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ومن الشائع أن يقوم الطرفان في الحرب ،بعد اندالع الحرب مباشرة ،بوضع مفهوم بشأن النظام الجديد في فترة ما بعد الحرب .وفي حالة
نشوب حرب من قبل دولتين متجاورتين ،عادة ما يتم ضم أراضي العدو إلى بالدهم أو التعويض النق دي الذي يثقله البلد المهزوم .ولكن
بالنسبة للحرب العالمية األولى والثانية ،أضيف إليها مفهوم النظام العالمي الجديد.
في حالة الحرب العالمية الثانية ،عندما لم يكن مكان االنتصار أو الهزيمة واضحا بعد ،ف إن كل من دول الحلفاء بقيادة الواليات المتحدة
ودول المحور التي تقودها ألمانيا نظرت في وقت واحد في النظام العالمي الجديد بعد الحرب .ومع ذلك ،كانت دول الحلفاء التي كتبت
النظام العالمي .تم دفن فكرة ما بعد الحرب من قبل محور اليابان وألمانيا وإيطاليا ولم تستغل أ بدا للضوء .وحال جانب الحلفاء ،الدول
المنتصرة ،فكرة المحور تماما.

ما هي فكرة ما بعد الحرب من دول الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية؟ في أغسطس  . 1941وضع ميثاق األطلسي من قبل الرئيس
األمريكي فرانكلين روز فلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل .وبعد عامين من اعالن المملكة المتحدة وفرنسا الحرب ضد
ألمانيا في عام  . 1939في ذلك الوقت ،دعمت الواليات المتحدة البريطانية والفرنسية ،ولكن لم تشارك في الحرب .أعلنت الواليات
المتحدة الحرب ضد دول المحور ،وهي ألمانيا وإي طاليا واليابان في اليوم التالي بعد أن هاجمت اليابان بيرل هاربور في  7ديسمبر
.1941
وكان "ميثاق األطلسي" الذي أعلنته الواليات المتحدة والمملكة المتحدة يتألف من ثماني مقاالت في المجموع .وفي المادة  1من المادة ،3
كتب على النحو التالي.
"أوال ،ال تسعى بلدانها إلى التفاقم أو اإلقليم أو غيره؛
وثانيا ،أنهم ال يرغبون في إجراء أي تغييرات إقليمية ال تتفق مع رغبات الشعوب المعنية المعرب عنها بحرية؛
وثالثا ،أنها تحترم حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي ستعيش في ظلها؛ وهم يرغبون في استعادة الحقوق السيادية والحكم
الذاتي ألولئك الذين حرموا منهم قسرا ".
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وكانت النقاط الرئيسية الثماني للميثاق هي:
 - 1لم تطلب الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة أي مكاسب إقليمية؛
 - 2يجب أن تتم التعديالت اإلقليمية وفقا لرغبات الشعوب المعنية؛
 - 3لجميع الناس الحق في تقرير المصير؛
 - 4وأضاف قائال إنه ينبغي تخفيض الحواجز التجارية؛
 - 5وأضاف قائال إن التعاون االقتصادي العالمي والنهوض بالرفاه االجتماعي ينبغي أن يكونا قائمين؛
 - 6سيعمل المشاركون من أجل عالم خال من العوز والخوف؛
 - 7وسيعمل المشاركون من أجل حرية البحار؛
 - 8وأضاف قائال إنه ينبغي نزع سالح الدول المعتدية ،ونزع السالح المشترك بعد الحرب.
وأظهر نظام فرساي (مؤتمر باريس للسالم) بعد الحرب العالمية األولى شخصيات تقليدية مثل االستعمار واإلمبريالية والعقاب الذي
فرض جزاءات وتعويضا ضخما للخاسرين .وتسيطر فرنسا على سوريا ولبنان اللتين تدعى منطقة المشرق العربي .األردن ،فلسطين
والعراق استعمرت من قبل المملكة المتحدة .واستند ذلك إلى اتفاق سايكس بيكو الذي وقعه البلدان خالل الحرب العالمية األولى في عام
( 1916يرجى الرجوع إلى "دبلوماسية اللسان الثالثي" في مقدمة  4و  5و  .) 6وتخضع ألمانيا أيضا لنزع السالح الشديد إلى جانب
ا لتصرف اإلقليمي .ومع ذلك ،فإن العقاب الشرس ضد ألمانيا تسبب في النازية وأدى إلى الحرب العالمية الثانية بعد  20عاما .كان ميثاق
األطلسي درسا لهذا الفشل ،وكان ثمار المثالية األمريكية التي تستمر حتى اآلن.
ولتحقيق المثل العليا ،بدأت الحركة المس تقلة للدولة القومية في الشرق األوسط ما بعد الحرب .تأسست المملكة األردنية وجمهورية سوريا
في عام  . 1946خلفية تشكيل البلدين تنطوي على ظروف معقدة وال يمكن تبسيطها كدولة قومية .كانت المملكة األردنية نتاجا لمراسالت
مكماهون -حسين بين المملكة المتحدة واألسرة الملكي ة الحسية المرموقة .وكانت الجمهورية السورية جمهورية ضعيفة جدا ،وكانت دولة
وهمية في فرنسا .وأرادت فرنسا أن تستمر كحاكم إمبريالي.
بعد األردن وسوريا ،ولدت دول جديدة في الشرق األوسط واحدا تلو اآلخر .لكن الشرق األوسط كان عالم يسود كفاح العرقية والدين
واأليديولوجيا السياسية دون انسجام .كانت ساحة معركة للحرب بالوكالة من الصراع بين الشرق والغرب بين الواليات المتحدة واالتحاد
السوفياتي.
في عام " ، 1941ميثاق األطلسي" الذي أعلنته الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة يتكون من ثماني مقاالت في المجموع ،ولكن
في المادة  1للمادة  3منه هو مكتوب على النحو التالي.
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وتقوم األطراف في الحرب بشكل روتيني بوضع مفهوم بشأن النظام الجديد في فترة ما بعد الحرب عندما انتهت الحرب مباشرة بعد بدء
الحرب .وفي حالة بلد واحد على حدة ،قيل إن نقل أراضي العدو إلى بلدهم أو مقدار التعويض الذي ينبغي دفعه إلى البلد المعدي ،ولكن
في الحربين العالميتين للحرب العالمية األولى والحرب العالمية الثانية ،سنفعل العالم بعد الحرب العالمية الثانية وأضيف إليها مفهوم
النظام العالمي الجديد.
وإذا أخذنا حالة الحرب العالمية الثانية كمثال على ذلك ،في المرحلة التي أعقبت الحرب مباشرة أو قبل الفوز أو فقدان مستوطنة ،كان
ينبغي أن تكون دول الحلفاء وبلدان المحور على حد سواء في مرحلة ما بعد الحرب .ومع ذلك ،كانت النتيجة بداية النظام العالمي ما بعد
الحرب الذي كتبته الدول المتحالفة ،التي أصبحت منتصرا .وبطبيعة الحال فإن صورة ما بعد الحرب التي رسمها محور اليابان وألمانيا
وإيطاليا دفنت في الظالم .وينبغي أن يقال إن جانب الحلفاء ،البلد المنتصر ،أزال المأساة قبل أن يصبح أثرها.
ثم ،ما هو مفهوم القوى المتحالفة بعد الحرب؟ ويبدأ في آب  /أغسطس " 1941ميثاق األطلسي" الذي أعلنه الرئيس األمريكي روزفلت
ورئيس وزراء تشرشل البريطاني .وبعد عامين من عام  1939أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا الحرب على اإلمبراطورية الثالثة في
ألمانيا وبدأت الحرب العالمية الثانية .وبالمناسبة ،دعمت الواليات المتحدة في ذلك الوقت الجانب البريطاني والفرنسي ،لكنها لم تشارك
في الحرب .وفي اليوم التالي بعد هجوم الجيش الياباني على بيرل هاربور في السابع من ديسمبر من العام نفسه أعلنت الواليات المتحدة
الحرب رسميا على دولة محو ر اليابان وألمانيا وإيطاليا وكانت في الجبهة كعضو في دول الحلفاء.
في عام " ، 1941ميثاق األطلسي" الذي أعلنته الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة يتكون من ثماني مقاالت في المجموع ،ولكن
في المادة  1للمادة  3منه هو مكتوب على النحو التالي.
واحد ،اثنان هكتار الوطنية زيادة في عدد اإلناث زيادة الطلب( .الحرمان من النية لتوسيع األراضي)
اثنان ،وهما بلدان ها الشعب الوطني المعني ال حرية أعرب أكد خلية األمل مباريات التعداد اإلقليمي تغييرا نا هولوكوتو التمنيات.
(احترام إرادة شعوب البلدان المعنية في التغيير اإلقليمي)
ثالثة ،اثنين من الدول الشرفاء الموا طنين كبار السن الحياة سينتوسول سياسيون اختيار حقوق سرنو .الثنائي ها الرب سلطة الحكم الذاتي
اللوردات الرئيسية الحكم الذاتي العودة إلى الوطن سيروك لوكوتو يرغب( .حق الشعب في اختيار نوع  Dسارق الحرب سيريتالز
حكومي)
نظام فرساي بعد الحرب العالمية األولى (مؤتمر باريس للسالم) هو لالستعمار ،وقال النظام القديم أن العقوبات والتعويضات العقابية ضد
دول هزيمة مزيد من اإلمبريالية ظهرت بشكل كبير .قد حكموا الدولة العثمانية التركية من البالد الحالي لسوريا ،ونظام لبنان (ما يسمى
بالد الشام) واألردن وفلسطين والشرق األوسط السابق مثل العراق وفرنسا ،وبريطانيا األخيرة للحكم االستعماري أصبح .هذا هو
اتفاقيات الحسين مكماهون التي هي كال البلدين (وروسيا) على اتفاقية سايكس بيكو ،التي تم التوقيع عليها (الشهيرة ،بما في ذلك االتفاق
" في عام  1916أثناء الحرب العالمية األولى  ،مقدمة  6 ،5 ،4إلعالن بلفور) .كما " Shitagaikoالمملكة المتحدة لثالث أوراق
تعرضت ألمانيا لقيود ش ديدة على إعادة التسلح إلى جانب التصرف اإلقليمي .ولكن هذا كان السبب في ألمانيا النازية ،وليس بعد  20عاما
فقط وقعت الحرب العالمية الثانية .ميثاق األطلسي هو درس من هذا الفشل ،غناء المثالية منذ تأسيس الواليات المتحدة األمريكية (والتي
لم تتغير بعد  70عاما) ضد ا لسياسة والدبلوماسية.
وهكذا ،في الشرق األوسط ما بعد الحرب ،بدأت حركة االستقالل للدولة القومية نحو تحقيق المثل العليا .وكان إنشاء المملكة األردنية
وجمهورية سوريا في عام  . 1946وبطبيعة الحال ،فإن خلفية تشكيل البلدين تنطوي على ظروف معقدة وال يمكن ببساطة تقسيمها إلى
استقالل الدولة القومية .ومع ذلك ،إذا كنت تجرؤ على تبسيطها ،فإن المملكة األردنية هي نتاج اتفاق حسين مكماهون بين المملكة المتحدة
واألسر العربية المرموقة حسيم ،والجمهورية السورية كانت جمهورية ضعيفة جدا أن فرنسا خلقت كخلفية لإلمبريالية أ.
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بعد األردن وسوريا ،سيتم تأسيس البالد واحدا تلو اآلخر في الشرق األوسط .ولكن هناك عالم يؤكد نفسه على اإلثنية (الدم) والدين
(العقل) والفكر السياسي (ساتوشي) دون مزج ،وكان عالم الحرب بالوكالة من الصراع بين الشرق والغرب بين الواليات المتحدة
واالتحاد السوفياتي.
(تتمة)
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