
 "الحدود الوهمية" 

 
 األوسططة الشرق ريحدود على خ األوروبيةالبالد رسمت ، األولىبعد الحرب العالمية 

العرب   ت إن  الحكومة البريطانية قال أن   ن. المشكلة مع ذلك، هياآلحتى  موجودة والتي ماتزال 

 . العظيمة في الحرب إنجلترا ضد العثمانيين  اساعدو اذاعلى حريتهم  نيحصلوسوف في الخليج 

ي لورنس" حكى القصة إمشهورة بسبب الفيلم "لورنس العرب" لكن "تي  أصبحتهذه القصة 

العرب في   وأثاروالً في كتابه: "أعمدة الحكمة السبعة". كان هو ضابط في الجيش البريطاني أ

الحكومة ، لكن البريطانية لحكومةبا ةثقعندهم لورنس والعرب  كان لألسف،. للقتالالخليج 

فارساً  لورنس تجعلن أالحكومة أرادت ودمرت حلم حرية العرب. بعد ذلك،  خططهات غير

كن فعل الشيء الصحيح ألنه  فارس، للم يقبل. كان عنده فرصة ليصبح  هالجيد، لكنعمله بسب 

 م عن الحرية للعرب.لراد ان يتكألم يحترم قرار حكومته و

  
 . ١٩٢٢م ا مع تي إي لورنس في ع األولعبد هللا 
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  وان" شباب ليبحث الرئيس األمريكي "وودرو ويلسو أرسل  غريبة الالحدود وبخصوص 

مير  االلورنس وكل من ألقى . إلى نصيحتهم لم يستمع هم المنطقة، لكنيقس تحسن طريقة لأعن 

باللغات الفرنسية    سيفي مدينة بار األوروبية الدول مام أ خطاباق افيصل األول من العر 

لم   المؤتمرن  بعض الناس في أ أىروترجمه حين   الخطابلورنس  كتب واالنجليزية والعربية.

  يمس   قاتف أب ن وواألوروبي قام  حيث ية،افك كل هذه لم تكن اللغة اإلنجليزية.ب ا خطابهيفهمو

. والحرب ةغير مقبول تشكيلها، لكن داعش يعتبر الحدود التي تم  عن ا بعيدهذا يبدو  .سايكس بيكو

في فلسطين الذي ال  االن وضع سيء ال .وهميةالحدود الحول   ىالحرب األول تليسمع داعش 

مظاهرات كثيرة بسبب اختالف  ت. كانفي االخبار كثيراً  تالقصة كان ن  أل ملك هصفأن أحتاج أ

هذا يشكل   .كثر من الفلسطينيينأعندها قوة  ةن الحكومة اإلسرائيليظلم ألالاألرض و حولي أالر

 . ية جديدةاتفاق وصول إلىللصعوبة 
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يجب و .األوسطلديموقراطية في الشرق ا نشر فرص تدمرو  األوروبيةالقوات  تدخل 

  فيدكتاتوريين المن  همواستقالل تهمحري  على حصوللطرق أخرى ليجدوا ن أ وبعلى الشع

طريقة غير ب أسالم حين تبدال يتحققن أمن الصعب  .الحالي القرن الماضي باإلضافة الى قرننا

دكتور  ال تحدث عنها والحكومة التي ءبين العلما تقا، مثال العالأخرىهناك مشاكل  صحيحة.

ً  مهمة. تكانهذه  ةالحرب العظيملكن قصة  أحمد كورو في تقديمه يجب أن   الناس، خصوصا

 أن   قولأال  والغرب. د الفهم بين الشرقي . هذا سيزالوضع الحاليومريكيون األسباب  األ يفهم

وبين  نا فقط أتكلم عن أهمية التاريخ و الرابط بينه أالدولية جيد أو سيء،  المنظماتسلوك 

 .الحاليوضع ال
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