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سنوات" )جدول المحتويات( 70في الشرق األوسط  2بعد الحرب العالمية  -"سالم حبرا على ورق   

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

 

 فاتحة

 

(3( بريطانيا الدبلوماسية ثالثة اللسان أثناء الحرب العالمية األولى )6) 0-6  

 

( إعالن بلفور3)  

 

 سيكون الوعد األكثر شهرة في دبلوماسية المملكة المتحدة لللسان الثالثي هو "إعالن بلفور" ، الذي صدر في آخر الوعود الثالثة. تم ذكر

اليهودية الجالية زعماء أحد ، روتشيلد والتر اللورد إلى ، المتحدة المملكة خارجية وزير ، بلفور آرثر بها بعث رسالة في بلفور إعالن  

 البريطانية ، في نوفمبر 1917. أعلن اإلعالن دعمه إلنشاء "وطن قومي" لليهود. الناس في فلسطين

 

 بعد أن أخمد اإلمبراطور الروماني هادريان أخيًرا تمرد اليهود في عام 135 م ، بدأ تاريخ طويل من "الشتات" اليهودي (المنفصل). تم

 منع اليهود من دخول القدس. كانوا يحلمون بإعادة إنشاء وطن لليهود. لقد تحملوا ازدراء واضطهاد المسيحيين في أوروبا. في القرن

الموعودة صهيون رأس مسقط إلى الحركة عودة عنيي مما سياسية صهيونية حملة أطلقوا ، عشر التاسع . 

 

 أصبح اليهود الحاكم الفعلي لالقتصاد العالمي في موجة الرأسمالية السائدة من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين. كان كذلك حقبة

 أثرت فيها القوة المالية لليهود على نتائج الحرب. يعترف معظم اليابانيين بالفوز الياباني في الحرب الروسية اليابانية عام 1904 ألن

 المصرفيين اليهود في الواليات المتحدة اشتروا سندات يابانية في زمن الحرب. في الحرب العالمية األولى ، كان المال اليهودي مفتاح

 ، انتصار المملكة المتحدة. كان اللورد روتشيلد هو األسس للمستثمرين اليهود. طلبت المملكة المتحدة ، التي عانت من نقص األموال

 .أموال الحرب إلى اللورد روتشيلد. في المقابل ، وعدت المملكة المتحدة برعاية الحركة الصهيونية

 

 

 

 

 

 

 

التالي النحو على روتشيلد اللورد إلى بلفور من المرسلة الرسالة تقول : 

" الهدف هذا تحقيق لتسهيل جهدها قصارى وستبذل ، نفلسطي في اليهودي للشعب قومي وطن إنشاء بتأييد الجاللة صاحب حكومة تنظر  

 ومن المفهوم بوضوح أنه لن يتم القيام بأي شيء من شأنه أن يمس المدنية والدينية. حقوق المجتمعات غير اليهودية الموجودة في ،

آخر بلد أي في اليهود بها يتمتع التي السياسية والمكانة الحقوق أو ، فلسطين . 

ً  سأكون التصريح بهذا الصهيوني االتحاد بإبالغ فضلتمت لو ممتنا . " 
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 لقد أظهر هذا اإلعالن بوضوح نية الحكومة البريطانية لدعم بناء مستعمرة يهودية في األوطان الفلسطينية. تاريخيا ، كان اليهود قد

 غادروا فلسطين في القرن األول الميالدي. لكن العرب يعيشون في فلسطين بشكل مستمر منذ ما يقرب من ألفي عام منذ ذلك الحين. كان

غير تللمجتمعا والدينية المدنية بالحقوق يمس قد شيء فعل يجوز ال" الرسالة في ذكرت البريطانية الحكومة أن في لسببا هو هذا  

 اليهودية الموجودة في فلسطين". هذه العبارة ، ومع ذلك ، لم يتم االلتزام بها. على العكس من ذلك ، وسعت إسرائيل أراضيها في

الستة األيام وحرب ، 1956 عام في السويس وحرب ، 1948 عام في المستقلة اإلسرائيلية حربال - حروب أربع خالل من فلسطين  

 عام 1967 ، وحرب يوم الغفران في عام 1978. تواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها حتى اآلن. يحدق العرب في غضب اليهود

فعالة مضادة تدابير اتخاذ دون . 

 

)المتحدة المملكة حكومة( فإننا ، الحرب نفقات) يهوًدا( منحتنا إذا أنك يعني لفورب إعالن: النحو هذا على وعود ثالثة تقرأ أن يمكن  

 سنعطيك الدولة اليهودية. كانت مراسالت مكماهون-حسين "إذا أزعجتك (العرب) اإلمبراطورية العثمانية وراء خط المواجهة ، فسوف

 - يتم تزويدك باألموال واألسلحة الضرورية ، وعندما تنتهي الحرب ، سيتم إنشاء دولة الخالفة العربية اإلسالمية. الوعد الثالث واألخير

بين األوسط الشرق فلنقسم ، الحرب انتهاء بمجرد أنه تعني وفرنسا بريطانيا بين الخريطة على الحدود عتوض التي بيكو سايكس اتفاقية  

 ." بلدين

 

 من الواضح أن هذه الوعود الثالثة تتعارض مع بعضها البعض وتسببت في مشكلة في المستقبل. لكن المملكة المتحدة ، التي كانت

هي كما المصالح تضارب اتركوا" أن اعتقدت ، وشيكة حرب في بالعدو الهزيمة إلحاق إلى تهدف ." 

 

 كان ترتيب الوعود الثالثة للمملكة المتحدة وفرنسا هو أن اتفاقية سايكس بيكو كانت األجندة األولى. كان إعالن بلفور هو الثاني ، وكانت

 مراسلة مكماهون-حسين هي األجندة األخيرة. الحقيقة والحقيقة بعد الحرب العالمية األولى أشرت بوضوح إلى ترتيب ثالث جداول. تم

 تجاهل آمال الشعب العربي واإلسالمي الذي يجب أن يكون الالعب الرئيسي في الشرق األوسط. تم استغالل الشعوب العربية واإلسالمية

 .من قبل القوى الغربية. كانت جذور المشكلة في الشرق األوسط بعد الحرب العالمية الثانية

 

 

(----)يتبع   

 

 بقلم كازويا آريها

 ArehaKazuya1@gmail.com البريد اإللكتروني:

 

 الصفحة الرئيسية

 (لفهرسا)

 

 

mailto:ArehaKazuya1@gmail.com
http://ocininitiative.maeda1.jp/ArabicTop.html
http://ocininitiative.maeda1.jp/MEHistoryArabic.html

