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 "السالم المستحيل - بعد 70 عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" )17(

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

الناشئة العظمى والقوى االستعمارية الحقبة نهاية - العالمية الموجة 2 الفصل  

 

( صراع الشرق والغرب17) 2-3  

 

(Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

 ، أدت الثورة الصناعية التي بدأت منذ القرن الثامن عشر إلى تمزيق المجتمع القديم إلى طبقتين ؛ الرأسماليين والعمال. في القرن التاسع عشر

كتابه في ماركس كارل قال  "Das Kapital" سوى وسيلة أي لديهم ليس العمال بينما الرأسماليين من صغير عدد احتكار يعني اإلنتاج أن  

 .تقديم القوة العاملة الخاصة بهم. أطلق ماركس على نظام اإلنتاج مثل الرأسمالية

 

 لقد دافع ماركس عن "الشيوعية" التي تهدف إلى تحقيق المساواة في المجتمع عن طريق الملكية المشتركة لوسائل اإلنتاج. في بداية القرن

 العشرين ، اقترنت الشيوعية باإليديولوجية االشتراكية لمواجهة الفردية والليبرالية. اخترقت االشتراكية والشيوعية فكرة جديدة لتطغى على

 الرأسمالية. تم تحقيق الفكرة عندما اندلعت الثورة الروسية في عام 1917. ولد اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية (اتحاد الجمهوريات

 .االشتراكية السوفياتية). كانت أول دولة اشتراكية شيوعية في العالم

 

الدول على للتغلب الدافعة القوة من واحدة السوفياتي االتحاد أصبح. األولى العالمية الحرب بعد مطرد بشكل قوته السوفياتي االتحاد تراكم  

 االستبدادية ألمانيا واليابان كعضو في الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. خالل الحرب العالمية الثانية تعاونت الواليات المتحدة واالتحاد

 السوفيتي مع بعضهما البعض. لكنه كان "أعداء المريرة في نفس القارب" أو "التعايش ولكن الذين يعيشون في عوالم مختلفة". ال يمكن خلط

 الزيت والماء على اإلطالق. بعد الحرب ظهرت المواجهة. بدأت المواجهة بين الكتل الغربية والشرقية. األولى كانت بقيادة الواليات المتحدة

 والثانية بقيادة االتحاد السوفيتي. على الرغم من أنه تم تجنب االصطدام وجها لوجه ، وقعت حروب ساخنة في جميع أنحاء العالم. كان يطلق

الباردة الحرب" عليه ". 

 

 في الصين ، اندلعت الحرب األهلية بين الكومينتانغ والحزب الشيوعي. في فيتنام ، اندلعت حرب الهند الصينية بين فييت كونغ (الجبهة

الوطني للتحرير الوطنية  ، NLF) فرنسا ، المستعمر الحاكم ضد الفيتنامي للشعب المقاومة حملة كانت البداية في. 1954 عام في وفرنسا  

 في عام 1954 ، أصبحت الواليات المتحدة في المقدمة Dien Bien Phu (حرب الهند الصينية األولى). عندما هُزمت فرنسا في معركة

 .في فيتنام نيابة عن فرنسا. فييت كونغ ال يزال يقاوم الواليات المتحدة تحت المعونة العسكرية لالتحاد السوفيتي (حرب الهند الصينية الثانية)

 كانت مواجهة كتلتين كحرب بالوكالة. باإلضافة إلى ذلك ، اندلعت الحرب الكورية في عام 1950 ، علق الخط األمامي عند خط العرض

اآلن حتى منطقتين إلى الكورية الجزيرة شبه تقسيم تم. 1953 في الحريق وتوقف والثالثين الثامن الشمالي . 

 

 في القارة األوروبية ، ارتفع التوتر بين أوروبا الغربية والشرقية عبر الحدود. في عام 1949 قامت ألمانيا الشرقية ببناء جدار يحيط بمنطقة

السوفيتي االتحاد انهار عندما 1990 عام حتى المطاف نهاية في برلين حصار واستمر ، الغربية برلين . 

 

 واجهت الكتل الشرقية والغربية بشدة في الحرب الباردة ، وعززت التحالف العسكري واالقتصادي. في عام 1949 ، شكلت الكتلة الغربية

للبلدان االستراتيجية واإلمدادات العسكرية التكنولوجيا على حظرا وفرضت) األطلسي شمال حلف منظمة( الناتو المسمى العسكري التحالف  

 (اللجنة المتعاونة لضوابط التصدير المتعددة األطراف). ضد هذه الحركات ، أطلق اتحاد COCOM الشيوعية جنبا إلى جنب مع
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 بولندا مثل ةشرقيال أوروبا من دول ثماني ضمت 1955 عام في" وارسو معاهدة منظمة" عسكريًا تحالفًا السوفياتية االشتراكية الجمهوريات

 (منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا) في SEATO وألمانيا الشرقية وما إلى ذلك. عالوة على ذلك ، شكلت الواليات المتحدة تحالفًا عسكريًا

الصينية الهند حرب بعد آسيا شرق جنوب في فرنسا غياب لتعويض األطلسي شمال حلف غرار على آسيا . 

 

 باسم اتفاقية بغداد حيث METO (منظمة معاهدة الشرق األوسط) في الشرق األوسط. تمت اإلشارة إلى METO في عام 1958 ، ولدت

 طوقت االتحاد SEATO و METO ، يقع المقر الرئيسي في عاصمة العراق. ثالثة تحالفات عسكرية معادية للشيوعية من حلف الناتو

 مقرها الرئيسي إلى أنقرة في METO عندما اندلعت ثورة اشتراكية في العراق ، نقلت .METO السوفياتي. في البداية لم تشارك مصر في

إلى االسم وغيرت ، تركيا  CENTO ( لمركزيةا المعاهدة منظمة ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الواليات في للشيوعية المناهض التحالف إلى فقط ينضم لم العربية القومية أو العربية الوحدة عن دافع الذي مصر في الناصر عبد جمال  

 المتحدة ، ولكن أيًضا لم ينحدر تحت مظلة االتحاد السوفيتي. لقد اعتبر أن كل من الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي كانا النوع الجديد من

 ، اإلمبرياليين. رئيس الوزراء الصيني ، تشو إن الي ، رئيس الوزراء الهندي ، جواهرالر نهرو ، الرئيس اليوغوسالفي ، جوسيب بروس تيتو

 والرئيس اإلندونيسي ، سوكارنو شاركوا الرأي ذاته مع ناصر. في عام 1954 قدم نهرو وزو المبادئ الخمسة للتعايش السلمي. انعقد

العالميين والتعاون السالم تعزيز حول مبادئ عشرة عن وأعلن 1955 عام بإندونيسيا باندونغ في األفريقي اآلسيوي المؤتمر . 

 

السوفيتي االتحاد وال المتحدة ياتالوال إلى تنتمي ال التي التحالف عدم حركات باندونغ مؤتمر في تبنيها تم التي العشرة السالم مبادئ حثت  

 .تحت روح مناهضة اإلمبريالية ومعاداة االستعمار وتقرير المصير العرقي. ولد العالم الثالث الذي ال ينتمي إلى كتلة الغرب وال كتلة الشرق

 .ناصر يهدف إلى الخروج من األرباح بين الكتل الشرقية والغربية. صادق العالم الثالث على ناصر كزعيم للدول العربية. كان ذروة ناصر

سوريا مع العربي االتحاد وتشكيل) الثانية األوسط الشرق حرب( السويس حرب حتى عصره استمر . 
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