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 (1عاماً بعد الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط ) 70 -السالم في األفق 

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

(Translated from English Version to Arabic by Google Translate)  

 

 

 فاتحة

 

اوآسي أوروبا يربط األوسط الشرق .2  

 

أوروبا بين الحدود أين .وآسيا روباأو توليف كلمة هي أوراسيا أن على اإلنجليزية باللغة اسمها يدل كما .العالم في قارة أكبر هي أوراسيا  

وأوسكودار ، إسطنبول هو البوسفور مضيق من الغربي الجانب .تركيا في البوسفور مضيق هي بينهما ودحدال ، الكلمة بمعنى ؟وآسيا  

ربطي جسر بالضبط هو يوليو 15 شهداء جسر اآلن يسمى الذي ، البوسفور جسر .آسيا مدخل هو المضيق من اآلخر الجانب على  

الصغرى آسيا" أنقرة التركية العاصمة ىإل أوسكودار من األناضول هضبة منطقة وتسمى .وآسيا أوروبا ". 

 

األوروبية البلدان هذه .عشر الخامس القرن في االكتشافات عصر في آسيا اسم المتحدة والمملكة وهولندا والبرتغال إسبانيا استخدمت  

االستعماري الحكم عززوا لقد .مختلف وموقع إندونيسيا في أيضا ولكن الهند في فقط ليس تلواقا .التجارة الحتكار البعض بعضها تنافس . 

األوروبيين قبل من واحد جانب من قراًرا كان لقد .الفترة هذه خالل آلسيا الجغرافي المفهوم تأسيس تم . 

 

الشرق في الناس يبدو ، العكس على .اآلسيويين نفس هم العرب أن اليابانيين من أي يعتقد ال .الواحدة آسيا يشاركوا لم اآلسيويين لكن  

دليل .األوروبيين بصمة بسبب آسيا نفس هو األقصى الشرق أن األوسط الشرق شعوب يعتبر .اآلسيويين مثل مثلهم يابانيين األوسط  

دول إلى األقصى الشرق من بلدان اآلسيوية القدم لكرة العالم كأس بطولة تغطي .األدلة يوضح الرياضية المسابقات مختلف على البلدان  

اآلسيوية األوروبية القارة في أوروبا باستثناء المناطق آسيا تعريف يعني ، آخر بمعنى .األوسط الشرق . 

 

تقع حيث ، درجات 10 الشرقي الطول خط من اآلسيوية األوروبية القارات تمتد .اآلسيوية األوروبية القارة من كبيًرا جزًءا آسيا تحتل  

وهذا .شرقًا درجة 30 طول خط على ، أوروبا من رقيالش الطرف ، اسطنبول تقع .بيرينغ مضيق من درجة 180 و ، البرتغال  
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فقط سدسها تحتل وأوروبا آسيا أن هي اآلسيوية األوروبية القارة سدس أن يعني . 

 

تقسيًما كان لقد .مناطق عدة إلى آسيا قسموا ، وبالتالي ، واحدة كمنطقة آسيا تجميع من يتمكنوا لم األوروبيين أن لدرجة واسعة آسيا  

آسيا شرق وجنوب آسيا وجنوب األوسط والشرق األدنى الشرق اسم منطقة كل على أطلقوا .الجغرافية نظرهم وجهة من وأحاديًا بسيًطا  

إذا أنه لنفترض( .المنطقة تلك في يعيشون الذين لألشخاص جًدا وقحة تسمية إنها .الشرق نهاية يعني األقصى الشرق .األقصى والشرق  

الغرب نهاية في" األقصى الغرب" عليهما يطلق قد وفرنسا افبريطاني ، التاريخ عكس تم !) 

 

لوقتا في( المشرق وشرق .األناضول جزيرة شبه ويغطي ."األدنى الشرق" في اآلن أنت ، البوسفور مضيق عبور عند ، حال أي على  

و" األدنى الشرق" ، ذلك ومع ، يثالحد التاريخ في ."األوسط الشرق" من تتكون وإيران والعراق وإسرائيل) ولبنان سوريا الحاضر  

" آسيا جنوب وباكستان الهند وتسمى ."األوسط الشرق" ويسمى متحدان" األوسط الشرق . 

 

العثمانية اإلمبراطورية قبل من وساطة بدون األقصى والشرق اآسي شرق وجنوب آسيا جنوب دول مع التجارة في األوروبيون يرغب . 

عشر الخامس القرن خالل .األيام تلك في الحرة التجارة إعاقة تم .العثمانية اإلمبراطورية تربة عبر يمر أن يجب كان البري الطريق لكن  

البلدان في والشاي الفلفل على الحصول هو طاتللمحي األوروبية الدول انطالق وراء األكبر السبب كان ، عشر السابع القرن حتى  

اليابان من الصيني والفخار ضةوالف الذهب على الحصول أو الهندي للمحيط الساحلية  (Zipang). الطريق على األوروبيون عثر  

االكتشاف عصر أبد .شراعية سفينة بواسطة األفريقية القارة من الجنوبي الطرف في هوب كيب عبر البري الطريق من بدالً  البحري . 

 

غزًوا كان .الجنوبي الصين وبحر الهندي المحيط ساحل طول على آسيا في األقصى الشرق إلى آسيا جنوب من األوروبية الدول تقدمت  

لتصديرها مقايضة سلع نفسها األوروبية البلدان لدى يكن لم ، الوقت ذلك في .التجارة عصر االكتشافات عصر كان .آخر إلى منفذ من  

إلى أدى مما آخر منفذ في بيعها وإعادة المنافذ أحد في المحلية المنتجات بشراء األوروبيون قام .وجافا آسيا شرق وجنوب الهند إلى  

التجار من العديد حصل .المنزل إلى وإعادتهم المحليين السكان من الثمينة المنتجات بنهب قاموا األحيان بعض في .كبير هامش حدوث  

آسيا استعمار بدأ .عشر التاسع القرن في أسلحة وصنع متراكمة بثروة صناعية ثورة الغربي الشعب حقق دلق .ضخمة ثروة على  

 .باألسلحة

 

أصبحت. 1869 عام في السويس قناة إلى فرنسا انضمت .الغربي االستعماري الغزو خالل من تدريجيا تآكلت العثمانية اإلمبراطورية  

البحر عبر ثم السويس قناة إلى المتوسط األبيض البحر من ، الجديد الطريق تأمين تم .ذلك بعد السويس اةلقن كبيًرا حاكًما المتحدة المملكة  

األولى العالمية الحرب في العثمانية اإلمبراطورية هزمت .الغربية القوى قبل من آسيا عهد تأسيس تم .الهندي المحيط إلى األحمر . 

لقد .آسيا شرق جنوب إلى األوسط الشرق من اآلسيوية المنطقة على وهولندا وفرنسا تحدةالم المملكة من الغربيون المستعمرون سيطر  

آسيا ثروة احتكروا . 

 

(----)يتبع    

 

 بقلم كازويا آريها

 ArehaKazuya1@gmail.com البريد اإللكتروني:

 

 الصفحة الرئيسية
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