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(8عاما 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  

 

( تشكيل لجامعة الدول العربية8) 1-2  

 

1945 عام في اليابان استسالم وحتى 1939 عام في لبولندا األلماني الغزو من بدًءا سنوات 6 لمدة الثانية العالمية الحرب استمرت . 

 وسعت ساحة المعركة في أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق األقصى والمحيط الهادئ. تهرب دول الشرق األوسط من المعركة. لم تكن

 .تنتمي إلى دول الحلفاء وال دول المحور خالل المرحلة المبكرة من الحرب. شاركت العراق وإيران في قوى الحلفاء في عام 1943

قوى لصالح تقريبًا واضحة الحرب نتيجة كانت عندما 1945 عام في أخرى ودول السعودية العربية والمملكة ومصر تركيا شاركت  

 الحلفاء. في الحرب العالمية الثانية ، واجهت ألمانيا أعداء في كل من غرب وشرق أوروبا. كانت بريطانيا والواليات المتحدة وفرنسا

 في أوروبا الغربية ، وكان االتحاد السوفيتي في أوروبا الشرقية. لم تستطع ألمانيا تجنيب قواتها إلى الشرق األوسط. كان هذا هو السبب

الحرب خالل المعركة ساحة من األوسط الشرق خروج وراء . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .في مارس 1945 ، قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية ، تم تشكيل أول منظمة دولية في العالم العربي ، وهي جامعة الدول العربية

)ثم الشمالية اليمن( واليمن ولبنان واألردن والعراق وسوريا مصر ذلك في بما دول 7 قبل من األصل في العربية الدول جامعة تأسست  

 .والمملكة العربية السعودية. لقد وقعوا بروتوكول اإلسكندرية. جامعة الدول العربية لم تشكل طواعية من قبل الدول العربية نفسها

 اإلستراتيجية البريطانية التي لها تأثير قوي على دول الشرق األوسط أدت إلى بروتوكول اإلسكندرية. وأوصى أنتوني إيدن ، الذي كان

 آنذاك وزير الدولة لحرب المملكة المتحدة ، الدول العربية بتكوين جامعة الدول العربية. مقر الجامعة العربية في القاهرة ، مصر ، وتم

 تعيين دبلوماسي مصري أمينا عاما. في وقت الحق تم طرد مصر من الجامعة عندما أبرمت معاهدة السالم من جانب واحد مع إسرائيل

عضًوا 22 اآلن العربية الجامعة وتضم. 1987 عام في العربية ةالجامع إلى مصر انضمت ، ذلك ومع. 1979 عام في . 

 

 يمكن وصف حالة دول الشرق األوسط خالل النصف األول من القرن العشرين على النحو التالي. تحولت تركيا إلى دولة جمهورية بعد

 سقوط اإلمبراطورية العثمانية في عام 1923. لقد تحولت إلى دولة علمانية من دولة الخالفة. في إيران ، استولى رضا شاه ، جنرال

 لواء القوزاق الفارسي ، على السلطة من قبل االنقالب في عام 1921. أسس ساللة بهلوي. خالل فترة ما بعد الحرب ، كانت إيران

العالمية الحرب نم ، األوسط الشرق في الكبرى الثالث الدول إحدى ، مصر نجت. 1979 عام حتى للغرب مؤيدة دكتاتورية ملكية دولة  

 الثانية كدولة محمد علي التي كانت دولة شبه مستقلة عن اإلمبراطورية العثمانية. كانت المملكة المتحدة تحتفظ بنفوذ قوي. تم تكليف

فرنسا والية تحت ولبنان سوريا وكانت ، المتحدة المملكة قبل من وفلسطين واألردن العراق مثل الحجم ومتوسطة صغيرة أخرى دول . 
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 المملكة العربية السعودية كانت الدولة الوحيدة التي هربت من سيطرة المملكة المتحدة وفرنسا. تأسست المملكة العربية السعودية في عام

 وقد حافظت المملكة العربية السعودية على استقاللها في معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية. لم تُظهر المملكة المتحدة وفرنسا .1932

 .االهتمام االستراتيجي لشبه الجزيرة العربية. كان هذا هو السبب في أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تحافظ على االستقالل

 

 كانت الواليات المتحدة هي التي أدركت قيمة المملكة العربية السعودية. عثرت شركة النفط األمريكية على حقل نفط كبير في المقاطعة

 الشرقية للمملكة العربية السعودية في عام 1941 عندما بدأت الحرب العالمية الثانية. أدركت الواليات المتحدة بشكل صحيح القيمة

 المستقبلية للنفط ، وتهدف إلى تأمين النفط الخام السعودي. قبل نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة ، اجتمع الرئيس روزفلت مع الملك

 عبد العزيز ملك السعودية على متن سفينة قناة السويس بعد اجتماع يالطا وقبل العودة إلى الوطن مباشرة. هذه الحقيقة دليل واضح على

 .أن الواليات المتحدة تضع ثقلها على المملكة العربية السعودية. لم تكن الواليات المتحدة سخيفة الستعمار المملكة العربية السعودية

 

)تتمة(   
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