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(7عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ) 70بعد  -"السالم المستحيل   

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

(1956-1945اكية )الفصل األول موجة القومية واالشتر  

 

( ميثاق األطلسي7) 1-1  

 

 كان من الشائع أن يقوم كال الطرفين في الحرب بوضع خطة للنظام الجديد لما بعد الحرب مباشرة بعد بدء الحرب. في حالة نشوب

 حرب بين دولتين متجاورتين ، عادة   ما يتم ضم أراضي العدو إلى بلدهم أو تعويض مالي يثقله الخاسر. ولكن فيما يتعلق بالحرب

النقدي التعويض أو/  و األراضي ضم إلى باإلضافة الجديد العالمي النظام خطة تقييم تم ، والثانية األولى العالمية . 

 

العالمي النظام بدراسة ألمانيا بقيادة المحور ودول المتحدة الواليات بقيادة الحلفاء قوات من كل قامت ، الثانية العالمية الحرب حالة في  

 الجديد لفترة ما بعد الحرب في وقت واحد في وقت مبكر من الحرب. ومع ذلك ، فإن دول الحلفاء هي التي قررت النظام العالمي لما بعد

 الحرب. تم إلغاء الخطة التي وضعها محور ألمانيا واليابان وإيطاليا من قبل الحلفاء ولم تتحقق أبد ا. قام جانب الحلفاء ، البلدان

ا أكسيس خطة بمسح ، المنتصرة تمام  . 

 

 

 ماذا كانت خطة ما بعد الحرب من قبل قوات الحلفاء؟ في أغسطس 1941 ، وضع ميثاق األطلسي من قبل الرئيس األمريكي فرانكلين

 روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل. بعد مرور عامين على إعالن المملكة المتحدة وفرنسا الحرب على ألمانيا في عام

 في ذلك الوقت ، كانت الواليات المتحدة تدعم البريطانيين والفرنسيين ، ولكن ليس مشاركتها في الحرب. أعلنت الواليات .1939

7 في هاواي في هاربور بيرل اليابان هاجمت أن بعد التالي اليوم في واليابان وإيطاليا ألمانيا أي ، المحور دول على الحرب المتحدة  

1941 ديسمبر . 

 

 يتكون "ميثاق األطلسي" الذي أعلنته الواليات المتحدة والمملكة المتحدة من ثماني مواد. في المادة 1 من المادة 3 ، تم كتابتها على

التالي النحو . 

 

" ؛ ذلك غير أو إقليمي أو تفسيخ أي إلى بلدانهم تسعى ال ، أوال    
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؛ المعنية للشعوب بحرية عنها المعبر الرغبات مع تتفق ال إقليمية تغييرات أي رؤية في يرغبون ال ، ثانيا    

 ثالث ا ، يحترمون حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي يعيشون في ظلها ؛ وهم يرغبون في رؤية الحقوق السيادية والحكم

؛ قسرا   منهم حرموا الذين ألولئك مستعادة الذاتي  " 

 

هي للميثاق الرئيسية الثماني النقاط : 

؛ إقليمية مكاسب لتحقيق المتحدة المملكة أو المتحدة الواليات تسعى لم .1  

؛ المعنية الشعوب رغبات مع متوافقة اإلقليمية التعديالت تكون أن يجب .2  

؛ المصير تقرير في الحق الناس لكل كان .3  

؛ التجارية الحواجز تخفيض يجب .4  

؛ االجتماعي بالرفاه والنهوض عالمي اقتصادي تعاون هناك نكا - 5  

؛ والخوف العوز من خال عالم أجل من المشاركون سيعمل .6  

؛ البحار حرية أجل من المشاركون سيعمل - 7  

الحرب بعد مشترك سالح ونزع ، المعتدية للدول سالح نزع هناك كان .8 . 

 

 أظهر نظام فرساي (مؤتمر باريس للسالم) بعد الحرب العالمية األولى شخصيات تقليدية مثل االستعمار واإلمبريالية. كما أظهرت العقوبة

 .التي فرضت عقوبات وتعويضات ضخمة للخاسرين. سوريا ولبنان الحالية - ما يسمى بالمنطقة الشرقية - استعمرت من قبل فرنسا

 استعمرت المملكة المتحدة األردن وفلسطين والعراق. استند هذا إلى اتفاقية سايكس بيكو الموقعة من كال البلدين في عام 1916 (يرجى

 .الرجوع إلى "دبلوماسية اللسان الثالثي" ، المقدمة 4 و 5 و 6). كما واجهت ألمانيا نزع سالح شديد إلى جانب مصادرة أراضيها

 أدت العقوبة الشرسة ضد ألمانيا إلى النازية. تسبب في الحرب العالمية الثانية بعد عقدين. كان ميثاق األطلسي درس ا لهذا الفشل. لقد

المتحدة الواليات مثالية ثمار كانت . 

 

 في عصر ما بعد الحرب في الشرق األوسط ، بدأت الحركة المستقلة للدولة القومية في إدراك األيديولوجية األمريكية. تأسست المملكة

 األردنية وجمهورية سوريا في عام 1946. كان هناك العديد من العوامل إلنشاء دولتين. لم تكن الدول القومية بالمعنى الحقيقي. كانت

 المملكة األردنية ثمرة لمراسالت مكماهون-حسين بين المملكة المتحدة وعائلة هاشم الملكية. كانت الجمهورية السورية دولة جمهورية

 .ضعيفة للغاية. كان مجرد دمية من فرنسا. أرادت فرنسا أن تحكم سوريا كدكتاتور إمبريالي

 

ا يسود فيه صراع  بعد األردن وسوريا ، ولدت بلدان األمة الجديدة واحدة تلو األخرى في الشرق األوسط. لكن الشرق األوسط كان عالم 

 اإلثنية والدين واأليديولوجية السياسية دون انسجام. أصبحت ساحة معركة للحرب بالوكالة للصراع بين الشرق والغرب بين الواليات

السوفيتي واالتحاد المتحدة . 

 

)تتمة(   
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