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درا�سات

فرن�سا والبحث عن موقف من ق�ضية �سورية (خالل الحرب العالمية الأولى)

فرنسوا جورج بيكو

بحث أع��ده كريستوفر أن��درو من جامعة
كامبريدج ،ود.أ.س .كانيدوز من جامعة
ي � ��ورك – أون� �ت ��اري ��و ون��ش��ر ف ��ي مجلة
روالس �ي��ون إنترناسيونال – ال�ع��دد 19
خريف .1979

ترجمة ماجد حالوي

أنصار احتالل سورية غير المجزأة

في تلك الفترة إبّان الحرب الكبرى ،قليلون كانوا
موحدة أو ّ
مقطعة األوصال.
يهتمون ببقاء سورية
ّ
فعا ّمة الشعب الفرنسي لم تكن مشدودة األواصر
بتوسعها .وقد
إلى اإلمبراطورية ولم تكن تحفل
ّ
لخص بيان (الرابطة االستعمارية) ،وهي المؤسسة
الرئيسية للدعاية االستعمارية ،والصادرة عام
 1914ذل��ك ،معلناً« :أن التربية االستعمارية
للفرنسيين تبقى برمتها برسم اإلنجاز» .أما كاميل
فيديل فقد اعترف في كتابه «السالم االستعماري
الفرنسي» باألهداف التي يسعى إليها النافخون
في نار الحرب ،قائالً« :ن��ادرا ً ما يخطر ببال عامة
مواطنينا أن تستطيع فرنسا التو ّقع من نتائج
الحرب الحالية هدفا ً آخر غير استعادة األل��زاس
واللورين»(.)1
لكن كان ثمة فريقان يعنيهما األم��ر أع�لاه وقد
درس��ا إم��ك��ان تقسيم اإلم��ب��راط��وري��ة العثمانية،
وهذان الفريقان هما :دبلوماسيو اإلدارة السياسية
ونيابة إدارة آسيا في وزارة الخارجية وفي قسم
الشرق األوس��ط (سفارة القسطنطينية ،مفوضية
ال��ق��اه��رة ،وقنصليات تركيا اآلس��ي��وي��ة) ،ودع��اة
الجانب االستعماري ال سيما لجنة آسيا الفرنسية
ولجنة الشرق وهما المؤسستان االستعماريتان
المتخصصتان ف��ي ال��ش��ؤون اآلس��ي��وي��ة .وك��ان
ّ
الفريقان متداخلين ت��داخ�لاً وثيقا ً إذ أن أكثرية
المسؤولين عن السياسة السورية في الكي دورسي
(وزارة الخارجية الفرنسية) قبل وأثناء الحرب
(بيرتولو ،دوكي ،جورج بيكو ،غو ،دومارجوري
وريشيلهويبير) كانوا في الوقت ذاته أعضاء في
لجنة آسيا الفرنسية (.)2
ل���م ي��ك��ن ال��دب��ل��وم��اس��ي��ون وال��س��ي��اس��ي��ون
االستعماريون في بداية العقد األول من القرن
العشرين يبدون االهتمام الشديد بوضع سورية
على رغم العالقات التقليدية التي تربطها بفرنسا
وذلك بسبب انشغالهم بأماكن أخرى .إال أن القالقل
الداخلية والخارجية التي حصلت عامي 1911
و 1912ف��ي ال��دول��ة العثمانية أيقظت االهتمام
ب��ص��ورة مفاجئة .ففي نهاية ع��ام  1912كانت
الخارجية الفرنسية ولجنة آسيا الفرنسية تعتقدان
بإمكان حصول تف ّكك وشيك في تركيا اآلسيوية.
ووفقا ً لبوانكاري (رئيس الوزراء ووزير الخارجية
آن��ذاك)« :س��وف يأتي وقت يجرى فيه التقسيم.
ويجب أن نتدبّر أم��ورن��ا مسبقا ً بحيث ال نكون
غائبين» ،وحتى بومبار السفير في القسطنطينية،
والذي كان يعتقد بأن سورية «ذات قيمة بسيطة»
كان يخشى ضرورة المطالبة بها في حال حدوث
التقسيم وذلك العتبارات عائدة إلى الهيبة الوطنية
«خصوصا ً إذا اتجهت سورية نحو إنكلترا في حال
غيابنا» (.)3
ولقد سعت الخارجية الفرنسية ولجنة آسيا
الفرنسية باتباعهما سياسة حذرة هدفها تأمين
سيطرة فرنسية ق��در اإلم��ك��ان على س��وري��ة غير
م��ج��زأة ،سعت إل��ى تأخير تقسيم اإلمبراطورية
العثمانية بدال ً من التعجيل به ( ،)4وذلك خشية أن
ال تكون الحصة الفرنسية المرسومة من قبل قوى
أخرى لتقسيم مناطق النفوذ هي الحصة األكبر ال
الحصة األه��م .وبالتالي ،فإن تقسيما ً ولو أعطى
سورية برمتها إلى فرنسا ،قد يكون من شأنه أن
ينهي السيطرة الثقافية الفرنسية على باقي أجزاء
اإلمبراطورية العثمانية (.)5
لقد كانت الخارجية الفرنسية ولجنة آسيا
الفرنسية تسعيان إلى الحصول على الحياد التركي
مقابل التكفل بسالمة اإلمبراطورية العثمانية،
فلم تتغير هذه السياسة عند اندالع نيران الحرب
الكبرى .وحتى بعد دخول تركيا الحرب كان روبير
دوك��ي ،وه��و اإليديولوجي األول في لجنة آسيا
الفرنسية ،ال يزال مص ّرا ً على قوله« :إذا كانت ما
تزال هناك وسائل إلنقاذ الدولة العثمانية فيجب
علينا اإلمساك بها .نحن نفضل اإلسهام في زراعة
بستان عثماني كبير على أن يكون لنا وحدنا بستان
صغير في سورية» ( .)6لكن كانت ثمة فئات أكثر
(تقدماً) في وسط الدبلوماسية الفرنسية والحزب
الكولونيالي ،وكان جناح الدبلوماسية موجودا ً في
الشرق األوسط وليس في باريس.
وكما يحدث غالبا ً في تاريخ اإلمبريالية ،فإن
العمالء المحليين ك��ان��وا أكثر ن��ف��اذا ً للصبر من
الموظفين في باريس .وكان أكثر هؤالء نفاذا ً للصبر
ف��ي مجال السياسة السورية ه��و ج��ورج بيكو،
القنصل العام في بيروت وصديقه ألبير دو فرانس،
الوزير في القاهرة وال��ذي ك��ان مهتما ً بالمطامع
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سورية بعد تقسيمها بحسب اتفاقية سايكس بيكو
السورية لإلنغلو مصريين .بعيد وص��ول��ه إلى
بيروت في آذار  ،1914بدأ جورج بيكو محادثاته
مع بعض الوجهاء الموارنة حول إمكان حدوث
عصيان لبناني .وفي بداية الحرب طلب البطريرك
الماروني يعاونه رئيس اللجنة اللبنانية في باريس
شكري غانم من وزارة الخارجية «إبقاء السيد بيكو
في لبنان نفسه ،على األخص إذا ما وقفت تركيا إلى
الجانب األلماني لدى اكتشافها لعبته ...ال شيء
يمنع السيد بيكو ،المحبوب جدا ً في بلد ،بدال ً من
عودته إلى فرنسا ،من أن يكون الرئيس المعنوي
لدفاعنا» .إال أن ديلكاسي (وزير الخارجية من آب
 1914حتى تشرين األول  )1915رفض األمر رفضا ً
قاطعاً .ولقد حاول بيكو قبل استدعائه في تشرين
الثاني الحصول على أسلحة وذخائر للموارنة من
اليونان «التي ال يمكنها مزاحمتنا في سورية»(.)7
عشية الحرب كان (المتقدمون) في وسط الحزب
الكولونيالي موجودين في لجنة الشرق األكثر
تحررا ً من لجنة آسيا الفرنسية وكان يترأس هذا
التيار السيناتور إيتيان فالندان والنائب جورج
ليغ اللذان كانا يعتبران ترسيخ فرنسا في سورية
نتيجة ضرورية إلمبراطوريتها في شمال أفريقيا(،)8
كما كانا من قياديي الحركة المتعاطفة مع (العرب)
قبل الحرب الكبرى .وقد أقاما بعد المؤتمر العربي
األول المنعقد في باريس عام  1913عالقات مع
رجال سياسة عرب (على األخص مع ندرا مطران
رئيس اللجنة العربية ـ السورية) .كما كانا يدعوان
إلى إقامة نظام في سورية أكثر تحررا ً من النظام
القائم في أفريقيا الشمالية ،إال أن هؤالء الرجال لم
يحوزوا على ثقة الخارجية الفرنسية .ولقد أعلن
فالندانوليغ مع مطران وبعض العسكريين في
شمال أفريقيا خطة من أجل القيام بحملة عسكرية
قوامها جنود جزائريون وسينيغاليون ...وفي
كانون األول  1914أسسا لجنة برلمانية قوامها
خمسين عضوا ً للضغط على الحكومة (.)9
ولقد أبعدت عملية الدردنيل التي وقعت في
شباط  1915أي احتمال لعملية فرنسية ثانية
في سورية .ولكنها أنهت أيضا ً الخالفات في وسط
الدبلوماسية بين الداعين إل��ى المحافظة على
اإلمبراطورية العثمانية ومؤيدي تقسيمها .وفي آذار
أرسلت لجنة آسيا الفرنسية نداء عاما ً إلى الحكومة
لكي تستعد للتقسيم المعترف به منذ ذلك الوقت
كأمر ال مفر منه (.)10
ك��ان ديلكاسي ،مثل بومبار ،يعتبر سورية
«كبضعة هكتارات قاحلة ذات قيمة بسيطة جدا ً
بالنسبة إلينا» ( .)11لكنه كان مقتنعا ً أيضا ً بأن
ال الرأي الفرنسي وال الكرامة الوطنية يقبالن أبدا ً
بمحمية إنكليزية في س��وري��ة .وق��د ص��رح في 8
شباط« :إذ أرتقب مع السيد إدوارد غراي والسير
آرثر نيكولسون مسألة تقسيم قسري لإلمبراطورية
العثمانية» و «بأن فرنسا سوف تطالب بسورية
وبمنطقة اإلسكندرونة» .وقد كتب إلى بول كامبون
ال��ذي حضر االج��ت��م��اع ق��ائ�لاً« :ق��د استطعتم أن
تالحظوا أنه عند اللزوم فإن مطالبتنا لن تواجه أبدا ً
رفضا ً من إنكلترا» (.)12
ً
ً
إال أن االتفاق بقي غامضا جدا .وقام بيكو الذي
عاد إلى باريس في ربيع  1915بتحذير دوفرانس
قائالً« :إن محادثات لندن لم يكن لها من الوضوح
الذي أعطتها إياه البرقيات ...يبقى الكثير مما يجب
توضيحه» .وك��ان على الكي دروس��ي أن يوضح
بشكل خاص حدود سورية التي كان يطالب بها.
وقد جعل بيكو نفسه المحامي الرئيس على سورية
م��وح��دة ،ف��إن ضغطا ً داخ��ل وزارة خارجية يكن
باإلمكان أن يكون كافياً« :س��وف يكون ال بد من
ضغط في البرلمان .وإنني أبذل قصارى جهدي من
أجل ذلك» (.)13
وف��ي ال��وق��ت ذات���ه ،ك��ان ف�لان��دان وليغ يبذالن
أقصى جهودهما في هذا المجال .وفي ربيع 1915
استخدم فالندان فريقا ً من مجلس الشيوخ للدفاع
عن المصالح الفرنسية في الخارج كقاعدة عمل
رئيسية له .ويعد تقريره عن سورية وفلسطين
الذي طبع باسم هذا الفريق البيان العام «للحزب
نصب فالندان الرئيس شبه الرسمي
السوري» ،كما ّ
له .أما حليفه في مجلس النواب ج��ورج ليغ فقد
حول لجنة الشؤون الخارجية (التي أصبح رئيسا ً
لها ف��ي تشرين األول  )1915إل��ى فريق ضغط
«سوري» ،وبعد مساع عديدة قام بها هذا الفريق في
وزارة الخارجية ،مثل ديلكاسي أمام هذه اللجنة في
 10آب ليستمع إلى ليغ الذي أظهر عدم فعالية هذا
األخير (.)14
ومنذ أن أصبح فالندان وليغ بوفاق مع لجنة
آسيا الفرنسية .وقد كتب إميل سينار رئيس اللجنة
في حزيران إلى فالندان واعدا ً إياه بمساعدة اللجنة
«للقضية التي أحسنتم تحمل مسؤوليتها»( .)15وفي
آب دعمت اللجنة األمنية لجنة الشؤون الخارجية
في المجلس ،مشددة على ض��رورة عقد اتفاق مع
إنكلترا ،وأكدت اللجنة على أن «ال يمكن أن نضع
في الميزان مناطق استوائية بربرية وم��ن دون
تقاليد حيث يحيا األوروبيون حياة سيئة وحيث
كل شيء برسم البناء في مقابل أرض متوسطية،
سليمة ،مشبعة بالتأثير الفرنسي وال تطلب منا

أي جهد للغزو ( .»)16وذل��ك التفاتا ً إل��ى الخطة
المبتكرة من قبل كتشنر ،ستوزر وانكلو .مصريين
آخرين والقاضية بتقديم جزء من أفريقيا السوداء
كتعويض عن سورية إنكليزية.
كانت قضية سورية الموحدة إضافة إلى دعاة
االستعمار مدعومة من قبل فريقين أساسيين في
ال��رأي العام الفرنسي .الفريق األول كانت تمثله
مؤسسة مدارس الشرق المقتنعة «بضرورة عدم
تحول ضريح سيدنا األعظم ومغارته المقدسة
وجميع األماكن المقدسة في اإلنجيل وفي الكتاب
المقدس إلى أيدي اللوثريين األلمان أو البروتستانت
اإلنكليز ب��أي ثمن ك���ان» ( .)17وه���ذا الفريق هو
جزء من الرأي العام الكاثوليكي الذي كان شديد
اإليمان بالمبدأ القائل بأن «الله يعمل من خالل
الفرنسيين» .أما الفريق الثاني ،فكانت تمثله غرفتا
تجارة ليون ومارسيليا (المدعومتان من قبل غرف
أخرى أقل منها اهتماما ً بالشرق األوس��ط) اللتان
صوتتا في حزيران  1915على ق��رارات تحتوي
وفقا ً للجنة آسيا الفرنسية ،على «طلبات مماثلة
لطلبات لجنتنا» ( .)18لكن ال مؤسسة مدارس الشرق
وال غرف التجارية كانت تحظى لدى الحكومة أو
لدى وزارة الخارجية بالتأثير الذي كان يمارسه
دعاة تحظى لدى الحكومة أو لدى وزارة الخارجية
بمكانة ويعتبرون دوره��م عشية االنتصار تابعا ً
لدور فالندان وشركائه .وقد كتب جاك ليبين ،رئيس
لجنة ليون الجديدة للمصالح الفرنسية في سورية،
إلى فالندان في تشرين االول  1918ليؤكد له أنه
«لن يعمل شيئا ً من دون أخذ رأيكم» ويقترح إنشاء
هذه اللجنة «كفرع محلي» لتجميع وطني يديره
فالندان (.)19
إن الحملة الناجحة لمصاحة وحدة سورية كان
معترفا ً بها من قبل العديد من معارضيها ،وحتى
بومبار الذي كان آخر المختصين في شؤون الشرق
األوس��ط ل��دى الكي دروس��ي قد اعترف بالطابع
المحتوم للتقسيم (.)20
وان��ه الحتمال ضعيف أن يكون ال��رأي العام
الفرنسي ،حتى بعد إثارته من قبل (السوريين)
الفرنسيين ،قد رغب فعالً بقيام محمية سورية .لكن
على رغم عدم حماسته اإليجابية لسورية ،فهو لم
يكن ليرضى بتحول سورية إلى أيدي اآلخرين.
إن الرأي العام في ظل الجمهورية الثالثة ربما
لم يكن إمبرياليا ً بالمعنى الكامل للكلمة .إال أنه

كان يبدو على األقل أمام العالم السياسي ،شديد
الحساسية تجاه الكرامة الوطنية .وخالل الحرب
كما في السابق كانت أفضل خطة لدعاة االستعمار
تقضي دائما ً بتقديم قضايا التوسع االستعماري
على أنها قضايا تتعلق بالكرامة الوطنية ( .)21ولم
ينجح دعاة االستعمار هؤالء في خلق حركة رأي
عام إيجابي لمصلحة سورية ولكنهم نجحوا على
األقل في جعل ترك سورية لقوة منافسة أمرا ً غير
مقبول به لدى الحس الوطني (.)22

معاهدة سايكس – بيكو

ٌ
ٌ
ملحوظ بين دوري الحكومتين
تناقض
كان ثمة
الفرنسية واإلنكليزية في المفاوضة على اتفاق
سايكس – بيكو ،ففي إنكلترا كانت لجنة من مجلس
الوزراء قد تداولت مطوال ً أمر تقسيم اإلمبراطورية
العثمانية ،كما كانت ق��د وضعت أرب��ع��ة حلول
محتملة .وك��ان مجلس ال��وزراء وال���وزارات تتابع
باهتمام تقدم المفاوضات.
أم��ا ف��ي فرنسا ،فلم يكن األم��ر مماثالً ،إذ أن
مجلس ال��وزراء ال��ذي ن��ادرا ً ما كان يهتم باألمور
المتعلقة في ما وراء البحار ،قد لعب دورا ً ثانويا ً
ج��دا ً في المفاوضة على االت��ف��اق .فلم تكن تصله
أب��دا ً ال التعليمات المعطاة إل��ى بيكو وال رسائله
أثناء المحادثات .وفي  28كانون األول  1915علم
بوانكاري للمرة األولى عن تقدم المحادثات فقال:
«لقد تدخلنا ،على ما يبدو ،من دون أن أعلم ،أما اآلن
فإن األمر بات ،كما يقال لي ،متأخرا ً قليالً للرجوع
عن المحادثة».
وف��ي  4كانون الثاني  1916ع��رض برييان،
رئيس الحكومة ووزي��ر الخارجية ،على مجلس
الوزراء «بغموض ذكي» الخطوط العريضة التفاق
سايكس – بيكو وه��و ال��ذي لم يكن المجلس قد
استشير بشأنه البتة (.)23
وح��ت��ى ب��ري��ي��ان ال���ذي ك��ان م��ش��غ��وال ً بشؤون
جبهة فرنسا والسالونيك ،لم يكن يتابع عن كثب
المفاوضات الجارية بشأن تقسيم منطقة الشرق
األوس��ط .وق��د طلب إل��ى بيكو أن يحرر تعليماته
بنفسه ،ما حدا باألخير ألن يقول بسخرية« :إن
هذا شرط حسن لكي تعجبني (التعليمات) .إال أني
أخشى قليالً التعديالت التي يمكن أن ُت َ
دخ َل عليها
وإنني أهيئ نفسي لخوض معركة قاسية للدفاع
عنها» .لكن لم تكن ثمة حاجة لتلك المعركة فقد وقع

برييان على التعليمات من دون تعديلها (.)24
لم يسبق أب��دا ً في ب��دء محادثات إنكليزية –
فرنسية أن وجد دبلوماسي فرنسي أن محادثيه
اإلنكليز يتجاوزونه عددا ً ورتبا ً إلى هذا الحد مثل ما
وجد فرنسوا جورج – بيكو .لقد كان على بيكو وهو
مجرد قنصل عام ،أن يواجه لجنة كاملة من كبار
ممثلي وزارات الهند والحرب والشؤون الخارجية
يترأسها السيد آرثر نيكولسون الوكيل الدائم لوزارة
الخارجية .ولقد أبدلت اللجنة بعد اجتماعين وألجل
تسهيل المفاوضات ،بمفاوض واح��د وه��و مارك
سايكس.
يحتل بيكو مقاما ً غير معروف ل��دى مؤرخي
الدبلوماسية الحديثة .أما سايكس فيعرف عنه
الكثير ،لكن بيكو يبقى في الظل ،معروف فقط
في منصبه كدبلوماسي فرنسي .وفي الواقع مع
كونه دبلوماسياً ،كان سليل عائلة حاكمة شهيرة
من المستعمرين .فقد كان أبوه جورج بيكو ،أحد
مؤسسي ومحركي لجنة أفريقيا الفرنسية .وكان
أخوه األكبر شارل أمين صندوق هذه اللجنة التي
المرجح أن
كان فرنسوا نفسه عضوا ً فيها .ومن
ّ
بيكو قد استشار دوكي أثناء كتابة تعليماته التي
أعلمت لجنة آسيا الفرنسية المنتمين إليها أنها جد
راضية عنها (.)25
لقد أل��زم بيكو نفسه في تعليماته بالمطالبة
بالحد األق��ص��ى« :علينا نحن أن نطالب ،وأن ال
نتقهقر إال خطوة خطوة أم��ام ض���رورة قصوى.
بذلك يبقى لنا دائما ً شيء ما» ( .)26وقد أظهر بيكو
أن القبول الفرنسي بمنطقة نفوذ غير مباشرة في
الداخل السوري (المنطقة «أ» من االتفاق الموقع)
تنازل كبير.
لكنه في الواقع لم يكن مستاء على اإلطالق« :إن
ضرورة الحفاظ على قوات مسلحة في هذه المناطق
ال غنى عنها لحفظ األمن ،وسط سكان لم يعتادوا
على ذلك البتة ،ومراقبة سير األقسام اإلدارية على
بقعة واسعة من األرض ،قد يفرض علينا مهمة شاقة
جدا ً وبالغة التعقيد» .فقد تسيطر فرنسا مباشرة
على لبنان كبير يضم بيروت وطرابلس والبقاع،
وقد يوكل أمر الداخل السوري إلى اتحاد من األمراء،
كل منهم مع مندوب فرنسي يؤمن «نفوذنا السياسي
واالقتصادي على حد سواء» (.)27
ولقد اقترح جان غو نائب مدير «آسيا» في معرض
عدم أخذه مطلقا ً بجدية المعارضة المتوقعة من قبل

دعاة القومية العربية ،انتقاء أمراء من وسط العائلة
المسيحية «بما أنه لن يكون لهم أتباع خاصون وال
أع��داء من عائلتهم في البلد الذي قد ندعوهم إلى
الحكم فيه ،فهذا قد يضعهم كليا ً بين أيدينا».
كان بيكو راضيا ً تماما ً عن حدود سورية الشمالية
والغربية التي تفاوض بشأنها مع سايكس ،كما أن
التغييرات المتفاوض عليها مع روسيا في آذار
(وقد تم كل ذلك من دون أية تعليمات من باريس)،
قد بدت له في اإلجمال كتحسينات ،لكن كان على
بيكو أن يقبل بنظام دولي في الجنوب .إال أنه ،مثل
وزارة الخارجية ،قد اعتبر هذا الجانب من االتفاق
الموقت ،قابالً للتفاوض في ما بعد وقد تكون الورقة
الفرنسية الرابحة في هذه المفاوضات الجديدة هي
دعم روسيا ،ففي  26نيسان  1916أعطى سازونوف
وعدا ً سريا ً «بدعم أهداف حكومة الجمهورية ،في
فلسطين ،لدى الحكومة البريطانية» .وقد كتب
باليولوغ إلى برييان قائالً« :سوف يتلقى سفير
روسيا في إنكلترا تعليمات بهذا الصدد حالما
ترغبون بذلك».
أم��ا رؤس���اء الجناح (ال��س��وري) ال��ذي��ن كانوا
(خ�لاف�ا ً للصهاينة اإلنكليز) قد أعلموا بشروط
التقسيم الموقت للدولة العثمانية ،فقد استمروا في
ممارسة ضغطهم من أجل إلحاق فلسطين بسورية
الفرنسية .وقد كان هذا الهدف هو أحد أهداف لجنة
العمل الفرنسية في سورية ،التي أسسها فالندان
في حزيران  1916لضم جميع الدعاة الرئيسيين
للجناح «السوري» ( فالندان ،ليغ سينار ،دوكي،
جونار ،الخ )...في تجمع واحد .وقد شدد برييان،
بدافع من حرصه على تهدئة اللجنة الجديدة ،على
الطبيعة الموقتة لالتفاقات المعقودة مع إنكلترا
وروسيا .كما أكد للجنة إرادته القاطعة بإكمال (هذه
االتفاقات) أو بتعديلها في وقت الحق ( .)28وقد كان
برييان يجيب بالطريقة نفسها على تمنيات لجنة
الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
ولقد ذك��ره ليغ في أيلول «بالتأكيدات التي
أعطيتني إياها م��رارا ً عديدة ب��أن مفاوضات مع
حلفائنا سوف تستمر وفقا ً لجداول األعمال المصدق
عليها من قبل اللجنة ( .)29عليه كانت غالبية الطرف
«ال��س��وري» مدركة أن الحاق فلسطين بسورية
موحدة قد يتطلب تضحيات في أماكن أخرى.
وقد كانوا مستعدين للتضحية بالموصل إرضا ًء
إلنكلترا ( .)30وهكذا ضحى الفرنسيون بالنفط.
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