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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

 

(2بريطانيا الدبلوماسية ثالثة اللسان أثناء الحرب العالمية األولى )( في 5) 0-5  

 

 

 

بيكو سايكس اتفاقية" المسمى السري االتفاق هو" لبريطانيا الثالثية اللغة دبلوماسية" من الثاني كان ، حسين-مكماهون مراسالت مع " 

)وروسيا( رنساوف بريطانيا قبل من األوسط الشرق أراضي على وفرنسا بريطانيا لتقسيم . 

 

في العثمانية اإلمبراطورية تقسيم حول بيكو جورج فرانسوا الفرنسي والدبلوماسي سايكس مارك البريطاني الدبلوماسي المستشار صاغ  

دول ثالث وقعت. السري االتفاق إلى أيضا روسيا وانضمت. وحلفائهم والفرنسية المتحدة المملكة انتصار تأكد عندما 1915 عام نهاية  

االتفاقية هذه سميت. روسيا ، بتروغراد في ، 1916 مايو في" الصغرى آسيا اتفاقية" باسم رسميًا المعروفة االتفاقية على متبادل شكلب  

لمراسالت وفقًا ، مكة شريف ، حسين انتفاضة قبل ذلك كان. الدبلوماسيين من اثنين أسماء أخذ بعد" بيكو سايكس اتفاقية" باسم عموًما  

)السابق القسم انظر( حسين - مكماهون . 

 

سوريا حاكم فرنسا أصبحت. النهرين بين ما بالد وجنوب سوريا جنوب المتحدة المملكة اكتسبت ، اإلقليمي للتقسيم السري االتفاق هذا في  

األوسط الشرق منطقة في التفصيل من بمزيد. األسود البحر ساحل روسيا أعطيت. العراق في الموصل ومنطقة األناضول وجنوب  ، 

فرنسا حصلت كما. مباشرة فرنسا تحكمها كانت بيروت إلى األناضول جنوب من. المتوسط البحر ساحل وفرنسا المتحدة المملكة قسمت  

فرنسا سيطرت ، الحالي الحدود خط مع بالمقارنة. والموصل حلب إلى دمشق من الشمالية النهرين بين ما بالد منطقة في السلطة على  

ولبنان العراق شمال ذلك في بما سوريا أنحاء جميع في تركيا من الجنوبي الجزء من راضياأل على . 
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للخليج الشرقي والساحل الكويت مضيفة البصرة إلى بغداد من المنطقة على مباشرة المتحدة المملكة سيطرت ، نفسه الوقت وفي  

تغطي. المتحدة المملكة تأثير تحت العربية الجزيرة شبه من شماليال الجزء إلى عمان من الممتدة الصحراوية المنطقة كانت. الفارسي  

المتحدة العربية واإلمارات وقطر والبحرين الكويت - الخليجي التعاون مجلس ودول العراق من الجنوبي والجزء األردن المنطقة هذه . 

 

وفرنسا المتحدة المملكة بين مشتركة كحكومة معها ملالتعا تم ، المستقبل في األوسط الشرق في ساخنة بقعة أكبر ستكون التي ، فلسطين . 

 

األمة مصلحة إن. وروسيا وفرنسا المتحدة المملكة ؛ دول ثالث بين المتنافس اإلمبراطوري لالستعمار نتاًجا" بيكو سايكس اتفاق" كان  

بعد 1917 عام في. االعتبار في تؤخذ لم ، السنين آالف منذ المنطقة أنحاء جميع في معتدلين ونظام سالم على حافظت التي ، العربية  

أبدى لقد. السوفيتية الثورية الحكومة قبل من السري االتفاق عن الكشف تم. الروسية الثورة اندلعت ، االتفاقية توقيع من فقط واحدة سنة  

وفرنسا بريطانيا معاداة ،" حسين-مكماهون مراسالت" تنفيذ يطلبون كانوا الذين ، العرب . 

 

(----)يتبع   

 

 بقلم كازويا آريها
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 الصفحة الرئيسية
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