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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()14
الفصل األول موجة القومية واالشتراكية ()1945-1956
 ) 14( 8-1ناصر غامض الشرق والغرب
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
في حديثه عن األبطال يعترف الجميع في العالم العربي ،وسوف يكون صالح الدين (صالح الدين  -دين) ولد في تكريت العراق في
 .غزا مصر ،وأسس ساللة األيوبيين .وكان المحارب الذي قاتل ضد الحملة الصليبية الثالثة من قبل الملك البريطاني thالقرن 12
 .صالح الدين لم يقتل السجناء الحرب ،في حين أن الصليبيين قتلوا جميع سجناء الحرب .وبسبب هذه الحقيقة ،كان محبوبا من Iريتشارد
قبل كل من حليفه وعدو .وكان ل ه اسم في التاريخ كبطل.
جمال عبد الناصر الذي ظهر في مصر في القرن العشرين ،بعد  800سنة من صالح الدين كما أشاد ببطولة العالم العربي .في حين أن
صالح الدين كان بطال قاتل ضد الصليبيين المسيحيين من أوروبا في العصور الوسطى ،أطاح عبد الناصر بالملكية المصرية لمحمية
بريطانية من قبل االنقالب في عام  . 1952كما قاتل ضد المملكة المتحدة وفرنسا من الدول اإلمبريالية وفاز بتأميم نتيجة قناة السويس
عام .1956
ولد ناصر في اإلسكندرية ،وهي مدينة على ساحل البحر األبيض المتوسط في مصر ،في عام  ، 1918تم نقله إلى السودان بعد تخرجه
من األكاديمية العسكرية وكان رئيسا في الحرب العربية اإلسرائيلية الناجمة عن إعالن االستقالل اإلسرائيلي عام  . 1948عندما عانى
العرب هزيمة قاتلة في هذه الحرب ،التي أطلق عليها العرب باسم النكبة ،شكل تنظيم "الوطنية للضباط األحرار" المناهضين لبريطانيا،
ونفي الملك فار وق األول في عام  . 1952انتقلت مصر من النظام االستبدادي إلى الجمهورية .
وكان ناصر ،الذي كان يبلغ من العمر  34عاما آنذاك ،قد شغل منصب الرئيس ورئيس الوزراء إلى رئيسه اللواء محمد نجيب .في عام
 ، 1954ومع ذلك ،تولى منصبه كرئيس نفسه من خالل صراع السلطة .ولدى الدعو ة إلى العروبة ،أصبح ناصر رئيسا ،وجعل مصر من
قادة العالم العربي .العروبة هي مزيج من االشتراكية والقومية العربية ،التي أصلها في حزب البعث في سوريا .بسبب طابعها ،كانت
العروبة معادية لإلمبريالية االستعمارية البريطانية والفرنسية أو الرأسمالية األمريكية ،ولكن كا ن لديها شعور بالتقارب مع االشتراكية
السوفياتية.
ناصر الذي استولى على السلطة حرق المثل األعلى تهدف إلى تأميم قناة السويس .افتتحت قناة السويس في منتصف القرن التاسع عشر
فرديناند دي ليسيبس من فرنسا .وفي وقت الحق ،استحوذت المملكة المتحدة على  ٪44من أسهم القناة من مصر التي عانت من الديون
بسبب عدم وجود انضباط مالي .كما كان من قبل ،كان راعي التمويل الرب اليهودي روتشيلد كما كان من قبل .وحتى نهاية الحرب
العالمية الثانية ،حافظت بريطانيا وفرنسا على السيطرة على قناة السويس.
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جعل ناصر نيكيتا خروتشوف من االتحاد السوفياتي للحليف ،وبنى سد أسوان العالي .ثم أعلن تأميم قناة السويس .بريطانيا وفرنسا
انتعشت بشدة ضده ،في عام  1956قاموا باالشتراك مع إسرائيل بفتح النار ضد مصر .كان اندالع حرب السويس .وكانت المعركة
نفسها مواتية للقوات المشتركة بين فرنسا وفرنسا وإسرائ يل بسبب أحدث ما لديها من أسلحة .احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء ،وأغلقت
قناة السويس .إيالت ،وهي بلدة تقع على طرف خليج العقبة ،شاركت في المعركة مرة أخرى بعد الحرب العربية اإلسرائيلية األولى في
عام  . 1948عندما انتهت الحرب ،اختفى المصريون من إيالت ،ولم يبق سوى اليهود .أصبحت عائلة الفالحين الفلسطينيين ،زهارة في
ضواحي إيالت الجئة وعائلة زهارة قد فرت إلی مدينة العقبة المجاورة في األردن مع ابن عمره ثماني سنوات
وكان الرأي العام الدولي بما في ذلك الواليات المتحدة حاسما في جميع أنحاء بريطانيا وفرنسا وإسرائيل .ونتيجة ل ذلك ،خسر ناصر
المعركة لكنه فاز بالدبلوماسية ،التي أثارت شهرة ناصر في العالم العربي .وقد رفع إلى أحد القادة البارزين في العالم الثالث الذين ال
ينتمون إلى الشرق وال الغرب .وباإلضافة إلى ناصر ،كان قادة العالم الثالث في ذلك الوقت رئيس الوزراء الهندي جواهالاير نهرو
ورئيس الوزراء الصيني تشو إنالي ورئيس يوغوسالفيا وجوسيب بروز تيتو والرئيس اإلندونيسي سوكارنو .ناصر ،نهرو ،تشو إنالي و
سوكارنو عقدا أول مؤتمر آسيا وأفريقيا (ما يسمى مؤتمر باندونغ) في عام  . 1955وكان ذروة ناصر.
(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
الحديث عن األبطال يقر الجميع في العالم العربي ،وسوف يكون صالح الدين (صالحو أه  -عميد) ولد في تكريت العراق في القرن ال
 . 12غزا مصر ،أسس ايو ب الصباح ،وكان محارب الذي قاتل ضد الحملة الصليبية الثالثة الملك الملك البريطاني ريتشارد األول .صالح
الدين لم يقتل السجناء ،في حين أن الصليبيين قتلوا جميع السجناء في هذا الوقت .من هذا ،وقال انه يحب بغض النظر عن صديقه أو
صديق ،لديه اسم في التاريخ كبطل.
ناصر (جمال · عبد الناصر) الذي ظهر في مصر في القرن العشرين بعد  800سنة من صالح الدين كما أشاد بطال عربيا .في حين أن
2/3

صالح الدين كان بطال قاتل ضد الصليبيين المسيحيين في أوروبا في القرون الوسطى ،أطاح عبد الناصر بالنظام الملكي المصري ،الذي
كان محمية بريطانية ،في االنقالب ( ،) 1952وأيضا ضد البريطانيين والفرنسيين من الدولة اإلمبريالية الغربية الغربية فاز بتأميم قناة
السويس (.)1956
ولد ناصر في اإلسكندرية ،وهي مدينة على ساحل البحر األبيض المتوسط في مصر عام  ، 1918تم نقله إلى السودان بعد تخرجه من
األكاديمية العسكرية ،وعمل كقائد في حرب الشرق األوسط األولى ،الناجمة عن إعالن االستقالل اإلسرائيلي في عام  .1948عندما
عانى العرب من هزيمة قاتلة في هذه الحرب (النكبة · كارثة) ،شكل التنظيم الرسمي للوطنية المناهضة لبريطانيا "أمر الحرية" والمنفى
فالوك الملك في االنقالب في عام  .1952تحو لت مصر من النظام المستبد إلى الجمهورية.
في هذا الوقت ،سلم ناصر ،البالغ من العمر  34عاما ،مقعد الرئيس ورئيس الوزراء إلى نجيب جنرال ،ولكن في عام  1954تولى
منصبه كرئيس نفسه بعد صراع السلطة .ناصر الذي يدرك السلطة الحقيقية ثم يثير عموم العربي ويدفع مصر إلى موقف الحليف
العربي .العروبة هي مزيج من االشتراكية والقومية العربية ،التي أصلها في حزب البعث المولود في سوريا .وبسبب طابعها ،فإن
العروبة معادية لإلمبريالية االستعمارية البريطانية والفرنسية أو الرأسمالية األمريكية ،ولكن لديها شعور باالقتراب من االشتراكية
السوفياتية.
كانت تأميم قناة السويس تهدف إلى ناصر الذي يحمل السلطة ويحرق مثالي أوال .فتحت قناة السويس في منتصف القرن التاسع عشر على
أيدي المقيمين الفرنسيين ،لكن المملكة المتحدة ،التي كانت تهدف للتدخل منذ البداية ،حصلت على  ٪ 44من القنوات من مصر التي تعاني
من التم ويل المريح .وكان مصدرها األموال روتشيلد اليهود كما كان من قبل .حتى نهاية الحرب العالمية الثانية المملكة المتحدة وفرنسا
سيطرت على قناة السويس.
من ناحية أخرى ،جعل ناصر جمعية االتحاد السوفياتي خروتشوف صديق لبناء أسوان · السد العالي وأعلن تأميم قناة السويس .وقد
انتعشت بريطانيا وفرنسا بشراسة ضد ذلك ،حيث شاركت إسرائيل ،اندالع اندالع حرب الشرق األوسط الثانية .المعركة نفسها هي أفضل
من التسلح عقدت القوات البريطانية المشتركة اإلسرائيلية المبادرة ،احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء ،وأغلقت قناة السويس .إيالت،
وهي بلدة تقع على طرف خليج العقبة ،شاركت في المعركة الثانية التي أعقبت حرب الشرق األوسط األولى ،وعندما انتهت الحرب،
اختفى المصريون مع اليهود فقط .وأصبح الفالح الفلسطيني الذي يعيش عائلة زهرة في ضواحي إيالت الجئا وهرب إلى ميناء العقبة في
العقبة على الحدود مع ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات.
في حين أن أزمة السويس ،وتسمى أيضا االسم المستعار تلقى اسم قناة السويس ،والتي أصبحت بداية الحرب "حرب السويس" ،كان
مشغوال الرأي العام الدولي ينتقد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ،بما في ذلك الواليات المتحدة .ونتيجة لذلك ،فاز الكنة طريق الدبلوماسية
إلى واحدة من زعيم العالم  Matsuriageلكنها خسرت المعركة ،وارتفع هذا هو الشهرة الكنة فجأة في العالم العربي .وهو يجري
الثالث التي ال تنتمي إلى الشرق والغرب من المخيم .قادة العالم الثالث في إضافة وقت الكنة ،نهرو رئيس وزراء الهند ،ان الى شو
رئيس الوزراء الصيني ،القفص مثل الرئيس تيتو ،الرئيس سوكارنو من أندونيسيا يوغوسالفيا ،التي الناصر ،نهرو ،ان الى شو،
سوكارنو آسيا وأفريقيا من داعيا زعماء العالم ،سيتم عقد أول مؤتمر آسيا وأفريقيا في إندونيسيا في باندونغ في عام ( 1955مؤتمر
باندونغ) .كان هذه المرة ذروة الكنة.
(تتمة)
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