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توضیح ناشر

عنوان اصلی کتاب «صلحی برای پایان دادن به همه صلحها» اســت که در
ترجمه فارســی تبدیل شده اســت به « :صلح کردند که جنگ بماند» .همچنین
کتاب در اصل یکجلدی اســت؛ اما برای نشــان دادن تمایز دو مقطع در چاپ
فارسی در قالب دو مجلد ارائه شده است.

آرچیبالد واول (بعدها فیلدمارشال ارل واول) ،افرسی که در لشکرکشی به فلسطین زيردست ژنرال
آلنبی خدمت میکرد ،درباره پیامنهایی که به جنگ جهانی اول پایان دادند مینویسد:
«بعد از جنگی برای پایان دادن به همه جنگها ،از قرار آنها در پاریس برای
بسنت پیامن صلحی برای پایان دادن به همه صلحها ،کامال موفق بودهاند».
صلح کردند که جنگ بماند
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ایده نگارش کتاب حاضر در جریان گفتگو با تیموتی دیکینسون که ديدگاه
مرا درباره تاریخ خاورمیانه پرســید ،به ذهنم خطور کرد .این نظریات را بعدها
به شکل مکتوب درآوردم .جیسون اپستاین پیشنهاد کرد این کتاب حول محور
یک شــخصیت شــکل گیرد و من با قبول این پیشــنهاد ،وینستون چرچیل را
برگزیــدم .اکنون نمیتوانم تصور کنم کتاب حاضر در شــکلی دیگر ،چگونه
میتوانست باشــد .هرگاه کتابی در ارتباط با موضوع کتاب من در لندن منتشر
میشــد ،روبرتال سیگمون ،دوست و همکارم ،آنرا خریداری و از طریق پست
هوایی برایم ارســال میکرد .پرفسور اســتنلی ماالچ از دانشگاه ویسکانسین -
میلواکی نیز در تهیه کتابهایی که نمیتوانستم در جای دیگری آنها را بیابم ،به
من کمک میکرد.
آلین سیلورا ،دوستي قدیمی و استاد تاریخ در کالج برینماور ،مرا در جریان
تازهترین پژوهشهای انجام شــده قرار میداد و مقاالتی از نشــريات معتبر و
همچنین نظریات ،اطالعات و پیشــنهادات ارزشمند را برایم فراهم میکرد .او
نسخه دســتنویس مرا خواند و در آن بازنگری کرد و اصالحات و تفسیرهای
مفصلی را در حاشــیه آنها ارائه داد .او همچنین نســخه دســتنویس را به کی
پاترســون ،دانشجوی خود در مقطع دکترا ،نشان داد .پاترسون نیز نكات فراوان
و دقیقی را ارائه کرد .پرفسور ارنست گلنر از دانشگاه کمبریج طبق درخواست
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مــن و با مهربانی ترتیب مالقات با پرفســور الی کــدوری را فراهم کرد زیرا
میخواستم او را متقاعد سازم که یک استاد دیگر نیز خواننده نسخه دستنویس
من باشد .پرفســور کدوری دستنویس را مطالعه و با دانش عظیم و تفسیرهای
دقیق خود مرا یاری كرد .از او و از خانم کدوری برای مهربانی و شكيباييشان
در کنار آمدن با درخواســتهای من برای گرفتن وقت همسرش ،سپاسگزارم.
دکتر نیکوالس ریســوپولوس فصلهای مربوط به ترکیه و یونان را مطالعه کرد
و پیشنهادات ارزشمندی ارائه داد .امیدوارم نیازی به افزودن این نکته نباشد که
پرفسور کدوری ،پرفسور سیلورا ،دکتر ریسوپولوس و خانم پاترسون هیچگونه
مســئولیتی درباره ديدگاهها و نتیجهگیریهای بیان شــده از طرف من در این
کتاب ندارند .عالوه بر این ،نسخه دستنویس کتاب بعد از مالحظه آنها به دقت
بازنویسی شده است .بنابراین ،ممکن است حقایق یا نكاتي در این کتاب باشد
که شاید آنها به من توصیه میکردند که تغییر دهم.
خوانندگان دانشــگاهی بهویژه ،در جریان مطالعــه کتاب حاضر ،مالحظه
خواهند کرد که من بهشدت وامدار کتابها و مقاالت نوشته شده از سوی شمار
زیادی از پژوهشگران  -در واقع ،بیش از آن که بتوان در اینجا نام برد -هستم.
مهمترین این افراد ،الی کدوری به خاطــر مطالعات ارزندهاش درباره تاریخ و
سیاســت خاورمیانه و بریتانیا و مارتین گیلبرت نویســنده زندگینامه وینستون
چرچیل هســتند که مطالعه اين كتاب را به كساني كه ميخواهند در این زمينه
مطلب بنویسند توصیه ميكنم .من  -همانند هر پژوهشگر ديگري در اين زمانه
 بهشدت بر آثار گیبلرت متکی بودهام .همچنین با الهام گرفتن از هوارد ساچربه این باور رســیدم که تاریخ خاورمیانه را میتوان با مقیاســي بسیار گسترده
نوشت  -و من نیز تالش کردم تا چنين كنم.
ســاموئل کلیتون ،فرزند سر گیبلرت کلیتون ،تا آنجا به من لطف داشت که
بهترین اوقات خود در یک بعد از ظهر را به گفتگو با من درباره پدرش صرف
کرد .از او و همسرش لیدی ماری به خاطر میمهاننوازی و دعوت از من برای
نوشیدن چای در کاخ زینگتون ،متشکرم.
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من در جریان ســالها پژوهش خود در بايگانيهــاي موجود در بریتانیا و
نقاط دیگر ،از محبت و صبوری کتابداران ارزشمندي همچون لزلي فوربس ،از
دانشگاه دورهام ،کالیو هیوز از موزه سلطنتی جنگ ،نورمن هیگسون از دانشگاه
هال ،آلن بل از رودسهاوس آکســفورد و جیلیــان گرانت از مرکز خاورمیانه
در کالج ســنتآنتونی آکســفورد ،بهرهمند شدهام که از صمیم قلب از همه آنها
سپاسگزارم .
از راب کاولی ،ویراســتار خود در شرکت انتشاراتی هنری هالت و صاحب
نظر دربــاره جنگ جهانی اول ،بــه خاطر دانش و اظهارنظرهاي ســودمند و
تشویقهای مداوم و حمایتهای او عمیقا تشکر میکنم .ماریان ووود در هنری
هالت و سارا منگوگ در شرکت نشر آندردوچ در جریان فرایند چاپ و انتشار
این کتاب ،با لطف و محبت خود مرا همراهی کردند.
من از افراد و مراکز زیر به علت اجازه دادن به نقل قول از اســنادی كه آنها
در اختيار داشتند تشکر میکنم :
 از منشی دفتر اسناد مجلس اعیان بریتانیا به خاطر اجازه نقل قول از اسنادلویدجرج موجود در مجموعه بیور بروک در دفتر اسناد مجلس اعیان.
 آرشــیو سودان در دانشگاه دورام که آزادانه از مجموعه بزرگ آن استفادهکردم.
 خانم ترزا سیرایت و کتابخانه رودس به خاطر اجازه نقل قول از خاطراتریچارد ماینرتسهاگن.
 کتابخانه برینمور جونز دانشگاه هال و سر تاتون سایکس بارت به خاطراجازه نقل قول از اسناد سر مارک سایکس.
 مرکز خاورمیانه در کالج سنتآنتونی آکسفورد به علت اجازه نقل قول ازمجموعه بزرگ آن از جمله اسناد سر هوبرت یانگ ،توماس ادوارد لورنس ،لرد
آلنبی ،ویلیام ییل ،اف آر سامرســت ،سی دی برونتون و پروندههای مربوط به
سخنان ملک فیصل و بالفور.
 -سرپرست و اعضای نیوکالج آکسفورد برای نقل از پروندههای لرد میلنر.

 سرپرستان بايگاني مرکز نظامی لیدل هارت در کینگز کالج لندن به خاطراجازه نقل قول از اسناد لرد آلنبی.
نسخهبرداری و ترجمه اسناد تحت مالکیت دولت ،در دفتر اسناد دولتی با
اجازه «اداره انتشارات ملكه بریتانیا» 1انجام شد.
همچنیــن مایلم برای دسترســی به دادهها و مطالب موجود در اســناد ،از
کتابخانه انگلیس در لندن ،شــرکت سرمایهگذاری کاملیا پیک در لندن ،بايگاني
وایزمن رهووت ،کتابخانه بودلیان در آکســفورد ،موزه سلطنتی جنگ در لندن،
کتابخانه هافتون در دانشگاه هارواد و کتابخانه عمومی نیویورک تشکر کنم.
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1- H M. Stationery

پیشگفتار

 -1بریتانیای کبیر مشــتمل بر اسکاتلند ،انگلستان و ولز است که خود بخشی از کشور بزرگتر پادشاهی
متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی (به اختصار  )UKاست .در ایران عمدتا از این کشور با عنوان انگلستان
یا انگلیس یاد میشــود که طبق آنچه که گفته شد ب ه هیچوجه درست نیست .جهت اشاره به این کشور
صحیحتر آن است که از عنوان رسمی پادشاهی متحده استفاده شود ،اما از آنجا که این عنوان برای مخاطب
پارســیزبان چندان مانوس نیست ،در این کتاب هرجا که به کشــور مذکور اشاره شده ،از عنوان بریتانیا
استفاده میشود .ویراستار.
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خاورمیانه آنگونه که امروزه از ســرخط خبرها آن را میشناســیم حاصل
تصمیمهايي اســت که متفقیــن در خالل جنگ اول جهانــی و دوران پس از
آن اتخــاذ کردند .بر آنم تا در صفحات آینده و در این کتاب ،داســتان مفصل
چگونگی و چرايي اين تصيمها ،بيم و امیدها ،عشــقها يا نفرتها ،اشتباهها یا
سوتفاهمهايي را که در این تصمیمگیریها دخیل بودهاند ،بازگو کنم.
گزارشهای رســمی روسها و فرانســویها درباره فعالیتهایشــان در
خاورمیانــه در آن هنگام بهطور طبیعی گزارشهایی تبلیغاتی بود .نوشــتههای
رسمی بریتانیاییها - 1و حتی خاطرات بعدی مقامهای مربوطه  -نیز مغرضانه
بودهانــد .مقامــات بریتانیایی که نقش مهمی در اتخاذ ایــن تصمیمها بر عهده
داشتند ،روایتی از رویدادها را ارائه کردهاند که در بهترین حالت خود ،ویرایش
شــده و در بدترین حالت ممکن ،غیرواقعی هستند .آنها تالش کردهاند دخالت
خود در مسائل مذهبی مسلمانان را مخفی نگه دارند (که در انتهای بخش دوم به
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آن پرداخته شده است) و چنین وانمود کنند که بهعنوان حامیان استقالل اعراب
وارد خاورمیانه شــدهاند  -آرمانی که در واقع خود نیز به آن اعتقادی نداشتند.
افزون بر این ،شورش اعراب که هسته مرکزی روایت آنها را تشکیل میداد ،در
دنياي واقعیتها چندان مطابق تخیالت شــگفتانگیز تی .ایی .لورنس ،1راوی
داســتانهای تخیلی ،اتفاق نیافتاد .الول توماس 2ایــن تخیالت را به ماجرای
موســوم به «لورنس عربســتان» 3تبدیل کرد .حقیقت در خالل دهههای بعدی
بهصورت پراکنده و هر چند وقت یک بار و اکنون در نهایت ،بهصورت انبوه و
با گشوده شدن بایگانیهای اسناد رسمی كه تاکنون مخفی مانده بودند و مدارک
محرمانه ،آشــکار شده اســت .برای من  -در سال  1979میالدی و هنگامی که
پژوهش خود را در این زمینه آغاز کردم  -چنین به نظر میرسید که به نقطهای
رســیدهایم که حداقل امکان آن وجود خواهد داشــت تا شرح واقعی آنچه که
روی داده است ،بیان شود و این کتاب حاصل آن است.
در طول دهه گذشته ،با فعالیت در بایگانیها و مطالعه متون ادبی ،یافتههای
پژوهشی نوین را در کنار یکدیگر قرار دادهام تا تصویری را نشان دهم که هنگام
قرار گرفتن قطعات این پازل در کنار یکدیگر شکل میگیرد .نویسندگانی که در
یادداشــتهای خود در انتهای این کتاب به آثار آنها اشاره کردهام ،بخش اعظم
این یافتههای نوین را به دســت آوردهاند ،ولی من نیز به برخی از این یافتهها
نائــل آمدهام :برای مثال ،آنچه که احتماال رهبران «ترکهای جوان» در روز اول
مــاه اوت  1914میــادی و برای متقاعد کردن آلمانیهــا جهت اتحاد با خود
انجام دادهاند (انتهای بخش نخست) و اینکه چرا الفاروقی -مذاکرهکننده عرب-
احتماال خطی را در داخل سرزمین سوریه بهعنوان مرز مستقل ملی عرب ترسیم
کرده است (اواخر بخش سوم).
افزون بر اين ،شــاید من نخستین کسی باشــم که بسیاری از برداشتهاي
نادرســت در ســال  1916میالدی را که باعث کشــمکش درونی در دستگاه
3- Lawrence of Arabia

2- Lowell Thomas

1- T. E. Lawrence

2- Gilbert Clayton

1- Sir Mark Sykes
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دیوانساالري بریتانیا میان سر مارک سایکس 1و دوست او گیلبرت کلیتون 2شد
رمزگشــایی کرده یا بهگونهاي موجب جلب توجه به آن شدهام (انتهای بخش
چهارم) .من متوجه شــدم که نه ســایکس و نه کلیتون هرگز متوجه نشدند که
ســایکس در جریان مذاکرات سال  1916میالدی با فرانسه ،آنچه را که کلیتون
از او خواسته بود ،اشتباه برداشت کرد .سایکس دقیقا مخالف آن را انجام داد و
در کمال صداقت میپنداشــت که در حال برآوردن خواستههای کلیتون است،
در حالیکه کلیتون مطمئن بود که ســایکس عمدا به او آسيب رسانده است .از
آنجاکه کلیتون هرگز موضوع را به ســایکس نگفتــه بود ،او از بروز اختالفات
میان خود و همکارش بیاطالع ماند .بنابراین ،در طول ماهها و سالهای آینده،
ســایکس به اشــتباه گمان میکرد که او و کلیتون هنوز هم با يكديگر دوست
هســتند ،در حالیکه در واقع کلیتون در دســتگاه دیوانساالري بریتانیا به رقیب
سیاستهای او  -و شاید خطرناکترین آنها -تبديل شده بود.
ارائه درکی درست از سیاستهای دیوانساالرانه  -که امیدوارم توانسته باشم
از عهده آن برآيم  -از جمله تالشهای اصلی من بوده اســت اما تالش کردهام
کاری فراتــر از بیان فرایندها و رویدادهای ويــژه انجام دهم .هدف این کتاب
ارائه نگاهي گستردهتر از آن است که بهطور کلی در خاورمیانه روی داده است
تا نشــان دهم که دگرگوني شکل اين منطقه حاصل سیاست یک قدرت بزرگ
در یک زمان منحصر به فرد بوده است :درست در زمانی که امواج توسعهطلبی
امپراتوری اروپای غربی به پيش رانده شــد تا به نقطه اوج خود برسد و سپس
با نخســتین موجشكني روبرو شــد كه ميرفت تا اين امواج را به عقب براند.
خاورمیانه تا آنجا كه من ميدانم به کشــورهای مصر ،ایران ،اســرائیل ،ترکیه و
کشــورهای عرب محدود نميشود بلکه کشورهای آسیای میانه و افغانستان را
نيز در بر ميگيرد :همه آن مناطقی که بریتانیا از جنگهای دوران ناپلئون به بعد،
برای پاســداري از مســیر منتهي به هند در برابر نخست تسلط فرانسه و سپس
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روسیه به مبارزهای سرگرم بود که به بازی بزرگ 1شهرت يافت.
دیگر مطالعات در مورد جنگ جهانی اول و پیامدهای آن در منطقه بيشتر به
یک کشور یا منطقه محدود بودهاند .براي نمونه ،حتی مطالعاتی که بهطور کلی
بر سیاستهای اروپایی در شرق عربی یا ترکيه معطوف بودهاند نیز تنها بر نقش
بریتانیا یا بریتانیا و فرانســه توجه کردهاند اما من مساله تشکیل خاورمیانه نوین
را در چارچوبی گستردهتر قرار دادهام :من آنچه را که روی داد نقطه اوج بازی
بزرگ در قرن نوزدهم میالدی میدانم .در نتیجه ،تالش در نشــان دادن نقشــم
مهم روســیه در این تاریخ بازي داشتهام .به علت نقش كلی یا حداقل حضور
روســیه بود که هربرت کیچنر 2ابتکار اتحاد بریتانیا با بخش عربی جهان اسالم
را ارائه کرد (بخش دوم) .بریتانیا و فرانســه با آنكه ترجیح میدادند امپراتوری
ترك را در منطقه حفظ کنند اما ســرانجام تصمیم گرفتند خاورمیانه را اشغال و
تقسیم کنند (بخش سوم) ،وزارت خارجه بریتانیا حمایت اين كشور از تشکیل
موطن ملی یهود 3در فلسطین را آشکارا اعالم کرد (انتهای بخش سوم) و اینکه
بعد از جنگ ،شــماری از مقامات بریتانیایی احساس کردند که كشورشان باید
در برابر بولشویســم مهاجم در خاورميانه موضعگیری كند (بخش یازدهم) .در
هرحال ،تا آنجا که من میدانم این نخستین کتابی است که داستان خاورمیانه را
در مفهومي گســتردهتر بیان میکند :مفهوم بازی بزرگ که روسیه در آن نقشی
محوری بر عهده داشت.
همانگونــه که هنگام مطالعه کتاب حاضر درخواهید یافت ،شــخصیتها،
شــرایط و فرهنگهای سیاســی خاورمیانه نقــش چندان مهمــی را در این
روایــت ایفا نمیکنــد ،مگر هنگامی که من خطوط کلــی و ابعادی از آنچه را
که سیاســتمداران اروپایی در جریان تصمیمگیریهــای خود ناديده گرفتهاند،
بیان میکنم .کتاب حاضر به فرایند تصمیمگیریها در خالل ســالهای 1914
تــا  1922میالدی میپردازد و اروپاییها و آمریکاییها تنها کســانی بودند که
3- Jewish National Home

2- Herbert Kitchener

1- The Great Game
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هنــگام تصمیمگيريها ،بــر گرد ميز مذاكره مینشســتند .در این دوره بود که
کشورهای خاورمیانه و مرزهایشان در كانونهاي قدرت در اروپا شكل گرفتند.
بهعنوان مثال ،مرز میان عراق و آنچه که اکنون اردن مینامیم ،ساخته و پرداخته
بریتانیاییها بود که بهوسیله سیاستمداران بریتانیایی بر روی یک نقشه خالی بعد
از جنگ جهانی اول ترسیم شد .همچنین مرزهای میان عربستان سعودی ،کویت
و عراق بهوســیله یک کارمند دولتی بریتانیا در سال  1922میالدی و مرز میان
مســلمانان و مسیحیان بهوسیله فرانسه در سوریه و لبنان و در روسيه ،مرز میان
ارمنستان و جمهوري آذربایجان شوروی ترسیم شد.
قدرتهای اروپایی در آن دوران معتقد بودند که میتوانند بنيادهاي سياسي
موجود در آســیای مســلمان را تغییر دهند و در این تــاش خود ،یک نظام
حکومتی ســاختگي را در خاورمیانه پياده كردند که آن را به منطقهای متشکل
از کشــورهایی تبديل كرد كه حتی امروزه نیز نتوانســتهاند به یک ملت تبدیل
شــوند .مبانی حیات سیاســی در خاورمیانه يعني مذهب ،بهوسیله روسها که
کمونیســم را مطرح ميكردند و بریتانیاییها که ملیگرایی یا حكومت سلطنتی
را پیشــنهاد میدادند به چالش گرفته شد .ایران آیتاهلل خمینی در جهان تشیع
و اخوانالمســلمین در مصر ،سوریه و دیگر نقاط جهان سنی مذهب ،ماجراي
دخالت قدرتهاي بزرگ در خاورميانه را زنده نگه داشتهاند .دولت فرانسه که
اجــازه داد مذهب در منطقه خاورمیانه مبنای سیاســت قرار گیرد ،از یک فرقه
در برابــر دیگر فرقههای مذهبی حمایــت میکرد که همین موضوع امروزه نیز
بهویژه در كشمكشهاي اجتماعی که در دهههای  1970و  1980میالدی لبنان
را فراگرفت ،به قوت خود باقي است.
ســال  1922میالدی به اعتقاد من نقط ه عطفــي در رويارويي قبايل و اقوام
مختلف خاورميانه اســت ،بهگونهای کــه از جذابیت و هیجان خاصی در میان
ســالهای مورد اشــاره در این کتــاب ،از  1914تا  ،1922برخوردار اســت،
ســالهایی بدیع و تعیینکننده که طی آن هر کاری ممکن به نظر میرســيد (و
شاید در واقع نیز چنین بوده است) .این دورهای بود که اروپاییها به واقع معتقد
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بودنــد ملیگرایی عرب و یهود میتوانند متحدان طبیعی یکدیگر باشــند ،زیرا
فرانسویها و نه اعراب ،دشمنان خطرناک جنبش صهیونیست به شمار میرفتند
و نفت عامل مهمی در سیاست خاورمیانه محسوب نمیشد .ولی در سال 1922
گزینهها محدودتر و روند مســائل مشخصتر شد .خاورمیانه مسیری را شروع
کرده بود که به جنگهای بیپایان (از جمله میان اسرائیل و همسایگانش و میان
ستیزهجویان رقیب در لبنان) و اقدامات فزاینده تروریستی (هواپیماربایی ،ترور
و كشــتارهاي جمعي گاهوبیگاه) منتهی میشــد و مشخصه زندگی بینالمللی
دهههای  1970و  1980میالدی بود .این موارد بخشــی از میراث تاریخی مورد
توجه قرار گرفته در صفحات آتی است.
در ایــن کتــاب دو ماجرا روایت میشــود که در ادامه بــه یکدیگر پیوند
میخورند .داســتان نخســت با تصمیم لرد کیچنر در آغــاز جنگ جهانی اول
برای تجزیه خاورمیانه بعد از جنگ میان انگلیس ،فرانســه و روسیه و انتصاب
سر مارک سایکس از ســوی او برای تعیین جزئیات این طرح شروع میشود.
کتاب ،ســپس سایکس را در جریان ســالهای نبرد دنبال میکند که او طی آن
نقشه بریتانیا برای آینده خاورمیانه را ترسیم میکند و در ادامه نشان میدهد که
برنامههای تدوین شده از سوی ســایکس تا اندازه زیادی بعد از جنگ محقق
شد و در اسناد رسمی سال  1922بازتاب یافت .این داستانی بود که من در ابتدا
قصد نوشتن آن را داشتم و هدف از آن نشان دادن این نکته بود که اگر شماری
از اســناد و تصمیمهای گرفته شده در سال  1922را کنار یکدیگر قرار دهیم -
بیانیه آلن بی 1برای استقالل ظاهری مصر ،قیمومیت فلسطین و برنامه چرچیل
برای فلسطین (که از درون آن اسرائیل و اردن سر برآوردند) ،توافق بریتانیا برای
ایجاد عراق ،قیمومیت فرانسه بر سوریه و لبنان ،نشاندن پادشاهان تازه از سوی
بریتانیا بر ســریر مصر و عراق ،حمایت از پادشاهی موروثی برای آنچه که قرار
بود کشــوری باشد به نام اردن ،اعالم تشکیل اتحاد شوروی از سوی روسیه که
1- Allenby Declaration
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طی آن روســیه حکومت خود بر آسیای میانه مسلمان را برقرار کرد  -خواهيد
ديد که این موارد در کنار یکدیگر به حلوفصل کلی مساله خاورمیانه انجاميدند.
همچنین ،توافق سال  1922میالدی (آن را اینگونه مینامم زیرا بیشتر عناصر آن
در حدود همین سال کنار هم قرار گرفتند) ناشی از مذاکرات دوره جنگ بود که
سر مارک سایکس همراه با فرانسه و روسیه برای توافق بر سر تجزیه خاورمیانه
پس از جنگ میان خود انجام داده بود .فرانســویها اندکی کمتر از آنچه را که
توافق شده بود ،دریافت کردند و روسها تنها اجازه یافتند هرآنچه را که تا پیش
از جنگ به دست آورده بودند ،حفظ کنند .ولی اصل حق شراکت آنها با بریتانیا
در تقســیم و حکومت بر آسیای مسلماننشین محترم شمرده شد .در محدوده
متعلق به بریتانیا ،همه مسائل مطابق با نقشه سایکس پیش رفت :بریتانیا عمدتا
بهطور غیرمستقیم و بهعنوان مدافع نظامهای سلطنتی ظاهرا مستقل عرب اقدام
و خود را حامی ملیگرایی عرب و یهود اعالم كرد.
افزون بر اثبات این مطلب كه در ســال  1922دربــاره خاورمیانه توافق به
دســت آمد ،در اين كتاب نشان دادهام كه مخالفت ما با اين توافق (بر سر اینکه
امکان داشت با دورانديشي ،خاورمیانه نوین و متفاوتی طراحی شود) آن چیزی
نیست كه برخي مواقع تصور ميكنيم تحقق مييافت .حتی موضوع بر سر این
نیست که دولت بریتانیا در آن زمان نتوانست توافقي را فراهم آورد که به ارضای
نیازها و آرزوهای مردم خاورمیانه ختم شــود .موضوع این است که آنها تالش
میکردند کاری در مجموع متفاوت انجام دهند .برای لرد کیچنر و نماینده او -
مارک ســایکس  -پرسش در مورد خاورمیانه همان چیزی بود که بیش از یک
قرن ادامه داشت :مرزهای فرانسه در خاورمیانه در کجا و مهمتر از آن ،مرزهای
روسیه در خاورمیانه در کجا ترسیم خواهد شد؟
چنانکه پیشتر اشاره کردم ،این داستانی است که قصد روایت آن را داشتم ولی
در جریان بازگو كردن آن ،داستان دیگری پديد آمد :داستان این که چگونه در طول
سالهای  1914تا  ،1922بریتانیا تغییر نظر داد و مقامات و سیاستمداران بریتانیایی در
ديدگاه خود بازنگري كردند تا آنجا که در سال  - 1922هنگامی که رسما برنامه خود
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برای بازســازی خاورمیانه را آغاز کردند  -دیگر چندان به آن اعتقادی نداشتند .در
جریان این روایت مشاهده خواهيم كرد كه دولت بریتانیا در سالهای 1916 ،1915
و  1924که از حضور روسیه و فرانسه در خاورمیانه پس از جنگ استقبال میکرد،
بعد از جنگ حضور روسیه را در خاورمیانه تهدید و حضور فرانسه را در این منطقه
فاجعه تلقی میکرد .خواهيم ديد که حامیان صهیونیسم در سال  1917به مخالفان
صهیونیســم در سالهای  1922و  1923تبدیل شــدند و هواداران پرشور جنبش
عربی فیصل بــا او بهعنوان فردی غیرقابل اعتماد و با عبداهلل  -برادر او  -بهعنوان
فردي بسیار بیکفایت عناد ورزیدند .فراتر از همه آنکه مشاهده میکنیم بریتانیا در
زمانی که مردم اين كشــور موافق سیاست کاهش تعهدات خارجی و خودداري از
ماجراجوییهای بيشــتر امپراتوری بودند ،بر روی ایجاد امپراتوریی تازه و گسترده
در خاورمیانه ســرمایهگذاری كردند  -که اگر هدف آن بازتولید خاورمیانه همانند
بازتولید هند میبود ،دستیابی به آن ،نسلها طول میکشید.
شاید مســاله آن باشد که بحران تمدن سیاســی که خاورمیانه امروز از آن
رنج میبرد نه فقط ناشــي از نابودی نظم قدیم این منطقه در سال  1918است
كه بریتانیا و تصمیمهای ســال  1922آن کشــور در مورد چگونگی جایگزینی
این نظم عامل آن بودند ،بلکه همچنين از فقدان اعتقاد بریتانیا در سالهای بعد
به چگونگي اجراي توافقی که ســال  1922به آن متعهد شــده بود ،سرچشمه
ميگيرد .کتابی که من قصد نوشــتن آن را داشــتم فقط درباره چگونگی اقدام
اروپا برای تغییر دادن خاورمیانه بود ولی کتابی که پدید آمد راجع به چگونگي
تغيير اروپا در همان زمان و تاثير اين دو تحول بر یکدیگر را در بر گرفته است.
لویدجرج ،وودرو ویسلون ،کیچنر خارطوم ،1لورنس عربستان ،لنین ،استالین

1- Kitchener of Khartoum:

بیشــتر القاب اشــرافی در بریتانیای آن زمان عمدتا مرتبط با منطقه یا ســرزمینی میشد که نجیبزاده
متصف به آن ،مالک یا صاحبمنصبش بود .هوراشیو هربرت کیچنر افسر عالیرتبه بریتانیایی بود که پس
از جنگهای متوالی در مصر و سودان موفق شد این سرزمینها را به امپراتوری بریتانیا منضم کند .به پاس
این پیروزیها وی در سال  1898فرماندار سودان شد و لقب بارون خارطورم را به او اعطا کردند .ویراستار.

3- Lord Milner

2- Leo Amery

1- Jan Christian Smuts
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پیشگفتار

و موســولینی  -افرادی که به شــکلگیری قرن بیستم کمک کردند  -از جمله
کســانی هستند که نقشهای برجستهای را در نمایشی ایفا کردهاند که در کتاب
صلحی براي پايان همه صلحها بازگو شده است .اين شخصيتها تالش کردند
جهان را مطابق بــا نگرشهای خود بازآفرینند .فراتر از همه اینكه وینســتون
چرچیل که در صفحات کتاب حاضر نقش اول را بر عهده دارد ،شخصيتي برتر
از ديگران که نبوغش دورانســاز بود و شخصیتی فراتر از زندگی خود داشت،
كسي است كه به رويدادها رنگ و روح تازه میبخشید.
از نظر چرچیل ،لویدجرج ،ویلســون ،لنین ،اســتالین و دیگران  -و افرادی
مانند جان کریســتین اسموتس ،1لئو ایمری 2و لرد میلنر - 3خاورمیانه منطقهاي
مهم یا بوته آزمایشي برای آزمودن جهانبيني آنها به شمار میرفت .نگرش آنها
بــه آینده خاورمیانه نقش محوری را در مورد چگونگی قرن بیســتم مورد نظر
آنها داشــت که با شور و شوق فراوان باور داشتند همچون ققنوس از خاکستر
جنگ جهانی اول ســر بیرون خواهد آورد .بر این اساس ،تاریخ روایتشده در
صفحات آتی ماجرای چگونگی شكلگيري قرن بیستم و خاورمیانه نوین است.

