligence 13 August 1939. 
 .161ص مخجع سابق، كػبخ: أرتسيذ- (41)

(42)-GEROLYMATOS, André. British intelligence and guerrilla warfare 

operations in the Second World War: Greece, 1941-1944, a case study. 

1993, p146-148. 
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(43)-WEST, Nigel. The A to Z of British Intelligence. Scarecrow Press, 

2009, p347-348. 
 .116ص  سابق،مخجع  كػبخ:أرتسيذ  –( 44)
 .122ص  ،نفدو –( 45)

(46(- IOR / R / 15 / 2 / 325 , file 8 / 24 : Middle East intelligence center 

Diaries. 

(47(- IOR / L / PS / 12 / 320 , Center Middle East intelligence information 

received through Anglo –Egyptian censor summary Number 7-13 , 

1939. 

(48(- IOR / L / PS / 12 / 320 , Center Middle East intelligence information 

received through Anglo –Egyptian censor summary ,Appendix C. 

(49)-IOR / R / 15 / 6 / 445 : File 14 / 15 Middle EAST oil , telegram from 

Political intelligence Center General Headquarters Middle east forces to 

Political agent Muscat , 30 April 1946. 

(50)-IOR /R/ 15 / 2 / 660 , File 28/1 Sabotage to oil wells , telegram from M 

I C E , Cairo to Milpel Air officer commanding , Iraq , British Military 

Artache Tehran , 4December 1939. 

(51)IOR / R / 15 / 6 / 445 : File 14 / 15 Middle EAST oil , telegram from 

Political intelligence Center , Middle East Cairo to Persian Gulf to 

residency Bushire 17 April 1946. 

 

 .245ص ،لػكاز ىيخزويد: مخجع سابق -(52) 
(53)- IOR / R / 15 / 5 /214 , Izzat Jaffer 4/26, 

 –الدشة الخابعة  ،1941 –بخيل أ –يشايخ  –روما الالسمكية روما  –نذخة شيخية لسحصة باري 
 .4-1االعجاد 

 .75ص ،عبج العطيع رمزان : مخجع سابق ،يػنان لبيب رزق  ،دمحم جسال -(54)
(55)- IOR / R / 15 / 5 /214 , Izzat Jaffer 4/26, 

 –الدشة الخابعة  ،1941 –بخيل أ –يشايخ  –روما الالسمكية روما  –نذخة شيخية لسحصة باري 
 .4-1عجاد األ

 126ص  ،مخجع سابق أرتسيذ كػبخ :-(56)
(57) - IOR / R / 15 / 5 /214, Izzat Jaffer 4/26, Radio Arabadi Bari , April 

1941. 

 .126ص  ،أرتسيذ كػبخ : مخجع سابق -(58)
 .44ص  ،لػكاز ىيخزويد: مخجع سابق -(59)
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حسج عبج أسالمية في البانيا، وخصاب لمديج مغ ىحه الخصب خصاب لخئيذ الصائفة اإل -****(*)
أبػ بكخ عبج هللا  وخصاب القاضي الحاج الذيخثيػبيا، أدريذ رئيذ الجالية العخبية في إهللا بغ 

رئيذ السحكسة الذخعية العميا في ، وخصاب القاضي حامج دمحم نػر أبػ عمع قاضي مػجاديذػ
وخصاب الذيخ محسػد  ،وخصاب سساحة الذيخ عبج الحسيج عصية قاضي بشغازي  ،باباأديذ أ

 انطخ .أبػ االسعاد مفتي ليبيا األكبخ وغيخىع الكثيخ
 IOR / R / 15 / 5 /214 , Izzat Jaffer 4/26, 

(60) - IOR / R / 15 / 5 /214 , Izzat Jaffer 4/26, 

 –الدشة الخابعة  ،1941 –بخيل أ –يشايخ  –روما الالسمكية روما  –نذخة شيخية لسحصة باري 
 .4-1عجاد األ

(61)-IOR / R / 15 / 5 /214 , Izzat Jaffer 4/26 , Radio Arabadi Bari , April 

1941. 

 ا،عام   39يبمغ مغ العسخ كان عدت جعفخ ىػ الدكختيخ الذخري لذيخ الكػيت  - *****(*)
كان يتابع أمالك شيخ الكػيت  ية،اإلنجميد وىػ مرخي الجشدية يتكمع الفخندية بصالقة ويعخف 

 عشيع،في مرخ ويدتزيف الذخريات األجشبية باسع الذيخ في الكػيت ومدئػل عغ التخويح 
  الديجار،السقخبيغ لجي شيخ الكػيت يجالدو ويمعب معو البمياردوا ويذعل لو  ومغ

IOR / R / 15 / 5 / 214 : File 4 / 26 / IZZAT Jaffer ,telegram from political 

agency Kuwait to Air staff intelligence British forces in Iraq Habbaniya , 

28March 1941 & telegram from political agency Kuwait to political 

resident in the Persian Gulf Bushire ,29 October 1940. 
(62)- IOR / L / PS / 12 / 359: PZ1673 / 40 Activities of ADC to Shaikh of 

Kuwait , Not from colonel TOD, Middle East intelligence center Cairo , 

with enclosure 1 April 1940. 

(63)- IOR / L / PS / 12 / 359: PZ1673 / 40 Activities of ADC to Shaikh of 

Kuwait, letters from George Maratos 6 bourse street Alexandria , to Izzat 

Jaafar Kuwait Persian Gulf 8 march 1940. 

(64)- IOR / L / PS / 12 / 359: PZ1673 / 40 Activities of ADC to Shaikh of 

Kuwait, letters from Izzat Mohamed Jaafar A.D.C. prnate Secretary to 

H.H. the Ruler of Kuwait to George Maratos 6 Ruedel Ancienne bourse 

street Alexandria , 8 February 1940. 

(65)- IOR / L / PS / 12 / 359: PZ1673 / 40 Activities of ADC to Shaikh of 

Kuwait , Not from colonel TOD, Middle East intelligence center Cairo , 

with enclosure 1 April 1940. 

(66)- IOR / R / 15 / 5 / 214 : File 4 / 26 / IZZAT Jaffer , telegram from 

British consulate General Bushire to Government of India New Delhi 

,10 December1940 
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(67) - IOR / R / 15 / 5 / 214 : File 4 / 26 / IZZAT Jaffer , telegram from 

political resident at Kuwait to Government of India New Delhi 10 

December 1940. 

(68)- IOR / R / 15 / 5 / 214 : File 4 / 26 / IZZAT Jaffer , telegram No c/617 

from political agent Kuwait to political resident Bushira , 3 December 

1940. 

(69)- IOR / R / 15 / 5 / 214 : File 4 / 26 / IZZAT Jaffer , telegram from 

political agency Kuwait to political resident in the Persian Gulf Bushire 

,1 February 1941. 

(70)- IOR / R / 15 / 5 / 214 : File 4 / 26 / IZZAT Jaffer , telegram from 

political agency Kuwait to political resident in the Persian Gulf Bushire 

,29 October 1940. 

(71)- IOR / R / 15 / 5 / 214 : File 4 / 26 / IZZAT Jaffer , telegram ,inter from 

political resident Bahrain to his majesty’s ambassador Baghdad , 7 July 

1941. 

(72)- IOR/L/PS/12/2896A, Coll 30/160(S), Coll 30/160(S) 'C.I.D. Sub 

Committee for questions concerning Middle East: Measures to influence 

minor powers & Arab States whose assistance might be of value in time 

of war ,telegram from , Deputy secretary to the secretary of state for 

India , London , 13 August 1939.  

دار الفكخ  ،1ط الدخية،الشازية خسذ سشػات مغ العالقات  ألسانياالسمظ فاروق و  عتيق:وجيو 
 .83ص  ،2996القاىخة  العخبي،

 .83ص  ،نفدو السخجع-(73)
ر الجساىيخية لمشذخ ، الجا2شساع الجولية، طالمعبة الكبخى السذخق العخبي واألىشخي لػرنذ: -(74)

  .22 – 21، صعالم، ليبيا.والتػزيع واإل
 .145ص  ،مخجع سابق عتيق:وجيو -(75)
 .22 – 21ص ،مخجع سابق ىشخي لػرنذ:-(76)
 .25-24ص  ،مخجع سابق عتيق:وجيو -(77)
 .28ص، ونفد-(78)
 .12ص  ،مخجع سابق العقاد:صالح -(79)

(80) - DAVIES, Philip. MI6 and the Machinery of Spying: Structure and 

Process in Britain's Secret Intelligence. Routledge, 2004, p115. 
 ،بعادهأالخميج العخبي جحوره التاريخية و صخاع القخن في السحيط اليشجي و  مخاد:دمحم عجنان -(81)

 .452ص  ،1984سػريا  ،دار دمذق ،1ط
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 .15ص  ،، مصبعة السعارف ومكتبتيا بسرخ، القاىخة1الديج فخج: حخب الرحخاء السرخية، ط-(82)
 .195ص ،لػكاز ىيخزويد: مخجع سابق-(83)
 .198ص  ،نفدو-(84)
 .97-96ص ص  ،سابقمخجع  العديمي:بدام -(85)
 .55 – 54ص  ،ونفد-(86)
 .136ص،لػكاز ىيخزويد: مخجع سابق-(87)
 .162ص  ،مخجع سابق كػبخ:أرتسيذ -(88)
 .258ص  ،لػكاز ىيخزويد: مخجع سابق-(89)
 .54-53ص ،الديج فخج: مخجع سابق-(99)
 .694، ص 1986دمذق  ،، السصبعة الججيجة1تاريخ السذخق العخبي السعاصخ، ط شخابيغ:احسج -(91)

(92)-GEROLYMATOS, André. British intelligence and guerrilla warfare 

operations in the Second World War: Greece, 1941-1944, a case study. 

1993, p83. 
 .5ص  ،مخجع سابق بػثام :ويشتخ  اف. دبميػ.-(93)
 .47ص  ،نفدو -(94)
 .49- 42ص  ص و:نفد-(95)
 .43ص و:نفد-(96)

(97)- IOR/R/15/2/ 926 : file 4 / 2 (1-a / 50) M.E.I.C. Publicity, Telegram 

from Middle East intelligence Center Cairo to Minister Jade , Senior 

Navel officer Red see , Senior Navel officer Port Sudan , Political 

Resident Bushire , 2April 1941. 
(98)- IOR/R/15/2/ 926 : file 4 / 2 (1-a / 50) M.E.I.C. Publicity, Telegram 

from Middle East intelligence Center to H.B.M. Minister Jada , H.B.M. 

Resident in Persian Gulf , S.N.O. Red sea, S.N.O. Port Sudan, S.I.O. 

H.Q. RAF in Iraq Habbaniya , 21 April 1941. 
 ،المبشاني دار السشيل ،1ط ،1995 -1945الرخاع الجولي في نرف قخن  صبح:عمي -(99)

 .12ص  ،2996بيخوت 
 .21ص  ،ىشخي لػرنذ:مخجع سابق-(199)
 .145ص ،سابقوجيو عتيق: مخجع -(191)

(102)-WEST, Nigel. Historical dictionary of British intelligence. Scarecrow 

Press, 2014, p359. 
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(103) - IOR/R/15/2/ 926 : file 4 / 2 (1-a / 50) M.E.I.C. Publicity ,Note to All 

Recipients of M.E.I.C ,summaries , 1 May 1943. 

 (104) - IOR/R/15/2/ 926 : file 4 / 2 (1-a / 50) M.E.I.C. Publicity , 

Distribution list of political intelligence center Middle East , operational 

intelligence summary no ,1May 1943, Radio monitoring analysis 

summary for period 8-14 May 1943, Economic warfare intelligence 

summary , political Aid intelligence summary. 
  .126ص  سابق،مخجع  بػثام:ويشتخ  اف. دبميػ. -(195)
  .5ص ،ونفد-(196)
 السخجع والرفحة.نفذ -(197)
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concerning Middle East, 8 April 1939 - 18 February 1942. 
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، السخكد القػمي لمتخجسة، 1، ط1945-1939أرتسيذ كػبخ: القاىخة في الحخب العالسية الثانية  -

 .2915القاىخة 
 ، مصبعة السعارف ومكتبتيا بسرخ، القاىخة.1الديج فخج: حخب الرحخاء السرخية، ط -
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1986. 
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