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

جورج كليمنصو

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

هبوط النفوذ الفرنسي
1918 – 1916

لم يدم التفاؤل الذي كان صيف  1916طويالً،
فمع انحطاط وسقوط النظام القيصري ،فقد
الوعد بالدعم الروسي من أجل إعادة التفاوض
على االتفاقات المعقودة بين الحلفاء كل قيمته.
وف��ي الوقت نفسه ،ك��ان النفوذ الفرنسي في
س��وري��ة يتالشى م��ن دون انقطاع لمصلحة
إنكلترا.
كان ضعف الوجود العسكري الفرنسي هو
السبب األول لهذا التالشي ،ففي عشية الهدنة
كانت الق ّوة العسكرية الفرنسية في سورية
وفلسطين تض ّم  3000أرمني 3000 ،سنغالي،
و» 800فرنسي كانوا قد أعطوا عهد شرف بأنهم
لن يقاتلوا»(.)1
ول��م تكن ه��ذه القوة إال لتع ّزز االمتناع عن
القيام بعمل مسلح .فقد طالبت لجنة العمل
الفرنسية في سورية على الفور ،بعيد تشكيلها
ف��ي ح��زي��ران  ،1916ب��إن��زال ف��رق��ة عسكرية
على الشاطئ السوري إلظهار فاعلية الوجود
الفرنسي ولم ّد يد العون للسكان المهدّدين
بخطر المجاعة ( )2على ح ٍّد سواء .إلاّ أن العقبة
الكبيرة في  ،1916وهي سنة فردان كانت أزمة
تعدّد القوات المسلحة .أ ّما إنكلترا ،فهي لم تكن
فقط أقل انشغاال ً بجبهة فرنسا (خصوصا ً بعد
مجيء لويد جورج «المشرقي» ،رئيسا ً للوزارة)
بل كانت على النقيض من فرنسا ،كانت تملك
وحدات مسلحة هائلة العدد مجندة من أنحاء
اإلمبراطورية البريطانية كافة .وكانت إنكلترا
معتادة منذ ربع قرن من الزمان على اعتبار
الهند ،على ح ّد قول اللورد سالزبوري «ثكنة
إنكليزية في البحار الشرقية حيث نستطيع
سحب أي عدد من القوات من دون أن ندفع لهم».
وفي آب  1914كان ثمة  240.000هندي تحت
السالح .وكانت الهند تؤ ّمن أكثر من نصف عدد
القوات البريطانية المرسلة إلى بالد الرافدين
وأكثر من ثلث الجيش البريطاني المرسل إلى
فلسطين .لكن الحكومة الفرنسية ،في المقابل،
لم تبدأ باعتبار إمبراطوريتها كخ ّزان للرجال إال
خالل الحرب الكبرى.
ك��ان ال��ط��رف «ال��س��وري» يسعى إل��ى ح ّل
المشكلة التي طرحتها أزم��ة ت��ع��داد ال��ق� ّوات
المسلّحة ،ب��اإلص��رار على إرس��ال ع��دد ضئيل
من القوات الضرورية ( .)3غير أنّ قيادة األركان
بقيت مرتابة ،فقد كانت على وجه العموم تش ّكك
بوعود المشرقيين ( .)4وحتى لو سلّمت قيادة
األركان بإمكان القيام بإنزال يقتصر على لواء
مختلط قوامه  6000إلى  8000رجل يع ّززون
الحقا ً بق ّوات متم ّردة ،فهي كانت تجد عقبات ال
يمكن تذليلها في المجالين العسكري والبحري
على ح ٍّد سواء ( .)5وقد كانت النداءات المتكررة
للجنة العمل الفرنسية في سورية وفي وزارة
الخارجية ،تواجه نفس الصعوبات.
كان الطرف السوري يعتبر أن فشل نداءاته
يهدّد مستقبل سورية الفرنسية نفسه «في كل
هذا الشرق حيث تعود األهمية للق ّوة وحدها
تقريباً ،يأخذ عدم فعاليتنا معنى االستسالم»
( .)6وقبل نهاية عام  1916كانت آمال الصيف
ق��د زال��ت فمع احتمال قيام هجوم إنكليزي
على فلسطين ،ك��ان األم��ل ل��دى «السوريين»
بتحسينٍ الت��ف��اق سايكس – بيكو يضمحل
بوضوح ،وكانت المنطقة المعطاة إلى فرنسا
بموجب االتفاق تبدو مهدّدة الصطدامها بطموح
األنغلو – مصريين الذين بحسب قول فالندان:
«يحفظون األم��ل بأن احتالال ً إنكليزيا ً وإنهاك
فرنسا بعد ال��ح��رب ق��د يجعالنا نتخلى عن
سورية من أج��ل تعويضات غامضة» .ومنذ
نهاية  1916أصبحت األول��وي��ة عند الجناح
«السوري» ،لم يتخل عن حملته من أجل سورية
موحدة إال أن تشاؤمه كان يتصاعد .ففي حديث
مع ممثل لسايكس في نيسان وشى بيكو على
أنه «مغفل قد ضلّل فرنسا» .ولقد لوحظ في بدء
خريف  1917وجود اتجاهين في وسط الجناح
«ال��س��وري» .المتصلبون أمثال فالندان وليغ
والمعتدلون أمثال دوكي وبيكو الذين سوف
يقبلون في النهاية بالرضوخ إلى قبول خسارة
فلسطين.
إن المخاوف م��ن المطامع اإلنكليزية في
سورية حصرا ً لم تكن مبنية على أسس غير
واقعية .فقد كتب سايكس في تشرين الثاني
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دبابات االحتالل الفرنسي في ساحة المرجة
 1916قائالً« :إن جماعتنا في مصر ما زالت
تعتقد بأن ث ّمة أمالً بسورية» .ولم يكن األنغلو
– مصريين وحدهم يعقدون األمل في سورية
إنكليزية ،إذ أن��ه حتى عشية الهدنة لم يكن
لويد جورج قد فقد األمل كلياً .ففي  3تشرين
األول  1918أعلن لمجلس الحرب أن إنكلترا قد
ربحت الحرب في الشرق األوسط ،وأنه لم يعد
هناك بالتالي أي سبب وجيه إلعطاء سورية
لفرنسا (.)7
إن ضعف الطموحات الفرنسية بالنسبة إلى
الطموحات اإلنكليزية الستحواذ منطقة الشرق
األوسط لم يكن ظاهرا ً في مجال الق ّوة العسكرية
فقط ،بل أيضا ً في مجال تقديم الحجج لتبرير
ه��ذا الطموح .فمنذ دخ��ول ال��والي��ات المتحدة
ال��ح��رب ف��ي نيسان  1917أصبح النظر في
أمر الشرق األوس��ط على الطريقة اإلمبريالية
القديمة أم��را ً مستحيالً .ومنذ ذلك الحين كان
على فرنسا وإنكلترا أن تظهرا بوضوح – على
األق��ل للرئيس ويلسون – ب��أن طموحاتهما
التوسعية كانت تتوافق مع أماني أهل البالد.
وضع أفضل
وفي هذا الصدد كان اإلنكليز في
ٍ
بكثير من الفرنسيين إذ كانوا متحالفين ليس
فقط مع األمير فيصل والعائلة الهاشمية والتي
كانت الناطق الرسمي وقتذاك لدعاة القومية
العربية ،ولكن في الوقت نفسه – وبضرب من
المستحيل – مع وايزمن وشركائه ،الناطقين
الرسميين باسم الحركة الصهيونية .أما حلفاء
فرنسا فكانوا يقتصرون بجالء على المسيحيين
اللبنانيين الذين دائما ً ما كانوا يخشون كالعادة
السيطرة اإلسالمية ،وقد بُذلت جهود متأخرة في
عام  1917لفصل الصهاينة عن وفائهم لإلنكليز
إال أنها باءت بالفشل .وعليه أصبحت مشكلة
الجناح «السوري» ووزارة الخارجية بالتالي
هي إظهار تعلق سورية اإلسالمية والمسيحية
على ح ٍّد سواء بفرنسا.
وفي هذا السبيل ،أسس شكري غانم وجورج
سمنة ،رئيسا اللجنة اللبنانية من قبل الحرب
(على رغم كونهما حائزين الجنسية الفرنسية)
اللجنة المركزية السورية في أيار  1917للقيام
بحملة لمصلحة «تحرر الشعب السوري في
ظ � ّل حماية فرنسا» .وم��ن أج��ل إظ��ه��ار تعلق
السوريين بفرنسا حددت اللجنة لنفسها هدفا ً
هو تجنيد جحفل سوري كبير من وسط الجالية
األخص في أميركا
السورية في المهجر (علـى
ّ
الجنوبية) كي يقاتل تحت قيادة فرنسية.
وكانت هذه اللجنة كما جاء في تأكيد وزارة
الخارجية إلى األمن العام الفرنسي لم تكف عن
االستئناس «بإرشاداتنا الرسمية» كما كانت
تتهم في الوقت نفسه من قبل أعدائها بأنها
«باعت نفسها لدعاة االستعمار الفرنسي»(.)8
وعلى رغم ما تقدم فلم تبلغ اللجنة المركزية
السورية هدفها .فهي لم تكن تمثل طموحات
غالبية اللبنانيين .وألنها كانت تدعم مخطط
وزارة الخارجية الداعي إلى اتحاد فيدرالي
س��وري يض ّم لبنان كبير ينعم باالستقاللية.
أما البطريرك والوجهاء الموارنة فكانوا على
العكس يشددون على انفصال تام للبنان عن
س��وري��ة .لكن ال وزارة الخارجية وال الطرف
السوري كانا ليسلما بأن اللجنة لم تكن تعبر
عن اإلدارة السورية .ففي تشرين األول 1917
كان دوم��ارج��وري ال ي��زال واثقا ً من أن عملية
التجنيد التي بدأتها اللجنة في أميركا الجنوبية
(والتي كانت تتلقى الدعم المالي من وزارة
الخارجية) س��وف ت��ؤدي إل��ى «صهر مختلف
تجمعات الجالية السورية في أميركا الجنوبية
في وح��دة يسودها ال��والء تجاه فرنسا» .لكن
النتيجة كانت مغايرة تماماً .فقد كتب بول
كلودين من ريو دي جينيرو ما يلي« :لقد كانت
محاولة التجنيد التي جربت إخفاقا ً تاما ً من
حيث الكمية والنوعية»(.)9
وكان األمر كذلك بالنسبة إلى محاولة خلق
ح��رك��ة رأي تعمل لمصلحة ات��ح��اد فيدرالي
س��وري« ،تحت حماية فرنسا» والتي قامت
بها اللجنة المركزية السورية فقد ظهرت على
أنها فشل تام أيضاً .إال أنه مع ذلك ،كان على
الخارجية الفرنسية أن تقدم شكري غانم رئيس
اللجنة في مؤتمر ال��س�لام ،على أن��ه الناطق
الرسمي المأذون له باسم الشعب السوري (.)10

مفاوضات سالم
وغزو 1920 – 1918

إن الطموحات الفرنسية في سورية التي
حددها حتى اآلن ضعفها العسكري وافتقارها
إلى مؤيدين مسلمين كان يهددها أكثر من ذلك،
منذ بدء مفاوضات السالم ،التي كان المفاوض
الرئيسي باسمها هو جورج كليمنصو ،والذي
وصفه بول كامبون في رسالته إلى كرفين شارم
في  9تشرين األول  1918بقوله« :كليمنصو
ال يهتم أب���دا ً ب��ال��ش��رق ،لقد ق��ال ألخ���ي :إنها
مجرد أدبيات ،وبما أنه ال يوجد أحد سواه في

الحكومة فإننا نترقب مشاكل جسيمة وخيبات
كبيرة» (.)11
ل��م ي��ع��د كليمنصو ذل���ك ال��م��ق��اوم الكبير
لالستعمار كما في سنوات  1880لكنه بقي،
وفقا ً العترافه الخاص «األقل تأييدا ً لالستعمار
بين جميع الفرنسيين» ( .)12كما كان باإلضافة
إلى ذلك شديد الجهل بشؤون الشرق .فقد سأل
أول بعثة لبنانية آتية إلى مؤتمر السالم قائالً:
«من منكم أيها السادة يتكلم الفرنسية؟» (.)13
ك��ان��ت استراتيجية كليمنصو ،منذ بدء
مفاوضات السالم ،قائمة على تقديم «تنازالت
إلى حلفائه في المسائل األخ��رى حتى يكسب
مساعداتهم في المسائل الرئيسية» ( .)14إن هذه
تفسر بال ّ
شك التنازالت
االستراتيجية هي التي ّ
التي ق��ام بها كليمنصو ف��ي مؤتمر لندن في
بداية كانون أول  .1918ووفقا ً للويد جورج:
«سألني (كليمنصو) ما الذي أريده بالتحديد
من الفرنسيين .فأجبت فورا ً بأني أريد الموصل
ملحقة بالعراق ،وأريد فلسطين من دان إلى بئر
السبع تحت السيطرة البريطانية .وقد قبل من
دون أيّ تردّد» ( .)14لكن ما هي التنازالت التي
قام بها لويد جورج في المقابل؟ إنه لمن المؤكد
أن كليمنصو ،نظرا ً إلى استراتيجيته العامة ،قد
بدأ متساهالً في الشرق األوسط آمالً بتسوية
متوقعة للرين ،هدفه األساسي في الحرب .وقد
حصل كليمنصو ،وفقا ً لتارديو ،على ضمانة
بشأن هذا البديل (.)15
ً
وقد كان معلوما ً أيضا لكليمنصو أن إنكلترا
في مقابل فلسطين والموصل ،سوف تدعم بال
تحفظ المطالب الفرنسية في سورية وكيليكيا
وإنها سوف تتقاسم مع فرنسا نفط الموصل
(.)16
إن الغموض الذي أحاط بهذا االتفاق يعود
أساسا ً وبال شك إلى مناورات لويد جورج .إال أن
دبلوماسية كليمنصو الخرقاء هي التي جعلت
تلك المناورات ممكنة .لقد مارس رئيس الحكومة

دبلوماسية شخصية م��ن دون علم وزارة
الخارجية التي لم تحط علما ً بالنتائج إال بعد
بضعة أسابيع .كذلك فقد رفض تدوين االتفاق
(رسمياً) .وجاء في مالحظة لبيير تولو« :يقول
السيد كليمنصو إننا إذا أردن��ا تدوين االتفاق
تنصل من قبل الحكومة
فنحن نخشى حصول
ّ
اإلنكليزية التي تخشى اآلسيويين» .لكن السيد
لويد جورج قد أخذ على أية حال ،تجاه رئيس
الحكومة الفرنسية ،المسؤولية المباشرة لتلك
التصاريح الشفهية وإن السيد كليمنصو سوف
يستخدمها عندما يحين الوقت» (.)17
ل���م ت����ؤ ِد م���ح���اوالت كليمنصو لتسوية
مفاوضات السالم حول سورية إال إلى تسميمها
فقد كان حانقا ً للغاية على «إنكلترا المخادعة»
وقد صرح في آذار  1919قائالً« :لويد جورج
مخادع» ( .)18لكن كليمنصو اعترف بعجزه
عن «إيقاف صيحة دعاة االستعمار» ( .)19وقد
أقنعته هذه الصيحة بأن الرأي العام الفرنسي
قد ال يرضى أبدا ً بسورية إنكليزية وأنه يجب
بالتالي أن تكون سورية فرنسية.
لقد تخلى كليمنصو عن السياسة السورية
ل��وزارة الخارجية ،وذلك بعد تدخله األول في
المفاوضات الجارية حول الشرق األوسط وما
تبعها من منازعات ،وكان الرئيس الفعلي لهذه
ال���وزارة ليس بيشون وإنما بيير تولو الذي
أصبح عام  1919مديرا ً للشؤون السياسية
وال��ت��ج��اري��ة .وق���د ب��ن��ى بيير ت��ول��و «خططه
(الخاصة) بح ّل مشاكل الشرق» على مذكرة
كتبها دوك��ي ( ،)20ال��ذي أدخله بيير تولو عام
 1916إلى الوزارة للعمل في قسم الصحافة،
وقد أ ّمن دوكي لنفسه فيها مركزا ً ملحوظاً .حيث
أصبح مع نهاية الحرب المستشار األكثر حظوة
لدى بيير تولو في السياسة السورية على رغم
بقائه ،بحسب اعترافه الخاص« ،عضـوا ً عامـالً
في لجنة آسيا ،الفرنسية» ( .)21وقد كان دوكي،
بسبب دعمه من قبل بيير تولو قادرا ً على فضح

ضعف السياسة الرسمية جهارا ً إلقناع اإلنكليز
بأن الرأي العام الفرنسي قد ال يسمح بأي تنازل
جديد ( .)22وفي نهاية عام  ،1919عيّن دوكي
أمين سر عاما ً للمفوضية العليا في سورية.
وقد ترك الجنرال غورو المندوب السامي في
سورية ،والذي كان أيضا ً عضوا ً في جمعيات
استعمارية عدة والذي انتقي كونه متألقا ً بارزاً،
زمام األم��ور السياسية إلى دوك��ي ،وقد اقتنع
دوكي من دون صعوبة ( .)23وحتى عام 1916
كان قد اعتبر الموصل ،وهي «منطقة بعيدة
وصعبة البلوغ» ،كعملة تبادل ،وقد كان منذ
وعد بلفور ،قد فقد ثقة بفلسطين فرنسية (.)24
وقد تنازلت وزارة الخارجية بعدم مطالبتها
إال باالنتداب للبنان وما كان قد تبقى في سورية.
وإذا كانت البعثات اللبنانية مستعدة للقبول
باالنتداب الفرنسي (رافضة أي اتحاد فيدرالي
مع سورية) ،فقد كانت المشكلة الكبرى الرامية
بضغطها على ال���وزارة بخصوص السياسة
السورية خ�لال ع��ام  ،1919هي التفاهم مع
األمير فيصل ( .)25إن االستراتيجية التي أعدّها
دوكي في خريف  1919قد ركزت على ضرورة
حصول تفاهم مسبق مع إنكلترا كشرط لالتفاق
مع فيصل إذ أنه طالما كان األمير فيصل يأمل
بدعم إنكليزي فهو لم يكن أب��دا ً ليستسلم إلى
االن��ت��داب الفرنسي ( .)26وف��ي تشرين األول،
أعلمت الحكومة البريطانية فيصل عن وجوب
سعيه إلى اتفاق مع فرنسا .وبموجب اتفاق
ت��م ف��ي  6ك��ان��ون الثاني  ،1920قبل فيصل
بحماية فرنسية حقيقية مغطاة بانتداب كما
قبل بإنشاء لبنان كبير .ولقد حاول فيما بعد
االدع��اء بأنه لم يكن قد رضي إال بنقل عروض
فرنسية إلى سورية .ولكن يبدو جليا ً بأنه كان
قد أعطى موافقته الشخصية على المسألة .وقد
اشتكى إلى أحد الضباط البريطانيين قائالً:
«موقف السلطات البريطانية لم يترك له أي
سل ّم مكبالً من رجليه ويديه إلى
خيار ...وإنه قد ُ

الفرنسيين» (.)27
وب��ع��د ع��ودت��ه إل���ى س��وري��ة رض���خ فيصل
لمعارضة أنصاره ونفى االتفاق .وفي  8آذار،
نصب مؤتمر وطني عقد في دمشق فيصل ملكا ً
ّ
على سورية موحدة (بما فيها فلسطين ولبنان.
لكن م��ع االستقاللية اللبنانية ف��ي ش��ؤون
السياسة الداخلية) ،وتح ّركت فرنسا وإنكلترا
بالدعوة إلى اجتماع للمجلس األعلى لعصبة
قسمت وحدة سورية إلى  3انتدابات:
األمم التي ّ
انتداب فلسطين وعهد به إلى إنكلترا ،وانتدابا
لبنان وسورية اللذان منحا إلى فرنسا ،إال أن
غورو لقلقه من عدم كفاية قواته المسلحة ،فقد
كان استعداده ضعيفا ً للقيام بهجوم لفرض
االن��ت��داب على فيصل .لكن وزارة الخارجية
كانت عازمة على االنتهاء من األمر .فتم استدعاء
دوكي إلى باريس وكلّف بكتابة تعليماته إلى
رئيسه الخاص .وقد اعترف دوك��ي ،بأنه هو
الذي دفع غورو «مستعجالً إياه» للزحف إلى
دمشق (.)28
مع سقوط فيصل ،عاشت سورية الموحدة
وكذلك عاشت بعض أوهام الحزب السوري ،أن
أنصار وحدة سورية الرئيسيين وهم ضحايا
دعاوتهم ،كانوا قد أقنعوا أنفسهم في بداية
الحرب بأن «وجودنا راسخ منذ قرون عدة في
سورية وفلسطين ( .)29ولم يعد إذن على فرنسا
إال بأن تطالب بما كانت تملكه أصالً .وكان دوكي
وهو مهندس غزو  ،1920قد قال إنه لن يكون
ثمة «أي جهد للغزو إذ أنه لن يكون علينا في
المشرق إال أن نقطف ثمرة  7قرون من الجهود
الفرنسية» ( .)30لقد كانت السياسة الفرنسية
في سورية مبنية على األوهام كما كانت مبنية
على الطمع .وهكذا يكون األم��ر بالنسبة إلى
أية إمبريالية .وقد فهم ذلك جيدا ً اللورد بيتر
ويمسي ،رجل المباحث اإلنكليزي الشهير إذ
قال« :عندما تدخل اإلمبراطورية من النافذة،
يخرج المنطق من الباب» (.)31
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