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الجزء الثاني من "دبلوماسية اللسان الثالثية" في المملكة المتحدة بعد مراسالت مكماهون -حسين هو االتفاق السري المسمى "اتفاق
سايكس بيكو" لتقسيم األراضي العربية لإلمبراطورية العثمانية من قبل بريطانيا وفرنسا (وروسيا)
وكتب المستشار الدبلوماسي البريطاني مارك سايكس والدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو حول تقسيم اإلمبراطورية العثمانية في
نهاية عام  1915عندما أصبح انتصار المملكة المت حدة وفرنسا وحلفائهم مؤكدين .وانضمت روسيا أيضا إلى االتفاق السري .وقد وقعت
ثالث دول على االتفاق المعروف رسميا باسم "اتفاقية آسيا الصغرى" فى مايو  1916فى بتروغراد بروسيا .وكان هذا االتفاق يسمى
عموما "اتفاق سايكس بيكو" بعد أخذ أسمائهم .كان ذلك قبل انتفاضة حسي ن ،شريف مكة المكرمة ،وفقا لمراسالت مكماهون-حسين (انظر
القسم السابق).
في هذا االتفاق السري لتقسيم األراضي ،اكتسبت المملكة المتحدة جنوب سوريا وجنوب بالد الرافدين .وأصبحت فرنسا حاكما لسوريا
وجنوب األناضول ومنطقة الموصل في العراق .أعطيت روسيا ساحل البحر األسو د .وبتفصيل أكثر في منطقة الشرق األوسط ،قسمت
المملكة المتحدة وفرنسا ساحل البحر األبيض المتوسط .من جنوب األناضول إلى بيروت كانت تحت حكم فرنسا مباشرة .كما حصلت
فرنسا على السلطة في منطقة ما بين النهرين الشمالية من دمشق إلى حلب والموصل .وبالمقارنة مع خط الحدود الحالي ،سيكون مجال
السلطة الفرنسية من الجزء الجنوبي من تركيا في جميع أنحاء سوريا ،باإلضافة إلى شمال العراق ولبنان.
وفي الوقت نفسه ،تسيطر المملكة المتحدة مباشرة على المنطقة من بغداد إلى البصرة إضافة الكويت وجنوب الخليج الفارسي (العربي).
وكانت المنطقة الصحر اوية التي تنتشر من عمان إلى الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية تحت تأثير المملكة المتحدة .وتشمل هذه
المنطقة األردن والجزء الجنوبي من العراق ودول مجلس التعاون الخليجي  -الكويت والبحرين وقطر واإلمارات العربية المتحدة.
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كانت فلسطين ،التي أصبحت أكبر أنواع ال حرائق في الشرق األوسط ،تعتبر محافظة مشتركة في المملكة المتحدة وفرنسا.
"اتفاق سايكس بيكو" كان نتاج المنافسة للحصول على المستعمرات اإلمبراطورية من قبل الدول الثالث في المملكة المتحدة وفرنسا
وروسيا .ومما يؤسف له أن مصلحة األمة العربية ،التي حافظت على السالم والن ظام المعتدلين في جميع أنحاء المنطقة منذ آالف السنين،
لم تؤخذ في االعتبار أبدا .كان اتفاقا سريا بين ثالث إمبراطوريات .بعد سنة واحدة فقط من توقيع االتفاق ،اندلعت الثورة الروسية في عام
 . 1917تم الكشف عن االتفاق السري من قبل الحكومة الثورية السوفياتية .كان الشعور الطبيعي أن العرب ،الذين طلبوا الوفاء الصادق
"مراسالت مكماهون -حسين" ،أظهرت كراهية ضد المملكة المتحدة وفرنسا.
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الجزء الثاني من "دبلوماسية اللسان الثالث" بعد حسين · رسالة مكماهون هي اتفاق التقسيم السري "اتفاق سايكس بيكو" من األراضي
اإلمبراطورية العثمانية التركية التي ترتبط المملكة المتحدة مع فرنسا (وروسيا).
قام الخبير البريطاني في الشرق األوسط مارك سايك س والدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو بصياغة تقسيم اإلمبراطورية العثمانية
من نهاية عام  1915عندما كان انتصار المملكة المتحدة وجانب االتحاد غنيا بالحرب العالمية األولى كما تم إنشاء اتفاق سري مع
اإلمبراطورية الروسية انضمت أيضا .وقد وقعت ثالث دول على هذه اال تفاقية تسمى "ميثاق سايكس  -بيكو" بعد ان اخذت اسمها فى
مايو عام  1916فى بتروغراد بروسيا .كان قبل حسين مكة انتفاضة حسين · رسالة مكماهون (انظر القسم السابق).
في هذا االتفاق تقسيم األراضي السرية ،اكتسبت المملكة المتحدة جنوب سوريا وجنوب بالد ما بين النهرين (م عظم العراق اليوم) وسوريا
وجنوب األناضول ومنطقة الموصل في العراق كانت من نطاق القوات الفرنسية وأعطيت روسيا ساحل البحر األسود  .وبالنظر إلى
منطقة الشرق األوسط من اتفاق سايكس · بيكو بمزيد من التفصيل في منطقة الشرق األوسط حيث انقسمت المملكة المتحدة وفرنسا،
أصب ح ساحل البحر األبيض المتوسط ،من جنوب األناضول إلى بيروت ،إقليم الحكم المباشر في فرنسا ،ومنطقة ما بين النهرين الشمالية
التي تتراوح بين دمشق وحلب وحتى الموصل وضعت تحت تأثير .وبالنظر إلى هذه المناطق على خط الحدود الحالي ،فإن مجال السلطة
الفرنسية سيكون من الجز ء الجنوبي من تركيا في جميع أنحاء سوريا ،شمال العراق ولبنان.
وفي الوقت نفسه ،فإن المملكة المتحدة مباشرة من بغداد إلى البصرة ،وبعيدا عن الكويت إلى الجنوب من الخليج الفارسي (العربي) ،تم
تحديد المنطقة الصحراوية من عمان إلى الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية كمنطقة للطاقة .حاليا دول مجلس التعاون الخليجي من
جنوب العراق واألردن والجيش الشمالي والكويت إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ومنذ إعالن بلفور التالي ،اعتبرت فلسطين ،التي أصبحت أكبر أنواع الحرائق في الشرق األوسط ،محافظة مشتركة إلنجلترا وفرنسا.
"اتفاق س ايكس بيكو" هو نتاج المنافسة للحصول على المستعمرات اإلمبراطورية من قبل الدول الثالث في المملكة المتحدة وفرنسا
وروسيا ،وأنا على بينة من نية األمة العربية التي حافظت على السالم والنظام المعتدل في جميع أنحاء المنطقة آلالف السنين لقد كان
اتفاقا سريا لن يتم .ومع ذلك ،اندلعت الثورة الروسية في عام  ، 1917بعد عام واحد فقط من توقيع االتفاق ،وكشفت وجود هذا االتفاق
السري من قبل الحكومة الثورية .كان من الطبيعي أن الجانب العربي طلب الوفاء الصادق "حسين · اتفاق مكماهون" انتعشت.
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