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 ) 18( 4-2عالم العربي أن يكرر االنقسام واالنحالل
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
بعد الحرب العالمية الثانية ،حققت العديد من الدول االستقالل في مناطق مختلفة في آسيا والشرق األوسط وأفريقيا ،حيث خالية من اإلمبريالية
األوروبية .وكانت أسباب االستقالل مختلفة بعضها البعض على أساس العرق والدين والتاريخ وما إلى ذلك .ولكن أكبر عامل لالستقالل سيكون
.العرق
عموم  -العروبة التي أثارها حزب البعث في سوريا هي حركة تهدف إلى تضامن الشعوب العربية .جمال عبد الناصر من مصر كان رجال كان
يطارده بشدة .فقد خسر ناصر في إسرائيل في الحرب العربية اإلسرائيلية األولى عام  ،1948وأنشأت مصر مكانتها في المنطقة العربية كرائد
للدول غير المتحالفة ،عندما عقد المؤتمر اآلسيوي األفريقي األول )الذي كان يسمى مؤتمر باندونغ( في عام  .1955وفي حرب السويس
) الحرب الثانية في الشرق األوسط( في عام  ،1956فاز ناصر بالمعنى السياسي حيث اعترف العالم بتأميم قناة السويس ،لكنه خسر بمعنى
.عسكري بسبب االحتالل اإلسرائيلي لشبه جزيرة سيناء .والنتيجة لم تكن انتصارا وال هزيمة

من خالل هذه التجارب ،أصبح ناصر واثقا من أن تحقيق التحالف الشامل من قبل الشعوب العربية يمكن أن يكون السبيل الوحيد لهزيمة العدو
وشيك إسرائيل ،والسماح للعالم االعتراف بقوة العرب .وكان من المؤكد تماما أن ناصر يعتقد أن ذروة العرب واإلسالم بدأت في عهد الخالفة
من قبل النبي محمد في مكة المكرمة في القرن السابع ،ثم ساللة أمية مع دمشق عاصمة والساللة العباسية مع بغداد عاصمة .في عهد ساللة
أمية استولوا على شبه الجزيرة األيبيرية في أوروبا الغربية .في العصر العباسي تم توسيع أراضيهم إلى شرق الهند .في ذلك الوقت كان العالم
اإلسالمي العربي أكثر تفوقا على العالم المسيحي األوروبي ليس فقط في المجال األكاديمي ولكن أيضا في الثقافة .ويعزى هذا اإلنجاز إلى
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ارتباط الدم ا
ويمكن القول إن ناصر كان يهدف إلى تحالف الشعوب العربية الستعادة مجد هذه األيام العظيمة .في التاريخ ،كان شائعا أن الحكام الجدد كانوا
يهمسون للشعب راية الغزو :نحن نفس المجموعة العرقية ! وكان هناك مثال واحد في اليابان قبل الحرب يوجه مفهوم " منطقة االزدهار
،المشترك في شرق آسيا الكبرى من جانب الشعوب اآلسيوية" .ناصر أثار الوعي العرقي العربي أو المعتقد اإلسالمي في الخطاب أكثر فأكثر
.كان المواطن في حالة سكر مع كلمته
ولكن ال الجمهورية العربية المتحدة وال االتحاد العربي استغرقا طويال .وقع انقالب عسكرى فى العراق بعد شهرين فقط من تشكيل االتحاد
العربى وقتلت جميع االسرة المالكة العراقية .وانهار االتحاد العربي بسرعة .في حالة الجمهورية العربية المتحدة ،صدت ميليشيات الجيش
السوري ضد محاولة ناصر دمجها بالقوة .االنقالب الذي وقعه ضباط الجيش السوري في سبتمبر  .1961بعد حل كل التحالف مع مصر
.وسوريا

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
بعد الحرب العالمية الثانية ،ولدت العديد من الدول المستقلة في أجزاء مختلفة من آسيا والشرق األوسط وأفريقيا ،التي تم تحريرها من
اإلمبريالية األوروبية .كانت أصول كل دولة مستقلة عرقية ودينية وتاريخية وعوامل أخرى مختلفة ،ولكن العامل األكبر سيكون االستقالل
.كأمة
،بان  -العروبة التي أثارها حزب البعث ،ولدت في سوريا في الشرق األوسط ،كانت حركة أيديولوجية تهدف إلى تضامن الشعوب العربية
وكانت أكبر رغبة للرئيس ناصر من مصر .فقد خسر ناصر إلسرائيل في حرب الشرق األوسط األولى ) ،(1948لكنه أنشأ بعد ذلك مكانة
الدول العربية كرائد للبلدان غير المتحالفة في المؤتمر اآلسيوي األفريقي األول ) .1955دعا مؤتمر باندونغ( فعلت .ومع ذلك ،في حرب
،الشرق األوسط الثانية عام ) 1956حرب السويس( فاز سياسيا باعتراف العالم بتأميم قناة السويس ،لكنه خسر عسكريا شبه جزيرة سيناء
.في منتصف الطريق عبثا وهزيمة ال يمكن هزيمتها وكانت النتيجة قد انتهت
من خالل هذه التجارب ،اعتقد ناصر أن تحقيق الشعب الحليف الكبير من قبل الشعوب العربية سوف يعارض العدو المباشر إسرائيل ،وحتى
السماح للعالم االعتراف بقوة العرب .في رأسه خرجت مع ذروة العرب واإلسالم ،التي بدأت في محمد من القرن  ،7العمية مع مدينة دمشق
عاصمة بعد عصر الخليفة الكنسي العقيدة ،والصباح العباسي مع بغداد عاصمة وسيكون .بعد كل شيء ،في عصر أمية ،كنا نسيطر على شبه
الجزيرة األيبيرية في الغرب ،غزا إلى الهند في الشرق في عهد العباسية ،وفي الثقافة األكاديمية تجاوزت كثيرا تلك الدولة المسيحية
.األوروبية في ذلك الوقت .ما أنجز هذا اإلنجاز هو رابطة الدم التي تسمى األمة العربية ،وكان عمال من صنع اعتقاد ديني يسمى اإلسالم
ويمكن القول إن ناصر كان يهدف إلى تحالف الشعوب العربية الستعادة مجد هذه األيام العظيمة .في التاريخ ،هو الهمس الحلو أن الحكام
الناشئة تستخدم لعلم الفتح للشعب "نحن نفس األمة" .ومن األمثلة على ذلك أن مفهوم " منطقة الرخاء المشترك بين شعوب آسيا الكبرى" و
شرق آسيا الكبرى" قد تم نشره في اليابان قبل الحرب .وحفز ناصر الوعي العرقي العربي أو المعتقد اإلسالمي في الخطاب أكثر فأكثر ،كان"
.المواطن في حالة سكر بهذه الكلمة
 /عرض ناصر سوريا خطة دولة ائتالفية .ال يمكن أن يكون لها اعتراض على حزب البعث سوريا سرد يهيمن القومية العربية .وفي شباط
فبراير  ،1958ستنشئ الدولتان مصر وسوريا والجمهورية العربية .وغني عن القول أن مترصد أيضا فكرة االستراتيجية هنا بالطبع إلى
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إسرائيل لكماشة الهجوم" .العراق واألردن واإلمارات العربية المتحدة" إلى  3أشهر فقط في العام نفسه في مايو ايار بعد وكأن ماي تفوت
وأطلقت هذه الحركة .والبلدين على حد سواء توج الهاشميين من نسل متصال المعلم محمد للملك األمة اإلسالمية الملكي ،وهذا هو" ،الدم" من
دولة شقيقة للمشاركة في "اإليمان" .هذا هو الهدف من الفدرالية التي كتبها السندات لطيف ،مختلفة من مصر وسوريا في األمم المتحدة بهدف
التكامل السياسي .بدال من العراق وفي حالة الزوج األردن مع إسرائيل تبني تهديدا للظهور الجمهورية ممثلة مصر ،سوريا ،يعتبر ألنك تحاول
الدفاع عن نظام الملك
ولكن ال الجمهورية العربية وال الفيدرالية العربية استمرت طويال .حدث انقالب عسكري في العراق بعد شهرين فقط من تشكيله ،قتلت العائلة
المالكة وانهار العراق واألردن واالتحاد العربي بسرعة .في حالة االتحاد العربي ،رد الجيش السوري على محاولة ناصر لدمجها بالقوة ،فإن
.االنقالب الذي قام به ضباط الجيش في سبتمبر  /أيلول  ،1961بعد ثالث سنوات ،حل التحالف مع مصر
سوريا والعراق من إدارة حزب البعث اقترب بسرعة في عام  1963تم تشكيل الكومنولث العراقية السورية .كانت منطقة الساحل الشرقي
للبحر األبيض المتوسط ،بما في ذلك البلدين ،تسمى منطقة ليفانتو ،واعتبرت منطقة واحدة من وقت تركيا العثمانية .ولكن خالل الحرب العالمية
األولى ،انقسمت سوريا إلى فرنسا وانقسم العراق إلى المملكة المتحدة من خالل اتفاق سري سري سري "سايكس · بيكو اتفاق" بين المملكة
المتحدة وفرنسا .لذلك كان من الطبيعى ان تتعمق الصداقة بين البلدين اذا ما اقيم حزب البعث مع الذعر العربى كمنصة .وبصرف النظر عن
ذلك ،فإن االسم المستعار لل "الدولة اإلسالمية" التي تستقر حاليا في هذه المنطقة هو "الدولة اإلسالمية في العراق والشام" ،مما يعني أن الدول
.اإلسالمية تعتبر سوريا وشمال العراق واحدة ويظهر ذلك
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