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دراسة شاملة عن تطو ر جامعة الدول العر ة
المقدمة والخﻼصة
ﻓﻲ  29مايو 1941أدلى المستر أنطونﻲ إيدن وزر خارج ة برطان ا
بتصرح ﻓﻲ مجلس العموم البرطانﻲ يجد القار نصه الكامل ﻓﻲ متن هذا الكتاب
مع سرد حواﻓزه ودواع ه .و ان لهذا التصرح أثر هام ﻓﻲ ح اة العرب الس اس ة
ﻓقد نتج عنه إنشاء جامعة الدولة العر ة.

وقد تلقف قادة العرب ذلك التصرح البرطانﻲ ﻓبدأوا التشاور ﻓ ما بينهم ﻹنشاء

الجامعة العر ة و ان زمام الم ادرة بيد مصر ﻓﻲ هذا الشأن ﻓتولت دعوة الدول
العر ة إلى اجتماعات ومشاورات أﻓضت ﻓﻲ النها ة إلى إنشاء منظمة عر ة
عرﻓت اسم "جامعة الدول العر ة" وضع لها ميثاق تم إق ارره عد سلسلة من
اﻻجتماعات .وﻓﻲ ر ع عام  1945انعقد ﻓﻲ القاهرة المؤتمر التأس سﻲ الذ تم
ﻓ ه توق ع ميثاق الجامعة العر ة ص غته النهائ ة من قبل س ع دول عر ة.

وتوالى عد ذلك ق ام دول عر ة مستقلة حتى أص حت الجامعة العر ة
مؤلفة من ثﻼث عشرة دولة عر ة ﻓﻲ عام  .1967وانضمت ﻓ ما عد دول عر ة
أخر  ،ل واحدة منها عند استكمال استقﻼلها حتى أص حت الجامعة العر ة
مؤلفة ما هﻲ اﻵن من اثنتين وعشرن دولة.

تلك هﻲ سيرة نشوء الجامعة العر ة ﻓﻲ لمات قليلة ،عد أن مضى على

تأس سها خمسة وثﻼثون عاماً.
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وقد اشرت الجامعة العر ة نشاطها خﻼل هذه المدة الطو لة ﻓعقدت
عدة اجتماعات عاد ة وغير عاد ة ومارست شؤوناً عر ة متعددة س اس ة

واقتصاد ة واجتماع ة سردنا عض تفاصيلها ﻓﻲ هذه الدراسة.

وقد واجهت الجامعة العر ة ،أول ما واجهت ،حرب ﻓلسطين عام 1948

و ان للهزمة العر ة ﻓﻲ تلك السنة أثر خطير على مصير الجامعة وﻓاعليتها
وثقة ال أر العام العرﻲ والدولﻲ بها.

ثم توالت اﻷحداث على الجامعة العر ة ﻓ شفت ﻓﻲ جملة ما شفت عن

ضعف الجامعة ميثاقا وه ﻼ وسلو ا.

ما ظهر صورة واضحة أن الدول العر ة اﻷعضاء لم تمنح الجامعة

اﻻختصاص الكامل لمعالجة القضا ا العر ة وخاصة اﻻقتصاد ة منها.

وعلى العموم ﻓإن الدول العر ة قد أولت اﻷمم المتحدة من المساندة
والتأييد ما لم تمنحه لمنظمتها التﻲ هﻲ أولى الثقة والرغ ة ﻓﻲ توﻓير أس اب

النجاح ،بل إنه حدث غير مرة أن لجأت عض الدول العر ة إلى المنظمة الدول ة
وتجنبت المنظمة العر ة .و ان مقد اًر ﻓﻲ عض الحاﻻت أن تتولى المنظمة
الدول ة حل الخﻼﻓات العر ة ﻓﻲ معزل عن الجامعة العر ة.
و انت الحصيلة النهائ ة للمقارنة بين الجامعة العر ة واﻷمم المتحدة أن
المنظمة الدول ة قد حققت ﻓﻲ الوطن العرﻲ نشاطات ٕوانجازات لم تستطع الجامعة

العر ة أن تقوم مثلها ﻓﻲ وطنها و ان وجه الغ ار ة ﻓﻲ هذا المجال أن الدول
العر ة قد سرت لﻸمم المتحدة الق ام أنشطة لم تسمح مثلها للجامعة العر ة
وهﻲ منظمتها ،وﻻ يتسع المجال لذ ر اﻷمثلة على ذلك ﻓإنها معروﻓة و فﻲ أن

نعلم أنه ما من عاصمة عر ة إﻻ وﻓيها مؤسسات لﻸمم المتحدة تؤد
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دورها

امﻼ من غير قيود وﻻ عوائ  ،على حين أن الجامعة العر ة ﻻ تملك مثل هذه
المؤسسات ﻓﻲ عواصم أقطارها ،وم اتب اﻷمم المتحدة اﻹعﻼم ة إنما هﻲ مثل
واحد على ذلك.
وقد أصيب ال أر العام العرﻲ بخي ة أمل بيرة إزاء منظمته وشارك عدد

من المسئولين العرب ﻓﻲ الحملة على الجامعة العر ة والتنديد سلو ها وعجزها
عن تحقي

طموحات اﻷمة العر ة حتى بدا ﻷول وهلة أن للجامعة العر ة

شخص ة مستقلة عن شخص ة الدول العر ة وس ادتها وأنها تملك إرادة منفصلة

عن إرادة الدول العر ة ،ثم إن الخﻼﻓات التﻲ نشبت بين الدول العر ة قد انت

سب اً آخر ﻓﻲ الحملة على الجامعة العر ة والتهو ن من أمرها وتضاﻓرت ل هذه
اﻷس اب ﻓﻲ استهانة المواطن العرﻲ الجامعة العر ة والتقليل من شأنها ،وﻻ
غيب عن ال ال أن قادة العرب الذين عملوا على إنشاء الجامعة العر ة قد قادوا
حملة إعﻼم ة بر ﻓﻲ اﻷصل ﻓأدخلوا ﻓﻲ روع المواطن العرﻲ أن الجامعة

العر ة ستكون قادرة على تحقي

آمال العرب الكبر ﻓﻲ الوحدة وقد سميت

المشاورات التﻲ جرت ﻓﻲ اﻹس ندرة لتأس س الجامعة العر ة اسم "مشاورات

الوحدة العر ة" ولكن ما أن اطلع المواطن العرﻲ على الميثاق الذ صاغه قادة
العرب حتى رأوه عيداً عن تحقي الوحدة العر ة ،ولو ﻓﻲ خطوات تمهيد ة ،ذلك
أن الميثاق قد قام على أساس التعاون والتنسي بين الدول العر ة ﻓﻲ حدود الرضا
واﻹم ان.

وقد جرت محاوﻻت متعددة ﻹعادة النظر ﻓﻲ ميثاق الجامعة عبر اﻷعوام

الخمسة والثﻼثين الماض ة ولكن هذه المحاوﻻت لم تكن جادة وﻻ عم قة.
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و دﻻً من معالجة أمور الجامعة معالجة جذرة ﻓقد لجأت الدول العر ة

إلى وسائل خاطئة لتصح ح أوضاع الجامعة العر ة و ان من أهم هذه الوسائل
الخاطئة أن اتجهت الدول العر ة إلى تقليد اﻷمم المتحدة ﻓراحت تنشئ العديد من
المؤسسات والمنظمات على نحو ما هو جار ﻓﻲ اﻷمم المتحدة وقد ﻓات الدول

العر ة أن اﻷمم المتحدة منظمة عالم ة ﻻ إقل م ة وأنها تتحمل مسؤول ات عالم ة
تتطلب منظمات متعددة وو اﻻت متخصصة وهذا ﻻ ينطب
العر ة.

على الجامعة

ومما يجب تو يده أن أبرز مظاهر الضعف والعجز ﻓﻲ الجامعة العر ة

قد تمثل ﻓﻲ النواحﻲ اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة ٕواذا انت الجوانب اﻻقتصاد ة لم
تل العنا ة الكاﻓ ة ﻓﻲ ميثاق الجامعة سبب أن الدول العر ة المؤسسة للجامعة
انت دوﻻ ﻓقيرة تعتمد على العون اﻷجنبﻲ ﻓإن الثروات العر ة الكبر التﻲ

امتلكتها الدول العر ة عد تأس س الجامعة ـ هذه الثروات ان يجب أن تجد مجاﻻً
لنشاطها ﻓﻲ إطار الجامعة العر ة ما يجعل الوطن العرﻲ سوقاً عر ة واحدة

وساحة متكاملة للنشا اﻻقتصاد العرﻲ حيث تص ح الدول العر ة منفردة أو

ﻓﻲ مجموعها قوة اقتصاد ة لخير اﻷمة العر ة وعزتها وقوتها ،وهنا وقعت الدول

العر ة ﻓﻲ خطأ آخر أصاب الجانب اﻻقتصاد و دﻻً من أن ون عمل الجامعة

العر ة قائماً على خطة اقتصاد ة واحدة تتناول الوطن العرﻲ أسره والثورة العر ة

املها ﻓقد تعددت اﻷجهزة والمنظمات اﻻقتصاد ة و ذلك تبددت الجهود وقل

اﻻنتفاع الثروة العر ة.

و ان من نتائج هذا التعدد أن أص ح ﻓﻲ داخل الجامعة العر ة ضع

عشرة منظمة ومؤسسة قليلة الجدو والفائدة ،ما تعددت صنادي التنم ة ﻓﻲ
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البﻼد العر ة ،و ان اﻷجدر أن تتجمع ل أموال التنم ة العر ة ﻓﻲ مؤسسة واحدة

ﻓﻲ إطار الجامعة العر ة و ون الوطن العرﻲ هو الساحة الواحدة للثروة العر ة.
وﻓﻲ هذا المجال ﻓإننا ﻻ نستط ع أن نقاوم اﻻستشهاد اﻹنجازات التﻲ

حققتها جماعة السوق اﻷورو ة وهﻲ أقصر عم اًر من الجامعة العر ة .ﻓقد
استطاعت المنظمة اﻷورو ة عبر العشرن سنة الماض ة أن تجعل من أورو ا
الغر ة ساحة اقتصاد ة واحدة ومن اﻹنسان اﻷورو ﻲ مواطناً أورو اً واحداً ﻓضﻼً
عن أن اﻷشهر اﻷخيرة قد شهدت برلماناً أورو اً واحدًا ـ ل ذلك وراء اﻷمل
اﻷكبر ﻓﻲ إقامة أورو ا المتحدة بين دول ﻻ تملك ما نملك من مقومات الوحدة
ﻓﻲ اللغة الواحدة والتارخ الواحد والمصير المشترك.

ولمناس ة انتقال الجامعة العر ة إلى تونس ﻓقد تصاعدت اﻷصوات ﻓﻲ

المحاﻓل العر ة الرسم ة وغير الرسم ة أن الظروف لها تلح على إعادة النظر
ﻓﻲ الجامعة العر ة صورة جد ة ،حتى تستط ع أن تؤد

رسالتها لخير اﻷمة

العر ة .ومما ضاعف ﻓﻲ هذا اﻹلحاح واﻹصرار أن الظروف التﻲ انت تسود
اﻷمة العر ة يوم نشوء الجامعة العر ة قد تبدلت تبدﻻً أساس اً ﻓﻲ ثير من
اﻷمور الهامة.
من هذه اﻷمور أن الوطن العرﻲ انت معظم أجزائه تحت اﻻحتﻼل
اﻷجنبﻲ يوم نشوء الجامعة العر ة سواء ان هذا اﻻحتﻼل ﻓرنس ا أو إ طال ا أو
برطان ا أما اﻵن ﻓقد بلغت الدول العر ة لها حرتها وس ادتها ﻓﻲ المشرق العرﻲ

والمغرب العرﻲ على السواء.

ومنها أنه اكتشفت لﻸمة العر ة ثروات طب ع ة ضخمة ،وﻓﻲ مقدمتها

البترول عد أن انت الدول العر ة ﻓﻲ عداد الدول الفقيرة بل أنها انت إلى عهد
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قرب عالة على المعونات اﻷجنب ة وما ستت ع ذلك من س طرة س اس ة .أما اﻵن
ﻓقد أص ح عدد من دول الجامعة ملك ثروة ضخمة لها تأثير بير على اﻻقتصاد
العالمﻲ ،دون أن تؤد

هذه الثروة العر ة دورها الكامل ﻓﻲ بناء اقتصاد عرﻲ

مزدهر وﻓﻲ دﻓع اﻷقطار العر ة إلى تنم ة اقتصاد ة تصل العالم العرﻲ إلى

اﻻكتفاء الذاتﻲ ﻓﻲ الغذاء وهو أول متطل ات الح اة القوم ة السل مة .و ذلك ﻓإن
هذه الثروة العر ة فيلة أن تبنﻲ لﻸمة العر ة قوة عس رة ذات ة تستط ع بها أن
تواجه العدوان صورة جماع ة ﻓﻲ إطار خطة متكاملة لبناء القدرة العر ة وهذا ما

تخلفت الدول العر ة عن الق ام ه ﻓﻲ إطار الجامعة العر ة ،و قﻲ هذا الجهد
إﻓراد ا ﻻ جماع اً.
وﻓﻲ هذا المجال ﻻ بد من التو يد أنه بدﻻً من أن تبنﻲ الدول العر ة
اﻻثنتان والعشرون قو عس رة متعددة وتقتنﻲ أسلحة متنوعة ﻓإنه ل س صعب
المنال على الجامعة العر ة ﻓﻲ إطار خطة شاملة متكاملة أن تبنﻲ قوة عر ة

ذات ة واحدة

مل عضها عضاً و ون الوطن العرﻲ ميدانها وساحتها ،ولسنا

نرد أن نمضﻲ طو ﻼً ﻓﻲ سرد ما تخلفت الجامعة العر ة عن إنجازه وﻻ ﻓﻲ
تفصيل اﻹنجازات الكبر التﻲ انت تستط ع الجامعة العر ة تحق قها و لوغها
وخاصة أن اﻷمة العر ة ﻻ تعدم وسائل تحق قها.
و فينا القول عد هذه المقدمة الوجيزة أن نقرر

ل صدق وأمانة أن

الحاجة تلح على تطو ر الجامعة العر ة تطو اًر جذر اً وأساس اً ،سواء ﻓ ما يتعل
ميثاقها أو مؤسساتها أو اﻻتفاقات أو المعاهدات التﻲ انبثقت عنها.

و فينا تو يداً لهذا المعنى أن نشير إلى حق قة أساس ة أنه منذ أنشئت

الجامعة العر ة قد تغير ل شﻲء ﻓﻲ الوطن العرﻲ إﻻ الجامعة العر ة ﻓقد قيت
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على حالها الذ نشأت ﻓ ه يوم انت اﻷمة العر ة ﻓاقدة الس ادة الوطن ة سودها
الفقر والتخلف والغ اب عن الساحة الدول ةٕ .واذا انت ل الظروف العر ة
والدول ة تدعو إلى تغيير جذر شامل و امل للجامعة العر ة ﻓإن الواجب يلح
أن ون هذا التغيير مدروساً دراسة علم ة حتى تص ح الجامعة العر ة أداة
أﻓضل وأقدر على تحقي آمال العرب ﻓﻲ هذه المرحلة الخطيرة التﻲ تمر بها

اﻷمة العر ة وخاصة أن اﻷمة العر ة تواجه هذه اﻷ ام أخطا اًر أشد مما ان

قائماً ﻓﻲ الوطن العر ﻲ ﻓﻲ المرحلة التﻲ تأسست ﻓﻲ غضونها الجامعة العر ة
ﻓﻲ أواس اﻷرعينات.
ومن أجل جامعة أﻓضل وأﻓعل ،ﻓقد أعددنا هذه الدراسة الكاملة ..وأنه من

حسن ح صاحب هذه الدراسة أنه واكب الجامعة العر ة منذ نشوئها ،ﻓقد ان
الممثل الشخصﻲ للرئ س السور الراحل ش ر القوتلﻲ طيب ﷲ ثراه ،و هذه
الصفة ﻓقد شارك ﻓﻲ مشاورات الوحدة العر ة التﻲ انعقدت ﻓﻲ قصر أنطون ادسﻲ

ﻓﻲ اﻹس ندرة ﻹنشاء الجامعة العر ة ،وقد واكب مراحل العمل التأس سﻲ الذ
أد

ﻓﻲ النها ة إلى توق ع الميثاق ...ثم شاءت الظروف ﻓ ما عد ،أن ص ح

صاحب هذه الدراسة اﻷمين العام المساعد ﻓﻲ الجامعة ﻓﻲ عهد أمينها المرحوم

عبد الرحمن عزام اشا ،واستمر ﻓﻲ هذه الصفة ﻓﻲ عهد أمينها الﻼح

عبد

الخال حسونة اشا ..ثم شاءت الظروف ذلك ،ﻓساهم صاحب هذه الدراسة ﻓﻲ
العديد من اجتماعات مجلس الجامعة حينما ان وزر دولة ﻓﻲ المملكة العر ة

السعود ة لشئون اﻷمم المتحدة.

وتوالت هذه المساهمة ﻓﻲ مسيرة الجامعة العر ة حينما أص ح صاحب

هذه الدراسة ممثﻼ لفلسطين ﻓﻲ مجلس الجامعة وﻓﻲ مؤتمرات القمة ﻓﻲ القاهرة
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واﻹس ندرة والدار الب ضاء والخرطوم عد أن مارس صاحب الدراسة واج اته
رئ س لمنظمة التحرر الفلسطين ة.
والقصد من هذا السرد الذ

يبدو ﻓﻲ ظاهره شخص اً التو يد أن هذه

الدراسة ل ست قائمة على التقي م النظر العلمﻲ ﻓحسب ،ولكنها تعتمد على الخبرة
والممارسة الطو لة...

و ما ير القار ﻓإن هذه الدراسة التﻲ تبلغ ق ار ة أرعمائة وخمسين
صفحة استثناء المﻼح تقع ﻓﻲ ثمان ة عشر ﻓصﻼً .وتتألف هذه الفصول من

ثمان ة أقسام:

القسم اﻷول :لمحة عن أهداف العرب ﻓﻲ إنشاء ان عرﻲ واحد.
القسم الثاني :المشاورات العر ة بين رؤساء الح ومات ﻻستطﻼع ال أر

شأن

إقامة جامعة عر ة.

القسم الثالث :الص اغات واﻻقتراحات المتعددة ﻹنشاء الجامعة ٕواقرار ميثاقها.

القسم ال ار ع :تحليل وتقي م ميثاق الجامعة و ان مواضع الضعف والنقص ﻓ ه.

القسم الخامس :الممارسات الفعل ة التﻲ شفت عن عجز الجامعة وتصورها.
القسم السادس :الخﻼﻓات العر ة و يف قصرت الجامعة العر ة ﻓﻲ تسو تها.
القسم السا ع :دراسة مقارنة بين الجامعة العر ة والجماعة اﻷورو ة.
القسم الثامن :الم اد التﻲ يجب أن قوم عليها تغيير الجامعة واستبدال ميثاقها.
و انتهاء هذه اﻷقسام الثمان ة سنر دراسة شاملة للجامعة العر ة منذ
نشوئها إلى يومنا هذا مع ب ان اﻷساس والم اد التﻲ يجب أن تقوم عليها الجامعة
العر ة الجديدة.
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وﻻ يزعم صاحب هذه الدراسة أنها مثال ة ولكنها تصلح أساساً ﻷن تكون ورقة

عمل تدور حولها الدراسة والمناقشة.

وﻻ تخلو هذه الدراسة من جوانب قاس ة ومر رة فتقر لها الترد

الذ

وصلت إل ه حالة القض ة العر ة من ﻓرقة واضطراب ٕواخفاق حتى على تحقي
ميثاق الجامعة الذ ل س هو المثل اﻷعلى وﻻ ين ر صاحب هذه الدراسة أن
المﻼمح الوحدو ة ارزة ﻓﻲ هذه الدراسة ٕوان انت الملح ﻓﻲ الطعام.

وهذه النظرة الوحدو ة ان ﻻ بد منها ،وﻻ عتذر عنها صاحب الدراسة،

ذلك أنه عد خمسة وثﻼثين عاماً من عمر الجامعة أص ح ﻻ بد من مسحة
وحدو ة تأخذ بها الجامعة العر ة.

ﻓإن لم تفعل الجامعة ذلك ﻓﻲ هذه اﻷ ام ﻓمتى تفعل؟ ومتى تبدأ اﻷمة العر ة

خطوة وحدو ة إن لم تبدأها اليوم ،ما دام قادة العرب أنفسهم ﻻ فترون عن إعﻼن
الوحدة هدﻓاً مقدساً لﻸمة العر ة يجب تحق قه عاجﻼً أو آجﻼً.

ﻓهذه هﻲ الفرصة وهذه هﻲ الخطوة اﻷولى .ونرجو أن تستط ع الجامعة

العر ة اغتنامها .و ل ما نطمح ﻓ ه أن تكون هذه المرحلة المقترحة وحدة

ونفيدرال ة على اﻷقل إذا تعذر أن تكون ﻓدرال ة .مع أن ل مقوماتها قائمة

والدعوة إليها صارخة.
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الفصــل اﻷول
الﻛ ان العر ي الواحد..
مع الملك عبد العز ز والشر ف حسين
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ﻓﻲ الثانﻲ والعشرن من شهر مارس آذار من عام  ،1945انعقد ﻓﻲ

قصر الزعفران ﻓﻲ القاهرة مؤتمر عرﻲ برئاسة رئ س مجلس وزراء المملكة

المصرة ،إيذاناً ق ام أول ان عرﻲ رسمﻲ ،منذ أن سق الح م العرﻲ ،وسمﻲ
هذا الك ان ،شأن أ مولود جديد ،اسم "جامعة الدول العر ة".
والجامعة العر ة ،وهﻲ تدخل عامها الخامس والثﻼثين ،ﻻ تعدو أن ون

"وجودها" ﻓﻲ هذه اﻷ ام أم اًر مألوﻓاً على الصعيدين العرﻲ والدولﻲ ..ولكن الواقع
التارخﻲ ،أن مجرد ق ام جامعة الدول العر ة ،مهما قيل ﻓﻲ خلف ات نشوئها
ونشاطاتها ٕوانجازاتها ،سل اً أو إيجا اً ،عتبر أكبر حدث ﻓﻲ التارخ العرﻲ
المعاصر ،أتﻲ عده بلوغ الدول العر ة مرحلة الحرة واﻻستقﻼل ،دولة عد
دولة ..ذلك أن مرحلة اﻻستقﻼل ،وﻻ انتقاص لقدرها وخطرها ،إنما تتصل م اشرة
ح اة هذا القطر أو ذاك ،ولكن ق ام جامعة الدول العر ة ،يتصل اﻷقطار العر ة

لها ،و اﻷمة العر ة أسرها ،ﻻ لهذا الشعب أو ذاك ،و اعت ارها مسئولة عن

الوطن العرﻲ أجمع ﻻ عن هذا القطر أو ذاك ،فرض نفسه أكبر اﻹنجازات

العر ة ﻓﻲ العصر الحديث.

ورما ان إدراك هذه الحق قة قد أص ح اليوم ﻓات اًر مرور الزمن ولكن

حين نستذ ر أن ق ام الجامعة العر ة عبر بذاته عن الشخص ة العر ة الس اس ة

التﻲ احتجبت ق ار ة أرعمائة عام عد إلحاق اﻷقطار العر ة بدولة الخﻼﻓة
اﻹسﻼم ة ،تتجسد أمامنا أهم ة وجود الجامعة العر ة تعبي اًر عن الك ان الس اسﻲ
والقومﻲ والحضار لﻸمة العر ة ،رغماً عن أن الجامعة لم تحق الكثير من
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طموحات اﻷمة العر ة ولم ترق إلى مستو الطاقات والقدرات الهائلة التﻲ
أص حت تملكها اﻷمة العر ة وخاصة منذ بدء الس عينات إلى يومنا هذا.
ٕواب ارز هذه الحق قة ،ﻻ قصد ه التمجيد والثناء ،ولكنه يتصل اتصاﻻً
وث قاً التطلع إلى المستقبل النس ة إلى الجامعة العر ة ،ﻓإن مستقبلها هو مستقبل
اﻷمة العر ة سواء سواء ..هذا إذا استقرت عزمة الدول العر ة على اﻻضطﻼع
مسئول اتها القوم ة ل جد وصدق ٕواخﻼص.

والجامعة العر ةٕ ،وان انت قد ولدت ﻓﻲ ر ع عام  ،1945إﻻ أنه من
الثابت أن تطلع اﻷمة العر ة لق ام ان س اسﻲ عرﻲ ،مثل اﻷمة العر ة
أسرها ،عود إلى ما قبل ذلك التارخ بزمن طو ل.

ولسنا صدد استعراض الحر ة العر ة الحديثة وأهداﻓها ﻓﻲ الحرة

واﻻستقﻼل والوحدة ،وق ام اﻷحزاب والمنظمات العر ة منذ أوائل هذا القرن،

لتحقي هذه اﻷهداف؛ ﻓذلك خارج عن نطاق هذا الكتاب اعت اره موضوعا قوم ا

شعب ا ،إﻻ إن الكفاح من أجل ق ام ان س اسﻲ عرﻲ موحد ،ان هدﻓا رسم ا
ذلك ،عمل له قادة "رسميون" عرب ،لهم صفة دول ة ،و انت لهم مع الدول

اﻷجنب ة صﻼت وعﻼقات تستهدف ق ام هذا الك ان العرﻲ الواحد ..ومن هنا
أص ح من الواجب استعراض تلك المرحلة ،ولو صورة موجزة ،ذلك أننا نجد ﻓيها
البذور اﻷولى لق ام الجامعة العر ة ،اعت ارها منظمة دول ة لها شخص ة مستقلة
عن شخص ة أعضائها.

والتقرر ﻻ يتناول هذه المرحلة ،مدﻓوعاً برغ ة أكاد م ة تستهدف الدرس
وال حث ،ولكن أ ة دراسة لنشوء الجامعة ،والص غة التﻲ رست عليها ما هﻲ ﻓﻲ
الميثاق ،والحاجة الماسة إلى تطو رها ،حيث تحق آمال اﻷمة العر ة وتستجيب
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ﻷهداﻓها ،ﻓﻲ اﻷمن الجماعﻲ والتقدم اﻻقتصاد

واﻻجتماعﻲ ،وتحرر امل

ترابها الوطنﻲ ﻓﻲ ﻓلسطين من اﻻحتﻼل اﻷجنبﻲ ،ل ذلك فرض أن نلقﻲ نظرة
سرعة على المرحلة اﻷنفة الذ ر ،لنسرد وقائعها حسب ترتيبها الزمنﻲ.
ولعل أول تصور عرﻲ لق ام

ان عرﻲ دولﻲ واحد ،له طا ع رسمﻲ،

نﻼح معالمه قبيل الحرب العالم ة اﻷولى قليل.

ﻓﻲ عام  1912اتصلت الح ومة العثمان ة عن طر
شفي

واليها ال صرة

مالﻲ اشا اﻷمير )الملك( عبد العزز آل سعود ،تستطلع أر ه ﻓﻲ أوضاع

البﻼد العر ة ومستقبلها ،وذلك ﻓﻲ محاولة للتقرب من العرب ،وللتصد

للدول

الغر ة الطامعة ﻓﻲ البﻼد العر ة الواقعة ﻓﻲ ق ضة الدولة العثمان ة ..ﻓ تب
اﻷمير عبد العزز إلى الوالﻲ العثمانﻲ قول "إنﻲ أر أن تدعو رؤساء العرب

لهم ،بيرهم وصغيرهم ،إلى مؤتمر عقد ﻓﻲ بلد ﻻ س ادة وﻻ نفوذ ﻓ ه للح ومة

العثمان ة ،لتكون لهم حرة المذاكرة ،والغرض من هذا المؤتمر التعاون والتآلف،
ثم تقرر أحد أمرن ،إما أن تكون البﻼد العر ة تلة س اس ة واحدة ،يرأسها حاكم

واحدٕ ،واما أن تقسموها إلى وﻻ ات تحددون حدودها ،وتق مون على رأس ل وﻻ ة

رجﻼً فؤًا من ل الوجوه ،وترطونها عضها ب عض برا مشترك من المصالح
ﻻ إدار اً ،وتكونون أنتم
والمؤسسات ،و ن غﻲ أن تكون هذه الوﻻ ات مستقلة ،استقﻼ ً
المشرﻓين عليها؛ ﻓإذا تم ذلك ،ﻓعلى ل أمير عرﻲ ،أو رئ س وﻻ ة أن يتعهد أن

عضد زمﻼءه و ون ٕوا اهم يدًا واحدة على ل من تجاوز حدوده إن أخل ما
هو متف عل ه بيننا و ين م".
وختم اﻷمير عبد العزز رسالته قائﻼ" :هذه هﻲ الطرقة التﻲ تستق م ﻓيها

مصالح م ومصالح العرب ،وتكون ﻓيها الضرة القاض ة على أعدائ م".
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وواضح من ذلك أن اﻷمير العرﻲ قد استهدف ما يلﻲ:
 -1الدعوة إلى عقد مؤتمر عرﻲ وذلك هو مؤتمر القمة الحالﻲ.
 -2ق ام تلة س اس ة واحدة يرأسها حاكم واحد ،وذلك هو الدولة العر ة الواحدة.
 -3أو ق ام وﻻ ات مستقلة استقﻼﻻً إدار اً ،وعلى ل وﻻ ة رئ سها ،مت ار طة ﻓ ما

بينها .وذلك هو نوع من أنواع اﻻتحاد.

 -4وعقد ميثاق التضامن وهذا هو معاهدة الدﻓاع المشترك.
و المقارنة ال س طة ،يتضح جل ًا أن اﻷسس التﻲ تصورها اﻷمير عبد
العزز ﻓﻲ مفاوضاته أثناء الحرب العالم ة اﻷولى مع الدولة العثمان ة لق ام الك ان
العر ة الواحد ،هﻲ أوسع مد

أرعين عاماً من ذلك التارخ.

مما نص عل ه ميثاق جامعة الدول العر ة عد

و ديهﻲ ،أنه من غير رغ ة ﻓﻲ التمجيد والمد ح ،يبدو لنا أن تلك

الشخص ة العر ة الضخمة ،المتوغلة ﻓﻲ البداوة والمجردة من وسائل القدرة ،إﻻ

ال طولة الذات ة ،قد تطلعت إلى ق ام دولة عر ة واحدة ،أو ﻓيدرال ة عر ة مت ار طة

المصالح المشتر ة والتضامن القومﻲ ،دون أن عرف ذلك البدو العظ م شيئاً
عن مفهوم الدولة الواحدة ،أو عن اﻻتحاد الفدرالﻲ ،أو عن سائر المعانﻲ اﻷخر

التﻲ يخوض ﻓيها الساسة والمف رون ﻓﻲ هذه اﻷ ام.

ثم جاءت الحرب العالم ة اﻷولى  1918 – 1914مقدمتها وتطوراتها

ونتائجها ،و ان ﻻ بد أن

ون لمصير اﻷمة العر ة دور ارز ﻓﻲ توج ه دﻓة

الحرب ﻓﻲ اتجاه النصر لهذا الفر  ،أو الهزمة للفر اﻵخر ..والوطن العرﻲ

مثل موقعاً استراتيج اً عالم اً ﻓرداً ﻓﻲ تارخ الحروب على مر العصور ،وانطﻼقاً
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من هذه الحق قة قام ل من الفرقين المتحارين م ادرات م ثفة لكسب ود العالم
العرﻲ ولجره إلى هذا المعس ر أو ذاك.
وشهدت تلك الحق ة نشاطاً دول اً ار اًز تجسد ﻓﻲ مفاوضات واتصاﻻت

س اس ة لحمل اﻷمة العر ة على تحديد موقعها وموقفها من الحرب ،و ذل الفرقان
المتحاران وعوداً مغرة تضمنتها تصرحات ومراسﻼت رسم ة ،تؤ د ح اﻷمة

العر ة ﻓﻲ حرتها واستقﻼلها وس ادتها ،والسعﻲ ﻹقامة ان عرﻲ دولﻲ واحد،
عد أن تضع الحرب أوزارها.

وانقسم قادة العرب ،إلى مدرستين س اسيتين ،أحداهما انحازت إلى

اﻻحتفا بوﻻئها للخﻼﻓة العثمان ة خوﻓاً من الدول اﻷورو ة التﻲ انت طامعة
ﻓﻲ اقتسام مخلفات الدولة العثمان ة ،والثان ة انحازت إلى معس ر الحلفاء وعلى
رأسهم برطان ا العظمى ،خوﻓاً من أن عمل العثمانيون ﻓﻲ حالة انتصارهم على

"تترك" اﻷمة العر ة وطمس وجودها القومﻲ.

والواقع أن الخﻼف العرﻲ حول تحديد الموقف من الحرب العالم ة اﻷولى

ان شمل ل مواطن من الوطن العرﻲ ،مسئوﻻً ان أو غير مسئول ،ﻓإن

الشرف حسين وأوﻻده ،مثﻼً ،وهم الذين اختاروا السير ﻓﻲ معس ر الحلفاء ،انوا
ﻓﻲ بدا ة اﻷمر مختلفين ﻓ ما بينهم :أين ون موقعهم من الحلفاء ،و ان اﻷمير
)الملك( ﻓ صل ،واﻷمير )الملك( عبد ﷲ ،ولدا الشرف حسين ،قفان على طرﻓﻲ
نق ض ﻓﻲ هذا الخ ار؛ و ان والدهما الشرف حسين ،حائ اًر بينهما؛ ذلك أن اﻷمير

ﻓ صل ان يبد مخاوﻓه من اﻻنضمام إلى الحلفاء ،على حين ان اﻷمير عبد

ﷲ يخالف هذا اﻻتجاه ،و ر أن الفرصة موات ة لﻼنح از إلى جانب الحلفاء طمعا
ﻓﻲ إقامة الدولة العر ة عد انتهاء الحرب.
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وﻓﻲ إطار هذا الخﻼف العمي

بين هاتين المدرستين أص حت إقامة

الك ان العرﻲ الدولﻲ محور مفاوضات رسم ة ،عر ة عثمان ة ،وعر ة برطان ة؛
وعلى امتداد السنوات اﻷرع التﻲ مرت ﻓﻲ عمر تلك الحرب ،انت الدبلوماس ات
الدول ة مشغولة ﻓﻲ إصدار التصرحات التﻲ تدعو إلى تحرر اﻷمة العر ة
وتم ينها من تقرر مصيرها بنفسها.

ﻓعلى صعيد الدولة العثمان ة ،وضعت اتفاق ة رسم ة بين الجانب العرﻲ
والدولة العثمان ة تمنح اﻷقطار العر ة درجة عال ة من الح م الذاتﻲ ،وقد وقع
على هذا اﻻتفاق عن الجانب العرﻲ "السيد عبد الكرم الخليل رئ س المنتد

العرﻲ ومعتمد الشبي ة العر ة" وعن الجانب العثمانﻲ طلعت اشا وزر الداخل ة

العثمانﻲ ،ومن ار رجال الحزب يوم ذاك ،وهو حزب اﻻتحاد والترقﻲ.

ثم تطورت المفاوضات العر ة التر ة إلى مرحلة أرقى ،ﻓﻲ اتجاه الفدرال ة

العر ة التر ة ،تقوم موجبها ملك ة مزدوجة تر ة عر ة ،و ون مر ز الح ومة
العر ة مدينة حلب ..واقترح آنذاك أن تسمى "الدولة العر ة التر ة" وتتألف من

اتحاد بين دولتين مستقلتين هما اﻷناضول التر ﻲ "وعرستان" وهو اﻻسم السائد
يوم ذاك عن اﻷقطار العر ة.

و ذلك ﻓقد تناولت المفاوضات التر ة ش ل الح م ﻓﻲ الدولة اﻻتحاد ة

الجديدة ،وأن تكون على غرار اﻻتحاد بين النمسا والمجر ..و ان من المفاوضين

العرب ﻓﻲ تلك الحق ة ..محمود شو ت اشا العراقﻲ العرﻲ ،الذ اشترك قواته

العس رة ﻓﻲ خلع السلطان عبد الحميد ،وعزز علﻲ اشا المصر أحد القادة
العس رين بين الك ار ﻓﻲ الج ش العثمانﻲ ..وقد عرف القادة العرب الذين عملوا
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ﻓﻲ هذه المفاوضات ،الفدراليين العرب ،حسب التعبير الشائع يوم ذاك ﻓﻲ اﻷدب
الس اسﻲ القومﻲ.
أما على صعيد الحلفاء ﻓقد ان الك ان العرﻲ ،ذلك ،محور المفاوضات
بين الق ادات العر ة ﻓﻲ الشام والعراق والحجاز ،ممثلة ﻓﻲ الشرف حسين أمير

م ة من جانب ،ودول الحلفاء من الجانب اﻵخر ..وقد وردت تفاصيل المفاوضات
ﻓﻲ الوثائ التال ة:

 -1مراسﻼت حسين – م ماهون ،وقد بلغت عشر رسائل ابتداء من  14يوليو

)تموز(  1915إلى  10مارس )آذار(  1916وهﻲ رسائل مفصلة مطولة ،تؤلف
ﻓﻲ مجموعها من ناح ة دول ة تحالفاً عس ر اً وس اس اً بين طرﻓين :العرب والحلفاء.
 -2إ ضاحات الكوماندر هوجارت اسم الح ومة البرطان ة )يناير .(1918
 -3التصرح البرطانﻲ إلى قادة العرب الس عة )يون ه .(1918
 -4تصرح الجنرال اللنبﻲ قائد الحملة البرطان ة ﻓﻲ البﻼد العر ة ،إلى اﻷمير

ﻓ صل بن الشرف حسين )أكتو ر .(1918

 -5التصرح البرطانﻲ الفرنسﻲ )نوﻓمبر .(1918

ومجمل هذه التصرحات والوثائ الرسم ة يؤ د ح العرب ﻓﻲ الحرة

واﻻستقﻼل ،وتقرر المصير ،وتم ين اﻷقطار العر ة الواقعة تحت الس طرة
العثمان ة من إقامة الك ان الذ تختاره.

هذه اﻹضاﻓة إلى آﻻف المنشورات التﻲ

انت تلقيها الطائرات

البرطان ة ،تدعو ﻓيها اﻷمة العر ة إلى الثورة على الدولة العثمان ة ،وتناشد
الض ا

والجنود العرب "هلموا لﻼنضمام إلينا ،نحن الذين نجاهد ﻷجل الدين
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وحرة العرب حتى تص ح المملكة العر ة ما انت ﻓﻲ عهد أسﻼﻓ م" )يناير
.(1917
واعتماداً على ذلك له ،ورغ ة ﻓﻲ التحرر من الس طرة العثمان ة ،وتطلعاً

إلى ق ام الدولة العر ة الواحدة ،أعلن الشرف حسين الثورة على الدولة العثمان ة،
وانضم إل ه عدد بير من الض ا والجنود العرب من سائر أرجاء الوطن العرﻲ.

واشتد أوار الحرب ،وخاصة ﻓﻲ جبهات القتال ﻓﻲ الوطن العرﻲ،
انضمام القوات العر ة ق ادة اﻷمير ﻓ صل بن الحسين إلى جانب الحلفاء ،مما

أد

ﻓﻲ النها ة إلى هزمة الدولة العثمان ة ،وانتصار دول الحلفاء ..والمراجع

الدول ة متواﻓرة ﻓﻲ التو يد أن الثورة العر ة انت عامﻼً حاسماً ﻓﻲ انتصار دول
الحلفاء ﻓﻲ تلك المعر ة المصيرة.
و ان الشرف حسين من جان ه ،قد أعلن نفسه ملكاً على البﻼد العر ة،

بناء على م ا عة أداها عدد بير من قادة العرب ،واعتماداً على وعود الحلفاء
اﻷنفة الذ ر ..وقد جر تبل غ ذلك إلى ممثلﻲ دول الحلفاء ﻓﻲ م ة .وقام بهذا
التبل غ صورة رسم ة اﻷمير )الملك( عبد ﷲ الذ
المملكة العر ة.

ان يومئذ وز اًر لخارج ة

وﻓﻲ اليوم التالﻲ جاء الرد من المستر ستورمر وزر خارج ة روس ا
الق صرة ،متضمناً اعتراف روس ا الق صرة استقﻼل البﻼد العر ة ،والحسين بن
علﻲ ملكاً عليها "مع تح ات جﻼلة الق صر ن قوﻻ الثانﻲ إلى جﻼلة الشرف حسين

ٕوالى ح ومته" ..ولكن الحل فين ،برطان ا وﻓرنسا ،لم ي عثا برد ..واكتفى الكولونيل
المعتمد البرطانﻲ ﻓﻲ م ة بتقد م التهنئة "الشخص ة" إلى اﻷمير عبد ﷲ رثما
-24-

أتﻲ اﻻعتراف الرسمﻲ من الح ومة البرطان ة ،وهو اﻻعتراف الذ لم صدر؛

أما الكولونيل برمون المعتمد الفرنسﻲ ،ﻓإنه لم يهنئ ﻻ شخص اً وﻻ رسم اً.

ولكن الشرف حسين ظل يتصرف بوصفه ملكاً على البﻼد العر ة؛ من

ذلك أنه وجه ﻓﻲ آخر مارس  1916تا اً إلى "سﻼلة اﻷماجد الشهم الهمام اﻷمير

الخطير عبد العزز بن عبد الرحمن السعود )المغفور له الملك عبد العزز( صدد
أمر من أمور البﻼد ،و ان توق عه "الحسين – شرف م ة وأميرها وملك البﻼد
العر ة"؛ وﻓﻲ مناس ة أخر ﻻحقة ﻓﻲ  10نوﻓمبر  ،1916وجه ﻓ صل بن الحسين
تا اً إلى "جناب الم رم العز اﻷشم اﻹمام عبد العزز بن عبد الرحمن" ،و ان

التوق ع "بين شرف م ة وملك العرب ،ﻓ صل بن الحسين"*.

ولكن ذمة التارخ قد دﻓعت السفينة العر ة إلى اتجاه آخر ،ﻓقد انتهى

ح م الشرف حسين ﻓ ما عد ،وأص ح ملك المملكة العر ة أمي اًر ﻓﻲ قبرص،

وانطل اﻷمير عبد العزز آل سعود محق اﻻنتصارات المتوال ة واحداً عد اﻵخر،
حتى أص ح ملك المملكة العر ة السعود ة تقع تحت سلطاته نظم أقال م الجز رة

العر ة لتكون متحدة ﻓﻲ دولة واحدة ﻷول مرة ،عد أن سقطت الخﻼﻓة العامة ﻓﻲ
غداد.

و ان أن توالت أحداث الحرب العالم ة اﻷولى ،والثورة العر ة تعمل إلى
جانب الحلفاء ،وانهزمت الدولة العثمان ة وتم جﻼء القوات العثمان ة عن البﻼد

العر ة ،و ان اﻷمير ﻓ صل بن الشرف حسين ،بوصفه قائداً للثورة العر ة ،ن ا ة
عن والده ،قد دخل دمش وس احتفاﻻت وم اهج تجاو ت أصداؤها ﻓﻲ الوطن

العرﻲ أسره ،ﻓأصدر منشو اًر ) 5أكتو ر – تشرن اﻷول( أعلن ﻓ ه "ق ام ح ومة
* تاب اﻷستاذ خير الدين الزر لﻲ عن ح اة الملك عبد العزز آل سعود.
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عر ة دستورة مستقلة استقﻼﻻً مطلقاً ،شاملة جم ع البﻼد السورة حدودها
الطب ع ة" ﻓ ما عرف اليوم فلسطين وشرق اﻷردن وسورا ولبنان ..وأعلن المنشور
أن الح ومة العر ة قد تأسست على قاعدة العدالة والمساواة" ..ﻻ تفرق ﻓﻲ الحقوق

بين المسلم والمس حﻲ والموسو " ،وتجسد معنى الوحدة العر ة على أساس قومﻲ
عيداً عن الطائف ة والمذهب ة.

وﻓﻲ السا ع من شهر آذار  1919انعقد المؤتمر السور حضور ممثلين

عن ﻓلسطين ولبنان وشرق اﻷردن وسورا أعلنوا ﻓ ه مواﻓقتهم على إقامة "اتحاد

س اسﻲ واقتصاد

بين سورا والعراق ،لما بين القطرن من صﻼت وروا

عضو ة وتارخ ة واقتصاد ة وطب ع ة وجنس ة".

وﻓﻲ اليوم الثانﻲ اجتمع قادة العرب ﻓﻲ مؤتمر قومﻲ ،أعلنوا ﻓ ه تأييدهم

ومواﻓقتهم على "إقامة اتحاد مع سورا س اس اً واقتصاد اً" وقد تﻼه من شرﻓة دار

البلد ة ﻓﻲ دمش السيد توﻓي السو د  ،من رؤساء الو ازرات العراق ة ﻓ ما عد،
بوصفه س رتي اًر للمؤتمر العراقﻲ.

وتألفت أول و ازرة للدولة العر ة ،و ان رئ سها من دمش  ،ووزر الداخل ة

من لبنان ،ووزر الخارج ة من بيت المقدس ،ومدير العدل من لبنان ،ومدير المال
لبنانﻲ متمصر ،ومدير المعارف من حلب ،ومدير الشرطة من نابلس ،ومدير
الصحة واﻹسعاف من زحلة ،ورئ س اﻷر ان من العراق ،ورئ س ديوان الشور

من دمش  ،ومدير الداخل ة من بيروت .و ان رأس هذه الدولة حجاز اً ،هو الملك

ﻓ صل بن الشرف حسين من أبناء م ة.

ومارست الدولة س ادتها على شرق اﻷردن ﻓأقامت ﻓيها ح ومة عس رة،

ان من أبرز رجالها جعفر اشا العس ر ورشيد المدﻓعﻲ من العراق ،اﻹضاﻓة
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إلى رجاﻻت البﻼد نفسها ،ولم ن اﻷمير )الملك( عبد ﷲ قد وصل إلى ما سمى

ﻓ ما عد بإمارة شرق اﻷردن.

ومارست الدولة العر ة الجديدة سلطتها على سورا الداخل ة ،و ذلك على
بيروت ،و عض المناط

ﻓﻲ لبنان لمدة محدودة ..أما ﻓﻲ ﻓلسطين ﻓقد انت

السلطة العس رة البرطان ة تدير شئون البﻼد تحت اسم "إدارة شئون بﻼد العدو
المحتلة"..
غير أن الحلفاء لم ونوا صادقين ﻓﻲ وعودهم ،ﻓقد ن ثوا التزاماتهم .وﻓﻲ

 24يوليو )تموز( عام  1920زحفت القوات الفرنس ة على دمش وخرج الملك
ﻓ صل وح ومته من عاصمة المملكة العر ة ،ولم

عمر الر ع ﻓﻲ الغوطة الف حاء.

ن مقد اًر لها إﻻ أن تع ش

وتوالت المؤتمرات الدول ة ﻓﻲ سان رمو وﻓرسا ولوزان ،وتقاسم الحلفاء
غنائم الحرب ،تحت مظلة اﻻنتداب ،ﻓ ان نصيب ﻓرنسا سورا ولبنان ،ونصيب

برطان ا شرق اﻷردن والعراق ،أما ﻓلسطين ﻓقد انت من نصيب برطان ا ،لتص ح
ﻓ ما عد نصيب الصهيون ة العالم ة.

وما أن وضعت الحرب غ ارها حتى ان الوطن العرﻲ استثناء ال من

ونجد والحجاز من المح

إلى الخليج ﻓﻲ ق ضة الدول اﻷجنب ة :برطان ا ﻓﻲ

مصر والسودان وﻓلسطين وشرق اﻷردن والعراق وعدن والحزام الشرقﻲ للجز رة

العر ة ..وﻓرنسا ﻓﻲ سورا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب ومورتان إ .وا طال ا
ﻓﻲ برقة وطرابلس وﻓزان.

وه ذا ن ث الحلفاء بوعودهم وتقاسموا أخي اًر تر ة الرجل المرض ﻓ ما
بينهم ،انت التر ة هﻲ الوطن العرﻲ ﻓﻲ المشرق ..ولم يب من المملكة العر ة
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وجود إﻻ رمزها الشرف حسين ،الذ

ان ع ش ﻓﻲ ميناء العق ة ..وعزمت

برطان ا أن تزل هذا الرمز من الوجود ذلك.
وﻓﻲ السا ع عشر من شهر يونيو "حز ارن"  1925احتجزت السلطات
البرطان ة الشرف حسين "ملك المملكة العر ة"وأ عدته إلى قبرص ل قضﻲ أ امه
اﻷخيرة ،و موت ﻓيها ،ثم ينقل جثمانه إلى بيت المقدس ليدﻓن ﻓﻲ جوار الحرم

الشرف.

تلك انت سيرة الك ان العرﻲ ﻓﻲ غضون الحرب العالم ة اﻷولى ،عاش

أمﻼً بي اًر ﻓﻲ ضمير اﻷمة العر ة ثم اغتاله الحلفاء.

ولكن اﻷمل الكبير ظل امناً ﻓﻲ تراب الوطن العرﻲ ق ار ة خمسة وعشرن

عاماً حتى عاد إلى الح اة من جديد ،وتجسد ﻓﻲ ق ام الجامعة العر ة ..وتشاء

اﻷقدار أن يتم ذلك ﻓﻲ غمرة الحرب العالم ة الثان ة ..عد أن احتجب اﻷمل ﻓﻲ
الحرب العالم ة اﻷولى.
وعلى مد

المفاجآت ،سنر

أرعة أعوام ) ،(1945 – 1939مليئة اﻷحداث حاﻓلة

يف تعامل قادة الحلفاء ،ودولتا المحور ،مع اﻷمة العر ة،

و يف أﻓضى اﻷمر ﻓﻲ النها ة إلى ق ام برطان ا الدعوة للوحدة العر ة ،الس اس ة
واﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة ،تجسدت ﻓﻲ جامعة عر ة ،حظها من الوحدة ح العطاش
ﻓﻲ السراب.

واﻷعراب أكثر اﻷمم معرﻓة السراب ،م تعللوا ببرقه ،و م لهثوا ﻓﻲ

طل ه ،و ا و ح الذين لم يتعلموا من اﻷعراب ومن السراب!!
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الفصـل الثـﺎﻧﻲ
بر طان ا العظمى أصدرت إشارة البدء..
-30-

وت عتها أمر ا
حينما انت الحرب العالم ة الثان ة تتأرجح سجاﻻً بين دول الحلفاء من

جهة ،ودولتﻲ المحور من جهة ثان ة ،ادرت برطان ا بإعطاء إشارة البدء بإنشاء

الجامعة العر ة ،وتلقفت الدول العر ة هذه اﻹشارة المفاجئة للعمل ﻓﻲ هذا اﻻتجاه،
ولم تكد الحرب العالم ة تضع أوزارها حتى أص حت جامعة الدول العر ة قائمة،
ميثاقاً وه ﻼً وعمﻼً ،ﻓ يف ان ذلك..

ول س السؤال حثاً عن التارخ ،وﻻ سرداً للماضﻲ  ،قدر ما هو استعراض

للحاضر وتطلع للمستقبل..

ﻓذلك الماضﻲ ﻻ يزال ع ش آثاره ال اق ة ﻓﻲ الحاضر ،وس ع ش ﻓﻲ

المستقبل ،ما قيت آثاره الماض ة قائمة.
ومن هنا أص ح ﻻ بد أن نعود إلى نشوء الجامعة العر ة منذ انت إشارة
البدء..
وقد انطلقت إشارة البدء ﻓﻲ أحلك ساعات تلك الحرب الطاحنة حينما

ان السؤال الكبير ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،على ل شفة ولسان :وما هو مصيرنا عد
نها ة الحرب ..تماماً السؤال نفسه الذ

ان يتردد ﻓﻲ ضمير اﻷمة العر ة ﻓﻲ

الحرب العالم ة اﻷولى.

ولعل هذا السؤال ان أشد عمقاً و عداً ﻓﻲ الحرب العالم ة الثان ة مما

ان عل ه اﻷمر ﻓﻲ الماضﻲ ،ﻓفﻲ الحرب اﻷولى ،لم تستطع اﻷمة العر ة أن

تحق حرتها واستقﻼلها ،وﻻ إقامة الدولة العر ة المرجوة ..بل انتهى أمر البﻼد
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العر ة إلى حالة الغة من السوء والخطورة ..ﻓأضيف إلى التمزق والتجزئة،
احتﻼل هنا ،وانتداب هناك ،وحما ة هنالك.
وقد تجسد ذلك ﻓﻲ تمز

الوطن العرﻲ ﻓﻲ المشرق ،عد انفصاله عن

دولة الخﻼﻓة العثمان ة ،وﻓرضت دول الحلفاء اﻻنتداب الفرنسﻲ على سورا
ولبنان ،واﻻنتداب البرطانﻲ على إمارة شرق اﻷردن والعراق ..ووضعت ﻓلسطين

تحت اﻻنتداب البرطانﻲ تمهيداً ﻹنشاء وطن قومﻲ يهود

ﻓﻲ ﻓلسطين

ون

مقدمة لق ام الدولة اليهود ة .أما اقﻲ اﻷقطار العر ة ،استثناء نجد والحجاز

وال من ،ﻓقد انت واقعة ﻓﻲ ق ضة اﻻستعمار اﻷجنبﻲ ،ﻓرنسا ﻓﻲ المغرب والجزائر
وتونس ومورتان إ .وا طال ا ﻓﻲ طرابلس ،و رطان ا ﻓﻲ عدن ،وﻓﻲ السواحل الشرق ة

للجز رة العر ة.

ان هذا هو حال اﻷمة العر ة حينما نشبت الحرب العالم ة الثان ة..
تجزئة واحتﻼﻻً ..واﻷقطار العر ة تكاﻓح من أجل حرتها وس ادتها واستقﻼلها

انتظا اًر إلى مرحلة أخر تحق ﻓيها وحدتها ،متمثلة ﻓﻲ ان عرﻲ واحد ..و لمة
س طة واضحة ،ﻓﻲ دولة عر ة واحدة.

وسع اً وراء هذه الطموحات العر ة ،ان ﻻ بد لقادة اﻷمة العر ة أن
حددوا موقفهم من هذه الحرب العالم ة الثان ة ،هل قفون إلى جانب دول الحلفاء،

أم إلى جانب دولتﻲ المحور ألمان ا ٕوا طال ا.

و ما ان الحال ﻓﻲ الحرب العالم ة اﻷولى ،ﻓقد انقسم العرب إلى

معس رن :اﻷول يتجه عواطفه وتمن اته وآماله نحو دولتﻲ المحور ،والثانﻲ ير
الوقوف إلى جانب دول الحلفاء.

-32-

و ان المعس ر اﻷول مؤلفاً من جماهير اﻷمة العر ة وعلى رأسهم عدد

واﻓر من الزعماء والوطنيين والمف رن اﻷحرار ،وهؤﻻء قد أﻓجعتهم الغزوة
الصهيون ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،ووطأة اﻻستعمار ﻓﻲ اﻷقطار العر ة اﻷخر  ،و اتوا ﻻ
يرون خﻼصاً إﻻ اندحار وانتصار دولتﻲ المحور؛ أما المعس ر الثانﻲ ﻓ ان
مؤلفاً من عدد من الح ام والمسئولين ،يرون أن الغل ة ﻓﻲ النها ة ستكون لدول
الحلفاء ،وأن الوقوف إلى جانبهم ﻓﻲ هذه الحرب المصيرة سيجعل لهم اليد

الطولى ﻓﻲ انتزاع الح العرﻲ من الحلفاء والوصول القض ة الفلسطين ة إلى
تسو ة معقولة مقبولة.

و انت الحرب ﻓﻲ مراحلها اﻷولى حالكة على الحلفاء ،ﻓقد استطاع هتلر

أن حق انتصارات تش ه اﻷساطير ،وأص حت الجماهير العر ة متعلقة بدولتﻲ
المحور ،وتترقب لهما النصر بين لحظة وأخر  ..و ان عدد من قادة العرب قد
لجأ إلى دولتﻲ المحور هار اً من وجه اﻻستعمار وطامعاً ﻓﻲ تحقي
قوم ة لصالح اﻷمة العر ة.

م اسب

و انت لدولتﻲ المحور دعوة إعﻼم ة صارخة تصل إلى آذان الجماهير

العر ة البرق الخاطف ،على حين انت الدعوة اﻹعﻼم ة لدول الحلفاء ﻻ تلقى
آذاناً صاغ ة ﻓﻲ قليل أو ثير.

و انت الوحدة العر ة هﻲ المعزوﻓة الكبر التﻲ ترددها أجهزة اﻹعﻼم

اﻷلمان ة واﻹ طال ة ..شعو ًار منها أن شعار الوحدة العر ة له ﻓعل السحر ﻓﻲ
نفوس الجماهير العر ة.

ﻓفﻲ صيف  1940استمعت الجماهير العر ة ﻓﻲ المشرق العرﻲ إلى

راديو ار اﻹ طالﻲ وهو علن أن من أهداف دولتﻲ المحور السعﻲ لتحقي الوحدة
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السورة ،و أر أهل د ار الشام ﻓﻲ هذا الكﻼم حلمهم ﻓﻲ أن عودوا إلى وحدتهم
التﻲ عاشوا تحت ظﻼلها قرونا عديدة..
ولكن "الهجمة" اﻹعﻼم ة الكبر جاءت ﻓﻲ الثانﻲ من شهر نوﻓمبر
 ،1943حين وجه ل من وزر خارج ة ألمان ا "رنتروب" ووزر داخليتها "هملر"

رسالة إلى قادة العرب المجتمعين ﻓﻲ قصر الطيران الكبير ،لمناس ة ذ ر وعد
بلفور ،ستن ران ﻓيها ذلك الوعد المشئوم ،و علنان "اعتراﻓهما استقﻼل العالم
العرﻲ ووحدته حسب رغ ة س انه" ،وقد وصلت هاتان الرسالتان إلى مسامع اﻷمة
العر ة ،ﻓﻲ يومها ،ﻓاجتاحت الوطن العرﻲ موجة عارمة من اﻻبتهاج والتقدير،
وانطلقت ألسنة اﻷئمة والخط اء ﻓﻲ ثير من المساجد ،الدعاء لدولتﻲ المحور
النصر ..خﻼصاً من الحر ة الصهيون ة وتطلعاً لق ام الوحدة العر ة متمثلة ﻓﻲ

الدولة العر ة الواحدة.

و ان على دول الحلفاء أن يلقوا بجهدهم اﻹعﻼمﻲ ﻓﻲ الميدان ل صرﻓوا

الجماهير العر ة عن تأييد دولتﻲ المحور ،و عملوا على سب صداقتهم وتأييدهم
ما تم اﻷمر ﻓﻲ الحرب العالم ة اﻷولى ،ﻓانبر المستر أنطونﻲ إيدن وزر

الخارج ة البرطانﻲ ،و انت برطان ا يومئذ "العظمى" حقا ،ﻓأعلن ﻓﻲ  29مايو
 1941تأييده لق ام وحدة عر ة قوله" :إن لبرطان ا تقاليد طو لة من الصداقة مع
العرب ،وهﻲ صداقة قد أثبتتها اﻷعمال ول س اﻷقوال وحدها ،ولنا بين العرب

عدد ﻻ حصى ممن يرجون لنا الخير .ما أن لهم هنا أصدقاء ثيرن ..وقد

قلت منذ أ ام ﻓﻲ مجلس العموم أن ح ومة جﻼلته تعطف على أمانﻲ سورا ﻓﻲ
اﻻستقﻼل ،وأود أن أكرر ذلك اﻵن ،ولكنﻲ سأذهب إلى أ عد من ذلك ﻓأقول إن

العالم العرﻲ قد خطا خطوات عظ مة منذ التسو ة التﻲ تمت عقب الحرب العالم ة
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الماض ة ،و رجو ثير من مف ر العرب للشعوب العر ة درجة من الوحدة أكبر

ما تتمتع ه اﻵن ،وأن العرب يتطلعون لنيل تأييدها ﻓﻲ مساعيهم نحو هذا الهدف،
وﻻ ين غﻲ أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ..و بدو أنه من
الطب عﻲ ومن الح وجوب تقو ة الروا
و ذلك الروا

الثقاﻓ ة واﻻقتصاد ة بين البﻼد العر ة،

الس اس ة أ ضاً ..وح ومة جﻼلته سوف تبذل تأييدها التام ﻷ ة

خطة تلقى مواﻓقة عامة".

وهذا التصرح "الرائع" ،حقاً ،ﻻ قل خطورة عن مراسﻼت حسين –
م ماهون التﻲ صدرت عن برطان ا أثناء الحرب العالم ة اﻷولى ،متعهدة الحرة
واﻻستقﻼل للبﻼد العر ة الواقعة ﻓﻲ ق ضة الدولة العثمان ة ،وها قد جاءت برطان ا
ﻓﻲ الحرب العالم ة الثان ة لتقدم تصرحاً خطي اًر يدعو إلى الوحدة العر ة التﻲ

انت تجتازها دول الحلفاء ﻓﻲ تلك الفترة الم رة من الحرب ..ﻓإن هذا التصرح

هو تصرح حرب على ل حال.

لقد انت برطان ا تجتاز ظروﻓاً عس رة رهي ة ،ﻓفﻲ الجبهة اﻷورو ة

انهارت ﻓرنسا واستسلمت للقوات اﻷلمان ة ،بﻼ قيد وﻻ شر  ،ودول البلقان ﻓﻲ

شرق أورو ا أص حت تتساق واحدة عد اﻷخر تحت أقدام الج ش اﻷلمانﻲ ق ادة
الجنرال رومل تتجه إلى العلمين ،وأص حت تقرع أبواب القاهرة واﻹس ندرة ،وﻓﻲ

المشرق العر ﻲ انت حر ة رشيد عالﻲ ﻓﻲ العراق تقض مضاجع برطان ا ،وﻓﻲ

سورا ولبنان انت القوات الفرنس ة الموال ة لدولتﻲ المحور تساند الدعا ة اﻷلمان ة

اﻹ طال ة ،وتعطل المجهود الحرﻲ لدول الحلفاء ،وﻓﻲ ﻓلسطين وشرق اﻷردن
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ان أهل البﻼد ينتظرون اللحظة اﻷولى لﻼنقضاض على خطو الحلفاء للخﻼص

منهم ومن الصهيون ة على السواء*.

وحينما نعود الذاكرة إلى تلك الحق ة الرهي ة وأحداثها نجد أن ال أر العام
العرﻲ قد "شطب" على دول الحلفاء ،وخاصة عد أن اكتسح هتلر دول أورو ا
الشرق ة ووصل إلى يوغسﻼﻓ ا واليونان ،وأص حت قعقعة د ا اته تسمع ﻓﻲ الوطن

العرﻲ ،مؤذنة الخﻼص من اﻻستعمار والصهيون ة معاً؛ و صف الجنرال جلوب
اشا قائد الج ش اﻷردنﻲ ،ﻓﻲ رسالته عن تلك اﻷ ام السوداء "مشاعر العرب التﻲ
انت تر أن برطان ا قد انتهت إلى اﻷبد ،وان ألمان ا ستصل خﻼل أساب ع إلى

البﻼد العر ة ..وحتى القوات اﻷردن ة أص حت تر "أن برطان ا سائرة إلى الزوال

وأن ألمان ا ستحل محلنا قر اً" ..وﻓﻲ الدليل العام الذ

وزعته الق ادة البرطان ة

على القوات البرطان ة ،وردت قائمة ،طو لة أسماء اﻷحزاب والهيئات والنواد

والصحف العر ة التﻲ تتعاطف مع ألمان ا ،وتترقب انتصار هتلر ساعة عد
ساعة ،وأن انتصار ألمان ا معناه تصف ة القض ة الصهيون ة ،وتمضﻲ التقارر
الرسم ة عن تلك الفترة تشير إلى حالة الرعب التﻲ أصابت الجال ات البرطان ة

ﻓﻲ اﻹس ندرة والقاهرة وﻓلسطين ،حينما انت اﻷن اء تحمل أخ ار تحر ات
الج ش اﻷلمانﻲ نحو الصحراء الغر ة المصرة ،وأن البرطانيين أنفسهم لم عودوا

* حر ة رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد عالﻲ الكيﻼنﻲ انت ثورة على برطان ا قادها معه عدد من ار الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا
القوميين .وأسـ ـ ــقطت الح م العراقﻲ برئاسـ ـ ــة اﻷمير عبد اﻹله الوصـ ـ ــﻲ على العرش وأدت إلى
هرو ه من العراق ومعه الملك الص ـ ـ ـ ـ ــبﻲ ﻓ ص ـ ـ ـ ـ ــل الثانﻲ ،و ان لها أثر بير ﻓﻲ ال أر العام
العرﻲ والدولﻲ.
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قفون أن ج شهم قادر على زحف المارشال رومل ﻓﻲ زحفه الخاطف نحو

المشرق العرﻲ.

وقد بلغ من عم المشاعر العر ة ﻓﻲ التهليل ﻻنتصارات دولتﻲ المحور
والتطلع إلى هزمة الحلفاء ،أن أحداً من المسئولين العرب لم ن يجرؤ أن قول

لمة "خير" علنا عن برطان ا العظمى ،ﻓإن التعاطف معها ان ينزل منزلة

الخ انة العظمى ،تماماً التعاطف مع الحر ة الصهيون ة سواء سواء*..

ان هذا هو الجو الذ عاشته دول الحلفاء ﻓﻲ تلك الحق ة الحالكة ،و ان

ﻻ بد لبرطان ا أن ت حث عن الكلمة السحرة التﻲ ترﻓع عنها ذلك الكابوس الرهيب
الذ

تنوء تحته ..ﻓلم تجد غير "الوحدة العر ة" تخرجها من "جراب" الس اسة

البرطان ة لتلوح ه لﻸمة العر ة ،ﻓالوحدة عندها ،هﻲ لمة السحر ،التﻲ تلهب
مشاعرها وتؤجج أحاس سها.
وثمة عامﻼن م اش ارن

انا حاﻓزن ساخنين وراء تصرح الوزر

البرطانﻲ ،أولهما أن ثورة رشيد عالﻲ ﻓﻲ العراق والتﻲ استقطبت مشاعر اﻷمة

العر ة ﻓﻲ ل أقطارها ،انت قد سحقتها القوات البرطان ة واﻷردن ة واﻹسرائيل ة،
قبل يوم واحد من ذلك التصرح ،و ان الهدف الم اشر من إصداره هو التخفيف

من حزن الجماهير لما أصاب الثورة العراق ة التﻲ انت تتعل بها اﻵمال العر ة

الكبر  ،وثانيهما :أن ق ادة الشرق اﻷوس

انت قد خططت ﻻحتﻼل سورا ولبنان

والس طرة على القوات الفرنس ة الم ار طة ﻓيها ،وهذه انت موال ة لدولتﻲ المحور،

The Seven Fallen Pillars, by gon Kimshi Page36.
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*

وتنفيذاً لهذه الخطة ﻓقد تحر ت قوات أردن ة و رطان ة ٕواسرائيل ة ،ما جر ﻓﻲ

الحملة على العراق ،إلى سورا ﻹخضاع القوات الفرنس ة.

و ان أن خطب اﻷمير عبد ﷲ ﻓﻲ القوات اﻷردن ة ،ﻓﻲ المفرق ﻓﻲ

اﻷردن،وهﻲ تتأهب للزحف على سورا قائﻼً لهم" :إن ساعة تحرر سورا قد
دنت ،و ان المخلصون من العرب يتوقعون أن صلح اﻹنجليز أخطاءهم السا قة،
وأن ساعدوا اﻷجزاء السورة على اﻻتحاد عد أن حالت دونها صداقتهم مع ﻓرنسا
منذ الحرب العالم ة اﻷولى".

وه ذا ﻓقد انضم موضوع تحرر اﻷجزاء السورة واتحادها ،إلى موضوع

الوحدة العر ة الذ

أعلنه الوزر البرطانﻲ ،ﻓﻲ محاولة جادة لتعبئة المشاعر

العر ة إلى جانب قض ة الحلفاء.

ولكن التصرح البرطانﻲ لم يثر اهتماما ار اًز ﻓﻲ الوطن العرب و قيت

المشاعر العر ة إلى جانب دولتﻲ المحور ،و فﻲ للتدليل على ذلك أن نشير إلى

أن عالماً بي اًر وقو اًر هو شيخ اﻷزهر محمد مصطفى المراغﻲ ،ان قد أرسل
ع ارته الشهيرة التﻲ قال ﻓيها أنه ل س على مصر أن تخوض حر اً ﻻ ناقة لها
ﻓيها وﻻ جمل.

و عد أسبوع من التصرح البرطانﻲ و التحديد ﻓﻲ  8حز ران 1941
اندﻓعت القوات البرطان ة إلى اﻷراضﻲ السورة اللبنان ة ﻓأخضعت القوات الفرنس ة

التﻲ انت موال ة لح ومة ﻓ شﻲ والتﻲ انت موال ة بدورها لدولتﻲ المحور ،ﻓتنفست
البﻼد الشام ة الصعداء وأحست أن الخﻼص من اﻻنتداب الفرنسﻲ قد أص ح

قر اً ،وأخذت المشاعر العر ة ﻓﻲ سورا ولبنان تتجه العطف نحو دول الحلفاء.
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ومما تجدر اﻹشارة إل ه ،استكماﻻً للصورة ،أن الجنرال موشﻲ د ان وزر

دﻓاع العدو الساب  ،قد ﻓقد عينه ﻓﻲ الحملتين المذ ورتين ،على العراق وسورا،

مما جعله يزهو على الدوام ﻓﻲ صوره الصحاﻓ ة ،الضمادة السوداء التﻲ شدها
على عينه المقلوعة*.

و ان أن تصاعدت العواطف الوطن ة ﻓﻲ سورا حينما أصدر الجنرال

اترو ن ا ة عن الجنرال ديجول ،قائد حر ة ﻓرنسا الحرة يومئذ ،ب اناً أعلن ﻓ ه

عزم ﻓرنسا على إنهاء اﻻنتداب الفرنسﻲ عن سورا ولبنان واﻻعتراف حقهما ﻓﻲ

الحرة واﻻستقﻼل ..وت عه ﻓﻲ اليوم نفسه ب ان صادر من السير مايلر م سون

السفير البرطانﻲ ﻓﻲ القاهرة يؤ د ﻓ ه اسم الح ومة البرطان ة ح سورا ولبنان
الحرة واﻻستقﻼل.

واغتنم زعماء البﻼد ﻓﻲ سورا ولبنان الفرصة ﻓأعلنوا ق ام الجمهورتين
السورة واللبنان ة ﻓﻲ خرف  ..1941وﻓﻲ شتاء  1942شهدت دمش و يروت

أول عثات دبلوماس ة على أرضها.

ولكن اﻻستقﻼل ﻓﻲ سورا ولبنان قد ﻓتح ملف الوحدة العر ة من جديد،

و رزت ﻓﻲ الساحة العر ة قض ة الك ان العرﻲ متمثﻼً ﻓﻲ دولة عر ة واحدة..

وراحت عمان و غداد تأخذان زمام الم ادرة ﻓﻲ تقد م اﻻقتراحات والمشروعات ،ما
راحت برطان ا بدورها تتا ع مسيرة الوحدة ،تحاول أن تحتو ها ،أو توجهها إلى

الوجهة التﻲ تحق مصالحها.

* و ان من الذين قتلوا ﻓﻲ الحملة على العراق أحد مؤسسﻲ عصا ة شترن اﻹرهاب ة واسمه
رازل ومعه عدد من أﻓراد العصا ة.
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ﻓفﻲ عمان خرجت الص حة اﻷولى ﻹنشاء سورا الكبر )تموز (1940
مبتدئة حملة إعﻼم ة واسعة ،ت عتها دعوة رسم ة من قبل اﻷمير )الملك( عبد ﷲ
نفسه ،وتتلخص هذه الدعوة ﻓﻲ تأليف دولة واحدة من سورا ولبنان وشرق اﻷردن
وﻓلسطين ..وأن ون نظامها متراوحاً بين الوحدة واﻻتحاد ،على أن ون للبنان
وضع خاص نظ اًر لظروﻓه الطائف ة ،و ذلك الحال النسب ة لفلسطين لحف حقوق

اﻷقل ة اليهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،وأن تكون دمش

عاصمة الدولة ،وأن

ون

اختصاص الدولة اﻻتحاد ة متضمناً شئون الدﻓاع والمواصﻼت واﻻقتصاد
والوطنﻲ والثقاﻓة العامة والقضاء اﻻتحاد  ،مع قاء اﻻستقﻼل الذاتﻲ لكل من

الح ومات المحل ة ..وقد نص المشروع أن يتولى اﻷمير عبد ﷲ السلطة ﻓﻲ
الدولة ،أن ون ملكاً للدولة المر زة أو رئ ساً للدولة اﻻتحاد ة.

وﻓﻲ  16تموز  1941وجه اﻷمير عبد ﷲ دعوة رسم ة للمستر ليتلتون

عضو و ازرة الحرب البرطان ة المق م ﻓﻲ القاهرة لزارة عمان وت ادل ال أر  .ورد

الوزر البرطانﻲ مبد اً استعداده لزارة عمان ﻓﻲ أقرب ﻓرصة مم نة ،وأعرب ﻓﻲ
جوا ه عن عطف ح ومته على النشا القائم تحق قاً للوحدة العر ة املة أو
جزئ ة ..وﻓﻲ ع ارة تتسم التحف قال" :إن ظروف الحرب القائمة تدعو إلى

الترث والتمهل قبل اﻹقدام على أ عمل خطير من هذا النوع".

وﻓﻲ أوائل شهر أيلول  1941قام المستر ليتلتون بزارة عمان حيث أجر

م احثات مع الح ومة اﻷردن ة ،صدر على أثرها ) (13-9-1941بﻼغ رسمﻲ
أشار إلى الم احثات التﻲ جرت بينه و ين الح ومة اﻷردن ة "حول قض ة البﻼد

اﻷردن ة صورة خاصة ،والقض ة العر ة صورة عامة ..وتبين من هذه اﻷ حاث

أنه ﻻ شﻲء حول دون تنفيذ الوعود )البرطان ة( ٕوا صال العرب إلى أمانيهم
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القوم ة وأن اﻷمور تتمشى مع مراحلها الزمن ة ،وأن الخطوة اﻷولى ﻓﻲ هذا السبيل
يجب أن تقوم بها الدول العر ة نفسها ،وأن برطان ا العظمى ستساعد العرب

ﻓعﻼً ،و ل واسطة مم نة للوصول إلى ما صبون إل ه .وأن مصلحتها ومصلحتهم
واحدة ﻓﻲ هذا الجهاد ضد قوات الظلم والطغ ان "واﻹشارة هنا إلى الناز ة اﻷلمان ة،

والفاش ة اﻹ طال ة".

وتا ع اﻷمير عبد ﷲ مشروع سورا الكبر مع برطان ا ،ﻓ تب إلى المستر

ليتلتون مذ رة ﻓﻲ موضوع "وحدة سورا الطب ع ة" مستفس اًر عما أنتجته زارته
لعمان ،وعن أر المسئولين ﻓﻲ لندن ،ﻓأجا ه المستر ليتلتون ﻓﻲ 1941-12-5
جوا اً يتسم الغموض البرطانﻲ قال ﻓ ه "ل طمئن سمو م إلى أن اﻷمور الس اس ة
التﻲ تشيرون إليها هﻲ على الدوام موضع دراسة جد ة من قبل ح ومة جﻼلته"
ولم يزد الوزر البرطانﻲ على "الدراسة" شيئاً.

وظل اﻷمير عبد ﷲ يتا ع مشروعه شأن سورة الكبر  ،يخاطب برطان ا

تارة ،و خاطب الشعب السور تارة أخر  ..ومر المشروع ﻓﻲ مراحل متعددة تخرج
عن نطاق هذا الكتاب.

ورﻓضت سورا ولبنان المشروع جملة وتفصيﻼً ،وانتقل الخﻼف إلى
المجالس الن اب ة ﻓﻲ بيرون ودمش ٕ ،والى الدول العر ة اﻷخر  ،وخاضت ﻓ ه

الصحاﻓة العر ة سنوات عدة ..وشهد مجلس الجامعة مناقشات ساخنة شأنه حتى
عام  1946حين أصدرت جامعة الدول العر ة ب اناً ) 30نوﻓمبر( تعلن ﻓ ه تمسك

الجامعة العر ة الميثاق ،واعت ار مشروع سورا الكبر مسألة منته ة.

ﻼ آخر ..ذلك أنه عد أن أخفقت ثورة رشيد
أما غداد ﻓقد سلكت سبي ً

عالﻲ ،وعاد اﻷمير عبد اﻹله على العرش العراقﻲ إلى غداد ،وقامت ح ومة
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عراق ة جديدة ،أخذ نور السعيد زمام الم ادرة الدعوة إلى مشروع عرف ﻓ ما عد
مشروع الهﻼل الخصيب ،ﻓفﻲ أوائل عام  1942زار نور السعيد القاهرة واتصل
بوزر الدولة البرطانﻲ "رتشارد يز " وعرض عل ه مشروعه ﻓطلب إل ه الوز ر
البرطانﻲ أن ضعه تا ة ،وعاد نور السعيد إلى غداد ووضع وث قة عرﻓت
الكتاب اﻷزرق.

وهذا التعبير تقليد برطانﻲ تستخدمه الدبلوماس ة البرطان ة ،ﻓﻲ تسميتها
لب اناتها الس اس ة ،ولم سب للدول العر ة أن أخذت بهذا التقليد.

و ائناً ما ان اﻷمر ﻓإن مشروع الكتاب اﻷزرق يتلخص ﻓﻲ مرحلتين:
اﻷولى :إنشاء دولة واحدة من سورة ولبنان وﻓلسطين وشرق اﻷردن على أن قرر

اﻷهالﻲ أنفسهم نظام الح م ملك اً أو جمهور اً ،اتحاد اً أو ﻓدرال اً ،مع شﻲء من

الضمانات لﻸقل ة اليهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،والحما ة للمس حيين ﻓﻲ لبنان.

وﻓﻲ المرحلة الثان ة ،يتحد العراق مع دولة سورا الكبر  ،ﻓﻲ دولة جديدة

– الهﻼل الخصيب  -وهذه تنضم إلى "جامعة دول عر ة" تدخل إليها الدول

العر ة الراغ ة ﻓﻲ ذلك ..و ون للجامعة العر ة مجلس يدبر شئونها ،و رأسه أحد

رؤساء الدول اﻷعضاء اتفاق ق ة الدول المعن ة ،و ون المجلس مسئوﻻ عن

شئون الدﻓاع والشئون الخارج ة والمال ة والمواصﻼت والجمارك وحما ة اﻷقل ات.
وﻻ فوت المواطن العرﻲ أن يﻼح

أن هذا المشروع قد أشار إلى

"الجامعة العر ة" ٕوالى "مجلس الجامعة واختصاصاته" قبل ثﻼثة أعوام من ق ام
الجامعة العر ة ،وقبل المشاورات التﻲ س قت ق ام الجامعة ،ما سنعرض لها ﻓﻲ

الفصول المقبلة..
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ولكن هذين المشروعين ،مشروع سورا الكبر  ،ومشروع الهﻼل
الخصيب ،لق ا معارضة شديدة لد ال أر العام العرﻲ ،واندﻓعت الصحاﻓة العر ة
تندد المشروعين وتتهم الداعين إليهما الخروج والمروق ،وشار ت العواصم

العر ة ﻓﻲ هذه المعارضة مشار ة م شوﻓة التصرحات الرسم ة واﻻتصاﻻت
الدول ة ،و انت ل من لبنان وسورا ﻓﻲ طل عة المعارضة ،تشرحان مساو
المشروعين وخطرهما على البلدين وهما على عت ة اﻻستقﻼل.
وتصدت الق ادات الوطن ة ﻓﻲ سورا إلى المشروعين من الزاو ة القوم ة

ﻓأعلنت أنها مع الوحدة العر ة الشاملة ،ولكن وحدة اﻷحرار مع اﻷحرار ،متهمة
اﻷردن والعراق أنهما لم يبلغا مرحلة الس ادة الكاملة ،وأنهما ﻻ يزاﻻن تحت النفوذ

البرطانﻲ ،وأن أ اتحاد معهما من شأنه أن يدخل النفوذ البرطانﻲ على سورا،
عد أن تخلصت من اﻻنتداب الفرنسﻲ.
وﻓﻲ غمرة هذا الجدل الساخن حول هذين المشروعين ،أدر ت برطان ا

أن "الوحدة" التﻲ دعت إليها قد أوجدت انقساماً عم قاً بين الح ومات العر ة ،وأن

المصالح البرطان ة ﻻ تتحق ﻓﻲ أ من هذين المشروعين ،وأن السير مع عمان
و غداد وحدهما ،وترك العواصم العر ة اﻷخر  ،يلح

أشد الضرر الس اسة

البرطان ة.
وانطﻼقاً من هذا اﻻستنتاج "المنطقﻲ" ،رأت الح ومة البرطان ة أنه أص ح

ﻻ بد من التذ ير موضوع الوحدة العر ة من جديد ،ولكن ﻓﻲ إطار جماعﻲ ﻻ
ﻓﻲ إطار إقل مﻲ يتجسد ﻓﻲ سورا الكبر أو الهﻼل الخصيب ..وتحر ت الس اسة

البرطان ة للمرة الثان ة .وجاء التحرك البرطانﻲ هذه المرة ﻓﻲ وقت مﻼئم ،ﻓﻲ
أوائل عام  ،1943حينما انت فة الحرب تميل إلى جانب دول الحلفاء ،ﻓفﻲ
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ال ار ع والعشرن من شهر ﻓبراير من عام  1943أثير موضوع الوحدة العر ة ﻓﻲ
مجلس العموم البرطانﻲ ﻓوجه أحد اﻷعضاء سؤاﻻً إلى وزر الخارج ة البرطانﻲ

أنطونﻲ إيدن يتساءل ﻓ ه "إذا انت تتخذ تدابير لزادة التعاون الس اسﻲ بين
البلدان العر ة ﻓﻲ الشرق اﻷوس قصد إنشاء حلف عرﻲ ﻓﻲ النها ة" وأغلب
الظن أن تقد م هذا السؤال ان موحى ه من قبل و ازرة الخارج ة البرطان ة ما
هﻲ عادة الس اسة البرطان ة ﻓﻲ اﻷمور الهامة.
وأجاب الوزر البرطانﻲ عن السؤال قائﻼ "إن الح ومة البرطان ة تنظر

عين العطف إلى ل حر ة بين العرب لتعزز الوحدة اﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة
والس اس ة بينهم ،ولكن من الجلﻲ أن الخطوة اﻷولى لتحقي أ مشروع يجب أن
تأتﻲ من جانب العرب أنفسهم ،والذ

أعرﻓه أنه لم يوضع حتى اﻵن مثل هذا

المشروع الذ ينال استحساناً عاماً".

وواضح من هذا التصرح ،أن الح ومة البرطان ة تر أن مشروعﻲ

سورا الكبر والهﻼل الخصيب لم يناﻻ استحساناً عاماً ،وأن الوحدة المطلو ة
يجب أن تأتﻲ من العرب أنفسهم وأن تحظى مواﻓقة العرب الجماع ة.

ولم تكن أمر ا ﻓﻲ معزل عن الوحدة العر ة ما انت تدعو إليها

الح ومة البرطان ة ،ﻓقد ان ممثلو الوﻻ ات المتحدة ﻓﻲ البﻼد العر ة يؤ دون

الموقف البرطانﻲ ،وﻓﻲ مرحلة ﻻحقة ،حينما بدأت الم احثات صورة جد ة ﻓ ما
بين الح ومات العر ة ﻹنشاء جامعة الدول العر ة ،عثت الوﻻ ات المتحدة إلى

الدول العر ة مذ رات رسم ة )أكتو ر  – 1943أغسطس  (1944تعرب ﻓيها
و ازرة الخارج ة اﻷمر ة عن العطف على أمانﻲ العرب اﻻستقﻼل ،وتبد الرغ ة
أن تر تدع م الروا

اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة بين البلدان العر ة ،ما أنها
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تنظر عطف إلى التحرك نحو الوحدة ،ما دام أ

عمل يتف مع م اد

ميثاق

اﻷطلنطﻲ ،ولكنها تشعر أن الخطوات اﻷولى نحو الوحدة يجب أن تؤ د تقو ة
الروا

ﻓﻲ الم ادين اﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة واﻻجتماع ة" و قيت هذه المذ رات غير

معلنة أمام ال أر العام العرﻲ ،ﻓقد ان الدور العلنﻲ والحق قﻲ مترو اً لبرطان ا
نظ اًر لخبرتها الواسعة ﻓﻲ الشئون العر ة.
وقد جاءت هذه التح ات اﻷمر ة لتدعم التصرح البرطانﻲ ،ورأت الدول

العر ة ﻓﻲ الس اسة اﻻنجلو – أمر ة إشارة واضحة للبدء ﻓﻲ العمل .ورأت

القاهرة ،صورة خاصة أن الدور هو دورها وأن عليها أن تأخذ بزمام الم ادرة..

ولم تمض إﻻ ثﻼثة أساب ع على التصرح البر طانﻲ ،حتى ألقى مصطفى

النحاس اشا ،رئ س الو ازرة المصرة ب اناً ﻓﻲ مجلس الشيوخ قال ﻓ ه" :إننﻲ معنﻲ

من قد م ،أحوال اﻷمة العر ة والمعاونة على تحقي آمالها ﻓﻲ الحرة واﻻستقﻼل،
سواء ﻓﻲ ذلك أكنت ﻓﻲ الح م أم خارج الح م وقد خطوت خطوات واسعة صادﻓها

التوﻓي  ،ﻓاتجه الح م ﻓﻲ عض اﻷقطار العر ة اﻻتجاه الشعبﻲ الصح ح".

و عد هذه المقدمة ،تا ع النحاس اشا ب انه قائﻼ" :ومنذ أعلن مستر إيدن،

تصرحه ﻓ رت طو ﻼ ،ورأيت أن الطر

المثلى التﻲ م ن التوصل بها إلى

غا ة مرض ة هﻲ أن نتناول هذا الموضوع الح ومات العر ة الرسم ة ،وانتهيت
من دراستﻲ إلى اﻵن أنه حسن الح ومة )المصرة( أن ت ادر اتخاذ خطوات

ﻓﻲ هذا السبيل ،ﻓتبدأ استطﻼع آراء الح ومات العر ة المختلفة ﻓ ما ترمﻲ إل ه

من آمال ،ل على حدتها ،ثم تبذل الجهود للتوﻓي بين آرائها ما استطاعت إلى
ذلك سبيﻼ ،ثم ندعوهم عد ذلك إلى مصر معا ﻓﻲ اجتماع ود

لهذا الغرض

حتى يبدأ السعﻲ للوحدة العر ة بجبهة متحدة الفعل ،ﻓإذا تم التفاهم أو اد،
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وجب أن عقد ﻓﻲ مصر مؤتمر ﻹكمال حث الموضوع ،واتخاذ ما يراه من
الق اررات ،محققا لﻸغراض التﻲ تنشدها اﻷمة العر ة".
وقد عدد هذا الب ان الموجز ﻓﻲ ع اراته ،الدقي ﻓﻲ ص اغته ،والحر ص
على اخت ار ع اراته و لماته ،مراحل العمل لق ام "الوحدة العر ة" ما دعا إليها

الوزر البرطانﻲ ،و ما رآها الرئ س المصر ..

وسنر ﻓﻲ الفصول التال ة أن ب ان النحاس اشا ظل هو دليل العمل
للوحدة العر ة من  20مارس  ،1943وهو يوم إلقاء الب ان ،إلى  22مارس
 ،1945وهو اليوم الذ تم ﻓ ه توق ع ميثاق جامعة الدول العر ة ..ق ار ة عامين
املين شهدت اﻷمة العر ة خﻼلهما مشاورات واجتماعات ومؤتمرات ،أدت ﻓﻲ

النها ة إلى ق ام أول

ان عرﻲ دولﻲ ﻓﻲ العصر الحديث حمل اسم "جامعة

الدول العر ة".
ولكننا سنر ﻓﻲ الفصول التال ة أن الجامعة العر ة قد واجهت ،خﻼل

جيل واحد ،أرع حروب ،ﻓانهزمت ﻓﻲ اﻷولى ) ،(1948وغابت عن الثان ة
) ،(1956وتفرجت على الثالثة ) ،(1967وابتعدت عن ال ار عة )ٕ ..(1973والى

جانب ذلك له ،سنر أن الجامعة العر ة ،سارت خطوات ،واسعة جيدة ،على
طر

التجزئة واﻻنفصال ،وألقت الوحدة العر ة ﻓﻲ سلة المهمﻼت ،مع

الفضﻼت..و ديﻼ عن الوحدة ،ﻓقد أص حت الجامعة العر ة "جامعة" حقاً ولكن
لقادة التجزئة وح ام اﻻنفصال.

الفصل الثﺎلث
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مشاورات الوحدة العر ة مع العراق ..

وشرق اﻷردن ..والسعود ة

هذا العنوان "مشاورات الوحدة العر ة" ل س من صنع قلمﻲ ،ولكنه هو

التعبير الرسمﻲ الذ

ورد ﻓﻲ المحاضر الرسم ة للمداوﻻت العر ة التﻲ س قت

ق ام الجامعة العر ة ومهدت لتأس سها).(1
وﻓﻲ الخطاب الذ

ألقاه النحاس اشا ﻓﻲ مجلس الشيوخ ﻓﻲ  20مارس

 1943ردا على تصرح المستر إيدن بإقامة الوحدة العر ة ،حدد مراحل العمل

لتحقي هذه الغا ة ،وهﻲ ﻓ ما يلﻲ ما وردت ﻓﻲ ع اراته:

 -1أن تتشاور مصر مع الح ومات العر ة ،ل على حدتها ،للتوﻓي بين آرائها

ﻓ ما ترمﻲ إل ه من آمال.

 -2دعوة الح ومات العر ة ،ﻓ ما عد ،ﻻجتماع ود

حتى يبدأ السعﻲ لتحقي

الوحدة العر ة بجبهة متحدة.

 -3عقد مؤتمر عرﻲ عام ﻹكمال حث الموضوع ،واتخاذ الق اررات المحققة

لﻸغراض التﻲ تنشدها اﻷمة العر ة.
وقد ادر النحاس اشا إلى إرسال الدعوات إلى الح ومات العر ة ،لعقد

هذه المشاورات الثنائ ة بين مصر من جانب والح ومات العر ة من جانب آخر،
ل مفردها.

) (1محاضر المشاورات  ،الوحدة العر ة  ،المط عة اﻷميرة القاهرة.
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و ان الوقت ص فاً من عام  1943ﻓاختير قصر انطون ادس ﻓﻲ

اﻹس ندرة مق اًر لهذه المداوﻻت و دأت الجولة اﻷولى من المشاورات بين وﻓد
مصر برئاسة مصطفى النحاس اشا رئ س وزراء مصر ،ووﻓد العراق برئاسة

نور

اشا السعيد رئ س وزراء العراق ..استمرت المشاورات على مد

جلسات من  31تموز )يوليو( –  16آب )أغسطس( .1943

أرع

وﻓﻲ الجلسة اﻷولى تحددت اﻷسس التﻲ تقوم عليها المشاورات بين
النحاس اشا ونور اشا ،و انت الص غة ما جاءت ﻓﻲ المحضر الرسمﻲ:
"ﻓأرتئﻲ أن ون التعاون العرﻲ ﻓﻲ النواحﻲ المختلفة على الوجه التالﻲ:

أوﻻً :التعاون الس اسﻲ و شمل الدﻓاع والشئون الخارج ة و لح
اﻷقل ات.

بذلك حما ة

ثان اً :التعاون اﻻقتصاد و شمل العملة والمواصﻼت والجمارك والت ادل التجار
بوجه عام.

ثالثاً :التعاون الثقاﻓﻲ واﻻجتماعﻲ و شمل التعل م وما يتصل ه والتقنين.
و دأت المداولة عد ذلك ﻓﻲ "اﻹدارة" التﻲ تحق هذا التعاون ..وهل تكون

إلى جانب الح ومات العر ة ،ح ومة مر زة عهد إليها المسائل المهمة الكبر ،
وماذا تكون سلطة هذه الح ومة المر زة وعﻼقتها الح ومات اﻹقل م ة ..أم هل
ون مجلس تنفيذ

ومد

م ون من مندو ين عن البﻼد العر ة ..يتف على إنشائه

اختصاصاته ،و وضع له نظام أساسﻲ ،و ون لق ارراته الصادرة ﻓﻲ دائرة

اختصاصاته قوة تنفيذ ة..
وتشير محاضر المشاورات أن قض ة "الوحدة العر ة" قد طرحت على
سا ال حث صورة رسم ة ﻓﻲ الجلسة اﻷولى من المشاورات ،وان الحوار بين
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الرئ س المصر والعراقﻲ ان يدور حول ماه ة الك ان الذ
الوحدة ،هل

تتجسد ﻓ ه هذه

ون على أساس التعاون والتنسي  ،أم على أساس "الوحدة" ممثﻼً

سلطة قانون ة ناﻓذة ،واسعة أو ض قة ،حس ما يتم اﻻتفاق عل ه بين الدول العر ة.
وتطورت المشاورات ﻓﻲ الجلسات الثﻼث اﻷخر إلى تفاصيل أدق

وأشمل ..و ان موقف الوﻓد المصر موقف اﻻستطﻼع واﻻستجﻼء ..دون أن

يبد أر اً محددا ﻓﻲ اتجاه الوحدة أو التعاون..

ولكن الوﻓد العراقﻲ ،والحديث لنور اشا ،قال" :إن اتحاد البﻼد العر ة

بإيجاد ح ومة مر زة ﻻ م ن تحق قه ﻓﻲ الظروف الحاضرة ..سب الصعو ات
الخارج ة ،وما بين البﻼد العر ة من تفاوت ﻓﻲ اﻷحوال واﻻقتصاد ات والثقاﻓة..
ٕوانه ﻻ م ن تصور ح ومة مر زة واحدة للجم ع ،وال حث وراء هذا ض اع

للوقت.

وعند هذه المرحلة من الكﻼم ،نجد محضر المشاورات قول" :ولهذا رؤ

مواﻓقة الهيئتين )المصرة والعراق ة( است عاد ﻓ رة ح ومة مر زة للجم ع ..وهذا
معناه است عاد للوحدة الفورة اﻻندماج ة ..و ان هذا أول "قرار"اتخذ على صعيد
المشاورات من بدايتها ،ومضت المشاورات على أساس هذا القرار إلى نهايتها.

ثم انتقل نور اشا إلى تقد م اقتراحين يدوران على "اﻻتحاد" ﻻ "الوحدة".
و قول اﻻقتراح اﻷول :بإقامة اتحاد له سلطة تنفيذ ة ،تحدد ﻓﻲ نظام

أساسﻲ تقبله الدول العر ة التﻲ ترد الدخول ﻓﻲ اﻻتحاد ..و ون لﻼتحاد جمع ة
تمثل ﻓيها الدول العر ة ،وله رئ س منتخب أو معين ،تعاونه لجنة تنفيذ ة لمعالجة
الشئون الس اس ة واﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة واﻻجتماع ة.
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ولق ارراتها قوة تنفيذ ة على الدول الداخلة ﻓﻲ اﻻتحاد ،وتلتزم ل دولة
بتنفيذ الق اررات ولو انت مخالفة ل أر مندو ها..

و قول اﻻقتراح الثانﻲ بإقامة اتحاد على أساس أن ق ارراته ﻻ تكون ملزمة

إﻻ لمن قبلها.

وقدم نور

اشا إلى النحاس اشا نموذجا لكل من اﻻقتراحين  .يبين

النموذج اﻷول ه ل اﻻقتراح المتعل

المجلس التنفيذ اﻻتحاد

 (1والنموذج الثانﻲ يبين ه ل اﻻقتراح المتعل
)الملح رقم .(2

)الملح رقم

المجلس اﻻتحاد غير التنفيذ

وناقش النحاس اشا اﻻقتراحين مناقشة مستوﻓ ة ،وأبد

أر ه ﻓﻲ أن

اﻻقتراح الثانﻲ الذ قدمه نور اشا قرب الش ه بنظام جامعة اﻻتحاد اﻷمر ﻲ
المعقود بين الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ودول اﻷمر يتين الوسطى والجنو ة..
وأضاف النحاس اشا إلى ذلك قوله أنه إذا استقر ال أر علﻲ تكو ن اتحاد بين

اﻷمة العر ة سواء على أساس اﻻقتراح اﻷول أو الثانﻲ ﻓان النظام اﻷمر ﻲ
م ن اﻻنتفاع ه ﻓﻲ قواعد تنظ م اﻻتحاد العرﻲ..

وواضح من روح هذه المشاورات بين الفرقين العراقﻲ والمصر أن

اﻻتجاه السائد قد است عد ﻓ رة الوحدة المر زة ،ومال إلى ناح ة اﻻتحاد من غير
تحديد لمداه و اختصاصاته ،وقد ترك لرﻓعة النحاس اشا ما قول المحضر أن
ستطلع رغ ات الدول العر ة ﻓﻲ هذا الصدد ..و هذا انتهت المشاورات المصرة

العراق ة.

ول س س اًر ،أن نور اشا ان أثناء هذه المشاورات يزور ﻼ من اللورد
" يلرن" السفير البرطانﻲ ﻓﻲ القاهرة ،واللورد "مو ن" وزر الدولة البرطانﻲ للشرق
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اﻷوس

و طلعهما على هذه الم احثات أوﻻ أول ..ما ان ينشر ذلك ﻓﻲ

الصحف المصرة ..وقد ان اﻷمر طب ع اً يومئذ ،ﻷن برطان ا هﻲ صاح ة
الدعوة اﻷولى لهذه المشاورات..

ثم ابتدأت المشاورات المصرة اﻷردن ة ..و ان مثل الجانب اﻷردنﻲ

توﻓي أبو الهد

رئ س وزراء اﻷردن وقد استغرقت مشاوراته مع النحاس اشا

ثﻼث جلسات )  28آب )أغسطس( – أيلول ) سبتمبر(  (1943و م ن تقس م
المشاورات المصرة اﻷردن ة إلى قسمين ارزن :اﻷول يتصل موضوع سورا
الكبر  ،والثانﻲ يتعل

موضوع "الوحدة" العر ة صورة عامة.

ﻓفﻲ صدد القسم اﻷول من المناورات بدا واضحاً أن رئ س وزراء اﻷردن
جاء ليبذل جهده اﻷقصى ﻹقناع الرئ س المصر مشروع سورا الكبر من حيث
المبدأ ،ثم ليناشده أن يواﻓ على هذا المشروع و عمل على تحق قه " ما لمصر
من مر ز و ما لرﻓعته من نفوذ شخصﻲ صفته صاحب الزعامتين ﻓﻲ المملكة
المصرة" ﻷنه ﻓﻲ حالة اتحاد اﻷقطار اﻷرعة سورا وشرق اﻷردن وﻓلسطين

ولبنان س ون بإم ان سورا الكبر أن تشترك ﻓﻲ اﻷمور المطروحة لل حث ،أما

إذا قيت هذه اﻷقطار مجزأة ﻓإن الفائدة من التعاون مع البﻼد العر ة اﻷخر

تكون قليلة الجدو ".

وراح توﻓي أبو الهد

اشا ،و أنه بتراﻓع أمام مح مة قضائ ة يلتمس

منها الح م إلى جان ه ،راح شرح قض ة سورا الكبر قائﻼً" :إن أقطار سورا
اﻷرعة :شرق اﻷردن ،وسورا ولبنان ،وﻓلسطين ،تطالب اﻻستقﻼل ،وجم ع هذه

اﻷقطار ترمﻲ إلى اﻻتحاد ﻓ ما بينها عد التخلص من قيودها ..و جب إعادة

الوحدة السورة إلى ساب عهدها حيث تص ح هذه اﻷقطار اﻷرعة دولة واحدة
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أو متحدة ثم تدخل هذه المجموعة ﻓﻲ اﻻتحاد العرﻲ الذ

يتألف من مصر

والعراق وغيرهما من الدول العر ة" ..وخلص الرئ س اﻷردنﻲ إلى القولٕ " :وانﻲ

أر ما ير نور اشا أن من المهم جداً السعﻲ ﻹيجاد سورا الكبر على أن
تشترك عد تكو نها ﻓﻲ التعاون مع الدول العر ة اﻷخر " ..وأضفى الرئ س
اﻷردنﻲ على مشروعه رداء براقاً حين قال" :إن الفلسطينﻲ يرغب ﻓﻲ هذه الوحدة

ليخلص من الخطر اليهود  ،والسور لتتسع مملكته و قو

انه ،واﻷردنﻲ حتى

ﻻ ي قى بلده ما هو اﻵن صغي اًر ﻓقي ًار عتمد ﻓﻲ نفقاته على معونة اﻹنجليز..
ٕوان اﻷقطار السورة اﻷرعة تر ن ﻓﻲ تحقي هذه اﻷمن ة إلى رﻓعة النحاس اشا
صفته زع م اﻷمة العر ة"..

ولم فت الرئ س اﻷردنﻲ وهو ينهﻲ القسم اﻷول من المشاورات ،أن قول

للرئ س المصر  ،ﻹث ات "سهولة إقامة اﻻتحاد السور "" :ولقد ﻓهمت من
م احثاتﻲ مع عض اﻹنجليز أن هذه اﻷقطار الرعة إذا اتفقت على أمر ﻓلن تقوم
دونه موانع ،إﻻ ﻓ ما يختص بتأمين وضع مناسب لليهود ﻓﻲ ﻓلسطين ،وقد سهل

التغلب على هذه القض ة فضل إرشادات رﻓعتكم ،وعلى ل حال ﻓل س هناك ما
منع من اتحاد شرق اﻷردن وسورا ﻓو اًر لعدم وجود أ صعو ة خارج ة".

وجاء دور الرئ س المصر ل سأل ،ما فعل القاضﻲ وهو يناقش

المحامﻲ المتراﻓع ..وقال الرئ س المصر " :وماذا ترون ﻓﻲ ف ة تحقي الوحدة
واﻻتحاد بين شرق اﻷردن وسورا ولبنان وﻓلسطين ،هل ل واحدة منها مستقلة
عن اﻷخر و جمع بينها اتحاد يتف على نظامه"..
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ﻓأجاب الرئ س اﻷردنﻲ قائﻼً :م ن تكو ن وحدة من سورا وشرق اﻷردن
ﻓو اًر ،ثم يدعى ل من لبنان وﻓلسطين إلى اﻻتحاد معها ،ﻓ ون اﻻتحاد ثﻼث اً

بين ) (1سورا وشرق اﻷردن (2) ،ﻓلسطين (3) ،لبنان.

وسأل الرئ س المصر  :و يف تكون الوحدة بين سورا وشرق اﻷردن؟

ﻓأجاب الرئ س اﻷردنﻲ :تكون هذه الوحدة على أساس النظام الذ

اﻷغلب ة ..ورأيﻲ أن ون النظام ملك اً.

ترضاه

وقاطعه الرئ س المصر قائﻼً :ولكن سورا جمهورة.

وقال الرئ س اﻷردنﻲ :م ن استبدال النظام الملكﻲ النظام الجمهور ،

وأعتقد أن الكثيرن من السورين م الون إلى النظام الملكﻲ ،و قينﻲ أن القائمين
اﻷمر ﻓﻲ سورا من الوطنيين المخلصين أبى إخﻼصهم أن يجعل من قض ة

الملك ة والجمهورة حائﻼً دون تحقي مصالح البﻼد ،ﻓإذا وجدوا المصلحة ﻓﻲ

تغيير ش ل الح م ،لم ن لديهم مانع من ذلك..

وتا ع الرئ س المصر تساؤله حول ف ة إنشاء اﻻتحاد الثﻼثﻲ بين )(1

سورا وشرق اﻷردن ) (2ﻓلسطين ) (3لبنان ،وتا ع الرئ س اﻷردنﻲ جوا ه قائﻼً:

إن أحسن ترتيب عملﻲ هو تكو ن الوحدة من اﻷقطار اﻷرعة ،ﻓإذا اعترضت

سبيل ذلك قض ة ﻓلسطين أم ن إعطاء اليهود ﻓﻲ ﻓلسطين استقﻼﻻً إدار ًإ ..واذا
قامت موانع دون الوحدة الشاملة أم ن تحقي الوحدة بين سورا الصغيرة )الداخل ة(
وشرق اﻷردن ،ثم ون اتحاد بينهما و ين القطرن اﻵخرن وأن ون ذلك على

طراز الوﻻ ات المتحدة أو على طراز اﻻتحاد السو سر .

وﻓﻲ محاولة إ ضاح ة لﻺقناع والت سير ،راح الرئ س اﻷردنﻲ شرح

للرئ س المصر  ،موقف الح ومة البرطان ة من الوحدة السورة ،ﻓقال" :ﻓﻲ سنة
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 1941جاء مستر لتلتون وزر الدولة البرطانﻲ ﻓﻲ الشرق اﻷوس إلى عمان
وجر بينﻲ و ينه حديث شأن موضوع الوحدة السورة ،ﻓأﻓضيت إل ه آمالنا وأن
تساعدنا برطان ا العظمى على السير ﻓﻲ هذا السبيل ..ولفت نظره إلى أن اﻷقطار
العر ة اﻷرعة انت ﻓﻲ زمن الح ومة العثمان ة مديرة وجزءاً من مديرة أخر ،

وأن مصالحها مشتر ة ،وأنها ﻓﻲ مجموعها تؤلف وحدة جغراﻓ ة ..ووعد الوزر

البرطانﻲ أن يبلغ هذه اﻷمن ة إلى ح ومته.
وتا ع الرئ س اﻷردنﻲ حديثه قائﻼً :وجاء رد الح ومة البرطان ة مشتمﻼً

على أمور ثﻼثة:

أوﻻً :إن المثل اﻷعلى للوحدة العر ة واﻻستقﻼل مما ينال العطف التام من
الح ومة البرطان ة ،على أن هذه القض ة مما يرجع أمره إلى ت صر العرب أنفسهم
عندما ون الميدان أشد جﻼء ) عنﻲ عند انتهاء الحرب(.

ثان اً :إن برطان ا تر أن ل تقرب من الح ومة السورة أو من أ ة ح ومة
أخر ين غﻲ إرجاؤه رثما تبدو الحالة أكثر استق ار اًر.

ثالثاً :إن برطان ا سوف تصون المصالح المشروعة لسمو أمير شرق اﻷردن
وح ومته ﻓﻲ الوقت المناسب.
ومضى الرئ س اﻷردنﻲ قول :و عد اتصاﻻت ﻻحقة مع لندن أعتقد أن

اﻹنجليز اقتنعوا أن ﻻ أس من أن عمل شرق اﻷردن لﻼتحاد مع سورا .ولكننا

اختلفنا ﻓﻲ شﻲء واحد هو الوقت المناسب لهذا العمل .ﻓهم يرون أن ﻻ ون قبل

نها ة الحرب ،ونحن نر أن الحرب ﻻ تحول دون عمل هذا.

ان ذلك هو القسم اﻷول من المشاورات بين الرئ س المصر واﻷردنﻲ.

أما القسم الثانﻲ ﻓقد تناول "وجوه التعاون التﻲ يرغب شرق اﻷردن ﻓﻲ أن شترك
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ﻓيها مع اﻷمم العر ة اﻷخر " حسب تعبير محضر المشاورات ..والمحضر ملﻲء
بتعبير "اﻷمم العر ة"..

ﻓفﻲ مجال التعاون الس اسﻲ ﻓﻲ الشئون الخارج ة قال الرئ س اﻷردنﻲ" :إن شرق

اﻷردن يرغب ﻓﻲ التعاون مع اﻷمة العر ة قدر ما ستط ع أن يتخلص من قيود

المعاهدة البرطان ة ،ﻓإذا نال استقﻼله ﻓإنه يتعاون ﻓﻲ اﻷمور الخارج ة تعاوناً
تاماً.

وﻓﻲ المجاﻻت اﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة واﻻجتماع ة ،ﻓإن ح ومة شرق

اﻷردن تتمتع امل الحرة لﻼتفاق مع الدول العر ة ﻓﻲ المجاﻻت المذ ورة.

أما عن "إدارة" التعاون بين البﻼد العر ة المختلفة ،ﻓقد قال الرئ س

اﻷردنﻲ ،إنه يواﻓ نور اشا على است عاد ﻓ رة الح ومة المر زة و فضل الوجه
اﻷول )نموذج رقم  ..(1ﻓإذا لم يرض اﻵخرون بهذا الوجه ﻓﻼ مانع من اﻷخذ
الوجه الثانﻲ )نموذج رقم .(2

وانتهت المشاورات اﻷردن ة المصرة ،وصدر الب ان المشترك ،مشيداً

المشاورات التﻲ تمت شأن وحدة اﻷمة العر ة وتعاونها ،و خاصة من حيث

الوضع الحالﻲ ﻓﻲ شرق اﻷردن ووضعه المأمول سواء ﻓ ما يتعل

عﻼقته سورا

ولبنان وﻓلسطين أو عﻼقته سائر اﻷمة العر ة.

وتعبير "وضعه المأمول" النس ة إلى شرق اﻷردن ان مقصوداُ ه
اﻻقتراب عض الشﻲء من آراء إمارة شرق اﻷردن ،ﻓقد انت المملكة العراق ة

واﻹمارة اﻷردن ة تناشدان المملكة المصرة ﻓﻲ شخص الملك ﻓاروق المواﻓقة على

إنشاء سورا الكبر  ،ﻓﻲ إطار الهﻼل الخصيب ،ل ون ﻼهما ﻓﻲ إطار اتحاد
عرﻲ تنضم إل ه الدول العر ة اﻷخر تحت زعامة مصر ..ما شفت عن ذلك
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مذ رات سرة أعلنت ﻓ ما عد ..من جملتها التعل مات الصادرة إلى الوﻓد اﻷردنﻲ
ﻓﻲ مشاورات الوحدة العر ة من قبل اﻷمير عبد ﷲ نفسه ،والتﻲ تقول" :إن البﻼد
ﻼ وداخﻼً هﻲ التﻲ يجب الخروج منها بوحدة شاملة أو
الفلسطين ة والسورة ساح ً
اتحاد تعاهد ٕ ،وان اﻻتحاد المرتكز على العراق ومصر ﻻ ون مم ناً قبل أن

تتحد البﻼد الشام ة أو أن توحدٕ ،واذا قيت هذه البﻼد منقوصة الس ادة تحت
انتدا ات أجنب ة أو تشتت محلﻲ ،ﻓأمر تمشيتها مع مصر والعراق ون من
الضعف وعدم التماسك صورة تجعلها تعجز عن الق ام ما يجب عليها ﻓﻲ هذا

المضمار".

بل إن ﻓﻲ هذه التعل مات التﻲ أصدرها اﻷمير عبد ﷲ تا ه إلى الوﻓد

اﻷردنﻲ ما

شف عن جوانب متعددة تشير إلى اﻷوضاع التﻲ انت سائدة ﻓﻲ

الوطن العرﻲ ما ان يراها اﻷمير عبد ﷲ ،و ما أراد أن ستخدمها لتحقي
مشروع سورا الكبر  ،ﻓنراه قول النس ة لموقف برطان ا" :ومن المعتقد أن
برطان ا ،ونتيجة ما أثبتته الحرب الحاضرة ،ﻻ بد وأن تكون قد عزمت على

تصح ح غلطات الحرب السا قة مما يجعل اﻷمة الشرق ة واصلة إلى الكفاءة

الجديرة اﻻعتماد عليها لحف السﻼم العام على طول الساحل الشمالﻲ ﻹﻓرق ا

والساحل الغرﻲ لفلسطين وسورا ،ولذلك ﻓالمعتقد أن أمر الوحدة متى عولج
طرقة صح حة متساندة من العراق ومصر ،عد اﻹصرار الكلﻲ على وحدة سورا

أو اتحادها سوف يجعل هناك مصاعب يواجهها العاملون على اﻻتحاد العرﻲ
إزاء انجلت ار وأمر ا ..أما اﻻنتداب الفرنسﻲ ﻓموقف ﻓرنسا الحاضر هو نفسه قرر
ق ام ﻓرنسا أمر هذا مرة أخر ل س من المم نات ،وأن عرب سورا الكبر

مصممون على وصولهم إلى حقوقهم ﻓﻲ بﻼدهم وتلك الحقوق هﻲ اﻻستقﻼل
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والوحدة واﻻتحادٕ ،وان هذه النتيجة ضرورة حيو ة عس رة للعراق وتر ا ولمصر
ﻓﻲ آن واحد ..وأما لبنان ﻓﻼ مانع من جعل الخ ار له ﻓﻲ الوحدة أو اﻻتحاد..

واحتفاظه ما يرد من ش ل و ف ة ..وأما السودان ﻓهﻲ مسألة مصرة برطان ة..
وأما شمال إﻓرق ة ﻓمن المستحسن التوصل للتفاهم مع جﻼلة سلطان مراكش ومع
عظمة ا تونس ..أما ليب ا وطرابلس ﻓأمرهما حتى حين الحين ،وأن اﻷمل ﻓﻲ

أن ون لليب ا ان عرﻲ ﻓمش وك ﻓ ه "..وﻻ شير اﻷمير عبد ﷲ ﻓﻲ تعل ماته

إلى الجزائر ﻓقد انت أسوأ حاﻻً من ليب ا التﻲ شك ﻓﻲ أن ون لها ان عرﻲ.
ولم

تف اﻷمير عبد ﷲ بهذه التعل مات الس اس ة اﻹستراتيج ة ولكنه

زود الوﻓد اﻷردنﻲ بتعل مات تكت ة "نفسه" ﻓقد ذ ر ﻓﻲ تعل ماته "إغراءات" لمصر،

منها قوله :أما مصر ﻓمع ون اسمها مصر ،ﻓهﻲ من أمهات البﻼد العر ة وهﻲ
الكنانة ،وهﻲ التﻲ لها من الصﻼت القد مة والروا

القوم ة ما ﻻ م ن التبرؤ

منه والع اذ ا  ،ﻓالبﻼد العر ة ترحب اﻻتحاد بين القطر العزز

ل قواها،

وتشيد بذ ر الساعﻲ إل ه وعلى اﻷخص زع مها المحترم ) قصد النحاس اشا(..

ٕوان أمير شرق اﻷردن يؤ د ل جهده مساعﻲ مصر والعراق ،و صر أن عليهما
السعﻲ لوحدة سورا أو اتحادها قبل أ اتحاد عرﻲ آخر ،ﻓلتكن مذ رات ﻓخامتكم
) شير إلى رئ س الوﻓد اﻷردنﻲ( مع رﻓعته )النحاس اشا( على هذا اﻷساس".

ولم فت اﻷمير عبد ﷲ ،وهو صاحب الع ارات ال ارعة ،أن يداعب

المشاعر العائل ة ﻓﻲ نفس الملك ﻓاروق ،ملك مصر يومئذ ،ﻓقال ﻓﻲ تعل ماته:
"إن حر ة محمد علﻲ اشا – جد ﻓاروق اﻷعلى – الذ وصل حيو ته إلى قون ا

هﻲ الحر ة العر ة اﻷولى التﻲ جاءت عدها ثورة الشرف حسين واﻷغراض

ﻓيهما واحدة ..وأن اﻷمر دقي وخطير ولكن نعتقد حسن الن ة ﻓﻲ الجم ع ،ﻓالبيت
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الهاشمﻲ الذ تزعم الحر ة العر ة التﻲ لها صلة بتارخ محمد على اشا الكبير
ضع نصب العيون المسئول ات ﻓﻲ تحقي المرامﻲ ..ونلفت اﻷنظار إلى حالة

التقس مات الحاضرة لتنظروا إليها عين حق قتها ..ﻓإذا رأينا ما لمصر من إدارة
وتش يﻼت ،وما للعراق من وحدة وتهيئة ،ﻻ نر هذا ﻓﻲ الحجاز وﻻ ﻓﻲ سورا

أجمعهإ ،وان لمصر ﻓﻲ المعلومات واﻷخ ار عن حالة اﻷمة الحجازة ما غنينا
عن الشرح" وختم اﻷمير عبد ﷲ تعل ماته وغمزاته قوله" :لذلك تتقدمون إلى
المؤتمر – المشاورات  -وأنت على علم من هذا لنقله إلى رئاسة الو ازرة وو ازرة
الخارج ة مصر ،وأن اﻻعتقاد ﻓﻲ أن مصر تقف موقف اﻷخ المحايد ،الجامع
للناس على الخير ،وهذه ﻓ رة العراق الشقي والسﻼم عل م"..

هذه هﻲ تعل مات اﻷمير عبد ﷲ إلى الوﻓد اﻷردنﻲ ،وهﻲ تتناول ثي اًر

من جوانب الموقف العرﻲ ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،اﻹضاﻓة إلى موقف برطان ا ،ما
يراه اﻷمير عبد ﷲ ،و طب عة الحال ﻓإننا ﻻ نر لكثير منها ذ اًر ﻓﻲ محاضر
الجلسات الرسم ة ،ومن المرجح أن الوﻓد اﻷردنﻲ قد ناقشها مع الوﻓد المصر

ﻓﻲ جلسات خاصة ،و ذلك ﻓإن ما تعل منها الملك ﻓاروق ،قد وصل إل ه طرقة

أو أخر .

و ﻼح ﻓﻲ هذه التعل مات التر يز على دور مصر والعراق ،وتجاهل
البﻼد العر ة اﻷخر وخاصة المملكة العر ة السعود ة ،مع تجرح خفﻲ
ﻷحوالها..

و تضح من ذلك له أن الوﻓد اﻷردنﻲ جاء لتحقي هدف واحد وهو إنشاء

سورا الكبر  ،ومناشدة الح ومة المصرة المعاونة على تحقي هذا الهدف..وأن
أ

مشروع للعمل العرﻲ المشترك س ون قليل الجدو إذا انت "بﻼد الشام"
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ستدخله مجزأة أقطارها اﻷرعة ما ورد ﻓﻲ المحاضر غير مرة ..ضاف إلى
ذلك اﻹشارة ﻓﻲ أكثر من مناس ة أن برطان ا مواﻓقة على هذا المشروع وعلى
اﻷقل ﻓإنها ﻻ تعارضه ..و انت تلك اﻹشارة غير "خارجة عن الصدد" ،ﻓإن
برطان ا هﻲ التﻲ أصدرت إشارة البدء ﻓﻲ موضوع الوحدة العر ة المرة عد المرة..

وموجز القول إن حديث الوﻓد اﻷردنﻲ عن اﻻتحاد السور قد حظﻲ

الجانب اﻷكبر من المشاورات على حين أن الوحدة العر ة لم تل إﻻ حديثاً

عاب ًار ،و انت هﻲ المعبر لتو يد الحاجة القصو ﻹقامة الوحدة السورة..
و عد المشاورات اﻷردن ة جاء دور المشاورات المصرة السعود ة ،وجاء
الشيخ يوسف اسين ممثﻼً للملكة العر ة السعود ة و دأت المشاورات ﻓﻲ 26

أكتو ر  1943واستغرقت خمس جلسات ..انت محاضرها ﻓﻲ غا ة اﻹيجاز

والتعم م ..وورد عن الجلسة الثان ة شأنها أنه "استعرضت وجهات النظر ﻓﻲ

التعاون ،و حث ﻓﻲ الموضوع حثاً است ضاح اً" ،وﻓﻲ الجلسة الثان ة ذ ر المحضر
"أنه حث ﻓيها شفو اُ عن وجوه التعاون" أما الجلسات اﻷولى وال ار عة والخامسة
ﻓلم يتعد الكﻼم ﻓيها صفحة واحدة ﻓﻲ مجموعها.

وقد اتسم موقف الوﻓد السعود ﻓﻲ تلك المرحلة من المشاورات التحف

والحذر ،وعدم اﻻلتزام موقف واضح محدد ،ومن هنا انت ع اراته تتحدث عن
موقف الﻼموقف..

من ذلك قول الوﻓد السعود  " :العمل لما ﻓ ه تأييد الصﻼت بين المملكة

العر ة السعود ة ومصر صورة خاصة ،وال حث ﻓﻲ ل ما من شأنه أن يؤد

إلى خير اﻷمة العر ة ..وأن نتقﻲ المخاطر والح ائل التﻲ تضر المصلحة

العر ة ..وتأجيل ال حث ﻓﻲ موضوع التعاون الس اسﻲ ﻓﻲ الوقت الحاضر إلى
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أن تتغير الظروف القائمة ..والرغ ة ﻓﻲ تنم ة التعاون الثقاﻓﻲ والزراعﻲ مع مصر
وسائر البلدان العر ةٕ ..وابداء أمن ة البﻼد العر ة أن تصل البلدان العر ة لما
تتمناه من الهناء والسعادة".
والدارس ﻷحوال البﻼد العر ة ﻓﻲ أواس اﻷرعينات أثناء الحرب العالم ة

الثان ة ،ستط ع أن فهم لماذا ان موقف الملك عبد العزز يتسم الحذر ،بل
القل  ،إزاء مشاورات الوحدة العر ة ..هنالك أكثر من سبب..

أوﻻً :إن الملك عبد العزز ،علمته الصحراء ،الحذر والشك ،ﻓهو ﻻ قدم إﻻ على
وضوح و قين ،وحينما تستبين له اﻷمور صورة جل ة.
ثان اً :ان يخشى اﻹنجليز على الدوام ،رغماً عن الصداقة التﻲ انت بينهما،
ومنذ أن أعلن المستر إيدن ﻓﻲ عام  1940موضوع الوحدة العر ة ات يخشى
أن يدبر اﻹنجليز للعرب أم ًار.

ثالثاً :وازدادت مخاوﻓه عد أن أعلن اﻷمير عبد ﷲ مشروع سورا الكبر  ،ونور
اشا مشروع الهﻼل الخصيب ..و أر الملك عبد العزز ﻓيهما "خططاً هاشم ة"

لﻼستيﻼء على المشرق العرﻲ..

والواقع أن الملك عبد العزز ان أميل إلى رﻓض اﻻشتراك ﻓﻲ مشاورات
الوحدة العر ة ،وحينما جاءته دعوة النحاس ﻹرسال وﻓد إلى اﻹس ندرة ،تب

إل ه الملك عبد العزز ،والكﻼم هنا لﻸستاذ خير الدين الزر لﻲ عضو الوﻓد
السعود  " :أنه ﻻ يرغب الدخول ﻓﻲ م احثات لم ن له اطﻼع على بواعثها"..
و ضيف اﻷستاذ الزر لﻲ إلى ذلك قوله " :أن النحاس اشا عث إلى الملك عبد
العزز رسالة ثان ة يرجوه ﻓيها المواﻓقة على اﻻشتراك ،ﻓقبلت الدعوة ،وتألف الوﻓد
السعود من الشيخ يوسف اسين واﻷستاذ الزر لﻲ ..وﻓﻲ أول اجتماع عقد بين
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الوﻓد السعود والنحاس اشا ،قال له الشيخ يوسف اسين" :إن جﻼلة الملك ﻻ
ميل إلى العمل ﻓﻲ جو تشتم ﻓ ه رائحة الدسائس").(1

ثم إن هذه المخاوف قد بدت حق قة قائمة .ﻓإن محاضر المشاورات التﻲ

تضمنت آراء العراق وشرق اﻷردن قد وصلت إلى المملكة العر ة السعود ة،

و انت ﻓﻲ حوزة الشيخ يوسف اسين حينما جاء إلى قصر انطون ادس ﻓﻲ
اﻹس ندرة ،حيث انت تجر م احثات الوحدة العر ة.
وقد أعرب الشيخ يوسف اسين عن تلك المخاوف ﻓﻲ ع ارات هادئة

ناعمة ،ولكنها مفهومة وواضحة ﻓنحن نق أر ﻓﻲ محاضر المشاورات قوله" :يجب

أن ون هدﻓنا العمل لمصلحة اﻷمة العر ة جمعاء دون النظر لمجرد مغنم دون
ال عض اﻵخر أو على حساب ال عض اﻵخر ..وأن تستمر المساعﻲ حيث ﻻ
تحدث مضار مصلحة العرب وأصدقاء العرب".
و ان أبرز موقف للسعود ة يتجسد ﻓﻲ قول الشيخ يوسف" :إن شعور جﻼلة الملك

عبد العزز هو نحو البﻼد الشام ة جمعاء وما يتمناه لها من عز واستقﻼل ﻓﻲ
ح مها الجمهور القائم ﻓﻲ ل من سورا ولبنان".

وهذه الع ارات الموجزة ﻻ تحتاج إلى إ ضاح ﻓهﻲ تهدم صورة املة

الموقف العراقﻲ واﻷردنﻲ برمتهماِ ،شأن سورا الكبر والهﻼل الخصيب ،مع
التو يد ﻓﻲ ع ارة أخر أنه "يجب أن
المساواة التامة مع عضها ال عض".

ون اشتراك اﻷقطار العر ة على قدم

أما شأن "الوحدة العر ة" وهﻲ محور المشاورات ،ﻓقد أكد الشيخ يوسف

أنه "يجب أن
)(1

ون سيرنا ﻓﻲ قضيتنا مبن اً على دراسة دق قة ﻷوضاع اﻷمة

تاب الملك عبد العزز آل سعود ،خير الدين الزر لﻲ ،ﻓصل الجامعة العر ة.
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العر ة حتى نستط ع أن نصف لها العﻼج الناجع إذ أننا لو أردنا مثﻼً أن نجمع
اﻷمة العر ة لها ﻓﻲ دولة واحدة لتعارض ذلك مع اﻷوضاع القائمة وقد ينشأ
عنه اصطدام ل س ﻷحد مصلحة ﻓ ه".

أما صد التعاون الس اسﻲ ،وهو السؤال الذ ان طرحه دوماً النحاس
اشا على الوﻓود العر ة ،ﻓقد أجاب الشيخ يوسف اسين أنه "ير تأجيل ال حث

ﻓﻲ موضوع التعاون الس اسﻲ ﻓﻲ الوقت الحاضر إلى أن تت سر الظروف القائمة..
أما موضوع التعاون بين البﻼد العر ة ﻓﻲ المسائل اﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة أو أ

تعاون مم ن ،ﻓالمملكة العر ة السعود ة ﻻ تمانع ﻓ ه عندما ون ذلك ﻓﻲ اﻹم ان
و ون الوقت مﻼئماً".
ان ذلك هو موقف المملكة العر ة السعود ة من مشاورات الوحدة

العر ة ..متسماً الخوف من برطان ا ،ومن مشروعﻲ سورا الكبر والهﻼل
الخصيب ..ومحوطاً الشك والر ة ﻓﻲ هذه "الوحدة العر ة" التﻲ دعت إليها
برطان ا.

وعاد الشيخ يوسف اسين ل قدم تقر اًر إلى الملك عبد العزز ،دون أن
صدر ب ان مشترك حول المداوﻻت التﻲ تمت بين الوﻓدين السعود والمصر ،

ولتكون المملكة العر ة السعود ة طل قة اليدين ،تقرر موقفها ما تشاء ،حينما
تشاء.

و هذا انتهت مشاورات الوحدة العر ة مع ثﻼثة وﻓود عر ة :العراق

واﻷردن والسعود ة و قيت ثﻼثة وﻓود أخر هﻲ سورا ولبنان وال من ..سنعرض
ﻵرائها ﻓﻲ الفصل التالﻲ حتى تكون الصورة املة شاملة.
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ﻓهذا الفصل ،والفصل الذ

يل ه عودان بنا إلى ثلث قرن من الزمان،

نتبين من خﻼلهما الحالة الس اس ة لﻸمة العر ة ،يومئذ ،و وضحان لماذا قامت
الجامعة العر ة الصورة التﻲ قامت عليها ،ولماذا جاء ميثاقها النصوص التﻲ
وردت ﻓ ه ،ولماذا تخلفت الجامعة عن تحقي اﻷهداف المعلنة التﻲ رددها آ اؤها
المؤسسون عند تأس سها..

وأخي اًر ،وهذا اﻷهم ،يف السبيل للخروج من حالة الترد

التﻲ بلغتها

الجامعة العر ة إلى مرحلة جديرة اﻷمة العر ة ،تجدد ماضيها المجيد ،وترقى

بها من حاضرها الراكد إلى مستقبل حاﻓل القوة والمنعة ،والحرة والكرامة ﻓﻲ
جم ع أرجاء الوطن العرﻲ الكبير.

ل ذلك تحت ار ة الوحدة العر ة وﻻ ار ة سواها.
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الفصـل الرابــﻊ
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مشاورات الوحدة العر ة مع..
سور ا ولبنان وال من
خﻼل اﻷشهر الثﻼثة التﻲ استغرقتها مشاورات الوحدة العر ة ﻓﻲ
اﻹس ندرة ) 31يوليو )تموز( – إلى نوﻓمبر )تشرن الثانﻲ(  (1943انت
المش لة الكبر التﻲ تدور حولها مداوﻻت الح ومات العر ة هﻲ ما ان سمى
موضوع "سورا الكبر " ﻓقد انتهى مفتاح الموقف النس ة إلى ق ام ان س اسﻲ

عرﻲ ،ون أو ﻻ ون ،سواء ان )وحدة( أو )اتحاداً( أو )تعاوناً( أو أ ص غة

أخر م ن أن تتف عليها الدول العر ة.

وما أن تمت المشاورات بين مصر من جانب ،والعراق وشرق اﻷردن

والمملكة العر ة السعود ة من جانب آخر ،حتى قدم الوﻓد السور إلى اﻹس ندرة
برئاسة السيد سعد ﷲ الجابر رئ س مجلس وزراء الجمهورة السورة على رأس

وﻓد سور ضم السيد جميل مردم ك وزر الخارج ة ،و دأت المداوﻻت بينه و ين

الوﻓد المصر برئاسة النحاس اشا واستغرقت أرع جلسات ابتدأت ﻓﻲ  26أكتو ر
)تشرن اﻷول( ،وانتهت ﻓﻲ نوﻓمبر )تشرن الثانﻲ( .1943

وقد بدأ النحاس اشا ﻼمه ﻓﻲ الجلسة اﻷولى بتوجيهه تح ة حارة إلى

الوﻓد السور مليئة التقدير واﻹعجاب ،ذلك أن اﻷمة العر ة انت مشدودة ﻓﻲ
تلك الفترة إلى الصراع الحاد الذ

ان قائما بين السلطات الفرنس ة والشعب

السور حول استكمال اﻻستقﻼل ٕواجﻼء القوات الفرنس ة عن اﻷرض السورة،
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لتص ح الجمهورة السورة ،البلد العرﻲ اﻷول غير المرت

أ ة معاهدة مع أ ة
من آثار

دولة أجنب ة ،وأرضه خال ة من القواعد العس رة اﻷجنب ة أو أ
اﻻحتﻼل.

ولم تكد تنتهﻲ التح ة المصرة ،والتح ة السورة أحسن منها ،حتى ادر

النحاس اشا إلى ﻓتح موضوع سورا الكبر على مصراع ه ،و أنما المؤتمر
قاصر على حث
معقود من أجل هذا الموضوع وﻻ سواه ..و أنما جدول اﻷعمال
اً

مصير "سورا" هل تتحد أقطارها اﻷرعة أم ت قى مجزأة ،و يف

ون اﻻتحاد،

ش له ونظامه واختصاصه ،إذا انتهى اﻷمر إلى المواﻓقة على اﻻتحاد.

و دأ النحاس اشا حديثه مستعرضاً ما تجمع لد ه من اﻵراء شان "تحقي

الوحدة بين اﻷقطار اﻷرعة التﻲ انت تتألف منها سورا ،وهﻲ سورا ولبنان
وﻓلسطين وشرق اﻷردن ..وأكد أن المشاورات تدخل اليوم ،والكﻼم للنحاس اشا:

"ﻓﻲ دور هام يتوقف عل ه الكثير مما نتوجه إل ه ﻓﻲ خطواتنا التال ة" ،و هذا ارت
مصير الوحدة مصير سورا الكبر .

وهنا أخذ النحاس اشا ،يلخص مختلف اﻵراء التﻲ أبديت حول "اندماج

اﻷقطار اﻷرعة المشار إليها اندماجاً تاماً" ..ثم ادر إلى إبداء أر ه حاسماً قاطعاً،
قبل أن سمع الجواب من الوﻓد السور ﻓقال" :لست أخفﻲ عل م أننﻲ أحسست

أن هناك صعو ات تعترض تحقي هذه الغا ة ،وصارحت بها من تحدثوا إلﻲ ﻓﻲ
هذا الشأن ،ﻓإن لكن قطر من اﻷقطار

انه ونظامه وم انته ودرجة تقدمه،

وح ومة عضها جمهورة ،وعلى رأس ح ومة ال عض اﻵخر أمير ،ﻓ يف ون

ش ل الح ومة الموحدة ﻓﻲ حالة اﻻندماج ..و يف تتغلب على الصعو ة الناشئة
عن امت ازات الموارنة ﻓﻲ لبنان ،وعن مر ز اليهود ﻓﻲ ﻓلسطين".
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وتا ع النحاس اشا شرح آرائه واستنتاجاته قائﻼً" :وهناك أر

أن قتصر

اﻻندماج على سورا وشرق اﻷردن ،ثم يدعى ل من لبنان وﻓلسطين إلى اﻻتحاد
مع سورا وشرق اﻷردن المندمجين ،و ذلك

ون اﻻتحاد ثﻼث اً بين ) (1سورا

وشرق اﻷردن المندمجين ) (2ﻓلسطين ) (3لبنان ،ولكن امت ازات الموارنة ﻓﻲ

لبنان ومر ز اليهود ﻓﻲ ﻓلسطين قد تعترض سبيل اﻻتحاد ما تعترض سبيل
اﻻندماج".
و عد المش لة الكبر "سور ا الكبر " انتقل النحاس اشا إلى موضوع

مشاورات الوحدة العر ة ﻓراح مطر الوﻓد السور اﻷسئلة المتعاق ة المتعددة وهو
قول " :نرد أن نعرف يف

المجاور الذ

يرد أن

ون مر ز سورا النس ة للعراق ،وهو القطر

ون له منفذ على ال حر اﻷب ض المتوس

قصد تناول

المناﻓع اﻻقتصاد ة ونرد أن نعرف مر ز سورا النس ة للمملكة العر ة السعود ة،
ومر ز هؤﻻء ﻓﻲ المجموعة العر ة ،و يف يتم التعاون المنشود بين الجم ع..

وهل قتصر على التعاون اﻻقتصاد والثقاﻓﻲ واﻻجتماعﻲ ،أم متد إلى التعاون
الس اسﻲ أ ضاً ..وهذه المسائل وغيرها نرد أن نتبين آراء م ﻓيها".
ان ذلك موقف مصر ،يلخصه النحاس اشا ،ﻷول مرة ،ﻓهو ست عد

مشروعﻲ سورا الكبر والهﻼل الخصيب ،ولكنه يترك ال اب مفتوحاً لل حث عن
ص غة للتعاون العرﻲ ﻓﻲ المجاﻻت والنشاطات المختلفة ،وعن "أداة" للتعاون،
تقبلها الدول العر ة جم عاً..

و ان ذلك واضحاً تماماً ،حين ختم النحاس اشا حديثه إلى الوﻓد السور

قائﻼً" :ﻓإذا بلغت المشاورات بإذن ﷲ حدا قرب وجهات النظر المختلفة ،أم ن
تأليف لجنة تمثل ﻓيها البﻼد العر ة صاح ة الشأن ﻹتمام اﻷ حاث وتنسي
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اﻷعمال ،والتمهيد لعقد المؤتمر العرﻲ الذ

نف ر ﻓﻲ الدعوة إل ه ،وهذا هو

اتجاهنا" ..و ذلك ون النحاس قد وضع دليل العمل ،من مرحلة المشاورات ،إلى

التحضير للعمل ،وﻓﻲ النها ة اﻹخراج النهائﻲ "لﻸداة" المقبولة ﻓﻲ الص غة
المقبولة.

ودخل الرئ س السور هذه "الغا ة" من المشاورات والتساؤﻻت حول

موضوع الوحدة العر ة ،يتحدث عن ل جوانبها واحدة عد اﻷخر  ،ولم فته ﻓﻲ
صدر حديثه أن يؤ د للنحاس اشا صدد الوحدة العر ة "أن هذه المسالة انت
موضع اهتمامنا ونصب أعيننا منذ الص ا ونحن اﻵن أكثر حرصاً على نجاحها"

و ان ذلك ﻓﻲ الواقع تعبي اًر صادقاً عن أمانﻲ الرعيل اﻷول من قادة الحر ة العر ة

منذ ﻓجر النهضة.

ثم بدأ الرئ س السور حديث و أنه يلقﻲ محاضرة تارخ ة وجغراﻓ ة عن
بﻼد الشام ،ﻓقال" :تؤلف بﻼد الشام وحدة جغراﻓ ة ،وهذه البﻼد لم تكن مجزأة ﻓ ما

مضى ،و انت حدودها تمتد من يلكيل ة إلى رﻓح ومعان* ،ومن ال حر اﻷب ض
المتوس إلى داخل الصحراء ،و انت تؤلف مجموعة عر ة متماس ة ،و انت

منقسمة إلى وﻻ ات متعددة من الوجهة اﻹدارة ..ولما احتلت جيوش الحلفاء بﻼد
الشام تمت تجزئتها ﻓ انت سورا ولبنان وشرق اﻷردن وﻓلسطين ،على حين أنه
ان ينتظر أن تكون هذه البﻼد دولة واحدة تتحد مع العراق والحجاز وال من".

و عد هذا التلخ ص الموجز عن د ار الشام ﻓﻲ مجموعها انتقل الرئ س

السور إلى موضوع لبنان ﻓذ ر أن لبنان لم

ن له وجود مستقل ﻓﻲ ش له

* هذا التحديد يدخل ﻓ ه لواء اﻹس ـ ـ ـ ـ ـ ندرونة ،وهو تحت يد اﻷتراك اليوم وقصـ ـ ـ ـ ــته طو لة ،ما
ستثنﻲ العق ة الواقعة اليوم ﻓﻲ المملكة اﻷردن ة الهاشم ة ،و انت تعتبر يومئذ تا عة للحجاز.
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الحالﻲ ..وأنه ﻻ م ن القول أن لبنان ان مستقﻼً المعنى الصح ح ﻓﻲ يوم من

اﻷ ام" ..و ل ما ﻓﻲ اﻷمر أنه على أثر حوادث طائف ة ان وراءها التدخل

اﻷورو ﻲ ،أنشأت الدولة العثمان ة متصرﻓ ة )مديرة( لبنان ..ومنحته امت ازات
خاصة ﻓﻲ ظل ح م ﻻ مر ز  ،و عد الحرب العالم ة الثان ة ﻓصلت ﻓرنسا جبل

لبنان عن سورا وضمت إل ه عض المناط

السورة ،وهﻲ عل ك وال قاع

وطرابلس وصيدا وصور ومرجعيون ،وعلى هذا لبنان الكبير الحالﻲ خلقه

الفرنسيون القوة "وهذه المناط

اﻷرعة".

السورة هﻲ المعروﻓة اسم مش لة اﻷقض ة

وﻓﻲ هذا القسم من حديث الرئ س السور تبين للرئ س المصر أنه

اﻹضاﻓة إلى موضوع اﻷقطار اﻷرعة التﻲ تتألف منها مش لة سورا الكبر ،
برزت "مش لة اﻷقض ة اﻷرعة" اعت ارها قض ة سور ة جديدة تدخل ﻓﻲ خضم
مشاورات الوحدة العر ة..

وانتقل الرئ س السور من موضوع لبنان إلى ﻓلسطين "وهﻲ القسم

الجنو ﻲ من سورا" ﻓتناول مش لتها شﻲء من التفضيل ابتداء من وعد بلفور

الذ

صدر ﻓﻲ  2نوﻓمبر  ،1917إلى عهد اﻻنتداب وما تم خﻼله من هجرة

اليهود إلى ﻓلسطين حتى أص حوا ثلث س ان البﻼد ،واستعرض ثورات الشعب
الفلسطينﻲ للحفا على وطنه إلى ما رسا عل ه اﻷمر بإعﻼن الكتاب اﻷب ض

الذ

أصدرته الح ومة البرطان ة ﻓﻲ عام  1939واقترحت ﻓ ه حﻼ للمش لة

الفلسطين ة ..ثم خلص إلى القول " :أن هناك نقطة خطيرة يجب التف ير ﻓيها

لمعرﻓة معناها ومداها ،وهﻲ إم ان انتشار اليهود من ﻓلسطين إلى اﻷقطار العر ة
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المختلفة ،وذلك إذا واﻓقت على اﻻنضمام إلى الوحدة ،وهذا اﻻنتشار ﻻ ترضى
ه سورا وﻻ تواﻓ عل ه".
و عد هذا التنب ه إلى الخطر اليهود  ،انتقل الرئ س السور إلى مناقشة

موضوع شرق اﻷردن ،ﻓعاد إلى المعالجة الجغراﻓ ة التارخ ة موضحاً أن شرق
اﻷردن انت ﻓﻲ العهد العثمانﻲ مقاطعة تا عة لدمش لكنها نتيجة ﻻتفاق ة سا س
ب و بين ﻓرنسا و رطان ا دخلت ﻓﻲ نطاق النفوذ اﻹنجليز ثم عرج عد ذلك إلى
ذ ر واقعة تارخ ة ،أراد أن يثير من خﻼلها اهتمام الرئ س المصر  ،ﻓقال" :إن

المؤتمر الذ عقد ﻓﻲ ﻓندق سميرام س ﻓﻲ القاهرة ،برئاسة المستر تشرشل قرر

ﻓصل شرق اﻷردن نهائ اً عن سورإ ،واعﻼن اﻷمير عبد ﷲ أمي ار عليها ،وتم ذلك

الفعل ورضﻲ ه اﻷمير ،وواﻓقت ﻓرنسا على التخلﻲ عن تلك المقاطعة الصورة،

إلى اﻹنجليز" وقد أراد السور أن عرف النحاس بهذه الواقعة ،أو يذ ره بها إن
ان عرﻓها..

و انت الخﻼصة النهائ ة التﻲ وضعها الرئ س أمام النحاس اشا ،أن

التجزئة لبﻼد الشام إلى اﻷقطار اﻷرعة لم تكن نتيجة طب عة البﻼد الس اس ة

والجغراﻓ ة ،ولكنها انت وليدة اتفاقات ومصالح أجنب ة سرة وعلن ة ،ﻓرضت على
أهل البﻼد القوة.

والدارس لمحاضر المشاورات ستط ع أن يلمح أن حديث الرئ س السور ،

ﻓﻲ السطور أو بين السطور ،ان تعبي اًر شامﻼً عن وجهة نظر بﻼد الشام ﻓﻲ

مقاطعاتها اﻷرع ،وخاصة أن التجزئة ﻓﻲ اﻷرعينات لم ن قد مضى عليها إﻻ
عشرون عامًا و انت اﻷج ال السورة قد "ترعرعت"ﻓﻲ عهد ما قبل التجزئة ل

شرورها ومصاعبها.
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وه ذا استوﻓى الرئ س السور عرضه عن بﻼد الشام ،و ان هذا
الموضوع ﻓﻲ الواقع الشغل الشاغل لﻸمة العر ة ﻓﻲ ذلك الوقت ما ان على
رأس جدول مشاورات الوحدة العر ة ،ولم سع الرئ س السور إﻻ أن عترف
بنفسه أن المش لة السورة "تحتل الم ان اﻷول بين القضا ا العر ة" ثم وجه حديثه
إلى النحاس اشا وقال له تو يداً لهذا المعنى "لقد تفضلتم ﻓخصصتم للمش لة

السورة ثمان ة أسئلة ،بينما أﻓردتم ل اقﻲ القضا ا العر ة أرعة أسئلة"..

وانتقل الرئ س السور عد العرض التارخﻲ ،إلى تحديد الموقف الس اسﻲ

من "المش لة الكبر " ﻓقال ﻓﻲ ع ارات واضحة حاسمة ومحددة" :إن الجيل الذ

نشأنا ﻓ ه هو الذ حمل أع اء الدعوة العر ة ،و انت دمش م عثها ،ﻓﻼ تستط ع

عمان أو القدس أو حلب )وهذه بلد الرئ س السور ( أن تحل محلها ..و ل قض ة
عر ة تولد ﻓﻲ دمش وتنتشر منها ..ودمش ﻻ تستط ع أن تتنازل عن مر زها..
وهﻲ جمهورة وقدرها أن تحاﻓ

على نظامها هذا ﻷنها تعتقد ﻓ ه الخير لها

وللعرب وﻷنه عنصر سﻼم بين البﻼد العر ة ..ودمش ﻻ ترضى عن نظامها

الجمهور بديﻼً"..

وأضاف الرئ س السور إلى هذا التحديد الواضح مزداً من الوضوح ﻓأكد

العوامل اﻷساس ة التﻲ تدعو إلى توحيد اﻷقطار السورة اﻷرعة ثم استدرك ل قول:
"غير أنه عد مرور عشرن سنة تعود ﻓيها ل قطر على ح اته الخاصة وطا عه
الخاص ومع هذا ﻓإننا نصر على التوحيد استناداً لرغ ة البﻼد ،هذا مع اﻻحتفا
على دمش

عاصمة ،والنظام الجمهور
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أساس".

وهذا الشطر اﻷخير من الحديث قد أسق اﻻتحاد مع شرق اﻷردن ،ﻓإن

أولﻲ اﻷمر ﻓﻲ عمان انوا يردون وحدة ملك ة وهاشم ة ،و انوا علنون ذلك ﻓﻲ
ب انات رسم ة موجهة إلى أهل سورا.
وأسق الرئ س السور عد ذلك اﻻتحاد مع لبنان ،ﻓ عد أن أكد أن اﻷكثرة

الساحقة ﻓﻲ لبنان ما ﻓيهم الكثيرون من المس حيين يرغبون ﻓﻲ اﻻنضمام إلى

سورة ،قال" :إننا نخاف أن عود قادة ال أر ﻓﻲ لبنان إلى اﻻرتماء ﻓﻲ أحضان
ﻓرنسا ﻓتص ح لهم قدرة راسخة من جديد ،ولذلك اعترﻓنا استقﻼل لبنان ..على

شر أن ظل محتفظاً بوجهه العرﻲ ..وقد ان من نتيجة ذلك أن أعلن رئ س

الجمهورة ورئ س الوزراء ﻓﻲ لبنان أنهم لن سمحوا أن يجعلوا لبنان مق اًر
لﻼستعمار وﻻ مم اًر".
وه ذا ﻓقد ألمح الرئ س السور أن توحيد اﻷقطار العر ة ل س له ح

من النجاح ،ﻓفلسطين تحت الح م البرطانﻲ وﻓيها المش لة اليهود ة ،وشرق

اﻷردن ﻻ ترضى أن تص ح تا عة لدمش على أساس النظام الجمهور  ،ولبنان
له ظروﻓه الخاصة النس ة إلى طائفة الموارنة وأطماع ﻓرنسا القد مة..

وعلى الرغم من هذه العق ات القائمة ﻓﻲ طر الوحدة ،ﻓقد أعلن الرئ س

السور تمس ه الوحدة حين قال" :إننا نلح على التوحيد ،ولكن ﻻ عن طر إكراه
اقﻲ اﻷجزاء السورة ..وﻓﻲ غمزة هادئة لبرطان ا قال الرئ س السور " :إن

تصرح إيدن المعروف وموقف انجلت ار من اتحاد العرب مشجع ،وعساها أن تخطو
خطوة جديدة ناﻓعة ،أن تسمح لﻸجزاء الواقعة تحت س طرتها ﻓﻲ سورا اﻹﻓصاح
عن رغبتها حرة".
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والمقصود بهذه اﻷجزاء السورة "هﻲ ﻓلسطين وشرق اﻷردن" ..وﻓﻲ الواقع
اﻷكيد أنه لو انت برطان ا جادة ﻓﻲ موضوع الوحدة وأطلقت الحرة الكاملة ﻷهل
ﻓلسطين وشرق اﻷردن ،يومئذ ،لجاءت نتيجة اﻻستفتاء إقامة دولة عر ة تتألف

من بﻼد الشام عاصمتها دمش وعلى أساس النظام الجمهور .

و عد هذه "اﻷطروحة" عن حل المش لة الكبر  ،المش لة السورة ،انتقل

الرئ س السور إلى تحديد موقف سورا من موضوع "الوحدة العر ة" وهو العنوان
الكبير الذ

تنعقد تحته المشاورات العر ة ،ﻓأعلن ع ارات محددة واضحة أن

سورا تواﻓ  ،من غير قيد وﻻ شر "بل برغ ة ٕوايثار جم ع أوجه التعاون العرﻲ،

ﻓهﻲ ترضى التعاون الس اسﻲ الذ

شمل الدﻓاع والشئون الخارج ة وحما ة

اﻷقل ات ..وترضى التعاون اﻻقتصاد الذ

شمل النقود والمواصﻼت والجمارك

والت ادل التجار ٕوالغاء الجوازات وما يتصل بذلك ..وترضى أ ضاً التعاون
الثقاﻓﻲ واﻻجتماعﻲ الذ شمل التعل م والتشرع".
أما النس ة لموضوع "أداة" التعاون ،ﻓقد أوضح الرئ س السور "أن سورة

تؤثر أقو أداة وهﻲ الح ومة المر زة ،وان انت ﻻ تجهل ما قوم ﻓﻲ سبيل ذلك

من عق ات ،ﻓإذا تعذر ذلك ﻓانه صار إلى إقامة نظام آخر من اﻻتحاد أو اﻻتفاق

أو الحلف تستمد قواعده ونظمه من أوضاع متشابهة عند غيرنا من اﻷمم ..ومن
رأينا أن شمل اﻻتحاد مصر والشام والعراق والمملكة العر ة وال من ،و ذلك

اﻷقطار التﻲ ين غﻲ أن تؤلف سورا الكبر – لبنان ،ﻓلسطين ،شرق اﻷردن ،أما
اﻷقطار العر ة المحم ة أو عض اﻷقطار ﻓﻲ شمال أﻓرق ا ﻓين غﻲ أن تمد لها
يد المعونة على طرقة يتف عليها ﻓ ما عد".
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وختم الرئ س السور حديثه التو يد على الحاجة القصو إلى ق ام
اﻻتحاد بين البﻼد العر ة وضرورة الق ام ل ما ستط ع ﻓﻲ سبيله ،وعدم القناعة
ال سير من الجهود أو اﻻكتفاء آمال ضع فة متضائلة مقتصرة على الحدود
الصغيرة ،واﻻنطﻼق بدﻻً عن ذلك ،إلى إنشاء عالم بير حاﻓل اﻵمال الجسام
التﻲ حققها اﻻتحاد و فرزها التعاون ،ذلك هو العالم العرﻲ ..و ان ذلك هو نها ة
ﻼم الرئ س السور .
وش ر النحاس اشا ع ارات حارة للوﻓد السور أ ارءه ٕوا ضاحاته حول
مختلف القضا ا التﻲ تناولتها المشاورات وصدر بﻼغ مشترك تحدث عن المح ة
الصادقة وعﻼقات الود القد م المتصل بين القطرن الشق قين ،وأنه سادت م احثات

الجانبين ميول مت ادلة ووجهة نظر مشتر ة بوجوب ر البﻼد العر ة برا متين

من التكاﻓل والتعاون لخيرها جم عاً ولخير العالم أسره".

و انتهاء الم احثات مع الوﻓد السور  ،جاء دور الوﻓد اللبنانﻲ ،ولم تكن

المشاورات معه أسلوب الحوار أو اﻹ ضاح ،ﻓقد ان موقف لبنان يومئذ ،حساساً

ودق قاً ،وهو على عت ة الح م الوطنﻲ الجديد ،وعلى رأسه الشيخ شارة الخور
رئ س الجمهورة والسيد راض الصلح رئ س الوزراء ،وقد أقاما بينهما قواعد ﻓ رة

مشتر ة من التوازن الس اسﻲ ،و ان لسورا ﻓضل بير ﻓﻲ إرساء هذا التوازن

اعتراﻓها استقﻼل لبنان حدوده التﻲ وضعها الفرنسيون ،ومعنى ذلك تنازل سورا

"عن اﻷقض ة اﻷرعة" التﻲ انت تر دمش أنها اقتطعت من اﻷراضﻲ السورة.

وحفاظاً على هذا التوازن الدقي
الوطنﻲ ،أر الوﻓد اللبنانﻲ أن حدد موﻓقه من مشاورات الوحدة العر ة ﻓﻲ ب ان
الذ
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قام ﻓﻲ لبنان ﻓﻲ أوائل ح مه

م توب قدم إلى النحاس اشا ،من غير زادة وﻻ نقصان ،ﻓقد انت الكلمة الواحدة
ﻓﻲ هذا اﻻتجاه أو ذاك ،اﻓ ة ﻹخﻼل هذا التوازن.

وقد برز ﻓﻲ صدر هذا الب ان أن لبنان ﻻ ألو جهدًا للعمل ﻓﻲ سبيل

التعاون والتكاتف بين البلدان العر ة لما ﻓﻲ ذلك من الخير للجم ع ،و عد هذه

الدي اجة أكد الب ان أن هناك عوامل ثﻼثة جعلته قترب من القض ة العر ة و قبل
على المشار ة ﻓيها ..ولم يذ ر الب ان مد

هذا اﻻقتراب بين لبنان والقض ة

العر ة ،وسرد الب ان العوامل الثﻼثة ما يلﻲ:

 -1ضعف المؤثرات اﻷجنب ة التﻲ انت تس طر عل ه خﻼل الخمس والعشرن
سنة اﻷخيرة ،وتلك هﻲ ﻓترة اﻻنتداب الفرنسﻲ.

 -2تفهم شق قاته العر ة لموقفه المتحف من الوحدة العر ة ،تفهماً جعلها تعترف

انه وحدوده الحال ة ،دولة مستقلة ذات س ادة تامة وهو بذلك شير إلى موقف

سورا الذات اﻹضاﻓة إلى تأييد السعود ة ومصر لك ان لبنان وجوداً وحدوداً
ونظاماً.
 -3تفهم لبنان لضرورات التعاون مع البلدان الشق قة والمجاورة لمصلحة

الس اسﻲ واﻻقتصاد ..

انه

و عد سرد هذه العوامل الثﻼثة أعلن الب ان اللبنانﻲ ،تطمينًا للدول العر ة
وخاصة سورا ،التزام لبنان أن ﻻ ون أداة لﻸجنبﻲ ستعملها ما ضر مصلحة

البلدان العر ة ،وهو ما تعهدت ه أول ح ومة دستورة ﻓﻲ لبنان عد استقﻼله
ﻓﻲ ب انه الوزار الذ

أقره المجلس اللبنانﻲ اﻹجماع ﻓﻲ أكتو ر تشرن اﻷول

 1943و ان هذا الب ان الوزار أش ه المدخل الس اسﻲ الذ

اجتماعات ومشاورات الوحدة العر ة الدائرة ﻓﻲ اﻹس ندرة.
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عبر منه لبنان إلى

وانتقل الب ان اللبنانﻲ عد ذلك ليؤ د أن لبنان ﻻ قل اقتناعاً ورغ ة عن
ق ة اﻷقطار العر ة فوائد التعاون المشترك ،وأن موقفه من القض ة العر ة

س ون مماثﻼً لموقف مصر منها ،وهو يرغب أن

ون تعاونه وجم ع اﻷقطار

العر ة على أساس الس ادة والمساواة.

و النس ة لفلسطين ،ﻓقد أعرب الب ان اللبنانﻲ أن القض ة الفلسطين ة تشغل

خواطر اللبنانيين غيرهم من أبناء اﻷقطار العر ة إن لم ن أكثر وذاك لمتاخمتها
لحدود لبنان.

وقد برر الب ان اللبنانﻲ نظرته إلى التعاون العرﻲ على اعت ار أن اﻷقطار

المستقلة أقدر على التعاون وت ادل المناﻓع حرة ..وأن هذه الفوائد يجب أن ﻻ
تحرم منها اﻷقطار المحم ة أو غير المستكملة لس ادتها ،قصد مناط الخليج

والشمال اﻹﻓرقﻲ ،بل يجب مد يد المساعدة إلى هذه اﻷقطار ،ولم فت واضع
الب ان اللبنانﻲ أن يوضح أن التحف الذ أبداه لبنان ﻓﻲ الماضﻲ "و بد ه اليوم"
ما هو إﻻ نتيجة للنفوذ اﻷجنبﻲ الذ عمل ﻹ عاد ما بين لبنان وسورا" ،أما اﻵن

وقد تضاءل هذا النفوذ وسيزول غداً ﻓستخف وطأة هذا التحف وتزول"..
انت تلك خﻼصة وجيزة للموقف اللبنانﻲ ،وقد سلم الب ان اللبنانﻲ إلى
النحاس اشا ووضع ﻓﻲ ملف مشاورات الوحدة العر ة ،ولم صدر عنه ب ان
مشترك ..ما جر مع الوﻓود العر ة اﻷخر .

و ان ال من أو المملكة المتو ل ة ال من ة ،هو آخر ما ورد ذ ره ﻓﻲ

محاضر المشاورات ..ولم تسجل ﻓﻲ المحاضر اﻷحاديث التﻲ جرت مع وﻓد

ال من ،بل اكتفى بتلخ ص اﻷحاديث السا قة " أن ال من يرحب ف رة التعاون
الثقاﻓﻲ واﻻقتصاد بين البلدان العر ة على أن تحتف
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ل دولة امل س ادتها

وحقوقها ،و ون هذا التعاون قائماً على أساس التساو بين جم ع الدول ﻓﻲ
الحقوق والمصالح المت ادلة".
أما شأن أداة التعاون ،ﻓلم يلتزم ممثل ال من شﻲء ،بل اكتفى قوله

"وعدت أن أعرض على جﻼلة موﻻنا أمير المؤمنين ملك ال من أيده ﷲ ﻓ رة
تأليف هيئة من جم ع البلدان المتعاونة لتتولى اﻹشراف على ذلك والمراجعة ﻓ ما
يلزم لتنفيذ ل ما نتف على لزومه".
و انت هذه "الص اغة" ال من ة التقليد ة ﻓﻲ ذلك العهد المتو لﻲ "المراجعة

ﻓ ما يلزم لتنفيذ ل ما نتف على لزومه" المخرج والمدخل لمواقف ال من العر ة
والدول ة على السواء.

واﻵن ،و عد هذا السرد لمشاورات الوحدة العر ة ،التﻲ استغرقت ق ار ة أشهر
الصيف من عام  ،1943و ما أوجزناها ﻓﻲ هذين الفصلين ،نستط ع أن نستخلص

منها الحقائ اﻷساس ة اﻵت ة:
أوﻻً :إن "الوحدة العر ة" أمر متف عل ه هدف قومﻲ ،و جب السعﻲ لتحق قه
مهما انت الظروف والمصاعب..
ثان ا :إن إقامة ح ومة مر زة واحدة لﻸمة العر ة ﻓ رة مقبولة من حيث اﻷساس،
ولكن اﻷحوال السائدة –  -1943ﻓﻲ الدول العر ة ﻻ تسمح بتحق قها.

ثالثاً :و ديﻼً عن ذلك ،ﻓإن إقامة اتحاد تنفيذ أو غير تنفيذ  ،م ن تحق قه ﻓﻲ
أول ﻓرصة مقبلة عند زوال الظروف الحاضرة.
ار عاً :إن وحدة سورا الكبر ﻓ رة مقبولة من حيث المبدأ ولكن تعترضها ثﻼث
صعو ات :اختﻼف النظم القائمة ﻓﻲ أقطارها المختلفة ،ومش لة ﻓلسطين ،ولبنان،
اﻹضاﻓة إلى عدم اﻻرت اح لهذه الف رة من قبل أكثر من دولة عر ة واحدة.
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خامساً :لم تكن مصر ،وهﻲ التﻲ تولت الدعوة إلى مشاورات الوحدة وأمس ت
بزمامها ،قانعة مشروع الهﻼل الخصيب الذ ناد ه نور اشا؛ وﻻ مشروع
سورا الكبر الذ دعا إل ه اﻷمير عبد ﷲ ،و ذلك لم ن س اًر أن المملكة العر ة

السعود ة انت تعارض هذين المشروعين معارضة علن ة.

سادساً :انت الس اسة البرطان ة المعلنة تدعو إلى خطة "للوحدة العر ة"تكون

مقبولة لد جم ع الدول العر ة ،ما صرح بذلك المستر إيدن غير مرة ،ورغماً
عن أنها انت متعاطفة مع اﻵراء الس اس ة التﻲ تدعو إليها عمان و غداد ،ولكن

برطان ا انت حرصة أكثر من ذلك أن تكون عﻼقتها حسنة مع جم ع الدول
العر ة ..و ان اتجاه برطان ا ﻓﻲ الس اسة العامة لما عد الحرب ،النس ة إلى
الوطن العرﻲ ،تقوم ﻻ على أساس "ﻓرق تسد" ولكن على أساس أن التعامل مع

الجم ع أجد وأنفع ،ومن هنا انت دعوة برطان ا إلى "الوحدة العر ة" اقتصاد ا
وثقاﻓ اً ،وس اس اً ذلك ،ولكنها "وحدة" على طرقة الكومنولث البرطانﻲ ،ﻓﻲ أ ام
مجده.
سا عاً :لقد ان جو العﻼقات بين الدول العر ة مشو اً الحذر والر ة ..ﻓال أر
العام العرﻲ منقسم بين المعس رن العالميين المتحارين ،ومصير الوطن العرﻲ
ﻓﻲ عالم ما عد الحرب انت تكتنفه احتماﻻت عن مشروعات جديدة للتجزئة

والضم ..ولم

ن الرئ س السور

عيداً عن الواقع حين ذ ر أن قاء النظام

الجمهور ﻓﻲ سورا هو عنصر سﻼم بين الدول العر ة..

ولكن مصر ،هﻲ أكثر الدول العر ة عراقة ﻓﻲ العمل الدبلوماسﻲ
والس اسﻲ ،وأوسعها صلة العالم الدولﻲ انت تنظر إلى مشاورات الوحدة العر ة
من جوانب أخر  ..انت مصر ﻓﻲ تلك الحق ة ،ومنذ أوائل العشرنات ،مشغولة
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بوحدة أخر  ،هﻲ وحدة واد النيل اﻹضاﻓة إلى موضوع الجﻼء البرطانﻲ عن
مصر ،وهذان الموضوعان انا محور المفاوضات بين مصر و رطان ا لسنين
طو لة ،و انت الو ازرات المصرة تقوم وتسق

على أساس هذين الموضوعين

وخاصة موضوع وحدة واد النيل.

ضاف إلى ذلك أن مصر لم تشأ أن تنحاز إلى أ

جانب ﻓﻲ المشرق

العرﻲ حول قضا ا الوحدة أو اﻻتحاد ،أو الهﻼل الخصيب  ،أو سورا الكبر ،
ﻓضﻼ عن أن المشاورات قد أوضحت أن رؤساء الوﻓود العر ة لم ن ﻼمهم

بلغة مشتر ة ،ﻓالوحدة لد

العراق يختلف معناها عند عمان ،و ﻼهما ترطهما

س اسة مشتر ة ..والوحدة عند سورا معناها انضمام شرق اﻷردن إلى سورا،
وعند عمان معناها اتحاد عمان ودمش تحت نظام ملكﻲ ..والسعود ة ﻻ ترد أن

ت حث ﻓﻲ أمور ﻻ تعرف بواعثها وﻻ أن تعمل ﻓﻲ جو محا

الدسائس "ولبنان"

قترب "من القض ة العر ة ل تؤدة وحذر ،و رغب ﻓﻲ تو يد اﻻستقﻼل والس ادة

قبل الدخول ﻓﻲ أ
ه.

تعاون ..وأما ال من المتو لﻲ ﻓإنه يلتزم ما يختار أن يلتزم

هذه اﻷس اب جعلت مصر والدول العر ة اﻷخر  ،تترك المشاورات حيث

انتهت ..تتر ها إلى عام مقبل ،إلى صيف  ،1944ﻓفﻲ التأجيل ﻓوائد شتى.
منها أن التأجيل ل ضعة أشهر عطﻲ ﻓرصة لمزد من اﻻتصاﻻت

العر ة ،ﻓذلك أدعى إلى تصور أوضح "للوحدة العر ة" يف يجب أن تقوم ،وما
هﻲ "اﻷداة" التﻲ يجب أن تعبر عنها ،وما هﻲ اﻻختصاصات التﻲ يجب أن

تمارسها.
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ومنها أن الحرب العالم ة الثان ة لم تكن قد انتهت عد ،ﻓفﻲ صيف 1943
لم تكن انتصارات الحلفاء قد تأكدتٕ ،وان انت انتصارات دول المحور قد نزلت
عن ذروتها ،أضف إلى ذلك أن الدعا ة النازة  ،الواسعة اﻻنتشار ،انت ما تزال
تتحدث عن "اﻷسلحة السرة"التﻲ س ستخدمها الج ش اﻷلمانﻲ عند الحاجة ،و ان
من نتيجة ذلك أن انقسم ال أر

العام العرﻲ بين "الوحدة العر ة" ما أعلنها

الزع مان اﻷلمان ان هملر ورو نترون ﻓﻲ ﻓبراير  1943أو "الوحدة العر ة" ما
أعلن عنها وزر الخارج ة البرطانﻲ المستر إيدن ﻓﻲ عامﻲ  1940و.1943

ومنها أن معظم الح ومات العر ة انت قد أعلنت الحرب على دولتﻲ

المحور ،واحدة عد اﻷخر  ،وأص حت برطان ا حل فة للعرب ،رسم اً على اﻷقل
ولم فت الرئ س المصر ﻓﻲ مشاورات الوحدة العر ة أن شير "أن هناك دولة
برطان ا وهﻲ حل فتنا ،وهناك الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة شر تها الكبيرة ﻓﻲ مسير
الحرب ولكل منهما تصرحات ثيرة ﻓﻲ مصلحة اﻷمم الصغيرة" ،ﻓ ان هذا العامل

سب اً يدعو إلى التعرف على أر "الدولة الحل فة" ﻓﻲ شأن "الوحدة العر ة" ش ﻼً
ومضموناً.
ذلك له ،ان السبب ﻓﻲ إنهاء المشاورات عند الحد الذ وصلت إل ه،

ثم اﻻنتقال إلى مرحلة التحضير للعمل ..وذلك ما ورد ﻓﻲ ع ارات النحاس اشا
"بتأليف لجنة تمثل ﻓيها البﻼد العر ة صاح ة الشأن ﻹتمام اﻷ حاث وتنسي

اﻷعمال لعقد المؤتمر العرﻲ العام الذ نف ر ﻓﻲ الدعوة إل ه".

وهذا ما جر ﻓعﻼ ،ﻓفﻲ شهر أغسطس من عام  1944وجه النحاس

اشا الدعوة إلى اجتماع اللجنة التحضيرة للمؤتمر العرﻲ العام.
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وه ذا انتقلت الوحدة العر ة من مرحلة المشاورات إلى مرحلة
المشروعات ،و انت الوﻓود العر ة على موعد اللقاء ،مرة ثان ة ،ﻓﻲ اﻹس ندرة،
وﻓﻲ قصر انطون ادس.
و انت مفارقة غر ة حقاً أن مشاورات "الوحدة العر ة" قد تمت ﻓﻲ قصر

انطون ادس لصاح ه اليونانﻲ ،وأن تقوم دار الجامعة العر ة عد سنين ،م ان
مبنى ان عرف اسم قشﻼق اﻹنجليز ،و ان مق اًر للقوات البرطان ة ﻓﻲ القاهرة،
ثم تم تحر ره وعودته إلى الس ادة المصرة ،فضل طولة الشعب المصر
وجهاده..

و قى السؤال التارخﻲ ،وهل يتم تحرر الجامعة العر ة من اﻷغﻼل

التﻲ بلت يديها واﻷصفاد التﻲ قيدت قدميها ،يوم نشأت قبل خمسة وثﻼثين
عاماً..

سؤال ..ونرجو أن ون الجواب ﻓﻲ هذا الكتاب.
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الفصل الخﺎمس
بروتو ول اﻹس ندر ة..
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خفا اه وأسراره
ﻓﻲ عام  1944حينما انت رحى الحرب تميل إلى جانب الحلفاء ،ان

المخططون الس اسيون ﻓﻲ ل من أمر ا و رطان ا ينشرون الخرائ الس اس ة

على جدران م اتبهم ،يدرسون و حثون ،و جمعون و طرحون ،ل ضعوا تصو اًر
عاماً شامﻼً لعالم ما عد الحرب ،ومصير دوله الكبر والصغر على السواء..
و دأت التصرحات الس اس ة تتعاقب من اﻷرعة الك ار ،أمر ا

و رطان ا ،روس ا والصين ،ل يتحدث عن المستقبل المشرق المرتقب عد أن
تضع الحرب أوزارها ،ولم تكن ﻓرنسا مع اﻷرعة الك ار ﻓهﻲ قد انهزمت ﻓﻲ بدا ة
الحرب واستسلمت ،و ذلك تحطمت دولة عظمى.

و انت تلك التصر حات تتحدث عن عالم أﻓضل ،عالم سوده السﻼم

والح والعدل والحرة ،وعلى رأسه منظمة عالم ة تنقذ العالم من و ﻼت الحرب،
وتكفل السﻼم العالمﻲ ،وتحق للشعوب آمالها الح اة الكرمة ..و انت المنظمة
العالم ة المتصورة  ،هﻲ التﻲ تجسدت عد ذلك ق ام اﻷمم المتحدة ،بدﻻً من
عص ة اﻷمم ال ائدة.

ولكن الك ار وخاصة الثﻼثة منهم ،وهم روس ا و رطان ا وأمر ا ،انوا

يوقنون أن الحرب الساخنة التﻲ توشك أن تنتهﻲ انتصارهم وان سار دولتﻲ

المحور ،ﻻ بد أن تتحول إلى حرب اردة ،ولكن بين الحلفاء أنفسهم وهم الثﻼثة
الك ار إ اهم ..لقد انوا حلفاء لتحقي

النصر على ألمان ا ٕوا طال ا ولكن هذا

الحلف الواحد سينتهﻲ ل ص ح تلتين عالميتين متصارعتين ،الكتلة الشرق ة وعلى
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رأسها اﻻتحاد السوﻓيتﻲ ،و تلة الدول الغر ة ،أو ما سمﻲ العالم الحر ،مؤلف
من الدول الغر ة وعلى رأسها أمر ا و رطان ا ..و انت برطان ا ،يومئذ "العظمى"
حقاً.

و دأت ل من الكتلتين ﻓﻲ محاضر الحرب ال اردة المقبلة ت حثان عن

اﻷعوان واﻷنصار ،والمواقع اﻹستراتيج ة ،وخط النفوذ والس طرة هنا وهناك.

وﻓﻲ ظل هذه الحسا ات الس اس ة والعس رة اتجهت الجهود إلى اﻹعداد
ﻹنشاء اﻷمم المتحدة ،ميثاقها ونظامها وسلطاتها ،ﻓعقدت اﻻجتماعات بين الك ار

للتشاور واﻻتفاق على طب عة النظام الدولﻲ الجديد.

و ان الك ار ف رون ،ذلك ،ل بدوره ﻓﻲ أوضاع اﻷقال م الحساسة ﻓﻲ

العالم ذات الق مة اﻹستراتيج ة وم انها ﻓﻲ ظل النظام الدولﻲ الجديد ..وقد أبرزت

أحداث الحرب العالم ة أهم ة هذه المواقع متمثلة ﻓﻲ أورو ا الغر ة ،وأورو ا
الشرق ة ،والشرق اﻷوس  ،وغيرها من المناط  ..و ان هنالك تواﻓ غير م توب

بين الك ار أن هذه المواقع هﻲ مناط نفوذ ،موزعة بين الك ار ..هذه لتلك الدولة،
وتلك لهذه الدولة.

و ان مفهوماً أن منطقة الشرق اﻷوس منطقة حيو ة تعتبر تا عة لنفوذ

"العالم الحر" و صورة خاصة برطان ا ،ﻓقد انت جيوش الحلفاء تحتل الوطن
العرﻲ من المح

إلى الخليج وخاصة عد أن اندحرت نهائ اً قوات الجنرال رومل

من الشمال اﻹﻓرقﻲ وأص حت الغل ة ﻓيها لدول الحلفاء.
و انت الص غة الدول ة لتغط ة مناط

النفوذ هذه ،أن تنشأ منظمات

إقل م ة تكون تحت مظلة اﻷمم المتحدة وتتعاون معها ،ﻓﻲ حف السﻼم واﻷمن
ﱞل ﻓﻲ منطقته.
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ومن هنا تبلورت ﻓ رة إنشاء المنظمات اﻹقل م ة ،هيئات دول ة معترف
بها ،لها مواث قها ونشاطاتها وصﻼتها اﻷمم المتحدة ..وذلك ما نص عل ه ميثاق
اﻷمم المتحدة ما وضع ﻓﻲ ص غته النهائ ة ﻓﻲ سان ﻓرانس س و ﻓﻲ ر ع عام
 ..1945ﻓقد أﻓرد الميثاق ﻓصﻼً خاصاً تحت عنوان المنظمات اﻹقل م ة ،بين ﻓ ه

ماهيتها واختصاصها وعﻼقتها اﻷمم المتحدة بوصفها المنظمة اﻷم.
هذه المقدمة ال س طة ،لم

ن القصد منها دراسة المنظمات الدول ة

ونشوئها ،ولكن أردنا أن نصل منها إلى عام  1944حينما رأت برطان ا أن خير

وسيلة للتعامل مع الدول العر ة هﻲ أن تحملهم على إنشاء "منظمة إقل م ة" تحت

شعار "الوحدة العر ة" وذلك قصد أن تكون هذه "المنظمة اﻹقل م ة" العر ة ﻓﻲ
خدمة الس اسة الغر ة عامة والبرطان ة بوجه خاص.

وقد رأت برطان ا عن طر الممارسة والتجرة ﻓوائد مثل هذا التنظ م ﻓﻲ
ظروف الحرب ،ذلك أن برطان ا قد أنشأت ﻓﻲ أوائل مراحل الحرب تنظ ماً
اقتصاد اً أسمته "مر ز تمو ن الشرق اﻷوس " و ان مقره القاهرة ،والغرض منه

هو تشج ع اﻹنتاج ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،وتقليل اﻻستيراد حيث ص ح قاد ًار على
اﻻكتفاء الذاتﻲ ما أم ن ،و ذلك تكون موارد اﻷقطار العر ة ﻓﻲ خدمة المجهود

ﻼ على إنشاء صناعات محل ة وتوس ع الت ادل
الحرﻲ ،وقد شجع هذا المر ز ﻓع ً
التجار  ،وعقد اجتماعات اقتصاد ة للتشاور والتعاون والتنسي حيث أص ح
المشرق العرﻲ له مثا ة سوق عر ة مشتر ة.

وهذه التجرة ﻓﻲ إنشاء مر ز "تمو ن الشرق اﻷوس " ﻓﻲ زمن الحرب

هﻲ التﻲ جعلت برطان ا تقدر ق مة الشرق اﻷوس ﻓﻲ زمن السلم ذلك ،إذا أم ن
"جمعه" ﻓﻲ منظمة إقل م ة تحت شعار الوحدة العر ة.
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ومع تطور الحرب لصالح دول الحلفاء ،يوماً عد يوم ،أص حت الدول

الكبر  ،تضع ﻓﻲ تصورها الس اسﻲ الخط العامة ،ل ﻓ ما يخصها من مناط
النفوذ ،السعﻲ ﻹنشاء المنظمات اﻹقل م ة التﻲ تخدم مصالحها ..ومن هنا انطل

صانعو الس اسة البرطان ة ﻓﻲ الوطن العرﻲ قومون اتصاﻻت م ثفة ﻓﻲ

العواصم العر ة من أجل أن "يب عوا" حسب التعبير اﻷمر ﻲ ،ﻓ رة إنشاء منظمة
إقل م ة إلى اﻷمة العر ة ،تكون شاملة للدول العر ة..
والدارس لنشا برطان ا ﻓﻲ تلك الحق ة يﻼح

صورة واضحة أنه ما أن

انتهت مشاورات الوحدة العر ة ﻓﻲ صيف عام  1943حتى اندﻓع سفراء برطان ا

ﻓﻲ الدول العر ة قومون حملة إقناع بر لدﻓع قادة العرب إلى أن يجمعوا

صفوﻓهم ﻓﻲ منطقة إقل م ة ..و قع ال احث ﻓﻲ تلك الحملة على أسماء شهيرة من

الدبلوماسيين البرطانيين الذين اكتسبوا خبرة واسعة ﻓﻲ شئون البﻼد العر ة

وأص حت لهم صداقات وطيدة مع عدد من زعماء العرب ،تذ ر منهم :اهان
ورنوال س سفير برطان ا ﻓﻲ العراق ،والجنرال جلوب اشا قائد الج ش اﻷردنﻲ

ﻓﻲ عمان ،والسير والترسمارت الس رتير الشرﻓﻲ ﻓﻲ السفارة البرطان ة ،ورتشارد
سﻲ وزر الدولة البرطانﻲ لشئون الشرق اﻷوس

مو نﻲ الذ

ﻓﻲ القاهرة ،وخلفه اللورد

اغتاله الصهيونيون قرب منزله ﻓﻲ أبرز أح اء القاهرة ،وﻻ ننسى

الجنرال سبيرز رئ س ال عثة البرطان ة ﻓﻲ سورا ولبنان الذ

اد أن ص ح

أسطورة مثل لورنس ﻓﻲ "حماسته" للقض ة العر ة ،ومواقفه الس اس ة ﻓﻲ دعم

الحر ة الوطن ة السورة اللبنان ة والعمل على إجﻼء القوات الفرنس ة عن سورا
ولبنان والمناداة استقﻼلهما.
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ل هؤﻻء" ،وأصدقاؤهم" من العرب قد أقاموا صالونات س اس ة ﻓﻲ الوطن
العر ة ت حث موضوع إقامة منظمة إقل م ة عر ة تظفر اعتراف اﻷمم المتحدة
يوم تقوم تلك المنظمة العالم ة.
ولقد ان هذا هو الجو الس اسﻲ ﻓﻲ البﻼد العر ة ﻓﻲ صيف 1944

حينما وجه النحاس اشا الدعوة إلى الح ومات العر ة اخت ار "لجنة تحضيرة

لمؤتمر عرﻲ" تكون مهمتها اﻻنتقال من مرحلة المشاورات إلى مرحلة المشروعات
لتحقي "الوحدة العر ة".

وﻻ بد من القول هنا أن ال أر العام العرﻲ لم ن غائ اً عن الساحة ،ﻓقد

انت الصحاﻓة العر ة ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،و انت يومئذ ملكاً ﻷصحابها وأحزابها،

تدعو إلى إقامة وحدة عر ة حق ق ة وتحذر الدول العر ة من أن تكون "الوحدة
العر ة" مط ة لتحقي

اﻷهداف اﻻستعمارة البرطان ة ،ما ان "اﻻستقﻼل

العرﻲ"شعا اًر برطان اً ﻓﻲ الحرب العالم ة اﻷولى ،ﻻقتسام البﻼد العر ة وتجزئتها

عد سقو الدولة العثمان ة ..والكﻼم ﻓﻲ إ ضاح زخم ال أر القومﻲ صدد الوحدة

العر ة أوسع من أن يتسع له هذا الفصل ،والمهم أن نؤ د أنه ان جارﻓاً وعال اً
عم الوطن العرﻲ له ،وخارج حدود الدول العر ة الس ع.
وﻓﻲ مثل هذا الجو العرﻲ الرسمﻲ ،والبرطانﻲ من جانب ،والعرﻲ
القومﻲ من جانب آخر ،انعقد ﻓﻲ  25سبتمبر  1944أول اجتماع للجنة

التحضيرة للمؤتمر العرﻲ العام س قته حفلة شا أقامها النحاس اشا على شرف

رؤساء الوﻓود العر ة ،وعزف ﻓيها النشيد الوطنﻲ للدول العر ة المشتر ة وتبودلت

ﻓيها الخطب الرسم ة.
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وقد برز ﻓﻲ الخطب اﻻتجاهان إ اهما ،العرﻲ الرسمﻲ ،والعرﻲ القومﻲ،
ﻓﻲ السطور وما بين السطور ،ﻓﻲ تلك الخطب حتى قبل أن تبدأ اللجنة التحضيرة
أعمالها ،و دلﻲ الوﻓود آرائهم..
ﻓفﻲ الكلمة التﻲ ألقاها النحاس اشا ،و انت م تو ة بلغة الدواو ن المشرقة

التﻲ ألفناها أ ام الص ا ﻓﻲ ب انات حزب الوﻓد المصر  ،ﻓقد أعلن النحاس اشا
أنه "علينا أن نعمل على ما ﻓ ه صﻼح حالنا وحسن مآلنا ..وذلك هو ﻓﻲ الواقع
ما أردناه مشروع الوحدة العر ة الذ نادينا له اليوم بهذا اﻻجتماع السعيد".

ومن هذا المفهوم القاصد لمعنى الوحدة العر ة عن "صﻼح الحال وحسن

المآل" انتقل النحاس اشا إلى التو يد أن المشرق العرﻲ د مقراطﻲ طب عته وأنه

برهن ﻓﻲ الحرين العالميتين على "د مقراطيته وساهم ﻓﻲ ﻓوز قض ة الح والعدل"
واﻹشارة هنا واضحة تضع المشرق العرﻲ ﻓﻲ معس ر الحلفاء.
ولم فت الرئ س المصر

ذلك أن شير إلى أن نهضة المشرق العرﻲ

ستص ح من أقو دعائم اﻷمن "وعوامل السﻼم ﻓﻲ العالم" وهذه إشارة واضحة
إلى اﻷهداف الرئ س ة "للمنظمات اﻹقل م ة" ما انت محددة ﻓﻲ مشروعات دول

الحلفاء ..و انت خﻼصة هذه المشروعات قد حملها السفراء البرطانيون إلى

العواصم العر ة لﻼطﻼع عليها ودراستها..
ٕواذا انت خط ة الرئ س المصر تع س الف ر العرﻲ الرسمﻲ ،ﻓإنه

على النق ض من ذلك جاءت خط ة الوﻓد السور لتع س الف ر العرﻲ القومﻲ،
ﻓقد تحدث الرئ س السور عن "تحقي الغا ة العظمى التﻲ تسعى وراءها اﻷقطار

العر ة اﻷرعة لتؤلف وحدة قو ة ،من أجزاء متماس ة ﻓﻲ السلم والحرب .وهﻲ
وحدة نعتبرها لنا ضرورة من ضرورات الح اة وسب اً من أس اب ال قاء"..
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ثم عاد الرئ س السور وأكد معنى الوحدة مرة ثان ة ﻓﻲ ختام لمته ﻓقال:
"إن أحسن تعبير للمهمة التﻲ نته أ للق ام بها هو ما قاله رئ س جمهورتنا ،وهو
أن البﻼد السورة تأبى أن يرتفع ﻓﻲ سمائها لواء علو على لوائها ،إﻻ لواء الوحدة
العر ة ..وهذه الكلمة هﻲ عنوان الس اسة التﻲ أوصى بها إلينا رئ سنا وحملتنا

إ اها أمتنا".

واكتفى رئ س وﻓد اﻷردن أبو الهد

اشا بتوج ه لمة ش ر موجزة مثن اً

على مصر على "ما أظهرت من عطف وتأييد للمشروع العظ م الذ دعوتم إل ه

صدق ٕواخﻼص ،ووصفتموه لنا اﻵن أحسن وصف أوضح أسلوب" و ذلك ون

الرئ س اﻷردنﻲ متفقاً مع النحاس اشا ﻓﻲ أن أوضح أسلوب لمفهوم الوحدة العر ة
يجب أن ون خال اً من الوضوح ..وألقى لمة العراق رئ س الوزراء السيد حمد

ال اجة جﻲ ،ﻓقد ان نور اشا هو العضو الثالث ﻓﻲ الوﻓد العراقﻲ ،و ان آنذاك
قد خرج من الح م ،ل ح م من الخارج أكثر مما ح م من الداخل ،وقد بدا واضحاً
أن لمة العراق خال ة من أ ﻼم عن الوحدة العر ة ،وﻻ عن الدولة اﻻتحاد ة
ﻓﻲ أ ش ل من أش الها مقتص اًر على القول "إن اﻷﻓ ار ﻓﻲ الحرب العالم ة
اﻷولى انت متجهة نحو إح اء تراث الماضﻲ وتأس س ان سل م وصالح من
أجزاء البﻼد العر ة المشتتة والعمل على توطيد الصﻼت اﻷخو ة وترسيخها ما
نوهتم رﻓعتكم عن ذلك ﻓﻲ خطا م البل غ ..ونحن العرب أولى من غيرنا ضرورة

التعاون والتآزر .وتأييد العمل مثل هذه الف رة وتحق قها"..

وأكدت خط ة لبنان اعتزاز ممثل ه بوجودهم بين ممثلﻲ "اﻷمم العر ة"

وهو تعبير النحاس الذ
ﻓ شير بلف

ان يردده دوماً لما أراد التحدث عن اﻷمة العر ة

الجمع إلى "اﻷمة العر ة" ..وأوضح المندوب اللبنانﻲ أن المهمة
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الملقاة على عات اللجنة التحضيرة تدعو إلى جمع الشمل للتعاون الوثي  ،وختم

ﻼمه أن لبنان أخذ على نفسه عهدًا أن ﻻ ون لﻼستعمار مق ًار ،وﻻ ﻻستعمار
إخوانه البلدان العر ة "مم ًار" وأن ون و قى سيدًا عز ًاز مستقﻼً ح اًر ..وأنه س ظل
أبداً ﻓﻲ الرعيل اﻷول عامﻼً على تأليف القلوب وتوحيد الصفوف.
أما وﻓداً المملكة العر ة السعود ة والمملكة المتو ل ة ال من ة ﻓلم يتحدثا
ﻷنهما لم حض ار جلسة اﻻﻓتتاح ،و ان أن أبرق النحاس اشا صفته رئ ساً للجنة

التحضيرة إلى ل من الملك عبد العزز آل سعود ،واﻹمام حيى حميد الدين
ملك ال من ،يرجوهما إ فاد من مثلهما ﻓﻲ اﻻجتماعات ..ﻓحضر السيد حسين

الك سﻲ مندو اً عن اﻹمام حيى " صفته مستمعاً ولسد الفراغ الذ أشرتم إل ه" ما
ذ رت البرق ة الجواب ة من رئ س الديوان الملكﻲ ﻓﻲ ال من ،و ان طب ع اً أن ﻻ
ون ﻓﻲ لمة مندوب ال من ما هو جدير التسجيل ﻓإنه قد حضر لسد الفراغ،

ٕوان ان الفراغ قد قﻲ على حاله.

وﻓﻲ الجلسة الثالثة حضر الشيخ يوسف اسين والسيد خير الدين

الزر لﻲ عن المملكة العر ة السعود ة ،وخطب الشيخ يوسف خط ة منبرة ،ح ا

ﻓيها "جﻼلة العاهل اﻷكبر مجدد نهضة مصر وراﻓع لواء العمران والعرﻓان ﻓيها
صاحب الجﻼلة الملك ﻓاروق اﻷول حفظه ﷲ ..ما ح ا مصطفى مصر الذ

ان له الفضل اﻷوﻓر ﻓﻲ اﻻجتماع بهذا البلد "و عد ع ارات مشرقة عن العرو ة

وموقع الجز رة العر ة ،حدد الغرض من اﻻجتماع أنه ﻹعادة عهد من اﻹخاء

والتعاون شعر الجم ع الحاجة إل ه..

وابتدأ العمل ﻓﻲ اللجنة التحضيرة ،حضور الوﻓود الس عة ،وأخذت ثير

من مﻼمح المولود المرتقب تبدو شيئاً ﻓشيئاً ..ذلك أنه عد انتهاء المشاورات
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العامة ،والخطب العلن ة ،أص ح ﻻ بد من تسم ة اﻷش اء أسمائها ،وﻻ بد من
تحديد "ه ل" العمل العرﻲ ،ش ﻼً وهدﻓاً ،واسما وموضوعاً..

وﻻ بد أن نﻼح ﻓﻲ هذا المجال أن اللجنة التحضيرة ،وهﻲ ﻓﻲ الواقع

تمثل جم ع الوﻓود ،برؤسائها وأعضائها ،قد عقدت ثمانﻲ جلسات متوال ة تقر اً،
وﻓﻲ اﻷ ام الس عة من شهر أكتو ر انعقدت يوم اً استثناء يوم الجمعة ،و ان
العمل مضﻲ سرعة أنما ان هنالك "سو " يلهب ظهر اللجنة للفراغ من عملها

ﻓﻲ أقرب وقت ،و انت أنها ﻓﻲ س اق مع الزمن ،وس ظهر السبب عد نها ة
أعمال اللجنة.

وﻓﻲ الجلسة الثان ة ذ ر النحاس اشا أنه يجب المضﻲ ﻓﻲ التنفيذ أسرع

ما ستطاع ،ونحن نرد نتائج محققة" ..ولم

ن أحد من الوﻓود العر ة يدر

السبب ﻓﻲ هذا الس اق.
وﻓﻲ الجلسات اﻷولى ﻓتح ملف "الوحدة العر ة"من جديد ،ﻓقد انت

المشاورات حول هذا الموضوع ﻓﻲ الصيف الماضﻲ ثنائ ة بين النحاس اشا
والوﻓود العر ة ..واحداً عد اﻵخر ،أما ﻓﻲ هذه المرحلة ﻓإن الوﻓود العر ة الس عة
تلتقﻲ ﻷول مرة متجمعة ،وتناقش مواض ع الوحدة ،اﻻتحاد ،التعاون ،وأداة التعاون
وما إلى ذلك.

وعرض النحاس اشا أن يبدأ مناقشة أداة التعاون ﻷن اﻻتفاق عليها يبين

مد التعاون؛ وهنا تساءل الوﻓد العراقﻲ عن أر مصر ﻓﻲ هذا الموضوع ،ﻓأجاب
النحاس اشا أن مصر ونت رأيها ﻓعﻼً وهﻲ تفضل إبداءه على ضوء
المناقشات.
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وهنا توقف المجتمعون عن المناقشة ،ينظر عضهم إلى عض ،وهم ﻓﻲ

حالة صمت وتردد ،ينتظرون أحداً أن فتح الموضوع ،الذ أص ح "حساساً" ما
وصفه الوﻓد العراقﻲ.

وانبر السيد راض الصلح رئ س وزراء لبنان للكﻼم" :ما دامت اله أة

تتردد ﻓﻲ مناقشة الموضوع" ،على حد تعبيره ،ثم أوضح ﻓﻲ ﻼم طو ل أنه يتعين

أوﻻً أن قوم العمل العرﻲ على أساس احترام استقﻼل ل بلد وس ادته ،وقض ة
التعاون وأداته يهون أمرها ،وخلص عد ذلك إلى القول إنه إذا ان المقصود من
الوحدة هو اﻻنقضاض من اﻻستقﻼل لق ِ
ضﻲ على التعاون ،وأنه ما دامت ﻓ رة
ُ َ
الح ومة المر زة قد است عدت ﻓين غﻲ اﻻقتصار على التعاون ..ولم ن غر اً
هذا الكﻼم من رئ س الوزراء اللبنانﻲ ﻓإن انضمام لبنان إلى هذه اﻻجتماعات ان
شرطه اﻷول واﻷخير اﻻحتفا

اﻻستقﻼل والس ادة املين غير منقوصين.

وتدخل الرئ س السور ل قول بنبرة حاسمة أن سورا ﻻ تر عن الوحدة

بديﻼً ،وأنها مستعدة للتنازل عن ل س ادتها لتحقي هذه الغا ة ..ثم أضاف إلى
ذلك أنه ما دامت الظروف والحوادث قد قضت أن تكون هنالك دول عر ة

متعددة لشعب عرﻲ واحد ﻓإن سورا مضطرة أن ت حث اﻷمور على هذا الضوء
ولكن ذلك ﻻ منع أن ون للبﻼد العر ة اتجاه س اسﻲ واحد ﻷن مصلحة الجم ع

تقضﻲ أن تكون الس اسة الخارج ة موحدة ﻓﻼ ستط ع عضو من أعضاء الدول

العر ة الخروج عنها.

وعاد الرئ س اللبنانﻲ إلى الكﻼم مرة أخر  ،وهو من قادة الحر ة العر ة

الوحدو ة اﻷوائل ،ﻓقال إن سورا ترد الوحدة العر ة ل ما تعن ه هذه الكلمة،وأنه
لو ان ممثﻼً عن سورا لقال الكﻼم الذ قاله الرئ س السور ثم استطرد شرح
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ظروف لبنان الداخل ة والخارج ة وأكد أنه يجب أن يبدأ قض ة اﻻستقﻼل والعمل

على احترامه أوﻻً ..واستشهد ما قاله ممثلون "لدول أعرق عرو ة" ) قصد
السعود ة( أنهم يؤثرون تأجيل النظر ﻓﻲ التعاون الس اسﻲ إلى أن تتغير
الظروف.

وعند هذا الكﻼم الحاسم عن اﻻستقﻼل تدخل النحاس اشا ل قول أن

استقﻼل الدول العر ة جم عاً هو أساس وجودها ﻓﻲ هذه اﻻجتماعات ،وانضم
إلى هذا الموقف نور اشا السعيد وأبو الهد

اشا على اعت ار أن الدول العر ة

ترغب ﻓﻲ زادة التعاون والتضامن ﻓ ما بينها ،ولكن على أساس اﻻحتفا

س ادتها واستقﻼلها ..وذهب نور

امل

اشا إلى أ عد من ذلك ،وهو صاحب مشروع

الهﻼل الخصيب ،ﻓطلب إلى الوﻓد السور أن قنعه بإم ان تأليف ح ومة مر زة

للبﻼد العر ة لهإ " ،واﻻ ﻓليواﻓ معنا على است عادها ل ون هناك إجماع ﻓﻲ
الموضوع"..
و طب عة الحال ﻓقد ان "اﻹجماع" مطلو اً حول هذا الموضوع من أجل

ال أر العام العرﻲ الذ

ان طالب خارج اﻻجتماع الوحدة العر ة أ

من أش الها ..وقد ظل "اﻹجماع" مصي ة الجامعة العر ة طوال ح اتها..

شل

وتدخل وزر الخارج ة السورة السيد جميل مردم وطلب أن يتعرف على
أر مصر ﻓﻲ الموضوع ،ﻓأجا ه النحاس اشا أن مصر تر است عاد موضوع

الح ومة المر زة ..ونص المحضر عد ذلك "أنه تقرر اﻹجماع ،ما ﻓﻲ ذلك
أر مصر ،است عاد تاليف ح ومة مر زة للبﻼد العر ة لها لتعذر ذلك ،ولمساسه
استقﻼل البلدان العر ة وهﻲ جم عاً ترد المحاﻓظة على هذا اﻻستقﻼل.
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و عد است عاد الوحدة على ش ل ح ومة مر زة انتقل ال حث إلى اﻻتحاد،
على الوجهين :التنفيذ وغير التنفيذ .
وهنا أخذت مصر تكشف عن رأيها شيئاً ﻓشيئاً لتقود المناقشة إلى حيث

ترد ،ﻓتكلم الوﻓد المصر )الهﻼلﻲ اشا( وقال ملخص ًا المشاورات حول هذا
الموضوع :الخﻼصة أن اﻹجماع منعقد على تكو ن هيئة لﻸمم العر ة والخﻼف

هل ون أر هذه الهيئة ملزما أو غير ملزم ..وﻻ بد من وجود هيئة والموضوع

المطروح للمناقشة هو هل ون رأيها ملزماً للجم ع أوملزماً لمن قبله.
و انت هذه أول مرة تفصح ﻓيها مصر عن ق ام هيئة عر ة وعما إذا
انت ق ارراتها ملزمة أو غير ملزمة وسنر ﻓﻲ هذا الكﻼم "بذور" الجامعة العر ة

وميثاقها واختصاصها.

وعقب السيد جميل مردم ،وزر الخارج ة السورة على ﻼم الهﻼلﻲ اشا،
أن اﻹلزام ﻓﻲ اﻷمور الداخل ة قد است عدناه ،أما ﻓﻲ اﻷمور الخارج ة ﻓﻼ بد من

اﻹلزام إذا وحدنا الس اسة الخارج ة..

و أر نور اشا أن تكون الق اررات ملزمة ﻓﻲ المسائل التﻲ م ن أن تضر

أ من الدول العر ة ،أما ﻓﻲ غير ذلك ﻓ م ن التساهل و ون القرار غير ملزم..
"وعلى سبيل المثال ﻓإنه ﻻ صح أن تتوجه عض الدول العر ة إلى اتجاه س اسﻲ
ضر الدول العر ة اﻷخر ".

وتدخل النحاس اشا ل حسم اﻷمور ﻓﻲ موضوع اﻹلزام وعدم اﻹلزام ،ﻓأكد

أن ﻓ رة اتحاد عرﻲ له سلطة تنفيذ ة وق ارراته ملزمة أمر ست عده الجم ع لﻸس اب
نفسها التﻲ أدت إلى است عاد ﻓ رة الح ومة المر زة ،وأنه ﻻ ي قى عد ذلك إﻻ

ال أر اﻷخير وهو تكو ن اتحاد ﻻ تكون ق ارراته ملزمة إﻻ لمن قبلها.
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وطلب الوﻓد السور تأليف لجنة ﻓرع ة ل حث الموضوع من جم ع
نواح ه ..ولكن النحاس اشا أر أن ﻓﻲ ذلك ض اعاً للوقت وأنه يرغب أن يتلو

على الوﻓود ص غته التﻲ وضعها  ..وراح النحاس اشا ق أر من ملفه اقتراحه ما

يلﻲ:

"تؤلف جامعة الدول العر ة من الدول العر ة المستقلة التﻲ تقبل اﻻنضمام إليها،
و ون لهذه الجامعة مجلس سمى مجلس جامعة الدول العر ة تمثل ﻓ ه الدول

المشتر ة ﻓﻲ الجامعة على قدم المساواة وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما تبرمه هذه
الدول ﻓ ما بينها من اﻻتفاقات وعقد اجتماعات دورة للنظر صفة عامة ﻓﻲ

شئون البﻼد العر ة ومصالحها وتوثي الصﻼت بينها وتنسي خططها الس اس ة

تحق قاً للتعاون ﻓيها ..وتكون ق اررات هذا "المجلس" ملزمة لمن قبلها ،ﻓ ما عدا
اﻷحوال التﻲ قع ﻓيها خﻼف بين دولة عر ة وأخر ﻓفﻲ هذه اﻷحوال تكون

ق اررات مجلس الجامعة ناﻓذة ملزمة" ،وسنر هذه المعانﻲ ﻓﻲ "ميثاق الجامعة" ﻓﻲ
الفصول الﻼحقة.

ولم يتسع الوقت لتعل قات مستف ضة سو ما قاله الرئ سان اللبنانﻲ

والسور إن ح م المجلس ون ملزماً صدد الخﻼﻓات بين الدول العر ة إﻻ ﻓ ما

يتعل

اﻻستقﻼل والحدود.

وقد وضح من الص غة التﻲ قرأها النحاس اشا ،أن "الهيئة" التﻲ ان

يتحدث عنها الهﻼلﻲ اشا هﻲ "الجامعة العر ة" وأن ملف الوﻓد المصر

ان

حتو مشروعاً امﻼً عن "الجامعة العر ة" وأن الخبراء والدبلوماسيين المصرين
انوا يتجهون ﻓﻲ ص اغتهم نحو إنشاء "منظمة إقل م ة" تقوم على أساس التعاون

والتنسي وقد أعطى لهذه المنظمة اﻹقل م ة اسم "جامعة" و "عر ة" ولتكون عند
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ال أر العام العرﻲ الذ

ان يلح على الوحدة ،ذلك ،وهذا هو اﻷهم ،لتحمى

الوﻓود العر ة الرسم ة من غض ة الجماهير العر ة.
والواقع أن لف جامعة قد أثار جدﻻً بي اًر ..ﻓقد تساءل السيد أرشد العمر ،

عضو وﻓد العراق ،لماذا استعملنا لمة "الجامعة" ولم نقل الحلف واﻻتحاد..

وأصر الوﻓد السور على استعمال لفظة "حلف" ﻷن لمة "جامعة" تستعمل ﻓﻲ
الدﻻلة على شعوب غر ة عن عض.
وتدخل الهﻼلﻲ اشا من الوﻓد المصر  ،وداﻓع عن لف "الجامعة" أنها

تؤد معانﻲ اﻻرت ا الوثي استئناساً القول المعروف "الصﻼة جامعة" و"يد ﷲ

مع الجماعة".

ثم جرت مناقشات عامة حول الص غة التﻲ تﻼها النحاس اشا ،ع ارة

ع ارة ،و لمة لمة ،وانتهى اﻷمر إلى تأليف لجنة ﻓرع ة لتنظر ﻓﻲ الص اغة على
ضوء المﻼحظات التﻲ أبدتها الوﻓود العر ة ،ولم تدخل اللجنة الفرع ة إضاﻓات

أساس ة على ص غة الوﻓد المصر سو ع ارة واحدة وهﻲ" :ﻻ يجوز ﻓﻲ أ ة حال
إت اع س اسة خارج ة تضر س اسة جامعة الدول العر ة أو أ ة دولة منها".
المصر

والواقع أن الدارس لمحاضر المداوﻻت ستط ع أن يﻼح ﻓو اًر أن الوﻓد
ان عرف ما يرد على الض  ،وأن خبراءه والقانونيين والدبلوماسيين

قد ملئوا ملفاتهم مختلف الص اغات والدراسات ،وأنهم انوا حاضرن لﻺجا ة عن

ل سؤال ،والخروج من ل مأزق أكثر من مخرج ..على حين انت الوﻓود

العر ة اﻷخر ﻻ تحمل معها إﻻ آماﻻً وأﻓ ا اًر عامة ل ست لها قوالب جاهزة وﻻ
ص اغات م ن اﻻعتماد عليها ،ولذلك ﻓقد ان طب ع اً أن تفوز مقترحات مصر
" القبول" العام قبلت الوﻓود العر ة أو لم تقبل.
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ثم إن السيد جميل مردم وزر الخارج ة السورة أراد أن ضيف ع ارة
تتصل موضوع استقﻼل لبنان ل قفل هذا ال اب عد أن اتفقت الكلمة حسب ص غة
النحاس اشا أن "الجامعة العر ة" قائمة على أساس احترام الس ادة واﻻستقﻼل
لكل دولة عر ة ،ﻓاقترح أن صدر تصرح ينص على "أن الدول العر ة تؤ د
مجتمعة احترامها ﻻستقﻼل لبنان وس ادته حدوده الحاضرة وهو ما سب لح ومات

هذه الدول إن اعترﻓت ه عد أن انتهج س اسة استقﻼل ة أعلنتها ح ومته ﻓﻲ ب انها
الوزار الذ نالت عل ه مواﻓقة المجلس الن ابﻲ اﻹجماع ﻓﻲ  7أكتو ر ."1947
وواﻓقت الوﻓود العر ة على هذا التصرح وأن ون جزءاً من الوث قة التﻲ

تصدر عن الهيئة التحضيرة ..وأسقطت سورا تحفظاتها اﻹقل م ة على لبنان.

و عد أن انتهت قض ة لبنان بهذا التصرح ،انتقل ال حث إلى القض ة

الفلسطين ة ،وطلب النحاس اشا إلى السيد موسى العلمﻲ ممثل عرب ﻓلسطين،
يومئذ ،أن يدلﻲ بب ان عن القض ة من جم ع وجوهها.

وتحدث السيد العلمﻲ مفصﻼً عن القض ة الفلسطين ة منذ وعد بلفور إلى

عهد اﻻنتداب البرطانﻲ ،مستعرضاً نضال الشعب الفلسطينﻲ وثوراته المتعاق ة
لمقاومة الهجرة اليهود ة ٕوانشاء الوطن القومﻲ اليهود  ،ووضع أمام الوﻓود العر ة
جم ع اﻷرقام والوقائع التﻲ مرت بها القض ة الفلسطين ة حتى اﻷرعينات ،والحلول
المختلفة ،التﻲ اقترحتها برطان ا لتسو ة المش لة ،واﻷوضاع الخطيرة التﻲ يواجهها

الشعب الفلسطينﻲ وهو يتصد

مفرده للصهيون ة واﻻستعمار البرطانﻲ معاً،

وتطرق ذلك إلى موضوع اﻷراضﻲ وضرورة الحفا

على عرو تها ومساندة

الشعب الفلسطينﻲ ل وسائل الدعم اﻻقتصاد والس اسﻲ ،وﻓﻲ نها ة ب انه تقدم
اقتراحات س اس ة ٕواعﻼم ة واقتصاد ة لدعم نضال الشعب الفلسطينﻲ .و عد أن
-97-

أنهى السيد العلمﻲ ب انه الواﻓﻲ قال النحاس اشا" :الحق قة إن هذا الكﻼم أزعجنﻲ
جداً وما نت أظن أن المسألة خطيرة إلى هذا المد " وثنى على ﻼمه رئ س
وزراء العراق قوله "الحق قة أننا تأثرنا" ثم عاد النحاس اشا إلى ملفه ﻓق أر منه

اقتراحاً عن ﻓلسطين النص التالﻲ:

"تر اللجنة أن ﻓلسطين ر ن مهم من أر ان البﻼد العر ة وأن حقوق العرب ﻻ
م ن المساس بها من غير إصرار السلم واﻻستقرار ﻓﻲ العالم العرﻲ ،ما تر
اللجنة أن التعهدات التﻲ ارت طت بها الدولة البرطان ة والتﻲ تقضﻲ بوقف الهجرة

اليهود ة والمحاﻓظة على اﻷراضﻲ العر ة والوصول إلى استقﻼل ﻓلسطين هﻲ

من حقوق العرب الثابتة التﻲ تكون الم ادرة إلى تنفيذها خطوة نحو الهدف

المطلوب ونحو استت اب السلم وتحقي اﻻستقرار .وتعلن اللجنة تأييدها لقض ة
عرب ﻓلسطين العمل على تحقي أمانيهم المشروعة وحقوقهم العادلة وتصرح

اللجنة أنها ل ست أقل تألماً من أحد لما أصاب اليهود ﻓﻲ أورو ا من الو ﻼت
واﻵﻻم على يد عض الدول اﻷورو ة الد تاتورة ،ولكن يجب أﻻ نخل بين
مسالة هؤﻻء اليهود و ين الصهيون ة ،إذ ل س أشد ظلماً من أن تحل مسألة يهود
أورو ا ظلم آخر قع على عرب ﻓلسطين على اختﻼف أد انهم ومذاهبهم"..
وقد وضع هذه الص اغة ال ارعة عن القض ة الفلسطين ة ،التﻲ جمعت
بين الدبلوماس ة والحفا على اﻷسس الوطن ة للقض ة الفلسطين ة ،أن مصر قد
جاءت إلى الم احثات وهﻲ على أتم اﻻستعداد ﻓﻲ عرض مواقفها ٕواعداد وثائقها..

وﻓﻲ الجلسة النهائ ة ) 7أكتو ر )تشرن اﻷول(  (1944التﻲ عقدت

لﻼستماع إلى الص غة النهائ ة لما جر عل ه اﻻتفاق شأن الجامعة العر ة ولبنان
وﻓلسطين ،اﻓتتح النحاس اشا الجلسة "ب شر إلى الزمﻼء المحترمين أن الزميل
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السيد حسين الك سﻲ تلقى برق ة من اﻹمام حيى أذن له ﻓيها اﻻشتراك ﻓﻲ
أعمال اللجنة" وهﻲ موجهة من "اﻹمام حيى إلى الولد حسين الك سﻲ تأمره
اﻻشتراك ﻓﻲ اللجنة التحضيرة شر عدم التعهد شﻲء إﻻ عد العرض علينا
لنواﻓ على ما نر " وقد جاءت هذه البرق ة عند نها ة النها ة.

لقد ان عمل اللجنة الفرع ة منته اً ،وهو مؤلف من ب ان صادر عن

اللجنة التحضيرة ،بروتو ول مراﻓ )ملح رقم .(3

وقد وقع رؤساء الوﻓود على الوث قتين استثناء الوﻓدين السعود وال منﻲ

ﻓقد أرجآ إبداء ال أر

عد عرضها على ملكﻲ الدولتين ،وقد وقعاهما ﻓ ما عد

بتارخ  3يناير ) انون الثانﻲ(  1945و 5ﻓبراير )ش ا ( .1945

وقد أعلنت اللجنة ﻓﻲ الب ان" :أن تلك الفرصة السعيدة التﻲ هﻲ ح من

أعظم الصفحات وأمجدها ﻓﻲ تارخ العرب ﻓتزف إلى البﻼد العر ة قاصيها ودانيها
أطيب تهانيها وأصدق أمانيها".

وأما البروتو ول ،وهو الذ

اشتهر ﻓ ما عد ببروتو ول اﻹس ندرة ﻓقد

نص على إنشاء جامعة الدول العر ة ،وعلى أوجه التعاون ﻓﻲ الشئون اﻻقتصاد ة

والثقاﻓ ة واﻻجتماع ة وغيرها ،وعلى قرار خاص استقﻼل لبنان ،وعلى قرار خاص

استقﻼل ﻓلسطين ..وعلى تأليف لجنة ﻹعداد مشروع لنظام "مجلس الجامعة"
ول حث المسائل الس اس ة التﻲ م ن إبرام اتفاقات ﻓيها بين الدول العر ة .و عد

يومين من صدور الب ان والبروتو ول ،أعفﻲ النحاس اشا من الح م ،وأصدر
الملك ﻓاروق أم اًر بتعيين ح ومة جديدة برئاسة أحمد ماهر اشا.

و انت أزمة الح م قد بدأت قبل ذلك قليل ،هل ي قى النحاس اشا ﻓﻲ

الح م أو ﻻ ي قى ،ﻷس اب خارجة عن الصدد ،و ان هذا هو "السو " الذ أشرنا
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إل ه ﻓﻲ العمل ،واﻻتفاق ،والتوق ع ،واﻹعﻼن حتى من غير مواﻓقة السعود ة
وال من..
مقدر أن تأتﻲ إلى الميدان ح ومة مصرة أخر  ،ولكن البروتو ول
و ان
اً

ظل هو العمود الفقر له ل "الوحدة العر ة" التﻲ قﻲ اسمها عنواناً للعمل
العرﻲ.
وسنر ﻓ ما عد يف أص ح البروتو ول ،ﻓﻲ معظم معان ه ونصوصه،
هو ميثاق جامعة الدول العر ة توقعه الدول العر ة عد خمسة أشهر من تارخ

البروتو ول..

و ﻼهما :البروتو ول والميثاق ،عن ان "منظمة إقل م ة" اسمها "جامعة

الدول العر ة".
وسنر

التفصيل ،والدراسة المقارنة ،أن هذه "الجامعة" وهذا "الميثاق"

عد أن تشطب منهما لفظة )عر ة( م ن أن تنضم إل ه أ ة مجموعة من الدول

اﻷجنب ة .والغر ة عضها عن عض ..بل وﻓﻲ أ ة قارة من قارات العالم.
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الفصل السﺎدس
وجاء دور أمر ا ﻓي الوقت المناسب
ان مقد اًر ،لح ومة النحاس اشا ،أن تتلقف من ﻓم المستر إيدن وزر

الخارج ة البرطان ة تصرحه الشهير شأن الوحدة العر ة ،وتبدأ العمل على
طرقة المشاورات الثنائ ة مع وﻓود الح ومات العر ة ،ثم اﻻتفاق على ص غة

بروتو ول اﻹس ندرة ،وتوق عهٕ ،واعﻼنه على ال أر العام العرﻲ.
و عد أن أقيلت ح ومة النحاس اشا من الح م ،انتقلت تر ة "الوحدة
العر ة" إلى ح ومة أحمد ماهر اشا لتبدأ العمل من حيث انتهى ﻓﻲ خرف
 ،1944واستؤنفت اﻻتصاﻻت مع الح ومات العر ة لعقد اللجنة الفرع ة التﻲ

عهد إليها بوضع مشروع ميثاق جامعة الدول العر ة.وقد انعقد اﻻجتماع اﻷول
للجنة ﻓﻲ منتصف شهر ﻓبراير )ش ا (  1945بدار و ازرة الخارج ة المصرة ،ﻓقد
ان الوقت شتاء ،ولم عد من داع لعقده ﻓﻲ قصر انطون ادس ﻓﻲ اﻹس ندرة..
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ولم

ن التغيير قاص اًر على م ان اﻻجتماع وموعده ،ولكن التغيير

أصاب الح ومات العر ة السا قة التﻲ شار ت ﻓﻲ مشاورات الوحدة العر ة ،ﻓقد
سقطت مع النحاس اشا ،واﻷس اب مختلفة من غير شك ،ولكن القاسم المشترك
اﻷعظم الذ ساهم ﻓﻲ إسقاطها أن ال أر العام العرﻲ لم ن راض اً عما انتهى
إل ه اﻷمر ﻓﻲ نصوص بروتو ول اﻹس ندرة ،مست عداً الوحدة العر ة ،ولو ﻓﻲ
خطوة أولى على الطر ..

وه ذا ،اﻹضاﻓة إلى استبدال النحاس اشا أحمد ماهر اشا لرئاسة

الو ازرة المصرة ،ﻓقد استبدل راض الصلح السيد عبد الحميد ارمﻲ رئ ساً لوزراء
لبنان ،واستبدل توﻓي اشا أبو الهد سمير اشا الرﻓاعﻲ رئ ساً لوزراء شرق
اﻷردن ،واستبدل السيد سعد ﷲ الجابر السيد ﻓارس الخور رئ ساً لوزراء سورا،
واستبدل السيد حمد ال اجة جﻲ بنور اشا السعيد رئ س وزراء العراق؛ ولم ن
ذلك محض صدﻓة ،ولكنها قوة ال أر

العام العرﻲ ﻓﻲ اﻹصرار على الوحدة

العر ة ،وهﻲ أ ام ان ﻓيها ال أر العام العرﻲ ،ح اًر سيداً مستقﻼً ،ولم

ن قد

وقع تحت "احتﻼل"السلسلة الطو لة من الح م العرﻲ المعاصر ،وتحت س طرة

مخابراته وصحاﻓته ،وزانيته..

وقد وضح اﻻهتمام ال أر العام العرﻲ ﻓﻲ خط ة اﻻﻓتتاح التﻲ ألقاها
محمود ﻓهمﻲ اشا النقراشﻲ وزر الخارج ة المصرة ،ﻓ عد أن أشار إلى مهمة

اللجنة الفرع ة ﻓﻲ إتمام الدور النهائﻲ ﻹقامة بناء جامعة الدول العر ة أعرب عن
تمن اته ﻓﻲ تحقي "رغ ات الشعوب العر ة لها" التﻲ قيت أج اﻻً عديدة تتطلع

إلى اتحادها ومجدها" ..وأشار ﻓﻲ موضع آخر إلى هدف اﻻجتماع قصد إقامة
"السﻼم واﻻتحاد والتعاون ﻓﻲ ساحة الشعوب العر ة ..وأن العالم س علم أن الدول
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العر ة المتحدة ﻓﻲ الجامعة العر ة ل ست أداة لﻼعتداء أو الس طرة على الغير،
بل وسيلة للتعاون مع من يرد التعاون معها على أساس العدل والحرة للجم ع"..

ولقد انت مخاط ة ال أر العام العرﻲ ارزة ﻓﻲ خطاب مصر ،اﻹضاﻓة
إلى اﻹشارات المتكررة إلى "اﻻتحاد" ..تطميناً وتهدئة للجماهير العر ة التﻲ لم
تكن راض ة عن ح وماتها..
ولقد امتازت اﻻجتماعات ﻓﻲ هذه المرحلة العمل المتواصل ،يوماً عد

يوم ،ﻓقد عقدت ستة عشر اجتماعاً استمرت من  14ﻓبراير )ش ا (  1945إلى
 3مارس )آذار(  1945لﻼتفاق على مشروع ميثاق جامعة الدول العر ة ،و انت
الجلسة اﻷولى مخصصة لل حث ﻓﻲ أمر حضور السيد موسى العلمﻲ مندو اً عن

ﻓلسطين ،ما جر ﻓﻲ اﻻجتماعات السا قة ﻓﻲ اﻹس ندرة ..وقد طال الجدل

بين وزر الخارج ة اللبنان ة السيد هنر ﻓرعون ،و ق ة الوﻓود العر ة صدد الصفة
التﻲ حضر ﻓيها مندوب ﻓلسطين ،وما إذا ان له ح اﻻشتراك ﻓﻲ المناقشات
العامة وح

التصو ت ،أو أن مشار ته قاصرة على حث القض ة الفلسطين ة

شأنها.

ٕوابداء ال أر
و انت اعتراضات الوزر اللبنانﻲ منبثقة من موضوع الس ادة واﻻستقﻼل،
ﻓقد ان لبنان ما أسلفنا ﻓﻲ الفصول السا قة ،مواﻓقاً على اﻻنضمام إلى الجامعة

ولكن اعت اره دولة مستقلة ذات س ادة ومعترﻓاً بها ،ومن هنا ﻓإنه ﻻ ير مبر اًر
قانون اً ﻻشتراك ﻓلسطين ﻓﻲ م احثات الجامعة العر ة وهﻲ ل ست دولة ذات

س ادة.
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وقد طال اﻷخذ والرد ﻓﻲ اﻷمر وانتهى المواﻓقة على إصدار ب ان رسمﻲ علن
"دعوة السيد موسى العلمﻲ لحضور جلساتها" ..ه ذا من غير تعليل وﻻ تبرر،
وﻻ صفة وﻻ اختصاص.

وﻓﻲ هذه الجلسة أعلن الرئ س أن السعود ة قد وقعت ﻓﻲ  3يناير ) انون

الثانﻲ(  1945بروتو ول اﻹس ندرة استنادًا إلى مﻼحظات تضمنتها مذ رة
سعود ة قدمت إلى رئ س وزراء مصر ماهر اشا بوصفه رئ ساً للجنة التحضيرة،
وقد نصت المذ رة السعود ة على أنه ين غﻲ أن عقد "حلف بين الدول العر ة

يرمﻲ إلى تكاﻓلها وتعاونها وسﻼمة ل منها وسﻼمة مجموعها و ضمن حسن
الجوار بينهم ..وأن لكل دولة عر ة أن تعقد م اشرة اتفاقات لسﻼمتها مع أ ة دولة
عر ة أخر من غير أن تكون ضارة بإحد الدول العر ة ..وأنه اجتنا اً للمشاكل

بين الدول العر ة يجب أن

ون مفهوماً من البدا ة أن نظام سورا ولبنان

جمهورتين س ستمر ما هو مفهوم وأن استقﻼلهما التام متف عل ه"..

وهذه إشارة واضحة أن السعود ة ﻻ تواﻓ على مشروع الهﻼل الخصيب

الذ اقترحه نور اشا السعيد ،وﻻ على مشروع سورا الكبر الذ اقترحه اﻷمير
)الملك عبد ﷲ( وأن السعود ة تؤثر أن تكون العﻼقات بين الدول العر ة قائمة
على أساس الحلف .وقد سب للسعود ة والعراق وال من أن تعاقدوا على حلف
بينهم لينظم العﻼقات والمصالح ﻓ ما بينهم.

ولم قدم أ من الوﻓود العر ة مﻼحظة على هذه المﻼحظات السعود ة..

وأرﻓقت المذ رة السعود ة وث قة رسم ة ﻓﻲ محاضر الجلسات.

وﻓﻲ هذه الجلسة ،ذلك ،أعلن الرئ س أنه جاءه خطاب من وزر أمر ا

المفوض أرسل معه نسخاً العر ة لوثائ مؤتمر دم ارتون أو س "لﻺﻓادة منها
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واعتقد أن م تشار ونﻲ ﻓﻲ تقد م الش ر لجنا ه على ما أبداه من اهتمام ﻓﻲ إرسال
هذه النسخ ﻓﻲ الوقت المناسب".
و انت ﻓراسة الوزر المصر صادقة حقاً ،ﻓقد وصلت هذه الوثائ ﻓﻲ

الوقت المناسب ،حينما انت الح ومات العر ة تته أ لتضع مشروع ميثاق جامعة
الدول العر ة ،ما انت الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة حرصة أن تعطﻲ إشارة

البدء ﻓﻲ الوقت المناسب ..تماماً ما ﻓعلت برطان ا ﻓﻲ إعطاء إشارة البدء إلى
الدول العر ة ﻹعداد مشروعه للوحدة العر ة ون مقبوﻻً عند الجم ع".
ومقترحات دم ارتون أو س هذه ،نس ة إلى اسم مقر اﻻجتماع الكبير

الذ

انعقد ﻓﻲ مدينة جورج تاون ﻓﻲ ضواحﻲ واشنطن وحضره ممثلون عن

اﻻتحاد السوﻓييتﻲ والصين و رطان ا وأمر ا ،من  21أغسطس )آب(  1944إلى
 7أكتو ر )تشرن اﻷول( ،قد وضعت اﻷسس العامة لميثاق المنظمة العالم ة
التﻲ عرﻓت ﻓ ما عد اﻷمم المتحدة ،و ذلك الم اد

اﻹقل م ة.

اﻷساس ة للمنظمات

والم ادرة اﻷمر ة هذه لم ن لها إﻻ معنى واحد ،وهو أنه على الوﻓود

العر ة أن تق م "منظمة إقل م ة" و ون اسمها "الجامعة العر ة" ..المهم أن
موضوع الوحدة العر ة على ش ل اتحاد تنفيذ أو غير تنفيذ أمر غير وارد وﻻ
مجال لتحق قه ،وأن الطرقة المثلى التﻲ يتعين على الدول العر ة إت اعها ،هﻲ

أن تهتد

مقترحات دم ارتون او س وتؤسس منظمة إقل م ة ،و فى..

ومقابل مقترحات دم ارتون او س التﻲ دسها وزر أمر ا المفوض إلى

اجتماعات اللجنة الفرع ة ،انت البرق ات تنهال اﻵﻻف على رئاسة اللجنة من
جم ع أرجاء الوطن العرﻲ ،ومن المهجر ،و لها تطالب الوحدة وتناشد الدول
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العر ة العمل على تحق قها ،و انت هذه البرق ات تتلى ﻓﻲ بدا ة الجلسات وتثبت
ﻓﻲ المحضر أسماء مرسليها ،ولكنها أص حت من الكثرة حيث لم تعد تجد متسعاً

لقراءتها وﻻ لذ رها ﻓﻲ المحاضر .ومن هذه الرسائل على سبيل المثال ،برق ات

من غزة ،ومن ل ة معهد الحقوق القدس ،ومن و يل الحزب العرﻲ الفلسطينﻲ
القدس ،ومن رئ س مؤتمر بلد ات ﻓلسطين ،ومن المر ز العام لجمع ات الش ان

المسلمين القاهرة ،ومن البرازل ،ومن جمع ة الشبي ة السورة اللبنان ة ﻓﻲ
المهجر ،ومن طل ة ل ة بير زت ،ومن القاهرة ،ومن طرابلس الغرب ،ومن

الد تور ﻓيليب حتى من أمر ا )المؤرخ اللبنانﻲ اﻷمر ﻲ المعروف( و رق ة من
جامعة الصداقة العر ة الكند ة تتوقع "نتائج عظ مة من اتحاد الدول الناطقة اللغة

العر ة" ورسالة من السيد محمد إدرس المهد

السنوسﻲ "ملك ليب ا ﻓ ما عد"

قول ﻓيها" :إنه يتعشم من أن ﻻ تحرم ليب ا من أن تمثل بجامعة الوحدة العر ة".
ومن الرسائل الهامة التﻲ تلقتها اللجنة ،رسالة من علماء اﻷزهر وطﻼ ه،

ومن اللجنة العل ا للدﻓاع عن الجزائر ،و ار طة الدﻓاع عن مراكش ،و ار طة الدﻓاع
عن تونس ،وجبهة الدﻓاع عن إﻓرق ا الشمال ة ،و ل هذه الرسائل تؤ د على ق ام

اتحاد بين الدول العر ة ،إلى جانب ق ام هذا اﻻتحاد الدﻓاع عن القضا ا العر ة
التحررة ﻓﻲ شمال إﻓرق ا ،ولم تكن هذه اﻷقطار قد استقلت عد.
و ل هذه البرق ات والرسائلٕ ،وان اختلفت ص اغتها ،ولكنها تلتقﻲ عند

المعنى الكبير وهو الوحدة العر ة الحق ق ة ،والمناشدة ﻹقامتها تحق قاً ﻷهداف

اﻷمة العر ة.

وعلى هذا ﻓقد ان يهب على اللجنة الفرع ة ت اران شديدان من الرح

العاصفة ،الت ار البرطانﻲ اﻷمر ﻲ على إنشاء منظمة إقل م ة
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ون شأنها

المنظمات اﻹقل م ة اﻷخر التﻲ ستنشأ ﻓﻲ العالم ،والت ار العرﻲ القومﻲ الذ
يلح على إقامة منظمة عر ة تستهدف الوحدة العر ة ..وسير المواطن العرﻲ
ﻓﻲ النها ة لمن انت الغل ة بين هذين الت ارن ،وأ الطرقين اختارت الح ومات
العر ة ﻓﻲ عملها.

و دأت اللجنة دراستها لوضع نظام للجامعة العر ة ،وأمامها مشروعان

عر ان ،أحدهما المشروع العراقﻲ ،والثانﻲ المشروع اللبنانﻲ ..و ان متفقاً عل ه

من البدا ة أن بروتو ول اﻹس ندرة هو اﻷصل ،وأنه هو اﻷساس الذ يجب أن
يبنى عل ه نظام الجامعة.

وقد رر المشروع العراقﻲ الص اغات الواردة ﻓﻲ بروتو ول اﻹس ندرة،

وأضاف بنوداً جديدة انت ﻻ تخلو من خطورة الغة ﻓﻲ زمانها ،ولعلها اليوم تبدو

موﻓقة إلى أ عد الحدود ،و جب اﻻلتزام بها ..ﻓهﻲ اليوم معزولة عن الظروف
والمﻼ سات المح طة أوضاع الدول العر ة.

ومن ذلك ما نص عل ه المشروع العراقﻲ من أن مجلس الجامعة " فل

تنفيذ ما تبرمه الدول أعضاء الجامعة ﻓ ما بينها من اﻻتفاقات" ،وهذا النص بر ء
ﻓﻲ ظاهره ،ولكن انت الخش ة أن تبرم اتفاقات عر ة تخل محاور عر ة ،و ان
هذا الوضع محتمﻼً ﻓﻲ الظروف الواقع ة التﻲ انت تسود أكثر الدول العر ة ﻓﻲ

اﻷرعينات.

من ذلك "أن تتعهد ل دولة من أعضاء الجامعة ضمان استقﻼل الدول

العر ة اﻷخر وس ادتها" وهذا النص من المحتمل أن يبرر تدخل دولة عر ة ﻓﻲ
شئون دولة عر ة أخر " ،لحما ة استقﻼلها وس ادتها" ،وال اب يتسع لسوء التصرف
شتى الصور وتحت مختلف الظروف ،وأن ص ح حاميها حراميها.
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ومن ذلك أن "التدابير التﻲ يتخذها مجلس الجامعة لدﻓع اﻻعتداء الخارجﻲ
على أ ة دولة من دول الجامعة يجب أن تتخذ اﻹجماع" .ومعنى ذلك أن الدولة
العر ة المعتد عليها تظل تحت رحمة اﻻعتداء الخارجﻲ إذا امتنعت دولة عر ة
واحدة عن المواﻓقة ..وهذا ما ش ه اﻹجماع ﻓﻲ مجلس اﻷمن أو الفيتو.

ومنها أن ﻻ تت ع الدول أعضاء الجامعة "س اسة خارج ة تضر س اسة

الجامعة أو س اسة أ ة دولة من اﻷعضاء الداخلة ﻓيها" ..و هذا أص حت س اسة
الدول اﻷعضاء مروطة س اسة إحد الدول ،وما العمل إذا انت س اسة هذه
الدولة الواحدة خطيرة وخطرة..

ومنها توحيد النظم واﻷسلحة ما بين الجيوش البرة وال حرة والجو ة

التا عة للدول اﻷعضاء" وهذا نص رائع اليوم ،ولكنه ﻓﻲ أواس اﻷرعينات معناه
ر

الجيوش العر ة ببرطان ا ،ﻓقد انت الق ادات والخبراء ﻓﻲ الجيوش العر ة

من

ار البرطانيين ،ﻓضﻼً عن أن الس اسة البرطان ة انت صاح ة الكلمة

اﻷولى ﻓﻲ س اسات عدد من الدول العر ة ،وذلك استناداً إلى معاهدات والتزامات

واضحة ..وعلى سبيل المثال ﻓإن واحدًا مثل الجنرال جلوب اشا قائد الج ش
اﻷردنﻲ يجب أن شارك ﻓﻲ الشئون العس رة العر ة ،وعلى اﻷقل أن ون عارﻓاً
بتفاصيلها وأسرارها،وخططها.

أما المشروع اللبنانﻲ ﻓأكثر نصوصه عاد ة مستمدة من مواد البروتو ول،

ولكن تغلب عل ه عقدة "اﻻستقﻼل والس ادة" ﻓقد تأكدت وتكررت هذه المعانﻲ عند
ل موقف من المواقف ،وأبرز ما جاء ﻓﻲ بهذا الصدد قوله" :إن الجامعة العر ة

تعتبر مثا ة مؤتمر دائم للدول العر ة يرمﻲ إلى الق ام مهمة خاصة محددة ﻓﻲ
هذا الميثاق ،ول س لهذه الجامعة شخص ة دول ة مستقلة عن الح ومات الممثلة
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ﻓﻲ مجلسها ،وسنر ﻓﻲ ميثاق الجامعة ،ﻓ ما عد ،وﻓﻲ ممارستها عبر ثﻼثين
عاماً و زد ،أن الجامعة العر ة لم تكن لها شخص ة مستقلة ،وأنها قاصرة على
التعاون والتنسي حيثما أم ن و قدر ما أم ن.
وصح ح أن هذا التعرف اللبنانﻲ للجامعة العر ة لم يرد ﻓﻲ نصوص

الميثاق ﻓ ما عد ،بتلك اﻷلفا والع ارات ولكن أحداً من الوﻓود العر ة لم يجادل
ﻓﻲ هذا التعرف اللبنانﻲ ،وسنر أن نصوص الميثاق قد أخذت التعرف اللبنانﻲ
ولكن من غير ع اراته..

ومضت اللجنة ﻓﻲ دراسة المشروعين العراقﻲ واللبنانﻲ على ضوء

بروتو ول اﻹس ندرة وتناول النقاش جم ع النصوص ،من اختصاص الجامعة
ولجانها ،وتسو ة النزاعات العر ة ،واﻷمانة العامة؛ ولم تنج ع ارة من النقاش

والحوار ،حتى الكلمة الواحدة انت محل نقاش ،ومن ذلك أن نور

اشا مثﻼً

قال" "سمعت من جملة علماء ومنهم السنهور ك أن لمة "إث ات" غير "تثبيت"
ورد الرئ س على ذلك قوله" :إث ات معناها إث ات البرهان ،أما تثبيت ﻓمعناها

تم ين" ..وه ذا أقحم ﻓقه اللغة والقانون على المناقشات..

و عد أن قطعت اللجنة الفرع ة ست عشرة جلسة متعاق ة ،انتهت إلى

وضع مشروع لميثاق الجامعة يتألف من دي اجة ،واثنتين وعشرن مادة ،وقرار
خاص فلسطين ،وقرار خاص البﻼد العر ة ..وﻻ يخرج ذلك له عن بروتو ول

اﻹس ندرة من ناح ة موضوع ة..

وأعلن رئ س اللجنة ﻓﻲ ختام الجلسة أن المشروع سيرﻓع إلى اللجنة

التحضيرة لتنظر ﻓ ه ،وتقره الص غة التﻲ تتف عليها ،ولم فت الرئ س ﻓﻲ لمته

الختام ة أن يرضﻲ الت ارن إ اهما :الوحدة أو التعاون ،ﻓقد أكد "أن التفانﻲ ﻓﻲ
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سبيل الوحدة العز زة و التعاون الدائم بين الدول العر ة ستصل إن شاء ﷲ تعالى
إلى تحقي أمانينا جم عاً" ..و ان "الغيب" وحده هو الذ

"عز زة"حقاً ،وأن التعاون س ون "دائماً" حقاً..
وانعقدت اللجنة التحضيرة

علم إذا انت الوحدة

امل هيئتها ﻓﻲ الموعد المحدد ﻓﻲ 17

مارس  1945ﻓﻲ قصر الزعفران القاهرة لتدرس مشروع الميثاق صورة نهائ ة
وتقرره الص غة التﻲ يتم اﻻتفاق عليها.
و ان الجو العرﻲ خارج اﻻجتماع مشدداً على ضرورة ق ام الوحدة،
ومستن اًر للص غة الرخوة التﻲ وضع ﻓيها مشروع الميثاق ،وأحس رئ س اللجنة أن

عل ه أن يخاطب ال أر العام العرﻲ ل طمئنه على الوحدة ،ﻓألقى خطا اً ﻓﻲ جلسة
اﻻﻓتتاح تجسدت ﻓ ه هذه المعانﻲ.
ﻓقد أعلن النقراشﻲ اشا ﻓﻲ مقدمة لمته أنه تبين له ﻓﻲ جلسات متعددة
طو لة عقدتها اللجنة الفرع ة "مقدار رغ ة اﻷقطار العر ة ﻓﻲ وصل ما بينها من

إخوة ميثاق هو الخطوة اﻷولى من خطواتها الموﻓقة من سبيل تعاون أكمل واتحاد
وثي ".

وﻓﻲ ﻼم أكثر وضوحاً وصراحة استطرد النقراشﻲ اشا قائﻼً" :نعم ،قد

ون ل عض الناس أر ﻓﻲ أن هذا المشروع قد ﻻ صل إلى مد اﻻرت اطات
الوث قة والتكامل المتين الذ يرجوه ال أر العام العرﻲ وتشرئب إل ه أعناق أنصار
الوحدة ﻓﻲ اﻷقطار العر ة لها ..ولكن مهما قيل ﻓﻲ ذلك ﻓإن الجم ع متفقون

على أنه أساس صالح لبناء مستقبل سعيد لﻸمة العر ة لها وأنه أداة تسمح ما
طمح إل ه الجم ع من تعاون واتحاد".
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وهذا اعتراف واضح عن التقصير والقصور ﻓﻲ مشروع ميثاق الجامعة،
واعتراف برغ ة ال أر العام العرﻲ له ﻓﻲ وحدة عر ة ،وأخي اًر ﻓإنه اعتراف أن

مشروع الميثاق ﻻ عبر عن مشيئة اﻷمة العر ة ،ومن هنا راح النقراشﻲ اشا

يزاوج بين "اﻻتحاد والتعاون" وهو صف مشروع الميثاق ،وقد جاء بلف اﻻتحاد
على غير الواقع والحق قة ،ﻻسترضاء ال أر العام العرﻲ ..ﻷن اﻻتحاد ل س له
ظل ﻓﻲ مشروع الميثاق ..ﻻ اللف وﻻ المعنى.
ولم سع النقراشﻲ اشا ،ﻓﻲ مجال الدﻓاع عن مشروع الميثاق ،إﻻ أن

قول" :لقد أدت اللجنة الفرع ة عملها الشاق وهﻲ آخذة دائماً ﻓﻲ نظر اﻻعت ار

الظروف المحل ة ﻓﻲ ل دولة من دول الجامعة والظروف اﻻستثنائ ة والجامع ة

المح طة ل منها و مجموعها".

وسي قى أن ننظر ﻓ ما عد إذا انت تلك الظروف اﻻستثنائ ة قائمة ﻓﻲ الوطن
العرﻲ ،اليوم ،وأن "حالة" اﻻستثناء تلك ﻻ تزال تع ش معنا عد خمسة وثﻼثين
عاماً.

و عد هذا الخطاب اﻻﻓتتاحﻲ الذ

داﻓع ﻓ ه النقراشﻲ اشا عن مشروع

الميثاق ،و التالﻲ عن مصر وعن الدول العر ة اﻷخر  ،بدأت اللجنة التحضيرة
للمؤتمر العام أعمالها.
ولم

ن أمام اللجنة صعو ات بيرة ،ﻓإن مشروع الميثاق ان قد درس

درساً مستوﻓ اً ولم يب للمواﻓقة عل ه إﻻ النظرة اﻷخيرة والقراءة اﻷخيرة.

و ان عمل اللجنة م س اًر فضل اﻻقتراحات والص اغات التﻲ تقدم بها
عبد الحميد بدو اشا عضو الوﻓد المصر  ،وأحد أعﻼم القانون عل الصعيد
الدولﻲ ،ﻹخراج الميثاق على ش ل وث قة دول ة املة ،وقد قدم الرئ س لهذه
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التعديﻼت قوله" :إنها ستقع موقع القبول ﻷنها وضعت ﻓﻲ ش ل معاهدة بيد
معالﻲ عبد الحميد بدو

اشا عضو الوﻓد المصر الذ وضع جم ع التشرعات

ﻓﻲ مصر خﻼل رع القرن اﻷخير وقد راعى ﻓﻲ ص اغة الميثاق أن ون متناسقاً

إذا ترجم إلى لغة أجنب ة".
وراح بدو

اشا يتلو مشروع الميثاق ،ص اغته اﻷخيرة ،مادة مادة ،وتتم

المواﻓقة عليها ،عد مﻼحظات س طة ..وقد أجازتها اللجنة اﻹجماع ﻓﻲ مجموعها
ﻓﻲ جلستين متعاقبتين ﻓﻲ  19-17مارس )آذار( .1945

والجدل الوحيد الذ أثار اهتمام اللجنة ،واستغرق عض الوقت ،واشترك

ﻓ ه معظم اﻷعضاء ان حول موضوع طرحه اﻷستاذ ﻓارس الخور رئ س الوﻓد
السور شأن توحيد التشرعات العر ة.

ﻓفﻲ الجلسة اﻷولى ﻻح اﻷستاذ الخور أن الميثاق ل س ﻓ ه أ إشارة

إلى الشئون التشرع ة ،وطالب بإنشاء لجنة خاصة تعمل إلى جانب لجان الجامعة

اﻷخر تكون مهمتها اقتراح القوانين وعرضها على مجلس الجامعة حتى إذا أقرها

تعرض على البرلمانات العر ة للتصدي عليها ،وقال إن توحيد القوانين عتبر
من الخط الرشيدة التﻲ من شأنها توطيد الصﻼت بين الدول العر ة أكثر من

أ شﻲء آخر ،ما يجعل بين الدول العر ة وحدة وألفة وتقار اً ..و هذا ﻓتح الوﻓد
السور ملف "الوحدة" من جديد..

وخالف عبد الحميد اشا هذا ال أر  ،وأبد

تخوﻓه من أن فتح هذا

الموضوع ا اً واسعاً من المناقشة وقال إنه قد تأتﻲ ظروف تفتح الطر للتف ير
ﻓﻲ الموضوع دون أن نرسم الخطة لذلك من اﻵن.
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وتدخل عبد الرحمن عزام ك و ان عضواً ﻓﻲ وﻓد مصر ،معارضاً بدو

اشا ومواﻓقاً اﻷستاذ الخور ﻓقال" :حق قة أن ال أر العام ﻓﻲ البﻼد العر ة حن

إلى ﻓ رة توحيد التشرع حنيناً قو اً ..ونحن أمة واحدة ،والظروف الس اس ة ﻓﻲ

العصر اﻷخير هﻲ التﻲ قضت أن س طر علينا أقوام ل سوا منا ﻓفرقوا التشرع
بيننا ،وأظن أن من أغراض الجامعة التﻲ نردها هﻲ أن ننشئ حالة جديدة
ونتخلص من الماضﻲ الذ ﻓرق بيننا ﻓﻲ التشرع حسب مزاج الترك أو الفرنسيين

أو البرطانيين أو اﻹ طاليين"..

وتناول الكﻼم م رم عبيد اشا ،عضو ﻓﻲ الوﻓد المصر  ،توﻓ قاً بين

اﻵراء واقترح اﻻكتفاء ما ورد ﻓﻲ هذا الموضوع ﻓﻲ المحضر ،واعتبر أن الكل

متفقون على توحيد التشرع ﻓﻲ عض النواحﻲ وأنه شخص اً ير أن

ون ﻓﻲ

جم ع النواحﻲ.

وانبر علم آخر من أعﻼم القانون وهو عبد الرازق السنهور معق اً على
أر م رم اشا ،ومؤ داً لﻸستاذ ﻓارس الخور ﻓاقترح أن يثبت ﻓﻲ المحضر أن

"لجنة الثقاﻓة وهﻲ إحد لجان الجامعة تشمل مهمتها شئون التشرع مادمنا ﻻ
نجد حاجة إلى خل لجنة جديدة ﻓﻲ الوقت الحاضر وأعتقد أن هذا ٍ
اف" ..وانتهى
الجدل على هذه الص غة وواﻓ عليها الجم ع..
و هذا ﻓرغت اللجنة التحضيرة من مشروع الميثاق ص غته النهائ ة ،وهو

قع عد الدي اجة ﻓﻲ عشرن مادة و ه ملح خاص فلسطين ،وملح خاص
التعاون مع البﻼد العر ة غير المشتر ة ﻓﻲ مجلس الجامعة ،وملح

بتعيين اﻷمين العام للجامعة )ملح .(4
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خاص

وقبل أن تنتهﻲ الجلسة قال النقراشﻲ اشا بوصفه رئ ساً للجنة" :إنﻲ أب ح

لنفسﻲ أن أعبر عن رغبتكم اﻻجتماع ة ﻓﻲ أن ون سعادة عبد الرحمن عزام ك

أول أمين عام للجامعة وهو من م ول س غر اً عن م" وأعرب الجم ع عن المواﻓقة
التصفي .

والواقع أن عبد الرحمن عزام ،ما قال النقراشﻲ اشا ،هو من العرب،

ول س غر اً عنهم ،ﻓهو من حملة الف رة العر ة اﻷوائل ﻓﻲ مصر ،ومن أكثرهم

معرﻓة البﻼد العر ة ،ورجالها وشئونها..

وﻓﻲ اليوم الثانﻲ والعشرن من شهر مارس )آذار(  1945اجتمع ﻓﻲ

قصر الزعفران ﻓﻲ القاهرة ،رؤساء الوﻓود العر ة وأعضاؤها ،واﻓتتح اﻻجتماع

رئ س وﻓد مصر محمود ﻓهمﻲ اشا النقراشﻲ لمة أعلن ﻓيها "ميﻼد جامعة اﻷمم
العر ة" مؤ دًا أن الجامعة ضرورة تدعو لها الظروف الدول ة ..وت عه ﻓﻲ الكﻼم
رؤساء الوﻓود اﻵخرون ،سورا ،شرق اﻷردن ،العراق ،المملكة العر ة السعود ة،

لبنان ،وأخي اًر لمة السيد عبد الرحمن عزام ،اﻷمين العام لجامعة الدول العر ة..
و انت لماتهم ،أنها تعتذر عن "البداءة المتواضعة" التﻲ انتهى إليها ميثاق

الجامعة ،ما عبر عن ذلك رئ س الوﻓد السور .

و عد ذلك تعاقب رؤساء الوﻓود على توق ع ميثاق جامعة الدول العر ة

حسب الترتيب اﻷبجد  :سورا ،شرق اﻷردن ،العراق ،لبنان ،مصر ،ولم توقع

المملكة العر ة السعود ة ﻓﻲ يومها ،ﻓلم ن وﻓدها مفوضاً التوق ع ،ولكنها وقعت
ﻓ ما عد على النسخة اﻷصل ة ممن الميثاق ،ووضع التارخ  22مارس )آذار(
سنة .1945
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ن مفوضاً التوق ع ،ووقعت ال من على

و ذلك ﻓإن الوﻓد ال منﻲ لم

صورة طب اﻷصل من الميثاق ،و تارخ  5مايو )أ ار(  1945تم التوق ع صنعاء
عاصمة ال من.

أما مندوب ﻓلسطين السيد موسى العلمﻲ ،ﻓقد شارك ﻓﻲ اﻻحتفال دون

أن يوقع ﻷنه مثل شع اً وﻻ مثل دولة.

وه ذا انتهت مشاورات "الوحدة العر ة"التﻲ أطل الرصاصة اﻷولى ﻓيها

المستر أيدن وزر الخارج ة البرطان ة ﻓﻲ أوائل اﻷرعينات ،ودعمتها ﻓ ما عد

الوﻻ ات المتحدة ،ورسا اﻷمر على إقامة منظمة إقل م ة عرﻓت بجامعة الدول
العر ة وعلى أساس معاهدة دول ة سميت ميثاق جامعة الدول العر ة.

وسنر ما هو هذا الميثاق وما هﻲ هذه الجامعة التﻲ أملتها "ظروف

دول ة" ما أعلن عن ذلك صاحب الدولة محمود ﻓهمﻲ النقراشﻲ اشا رئ س وزراء
مصر ،ورئ س المؤتمر العرﻲ العام لجامعة الدول العر ة ..وعلى مسمع من

أصحاب الفخامة والدولة والمعالﻲ رؤساء الوﻓود العر ة اﻵخرن.

وﻓﻲ ختام هذا الفصل ،ﻻ بد لنا من القول ،تلخ صاً للسرد التارخﻲ الذ

واكبناه ﻓﻲ الفصول السا قة ،إ ن إشارة البدء ﻹنشاء الجامعة العر ة قد صدرت
ﻼ من برطان ا مدعومة الوﻻ ات المتحدة ،ولم ن القصد من العودة إلى تلك
ﻓع ً
التفاصيل هو مجرد السرد التارخﻲ لنشوء الجامعة العر ة ،وذلك أمر هام بذاته،

ولكن لنوضح جان ًا أهم من ذلك له ،ما سنراه ﻓﻲ الفصول التال ة ،وهو أن

الرغ ات البرطان ة والتمن ات اﻷمر ة قد تسللت عن قصد أو غير قصد ،إلى

الجامعة العر ة ﻓﻲ ه لها وميثاقها ومنهجها ،وأن الوحدة العر ة التﻲ دعت إليها
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برطان ا قد صرﻓت جان اً لتحل محلها "جامعة عر ة" رست التجزئة واﻻنفصال

وأس غت عليها رداء الشرع ة من قمة الرأس حتى أخمص القدمين.

ونحن لو عدنا إلى أوضاع الدول العر ة قبل خمسة وثﻼثين عاماً وما

انت عل ه من تخلف س اسﻲ واجتماعﻲ واقتصاد  ،وما انت ترزح تحته من

نفوذ استعمار ﻓﻲ هذا القطر أو ذاك ..رما حملنا اﻹنصاف واﻹشفاق إلى القول
إن "الجامعة العر ة" ما أنشئت يومئذ ،هﻲ حصيلة القدرة العر ة ﻓﻲ مجموعها
ٕوان ق ام وحدة عر ة بين "تلك" الدول ما هﻲ على حق قتها ،لم ن له ح من
النجاح إﻻ قليل جد قليل.
وﻻ بد لنا من القول ذلك ،ﻓﻲ هذا المجال ،إن الدور البرطانﻲ اﻷمر ﻲ

ﻓﻲ إنشاء الجامعة العر ة وتشج ع هذه الح ومة العر ة أو تلك ﻓﻲ السير على
ذلك الطر  .ان صفحة غير مشرﻓة ﻓﻲ تارخنا الحديث ،إﻻ أن التارخ مدنا
سواب

ثيرة استطاعت خﻼلها دول بر أن تسوق شعو اً مستضعفة إلى إنشاء

نظم س اس ة بل ٕوالى إقامة اتحادات دول ة ،ما ان لها أن تقوم لوﻻ تدخل تلك
الدول ،ولكن تلك السواب الدول ة لم تعمر ،ما أرادتها لها الدول الكبر  ،مثلما

عمرت الجامعة ..ذلك أن الكفاح القومﻲ قد أوجد للشعوب نظماً س اس ة أشد

وأقو  ،وأكثر تعبي اًر عن آمالها ومصالحها.

وﻓﻲ التارخ الس اسﻲ الحديث ثﻼثة أمثلة حاﻓلة العبرة للدول العر ة،

لعلها تجد ﻓيها حاﻓ اًز يخرجها من أسار الجامعة العر ة إلى آﻓاق رح ة من العمل

العرﻲ الخﻼق.

والمثل اﻷول نراه ﻓﻲ "مجموعة" الشعوب التﻲ اشتقت من القوم ات

المجاورة :اﻷلمان ة والفرنس ة اﻹ طال ة ،والتﻲ تعرف اليوم بدولة سو س ار
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اﻻتحاد ة ..ﻓفﻲ أعقاب الثورة الفرنس ة ،حدث أن احتلت ﻓرنسا اﻷراضﻲ السو سرة
ما انت البﻼد العر ة تحت اﻻحتﻼل اﻷجنبﻲ ﻓﻲ الحرب العالم ة الثان ة،

و انت سو س ار يومئذ مقاطعات منفصلة عضها عن عض ،ﻓعمل نابليون على
توحيدها تحت دستور ونفدرالﻲ ،وقال ﻓﻲ رسالة إلى المقاطعات السو سرة بتارخ
 10انون أول د سمبر " :1802إن سو س ار ﻻ تش ه أ ة دولة أخر  ،ﻻ من حيث

الحوادث التﻲ توالت عليها منذ قرون عديدة ،وﻻ من حيث موقعها الجغراﻓﻲ

والطبوغراﻓﻲ ،وﻻ من حيث اللغات والد انات المختلفة ،وﻻ من حيث التفاوت

الشديد ﻓﻲ العادات التﻲ تفرق أج ازءها المتنوعة ..ولكن الطب عة قد جعلت من
دولتكم دولة اتحاد ة ول س من الح مة ﻓﻲ شﻲء مقاومة الطب عة" وه ذا قامت

الدولة الكونفدرال ة ﻓﻲ سو سرا ،وعلى يد نابليون والثورة الفرنس ة.

أما المثل الثانﻲ ﻓقد تجسد ذلك على يد نابليون ،ومع ألمان ا العدو

التقليد

لفرنسا ،ذلك أن ألمان ا انت قبل القرن الثامن عشر مؤلفة من 1800

وحدة س اس ة منفصلة عضها عن عض ،ولما اكتسح نابليون ألمان ا ،أعاد تنظ م

مقاطعاتها ،ﻓعمل على "تصغير" عضها وتكبير عضها اﻵخر ،وأنشأ منها

ونفدرال ة الراين لتكون حاج اًز وحصناً لفرنسا ،و ان ذلك بدا ة لتجارب اتحاد ة
متعاق ة ،واعتبر نابليون ،لد المؤرخين ،أنه صانع ألمان ا الحديثة..
أما المثل الثالث ﻓقد تجسد مرة أخر ﻓﻲ ألمان ا نفسها ..ﻓفﻲ أعقاب

الحرب الثان ة حينما انهزمت إمبراطورة ألمان ا تلك الهز مة الكبر  ،وقعت ألمان ا

الغر ة تحت اﻻحتﻼل الفرنسﻲ والبرطانﻲ واﻷمر ﻲ ،وقامت هذه الدول الثﻼث،
ما ﻓعل نابليون الماضﻲ ،بتكبير عض مقاطعاتها وتصغير مقاطعات أخر ،

وﻓرضت عليها س اسة عامة محددة ،ودستو اًر اتحاد اً معيناً ،حيث
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فل قاء

ألمان ا غير قادرة أن تجر العالم إلى حرب عالم ة ثالثة ما ﻓعلت ﻓﻲ الحرين
العالميتين السا قتين.
ووجه العبرة ﻓﻲ هذه اﻷمثلة الثﻼثة ..أن الشعب السو سر لم قنع

" اﻻتحاد" ما وضعه له نابليون ،بل أص حت سو س ار اليوم أروع مثل للنظام

اﻻتحاد ﻓﻲ العصر الحديث.

و ذلك ﻓإن الشعب اﻷلمانﻲ لم يب ﻓﻲ ح اته القوم ة ﻓﻲ الحدود الض قة

التﻲ رسمها له نابليون وﻻ الحلفاء من عد ،ﻓﻲ أعقاب الحرب العالم ة الثان ة ،بل

انطل يبنﻲ وطنه من جديد و ؤسس ح اته القوم ة من جديد ﻓﻲ ظل دولة اتحاد ة
ﻓدرال ة رائعة ،جعلت من ألمان ا الحديثة دولة صناع ة بر أص حت دائنة لدول

الحلفاء جم عاً ،وهم الذين حطموها وهدموها ،وعلى رأسهم الوﻻ ات المتحدة
الذات.

هذه اﻷمثلة الصارخة يثور معها السؤال الخطير الكبير ..وهل ت قى الدول

العر ة العشرون ،ﻓﻲ عام  1977حب سة الجامعة العر ة ل قيودها ،أسيرة لكل
أغﻼلها ،ما وضعت ﻓﻲ عام .1945

وهل على اﻷمة العر ة ﻓﻲ هذه اﻷ ام أن ت قى مبددة القدرات وما أكثرها،

معطلة الطاقات وما أعظمها ،ﻓﻲ ظل جامعة قام بتأس سها س ع من الدول العر ة

حين انت أو ان أكثرهم تحت اﻻحتﻼل اﻷجنبﻲ ..وحين انوا جم عاً يرزحون
تحت الفاقة اﻻقتصاد ة والتخلف اﻻجتماعﻲ والثقاﻓﻲ.

لقد حدثت ﻓﻲ اﻷعوام الخمسة والثﻼثين التﻲ مرت من عمر الجامعة

العر ة متغيرات بر ﻓﻲ اﻷمة العر ة ..ولكن شيئاً واحداً لم يتغير.
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إن الذ

لم يتغير هو الجامعة العر ة ..وأص ح واج اً أن تتغير ..أما

يف تتغير ،وﻓﻲ أ

اتجاه تتغير ،ﻓذلك ما عالجه هذا الكتاب ﻓﻲ الفصول

التال ة.

الفصل السﺎبﻊ
الس ادة  ..الس ادة ..
هي هي المصي ة
مر علﻲ خمسة وثﻼثون عاماً وأنا أواكب الجامعة العر ة منذ نشوئها

إلى يومنا هذا ،ولقد عاصرتها ﻓﻲ مولدها حين نت م عوث الرئ س ش ر القوتلﻲ

إلى مشاورات الوحدة العر ة المنعقدة ﻓﻲ قصر انطون ادس ﻓﻲ اﻹس ندرة ،ﻷكون

على صلة الوﻓود العر ة وأتعرف على آرائهم واتجاهاتهم؛ وها أنا أعاصرها اليوم
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ﻓﻲ هولتﻲ أستعرض أ امها معﻲ ،وأ امﻲ معها ،ﻓقد نت أميناً عاماً مساعداً

للجامعة العر ة ﻓﻲ عهد أمينها اﻷول عبد الرحمن عزام ،ثم مع أمينها الثانﻲ عبد

الخال حسونة؛ واستقلت منها عد س ع سنوات من العمل المتصل ،ولكنﻲ عدت
إليها رئ ساً للوﻓد السور  ،ثم رئ ساً للوﻓد السعود  ،وصعدت معها إلى الذروة
ﻓشار ت ﻓﻲ مؤتمرات القمة اﻷرعة :ﻓﻲ القاهرة ،واﻹس ندرة ،والدار الب ضاء،
الخرطوم ،وﻓﻲ هذه العاصمة اﻷخيرة انت نها ة المطاف الرسمﻲ مع الجامعة
العر ة ،ﻷص ح عد ذلك له دارس ًا و احثاً ،وها هﻲ الجامعة العر ة شغلﻲ
الشاغل مرة ثان ة ،أستعرض رحلتﻲ الطو لة معها ،ورحلتها الطو لة مع اﻷمة
العر ة.

والجيل الناشئ ،الذ

لم شهد ما شهدت ،و سمع ما سمعت ،يتساءل

اليوم عد أن سلخت الجامعة العر ة خمسة وثﻼثين عاماً من عمرها الشقﻲ

التع س ،ما هﻲ هذه الجامعة العر ة ،ماذا ﻓعلت وأنجزت إلى يومنا هذإ ،والى

أين هﻲ تسيرٕ ،والى أين المصير.
ولعلﻲ اﻵن أكشف عن دﻓين ﻓﻲ نفسﻲ ،ان يجول ﻓﻲ خاطر على
الدوام ،لما ذ رت الجامعة ﻓﻲ خير أو شر ،وذلك أنﻲ نت أر الجامعة العر ة،
ﻓﻲ ذهنﻲ ،و أنها ذلك السجين ال منﻲ الذ

رأيته ﻓﻲ إحد زاراتﻲ لمدينة تعز

ﻓﻲ ال من ..وهﻲ صورة موجعة ﻻ تبرح خ الﻲ ..ان ذلك السجين ال منﻲ ،جثة
ضخمة ،عرض المن بين ،عالﻲ الكتفين ،يتوسطه طن عرض ،من تحته ردﻓان
ثقيﻼن ،ومن تحتهما ساقان متورمان ،وتحتهما قدمان حاﻓيتان ،وتحتهما راحتان

مشققتان..

-121-

ولم تكن "الراحتان" هاتان ،مرتاحتين ،شأن ل إنسان ،ﻓقد انتا تحمﻼن

ﻓوق أثقال ذلك السجين ،أثقاﻻً أخر ينوء ﻓﻲ حملها حاملو اﻷثقال ..ﻓلقد ان
موثوق اليدين والساعدين أغﻼل ضخمة ،مشدودة إلى أغﻼل تعصر طنه الكبيرة
وأغﻼل طنه هذه مشدودة إلى أغﻼل ﻓﻲ عنقه ،وأغﻼل أخر مدﻻة إلى ساق ه
وقدم ه ،و هذا أص ح هذا السجين ال منﻲ ه ﻼً من اﻷغﻼل ..ﻻ من اللحم و ﻻ

من العظام..

والواقع أنﻲ لم أر السجين ال منﻲ بلحمه ودمه حين نت أحدق ﻓ ه،

ولكنﻲ نت أر إنساناً من اﻷغﻼل سير ﻓﻲ الشارع ،يرﻓع ساق ه إلى أعلى حتى

ﻼ قبل أن عاود سيره الثقيل.
يخطو خطوة أو اثنتين ،ثم سترح قلي ً

ولقد سمتعه ﻓﻲ الشارع قبل أن أراه ،ﻓقد انت قعقعة الحديد من حول

جثمانه الضخم هﻲ التﻲ أن أت سمعﻲ بوجوده ،وقد خيل إلﻲ أول اﻷمر ،واﻷوﻻد
ص حون من حوله ،إنه إنسان الكرنفال ..ولكن عدت إلى نفسﻲ وتذ رت أنﻲ ﻓﻲ

تعز ،وأن الكرنفال لم صل عد إلى ال من السعيد وسألت ،وقال لﻲ اﻷصدقاء
الذ

انوا ﻓﻲ رﻓقتﻲ ،و انت زارتﻲ تلك ﻓﻲ عهد اﻹمام أحمد" :هذا سجين

مح وم عل ه السجن المؤ د ،لشقاوته وجرائمه وهو يخرج ل ص اح من السجن
تشهي اًر له ،وعبرة للناس ،ثم عود إلى السجن عند الظهيرة ،وه ذا دوال ك..

تلك هﻲ الجامعة العر ة سجينة الميثاق؛ وذلك هو الميثاق أسير اﻷغﻼل

واﻷصفاد؛ والجامعة والميثاق ،سيران القيود اﻷغﻼل لما انعقدت دورة من دورات
الجامعة ،و عد انتهائها ﻻ تلبث حتى تعود إلى السجن المعتم الخان

العمر م بلة مصفدة ،ولتقضﻲ اﻷمة العر ة أ امها العناء والعذاب.
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لتقضﻲ

تلك هﻲ صورة الجامعة العر ة ،أراها على الدوام ﻓﻲ صورة السجين
ال منﻲ الذ

ﻻ يبرح ذهنﻲ ،ولكم تمنيت أن يخرج لنا ﻓنان عرﻲ هذه الصورة

ألوانها وظﻼلها ،وقعقعة قيودها وأغﻼلها ..إذا أم ن..

ول ست هذه الصورة ﻓﻲ الخ ال أو الم الغة ..ﻓهﻲ دون الحق قة ،بل إن

الحق قة أشد وج عة وﻓج عة من الرمز الموجع ،والخ ال المفجع ..و فﻲ أن
نستذ ر أن ال منﻲ السجين هو إنسان واحد ،ولكن "الجامعة العر ة" هﻲ مﻼيين

ال شر من اﻷمة العر ة ،ﻓﻲ ح اتهم الس اس ة واﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة ،قضون
العمر ﻓﻲ السﻼسل واﻷغﻼل ،والقيود واﻷصفاد..
و تساءلون متى ينجاب الظﻼم و تف الص اح..

وهذه الصورة ذلك ،ل ست رمزة ،ولكنها واقع ة تع شها اﻷمة العر ة،

ليﻼً ونها اًر ..أل ست اﻷمة العر ة ﻓﻲ عشرن قط اًر عر اً و زد؛ وﻓﻲ ل قطر

القوانين والشرائع ،والحدود والمخاﻓر ،قائمة بين هذا القطر وذاك ،ﻓﻼ سفر إﻻ

بتصرح ،وﻻ إقامة إﻻ ﻷ ام معدودات ،وﻻ عمل أجر أو من غير أجر ،وﻻ تجارة،

وﻻ زراعة وﻻ صناعة وﻻ عمل إﻻ ﻷبناء القطر الواحد ..حيث أص حت اﻷمة

العر ة غر ة ﻓﻲ وطنها العرﻲ ،والوطن العرﻲ حرام على المواطن العرﻲ..

وهل هنالك من صورة أ شع وأوجع وأﻓجع من هذه الصورة الراجفة الواجفة،

والسﻼسل واﻷغﻼل تزداد ل يوم ﻓﻲ عن اﻷمة ،وح ام اﻷمة هم الذين يزدون
هذه اﻷغﻼل أثقاﻻً وأوزاناً..

وذروة الفاجعة أن اﻷج ال العر ة التﻲ نشأت عد اﻻستقﻼل ،و عد الح م

الوطنﻲ العرﻲ ،قد ﻓتحت عيونها على هذه الحدود والقيود ،وهذه الشرائع والقوانين،
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وهذه اﻷوامر والنواهﻲ ،ﻓ ان عليها أن تتعا ش معها ،وتخضع لها ،وتألف شرها
وتر أنها شر ﻻ بد منه ،وﻻ بد من تكييف ح اتها اليوم ة تحت ظل هذا الطغ ان.
أما اﻷج ال السا قة وأنا منها ،ﻓإن لفج عتها سب اً آخر ،ذلك السبب هو

أنها عاشت ح اتها الماض ة من غير هذه الحدود أو القيود ..ﻓ ان الوطن العرﻲ
له لﻸمة العر ة لها ،إقامة وارتحاﻻً ..وقدر لنا أن نقضﻲ ق ة العمر ﻓﻲ عذاب

مق م عد أن تقطعت أوصال الوطن الواحد ،واﻷمة العر ة الواحدة..

وﻻ نرد أن نسرد تفاصيل هذا العناء اﻷكبر ،والعذاب اﻷحمر ،الذ

يﻼق ه المواطن العرﻲ حينما ينتقل من قطر عرﻲ إلى قطر عرﻲ ،ثم قارن
ذلك ما يراه من ال سر والترحاب حينما ينتقل بجواز سفره إ اه ﻓﻲ أورو ا الغر ة

أكملها ،من تر ا إلى إنجلت ار وأس ان ا ،ومن ﻓنلندا إلى إ طال ا إلى اليونان ،أو ما

هو أ سر ،حين ينتقل من نيو ورك على شاطئ اﻷطلنطﻲ ،إلى سان ﻓرانس س و
على شاطئ المح

الهاد  ..وهذه المساﻓات لها تزد على الوطن العرﻲ طوﻻً

وعرضاً ..حيث اﻷمة الواحدة واللغة الواحدة ،والتارخ الواحد والمصير الواحد..
ما حلو للح م العر ﻲ المعاصر أن يردد مرات ومرات.

و"الكتاب العرﻲ" ﻻ قل شقاء عن اﻹنسان العرﻲ ﻓﻲ عهد الجامعة

العر ة ،ﻓ ما تقوم المخاﻓر والحدود أمام اﻹنسان العرﻲ ،ﻓإن الف ر العرﻲ عانﻲ
المشاكل إ اها ،ﻓالكتاب العرﻲ ﻻ ينقل من قطر إلى قطر إﻻ والرقا ة تطارده،

واﻷنظمة المال ة تﻼحقه ،وأص ح الكاتب العرﻲ مظلومًا ،والقار العرﻲ محروماً،

والف ر العرﻲ ،اﻹنسان الفلسطينﻲ شرداً طرداً!!
وﻓﻲ أوائل عهد الجامعة أصدر مجلس الجامعة ق ار اًر رقم  86ﻓﻲ دورتها
الخامسة بتارخ  1946-11-20يدعو اﻷمين العام للجامعة أن يتوس ﻻتخاذ
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التدابير الﻼزمة "لتسهيل تصدير الكتب بين البﻼد العر ة وتشج ع الح ومات
العر ة على ذلك"ولكن الح ومات العر ة لم تل

اﻻً إلى قرار الجامعة العر ة

و ان نصي ه اﻹهمال ،وقد أبت سلة المهمﻼت أن تستوع ه ﻓلفظته عيداً عنها،

ذلك أن القرار عجيب غرب ،ﻓهو صادر من الح ومات العر ة ليتوس اﻷمين

العام لد الح ومات العر ة!!

واستفحلت مش لة الكتاب العرﻲ عد ذلك ،حتى أص ح مثله مثل
المهرات والمخدرات؛ وﻓﻲ معارض الكتاب العرﻲ التﻲ تقام ﻓﻲ العواصم العر ة
من عام إلى عام ،مهازل ومآس ينوء عن حملها هذا الكتاب .ولكن حسن بنا أن

نورد ثﻼثة أمثلة ارزة على ما تعان ه اﻷمة العر ة من شقاء وعناء ﻓﻲ الوطن

العرﻲ الكبير ،الذ يتح م ﻓه ما يزد على عشرن دولة عر ة ،تنظمها جامعة
الدول العر ة ،و ح م س استها العر ة ميثاق جامعة الدول العر ة..
أولى هذه اﻷمثلة أن عدداً غير قليل من ش ابنا الجامعيين المق مين مع
زوجاتهم ﻓﻲ إنجلت ار أو أمر ا ﻹتمام دراساتهم العال ة ،ينجبون أوﻻً خارج الوطن

العرﻲ ،على التراب اﻷمر ﻲ ،أو البرطانﻲ ..وما مر أسبوعان على وﻻدة هؤﻻء

اﻷطفال حتى تصل إليهم البرد العاد جوازات سفر ،برطان ة أو أمر ة حسب
مقتضى الحال؛ على حين أنه ﻓﻲ الوطن العر ﻲ ،وﻓﻲ ظل جامعة الدول العر ة،
ﻻ ستط ع أمثال هؤﻻء اﻷطفال أن حصلوا على جنس ة القطر العرﻲ الذ

يولدون ﻓ ه ..والسبب ﻓﻲ ذلك أن القانون ﻓﻲ برطان ا وأمر ا يجعل الجنس ة
ﻷرض المولد ،حتى لو ولد ال اخرة أو الطائرة ،أما ﻓﻲ الوطن العرﻲ ﻓﻼ عبرة

للوطن ٕوانما العبرة لجنس ة الوالد ،جنسيته القطرة ،و أنما "الوطن ل س وعاء
اﻷمة لها ،و أنما أوﻻدنا أك ادنا الذين يولدون ﻓ ه هم لقطاء وأبناء لقطاء.
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وثانﻲ هذه اﻷمثلة ،أن المواطن العرﻲ ،سمح له بزارة غير قطره مجرد
سائحٕ ،واذا تخلف ضعة أ ام عن الخروج من ذلك القطر ﻓعل ه أن يدﻓع غرامة
قبل أن غادر أرض المطار؛ غرامة تفرض على العرﻲ ﻷنه تجاوز اﻹقامة

ل ضعة أ ام ﻓﻲ وطنه العرﻲ؟ وقد ون المبلغ صغي اًر ،ولكن المأساة بر .
وثالث هذه اﻷمثلة أن اﻷلوف واﻷلوف من العقول العر ة المهاجرة،
الراغ ة ﻓﻲ العودة إلى الوطن العرﻲ ،حنيناً إل ه ،وعزماً على خدمته؛ و ين هؤﻻء
عدد واﻓر من الع اقرة والكفاءات الممتازة ﻓﻲ مختلف ﻓروع العلوم المتقدمة ،ﻻ

يجدون ﻓﻲ الوطن العرﻲ تقدي اًر لكفاءاتهم وﻻ تسهيﻼً لح اتهم ،ﻓيؤثرون ال قاء ﻓﻲ

مهاجرهم حيث المجتمع الد مقراطﻲ ،حيث ع ش الناس أح ار ًار ،وحيث ،وهذا هو
اﻷن ى ،ستط عون أن تبوا و خطبوا من غير رقيب وﻻ حسيب ولكنهم مزقهم
العذاب بين نوازع الحنين ودواﻓع الهجرة ،و ؤثرون ﻓﻲ النها ة الحرة على الحنين،

أنوﻓهم راغمة ﻓﻲ التراب القرب..

وهنالك أمثلة ثيرة تنبئ عن عم العذاب الذ

ع شه المواطن العرﻲ

ﻓﻲ وطنه أو ﻓﻲ مهاجره؛ والسؤال طرح نفسه ،ولماذا ل هذا وقد بلغت اﻷمة

العر ة حرتها واستقﻼلها ،وأص حت لهم عشرون دولة عر ة و زد ،وأص حت
لهم قوة اقتصاد ة عالم ة ،ولهم ان عرﻲ واحد يتمثل ﻓﻲ جامعة الدول العر ة.
ذلك هو السؤال الكبير ،والجواب هنا ﻻ بد أن يدور حول الجامعة العر ة،

والجواب ﻻ بد أن ون صرحًا وشجاعاً ،ﻻ ﻷنه يتناول حوا ار دستورا أو س اس اً،

أو نقاشاً علم اً أكاد م اً ،بل ﻷنه يتناول حاضر اﻷمة العر ة ﻓﻲ ح اتها اليوم ة،
و تناول مستقبلها ومستقبل أج الها الصاعدة.
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إن علة العلل ﻓﻲ هذه الصورة الرهي ة التﻲ تع شها اﻷمة العر ة هﻲ أن الجامعة
العر ة قد قامت ﻓﻲ اﻷصل على إن ار وجود اﻷمة العر ة الواحدةٕ ،وان ار وجود
الوطن العرﻲ الواحد ..ﻓل س ﻓﻲ ميثاق جامعة الدول ع ارة واحدة تتحدث عن
اﻷمة العر ة ،وﻻ عن الوطن العرﻲ ،الوضوح الكاﻓﻲ ،و التحديد الواﻓﻲ.

والمقارنة محزنة حين تدعونا المقارنة ،ﻓنر ﻓﻲ ميثاق عص ة اﻷمم

المتحدة ذ اًر لﻸمم والشعوب ،وسميت" عص ة اﻷمم" ﻻ عص ة الدول ..و ذلك
شأن اﻷمم المتحدة ،ﻓهﻲ منظمة "أمم" و"متحدة" ﻻ منظمة دولٕ ..وان انت
الدول هﻲ اﻷعضاء ﻓﻲ الحالتين.

أما ميثاق الجامعة العر ة ﻓل س ﻓﻲ دي اجته ذ ر لﻸمة وﻻ للوطن،

واﻹشارة على الدوام تتعل

" الدول" ،و رد ذ ر "البﻼد" للضرورة ولتعرف

الموضوع ..و ان يجب النص الصرح على اﻷمة العر ة اعت ار أن الدول الس ع
المؤسسة للجامعة العر ة تنتمﻲ إلى اﻷمة العر ة ،وهذا أقل تعرف للدول العر ة.
ثم إن قض ة "الوحدة العر ة" وهﻲ الشعار الذ

طرحته برطان ا أوﻻً،

ودعمته أمر ا ثان اً ،ل س لها ذ ر ﻓﻲ ميثاق الجامعة ،ﻻ من قرب أو عيد ،وﻻ
حتى "واحداً" من أهداف اﻷمة العر ة ..على حين أن الدول اﻹﻓرق ة ،ول سوا

أكثر منا حضارة ،وﻻ هم أمة واحدة ،قد أسموا منظمتهم ،منظمة الوحدة اﻹﻓرق ة
وأعلنوا ﻓﻲ أكثر من موضع ﻓﻲ ميثاقها أن الهدف هو وحدة إﻓرق ا ،وحدة لما يزد

على خمس وأرعين دولة ،ل س ﻓ ما بينها ،ما بين اﻷمة العر ة من الوشائج
والروا

ووحدة اﻵمال واللغة والتارخ.
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ونحن لو تجاوزنا ذلك ،وتجاوزه ﻻ غتفر ،نجد أن الجامعة العر ة قد
أقامت ه لها على أرض رخوة تغوص ﻓيها لما أرادت النهوض والسير إلى
اﻷمام ،ولو لخطوات محدودة..
وهذه اﻷرض الرخوة هﻲ ﻓ رة "اﻻستقﻼل المطل والس ادة التامة" لكل دولة من

دول الجامعة ..س ادة تامة على شعبها وعلى قطرها وضمن حدودها ..ول ن

التعاون العر ﻲ على هذا اﻷساس وضمن هذه الحدود.

ونحن لو قرأنا ميثاق الجامعة بندًا بنداً ،بل ع ارة ع ارة )الملح رقم (2
لرأينا أن الس ادة الشاملة هﻲ القيد الثقيل ﻓﻲ عن الجامعة ،وﻓﻲ يديها ،وساقيها،
رأيته ﻓﻲ تعز ،بل رما ان السجين ال منﻲ

تماماً حال السجين ال منﻲ الذ
أسعد حاﻻً ،ﻷنه ستط ع السير إلى اﻷمام ضع خطوات ،و ستط ع أن يلفت إل ه
نظر اﻷطفال وهم ستمعون إلى قعقعة الحديد حول جثمانه الثقيل.

ﻓالس ادة المطلقة هذه تجعل من الجامعة العر ة ناد اً س اس ًا تجتمع ﻓ ه الدول
العر ة ،للحوار والمناقشةٕ ،واصدار الق اررات إذا أم ن ..ولكن ﻓﻲ النها ة ﻓإن هذه
الق اررات "ﻻ تلزم إﻻ من قبلها" ما ينص على ذلك الميثاق ،ولم

ن من داع

لهذا النص ﻷنه أمر طب عﻲ أن اﻻلتزام رهن القبول ،و هذا ص ح النص لغواً،
أو غير ذ موضوع ما قولون ،أو من اب لزوم ما يلزم ،ما قول أبو العﻼء
المعر  ،ﻓﻲ عنوانه ديوانه الشهير.

والمواطن العرﻲ ،حتى ولو لم ن على ثقاﻓة قانون ة ،ﻓإن القراءة العاد ة

لميثاق الجامعة تظهر بوضوح أن موضوع "الس ادة المطلقة" طوق ميثاق الجامعة

من العن إلى أخمص القدمين ،ومن الدي اجة إلى المادة العشرن التﻲ هﻲ آخر
مواد الميثاق.
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ﻓفﻲ الدي اجة ،و عد أن سردت أسماء الملوك اﻷرعة :ملك العراق والعر ة

السعود ة ومصر وال من ،ورئ س الجمهورة السورة واللبنان ة ،وأمير شرق اﻷردن،
نجد أن تثبيت ودعم وتوطيد "العﻼقات الوث قة والروا

العديدة بين الدول العر ة"

قوم على أساس احترام استقﻼل تلك الدول وس ادتها ،و ذلك تص ح الروا

والعﻼقات بين الدول العر ة ،تحت "رحمة" س ادة تلك الدول ،مرهونة بها ،ﻻ
تتحرك إﻻ ﻓﻲ نطاق رغبتها ومواﻓقتها ...والضح ة ﻓﻲ النها ة هﻲ اﻷمة العر ة،
التﻲ يجب أن تعلو س ادتها على ل س ادة إقل م ة..

وثمة مﻼحظة هامة ،هنا ،يجب الوقوف عندها قليﻼً ،تلك هﻲ الفارق

الواضح بين الدي اجة ﻓﻲ بروتو ول اﻹس ندرة ،وشق قتها دي اجة ميثاق الجامعة،

ﻓفﻲ البروتو ول تتصدر ع ارة "الصﻼت الوث قة والروا

العديدة التﻲ تر

بين

البﻼد العر ة جمعاء" على حين أن ميثاق الجامعة قد استبدل "البﻼد العر ة
جمعاء" " الدول العر ة".

وقد م ن التجاوز عن الفارق بين التعبيرن ،ومجال الكﻼم يتسع ﻓﻲ هذا

الموضوع ،ولكن ميثاق الجامعة قد ذهب إلى أ عد من ذلك ،ﻓفﻲ دي اجته التﻲ

هﻲ نقطة ال حث نجد أن دعم هذه الروا

وتوطيدها ،قوم" ،على أساس احترام

ﻼ ﻓﻲ دي اجة البروتو ول،
استقﻼل تلك الدول وس ادتها" وهذه الع ارة غير واردة أص ً
ول ست واردة ﻓﻲ أ موضع آخر من البروتو ول إﻻ ﻓﻲ صدد ص انة اﻻستقﻼل

والس ادة من ل اعتداء.

ومعنى ذلك أن بروتو ول اﻹس ندرة ،ﻓﻲ عهد النحاس اشا ،ان أكثر

رحمة من ميثاق الجامعة ،ﻓﻲ عهد النقراشﻲ اشا ،ﻓإن اﻷول لم شر إلى
"اﻻستقﻼل والس ادة" على حين أن الثانﻲ قد جعل العﻼقات العر ة مرهونة
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" اﻻستقﻼل والس ادة" مع أن اﻹنصاف قضﻲ أن تكون "الس ادة" ﻓﻲ طاعة
العﻼقات والروا

العر ة ،وﻓﻲ خدمتها ..ضاف إلى ذلك أن هنالك مقارنة أخر

بين البروتو ول والميثاق ،ﻓاﻷول أكثر وحدو ة ،والثانﻲ أكثر إقل م ة ..ﻓنحن نجد
ﻓﻲ البروتو ول نصاً هاماً قول" :ولكن دولة أن تعقد مع دولة أخر من دول
الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة ﻻ تتعارض مع نصوص هذه اﻷح ام أو
روحها ..وﻻ يجوز ﻓﻲ أ ة حال إت اع س اسة خارج ة تضر س اسة جامعة الدول
العر ة أو أ ة دولة منها".

وهذه الع ارة التﻲ تتضمن التزاماً هاماً قيد "س ادة" الدول العر ة ،قد

شطبت من ميثاق الجامعة ،وﻻ نر لها أث اًر ﻓ ه من قرب أو عيد.
وميثاق الجامعة ،ﻓﻲ مجموعه ،تميي اًز له عن بروتو ول اﻹس ندرة يؤ د

موضوع "الس ادة" صدد الكﻼم عن الغرض من الجامعة ،أنه ستهدف "توثي

الصﻼت بين الدول المشتر ة ﻓيها وتنسي خططها الس اس ة ،تحق قاً للتعاون بينها

وص انة ﻻستقﻼلها وس ادتها") ،(1و هذا لم تف الميثاق أن اختصاص الجامعة

أ

قع ﻓﻲ إطار التنسي والتعاون بل رطه " الس ادة" وهذه لها الكلمة اﻷخيرة ﻓﻲ

موضوع تتناوله الجامعة؛ "والس ادة" عن أ ة دولة تستط ع أن تلغﻲ التعاون

والتنسي .
ثم يذهب الميثاق ،ﻓﻲ الموضوع نفسه ،ليؤ د "الس ادة" من جديد و صورة

أوضح ،ﻓ قول صورة قاطعة حاسمة أن تعاون الدول المشتر ة ﻓﻲ الجامعة ون

" حسب نظم ل دولة منها وأحوالها" ..و سرد عد ذلك مجاﻻت التعاون ما يلﻲ:

) (1المادة الثان ة من الميثاق.
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أ( الشئون اﻻقتصاد ة والمال ة ،و دخل ﻓﻲ ذلك الت ادل التجار والجمارك
والعملة وأمور الزراعة والصناعة.

ب( شئون المواصﻼت ،و دخل ﻓﻲ ذلك الس ك الحديد ة والطرق والطيران
والبرق والبرد.

ج( شئون الثقاﻓة.

د( شئون الجنس ة والجوازات والتأشيرات ،وتنفيذ اﻷح ام وتسل م المجرمين.
هـ( الشئون اﻻجتماع ة.

و( الشئون الصح ة.

وهذه المجاﻻت"التﻲ سردها ميثاق الجامعة ،تشمل مختلف نواحﻲ الح اة

العر ة ،بل هﻲ الح اة العر ة لها ،إذا استثنينا اﻷمور العس رة ،التﻲ لم يجرؤ
واضعو الميثاق أن يتطرقوا لها من قرب أو عيد.
والمواطن العرﻲ ،ومن غير ثقاﻓة قانون ة ،ستط ع أن ير أن ح اة اﻷمة

العر ة ﻓﻲ مجموعها قد أص حت ﻓﻲ يد ل دولة مفردها " ،حسب نظمها
وأحوالها" ﻓإذا انت دولة عر ة تر أن أ موضوع مطروح على الجامعة العر ة

ﻻ يتف مع "نظمها وأحوالها" تعطلت مسيرة الموضوع صورة املة ،هذا ﻓضﻼً
عن أن "أحوالها" النس ة لدولة ما قد تكون هﻲ "أوحالها" ترد ا وتخلفا.
وحتى ﻓﻲ موضوع النزاع المسلح بين الدول العر ة ،نجد أن "الس ادة"

تطل برأسها القب ح ﻓإن دور المجلس قاصر على الوساطة ،والوس

ﻻ ملك إﻻ

المساعﻲ الحميدة بين الفرقين المتنازعين ،و أر ه غير ملزم ..ومن هنا ﻓإنه ﻻ
صدر ق اررات ..ﻓل س ذلك من مهمة الوساطة وطب عتها ..ولذلك ﻓإن ق اررات

مجلس الجامعة ﻓﻲ هذا الصدد ل ست ملزمة.
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بل إن اختصاص المجلس شأن النزاع ﻓ ما بين الدول العر ة ،قاصر
على مسألة إجرائ ة ﻓق  ،هل يتوس أو ﻻ يتوس  ..وهو يتوس إذا اتفقت اﻷغلب ة
على ذلك ،ولكن "نتيجة" هذه الوساطة مرهونة مواﻓقة الدولتين المتنازعتين .وﻓﻲ
هذا الصدد قال السنهور

الطراﻓة..

اشا أثناء مناقشة الميثاق ما يلﻲ :وهو ﻓﻲ غا ة

"لنفرض أن هناك خﻼﻓاً بين دولتين ،ﻓأول ما عرض هو تحديد هذا الخﻼف وهل

هو من النوع الذ يجوز التوس ﻓ ه ﻷنه يخشى منه وقوع حرب أم ﻻ ،وﻓﻲ هذا

الشأن يتخذ القرار أغلب ة اﻵراءٕ ..واذا ما انتهى المجلس من هذا الموضوع ،ير

ما إذا ان التوس مناس اً أو غير مناسب ،ﻓإذا ما حلت هذه المسألة أغلب ة
اﻵراء أ ضاً ،ﻻ ي قى أمام المجلس غير التوس  ،ول س ﻓ ه قرار ملزم ﻷن من
طب عته عدم اﻹلزام").(1

والسنهور من أعﻼم العرب ،ومن ار رجال القانون ،وهو هنا ﻻ عبر

عن أر قومﻲ ،ولكنه فسر الميثاق ،تفسي اًر قانون اً ،قدر ما تتحمل الع ارات.

أما التح م وسيلة لفض المنازعات ،ﻓإن "الس ادة" ترﻓضه تماما ،وﻻ

ون إﻻ اخت ار اً برضاء الفرقين ،بل أن الميثاق قد ذهب إلى أ عد من ذلك

واعتبر أن التح م غير وارد إطﻼقاً" ،إذا ان الخﻼف يتعل
)(2

استقﻼلها أو سﻼمة أراضيها" وهذه هﻲ ألفا الميثاق
هﻲ ألفا المواطن العرﻲ.

) (1محضر اللجنة التحضيرة لمؤتمر العرﻲ العام ص .13
) (2المادة الخامسة من الميثاق.
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س ادة الدولة أو

ونعوذ ا أن تكون هذه

ومعنى ذلك أنه ﻓﻲ حالة ق ام حرب بين دولة عر ة وأخر  ،متصلة
اﻻستقﻼل والس ادة أو سﻼمة اﻷراضﻲ ،ﻓإن مجلس الجامعة ل س له اختصاص
مطل  ،حتى ولو أغلب ة اﻷصوات؛ التح م غير وارد ،والوساطة قاصرة على
المساعﻲ الحميدة ،تقبل أو ترﻓض ،والدماء العر ة ترو الصحار العر ة

الظامئة.
الذ

ٕوازاء هذا الموقف الرهيب ﻻ ي قى إﻻ اﻻلتجاء إلى مجلس اﻷمن الدولﻲ،

ملك وحده ،حسب نصوص ميثاقه أن يوقف اﻻقتتال العرﻲ ،و حقن الدماء

العر ة ،و صون الكرامة العر ة ..والمفارقة المحزنة أننا نخضع لسلطان اﻷمم
المتحدة ،وﻻ نعطﻲ مثل هذا السلطان للجامعة العر ة.

ذلك هو ميثاق الجامعة العر ة ،ما وضعته الدول العر ة ،وذلك هو

ميثاق اﻷمم المتحدة الذ

التزمت ه الدول العر ة ..وﻻ نملك إﻻ أن نردد،

وامصيبتاه ،واعراه..

وتعود "الس ادة" لتطل امل حجمها ﻓﻲ نص الميثاق ،لتشمل ل شﻲء

ﻓﻲ الحرب وﻓﻲ السﻼم ،وﻓﻲ الس اسة وﻓﻲ اﻻقتصاد ،وﻓﻲ ل نواحﻲ الح اة

العر ة ،ل علن الميثاق أن "ما قرره المجلس اﻹجماع ون ملزما لجم ع الدول

المشتر ة ﻓﻲ الجامعة ،وما قرره المجلس اﻷكثرة ون ملزما لمن قبله) (1وهذا

الكﻼم له لغو سواء ماتعل

اﻹجماع أو اﻷغلب ة ،ﻷن اﻹجماع قائم على قبول

الجم ع ،واﻷغلب ة قائمة على قبول أصحاب اﻷغلب ة ،واﻷقل ة راﻓضة ..والقابلون
ﻻ حتاجون إلى ميثاق أما الراﻓضون ﻓإنهم هم الذ يجب أن يلزمهم الميثاق.

) (1المادة السا عة من الميثاق.
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و مضﻲ الميثاق ليؤ د "الس ادة" و عم غورها ﻓنراه علن أن تنفيذ ق اررات
المجلس ،سواء اﻹجماع أواﻷغلب ة عود إلى " ل دولة وﻓقاً لنظمها اﻷساس ة"

ومعنى ذلك أن لكل دولة حتى عد صدور قرار مجلس الجامعة أن ترﻓض القرار

الذ واﻓقت عل ه ﻓﻲ مجلس الجامعة.

وهذه النتيجة مضح ة ﻓعﻼ ،ولكنها طب عة ﻷنها نا عة من طب عة "الس ادة"

ولكن أمو اًر أخر مدعاة للضحك ذلك ،تكون ﻓيها ق اررات المجلس ناﻓذة أغلب ة

اﻵراء ،من غير حاجة إلى مواﻓقة "الدول" حسب نظمها ،وهﻲ أمور إدارة ،تتصل
شئون الموظفين ﻓﻲ اﻷمانة العامة ،وميزان ة الجامعة ،واﻷنظمة الداخل ة وتقرر

ﻓض أدوار اﻻجتماع.
وحمدا

أن الدول العر ة قد تنازلت عن الس ادة ﻓﻲ هذه اﻷمور

"الخطيرة"!!
ولكن هذه اﻷمور ،رغما عن النص استثنائها ،و نطب

عليها نظام

التصو ت اﻷكثرة لم تنج من شبهة الس ادة ،ذلك أنه لمناس ة استقالة السيد أسعد

داغر مدير إدارة النشر واﻹعﻼم اﻷمانة العامة ،أصدر المجلس قرار )رقم 799

تارخ  (1956-6-30عبر ﻓ ه عن ش ره للخدمات الجليلة التﻲ أداها للجامعة

وقض ة العرو ة ،وقرر ذلك رﻓع الم اﻓأة المستحقة لس ادته وقدرها  1090جنيهاً

إلى مبلغ ألفﻲ جن ه تصرف من اﻻحت اطﻲ العام" ،وقد تحف ﻓﻲ هذا الصدد ل

من حضرات ممثلﻲ المملكة العراق ة والمملكة الليب ة المتحدة والجمهورة اللبنان ة
على أن ﻻ تصرف هذه الزادة إﻻ عد ورود آراء الدول المتحفظة" .وتلك هﻲ

ع ارة القرار..
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وهذا قرار ي عث على السخرة ﻷن اﻷكثرة واﻓقت ،واﻷقل ة عارضت،
وتعطل تنفيذ القرار إلى أن تواﻓ الدول المتحفظة ،وﻻ أظن أن جلسات النواد
اﻻجتماع ة والراض ة تصل إلى مثل هذا المستو  ،ومع هذا ﻓإنﻲ أحسب أن
الكﻼم حول موضوع الس ادة ﻓﻲ ميثاق الجامعة حتاج إلى أكثر من نموذج واحد

لير المواطن أم عينه ،و سمع أذن ه ،و قف على ﻓداحة المأساة العر ة الكامنة
ﻓﻲ ميثاق الجامعة العر ة ،ﻓإن وقائع الح اة أبلغ من الجدل الس اسﻲ والتحليل
القانونﻲ.

وقد اخترت النموذج "اﻷول" من محاضر مجلس الجامعة وق ارراته ،وأعود

هنا إلى عام  1946إلى الدورة غير العاد ة التﻲ عقدها مجلس الجامعة ) 8إلى

 12يونيو( ﻓأصدر ﻓيها توص ة إلى الح ومات العر ة "أن تأخذ الق اس المتر

وأن تعمل ﻓيها على ر المقاي س واﻷوزان بذلك المق اس" وتحف مندوب ال من
أن "دولته ترغب ﻓﻲ اﻻحتفا

اﻷسماء الحال ة التﻲ تستعملها المقاي س" وه ذا

لم تستطع الجامعة أن تقود ال من إلى مق اس واحد ،ﻓﻲ موضوع هو من أ س

اﻷمور وأ سرها ﻻ يخل استقﻼلها وس ادتها ،بل يدﻓعها قيراطا واحدا إلى ميدان
الحضارة العالم ة..

وﻓﻲ هذه الدورة الذات ،نر "النموذج الثانﻲ" ،ﻓقد اتخذ مجلس الجامعة
ق ار ار موجها ﻓق إلى الدول العر ة التﻲ تستعمل للشهور الشمس ة أسماء إﻓرنج ة

مثل ﻓبراير و ناير ،أن "تستخدم اﻷلفا العر ة مثل انون الثانﻲ ،ش ا  ،آذار،
ن سان ..إلى آخره" وهذا هو قرار الجامعة النص.

وقد مضى على هذا القرار ما يزد على ثﻼثين عاما من غير تنفيذ،

ورما تمضﻲ عل ه قرون و قى حب ار على ورق ..و ا ض عة الحبر والورق.
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أما الدول العر ة التﻲ تستعمل الشهور القمرة ،ﻓلم يجرؤ مجلس الجامعة
أن يخاطبها ﻷن القرار ان قاص اًر النص على الدول التﻲ تستخدم اﻷشهر
الشمس ة)..(1

وهنا ترسو الوحدة العر ة على الصفوة النهائ ة ..الوحدة العر ة التﻲ

أطلقها إيدن ،وتنادت لها الح ومات العر ة ،ﻓأقامت الجامعة ووضعت الميثاق،
وانتهى بها اﻷمر أنها لم تستطع توحيد الموازن والم اييل والمقاي س ،وﻻ أسماء
الشهور..

إنه امتحان صغير حقا ،أصغر من امتحانات راض اﻷطفال ،ولكن

سق ﻓ ه الرجال ،ﻷن أعناقهم م بلة اﻷغﻼل.

و عد ﻓهذا هو الميثاق ،وهذه هﻲ الجامعة ..وهذه هﻲ دول الجامعةّ ..أنى

لها أن تقود اﻷمة العر ة إلى غير الهزائم والمآسﻲ والكوارث.

ولو انت هذه الكوارث قاصرة على الح م العرﻲ ،أشخاصه وأنفاسه،

لهان اﻷمر ،ولكنها وارث عارمة تستنزف طاقات اﻷمة العر ة ،و رامتها القوم ة،
ثم تمتد إلى المستقبل لتصي ه الضمور والهزال..

) (1الجزء اﻷول من ق اررات مجلس جامعة الدول العر ة ص .24
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الفصـل الثـﺎمـن
جامعة بﻼ شخص ة..
وميثاق من غير أخﻼق
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ل س هذا العنوان متعسفاً وﻻ ظالما ..إنه ينطو على حق قة س اس ة

وقانون ة معا ،والقول الفصل ﻓﻲ الموضوع عود إلى نص الميثاق نفسهٕ ،والى

إرادة الدول العر ة الس ع التﻲ وضعت الميثاق وأنشأت الجامعة على أساس ذلك
الميثاق.

وال حث عن شخص ة الجامعة وهو تها ﻻ حتاج إلى عناء بير ،ذلك أن

الجامعة قد أسقطت عن نفسها منذ البدا ة عددا من الصفات ..ﻓهﻲ ل ست دولة
وحدو ة تقوم على رأسها ح ومة مر زة ،وهﻲ ل ست دولة اتحاد ة من أ

نوع

من أنواع اﻻتحاد ﻻ ونفدرالﻲ وﻻ ﻓدرالﻲ ..ولكنها "جمع ة" دول ة أسستها مجموعة

من الدول موجب "ميثاق" ،اسمه ﻓﻲ القانون الدولﻲ "معاهدة" ..وهذه المعاهدة

هﻲ من نوع اﻻتفاقات التﻲ تعقد بين الدول اﻷجنب ة لتنظ م عﻼقاتها ﻓ ما بينها..

ش ﻼ وموضوعاً..
التصدي

وقد أعلنت المادة اﻷخيرة من الميثاق ،من غير خفاء وﻻ موارة ،أن
على الميثاق ومﻼحقه يتم وﻓقاً للنظم اﻷساس ة المرع ة ﻓﻲ ل من

الدول المتعاقدة ،وأن وثائ التصدي تودع لد اﻷمانة العامة.

وهذا هو الوضع السائد بين الدول اﻷجنب ة ،ﻓﻲ عﻼقاتها الدول ة ،ول س

ﻷ عرﻲ أن فاخر أن ميثاق جامعة الدول العر ة ،أرقى مستو من أ اتفاق
دولﻲ ،ﻓإن م انه القانونﻲ هو بين مجموعة المعاهدات الدول ة التﻲ تزدحم بها

الم ت ات العامة ..ﻓﻼ ﻓخر وﻻ تفاخر ،بل خجل من اﻷمة العر ة ،واستح اء من
التارخ العرﻲ.

بل إننا لو أردنا أن نتوغل عض الشﻲء ﻓﻲ دهليز القانون الدولﻲ ،لجاز

أن نقول من غير ظلم وﻻ إسراف ،إن التزاماتنا تجاه اﻷمم المتحدة هﻲ أرﻓع
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مستو وأعلى مرت ة من التزاماتنا ﻓﻲ الجامعة العر ة ،ذلك أن ميثاق اﻷمم
المتحدة قد نص صراحة واضحة أنه إذا تعارضت اﻻلتزامات التﻲ يرت

بها

أعضاء اﻷمم المتحدة مع أ التزام دولﻲ ،آخر ،ﻓإن العبرة هﻲ لﻼلتزامات العائدة

لﻸمم المتحدة) ..(1ومعنى ذلك أنه ﻓﻲ حالة التعارض بين الميثاقين ﻓإن الذ

سق هو ميثاق الجامعة العر ة ،و قى ميثاق اﻷمم المتحدة وهو صاحب الكلمة

العل ا!!
ول س لنا أن نش و من هذا الموقف العجيب ،ﻓقد اختارت الدول العر ة

أن تؤسس الجامعة على أساس معاهدة دول ة ،ﻻ على أساس وث قة قوم ة ..تجعل
اﻻلتزام القومﻲ علو على ل التزام آخر.

وقد ترتب على ذلك له أن الجامعة العر ة ،ﻻ تش ه أ ا من "الجماعات

الدول ة" ﻓهﻲ ل ست اتحادا ،وﻻ حلفا ،وهﻲ ل ست اتحادا تعاهد ا ونفدرال ا ،ما
حلو ل عض رجال القانون العرب أن صفوها.

ولسنا ﻓﻲ حاجة أن ندخل ﻓﻲ "غا ة"القانون الدولﻲ ومعه القانون الدستور

لننفﻲ عن الجامعة العر ة صفة "الكونفدرال ة" ﻓإن أمر ا هﻲ صاح ة النموذج

المثالﻲ ﻓﻲ ذلك النظام الذ عاش ق ار ة س عة أعوام عد  ،1781و ان اﻷساس
الذ قام عل ه النظام الفدرالﻲ اﻷمر ﻲ الحاضر.
و فﻲ أن نق أر بترو ٕوامعان مواد الكونفدرال ة اﻷمر ة التﻲ ينص على

"اتحاد دائم للوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ،قوم على رأسه الكونجرس سلطات
محدودة ،تشمل موضوع الحرب والسﻼم ،والتمثيل الدبلوماسﻲ ،وانتخاب لجنة

تتولى الح م أثناء غ اب الكونجرس ،ووجود وزر خارج ة واحدة هو الس اسﻲ
) (1المادة  103من ميثاق اﻷمم المتحدة.
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اﻷمر ﻲ المعروف المستر جا ﻓأين ذلك له من الجامعة العر ة) (1التﻲ ل ست
لها عوضة من هذه السلطات واﻻختصاصات!!

ولذلك ﻓإن جامعة الدول هﻲ هيئة دول ة ،وميثاقها معاهدة دول ة ،والقانون

الذ

ح م وجودها واختصاصها ،هو القانون الدولﻲ العام ،وأكثر من ذلك ﻓإن

تفسير نصوص الميثاق ،إذا وقع اختﻼف بين دول الجامعة على مفهومه ،عود

إلى ل دولة مفردها ،ﻻ إلى مجلس الجامعة ،ﻷن المجلس ،ح م ميثاقه ،ﻻ
يخرج عن ونه هيئة س اس ة ول س له اﻻختصاص النظر ﻓﻲ المسائل

القانون ة).(2

و ترتب على ذلك أن الخﻼف على تفسير ميثاق الجامعة ل س له مرجع

عرﻲ ،ﻓﻲ الوقت الحاضر ،وﻻ ي قى أمام الدول العر ة المتنازعة إﻻ أن تلجأ إلى
مح مة العدل الدول ة لتح م ﻓ ما شجر بينها ،وذلك ﻷن مح مة العدل العر ة
التﻲ نص ميثاق الجامعة العر ة على إنشائها قد ﻓشلت ل الجهود العر ة ﻓﻲ

إنشائها ،على حين أن الجامعة العر ة قد سلخت من عمرها خمسة وثﻼثين عاما،
لها منازعات وخﻼﻓات ،واﻷمة العر ة ﻻ ناقة لها وﻻ جمل ﻓﻲ هذه الخﻼﻓات،

والحمد  ،ولكنه خﻼف بين الح ام أنوﻓهم.

وهذا الوضع غر ب عجيب من غير شك ،من الناح ة القوم ة ﻻتصاله
اﻷمة العر ة الواحدة ..ولكنه هو الوضع القانونﻲ النا ع من ميثاق الجامعة ما

أراد له واضعوه.

) (1نو ل غيرسون ،ترجمة أساتذة جامعيين ،وطن حر مستقل  ،ص 145
) (2محضر اللجنة الس اس ة للمؤتمر العرﻲ العام ،ص .71
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هذا و عود السبب ﻓﻲ ذلك إلى جذور الميثاق ﻓهذه متأصلة إلى غور
عمي ﻓﻲ الس ادة المطلقة للدول اﻷعضاء ،ل مفردها ،و مجموعها ،ﻓقد أرادوا
أن يدخلوا هذه الجمع ة الدول ة ﻻ مع اﻻحتفا الكامل " الس ادة" المطلقة ﻓحسب،
ولكن دون التنازل لهذه الجمع ة عن "ح ة قمح" من الس ادة لتمدها الغذاء والنماء.

واﻹصرار على "الس ادة" ان واضحاً منذ البدا ة ،رغماً عن أن شعار

"الوحدة العر ة" الذ

انت تدور تحت سقفه المشاورات والمداوﻻت ..قد استخدم

ﻻست عاد الوحدة ،أ ة صورة من الصور ،بل إنه استخدم لتكرس التجزئة

واﻻنفصال ،ومن هنا جاء الميثاق ليردد التو يد على "اﻻستقﻼل والس ادة والحدود،
ونظام ل دولة وأحوالها ..والنظم الدستورة لكل بلد" ثم عد ذلك ثالثة اﻷثاﻓﻲ ﻓﻲ

أن ق اررات الجامعة ملزمة لمن قبلها ..وللغير أن يرﻓضها ،من غير سبب وﻻ
عجب!!
و ان الوﻓد اللبنانﻲ على رأس المنادين بهذه الس ادة "المطلقة" ﻓقد ان

منذ البدا ة علن من غير خفاء أنه شترك ﻓﻲ الجامعة على هذا اﻷساس ،وأنه

ﻻ شترك على غير هذا اﻷساس ،وذهب إلى أ عد من ذلك حين أكد أن الجامعة

ل ست لها سلطة س اس ة ،وأنها ﻻ تعدو أن تكون مؤتم اًر دول ا يرمﻲ إلى الق ام
مهام خاصة محددة ﻓﻲ الميثاق ،وأنه ل س لهذه الجامعة شخص ة دول ة مستقلة

عن الح ومات الممثلة ﻓﻲ مجلسها ،ﻓ ل دولة من دول الجامعة تحتف
) (1

الكاملة ﻓﻲ الس ادة واﻻستقﻼل ﻓﻲ الداخل والخارج"

ولم يب للوﻓد اللبنانﻲ إﻻ

أن ضيف "ومن الظاهر وال اطن".

) (1محاضر اللجنة الفرع ة الس اس ة للمؤتمر العرﻲ العام ،ص .22
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حقوقها

وعلى الجملة ﻓإن الوﻓد اللبنانﻲ قد أراد الجامعة العر ة أن تكون جمع ة
تعاون ة ينسحب منها أ عضو حين شاء ،وﻻ قيد على ذلك إﻻ أن يبلغ اﻷمانة
العامة قبل عام من اﻻنسحاب ما نصت المادة الثامنة عشرة من الميثاق.
ولقد ان ال أر اللبنانﻲ صوا ا من ناح ة قانون ة محضة ،وخطأ ﻓادحا

من ناح ة قوم ة ..ولكن أكثر الدول العر ة اﻷخر لم تكن ارهة للموقف اللبنانﻲ،
ﻓقد رأت ﻓ ه حجة تداﻓع ﻓ ه عن نفسها أمام الجماهير العر ة التﻲ انت ترد
جامعة قوم ة تتسم أ س سمات الوحدة ،على اﻷقل.

وه ذا سارت الدول العر ة معها سير أضعفها ،بل أنها اختارت هذا

الطر هرا من الوحدة ،واختارته معها ل من برطان ا وأمر ا ،و انت لها اليد
الطولى من شئون الوطن العرﻲ.

ولعلﻲ أخشى أن أقول أن الدول العر ة اختارت أقل مما أرادت لها
برطان ا وأمر ا ،ﻓالدارس للميثاق ﻻ ير نصا واضحا صرحا صف هو ة

الجامعة العر ة وشخصيتها القانون ة ،حتى ﻓﻲ التعامل مع دولها ،وقد تب رجال

القانون العرب ما شتهون و تمنون ،ﻓﻲ المواد التﻲ تشير أن اﻷمين العام بدرجة

سفير ،وأن اﻷمانة العامة لها عض الحصانات الدبلوماس ة ،ل ذلك ليخلعوا
على الجامعة العر ة شخص ة دول ة مستقلة ﻻ شير إليها الميثاق من قرب أو
عيد.

و ائنا ما ان الجدل القانونﻲ حول هذا الموضوع ،ﻓإن الدول العر ة قد

اعترﻓت لﻸمم المتحدة شخص ة دول ة مستقلة صورة واضحة وأكيدة ،ﻓقد نص
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ميثاق اﻷمم المتحدة على أن "تتمتع هيئة اﻷمم المتحدة ﻓﻲ بﻼد ل عضو من

أعضائها اﻷهل ة التﻲ يتطلبها ق امها أع اء وظائفها وتحقي مقاصدها").(1

ول س ﻓﻲ ميثاق الجامعة العر ة مثل هذا النص النس ة للجامعة نفسها
و ت ع ذلك أن الجامعة العر ة ﻻ تملك عند دولها "اﻷهل ة" التﻲ تملكها اﻷمم

المتحدة ﻓﻲ الدول العر ة..

وموضوع اﻷهل ة ل س امﻼ تجرد ا أو نظرا ..ﻓإن له ترجمة واقع ة،
تتمثل ﻓﻲ النشاطات واﻹنجازات ..و فﻲ أن نعلم أن اﻷمم المتحدة لها ﻓﻲ الوطن

العرﻲ وجود س اسﻲ ٕواعﻼمﻲ ،ونشاطات ﻓﻲ جم ع المجاﻻت ،وﻻ تملك الجامعة
العر ة واحدة منها ﻓﻲ وطنها وعند أمتها ..وآ ة ذلك ،وهذا دليل صغير ،أن

الدول العر ة لمتا عة تنفيذ ق ارراتها،

الجامعة العر ة ل س لها م تب واحد لد

وهذا أضعف اﻹ مان ،على حين أن اﻷمم المتحدة لها العديد من الم اتب
والمؤسسات ﻓﻲ الوطن العرﻲ من المح

إلى الخليج.

والسبب ﻓﻲ ذلك أن الدول العر ة ترﻓض أن تمنح الجامعة العر ة هذا

"اﻻمت از" على حين أنها تمنحه لﻸمم المتحدة ل مؤسساتها وتنظ ماتها ..وعلى

هذا قيت الجامعة العر ة غر ة عند دولها ،ودولها هذه أص حت قر ة ونسي ة
لﻸمم المتحدة؛ وهذا هو العجب العجاب ،ما قول العرب اﻷوائل ،وﻻ شفﻲ
الغليل مثل تعابيرهم ثم لماذا تعترف بها المنظمة العالم ة ،والجامعة العر ة ﻻ

تعترف بها دولهم ،ﻓهﻲ ﻻ تستط ع أن تتصل مع الدول العر ة إﻻ عن طر

و ازرات الخارج ة ،تماما ما تفعل الدول اﻷجنب ة ..ومن الطرائف البروتو ول ة
حول هذا الموضوع أن مجلس الجامعة العر ة ان قد تعرض لطرقة إبﻼغ
) (1المادة  104من ميثاق اﻷمم المتحدة.
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الق اررات الثقاﻓ ة إلى دول الجامعة ،ﻓأصدر ق ار ار " خطيرا" ،قول ﻓ ه أن الق اررات
"تبلغ لو ازرات الخارج ة ،و جوز لرئ س اللجنة الثقاﻓ ة أو من ينوب منا ه أن يرسل
)(1

صو ار من هذه المراسﻼت إلى و ازرات المعارف"

و ان ق ار ار جرئا حقا أن سمح

بإرسال صور المراسﻼت رأسا إلى و ازرة المعارف عن غير طر و ازرة الخارج ة.

وه ذا يتعامل العرب مع العرب ،أو على اﻷصح ه ذا يتعامل ح ام العرب ﻓ ما

بينهم!
ولكن الغرب العجيب ،أن الجامعة العر ة هذه ،الغر ة عند دولها أولئك،

قد حاولت أن تقنع برطان ا اﻻعتراف بها ،ﻓقد أوصى مجلس الجامعة أن ت ادر
الح ومات العر ة مطال ة الح ومة البرطان ة اﻻعتراف الجامعة العر ة وأن

تعتبر ما صدر إليها من اﻷمين العام ضمن حدود الميثاق صاد ار عن
الجامعة").(2

وصادف ﻓﻲ تلك الحق ة ،أن ان اﻷستاذ أحمد لطفﻲ السيد ،وزر خارج ة

المملكة المصرة ،وهو من أعﻼم الجيل العر ﻲ بﻼ منازع ،ﻓقام اتصاﻻت متﻼحقة
مع الح ومة البرطان ة ،و ان موقف برطان ا ،صاح ة الدعوة "للوحدة

العر ة"معارضا ل المعارضة ،ﻓأعرت عن رأيها أن الجامعة ل ست دولة وﻻ

منظمة دول ة معترﻓاً بها من اﻷمم المتحدة ما أن "برطان ا ل ست من دولها
اﻷعضاء" ..و انت هذه الع ارة سخرة برطان ة ﻻذعة..

وقد تب الوزر العالم أحمد لطفﻲ السيد ،إلى السيد رونالد امبل ،سفير

برطان ا ﻓﻲ القاهرة رسالة ﻓﻲ  4مايو )أ ار(  ،1946يؤ د ﻓيها "أن الح ومة
) (1قرار  ، 85الدورة الخامسة ،صفحة .23
) (2قرار  ، 76الدورة ال ار عة ،صفحة .21
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المصرة تر أن الجامعة هيئة دول ة تتمتع شخص ة مستقلة عن الدول
اﻷعضاء ..وأن الجامعة قد اتخذت من جهتها اﻹجراءات التﻲ جر عليها العرف
الدولﻲ لتأكيد شخصيتها و انها النظامﻲ المستقل ..وأن الح ومة الملك ة المصرة
سرها أن تنشأ بين ح ومة صاحب الجﻼلة البرطان ة والجامعة عﻼقات دبلوماس ة

م اشرة ﻓﻲ حدود اﻻختصاصات المحددة ﻓﻲ الميثاق".

ولم تكترث الح ومة البرطان ة للرسالة المصرة ،ﻓقد عث السفير
البرطانﻲ برد دبلوماسﻲ بتارخ  16أكتو ر )تشرن اﻷول(  1946أشار ﻓ ه إلى

مواقف الدول العر ة المختلفة صدد المسألة ش ﻼ وموضوعا ،و ختم القول أنه
"متى ﻻحت ﻓرصة لح ومة جﻼلة الملك توج ه خطاب س اسﻲ إلى ح ومات

الدول العر ة ،ﻓإن نسخة مطا قة من تلك المخاط ة سترسل إلى سعادة اﻷمين

العام لجامعة الدول العر ة لعلمه شخص ا" ،وانتهى الموقف البرطانﻲ عند حدود
الﻼموقف.

و ن طب ع ا أن

ون الموقف البرطانﻲ على هذه الصورة ،ما دامت

الدول العر ة مختلفة ﻓ ما بينها ﻓﻲ اﻷمر ش ﻼ وموضوعا ،و ل ما تكرمت ه
برطان ا أن ترسل نسخة من مخاط اتها إلى اﻷمين العام لمعلوماته الخاصة.

وهذا "الﻼموقف" ان هو نفسه موقف اﻷمم المتحدة ،ﻓالمنظمة الدول ة
لم تعترف الجامعة العر ة منظمة إقل م ة ،هذا مع العلم أن مجلس جامعة الدول
العر ة ان قضه وقض ضه ،و هيئته الكاملة و اﻹجماع قد أصدر قرار )رقم

 290الدورة  12بتارخ  (1950-4-1طلب إلى الح ومات العر ة أن تسعى

لد

اﻷمم المتحدة للمواﻓقة على اعت ار الجامعة العرة منظمة إقل م ة المعنى

الوارد ﻓﻲ ال اب الثامن من ميثاق اﻷمم المتحدة ،ولكن اﻷمم المتحدة لم تصدر
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أ قرار بهذا المعنى ،و ل ما تكرمت ه اﻷمم المتحدة أنها توجه دعوة إلى اﻷمين
العام لجامعة الدول العر ة لحضور جلسات الجمع ة العامة ،حضور مراقب ،ﻻ
شارك ﻓﻲ شﻲء إﻻ اﻻستماع ،شأنه ﻓﻲ ذلك شأن السائحين الذين يزورون اﻷمم

المتحدة ﻓﻲ برنامج س احﻲ للتعرف على معالم مدينة نيو ورك.

واستمرت جهود الجامعة العر ة متواصلة من غير لل أو ملل "تناضل

وتجاهد" ﻓﻲ سبيل الحصول على اعتراف اﻷمم المتحدة ،ما تناضل الشعوب
الم اﻓحة ﻓﻲ سبيل حرتها ،ولم تفلح الجامعة إﻻ الوصول إلى "تسو ة"هزلة،

تستر ماء الوجه ،وﻻ تزد؛ ﻓ عد مراسﻼت متصلة واجتماعات مطولة عث المستر

داج همرشلد الس رتير العام الراحل لﻸمم المتحدة برسالة إلى اﻷمين العام للجامعة

العر ة يجعل حدود التعاون قاصرة على "اﻷمانتين ..أمانة اﻷمم المتحدة وأمانة
الجامعة العر ة" وعلى صعيد المعلومات المت ادلة ﻓق " ..ﻷن أ تعاون يتجاوز

هذه الحدود ﻻ بد له من قرار الجمع ة العامة أو مجلس اﻷمن ،ومثل هذا القرار

لم صدر شأن الجامعة العر ة" ،ما قال الس رتير العام للمنظمة الدول ة ﻓﻲ
رسالته.

وذلك يوضح

ل جﻼء أن الجامعة العر ة ،ما تأسست ﻓﻲ ر ع

 ،1945لم تكن تملك شخص ة ذات ق مة ،وهﻲ تع ش إلى يومنا هذا عد خمس
وثﻼثين عاما دون أن تكتسب الشخص ة التﻲ تؤهلها لتحقي اﻷغراض التعاون ة

ناه ك عن اﻷهداف القوم ة التﻲ تصبو لها اﻷمة العر ة .وقد ن ه أحرار العرب

ورجال القانون العرب واﻷجانب على السواء إلى حالة "انعدام الوزن" التﻲ تكتنف

الجامعة العر ة ،أو إلى "الفراغ اﻷرضﻲ" الذ قامت عل ه الجامعة العر ة ،يوم
إنشائها ،ولكن لم يجد التنب ه ،وﻻ التقرع والتأنيب.
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ومن ذلك أن واحدا من ار رجال القانون ﻓﻲ ﻓرنسا ،وهو اﻷستاذ جورج
سل ،قد قرر ل وضوح أنه " صعب تمييز اﻻختصاصات الذات ة الممنوحة لهيئة
الجامعة العر ة ،و ظهر أن الدول اﻷعضاء لم تتنازل لها ﻓعل ا عن أ

من

اختصاصاتها ،سواء ﻓﻲ العﻼقات بين الدول العر ة ،أو بينها و ين الدول

اﻷجنب ة" ،ثم تساءل مستغرا "و يف يجوز ﻓﻲ هذه اﻷحوال حصول اعتراف دولﻲ
بها".

ولعل اﻷستاذ جورج سل ،قد خجل أن يتساءل ذلك "و يف يجوز

الحصول على اﻻعتراف الدولﻲ ،إذا لم تكن الجامعة العر ة متمتعة اﻻعتراف
العرﻲ".

أما الجانب العرﻲ ،ﻓقد تب الكثيرون شيرون إلى مواضع الوهن ﻓﻲ

ميثاق الجامعة ،و فﻲ ﻓﻲ هذا المجال أن نشير إلى مؤلف واحد ،تلتقﻲ ﻓ ه

صفات متعددة ،ﻓهو أستاذ جامعﻲ ،ورجل قانون ،وتحمل المسئول ة العامة
وزر

)(1

وﻻ م ن القول أنه يرسل الكﻼم لغوا ،و صدر الح م عفوا.

لقد لخص ذلك المف ر العرﻲ أس اب الوهن ﻓﻲ الجامعة العر ة ﻓ ما يلﻲ:
أ( عدم وجود نظام إلزامﻲ لحل المنازعات بين الدول اﻷعضاء.
ب( ضعف نظام قمع العدوان.
ج( صعو ة اتخاذ ق اررات ملزمة للدول اﻷعضاء سواء ﻓﻲ الس اسة الخارج ة،

أو ﻓﻲ اﻷمن ،أو ﻓﻲ المسائل المتعلقة التعاون الثقاﻓﻲ واﻻقتصاد
واﻻجتماعﻲ.

وتساءل هنا ،وماذا قﻲ للجامعة من شئون غير الشجون..
) (1الد تور حاﻓ غانم ﻓﻲ تا ه الجامعة العر ة.
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ثم إن هناك جان ا لم عالجه الكثيرون من الذين درسوا ميثاق الجامعة
ذلك أن الجامعة اﻹضاﻓة إلى أنها من غير شخص ة اﻓ ة ،ﻓإن شخصيتها هذه
على وهنها وهوانها ،تكون غائ ة أحد عشر شه ار ﻓﻲ العام ..ﻓإن وجودها ﻻ يتعد

شه ار واحدا ﻓﻲ العام حينما تكون منعقدة ﻓﻲ الدورتين القانونيتين ﻓﻲ شهر مارس
وسبتمبر من ل عام..

وواضح أنه ﻓﻲ غير الدورتين ﻻ

ون للجامعة العر ة وجود إﻻ ﻓﻲ

شخص اﻷمين العام ،وهذا إنسان مظلوم لم عطه الميثاق شيئا من اﻻختصاصات

الهامة؛ إنه رجل إدار ح م نصوص الميثاق يرأس جها از إدارا ،وما فعله غير
ذلك ،إنما هو تجاوز ،إنها م ادرات خاصة.

ولو أننا عدنا إلى ما ﻓعلته دول أمر ا الﻼتين ة ،وما أحسبهم أكثر حضارة

منا ،لوجدنا أنهم انوا أكثر منا عقﻼ وأشد حرصا عل مصالح شعو هم ،ﻓقد نصت
المادة ال ار عة من منظمة الدول اﻷمر ة على إنشاء رئاسة وو الة لمجلس

المنظمة ،تتم اﻻنتخاب لمدة سنة واحدة ،وﻻ يجوز تجديد مدة الرئ س أو و يله

لفترة ثان ة صورة متتال ة ..ولهذا تكون رئاسة المجلس قائمة بواج اتها حين ﻻ
تكون المنظمة ﻓﻲ حالة اﻻنعقاد.

شهر واحدا،
أما الجامعة العر ة ﻓإنها غير موجودة على مدار السنة ،إﻻ ا

حين تكون منعقدة ،و بدو أنها تمارس "اﻹجازة" صورة مقلو ة ..ﻓالناس ستحقون
إجازتهم شه ار واحدا ﻓﻲ العام ،أما الجامعة ﻓإن إجازتها تمتد أحد عشر شهرا ،وﻻ

تعمل إﻻ شه ار واحدا ،ومع ذلك ﻓإن هذا "العمل" ﻻ اد أن حرك فة الميزان.

تلك هﻲ الجامعة من غير شخص ة ..وهذه نتيجة محزنة حقا ،ولكن مما

ضاعف الحزن أن الميثاق من غير أخﻼق ..ول س هذا سجعا مرسﻼ ،ولكنه
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الحق قة الصارخة ،يجدها المواطن العرﻲ ﻓﻲ سر وسهولة ،وﻓﻲ قراءة سرعة
للميثاق.
ل س ﻓﻲ الميثاق من دي اجته إلى مواده إلى مﻼحقه لمة واحدة عن

المواطن اﻹنسان ..ما أن المواطن العرﻲ ﻻ ستح أن ون له م ان ما بين
أهداف الجامعة وم ادئها ،و ذلك ذ ر ،ولو سير ،عن اﻷمة العر ة جماعة

إنسان ة ،أن اﻷمة ل ست جديرة أن تتصدر أغراض الجامعة ،صفة أو أخر .
ولو أننا عدنا إلى ميثاق اﻷمم المتحدة ،لوجدنا أن دي اجته المشرقة ترسلها

عال ة ،حين تقول" :إننا نؤ د من جديد إ ماننا الحقوق اﻷساس ة لﻺنسان ،و رامة

الفرد وقدره ،و ما للرجال والنساء ،واﻷمم بيرها وصغيرها من حقوق متساو ة".
ثم تؤ د الدي اجة ،وترسلها عال ة ،مرة أخر  ،حين تتحدث "عن تحقي

العدالة ..وأن ندﻓع الرقﻲ اﻻجتماعﻲ قدما ،وأن نرﻓع مستو الح اة ﻓﻲ جو من

الحرة أﻓسح ،مع العمل على ترق ة الشئون اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة".

وما أن تنهﻲ الدي اجة ،حتى تنص المادة اﻷولى من ميثاق اﻷمم المتحدة،

أجل المادة اﻷولى" ،على تقرر احترام حقوق اﻹنسان والحرات اﻷساس ة"..

ل هذه المعانﻲ غير موجودة ﻓﻲ الميثاق العرﻲ ،مع أن الوزر اﻷمر ﻲ

المفوض ﻓﻲ القاهرة ،قد حمل ميثاق اﻷمم المتحدة يوم ان مشروعا ،إلى المؤتمر
العرﻲ العام لتنسج على منواله ،ولكن الدول العر ة أخذت مساوئه وتجنبت

محاسنه .و ل ما ﻓعلته الدول العر ة حين قرأت مشروع اﻷمم المتحدة أنها وجدت

المادة السا عة منه تقول" :ل س ﻓﻲ هذا الميثاق ما سوغ لﻸمم المتحدة أن تتدخل
ﻓﻲ الشئون التﻲ تكون من صم م السلطان الداخلﻲ لدولة ما"،ﻓأسرعت الدول

العر ة إلى وضع مادة ﻓﻲ ميثاقها تقول "تحترم ل دولة من الدول المشتر ة ﻓﻲ
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الجامعة نظام الح م القائم ﻓﻲ دول الجامعة اﻷخر  ،وتعتبره حقا من حقوق تلك
الدول ،وتتعهد أن ﻻ تقوم عمل يرمﻲ إلى تغيير ذلك النظام" )المادة الثامنة(.
والمادتان هاتان ،اﻷمم ة والعر ة قد اخترقتا عبر السنين ..ذلك أن اﻷمم

المتحدة قد عالجت ل قضا ا الحرة وحقوق اﻹنسان رغما عن النهﻲ القائل أنها

من صم م السلطان الداخلﻲ ..أما المادة العر ة ﻓإنها لم تمنع ق ام أرعين انقﻼ ا
ﻓﻲ الوطن العرﻲ و ان أعظمها زوال المملكة المتو ل ة ال من ة ،مملكة الرهائن
اﻵدم ة و فى.

أما انتهاكات حقوق اﻹنسان العرﻲٕ ،واهدار الحرات اﻷساس ة لﻸمة

العر ة ﻓﻲ هذه الحق ة من تارخها الحديث ﻓإنها وحدها تتسع لكتاب ،وأ

تاب؛

وأنا ﻻ أحب أن أشارك ﻓﻲ هذا الكتاب ،إشفاقا وح اء ،وأرجو أن يتوﻻه من هو
أشد عودا وأثبت جنانا ،وأصلب وجها..
وه ذا ﻓإن اﻷمة العر ة تع ش اليوم ﻓﻲ ظل جامعة عر ة بﻼ شخص ة،

وميثاق بﻼ أخﻼق..

ونتساءل عد ذلك ،لم هذه الهزائم المتﻼحقة ،منذ أن أنشئت الجامعة إلى

يومنا هذا.

هزائمنا ﻓﻲ حروب ثﻼث ،وهزائمنا الس اس ة عد الحرب ال ار عة ..و ا
ﻓج عة الشهداء..
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الفصـل التـﺎسـﻊ
الجامعة العر ة تسق ..
عد شهر ن من مولدها
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ان ميﻼد جامعة الدول العر ة ﻓﻲ الثانﻲ والعشرن من شهر مارس
)آذار(  ،1945و عد شهرن اثنين ،وقعت أحداث رهي ة ﻓﻲ سورا ،وﻓجأة دخلت
الجامعة قاعة اﻻمتحان ،وعند اﻻمتحان تكرم الجامعة أو تهان..
و ومئذ ،ان الجدال ما ي ازل ساخنا ﻓﻲ أوسا اﻷمة العر ة حلول الجامعة

العر ة وميثاقها ومؤسساتها واختصاصاتها ،والصحاﻓة العر ة تقود حملة واسعة
على الح ومات العر ة تتهمها أنها جعلت الجامعة العر ة "أداة رسم ة" بيد
الحلفاء ،وأنها خالفت قض ة الوحدة العر ة ،وأنها لن تستط ع أن تحمل أع اء

القض ة العر ة ،ﻓﻲ عالم ما عد الحرب ،وما ستنتهﻲ إل ه مطامع الدول الك ار.
وﻓﻲ خضم هذا الحوار الذ

شغل ال أر العام العرﻲ زمنا غير قليل،

جاء يوم الحساب ،و أن الجامعة العر ة على موعد مع اﻷحداث ..ولم
جف المداد الذ

ن قد

تب ه الميثاق ،وﻻ أنزلت اﻷعﻼم العر ة عن سوارها ﻓﻲ

قصر الزعفران ،حيث التقى رؤساء الح ومات العر ة ل علنوا ق ام جامعة الدول

العر ة.

ﻓفﻲ أوائل شهر يونيو حز ران من عام  ،1945ولم

د ستقر رؤساء

الح ومات العر ة ﻓﻲ عواصمهم ،عد عودتهم من القاهرة ،حتى قامت القوات
الفرنس ة عدوان مسلح على الجمهورة العر ة السورة ،منته ة بذلك حرة الدولة
الفت ة واستقﻼلها وس ادتها على أرضها.
ولم

ن العدوان الفرنسﻲ وليد الساعة ﻓقد س قته مقدمات خطرة ومثيرة

ﻓﻲ أوائل اﻷرعينات حينما سقطت ﻓرنسا من الضرة اﻷولى ﻓﻲ الحرب العالم ة

الثان ة ،واستسلمت للقوات النازة ،ولم يب لها إﻻ "جيوش المشرق" حسب التعبير
الفرنسﻲ يومذاك ،وهﻲ القوات الفرنس ة ﻓﻲ سورا ولبنان.
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ومن غير دخول ﻓﻲ التفاصيل ﻓقد قامت ﻓﻲ ﻓرنسا ح ومة عرﻓت ح ومة

ﻓ شﻲ انت موال ة لدولتﻲ المحور ،وقد أص حت "جيوش الشرق" طب عة الحال

تا عة لس اسة دولتﻲ المحور و هذا أص حت شو ة ﻓﻲ ظهر الحلفاء تهدد
إستراتيجيتهم العس رة ﻓﻲ منطقة الشرق اﻷوس .

و ان من أعظم ما أقل دول الحلفاء ،من هذا الوضع "المحور " ﻓﻲ

سورا ،أن طائرة ألمان ة عس رة قد ه طت ﻓﻲ أحد المطارات السورة وتزودت
الوقود ،و انت محملة الذخائر واﻷسلحة إلى العراق لمساندة ثورة رشيد عالﻲ

الكيﻼنﻲ ،هذا اﻹضاﻓة إلى أن دمش قد غدت ﻓﻲ ذلك الوقت موال ة عواطفها
القوم ة نحو دولتﻲ المحور ،وأص حت مر از إعﻼم ا واسعا للتنديد بدول الحلفاء
واﻹشادة بدولتﻲ المحور وانتصاراتهم ﻓﻲ جم ع الجبهات ﻓﻲ أورو ا وﻓﻲ الشمال

اﻹﻓرقﻲ..
وحينما أخذ نجم دولتﻲ المحور ﻓﻲ اﻷﻓول ،قامت القوات البرطان ة ﻓﻲ

 8حز ران )يونيو(  1941احتﻼل سورا ولبنان وأخضعت "جيوش الشرق"
الفرنس ة ،وت ع ذك أن دخلت قوات ﻓرنس ة تا عة لح ومة ﻓرنسا الحرة التﻲ ان
يرأسها الجنرال ديجول ،و انت متحالفة مع الحلفاء ،وصدرت البﻼغات العس رة

من الق ادة البرطان ة ﻓﻲ الشرق اﻷوس

أنه تم "تحرر" سورا من س طرة ح ومة

ﻓ شﻲ الفرنس ة!!

ولم سع ﻓرنسا ،وهﻲ المنهزمة ،إﻻ أن تعترف استقﻼل سورا ولبنان،

ولكنها انت مصرة على عقد معاهدة معها

ون لها وضع الدولة الممتازة ،مع

المحاﻓظة على "حقوقها ومصالحها" ..وقد رﻓضت ل من سورا ولبنان عقد أ
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اتفاق مع ﻓرنسا ،وأصرتا على ضرورة جﻼء القوات الفرنس ة عن اﻷراضﻲ اللبنان ة
والسورة.
وهاج الشعب ﻓﻲ ل من القطرن ،مطال ا بجﻼء القوات الفرنس ة؛ وﻓﻲ
نوﻓمبر  1943اعتقلت السلطات الفرنس ة رئ س الجمهورة اللبنان ة الشيخ شارة

الخور وح ومته ،ولم تطل سراحهم إﻻ عد توتر الموقف ﻓﻲ البﻼد العر ة،
وتدخل الدول العظمى ..و قيت الجمهورتان السورة واللبنان ة ،على إصرارهما
ﻓﻲ المطال ة الجﻼء وعدم التعاقد مع ﻓرنسا.

ثم جاء شهر يونيو )حز ران( من عام  ،1945ﻓقامت القوات الفرنس ة

العدوان على سورا ،ﻓﻲ العاصمة وﻓﻲ جم ع البلدان السورة ،ﻓقصفت منشآت

الدولة والمراكز الحيو ة ﻓﻲ البﻼد ،المداﻓع والطائرات ،وانتقلت أن اء هذا العدوان
إلى جم ع أرجاء العالم ..وخاصة ،وتلك مفارقة عجي ة ،أن العالم ان شهد انعقاد
المؤتمر الدولﻲ ﻓﻲ سان ﻓرانس س و ﻹنشاء اﻷمم المتحدة التﻲ سينا بها الحفا

على اﻷمن والسلم ﻓﻲ العالم أجمع ..و انت وﻓود سورا ولبنان وﻓرنسا مشتر ة

ﻓﻲ هذا المؤتمر ..وتوالت التصرحات العالم ة استن ار العدوان الفرنسﻲ وتأييد

الشعبين السور واللبنانﻲ ﻓﻲ حقهما الكامل اﻻستقﻼل والس ادة.

و ان من أبلغ هذه التصرحات وأكثرها إيجازا ،الب ان الذ

أصدرته

" وم سارة الشعب للشئون الخارج ة ﻓﻲ اﻻتحاد السوﻓييتﻲ" ولخص ﻓ ه العدوان

الفرنسﻲ قوله تلقت الح ومة السوﻓيت ة أن اء تثبت أن المعارك تدور على أرض
سورا ولبنان ،وأن الجنود الفرنسيين الم ار طين هناك اصطدموا السورين
واللبنانيين ،وأنهم استعملوا المداﻓع ومداﻓع الهاون ،ما صبت الطائرات الفرنس ة

نيرانها على دمش  ،و دور القتال أ ضا ﻓﻲ مدن أخر ﻓﻲ سورا ولبنان ،و رتفع
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ل يوم عدد القتلى والجرحى ،و ز د الموقف خطورة أن الدول الثﻼث وهﻲ ﻓرنسا
وسورا ولبنان مشتر ة مع اﻷمم المتحدة ﻓﻲ المؤتمر المعقود اﻵن ﻓﻲ سان
ﻓرانس س و ،والح ومة السوﻓييت ة تر أن حوادث سورا ولبنان ﻻ تتف وأهداف
مؤتمر اﻷمم المتحدة المنعقد اﻵن ﻹنشاء نظام حق

اﻷمن والسﻼم ،وتر

الح ومة السوﻓييت ة ذلك أنه ﻻ بد من الم ادرة إلى اتخاذ التدابير لوقف القتال
الناشب ﻓﻲ سورا ولبنان ،واﻻلتجاء إلى الطرق السلم ة لفض النزاع القائم؛

والح ومة السوﻓييت ة توجه هذا اﻻقتراح إلى الح ومة الفرنس ة المؤقتة ٕوالى برطان ا
العظمى والوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة والصين ﻷنها هﻲ الح ومات التﻲ شرعت
ﻓﻲ إنشاء نظام ما عد الحرب لتحقي اﻷمن والسﻼم بين الدول".

تلك هﻲ الخﻼصة الموجزة للصراع بين ﻓرنسا من جانب وسورا ولبنان

من جانب آخر ..و ان مقد ار على مجلس الجامعة أن عقد دورته اﻷولى لمعالجة
أول قض ة عر ة وأول امتحان للجامعة ،وأول اخت ار للميثاق ..عد أن أص حت
الجامعة مسئولة عن الشئون العر ة ﻓﻲ الوطن العرﻲ.

و استثناء الوﻓد ال منﻲ ،الذ لم ستطع اللحاق اجتماع مجلس الجامعة،

ﻓقد لبت ح ومات الجامعة الدعوة وتألفت وﻓودها على مستو رؤساء الح ومات
و ثير من هؤﻻء شار وا ﻓﻲ مشاورات الوحدة العر ة ﻓﻲ عهد النحاس اشا ،وﻓﻲ
المداوﻻت لوضع الميثاق صفته النهائ ة ،ﻓﻲ عهد النقراشﻲ اشا.
وه ذا ُقِّدر للذين وضعوا الميثاق مقاي س "الس ادة المطلقة" و"التعاون
اﻻخت ار " أن يواجهوا هذه اﻷزمة القوم ة ..وقيود الميثاق وأغﻼله تكبلهم إلى
اﻷعناق ،حتى صدق ﻓيهم القول العرﻲ القد م :على نفسها جنت ب ارقش.
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وانعقدت الجلسة ﻓﻲ ال ار ع من يونيو )حز ران(  1945برئاسة "حضرة
صاحب الدولة محمود ﻓهمﻲ النقراشﻲ اشا رئ س مجلس وزراء المملكة المصرة،
ووزر خارجيتها "ﻓﻲ قصر الزعفران إ اه ..حيث تم توق ع الميثاق قبل شهرن
اثنين.

وﻓﻲ بدا ة الجلسة تليت الرسالة الملك ة الموجهة من الملك ﻓاروق إلى

مجلس الجامعة ،يدعو ﻓ ه إلى "العمل ﻻستقﻼل سورا ولبنان وس ادتهما الكاملة
وأن

ون لجامعة الدول العر ة المقام الذ

نوده لها وترده اﻷمة العر ة لها،

ﻓإن ﻓﻲ قوة الجامعة قوة لجم ع أعضائها" ..و انت هذه الع ارات ﻓوق مستو

الميثاق الذ وضعته الح ومة ،وهذه إحد المفارقات العر ة ،ولم تكن المفارقة
اﻷولى ،ولن تكون اﻷخيرة ﻓﻲ اﻷعوام الطو لة المقبلة!!

وجاء دور الخطب الرسم ة ،وتكلم النقراشﻲ اشا ﻓتحدث عن "اﻻعتداء
الشن ع الذ قامت ه القوات الفرنس ة ..ﻓاستعملت مع أمة عزﻻء مداﻓع الميدان
ومداﻓع الهاون وقنابل الطائرات ورشاشاتها ضد المدن اﻵمنة وأخذت تحطم

عاصمة اﻷمو ين إحد عواصم الحضارة العر ة التليدة" ثم ش ر برطان ا العظمى

لتدخلها ﻹ قاف القتال ،و ذلك ش ر أمر ا وروس ا لموقفهما المؤ د لسورا ولبنان،
وخلص إلى القول أن مجلس الجامعة سينتهﻲ إلى ق اررات "قو ة ح مة تلقى تأييد
العرب ﻓﻲ ل أقطارهم ..ولنسر على بر ة ﷲ ﻓﻲ طرقنا".

وتحدث رئ س مجلس النواب السور السيد سعد ﷲ الجابر ﻓشرح

تفاصيل العدوان الفرنسﻲ على الشعب السور اﻷعزل ،ووجه ﻓﻲ نها ة لمته

ش ار خاصا إلى برطان ا العظمى ﻓقد "أد تدخلها ﻓﻲ ساعات الهول إلى وضع
حد لذلك الشر المستطير الذ أنزله الجنرال ديجول ورجاله بدمش وسائر المدن
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السورة ،ﻓحقنت الدماء وأوقفت التخرب والتدمير والنهب والسلب"؛ ثم ش رها
"وﻓرت عن الشام من هول مجاعة ادت تقع حتما ،إذ أحرق الفرنسيون ما
ﻷنها ّ
ﻓيها من ذخيرة القمح انتقاما وتشن عا"؛ وأزجى عد ذلك أجمل ع ارات التح ة

والتقدير للوﻻ ات المتحدة واﻻتحاد السوﻓييتﻲ لموقفهما إلى جانب الشعب السور
ﻓﻲ نضاله من أجل الحفا على حرته وس ادته واستقﻼله.
وت عه عد ذلك ﻓﻲ الكﻼم ،توﻓي

اشا أبو الهد رئ س الوزراء اﻷردنﻲ،

والسيد حمد ال اجة جﻲ رئ س وزراء العراق ،والشيخ يوسف اسين ممثل المملكة

العر ة السعود ة ،ﻓأعر وا عن استن ارهم للعدوان الفرنسﻲ ،ووقوﻓهم إلى جانب
سورا ولبنان ﻓﻲ دﻓاعهما عن استقﻼلهما.

و انت الكلمة اﻷخيرة للسيد عبد الحميد رامﻲ رئ س وزراء لبنان ﻓسرد

مراحل الصراع بين ﻓرنسا من جهة ،وسورا ولبنان من جهة ثان ة؛ وأوضح أن
ح ومة الجنرال ديجول "ترد أن تأخذنا الضغ ﻓتوقع معاهدة جائرة تحمل ﻓﻲ
ط اتها اﻻنتداب واﻻستعمار ،وترمﻲ إلى إعطاء ﻓرنسا ﻓﻲ سورا ولبنان قواعد

إستراتيج ة وامت ازات ثقاﻓ ة واقتصاد ة "ثم ذ ر أن سورا ولبنان" قد طلبتا عقد
اجتماع مجلس الجامعة لتؤازرنا والوقوف بجانبنا وقد أراد ﷲ لهذه الجامعة العر ة

الفت ة أن متحن حيو تها و ختبر قدرتها على الدﻓاع عن استقﻼل ل دولة من
الدول المنتم ة إليها والذود عن س ادتها".

و انت هذه الكلمات اﻷخيرة هﻲ "ورقة اﻻمتحان" للجامعة العر ة التﻲ

أعلن ميثاقها أنه "إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة ﻓللدولة
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المعتد

عليها أن تطلب دعوة المجلس لﻼنعقاد ﻓورا ..و قرر المجلس التدابير

الﻼزمة لدﻓع هذا اﻻعتداء").(1

ولم ن السيد عبد الحميد رامﻲ رئ س وزراء لبنان ﻓﻲ حاجة أن يذ رهم
بنص الميثاق ﻓإن الوﻓود العر ة التﻲ شار ت ﻓﻲ ذلك اﻻجتماع انت قد وقعت

على ذلك الميثاق ،و ان ﻓﻲ طل عتهم السيد رامﻲ نفسه ،عن لبنان ،والنقراشﻲ
اشا عن مصر ،والشيخ يوسف اسين عن السعود ة ،والسيد تحسين العس ر

عن العراق.

و عد هذا الخطب العامة انتقل المجلس إلى المناقشة التفصيل ة ﻓعقد ست

جلسات متوال ة من  4يونيو )حز ران( إلى  11يونيو )حز ران(  1945استثناء

جلسة سرة واحدة؛ و انت ﻓﻲ مجموعها امتحانا م ار لحيو ة الجامعة وقدرتها
على الدﻓاع عن استقﻼل الدول اﻷعضاء ،ما عبر عن ذلك رئ س وزراء لبنان.
و ان السيد سعد ﷲ الجابر رئ س مجلس النواب السور  ،أول المتكلمين

ﻓﻲ المناقشة التفصيل ة ﻓعرض مراحل النزاع بين سورا وﻓرنسا منذ عهد اﻻنتداب
إلى ﻓترة العدوان ،وشرح يف قامت القوات الفرنس ة ضرب الدوائر الرسم ة لها
بدمش  ،ومن جملتها و ازرة الخارج ة السورة ،و يف نهبت أوراقها وحرقت ومزقت،
حيث أن الوﻓد السور لم ستطع أن حمل معه الوثائ والملفات التﻲ تتعل
مهمته ﻓﻲ مداوﻻت الجامعة.

وﻓﻲ س اق هذا السرد المفصل للعدوان الفرنسﻲ على سورا ،أعلن رئ س

الوﻓد السور أن سورا تضع نفسها ومصيرها بين يد
"التعاون الدولﻲ يجب أن س قه التعاون العرﻲ أ

) (1المادة  6من الميثاق.
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الجامعة مؤ دا أن

س ادة الجامعة العر ة ﻓﻲ

س اسة البلدان العر ة ،وأنه يجب على الدول العر ة أن تعمل على النهوض
الجامعة ﻻ من أجل الزنة أو المظهر أو اﻻجتماعات الود ة القائمة على
الصداقة ،بل ﻹح ام الروا

ودﻓع الشر وجلب الخير لهذه الدول مجتمعة ومنفردة،

ولتجعل من الجامعة إقل ما من أقال م اﻷمن ﻓﻲ نطاق النظام العالمﻲ" وأعلن السيد

الجابر ﻓﻲ س اق عرضه أنه ﻻ يوجد واحد من ﻓﻲ بﻼد الشام يرضى عقد أ ة
معاهدة مع ﻓرنسا ،وأن الجمهورة السورة ح ومة وشع ا مصممة على هذا
الموقف حتى النها ة.

وواضح من هذا الحديث أن الرئ س السور ينطل ﻓﻲ تحليله للموقف

من أن ميثاق الجامعة العر ة ﻻ يرقى إلى مستو اﻷحداث وأنه ﻻ يتسع لمعالجة
الصراع السور الفرنسﻲ ،ولهذا ﻓإننا نراه يدعو إلى أن تكون الجامعة العر ة
"س ادة" ،وأن سورا مستعدة أن تضع مصيرها بين يد الجامعة ﻓﻲ إطار نظام
أمن عرﻲ بدﻻ عن معاهدة ثنائ ة مع ﻓرنسا.

ثم أثير ﻓﻲ النقاش العام أن الحجة التﻲ تتذرع بها ﻓرنسا ﻻست قاء قواتها

العس رة ﻓﻲ سور ا هﻲ المحاﻓظة على اﻷمن ﻓﻲ البﻼد ﻷن الجمهورة السورة
ضع فة المواد وﻻ تملك القوة على توﻓير اﻷمن ..وهنا ادر السيد توﻓي السو د

– وﻓد العراق  -إلى دعوة مجلس الجامعة أن يتحمل جان ا من المسئول ة ﻓﻲ
الحفا على اﻷمن ﻓﻲ سورا ،ﻓاقترح أن تقوم الجامعة شد أزر سورا ولبنان
لتساعدها على تحمل مسئول ة اﻷمنٕ " ،واذا ان هناك نقص ﻓﻲ وسائل الدولتين
ﻓستعمل الجامعة على سده ،و هذا اﻹجراء نسد ال اب أمام ما تنتحله ﻓرنسا من
أعذار".
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ثم وجه السيد السو د حديثه إلى الوﻓدين السور واللبنانﻲ قائﻼ" :يجب
علينا أن نزود م بج ش إلى أن تستط عوا تكو ن ج ش م للمحاﻓظة على اﻷمن
ﻷن تش يل القوات المنظمة قتضﻲ وقتا".
وتلقف عبد الرحمن عزام اﻷمين العام للجامعة العر ة اﻻقتراح العراقﻲ

ووصفه أنه ينقل الجامعة العر ة إلى مقام رم جدا و جعلها ﻓﻲ المستقبل مسئولة
عن اﻷمن داخل نطاق دول الجامعة ،وأنها تستمد هذه السلطة من نفسها ومن
شعو ها ..ثم تمنى أن أتﻲ اليوم الذ

لتأمين اﻷمن ﻓﻲ الساحة العر ة ،وأن

ون ﻓ ه للدول العر ة قوة دول ة اﻓ ة

ون هذا الج ش الدولﻲ للجامعة سندا

للبﻼد العر ة المعتد عليها.

والموقف العراقﻲ هذا ،ما أيده وشرحه اﻷمين العام للجامعة ،واضح

الدﻻلة ،إنه ير إعطاء الجامعة سلطة "الدولة" وأن تتواﻓر لها إم انات ماد ة
للمحاﻓظة على اﻷمن ﻓﻲ اﻷراضﻲ السورة ولبنان ،ولو على سبيل المشار ة،
و هذا تحل قوات عر ة محل القوات الفرنس ة ،وتسق

الحجة الفرنس ة ،وهﻲ

الحجة الدائمة لﻼستعمار لتبرر قاء اﻻحتﻼل اﻷجنبﻲ.

وطال النقاش حول الموضوع ثم تطور موضوع الجامعة إلى ناح ة أخر

ﻓقد تناول الكﻼم حاﻓ

رمضان اشا –عضو الوﻓد المصر  -وأشار إلى أن

هنالك رغ ة دول ة ﻓﻲ عقد مؤتمر دولﻲ خماسﻲ للنظر ﻓﻲ الصراع الفرنسﻲ

السور  ،واقترح أن تكون الجامعة العر ة ممثلة ﻓﻲ هذا المؤتمر ..صرف النظر
عن سورا ولبنان."..

وهذا موقف آخر من جانب مصر يجعل للجامعة العر ة شخص ة دول ة

مستقلة ،منفصلة عن شخص ة دول الجامعة و خول الجامعة العر ة أن تشارك
-161-

ﻓﻲ مؤتمر دولﻲ ،وأن تكون مخولة ل حث العدوان الفرنسﻲ على سورا ،والوصول
ه إلى تسو ة تحق المطالب القوم ة للبنان وسورا ،سواء شار تنا أم لم تشار نا.
وقد برر رمضان اشا اقتراحه أن "س اسة اﻻحتجاج ﻻ تجد وخاصة إذا صدر
عن الجامعة العر ة التﻲ يجب أن

ون لها مر ز قو ومسموع ،وﻻ يجدر

الجامعة أن تستهل ح اتها مجرد احتجاج ،وهذه وسيلة ﻻ يلجأ إليها إﻻ ﻓﻲ حالة

العجز".

و أنما ان حاﻓ رمضان ير من وراء الغيب أن "اﻻحتجاج" س ون

على الدوام سﻼح الجامعة العر ة ﻓﻲ ل ما تواجه من أزمات ومش ﻼت.

وتناول السنهور ك –وﻓد مصر -الموضوع من زاو ة أخر  ،ﻓقد أشار

عد استعراضه لكاﻓة الوسائل القانون ة لمعالجة الموقف إلى أنه من المستطاع
التف ير ﻓﻲ "إرسال ج ش عرﻲ إلى سورا تدبير لفض النزاع ومنع اﻻعتداء ،ﻻ
للمحاﻓظة على اﻷمن الداخلﻲ أو الدولﻲ".

وهذا اﻻقتراح من جانب السنهور  ،وهو الذ

شارك ﻓﻲ ص اغة ميثاق

الجامعة يلقﻲ مزداً من الضوء على النواقص والنقائص الكامنة ﻓﻲ ميثاق
الجامعة ،ﻓل س ﻓﻲ نصوصه شﻲء من الشئون العس رة إطﻼقا ،ول س للجامعة
"س ادة" تخولها تش يل قوة عس رة على رأسها ق ادة عس رة "جامع ة" ،وتكون
لها مهمات محدودة على أراضﻲ الدول اﻷعضاء ﻓﻲ الجامعة ..وهذا اﻻقتراح هو

ﻓﻲ الواقع "انقﻼب" أساسﻲ ﻓﻲ ميثاق الجامعة وعلى س اسة الح ومات العر ة
التﻲ رﻓضت أن تتنازل لمجلس الجامعة عن أ قدر من الس ادة..

وتدخل ﻓﻲ النقاش السيد حبيب أبو شهﻼ –وﻓد لبنان -وأعلن أنه ينتظر

اليوم الذ تشترك ﻓ ه الجامعة "ﻓﻲ تنظ م اﻷمن الدولﻲ ل س نظرا بل عمل ا ﻓﻲ
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الشرق العرﻲ" ،و ان هذا الكﻼم مثل خطوة تقدم ة عيدة ﻓﻲ إعطاء الجامعة
العر ة هذا القدر من الس ادة ،وهذا الحجم من الشخص ة ،على حين أن الوﻓد
اللبنانﻲ قد أشغل الوﻓود العر ة زمنا طو ﻼ وهو ين ر على الجامعة أ ة شخص ة

وأ ة س ادة ،وأنها مجرد مؤتمر دولﻲ للتعاون اﻻخت ار  ،وأن لبنان ﻻ شترك ﻓﻲ
الجامعة إﻻ على هذا اﻷساسٕ ،واذا بهذا اﻷساس ينهار حينما وجد لبنان نفسه
ﻓﻲ حرب مع ﻓرنسا.

ولكن ،ما لم ينفع ﻓ ه الجدل النظر ﻓﻲ الماضﻲ ،قد نفعت ﻓ ه المحنة

الكبر التﻲ وقعت ﻓيها سورا ولبنان ﻓﻲ أول عهد الجامعة ،مما حدا السيد حبيب
أبو شهﻼ نفسه أن يؤ د " أن الجامعة تجتمع ﻷول مرة لتواجه أول تجرة حاسمة

ﻓﻲ تارخ الجامعة ﻓتبرهن عن حيو تها من عدمهإ ،واضاﻓة إلى ذلك أنه لما
انت التدابير شديدة وقو ة ان النجاح مضمونا وعاد الخير على الجم ع..

"و ذلك ﻓقد ان هذا الموقف اللبنانﻲ انقﻼ ا" على الس اسة اللبنان ة..

وجاء دور م رم اشا –وﻓد مصر -ﻓأكد أن سورا ولبنان يجب أن مثﻼ

ﻓﻲ أ مؤتمر ل حث النزاع الفرنسﻲ السور وأنه يجب المطال ة "بتمثيل الجامعة
ﻓﻲ هذا المؤتمر" ﻷنها – على حد قوله" -هﻲ صاح ة المصلحة الم اشرة ﻓﻲ هذا

النزاع ..لتتخذ الموقف الحازم المﻼئم" و هذا انضمت مصر إلى ال أر

القائل

بإعطاء الجامعة دو ار أساس ا ،نا عا ﻓﻲ حق قتة من ضرورات الدﻓاع عن دولة
عر ة ،دون أن

ون له ﻓﻲ الميثاق أ سند قانونﻲ ،وهو دور أ عد ما ون

عن ب انات ومناقشات جم ع الوﻓود العر ة التﻲ ساهمت ﻓﻲ وضع الميثاق.
وتحدث رئ س الوزراء العراقﻲ ،السيد حمد

ال اجة جﻲ – ﻓأيد ال أر

القائل حضور الجامعة العر ة ﻓﻲ المؤتمر المزمع عقده إلى جانب سورا ولبنان،
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وأضاف إلى ذلك أنه ﻓﻲ حالة ﻓشل المفاوضات ﻓ م ن عندئذ النظر "ﻓﻲ إرسال
قوة من الجامعة العر ة".
وانضم إلى هذا ال أر الد تور ه ل اشا – وﻓد مصر  -ﻓأكد أنه "ﻻ بد
أن تدعى سورا ولبنان والجامعة إلى أ ة مفاوضة تجر ﻓﻲ هذا الموضوع.

وقد تمثلت ذروة الموقف النس ة لرﻓع مستو الجامعة العر ة ﻓﻲ التصرح

الحاسم الذ أدلى ه السيد عبد الحميد رامﻲ رئ س وزراء لبنان ،ﻓقد قال" :إننا
اسم لبنان نصرح أننا ﻻ نقبل الذهاب للمؤتمر إذا لم يدع مجلس الجامعة إل ه

أ ضا ،وعلى ذلك نصر على تمثيل الجامعة ﻓﻲ المؤتمر" و ادر الرئ س السور
إلى تأييد التصرح اللبنانﻲ.

وهذا الموقف اللبنانﻲ عتبر ثورة على الميثاق ،بل إنه ثورة على الموقف

اللبنانﻲ الذ

ان رر على الدوام أن الجامعة ﻻ تملك الشخص ة المستقلة عن

الدول اﻷعضاءٕ ،واذا العدوان الفرنسﻲ على سورا ولبنان ،شف " الحديد والنار"

أكثر مما شف الجدال والحوار ،أن سﻼمة أ ة دولة عر ة ﻻ بد له من جامعة
عر ة ،لها س ادة ،ولها قوات عس رة تتصد

للعدوان ..وأن اﻻحتجاجات

والمذ رات الس اس ة ،وهﻲ ل ما تملكه الجامعة ح م ميثاقها ،ل س لها أ جدو
سو إلحاق اﻹهانة اﻷمة العر ة.

ولم ن موقف الرئ س اللبنانﻲ مستغرا ،ﻓهو من رجال الحر ة العر ة

اﻷوائل ،و ان "استقﻼل" لبنان عنده حﻼ وسطا ،وص غة توﻓي ووﻓاق بين قائه

تحت النفوذ الفرنسﻲ أو اندماجه ﻓﻲ الوحدة السورة؛ ﻓقد سب له أن صاح ﻓﻲ
مجلس النواب اللبنانﻲ قائﻼ" :نحن الذين نا نناد

الوحدة السورة واﻹمبراطورة

العر ة ،قد عدلنا اﻵن عن رأينا ،وأردنا لبنان مستقﻼ حدوده الحاضرة ،ﻻ خوﻓا
-164-

من أحد ،وﻻ مجاملة ﻷحد ولكن عن عقيدة وطن ة" و ان هذا موقف الكثيرن من
القادة اللبنانيين وﻓﻲ مقدمتهم السيد راض الصلح الذ تولى رئاسة الو ازرة اللبنان ة
غير مرة ،و ان من رجال الحر ة العر ة اﻷوائل..
وتا ع م رم اشا – وﻓد مصر  -موضوع إرسال قوة عر ة إلى سورا

ولبنان ،ﻓاقترح الضغ على ﻓرنسا حتى "ولو بإرسال قوة عر ة رمزة ت قى ﻓﻲ
سورا ولبنان حتى تحل المسألة ..ﻓإن ذلك عمل على دﻓع ﻓرنسا قطعا إلى إيجاد
حل سرع ﻷنهم يخشون اليوم الذ

حسون ﻓ ه أن هناك قوة مصرة وقوة عر ة

ﻓ حاولون أن يتحاشوا هذه النتيجة و نتج هذا الضغ أثره".
وأكد م رم اشا عد ذلك أن تمثيل الجامعة ﻓﻲ أ

اعت ارها "صاح ة ح قائم ومستقل".

مؤتمر دولﻲ واجب

وعاد السيد حبيب أبو شهﻼ –وﻓد لبنان -إلى الكﻼم ﻓأكد أن الفرنسيين

ﻻ فهمون إﻻ لغة القوة ،وأنه يجب على مجلس الجامعة أن ي حث التدابير الواجب
اتخاذها إزاء هذا النزاع ..والمهم هو التدابير التﻲ يجب أن تتخذ..
وعلى ل حال يجب أن تمثل الجامعة ﻓﻲ أ

المش لة" و اد أن

مؤتمر عقد لتسو ة

ون هذا الكﻼم صاد ار عن الوﻓد السور الذ

ان طالب

الوحدة ﻓﻲ المراحل اﻷولى من المشاورات...
ثم دارت المناقشات حول ما إذا انت التمثيل العرﻲ ﻓﻲ المؤتمر الدولﻲ

ين غﻲ أن

ون قاص ار على سورا ولبنان ،أو أن تكون الجامعة معهما ..وهنا

ادر الرئ سان السور واللبنانﻲ ﻓحسما الموقف ..ﻓقال الرئ س السور إنه "قبل

أن تمثل سورا ﻓإننا نرغب أن تمثل الجامعة ،وسورا تؤثر أن ﻻ تمثل ﻓﻲ
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المؤتمر ،وأن ون التمثيل قاص ار على الجامعة العر ة" ..وثنى على هذا الموقف
الرئ س اللبنانﻲ.
وانقطعت المداوﻻت عض الوقت حينما أعلن الرئ س الجلسة ،النقراشﻲ
اشا ،إنه تلقى برق ة من وزر مصر المفوض ﻓﻲ سورا تقول أن الح ومة

الفرنس ة – بناء على وساطة برطان ا  -قد سلمت إلى الح ومة السورة قوات
الهجانة ،وعددا من المصفحات والمداﻓع الرشاشة ،وأن الح ومة السورة تطلب
من الح ومة المصرة إرسال ض ا مدرين على اﻷعمال الم ان ة والهجانة

من  25إلى  30ضا طا ،وتطلب ذلك أرع أو خمس ض ا عظام للتشاور مع
الح ومة السورة ﻓﻲ شئون التدرب.

وأعلن رئ س وزراء مصر أن الض ا

المصرين قد صدر اﻷمر

اخت ارهم ،وأن طائرة قد أعدت لنقلهم إلى دمش  ،ولكن رؤ إرجاء سفرهم عض

الوقت بناء على رغ ة الجنرال اجيت )قائد القوات البرطان ة ﻓﻲ الشرق اﻷوس (.
ثم أخذ المجلس ي حث ﻓﻲ الق اررات التﻲ يجب اتخاذها لمعالجة المش لة،

وطال الكﻼم ﻓﻲ الص اغات المتعددة ،و لها انت تدور ﻓﻲ ﻓلك المساعﻲ

الس اس ة ..وتدخل السيد صادق ال صام –وﻓد العراق  -مشي ار إلى أن اﻻحتجاجات
والمظاهرات لم تجد نفعا وأن الموضوع المطروح على مجلس الجامعة هو ال حث
ﻓﻲ تخل ص سورا ولبنان من العدوان واﻻحتﻼل الفرنسﻲ ،وأن واجب مجلس
الجامعة قضﻲ اتخاذ قرار مستمد من شعور اﻷمة العر ة وأن تتضامن الدول

العر ة تضامنا س اس ا وعس را واقتصاد ا ﻹنقاذ سورا ولبنان من محنتهما..
"وهذا واجب مجلس الجامعة ﻷنه عتبر ح ومة للدول العر ة وعل ه أن يتخذ

التدابير الﻼزمة".
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وعاد الرئ س اللبنانﻲ إلى الكﻼم ،ﻓطالب المجلس أن ي حث التدابير
الواجب اتخاذها ﻓﻲ حالة ﻓشل المساعﻲ الس اس ة وقال" :هذه أول مرة تمتحن
ﻓيها حيو ة الجامعة ﻓعلينا أن نم نها من الح اة ٕواث ات وجودها ٕوانﻲ أر أن هناك

تدابير ثيرة م ن اﻻلتجاء إليها وهﻲ المقاطعة اﻻقتصاد ة والمقاطعة الثقاﻓ ة ثم

المقاطعة الس اس ة والتدابير العس رة"..

وهنا ..ما قول المحضر ،أر المجلس أن عقد جلسة صورة سرة،
وأخليت قاعة اﻻجتماع من هيئة الس رتارة ..ﻓإن ال حث ﻓﻲ اقتراحات الرئ س
اللبنانﻲ قد وصل إلى مرحلة "تكلم السيف ﻓاس ت أيها القلم".

وانتهت اﻻجتماعات واتخذ المجلس ق اررات ،أعلنها ونشرها ﻓﻲ اليوم

السادس من يونيو )حز ران(  ،1946جاء ﻓيها:

أوﻻ :إن أ مؤتمر دولﻲ لحل النزاع بين سورا ولبنان من جهة ،وﻓرنسا من جهة

أخر يجب أن تمثل ﻓ ه جامعة الدول العر ة إلى جانب تمثيل سورا ولبنان،
وأن

ون مفهوما أن ل مفاوضة ﻓﻲ هذا الشأن هﻲ على أساس اﻻستقﻼل

والس ادة الكاملين لهما.
ثان ا :إن الح ومة الفرنس ة اعتدت على سورا ولبنان ،وعليها تقع مسئول ة ما
وقع ﻓيهما من قتل وتخرب وخسائر.

ثالثا :أ -إن قاء القوات الفرنس ة ﻓﻲ سورا ولبنان يتناﻓى مع حقوق الس ادة
واﻻستقﻼل المعترف لهما بها.

ب -إن وجود القوات الفرنس ة ﻓﻲ سورا ولبنان عرض البﻼد واﻷهالﻲ صفة
مستد مة إلى مثل الحوادث الفاجعة التﻲ وقعت ﻓﻲ اﻷ ام اﻷخيرة والتﻲ حدث
مثلها ﻓﻲ الماضﻲ.
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مستمر ﻓﻲ عﻼقات ﻓرنسا مع
ا
ج -إن وجود هذه القوات حدث توت اًر

الجمهورتين العريتين متد إلى ق ة اﻷقطار العر ة.

ولذلك يؤ د المجلس طلب سورا ولبنان الجﻼء العاجل لجم ع القوات
الفرنس ة عن أراضﻲ الجمهورتين ،وهو حين قرر ذلك ﻻ ف ر مطلقا ﻓﻲ احتمال

قاء قوات أجنب ة أخر  ،ﻓﻲ بﻼد الجمهورتين العر يتين ،ولقد أعلن البرطانيون

من غير تردد عزمهم على سحب قواتهم من هذين القطرن.
ار عا :قرر المجلس أن يتخذ التدابير الﻼزمة وﻓقا للمادة السادسة من ميثاق
الجامعة لدﻓع اﻻعتداء الفرنسﻲ ،وهو حين يتخذ هذه التدابير لن يدخر تضح ة

ﻓﻲ سبيل الق ام بواج ه ،وهو قوم بتنسي الوسائل والجهود المطلو ة على ضوء
التطورات الدول ة المحتملة ل صل معونة دول الجامعة للقطرن العريين إلى
تحقي غرضه وغرضهما ﻓﻲ اﻻستقﻼل والس ادة وجﻼء القوات اﻷجنب ة عنها.

ولم قابل ال أر العام العرﻲ هذه الق اررات الرضاء ،ﻓقد أر أنها مظاهرة

س اس ة ﻼم ة ،ﻻ جدو منها وﻻ نفع "والتدابير الﻼزمة" التﻲ نص عليها القرار،
لم تر ﻓيها اﻷمة العر ة مﻼمح الجد ة والصدق والحزم ..ولم تكن الجامعة العر ة
قد قضت من عمرها إﻻ شهرن اثنين ﻻ ثالث لهما.
ثم جاءت اﻷساب ع التال ة لتثبت أن موضوع "المؤتمر الخماسﻲ" ل حث

اﻷزمة السورة الفرنس ة انت أحاديث صحف ة ،ل س لها أساس من الصحة ،ولم

تر الح ومة السورة أمامها إﻻ طرقا واحدا ،هو اﻻلتجاء إلى مجلس اﻷمن،
ﻓتقدمت إل ه الش و ﻓﻲ ﻓبراير )ش ا (  ،1946طال ة جﻼء القوات اﻷجنب ة
الفرنس ة والبرطان ة ،عن اﻷراضﻲ السورة؛ و انت اﻷمم المتحدة ﻓﻲ أوائل
عهدها ،متآلفة العزم ،ﻓصدر القرار طلب إلى برطان ا وﻓرنسا أن تأم ار قواتهما
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الجﻼء عن اﻷراضﻲ السورة جﻼء امﻼ ..و هذا أقفلت صفحة الصراع الفرنسﻲ
السور  ،لتبدأ الجمهورة العر ة السورة ح اتها الوطن ة ﻓﻲ حرة وس ادة املتين.
وﻓﻲ الخامس عشر من شهر أبرل  1945انسحب آخر جند

ﻓرنسﻲ

وآخر جند برطانﻲ من اﻷرض السورة ،وأص ح ذلك اليوم عيدا قوم ا هو عيد

الجﻼء حتفل ه الشعب السور

ل عام.

و عد أن تم الجﻼء على هذا الوجه ،جاء دور مجلس جامعة الدول العر ة ،ودور
الكﻼم الرشي  ،ﻓأصدر ﻓﻲ دورته الثالثة ق ار ار ) 23تارخ  (1946-3-25بتهنئة

الح ومتين السورة واللبنان ة بهذا الجﻼء الذ

جاء محققا ﻷمانيهما القوم ة

ولق اررات مجلس الجامعة السا قة وﻷمانﻲ العرب اﻓة ﻓﻲ جم ع أقطارهم".

وقد ظن عض الكتاب أن الجامعة العر ة ان لها الفضل ﻓﻲ إجﻼء

القوات الفرنس ة عن أراضﻲ القطرن العريين وقد ﻓاتهم أن الفضل ل الفضل
هو لصمود الشعبين السور واللبنانﻲ ،واستمرار نضالهما لتحقي

امل حرتهما

واستقﻼلهما ،مدعوما ذلك له اﻷوضاع الدول ة المﻼئمة ..ﻓفﻲ تلك الفترة انت
القوات البرطان ة جاثمة على أرض مصر ،ولم تستطع الق اررات العديدة التﻲ

أصدرتها الجامعة العر ة بهذا الشأن أن تخرج جند ا برطان ا واحدا من ثكنات

الج ش البرطانﻲ القائمة على ضفاف النيل.
ولكن اﻷوضاع الدول ة ،النس ة إلى اﻷزمة الفرنس ة السورة اللبنان ة

انت مختلفة تماما ،و انت ﻓﻲ صالح سورا ولبنان ،ذلك أن برطان ا انت على

خﻼف قد م مع ﻓرنسا النس ة إلى الشرق اﻷوس  ،منذ عهد نابليون ،وهنا قد
ﻻحت الفرصة عد الحرب العالم ة الثان ة ﻹخراج ﻓرنسا نهائ ا من سورا ولبنان،
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ﻓضﻼ عن أن ﻓرنسا وقد خرجت محطمة عد الحرب العالم ة الثان ة لم تعد تملك

القدرة على اﻻحتفا بوجودها ﻓﻲ المشرق العرﻲ.

والواقع أن برطان ا انت تتطلع إلى "حرمان" ﻓرنسا من سورا ومن لبنان
منذ الحرب العالم ة اﻷولى ،ﻓفﻲ مارس )آذار(  1915تب لورنس ،صاحب
الدور المشهور ﻓﻲ الثورة العر ة قول" :إن ﻓرنسا تصر على اﻻستيﻼء على

سورا ٕوان قاء اﻻس ندرونة – وهﻲ جزء من سورا  -ﻓﻲ ق ضة تر ا اليوم ﻓﻲ
يد ﻓرنسا منحها م از ا عس رة ضخمة ..ولذلك ﻓإنﻲ أر من الضرورة القصو

أن تكون اﻻس ندرونة ﻓﻲ حوزتنا ..ما أنه يجب علينا أن "نحرم" ﻓرنسا من سورا
لها".

ومن الطرائف أن لورنس قد تب هذه الرسالة من ﻓندق الكونتننتال ﻓﻲ

القاهرة ،حين ان عمل ﻓﻲ قسم المخابرات ﻓﻲ م تب الحرب البرطانﻲ ﻓﻲ
القاهرة.

وقد هجعت "تمن ات" لورنس هذه ،سنين طو لة ،حين أقبلت الحرب

العالم ة الثان ة ،ﻓاغتنمت برطان ا الفرصة وعملت على إنهاء الوجود الفرنسﻲ ﻓﻲ

المشرق العرﻲ ،وما أن وقع العدوان الفرنسﻲ على سورا ولبنان حتى أصدرت
برطان ا إنذا ار إلى القوات الفرنس ة أنه يتعين عليها وقف إطﻼق النار وتسل م

السلطة إلى الح ومتين العريتينٕ ،واﻻ ﻓإن الق ادة البرطان ة ستقصف الثكنات

الفرنس ة" وأعلنت أمر ا تأييدها لهذا اﻹنذار.

وﻻ فوتنا أن نضيف أن روس ا والوﻻ ات المتحدة ،وﻷس اب مختلفة ،انتا

تردان أن ﻻ تكون سورا ولبنان ،ﻷحد ..ﻻ لفرنسا وﻻ لبرطان ا ،ﻷنهما انتا
تردان أن تتعامﻼ معهما دولتين مستقلتين ،ﻓذلك أجد لمصالحهما ..وخاصة
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أن العدوان الفرنسﻲ قد وقع ﻓﻲ وقت ان ﻓ ه العالم مشدودا إلى اجتماعات اﻷمم

المتحدة ،ﻓﻲ سان ﻓرانس س و التﻲ انت تعمل على وضع ميثاق دولﻲ صون
حقوق الشعوب بيرها وصغيرها و فل اﻷمن والسﻼم ﻓﻲ العالم.

و ائنا ما ان اﻷمر ،ﻓإن اﻷزمة قد انتهت ،وحققت ل من سورا ولبنان

استقﻼلهما الكامل ،ممن غير معاهدة وﻻ ارت ا من أ دولة أجنب ة ،و هذا أص ح

"اﻵخرون هم اﻷولون" ﻓقد س قتا مصر سنوات ﻓﻲ تحقي الجﻼء ٕوالغاء المعاهدة.
ولكن هذه اﻷزمة قد خلعت الجامعة العر ة من مﻼ سها ،وألقت بها ﻓﻲ

العراء ،و شفت عن معايب ميثاقها ،ﻻ لل أر العام العرﻲ ﻓحسب ،بل ﻓﻲ عيون
الذين أسسوها الذات.

وﻓﻲ المقت سات التﻲ سردناها ﻓﻲ هذا الفصل ،رأينا الوﻓود العر ة ،و ثير

منهم ساهم ﻓﻲ ص اغة الميثاق ،قد دخلوا ﻓﻲ حرب شعواء مع الميثاق ..ومنحوا
الجامعة وجودا س اس ا وعس را وشخص ة منفصلة عن شخص ة الدول

اﻷعضاء ..وهم الذين أن روا عليها هذه الم از ا قبل شهرن اثنين من وقوع اﻷزمة..
و ان ﻓﻲ مقدمة أولئك الوﻓد اللبنانﻲ نفسه ..وقذﻓته المحنة إلى الطرف اﻵخر،

ل عتبر أن الجامعة أوﻻ ،ولبنان ثان ا.

ولقد انت اﻷزمة امتحانا قاس ا للجامعة العر ة ..وسقطت الجامعة ﻓﻲ
ذلك اﻻمتحان ،و ان اﻷساتذة الذين ح موا سقوطها ،هم الذين ساهموا ﻓﻲ

ميﻼدها ،ووضعوا ميثاقها ،وهاهم ،ما رأينا شفون عن معايبها.

و ان من القدر الساخر ،أن برطان ا وأمر ا ،وهما اللتان أعطتا إشارة

البدء ﻹنشاء الجامعة العر ة ،هما الدولتان اللتان أنقذتا وجه الجامعة العر ة من
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المحنة السورة اللبنان ة ،ﻓساندتا الشعب ال طل ﻓﻲ سورا ولبنان على إجﻼء ﻓرنسا
من اﻷرض العر ة عد خمسة وعشرن عاما من اﻻحتﻼل ال غ ض.
وه ذا سقطت الجامعة العر ة ﻷول مرة ،عد شهرن من ميﻼدها ،وها

قد مضى على الجامعة العر ة خمسة وثﻼثون عاما ،لنراها تسق مرات ومرات..

الفصـل العﺎشـر
وسقطت الجامعة العر ة..

بين يد الملك ﻓاروق

وسقطت الجامعة العر ة مرة أخر عد عام واحد من ق امها ،و ان من
سخرة القدر أن تسق بين يد

الملك ﻓاروق ،وهو الذ

سق بدوره عد ستة

أعوام ،ﻓﻲ ثورة يوليو )تموز( من عام  ،1952الثورة التﻲ قادها الزع م الراحل
جمال عبد الناصر.

وقد اغتنم الملك ﻓاروق ﻓرصة الذ ر اﻷولى لق ام الجامعة العر ة ﻓأثار

موضوعا عر ا خطيرا ،ضمنه ﻓﻲ رسالة إلى الجامعة العر ة عرﻓت يومئذ " النط
السامﻲ" قال ﻓ ه الملك ﻓاروق:
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"ﻓﻲ مثل هذا اليوم ،من عام مضى ،ارت طت مصر ميثاق الدول العر ة ،لتنم ة
أواصر اﻷخوة بيننإ ،وانه ل سرنﻲ أن أر تقدما مستم ار نحو تلك الغا ة ،وقد عين

على تحق قها أن ننشئ ﻓ ما بيننا قوم ة مشتر ة ،و قينﻲ أن اﻷج ال الناشئة ،ﻓﻲ

جم ع البﻼد العر ة قادرة على حمل رسالة هذه اﻷمة القد مة الجديدة التﻲ نعتز
جم عا اﻻنتساب إليها ،وتلك الرسالة هﻲ أن ن ون أعوانا على البر ،متكاتفين ﻓﻲ
إقامة العدل والسلم الدائم ،وﷲ يوﻓقنا لما ﻓ ه خير العرب ومجد العرو ة".

و ان ﻓاروق حينما أعلن هذا "النط السامﻲ" عن القوم ة المشتر ة ومجد

العرو ة ،شا ا وس ما ،مهيب الطلعة ،يؤم اﻻجتماعات العامة بوقار واحتشام،
و ؤد الصﻼة ﻓﻲ المساجد بخشوع وخضوع ،ل جوارحه المطرقة إلى الحديث

الدينﻲ الذ

ان يلق ه شيخ اﻷزهر اﻹمام المراغﻲ ،ل ذلك ان قبل أن تسوء

سيرته الخاصة والعامة و ص ح غ ض الشعب عد أن ان "سيدنا وموﻻنا الفاروق"

ت منا أمير المؤمنين ثانﻲ الخلفاء الراشدين ،سيدنا عمر بن الخطاب ،وحاشا
هذا التشب ه..

والمواطن العرﻲ حين ق أر هذه الرسالة ﻓﻲ هذه اﻷ ام ﻻ يجد ﻓيها ما يثير

حماسته ،ولكن الكﻼم عن "اﻷمة العر ة القد مة الجديدة" من ملك مصر ﻓﻲ
أواس اﻷرعينات ،واﻷعراب عن "اﻻعتزاز اﻻنتساب إليها" ان مثي ار لﻼهتمام

ال الغ ،و اعثا ،ذلك ،على التساؤل عما إذا ان ﻓاروق ،يرد أن يذ ر اﻷمة
العر ة من جديد الدولة العر ة الكبر التﻲ أنشاها جده اﻷعلى محمد علﻲ اشا
الكبير وامتدت من حدود السودان جنو ا إلى المشارف الشمال ة لد ار الشام.
ولهذا لم

د يذاع النط

السامﻲ وخاصة ﻓﻲ اﻷقطار العر ة ،خارج

مصر ،حتى استقبلته الجماهير العر ة است شار الغ ،وحماسة منقطعة النظير،
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وتطلع قادة العرب ﻓﻲ ل م ان إلى هذه الدعوة الجديدة عن "القوم ة المشتر ة"
اهتمام وتقدير بيرن ،و ان الحوار يومئذ ،ما يزال ساخنا صدد الجامعة العر ة،
هل ستؤد

رسالة القوم ة العر ة ،أم أنها ستكون أداة لترسيخ التجزئة ،والنزعة

اﻹقل م ة ..و أر الناس ﻓﻲ "الفاروق" أنه قد انحاز إلى معس ر القوم ة العر ة،
وأن اﻷمل معقود عل ه وعلى مصر ،أن تغدو القاهرة رائدة الف ر العرﻲ ،وقائدة
النضال العر ﻲ إلى الوحدة العر ة.
وثمة عامل آخر ،شد انت اه القادة العرب إلى هذا النط السامﻲ ،واعتبروه

معب ار عن آمالهم ،ومستجي ا لتطلعاتهم ،ذلك أنه عد أن وضعت الحرب العالم ة

الثان ة أوزارها انطلقت أ صار المف رن العرب صوب القاهرة ،يزورونها ،و تحدثون

إلى زعمائها وأحزابها ،شأن الوحدة العر ة ،ودعوة مصر أن تأخذ بزمام الم ادرة

لق ادة القض ة العر ة؛ و ان قادة العرب حرصون ﻓﻲ زارتهم لمصر أن يتصلوا
الملك ﻓاروق أو رجاله ،لتذ يره ماضﻲ جده محمد علﻲ اشا الكبير والدور

الكبير الذ

قام ه ﻓﻲ توحيد مصر والسودان والجز رة العر ة ،ود ار الشام،

أقطارها اﻷرعة :ﻓلسطين واﻷردن وسورا ولبنان.

وحين نت ﻻجئا إلى مصر ﻓﻲ عام  ،1945هرا من السلطات

البرطان ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،عثت إلى الملك ﻓاروق برسالة تتضمن هذه المعانﻲ،

سلمتها إلى الديوان الملكﻲ ﻓﻲ قصر عابدين؛ وأذ ر أن السيد رم ثابت أحد

رجال الملك ﻓاروق ﻓﻲ ذلك العهد ،قد دعانﻲ عد ضعة أ ام إلى م ت ه ،ل قول
لﻲ :إن "موﻻنا" قد سر ثي ار من رسالتك ،وخاصة إشارتك إلى عهد محمد علﻲ
اشا الكبير.
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والواقع أنه ما حل عرﻲ القاهرة ﻓﻲ ذلك العهد إﻻ ودعا الملك ﻓاروق
إلى اﻷخذ بزمام القض ة العر ة ..ولذلك ما أن صدر "النط السامﻲ" إ اه حتى
أر ﻓ ه ال أر العام العرﻲ آﻓاقا رح ة من العمل الجاد لتحقي آمال اﻷمة العر ة
ﻓﻲ استكمال حرتها واستقﻼلها ووحدتها ..و ان الوطن العرﻲ إلى ذلك الحين

خاضعا للس طرة اﻻستعمارة تحت شعار الحما ة ،أو اﻻنتداب.

و عد ثﻼثة أ ام من النط السامﻲ انعقد مجلس الجامعة العر ة ﻓﻲ دورته
العاد ة ،ما بين  25مارس )آذار( –  13ابرل )ن سان(  1946ليجد أمامه "النط

السامﻲ" الذ أدلى له الملك ﻓاروق ،و أنه دعوة إلى الجامعة العر ة أن "تنشئ

القوم ة المشتر ة" على حد تعبير الملك ﻓاروق.

و عد أن اﻓتتحت الجلسة اﻷولى ﻻجتماع مجلس الجامعة ،تﻼ عبد الرحمن

عزام اشا "النط السامﻲ" وأدرج بنصه الكامل ﻓﻲ محضر الجلسة ..ونظر رؤساء

الوﻓود العر ة الس عة عضهم إلى عض ،وهم ﻻ يدرون ما قولون ..و يف

يبدأون ..ﻓلم ونوا يتوقعون أن ص ح "النط السامﻲ" على جدول اﻷعمال ،وقد
انوا حسبون ،هم وح وماتهم ،أنه لمة عابرة جاءت لمناس ة اﻻحتفال الذ ر

اﻷولى ﻹنشاء الجامعة ،مجرد تهنئة وتمن ،وانتهى..

أما وقد أص حت الجامعة العر ة مدعوة ﻹنشاء القوم ة العر ة المشتر ة،
ﻓلم عد مجال للهرب من التحد  ،وأص ح ﻻ بد من إبداء ال أر وتحديد المواقف..
ولم ن اﻷمر سهﻼ على الوﻓود العر ة ،ﻓل س ﻓﻲ ميثاق الجامعة شﻲء

اسمه "القوم ة العر ة المشتر ة" ﻓضﻼ عن أن "اﻷمة العر ة" غير مذ ورة ﻓﻲ
ميثاق ﻻ من قرب وﻻ من عيد ،ضاف إلى ذلك أن تعبير "القوم ة المشتر ة"
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يتداخل مع "الجنس ة المشتر ة" ومع "المواطنة" ومع "الرعو ة" وما إلى ذلك من
التعابير القانون ة المترادﻓة الكثيرة.
وزاد من الحرج لد العديد من الوﻓود العر ة ،أن أحدا لم ن يدر ماذا

عنﻲ الملك ﻓاروق بتعبير القوم ة المشتر ة ..حتى وﻻ وﻓد المملكة المصرة..

إنه ذلك لم ن يدر ماذا دار ﻓﻲ خلد الملك ﻓاروق ..ﻓضﻼ عن أن الح ومة
المصرة قد قرأت "النط السامﻲ" ﻓﻲ الصحف ولم

ن لها علم ساب

ه ،وﻻ

أخذ رأيها ﻓ ه ..و ان أسلوب الملك ﻓاروق مع ح وماته ﻓﻲ ثير من اﻷمور،
على هذه الصورة ،شأنها اليوم مع ثير من الح ومات العر ة المعاصرة.

ولم سع الوﻓود العر ة ،وهﻲ ﻓﻲ ض اﻓة القاهرة ،إﻻ أن تش ر جﻼلة

الفاروق ،على "نطقه الكرم" وتثنﻲ على تحيته للجامعة العر ة ﻓﻲ الذ ر اﻷولى
ﻹنشائها.
أما النس ة للقض ة التﻲ طرحها "النط السامﻲ" وهﻲ القوم ة المشتر ة،

ﻓإن أحدا من الوﻓود العر ة ،استثناء الوﻓد السور  ،لم يتطرق إليها من عيد أو
قرب ،وقد ادر السيد جميل مردم رئ س الوﻓد السور

الثناء على ﻓ رة القوم ة

المشتر ة ،وضرورة العمل على تحق قها اعت ارها هدﻓا من أهداف الجامعة
العر ة.
وتطلع رؤساء الوﻓود العر ة إلى رئ س الوﻓد المصر  ،ل شرح مفهوم

القوم ة المشتر ة ووسائل تحق قها ،ﻓلم ن عنده شﻲء قوله ،ولم ستطع طب عة
الحال أن علن أن الرسالة لها قد "أطلقت" رأسا من الديوان الملكﻲ إلى الجامعة

العر ة من ﻓوق أكتاﻓه.
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ولم ين س الوﻓود اﻵخرون ببنت شفة ،ﻓإنهم هم وح امهم على استعداد
أن يخطبوا عن اﻷمة العر ة والقوم ة العر ة ثﻼثمائة وأرعة وستين يوما من

العام ،دون أن رسوا يوما واحدا "لتطبي " أصغر الوقائع المتصلة ح اة اﻹنسان
العرﻲ مواطن عرﻲ ينتمﻲ إلى الوطن العرﻲ الكبير ٕوالى اﻷمة العر ة جمعاء..
وتحدث رئ س الوﻓد اللبنانﻲ ،وقسمات وجوه الوﻓود العر ة تنبئ أنه

يتحدث بلسانهم ،ﻓقال إنه ﻻ فهم معنى القوم ة المشتر ةٕ ،وان رعا ا ل دولة
خاضعون لقوانينهإ ،وان ل مواطن تا ع لدولته الوﻻء والجنس ة ،وﻻ يوجد ﻓﻲ
الميثاق شﻲء اسمه القوم ة المشتر ة ،وأن وﻓده ﻻ ستط ع تحديد موقفه من
الموضوع قبل أن ستمع إلى شرح لمفهوم القوم ة المشتر ة..

وﻻ ن ران ،أن النهضة العر ة الحديثة مدينة إلى عدد بيير من اللبنانيين

المس حيين من أمثال آل ال ازجﻲ وال ستانﻲ وغيرهم ،ولكن اﻷحداث الطائف ة التﻲ
أثارتها الدول العظمى ﻓﻲ لبنان ﻓﻲ أواخر القرن التاسع عشر ،قد أثارت عض

اللبنانيين ﻓأص حوا يخشون القوم ة العر ة وﻻ يدر ون معانيها الحضارة ..ومن
هنا ﻓإن الوﻓد اللبنانﻲ ان قلقا على "القوم ة" اللبنان ة من القوم ة المشتر ة التﻲ
دعا إليها الملك ﻓاروق ،ﻓطالب اﻹ ضاح..

ووقع العبء ﻓﻲ النها ة على عزام اشا أن يوضح معانﻲ القوم ة
المشتر ة وأساليب تحق قها ..ونهض عزام اشا العبء على خير وجه ..ﻓقد ان
وثي الصلة الديوان الملكﻲ ورجال الملك ﻓاروق ،ما ان هو نفسه واحدا من

قادة الف ر العرﻲ ﻓﻲ مصر ،ومن المؤمنين بهذا التعبير "الفاروﻓﻲ" الجديد،

للقوم ة المشتر ة..

-177-

وراح عزام اشا يتحدث ﻓﻲ الموضوع ع اراته "العر ة والمصرة والليب ة"
وله نضال معروف ﻓﻲ حر ة التحرر الليب ة ضد اﻻستعمار اﻹ طالﻲ ،ﻓأوضح
مفهوم القوم ة المشتر ة أ عادها المتعددة..
تحدث عزام اشا ،عن المعنى العام للقوم ة المشتر ة ﻓقال" :نحن العرب

لنا قوم ة مشتر ة ،وأظن أن جﻼلة الملك ﻓاروق حين أشار إلى القوم ة العر ة
أشار إلى معنى يختلج ﻓﻲ أنفسنا جم عا وهو أن ل واحد منا شعر أن عل ه
إخﻼصا لوطنه دولة ٕواخﻼصا للجامعة وحدة ،أ إخﻼص لجم ع العرب ..ﻓلو

ان الشخص مصرا أو سورا ﻓﻼ يتعارض ذلك مطلقا ،مع شعوره المشترك نحو

هذه اﻷمة العر ة ،وهو شعور ﻻ نحسه النس ة لﻺنجليز أو الفرنسيين أو الهنود،

ﻓنحن لنا ﻓﻲ الواقع قوم ة مشتر ة ،اعت ارنا عرا ،ولذلك نرد ﻓﻲ هذا النطاق أن
يتمتع ل عرﻲ امت ازات ﻓﻲ البﻼد العر ة ،وأن

ون له ﻓيها صﻼت غير

صﻼت اﻷجانب ،ﻓبيننا نحن العرب عﻼقة جامعة لنا ،وهذه العﻼقة الجامعة ﻓﻲ

استطاعتنا أن نسميها القوم ة المشتر ة أو الوطن المشترك أو اﻷمة العر ة
المشتر ة ،ومن هذه القوم ة المشتر ة ،أو سموها ما شئتم ،نرد نخرج للعرﻲ
امت ازات وصﻼت ﻓﻲ البﻼد العر ة ل ست لغيره" و ان هذا الكﻼم من عزام اشا

يومئذ ،خير توﻓي بين تعبير "القوم ة المشتر ة" الذ أطلقه ﻓاروق و ين المفهوم
اﻻنفصالﻲ واﻹقل مﻲ الذ
الجامعة العر ة.

عشش ﻓﻲ أذهان الوﻓود العر ة و سود مواد ميثاق

وهنا ﻻ بد لنا أن نتجاوز عن تعبير امت ازات الذ

استخدمه عزام اشا

بديﻼ عن "الحقوق" التﻲ يجب أن يتمتع بها المواطن العرﻲ ﻓﻲ وطنه ،ﻓقد ان
معن ا بتهو ن اﻷمر على الدول العر ة وت س طه حتى قنعهم المواﻓقة عل ه.
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ثم انتقل عزام من التعرف والتعم م ،إلى التحديد والتخص ص ،ﻓرﻓع
صوته ﻓﻲ وجه الوﻓود العر ة وهو قول :خبرونﻲ ا حضرات اﻷعضاء لماذا
نضع ﻓﻲ وجه العرﻲ العق ات التﻲ نضعها ﻓﻲ وجه اليهود

أو اﻹنجليز أو

غيرهما من اﻷجانب ..إننا إن لم نخرج من هذا الموضوع بتذليل العق ات ﻓﻲ وجه

العرﻲ ﻓمعنى ذلك أن الجامعة لم تؤد رسالتها ما أعتقد".

وراح عزام اشا ضرب اﻷمثال ﻓقال" :إن مسألة جوازات السفر مثﻼ قد
حان الوقت ﻷن قول المجلس لمته شأنها ،والواقع أن جوازات السفر بدعة

) قصد أنها لم تكن موجودة بين البﻼد العر ة( ..ﻓإذا تغلبنا على هذه البدعة ﻓإننا
بذلك نزل عن اهل اﻷمة العر ة الصعو ات التﻲ وضعتها الجوازات ،ول س ﻓﻲ
هذا العمل ما مس س ادة أ دولة عر ة ،وأظن أن هذه أ س ما م ن أن تعمله

الدول العر ة ﻓ ما بينها".
ومن موضوع جواز السفر ،والسفر ،انتقل عزام اشا إلى موضوع اﻹقامة،

ﻓقال" :ومن ضمن ما تشتمل عل ه هذه القوم ة المشتر ة أ ضا مسألة اﻹقامة،
ﻓفﻲ هذه الحالة أ ضا يجب أن ﻻ ينظر إلى العرﻲ ما ينظر إلى اﻷجنبﻲ ،ﻓإذا
أراد أحد العرب أن ق م ﻓﻲ بلد عرﻲ غير بلده تسنى له ذلكٕ ،واطﻼق حرة
اﻹقامة للعرب هو ﻓﻲ الواقع اعتراف بهذه القوم ة المشتر ة ،وعلينا نحن العرب
أن نعمل على السماح بتلك اﻹقامة ،ونترك لكل عرﻲ الحرة ﻓﻲ اخت ار أ بلد
عرﻲ يرد أن ق م ﻓ ه إذا ان ﻻ يرد اﻹقامة ﻓﻲ بلده ،وﻓﻲ هذه الحالة صير
أحد رعا ا هذا البلد و عمل على قدر استعداده للخدمة ﻓ ه وذلك له يذلل لنا
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سبل الع ش والتعاون ،وهو حق

التعاون").(1

الغرض اﻷساسﻲ لميثاقنا ﻓﻲ جم ع نواحﻲ

ولقد انت هذه اﻹ ضاحات للقوم ة المشتر ة ،خير تفسير لمفهوم هذا
التعبير ،ما أنها تضمنت اقتراحات محددة ﻹطﻼق حرة السفر بين البﻼد

العر ة ،ومعها حرة اﻹقامة والعمل ..و ان هذا الموقف من عزام اشا ،ﻓضﻼ
عن أنه عبر عن ضمير اﻷمة العر ة أسرها ،ينطو على م ادرة عال ة جديرة
منصب اﻷمين العام ،و غيرها غدو هذا المنصب وظ فة عاد ة ذات راتب و فى..
ولقد انت لعزام اشا ،أثناء تول ه منص ه ،أخطاء س اس ة معروﻓة ،وهذا

ما قع عادة للمشتغلين القضا ا القوم ة ،ولكنه ان ثي ار ما يواجه الدولة العر ة

مسئول اتها ،حتى اتهمه خصومه الس اسيون أنه أص ح "ح ومة" ﻓوق الح ومات.
ولقد ان موضوع "القوم ة المشتر ة" تفسي ار وتطب قا ،واحدا من هذه

المواقف القوم ة التﻲ تصد

لها عزام اشا ﻓﻲ أوائل عهد الجامعة العر ة ،وﻻ

تزال معانيها وحواﻓزها ومﻼ ساتها ،ح ة إلى يومنا هذا ،وقد انقضى عليها ما يزد
على ثﻼثين عاما.

وعلى الرغم من أن إ ضاحات عزام اشا انت م سطة ،خال ة من التعقيد،

ﻓقد بدا على الوﻓود العر ة أنهم يواجهون قض ة ضخمة ومش لة عظمى تحتاج
إلى "دراسات ومشاورات وأ حاث وتعل مات" اﻹضاﻓة إلى التعرف على أر

المختصين اﻷمور القانون ة ،وشئون اﻷمن ..ﻓالموضوع بير وخطير و نطو

) (1جم ع هذه المقت سـ ـ ـ ــات مأخوذة من محضـ ـ ـ ــر الجامعة ص  ، 135اﻻجتماع العاد الثالث
تارخ  25مارس )آذار( –  13أبرل )ن سان( .1946
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على خطورة تتصل اﻷمن العام ،والنظام واﻻستقرار ،وضرورة الح طة من
الحر ات الهدامة والنزعات المشبوهة واﻷﻓ ار المستوردة!! وما إلى ذلك..
وطال الحوار والجدل حول الموضوع ،و ادت الجلسات أن تنتهﻲ من

غير أن ستقر اﻷمر على أر محدد يرسو عل ه اقتراح الملك ﻓاروق ،بل اد أن
يذهب اﻻقتراح أدراج الراح وﻓﻲ أدراج الجامعة ،مع لمة تح ة "ترﻓع إلى مقام
صاحب الجﻼلة الملك المفد ﻓاروق اﻷول حفظه ﷲ".

غير أن الوﻓد السور تولى بنفسه إنقاذ الموقف ولو إلى حين ،ﻓ عد أن

تكلم ﻓﻲ ﻓوائد القوم ة المشتر ة لﻸمة العر ة تقدم اقتراح رسمﻲ النص اﻵتﻲ:

"لما انت البلدان العر ة التﻲ شملها الميثاق وطنا لﻸمة العر ة تقوم ﻓﻲ ل

قطر من أقطاره دولة تستمد سلطاتها من رغائب س انه.

ولما ان تحقي اﻷغراض التﻲ نص عليها الميثاق قتضﻲ العمل على

تعزز التعاون وتوحيد اﻻتجاهات بين هذه اﻷقطار ﻓﻲ شتى الم ادين الس اس ة
واﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة واﻻجتماع ة والقوم ة وغيرها قرر المجلس" :أن من
الخطوات المهمة التﻲ تساعد على تحقي الم اد واﻷغراض السالفة إطﻼق حرة

السفر للمواطن العرﻲ من رعا ا هذه الدول بين ل قطر وآخر من أقطارها
واﻹقامة ﻓ ه ،على أن ﻻ

ون ﻓﻲ بذلك ما من شأنه أن يخل النظام العام أو

اﻵداب العامة.

"وتنفيذاً لهذا القرار تضع ل دولة من دول الجامعة جوا از خاصا للسفر إلى أقطار

الدول اﻷخر و شتر ﻓﻲ ل حال أن ون حامل الجواز عرﻲ المحتد واللسان،
و عرف الجواز المتقدم ذ ره اسم جواز القوم ة المشتر ة"..
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وه ذا ﻓقد حرص الوﻓد السور أن ﻻ مر تعبير "القوم ة المشتر ة" ع ارة

إنشائ ة من غير مضمون وﻻ مدلول ،بل أص ح عنﻲ ﻓﻲ جملة ما عنﻲ ..جواز

سفر عر اً يب ح لكل مواطن عرﻲ أن ساﻓر إلى أ قطر عرﻲ آخر يختاره وأن
ق م ﻓ ه ،ل ذلك ح ﻻ حتاج إلى ترخ ص أو إذن..

وقد حرص الوﻓد السور ﻓﻲ اقتراحه أن ﻻ يثير حف ظة الوﻓود العر ة

اﻷخر  ،ﻓاختار ﻓﻲ ص اغته ع ارات هادئة ،وانتزع مخاوﻓهم وهواجسهم ،وطمأنهم
على "النظام العام واﻵداب العامة".

و ان هذا التطمين ضرورا للدول العر ة ،ولعله ﻻ يزال ضرورا حتى

اﻵن ،ذلك أنه لما قيل للح ومات العر ة اﻓتحوا اﻷقطار العر ة أمام أبناء اﻷمة

العر ة قالوا :ومهرو الحش ش والخطرون على اﻷمن ،وأصحاب اﻷﻓ ار الهدامة،
يف نسمح لهم حرة السفر ،أنما سواد اﻷمة العر ة هم ل أولئك ..حشاشون

ومهرون.

ولكن الوﻓود العر ة لم تستطع أن تبتلع مشروع الوﻓد السور  ..ﻓاقترحت

إحالته إلى الح ومات العر ة لدراسته ٕوابداء المﻼحظات شأنه والنظر ﻓ ه "ﻓﻲ
الدورة العاد ة المقبلة" و ان ذلك هو اﻷسلوب الذ درجت عل ه الجامعة العر ة
لمدة خمسة وثﻼثين عاما ،لقتل أ اقتراح عرﻲ جاد ،ﻓ ه خير للمواطن العرﻲ،
ولﻸمة العر ة جمعاء.

وأدرج الموضوع على جدول أعمال "الدورة المقبلة" ومنها إلى الدورة

التال ة ..وه ذا من دورة إلى دورة ،ومن لجنة إلى لجنة ،ومن ص اغة إلى ص اغة
حتى سق ﻓاروق ﻓﻲ ثورة  23يوليو )تموز(  ،1952وسق معه اقتراح القوم ة

المشتر ة ..واﻻقتراح السور بإطﻼاق حرة السفر واﻹقامة ﻓﻲ البﻼد العر ة.
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ولكن ..عد أن سقطت هذه الشجرة الم ار ة ،قيت عض أغصانها الصغيرة
م عثرة على اﻷرض ﻓالتقطتها الجامعة العر ة ﻓﻲ محاولة ﻹظهار اهتمامها
موضوع الجنس ة ،ﻓصاغت اتفاق ة شأن الجنس ة ..وقد تناولت هذه اﻻتفاق ة
موضوعا صغي ار مجردا ،وهو "تحديد جنس ة أبناء الدول العر ة المق مين ﻓﻲ بﻼد
غير التﻲ ينتمون إليها أصلهم" ..وقد واﻓ مجلس الجامعة على هذه اﻻتفاق ة

ﻓﻲ دورة انعقاده العاد
التصدي

السادس عشر بتارخ  1952-9-23ولم يودع وثائ

عليها إﻻ أرع دول هﻲ المملكة العر ة السعود ة وجمهورة مصر

والمملكة اﻷردن ة الهاشم ة والمملكة العراق ة).(1
أتﻲ:

واﻻتفاق ة تحتو على مادة واحدة ،هﻲ المادة اليت مة ،وتنص على ما

" ل شخص ينتمﻲ أصله إلى إحد

دول الجامعة العر ة ولم

تسب جنس ة

معينة ولم يتقدم ﻻخت ار جنس ة بلده اﻷصلﻲ ﻓﻲ المهلة المحددة موجب

المعاهدات والقوانين عتبر من رعا ا بلده اﻷصلﻲ .وﻻ يؤثر ذلك على حقه ﻓﻲ
اﻹقامة ﻓﻲ البلد الذ

البلد الذ

ق م ﻓ ه عادة ط قا لﻸنظمة المعمول بها ﻓإذا سب جنس ة

ق م ﻓ ه سقطت عنه جنس ة بلده اﻷصلﻲ".

والمتأمل ﻓﻲ القيود اﻻحترازة الواردة ﻓﻲ هذه المادة اليت مة ير أن
اﻻتفاق ة لم تع شيئا إﻻ قدر ما ترده الدول المعن ة وﻓ نظمها ،وأنه إذا حصل
العرﻲ على جنس ة عر ة ما ،ﻓإنه تسق

عنه جنس ة بلده اﻷصلﻲ ..تماما

النصوص الواردة ﻓﻲ اﻻتفاقات المعقودة بين الدول اﻷجنب ة ﻓ ما بينها ..بل إن

النصوص اﻷجنب ة أرحم العرﻲ من النصوص اﻷجنب ة.
) (1مجموعة المعاهدات واﻻتفاقات ،جامعة الدول العر ة ،ص .70
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هذا ﻓضﻼ عن أن اﻻتفاق ة المذ ورة ،لم تتناول موضوع إطﻼق حرة
السفر واﻹقامة ﻓﻲ البﻼد العر ة وأ قت اﻷمر بين يد

الدول العر ة وس ادتها

وأنظمتها ودوائر مخابراتها.
و قيت ﻓروع صغيرة أخر من شجرة القوم ة المشتر ة ،تناولها مجلس

الجامعة العر ة ﻓﻲ دورته العاد ة الحاد ة والعشرن ﻓجعل منها اتفاق ة أخر

اسمها "اتفاق ة الجنس ة" بتارخ  ،1954-4-5ووقعتها ثﻼث دول هﻲ المملكة
اﻷردن ة الهاشم ة وجمهورة مصر والمملكة العراق ة ،ولم تودع وثائ التصدي

عليها لد اﻷمانة العامة إﻻ المملكة اﻷردن ة الهاشم ة وجمهورة مصر ،واعتبرت

اﻻتفاق ة ﻓﻲ النها ة ساقطة ،غير ناﻓذة..

وهذه اﻻتفاق ة الساقطة ،ومن الخير أنها سقطت ،ثيرة الطرائف ،أهمها

المادة اﻷولى التﻲ تقول " :عتبر عر ا ﻓﻲ أح ام هذه اﻻتفاق ة ل من ينتمﻲ
بجنسيته إلى إحد الدول العر ة اﻷعضاء".

وهذا التفسير "للمواطن العرﻲ" أقرب ما ون إلى القول الشهير ..ﻓسر

الماء عد الجهد الماء" ذلك أن اﻻتفاق ة لم تحدد للمواطن العرﻲ أ

ح ،ﻻ

حرة السفر وﻻ اﻹقامة وﻻ غير ذلك ،بل اقتصرت على تعرف المواطن العرﻲ

وهو تعرف ﻻ حتاج إل ه أوﻻدنا ﻓﻲ راض اﻷطفال..
أما اقﻲ المواد ﻓتتعل بجنس ة المرأة العر ة حين تتزوج من مواطن عرﻲ

)! !( وجنس ة اﻷوﻻد القاصرن )! !( وجنس ة اللق

)! !( وغير ذلك من اﻷمور

التاﻓهة المتعلقة الجنس ة ..و ان خي ار أن هذه اﻻتفاق ة قد نشرت ﻓﻲ مجموعة
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"المعاهدات واﻻتفاقات" المعقودة ﻓﻲ إطار الجامعة العر ة ،مع اﻹشارة أنها غير

ناﻓذة).(1

ان ذلك له حين ان عدد أعضاء الجامعة س ع دول عر ة ،لها س عة
جوازات عر ة مختلفة اﻷلوان واﻷحجام والتفاصيل والتواق ع ..تعاقب استقﻼل

الدول العر ة واحدة عد اﻷخر  ،حتى أص ح عدد الدول اﻷعضاء ﻓﻲ الجامعة
العر ة يتجاوز العشرن ،و ذلك عدد جوازات السفر العر ة.

و دﻻ من أن ون "اﻻستقﻼل" خطوة على طر الوحدة ،أو التوحيد ﻓﻲ

أدنى الصور واﻷش ال ،برز "اﻻستقﻼل" عمﻼقا ج ارا ،ضع ﻓﻲ ق ضة ل دولة
عر ة ،أبناء تلك الدولة ،و حوز ﻓﻲ ق ضته ذلك أراضﻲ تلك الدولة ،ﻻ يدخلها

العرﻲ إﻻ بإذن ،وﻻ عمل ﻓيها إﻻ بإذن ،وﻻ يدﻓن ﻓيها إﻻ بإذنٕ ..واذا ولد ﻓيها
مولود عرﻲ ﻓهو غرب عنها ،وهيهات هيهات أن حظى منها شهادة ميﻼد.

وﻓﻲ ختام اﻷعوام الخمسة والثﻼثين التﻲ انقضت على عمر الجامعة

وعلى عمر ميثاق الجامعة الذ

تنص مادته الثان ة )ﻓقرة د( على "تعاون الدول

العر ة ﻓﻲ شئون الجنس ة والجوازات والتأشيرات" نجد أن المواطن العرﻲ ،غرب
ﻓﻲ وطنه العرﻲ ،عامل معاملة اﻷجنبﻲ ..بل إن اﻷجنبﻲ الفرنسﻲ والبرطانﻲ،

مثﻼ ،ستط ع أن يدخل عددا من أقطار الدول العر ة من غير "ﻓيزا" تصرح
دخول؛ وﻻ تصرح خروج!!

واﻷن ى من ذلك له أن العرﻲ ،ستط ع أن يدخل عددا من الدول

اﻷجنب ة من غير "ﻓيزا" تصرح دخول ،و جواز سفر عرﻲ ..وقد صادف أننﻲ
دخلت هذا العام إلى برطان ا بجواز سفر الدبلوماسﻲ الجزائر من غير "ﻓيزا"
) (1مجموعة المعاهدات واﻻتفاقات ،جامعة الدول العر ة ،ص .245
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على حين أننﻲ ﻻ أستط ع أن أدخل عددا من الدول العر ة بهذا الجواز نفسه إﻻ
بتأشيرة ﻓما الك المواطن العاد

الذ

حمل جواز السفر العاد  .والحصيلة

النهائ ة "للقوم ة المشتر ة" التﻲ اقترحها الملك ﻓاروق ،ومعها اﻻقتراح السور

والذ دعا إلى إطﻼق حرة السفر واﻹقامة ،قد جاءت الحصيلة المضادة ،ﻓإن

المواطن العرﻲ ﻻ ستط ع أن يدخل بلدا عر ا إﻻ بتأشيرة ،دخول ،وﻻ يؤذن له
اﻹقامة إﻻ مدة محددةٕ ،واذا تجاوز المدة المحددة ﻓإنه عاقب الغرامة والح س.
وسق

والمحزن ﻓﻲ هذه الصورة ،أن الملك ﻓاروق قد سق عن العرش وخلع..
ثيرون عده وخلعوا ،وحل ح ام آخرون ثيرون تحت شعار القوم ة

العر ة ..ولكن لم يتقدم أحد من الذين ر بوا صهوة الح م "الثورين" والتقليديين،

أحسن من "القوم ة المشتر ة" التﻲ دعا إليها ﻓاروق أو مثلها ،بل إنهم جم عا
استثناءات محدودة ،قد تفننوا ﻓﻲ إبداع القوم ة القطرة و الغوا ﻓﻲ وضع القيود

على حرة اﻹقامة والسفر والعمل ﻓﻲ وجه المواطن العرﻲ ..حتى بدا لﻸجنبﻲ

الذ يدرس أحوالنا ﻓﻲ بﻼدنا أننا ﻻ نمت إلى امة عر ة واحدة ،وأن هذه الدول
العر ة العشرن تنتمﻲ إلى عشرن أمة ،وأنها تتكلم لغة واحدة من اب المصادﻓة

التارخ ة.

والسائر ﻓﻲ شوارع القاهرة ،ﻓﻲ أح اء القنصل ات العر ة يجد جموع

المواطنين العرب ،قفون طوابير طو لة على أبوابها انتظا ار للحصول على تأشيرة
الدخول للسفر إلى هذا البلد العرﻲ أو ذاك ،والشرطة تشهر ه ارواتها ﻓﻲ وجه هذه

الطوابير لتحول بينها و ين أبواب القنصل ات العر ة ..وهذا الحال ﻓﻲ القاهرة هو

مثال لما يجر ﻓﻲ العواصم العر ة اﻷخر .
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ذلك هو حال المواطن العرﻲ ﻓﻲ ظل الجامعة العر ة ،وهو آخذ اﻻزد اد
والتعقيد ،ﻷن النزعة اﻹقل م ة سائرة إلى مزد من الرسوخ التعمي  ،وﻷن دعوة
الوحدة أص حت لمة هامدة إن لم نقل خاﻓتة.

والمأساة الموجعة أن هذا "الحال" وقد مرت عل ه هذه السنون الطوال قد

غدا هو اﻷمر العاد الذ يتعين على المواطن العرﻲ أن يخضع له وأن يرضى

ه ،أحب أم ره ،مع أنه لو تأمل ﻓ ه عم قا لرآه انتهاكا للقوم ة العر ة واﻓتئاتاً

عليها ،و تعين عل ه أن يزله ﻻ بلسانه وقل ه ﻓحسب ،بل السﻼح ،وهو أقو

اﻹ مان.

ومما يزد اﻹحساس عم هذه المأساة أن الح م العرﻲ المعاصر ،قد

انفرد وحده ﻓﻲ ﻓرض هذه القيود على المواطن العرﻲ ،وأن الجامعة العر ة هﻲ
المنظمة العالم ة الوحيدة التﻲ مارس ﻓﻲ ظلها هذا العبث ﻓﻲ حرة العرﻲ
مواطن ٕوانسان معا.

وهذه الجماعة اﻷورو ة التﻲ تضم تسع دول ،انت متحارة متصارعة

إلى عهد قرب ،ول س لها ماض واحد ،وﻻ تارخ واحد ،وﻻ لغة واحدة ،قد أ احت
للمواطن الغرﻲ حرة السفر واﻹقامة والعمل ﻓﻲ الدولة التﻲ يختارها..

وقد ته أت لﻲ ﻓرصة لدراسة مقارنة للجماعة اﻷورو ة ﻓﻲ مقرها الرئ سﻲ
ﻓﻲ برو سل عاصمة بلج ا ،ﻓﻲ زارة قمت بها ﻓﻲ صيف عام  ،1977ﻓأذهلنﻲ

ما قرأت وما رأيت..

هذه الجماعة أصغر عم ار من الجامعة العر ة ،وقد احتفلت مؤخ ار مرور

عشرن عاما على تأس سها ..وقد أنشئت موجب ميثاق ،وأين منه ميثاق الجامعة،
عرف معاهدة روما ﻓﻲ عام .1957
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وﻻ حاجة بنا للدخول ﻓﻲ التفاصيل ،ﻓ فﻲ أن علم ملوك الجامعة
ورؤساؤها أن حرة اﻹقامة والسفر والعمل م فولة للمواطن اﻷورو ﻲ ،ﻷ

دولة

انتسب ،وﻷ دولة يرد أن ساﻓر ،وﻓيها ق م و عمل.
وموجز القول أنه استنادا إلى معاهدة روما ولوائحها ﻓإنه من الم سور،

حتى للعمال ،أن يتجولوا ﻓﻲ أورو ا الغر ة لها ،وأن يتقدموا لوظائف العمل
المعروضة ﻓﻲ أقال م الدول اﻷعضاء ،وأن ق موا هم وزوجاتهم وأوﻻدهم ،ومن
عيلون من آ ائهم وأمهاتهم.

هذه المعاهدة ولوائحها قد ألغت ل تمييز قائم على الجنس ة ﻓ ما يتعل

اﻻستخدام واﻷجر والشرو اﻷخر للعمل ،وأص ح ﻻ يجوز حظر تقييد الهجرة

قصد أن تكفل ﻓرص العمل للعمال الوطنيين ،وقد ضمنت المعاهدة أن تكون
المناﻓسة بين العمال "اﻷورو يين" على أساس الكفاءة ﻻ على أساس الجنس ة.
و هذا أص ح العمال اﻷورو يون عتبرون مجموعة واحدة ،والمفاضلة بين عامل

وعامل تقوم على أساس القدرة والكفاءة ،و ذلك ﻓإن الم از ا المال ة واﻻجتماع ة
التﻲ تمنح للعمال الوطنيين تكفل لكل العمال اﻷورو يين على السواء.

وعلى وجه التحديد ﻓقد نصت ﻻئحة  15أكتو ر  1968الصادرة موجب

معاهدة روما على أنه ح لكل مواطن ينتمﻲ لدولة من الدول اﻷعضاء ،أنى
ان محل إقامته أن يلتح

عمل ذ

أجر وأن حتف

ه ،و ستو العامل مع

العامل الوطنﻲ صفة تامة ،ول س ﻓﻲ حاجة لتصرح العمل )المواد - 2 - 1
.(3

و ذلك ﻓقد نصت هذه الﻼئحة أنه ﻻ يجوز وضع شرو للعمل ﻻ توضع

النس ة للوطنيين من أجل است عاد عمال دول الجماعة اﻷورو ة اﻵخرن..
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وحددت الﻼئحة شرو اﻻستخدام والعمل وخاصة ﻓ ما يتعل

اﻷجر والعزل

ٕواعادة اﻻستخدام ،ﻓﻲ حالة إصا ة العامل ال طالة )مادة .(7
وجدير الذ ر أن المساواة ﻓﻲ المعاملة تشمل انضمام العامل اﻷورو ﻲ

للمنظمات العمال ة وممارسة الحقوق النقاب ة ما ﻓﻲ ذلك ح التصو ت و عترف
له الح ﻓﻲ التمثيل ﻓﻲ الهيئات العمال ة.

وﻓوق ذلك ﻓقد نصت الﻼئحة أن من ح العامل أن عين له مس ن

ﻷسرته ﻓﻲ مستو العمال الذين عملون ﻓﻲ المنطقة التﻲ عمل بها ،وﻻ يجوز

أن

ون هنالك تمييز بين العمال الوطنيين والعمال الذين أتون من الدول

اﻷعضاء اﻵخرن ..و ون ﻷسرة العامل أ ضا ح اﻻلتحاق الوظائف و التعل م،

تعل ما عاما أو ﻓن ا ،و الشرو نفسها الخاصة مواطنﻲ الدولة ،من غير تمييز.

ولو أردنا أن ننقل معاهدة روما هذه إلى الوطن العرﻲ ،لتطب ﻓ ه ،لكان

معنى ذلك أن مﻼيين العمال العرب ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،ص حون أح اررا ،و ملكون

إرادتهم ،و ستط عون أن عملوا حيث شاؤون ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،من المح
الخليج ..وهذا هو المعنى الحق قﻲ لشعار من المح

إلى

إلى الخليج.

وعلى سبيل المثال ،ﻓإن معنى ذلك أن العامل المصر  ،أو ال منﻲ ،أو

أ عامل عرﻲ ،ستط ع أن ساﻓر إلى أ دولة عر ة متى شاء،وأن ق م ﻓيها
ما شاء ،وأن يلتح

أ عمل يجده ،وأن تص ح له وﻷسرته حقوق المواطن ﻓﻲ

الس ن والتمثيل النقابﻲ واﻷجر والتعل م ،أ مواطن آخر ﻓﻲ تلك الدولة ل ذلك
من غير إذن ،وﻻ تصرح..

بهذا ،و هذا وحده ،ص ح تعبير اﻷمة العر ة ،والوطن العرﻲ ،ذا مدلول

صادق ،امل شامل ،خال من التزيف والتدجيل.
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ومن حقنا أن نتساءل :وما المانع أن تص ح معاهدة روما هﻲ الميثاق
الجديد للجامعة العر ة.
إن اﻷمر ﻓﻲ غا ة ال سر ..تترجم معاهدة روما إلى اللغة العر ة..
وتوضع لمة الدول العر ة م ان الدول اﻷورو ة ،وحينئذ تتحرر اﻷمة العر ة

من القيود واﻷغﻼل التﻲ ﻓرضها الح م العرﻲ المعاصر على المواطن العرﻲ..
أجل ،وما المانع ..ل س ما ندعو إل ه خ اﻻ وﻻ خ اﻻ ..إن الدول اﻷورو ة

التﻲ ارتضت معاهدة روما لح اتها ،عاشت ﻷج ال متعاق ة ﻓﻲ حروب طاحنة،
ول س لها روا

مشتر ة تجمع بينها سو أنها أمم متجاورة ،رأت أخي ار أن تحل

الوﻓاق محل الصراع ،وأن تسعى إلى "وحدة" تحميها من الخطر السوﻓييتﻲ،

والس طرة اﻷمر ة ..وتهيئ للمﻼيين من مواطنيها ح اة أنعم وأكرم.

وهذه الدول اﻷورو ة ل ست متجانسة ﻓﻲ شﻲء ..الت اين هو صفتها
المشتر ة ،ﻓﻲ اﻻقتصاد والثقاﻓة واﻻجتماع والتشر ع ،والنقد ،و ل مناحﻲ الح اة
العامة ..ومع هذا ﻓإنها تذلل ل هذه المصاعب.

نقول هذا ،لما دعا داع ،إلى وحدة عر ة ،أو إلى سوق عر ة مشتر ة،

هب "ﻓﻼسفة" اﻻنفصال "وعلماء التجزئة ستشهدون العلم" أن ظروف البﻼد

العر ة اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والمال ة والثقاﻓ ة ،تحول دون ذلك ،وﷲ شهد
أنهم لمخطئون ،وﻻ نقول اذبون.

وذروة المأساة ،أن الدعوة التﻲ دعا إليها ﻓاروق ﻹنشاء القوم ة المشتر ة،

قد ذبلت وجفت ،وأن أ طال اﻻنقﻼ ات والثورات ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،من

ر

صدقﻲ ﻓﻲ العراق عام  ،1939إلى طل انقﻼبﻲ جديد ننتظره غدا أو عد غد،

ليزدوا جم عا على اﻷرعين عبر اﻷرعين عاما الماض ة ،لم ستط عوا أن يزدوا
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حرﻓا واحدا على "النط

السامﻲ" الذ

أعلنه الملك ﻓاروق ..ذلك الملك الذ

يذ ره التارخ ،فجوره وﻓسقه ،عد أن نسﻲ له موضوع القوم ة المشتر ة.

إن ملوك الجامعة ورؤساءها ،منذ أن أنشئت ﻻ فتئون ،مناس ة و غير

مناس ة ،يتسا قون إلى اﻹشادة اﻷمة العر ة ،والقوم ة العر ة ،والوحدة العر ة..

وﻻ تفوتهم ﻓرصة دون أن علنوا أنهم مستعدون ﻷن ضعوا ل إم اناتهم وقدراتهم
ﻓﻲ خدمة اﻷمة العر ة.
ونحن نرد أن نأخذ هذا الكﻼم مأخذ الجد ،ومطلبنا المتواضع إليهم أن

يخرجوا موضوع القوم ة المشتر ة من خزانة الجامعة العر ة وأن طلقوا للمواطن
العرﻲ حرة السفر ،واﻹقامة والعمل ﻓﻲ الوطن العرﻲ.

إن اﻷمة العر ة ﻓﻲ حاجة إلى جامعة عر ة جديدة ،ذات ميثاق جديد،

على اﻷقل ميثاق ينسج على منوال الميثاق اﻷورو ﻲ الذ وضعته الدول اﻷورو ة
لنفسها ،وأحر بنا أن نضعه ﻷنفسنا وأمتنا.

هذا ما يجب على الح م العرﻲ المعاصر أن فعله ..ﻓإن لم فعل ﻓإن

انتماءه إلى اﻷمة العر ة حتاج إلى برهان وألف برهان ..وهيهات أن يجد ذلك
له.

ل س هذا ﻓحسب ،ولكن اﻷمة العر ة ،تغدو ﻓﻲ حاجة إلى ثورة عر ة

بر تنشئ جامعة عر ة ،تكون ﻓﻲ خدمة اﻷمة العر ة أسرها ،وتضع اللبنات

اﻷولى ﻓﻲ إقامة صرح الوحدة العر ة.

ٕواذا عجز المصلحون عن اﻹصﻼح ..تتناد اﻷمة :حﻲ السﻼح.
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الفصل الحﺎدي عشر
وسقطت الجامعة العر ة..
ﻓي أنشاص و لودان
حينما انت الوﻓود العر ة تروح وتغدو بين العواصم العر ة و ل من

اﻹس ندرة والقاهرة ﻹنشاء جامعة الدول العر ة ،واﻻتفاق على ميثاقها ،ان ال أر

العام العرﻲ يرصد ذلك التحرك العرﻲ الهادر ،الحاﻓل اﻻقتراحات والتصرحات،
من خﻼل موضوعين بيرن تتطلع اﻷمة العر ة إليهما بلهفة وشوق ..وهذان
الموضوعان هما الوحدة العر ة وﻓلسطين.
وقد خاب أمل اﻷمة العر ة ﻓ ما انتهى إل ه أمر الجامعة النس ة إلى

الوحدة العر ة ،ﻓقد وضح صورة ﻻ تقبل الجدل أن الجامعة قد طرحت الوحدة
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العر ة جان ا ،وأقامت العمل العرﻲ على أساس التعاون والتنسي

بين الدول

العر ة مع اﻻحتفا الكامل س ادتها المطلقة من غير أ قيد ،وﻓﻲ أ شﻲء.
والدارس لما نشرته الصحاﻓة العر ة ،ﻓﻲ تلك الحق ة وما نقلته من آراء
المف رن العرب ﻓﻲ الوطن العرﻲ ستط ع أن ضع يده على "ن ض" تلك المشاعر
قرون ميثاق الجامعة
الغاض ة الحزنة التﻲ سادت العالم العرﻲ ،يومئذ ،والناس أ

العر ة ،ول س ﻓ ه لمة جامعة وﻻ ع ارة مانعة..
ولكن هذه الخي ة المر رة ان يلطف من حدتها رجاء بير حول الموضوع

الثانﻲ وهو قض ة ﻓلسطين ،ﻓقد استقر ﻓﻲ ذهن ال أر العام العرﻲ ،أنه لو لم ن
للجامعة العر ة من جدو إﻻ التصد لقض ة ﻓلسطين ،لكفى ..والوحدة العر ة
م ن أن تنتظر ،أما الخطر الذ

ح

فلسطين ﻓإنه عاجل ماثل ،ﻻ ينتظر وﻻ

مهل.
ولقد ضاعف من هذا اﻹحساس ،أنه ما إن وضعت الحرب العالم ة

الثان ة أوزارها ،حتى انطلقت الحر ة الصهيون ة العالم ة ،ومعها الطائفة اليهود ة
ﻓﻲ ﻓلسطين ،تشرع ﻓﻲ معر ة بر هدﻓها الواضح الصرح المعلن إقامة الدولة

اليهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،ائنا ما ان الثمن..

ومن هنا ﻓقد تطلعت اﻷمة العر ة إلى "قوة عر ة" تتصد
الصهيون ة ،وتنقذ الشعب الفلسطينﻲ من الخطر الداهم الذ

للحر ة

يهم اﻹحداق ه

واﻹجهاز عل ه .و ان الشعب الفلسطينﻲ ﻓﻲ طل عة الشعوب العر ة أمﻼ ﻓﻲ

الجامعة العر ة ،وانتظا ار ﻷداء واجبها.
ولم

ن الشعب الفلسطينﻲ ينتظر من الجامعة العر ة أن تنقذه من

الخطر الصهيونﻲ على أسلوب "اذهب أنت ورك ﻓقاتﻼ إنا ها هنا قاعدون" ولكن
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ان شأنه ﻓﻲ الثﻼثين عاما الماض ة من عهد اﻻنتداب البرطانﻲ ،يرنو إلى

الكفاح المسلح و طمع أن ون ﻓﻲ طل عة المعر ة وشعاره إنا أمام ما مقاتلون،

ﻻ وراء ما "قاعدون" و شهد للشعب الفلسطينﻲ أنه خاض غمار خمس عشرة ثورة
ضد اﻻستعمار البرطانﻲ ،وحده ،من غير معين وﻻ نصير ..ﻓالعالم العرﻲ من

حوله ان هو ﻓﻲ حاجة إلى المعين والنصير لزحزحة اﻻستعمار عن أرضه..
ومن هذا المنطل

ان أمل الشعب الفلسطينﻲ ﻓﻲ جامعته ،ولم

د

صدر بروتو ول ِ
اﻹس ندرة حتى اطمأن مع المواطن العرﻲ عض الشﻲء إلى

ع اراته التﻲ تقول "إن ﻓلسطين ر ن من أر ان البﻼد العر ةٕ ،وان حقوق العرب

ﻻ م ن المساس بهإ ..وان استقﻼل ﻓلسطين هو من الحقوق الثابتة" ..وأنه ل س
أشد ظلما وعدوانا من أن تحل مسألة يهود أورو ا ظلم آخر قع على عرب
ﻓلسطينٕ ،وانه يجب وقف الهجرة اليهود ة والمحاﻓظة على اﻷراضﻲ العر ة"،
ورأت اﻷمة العر ة ﻓﻲ هذه الع ارات التزاما قوم ا من جانب الجامعة العر ة
ودولها الدﻓاع عن القض ة الفلسطين ة وصون عرو تها.

ثم جاء عد ذلك ميثاق جامعة الدول العر ة ﻓأعلن الملح الخاص "إن

ﻓلسطين أص حت مستقلة بنفسها غير تا عة ﻷ ة دولةٕ ،وان أمرها ﻷصحاب الشأن
ﻓيها ..وأن وجودها واستقﻼلها الدولﻲ من الناح ة الشرع ة أمر ﻻ شك ﻓ ه" ﻓازدادت

اﻷمة العر ة أمﻼ أن الجامعة العر ة قد التزمت ميثاقها علنا ،وأمام العالم

الدولﻲ،

ل ما تتطل ه القض ة الفلسطين ة من تأييد ومساندة ،ليتم ن الشعب

الفلسطينﻲ من تحقي حرته واستقﻼله وس ادته على وطنه.

ولقد انت هذه الع ارات ،سواء ﻓﻲ بروتو ول اﻹس ندرة أو ميثاق

الجامعة العر ة ،موضوعة ﻓﻲ ص اغة س اس ة وقانون ة ،ارعة اشترك ﻓﻲ إعدادها
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نخ ة من رجال الس اسة والقانون ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،وما ان أكثرهم وأعظمهم
يومذاك.
و ان عدد من الشخص ات البرطان ة ،ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،التﻲ "تتعاطف"
مع القض ة العر ة ،وتبد

"أسفها" لما حل الشعب الفلسطينﻲ "وندمها"على

صدور وعد بلفور وما خلف من ٍ
مآس و وارث ..و انت هذه الشخص ات دائمة

اﻻلتصاق الشخص ات العر ة الرسم ة ،تحثها على الدوام أن تكون مواقفها
الس اس ة هادئة ومرنة ٕوايجاب ة ،وأنه يجب مخاط ة ال أر

العام الدولﻲ اللغة

الدبلوماس ة العاقلة الرشيدة ،تماما ما يجر هذه اﻷ ام مع "أصدقائنا" اﻷمر ان،
واستجابتنا لنصائحهم أن تكون س استنا عاقلة وهادئة ،و ذلك تتحق

المعروﻓة..

مطالبنا

ولقد تم "لﻸصدقاء البرطانيين" ما أرادوا ﻓجاءت ص اغة الميثاق النس ة
إلى القض ة الفلسطين ة ﻓﻲ قمة الك اسة والل اقة.

ولكن اﻷحداث الرهي ة التﻲ انت مط قة على القض ة الفلسطين ة ف يها

ﻻ تصلح معها الك اسة ،وﻻ بد لها من نضال منظم تع أ ﻓ ه ل طاقات اﻷمة

العر ة ،ذلك أن العواصم الصهيون ة الثﻼث ،تل أبيب وواشنطن ولندن ،انت
تعد العدة لخوض المعر ة الفاصلة النهائ ة ،لتحو ل الوطن القومﻲ اليهود ﻓﻲ
ﻓلسطين إلى دولة يهود ة ،ول ن ما ون.

ولقد انت القض ة الفلسطين ة معروﻓة تماما ،ظروﻓها المختلفة على

الصعيد العرﻲ ،ﻓإن الذين أسسوا الجامعة العر ة لم

ونوا غراء عن القض ة

الفلسطين ة ﻓقد واكبوا أحداثها ،ومنهم ذلك الجيل العرﻲ الذ

عاش حق ة الح م

البرطانﻲ ﻓﻲ ﻓلسطين منذ  ،1918ووقفوا على تفاصيل الصراع الرهيب الذ
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ان يدور على أرض ﻓلسطين ،بين الجماعة اليهود ة الغازة ،والشعب

الفلسطينﻲ ،حول مصير الوطن الفلسطينﻲ ،أ ون يهود ا ما ترده الصهيون ة
واﻻستعمار ،أم عر ا ﻷهله وأصحا ه الشرعيين.

بل إن مؤسسﻲ الجامعة العر ة ،حين انوا يتجادلون حول ص غة ميثاق

الجامعة ،و ستبدلون ع ارة ع ارة ،انت و اﻻت اﻷن اء العالم ة "تقحم" عليها
أخ ار الحر ة الصهيون ة ونشاطها الدائب العنيد ،لتحقي

أهداﻓها العدوان ة،

التوسع ة ،من غير موارة وﻻ خفاء ومن غير اسة وﻻ ل اقة.

ولسنا ﻓﻲ حاجة إلى العودة إلى التارخ ال عيد ،لنستشهد الوقائع ،و فينا

أن نشير ﻓق إلى اﻷحداث التﻲ انت تواكب نشوء الجامعة العر ة ،واﻷمثال ﻓﻲ
ذلك ثيرة..

من هذه ،أنه ﻓﻲ مايو  1942انعقد المؤتمر الصهيونﻲ ﻓﻲ أوتيل بلتمور
ﻓﻲ نيو ورك ،وحضره قادة الحر ة الصهيون ة من ﻓلسطين ومن اﻓة أرجاء العالم،

وألقيت ﻓ ه الخطب النارة الصاخ ة ،وصدر ﻓﻲ نهايته أرعة ق اررات:

أوﻻ :الم ادرة ﻓو ار إلى إنشاء دولة يهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين تكون جزءا ﻻ يتج أز من

العالم الد مقراطﻲ.

ثان ا :السماح الهجرة اليهود ة إلى ﻓلسطين من غير قيد وﻻ شر والعمل على

اﻻست طان اليهود ﻓﻲ أرض ﻓلسطين حرة املة.

ثالثا :أن تكون الو الة اليهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين مسئولة عن موضوع الهجرة اليهود ة

واست طان اﻷراضﻲ.

ار عا :العمل على إنشاء ج ش يهود معترف ه ،ينضم إل ه القادرون على حمل
السﻼح من اليهود وتحت العلم اليهود .
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وتعبير "الطائفة اليهود ة" لم

ن دون الحق قة ،ﻓإن اليهود ،ﻓﻲ أواس

اﻷرعينات ،انوا أقل من ثلث الس ان ﻓﻲ ﻓلسطين ،وﻻ ملكون أكثر من خمسة
المائة من أراضيها عد حملة "شراء" امتدت مئة عام ،من أ ام الح م العثمانﻲ
إلى انتهاء اﻻنتداب البرطانﻲ على ﻓلسطين.

وقد استطاعت هذه الطائفة اليهود ة ،فضل مساندة الح م البرطانﻲ ﻓﻲ

ﻓلسطين خﻼل ثﻼثين عاما ،أن تنشئ مؤسسات إدارة وثقاﻓ ة وعس رة ومال ة
ٕواعﻼم ة مما جعل اللجنة البرطان ة الشهيرة – لجنة لورد بيل  -أن تصف اﻹدارة

اليهود ة أنها "ح ومة داخل ح ومة".

وه ذا راحت هذه اﻹدارة تعمل على تعبئة الموارد ال شرة والس اس ة لليهود

داخل ﻓلسطين وخارجها ،ﻹقامة الدولة اليهود ة ،وأخذت تعد لﻸمر عدته ،تنظ ما
وتخط طا وتنفيذا.
و انت هذه اﻻستعدادات تجر  ،تماما ﻓﻲ الوقت الذ

"اﻻستعدادات" تتم ﻹنشاء الجامعة العر ة.

انت

ﻓفﻲ مارس )آذار(  ،1943خطب بن غورون رئ س الو الة اليهود ة،

و أنه يخاطب مؤسسﻲ الجامعة العر ة ،ﻓقال" :إن نها ة الحرب العالم ة ،ل س
معناها نها ة الحرب النس ة لنا ،ولكنها تعنﻲ البدا ة للحرب اليهود ة".

ولم ن بن غورون يتحدث عن الحرب من ﻓ ارغ ..ﻓقد ان لليهود ج شهم

المعروف الهاجاناه .ومعه العصا ات اليهود ة شترن ،وزﻓا

لومﻲ ،و الماخ..

و لها مجهزة اﻷسلحة ،ومدرة على مختلف أنواع القتال ..و ل ذلك ان معروﻓا

لد ال أر العام العالمﻲ ،تنشره الصحاﻓة العالم ة ..من غير تحرج وﻻ م اﻻة..
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بل إن القضاء البرطانﻲ ﻓﻲ ﻓلسطين قد ساهم ﻓﻲ نشر أخ اره ،ﻓفﻲ
أغسطس  1943عرضت على المح مة البرطان ة قض ة اشتهرت اسمها "قض ة
اﻷسلحة"واستمرت المحاكمة عدة أساب ع ونقلت أخ ارها إلى الصحف العالم ة،
و ان المتهمون ﻓيها عض قادة العصا ات الصهيون ة ،و انت التهمة المنسو ة

‘إليهم "سرقة م ات وﻓيرة من اﻷسلحة والذخائر" ،وأدانتهم المح مة وجاء ﻓﻲ
قرارها قولها "لقد ثبت لدينا أنه توجد ﻓﻲ ﻓلسطين مؤامرة خطيرة بر للحصول
على اﻷسلحة من مخازن الج ش البرطانﻲ ،من قوات ح ومة جﻼلته ،وأن بين

يد

المتهمين أمواﻻ وﻓيرة ،ولهم معرﻓة واسعة الشئون العس رة والتنظ م

العس ر " وقد أثار هذا القرار ﻓﻲ حينه الصحاﻓة العالم ة وال أر العام ﻓﻲ برطان ا

وأمر ا..

وهاجت الصهيون ة العالم ة وماجت ،حين صدر هذا القرار من مح مة
برطان ة؛ وحسب العادة الصهيون ة ﻓﻲ مثل هذه اﻷحوال ،ﻓقد أعلن قادة اليهود

ﻓﻲ العالم أن هذا القرار الصادر من المح مة "هو قرار ﻻ سامﻲ وأن المح مة
مح مة ﻻ سام ة".

أما على الصعيد الس اسﻲ ﻓقد انت الصورة واضحة ذلك للقادة العرب

الذين أسسوا الجامعة العر ة ..ﻓقد انت الدولتان الحل فتان أمر ا و رطان ا،
تعلنان ل صراحة ،ولم تكن الحرب العالم ة الثان ة قد انتهت ،أنهما تؤ دان إقامة
دولة يهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين ..والشواهد هنا ثيرة ذلك.

ﻓفﻲ يناير ) انون الثانﻲ(  1944أصدر الكونجرس اﻷمر ﻲ ق ار ار يدعو

"إلى ﻓتح أبواب ﻓلسطين للهجرة اليهود ةٕ ،وانشاء دولة يهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،وأن
ﻻ تحول دون ذلك أ ة عق ات".
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وﻓﻲ مايو )أ ار(  1944ناقش حزب العمال البرطانﻲ ﻓﻲ مؤتمره السنو
القض ة الفلسطين ة ،وأصدر ق ارره الشهير اتخاذ الوسائل الﻼزمة لتشج ع الشعب

الفلسطينﻲ على الرحيل عن وطنه ،ل حل محلهم المهاجرون اليهود ،والسعﻲ

ﻹنشاء الدولة اليهود ة ،ذلك أن العرب ،حس ما أعلن القرار البرطانﻲ " ،ملكون

أراضﻲ شاسعة وﻻ ح لهم أن ست عدوا اليهود عن ﻓلسطين ،وهﻲ أرض صغيرة
أقل مساحة من مقاطعة و لز ،بل إن الواقع قتضﻲ النظر ﻓﻲ توسع الحدود
الفلسطين ة الحاضرة اﻻتفاق مع سورة ومصر واﻷردن" ..وه ذا
ووقاحة ..وعلى العرب أن قابلوا ذلك س اسة و اسة.

ل صراحة

وﻓﻲ أكتو ر  1944أصدر الرئ س اﻷمر ﻲ روزﻓلت تصرحا نقلته

و اﻻت اﻷن اء العالم ة أعلن ﻓ ه إ احة الهجرة اليهود ة إلى ﻓلسطين والسعﻲ
ﻹنشاء دولة يهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين ﻓﻲ أقرب وقت مستطاع.
هذا وغير هذا ،ان علمه قادة العرب الذين أسسوا الجامعة العر ة

ووضعوا ميثاقها ،وأنفقوا ثي ار من الوقت والجهد ﻓﻲ إعداد الص اغات ال ارعة
المشرقة ،الدالة على براعة العرب الس اس ة ،وح متهم ،والتزام العقﻼن ة

والموضوع ة.

ولو ان اﻷمر قاص ار على الب انات الس اس ة ﻓﻲ تأييد الحر ة الصهيون ة
لكانت الجامعة العر ة ،ومؤسسوها على ح ﻓﻲ التزام الرو ة ،ولكن أن اء الثورة
"اليهود ة" واﻹرهاب اليهود

ان صل إلى اجتماعات الجامعة العر ة ،حتى

لتكاد لعلعة الرصاص ودو القنابل أن تصل آذان الرؤساء والوزراء العرب الذين

انت تجمعهم "مشاورات الوحدة العر ة" تارة ﻓﻲ اﻹس ندرة ،وتارة أخر ﻓﻲ

القاهرة.
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ﻓفﻲ السادس من نوﻓمبر )تشرن الثانﻲ(  ،1944اغتال إرهاب ان من

عصا ة شترن ،الوزر البرطانﻲ ﻓﻲ الشرق اﻷوس

المق م ﻓﻲ القاهرة ،اللورد

مو ن ،وهو خارج من منزله ﻓﻲ حﻲ الزمالك ،ﻷن المخابرات اليهود ة انت تعتقد
أنه " عطف" على ﻓ رة الجامعة العر ة ،وقد ألقﻲ الق ض عليهما و عد مراﻓعات
مستف ضة أصدرت المح مة الح م بإعدامهما.

واهتزت برطان ا ح ومة وصحاﻓة وشع ا لهذه الجرمة الشنعاء ،وانبر

رئ س الوزراء البرطانﻲ السر ونستون تشرشل ﻻستن ار اﻹرهاب الصهيونﻲ

ع ارات صارمة حاسمة ،معلنا ندمه على صدور وعد بلفور ،ومساندته للحر ة

الصهيون ة ،وقد حسب مؤسسو الجامعة العر ة أن سقف الكون سينزل على رأس

الطائفة اليهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،وسيجعل مهمة الجامعة العر ة النس ة للقض ة
الفلسطين ة سهلة للغا ة حيث غدو الوطن القومﻲ اليهود تجرة تارخ ة بدأت
ثم ما لبثت أن انتهت.

ورغما عن ذلك له ﻓقد رضﻲ المواطن العرﻲ ص اغة "الك اسة

والس اسة" التﻲ ات عها ميثاق الجامعة العر ة ﻓﻲ معالجة القض ة الفلسطين ة

متطلعا إلى الممارسة الفعل ة ،والخط العمل ة التﻲ ستضعها الجامعة العر ة ﻓﻲ
تحقي

"اﻻستقﻼل والس ادة" للشعب الفلسطينﻲ حتى ص ح العضو الثامن ﻓﻲ

الجامعة بدﻻ من أن تختار من مثله ،و دأت اﻷمة العر ة تراقب ممارسات

الجامعة وخططها.

و انت الدورة اﻷولى قاصرة على قض ة سورا ولبنان ٕواجﻼء القوات

الفرنس ة عن أراضيهما ،ولم تتعرض الجامعة للقض ة الفلسطين ة من قرب أو
عيد ،وس ت المواطن العرﻲ على الجامعة ﻓقد انت اﻷزمة السورة اللبنان ة
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صداما مسلحا مع القوات الفرنس ة ،و ان من الطب عﻲ أن تكون لها اﻷولو ة على
ل قض ة أخر .
وجاءت الدورة الثان ة للجامعة ) 31أكتو ر )تشرن اﻷول( 1945-14
د سمبر( وقد استمرت شه ار ونصفا انت م رسة للقض ة الفلسطين ة.

ﻓفﻲ تلك الفترة استفحل أمر الهجرة اليهود ة إلى ﻓلسطين ،وقررت برطان ا

تأليف لجنة برطان ة أمر ة مشتر ة لدرس القض ة الفلسطين ة ..وقد اتخذت
الجامعة ق اررات هامش ة ،ﻓ ما يتعل

الهجرة اليهود ة ،قررت تقد م مذ رة إلى ل

من برطان ا وأمر ا مطال ة بوقف الهجرة و ان مخاطرها ،والتذ ير ما ورد ﻓﻲ
الكتاب اﻷب ض سنة  1939شأن تقييدها ألف وخمسمائة مهاجر يهود
الشهر الواحد.

وﻓ ما يتعل

ﻓﻲ

المحاﻓظة على اﻷراضﻲ العر ة ﻓﻲ ﻓلسطين ﻓقد أحالت

مشروع إنشاء شر ة ﻹنقاذ اﻷراضﻲ إلى ح ومات الدول اﻷعضاء لدراستها.

وﻓ ما يتعل بتأليف لجنة التحقي اﻻنجلو – اﻷمر ة قررت الجامعة

تأليف لجنة لوضع الخطة الواجب إت اعها للدﻓاع عن القض ة الفلسطين ة.

ورأت اﻷمة العر ة ﻓﻲ هذه الق اررات هرو ا من "اﻷصول" إلى الفروع..

ﻓإن موضوع إنقاذ اﻷراضﻲ الفلسطين ة ﻓﻲ عام  1945لم عد صلح له إنشاء
شر ة اقتصاد ة ،ﻓإن الوطن ل أراض ه يواجه "معر ة" حق ق ة.

أما الهجرة اليهود ة ﻓقد بلغت حدا خطي ار من الطغ ان ،ﻓقد تدﻓقت البواخر

إلى الشواطئ الفلسطين ة تحمل موجات من المهاجرن اليهود ﻓ ما عرف يومئذ
" الهجرة غير المشروعة" ناه ك عن الهجرة "المشروعة" وجاء على رأس ذلك
تصرح الرئ س ترومان مطال ا الح ومة البرطان ة أن تسمح للهجرة اليهود ة ﻓﻲ
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حدود مئة ألف صورة مستعجلة ..و ان هذا التصرح ﻓﻲ شهر أغسطس )آب(،
قبل اجتماع دورة الجامعة شهر واحد..
وﻓﻲ هذا الموضوع ذلك رأت اﻷمة العر ة أن تقد م مذ رة من قبل

الجامعة العر ة هو دون مستو ذلك الخطر الداهم ،وازدادت اﻷمة العر ة غض ا

حينما قرأت المذ رة وما تضمنتها من ع ارات تتسم الك اسة والس اسة.

و انت اﻷمة العر ة تطالب الجامعة العر ة اتخاذ "خطة عمل ة" لمواجهة
اﻹرهاب اليهود من جهة ،والمساندة الم شوﻓة التﻲ انت تت عها برطان ا وأمر ا
ﻹقامة الدولة اليهود ة ..ولكن الجامعة ،ميثاقها المترهل المعروف ،وتف ك

أعضائها ﻓ ما بينهم انت تلجأ إلى معزوﻓة "الصداقة" التﻲ تر

الدول العر ة

أمر ا و رطان ا ،وأن ذلك س صل القض ة العر ة إلى حل معقول ﻓلم ن من

"المعقول" ﻓﻲ حسا ات الجامعة العر ة ودولها أن تقدم أمر ا و رطان ا على إقامة
دولة يهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،خﻼﻓا لكل الم اد

الحجج واﻷسانيد.

الد مقراط ة ..وما إلى ذلك من

بل إن الجامعة العر ة ،ما يدل اﻻتجاه العام لمذ راتها ﻓﻲ الجلسات،

ومذ راتها إلى برطان ا وأمر ا ،انت تست عد ق ام دولة يهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين،
ﻓالشعب العرﻲ ﻓﻲ ﻓلسطين هو اﻷكثرة ،واﻷرض الفلسطين ة ملكها الشعب
الفلسطينﻲ ول س من "المعقول" أن تقدم برطان ا وأمر ا والعالم الدولﻲ على اﻷخذ

المطالب اليهود ة المخالفة للعدالة والم اد الد مقراط ة ولميثاق اﻷمم المتحدة،

و ان حبره طرا ﻓﻲ تلك اﻷ ام!!

ولكن بدأ "غير المعقول" ص ح معقوﻻ ،و دأ اﻹرهاب اليهود

عطﻲ

ثماره ﻓقد ﻓرغت لجنة التحقي اﻻنجلو – أمر ة من مهمتها عد أن استمعت إلى
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ب انات مستف ضة من قادة ﻓلسطين ومن رجال الجامعة العر ة ،ونشرت تقررها
النهائﻲ ﻓإذا ه يوصﻲ فتح أبواب الهجرة اليهود ة على مصراعيها ،و لغﻲ القيود
المفروضة على اﻻست طان اليهود

و ضرب المطالب العر ة عرض الحائ ،

و وصﻲ بإدخال مئة ألف يهود إلى ﻓلسطين ﻓورا.

وتفجرت مشاعر الغضب ﻓﻲ سائر أرجاء الوطن العرﻲ ،وعم اﻹضراب

مدن ﻓلسطين وقراها ،وسارت المظاهرات الصاخ ة ﻓﻲ العواصم العر ة ،وأص ح
ﻻ بد من "مسرح ة" ﻓردة تشد إليها أ صار الناس جم عا ،وتلهيهم ولو إلى حين،
عن هذا الخطر الجديد.

و انت هذه المسرح ة هﻲ مؤتمر القمة العرﻲ الذ

انعقد ﻓﻲ زهراء

إنشاص ،إحد ضواحﻲ القاهرة الجميلة ،وعرف اسمها ..و ان وراء انعقاد هذا
المؤتمر أسرار أمر ة و رطان ة طول شرحها..

فﻲ منها أن علم المواطن

العرﻲ أن الجنرال ﻼيتون رجل المخابرات البرطانﻲ الشهير ﻓﻲ الشرق اﻷوس ،
ان على مقرة من ذلك المؤتمر قدم "صداقة" برطان ا "ونصائحها" ﻓﻲ معالجة

القض ة العر ة.

و ان الملك ﻓاروق هو الداعﻲ لهذا المؤتمر ولبى الدعوة الملك عبد ﷲ

)اﻷردن( واﻷمير عبد اﻹله الوصﻲ على العرش )العراق( والسيد ش ر القوتلﻲ
رئ س الجمهورة السور  ،واﻷمير سعود ولﻲ عهد المملكة العر ة السعود ة،

والشيخ شارة الخور رئ س الجمهورة اللبنان ة ،واﻷمير سيف اﻹسﻼم عبد ﷲ
نجل اﻹمام حيى ملك ال من ..وقد صدر عن اﻻجتماع الب ان اﻵتﻲ:

"تشاور أصحاب الجﻼلة والفخامة والسمو رؤساء دول الجامعة العر ة ﻓﻲ المؤتمر

الخاص الذ عقد ﻓﻲ انشاص ﻓﻲ يومﻲ  29 ،28مايو )أ ار(  1946بدعوة من
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حضرة صاحب الجﻼلة الملك ﻓاروق ملك مصر وصاحب بﻼد النو ة والسودان
و سوردﻓان ودارﻓور ..وقد حضر اﻻجتماع) ..اﻷسماء مع اﻷلقاب(

"و عد المداولة ﻓﻲ المسائل العامة والخاصة الشئون العر ة وجدوا أنفسهم متفقين
تمام اﻻتفاق على أن البﻼد العر ة المشتر ة ﻓﻲ جامعة دولهم ترغب رغ ة أكيدة
ﻓﻲ تأييد السلم ،وأنهم يرون أن من أعظم الوسائل إلى ذلك ،التعاون الصادق مع

هيئة اﻷمم المتحدة وتقو تها واحترامها وتنم ة الثقة بها.
"ثم تداولوا ﻓﻲ قض ة ﻓلسطين من شتى نواحيها ﻓ أروا أن قضيتها ل ست قض ة

خاصة عرب ﻓلسطين وحدهم بل هﻲ قض ة العرب جم عا ،وأن ﻓلسطين عر ة
يتحتم على دول العرب وشعو ها ص انة عرو تها ،وأنه ل س ﻓﻲ إم ان هذه الدول

أن تواﻓ بوجه من الوجوه على أ ة هجرة جديدة و عتبرون ذلك نقضا صرحا
للكتاب اﻷب ض الذ ارت
صفو عﻼئ

ه الشرف البرطانﻲ ،ولهم عظ م اﻷمل أن ﻻ ع ر

المودة القائمة بين الدول والشعوب العر ة من جهة والدولتين

الد مقراطيتين الصد قتين من جهة أخر أ

تشبث من جانبهما يرمﻲ إلى إقرار

تدابير ماد ة ماسة حقوق عرب ﻓلسطين ،حرصا منهم على دوام هذه الصداقة

وتفاد ا لرد ﻓعل ينشأ سبب ذلك و فضﻲ إلى اضط ار ات قد ون لها أسوأ اﻷثر

ﻓﻲ السلم العام ،أما ﻓ ما أروا زادة على ذلك ﻓقد لفوا اﻷمين العام بجامعة الدول
العر ة أن حمل إلى مجلس الجامعة نتائج أ حاثهم ومداوﻻتهم وتوجيهاتهم ﻓﻲ
بهذا الشأن ليتخذ أﻓضل الوسائل لص انة مستقبل هذا الوطن العزز على قلوب
العرب أجمعين" ثم تناول الب ان قض ة طرابلس و رقة والمسألة المصرة ،وشئون

البﻼد العر ة اﻷخر  ،وقال شأنها ﻼما جيدا..
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وﻻ جدال أن اجتماع إنشاص ان مرحلة قوم ة رﻓ عة ته أ ﻓيها اجتماع
ملوك العرب ورؤسائهم ل علنوا تضامنهم وتأييدهم لقض ة ﻓلسطين والقضا ا العر ة
اﻷخر  ..و ذلك ﻓإن الب ان الصادر عن اﻻجتماع يتضمن ل ما م ن أن " قال"
شأن الموقف العرﻲ ﻓﻲ تلك الظروف السائدة يومئذ ،وص اغته تلي

والرؤساء وﻻ م ن أن " قولوا" أحسن أو أقو من ذلك.

الملوك

و انت ارعة حقا ،تلك اﻹشارة اﻷخيرة التﻲ لف اﻷمين العام للجامعة
العر ة موجبها أن حمل إلى مجلس الجامعة "اﻷ حاث والمداوﻻت والتوجيهات"
التﻲ تؤد

إلى "أﻓضل الوسائل لص انة مستقبل هذا الوطن العزز على قلوب

العرب أجمعين".
والح

أن "ص انة الوطن العزز" انت تقتضﻲ يومئذ شيئا واحدا ﻓﻲ

المقام اﻷول ،ثم تأتﻲ عده اﻹجراءات اﻷخر  ..ذلك هو لمة مختصرة :تم ين
الشعب الفلسطينﻲ من الصمود ﻓﻲ وطنه ،والدﻓاع عن مدنه وقراه قوة السﻼح.

تلك هﻲ "أﻓضل الوسائل" إذا ان ملوك العرب ورؤساؤهم عنون ما

قولون ،وأنهم جادون ﻓ ما علنون ..ذلك أنه ﻓﻲ العام الذ

انعقد ﻓ ه مؤتمر

انشاص ..ان الوضع اﻻستراتيجﻲ ﻓﻲ ﻓلسطين واضحا ،يتلخص ﻓﻲ أن الشعب
العرﻲ أعزل ،والطائفة اليهود ة مسلحة من الرأس إلى أخمص القدمين ،والسلطة
البرطان ة تمضﻲ ﻓﻲ س استها المعلنة ﻹقامة الدولة اليهود ة.

ولذلك ﻓقد انت الخطة العاجلة هﻲ تنظ م الشعب الفلسطينﻲ وتدر ه

وتسل حه ،حيث ص ح قاد ار على الصمود ﻓﻲ أرضه ..ثم تأتﻲ عد ذلك الخط

العر ة اﻷخر من س اس ة وعس رة لمساندة الشعب الفلسطينﻲ ﻓﻲ فاحه،
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وللضغ على الصد قتين الد مقراطيتين برطان ا وأمر ا أن تكفا عن تأييد الحر ة
الصهيون ة.
من أجل ذلك ،ﻓإن القار العاد لب ان إنشاص ،فترض أن "التوجيهات"
التﻲ أشار إليها ﻻ بد أن تتضمن شيئا من هذه الخطة.

غير أن "أوراقﻲ" عن تلك الحق ة ،و نت أحد الذين واكبوها تتحدث عن

"توجيهات" ﻻ صلة لها القضا ا العر ة ،تتلخص ﻓﻲ الق ام حملة ﻓﻲ جم ع البﻼد
العر ة ﻹلقاء الق ض على جم ع الشيوعيين ﻓﻲ البﻼد العر ة والحد من نشاطهم..
ولم تمض أساب ع حتى نفذت هذه التوص ة من عدد من الدول العر ة!!

أما قض ة ﻓلسطين ﻓلم تتع ﱠد "التوجيهات" شأنها ،المساعﻲ الس اس ة و فى

ﷲ المؤمنين القتال..

و ان ال ار ح الوحيد ﻓﻲ ب ان إنشاص هو الملك ﻓاروق الذ

اعترف له

العرب أنه "صاحب بﻼد النو ة والسودان وداﻓور و سوردﻓان" وهذه المجاملة لم
تعد أن تكون ش ل ة واسم ة ،وأنه لم يتوحد مصر والسودان ﻻ ﻓﻲ عهده وﻻ ﻓﻲ
عهد الذين جاؤوا من عده.

ولم مض أسبوع على اجتماع إنشاص ،حتى انعقد مجلس جامعة الدول

العر ة ﻓﻲ دورة غير عاد ة ) 8يونيو )حز ران(  12-يونيو  (1946ﻓﻲ مصيف
بلودان ،وحضره رؤساء الح ومات العر ة ووزراؤهم وخبراؤهم ،و ان الجنرال

ﻼيتون رجل المخابرات البرطانﻲ قد س قهم إلى ﻓندق بلودان ل ون على مقرة

من ساسة العرب ،وله صﻼت وث قة مع عدد منهم ،يزورهم ﻓﻲ منازلهم
و ستض فونه على طعام وشراب ،من حﻼل وحرام..
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وتطلعت أ صار العالم له إلى ﻓندق بلودان ،واﻻجتماعات التﻲ تدور
ﻓﻲ صاﻻته ودهاليزه وحجراته ليﻼ ونهارا ،وانطلقت تكهنات الصحفيين ﻓ ما عسى
أن تقرره الوﻓود العر ة إزاء "الحرب" التﻲ انت تخوضها الطائفة اليهود ة
فصائلها اﻹرهاب ة المتعددة.

وقد انهالت البرق ات والرسائل على ﻓندق بلودان من العالمين العرﻲ

واﻹسﻼمﻲ ،ومن المهاجر ،و لها تحض الجامعة العر ة على اتخاذ التدابير
الفعالة للتصد للخطر الصهيونﻲ الذ
الجﻼء عن وطنه.

حدق فلسطين و هدد الشعب الفلسطينﻲ

وهذه الرغ ة الشعب ة العارمة لقيت استجا ة صادقة ﻓﻲ داخل الجامعة من

قبل عدد من الوﻓود العر ة وخاصة السورة والمصرة والعراق ة ..ﻓقد حذر م رم

عبيد اشا )مصر( من اتخاذ "ق اررات نظرة" وطالب اﻻتفاق على ق اررات عمل ة
مقاطعة اقتصاد ة إذا ما استمرت مساعدة الدولتين لليهود ،وأشار ه ل اشا

)مصر( إلى أن صداقة انجلت ار وأمر ا تستهدف "اله منة على الشرق اﻷوس "

وأنه إذا تعارضت هذه الس اسة مع حقوق العرب ﻓﻲ ﻓلسطين ﻓستكون صداقة

مشو ة السم "وأنه يجب أن تكون س استنا ﻓﻲ مجموعها منسقة لنواجه الطوار
متفقين".

وﻓﻲ إشارة هادئة ذ ر اﻷستاذ ﻓارس الخور أن ب ان إنشاص لم يتعرض

إلى استقﻼل ﻓلسطين أو رﻓع اﻻنتداب عنه "وتحدث مندوب العراق بهذا المعنى
ﻓﻲ لمة أكثر عنها..

و شف حاﻓ رمضان اشا )مصر( عن مخاوف اﻷمة العر ة ﻓقال" :ﻻ

نرد أن نبدأ عمﻼ عرض الجامعة العر ة لسوء ظن اﻷمة العر ة ..وﻻس ما أن
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هناك دعا ة واسعة النطاق أن الجامعة العر ة إنما خلقتها انجلت ار لتستعين بها
على تنفيذ مآرها ومن الغرب أن هذه الدعا ة تجد سبيلها إلى نفوس العرب"..
و ان أول قرار أعلن عن مجلس الجامعة ﻓﻲ تلك الدورة غير العاد ة،
"رﻓع الش ر والثناء إلى أصحاب الجﻼلة والفخامة والسمو ..على الروح السام ة

التﻲ تجلت ﻓﻲ ب ان انشاص مع تقديره الكبير لجم ع التوجيهات واﻵراء الصائ ة
المشار إليها ﻓ ه وتأييد ل ما جاء ﻓ ه تأييدا تاما ،وأن يتخذ جم ع التدابير لتحقي
هذه الرغ ات السام ة".

و ان القرار الثانﻲ قرار تهنئة أ ضا ،ﻓقد وردت برق ة من وزر خارج ة

شرق اﻷردن ح

مجلس الجامعة علما استقﻼل إمارة شرق اﻷردن وأن اسمها

قد أص ح المملكة اﻷردن ة الهاشم ة وقرر مجلس الجامعة التهنئة واﻹعراب عن
أجمل التمن ات.
ومن المؤسف حقا ،أنه بينما انت العصا ات اليهود ة تخوض أعنف

معار ها ضد الج ش البرطانﻲ ﻓﻲ ﻓلسطين مطال ة برطان ا الرحيل عنها ،ومعلنة
تصم مها على إقامة دولة يهود ة ،ﻓقد قضى رؤساء الح ومات العر ة أوقاتهم

ﻓﻲ قراءة تقرر لجنة التحقي اﻻنجلو –اﻷمر ة ونقده وتحليله ووضع الرد عل ه،

وانقلبوا إلى لجنة خبراء صوغون مذ رات س اس ة ﻹرسالها إلى ل من برطان ا
وأمر ا شأن التواصﻲ الظالمة التﻲ جاءت ﻓﻲ تقرر اللجنة.

وﻓﻲ النها ة ﻓقد جاءت مذ رة الجامعة العر ة دون مستو ب ان إنشاص،

ﻓقد رددت ﻓﻲ ختامها المعزوﻓة التقليد ة ﻓﻲ أن الح ومات العر ة تعتبر اﻷخذ

بتوص ات لجنة التحقي عمﻼ غير ود  ..وأن الح ومات العر ة الحرصة على
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دوام الصداقة والعﻼقات الطي ة بين برطان ا وأمر ا من جانب والدول العر ة من
جانب آخر ،تطالب عدم اﻷخذ ما ورد ﻓﻲ تقرر اللجنة".
أما الق اررات ال اق ة ﻓهﻲ:
 -1طلب المفاوضة مع برطان ا من أجل إنهاء الحالة الراهنة ﻓﻲ ﻓلسطين.

 -2عرض القض ة على هيئة اﻷمم المتحدة إذا لم تنته المفاوضة مع برطان ا
إلى حل مرض.
 -3تأليف لجنة دائمة ﻓﻲ أمانة الجامعة لﻺشراف على سير القض ة.
 -4مطال ة برطان ا بتجرد اليهود من السﻼح,

 -5رﻓض أ ش ل من أش ال التقس م من حيث المبدأ.
 -6إنشاء لجان دﻓاع عن ﻓلسطين ﻓﻲ ل دولة عر ة.

 -7إصدار طا ع اسم ﻓلسطين يرصد رعه للقض ة الفلسطين ة.
وهذه الق اررات العلن ة ل ست ﻓﻲ حاجة إلى تحليل دقي ﻹ ضاح تفاهتها

وضحالتها ،ﻓإن أكثرها يدخل ﻓﻲ اب المساعﻲ الس اس ة ﻓﻲ مخاط ة برطان ا
وهﻲ صانعة المأساة ،وأمر ا وهﻲ التﻲ تمضﻲ ﻓﻲ عناد وتصم م ﻓﻲ مساندة

الحر ة الصهيون ة.

أما تعيين لجنة ﻓﻲ الجامعة العر ة لﻺشراف على قض ة ﻓلسطين ،ﻓإنه
ضرب من العبث ﻷن هذه اللجنة تألفت من السفراء ،هؤﻻء الذين تلتهم أعمالهم

ل أوقاتهم ،وﻻ ادون يبدأون جلساتهم حتى تلحقهم تلفوناتهم من سفاراتهم؛ ﻓأين

هؤﻻء من الصهيونيين ،الكادين المتفرغين الذين عملون ليل نهار ول س عندهم

إﻻ قض ة واحدة هﻲ الدولة اليهود ة.
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و ذلك ﻓإن إصدار طا ع برد من أجل قض ة ﻓلسطين ،ﻓﻼ صلح إلى
ﻓﻲ العشرنات ،وعرب ﻓلسطين ﻓﻲ اﻷرعينات ﻓﻲ حاجة إلى ﻓ ضان النيل،
والراﻓدين ،واﻷردن ،و رد  ..من اﻷموال واﻷسلحة والذخيرة والميرة .وﻻ حاجة
للتعلي

ثي ار على الق اررات السرة ،ﻓقد رأت ﻓيها اﻷمة العر ة فطرتها الذ ة،

أنها ق اررات ست قى ﻓﻲ سلة المهمﻼت ﻓﻲ صالة اﻻجتماعات ﻓﻲ بلودان ،ولم
غادر الجنرال ﻼيتون حجرته ﻓﻲ الفندق إﻻ وهو مطمئن إلى مصيرها ال ائس

الحزن.

أما هذه الق اررات السرة ﻓقد انت ،ما سجلتها أوراقﻲ:
أوﻻ :عدم السماح للدولتين أو أحدهما أو رعا اهما أ امت از اقتصاد جديد.

ثان ا :عدم تأييد مصالحهما الخاصة ﻓﻲ أ هيئة دول ة.
ثالثا :مقاطعتهما مقاطعة أدب ة.

ار عا :إلغاء ما ون لهما من امت ازات ﻓﻲ البﻼد العر ة.

خامسا :ش واهما إلى مجلس اﻷمن وهيئة اﻷمم المتحدة ..على أن تنفذ هذه
الق اررات ﻓﻲ حالة قبول تواصﻲ لجنة التحقي اﻻنجلو – أمر ة.

وانتهت اجتماعات بلودان وطار رؤساء الح ومات العر ة إلى عواصمهم

ليجدوا جماهير الشعب يتظاهرون معلنين استن ارهم للق اررات الود عة الوض عة
التﻲ اتخذها مجلس الجامعة العر ة ﻓلم يروا ﻓيها إﻻ عمﻼ س اس ا ﻻ ينقذ وطنا

وﻻ يدﻓع عدوا ،وراحت الهتاﻓات ﻓﻲ الشوارع تسخر من الق اررات السرة سجعات

شعب ة ،ومن يومها أص ح مؤتمر بلودان ومقرراته السرة سخرة الجماهير
العر ة ،يتندرون بها ﻓﻲ أحاديثهم الس اس ة ،ونزل اسم بلودان من قممه الجبل ة
العال ة إلى القاع اﻷسفل من اله أز والسخرة.
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وزاد من هذه السخرة أن الجواب اﻷمر ﻲ على مذ رة الجامعة العر ة
ان ﻓظا وﻓجا ،يؤ د قناعة الجماهير العر ة ﻓﻲ أن التغنﻲ الصداقة اﻷمر ة
العر ة إنما هو ضرب من اﻷوهام ﻓقد أكد الجواب اﻷمر ﻲ ﻓﻲ ختام مذ راته أنه
"منذ نها ة الحرب العالم ة اﻷولى عاضدت الوﻻ ات المتحدة ح ومة وشع ا ﻓ رة

الوطن القومﻲ اليهود ﻓﻲ ﻓلسطينٕ ،واذن ﻓح ومتﻲ إنما تتصرف ط قا لس اسة
الوﻻ ات المتحدة التقليد ة عندما تدعو إلى اتخاذ التدابير التﻲ ترمﻲ إلى تعزز
إبراز هذه الف رة إلى حيز الوجود"!!

أما صدد الهجرة اليهود ة ﻓقد قالت المذ رة اﻷمر ة "إن ثي ار من هؤﻻء

اليهود يتطلعون ..إلى ﻓلسطين ملجأ ،وأنه ليبدو مخالفا للم اد اﻹنسان ة إن ار
ح اليهود ﻓﻲ ال حث عن مأو لهم ﻓﻲ بﻼد أخر ومنها ﻓلسطين".

أما النس ة إلى ما ان يجر داخل ﻓلسطين ﻓقد ان اﻹرهاب اليهود
يؤذن بتدمير الح اة القوم ة للشعب الفلسطينﻲ اﻷعزل وهو يراقب تحر ات

العصا ات الصهيون ة ..وخاصة أن لجنة التحقي اﻻنجلو – أمر ة قد شفت
عن المنظمات العس رة التﻲ تملكها الطائفة اليهود ة على مشهد ومسمع من

أمر ا و رطان ا ،واللجنة نفسها لم تستطع أن تتجول ﻓﻲ البﻼد إﻻ تحت حما ة
عس رة ثقيلة .وقد أت حت ل عض أعضائها صورة سرة ،ز ارة معس رات ج ش
الهاجاناه الذ وصفته اللجنة ﻓﻲ تقررها أنه "الج ش غير الرسمﻲ".

وﻓوق هذا وذاك ﻓقد انت بين يد مجلس الجامعة تقرر مفصل قدمته

ح ومة ﻓلسطين ) (1إلى لجنة التحقي اﻻنجلو ،أمر ة سردت ﻓ ه بإيجاز أعمال

اﻹرهاب الصهيون ة :تدمير المؤسسات العامة ،اقتحام مراكز البول س ،محاولة
اﻻعتداء على ح اة المندوب السامﻲ البرطانﻲ وزوجته ،مهاجمة دوائر الهجرة
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ﻓﻲ القدس و اﻓا وح فا ﻓﻲ ساعة واحدة و وم واحد ،احتﻼل دار اﻹذاعة ﻓﻲ رام
ﷲ ومحاولة إذاعة ب ان عن إنشاء الدولة اليهود ة ،مهاجمة القر العر ة العزﻻء،
وغير ذلك من العمل ات اﻹرهاب ة الشن عة التﻲ وصفها القائد العام للقوات
البرطان ة ﻓﻲ ﻓلسطين أنها"تعطل المجهود الحرﻲ للحلفاء وتعمل على مساعدة
العدو" .وهذه تهمة الغة الخطورة.

و انت هذه اﻷعمال اﻹرهاب ة تعلن عنها "الجمع ة العس رة اليهود ة"
ﻓﻲ بﻼغات رسم ة ،ﻓﻲ ذيل ل بﻼغ ع ارة م تو ة أحرف ارزة أن هدف

"الجمع ة" هو ﻓتح أبواب ﻓلسطين لليهود من اﻓة أنحاء العالم ،والمطال ة بجﻼء

برطان ا عن ﻓلسطين تمهيدا ﻹقامة دولة يهود ة ﻓيها..

ولقد سرد التقرر الرسمﻲ أكثر من ذلك ،و ان ماثﻼ أمام أ صار رؤساء

الوﻓود العر ة ﻓﻲ مؤتمر بلودان ،لتعرف حق قة ما يجر ﻓﻲ ﻓلسطين ،إذا انوا
ﻻ يثقون بو اﻻت اﻷن اء التﻲ نقلت إلى العالم الصورة الموحشة التﻲ أص حت
عليها أرض الد ار المقدسة وهﻲ تعج اﻷشﻼء والدماء واللهب المتصاعد إلى

السماء..

ن اﻓ ا لد

بلودان ﻓقد انبرت

ٕواذا ان هذا التقرر عن اﻹرهاب لم
الطائفة اليهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين لتكون أكثر تحد ا للمقررات السرة ﻓﻲ بلودان ﻓقد
صعدت أعمالها اﻹرهاب ة ولم تنقض أرعة أ ام على انفضاض مؤتمر بلودان

حتى قامت العصا ات الصهيون ة عمل ة عس ر ة مثيرة ..ﻓقد دمرت الجسور
العشرة التﻲ تر

ﻓلسطين بدول الجامعة العر ة ،ﻓﻲ ليلة واحدة وساعة واحدة،

و ان من نتائج هذا التدمير ال الغ الدقة واﻹح ام ،أن ﻓلسطين قد قيت ،إلى أن
تم إصﻼح الجسور على يد سﻼح المهندسين البرطانيين ،جز رة معزولة عن
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العالم العرﻲ ،تقطعت أوصالها عن القاهرة وعمان ودمش و يروت ،وقمم بلودان
تطل على هذه المأساة حزنة من سة الهامة.
المروع ،انطلقت اﻹض ار ات

ٕوازاء ه اج اﻷمة العر ة أمام هذا التحد
والمظاهرات من جديد و انت اﻷمة تملك ﻓﻲ تلك اﻷ ام حرة التظاهر واﻹضراب،
واندلعت الشعارات والهتاﻓات تناد

ﻓل سق اجتماع إنشاص – ول سق مؤتمر

بلودان.
ولم تكن الجماهير العر ة متعسفة على الجامعة العر ة ﻓﻲ هذا الغضب

الصادق اﻷمين ،ﻓإن الجامعة جامعتهم ،و ردونها عز زة رمة ،و ان من حقهم

أن ستن روا تلك الق اررات اﻻحتجاج ة التﻲ أصدرتها الجامعة صدد توص ات
لجنة التحقي اﻻنجلو – أمر ة ،على حين أن ج ش الهاجاناه اليهود

ان قد

خاطب اللجنة اللغة التﻲ تفهمها ،ﻓقد وجهت إليها مذ رة تقول ﻓيها" :إذا نتم

تقبلون الحل الصهيونﻲ ﻓﻲ إقامة الدولة اليهود ة وﻻ ترغبون أو تجدون أنفس م

عاجزن عن ﻓرضه ،ﻓ ل ما نرجو من م أن ﻻ تتدخلوا ونحن قادرون على تنفيذه
وتحق قه".

وحينما انت اﻷمة العر ة تعقد المقارنة بين هذا الكﻼم اليهود  ،وذلك الكﻼم
العرﻲ الصادر عن الجامعة العر ة ﻓﻲ إنشاص و لودان ،لم تجد أمامها إﻻ أن
تنطل حناجرها ﻓل سق اجتماع إنشاص ،ول سق مؤتمر بلودان.
ه ذا سقطت الجامعة العر ة ﻓﻲ إنشاص وﻓﻲ بلودان ،لتسق
ﻻ ﻓﻲ بلودان ،ولكن ﻓﻲ لبنان ..ﻓﻲ صوﻓر وعال ة..
وللمأساة ق ة..
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عد ذلك هذه المرة

الفصل الثﺎﻧﻲ عشر
وسقطت الجامعة..
ﻓي صوﻓر وعال ة
ان النصف الثانﻲ من عام  1946حاﻓﻼ النشا

الس اسﻲ العرﻲ

الضخم ،على صعيد الجامعة العر ة ،ﻓقد ان أقطاب الجامعة العر ة يروحون

و غدون بين العواصم العر ة ،ووراءهم ذيل طو ل من التصرحات الﻼه ة تؤ د

العزم والتصم م على عرو ة ﻓلسطين مهما بلغت التضح ات ومهما تعاظمت
المصاعب..
و ذلك ﻓقد توالت اﻻجتماعات ﻓﻲ مقر الجامعة العر ة ﻓﻲ القاهرة لمعالجة

القض ة الفلسطين ة من مختلف جوانبها الس اس ة ،و ان قصر ال ستان ،وهو المقر
القد م للجامعة أش ه ما

ون بخل ة نحل ،تعج العمل ليﻼ ونهارا ،ﻓﻲ إعداد

المذ رات واستق ال السفراء ،وعقد الندوات الصحف ة وشرح التطورات التﻲ تكتنف
القض ة الفلسطين ة يوما عد يوم.
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وﻓﻲ تلك الحق ة أسندت إلى لجنة التحقي اﻻنجلو – أمر ة مهمة النظر
ﻓﻲ القض ة الفلسطين ة ،ﻓنشطت الجامعة العر ة ﻹعداد المذ رات والدراسات
المتصلة القض ة ،وأدلى أقطاب الجامعة العر ة وأمينها العام بب انات مستف ضة
استعرضوا ﻓيها تارخ القض ة الفلسطين ة وسردوا الحجج القانون ة والس اس ة

والتارخ ة التﻲ تؤ د ح

الشعب الفلسطينﻲ ﻓﻲ وطنه وطالبوا بإقامة دولة

د مقراط ة ﻓﻲ ﻓلسطين ون ﻓيها لجم ع المواطنين حقوق متساو ة عرا انوا أم

يهودا..

و عد ذلك دعت الح ومة البرطان ة إلى مؤتمر عقد ﻓﻲ لندن ،ﻓﻲ صيف

 ،1046لل حث ﻓﻲ القض ة الفلسطين ة ،واشتر ت الجامعة العر ة ﻓﻲ ذلك المؤتمر
وقامت بجهود واسعة ﻓﻲ شرح القض ة الفلسطين ة ﻓﻲ مختلف أدوارها وطالبت

استقﻼل ﻓلسطينٕ ،واقامة ح ومة د مقراط ة يتمتع ﻓيها اليهود حقوق المواطنة
الفلسطين ة من غير إجحاف وﻻ تمييز.

وقد انت هذه الجهود المتوال ة ،استكماﻻ لمؤتمر القمة العرﻲ ﻓﻲ

انشاص ﻓﻲ مايو )أ ار(  1946ولمؤتمر بلودان وق ارراته السرة ﻓﻲ يونيو )حز ران(

من العام نفسه ما أسلفنا ،ولكن هذه الجهود الس اس ة ،و انت ضرورة من غير
شك ،اتسمت طا ع اﻻستجداء والمناشدة أمام الدولتين الد مقراطيتين وهما اللتان
انتا تسع ان السعﻲ الحثيث ﻹقامة الدولة اليهود ة ..رضﻲ العرب أو غضبوا،

ٕوان غضبوا ﻓما أ سر أن يرضوا ،ما انت تقدر الد مقراط ة الغر ة..
و ان الخطأ القاتل الذ وقعت ﻓ ه الجامعة العر ة يومئذ ،هو الوهم أن

الدولتين "الصد قتين" ،سوف ﻻ تقدمان على اغتصاب العرب ،وﻻ على انتهاك
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الم اد

الدول ة ،وأنه ﻻ بد من العثور على حل يرضﻲ العرب واليهود ،وتنتهﻲ

اﻷزمة ولو إلى حين.
وثمة خطأ آخر أصيبت ه الجامعة العر ة؛ إن العالم الدولﻲ ستقبل
عهدا جديدا من العﻼقات الدول ة يتمثل ﻓﻲ ميثاق اﻷمم المتحدة وم ادئه الرﻓ عة،

ٕوانه ﻓﻲ مثل هذه الحالة ﻻ م ن أن فرض على الشعب الفلسطينﻲ أ حل غير

د مقراطﻲٕ ،وان القض ة الفلسطين ة ستجد لها حﻼ عادﻻ من غير شك..
ومما ساعد على خل

هذه اﻷخطاء تلك اﻻجتماعات التﻲ تمت بين

روزﻓلت وتشرشل من جانب والملك عبد العزز والملك ﻓاروق والرئ س ش ر

القوتلﻲ ﻓﻲ ﻓبراير )ش ا (  1945من جانب أخر ،ونفخت ﻓيها أجهزة اﻹعﻼم

العر ة وجعلت منها صخرة الخﻼص ﻹنقاذ الشعب الفلسطينﻲ من الخطر
الصهيونﻲ وللوصول إلى حل سلمﻲ عادل عيد إلى الد ار المقدسة اﻷمن
والسﻼم ..و ان الهدف اﻷكبر لهذه اللقاءات ،والب انات التﻲ صدرت عنها هو
ر اﻷمة العر ة المعس ر الغرﻲ.

وﻻ شك أن هذه الجهود العر ة المتكاملة ،ﻓﻲ إطار الجامعة العر ة،

وخارجها انت لها ﻓوائد جلى ﻓﻲ التعرف عدالة القض ة الفلسطين ة ،و سبت
أنصا ار ذو شأن ﻓﻲ ال أر العام الدولﻲ.
غير أن هذه الجهود انت تع ش ﻓﻲ العراء ،وتس ح ﻓﻲ ﻓراغ ..ذلك أن

الميدان اﻷول للمعر ة ﻓﻲ ﻓلسطين،وأن المصير ﻓﻲ النها ة س قرر ﻓﻲ النها ة
على أرض ﻓلسطين ..وأن القوة وحدها هﻲ التﻲ ستقرر المصير.

وهذه الحق قة اﻷزل ة التارخ ة ،انت تدر ها الصهيون ة إدراكا امﻼ،

ﻓتضع الخط على أساسها ،على حين أن الجامعة العر ة ،قد تر ت الميدان
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اﻷول "ﻓارغا" وع أت الميدان الس اسﻲ تعبئة املة ..قدر حظها لد ال أر العام
المش ع الحر ة الصهيون ة.
و انت اﻷحداث التﻲ تجر على أرض ﻓلسطين اﻓ ة ﻷن تجعل الجامعة
العر ة أكثر إدراكا لمسئول اتها ﻓتضع ل ثقلها على أرض ﻓلسطين ومع شعب
ﻓلسطين ،تسلحه وتدره وتدعمه ﻓﻲ النضال ،تقابل اليهود سﻼحهم ،إرها ا

بإرهاب ..و ان مقد ار لﻸ ام أن تثبت ﻓ ما عد أن الدولة اليهود ة قامت اﻹرهاب،
ٕوان إجﻼء الشعب الفلسطينﻲ عن وطنه ان اﻹرهاب.
وحين نعود الذاكرة إلى تلك الحق ة ،نجد أنه ﻓﻲ الوقت الذ

انت

الجامعة العر ة غارقة ﻓﻲ حر من المذ رات الس اس ة ،انت الطائفة اليهود ة

ﻓﻲ ﻓلسطين تخوض معر ة "اﻹرهاب" الحديد والنار ..و الحرب الفن ة ..أكثر

الضحا ا أ سر الوسائل.
من ذلك أنه ﻓﻲ اليوم الثانﻲ والعشرن من شهر يوليو )تموز( ،1946

تقدم اثنان – اثنان ﻓق  ،من اليهود ،ومعهما وعاءان من الحليب ،إلى ﻓندق الملك
داود ﻓﻲ القدس ،تر ا الوعاءين ﻓﻲ بدروم الفندق ..وما هﻲ إﻻ دقائ حتى اهتزت

مدينة القدس أسوارها ،و أنما الصواع قد انطلقت من جوف اﻷرض ،ﻓتهاو

الفندق ر اما على اﻷرض وتفتت أحجاره مع اﻷشﻼء والدماء ،وزاد عدد الضحا ا
على مئة وثﻼثين من

ار موظفﻲ الح ومة من اﻹنجليز والعرب واليهود..

وعاشت القدس ليلة رهي ة تحت سحا ة من غ ار الموت.

ولقد ان الفندق يومئذ المقر الرئ سﻲ لح ومة ﻓلسطين ،ولق ادة الج ش

البرطانﻲ وقد أﻓصحت البﻼغات الرسم ة التﻲ صدرت عن العصا ات اليهود ة
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"تبر را" لهذه الجرمة الن راء "إن السﻼم لن ستقر على أرض ﻓلسطين إﻻ بإقامة
الدولة اليهود ة رغما عن برطان ا وأصدقائها الح ام العرب".
ولسنا صدد سرد حوادث اﻹرهاب اليهود ة التﻲ انت تتكرر يوم ا ﻓإن
القائمة طو لة ،وتشمل أصناﻓا وﻓنونا من اﻹرهاب ،مثل خطف الض ا

البرطانيين وقتلهم ،وﻓﻲ ثير من اﻷح ان "جلدهم" وهذه العقو ة هﻲ قمة اﻹهانة
ﻓﻲ التقاليد العس رة..
و اﻹضاﻓة إلى حوادث اﻹرهاب اليوم ة ،ﻓقد تصاعدت ذلك موجات

الهجرة اليهود ة غير الشرع ة ،وﻻ يخلو يوم من اخرة قادمة من موانئ أورو ا
الشرق ة وهﻲ تحمل العديد من المهاجرن اليهود ،حتى أص ح ال حر اﻷب ض

المتوس

حيرة يهود ة ،تعج الهجرة اليهود ة.

ولم تخل اﻷرض العر ة ﻓﻲ ﻓلسطين من هذا "اﻹرهاب" ﻓفﻲ صيف ذلك
العام  1946واجتماعات الجامعة العر ة متوال ة ،قامت "حملة يهود ة" تقودها

مائتا س ارة بيرة تحمل الخ ام والمعدات والعمال واﻷسﻼك الشائ ة إلى صحراء

النقب ،و نى اليهود اﻷساس لعشر مستعمرات يهود ة ﻓيها ،تحد ا للقيود التﻲ
انت موضوعة على است طان اليهود لتلك اﻷراضﻲ وجوا ا م اش ار على ق اررات

الجامعة العر ة التﻲ انت تدرس إنشاء شر ة ﻹنقاذ اﻷراضﻲ ﻓﻲ ﻓلسطين،
وواﻓقت الجامعة على منحها سلفة موجب القرار اﻵتﻲ:
"يواﻓ

المجلس على أن تعطى شر ة إنقاذ أراضﻲ ﻓلسطين سلفة ﻓﻲ

حدود مبلغ ألف جن ه تصرف اسم حاﻓ عف فﻲ اشا" – القرار  – 141الدورة
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الخامسة – الجلسة  – 16تارخ  ،(1)1946-12-12وﻻ يتسع هذا الفصل لنضع
ألف عﻼمة تعجب لمواجهة هذه السلفة السخ ة ألف جن ه.
ولم تكن الجامعة العر ة جاهلة لما يجر على أرض ﻓلسطين ،ﻓقد انت
و اﻻت اﻷن اء مثقلة حوادث اﻹرهاب اليهود الذ

قع يوما عد يوم ،و انت

الهيئات الوطن ة ﻓﻲ ﻓلسطين تمطر الجامعة آﻻف البرق ات تستنجد وتستغيث
طل ا للسﻼح والتدرب والمال ..وﻓوق هذا وذاك ﻓقد أصدرت ح ومة ﻓلسطين تا ا

أب ض ) 23يوليو )تموز(  (1946أثبتت ﻓ ه أن الو الة اليهود ة "هﻲ التﻲ تقود

اﻷعمال اﻹرهاب ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،وتتحمل مسئوليتها" ..وه ذا من غير م اﻻة
العواقب..

وقد اعتمد الكتاب اﻷب ض ﻓﻲ إدانته للو الة اليهود ة على برق ات سرة

مت ادلة بين لندن والقدس حول حوادث اﻹرهاب ..ومن إذاعات صوت إسرائيل
التﻲ انت تبث من داخل ﻓلسطين ومن النشرات الصادرة عن جماعة ال الماخ

واشترن والهاجاناه وحر ة المقاومة اليهود ة ،و لها تثبت ما ﻻ يدع مجاﻻ للشك،

أن ما ان يجر ﻓﻲ ﻓلسطين هو معر ة تقودها الو الة اليهود ة وتستهدف هذه

الحر ة "تفرغ" ﻓلسطين من أهلها ،وتوطين المهاجرن م انهمٕ ،واقامة الدولة
اليهود ة.
وقد انعقد مجلس الجامعة ﻓﻲ دورته الخامسة لمعالجة الموقف الذ راح

يتدهور ﻓﻲ ﻓلسطين من سﻲء إلى أسوأ ..وتوالت اﻻجتماعات ق ار ة شهر ونصف

 30أكتو ر )تشرن اﻷول(  12 -د سمبر ) انون اﻷول(  ،1946ﻓماذا ان من
أمر هذه اﻻجتماعات وق ارراتها.

) (1مجموعة ق اررات مجلس جامعة الدول العر ة ،الجزء اﻷول  ،ص .33
-219-

استعرض المجلس خطورة الموقف الذ

بلغته القض ة الفلسطين ة سواء

النس ة إلى اﻹرهاب اليهود أو النس ة لﻼتجاه الدولﻲ نحو التقس م حل للقض ة
الفلسطين ة ،وارتفعت أصوات عض الوﻓود مطال ة "بتنفيذ ق اررات بلودان السر ة"
وأنه آن اﻷوان أن تأخذ بها الدول العر ة عد أن وضح

ل جﻼء أن أمر ا

و رطان ا ماضيتان ﻓﻲ مساندتهما للحر ة الصهيون ة ٕواهمال المطالب العر ة.
ورست مداوﻻت المجلس على أرعة ق اررات ،تواجه بها الثورة اليهود ة،
ما ﻻ يخرج عن نطاق اﻻحتجاج ،ﻓ انت الق اررات ما يلﻲ:

أوﻻ :اﻻحتجاج على الح ومة اﻹنجليزة على سماحها استمرار الهجرة "غير

المشروعة"مما عرقل ل تسو ة مقبلة و ؤد

إلى اضطراب السلم ﻓﻲ الشرق

اﻷوس .
ثان ا :اﻻحتجاج على ح ومة الوﻻ ات المتحدة لتدخلها ﻓﻲ قض ة ﻓلسطين تدخﻼ

ضا ار ﻓﻲ حقوق العرب ومهددا لك انهم ومثي ار لقلقهم ،ومخﻼ الصداقة القائمة

بينها و ين الدول العر ة.

ثالثا :احتجاج إلى الح ومة اﻹنجليزة لتساهلها مع اﻹرهاب اليهود

والمطال ة

بوقفهٕ ،وامداد عرب ﻓلسطين بوسائل الدﻓاع عن أنفسهم )!( أو السماح للح ومات

العر ة بإرسال حرس مسلح حميهم )!(.

ار عا :اﻻحتجاج على أ مشروع يرمﻲ إلى تقس م ﻓلسطين أو إحداث أ تعديل

ﻓﻲ انها..

والقرار "العملﻲ" الوحيد الذ

أصدره مجلس الجامعة ﻓقد نص على "توص ة

الح ومات العر ة اﻹسراع ﻓﻲ مساندة عرب ﻓلسطين مما خصص ﻓﻲ موازنتها
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وصرف ما يتجمع لد اﻷمانة العامة من المال الخاص قض ة ﻓلسطين ﻹنفاقه
على الوجوه المعينة لها ..تنفيذا لق اررات مؤتمر بلودان".
ومعنى هذا القرار أنه مرت ستة أشهر على ق اررات بلودان من غير تنفيذ،
وأن عام  1946قد مر امله من غير تدابير عمل ة حق ق ة ﻓﻲ الجبهة الداخل ة

ﻓﻲ ﻓلسطين ..و ان مقد ار لذلك العام الفاصل أن ُ"يلغى" من عمر القض ة
الفلسطين ة ..وأعلن مجلس الجامعة ﻓﻲ نها ة اجتماعاته ب انا جاء ﻓ ه أن مجلس
الجامعة" يؤ د من جديد عزم دول الجامعة العر ة على مواصلة الدﻓاع عن حقوق

عرب ﻓلسطين حتى يرجع الح إلى نصا ه ،وأن مجلس الجامعة لن يلين ولن

ينثنﻲ عن عزمه على رﻓض أ مشروع من شأنه أن يؤد إلى تقس م ﻓلسطين..
ما أنه لن يدخر وسعا ﻓﻲ الق ام

ل ما تتطل ه الظروف واﻷحوال لﻼحتفا

ص غة ﻓلسطين العر ة و اعت ارها جزءا حيو ا من الوطن العرﻲ اﻷكبر".
ولم ترث ال أر العام العرﻲ لهذا الب ان ،ﻓإن حقائ اﻷمور التﻲ انت

تجر ﻓﻲ أروقة الجامعة العر ة ووراء وال سها ،انت معروﻓة تتناقلها اﻷلسنة
وتمتلئ بها الصحف العر ة ..و ان اﻷستاذ إبراه م عبد القادر المازنﻲ أحد أعﻼم

اﻷدب العر ﻲ ﻓﻲ القرن الحديث قد بت مقاﻻ طرفا ومثي ار ﻓﻲ مضمونه جعل

عنوانه "صهينة" الجامعة ،حمل ﻓ ه على س اسة الجامعة وق ارراتها ،وظل مدة
طو لة حديث المجالس الس اس ة ،أ ام ان الوطن العرﻲ حاﻓﻼ بهذه المجالس..
و ان أبلغ ما ﻓ ه عنوانه "صهينة" وﻻ أعرف أﻓصح منها ﻓﻲ لغتنا الفصحى.
والواقع أن غض ة ال أر

العام العرﻲ على س اسة الجامعة ،يومئذ،

تجاو ت أصداؤها ﻓﻲ مناقشات الوﻓود العر ة ﻓﻲ اﻻجتماعات السرة ﻓأعلن أكثر

من وﻓد عرﻲ واحد أن "ق اررات بلودان السرة" قد أص حت حب ار على ورق ولم
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ينفذ منها شﻲء ،وارتفعت ح اررة الجو ﻓﻲ داخل اﻻجتماعات واشت ك اﻷعضاء
ﻓ ما بينهم الكلمات ﻻ اﻷيد .
وانبر اﻷمين العام للجامعة عزام اشا يداﻓع عن جهود الجامعة
وس استها ،مؤ دا أنه لوﻻ جهود الجامعة "ﻓﻲ السنتين اﻷخيرتين لكانت الدولة

اليهود ة قائمة اليوم ﻓﻲ ﻓلسطين برضاء اﻷمر يين وتشج ع اﻹنجليز ﻓالذ حال

دون سقو ﻓلسطين ﻓﻲ هذه الهاو ة هﻲ دول الجامعة ٕواذا ان اليهود قد ﻓشلوا
إلى اليوم ﻓﻲ تحقي أغراضهم ﻓالفضل ﻓﻲ ذلك عود للجامعة ،و جب أن تش ر
ﻷنها الوحيدة التﻲ أنقذت ﻓلسطين حتى اﻵن من تكو ن الدولة اليهود ة ﻓيها وأنا

أتحد من قول غير ذلك" ،وهذه إحد
بوة.

بوات عزام اشا غفر ﷲ له ،ولكل جواد

وتصد السيد جميل مردم رئ س الوﻓد السور  ،لﻸمين العام ،ﻓرد عل ه

قوله" :عندما قال هنا إن التقارر حبر على ورق ﻓهذه حق قة ،هذا قول قال

و ثبت وﻻ يرجع عنه ،والذ نقوله هو أن استم اررنا على هذا اﻷسلوب سيؤد بنا
إلى الضعف ..ولقد اتخذت الجامعة ق اررات ول س لها أداة تنفيذ بل أن اﻷداة هﻲ

الح ومات والتقصير ﻻ ينسب إلى الجامعة العر ة ٕوانما إلى الح ومات ..وأن
لدينا ق اررات ﻻ أقول إنها سرة ﻷنها أص حت واضحة ومعروﻓة واتفقنا عليها

جم عا ﻓإذا ط قت اﻷسلوب الحسن الصح ح ص ح للجامعة الق مة الصح حة"..

وانبر حاﻓ رمضان اشا )وﻓد مصر( للرد على اﻷمين العام ﻓقال" :إننا

خطونا خطوات طي ة ﻓﻲ أمر المذ رات وهو عمل س اسﻲ بير للجامعة ..لكنﻲ

أشعر أن هذا غير اف ﻷن اليهود ونوا جمع ات إرهاب وتهرب وتسل ح حتى
أم نهم أن يرهبوا انجلت ار ،وأؤ د لحضراتكم أنه لو نا منذ رجعنا من بلودان سرنا
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ﻓﻲ طر

غير الذ

نسير ﻓ ه اﻵن وات عنا عض اﻷساليب التﻲ يت عها اليهود

لكنا وصلنا إلى نتيجة".
والواقع أن حاﻓ رمضان اشا ان يتحدث عن اﻹرهاب اليهود

ﻓﻲ

مجلس الجامعة .وو اﻻت اﻷن اء تنقل أن اء العمل ات العس رة اليهود ة ﻓﻲ ﻓترة

انعقاد الدورة ..ﻓفﻲ  21أكتو ر من عام  1946اهتزت العاصمة اﻹ طال ة على
أصوات انفجار مدو تجاو ت أصداؤه ﻓﻲ هضاب روما ،ﻓقد تهاوت السفارة
البرطان ة ﻓﻲ دقائ معدودات وأص حت ر اما تلتهما النيران ،وأعلنت عصا ة

ارجون على لسان زع مها بيجن مسئوليتها عن الحادث ،وقال البﻼغ الرسمﻲ
الصادر عن العصا ة "إن السفارة البرطان ة ﻓﻲ روما قد أص حت و ار للتجسس

على الهجرة اليهود ة من أورو ا ومر از لمناهضة الحر ة الصهيون ة" ..وقد ت عت

هذا البﻼغ قنابل منشورات ﻓﻲ روما والبندق ة ﻓيها تهديد للح ومة اﻹ طال ة إذا لم
تطهر بﻼدها من أعداء الصهيون ة.

أما ﻓﻲ ﻓلسطين نفسها ﻓقد شهد الشهر الذ

انعقد ﻓ ه مجلس الجامعة

تصعيدا ﻷعمال اﻹرهاب اليهود  ..ﻓفﻲ  9نوﻓمبر )تشرن الثانﻲ( 1964

هاجمت العصا ات الصهيون ة عض معس رات الج ش البرطانﻲ وقتلت عددا
من الض ا والجنود البرطانيين وأحرقت ثي ار من المعدات العس رة ،وﻓﻲ اليوم
التالﻲ قام اليهود الهجوم على محطة رأس العين ﻓﻲ وس

ﻓلسطين ،ودمرت

املها ،وقتل من ﻓيها من الض ا والجنود العرب واﻹنجليز ..وﻓﻲ اﻷ ام الﻼحقة

تكاثرت الهجمات اليهود ة على الطرق العامة والس ك الحديد ة حتى إن

المواصﻼت الحديد ة ﻓﻲ  19نوﻓمبر )تشرن الثانﻲ(  1946قد توقفت صورة
ل ة ﻓﻲ جم ع أرجاء ﻓلسطين ..وانتقل اﻹرهاب إلى مدينة القدس ﻓقام اليهود
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بهجمات متوال ة على المنشآت الح وم ة ان من جملتها دائرة ضر ة الدخل،
ﻓدمرت املها وأتت النار على جم ع سجﻼتها.
وعلى الصعيد الس اسﻲ ﻓقد انعقد المؤتمر الصهيونﻲ العالمﻲ ﻓﻲ ال ﻓﻲ

سو س ار ﻓﻲ  19د سمبر ) انون اﻷول(  1946و ان ذلك ﻓﻲ أواخر جلسات

مجلس الجامعة ،ونقلت و اﻻت اﻷن اء مقت سات مستف ضة عن خطب زعماء

الصهيون ة ينددون ببرطان ا و طالبون أن تفتح أبواب ﻓلسطين على مصراعيها

للمهاجرن اليهود ،وأن تص ح أمور الهجرة من اختصاص الو الة اليهود ة وأن

تمارس السلطة الكاملة شأن جم ع اﻷمور اﻹدارة والتشرع ة التﻲ تتعل
اﻻست طان اليهود

حيثما ان ﻓﻲ أرجاء ﻓلسطين ،وقد تناقلت و اﻻت اﻷن اء

خطب زعماء الصهيون ة ومقررات المؤتمر ،و ان المواطن العرﻲ ير الفرق
شاسعا بين ق اررات الجامعة العر ة وق اررات المؤتمر الصهيونﻲ.

و ان زعماء اليهود ﻓﻲ ﻓلسطين يتصدون للحاكم البرطانﻲ ﻓﻲ ﻓلسطين

وﻻ يتعاونون معه ،وقد ناشدت السلطات البرطان ة الو الة اليهود ة أن تعمل على
م اﻓحة اﻹرهاب اليهود  ،واستن اره ،ودعوة الجمهور اليهود لمعاونة السلطات

البرطان ة على مطاردة "اﻹرهابيين" ولكن الو الة اليهود ة ومعها الجمهور

اليهود لم أبهوا لمناشدة السلطة البرطان ة ،وقد أعلنت السيدة جولدا ماير ،التﻲ
انت يومئذ مديرة الشئون الس اس ة ﻓﻲ الو الة اليهود ة "أن الشعب اليهود غير

مستعد أن يؤد دور الشرطة قبل أن ص ح دولة ذات س ادة املة ،وأنه ﻻ م ن
لستمائة ألف يهود أن ص حوا جواس س ،يراقب ل منهم جاره أو صد قه ﻓ ما
فعل".
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ار
وأطل عام  ،1947ل حمل ﻓﻲ شهر ﻓبراير )ش ا ( ومارس )آذار( أخ اً

رهي ة عن استمرار اﻹرهاب اليهود ﻓﻲ اﻓة أرجاء ﻓلسطين ﻓقد قامت العصا ات

اليهود ة مجموعات متﻼحقة من الهجمات القنابل واﻷسلحة اﻷوتومات ة على
المنشآت العامة ،ومنها تدمير ناد

الض ا

البرطانﻲ قتل ﻓ ه العشرات من

البرطانيين والمدنين والعس رين .وقد ناشدت الح ومة البرطان ة الو الة اليهود ة
مرة أخر للمساعدة ﻓﻲ وقف أعمال اﻹرهاب ﻓ ان الجواب على ذلك أن قامت
المنظمات اﻹرهاب ة بثمان وعشرن عمل ة هجوم ة قتل أثناءها العديد من المدنيين

والعس ر ين ..وأضاﻓت الهاجاناه إلى ذلك أن قامت ﻓﻲ شهر مارس )آذار( ثﻼث

مستعمرات ﻓﻲ صحراء النقب تحد ا للعرب واﻹنجليز على السواء ..ﻓلم ن اليهود
ملكون ﻓﻲ صحراء النقب إﻻ نصف واحد ﻓﻲ المائة من أراضﻲ النقب ،وتلك

هﻲ أرقام اﻷمم المتحدة ..واتسعت دائرة اﻹرهاب اليهود  ،إلى أورو ا وانجلت ار
نفسها ،ﻓقد عثت العصا ات اليهود ة ،برسائل برد ة تحمل مواد متفجرة إلى ار

رجال الدولة ﻓﻲ لندن تنذرهم اﻻغت ال إذا أصرت الس اسة البرطان ة على ال قاء
ﻓﻲ ﻓلسطين ..وتعالت أصوات الصحاﻓة البرطان ة أن تتخلى برطان ا عن

اﻻنتداب ﻓﻲ ﻓلسطين ،وأن تغسل يديها من القض ة الفلسطين ة وأن تحيل المش لة
برمتها إلى اﻷمم المتحدة.
و ان المستر ب فن وزر الخارج ة البرطان ة قد خطب ﻓﻲ شهر ﻓبراير

)ش ا (  1947ﻓﻲ مجلس العموم خطا ا مسه ا ﻓ ه القض ة الفلسطين ة منذ نشوئها

ﻓﻲ أوائل العشرنات .واعترف " عد ثﻼثين عاما" أن وعد بلفور وصك اﻻنتداب
حتو ان التزامات متناقضة إزاء اليهود والعرب ،وأن برطان ا ﻻ تستط ع أن تفرض

تسو ة القوة ،وأن تدخل أمر ا و الذات الرئ س ترومان ،ﻓﻲ شئون الهجرة
-225-

اليهود ة ،زاد المش لة تعقيدا" ولذلك له ..ﻓإن برطان ا ستتخلى عن أع اء
اﻻنتداب ،وستعرض القض ة على اﻷمم المتحدة ،وأنها ستنسحب نهائ ا من
ﻓلسطين.
و انت برطان ا م رهة على هذا العمل ،ﻓقد خرجت من الحرب العالم ة

الثان ة مثخنة الجراح وهﻲ عازمة على أن تخفف من أع ائها اﻹمبراطورة ،تار ة
ﻷمر ا ﻷن ون لها الدور اﻷول ﻓﻲ ق ادة سفينة الدول الغر ة.

وقد سارعت الجامعة العر ة إلى عقد دورتها السا عة ) 29 – 17مارس

)آذار(  (1947ﻓﻲ محاولة ﻻست اق الحوادثٕ ..وان انت الحوادث قد س قتها ﻓﻲ
ﻓلسطين على صعيد اﻹرهاب اليهود وعمل اتها المتﻼحقة التﻲ بدأت منذ إنشاء

الجامعة العر ة.

ولكن الجامعة العر ة راحت تس ح مرة أخر ﻓﻲ ﻓلك العمل الس اسﻲ،
ﻓدارت مناقشات مطولة حول موضوع عرض القض ة الفلسطين ة على اﻷمم

المتحدة ،وهل تعرضها الجامعة بنفسها أو تترك اﻷمر لبرطان ا تعرضها ،مع أن
مؤتمر بلودان )يونيو )حز ران(  (1946ان قد قرر عرض القض ة على اﻷمم
المتحدة إذا ﻓشلت المفاوضات مع برطان ا.
وﻓﻲ الوقت الذ

انت أعمال اﻹرهاب اليهود تجتاح ﻓلسطين أكملها

ان مجلس الجامعة غوص ﻓﻲ اﻷ حاث الس اس ة القانون ة حول اختصاص اﻷمم

المتحدة وماذا تستط ع أن تقرر عد انتهاء اﻻنتداب البرطانﻲ ..وأص حت
محاضر الجامعة ولجنتها الس اس ة ﻓﻲ تلك الدورة مملوءة المناقشات القانون ة

والس اس ة ما لو ان القانون والس اسة هما اللذان س قرران مصير الشعب
الفلسطينﻲ والمصير الس اسﻲ لفلسطين.
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وانتهت مناقشات الجامعة العر ة ،إلى خمسة ق اررات س اس ة أولها:
معارضة إنشاء لجنة من قبل اﻷمم المتحدة ،ﻓإن القض ة قتلت حثا وتحق قا ﻓﻲ

عشرن لجنة تحقي تألفت أثناء اﻻنتداب البرطانﻲ ،وقررت ثان ا أن ون عرض

القض ة الفلسطين ة على أساس إنهاء اﻻنتداب البرطانﻲ ٕواعﻼن استقﻼل ﻓلسطين
وق ام ح ومة د مقراط ة يتمتع ﻓيها جم ع المواطنين العرب واليهود الحقوق

الوطن ة من غير تمييز ..وقررت ثالثا إنشاء لجنة لدراسة القض ة الفلسطين ة من
جم ع جوانبها لتمد الوﻓود العر ة الدراسات والمقترحات الﻼزمة ،وقررت ار عا
إرسال احتجاج شديد اللهجة إلى الح ومة البرطان ة على تساهلها إزاء الهجرة

اليهود ة غير الشرع ة ،وقررت خامسا أن تمد الح ومات العر ة الهيئة العر ة

العل ا لفلسطين اﻷموال الﻼزمة لتسيير نشاطها وأعمالها.

ومرة أخر جنحت الجامعة العر ة إلى الجهود الس اس ة ،سواء بتقد م
اﻻحتجاجات أو إعداد الدراسات ،ولم تسلك سبيل الجد الحق قﻲ ﻓﻲ إشعال النضال

العرﻲ الفلسطينﻲ من داخل ﻓلسطين وعلى أرض ﻓلسطين ،وتر ت الميدان واسعا
أمام المنظمات اليهود ة تستمر ﻓﻲ اﻹرهاب المسلح ل أنواعه وألوانه ،ولتمضﻲ
ﻓﻲ تهجير ألوف اليهود ﻓﻲ أورو ا الشرق ة إلى شواطئ ﻓلسطين ومعظمهم من

الش اب القادرن على حمل السﻼح.
والمتت ع لمحاضر اللجنة الس اس ة ﻓﻲ تلك الدورة ير أمامه خططاً
مطولة ،ﻻ خططا مفصلة ..من ذلك أن الوﻓد العراقﻲ قد دون ﻓﻲ محاضر
الجلسات ب انا ساخنا اسم الح ومة العراق ة ،أثار جدﻻ حا ار بين الوﻓود العر ة

حول مضمونه ومآله ،وانتهى الجدل بين الوﻓود أن أعلن السيد راض الصلح

رئ س الوزراء اللبنانﻲ أن الب ان العراقﻲ هو تعبير حق قﻲ عن موقف الوﻓود العر ة
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اﻷخر  ..وأقفل اب الجدل ولم عرف لماذا سجل الوﻓد العراقﻲ موقفه الساخن
و يف رضيت ه الوﻓود العر ة اﻷخر على اعت ار أنه ﻼم ﻓﻲ ﻼم.
ومن ذلك أ ضا أن وﻓد اﻷردن سجل تحفظا قول ﻓ ه" :مع عدم معارضة
ﻓ رة الدﻓاع عن قض ة ﻓلسطين أمام منظمة اﻷمم المتحدة طالما اختارت برطان ا

عرض القض ة على تلك المنظمة ترغب ح ومة المملكة اﻷردن ة الهاشم ة ﻓﻲ

تسجيل تحفظها أنها تتحف

حرة العمل المستقل ﻓﻲ س استها نحو ﻓلسطين

قصد ص انة عرو ة هذا القطر المقدس والمحاﻓظة على حقوقه المشروعة وتحقي

مطال ه القوم ة".

وقد واﻓقت الوﻓود العر ة ذلك على هذا التحف  ،ولم فهم مداه ومعناه

يومئذ ،وجاءت اﻷحداث التارخ ة عد عامين ل ون مفهوما ومعروﻓا ﻓﻲ إطار
ضم الضفة الغر ة إلى المملكة اﻷردن ة الهاشم ة..
وﻓﻲ أول شهر ن سان  1947تقدمت برطان ا إلى اﻷمم المتحدة طلب

لعقد جلسة خاصة للجمع ة العامة للنظر ﻓﻲ القض ة الفلسطين ة ،وﻓﻲ الثامن
والعشرن من الشهر نفسه انعقدت الجمع ة العامة ﻓﻲ دورة خاصة وان شف ﻓﻲ

هذه المناقشات الوجه الحق قﻲ للس اسة التﻲ تت عها ل من برطان ا وأمر ا ..ﻓقد

اعترضتا منذ البدا ة على اقتراح الوﻓود العر ة بإدراج موضوع "استقﻼل ﻓلسطين
ٕواقامة ح ومة د مقراط ة" و انت الهزمة اﻷولى للجامعة العر ة على "يد الدولتين
الصد قتين الد مقراطيتين" أمر ا و رطان ا.

ثم جاءت الهزمة الثان ة على يد أمر ا و رطان ا ذلك ﻓقد أصرتا على

تأليف لجنة تحقي خﻼﻓا لقرار الجامعة العر ة وتألفت اللجنة الدول ة من ممثلﻲ
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إحد

عشرة دولة من أعضاء اﻷمم المتحدة ،معظمهم من المعروﻓين بوﻻئهم

ومساندتهم للحر ة الصهيون ة.
ووصلت لجنة التحقي

الدول ة إلى القدس ﻓﻲ السا ع عشر من شهر

حز ران ووجدت الشعب الفلسطينﻲ ﻓﻲ إضراب شامل عن العمل ﻓﻲ المدن والقر

احتجاجا على رﻓض اﻷمم المتحدة إدراج موضوع استقﻼل ﻓلسطين على جدول

اﻷعمال ﻓﻲ الجلسة الخاصة لﻸمم المتحدة.
وقبل أن تصل اللجنة الدول ة إلى ﻓلسطين ،بل وﻓﻲ أثناء مناقشات اﻷمم

المتحدة انت و اﻻت اﻷن اء تنقل إلى الصحاﻓة العالم ة تفاصيل اﻹرهاب
اليهود  ،والهجرة غير المشروعة يوما عد يوم ،ﻓفﻲ السا ع عشر من شهر مايو
)أ ار(  1947وصلت إلى ح فا اخرة تحمل  1420مهاج ار يهود ا إلى ﻓلسطين

بينهم نس ة بيرة من الش اب القادرن على حمل السﻼح ..وﻓﻲ اليوم الحاد
والعشرن قامت العصا ات الصهيون ة الهجوم على قرة ﻓجة العر ة ،ﻓهدمت
العديد من منازل القرو ين وقتلت الشعرات من اﻷهالﻲ اﻵمنين وتناول العدوان

اليهود عددا من القر العر ة المجاورة ..وﻓﻲ الحاد والثﻼثين من ذلك الشهر
وصل إلى ﻓلسطين تسعمائة مهاجر من اليهود السفارد م القادمين من الشمال

اﻹﻓرقﻲ ..ذلك له وغيره مما ﻻ يتسع المجال لسرد تفاصيله ان قصد منه أن
تعلم اﻷمم المتحدة ولجنتها الدول ة أن الطائفة اليهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين لن تتراجع
عن أعمالها اﻹرهاب ة حتى تحق أهداﻓها المعلنة ﻓﻲ إقامة الدولة اليهود ة.

و انت قمة اﻷعمال اليهود ة اﻹرهاب ة ،الهجوم على السجن المر ز ﻓﻲ

ع ا مما أد

إلى قتل عدد من الحرس الفلسطينﻲ والبرطانﻲ وانه ار عض

جدران السجن وﻓرار  251سجينا بينهم عدد بير من اﻹرهابيين اليهود.
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ولم قتصر النشا

اﻹرهابﻲ على ﻓلسطين ،بل تعداه إلى الخارج ﻓقد
ان حمل مهمات

قامت العصا ات اليهود ة بتدمير قطار برطانﻲ عس ر
وذخائر حر ة ﻓﻲ ج ال النمسا!!

وﻓﻲ زارة اللجنة الدول ة لفلسطين وضحت أمامها صورتان متناقضتان

الشعب العرﻲ اﻷعزل والطائفة اليهود ة المسلحة ،تخوض معر ة إرهاب ة بر ،
تقتل وتدمر ،وتحرق اﻷخضر قبل ال ا س ..وقد قام اثنان من أعضاء اللجنة

بزارة للق ادة العس رة لج ش الهاجاناه ..وهو الج ش الذ

ان عتبر قوة عس رة

غير قانون ة ،ﻓﻲ نظر ح ومة اﻻنتداب وﻓﻲ العرف الدولﻲ.
وقد بلغ اﻻستهتار اليهود

ال أر

العام الدولﻲ ،أنه أثناء زارة اللجنة

الدول ة لمدينة ح فا ،قامت العصا ات اليهود ة ،بوضع م ة من المتفجرات ﻓﻲ
إحد الس ارات ،ﻓأحدث انفجارها دو ا هائﻼ ﻓﻲ المدينة و ان ضحا اه العشرات
من العرب ،من النساء والشيوخ واﻷطفال ،وغادرت اللجنة الدول ة البﻼد ودو
القنابل صم آذانها.

وناشدت الح ومة البرطان ة الو الة اليهود ة أن تعمل على تهدئة الحالة

والتوقف عن أعمال اﻹرهاب ما دامت اﻷمم المتحدة تنظر ﻓﻲ القض ة الفلسطين ة،
ولكن الو الة اليهود ة عادتها لم ت ال " المناشدة" الصادرة من "برطان ا العظمى"
الدولة المس ينة الحزنة وعقب هذه المناشدة ﻓقد قامت العصا ات اليهود ة ما
يزد على  170عمل ة إرهاب ة ﻓﻲ أماكن متفرقة من ﻓلسطين.

و ان من أشد هذه اﻷعمال اﻹرهاب ة استخفاﻓا الح ومة البرطان ة أن

أقدمت عصا ة اﻵرجون على خطف ضا طين برطانيين انا ستحمان ﻓﻲ ال حر
عند شاطئ ناتان ا ،وأعلن زع م العصا ة مناحم بيجن أنهما س عدمان شنقا .وهذا
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ما تم ﻓعﻼ ،ﻓقد علقا على اﻷشجار ،وعلقت على صدرهما اﻓطة تقول "هذا هو

ح م اﻵرجون على القوات العس رة البرطان ة التﻲ تناهض حر ة التحرر
اليهود ة".
ومع لهيب الصيف ﻓﻲ ﻓلسطين ﻓﻲ ذلك العام ) (1947اشتد تصاعد

اﻹرهاب اليهود

ضرب العرب مرة واﻹنجليز أخر  ،ﻓفﻲ الخامس عشر من

شهر آب )أغسطس( هاجمت العصا ات اليهود ة عض القر العر ة المعزولة
ﻓقتلوا ﻓﻲ إحداها  21عر ا وهدموا منازلهم وجرحوا العشرات من اﻷهالﻲ العزل.

أما النس ة إلى الهجرة اليهود ة غير المشروعة ،ﻓقبل شهر واحد من ذلك

التارخ ،و التحديد ﻓﻲ  17يوليو )تموز( وصلت ال اخرة اكسورس إلى شواطئ

ﻓلسطين وعليها  4554مهاج ار يهود ا ،وقد أحاطتها الدعا ة الصهيون ة حملة
إعﻼم ة واسعة ،وأرسلت ال اخرة وهﻲ تقترب من الم اه اﻹقل م ة الفلسطين ة إشارة
ﻻسلك ة تقول ﻓيها "إن اخرة مهاجرن واحدة هﻲ أجد من عشرة مﻼيين لمة

تقال إلى لجنة التحقي ﻹقناعها" وقد انبر أحد أعضاء اللجنة الموالين للصهيون ة
ﻓأعلن وهو يتحدث عن اﻹرهاب اليهود والهجرة اليهود ة "أن أمامنا أحسن شهادة

عن الوضع ﻓﻲ ﻓلسطين".

وغادرت لجنة التحقي

ﻓلسطين لتستمع إلى القض ة العر ة خارج

ﻓلسطين ،عد أن استمعت إلى القض ة اليهود ة من ﻓوهات المداﻓع وتحت موجات
عارمة من أزز الرصاص وانفجارات القنابل ..و ان لقاء اللجنة مع الوﻓود العر ة

ﻓﻲ المصيف اللبنانﻲ الجميل ،الهاد الود ع ﻓﻲ ﻓندق صوﻓر الكبير ،ﻓاستمعت

اللجنة إلى ب ان شامل اسم الوﻓود العر ة ألقاه وزر الخارج ة اللبنان ة ثم ت عه
اقﻲ الوﻓود العر ة بب انات إضاﻓ ة.
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والح أن الب انات العر ة انت غا ة ﻓﻲ اﻹح ام والشمول ،تضمنت
دراسة تارخ ة وس اس ة وقانون ة للقض ة الفلسطين ة منذ نشوئها ،وﻓيها ل أسانيد
اﻹقناع ..لوﻻ أنها معزولة تماما عن الواقع العس ر ﻓﻲ ﻓلسطين ..ذلك الواقع
الذ شاهدته لجنة التحقي ﻓﻲ ﻓلسطين قبل مجيئها إلى مصيف صوﻓر الرائع.

وقد ﻓات الجامعة العر ة ووزراءها وهم يدلون بب اناتهم المستف ضة أنه ﻻ

جدو من ل ذلك ،ﻓإن العالم الدولﻲ ﻻ عترف إﻻ القوة المسلحة وﻻ يلقﻲ اﻻ
إلى المطالب الوطن ة المجردة مهما انت رائعة ومجيدة ..وخاصة أن تلك

الب انات ،شأن الب انات العر ة ﻓﻲ تلك الحق ة ..انت تر ز على الصداقة التقليد ة
بين "اﻷمة العر ة والدولتين الد مقراطيتين العظ متين أمر ا و رطان ا" وتلفت
النظر إلى ما عرف عن العرب من "الوﻓاء والعرﻓان الجميل والمحاﻓظة على

العهد" ..وغير ذلك من الع ارات التﻲ ل س لها ثمن ،وﻻ تسو شيئا ﻓﻲ السوق
الدول ة.

ولو أن ل لمة ﻓﻲ هذه الب انات العظ مة ان قابلها صندوق واحد من

الذخيرة يرسل إلى الشعب الفلسطينﻲ لمقابلة اﻹرهاب اﻹرهاب ،ورد اﻻعتداء
مثله ،لكانت القض ة العر ة أولى اﻻحترام واﻻعت ار والتقدير.
ولكن اﻹرهاب اليهود

هو الذ

ان شغل العالم ،وﻻ شﻲء غيره ،وﻻ

بد أن الجامعة العر ة قد اطلعت على مذ رة أرسلتها برطان ا إلى اﻷمم المتحدة

ﻓﻲ ذلك الشهر )يوليو( إلى اﻷمم المتحدة تقول ﻓيها "لقد ادعت الطائفة اليهود ة

لنفسها منذ بدا ة  1945الح الصرح ﻓﻲ ارتكاب اﻹرهاب الس اسﻲ تدعمها ﻓ ه
حمﻼت منظمة من القتل والخروج على القوانين وأعمال التدمير ،وهﻲ تزعم ﻓﻲ

ادعائها هذا أنه مهما انت اﻷهداف التﻲ تحققها هذه اﻷعمال ﻓمن الواجب أن
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ﻻ سمح الوقوف ﻓﻲ وجه الدولة اليهود ة والهجرة اليهود ة إلى ﻓلسطين" ..وقد
أثبتت اﻷشهر اﻷرعة التال ة لهذه المذ رة أن هذه الس اسة اﻹرهاب ة اليهود ة هﻲ
التﻲ انتصرت ﻓﻲ اﻷمم المتحدة ،و التحديد ﻓﻲ شهر نوﻓمبر )تشرن الثانﻲ( من
عام .1947

وانصرﻓت لجنة التحقي

إلى جنيف لتضع تقررها إلى اﻷمم المتحدة،

وظلت أخ ار اﻹرهاب اليهود تتا عها ،و عد مناقشات حادة ﻓﻲ داخل اللجنة بين
اﻷكثرة الصهيون ة واﻷقل ة المحايدة ،وضعت اللجنة تقررها ﻓجاء ﻓﻲ مجموعه

مؤ دا للمطالب الصهيون ة ﻓأوصى التقس مٕ ،وانشاء دولة يهود ة وأخر عر ة،
مع إقامة نظام دولﻲ لمنظمة القدس.

وهاج ال أر العام العرﻲ ﻓﻲ الوطن العرﻲ أسره ،ﻓاندلعت المظاهرات

ﻓﻲ الحواضر العر ة ،وامتﻸت الصحف العر ة البرق ات واﻻحتجاجات و لها
تلح على الجامعة العر ة أن تنفذ الق اررات السرة ﻓﻲ بلودان ،وأن تعمل على
إعداد الشعب الفلسطينﻲ لخوض المعر ة ،معر ة ال قاء أو الجﻼء.

وتداعت اللجنة الس اس ة للجامعة العر ة ،إلى اجتماع عاجل ﻓﻲ مصيف

صوﻓر ﻓﻲ لبنان ﻓﻲ منتصف شهر أيلول )د سمبر(  1947وحضر اﻻجتماع

رؤساء الو ازرات العر ة ﻓﻲ جو حماسﻲ الغ ،وألقى رؤساء الوﻓود خط ا نارة
نشرت ﻓﻲ الصحاﻓة العر ة وقابلتها الجماهير العر ة مزد المظاهرات

واﻻحتجاجات.

و ان لهذا اﻻجتماع أهم ة خاصة ﻷنه انعقد قبل ضعة أ ام من انعقاد

اﻷمم المتحدة ﻓﻲ دورتها العاد ة ،حيث سينظر ﻓﻲ تقرر اللجنة الدول ة ،وتقرر
اﻷمم المتحدة مستقبل ﻓلسطين الس اسﻲ إلى زمن عيد..
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وقد انتهت اللجنة الس اس ة إلى ق اررات ،ألخصها عن أوراقﻲ ﻓ ما يلﻲ:
أوﻻ :إبﻼغ الح ومة البرطان ة واﻷمر ة أنهما مسئولتان عن نتائج الوضع
الحرج القائم ﻓﻲ ﻓلسطين اﻵن ،وما يتمخض عنه من مخاطر تهدد اﻷمن والسلم

ﻓﻲ هذه المنطقة من العالم.
ثان ا :الذهاب إلى منظمة اﻷمم المتحدة ﻹعﻼن استقﻼل ﻓلسطين دولة عر ة،
وﻓﻲ حالة الفشل ﻓإن دول الجامعة تجد نفسها مضطرة إلى تنفيذ الق اررات السرة

التﻲ اتخذتها ﻓﻲ بلودان ٕواعادة النظر ﻓﻲ عﻼقاتها اﻻقتصاد ة والس اس ة مع
الح ومتين اﻹنجليزة واﻷمر ة.
ثالثا :تر الجامعة العر ة أن تنفيذ مقترحات اللجنة الدول ة يؤد

إلى خطر

محق يهدد أمن ﻓلسطين والسﻼم ﻓﻲ البﻼد العر ة جمعاء ،ولذلك ﻓإن الجامعة
قد وطدت العزم أن تقاوم بجم ع الوسائل الفعالة لتنفيذ هذه المقترحات.
ار عا :لقد سب للجامعة العر ة أن حذرت لجنة التحقي من تعبئة التوص ة بإقامة

دولة يهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،وتر الجامعة أن ترسل مذ رات إلى أمر ا و ر طان ا

تعلمهما أن ل قرار يتخذ ﻓﻲ صدد قض ة ﻓلسطين دون أن ينص على ق ام دولة

عر ة مستقلة ﻓيها يهدد بإثارة اضط ار ات خطيرة ﻓﻲ الشرق اﻷوس وأن الدول

العر ة عازمة على تأييد عرب ﻓلسطين ﻓﻲ ل ما قومون ه عندئذ من أعمال
ﻓﻲ سبيل الدﻓاع عن عرو ة وطنهم وحرتهم واستقﻼلهم.

خامسا :توصﻲ الجامعة الح ومات العر ة لتقد م أقصى ما م ن من معونة
عاجلة ﻷهل ﻓلسطين من مال وسﻼح ورجال ،وتش يل لجنة ﻓن ة للتعرف على

حاجات ﻓلسطين ووسائل دﻓاعها وتنسي

الح ومات العر ة أن تدﻓعها.
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المعونة الماد ة التﻲ ين غﻲ على

وقدتم تأليف اللجنة الفن ة العس رة من مندو ﻲ الح ومات العر ة ،برئاسة
اللواء إسماعيل صفوت اشا ،وهو من القادة العراقيين الحاسمين الصارمين لوﻻ
أنه عمل تحت إمرة الجامعة.

وقد انت هذه الق اررات دون مستو اﻷحداث ،ووراء الزمن ثير ..ﻓإن

معر ة الدولة اليهود ة التﻲ تخوضها الصهيون ة العالم ة مسنودة أمر ا و رطان ا
وﻓرنسا ﻻ تنتظر اﻻستعدادات العر ة أن تتكامل ،وﻻ تقرر اللجنة الفن ة أن
يوضع ،و قدم إلى مجلس الجامعة لدراسته والنظر ﻓ ه ..ورما انت هذه الق اررات
صالحة قبل عامين من ذلك التارخ منذ أن نزل اﻹرهاب اليهود

إلى ساحة

المعر ة ..هذا إذا أحسنا الظن أن ق اررات الجامعة العر ة ستأخذ طرقها إلى
الميدان ،وتترجم على أرض ﻓلسطين التصد لﻺرهاب اليهود

اﻹرهاب..

وانعقدت اﻷمم المتحدة ﻓﻲ دورتها المعتادة ﻓﻲ شهر سبتمبر ،حسب زمنها
المقرر،و ان أبرز ما تضمنه جدول اﻷعمال ،تقرر اللجنة الدولﻲ الذ

أوصى

بإقامة دولة يهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين وتعاقب عدد من مندو ﻲ الدول اﻷعضاء ﻓﻲ

الكﻼم مؤ دين تقرر اللجنة ٕواصدار قرار المواﻓقة على إقامة دولة يهود ة ﻓﻲ
ﻓلسطين.
واستمعت الوﻓود العر ة إلى مندوب الوﻻ ات المتحدة ،وهو علن مواﻓقة
أمر ا على تقرر اللجنة واقترح إنشاء قوة دول ة لﻺشراف على اﻷمن أثناء ﻓترة

اﻻنتقال ..وحذر اﻷمم المتحدة " أن المش لة لم تعد تنتظر طو ﻼ ،وأن الساعة قد

أزﻓت ﻹصدار القرارٕ ..واذا ان هنالك أ تردد ﻓإن المسألة ستتدهور أكثر ﻓأكثر

ﻓﻲ خﻼل عام واحد."..
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و ان من الغرائب الدول ة ،التﻲ لم

ن لها سا قة ،وﻻ جاءت ﻓ ما عد

لها ﻻحقة ،أن اﻷمم المتحدة قد سمحت للد تور وايزمن أن يتكلم صفته
الشخص ة ..ﻓهو ﻓﻲ ذلك الوقت لم ن عضوا ﻓﻲ الو الة اليهود ة ولم تكن له
أ ة صفة رسم ة ..وناشد اﻷمم المتحدة أن تعمل على إقامة دولة يهود ة ..و ان
جو اﻷمم المتحدة مشحونا اﻹرهاب اﻷمر ﻲ واﻹرهاب الصهيونﻲ ،الس اسﻲ

واﻻقتصاد .
وقد انتقل هذا الجو الساخن من نيو ورك ،عبر ال حار والج ال اﻷنهار،

إلى الوطن العرﻲ ،ﻓانعقدت الجامعة العر ة ﻓﻲ مصيف عال ة لتضع اللمسات

اﻷخيرة على الخطة العر ة التﻲ يجب إت اعها ﻓﻲ اﻷمم المتحدة لمناهضة التقس م،
والعمل على إقامة الدولة العر ة الد مقراط ة ﻓﻲ ﻓلسطين.

و دأ اﻻجتماع ﻓﻲ السا ع من شهر أكتو ر )تشرن اﻷول(  1947وامتد
إلى الخامس عشر ،وس جو مفعم الحماسة واله اج ،ولم تكن الق اررات التﻲ

اتخذتها ﻓﻲ عال ة عيدة عن الق اررات التﻲ اتخذتها ﻓﻲ صوﻓر ،سو أن الجامعة
ﻓﻲ عال ة قد قررت أن ت قى الدورة مفتوحة انتظا ار للطوار  ..مع أن القض ة

العر ة انت تغوص يومئذ ﻓﻲ وحل الطوار  ..عد أن أخذت الوﻻ ات المتحدة
زمام الم ادرة ﻓﻲ اﻷمم المتحدة لفرض التقس م ﻓﻲ ﻓلسطين ،رضﻲ العرب ،أم
أبوا..

وﻓﻲ الجلسة اﻷخيرة لﻼجتماعات حين انت الوﻓود العر ة قد حزمت

حقائبها ولفلفت ملفاتها ،استمعت الجامعة العر ة إلى تقرر اللجنة العس رة الفن ة
التﻲ ألفتها ﻓﻲ اجتماعات صوﻓر ..وقد تضمن التقرر تحليﻼ عس را ﻓﻲ

ﻓلسطين ،وقد تضمن هذا التقرر ملخصا عن أوراقﻲ ما يلﻲ:
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أوﻻ :إن للصهيونيين ﻓﻲ ﻓلسطين منظمات وتش يﻼت عس رة وس اس ة ٕوادارة
على درجة من التنظ م مما ي سر لها أن تنقلب ﻓو ار إلى ح ومة صهيون ة ،وأن

للصهيون ة قوة من الرجال والسﻼح واﻻحت ا وما تتطل ه من وراء ال حار ،ول س
لعرب ﻓلسطين ﻓﻲ الوقت الحاضر من القوة ما قاس مع القوة الصهيون ة ،و وجد
ﻓﻲ المناط التﻲ تقطنها أكثرة يهود ة ما ﻻ قل عن  350ألف عرﻲ وهؤﻻء

مهددون القتل ﻓ ما إذا قام الصهيونيون حر ات عس رة ضد العرب.

ثان ا :إن الموقف الس اسﻲ اﻷخير وما أعلنته الح ومة البرطان ة عن عزمها على

اﻻنسحاب من ﻓلسطين ،ينذر بوقوع أحداث خطيرة جدا ﻓﻲ ﻓلسطين إذا لم ت ادر

الدول العر ة وتشرع ﻓﻲ حشد أقصى ما م ن من قوة وجهد ﻹح ا

الصهيونيين.

أطماع

ثالثا :تقترح اللجنة العس رة الم ادرة حاﻻ بدعوة المتطوعين وتسل حهم وتجهيزهم
وتدربهم سواء بواسطة الدوائر الح وم ة أو الهيئات أو المنظمات الشعب ة.

ار عا :توصﻲ اللجنة العس ر ة أن تشرع الدول العر ة حشد قواتها العس رة ﻓﻲ

مناط قر ة من الحدود الفلسطين ة على أن تؤلف ق ادة خاصة لكل من هذه
القوات.

خامسا :تر اللجنة العس رة أن يتم ﻓو ار تأليف ق ادة عر ة عامة ﻓﻲ أسرع وقت
مم ن على أن ترت

بها جم ع الق ادات الخاصة وتخضع ﻷوامرها جم ع القوات

التﻲ يتم حشدها القرب من ﻓلسطين أو ﻓﻲ ﻓلسطين نفسها ،وتشمل ذلك القوات
النظام ة وغيرها.
سادسا :تزو د عرب ﻓلسطين
وأعدادها( مع اﻷموال الﻼزمة.

م ات اﻓ ة من اﻷسلحة) ،ﻓصلت أنواعها
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سا عا :حشد الطائرات العر ة المقاتلة والقاصفة ﻓﻲ المطارات العر ة من الساحل
الشرقﻲ لل حر المتوس والحدود اﻷخر لفلسطين.

ثامنا :إن مقاومة اليهود ﻓﻲ ﻓلسطين والتغلب عليهم ﻻ بد من مجابهته قوات
نظام ة مدرة ومسلحة تسل حا عس را مع اﻻنتفاع القوات الفلسطين ة وقوات

المتطوعين.

تاسعا :توصﻲ اللجنة العس رة ضرورة عقد مؤتمر ضم رؤساء أر ان حرب
الجيوش العر ة للمداولة واﻻتفاق على القوات النظام ة التﻲ يجب حشدها على
حدود ﻓلسطين.

ولم تقف الجامعة العر ة أمام هذه التوص ات الجادة الخطيرة ،ﻓلم تقرر

شيئا بخصوص الق ادة الموحدة ،ولم تبت ﻓﻲ اقتراح الدعوة إلى مؤتمر عس ر

لرؤساء اﻷر ان العرب ،واكتفت ص غة عامة خال ة من اﻻلتزام والتحديد جاء
ﻓيها" :إن الحالة تستلزم من جانب الدول العر ة اتخاذ احت اطات عس رة على
حدود ﻓلسطين ،وعلى الدول العر ة المتاخمة لفلسطين أن ت سر لغير الدول

المتاخمة سبيل اﻻشتراك والتعاون ﻓﻲ هذا الواجب اﻻتفاق ﻓ ما بينها".

ثم ختمت الجامعة جلستها قرار عام قالت ﻓ ه" :إن مقررات بلودان السرة

التﻲ انت واج ة التنفيذ ﻓﻲ حالة قبول قرار لجنة التحقي اﻹنجليزة اﻷمر ة
والشروع ﻓﻲ تنفيذ ذلك ﻻ تزال قائمة وواج ة التنفيذ ﻓﻲ حالة تطبي أ

حل من

شأنه أن مس ح ﻓلسطين ﻓﻲ أن تكون دولة عر ة مستقلة ..و ذلك ﻓإن مجلس
الجامعة يوصﻲ الدول اﻷعضاء الم ادرة إلى أداء المساعدات الماد ة والمعنو ة

للعرب ﻓﻲ ﻓلسطين لتقو تهم وتعضيدهم ﻓﻲ الدﻓاع عن أنفسهم و انهم وأن ترصد
-238-

ﻓو ار دول الجامعة اﻷموال الﻼزمة لذلك على أن تتولى إنفاق هذه اﻷموال لجنة
خاصة".
وهذه الق اررات ل س لها إﻻ معنى واحد ..معناها أن مقررات بلودان السرة
لم تنفذ ..وأن اﻷمور العس رة والمال ة ما تزال ﻓﻲ عالم الغيب..وأن "القتال" لتأييد
عرب ﻓلسطين وم اﻓحة الحر ة الصهيون ة ﻻ يزال ﻓﻲ حيز المذ رات

واﻻحتجاجات..
هذا مع العلم أن القرار شأن حشد الجيوش العر ة على حدود ﻓلسطين

قد أقرته الوﻓود العر ة التراضﻲ ،ﻓقد ان غمرهم اﻹحساس الخاطئ القاتل أن
اﻷمور لن تصل إلى المرحلة التﻲ تستدعﻲ تدخل الجيوش العر ة ..إﻻ النقراشﻲ
اشا رئ س ح ومة المملكة المصرة ﻓقد سجل ﻓﻲ المحضر تحفظا واضحا صرحا

قال ﻓ ه" :أرد أن

ون معلوما من الجم ع أن مصر إذا انت تواﻓ

على

اﻻشتراك ﻓﻲ هذه المظاهرة العس رة ،أ الحشد على الحدود ،ﻓإنها غير مستعدة

ق

للمضﻲ أكثر من ذلك" .وهذا الكﻼم له تفسير واحد أن مصر ﻓﻲ أكتو ر

)تشرن اﻷول(  ،1947لم تكن ترد أن تحارب ،ومن أراد أن حارب ﻓليتفضل..
وانتهت دورة الجامعة العر ة ﻓﻲ عال ة لتراقب سير القض ة الفلسطين ة

ﻓﻲ اﻷمم المتحدة وﻻ يتسع هذا الفصل لسرد تفاصيل اﻹرهاب الس اسﻲ
واﻻقتصاد

الذ

أطلقته الوﻻ ات المتحدة على الدول اﻷعضاء لحملهم على

التصو ت إلى جانب التقس م ٕواقامة دولة يهود ة ،ﻓذلك حتاج إلى تاب بير،
وهيهات أن فﻲ ،و فﻲ أن نبرز الوقائع اﻵت ة التﻲ تتحمل الجامعة العر ة
مسئوليتها صورة املة ،وهﻲ تلخص ﻓ ما يلﻲ:
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أوﻻ :استمرار الس اسة العر ة ،ﻓﻲ اﻻعتماد على صداقة الدولتين الد مقراطيتين،
والتودد إليهما ومناشدتهما عدم المواﻓقة على التقس م ..مما أوحى أن ق اررات

الجامعة ومنها مقررات مؤتمر بلودان هﻲ لﻼستهﻼك المحلﻲ ،وأن الح ومات
العر ة ،ﻻ تستط ع أن "تقول" غير ذلك لتهدئة ال أر العام العرﻲ الغاضب.
ثان ا :اﻻنصراف عن الدول اﻻشتراك ة وعلى رأسها اﻻتحاد السوﻓييتﻲ ،حتى ﻻ

تغضب "الدولتان الصد قتان الد مقراطيتان" ﻓإن اﻷمل معقود على عدالتهما
وصداقتهما ﻓﻲ النها ة ..على حين أن الوﻓد اليهود لم

الوﻓد الروسﻲ.

ن نس عت ات مقر

ثالثا :الت اطؤ ﻓﻲ تنفيذ ما سمﻲ مقررات مؤتمر بلودان السرة ،والتراخﻲ ﻓﻲ تنفيذ

توص ات اللجنة الفن ة العس رة شأن تعضيد عرب ﻓلسطين ﻓﻲ المال والسﻼح..
مما حمل اللواء إسماعيل صفوت اشا رئ س اللجنة العس رة على اﻻستقالة ﻓ ما
عد.

وقد تلقت الجامعة العر ة هذه الهزائم ،و ان المفروض ﻓيها أن تصدها
عن س استها المتخاذلة ،ولكنها استمرت ﻓﻲ موادعة أمر ا و رطان ا و ان من
أبرز هذه الهزائم ما يلﻲ:
أوﻻ :إن أمر ا قد عارضت ﻓﻲ عرض القض ة الفلسطين ة على مح مة العدل

العل ا ﻻستفتائها ﻓ ما إذا انت اﻷمم المتحدة تملك اﻻختصاص القانونﻲ بتقس م
وطن رغما عن إرادة أهله.

ثان ا :إن أمر ا قد عارضت ﻓﻲ إجراء التصو ت على مشروع التقس م ﻓﻲ السادس

والعشر ن من شهر نوﻓمبر ،ﻓفﻲ ذلك اليوم لم تكن اﻷصوات المطلو ة ﻓﻲ جانب

التقس م ،بل راحت أمر ا تؤجل من ساعة إلى ساعة،ومن يوم إلى يوم حتى 29
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نوﻓمبر ..وﻓﻲ ذلك اليوم استطاعت أن تحوز أكثرة الثلثين وظفر التقس م اﻷكثرة
الﻼزمة.
ثالثا :والدﻻئل متواﻓرة على اﻹرهاب اﻷمر ﻲ ،الذ

سلطه الرئ س اﻷمر ﻲ

ترومان شخصه وأعوانه الصهيونيين ،على مشهد ومسمع من الوﻓود العر ة..
و ان أول هذه الدﻻئل أن مشروع التقس م قد حاز ﻓﻲ التصو ت اﻷول ﻓﻲ اللجنة
العامة على  25صوتا مقابل  13وامتناع  ،17وهذه اﻷصوات من شأنها أن تسق

مشروع التقس م أمام الجمع ة العامة التﻲ تحتاج إلى الثلثين ﻹصدار ق ارراتها.

والح أن الوﻓود العر ة قد أبلت بﻼء عظ ما ﻓﻲ الدﻓاع عن القض ة
العر ة ﻓلم تترك زادة لمستزد ،و ان للسيد ظفر ﷲ خان مندوب ال اكستان
مواقف رائدة ..لو ان الح

ستند إلى الح وحده ..وتولى الدﻓاع عن القض ة

اليهود ة ،ن ا ة عن الو الة اليهود ة ،الحاخام سيلفر ،وهو مواطن أمر ﻲ مق م،
وﻻ ن ران أنه أضفى على قضيته ال اطلة ظﻼﻻ ارعة من الخداع ال ارع ،ولكن

اﻹرهاب اليهود ﻓﻲ ﻓلسطين هو الذ انتصر ﻓﻲ النها ة ﻓﻲ أروقة اﻷمم المتحدة
وساندته الوﻻ ات المتحدة طوﻓان من الضغو الس اس ة واﻻقتصاد ة ..ﻓأصدرت
اﻷمم المتحدة قرارها الشرر الخطير بتقس م ﻓلسطين ٕواقامة دولة يهود ة ،و ان
يوم التاسع والعشرن من شهر نوﻓمبر )تشرن الثانﻲ( ،يوما مصير ا تارخ ا،
تفاقمت شروره وأخطاره ،ومأساته وو ﻼته إلى يومنا هذا.

و وم أن أصدر ذلك القرار المشئوم ،رقصت الطائفة اليهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين،
ورقص معها التجمع اليهود ﻓﻲ نيو ورك ،وانهالت برق ات الش ر واﻻمتنان على
البيت اﻷب ض ،وحملت و اﻻت اﻷن اء العالم ة أحماﻻ من التصرحات الس اس ة
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تشيد اﻷمم المتحدة ﻷعظم م ادرة إنسان ة تارخ ة صدرت عنها ،ﻓﻲ ذلك اليوم
العظ م ،وﻷج ال مقبلة عديدة.
وﻓﻲ اجتماع جماهير ضخم ﻓﻲ مدينة نيو ورك خطب زعماء الصهيون ة
مشيدين بذلك القرار الخطير اعت اره فتتح صفحة تارخ ة مجيدة ،حمل عض

اﻹنصاف واﻻمتنان "للشعب اليهود

العر

منشئ الحضارة اﻹنسان ة" ...إﻻ

خطي ا واحدا ﻻ بد أن يلفت انت اهنا هذه اﻷ ام..
ذلك الخطيب هو ماير روسمان زع م اﻹصﻼحيين – حيروت  -ﻓقد

وقف على المنبر ل علن أمام الجماهير اليهود ة قوله" :لقد تلقيت قرار التقس م

حزن عمي ﻷنه يدعو إلى تقس م ﻓلسطين إلى دولتين ،إحداهما دولة يهود ة،

وهذا معناه تصغير وطننا التارخﻲ ﻓﻲ ﻓلسطين ،ﻓقد تناقص من  44ألف ميل

مرع )مساحة ﻓلسطين وشرق اﻷردن( إلى  5.500ميل مرع )مساحة الدولة
اليهود ة(.

أما ﻓﻲ الوطن العر ﻲ ،ﻓقد تفجرت براكين الغضب من الجماهير العر ة،

و انت عهدها صادقة وأمينة ،ﻓعمت المظاهرات الصاخ ة عواصم العالم العرﻲ،

وأضرب الشعب الفلسطينﻲ ثﻼثة أ ام متوال ات ،وتناد الناس إلى الجهاد ،وخطب

العديد من رؤساء الح ومات ﻓﻲ اﻻجتماعات الشعب ة ..وهاجم المتظاهرون ﻓﻲ
دمش

م اتب المفوض ة اﻷمر ة ،وم تب الشيوعيين وأصدقاء اﻻتحاد

السوﻓييتﻲ ،واقتحم المتظاهرون ﻓﻲ عمان م اتب شر ة التابﻼين وأحرقوا س اراتها.
ومثل ذلك وقع ﻓﻲ ثير من البﻼد العر ة.

وﻓﻲ اﻷسبوع الثانﻲ من شهر د سمبر عقدت اللجنة الس اس ة للجامعة

العر ة عدة اجتماعات ﻓﻲ القاهرة للنظر ﻓ ما يجب عمله إزاء القرار الظالم الذ
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أصدرته اﻷمم المتحدة ،وقد اشترك ﻓﻲ هذه اﻻجتماعات معظم رؤساء الو ازرات
العر ة ،وأصدروا على إثره ب انا ن رمه لو لخصناه ،ﻓإن نصه الكامل غنﻲ عن
التعلي والتحليل )الملح رقم .(5
وأثناء انعقاد هذه الجلسات قامت مظاهرة بر ﻓﻲ القاهرة ضمت ما يزد

على مائة ألف من المواطنين ،وسار ﻓيها عد بير من الزعماء المصرين،

وممثلﻲ جم ع اﻷحزاب ،وخطب ﻓيها عدد من الشخص ات المصرة ال ارزة يدعون

الجامعة العر ة ودولها إلى الجهاد ،ومقاطعة الدولتين الكبرين أمر ا و رطان ا.
وقامت مثل هذه المظاهرات ﻓﻲ العواصم العر ة اﻷخر  ،و لها تدعو

الجامعة العر ة إلى الوﻓاء التزاماتها وق ارراتها ..من إنشاص إلى بلودان إلى
عال ة إلى صوﻓر.

وﻓﻲ جم ع هذه المظاهرات ،ان الخط اء يتساءلون أين مقررات إنشاص و لودان،

أين مقررات صوﻓر وعال ة" ..أين الق ادة العر ة الموحدة ،أين حشد الجيوش

العر ة حول ﻓلسطين ،أين سﻼح النف العرﻲ؟

و ان المتظاهرون تتعالى أصواتهم وحناجرهم الهتاف مرة سقو أمر ا

و رطان ا ،و سقو مقررات إنشاص و لودان مرة أخر  ،و سقو مقررات صوﻓر
وعال ة مرة ثالثة.
وه ذا سقطت الجامعة العر ة ﻓﻲ صور وعال ة ،عد أن سقطت ﻓﻲ

إنشاص و لودان..

ولكن السقو هنا وهناك ،ان أ سر

ثير من الفرص الذهب ة الخمس

التﻲ أضاعتها الجامعة العر ة من عمر اﻷمة العر ة..
وللمأساة ق ة ،وسنر

يف ضاعت تلك الفرص التارخ ة.
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الفصل الثﺎلث عشر
الفرص الذهب ة الخمس..
التي أضاعتها الجامعة العر ة
منذ ثﻼثين عاما ،واﻷمة العر ة ﻓﻲ صراع متواصل مع إسرائيل ،خاضت
خﻼله أرع حروب ،وصفحات التارخ الحديث ما تزال مفتوحة على مصراعيها

لتدون أن اء أخر  ،قادمة ﻻ محالة حتى تحقي النصر اﻷكبر عودة ﻓلسطين إلى
حظيرة الوطن العرﻲ الكبير ،وعودة شعب ﻓلسطين اﻷحفاد ،أو أحفاد اﻷحفاد،
إلى تراب اﻵ اء واﻷجداد.

وقد بدأ هذا الصراع الرهيب ﻓﻲ عام  1947حين انت الطائفة اليهود ة

ﻓﻲ ﻓلسطين تتجسد ﻓﻲ إطار س اسﻲ اسمه الوطن القومﻲ اليهود  ،ثم ان ما
ان من صدور قرار اﻷمم المتحدة ﻓﻲ خر ف  1947بإنشاء دولة يهود ة ﻓﻲ

ﻓلسطين ،ﻓﻲ مساحة تزد قليﻼ على نصف مساحة ﻓلسطين ،وما تﻼ ذلك من

تصد الجامعة العر ة الحرب و الس اسة للحيلولة دون ق ام الدولة اليهود ة ،ثم
ما انتهى إل ه اﻷمر من هزمة الجيوش العر ة ،وق ام الدولة اليهود ة اسم إسرائيل

ﻓﻲ ر ع عام  ،1948و ان أسوأ ر ع شهدته اﻷمة العر ة ﻓﻲ تارخها الطو ل

الطو ل..
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وقد عصفت هذه الهزمة الساحقة الماحقة،

ان اﻷمة العر ة ﻓﻲ أرجاء

الوطن الكبير ،ﻓأطاحت وما تزال ،الملوك والرؤساء ،ﻓوقعت الثورات واﻻنقﻼ ات،
و لها تطل شعا ار واحدا ،تحرر ﻓلسطين املة غير منقوصة.
وﻓﻲ غمرة هذا الصراع الرهيب تحملت اﻷمة العر ة ،راض ة شامخة،

تضح ات جس مة ماد ة و شرة ،ﻓاستشهد من أبنائها اﻷلوف واﻷلوف ﻓﻲ ساحات
الشرف والكرامة ،حتى لم تب أسرة عر ة ﻓﻲ الوطن العرﻲ الكبير إﻻ وﻓقدت
قر ا أو صد قا أو حبي ا.

و ذلك ﻓقد أنفقت اﻷمة العر ة ﻓﻲ حل ة هذا الصراع زدة ثرواتها وخيراتها،

وشدت الحزام على طون أبنائها ،ناه ك عن تناقص برامجها الصح ة والتعل م ة

واﻻجتماع ة ،وتخلف مشروعاتها الزراع ة والصناع ة والعمران ة.

وقد ارتضت اﻷمة العر ة هذه التضح ات الجسام ،وما تزال وستظل،

ﻷن ﻓلسطين هﻲ قلب العالم العرﻲ ،تهون ل التضح ات من أجل تحررها..

وﻷن العدو الغاصب المحتل ،يهدد أمن اﻷمة العر ة وسﻼمتها ،وخيراتها
ومقدساتها ،وحاضرها ومستقبلها و ل ذلك جدير أغلى التضح ات ،وأعز اﻷنفس

واﻷموال والثمرات.

وحين ننظر ﻓﻲ الحساب الختامﻲ لهذا الصراع ﻓﻲ ل مراحله نر أن
اﻷمة العر ة لم تحق شيئا من أهداﻓها ،وأن العدو هو الذ

حق الكثير من

أهداﻓه ..ﻓقد أص حت إسرائيل دولة قائمة ،معترﻓا بوجودها ﻓﻲ اﻷمم المتحدة،

وأص حت محتلة لفلسطين

املها ،ومعها اﻷراضﻲ العر ة من جبل الشيخ ﻓﻲ

الجوﻻن إﻻ شرم الشيخ ﻓﻲ سيناء.
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و انت حرب أكتو ر ،هﻲ الشعلة المضيئة الوحيدة وس
الدامسة التﻲ طال ليلها ،ما أظهرت من فاءة الجند

هذه الظلمة

العرﻲ و سالته ،ولكن

الدبلوماس ة العر ة ،ما اقترﻓت من أخطاء س اس ة جس مة ،على الصعيدين
العرﻲ والدولﻲ ،قد أطفأت تلك الشعلة المجيدة ،وعادت إسرائيل إلى س استها

العدوان ة التوسع ة الدائ ة ،تق م المستعمرات على اﻷرض العر ة ،تعمل على
تهو د الضفة الغر ة وقطاع غزة ،وتهدد اﻻستيﻼء على جنوب لبنان ،وتتشامخ
برأسها ﻓﻲ الشرق اﻷوس .

وطالعنا هذا العام ،أن اء خطيرة عن قوة إسرائيل العس رة المتفوقة ،وما

تؤ ده مراجع المعاهد اﻹستراتيج ة ﻓﻲ العالم الغرﻲ ،من أن إسرائيل توشك أن

تص ح نوو ة وأنها أص حت تصدر أنواعا ثيرة من السﻼح إلى دول أمر ا

الﻼتين ة بل ٕوالى أمر ا وألمان ا ،وأنها تعاون إﻓرق ا الجنو ة ﻓﻲ صنع القنبلة
الذرة ....وأن ....وأن....
و ل الذ

عنينا ﻓﻲ هذا الموجز ،ونحن نضع هذا الكتاب عن الجامعة

العر ة ،أن ننس ه إلى حق قة تارخ ة علم ة ،أهملها ثيرون من ال احثين،
وانطمست وقائعها ،تحت اﻷحمال الثقيلة مما تب عن القض ة الفلسطين ة ،غثا
ان أو سمينا.

هذه الحق قة التارخ ة؛ أن إسرائيل هذه ،ان م ن أن ﻻ تكون ،ﻓﻲ عام

 1948وأن قاءها واستمرارها ،ان م ن أن ﻻ

ون ...وأن قوتها العس رة

المتنام ة ان م ن أن ﻻ تكون ...و التالﻲ إن ل هذه الكوارث والمآسﻲ التﻲ
تحملتها اﻷمة العر ة عبر ثﻼثين عاما ،ان م ن أن ﻻ تكون.
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ل ذلك ان م ن أن ﻻ

ون ،لوﻻ أن الجامعة العر ة قد أضاعت

خمس ﻓرص ذهب ة ،ل واحدة منها انت اﻓ ة أن تحول دون ق ام إسرائيل ،أو
ان محدود يتمتع استقﻼل ذاتﻲ ﻓﻲ إطار دولة

أن تجعل أمرها قاص ار على
ﻓلسطين ة د مقراط ة.

وهذه النتيجة ،الراجح وقوعها يومئذ ،ان من الم سور أن يواكبها ق ام

وحدة عر ة بر  ،وتنصرف اﻷمة العر ة إلى تعبئة طاقاتها وثرواتها ﻓﻲ سبيل
تقدمها العلمﻲ واﻻقتصاد

واﻻجتماعﻲ ،و ذلك تتواﻓر الح اة الرغيدة للمﻼيين

ال ائسة من أبناء اﻷمة العر ة.

ولقد انت حرب  ،1948استثناء لجم ع الحروب الﻼحقة ،هﻲ حرب

الجامعة العر ة ،ﻓهﻲ التﻲ أعلنتها ،وخططت لها ،ونفذتها ،وخاضتها الجامعة
العر ة تحت علمها وق ادتها ،ومن هنا تأتﻲ عﻼقة الجامعة العر ة ﻓﻲ هذه
الحرب ،ومن هذه الزاو ة تأتﻲ هذه الحرب ﻓﻲ هذا الكتاب.

وقد تب عن حرب  1948مئات من الكتب والمقاﻻت والدراسات ،ﻓﻲ

جم ع اللغات ،وأﻓقرها ما تب ﻓﻲ اللغة العر ة ،ول س هذا الكتاب مؤلفا ضاف

إلى هذه المجموعة ..ﻓلن نتعرض إلى تارخ هذه الحرب ،وﻻ إلى مﻼ ساتها
وظروﻓها ،وﻓقدان الخطة ﻓيها ،وانقسام الدول العر ة شأنها ،وﻓساد اﻷسلحة
والضمائر التﻲ تكشفت عنها ،ﻓذلك له وغيره له مراجعه ووثائقه.

ولكنا سنقتصر ﻓﻲ هذا الفصل على ﻓترات خمس من هذه الحرب ،أتاحت

لﻸمة العر ة ﻓرصا ذهب ة خمسا ،انت أ واحدة منها قادرة على تغيير مصير
المعر ة ،و التالﻲ مصير إسرائيل والعالم العرﻲ ،ولنعد قليﻼ إلى الوراء ،إلى
عض الوقائع ،ولنبدأ الفرصة الذهب ة اﻷولى.
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ﻓﻲ التاسع والعشرن من شهر نوﻓمبر )تشرن الثانﻲ(  1947وقف الشعب
الفلسطينﻲ أمام الخطر الرهيب وجها لوجه ..ﻓقد تجسدت مخاوﻓه وهواجسه التﻲ
انت تمﻸ ﻓؤاده عبر ثﻼثين عاما مضت ..ﻓﻲ ذلك اليوم أصدرت اﻷمم المتحدة
قرارها بتقس م ﻓلسطين ،بين الغراء الدخﻼء ،والمواطنين الشرعيين أصحاب البﻼد

الحق قيين على مد عشرة آﻻف عام من التارخ المدون ،و أر الشعب الفلسطينﻲ
ﻓﻲ هذا القرار الظالم اﻓتئاتا صارخا على حقوقه الوطن ة ..وتهديدا بإجﻼئه عن
وطن آ ائه وأجداده ،على حين تمتع إخوانه ﻓﻲ اﻷقطار العر ة المجاورة
اﻻستقﻼل والس ادة والحرة أو انوا ﻓﻲ الطر إلى ذلك...

ولم عد أمام الشعب الفلسطينﻲ رغما عن قلة وسائله وضعف إم اناته،

من خ ار إﻻ النضال المسلح ،عد خمس عشرة ثورة خاضها الشعب الفلسطينﻲ
منذ أن ﻓرض اﻻنتداب على ﻓلسطين.
وقد طال انتظار الشعب الفلسطينﻲ للجامعة العر ة وق ارراتها منذ أن

أنشئت ﻓﻲ ر ع  ،1945ومنذ أن تﻼحقت مؤتمراتها من انشاص إلى بلودان
وصوﻓر وعال ة و لها تمنﻲ الشعب الفلسطينﻲ ومعه اﻷمة العر ة العمل على

عرو ة ﻓلسطين

اﻓة الوسائل ،ومنها النضال والقتال و ان آخرها الب ان "القو

الحازم" الذ أصدرته الجامعة العر ة استن ار التقس م والعمل على إح اطه.
ولم ن الشعب الفلسطينﻲ وحده هو الذ ﻓقد صبره من الجامعة العر ة

وس استها المتخاذلة المعتمدة على صداقة "الدولتين الد مقراطيتين العظ متين" ﻓإن
اﻷمة العر ة أسرها قد أسقطت الجامعة العر ة من حسابها ،وتداعى ال أر العام

العرﻲ إلى الجهاد ﻹنقاذ ﻓلسطين ،ولتمض الجامعة العر ة ﻓﻲ مسالكها ﻓ ما
تستط ع أن تقول أو تفعل ،وقد قالت ثي ار وﻓعلت قليﻼ.
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وه ذا ان ،ﻓما هﻲ إﻻ ضعة أ ام حتى أخذ الفلسطينيون ﻓﻲ إعداد

أنفسهم للكفاح ﻓﻲ مجموعات ﻓﻲ مختلف مقاطعات ﻓلسطين ،وأخذ المتطوعون

ﻓﻲ البﻼد العر ة يتسا قون إلى ميدان الجهاد ﻓﻲ ﻓلسطين ..و لهم عزمة صادقة
على اﻻستشهاد أو النصر.

والشعب الفلسطينﻲ وقد استنفد الجهاد الطو ل ل موارده ﻓﻲ الماضﻲ،

لم

ن ملك السﻼح والعتاد ،وﻻ وسائل التدرب ،ومع هذا ﻓقد انطل

أبناء

ﻓلسطين ي حثون عن السﻼح ﻓﻲ البﻼد العر ة المجاورة ،ومنهم من اع قرته أو
دابته ،أو أجر بيته ل شتر بندق ة ائنا ما ان حالها ،حتى ولو انت من

المطمورات ﻓﻲ الصحراء الغر ة ،من مخلفات الحرب العالم ة الثان ة.

و دأ الشعب الفلسطينﻲ فاحه من الصفر ،ومعه المتطوعون من أبناء

اﻷمة العر ة ،وراحوا يتصدون للمستعمرات والمؤسسات والمواصﻼت اليهود ة

ينزلون بها أﻓدح الخسائر.

وقد أدرك المقاتل الفلسطينﻲ من البدا ة أن العدو اليهود يجب أن قابل

مثل خططه وأسلحته ..ﻓتلك هﻲ شرعة الحرب وخاصة مع عدو يتخذ من

اﻹرهاب وسيلة ﻹزهاق الح ٕ ،واحقاق ال اطل.
و انت أولى عمل اتهم العس رة" ،الكفاح للوصول إلى السﻼح" و عد

أسبوعين من صدور قرار التقس م و التحديد ﻓﻲ الثانﻲ والعشرن من د سمبر
) انون اﻷول(  1948اقتحم المناضلون الفلسطينيون مدرسة البول س اﻹضاﻓﻲ
قرب مدينة الرملة ﻓﻲ أواس

ﻓلسطين ،و عد معر ة قصيرة ﻓاصلة ،استطاع

المناضلون أن غنموا ل ما ﻓيها من أسلحة وعتاد ،ﻓاستولوا على أرعمائة بندق ة
وثمان ة مداﻓع وست وستين ألف طلقة للبنادق ،وحققوا بذلك وص ة طارق بن زاد
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إلى جنوده ﻓﻲ ﻓتح اﻷندلس" ،إن ل س لكم إﻻ ما تغنمونه من أيد عدو م" ..وقد
تكررت هذه العمل ات عدة مرات ﻓ انت من أكثر مصادر السﻼح للمقاتل
الفلسطينﻲ.

وقد انشغل المناضلون وقتا غير قليل ﻓﻲ الوصول إلى السﻼح ،ﻓإن

السﻼح الذ

قررته الجامعة العر ة مرة عد مرة لم صل إلى المناضلين

الفلسطينيين ،وقد تب اﻷستاذ أحمد ﻓراج طا ع ،الذ

ان قنصل المملكة

المصرة ﻓﻲ القدس يومذاك) ،وأص ح ﻓ ما عد وز ار للخارج ة المصرة( ش و
وزرة الخارج ة المصرة من ت اطؤ البﻼد العر ة ﻓﻲ مد ﻓلسطين اﻷسلحة
إلى ا
"التﻲ طالما وعد بها رؤساء الح ومات العر ة ..حيث أص ح ثير من أهل

ﻓلسطين عتقدون أن رؤساء الح ومات العر ة اتخذوا من مأساة ﻓلسطين وسيلة
للدعا ة الحز ة" و ان تارخ هذه الش و

)(1

التقس م  25د سمبر ) انون اﻷول( .1947

عد شهر واحد من صدور قرار

والواقع أنه عد يومين من هذه الش و )ﻓﻲ  (1947-12-29قام اليهود

بجرمة إرهاب ة شن عة ﻓﻲ اب العمود ﻓﻲ القدس ﻓقد وضعوا عنده صف حة مملوءة

المتفجرات ،و ان الم ان مزدحما اﻷهلين اﻵمنين ﻓذهب ضحيتها العشرات من

الرجال والنساء واﻷطفال ،وقد تكررت أمثال هذه الحوادث و ان أبرزها اﻻنفجار

الرهيب ﻓﻲ سوق الخضار الرملة ،وأعق ه انفجار أشد هوﻻ ﻓﻲ شارع العراق ﻓﻲ
ح فا ،وقد أودت هذه اﻻنفجارات ح اة ثيرن من العزل اﻵمنين ..و ان اليهود

يتسللون إلى اﻷح اء العر ة وهم يل سون الز العرﻲ أو ز الجند البرطانﻲ.

) (1أحمد ﻓراج طا ع ،صفحات مطو ة عن ﻓلسطين  ،ص .68
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ولم عد أمام المناضلين الفلسطينيين إﻻ م اﻓحة اﻹرهاب اﻹرهاب،
ن هنالك تكاﻓؤ ﻓﻲ السﻼح...

وقد تفوقوا على اليهود ﻓﻲ هذا المجالٕ ،وان لم
وﻓﻲ الحما ة من جانب الج ش البرطانﻲ ،و انت طوﻻت المناضل العرﻲ ﻓﻲ
هذا المجال أكثر من أن تذ ر...

منها أن مجموعة من المناضلين الفلسطينيين قد أخذت طرقها إلى موقف

ال اصات اليهود ة ﻓﻲ ح فا ،وهو ساحة بيرة يتجمع ﻓيها اليهود ،ﻓوضعوا لغما
موقوتا ،وما أن انفجر ﻓﻲ ساعته المحددة حتى ان القتلى والجرحى من اليهود
المئات ..وال اد أظلم.(14-1-1948) ..

وﻓﻲ اليوم العاشر من شهر ش ا ﻓبراير من عام  1948قامت مجموعة

أخر من المناضلين الفلسطينيين اقتحام شارع بن يهودا ﻓﻲ القدس ﻓأشعلت ﻓ ه
النيران ودمرت ﻓ ه عددا من الم انﻲ ،وهاجمت عمارة جردة ال الستين بوست –
جورسالم بوست الحال ة  -وأحرقتها ما ﻓيها ومن ﻓيها ،ولم تغادر الحﻲ إﻻ عد

أن أص ح روة من النيران واﻷنقاض.

و انت "قمة" هذه اﻷعمال المجيدة المتﻼحقة عمل ة خارقة اسلة قام بها

مناضل ﻓلسطينﻲ واحد ..دخل إلى الحﻲ الذ

ﻓ ه مبنى الو الة اليهود ة وهو

ير ب س ارة عليها العلم اﻷمر ﻲ وترك الس ارة وﻓيها المتفجرات الموقوتة ،وما أن
غادرها ،ومشى مع الجمهور اليهود  ،حتى انت الو الة اليهود ة تتناثر جدرانها

ﻓﻲ الفضاء ،ومعها أشﻼء عدد من زعماء اليهود ..وعلى ال اغﻲ تدور الدوائر-

).(1948-3-31

و ل ذلك وأكثر من ذلك جاء مصداقا لتقرر عث ه قنصل المملكة

المصرة ﻓﻲ القدس إلى و ازرة الخارج ة قول ﻓ ه " :قع التصادم المسلح بين العرب
-251-

واليهود صورة مستمرة ..وقد دلت الحوادث على أن العرب الرغم من قلة ما
تجمع لديهم من اﻷسلحة و الرغم من رداءة نوعها برهنوا على شجاعة عظ مة
وعلى أنه لو ان لديهم نصف ما لد

تن يل").(1

اليهود من أسلحة لن لوا اليهود شر

واتسع نشا المناضلين الفلسطينيين ﻓﻲ مجاﻻت أخر ﻓقد ﻓتحوا جبهة

"حرب المواصﻼت" ﻓقد تصدوا للمواصﻼت اليهود ة ،ﻓﻲ جم ع أرجاء ﻓلسطين
ل قطعوا التجمعات اليهود ة عضها عن عض ،وتعرضوا للطر

بين تل أبيب

وح فا ،و ين تل أبيب والقدس ،وضر وا حصا ار حول المواقع الس ان ة اليهود ة،

وأص ح اليهود ﻻ يتحر ون إﻻ قواﻓل تحت حراسة شديدة ،و انت هذه القواﻓل ﻻ

ينجو منها إﻻ القليل.

و انت معر ة قاﻓلة فار عصيون على الطر

والقدس من أشد المعارك هوﻻ على اليهود ،ﻓقد تصد

الرئ س بين الخليل

المناضلون الفلسطينيون

لقاﻓلة يهود ة ضخمة ) (27-3-1948ﻓقتلوا الكثير من أﻓرادها وغنموا اﻷسلحة
والذخائر ،ومن قﻲ على قيد الح اة جر تسل مه إلى القوات البرطان ة.

ولم تمر مذ حة دير اسين من غير انتقام عادل شامل ،ﻓ عد أسبوع واحد

من تلك المذ حة الرهي ة ) (13-4-1948خط المناضلون الفلسطينيون لهجوم
على قاﻓلة يهود ة بيرة انت ﻓﻲ طرقها إلى جبل س و س – المشارف ،أحد

ج ال القدس ،ﻓتصد لها المناضلون الفلسطينيون ﻓأ ادوها واستولوا على اﻷسلحة
والذخائر ،و ان بين الهلكى عدد بير من زعماء اليهود ومشاهير أط ائهم ..وقد

) (1المرجع الساب  ،ص .69
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أعلن اليهود ذلك اليوم يوم حداد ،وﻻ يزالون إلى يومنا هذا يجددون عل ه العو ل
وال اء.
وﻻ يتسع المجال لذ ر أمثال هذه الحوادث ،ﻓإن هذا الفصل ﻻ يتسع
لسردها ولو بإيجاز ..ولكننا نورد هذه الشواهد المحدودة لنصل إلى الفرصة الذهب ة

اﻷولى التﻲ ﻻحت ﻓﻲ اﻷﻓ العرﻲ ،بل وقعت ﻓﻲ ق ضة الجامعة العر ة ،ثم
جعلتها تسق من يدها.
ذلك إن ال طوﻻت الفلسطين ة هذه ومعها طوﻻت المتطوعين العرب قد

أﻓزعت الجمهور اليهود

وخلعت قل ه ،وراحت المظاهرات الصاخ ة ﻓﻲ شوارع

تل أبيب تطالب الو الة اليهود ة بوقف اﻷعمال العس رة اليهود ة ،وال حث عن

وسيلة للتعا ش مع الشعب العرﻲ ﻓﻲ ﻓلسطين ،والدارس للصحاﻓة اليهود ة

والعالم ة ﻓﻲ تلك الحق ة يجد على ذلك الدﻻئل متواﻓرة..

ومع قل الطائفة اليهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،قلقت اﻷم الحنون ،أمر ا ،على

مصير مصالحها ﻓﻲ الوطن العرﻲ وعلى مصير القض ة الصهيون ة برمتها..

و دأ التف ير ﻓﻲ التراجع المنظم عن الس اسة اﻷمر ة ..وعن التقس م ،وعن إقامة

دولة يهود ة ..ولو إلى حين.

ذلك أنه عد أن صدر قرار التقس م ﻓﻲ خرف  1947ان مجلس اﻷمن
ﻓﻲ حالة انعقاد دائم ل س له شغل شاغل إﻻ قض ة ﻓلسطين يتلقى التقارر عن
حالة اﻷمن ﻓيها،و ناشد الشعب العرﻲ ﻓﻲ ﻓلسطين والو الة اليهود ة إلى العمل
على إقرار السﻼم ،وقد أصدر عدة ق اررات عبر ﻓيها عن هذه التمن ات.

وﻓﻲ اليوم ال ار ع والعشرن من شهر ﻓبراير )ش ا (  – 1948أ

عد

ثﻼثة أشهر من قرار التقس م ﻓوجئت اﻷمم المتحدة والمحاﻓل الدول ة بخطاب مثير
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من قبل المستر وارن اوست مندوب أمر ا ﻓﻲ مجلس اﻷمن ،عل على تقرر
وارد عن حالة اﻷمن ﻓﻲ ﻓلسطين و عرب عن ش و ه ﻓﻲ "ح مة" قرار التقس م
ومد اﻹم ان ات ﻓﻲ تنفيذه النظر لحالة عدم اﻻستقرار السائدة ﻓﻲ ﻓلسطين.
و ان التقرر المطروح على مجلس اﻷمن صاد ار عن رئ س اللجنة الدول ة

ﻓﻲ القدس التﻲ انت م لفة بتنفيذ قرار التقس م ..و ان مما جاء ﻓﻲ ذلك التقرر،

أنه "ﻓﻲ ظروف ﻓلسطين الحال ة والمستقبل ة ﻓإنه ﻻ ير إم ان ة لتنفيذ قرار التقس م
إﻻ قوة عس رة ﻓعالة من خارج ﻓلسطين" .ولم ستطع المندوب اﻷمر ﻲ أمام

هذه الحق قة الخطيرة إﻻ أن قول" :إن مجلس اﻷمن ﻻ ملك أن ينفذ ق ار ار س اس ا

سواء ان صاد ار من الجمع ة العامة أو من مجلس اﻷمن نفسه"..

وثارت الصهيون ة العالم ة على هذا الموقف المتراجع ،وحملت حملة

بر على المندوب اﻷمر ﻲ واتهمته " الﻼسام ة" وهﻲ التهمة التﻲ توجه لمن

قاومون الحر ة الصهيون ة من غير العرب ،تماما مثل تهمة "إلقاء اليهود ال حر"

التﻲ توجه إلى العرب حينما يرمون اليهود أشواك الورد..
ولم

ن موقف الس اسة اﻷمر ة هذا العدول عن التقس م قائما على

أساس القناعة الظلم الذ لح

العرب وﻻ مخالفة التقس م لم اد العدالة وأح ام

ميثاق اﻷمم المتحدة ﻓإن المناقشات التﻲ دارت ﻓﻲ اﻷمم المتحدة قبل ثﻼثة أشهر
من ذلك التارخ انت أغنى "مراﻓعة" حظيت بها أ ة قض ة من قضا ا اﻷمم
المتحدة ،ولكن الداﻓع الرئ سﻲ الذ

حمل أمر ا على هذا الموقف أن النضال

العرﻲ الفلسطينﻲ ان مشتعﻼ ﻓﻲ ميدان المعر ة ،وأن ن ة بر توشك أن تقع

عل الطائفة اليهود ة ﻓﻲ ﻓلسطين ،وجودا ومصيرا ،وأن سﻼح البترول يوشك أن
يتحرك من مرقده.
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ومع اشتداد هذا النضال ،الذ

ان ملك وﻓرة واﻓرة من الشجاعة واﻹقدام،

وقلة ظاهرة من السﻼح والعتاد ،ﻓقد اشتد الموقف اﻷمر ﻲ إن ا ار للتقس م ،وأخذت
الوﻻ ات المتحدة تتحدث عن مشروع جديد

ون بديﻼ عن التقس م ،قوم على

إنشاء وصا ة دول ة على ﻓلسطين.

وﻓﻲ  19مارس )آذار(  1948أثار المندوب اﻷمر ﻲ انت اه العالم

الدولﻲ ،وهو علن أمام مجلس اﻷمن معارضته للتقس م مرة أخر  ،ﻓأعلن أن
الس اسة اﻷمر ة النس ة إلى ﻓلسطين تلخص ﻓﻲ ثﻼث نقا :
أوﻻً :إن هناك اتفاقا عاما أن التقس م ﻻ م ن تنفيذه بتدابير سلم ة..
ثان ا :إنه يترتب على مجلس اﻷمن أن يدعو الجمع ة العامة لﻼنعقاد ﻓﻲ دورة

خاصة صورة عاجلة وذلك للنظر ﻓﻲ إقامة وصا ة مؤقتة دون إجحاف حقوق
ومطالب ومواقف أ

من الفرقين ومن غير إجحاف طب عة مستقبل الحل

الس اسﻲ ،وذلك من شأنه توطيد السﻼم ٕواعطاء ﻓرصة أخر للوصول إلى اتفاق..

ثالثإ :والى أن تتم دعوة الجمع ة العامة ﻓإن على مجلس اﻷمن أن طلب إلى
لجنة ﻓلسطين الدول ة أن توقف مساعيها الرام ة إلى تنفيذ التقس م..
وما أن انتهى المندوب اﻷمر ﻲ من اقتراحاته هذه حتى ثار مندوب

الو الة اليهود ة ،وراح يرغﻲ و زد ،منددا الس اسة اﻷمر ة ،ووصفها أنها تمثل

تراجعا رهي ا مخزا عن موقفها الساب  ،وأنها تعد انتهاكا صارخا لكرامة اﻷمم
ﻓﻲ ختام لمته الغاض ة أن

المتحدة ٕواخﻼﻻ ميثاقها ،وأعلن المندوب اليهود
الموقف اﻷمر ﻲ ما هو إﻻ استسﻼم ل عض الدول اﻷعضاء الذين هددوا
استعمال القوة )اﻹشارة إلى الدول العر ة(.
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وتناول الكﻼم عدد من أعضاء مجلس اﻷمن ،مؤ دين الموقف اﻷمر ﻲ
واقتراحاته ،و ان من أبرزهم رئ س المجلس – مندوب الصين  -ﻓقد أيد اﻻقتراحات
اﻷمر ة واستشهد قول لجنة ﻓلسطين الدول ة من أنه ﻻ م ن تنفيذ التقس م إﻻ
القوة ،وأنه ل س على المجلس أن ستعمل القوة ﻓﻲ مثل هذه الحالة ..ولم عارض

اﻻقتراح اﻷمر ﻲ إﻻ مندوب اﻻتحاد السوﻓييتﻲ -و انت هذه إحد زﻻته الشهيرة.
واستمر مجلس اﻷمن يناقش الموقف ﻓﻲ ﻓلسطين ،و تلقى تقارر اللجنة

الدول ة ﻓﻲ القدس و لها تعرب عن الغ قلقها ،وتحذر من العواقب والمخاطر،
إلى أن حل اليوم اﻷول من شهر ابرل )ن سان(  1948و ان يوما تارخ ا حقا

ﻓﻲ عمر اﻷمم المتحدة..

ﻓفﻲ ذلك اليوم أصدر مجلس اﻷمن ﻓﻲ جلسته رقم  277ق ار ار رقمه

) (1948/44ﻻ بد أن نورد الكامل ﻓ ما أتﻲ:
قرار رقم  (1948) 44بتار خ  1ن سان 1948
دعوة دورة استثنائ ة للجمع ة العامة للنظر ﻓي ح ومة ﻓلسطين المستقبل ة:
إن مجلس اﻷمن وقد تلقى ﻓﻲ  1947-12-9قرار الجمع ة العامة رقم
) 181الدورة  (2شأن ﻓلسطين المؤرخ ﻓﻲ .1947-11-29

وقد أخذ علما بتقرر لجنة ﻓلسطين التا عة لﻸمم المتحدة اﻷول والثانﻲ

الشهيرن عن تقدم أعمالهما ،و التقرر اﻷول الخاص عن مش لة اﻷمن.
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وقد أخذ علما التقارر التﻲ وضعت شأن تلك المشاورات ،طلب من
الس رتير العام ،وﻓ المادة  20من ميثاق اﻷمم المتحدة ،أن يدعو إلى عقد دورة
استثنائ ة للجمع ة العامة لل حث مجددا ﻓﻲ مسألة ح ومة ﻓلسطين المستقبل ة.
وواﻓ

مجلس اﻷمن على القرار المذ ور امتناع ل من اﻻتحاد

السوﻓييتﻲ وأو ران ا.

وواضح من هذا القرار الصادر من أعلى سلطة دول ة مسئولة عن اﻷمن
والسلم العالمﻲ ،إن قرار التقس م قد أص ح ﻓﻲ خبر ان وجم ع مشتقاتها وأن

الجمع ة العامة مدعوة ﻹعادة النظر ﻓﻲ قرارها ،وأن عليها أن ت حث من جديد
موضوع "مستقبل الح م ﻓﻲ ﻓلسطين" ..وهو الموضوع الذ ناقشته الجمع ة العامة
قرار التقس م ﻓﻲ شهر نوﻓمبر الفائت.

وﻓﻲ السادس عشر من شهر ابرل )ن سان(  1948انعقدت الجمع ة
العامة ﻓﻲ دورة خاصة ،لتبدأ من جديد حث القض ة الفلسطين ة ،وتعاقب على
المنبر رؤساء لوﻓود يدلون آرائهم و ان الكثير منهم يدعو إلى ال حث عن حل

آخر للقض ة الفلسطين ة غير التقس م ،وأص حت المعر ة الدائرة ﻓﻲ قاعة الجمع ة

العامة مر زة على التقس م ﻓﻲ مبدئه ﻻ ﻓﻲ تفاصيله ،هل ي قى أو يزول ،وقال
ثيرون إنه يجب أن يزول.

وقد طرح المندوب اﻷمر ﻲ أمام الجمع ة العامة مشروعا للوصا ة

يتلخص ﻓ ما يلﻲ:

أوﻻ :وضع ﻓلسطين تحت وصا ة هيئة اﻷمم المتحدة.

ثان ا :تتولى هيئة اﻷمم المتحدة تصرف شئون البﻼد عن طر مجلس الوصا ة

الدولﻲ.
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ثالثا :عين مجلس الوصا ة حاكما على البﻼد ،و خول هذا الحاكم صﻼح ة تأليف
القوات المسلحة وغير ذلك من السلطات.

ار عا :تتكون ح ومة البﻼد من الحاكم العام ومجلسين ح وميين وهيئة قضائ ة

وأخر تشرع ة.

خامسا :تكون ﻓترة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لمدة ثﻼث سنوات.
سادسا :ﻓ ما يتعل

الهجرة ﻓهناك اقتراحان ،اﻷول السماح للحاكم العام بتعيين

مقدرة البﻼد على اﻻست عاب والثانﻲ السماح لعدد من المشردين اليهود بدخول
ﻓلسطين لمدة عامين ﻓق .

سا عا :ﻓ ما يتعل بنظام اﻷراضﻲ ﻓيخول الحاكم العام صﻼح ة وضع تشارع
خاصة لضمان حرة انتقال و ع وشراء اﻷراضﻲ واستغﻼلها دون مساس حقوق

أ ﻓر من الس ان.
ثامنا :يتعهد الحاكم العام ضمان سﻼمة اﻷراضﻲ المقدسة.
تاسعا :وﻓ ما يتعل

مستقبل البﻼد ﻓهناك اقتراحان:

اﻷول :عمل الحاكم العام على تحقي وصول العرب واليهود إلى اتفاق

حول مستقبل الح م ﻓيها ومتى تم اﻻتفاق ينقل إلى الجمع ة العامة وتنتهﻲ
الوصا ة.
الثاني :ظل نظام الوصا ة سار المفعول ثﻼث سنوات ثم قرر نوع

الح م عن طر اﻻستفتاء العام.
القوة..

هذا وقد اقترح المندوب اﻷمر ﻲ تأليف قوة دول ة لفرض نظام الوصا ة
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ٕوان أقل ما قال ﻓﻲ اﻻقتراح اﻷمر ﻲ أنه سدد "الضرة القاتلة" لقرار

التقس م ،وتأتﻲ أهم ة هذه الضرة أنها جاءت من الوﻻ ات المتحدة نفسها التﻲ
انت قبل أرعة أشهر مضت تقوم أكبر حملة من اﻹرهاب واﻻبتزاز الس اسﻲ
واﻻقتصاد للمواﻓقة على التقس م.

لقد تراجعت أمر ا رغما عن الضغو الصهيون ة الكبر التﻲ قامت بها

ﻓﻲ أمر ا وﻓﻲ سائر أرجاء العالم.
ومن هذه الضغو الكبر أنه ﻓﻲ اﻷسبوع اﻷول من شهر ابرل )ن سان(

 1948انعقد ﻓﻲ ميدان ماد سون ﻓﻲ نيو ورك اجتماع يهود ضخم ضم ما يزد
على مئة ألف ،وخطب زعماء الصهيون ة منددين الس اسة اﻷمر ة ،و ان أشدهم

ﻓصاحة ﻓﻲ ال اطل الحاخام ا ا هلل سيلفر ،و انت الجماهير اليهود ة تقاطع
خطا ه الهتاف ضد أمر ا ،وضد الرئ س ترومان الذات ،وانضم "ملوك البترول"
واﻹقطاعيون العرب إلى القائمة ﻓ انوا مددا للهتاﻓات العدائ ة.

وظلت هذه الحملة الضخمة ضعة أساب ع ﻓامتدت إلى الصحاﻓة وأجهزة

اﻹعﻼم المختلفة ،ودخلت أبواب الكونجرس ،وأعلنت أرملة الرئ س روزﻓلت
استقالتها من الوﻓد اﻷمر ﻲ احتجاجا على الس اسة اﻷمر ة.

و عث الزع م الصهيونﻲ الد تور وايزمن تا ا إلى الرئ س ترومان قول
ﻓ ه" :إن عقارب الساعة ﻻ م ن أن تعود إلى الوراء ..إلى ما قبل  29نوﻓمبر
)تشرن الثانﻲ(  – 1947وهو تارخ التقس م  -وأضاف إلى ذلك أنه "ﻻ م ن

إعطاء اﻻستقﻼل ﻓﻲ تشرن الثانﻲ ثم إلغاؤه ﻓﻲ آذار" ..وﻓﻲ حديثه مع الوﻓد

اﻷمر ﻲ أعلن الد تور وايزمن ،أنه ﻻ

ترث " القوة العس رة العر ة ﻓهذه ما

هﻲ إﻻ أسطورة".
-259-

و انت الحملة الصهيون ة الغة العنف ،وتعبئ ل طاقاتها لتأييد التقس م،
و أنها ﻓﻲ معر ة ال قاء والفناء ،و فﻲ أن نشير هنا إلى أن الصحاﻓة العالم ة قد
أص حت تتحدث عن القض ة الفلسطين ة ،و أن قرار التقس م قد ألقﻲ ﻓﻲ سلة
المهمﻼت ،و فﻲ أن نشير إلى أن صح فة متزنة مثل "التا مز" قد تبت تقول:

"إن قرار التقس م قد ح م عل ه اﻹعدام" ٕوان ات ا يهود ا معروﻓا هو المستر جون
مشﻲ قد أعلن ﻓﻲ تا ه المعروف "اﻷعمدة الس عة المنهارة" أن الصهيون ة انت

على حاﻓة الهاو ة ﻓﻲ تلك الفترة الخطيرة" وهذا المؤلف هو اتب صهيونﻲ ﻓﻲ

ث اب مف ر يهود محايد..

ومما تجدر اﻹشارة إل ه أن الو الة اليهود ة نفسها قد عثت ﻓﻲ شهر

ﻓبراير )ش ا (  1948مذ رة إلى مجلس اﻷمن تش و ﻓيها من "أعمال اﻹرهاب
الفلسطينﻲ العرﻲ" ومذ رة أخر ﻓﻲ شهر مارس )آذار(  1948تكرر الش و
من ﻓظائع المنظمات الفلسطين ة المسلحة ،وتطالب بإنشاء قوة دول ة للحفا على
اﻷمن والسﻼم ﻓﻲ ﻓلسطين ،ولتسهيل تنفيذ قرار التقس م.

وازداد الموقف وضوحا حين مثل رئ س اللجنة الدول ة أمام مجلس اﻷمن

وألقى ب انا مستف ضا عن الحالة العامة ﻓﻲ ﻓلسطين ،وما أﻓضى إل ه قرار التقس م
من اضط ار ات وقﻼقل ،وأكد ﻓﻲ نها ة ب انه أن التقس م ﻻ م ن تنفيذه إﻻ قوة
دول ة ﻓعالة..

واستمر مجلس اﻷمن يناقش القض ة الفلسطين ة على هذا اﻷساس ،أساس

الوصا ة عيدا عن قرار التقس م ،إلى أن انتهى شهر ابرل )ن سان(  ،1948وحل
شهر أ ار ،الشهر الذ بدأت ﻓ ه التصرحات العر ة تتحدث عن دخول الجيوش
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العر ة إلى ﻓلسطين لمقاومة التقس م ،والحفا على اﻷمن والسﻼم ﻓﻲ ﻓلسطين..
ٕوانقاذ الفلسطينيين من اﻹرهاب اليهود .
وهذه المرحلة ،مرحلة الجيوش العر ة ودخولها إلى ﻓلسطين – تحتاج إلى
تاب بير يتألف من عدة أجزاء لسرد الصراعات العر ة التﻲ انت تحف

القض ة الفلسطين ة ،وﻓساد الخطة العر ة ﻓﻲ تلك المرحلة من البدا ة إلى النها ة.
و ل الذ

يهمنا ﻓﻲ هذا الفصل أن راح اﻻطمئنان قد بدأت تدخل إلى

البيت اﻷب ض ﻓﻲ واشنطنٕ ،والى اﻷمم المتحدة ﻓﻲ نيو ورك ،ﻓقد ان معروﻓا
لد المراجع العل مة ﻓﻲ أمر ا أن الدول العر ة ﻻ تخوض حرب ﻓلسطين ﻹزالة
الدولة اليهود ة ،وﻻ ﻹح ا التقس م ولكن "لملء الفراغ" ﻓﻲ أراضﻲ الدولة العر ة

المقترحة ،الفراغ الذ ينشأ انسحاب برطان ا من ﻓلسطين.

والنتيجة من هذه الخطة العر ة واضحة تماما أنها

لمة واحدة تنفيذ

التقس م ،والحفا على "اﻷرض" المخصصة للعرب ..و انت هذه الخطة اﻻتفاق

من المستر ب فن وزر خارج ة برطان ا ما يتضح ذلك من أقوال "جلوب اشا"
قائد الج ش اﻷردنﻲ – يومئذ ،ﻓﻲ تا ه الشهير ،وﻻ ستط ع أحد أن طعن ﻓ ما
ت ه حول هذا الموضوع الذات ..ﻓقد شف عن أسرار خطيرة صدد حرب

ﻓلسطين).(1
لم تح

و ائنا ما ان اﻷمر ،ﻓإن الخطة العر ة ،إذا انت قد حققت شيئا ﻓإنها

مشروع التقس م ،وﻻ حفظت اﻷرض العر ة المخصصة للعرب ،بل إنها

ﻓقدت ثي ار من المدن والقر العر ة استطاعت إسرائيل أن "تظفر" بها ،وﻓوق

) (1جلوب اشا ،جند ﻓي الصحراء ،ص .61
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هذا وذاك ﻓقد تضاعف عدد الﻼجئين من رع مليون ،ﻓلسطينﻲ قبل تدخل الجامعة

العر ة ،إلى ثﻼثة أراع المليون ﻓﻲ نها ة هذا التدخل المشين.

وهذا اﻻستطراد ﻻ ي عدنا عن موضوع الفرصة الذهب ة التﻲ تجلت ﻓﻲ
عدول أمر ا عن التقس م وجنوحها إلى نظام الوصا ة الدولﻲ ،ﻓقد انت هذه

الفرصة التارخ ة حق قة ظلت قائمة ق ار ة ثﻼثة أشهر املها ،من ﻓبراير )ش ا (
إلى مايو )أ ار(  ..1948وظلت المناقشات دائرة ﻓﻲ مجلس اﻷمن والجمع ة
العامة تدور ﻓﻲ هذا اﻹطار الذ

شهر مايو )أ ار( .1948

لخصناه ..إلى أن جاء اليوم ال ار ع عشر من

ﻓفﻲ ذلك اليوم التارخﻲ دخلت الجيوش العر ة إلى ﻓلسطين ،و انت

الجمع ة العامة ما تزال منعقدة لمناقشة القض ة الفلسطين ة من ل جوانبها..
وتلقت اﻷمم المتحدة ﻓﻲ مساء ذلك اليوم رسالة من تل أبيب تبلغ اﻷمم المتحدة
ق ام الدولة اليهود ة ٕواعﻼن الح ومة المؤقتة برئاسة بن غورون..

ورأت الوﻻ ات المتحدة أمام الوضع الحرج ﻓﻲ ﻓلسطين ،والضغو

الصهيون ة الضخمة ،والتراخﻲ العرﻲ ﻓﻲ تنفيذ مقررات بلودان التﻲ مضى على
صدورها ق ار ة سنتين املتين من غير تنفيذ ..وخاصة ﻓ ما يتعل

البترول ومنح

امت ازات جديدة للدول الغر ة ،رأت أمر ا إزاء ذلك له أن ﻻ تتا ع موضوع
الوصا ة – دون أن تسح ه  -وأن تقدم اقتراحا آخر بتعيين وس

دولﻲ ،وهو

الكونت برنادوت ،ﻓواﻓقت الجمع ة العامة عل ه تحت رقم /186س 1948/2تنص

ﻓقراته الرئ س ة على تحو ل الوس

الدولﻲ )الكونت برنادوت الذ

وقع عل ه

اﻻخت ار ﻓ ما عد( الق ام مهمة "تشج ع إيجاد تسو ة سلم ة ﻓﻲ مستقبل وضع
ﻓلسطين" ،والع ارة اﻹنجليزة ،وهﻲ أكثر تحديدا ،تقول:
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“a peaceful adjustment of the future Situation of Palestine”.
ما إن القرار قد نص على "إعفاء لجنة ﻓلسطين من اﻻستمرار ﻓﻲ ممارسة
مسئول اتها الواردة ﻓﻲ القرار  "181الدورة الصادرة ﻓﻲ  29نوﻓمبر )تشرن الثانﻲ(

."1947

و ﻼح ﻓﻲ هذه الفقرة أن قرار التقس م قد انطو جان ا ،عد أن تم إعفاء

اللجنة التﻲ انت مؤلفة لتنفيذه...
والمواطن العرﻲ يﻼح
اليهود

ذلك أن هذا القرار ان وسطا بين الموقف

والموقف العرﻲ ،عطﻲ الفرصة لتأييد المنتصر ،وأبرز ما ﻓ ه أنه لم

يؤ د قرار التقس م إطﻼقا ،وأنا

الوس

الدولﻲ أن عمل على "تشج ع الوصول

إلى تسو ة سلم ة لمستقبل الحالة ﻓﻲ ﻓلسطين" ..بل إنه أقرب إلى الموقف العرﻲ،

من الناح ة النظرة.

ولو أن ا لجامعة العر ة انت صادقة ﻓﻲ مد ﻓلسطينيين السﻼح والعتاد،
ونفذت عض ق ارراتها السرة ،ل قيت اﻷمم المتحدة على موقفها من التقس م،

ومضت ﻓﻲ موضوع الوصا ة الدول ة إلى النها ة.

ولكن جاءت اﻷحداث عد حرب ﻓلسطين ،و عد وساطة الكونت برنادوت

لتكون لصالح القض ة اليهود ة ..وسقطت الفرصة الذهب ة اﻷولى لتص ح ﻓﻲ ذمة
التار خ ،وغدت مهمة الكونت برنادوت الوصول إلى تسو ة سلم ة بين الدولة
اليهود ة والدولة العر ة ،عد أن انت ﻓﻲ قرار تعيينه الوصول إلى تسو ة سل مة
شأن "مستقبل الحالة ﻓﻲ ﻓلسطين" وتلك سيرة الفرصة الذهب ة اﻷولى التﻲ

أضاعتها الجامعة العر ة ،نضعها أمام المواطن العرﻲ بإيجاز ئيب حزن.
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أما الفرصة الذهب ة الثان ة ﻓقد انت مواك ة زمن ا للفرصة اﻷولى أنهما
توأمان نشآ وماتا ﻓﻲ ﻓترة واحدة ..وهذه الفرصة الثان ة هﻲ الحصار العس ر
الذ

ﻓرضه المناضلون الفلسطينيون ومعهم المتطوعون العرب على القدس

الجديدة ،خارج اﻷسوار.

وتتألف القدس الجديدة من مجموعة من اﻷح اء الجميلة العصرة ،بنى

العرب عددا منها ،و نى اليهود عددا آخر ،و عضها قد م منذ عهد الدولة العثمان ة،
ومنطقة القدس ﻓﻲ مجموعها الجديدة والقد مة ،ملك العرب ما يزد على خمسة

وثمانين ﻓﻲ المائة من مساحتها..

وحينما انبر المناضلون الفلسطينيون للتصد

إلى العصا ات اليهود ة

وضعوا خطة عس رة لقطع القدس عن تل أبيب ٕوا قاء الحصار على الس ان

اليهود ﻓﻲ القدس ال الغ عددهم يومئذ مئة ألف يهود  ..وتنفيذا لهذه الخطة ﻓقد

قام المناضلون العرب اﻻستيﻼء على الم اركز اﻹستراتيج ة حول القدس وأح موا

الحصار عليها ،وأص ح المائة ألف يهود

ﻓﻲ ماشة عر ة تطب عليهم من

ل جانب ،وقد حاولت القوات اليهود ة ﻓك الحصار بهجمات ضارة ،ولكن دون

جدو ﻓقد است سل المناضلون العرب رغما عن عدم التكاﻓؤ بينهم و ين القوات

اليهود ة ،وأ قن ال يهود أنهم هالكون ﻻ محالة وأنهم ينتظرون مصيرهم أسبوعا عد
أسبوع و وما عد يوم.

واستماتت القوات اليهود ة ﻓﻲ محاوﻻتها ال ائسة لفك الحصار عن يهود

القدس ،واندﻓعت القواﻓل اليهود ة من تل أبيب تحمل إلى القدس الجديدة المؤن

واﻷدو ة والحاجات الضرورة ﻓ ان أن استولى عليها المجاهدون الفلسطينيون،
وأما ما سلم منها ﻓقد عاد أدراجه إلى تل أبيب.
-264-

وضاقت الح اة على يهود القدس ،و دأت سلطتهم المحل ة توزع عليهم
الماء والغذاء ال طاقات ،وقامت المظاهرات اليوم ة ﻓﻲ شوارع القدس وم ادينها،
وهم طالبون بوقف القتال ،وقد رﻓعوا الﻼﻓتات تحت عنوان "الخﻼص" ..الخﻼص
أ ثمن..

ووصل اﻷمر إلى مرحلة اﻻستسﻼم ،ولم يب عند يهود القدس من الماء

والزاد إﻻ ما

فﻲ لثﻼثة أ ام ..و ان طر

الماء الذ

صل إلى القدس تحت

الس طرة الكاملة للقوات العر ة ..وأص ح المائة ألف يهود مهددين الفناء جوعا
وعطشا.

وغدا زمام الموقف له بيد المناضلين الفلسطينيين ،يتحدثون من مر ز

القوة ،و طلبون إلى الو الة اليهود ة أن تعلن اﻻستسﻼم من غير قيد وﻻ شر ..

ول س هذا الحديث من اب التفاخر النضال الفلسطينﻲ ،ﻓإن المراجع

التﻲ سردت وقائع تلك الفترة متواﻓرة ﻓ ما ت ه الدراسون الغريون ،ناه ك عن

المراجع اليهود ة نفسها ،ومن أبرزها ما ت ه المؤلف اليهود
تا ه الذ

جون مشﻲ ﻓﻲ

أشرنا إل ه سا قا ،ﻓقد أسهب ﻓﻲ وصف الضائقة الرهي ة التﻲ انت

تمسك عن الطائفة اليهود ة..

وشاهد ع ان ،هو اﻷستاذ أحمد ﻓراج طا ع ،الذ

ان يومئذ القنصل

العام للمملكة المصرة ،ﻓقد تب إلى القاهرة قول :و ان للعرب ﻓﻲ القدس ميزة
بر ﻓﻲ صراعهم مع اليهود ،وهﻲ أنهم ستط عون قطع الماء ٕواح ام الحصار
عليها من جم ع الجهات ،وﻓﻲ القدس مئة ألف يهود م ن القضاء عليهم بهذا

السﻼح الماضﻲ ..والعرب ﻻ يتأثرون قطع الماء عن القدس إﻻ قليﻼ جدا ،ﻷن
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اﻷح اء العر ة تحتو على آ ار تكفﻲ لمعظم الس ان العرب بينما ﻻ توجد ﻓﻲ
اﻷح اء اليهود ة آ ار مطلقا").(1

وتدخل مجلس اﻷمن عدة مرات ﻹنقاذ يهود القدس من الكارثة المحققة
التﻲ انت محدقة بهم ،ﻓأصدر بتارخ  17ابرل )ن سان(  1948ق ار ار يدعو
الهيئة العر ة العل ا والو الة اليهود ة إلى وقف إطﻼق النار ..وعدم الق ام أ

نشا س اسﻲ م ن أن يلح ضر ار حقوق أحد الطرﻓين إلى أن تنتهﻲ الجمع ة
من حث مستقبل نظام الح م ﻓﻲ ﻓلسطين "وهذه إشارة واضحة أخر إلى العدول
عن قرار التقس م ،وقد امتنعت روس ا وأو ران ا عن التصو ت على هذه الفقرة
الذات..

ونصت ﻓقرة أخر  ،وهذا هو المهم "على صون المراﻓ العامة اﻷساس ة

ﻻ س ما ما يتعل
والماء".

وقد واﻓ

منها النقل والمواصﻼت والصحة العامة والتمو ن الغذاء
ل من اﻻتحاد السوﻓييتﻲ وأو ران ا على هذه الفقرة إنقاذا

لليهود ..ولكنهم ﻓشلوا ﻓﻲ إدراج ﻓقرة إضاﻓ ة تنص على "وجوب سحب الجماعات
المسلحة التﻲ دخلت ﻓلسطين لمعارضة تنفيذ قرار الجمع ة قوة السﻼح ،وتحرم
دخول مثل هذه الجماعات" وما أعجب هذه المواقف السوﻓييت ة.

ورﻓض المجاهدون الفلسطينيون من جانبهم تنفيذ قرار مجلس اﻷمن..

ولكن الجامعة العر ة واﻓقت على هذا القرار ﻓﻲ  7مايو  ،1948وﻓﻲ اﻻجتماع
المشهور اجتماع أرحا واﻓ وﻓد الجامعة العر ة على قرار الهدنة عد تحفظات

ٕوا ضاحات ..و دأ يهود القدس يتنفسون الصعداء..

) (1أحمد ﻓراج طا ع  ،صفحات مطو ة عن ﻓلسطين  ،ص .77
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ولكن المناضلين العرب رﻓضوا أن سيروا ﻓﻲ ر اب الجامعة العر ة،
و ان رئ س بلد ة القدس ﻓﻲ ذلك الوقت المستر اس ارانﻲ معينا من قبل اﻷمم
المتحدة ،ﻓأرسل ستنجد الملك عبد ﷲ ،و ستغيث اﻷرح ة العر ة والرحمة
اﻹسﻼم ة ،ﻓ عث إل ه برق ة يلتمس ﻓيها "إعادة النظر ﻓﻲ مسألة تزو د القدس

الم اه ﻷن ندرة الم اه تسبب آﻻما عظ مة لجم ع الس ان ،ما أن حالة النساء

واﻷطفال والمرضى يرثى لها ،ولهذا ﻓإنﻲ أرجو وأقترح على جﻼلة الملك أن
ضرب لمدينة القدس وللعالم أجمع ،مثﻼ رائعا ،و برهن على أن اﻹرادة والعزم ﻻ

تتعارضان مع الشعور اﻹنسانﻲ".

ومن غير دخول ﻓﻲ التفاصيل ﻓقد بدأت الفرصة الذهب ة الثان ة تفلت من

يد المجاهدين العرب ،و التالﻲ من يد اﻷمة العر ة ،ﻓقد ان الت اطؤ ﻓﻲ تزو د
المناضلين العرب السﻼح من أهم اﻷس اب ﻓﻲ ض اع تلك الفرصة ..و فﻲ أن
علم المواطن العرﻲ أن الجامعة العر ة التﻲ انت مجتمعة ﻓﻲ القاهرة ﻓﻲ 16

ﻓبراير  1948قد أصدرت ق ار ار "يوصﻲ الح ومات العر ة أن ت ادر إلى تسل م
اﻷسلحة التﻲ سب أن تعهدت بها ومعها عتادها الكامل ،على أن تكون قدر

اﻹم ان من نوع واحد وصنف جيد ،و ذلك ﻓإنها توصﻲ الح ومات العر ة
السماح للمتطوعين من البﻼد العر ة والبﻼد اﻹسﻼم ة المرور عبر أراضيها"..
هذا القرار وحده اف ﻷن يوضح اﻷس اب التﻲ أدت إلى ض اع هذه

الفرصة الذهب ة من يد الجامعة العر ة ..ﻓإن معناه أن السﻼح والذخيرة لم تصل
إلى الفلسطينيين وهم ﻓﻲ معمعان المعارك ﻓﻲ ﻓبراير )ش ا (  ،1948وقد ان
هذا شهر ال قاء والزوال النس ة للدولة اليهود ة.
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و ان طب ع ا أن ضعف النضال الفلسطينﻲ ،وأن تفتح القوات اليهود ة
من الجوع

الطر إلى القدس ٕوانقاذ المائة ألف يهود  ،وهم ﻓﻲ آخر رم
والعطش ..عد أن ان الخطر المحدق بهم ،أكبر ثير من دخول الجيوش
العر ة عد ذلك ﻓﻲ منتصف شهر مايو )أ ار( .1948

و عد أن ضاعت الفرصة الثان ة ،أقبلت الفرصة الثالثة ،تجر أذ الها ،ذلك

أن مدينة اﻓا العر ة ،المرﻓأ التارخﻲ الشهير ،انت تمثل شو ة بر ﻓﻲ ظهر
مدينة تل أبيب ،وﻓيها أكبر تجمع يهود

ﻓﻲ ﻓلسطين يناهز ثلث س ان الجال ة

اليهود ة ،و انت هذه المدينة العر ة ال اسلة ما حولها من القر العر ة معها
مدينتا اللد والرملة ،ومطار اللد الشهير ،ذات موقع استراتيجﻲ خطير ،وظل

أ طالها ح طون مدينة تل أبيب إحاطة السوار المعصم ،ولم

ن ينقصها إﻻ

السﻼح والعتاد ،وتقول أوراقﻲ أن أهلها قد أمطروا الجامعة العر ة البرق ات

والوﻓود طلبون السﻼح السﻼح ..ولكن من غير سم ع وﻻ مجيب..

وقد ان بإم ان الجامعة العر ة ،ما ﻓعل إبراه م اشا ﻓﻲ الثﻼثينات من

القرن التاسع عشر ،أن ترسل قوات عس رة إلى اﻓا و ذلك تستط ع القوات العر ة

اﻻنقضاض على تل أبيب ،ومحاصرتها وتطو قها ،و ون بذلك القضاء على
دولة إسرائيل ﻓﻲ المهد ،دون ما حاجة إلى دخول الجيوش العر ة ﻓﻲ شهر مايو

)أ ار( للق ام معر ة لم يتواﻓر لها دليل واحد على نجاحها..

ولكن بدﻻ من ذلك له ،ﻓإن العصا ات اليهود ة هﻲ التﻲ أخذت زمام

الم ادرة النس ة إلى اﻓا ،ﻓاحتلتها قبل دخول الجيوش العر ة أ ام معدودات،
وأنقذت اليهود ﻓﻲ تل أبيب و التالﻲ أنقذت التجمع اليهود

الفرصة الذهب ة الثالثة على الجامعة العر ة..
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أسره ،و ذلك ضاعت

و فﻲ للتدليل على ذهب ة تلك الفرصة الذهب ة ،أن مناح م بيجن ،رئ س
وزراء العدو الحالﻲ قد شف عنها بنفسه ﻓﻲ "يوم اته" عد احتﻼلها ﻓقال" :قد ﻻ
يﻼح ال عض أهم ة اﻓا النس ة إلينا ،ولكنها من الناح ة الس اس ة والتارخ ة
ذات أهم ة قصو  ،ﻓقد ان على اﻓا أن ترهب تل أبيب خصوصا عد  15أ ار

ﻓتشل بذلك عمل القوات اليهود ة ..لقد انت اﻓا اﻷداة الرئ س ة ﻹذﻻل اليهود
ودﻓعهم إلى طلب الحما ة البرطان ة ،ولكننا أﻓشلنا هذه الخطة ﻓﻲ الوقت
المناسب ..ولقد ان استطاعة العرب أن غرقوا اﻓا الرجال والعتاد والقنابل

لقصف تل أبيب ..ثم إن اﻓا ﻻ ت عد ثي ار عن غزة ،والقوات العر ة التﻲ نزلت
غزة انت تستط ع أن تنزل ﻓﻲ اﻓا ،وﻓﻲ  15أ ار لم ن لدينا طائرات وﻻ بواخر

حر ة".

وأنهى بيجن ﻼمه قائﻼ" :لقد أنقذ احتﻼلنا ل اﻓا شعبنا اليهود

من

الدمار ،لقد ان احتﻼل اﻓا حادثة عظ مة ﻓﻲ تارخ حرب التحرر اليهود ة"..

ولست ﻓﻲ حاجة عد هذا ،إلى تو يد السقطة الكبر التﻲ وقعت ﻓيها

الجامعة العر ة بإضاعة تلك الفرصة الذهب ة التﻲ ان م ن أن تفضﻲ إلى
"تعرض الشعب اليهود إلى الدمار" على حد تعبير اﻹرهابﻲ اليهود ..

أما الفرصة الذهب ة ال ار عة التﻲ قذﻓت بها الجامعة العر ة أدراج الراح
ﻓقد انت سقو ع ا المدينة التارخ ة العرقة ،ذات اﻷسوار المن عة واﻷبراج

الحصينة ،سقطت تماما يوم دخول الجيوش العر ة إلى ﻓلسطين ،عد أن تعاقب
وﻓودها على دمش والقاهرة طل ا للسﻼح والنجدة ،و عد أن استنفد ش ابها اﻷ طال

آخر طلقة من ذخائرهم ،وآخر قطرة من دمائهم..
-269-

ولو أن الجامعة العر ة قد أنجدت ع ا ،ووصلت إليها ح ار أو برا ،وهﻲ
على ضعة ساعات من بيروت ودمش  ،لوقعت إسرائيل بين ﻓ ﻲ الكماشة ،ﻓك
ﻓﻲ اﻓا ،وﻓك ﻓﻲ ع ا ،ولكان مصير الدولة اليهود ة إلى زوال..
ولكن الع س هو الذ

جر  ،ﻓ ما أخذت القوات اليهود ة زمام الم ادرة

شأن اﻓا ،ﻓقد أخذت زمام الم ادرة شأن ع ا –المدينة ال اسلة قاهرة نابليون الذ
ارتد عنها وهو قول" :على أسوارك ا ع ا أضعت مستقبل ح اتﻲ".
و سقو ع ا سق

الجليل الغرﻲ مدنه وقراه العر ة ،وسق

سورا" ما قول المؤرخون عن ع ا "من ﻓتحها ﻓتح سورا".

"مفتاح

تلك هﻲ مأساة الفرصة الذهب ة ال ار عة التﻲ أضاعتها الجامعة العر ة،

أما الفرصة الخامسة ﻓإنها متصلة حرب ﻓلسطين ودخول الجيوش العر ة ،ووقف
إطﻼق النار الذ عرف الهدنة اﻷولى..
ونحن ﻻ نتعرض ﻓﻲ هذا الفصل لتفاصيل هذه الحرب ،وهﻲ ارثة بذاتها

حتى ﻓﻲ معزل عن نتائجها ،ولن ندخل ﻓﻲ تفاصيلها الموجعة المفجعة ولكننا
تقتصر على جانب محدود ﻓيها.

الفرصة الذهب ة الخامسة التﻲ أعنيها ،هﻲ وقف إطﻼق النار ﻓﻲ الهدنة

التﻲ قبلتها الجامعة العر ة ،ﻓهذه لم تكن ﻓرصة ضاعت على حساب العرب
ﻓحسب ،ولكنها انقلبت إلى ﻓرصة ذهب ة للطائفة اليهود ة ،هزمت الجيوش العر ة،

وأقامت الدولة اليهود ة ،واستولت على اﻷراضﻲ العر ة المخصصة للدولة العر ة
موجب قرار التقس م.

و ائنة ما انت المهزلة المأساة التﻲ اسمها حرب ﻓلسطين ،ودخول

الجيوش العر ة ومن خلفهم ح ام العرب المت اغضون المتحاسدون ،الحاقدون
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عضهم على عض ،المترصون الدوائر على رﻓاقهم ﻓﻲ المعر ة ..ﻓإن حرب
ﻓلسطين هذه انت ﻓﻲ اﻷسبوعين اﻷولين تسير سي ار ﻻ أس ه،ﻓقد استولت
الجيوش العر ة على مناط

غير قليلة من ﻓلسطين ،واصطدمت مع القوات

اليهود ة ﻓﻲ معارك ناجحة ..إن قصف الطائرات المصرة لتل أبيب ليﻼ نها ار
مما أثار الرعب ﻓﻲ الجماهير اليهود ة ..وراح ال أر العام الدولﻲ يترقب نتائج
الغين ..ولم تكن للقوات اليهود ة حتى تلك الفترة قوة

هذه المعر ة اهتمام وقل

عس رة ذات شأن ،ﻓقد ان أثرهم وخطرهم إلى ذلك الوقت قاص ار على اﻷعمال

اﻹرهاب ة ،ﻻ قتال الميدان ،و ذلك ﻓم ن بين يد تلك القوات أسلحة ذات شأن،
و ان الجمهور اليهود

سخر من قواته العس رة ،مستخدما الن تة الساخرة

للتعبير عن مشاعره ،وقد رو الكاتب اليهود جون مشﻲ ﻓﻲ تا ه الذ أسلفنا

اﻹشارة إل ه أن اليهود انوا يتندرون قائلين" :عندنا أحسن ج ش مدرب وطائرات

متقدمة ولكن ﻓﻲ أورو ا" بينما قول آخرون" :هل تعرﻓون أن لدينا أسلحة سرة..
إنها طائرتنا غير المنظورة".

وﻓﻲ المعر ة التﻲ خاضها اليهود لفك الحصار عن القدس ،تش لت قوات

يهود ة صورة غير منتظمة ،و ان الكثير منهم ﻻ يتكلمون اللغة العبرة ،و ان
الكولونيل إيجال ادين مدير العمل ات العس رة متشائما من نتائج المعر ة ،و ر
أنه لم عد مناص من استسﻼم اليهود ﻓﻲ القدس الجديدة عد أن استسلموا القدس
القد مة ،وغير ذلك من الوقائع التﻲ أشار إليها المؤلف اليهود المذ ور.
وتقول أوراقﻲ ،و نت على اتصال وثي

العمل العرﻲ ﻓﻲ تلك الفترة،

إن اليهود ﻓﻲ ﻓلسطين قد بدأوا ش ون ﻓﻲ جدو التقس م ،وﻓﻲ ح مة الس اسة
اليهود ة برمتها ،وأن عدداً من اليهود ذو المعرﻓة الشخص ات العر ة قد اتصلوا
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المسئولين ﻓﻲ الجامعة العر ة حثا عن حل مقبول قوم على أساس التعا ش
بين اليهود والعرب ،و فى ﷲ الناس القتال..
ضاف إلى ذلك أن المراجع اﻷمر ة والبرطان ة ،قد راحت تعرض حلوﻻ

أخر  ،منها تضيي حدود التقس م حيث تكون الدولة اليهود ة قاصرة على الرقعة
الساحل ة من ح فا إلى تل أبيب.

وعلى العموم ﻓإن الخ الب انﻲ لحرب ﻓلسطين ﻓﻲ مرحلتها اﻷولى ان
صاعدا لصالح الجيوش العر ة ،و ان ذلك هو ما اتفقت عل ه تحق قات المعلقين

العس رين مما ﻻ يتسع المجال للدخول ﻓﻲ تفاصيله.

وتحرك مجلس اﻷمن ،ي حث الوسائل التﻲ تكفل وقف الحربٕ ،واعﻼن

هدنة مؤقتة تت ح ال حث عن تسو ة سلم ة ..والسجل هنا طو ل ومحاضر مجلس
اﻷمن أوسع من أن تتحمل التلخ ص..

وصفوة اﻷمر أن مجلس اﻷمن أصدر ﻓﻲ الثانﻲ والعشرن من مايو ق ار ار

قضﻲ بوقف القتال وسارعت الو الة اليهود ة إلى قبوله عد يومين اثنين ..ما
سارعت السفارتان اﻷمر ة والبرطان ة ﻓﻲ القاهرة إلى اﻻتصال الجامعة العر ة
وو ازرة الخارج ة المصرة لﻺلحاح اﻹذعان لقرار مجلس اﻷمن ،وما عق ه من
ﻓوائد لحل القض ة الفلسطين ة..
وعقد اجتماع ﻓﻲ م تب وزر الخارج ة المصرة أحمد خش ة اشا ،حضره

ممثلو الدول العر ة وقرروا اﻹجماع رﻓض قرار مجلس اﻷمن و عثوا بردهم إلى

المجلس قولون ﻓ ه" :إنه ليبدو غر ا وشاذا ﻓﻲ المعامﻼت الدول ة أن تعامل
القوات النظام ة العر ة على قدم المساواة مع تلك العصا ات اﻹرهاب ة التﻲ ﻻ
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تمثل إﻻ أقل ة ثائرة ترد أن تملﻲ إراداتها قوة واقتدا ار على غالب ة الس ان ﻓﻲ بﻼد
ﻻ تتسع إلى التجزئة والتقس م".
وعاد مجلس اﻷمن إلى اﻻنعقاد مرة ثان ة ،ﻓﻲ السا ع والعشرن من شهر
مايو ،ﻓأصدر ق ار ار جديدا يدعو إلى وقف القتال لمدة أرعة أساب ع" ،وأن على

الفرقاء أن يبلغوا مجلس اﻷمن قبولهم للقرار ،وﻓﻲ أول يونيو".

واجتمعت اللجنة الس اس ة للجامعة العر ة ﻓﻲ أول يونيو )حز ران( ﻓﻲ
عمان لل حث ﻓﻲ أمر هذا القرار الجديد ،وناقش وزراء الخارج ة العرب الموقف

الس اسﻲ والعس ر  ،وقد أدلى القادة العس رون ﻓﻲ هذا اﻻجتماع آرائهم
وخﻼصتها ما تقول أوراقﻲ" :إنه ﻻ توجد أس اب عس رة ملحة تلجئ الح ومات

العر ة إلى المواﻓقة على الهدنة المقترحة ﻷن الموقف العس ر ﻓﻲ ﻓلسطين بوجه
عام هو ﻓﻲ صالح القوات العر ة"..
و ان قد وصل الوس

الدولﻲ الكونت برنادوت إلى عمان ،ما وصل

رجال المخابرات البرطان ة واﻷمر ة ،وﻓﻲ مقدمتهم الجنرال ﻼيتون ،الموجود
أبدا ﻓﻲ العواصم العر ة عند ل حادث ..و دأت الضغو الدول ة تعمل ليل نهار

على إقناع هذه الدولة أو تلك ،حتى تف ت عر التضامن العرﻲ ﻓﻲ الجامعة

العر ة ﻓواﻓقت دولة على قرار مجلس اﻷمن ،وقبلت الثان ة ﻷن اﻷولى قبلت،
وت عتها الثالثة إلى السا عة ..و ل منها تعرب عن قبولها ﻷن غيرها قد قبل..

ولم يخل اﻷمر من أصوات معارضة للهدنة ،ﻓﻲ مقدمتها أمين الجامعة

العر ة عزام اشا الذ
الوﻓود العر ة..

قدم استقالته احتجاجا ،ثم سو اﻷمر بينه و ين رؤساء
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وهذه اﻷصوات المعارضة حذرة من أن الهدنة ستكون لصالح اليهود،
عس را و شرا ..ولم عترض أحد على أقوال المعارضة وأجمعوا أنها صح حة،
ولكن الجامعة العر ة انت أضعف ميثاقا وه ﻼ ،و انت دولها أضعف وجودا
من أن تتحمل ضغو الدولتين الد مقراطيتين العظ متين.

والغرب حقا أن هذه التحذيرات والمخاوف قد امتﻸت بها مذ رة الجامعة

العر ة التﻲ أرسلتها إلى مجلس اﻷمن ..لقد دونتها وسجلتها ،ولكنها قبلت وقف
إطﻼق النار ،وقد رأينا أن نضمها إلى الكتاب الملح رقم ).(6

وﻓجع ال أر العام العرﻲ ،وأح ارره وقادته المف رون لوقف إطﻼق النار،

بينما تنفس المجتمع اليهود الصعداء ،ما قول المؤلف اليهود جون مشﻲ

ﻓﻲ تا ه) ،(1ﻷن الحرب العر ة على حد تعبيره انت أشد هوﻻ مما انوا

يتوقعون..

و ان وقف إطﻼق النار ﻓرصة العمر ،بل ﻓرصة الدهر بين يد اليهود

ﻓاستغلوها أعظم استغﻼل خﻼل اﻷساب ع اﻷرعة التﻲ نص عليها قرار مجلس

اﻷمن ..بينما انشغل ح ام العرب ﻓﻲ تطرز برق ات التهانﻲ ﻓ ما بينهم تمجيدا

للنصر الذ حققته الجيوش العر ة ﻓﻲ معر ة لم تتجاوز ثﻼثة أساب ع إﻻ قليﻼ.

وخﻼل أساب ع الهدنة ،قامت الدولة اليهود ة بإعادة بناء قواتها العس رة،
و م ن تلخ ص الم اسب اليهود ة التﻲ تحققت ﻓ ما يلﻲ.

 (1تش يل القوات اليهود ة من جديد ،عد أن انضمت إليها أعداد وﻓيرة من القادة
العس رين والخبراء والفنيين والجنود الذين قدموا من ل أنحاء العالم.

)(1

تاب اﻷعمدة الس عة المنهارة ،ص .240
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 (2احتﻼل مزد من اﻷرض العر ة "وتطهير الجيوب" الواقعة وراء الخطو
اليهود ة.
 (3إجﻼء الس ان العرب من المواقع اﻹستراتيج ة.
 (4إنشاء طر

العس رة.

"بورما" التﻲ أنشأها الحلفاء ﻓﻲ قلب آس ا لمد روس ا المعونات

 (5هجرة اﻷلوف من يهود أورو ا ومعظمهم من القادرن على حمل السﻼح.
 (6الحصول على م ات واﻓرة من اﻷسلحة والذخائر من أورو ا وأمر ا ،ومنها

الطائرات والمداﻓع والقطع ال حرة.

ومسمع من الجامعة العر ة واﻷمم

لقد ﻓعلت إسرائيل هذا على م أر

المتحدة والكونت برناندوت رغما عن الحظر الذ نص عل ه مجلس اﻷمن ،وقال

المؤلف اليهود جون مشﻲ تبر ار لذلك" :إن حالة الج ش اليهود عند الهدنة،
حيث لو التزم اليهود بنصوص قرار مجلس اﻷمن لكان ذلك عنﻲ نها ة الحرب

النس ة ﻹسرائيل ..وأن الوضع العس ر

ان من الوضوح لد

ل يهود

ﻓﻲ

ﻓلسطين وخارجها ،حيث لم ن هناك شك للحظة واحدة أن مخالفة قرار مجلس

اﻷمن ﻻ بد منها ..ﻓقد ان اﻷمر مسألة ح اة أو موت النس ة ﻹسرائيل").(1
ومعنى ذلك لمة واحدة أنه لوﻻ الهدنة لكانت "الدولة اليهود ة" ﻓﻲ ذمة التارخ..
وقد علمت الجامعة العر ة بهذه اﻻختراقات اليهود ة الخطيرة ﻓ عثت إلى

الكونت برنادوت مذ رة بهذا الشأن بتارخ  3يوليو )تموز(  1948جاء ﻓيها ما
يلﻲ:

) (1المرجع نفسه  ،ص .249
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"لقد ان متفقا عل ه ومقر ار أن تنفذ شرو الهدنة تنفيذا دق قا ﻻ يترتب عل ه أ
تغيير ﻓﻲ مر ز الجانبين ما ان عل ه وقت وقف إطﻼق النار يوم  11يونيو
حيث ﻻ ستفيد أحد ﻓﻲ هذه الفترة على حساب اﻵخر ..ولكن الطرف اﻵخر قد
أمعن ﻓﻲ خرقها وانتهاكها المرة عد المرة ما نبهت الدول العر ة جنا م إلى

ذلك ،واستمر ﻓﻲ جهات متعددة يرتكب أعماله العدوان ة اﻻستفزازة ،وﻻ شك أن

رق اء م سجلوا جم ع هذه اﻷعمال التﻲ استفاد منها الطرف اﻵخر ،وجعلت ﻓترة
وقف إطﻼق النار تعود عل ه الفائدة ،ما أنه أدخل إلى ﻓلسطين العديد من

المهاجرن القادرن على القتال والكثير من اﻷسلحة والعتاد ،وأخذ ﻓﻲ تدع م مراكزه

واحتﻼل عض المواقع اﻹستراتيج ة وﻓﻲ تمو ن قواته المحاصرة ..ما أن اليهود
قاموا بهجمات محل ة متكررة على اﻓة قطاعات الجبهة ،ما قامت طائراتهم

استطﻼعات مستمرة ﻓوق مواقعنا العس رة ..وقام اليهود خﻼل هذه الفترة بتطهير

جيوب المقاومة الكائنة ﻓﻲ مناطقهم ..و ان أبرز خرق للهدنة قام ه اليهود هو
هجماتهم المتكررة التﻲ بدأت ﻓﻲ  16يونيو على عدد من القر العر ة وتم نوا

من احتﻼلها وتدميرها وطرد س انها" إلى آخر ما جاء ﻓﻲ ذلك الب ان.
والغ ار ة الكبر أن هذا الب ان ،والب ان الساب

قبول وقف إطﻼق النار،

انا ارعين ل البراعة ﻓﻲ ب ان أخطار وقف إطﻼق النار ،وما سيؤد إل ه من
الم از ا العس رة للدولة اليهود ة ..ومع ذلك ﻓقد قبلت الجامعة العر ة بوقف إطﻼق
النار ،تماما من ست ق م ار لتنفيذ ح م اﻹعدام.

و ان ذلك هو اﻹعدام لحرب ﻓلسطين ،واﻹعدام ﻷهداف الجامعة العر ة

ومقرراتها ﻓﻲ تلك الفترة ،ﻓما أن استؤنف القتال عد انقضاء الهدنة اﻷولى حتى
انطلقت القوات اليهود ة تضرب بيد ﻓوﻻذ ة ﻓﻲ جم ع الجبهات ﻓوطدت س طرتها
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على جم ع اﻷراضﻲ المخصصة للدولة اليهود ة ،واخترقت الخطو العر ة،
ﻓاحتلت العشرات من المدن والمئات من القر العر ة التﻲ انت مخصصة للدولة
العر ة ،وﻓﻲ مرحلة تال ة اخترقت صحراء النقب

املها إلى شواطئ ال حر

اﻷحمر ،واستولت على أواس ﻓلسطين حتى وصلت إلى أسوار بيت المقدس ،ثم
سطت يدها على الجبل الغرﻲ ومنها نفذت إلى اﻷرض اللبنان ة واحتلت ضعة

قر لبنان ة على الحدود ..واستقر اﻷمر ﻓﻲ النها ة على توق ع هدنة عر ة
يهود ة ،ﻓرض الغالب ﻓيها شروطه على المغلوب..

و هذا توطدت دعائم الدولة اليهود ة ،وتكاثرت اﻻعتراﻓات الدول ة بها،

وقبلت عضوا ﻓﻲ اﻷمم المتحدة ،والمواطن العرﻲ عرف ق ة القصة ..إلى يومنا

هذا.

وه ذا أضاعت الجامعة العر ة خمس ﻓرص ذهب ة :الوصا ة الدول ة
التﻲ اقترحتها أمر ا ،الحصار العس ر على المائة ألف يهود

الجديدة ،سقو

ﻓﻲ القدس

اﻓا بيد القوات اﻹسرائيل ة ،وسقو ع ا ،وأخي ار الهدنة اﻷولى التﻲ

توقف ﻓيها القتال لمدة أرعة أساب ع.

و انت أ من هذه الفرص اﻓ ة للقضاء على الدولة اليهود ة أو للوصول

إلى حل مرحلﻲ مقبول ي عد عن اﻷمة العر ة هذه السلسلة الطو لة من الحروب
والكوارث التﻲ وقعت ﻓيها اﻷمة العر ة ﻓﻲ الثﻼثين عاما الماض ة.

تلك هﻲ مسئول ة الجامعة العر ة العظمى نسردها اليوم ﻻ لنستعرض

أحداثا تارخ ة مضت وانقضت ،ولكننا أردناها أن تكون مؤش ار صارخا صائحا

يدعو اﻷمة العر ة وح امها المعاصرن إلى بناء الجامعة العر ة من جديد،
-277-

ميثاقا وه ﻼ واختصاصا وس ادة ..ذلك أن الجامعة تلك صاح ة الهزمة الكبر
إ اها ،ما تزال قائمة إلى يومنا هذا ل سيئاتها ،و ميثاقها الهزل.
ل س هذا ﻓحسب بل إن سيئاتها قد ازدادت ضخامة ،ضخامة ه اكلها
الم عثرة ،ومؤسساتها المف ة ،ما تعمقت التجزئة بين دولها عد أن تجاوز
أعضاؤها ،عشرن دولة انفصال ة ،تتعامل ﻓ ما بينها ،تعامل الدول اﻷجنب ة
عضها مع عض.
وﻻ بد لﻸمة العر ة أن تقضﻲ على هذه المآسﻲ اﻹصﻼح ،أو الثورة،

إذا عجز اﻹصﻼح..

-278-

-279-

الفصل الرابﻊ عشر
الجامعة العر ة من غير وازع وﻻ رادع
انت الجامعة العر ة ،عبر الثﻼثين عاما من عمرها اﻻنقسامﻲ

الخصامﻲ ،جامعة للخﻼﻓات العر ة ،بدﻻ من أن تكون جامعة للتضامن العرﻲ
والوﻓاق القومﻲ ،ولم

ن يخلو عام واحد ،من اختﻼف بين دولتين عريتين أو

أكثر ،وما اد ذلك الخﻼف يبدأ الكﻼم ،حتى يتطور إلى حمﻼت من الس اب
والشتائم ،بذيئة ومقذعة ﻓﻲ ثير من اﻷحوال ،ثم يتصاعد إلى قط عة دبلوماس ة

واقتصاد ة ،و بلغ الذروة عد ذلك إلى اقتتال ل سﻼح ،من القنابل والمتفجرات
إلى حرب الد ا ات والطائرات ..و ا ض عة الدم الز ﻲ المهراق ،و ا شقاء الكرامة
العر ة الجرحة..

ولو ان هذا الخﻼف قاص ار على الح ام أنفسهم يتدابرون و تخاصمون

حينما شاؤون ،لكان الخطب هينا ،ولكن الخﻼف يجر وراءه الشعوب مصالحها
القوم ة ،وشئونها الملك ة والجمهورة ،وتتناول ح اة الكادحين ﻓﻲ معاملهم
ومزارعهم وأكواخهم ،وتزرع اﻷحقاد بين أبناء اﻷمة الواحدة..
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والمتت ع لمسيرة الخصومات العر ة ،ﻓﻲ عهد الجامعة العر ة ،إذا ان
احثا أجنب ا ،حتى ولو ان صد قا عطوﻓا على اﻷمة العر ة ،ﻻ اد صدق إن
هذه الخﻼﻓات م ن أن تحدث ﻓﻲ أمة واحدة ،وﻻ ستط ع إﻻ أن يجزم أن هذا
"الوطن" الممتد من المح

إلى الخليج إنما تق م على أرضه أمم وشعوب مت اعدة،

ﻻ ترطها ار طة ،وﻻ تتكلم لغة واحدة ،إﻻ لغة الفتن والقﻼقل..

وﻻ يرتد ال احث إلى الصواب ،إﻻ حين ينزل عم قا إلى جذور هذه
الخﻼﻓات وأس ابها ،ل صل ﻓﻲ النها ة إلى الحق قة الكبر أن هذه الصراعات

العر ة ﻻ صلة لﻸمة العر ة بها إطﻼقا ،وأنها صراعات بين الح ام لسبب أو
ﻵخر ،وأن اﻷمة العر ة لو انت تملك زمام أمرها ،أو لو ان الح م ﻓيها قائما
على الشور الحق ق ة ،ما انت تقع هذه السلسلة الطو لة من الصراعات العر ة

العر ة..
والخﻼف واﻻختﻼف ،بل الصراع والنزاع ،هﻲ أمور "مر ة" ﻓﻲ طب عة

الح اة الفرد ة والجماع ة ..ﻓل س عالمنا الذ
واﻹنسان الفرد مثل "الك ان" العجيب الذ

نع ش ﻓ ه هو عالم المﻼئ ة..

تقوم ح اته على الصراعات ،بل

"الحروب" الناﻓعة ﻓﻲ أصغر خل ة من خﻼ اه التﻲ تعد مﻼيين المﻼيين ،ناه ك

عن الجماعات اﻹنسان ة الكبر

التﻲ تتضارب ﻓيها المصالح والمطامع

والمطامح..

وأنه من الطب عﻲ ،بل من الضرور جدا ،أن قوم الخﻼف ﻓﻲ المجتمع

العرﻲ ،حول المناهج واﻷساليب ﻓﻲ شتى نواحﻲ الح اة ..ﻓإن الجثة الهامدة
وحدها هﻲ التﻲ ﻻ تحس ﻓيها "ن ض" الخﻼف والصراع.
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و ذلك ﻓإنه من الضرور جدا ،أن شتد اﻻختﻼف ﻓﻲ المجتمع العرﻲ،
عد أن است ق
ليلح

من رقاده الطو ل ،ونهض على قدم ه ،يرد أن ساب

الزمن

بر ب الحضارة والتقدم ،من حيث انتهت مرحلة ال قظة العالم ة ﻻ من

حيث ابتدأت.

ولكن هذا الصراع العرﻲ الذ

عشنا ل ال ه السوداء ،ان يجب أن

يتحضر ﻓﻲ نطاق الحوار الرشيد ،والس اق إلى اﻷﻓضل واﻷكرم ،والمناقشة على
خير الخط والبرامج ،التﻲ تؤد إلى عزة اﻷمة العر ة و رامتها وما قودها إلى

اﻻنتفاع بخيراتها و نوزها ،لخير الوطن له والمواطنين جم عا..

وقد ان اﻷمل معقودا على الجامعة العر ة ،حتى وهﻲ ﻓﻲ إطار التنسي

والتعاون ،أن تقود اﻷمة العر ة ﻓﻲ مسيرة التقدم ،ولكن سجلها ﻓﻲ اﻷعوام الخمسة
والثﻼثين ،ﻻ ينبئ عن إنجاز جاد وأصيل م ن أن تفاخر ه ،وتصدره ﻓﻲ شف
الحساب ..وما التقدم الذ نراه ﻓﻲ الوطن العرﻲ منذ عهد اﻻستقﻼل إلى يومنا

هذا إﻻ نتاج جهود ﻓرد ة ذات ة ،أو تعاون ة عامة ،أو نشاطات إقل م ة ..وﻻ اد

ال احث الدارس أن ضع يده على مشروع عرﻲ عام أنجزته الجامعة العر ة

لصالح اﻷمة العر ة جمعاء ،ولخير الوطن العرﻲ أسره.

و دﻻ من أن تكون الجامعة أداة بر للتقدم العرﻲ ،س اس ا واجتماع ا

واقتصاد ا ،ﻓقد انت مسرحا للخﻼﻓات والصراعات ،و ل ما أﻓلحت الجامعة
صدده أنها أخفت الحقائ عن ال أر العام العرﻲ ،حتى ﻻ يدر المواطن العرﻲ

مواقف الح م العرﻲ ،واقتصر اﻷمر من حين إلى حين ،على الدعوة إلى

"التضامن العرﻲ" ،وتوق ع وثائ التضامن العرﻲٕ ،وا قاء أس اب النزاع دﻓينة ﻓﻲ
م انها ،ﻻ يدر المواطن العرﻲ من حقائقها شيئا.
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ومما ساعد على ق ام هذه الصراعات العر ة ،بل وأذ ى حدتها على يد
الح م العرﻲ المعاصر ،أن الجامعة العر ة قد جعلت ميثاقها مست احا منذ البدا ة،
ﻓلم تكن ﻓ ه نصوص وازعة ،وﻻ أح ام رادعة ..والمثل العرﻲ العامﻲ قول:
"المال السايب علم الناس الحرام" .لذلك ﻓإن الجامعة العر ة "الساي ة" تعلم الدول

العر ة الخﻼف ،وتغرهم النزاع.

وميثاق الجامعة ،ما بينا ﻓﻲ الفصول السا قة ،قام منذ البدا ة على
نصوص رخوة ،وأح ام ﻓضفاضة ..و انت أكثر مواده ضعفا ووهنا ما تعل

الخﻼﻓات العر ة ،وضرورة حسمها ﻓﻲ مهدها ،قبل أن تستفحل وتص ح حرا ﻓﻲ

الميدان ..تماما ما قع بين الدول اﻷجنب ة المجاورة ..وأنا أدعو المواطن العرﻲ
إلى نظرة سر عة إلى المادتين الخامسة والسادسة من ميثاق الجامعة )انظر الملح

رقم .(4
وتكفﻲ الدراسة العاد ة لهاتين المادتين أنه محظور على مجلس الجامعة

أن ينظر ﻓﻲ "الخﻼف إذا ان يتعل

استقﻼل الدولة أو س ادتها أو سﻼمة

أراضيها" وهذا الحظر ﻻ مبرر له إطﻼقا إﻻ "العناد الجامح" ﻓﻲ التمسك اﻻستقﻼل
والس ادة ،على حين أن ميثاق اﻷمم المتحدة ينظر ﻓﻲ جم ع الخﻼﻓات ائنة ما

انت ،وتنتج عن ذلك حالة غر ة عجي ة ،هﻲ أن اﻷمم المتحدة تملك شأن
النزاعات العر ة – العر ة ،اختصاصات ﻻ تملك الجامعة العر ة شيئا منها.

وﻓوق ذلك ﻓإن اختصاص الجامعة العر ة قوم على أساس اﻻخت ار

والرضى ،ﻓإن المادة الخامسة من الميثاق تعطﻲ اﻻختصاص ﻓﻲ حالة واحدة ﻓق

ار ناﻓذا وملزما" ..أما إذا
"إذا لجأ المتنازعون إلى المجلس لفض الخﻼف ان قر اً

لم يلجأ الطرﻓان ..ﻓﻼ سلطة للمجلس ..وت قى السلطة لﻸمم المتحدة..
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والمادة نفسها ،تعطﻲ المجلس ح الوساطة ﻓﻲ "الخﻼف الذ

يخشى

منه وقوع حرب" ومعنى ذلك أن الخﻼﻓات اﻷخر ل س للمجلس سلطة شأنها..
و ل ذلك قصد "التوﻓي بينهما".
وحتى "القرار الخاص التوس " ﻓﻼ بد ﻓ ه من أغلب ة اﻵراء ،أما المادة

السادسة ﻓإن "التدابير الﻼزمة لدﻓع اﻻعتداء" ﻓ صدر القرار شأنها اﻹجماع.

و اﻹضاﻓة إلى هذا له ﻓإن المادة السا عة من ميثاق الجامعة ،من شأنها

أن تعطل عمل الجامعة صورة املة شاملة ،ﻓإنها تنص على "اﻹجماع" لتكون

الق اررات ملزمة ،و عد ذلك ﻓإن تنفيذ الق اررات اﻹجماع ة ،ﻻ بد له من خطوة أخر ،
هو أن يتم "وﻓقا للنظم اﻷساس ة" لكل دولة عر ة.

ثم هنالك المادة التاسعة من الميثاق ،وهﻲ أعجب مواد الميثاق وأغرها،

حينما تتناول موضوع مح مة العدل العر ة طرقة موارة مسرلة الح اء
والخجل ،ﻓهﻲ تقول إنه "يجوز مواﻓقة ثلثﻲ دول الجامعة تعديل هذا الميثاق،
وعلى الخصوص لجعل الروا

بينها أمتن وأوث وﻹنشاء مح مة عدل عر ة"!!

وآ ة السخرة أن مؤسسﻲ الجامعة العر ة اﻷوائل ،بدﻻ من أن ي ادروا

إلى إنشاء مح مة عدل عر ة للنظر ﻓﻲ الخﻼﻓات العر ة ،هر وا من الموضوع
ل ة ،وجعلوا مسألة مح مة العدل ،إنشاءها واختصاصها وق ارراتها منوطا بتعديل

ميثاق الجامعة ..ولماذا لم ي ادر مؤسسو الجامعة إلى إنشاء مح مة عدل عر ة،
ولماذا أرجأوا ذلك إلى المستقبل ،ولماذا جعلوا إنشاء مح مة العدل العر ة عمﻼ

يتطلب تعديل الميثاق و حتاج إلى ثلثﻲ اﻷصوات ..هذه لها أسئلة تثير

اﻻستغراب بل اﻻستن ار ،وﻻ صح للح م العرﻲ المعاصر أن قف أمامها م بﻼ
حائ ار عد خمسة وثﻼثين عاما من التجارب والمحن..
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ولقد جرت محاوﻻت متكررة عبر اﻷعوام الخمسة والثﻼثين لتعديل
الميثاق ،وﻹنشاء مح مة العدل العر ة ..ولكن هذه المحاوﻻت اءت الفشل و قﻲ
سلوك الح ومات العر ة ،وتصرﻓاتها وصراعاتها ،عيدة عن القضاء العادل..
و التالﻲ عيدة عن مراق ة اﻷمة العر ة ومحاسبتها..

وقد سب لمجلس الجامعة ﻓﻲ دورته الثان ة عشرة بتارخ 1950-4-13

أن أصدر ق ار ار اختار موج ه لجنة "لوضع مشروع نظام مح مة العدل العر ة"
وتعاقبت عد ذلك ق اررات الجامعة ﻓﻲ هذا الصدد حتى بلغت تسعة ق اررات ان

آخرها ﻓﻲ الدورة الثامنة والعشرن بتارخ  57-11-17دون أن صل الموضوع
إلى نتيجة حاسمة.

وقد قام اﻷمين العام للجامعة السيد محمود راض ،م ادرة ﻓﻲ هذا الصدد

ﻓقدم إلى مجلس وزراء الخارج ة العرب بتارخ  1977-11-12مذ رة مطال ا ﻓيها
" العمل على إنشاء مح مة العدل العر ة" وأن تمارس إلى جانب ذلك مهام التوﻓي

والتح م والوساطة" ولكن مجلس الوزراء قرر إحالتها إلى اجتماعه التالﻲ ﻓﻲ دورة
سبتمبر  ..1977والمجلس حسب "عادته القد مة التﻲ تعلمها من حل مة" أحال

الموضوع إلى اﻻجتماع الذ يل ه ،و انت م ادرة اﻷمين العام تلك جديرة التقدير
والتطبي ولكن أنى للح م العرﻲ المعاصر أن ينهض مسئول اته القوم ة بجد ة
وعزمة..

و هذا قﻲ الح م العرﻲ المعاصر ،من غير رادع وﻻ وازع ،ومن غير

حسيب وﻻ رقيب ملك الحرة الكاملة ليخوض الخﻼﻓات والحروب ،القلم واللسان

والسﻼح.
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وقد ساعد هذا "الفراغ" ﻓﻲ الميثاق على تعدد الصراعات ﻓ ما بين الدول
العر ة ،وأذ ى شدتها وحدتها ،ولهذا ﻓإن الميثاق "السايب" قد ﻓتح للح م العرﻲ
المعاصر "حرة" ت ادل اﻷراجيف واﻷ اطيل ،و ذلك ت ادل المتفجرات ،والحشود
على الحدود ،اﻻشت اكات المسلحة ثم تصعيدها حتى تصل إلى مستو الحروب..

وأن نظرة سرعة إلى سجل "السواب " ﻓﻲ هذا ال اب ،من شأنها تحملنا على وضع

ميثاق جديد ،يجعل الح م العرﻲ نظ فا من غير سواب  ،و جعل ح اة المجتمع
العرﻲ نق ة مهذ ة تتصارع من خﻼلها اﻵراء على أشد ما

ون الصراع ،ولكن

ﻓﻲ إطار موضوعﻲ رشيد أتﻲ بخير الثمرات ..وستقتصر ﻓﻲ هذا السجل على

أبرز الصراعات وأكثرها ق حا وخطرا ..و ان أول ما امتحنت ه الجامعة العر ة
هو الخﻼف السور اللبنانﻲ ﻓﻲ مايو )أ ار( .1949

و انت خﻼصة الوقائع التﻲ أدت إلى ذلك الخﻼف أنه ﻓﻲ ص اح العاشر
من ذلك الشهر دخلت قوة سورة إلى اﻷراضﻲ اللبنان ة ﻹلقاء الق ض على
ﻓلسطينﻲ ان متهما التعاون مع السلطات اﻹسرائيل ة ،وأثناء مطاردته أطلقت
عل ه النار ﻓأردته قتيﻼ ،على أثر ذلك قامت قوة من الج ش اللبنانﻲ ،ﻓاعتقلت

المجموعة العس رة السورة وانتزعت سﻼحهم ،وأودعتهم السجن تمهيدا
لمحاكمتهم أمام القضاء اللبنانﻲ.
وطالبت الح ومة السورة اﻹﻓراج عن المعتقلين اعت ار أن العس رين

السورين انوا بين اﻷمر الصادر إليهم من السلطات السورة الق ض على
الفلسطينﻲ لمحاكمته أماكم المح مة العس رة السورة بتهمة الخ انة العظمى..

وأن العرف بين سورا ولبنان يجيز لرجال القوة العامة ﻓﻲ ل منهما ،أن ينفذوا
أوامر الق ض الصادرة من السلطات المختصة للبلد التا عين له ﻓﻲ أراضﻲ البلد
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اﻵخر ،وأن الجنود الذين يرتكبون جرائم ﻓﻲ أراضﻲ دولة صد قة حاكمون أمام
محاكم دولتهم العس رة ول س أمام المحاكم التﻲ دخلوا أراضيها.
وردت الح ومة اللبنان ة أن القضاء اللبنانﻲ هو السلطة الوحيدة المختصة

للنظر ﻓﻲ هذه الجرمة ،وأنه وﻓقا ﻷح ام القانون الدولﻲ ﻓإن محاكم الدولة التﻲ
وقعت الجرمة ﻓﻲ أراضيها هﻲ صاح ة اﻻختصاص.

وتأزم الموقف بين الدولتين الشق قتين،ولم تفلح الوساطة بينهما ،ولكنهما
رض ا ﻓﻲ النها ة بإحالة الخﻼف إلى التح م ،ولكن خارج إطار الجامعة العر ة..

وأصدرت هيئة التح م قرارها "بدعوة الح ومة اللبنان ة إلى إ عاد الض ا والجنود

السورن من أ ارضيهإ ..واعادتهم إلى الح ومة السورة ..ومطال ة الطرﻓين
الجزئ ة ﻓﻲ
ا
التعجيل بإبرام اتفاقات ثنائ ة لض اﻹجراءات ﻓ ما يتعل المواد
عﻼقتهما المت ادلة ،منعا لوقوع حوادث أخر ﻓﻲ المستقبل من هذا القبيل".
ومما تجدر اﻹشارة إل ه أن مندوب لبنان ،أمام هيئة التح م ،قد رﻓض

أن يتضمن قرار التح م إشارة إلى ميثاق جامعة الدول العر ة حتى ﻻ تكون

مدخﻼ لتبرر تدخل الجامعة العر ة مستقبﻼ ﻓﻲ المنازعات اللبنان ة التﻲ قد تحدث

مع أ ة دولة عر ة.

و ائنا ما ان اﻷمر ﻓإن هذا التح م الذ

تم بين سورا ولبنان ،ان

أول وآخر تح م يلجأ إل ه لتسو ة المنازعات العر ة ..داخل إطار الجامعة العر ة

أو خارجها ..و ان ذلك البدا ة ﻓﻲ شف عجز الجامعة العر ة ،وقصور ميثاقها
عن التصد للخﻼﻓات العر ة..

وجاءت عد ذلك أزمة الضفة الغر ة ﻓﻲ عام  1950وتفاصيلها تحتاج

إلى تاب قائم بذاته ،وموجزها أن الح ومة اﻷردن ة قد أعلنت ضم الضفة الغر ة
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إلى شرق اﻷردن ،ﻓ ما عرف عد ذلك المملكة اﻷردن ة الهاشم ة ..ولم يواﻓ
عدد من الدول العر ة اﻷخر على هذا اﻹجراء ،و ان ذلك ما هو معروف عد
انتهاء حرب ﻓلسطين ﻓﻲ عام ٕ 1948والحاق الهزمة الجيوش العر ة..
وأثناء انعقاد الدورة العاد ة الثان ة عشرة لمجلس الجامعة ﻓﻲ مارس )آذار(

سنة  1950أثير الموضوع وأثيرت معه مناقشات س اس ة وقانون ة حادة حول
مشروع ة الضم ،ﻓأصدر مجلس الجامعة ﻓﻲ  13ابرل )ن سان(  1950ق اررا،
معارضة اﻷردن ،يؤ د ﻓ ه "أن دخول الجيوش العر ة إلى ﻓلسطين لتحررها،

ين غﻲ أن ينظر إل ه إجراء مؤقت ..وأن ﻓلسطين عد تحررها يجب أن ح مها
أصحابها ،اﻷسلوب الذ يرغبونه ..وأنه إذا قامت دولة عر ة انتهاك هذا القرار
ﻓإنها تعتبر مخلة التزاماتها".

وقد أثار الخﻼف الكبير حول القض ة الفلسطين ة مد

القوة اﻹلزام ة

لق اررات مجلس الجامعة ،ومد صﻼح ة مجلس الجامعة ،و التالﻲ موضوع ق مة

الميثاق أكمله ،ﻓقد أعلن الوﻓد اﻷردنﻲ "أن الجامعة تقوم على أساس اخت ار

وأنه ما من دولة عضو م ن أن تقيد حر تها ﻓﻲ مسألة تمس س ادتها واستقﻼلها،

وأن الدولة العضو ﻻ تلتزم إﻻ القرار الذ

صوتت عل ه القبول وأن القرار

الصادر اﻹجماع يلزم جم ع الدول اﻷعضاء"..
على حين أن ق ة الدول اﻷعضاء تمس ت صﻼح ة مجلس الجامعة

ﻓﻲ أن قرر أن دولة ما قد أخلت التزاماتها ط قا للميثاق ،و التالﻲ ح لمجلس
الجامعة أن طرد تلك الدولة من عضو ة الجامعة..

وتوالت اﻻجتماعات وتكاثرت المجاﻻت حول هذا الخﻼف بين اﻷردن

من جانب والجامعة العر ة من جانب آخر ،ولم ستطع مجلس الجامعة أن صل
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إلى قرار إجماعﻲ طرد اﻷردن وﻓقا لما طلبته مصر وسورا ولبنان والسعود ة..
وانتهى اﻷمر عد ذلك بتسو ة وراء الكوال س ،تتلخص أن اﻷردن يتعهد اعت ار
أن ضم الضفة الغر ة مسألة إجرائ ة حتة تقتضيها اعت ارات عمل ة حتة ،وأن
الضم مؤقت لحين التوصل إلى تسو ة نهائ ة لقض ة ﻓلسطين.

ه ذا سو ت أكبر أزمة قوم ة واجهت الجامعة العر ة ،صورة "عشائرة"

ﻓلم

ن الميثاق ﻓﻲ مستو هذه اﻷزمة ،ولم تكن لد

تفصل ﻓﻲ الجوانب القانون ة ،من النزاع ،ولم

الجامعة مح مة عدل

ن ﻓﻲ مؤسسات الجامعة جهاز

شعبﻲ ،تخشى هذه الدولة أو تلك ،محاسبته أو مراقبته ..و ل ما تملكه اﻷمة
العر ة ،هو جامعة تعمل الخفاء ،ﻓﻲ مناقشات سرة ،وتسو الخﻼﻓات العر ة،
على اعت ارات عيدة عن المصلحة القوم ة العل ا.

وﻓﻲ ﻓبراير )ش ا (  1958نشأ نزاع بين مصر والسودان ،و ان ذلك
لمناس ة اﻻنتخا ات البرلمان ة ﻓﻲ السودان ..ﻓقد أدرجت ح ومة الخرطوم منطقة

معينة واقعة شمال خ العرض  22ضمن الدوائر اﻻنتخاب ة ﻓﻲ السودان ..ﻓ ادرت

الح ومة المصرة إلى إرسال مذ رة إلى ح ومة السودان تطالبها بإخراج تلك

المنطقة من الدوائر اﻻنتخاب ة السودان ة ..وصاحب ذلك أن دخلت دورة من

قوات الحدود المصر ة إلى تلك المنطقة ،وترتب على ذلك أن اعتبر السودان أن
اﻹجراء المصر هو "عدوان خارجﻲ على س ادة واستقﻼل السودان" وأعلنت عدة
صحف سودان ة أن "ج ش عبد الناصر غزو حدود السودان" ..وت ادلت الخرطوم
والقاهرة البرق ات واﻻتهامات.

وقدم السودان مذ رة إلى الجامعة العر ة تطالب "ببذل المساعﻲ الحميدة

عد أن ﻓشلت المفاوضات الم اشرة" ..ومن غير انتظار للمساعﻲ الحميدة قامت
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الح ومة السودان ة ﻓﻲ اليوم نفسه بتقد م مذ رة إلى اﻷمم المتحدة تطلب عقد
جلسة عاجلة لمجلس اﻷمن "لمناقشة الحالة الخطيرة القائمة على الحدود السودان ة
المصرة والناجمة عن حشد قوات مصرة بيرة تتحرك صوب الحدود الس اس ة
السودان ة".

وﻓﻲ  21ﻓبراير )ش ا (  1958انعقد مجلس اﻷمن واستمع إلى ب انات

طرﻓﻲ النزاع ،وأعلن مندوب مصر أن ح ومته عازمة على إرجاء تسو ة مسألة
الحدود إلى ما عد اﻻنتخا ات السودان ة ..و ل ما ﻓعله مجلس اﻷمن ،أن أعضاءه
أعر وا عن أملهم ﻓﻲ أن يتم ن الطرﻓان من تسو ة خﻼﻓاتهما سلم ا عن طر

المفاوضات وﻓﻲ إطار الجامعة العر ة..

و ان مقد ار لهذا الخﻼف أن سو عندما أبرمت اتفاق ة توزع م اه النيل

ﻓﻲ  8ﻓبراير )ش ا (  ،1958ولكن العبرة ﻓﻲ هذا النزاع الذ

ان م ن أن

يتطور إلى أحداث خطيرة ،أن ميثاق الجامعة ﻻ حظر على الدول اﻷعضاء أن
يلتجئوا إلى مجلس اﻷمن صدد هذه الخﻼﻓات ..وأن أمانة الجامعة لم ت ادر إلى

دعوة مجلس الجامعة إلى جلسة عاجلة ..وأن مجلس اﻷمن لم فعل شيئا ﻓقد

أعرب عدد من اﻷعضاء عن تمن اتهم أن سو الخﻼف ﻓﻲ وطنه ..ﻓﻲ الوطن
العرﻲ ﻻ ﻓﻲ نيو ورك.
وما أن انتهى النزاع المصر السودانﻲ ،حتى نشبت أزمة بر ﻓﻲ

مايو -نوﻓمبر  1958بين الجمهورة العر ة المتحدة ولبنان ،وعرﻓت اﻷوسا

الدولة أزمة الشرق اﻷوس  ..والقصة طو لة ومتشا ة ،وموجزها أن خﻼﻓات

حادة بدأت بين الجماعات الس اس ة ﻓﻲ لبنان ﻓﻲ عهد الرئ س ميل شمعون ،ثم

تطورت هذه الخﻼﻓات حول قبول مبدأ إيزنهاور الذ
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انت قبلته يومذاك ل من

ليب ا وتونس والمغرب واﻷردن والعراق ،وازداد الموقف توت ار حدوث اﻻضط ار ات
ﻓﻲ المدن اللبنان ة بين أنصار هذا الفر

أو ذاك ،و انت الجمهورة العر ة

المتحدة أول دولة عر ة أعلنت رﻓضها لمبدأ إيزنهاور ،ولم ن مفر من أن تساند
العناصر الوطن ة ﻓﻲ لبنان ﻓﻲ هذا اﻻتجاه ..وﻓﻲ مايو )أ ار(  1958طلب رئ س

الجمهورة اللبنان ة المساندة والعون من ل من ﻓرنسا و رطان ا وأمير ا ضد ما
وصفه "العون الخارجﻲ الواقع على لبنان".

وجاءت ثورة تموز )يوليو( ﻓﻲ العراق وسقو الح م الهاشمﻲ ،ليزداد

الموقف العرﻲ خطورة وتدهورا ،ﻓعادت الح ومة اللبنان ة إلى مطال ة أمر ا
التدخل العس ر "لحمايته من اعتداءات جيرانه من البﻼد العر ة الثورة" و ادرت

أمر ا إلى اﻻستجا ة ﻓ عث اﻷسطول السادس إلى شواطئ لبنان ،وأنزلت قوات
عس رة على اﻷراضﻲ اللبنان ة ،وقامت الح ومة البرطان ة من جانبها بإنزال
قوات المظﻼت البرطان ة ﻓﻲ اﻷردن ،بناء على طلب الح ومة اﻷردن ة ..و ذلك

أص ح الشرق اﻷوس بؤرة توتر عالمﻲ..

وعلى صعيد اﻷمم المتحدة ﻓقد قدم اﻷردن ش و إلى مجلس اﻷمن

بتارخ  13يوليو يتهم ﻓيها الجمهور ة المتحدة التدخل ﻓﻲ شئونه الداخل ة ،وعقد
مجلس اﻷمن عدة جلسات متعاق ة جرت ﻓيها مناقشات حادة بين مختلف
اﻷطراف ،و انت أمر ا وروس ا على رأس اﻷزمة ،وأخف

مجلس اﻷمن ﻓﻲ

الوصول إلى قرار ،ﻓالمشروع اﻷمر ﻲ أسقطه الفيتو الروسﻲ ،والمشروع الروسﻲ

أسقطه مجلس اﻷمن اﻷغلب ة ،ولم يجد مجلس اﻷمن أمامه مخرجا أمام هذه

اﻷزمة الدول ة ،إﻻ أن يدعو إلى عقد جلسة طارئة للجمع ة العامة ،ﻓﻲ دورة
استثنائ ة.
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وانعقدت الجمع ة العامة ﻓﻲ الثامن من أغسطس )آب( ،لمناقشة النزاع
العرﻲ أطراﻓه المختلفة ،ولم عد للعالم الدولﻲ من حديث ﻓﻲ ذلك الشهر إﻻ
اﻻتهامات المت ادلة بين الدول العر ة" ..الحرب" ال اردة والساخنة الدائرة ﻓﻲ الوطن
العرﻲ.

و انت الوﻓود العر ة ﻓﻲ اﻷمم المتحدة ﻓﻲ موقف ﻻ تحسد عل ه ،ﻓالو ل

لها إن هﻲ خالفت التعل مات الصارمة الصادرة إليها من العواصم العر ة ،والو ل
الر
لها من أ
الساخرن.

العام الدولﻲ الذ

أص ح ير الجامعة العر ة مضغة ﻓﻲ أﻓواه

وأ قنت الوﻓود العر ة أن اﻷمم المتحدة أعجز من أن تحل اﻷزمة ،ﻓإنها

ﻻ تملك شيئا عد أن أخف مجلس اﻷمن ،وراح الوﻓود اﻵخرون اﻷصدقاء واﻷعداء
على السواء يناشدون الدول العر ة أن سووا خﻼﻓاتهم ﻓ ما بينهم ،و انت إسرائيل

ﻓﻲ مقدمة اﻷعضاء "عطفا" على الوﻓاق العرﻲ ،ومناشدة لتسو ة الخﻼف العرﻲ
عن طر المفاوضات.

إزاء ذلك له لم يجد رؤساء الوﻓود العر ة مناصا من أن يتفقوا هم على

مشروع عرضونه على الجمع ة العامة لتسو ة اﻷزمة ..ﻓ ان ذلك ،ﻓتقدم رئ س
وﻓد السودان اسم جم ع الدول العر ة مشروع قرار يدعو إلى ضرورة اﻻلتزام
أح ام المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العر ة التﻲ تدعو إلى عدم التدخل ﻓﻲ

الشئون الداخل ة للدول اﻷخر واحترام نظم الح م القائمة ﻓيها ..وواﻓقت الجمع ة
العامة لﻸمم المتحدة على القرار العرﻲ اﻹجماع ،ما ﻓيها صوت إسرائيل.
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وه طت حدة النزاع ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،والتأمت الجراح ،وعادت العﻼقات
طي ة بين الفرقاء ،وانسحبت القوات اﻷمر ة والبرطان ة من مواقعها ،ﻓﻲ لبنان
واﻷردن.
وهذه اﻷزمة التﻲ طحنت رحاها رامة اﻷمة العر ة ،و شفت عن ه ازل

الجامعة العر ة تر ت وراءها ثي ار من الدروس والعبر ،لها مؤشرات صارخة
تكشف عن مواطن الضعف ﻓﻲ ميثاق الجامعة العر ة ومؤسساتها..
ومن أهم هذه الدروس ،أن الخﻼﻓات العر ة يجب أن تعالج ﻓﻲ إطار

الجامعة العر ة وحدها ،وأن الضرورة تقضﻲ بإنشاء مؤسسات ت ادر إلى تسو ة
الخﻼﻓات قبل استفحالها ،وأخيرا ،وهذا هو اﻷهم ،أن اختصاصات الردع والعقاب
يجب أن تفوض إلى مجلس الجامعة صورة واﻓ ة.

وﻓﻲ يونيو )حز ران( من عام  1961شهد الوطن العرﻲ أزمة خطيرة
أخر  ،أشغلت الجامعة العر ة واﻷمم المتحدة معا ..وهﻲ النزاع بين الكو ت

والعراق ..ذلك أنه عد أسبوع من استقﻼل الكو ت ،أعلن اللواء عبد الكرم قاسم
رئ س الجمهورة العراق ة أن الكو ت جزء من العراق وأنه سيتخذ التدابير الﻼزمة
لضم الكو ت إلى العراق ،و الفعل ﻓقد أصدر أم ار ينص على تعيين أمير الكو ت
"حاكما لمقاطعة الكو ت" وتصدر إل ه اﻷوامر من غداد.
ٕوازاء هذا التهديد العراقﻲ ،ﻓقد أرسل الكو ت برق ات إلى جم ع الدول

العر ة يخطرها الموقف الذ

أعلنته ح ومة العراق ،و ذلك ﻓقد طلبت ح ومة

الكو ت ،حما ة القوات البرطان ة ﻷراضيها من احتماﻻت الغزو العس ر لها

استنادا إلى المعاهدة البرطان ة الكو ت ة ..واستجابت الح ومة البرطان ة على
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وجه السرعة ،ﻓأنزلت قواتها ﻓﻲ الكو ت عد أرع وعشرن ساعة من الطلب
الكو تﻲ.
وتقدم الكو ت والعراق الش و إلى مجلس اﻷمن ،ل عرض قضيته..
ما تقدمت المملكة العر ة السعود ة طلب إلى مجلس الجامعة لعقد اجتماع غير

عاد

للنظر ﻓﻲ التهديد العراقﻲ ول حث موضوع انضمام الكو ت إلى الجامعة

العر ة.
و ثرت اﻻجتماعات والمساعﻲ العر ة ،ولم ستطع مجلس الجامعة أن

صل إلى قرار ﻓﻲ الموضوع ،المرة عد المرة ،إﻻ ﻓﻲ يوليو )تموز(  ،1961ﻓقد
أصدر ق ار ار " قبول الكو ت عضوا ﻓﻲ الجامعة العر ة ،وتقد م المساعدة الفعالة

لص انة استقﻼل الكو ت" و ان القرار مواﻓقة الدول العر ة استثناء العراق..

وقام اﻷمين العام بإنشاء قوة طوار عر ة م ونة من قوات سعود ة
ومصرة وسودان ة وأردن ة وتونس ة تقدر بثﻼثة آﻻف وخمسمائة جند  ..ولكن

هذه القوات لم تصل إلى الكو ت إﻻ ﻓﻲ العاشر من شهر سبتمبر )أيلول( ،حين
أص ح التهديد العراقﻲ آخذا التراخﻲ ..وأص ح عمل القوات العر ة رمزا.

ولكن اﻷزمة الكو ت ة العراق ة التﻲ استعصى حلها على الجامعة العر ة،

قد تمت تسو تها مقتل اللواء عبد الكرم قاسم ،وق ام ح م عراقﻲ جديد ،اعترف
استقﻼل الكو ت ،وت ادل العﻼقات الدبلوماس ة معها ..و أن شيئا ما ان ..و ان

ذلك دليﻼ آخر ،إن الح ام أشخاصهم هم سبب الخﻼف والشقاق..

وقد تأكدت ﻓﻲ النزاع الكو تﻲ العراقﻲ حق قتان أساسيتان ،بدت مﻼمحهما

ﻓﻲ النزاعات العر ة السا قة ..اﻷولى أن مجلس اﻷمن لم ستطع أن يجد حﻼ
لﻸزمة ..والثان ة أن مجلس الجامعة ،سبب رخاوة ميثاقه وانعدام مؤسساته
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واختصاصاته لم ستطع ذلك أن يجد الحل العرﻲ المطلوب ..وﻓﻲ الوقت
المطلوب.
ولقد انت سا قة حسنة ،أن الجامعة العر ة استطاعت أن تؤلف قوة أمن
عر ة ،ولكن برطان ا قد س قتها بزمن غير قليل ،ﻓقد عثت قواها عبر ال حار
عد أرع وعشرن ساعة ..واتخذ الجنود البرطانيون خﻼلها مواقعهم ﻓﻲ الصحراء

الﻼه ة ﻓﻲ ذلك الشهر الﻼهب ،حين "يذوب المسمار ﻓﻲ ال اب" ما قول
العراقيون والكو تيون.

و عد النزاع الكو تﻲ العراقﻲ ،نشب نزاع خطير أخر ،وهذه المرة ﻓﻲ داخل

ان الجمهورة العر ة المتحدة ،بين القاهرة ودمش  ،عد اﻻنفصال ﻓﻲ شهر

سبتمبر  1958ولم تكف ارثة اﻻنفصال بنفسها حتى تناول النزاع عدها اتهامات
خطيرة ،عضها مالﻲ و عضها قومﻲ ،وأ ة واحدة منها تصل إلى حد الخ انة
القوم ة العظمى ،وتطور اﻷمر بين سورا ومصر إلى توتر خطير امتد إلى

الوطن العرﻲ له ،وانعقد مجلس الجامعة العر ة ﻓﻲ دورة استثنائ ة ﻓﻲ شتو ار
بلبنان ﻓﻲ أغسطس من عام  ،1962وأص حت هذه المدينة اللبنان ة الصغيرة محل

انت اه العالم العرﻲ والدولﻲ أسره لما جر ﻓيها من ت ادل اﻻتهامات والمهاترات

حتى أن مجلس الجامعة قرر أن شطب من محاضره ثي ار من الع ارات الناب ة
المقذعة ..و لغ النزاع ذروته ﻓﻲ الجلسة الثامنة من الدورة اﻻستثنائ ة وانسحب
الوﻓد المصر من اﻻجتماع ..وانتهت الدورة اﻻستثنائ ة من غير نها ة للنزاع دون

إجراء أ تحقي ﻓﻲ ادعاءات الطرﻓين.

وﻓﻲ  8مارس  1963وقع ﻓﻲ سورا انقﻼب أطاح الح ومة السورة

القائمة ،ﻓ ان هو الحل وقام مقام الجامعة ﻓﻲ تسو ة النزاع ،ﻓقد اعترﻓت القاهرة
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الح ومة الجديدة ﻓﻲ سورا ،وهذه بدورها طلبت شطب أ ة إشارة إلى الش و
السورة من سجﻼت الجامعة ،و هذا انتهى واحد من أخطر النزاعات العر ة..
انتهى القضاء والقدر ،ولم ن للجامعة أ ﻓضل ﻓ ه..
وثبت مرة ثان ة ،ما ﻓﻲ النزاع الكو تﻲ العراقﻲ ،أن الخﻼﻓات العر ة ،ﻻ

تع س سلوك اﻷمة العر ة ،ولكنها تجسيد امل ﻷخﻼق الح م العرﻲ وسلو ه..
و رحم ﷲ هذه اﻷمة..
ولكن أكبر أزمة عر ة واجهتها الجامعة العر ة منذ نشوئها وتطورت إلى

حرب عر ة – عر ة ،انت أزمة ال من ..ﻓفﻲ سبتمبر  1962وقع انقﻼب
عس ر ﻓﻲ ال من أطاح اﻹمام أحمد ملك ال من ،وأعلن عن ق ام الجمهورة

العر ة ال من ة ،وﻓﻲ نها ة العام ان قد اعترف الجمهورة الجديدة ق ار ة ثﻼثين
دولة منها أمر ا واﻻتحاد السوﻓييتﻲ ..وعلى الصعيد العرﻲ ﻓقد اعترف النظام
الجمهور الجديد ل من العراق وسورا ولبنان والسودان وتونس والجزائر ..و ذلك
ﻓقد قررت اﻷمم المتحدة ﻓﻲ دورتها ذلك العام ،قبول أوراق اعتماد أعضاء الوﻓد

الجمهور الممثل للنظام الجديد ﻓﻲ ال من.

و إيجاز ،تطور اﻷمر ﻓﻲ ال من ،إلى حرب أهل ة بين الجمهورين

والملكيين ،وانقسمت الدول العر ة ﻓ ما بينها إلى مؤ د لهذا الفر أو ذاك ،و انت
القاهرة على رأس المؤ دين للنظام الجمهور

ما انت السعود ة إلى جانب

الملكيين ،وأص حت الحرب اﻷهل ة ال من ة حرا عر ة – عر ة..

ل أنواع

اﻷسلحة ،واستنزﻓت ﻓيها الدماء العر ة ،والطاقات والقدرات العر ة إلى حد بير.

وتصدت محاوﻻت دول ة ﻹ قاف الحرب العر ة ﻓﻲ ال من ،ومن جملتها

مجلس اﻷمن ولكن هذه الجهود لم تفلح ﻓﻲ مساعيها ،واستمرت الحرب ﻓﻲ
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ضراوتها وحدتها ..و ذلك ﻓإن الجامعة العر ة رغما عن اعتراﻓها النظام
الجمهور ﻓﻲ ال من ﻓﻲ مارس  1963إﻻ أنها لم تستطع أن تك ح جماح الحرب
الضروس التﻲ انت تشهدها أرض ال من ،من سواحلها إلى ج الها إلى ود انها..
وتعاقبت اﻷحداث وتوالت اﻻجتماعات من من ة إلى عر ة إلى دول ة..

ولم تنته اﻷزمة إﻻ ﻓﻲ مارس  1970حينما عقد ﻓﻲ جدة المؤتمر اﻹسﻼمﻲ لوزراء
الخارج ة ،ودعﻲ وﻓد جمهور برئاسة رئ س وزراء ال من ،و عد ختام المؤتمر
أجرت مفاوضات بين الجمهورين والملكيين ﻹنهاء الحرب اﻷهل ة ﻓﻲ ال من،

وتم اﻻتفاق بين الجانبين ..وانسحبت القوات المصرة من ال من ..وأص ح

الملكيون ،استثناء اﻷسرة الملك ة ،جزءا من النظام الجمهور .

وقد أثبتت هذه اﻷزمة العر ة الكبر ﻓﻲ ال من ،من جديد ،أن مجلس

اﻷمن لم ستطع أن يجد حﻼ للمش لةٕ ،وان حلها هو ﻓﻲ الوطن العرﻲ نفسه،
وعلى يد العرب أنفسهم ..ما أثبتت أن الجامعة العر ة ،ميثاقا وجهازا ،أضعف

من أن تتصد لهذه المش لة ،هذا اﻹضاﻓة إلى أن الهزمة العر ة الكبر ﻓﻲ
حرب اﻷ ام الستة عام  1967قد حملت جم ع اﻷطراف العر ة ،من ة وغير

من ة إلى وقف الحرب وترك الشعب ال منﻲ قرر مصيره بنفسه ﻓﻲ ظل النظام

الجمهور .

ومن المشرق العرﻲ ،انتقلت جمرة النزاع إلى المغرب العرﻲ ،ﻓفﻲ خرف

 ،1963نشب خﻼف على الحدود بين الجزائر والمغرب ،وهو خﻼف تمتد جذوره
إلى عهد اﻻحتﻼل الفرنسﻲ ..و قﻲ هذا الخﻼف راقدا إلى أن تحق

للجزائر

استقﻼله وس ادته ،وقد بدأت بين الفرقين اتصاﻻت لتسو ة نزاع الحدود بين

المغرب والجزائر ،ولكن لم يتوصل الجان ان إلى اتفاق ..وﻓﻲ سبتمبر )أيلول(
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 1963دخلت قوات مغر ة إلى المناط المتنازع عليها الواقعة على عد خمسمائة

يلومتر شمال شرق تندوف )الجزائر( ،وﻓﻲ أكتو ر )تشرن اﻷول( من نفس العام

وقعت اشت اكات عس رة بين المغرب والجزائر ﻓﻲ المنطقة المتنازع عليها،
وتدهور الموقف بين الدولتين الشق قتين وانعقد مجلس الجامعة ﻓﻲ دورة غير عاد ة

ﻓﻲ  16أكتو ر )تشرن اﻷول( ،وأصدر اﻹجماع ق ار ار قضﻲ بوقف إطﻼق النار،
ودعوة الح ومتين إلى سحب قواتهما إلى مراكزها السا قة لبدء اﻻشت اك المسلح..
وﻓﻲ الحاد

والعشرن من أكتو ر تشرن اﻷول أعلن وزر خارج ة المغرب أن

دولته ﻻ تواﻓ على قرار مجلس الجامعة وﻻ على سحب قواتها المسلحة "ﻷن

المنطقة التﻲ احتلتها هﻲ أرض مغر ة" ..وه ذا ﻓشلت الجامعة العر ة ﻓﻲ

م ادرتها اﻻجتماع ة ،ولم يخضع المغرب لقرار الجامعة ..وهذه لم

ن لها دور

آخر تؤد ه.
و عد ذلك توالت م ادرات متعددة ،على الصعيد العرﻲ من قبل عدد من

رؤساء الح ومات العر ة وعلى الصعيد اﻹﻓرقﻲ من قبل عدد من رؤساء الدول

اﻹﻓرق ة ومن منظمة الوحدة اﻹﻓرق ة ،ولكن جم ع هذه الم ادرات اءت الفشل.
ولكن هذا النزاع قد انتهى صورة رسم ة على اﻷقل ،طرقة ثنائ ة بين

الطرﻓين ﻓقد التقى ملك المغرب والرئ س الجزائر ووقعا معاهدة تضامن وتعاون
بين البلدين ﻓﻲ مدينة "اﻓران" و ذلك انتهى نزاع الحدود بين الدولتين خارج إطار
الجامعة العر ة.

ولقد انتهى النزاع الجزائر المغرﻲ "رسم ا" ولكن جذور المش لة قيت

راقدة ﻓﻲ حظيرتها ،ﻓقد قفزت مش لة الصحراء الغر ة ،على الساحة الدول ة إقل م
طالب استقﻼله عن الس ادة اﻷس ان ة ،ثم نشب النزاع شأنها ومصيرها بين
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جيرانها الثﻼثة المغرب ومورتان ا والجزائر ..وامتدت المش لة من  1964إلى
 1977وتناولتها الجمع ة العامة لﻸمم المتحدة ،ومح مة العدل الدول ة ،ومؤتمرات
القمة العر ة ،ومنظمة الوحدة اﻹﻓرق ة ..وعدة ق اررات ٕواجراءات وﻻ يتسع المجال

لسردها.

و لمة موجزة ،ﻓإن الصحراء الغر ة ،عد أن رﻓعت أس ان ا س ادتها عنها،

قد دخلتها قوات مغر ة ومورتان ة واقتسمتها ﻓ ما بينها ،وقد عارضت "جبهة
البوليزارو" هذه اﻹجراءات وأعلنت ق ام "جمهورة الصحراء الغر ة الد موقراط ة"
مساندة الجزائر ..وأعقب ذلك اصطدامات مسلحة بين اﻷطراف المتنازعة،

المغرب ومورتان ا من جانب ،وجمهورة الصحراء من جانب آخر ..والبﻼغات

العس رة ما تزال تصدر من الطرﻓين المتقاتلين..

والمش لة ذات أ عاد شتى ،قوم ة ،وس اس ة ،واقتصاد ة ،وتارخ ة ،ولم
تفلح الجهود ﻓﻲ تسو تها حتى اﻵن ،ول س من المست عد ،أن تجر دول المغرب
أسرها إلى اصطدام مسلح ،يجر معه الدولتين العظميين ،لتتخذا من الوطن

العرﻲ مسرحا جديدا لصراعهما ،ومعرضا ﻷسلحتهما.

ولقد ان للجامعة دور ﻓﻲ مش لة الصحراء الغر ة ،حينما انت قض ة

عر ة أس ان ة ،أما عد ذلك ،وحينما أص حت نزاعا عر ا عر ا ﻓلم ن للجامعة
أ دور إﻻ الوساطة التﻲ قام بها اﻷمين العام للجامعة ﻓﻲ شهر ﻓبراير )ش ا (
ومارس )آذار( من عام  ،1976دون أن تأتﻲ بنتيجة حاسمة..

و بدو أن مجلس الجامعة لم ستطع أن عالج المش لة ﻷنه أضعف من

أن قترب منها ..ولكن ..ولكن مئة مرة ومرة ،هذه الخﻼﻓات العر ة الخطيرة التﻲ
استعرضناها صورة موجزة ،ومع ض

القلم و ح جماح الغضب ،أص حت
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"رح مة" إلى جانب ثﻼثة أحداث خطيرة وقعت ﻓﻲ الوطن العرﻲ عبر الثﻼث
سنوات اﻷخيرة.
الحدث اﻷول هو الخﻼف الخطير بين دمش والقاهرة ﻓﻲ أعقاب اتفاق ة
سيناء المعروﻓة ونقا الخﻼف معروﻓة لد المواطن العرﻲ وﻻ حاجة إلى سردها،
غير أن المحزن ﻓﻲ هذا الخﻼف هو وقوعه ،ثم الصورة التﻲ انتهى إليها ..ووقوعه

بين رﻓاق السﻼح ﻓﻲ معر ة أكتو ر )تشرن(  1973هو بنفسه ﻓاجعة قوم ة عز
ﻓيها العزاء والسلوان وخاصة عد الحمﻼت اﻹعﻼم ة التﻲ وقعت بين دولتين لم
تجف دماء شهدائهما على أرض سيناء والجوﻻن ،ولم يجف ذلك حبر اﻻتحاد

بينهما ﻓﻲ دولة اﻻتحاد العر ة ..وأما الصورة التﻲ انتهى بها ذلك الخﻼف ﻓقد
دﻓعت المواطن العرﻲ إلى مواطن الحيرة والض اع ،ﻓقد قيل ﻓﻲ جملة ما قيل إنه
عد لقاء الرئ سين السادات واﻷسد ،ﻓﻲ الخمس دقائ اﻷولى ،قد عادا حبيبين
حم مين ..وصاح المواطن العرﻲ أعلى صوته ٕوالى عنان السماءٕ ..واذن ﻓ م
ان الخﻼف ،وعﻼم انت تلك المعر ة الس اس ة الضارة.

والحدث الثانﻲ ،وهو مجموع اﻷحداث الس اس ة والعس رة الرهي ة التﻲ

وقعت ﻓﻲ أرض لبنان وذهب ضحيتها اﻷلوف من أبناء اﻷمة العر ة ،وأﻓشت
القتل والتدمير والتمثيل ،ﻓﻲ حرب قذرة شعة ،سقطت ﻓيها الق م اﻷخﻼق ة،
والمعايير القوم ة ،وانتهت إلى ما انتهت من تدمير وطنٕ ،واهﻼك شعبٕ ،واهدار
رامةٕ ،وانهاك قض ة العرب اﻷولى قض ة ﻓلسطين.
وقد شفت هذه الفاجعة الكبر عن مسئول ة الدول العر ة جم عها ل

حسب موقعه ودوره إزاء هذه الحرب العم اء التﻲ ضلت الطر

والهدف ما

شفت أنها تطورت من ﻓتنة أهل ة ،إلى حرب عر ة –عر ة وآ ة ذك أنها وقفت
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يوم أرادت لها الدول العر ة أن تقف ،ولو أن ذلك الجهد الحرﻲ ،قد أنف ﻓﻲ
ميدانه على طاح ﻓلسطين الز ة لكان لنا مع إسرائيل شأن آخر ..شأن العزة
والكرامة ..ﻻ شأن المهرولين إلى جنيف أننا نهرول بين الصفا والمروة ،وأستغفر
ﷲ من التشب ه!!

ٕواذا انت أحداث لبنان قد اثبت شيئا ،ﻓقد أثبتت أن الدول العر ة ل ست
لها جامعة ،وأن الجامعة ل ست لها دول ،وسواء ان هذا أو ذاك ﻓإن الجامعة

العر ة ﻻ تصلح أداة لتسو ة الخﻼﻓات العر ة إﻻ إذا "سو ت" الجامعة اﻷرض
و نيت من جديد ..من جديد..

ولم تخل أحداث لبنان من مفارقة ت عث على العجب العجاب ،ذلك أن

القوات السورة قد دخلت إلى اﻷرض اللبنان ة استجا ة لطلب الح ومة اللبنان ة،
لحف

اﻷمن والنظام ولتحجز بين اﻷطراف المتقاتلة ،وللحفا

على المقاومة

الفلسطين ة ..واتخذت اﻷزمة اللبنان ة مضاعفات عر ة وﻓلسطين ة أعلن خﻼلها

أن القوات السورة معتد ة ومحتلة وغازة ومتآمرة مع إسرائيل وأمر ا ..وانعقدت
عد ذلك قمة الراض ،وت عتها قمة القاهرة ..وﻓﻲ دقائ معدودات ،اعتبرت القوات

السورة قوات ردع عر ة ،تمول من قبل الدول العر ة ..ووقع المواطن العرﻲ
مرة أخر ﻓﻲ حالة "اختﻼ " ﻓ ر  ،ﻻ ستط ع أن ستوعب يف أص حت القوات
الغاز ة المحتلة المتآمرة مع إسرائيل وأمر ا قوات ردع عر ة بيدها "براءة من ﷲ

ورسوله" ومن القمة العر ة؛ وصاح المواطن العرﻲ أعلى صوته سأل :ماذا

أصدق ،ومن أصدق..

أما الحدث الخطير الثالث ﻓهو حرب اﻷ ام اﻷرعة ،الحرب المصرة

الليب ة التﻲ نشبت ﻓﻲ شهر يوليو )تموز( من هذا العام  ،1977وأن المرء ليؤثر
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أن ون أم ا حتى ﻻ تب عن هذه الحرب بين قطرن عريين ،جارن قد مين
قدم الزمن ،عضو ن مؤسسين ﻓﻲ دولة اﻻتحاد العرﻲ ،ﻷكبرها ثورة يوليو )تموز(
المجيدة ،وﻷصغرهما ثورة الفاتح من سبتمبر ،اقتتﻼ الطائرات والمداﻓع والصوارخ،
وسق القتلى واﻷسر العشرات والمئات ،ومعهم سقطت الجامعة ﻻ تبد حراكا..

و ذلك ﻓقد سقطت "الحق قة" ولم عرف المواطن العرﻲ أين تقع المسئول ة

الخطيرة ،من هو المسئول عن الدماء العر ة البرئة ،ومن المسئول عن تدمير
اﻷسلحة العر ة التﻲ أحرقت ودمرت ﻓﻲ هذه الحرب المشينة.

وﻷن الجامعة ل س ليها جهاز لمعرﻓة الحق قة ،ولجنة لتقصﻲ الحقائ ،

ﻓقد ضاعت الحق قة والحقائ تحت أقدام اﻹعﻼم العرﻲ ﻓﻲ هذا القطر أو ذلك..
و عد ﻓإن هذا العرض السرع ﻷبرز الخﻼﻓات العر ة التﻲ نزلت اﻷمة

العر ة ﻓﻲ عهد الجامعة العر ة ..قودنا إلى استخﻼص توص ات أساس ة ،يجب
أن يتضمنها أ ميثاق جديد للجامعة العر ة ،نذ ر منها:
أوﻻ :ﻻ بد من ق ام مح مة عدل عر ة تنظر ﻓﻲ الخﻼﻓات العر ة مهما ان

نوعها ،و صدر شأنها الح م الذ تفرضه المصلحة القوم ة العل ا..

ثان ا :إعطاء مؤسسات الجامعة وحدها ،ﻻ اﻷمم المتحدة اختصاصات املة

للنظر ﻓﻲ الخﻼﻓات العر ةٕ ،واصدار الق اررات الﻼزمة لها ،ما ﻓﻲ ذلك وقف
إطﻼق النار ،وتأليف لجان لتقصﻲ الحقائ .

ثالثا :ﻓﻲ حاﻻت النزاع المسلح ،إعطاء مؤسسات الجامعة ذات الشأن،

اﻻختصاص لمطال ة الدول العر ة ،غير المتورطة ﻓﻲ النزاع ،فرز قوات

عس ر ة ،تكون ﻓﻲ مجموعها قوة سﻼم ﻓﻲ منطقة النزاع.
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ار عا :التوصل إلى التسو ات ،ﻻ عن طر الدبلوماس ة السرة ،ﻓتلك طر اﻷمم

اﻷجنب ة ﻓ ما بينها ،ولكن على أساس الم اد القوم ة والوقائع الصح حة ،حيث
تكون اﻷمة العر ة على علم الحقائ  ،وتكون الدول العر ة ،تحت الرقا ة
والمحاس ة ..ﻓل س من المعقول أن شتد النزاع بين دولتين عريتين ثم حسم
الخﻼف ﻓﻲ لقاء بين الرئ سين ضعة دقائ معدودات ..دون أن عرف المواطن

حقائ اﻻختﻼف ،وحواﻓز اﻻتفاق..
خامسا :أن ﻻ تقل اختصاصات الجامعة العر ة ،عن اختصاص اﻷمم المتحدة
ومجلس اﻷمن ،ﻓﻲ معالجة الخﻼﻓات العر ة.

سادسا وأخيرا :أن اﻹجراءات التﻲ تملكها الجامعة العر ة لتسو ة الخﻼﻓات يجب

أن تتسم طا ع السرعة والم ادرة ،قبل أن ستفحل أمرها ،ﻓإنها ارثة قوم ة ،أن
تمضﻲ الحرب العر ة العر ة ،عامين املين ،ما جر ﻓﻲ لبنان ،والجامعة
العر ة عاطلة عن العمل ،متفرجة على المأساة ..ﻷن هذا الفر

أو ذاك ،ﻻ

يردها أن تعمل أو تتدخل.
ذلك هو طر

السﻼم العرﻲ ،وطر

التضامن العرﻲ ..بل إنه آ ة

اﻻنتماء إلى اﻷمة العر ة الواحدةٕ ،وان اﻷنظمة العر ة التﻲ ﻻ تسلك هذا الطر
ﻓإن انتماءها إلى اﻷمة العر ة عوزه مائة دليل ودليل.
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الفصل الخﺎمس عشر
الجامعة اﻻتحاد ة والجامعة اﻻنفصال ة
رحم ﷲ ﻓقهاءنا اﻷماجد ..لقد تعلمنا علﻲ أيديهم القاعدة اﻷصول ة" :ما
بنﻲ على ال اطل ﻓهو اطل"،ولقد صدق هذا أكثر ما صدق ،حينما رأينا الجامعة

تبنى على أسس من ال اطل ،ﻓظل عملها اطﻼ ﻓﻲ اطل وعاطﻼ ﻓﻲ عاطل..
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وقد أرادها اﻹنجليز أوﻻ واﻷمر ان ثان ا أن تبنى على اطل ،واستمرت
ه ذا على بنائها القد م خمسة وثﻼثين عاما إلى يومنا هذا ،وما ندر متى تبنﻲ
اﻷمة العر ة جامعتها من جديد ،عيدا عن ال اطل والعاطل..
و ان اﻷمر يوم نشوء الجامعة أن قال اﻹنجليز أوﻻ ،واﻷمر ان ثان ا،

لح ام العرب يومئذ اجعلوا جامعتكم منظمة إقل م ة ،ﻓذلك أنفع لكم وأجد ،
ﻓأطاعوا وجعلوها ذلك..
ثم قالوا ،أعنﻲ اﻹنجليز واﻷمر ان ،اجعلوا جامعتكم قائمة على التنسي

والتعاون وﻓ ميثاق يتسم المرونة واﻻخت ار ،ﻓذلك أدعى إلى اﻻتفاق والوﻓاق،
ﻓأطاع ح ام العرب نص حة اﻷصدقاء "اﻷلداء" وجعلوا الميثاق ما أرادوا..

و دأت الجامعة أعمالها ،س عة أعضاء ،هم المؤسسون اﻷوائل ،ومن

حولها وحولهم أمة عر ة طموحة ،است قظت لتر العالم سارع الخطى نحو التقدم
والبناء والتكتل ،ورأت الجامعة نفسها غير قادرة على اﻻستجا ة لمطالب اﻷمة

العر ة ،والتصد

لمش ﻼتها اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة ،ناه ك عن العس رة

والس اس ة ..و ان ﻻ بد من حل لهذه "اﻷزمة" التﻲ أخذت بخناق الجامعة العر ة..
وراحت الجامعة العر ة تعالج اﻷزمة ،ولكن دون الوصول إلى جذورها..

ٕوانما رأت أن تعالجها ﻓﻲ إطار ميثاقها واختصاصاتها ،ووجدت أن تسلك منهج
"الهروب" من العﻼج الم اشر ،اﻻلتجاء إلى عقاقير مس نة ،و ذلك "تهرب" من

المواجهة الصح حة ،تهد ثائرة الجماهير العر ة.

و ان أن هداها هذا "الضﻼل" إلى تقليد اﻷمم المتحدة ،ﻓتفعل ما تفعل

ﻓﻲ معالجة مشاكلها ..وقد ﻓاتها أن اﻷمم المتحدة منظمة أمم غير متحدة ،تضم
العالم أسره ول س لها موضع قدم مشترك إﻻ منبر اﻷمم المتحدة ﻓﻲ نيو ورك..
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ولم تدرك منذ البدا ة أن خطأ الجامعة العر ة اﻷساسﻲ،

من ﻓﻲ تقديرها أنها

منظمة إقل م ة و فى..
ولم يدر ﻓﻲ خلد مؤسسﻲ الجامعة اﻷوائل أو أنهم لم تكن لهم إرادة
واخت ار ،أن اﻷمة العر ة ﻻ م ن أن تحتو ها منظمة إقل م ة ،وﻓ

اﻷح ام

الواردة بهذا الشأن ﻓﻲ ميثاق اﻷمم المتحدة ..ﻓإن "المنظمة اﻹقل م ة" أ ة منظمة،
ﻻ تقوم ﻓﻲ "اﻷمة الواحدة" ،ولكنها تقوم ﻓﻲ منطقة جغراﻓ ة ،تجمع أمما متعددة،

مختلفة ،مت اينة ..لتنسي ما أم ن من المصالح المشتر ة التﻲ فرضها حسن

الجوار.

ٕوانه ليبدو غر ا عجي ا مثﻼ ..أن تقوم ﻓﻲ أمر ا الشمال ة منظمة إقل م ة،

اسمها منظمة الوﻻ ات اﻷمر ة ،أو أن تقوم ﻓﻲ ألمان ا منظمة الوﻻ ات اﻷلمان ة،
ومثلها ﻓﻲ برطان ا ،وﻓرنسا ..ﻓإن اﻷمة الواحدة ﻻ تقوم ﻓيها منظمة إقل م ة ،إنما

تقوم ﻓيها وحدة ،واتحاد ،أو ار طة عضو ة أخر  ..ولكن المنظمة اﻹقل م ة ،ﻻ
تقوم إﻻ بين دول تجمعها ار طة واحدة ،ﻻ ار طة سواها ،إنها تشترك ﻓﻲ منطقة

جغراﻓ ة واحدة ..مثل شرق أورو ا ،غرب أورو ا ،شرق آس ا ،جنوب آس ا ،وه ذا
دوال ك..

ولكن الوطن العرﻲ الواحد ،ل س منطقة جغراﻓ ة ﻓحسب ،إنه منطقة
تارخ ة واحدة ،له حضارة وثقاﻓة واحدة ،تحدوه آمال وطموحات واحدة .و تطلع
إلى مستقبل واحد ،ﻓﻲ ظل وحدة عر ة ،تختار اﻷمة ش لها ونظامها وحدودها..
ٕواذا ان اﻻستعمار قد عمل على تقس م الوطن العرﻲ وتجزئته ﻓإنه ل س

من المعقول قوم ا ومنطق ا أن تقبل اﻷمة العر ة التجزئة التﻲ صنعها اﻻستعمار،
وتبنﻲ منظمة إقل م ة ..ذلك أن الواجب القومﻲ فرض ق ام "منظمة قوم ة" ﻓيها
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سمات الوحدة ،ولو ﻓﻲ أصغر صورها ،والوحدة دستو ار وممارسة ،متسعة اﻷرجاء،
رح ة اﻵﻓاق تتسع لكل المطالب وتستجيب لكل الرغ ات.

ولكن الع س هو الذ تم ﻓقد اختار المؤسسون اﻷوائل للجامعة العر ة

أن تكون جامعة انفصال ة ،وانطﻼقا من ذلك ﻓقد اعتبر عدد من ال احثين،ومنهم
نفر من الدارسين العرب ،أن الجامعة العر ة هﻲ منظمة إقل م ة وﻓ نصوص

ميثاق اﻷمم المتحدة ..وأص حت تدرس إحد

المنظمات اﻹقل م ة القائمة ﻓﻲ

هذه ال قعة وتلك من قاع العالم.

وقد نتج عن هذا الشعور العام ،أن الجامعة العر ة نفسها قد بدأت تعالج

مشاكلها على أنها منظمة إقل م ة ،وأن خير وسيلة ﻹنقاذ نفسها من القصور الذ

تعان ه هو أن تقلد اﻷمم المتحدة وتسير على غرارها.

وه ذا ﻓمنذ الخمسينات ،ﻓإن الجامعة العر ة ،بدﻻ من أن تعيد النظر
ﻓﻲ ميثاقها وتبنﻲ نفسها منظمة عر ة تا عة ﻷمة واحدة ،بدأت تنشئ منظمات
متخصصة ،لمعالجة مختلف نواحﻲ الح اة العر ة من عس رة واقتصاد ة

واجتماع ة وثقاﻓ ة وعمال ة ،وغير ذلك من الجوانب التﻲ ﻻ نها ة لها.

وصارت الجامعة لما عرضت لها مش لة ،وهﻲ غير قادرة ح م ميثاقها

على التصد

لها ،تؤلف منظمة متخصصة لها ،وهﻲ تتوهم أن هذا اﻷسلوب

وحده هو الذ

فضﻲ إلى معالجة المش لة ..و ان مما أغر الجامعة العر ة

على سلوك هذا السبيل أن اﻷمم المتحدة قد أص ح تحتها وحولها ،عشرات

المنظمات الدول ة ،مروطة بها ،عﻼقة أو أخر ,.

ولم د طل عام  1978حتى أص ح تحت الجامعة العر ة وحولها ثمانﻲ

عشرة منظمة عر ة متخصصة مستقلة ،ذات مسئول ات مختلفة ،واختصاصات
-308-

متعددة ..ول س ﻓ ما بين هذه المنظمات نفسها ،أ

علم ما يدور بين يد

اﻷخر  ..و ذلك ﻓل س للجامعة العر ة ،والمفروض أنها المؤسسة اﻷم ،أ ار طة
محددة ترطها بتلك المنظمات ..وأص ح حال الجامعة العرﻲ ،حال الخﻼﻓة

الع اس ة ﻓﻲ أواخر عهدها ،ملوك وأمراء وح ام ﻓﻲ المشرق والمغرب ،ل منهم
غرب عن اﻵخر ،والخل فة قا ع ﻓﻲ غداد ،يذ ر ﻓﻲ خطب الجمعة ،هذا إذا

ذ ر..
ول عرف المواطن العرﻲ ما آلت إل ه الجامعة من التفتت ،فﻲ أن نسرد

أسماء هذه المنظمات ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،وهﻲ حسب ترتيب نشوئها -1 :اﻻتحاد
العرﻲ للمواصﻼت السلك ة والﻼسلك ة -2 .اتحاد إذاعات الدول العر ة-3 .
اﻻتحاد البرد العرﻲ-4 .المنظمة العر ة للدﻓاع اﻻجتماعﻲ ضد الجرمة-5 .
المنظمة العر ة للعلوم اﻹدارة -6 .منظمة العمل العر ة -7 .المنظمة العر ة
للتر ة والثقاﻓة والعلوم -8 .المجلس العرﻲ المشترك ﻻستخدام الطاقة الذرة.
 -9مجلس الطيران المدنﻲ للدول العر ة -10 .المنظمة العر ة للمواصفات

والمقاي س -11 .المر ز العرﻲ لدراسة المناط الجاﻓة واﻷراضﻲ القاحلة-12 .
المنظمة العر ة للتنم ة الزراع ة -13 .الصندوق العرﻲ لﻺنماء اﻻقتصاد

واﻻجتماعﻲ -14 .المنظمة العر ة للصحة -15 .اﻷكاد م ة العر ة للنقل
ال حر  -16 .المصرف العرﻲ للتنم ة اﻻقتصاد ة ﻓﻲ إﻓرق ا -17 .مجلس
الوحدة اﻻقتصاد ة العر ة -18 .منظمة اﻷقطار العر ة المصدرة للبترول،
والحبل على الجرار وس طالعنا العام المقبل المزد.
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هذا اﻹضاﻓة إلى أن هنالك عددا أكبر من المنظمات والمجالس

واﻻتحادات والمراكز العر ة التﻲ تعمل ﻓﻲ مجال التعاون اﻻقتصاد واﻻجتماعﻲ
العرﻲ.
والدارس لهذه المنظمات ير أن لها شخص ة مستقلة بذاتها ،ولها ه لها

اﻹدار المستقل ولها ميزانيتها ،ولها موظفوها ومقرها ،و ذلك أص حت هذه
المنظمات ثمانﻲ عشرة جامعة عر ة ..و أنها تنتسب إلى ثمانﻲ عشرة أمة.
ولو سأل سائل عن نشاطات ٕوانجازات هذه المنظمات لوجد أن أكثرها لم

تنجز شيئا يذ ر يبرر وجودها ..ﻓإن المجلس العرﻲ المشترك ﻻستخدام الطاقة
الذرة ،مثﻼ ،وهو أضخم اﻷسماء بين هذه المنظمات لم مارس نشاطه عد ،وهذا

تعبير رح م متواضع ،و ين هذه المنظمات ما هو ﻓرد بذاته ،ول س له شب ه
دولﻲ ،ومثال ذلك :منظمة العلوم اﻹدارة ،واﻷكاد م ة العامة للنقل ال حر ،
ومنظمة المواصفات والمقاي س ..وهذا وغير هذا مض عة للوقت والجهد والمال،
هذا ﻓضﻼ عن تضليل المواطن العرﻲ أن العمل العرﻲ المشترك قائم على قدم

وساق..

وثمة جانب آخر يدعو إلى التخ

والفوضى صدد هذه المنظمات..

ذلك هو التداخل واﻻزدواج ﻓﻲ اختصاصات هذه المنظمات ﻓ ما بين عضها
ال عض ،وﻻ يتسع المجال للخوض ﻓﻲ التفاصيل ،و فﻲ أن نشير إلى أن نشاطات

المنظمة العر ة للتر ة والثقاﻓة والعلوم تتداخل مع نشاطات مر ز التنم ة
الصناع ة ،ومع المنظمة العر ة للمواصفات والمقاي س ،ومع منظمة العمل

العر ة ،ومع المنظمة العر ة للتنم ة الزراع ة ،ومع اتحاد إذاعات الدول العر ة..
وذلك ﻓﻲ المجاﻻت العلم ة والفن ة ..وعلى هذا المنوال تتداخل اﻻختصاصات
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والنشاطات بين جم ع هذه المنظمات ،ومن غير أداة للتنسي ﻓ ما بينها حتى
تكون جهودها متكاملة ..هذا مع العلم أن معظم هذه المنظمات ،م ن تصرف

أمورها ﻓﻲ شعب محدودة ﻓﻲ اﻷمانة العامة للجامعة العر ة ،حينما يجدد ميثاقها،
و صلح حالها مآ لها.

ولكن أخطر أنواع التداخل ،أو الفوضى ..هو ما يتصل اﻷمور

اﻻقتصاد ة ،واﻻقتصاد هو عماد الح اة القوم ة ..ﻓإن دراسة مواثي المنظمات
العاملة ﻓﻲ المجال اﻻقتصاد

تظهر التداخل بين نشاطات مجلس الوحدة

اﻻقتصاد ة ،و ل من منظمة التنم ة الزراع ة ،ومر ز التنم ة الصناع ة للدول

العر ة ،ومنظمة العمل العرﻲ ،ومجلس الطيران العرﻲ ..و يف م ن أن ون

لﻸمة العر ة اقتصاد عرﻲ مدروس وخط

ﻓﻲ ظل هذه الشرذمة التنظ م ة،

عيدا عن إطار الجامعة.
ولو انتقلنا عد ذلك إلى "إنجازات" الجامعة العر ة المختلفة لرأينا أن أكبر

إنجازاتها ،أنها لم تحق أ ة إنجازات ..إﻻ إصدار الق اررات المئات ،ﻓقد بلغت

ق اررات الجامعة ،ونحن ن تب هذا الفصل ) (3687ق ار ار ﻻ ستشعر المواطن

العرﻲ أنها تجسد خطوة عر ة واحدة ،ولو متواضعة ..على طر الوحدة.

والجامعة العر ة ،ﻷنها "جامعة" لدول "أجنب ة" ،ﻻ بد أنها تصرف أعمالها
على مراحل متعددة ،أوﻻ :إدراج اﻻقتراحات على جدول اﻷعمال .ثان ا :إبﻼغ

هذه اﻻقتراحات إلى الدول اﻷعضاء لدراستها وتحديد الموقف ِشأنها .ثالثا :مناقشة

اﻻقتراحات ﻓﻲ إحد

دورات الجامعة .ار عا :تأجيل اﻻقتراحات إلى دورة ثان ة

لمزد من ال حث والدرس .خامسا :إصدار توص ات شأن اﻻقتراحات إذا تمت

المواﻓقة اﻹجماع ة ،إذا لم قترح أحد اﻷعضاء التأجيل ،أو إحالة اﻻقتراح لدراسة..
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سادسا :ق ام اﻷمانة العامة مطال ة الدول العر ة بتنفيذ التوص ات .سا عا :مواﻓقة
السلطات الدستورة على ص غة التوص ات ..ثامنا :توق ع معاهدة أو اتفاق ة
المواﻓقة على التوص ات ..تاسعا :تكامل التوق ع لتص ح المعاهدة قابلة للتنفيذ.
عاشرا :البدء التنفيذ ..و ل هذا إذا ان ح الموضوع سعيدا ،من حيث التوقيت

والمواﻓقة والتنفيذ ..و ثير من ق اررات الجامعة لم تنفذها دول الجامعة ،ول س هناك
من مؤسسة عر ة قضائ ة أو شعب ة تحاسب هذه الدولة أو تلك على مخالفاتها.

وعبر اﻷعوام الخمسة والثﻼثين التﻲ مرت من عمر الجامعة ،تم توق ع

ثﻼثين معاهدة بين الدول العر ة صدد الشئون العر ة المشتر ة ،وﻻ أس أن
نسارع إلى القول إن اﻹنجاز الوحيد الذ حققته هذه المعاهدات ،هو أنها ط عت

ﻓﻲ مجلد واحد ،ل ستط ع المواطن العرﻲ أن قرأها مجتمعة ،و تبين حصيلتها..
وﻻ بد لنا أن نلقﻲ نظرة سرعة على أهم هذه المعاهدات..

تأتﻲ ﻓﻲ الطل عة معاهدة الدﻓاع المشترك والتعاون اﻻقتصاد

بين دول

الجامعة العر ة ،وتهدف هذه المعاهدة ما يدل عليها اسمها ،إلى تحقي الدﻓاع
المشترك عن

انها ..وص انة اﻷمن والسﻼم ..وعزمها على ﻓض منازعاتها

الطرق السلم ة ..واعت ار ل اعتداء مسلح قع على إحداها أنه اعتداء عليها

جم عا ..واتخاذ التدابير الوقائ ة والدﻓاع ة ﻓﻲ حالة خطر داهم أو ق ام حالة دول ة
مفاجئة ..إلى آخر هذه اﻷح ام التﻲ تحتو ها ص اغة ارعة ،تهيئ لكل حالة
طارئة ما تستوجب من التدابير ..وقد أضيف إلى المعاهدة ملح

عس ر ،

و روتو ول إضاﻓﻲ ،ﻹنشاء الهيئات العس رة الﻼزمة للق ام بواج اتها موجب

أح ام المعاهدة..
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و انت هذه المعاهدة سعيدة الح  ،ﻓقد واﻓ عليها مجلس الجامعة ﻓﻲ
دورته الثان ة عشرة بتارخ  13ابرل )ن سان(  ،1950و ان الحاﻓز على سرعة
البت ﻓيها الهزمة العر ة ﻓﻲ حرب ﻓلسطين عام  ..1948وتم التوق ع عليها،
ٕوايداع وثائ التصدي ما بين منتصف يونيو )حز ران(  1950إلى شهر أكتو ر
 -1953أ ما يزد على ثﻼثة أعوام ونصف العام .و ان على أعداء اﻷمة
العر ة أن ينتظروا المواﻓقة من قبل الجامعة والتوق ع من قبل الدول العر ةٕ ،وايداع
وثائ

التصدي  ..وﻓﻲ النها ة ق ام اله اكل العس رة الﻼزمة لممارسة

اختصاصاتها ..ولم تنضم إلى هذه المعاهدة عد ،ل من دولة اﻹمارات العر ة،
وسلطنة عمان ،والجمهورة اﻹسﻼم ة المورتان ة ،اﻹضاﻓة إلى العضو ن

الجديدين الصومال وجيبوتﻲ.

ولنترك المعاهدة بنصوصها ،لننظر إلى مصيرها ..والسجل طو ل حاﻓل
وحزن ..ﻓقد دخلت المعاهدة ﻓﻲ مرحلة التنفيذ ،واجتمعت اله اكل العس رة مرات
ومرات ،عيدا عن الصحاﻓة واﻹذاعة ،وأعدت الدراسات والتوجيهات والق اررات ،وقد

مر على هذه المعاهدة رع قرن من الزمان لنر أن اﻷمة العر ة ،ﻓﻲ ختام هذا

العام  ،1977ل س لها "ج ش مشترك" ﻓضﻼ عن الج ش الواحد ،والق ادة الواحدة..

ول س هذا ﻓق  ،ﻓإن سلسلة طو لة من اﻻتفاق ات الثنائ ة ،للدﻓاع
المشترك ،قد عقدت بين الدول العر ة ،قبل حرب اﻷ ام الستة و عدها .ومعاهدة
الدﻓاع المشترك "اﻷم" راقدة على سررها تلف أنفاسها..

والمظهر الوحيد ال اقﻲ لمعاهدة الدﻓاع المشترك ،هو أنه توجد أمانة إدارة

للشئون العس رة ﻓﻲ مﻼك اﻷمانة العامة لجامعة الدول العر ة ،وأحسب أن هذه
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اﻷمانة العس ر ة غير راض ة عن أوضاعها وﻻ عما آلت إل ه معاهدة الدﻓاع
العرﻲ المشترك.
وتأتﻲ عد ذلك "حزمة" من المعاهدات اﻻقتصاد ة :اتفاق ة شأن تسهيل
الت ادل التجار  ،وتنظ م تجارة الترانزت بين دول الجامعة العر ة ،وتعديﻼتها
ومﻼحقها الستة ،واتفاق ة شأن تسديد مدﻓوعات المعامﻼت الجارة وانتقال رؤوس

اﻷموال بين الدول العر ة والتعديلين اﻻثنين التا عين لها ..واتفاق ة شأن اتخاذ
جدول موحد للتعرﻓة الجمر ة واتفاق ة الوحدة اﻻقتصاد ة بين دول الجامعة

العر ة ،واتفاق ة السوق العر ة المشتر ة وﻻ بد لنا من لمة موجزة حول

اختصاصاتها حتى ﻻ ون تقي منا ظالما أو مسرﻓا.

إن ص غة هذه المعاهدات وحدها ،اﻓ ة ﻹدانة الجامعة القصور ،وﻹدانة

دولها عدم اﻻلتزام أح امها ..ﻓقد نصت هذه المعاهدات ﻓﻲ مجملها على أن
تقوم بين دول الجامعة العر ة وحدة اقتصاد ة املة تضمن للدول ورعا اها ما

يلﻲ:

 -1حرة انتقال اﻷشخاص ورؤوس اﻷموال.

 -2حرة ت ادل ال ضائع والمنتجات الوطن ة واﻷجنب ة.
 -3حرة اﻹقامة والعمل واﻻستخدام وممارسة النشا اﻻقتصاد .
 -4حرة النقل والترانزت واستعمال وسائل النقل والمراﻓ والمطارات المدن ة.
 -5ح التملك واﻹ صاء واﻹرث.

وقد نصت تلك المعاهدات ،تحق قا لهذه اﻷهداف ،على التزام الدول العر ة ما

يلﻲ:
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 -1جعل بﻼدها منطقة جمر ة واحدة تخضع ﻹدارة موحدة ،وتوحيد التعرﻓة
والتشرع واﻷنظمة الجمر ة المط قة ﻓﻲ ل منها.
 -2توحيد س اسة اﻻستيراد والتصدير واﻷنظمة المتعلقة بها.
 -3توحيد أنظمة النقل والترانزت.

 -4عقد اﻻتفاقات التجارة واتفاقات المدﻓوعات ﻓﻲ البلدان اﻷخر

صورة

مشتر ة.
 -5تنسي الس اسة المتعلقة الزراعة والصناعة والتجارة الداخل ة وتوحيد التشرع

اﻻقتصاد

ش ل فل لمن عمل من رعا ا البﻼد المتعاقدة ﻓﻲ الصناعة والزراعة

والمهن شروطا متكاﻓئة.

 -6تنسي تشرع العمل والضمان اﻻجتماعﻲ.
 -7تنسي تشرع الضرائب والرسوم الح وم ة والبلد ة وسائر الضرائب والرسوم
اﻷخر المتعلقة الزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس اﻷموال

ما فل مبدأ تكاﻓؤ الفرص ،و ذلك تﻼﻓﻲ ازدواج الضرائب والرسوم على الم لفين

من رعا ا الدول المتعاقدة.

 -8تنسي الس اسات النقد ة والمال ة ..تمهيدا لتوحيد النقد..
وقد تم التوق ع والتصدي على هذه "الحزمة" من المعاهدات ابتداء من

شهر سبتمبر )أيلول(  1953حتى أواس

 ،1963وقامت اله اكل التنفيذ ة

واﻹدارة وانعقدت المؤتمرات وصدرت الق اررات و"تورمت" الملفات والمواطن
العرﻲ ير أن ثي ار مما نصت عل ه هذه الحزمة من اﻻتفاقات لم ينفذ ﻓﻲ قليل

أو ثير ..و لمة واحدة ..إنه ﻻ ير سوقا عر ة مشتر ة ،وﻻ حرة من الحرات

الخمس المذ ورة آنفا ..والع س هو القائم ﻓﻲ الوطن العرﻲ ..اثنتان وعشرون
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سوقا عر ة قدر عدد أعضاء الجامعة ..والحرات الخمس مثل بنات الجاهل ة
موؤودات مدﻓونات.
وأمامنا مقارنة ماثلة ،تمﻸ أ صارنا وأسماعنا ،هﻲ الجماعة اﻷورو ة

والسوق اﻷورو ة المشتر ة ،ﻓما هﻲ الحقائ الموجعة ،والوقائع المفجعة التﻲ
تقود إليها المقارنة.

نر أوﻻ أن الدول اﻷورو ة التسع وهﻲ برطان ة وألمان ا وﻓرنسا و لج ا

ٕوا طال ا وهولندا ولو سمبورغ والنرو ج والدنمارك قد أص حت تضمها سوق واحدة

مشتر ة تجعل من هذه الدول وحدة اقتصاد ة شاملة ،على أساس اتحاد جمر ﻲ،
و ذلك أص حت هذه الدول "وطنا" اقتصاد ا واحدا يتطلع قادته إلى جعله اتحادا

أورو ا امﻼ ،مع أن الجماعة اﻷورو ة هذه هﻲ أصغر عم ار من الجامعة العر ة

عشر سنوات ..ناه ك عن أنها تضم شعو ا قامت بينها عبر التارخ حروب
ضروس ،و فﻲ أن نذ ر أن ﻓرنسا وألمان ا قد جرتا العالم إلى الحرب العالم ة
اﻷولى والثان ة.

والدارس لمعاهدة روما عام  1957وهﻲ التﻲ تم موجبها إنشاء الجماعة

اﻷورو ة يﻼح ﻷول وهلة أن "الهدف" الذ

سر ﻓﻲ جم ع نصوصها يدور

حول تدع م اﻻقتصاد العام للدول اﻷعضاء ،ورﻓع مستو الح اة ﻓيها ،وتوثي
إنشاء سوق مشتر ة ،و ذلك عن طر

العﻼقات ﻓ ما بينها ،وذلك عن طر

التوحيد التدرجﻲ للس اسات اﻻقتصاد ة للدول اﻷعضاء.

وتحق قا لهذا الهدف الشامل قررت معاهدة روما أن تتخذ دول الجماعة

الخطوات التال ة ضمن مراحل محددة:
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أوﻻ :إلغاء الرسوم الجمر ة وقيود الكم ة على دخول وخروج ال ضائع ﻓ ما بين

الدول اﻷعضاء.

ثان ا :وضع تعرﻓة جمر ة مشتر ة ..وس اسة تجارة مشتر ة ،ﻓﻲ مواجهة الدول

اﻷخر .

ثالثا :إلغاء القيود ﻓ ما بين الدول اﻷعضاء على حرة مرور اﻷشخاص والخدمات
ورؤوس اﻷموال.

ار عا :وضع س اسة مشتر ة ﻓﻲ مجال الزراعة.

خامسا :وضع س اسة مشتر ة ﻓﻲ مجال النقل.
سادسا :تنسي الس اسات اﻻقتصاد ة للدول اﻷعضاء ما فل الوقا ة من عدم

التوازن ﻓﻲ موازن مدﻓوعات الدول اﻷعضاء.

سا عا :التقرب ما بين التشرعات الوطن ة للدول اﻷعضاء القدر الذ يلزم لنشا

السوق المشتر ة.

ثامنا :إنشاء صندوق اجتماعﻲ أورو ﻲ لتحسين إم ان ات اﻻستخدام للعمال

والمساهمة ﻓﻲ رﻓع مستو ح اتهم.

تاسعا :إنشاء بنك أورو ﻲ لﻼستثمار.

تلك هﻲ المعاهدة أهداﻓها ووسائلها ومراحلها اﻻنتقال ة جاءت على

الورق ،تماما الورق الذ

تبنا عل ه معاهداتنا اﻻقتصاد ة ..ﻓإذا بتلك المعاهدة

اﻷورو ة تنفذ حذاﻓيرها و ل مراحلها المحددةٕ ،واذا أورو ا الغر ة أص حت وطنا
اقتصاد ا بﻼ حواجز ،وﻻ حدود ،وﻻ جوازات سفر ،و المقابل تر أن الدول العر ة
أص حت اليوم تمثل اثنين وعشرن إقل ما اقتصاد ا من غير تنفيذ معاهداتنا

اﻻقتصاد ة ﻻ مرحل ا وﻻ جزئ ا ..ﻓﻼ حرة للمرور ،ﻻ لل ضائع وﻻ لﻸشخاص
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وﻻ للخدمات ،وﻻ لرؤوس اﻷموال ..وﻓوق هذا وذلك ﻓل س للدول العر ة ،ﻓﻲ عهد
الجامعة العر ة ،تعرفة جمر ة مشتر ة ،وﻻ س اسة تجارة مشتر ة؛ والس اسة
المشتر ة الوحيدة ،أنها ﻻ توجد لها س اسة مشتر ة..
وثمة مقارنة أخر بين المجموعة اﻷورو ة والجامعة العر ة ،اﻷولى

تؤلف نظاما ﻓدرال ا اقتصاد ا واحدا ،والثان ة تمثل نظاما انفصال ا قوم على أساس
التعارض والتناقض.
ولو أننا انتقلنا من التعم م إلى التخص ص ،بل إلى التحديد اﻷسماء

واﻷمثلة لرأينا أن شيئا جديدا أخذ النشوء ﻓﻲ أورو ا الغر ة هو المواطن اﻷورو ﻲ

والوطن اﻷورو ﻲ ،ﻓهذا المواطن الجديد ،يتصرف ﻓﻲ وطنه الجديد ما شاء
و رد ،من غير قيود وﻻ حدود ..ساﻓر من قطر إلى قطر من غير سائل وﻻ

مراقب ،هو و ضاعته وأمواله وأوﻻده وقططه و ﻼ ه ،ل ق م حيث شاء ،ول عمل
حيث يرد ،على حين أن عددا من الدول العر ة قد توغلت ﻓﻲ اﻹقل م ة حيث

أص حت تسن القوانين واﻷنظمة التﻲ تحظر على "اﻷجنبﻲ" اﻹقامة والسفر
والعمل ،وح شراء العقارات والكثير من التصرﻓات اﻷخر  ..و لمة "اﻷجنبﻲ"

معناها التحديد والتفسير ..المواطن العرﻲ..

ولكن هذا المواطن العرﻲ ،اﻷجنبﻲ ﻓﻲ وطنه ،ﻻ عتبر "أجنب ا" ﻓﻲ
البﻼد اﻷجنب ة صدد ثير من التصرﻓات ..إنه ستط ع أن شتر الفيﻼت والشق

وأسهم الشر ات من دول الجماعة اﻷورو ة ،وقد اشتر أمراء المال العرب،
شر ات و نو ا ،وقصو ار ﻓﻲ ثير من عواصم أورو ا الغر ة.

وأكثر من ذلك ﻓإن العمال العرب وأوﻻدهم وعائﻼتهم ،الذين عملون ﻓﻲ

أورو ا الغر ة يتمتعون ضمانات اجتماع ة ﻻ تتاح لهم ﻓﻲ وطنهم وعلى أيد
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ح امهم ،ﻓقد وضعت ونفذت الجماعة اﻷورو ة برنامجا لتعل م أبناء العمال
)(1

المهاجرن وتأهيلهم وترو ضهم على الوس اﻷورو ﻲ

و تناول هذا البرنامج ما

قرب من ستة مﻼيين ورع من العمال ،ﻓيهم ما ﻻ قل عن مليونين من الصب ان

دون الثامنة عشر ،واﻷلوف من هؤﻻء وأولئك هم من الجزائرين والمغارة وأبناء

المشرق العرﻲ.

وح ام العرب المعاصرون ،علمون عن طر سفرائهم ﻓﻲ أورو ا الغر ة،

أن الدول اﻷورو ة التسع حطمت ﻓ ما بينها ل الحدود والحواجز ،وأص حت

س ارة الف ات اﻹ طال ة مثﻼ ت اع ﻓﻲ أسواق لندن أسعار روما ،واﻷج ان الهولند ة

ت اع ﻓﻲ بلج ا بنفس أسعار أمستردام ..والمﻼ س اﻹنجليزة ت اع ﻓﻲ برلين
أسعار إنجلترا ،والعطور الفرنس ة ت اع ﻓﻲ ألمان ا أسعار ارس ..وما هو أهم

من ذلك ،ﻓإن البرامج الترو ة ﻓﻲ العديد من المهن والحرف والصناعات قد اتت
تتجه نحو إنشاء العامل اﻷورو ﻲ الواحد..

و فﻲ أن يدرس المواطن العرﻲ البرنامج الذ وضعته ونفذته الجماعة

اﻷورو ة تحق قا لهذا الهدف).(1

وقد بلغ من اهتمام الجماعة اﻷورو ة ،بإنجازاتها اﻻقتصاد ة ،أنه ﻓﻲ

أول يوليو  1968حين تحق اﻻتحاد الجمر ﻲ ﻷول مرة ﻓﻲ تارخ أورو ا الحديثة،
احتفل بذلك اليوم مناس ة وطن ة بر  ..تماما ما تحتفل الدول العر ة ،من
غير ح اء وﻻ خجل ،اﻻتحادات العر ة التﻲ انتكست ،أو اﻻنتصارات العر ة

التﻲ حطمتها الدبلوماس ة العر ة.
) (1و عرف هذا البرنامج .Education of Migrant Workers
)(1

عرف هذا البرنامج . From Education to Working Life
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والجماعة اﻷورو ة قد أولت اهتماماتها الكبر إلى القاعدة الكبر لشعوب
أورو ا ،إلى جماهير العمال ..ﻓقد نصت المادة  118من المعاهدة اﻷورو ة،
على تنم ة التعاون بين الدول اﻷعضاء ﻓﻲ المجال اﻻجتماعﻲ وخاصة ﻓ ما

يتعل

الح ﻓﻲ العمل وﻓﻲ تحسين ظروف العمل ،والتأهيل والتدرب المهنﻲ،

والضمان اﻻجتماعﻲ والوقا ة من اﻷمراض ،والصحة العمال ة ،والح النقابﻲ،

والمفاوضات الجماع ة بين العمال وأصحاب اﻷعمال ..وهذه الع ارات وأمثالها
واردة ﻓﻲ المعاهدة العر ة للوحدة اﻻقتصاد ة.

ولكن الجماعة اﻷورو ة قد نقلت هذه اﻻلتزامات من الورق إلى ميدان

الح اة والعمل ،ﻓقد أنشأت ما عرف الصندوق اﻷورو ﻲ للضمان اﻻجتماعﻲ،

موجب المادة  122من المعاهدة لتحسين ﻓرص العمل للعمال ﻓﻲ الدول الغر ة

التسع ،لكﻲ سهم ﻓﻲ رﻓع مستو الح اة ،ولكﻲ ي سر سهولة انتقال العمال من
إقل م ﻵخر ،ومن مهنة ﻷخر  ،و سهم هذا الصندوق ﻓﻲ تدرب اﻷيد

المتعطلة.

العاملة

ولعل اﻷرقام ،وهﻲ أعداد اردة طب عتها ،تقدم إلينا مقارنة ساخنة..ﻓقد

رصد الصندوق اﻻجتماعﻲ اﻷنف الذ ر أكثر من ألف ومائة مليون دوﻻر

لمساعدة حوالﻲ ثﻼثة مﻼيين عامل ،ما رصد الصندوق اﻹقل مﻲ وهو اﻷحدث

عهدا حوالﻲ ألف وستمائة مليون دوﻻر للمدة  ،1977-1975ﻓهل من مذ ر..
وهل من معتبر..

ونحن لو طرحنا هذه المفارقات أمام الح م العرﻲ المعاصر ،لرأيناه يجر

عددا من "علماء" اﻻقتصاد من نواصيهم ل علنوا ﻓﻲ أجهزة اﻹعﻼم العر ة الرسم ة
أن تضارب المصالح بين اﻷقطار العر ة ستحيل معها تحقي أ ة وحدة اقتصاد ة
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أو اتحاد جمر ﻲ ..ولكن التجرة اﻷورو ة هﻲ وحدها التﻲ ترد على أولئك
"العلماء" الجهابذة ،وملو هم ورؤسائهم اﻷﻓذاذ ولنأخذ مثﻼ واحدا ،وهو الس اسة
الزراع ة ،على اعت ار أن الزراعة تمثل العنصر اﻷكبر ﻓﻲ اقتصاد دول الجامعة
العر ة.

ومن الحقائ البديه ة المعروﻓة أن الشئون الزراع ة ﻓﻲ أورو ا الغر ة

تواجه مش ﻼت عديدة ،ومصاعب عمل ة جمة ..ولكن الجماعة اﻷورو ة قد
حققت ﻓﻲ هذا المجال أكبر انتصاراتها ..ﻓقد ان هدف الجماعة اﻷورو ة أن
تحق زادة القدرة اﻹنتاج ة الزراع ة ،مع المحاﻓظة على ث ات اﻷسواق ،و فالة

مستو عادل لح اة المزارعين ،وضمان أسعار معتدلة للمستهلكين ل ذلك مع
فالة مواد التمو ن الضرورة..
وواضح

ذلك أن تحقي

هذه اﻷهداف قف ﻓﻲ وجه "المصالح

المتضارة"بين الدول اﻷورو ة نفسها ،وعلى سبيل المثال ،ﻓإن دوﻻ مثل ﻓرنسا

و لج ا ولو سمبورغ تتمتع زراعتها حما ة قو ة من جانب الدولة ﻓضﻼ عن زادة

ﻓائضها ..ومن أجل هذه "المصلحة" ﻓمن الطب عﻲ أن تعارض ﻓﻲ ﻓتح أورو ا

للمنتجات الزراع ة اﻷسعار المخفضة ﻓﻲ السوق العالم ة ،على حين أن دوﻻ

أخر مثل ألمان ا ٕوا طال ا وهولندا تر من مصلحتها اﻻستمرار ﻓﻲ شراء المنتجات
الزراع ة أسعار مخفضة..

ولكن الجماعة اﻷورو ة لم تنهزم أمام هذه المصالح المتضارة وأمثالها،

إذ وجدت لها حلوﻻ اقتصاد ة سل مة ..ﻓقد عمدت إلى وضع القواعد للتنظ م

المشترك للسوق الداخل ة ،ولس اسة الم ادﻻت من الدول اﻷخر خارج الجماعة..
ووضعت اﻷسس المال ة لتمو ل نفقات الدعم لهذه الس اسة ..و ذلك أص حت
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المنتجات الزراع ة تزرع وتستهلك ﻓﻲ الوطن اﻷورو ﻲ ﻓﻲ ظل أوضاع تخدم
مصالح الفﻼحين والمستهلكين على السواء ..من غير تفر

بين ﻓواكه إ طال ة،

أو خضار ﻓرنس ة ،أو طيور هولند ة ،إلى غير ذلك مما لذ وطاب.
وقد أم ن الوصول إلى هذه النتائج ال اهرة ﻷن الجماعة أنشأت سوقا

مشتر ة لمنتجات الجماعة الزراع ة وساعدت الزراعة ﻓﻲ دول الجماعة ،وأص حت
الجماعة تنتج اﻵن معظم السلع الزراع ة التﻲ تستهلكها ..أما ﻓﻲ الوطن العرﻲ،
ﻓإننا نستورد اللحوم والحبوب والكثير من المواد الغذائ ة من الخارج ،وأراضينا

الزراع ة المترام ة اﻷطراف تناد  :هل من زارع ،وهل من ﻓالح صالح..

على أن اﻹحصاءات والب انات الرسم ة ﻓيها أبلغ الدﻻلة،ولو ان المجال متسعا
ﻷوردناها ملحقا ﻓﻲ هذا الكتاب ﻓإنها تثبت من غير شك أن الجماعة اﻷورو ة

سوقها المشتر ة قد أص حت أقو المنظمات اﻻقتصاد ة الدول ة تطورا ،ﻓقد اتت
المصدر العالمﻲ اﻷول ،والمشتر العالمﻲ اﻷول ،ودﻓعت اﻹنتاج إلى أعلى
معدل للنمو.

وهذه القوة اﻻقتصاد ة الضخمة هﻲ التﻲ أمس ت الجماعة اﻷورو ة عن

اﻻنه ار أمام العواصف اﻻقتصاد ة التﻲ هبت على العالم ﻓﻲ الحق ة اﻷخيرة،
و فﻲ أن نسمع إلى اﻻعتراف الخطير الذ

أدلى ه السيد والتر شيل رئ س

جمهورة ألمان ا اﻻتحاد ة حين قال بهذا الصدد" :إنﻲ مقتنع صورة قاطعة أنه لم

ن بإم اننا ،ﻓراد  ،أن نقف ﻓﻲ وجه العاصفة اﻻقتصاد ة التﻲ بدأت ﻓﻲ عام

 ،1973و ان من المم ن أن تفضﻲ تلك العاصفة إلى ارثة تبتلعنا ،ل دولة
على حدة – و ان من الخير أننا أنشأنا قبل عشرن عاما الجماعة اﻷورو ة".
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وهل من خطا عرﻲ ،تب لنا هذه الكلمات العظ مة لتعل ﻓﻲ قصور
قرونها ﻓﻲ الغدو واﻵصال..
الملوك والرؤساء ،أ
ولكن العﻼقة العر ة الجماعة اﻷورو ة مليئة العبرة ،وهذه وحدها
تكشف مواضع التخلف ﻓﻲ الجامعة العر ة ،ومؤسساتها ومعاهداتها ،وعﻼقاتها

مع الدول الغر ة ،ذلك أن الجماعة اﻷورو ة قد أنشأت عﻼقات ،ووقعت اتفاقات
مع عدد من دول الجامعة العر ة ،ﻓﻲ مختلف المجاﻻت اﻻقتصاد ة ..والدول
العر ة هذه ،قد وقعت ﻓراد  ،أما الدول اﻷورو ة التسع ﻓقد وقعت جماعة..
ذلك أن دول الجماعة اﻷورو ة قد التزمت التعامل اﻻقتصاد مع الدول اﻷخر ،
جماعة واحدة تفاوض وتتف بهذه الصفة اسم الدول اﻷورو ة التسع ،أما دول

الجامعة العر ة ﻓإنها تفاوض وتتف

واحدة واحدة ..والسبب س

ﻷن الدول

العر ة ل س لها س اسة مشتر ة ﻻ ﻓﻲ اﻻقتصاد وﻻ ﻓﻲ غيره ..ولو أن الدول
العر ة ،وﻓﻲ إطار الجامعة ،تفاوضت جماعة عر ة مع الجماعة اﻷورو ة،

لحصلوا على شرو أﻓضل جم عا وأﻓرادا ..ولكن من أين ون لهم اﻹدراك الرشيد
حتى ﻓﻲ مجال لقمة الع ش.

ذلك له ﻓﻲ مجال اﻻقتصاد ،وقفنا عنده عض الشﻲء ،ﻷن اﻻقتصاد

هو الح اة ،والح اة هو ،خاصة ﻓﻲ هذا الزمن الذ

ع شه العالم أسره ،أما ﻓﻲ

مجاﻻت الثقاﻓة ،واﻹعﻼم ،والمواصﻼت والتشرع وسائر جوانب الح اة العر ة،

ﻓإن الجامعة العر ة ﻻ تستط ع أن تقدم للمواطن العرﻲ إنجا از ستح الذ ر،
رغم الحواﻓز الكبر  ،والدواعﻲ الملحة التﻲ تقضﻲ بذلك ،من غير إ طاء..

ﻓفﻲ مجال اﻹعﻼم مثﻼ ،وهو ميدان على أقصى ما ون من اﻷهم ة

النس ة إلى القض ة العر ة ،ﻻ نحتاج إلى عرض تفصيلﻲ لنر أن الجامعة
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العر ة قد سجلت إخفاقا آخر ﻓﻲ ميدان اﻹعﻼم اﻹضاﻓة إلى إخفاقها ﻓﻲ الشئون
الس اس ة والف رة واﻻقتصاد ة ،ذلك أنه منذ أن تأسست الجامعة وﻻ تكاد تخلو
دورة من دوراتها إﻻ واﻹعﻼم العرﻲ يبرز على رأس الجدول وتصدر شأنه
أثر يذ ر لﻺعﻼم العرﻲ ﻻ ﻓﻲ الوطن
الق اررات والتوص ات من غير أن نر اً
العرﻲ وﻻ على الصعيد العالمﻲ .وﻓﻲ مؤتمرات القمة العر ة الثمان ة طرحت
قض ة اﻹعﻼم العرﻲ ومعها ملفات ضخمة وتقارر شاملة وضعتها لجان وخبراء
وعلماء ،ثم ينتهﻲ اﻷمر إلى ق اررات جليلة أصحاب الجﻼلة ،وتوص ات ﻓخمة
أصحاب الفخامة ولكن من غير أن يتحرك اﻹعﻼم من مواقعه الراكدة الراقدة.

وﻻ بد لنا أن نعترف أن الجامعة العر ة ،قد سعت على مر السنين ،أن

تنشئ م اتب إعﻼم ة ﻓﻲ عدد من العواصم العالم ة ،ولكن هذه الم اتب قيت
مقيدة ﻓﻲ الرجال والمال ،ولم تستطع أن تؤد دو ار ملحوظا ناه ك عن التصد
لﻺعﻼم اﻹسرائيلﻲ العمﻼق..

والواقع أن موضوع اﻹعﻼم ان من أكثر مواض ع الجامعة العر ة

"ضخامة" من حيث انعقاد المؤتمرات ٕواعداد الدراسات وتقارر الخبراء ..ولكن
ذلك له لم فض إلى نتيجة تذ ر ،مع أن الحاجة لذلك انت ماسة على أقصى

ما ون ،وخاصة أثناء اﻷحداث العر ة الخطيرة ،مثل حرب اﻷ ام الستة ،وحرب
تشرن ،والتغيرات اﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة واﻻجتماع ة ﻓﻲ الوطن العرﻲ..

ولو شاءت الجامعة نفسها أن تضع تقر ار عن نشاطاتها ٕوانجازاتها عبر

اﻷعوام الخمسة والثﻼثين الماض ة ﻓإنها لن تجد أكثر من مجلد ضخم حتو
مئات الق اررات ،ومحاضر عشرات اﻻجتماعات والمؤتمرات.
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وعلى وجه التحديد ،ﻓإن المواطن العرﻲ ﻻ ستط ع أن يجد ثﻼثين تا ا
جيدا اللغات الح ة عن الجامعة العر ة ،أو القض ة العر ة ..أو الوحدة العر ة..
و ذلك ﻓإنه ﻻ ستط ع أن يجد عشرة أﻓﻼم سينمائ ة جيدة عن الوطن العرﻲ،
وعن الح اة اﻻجتماع ة لﻸمة العر ة ،أو ما شاكل ذلك من جوانب الح اة العر ة

العامة.

ٕواذا ذهب المواطن العرﻲ إلى الخارج ،ﻓإنه ﻻ ستط ع أن يجد أن

للجامعة العر ة محاضرن ،عرا أو أجانب ذو

فاءات عال ة يخطبون ﻓﻲ

الجامعات والكنائس واﻷند ة العامة ،صورة غير متقطعة ،و ذلك ﻓإنه ﻻ ستط ع

أن يجد ﻓﻲ الم ت ات العامة ،الكتي ات الصغيرة عن مختلف شئون اﻷمة العر ة
م تو ة صورة ش قة ،علم ة وموضوع ة..

وﻓﻲ داخل الوطن العرﻲ ،ل س للجامعة العر ة مجلة أو جردة منتشرة
على صعيد الوطن العرﻲ أسره ،لتثقف اﻹنسان العرﻲ القضا ا العر ة العامة،

الس اس ة واﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة ،واﻻجتماع ة ..وتقدم له شيئا غير ما تعط ه
الصحف العر ة ،التﻲ تعنى أكثر ما تعنى شئون أقطارها..

و ذلك ل س للجامعة العر ة ،إذاعة خاصة بها ،تختص الشئون العر ة

العامة ،وتكون مثا ة ملتقى للمف رن العرب ،بدﻻ أن يهرب المواطن العرﻲ إلى
اﻹذاعة البرطان ة وصوت أمر ا حثا عن أخ ار الوطن العرﻲ ومختلف شئونه..

وقد أص حت معظم دول العالم تخصص ﻓﻲ برامجها اﻹذاع ة جان ا هاما

للتحدث إلى اﻷمة العر ة ،و ل ما تهدف إل ه إذاعات هذه الدول أن تدﻓع

الجماهير العر ة إلى وجهة معينة أو ل س اﻷجدر أن ون لﻸمة العر ة إذاعة
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خاصة بها على الصعيد القومﻲ العام ﻻ على الصعيد القطر  ،أو ل ست هذه
هﻲ أولى المهمات اﻹعﻼم ة للجامعة العر ة ،المؤسسة العر ة اﻷم.
ل ست هذه أحﻼم النهار ،هذه أمن ات م ن تحق قها ،ﻓاﻷمة العر ة معن ة
فاءاتها الف رة وثروتها الماد ة ،وثرائها الحضار  ،و ل هذه اﻷمور وغيرها

م ن تحق قها بنجاح وسهولة ..وأمامنا مثل حﻲ وهو إذاعة مونت ارلو ،وهو
مشروع ل ست وراءه عدة دول ،وقد أص حت هذه اﻹذاعة مرجعا للمواطن العرﻲ
لﻸخ ار والتعل قات ..ﻓلماذا ﻻ

ون للجامعة العر ة إذاعة تخاطب اﻹنسان

العرﻲ لتجعل منه مواطنا عر ا مدر ا ﻷ عاد قضا اه القوم ة عارﻓا مشاكله

اﻻجتماع ة والثقاﻓ ة واﻻقتصاد ةٕ ،والى جانب ذلك تتولى هذه اﻹذاعة مخاط ة
الشعوب اﻷجنب ة اﻷخر بلغاتها ﻓتعمل على تعرفها الشئون العر ة من الينبوع
العرﻲ م اشرة ..وهل نحن أقل شأنا من الدول اﻷخر التﻲ توجه إذاعاتها إلى
شعوب متعددة ،بلغاتها ووﻓ ب ارمج خاصة.

و دور بخلدنا موضوع هام ،شف عن قصور الجامعة العر ة ودولها،

ذلك هو موضوع الصهيون ة والعنصرة ،وقد أصدرت اﻷمم المتحدة شأنه ق ار ار
هاما ،ﻓماذا ﻓعل اﻹعﻼم العرﻲ ﻓﻲ هذا الموضوع ،م عدد الكتب التﻲ صدرت

شأنه اللغات الح ة ..م عدد الندوات والمؤتم ارت العالم ة التﻲ نظمها اﻹعﻼم
العرﻲ بهذا الشأن ..لقد انتهى الموضوع عند عت ات اﻷمم المتحدة ،ولم حسن

اﻹعﻼم العرﻲ استخدامه واستثماره بدوام ،وﻓﻲ ل عام ..ﻓالصهيون ة وحدها هﻲ
التﻲ اغتنمت الفرصة ،ﻓع أت الكتاب والمف رن اﻷورو يين ،وعقدت الندوات دﻓاعا
عن الصهيون ة ،واعت ارها حر ة حضارة تحررة رﻓ عة الشأن ..وانتفعت

الصهيون ة قرار إدانة الصهيون ة لتمجيد الصهيون ة.
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وقض ة الﻼجئين الفلسطينيين ،موضوع آخر لم ستطع اﻹعﻼم العرﻲ
أن ينقله لل أر

العام الدولﻲ صورة علم ة مثيرة ..على حين أن اﻹعﻼم

الصهيونﻲ ،يتخذ ل يوم من "مش لة" يهود سوﻓييتﻲ واحد يرد أن يهاجر إلى
إسرائيل ،قض ة إنسان ة بر شغل بها ال أر العام الدولﻲ زمنا طو ﻼ..

إن اﻹعﻼم الصهيونﻲ ،مؤمن عنيد ب اطله؛ واﻹعﻼم العرﻲ ،متخلف

متهاون ﻓﻲ حقه ..اﻹعﻼم الصهيونﻲ يتحرك بدينام ة دق قة بدق قة ..واﻹعﻼم
العرﻲ يتثاقل على اﻷرض م بﻼً الروتين ..اﻹعﻼم الصهيونﻲ وراءه دولة واحدة،
واﻹعﻼم العرﻲ وراءه اثنان وعشرون دولة ،ل دولة ترسم له خطا معينا ،و ل
دولة معن ة أن تقذف إل ه أقل أبنائها فاءة ٕوا مانا.

و لمة موجزة ﻓإن اﻹعﻼم الصهيونﻲ هو رسالة عند أصحا ه ..واﻹعﻼم

العرﻲ هو منصب عند طﻼ ه..
ومرة أخر ﻓإن الجماعة اﻷورو ة لها نشا

إعﻼمﻲ يتعل

شئونها

الخاصة ،ﻓهﻲ تخاطب المواطن اﻷورو ﻲ ﻓﻲ ل ما يهمه من الشئون اﻻقتصاد ة
واﻻجتماع ة والمال ة ..مختلف اللغات ،لتعرﻓه مشاكل الجماعة و ف ة التغلب
عليها ،ثم هﻲ تشده إلى اﻻتحاد اﻷورو ﻲ ...وهﻲ تفعل ذلك دون أن تشعر حرج

من قبل الدول اﻷورو ة التسع التﻲ تتألف منها الجماعة.
وﻻ بد لنا من لمة حول التر ة والثقاﻓة القوم ة ،ذلك أن اﻷمة العر ة

تجد نفسها أمام واقع حزن مخيف ،ﻓإن خمسة وثﻼثين عاما من عمر الجامعة
العر ة ،أوضاعها اﻻنفصال ة ،قد جعلت اﻹنسان العرﻲ ﻓﻲ حالة من الفراغ
القومﻲ ،تتجاذ ه الدعوات المتعددة ،ﻓراح عانﻲ التمزق الروحﻲ والض اع الف ر ،
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وأص حنا ﻓﻲ حاجة إلى إعﻼم عرﻲ موجه إلى اﻷمة العر ة أوﻻ ،عمل على
الترشيد والتوج ه السديد.
والجيل العرﻲ الناشئ أحوج ما

ون إلى هذا الترشيد القومﻲ ،ومن

المؤسف أن اﻷلوف من الطﻼب العرب ﻓﻲ جامعات القاهرة ودمش و غداد ل ست

لهم مظلة ﻓ رة قوم ة واحدة تجمع الطالب التونسﻲ ،إلى المصر  ،إلى السور
إلى العراقﻲ..
روا

هؤﻻء جم عا ،وهم قادة اﻷمة العر ة ﻓﻲ المستقبل ،ع شون اﻵن ﻓﻲ

واتحادات إقل م ة ﻓﻲ العاصمة الواحدة ،ﻻ ادون عرف عضهم عضا..

وهؤﻻء مسئول ة الجامعة العر ة..

ومرة أخر ل س هذا اﻻقتراح خ اﻻ ،ﻓإن الجماعة اﻷورو ة تعد وتنفذ

برامج واحدة للطﻼب اﻷورو يين ،رغما عن ت اين لغتهم ومناهلهم الثقاﻓ ة ..وما
على الجامعة العر ة إﻻ أن تقلد ما تفعله الجماعة اﻷورو ة ﻓﻲ هذا ال اب ،بل

أن الجامعة العر ة قادرة أن تبتدع وتبدع ،ولدينا المنظمة العر ة للتر ة والثقاﻓة
والعلوم ﻓإنها قادرة على أن تخوض هذا الميدان وتؤد

واجبها اﻷكمل ،ولكن

يجب أوﻻ أن تنسل الجامعة العر ة من ميثاقها اﻻنفصالﻲ ،وتدخل ﻓﻲ ميثاق

وحدو  ،وحينئذ تص ح الجامعة العر ة قادرة على بناء اﻷج ال العر ة الصاعدة
التعاون مع و ازرات التر ة ﻓﻲ الوطن العرﻲ.
وﻓﻲ هذا المجال تبرز مفارقة أخر

بيرة بين ما تفعله الجماعة اﻷورو ة

والجامعة العر ة ،ذلك أن اﻷولى قد وضعت ونفذت برنامجا لتحقي
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س اسة

تعل م ة واحدة

و رنامجا آخر لتدرب المعلمين ﻓﻲ الجماعة اﻷورو ة

)(1

)(2

وﻓﻲ

برو سل أقامت الجماعة "المدرسة اﻷورو ة" ،فد إليها التﻼميذ من أبناء الدول
اﻷورو ة التسع.

هذا وغير هذا قليل من ثير ،يجسد الفارق الكبير بين الجماعة اﻷورو ة

والجامعة العر ة :اﻷولى اتحاد ة وهﻲ لذلك ناجحة ..والثان ة انفصال ة وهﻲ لذلك
خائ ة وﻓاشلة..
ولكن الخي ة الكبر أن ﻻ تدرك أنها خائ ة ﻓاشلة.

الفصل السﺎدس عشر
تغير ل شيء من المح

إلى الخليج..

إﻻ جامعة الدول العر ة
حينما نعود الذاكرة إلى ر ع عام  1945ﻓﻲ رحلة استطﻼع ة لنتجلى
من خﻼلها حال اﻷمة العر ة ﻓﻲ ذلك العهد ،تطالعنا صورة واضحة عن المتغيرات
الكبر والتطورات المتﻼحقة التﻲ اجتازها الوطن العرﻲ ﻓﻲ هذه الحق ة القصيرة
من تارخنا المعاصر.
Towards European Policy.
Teachers Training in the European community
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)(1
) (2

وهذه التطورات والمتغيرات ،قد تفوت انت اه الجيل المعاصر ،شأن الوالد
الذ ﻻ يﻼح نمو ولده يوما عد يوم ..ولكن الدراسة المقارنة الدق قة ،ﻷوضاع
اﻷمة العر ة ﻓﻲ اﻷرعينات ،وما صارت إل ه ﻓﻲ أ امنا هذه ونحن نطل على
الثمانينات ،توضح لنا ل جﻼء ،أن أمو ار ثيرة ،و ثيرة جدا ،قد تغيرت وتبدلت

إﻻ الجامعة العر ة ،ﻓقد قيت على حالها ،ميثاقا ،و انا ،وأن ما تغير ﻓيها وتبدل
ان إلى اﻷعطل ،ﻻ إلى اﻷﻓضل.
ولقد ان من المفروض ،أن تواكب الجامعة العر ة راح التطور والتغير

التﻲ هبت على الوطن العرﻲ خﻼل ما يزد على ثلث قرن من الزمان ..ولكن
شيئا من ذلك لم حدث ،ﻓقد قيت الجامعة العر ة يوم وﻻدتها ،ومضت ﻓﻲ
طرقها مع الزمن يتضخم جسدها يوما عد يوم وتتثاقل حر تها ،وﻻ تحق ﻷمتها

اﻷم iالمرتجى والخير المنشود.
وميثاق الجامعة نفسه ،هو من أوائل الدﻻئل على تخلف الجامعة عن

مو ب التطور الكبير الذ قطعته اﻷمة العر ة ﻓﻲ هذه الفترة ،وتكفينا قراءة عابرة
ل عض نصوص الميثاق لنر هذه الحق قة ماثلة أمام الع ان.

ولقد ناقشنا ﻓﻲ الفصول السا قة ثي ار من مواطن الضعف ﻓﻲ الميثاق ما

ﻓ ه الكفا ة ولكن الناح ة التﻲ تعنينا ﻓﻲ هذا الفصل أن الميثاق الذ

وضع قبل

خمسة وثﻼثين عاما لم عد صلح لﻸمة العر ة ﻓﻲ مجموعه ،وهﻲ تواجه المشاكل

الضخمة المتعددة التﻲ توشك أن "تهجم" علينا ﻓﻲ مطلع القرن الحاد والعشرن،

وهو سرع خطاه إلينا ..من غير تمهل وﻻ إ طاء ،ولنضرب عض اﻷمثال..

إن المادة الثان ة من الميثاق ،وهﻲ التﻲ تتحدث عن التعاون والتنسي

بين الدول العر ة ﻓ ما يختص الشئون اﻻقتصاد ة والمال ة ،والثقاﻓ ة واﻻجتماع ة
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والصح ة ،وسائر اﻷمور التفصيل ة التﻲ تدخل ﻓﻲ هذا ال اب ..قد تجاوزها الزمن
مراحل متعددة.
إن اﻷمة العر ة تواجه اليوم مش ﻼت عظ مة اقتصاد ة واجتماع ة،
وستواجه غدا ما هو أعظم وأوخم ،إذا لم ت ادر الدول العر ة إلى إقامة جامعة

عر ة جديدة قادرة على اﻻستجا ة للتحد ات الكبر التﻲ تقرع أبوابنا ،ومؤهلة
لمعالجة المش ﻼت التﻲ تواجهنا ..والمش ﻼت هذه ﻻ يتسع هذا الفصل إﻻ لسرد
عناو نها..

عندنا أوﻻ مش لة تزايد الس ان ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،دون أن قابلها نمو

ﻓﻲ اﻹنتاج وخاصة ﻓﻲ مواد التمو ن الغذائﻲ ..واﻷمة العر ة ستواجه عاجﻼ أو

آجﻼ خطر مجاعة حق ق ة ..و فﻲ أن نعلم على سبيل المثال ،وﻓﻲ س اق التحذير

واﻹنذار أن جمهورة مصر العر ة س ص ح عدد س انها ﻓﻲ أوائل القرن الحاد

والعشرن ق ار ة ثمانين مليونا ،و ان هذا الرقم الكبير هو مجموع تعداد اﻷمة

العر ة أسرها قبيل عشرن عاما ،أما ق ة الدول العر ة ﻓإن النمو الس انﻲ ﻓيها
سيتضاعف ﻓﻲ ﻓترة تتراوح بين عشرن وثﻼثين عاما ،ومعنى هذه التقديرات
صورة إجمال ة أن تعداد اﻷمة العر ة ﻓﻲ مطلع القرن القادم س صل إلى مائتين

وخمسين مليون نسمة دون أن تقابله النس ة المطلو ة ﻓﻲ النمو اﻹنتاجﻲ وخاصة

ﻓﻲ المواد التمو ن ة ..ﻓاﻷمة العر ة ستحتاج يوم ا إلى مل ار رغيف أو 360

مل ار رغيف ﻓﻲ العام الواحد عدا ما تستهلكه من أنواع الغذاء اﻷخر  ،وهذه
اﻷرقام رهي ة يجب أن نحسب لها ل حساب!!

وعندنا ثان ا خطر نفاد النف العرﻲ ﻓﻲ منا عه ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،دون

أن نستخدم عوائده الحاضرة ﻓﻲ بناء اقتصاد عرﻲ شامل ي سر لﻸمة العر ة
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الح اة من غير نف ؛ وتقع تحت هاتين المش لتين العظميين ،مشاكل اقتصاد ة
ومال ة واجتماع ة ثيرة ﻻ يتسع المجال للخوض ﻓيها ،وهﻲ ﻓﻲ مجموعها تتصل،
ﻻ برﻓاه اﻷمة العر ة وسعادتها ،ولكن ح اة الكفاف لمواطنيها وشعو ها.
هذا مع العلم أن ﻓﻲ الوطن العرﻲ ثروات معدن ة متنوعة ضخمة ،و ثير

منها غير م تشف أو معروف ،اﻹضاﻓة إلى المساحات الضخمة من اﻷراضﻲ

الزراع ة والصالحة للزراعة التﻲ تحتاج إلى الم ننة والتقننة ،لتقدم لﻸمة العر ة
أسرها الغذاء والكساء والدواء ،والفائض منها ثروة أخر للتصدير والت ادل.

ول س الجواب العلمﻲ السل م أن قال إن استثمار اﻷموال البترول ة ﻓﻲ

مشروعات متعددة ﻓﻲ الخارج س ون بنفسه مصدر دخل مضمون ﻷصحا ه..
ذلك أن تلك المشروعات عرضة للمصادرة والتأم م ،وهبو اﻷسعار ..وشيوخنا

اﻷوائل لهم ح مة قد مة ،وراءها تجرة عرضة ،حين قالوا" :المال الذ ل س ﻓﻲ
بلدك ل س لك وﻻ لولدك"!!

واﻷمر ﻓﻲ مجموعه ،ﻓﻲ حاضره وﻓﻲ مستقبله ،الغ الخطورة ،ﻻ م ن

معالجته بهذه الطرقة التقليد ة البليدة التﻲ نراها ﻓﻲ هذا الميثاق التقليد  ،وﻓﻲ
نصوصه البليدة.

و ذلك ﻓإن المادتين الخامسة والسادسة اللتين تعالجان الخﻼﻓات العر ة
قد أص حتا متهرئتين ،ﻓقد اخترقتهما الصراعات ﻓ ما بين الدول العر ة ،ما

اخترقتهما الد ا ات والصورايخ التﻲ استخدمت بين العرب والعرب ﻓﻲ مختلف

أرجاء الوطن العرﻲ ،وهذه النصوص الرخوة ل ست قادرة أن تك ح جماح هذه
النزاعات العدوان ة التﻲ ﻻ تع س طب عة اﻷمة العر ة وﻻ مشيئتها ..ولكن سببها

اﻷول واﻷخير هو الح م الجامع من غير وازع وﻻ رادع..
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وتأتﻲ عد ذلك المادة السا عة من الميثاق التﻲ تجعل اﻹلزام ﻓﻲ ق اررات
الجامعة منوطا برغ ة دولة عر ة واحدة ،وﻓ مزاجها وهواها..
وتتحدث المادة التاسعة عشرة صدد تعديل الميثاق عن "جعل الروا
بين الدول العر ة أمتن وأوث " ..وعن إنشاء مح مة عدل عر ة "ﻓﻲ ص اغة

متسمة اﻻستح اء والموارة ..و نتهﻲ بنا المطاف ﻓﻲ هذا اليوم ونحن ن حث عن
مح مة عدل عر ة لتسو الخﻼﻓات العر ة ﻓﻼ نجدها ،وندق ﻓﻲ الروا
الدول العر ة ،ﻓنجدها ،أوهن بدﻻ من أن تكون "أمتن" ما توقع الميثاق.

بين

ثم سوقنا الميثاق عد ذلك إلى الملح الخاص فلسطين ،الذ يتحدث

عن ﻓترة اﻻنتداب البرطانﻲ ،و قصر همه على ف ة تمثيل ﻓلسطين ﻓﻲ مجلس
الجامعة ..وغير ذلك من اﻹشارات والع ارات التﻲ ﻻ تستط ع أن تتصد ﻷكبر

خطر يواجه اﻷمة العر ة أسرها ﻓﻲ حاضرها ومستقبلها..
والقار لهذا الملح الناعم الرقي  ،يدهشه أن ظل على حاله ،عد أن

تطورت القض ة الفلسطين ة تلك التطورات الخطيرة ممثلة ق ام إسرائيل وتشرد
الشعب الفلسطينﻲ ،وتواﻓر الدﻻئل الكثيرة أن أمن اﻷمة العر ة وحدود إسرائيل،

أمران ﻻ يلتق ان وﻻ يتعا شان.

و أتﻲ عد ذلك ملح آخر ،وهو يتعل

التعاون "مع البﻼد العر ة غير

المشتر ة ﻓﻲ مجلس الجامعة" واﻹشارة هنا موجهة إلى اﻷقطار العر ة ﻓﻲ إﻓرق ا،

من ليب ا إلى السودان ،إلى تونس ،إلى الجزائر إلى المغرب ..ولقد استقلت هذه

البﻼد العر ة الشق قة وأص حت أعضاء ﻓﻲ مجلس الجامعة ولكن هذا الملح ﻻ
يزال قائما ،بين دﻓتﻲ الميثاق ..و تحدث عن هذه اﻷقطار اعت ارها تحت

اﻻحتﻼل.
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و ختم الميثاق ،ﻓﻲ النها ة النص على تعيين "سعادة عبد الرحمن عزام
ك أمينا عاما لجامعة الدول العر ة" وقد انتقل عزام اشا إلى جوار ره ،وهو من
أعﻼم القض ة العر ة رحمه ﷲ ،وت عه أمن ان عامان آخران ،ولكن هذا "الملح "
ما يزال موجودا ﻓﻲ تاب الميثاق لماته وع اراته!!

ومن الطر ف أن صدر الميثاق قد استغرق حي از غير قليل ﻓﻲ ذ ر

أصحاب الجﻼلة والفخامة والسمو الملوك واﻷمراء والرؤساء ،المؤسسين اﻷوائل
للجامعة العر ة ،وتﻼ ذلك أسماء رؤساء الوﻓود العر ة وأعضائها الذين وقعوا

ميثاق الجامعة العر ة ،على غير ما جر عل ه اﻷمر النس ة إلى ميثاق اﻷمم
المتحدة أو المنظمات الدول ة اﻷخر مما دل منذ أول الطر  ،أن الجامعة العر ة
قد غلب عليها المظهر دون الجوهر ،ولم تجد م انا ﻓﻲ الميثاق ينص على "اﻷمة

العر ة" بهذا اللف الواضح الصرح!!
و قيت الجامعة العر ة أعضائها الس عة من عام  1945إلى عام 1953

وانقضت ق ار ة عشرة أعوام تعاقبت ﻓيها مراحل اﻻستقﻼل على ست دول عر ة
وهﻲ ليب ا والسودان وتونس والمغرب والجزائر والكو ت ،ﻓانضمت جم عها إلى

الجامعة العر ة وما أن حل صيف  1962حتى أص حت الجامعة العر ة مؤلفة
من ثﻼثة عشر عضوا.
وأقبلت حرب اﻷ ام الستة ﻓانهزمت الدول العر ة ﻷنها انت ثﻼثة عشرة،

تماما ما انهزمت ﻓﻲ حرب  1948ﻷنها انت س عا ..و انت اﻷس اب ﻓﻲ
الهزمتين ثيرة ،منها أن الجامعة لم تكن جامعة.

ثم تعاقبت س ع سنوات أخر  1974-1967واستقلت أقطار عر ة أخر

ﻓانضمت إلى الجامعة العر ة س ع دول عر ة أخر هﻲ ال من الشعب ة
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الد مقراط ة ،قطر ،ال حرن ،عمان ،اتحاد اﻹمارات العر ة ،مورتان ا والصومال..
وﻓﻲ عام  1977انضمت جيبوتﻲ إلى الجامعة ﻓأص ح عدد أعضائها ٕواحد

وعشرن دولة ،ضاف إليها ﻓلسطين التﻲ منحتها الجامعة لقب "عضو امل
العضو ة" عزاء لها عن الوطن السليب.

وهذا التطور ﻓﻲ العضو ة من س عة ﻓﻲ عام  1945إلى ثﻼثة عشر ﻓﻲ

عام  ،1967إلى ما يرو على عشرن ﻓﻲ عام  1977طرح السؤال الكبير ،وهل
ت قى الجامعة العر ة على ميثاقها المهلهل القائم ،وعلى ه لها المترهل،
ومؤسساتها المنشقة عضها عن عض..

ونحن لو تجاوزنا تعاظم العدد ﻓﻲ عضو ة الجامعة ﻓﻼ م ن أن تفوتنا

الحق قة اﻷكيدة أن جم ع الظروف التﻲ راﻓقت مولد الجامعة قد تبدلت وتغيرت..
بل إن عض اﻻعت ارات قد إ ّمحت من الساحة العر ة..
ومن اﻻعت ارات الهامة التﻲ أمحت وزالت من الوطن العر ة صورة ل ة
ونهائ ة ،اﻻحتﻼل العس ر اﻷجنبﻲ الفعلﻲ الذ

ان اسطا ذراع ه وساق ه على

معظم أقطار الوطن العرﻲ الكبيرٕ ..واذا استثنينا ال من والحجاز ﻓقد انت اقﻲ
اﻷقطار العر ة تحت اﻻحتﻼل أو الحما ة ،أو اﻻنتداب اﻷجنبﻲ ..من جانب
ﻓرنسا ﻓﻲ سورا ولبنان ،وتونس والجزائر والمغرب ،ومن جانب إ طال ا ﻓﻲ ليب ا،

ومن جانب اﻹنجليز ﻓﻲ مصر وﻓلسطين والعراق وشرق اﻷردن ..وﻻ بد لنا هنا

من وقفة قصيرة لنتعرف على مد "الس ادة العر ة" التﻲ ان مارسها المؤسسون
اﻷوائل الذين أنشأوا الجامعة العر ة ووضعوا ميثاقها وحددوا أهداﻓها..

ولنبدأ أوﻻ مصر –المملكة المصرة -وهﻲ قائدة اﻷمة العر ة ،وهﻲ

التﻲ تحملت أع اء "مشاورات الوحدة العر ة" التﻲ اقترحها وزر الخارج ة
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البرطان ة المستر إيدن وأيدتها الوﻻ ات المتحدة ،ما رأينا ﻓﻲ الفصول اﻷولى..
ولعل الجيل العرﻲ الناشئ صاب الذهول حين علم أن مصر ،دولتنا الكبر ،
انت تحت الحما ة البرطان ة ،و انت القوات البرطان ة تحتل مواقع إستراتيج ة
على ترابها الوطنﻲ وخاصة على ضفاف القنال ..بل أن المقر الحالﻲ للجامعة

العر ة قام على أنقاض قشﻼق اﻹنجليز الذ

انت تشغله القوات البرطان ة.

و رو لنا اليوم ال ار ع من شهر ﻓبراير من عام  1942الحادثة الشهيرة
الرهي ة ،حين اقتحمت القوات البرطان ة ﻓﻲ الساعة التاسعة ص احا من ذلك
اليوم ،قصر عابدين ،يتقدمها السفير البرطانﻲ اللورد لرن و رﻓقته القائد العام

للقوات البرطان ة ﻓﻲ مصر ،وداهموا م تب الملك ﻓاروق عد أن تغلبوا على
الحرس الملكﻲ ،وﻓرضوا على الملك أن قيل ح ومة علﻲ ماهر اشا ،و نصب

م انه مصطفى النحاس اشا ،وهو الذ

قاد ﻓ ما عد حملة "مشاورات الوحدة

العر ة" ثم أقيل عد ذلك من قبل الملك ﻓاروق ،وتولت عده ح ومة مصرة أخر
توق ع ميثاق الجامعة العر ة.

ان هذا هو حال مصر ،وهﻲ قائدة المسيرة العر ة ﻓﻲ إنشاء الجامعة،

وصائغة ميثاقها وصانعة أهداﻓها ..دولة عر ة ناقصة الس ادة الوطن ة ومحجو ة
اﻹرادة القوم ة ..ﻓضﻼ عن أن ظروف الحرب العالم ة الثان ة التﻲ ابتدأت من
عام  1939وانتهت ﻓﻲ عام  ،1945وهذه هﻲ أعوام الحمل والوﻻدة للجامعة

العر ة ،قد جعلت من مصر ،أرضا واقتصادا وطاقات شرة تحت تصرف
المجهود العرﻲ ،رضيت مصر أو رﻓضت.

وانتهت الحرب العالم ة الثان ة ولم ينته اﻻحتﻼل البرطانﻲ ﻷرض مصر

على ضفاف القنال حيث انت القوات البرطان ة ﻓﻲ معس راتها ما يزد على
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س عين ألف جند  ..وقامت الجامعة العر ة واتخذت القاهرة مق ار لها واﻻحتﻼل
البرطانﻲ ما يزال على حاله ،وتقدم النقراشﻲ اشا ،وهو الذ خلف النحاس اشا

ﻓﻲ توق ع ميثاق الجامعة ،إلى مجلس اﻷمن ش و برطان ا التدخل ﻓﻲ شئون

مصر ،و طالب بجﻼء القوات البرطان ة عن أرض مصر ،و ادر السير ألكسندر

ادو و ان ممثل برطان ا إلى مجلس اﻷمن ،اﻻعتراف بوقائع الش و المصرة،

"مؤ دا أن وجود القوات البرطان ة على أرض مصر هو وجود شرعﻲ"!!
و ان من المفارقات اللط فة ،أن مصر قد استصدرت عدة ق اررات من

مجلس الجامعة على مد

س ع سنوات  1952-45تؤ د مطالب مصر القوم ة

ﻓﻲ جﻼء القوات البرطان ة عن أرض مصر ..مصر تستعين الجامعة ،والجامعة

تستعين مصر ،و لتاهما ت حث عن النصير والمجير ..ولم ن س ان مصر ﻓﻲ

تلك الحق ة يتجاوزون عشرن مليونا على أحسن تقدير ،وقد تضاعف هذا العدد

إلى أرعين مليونا ﻓﻲ  1977ما انت ميزانيتها العامة أرعة وتسعين مليون

جن ه مصر للواردات ومائة وثﻼثة مﻼيين جن ه للصادرات – عجز تسعة مﻼيين
جن ه مصر .

ومن اﻷرقام الفص حة البل غة عائد النف

ﻓﻲ مصر ﻓقد ان ﻓﻲ عام

 1946ﻓﻲ حدود ثﻼثة مﻼيين دوﻻر!..
و لﻲ المملكة المصرة ،المملكة العراق ة ،و انت الدولة الثان ة أهم ة ﻓﻲ

إنشاء الجامعة ..ﻓقد ان العراق ﻓﻲ حال مصر ،مرت طا مع برطان ا معاهدة
غير متكاﻓئة ..و انت القوات والقواعد البرطان ة على أرض العراق ما هﻲ على

أرض مصر ،و ان السفير البرطانﻲ ﻓﻲ غداد ،مثل زميله ﻓﻲ القاهرة يدير دﻓة
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الح م إلى حد بير ..و هذا ان ملك العراق ،مثل زميله ملك مصر ،ملك وﻻ
ح م ﻓﻲ ثير من الشئون.

وﻓﻲ حق ة إنشاء الجامعة انت ميزان ة العراق ﻻ تتجاوز عشرن مليون

دينار ..ودخله من البترول ﻓﻲ حدود خمسة مﻼيين دينار ..أما عدد س ان العراق

ﻓلم ن يتجاوز خمسة مﻼين نسمة.

أما المملكة العر ة السعود ة ،و انت يومئذ ﻓﻲ المقام الثالث بين دول
الجامعة ..ﻓقد انت دولة ﻓقيرة ،وثروتها الكبر تتجسد ﻓﻲ شخص ة الملك عبد

العزز الضخمة وشجاعة اﻹخوان الوهابين واستمساكهم صفاء اﻹسﻼم ..وقد
ان دخل البترول السعود

ﻓﻲ تلك الحق ة ﻓﻲ حدود ثﻼثة عشر مليون دوﻻر

و انت تتلقى أثناء الحرب العالم ة اﻷولى معونة مال ة من برطان ا ق متها خمسة
آﻻف جن ه إسترلينﻲ ذهب شهرا ..وأثناء الحرب العالم ة الثان ة استلفت السعود ة
مبلغ عشرة مﻼيين دوﻻر من شر ة الزت قرضا على س ع سنوات 1946-1939
ما تلقت معونات مال ة أمر ة موجب قانون اﻹعارة والتأجير ومثلها من

الح ومة البرطان ة..

أما الجمهورتان العريتان السورة واللبنان ة ﻓقد انتا تحت اﻻحتﻼل

الفرنسﻲ ﻓﻲ أوائل الحرب العالم ة الثان ة ،ثم وقعتا تحت اﻻحتﻼل البرطانﻲ،
ومعه اﻻحتﻼل الفرنسﻲ ﻓﻲ عهد الرئ س ديجول ،وقد شار ت هاتان الدولتان ﻓﻲ

مشاورات الوحدة العر ة قبل أن تستكمﻼ اﻻستقﻼل والس ادة والحرة ..وقد خاض
الشع ان السور واللبنانﻲ معر ة تحررة ضد القوات الفرنس ة عد ق ام الجامعة
العر ة شهرن ،وطل ا النصرة من الجامعة العر ة ،وهﻲ خال ة من ل أس اب
النصرة .و ان س ان سورا ﻓﻲ تلك الفترة ﻓﻲ حدود ثﻼثة مﻼيين نسمة ،على
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حين ان س ان لبنان ﻓوق المليون نسمة قليل ،ولم تتجاوز ميزان ة الدولتين ﻓﻲ
مجموعهما مائة وأرعة مﻼيين ليرة..

والدولة السادسة ،وهﻲ "إمارة شرق اﻷردن" وهو اسمها الرسمﻲ الذ

انت تعرف ه عند توق ع ميثاق الجامعة ،هﻲ أقل الدول العر ة س ادة وحرة،

ﻓقد انت مقيدة معاهدة برطان ة شديدة القيود ،ولم يتجاوز عدد س انها وقتئذ

ثلث مليون نسمة ،و انت ميزاتها العامة ﻓﻲ حدود مليون ونصف مليون جن ه..
و انت برطان ا تمول الج ش اﻷردنﻲ ،وتؤمن له السﻼح والذخيرة ..وتزودها
الق ادة ورئاسة اﻷر ان ،و لهم من البرطانيين.

وعلى هذا الحال انت إمارة شرق اﻷردن ،أحد المؤسسين لجامعة الدول

العر ة ،و ان مقد ار لها أن تبلغ مرحلة اﻻستقﻼل ﻓ ما عد ،وأن صدر مجلس
الجامعة ق ار ار التهنئة استقﻼلها وقد استبدلت اسمها ل ص ح المملكة اﻷردن ة
الهاشم ة..

أما الدولة السا عة ،وهﻲ المملكة المتو ل ة ال من ة ،ﻓقد انت الب انات

الصح حة شأنها غير معروﻓة ﻓﻲ المراجع العر ة واﻷجنب ة ،س انا وميزان ة..
و انت حقا مصونة من اﻻحتﻼل اﻷجنبﻲ ،لتكون تحت احتﻼل الفقر والفاقة

والتخلف ..ولم ن لها سفارات ﻓﻲ الخارج ،و انت المفوض ة السعود ة ﻓﻲ لندن
هﻲ التﻲ تتولى رعا ة المصالح ال مين ة ﻓﻲ المملكة المتحدة.

و ان هذا هو حال الدول العر ة الس ع ،التﻲ أنشأت الجامعة العر ة،

س ادة وحرة واقتصادا ..دول ﻓقيرة أﻓراداً وجماعة ،معظمها تحت اﻻحتﻼل
اﻷجنبﻲ ،صرف اﻻستعمار س استها العامة..
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ومن الطرف أن الملك عبد ﷲ ،وهو الذ

انت مملكته أكثر الدول

العر ة وقوعا تحت الس طرة البرطان ة ،قد ترك لنا ﻓﻲ مذ راته الرش قة ،ع ارة
الغة الدﻻلة صف ﻓيها حال الجامعة العر ة ومؤسسيها حين قال" :الجامعة
العر ة ..جراب أدخلت ﻓ ه س ع رؤوس ..سرعة عجي ة ﻓﻲ وقت انت ﻓ ه سورا
ولبنان تحت اﻻنتداب الفرنسﻲ ،وشرق اﻷردن تحت اﻻنتداب البرطانﻲ ،والعراق

ومصر تحت المعاهدتين )البرطانيتين( ﻓالدول العر ة انت حينذاك ﻓﻲ قيود

انتداب ة وعهد ة ..أما قيد احتﻼل ،أو قيد عهد أو قيد جهالة.(1)"..

ثم ذهب الملك عبد ﷲ إلى أ عد من ذلك ﻓقال ﻓﻲ ختام ع ارته" :و ظن

الغرب الراضﻲ عن هذه الجامعة أنها ستكون خير أداة لدوام اﻻنتدا ات ودوام

اﻷح ام العهد ةٕ ..وانﻲ تارك لغير تفسير هذه الظنون" وهذه إشارة غاض ة على
برطان ا ﻓجرتها طموحات الملك عبد ﷲ التﻲ لم تستطع برطان ا أن تحققها له

ﻓﻲ إطار سورا الكبر أو الهﻼل الخصيب!!

ٕواذا ان الملك عبد ﷲ قد تب هذه المذ رات عد ق ام الجامعة بخمس
سنوات ،ﻓإن رئ س وزرائه توﻓي اشا أبو الهد الذ تولى دﻓة المفاوضات مع

النحاس اشا ﻓﻲ إنشاء الجامعة العر ة ﻓإنه لم

تف شرحه المستف ض عن

أوضاع إمارة شرق اﻷردن والقيود التﻲ تحد من حرتها وس ادتها ،ولكنه تناول
ذلك الشرح الحالة ﻓﻲ سورا وأكد ﻓﻲ محضر المشاورات "أن اﻻنتداب ٕوان ان

قد ألغﻲ عن سورا إﻻ أنه ﻻ يزال قائما ﻓعﻼ ..ﻓالجمارك واﻷمن العام والشئون

الخارج ة ﻻ تزال أيد الفرنسيين ،ول س هناك تمثيل دبلوماسﻲ أو قنصلﻲ ﻓﻲ

) (1مذ رات الملك عبد ﷲ ،ص .220
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الخارج ..والجنرال ديجول و اترو انا قد أعلنا تمس هما ب قاء اﻻنتداب على
سورا ..إلى أن يتم استبداله معاهدة مع ﻓرنسا تكفل لها وضع الدولة الممتازة".
تلك هﻲ الحالة العامة التﻲ انت "تغوص" ﻓيها الدول الس ع ،التﻲ أنشأت
الجامعة قبل خمسة وثﻼثين عاما ..إنها حالة من الفقر العام ،ﻓﻲ الس ادة والقوم ة،
واﻻقتصاد الوطنﻲ وسائر جوانب الح اة العامة..

أما اليوم ونحن ن تب هذا الفصل ﻓﻲ ختام عام  1977ﻓقد أص حت
الدول الس ع مستقلة استقﻼﻻ امﻼ وتتمتع الس ادة الوطن ة الشاملة وخرجت

الرؤوس الس ع من الجراب ،ما ذ ر الملك عبد ﷲ ،و انت مملكته ﻓﻲ جملة
الخارجين ..ثم انضم إلى الدول الس ع ،أرع وعشرون دولة عر ة أخر

املة

الس ادة والحرة ..و عد أن انت ساحة الجامعة العر ة ﻓﻲ عام  1945قاصرة
على رقعة محدودة من الوطن العرﻲ ،اتسعت منطقة اﻻختصاص ﻓأص حت ﻓﻲ
يومنا هذا شاملة للوطن العرﻲ أسره من المح

إلى الخليج ..و عد أن انت

الجامعة يوم نشوئها تتعامل مع خمسة وثﻼثين مليونا من المواطنين ..أص ح

"رعا اها" مائة وأرعين مليون نسمةٕ ..وان انوا ﻓﻲ الواقع الرسمﻲ رعا ا لعشرن
دولة مستقلة..
هذه أرقام الغة الدﻻلة ،ولكن اﻷرقام اﻻقتصاد ة والمال ة ،أعظم دﻻلة
وتعبيرا ،ﻓقد تعاظمت القوة المال ة واﻻقتصاد ة لﻸمة العر ة أكثر من خمسو

وثﻼثين ضعفا ﻓﻲ خمس وثﻼثين ضعفا ﻓﻲ اليوم الواحد ،خﻼل عمر الجامعة

ﻓﻲ اﻷعوام الخمسة والثﻼثين التﻲ سلختها ﻓﻲ مسيرة الزمن ..وأن الجداول

التفصيل ة ﻓﻲ المراجع العلم ة توضح لنا ل جﻼء أن الثروة العر ة قد أص حت
عمﻼقة حقا ،وأص حت من أكبر عوامل اﻻقتصاد العالمﻲ العمﻼق.
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ونحن لو اقتصرنا على ثروة النف

وعوائده الضخمة ،واستثنينا موارد

الدخل القومﻲ العرﻲ اﻷخر لتجسدت أمامنا قدراتنا اﻻقتصاد ة والمال ة ،على
هيئة مارد ج ار يلف العالم أسره بين ذراع ه ،إذا "عصره" اختن ٕ ،واذا احتضنه
ترعرع وتأل  ..ووراء هذه الكتا ات والمجازات شواهد ح ة تتمثل ﻓﻲ ح اة الناس

أجمعين.

و فﻲ أن نعود الذاكرة إلى النصف اﻷول من عام  1974حينما قامت
الدول العر ة ،بتدابير تخف ض إنتاج البترول ،مجرد التخف ض ،و ان من نتيجة
ذلك أن اضطرب اﻻقتصاد العالمﻲ أسره ..وأص ح البترول مثل "الرعب اﻷكبر"

ﻓﻲ دن ا اﻻقتصاد والمال واﻷعمال..

وانقلبت موازن القو ﻓﻲ الساحة العالم ةٕ ،وان ان الجانب العرﻲ لم

صل عد إلى إدراك هذه الحق قة ،أو أنه ﻻ ملك الرغ ة واﻹرادة ﻓﻲ اﻹ مان بهذه
الحق قة ..ﻓقد أص ح العالم العرﻲ ،صورة خاصة ،تحت رحمة الق اررات

اﻻقتصاد ة العر ة ،عد أن ان الوطن العرﻲ ﻓﻲ أكثر أقطاره ،تحت رحمة
الدول الغر ة حما ة ووصا ة ،ﻓﻲ الس اسة واﻻقتصاد ..من ذلك مثﻼ ،أن

السعود ة وهﻲ قوة اقتصاد ة عالم ة ،انت ﻓﻲ عهد مؤسسها الكبير الملك عبد
العزز آل سعود تتلقى عونا مال ا سنو ا من برطان ا أول اﻷمر ثم من أمر ا ﻓ ما
عد ،ومثلها الكو ت وقطر وال حرن ،والمحم ات التسع التﻲ أص حت دولة

اﻹمارات العر ة ..انت لها تتلقى مساعدات مال ة مقررة من الخزانة البرطان ة
عاما عد عام..

ومن ذلك أن ﻼ من ليب ا ٕوامارة شرق اﻷردن ﻓﻲ أوائل عهدهما ،انتا
تتلق ان عونا مال ا صل إلى نصف ميزانيتيهما.
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وأين نحن اﻵن – نحن اﻵن ﻓﻲ سدرة المنتهى إذ غشى السدرة ما غشى..
وأستغفر ﷲ من هذا التشب ه ..إن ثرواتنا البترول ة وغير البترول ة قد أص حت
تحسب اﻷرقام الفلك ة ..نحن اﻵن ،نقدم المساعدات للذين انوا قدمون لنا

المساعدات ،وعلى مستو أكبر وأضخم ..ﻓﻲ أورو ا وﻓﻲ أمر ا ...اﻹضاﻓة
إلى مساعداتنا للدول اﻹﻓرق ة واﻵسيو ة..

ونحن اﻵن ،أص ح لنا دور مرموق ،ﻓقد غدت عواصم الخليج تعج الرواد

والقصاد من رؤساء إﻓرق ا وآس ا وأمر ا الﻼتين ة ،طلبون من دولنا العر ة أن

تمد إليهم يد العون ..وﻻ بد من عض الشواهد ،لنعرف قدرنا ،الذ

ﻻ نعرﻓه أو

ﻻ ندرك مداه..

و فﻲ أن نشير إلى المساهمات المال ة لثﻼث دول عر ة ﻓق  ،لصالح

الدول اﻹﻓرق ة خﻼل مؤتمر القمة العرﻲ اﻹﻓرقﻲ الذ عقد ﻓﻲ شهر مارس من
هذا العام  ..1977ﻓقد بلغت مساهمة السعود ة ألف مليون دوﻻر ،ومساهمة

الكو ت مائتين وأرعين مليون دوﻻر ،ومساهمة دولة اﻹمارات مائة وس عين مليون
دوﻻر ..هذا اﻹضاﻓة إلى مساهمات الدول العر ة اﻷخر  .و اﻹضاﻓة إلى

المشار ة العر ة ﻓﻲ برامج التنم ة الدول ة النس ة ﻹﻓرق ا عن طر اﻷمم المتحدة
وغيرها ،و ذلك ما تقدمه المؤسسات المال ة العر ة المعن ة القروض والمعاونة
الفن ة..

وﻓﻲ دراسة إحصائ ة شف النقاب أن جملة المساعدات العر ة المدﻓوعة

ﻓعﻼ إلى الدول النام ة بلغ  3.6مل ار دوﻻر وهو ما يواز ق ار ة  4ﻓﻲ المائة من

الناتج القومﻲ لدول البترول على أن المساعدات التﻲ قدمتها الدول الصناع ة إلى
-343-

العالم النامﻲ ﻓﻲ تلك السنة قد بلغ ثﻼثة أعشار الواحد ﻓﻲ المائة ﻓق  ..وعلينا أن
نتأمل.

و ان تاج هذه المساعدات المال ة السخ ة ،مبلغ اثنﻲ عشر مليون دوﻻر،

رصدتها الدول العر ة لمساندة حر ات التحرر اﻹﻓرق ة على حين أن الثورة

الجزائرة المجيدة لم تكن تحلم ب عض هذا المبلغ ﻓﻲ ذروة نضالها ال طولﻲ ﻓﻲ
ساحة الجهاد واﻻستشهاد.
ولسنا صدد دراسة ثرواتنا اﻻقتصاد ة ،ﻓذلك ﻻ يتسع له هذا الفصل وﻻ

هذا الكتاب ،و ل ما أردناه من هذه اللمحة العابرة أن نؤ د النتيجة الحتم ة أن
الجامعة التﻲ أسستها دولها الفقيرة المعدمة ﻻ صح أن ت قى ما أسست ،عد أن

أص حت دولها تملك هذه الثروات الطائلة..

ورما انت تعبيرات الش اب من هواة الس ارات ،أقرب إلى إدراك هذه
الحق قة ،ﻓإن الس ارة من موديل  1945يجب أن

ون م انها ﻓﻲ حوانيت

الخردوات ،و جب أن تستبدل س ارة موديل  1977وهذا هو الحال النس ة للجامعة

العر ة ..ﻓإنها حين تغدو مواك ة للمتغيرات والتطورات التﻲ حدثت ﻓﻲ نفسها ،ﻓﻲ
دولها ،تص ح جديرة حمل أمانة اﻷمة العر ة ،ومؤهلة ﻷداء رسالتها..

ٕوالى هنا ،ﻓإن الحديث يتصل الجوانب اﻻقتصاد ة من ح اتنا القوم ة
ولكن جان ا آخر يدعو بإصرار ،أن نق م الجامعة من جديد ..ﻓإن اﻷمن العرﻲ

قد "هجمت" عل ه عوامل جديدة لم تكن قائمة عند ق ام الجامعة الصورة الرهي ة
أمامنا اليوم ،على اﻷقل ..وأعنﻲ بذلك وجود إسرائيل ..ولنبدأ من البدا ة..

حينما أنشئت الجامعة العر ة ،ﻓﻲ عام  1945ما ﻓصلنا ذلك ﻓﻲ

الفصول السا قة ..لم ن ﻓﻲ ﻓلسطين إﻻ جال ة يهود ة ﻻ يزد عدد س انها على
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ستمائة ألف نسمة ..و انت ﻓلسطين تحت اﻻنتداب البرطانﻲ ،وتحدث عنها
ميثاق الجامعة ﻓﻲ الملح الخاص ﻓﻲ إطار أوضاعه الدول ة ..وتطور اﻷمر
ﻓ ما عد إلى حالة معروﻓة التفاصيل ،ﻓقد قررت اﻷمم المتحدة إقامة دولة يهود ة
على مساحة تزد قليﻼ عن نصف أرض ﻓلسطين ..ثم توالى التوسع والعدوان

اليهود إلى أن أص حت إسرائيل نتيجة لحرب اﻷ ام الستة محتلة لجم ع أرض
ﻓلسطين ،ومعها اﻷرض العر ة من جبل الشيخ إلى شرم الشيخ.
ثم جاءت حرب أكتو ر المجيدة عام  1973ﻓأثبتت ﻓﻲ جملة ما أثبتت

قدرة المقاتل العرﻲ وشجاعته ولكن لم تستطع الدبلوماس ة العر ة أن تحق

م اسب س اس ة على مستو العمل العس ر  ..و قيت اﻷرض العر ة تحت
اﻻحتﻼل.

ولو شئنا أن نرسم خطا ب ان ا لهذا الصراع العرﻲ اﻹسرائيلﻲ منذ بدايته،
لرأيناه قفز صاعدا النس ة ﻹس ارئيل وهو منحد ار النس ة إلى اﻷمة العر ة ..وﻻ
شك أن اﻷس اب ثيرة من جملتها ومن أهمها ،أن الجامعة العر ة ل ست أداة

صالحة لق ادة هذا الصراع ،وأنها إذا قيت على حالها القائم ،ﻓس ظل الخ الب انﻲ
على حاله ،صاعدا لصالح العدو ،مرحلة عد مرحلة.

والواقع أن اﻷعوام الخمسة والثﻼثين من عمر الجامعة العر ة ،ومن عمر
هذا الصراع العرﻲ اﻹسرائيلﻲ قد أثبتت مخاطر بيرة ان ظن أنها من اب

الوهم أو التهو ل ..ولكن مواقف إسرائيل منذ حرب أكتو ر إلى يومنا هذا قد
وضعت اﻷمة العر ة أمام حقائ رهي ة ﻻ م ن أن تتحملها الجامعة العر ة ﻓﻲ

أوضاعها الحاضرة ..إﻻ إذا ان الح م العرﻲ المعاصر يرد أن فر أمن اﻷمة
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العر ة ﻓﻲ حاضرها ومستقبلها ،اﻹضاﻓة إلى التفر

فلسطين وهذا ما ﻻ نرد

أن نقوله..
وحسبنا أن نطلب إلى الح م العرﻲ المعاصر أن قرأ ،إن لم ن قد قرأ،
خطاب موشﻲ د ان وز ر خارج ة العدو ﻓﻲ اﻷمم المتحدة ﻓﻲ العاشر من شهر

أكتو ر من عام  1977حين أعلن أن إقامة المستوطنات ﻓﻲ "السامرة والهبوا ة"،
وهو التعبير اليهود عن الضفة الغر ة ،هو أمر شرعﻲ وأن اﻷردن وغيرها من
الدول العر ة ﻻ تستط ع أن تدعﻲ س ادة على الضفة الغر ة أكثر من ح

إسرائيل ﻓيها ..وأن إسرائيل صاح ة الح ﻓﻲ الس ادة الوطن ة ﻓﻲ اﻷرض القد مة

والتارخ ة للشعب اليهود " وغير ذلك مما عنﻲ لمات مختلفة ،ح اليهود ﻓﻲ

اﻷرض الممتدة من النيل إلى الفرات.

ولو أن تاب اليهود القدامى الذين وضعوا أسفار العهد القد م ،قد عرﻓوا
التعبير الجغراﻓﻲ الجديد من المح
تعبير من النيل إلى الفرات.

إلى الخليج لرددوه ﻓﻲ هذه اﻷ ام بديﻼ عن

وهذا الموضوع م ن أن ضع ﻓ ه المرء تا ا أكمله ي س ﻓ ه خطورة

الحر ة الصهيون ة ودينام يتها ،ولكننا ن تفﻲ ﻓﻲ هذا المجال أحدث صورة خطيرة
عن وجود إسرائيل ﻓﻲ الوطن العرﻲ ..تلك هﻲ الصورة الدق قة التﻲ رسمها الفر
أول محمد عبد الغنﻲ الجمسﻲ ﻓﻲ الب ان الخطير الذ ألقاه أمام مجلس الشعب

المصر بتارخ  ..1977-3-16وقد أبرز ﻓ ه النقا الرئ س ة اﻵت ة:

أوﻻ :إن إسرائيل ،ورغما عن حرب أكتو ر ،ما زالت تؤمن عقيدة القوة ،وأنها

تدخل ﻓﻲ س اق رهيب ﻻمتﻼك القوة العس رة ..ﻓتبنت س اسة طموحة لتدع م
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قواتها العس رة ،وتسل حها أحدث اﻷسلحة ..وتم نت من استعواض خسائرها
ﻓﻲ الحرب ٕواضاﻓة قدرات جديدة لقواتها المسلحة..
ثان ا :زادت إسرائيل من حجم اﻹنفاق العس ر ش ل حاد ومستمر ،ﻓبينما ان

هذا الحجم مثل ﻓﻲ عام  73/72حوالﻲ  30ﻓﻲ المائة من إجمالﻲ ميزانيتها ارتفع

ارتفاعا حادا عد الحرب م اشرة ﻓﻲ العام التالﻲ ل ص ح  51ﻓﻲ المائة وه ذا ﻓﻲ
اﻷعوام التال ة..
ثالثا :تزايد حجم المساعدات العس رة من الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ش ل
واضح ،إذ بلغ حجم هذه المساعدات ﻓﻲ السنوات الثﻼث الماض ة حوالﻲ خمس

مل ارات دوﻻر ،و ان أبرزها ما قدمته لها الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة عد الحرب

م اشرة عام  1974إذ بلغت ق مته مل ار دوﻻر ونصف المل ار.

ار عا :قامت إسرائيل برﻓع نس ة تعداد قواتها المسلحة من  9ﻓﻲ المائة عام 1972

إلى اثنﻲ عشر ونصف ﻓﻲ المائة عام  1976بذلك بلغ حجم قواتها المسلحة عام
 1976حوالﻲ أرعمائة ألف جند بزادة قدرها مائة وخمسة وعشرن ألف جند
ﻓﻲ عام .1973
خامسا :وضعت إسرائيل نظاما للخدمة العس رة حيث يتحول معظم الشعب إلى

ج ش من المقاتلين شارك ﻓ ه ل قادر على القتال ل حسب سنه وقدراته حتى

أص ح الفرد اﻹسرائيلﻲ قضﻲ من ح اته أرعين عاما خاضعا خضوعا مستم ار
للنظم العس رة ومشار ا ﻓﻲ الخدمة الميدان ة شتى مجاﻻتها.

سادسا :ر زت إسرائيل ،ﻓوق ما تقدمه الوﻻ ات المتحدة لها من السﻼح والذخيرة،
على زادة إنتاج ة من الصناعات الحر ة ﻓارتفعت ق مته من أرعمائة وس عين

مليون دوﻻر عام  1973إلى  650مليون دوﻻر عام  ..1975وارتفعت ق مة
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صادراتها من المنتجات العس رة من  75مليون دوﻻر عام  1973إلى 120

مليون دوﻻر عام .1975

سا عا :لقد زادت إسرائيل عد حرب أكتو ر من اهتمامها شئون الطاقة الذرة..
وهﻲ ترﻓض دائما مطالب الو الة الدول ة للطاقة الذرة التفت ش ،ما رﻓضت

التوق ع على ميثاق حظر انتشار اﻷسلحة الذرة.
ثم يخلص الفر الجمسﻲ ﻓﻲ ب انه إلى التو يد أن اﻹستراتج ة العس رة
اﻹسرائيل ة ما زالت ما هﻲ لم تتغير وأن إسرائيل تعمل على الدوام على اﻻحتفا
قوة عس رة متفوقة على العرب ..وأن على اﻷمة العر ة أن تدرك أن أمتها
واحدة ﻻ تتجزأ ..وأن أ صراع مسلح جديد سوف تتأثر ه دول عر ة أخر لم
سب لها أن خاضت الحرب طرقة م اشرة ،وأن أ حرب قادمة ستنتشر لتشمل

الساحة العر ة لها ..وأن خل القوة العس رة العر ة القادرة هو التعبير الواقعﻲ
الوحيد عن قوة العرب ،وهو الوسيلة العمل ة الضرورة لتأمين سﻼمتهم القوم ة".
والمواطن العرﻲ حين ق أر ب ان الفر

الجمسﻲ ،وهو أكبر شخص ة

عس رة ﻓﻲ العالم العرﻲ ،ير البون الشاسع بين الف ر العس ر العرﻲ
الصاعد ،والف ر الس اسﻲ العرﻲ الها  ،و اد ير أن اﻷول غرب عن الثانﻲ..

وأنهما ﻻ ينتم ان إلى أمة واحدة أو حتى إلى دولة واحدة!! و ائنا ما ان اﻷمر،
ﻓإن المخاطر الرهي ة التﻲ حددها الفر الجمسﻲ ﻻ م ن التصد لها ﻓﻲ إطار

الجامعة العر ة ما هﻲ قائمة اﻵن ..و ذلك ﻓإن المواقف الرﻓ عة التﻲ دعا
الجمسﻲ إلى اتخاذها ،ﻻ م ن بلوغها عن طر الجامعة العر ة إ اها ..ول س
عند اﻷمة العر ة "أداة" أخر للعمل العرﻲ المشترك غير الجامعة ..ولكن
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الجامعة هذه ما أثبتت تجارب اﻷعوام الخمسة والثﻼثين ..أداة غير صالحة بل
غير مؤهلة ..إﻻ للهزائم المتﻼحقة..
و عد ،ﻓقد أثبتت الجامعة العر ة ﻓﻲ مسيرتها المتغيرة الطو لة أنها ذات
جدو وحيدة ..هﻲ أنه ﻻ جدو ﻓيها .وأن الخير ل الخير أن تبنى من جديد..

ﻓإنه ﻻ صﻼح لها التعديل أو التبديل ،و ذلك ﻓإنها ﻻ تقو على الترم م ،ﻓإن
جدرانها متهاو ة تكاد أن تﻼمس اﻷرض ،ولم عد أمام اﻷمة العر ة إﻻ أن تبنيها

من جديد..إن الجامعة العر ة ﻻ تصلح للحاضر وﻻ للمستقبل ،وﻻ بد لنا من
جامعة جديدة من أجل المستقبل ،مستقبل أكرم وأعظم.

الفصل السﺎبﻊ عشر
جامعة عر ة جديدة ..
الخطوة اﻷولى على طر

الهدف الﻛبير

لما انعقدت الجامعة العر ة ،ﻓﻲ دورة عاد ة أو غير عاد ة ،وقد بلغت
حتى اﻵن ستا وثمانين دورة ،عبر خمسة وثﻼثين عاما ،هب ال أر العام العرﻲ

ل عرب عن مشاعر الغضب والحزن معا لما آل إل ه حال الجامعة العر ة،
وأوضاعها وتصرﻓاتها ،وتنطل أقﻼم المف رن العرب ،ﻓﻲ المشرق والمغرب على
السواء ،ينعون على الجامعة جمودها و نادون بإصﻼحها.

أما عامة الناس ،ومن إليهم من الط قات التﻲ تمثل ال أر العام الشعبﻲ،
ﻓإنها أص حت ﻻ تلقﻲ اﻻ إلى الجامعة العر ة وق ارراتها ،حتى ولو انت على
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مستو القمة ..و انت مؤتمرات القمة ﻓﻲ أول عهدها تثير اهتمام اﻷمة العر ة
ﻓﻲ جم ع أقطارها ،ولكن ما أن رأتها الجماهير قليلة الجدو انصرﻓت عنها اله أز
تعبر عن ألمها الن تة الساخرة ..وشر ما صيب الح م ،أ ح م ،أن ينقلب إلى
تندر ﻓﻲ مقاهﻲ الحواضر ،وسمر ﻓﻲ مضاﻓات القر .

وقد تسرت غض ة الجماهير العر ة على الجامعة إلى صم م أروقتها،

ﻓأطلقت اﻷصوات من حين إلى حين ،تدعو إلى مراجعة ميثاق الجامعة التعديل

والتبديل ﻓأدرجت على جدول أعمال الجامعة اقتراحات تتناول شئون الجامعة

المختلفة ،و انت هذه اﻻقتراحات صادرة عن قادة العرب ،عضهم وﻓاء لماضيهم

النضالﻲ الوحدو  ،و عضهم لﻼستهﻼك المحلﻲ ،و عضهم اﻵخر ﻻمتصاص

نقمة شعو هم عليهم ،وﻻ بد لنا من عرض موجز لهذه المحاوﻻت لنتعرف على
نهها ومصيرها.
لعل أول محاولة لتعديل ميثاق الجامعة ان تلك التﻲ صدرت عن

الح ومة السورة ،ﻓﻲ اقتراحها ﻓﻲ  19ﻓبراير )ش ا (  " ،1948أن متنع أعضاء

الجامعة عن التفاوض والتعاقد مع الدول اﻷجنب ة إﻻ عد التفاهم على أساس هذا
التعاقد ومداه ضمن الجامعة ،وأن ﻻ تدخل أ من دول الجامعة ﻓﻲ مفاوضات

مع دولة أجنب ة ،تستهدف قبولها التزامات س اس ة أو عس رة أو اقتصاد ة أو
مال ة ،إﻻ عد إعﻼم الجامعة رسم ا برغبتها هذه ،ول س لها أن توقع اتفاق ة من

هذا النوع إﻻ عد أن قرر مجلس الجامعة أن اﻻلتزامات التﻲ تحو ها اﻻتفاق ة ﻻ
تتعارض مع مصالح الجامعة ومصالح أحد أعضائها" ..وواضح أن اﻻقتراح

السور " قتلع" المحور الرئ سﻲ الذ

قوم عل ه ميثاق الجامعة ..وهو الس ادة
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المطلقة للدول العر ة ،ﻓهو قيد "حرة" تعاقدها ما تفرضه "مصالح الجامعة أو
مصالح أحد أعضائها".
ولكن اﻻقتراح السور لم يل قبوﻻ ،ولقﻲ مصيره بين محفوظات الجامعة
العر ة شأنه شأن ل اقتراح قومﻲ أصيل ،ولم قف اﻷمر عند هذا الحد ،بل إن
الدول اﻷعضاء ﻓﻲ الجامعة ،لم يترددوا ﻓﻲ أن يتعاقدوا مع هذه الدولة اﻷجنب ة

أو تلك ،اتفاقات اقتصاد ة وعس رة ومال ة ،تتعارض مع مصالح الجامعة أو
مصالح أحد أعضائها ..وذلك هو "سلوك" الدول العر ة عبر خمسة وثﻼثين
عاما ،وﻻ يتسع المجال لسرد تفاصيله.

وتﻼ ذلك عقد معاهدة الدﻓاع المشترك والتعاون اﻻقتصاد

بين دول

الجامعة المعقودة عام  1950وقد تضمنت تعديﻼ ل عض الم اد التﻲ أخذ بها
ميثاق الجامعة وﻓﻲ مقدمتها قاعدة اﻹجماع إذ نص ﻓﻲ المادة السادسة أن ما
قرره مجلس الدﻓاع المشترك أكثرة ثلثﻲ الدول اﻷعضاء

الدول المتعاقدة.

ون ملزما لجم ع

ونصت المادة الثان ة أن لمجلس الدﻓاع المشترك "أن يتخذ التدابير

والوسائل ما ﻓﻲ ذلك استخدام القوة المسلحة لرد أ اعتداء قع على أ ة دولة من
الدول اﻷعضاء وﻹعادة اﻷمن والسﻼم إلى نصابهما".
ولكن ميثاق الضمان الجماعﻲ جاء "ل حلها ﻓأعماها" ما قول المثل

العامﻲ ،ﻓقد نصت المادة الحاد ة عشرة من الميثاق العرﻲ "أن ل س ﻓﻲ أح ام

هذه المعاهدة ما مس أو قصد ه أن مس أ ة حال من اﻷحوال الحقوق

واﻻلتزامات المترت ة والتﻲ ترتب للدول اﻷطراف ﻓيها مقتضى ميثاق هيئة اﻷمم
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المتحدة أو المسئول ات التﻲ ضطلع بها مجلس اﻷمن ﻓﻲ المحاﻓظة على اﻷمن
والسﻼم الدولﻲ".
و ذلك أص ح ميثاق الضمان الجماعﻲ العرﻲ ذيﻼ لميثاق اﻷمم المتحدة
وأص حت الجامعة العر ة ذن ا لﻸمم المتحدة ومجلس اﻷمن الدولﻲ ..وحصيلة
ذلك له ،وهذه هﻲ المأساة ،إن الدول العر ة تعطﻲ لﻸمم المتحدة من

اﻻختصاصات ما ﻻ تعط ه للجامعة العر ة.
وﻓﻲ سبتمبر )أيلول(  1959قدم وﻓد المملكة المغر ة مذ رة إلى الجامعة

العر ة طالب ﻓيها "بإعادة النظر ﻓﻲ ميثاق الجامعة ومراجعة اﻷسس التﻲ قام

عليها ..ﻷن ميثاق الجامعة قد مضى على توق عه أرعة عشر عاما ..وﻷن

الظروف الدول ة التﻲ وضع ﻓيها الميثاق قد تغيرت ..وﻷن جامعة الدول العر ة
قد مرت خﻼل هذه الحق ة بتجارب متنوعة ..وﻷن وضع ات الدول العر ة قد
تغيرت" ..وأجل الموضوع إلى اجتماعات تال ة ،وسلكت المذ رة المغر ة طر قها
إلى خزانة المحفوظات!!

وانعقدت الدورة الثان ة والثﻼثون لمجلس الجامعة ﻓﻲ الدار الب ضاء ﻓﻲ

المغرب ﻓألقى الملك محمد الخامس ملك المغرب خطا ا اﻓتتاح ا ،اقترح ﻓ ه "أن
يجتمع أقطاب اﻷمة العر ة للنظر ﻓﻲ المهمات الجديدة للجامعة ودراسة الوسائل
التﻲ ستطاع بها حل المشاكل الداخل ة والخارج ة التﻲ تواجه البلدان العر ة"..
ثم أشار ﻓﻲ لمته إلى أن "دوﻻ ﻻ تجمعها لغة وﻻ دين تتدانى من عضها تحت
تأثير المناﻓع المشتر ة م ونة ﻓ ما بينها اتحادات س اس ة أو عس رة أو اقتصاد ة

أو ثقاﻓ ة ..واﻷقطار العر ة التﻲ تجمع بينها روا

الدين واللغة والتارخ والجوار

واشتراك المصالح ووحدة الشعور والمصير هﻲ أولى اﻷقطار التقارب وأجدرها
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اﻻتحاد وأحراها بجمع القو  ،وتوحيد الجهود" ،وانتهت اجتماعات الجامعة دون
أن تتخذ إجراء معينا صدد هذه الدعوة ،وانطوت ﻓﻲ صدر صاحبها عد أن
التح بجوار ره رحمه ﷲ.
واستمرت الدعوة لمراجعة الميثاق متواصلة وخاصة من ال أر

العام

العرﻲ ،ﻓتألفت لجنة من ممثلﻲ الدول اﻷعضاء للنظر ﻓﻲ تعديل الميثاق..
وواصلت اللجنة أعمالها ﻓﻲ عدة جلسات ،وتكاثرت اﻻقتراحات وتضارت اﻵراء
وانتهى عمل اللجنة إلى متاهات ﻻ نها ة لها..

وﻓﻲ مؤتمر القمة العر ة الثالث الذ انعقد ﻓﻲ الدار الب ضاء ﻓﻲ سبتمبر

)أيلول(  1965عاد موضوع مراجعة الميثاق إلى جدول اﻷعمال ﻓقد تقدم وﻓد

العراق مذ رة لدعم الجامعة وتطو ر ميثاقها ،و حثها مجلس وزراء الخارج ة
العرب ،وحينما عرض اﻷمر على مجلس الملوك والرؤساء أصدروا ق ار ار "بإحالة
المذ رة العراق ة إلى اللجنة المؤلفة ﻓﻲ الجامعة ل حثها وتقد م تقرر عنها".

واجتمعت لجنة الجامعة ﻓﻲ شهر ﻓبراير )ش ا (  1966لدراسة الموضوع

من جديد ،وتقدمت الح ومة العراق ة اقتراحات محددة ،وت عتها ح ومة الجزائر

اقتراحات أخر  ..وطرحت الح ومة السورة مشروعا مفصﻼ ثم توحدت هذه

اﻻقتراحات ﻓﻲ مشروع جديد لتعديل الميثاق ..واستقر ال أر

ﻓﻲ اللجنة ،عد

جلسات عديدة على اتخاذ ميثاق الجامعة أساسا لل حث حيث يجر التحو ر

والتبديل ﻓﻲ عض مواده على ضوء اﻻقتراحات التﻲ تتقدم بها الدول العر ة.

وجاءت عد ذلك حرب اﻷ ام الستة ،وما لحقها من هزمة ن راء..

ﻓاحتجب موضوع الجامعة العر ة زمنا ولكنه عاد إلى الظهور مرة ثان ة ولكن
على أساس تطو ر الجامعة ﻓﻲ إطارها القائم ،من غير تعرض لميثاقها ..وهﻲ
-353-

محاولة ﻻ بد أن تفضﻲ إلى الفشل ،ﻷن الميثاق هو بيت الداء ،ﻓﻲ بيت العرب..
وﻻ بد لهذا الميثاق أن

تب من جديد ،ﻓﻲ أهداﻓه وم ادئه؛ وهنا يبرز السؤال

الكبير وما هو اﻷساس الذ ين غﻲ أن قوم عل ه الميثاق الجديد..
والجواب

ل صدق وأمانة ووضوح ..إن المحور الذ

يجب أن يدور

حوله الميثاق الجديد هو الوحدة ..وحتى ﻻ يجفل الح م العرﻲ المعاصر ﻓإن
الوحدة التﻲ نقصد إليها هﻲ وحدة الخطوة خطوة ،الوحدة المدروسة ..والوحدة التﻲ
س قها تنسي وتمهيد ،و لمة موجزة ،وحدة المراحل المحددة بتوقيت زمنﻲ :توارخ

م تو ة ،عاما ،وشهرا ،و وما..

ولسنا نن ر أن "الوحدة" بهذا النص لم تكن هدﻓا معلنا ﻓﻲ ميثاق الجامعة

العر ة وﻻ ﻓﻲ "سلفه" بروتو ول اﻹس ندرة ،ولكن اﻹنصاف قتضينا القول أن
المؤسسين اﻷوائل للجامعة العرة ،لم ست عدوا النص على الوحدة ﻓﻲ اﻷرعينات
إﻻ لظروف وأس اب ثيرة سطناها صورة واﻓ ة ﻓﻲ الفصول اﻷرعة اﻷولى.

ولكن محاضر المشاورات والخطب الرسم ة التﻲ ألقيت لمناس ة توق ع

الميثاق ،وﻓﻲ مراحل إعداده ،تثبت من غير شك أن الح ومات العر ة الس ع

انت تعتبر أن "مجرد" ق ام الجامعة العر ة هو الخطوة العمل ة اﻷولى للوحدة..

وأن "التعاون والتنسي " بين الدول العر ة سيؤد

ﻓﻲ النها ة إلى ق ام الوحدة

صورة طب ع ة.

بل إن الذين صاغوا الميثاق قد حرصوا أن ضعوا نصا صرحا ﻓﻲ مادته

التاسعة قول أن من ح دول الجامعة "الراغ ة ﻓ ما بينها ﻓﻲ تعاون أوث وروا

أقو مما نص عل ه هذه الميثاق أن تعقد بينها من اﻻتفاقات ما تشاء لتحقي هذه
اﻷغراض" ثم ذهبت المادة التاسعة عشرة إلى القول بجواز تعديل الميثاق "وعلى
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الخصوص لجعل الروا
" التعاون اﻷوث والروا

بينها أمتن وأوث " وواضح أن الوحدة هﻲ المقصودة
اﻷقو واﻷمتن".

واﻹنصاف ذلك يدعونا إلى القول إن ميثاق الجامعة ﻓﻲ مجموعه ان
ص غة مصالحة ..ص غة توﻓي  ،بين الدول العر ة الس ع ،يومئذ ..توﻓي بين

أولئك الذين صرون على ميثاق وحدو يتسم طا ع اﻹلزام ،وأولئك الذين يؤ دون
على ميثاق تعاونﻲ قوم على أساس اﻻخت ار الحر الخالﻲ من اﻻلتزام ..حتى أن
هذه الفر

الثانﻲ لم

ن من ار للوحدة ولكنه ان ير أن الظروف غير مهيئة

لها ،وأنه ﻻ بد من مرحلة انتقال ة ..ومن هنا جاء الميثاق مثا ة مرحلة اﻻنتقال..
ومواقف قادة العرب يومئذ مليئة الشواهد على ذلك ..ولنعد إلى تصرحاتهم ﻻ

ﻓﻲ الصحف ،ولكن ﻓﻲ المحاضر ،والمواقف الرسم ة..

و أتﻲ ﻓﻲ مقدمة المعنى الوحدو  ،أن الجامعة العر ة قد ولدت تحت
مظلة "الوحدة العر ة" ﻓإن المؤتمرات الرسم ة وما تفرع عنها من لجان قد عرﻓت

صورة رسم ة أنها "مشاورات الوحدة العر ة" و انت المداوﻻت بين النحاس اشا

الذ

تولى ق ادة هذه المشاورات مع الوﻓود العر ة الست يدور حول "الوحدة

العر ة" ٕوام اناتها وظروﻓها.
وﻓﻲ أوائل هذه المشاورات ،و عد ال حث والدرس ،اتف ال أر بين الوﻓدين
المصر والعراقﻲ "على است عاد ق ام ح ومة مر زة لجم ع البﻼد العر ة ﻓﻲ
الظروف الحاضرة" ..ولذلك تقدم الوﻓد العراقﻲ اقتراح بديل هو "اﻻتحاد" على

نموذجين وهما المراﻓقان ﻓﻲ ذيل الكتاب..
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ورست المشاورات مع وﻓد إمارة شرق اﻷردن على هذا اﻻتجاه :معارضة
للح ومة المر زة لﻸس اب نفسها ،ومواﻓقة على ﻓ رة اﻻتحاد النموذج اﻷول ﻓإن
لم يت سر ﻓعلى النموذج الثانﻲ..
وﻓﻲ المشاورات مع الوﻓد السور  ،أبدت الح ومة السورة تمس ها الوحدة

ش ل من أش الها ..ح ومة مر زة ،أو اتحاد ة من النموذج اﻷول أو

ﻓﻲ أ
الثانﻲ.

ولم تكن الوﻓود العر ة اﻷخر  ،استثناء لبنان وﻷس اب معروﻓة ،عيدة

عن ﻓ رة الوحدة أو من رة لها ،ولكنها انت ترد أن تكون الخطوات اﻷولى متمش ة
مع الظروف التﻲ تح

اﻷمة العر ة يومذاك.

و عد أن قطعت المشاورات مرحلة متقدمة وأص ح مشروع ميثاق الجامعة

جاهزا ،لم فت النقراشﻲ اشا أن شير إلى الوحدة العر ة ،و ان رئ س وزراء
المملكة المصرة ،رئ سا للجلسة ،قوله" :أن التفانﻲ ﻓﻲ سبيل الوحدة العز زة

و التعاون الدائم بين الدول العر ة سنصل إن شاء ﷲ تعالى إلى تحقي أمانينا

جم عا".
قد

ثم تا ع النقراشﻲ حديثه قائﻼ ،و أنه طمئن أنصار الوحدة العر ة " :نعم

ون ل عض الناس أر أن هذا المشروع ﻻ صل إلى المد

الذ

تشرئب

إل ه أعناق أنصار الوحدة ﻓﻲ اﻷقطار العر ة لها ولكنه أساس صالح لبناء
مستقبل سعيد لﻸمة العر ة لها وأنه أداة تسمح ما طمح إل ه الجم ع من تعاون

واتحاد".

وﻓﻲ تلك الجلسة وصف رئ س الوﻓد السور مشروع الميثاق أنه "بداءة

متواضعة" وقال عنه رئ س الوﻓد اﻷردنﻲ" :إن نصوصه ضع فة جدا" وأشار إل ه
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عبد الرحمن عزام اشا ،و ان وقتئذ عضوا ﻓﻲ وﻓد مصر " أنه عد ثي ار عن
الغرض الذ

نا نأمله وأن نظامنا الحالﻲ تضاءل إلى ﻻ شﻲء ..و جب أن

نجعل نظامنا حيث حتضننا أمة واحدةٕ ..واﻻ ﻓإن الروا
مما بين الصين والشيلﻲ".

ستكون أ عد ثير

تلك انت مواقف المؤسسين اﻷوائل للجامعة العر ة ،أرادوها أن تكون

نقطة البدا ة على طر الوحدة ..خطوات ومراحل حتى تقوم دولة اتحاد ة عر ة
تتف مع ظروف الدول العر ة..
و قينا أنه لم

ن يدور بخلد الذين وقعوا ميثاق الجامعة العر ة ،رحمهم

ﷲ جم عا ،أن ت قى الجامعة العر ة خمسة وثﻼثين عاما وهﻲ على ميثاقها
المتراخﻲ ،وتكون نتيجة هذه الرحلة الطو لة ﻓﻲ عمر اﻷمة العر ة ،ترسيخا

للتجزئة ،واﻻنفصال ،وابتعاداً للدول العر ة عضها عن عض واحت ار ا واقتتاﻻ

ﻓ ما بينها اﻹذاعات ،و الذخيرة الح ة!!

ٕواذا ان المؤسسون اﻷوائل لم ستط عوا أن ق موا الدولة اﻻتحاد ة ،ولو
ﻓﻲ أضعف صورها ،سبب الظروف الس اس ة واﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة التﻲ

شرحناها ﻓﻲ الفصول السا قة ﻓما هو عذر "خلفاء" اﻷسﻼف الذين جاؤوا عدهم..
وقد وجدوا اﻷمة العر ة قد استكملت س ادتها وتضاعفت ثرواتها ،وقطعت شوطا
عيدا ﻓﻲ مضمار التقدم الثقاﻓﻲ واﻻجتماعﻲ.

أجل ما هو عذر الح م العرﻲ المعاصر ،ﻓﻲ الحفا على هذه الجامعة

العر ة عيدة عن

أ سر أش ال الوحدة ..وﻻ يدع أحد منهم أ ة مناس ة قوم ة إﻻ و تحدث عن الوحدة
العر ة أجمل الكلمات وأضخم الع ارات.
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بل وما هو العذر ،والعديد من دساتير الدول العر ة التزمت العمل
لتحقي الوحدة العر ة ..وأقسم السادة ح ام العرب ،يوم وﻻيتهم القسم العظ م ،أن
صونوا الدستور و عملوا على تحقي نصوصه ..والوحدة ﻓﻲ رأس نصوصه..
) (1

ولقد مرت اﻷمة العر ة عشر تجارب وحدو ة

وقد انتكست لها ،ولم

ن لﻸمة العر ة ذنب وﻻ للوحدة العر ة ذاتهإ ..وانما الذنب ل الذنب ان على

اهل الذ أمس وا بخيو الوحدة بين أيديهم ،ﻓنقضوا غزلها وتساقطت خيوطها
على اﻷرض..

و لما قامت ﻓﻲ الوطن العرﻲ ص حة داو ة تدعو إلى الوحدة ،انطل

الح م العرﻲ ،ﻓﻲ هذا القطر أو ذلك ،صوته ،أو صوت أجهزته اﻹعﻼم ة،
مجد الوحدة ولكن ..ولكنه يناد

أن تكون وحدة مدروسة غير مرتجلة ،ﻻ

انفعال ة أو عاطف ة ،وحدة "تحت ة من الشعب ﻻ ﻓوق ة من الح ام" ..أنما
اﻻتحادات اﻷمر ة واﻹ طال ة ،واﻷلمان ة ،صنعها رجل الشارع وحده من غير

أولئك القادة العظام الذين صنعوا الوحدة لشعو هم ،وأص حوا من أعﻼم التارخ
العالمﻲ..

وتحت هذه المظلة من الشعارات ،ينطل "علماء" الح م العرﻲ شرحون

ظروف الدول العر ة وما بينها من ت اين ﻓﻲ أحوالها اﻻقتصاد ة والمال ة

واﻻجتماع ة والثقاﻓ ة ..وأن ذلك له حول دون ق ام الوحدة ،وأن الخير ل الخير
ﻓﻲ هذه المرحلة الحاضرة ..هو التضامن العرﻲ وأن )الوحدة الدستورة( ل ست

هﻲ المهم .ﻓالمهم هو وحدة العمل ،وحدة الصف ،وحدة الهدف ..وغير ذلك من
) (1انظر :أحمد الشقير  ،علم واحد وعشرون نجمة.
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الكلمات التﻲ تستخدم ﻓيها لفظة الوحدة ،ﻻست عاد الوحدة ..و ستخدم ﻓيها التضامن
العرﻲ تست ار على التف ك العرﻲ!!
والرد على هذه السفسطائ ات ﻻ حتاج إلى جهد بير ،ﻓإن هذه
"الجدل ات" سرعان ما تتساق

أمام الحقائ

بديه ات ،برهانها امن ﻓﻲ ذاتها.

ال س طة التﻲ ﻻ تعدو أن تكون

ونحن ﻻ نرد أن نن ر أن ﻓﻲ المجتمع العرﻲ من المح

إلى الخليج تقوم

اختﻼﻓات وت اينات ﻓﻲ اﻷحوال اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة من قطر إلى

قطر ،ﻓهذه أمور طب ع ة ﻓﻲ أ مجتمع ﻓﻲ العالم حتى ﻓﻲ أرقى المجتمعات..
بل إن هذه الت اينات موجودة ﻓﻲ الدولة الواحدة ،وﻓﻲ العاصمة الواحدة..

ولنضرب على ذلك مثﻼ واحدا ...نشاهده ﻓﻲ القاهرة ،ولندن ،ونيو ورك..

ﻓإن بين الحﻲ الواحد منها والحﻲ اﻵخر ،ﻓوارق رهي ة تنبئ عن زمان حضار

قد متد إلى مائة عام و زد ،ومع ذلك ﻓإن أ ا من تلك العواصم تمثل وحدة ﻻ
تتج أز وهﻲ بدورها جزء ﻻ يتج أز من الدولة الواحدة.

ولو انت المستو ات اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة أو الثقاﻓ ة هﻲ مق اس

الوحدة ،لوقع العالم ﻓﻲ تجزئة بر وأص ح مؤلفا من ألوف الدول الصغر  ،ل
منها تمثل طرقة اجتماع ة معينة ،بل ﻷص حت المدينة الواحدة ،ل حﻲ ﻓيها،
تقوم ﻓ ه دولة هنا ودولة هناك.

حتى الدولة الواحدة ،المعروﻓة ﻓﻲ القانون الدولﻲ الدولة ال س طة ،وهﻲ

الوحدة المر زة العاد ة نجد أقال مها مت اينة ﻓﻲ التقاليد ،ومستو

والمصالح المتعددة ،وﻓرنسا هﻲ إحد

الح اة،

اﻷمثلة الح ة على ذلك ..وما أكثر

الت اينات ﻓ ما بين مقاطعاتها :لهجة ،ومصلحة ،ومستو  ،وطعاما ،ونبيذا!!
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أما الدول اﻻتحاد ة ،مثل أمر ا وروس ا ،وسو س ار وألمان ا الغر ة ،وغير
ذلك ثير ﻓﻲ آس ا وأمر ا الﻼتين ة ٕواﻓرق ا ،ﻓإن ظروف الت اين والتضارب

اﻻختﻼف بين أقال مها ،ودولها الصغيرة ،واسعة وعم قة ،رغما عن مرور السنين

الطو لة على دخولها ﻓﻲ اﻻتحاد ..ذلك أن هذه الفروق ﻻ تحول دون اﻷخذ بنظام
اﻻتحاد ..ﻷن هذا النظام قد استحدث من أجل التوﻓي بين هذه الفروق ،ولمعالجة

هذه التناقضات.

و التأكيد ،ﻓنحن ﻻ نعرف دولة اتحاد ة ﻓﻲ المشرق والمغرب على السواء،

خال ة من الفوارق والت اين والتضارب ،والذين يدرسون مشاكل اﻻتحادات المعروﻓة

ﻓﻲ دول الهند واندون س ا و وغسﻼﻓ ا ،س صلون إلى الحق قة المشرقة ،وهﻲ أن

"اﻻتحاد" ﻓيها هو عنصر سﻼم ووﻓاق ورخاء بين العشرات من شعو ها ،والمئات

من لغاتها ،والعديد من عقائدها ..وأنه لوﻻ اﻻتحاد ﻓ ما بينها ..لكانت أوطانها
ساحة صراع وتف ك وانحﻼل.

و"اﻻتحاد" ﻓﻲ بﻼد مثل روس ا ،وأمر ا الشمال ة ،هو السر اﻷكبر ﻓﻲ

قوتها وعظمتها وازدهارها ولو أن اﻷولى انت مؤلفة من ست عشرة جمهورة

منفصلة عضها عن عض ،والثان ة مؤلفة من إحد

وخمسين دولة مستقلة...

لما ان اﻻتحاد السوﻓييتﻲ والوﻻ ات المتحدة بهذه القوة العظمى ،وهذا التقدم
الرﻓ ع ،بل لكان ل من هذين العمﻼقين مجموعة من اﻷقزام!!

والدول اﻻتحاد ة القائمة اليوم ،وهﻲ تمثل ما ﻻ قل عن ثلثﻲ س ان العالم

أسره ،لها بدأت وس

المصاعب الجمة ،وﻓﻲ خضم تضارب المصالح بين

اﻷجزاء المتعددة ﻓﻲ الدولة الواحدة ..والوﻻ ات اﻷمر ة المتحدة هﻲ خير مثال
على ذلك.
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ﻓهذه "الوﻻ ات" والترجمة الدق قة لها ،هذه "الدول" ،انت ﻓﻲ أوائل عهدها،
وقبيل اﻻتحاد غارقة ﻓ ما بينها ﻓﻲ الخﻼف على الحدود بين هذه الدولة وتلك..
و ان التعامل ﻓ ما بينها قائما على المساومات ..ﻓقد ان مندو و وﻻ ة ونيتكت

مثﻼ قولون لمندو ﻲ ﻓرجين ا" :صوتوا لقانوننا ،ونحن نصوت لقانون م" و انت ل
وﻻ ة تحتف

ح إصدار عملتها ،و انت ل وﻻ ة تتولى إدارة شئونها الخارج ة..

و ان العديد من المسئولين اﻷمر يين ينادون أن ون لكل وﻻ ة ج ش مستقل..

وأن تظل ح ومة الوﻻ ة متمتعة

امل سلطانها على وﻻيتها ..و ذلك لم يخل

اﻷمر من ق ادات أمر ة تعارض ﻓﻲ جﻼء القوات البرطان ة عن القارة

اﻷمر ة ..وقد تب اترك هنر وهو من أكبر معارضﻲ اﻻتحاد قول" :إن

ق ام ح ومة وطن ة قو ة س فسح المجال لوجود طاغ ة ستولﻲ على السلطةٕ ..وان
رجﻼ هذا ستط ع أن عمل نفسه ملكا على أمر ا ،وعندما أﻓ ر الخطر الذ

قد حي بنا من جراء اﻻتحاد ،يجفونﻲ النوم خوﻓا من أن قطع الكابوس أنفاسﻲ
و قضﻲ على عقلﻲ" ..و ذلك ﻓقد أعلن هاملتون و ان من رجال أمر ا المعروﻓين

"أن المنازعات بين الوﻻ ات من الكثرة حيث أنها ستكون حجر عثرة ﻓﻲ سبيل

اﻻتفاق على طرقة اﻻتحاد ..ولن تكون الوﻻ ات قادرة على إقرار قوانين موحدة
إذ ﻻ توجد وﻻيتان لها قوانين متشابهة".
وعلى الجملة ،ﻓقد انت الخﻼﻓات والمصاعب بين الوﻻ ات اﻷمر ة،

أوسع من القارة اﻷمر ة نفسها ،وقد عبر عنها بنجامين ﻓرن لين وهو من أكبر

قادة أمر ا قوله" :إننا ثﻼثة عشر حصانا – وﻻ ة  -قفز ل حصان ﻓﻲ اتجاه
مختلفٕ ،وانﻲ أعجب يف أننا لم نمزق العرة".
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وقد أردنا هذه الحقائ ﻷنها تكاد تتحدث عن وقائع ومصاعب ،بل وهو
أحسن قائمة ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،ونحن نسمع صداها لما انطلقت دعوة الوحدة
من عقالها ..ينطل

ﻓﻲ أثرها ت ار هادر من الحديث عن تضارب المصالح

اﻻقتصاد ة ،وت اين اﻷنظمة المال ة بين الدول العر ة ،وخاصة عد أن زادت على
عشرن دولة ،ول س ﻓﻲ هذه الكثرة بر ة!!

ولكن هذه "اﻷوضاع" العر ة القائمة حال ا ﻓﻲ الوطن العرﻲ ان قوم
مثلها وأشد ﻓﻲ الوﻻ ات اﻷمر ة ،ﻓالوﻻ ات الشمال ة مثﻼ ،حيث ازدهرت

الصناعة والتجارة انت تواجه قوانين صارمة ﻓﻲ الوﻻ ات اﻷخر  ،تحد من حرة

التجارة ..وﻓﻲ الجنوب ،حيث انت تنمو الزراعة على نطاق واسع ،انت القوانين

تمنع التصدير عبر الوﻻ ات ..و ان تصدير القطن اﻷمر ﻲ إلى اﻹنجليز مثﻼ،
أقل لفة من تصديره إلى نيو ورك؛ ونتيجة لذلك ﻓقد نشأ تحالفان متصارعان،
أحدهما تحالف التجار ورجال الصناعة ﻓﻲ الشمال من جهة ،وتحالف المزارعين

والفﻼحين ﻓﻲ الجنوب من جهة أخر ..

وقليل من التفاصيل ،يجعلنا نر أننا اليوم ﻓ ما بيننا أحسن حاﻻ ثير

من الوﻻ ات المتحدة قبل ق ام اﻻتحاد بينها ..من ذلك مثﻼ أن أصحاب السفن
ﻓﻲ الشاطئ الشرقﻲ انوا ينادون حرة التجارة ،على حين أن أهل الصناعة ﻓﻲ

الغرب اﻷوس

انوا صرون على حما ة مصنوعاتهم ﻓﻲ السوق اﻷمر ة ،ومن

ذلك أن المزارعين انوا طالبون أجور نقل مخفضة وأسعار عال ة لحاصﻼتهم،
وأصحاب الس ك الحديد ة انوا صرون على أعلى اﻷسعار التﻲ ستط عون

الحصول عليها ..ومن ذلك أن أصحاب البنوك ﻓﻲ نيو ورك انوا ينادون حرة

التعامل ،وزراع القطن يردون أعلى اﻷسعار ،ومعهم مرو المواشﻲ ﻓﻲ
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تكساس،ومع هؤﻻء جم عا أصحاب اﻷخشاب والغا ات ﻓﻲ وﻻ اتهم ..إلى آخر
تلك الوقائع المتضارة المتصارعة ،التﻲ توضح للدارس العرﻲ لماذا نشأ ﻓﻲ
أمر ا حزب معروف معارض للوحدة الفدرال ة وقد اشتهر اسم حزب الﻼﻓدرال ة،
المعاد للفدرال ة .Anti Federalist Party

ومن الطرائف ﻓﻲ هذا ال اب أن أهل وﻻ ة نيوجرسﻲ لم ونوا ستط عون

عبور نهر هدسون ليب عوا خضارهم ﻓﻲ نيو ورك بدون دﻓع رسوم اهظة ..وهذا
وغير هذا مما جعل جورج واشنطن ،الزع م اﻷمر ﻲ الشهير قول" :إننا متحدون

حبل من الرمال" ..ونحن حمد ﷲ ،ﻓإن التجزئة مهما انت قائمة ﻓﻲ الوطن

العر ﻲ ..ﻓإن الرمال العر ة أشد تماس ا من الرمال اﻷمر ة) ،(1ونتطلع إلى
وحدة ،تكون ج الها من ج النا الراس ة ،وأنهارها الممتدة ،وسهولنا المترام ة.

ولكن "ﻓقهاء" اﻷنظمة العر ة ﻻ عدمون أن يجدوا ﻓﻲ جرابهم الورقة

اﻷخيرة ،وهﻲ تقول أن اﻻستشهاد الوﻻ ات المتحدة غير ذ موضوع ،ﻷن الزمن
تجاوز تلك اﻷحداث ،ونحن أبناء القرن العشرن ،وجيلنا الناشئ طل برأسه على

القرن الحاد والعشرن.

ونحمد ﷲ أن التارخ المعاصر ،ﻓﻲ الس عينات مدنا أروع الوقائع

والشواهد ،وأمامنا الجماعة اﻷورو ة التﻲ تسير بخطى ثابتة نحو الوحدة الفدرال ة
لتضم تسع دول أورو ة يبلغ س انها ضعف عدد اﻷمة العر ة جم عا من المح

إلى الخليج ،ول س لها من مصلحة مشتر ة تجمعها إﻻ رغبتها أن تع ش سﻼم

) (1للمزد من التفاص ــيل انظر :نو ل برترام غيرس ــون  ،ترجمه عدد من اﻷس ــاتذة العرب ،وطن
حر مستقل.،
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ﻓ ما بينها ..وتحف وجودها قوة عالم ة ثالثة تداﻓع عن نفسها من الغزو السوﻓييتﻲ
والس طرة اﻷمر ة.
أما نحن ،نحن حواﻓزنا زاخرة ،ونحن أمة واحدة ،لها تارخ واحد ،ولغة
واحدة ،ونتطلع إلى مستقبل واحد ،يزدهر ﻓ ه تقدمنا اﻻقتصاد
واﻻجتماعﻲ ،ونزداد قوة ومنعة ،حتى نستط ع أن نؤد

والثقاﻓﻲ

رسالتنا ﻷمتنا وللعالم

أجمع..
وهذه الجماعة اﻷورو ة احتفلت هذا العام مرور عشرن عاما على

ق امها ﻓﻲ  1977-3-25ﻓﻲ اجتماع بير عقد ﻓﻲ روما وضم رؤساء الدول
التسع ،وخطب الرئ س اﻹ طالﻲ ،بوصفه رئ سا للمؤتمر ،ﻓدعا إلى بذل المزد

من الجهود لﻺسراع ﻓﻲ ق ام "اﻻتحاد اﻷورو ﻲ" ..وأردﻓه الرئ س الفرنسﻲ ج س ار
د ستان ﻓناشد المجتمعين أن تعمل الجماعة اﻷورو ة على ق ام "اتحاد ﻓدرالﻲ"
لدولها ..وأيده ﻓﻲ هذه الدعوة ق ة الرؤساء ..ما أرسل الرئ س اﻷمر ﻲ ج مﻲ

ارتر ،برق ة إلى المؤتمر أعلن ﻓيها تأييده الكامل لق ام "الوحدة اﻷورو ة" أقرب

ﻓرصة مم نة.

والواقع أن "الجماعة اﻷورو ة" تعبير متواضع ﻓإن إنجازاتها خﻼل

العشرن سنة الماض ة تؤلف مجلدا رائعا من أوجه النشا اﻻقتصاد واﻻجتماعﻲ
والثقاﻓﻲ ،ﻓقد أنشأت سوقا أورو ة مشتر ة ،وجعلت من أورو ا الغر ة منطقة

جمر ة واحدة ﻓﻲ إطار اتحاد جمر ﻲ ..ونفذت س اسة زراع ة واحدة ،وعملت

على تنظ م السوق الداخل ة ،ووضعت قواعد التجارة مع الدول اﻷخر خارج

الجماعة ،و فلت ﻓﻲ دول الجماعة حرة مرور المواطنين ،من ﻓيهم العمال
والحرﻓيون ،ورؤوس اﻷموال ،والخدمات ،وال ضائع ،ووضعت القواعد التﻲ تتعل
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س اسة التنقل ،واﻷح ام الضرب ة والشئون المتعلقة الس اسة اﻻجتماع ة ما ﻓيها

الصندوق اﻻجتماعﻲ وحددت صورة واقع ة الموارد المال ة التﻲ تكون ميزان ة
الجماعة ،وأنشأت البنك اﻷورو ﻲ لﻼستثمار.
أما اﻷداة العل ا لهذه الجماعة ،ﻓإنها ﻓﻲ الواقع "ح ومة أورو ة" تنازلت

لها الدول التسع عن عض اﻻختصاصات الوطن ة ،ﻓأص حت ح ومة ذات س ادة
محددة تمارسها وﻓ

نصوص المعاهدة المنشئة للجماعة واللوائح الصادرة

موجبها.

وهذه "الح ومة" مؤلفة من أرع مؤسسات:
 -لجنة عل ا مستقلة عن الح ومات تضع اﻷسس العامة للعمل المشترك.

وزر يتألف من ممثلﻲ الح ومات اﻷعضاء و بت ﻓﻲ المقترحات
 مجلس االمقدمة من اللجنة العل ا.
 برلمان أورو ﻲ ي اشر اﻹشراف الد مقراطﻲ على أعمال اللجنة. -مح مة عدل تكفل س ادة القانون.

وهذه "الح ومة" عدة هيئات استشارة ومجموعات من الخبراء

والموظفين ..أما ميزان ة الجماعة ﻓإنها تمول من عائدات وجزء من اﻹيرادات

الضرب ة للدول اﻷعضاء ،وقد رصد الصندوق اﻻجتماعﻲ أكثر من مل ار وعشر
مل ار دوﻻر لمساعدة حوالﻲ ثﻼثة مﻼيين عامل ،ما رصد الصندوق اﻹقل مﻲ
ما يزد على مل ار ونصف مل ار دوﻻر للمدة .1977-1975

وﻓﻲ أول ميزان ة للجماعة اﻷورو ة وضعت لعام  1968تجاوز مجموعها

أرعة مل ارات دوﻻر أمر ﻲ ،وأخذت الميزان ة عد ذلك اﻻضطراد والتصاعد..
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وقسم من هذه الميزان ات مرصود لمشروعات تنم ة اقتصاد ة متعددة على أراضﻲ
الدول التسع.
ﻓأين ذلك له ﻓﻲ الوطن العرﻲ ..بين دول الجامعة أو ﻓﻲ إطار الجامعة.
وللجماعة شخص ة قانون ة ،مستقلة عن شخص ة الدول التسع ،وتستقبل

ممثلين دبلوماسيين معتمدين لديها من عدد من الدول اﻷجنب ة ،وقد تطور نشاطها
ﻓأص حت لها س اسة خارج ة واحدة تعبر ﻓيها عن موقف دولها ﻓﻲ المحاﻓل

الدول ة ،ﻓتبنت س اسة مشتر ة تجاه مؤتمر اﻷمن والتعاون ﻓﻲ أورو ا ،واتخذت

موقفا مشتر ا ﻓﻲ اﻷمم المتحدة و صدد أزمة الشرق اﻷوس  ،و ان للجماعة وﻓد
واحد ﻓﻲ الحوار بين الشمال والجنوب ،و ذلك ﻓﻲ الحوار العرﻲ اﻷورو ﻲ ،وﻓﻲ

المفاوضات التجارة ﻓإن الجماعة اﻷورو ة تفاوض وتتعاقد وتنفذ اسم الدول
اﻷورو ة التسع.
ﻓأين هذا من "سلوك" دول الجامعة أو ﻓﻲ إطار الجامعة..

ول ست هذه هﻲ نها ة المطاف النس ة إلى الجماعة اﻷورو ة تجارة
وزراعة ،وصناعة ،و فى ﻓإن دول الجماعة لم تقنع بهذه اﻹنجازات ،وهﻲ عظمى
بذاتها ،ولكن طموحها يتجه إلى إقامة "الدول اﻷورو ة المتحدة"،

ل جد ة

وتصم م ..وأمامنا حدثان مثيران جديران اﻹعجاب واﻹك ار اﻷول أنه ﻓﻲ شهر
سبتمبر من عام  1976وقع وزراء خارج ة الدول اﻷورو ة التسع اتفاق ة ﻻنتخاب

أول برلمان أورو ﻲ ،وقد نص اﻻتفاق على أن ون عدد المقاعد  410تم توزعها
بين الدول اﻷعضاء وأن تكون مدة العضو ة خمس سنوات ،شر أن ﻻ ون

العضو المرشح عضوا ﻓﻲ إحد الح ومات وأن تتم اﻻنتخا ات خﻼل تارخ محدد
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لكل دولة ..وأن تشرع الح ومات ﻓﻲ اﻻنتخا ات ﻓﻲ مايو أو يونيو من عام
.1978
ٕواذا تمت اﻻنتخا ات ﻓﻲ موعدها المحدد ،ﻓإن ق ام البرلمان اﻷورو ﻲ
المنتخب ﻓﻲ عام  1978س ون من أعظم اﻷحداث الس اس ة ﻓﻲ تارخ أورو ا

ﻓﻲ ل العصورٕ ..وان قامت عق ات ﻓﻲ سبيله ..ﻓإن المحاولة ستتكرر من غير
شك.
أما الحدث الثانﻲ :ﻓإنه يتمثل ﻓﻲ الق اررات التارخ ة اﻻتحاد ة التﻲ أصدرتها القمة

اﻷورو ة ،ﻓفﻲ شهر أكتو ر عام  1972أصدرت القمة اﻷورو ة ق ار ار أن ون
الهدف الكبير ،الذ ين غﻲ أن يتحق قبل نها ة العقد – الس عينات ،هو تحو ل

مجمل روا

الجماعة اﻷورو ة إلى "اتحاد أورو ﻲ" وطلبوا من مؤسسات الجماعة

أن تقدم تقر ار عن الموضوع ﻓﻲ نها ة  1975لدراسته من قبل مؤتمر القمة
التالﻲ ..وقد جر تو يد هذا الهدف ﻓﻲ قمة و نهاجن التﻲ انعقدت ﻓﻲ د سمبر

) انون اﻷول(  ،1973وﻓﻲ قمة ارس التﻲ انعقدت ﻓﻲ د سمبر ) انون اﻷول(
 ..1974ﻓﻲ هذه القمة اﻷخيرة "أعلن الرؤساء أن الدول اﻷورو ة التسع يجب أن

تتف

أسرع وقت مم ن على خطة شاملة ﻹقامة اﻻتحاد اﻷورو ﻲ ..وأن على

مؤسسات الجماعة أن تقدم تقررها ﻓﻲ منتصف  1975ﻻ ﻓﻲ نهايته ..وقد اتفقت
الكلمة ذلك على تكليف السيد ليوتاندمان رئ س وزراء بلج ا أن قدم تقر ار شامﻼ
عن الموضوع إلى رؤساء الح ومات قبل نها ة عام .1975

وقد قام رئ س الوزراء البلج ﻲ بدراسة الموضوع ،وتلقى تقارر مؤسسات

الجماعة ،وقام بزارة للدول التسع واجتمع المسئولين ﻓيها ،ما التقى برجال الف ر

من مختلف المذاهب واﻷحزاب الس اس ة واتحادات العمال ،والصناعيين،
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والجامعات ،والصحفيين ..وﻓﻲ النها ة قدم الرئ س البلج ﻲ تقر ره الشامل ﻓﻲ

د سمبر ) انون اﻷول(  1975ونشر ﻓﻲ الشهر التالﻲ.

وقد جاء التقرر ﻓﻲ خمس وثﻼثين صفة ،وهو من التر يز واﻷهم ة
حيث ﻻ م ن تلخ صه ،ﻓقد تقدم بتوص ات محددة لتوس ع اختصاصات

مؤسسات الجماعة اﻷورو ة وتم ينها من ممارسة اختصاصات بيرة ،وقدم
تصو ار عن "اﻻتحاد اﻷورو ﻲ" ،والمواطن اﻷورو ﻲ ..و انت آخر ع ارة ﻓ ه قوله:
"يجب على ل منا أن ساهم ﻓﻲ هذا الجهد المشترك ..حتى نستط ع أن نصوغ
مجتمعا أكثر عدالة تحترم ﻓ ه ق منا المشتر ة ،وأن

ون صوتنا مسموعا ﻓﻲ

العالم وقوة "اﻻتحاد" وراءه تسنده ،وعلى هذا ستعتمد طرقة ح اتنا ﻓﻲ الغد،وح اة

أبنائنا من عدنا"..

ه ذا تف ر أورو ا الغر ة ،وه ذا تقرر مؤتمرات القمة اﻷورو ة ..طموح
إلى اﻻتحاد ،ونزوع إلى مزد من القوة والرخاء والرﻓاه ة.

ولقد أردت من هذا العرض السرع لﻼتجاه الوحدو ﻓﻲ أورو ا أن أشدد

وأؤ د أن النظام اﻻتحاد

ٕوان

ن قد ظهر أول ما ظهر صورته الدستورة

المنظمة ،ﻓﻲ أوائل القرن الثامن عشر ،إﻻ أنه ﻻ يزال موضوعا ح ا مثل الحل
اﻷكبر لمشاكل الشعوب المتجاورة ..ﻓما الك الشعوب التﻲ تنتمﻲ إلى أمة

واحدة ..وهذه أورو ا الغر ة وهﻲ التﻲ ابتدعت صناعة الحرب وأدخلت أعراف

الحرب على القانون الدولﻲ ..هﻲ هﻲ نفسها التﻲ تتطلع إلى ق ام الدولة الفدرال ة

الواحدة ،للدول اﻷورو ة التسع..
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واﻷمة العر ة أجدر بهذا الهدف الكبير لمائة سبب وسبب ..وﻻ ي قى إﻻ
أن حدد هذا الهدف العرﻲ ل وضوح ،ما حددته الدول اﻷورو ة لنفسها ﻓﻲ
مؤتمرات القمة ..حتى تبدأ المسيرة الوحدو ة من الصفر ،مرحلة عد مرحلة..
ولقد انتكست تجارب وحدو ة عر ة متعددة ..ولسنا صدد ذ ر اﻷس اب

ولكن ال قين ل ال قين أن الوحدة لم تكن هﻲ السبب بذاتها ..ﻓالوحدة هﻲ الف رة
المقدسة البتول ،هﻲ ال ر العذراء الطهور ..لقد ان التطبي وأصحا ه هم السبب
ﻓﻲ ل الن سات..

و انت تلك التجارب ثنائ ة أو ثﻼث ة ..ورما انت مخاوف اﻵخرن

السبب ﻓﻲ ﻓشلها..ومن هنا ﻓلتكن التجرة هذه المرة ،جماع ة تضم الدول العر ة

جم عا ،وتقطع مسيرة الوحدة خطوة خطوة ..ابتداء بتوحيد الشهور ،ﻓالمقاي س،
والمواز ن ،والمصطلحات ،والجوازات ،والمواطنة العر ة وحقوقها ..والقوانين وما
إلى ذلك من الجوانب اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والعس رة.

ولكن عمل ة التوحيد هذه ،تحتاج إلى جامعة جديدة ،لها ه ل جديد ،وميثاق

جديد ..وﻻ بد أن تتضاﻓر الجهود العر ة ،الرسم ة والشعب ة ،لبناء هذه الجامعة

الجديدة.

واﻷمر حتاج إلى تبديل ،ﻻ إلى تعديل ..ﻓإن أسلوب التعديل قد تجاوزه
الزمن ..و انت تجارب التعديل ﻓاشلة على مد

ثﻼثين عاما ..وقد أخفقت ل

جهود التعديل ﻓﻲ هذه الحق ة الطو لة إﻻ ﻓﻲ حالة هزلة واحدة ،واحدة ﻓق  ،هﻲ

تعديل المادة الحاد ة عشرة من الميثاق ،ﻓقد واﻓ
التاسعة والعشرن ﻓﻲ ابرل  1958أن

مجلس الجامعة ﻓﻲ دورته

ون موعد انعقاد مجلس الجامعة ﻓﻲ

شهر سبتمبر بدﻻ من شهر أكتو ر ،ليﻼئم موعد انعقاد اﻷمم المتحدة ،وهذا
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التعديل لم ينظر ﻓ ه ﻓﻲ تلك الدورة بل أجل إلى الدورة التال ة ،ﻷن المادة التاسعة
عشرة تنص أن التعديل ﻻ ينظر ﻓ ه إﻻ ﻓﻲ دورة تال ة ..أنما الجامعة العر ة لم
تنتهك ميثاقها مرة واحدة ﻓﻲ هذه المسيرة الطو لة ..ومن أجل هذا وغير هذا ﻻ
بد أن نهدم القد م ونبنﻲ الجديد..
ٕوالى الفصل التالﻲ لنر

يف نق م هذه الجامعة الجديدة ..لتكون الخطوة

اﻷولى على طر الهدف الكبير..
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الفصل الثﺎمن عشر
الجامعة العر ة  ..يف تﻛون جامعة..
و يف تص ح عر ة..
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هذا العنوان مثير حقا ،وقد يبدو غر ا ومستن را ،شأن ثير من اﻷمور،
التﻲ نطرحها ﻓﻲ هذا الفصل ،ول ست اﻹثارة هﻲ القصد من هذا العنوان ..ولكن
القصد هو أن نعيد اﻷمور إلى نصابها الصح ح ،عد أن ﻓ ت "الصورة" العر ة
ﻓأص حت "اللوحة" ﻓﻲ م ان ،واﻹطار ﻓﻲ م ان آخر ،وﻓﻲ أ امنا هذه تف ك

اﻹطار واللوحة معا.

ومن هنا ﻓإن الواجب القومﻲ يدعونا جم عا أن نعيد بناء الصورة واﻹطار
من جديد،حتى تعود الصورة إلى وحدتها الكاملة ،و عود اﻹطار إلى تر ي ه
الشامل ،ونضع الصورة ﻓﻲ اﻹطار ،وتعود اللوحة مشرقة مضيئة..

ولعل من الخير أن ن ادر إلى التساؤل واﻹجا ة معا :يف تص ح الجامعة

"عر ة" وقد مضى على هذه التسم ة المحب ة ق ار ة خمسة وثﻼثين عاما ،رددتها
أجهزة اﻹعﻼم العر ة واﻷجنب ة ،مﻼيين المرات وأص حت تعبي ار مألوﻓا ،له
مضمون بديهﻲ أن الجامعة العر ة هﻲ عر ة حقا.

وهنا ﻻ بد لنا من وقفة قصيرة للتف ير الهاد الرصين ،لننفذ إلى حق قة

الجامعة العر ة القائمة ،وهل هﻲ جديرة أن تسمى "عر ة" ،وهل هﻲ تتسم

المقومات أو المميزات ،على اﻷصح ،التﻲ تؤهلها أن تكون "عر ة" ..وتعزلها

عن أن تكون "أجنب ة".

ومن البديهﻲ ،أن الشﻲء ،أ شﻲء ،حتى ون عر اً و وصف العر ة،

ل س فﻲ أن سمى عر ا ﻓحسب ،بل أن نهه وجوهره ،يجب أن ون عر ا
الواقع والفعل ..ﻓإذا خلعنا اﻻسم العرﻲ على مواطن برطانﻲ أو أمر ﻲ ﻓإنه ﻻ
ون عر ا ..ولكن "العرﻲ" هو ذلك اﻹنسان الذ

حمل اﻹحساس واﻹرادة

والثقاﻓة واﻷمانﻲ العر ة ،حتى ولو ان اسمه المصادﻓة غير عرﻲ..
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ومن غير إطالة ﻓﻲ تفصيل هذه المسلمة ..ي قى أمامنا أن نتساءل :هل
الجامعة العر ة القائمة اليوم هﻲ عر ة ،وتتميز ميثاق "عرﻲ" وآمال عر ة
وممارسات عر ة ،وطموحات عر ة ،للمواطن والوطن على السواء.
الجواب عن ذلك التأكيد أن ميثاق الجامعة العر ة ،ل س ﻓ ه إﻻ صفة

"العر ة" المعنى النحو أما "الماه ة" العر ة ﻓإن الميثاق خال منها صورة
جوهرة ،ناه ك عن الممارسات ﻓإنها غير عر ة ﻓﻲ ثير من اﻷحوال..
ومن السهل لمن ق أر الميثاق أن يجد أن لف "العر ة" قد ورد ثمانﻲ مرات

تعرفاً البﻼد العر ة ،ولكنه لم يرد لف "العر ة" ﻓﻲ الميثاق ل حدد "ماه ة" الروا

بين البﻼد العر ة ،أو لتعيين أهداﻓها..

ٕواذا ان المؤسسون الس عة اﻷوائل ،قد اكتفوا ص غة الميثاق ما هو

قائم حتى اﻵن ،سبب ظروف الدول العر ة الس اس ة والثقاﻓ ة واﻻجتماع ة التﻲ
انت سائدة قبل خمسة وثﻼثين عاما ،ﻓإن الواجب القومﻲ من أجل حاضر اﻷمة

العر ة ومستقبلها ،يدعو أن ون الميثاق الجديد ،ﻓﻲ مضمونه اﻷصيل ،متمي از
مقومات القوم ة العر ة ،واﻻنتماء اﻷصيل إلى اﻷمة العر ة الواحدة ،والتطلع

إلى إقامة الوحدة العر ة ،هدف أصيل من غير بديل ،تحق قا ﻻزدهار اﻷمة
العر ة ،ورضاء شعو ها ،ول م نها من أداء رسالتها على الوجه اﻷكمل نحو ذاتها،
ولصالح العدل واﻷمن والسﻼم ﻓﻲ العالم أجمع.

والواقع أن ميثاق الجامعة الحالﻲ ل س له طا ع عرﻲ ميزه عن المواثي

العالم ة اﻷخر  ،ونحن لو صدرناه إلى دول أمر ا الﻼتين ة مثﻼ ﻓإنه صح أن
ون ميثاقا لهم عد أن ضعوا لمة "دول أمر ا الﻼتين ة" م ان "دول الجامعة

العر ة".
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و ذلك ﻓإن ميثاق الجامعة الحالﻲ ل س ﻓ ه ما ميزه عن ميثاق اﻷمم
المتحدة ..بل إن الثانﻲ أوسع وأشمل من اﻷول ،وله أسنان وأضراس وأن اب..
على حين أن ميثاق الجامعة " أكل على اللثة"!
وميثاقنا وميثاق اﻷمم المتحدة يتحدثان على السواء عن الس ادة

و"اﻻستقﻼل" وعدم "الخوض ﻓﻲ اﻷمور الداخل ة" والفارق بينهما أن ميثاقنا أقرب
إلى اﻷقزام إذا ق س الميثاق الدولﻲ العمﻼق..

و ائنا ما ان اﻷمر ﻓإننا لن نحاول ﻓﻲ هذا الفصل أن نضع ص غة

لميثاق جديد ..ﻓتلك مهمة ل ست العسيرة عد اﻻتفاق على الم اد

واﻷع ارف

واﻷهداف ..ول س لفرد ،أو لدولة مفردها أن تضع هذه الص غة ولكنها ﻻ بد أن

تكون ثمرة حوار عرﻲ ﻓﻲ مؤتمر عرﻲ تحضير  ،تدعى إل ه الدول العر ة
جم عا ،وتنبث عنه لجان ﻓرع ة متخصصة ،لتضع مشروع ميثاق جديد للجامعة
العر ة ،تواﻓ عل ه الدول العر ة ﻓﻲ ختام المناقشات ص غته النهائ ة..

وعلى هذا ﻓإننا سنقتصر ﻓﻲ هذا الفصل على عرض اﻷﻓ ار صورة

عامة ،عيدة عن ص اغة معينة محددة ،مع التر يز على الم اد

واﻷهداف..

واﻹطار العام للجامعة العر ة وما حتو ه من مؤسسات اﻹضاﻓة إلى القواعد
التﻲ تح م عمل الجامعة ..ل ذلك نورده تحت العناو ن اﻵت ة:
جامعة اﻷمة العر ة

اﻻسم الحالﻲ" :جامعة الدول العر ة" اقت س من المشروع اللبنانﻲ بديﻼ

عن ع ارة "الجامعة العر ة" ما وردت ﻓﻲ المشروع العراقﻲ ،أثناء مداوﻻت اللجنة
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الفرع ة الس اس ة التﻲ عهد إليها ص اغة مشروع الجامعة العر ة أثناء مشاورات
الوحدة العر ة).(1

ورغما عن أن التسم ة العراق ة جاءت صورة عاد ة ،دون أن تحتمل

معانﻲ معينة ،إﻻ أن الوﻓد اللبنانﻲ حرصا منه على تو يد الصفة "الدول ة" للجامعة

قد اختار تلك التسم ة "جامعة الدول العر ة" وانطﻼقا من ذلك ﻓقد راح الميثاق

يردد لف "الدول العر ة" :والس ادة واﻻستقﻼل منسو تين إلى الدول العر ة ،ولم
يرد ﻓﻲ الميثاق تعبير "اﻷمة العر ة" ﻓﻲ أ ة مادة من مواد الميثاق ،بل ابتعد عنه

ابتعاد السل م عن اﻷجرب.

ومن غير حاجة أن نناقش أن "الدولة" تتضمن "اﻷمة " إﻻ أنه يجب أن

ون ذ ر "اﻷمة العر ة" أم ار أساس ا ﻓﻲ ميثاق يتصل أوﻻ وآخ ار ح اة اﻷمة
العر ة ،و تعامل معها ..وأن تسمى الجامعة اسم أمتها الواحدة بديﻼ من اﻻنتساب
إلى اثنتين وعشرن دولة ..ﻓهذا العدد وحده يبرز اﻻنفصال والتجزئة ،وتعبير

اﻷمة حمل معنى الوحدة ،صورة طب ع ة عفو ة.

ونحن أجدر أن نسمﻲ جامعتنا اسم اﻷمة من المنظمة العالم ة ال ائدة

التﻲ انت تسمى "عص ة اﻷمم" ﻻ عص ة "الدول" أو المنظمة العالم ة الحال ة،
التﻲ تسمى " اﻷمم المتحدة" ﻻ الدول المتحدة..
ثم أن هناك عض المذاهب الف رة ،وﻻ داعﻲ ﻷن نذ رها اﻻسم ،تن ر

علينا أننا أمة واحدة ..وﻓﻲ تبذير ﻓ ر  ،تقول تلك المذاهب أننا "أمة ﻓﻲ طر

التكو ن" ما أن عض دعاة اﻹقل م ة والنزاعات التعصب ة ،تجادل ﻓﻲ وجود "اﻷمة
العر ة الواحدة".

) (1من محاضر اللجنة الس اس ة الفرع ة للمؤتمر العرﻲ العام  ،1944ص ص،19
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ومن أجل هذا ،بل من أجل اﻻنتماء الح

ﻷمتنا ،وتارخنا ،وتراثنا،

ودعما لحاضرنا ،و ناء لمستقبلنا ،ﻓإن ذلك له قضﻲ أن نسمﻲ الجامعة..
"جامعة اﻷمة العر ة" ٕوايجازها "الجامعة العر ة" ..ﻓﻲ اﻻستعمال العاد السرع..
الم ادئ اﻷساس ة

و قودنا هذا إلى تحديد الم اد

اﻷساس ة التﻲ يجب أن تقوم عليها

الجامعة العر ة الجديدة أتﻲ ﻓﻲ صدرها المبدأ اﻷول ،وهو أن اﻷمة العر ة وحدة

ﻻ تتجزأ ،وأنها تشترك ﻓﻲ تارخها الغابر والحاضر ،وﻓﻲ تراثهإ ،وارادتها وأمانيها
والقوم ة ،وتتطلع إلى صنع المستقبل الواحد ،ﻓﻲ وحدة عر ة تختار نظامها وﻓ
حاجاتها وما حق تقدمها وازدهارها ،وقوتها ومنعتها..

و نطل من ذلك ،المبدأ الثانﻲ ،وهو أن الوطن العرﻲ حدوده المعروﻓة
من المح

إلى الخليج ،ما ﻓ ه ﻓلسطين ،وحدة ﻻ تتجزأ ،وأن أسماء أقطارها

اﻻثنين والعشرن ل ست تعرفات س اس ة ولكنها تعرفات إدارة وجغراﻓ ة شملها
الوطن العرﻲ الواحد..
والمبدأ الثالث ،أن الدﻓاع عن الس ادة العر ة على الوطن العرﻲ واجب
اﻷمة العر ة ﻓﻲ ل أقطارها ..وأن تحررها ما هو واقع ﻓﻲ الوطن العرﻲ تحت
اﻻحتﻼل ،واجب قومﻲ على اﻷمة العر ة جمعاء ،وعلى السواء ،يتطلب تعبئة

جم ع الموارد والطاقات ال شرة والماد ة والروح ة التﻲ تملكها اﻷمة العر ة.

والمبدأ ال ار ع ،أن القوم ة العر ة هﻲ تعبير عن وجود اﻷمة العر ة
المعنى الثقاﻓﻲ الحضار  ،عيدا عن العصب ة العنصرة ،أو الطائف ة ،أو القبل ة،

أو مفاه م العرق واللون والمذهب..
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والمبدأ الخامس ،أن الوحدة العر ة هﻲ التعبير اﻹيجابﻲ الحﻲ عن وجود
اﻷمة العر ة ،والسبيل اﻷقوم لتحقي الح اة اﻷﻓضل واﻷعدل لجماهيرها من غير
تفر وﻻ تمييز ..وأنها هﻲ الحل اﻷوحد لجم ع مشاكلها اﻻجتماع ة واﻻقتصاد ة
والثقاﻓ ة ولتص ح قادرة على أداء رسالتها اﻹنسان ة.

والمبدأ السادس ،أن المواطنة العر ة ،هﻲ الصفة الشاملة التﻲ تجمع

مواطنﻲ الدول العر ة ﻓﻲ الوطن العرﻲ له ..وأن المواطنين متساوون ﻓﻲ الحقوق
والواج ات..

ومما هو جدير المﻼحظة ،ونحن نورد هذه الم اد  ،أن الميثاق الحالﻲ،

ﻻ يتضمن شيئا من ذلك ،ﻻ ﻓﻲ الدي اجة وﻻ ﻓﻲ المتن ،على حين أن ميثاق اﻷمم

المتحدة ،وميثاق عص ة اﻷمم قبله ،قد نص ل منهما على الم اد المقررة ..بل
إن الدول اﻷمر ة ..قد وقعت ﻓﻲ الشهر نفسه الذ تم ﻓ ه توق ع ميثاق جامعة
الدول العر ة ،على وث قة تضمنت عددا من الم اد المعروﻓة..
اﻷهداف

وأهداف الجامعة العر ة ،من الطب عﻲ أن تنطل من واقع اﻷمة العر ة

ﻻ ﻻست قائه مجمدا ﻓﻲ إطار قاء القد م على قدمه ولكن غ ة تطو ره إلى اﻷﻓضل
واﻷعظم ..لما ﻓ ه خير اﻷمة العر ة جمعاء..
و أتﻲ الهدف اﻷول ،وهو ص انة س ادة اﻷمة العر ة على وطنها ،والدﻓاع

عن أمنها وسﻼمتها ،وصد أ

عدوان على ترابها التارخﻲ ،والم ادرة إلى رده

بجم ع الوسائل الفعالة ،م ادرة جماع ة تقدم ﻓيها ل دولة ما عندها.
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والهدف الثانﻲ الحفا على تراث اﻷمة العر ة ،ولغتها وتقاليدها اﻷصيلة،

وص اغة عقيدة قوم ة حضارة ثقاﻓ ة ،تصون مقوماتها القوم ة ،وتمد أج الها
الصاعدة الف ر القومﻲ اﻷصيل.
والهدف الثالث توثي عر التضامن العرﻲ عل أساس الم اد القوم ة

والمضﻲ قدما ﻓﻲ تنسي الجهود العر ة ،تمهيدا لق ام إنجازات وحدو ة ﻓﻲ النواحﻲ
الس اس ة والعس رة واﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة ،ل ذلك ليتم ﻓﻲ مراحل محددة ،على
أساس علمﻲ مدروس ،فل لها ال قاء والنماء ..و ذلك ون التنسي ﻻ للتنسي
ذاته ،ولكن مرحلة انتقال ة لص اغة الوحدة مرحلة عد مرحلة.

والهدف ال ار ع ،فالة العدالة اﻻجتماع ة للمجتمع العر ة له ..احترام

حقوق اﻹنسان العرﻲ ،وضمان س ادة القانون ،واحترام الحرات اﻷساس ة..

وجدير التنو ه أن عض هذه اﻷهداف ،موجودة ﻓﻲ ثير من المواثي
الدول ة ،ص غة أو أخر  ،والميثاق العرﻲ أولى من غيره التو يد عليها ،وأن
إعﻼنها هو الخطوة ﻓﻲ سبيل تنفيذها ..ول س ﻓﻲ الميثاق الحالﻲ أ

ذ ر لهذه

اﻷهداف ﻻ تلم حا ﻻ تصرحا..
ماه ة الميثاق

إن الميثاق ،ﻓﻲ رأينا ،يجب أن صاغ صورة تؤهله ﻷن

ون قانونا

عر ا تصدره ل دول من أعضاء الجامعة العر ة ..ﻓإن الميثاق الحالﻲ صاغه

المؤسسون الس عة اﻷوائل ،ل ون معاهدة دول ة ..والمعاهدة ﻓﻲ القانون الدولﻲ،

تنظم العﻼقات بين الدول اﻷجنب ة ..وﻻ صح أن ون ﻓﻲ اﻷمة الواحدة معاهدات
تنظم العﻼقة بين أقطارها..
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وحين ون الميثاق قانونا ﻓﻲ ل دولة عر ة ،ﻓﻼ ون اﻻحتكام شأنه

وﻓ قواعد القانون الدولﻲ ،وأمام المراجع الدول ةٕ ..وانما وﻓ قواعد عر ة أخر
يجب أن يتضمنها الميثاق العرﻲ الجديد.

ولو ﻓعلنا غير ذلك ..ن ون قد نقضنا أنفسنا ،و تصرﻓاتنا ،الحق قة القوم ة

الثابتة أن العرب أمة واحدة ون ون قد اخترنا أن نص ح مجموعة "أمم" تجمعنا
منظمة دول ة ،نتعامل ﻓ ما بيننا على أساس "المعاهدات الدول ة" وتح منا قواعد
القانون الدولﻲ ..وهذا ما يجب أن نأ اه ،وأن نرﻓضه ل إ اء.
العضو ة

تتألف الجامعة العر ة من الدول العر ة التﻲ توقع على الميثاق العر ة

الجديد ،وقد حرص المؤسسون اﻷوائل على اشت ار العرو ة واﻻستقﻼل مؤهلين
لﻼنضمام إلى الجامعة العر ة ..ومن أجل ذلك ﻓقد اقتصرت العضو ة اد ذ

بدء على الدول العر ة الس عٕ ،وان لم تكن قد تمتعت يومئذ اﻻستقﻼل الكامل،
ما بينا ﻓﻲ الفصول السا قة.

وﻓ ما عد استقلت اﻷقطار العر ة اﻷخر  ،ﻓﻲ إﻓرق ا وآس ا ،و انت
تحت الس طرة اﻷجنب ة ،و ان الميثاق قد نص على رعا ة مصالح تلك اﻷقطار
ووضع لها نصوصا خاصة ثم توالت حر ات التحرر العرﻲ ﻓﻲ الوطن العرﻲ،

حتى أص حت الجامعة العر ة مؤلفة من اثنين وعشرن عضوا ومعها ﻓلسطين..
ولهذا لم عد من حاجة للنصوص الواردة ﻓﻲ الميثاق الحالﻲ خاصا شر
اﻻستقﻼل ..ﻓلم عد ﻓﻲ الوطن العرﻲ أقطار تنتظر التحرر لتدخل الجامعة
العر ة ،إﻻ ﻓلسطين.
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ومن هنا ﻓإن الميثاق العرﻲ الجديد ل س عل ه أن يجعل شروطا للعضو ة
إﻻ اﻻلتزام الم اد واﻷهداف الواردة ﻓﻲ الميثاق مع اﻻلتزام بتنفيذ الق اررات التﻲ
تقررها الجامعة العر ة من حين ﻵخر.
ﻓلسطين

أما ﻓلسطين ﻓإن أمرها يجب أن أخذ وضعاً جديداً ﻓﻲ الجوهر والص اغة

معاً ..ﻓإن الميثاق الحالﻲ قد تحدث عن "اﻻنتداب على ﻓلسطين" وحقها ﻓﻲ
اﻻستقﻼل والس ادة عد مرحلة اﻻنتقال ،وقد أص ح من الواجب أن عالج الميثاق
العرﻲ الجديد موضوع ﻓلسطين ﻓﻲ ملح خاص و ٍ
اف يتناول عدم شرع ة العدوان
واﻻحتﻼل اللذين وقعا على ﻓلسطين و ؤ د ح الشعب الفلسطينﻲ ﻓﻲ الس ادة
على وطنه الكامل والنضال من أجل تحرره وما يتصل و تفرع عن ل هذه
المعانﻲ.
اﻻلتزامات والخﻼﻓات العر ة

أوﻻ :تلتزم الدول اﻷعضاء ﻓﻲ الجامعة ﻓﻲ س استها العامة أح ام هذا الميثاق
نصا وروحا ،وتعمل على تحقي الم اد

واﻷغراض واﻷهداف الواردة ﻓﻲ هذا

الميثاق.
ثان ا :تتعامل الدول العر ة ﻓ ما بينها على أساس اﻷخوة العر ة ،والجوار الحسن،
واﻻحترام المت ادل للمصالح المشتر ة.

ثالثا :الحوار الموضوعﻲ صدد القضا ا العامة ،ضرورة قوم ة عل ا ،ﻓهو السبيل

اﻷمثل للوصول إلى الطر اﻷﻓضل لحل المشاكل العر ة العامة ..وتلتزم الدول
اﻷعضاء التقاليد العر ة ﻓﻲ أدب الحوار واﻻبتعاد عن الحمﻼت اﻹعﻼم ة
الجارحة لﻸخوة العر ة.
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ار عا :تلتزم الدول العر ة ﻓﻲ حل خﻼﻓاتها الطرق السلم ة ،وﻻ يجوز اﻻلتجاء
إلى السﻼح بين الدول اﻷعضاء ﻓﻲ أ ة حالة من اﻷحوال.

خامسا :إذا نشب نزاع مسلح بين دولتين من أعضاء الجامعة ،ي ادر مجلس

الجامعة إلى اﻻجتماع و نعقد المجلس بدعوة من أ من الدول اﻷعضاء ،أو من
اﻷمين العام للجامعة ﻓﻲ مدة ﻻ تتجاوز ستا وثﻼثين ساعة من إصدار الدعوة.

سادسا :ح

اﻵت ة:

لمجلس الجامعة حسما للنزاع المسلح أن مارس اﻻختصاصات

أ -إصدار اﻷمر بوقف إطﻼق النار ﻓورا.
ب -تأليف لجنة لتقصﻲ الحقائ لمعرﻓة أس اب النزاع وتحديد المسئول ة.
ج -إحالة الموضوع على مح مة العدل العر ة ،للفتو أو ﻹصدار الح م ،أو
للتح م اﻹج ار .

د -تكليف دولة عر ة أو أكثر أن تتولى قواها المسلحة الفصل بين المتقاتلين
تمهيدا ﻹحﻼل السﻼم بين الطرﻓين المتنازعين.
هـ -اتخاذ جم ع إجراءات الردع التﻲ قتضيها الموقف قصد إحﻼل السﻼم.

سا عا :ح لمجلس الجامعة أن صدر ق ار ار بوقف العضو ة عن أ من الدول

اﻷعضاء ،و ذلك ﻓرض أ ة عقو ات أخر ﻓﻲ حالة انتهاك ق اررات المجلس ،أو
مخالفات أح ام الميثاق.
ثامنا :الجامعة العر ة وحدها هﻲ صاح ة الح ﻓﻲ الفصل ﻓﻲ المنازعات التﻲ
تنشأ بين الدول العر ة ،و لتزم اﻷعضاء أن ﻻ يلجأوا إلى أ ة منظمات أخر ،
وﻻ أن متثلوا لتدخلها.

الشئون الس اس ة
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تلتزم الدول اﻷعضاء ﻓﻲ تصرف شئونها الس اس ة الخطو العرضة
للس اسة الخارج ة التﻲ تقررها الجامعة سواء ﻓﻲ عﻼقاتها مع الدول اﻷجنب ة أو
ﻓﻲ مواقفها ﻓﻲ اﻷمم المتحدة ..و ترتب على ذلك ما يلﻲ:
أوﻻ :ﻻ تدخل أ ة دولة من أعضاء الجامعة ﻓﻲ أ اتفاق مع أ ة دولة أجنب ة من

شأنه أن

ون ضا ار الصالح العام للجامعة العر ة ،أو أ

من دولها ،وتلتزم

دول الجامعة أن ﻻ تدخل ﻓﻲ أ أحﻼف س اس ة أو عس رة.
ثان ا :ل س ﻷ ة دولة من اﻷعضاء أن تتعاقد مع أ ة دولة أجنب ة إﻻ عد التشاور

مع الجامعة العر ة.

ثالثا :ﻻ تنفرد أ ة دولة من اﻷعضاء الق ام أ

العرﻲ إﻻ عد مواﻓقة الجامعة العر ة.

عمل عس ر خارج الوطن

ار عا :ﻻ تنفرد أ ة دولة من اﻷعضاء الق ام أ ة م ادرة أو المواﻓقة على أ ة

تسو ة ،مؤقتة أو نهائ ة ،شأن أ ة قض ة عر ة مختلف عليها مع أ ة دولة

أجنب ة ..ومثل هذه التسو ات يجب أن تحظى مواﻓقة الجامعة.

خامسا :تتصل الدول اﻷعضاء ﻓ ما بينها صورة م اشرة ،عن طر

المختصين أو و ﻼئهم ،لت ادل ال أر

الوزراء

حول اﻷمور الثنائ ة أو الشئون العر ة

العامة ،وﻻ ت قى عد ذلك حاجة لوجود سفارات عر ة ﻓﻲ العواصم العر ة ..إن
التمثيل الدبلوماسﻲ وجد بين الدول أصﻼ ،أوﻻ لرعا ة مصالح الرعا ا ،والمواطنون

العرب ل سوا غراء ﻓﻲ الوطن العرﻲ ول سوا ﻓﻲ حاجة إلى حما ة ترعاهم ..وعلى
ل دولة عر ة أن ترعى مصالح أبناء اﻷقطار العر ة اﻷخر

ما ترعى مصالح

أبنائها حيثما انوا ..أما مهمة الدبلوماس ة الثان ة وهﻲ استطﻼع أحوال الدول

اﻷخر والتجسس عليها ،ﻓهﻲ ل ست ﻻئقة للعرب ﻓ ما بينهم.
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سادسا :تتصل الدول العر ة م اشرة الجامعة العر ة ومؤسساتها على جم ع

المستو ات ،وﻻ ت قى حاجة للمندو ين الدائمين المعتمدين لد الجامعة العر ة،
وهذا تقليد مأخوذ عن اﻷمم المتحدة ،وهﻲ المنظمة العالم ة التﻲ يبلغ عدد
أعضائها ما قرب من مائة وخمسين دولة أجنب ة عضها عن عض.
سا عا :تقتصر السفارات العر ة ﻓﻲ الخارج على العواصم الكبر مثل واشنطن

ولندن و ارس وموس و ،أما شأن ق ة الدول اﻷجنب ة ﻓيتم ﻓﻲ إطار الجامعة

توحيد السلكين الس اسﻲ والقنصلﻲ العرﻲ على أساس جغراﻓﻲ وﻓ قواعد مقررة
حيث ون ﻓﻲ السفارة الواحدة مواطنون ينتمون لدول عر ة معينة حس ما تقتض ه

مصالح تلك الدول.
ثامنا :يوضع جواز سفر عرﻲ موحد اسم الجامعة العر ة ،و صدر لمواطنﻲ

الدول اﻷعضاء من قبل مصلحة الجوازات المختصة ﻓﻲ الدولة التﻲ ينتمﻲ إليها

المواطن ..وهذه خطوة أولى ﻓﻲ سبيل تدع م المواطنة العر ة الواحدة ،تمهيدا ﻷن
تأتﻲ عدها خطوات أخر .

شئون اﻷمن والدﻓاع العر ي

الدﻓاع عن الوطن العرﻲ ،وص انة الس ادة العر ة على التراب الوطنﻲ

ﻓﻲ أ قطر من اﻷقطار العر ة هو المسئول ة اﻷولى للجامعة العر ة و قع ﻓﻲ
رأس واج اتها و ترتب على ذلك ما يلﻲ:
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أوﻻ :إذا وقع أ عدوان ،أو تهديد العدوان ،على أ ة دولة عر ة ،ت ادر الجامعة

العر ة إلى اتخاذ جم ع التدابير الﻼزمة ما ﻓﻲ ذلك استخدام القوات المسلحة لرد
العدوان.
ثان ا :تعتبر الدول اﻷعضاء ،إن أ

اعتداء ،أو تهديد اﻻعتداء قع على أ ة

دولة عر ة أو أكثر ،أنه اعتداء عليها جم عا ،وتلتزم الم ادرة إلى مساندة الدولة
أو الدول المعتد عليها بجم ع الوسائل الفعالة من ماد ة وعس رة لرد العدوان
ٕواعادة اﻷمن والسﻼم إلى نصابهما.
ثالثا :يؤلف مجلس للدﻓاع العرﻲ من وزراء الدﻓاع العرﻲ لوضع الخط الﻼزمة

ٕوانشاء اﻷجهزة والمؤسسات الﻼزمة لتأمين سﻼمة الوطن العرﻲ وأمن اﻷمة
العر ة.
ار عا :إن شئون الدﻓاع العرﻲ المشترك تستلزم دراسة جديدة تأخذ عين اﻻعت ار

التجارب الماض ة ﻓﻲ هذا الميدان غ ة الوصول إلى أسس جديدة تلتزم بها الدول

العر ة ..وذلك أن معاهدة الدﻓاع المشترك قد وضعت ﻓﻲ عام  1950ﻓﻲ ظروف
تختلف عن الظروف القائمة واﻷمر حتاج إلى إعادة النظر صورة جذرة ﻓﻲ

نصوصها ..وﻓﻲ المؤتمر القومﻲ ،الذ نقترحه لوض الميثاق الجديد ،حسن أن
تؤلف لجنة س اس ة وعس رة خاصة لص اغة ملح

خاص يلح

الميثاق

لمعالجة شاملة لشئون الدﻓاع المشترك والق ادة العر ة الموحدة ،وسائر اﻷمور

العس رة المتصلة بها ،ومما تجدر اﻹشارة إل ه أن ميثاق الجامعة القائم لم يتناول
اﻷمور العس رة من قرب أو عيد.

الشئون اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة وأمور العمل والعمال
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تعمل الجامعة العر ة على تدع م اقتصاد ات الدول اﻷعضاء ،ورﻓع
مستو الح اة ﻓيها ،والتقارب التدرجﻲ للس اسات اﻻقتصاد ة للدول اﻷعضاء..
حيث ص ح الوطن العرﻲ ساحة اقتصاد ة واحدة ،وتحق قا لذلك يلتزم اﻷعضاء
أن يتم على ساحة الوطن العرﻲ:
أوﻻ :حرة مرور ال ضائع ،است عاد الرسوم الجمر ة وقيود الكم ة على دخول

وخروج ال ضائع ،ووضع تعرفة جمر ة مشتر ة ..وس اسة تجارة مشتر ة ﻓﻲ

مواجهة الدول اﻷجنب ة..

ثان ا :حرة مرور المواطنين العرب ﻓﻲ الوطن العرﻲ.
ثالثا :حرة مرور الخدمات.

ار عا :حرة مرور رؤوس اﻷموال.

خامسا :حرة اﻹقامة والعمل والتملك.
سادسا :وضع س اسة مشتر ة ﻓﻲ مجال الزراعة والمواصﻼت والصناعة حيث

تكون مصلحة اﻹنتاج هﻲ التﻲ تحدد مواقع المشروعات الزراع ة والصناع ة .

سا عا :تحديد ﻓترة انتقال ة مر وطة بتارخ يتعين اليوم والشهر والعام لتنفيذ هذه

اﻹجراءات حيث ص ح الوطن العرﻲ سوقا واحدة ﻓﻲ إطار اتحاد جمر ﻲ..

و ل ذلك حققته الجماعة اﻷورو ة قبل انتهاء المرحلة التﻲ انت محددة لها..

والدول العر ة أولى بتحق قها..

ٕوالى جانب الشئون اﻻقتصاد ة تأتﻲ الشئون اﻻجتماع ة وأمور العمل والعمال ﻓﻲ

الوطن العرﻲ وما يتصل بها من محو اﻷم ة والضمان اﻻجتماعﻲ ،وهذه لها

مهمات رئ س ة للجامعة العر ة ،ت اشرها التنسي  ،وتدﻓعها إلى مرحلة التوحيد..
التنم ة العر ة
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عناصر التنم ة العر ة متواﻓرة ﻓﻲ الوطن العرﻲ ..اﻷراضﻲ الزراع ة
الشاسعة ،الوﻓرة العمال ة الكبر  ،الثروات المعدن ة الضخمة ،مصادر الم اه
المتعددة ،الثروات المال ة الهائلة ،ولكن هذه العناصر متفرقة ﻓﻲ مختلف الدول
العر ة ..وت قى مهمة الجامعة العر ة أن تتوحد هذه العناصر من أجل هدف

واحد ،هو اﻻنتفاع بخيرات الوطن العرﻲ ،واستخدام ل طاقاته وقدراته ،ﻓﻲ

المجاﻻت الزراع ة والصناع ة واﻻجتماع ة ،لتوﻓير ح اة أﻓضل لﻸمة العر ة
أسرها ..ولتحقي هذا الهدف الكبير ،يترتب ما يلﻲ:
أوﻻ :توحيد صنادي التنم ة العر ة ﻓﻲ السعود ة ،والعراق ،وليب ا ،والكو ت ،ودولة

اﻹمارات ﻓﻲ صندوق واحد عرف صندوق التنم ة العر ة ،قصد تمو ل جم ع
المشروعات العر ة التﻲ تحق حاجات اﻷمة العر ة ،وﻓﻲ مقدمتها الحاجة الملحة
إلى الغذاء.

ثان ا :مجلس إدارة الصندوق العرﻲ يتألف من الدول المساهمة ﻓﻲ الصندوق
وتزداد هذه المساهمات اتساع رقعة نشاطات التنم ة.

ثالثا:

ون لهذا المجلس لجنة عل ا للتخط

ومعها العدد الﻼزم من الخبراء

لدراسة المشروعات العر ة على أسس اقتصاد ة سل مة..

ار عا :ل س ﻓﻲ هذا ما منع الدول اﻷعضاء أو الشر ات العر ة من الق ام أ ة

مشروعات معينة للتنم ة ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،وعلى الجامعة العر ة أن تعمل على

ت سير وتشج ع هذه الجهود.

شئون التر ة والثقاﻓة والعلوم

تحق قا للوحدة الثقاﻓ ة ﻓﻲ الوطن العرﻲ ،اعت ارها الدعامة اﻷساس ة التﻲ

تقوم عليها الوحدة العر ة ،تلتزم الجامعة العر ة ما يلﻲ:
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أوﻻ :أن

ون هدف التر ة والتعل م تنشئة أج ال عر ة واع ة مستنيرة تؤمن

قوميتها ورسالتها وترابها ،وذلك برسم ﻓلسفة وس اسة ومناهج ترو ة تحق هذا

الهدف العام.
ثان ا :تنسي اﻷنظمة التعل م ة وتطو رها ،والعمل على بلوغ مستو ات تعل م ة

متماثلة ،وتوحيد أسس المناهج والكتب المدرس ة ،وتعادل الشهادات ،وتوحيد
الدرجات العلم ة وتعادلها.
ثالثا :التر يز على اﻻهتمام اللغة العر ة ،والتراث والتارخ العرﻲ ،وجغراﻓ ة

الوطن العرﻲ والتعرف المجتمع العرﻲ المعاصر وأحواله ومشاكله..

ار عا :تنسي الجهود ﻓﻲ جم ع مجاﻻت التر ة والثقاﻓة والعلوم ،قصد النهوض
مستو التعل م والثقاﻓة ،وتشج ع ال حث العلمﻲ ،والمحاﻓظة على التراث العرﻲ

ونشره.
خامسا :استخدام مادة على مناهج الدراسة تختص النهضة العر ة الحديثة،

ت حث موضوع القوم ة العر ة ومقدمات الوحدة العر ة.

سادسا :حرة انتقال الكتاب العرﻲ والصحاﻓة العر ة ﻓﻲ الوطن العرﻲ بدون

قيود..

اﻹعﻼم العر ي

اﻹعﻼم العرﻲ ،إحد المهمات الرئ س ة التﻲ يجب أن تتحملها الجامعة

العر ة على الصعيدين العرﻲ والدولﻲ و ترتب على ذلك ما يلﻲ:

أوﻻ :أن تكون الخطة اﻹعﻼم ة من الشمول حيث تتناول التعرف اﻷمة العر ة،
وتارخها وحضارتها مع التر يز على النهضة العر ة الحديثة وتطلع اﻷمة العر ة
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إلى الوحدة العر ة " حر ة" إيجاب ة حضارة تستهدف تقدم اﻷمة العر ة وتم ينها
من المساهمة ﻓﻲ أداء رسالة العدل والسﻼم.
ثان ا :اﻻستعانة أكبر قدر مم ن من العلماء والكتاب والخط اء ،والساسة ،ورجال
الدين والجامعات والسينمائيين ﻓﻲ مختلف أقطار العالم للتعرف القض ة العر ة

عامة ،وقض ة ﻓلسطين صورة خاصة.
ثالثا :إت اع اﻷسلوب العلمﻲ الموضوعﻲ ﻓﻲ مخاط ة ال أر

العام الدولﻲ مع

الحفا على الم اد القوم ة اﻷساس ة ،ﻓإن الكسب اﻹعﻼمﻲ على حساب القض ة

العر ة هو خسارة ﻓﻲ حق قته وجوهره ،والرح اﻹعﻼمﻲ الحق قﻲ هو اجتذاب ال أر

العام الدولﻲ نحو القض ة العر ة و ديه اتها المعروﻓة ..وخاصة أن العلم هو ﻓﻲ

الحق قة يتف مع حقائ القض ة العر ة اﻷساس ة.

ار عاً :يتعين أن ون لﻺعﻼم العرﻲ جردة يوم ة تختص شئون الوطن العرﻲ
على مستو قومﻲ ،وتعالج مشاكله اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة ،وأن تكون ملتقى

المف ر ن العرب ،ومنارة تضﻲء الطر

أمام اﻷج ال العر ة ،وتزد من إ مانهم

قوميتهم ،والسعﻲ لبناء وحدتهم على أسس سل مة..

خامسا :و ذلك يتعين أن ون لﻺعﻼم العرﻲ إذاعة ذات اتجاهين ،اتجاه إلى
الوطن العرﻲ ،لتخاطب اﻷمة العر ة ،وت صرها قضا اها ،وحاضرها ومستقبلها،
واتجاه آخر نحو العالم الخارجﻲ اللغات الفرنس ة واﻹنجليزة واﻷلمان ة ،مع

التوس ع ﻓ ما عد ،لتشرح للشعوب الغر ة ،الحقائ

العلم ة عن اﻷمة العر ة

وقضا اها ومشاكلها ،وتارخها وتراثها ،وهذه المهمات اﻹعﻼم ة ،ت عات ضخمة

من غير شك ،ولكن ثرواتنا الف رة والمال ة أضخم ولنا ﻓﻲ المهاجر فاءات واﻓرة
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ﻻ تتخلف عن أداء هذا الواجب القومﻲ الكبير ..وﻻ ينقصنا إﻻ أن نقرر ونخط
وننفذ.
ونحن ،ﻓﻲ أ

مق اس ،نملك أكثر مما تملك برطان ا ،صاح ة القسم

العرﻲ ﻓﻲ اﻹذاعة البرطان ة ،وأكثر مما تملك أ ة دولة أورو ة أخر  ،وهﻲ
الحرصة أن تتحدث إلينا عن قضا انا من عواصمها ،و لغتنا ،وأينا أولى بهذه
المهمة؟

شئون البترول والغاز العر ي

بدأت الجامعة العر ة ح اتها القوم ة ،من غير بترول أو غاز يذ ر ،ﻓلقد

انت هذه الثروة العر ة العظمى تع ش ﻓﻲ جوف اﻷرض ،وﻓﻲ اﻷعوام الخمسة
والثﻼثين التﻲ مرت على عمر الجامعة العر ة ،تفجرت هذه الثروة العر ة ،لتلقﻲ
على الجامعة العر ة أع اء ضخمة فترض ﻓيها أن تحشد ثورة بر ﻓﻲ ح اة

العرب اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والعس رة ..و ما أهملت الشئون العس رة ﻓﻲ
ميثاق الجامعة القائم ،ﻓإن أمور البترول والغاز لم تكن قد بلغت مرحلة تستح
معها أن تلقى لها م انا ﻓﻲ نصوص الميثاق..
ان حجر اﻷساس ﻓﻲ بناء الجماعة

ٕواذا ان الحديد والصلب هو الذ
اﻷورو ة ،ﻓأحر البترول والغاز العرﻲ ،ﻓﻲ إطار الجامعة العر ة ،أن ون
هو حجر اﻷساس ﻓﻲ بناء الوحدة العر ة ..و ترتب على ذلك ما يلﻲ"

أوﻻ :التنسي الكامل والدائم بين الدول العر ة ﻓﻲ آس ا ٕواﻓرق ا ﻓﻲ ل ما يتصل

بهذه الثروة العر ة الكبر  ،إنتاجا وصناعة وتسو قا لتكون أوﻻ ﻓﻲ خدمة اﻷمة

العر ة ،وأهداﻓها القوم ة الس اس ة والعس رة واﻻقتصاد ة ،وما ﻓاض عد ذلك
يتجه لخدمة اﻻقتصاد العالمﻲ ،وخاصة اقتصاد الدول النام ة.
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ثان ا :إن الدور الكبير الذ

تؤد ه ﻓﻲ الوقت الحاضر ،منظمة الدول العر ة

المصدرة للبترول من ﻓيها من الكفاءات العر ة الممتازة و المشروعات المجد ة
التﻲ أقامتها أو ساعدت على إقامتها يتطلب المزد والمزد من توس ع م ادين
النشاطات التﻲ ستط ع البترول والغاز العرﻲ أن يؤديها ﻓﻲ خدمة اﻷمة
العر ة،وﻓﻲ دﻓع اﻷمة العر ة إلى اﻷمام..
ثالثا :ميثاق الجامعة العر ة يجب أن فرد ملحقا خاصا حدد الس اسة العر ة

إزاء البترول والغاز العرﻲ ،وأن تكون الخط العر ة ﻓﻲ هذا الموضوع متجهة
نحو استخدام هذه الثروة المعرضة للنفاد ،لتفجير الثروات العر ة المدﻓونة ﻓﻲ

اطن اﻷرضٕ ،واقامة اقتصاد عرﻲ ،صناعﻲ زراعﻲ ،اجتماعﻲ ،عوض لﻸمة
العر ة نفاد البترول والغاز العريين ،وأن الس اسة اﻷورو ة شأن الحديد والصلب،
نموذج حﻲ لما م ن أن حتو ه الميثاق العرﻲ الجديد ،وما م ن للجامعة العر ة
أن تؤد ه لﻼنتفاع بهذه الثروة الكبر ﻓﻲ الحاضر ...وما م ن أن تؤد ه للمستقبل،
حينما ﻻ نجدها ﻓﻲ المستقبل.
الثروة المهاجرة

ولﻸمة العر ة ثروة بر أخر لم تل العنا ة الﻼزمة الكاﻓ ة ،وهﻲ ثروة

عر ة مهاجرة ،وأعنﻲ بها "العرب ﻓﻲ المهجر" ..ﻓهؤﻻء ﻻ قلون عن أرعة مﻼيين

منتشر ن ﻓﻲ القارات الست بينهم العلماء والمختصون ﻓﻲ مختلف نواحﻲ العلم
وخاصة ما تحتاج إل ه اﻷمة العر ة ﻓﻲ نهضتها الحديثة ..و ينهم رجال اﻷموال
واﻷعمال والشر ات ،و ينهم رجال الس اسة والح م وقد وصلوا إلى أعلى مؤسسات

الدولة ﻓﻲ البﻼد التﻲ ع شون ﻓيها ،ﻓقد أص ح منهم رؤساء جمهورات و رلمانات
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ووزراء وذو مناصب عال ة ﻓﻲ سائر نواحﻲ الح اة ،وهؤﻻء جم عا لم تستفد
القض ة العر ة من نفوذهم الس اسﻲ ومواقعهم ﻓﻲ الح م.
وواجب الجامعة العر ة ﻓﻲ ه لها الجديد ،أن تعقد الصﻼت الوث قة مع

هذه الشخص ات الكبيرة لصالح القض ة العر ة ،ما فعل اﻹسرائيليون مع أمثالهم

المنحدرن من أصل يهود  ،وأن

ون ﻓﻲ الجامعة العر ة جهاز متخصص

للمهاجرن العرب عنى شئونهم و ظل على اتصال دائم بهم ينفذ مقترحاتهم
و ضع المشروعات لت ادل الزارات بينهم و ين البﻼد العر ة و نتفع بخبراتهم

اﻻقتصاد ة و هيئ لهم مشروعات استثمارة ﻓﻲ البﻼد العر ة.
نقطة البدا ة والنها ة

ومن هذه الدراسة التفصيل ة الشاملة ،صل المواطن العرﻲ الذ

واكب

معنا هذه الدراسة إلى نقطة النها ة التﻲ تؤد ﻓﻲ حق قتها إلى نقطة البدا ة.

ونقطة النها ة هذه هﻲ أن الجامعة العر ة ﻓﻲ حالتها الحاضرة قد

استنفدت أغراضها وزمانها ،ولم تعد مؤسسة صالحة لخدمة أغراض عر ة جادة،
وأص ح من الواجب النظر إليها ه أة تحت التصف ة إلى أن نق م م انها مؤسسة
قوم ة صالحة ،تخدم اﻷغراض العر ة صورة جادة ،ومن هنا تأتﻲ نقطة البدا ة،
وهﻲ إنشاء جامعة جديدة ،وجودا ،و انا،وميثاقا ،وأغراضا ،ولهذا ﻓلقد وجب علينا

أن ننشئ جامعة جديدة م ان القد مة ،وﻓﻲ رأينا أن الجامعة الجديدة يجب أن
تتكون على الوجه اﻵتﻲ:
 -1أن

ون لها ميثاق جديد يتمشى مع روح العصر ،و تﻼءم مع الظروف

العر ة التﻲ طرأت عليها خﻼل الثﻼثين عاما الماض ة ،و أخذ عين اﻻعت ار
القدرات اﻻقتصاد ة الضخمة التﻲ أص حت تملكها اﻷمة العر ة ﻓﻲ هذه الفترة.
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 -2وأن

ون

انها قاد ار على تحمل المسئول ات الكبر التﻲ تواجه الح اة

العر ة ،س اس ا ،واجتماع ا ،واقتصاد ا ،وثقاﻓ ا.
مؤسسات الجامعة الجديدة

و ترتب على ذلك أن تكون للجامعة الجديدة مؤسسات قادرة على تحمل

المسئول ات والنهوض الت عات.
المجلس اﻷعلى للجامعة

وأولى هذه المؤسسات التﻲ يجب إنشاؤها ،مجلس مسئول على مستو

عال ،عرف المجلس اﻷعلى للجامعة يتولى تصرف شئونها والق ام حل
المنازعات العر ة ٕواصدار الق اررات الحاسمة شأنها.
و تكون المجلس اﻷعلى للجامعة من رؤساء الدول العر ة ،وتكون الرئاسة
ﻓ ه ﻷحدهم التناوب لمدة عام ،و نعقد هذا المجلس ﻓﻲ دورة عاد ة مرة ل عام،
أو ﻓﻲ اجتماع غير عاد بناء على طلب من إحد الدول العر ة.
المجلس الدائم للجامعة

و أتﻲ عد المجلس اﻷعلى ،مجلس وزار عرف المجلس التنفيذ

الدائم ،مهامه وتكو نه ما يلﻲ:

 -1يتم تعيين أعضاء المجلس الدائم من قبل المجلس اﻷعلى ،و ون اﻷمين
العام للجامعة العر ة رئ سا طب ع ا لهذا المجلس ،ضمانا للمسئول ة المشتر ة.

 -2تنفيذ جم ع التوص ات التﻲ تصدر إل ه من قبل المجلس اﻷعلى.
 -3يرﻓع إلى المجلس اﻷعلى اﻻقتراحات والمشروعات التﻲ تستهدف التنسي أو
التوحيد.
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 -4يتا ع تنفيذ الق اررات والتوص ات الصادرة من المجلس اﻷعلى ،و تصل
ح ومات الدول اﻷعضاء و مؤسسات الجامعة وأجهزتها ..ﻓﻲ ل ما تقتض ه

شئون الجامعة العر ة.

 -5التنسي بين مؤسسات الجامعة العر ة ﻓ ما يتصل اختصاصاتها ونشاطاتها.
 -6المجلس الدائم هو الصلة بين مؤسسات الجامعة والمجلس اﻷعلى للجامعة،
قدم إل ه مشروعاتها وتقاررها وتوص اتها و رﻓعها مﻼحظاته..

 -7يتكون المجلس من الو ازرات اﻵت ة :الشئون الس اس ة ،اﻷمن والدﻓاع العرﻲ،

الشئون اﻻقتصاد ة ،والمواصﻼت ،العمل والعمال ،التر ة والثقاﻓة والعلوم ،التنم ة
العر ة ،اﻹعﻼم العرﻲ ،المعونات العر ة الخارج ة ،البترول والغاز العر ان،
الشئون اﻻجتماع ة والصحة ..شئون المغترين ،و ون للمجلس نظام داخلﻲ حدد
اﻻختصاصات واﻷمور اﻹدارة اﻷخر .
 -8و نشأ ذلك منصب "الوزر المق م"

ون مقره وم ت ه ﻓﻲ إحد

العواصم

العر ة ،ومهمته أن ون ممثﻼ للمجلس الدائم لد دولة عضو أو أكثر ..و عمل
على متا عة تنفيذ ق اررات الجامعة ،والتشاور مع الدولة المعن ة شأن اﻷمور العر ة

المشتر ة ..و ترك لﻸمين العام للجامعة أن حدد عددهم ومواقع عملهم ،و تم
تعيينهم من قبل المجلس اﻷعلى لﻼتحاد بترش ح من اﻷمين العام..

 -9يتولى اﻷمين العام للجامعة و ازرة الشئون الس اس ة ،و وصفه رئ سا للمجلس

ﻓإنه عهد ب ق ة الوزراء إلى الو ازرات اﻷخر  ..و ون ل وزر هو اﻷمين العام
للمنظمة المتخصصة التﻲ تختص بو ازرته..
اﻷمانة العامة للجامعة

ون للجامعة العر ة أمانة عامة ما يلﻲ:
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أوﻻ :اﻷمانة العامة للجامعة ،مؤسسة رئ س ة من مؤسسات الجامعة العر ة..

مستقلة عن ح ومات الدول اﻷعضاء ،و رأسها اﻷمين العام ،و ون لﻸمين العام
مساعدون قرر عددهم النظام الداخلﻲ لﻸمانة العامة.

ثان ا :تتألف اﻷمانة العامة من الدوائر والشعب وعدد من المواطنين ما هو مقرر
ﻓﻲ النظام الداخلﻲ.

ثالثا :اﻷمين العام هو الذ

عين مساعد ه وموظف ه ،و ختارهم على أساس

فاءاتهم ومؤهﻼتهم ،ﻻ على أساس تمثيلﻲ أو جغراﻓﻲ.

ار عا :قدم اﻷمين العام إلى المجلس اﻷعلى الص غة النهائ ة لمشروعات الق اررات

والتوص ات والمراسم ﻹصدارها ما يراه مناس ا ﻓيها .

خامسا :قدم اﻷمين العام إلى مؤسسات الجامعة اﻻقتراحات الخاصة شأن

التنسي والتوحيد تمهيدا لعرضها على المجلس اﻷعلى لﻼتحاد.

سادسا :تصدر اﻷمانة العامة "الجردة الرسم ة" التﻲ تتضمن مراس م الجامعة
وق ارراتها وتوص اتها ،ونشاطات ٕوانجازات المنظمات المتخصصة للجامعة،

وتقاررها.

مجالس الجامعة المتخصصة

أوﻻ :ون للجامعة العر ة المجالس المتخصصة اﻵت ة:

مجلس الشئون الس اس ة ،ومجلس الدﻓاع العرﻲ ،مجلس الوحدة اﻻقتصاد ة
العر ة ..المجلس العرﻲ للعمل والعمال ،المجلس العرﻲ للتر ة والثقاﻓة والعلوم،
ومجلس التنم ة العر ة ،مجلس اﻹعﻼم العرﻲ ،مجلس المعونات العر ة
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الخارج ة ،مجلس البترول والغاز العريين ،المجلس العرﻲ للشئون اﻻجتماع ة
والصح ة ،المجلس العرﻲ لشئون المغترين.

ثان ا :تمارس هذه المجالس اختصاصاتها ما وردت ﻓﻲ المعاهدات واﻻتفاقات

المعقودة بين الدول العر ة إلى أن تعاد ص اغتها القانون ة من قبل الجامعة العر ة
الجديدة.
ثالثا :تتمتع المجالس المتخصصة المذ ورة استقﻼل ذاتﻲ ﻓﻲ ممارسة نشاطاتها
واختصاصاتها ﻓﻲ حدود التوجيهات العاملة التﻲ تصدر إليها من المجلس اﻷعلى

للجامعة العر ة.

ار عا :تقدم المجالس المتخصصة تقاررها ومشروعاتها وتوص اتها إلى المجلس

اﻷعلى عن طر اﻷمين العام للجامعة العر ة.
الق اررات والعقو ات

أوﻻ :الق اررات التﻲ تنص على التعاون والتنسي تصدر اﻷكثرة العاد ة ..وتكون

ملزمة لجم ع الدول اﻷعضاء..

ثان ا :الق اررات التﻲ تنص على التوحيد قصد تنفيذها على ساحة الوطن العرﻲ
له ،تصدر أكثرة الثلثين وتكون ملزمة لجم ع الدول اﻷعضاء.

ثالثا :ق اررات الحرب والصلح وتعديل ميثاق الجامعة تصدر أكثرة الثلثين.
ار عا :تفصل من عضو ة جامعة الدول العر ة اﻷكثرة العاد ة:

1ـ الدولة التﻲ تنتهك الم اد

واﻷهداف واﻻلتزامات الواردة ﻓﻲ ميثاق الجامعة

العر ة.

2ـ أو تخالف ق اررات الجامعة العر ة.
3ـ أو ﻻ تلتزم قرار مح مة العدل العر ة ،أو التح م.
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مجلس اﻷمة العر ة

الميثاق القائم لجامعة الدول العر ة قد أهمل ذ ر اﻷمة العر ة و التالﻲ

ﻓقد جعل العمل العرﻲ المشترك قاص ار على الصعيد الرسمﻲ ،وجاءت مؤسساته
ممثلة للجانب العرﻲ الرسمﻲ ،و ان ذلك نقصا خطي ار ﻓﻲ مسيرة الجامعة العر ة
عبر هذه المدة الطو لة.

والجامعة العر ة لتكون جديرة اسمها ،وأمينة على أهداﻓها ،ﻻ بد أن

تكون اﻷمة العر ة ممثلة ،ولو ﻓﻲ حدود ض قة ،ﻓﻲ اله ل الهرمﻲ العام للجامعة
العر ة ..و ترتب على ذلك أن ينص الميثاق الجديد على ما يلﻲ:
أوﻻ:

ون للجامعة العر ة جهاز رئ سﻲ عرف مجلس اﻷمة العر ة ،وعدد

أعضائه ثﻼثمائة وخمسون ،نصفهم منتخبون من المجالس الن اب ة ﻓﻲ الوطن

العرﻲ ،ل مجلس يختار نوا ه ،والنصف اﻵخر ينتخبون التساو من اﻻتحادات
العر ة ..الصحاﻓة ،والعمال ،والطﻼب والسيدات ،والمحامون ،والمجامع العلم ة
العر ة ،وسائر اﻻتحادات اﻷخر  ،ل اتحاد ينتخب ممثل ه.

ثان ا :مدة الدورة للمجلس خمس سنوات ،واﻷعضاء مؤهلون بتجديد انتخابهم

لدورتين ﻓق .

ثالثا :ينتخب المجلس م تب الرئاسة للدورة ،واﻷمين العام للجامعة العر ة يتخذ

اﻹجراءات الﻼزمة لتأمين انعقاد الدورة اﻷولى للمجلس.

ار عا :ضع المجلس نظامه الداخلﻲ ،و تمتع استقﻼل امل ﻓﻲ ممارسة مهماته

واختصاصاته.
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خامسا :اختصاص المجلس عام شامل ،يتناول مناقشة جم ع الشئون العر ة

ونشاطات الجامعة العر ة ..و قدم شأنها التواصﻲ والرغ ات إلى مؤسسات

الجامعة ل ﻓ ما يخصه.
سادسا :حضر وزراء مجلس الجامعة اجتماعات مجلس اﻷمة لﻼشتراك ﻓﻲ

المناقشات ولﻺجا ة عن است ضاحات اﻷعضاء ﻓ ما يتعل

العر ة ،وتكون الجلسات علن ة ،ما لم قرر المجلس غير ذلك.

أمور الجامعة

مح مة العدل العر ة

ل س للجامعة العر ة ،موجب ميثاقها القائم ،مرجع قضائﻲ للنظر ﻓﻲ

الخﻼﻓات بين الدول العر ة ..والمؤسسون اﻷوائل الذين وضعوا ميثاقهم قد أشاروا
إلى مح مة العدل العر ة ﻓﻲ المادة التاسعة عشرة ،صورة غير م اشرة حين
تحدثت عن تعديل الميثاق ..وقد نشأت عن هذا اﻹغفال أو اﻹهمال ..مفارقة

خطيرة هﻲ أن الدول العر ة اﻷعضاء ﻓﻲ اﻷمم المتحدة لها مح مة عدل دول ة..
ولكن الدول العر ة اﻷعضاء ﻓﻲ الجامعة العر ة ل س لها مح مة عدل عر ة..
وﻓﻲ ظل الصراعات الدمو ة واﻻختﻼﻓات الس اس ة التﻲ نشبت بين الدول العر ة
منذ أن أنشئت الجامعة العر ة ،أص ح من الواجب أن ينص الميثاق الجديد على
إنشاء مح مة عدل عر ة ..و ترتب على ذلك ما يلﻲ:

أوﻻ :مح مة العدل العر ة هﻲ المؤسسة الرئ س ة للشئون القضائ ة والقانون ة

للجامعة العر ة وتمارس اختصاصاتها وﻓقا ﻷح ام نظام أساسﻲ تضعه لجنة من
الخبراء القانونيين المختصين.

ثان ا :تكون جم ع الدول اﻷعضاء ﻓﻲ الجامعة العر ة ،ﻓرقاء ﻓﻲ النظام اﻷساسﻲ

لمح مة العدل العر ة.
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ثالثا :اﻷح ام التﻲ تصدرها المح مة واج ة النفاذ ،و لتزم ل طرف ﻓﻲ النزاع أن

ينزل على ح م المح مة وأن ي ادر إلى تنفيذه ..ومجلس الجامعة يتخذ اﻹجراءات
الكفيلة بتنفيذه.
ار عا :ﻷ

من مؤسسات الجامعة ومنظماتها المتخصصة اﻹضاﻓة إلى الدول

اﻷعضاء ،ح المقاضاة أمام مح مة العدل الدول ة ..أو التماس الفتو ﻓﻲ أ

شأن من شئون الجامعة العر ة قصد احترام الميثاق ،و فالة تنفيذ ق اررات الجامعة

العر ة.
الميزان ة العامة

ميزان ة الجامعة ،انت تعتمد على "أنص ة الدول اﻷعضاء" وهذه انت

تتغير من وقت ﻵخر حسب الظروف الماد ة للدول اﻷعضاء ..ولكن متطل ات
العمل العرﻲ المشترك ،أص حت تتطلب تبنﻲ خطوة وحدو ة متقدمة ،ولو
محدودة ،لتكون الميزان ة مقررة على أسس أخر  ،والنظر ﻓﻲ ﻓرض إيرادات

ضرب ة عامة تقرر على ساحة الوطن العرﻲ له ،حتى تص ح اﻷمة العر ة
أسرها هﻲ القاعدة العرضة للجامعة العر ة وتمثل اﻹيرادات ما يلﻲ:
أوﻻ :نس ة معينة مقتطعة من ميزان ات الدول العر ة.

ثان ا :طا ع برد اسم الجامعة العر ة.

ثالثا :ضر ة مقررة على تذاكر المﻼهﻲ والطائرات والبواخر.

ار عا :رسوم جوازات السفر العر ة الموحدة.

خامسا :ضر ة محددة يدﻓعها المساﻓرون خارج الوطن العرﻲ.

سادسا :ضر ة معينة على ل برميل بترول تنتجه الدول العر ة البترول ة.
وما إلى ذلك من اﻷبواب الضرب ة التﻲ ضعها الخبراء الماليون..
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علم الجامعة العر ة ،والنشيد

وأخي ار ﻓإن علم الجامعة العر ة يجب أن يرمز إلى الوحدة العر ة ،وأن

تكون رسومه من اﻷلوان اﻷرعة التﻲ تم التعارف عليها منذ ﻓجر الحر ة العر ة
وهﻲ اﻷحمر واﻷب ض واﻷخضر واﻷسود اقت اسا من البيت العرﻲ الشهير..
والرمز المﻼئم ﻓﻲ رأينا وهو امتداد لعدد من اﻷعﻼم العر ة الحاضرة هو

أن

ون العلم محتو ا ﻻثنتين وعشرن نجمة وهﻲ عدد الدول العر ة اﻷعضاء

ﻓﻲ الجامعة العر ة.

وللعلم توأم هو النشيد ،ﻓهذا مثل شقائ

النعمان ،ﻻ فترقان ..وﻻ بد

لجامعة الدول العر ة من نشيد حمل المعانﻲ الرﻓ عة للنضال العرﻲ ،و نشده
المواطن العرﻲ ﻓﻲ الوطن والمهجر ،و تغنى ه ﻓﻲ السراء والضراء..
و عد ﻓإن هذه اﻷﻓ ار العامة التﻲ وردت ﻓﻲ هذا الفصل ،هﻲ حصيلة

تجرة مواطن عرﻲ ،راﻓ الجامعة منذ مولدها ،وعمل ﻓيها س ع سنوات أمينا
مساعدا ،و عد ذلك اشترك ﻓﻲ أعمالها مع الوﻓود العر ة ،ثم حضر مؤتمرات
القمة اﻷرعة التﻲ انعقدت بين .1967-1964

و ديهﻲ أن مناقشة هذه اﻷﻓ ار ﻻ بد أن تأتﻲ أﻓ ار أخر  ،أرجو أن تكون أجود

منها ،وأقرب إلى الوحدة منها إلى التجزئة واﻻنفصال..

وﻓﻲ إطار الحديث عن الوحدة ﻻ بد من التو يد على أن مشروع الميثاق

الحالﻲ الذ

طرحناه ﻓﻲ هذا الفصل قد مشى على طر

الوحدة خطوة واحدة

ﻓق  ،أخذا عين اﻻعت ار واقع العالم العرﻲ ﻓﻲ الظروف الحاضرة ..وقد ان
اﻹم ان أن نرسم على الورق ميثاقا وحدو ا أكثر اتساعا والتزاما ..ولكن حظه

من القبول والتنفيذ ون ضئيﻼ..
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ونحن نر أن هذه الخطوة الوحدو ة الواحدة ،ضرورة ،و جب اﻷخذ بها
وﻻ عذر ﻷحد ﻓﻲ رﻓضها أو اﻻعتذار عنها ،إﻻ إذا ان يؤثر الراحة ﻓﻲ الجامعة
العر ة الحاضرة عيدا عن اﻻلتزام القومﻲ ،وﻓﻲ منأ

عن العمل الوحدو ﻓﻲ

أ س صوره..

إن اﻹشارة إلى الوحدة العر ة ٕوالى اﻷمة العر ة وانتساب الجامعة إليها
ل ذلك ﻻ مجال للجدال ﻓ ه إﻻ إذا نا نن ر وجودنا أمة ..نتن ر ﻷهداﻓنا،

ونناقض خطبنا عن الوحدة..

ٕوان تو يد وتنفيذ الحرات اﻷساس ة ،والحقوق اﻹنسان ة ،والمواطنة العر ة

الواحدة متمثلة ﻓﻲ جواز سفر عر ﻲ واحد ،هﻲ أ س

معانﻲ القوم ة العر ة

الواحدة ..إﻻ إذ نا نعلنها شعا ار وندرسها تطب قا وممارسة.

ٕوان اﻻعتراف ح المواطن العرﻲ ﻓﻲ اﻹقامة والعمل والسفر ﻓﻲ وطنه
العرﻲ هو المعنى الصغير لتعبير الوطن العرﻲ الكبير من المح إلى الخليج،
والخليج.

ٕواﻻ لكان هذا التعبير زدا ﻓﻲ أمواج المح
ٕوان صدور ق اررات "وحدو ة" من قبل المجلس اﻷعلى ،موجب مراسم

ناﻓذة على جم ع الرعا ا ﻓﻲ اﻷمة العر ة ..هو أ سر الخطوات الوحدو ة ..ما

دامت أكثرة الثلثين ترتضيها ..وﻓﻲ هذه الحالة يتعين على الدول اﻷخر أن
تلتزم بها وهذا أ س معانﻲ الوحدة ناه ك عن التضامن.

وزر  ،ينفذ ﻓﻲ البدا ة
ٕوان إنشاء مجلس الجامعة العر ة على مستو ا
والنها ة توجيهات الملوك والرؤساء ،هو أداة ذات سلطة محددة ،وتجده اﻷحداث

العر ة حاض ار على الدوام لمعالجتها ،بدﻻ من مجلس ون غائ ا عن المسئول ة
ل العام إﻻ حين ينعقد ﻓﻲ دورتين مختصرتين..
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ٕوان التزام الدول العرة عدم اﻻنفراد ﻓﻲ أ ة قض ة عر ة هو أ س

مقومات العرو ة وأ سر معانﻲ القوم ة العر ة ..واﻻنفراد ﻻ قبل المبررات
واﻻعتذار ،إنه انفصام عن قاﻓلة اﻷمة العر ة ..ومن يؤثر اﻻنفراد ﻓعل ه أن ي قى
خارج اﻷسرةٕ ،وان جامعة عر ة من خمسة مؤمنة ،أنفع لﻸمة العر ة من خمسين

متخاذلين ،ﻻ حفظون ميثاقا وﻻ يرعون عهدا..

هذا وغير هذا صل بنا إلى الحل المتوازن العادل ..بين جامعة تكرس اﻻنفصال

وجامعة تقفز إلى الدولة الفدرال ة ،من غير تمهيد وﻻ إعداد..

ومن أجل ذلك ﻓقد اخترنا الحل الوس  ..خطوة متواضعة على الطر ..

أمﻼ أن نلتزم بها اليوم ﻻ غدا..

والح م العرﻲ المعاصر ،أمام التارخ وجها لوجه ..ونرجو أن تب ض

الوجوه ،ل الوجوه ..أو أكثر الوجوه..
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المــــﻼحـــــــــــــﻖ
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ملحﻖ رقم )(1

بروتو ول اﻹس ندر ة
الموقعون على هذا رؤساء الوﻓود العر ة ﻓﻲ اللجنة التحضيرة للمؤتمر
العرﻲ العام وأعضاؤها وهم:
رئ س اللجنة التحضيرة.
حضرة صاحب المقام الرﻓ ع مصطفى النحاس اشا.

رئ س مجلس وزراء مصر ووزر خارجيتها ورئ س الوﻓد المصر .
الوﻓد السور

حضرة صاحب الدولة السيد سعد ﷲ الجابر

رئ س مجلس وزراء سورا ورئ س الوﻓد السور
حضرة صاحب الدولة السيد جميل مردم ك وزر الخارج ة
سعادة الد تور نجيب اﻷرمناز )أمين السر العام لرئاس ة الجمهورة(
سعادة اﻷستاذ صبر العسلﻲ نائب دمش
الوﻓد اﻷردني

حضرة صاحب الدولة توﻓي أبو الهد

اشا

رئ س مجلس وزراء شرق اﻷردن ووزر خارجيته ورئ س الوﻓد اﻷردنﻲ
سعادة سل مان س ر ك س رتير مالﻲ ووزر الخارج ة

الوﻓد العراقي
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حضرة صاحب الدولة السيد حمد ال اجة جﻲ
رئ س مجلس وزراء العراق ورئ س الوﻓد العراقﻲ
حضرة صاحب المعالﻲ السيد أرشد العمر وزر الخارج ة
حضرة صاحب الدولة السيد نور السعيد

رئ س مجلس وزراء العراق سا قا

حضرة صاحب السعادة السيد تحسين العس ر
وزر العراق المفوض مصر
الوﻓد اللبناني

حضرة صاحب الدولة راض الصلح ك

رئ س مجلس وزراء لبنان ورئ س الوﻓد اللبنانﻲ
حضرة صاحب المعالﻲ سل م تقﻼ ك وزر الخارج ة

سعادة السيد موسى م ارك

مدير غرﻓة حضرة صاحب الفخامة رئ س الجمهورة
الوﻓد المصر

حضرة صاحب المعالﻲ أحمد نجيب الهﻼلﻲ اشا وزر المعارف العموم ة

حضرة صاحب المعالﻲ محمد صبر أبو علم اشا وزر العدل
حضرة صاحب العزة محمد صﻼح الدين ك و يل و ازرة الخارج ة
إث اتا للصﻼت الوث قة والروا

جمعاء ،وحرصا على توطيد هذه الروا

العديدة التﻲ تر

بين البﻼد العر ة

وتدع مها وتوجيهها إلى ما ﻓ ه خير
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البﻼد العر ة قاط ة وصﻼح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقي أمانيها وآمالها،
واستجا ة لل أر العام ﻓﻲ جم ع القطار العر ة.
قد اجتمعوا اﻹس ندرة بين يوم اﻻثنين  8شوال سنة ) 1963المواﻓ
 25سبتمبر سنة  (1944و وم السبت  20شوال سنة  1363المواﻓ ) 7أكتو ر

سنة  (1944ﻓﻲ هيئة تحضيرة للمؤتمر العرﻲ العام وتم اﻻتفاق بينهم على ما
يلﻲ:
أوﻻ -جامعة الدول العر ة

تؤلف "جامعة الدول العر ة" من الدول العر ة المستقلة التﻲ تقبل

اﻻنضمام إليها ،و ون لهذه الجامعة مجلس سمى "مجلس جامعة الدول العر ة"
تمثل ﻓ ه الدول المشتر ة ﻓﻲ "الجامعة" على قدم المساواة.

وتكون مهمته مراعاة تنفيذ ما تبرمه هذه الدول ﻓ ما بينها من اﻻتفاقات

وعقد اﻻجتماعات دورة لتوثي الصﻼت بينها وتنسي خططها الس اس ة تحق قا

للتعاون ﻓيها وص انة ﻻستقﻼلها وس ادتها من ل اعتداء الوسائل المم نة وللنظر
صفة عامة ﻓﻲ شئون البﻼد العر ة ومصالحها.

وتكون ق اررات هذا "المجلس" ملزمة لمن قبلها ﻓ ما عدا اﻷحوال التﻲ قع ﻓ ه
خﻼف بين دولتين من أعضاء الجامعة ،و لجأ ﻓيها الطرﻓان إلى المجلس لفض
هذا الخﻼف ،ﻓفﻲ هذه اﻷحوال تكون ق اررات "مجلس الجامعة" ناﻓذة ملزمة.

وﻻ يجوز على ل حال اﻻلتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين
من دول الجامعة ،ولكل دولة أن تعقد مع دولة أخر من دول الجامعة أو غيرها
اتفاقات خاصة ﻻ تتعارض مع نصوص هذه اﻷح ام أو روحها.
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وﻻ يجوز ﻓﻲ أ ة حال إت اع س اسة خارج ة تضر س اسة جامعة الدول
العر ة أو أ ة دولة منها.
و توس المجلس ﻓﻲ الخﻼف الذ يخشى منه وقوع حرب بين دولة من
دول الجامعة و ين أ ة دولة أخر من دول الجامعة أو غيرها للتوﻓي بينهما.

وتؤلف منذ اﻵن لجنة ﻓرع ة من أعضاء اللجنة التحضيرة ﻹعداد مشروع

لنظام مجلس الجامعة ول حث المسائل الس اس ة التﻲ م ن إبرام اتفاقات ﻓيها بين
الدول العر ة.

ثان ا -التعاون ﻓي الشئون اﻻقتصاد ة والثقاﻓ ة واﻻجتماع ة وغيرها

 (1تتعاون الدول العر ة الممثلة ﻓﻲ اللجنة تعاونا وث قا ﻓﻲ الشئون اﻵت ة:

أ -الشئون اﻻقتصاد ة والمال ة ما ﻓﻲ ذلك الت ادل التجار والجمارك والعملة
وأمور الزراعة والصناعة.

ب -شئون المواصﻼت ما ﻓﻲ ذلك الس ك الحديد ة والطرق والطيران والمﻼحة
والبرق والبرد.

ج -شئون الثقاﻓة.

د -شئون الجنس ة والجوازات والتأشيرات وتنفيذ اﻷح ام وتسل م المجرمين وما
إلى ذلك.

هـ -الشئون اﻻجتماع ة.

و -الشئون الصح ة.

 (2تؤلف لجنة ﻓرع ة من الخبراء لكل طائفة من هذه الشئون تمثل ﻓيها الح ومات

المشتر ة ﻓﻲ اللجنة التحضيرة وتكون مهمتها إعداد مشروع قواعد التعاون ﻓﻲ
الشئون المذ ورة ومداه وأداته.
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 (3تؤلف لجنة للتنسي والتحرر تكون مهمتها مراق ة عمل اللجان الفرع ة اﻷخر
وتنسي

ما يتم من أعمالها أوﻻ ﻓأول وص اغته ﻓﻲ ش ل مشروعات اتفاقات

وعرضه على الح ومات المختلفة.
 (4عندما تنتهﻲ جم ع اللجان الفرع ة من أعمالها تجتمع اللجنة التحضيرة
لتعرض عليها نتائج حث هذه اللجان تمهيدا لعقد المؤتمر العرﻲ العام.
ثالثا -تدع م هذه الروا

ﻓي المستقبل

مع اﻻغت ا بهذه الخطوة الم ار ة ترجو اللجنة أن توﻓ البﻼد العر ة

ﻓﻲ المستقبل إلى تدع مها بخطوات أخر و خاصة إذا أسفرت اﻷوضاع العالم ة
عد الحرب القائمة عن نظم تر بين الدول العر ة بروا

أمتن وأوث .

ار عا -قرار خاص بلبنان

تؤ د الدول العر ة الممثلة ﻓﻲ اللجنة التحضيرة احترامها ﻻستقﻼل لبنان

وس ادته حدوده الحاضرة وهو ما سب لح ومات هذه الدول أن اعترﻓت ه عد

أن انتهج س اسة استقﻼل ة أعلنتها ح ومته ﻓﻲ ب انها الوزار الذ

نالت عل ه

مواﻓقة المجلس الن ابﻲ اللبنانﻲ اﻹجماع ﻓﻲ  7أكتو ر سنة .1943
خامسا -قرار خاص فلسطين

 (1تر اللجنة أن ﻓلسطين ر ن مهم من أر ان البﻼد العر ة وأن حقوق العرب
ﻻ م ن المساس بها من غير أضرار السلم واﻻستقرار ﻓﻲ العالم العر ة.

ما تر اللجنة أن التعهدات التﻲ ارت طت بها الدولة البرطان ة والتﻲ
تقضﻲ بوقف الهجرة اليهود ة والمحاﻓظة على اﻷراضﻲ العر ة والوصول إلى
استقﻼل ﻓلسطين هﻲ من حقوق العرب الثابتة التﻲ تكون الم ادرة إلى تنفيذها
خطوة نحو الهدف المطلوب ونحو استت اب السلم وتحقي اﻻستقرار.
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وتعلن اللجنة تأييدها لقض ة عرب ﻓلسطين العمل على تحقي أمانيهم

المشروعة وصون حقوقهم العادلة.

وتصرح اللجنة أنها ل ست أقل تألما من أحد لما أصاب اليهود ﻓﻲ أورو ا
من الو ﻼت واﻵﻻم على يد عض الدول اﻷورو ة الد تاتورة ،ولكن يجب أن ﻻ
يخل بين مسألة هؤﻻء اليهود و ين الصهيون ة ،إذ ل س ظلما وعدوانا من أن تحل

مسألة يهود أورو ا ظلم آخر قع على عرب ﻓلسطين على اختﻼف أد انهم
ومذاهبهم ..

 (2حال اﻻقتراح الخاص مساهمة الح ومات والشعوب العر ة ﻓﻲ "صندوق

اﻷمة العر ة" ﻹنقاذ أراضﻲ العرب ﻓﻲ ﻓلسطين إلى لجنة الشئون اﻻقتصاد ة

والمال ة ل حثه من جم ع وجوهه وعرض نتيجة ال حث على اللجنة التحضيرة ﻓﻲ
اجتماعها المقبل.

ٕواث اتا لما تقدم وقع هذا البروتو ول بإدارة جامعة ﻓاروق اﻷول اﻹس ندرة ﻓﻲ
يوم السبت  20شوال سنة ) 1363المواﻓ  2أكتو ر سنة .(1944

إمضاءات

مصطفى النحاس

تحسين العس ر

جميل مردم

أرشد العمر

موسى م ارك

اض الصلح

أحمد نجيب الهﻼلﻲ

محمد ص ـ ـ ــﻼح الدين نجيب اﻻرمناز

نور السعيد

توﻓي أبو الهد

سل م تقﻼ

سل مان س ر

سعد ﷲ الجابر

صبر العسلﻲ

محمد صبر أبو علم

حمد ال اجه جﻲ

ملحﻖ رقم )(2
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ميثاق جامعة الدول العر ة
إن حضرة صاحب الفخامة رئ س الجمهورة السورة
وحضرة صاحب السمو الملكﻲ أمير شرق اﻷردن

وحضرة صاحب الجﻼلة ملك المملكة العر ة السعود ة

وحضرة صاحب الفخامة رئ س الجمهورة اللبنان ة
وحضرة صاحب الجﻼلة ملك مصر

وحضرة صاحب الجﻼلة ملك ال من

تثبيتا للعﻼقات الوث قة والروا

وحرصا على دعم هذه الروا

العديدة التﻲ تر

بين الدول العر ة

احترم استقﻼل تلك الدول
ا
وتوطيدها على أساس

وس ادتها ،وتوجيها لجهودها إلى ما ﻓ ه خير البﻼد العر ة قاط ة وصﻼح أحوالها
وتأمين مستقبلها وتحقي أمانيها وآمالها ،واستجا ة لل أر العرﻲ العام ﻓﻲ جم ع

اﻷقطار العر ة.

قد اتفقوا على عقد ميثاق لهذه الغا ة وأنابوا عنهم المفوضين اﻵت ة
أسماؤهم:

حضرة صاحب الفخامة رئ س الجمهورة السورة
قد أناب عن سور ا:

حضرة صاحب الدولة جميل مردم ك ،وزر الخارج ة.
حضرة صاحب السمو الملكﻲ أمير شرق اﻷردن
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قد أناب عن شرق اﻷردن:

حضرة صاحب المعالﻲ سمير الرﻓاعﻲ اشا ،رئ س الوزراء

حضرة صاحب الفخامة سعيد المفتﻲ اشا ،وزر الداخل ة
حضرة صاحب العزة سل مان النابلسﻲ ك ،نائب سر الح ومة
حضرة صاحب الجﻼلة ملك العراق
قد أناب عن العراق:

حضرة صاحب المعالﻲ السيد أرشد العمر  ،وزر الخارج ة

حضرة صاحب الفخامة السيد علﻲ جودة اﻷيو ﻲ ،وزر العراق المفوض بواشنطن.
حضرة صاحب المعالﻲ السيد تحسين العس ر  ،وزر العراق المفوض القاهرة.
حضرة صاحب الجﻼلة ملك المملكة العر ة السعود ة

قد أناب عن المملﻛة العر ة السعود ة

سعادة الشيخ يوسف اسين ،نائب وزر خارج ة المملكة العر ة السعود ة
سعادة السيد خير الدين الزر لﻲ ،مستشار مفوض ة المملكة العر ة السعود ة
القاهرة.
حضرة صاحب الفخامة رئ س الجمهورة اللبنان ة قد أناب عن لبنان
حضرة صاحب الدولة السيد عبد الحميد رامﻲ ،رئ س الوزراء

سعادة السيد يوسف سالم وزر لبنان المفوض القاهرة
حضرة صاحب الجﻼلة ملك مصر
قد أناب عن مصر:

حضرة صاحب الدولة محمود ﻓهمﻲ النقراشﻲ اشا ،رئ س مجلس الوز ارء

حضرة صاحب السعادة محمد حسين ه ل اشا ،رئ س مجلس الشيوخ
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حضرة صاحب المعالﻲ عبد الحميد بدو

اشا ،وزر الخارج ة

حضرة صاحب المعالﻲ م رم عبيد اشا ،وزر المال ة
حضرة صاحب المعالﻲ محمد حاﻓ رمضان اشا ،وزر العدل
حضرة صاحب المعالﻲ عبد الرزاق أحمد السنهور ك وزر المعارف العموم ة

حضرة صاحب العزة عبد الرحمن ك الوزر المفوض بو ازرة الخارج ة
حضرة صاحب الجﻼلة ملك ال من
قد أناب عن ال من:

السيد حسين الك سﻲ
الذين عد ت ادل وثائ تفو ضهم التﻲ تخولهم سلطة املة والتﻲ وجدت
صح حة ومستوﻓاة الش ل قد اتفقوا على ما أتﻲ:
مادة  :1تتألف جامعة الدول العر ة من الدول العر ة المستقلة الموقعة على هذا

الميثاق.

ولكل دولة عر ة مستقلة الح

ﻓﻲ أن تنضم إلى الجامعة ،ﻓإذا رغبت ﻓﻲ

اﻻنضمام قدمت طل ا بذلك يودع لد اﻷمانة العامة الدائمة و عرض على المجلس
ﻓﻲ أول اجتماع عقد عد تقد م الطلب.

مادة  :2الغرض من الجامعة توثي الصﻼت بين الدول المشتر ة ﻓيها وتنسي

خططها الس اس ة تحق قا للتعاون بينها وص انة ﻻستقﻼلها وس ادتها والنظر صفة
عامة ﻓﻲ شئون البﻼد العر ة ومصالحها.

ذلك من أغراضها تعاون الدول المشتر ة ﻓيها تعاونا وث قا حسب نظم

ل دولة منها وأحوالها ﻓﻲ الشئون اﻵت ة:
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 (1الشئون اﻻقتصاد ة والمال ة و دخل ﻓﻲ ذلك الت ادل التجار والجمارك والعملة
وأمور الزراعة والصناعة.

ب( شئون المواصﻼت و دخل ﻓﻲ ذلك الس ك الحديد ة والطرق والطي ارن والمﻼحة

والبرق والبرد.

ج( شئون الثقاﻓة.

د( شئون الجنس ة والجوازات والتأشيرات وتنفيذ اﻷح ام وتسل م المجرمين.
هـ( الشئون اﻻجتماع ة.

و( الشئون الصح ة.
مادة :3

ون للجامعة مجلس يتألف من ممثلﻲ الدول المشتر ة ﻓﻲ الجامعة

و ون لكل منها صوت واحد مهما ن عدد ممثليها ،وتكون مهمته الق ام على

تحقي أغراض الجامعة ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتر ة ﻓيها من اتفاقات
ﻓﻲ الشئون المشار إليها ﻓﻲ المادة السا قة وﻓﻲ غيرها.

و دخل ﻓﻲ مهمة المجلس ذلك تقرر وسائل التعاون مع الهيئات الدول ة

التﻲ قد تنشأ ﻓﻲ المستقبل لكفالة اﻷمن والسﻼم ولتنظ م العﻼقات اﻻقتصاد ة
واﻻجتماع ة.

مادة  :4تؤلف لكل من الشئون المبينة ﻓﻲ المادة الثان ة لجنة خاصة تمثل ﻓيها

الدول المشتر ة ﻓﻲ الجامعة وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه

وص اغتها ﻓﻲ ش ل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر ﻓيها تمهيدا

لعرضها على الدول المذ ورة.

و جوز أن شترك ﻓﻲ اللجان المتقدم ذ رها أعضاء مثلون البﻼد العر ة اﻷخر ،
و حدد المجلس اﻷحوال التﻲ يجوز ﻓيها اشتراك أولئك الممثلين وقواعد التمثيل.
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مادة  :5ﻻ يجوز اﻻلتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من

دول الجامعة ،ﻓإذا نشبت بينهما خﻼف ﻻ يتعل

استقﻼل الدولة أو س ادتها أو

سﻼمة أراضيها ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخﻼف ان ق ارره عندئذ
ناﻓذا وملزما ،وﻓﻲ هذه الحالة ﻻ ون للدول التﻲ وقع بينها الخﻼف اﻻشتراك ﻓﻲ

مداوﻻت المجلس وق ارراته.
و توس المجلس ﻓﻲ الخﻼف الذ يخشى منه وقوع حرب بين دولة من

دول الجامعة و ين أ ة دول أخر من دول الجامعة أو غيرها للتوﻓي بينهما.
وتصدر ق اررات التح م والق اررات الخاصة التوس

أغلب ة اﻵراء.

مادة  :6إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة أو خشﻲ وقوعه

ﻓللدولة المعتد عليها أو المهددة اﻻعتداء أن تطلب دعوة المجلس لﻼنعقاد ﻓورا.
و قرر المجلس التدابير الﻼزمة لدﻓع هذا اﻻعتداء و صدر القرار
اﻹجماع ﻓإذا ان اﻻعتداء من إحد دول الجامعة ،ﻻ يدخل ﻓﻲ حساب اﻹجماع

أر الدولة المعتد ة.

ٕواذا وقع اﻻعتداء حيث يجعل ح ومة الدولة المعتد عليها عاجزة عن
اﻻتصال المجلس ﻓلممثل تلك الدولة ﻓ ه أن طلب انعقاده للغا ة المبينة ﻓﻲ الفقرة
السا قةٕ ،واذا تعذر على الممثل اﻻتصال مجلس الجامعة ح
أعضائها أن تطلب انعقاده.
مادة  :7وما قرره المجلس اﻹجماع

ﻷ

دولة من

ون ملزما لجم ع الدول المشتر ة ﻓﻲ

الجامعة ،وما قرره المجلس اﻷكثرة ون ملزما لمن قبله.

وﻓﻲ الحالتين تنفذ ق اررات المجلس ﻓﻲ ل دولة وﻓقا لنظمها اﻷساس ة.
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مادة  :8تحترم ل دولة من الدول المشتر ة ﻓﻲ الجامعة نظام الح م القائم ﻓﻲ
دول الجامعة اﻷخر وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد أن ﻻ تقوم عمل
يرمﻲ إلى تغيير ذلك النظام ﻓيها.

مادة  :9لدول الجامعة العرة الراغ ة ﻓ ما بينها ﻓﻲ تعاون أوث وروا

أقو مما

نص عل ه هذا الميثاق أن تعقد بينها من اﻻتفاقات ما تشاء لتحقي هذه اﻷغراض،
والمعاهدات واﻻتفاقات التﻲ سب أن عقدتها أو التﻲ تعقدها ﻓ ما عد من دولة
دول الجامعة مع أ ة دولة أخر ﻻ تلزم وﻻ تقيد اﻷعضاء اﻵخرن.

مادة  :10تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العر ة ولمجلس الجامعة أن
يجتمع ﻓﻲ أ م ان آخر عينه.

مادة  :11ينعقد مجلس الجامعة انعقادا عاد ا مرتين ﻓﻲ العام ﻓﻲ ل من شهر

مارس وسبتمبر و نعقد صفة غير عاد ة لما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على
طلب دولتين من دول الجامعة.

مادة  :12ون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين

وعدد اف من الموظفين ،و عين مجلس الجامعة أكثرة ثلثﻲ دول الجامعة
اﻷمين العام ،و عين اﻷمين العام مواﻓقة المجلس اﻷمناء المساعدين والموظفين
الرئ سيين ﻓﻲ الجامعة.

و ضع مجلس الجامعة نظاما داخل ا ﻷعمال اﻷمانة العامة وشئون

الموظفين ،و ون اﻷمين العام ﻓﻲ درجة سفير واﻷمناء المساعدون ﻓﻲ درجة
وزراء مفوضين و عين ﻓﻲ ملح لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
مادة  :13عد اﻷمين العام مشروع ميزان ة الجامعة و عرضه على المجلس للمواﻓقة
عل ه قبل بدء ل سنة مال ة.
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و حدد المجلس نصيب ل دولة من دول الجامعة ﻓﻲ النفقات ،و جوز
أن عيد النظر ﻓ ه عند اﻻقتضاء.
مادة  :14يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص
عليهم ﻓﻲ النظام الداخلﻲ اﻻمت ازات و الحصانة الدبلوماس ة أثناء ق امهم عملهم،
وتكون مصونة حرمة الم انﻲ التﻲ تشغلها هيئات الجامعة.

مادة  :15ينعقد المجلس للمرة اﻷولى بدعوة من رئ س الح ومة المصرة و عد

ذلك بدعوة من اﻷمين العام و تناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس ﻓﻲ ل

انعقاد عاد .

مادة  :16ﻓ ما عدا اﻷحوال المنصوص عليها ﻓﻲ هذا الميثاق
اﻵراء ﻻتخاذ المجلس ق اررات ناﻓذة ﻓﻲ الشئون اﻵت ة:

تفﻲ أغلب ة

أ( شئون الموظفين

ب( إقرار ميزان ة الجامعة.
ج( وضع نظام داخلﻲ لكل من المجلس واللجان واﻷمانة العامة.
د( تقرر أدوار اﻻجتماع.
مادة  :17تودع الدول المشتر ة ﻓﻲ الجامعة اﻷمانة العامة نسخا من جم ع
المعاهدات واﻻتفاقات التﻲ عقدتها أو تعقدها مع أ ة دولة أخر من دول الجامعة

أو غيرها.
مادة  :18إذا رأت إحد

دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها

على اﻻنسحاب قبل تنفيذه سنة ،ولمجلس الجامعة أن عتبر أ ة دولة ﻻ تقوم

بواج ات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة وذلك قرار صدر بإجماع الدول عدا
الدولة المشار إليها.
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مادة  :19يجوز مواﻓقة ثلثﻲ دول الجامعة تعديل هذا الميثاق وعلى الخصوص

لجعل الروا

بينها أمتن وأوث

وﻹنشاء مح مة عدل عر ة ولتنظ م صﻼت

الجامعة الهيئات الدول ة التﻲ قد تنشأ ﻓﻲ المستقبل لكفالة اﻷمن والسﻼم.
وﻻ يبت ﻓﻲ التعديل إﻻ ﻓﻲ دور اﻻنعقاد التالﻲ للدور الذ

قدم ﻓ ه

الطلب ،وللدولة التﻲ ﻻ تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه دون التقيد أح ام
المادة السا قة.
مادة  :20صدق على هذا الميثاق ومﻼحقه وﻓقا للنظم اﻷساس ة المرع ة ﻓﻲ ل

من الدول المتعاقدة وتودع وثائ التصدي لد

اﻷمانة العامة و ص ح الميثاق

ناﻓذا من قبل من صدق عل ه عد انقضاء خمسة عشر يوما من تارخ استﻼم

اﻷمين العام وثائ التصدي من أرع دول.

حرر هذا الميثاق اللغة العر ة ﻓﻲ القاهرة بتارخ  8ر ع الثانﻲ سنة
 22) 1314مارس سنة  (1945من نسخة واحدة تحف ﻓﻲ اﻷمانة العامة .وتسلم

صورة منها مطا قة لﻸصل لكل دولة من دول الجامعة.
ملح

خـــــاص ـ ــال تعـ ـــاون مع ا لبﻼد العر ـــــة غير ا لمشـ ــ ـ ـــتر ــــة ﻓي

مجلس الجامعة

نظ ار ﻷن الدول المشتر ة ﻓﻲ الجامعة ست اشر ﻓﻲ مجلسها وﻓﻲ لجانها

شئونا عود خيرها وأثرها على العالم العرﻲ له ،وﻷن أمانﻲ البﻼد العر ة غير
المشتر ة ﻓﻲ المجلس ين غﻲ له أن يرعاها وأن عمل على تحق قها.

ﻓإن الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العر ة عنيها بوجه خاص أن

توصﻲ مجلس الج امعة ،عند النظر ﻓﻲ إشراك تلك البﻼد ﻓﻲ اللجان المشار إليها
ﻓﻲ الميثاق أن يذهب ﻓﻲ التعاون معها إلى أ عد مد مستطاع ،وﻓ ما عدا ذلك
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أﻻّ يدخر جهدا لتعرف حاجاتها وتفهم أمانيها وآمالها ،و أن عمل عد ذلك على

إصﻼح أحوالها وتأمين مستقبلها ل ما تهيؤه الوسائل الس اس ة من أس اب.
ملح خاص فلسطين

منذ نها ة الحرب العظمى الماض ة ،سقطت عن البﻼد العر ة المنسلخة

من الدولة العثمان ة ،ومنها ﻓلسطين ،وﻻ ة تلك الدولة ،وأص حت مستقلة بنفسها،
غير تا عة ﻷ ة دولة أخر  ،وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها ﻷصحاب الشأن ﻓيها،

ٕواذا لم تكن قد م نت من تولﻲ أمورها ﻓإن ميثاق العص ة سنة  ،1919لم قرر
النظام الذ وضعه لها إﻻ على أساس اﻻعتراف استقﻼلها ﻓوجودها واستقﻼلها
الدولﻲ من الناح ة الشرع ة أمر ﻻ شك ﻓ ه ،ما أنه ﻻ شك ﻓﻲ استقﻼل البﻼد
العر ة اﻷخر ٕ ،واذا انت المظاهر الخارج ة لذلك اﻻستقﻼل ظلت محجو ة
ﻷس اب قاهرة ﻓﻼ سوغ أن

الجامعة.

ون ذلك حائﻼ دون اشتراكها ﻓﻲ أعمال مجلس

ولذلك تر الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العر ة أنه نظ ار لظروف
ﻓلسطين الخاصة ٕوالى أن يتمتع هذا القطر ممارسة استقﻼله ﻓعﻼ ،يتولى مجلس

الجامعة أمر اخت ار مندوب عرﻲ من ﻓلسطين لﻼشتراك ﻓﻲ أعماله.

ملح خاص بتعيين اﻷمين العام للجامعة

اتفقت الدول الموقعة على هذا الميثاق على تعيين سعادة عبد الرحمن

عزام ك أمينا عاما لجامعة الدول العر ة.
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و ون تعيينه لمدة سنتين ،و جدد مجلس الجامعة ﻓ ما عد النظام
المستقبل لﻸمانة العامة.

ملحﻖ رقم )(3
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الب ان الذ أذاعته الح ومات العر ة استن ارالتقس م
ﻓي تار خ  17انون اﻷول 1947

منذ تﻼقت أغراض اﻻستعمار وأطماع الصهيون ة على إنشاء وطن قومﻲ

لليهود ﻓﻲ ﻓلسطين وعرب هذه البﻼد ﻓﻲ محنة ،تفرض القوة عليهم جماعات

أجنب ة عنهم تأتيهم من الغرب والشرق بلغاتها وعادتها ومذاهبها اﻻجتماع ة ،وﻻ
تلبث هذه الجماعات أن تنتزع من العرب شتى الوسائل أراضيهم وموارد رزقهم،

وهﻲ اليوم تستلبهم أوطانهم ،وقد مدت الدولة المنتد ة هؤﻻء الدخﻼء المعونة
ﻓم نتهم من إنشاء ج ش مدرب مسلح انقلب ﻓﻲ السنين اﻷخيرة إلى أداة إرهاب
وأداة شر على البﻼد جم عا ما عاثوا ﻓيها من ﻓساد.وقد صرت ح ومات الدول

العر ة المنتد ة وغيرها ﻓﻲ مناس ات ثيرة و طرق شتى وﻓﻲ مؤتمرات متعددة
سوء المنقلب ﻓﻲ ﻓلسطين و اشفتها العاق ة الوخ مة لعملها وعمل الصهيونيين

وما يؤد إل ه من حروب وﻓتن بين المسلمين والمس حيين من ناح ة واليهود من

ناح ة أخر تعم الشرق أسره وقد تمتد أحقا ا طو لة ،ولما تفاقمت الحالة ﻓﻲ
ﻓلسطين وعجزت الدولة المنتد ة عن حف اﻷمن والنظام عرضت أمر اﻻنتداب
على هيئة اﻷمم المتحدة ﻓأدت وﻓود الدول العر ة ﻓﻲ دورتﻲ الجمع ة العامة
واجبها امﻼ وأظهرت ح العرب و غﻲ الصهيون ة ،وأنذرت العواقب الوخ مة
إذا ما تجاهلت الجمع ة م اد

الح والد مقراط ة ولكن لشديد اﻷسف تن رت

الجمع ة لذات الم اد التﻲ تضمنها ميثاقها ﻓأوصت بتقس م ﻓلسطين ٕواقامة دولة
يهود ة ﻓيها ،وهﻲ بذلك قد هدرت ح ل شعب ﻓﻲ اخت ار مصيره وتقر ره،
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وأخلت م اد

الح والعدالة جم عا ،وهﻲ قد رسمت للتقس م حدودا غير قابلة

للتنفيذ وتجعله أ ضا مصدر اﻻضطراب والفتنة ،ﻓأدخلت ﻓ ما سمته الدولة
اليهود ة أجود أراضﻲ العرب وأوسعها رقعة وأكبر موارد الثروة اﻻقتصاد ة ﻓﻲ
البﻼد وأخطرها شأنا ووضعت نصف مليون من العرب مس حيين ومسلمين تحت

نير الصهيونيين وسيف إرهابهم وهم أنفسهم ﻻ يتجاوزون عدد العرب الذين يراد

وضعهم تحت سلطان الصهيون ة الدخيلة وذلك عد أن نزعت الدولة المنتد ة من
العرب سﻼحهم وم نت الصهيون ة من رقابهم .وقد استفز هذا الوضع الظالم

الشرق أسره بل ثرة س ان العالم أجمع ﻓهبت الشعوب العر ة واﻹسﻼم ة جم عا
مندﻓعة ﻹزهاق ال اطل ٕواحقاق الح ٕوانقاذ عرب ﻓلسطين المستضعفين ﻓﻲ
أراضيهم ود ارهم ،وح ومات دول الجامعة العر ة تقف صفا واحدا ﻓﻲ جانب
شعو ها ﻓﻲ نضالها لدﻓع الظلم عن إخوانهم العرب وتم ينهم من الدﻓاع عن أنفسهم

ولتحقي استقﻼل ﻓلسطين ووحدتها ،وقد قرر رؤساء وممثلو هذه الح ومات ﻓﻲ

اجتماعهم القاهرة أن التقس م اطل من أساسه ،وقرروا ذلك عمﻼ بإرادة شعو هم

أن يتخذوا من التدابير الحاسمة ما هو فيل عون ﷲ بإح ا مشروع التقس م

الظالم ونصرة ح العرب ،وسير العالم استحالة أخذ العرب العنف ٕواخضاعهم
للقوة أ ا ان مصدرها وسير العالم أن العرب حين دعوا إلى التمسك قواعد الح

والعدل وحين نذروا عواقب المغامرة الصهيون ة إنما انوا طﻼب ح وعدل بين

الناس جم عا راغبين ﻓﻲ است عاد أس اب الفتن واﻻضطراب ﻓﻲ الشرق اﻷوس
حرصين على إقرار السﻼم ﻓﻲ روعه.

وسير العالم ذلك أن الذين عملوا على تقس م ﻓلسطين دون تدبر العواقب

يتحملون وحدهم مسؤول ة الفتن واﻻضط ار ات التﻲ أثارتها والتﻲ ﻻ علم مداها،
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أما وقد تغلبت الشهوات واﻷغراض حتى ﻓﻲ ساحة اﻷمم المتحدة وأغلقت أبواب
الح والعدل ﻓﻲ وجوه العرب ﻓإنهم قد وطدوا العزم على خوض المعر ة التﻲ
حملوا عليها وعلى السير بها حتى نهايتها الظاﻓرة بإذن ﷲ ﻓتستقر م اد اﻷمم
المتحدة ﻓﻲ نصابها السل م وتسود ﻓﻲ اﻷراضﻲ المقدسة م اد العدالة والمساواة

بين الناس أجمعين.
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ملحﻖ رقم )(4
رد الدول العر ة على اقتراح مجلس اﻷمن قبول الهدنة ﻓي
 2حز ران سنة 1948
أوﻻ :لقد أعلنت ح ومات الدول العر ة ﻓﻲ ردها على الدعوة اﻷولى

الموجهة إليها من مجلس اﻷمن الغرض نفسه ﻓﻲ  22مايو الماضﻲ أن أحب
شﻲء إليها هو أن عود السﻼم إلى روع ﻓلسطين وأن تر اليوم الذ

عشﻓه

أهالﻲ ﻓلسطين من عرب و هود جن ا إلى جنب ﻓﻲ وئام وتفاهم تام ،ما وضحت

اﻷس اب التﻲ من أجلها رﻓضت قبول تلك الدعوة ولفتت النظر إلى الضمانات
التﻲ بدونها لن

ون وقف القتال الدائم ﻓﻲ ﻓلسطين إﻻ استراحة مؤقتة تمهد

ﻻضطر ات أوسع مد ٕوارهاب أشد وطأة وأكثر م اررة.
ا
ثان ا :إنه لمن دواعﻲ اﻻرت اح أن انت مﻼحظاتها محل عنا ة مجلس اﻷمن
وتقديره ،وما وقف القتال إﻻ وسيلة تم ن من إيجاد حل عادل طال انتظاره لقض ة

ﻓلسطين ،ولذلك سر الدول العر ة أن تسجل ما جاء ﻓﻲ قرار مجلس اﻷمن من

تكليف الوس

المعين من قبل اﻷمم المتحدة أن يتصل مجرد وقف القتال بجم ع

اﻷطراف لﻼضطﻼع مهامه التﻲ عهدت إل ه بها الجمع ة العامة قرارها الصادر
ﻓﻲ  14مايو الماضﻲ.

ثالثا :من بين هذه المهام بل وﻓﻲ مقدمتها الوصول إلى حل سلمﻲ عادل لهذه

القض ةٕ ،وان ح ومات الدول العر ة لعلى قين من أن الوس
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المعين من قبل

هيئة اﻷمم المتحدة وأعضاء لجنة الهدنة التﻲ عينها مجلس اﻷمن ﻓﻲ  22ابرل

سنة  1948سوف يرون أنفسهم أن ل حل ﻻ حف لفلسطين وحدتها الس اس ة
وﻻ يراعﻲ ﻓ ه إرادة غالب ة أهالﻲ ﻓلسطين لن ون له أ ح من النجاح.

ار عا :وﻻ شك أنه مما يتعارض مع الغرض الذ من أجله طلب وقف القتال أن
تفتح مناﻓذ ﻓلسطين التﻲ بيد الصهيونيين اﻵن على مصراعيها لتتلقى سيل

المهاجرن من اليهود الذين هم ﻓﻲ سن حمل السﻼح والذين يرقبون أول ﻓرصة
لدخول ﻓلسطين أﻓواجا قادمين من مختلف الموانئ ﻓﻲ أورو ا ٕواﻓرق ا .ولقد درب

معظمهم أقو تدرب على أعمال القتال وﻻ غرض لهم من دخول ﻓلسطين إﻻ
اﻻنضمام إلى العصا ات اﻹرهاب ة الصهيون ة .وﻓﻲ ذلك أكبر تهديد لك ان عرب
ﻓلسطين وﻻستقرار اﻷمن ﻓﻲ البﻼد العر ة والشرق اﻷوس .

خامسا :وﻻ م ن أن ون قصد مجلس اﻷمن قد اتجه إلى السماح للصهيونيين
اﻹﻓادة من ﻓترة وقف القتال لﻼستزادة من الرجال الذين ٕوان وصلوا إلى ﻓلسطين

ش ل مهاجرن إﻻ أنهم ﻓﻲ واقع اﻷمر محارون مدرون تنطب عليهم طب عة
الحال الفقرة الثان ة من قرار مجلس اﻷمن الخاصة عدم السماح لﻸﻓراد المحارين
بدخول ﻓلسطين أثناء ﻓترة وقف القتال.

سادسا :وأخي ار يهم ح ومات الدول العر ة أن تكون هنالك هيئة موﻓورة الضمانات
تتولى اﻹشراف على تنفيذ أح ام قرار مجلس اﻷمن الخاصة بوقف القتال وشروطه
ل دقة وعنا ة وأن تكون قادرة على اﻻضطﻼع بتلك المهمة الخطيرة.

سا عا :وﻻ تر الح ومات الدول العر ة أن قرار مجلس اﻷمن ﻓﻲ هذه الناح ة
طمئنها على احترام الطرف اﻵخر ﻷح ام وقف القتال وشروطه .ومن أجل ذلك

ﻓإنه يهمها بوصفها أعضاء ﻓﻲ منظمة إقل م ة مسئولة عن حف اﻷمن ﻓﻲ ساحتها
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أن تتعاون مع الوس

المعين من قبل هيئة اﻷمم المتحدة ومع أعضاء هيئة

الهدنة لفلسطين تعاونا صادقا ﻓﻲ اﻹشراف على تنفيذ تلك اﻷح ام والشرو .
ثامنا :وعلى ضوء هذه اﻹ ضاحات تواﻓ الدول العر ة الحرصة على أن ستقر
السﻼم ﻓﻲ روع ﻓلسطين تم ينا من الوصول إلى الحل العادل للقض ة الفلسطين ة
على أن تلبى دعوة مجلس اﻷمن إلى وقف القتال لمدة أرعة أساب ع ابتداء من
الوقت الذ تقرر بذلك.
تاسعإ :وان ﻓﻲ تلب ة الدول العر ة لهذه الدعوة مع إخفاق جم ع المحاوﻻت التﻲ
بذلت حتى اﻵن لحل قض ة ﻓلسطين حﻼ عادﻻ سبب تعنت الصهيونيين ﻷكبر
دليل على صدق رغبتها ﻓﻲ التعاون مع اﻷمم المتحدة للوصول إلى هذا الحل
الرغم من تم ن جيوشها من ناص ة اﻷمر.
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