
 1 / 2 

 

(41عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط ) 70بعد  -السالم المستحيل   

 

  (النسخة اإلنجليزية)

 (النسخة اليابانية)

 

(1956-1945الفصل األول موجة القومية واالشتراكية )  

 

ناصر رحمة تحت والغربية الشرقية الكتل كانت (14) 1-8  

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

 يعلم الجميع اسم صالح الدين (صالح الدين) الذي كان البطل في العالم العربي. ولد في تكريت بالعراق في القرن الثاني عشر. غزا

 مصر وأسس ساللة األيوبيين. لقد كان محاربًا قاتل ضد الحملة الصليبية الثالثة بقيادة الملك البريطاني ريتشارد صالح الدين األيوبي

 ولم يقتل أسرى الحرب ، بينما قتل الصليبيون جميع أسرى الحرب. لذلك ، كان محبوبًا من كل من حليفه وعدوه. لقد ترك اسمه في

كبطل التاريخ . 

 

 .في القرن العشرين ، أي بعد 800 عام من صالح الدين األيوبي ، تم اإلشادة بجمال عبد الناصر المولود في مصر كبطل للعالم العربي

 كان صالح الدين بطالً  قاتل الصليبيين المسيحيين في أوروبا في العصور الوسطى. لكن ناصر كان بطالً  أطاح بالملكية المصرية التي

1956 عام في السويس قناة بتأميم وقامت وفرنسا بريطانيا ضد قاتل ثم. 1952 عام في االنقالب قبل من بريطانية دمية كانت . 

 

من تخرجه بعد السودان إلى نقله وتم ، المتوسط األبيض البحر ساحل على مدينة وهي ، اإلسكندرية في 1918 عام في ناصر ُولد  

1948 عام في اإلسرائيلي االستقالل إعالن عن نشأت التي يليةاإلسرائ العربية الحرب خالل رائد بمثابة وكان العسكرية األكاديمية . 

 عندما تعرض العرب لهزيمة قاتلة في الحرب ، التي أطلق عليها العرب اسم النكبة (الكارثة) ، شّكل منظمة الوطنية الضباط المناهضين

الجمهورية الدولة إلى االستبدادي النظام من مصر انتقلت. 1952 عام األول فاروق الملك ونفى" األحرار الضباط جمعية" لبريطانيا . 

 

 تولى ناصر ، البالغ من العمر 34 عاًما ، منصب الرئيس ورئيس الوزراء لرئيسه اللواء محمد نجيب. في عام 1954 ، تولى منصب

 .الرئيس بنفسه من خالل صراع على السلطة. ، تولى ناصر السلطة وجعل مصر زعيمة العالم العربي. لقد دعا إلى الوحدة العربية

 القومية العربية هي أيديولوجية تجمع بين االشتراكية والقومية العربية. نشأ عن حزب البعث في سوريا. بطبيعتها ، كانت العروبة

السوفيتية االشتراكية في مألوفة ولكنها ، األمريكية والرأسمالية والفرنسية البريطانية االستعمارية لإلمبريالية معادية . 

 

 .المثالي ناصر يهدف إلى تأميم قناة السويس. فتحت قناة السويس في منتصف القرن التاسع عشر من قبل فرديناند دي ليسيبس من فرنسا

االنضباط إلى االفتقار بسبب الديون من عانت التي مصر من القناة أسهم من ٪ 44 على المتحدة المملكة استحوذت ، الحق وقت في  

 المالي. كان التمويل من أجل العدالة مثقاًل  باليهود روتشيلد. حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، سيطرت المملكة المتحدة وفرنسا على

مشترك بشكل السويس قناة . 
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 تحالف ناصر مع نيكيتا خروتشوف من االتحاد السوفيتي. قام ببناء السد العالي بأسوان. ثم أعلن تأميم قناة السويس. ردت بريطانيا

 وفرنسا بشدة على ناصر. في عام 1956 فتحوا النار على مصر لالنضمام إلى إسرائيل. كانت حرب السويس. كانت المعركة نفسها

 مواتية للقوات البريطانية الفرنسية اإلسرائيلية المشتركة بسبب أحدث أسلحتها. احتلت إسرائيل سيناء ، وأغلقت قناة السويس. كانت إيالت

انتهت عندما. 1948 عام في اإلسرائيلية االستقالل حرب بعد أخرى مرة المعركة في متورطة ، العقبة خليج فلأس في تقع بلدة وهي ،  

 حرب السويس ، تم إجالء العرب من إيالت وبقي اليهود فقط. عائلة من الفالحين الفلسطينيين ، وأصبحت زهرة التي تعيش في ضواحي

 إيالت الجئة. هربوا إلى مدينة العقبة المجاورة في األردن يرافقون ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات

 

ً  في جميع أنحاء بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. خسر ناصر المعركة لكنه فاز  كان الرأي العام الدولي بما في ذلك الواليات المتحدة حاسما

 بالدبلوماسية ، مما جعل ناصر مشهوًرا في العالم العربي. لقد تربى على أحد القادة البارزين في العالم الثالث الذين ال ينتمون للكتل

 الشرقية أو الغربية. باإلضافة إلى ناصر ، كان هناك العديد من القادة في العالم الثالث. وكانوا رئيس الوزراء الهندي ، جواهرال نهرو

 رئيس الوزراء الصيني ، تشو إن الي ، رئيس يوغوسالفيا ، جوزيب بروز تيتو والرئيس اإلندونيسي سوكارنو. قام كل من ناصر ،

عهد هو هذا كان. 1955 عام في) باندونج بمؤتمر يسمى ما( أفريقي آسيوي مؤتمر أول مع باالشتراك وسوكارنو إنالي وتشو ونهرو  

 .ناصر

 

(----)يتبع    

 

 

 بقلم كازويا آريها

 ArehaKazuya1@gmail.com البريد اإللكتروني:

 

 

  :الصفحة الرئيسية

 (لفهرسا)
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