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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:



أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 
عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.

أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث، 

العراق،  التايل:  العنوان  عىل  املجلة  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو 
كربالء املقدسة، حي احلسني، جممع الكفيل الثقايف.





واحلمد ملن له احلمد ذو الفضل واجلود عىل نعمه التي أنعم هبا 
علينا، والصالة والسالم عىل رسول الرمحة حممد وآل بيته الكرام...

حيث  العميد،  جملة  من  جديد  عدد  الكريم  القارئ  يدي  بني 
ثقافية متنوعة ذات  التي تشكل رؤى  جيد فيه جمموعة من االبحاث 
العميد  اعتادت  الذي  العدد  أوهلا ملف  متعدد ومهمة،  مناح علمية 
فكان  فيه،  التي  البحوث  تنوع  مع  واحد  عنوان  حتت  توحيده  عىل 
عنوان ملف هذا العدد -والذي كتب باللغة االنكليزية- )ليس ثمة 
ظالٌم يف فجر احلسني( والذي توزعت بحوثه حول دعاء االمام 
احلسني  يف يوم عرفة -دراسة لغوية-، واسرتاتيجيات التداولية 
-البالغية يف خطبة السيدة زينب  يف جملس يزيد، و تضاد الرسب 
والالرسب وبيان التقنع وردع التعاطف –سفري احلسني مسلم 
بن عقيل والعامل  املمحو، حيث جاءت البحوث متنوعة ما بني 

اللغة والبالغة واالجتامع.

أما بحوث هذا العدد فتنوعها ما بني اللغة والتاريخ واجلغرافية 
واملصطلح يعطي القارئ جماال الن يتجول يف حقول معرفية متباينة 
لكنها بمجملها تشكل ُبعدا معرفيا مهام ومتكامال يعطي املتلقي فكرا 



ثقافيا كبريا، فهي بحوث امتازت بجديتها وابداعها بحوث تبتعد عن 
النمطية والوصفية  املعتادة، بل هي تصل اىل اعامق العلوم التي كتبت 
فيها، والرتكيز عىل املفاهيم التي هي مفاتيح العلوم، فعىل الرغم من أن 
عددا من البحوث تعاملت مع رموز ثقافية كبرية ذات جتارب معرفية 
كبحث أ. د. عادل حممد زيادة من مجهورية مرص العربية والذي تناول 
فيه أثر االمام الصادق يف االصالح االجتامعي من خالل فكره 
السيايس، وبحث د. صادق حسني الذي يدور حول شعر احلكمة بني 
املتنبي والرشيف الريض، ويف دراسة الدكتور سالم فاضل والدكتور 
االرس  تنمية  يف  ودورها  الصغرية  الصناعية  املشاريع  فاضل،  عدي 
النازحة يف مدينة الكاظمية املقدسة، حيث يبحثا فيها مشكلة عرصية 
للمفاهيم  العميل  التطبيق  اىل  التنظري  من  الباحثان  فيها  ينتقل  مهمة 

العلمية وحل مشكلة مهمة يعاين منها املجمتع العراقي املعارص .

وتعاملت بحوث أخرى مع جتارب عاملية كبحث د. أمحد عيل 
جيد  هلا  القارئ  فإن  بريس،  عند  وصريورهتا  العالمة  نظرية  املعنون 
صالح  حممد  الدكتور  أما  بينها،  جتمع  معرفية  رؤية  ثمة  أن  القارئ 
الزيادي يف البحث املوسوم سياسة بريطانية اجتاه سوريا خالل احلرب 
السيايس  االثر  فبحث  عام 1949م،  بعدها حتى  وما  الثانية  العاملية 
فيه  الباحث  عمد  حيث  سوريا،  عىل  الربيطانية  اخلارجية  للسياسة 
اىل الرؤية التحليلية للمرحلة املنتخبة يف الدراسة االمر الذي اعطى 
العريب  التاريخ  حقب  من  مهمة  تارخيية  حلقبة  حتليليا  منحا  البحث 



يف  الساعدي  نوري  الدكتور  ويبحث  التحديد.  وجه  عىل  السوري 
معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص، حتوالت املفهوم البنيوي 

يف السياق العريب وأثرها يف بالغة النص وأفق حتليله.

كام وجيد القارئ هلذا العدد من املجلة جمموعة من بحوث املؤمتر 
العلمي العاملي الثاين ملركز العميد الدويل وهي بحوث متّد القارئ هلا 
بتجارب قرائية ثرية ومهمة يف مفاهيم العلوم ومصطلحاهتا. ويف هذا 
الصدد، جاءت دراسة الدكتور سعد زاير املعنون باملصطلح الرتبوي 
التعليم  يف  اجلودة  نظام  التكنلوجيا  وحداثة  االسالمي  التأصيل  بني 
اشكالية  حول  احلسن  عبد  ستار  الدكتور  وبحث  انموذجا،  العايل 
العربية،   اللغة  اىل  القرآن  معاين  ترمجات  يف  القرآين  املصطلح  ترمجة 
فضال عن بحث د. حسني محزة حول املصطلح الفلسفي وإعادة بناء 

اللغة.

يف  والباحثني  الكتاب  ندعو  أن  لنا  البّد  التقديم  هذا  ختام  ويف 
جماالت املعرفة املختلفة اىل املشاركة يف املجلة ببحوث حتمل يف طياهتا 
تنوعاهتا وأشكاهلا  االنسانية عىل خمتلف  للعلوم  مستقبلية  تصورات 
لتتمكن املجلة من تقديم ثقافة عربية راقية ومتفوقة علميا وابداعيا 

كام هو ديدهنا يف االعداد التي سبقت هذا العدد .



. .
ت . 

ويا
حت
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)نظام اجلودة يف التعليم انموذجا(

أ.د. سعد عيل زاير /جامعة بغداد /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  
ابن رشد /قسم العلوم النفسية والرتبوية
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اللغة العربية )أسامء السور القرآنية أنموذجًا(
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املصطلح الفلسفي وإعادة بناء اللغة يف الفلسفة التحليلية املعارصة 107
)لودفج فنغنشتاين أنموذجًا(

م.د.حسني محزة شهيد العامري
جامعة الكوفة / كلية اآلداب /قسم الفلسفة

أثر اإلمام جعفر الصادق  يف االصالح االجتامعي من خالل 135
فكره السيايس )رؤية معارصة(

أ.د.عادل حممد زيادة /جامعة القاهرة /كلية االثار

شعر احلكمة بني املتنبي والرشيف الريض )حتليل وموازنة(167
أ.م.د.صادق حسني كنيج 

اجلامعة املستنرصية /كلية الرتبية /قسم اللغة العربية

املشاريع الصناعية الصغرية ودورها يف تنمية األرس النازحة يف 195
مدينة الكاظمية املقدسة

م.د.سالم فاضل عيل/جامعة بغداد /كلية الرتبية - ابن رشد 
قسم اجلغرافية

م.د.عدي فاضل عبد /جامعة كربالء /كلية الرتبية للعلوم 
اإلنسانية/قسم جغرافية

نظرية العالمة وسريورهتا عند شارلس سندرس بريس229
أ.م.د.أمحد عيل حممد

جامعة بغداد /كلية اآلداب /قسم اللغة العربية



سياسة بريطانيا باجتاه سوريا خالل احلرب العاملية الثانية253
حتى عام 1946

أ.م.د.حممد صالح حنيور الزيادي
جامعة القادسية /كلية الرتبية /قسم التاريخ

معايري النقد البنيوي واثرها يف قراءة النص329
أ.م.د.نوري كاظم الساعدي
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Prof.  Dr. Riyadh Tariq Kadim AL- Ameedi
Department of English / College of Education for 
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Manar Kareem Mehdi
M.A. Student / Department of English / College of 
Education for Human Sciences / University of Babylon

57Pragma-Rhetorical Strategies in Zainab's Speech at 
Yazid's Court
Prof. Dr. Fareed Hameed Al-Hindawi
Department of English / College of Education for 
Human Sciences / University of Babylon
Asst.Lec. Ramia Fu'ad Mirza
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Asst. Prof. Haider Ghazi J. AL-Jabari AL. Moosawi 
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ملخص البحث

احلرب  قيام  بعد  وبريطانيا  فرنسا  أعامل  جدول  يف  السورية  القضية  طرحت 
العاملية الثانية، إذ أدت هزيمة فرنسا أمام قوات املانيا النازية وتشكيل حكومة فييش 
برئاسة املارشال بيتان من جهة وتشكيل حكومة )فرنسا احلرة( بقيادة اجلنرال ديغول 
اىل  مما وجه رضبة شديدة  األملان  لنشاط  اىل جعل سوريا موضعًا  أخرى  من جهة 
مواقع بريطانيا يف الرشق األوسط وجعل من الصعوبة استخدام طرق املواصالت 
الربيطانية عرب األرايض العربية، وقد ساعد توغل املانيا يف أرايض االنتداب الربيطاين 

والفرنيس يف الرشق األوسط عىل ذلك.

سوريا  يف  الوضع  جتاه  اتباعها  الواجب  اخليارات  الربيطانية  السياسة  ناقشت 
وقد استقرت عىل احتالل سوريا، إذ أقدمت بريطانيا وفرنسا احلرة يف 8 حزيران 
وحدات  قائد  أصدر  ذلك  اثناء  ويف  ولبنان،  سوريا  أرايض  استعادة  عىل   1941
االنتداب  باهناء  فيه  وعد  بيانًا  كاترو  اجلنرال  األوسط  الرشق  يف  احلرة(  )فرنسا 
ومنح سورية االستقالل  بعد حترير أراضيها من قوات فييش، وبعد سيطرة القوات 
أن  كاترو  وممثله  ديغول  شارل  اجلنرال  يستطع  مل  احلرة،  فرنسا  وقوات  الربيطانية 
يعلن  ان  كاترو  اضطر  وعندها  بريطانيا،  تدعمها  التي  الوطنية  الكتلة  مع  يتوافق 
استمرار  ظل  يف  ذلك  حتقيق  استحالة  أعلن  ولكنه  سورية  استقالل  عن  جمددًا 
فرنسا  حكومة  اضطرت  الربيطاين  الضغط  وأمام  املحور.  ضد  القتالية  العمليات 
احلرة اىل تقديم تنازالت يف آذار 1943، وإجراء االنتخابات النيابية، و فيها فازت 
الكتلةالوطنية، ويف شباط  1945 وبدفع بريطاين أعلنت سورية احلرب عىل املانيا 
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واليابان، ويف 12 نيسان عام 1945 أصبحت سورية عضوًا يف هيئة األمم املتحدة. 
طرحت احلكومة السورية يف أوائل عام 1945 مسألة سحب قوات فرنسا وبريطانيا 
اقدمت  ذلك  من  وبدال  إرشافها،  حتت  اخلاصة(  )الوحدات  ووضع  أراضيها  من 
السلطات الفرنسية عىل رضب املتظاهرين باملدفعية، وقد لقيت سورية خالل ذلك 
حالة  يف  عسكري  بتدخل  بالتلويح  الربيطانيني  قيام  خالل  من  بريطانيا  من  تأييدًا 
القوات  جالء  تم   1946 نيسان   17 ويف  العدوانية،  لعملياهتا  فرنسا  عدمإيقاف 

الفرنسية والربيطانية من سورية ولبنان.

توزعت الدراسة عىل مقدمة واربعة مباحث وخامتة تضمنت أهم االستنتاجات 
التي توصل اليها الباحث تناول املبحث االول: السياسة الربيطانية جتاه سوريا قبيل 
احلرب العاملية الثانية وتناول ملف لواء االسكندرونه نتيجة مطالبة احلركة الوطنية 
بعقد معاهدة مع الفرنسيني والذي استفادت منه سلطات االنتداب يف كسب الوقت 
األرايض  وحدة  عىل  باملحافظة  وعدًا  تضمنت  التي  املعاهدة  عىل  املصادقة  ومتت 
السورية، األمر الذي أثار احلكومة الرتكية وأخذت تطالب باللواء ومن ثم عرض 
سياسة   : بعنوان  كان  الذي  الثاين  املبحث  كان  فيام  اللواء،  هذا  اليه  ماآل  املبحث 
وتم   ،1943-1939 احلرة  وفرنسا  فييش  حكومتي  ظل  يف  سورية  جتاه  بريطانيا 
فيه التطرق اىل سياسة بريطانيا يف ظل حكومة فييش والطروحات الربيطانية بشأن 
بريطانيا  موقف  بعنوان:  فكان  الثالث  املبحث  أما  السياسة،  تلك  آلت  وما  سوريا 
من الوجود الفرنيس يف سوريا 1942-1945، وتناواللتنافس الربيطاين الفرنيس 
وانعكاساته عىل أوضاع املنطقة وشعور الفرنسيني برضوة تغيري سياستهم إلرضاء 
اجلانب الربيطاين، أما املبحث الرابع كان بعنوان: موقف بريطانيا من العدوان عىل 
سوريا وجالء القوات األجنبية، وفيه حاولت فرنسا  احلصول عىل مراكز اقتصادية 

يف سوريا.
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. . . Abstract . . .

The paper ramifies into an introduction and four sections with a con-
clusion that draws lines to the essential findings. The first tackles the Brit-
ish policy toward Syria before the second world war and Al-Askandarona 
brigade file as the Nationalist Move demands to a treaty with the French 
.Yet the second ,British Policy toward Syria in Reign of Fashi government 
and the free French government in 1939-1943, deals with the British is-
sues concerned with Syria; the third, British Stance toward the French 
Presence in Syria in 1942-1945 ,manipulates the French-British competi-
tion and its consequences on the situations of the region, Moreover, the 
fourth is entitled as  British Stance toward the Aggression on Syria and the 
Foreign Forces Departure; France exerts itself to have some economical 
marks in Syria.
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... املقدمة ...

نطاق البحث وحتليل املصادر

الدول  عليها  تكالبت  التي  االسرتاتيجية  املناطق  اهم  من  واحدة  سوريا  تعد 
ارضًا  كانت  اذ   ،1946-1939 املدة  خالل  أنظارها  حمط  واصبحت  االستعامرية 
منها  سيايس  حدث  من  أكثر  املنطقة  شهدت  وقد  االستعامرية  للمزايدات  خصبة 
االستقالل الشكيل الذي حصلت عليه من القوات الفرنسية احلرة يف عام 1941، 
وانتخابات 1943 ثم جالء القوات االجنبية منها عام 1946، إذ سامهت السياسة 
الربيطانية بدور فعال يف تلك االحداث اىل جانب مواقف الدول األخرى، وعىل 
الربيطانية  السياسة  عىل  الضوء  تسليط  لتحاول  الدراسة  جاءت  األساس  هذا 
املوقع  يمثله  وما  الفرنيس  الوجود  من  الربيطاين  واملوقف  سوريا  جتاه  وتوجهاهتا 

السوري االسرتاتيجي بالنسبة لسياستها.

البراز  مفاصلها  وكرست  سوريا  جتاه  الربيطانية  السياسة  الدراسة  تناولت 
لعبتها  التي  تفصيلنا ألدوارها  وقد حاولنا من خالل  عام 1946،  نشاطاهتا حتى 
الرسيعة  بالتغريات  اتسمت  ملرحلة  الدقيقة  التارخيية  التطورات  تتبع  خالل  من 
تغذهيا  وكانت  ختللتها  التي  واالنفراجات  واألزمات  الواضحة  والتناقضات 
وراء  تقف  وكانت  السورية،  السياسية  التطورات  عىل  وانعكست  دولية  جهات 
واملنطقة  عام  بشكل  األوسط  الرشق  يف  السائدة  الربيطانية  املصالح  السياسة  تلك 
العربية بشكل خاص وحماولة وضع احللول الناجعة لتلك املشاكل بالشكل الذي 
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يضمن الوجود الربيطاين. االمر الذي رفضه جملس النواب السوري وقيام بريطانيا 
بالتلويح بالقوة من خالل حتريك اجليش التاسع يف سوريا إلعادة النظام وعرج هذا 
املبحث اىل املوقف الربيطاين من جالء القوات األجنبية من سوريا ولبنان، وأخريًا 
تتبعنا  خالل  من  االستنتاجات  من  البحث  اليه  ماتوصل  بيان  عىل  اخلامتة  انصبت 

للسياسة الربيطانية ودورها يف تاريخ سوريا حتى عام 1946.

اعتمدت الدراسة عىل بعض الوثائق االجنبية غري املنشورة والسيام الربيطانية 
وأبرزها وثائق وزارة اخلارجية الربيطانية املنشورة Forign office 1921 -1949 وقد 
حصل عليها الباحث من مكتبة األسد بدمشق، وكان هلا أمهية بالغة ألهنا رصدت 
بدقة التطورات السياسية السورية من خالل التقارير والربقيات التي كانت ترسل 
من وزارة اخلارجية الربيطانية واليها، واحتوت معلومات موضوعية صدرت عن 
 Foreingn خرباء يف الشؤون الدبلوماسية، اىل جانب الوثائق االمريكية غري املنشورة
Relation of the united statesVol 2. 13 January 1938 التي ضمت معلومات 

قيمة تناولت السياسة الربيطانية جتاه سوريا خالل مدة الدراسة.

الوثائق  طليعتها  يف  تأيت  ومتنوعة  متعددة  مصادر  من  الدراسة  أفادت  وقد 
املمثليات  بتقارير  املتمثلة  والوثائق  الكتب  دار  يف  املحفوظة  املنشورة  غري  العراقية 
نظرًا  الدراسة  يف  متميزًا  موقعًا  احتلت  التي  والقاهرة  وبريوت  دمشق  يف  العراقية 
المهية املعلومات الواردة فيها، لذلك كانت بمثابة منهل وثائقي ال يمكن االستغناء 

عنه يف كل االحوال.

املنشورة  غري  االكاديمية  واالطاريح  الرسائل  للدراسة  الرئيسة  املظان  ومن 
التي تناولت جوانب من التطورات السياسية يف سوريا واالحاطة بتحوالهتا وبقدر 
ما يتعلق بموضوع دراستنا. وكان من امهها: رسالة املاجستري املوسومة بـ )الشيخ 
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تاج الدين احلسني ودوره يف تاريخ سوريا املعارص 1890-1943( للباحثة صباح 
علكم موسى التي تابعت األوضاع السياسية الداخلية من خالل دور الشيخ تاج 
الدين احلسني، واطروحة شكري القوتيل ودوره السيايس 1891-1958 للباحث 
السياسية  واالوضاع  الظروف  عن  الدراسة  هذه  كشفت  إذ  غيث،  جربان  يوسف 
السوريني  للسياسيني  الشخصية  املذكرات  وأسهمت  سوريا.  يف  حدثت  التي 
السياسية  باألحداث  يتصل  فيام  باملعلومات  الدراسة  برفد  لألحداث  املعارصين 
تعامل  الباحث  لكن  الذايت  اجلانب  غلبت  قد  املذكرات  هذه  أن  من  الرغم  عىل 
معها بشكل موضوعي، ومنها مذكرات ديغول )اخلالص(، فيام كان للموسوعات 
التارخيية  )املوسوعة  اخلوند  مسعود  موسوعة  منها  الواضحة  بصمتها  واملعاجم 
اجلغرافية(، وموسوعة جورج فارس )من هو يف سوريا 1949(، وموسوعة عبد 
الوهاب الكيايل )املوسوعة السياسية( وموسوعة )أعالم سوريا يف القرن العرشين( 

لسليامن سليم البواب.

يف  ويأيت  واملعربة.  العربية  املؤلفات  من  عدد  عىل  أيضًا  الدراسة  واعتمدت 
مقدمتها كتاب )سوريا واالنتداب الفرنيس( ملؤلفه فيليب خوري، وكتاب سوريا 
السياسة  وكتاب  لونكريك،  مهسيل  ستيفن  ملؤلفه  الفرنيس  االنتداب  حتت  ولبنان 
االمريكية جتاه سوريا 1936-1949ملؤلفه ابراهيم سعيد البيضاين، وكتابا سوريا 
اىل  )الطريق   1946-1916 وسوريا  واالستجابة(  )التحدي   1958-1918
احلرية( ملؤلفهام وليد املعلم،وكتاب دراسة يف تاريخ سوريا املعارص1950-1920 
قيمة  معلومات  تقديم  يف  الدراسة  املؤلفات  هذه  افادت  وقد  الكيايل.  ملؤلفهنزار 
احتلت  وهلذا  حوهلا،  الدويل  والتنافس  سوريا  يف  القائم  الرصاع  بينت  إذ  ومهمة، 
معلوماهتا مكانة مهمة يف الدراسة المهيتها يف عرض التطورات السياسية وموقف 
بريطانيا منها، وأفادت الدراسة من بعض املصادر األجنبية، التي تناولت السياسة 
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 Syria and Lebanon الربيطانية جتاه املرشق العريب خالل االطار الزمني ومنها كتاب
 Francois kersaudy ملؤلفه Churchill and De Gaulle وكتاب Albert Hourani ملؤلفه

وتكمن أمهية هذين الكتابني يف تناوهلام أوضاع سوريا السياسية ومظاهرها.

الدراسة  أمد  آخر  العربيةرافدًا  الصحافة  يف  الواردة  املعلومات  وشكلت 
واستخدمت  جوهرها  عن  وكشفت  الربيطانية  السياسة  عن  وافية  بمعلومات 
بعض الصحف يف بعض مفاصل الدراسة وكان من امهها: األيام السورية 1939، 

والقبس السورية 1943 واحلوادث العراقية 1944.
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املبحث األول

السياسة الربيطانية جتاه سوريا قبيل احلرب العاملية الثانية

كان ختوف احلكومة الفرنسية من حصول بريطانيا عىل حظوة كبرية يف الرشق 
وبموجبها  األول 1920،  انقرة يف 20 ترشين  اتفاقية  اىل عقد  دفعها  قد  األوسط 

وضع لواء األسكندرونة)1( حتت نظام إداري خاص)2(. 

مل يكتف األتراك بذلك، بل طالبوا بجعل قضية االسكندرونة وضعًا خاصًا، 
قانون  ووضع  انطاكيا  اىل  االسكندرونه  لواء  مركز  نقل  اىل  الفرنسيون  اضطر  لذا 
خاص عام 1930 ولكنه أبقى اللواء ملحقًا بحلب وحتت سلطة الدولة السورية)3(. 
ويف هذه األثناء حاولت احلكومة الربيطانية الرتكيز عىل أمهية اجلانب االقتصادي 
من خالل االتفاق مع احلكومة العراقية ملد خط سكة حديد من لواء االسكندرونه 
اىل املوصل ونقل انبوب النفط اىل اللواء املذكور)4(، لذلك شهدت سوريا تطورات 
داخلية منها اعالن امليثاق الوطني الذي اعلنته احلركة الوطنية يف 11 كانون الثاين 
عىل  اال  الفرنسية،  احلكومة  مع  مفاوضات  أي  اجراء  بعدم  طالب  الذي   ،1936

اساس االستقالل التام واقامة وحدة عربية وترفيه الشعب السوري)5(.

دفعت مطالبات احلركة الوطنية السورية من أجل عقد معاهدة مع الفرنسيني 
اىل جانب الوضع الدويل املتأزم اىل كسب الوقت مع السوريني من خالل اعتزامها 
املجلس  رفعها  التي  املذكرة  يف  مضامينها  جاءت  التي  املعاهدة)6(  هذه  مثل  لعقد 
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النيايب اىل رئيس اجلمهورية وتم تشكيل وفد سوري لبناين الجراء املفاوضات مع 
فرنسا، فقد طالب الوفد استقالل سوريا ولبنان واهناء االنتداب)7(.

فقدم   1936 األول  كانون   21 يف  املعاهدة  بعد  للنواب  جملس  أول  اجتمع 
استقالت  األيويب)9(  عطا  وقدم  اجلمهورية  رئاسة  من  استقالته  العابد)8(  حممدعيل 
حكومته، فانتخب هاشم االتايس)10( رئيسًا للجمهورية، وفارس اخلوري)11( رئيسًا 
عىل  صودق  بعدها  الوزارة)13(  بتشكيل  مردم)12(  مجيل  وكلف  النيايب،  للمجلس 
املعاهدة السورية 1936 التي تضمنت وعدًا فرنسيًا للمحافظة عىل وحدة االرايض 

بام فيها لواء االسكندرونة واالستقالل التام)14(.

أثار هذا الوعد خشية احلكومة الرتكية ان يؤدي زوال االنتداب بعودة اللواء 
اىل سوريا، األمر الذي أدى اىل مطالبتها بضامن وضع خاص للواء االسكندرونة)15(
مستفيدَة من األوضاع الدولية املضطربة يف أوربا وضعف سوريا، لذا قدمت احلكومة 
الرتكية من خالل سفريها يف باريس مذكرت احتجاج اىل احلكومة الفرنسية يف 10 
ترشين األول 1936 حيث تدخلت احلكومة الربيطانية من أجل حل املشكلة لكنها 
مل تتوصل اىل حل، ودفعت اخلالفات حول هذا املوضوع اىل رفع القضية اىل جملس 

عصبة االمم يف 27 أيلول 1936)16(.

أدت احلكومة الربيطانية دورًا مهاًم يف دفع احلكومة الفرنسية اىل اختاذ موقف 
وكسب  احلفاظ  تريد  قربصالهنا  يف  قواعدها  عىل  خوفًا  الرتكية  للحكومة  مساند 
تركيا اىل جانبها يف احلرب املحتملة ضد املانيا)17(. جاء قرار العصبة بان تتوىل سوريا 
الشؤون اخلارجية للواء بعد منحه حكاًم ذاتيًا داخليًا وان تكون اللغة الرسمية فيه 

هي اللغة الرتكية)18(.
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وعدم  العصبة  قرار  عىل  احتجاجًا  السوري  النواب  وجملس  احلكومة  قدمت 
جابت  فقد  الشعبي  املستوى  عىل  اما  اللواء،  يف  تشكل  الذي  بالنظام  االعرتاف 
قرارها  عن  بالرتاجع  العصبة  مطالبة  واالسكندورنة  انطاكيا  شوراع  التظاهرات 
اىل  السوري  العرب مما اضطر اجليش  الذي تطور اىل صدامات مسلحة بني  األمر 

التدخل)19(.

شهر  ملدة  اللواء  يف  العام  الوضع  عىل  لإلطالع  خاصة  جلنة  العصبة  ارسلت 
كامل بعدها وضعت تقريرًا جاء ملصلحة االتراك، وجاء املوقف الربيطاين من خالل 
خطاب وزير اخلارجية الربيطاين أنتوين آيدن Anthony Eden)20( يف جملس العموم 

الربيطاين الذي أوضح فيه تاييد حكومته لقرار العصبة)21(.

وعقدت كل من فرنسا وتركيامعاهدة صداقة يف 28متوز 1938 تضمنت وضع 
حاميات مشرتكة لغرض حفظ االمن والنظام واهلدوء يف املعركة االنتخابية يف لواء 
األصوات)22(. من   %63 عىل  حيصلون  األتراك  جعل  الذي  األمر  االسكندرونة، 

بتشكيل  نيسان 1939  البخاري)23( يف 8  السورية نصوح  كلف رئيس اجلمهورية 
ذلك  ونتيجة  هنائيًا)24(.  االسكندرونه  لواء  عهدها  يف  تركيا  سلخت  كتلوية  وزارة 
وخارجه  املجلس  داخل  املعارضني  من  شديدة  انتقادات  اىل  احلكومة  تعرضتهذه 
لالستمرار  مربر  أي  الوطنية  الكتلة  أمام  يبق  ومل  االسكندرونة،  لواء  ضياع  نتيجة 
نصوح  فعل  ومثله  اجلمهورية  رئاسة  من  االتايس  هاشم  فاستقال  السلطة  يف 

البخاري)25(.

وبعد أن حسم أمرلواء االسكندرونه لصالح األتراك، اجتمع املجلس التمثييل 
)اجلمعية الترشيعية( من أجل إدارة اللواء، ومتوضع علم جديد له، وتم حتويل اسم 
اللواء اىل )مجهورية هاتاي(، التي مل تدم طوياًل نتيجة استغالل تركيا الوضع الدويل 
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ضم  بموجبها  تم   1939 حزيران   23 يف  فرنسا  مع  باريس  معاهدة  بعقد  فقامت 
اللواء هنائيًا اىل تركيا)26(.

وقعت احلكومة الربيطانية والفرنسية والرتكية معاهدة حتالف مشرتك يف 19 
ترشين االول 1939 يف أنقره تعهدت فيها تركيا الوقوف ضد أي عدوان يتعرض 
العون العسكري اىل تركيا يف حال  لتقديم  له احللفاء مقابل تعهد بريطانيا وفرنسا 

تعرضها لعدوان خارجي)27(.

شخصيةعبد  برزت  الوطنية)28(  الكتلة  وغياب  التطورات  هذه  ظل  يف  ويف 
الرمحن الشهبندر)29( الذي أظهر تاييدًا لقضية احللفاء وانتقاده العلني للكتلة الوطنية 
االردن  ورشق  سوريا  تضم  سوريا  مملكة  النشاء  دعوته  ان  كام  ولالستقاللني، 
املندوب  مساندة  لقي  كام  لربيطانيا،  دعاًم  عبداهلل)30(  االمري  سلطة  حتت  وفلسطني 
سيخدم  ذلك  ان  اعتقد  الذي   )31()Gapreil Puw بيو  )غابريل  الفرنيس  السامي 

املصالح الفرنسية)32(. 

الكربى )فرنسا وبريطانيا( قد لعب دورًا اساسيًا يف  الدول  إن موقف  ويبدو 
إهناء ملف لواء االسكندرونة نتيجة االتفاقيات الرسية بني تركيا وبريطانيا ملنع امتداد 
احلرب اىل البحر املتوسط و ذلك بالضغط الربيطانيعىل أساس تفوق العنرص الرتكي 
يف انتخابات جملس اللواء وإقامة مجهورية هاتاي التي كانت تدار بشكل مزدوج بني 
فرنسا وتركيا ثم ضمها اىل تركيا بموجب معاهدة باريس التي ضمنت موقفًا تركيًا 
الدور  وكان  الشامل،  من  عليها  اإلعتداء  عدم  فرنسا  ضمنت  فيام  للمحور  معاديًا 
الربيطاين واضحًا من خالل الطرق الرسيةودون اإلعالن عن موقفها السيايس لكي 
التثري مشاعر العرب، إذ كانت بريطانيا الحتبذ قيام دولة عربية مستقلة ذات اجتاه 
قومي ممكن ان يثري الشعوب العربية التي تستعمرها مثل العراق وفلسطني ومرص.
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ويتضح مما سبق ان بريطانيا أدت دورًا كبريًا يف قرار فصل لواء االسكندرونه 
تنازهلا عن  للموافقة عىل  الفرنسية  بدفع احلكومة  عن سوريا ومنحه لرتكيا وذلك 
حياد  لضامن  والفرنسية  الربيطانية  احلكومة  حلاجة  وذلك  تركيا  لصالح  اللواء 
املتوسط والسيطرة عىل املضايق الرتكية من خالل ضامن تعاون احلكومة الرتكية يف 
ذلك، اىل جانب ضامن حياد احلكومة الرتكية وعدم انضاممها للمحور الذي تقوده 
املانيا ضد احللفاء، األمر الذي أدى اىل التضحية بلواء األسكندرونه لصالح تركيا 

وعىل حساب الدولة السورية.



268

املبحث الثاين

سياسة بريطانيا جتاه سوريا
يف ظل حكومتي فيش وفرنسا احلرة 1939- 1941

بعدة  فرنسا  قيام  اىل   1939 أيلول   3 يف  الثانية  العاملية  احلرب  إعالن  أدى 
اجراءات احرتازية منها حتشيد قوات عسكرية يف سوريا ولبنان حتت أمرة اجلنرال 
فيها،  الفرنسية  املصالح  محاية  أجل  من   )33()Wey-GandMaxim ويغاند  )مكسيم 
الشخصيات  أعتقال  ألجل  االستخباراتية  األجهزة  وبث  الطوارى  حالة  واعلنت 
 Cordner( حتى أّن القنصل الربيطاين الفرد جون غاردير)السورية املوالية للمحور)34
Al Fred john()35( قد رصح: »إن املوقف السيايس العدائي ضد فرنسا قد توقف، 

أخرى  بريطانية  هناكتقارير  أّن  اال  فرنسا«  مع  تضامنهم  الوطنية  الكتلة  واعالن 
أوضحت أّن الزعيم الوطني شكري القوتيل)36( »ما زال متعاطفًا مع املحور«)37(.
االملان  ودخول  وإهنياراألخرية  وفرنسا  املانيا  بني  دارت  التي  املعارك  أثر  وعىل 
العاصمة الفرنسية باريس يف 14 حزيران 1940، تم عقد اهلدنة الفرنسية - االملانية 
 Philip بيتان  )فيليب  املارشال  حكومة  عليها  وفرض   )38(1940 حزيران   21 يف 
Petain()39(، إذ عني اجلنرال املذكور رئيسًا للجمهورية الفرنسية ونقلت العاصمة 

من باريس اىل فييش، لذا اصبحت تسمى بحكومة فييش، فيام رفض اجلنرال )شارل 
ديغول()40( اهلدنة مع املانيا وواصل نضاله ضد النازية عىل رأس حكومة يف املنفى، 
أصبح  ثم  احلرة«.  »فرنسا  بحكومة  سميت  لندن  يف  حكومة  أنصاره  مع  شكل  إذ 
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بالديغوليني)41(. أدى سقوط فرنسا يف  أنصاره  بعد ذلك مقرها يف اجلزائر وعرف 
بوصفها  أنفسهم  الفرنسيني  بني  سوريا  يف  رصاع  حدوث  اىل   1940 14حزيران 
أحدى ساحات املعارك التي تربط اسيا وأوربا ومركزًا لقوة عسكرية فرنسية كبرية 

يف املرشق يمكن استغالهلا الجل احللفاء)42(.

أحدث توقيع فرنسا اهلدنة يف 21حزيران 1940 بلبلة شديدة لدى السلطات 
وباستطاعة  املحور  منال  عن  بعيدًا  يقعان  ولبنان  سوريا  فان  الرشق  يف  الفرنسية 
فرنسا هناك ان تستمر يف التعاون مع بريطانيا، والسيام ان اجلنرال ديغول انتقل اىل 
بينهم  فيام  القتال  نبذ  اىل  الفرنسيني  داعيًا   1940 18حزيران  يف  نداء  ووجه  لندن 
والوقوف اىل جانب بريطانيا وأظهر القائد العام للقوات الفرنسية يف املرشق اجلنرال 
اىل  ميله   1940 27حزيران  يف  ويغاند  خلف  الذي   )MittelHauser )ميتلهاوزر 
املحافظة  أهدافها  ان من  بريطانيا، وقداعلنت حكومة فييش  استمرارالتحالف مع 
عىل االمرباطورية ومن هؤالءاملندوب السامي )بيو( الذي أوضح يف خطاب له يف 
عام 1940 »ان أي حتالف مع بريطانيا يف الرشق كان سيؤدي يف النهاية اىل خدمة 

املصالح االمرباطورية الربيطانية«)43(. 

يف  اجلديد  الفرنيس  القائد  وإعالن  الفرنسية  للقوات  الرسيع  االهنيار  أثار 
العمليات احلربية يف املرشق ضد دول املحور،  الرشق اجلنرال )ميتلهاوزر( وقف 
الفرنسية يف سوريا بااللتحاق بحكومة فييش)44(  وقبول قرار السلطات العسكرية 
احلرب  يف  لفرنسا  احلليفة  الربيطانية  احلكومة  لدن  من  كبريين  وقلقًا  اهتاممًا  اثار 
بالنسبة للعمليات  ضد املحور)45(، وبام ان سوريا متثل موقعًا اسرتاتيجيًا لربيطانيا 
احلربية، فقد عربت وزارة خارجيتها يف بيان أصدرته يف 1 متوز1940عن قلقها من 
ان »حكومة صاحب اجلاللة الربيطانية تفهم أن اجلنرال ميتلهاوزر قد أعلن وقف 



270

العمليات احلربية يف سوريا، ولكن حكومة صاحب اجلاللة الترى ان ذلك يعني انه 
يف حالة حماولة املانيا أو ايطاليا من احتالل سوريا ولبنان ستقف مكتوفة االيدي، 
فال تقاوم هذه املحاولة«)46( وأكدت ببياهنا رفضها الحتالل سوريا ولبنان من املانيا 
بالقول إهنا لن تسمح باحتالل سوريا ولبنان من احدى الدول املعادية واستعامهلا 
قاعدة للتحرك وتنفيذ سياستها وأجندهتا يف املنطقة عىل دول الرشق االوسط التي 

تعهدت بالدفاع عنها)47(.

أبدى عبد الرمحن الشهبندر ترحيبًا باالحتالل الربيطاين املرتقب لسوريا عىل 
ان يكون مقرونا باعالن استقالل سوريا كانت هناك بعض االوساط حثت بشكل 

رصيح املفوض السامي الفرنيس باختاذ االجراءات املناسبة من خالل:

االعالن عن موعد استقالل سوريا.. 1
اجراء تعديالت يف احلكومة السورية احلالية، اال انه رفض كال االفرتاضني)48(. . 2

وعند اغتيال عبد الرمحن الشهبندر يف 7 متوز1940 يف عيادته استثمرت حكومة 
شكوك  اغتياله  اثار  وقد  بريطانيا،  مع  بالتعاون  إياه  متهمة  ذلكلمصلحتها،  فييش 
عمن يكون وراء ذلك، مما ال شك فيه أّن الشهبندر، قد افقد الكتلة الوطنية نفوذها 
الشعبي والسيام بعد االنتقادات التي وجهت اليها يف قضية االسكندرونة)49(. ويف 
ظل هذه األوضاع أصدر املندوب السامي قرارًا بتشكيل حكومة املديرين برئاسة 
خالل  من  بالوطنيني،  الشهبندر  قتل  هتمة  الصاق  حاول  الذي  اخلطيب)50(.  هبيج 
اصداره مذكرة باعتقال أعضاء بارزين يف الكتلة الوطنية اىل بيوهتم من أجل افساح 
الفرصة هلم للفرار ومن ثم تلفيق األحكام ضدهم غيابيًا، وهذا ماحدث فعاًل، إذ فر 
مجيل مردم،ولطفي احلفار، سعد اهلل اجلابري اىل العراق مما اثار الشكوك حوهلام، فيام 

سلم شكري القوتيل نفسه نتيجة تدخل امللك السعودي عبد العزيز بن سعود)51(.
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حاول اجلنرال ديغول كسب املفوض الفرنيس يف سوريا اجلنرال )غاربيل بيو 
ثم  ومن  فرنسا،  اىل  استدعائه  اىل  سارع  بيتان  فيليب  اجلنرال  أّن  اال   )Gapril pux

عزله يف 24 ترشين الثاين1940 مليوله املعروفة جتاه احللفاء وعني بداًل عنه اجلنرال 
)دانتز dentez()52( مندوبًا ساميًا يف سوريا ولبنان واقترصت جهوده عىل وضع حد 
ولبنان،  سوريا  يف  املوجودة  الفرنسية  القوات  صفوف  يف  انترشت  التي  للفوىض 
وأخذ يطمئن السوريني بأن استقالهلم خيدم املصالح الفرنسية، ولكن حال وصوله 
لرقابة  الصحافة  وخضعت  الشعبية  واملظاهرات  السياسية  االجتامعات  بمنع  قام 
متشددة وفرضت االقامة اجلربية عىل عدد من زعامء احلركة الوطنية األمر الذي زاد 

من احلالة سوءًا)53(.

لدهيم  الربيطانيني  فأن  سوريا،  حيال  الفرنسية  النظر  وجهة  هذه  كانت  فإذا 
وجهة نظر أخرى، إذ وجدوا يف سوريا ولبنان قلعة وصل وطريقًا ملستعمراهتا يف 
الرشق االوسط، وهبذا وجدت بريطانيا أن وجود حكومة فييش يف سوريا هو ضد 

مصاحلها، إذ يعرض العراق و املرشق العريب اىل هجوم املاين حمتمل)54(. 

املستعمرات  عىل  االقتصادي  الضغط  فرض  الربيطانية  السلطات  حاولت 
الديغولية وهو رشط يف احلصول عىل  الفرنسية من أجل دفعها لالنضامم للحركة 
معاملة اقتصادية تفضيلية من هذا البلد ولكن ليس بالشكل الذي يؤدي اىل اجبار 
السلطات الفرنسية باختاذ موقف معاٍد هلا، وعىل اية حال اصبح الوضع االقتصادي 
أي  باختاذ  احلرية  كامل  هلا  ان  الربيطانية  احلكومة  أعلنت  إذ   ،)55( خطريًا  السوري 
اجراء يف حالة احتالل االملان أو االيطاليني لسوريا أو فشل الفرنسيني يف مسك زمام 
االمور واندالع حالة الفوىض يف االرايض التي حتت انتداهبا)56(. ومن أجل إبعاد 
املحافظة  منها  ولبنان  سوريا  يف  عديدة  طروحات  بريطانيا  طرحت  األملاين  اخلطر 



272

عىل استقرار االدارة الفرنسية يف سوريا حتى ظهور بوادر عىل قيام ديغول باسقاط 
حكومة فييش الذي عدته أفضل احللول لتجنب اخلطر الذي سيداهم سوريا ولكن 
بريطانيا ختشى فشل هذا االنقالب وذكر اجلنرال كاترو يف  الوقت نفسه كانت  يف 
هذا الصدد مانصه: »اناي حماولة لالنقالب يف فرنسا جيب ان تستبعد أو تؤجل إذا ما 
حدث االنقالب وفشل يستوجب علينا اعادة حساباتنا برسعة يف االدارة الفرنسية 
أو  بمساعدة  سوريا  احتالل  مثل  عدائي  إجراء  إختاذ  اىل  األمر  يصل  وقد  لسوريا 
وجهة  من  بنجاح  باالنقالب  كاترو  اجلنرال  قام  إذا  أما  تركيا«)57(.  مساعدة  بدون 
للغاية،  سهاًل  أمرها  سيكون  املتبعة  السياسة  مسألة  فان  الربيطانية  النظراحلكومة 
نظرها  اجلديدة ووجهة  الفرنسية  االدارة  وقلقها عىل  بريطانيا  اهتامم  وسيكون كل 

لتطلعات العرب يف سوريا )58(.

كسب  أجل  من  سوريا  بشامل  التضحية  بريطانيا  حماولة  هو  الثاين  الطرح  أما 
تركيا وذلك من خالل قطع الوعود هلا بضم هذا اجلزء من سوريا من كون شامل 
سوريا يعد حجز الزاوية للتوسع جنوبا، والسيام اذا عرفنا ان الوضع مهيًأ للتدهور 
يتولون  وبذلك  باحتالل سوريا  ما سيقومون  مرحلة  االتراك يف  ان  املحتمل  ومن 
ختشى  كانت  بريطانيا  ولكن  ولبنان،  سوريا  احتالل  من  واالملان  االيطاليني  منع 
ردود افعال قوية من جراء استيالء تركيا عىل شامل سوريا والذي سيكون قويا يف 
مرص ولكن الرد األعنف سيكون يف العراق ألسباب الحيبذ العراق رؤية تركيا تقيم 
لذا وجدت  العراق،  املوصل شامل  لالتراك يف  كبرية  اقلية  هناك  يف حلب ولكون 
بريطانيا من الصعوبة ضامن املوصل من االتراك بعد احلرب، واذا ماتوجهت تركيا 
اىل شامل العراق ووسطه فان من العسري عىل احلكومة العراقية مقاومة مطالب تركيا 
باملوصل، كام ان ردود أفعال ابن سعود ستتأثر هبذا االجراء، إذ ان سوريا بالنسبة 
للسعودية ذات اهتامم خاص، الهنا بدون ادنى شك كانت ترغب أن ترى أحد ابناء 
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والياته  توسيع  من  اهلل  عبد  األمري  وإبعاد  سوريا  عرش  عىل  مرتبعًا  املالكة  العائلة 
يف ذلك االجتاه وهلذا ابن سعود مستاء جدًا من التخيل عن االسكندرونة لالتراك 
ان  للربيطانيني  بدا  نفسه  الوقت  ويف  السعوديني،  مع  املوضوع  متابعة  واملفرتض 
العرب يودون ان يكونوا حتت االنتداب الربيطاين بدال من الفرنيس ولكن بريطانيا 

ليس لدهيا مايكفي من القوات للقيام هبذا العمل العسكري)59(.

وملا كان أمام بريطانيا محاية مراكزها يف فلسطني واالردن والعراق ومرص من 
خالل تفعيل مساعدة العرب واالتراك مقابل وعود أو امتيازات ورغم ان سناريو 
ان نفذها االتراك وان  انتكاسة سياسية  املقرتح قد يسبب أخطر  االحتالل الرتكي 
حدث ذلك جيب ان يؤخذ الرأي العام العريب باحلسبان)60( وهلذا طرحت بريطانيا 
الفرنسيني  الساخطني عىل  العرب  سيناريو لسياستها يف سوريا ولبنان هو تشجيع 
الفرنسية يف سوريا، ولكن هذا اإلجراء كان  يف سوريا مع حماولة إضعاف اإلدارة 
العرب ضد  إثارة  الفرنسيني  السهل عىل  ذا حدين ألنه سيكون حينها من  سالحًا 
بريطانيا يف فلسطني والعراق، مما يزيد املصاعب يف تلك البلدان، ففي الوقت الذي 
التوجد دولة يف الرشق االوسط لدهيا القدرة عىل احتالل سوريا بمساعدة االتراك 
أو بدون مساعدة، كام إن اجليش الربيطاين يف حاجة اىل توجيه قوته باجتاه التهديد 
الغربية واليمكن تقسيم اجليش وحتويل تركيزه اىل أكثر من  االيطايل يف الصحراء 

جهة )61(.

فرنسا  تاثري  حتت  ولبنان  سوريا  تبقى  ان  عىل  الربيطانية  السياسة  استقرت 
دون  مصاحلها،  مع  يتالءم  وبام  االوسط  الرشق  يف  الرئيس  الالعب  تكون،  وان 
تشجيع  سيتم  ذلك  وبخالف  باالنقالب.  ديغول  وقيام  بوادر  ظهور  حتى  تغري 
العرب الساخطني عىل الفرنسني يف سوريا، مع حماولة اضعاف االدارة الفرنسية يف 
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الفرنسية  اقتنعت هيئة االركان  القيام بعمل يستدعي احتالهلا)62(.  سوريا ومن ثم 
منفردة  مشرتكةأم  بصورة  ذلك  كان  سواء  وشيك  سوريا  يف  الربيطاين  التدخل  ان 
خوفًا من تسلل املحور اىل سوريا وساد االعتقاد ان تركيا ستنتهز الفرصة لتحقق 
أطامعها يف اجزاء من شامل سوريا كام فعلت مع االسكندرونة، وبناء عليه اختذت 

االجراءات لالحتالل)63(.

سمحت حكومة فرنسا احلرة للجنرال )جورج كاترو Gurg Catroux()64( ان 
ديغول  شارل  اجلنرال  باسم  بيانًا  كاترو  أعلن  آذار1941  ففي  دعائية،  محلة  يشن 
بامنصه:  رصح  إذ  االنتداب،  والغاء  ولبنان  سوريا  باستقالل  تعرتف  حكومته  بأن 
»لقد فوضتني حكومة صاحب اجلاللة، ان أرصح بضامن اإلستقالل الذي وعد به 

الشعب السوري، وعقد املعاهدة التي تضمن املصالح الفرنسية«)65(.

هذا  الصدار  فرنسا  عىل  ضغطًا  مارست  قد  الربيطانية  احلكومة  ان  ويبدو 
اىل  ترششل  أرسل  ولبنان،  سوريا  عىل  العسكرية  العمليات  بدء  وقبيل  الترصيح 
ديغول خطابًا يف متوز جاء فيه انه يسجل عىل األخري وعده باستقالل سوريا ولبنان 
قامت  إذ  يستحقها،  التي  الضامنات  مجيع  الوعد  هذا  إعطاء  الرضوري  من  ويرى 
نرش  لذلك  السوريني  ثقة  من  سيزيد  مماثل  ترصيح  بإصدار  الربيطانية  احلكومة 
الترصيح  Sir Milles Lampson()66(مضمون  مبسون  ال  )مايلز  القاهرة  يف  السفري 

نفسه يف اليوم نفسه)67(. 

ان  أكدت  الربيطانية  التقارير  ان  نجد  أيضًا  البيان  هذا  مضمون  خالل  ومن 
ابتزاز سلطات االنتداب الفرنيس،  السوريني استعملوا الدعاية االملانية سالحًا يف 
السلطة  اىل  الوطنية  الكتلة  بيو( وصول  السامي )غابرييل  املفوض  ان رفض  فمنذ 
فييش،  حلكومة  مواٍل  موقف  اىل  لدهيم  الوطنيون  سعى  والذين  معارضوه  مال 
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وبريطانيا. فرنسا  بوجه  للوقوف  ودعوته  القوتيل  بشكري  األملاناالتصال  وحاول 
املواليني  للفرنسني  ودَا  أظهروا  قد  القوتيل  رأسهم  وعىل  السياسيني  أّن  ويبدو 
سهلة  السوري  االستقالل  مسالة  سيجعل  فرنسا  سقوط  أن  العتقادهم  للمحور، 

التحقيق)68(.

وعىل الرغم من ذلك الود اال ان الوطنيني مل يتوانوا من مهامجتهم حينام حصل 
اىل زيادة يف االسعار والسيام  ادى  الذي  الغذائية االساسية األمر  املواد  النقص يف 
الف  مخسني  خلف  مما  احلرب،  نتيجة  السوري  االقتصاد  واهنيار  اخلبز)69(  أزمة 
حمايدة  لشخصية  وتركه  مناستالماحلكم  وامتنعوا  التظاهر  الوطنيون  وقرر  عاطل، 
رئاسة  واعادة  الربملانية  احلياة  وعودة  باحلكومة،  والرشطة  اجليش  ربط  رشط  عىل 

احلكومة املعطلتني، اال ان املفوض السامي رفض ذلك)70(.

مل جيد اجلنرال )دانتز( امامه سوى حماولة اجياد تسوية مع الزعامء الوطنيني، فبدأ 
التعاون مع شكري القوتيل لتشكيل حكومة سوريا تتمتع بثقة الشعب، اال ان هذه 
املباحثات مل تثمرعن يشء ازاء أرصار الوطنيني عىل استقالل البالد)71(، وعىل الرغم 
من ذلك ادى تصعيد االحزاب ان يكلف املندوب السامي الفرنيس خالد العظم)72( 

بتشكيل وزارة مل تشرتك هباالكتلة الوطنية)73(.

فيه  أعلن  السوري  الشعب  اىل  بيانًا  دانتز  اجلنرال  نيسان1941 أصدر   2 ويف 
عكس مظاهر النظام اجلديد للسياسة الفرنسية، إذ عني يف 30 نيسان1941 وزارة 
اقامة حكومة مستقلة،  العظم وحاولت هذه احلكومة  السيد خالد  برئاسة  جديدة 
يؤيد  من  فمنهم  الفرنسيني  انقسام  بسبب  ذلك  حتقيق  يف  صعوبة  وجدت  االاهنا 
حكومة فييش ومنهم من يؤيد حكومة فرنسا احلرة التي مقرها يف لندن والتي يقودها 

اجلنرال ديغول)74(. 
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الرشق  اىل  االملانية  القوات  سريت  سوريا،  يف  األوضاع  تردي  ضوء  ويف 
يف  مايس1941  ثورة  مع  ذلك  وتوافق  املرصية  احلدود  عىل  واصبحت  االوسط، 
العراق بقيادة رشيد الكيالين)75(، وأثر ذلك طلب االملان من حكومة فييش تقديم 
وتم  العراق  اىل  املعونات  لنقل  السورية  املطارات  االملانية يف  للطائرات  تسهيالت 
السويس  قناة  االملان  هاجم  ذلك  جانب  واىل  )دانتز(  السامي  املفوض  بعلم  ذلك 
الربيطانية  املخاوف  زيادة  اىل  أدى  الذي  األمر  النفط،  منابع  اىل  يتطلعون  وأخذوا 
لربيطانيا  احليوي  االوسط  الرشق  يف  مستعمراهتا  مع  ملواصلتها  هتديدًا  متثل  كوهنا 
سوريا  الحتالل  التحول  الرضوري  من  بات  أنه  ديغول  شعر  اخر  جانب  ومن 
بمساعدة الربيطانيني رغم احلذر الشديد وعدم الثقة، لذا قرر كسب ود السوريني 
بالرتويج ملنح سوريا االستقالل ومن ثم التحرك باجتاهها، اال أن بريطانيا مل تسمح 

بذلك )76(.

أدى النشاط األملاين األيطايل يف سوريا اىل قلق حكومة فرنسا احلرة منإستيالء 
فيهام  رشح  أيار1941   5 يف  ترششل  اىل  رسالة  ديغول  أرسل  لذا  عليها،  املحور 
الحتالل  موحد  بعمل  للقيام  بريطانيا  عىل  الضغط  فيها  وشدد  سوريا  يف  احلالة 
سوريا ولبنان)77(. ويبدو أّن تأين السياسة الربيطانية وعدم الترسع باحتالل سوريا 
ولبنان كان اهلدف منه املحافظة عىل فرنسا احلرة ضمن نطاق سيطرهتا وقيادهتا ويف 
الوقت نفسه إظهار األفضلية العسكرية لديغول الذي سينضم اليه جزء من قوات 
فييش)78(. أيدت احلكومة الربيطانية من جانبها عىل لسان اجلنرال )أدوارد سبريس
SpearsAdwerd()79( ضامنتها لترصيح كاترو وتعهدها باالعرتاف باستقالل سوريا 

واغتنام  االستقالل  عن  االعالن  مسالة  يف  كاترو  اجلنرال  جهود  وتثمني  ولبنان 
الفرصة ملراجعة البيان املشرتك يف ضوء مصاحلها العسكرية هناك واعطاء ضامنات 
الشعب  استياء  تثري  املرتدي لكي ال  الوضع االقتصادي  حلامية االقليات ومراجعة 
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منشغلني  السوريون  السياسيون  كان  ذلك  بريطانيا)80(. وخالل  وانخفاض شعبية 
غرار  عىل  يكون  وان  التام  االستقالل  لتؤكد  نتائجها  جاءت  التي  االجتامعات  يف 
ما حصل يف مرص عام 1922، وتم استيضاح ذلك من خالل أخذ راي احلكومة 
الربيطانية وكان رد االخرية بان »احلكومة السورية غري كفوءة وتفتقر اىل الثقة وال 
تتعاون مع فرنسا«، وحاول رئيس الوزراء السوري اخفاء خماوفه يف املنافسة الدائرة 
تلك  تبديد  استطاعوا  الربيطانيني  أّن  اال  والفرنسني حول سوريا،  الربيطانيني  بني 
حتركت  ذلك  بعد  باالستقالل)81(.  قطعوها  التي  الوعود  اىل  باالستناد  املخاوف 
القوت الربيطانية باجتاه بغداد لقمع ماحصل يف العراق وهو انتفاضة مايس1941، 
وقد أبدى األملان خالل ذلك تسهيالت للثورة العراقية عن طريق املوانىء السورية 
يف التاريخ نفسه وقد استخدم الربيطانيون، ذلك كدعاية بان االملان خيططون لعمل 

جوي يف سوريا مما جعل وضع حكومة فييش حرجا جدا)82(.

سوريا  لغزو  أيار1941   25 يف  القاهرة  يف  عسكرية  خططَا  الربيطانيون  أعد 
بقوات مشرتكة بريطانية وفرنسية، وقد وافق ذك اعالن اجلنرال ديغول بان حكومته 
سوف تعرتف باستقالل سوريا ولبنان واهناء االنتداب بعد هناية احلرب عىل ان يتم 

ذلك بمعاهدة تعقد بني الطرفني)83(.

دخلت القوات الربيطانية بغداد يف 30 ايار1941 وتم انسحاب البعثة االملانية 
انذار للجنرال دانتزيف حزيران 1941 باالستسالم  اىل سوريا وحينذاك تم توجيه 
اللبنانية  السورية  احلدود  عرب  الفرنسية  الربيطانية  القوات  تقدمت  رفض  وعندما 
وعىل  فييش،  بحكومة  اصطدموا  ان  بعد  واجتاحوها  سوريا  احللفاء  هاجم   .)84(

املحيل الكثر من  يسندها اجليش  التي  املتوقعة من االخرية  املقاومة غري  الرغم من 
بعد  وقواته  )دانتز(  واستسلم  بذلك  لالستمرار  مستعدة  غري  باتت  اهنا  اال  شهر، 
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للمقاومة والدخول يف  أمل  بأي  ان سقطت دمشق يف 21حزيران1941 وفقدانه 
وقد  متوز،   3 يف  لتدمر  األخري  احتالل  بعد  سيام  وال  الربيطانيني،  مع  مفاوضات 
ولبنان  سوريا  جتعل  كوهنا  الربيطانيني  لدى  هوى  فييش  حكومة  مطاليب  وجدت 
بريطانيتني بإطار فرنيس)85(. حاول كاترو كسب ود السوريني من خالل القائه بيانًا 
املتحدة مع حليفتها  يف 8 متوز1941 مانصه: »يف حلظة دخول قوات فرنسا احلرة 
بريطانيا، اعلن اين اتوىل سلطات ومسؤوليات ممثل فرنسا يف الرشق... واعلن انكم 
الفرنسية، ويف  السورية  العالقات  احرار مستقلون« وحيدد ذلك بمعاهدة تتضمن 
 sir Milles الوقت نفسه أبدت بريطانيا بواسطة سفريها يف القاهرة )مايلز ال مبسون
Lampson( تأييدها هلذا االعالن بامنصه: »ان ملك بريطانيا فوضه بتأييد بيان كاترو 

الذي يمنح االستقالل سوريا ولبنان«)86(. 

ويف احلقيقة ان موضوع االعالن كان ظاهريًا ال ضعاف املقاومة الداخلية اال 
كان  إذ  وديغول،  الطرفني ترششل  أهداف  باختالف  خيتلف  الباطني  املضمون  ان 
موقف األخري يعود اىل موقفه الضعيف العتامد الفرنسني عىل الدعم الربيطاين، اىل 
اىل سوريا  اجلنرال كاترو وبني موفد ترششل  العام)87(  املعتمد  جانب اخلالف بني 

ولبنان امليجر جنرال ادوارد سيربس)88(. 

الفرنسية  القوات  قائد  بقيادة  املشرتكة  الفرنسية  القواتالربيطانية  نجحت 
املشرتكة اجلنرال )كولييه colee( دخول دمشق والقضاء عىل قوات اجلنرال )دانتز( 
يف  مستعمراهتا  عىل  جديد  من  فرنسا  سيطرت  وبذلك  فلوهلا  والحقت  الفيشية 

الرشق بمساعدة الربيطانيني)89(.

ثم  العرب،  جبل  بضمنها  سوريا  عىل  سيطرهتا  الربيطانية  القوات  استكملت 
حتركت واحتلت مدينة السويداء وتم رفع العلم الربيطاين عليها، مما أخاف اجلنرال 
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مواجهة  اىل  ذلك  أدى  ولو  العرب  جبل  واستعادة  لذلك  بالتصدي  وأمر  كاترو 
عسكرية مع بريطانيا، اال انه تم تسوية األمر من خالل االجتامع الذي مجع الوزير 
العرب اىل  باعادة جبل  اثمر  الفرنيس والذي  القاهرة مع نظريه  املقيم يف  الربيطاين 

السيطرة الفرنسية)90(.

الفرنسية  فييش  حكومة  مع  للهدنة  رشوطها  بريطانيا  قدمت  حال  أية  وعىل 
الرشاكة  تأكيدها  خالل  من  ديغول  للجنرال  فرصة  كانت  التي  11متوز1941  يف 
الفرنسية الربيطانية، وعدم املالحقة القانونية للقيادة العسكرية الفيشية والسامح هلا 

باالنضامم اىل قوات فرنسا احلرة او العودة اىل فرنسا)91(.

بعدها أصبحت فرنسا أما خيارين األول: بقاء الدستور معلقًا وإرشاف كاترو 
عىل الدفاع والشؤون اخلارجية. والثاين: امليض يف حتقيق وعود االستقالل لسوريا 
حكومة  وتشكيل  اجلمهورية  رئيس  انتخاب  عنها  تثمر  انتخابات  وإقامة  ولبنان 
لوجود  هلا  األرجح  هو  األول  اخليار  فكان  ولبنان،  سوريا  استقالل  حتقق  وطنية 
ضامنة للمصالح الفرنسية عىل حساب سوريا)92(، وجاء هذا األمر نتيجة للمخاوف 
يف  خططها  سيام  وال  العسكري  اآلمن  ضامنة  بعد  الربيطانية،  اخلطط  من  الفرنسية 
القمحاملدعوم من بريطانيا وهي حماولة بريطانية: »جعل الرشق مكتفيًا ذاتيا يف انتاج 
احلبوب« من أجل السيطرة عليه)93(، األمر الذي عاد بالعالقات الربيطانية الفرنسية 
اىل التوتر، والسيام بعد ان مال الوطنيون السوريون إىل بريطانيا، بعد ان وجدوا ان 
الفرنسيني متنصلون من وعودهم، وزاد يف األمر ترصيح رئيس الوزراء الربيطاين 
ترششل أمام جملس العموم الربيطاين يف 9 ايلول1941، إذ قال: »اقول برصاحة إن 
سياسة بريطانيا التي كانت قد اتفقت مع فرنسا احلرة عىل تطبيقها هي إعادة سوريا 
ولبنان اىل السوريني واللبنانني... وأن يتمتعوا باالستقالل والسيادة وانه ليس من 



280

وستقدم  احلرب...  مابعد  اىل  وسيادهتا  سوريا  استقالل  حتقق  ارجاء  الرضوري 
عىل  الرشق  يف  بأفضليتها  لفرنسا  واالعرتاف  العرب...  للوطنيني  الدعم  بريطانيا 

باقي الدول االوربية...«)94(.

والقيام  سوريا  جتاه  سياستهم  تغيري  عليهم  بان  ماتقدم  إزاء  الفرنسيون  شعر 
العمل  إعادة  عىل  أقدموا  لذا  الربيطاين،  اجلانب  تريض  ان  شاهنا  من  بإجراءات 
بالدستور السوري والغاء جملس املديرين الذي ترأسه خالد العظم، اما منصب رئيس 
اجلمهورية فقد بعث اجلنرال كاترو يف 18أيلول1941، كتابا اىل الشيخ تاج الدين 
ويف  باملوافقة)96(.  ذلك  األخري  فاستقبل  اجلمهورية،  رئاسة  اليه  يسند  احلسيني)95( 
28 أيلول1941وتنفيذًا لتحقيق التوجه الفرنيس اجلديد أعلن اجلنرال كاترو دون 
رشوط استقالل سوريا بقوله »...أهيا السوريون...بدأ العهد اجلديد الذي تبارش فيه 
سوريا ممارسة حقوقها والصالحيات املنوطة هبا كدولة مستقلة ذات سيادة... وقد 
تفضل فخامة الشيخ تاج الدين احلسني بقبول نظام االستقالل«)97(اىل جانب ذلك 
التوقيع عىل مضبطة االستقالل يف حفل رسمي يف دار احلكومة حرضه رئيس  تم 
الفرنسيون من خالل اعطاء السوريني استقالال  التحول ضمن  اجلمهورية، وهبذا 

صوريًا وإستمرار السيطرة الفرنسية عىل سوريا ودفع اخلطر الربيطاين)98(.

حقيقيًا  تقدمًا  يعدوه  فلم  االعالن  هذا  من  السوريني  الوطنيني  موقف  أما 
نحو االستقالل كونه اقرتن بتعيني املفوض السامي لتاج الدين احلسني رئيسًا هلذه 
شكري  تزعمها  سوريا  تظاهرات  كاترو  قرار  أحدث  لذلك  ونتيجة  الدولة)99(. 
تشكيل  يف  الدين  تاج  الشيخ  حماوالت  وقاطعوا  دمشق  شوارع  القوتليجابت 
استقالال  البالد  منح  يف  الفرنسية  املناورات  بخطورة  العتقادهم  وطنية  حكومة 
شكليا صوريا وعىل اية حالفقد كلفتاج الدين احلسيني حسن احلكيم)100(. لتشكيل 
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حكومة جديدة)101( والتي رسعان ما أجرت مفاوضات مع فرنسا الهناء االنتداب 
االمر الذي رفضته فرنسا)102(.

استفادت احلركة الوطنية السورية من اخلالف حول اصدار الترصيح اخلاص 
باالستقالل، إذ ظهرت بوادر ذلك اخلالف حينام احتج ديغول عىل اصدار ضامن 
السياسية  الشؤون  ترصيف  سترتك  بريطانيا  ان  مفهومًا  كونه  باالستقالل  بريطاين 
عىل  وبااًل  ستكون  الربيطانية  املساعدة  ان  ديغول  وادرك  احلرة.  فرنسا  لسلطات 
القوات  ألن  صائبًا  كان  ديغول  اليه  انامذهب  إذ  حساسيتها،  مدى  وعرف  فرنسا، 
ولبنان وضامن سيطرهتا عىل  الفرنيس من سوريا  النفوذ  استهدفت طرد  الربيطانية 

مقدرات املنطقة.

فرنسا  حمل  للحلول  تطلعها  بعدم  تأكيدًا  بريطانيا  أصدرت  آخر  جانب  ومن 
بل اعرتفت بالدور التارخيي هلا يف الرشق وكان ديغول شديد االستياء البعاده عن 
مفاوضات اهلدنة اىل أن رتبت العالقات بني الطرفني يف اتفاق بني )ديغول( والوزير 
الربيطاين لشؤون الرشق االوسط )اوليفر ليتلتون OLiver Lytlton(، والذي رصح 
ما نصه: »ليس لربيطانيا يف سوريا ولبنان مصلحة سوى ربح احلرب... وتقر بحرية 

املوقع املهيمن لفرنسا يف سوريا ولبنان«)103(.

السيطرة  أجل  من  عديدة  تربيرات  قدمت  قد  الربيطانية  احلكومة  ان  ويتضح 
تفادي وقوع سوريا ولبنان  اهنا تعمل عىل  عىل سوريا وابعاد حكومة فييش ومنها 
مقاومة  اال من أجل  العسكرية،  املحور وما عملياهتا وتدابريها  حتت سيطرة دول 
التي تقع  املنطقة  الدفاع عن  العدوان األملاين، ولكن يف حقيقة األمر هي من أجل 
ضمن اسرتاتيجيتها البعيدة املدى وضمن حمافظتها عىل مصاحلها يف املنطقة الرشق 

األوسط عمومًا.
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املبحث الثالث

موقف بريطانيا من الوجود الفرنيس
يف سوريا 1945-1942 

حصل حتول يف موازين القوى لصالح احللفاء مع بداية عام 1942 مع دخول 
بريطانيا  جانب  اىل  الثانية  العاملية  احلرب  املتحدة  والواليات  السوفيتي  اإلحتاد 
عىل  ذلك  وانعكس  جديد.  من  العامة  حساباهتا  يف  العدة  تعد  بريطانيا  وبدأت 
الرسمي بني  املستوى  ازداد اخلالف عىل  اذ  الفرنيس يف سوريا،  الربيطاين  التنافس 
حسن  الوزراء  ورئيس  فرنسا  من  املدعوم  احلسيني  الدين  تاج  اجلمهورية  رئيس 
احلكيم املدعوم من بريطانيا، وجاءت نتائج ذلك ان استقال احلكيم يف 18 نيسان 
الترصفات  1942 وتذكر املصادر ان استقالة احلكيم كانت بسبب احتجاجه عىل 
احلسني واعالن سخطه  الدين  تاج  اجلمهوري  رئيس  املسؤولة من  العشوائية غري 
بتشكيل  الربازي)104(  حسني  احلسني  كلف  وقد  التبذير،  يف  طريقته  عىل  الكبري 
قطع  اراد  الذي  كاترو  وراءها  كان  احلكيم  حسن  استقالة  ان  ويبدو  الوزارة)105(. 
الطريق عىل اجلنرال سبريس واحلكومة الربيطانية التي كانت شجعت االضطرابات 

التي حدثت يف سوريا.  

إن استمرار اجلنرال كاترو بوضع العراقيل أمام سوريا أعطى رسالة واضحة 
للسوريني بان إعطاء استقالل صوري كان غرضه تفويت الفرصة عىل الربيطانيني 
واجلنرال سبريس الذي فرض الرقابة عىل امليزانيتن اللبنانية والسورية بحجة العقد 
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املايل بني بريطانيا وفرنسا وفوزه بعقد انشاء سكة حديد طرابلس-حيفا، ونجح يف 
السورية  املظاهرات  وراء  بريطانيا  ان  واعتقادهم  السوري،  القمح  مكتب  تعطيل 
واللبنانية للمطالبة باالستقالل، وإزاء هذا الوضع املتدهور بني املظاهرات السورية 
اللبنانية واخلالف بني رئيس اجلمهورية ورئيس وزرائه والتدخل الربيطاين)106(، زار 
للوقوف عىل حقيقة األوضاع يف سوريا  ديغول دمشق يف 25 اب1942  اجلنرال 
فوجد الذي أحرج الفرنسيني هو االعرتاف الربيطاين باستقالل سوريا ولبنان حتى 
شعرت فرنسا ان بريطانيا هتدف اىل االحالل حملها، لذلك ارسل برقيًة اىل ترششل 
مانصه: »أسفت منذ اقامتي يف دولتي الرشق ومها حتت االنتداب الفرنيس ملا ملسته 
من التدخالت الدائمة من قبل ممثيل احلكومة الربيطانية، مما اليتفق مع جترد بريطانيا 

يف سوريا ولبنان والمع موقع فرنسا اخلاص والمع نظام االنتداب«)107(. 

جاء رد ترششل بطريقة دبلوماسية بقوله: »ان سوريا ولبنان يؤلفان جزءًا من 
توثر  املنطقة  يف  جتري  التي  احلوادث  بأن  القول  ويمكن  للعمليات  حيوي  ميدان 
كاتروالذي  اجلنرال  لبالغ  بضامنتنا  هنتم  ونحن  العسكرية،  مصاحلنا  عىل  مبارشة 
رصح باستقالل الدولتني ونسهر عىل ان يتم تنفيذ هذا الترصيح تنفيذًا واقعيًا«)108(. 
الربيطانية  القوات  تصدت  ما  رسعان  إذ  الطرفني،  بني  يدم  مل  املتأزم  املوقف  هذا 
املرتقب للرشق وهنا بدأت  الغزو األملاين  بدأ  العلمني وبذلك  للقوات االملانية يف 

ختفف من ضغوطها عىل الفرنسيني وتقبل اراءهم)109(.

الوطنية  الكتلة  عىل  تعول  مل  الربيطانية  االدارة  ان  تقدم  ما  خالل  من  ويبدو 
املحور،  بيد  أداة  بأهنا  لالعتقاد  سوريا،  يف  الفرنيس  املوقف  اضعاف  يف  وزعامئها 
اقناع  يف  الفاعل  االثر  له  كان  السعيد  ونوري  السعودي  امللك  من  التدخل  إن  إال 
الربيطانيني يف ان سلوك زعامء الكتلة هو يف سبيل استقالل بالدهم، وبدا واضحًا 
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لذا  القوتيل،  الكتلة وزعيمها شكري  مع  التعامل  بفكرة  اقتنعوا  قد  الربيطانيني  ان 
بدأ السياسيون الربيطانيون يضغطون عىل فرنسا باجتاه عودة القوتيل وتكللت تلك 
املساعي بدعوة اجلنرال كاترو له دون رشوط بعد ان أخذت منه بريطانيا تعهدًا بعدم 

إحراجهم وبعد عودته حتسنت عالقته بالربيطانيني.

ضابط  دفع  القوتيل،  وزعيمها  الوطنية  الكتلة  لدعم  الربيطاين  التحرك  ان 
colee( للطلب من اجلنرال الربيطاين سبريس  املخابرات الفرنيس اجلنرال )كولييه 
ايقاف الدعم الربيطاين لرئيس الوزراء حسنيالربازي وفسح املجال امام الشيخ تاج 
الدين احلسيني لتشكيل حكومة جديدة، وقد ابدى اجلنرال سبريز استعداده لذلك 
جديدة  حكومة  وتشكيل  الثاين1943،  كانون   8 يف  استقالته  الربازي  قدم  حينام 

برئاسة مجيل االليش)110(.

ويبدو من اشتداد الرصاع الفرنيس – الربيطاين هو ان السياسة الفرنسية ارادت 
بالشيخ تاج الدين احلسيني ان يدفع بمعاهدة بديلة عن االنتداب حتفظ االمتيازات 
الفرنسية، اال انه خيب ظنها كونه يعتقدها بديلة عن االنتداب، ومن جانب آخر كان 
الدعم الربيطاين للوطنني بعدم قبول تلك املعاهدة حتى تفوت عىل الفرنسيني فرصة 

احلصول عىل االمتيازات يف املرشق العريب.

تاج  الشيخ  الرئيس  أعلن عن خرب وفاة  نفسه  العام  الثاين من  ويف 17 كانون 
الدين احلسني بظروف غامضة مما أدى اىل اهنيار الركيزة األساسية التي استخدمها 
أزمة  البالد  يف  فوجدت  واالضطرابات  الفوىض  من  البالد  الخراج  الفرنسيون 
الوطنيونحراكا سياسيًا السيام خالل  ابدى  سياسية شديدة)111(. وعىل ضوء ذلك 
لقاءاهتم باجلنرال سبريس. األمر الذي دفع اجلنرال كاترو يف ان جيد احلل وانه يكمن 
السوري  النواب  باستدعاء جملس  تطالب  كانت  التي  الوطنية  الكتلة  ود  يف كسب 
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السابق واعاده للعمل بالدستور)112( وعند ذاك قام كاترو بزيارة هاشم االتايس يف 
دفع  مما  اجلمهورية،  رئاسة  عليه  وعرض   ،)113(1943 الثاين  كانون   24 يف  محص 
بالقوتيل وفارس اخلوري بالذهاب إىل األتايس ومنعه من القبول وترك ذلك األمر 
لشخصية شابة كالقوتيل واستطاع األخري احلصول عىل الدعم الربيطاين، وبعد ان 
ضمن القوتيل ذلك الدعم بدأحتركه عىل الصعيد الداخيل، من خالل قيامه بجولة يف 

املحافظات السورية)114(. 

افريقيا،  شامل  عىل  فرنسا  استيالء  نتيجة  األوسط  الرشق  القتال  ابتعاد  وبعد 
وتأييد احلكومة الربيطانية زعامة ديغول فيها، تبددت حجج الفرنسني، األمر الذي 
ولتفويت  سوريا  يف  نيابية  انتخابات  إجراء  عىل  اإلرصار  اىل  سبريس  اجلنرال  دفع 
الفرصة عىل الربيطانيني اقرتح كاترو عىل بالده وبخاصة بعد إستقالل البلدين عودة 
احلياة الدستورية وحتديد موعد لالنتخابات وبعد املوافقة أصدر اجلنرال كاترو قرار 
عطا  اىل  الوزارة  إسناد  األلشيو  مجيل  الوزراء  رئيس  مهمة  باهناء  آذار1943   5 يف 
حدد  التي  االنتخابات  عىل  واالرشاف  األوضاع  هتيئة  مهمتها  وحدد  األيويب)115( 
مشكله  بمعاجلة  الوزارة  رشعت  املهمة  تنفيذ  والجل  متوز1943،   7 يف  موعدها 

التموين والعفو عن السجناء السياسيني بعد االتفاق مع السلطات الفرنسية)116(.

أوضح ديغول ان فرنسا منحت االستقالل لسوريا ولبنان، مثلام منحت بريطانيا 
ترغب  الربيطانية ال  احلكومة  ان  ابلغه ترششل  للعراق ومرص، عندها  االستقالل 
اليه  ما هتدف  بأن  ذلك  ديغول عىل  رد  فكان  الرشق،  فرنسا يف  يف االحالل مكان 
فرنسا هو ان يكون للحكومة الفرنسية: »وجود يف املنطقة عىل ان يتخذ ذلك شكل 
معاهدة تضمن امتيازاتنا« فأجابه ترششل عىل ذلك: »ان هذين البلدين مستقالن، 
وإذا فعلتم ذلك فستعرضون أنفسكم للمتاعب«)117( وقد أبدى ترششل استعداده 
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بنقل وجهة النظر الفرنسية هذه اىل مؤمتر السالم)118(. حذرت اخلارجية الربيطانية 
من سياسة الضغط ألهنا ستؤدي اىل زيادة التوتر وتؤكد املخاوف الفرنسية من ان 

بريطانية حتاول االستفادة من خسارة فرنسا الجل احللول حملها)119(.

التي أخذت متيل  نتيجة جمريات احلرب  الربيطاين هذا جاء  املوقف  ان  ويبدو 
والسوفيتية أخذت  األمريكية  املطامع  وبروز  املنطقة  أمهية  وازدياد  احللفاء  لصالح 
الرضر بمصاحلها  املؤكد سيلحق  ولبنان من  الفرنيس يف سوريا  الوجود  بان  تفكر 
لذلك حاولت التفاوض مع فرنسا لغرض اخراجها ومنحها أرايض تعويضية عن 
وجودها يف سوريا ولبنان وهلذا جيب السعي اىل تقوية مركزها يف الرشق االوسط، 
الرشق  يف  خبريًا  بوصفه  لندن  اىل  سبريس  اجلنرال  الربيطانية  دعتاحلكومة  وهلذا 
البرتولية  واملصالح  االسرتاتيجية  املواقع  عىل  املحافظة  حول  للتداول  االوسط 
الربيطانية من خطر املحور)120( ودعوة الفرنسيني اىل تنفيذ تعهداهتم باستقالل سوريا 
ولبنان، ويف الوقت نفسه حاول وزير اخلارجية الربيطاين آيدن عرض االنتداب عىل 
عىل  السهل  من  يكون  الرفض  حالة  ويف  االمريكية  املتحدة  الواليات  عىل  سوريا 
بريطانيا قبوله ويصبح بعد ذلك بإمكاهنا رعاية أي احتاد عريب المتصاص احلركات 
القومية اخلطرة عىل املصالح الربيطانية متهيدا للتخلص من الوجود الفرنيس)121(.

أكد  إذ  الفرنسية،  االدارة  عىل  خافية  غري  هذه  الربيطانية  النوايا  كانت  احلقيقة  ويف 
يف  اجيابية  نتائج  اىل  معنا  تعاوهنم  يؤدي  أن  نأمل  »نحن  نصه:  بام  ديغول  اجلنرال 
شامل افريقيا... وعىل بريطانيا ان تعرف ان امليض يف هذه السياسة ستؤدي اىل طرد 
امام  املتاعب  سيثريون  الذين  العرب  امام  بريطانيا  وتضع  سوريا  من  الفرنسيني 
بان  الترصيح  اىل  ديغول  اجلنرال  دفع  هذا  الربيطاين  التحرك  ان  وذكر  مصاحلها«، 
عدم االستقرار يف سوريا يعود اىل حتريض بعض املسؤولني الربيطانيني الذين يلقون 
الدعم من رئيس الوزراء الربيطاين ترششل الذي هيدف اىل إزاحة فرنسا عن موقعها 
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يف الرشق وهنا جاءت نصيحة وزارة اخلارجية الربيطانية بـ »ان الدعوات اىل اقامة 
اليهود ضدنا«)122(. وحذرت  الكربى سيثري  العريب كاقامة سوريا  نوع من االحتاد 
األخرية أيضًا من الصالحيات املعطاة للقائد العام لقوات الرشق االوسط، األمر 

الذي يؤدي اىل رصاع مرير مع الفرنسيني)123(. 

الفرنسيةمندوبًا  السلطات  عينت  ان  بعد  والسيام  الوطنية  الكتلة  سارعت 
بينها  فيام  اىل تسوية اخلالفات   )124()HelleuJan امليسو )جاهنيللو  ساميًا جديدًا هو 
العمل  االتفاق مع عصبة  القوتيل  واستطاع زعيمها شكري  واحدة  لتكوين جبهة 
يف  ستنافسه  التي  الشعبية  اهليئة  مع  فشل  فيام  اخرى  قائمة  لتكوين  القومي)125( 
االنتخابات، وجرت االنتخابات عىل مرحلتني االوىل يف 10 متوز والثانية يف 26 

متوز1943 حققت الكتلة خالهلا فوزا ساحقا)126(.

عقد املجلس النيايب السوري اجلديد يف 17آب1943اجتامعابحضور اجلنرال 
وفارس  للجمهورية  رئيسا  القوتيل  شكري  انتخاب  وتم  هيللو  واملسيو  سبريس 
19آب  يف  ائتالفية  برملانية  حكومة  انبثاق  وتم  النواب  للمجلس  رئيسا  اخلوري 
نقل  حكومته)128(  عزم  عن  اعلن  الذي  اجلابري)127(  اهلل  سعد  برئاسة   1943
)129( مما  الفرنسية  السلطات  الذي رفضته  االنتداب اىل حكومته االمر  صالحيات 
التعنت  أغضب السلطات الربيطانية وتم قطع االتصاالت مع ديغول واكدت ان 
اىل  برقية  ارسال  وتم  ولبنان  سوريا  ختص  التي  التعهدات  كافة  سيلغي  الفرنيس 
جتاه  بالتزاماهتا  االيفاء  عدم  حالة  يف  فرنسا  اىل  حتذيرا  تتضمن  االمريكي  الرئيس 
سوريا: »فسنلغي اعرتافنا باللجنة القومية الفرنسية وايقاف مساعداتنا هلا يف شامل 
افريقيا...«، وامام هذا الضغط الربيطاين والنشاط املتزايد للحركة الوطنية تراجعت 
وبني  بينها  مباحثات  الياجراء  الفرنسية  احلكومة  دعت  إذ  موقفها)130(.  عن  فرنسا 
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األول1943  كانون   23 يف  وزرائه  ورئيس  القوتيل  شكري  السوري  الرئيس 
سوريا  يف  فرنسا  متارسها  التي  والترشيعات  االدارية  الصالحيات  تسليم  ملناقشة 
ما  وهذا  الثاين1944)131(  كانون   1 من  اعتبارا  واللبنانية  السورية  احلكومة  اىل 
السلطات  هبا  حتتفظ  التي  الصالحيات  »اغلب  بان:  االجتامع  عقب  القوتيل  اكده 
الفرنسية ستؤول الينا وحذر من املساس باملؤسسات االجنبية كوهنا ستؤول للحكم 
اقامة  التي تناولت موضوع  املباحثات األمريكية الربيطانية  الوطني«)132(. وخالل 
الكفاءات  جهود  عىل  تعتمد  املنطقة  اقتصاديات  لدعم  اقليمية(  اقتصادية  )منظمة 
االمريكيون  وحاول  الفنية)133(،  املشورة  تقديم  عىل  دورمها  يقترص  وان  املحلية 
املباحثات توطيد نفوذهم باملنطقة مستفيدين من ظروف احلرب من خالل  خالل 
الرتكيز عىل اجلانب االقتصادي الذي حيققه مبدأ التعايش بني الدول الكربى)134(. 
وهلذا اخرب وزير اخلارجية الربيطاين الرئيس السوري بان احلرب عىل وشك ان تضع 
أوزارها وبذلك يمكن النظر بعقد معاهدة بني الفرنسيني والسوريني حتدد بموجبها 
العالقات الدبلوماسية واملستقبلية واليمكن حتقيق مثل هذه العالقة اال عن طريق 
املعاهدة. ويف لقاء آخر تساءل الرئيس السوري حول رأي بريطانيا باملعاهدة ولكن 

وزير اخلارجية مل يبِد ايضاحًا حوهلا)135(.

لعقد أي  اهنا غري مستعدة  السورية عىل لسان رئيس وزرائها  أبدت احلكومة 
معاهدة أو التحيز الي قوة لكنها مستعدة لعقد معاهدة متعددة األطراف)136( وان 
الكراهية  سينرش  سوريا  عىل  الفرنسية  املعاهدة  فرض  الربيطانية  احلكومة  حماولة 
هذه  ان  كون  بأكمله)137(  العريب  العامل  يف  وإنام  سوريا  يف  ليس  بريطانيا  حلكومة 

املعاهدة حتط من مكانة سوريا ولبنان)138(.
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وعىل اية حال تبادل الوفد السوري -والفرنيس- الربيطاين نصوص املعاهدة 
يف 13 كانون الثاين1944 ويف هذا الصدد أصدر وزير اخلارجية السوري تعليامت 
اسباب  لعدة  النواب  جملس  اىل هجوم حاد يف  تعرضت  ولكنها  بموجبها،  للعمل 
أوهلا: الشكوك حول فحوى بنود املعاهدة والثاين القلق الذي ابدته احلكومة اللبنانية 

الذي كان عاماًل مسامهًا يف تأجيج املوقف)139(. 

كانت احلكومة الربيطانية عىل قناعة تامة من انه اليمكن إبرام أي أمر يتعلق 
عرض  تم  وهلذا  األمريكية،  احلكومة  تأييد  عىل  احلصول  دون  العربية  باملنطقة 
املسألة عىل األخرية وجرت املفاوضات بني اجلانبني يف نيسان1944 ويف اثناء تلك 
يف  الربيطاين  بالنفوذ  أمريكي  اعرتاف  عىل  حصوهلم  الربيطانيون  أراد  املفاوضات 
الرشق االوسط، اال إن االمريكيني ركزوا عىل احلصول عىل تأييد بريطاين ملصاحلهم 
)تعايش  منطقة  األوسط  الرشق  يكون  أن  وأكدوا  والسعودية  اخلليج  يف  البرتولية 
من  الفرنسيني  إخراج  وعدم  احلرب  بعد  الكربى  الدول  بني   )Modus Vivendi

املنطقة ورضورة احتفاظهم بصالحيات إدارية حتى تضع احلرب أوزارها، وأبدوا 
البلدين،  كال  يف  هلم  ممثل  وتعني  ولبنان  سوريا  باستقالل  لالعرتاف  استعدادهم 
وقد أكد اجلانب الربيطاين رضورة ان ينظم الفرنسيون عالقتهم بالبلدين يف شكل 

معاهدة عىل ضوء املعاهدة العراقية الربيطانية)140(.

املتحدة مل تكن جادة يف االعرتاف  الواليات االمريكية  ونستنتج من ذلك ان 
خاصة  بامتيازات  للفرنسيني  االعرتاف  وال  بريطانية  نفوذ  منطقة  العريب  باملرشق 
الوجود  التعايش لذلك مل تكن متحمسة الهناء  يف سوريا ولبنان الهنا تطرح مبدأ 

الفرنيس عىل يد بريطانيا.
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احلكومتان  تسلمت  و5حزيران1944،  1نيسان  بني  املمتدة  املدة  وخالل 
السورية واللبنانية صالحيات املصالح املشرتكة ومتثلت برشكات الكهرباء ومراقبة 
حرص الدخان والشؤون االقتصادية واملالية ومصلحة العشائر ودار االثار ومراقبة 
الربيد والربق والسكك احلديدية)141(، فيام بقيت مسألة اجليش أو مايسمى )القوات 
اخلاصة( وقد بلغ تعدادها 125ألف بني رشكيس وأرمني اضافة اىل سكان البالد 

االصليني والتي كانت حتت أمرة فرنسا)142(. 

بدأ الربيطانيون خيففون من ضغطهم عىل الفرنسيني، والسيام بعد زيارة ترششل 
اىل ديغول يف ترشين الثاين 1944، ويف إجتامع حرضه وزير اخلارجية الربيطاين آيدن 

.)143(Bidault ونظريه الفرنيس بيدو

يبدو مما تقدم ان احلكومة الربيطانية كانت تريد هتدئة الوضع يف سوريا بالطرق 
عىل  سوريا،  يف  متميزًا  وضعًا  اعطاءها  الفرنسية  احلكومة  ارادت  فيام  السلمية، 
منها  الكربى  الدول، والسيام  بمعاملة مجيع  التي رغبت  السورية  خالف احلكومة 
عىل قدم املساواة، ويف الوقت نفسه عربت عن اسفها عىل هذا التمثيل الذي يتناقض 
ميثاق  عليه  نص  كام  وسالم  بحرية  العيش  يف  الشعوب  وحق  سوريا  مصالح  مع 
األطليس، وهبذا نجد ان ماتريده احلكومة السورية هوجتنب أي سياسة تعاقدية مع 

فرنسا تؤدي اىل التخيل عن حقوق الشعب السوري.

ويف هذا الصدد أشار الوزير املفوض يف بريوت اىل هذه احلقيقة وبامنصه: »ان 
وسياستها  العظمى  الديمقراطية  بالدول  ثقلها  كل  وضعت  قد  السورية  احلكومة 
الي  خاص  وضع  أي  نفسه،  الوقت  يف  رافضة  العظام  وقادهتا  بريطانيا  وبخاصة 
دولة كانت، كام اهنا ترغب يف وضع سياسة واحدة مع مجيع الدول العربية الحالل 

السالم يف الرشق االوسط«)144(. 
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ومن جانب آخر ظهرت إشاعات حول مستقبل سوريا السيايس فقد جاءت 
اهلل يف االردن، ويعتقد  امللكية يف سوريا وكانت لصالح األمري عبد  الدعاية حول 
بعض املسؤولني الربيطانيني ان امللكية أفضل شكل من أشكال احلكومة هلذه البالد 
كوهنا تفتقر اىل التطور رغم اهنم اليستسيغون األمري عبداهلل لكنهم يكنون االحرتام 
للرئيس السوري شكري القوتيل الذي مل يعر اهتاممًا لتلك االشاعات املرعوبة وأخذ 
يعزز العالقات بني املسلمني واملسيحيني من خالل جوالته يف شامل سوريا لتدعيم 

االستقرار يف البالد)145(. 

يف  وترششل  القوتيل  بني  جرى  الذي  األجتامع  بعد  الربيطاين  املوقف  تبدل 
الفيوم يف 18شباط1945 وخالل ذلك حاول ديغول استغالل هذا التحول يف من 
خالل دعوة ترششل لزيارة باريس للتباحث واحلصول عىل تعهدات تدعم املوقف 
الفرنيس يف عقد املعاهدة، وكبادرة حسن نية دعا ترششل اجلنرال سبريس اىل لندن 
وبدأ اجتامعاته يف القاهرة مع الرئيس السوري شكري القوتيل وامللك عبد العزيز 
السورية  املسألة  أيضًا  ترششل  عرض  و  السورية.  القضية  لعرض  فاروق  وامللك 
للرئيس  أوضحت  »لقد  25شباط1945بامنصه:  يف  الربيطاين  العموم  جملس  يف 
الفرنيس يف سوريا ولبنان بل  النفوذ  بريطانيا الترغب يف ان حتل حمل  ان  السوري 
عىل  للمحافظة  مساعينا  بذل  عىل  وعازمون  استقالهلام  احرتام  عىل  عازمون  نحن 
املركز اخلاص للعالقات الثقافية والتارخيية التي اقامتها فرنسا... وأن نالحظ حقيقة 
ان االحتاد السوفيتي والواليات املتحدة اعرتفتا باستقالل سوريا ولبنان، وال متيالن 

إىل تأييد أي وضع خاص الي دولة اجنبية«)146(.
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ويبدو ان هذا التحول يف املوقف الربيطاين يف رفض الوجود الفرنيس اىل ضامن 
االستقالل املرشوط باحلفاظ عىل املركز اخلاص لفرنسا يف سوريا الذي يعود بالضد 

اىل السياسة االمريكية الداعية اىل تصفية الوجود االستعامري يف الرشق االوسط.

عىل  السورية  احلكومة  أقدمت  احللفاء  انتصار  للسوريني  تأكد  أن  وبعد 
اصدارمرسوم يف 26 شباط 1945 يقيض باعالن احلرب عىل املانيا واليابان متاشيًا 
مع املوقف الربيطاين حتى تستطيع حضور مؤمتر احللفاء يف )سان فرانسيسكو()147(، 
ويف حقيقة األمر مل تدع الواليات املتحدة األمريكية سوريا ولبنان ولكن يبدو أن 
التحرك السوفيتي والسوري أدى دورًا كبريًا يف إقناع )الواليات املتحدة االمريكية 
اجلنرال  أقلق  الذي  األمر  املذكور،  املؤمتر  حلضور  املوافقة  يف  والصني(  وبريطانيا 
الفرنيس )بينيه(، اال إن اجلانب الربيطاين بدد ذلك القلق من خالل تطمينات بريطانية 
بحكم  املحلية  القضايا  يف  التدخل  واجبها  من  وإن  الفرنيس،  بالوجود  باالعرتاف 
تعهداهتا، وطلب ترششل اىل ديغول عدم ارسال تعزيزات جديدة وتسليم القوات 
اخلاصة اىل حكومتي سوريا ولبنان، ويف الوقت نفسه ارسلت احلكومة الربيطانية 
فرقة عسكرية اىل لبنان للتمركز يف نقاط اسرتاتيجية وازاء ذلك بعث ديغول رسالة 
ان  اال  القضية...  هذه  تسوية  باالمكان  كان  انه  »اعتقد  فيها:  أوضح  ترششل  اىل 

وجود قواتكم وترصفات بعض موظفيكم يدفعاهنام اىل هذا املوقف السلبي«)148(.
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املبحث الرابع

موقف بريطانيا من العدوان عىل سوريا
وجالء القوات األجنبية

وزعيمها  الوطنية  الكتلة  عىل  الفرنسية  الربيطانية  الضغوط  ازدادت  ان  بعد 
القاهرة  اىل  القوتيل  الفرنسية، توجه  املصالح  لعقد معاهدة تضمن  القوتىل  شكري 
يف  وجرى  12شباط1945  يف  والسعودية  املرصية  القيادة  مع  اجتامع  حلضور 
عنها  الفرنسية  القوات  وجالء  االستقالل  لتثبيت  السورية  اجلهود  االجتامععرض 
واالنضامم اىل االمم املتحدة املرشوط بإعالن سوريا احلرب عىل دول املحور كرشط 

لالنضامم)149(.

وعىل هذا األساس وجهت الدعوة اىل رئييس سوريا ولبنان حلضور اىل مومتر 
سان فرانسسكو. وتم اعتبار قبول سوريا يف األمم املتحدة خطوة نحو اإلستقالل، 
ومن أجل تعزيز الروابط مع الدول العربية سافر القوتيل أيضًا اىل بغداد يف 12نيسان 
1945 للقاء بالزعامء العراقيني، وظهر نتيجة ذلك انه ال فائدة من عقد املعاهدة التي 

هي شبيهة باملعاهدة العراقية الربيطانية املقيدة الستقالل العراق )150(. 

ومن أجل الضغط الفرنيس عىل سوريا ولبنان للحصول عن قواعد عسكرية 
قوات  إنزال  عىل  7-14آيار  املدة  خالل  املذكورة  السلطات  أقدمت  واقتصادية 
جديدة يف سوريا ولبنان لتحٌل حمل القوات املغادرة واخرها الطراد الفرنيس )جاك 
Jan DarK( احلامل 1500جندي بكامل عدهتم من دون موافقة احلكومتني  دارك 
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مدينة  يف  لبنانية  سوريا  اجتامعات  حصلت  ذلك  وازاء   .)151( واللبنانية  السورية 
)اشتوز( ملناقشة الوضع الناجم عن إرسال تلك التعزيزات من دون موافقة البلدين 
والتي ال تعربعن نية جالء القوات االجنبية وهتدف اىل تاكيد مركز فرنسا وكانت 
نتيجة تلك االجتامعات هي عدم الدخول يف مفاوضات مع اجلانب الفرنيس وتوحيد 
اجلهود للدفاع عن سيادة واستقالل البلدين وعليه بعثتا يف 20 أيار1940بمذكرة 
اىل اجلنرال )بينيه( استنكرت فيها مطاليب فرنسا وطالبت بسحب قواهتا من سوريا 
رشط)152(.  أو  قيد  دون  من  سوريا  اىل  اخلاصة(  )القوات  اجليش  وتسليم  ولبنان 
ودعت احلكومةالسورية كل من فرنسا وبريطانيا اىل الدخول يف مفاوضات لتحديد 
موعد اجلالء. فاجتمع املفوض السامي الفرنيس مع شكري القوتيل وعرض عليه 
املطالب الفرنسية التي كانت قاسية جدًا األمر الذي دعا القوتيل اىل الطلب منه ان 
وزير  رصح  ذلك  وازاء  حكومته)153(،  عىل  عرضها  بغية  رسمية  بمذكرة  يقدمها 
سوريا  يف  خطرًا  أصبح  املوقف  »ان  آيدن()154(قائاًل:  )أنتوين  الربيطاين  اخلارجية 
اىل  الربيطانية  التعليامت  وصلت  فيام  السلمية...«)155(،  بالطرق  ذلك  حل  وجيب 
ان يطلب منه نزع  بمقابلة اجلنرال ديغول من أجل  الربيطاين )داف كوبر(  السفري 
بيشء،  للتنازل  مستعدًا  يكن  مل  ديغول  اجلنرال  ولكن  املتفجر  الوضع  عن  الفتيل 
الفوىض  بمواجهة  تنازالت  لتقديم  استعداد  عىل  لست  »انني  لكوبر:  قال  إذ  

والتهديدات«)156(.

هذا  ويف  البالد)157(،  يف  العامة  التعبئة  إعالن  اىل  السورية  احلكومة  أقدمت 
الصددكتب اجلنرال ديغول يف مذكراته انه بسبب قناعته بتآمر الربيطانيني والسوريني 
عىل طرد الفرنسيني، فقد اختذ قراراته مسبقًا، إذ قال: »لن نرحل، اال كنا مرغمني 
املزايدات«،  اىل  أصغي  ولن  معًا  والربيطانيني  الثورة  مقاتلة  حد  اىل  وسنذهب 
وكان ديغول مصماًم عىل القتال من أجل البقاء يف سوريا وظهر واضحًا للحكومة 
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منطقة  قائد  أصدرمها  بالغني  من  نسخة  عىل  احلصول  من  متكنت  التي  السورية 
بالغًا  األول  الفرنسية،  للقوات   )OLivia Rojea روجيه  )أوليفيا  العسكرية  دمشق 
رسيًا يف 22 آيار1945موجهًا اىل الضباط واجلنود يدعوهم للقيام باالستعدادات 
رشف  عىل  للمحافظة  الفرنسية  القوات  فيها  ترابط  التي  املواقع  وعني  الرضورية 

فرنسا، والثاين موجه للرعايا الفرنسيني)158(. 

دلت تطورات االحداث عىل ان الفرنسيني عازمون عىل رضب دمشق وقتل 
رئيس الوزراء واعضاء جملس النواب الحداث فراغ دستوري يف ذلك من خالل 
واألطفال  النساء  بنقل  رشع  الذي  الفرنيس  اجليش  إىل  املوجه  الرسية  البالغات 

الفرنسيينإليمطار املزه واحتالل الدوائر احلكومية)159(. 

وكان من املؤمل أّن يعقد جملس النواب السوري جلسة طارئة يف 29 أيار1945 
إال اهنا أجلت لعدم اكتامل النصاب، وعىل أي حال قصف اجليش الفرنيس العاصمة 
السورية من خالل تسليطه املدافع والطائرات ووجه اسلحته عىل مبنى الربملان وراح 

ضحية القصف عدد من القتىل واجلرحى من الوطنيني)160(.

بأن  االعتقاد  اىل  يعود  الربملان  برضب  الفرنيس  الترصف  أن  واضحًا  ويبدو 
فيه  الربيطاين لسوريا ولبنان هو خمطط مقصود خللق وضع جترب  العسكري  العون 
فرنسا عىل اخلروج من سوريا يف حني ان فرنسا أضحت دولة حرة واعرتفت كل 
دول العامل بحكومة ديغول التي أرادت ان تقوم مقامها، و كانت دول عظمى وهذا 
يكفي  وهو  فرنسا  حترير  عبء  حتملتا  اللتان  املتحدة  والواليات  بريطانيا  ماتنكره 

فرنسا وعليها ان التنظر بعدها اىل أبعد من ذلك. 

ويف بيان للجنرال ديغول اهتم فيه القوتيل بانه أداة بيد الربيطانيني، اال ان القوتيل 
كذبه بقوله: »يتهمنا الفرنسيون اننا عامل دولة اجنبية... وقد حكموا علينا اكثر من 
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مرة لتمسكنا بقوميتنا...«)161(، ويف هذا الصدد كان موقف احلكومة الربيطانية مما 
حيدث يف سوريا هو »تناقض مع االستقالل وسيادة سوريا ولبنان عىل وفق القانون 
الدويل حيث ختضع هاتان الدولتان اىل االحتالل من قوة أجنبية وتدخل يف شؤوهنا 
الداخلية«)162(. وعىل أثر تطور تلك االحداث خرجت التظاهرات السورية مؤيدة 
والفرنسني،  املتظاهرين  بني  اشتباكات  ذلك  خالل  وحصلت  السورية  للحكومة 
وزير  اىل  رسالة  لندن  يف  الفرنيس  السفري  يسلم  ان  اىل  ترششل  دعا  الذي  االمر 
تتضمن  ديغول  اجلنرال  اىل  وبدوره  آيار1945  )آيدن( يف 30  الربيطاين  اخلارجية 
مل  ولبنان...  سوريا  ودولتي  قواتكم  بني  نشب  الذي  اخلطري  املوقف  »ان  مانصه: 
لوقف  بالتدخل  الرشق  العام يف  القائد  اىل  أمرنا  نصدر  ان  اال  االسف،  مع  يسعنا 
ندعوكم  والفرنسية  الربيطانية  القوات  بني  اشتباك  أي  اجتناب  عىل  حرصًا  القتال 
وعىل الفور بإصدار أوامركم اىل القوات الفرنسية بوقف القتال وانسحاب قواتكم 
اىل ثكناهتا...«)163( ويف حقيقة األمر ان هذا الترصيح هو هتديد ينص عىل إنه: »يف 
النار سوف لن تقف بريطانيا مكتوفة األيدي وإزاء ذلك  حالة عدم وقف اطالق 
توقف القصف الفرنيس عىل مدينة دمشق يف 31 آيار من العام نفسه«، وتم سحب 

القوات الفرنسية اىل اماكنها السابقة)164(.

كام اجتمعت احلكومة الربيطانية وقررت توجيه رسالة اىل الرئيس االمريكي 
تطلب فيها تأييدًا أمريكيًا لتدخلها يف سوريا،إذ كتب ترششل اىل الرئيس االمريكي 
نتائج  له  سيكون  الراهن  الوضع  »استمرار  إن:  عىل  نصت  رسالة  ترومان  هاري 
خطرية يف مجيع انحاء الرشق األوسط وعىل طريق املواصالت مع الرشق األقىص 
عن طريق مرص، وقناة السويس،إذن جيب ان نكون جاهزين إلعطاء األوامر للقائد 

العام يف الرشق األوسط للتدخل لوقف املعارك )العمليات العسكرية(...«)165(.
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وعندما تأخر التدخل الربيطاين بانتظار اجلواب االمريكي اجتمعت احلكومة 
استقدام  قد عزموا عىل  الفرنسيني  ان  وجدت  ان  بعد  ثانية، السيام  مرًة  الربيطانية 
تعزيزات جديدة وأوضحت انه عىل احلكومة الربيطانية ان تتدخل عسكريًا قبل ان 
تفقد السيطرة عىل املوقف. لذا أرسل ترششل برقية اىل اجلنرال ديغول يطلب منه 
اىل ثكناهتا)166(. النارواالنسحاب  الفرنسية بوقف اطالق  للقوات  أصدار األوامر 
القى اجلنرال ديغول يف 2حزيران 1945، خطابًا استعرض فيه حقوق فرنسا التارخيية 
يف سوريا بقوله: »ان احلوادث يف سوريا ذات أمهية دولية واين اهتم وكالء بريطانيا 
يف سوريا بإثارة اخلواطر ضد فرنسا وان فرنسا مستعدة حلل هذه املواقف بالتفاوض 
)167(، ورد ترششل عىل ذلك يف 5  يف املسألة مجيعها وليس يف سوريا فحسب...« 
سوريا  يف  ممتاز  بمركز  هلا  اعرتفت  بريطانيا  بأن  لفرنسا  »أوضح  متوز1945قائاًل: 
ولبنان ولكن ذلك اليعني اننا أخذنا عىل عاتقنا فرض ذلك بالقوة« )168(.فوجئت 
القوات الفرنسية بتحرك اجليش التاسع الربيطاين املرابض يف سوريا للتدخل واعادة 
النظام، وعىل أثرذلك اقتنع الفرنسيون انه ال طائل يف املامطلة وان السبيل الوحيد 
امامهم هو اخلروج من سوريا، والسيام بعد ان وجدت هناك مقاومة وطنية شديدة 
من الدرك والرشطة والثوار)169(، وعنذاك أخذت بريطانيا تقوي عالقاهتا بالشعب 

السوري من خالل هيمنتها عىل املرية التي انشأهتا يف حزيران 1945.

بتقديم  وطالبت  الفرنسيني  مع  عالقتها  قطعت  فقد  السورية  احلكومة  اما 
ودفع  الدولية،  املحكمة  اىل  ومساعديه  الرشق  يف  العام  فرنسا  ممثل  بينيه  اجلنرال 
الوضع املأساوي يف سوريا الفرنسيني اىل اصدار قرار يقيض بنقل القوات اخلاصة 
اىل احلكومة السورية، السيام بعد االعالن عن تشكيل حكومة سوريا جديدة برئاسة 

سعد اهلل اجلابري وانتخاب فارس اخلوري رئيسا للمجلس السوري)170(.



298

أصبح الوجود الفرنيس الربيطاين يف املرشق العريب حمرجا للغاية ال سيام بعد 
الواليات  وظهور   ،1945 آب   10 يف  اخلاصة  القوات  بتسليم  الفرنسيني  اعالن 
املتحدة االمريكية واالحتاد السوفيتي اللتني تناديان بتحرير الشعوب، وهنا أدركت 
احلكومة الفرنسية أمهية االحتفاظ ببعض مصاحلها يف سوريا ولبنان لذلك أجرت 
 Bevin بيفن  )آرنست  املسرت  بريطانيا  فرنسية بني وزير خارجية  بريطانية  مباحثات 
مع  خالفاهتا  لتصفية   )BedoGeorge بيدو  )جورج  فرنسا  خارجية  وزير  وبني   )E

بريطانيا، أسفرت عن توقيع اتفاقيتني )فرنسية–بريطانية( يف 13 كانون االول1945 
إحدامها عسكرية واآلخرى سياسية و اتفق اجلانبان عىل خطة اجلالء التدرجيي عن 
سوريا وان حتتفظ فرنسا بقوة يتم جتميعها وحتشيدها يف لبنان بعد سحب القوات 

الفرنسية من سوريا)171(.

ومن جانب آخر جرت مباحثات سوريا فرنسية ـ بريطانية حول عقد معاهدة 
تضمن لفرنسا بعض املصالح يف 23 كانون األول 1945، مما أثار الوضع السيايس 
الداخيل يف سوريا، ومن ثم حاول الرئيس السوري ورئيس وزارته التاثري يف عدد 
من النواب بحل املجلس النيايب والتصويت للمعاهدات، اال ان احلكومة تعرضت 
جماميع  عدة  اىل  املجلس  انقسم  ذلك  وازاء  النواب)172(.  جملس  يف  حاد  هجوم  اىل 
نظر  وجهات  تذبذب  يف  دورها  الشخصية  واملنافسة  الداخلية  السياسة  ولعبت 
لعبت  العربية  االستشارة  ان  ويبدو  واالستقرار،  األمن  استتباب  هبدف  احلكومة 
احلكومة  مع  اإلتفاق  اىل  السوري  رئيس  اضطر  لذا  احلكومة،  موقف  يف  دورها 

اللبنانية باالحتجاج عىل عقد هذه املعاهدة)173(.

عقد  الذي  االتفاق  تفسري  حول  والربيطانيني  الفرنسيني  بني  اآلراء  اختلفت 
بينهام، إذ كان رأي الربيطانيني عدم اخلروج قبل الفرنسيني لذلك عمدت الواليات 
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التامدي يف الضغط عىل حكومتي  املتحدة االمريكية اىل حتذير فرنسا وبريطانيا من 
سوريا ولبنان ألن ذلك قد يؤدي اىل جلوئهام اىل طلب املساعدة من االحتاد السوفيتي 
امتيازات  عىل  البلدان  خالهلا  حيصل  معاهدة  لعقد  شديد  ضغط  اىل  تعرضتا  ما  اذ 

خاصة، لذلك طلب منهم بجالء القوات الفرنسية والربيطانية )174(. 

ويتضح مما سبق ان التدخل االمريكي يف احلراك السيايس الربيطاين - الفرنيس 
والسيام  املنطقة،  يف  قدم  موضع  لدهيا  يكون  ان  يف  رغبتها  عن  ناتج  سوريا  حيال 
بعد طرحها سياسة التعايش متخذة من اململكة العربية السعودية منطلقا ملصاحلها 
وعدم  باملنطقة  التفرد  امكانيتهم  بعدم  الربيطانيني  وحتذير  املنطقة  يف  االقتصادية 
االعرتاف بالرشق االوسط كمنطقة نفوذ بريطاين، وباملقابل اعتقد الربيطانيون أنه 

باستطاعتهم احتواء االطامع االمريكية بعد طرد الفرنسني يف املنطقة. 

وبعد ان علمت احلكومة السورية ان اجلالء سيكون بشكل تدرجيي عرضت 
األمر عىل الربملان السورية لذي رفض ذلك مجلًة وتفصياًل واختذ قرارًا باالعرتاض 
عىل االتفاق الربيطاين- الفرنيس اخلاص باجالء القوات الفرنسية والربيطانية عن 
شباط   4 يف  األمن  جملس  اىل  بشكوى  السورية  احلكومة  تقدمت  ثم  ومن  سوريا، 
مساس  بمثابة  وجودها  كون  املمكنة  بالرسعة  القوات  بسحب  للمطالبة   ،1946
حلقوقها وهتديد الستقرارهاوجاء مانصه: »انه بالرغم من انتهاء احلرب فان جيوشًا 
فرنسية وبريطانية التزال باقية... وان وجود هذه اجليوش يتناقض مع سيادة البالد 
اجليوش  مجيع  بجالء  قرارًا  يتخذ  ان  األمن  جملس  تطالب  السورية  احلكومة  وان 
األجنبية من األرايض السورية يف وقت واحد«)175(، وعىل الرغم من مماطلة مندويب 
الشكوى حصلت عىل موافقة جملس  تلك  ان  اال  فرنسا وبريطانيا حول وجودمها 
األمن باألغلبية، إذ جاء يف مرشوع القرار مانصه: »ان جملس األمن الدويل إذ يعرب 
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عن ثقته باجليوش الفرنسية والربيطانية ستنسحب من األرايض السورية واللبنانية 
املعنية«  األطراف  بني  الغاية  هلذه  جتري  فورية  مفاوضات  بعد  قريب  وقت  يف 
بريطانيا  التزام  )بيفن(  بريطانيا  خارجية  وزير  اعلن   1946 22شباط  ويف   ،)176(

بقرار االغلبية يف جملس االمن وان قضية اجلالء أمر مفروع منه وطلب من فرنسا 
التخيل  يتم  ذلك  وبخالف  من سوريا  سحب جيوشها  خالل  من  بالقرار  االلتزام 
بعقد معاهدة  للمطالبة  األوان  انه فات  أيقن ديغول  أمام جملس األمن وهبذا  عنها 
تتضمن األمتيازات العسكرية الفرنسية يف الرشق، لذا اضطرت فرنسا بعقد اتفاقية 
وحتى  11آذار  من  اعتبارا  الربيطانية  الفرنسية  القوات  جالء  تتضمن  بريطانيا  مع 
30نيسان، ويف 17يسان 1946 أنجزت القوات الفرنسية والربيطانية جالءمها من 
سوريا، وهبذا حققالسوريوهندفهم السامي وهو االستقالل واجلالء وعد ذلك اليوم 
عيدًا وطنيا للسوريون، ويف 19 ترشين الثاين 1946 تم انتخاب سوريا عضوًا دائاًم 

يف جملس األمن)177(.
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... الامتة ...

يف ضوء ماتوصلت اليه الدراسة خرجت باالستنتاجات اآلتية:

االنتداب . 1 تاريخ  يف  متميزة  مرحلة  1939-1946تعد  البحث  مرحلة  ان 
الفرنيس يف سوريا، إذ اتبعت بريطانيا سياسة تعزيز مكانتها يف املرشق العريب 
والسيام سوريا حتت حجة ابعاد اخلطر االملاين والذي كانت هتدف من ورائه 
انتهجت  اهلدف  هذا  ولتحقيق  العريب.  املرشق  يف  الفرنيس  الوجود  إزالة 
بريطانيا سياسة املهادنة جتاه الوضع الفرنيس يف سوريا ادراكا منها بموقع أمهية 
سوريا وما ينطوي عليه هذا املوقع من دور يف املعادلة السياسية عىل الساحتني 

االقليمية والدولية. 

تطورت املواقف الربيطانية ازاء سوريا خالل مدة احلرب العاملية الثانية 1939 . 2
اىل عام 1945 وذلك حسب مصاحلها االسرتاتيجية تارة واآلنية تارًة أخرى، 
فقد سامهت احلكومة الربيطانية يف دفع فرنسا للتنازل عن لواء االسكندرونه 
رغبة  وذلك  تركيا  لصالح  سوريا  من  األرض  هذه  واقتطاع   1939 عام  مع 
منها يف كسب ود احلكومة الرتكية مما أدى اىل اقتطاع جزء مهم من األرايض 

السورية.

تطورت املواقف الربيطانية خالل مدة احلرب اىل حد استخدام القوة العسكرية . 3
الحتالل هذه األرايض ضامنًا ملصاحلها االسرتاتيجية والسكرية وذلك حينام 
األملاين  التهديد  اىل  األوسط  والرشق  العراق  يف  الربيطانية  املصالح  تعرضت 
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احلكومة  فأقدمت  الفرنسية،  فييش  حلكومة  املوالني  الفرنسيني  بمساعدة 
الفرنسية بمساعدة حكومة فرنسا احلرة التي يتزعمها اجلنرال ديغول باحتالل 

األرايض السورية واللبنانية بالقوة العسكرية املتوفرة لدهيام.

اقتضت . 4 عندما  السورية  للمصالح  حامية  نفسها  الربيطانية  احلكومة  نصبت 
مصاحلها طرد الفرنسيني من املنطقة لذا حاولت استخدام القوة املواجهة القوة 
العسكرية،  ديغول إلفشال خمططاته  اجلنرال  التي حركها  الفرنسية  العسكرية 
لذلك يالحظ بوضوح تام تطور املوقف الربيطاين إزاء سوريا ولبنان بحسب 
ماقتضته املصلحة السياسية هلا، واعتامد مصالح الشعب السوري ذريعة إلكامل 

مصاحلها االسرتاتيجية.

بدون . 5 حتى  التدخل  اىل  بريطانيا  جتر  ان  شأهنا  من  كانت  العراق  احداث  ان 
هتديد اجلنرال ديغول،ألن احلملة الربيطانية الفرنسية املشرتكة اصبحت ممكنة 
بعد انسحاب اجليش الفرنيس من كريت والقضاء عىل ثورة مايس يف العراق 

1941، االمر الذي أتاح للربيطانيني فتح جبهة جديدة.

هو . 6 املنطقة  يف  للقوى  االسرتاتيجي  التوازن  يف  الربيطاين  الدور  أمهية  ان 
املفتاح حلل مجيع القضايا يف الرشق األوسط وهذا التوازن ال يتحقق باجلانب 
العسكري وانام باجلانب االقتصادي وقد اسهم هذا الدور الربيطاين يف مساعدة 
ان  الرغم من  الفرنيس، عىل  نيل استقالهلا من االحتالل  السوري يف  الشعب 
أهدافها واضحة من هذا الدور، ويبدو ان مواقف بريطانيا السلبية كانت تتأثر 
يميل يف  املامرسات  لتلك  امليزان  آنذاك وكان  بضغوط وقوى ومصالح معينة 

غري مصلحة العرب.
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305

سوريا  املعلم،  وليد  ص187؛   1948 دمشق  االنشاء،  مطبعة  السورية،  اجلمهورية  يف 
1918-1958 )التحدي واالستجابة(، ط1، مطبعة عكرمة، دمشق 1985 ص17.

واحلصول . 14 االوسط  الرشق  يف  وجودها  الضعاف  لربيطانيا  املعادي  الفرنيس  املوقف  ان 
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سوريا ولبنان«، اال اهنا يف الوقت نفسه اقرتحت عىل احلكومة الرتكية عرض تلك القضية 
)توفيق  تركية  خارجية  وزير  فطلب  تركيًا  جتاوبًا  املقرتح  ذلك  فوجد  االمم،  عصبة  عىل 
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