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فاتحة
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في  14فبراير  1945عندما أصبح انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية موثوقا به ،التقى الرئيس فرانكلين روزفلت مع
الملك السعودي عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (المعروف أيضا باسم ابن سعود) على الطراد األمريكي كوينسي في
العظيم المر بحيرة تقع في الجزء الشمالي من قناة السويس ..
وقبل االجتماع مباشرة ،عقد الرئيس روزفلت محادثات ثالثية مع رئيس الوزراء البريطاني تشرشل واألمين العام لالتحاد
ستوفيين اال تحاد السوفياتي (االتحاد السوفيتي) في يالتا في شبه جزيرة القرم من  4فبراير وحتى  .1945 ،11وناقشوا حول
العالم بعد الحرب العالمية الثانية واالستسالم غير المشروط لليابان (محادثات يالطا)
وكان من المقرر ان يعود الرئيس روزفلت الى مالطا فورا بعد انتهاء محادثات يالطا .ومع ذلك ،روزفلت على متن سفينة حربية كوينسي
لم يتوجه الى الواليات المتحدة .بدال من ذلك ،تعرض لخطر الهجوم من غواصة غواصة األلمانية في البحر األبيض المتوسط ،وجعلت
كوينسي توجهت إلى قناة السويس للحديث مع ملك المملكة العربية السعودية .وقد نجا من و قته الثمين ألنه تحدث مع الملك قبل عودته إلى
بلده .وأظهر بوضوح أنه هو نفسه والواليات المتحدة جعلت من المملكة العربية السعودية حليف مهم في العالم العربي ما بعد الحرب.
أحد األسباب التي جعلت الواليات المتحدة وجهة نظر المملكة العربية السعودية في الموارد النفطي ة التي تنام تحت تراب ذلك البلد .في
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نهاية الحرب العالمية األولى ،كانت هناك برقية مشهورة موجهة إلى الرئيس األمريكي ويلسون حيث كان رئيس الوزراء الفرنسي
كليمنصو الذي كان في معركة ألمانية .كليمنسيو كتب "قطرة واحدة من النفط هو قطرة واحدة من الدم" .كانت قيمة النفط في الحرب
العالمية الثانية واضحة ليس فقط روزفلت ولكن أيضا لعيون الجميع .وقد اتضح بشكل متزايد وال غنى عنه لالنتعاش االقتصادي بعد
الحرب.
بين الحربين العالميتين في  ، 1930تم اكتشاف العديد من حقول النفط الكبيرة في العراق والكويت .وقد أثبت أن الخليج الفارسي من طقة
حقل نفط كبيرة .واكتشفت شركة نفط الواليات المتحدة أكبر حقل للنفط في المملكة العربية السعودية في عام  . 1940ولم يتم العثور على
حقل نفطي يتجاوز احتياطيات حقل الغوار النفطي بعد  70عاما ،ولن يتم كسر هذا السجل في المستقبل .وظل تطوير حقل نفط كامل
مجمدا مع اندال ع الحرب العالمية األولى قبل عام من اكتشاف الغوار .وقد بلغ استهالك النفط خالل الحرب العالمية الثانية مئات المرات
في وقت الحرب العالمية األولى .وكان الرئيس حريصا على أن تستهلك الواليات المتحدة بوتيرة أكثر من المكتشف حديثا وسيتم توريد
النفط .يجب على الواليات المتحدة ،بمجرد انتهاء الحرب ،البدء في تطوير حقول النفط في المملكة العربية السعودية ،وتريد تأمين النفط
بشكل مطرد وفي الوقت نفسه لالستيالء على هيمنة الطاقة العالمية بعد الحرب
روزفلت ،أيضا ،كان لديه مشكلة دبلوماسية ترغب في دعم عبد العزيز .ومن أجل تجنب الصراع بين اليهود والعرب في فلسطين .من
خالل إعالن بلفور البريطاني واتفاق حسين مكماهون الذي وعد به كل من اليهود والعرب خالل الحرب العالمية األولى عزز أيضا حركة
االستقالل حول األرض الفلسطينية .وكانت المواجهة بين الجانبين عميقة .سياسة الواليات المتحدة الثابتة من الرئاسة السابقة روزفلت
كان لدعم الهجرة واستيطان اليهود .أرسل روزفلت رسالة إلى عبد العزيز من وقت آلخر قبل اجتماعهم .وسأل مشورة الملك عن كيفية
الحد من اصطدام اليهود والعرب بالهجرة واألرض .وكان الملك عبد العزيز متسقا أيضا لوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين .كان ذلك
هو جواب عبد العزيز الملك.
وعلى الرغم من أن بعضهم واجه مشاكل صعبة في المستقبل ،فإن محادثاتهم كانت ودية للغاية .كان عبد العزيز مخلوقا كامال من خالل
معركة متكررة في شبه الجزيرة العربية .رجل كبير مع  1متر  90سم وسحب قدميه طغت الناس وكان قيادة كاريزمية  .وباإلضافة إلى
ذلك ،كان رجل نزيه وأرسل الحياة الدينية .ويبدو أن روزفلت شعرت باأللم الشخصي لعبد العزيز دون المساس بالعرق والدين.
في وقت الحق ،أوضح روزفلت هذا االجتماع على النحو التالي.
"من خالل المناقشات مع ملك المملكة العربية السعودية ،يمكنني الحصول على مزيد من المحتوى من اجتماع واحد من العديد من
المعلومات من قبل وزارة الخارجية حتى اآلن"
توفي الرئيس روزفلت ،بعد عودته من منزله بفترة وجيزة ،عندما كان عمره  63عاما رئيسا حاليا بسبب أزمة قلبية في  12أبريل /
نيسان .وكان ذلك قبل انتصار األمة المتحالفة .كان االج تماع بين روزفلت وعبد العزيز ،الذي يسمى "الغرب يلتقي الشرق" ،أول أهمية
تاريخية بعد الحرب العالمية الثانية.
(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
فبراير  1945أصبح انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية اليقين .يقع 14
روزفلت على ·  · Dالبحيرات المرة في شمال قناة السويس .الرئيس األمريكي فرانكلين
الواليات المتحدة للدولة من بين الفن الطراد كوينسي رقم عائمة في وجود المملكة
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العربية السعودية ،أول ملك عبد العزيز بن عبد الراحة رجل آل سعود (المعروف باسم
ابن سعود )ذهب مع القمة
الرئيس روزفلت رئيس الوزراء البريطاني تشرشل في يالطا في شبه جزيرة القرم من أربعة أيام من السابق تصل إلى  11أيام ،واتحاد
الجمهوريات االشتراكية السوفياتية (االتحاد السوفياتي) نفذت ستالين األمين العام ومحادثات ثالثية (يالطا) ،وبعد الحرب العالمية الثانية
الجديدة النظام العالمي ويتحدثون عن استسالم غير مشروط من اليابان.
وكان من المقرر أن تعاد فورا المنزل عن طريق مؤتمر يالطا بعد انتهاء مالطا الرئيس روزفلت .ولكن ليس وكانت البارجة روزفلت
قارب في البحر  Uعلى متن كوينسي من نحو أراضي الواليات المتحدة في مالطا ،في خطر التعرض لهجوم من قبل غواصة ألمانيةاألبيض المتوسط إلى التقريب كوينسي في قناة السويس ،وكان لقاء مع العاهل السعودي .وسوف اجتمع الرئيس مع الملك حتى في خطر
تكريس الوقت الثمين قبل عودت ه الى بالده ،ويحكي لنا لمسح أكثر من أي شيء هو نفسه والواليات المتحدة قد ركزت على المملكة
العربية السعودية كحليف في العالم العربي بعد الحرب.
والواليات المتحدة هي واحدة من األسباب مع التركيز على المملكة العربية السعودية في موارد النفط التي تنام في باطن األرض في
البالد .على الرغم من أن "الزيت كل قطرة دم" ،وكان األمر والعشرين في الحرب العالمية الثانية في هجمة ألمانيا فرنسا رئيس الوزراء
كليمنصو موجهة إلى رئيس الواليات المتحدة األمريكية ويلسون من الوقت هناك برقية الشهيرة أن أقول ،قيمته في الحرب العالمية الثانية
هناك تظاهر نحو متزايد ،فإنه كان وبال أدنى شك ال روزفلت حتى أنه من الضروري أيضا في إعادة البناء االقتصادي بعد الحرب.
في عام  1930قبل وبعد وادي الحربين العالميتين اكتشاف حقل نفطي كبير في العراق والكويت ،وقد ثبت أن الخليج الفارسي هو حقول
النفط الكبيرة .ت زيين تشوبي هو أكبر اكتشاف حقل نفط غوار السعودي في العالم من قبل شركات النفط في الواليات المتحدة في عام
 . 1940حتى اآلن بعد أن لم يتم العثور على  70عاما حقل نفط أكثر من احتياطيات حقل نفط حقل الغوار ،فإنه سيكون بال مستقبل هو
كسر هذا السجل .منذ الحرب العالمية األولى في عام تقريبا قبل اندالع اكتشاف حقل الغوار بها ،بقيت تطوير الحقول النفطية كاملة
المجمدة .وقد بلغ استهالك النفط في الحرب العالمية الثانية تماما مائة مرة في وقت الحرب العالمية األولى ،أن الواليات المتحدة هي
المعروض من النفط المستهلكة في أكثر سرعة لتكت شف حديثا هو رئيس مدبب قلقة الذي كان .الواليات المتحدة كما أن الشروع في
تطوير مبكرة حقول النفط السعودية ممكن بمجرد يريد نهاية للحرب على عقد هيمنة الطاقة العالمية بعد الحرب جنبا إلى جنب مع ضمان
ثبات الزيت
وروزفلت آخر هو مسألة الدبلوماسية التي تريد تثبيت دعم عبد العزيز .بل هو دعم لتجنب اليهود والعرب من الصراع في فلسطين.
العرب اليهود من وعد بلفور البريطاني واالتفاق الحسين مكماهون وعد كل جانب اليهودي والجانب العربي أثناء الحرب العالمية األولى
كما عززت حركة االستقالل في جميع أنحاء األرض الفلسطينية ،والمواجهة بين االثنين لم يعد االتصال أو قطع االتصال أنه أصبح
لتصبح ليس الوضع .يقول سياسة ثابتة من روزفلت الرئاسة االمريكية السابقة التي كانت لدعم الهجرة واالستيطان اليهودي .أرسلت
روزفلت رسالة إلى من وقت آلخر عبد العزيز أيضا قبل االجتماع ،طلب المشورة للملك حول كيفية الح د منها وكيفية تصادم بين اليهود
والعرب على الهجرة واألرض .ولكن الواليات المتحدة على غرار عبد العزيز ملك السياسة هي أيضا متسقة ،وكيفية تجنب الخالف ليس
بخالف لوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين ،وكان الجواب من الملك عبد العزيز وذلك.
كما تشمل المحادثات كل حين صعو بات في المستقبل كانت ودية للغاية .عبد العزيز هو وجود جروح في جميع أنحاء جسد واحد عن
طريق القتال المتكررة من شبه الجزيرة العربية غزا ،ولكن فقط أن يعرج ،تطغى متر واحد  90سم اإلطار الكبير هو المشاهد ،كان هناك
نمط من القادة الذين يتمتعون بالشعبية .وعالوة على ذ لك ،فقد أرسلت الجبهة والظهر مع عدم والحياة الدينية ،روزفلت من تلك التي هي
كما شعرت األلفة الشخصية وراء المساس العرق والدين عبد العزيز
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بعد االجتماع ،أكدت روزفلت هذا.
ل "العربية مقابل المشكلة اليهودية ،من خالل مناقشات مع العاهل السعودي ،مما كان أبلغ في الكتابة من مرات ال تحصى
وزارة الخارجية حتى اآلن ،وأكثر صعوبة للحصول على الكثير من المحتوى ،فإنه يمكن الحصول على أكثر من جلسة واحدة
فقط كان عليه ".
وتجدر اإلشارة إلى أن الرئيس روزفلت بعد عودته الى بالده ،وقد توفي في ما تبقى شابة تبلغ من العمر  63عاما من الرئيس
الحالي لسكتة دماغية في  12نيسان ،والذي كان على وشك انتصار الحلفاء .كانت محادثات فضفاض من حزام وعبد العزيز
منذ الحرب العالمية الثانية بعد األول من األهمية التاريخية الكبيرة "غرب وشرق لقاء (غرب يلتقي الشرق)".
(تتمة)
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