
 اتفاقٌة ساٌكس بٌكو

 

 ، بعد أن فشلت حملتها العسكرٌة فًالحرب العالمٌة األولى أثناء 1915 موقًفا عصًٌبا فً المنطقة العربٌة منذ بداٌة عام برٌطانٌا واجهت

البرٌطانٌة ضد منطقة المضاٌق التركٌة؛ هذا األمر  وزاد ضغط القوات التركٌة على منطقة قناة السوٌس، وكذلك فشلت الحملة ،العراق

ا للغاٌة؛ لذا عملت جعل تعاون العرب مع القوات ًٌ ، حاكم الحجاز، إلٌها، وبدأت الشرٌف حسٌن برٌطانٌا على استمالة البرٌطانٌة أمًرا حٌو

كانت برٌطانٌا تهدف من ورائها إلى دفع  ،مراسالت حسٌن مكماهون شهًرا، ُعرفت باسم 81بٌن الجانبٌن مكاتبات ومراسالت استمرت 

 .هو حكمها فكان ٌهدف إلى إقامة دولة عربٌة تشمل العراق والشام والحجاز ٌتولى الحسٌن العرب إلى الثورة على األتراك، أما

ا فً إٌجاد الشكوك وعدم الثقة بٌن هإالء الحلفاء، وهو ما  وكان تضارب مصالح الدول األوروبٌة الحلٌفة فً المنطقة العربٌة سببا ًٌ قو

ضمن نفوذها؛ نظًرا لوجود رجال الدٌن والكنائس  وفلسطٌن القدس على موقفهم فً الحرب، فروسٌا تطمع فً إدخال ٌإثر سلًبا

باعًثا لتخوف الحكومة البرٌطانٌة؛  نحو تثبٌت نفوذها فً منطقة بالد الشام خاصة سورٌا، وكان ذلك فرنسا تسعى األرثوذكسٌة بها، بٌنما

المنفذ الرئٌسً للعراق على البحر المتوسط، كما أن  (حٌفا-عكا) النحو ٌحرمها من خلٌج إذ إن الوجود الفرنسً والروسً على هذا

 .الهند ؛ ألن ذلك ٌهدد طرق مواصالتها معقناة السوٌس برٌطانٌا لن ترضى أن ترى فرنسا أو روسٌا على مقربة من

السٌاسة البرٌطانٌة؛ ذلك أنه بعد فشل حملة "الدردنٌل" رأى القائد  أما فرنسا فقد جاءت ظروف الحرب العالمٌة األولى لتزٌد مخاوفها من

ثم تبدأ  ،اإلسكندرونة جندي فً مٌناء 811.111، فإنه ال بد من إنزال گالٌپولً أنه لكً ٌستطٌع الحلفاء إرجاع جزٌرة كتشنر اإلنجلٌزي

قطع طرٌق المواصالت التركٌة من وسطها، فٌحدث ارتباك فً  ل من هناك نحو األراضً التركٌة؛ ألن ذلك ٌضمنقوات الحلفاء التغلغ

لعجزها عن تنظٌم مثل هذه الحملة  والتموٌن للجٌش التركً الذي سٌضطر للتسلٌم بعد محاصرته، إال أن فرنسا نظًرا عملٌات اإلمداد

ٌٌَّن؛ ألن ذلك سٌعرض المصالحال الكبٌرة رفضت الموافقة على هذه العملٌة الفرنسٌة فً  تً سٌكون عمادها الجٌش واألسطول البرٌطان

تقلٌل النفوذ بها، وٌدفع السورٌٌن إلى التحالف مع اإلنجلٌز ظًنا منهم  سورٌا للخطر، إال أن احتالل الجٌش البرٌطانً لسورٌا سٌعمل على

 .نجم فرنسا قد أفل أن

حٌث عملت على التغلغل المالً والثقافً فً هذه المنطقة، وكانت  1860 قدٌمة فً سورٌا، منذ عاموالمعروف أن فرنسا لها أطماع 

فرنسٌة فرنسا فٌها فرصة إلقامة إمبراطورٌة  مدرسة فلما جاءت الحرب العالمٌة األولى، وجدت 011لبنان وحده ال تقل عن  مدارسها فً

 .الشام فً آسٌا تكون قاعدتها بالد

سبٌل إال التباحث فٌما بٌنها، وتحدٌد مناطق نفوذ كل دولة حتى  وأمام هذا التعارض فً المصالح لم تجد هذه الدول االستعمارٌة أمامها من

 .الدول الشكوك والخالفات؛ لتسٌر المعارك الحربٌة على الوجه الذي ترغب فٌه هذه تزول أسباب

 

 قسيم الدولة العثمانيةت

 تقسٌم الدولة العثمانٌة :المقالة الرئٌسٌة

 دول الوفاق مفاوضات بٌن -سًرا–نما العرب ٌسعون بكل قوتهم للحصول على اعتراف بحقهم فً تؤسٌس دولة عربٌة، كانت ُتجرى وبٌ

صباح  ألمانٌا حول اقتسام الدولة العثمانٌة بما فٌها البالد العربٌة، ومما ٌلفت النظر أن هذه الدول كانت تنتقد (وروسٌا وفرنسا برٌطانٌا)

السالح حتى تعٌد ألمانٌا إلى رشدها، وتحملها على احترام المواثٌق  مساء لخرقها حرمة المعاهدات والعقود الدولٌة، وتعلن أنها لن تلقً

 .الدولٌة

 نّص على حق روسٌا فً االستٌالء على المضاٌق التركٌة تم التوقٌع على اتفاق سري بٌن برٌطانٌا وفرنسا وروسٌا 8181وفً أبرٌل 

وجزء من شاطئ آسٌا الصغرى، مقابل أن تصبح القسطنطٌنٌة مدٌنة حرة،  ،والدردنٌل مرمرة وهً بحراً  والمناطق المجاورة لها،

الخاصة فً أقالٌم تركٌا اآلسٌوٌة، على أن ُتحّدد  حرٌة المالحة فً منطقة المضاٌق، وأن تعترف روسٌا بحقوق برٌطانٌا وفرنسا وضمان

ٌُضّم  وشبه الجزٌرة العربٌة لحكمبمقتضى اتفاق خاص، كذلك أن تخضع األماكن المقدسة  هذه الحقوق فٌما بٌنهما إسالمً مستقل، وأن 

 .جزء من إٌران إلى منطقة النفوذ البرٌطانٌة
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، إٌطالٌا وبٌنما كانت المفاوضات تجرى على هذا المنوال بٌن العواصم الثالث، تم توقٌع اتفاق آخر سري ضم هذه الدول باإلضافة إلى

 .وكان الهدف منه إغراء إٌطالٌا على الدخول فً الحرب إلى جانب دول الوفاق

 المعاهدة

ا لمتابعة شإون  ،پٌكو-فرانسوا جورج ، عٌنت الحكومة الفرنسٌة المسٌو8181فً نوفمبر  ًٌ قنصلها العام السابق فً بٌروت، مندوباً سام

 مارك ساٌكس ، واجتمع بالسٌرالقاهرة إلى حكومة البرٌطانٌة فً مستقبل البالد العربٌة، ولم ٌلبث أن سافرومفاوضة ال الشرق األدنى،

عن اتفاقٌة ُعرفت باسم اتفاقٌة القاهرة السرٌة، ثم  المندوب السامً البرٌطانً لشئون الشرق األدنى، بإشراف مندوب روسٌا، أسفرت

 :الروسٌة، وأسفرت هذه المفاوضات عن اتفاقٌة ثالثٌة لتحدٌد مناطق نفوذ كل دولة على النحو التالً سانت پطرسبورگ انتقلوا إلى مدٌنة

 أضنة ووالٌة ولبنان استٌالء فرنسا على غرب سورٌا. 

 فلسطٌن فً وحٌفا عكا استٌالء برٌطانٌا على منطقة جنوب وأواسط العراق بما فٌها مدٌنة بغداد، وكذلك مٌناء. 

 ع عن مصالح واعترفت المعاهدة كذلك بحق روسٌا فً الدفا .كردستان فً تركٌا وشمال األرمنٌة استٌالء روسٌا على الوالٌات

 .األرثوذكس فً األماكن المقدسة فً فلسطٌن

 علٌها برٌطانٌا تكون اتحاد دول عربٌة أو دول  المنطقة المحصورة بٌن األقالٌم التً تحصل علٌها فرنسا، وتلك التً تحصل

سورٌا ووالٌة  شرق الدولة تقسم إلى مناطق نفوذ برٌطانٌة وفرنسٌة، وٌشمل النفوذ الفرنسً عربٌة موحدة، ومع ذلك فإن هذه

 .الشمالً من والٌة بغداد وحتى الحدود اإلٌرانٌة الموصل، بٌنما النفوذ البرٌطانً ٌمتد إلى شرق األردن والجزء

 ٌخضع الجزء الباقً من فلسطٌن إلدارة دولٌة. 

 حًرا اإلسكندرونة ٌصبح مٌناء. 

هذه االتفاقٌة التً وصفها بعض المإرخٌن األوروبٌٌن بؤنها  وهكذا تم تقسٌم المنطقة العربٌة بٌن الدول االستعمارٌة الكبرى، بمقتضى

وتقسٌمها، كما أنها حوت على  منطقة العربٌةفحسب، بل صورة مرعبة للمخادعة"؛ إذ عملت على تفتٌت رقعة ال "لٌست صورة للجشع

فٌه بجعل  مكماهون" الذي تعهدت برٌطانٌا –أُبرمت فً ذلك الوقت، فمثال اتفاق "الحسٌن  متناقضات بٌن مختلف المعاهدات السرٌة التً

، وإمعاًنا فً التناقض بٌكو" تحت إدارة دولٌة –ساٌكس " فلسطٌن جزًءا من الدول العربٌة أهمل وأغفل، وأصبحت فلسطٌن بمقتضى

فً التقٌد بهذه الوعود، فهً لم تقدم  وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن، وهذا ٌإكد أن الحكومة البرٌطانٌة لم تكن جادة وعدت برٌطانٌا بإقامة

 .الدولة العثمانٌة، ولكن هدفها الحقٌقً هو فرض سٌطرتها التامة على المنطقة علٌها إال كجزء من مجهودها الحربً ضد

السٌطرة البرٌطانٌة والفرنسٌة؛ إذ كان سكان سورٌا والعراق  ومن المتناقضات األخرى أن االعتراف بدولة عربٌة مستقلة ٌتعارض مع

فرنسا؛ إذ إن استقالل هذه الدولة سٌحدث تؤثًٌرا  المناطق الداخلٌة التً ستقام فٌها الدولة العربٌة، وهو ما كانت تدركه أكثر تطوًرا من

حكومة الداخل بالمنطقة الساحلٌة، خاصة  الساحلٌة، وٌثٌر عدًدا من المشاكل فً إدارتها، كما أنه من الطبٌعً أن تطالب ً المناطقعمًٌقا ف

باالستقالل، وكان  ثانٌة فإن سكان الساحل سٌعمدون إلى المطالبة بتؤسٌس حكومة مستقلة وٌطالبون أن جمٌع سكانها من العرب، ومن جهة

 .ت فرنسا للتخلص من هذه االتفاقٌةذلك وراء محاوال
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 الشرٌف حسٌن

الذي لم ٌكن ٌعلم عنها شًٌئا، رغم أن ساٌكس وبٌكو  الشرٌف حسٌن بٌكو تمت فً سرٌة تامة وبمعزل عن-والمعروف أن اتفاقٌة ساٌكس 

الثورة  الشرٌف باالتفاقٌة إال بعد قٌام ٌعلمبعدها بؤٌام وطلبا منه ضرورة مساعدة العرب للحلفاء فً الحرب. ولم  اجتمعا بالشرٌف حسٌن

م(، وإعالن البالشفة عن المعاهدات السرٌة التً وقّعتها روسٌا القٌصرٌة، ومن بٌنها اتفاقٌة  1917 =هـ 8001فً روسٌا سنة ) البلشفٌة

بؤنها ملتزمة  هذه االتفاقٌة، وسارع بتقدٌم احتجاج إلى السلطات البرٌطانٌة، لكنها طمؤنته شرٌف حسٌنال "ساٌكس ـ بٌكو"، ولم ٌصدق

 .فً ثورته ضد األتراك بالعهود التً قطعتها معه، فمضى فً تؤٌٌدها ومساندتها واستمر

اقٌات التً قطعتها على نفسها أثناء الحرب، التعهدات واالتف وقد عملت برٌطانٌا بعد الحرب العالمٌة األولى على التحرر تدرٌجٌاً من

اتفاًقا لتعدٌلها بما ٌتفق واألمر الواقع فً المنطقة، وبمقتضى هذا  1918 ساٌكس ـ بٌكو، فؤبرمت مع فرنسا فً دٌسمبر ومنها اتفاقٌة

 .نصٌب فً الثروة البترولٌة فً هذه المنطقة فوذ البرٌطانً فً مقابل حصول فرنسا علىدخلت منطقة الموصل فً دائرة الن االتفاق

 الصهيونية أثناء المفاوضات-المناقشات البريطانية

 الوعود المتضاربة

 مراسالت حسٌن مكماهون :المقالة الرئٌسٌة

 (حسٌن بن علً )شرٌف مكة بٌن 8181و 8181هً تبادل للرسائل بٌن عامً  الحرب العالمٌة األولى خالل مراسالت حسٌن مكماهون

المستقبل السٌاسً لألراضً  وكان موضوع الرسائل ٌدور حول ،مصر حامل لقب سٌر الممثل األعلى لبرٌطانٌا فً وهنري مكماهون

 الحسٌن بن علً العثمانً. وعد مكماهون األوسط، حٌث كانت المملكة المتحدة تسعى إلستثارة ثورة مسلحة ضد الحكم العربٌة فً الشرق

الثورة  وهذا ما تم خالل .له العثمانٌةالدو باعتراف برٌطانٌا بآسٌا العربٌة كاملة دولة عربٌة مستقلة إذا شارك العرب فً الحرب ضد

 .العربٌة الكبرى

 .عود مكماهون فً رسائله على أنها عهد باالستقالل الفوري للعربرأى القومٌون العرب و

 .بٌكو السرٌة فً ماٌو-لكن هذه الوعود تم خرقها بتقسٌم فرنسا وبرٌطانٌا للمنطقة باتفاقٌة ساٌكس

 بنود االتفاقية

س عربً فً المنطقتٌن "آ" )داخلٌة وتحمٌا دولة عربٌة برئاسة رئٌ إن فرنسا وبرٌطانٌا العظمى مستعدتان أن تعترفا :المادة األولى *

منطقة )آ( وإلنگلترة فً منطقة )ب( حق  داخلٌة العراق( المبٌنة فً الخرٌطة الملحقة بهذا االتفاق. ٌكون لفرنسا فً) "سورٌا( و"ب

والموظفٌن األجانب  المستشارٌن المحلٌة، وتنفرد فرنسا فً منطقة )آ( وإنكلترا فً منطقة )ب( بتقدٌم األولوٌة فً المشروعات والقروض

 .الحكومات العربٌة بناء على طلب الحكومة العربٌة أو حلف

 الساحلٌة( وإلنگلترة فً المنطقة الحمراء )منطقة البصرة( إنشاء ما ترغبان به ٌباح لفرنسا فً المنطقة الزرقاء )سورٌا :المادة الثانية *

 .أو حلف الحكومات العربٌة تفاق مع الحكومةمن شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة، بعد اال

تنشؤ إدارة دولٌة فً المنطقة السمراء )فلسطٌن(، ٌعٌن شكلها بعد استشارة روسٌا وباالتفاق مع بقٌة الحلفاء وممثلً  :المادة الثالثة *

 .شرٌف مكة

 :تنال إنگلترة ما ٌلً :المادة الرابعة *

 .مٌناءي حٌفا وعكا -1

وتتعهد حكومة جاللة الملك من جهتها بؤال تتخلى فً أي  ،(د من مٌاه دجلة والفرات فً المنطقة )آ( للمنطقة )بٌضمن مقدار محدو -2

 .أخرى للتنازل عن جزٌرة قبرص إال بعد موافقة الحكومة الفرنسٌة مقدماً  مفاوضات ما مع دولة
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https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
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https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89


تفرض  ٌطانٌة، وال تنشؤ معامالت مختلفة فً رسوم المٌناء، والاإلمبراطورٌة البر تكون اسكندرونة مٌناء حراً لتجارة :المادة الخامسة *

اإلنكلٌزٌة عن طرٌق اسكندرونة وسكة الحدٌد فً المنطقة  تسهٌالت خاصة للمالحة والبضائع البرٌطانٌة. وتباح حرٌة النقل للبضائع

تنشؤ معامالت مختلفة مباشرة أو غٌر  واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتٌن )آ( و)ب( أو صادرة منهما. وال الزرقاء، سواء كانت

 .مٌناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البرٌطانٌة مباشرة على أي من سكك الحدٌد أو فً أي

حماٌتها، وال ٌقع اختالف فً المعامالت وال ٌرفض إعطاء  تكون حٌفا مٌناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبالد الواقعة تحت

اإلنكلٌزٌة فً المنطقة السمراء )فلسطٌن(،  والبضائع الفرنسٌة، وٌكون نقل البضائع حراً بطرٌق حٌفا وعلى سكة الحدٌد تسهٌالت للمالحة

ٌجري أدنى اختالف فً  المنطقة الزرقاء أو الحمراء، أو من المنطقتٌن )آ( و)ب( أو واردة إلٌها. وال ضائع صادرة منسواء كانت الب

 البواخر الفرنسٌة فً أي سكة من سكك الحدٌد وال فً مٌناء من الموانئ المعاملة بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر ٌمس البضائع أو

 .المذكورة

بعد الموصل جنوباً، وال إلى المنطقة )ب( إلى ما بعد سامراء شماالً،  سكة حدٌد بغداد فً المنطقة )آ( إلى ماال تمد  :المادة السادسة *

 .الحكومتٌن ٌتم إنشاء خط حدٌدي ٌصل بغداد بحلب ماراً بوادي الفرات، وٌكون ذلك بمساعدة إلى أن

كة الوحٌد لخط حدٌدي ٌصل حٌفا بالمنطقة )ب(، وٌكون لها ما عدا المال ٌحق لبرٌطانٌا العظمى أن تنشئ وتدٌر وتكون :المادة السابعة *

لدى الحكومتٌن أن هذا الخط ٌجب أن ٌسهل  دائم بنقل الجنود فً أي وقت كان على طول هذا الخط. وٌجب أن ٌكون معلوماً  ذلك حق

إلدارته تجعل إنشاءه  ٌة أو نفقات وافرةدون إنشاء خط االتصال فً المنطقة السمراء مصاعب فن اتصال حٌفا ببغداد، وأنه إذا حالت

 .(مغاٌر إلى أن ٌصل إلى المنطقة )ب -غسطا -إٌدار -ملقا -أم قٌس -بربورة متعذراً، فإن الحكومة الفرنسٌة تسمح بمروره فً طرٌق

اء فً المنطقتٌن )آ( و)ب(، فً جمٌع جهات المنطقتٌن الزرقاء والحمر تبقى تعرٌفة الجمارك التركٌة نافذة عشرٌن سنة :المادة الثامنة *

إال أن ٌكون باتفاق بٌن الحكومتٌن. وال تنشؤ  أٌة عالوة على الرسوم، وال تبدل قاعدة التثمٌن فً الرسوم بقاعدة أخذ العٌن، فال تضاف

فع فً المٌناء المرسلة ٌد وأخرى فً المناطق المذكورة أعاله، وما ٌفرض من رسوم جمركٌة على البضائع جمارك داخلٌة بٌن أي منطقة

 .وٌعطى إلدارة المنطقة المرسلة إلٌها البضائع

مفاوضة فً أي وقت للتنازل عن حقوقها، وال تعطً ما لها من الحقوق  من المتفق علٌه أن الحكومة الفرنسٌة ال تجري :المادة التاسعة *

ذلك مقدماً حكومة جاللة الملك التً تتعهد  فق علىالزرقاء لدولة أخرى سوى للدولة أو لحلف الدول العربٌة، بدون أن توا فً المنطقة

 .المنطقة الحمراء بمثل ذلك للحكومة الفرنسٌة فً

حامٌتٌن للدولة العربٌة، على أن ال تمتلكا وال تسمحا لدولة ثالثة أن  تتفق الحكومتان اإلنگلٌزٌة والفرنسٌة، بصفتهما :المادة العاشرة *

الشرقً، على أن هذا ال ٌمنع تصحٌحاً فً حدود  أو تنشئ قاعدة بحرٌة على ساحل البحر المتوسطأقطاراً فً شبه جزٌرة العرب،  تمتلك

 .الترك األخٌر عدن قد ٌصبح ضرورٌاً بسبب عداء

 .تستمر المفاوضات مع العرب باسم الحكومتٌن بالطرق السابقة نفسها لتعٌٌن حدود الدولة أو حلف الدول العربٌة :المادة الحادية عشرة *

 .من المتفق علٌه ما عدا ذكره أن تنظر الحكومتان فً الوسائل الالزمة لمراقبة جلب السالح إلى البالد العربٌة :المادة الثانية عشرة *

 


