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KRYZYS W BRYTYJSKO-FRANCUSKICH 
STOSUNKACH NA TLE WYDARZEŃ W SYRII 

I LIBANIE W LATACH 1945–1946

Francja i Wielka Brytania w Lewancie w okresie II wojny 
światowej

Syria i Liban były w okresie międzywojennym francuskim mandatem. W 1936 
roku Francja wynegocjowała i podpisała z obu państwami traktaty, w których 
uznała ich niepodległość, ale jednocześnie zachowała liczne przywileje, w tym 
prawo do obecności wojskowej: czasowej w Syrii i bezterminowej w Libanie. Ku 
niezadowoleniu obu rządów nie ratyfi kowała jednak tych traktatów1. 

Po wybuchu wojny i klęsce Francji administracja mandatowa w Lewancie 
podporządkowała się rządowi w Vichy. W tej sytuacji 8 czerwca 1941 roku bry-
tyjskie wojska wspomagane przez siły Wolnych Francuzów wkroczyły do Syrii. 
Tego samego dnia wysłannik generała Charlesa de Gaulle’a, generał Georges 
Catroux, mianowany następnie pełnomocnym komisarzem na kraje Lewantu, 
ogłosił zakończenie francuskiego mandatu oraz uznanie niepodległości Syrii i Li-
banu. W przyszłości miały to potwierdzić stosowne traktaty. Brytyjczycy propo-
nowali ogłosić wspólną francusko-brytyjską deklarację w sprawie niepodległości 
Syrii i Libanu, generał de Gaulle nie wyraził jednak zgody, chcąc podkreślić po-
zycję Francji w Lewancie. Wobec tego Brytyjczycy uznali francuską deklarację, 

1 J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wrocław 2010, s. 94, 97; V. Cloa-
rec, H. Laurens, Le Moyen-Orient au 20e siècle, Paris 2003, s. 75; J.B. Duroselle, Historie diplo-
matique de 1919 à nos jours, Paris 1981, s. 316. Jerzy Zdanowski podaje, że traktat z Syrią został 
podpisany pod koniec 1936 r., Janusz Żebrowski (Dzieje Syrii, Warszawa 2006) podaje na s. 
174 datę 22 XII 1936 r., Vincent Cloarec i Henry Lawrens – 9 IX 1936 r., Jean Baptiste Durosel-
le – wrzesień 1936 r. Podobnie jest z datą podpisania traktatu z Libanem: Jerzy Zdanowski jej 
nie wskazuje, a Danuta Madeyska (Liban, Warszawa 2003) na s. 253 podaje datę ratyfi kowania 
traktatu przez Liban 13 XI 1936.
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a premier Winston Churchill zapewnił (10 VI 1941 r.), że Wielka Brytania nie 
ma żadnych roszczeń co do Syrii ani żadnego innego francuskiego terytorium2. 

Po pokonaniu sił Vichy Wielka Brytania podpisała z nimi rozejm w Akce 
(Saint-Jean d’Acre, 14 VII 1941 r.). Generał Catroux, chociaż brał udział w ro-
kowaniach, nie złożył jednak podpisu na dokumencie, a generał de Gaulle uznał 
jego postanowienia za wyraz dyskryminacji Wolnych Francuzów. W tej sytuacji 
brytyjski sekretarz stanu rezydujący na Bliskim Wschodzie Oliver Lyttelton za-
proponował (21 VII 1941 r.) zawarcie umowy interpretacyjnej. Wymiana listów 
nastąpiła 24 lipca 1941 roku. Wolni Francuzi uzyskali prawo wezwania żołnierzy 
Vichy do współpracy, zdobyty sprzęt uznano za własność Francji, siły specjalne, 
a więc oddziały zwerbowane wśród ludności Syrii i Libanu, zostały przekazane 
Wolnym Francuzom, a Brytyjczycy uznali szczególne prawa Francji w obu kra-
jach. Wielka Brytania zadeklarowała (25 VII 1941 r.), że nie ma innych interesów 
w Syrii i w Libanie poza wygraniem wojny. Układ ten stał się podstawą stosun-
ków brytyjsko-francuskich w Lewancie w kolejnych latach3. 

W następstwie tego porozumienia generał Catroux ogłosił niepodległość Sy-
rii (27 IX 1941 r.) i Libanu (21 XI 1941 r.). Wielka Brytania wysłała do Bejrutu 
i Damaszku swego nadzwyczajnego posła generała Edwarda Louisa Spearse’a. 
Administracja mandatowa została zachowana na czas trwania wojny, lecz jej 
współpraca z brytyjskim posłem układała się bardzo źle4. 

Do pierwszej interwencji Brytyjczyków w Lewancie doszło w 1943 roku, gdy 
libański parlament (8 XI 1943 r.) jednomyślnie zniósł artykuły mówiące o uprzy-
wilejowanej pozycji Francji. Jej generalny delegat Yves Helleu zawiesił libań-
ską konstytucję, aresztował premiera i ministrów, rozwiązał parlament, wpro-
wadził stan wojenny i cenzurę, a 11 listopada 1943 roku w Bejrucie doszło do 
rozruchów. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zażądały zaprzestania represji. 
Generał de Gaulle wysłał do Bejrutu generała Catroux, który przywrócił parla-
ment i podpisał z rządami Syrii i Libanu porozumienie (22 XII 1943 r.) o prze-
kazaniu im uprawnień mandatowych, począwszy od 1 stycznia 1944 roku. Po-
rozumienie nie obejmowało sił specjalnych, które zostały pod kontrolą Francji. 
W lutym 1944 roku nowym delegatem Francji w Bejrucie został generał Paul 

2 J.B. Duroselle, Historie diplomatique…, op. cit., s. 317; A. Hall, Charles de Gaulle, Warsza-
wa 2002, s. 106.

3 Rozejm przewidywał, że wojska Vichy udadzą się do Maroka bez możliwości opcji na 
rzecz Wolnych Francuzów, o których w rozejmie nie było w ogóle mowy. Rozejm nie gwaran-
tował praw Francji w Lewancie. De Gaulle zagroził wycofaniem swoich sił spod brytyjskiego 
dowództwa i doprowadził do wymiany listów z Lytteltonem. Autorzy podają rozmaite daty wy-
miany listów: J.B. Duroselle, Historie diplomatique…, op. cit., s. 317 podaje datę 27 VII 1941 r., 
ale w pracy: Politique étrangère de la France. L’abîme 1939–1944, Paris 1986, s. 375 – podaje 
24 VII 1941 r.; z kolei w nocie opracowanej przez Departament Afryki i Lewantu we francu-
skim Ministerstwie Spraw Zagranicznych 22 V 1945 r. podana jest data 7 VIII 1941 r., czyli 
data wizyty Lytteltona u de Gaulle’a w Bejrucie, Documents Diplomatiques Francis (dalej: DDF) 
1945, t. I, 1 I–30 VI, Paris 1998, nr 365 s. 668; A. Hall (op. cit., s. 106) cytuje także pismo Lyt-
teltona z 25 VII 1941 r. 

4 J. Zdanowski, op. cit., s. 149; J.B. Duroselle, Historie diplomatique…, op. cit., s. 317.
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Beynet, który w stosunkach z obu krajami przyjął wyczekującą postawę5. Fran-
cja nie miała jeszcze uznanego rządu. Dopiero 9 września 1944 roku generał de 
Gaulle utworzył Tymczasowy Rząd Republiki Francuskiej.

Winston Churchill złożył wizytę w Paryżu 10 listopada 1944 roku i wyraził 
zgodę, by Francja zachowała w Lewancie pozycję taką, jak Wielka Brytania miała 
w Iraku. Odwołano też generała Spearse’a (15 XII 1944 r.), a na jego miejsce przy-
był Terence Shone, przyjaźnie nastawiony do Francji. Nie ulegało wątpliwości, 
że Brytyjczycy, w przeciwieństwie do Amerykanów i Rosjan, byli gotowi uznać 
uprzywilejowaną pozycję Francji w Lewancie6. 

Francuskie przygotowania do zawarcia traktatów 
z Syrią i Libanem 

Od początku 1945 roku w Lewancie narastało napięcie związane z zakończeniem 
francuskiego mandatu. Francja zamierzała podpisać z Syrią i Libanem trakta-
ty kończące okres mandatowy. Oba państwa stanęły jednak na stanowisku swej 
pełnej suwerenności. Nie widziały więc potrzeby, by podpisywać traktaty, w któ-
rych francuski rząd zamierzał zagwarantować ochronę swych interesów. Francji 
nie pomógł ważny gest, jakim była zgoda na udział Syrii i Libanu w konferencji 
założycielskiej ONZ. Narastający spór skoncentrował się wokół problemu sił spe-
cjalnych. Syria i Liban domagały się ich bezwarunkowego przekazania, francuski 
rząd nie zamierzał zaś ich oddać przed końcem wojny, wycofaniem z regionu 
brytyjskich wojsk i podpisaniem traktatów z Syrią i Libanem7.

Brytyjczyków niepokoiło odwlekanie przekazania Syrii i Libanowi sił specjal-
nych. Ambasador Wielkiej Brytanii w Paryżu Alfred Duff  Cooper poruszył tę 
sprawę 12 stycznia 1945 roku w rozmowie z francuskim ministrem spraw zagra-
nicznych Goerges’em Bidaultem. Interwencja ta pozostała bez reakcji. Wpraw-
dzie urzędnicy Quai d’Orsay przygotowali trzy wersje odpowiedzi, ale żadnej nie 
wysłano. Wynikało z nich jednak, że Francja nie zamierzała przekazać sił specjal-
nych Syrii i Libanowi przed podpisaniem traktatów. Zgodnie z porozumieniem 

5 Telegram P. Beyneta do G. Bidaulta z 24 I 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 49, przypis 1, s. 101; 
J. Zdanowski, op. cit., s. 149–150; J.B. Duroselle, Politique étrangère…, op. cit., s. 376; idem, 
i Histoire diplomatique…, op. cit., s. 393–394; V. Cloarec, H. Lawrens, op. cit., s. 80; depesza 
P. Beyneta do G. Bidaulta z 16 II 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 111, s. 221.

6 Nota Zarządu Afryki-Lewantu we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych (da-
lej: MSZ) z 22 V 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 365, s. 668–672; ibidem, telegram G. Bidaulta do 
R. Garreau z 7 II 1945 r., nr 80, s. 164–165.

7 Telegram G. Bidaulta do M. Rageota z 3 II 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 75, s. 152–153; 
ibidem, telegramy: G. Bidaulta do R. Garreau z 7 II 1945 r., nr 80, s. 164–165; J. Lescuyera 
z Kairu z 27 II 1945 r., nr 145, s. 277; S. Ostroroga z Bejrutu z 29 III 1945 r., nr 231, s. 430–432.
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Lyttelton–de Gaulle była odpowiedzialna za bezpieczeństwo obu państw, a mając 
w regionie zbyt szczupłe siły, musiała zachować kontrolę nad siłami specjalnymi8. 

Francuzi byli oczywiście świadomi narastającego napięcia w państwach 
Lewantu. Generał Paul Beynet donosił (24 I 1945 r.), że w Syrii może dojść do 
kryzysu podobnego jak w Libanie w 1943 roku. Przytaczał wrogie Francji wy-
stąpienia syryjskiego ministra spraw zagranicznych Dżemila Mardama, godzące 
w interesy francuskiego szkolnictwa reformy syryjskiego rządu, żądania otwarcia 
w Damaszku francuskiej misji dyplomatycznej w miejsce delegatury generalnej 
i oczywiście przekazania Syrii sił specjalnych9. 

Najbardziej zaniepokojone rozwojem sytuacji w Syrii było jednak brytyjskie 
dowództwo wojskowe. Głównodowodzący siłami sojuszniczymi generał Bernard 
Paget obawiał się nieuchronnego konfl iktu i zwrócił się do War Offi  ce o upoważ-
nienie do podjęcia środków zaradczych na wypadek rozruchów. Spotkał się jed-
nak z odmową (7 III 1945 r.), ponieważ nikt w Londynie nie zamierzał drażnić 
Francji. Opinię Pageta podzielał generał William Holmes, dowódca IX Armii 
Brytyjskiej, który zastąpił podlegające mu francuskie oddziały 31. Dywizją Pan-
cerną Hinduską i lokalną żandarmerią. Brytyjska żandarmeria otrzymała rozkaz 
przeszukiwania francuskich pojazdów wojskowych, co robiła bez najmniejszej 
kurtuazji10.

Francuski poseł w Kairze René Lescuyer uważał, że Brytyjczycy, nie radząc 
sobie z syjonistycznym problemem w Palestynie, zamierzali pozyskać przychyl-
ność Arabów kosztem Francji. Starali się więc wymusić na francuskim rządzie 
ustępstwa w sprawie sił specjalnych, a nawet wyeliminować ją z regionu. Wpraw-
dzie Lescuyer uważał, że zgodnie z brytyjską tradycją polityka była prowadzona 
dwutorowo, na miejscu i w Londynie, ale obawiał się, by w Foreign Offi  ce przy-
jaźń z Francją nie została poświęcona na ołtarzu przyjaźni angielsko-arabskiej11. 

Wśród francuskich polityków także brakowało zgody, jak i co negocjować 
z państwami Lewantu. Generał Paul Beynet był zwolennikiem podpisania cało-
ściowego traktatu. Negocjacje zamierzał rozpocząć od spraw kulturalnych, po-
nieważ pozycja Francji w tej dziedzinie wydawała się najsilniejsza, a na koniec 
zostawić najtrudniejsze rozmowy wojskowe. Uważał, że Francja powinna, z po-
parciem Wielkiej Brytanii, zachować w Lewancie misję wojskową. Sprawę prze-
kazania sił specjalnych uzależniał od wycofania brytyjskich wojsk. Oczekiwał od 
rządu decyzji, czy podejmować rozmowy w sprawie zachowania baz morskich 
i lotniczych podczas negocjacji z Syrią, czy na konferencji pokojowej12.

Brytyjczycy starali się przekonać Francuzów, by zrezygnowali z podpisania 
całościowego traktatu, bardzo niepopularnego w Syrii, a skoncentrowali się na 

8 Telegram P. Beyneta do G. Bidaulta z 24 I 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 49, s. 102. 
9 Telegram P. Beyneta do G. Bidaulta z 24 I 1995 r., DDF, t. I, nr 49, s. 101; Raport R. Le-

scuyera do G. Bidaulta z 27 I 1945 r., DDF, t. I. nr 59, s. 118.
10 Telegram z War Offi  ce z 7 III 1945 r., Archiwum Narodowe w Londynie (dalej: NA), 

PREM 3/423/13, brak numeracji stron.
11 Raport R. Lescuyera do G. Bidaulta z 27 I 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 59, s. 117–119.
12 Raport P. Beyneta z 16 II 1945 r. do G. Bidaulta, DDF 1945, t. I, nr 111, s. 219–222.
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wynegocjowaniu porozumień dotyczących konkretnych spraw. To praktyczne 
podejście przegrywało z dążeniem większości francuskich polityków do podkre-
ślania historycznych związków Francji z tym regionem, i z obawą, by na terenie 
Syrii Francja nie przeżyła swej kolejnej Faszody. Generał de Gaulle podejrzewał, 
że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zamierzają uporządkować sprawy Bli-
skiego Wschodu z pominięciem Francji i jej interesów. Wszystkie antyfrancuskie 
wystąpienia i protesty w Lewancie przypisywał brytyjskiej inspiracji. Doniesienia 
francuskiego ambasadora w Londynie René Massiglego, że Brytyjczycy pragną 
szybko uregulować sprawy bliskowschodnie, by zacieśnić stosunki z Francją, i że 
Amerykanie poprą arabski ruch narodowy kosztem obu europejskich mocarstw 
– nie znajdywały zrozumienia w Paryżu. Francuskiej nieufności nie przełamał 
Winston Churchill, który 27 lutego 1945 roku w Izbie Gmin zapewnił, że popie-
ra zachowanie specjalnej pozycji Francji w regionie, z jednoczesnym uznaniem 
niepodległości państw regionu13. 

Ostateczną decyzję dotyczącą prowadzenia negocjacji z Syrią i z Libanem 
podjęto na spotkaniu zorganizowanym przez generała de Gaulle’a 5 kwietnia 
1945 roku. Podstawą dyskusji była nota Dyrektora Departamentu Afryka-Lewant 
Jacques᾽a Meyriera (datowana 4 IV 1945 r.). Meyrier twierdził, że postanowienia 
z 1941 roku, a więc uznanie niepodległości Syrii i Libanu pod warunkiem zacho-
wania na ich terenie wielu uprawnień wynikających z obowiązków mandatowych, 
w tym utrzymywania oddziałów wojskowych na czas wojny i konieczności podpi-
sania traktatów kończących mandat, przestały być aktualne. Niepodległość Syrii 
i Libanu uznało bezwarunkowo wiele państw. Syria i Liban przystąpiły do wojny 
bez konsultowania państwa mandatowego, uzyskały też prawo udziału w konfe-
rencji w San Francisco. Zakończenie wojny pozbawiło Francję ważnego argumen-
tu w sprawie utrzymywania wojsk na terenie obu państw. Będzie mogła jedynie 
powoływać się na obecność w regionie brytyjskich wojsk. Francja powinna mimo 
to zachować uprzywilejowaną pozycję w regionie, podpisać z obu krajami sojusz, 
uzyskać na ich terenie bazy morskie i lotnicze, zachować szkoły i organizację są-
dową, podpisać porozumienie walutowe, ochronić przedsiębiorstwa14.

Zdaniem Meyriera zamiast ogólnego traktatu, który wywołuje podejrzliwość 
obu państw, powinno się zaproponować kilka konwencji i porozumień. W nego-
cjacjach powinno się unikać słowa „traktat”, a dążyć do podpisania paktu, w któ-
rym umieści się zapisy o pokoju i wieczystej przyjaźni, sojuszu, wspólnej polityce 
zagranicznej, pomocy wojskowej itd. W razie sprzeciwu można przekonywać 
oba państwa, by weszły w sojusz z Francją w ramach systemu bezpieczeństwa 
zbiorowego. Gdyby oba rozwiązania okazały się niemożliwe, należy zachować 
status quo i czekać na lepszy moment. Meyrier uważał poza tym, że nie można 
dłużej zwlekać z rozwiązaniem sprawy sił specjalnych, nie ryzykując poważnych 

13 Telegram P. Beyneta do G. Bidaulta z 20 II 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 120, s. 235–236; 
ibidem, list P. Beyneta do G. Bidaulta z 23 II 1945 r. z dołączoną notatką z rozmowy R. Han-
keya z J. de Legardem, nr 135, s. 257–258; telegram R. Massiglego do G. Bidaulta z 22 II 1945 r., 
nr 126, s. 244–245; depesza R. Massiglego z 6 III 1945 r., nr 169, s. 326–327. 

14 Nota J. Meyriera z 4 IV 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 250, s. 462–463. 
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trudności. Należało jedynie znaleźć sposób zachowania nad nimi dowództwa, 
dopóki w regionie będą obecne wojska brytyjskie. Gdyby w tej sprawie nego-
cjacje z Syrią i Libanem nie przyniosły rezultatu, proponował skłonić Wielką 
Brytanię, by przekazała Francji dowództwo sił międzysojuszniczych w Lewancie, 
oczywiście podporządkowane brytyjskiemu głównodowodzącemu operacjami 
wojskowymi15.

Dyskusję otworzył generał de Gaulle. Uważał, że dopóki trwa wojna, a Brytyj-
czycy mają swoje wojska w Syrii i w Libanie, Francja musi zachować kontrolę nad 
siłami specjalnymi. Zdaniem generała de Gaulle’a niepodległość Syrii i Libanu to 
jedna sprawa, a militarna obecność Francji w Lewancie – druga. Otóż Francja 
z tej obecności nie może zrezygnować. Wycofanie się byłoby nieodwracalne. Jeśli 
Francja zabierze swoje siły – już z nimi nie wróci. Generał de Gaulle zamierzał 
utrzymać przyczółek i bazy, a formalnoprawna strona porozumienia nie miała 
dla niego większego znaczenia. Gdy Francja zabezpieczy swe militarne interesy, 
nie będzie przeszkód, by przekazać siły specjalne miejscowym rządom. W tym 
duchu należało rozmawiać z Syryjczykami16.

Generał Beynet ostrzegł, że przyjęcie takiej pozycji negocjacyjnej grozi kry-
zysem, łącznie z rewoltą. Gdyby do niej doszło, zachowanie lojalności sił specjal-
nych mogłoby okazać się trudne. W tej sytuacji wobec niewielkich sił francuskich 
(trzy bataliony Senegalczyków i jeden batalion strzelców algierskich o małej 
wartości bojowej) domagał się posiłków, co najmniej trzech nowych batalionów. 
Poważne trudności w Syrii przewidywał także Georges Bidault i sekretarz Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych Jean Chauvel. Bidault i Chauvel proponowali 
złożyć Syryjczykom jakąś konkretną obietnicę, wyznaczyć termin przekazania 
sił specjalnych. Można było, przerzucając odpowiedzialność na Brytyjczyków, 
uzależnić przekazanie Syryjczykom sił specjalnych od terminu przekazania do-
wództwa w Lewancie Francji17. 

Generał de Gaulle, mimo wątpliwości zgłaszanych przez Bidaulta i Chauvela, 
sądził, że z dnia na dzień zmniejsza się ryzyko rozruchów Lewancie. Syryjski 
rząd, jego zdaniem, nie miał poparcia państw arabskich, a Brytyjczykom zależało 
na współpracy z Francją w kwestiach ogólnych. Był przekonany, że francuskiej 
pozycji w Lewancie i w Afryce Północnej najbardziej zaszkodziłaby kapitulacja 
w sprawie sił specjalnych. Generał Beynet miał zawieźć do Damaszku zapewnie-
nie, że niepodległość państw Lewantu jest zabezpieczona lepiej niż kiedykolwiek, 
o czym świadczy ich zaproszenie do San Francisco, a w sprawie sił specjalnych 
podejmie się dyskusję w momencie, gdy wyjaśni się sytuacja strategiczna na Bli-
skim Wschodzie18. 

W rezultacie instrukcja dla generała Beyneta, którą de Gaulle ostatecznie po-
prawił 24 kwietnia 1945 roku, zawierała następujące wskazówki: przekazanie sił 
specjalnych nie może się dokonać ani przed końcem wojny, ani przed przekaza-

15 Nota J. Meyriera z 4 IV 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 250, s. 464–466.
16 Notatka ze spotkania 5 IV 1945 r. w sprawie Lewantu, DDF 1945, t. I, nr 253, s. 471.
17 Ibidem, s. 472.
18 Ibidem, s. 472–474.
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niem międzysojuszniczego dowództwa Francji. Generał Beynet może oddać do 
dyspozycji syryjskiego rządu najwyżej trzy bataliony sił specjalnych lub ich ekwi-
walent. Jednocześnie de Gaulle postanowił wzmocnić francuskie siły w Lewan-
cie, i w ostatnich dniach kwietnia 1945 roku na Bliski Wschód wyruszyły dwa 
francuskie niszczyciele – „Montcalm” i „Jeanne d’Arc”, zabierając posiłki woj-
skowe. O operacji nie poinformowano Brytyjczyków. Generał de Gaulle, rozma-
wiając z Duff em Cooperem 27 kwietnia 1945 roku na temat sojuszu brytyjsko-
-francuskiego, ostrzegł, aby Brytyjczycy nie mieszali się do sprawy Syrii i Libanu, 
tak jak Francja nie miesza się do sprawy Egiptu19. 

Trzy dni później (30 IV 1945 r.) Foreign Offi  ce otrzymało wiadomość o wy-
słaniu francuskich wojsk do Bejrutu. Duff  Cooper poprosił de Gaulle’a o spotka-
nie jeszcze tego samego dnia, by przekazać mu głębokie zaniepokojenie swego 
rządu możliwymi rozruchami, do których może dojść w Bejrucie po wyokręto-
waniu francuskich wojsk. Rząd Jej Królewskiej Mości prosił albo o porzucenie 
tego przedsięwzięcia, albo o przeniesienie francuskich żołnierzy na statki han-
dlowe, które Brytyjczycy byli gotowi dostarczyć w Aleksandrii20. 

Generał de Gaulle odrzucił tę propozycję i podkreślił, że brytyjskie dowódz-
two nie powinno się ingerować w tę sprawę, ponieważ w sytuacji, gdy wspólny 
wróg już nie zagraża Syrii, za jej bezpieczeństwo odpowiada Francja na podsta-
wie porozumienia z Lyttletonem. De Gaulle oświadczył, że Brytyjczycy żądają 
od niego, by przekazał państwom Lewantu oddziały specjalne bez uzupełnienia 
francuskich sił, a sami mają na Bliskim Wschodzie całą dywizję. Siły francuskie 
pozostaną tak długo w Lewancie, jak brytyjskie. Gdy Duff  Cooper oświadczył, 
że obecność brytyjskich wojsk nie wywołuje sprzeciwu ludności, generał odparł, 
że jeśli dojdzie do rozruchów, to jedynie przy brytyjskiej zachęcie, po czym przy-
toczył liczne przykłady brytyjskiej nielojalności. Oświadczył także, że zachowa-
nie porządku to mała sprawa, ale prestiż państw to sprawa wielka, a Wielka Bry-
tania pragnie pomniejszyć prestiż Francji!21.

Brytyjczycy uważali, że wysłanie francuskich niszczycieli do Bejrutu przed 
rozpoczęciem rokowań było demonstracją siły, która mogła wywołać silną anty-
francuską reakcję. Churchill 4 maja 1945 roku skierował do de Gaulle’a osobisty 
list (wysłany 5 V 1945 r.), wyjaśniając, że Wielka Brytania uznaje specjalne in-
teresy Francji w Lewancie, ale musi przeciwdziałać niepokojom w całym regio-
nie. Bliski Wschód pozostaje newralgiczny w zakresie dostaw ropy naft owej dla 

19 Nota E. Burina de Roziersa dla gen. de Gaulle’a z 2 V 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 315, 
s. 588; ibidem, list S. Ostroroga z Bejrutu z 7 V 1945 r., nr 327, s. 609, przypis 5; notatka ze 
spotkania A. Duff a Coopera z Ch. de Gaulle’em z 27 IV 1945 r., nr 304, s. 567–569; telegram 
z FO do Paryża z 30 IV 1941 r., NA, PREM, 3/423/13. 

20 Telegram z FO do Paryża z 30 IV 1941 r., PREM, 3/423/13; protokół z rozmowy 
Ch. de Gaulle’a z A. Duff em Cooperem z 30 IV 1945 r. sporządzony 1 V 1945 r., DDF 1945, 
t. I, nr 312, s. 583. 

21 Protokół z rozmowy Ch. de Gaulle’a z A.  Duff em Cooperem z 30 IV 1945 r., 
z 1 V 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 312, s. 583–584; telegram A. Duff a Coopera z Paryża do Lon-
dynu z 30 IV 1945 r., NA, PREM 3/423/13.
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aliantów i zapewnia komunikację z Indiami i Dalekim Wschodem. Gdy Francja 
podpisze traktaty z Syrią i Libanem, Wielka Brytania wycofa swoje siły. Wysłanie 
francuskich sił na Bliski Wschód przed rozpoczęciem negocjacji określił jako wy-
soce niefortunne i stwarzające wrażenie wywierania presji wojskowej w okresie 
rozmów22. 

Generał de Gaulle nie zamierzał ulegać brytyjskim ani amerykańskim naci-
skom. W liście do Churchilla z 6 maja 1945 roku wyjaśniał, że Francja uznała 
niepodległość Syrii i Libanu, ale chciała zachować w obu krajach bazy, aby za-
pewnić sobie połączenie na Daleki Wschód i dostęp do złóż irackiej ropy. Wy-
rażał przekonanie, że osiągnie te cele, jeżeli rządy w Damaszku i Bejrucie nie 
będą mogły wygrywać Wielkiej Brytanii przeciw Francji. Obecność brytyjskich 
sił i agentów w Lewancie umacniała tymczasem ich negatywne nastawienie do 
Francji. Wypomniał Churchillowi, że podczas gdy generał Beynet wyruszył do 
Bejrutu z upoważnieniem do negocjacji, Wielka Brytania skierowała do Libanu 
nowe dywizje z Palestyny23.

Francja i Wielka Brytania wobec rozruchów 
w Syrii i Libanie w maju 1945 roku

Przybycie niszczyciela „Montcalm” do Bejrutu wywołało wielkie poruszenie, 
o czym donosił specjalny wysłannik Francji Stanisław Ostroróg już 5 maja 
1945 roku. Tego dnia minister spraw zagranicznych Libanu Henri Pharaon poin-
formował go, że każdy ruch obcych wojsk na tym terytorium musi być wcześniej 
uzgodniony z libańskim rządem. Na dodatek radosne manifestacje z okazji za-
kończenia wojny 9 maja przeobraziły się w antyfrancuskie demonstracje, w któ-
rych udział wzięły arabskie oddziały przybyłe z Palestyny. Terence Shone wezwał 
libański rząd do spokoju, a Palestyńczyków wycofano z Libanu24. 

Generał de Gaulle bezzwłocznie (9 V 1945 r.) wypomniał Duff owi Coopero-
wi sprowadzenie dodatkowych brytyjskich sił z Palestyny. Rzeczywiście brygada 
piechoty przybyła jeszcze przed końcem kwietnia, a druga czekała na przenie-
sienie, ofi cjalnie w ramach rutynowych szkoleń. Foreign Offi  ce postanowiło tę 

22 List O. Sargenta do W. Churchilla z 2 V 1945 r., NA, PREM, 3/423/13; ibidem, odpo-
wiedź Churchilla z 3 V 1945 r., telegram W. Churchilla do Ch. de Gaulle’a z 4 V 1945 r.; list 
gen. Ch. de Gaulle’a do W. Churchilla z 6 V 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 324, s. 605, przypis 1.

23 Telegram z Paryża do FO z 7 V 1945 r., NA, PREM, 3/423/13; telegram H. Bonneta 
z Waszyngtonu do G. Bidaulta z 12 V 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 337, s. 624–625; ibidem, list 
J. Chauvela do R. Massiglego z 8 V 1945 r., nr 330, s. 614–615; list Ch. de Gaulle’a do W. Chur-
chilla z 6 V 1945 r., NA, PREM 3/423/13 francuska wersja: DDF 1945, t. I, nr 324, s. 605–606. 

24 List S. Ostroroga z 7 V 1945 r., DDF 1945, t. I , nr 327, s. 609; telegram gen. P. Beyneta 
do G. Bidaulta z 19 V 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 360, przypis 3, s. 661; telegram J. Meyriera 
do G. Bidaulta z 31 V 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 392, s. 717–718; telegram z Paryża do FO 
z 3 VI 1945 r., PREM 3/423/14.
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operację przedstawić Francji jako rutynowe działanie praktykowane w regionie 
od 1942 roku. Informacje o wzmocnieniu brytyjskich sił wywołały irytację Chur-
chilla, który oskarżył (10 V 1945 r.) generała Pageta o działanie bez zgody Rządu 
Jej Królewskiej Mości i wiedzy o delikatności sprawy25.

Najwyraźniej nieświadomy irytacji premiera Paget poinformował War Offi  ce 
(12 V 1945 r., w dniu przybycia do Bejrutu gen. Beyneta), że przewiduje kłopoty 
związane z wyokrętowaniem francuskich sił i zamierza przesunąć jedną dywizję 
z Palestyny do Libanu. Prosił także, by przekazać mu dowództwo nad wszystki-
mi siłami w Syrii i Libanie, zamknąć francuskie oddziały w koszarach, skierować 
indyjskie siły do pomocy libańskiej i syryjskiej żandarmerii. W Foreign Offi  ce 
uznano jednak takie upoważnienie za zbyt niebezpieczne. Gdyby Francuzi odmó-
wili podporządkowania się brytyjskiemu dowództwu, trzeba by do nich strzelać26.

W tym samym czasie, 19 maja 1945 roku, Paul Beynet przekazał Dżemilo-
wi Mardamowi i Henriemu Pharaonowi stanowisko swego rządu. Francja już 
w 1941 roku uznała niepodległość Syrii i Libanu, zamierzała jednak zabezpie-
czyć swe kulturalne, gospodarcze i strategiczne interesy w obu krajach. Interesy 
kulturalne miały zostać uregulowane w konwencji uniwersyteckiej, ekonomicz-
ne w kilku porozumieniach, a strategiczne – sprowadzić się do uzyskania przez 
Francję stałych baz zapewniających jej komunikację z posiadłościami zamorski-
mi. Po uzgodnieniu tych trzech spraw francuski rząd planował oddać siły spe-
cjalne pod warunkiem zachowania nad nimi francuskiego dowództwa tak dłu-
go, aż okoliczności pozwolą zastąpić je dowództwem narodowym. Rządy Syrii 
i Libanu odrzuciły te warunki 21 maja i odmówiły podjęcia nad nimi dyskusji27. 

 Jednocześnie w obu krajach rozpoczęły się manifestacje i protesty związane 
z przybyciem do Bejrutu „Jeanne d’Arc” (20 V 1945 r.). Francuski rząd obar-
czył za nie odpowiedzialnością Syrię i Liban, które unikały rozpoczęcia rozmów 
z Francją i odmawiały prawa przejścia dla jej sił w warunkach ciągle trwającej 
wojny, tolerując zarazem obecność na swym terytorium brytyjskich wojsk. Fran-
cuski rząd zapewniał, że wysłanie posiłków nie było formą nacisku na rządy Syrii 
i Libanu – przecież Francja jako pierwsza uznała niepodległość obu państw i ot-
worzyła im możliwość udziału w konferencji założycielskiej ONZ28. 

Zaostrzenie sytuacji w Lewancie gwałtownie pogorszyło międzynarodową 
sytuację Francji. Brytyjczycy 20 maja 1945 roku poprosili Amerykanów, by wpły-
nęli na rządy Syrii i Libanu w duchu kontynuowania rozmów z Francją. Minister 

25 List O.  Sargenta do W.  Churchilla z 9 V 1945 r., NA, PREM 3/423/13; ibidem, list 
W. Churchilla do gen. H. Ismaya z 10 V 1945 r.

26 Telegram z Paryża do FO z 3 VI 1945 r., NA, PREM, 3/423/14; telegram do War Offi  ce 
z 12 V 1945 r., NA, PREM, 3/423/13; ibidem, list R. Campbella do W. Churchilla z 14 V 1945 
r.; J.B. Duroselle, Histoire diplomatique…, op. cit., s. 455.

27 Telegram P. Beyneta do G. Bidaulta z 19 V 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 360, s. 661–662; 
ibidem, telegram G. Bidaulta do wszystkich placówek dyplomatycznych z 24 V 1945 r., nr 371, 
s. 682.

28 Telegram G. Bidaulta do wszystkich placówek dyplomatycznych z 24 V 1945 r., DDF 
1945, t. I, nr 371, s. 682–683; J.B. Duroselle, Histoire diplomatique…, op. cit., s. 455. 



140 Agnieszka Małgorzata Kastory

spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthony Eden zadeklarował, że Rząd Jej 
Królewskiej Mości natychmiast wycofa swe siły z tych państw, gdy dojdzie do 
porozumienia między nimi a Francją29. 

Amerykanie jednak 28 maja 1945 roku oskarżyli Francję, że uciekła się do 
militarnej groźby wobec obu państw, aby uzyskać polityczne koncesje w okresie, 
gdy w San Francisco trwała debata nad sposobami zagwarantowania bezpieczeń-
stwa światowego. Wzywali Paryż, by przewartościował swoją politykę wobec Sy-
rii i Libanu, udowadniając, że traktuje oba państwa jak suwerennych i niezależ-
nych członków rodziny narodów. W odpowiedzi Bidault przypomniał, że Francja 
pierwsza dała dowody poparcia dla niepodległości Syrii i Libanu, a zabezpieczenie 
francuskich interesów w tych krajach nie koliduje z uznaniem ich suwerenności. 
Obecny kryzys wywołały zaś lokalne żywioły zainteresowane wzrostem przemo-
cy, od dawna gotowe wykorzystać każdy pretekst do wystąpienia30. 

W tym czasie w Syrii i Libanie został ogłoszony strajk generalny. O ile sy-
tuację w Libanie udało się uspokoić, o tyle w Syrii doszło do zbrojnych starć, 
a 29 maja 1945 roku cała Syria powstała przeciw wojskom francuskim. Walkę 
podjęły uzbrojone oddziały wspomagane przez syryjską żandarmerię. Wojska 
francuskie zbombardowały Damaszek. 30 maja 1945 roku na spotkaniu gabinetu 
Churchill przedstawił doniesienia otrzymane od generała Pageta, który informo-
wał, że w przeciągu ostatniej doby sytuacja gwałtownie się pogorszyła, są ofi ary 
śmiertelne, a dowodzący francuskimi siłami generał François Oliva-Roget okazał 
się zupełnie nieodpowiedzialny. Paget prosił o przekazanie mu kontroli nad woj-
skiem w Lewancie. W tej sytuacji postanowiono, aby na podstawie porozumienia 
Lyttelton–de Gaulle, które czyniło brytyjskie dowództwo odpowiedzialnym za 
bezpieczeństwo w regionie, wezwać Francuzów, by udali się do koszar i podpo-
rządkowali Pagetowi. Przy okazji Brytyjczycy pragnęli przekonać arabską spo-
łeczność, że wspierają Syrię i Liban przeciw francuskiej agresji. De Gaulle miał 
zostać poinformowany, że brytyjski dowódca otrzyma upoważnienie, by zapo-
biec dalszemu przelewowi krwi. Od francuskiego premiera oczekiwano wydania 
swym oddziałom rozkazu wycofania się do koszar i wstrzymania ognia poza wy-
padkiem samoobrony31.

Podjętą decyzję Churchill i Eden przekazali jeszcze w trakcie posiedzenia 
gabinetu (o godzinie 20) ambasadorowi Francji René Massiglemu, a 31 maja 
Churchill wysłał list do de Gaulle’a, domagając się, by w celu uniknięcia starć 
brytyjsko-francuskich wydał swym oddziałom rozkaz wycofania się do koszar. 
List ten, zawierający także propozycje trójstronnych negocjacji w Londynie, 
francuski premier otrzymał 31 maja (o godzinie 16.30)32. 

29 List A. Edena do Waszyngtonu z 20 V 1945 r., NA, PREM, 3/423/13.
30 List G.  Bidaulta do J.  Caff ery’ego z 30 V 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 389, s. 713–714 

i przyp. 2.
31 J.B. Duroselle, Histoire diplomatique…, op. cit., s. 455; J. Żebrowski, op. cit., s. 178; wyją-

tek z posiedzenia Gabinetu Wojennego z 30 V 1945 r., NA, PREM 3/423/13.
32 Telegram R. Massiglego do G. Bidaulta z 31 V 1945 r., g. 1.10, DDF 1945, t. I, nr 393, 

s. 719–720; J.B. Duroselle, Histoire diplomatique…, op. cit., s. 455.
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Upoważniony (31 V 1945 r.) do przywrócenia porządku generał Paget przeka-
zał tę informację generałowi Beynetowi. Beynet, który dzień wcześniej informo-
wał Paryż, że francuskie siły przywróciły porządek w niemal całym Damaszku, 
uważał brytyjskie działania za bezzasadne, ale po otrzymaniu instrukcji z Paryża 
wycofał francuskie wojska i siły specjalne do koszar. Tego samego dnia doszło 
do wstrzymania ognia, a wieczorem Brytyjczycy przejęli kontrolę w Syrii. Na-
stępnego dnia Paget wręczył Beynetowi instrukcję, która nakazywała wszystkim 
Francuzom (i tylko Francuzom) przestrzeganie godziny policyjnej, zabraniała 
żołnierzom używania broni palnej inaczej niż w samoobronie, a francuskim sa-
molotom i okrętom nakazywała pozostać na miejscu. Bidault poinformowany 
o tej instrukcji wezwał brytyjskiego ambasadora, by mu powiedzieć, że Francja 
od incydentu w Faszodzie nie przeżyła takiego upokorzenia. Wyrażając oburze-
nie z powodu działań Pageta, oświadczył, że nawet jeśli Francja popełniła błędy, 
to nie zasłużyła na takie traktowanie33. 

Generał de Gaulle w ogóle nie brał pod uwagę winy Francji. W przemówie-
niu wygłoszonym 2 czerwca 1945 roku obarczył odpowiedzialnością za krwawy 
przebieg wydarzeń brytyjskich agentów, uzbrojone przez Brytyjczyków „bandy” 
i oddziały przybyłe z Palestyny pod sztandarami ze swastyką. Zdaniem fran-
cuskiego premiera wsparciem dla protestujących była syryjska żandarmeria 
uzbrojona przez Brytyjczyków. De Gaulle czuł się dotknięty tym, że Churchill 
wiadomość o przejęciu przez Wielką Brytanię kontroli wojskowej w Lewancie 
przekazał najpierw Izbie Gmin, a dopiero później jemu34. 

W liście wysłanym do Beyneta dwa dni później de Gaulle radził, by nie kom-
plikował stosunków z Brytyjczykami, z zastrzeżeniem, że „wszystko ma swoje 
granice”, i nie wykluczał, że Brytyjczycy użyją siły w stosunku do francuskich 
wojsk. Duch tych instrukcji odbiegał od bardziej pojednawczej treści instrukcji 
Bidaulta, który podkreślał, że najważniejsze jest, by nie dopuścić do starć brytyj-
sko-francuskich35.

W Foreign Offi  ce wypowiedź de Gaulle’a analizowano zdanie po zdaniu. Przy-
znano, że rzeczywiście uzbrojono syryjską żandarmerię, ale za zgodą Francji. Za 
niefortunne uznano zbyt późne poinformowanie de Gaulle’a. Zarzut o udziale 
Palestyńczyków w syryjskich protestach był przynajmniej częściowo prawdziwy, 
ponieważ około 200 osób z 16. Arabskiego Batalionu Palestyńskiego brało udział 
w demonstracjach 9 i 10 maja, niosąc portrety wielkiego muft iego Jerozolimy, 
ale co do swastyki brakowało pewności. Obecność Palestyńczyków w Syrii była 
godna ubolewania, ale zdaniem brytyjskich urzędników nie miała wpływu na 
późniejsze wypadki, a de Gaulle przedstawił wydarzenia w fałszywym świetle36. 

33 Telegram z WAR Offi  ce do CinC Middle East z 31 V 1945 r., PREM, 3/423/13; telegram 
G. Bidaulta do R. Massiglego z 31 V 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 391, s. 716; telegram z Paryża 
z 2 VI 1945 r. do FO, NA, PREM 3/423/14.

34 List R.I. Campbella do W. Churchilla z 3 VI 1945 r., NA, PREM, 3/423/14.
35 Telegram G. Bidaulta do P. Beyneta z 4 VI 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 401, s. 732; ibidem, 

telegram Ch. de Gaulle’a do P. Beyneta z 4 VI 1945 r., nr 402, s. 733. 
36 List R.I. Campbella do W. Churchilla z 3 VI 1945 r., NA, PREM, 3/423/14; na mocy 

porozumienia francusko-brytyjskiego z sierpnia 1944 r. to Brytyjczycy zaopatrywali syryjską 
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Działania podjęte z kolei przez Pageta uzyskały w Londynie pełną akcep-
tację, tym bardziej że Paget swe kontrowersyjne instrukcje przekazał osobiście 
Beynetowi, nie ogłaszając publicznie, że francuskie siły wycofały się do koszar 
na skutek brytyjskich rozkazów. Nagłośnienie tej instrukcji jako brytyjskiej pro-
klamacji i związane z tym upokorzenie Francji były jej własnym dziełem. Sam 
Paget spotkał się 5 czerwca z Beynetem i poprosił go o wyjaśnienie, w jaki sposób 
instrukcje, które mu przekazał, przeobraziły się w Paryżu w proklamację. Beynet 
odczytał mu swój telegram do Paryża, w którym nie użył słowa „proklamacja”. 
Paget uznał więc, że niektórzy francuscy ofi cerowie byli źródłem przesadnych 
sprawozdań wysyłanych do Paryża37.

Międzynarodowe następstwa majowych wydarzeń w Syrii

Krwawe wydarzenia w Syrii natychmiast wywołały międzynarodową reakcję. Już 
1 czerwca 1945 roku Churchill otrzymał od prezydenta Syrii Szukriego Kuwwatli 
list z prośbą o pomoc. Kuwwatli twierdził, że zabito i raniono tysiące osób tyl-
ko dlatego, że Francja nie otrzymała przywilejów niezgodnych z syryjską suwe-
rennością. Tego samego dnia Fiodor Tarasowicz Gusiew, przedstawiciel ZSRR 
w Londynie, poinformował Edena, że wydarzenia w Syrii i Libanie są niezgodne 
z decyzjami z Dumbarton Oaks oraz z celami konferencji w San Francisco i nale-
ży podjąć działania, by położyć kres temu konfl iktowi. Podobne listy przedstawi-
ciele ZSRR dostarczyli rządom Francji, USA i Chin. W Foreign Offi  ce rozważano 
rozwiązanie konfl iktu na konferencji z udziałem Francji, Wielkiej Brytanii, Syrii, 
Libanu i USA, lub dwóch równoległych: z udziałem Francji, Wielkiej Brytanii 
i USA, i – osobno – z delegacjamii Syrii i Libanu38. 

De Gaulle w przemówieniu wygłoszonym 2 czerwca zadeklarował gotowość 
do rozmów o całym Bliskim Wschodzie z Francją, Wielkią Brytanią, USA, ZSRR 
i Chinami. Celem Francji było najwyraźniej, aby na takim spotkaniu zajęto się 
także brytyjskimi problemami w regionie. Amerykanie nie byli jednak zaintere-
sowani debatą na temat Bliskiego Wschodu z ZSRR i argumentowali, że udział 
zbyt wielu państw jedynie zwiększy trudności negocjacyjne, czego przykładem 
była konferencja w San Francisco. Dyskusje nad całością bliskowschodniego 
problemu zamierzali odłożyć do chwili powstania ONZ. Urzędnicy Departa-

żandarmerię w broń. Generał W. Holmes zapewnił, że dostarczył 7000 karabinów i wymienił 
uzbrojenie syryjskiej żandarmerii karabin za karabin. Protest Francji wywołała zmiana jako-
ści broni: żandarmeria otrzymała broń automatyczną. List G. Bidaulta do A. Duff a Coopera 
z 14 VI 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 431, s. 790. 

37 Telegram z Kairu do FO z 4 VI 1945 r., NA, PREM 3/423/14; ibidem, telegram 
gen. B. Pageta do W. Churchilla z 5 VI 1945 r.

38 Telegram z Bejrutu z 1 VI 1945 r., NA, PREM 3/423/14; ibidem, telegram z FO do Wa-
szyngtonu z 3 VI 1945 r.; list F.T. Gusieva do A. Edena z 1 VI 1945 r., NA, PREM 3/423/13.
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mentu Stanu byli poza tym uprzedzeni do de Gaulle’a, uważając, że francuski 
premier osobiście ponosi odpowiedzialność za cały kryzys39.

W czerwcu 1945 roku utrzymywało się silne napięcie w stosunkach brytyj-
sko-francuskich. René Massigli informował Londyn, że w krajach Lewantu fran-
cuscy funkcjonariusze i pracownicy są szykanowani, a brytyjskie siły nie po-
trafi ą zapewnić im bezpieczeństwa. Bidault domagał się, by Brytyjczycy podjęli 
współpracę z wojskami francuskimi zgodnie z duchem porozumienia Lyttelton
–de Gaulle, i ujawniali instrukcje wysyłane swym agentom na Bliskim Wschodzie. 
Irytacja Francji była zrozumiała wobec piętrzących się trudności. Liban oskarżył 
francuski rząd o manewry wojskowe na swym terytorium bez uprzedniego po-
rozumienia. Liga Państw Arabskich stanęła na stanowisku, że Francja dokonała 
agresji na oba kraje, uznała za słuszne syryjskie stanowisko, by nie negocjować 
z Francją, i poparła bojkot francuskich instytucji działających w regionie40.

Bidault zamierzał uregulować stosunki francusko-syryjskie i francusko-libań-
skie w drodze negocjacji nie tylko z Wielką Brytania, ale również z pozostałymi 
stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Francja poinformowała o swo-
ich zamierzeniach także Departament Stanu. Brytyjczycy 16 czerwca 1945 roku 
odrzucili jednak propozycję konferencji pięciu państw, powołując się na ame-
rykańskie argumenty, by nie zapraszać krajów niezwiązanych bezpośrednio z re-
gionem. Chodziło o wykluczenie przede wszystkim ZSRR. Brytyjczycy zapropo-
nowali Francji dwustronne negocjacje w Londynie z udziałem przedstawiciela 
USA41. Poza tym Wielka Brytania uważała, że zaistniały konfl ikt miał przede 
wszystkim charakter sporu francusko-libańskiego i francusko-syryjskiego. Fran-
cja stała zaś na stanowisku, że konfl ikt musi się zakończyć porozumieniem bry-
tyjsko-francuskim, ponieważ układ Lyttelton-de Gaulle nadal obowiązuje. Z tego 
powodu w Paryżu przyjęto z irytacją brytyjską deklarację opublikowaną w prasie 
(23 VI 1945 r.), w której oświadczono, że sytuacja w Lewancie została opanowa-
na, przyszedł więc czas na przejęcie odpowiedzialności za porządek w obu kra-
jach przez władze cywilne, czyli administrację syryjską i libańską. Bidault uznał 
tę informację za jednostronne wypowiedzenie układu Lyttelton–de Gaulle, do-
konane przez Brytyjczyków za pośrednictwem prasy. Francuzi byli tym bardziej 
rozgoryczeni, że tego samego dnia Syria i Liban zażądały wycofania francuskich 
wojsk, a pozostawienia brytyjskich42. 

39 List R.I. Campbella do W. Churchilla z 3 VI 1945r., NA, PREM, 3/423/14; list R. Massi-
glego do W. Churchilla z 6 VI 1945 r., NA, PREM, 3/423/14; telegram z Waszyngtonu do FO 
z 6 VI 1945 r., NA, PREM, 3/423/14; nota francuskiego MSZ z 4 VI 1945 r., DDF 1945, t. I, 
nr 404, s. 736–737.

40 List G. Bidaulta do A. Duff a Coopera z 14 VI 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 431, s. 790–791; 
ibidem, depesza G. Bidaulta do R. Massiglego z 14 VI 1945 r., nr 432, s. 791–794; ibidem, tele-
gram G. Bidaulta do P. Beyneta z 15 VI 1945 r., nr 433, s. 794–795.

41 List G. Bidaulta do A. Duff a Coopera z 14 VI 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 431, s. 790–791; 
ibidem, depesza G. Bidaulta do R. Massiglego z 14 VI 1945 r., nr 432, s. 791–794; ibidem, tele-
gram G. Bidaulta do R. Massiglego z 16 VI 1945 r., nr 437, s. 804–805.

42 Telegram G. Bidaulta do R. Massiglego z 24 VI 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 454, s. 833–834; 
ibidem, nota E. Burin de Roziersa z 24 VI 1945 r., nr 455, s. 834–835. 
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W tej sytuacji francuski rząd rozważał rozpoczęcie rozmów z libańskim rzą-
dem (z którym ciągle utrzymywano stosunki) o przekazaniu mu części sił spe-
cjalnych. Sprawę sił specjalnych w Syrii uznano za problem, którego Francja nie 
zdoła już rozwiązać w stosunkach dwustronnych. W Paryżu żywiono nadzie-
ję, że uda się utrzymać bazy w Lewancie w ramach szerszego systemu bezpie-
czeństwa. Beynet szybko rozwiał nadzieje swego rządu, donosząc 25 czerwca 
1945 roku, że Liban we wszystkim naśladuje Syrię i prześciga się z nią w okazy-
waniu Francji wrogości. 8 lipca 1945 roku francuski rząd ogłosił więc, że w ciągu 
25 dni siły specjalne zostaną przekazane Syrii i Libanowi43. 

Wycofanie brytyjskich i francuskich wojsk z Lewantu

Gdy ostatecznie okazało się, że upadła koncepcja wielostronnej konferencji bli-
skowschodniej, Georges Bidault podjął dwustronne rozmowy z Brytyjczykami 
normalną drogą dyplomatyczną. Porozumienie zostało wynegocjowane 13 grud-
nia 1945 roku. Przewidziano w nim ewakuację sił francuskich i brytyjskich z Sy-
rii i Libanu. W porozumieniu zawarto następujący zapis: „Program ewakuacji 
będzie tak opracowany, by zapewnić zachowanie w Lewancie wystarczających 
sił, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo aż do chwili, gdy ONZ zdecyduje o organi-
zacji zbiorowego bezpieczeństwa w tej strefi e. Gdy takie porozumienie zostanie 
zawarte, francuski rząd wycofa przegrupowane siły do Libanu”44. 

Ten nieszczęśliwy passus wywołał zaniepokojenie Syrii i Libanu, które nie 
były sygnatariuszami porozumienia. Pominięcie obu państw świadczyło o przy-
jęciu przez Brytyjczyków francuskiego stanowiska, że problem Lewantu jest 
problemem brytyjsko-francuskim. Dawało też Francji gwarancję jednoczesne-
go wycofania wojsk francuskich i brytyjskich. Syryjski parlament 30 grudnia 
1945 roku przyjął krytyczny raport na temat tego porozumienia. Premier Syrii 
zapewnił brytyjskiego konsula, że osobiście pozytywnie ocenia treść porozumie-
nia, ale nie zdołał do niego przekonać niedoświadczonych deputowanych. Sam 
zresztą skrytykował zapis przewidujący angielsko-francuską odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo swego kraju. Stanowisko premiera poparł prezydent Syrii. 
„Brak doświadczenia” nie przeszkodził syryjskim deputowanym w przyjęciu jed-
nomyślnej uchwały o zaskarżeniu do ONZ postanowień brytyjsko-francuskiego 
porozumienia i obecności obcych sił na terytorium Syrii. Jednocześnie zaczę-
ły się mnożyć ataki na francuskich funkcjonariuszy, którzy mieli coraz większe 

43 Instrukcje francuskiego MSZ dla gen. P. Beyneta z 24 VI 1945 r., DDF 1945, t. I, nr 456, 
s. 835–839; ibidem, depesza gen. P. Beyneta do G. Bidaulta z 25 VI 1945 r., nr 461, s. 847; 
J.B. Duroselle, Histoire diplomatique…, op. cit., s. 454 . 

44 Telegram G. Bidaulta do R. Massiglego z 26 VI 1954 r., DDF 1945, t. I, nr 462, s. 848; 
list przewodniczących libańskiej i syryjskiej delegacji w ONZ do T. Lie z 4 II 1946 r., NA, FO 
371/52843, strony nienumerowane. 
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problemy ze swobodnym poruszaniem się po kraju nawet w towarzystwie bry-
tyjskich konwojów45.

Podobna była reakcja Libanu. Libański Kongres Narodowy 2 stycznia 1946 roku 
przyjął uchwałę stwierdzającą, że angielsko-francuskie porozumienie narusza 
niezależność Libanu. Libańska prasa interpretowała porozumienie z 13 grudnia 
jako wyraz imperialnej polityki Wielkiej Brytanii, która oszukała Arabów, by po-
przeć Francję46. 

Plan wycofania brytyjskich i francuskich wojsk został opracowany przez 
Wielką Brytanię 5 lutego 1946 roku. Przewidywał ewakuację wszystkich sił bry-
tyjskich i francuskich z Syrii do 30 kwietnia 1946 roku na zasadzie pari passu, 
czyli tak, by siły obu państw pozostawały zawsze w tej samej proporcji. Brytyjskie 
władze wojskowe powinny udzielić pomocy Francuzom. Brytyjskie i francuskie 
siły wycofane z Syrii do Libanu miały być równe. Nie przewidywano wspólne-
go dowództwa. Każda ze stron ponosiłaby odpowiedzialność tylko za swoje siły. 
Za porządek w Libanie miał odpowiadać libański rząd. Gdyby to przekroczyło 
jego możliwości, o ewentualnym użyciu obcych sił zdecydowałoby brytyjskie 
dowództwo na Bliskim Wschodzie. Ewakuacja z Libanu powinna się rozpocząć 
15 dni po zakończeniu ewakuacji z Syrii, też na zasadzie pari passu i zakończyć 
w terminie wskazanym przez ONZ. Przy tej okazji Francuzi zwrócili się z suge-
stią do Brytyjczyków o ulokowanie ich obozu przejściowego w strefi e Kanału 
Sueskiego. Była to prośba dla Wielkiej Brytanii bardzo niewygodna i w Foreign 
Offi  ce nie zastanawiano się, jak jej uczynić zadość, ale jak odmówić. Postanowio-
no zasugerować Francji skierowanie tej prośby do egipskiego rządu47.

Uzależnienie ewakuacji od stworzenia systemu bezpieczeństwa przez ONZ 
wymagało skierowania sprawy do Rady Bezpieczeństwa. Brytyjczycy początko-
wo sami chcieli złożyć taki wniosek. Uznali jednak, że lepiej byłoby, gdyby przed-
stawiły go państwa Lewantu. W styczniu 1946 roku libański, a następnie syryjski, 
poseł poinformowali Foreign Offi  ce, że ich rządy – nie będąc sygnatariuszami 
grudniowego porozumienia – rozważają skierowanie skargi do ONZ. Obawiają 
się, by Francja nie użyła go za pretekst do dalszego utrzymywania swoich wojsk 
na terenie Syrii i Libanu. Urzędnicy Foreign Offi  ce starali się unikać jawnego 
doradzania „równoprawnym członkom ONZ”, ale wobec syryjskiego posła wy-
razili nadzieję, że złożony wniosek nie będzie miał charakteru wrogiego Wielkiej 
Brytanii. Libańskiemu posłowi zasugerowali zaś zaskarżenie obecności obcych 
wojsk na terytorium Libanu, a nie porozumienia z 13 grudnia, co postawiłoby 
Wielką Brytanię w niezręcznej sytuacji48. 

45 List z brytyjskiego poselstwa w Bejrucie do FO z 4 I 1946 r., FO 371/52 842, brak nu-
meracji stron; ibidem, doniesienia agencji TASS z 6 I 1946 r.; ibidem, telegram z Bejrutu do FO 
z 6 I 1946 r.; ibidem, telegramy z Bejrutu do FO z 15 i 16 I 1946 r. 

46 Doniesienia agencji TASS z 6 I 1946 r., NA, FO 371/52 842; ibidem, telegram z Bejrutu 
do FO z 6 I 1946 r.

47 List O. Sargenta do R. Massiglego z 5 II 1946 r., NA, FO 371/52843; telegram z Paryża 
do FO z 9 II 1946 r., NA, FO 371/52847.

48 List R.S.  Stowe’a do E.  Bevina z 18 I 1946 r., NA, FO 371/52843; ibidem, notatka 
R.S. Stowe’a z 22 I 1946 r. do A. Cadogana; ibidem, raport z rozmowy J.T. Hendersona z po-
słem Libanu 21 I 1946 r.
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René Massigli dowiedział się o zamierzeniach Syrii i Libanu 25 stycznia 
1946 roku od przedstawiciela Foreign Offi  ce Alexandra Cadogana. Massigli przy 
tej okazji ponownie poruszył sprawę utrzymania w Lewancie francuskiej bazy. 
Cadogan uznał to za raczej niemożliwe, poza tym utworzenie takiej bazy stałoby 
się źródłem nieustannych kłopotów49. 

Rządy Syrii i Libanu wystąpiły z listem do sekretarza generalnego Trygve Lie 
4 lutego 1946 roku. Zaskarżyły w nim obecność obcych wojsk na swoim teryto-
rium, utrzymywaną po zakończeniu działań wojennych, jako naruszenie suwe-
renności dwóch państw członkowskich ONZ. Oba rządy przypominały, że część 
tych wojsk w przeszłości stworzyło zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w re-
gionie. Gdy skończyła się wojna, zamiast decyzji o ewakuacji notyfi kowano obu 
rządom 13 grudnia 1945 roku francusko-brytyjskie porozumienie, w którym 
znalazł się zapis uzależniający wycofanie obcych wojsk od stworzenia systemu 
zbiorowego bezpieczeństwa dla Bliskiego Wschodu. Zdaniem obu rządów był to 
warunek sprzeczny z duchem Karty Narodów Zjednoczonych, wobec tego skie-
rowały sprawę do Rady Bezpieczeństwa, domagając się decyzji o zupełnej i jed-
noczesnej ewakuacji obcych wojsk z terytorium Syrii i Libanu50. 

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii i Libanu odbyło 
się 15 lutego 1946 roku. Delegaci obu państw przekonywali, że porozumienie 
z 13 grudnia 1945 roku narusza ducha Karty Narodów Zjednoczonych, zostało 
zawarte wbrew ich woli i gwałci ich suwerenność. Zapewnienie bezpieczeństwa 
należy do suwerennych państw, które nie potrzebują ingerencji obcych czyn-
ników. Obaj delegaci jednocześnie wyrażali wdzięczność Wielkiej Brytanii za 
deklarację gotowości do ewakuacji swych wojsk oraz za militarną, polityczną 
i ekonomiczną pomoc. Delegaci Syrii i Libanu domagali się, by Rada Bezpie-
czeństwa nakazała zupełną i równoczesną ewakuację zagranicznych wojsk z te-
rytorium Libanu51.

Delegat Francji odrzucił zarzut, że obecność obcych wojsk narusza suweren-
ność obu państw. Z powodu wojny obce wojska stacjonowały na terenie wie-
lu walczących krajów. Przypomniał, że w czerwcu 1941 roku generał de Gaulle 
ogłosił niepodległość obu państw, a w 1945 roku Francja poparła udział delegacji 
Syrii i Libanu na konferencji założycielskiej ONZ. Uznał za niezrozumiałe za-
skarżenie ich obecności do Rady Bezpieczeństwa, tym bardziej że podczas wojny 
były gwarantem spokoju w regionie. W ciągu 48 godzin nie da się zlikwidować 
skutków wojny. Poza tym sygnatariusze porozumienia z 13 grudnia nie traktują 
go jako pretekst do bezterminowego zachowania swych sił w Lewancie w razie 

49 Notatka A. Cadogana z rozmowy z Massiglim, odbytej 25 I 1946 r., FO 371/52843; ra-
port A. Cadogana ze spotknia z R. Massiglim 28 I 1946 r., NA, FO 371/52843. 

50 List przewodniczących delegacji libańskiej i syryjskiej w ONZ do T. Lie z 4 II 1946 r., 
NA, FO 371/52843.

51 Telegram z FO do Bejrutu z 16 II 1946 r., NA, FO 371/52843; ibidem, telegram z FO do 
Bejrutu z 14 II 1946 r.
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braku decyzji ONZ. Na koniec delegat Francji zadeklarował gotowość do poro-
zumienia z Syrią i Libanem w sprawie ewakuacji52.

Wielką Brytanię reprezentował Alexdander Cadogan, który oświadczył, że 
jego rząd popiera postulat Syrii i Libanu zakładający wycofanie wojsk pozostają-
cych na ich terytorium w wyniku przebiegu wojny, a nie traktatów. Oświadczył, 
że grudniowe porozumienie Wielka Brytania zawarła z Francją pod naciskiem 
zarówno Syrii, jak i Libanu. Porozumienie to, mimo swych wad, stanowiło wyj-
ście z martwego punktu, w jakim znalazły się sprawy wycofania francuskich 
i brytyjskich sił. Budzący najwięcej zastrzeżeń punkt o zbiorowym bezpieczeń-
stwie, który został umieszczony, zanim ONZ rozpoczęła działalność, było zda-
niem Cadogana jedynie wyrazem nadziei, że Narody Zjednoczone znajdą spo-
sób na zapewnienie bezpieczeństwa w tym strategicznym regionie. Zdanie to nie 
oznacza jednak bezterminowego pobytu obcych wojsk na terenie Lewantu53. 

W dalszej dyskusji libański delegat zakwestionował idylliczną wersję wyda-
rzeń przedstawioną przez francuski rząd i oświadczył, że w 1941 rorku zarówno 
Francja, jak i Wielka Brytania uznały niepodległość państw Lewantu, a obecność 
Syrii i Libanu w San Francisco była wynikiem ich powszechnego uznania. Argu-
mentacją syryjskiego i libańskiego rządu zirytował się minister spraw zagranicz-
nych Wielkiej Brytanii Ernest Bevin, ponieważ wojska brytyjskie i francuskie 
zostały uznane za jednakowe zagrożenie dla obu państw. Gdy zapytał wprost, czy 
Syria i Liban upierają się przy stanowisku, że obecność brytyjskich wojsk stanowi 
naruszenie ich suwerenności, uzyskał odpowiedź twierdzącą! 54

Delegat Stanów Zjednoczonych poparł wycofanie obcych wojsk z Syrii i Li-
banu, ale uważał, że można to osiągnąć w drodze negocjacji zainteresowanych 
stron. Delegat ZSRR Andrzej Wyszyński oskarżył Wielką Brytanię o hipokry-
zję, twierdząc, że wspomagała Francję zmierzającą do naruszenia suwerenności 
państw Lewantu. Proponował, by Rada Bezpieczeństwa wyznaczyła datę ewa-
kuacji obcych wojsk z tego terytorium. Chiński delegat wolał, by strony same 
uzgodniły termin ewakuacji, po czym poinformowały o nim Radę Bezpieczeń-
stwa. Poparł go delegat Australii. Delegaci Egiptu, Polski i Brazylii uznali za 
słuszny wniosek Syrii i Libanu. Delegat Holandii stwierdził, że skoro Francja 
jest gotowa wyjść z Lewantu w dogodnym dla siebie momencie, a Wielka Bry-
tania bezzwłocznie, należy zaufać ich dobrym intencjom. Rada Bezpieczeń-
stwa mogłaby wydać deklarację wyrażającą przekonanie, że wojska obu państw 
będą wycofane w terminie, który zostanie jej zakomunikowany. Ostatecznie 
Rada Bezpieczeństwa nie podjęła żadnej decyzji, ale mimo to 3 maja 1946 roku 

52 Telegram z FO do Bejrutu z 16 II 1946 r., NA, FO 371/52843; telegram z FO do Bejrutu 
z 14 II 1946 r., NA, FO 371/52843.

53 Telegram z FO do Bejrutu z 16 II 1946 r., NA, FO 371/52843.
54 Telegram z FO do Bejrutu z 17 II 1946 r., NA, FO 371/52843; telegram z Bejrutu do FO 

z 24 II 1946 r., NA, FO 371/52845.
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Francja i Wielka Brytania powiadomiły ją o zamiarze wycofania swych sił z Sy-
rii i Libanu do końca 1946 roku55. 

Brytyjsko-francuskie rozmowy o praktycznych aspektach ewakuacji z Syrii 
rozpoczęły się 28 lutego 1946 roku. Syryjczykom zależało, by siły brytyjskie zo-
stały dłużej niż francuskie lub by ich ewakuacja odbyła się jednocześnie. 1 marca 
1946 roku dopuścili jednak wcześniejsze wyjście brytyjskich wojsk. Gdy delegat 
Francji wyraził zdziwienie tą niefrasobliwością, usłyszał, że był to ukłon syryj-
skiego rządu wobec Wielkiej Brytanii, która nie życzyła sobie dyskryminowania 
Francji. Prośba Francji, by potwierdzić jej prawa do cywilnego lotniska w Mezzé, 
została z kolei odrzucona. Syria wyrażała gotowość negocjowania ochrony fran-
cuskich interesów dopiero po wycofaniu się francuskich sił56.

Ostatecznie podczas brytyjsko-francuskich rozmów prowadzonych w poło-
wie marca 1946 roku ustalono wspólny termin wyjścia z Syrii (30 IV 1946 r.), ale 
nie określono wspólnego terminu ewakuacji z Libanu. Brytyjczycy chcieli wyco-
fać swe siły do końca czerwca. Francuzi uznali, że nie zdążą ewakuować swych 
wojsk w tym samym terminie. Wobec tego wielka Brytania postanowiła pozosta-
wić w Libanie swego ofi cera łącznikowego do 30 września 1946 roku na wypadek 
kłopotów związanych z opóźnieniem francuskiej ewakuacji57.

Ernest Bevin poinformował 2 kwietnia 1946 roku René Massiglego o pozo-
stawieniu brytyjskiego ofi cera łącznikowego w Libanie. Przy okazji ostatecznie 
odrzucił francuską prośbę o utworzenie obozu przejściowego w strefi e Kanału 
Sueskiego dla 100 francuskich oddziałów zmierzających do Indochin i na Mada-
gaskar, ponieważ brytyjskie władze nie były upoważnione do przyznania Fran-
cji takich ułatwień. Ewakuację z Syrii rozpoczętą 11 marca oba państwa zakoń-
czyły 30 kwietnia 1946 roku. Ewakuację z Libanu Wielka Brytania zakończyła 
30 czerwca, a Francja 31 sierpnia 1946 roku58.

Zakończenie

Wydarzenia w Syrii i Libanie w 1945 roku przyniosły szkody zarówno Fran-
cji, jak i Wielkiej Brytanii. Ucierpiały francuskie wpływy i interesy w regionie. 
Brytyjska interwencja opóźniła podpisanie sojuszu między obu państwami, 
nie spowodowała też wzrostu popularności Wielkiej Brytanii w tej strefi e59. 
Arabska opinia publiczna w Iraku, na której Brytyjczykom szczególnie zale-

55 Telegram z FO do Bejrutu z 17 II 1946 r., NA, FO 371/52843; J.B. Duroselle, Histoire 
diplomatique…, op. cit., s. 454. 

56 List z Bejrutu z 3 III 1946 r. do E. Bevina, NA, FO 371/52847.
57 List do O.  Sargenta z 15 III 1946 r., podpis nieczytelny, NA, FO 371/52846; wyjątek 

z decyzji Gabinetu z 18 III 1946 r., NA, FO 371/52847. 
58 J.B. Duroselle, Histoire diplomatique…, op. cit., s. 454.
59 Zob. więcej: A.M. Kastory, Brytyjsko-francuski traktat zawarty w Dunkierce. Negocjacje 

i podpisanie, „Politeja”, 2004, nr 1, s. 30–44.
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żało, traktowała brytyjską akcję w Syrii jako przejęcie odpowiedzialności za 
poczynania generała de Gaulle’a, którego uważano za brytyjską kreaturę. Win-
ston Churchill oburzał się tym „bezczelnym stanowiskiem” odbiegającym od 
ofi cjalnej wersji premiera, że Brytyjczycy, jeśli działają, robią to „dla wyższych 
celów światowego bezpieczeństwa i pokoju”60. Wycofanie brytyjskich i francu-
skich wojsk z Syrii i Libanu zostało zaś nagłośnione jako sukces Ligii Państw 
Arabskich i Narodów Zjednoczonych.

60 Telegram z Bagdadu do FO z 1 VI 1945 r., NA, PREM 3/423/14; ibidem, telegram z FO 
do Bagdadu z 2 VI 1945 r.


