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  كتب بالعربية
  

  موقف بريطانيا من الوحدة العربية
  : "دراسة وثائقية"1945 – 1919

  يونان لبيب رزق
  .1999بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

  دوالرات. 9صفحة.  302
  

الوحدة العربية، وال تزال، أمالً يسعى العرب لتحقيقه. وعبر أعوام طويلة  كانت  
من النضال لتحقيق هذا األمل املنشود، وضعت اإلمبريالية عقبات وقفت أمام هذا 

احلُلم. وكانت بريطانيا إحدى تلك الدول التي أدت دوراً مميزاً يف استحداث العقبات،، إذ 
ن لها اليد الطوىل يف تقسيم البالد العربية بينها وبين فرنسا، ويف تشجيع هجرة كا

  اليهود إىل فلسطين لتغيير إثنوغرافية البلد.
بغية تقديم صورة كاملة للموقف البريطاين من الوحدة العربية، قام الدكتور   

نذ سنة يونان لبيب رزق، يف كتابه هذا، بمتابعة مراحل تطور املوقف البريطاين م
، وهي الفترة التي شهدت تغيير خريطة الوطن العربي، 1945حتى سنة  1919

وحدوث اضطرابات وانتفاضات شعبية ضد احملتلين وتصاعد املد القومي، وإعالن 
  ميثاق اجلامعة العربية.

اعتمد الدكتور يونان يف دراسته هذه على منهج حتليلي يستند إىل الوثائق   
ق وزارة اخلارجية ووزارة املستعمرات ووزارة الهند، إضافة البريطانية، شملت وثائ

  إىل أوراق شملت وزارة احلرب املصغرة التي ألّفت يف غثر فترة احلرب العاملية الثانية.
يحتوي الكتاب على مقدمة وستة فصول وخاتمة. الفصل األول جاء بعنوان   

اول املؤلف فيه سياسة " تن1919"دور بريطانيا يف خلق الواقع االنفصايل قبل عام 
احلكومة البريطانية إليجاد واقع انفصايل للمناطق العربية التي تدخل ضمن دائرة 

مستعمراتها، مقسمة إياها إىل ثالث إدارات. فالعراق وجنوب وشرق شبه اجلزيرة 
كما يرى  –العربية وعدن وُضعت حتت سيطرة حكومة الهند وإدارتها. ويعني هذا 

وتعطي نيا أرادت من ذلك جعل هذه الدول تيمم وجهها شطر الشرق أن بريطا –املؤلف 
ظهرها إىل الغرب حيث تقع الدول العربية. أمّا مصر والسودان وأراضي ملك احلجاز 
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فوُضعت حتت إدارة وزارة اخلارجية وسيطرتها، لعزلها عن بقية أجزاء الوطن. وأمّا 
خلارجية أوالً، ومن ثم إلدارة فلسطين التي كانت هي األُخرى تخضع إلدارة وزارة ا

ضفت واقعاً خمتلفاً أدى، يف النهاية، إىل انفصال فلسطين وزارة املستعمرات، فقد أ
) بإنشاء وطن قومي لليهود وتشجيع الهجرة اليهودية. 1917بموجب وعد بلفور (

، 1926وليس أكثر تعبيراً عن هذه احلقيقة من العمل الذي نشره هيامسون، سنة 
  ملشاريع البريطانية إلعادة اليهود إىل فلسطين".بعنوان "ا

مل يكن لهذا التقسيم آثاره السياسية فقط، بل كانت له آثار اقتصادية   
. ويأخذ املؤلف دول اخلليج العربي نموذجاً آلثاره االقتصادية  واجتماعية أيضاً

 ، أدتواالجتماعية، مبيناً كيف نشأت عالقات جتارية متينة بين دول اخلليج والهند
إىل احتكار الهنود للتجارة، وإىل نشوب احتكاك قوي بينهم وبين العرب، وإىل حماولة 
صنع مزيد من أسباب "تهنيد" اخلليج ولوي عنقه شطر الشرق. ونرى أن هذه اآلثار ما 

زالت واضحة حتى اليوم. فمعظم األيدي العاملة، سواء يف املتاجر كعمال أو يف 
  من الهنود والباكستانيين.البيوت كمربيات وخدم، هو 

"، يبين املؤلف 1923 – 1919يف الفصل الثاين بعنوان "املشكلة العربية   
جهود الشريف حسين وأبنائه يف توحيد العرب وخصوصاً يف القسم العربي اآلسيوي، 
مشيراً إىل خماوف فيصل من الدول الكبرى لفرضها حماوالت اصطناعية للوحدة، أو 

سيم املنطقة بين القوى الكبرى باعتبارها من غنائم احلرب. وهذا عرقلتها، من أجل تق
ما حدث بالضبط يف رد الوفد البريطاين يف مؤتمر الصلح يف باريس والذي جاء فيه 

"إن الواليات املتعددة يف آسيا وسورية والعراق واجلزيرة واحلجاز وجند واليمن 
من املستحيل وضعها يف إطار تختلف اختالفاً بيناً اقتصادياً واجتماعياً، وأنه 

  حكومة واحدة."
"، يقدم املؤلف صورة 1933 – 1931يف الفصل الثالث "املؤتمر العربي   

جديدة للموقف البريطاين جتاه الوحدة العربية، اتسم برصد بريطانيا لكل ما يجري 
داخل األقطار العربية التي تخضع لسيطرتها، إذ أوعزت إىل ممثليها بإعداد تقارير 

سبوعية عن حتركات الشخصيات السياسية والدولية، وعن التجمعات الوطنية أ
  واملؤتمرات ومتابعة اجتاهات الصحف املتحدثة باسمها.

ومن املوضوعات التي تناولتها تلك التقارير وشكّلت عالمة مميزة يف حتديد   
 املوقف البريطاين موضوع جولة شوكت علي، أحد زعماء مسلمي الهند ممن حتمسوا

، ذات الصبغة الدينية. فقد جال هذا الرجل 1929للقضية الفلسطينية بعد أحداث سنة 
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يف فلسطين والقاهرة وطالب بمقاطعة السلع األوروبية، وبإحياء اجلامعة اإلسالمية، 
. 1931وبعقد مؤتمر إسالمي يف القدس. وفعالً، عُقد املؤتمر يف كانون األول/ ديسمبر 

بيان شدّد على وحدة البالد العربية، وحماية األماكن  ويف ختام اجتماعاته، صدر
املقدسة يف فلسطين، وتمكين الوفد السوري من عرض قضيته على عصبة األمم، وربط 

  فلسطين بكونفدرالية عربية ملواجهة اخلطر الصهيوين واحلكم األجنبي وحماربتهما.
يع ملؤتمر، فإن جمبناء على حتليل املؤلف للوثائق البريطانية املتعلقة بهذا ا  

الدالئل يشير إىل أن املسؤولين البريطانيين مل يجدوا سبباً ملنع عقد املؤتمر ملردوداته 
السلبية على سياستهم، سواء يف فلسطين أو يف سائر أنحاء العامل اإلسالمي الذي 

يحكمونه، وخصوصاً بين مسلمي الهند، وكل ما كانوا يستطيعون فعله هو تقليص 
  ؤتمر.آثار هذا امل

 1936يوضح املؤلف يف الفصل الرابع، "بين الوحدة العربية واجلامعة العربية   
"، موقف بريطانيا من الوحدة العربية خالل تلك الفترة، التي اتسمت بوقوع 1941-

أحداث جسيمة تمثلت بنشوء االضطرابات الطالبية الشعبية جراء سياسة املستعمرين 
إلضراب الكبير الذي قام بدعوة من األحزاب العربية البريطانيين والفرنسيين، مثل ا

، احتجاجاً على سياسة حكومة 1935تشرين األول/ أكتوبر  26(جلنة األحزاب) يف 
االنتداب جتاه األعمال الصهيونية لتحويل فلسطين إىل مستودع لألسلحة، وانتهاج 

نهجاً جديداً  1935اجلماعات التي تزعمها عز الدين القسام يف تشرين الثاين/ نوفمبر 
يف مواجهة الصهيونية يعتمد على اتباع أسلوب الكفاح املسلح، ثم استشهاد عز الدين 

القسام بعد أيام قليلة من إعالن نهجه اجلديد. وقد أحدثت الروايات التي انتشرت عن 
استشهاده هياجاً شعبياً كبيراً، ووصلت األزمة إىل حفة الثورة يف األسابيع األخيرة 

، األمر الذي جتلى يف الدعوة إىل عدم التعاون وعدم 1936ومطلع سنة  1935ة من سن
دفع الضرائب واستقالة املوظفين العرب وتكوين جماعات الكفاح املسلح وعقد 

  املؤتمرات.
وفق ما تشير إليه الوثائق البريطانية، فإن تلك األحداث كان لها وقع كبير على   

الستشعار" ملندوبيها يف القاهرة وبغداد ودمشق حكومة لندن التي نصبت كل "قرون ا
لرصد األحداث ومتابعة التطورات السريعة املتمثلة بعقد مؤتمر اجلامعة اإلسالمية 

  العربية.
سارع ممثلو احلكومة البريطانية إىل متابعة التطورات وكتابة التقارير. وأكثر   

اد، التي طمأنت احلكومة تلك التقارير أهمية ما بعث به مندوبوها يف القاهرة وبغد
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البريطانية بشأن تلك املؤتمرات، مشيرة إىل أن الطموحات الشخصية للمسؤولين 
العرب وأالعيب الساسة الشرقيين أدت إىل إحباط جهود التعاون بين املؤتمرين، 

ومؤكدة، يف الوقت ذاته، أهمية تلك املؤتمرات ألنها تقوي تماسك العرب عاطفياً، 
راتيجيًا على املصالح البريطانية يف املنطقة، وخصوصاً إذا ما وتشكل خطراً است

أضيف إليها الصعوبات التي تعانيها يف أوروبا والشرق األقصى وأصبحت تهدد 
  بقيام حرب عاملية ثانية.

يتعقب املؤلف يف الفصل اخلامس "سياسة بريطانيا جتاه الوحدة العربية إبان   
. فلمواجهة تلك التطورات عاد املسؤولون "1943 – 1941احتدام احلرب الثانية 

البريطانيون يف حكومة لندن إىل احلث يف قضية الوحدة العربية اعتقاداً منهم أن 
  التلويح بها يخفف املناخ املعادي.

ويف ضوء تصريح أنتوين إيدن، الذي نص على تقديم احلكومة البريطانية   
ية واالقتصادية والسياسية بين املساعدة ألي مشروع يسعى لتقوية الروابط الثقاف

البالد العربية، أُلّفت جلنة يف وزارة اخلارجية لوضع خطة جديدة توازن فيها العوامل 
الداعية إىل أخذ زمام املبادرة يف مقابل العوامل الداعية إىل إرجاء ذلك. وباشرت 

ئد يف اللجنة أعمالها بدراسة العوامل واملناخ السياسي والثقايف واالجتماعي السا
الساحة العربية. وبعد االنتهاء من دراستها، خلصت إىل عدة توصيات رُفعت إىل 

احلكومة البريطانية، منها دعوة ممثلي بريطانيا يف الشرق األوسط إىل وضع 
تصوراتهم لقيام تعاون اقتصادي وثيق وإزالة احلواجز االقتصادية بين سورية 

التوصل إليه على حكومة فرنسا. كما ولبنان وفلسطين وشرق األردن، وعرض ما تم 
أوصت اللجنة بإجراء دراسة عن احلاجات االستراتيجية البريطانية على أالّ تتعارض 

  مع احلقوق الفرنسية والطموحات اليهودية واآلمال العربية.
ويف ضوء تلك التوصيات حترك ممثلو حكومة لندن إلعداد تقاريرهم، وأخذوا   

ب، مثل نوري السعيد رئيس وزراء العراق، واألمير عبد الله باالتصال باملسؤولين العر
أمير شرق األردن، ومصطفى النحاس باشا رئيس وزراء حكومة الوفد يف مصر، وامللك 

سعود، وبعثوا بتقارير إىل حكومتهم توصي بعدم املبادرة إىل تشجيع أية خطوة 
  ثقافية.وحدوية، وأن يقتصر دورها على إزالة احلواجز االقتصادية وال

أدت هذه التقارير التي دُرست بكل عناية ودقة من وزارة اخلارجية البريطانية   
وحكومة لندن إىل وضع خطوط حمر لتقليص أي شكل من أشكال الوحدة العربية، 
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وأعطت العرب موافقة مبدئية على إنشاء منظمة تساعد يف تنشيط روح التعاون العام 
  بين األقطار العربية.

لقادة العرب على تلك املوافقة املبدئية، باشروا االتصال والتشاور بعد حصول ا  
فيما بينهم. كما بادرت احلكومة املصرية إىل اتخاذ خطوط رسمية يف هذا السبيل. 

، صدر عنه 1943وأسفرت تلك االتصاالت عن عقد مؤتمر القاهرة يف أيلول/ سبتمبر 
اق اجلامعة العربية، الذي كان بروتوكول اإلسكندرية يف العام التايل وإعالن ميث

  خطوة على طريق الوحدة العربية.
شكّل مؤتمر القاهرة وبروتوكول اإلسكندرية الفصل األخير من الكتاب، والذي   

". وفيه نستدل على 1945 – 1943جاء بعنوان "بريطانيا وقيام اجلامعة العربية 
السفارة البريطانية يف موقف بريطانيا من تأسيس اجلامعة العربية من خالل متابعة 

القاهرة جملريات احملادثات واملشاورات بين املسؤولين العرب إلعداد اللجان 
التحضيرية ملؤتمر اإلسكندرية، ومن خالل حماوالتها زرع اخلالفات فيما بينهم 

بشأن رئاسة تلك اللجان وعضويتها، وإبعاد التمثيل الفلسطيني عنها. وهذا ما دعا 
توجيه مذكرة إىل السفير البريطاين يف القاهرة يطالبه فيها بأن النحاس باشا إىل 

تعيد حكومته النظر يف موقفها من املمثل الفلسطيني، وأن تطلق كالً من أمين التميمي 
وجمال احلسيني ليأتيا إىل القاهرة ويبحثا معه يف شأن املؤتمر. ورد كيلرن على تلك 

لية عرقلة مشروعه للوحدة العربية. املذكرة أن النحاس يسعى لتحميل لندن مسؤو
ومما زاد يف تعقيد األمور أمام لندن إرسال النحاس مذكرة إىل اجلنرال ديغول عن 

بما  ،طريق البعثة الفرنسية يف القاهرة يطالبه فيها بأن تشارك دول شمال إفريقيا
قالل تفيها ليبيا،  ويقترح فيها إطالق زعماء تلك البالد املسجونين، واالعتراف باس

  كل من اجلزائر واملغرب وتونس.
شكّلت حماوالت النحاس وتشاوره مع املسؤولين العرب، واحلمالت الصحافية   

الداعية إىل توسيع دائرة حمادثات الوحدة العربية، واجتماعات وحماضرات املفكرين 
العرب، قلقاص لبريطانيا بشأن مصاحلها يف الشرق، وخوفها من أن تصطدم اجلامعة 

وهذا ما دفع املستشار الشرقي يف السفارة البريطانية يف القاهرة إىل االتصال  بها.
بنوري السعيد ليستعلم منه عن توجهات اللجان التحضيرية لعقد املؤتمر. فطمأنه 
  نوري السعيد أن اجلامعة لن تصطدم بمشاريع احللفاء لتنظيم عامل ما بعد احلرب.

اإلسكندرية حلضور جلسات املؤتمر.  وصل مندوبو سبع دول عربية إىل مدينة  
وبعد مشاورات ومناقشات مكثفة، استمرت ثالثة عشر يوماً، تم القبول بالسيد موسى 
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آذار/ مارس  22العلمي ممثالً لفلسطين لتوقيع ميثاق اجلامعة العربية، الذي أُعلن يف 
  ، واختيار السيد عبد الرحمن عزام أميناً للجامعة.1945

لعربية، بدأت مرحلة جديدة من تاريخ العرب وبداية النهاية وبقيام اجلامعة ا
للدور املؤثر الذي أدته بريطانيا يف قضية الوحدة العربية. وبذا ينهي املؤلف كتابه 

مبيّناً أن بريطانيا كانت أكثر الدول االستعمارية تأثيراً يف قضية الوحدة. وعلى الرغم 
لوعي العربي، فإن التيار القومي العربي من األساليب والضغوط التي مارستها خلنق ا

  كان وراء قيام املفاوضات واملؤتمرات العربية التي انتهت بصوغ ميثاق اجلامعة.
مع أن التحليل الذي يقدمه املؤلف للموقف البريطاين، وفق ما أوردته الوثائق 

ية البريطانية، يشكل موقفًا مهماً وجديداً، غير أن الوقوف على احلقائق التاريخ
  يستدعي املالحظات التالية:

خالل الصراع الدائر بين الشريف حسين وعبد العزيز آل سعود، يشير املؤلف  -
خطاباً للملك  67إىل وقوف بريطانيا موقف احلياد يف ذلك الصراع، فيذكر يف ص 

عبد العزيز بعث به إىل األمير شكيب أرسالن يشكره فيه على رسالته التي هنأه فيها 
د واحلجاز، ومشيراً إىل موقف بريطانيا احملايد يف ذلك الصراع. لكن بتوحيد جن

بريطانيا مل تلتزم موقف احلياد، وهناك وثائق يف دار الكتب والوثائق العراقية (وثائق 
جند) تتضمن رسائل متبادلة بين الشريف حسين وأوالده، علي وفيصل وعبد الله، 

شير الشريف حسين إىل أنه سيخسر خالل ذلك الصراع. ويف إحدى تلك الرسائل ي
  املعركة بسبب فرض البريطانيين حصاراً بحرياً عليه وقطع املعونات واإلمدادات عنه.

يف صفحات متعددة من الكتاب يركّز املؤلف على جهود امللك فيصل  -
: "ظل الرجل بامتداد حياته وهو يسعى إىل 116لتوحيد العرب، فيقول، مثالً، يف ص 

لم، غير أنه بعد فترة شرع الرجال الذين شاركوه يف قيادة قواته والذين حتقيق هذا احل
أصبحوا من وزرائه بعدئذ يف وضع خطة جديدة للوحدة العربية، والتي تطورت لتشكل 

قسماتها اجلديدة وقتئذ." فاملالحظ أن امللك فيصل كان يريد حتقيق حلمه باالحتاد 
، سنة 183شر يف جملة "العربي"، العدد مع سورية. ويف حديث لعبد الرحمن عزام نُ

، يقول: "وأذكر أين حتدثت مع امللك فيصل األول عن الوحدة العربية، فرد عليّ 1974
  قائالً: صفر + صفر، كم تساوي يا عزام؟

  .3=  1+  1+  1فقلت: ولكن: 
  فأجابني: عندما تصبح كل دولة عربية واحداً صحيحاً، تعال وكلمني يا عزام."

ملؤلف آراء الباحثين بشأن تصريح إيدن الذي كان له أثر كبير يف يدحض ا -
: "وبدا لبعض املراقبين والدارسين وكأن 103انبثاق اجلامعة العربية، فيقول يف ص 
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هذا التصريح قد استدعته تطورات احلرب الثانية التي كانت قد اشتغلت قبل ذلك بأقل 
ملنطلق. غير أن ما تقوله لنا أضابير من عامين، وأخذوا يف حماوالت تفسيره من هذا ا

الوثائق البريطانية يختلف عن هذا االستنتاج، ويشكل فصالً مهماً يف موقف بريطانيا 
على وجه التحديد." لذا يجب أالّ  1936من الوحدة العربية قبل خمس سنوات ومنذ عام 

الشعب  ننكر أن تصريح إيدن كان ردة فعل جتاه حماوالت دولتي احملور للتقرب من
العربي وكسب موقفه يف احلرب، إضافة إىل تنامي الشعور القومي العربي وأحداث 

أُخرى جرت يف الساحة العربية. ففي مصر كانت قوات رومل حترز االنتصارات وتتجه 
إىل العلمين، ويف العراق كانت ثورة رشيد عايل الكيالين وهروب الوصي على العرش 

ويف سورية ولبنان كانت القوات الفرنسية موالية لدولتي  من العراق قد أقلقا بريطانيا،
احملور، ويف فلسطين وشرق األردن كان العرب ينتظرون الفرصة املالئمة لالنقضاض 

أوردت إذاعة باري اإليطالية أن أهداف  1940على خطوط احللفاء. ويف صيف سنة 
الن ترحيباً لدى أهل دولتي احملور السعي لتحقيق الوحدة السورية. وقد لقي هذا اإلع

الشام، إذ دغدغ مشاعرهم وحلمهم القديم. كما أن وزيري اخلارجية والداخلية 
اإليطاليين وجها رسالة إىل القادة العرب اجملتمعين يف قصر الطيران الكبير، بمناسبة 

ذكرى وعد بلفور، يستنكران فيها ذلك الوعد ويعلنان اعترافهما باستقالل العرب 
أن بريطانيا تعرضت ألوضاع عسكرية رهيبة يف بداية احلرب نتيجة ووحدتهم. كما 

تقدم القوات األملانية يف فرنسا وتساقط دول البلقان يف أيدي دول احملور. فكان على 
بريطانيا أن تبحث عن خمرج لها يؤمن مصاحلها يف الشرق، وأن تعيد حساباتها، 

ثهم على إنشاء منظمة عربية ورأت أن خير وسيلة للتعامل مع الدول العربية أن حت
  حتت شعار الوحدة العربية، فكانت اجلامعة العربية.

  فريدة األنصاري
  مكتبة األسد، دمشق
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