
 الوحدة العربية
وكانت الفكرة الدينية هى السائدة بين المواطنين العرب ولم يجدوا غضاضة فى 

أن يحكمهم المماليك أو األتراك العثمانيين ماداموا مسلمين، فلما سقطت الدولة 

العثمانية بعد الحرب العالمية األولى تحول كثير من أنصار الجامعة اإلسالمية 

إلى فكرة االتحاد العربى أو الجامعة العربية مع اختالف كبير فى الرأى حول 

وهل يمكن أن يكون الهاشميون هم رمز هذه الرابطة أم . شكل الدولة وزعامتها

أن زعامتهم غير مقبولة ألن الشام أكثر تحضراً من الحجاز موطن األسرة 

 .  الهاشمية



 العربيةمشاريع الوحدة 
  وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا فى حاجة ماسة إلى تأمين

المنطقة العربية نظراً ألهميتها االستراتيجية، وحتى يظل هذا الممر مفتوحاً إلى 
ومن الطبيعى أال يتم ذلك إال من خالل إيجاد قوة صديقة أو مجموعة قوى . الشرق

مواقف  1942صديقة فى البالد العربية وقد واجهت بريطانيا على األقل حتى عام 
 :  مقلقة تمثلت فيما يلى

1-  كانت المنطقة العربية تموج بتيارات الوحدة العربية وكانت الجماهير
 العربية ترغب فى استغالل ظروف الحرب لخدمة أغراضها فى تحقيق االستقالل، 

2-  أظهرت كل من ألمانيا وايطاليا تعاطفهما مع الحركة العربية من أجل
 . االستقالل لزيادة الصعوبات أمام بريطانيا فى هذه المنطقة االستراتيجية

3-  تحرج الموقف العسكرى للحلفاء فى تلك األونة والذى تمثل فى هزيمة
وكانت 1941فرنسا وعدم دخول الواليات المتحدة الحرب حتى ذلك الحين مايو 

روسيا ما تزال على عالقة واهية بألمانيا قبل هجوم األلمان عليها وبالتالى كان 
 .  ضغط المحور على بريطانيا شديداً 



 مشاريع الوحدة العربية
  وجاء التحرك البريطانى لمواجهة هذا الموقف فى تصريح أنتونى إيدن

Anthony Eden  وزير الدولة البريطانى للشؤون الخارجية فى تصريح
أقول أن العالم العربى قد خطى خطوات " 1941مايو  29له فى يوم 

عظيمة منذ التسوية التى تمت عقب الحرب الماضية، ويرجوا كثيرون من 
مفكرى العرب للشعوب العربية درجة من الوحدة أكبر من تلك التى تتمتع 

وإن العرب ليتطلعون إلى الحصول على تأييدنا فى مساعيهم . بها اآلن
للوصول إلى هذا الهدف، وال ينبغى علينا إغفال الرد على هذا الطلب من 

جانب أصدقائنا، ويبدو لى أنه من الطبيعى ومن الحق وجوب تقوية الروابط 
الثقافية واالقتصادية بين البلدان العربية، وكذلك الروابط السياسية أيضاً، 

وحكومة جاللته من ناحيتها سوف تبذل تأييدها التام ألية خطة تلقى موافقة 
 ".  عامة 



 :مشروع سوريا الكربى: أولا 
 بعد حملة بريطانيا على  –وانتهز األمير عبد هللا استيالء الحلفاء على دمشق

وبدأ يعمل من أجل تحقيق أطماعه  – 1941سوريا ولبنان فى أوائل يونيو 
فى تكوين سوريا الكبرى تحت حكمه بضم سوريا ولبنان وفلسطين إليه 
فأرسل األمير عبد هللا عدة برقيات إلى تشرشل يذكره فيها بحق العائلة 

، واتخذ مجلس الوزراء االردنى 1916الهاشمية فى عرش سوريا منذ عام 
رحب فيه بتصريح ايدن وتحدث عن  1941قرارا فى أول يوليو عام 

.  وضمان الوالء للحلفاء –وليس الوحدة العربية  –الوحدة بين البالد السورية 
بعث األمير عبد هللا برسالة إلى أوليفر ليتلتون وزير  1941يوليو  16وفى 

. الدولة البريطانى فى الشرق االوسط تحدث فيها عن الوحدة السورية أيضاً 
طالب األمير عبد هللا بريطانيا أن ترفع عنه االنتداب  1941يناير  6وفى 

حتى يصبح مثل الدول األخرى وليكون قادرا على تحقيق وحدة األردن 
 . وسوريا



 ردود الفعل على مشروع سوريا الكربى
1-  بالنسبة لبريطانيا، فقد طالبت من األمير إرجاء النظر فى الموضوع ألنها كانت ال

تريد أال تورط نفسها بفرض أى مشروع اتحادى على األقطار العربية، وجاء فى الرد 
إن كل تقارب مع الحكومة السورية أو أية حكومة أخرى من : "البريطانى ما نصه

الحكومات التى تضعها حكومة شرق األردن نصب عينيها ينبغى إرجاءه ريثما تكون 
 .  الحالة أكثر استقرارا

2-  وبالنسبة للعراق فقد استقبل نورى السعيد مشروع سوريا الكبرى بعدم اكتراث
نظرا ألنه كان ينوى التقدم بمشروع الهالل الخصيب بزعامة بغداد، وأظهر أنه مشغول 

 . باستقرار األوضاع الداخلية فى العراق بعد القضاء على ثورة رشيد عالى الكيالنى

3-  وبالنسبة لسوريا ولبنان فان الوطنيين هناك لم يرجبوا بمشروع األمير عبد هللا لقيام
دولة سوريا الكبرى حيث اختاروا النظام الجمهورى، وأجريت االنتخابات حبث تسلم 

 .  1943الحكم هناك فى دمشق وبيروت الوطنيون عام 

4-  لم يفت الحكومة المصرية أن تستنكر محاوالت األمير عبد ولذلك وبالنسبة لمصر
هللا مد قوة الهاشميين إلى سوريا الكبرى انطالقاً من موقف مصر التقليدى من سيطرة 

 .  الهاشميين على هذه المنطقة

 



 :مشروع اهلالل اخلصيب: ثانياا 
 قام نورى السعيد وعبد االله الوصى على عرش  1942وفى أواخر عام

العراق بزيارة للقاهرة وتباحثا مع النحاس وعرضا المشروع على ريتشارد 
ونشر هذا المشروع . كيزى وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق األوسط

وينقسم مشروع نورى السعيد إلى مرحلتين . تحت اسم الكتاب األزرق
األولى هى إنشاء دولة واحدة من سوريا ولبنان وفلسطين وشرق األردن 

والثانية هى . على أن يقرر األهالى أنفسهم نظام الحكم ملكى أو جمهورى
وبالتالى يتكون  –سوريا الكبرى  –انضمام العراق إلى دولة المرحلة األولى 

الهالل الخصيب الذى يشكل جامعة دول عربية تنضم إليها الدول العربية 
برغبتها وينبثق عن الجامعة مجلس يدير شئونها ويرأسه أحد رؤساء الدول 

األعضاء باتفاق بقية الدول المعنية ويكون المجلس مسئوال عن شؤون الدفاع 
 .والخارجية والمواصالت والجمارك وحماية االقليات



الفارق بني مشروع اهلالل اخلصيب ومشروع سوريا 
 الكربى

1- إن مشروع الهالل الخصيب ال يدعو إلى اندماج عام بين سوريا والعراق. 

2- إن العراق لم يطالب بعرش دمشق كما فعل األمير عبد هللا  . 

3-  إن مشروع الهالل الخصيب يهدف إلى إقامة اتحاد فيدرالى بين دولة سوريا

التى تضم كال من القطر السورى والقطر اللبنانى والقطر الفلسطينى  -الكبرى 

 .   ودولة العراق -والقطر األردنى 

4-  منح المشروع لليهود المقيمين آنذاك فى فلسطين استقالال إدارياً بدعوى أنهم

 .  لن يشكلوا خطرا يذكر وسط الدولة الكبيرة المقترحة

5-  هناك شبه بين مشروع سوريا الكبرى ومشروع الهالل الخصيب يتمثل فى

أن الدوافع التى حركت األمير عبد هللا هى نفسها التى حركة نورى السعيد، 

 .  ونقصد طموح رجل السياسة وتحقيق المجد الشخصى ال العربى

 



 ردود الفعل على مشروع اهلالل اخلصيب
 الخارجية البريطانية  إلى مشروع الهالل الخصيب الذى تنظر وزارة لم

تقدم به نورى السعيد على أنه كفيل بتحقيق الهدف الذى وضع من أجله، ال 

.  بين العرب وبعضهم، ولكن حتى بين العرب فى مجموعهم وبين بريطانيا

كان معنى ذلك أن بريطانيا رغم تأييدها للحكم الهاشمى فى العراق، والحكم 

الهاشمى فى شرقى األردن، كانت ال ترحب بفرض هذا الحكم ومده على 

 .سوريا ولبنان، أو فرضه ومده على فلسطين

 لم يرحب الوطنيون فى سوريا ولبنان بمشروع الهالل الخصيب بل رفضوه

 .  كما رفضوا من قبل مشروع سوريا الكبرى

 لم يصدر عن األردن ما يفيد الترحيب بمشروع الهالل الخصيب وظل

 األردن متمسكاً بمشروع سوريا الكبرى



 ردود الفعل على مشروع اهلالل اخلصيب
 بالنسبة للسعودية فانها لم ترحب بالمشروع كما لم ترحب بمشروع سوريا

الكبرى ألن أى قوة للهاشميين يشير قلق السعوديين باعتبار الهاشميين أعداء 

السعوديين منذ استولى األخيرون على الحجاز من الملك على بن الشريف 

 .  1935حسين فى عام 

 لمصر فأن نورى السعيد رغم طلبه عدم اعتراض مصر على إقامة بالنسبة

االتحاد أثناء زيارته مع األمير عبد األله الوصى على العرش لمصر 

إال أنه لم يطلب انضمام مصر إلى االتحاد بحجة أن مصر . المذكورة سابقاً 

سكانها كثيرون بقدر سكان الهالل الخصيب أو أكثر كما أن لها مشاكلها 

ولذلك من الطبيعى أن تعارض مصر مشروع الهالل . الخاصة بالسودان

 .الخصيب واتفقت فى ذلك مع السعودية

 


