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 عنوان الرسالة أو األطروحة :

 -١٩٤١ السوفيتي الجتياح األلماني ألراضي االتحادالمتحدة األمريكية و بريطانيا ( من ا موقف الحلفاء : ) الواليات

 )) اعتماداً على الوثائق السوفيتية (( ١٩٤٥

 

 ملخص الرسالة أو األطروحة :

المترتبة على مصالحهم ( ادركت الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا الخطورة  1945-1939بعد اندالع الحرب العالمية الثانية ) 

يعملون على وضع الخطط    -منذ ذلك التاريخ  –االقتصادية والسياسية  في حال نجاح المانيا النازية بالسيطرة على  دول أوربا ، فأخذوا 

بشأن ذلك اعالن كثر جدية العسكرية الكفيلة لوقف الزحف االلماني الى باقي بلدان أوربا الشرقية ، ومما حثهم اكثر على اتخاذ خطوات ا

/ حزيران  22ضيه في  الغاء معاهدة الصداقة وعدم االعتداء الموقعة مع االتحاد السوفيتي والبدء بحملة عسكرية واسعة الجتياح أرا المانيا

على عدة وعلى الرغم من استبسال الجيش السوفيتي في مقاومة االجتياح االلماني ألراضيهم ،  اال ان قوات االخيرة  سيطرة ,  1941/ 

مدن سوفيتية مهمه مثل : )) ستالينغراد ، وقيادتهم عدة حمالت عسكرية ألسقاط  العاصمة موسكو (( . وهو ما جعل الحلفاء ) الواليات 

 -بشكل سريع  -حهم ونفوذه في المنطقة , وقرروا المتحدة االمريكية ، بريطانيا ( يشعرون بقلق كبير من تعاظم الخطر النازي على مصال

يم الدعم العسكري والسياسي الالزم للقيادة السوفيتية ألفشال مخططات هتلر التوسعية في االتحاد السوفيتي ، وبناًء على ذلك سارعت تقد

واشنطن الى توطيد عالقاتها بموسكو من خالل عقد عدة لقاءات مع ممثلين عن الحكومة السوفيتية لمناقشة اخر المستجدات على الساحة 

ة احتياجاتهم لتعزيز موقفهم الميداني في الحرب ضد األلمان ، من جانبها عقدت بريطانيا متمثلة برئيس وزرائها ونستون العسكرية ومعرف
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Title of Thesis : 
The attitude of Alliance (the United States of America and Britain) towards the 

German invasion of the Soviet territories 1941-1945 in the light of soviet documents . 

 

Abstract of Thesis : 

After WWII (1939-1945), the allies had realised the risks at the political and economic levels  in case 

of the over domination of the Nasists spreading out in Europe. Since then, they had started putting 

forward military tactics to stop the German sweep. Even much more, they had taken some serious 

steps taking advantage of  the German announcement abolishing the treaty of friendship signed with 

the Soviet Union and the start of a large-scale military campaign to invade its territory on the 22nd of 

June 1941 . Although the Soviet army was reluctant to resist the German invasion of their territory, 

the German forces took control of several important Soviet cities such as Stalingrad, which had led to 

several military campaigns to overthrow Moscow. The United States of America and Britain were 

deeply concerned about the growing Nazi threat to their interests and their influence in the region. So 

they decided to provide the military and political support necessary for the Soviet leadership of 

Hitler's expansionist plans in the Soviet Union. Accordingly, Washington had started to strengthen its 

relations with Moscow by holding several meetings with representatives of the Soviet government to 

discuss the latest developments at the military level. The Britain, represented by the Prime Minister 

Winston Churchill had made an agreement with its counterpart the Soviet PM - Joseph Stalin to unite 

their military efforts in order to expel the Germans from the territory of the Soviet Union . 
 


