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عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" )جدول المحتويات( 70بعد  -"السالم في األفق   

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

(Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

 

 فاتحة

 

(1( بريطانيا الدبلوماسية ثالثة اللسان أثناء الحرب العالمية األولى )4) 0-4  

 

خالل بريطانيا قبل نم" الثالثي اللسان دبلوماسية" إلى اإلشارة المحتم من ، الثانية العالمية الحرب بعد األوسط الشرق عن الحديث عند  

األولى العالمية الحرب . 

 

اآلخر الجانب وكان .اليابان ذلك في بما وحلفائهم وفرنسا المتحدة المملكة واحدا كان .مجموعتين بين حربًا كانت األولى العالمية الحرب  

معاهدة إبرام تم ، 1919 عام في .األلمان الحلفاء وحلفائها وفرنسا المتحدة المملكة هزمت .العثمانية واإلمبراطورية والنمسا ألمانيا  

بالنسبة للغاية قاسية المعاهدة هذه كانت .وفرنسا المتحدة المملكة بقيادة الحرب بعد ما عالجات حول للسالم باريس مؤتمر في فرساي  

يأخذ الفائز يسمى النظام كان .كبير تعويض على أيًضا وأجبرت أراضيها عن ألمانيا تخلت .العثمانية واإلمبراطورية المهزومة أللمانيا  

المملكة صادرت ، أصلية تركية كأرض الصغرى آسيا ترك .العثمانية اإلمبراطورية تسمح لم أيضا وفرنسا المتحدة المملكة .شيء كل  

لعبة كانت لقد .يلالطو التاريخ في اللورد كانت أن بعد ، العثمانية اإلمبراطورية من والفرات دجلة ، الشام بالد مناطق وفرنسا المتحدة  

يعيشون كانوا الذين العرب رغبة إهمال تم لقد .عشر التاسع القرن في بدأت التي األوروبية اإلمبريالية الدول قبل من األخيرة االستعمار  

المنطقة تلك في أصالً  . 

 

وإعالن بيكو سايكس واتفاقية ، حسين-مكماهون مراسالت وهي ، وعود ثالثة المتحدة المملكة قدمت ، األولى العالمية الحرب خالل  

مع المتحدة المملكة قبل من الثالثة الوعود هذه من كل من االنتهاء تم .األوسط الشرق في الحالية الكوارث كل جذور كانت لقد .بلفور  

المتحدة المملكة دبلوماسية من السلسلة هذه انتقاد تم ، لذلك .البعض بعضها مع تماما تتناقض لكنها .التوالي على مختلفين شركاء  

الكارثة استمرت .األوسط الشرق في بأسرها المنطقة إلى الكوارث جلب بل ، فحسب انتقادها يتم لم .الثالثي اللسان دبلوماسية باعتبارها  

عام مائة من أكثر بعد . 

 

نحسي-مكماهون مراسالت (1)  

بن وحسين ، مصر سلطنة في البريطاني السامي المفوض ، مكماهون هنري بين مراسالت عشر نم سلسلة عن عبارة كان األول الوعد  

العرب استقالل نمكماهو وعد ، العثمانية اإلمبراطورية ضد للحرب كمكافأة. ١٩١٦ مارس إلى ١٩١٥ يوليو من مكة شريف ، علي . 

التالي النحو على يقول ، 1915 أكتوبر 24 في حسين إلى رسالة كتب . 

 

" رسالتكم على التالي والرد التالية الضمانات لتقديم العظمى بريطانيا حكومة باسم ضمفو أنا : 

في المدرجة المناطق داخل ودعمه العرب باستقالل لالعتراف مستعدة العظمى بريطانيا فإن ، أعاله المذكورة التعديالت مراعاة مع    

مكة شريف اقترحها التي والحدود الحدود  " 

 

للبحر الساحلية المنطقة حكم الذي ، الحجاز وملك مكة شريف كان .محمد للنبي 39 سليالً  باعتباره مرموقة ةعائل في حسين ولد  
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ملك الحقًا هللا عبد أصبح .العثمانية اإلمبراطورية بمهاجمة وفيصل هللا عبد أبناءه أمر ، المتحدة المملكة من بدعم ، حسين .األحمر  

العثمانية اإلمبراطورية ضد العصابات حرب ابنان خاض .العراق ملك فيصل وأصبح .الحالي الملك ، الثاني هللا لعبد جًدا وكان األردن . 

 

 

استشاري كموظف ،" العرب لورانس" المسمى ، لورانس إدوارد توماس البريطاني العسكري الضابط فيها عمل التي اللحظة هي هذه  

الوهم هذا كان ، ذلك معو .النصر وحقق الخاصة بتكتيكاته العرب قاد لورنس بأن انطباًعا" العرب لورنس" اسم يعطي قد .فيصل للملك  

العسكرية اللوجيستيات مع التعامل واجبه من كان .البريطاني الجيش في اتصال ضابط مجرد كان .بالكامل المتحدة المملكة قدمته الذي  

العرب إلى المتحدة المملكة من المقدمة والذخيرة واألسلحة الحرب صندوق مثل . 

 

بعيدة للعرب المخصصة األرض كانت ، الحرب بعد ، ذلك ومع .حسين ومراسالت مكماهون بوعد بأمانة ستفي بالده أن يعتقد نفسه هو  

توقعاتهم عن . T.E. دراجة حادث بسبب الخاصة حياته فقد ذلك وبعد المتحدة المملكة إلى عاد .ممزقا قلبه كان .العرب ثقة لورنس فقد  

 .نارية

 

الغربيون ابتكر ، أخرى ناحية من .اإلطالق على بالتقدير يحظى ولم" المتحدة المملكة من التوابع" لورانس يعتبر ، العربي العالم في  

الفرد تقدير حسب بطالً  الحرب في فازوا الذين . 

 

(----)يتبع   

 

 بقلم كازويا آريها

 ArehaKazuya1@gmail.com البريد اإللكتروني:

 

 الصفحة الرئيسية

 (لفهرسا)

 

By Areha Kazuya 

E-mail: areha_kazuya@jcom.home.ne.jp 

mailto:ArehaKazuya1@gmail.com
http://ocininitiative.maeda1.jp/ArabicTop.html
http://ocininitiative.maeda1.jp/MEHistoryArabic.html
mailto:areha_kazuya@jcom.home.ne.jp

