
 :  1916بيكو  –اتفاقية سايكس 
استغرقت المفاوضات بٌن فرنسا وبرٌطانٌا وروسٌا أكثر من عام، وتبادلت 
.  الحكومات الثالث احدى عشرة مذكرة تضمنت القواعد التى تم االتفاق علٌها

تصفٌة االمبراطورٌة العثمانٌة،  1916مارس  4وتضمنت معاهدة سان بطرسبرج 
واقتسام أمالكها بٌن الحلفاء الثالثة، وتأسٌس مناطق نفوذ برٌطانٌة وفرنسٌة فى البالد 

 : العربٌة االسٌوٌة على النحو التالى

تتعهد فرنسا وبرٌطانٌا العظمى وروسٌا فٌما بٌنها أن تعمل ٌدا واحدة : المادة األولى
فى سبٌل انقاذ البالد العربٌة وحماٌتها، وتألٌف حكومة اسالمٌة مستقلة فٌها تتولى 

 .  برٌطانٌا مراقبتها وادراتها

تتعهد الدول المتعاقدة بحماٌة الحج، وتسهٌل سائر السبل المؤدٌة إلى : المادة الثانٌة
 . مرور الحجاج وعدم االعتداء علٌهم

تقسم البالد العثمانٌة إلى مناطق نفوذ بٌن الدول المتعاقدة على الوجه : المادة الثالثة
 : التالى

 



 :  1916بيكو  –سايكس توزيع النفوذ يف اتفاقية 
واألراضى الكائنة جنوبى . والٌتى أرضوم وبتلس والمناطق التابعة لهما: منطقة نفوذ روسٌا وتضم

 (استانبول والمضاٌق. )كردستان وغٌرها من المناطق

منطقة نفوذ فرنسا وهى تضم المناطق التالٌة  : 

السورٌة وتبدأ هذه السواحل من حدود الناقورة مارة بصور وصٌدا فبٌروت فطرابلس السواحل  - أ
 .  والالذقٌة وتنتهى فى االسكندرونة حتى الحدود التركٌة شماالً، وحتى الحدود العراقٌة شرقاً 

تضم المناطق الساحلٌة جمٌعها إلى فرنسا مع الجبل اللبنانى المعروفة حدوده بموجب االتفاق  - ب
 .  الدولى

منطقة نفوذ برٌطانٌا وهى تؤلف من المناطق التالٌة  : 

 .  العراق - أ

 .  الممتدة من الحدود المصرٌة إلى حٌفا فعكا حٌث تتصل بحدود نفوذ فرنساالسواحل  - ب

هذا . المنطقة الممتدة من خلٌج فارس إلى آخر البحر األحمر إلى نفوذ برٌطانٌا المطلقتؤلف  - ج
 .  1882باالضافة إلى مصر التى تحتلها برٌطانٌا منذ عام 

على أن تكون . الحكومات العربٌة عمال بالمادة اآلتٌة من سكان المناطق المسكونة بالعربتؤلف  - د
هذه الحكومات حائزة على السٌادة واالستقالل الالزم لها، والذى ٌعٌن فٌما بعد باالتفاق بٌن الحكومات 

 .  المتحالفة

 



 :  موقف العرب من االتفاقية
 إلى المندوب السامى البرٌطانً فً مصر باألمر  بعث وعندما علم الشرٌف حسٌن

وقد تملك وٌنجت المندوب السامى السرٌة، وٌطلب منه توضٌح حقٌقة أمر االتفاقٌة 

البرٌطانً ارتباك شدٌد وأحال األمر إلى الحكومة البرٌطانٌة، فبعث بلفور وزٌر 

إن حكومة جاللته وحلفاءها تقف بثبات : "الخارجٌة برقٌة غامضة مضللة جاء فٌها

إلى جانب كل حركة تهدف إلى تحرٌر الشعوب العربٌة فى كفاحها النشاء عالم 

عربى ٌحل فٌه القانون محل المظالم العثمانٌة، عالم عربى جدٌد تحل فٌه الوحدة 

محل المنافسات والحزازٌات المصطنعة التى كانت تثٌرها سٌاسة الموظفٌن 

إن حكومة جاللته تؤكد مرة أخرى تمسكها بتعهدها المتعلق بتحرٌر . االتراك

 ...".  الشعوب العربٌة 

 وهكذا استمر الملك حسٌن فً ثقته ببرٌطانٌا ووعودها معتقداً أنها ستقف إلى

 .  جانبه، وكان ممثلوا برٌطانٌا ٌغذون هذا الشعور

 



 :1917وعد بلفور 
 وافقت فٌه على  1917نشرت الحكومة البرٌطانٌة بالغا رسمٌا فً أبرٌل

إنشاء وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن وتعهدت بمنح ٌهود فلسطٌن جمٌع 

الحقوق السٌاسٌة والمدنٌة وبفتح باب الهجرة أمامهم، تعهدت كذلك بمنحهم 

 .إستقالال ذاتٌا فً كل االمور الدٌنٌة والمدنٌة والثقافٌة فً فلسطٌن

 هذا التصرٌح حول ثالثة أمورٌدور: 

1-  أن برٌطانٌا تؤٌد انشاء وطن قومً للٌهود بفلسطٌن. 

2-  المحافظة على الحقوق المدنٌة والدٌنٌة للطوائف الغٌر ٌهودٌة. 

3-  الحٌلولة دون إحداث أي أثار معاكسة للٌهود فً بالد غٌر الوطن

 .القومً

 



 :  دوافع صدور وعد بلفور
 رغبة برٌطانٌا فً استمالة العناصر الصهٌونٌة القوٌة فً سائر أنحاء العالم

 .إلى جانب الحلفاء خاصة لكسب عطف ٌهود أمرٌكا 

 إلى أهمٌة فلسطٌن بالنسبة لبرٌطانٌا فهً منطقة نفوذ تحمً إضافة

مواصالتها إلى الهند وتكون سدا منٌعا بٌن مصالحها فً قناة السوٌس، وبٌن 

 . بٌكومصالح فرنسا المستقبلٌة فً سورٌا حسب معاهدة ساٌكس 

 عن الدافع الدٌنً فقد لعب دورا خطٌرا فً تضلٌل الشعوب الغربٌة اما

خاصة البروتستانت فً كل من برٌطانٌا والوالٌات المتحدة وجعلهم ٌعتقدون 

 .  بضرورة عودة الٌهود لفلسطٌن تحقٌقا لنبوءات التوراة



 :نتائج وعد بلفور
 فحتى صدور ( الوطن القومً الٌهودي بفلسطٌن)من أهم نتائجه هو إقامة

 .الٌهودٌةهذا الوعد لم تكن الصهٌونٌة تفكر جدٌا فً إقامة الدولة 

 للعرب فقد أثار التصرٌح دهشة وفزعا فى مناطق العالم العربى التى بالنسبة

كانت متصلة اتصاال مباشراً بالحلفاء، حتى بٌن هؤالء الذٌن كانوا على غٌر 

علم بحقٌقة التعهدات البرٌطانٌة للعرب، وفسر التصرٌح على أن ٌتضمن 

 .فلسطٌنانكار لحرٌة العرب السٌاسٌة فى 

 



 :القضية العربية يف مؤمتر الصلح
 عندما سافر فٌصل إلى انجلترا للدفاع عن مصالح الوحدة العربٌة، ولتمثٌل

"  الشخصٌة"والده فى مؤتمر الصلح، ابلغه الفرنسٌون أنهم ٌرحبون بزٌارته 
رسمٌة وكانت هذه أول صدمة له من "ولكنهم ال ٌعترفون له بأى صفة 

 .  الحلفاء الذٌن ساعدهم فى اخراج القوات العثمانٌة من شرق البحر المتوسط

 اتخذت الحكومة البرٌطانٌة قراراً بجالء القوات  1919سبتمبر  13وفى
على أن تسلم هذه القوات  1919البرٌطانٌة عن الشام فً أول نوفمبر سنة 

حامٌات دمشق وحمص وحماه وحلب إلى األمٌر فٌصل، بٌنما تسلم حامٌات 
وفذا كان . بٌكو إلى القوات الفرنسٌة –المنطقة الواقعة غربى خط ساٌكس 

بمقتضى هذا االتفاق صار من حق الفرنسٌٌن احتالل لبنان فقط بدال من 
لبنان وداخلٌة الشام كما كانوا ٌطالبون فإنه ٌالحظ أنه لم ٌعد البرٌطانٌون 

 .الشامٌقفون بٌن الفرنسٌٌن على الساحل وفٌصل فً داخلٌة 



 :1920رميو  –مؤمتر سان 
 وتوزٌع االنتدابات ، اتفق فً سان رٌمو على تقسٌم منطقة الهالل الخصٌب

 :كما ٌلً

برٌطانٌا على انتداب العراق وشرقً االردن وفلسطٌن ولكن مع تحصل 1.

 .مراعاة وعد بلفور

 .فرنسا على سورٌا ولبنان كمناطق انتدابتحصل 2.

فرنسا عن منطقة الموصل الغنٌة بالبترول لصالح برٌطانٌا بشرط تتنازل 3.

وتسمح بضخ ، من اسهم او منتوج النفط% 25ان تحصل فرنسا على 

النفط عبر االنابٌب التً تمر فً سورٌا ولبنان حتى شواطئ البحر 

 .المتوسط

 .ولٌس على العرب، االعتراف بالشرٌف حسٌن ملكا على الحجاز فقطتم 4.



 : زحف الفرنسيني على دمشق
 وفى أوائل شهر ٌولٌو أبلغ فٌصل المندوب السامى الفرنسى فى لبنان رغبته فى

وجاءت . السفر إلى أوربا، فرد علٌه أن ٌرسل إلٌه مذكرة هامة وصلته من بارٌس

فى شكل إنذار على فٌصل أن ٌنفذ ما  1920من ٌولٌو  14هذه المذكرة فى ٌوم 

 .  جاء فٌه فى خالل أربعة أٌام وإال فان فرنسا ستصبح طلٌقة فى التصرف

     وهاجمت هذه المذكرة العرب وامتالت باالدعاءات الموجهة ضدهم، كما

اتهمت حكومة دمشق العربٌة باتخاذ بعض بعض االجراءات التى كان من سلطتها 

ثم طلبت من . اتخاذها واتهمتها عالوة على ذلك بنشر الدعاٌة المعادٌة لفرنسا

فٌصل وضع سكة حدٌد حلب تحت االشراف الفرنسى والموافقة على احتالل 

القوات الفرنسٌة لحلب وحمص وحماه، وإلغاء التجنٌد العسكرى وتخفٌض قوة 

الجٌش العربى، وإعالن الموافقة على قبول االنتداب الفرنسى واستخدم العملة التى 

 .  أقرها الفرنسٌون واالشتداد فى معاقبة كل من ٌروج الدعاٌة المعادٌة لفرنسا

 



 : بريطانيا ىف العراق
 عام النكبة عند العرب اذ تم فٌه احتالل فرنسا لسورٌا وسٌطرت  1920ٌعتبر عام

وشهد هذا العام بداٌة مقاومة العرب . برٌطانٌا على كل من فلسطٌن والعراق

 .  لقوات االحتالل االجنبٌة فى هذه االقالٌم العربٌة الثالث وفى نفس الوقت

 وزاد من خطورة هذه الثورة أنها اتخذت شكال دٌنٌا، وشارك فٌها كثٌر من رجال

القبائل والعشائر، ثم اشترك فٌها رؤساء الشٌعة مؤٌدٌن لها مما اعطاها شكل 

 .  الجهاد

 انجلترا فى أوائل أكتوبر بارسال السٌر برسى كوكس إلى العراق لٌشغل اسرعت

منصب المندوب السامى المدنى، وكرر اعالن رغبة حكومته فى دعوة جمعٌة 

تأسٌسٌة لوضع دستور العراق، وتألفت حكومة عراقٌة مؤقتة اسموها مجلس 

الدولة ٌعاونها بعض الوزراء مع مستشارٌن من انجلترا فى كل ادارة وتمكنت 

 .  القوات االستعمارٌة من السٌطرة على الموقف



 :1921القاهرة مؤمتر 
 كانت الخسائر التى تكبدتها انجلترا فى العراق مع زٌادة المصارٌف الالزمة

لقوات االحتالل هناك سببا فى تفكٌر الحكومة البرٌطانٌة فى تطوٌر سٌاستها 

فى هذه المنطقة بشكل ٌقلل من أعباء الخزانة وال ٌتعارض فى نتائجه مع 

فدعا السٌر ونستون تشرشل وزٌر المستعمرات فى . المصالح االمبراطورٌة

ذلك الوقت إلى عقد مؤتمر القاهرة لدراسة الحالة فى الشرق األوسط واتخاذ 

لعقد هذا المؤتمر، ودارت  1921القرارات الالزمة وتحدد شهر مارس سنة 

المحادثات بٌن فٌصل ولورنس وتشرشل قبل بدئه رسمٌا، واتفقوا جمٌعا 

على أن تسلم انجلترا إدارة العراق لحكومة عربٌة، وٌحاولوا الحصول على 

تعٌٌن فٌصل ملكا على العراق ثم ٌدخلون فى مفاوضات معه لقد معاهدة 

 .  تحالف مع انجلترا، تحل محل نظام االنتداب



 1921نتائج مؤمتر القاهرة 
لم ٌنتج عن مؤتمر القاهرة أى تحقٌق للوعود التى كانت انجلترا قد اعطتها للعرب .

وحقٌقة أن هذا المؤتمر قد مهد لقٌام حكومة عربٌة فى العراق، ولكن هدف انجلترا 
من ذلك كان تقلٌل نفقات احتاللها للعراق والعثور على عربى ٌعمل على تهدئة 
العرب بدال من تركهم ٌتصادمون مع قوات االستعمار وأما شرقى اآلردن فان 
المنطقة قد انضمت لالنتداب البرٌطانى، وأصبح على عبد هللا أن ٌحرس حدود 

وأما فلسطٌن فان انجلترا قد . فلسطٌن من أى هجوم قد ٌأتى من الصحراء علٌها
تمهٌداً لتثبٌت أقدام الصهٌونٌٌن فٌها، واظهار . احتفظت بنظام الحكم المباشر فٌها

لقوة جدٌدة تعمل على المحافظة على التوازن مع العرب ولصالح االجنبى وتقسم 
 .  بٌن البالد العربٌة، وتقف حاجزا بٌن فرنسا وقناة السوٌس

 إذن الثورة العربٌة بتقسٌم العالم العربى إلى مناطق نفوذ تخضع كل منها إنتهت
لحكم دولة أجنبٌة، وتأكدت سٌادة الدول االستعمارٌة على كل مناطق شمال أفرٌقٌا 

 .ووسطها كذلك

 


