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 "السالم المستحيل - بعد 70 عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" )16(

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

الناشئة العظمى والقوى االستعمارية الحقبة نهاية - العالمية الموجة 2 الفصل  

 

 2-2 )16( ال البؤساء وانترناسيونال

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

ضد االشتراكي السوفياتي واالتحاد الرأسمالية هي المجتمع كان التي وفرنسا وبريطانيا المتحدة الواليات قاتلت ، الثانية العالمية الحرب في  

 ألمانيا واليابان االستبداد. شهد العالم مرتين الحرب العالمية في أقل من نصف قرن. يشعر جميع المواطنين في العالم بالملل من الحروب. لقد

الدائم السالم عن وبحثوا الثانية العالمية الحرب بعد المتحدة األمم أسسوا . 

 

 ذكرت المادة 1 من ميثاق األمم المتحدة أنها تهدف إلى "الحفاظ على السالم واألمن الدوليين". الجميع لم يدع المزيد من الحروب. لكن

 الغرب والشرق كان لهما أيديولوجية مختلفة تماًما ، لذا سرعان ما فشل السالم بينهما. "الحروب الساخنة" التي واجه فيها كال الجانبين مباشرة

 لكن "الحروب الباردة" بدأت وسادت على مستوى العالم. وقعت الحروب الساخنة المحلية في أجزاء مختلفة من العالم. كانت الحروب .

والشرق الغرب بين بالوكالة . 

 

 في الشرق األوسط ، اتخذت الثورات شكل انقالب عسكري. في مصر كانت المواجهة بين رابطة الضباط األحرار بقيادة جمال عبد الناصر

 بدعم من االتحاد السوفياتي والملكيين الذين تدعمهم المملكة المتحدة. في سوريا كان صراع قتال بين قبائل األقليات التي تدعمها فرنسا وقبيلة

 .األغلبية الذين تلقوا مساعدة عسكرية من االتحاد السوفياتي. دعمت فرنسا قبائل األقليات للحفاظ على السلطة الموضوعية

 

 

 في تلك األيام ، شجعت اشتراكية االتحاد السوفياتي الصراع الطبقي وكانت سائدة على مستوى العالم. في يوليو 1952 ، حدثت ثورة في

 في جميع أنحاء العالم. حتى في سوريا ، قام "The Internationale" ترددت صدى أغنية الوحدة للعمال ، Mayday مصر. في

األغنية نفس باستخدام للفرنسيين المعادية الحركة من مدنيون . 

 

 في هذه األثناء كان الجنود الفرنسيون المتمركزون في الحامية في سوريا يغنون بصوت عال   مع النشيد الوطني "ال مارسيليا" كل يوم في حفل

 .رفع العلم

 

 .كل كلمات متشابهة بشكل مثير للدهشة كما يلي
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 كلمات "إنترناتيونال":

 

 الوقوف، اللعينة من األرض

 الوقوف، سجناء المجاعة

 سبب الرعد في بركانها

 هذا هو ثورة نهاية.

 من الماضي دعونا نجعل الئحة نظيفة

 الجماهير المستعبدة، والوقوف، والوقوف.

 إن العالم على وشك تغيير أساسه

 نحن ال شيء، دعونا نكون جميعا.

 

يهذا هو النضال النهائ  

 دعونا نجمع معا، وغدا

 إنترناتيونال

 سوف يكون الجنس البشري.؟

 

 

 كلمات "ال مارسيليز":

 

 نشأ األطفال من الوطن

 لقد وصل يوم المجد

 ضدنا الطغيان

 يتم رفع معيار الدموي

 االستماع إلى الصوت في الحقول

 عويل هؤالء الجنود المخيفين

 انهم يأتون الى وسطنا

وكونسورتس لقطع الحنجرة من أبناءك  

 لتسليح المواطنين تشكيل كتائب الخاص بك

 مارس، مارس

 السماح الدم النجس

 المياه األخاديد لدينا

 

 "La Marseillaise" .لن يفاجأ أحد بأن كلمات األغاني تبدو متشابهة. كانت كلمتين متطابقتين تقريبًا ألنها كانت مكتوبة في وقت واحد تقريبًا

 في األصل Internationale من تأليف ومؤلف في الثورة الفرنسية في سبعينيات القرن التاسع عشر. من ناحية أخرى ، كانت غنائي

باسم مكتوبًا  "La Marseillaise" عقود بضعة بعد ميلودي تأليف تم. 1871 عام في باريس كومونة في . 

 

 La" يمكن أن نقول أن كل من كلمات كانت التوائم. محتوى الكلمات قاسية للغاية بحيث ال يلبي شعور األشخاص المعتدلين. يغني الفرنسيون

Marseillaise" في األحداث إلظهار تضامنهم. غنائي لها عدوانية جدا لتكون سلمية. قد يكون من المفيد أن نسأل الفرنسيين كيف يشعرون 

يغنون عندما بأنفسهم  "La Marseillaise 
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 في سوريا ، غنى الجنود الفرنسيون "المرسيليا" داخل الحامية. السوريون مشجعون "الدولي" خارج الحامية. الذين غنوا الجنود الفرنسيين

 .العبارة ، "لتسليح المواطنين / تشكيل كتائبكم / مسيرة ، مسيرة"؟ بالنسبة للشعب السوري كان العدو واضًحا. كانت فرنسا

 

 أي جانب كان مصدر إلهام ، فرنسا أم سوريا؟ كان من الواضح أن الجنود الفرنسيين تعرضوا للسقوط وتشجيع الشعب السوري. وكان االتحاد

 السوفياتي الذي جاء إلى سوريا بعد فرنسا. استأجر االتحاد السوفيتي ميناء طرطوس على ساحل البحر المتوسط لقاعدته العسكرية. كانت

 اإلمبراطورية الروسية وخليفتها ، االتحاد السوفياتي ، مهووسين بالسياسة الجنوبية. كانوا حريصين على الحصول على ميناء خال   من الجليد

 بدالً  من الميناء في بحر البلطيق الجليدي حيث كانت السفن غير قادرة على التنقل خالل فصل الشتاء. لديهم ميناء سيباستوبول العسكري في

 البحر األسود. ولكن من هناك إلى البحر األبيض المتوسط ، يجب عليهم المرور عبر مضيق البوسفور في تركيا. كان ميناء طرطوس العسكري

 موطئ قدم لالتحاد السوفيتي في البحر المتوسط. حتى بعد انهيار االتحاد السوفيتي ، ال تزال طرطوس ميناًءا عسكريًا ضروريًا للجمهورية

وسيةالر . 

 

 

)تتمة(   
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 الصفحة الرئيسية

 (لفهرسا)
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