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 الملخص 

)ويست    االمريكية  العسكرية  االكاديمية 
بوينت( مؤسسة فيدرالية أمريكية تختص  
بتدريس العلوم العسكرية للرجال والنساء  
أكاديمية   أقدم  من  وهي  سواء،  حد  على 
عسكرية في الواليات المتحدة االمريكية.  

اُختير الجنرال دوغالس    1919في عام  
ماك آرثر مديرا ألكاديمية ويست بوينت،  

ومميزات    جاء سمات  عدة  بعد  ترشيحه 
العالمية   الحرب  واثناء  قبيل  اكتسبها 

( مرحلة  1918-1914االولى  فكانت   ،)
إدارته في ظروف استثنائية بسبب تبعات  
على   الطلب  وتزايد  العالمية  الحرب 
أجل   من  العسكرية  االكاديميات  خريجو 
لهذا   وما  الحرب،  بمعسكرات  االلتحاق 

ما حاول  تبعات  من  آرثر  االجراء  ك 
االكاديمية،   في  النظام  وإعادة  معالجتها 
مع   يتناسب  بما  تطويرها  ثم  ومن 
المرحلة   ومتطلبات  العسكرية  التطورات 

 انذاك.  

 
Abstract 

 
 The American Military 
Academy (West Point) is a 
US federal institution 
specializing in teaching 
military sciences to men and 
women alike, and it is the 
fifth oldest military academy 
in the United States of 
America. In 1919, General 
Douglas MacArthur was 
chosen Director of the West 
Point Academy, and his 
candidacy came after 
several features and 
advantages that he acquired 
before and during the First 
World War (1914-1918). His 
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administration phase was in 
exceptional circumstances 
due to the repercussions of 
the World War and the 
increasing demand for 
graduates of military 
academies to join In the war 
camps, and the 
consequences of this 
procedure, MacArthur tried 
to address them and restore 
order in the Academy, and 
then develop it in line with 
the military developments 
and the requirements of the 
then phase. 

 
 المقدمة  

 
تأتي أهمية الموضوع في تسليط الضوء   

في   أمريكيا  عسكريا  جنراال  دور  على 
قبل   من  بها  كلف  اكاديمية  ادارية  مهمة 
عرَف   الكثير  االمريكية،  الحرب  وزارة 
كقائد   آرثر  ماك  دوغالس  الجنرال 

الحرب  منذ  نجمه  لمع  العالمية    عسكري 
 ( الحرب  1918-1914االولى  وحتى   )
 ( سيرة  1951-1950الكورية  أن  إال   ،)

وانجازات   إدارية  بمهام  آرثر حافلة  ماك 
العسكرية   قيادته  عن  بعيدا  شخصية 
انه   موقف  من  ألكثر  واثبت  للمعارك، 
رجل الموقف وشخصية قيادية اصالحية  
من   وواحدة  االفضل،  نحو  دائما  تسعى 

التي   المهام  إدارته  هذه  كان  بها  كلف 
)ويست   االمريكية  العسكرية  لألكاديمية 

 بوينت(. 

جاءت   الموضوع  مقتضيات  حسب 
رئيسين   وعنوانين  مقدمة  على  الدراسة 
متبوع بخاتمة وقائمة للمصادر. جاء في  

)االكاديمية العسكرية االمريكية  العنوان:  
بوينت  من  ويست  بشيء  الحديث   ،)

وموقعها   االكاديمية  عن  وفكرة  االيجاز 
( العنوان:  أما  االكاديمية  تأسيسها. 

إدارة   عهد  في  االمريكية  العسكرية 
( آرثر  ماك  دوغالس  -1919الجنرال 

دور  (1922 عن  بالحديث  خص  فقد   ،
ماك آرثر في اعادة تنظيم االكاديمية في  
على   كثيرا  أثرت  اصالحية  خطوة 
ويست   في  العسكرية  الدراسة  مستقبل 

 بوينت. 
 

األمريكية   العسكرية  االكاديمية  أوال: 
 ويست بوينت: 

بعد   على  األكاديمية  )   50تقع    80ميال 
الضفة   على  نيويورك،  مدينة  من  كم( 

هادسون لنهر  سميت    1الغربية  لذلك 
النقطة   )وترجمتها  بوينت  بويست 
فيدرالية   مؤسسة  واألكاديمية  الغربية(، 
تابعة لإلدارة األمريكية مختصة بتدريس  

على  العلوم   والنساء  للرجال  العسكرية 
األكاديميات   أقدم  من  وهي  سواء،  حد 

األمريكية مساحة  2العسكرية  على  تمتد   ،
المباني  2كم  65) من  عدًدا  ضمت   ،)

عسكرية   ومعالم  كالمتاحف  التاريخية 
االمريكية   الثورة  إلى  تعود  تاريخية 
المباني   عن  فضال  االهلية،  والحرب 

 .    3رالعامة من مطاعم ومكتبات ومتاج
عسكرية        أكاديمية  انشاء  فكرة  إن 

أهمية   الدولة  رجال  ادراك  بعد  جاءت 
أعباء   يتحملون  مدربين  ضباط  وجود 
الحل   وكان  والحرب،  السلم  في  الدولة 
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الحرب   لفنون  مختصة  مؤسسة  إنشاء 
وفي   الحكومة    1802وعلومها،  وافقت 

االمريكية أنشاء األكاديمية العسكرية بعد  
خ أن  من  األكاديمية  التأكد  ريجي 

سيكونون ممثلين لمجتمع ديمقراطي قبل  
 .4ان يكون مجتمع عسكري 

عاتقها   على  بوينت  ويست  ادارة  أخذت 
والعسكري،   والثقافي  األكاديمي  التعليم 
والخدمات   البرامج  االكاديمية  ووفرت 
كما   والمدنيين،  للعسكريين  التعليمية 
ضمت االكاديمية مقبرة لعدد من خريجي  

حروب  األكاديم في  حتفهم  لقوا  الذين  ية 
االمريكية،   المتحدة  للواليات  متفرقة 
التدريسية   الهيئة  أعضاء  من  عدد  ورفاة 

االكاديمية صنفت  5  في  وقت  في   .
ويست   أكاديمية  االمريكية  الحكومة 
قومياً،   تاريخياً  َمْعلَماً  بوصفها  بوينت 
التذكارية   النصب  من  عددا  تنظم  كونها 

أمريكي  في  لشخصيات عسكرية  متميزة  ة 
جورج   منها:  االمريكي  التاريخ 

ثاير 6واشنطن سيلفانوس  دوغالس  7،   ،
وآيزنهاور أرثر  معالم   8ماك  عن  فضال 

    9تاريخية ووطنية
 . 

 
آرثر   الجنرال دوغالس ماك  إدارة  ثانيا: 

 ( 1922-1919ألكاديمية ويست بوينت ) 
عام    12وفي   أوكلت    1919حزيران 

االدارة االمريكية مسؤولية ويست بوينت  
في   حينها  كان  آرثر،  ماك  الرائد  إلى 
وهو   عاماً،  والعشرون  التاسعة  عمر 
هذه   إليه  توكل  عمراً  مدير  أصغر 
عدة   بعد  جاء  ترشيحه  أن  إال  المهمة، 
واثناء   قبيل  اكتسبها  ومميزات  سمات 

فقد   االولى،  العالمية  نفسه  الحرب  ثبت 
العالمية   الحرب  ميادين  في  متمكنا  قائدا 

االولى، في وقت عززت موقفه األوسمة  
دولته   من  له  منُحت  التي  والميداليات 

 10فضال عن الحكومات االوروبية
. 

االرتباك   من  حالة  في  االكاديمية  كانت 
في طلب خريجي   الحكومة  جراء ضغط 
الحرب   معارك  في  للمشاركة  االكاديمية 

االولى، ومهمة آرثر كانت إعداد    العالمية 
لدعم   الجيش  ضباط  من  جديد  جيل 
بالرجال   االمريكية  العسكرية  المؤسسة 
في   العسكرية  االكاديميات  ببقية  أسوة 
البالد، وقد ذكَر ماك آرثر أن توليه إدارة  
المتحدة   للواليات  العسكرية  األكاديمية 
االمريكية تزامن مع حقبة مهمة من حياة  

المؤسسة، العالمية    هذه  الحرب  انتهاء 
: " مهمتي في ويست  موضحا أن  ،االولى

مستقبلية   لحرب  ضباط  تحضير  بوينت 
 11محتملة

. 

الواليات   في  العام  الرأي  موقف  كان 

انذاك مالئماً    المتحدة  الوقت  يكن  لم  أنه 

حشد   فالعادة  شامل،  عسكري  لمشروع 

الجيش عند حدوث تهديد بالحرب، وهذا  

الحكومة   أعلنت  عندما  حدث  ما 

من   المحايد  موقفها  ترك  االمريكية 

الحرب   واعالن  االولى  العالمية  الحرب 

. كان هناك  1917ضد دول المركز عام  

الذي   ما  انتهت  الحرب  أن  مفادها  رأي 

حكومة الواليات المتحدة االمريكية    يدعو 

دخول   أجل  من  ضباط  بتدريب  القيام 

الحرب بتكاليف باهظة؟ وما فائدة ويست  

بوينت باألساس؟، وليس ذلك وحسب بل  

بوينت   ويست  بإلغاء  نادت  فئة  هناك 

واالستعاضة عنها بإنشاء مدارس تدريب  
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للضباط االحتياط في الكليات المدنية فهي  

12أقل كلفة
. 

آرثر    أولى ماك  واجهت  التي  المشكالت 
من   األخيرة  الدفعة  تخص  وصوله  فور 
معنوياتهم   كانت  ممن  األكاديمية  متدربي 
أكاديمي   لبرنامج  اتباعهم  بسبب  متعثرة 
الحرب  وزارة  فقد صرحت  منظم،  غير 

العام   دفعة جديدة    1918في  أنها تخرج 
العام   حزيران  ولكن  1919في   ،

الحرب  وانتهاء  المعارك    تطورات 
العام   حتى  تخرجهم  موعد  أخر  بالنصر 

االكاديمية    1921 دراستهم  يكملوا  حتى 
حسب النظام المتبع ما قبل الحرب، وهو  
ما شجع أكثر من مئة متدرب من الدفعة  
وأن   كما  اعتراضا،  االكاديمية  مغادرة 

العام   إلى    1918خريجي  إعادتهم  تم 
النهم   إضافي  تدريب  لتلقي  األكاديمية 

ام أعوام دراسية، ما أثار  تخرجوا قبل اتم
موجة غضب ضد االكاديمية وقراراتها،  
العودة   األكاديمية  مجلس  ناقش  وقت  في 
إلى نظام الدراسة ذي األربعة أعوام بدال  
اشتراك   اثناء  حدث  الذي  التقليص  من 
الحرب   في  االمريكية  المتحدة  الواليات 

 13العالمية االولى
وزارة   إلى  توصية  آرثر  ماك  كتَب 

السياسية  الحرب   االحداث  تطور  بأن 
أجل   ومن  مستقبلية،  كونية  بحرب  تنبئ 
إدارة   في  حدث  الذي  االرباك  تالفي 
تخرج   مشكلة  وتجاوز  االكاديمية 
وزارة   على  فأن  األوان،  قبل  متدربيها 
الحرب والكونغرس االهتمام أكثر بإعداد  
من   وجزء  وإمكانياته   األمريكي  الجيش 

بأكاديمي النهوض  االهتمام  ويست  هذا  ة 
بوينت مجددا، كان طموح ماك آرثر أن  
الظروف   مع  متماشية  األكاديمية  تكون 

متمسكاً   والسريعة  المتغيرة  العالمية 
والبالد.  بشعارها:   والشرف  الواجب 

14كونه أحد ابناءها
 . 

كما إن الوضع العام في الواليات المتحدة  
في   الحكومة  دخول  ضد  كان  االمريكية 
من   كان  وما  جديدة،  دولية  صراعات 
مطالبة   في  التدرج  إال  آرثر  ماك 
حكومته، وتمسك بداية بضرورة حصوله  
نظام   بعودة  الكونغرس  موافقة  على 
االربعة   نظام  إلى  االكاديمية  الدراسة 

ل خاصة  زيارة  وفي  إلى  أعوام،  ه 
في   أمام    16واشنطن  احتج  حزيران 

رفضوا   ممن  المجلس  اعضاء  بعض 
كونه   أعوام  بأربعة  النظام  عودة  الطلب 
االكاديميات   أن  رأوا  كما  للدولة،  مكلف 
حصص   تخصص  ان  يمكنها  المدنية 
االكاديميات   عن  تغني  عسكرية 

بأن:   قائال  فرد  "نفقات  العسكرية، 
  الحكومة على االحتياجات العسكرية هي 
الذي   الوطني  التأمين  أشكال  من  شكل 
بعد عام، كما إن   تأتي منه األرباح عاماً 
جانب   من  نسبياً  الصغيرة  النفقات 
المستقبل   حروب  تخدم  المتحدة  الواليات 
لتقليل النفقات الهائلة وفقدان الدم الذي ال  
تكون   عندما  سداده  مال  أي  يستطيع 

أن كالً من ويست   ، المأساة غير المتوقعة
االكاديميات  بوين من  وغيرها  ت 

عام،   مدرسي  لنظام  مثاالً  ُهن  العسكرية 
وأن تطور االكاديمية في المرحلة المقبلة  
وهي   البصيرة،  بروح  يكون  أن  ينبغي 
سمة النظام التربوي في الواليات المتحدة  

 . 15طوال القرون الماضية"
بأنَّ   الكونغرس  أمام  آرثر  ماك  تكلم 
األكاديمية مصدر فخٍر آلبائها المؤسسين  
يضمن   الداخلي  نظامها  وأن  وإدارتها، 
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منزلة   بوينت  ويست  كادر  من  فرد  لكلَّ 
ومستواه   شخصيته  خالل  من  اكتسبها 
وضعه   عن  النظر  بغض  األكاديمي، 
هذه   جدران  خارج  واالجتماعي  المالي 

ال من  عضو  فكل  متدربين  المؤسسة، 
يلبسون   أعوام  أربعة  وطيلة  العسكريين 
نفسه،   المأكل  ويأكلون  نفسها  المالبس 
نفسها،   الدراسية  باالختبارات  ويمرون 
من   نوع  وهذا  نفسه،  الراتب  ويتلقون 
عدالة المؤسسة ومن ثم عدالة الدولة التي  
تدعمها وتؤسس لضباط على مستوى من  

 .16الخبرة والكفاءة االكاديمية
بذلك دعم    وحصل  على  الموقف 

وهم   األكاديمية،  ومجلس  الخريجين 
المقدمة   ومطالبهم  االعالمي  بدورهم 
النظر في   إعادة  الكونغرس على  شجعوا 
الجنرال   موقفه  أيد  كذلك  القرار، 
رسالة   في  بحزم  أعلن  الذي  بيرشينغ، 

في   الكونغرس  إلى  أرسلها    22علنية 
مدة  1919حزيران   ليست  عامان  أن   ،

ا لتشكيل  لدى  مناسبة  العسكرية  لشخصية 
ويست   في  ميزة  أعظم  وأن  المتدربين، 
ماك   دوغالس  وجود  هي  آنذاك  بوينت 
الكونغرس   من  بيرشينغ  وطلب  آرثر، 
المقدم. وبالفعل ترتب   االلتفات إلى طلبه 
مدة   الكونغرس  أعاد  أن  ذلك  على 
أعوام   أربعة  إلى  األكاديمية  في  الدراسة 
عن  تقل  ال  تمهيدية  مدة  يسبقها  أن    على 
المتقدمين   اختبار  أجل  من  شهور  خمسة 
بوينت   ويست  لحياة  استجابتهم  ومدى 

    .17العسكرية
خبر   في  تايمز  نيويورك  صحيفة  عقبت 

حول الجدل    1919حزيران    28لها يوم  
في تحديد أعوام االلتحاق باألكاديمية، أن  
أعوام   في  ليست  بوينت  ويست  مشكلة 

أن:   بل  فقط،  األكاديمية  الدراسة 
من  العسكري المزيد  إلى  تحتاج  ة 

الدراسية،   المدة  خالل  الديمقراطية 
يعرفون   ال  يتخرجون،  عندما  فالطالب 
وأن   البشرية،  الطبيعة  عن  القليل  سوى 
الرجال الوحيدون الذين تعاملوا معهم هم  

 18أنفسهم فقط"
والذي   آرثر  ماك  انتباه  لفت  المقال  وهذا 
إلى وزارة الحرب   مفصالً  تقريراً  أرسل 

أهم  1919تموز    2بتاريخ   فيه  ، أوضح 
وما   األكاديمية  منها  تعاني  التي  المشاكل 
على   مشددا  التغيير,  خطوات  أهم  هي 

المتطلبات  أنه:   بعض  نواجه  أن  "ينبغي 
تطوير   أجل  من  الجديدة  الوطنية 
ضباط   لتخريج  وتهيئتها  االكاديمية 

 .   19متدربين بفاعلية عالية"
التغييرات أصدر ماك    ومن أجل تطبيق 
في  آ قرار  بإعادة    1919تموز    8رثر 

األكاديمية   لقانون  الصحيح   التطبيق 
ذلك   المدون،  غير  القانون  )الكاديت( 
بمراجعة مواده من قبل لجنة مختصة من  
تدريسيي األكاديمية القدماء، وتلك اللجنة  
تاريخ   في  نوعها  من  األولى  كانت 

سميت   شرف  االكاديمية،  بـ)لجنة 
عل  الكاديت(، عملت  دراسة  والتي  ى 

وانتهاكات   قوانين  جميع  م  والتحقق 
والتحقق   بوينت  ويست  داخل  الشرف 
الرئيسة   القوانين  بعض  ودونت  منها، 
القوانين   واستبعدت  العقوبات  من  لعدد 
الضعيفة والبعيدة عن روح ويست بوينت  
يُعرض   أْن  االتفاق  وكان  االكاديمية، 
على   القانون  بانتهاك  المتهم  المتدرب 

حقق معه وتستمع اقواله،  لجنة الشرف لت
من   محلفين  هيئة  اللجنة  وضعت  كما 
يحصل   اإلساءة  ثبتت  فإن  المتهم،  أقران 
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عن   التعطيل  من  تتراوح  عقوبة  على 
عن   االنفصال  إلى  عام  لمدة  الدراسة 
األكاديمية. وذلك الخطوة مهدت فيما بعد  
المدون كليا والذي   قانون الشرف  إليجاد 

ما إدارة  من  اعوام  بعد  آرثر  اكتمل  ك 
  .20لألكاديمية

خالل   الكاديت  قانون  تطبيق  حاالت  من 
إدارة ماك آرثر شكوى سجلت على أحد  
أمام   نابية  بالفاض  المتدربين والذي تلفظ 
اساتذته، ما دفع مجلس الكلية إلى احالته  
الحادث،  في  لتحقيق  الكاديت  لجنة  إلى 
لجنة   قضت  ألقواله،  االستماع  وعند 

ف قرار  بإصدار  من  المحلفين  صله 
االكاديمية   مدير  بموافق  و  االكاديمية، 
من   استفسار  كتاب  وفي  آرثر.  ماك 

بتاريخ   الحرب    1920آب    4وزارة 
القرار،   في  النظر  بإعادة  االدارة  طالبت 

"هذا الشاب  وكان موقف ماك آرثر بأن:  
المؤسسة   شرف  ضد  جرماً  اقترف 
إلى   يعود  ولن  الكاديت،  وقانون 

رئيسها  دمت  ما    21االكاديمية 
كان  ،   فما 

من الوزارة إال أن احترمت قرار اإلدارة  
  22ورحبت بالتزامها

السابقة   الحالة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
كانت الوحيدة طوال مدة إدارة آرثر، فلم  
او   اخالقية  غير  احداث  االكاديمية  تشهد 
تعرض أحد المتدربين لتحقيق أو عقوبة،  
ويعود الفضل بذلك إلى المتابعة المباشرة  
في   اللجنة  وأعضاء  االدارة  قبل  من 
رقباء   عين  أن  بعد  القانون،  تطبيق 
التدريسية   والهيئة  المتدربين  بين  سريين 
المتدربين   بين  العالقة  لمتابعة 
والتدريسيين، فضالً عن عقده اجتماعات  

لتوجيههم وكسب ثقتهم   مغلقة مع الطالب 
غير   حالة  كل  عن  االبالغ  أجل  من 

السرية   ضمان  مع  تحمل  مقبولة  وعدم 
 23تبعات االبالغ

في   الكاديت  قانون  آرثر على  ماك  عقب 
نصه:   ما  من  مذكراته  هدفي  "كان 

الكاديت  قانون  في  التشبث    التحقيق  هو 
الشرف،  )الواجب،  االكاديمية  بشعار 
قيم   غرس  في  واالستمرار  البالد(، 
نظيفًا   تعيش  أن  أي  والنظافة،  المثابرة 
المناهج   توسيع  مع  نظيفًا،  تفكيًرا  وتفكر 
األفكار   أفضل  مع  لتتماشى  الدراسية 
هذا   تطبيق  وان  المعاصرة،  التعليمية 
القانون في االكاديمية جعل ويست بوينت  

صنوف  ف جميع  مع  جيدة  عالقة  ي 
ادارتي   من  الغرض  هو  وهذا  الجيش، 

 .24"لألكاديمية 
إعادة   كان  آرثر  ماك  اجراءات  ومن 
الدراسية وتحديثها،   المقررات  النظر في 
من   المعارضة  باب  عليه  فتح  ما  وهذا 
ففي   االكاديمية،  تدريسيي  بعض  قبل 
اجتماع له مع هيئة التدريس تكلم أمامهم  

أكاديمية   نحو  بأن  متخلفة  بوينت  ويست 
، وأن على  25عاماً( عما هو مطلوب  40)

أجل   من  أكثر  ومتابعة  جهد  بذل  الكادر 
تلك   االكاديمية،  بمستوى  االرتقاء 
ضباط   من  عدد  غضب  أثارت  الكلمات 
ابدو اعتراضهم   الذين  القدامى  األكاديمية 
وقبل   الحديث،  اثناء  المستمرة  بمقاطعته 

قاطع حديثه  إنهاء ماك آرثر لكالمه حتى  
يتحمله   ال  أمٌر  وذلك  معترضاً،  الضابط 
ماك آرثر وكان رده أنه المسؤول األول  
ووزارة   الكونغرس  أمام  االكاديمية  عن 

 26الحرب 
فهَم ماك آرثر من حديثه المباشرة مع      

الكادر التدريسي أن مهمته ليست بالهينة،  
وجعلته أكثر يقيناً أن االصالح التدريجي  
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االمث الحل  طلب  هو  أن  بعد  ذلك  ل، 
مشورة ونصيحة شخصيات خارج نطاق  
األكاديمية العسكرية، من أساتذة ومربين  
منهم؛   نذكر  الجيش  في  وجنراالت 
بيكر،   الحرب  ووزير  بيرشينغ،  الجنرال 
استمرار   ان  إال  مينوهر.  والجنرال 
بعض   قبل  من  منهجه  على  االعتراض 
قرارات  التخاذ  أحياناً  دفعه  التدريسيين 

وهو  فردية   آرائهم،  إلى  الرجوع  دون 
أسلوب غاب عن األكاديمية منذ االعوام  

 27االولى لتأسيسها
أوعز   لألكاديمية  االعلى  المدير  وبصفته 
إلى   بإرسال عدد من االساتذة  آرثر  ماك 
بأنفسهم   ليروا  المدنية  المؤسسات 
في   إحرازها  تم  التي  الكبيرة  الخطوات 
  مجال التعليم، بعد أن لمس حاجة الكادر 
مع   ودمجه  المدني  التعليم  على  لالطالع 
وقد   االكاديمية،  في  العسكري  التعليم 

  29وافقت وزارة الحرب على طلبه في  
عام   الثاني  وجاءت  1920تشرين   ،

األوامر بالزام تدريسي االكاديمية بقضاء  
مؤسسة   في  عام  كل  من  واحد  شهر 
لمراقبة   اختيارهم،  من  مدنية  تعليمية 

التدريس طرق  واألفكار    واستيعاب 
ترشح   أن  على  التعليم،  في  الجديدة 
خبرتهم،   حسب  التدريسي  االدارة 
وبالفعل كان لذلك االجراء أثرا كبيرا في  
الوسائل   ألهم  االكاديمية  كادر  مواكبة 
التدريسية   والنظريات  الحديثة  التعليمية 

  .28المدنية
قد   كان  آرثر  ماك  أن  سبق  مما  أتضح 
حجم   بسبب  مضاعفاً؛  جهدا  بذل 

الكادر  ا داخل  قراراته  على  لمعارضة 
من   الرغم  على  أنه  إال  التدريسي، 
السعي   في  يتواَن  لم  موقفه  صعوبة 

االدارة   ومواكبة  االكاديمية  لتطوير 
وفي   التعليمية،  التطورات  ألهم  والكادر 
ويست   داخل  نوعها  من  األولى  الخطوة 
بالتعليم   بوينت، ربط آرثر التعليم المدني 

فه  أن  بعد  اهمية  العسكري،  جيدا  م 
التعليم   إليه  وصل  ما  على  االطالع 
المدني. ويبدو أن هذه الخطوة تعُد إضافة  

 مميزة لألكاديمية. 
وحول ذلك عقب ماك آرثر في مذكراته  

نصه:   طويلة  ما  وساعات  أياًما  "بقيُت 
لألكاديمية   االدارية  الهيئة  مع  أجتمع 
النعاش   الخطط  هذه  وتطبيق  لصياغة 

وتشاورن  كبار  االكاديمية،  مع  ا 
في   والعسكرية  االكاديمية  الشخصيات 
يأخذوا   لكي  أساتذتنا  وأرسلنا  البالد، 
المعاهد   افضل  في  تدريبية  دورات 
وكذلك   األمريكية،  المدنية  والجامعات 
دورات علمية حديثة في طرائق التدريس  

 .29"ونظريات التعلم 
بوينت   لويست  آرثر  ماك  إدارة  خالل 

نشاطها   األكاديمية  وُمنحت  استعادت 
والدة جديدة خالل مرحلة تسنمه إدارتها،  
مع   تتالءم  جدية  إدارته  كانت  إذ 
الحديثة،   والعسكرية  السياسية  التطورات 
تم   الحرب  وزارة  إلى  مطالباته  وبفضل 
العلوم   في  دراسية  مواد  إضافة 
أكثر   التأكيد  وتم  والسياسية،  االقتصادية 
والعسكري   السياسية  التاريخ  على 

كما   إقامة  العالمي،  على  آرثر  ماك  شدد 
اساتذة   قبل  من  أقيمت  وورش  ندوات 
ألوروبا   السياسية  العلوم  في  مختصين 
في   مناهج  عن  االقصى، فضالً  والشرق 
والكهرباء   والكيمياء  الحديثة  العلوم 
واللغات،   والميكانيكا  الهواء  وديناميك 
الحرب  وزارة  موافقة  استحصل  وكذلك 
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البدني   التدريب  دروس  أضافة  في 
اكفاء  ال اساتذة  على  معتمداً  رياضي 

ساحة   في  فعليا  خدموا  ممن  وجنراالت 
 30الحرب 

من جانب آخر أجرى ماك آرثر تغيرت  
العسكري   التدريب  نظام  في  بارزة 
الميداني   التدريب  نقله  بعد  الصيفي 
فورت   مدينة  من  األكاديمية  لمتدربي 
أكثر   لالصطياف  منطقة  كونها  كلينتون، 

م  إلى  عسكرية  كونها  كامب  من  عسكر 
نيو     Camp Dicksديكس   في 

وله   فعليا  معسكرا  ألنه  جيرسي؛ 
منحت   مميزة،  عسكرية  خصائص 
المتدربين تعامل مباشرة مع قادة وقوات  
ويست   خريجو  وجميع  النظامي،  الجيش 
آرثر   ماك  ادارة  عاصروا  ممن  بوينت 
مع   الكامل  التدريب  إلى  فعليا  خضعوا 
اء  قوات الجيش النظامي وبتوجيه من رقب

وضباط الجيش، وهذا االجراء هو االول  
 31من نوعه في تاريخ ويست بوينت 

اطالع   على  كان  آرثر  ماك  أن  يبدو 
ومتابعة لوسائل التعليم الحديث، ذلك أنه  
الميداني   التطبيق  ضرورة  استشعر 
الصيفي لمتدربي االكاديمية، وفي خطوة  
ثقتهم   وتعزيز  المتدربين  لتشجيع  منه 

ا روح  وغرس  والشجاعة  بأنفسهم  لقتال 
الجيش   لتدريب  مرافقا  تدريبهم  جعل 
النظامي، وهو نوع من المعايشة الواقعية  
منه   التفاته  في  والضباط  الجيش  لحياة 
عاتقهم   على  اخذوا  اكفاء  ضباط  لخلق 

 حماية شرف االمة االمريكية وأمنها.  
ولو تتبعنا اجراءات ماك آرثر في ويست  

لمتدرب  بوينت نجده وضع اللياقة البدنية ل
النظامي   المنهج  من  يتجزأ  ال  جزءا 
وزارة   إلى  بمقترحه  بعث  إذ  لالكاديمية، 

من   بأنه  وصفته  بدورها  والتي  الحرب 
قبل   من  المقدمة  المناهج  أفضل 

انذاك الزم  32االكاديميات  أن  بعد   ،
بوينت   ويست  متدربي  كل  مشاركة 
االساسية   الجماعية  بالرياضات 
ف الرياضية  الفرق  إلى  ي  واالنضمام 

مدربين   اشراف  وتحت  االكاديمية 
المدربين   من  وطلب  أكفاء.  رياضيين 
تصنيف الطلبة كالً حسب ميوله إلى فرق  
كرة   البيسبول،  االمريكية،  القدم  لكرة 
التنس،   والميدان،  الساحة  القدم،  السلة، 
الغولف والهوكي. وأن تميز المتدرب في  
خارج   ومشاركاته  االلعاب  تلك  أحدى 

يرفع مع    االكاديمية  تخرجه  معدل  من 
إدارة   قبل  من  مالية  بجائزة  تكريمه 

 33االكاديمية
أتضح مما سبق ذكره أن ماك آرثر اهتم  
والبدني   العقلي  بالتدريب  كثيرا 
األكاديمية   لتجربته  وكان  للمتدربين، 
فشجع   نفسه،  في  كبيٌر  حضوٌر  السابقة 
كثيرا   وأهتم  وااللعاب  الرياضة 

ف ومنافسة  الخارجية  رق  بالمشاركات 
أن   القول  ويمكننا  االخرى،  االكاديميات 
شامال   اصالحيا  كان  آرثر  ماك  برنامج 

 ولم يقتصر على جانب دون آخر. 
مدة    خالل  آرثر  ماك  إجراءات  ومن 

تغيير   كان  العسكرية  لألكاديمية  إدارته 
االكاديمية   اتبعت  فقد  االحد،  يوم  برنامج 
الدينية   الشعائر  اقامة  تأسيسها عادة  ومنذ 

وم، والتي تلزم المتدربين حضور  ذلك الي
وتمنع   االكاديمية  كنيسة  داخل  القداس 
ويكتفي   لعبة،  أو  عمل  أي  ممارسة 
المتدربون بمالزمة غرفهم أو التجول في  
اليوم.   بهدوء طوال  األكاديمية بكل  باحة 
خصوصية ذلك اليوم لم تغادر ماك آرثر  
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أن   بعد  برنامجه  تغيير  على  عمد  والذي 
بم للمتدربين  أو  سمح  التمارين  مارسة 

إجراءه   والقى  الظهر،  بعد  ما  القراءة 
والجزء   المتدربين  قبل  من  كبيٌر  قبوٌل 
وثبت   التدريسي،  الكادر  من  األكبر 

 34صواب قراره بدعم من قس الكنيسة
حد    وضع  على  آرثر  ماك  عازَم  كما 

لموقف األكاديمية المعتاد تجاه المتدربين  
فهماً  العسكريين في الصفوف المنتهية، مت

الحرية   من  فسحة  اعطائهم  ضرورة 
تشعرهم   بطريقة  معهم  والتعامل 
بمعاملتهم   الكادر  فوجه  باالحترام، 
لهم   وسمح  مسؤولين،  ضباط  بوصفهم 
داخل غرفهم،   والسجائر  الغليون  بتدخين 
الحرب   وزارة  موافقة  على  حصل  كما 

بمنح طلبة االكاديمية    1921شباط    7في  
المرحلة  حسب  شهرية  مخصصات 

لمتدربي  ال الوزارة  وخصصت  دراسية، 
 ( مبلغ  المنتهية  دوالرا(    500الصفوف 

شهريًا، كما منح الطالب المتفوقين إجازة  
نهاية   عطلة  في  ساعات  ست  لمدة 
األسبوع يمكن قضاها خارج األكاديمية،  
مخصص   كونه  الصيف  فصل  باستثناء 

 35للتدريب الميداني
إلى   مجيئه  توقيت  آرثر  ماك  عادة  كانت 

والنصف  مكتبه   التاسعة  الساعة  في 
موظفيه   أعطى  أنه  والسبب  صباحا، 
وكوادره وقتاً كافياً لترتيب كل شيء من  
بينهم،   وجوده  يسببه  الذي  الضغط  دون 

( الساعة  بين  يجري    1-  12وما  ظهرا( 
ممن   المتدربين  أو  الضباط  مع  مقابالت 
الساعة   بعد  لديهم موعد سابق معه، وما 

عصراً  الجتماعاته  موعدا    الثالثة 
االكاديمية ابنية  في  أحد  36والتجول   .

المصادر استعان بمقابالت شخصية لعدد 

إدارة   مدة  خالل  االكاديمية  ضباط  من 
الجنرال لويس هبز    ماك آرثر، ومنهم 

Lewis Habis  ،مساعديه أحد  وكان   ،
"خالل  والذي ذكر إدارة ماك آرثر قائال:  

من   الكثير  بإنجاز  يقوم  اليومي  روتينه 
عمل، وكان يفضل مقابلة ضباطه وجهاً  ال

لم   مباشرة،  موظفيه  مع  والتعامل  لوجه، 
القديمة   الورقية  الطريقة  يفضل  يكن 
آخر،   إلى  مكتب  من  المعامالت  وانتقال 
اليوم   إلى  يتأخر  يأتيه  عمل  أي  يدع  ولم 
وأرقى   أهم  من  ذلك  واهتمامه  التالي، 
عليه   الصعب  من  يكن  لم  لذا  خصاله، 

موظفي  إخالص  وطالب  كسب  ه 
  .37"االكاديمية

الكسندر جي.  ار.  الضباط    .Rوذكره 

G. Alexander  تدريسي أحد   ،
" إن ماك آرثر أعظم  االكاديمية،  قائال:  

دولة   رجل  حياتي،  في  عرفته  رجل 
تعامله   كانت  عسكريا،  كونه  عن  فضالً 
على   ينطوي  بوينت  ويست  ضباط  مع 
كان   القتال،  ساحة  في  كبراعته  براعة 

اه شديد إلى زمالئه الضباط،  يصغي بانتب
وكان   خالفية،  نقاشات  في  يتدخل  وال 
يزن كل كلمة يتفوهون بها، وفي النهائية  
ومتحمساً   هادئاً  البديهة،  سريع  يريد،  ما 
ويصل إلى قراراته في الحال بعدما يقول  

 38كل الحضور ما لديهم"
في   الحرب  وزارة  إلى  رفع  تقرير  في 

االول    13 قبل  1920كانون  لجنة  ، من 
لجنة   عليها  اصطلح  ما  أو  المتابعة 
الزائرين والمكونة من سبعة اعضاء من  
وثالثة   المتحدة  للواليات  النواب  مجلس 
فيه:   قالت  الحرب،  وزارة  من  موظفين 
الشديد   استحسانها  تؤكد  أن  الهيئة  "تود 
الجنرال   قدمها  التي  الجليلة  للخدمات 
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الذين   والضباط  آرثر  ماك  دوغالس 
لل معه  بناء  يعملون  اعادة  من خالل  بالد 

أسس   على  بوينت  ويست  اكاديمية  نظام 
وتجارب وتضحيات فعلية مستخلصة من  
ويست   وروح  العالمية  الحرب  تجربة 

  .39"بوينت القديمة 
أغلبية   موافقة  على  آرثر  ماك  حصل 

في   االكاديمية  إدارة  مجلس    27أعضاء 

بخصوص التوصية    1920كانون األول  

و  داخل  تغييرات  بوينت  بثالثة  يست 

 40هي
: 

قضاء خريجي االكاديمية عامهم األول    -

جامعات   أو  مؤسسات  داخل  التعيين  في 

 مدنية. 

ضرورة زيارة كل أستاذ من االكاديمية   -

العالي   للتعليم  منفصلة  مؤسسات  ثالث 

العزلة   من  التخفيف  أجل  من  عام؛  كل 

 بين التعليم المدني والعسكري. 

قبل  وضع جدول محاضرات عامة من    -

كبار الهيئة التدريسية وضباط االكاديمية  

العسكريين   الجنراالت  من  عدد  باستقبال 

محاضرات   إللقاء  الجيش  في  الكبار 

كل   ميدانية  تدريبات  واجراء  عسكرية 

جميع   وعلى  االكاديمية  لطالب  عام 

 المستويات. 

مدعوما برضا    كان  آرثر  ماك  إن عمل 

في   صديقة  شخصيات  من  وتشجيع 

الحرب، وزير    وزارة  رأسهم  وعلى 

كانون الثاني عام    20الحرب بيكر، وفي  

، ترقّى ماك آرثر إلى رتبة عميد  1921

في   نظرائه  بين  األصغر  وهو  دائم، 

 41الجيش النظامي األمريكي

في    الثالث  آرثر عامه  ماك  أكمل  أن  ما 
ادارة اكاديمية ويست بوينت، حتى ادرج  
الواليات   خارج  الخدمة  ضمن  اسمه 

اال تغيير  المتحدة  ان  والمعتاد  مريكية، 
من   أعوام  اربعة  تمام  بعد  يكون  االدارة 
بشخص   الحرب  وزارة  أن  إال  التكليف، 

ويكس جون  هيئة  42وزيرها  ورئيس   ،
بيرشينغ   جون  الجنرال  الجيش  أركان 
الكبار   الضباط  قائمة  على  وافقوا 
ما   الخارج، وذلك  للخدمة في  المرشحين 

ني عام  كانون الثا  17اعلنته الوزارة في  
192243 

حول   العام  الرأي  تساؤل  القرار  أثار 
االكاديمية؛   إدارة  آرثر عن  ماك  استبعاد 
بتصريح   لإلدالء  الحرب  وزارة  دعا  ما 

في   لبيان    30صحفي  الثاني  كانون 
بالقول:   "لقد  موقف الوزارة من ترشيحه 

ساليدن   وينشستر  فريد  العميد  تعيين  تم 
لكي   44 بوينت  لويست  رئيسا  اليوم    هذا 

منذ   رسميا  آرثر  ماك  العميد  محل  يحل 
اليوم،   الثاني    30تاريخ  ،  1922كانون 

بمهمة   ُكلف  فقد  آرثر  ماك  الجنرال  أما 
 45جديدة في الفلبين"

الحرب  وزارة  به  أوصى  ما  آخر  وإّن 
األكاديمية   مغادرته  قبل  االركان  وهيئة 

عدد  1922شباط    1في   زيادة  هو   ،
ويس اكاديمية  في  المتدربين  ت  الطلبة 

لألكاديمية   إدارته  مدة  وحول  بوينت. 
"لقد كان مصدر    عقب ماك آرثر بالقول: 

كم   أعرف  أن  لي  بالنسبة  عميق  رضا 
العسكريين   الطلبة  أولئك  ناجحين  كانوا 
إلدارة   رئاستي  مدة  خالل  درسوا  الذين 
من   كل  بينهم  ومن  بوينت،  ويست 
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لمنتزر ليمان  ماكسويل  46الضباط:   ،
رئيس47تيلور أصبح  الذي  لهيئة  ،  ا 

فاندنرغ وهويت  المشتركة،    48األركان 
وايت  رئيسي  49وثوماس  أصبحا  اللذان   ،

أركان في فيلق الطيران، وضباط آخرين  
 50ال يسعني ذكر أسمائهم"

في   آرثر  ماك  أعلن  آخر  جانب    27من 
الثاني عام   ، خبر خطوبته  1922كانون 
لويز هنرييت  في  51من  التقيا  أن  بعد   ،

منتجع   في  اقيم  بارك  تحفلة  كسيدو 
Tuxedo Park52  في لويز  كانت   ،

تنتمي   عمرها،  من  الثالثينات  منتصف 
المستوى،   ورفيعة  امريكية  عائلة  إلى 
وولتر   االعمال  رجل  طليقة  كانت 
االجتماعية   الوجوه  أحد  بروكس، 
منه   ولها  بولتيمور،  في  المعروفة 

أثار  53طفلين آرثر  بماك  ولقاءها   .
ذكرت   أنها  حتى  كثيراً  ألحدى  إعجابها 

بأنها:   "لو لم يكن آرثر قد تقدم  الصحف 
التقينا ألول مرة، لكنت قد   لخطبتي حين 

  .54تقدمت ألخطبه بنفسي"
آرثر  ا  ماك  أن  ذكره  سبق  مما  تضح 

على   إداريا وفكريًا مهماً  أجرى إصالًحا 
بوينت، وأدخل مواد دراسية    نظام ويست 

مهمة إلى مناهجها، سيما حصص العلوم  
الوقت   في  مشددا  والصرفة،  االنسانية 
المتدربين   تمتع  ضرورة  على  نفسه 
االلعاب   في  ومشاركاتهم  البدنية  باللياقة 
األكاديميات   مع  التنافسية  الرياضية 
وبذلك   األخرى،  والمدنية  العسكرية 

ا بالوالدة  إدارته  مرحلة  لجديدة  وصف 
 لويست بوينت.  

عبرت    السابقة  المعطيات  وحسب 

إدارة   إنهاء  خبر  على  نيويورك  صحيفة 

" بالقول:  آرثر  سيلفانوس  ماك  كان  إذا 

ثاير والد األكاديمية العسكرية، فدوغالس  

 55ماك آرثر منقذها"

 
 

 الخاتمة
 
آرثر    ماك  إدارة  أن  سبق  مما  أتضح 

ويست  ضمن    ألكاديمية  كانت  بوينت 
الحرب   بعد  ما  مرحلة  استثنائية،  مرحلة 
العسكرية   والمؤسسة  االولى،  العالمية 
من   الدراسة  أعوام  اختزلت  االمريكية 
أجل   من  فقط،  عامين  إلى  أعوام  أربعة 
في   المحاربة  الفرق  قطاعات  تزويد 
القارة االوربية بمزيد من الضباط، فكان  

حرب أول اجراء قام به مخاطبة وزارة ال
بإعادة نظام الدراسة ذي االربعة أعوام،  
كما ادخل اصالحات على قانون الكاديت  

م فاعلية  19وراجع  المختصة  اللجنة  ع 
عن   فضال  عدمها،  من  القوانين  تلك 
الكادر   زيارة  في  الشديد  حرصه 
والمؤسسات   لألكاديميات  التدريسي 
التعليمي   النظام  لمواكبة  المدنية  التعليمية 

وتطورات  وبين  المدني  بينه  والمزاوجة  ه 
تكون   ال  حتى  العسكري،  التعليم 
وبذلك   محيطها،  عن  بمعزل  االكاديمية 
كان   آرثر  ماك  برنامج  أن  نالحظ 
بعد   سيما  لألكاديمية  فكريًا  إصالًحا 
بالعلوم   تتعلق  تدريسية  مواد  اضافة 
للحرب   العسكرية  والخطط  السياسية 
التاريخ   عن  فضال  األولى  العالمية 

الع بالجانب  العسكري  كثيرا  اهتم  ام. كما 
التحاقهم   للمتدربين وحرص على  العملي 
المباشر   للتدريب  ديكس  كامب  بمعسكر 

 على يد ضباط الجيش االمريكي.   
 



 ادارة اجلنرال دوغالس ماك آرثر لألكادميية العسكرية االمريكية 
 

 2022اجلزء الثاني(، لسنة    -)العدد األوَّل   جملة القادسيّة يف اآلداب والعلوم الرتبوية، اجمللد الثاني والعشرون

12 

 الهوامش  

 ______________ 

هادسون    1  Hudsonنهر 
River:    بحيرة من  النهر  ينبع 

نيوكومب  في  لوالية    هندرسن  التابعة 
ويجري   نيوجيرسي,  ماراً  نيويورك 
بلغ   بمجرى  الجنوب  الى  الشمال  من 

 ( مجموعة    315طوله  أنظر:  ميل(. 
العالمية،   العربية  الموسوعة  مؤلفين، 

، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر  3ج
الرياض،   ص  1999والتوزيع،   ،

145 . 
االمريكية:   2 العسكرية    االكاديميات 

ا الواليات  البحرية  أكاديمية  لمتحدة 
(USNA  بوالية أنابوليس  في  تقع   )

عام   تأسست  أكاديمية  1845ماريالند   ،
 ( األمريكية  السواحل  (  USCGAخفر 

تأسست   كونيتيكت،  والية  لندن،  نيو  في 
مارين  1876عام   ميرشانت  أكاديمية   ،

 ( كينجز  USMMAاألمريكية  في   )
عام   تأسست  نيويورك،  والية  بوينت، 

القو 1943 وأكاديمية  الجوية  ،  ات 
 ( سبرينغز،  USAFAاألمريكية  في   )

عام   تأسست  التي  كولورادو  والية 
 . للمزيد انظر:  1954

1.Peter Karsten, The Naval 
Aristocracy: The Golden 
Age of Annapolis and the 
Emergence of Modern 
American Navalism, 
University of Michigan, 
Michigan,1972; Jeffrey  
2.L.Croickshank, Chloe G. 

Klein, In Peace and War: 
The History of Merchant 
Marine Merchant Academy 
at Kings Point, John Wiley & 
Sons, New Jersey, 2008. 
3 Lance Betros, West Point: 
Two Centuries and Beyond, 
McWhiney Foundation, New 
York, 2004, P 7; Sidney 
Forman, West Point: A 
History of the United States 
Military Academy, Columbia 
University Press, Columbia, 
1950, P 3. 
4  Lance Betros, Op. Cit, P 1-
2; Theodore J. Crackel, 
Thomas Jefferson's Military 
Academy: Founding West 
Point, University of Virginia 
Press, Virginia, 2004, P 54. 

5Rod Miller , West Point 
U.S. Military Academy, 
Princeton Architectural 
Press, 2002, P 26-27;  
Sidney Forman, Op. Cit, P 

55-57. 
واشنطن    6  Georgeجورج 

Washington (1732-1799):  
أم وسياسي  في  عسكري  ولد  ريكي، 

يلتحق   لم  بفرجينيا،  ويستمورالند 
واشنطن بمدارس التعليم الرسمي إال أنه  
ومسح   المثلثات  وعلم  الرياضيات  علم 
باحتراف   كثيرا  مهتما  وكان  األراضي، 
ميليشيا   لقائد  مساعدا  عمل  ثم  السالح 
فرجينيا وكان أحد الشخصيات العسكرية  
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مدة   طوال  المستعمرة  في  المهمة 
العام    االستعمار  والقائد  البريطاني، 

المؤسسين   اآلباء  وأحد  القاري،  للجيش 
( المتحدة  للواليات  رئيس  -1789وأول 

لفتة  1797 علوان  عباس  أنظر:   .)
ودوره   واشنطن  جورج  الشويلي، 
العسكري والسياسي في الواليات المتحدة  
)غير   ماجستير  رسالة  األمريكية، 
الجامعة   التربية،  كلية  منشورة(، 

عدنان  2010ية،  المستنصر  نجالء  ؛ 
في   ودوره  واشنطن  جورج  حسين، 
االمريكية   والخارجية  الداخلية  السياسة 

بغداد، 1789-1797 الكتاب،  مطبعة   ،
 . 47-19، ص  2016

ثاير   7  Sylvanusسيلفانوس 
Thayer (1785- 1872):    عسكري

بوالية   برينتري  في  ولد  أمريكي، 
بتفوق من مدرسة   ماساتشوستس، تخرج 

علوم الالهوت في هانوفر، نيو  دارتموث ل
عام   من  1807هامبشاير   تخرج  ثم   ،

عام   األمريكية  العسكرية  األكاديمية 
مديرا    1808 ثان،  مالزم  برتبة 

عام   االمريكية  العسكرية  لألكاديمية 
، وقد عدت مرحلة إدارته االساس  1817

الثابت لمنهاج األكاديمية، فقد أنشأ أغلب  
ت ال  التي  والمناهج  قيد  التقاليد  زال 

قانون   وأهمها  االكاديمية،  في  االستخدام 
بمسؤولية   تتعلق  قوانين  وعدة  الشرف، 
=والبدني   العقلي=  االنضباط  المتدرب، 
العالية   األكاديمية  والمعايير  الصارم، 
والمظهر   العسكرية  الحياة  وتحمل 
األوقات.   جميع  في  للمتدربين  المتميز 

 انظر:  
-George Fielding Elliott, 
Silvanus Thayer from West 

Point, Messner, New York, 
1959. 
أيزنهاور   ديفيد   Dwight دوايت 

David Eisenhower(1890- 

1969): أمريكي،     وعسكري  سياسي 

تخرج   تكساس،  والية  دنيسون،  في  ولد 

االمريكية   العسكرية  االكاديمية  من 

عام   بوينت  ف1915ويست  خدم  ي  ، 

الجبهة   على  االولى  العالمية  الحرب 

في   الحلفاء  لقوات  أعلى  قائدا  الفرنسية، 

أفريقيا   أوروبا ومشرفا على غزو شمال 

 ( عامي  بين  الشعلة  عملية  -1942في 

الناجح  1943 الحلفاء  غزو  ومخطط   ،)

على   الغربية  الجبهة  في  وألمانيا  لفرنسا 

عامي   بين  وألمانيا  فرنسا  من  كل 

الرئ1944-1945) الرابع  (،  يس 

عامي   بين  المتحدة  للواليات  والثالثين 
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