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كتاب A line in the Sand: Britain, France and the struggle
 that shaped the Middle Eastهو كتاب تاريخي يتح َّدث عن
العالقات الربيطانية الفرنسية يف الرشق األوسط .ومؤلفه هو James
 ،Barrوقد صدر هذا الكتاب عن دار النرش Simon and Schuster
يف اململكة املتحدة سنة  ،2011ويقع يف  377صفح ًة ُمقسم ًة إىل أربعة
فصل ،يليها فهرس وقامئة مراجع حتى صفحة .454
أجزاء ت ُك ِّون ً 29
وهذا الكتاب هو الكتاب الثاين للكاتب  ،James Barrوقد كان كتابه
األول هو  ،Setting the Desert on Fireوهو ويتناول موضوع دور
بريطانيا ولورنس العرب يف الثورة الهاشمية ض ّد العثامنيني.
أ َّما الكتاب الذي نحن بصدده فهو مقسم بحسب التسلل الزمني
لألحداث ،فالجزء األول امل ُس َّمى The Carve Up:1915-1919
خصصه الكاتب للعالقات الربيطانية الفرنسية وسياستهام يف املرشق
َّ
العريب أثناء الحرب العاملية األوىل ومعاهدة فرساي .وأ ّما الجزء الثاين
خصصه للعالقات الربيطانية
 Interwar Tensions:1920-1939فقد َّ
الفرنسية يف املرشق يف الفرتة الواقعة بني الحرب العاملية األوىل والحرب
العاملية الثانية .وأ ّما الجزء الثالث  Secret War: 1940-1945فهو
يتناول التضارب بني املصالح الربيطانية واملصالح الفرنسية يف الرشق
مم بني البلدين من وفاق يف أوروبا ،ويف الحرب
األوسط ،عىل ال َّرغم ّ
ض ّد أملانيا النازية .ويف الجزء الرابع من هذا الكتاب Exit 1945-1949
يتناول الكاتب موضوع خروج بريطانيا وفرنسا من املنطقة ودورهام
يف إنشاء دولة إرسائيل.
مرشوع تقسيم اإلمرباطورية العثامنية بني بريطانيا وفرنسا :عندما
اجتمع مارك سايكس إىل النخبة السياسية الربيطانية يف (مكتب
رئيس الوزراء الربيطاين) كان ضمن الحضور أه ّم أربع شخصيات عىل
املستوى الدويل؛ وهم أسكويث رئيس الوزراء الربيطاين آنذاك ،وكتشرن
وزير الدفاع ،ولويد جورج وزير العتاد الحريب ،وبلفور رئيس الوزراء
املحافظ السابق (ص  )11وقد طرح سايكس عليهم فكرة رسم خ ّط
عىل الخريطة لتقسيم املرشق العريب من حرف  Eيف  Acreإىل حرف
كل املناطق الواقعة جنوب الخط إىل
 Kيف  ،Kirkukعىل أن تذهب ّ
بريطانيا ،واملناطق الواقعة شاملها إىل فرنسا؛ وذلك حتى ال تحدث
خالفات بني بريطانيا وفرنسا يف حال سقوط اإلمرباطورية العثامنية
(ص  .)12وق َّرر الربيطانيون تنفيذ هذا مرشوع بتوجيه رضبه قاضية
إىل العثامنيني بهجوم كامل عىل لواء اإلسكندرون وغالبويل يف آنٍ
ٍ
واحد ،لك ّن الفرنسيني عارضوا فكرة الهجوم عىل لواء اإلسكندرون ألنه
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أي قوات بريطانية يف سوريا
جزء من سوريا؛ فقد كانوا ال يريدون ّ
بعد الحرب لتسهيل استيالئهم عليها (ص  .)16 - 15ونتيجة لهذه
االعرتاضات تنازل الربيطانيون عن الخطة مقابل خطة الهجوم عىل
غالبويل فقط (ص .)16 - 15
التطورات الدبلوماسية الناتجة عن فكرة مارك سايكس :لقد حذر
بيكو السلطات من تدخُّل طرف آخر إ ْن مل تتدخل فرنسا ملساعدة
العرب .ويف األثناء أرادت الحكومة الربيطانية أيضً ا استغالل مطالبة
العرب باالستقالل عن العثامنيني فجاء رونلد ستورس (سكرتري املرشق
يف وزارة الخارجية) بفكرة استخدام الرشيف حسني لقلب فكرة
الجهاد ض ّد بريطانيا عىل رأسها ،وتلقَّت وزارة الخارجية الربيطانية
الفكرة برتحيب ،واضط ّر الربيطان ُّيون إىل أن ي ِعدوه مبملكة تضم
العراق واألردن وسوريا ولبنان ،عىل ال َّرغم من أنهم قد وعدوا
الفرنسيني بسوريا ولبنان (ص  .)25 - 24واجتمع رئيس مكتب
الخارجية الربيطانية أرثر نكلسون إىل جورج بيكو يف لندن ليخربه
بآخر التَّطورات مع الرشيف حسني .فغضب بيكو من الوعد الربيطاين
يك
للرشيف ،واجتمع وزير خارجية فرنسا كامبون إىل اللورد كرو ليشت َ
من هدف بريطانيا املتمثّل بقيام دولة عربية تشمل لبنان وسوريا،
فطأمنه اللورد كرو بأنه إذا ساهمت بريطانيا يف قيام دولة عربية
فإنها لن تشتمل عىل تلك الدولتني (لبنان وسوريا) ،وترك لديه انطبا ًعا
مفاده أ َّن بريطانيا تريد أ ْن تخدع العرب (ص  .)29إلَّ أ َّن الرتاجع
الربيطاين مقابل الضغوط الفرنسية أغضب الكثري من أصحاب القرار
مم أ َّدى إىل انتهاز هربرت صامويل الصهيوين األم َر،
يف بريطانيا؛ ّ
فأوضح أنه يجب عىل بريطانيا خلْق كيان صهيوين يحمي مصلحتها يف
أي ق َّوة أوروبية من االقرتاب من قناة السويس.
فلسطني ملنع ِّ
لورنس العرب ومرشوع الدعم الربيطاين للرشيف حسني :التقى
لورنس مك ماهون (رئيس االستخبارات لدى كتشرن) وأقنعه برضورة
د ْعم العرب ،فشعر الفرنسيون بتهديد كبري من دعم بريطانيا
للرشيف حسني؛ لهذا اقرتح رئيس وزراء فرنسا أ ْن تُساعد فرنسا
الثوار حتى ال يُهاجموا مصالحها يف حال نجاح ثورتهم (ص .)40
وبعد ابتداء ظهور الثورة كان عىل الربيطانيني اختيار مرشّ ح من
ليتول الحكم يف الشام ،وانحرص االختيار عىل فيصل
أبناء الرشيف َّ
وعبد الله ،وكان عبد الله أقوى شخصي ًة من أخيه؛ لذا كان فيصل هو
املفضَّ ل بالنسبة إىل الربيطانيني .ويك ُمن السبب يف اختياره أيضً ا ،يف
أ َّن طموحات عبد الله كانت يف توحيد اليمن والحجاز ،يف حني كان
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شامل إىل الشام والعراق ،فاتفق ذلك مع وجهة نظر
فيصل ينظر ً
الربيطانيني (ص .)43

إخضاع السلطة الفرنسية لسوريا :كان فيصل يف باريس للتفاوض مع
كلمنصو عند وصول غورو إىل باريس ،فعرض عليه كلمنصو أ ْن يكون
كل السلطة لفرنسا ،فرفض فيصل هذا
ملكًا رمزيًّا ،عىل أن تبقى ّ
العرض تاركًا الفرنسيني يف وضعٍ حر ٍج؛ ألنَّه مل يكن مث َّة سبب إلعالن
الحرب عليه وإخراجه من سوريا (ص  .)97ولكن وجد الفرنسيون
الذريعة املطلوبة عندما اشتبكت قوات فيصل مع الفرنسيني يف
بعلبك .فقامت ثورة يف الشام وأعلن املؤمتر السوري العا ّم أ َّن فيصل
هو ملك سوريا وفلسطني ،وأ ّن أخاه عبد الله هو أمري العراق (ص ،)98
وغ َِض َب الفرنسيون من هذا األمر وطلبوا من بريطانيا الوساطة ،غري
أ ّن الربيطانيني رفضوا هذا الطلب؛ فابتكر الفرنسيون خطةً :فإ َّما أن
يدعموا االنتداب الربيطاين لفلسطني مع تخيل امللك فيصل عن الشام،
حق شعب فلسطني يف تقرير
وإ ّما أن يدعموا القرار األمرييك يف ّ
ٍ
حينئذ إىل الرتاجع (ص .)99
مصريه ،فاضطر الربيطانيون

(ص  ،)89 - 87ولكن بقيت إشكالية واحدة هي رسم حدود فلسطني،
فوافق الطرفان يف النهاية عىل أ َّن الحدود الطبيعية لفلسطني هي
جنوب مدينة صور اللبنانية (ص  .)90واجتمع بعد ذلك وزير خارجية
أي محاوله من
فرنسا غورو إىل فيصل يف باريس وقال له إنَّه لن يقبل ّ
العرب لفرض سيطرتهم عىل سوريا ،وبعدها طلب كلمنصو من غورو
كل جندي بريطاين يف املرشق (ص .)92
وضْ ع جندي فرنيس مقابل ّ

االتفاق الربيطاين مع فيصل ليصبح ملكًا للعراق :بدأ املرشوع عندما
أعطى مجلس الوزراء الربيطاين كرزون صالحية التفاوض مع فيصل،
ال يانع طاملا أ َّن أخاه عبد الله ال يريد عرش
فأخربهم فيصل أنَّه ُ
الحكم (ص  ،)119وانتهى االجتامع باالتفاق عىل أ ْن يحصل األمري
فيصل عىل عرش العراق واألمري عبد الله عىل عرش األردن (ص .)120
ولكن مل تعجب الصهاينة فكرة استيالء األمري عبد الله عىل عرش

الساحة :شعر الفرنسيون ،بعد
تقدم الثوار ودخول الجرنال اللنبي إىل َّ
استيالء جيش الرشيف عىل العقبة ،بعدم االرتياح؛ إذ إنّهم أدركوا أ َّن
اعي الخ ّط املرسوم يف معاهدة سايكس بيكو.
الجيش املتقدم لن ير َ
وأ ّما الجرنال اللنبي فقد خاف من أ ْن يستغل األتراك سكك الحديد
التي تصل إىل الحجاز لتوجيه رضبة إىل جيشهم من الخلف ،لذا اقرتح
لورنس استخدام حرب العصابات لتدمري سكك الحديد (ص .)51
ولك ّن العرب تقدموا برسعة نحو دمشق واستولوا عليها .فاعرتف
مم أثار غضبه
الربيطانيون لفيصل أنهم وعدوا فرنسا بدمشق ّ
أي قوات غري عربية عىل األرض؛
وغضب جيشه ،بسبب عدم وجود ّ
مم اضطر الفرنسيني إىل أال يحاولوا إخراج العرب وإرسال جيشهم
ّ
إىل لبنان فحسب ،بل إىل االتفاق مع الربيطانيني عىل إخراج الجيش
الثورة يف العراق  :1920قامت الثورة يف العراق بسبب عدم تنفيذ
العريب يف الوقت املالئم (ص .)63 - 62
بريطانيا و ْعدها املتمثل برتك املجال مفتو ًحا للعراقيني يف تكوين
نفط املوصل :وصلت إىل سكرتري رئيس وزراء بريطانيا موريس هانيك
حكومتهم ،وكان هناك سببان مينعان بريطانيا من تنفيذ وعدها.
رسالة من أمريال البح ِّرية تطلب منه الحرص عىل االستيالء عىل املوصل
فالسبب األ َّول هو خشية الربيطانيني حدوثَ مشاكل طائفية قد
الحتامل وجود النفط فيها .فاتفق لويد جورج وبولفر عىل أن يربطا
تجعل مسألة استقرار العراق وحصول بريطانيا عىل نفط العراق
د ْعم بريطانيا الستعادة فرنسا محافظة ألساس  -لورين بتنازلها عن
الصعبة .وأ ّما السبب الثاين فهو يكمن يف أ َّن فرنسا مل
من األمور َّ
املوصل ،واقرتحا هذا األمر عىل السفري الفرنيس قبل زيارة كلمنصو
أي حكومة مستقلة أو شبه مستقلة يف العراق حتى ال يُطالب
ترد ّ
للندن ،فوافق كلمنصو عىل الرشوط التي تق َّدما بها( .ص .)72 - 71
السوريون باألمر نفسه ،ث ّم إ ّن بريطانيا كانت يف حاجة إىل الدعم
وحق الشعوب يف تحديد مصريها :ارتبك الفرنيس لتتمكَّن من االستيالء عىل املوصل (ص  .)106وأشعل إعالن
الرئيس األمرييك ولسون ّ
الربيطانيون من احتامل التصويت املتعلق باالنتداب الربيطاين يف املؤمتر السوري املتعلق بتسليم فيصل مملكة العراق فتيل الثورة يف
فلسطني والعراق؛ إذ أشارت معلوماتهم إىل أ َّن هناك توج ًها استقالليًّا العراق .ومبا أ ّن بريطانيا مل تكن متتلك القوة الربيطانية الالزمة إلخامد
قوم ًّيا قويًّا وخاصة يف بغداد .وما أربكهم أكرث فأكرث هو احتامل ضياع الثورة فقد قررت الرتاجع من املدن (ص )107؛ فانتهز لورنس العرب
قائل يف صحيفة
حل لألزمة ً
املوصل من بني أيديهم (ص  .)82 - 81ويف هذا السياق التاريخي الفرصة ،مقرت ًحا أن يكون امللك فيصل ًّ
كانت هناك خالفات كبرية بني بريطانيا وفرنسا بشأن مصري فلسطني األوبرسفر" :إنَّه أعظم قائد عريب منذ صالح الدين" (ص  .)112وكان
وسوريا ،وعىل ال َّرغم من ذلك اتَّفق الربيطانيون والفرنسيون عىل لورنس من أشد منتقدي الحكم الربيطاين يف العراق فق َّرر ونستون
مم فتح الباب
بحق ترشتشل تعينه مستشا ًرا لكسبه حليفًا (ص )116؛ ّ
اطّراح مشاكلهم جان ًبا يف مواجهة الضغط األمرييك املتعلّق ّ
الساحة.
الشعوب يف تقرير مصريها.
لدخول امللك فيصل إىل َّ

مراجعات وعروض كتب
عرض كتاب
A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle that Shaped the Middle East

األردن؛ فاقرتح هربرت صامويل أ ْن ينض ّم األردن إىل فلسطني ويصبح
تحت االنتداب الربيطاين مبارشةً .يف حني فضَّ ل لورنس وترشتشل أ ْن
يبقى األردن صام َم أمانٍ إن مل ينجح املرشوع االستيطاين يف فلسطني
تول امللك فيصل حكم
(ص  .)123ويف  28آب /أغسطس َّ 1920
العراق ،وقد أغضب هذا األمر الفرنسيني.
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مسار أنابيب النفط بعد استكشاف النفط يف املوصل :عرف
أصحاب الرشكة الرتكية للنفط (ال عالقة لذلك برتكيا) أ َّن كمية النفط
مم كان متوق ًعا ،وحصل جدال بني أصحاب الرشكة
املوجودة أكرب ّ
(الحكومات الربيطانية والفرنسية واألمريكية) يف ما يتعلَّق مبسار
األنابيب (ص  .)153وكان هناك مساران محتمالن للنفط :أحدهام
عب
عب سوريا إىل طرابلس (وهذا ما تفضله فرنسا) واآلخر مي ُّر ْ
مي ُّر ْ
األردن إىل حيفا (وهذا ما تفضله بريطانيا) ،وقد كان املسار الفرنيس
أرخص واملسار الربيطاين آمن (ص  .)157واشتد التنافس بني الطرفني،
وكانت أمريكا تدعم الفرنسينيَّ .إل أ ّن الربيطانيني ابتكروا خطةً؛ فقد
وعدوا نوري السعيد باالستقالل يف حال اعتامد مسارهم ،وطأمنوه
أي مسار يعرب األرايض السورية
بأ َّن الحكومة العراقية ال ت ُعارض ّ
(ص  .)161وبنا ًء عىل ذلك اكتمل مرشوع أنابيب النفط سنة 1934
(ص .)163

ثورة الدروز :رأى الفرنسيون أ َّن الطريقة الوحيدة التي تُ كِّنهم من
ف ْرض سيطرتهم هو االستيالء عىل الجبل فدخلوا بجيشهم وولَّ ْوا
جابريل كابريي (ص  .)134 - 133واشتىك الكثري من معاملة كابريي
يك إىل الوايل رسفيل
مثل ،ليشت َ
لهم؛ فقد ذهب سلطان باشا األطرشً ،
يف بريوت ،ولكنه رفض مقابلته فثار الدروز (ص  )136 - 135ونجحوا
يف طرد الفرنسيني من السويداء ،إلَّ أ ّن الجرنال جاملن متكَّن من
بقي الجبل تحت سيطرة الثوار حتى الربيع
اسرتجاعها يف الشتاء ،فيام َ
(ص  .)139وابتكر الثوار خطة خطْف ساريل من دمشق ،ودخلوا
املدينة ،ولك ّن الفرنسيني رضبوها باملدافع حتى متكنوا من تشتيت قيام أ ّول ثورة ضدّ بريطانيا يف فلسطني  :1936بدأت الثورة عندما
صفوف الثوار ،ونتيج ًة لذلك ُد ِّمر معظم الحي التجاري القديم يف قُ ِتل يهوديَّان يف ريحانا واستهدفت أنابيب النفط يف األردن ،وصارت
األمور تجري بعكس إرادة بريطانيا ،وحان دور فرنسا املتمثِّل مب ْنح
دمشق (ص .)139
الثوار اللجوء السيايس يف سوريا (ص  .)164وثار العرب لتزايد
اإلسرتاتيجية الفرنسية للقضاء عىل ثورة الدروز :ظ ّن الفرنسيون
هجرة اليهود إىل فلسطني وطردهم الفالحني بعد رشاء أراضيهم
أنه كانت هناك أيد خفية تحرك الدروز؛ ألنّه كانت لديهم خربات
(ص  .)167 - 166وكان الحاج أمني الحسيني صاحب عالقات طيبة
تنظيمية عالية ،وأسلحة كثرية ،ومل يكن ينقصهم الغذاء ،إضاف ًة إىل
بالربيطانيني ،ولك ْن تغري األمر بعد استشهاد عز الدين القسام عام
أ َّن صحيفة التاميس اللندنية كانت تنقل أخبار الدروز ،حتى من جهة
 ،1935فطالب بإرضاب عا ّم وسمح بالعنف (ص  .)170 - 169ولجأ
الفرنسيني أنفسهم .وبسبب هذه األمور كلّها و َّجهوا إصبع االتهام
العرب يف البداية إىل حرب العصابات؛ ألنه مل تكن لديهم القدرة
نحو بريطانيا (ص  .)141 - 140ويف ديسمرب  1925وصل دي جوفنل
عىل مواجهة بريطانيا مبارش ًة (ص  .)170وبعد فرتة ازداد انتشار
وظل التفاوض الدبلومايس مع الدروز
إىل دمشق ليستبدل ساريلّ .
مم اضط ّر بريطانيا إىل أن
الكفاح وكربت قدرات العرب العسكرية ّ
لحل املشكالت ،وهذا مل مينع تشارل أندري (نائب جاميلن) من
ّ
تعد املفتي بأن ت ُرسل إليه جن ًة ملكي ًة لبحث مطالب الفلسطينيني
استخدام العنف للسيطرة عىل دمشق (ص  .)145وبعد سياسة دي
إن طالب الثوار برتك السالح .وانتهت الثورة مبارش ًة بعد طلبه ذلك
جوفنل الدبلوماسية خفَتت ح َّدة العداء الدرزي لفرنسا ،ولكن الثورة
مم
منهم ،فجعل الربيطانيون يتساءلون عن دوره؛ فلقد كان أكرب ّ
استم ّرت؛ ألنّه كان للثوار مال ٌذ آمن يف األردن ،وكان الربيطانيون يع ُّدون
كانوا يتوقَّعون (ص .)172
كل املقاتلني العابرين للحدود الجئني سياسيني .ومل تُؤ ِّد املفاوضات
ّ
الفرنسية – الربيطانية إىل نتيجة (ص  ،)149 - 148وانتهت ثورة األحداث يف فلسطني بعد فشل اللجنة امللكية يف إرضاء العرب:
الدروز عندما ق َّرر الربيطانيون إغالق مخيم األزرق يف األردن سنة اكتشفت بريطانيا أ َّن هناك خلي ًة سوري ًة تعمل عىل محاربتها يف
 .1927وكان هناك سببان أساسيان لهذه الخطوة :فالسبب األول هو فلسطني ولكنها فشلت يف كشْ ف هدفها إىل أن قُتل املسؤول أندروس
ٍ
وحينئذ ر ّد الربيطانيون بتأجري قناص عريب ملنع امل ُتسللني
تق ُّدم امللك عبد العزيز يف السعودية الذي مثَّل خط ًرا بالنسبة إىل يف النارصة،
بريطانيا ،وال سيام أنها خشيت أن يتحالف الدروز معه .وأ ّما السبب بني سوريا وفلسطني (ص  ،)178وابتكروا خطة بناء جدار كبري
الثاين فهو أ ّن بريطانيا مل تُ ِر ْد أن تتخىل فرنسا عن االنتداب حتى يف يفصل سوريا عن فلسطني وزيادة عدد الرشطة وعدم الرتكيز كث ًريا
مثل؛ حتى يكسبوا أكرب
حال تصاعد الضغط عليها؛ وذلك حتى ال يُطالبها العراق وفلسطني عىل رشوط االنضامم كالقدرة عىل القراءة ً
عدد ممكن (ص  .)183واضطر الربيطانيون إىل االعتامد عىل اليهود
واألردن باملعاملة نفسها (ص .)151 - 150

190
الذين كانوا معتادين أن يُفرغوا ذخريتهم برسعة يف القتال (ص ،)187
وفشلت خطة بريطانيا واعرتف املندوب السامي هارولد مكاميكل
بأ ّن الثورة "ظلَّت حي ًة بجنود أجانب يساندهم فلسطينيون ،أ ّما اآلن
فقد انعكس الوضع" (ص .)190
رشا ج ًّدا يف فلسطني
أعامل بريطانيا إلرضاء العرب :كان العنف منت ً
سنة  ،1938ولك ّن بريطانيا مل تكن قــادر ًة عىل إرسال املزيد من
التعزيزات بسبب احتالل هتلر سودتن الند ،وبسبب الخوف من
الحل
وقوع حرب يف أوروبا أيضً ا (ص  .)193وعرفت بريطانيا أ َّن ّ
الوحيد هو التخيل عن خطة التقسيم ولكنها قررت عدم نرش الخرب
حتى تكون لها الكفة العليا يف الحرب (ص  .)194ث ّم إنها وجدت
الحل يف تهدئة فلسطني بسوريا؛ إذ إنّها وعدت الوطنيني السوريني بأن
ّ
تدعم استقاللهم يف حال تخلِّيهم عن فلسطني (ص  .)195وعرضت
يف نيسان /أبريل  1939الورقة البيضاء التي منعت مهاجرة أكرث من
 15000يهودي إىل فلسطني سنويًّا ،وقلَّلت من حقهم يف رشاء األرايض
العربية ،فعاد الهدوء إىل فلسطني (ص .)196
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 9حزيران /يونيو دخلت لبنان (ص  ،)215وانقسم الجيش الذي دخل
الشق األيرس امل ُك َّون من األسرتاليني
سوريا إىل قسمني .وقد كان هدف ّ
الشق األمين امل ُك َّون من الربيطانيني والهنود
هو بريوت ،وأ ّما هدف ّ
والفرنسيني فهو دمشق (ص  .)216وكانت مقاومة الفيش ِّيني رشسةً،
بقي لهم من طائرات ،واستطاعوا تدمري
وقد استخدموا املدافع وما َ
مق ّر القوات الفرنسية الح َّرة (ص  ،)219 - 218وفتحت بريطانيا جبه ًة
رشقي ًة عىل الفيشيِّني عندما أرسلت جيشً ا هنديًّا تجاه حلب ،ودخل
جيش امللك عبد الله الحرب متوج ًها نحو تدمر ،فلم تستطع حكومة
كل الجبهات وتراجعت ق َّواتها ،وسقطت دمشق يف 23
فييش املقاومة يف ّ
حزيران /يونيو (ص .)220
الدبلوماسية الربيطانية الفرنسية املتعلقة بسوريا :طالبت القبائل
العربية بريطانيا بالتدخل ألنها غضبت من عدم التزام فرنسا بوعودها
واستخدامها للعنف ضدهم .وظنت بريطانيا أ َّن إرضاء القبائل أه ّم
من إرضاء الفرنسيني؛ فقد توقعت أن يتق َّدم الجيش األملاين عرب رشق
سوريا الذي كان للقبائل فيه نفوذ (ص  .)226وطالب ترششل دي
غول بتسليم اإلدارة يف سوريا إىل السوريني وم ْنحهم استقاللهم ،مقابل
عقْد تحالف إسرتاتيجي بني سوريا وفرنسا .وكان من ُحسن حظ
رئيسا لفرنسا
دي غول أ ْن رفَض السوريون التفاوض معه؛ ألنه ليس ً
رص ترششل عىل َّأل تتدخل املسائل القانونية يف
(ص  .)229وهكذا أ َّ
استقالل لبنان وسوريا .ونتيج ًة للَّغط منح سوريا ولبنان االستقالل،
َّإل أ ّن اختيار فرنسا رجالها إلدارة هذين البلدين (ص  )230أ ّدى إىل
عمن أخربه بأ َّن وقوف
غضَ ب القبائل التي أرسلت إىل غلوب وف ًدا يف ّ
بريطانيا إىل جانبهم سيضمن لهم خطوط اإلمداد يف حال حدوث
احتالل أملاين (ص  ،)230ومن مث َّة أرسلت بريطانيا سبريس مندوبًا إىل
حل للخروج من األزمة (ص .)232
بريوت ،إليجاد ّ

ال َّتعامل الربيطاين مع دي غول إلخراج حكومة فييش من الشام :يف
عام  1940دخل الجيش األملاين إىل فرنسا وهرب تشارل دي غول عىل
منت طائرة بريطانية إىل لندن مع رونالد سبريس الذي ق َّدمه لترشتشل
عىل أنّه رمز املقاومة الفرنسية .واتصل دي غول بقائد جيش الشام
الفرنيس ليكسب  37000مقاتل تابعني لهم .غري أ ّن الجيش ق ّرر
وخيش الربيطانيون أ ْن تسمح
االنضامم إىل حكومة فييش (ص ،)205
َ
حكومة فييش يف الشام لألملان باستخدام قواعدهم الجوية ،ولكن مل
منشغل
ً
يكن لديهم الجنود إلسقاط هذه الحكومة؛ أل ّن جيشهم كان
بحامية مرص من تقدم رومل املرتقب (ص  .)209وقامت ثورة رشيد
عيل الجيالين يف العراق الذي تحالف مع األملان ،فأ َّدى هذا التحالف
تستغل أملانيا هذه
ّ
إىل ارتباك شديد بلندن؛ فقد ساد الخوف من أن
الفرصة فتهاجم قواتهم من الشام والعراق ،لذا ق َّرروا ْ
رضب القواعد سياسات سبريس لقلب الطاولة عىل فرنسا :بدأ سبريس ضغطه عىل
الجوية يف سوريا ،وبدؤوا بالتخطيط الحتالل سوريا ملنع ّ
أي تق ُّدم أملاين الفرنسيني بفرضه عىل كارتو االنتخابات املبكرة ،فغضب دي غول؛ ألنه
(ص .)211 - 210
عرف أ ّن حكومة النقاش وتاج الدين لن تنجحا يف االنتخابات ،وخاف
االستيالء الربيطاين-الفرنيس عىل الشام :طرح القيادي يف الجيش الفرنيس أ ْن يُضعف الخرب رشع َّيتَهم (ص  .)239 - 238وانتقد دي غول تق ُّدم
كل من سوريا ولبنان باالستقالل التا ّم من رومل ،وأقنع الربيطانيني بأنَّه من امله ّم عدم زعزعة الوضع يف سوريا
الحر كارتو فكرة و ْعد فرنسا ًّ
أجل كسبهم ض ّد حكومة فييش .وقد أعجبت هذه الفكرة دي غول؛ للتَّمكُّن من مواجهة الجيش األملاين .وبعد االنتصار عىل رومل رفض
الحل الوحيد إلخراج الفيش ِّيني (ص  .)212واقرتح دي غول إجراء انتخابات ،ورفض دعوة ترششل له إىل لندن .ولكن
ألنه رأى أ َّن هذا هو ّ
إيدن عىل ترششل فكر ًة مفادها أن ت ِعد بريطانيا العرب يف سوريا ولبنان ترششل ه َّدده بقطع معونة بريطانيا عن الجيش الفرنيس الحر إ ْن مل
ِ
يأت .ويف لندن رفَض دي غول م َّر ًة أخرى إجراء االنتخابات ،فقطع عنه
بغض النظر عن فرنسا (ص  .)214ويف  8حزيران/
مبنحهم استقاللهمّ ،
عبت القوات الربيطانية  -الفرنسية الحدود السورية ،ويف ترشتشل االتصال بالعامل الخارجي حتى وافق عيل دعوته.
يونيو َ 1941

مراجعات وعروض كتب
عرض كتاب
A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle that Shaped the Middle East

االنتخابات يف سوريا ولبنان يف  :1943كانت مه ّمة سبريس األساسية
هي التأكد من عدم تزوير فرنسا لالنتخابات .وخشيت بريطانيا من
وقوع عنف يف سوريا إن مل تكن االنتخابات نزيهةً .واجتمع مجلس
الحرب يف الرشق األوسط الربيطاين يف القاهرة ،يف أيار /مايو ،1943
وق َّرر د ْعم اتحاد عريب يضم سوريا واألردن ولبنان وجز ًءا من فلسطني
وإعطاء باقي فلسطني لليهود؛ وذلك إلرضاء العرب وتفادي الحرب
يف فلسطني (ص  .)246وعندما وصل الخرب لكارتو ق َّرر أ ْن يُقاوم
الوحدة العربية ،واتفق مع هاشم بيك األتايس عىل أ ْن تدعمه فرنسا
يف االنتخابات مقابل توقيع وثيقة تحالف عند وصوله إىل الحكم
(ص  .)247 - 246وقرر الفرنسيون أ ْن يُغريوا القانون االنتخايب يف
لبنان ليعطوا املسيحيني مقاعد أكرث من غريهم ،وكانت فرنسا تدعم
رميوند أدى ،يف حني كانت بريطانيا تدعم بشارة الخوري (ص ،)251
وقد فاز الخوري يف االنتخابات يف  21أيلول /سبتمرب.

191
رئيس الوزراء
(ص  .)277ويف حزيران /يونيو  1944التقى سبريس َ
أي نوع من الوحدة العربية
السوري وقال له إ َّن بريطانيا ستدعم ّ
ٍ
اتفاقيات دفاعي ًة واقتصاديةً،
تختارها حكومته ،عىل أ ْن يوقِّع معها
وأل يرتك دو ًرا للفرنسيني يف املنطقة .وعرف الفرنسيون هذه املقابلة،
َّ
وبنا ًء عىل ذلك رفضوا تسليم قيادة القوات العسكرية السورية إىل
حكومته .فردت بريطانيا بتزويدها لحكومته بسبعة آالف بندقية
ومئات األسلحة األتوماتيكية (ص .)281 - 280
اغتيال اليهود للورد موين وتداعياته :اغتال عضوان يف السرتن جانج
اللورد موين وسائقة يف القاهرة ،ومتكنت الرشطة املرصية من قتل
أحدهام وح ْبس اآلخر (ص  .)286واكتشفت بريطانيا أ َّن عض ًوا يف
االستخبارات الفرنسية اسمه أليسندري كان يدعم عصابة السرتن،
وأ َّن هدف فرنسا كان زعزعة االستقرار حتى ال تتمكن بريطانيا من
دعم الوحدة العربية وال سيام أ َّن نوري السعيد واملمثل السوري
جامل مردام قد اتفقا مع اللورد موين يف القاهرة عىل قيام دولة
هاشمية تشمل العراق واألردن وسوريا (ص  .)289وأثناء وفاة موين
تغريت السياسة الخارجية الربيطانية؛ أل ّن الوزير الجديد مل يتمكن من
الوصول إىل النتائج نفسها مع العرب ،وقال :إ َّن العرب عىل ٍ
خالف يف
كل املواضيع إال موضوع ط ْرد اليهود من فلسطني ،والفرنسيني من
ّ
سوريا (ص .)293

تأزم العالقات الربيطانية الفرنسية بعد االنتخابات يف سوريا ولبنان
سنة  :1943قام الفرنسيون بانقالب عسكري داخل لبنان ،يف  11ترشين
الثّاين /نوفمرب  ،1943وسجنوا بشارة الخوري ورياض الصلح ،وع َّينوا
رئيسا (ص  .)256فغضب ترششل من االنقالب وأرسل
رميوند أدى ً
تهدي ًدا لفرنسا ،يف  18ترشين الثّاين /نوفمرب ،محذ ًرا إيَّاها من دخول
بريطانيا إن مل تُطلق فرنسا رساح جميع الوزراء يف صباح اليوم التَّايل،
وخصوصا أنّه مل يكن من املطلوب
ورسي ًعا خضعت فرنسا للضغط،
ً
إعادة تعينهم (ص  ،)261ولكن بعد اإلفراج عنهم طالبت بريطانيا محاوالت فرنسا إعادة فرض نفوذها يف الشام :طالبت الحكومة
بإعادة تعينهم ،فخضعت فرنسا للضغط م َّر ًة أخرى (ص .)262
السورية فرنسا بتسليم الجيش السوري التابع لفرنسا ،فرفض دي
تعامل فرنسا مع الجامعات اإلرهابية اليهودية لالنتقام من بريطانيا :غول هذا الطلب؛ أل ّن الجيش كان ُيثِّل السواد األعظم من جيش
كشفت بريطانيا تعامل فرنسا مع عصابة السرتن جانج سنة  1942فرنسا يف الشام ،وألنه جاءته تقارير مفادها أ ّن انشغال بريطانيا
عندما رأت االستخبارات الفرنسية تستقبل اإلرهابيني الهاربني من مبعارك أخرى مينعها من التدخل يف الشام (ص .)299 - 297
فلسطني عند الحدود اللبنانية (ص  .)269وقد كانت حكومة فييش
وحرصا عىل َّأل يكون السوريون ض ّدهم بسبب القرار ،أرسلت فرنسا
ً
أكرب مص ِّدر لألسلحة إىل اليهود ،وعىل ال َّرغم من معاهدة اليهود تعزيز ٍ
ات إىل الشام (ص  )300وقالت إنَّها لن ت ُسلم سوريا سلط ًة عىل
ألملانيا فإنّها مل متانع من تسلُّحهم؛ ألنها عرفت أ َّن األسلحة ستوجه الجنود السوريني َّإل بعد توقيع اتفاقٍ يضمن لفرنسا قواع َد عسكريةً.
نحو بريطانيا (ص .)270
ورفضت الحكومة السورية الطلب ،ولكن مقتل ثالثة جنود فرنسيني
محاوالت بريطانيا إيجاد توازن يف سياستها الخارجية بني دعم وحدة يف حلب أعطى فرنسا ذريع ًة للتدخل (ص  .)302وقصف القائد
عربية ودعم دولة يهودية :كان اللورد موين (وزير الدولة لدى العسكري باجيت دمشق يف  29أيار /مايو وسادت الفوىض ،وحدثت
القاهرة) مؤيِّ ًدا لقيام وحدة عربية ،وكان يرى أ َّن إرضاء العرب أه ّم مجازر كثرية؛ ففي الربملان عىل سبيل املثال قُتل جميع أفراد الحراسة
لربيطانيا من إرضاء اليهود؛ لذا طرح فكرة هجرة اليهود إىل لبنان عىل يد الجيش السنغايل التابع لفرنسا ،يف حني متكَّن أعضاء الربملان
أي دولة ،وحتى من الفرار (ص  .)303وبعد اجتام ٍع إىل مجلس الوزراء الربيطاين،
وسوريا واألردن وفلسطني حتى ال يكونوا أغلب َّي ًة يف ّ
ال يثريوا غضب العرب (ص  .)277 - 276واجتمع مجلس الوزراء يف  31أيار /مايو ،و َّجه ترششل لفرنسا تحذي ًرا :فإ َّما أن توقف إطالق
الربيطاين عام  1944ووافق اللورد عىل رضورة إقامة دولة عربية النار وإ َّما أن تواجه القوات الربيطانية .ويف الصباح املوايل ،تقهقرت
فرنسا من دمشق أثناء دخول الدبابات الربيطانية (ص  ،)306وراح
رص عىل تقسيم فلسطني.
مو َّحدة ،غري أنه أ ّ

192
ضحية القصف  800سوري ،و ُد ِّمرت مبانٍ كثرية يف دمشق القدمية
(ص  ،)306وأ َّدى دخول الدبابات الربيطانية إىل دمشق إىل نهاية
دور فرنسا يف سوريا ولبنان ،وحصلت الحكومة السورية عىل الجيش
السوري .ولكن الخروج الفرنيس فتح الباب لتقارب يهودي  -فرنيس
ضا ٍّر مبصالح العرب وبريطانيا (ص .)309
سياسية بريطانيا تجاه هجرة اليهود إىل فلسطني ودخول أمريكا الع ًبا
رصا عىل قيام
أساس ًّيا إىل الساحة :كان الرئيس األمرييك ترومان ُم ًّ
دولة يهودية يف إرسائيل ،وتوقع ترومان وجود حليف له يف بريطانيا
هو وزير الخارجية بيفن؛ أل ّن هذا الوزير كان منحازًا إىل الصهيونية.
بتغي
غي رأيه فتغريت سياسية بريطانيا ُّ
ولكنه عندما دخل الوزارة َّ
رأي بيفن .وعرف بن غوريون أ َّن بريطانيا لن تؤيِّد سياساته؛ لذا أمر
الهاغانا بالتعامل مع عصابات السرتن واألرغون لتكوين جبهة موحدة
من أجل إخراج بريطانيا من فلسطني (ص  .)316 - 315أ ّما بريطانيا
فقد عرفت أ َّن الوكالة اليهودية كانت تتعامل مع العصابات اليهودية،
فقررت مداهمة مق ِّرهم (ص .)320
إنشاء لويب يهودي داخل أمريكا للضغط عىل الحكومة وكسب الرأي
العام لقيام دولة يهودية يف فلسطنيَّ :أسس اللجنة األمريكية لفلسطني
الح َّرة شخص س َّمى نفسه آرثر برغسون ،وكان اسمه الحقيقي هو
هليل كوك ،وقد كان قياديًّا كب ًريا يف األرغون (ص  .)328واستخدمت
اللجنة جميع الوسائل لكسب الرأي العا ّم ،ونجحت إىل ح ّد أ ّن األحزاب
األمريكية صارت تتنافس يف ما بينها عىل تأييد اليهود؛ ومن مث َّة خلقت
رشخًا يف العالقات الربيطانية األمريكية (ص  .)332ويف ديسمرب 1946
نجح كوك يف تكوين لجنة أخرى ،يف باريس ،كسبت سيمون دي
بفوار وجون بول سارتر عضوين لها (ص  .)332وقد حاولت الحكومة
الربيطانية الضغط عىل الحكومة األمريكية ملنع هذه اللجنة من بثّ
اإلعالنات يف اإلعالم ،غري أنها فشلت يف ذلك.
الفصل الثامن والعرشونFrench and Zionist Intrigues :
محور هذا الفصل هو تآمر فرنسا مع الصهاينة إلضعاف بريطانيا يف
فلسطني؛ فلقد حاولت العصابات اليهودية تفجري مكتب حكومي يف
لندن ،ولك ّن املحاولة فشلت ،وكشفت بريطانيا من خالل األدوات
املستخدمة يف القنبلة أنها ُصنعت يف فرنسا (ص )337 - 336؛
فطالبت الفرنسيني بتسليم املتهمني .إلَّ أ ّن فرنسا مل تبذل جه ًدا كب ًريا
يف القبض عليهم؛ ألنها كانت متفق ًة مع العصابات عىل أنه ميكنهم
أن يتَّخذوا من فرنسا ملجأً ،طاملا أنهم ال يقومون بعمليات داخلها
رسائل مفخخ ًة
(ص  .)340ويف الفرتة نفسها أرسلت العصابة اليهودية َ
أي رسالة
إىل عدد كثري من أعضاء الحكومة الربيطانية ،ولكن مل تنفجر ّ
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(ص  .)341 - 340ويف آذار /مارس  1947ق َّررت الحكومة الفرنسية
َّأل تدقِّق يف ص َّحة مستندات اليهود الراغبني يف الهجرة إىل فلسطني؛
مم أ َّدى إىل ات ِّخاذ يهود أوروبــا فرنسا نقط َة عبو ٍر إىل فلسطني
ّ
(ص .)344
فرتة ما قبل انتهاء االنتداب الربيطاين يف فلسطني :قرر بيفن يف شباط/
ملف فلسطني إىل األمم املتحدة من ِّب ًها إىل أ َّن
فرباير  1947تحويل ّ
هذا األمر ال يعني انتهاء االنتداب ،بل يعني البحث عن تحسينه.
وما إ ْن عرف اليهود أ َّن بريطانيا ال ترغب يف الخروج حتى بدؤوا
القيام بأعامل إرهابية ض ّد الربيطانيني (ص  .)350 - 349فنصح وزير
املالية الربيطاين رئيس الوزراء بأن ترتاجع قواته من فلسطني مهام
كانت نتيجة اقرتاحات األمم املتحدة (ص  .)353واقرتحت لجنة األمم
املتحدة تقسيم فلسطني يف أيلول /سبتمرب  ،1947ولكن بريطانيا مل
ت َر نهاي ًة سلمي ًة لهذا التقسيم؛ فقررت أ ْن ترتاجع يف أيار /مايو من
( 1948ص  )354لتنفيذ قرار األمم املتحدة .وكان مؤيّدو القرار يف
أقل عد ًدا ،وأ ّما
حاجة إىل ثلثي األصوات .غري أ ّن مؤيّدي القرار كانوا ّ
فرنسا فلم تكن ق َّررت موقفها بع ُد؛ ألنها كانت تخىش ر َّدة الفعل يف
املغرب العريب إن هي ص ّوتت لفائدة اليهود .ولكن مستشار ترومان
للشؤون االقتصادية باروخ ذهب إىل وزير خارجية فرنسا ،وقال له:
إ َّن ْدعم أمريكا لفرنسا بخطة املارشال مرهونة بتأييد فرنسا لتقسيم
فلسطني (ص  .)355 - 354فقررت فرنسا د ْعم التقسيم؛ أل ّن مشاكلها
االقتصادية مل تسمح لهم بالتخيل عن دعم خطة مارشال (ص ،)356
وجرى التصويت يف  29ترشين الثّاين /نوفمرب  ،1948وحصل املؤيّدون
عىل  33صوت ًا مقابل  13معارضً ا ،يف حني امتنع عرشة أعضاء عن
التصويت (ص  .)356وبدأ اليهود الهجامت عىل القرى العربية يف
اليوم التايل ،وعقدوا صفقات سالح كبرية مع فرنسا وتشيكوسلوفاكيا
(ص  .)356 - 355وبعد توتر العنف تراجعت فرنسا عن دعمها
للتقسيم وبدأت أمريكا مراجعة موقفها واقرتحت عىل بريطانيا أن
تكون لها وصاية مدعومة من األمم املتحدة عىل فلسطني .ولكن
بريطانيا رفضت ذلك (ص  .)362ونشبت معركة بني العرب واليهود
يف  1نيسان /أبريل .وكانت القوات العربية األكرث عــد ًدا .غري أ ّن
انقسامها ر َّجح كفة اليهود (ص  .)365 - 364وبعد املعركة ق ّرر اليهود
بقي منهم ،نارشين شعار ٍ
كل
ات تقول" :اقتلوا ّ
تهجري العرب وقتل من َ
كل ممتلكاتهم ،وافتحوا أبوابهم باملتف ّجرات"
عريب تواجهونه ،احرقوا ّ
(ص  ،)366وهكذا ضاعت فلسطني.

