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 )١٩٩٣ – ١٩٢٠(لبنان في السياسة الفرنسية 

  
اريخ ى الت ا من دون الرجوع ال ن التطرق اليه سياسة ال يمك ي ال ة مواضيع ف ان . ثم ين لبن ة ب العالق

از       ان                   . وفرنسا هي من هذا النوع، وبامتي ام الكي سا آانت الطرف المسؤول عن قي يس فقط ألن فرن ل
ي جزء       ى تخل ه، عل انيين عن    اللبناني، وال ألن الميثاق الوطني قام تحديدا، في احدى دعامتي  من اللبن

ة    راءات مغلوط ة، خاضعة لق ة والدعاوي ا الفكري ي تبريراته ت، ف ة بقي ك العالق ل ألن تل وصايتها، ب
.ومجتزأة افضت دوما الى حجب اآلليات الفعلية التي آانت تحرآها

  
سية    ة الفرن يوعا للعالق ر ش راءة االآث ي الق ت اوال ف ا يلف ى –م ا تنحصر عل ان، انه ي لبن ة ف   اللبناني

ين           ا                . المستوى الثنائي، غافلة ما يدور حول الطرفين المعني ل م ان عدة، تغف ت، في احي ا، آان ل انه ب
دورها، اال                      يدور لدى احد الطرفين،    ن، ب م تك ادة ل ة ح ة لبناني ى مرآزي ستند فقط ال سا، فت  واعني فرن

دة ا ح ل عنه ة ال تق ة ماروني ا لمرآزي ان ا. غالف ان المتكاملت ان النزعت د ادت هات ة وق ديم العالق ى تق ل
سية  ة           –الفرن ة اللبناني وى االم ات س ي الثب ضاهيها ف اريخ، ال ت ت الت ن ثواب ا م ة باعتباره  اللبناني
سرمدية ة        . ال ة الجبلي سة للقومي والت المؤس دى المق كل اح سا ش اط بفرن ك، فاالرتب ي ذل ب ف ال عج
تى ال نقول االساطير، التي       وقد صيغت في هذا السياق مجموعة من المعتقدات الجماعية، ح         . اللبنانية

سوبة                         الة المن راع، آالرس بعض اآلخر محض اخت ان ال ا آ ة في م آان بعضها تحويرا لحقائق تاريخي
اء                  . الى الملك لويس التاسع    ة بن يئا من الطقوس التي رافقت عملي ذآير ان ش د الت وقد يكون من المفي

ي ا    سا، بق زة بفرن ة الممي رة العالق ول فك ة ح ة اللبناني ومالقومي ى الي و   . ل ك ه ى ذل ال عل طع مث واس
 ١٥الذي تقيمه ابرشية بيروت المارونية آل سنة في عيد السيدة العذراء في             " القداس من اجل فرنسا   "

  .آب ويحضره بانتظام سفير الجمهورية التي جعلت من العلمانية عقيدتها االولى
  

ى المرآ                ستندة فقط ال ورة والم ر حساب          واالهم من ذلك ان تلك النظرة المبت يم آبي ة، ال تق ة اللبناني زي
ر           ان الكبي ى لبن م ال ان ث ل لبن ى جب املين    . للمفاهيم الفرنسية التي آانت تحكم النظرة ال سقط ع ا ت اذ انه

  .اساسيين آانا دوما اآثر تأثيرا
  

سي–اوًال  ي  :  وضعية الطرف الفرن ديولوجيا الت ه، واالي سا وهويت ي فرن اآم ف ام الح ة النظ اي طبيع
  .ا، ومرآزه على الساحة العالميةيتأثر به

  
ك                            –ثانيًا   د تل م ان تحدي دافها، مع العل ان واه ا لبن ع فيه ة التي يق ة في المنطق  توجهات السياسة المتبع

بالد الشام، المشرق، الشرق االوسط، حوض المتوسط،    (المنطقة تغير مرارا في الحسابات الفرنسية       
  ...).العالم العربي برمته

  
 هذين العاملين بافتراض وجود التزام لبنانوي دائم من طرف فرنسا، يكمل التزامها             يسمح التغافل عن  
 بالطبع، تشكل الحماية الفرنسية للموارنة معطى تاريخيا ال يمكن انكاره، وان آان. حيال الموارنة
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ة                 سلطنة العثماني ازاء ال في  . يجدر بنا وضعه في اطاره الصحيح، اي االطار العام للسياسة الفرنسية ب
  :المقابل، هناك عدد من الدالئل تشير بما ال يحمل الشك الى

  
  . لم يكن محتما من وجهة النظر الفرنسية١٩٢٠الذي اقّر في العالم " اللبنانوي" ان الخيار –اوًال 

  
ود    –ثانيًا   ل عق  ان اعالن لبنان الكبير لم يكن تتويجا لمشروع مضطرد تمت برمجته في شكل واع قب

  .من تحقيقه
  
ى                        تك ة ال ى النزعات اآليل ا، او ال رهيم باش ي واب د عل في االشارة هنا الى السياسة الفرنسية حيال محم

ر                       ث، من خالل االمي ابليون الثال م ن زو ث تشكيل مملكة عربية في المشرق، وهي نزعات تميز بها غي
سلطنة العثما               . عبد القادر الجزائري   سيحيين ضمن ال ة الم ى ان حماي ارة ال م تكن      آما تجدر االش ة ل ني

ى االراضي        سية عل ة الفرن رض الحماي ى ف سعى ال ان، وان الم ل لبن ي جب ة ف ى الموارن صر عل تقت
روس     (المقدسة   ا       ) خصوصا في وجه ال ل اهميته ان في مث م تكن             . آ سها ل سيحيين نف ة الم م ان حماي ث

ة والتج . المدخل الوحيد للسياسة الفرنسية في المنطقة      سية،   نظرا الى انخراط االوساط المالي ة الفرن اري
تانة ام في                          ك في األس ان ذل اني، اآ صاد العثم يليا، في االقت ون ومرس خصوصا تلك المتمرآزة في لي

  .بالد الشام
  

شرقية              سألة ال ىء لحل الم شاريع االستعمارية التي آانت تهي ة الم ى االمر من زاوي ا ال ا اذا نظرن ام
شام             وتجزئة الديار العثمانية، فيجدر التذآير ان ما آانت ت         الد ال سا هو آامل ب ال    (طمع به فرن من جب

شهور يناء بحسب التعريف الم ى س اريس )طوروس ال ي ب سّمى ف ي آانت ت ة الت ك المنطق يا "، تل آس
د،          ". سوريا الفرنسية "او، بتعبير اآثر داللة،     " الفرنسية ستند بالتأآي سا ت ذا المنظار، آانت فرن ومن ه

ضًا، وفي الدرجة            وفي وجه المنافسة البريطانية، الى ارتبا      طها الخاص بالموارنة لكنها آانت تستند اي
ان                  . نفسها، الى ادعاء حماية االراضي المقدسة في فلسطين        ا آ ر، في آل م في اي حال، ال يوجد اث

ر       اق سايكس          . يحاك، لشيء اسمه دولة لبنان الكبي ضا ان اتف م يلحظ صراحة     –والمعروف اي و ل  بيك
  .قيام آيان لبناني موسع

  
  :ماذا استقر الرأي الفرنسي على انشاء لبنان الكبير، فهذا يعود الى تضافر آني لعاملين اساسييناما ل

  
اق سايكس                      د اتف ا بع سها فيه سا نف ذي     –العامل االول هو الوضيعة الدفاعية التي وجدت فرن و، ال  بيك

سي             اق الفرن ًا عن االتف ام        –شكل في االصل تراجع ود ع ت غراي   مراسال  (١٩١٢ البريطاني المعق
، والتي تفاقمت بعد ان تجاوز البريطانيون ذلك االتفاق، هذا في الوقت الذي بدت فيه الحرآة           )آامبون

  .من هنا آان قرار تجزئة بالد الشام. العربية في حال صعود مضطرد بعد دخول فيصل الى دمشق
  

اني "اما العامل الثاني فهو التحرك الناشط في باريس وفرساي للمناضلين            اتج       "يوناللبن ، وهو تحرك ن
أتى    . بالطبع عن بلورة وعي وطني في مجتمع جبل لبنان الماروني       اال ان اهمية هذا التحرك آانت تت

سية                  اساسا من آون دعاة الوطنية اللبنانية المجموعة الوحيدة التي ترفع مطالب ال تهدد المطامع الفرن
  .بل تعّززها
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ل االول ان العام ي آ ل االساس ى ان العام اية .يبق دأ الوص ول بمب ى القب صل ال طر في دما اض  فعن
الرفض          ه ب يس فقط بتوسيع              . الفرنسية، شرط ان تكون سوريا موحدة، جوب ة ل رار التجزئ ذ ق ّم تنفي وت

  .حدود جبل لبنان، بل باستنباط دويالت اخرى
  

الطبع سية ب سياسة الفرن ر اطار ال داب، تغي د االنت ع عه ة اللبناني. م ك ان المرآزي ي ذل شّكل ال يعن ة ت
فاالهم في النظرة االستعمارية الفرنسية بقي مصير سوريا، مع     . معيارًا صحيحًا لقراءة هذه المرحلة   

فسوريا ولبنان آلفا فرنسا اآثر مما جنته       . المالحظة ان ما يحدد هذا االهتمام لم يعد الدافع االقتصادي         
د ادّق       اي وضعية فرنسا آقوة اسال    : الدافع االول آان استراتيجيا   . منهما مية، آما آانت تسّمى، وبتحدي

د، وعن حق، ان           سية آانت تعتق رار الفرن ديمومة امبراطوريتها في المغرب العربي، اذ ان دوائر الق
م          . مصير وجودها في سوريا، يؤثر سلبًا وايجابًا على وضعها في المغرب            ذا االطار وحده تفه في ه

داب،           السياسة الفرنسية حيال سوريا، اي آونها تقيم نظ        وم االنت ة لمفه ام حماية يتجاوز الحدود القانوني
ى ال يعطي  تقالل حت رفض افق االس سيىء"وي ل ال ي المغرب، من دون ان " المث وطني ف ضال ال للن

اك      ل هن شية ردود الفع ع خ صعيد القم ى ت وء ال ستطيع اللج ول زوال    . ت ى قب سا ال ت فرن ذا انته هك
ة              . الدويالت الصغيرة، باستثناء لبنان بالطبع     ره لجه زًا عن غي سيا متمّي فلبنان آان أضحى انجازًا فرن

ة         . آونه مقبوال من نصف سكانه على االقل، خالفًا للدويالت االخرى          ان عالم ات لبن ى، ب وبهذا المعن
ن الدفاع عنه، وبرضى جزء من اهله، في وجه المشروع          من عالمات الهيمنة الفرنسية، وحاجزًا يمك     

سيين في          . االتصالي الذي آان يعني في نهاية المطاف زوال السيطرة الفرنسية          ا اصرار الفرن من هن
  . على الحصول على اعتراف بالكيان اللبناني وحدوده١٩٣٦مفاوضاتهم مع الكتلة الوطنية عام 

  
دة  رًا ع١٩٣٦المعروف ان معاه ت االطر  بقيت حب سي، وظّل ان الفرن ا البرلم م يقره ى ورق، اذ ل ل

سية،                    نفسها تتحكم بالنظرة الى لبنان وسوريا الى ان جاءت الحرب فحصل التغير ال في النظرة الفرن
اق                      د الميث ى عق ذي أفضى ال وانما في وضعية فرنسا آقوة عظمى، ناهيك بالتغيير داخل لبنان نفسه ال

  .الوطني فاالستقالل
  

  ستقاللعهد اال
  

سّلمات، ال       .  الفرنسية منذ االستقالل–ثمة مفارقة في العالقة اللبنانية      ة من الم ذه العالق ر ه ا تعتب ففيم
أثير،       ة الت ع دائم ي الواق ت ف ا آان صرمة، انه سة المن ود الخم ى العق ر ال دما ينظ ؤرخ، عن شعر الم ي

الطبع       افي ب ا اهم        . باستثناء الجانب الثق سياسي، فاقته ة مع            ففي المجال ال ددة العالق ات متع ة في حقب ي
  .القوى االنغلو سكسونية، بريطانيا اوًال ثم الواليات المتحدة

  
ذي شكل احدى             –من النافل القول مثال ان العالقة الفرنسية          اللبنانية انتكست في لحظة االستقالل، ال

وان         ا بعن سل المعروف تاريخي ذا المسل سا من الم    "المحطات البارزة في ه ذي  "شرقاخراج فرن ، وال
ان              م عن لبن سية عن سوريا ث وات الفرن ى        . توج بجالء الق د استمرت حت ة، فق م تكن االنتكاسة آني ول

م                   . اوائل الستينات  زعيم ث ى حسني ال سيون عل ا الفرن ال التي علقه ففي سوريا، سرعان ما خابت اآلم
شارة ا            . على اديب الشيشكلي   شيخ ب م ال ى    اما في لبنان فكانت بريطانيا ترعى حك ل ان تتخل لخوري قب

يدة                اء س ا في البق عنه في خضم معرآتها من اجل فرض نظام امني في الشرق االوسط يناسب ارادته
في  . وفي هذا المنظار رعت حكم آميل شمعون الذي شهد انضواء لبنان في سياسة االحالف                . اللعبة

 رية، السيما في ظل ازمةالمقابل، اخذت فرنسا المبعدة عن سياسة االحالف والقلقة من صعود الناص
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ام                     ى قي ا باسرائيل وصوال ال ي، اخذت تحصر اهتمامه امبراطوريتها االستعمارية في المغرب العرب
ا           . تحالف آامل، وان يكن غير معلن، بين الدولتين        ى انه ذا التحالف حت دا في ه سا بعي وقد ذهبت فرن

  .يا الى سوريا ولبناناهملت آليا اآلمال التي آانت تراودها قبل سنوات بالعودة سياس
  

اآثر من ذلك، يالحظ المؤرخ ان المسؤولين الفرنسيين لم يعودوا، في حماسهم السرائيل، يقيمون اي             
م          . حساب للكيان اللبناني   ة ل ر الخارجي و وزي ستيان بين هكذا، نرى ان غي موليه رئيس الوزراء وآري

س              اع سيفر ال ى خطة       ينسا ببنت شفة عندما اقترح بن غوريون، في اجتم ه التوافق عل م في ذي ت ري ال
ا،                        ًا تاريخي اه خط را اي ر معتب ان الكبي يما تفكيك لبن العدوان الثالثي، اعادة تقسيم الشرق االوسط، الس

  ).لم يكن البريطانيون قد وصلوا بعد(واعادة الجبل المسيحي الى حجمه السابق 
  

م       . بالمثللم يقابل لبنان، او اقله لبنان الرسمي، عدم الوفاء الفرنسي         ذي ل د ال د العربي الوحي ان البل فك
انيين      . يقطع عالقاته الديبلوماسية مع فرنسا     آما انه من غير الخفي، من جهة اخرى، ان قسما من اللبن

ه              ا تعني ابئين بم ر ع د الناصر، غي رئيس عب آان يشاطر منظمي العدوان الثالثي رغبتهم في اطاحة ال
  .يلاالفضلية المعطاة فرنسيًا الى اسرائ

  
ان في            شيء عن لبن دة بعض ال سا بعي ية، ظلت فرن يبقى انه، على رغم استمرار العالقات الديبلوماس

ة  سنوات التالي داث    . ال الل اح ذآر خ ب دورا ي م تلع ذا ل د   . ١٩٥٨هك ول اّي رال ديغ صحيح ان الجن
 ال يمكن لذلك. لكن ذلك حصل بعد اقل من شهرين من عودته الى السلطة . التدخل االميرآي في لبنان   

دة           . تحميل هذا الموقف معان آثيرة     فالمعروف لدى آل الذين درسوا التاريخ الفرنسي، ان الفترة الممت
تعادة                     ١٩٦٢ و ١٩٥٨بين   ان يحول دون اس ر آ ى ان استمرار الحرب في الجزائ  شبه ضائعة، بمعن

م               سي ل ع       السياسة الخارجية الفرنسية آامل فاعليتها، وان ما يسمى باالختالف الفرن د توقي رز اال بع يب
  .اتفاق ايفيان القاضي باستقالل الجزائر

  
هكذا، جاءت استعادة الديبلوماسية الفرنسية آامل حضورها في لبنان على اساس حرآية جديدة تجلت               

والالفت ان  ". السياسة العربية" العربية عموما، مع بدء تبلور ما سمي الحقا –في العالقات الفرنسية  
ة التي                    الحضور الفرنسي ف   سياسة العربي ة لل ة الغربي ا من الرعاي ي لبنان تحول، في هذا االطار، نوع

هاب  رئيس ش ا ال ة      . انتهجه ة مظل سا الديغولي رية وفرن صر الناص ين م اق ب كل الوف ر، ش ر آخ بتعبي
اريس           . الستعادة العالقات الفرنسية اللبنانية المميزة     وآان ابلغ دليل على ذلك زيارة الرئيس حلو الى ب

  .١٩٦٥ي وصلها آتيا من مصر، في ايار الت
  

د نهر االردن،                  وفي هذا االطار ايضا يفهم الموقف الفرنسي من التهديدات االسرائيلية في قضية رواف
  .آما يفهم رد فعل ديغول القاسي على الهجوم االسرائيلي ضد مطار بيروت

  
سمير قصير
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المؤتمر الذي دعا اليه النادي الثقافي العربي حول الكيان 

 اللبنانية –ل فيها مسيرة العالقة الفرنسية وتنااللبناني و
بكل تعرجاتها بدءًا بجبل لبنان وإعالن دولة لبنان الكبير 

مرورًا بعهد االستقالل وتأثرها باألزمات العربية التي 
تسببت فيها اعالن دولة اسرائيل وصوًال الى إستعادة 

الديبلوماسية الفرنسية آاملة حضورها نتيجة الوفاق بين 
تابع. ناصرية وفرنسا الديغوليةمصر ال

  
  


