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State of United Arab Republics 1971(Syria, Egypt and Libya)
Its constitution, foundations and Iraqi position
Summary:
After subject of Union of United Arab Republics (Egypt, Syria, and
Libya) on 1971 and its constitutional institutions and Iraq position from
this. Historical study about the important topics in series of unity attempts
that witnessed in twenty century. the new experience in the Arabic policy
from the concept and then adoption of new direction to achieve the unity
between the Arab countries and it is still continues because until now
there is no official statement regarding end of the union between Arab
countries and no writing about that .The variety of comments and analysis
and some news. The study divided to four investigations. First, the
introduction steps that Earlier the announcement of constitution of Arab
republics. The second was introduced under name of the constitutional
institutions of state to highlights the Iraqi position regarding Union of
Arab Republic on 1971. The third highlights the important achievements
of Union of Arab Republics. The fourth highlights the Iraqi position from
Union of Arab Republics on 1971.
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المقدمة:
يعد موضوع دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة ( مصر وسورية وليبيا ) عام 1971
دستورها مؤسساتها وموقف العراق منها  ،من المواضيع ذات األهمية في سلسلة المحاوالت
الوحدوية التي شهدها القرن العشرين  ،فالتجربة جديدة في السياسة العربية من حيث المعنى ،
وجديدة من حيث تبني اتجاه وأسلوب جديد لتحقيق الوحدة بين االمة العربية وتم حله في آذار

 1977مع بداية المفاوضات بين السادات و(إسرائيل) والتي مهدت إلتفاق كامب ديفيد 1978
ولم يكتب عنه اال نزر يسير تنوع بين التعليقات والتعقيبات ونشر بعض االخبار المتفرقة  ،فقد

عانى االتحاد منذ خطواته االولى الكثير من المشاكل الناشئة عن توالي االحداث في المنطقة

العربية وفي دول االتحاد  ،وكان ابرزها الخالفات الدائمة بين دول االتحاد  ،ثم الحرب العربية –

اإلسرائيلية ) في تشرين االول عام  ، 1973فجاءت ردود فعل الحكومة العراقية بسبب االعالن
عن االتحاد دون توجيه الدعوة لها باالنضمام اليه كونها احد االطراف الرئيسية التي له دور

اساسي في العمل العربي المشترك  ،بل اكثر من ذلك فان العراق طرح مشروعا بديالا لذلك

االتحاد هو مشروع الوحدة المقاتلة عام  1972موجها الدعوة لكل من سورية ومصر باالنسحاب
من اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة واالنضمام الى مشروعه الجديد كونه ال يلبي طموحات

المرحلة والقبول بمشروعه كبديل استراتيجي لمواجهة االخطار التي كانت تواجه االمة العربية،
ولكن مشروع العراق لم يلق االستجابة من مصر وسورية.

قسمت الدراسة الى أربع مباحث ،كان أولها الخطوات التمهيدية التي سبقت إعالن دستور

دولة اتحاد الجمهوريات العربية أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان المؤسسات الدستورية لدولة

اتحاد الجمهوريات العربية .اما المبحث الثالث تناول اهم االنجازات التي قامت بها دولة اتحاد
الجمهوريات العربية .وجاء المبحث الرابع ليسلط الضوء على الموقف العراقي من دولة اتحاد
الجمهوريات العربية عام  .1971أما الخاتمة فقد انصبت على بيان أبرز النتائج التي توصلت

اليها الدراسة.
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أوالً :الخطوات التمهيدية التي سبقت إعالن الدستور

بدأت أولى خطوات إتحاد الجمهوريات العربية في االجتماع الذي عقد في مدينة طرابلس

في الجمهورية العربية الليبية للمدة  27-25كانون األول عام  1969حضره كل من رئيس
الجمهورية العربية المتحدة جمال عبد الناصر

الديمقراطية محمد جعفر نميري
القذافي

()3

()2

()1

( )1970-1953ورئيس جمهورية السودان

( )1985-1969ورئيس الجمهورية العربية الليبية معمر

( . )2011-1969كان اجتماع القادة الثالثة ضرورة تاريخية فرضتها قيام الثورات في

كل من السودان وليبيا لتلتقي بالثورة المصرية وذلك انطالق ا من ان قيام هذه الثورات قد حققت

تحالفا ثوريا وثيقا يرتبط جذريا وروحيا بحركة النضال الشعبي العربي وتطلعاته إلى هزيمة

مخططات االستعمار والصهيونية ووصوالا إلى تحقيق التغيير االجتماعي والتقدم لمصلحة

الجماهير العربية ،األمر الذي يوفر الشروط الموضوعية لتحقيق الوحدة العربية.

إن لقاء الرؤساء الثالثة يقيم جبهة عربية تنطلق بقدرات ليبيا ومصر والسودان في تجانس

حضاري آخذا بأسباب التقدم مهيأ الستيعاب روح العصر وتحدياته نحو حياة مادية وروحية تليق
باإلنسان العربي .هذا اللقاء يوسع الجبهة العربية القتالية في وجه العدو الذي يدنس أرضنا وبه

يتسع ميدان النضال ضده من القاهرة إلى طرابلس إلى الخرطوم ،إذ تحشد كافة الطاقات

واالمكانيات وهي كثيرة وصوالا إلى النصر وردع ا للعدوان وتحري ار لألرض العربية(.)4

إن لقاء القادة الثالثة في طرابلس وسيرهم جنب ا إلى جنب فك ار واحدا وقلب ا واحدا فهو دعم

مادي مطلق للثورة الفلسطينية وحقها المشروع وتأييد تام للكفاح البطولي الذي يخوضه الشعب

العربي الفلسطيني في األراضي المحتلة من اجل استعادة حقوقه المشروعة وتحرير أرضه .ويأتي
كرد حاسم من أمتنا على الهزيمة ورفضها وتأكيد جازم على اصالة شعبنا وقدرتها النضالية

الخالقة أنه أمل تلتف حوله الجماهير العربية وتعطيه دعمها وتأييدها(.)5

لقد وضع القادة العرب الثالثة أمامهم كل هذا مؤكدين أهمية العمل الموحد بينهم تحقيق ا

ألهدافهم المشتركة هذه بما يعود بالرفاهية والمنفعة المتبادلة على شعوب البلدان الثالثة وعلى
األمة العربية جمعاء وعلى ضوء كل هذا ووصوالا له بخطى مدروسة ثابتة قرروا ما يأتي:

أوالا :عقد اجتماعات دورية للرؤساء الثالثة كل أربعة أشهر لمتابعة تحقيق األهداف الموحدة
لشعوبهم والمبادئ المعلنة لثوراتهم واألماني والتطلعات ألمتهم العربية المجيدة.

ثاني ا :إنشاء لجان مشتركة في كافة المجاالت لوضع األسس الكفيلة بتحقيق التعاون والتكامل بين
األقطار الثالثة بما يعود بالمنفعة المتبادلة لشعوبهم(.)6
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وتنفيذا لما أتفق عليه رؤساء الدول الثالث في اجتماع طرابلس اجتمع وزير الدولة لشؤون

الرئاسة والشؤون الخارجية لجمهورية السودان الديمقراطية فاروق أبو عيسى ووزير الوحدة
والشؤون الخارجية للجمهورية العربية الليبية مسعود أبو بصير ووزير خارجية الجمهورية العربية

المتحدة محمود رياض في المدة من  13-11كانون الثاني  1970بالقاهرة للنظر في إنشاء لجان
مشتركة في كافة المجاالت لوضع األسس الكفيلة بتحقيق التعاون والتكامل بين الدول الثالث بما
يحقق المنفعة المتبادلة لشعوبهم ولألمة العربية جمعاء ،وقد أتفق على:

أوالا :تشكيل لجان و ازرية مشتركة في مجاالت الشؤون الخارجية ،والمواصالت والنقل ،والزراعة
والثروة الحيوانية واستصالح األراضي ،والتربية والتعليم ،والشؤون االقتصادية والصناعية.

ثانيا :تعقد هذه اللجان اجتماعاتها في شهري شباط وآذار القادمين ،وتقدم في نهاية اجتماعاتها ما
وصلت إليه من ق اررات وتوصيات إلى اجتماع الرؤساء الدوري القادم .كما أتفق على أن تتم

لقاءات مشتركة بين الوزراء المختصين في المجاالت األخر..

ثالث ا :استعرض وزراء الخارجية وسائل تنسيق العمل السياسي الخارجي بين الدول الثالث بغية
توثيق العالقات مع الدول الصديقة ،ومقاومة االستعمار ،ومساندة حركات التحرر

األفريقية(.)7

وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في الثامن والعشرين من أيلول عام  1970خلفه في

رئاسة الجمهورية نائبه الرئيس محمد أنور السادات( ،)8فسار على خطى الرئيس عبد الناصر
إلكمال مسيرة دولة اتحاد الجمهوريات العربية مع الرؤساء جعفر نميري ومعمر القذافي ،فعقد

الرؤساء الثالثة مؤتم ار في القاهرة للمدة من الرابع إلى الثامن من تشرين الثاني  1970وقعوا في

ختامه بيانا أكد على تشكيل قيادة موحدة من الرؤساء الثالثة(.)9

وانطالقا من ذات الظروف النضالية التي مرت بها األمة العربية وضمن المسؤولية

التاريخية التي تم فيها اتفاق رؤساء دول ميثاق طرابلس على إعالن القاهرة الثالثي الصادر يوم
 8تشرين الثاني  ،1970وبناء على رغبة الجمهورية العربية السورية االنضمام إلى دول إعالن
القاهرة الثالثي اجتمع في القاهرة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الرئيس حافظ

األسد( )2000-1970()10بوفد الجمهورية العربية المتحدة برئاسة الرئيس محمد أنور السادات ،
وتمت اتصاالت مباشرة بين الرؤساء السادات ونميري والقذافي واألسد وقد توصل الرؤساء األربع

إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به شعب وحكومة الجمهورية العربية السورية في تأكيد

الحقيقة الكبر .للمصير العربي الواحد بانضمامها إلى دول إعالن القاهرة الثالثي( ،)11وكان

طبيعي ا أن رحب الرؤساء الثالثة بانضمام الجمهورية العربية السورية إلعالن القاهرة وتشكيل قيادة
رباعية موحدة تضم رؤساء الدول األربع.
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وفي ضوء استعراض الموقفين العربي والدولي أتفق الرؤساء األربع على ضرورة العمل في
كافة المجاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية بما يحقق دعم قدرات االمة العربية في معركتها

المصيرية في مواجهة المخططات االستعمارية والصهيونية على المستويين العربي والدولي(.)12

في الثالث عشر من نيسان  1971اجتمع في القاهرة الرؤساء محمد أنور السادات وحافظ

األسد ومعمر القذافي ،ثم غادر الرؤساء الثالثة لعقد اجتماعاته في مدينة بنغازي الليبية ،بينما
تخلف عن الحضور الرئيس السوداني محمد جعفر نميري ،وقد برر عدم حضوره االجتماعات

بقوله " :إن اشتراكه في التحالف الرباعي له حدود بسبب مشاكله الداخلية" ،ولهذا رأ .النميري أن
السودان ال تتوافر له ظروف التحرك في االتجاه الوحدوي المتاح للدول الثالث ،ولهذا فنن الخطوة

الوحدوية ستتم اآلن على أن يلحق بها السودان مستقبالا حينما تمكنه تطوراته الدستورية من ذلك،

إذ بقي الرئيس نميري اثناء حملته االنتخابية الرئاسية حذ ار من االقتراب باالنضمام لالتحاد مرك از
بدالا عن ذلك بأنه ال مجال لفرض قرار على الشعب السوداني

()13

فكان من المؤكد أن نخبة

القوميين العرب فضلوا االنضمام إلى جانب وجود معارضة شعبية واسعة االنتشار النضمام
السودان إلى ذلك االتحاد وهي نابعة من خوف شائع من سيطرة المصريين على الشؤون

السودانية ،فضالا عن أن هناك وجهة نظر السودانيين من سكان الجنوب وهم بالطبع ضد

االنضمام لالتحاد ،ال سيما وأن هؤالء كانوا يعملون بقوة من أجل االنفصال .فضالا عن وجود
توجه ملحوظ للسودان نحو الغرب منذ احداث المحاولة االنقالبية التي جرت في  19تموز

 1971ضد الرئيس نميري

()14

وأهم تلك المالمح كانت باتجاه الواليات المتحدة االمريكية .ويعتقد

الباحث أن هذا التوجه كان سببا مهما في انسحاب السودان من عضويته في دولة اتحاد
الجمهوريات العربية ،بعد أن وجه نميري ضربات قوية لخصومه السياسيين والحركة الشعبية بعد
أن لوحت له الدول االستعمارية وبعض الدول االفريقية السائرة في ركابها ،بامتالكها القدرة على
تجميد مشكلة الجنوب ،اندفع نميري نحو المواقع التي تعزز صالته بتلك الدول ،لذلك اتجهت

الحكومة السودانية إلى تصفية الحركة الناصرية ،واالبتعاد عن اتحاد الجمهوريات العربية ،كي

تملك الحرية األكثر في نهجها المنحاز إلى المعسكر االستعماري.

()15

وكان من نتائج هذه

السياسة عودة العالقات الدبلوماسية المقطوعة بين السودان والواليات المتحدة االمريكية ،وفي
ذات الوقت قدمت الحكومة البريطانية قرض بقيمة عشرة ماليين جنية إسترليني للسودان في

الثامن والعشرين من اب  ،1971فضالا عن إجراءات أخر .قامت بها الحكومة السودانية أهمها

تصفية فروع شركة نصر وفروع الشركة الزراعية للشرق األوسط المصريتين في الخرطوم وابعاد
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بعض األساتذة المصريين من جامعة الخرطوم ،وطلب الحكومة السودانية عودة بعض وحداتها

العسكرية من مصر ،وغلق الكلية الحربية المصرية في السودان(.)16

في السابع عشر من نيسان  1971صدر في بنغازي االعالن عن قيام اتحاد الجمهوريات

العربية باتفاق رؤساء الجمهوريات الثالثة (مصر ،ليبيا ،سورية) ،رئيس الجمهورية ،على إقامة
اتحاد الجمهوريات العربية بين دولهم الثالث على أن ينظم السودان إليهم في أقرب فرصة تمكنه

منها ظروفه الخاصة.

()17

لقي اإلعالن معارضة أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد االشتراكي في مصر ،وكذلك

من عدد من الوزراء ،وان الموضوع لم يسبق بحثه على أي مستو .قيادي ،كما أن االجتماعات
اقتصرت بداية على الرؤساء األربعة .وكان السادات قد اتهم بننضمامه الى ذلك المشروع كي ال

يخوض معركة التحرير إذ ال يجوز االنشغال بخطوات وحروب قبل المعركة ،وعلى اعتبار أن

المعركة ذاتها وقدر المساهمة فيها أفضل مدخل للوحدة وأعظم محك للنضال الحقيقي .فضالا عن
إن اعتراضهم على تفرد الرؤساء بالمباحثات في غرف مغلقه دون أن يكون للمؤسسات الدستورية

دو ار حقيقي ا في تقرير ما أتفق الرؤساء عليه(. )18

أشارت الوثائق البريطانية لعام  1971إن اتحاد الجمهوريات العربية ناتج عن مبادرة

مصرية مصممة لدفع سياساتهم الرامية للوصول الى شكل من التسوية للمشكلة العربية–

(اإلسرائيلية) وان االتحاد هو أمر يكون بوسع المصريين تحويله الى حقيقة أيا كان سير األمور
أثناء المفاوضات؛ فتقدير المصريين يذهب إلى أن بوسعهم منع ليبيا وسوريا من اتخاذ أي رد

فعل مستقل يثير المصريين .وعلى الجانب األخر فيما لو واصل (اإلسرائيليون) أن يواصلوا
عنادهم ،فسيكون بوسع الحكومة المصرية تهديدهم بالقوة المتحدة للدول الثالث ،كما أن هنالك

م نافع اقتصادية يمكن أن يجنيها المصريين من خالل الدعم االقتصادي الذي يمكن أن تقدمه

ليبيا(.)19

وأشارت الوثيقة إلى أن السادات كان يرمي من وراء االتحاد تحويل انتباه الشعب المصري

من قضية قرار الحرب.

وكشفت وثيقة بريطانية أخر .أن دوافع السادات في قبول االنضمام إلى اتحاد الجمهوريات

العربية تكمن في اآلتي(:)20

أ -شراء الوقت لتحويل انتباه الشعب المصري من قضية قرار الحرب ،إذ إنه فشل في هذا ألن
هناك تعاطف ا أو اهتمام ا قليالا بهذا االتحاد.

ب -لتحديد موعد نهائي جديد هو األول من أيلول ،يكون على الواليات المتحدة األمريكية بموجبه
إحداث تقدم لتسوية سلمية تجنبا للمزيد من القتال مع (إسرائيل).
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ج -لتأكيد التزامه بأفكار الرئيس جمال عبدالناصر فيوجها النتقادات الموجهة إليه من قبل
األردن ودوالا أخر .وفي داخل مصر ذاتها بأنه قد يضع مصالح مصر قبل المصالح

العربية(.)21

يعد قيام االتحاد "انعكاسا ألسباب مختلفة لد .كل رئيس عربي ،فالرئيس المصري محمد

أنور السادات كان يهدف من وراء االتحاد بجعله ستا ار لتأجيل المعركة مع (إسرائيل) ،بينما
الرئيس الليبي معمر القذافي يتطلع إلى رئاسة االتحاد متشبث ا بمقولة الرئيس جمال عبد الناصر:
"إنه أمين القومية العربية" ،أما الرئيس السوري حافظ األسد الذي استولى على الحكم في 13

تشرين الثاني  1970فكان يريد تقوية مركزه في الساحة العربية ،وبخاصة اتجاه العراق بعد ثورة

 17تموز  ، 1968كما إنه صعد إلى السلطة بعد أسابيع قليلة على وفاة عبد الناصر الذي ترك
النزعة القومية الوحدوية بال قائد ومن المرجح أن يكون قد وجد نفسه وريث ا لعبد الناصر ،وانه
شعر بأن المصير قد اختاره لينقذ العرب من عواقب أخطاء جمال عبد الناصر عام  ،1967التي

كان حافظ األسد يعترف بأن سورية وأنه نفسه قد اسهما فيها ،فضالا عن رغبته بالخروج من
عزلة إقليمية كان يعاني منها.

وقد جاء اإلعالن تأكيدا وامتدادا لمقررات دول ميثاق طرابلس ،ودعما للتكامل والترابط بين

دولها ،وتأمين ا لمسيرة النضال العربي التي رفع لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ،ومعب ار عن
التقاء الثورات الثالث في كل من الجمهورية العربية المتحدة ،والجمهورية العربية الليبية،

والجمهورية العربية السورية ،والتي يمثل التقاؤها مطلب ا جماهيري ا وضرورة نضالية تعطي لحركة

النضال الشعبي العربي طاقات وأبعادا جديدة تؤكد الحتمية التاريخية النتصار الثورة العربية(.)22

وكانت أهم المنطلقات التي أعتمدها الرؤساء الثالثة والتي شكلت حجر األساس في دولة

االتحاد هي(:)23

أوالا :أن تكون هذه الدولة النواة التي تستقطب نضال الجماهير العربية الوحدوي ،وبالتالي أن
تكون النواة لوحدة عربية أشمل.

ثانيا :أن تكون سبيل الجماهير العربية لتحقيق هدفها في إقامة المجتمع االشتراكي الموحد.

ثالثا :أن تكون هذه الدولة هي األداة الرئيسية في معركة التحرير.

وعلى أساس هذه المنطلقات قرر الرؤساء باإلجماع ما يلي(:)24

 -1إن تحرير األرض العربية المحتلة هو الهدف الذي ينبغي أن تُسخر في سبيله كل اإلمكانيات
والطاقات.
 -2إنه ال صلح وال تفاوض وال تنازل عن أي شبر من األراضي العربية المحتلة.

267

مجلة الملوية للدراسات اآلثارية والتاريخية /المجلد  / 3العدد  / 6السنة الثالثة /تشرين األول 2016م

 -3إنه ال تفريط في القضية الفلسطينية وال مساومة عليها.
أما فيما يتعلق بقبول أعضاء جدد في االتحاد فقد نص الحكم السادس من األحكام

األساسية لدولة االتحاد على أن يكون هذا االتحاد مفتوح ا لجميع الدول العربية األخر .التي تؤمن
بالوحدة العربية وتعمل من أجل تحقيق المجتمع العربي الموحد .ولقد أناطت األحكام األساسية
والدستور االتحادي في مادته التاسعة والعشرين لمجلس رئاسة االتحاد اختصاص قبول أعضاء

جدد في االتحاد بقرار جماعي بموافقة رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة( .)25ولنا أن نتساءل هل
اختصاص مجلس الرئاسة في قبول أعضاء جدد حر أم مقيد؟

والواقع إن اختصاص مجلس الرئاسة في قبول أعضاء جدد في االتحاد ليس مطلق ا ولكنه

مقيد بنص المادة التاسعة من دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية والحكم الثاني والحكم

السادس من األحكام األساسية التي تشترط في الدولة العربية التي ينظر في طلب عضويتها في

االتحاد توافر الشروط اآلتية:

()26

أوالا :أن تكون الدولة ذات نظام جمهوري فال تقبل الدولة العربية الملكية أو األميرية ذات نظام
خالفة العرش.

ثانيا :أن تكون دولة عربية ألن العروبة تعكس الرابطة القومية فالدولة تكون عربية إذا كانت
داخلة في المنطقة.

ثالث ا :أن تؤمن بالوحدة العربية الشاملة.

رابع ا :أن تكون دولة مستقلة أو تكون تمارس نظام ا للحكم مؤسس ا على السيادة الشعبية.

خامس ا :أن تؤمن بالعمل على حماية الوطن العربي والدفاع عن استقالله.

سادسا :أن تؤمن بالعمل على تحرير األراضي العربية المحتلة.

سابعا :أن تؤمن بالعمل على دعم حركة التحرير الوطني العربية وحركات التحرر الوطني في
العالم.

ثامن ا :أن ترضى العمل باألحكام المقررة في دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية واألحكام
األساسية والوثائق المكملة لهما .وذلك بأن تقوم بعمل استفتاء شعبي على وثائق اتحاد

الجمهوريات العربية ويحوز على أغلبية شعب الجمهورية(.)27

كما تم االتفاق بين الرؤساء الثالثة على اعتبار األحكام األساسية المرفقة بهذا اإلعالن

أساس ا إلقامة اتحاد الجمهوريات العربية ،وعلى تشكيل لجنة ثالثية تتولى وضع دستور االتحاد
في إطار من هذه األحكام األساسية على أن يتم إق ارره في كل جمهورية وفق الصيغ الدستورية
المعمول لديها ،ثم تقرر عرض األحكام األساسية لالتحاد على االستفتاء الشعبي في كل جمهورية

وفي موعد واحد(.)28

268

م .د .ذياب عبود حسين الفهداوي

دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة...

أما دستور اتحاد الجمهوريات العربية أشارة المقدمة إلى أن نداء الوحدة العربية يحتل مكان
الصدارة في الوجدان العربي وأن جميع اإلنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر في
وضع التجزئة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه واالنتكاس ما لم تعززها وتضمنها الوحدة

العربية(.)29

وجاءت األحكام األساسية واضحة البنود تركزت حول(:)30

أوالا :إقامة دولة إتحادية ،هدفها العمل على تحقيق الوحدة العربية الشاملة ولها علم ا واحدا،
وشعار واحدا ،ونشيدا واحدا ،وعاصمة واحدة ،ونظام الحكم فيها ديمقراطي اشتراكي ،وشعبها
جزء من األمة العربية ،واتحادها مفتوح لجميع الدول العربية األخر .التي تؤمن بالوحدة

العربية ،وتعمل من أجل تحقيق المجتمع االشتراكي الموحد.

ثاني ا :يختص اتحاد الجمهوريات العربية بوضع أسس السياسة الخارجية ،والنظر في مسائل

السلم والحرب ،وحماية األمن القومي ،وتخطيط االقتصاد القومي ووضع السياسات الهادفة

لبناء جيل قومي عربي اشتراكي مؤمن .ووضع سياسة إعالمية تخدم أهداف دولة االتحاد

واستراتيجيتها في السلم والحرب وقبول أعضاء جدد في االتحاد وذلك بنجماع الرأي في

مجلس رئاسة االتحاد.

ثالث ا :تحديد المؤسسات االتحادية ومهامها ،بدءا من مجلس رئاسة االتحاد الذي أعتبر السلطة

العليا وتتكون من رؤساء الجمهوريات ،وينتخب هذا المجلس رئيس ا له من بين أعضاءه ويتخذ
ق ارراته باألغلبية ،ويتفرع عنه مجلس الوزراء االتحادي ،ومجلس األمة االتحادي ،والمحكمة

الدستورية إلى غير ذلك من األحكام األساسية(.)31

وأعتبر اإلعالن الصادر في السابع عشر من نيسان  1971جزءا من األحكام األساسية

على أن يجري التصديق عليها قبل طرحها على االستفتاء الشعبي من قبل اللجنة التنفيذية العليا
لالتحاد االشتراكي العربي ومجلس الوزراء ومجلس األمة في الجمهورية العربية المتحدة ومن قبل
مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية ،ومن قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي

االشتراكي ومجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية .وقد سارعت القيادة القطرية لحزب
البعث العربي االشتراكي في العشرين من نيسان  1971بالمصادقة على بيان إعالن بنغازي

واألحكام األساسية بقرارها  264لعام .)32(1971

كما اجتمع مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية في دورته العادية الثانية في

الخامس عشر من أيار  ،1971وتال رئيس المجلس أحمد الخطيب

()33

كتاب الرئيس حافظ األسد

المتضمن إحالة األحكام األساسية التحاد الجمهوريات العربية والبيان الصادر عن الرؤساء الثالثة
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مع كافة ملحقات االتفاق للتصديق عليه ،ثم أحيل الكتاب إلى لجنتي الدستور والتشريع ،ولجنة
الشؤون العربية والخارجية وبعد الدراسة وتقديم التقرير الالزم من اللجان وافق المجلس باإلجماع

على البيان واألحكام األساسية.

()34

وفي المدة ما بين الثامن عشر والعشرين من أيلول  1971أجتمع الرؤساء الثالثة في

دمشق ،وأقروا مشروع دستور دولة االتحاد ليعرض على االستفتاء الشعبي مع إعالن بنغازي
وأحكامه األساسية في الجمهوريات الثالث وذلك في األول من أيلول  .1971حصل االستفتاء
الشعبي وكانت النتيجة بالموافقة وقد أعلنت نتائج االستفتاء يوم الثاني من أيلول وكانت نسبته

 %96.4في سوريا ،وفي مصر  ،%99.9وفي ليبيا  ،%98.6وبدأت االستعدادات الستكمال
العمل في المؤسسات االتحادية لممارسة أعمالها المنوطة بها لتحقيق األهداف التي أشار إليها

إعالن بنغازي واألحكام األساسية للوصول إلى طموحات الشعب العربي(.)35

ثانياً :المؤسسات الدستورية لدولة اتحاد الجمهوريات العربية

إن الشعب العربي في الجمهورية العربية السورية وفي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية

مصر العربية ،إيمان ا منه بأنه جزء ال يتج أز من األمة العربية ،وأن الجمهوريات الثالث تؤمن
بالمصير العربي الواحد .وان القومية العربية هي دعوة تحرير وبناء وعدل وسالم ،وانها طريق

العرب للوحدة الشاملة ،وبناء نظام ديمقراطي واشتراكي يحمي حقوق المواطن ويصون حرياته
األساسية ويدعم سيادة القانون(.)36

واستجابة منه لنداء الوحدة العربية التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي ،والتي

عززها الكفاح العربي المشترك ضد االستعمار والصهيونية والنزعات اإلقليمية والحركات

االنفصالية وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط واالستغالل واهدار حقوق األنسان

السياسية واالجتماعية( .)37وثقة منه بأن جميع اإلنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر
في واقع التجزئة تظل مقصرة كامل أبعادها ومعرضة للتشوه واالنتكاس مالم تعززها وتصنها

الوحدة العربية .وايمان ا بدور األمة العربية الحضاري في قهر التخلف والتبعية ومساهمة إيجابية
منها في دفع عجلة التقدم اإلنساني وصيانة السالم واألمن الدوليين وارساء قواعد العالقات بين

الدول والشعوب على أساس من العدل والقانون .وتنفيذا لألحكام األساسية التحاد الجمهوريات
العربية الصادرة في بنغازي في السابع عشر من نيسان  1971أقر ،بعد التوكل على اهلل ،قيام
دولة اتحاد الجمهوريات العربية على أساس المبادئ واألحكام

()38

التي تم االتفاق عليها باعتبارها

مطاليب شعبية ،فقد جاء في مادته االولى ،ان الشعب العربي في الجمهوريات الثالث أقام دولة

إتحادية تسمى (إتحاد الجمهوريات العربية) على اساس االختيار الحر والتساوي في الحقوق.

تعتمد الشريعة اإلسالمية مصد ار رئيسيا للتشريع مع المحافظة على القيم الروحية كما جاء في
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المادة السادسة .وتكفل دساتير الجمهوريات وقوانينها الحد االدنى من المبادئ والحقوق التي
تتعلق بالجرائم وحرية الصحافة والشعائر الدينية والبحث العلمي فضالا عن حقوق العمل
والملكيات كما جاء في المادة الحادية عشر والثانية عشر( .)39ونصت المادة الرابعة عشر ان

يتولى االتحاد ممارسة السياسة الخارجية ،بالتنسيق بين الجمهوريات االعضاء في مجال التمثيل
الدبلوماسي والقنصلي مع الدول االجنبية وابرام االتفاقيات األجنبية بما يخص االمور الداخلية
التي تعد من اختصاص االتحاد( .)40اما في مجال الدفاع فقد اعتمد نظام قيادة ودفاع عن
الجمهورية وقيادة عسكرية مسؤولة عن التدريب وتحريك القوات بقرار من مجلس الرئاسة أو من

يفوضه اثناء العمليات

()41

ويالحظ بأن ما يخص الدفاع جاءت فقراته مبهمة أو على العكس قليلة

التفاصيل وال سيما موقف هذه الدول من النزاعات العربية اإلقليمية .واكتفت بالتركيز على

التنسيق والتدريب .أما ما يخص االقتصاد أكد الباب الثاني من مواد دستور هذا اإلتحاد العمل
على توحيد السياسات االقتصادية للجمهوريات األعضاء وتنسيق التعاون مع المنظمات

االقتصادية والمالية الدولية(.)42

أما السلطة التنفيذية فقد أكدت المادة الخامسة عشر على أن يتكون مجلس رئاسة اإلتحاد

ومن رؤساء الجمهوريات األعضاء وهو السلطة العليا في ممارسة االختصاصات المقررة لالتحاد

في هذا الدستور وينتخب مجلس الرئاسة رئيس ا له من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد
ويضع المجلس الئحة داخلية لتنظيم عمله( .)43ويعين مجلس اإلتحاد عددا من الوزراء يتكون

منهم مجلس وزراء اتحاد برئاسة رئيس يعينه مجلس الرئاسة كما جاء في المادة الثالثة

والعشرين( .)44اما المادة التاسعة والعشرين فقد حددت مهام السلطة التشريعية على أن يتكون

مجلس األمة االتحادي من عشرين عضوا عن كل جمهورية ينتخبهم مجلس الشعب وتكون مدة
هذا المجلس أربع سنوات

()45

وقد حددت المادة السادسة واألربعين مهام السلطة القضائية والتي

نصت على أن تشكل محكمة دستورية تتكون من عضوين من كل جمهورية ويعين المجلس رئيس ا
()46

للمحكمة من بين أعضائها.

وأهم ما جاء في المادة الرابعة والستين هو إذا وقعت اضطرابات

في الداخل والخارج في إحد .الجمهوريات تهدد أمنها تخطر الجمهورية السلطات االتحادية لكي

يقوم المجلس باإلجراءات الضرورية

()47

وجاءت المادة الثانية والسبعين بأن يتم تبليغ هذا الدستور

فور نفاذه كوثيقة رسمية إلى كل الدول العربية والجامعة العربية(.)48

ثالثاً :أهم اإلنجازات التي قامت بها دولة اتحاد الجمهوريات العربية

يكن من
حققت دولة إتحاد الجمهوريات العربية بعض اإلنجازات على أصعدة مختلفة فلم ّ
السهل لدولة االتحاد تجاوز كثير من العقبات التي واجهتها بسبب الظروف التي كانت سائدة في
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المنطقة العربية التي لم تسمح لها أخذ الفرصة الكافية لتحقيق اإلنجازات وعلى الرغم من ذلك
فننها استطاعت تحقيق بعض اإلنجازات ،في المجاالت اآلتية :
أوالً :الشؤون السياسية

مارس االتحاد أعماله وفقا لألحكام األساسية التحاد الجمهوريات العربية والدستور

االتحادي ،وان االعتراف لالتحاد بنختصاصاته في المجال الدولي لم يترتب عليه انتهاء

الشخصية الدولية للجمهوريات األعضاء في االتحاد أو حرمانها من ممارسة اختصاصاتها في
المجال الدول ضمن األمور التي ال يختص بها اإلتحاد( ،)49فقد أقر مجلس رئاسة اإلتحاد في

دورته الثانية بالقاهرة للمدة من  24-22كانون األول  1971إلغاء الوجود الدبلوماسي والقنصلي

لدول االتحاد تأكيدا للكيان السياسي الموحد لدولة االتحاد وقيام كل جمهورية عضو بننشاء مكتب

للعالقات لد .الدول األخر.)50(.

عقد في دمشق دورة لمجلس الشؤون السياسة الخارجية في األول من تشرين الثاني 1972

وتناول في هذه الدورة عددا من القضايا وتنسيق موقف دولة اإلتحاد ازاءها وتنسيق التمثيل
()51
حيز
الدبلوماسي والقنصلي بين جمهوريات دولة االتحاد  .ولعل االجراء الوحيد الذي خرج إلى َ

التنفيذ في هذا المجال هو إلغاء السفارات في الدول الثالث واحالل مكتب للعالقات يقوم مقامها

ويرأسه مدير للمكتب يقوم بمهام السفير( ،)52أما فيما يتعلق بتنسيق مواقف دول االتحاد في

السياسة الخارجية فلم يكن من السهل السير فيه ألن طريقه محفوف بالمصاعب ومليئ ا بالعقبات

نظ ار الختالف توجهات كل دولة من الدول الثالث في سياستها الخارجية فضالا عن أن الظروف
التي كانت سائدة آنذاك في المنطقة العربية لم تسمح في هذا المجال لتحقيق بعض االنجازات

األخر ،.بسبب االحداث السياسية التي شهدتها المنطقة آنذاك.

ثانياً :الشؤون االقتصادية :

لقد أناطت األحكام األساسية لدولة اتحاد الجمهوريات العربية والدستور االتحادي في

مجال االقتصاد وضع خطط التنمية المشتركة التي تكف لتحقيق التكامل فيما بين اقتصاديات

الجمهوريات األعضاء مما شكل اإلطار العام للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للجمهوريات
االعضاء وكان ابرزها ما تعلق بتنسيق الخطة االقتصادية وتكوين الوحدة الجمركية وتوحيد

المناهج والمصطلحات االحصائية والتخطيطية

()53

ولوحظ على مهام المجلس انها لم تتجاوز

التنسيق وتحقيق التكامل ولم تتناول قيام وحدة اقتصادية بين الجمهوريات االعضاء؛ فالتوحيد
الذي جر .الحديث فيه تعلق ببعض السياسات االقتصادية والنقدية.
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أصدر مجلس الرئاسة القرار رقم  3لعام  1972بشأن نظام عمل المجلس الوزاري
االتحادي الذي تضمن مهام المجلس الوزاري االتحادي وصالحياته فيما يخص اقتراح الخطط
وبرامج مشروعات القوانين والق اررات االتحادية واللوائح التنفيذية ومن ثم الدعوة الى عقد جلسات

المجلس العادية وكذلك مهام الوزراء االتحاديين وصالحياتهم(.)54
ثالثاً :المواصالت:

لقد حرص مجلس شؤون النقل والمواصالت على وضع خطة متكاملة لربط أقطار دولة

اإلتحاد بمختلف وسائل النقل البحري والبري والجوي ،فبحث المجلس في دورة انعقاده العادي
األول والثاني والثالث انشاء مؤسسات وشركات للنقل البحري والبري والجوي ،كما قام بدراسات

متعمقة في هذا المجال ،وتم عرض هذه الدراسات على المجلس الوزاري االتحادي الذي اقر

مشروعات قوانين بعض هذه الشركات على النحو اآلتي(:)55

 -1صدر قرار مجلس الرئاسة رقم  5لعام  1974بننشاء شركة االتحاد العربي للنقل البحري،
كما أصدر وزير الدولة رئيس مجلس شؤون النقل والمواصالت القرار رقم  3لعام 1975

لتشكيل اللجنة التأسيسية لشركة االتحاد العربي للنقل البحري التي باشرت مهامها في  1آذار
لعام .1975

 -2صدر قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم  4لعام  1974بأنشاء شركة االتحاد العربي للنقل
البري كما صدر القرار رقم  5لعام  1975بتشكيل اللجنة التأسيسية لشركة االتحاد العربي

للنقل البري.

 -3أوصى مجلس شؤون النقل والمواصالت في دورة انعقاده الرابع الذي انعقد بالقاهرة في المدة
من  10 -6نيسان  1975بأن تجتمع اللجنة الفنية الدائمة لشؤون النقل الجوي لدراسة
مشروع إقامة مؤسسة االتحاد العربي للنقل الجوي.

رابعاً :التربية والتعليم :

أصدر مجلس رئاسة دولة اتحاد الجمهوريات العربية القرار رقم  6لعام  1972بننشاء

مجلس شؤون الثقافة والتعليم بوضع سياسة تعليمية وتربوية وثقافية تستهدف بناء جيل قومي

عربي اشتراكي ومؤمن( ،)56وعلى هذا الصعيد فقد أوصى مجلس األمة:

أ -توحيد وتطوير المناهج والكتب الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة في دولة االتحاد بما
يتفق وأهداف الثورة العربية والقومية العربية األخر..
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ب -اإلسراع في وضع ق اررات وتوصيات مجلس شؤون الثقافة والتعليم في دورته األولى موضع
التنفيذ(.)57

ج -إنشاء مجمع لغوي عربي يتم التمثيل فيه من المجامع اللغوية الموجودة في جمهوريات
اإلتحاد.

خامساً :الدفاع واألمن القومي :

لقد تحملت دولة اتحاد الجمهوريات العربية مسؤولية الدفاع عن الجمهوريات األعضاء

فنصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة على(:)58

أ -تنظيم وقيادة الدفاع عن اتحاد الجمهوريات العربية.

ب -قيادة عسكرية مسؤولة عن التدريب والعمليات.

ت -تحريك القوات بين الجمهوريات بقرار من مجلس الرئاسة أو من يفوضه في ذلك أثناء
العمليات .

ث -التنسيق بين الصناعات العسكرية في الجمهوريات األعضاء ،كما مارس اتحاد الجمهوريات
مسؤولية حماية األمن القومي ووضع الخطط الالزمة لتأمين دولة اتحاد الجمهوريات

العربية.

سادساً :اإلعالم :

أناطت األحكام األساسية لدولة االتحاد بوضع سياسة إعالمية اتحادية تخدم أهداف

االتحاد واستراتيجياتها في السلم والحرب  ،وأكد هذا دستور اتحاد الجمهوريات العربية في مادته

الرابعة عشرة ثم وضعه مجلس رئاسة االتحاد موضع التنفيذ بق ارره رقم  9لعام  1972بننشاء

مجلس شؤون اإلعالم الذي عقد دورته األولى في المدة من  18-15نيسان  1972وأوصى
بتوحيد وكاالت األنباء في الجمهوريات األعضاء  ،وانشاء مؤسسة اتحادية لتوزيع البرامج

اإلذاعية المرئية والمسموعة  ،وانشاء إذاعة اتحادية وتوحيد البرامج اإلذاعية  ،والغاء الرقابة التي

تحول دون تداول المطبوعات الصادرة في الجمهوريات األعضاء()59فأن مثل هذا االلغاء كان

ضروري ا لضمان سهولة انسياب األفكار والمؤلفات لنقل الفكر وتبادل اآلراء واطالع كل طرف
على آراء الطرف اآلخر وبالتالي سيخدم أهداف االتحاد ويساعد على التعريف بها ونشر المعرفة
عنها بين جماهير الشعب في دولة االتحاد.

وعلى إثر الزيارة التي قام بها الرئيس المصري محمد أنور السادات إلى فلسطين المحتلة

في تشرين الثاني من عام  1977وتوقيعه لمعاهده الصلح مع (إسرائيل) في  26آذار 1979
وتطبيق ا من هما لنصوص إعالن بنغازي عن قيام اتحاد الجمهوريات العربية بين جمهورية مصر
العربية والجمهورية العربية السورية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية ،الصادر في
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مدينة بنغازي في  17نيسان  ،1971والذي قام انطالق ا من الحقيقة الكبر .التي عبر عنها

التاريخ الطويل ،وهي إن وحدة الوطن العربي بما تتيحه من إمكانيات ،وبما توفره من طاقات
سياسية وعسكرية واقتصادية ،هي الرد الحاسم على تحديات االستعمار والصهيونية ،وهي السبيل

إلى استرداد الكرامة وتحرير األرض

(.)60

وتأسيس ا على األحكام األساسية لدستور اتحاد الجمهوريات العربية ،والتي تجعل من

أهداف هذا االتحاد هو العمل على تحرير األرض العربية المحتلة ودعم حركة التحرير الوطني
العربية ،ونظ ار ألن الرئيس أنور السادات ،رئيس جمهورية مصر العربية ،قد انتهك المبادئ

واألهداف التي قام عليها اتحاد الجمهوريات العربية بزيارته (إلسرائيل) في تشرين الثاني ،1977
وتفريطه بالحق القومي لألمة العربية في التحرير ،فقد اجتمع الرئيس معمر القذافي أمين عام

مؤتمر الشعب العام للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية ،والرئيس حافظ األسد رئيس

الجمهورية العربية السورية ،بصفتيهما عضوين في مجلس رئاسة دولة االتحاد ،وقد قر ار ما

يأتي(:)61

 .1عزل الرئيس محمد أنور السادات عن رئاسة دولة اتحاد الجمهوريات العربية.

 .2نقل جميع مؤسسات دولة اتحاد الجمهوريات العربية إلى مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية
الليبية الشعبية االشتراكية.

 .3تنشيط مؤسسات دولة إتحاد الجمهوريات العربية بما يؤهلها ألن تكون نواة فعالة لوحدة عربية
شاملة.

 .4العمل على دعوة الدول العربية األخر .لالنضمام إلى دولة االتحاد.
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رابعاً  :موقف العراق من دولة اتحاد الجمهوريات العربية 1971

اتسم الموقف العراقي من دولة اتحاد الجمهوريات العربية بالمعارضة واالنتقادات الشديدة

التي ركزت على تفنيد االدعاءات بأن االتحاد قام نتيجة إرادة شعبية  ،ومشاركة الماليين من أبناء

الشعب العربي في األقطار الثالث في تأييدها واالستفتاء عليها وحظيت بتأييد الشعب العربي ،
والواقع انه لو كان إقامة دولة االتحاد وفق ذلك الستمرت  ،ولم تتعرض لالنهيار بعد مدة قصيرة

 ،في حين أن الزمن برهن أن االتحاد لم يكن كذلك  ،إذ لو اتحدت سورية مع جاراتها القريبات –
العراق ولبنان واألردن – لكان ذلك يؤلف قاعدة للنضال الوحدوي  ،ومنطلق ا للوحدة أفضل من
اتحاد سورية مع دولة عربية بعيدة عنها كمصر وليبيا  ،فاالتحاد لم يؤمن تحقيق الوحدة العسكرية

التي هي الشرط األساسي في أي وحدة تتوجه كليا نحو تحرير فلسطين واألراضي العربية المحتلة
كافة  ،وبذلك فأن االتحاد لم يكن اتحادا بل هو اقرب للعالقات المحورية  ،وال تضمن غير

مصالح الحكومات الداخلة فيه(.)62

عقدت القيادتان القومية والقطرية لحزب البعث ومجلس قيادة الثورة في العراق يوم الخامس

عشر من آذار عام  ،1972اجتماع ا مشترك ا انتقدت فيه مشروع دولة اتحاد الجمهوريات العربية،

وقالت ببيانها ((إن المشروع يهدف إلى إقامة صلح مع العدو (الصهيوني) والتفريط بمصالح

وحقوق امتنا العربية وشعبنا في فلسطين ،وهذا المشروع ما هو إال أحد المشاريع القريبة للمشاريع

االستسالمية التي أعلنت منذ مشروع روجرز  ،)63( ))1970وقد تقرر في االجتماع المشترك الذي
عقد في القصر الجمهوري ببغداد ما يأتي:

 -1شجب مشروع إقامة الدولة العربية المتحدة ،وكل المشاريع المتخاذلة واالستسالمية المتشابهة.

 -2التحرك للقاء األشقاء في قطري سورية ومصر ،لطرح مشروع فوري يعزز إمكانية الصمود

ويطوق التداعي ويجهض التآمر ،وان هذا المشروع الوحدوي ،على الرغم انه يستهدف هذين

القطرين الشقيقين بالدرجة األولى العتبارات معروفة ،اال أنه سيبقى مفتوح ا أمام كل قطر
عربي شقيق يتوفر لديه االستعداد الكامل للقبول بمنطلقاته ومضامينه.

بدا واضح ا مد .االستياء واالنزعاج العراقي من مشروع دولة اتحاد الجمهوريات العربية،

وذلك ناتج من تجاهل هذه الدول لدعوة العراق لالنضمام ،على اعتبار أن تلك المشاريع الوحدوية

تنسجم مع طروحات ومبادئ البعث الحاكم في العراق.

انتقدت الحكومة العراقية االتحاد ،ووصفته بأنه لم يركز في أهدافه ودستوره على الحاجات

القومية التي تفرضها المعركة المصيرية بين األمة العربية من جهة وبين االمبريالية والصهيونية

من جهة أخر. )64 (.
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طرح العراق يوم السادس عشر من آذار عام  1972مشروع ا للوحدة على كل من سورية

ومصر سمي (بمشروع الوحدة المقاتلة) لمجابهة حالة التداعي في الواقع العربي ،وحشد الطاقات

العربية على طريق التحرير ،مستندا بذلك على برنامج كفاحي سياسي ،واقتصادي وعسكري

طويل األمد ،ضمن إستراتيجية مرسومة ال تنفي إمكانية اللجوء إلى سياسات مرحلية وتكتيكات

معينة(.)65

جاء في بيان المشروع الذي طرح من قبل الحكومة العراقية في السادس عشر من آذار

((

إن الحكومة العراقية قررت اللقاء مع سورية ومصر لطرح المشروع الوحدوي عليهما بما يعزز
إمكانية الصمود ويطوق التداعي ويجهض التآمر))(.)66

تضمن مشروع االتحاد الذي اقترحه العراق على سورية ومصر األسس اآلتية(:)66

 -1وحدة السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والجيش واالقتصاد واإلعالم والتخطيط ،وكل
ماله عالقة بشؤون الدفاع واألمن القومي ومسألة الصمود والتحرير في معركة المصير

العربي.

 -2ان يكون االتحاد مفتوحا النضمام اي قطر عربي يرغب في ذلك.

 -3ان يضمن دستور االتحاد جميع الحريات الشخصية والسياسة العامة للجماهير والمؤسسات
الوطنية والقومية.

 -4يتضمن االتحاد إيجاد محكمة دستورية ومجلسين أحدهما يمثل الجمهوريات واآلخر يمثل
عدد السكان في كل جمهورية والق اررات تتخذ باألغلبية.

 -5نص المشروع على أن هدفه هو تلبية الضرورات القومية المصيرية لألمة العربية.
قام وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين

()67

بزيارة إلى دمشق

في أواخر شهر آذار عام  ،1972لطرح المشروع على المسؤولين السوريين ،إال أن استجابة
السوريين لم تكن مشجعة ،إذ على الرغم من البيان المشترك الصادر عن الجانبين أكد على

أهمية العمل الوحدوي كطريق سياسي ومهم لتحقيق أهداف األمة العربية ،وحتمية المواجهة مع
العدو ،والسيما وان الجانب السوري سيعرض المقترحات العراقية على مجلس رئاسة اتحاد
الجمهوريات العربية المتحدة  ،إال أن االستجابة السورية كانت سلبية من وجهة نظر العراق اذ

طلب من العراق االنضمام إلى اتحاد الجمهوريات العربية  ،دون تحديد واضح لموقعه ومهماته

في النضال من اجل التحرير.

()68

كان الرفض السوري ينطلق من شكوكه بالمشروع العراقي ،

ولالعتقاد أن العراق قد طرحه كنوع من المزايدة  ،وذلك ما أكده نائب الرئيس العراقي صدام

حسين( )69الذي قال (( لم نكن نقصد به المزايدة ...قلنا نحن لسورية نكون جبهة واحدة وبمعنى
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أوضح أن يذهب جيش العراق إلى األراضي السورية لكي يقاتل الكيان (الصهيوني) وان يوضع
االقتصاد العراقي في خدمة إستراتيجية القتال وان يذهب رجال العراق إلى هناك  ،وهذا ال يعني

المزايدة

)) ()70

للمشروع قائالا

 .رد نائب الرئيس العراقي صدام حسين على وجهة نظر السوريين في رفضهم
((

إن حجة الحكومة السورية في رفض المشروع كانت بسبب انفصال الحزب ،

وغيره مما قالوه من كالم  ...ثم تبين بعد ذلك أنهم أصدروا نشرة داخلية للحزب  ،الجناح

السوري ،تبرر رفضهم المبادرة العراقية في أن سورية كانت مرتبطة مسبق ا مع مصر وليبيا بدولة

اتحاد الجمهوريات العربية ( . )71وفي السادس والعشرين من آذار عام  1972انتقل صدام حسين

من دمشق إلى القاهرة لطرح المشروع العراقي على الحكومة المصرية ،وأجر .محادثات مع
المسؤولين المصريين برئاسة نائب الرئيس المصري محمود فوزي( . )72وتدارس الجانبان الظروف

التي مر بها الوطن العربي ،واتفق الجانبان على ضرورة وضع جميع الطاقات العربية العسكرية
واالقتصادية والسياسية في خدمة المعركة( . )73وكانت الحكومة المصرية قد اجتمعت قبل وصول

الوفد العراقي بقصد دراسة المواضيع التي يحتمل أن يثيرها الوفد العراقي إذ قدم سفير مصر لد.
العراق النصيحة لحكومته بأن تشجع تلك الخطوة وتباركها ،السيما وان رجال الحكم في العراق

مخلصون في إيمانهم بالقومية العربية(. )74

أظهرت الحكومة المصرية شكوكها بالمبادرة العراقية ،وتراوح رأيهم بين الحذر والتخوف،

وبين الرفض الصريح إذ أعلن احد أعضاء الحكومة رفضه لطريقة ال تخلو من االتهام حين قال

((ال اعتقد أنهم يرغبون في أي نوع من االتحاد أو الوحدة العربية وألعتقد أنهم سوف يشاركون بأية
قوات عسكرية في المعركة ضد (إسرائيل) مهما قالوا ذلك ،وان المبادرة العراقية ليست سو .مناورة

حزبية(. )75

أخذت المباحثات تدور في حلقة مفرغة أثناء اجتماع الوفدين ،إذ تحدث رئيس الوفد

المصري محمود فوزي باسم الوفد المصري وهو دبلوماسي محنك اعتمد على الكلمات المرنة

والمعاني الواسعة واسترسل بالحديث لمدة ساعة أو أكثر دون أن يستطيع مستمعوه أن يفهموا

حقيقة ما يعنيه ،وبالتالي فأنه ترك الباب مفتوح ا للمناورة والمراوغة ،ويقول الفريق سعد الدين
الشاذلي في مذكراته ((إن أحد أعضاء الوفد سألني ماذا يريد الدكتور فوزي؟ فأجبته أنا ال افهم

شيئا  ،ولكن هذا هو بالضبط ما يريده الدكتور فوزي ،انه ال يريد ألحد أن يفهم ما يريد أن

يقوله))( .)76وأشار الدكتور محمود فوزي في مذكراته  ،كان الوفد المصري حريص ا على أن ال

يخطو أي خطوة باتجاه العراق حتى ال يؤثر على العالقات المصرية السورية ،وكان ال يأخذ
الضمانات والتأكيدات التي قدمها الوفد العراقي مأخذ الجدية ،وانتهت المباحثات دون الوصول

إلى أي حل  ،وعاد الوفد العراقي إلى بالده يوم  28آذار  ، )77(1972وبذلك تبين أن الموقف
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المصري مشابه ا تمام ا للموقف السوري ،إال أن عدم االستجابة للمشروع العراقي كان نابع ا أساسا

من خلفيات عدم الثقة والخالفات بين العراق من جهة وكل من مصر وسورية من جهة أخر، .

إذ أن األسباب الحقيقية لهذا الموقف السلبي الذي اتخذته سورية ومصر من المشروع العراقي
تكمن فيما يأتي(:)78

 -1اختالف وجهات النظر الجوهرية ،إذ نجد أن سورية ومصر اتجها نحو التسوية مع العدو
(اإلسرائيلي) وليس تحرير األرض العربية المغتصبة الذي يؤكد عليه المشروع العراقي.

 -2إن إست ارتيجية الصمود والتحرير تحرج األقطار العربية المرتبطة بالدول الغربية ،وهذا يعني
قطع المساعدات المادية عن األنظمة المعنية بالتسوية السائرة في ركاب هذه الدول.

 -3إن حكام سورية ومصر ال يؤمنون بالوحدة العربية بقدر ما يستهدفون البقاء في السلطة عن
طريق قبول التسوية وكسب رضاء الواليات المتحدة األمريكية ،واال لرحبوا بالمشروع العراقي

بدالا من رفضه ،ولوجدوا فيه مشروع ا متمم ا لوحدتهم مع ليبيا .لذا تبين أن هذه الدول غير
راغبة في التجاوب مع المشروع الذي قدمه العراق ألنها أصال دعت إلى دولة اتحاد

الجمهوريات العربية المتحدة دون دعوة العراق إليه ،األمر الذي قابله العراق بالتشكيك.

كان إلعالن دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة بين سورية ومصر وليبيا والسودان

دو ار كبي ار على مستو .العالم ،واستمر بقوة لسنوات على الرغم من كل المؤامرات والضغوطات
ولم يستطيع أحدا من الناحية الدستورية حل هذا االتحاد الن الرئيس معمر القذافي اشترط بأن يتم

االتحاد باستفتاء الشعب العربي في جمهوريات االتحاد وال يحل إال باستفتاء ولذلك لم يجرؤ أي ا
من الرؤساء طلب حل هذا االتحاد ألنهم يعرفون مسبقا موقف الجماهير العربية التي لن تسمح
بالتراجع أو بحل االتحاد.

ال أحد منا سعيد بما وصل إليه حال األمة  ...وعلى الرغم من كل ذلك فمازال الوحدويون

األحرار وشباب هذه األمة يحلمون بحلم الوحدة وبالعزم األكيد بأن شمسنا سوف تشرق يوم ا وان
هذه األمة لن تموت وتتحد .الفناء لتأخذ المكان الذي يليق بها.
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الخاتمة:
توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات كان أبرزها:
أوال :إن االتحاد بين الدول العربية لم يكن من السهولة تحقيقه ففي القاهرة لقي االتحاد معارضة
كبيرة من أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد االشتراكي العربي بسبب انفراد الرؤساء

بالقرار بعيدا عن المؤسسات الدستورية أما في سورية فقد كان هدف األسد هو الخروج من
عزلته اإلقليمية ،بينما سعى القذافي إلى تحقيق نصر سياسي وسط رفض كبير من قواته

المسلحة التي رأت أن دخوله لالتحاد مضيعة للوقت.

ثانيا :على الرغم من أن نتائج االستفتاء في البلدان الثالثة كانت عالية جدا إال أن القادة
السياسيين فشلوا في تحقيق الوحدة ،وان السبب لعدم نجاح االتفاق هو اختالف الدول الثالثة

على بنود االتفاق.

ثالث ا :إن االتحاد الثالثي اكتفى بتوحيد العلم والشعارات والعاصمة ،وتجاهل التوحيد الجدي
للجيوش والتنظيم الشعبي والتخطيط االقتصادي ،وغمض عينيه عن ضربات التصفية التي
وجهت للعمل الفدائي في أكثر من موقع ،إن اتحاد كهذا لن يحقق طموح الجماهير ،ولن

يحوز على ثقتها وتأييدها ،وبالتالي لن يكتب له التقدم والنجاح.

رابعا :إن أية تجربة وحدوية مطلوب تحقيقها يجب أن تستوعب المسببات التي قادت إلى انفصال
وحدة عام  1958بين سوريا ومصر وتعثر تحقيق الوحدة الثالثية بين سوريا ومصر والعراق

عام  1963ألنها تعتبر ميدان أساسي إلغناء العمل الوحدوي بالكثير من الضوابط والشروط
المطلوبة لحماية الوحدة وهذا ما ينطبق على االتحاد الثالثي ما بين مصر وسوريا وليبيا

لألسف لم يستفاد من التجارب الماضية للوحدة.

خامسا :إن هدف الوحدة هو مطلب شعبي ال يتحقق مجرد إعالن االتفاقية ،بل يتم من خالل
النضال الجماهيري المعبأ من قبل القو .المؤمنة بالوحدة ،فماذا نستطيع نحن العرب أن

نفعل دفاع ا عن بالدنا ووجودنا إذا لم نسلك الطريق الوحيد للقوة ،أال وهو تكوين دولة قوية

متحدة في المنطقة.

سادسا :إن شكل الوحدة ومضمونها ال يتحددان من خالل رغبات فردية ،بل عبر استيعاب
القوانين المؤثرة في المجتمع ،لكن تشكل الوحدة أحد .األدوات األساسية التي تحسم

الصراعات المؤثرة لصالح أهداف األمة العربية وهذا يفرض أن تكون الوحدة مقاتلة أي
تستهدف وضع الطاقات باتجاه مستلزمات التحرير ومتطلبات المعركة األمر الذي يفرض

على المستو .الوحدوي أن يكون محتو .كفاحي ا وشعبي ا وهذا يدعونا للقول أن االتحاد

280

م .د .ذياب عبود حسين الفهداوي

دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة...

الثالثي ابتعد عن هذه الصيغ وبالتالي مناقضته لألشكال الوحدوية السليمة بقدر ما استهدف
خدمة األنظمة السائدة في هذه األقطار ومحاولة الهروب من أزماتها الداخلية.

سابعا -:الحظنا ظاهرة البرود وعدم االكتراث ،عند الجماهير العربية ،ومختلف المنظمات
الشعبية العربية بالقياس لما القته وحدة عام  ،1958الن هذه الجماهير تدرك ،إن هذا

االتحاد مرتبط بشكل أو بآخر بسياسة التطلع نحو الحل السلمي ،ومفتقر إلى الروح الثورية،

وان المسؤولين في االتحاد تخلوا عملي ا عن هدف تحرير فلسطين ،وجعلوا هدفهم إزالة آثار
عدوان حزيران  1967عن طريق المفاوضات ،وليس الكفاح المسلح.

ثامنا -:كان زعماء االتحاد يرون ضرورة العمل على دعم الجبهة الشرقية ،بحشد كافة القو .على

خط المواجهة مع العدو ،ولكننا وجدنا ان السياسة الواقعية لدول االتحاد مخالفة ،إذ أن

الطاقات كلها لم تحشد للمعركة ،كما أن التصريحات من كبار المسؤولين في دول االتحاد،
حول الموافقة على عقد معاهدة سالم مع (إسرائيل) ،أصبحت معروفة ومعلنة وغير

مستنكرة ،وبعد فهل من الممكن تحرير األرض بطريق الحل السلمي وبأسلوب المفاوضات؟

وهل صادف في تاريخ الشعوب ماضيا وحاض ار ،إن حررت ارض اغتصبت بالقوة ،عن

طريق الكالم والتفاوض؟!

تاسع ا :لقد نصت المادة التاسعة من دستور اتحاد الجمهوريات الثالث على انه تقبل عضوية
االتحاد بقرار جماعي من مجلس الرئاسة التي تؤمن بالوحدة العربية وتعمل من اجل تحقيق
المجتمع العربي الموحد وترتضي العمل بنحكام هذا الدستور ،ومعنى هذا أن االنضمام
التحاد الجمهوريات العربية لم يكن مفتوحا لكل الدول العربية التي ترغب في ذلك ،بل جعل
االنضمام إليه مغلق ا حين اشترط على ضرورة أن تكون الدولة التي تود االنضمام جمهورية،
وبهذا خرجت من هذا النطاق كل الدول العربية التي تتخذ أنظمة ملكية أو أميرية أو وراثية
فضالا عن إيمان الدولة الراغبة في االنضمام باالشتراكية والعمل من اجل تحقيق المجتمع
العربي االشتراكي الموحد.
عاش ار -:بينت المادة الثامنة عشرة من دستور دولة االتحاد أن ق اررات مجلس الرئاسة تصدر
باألغلبية ،فيما عدا المسائل التي يشترط فيها الدستور باإلجماع في مجلس الرئاسة قد شل
عمله إلى حد كبير فأن اتفاق جميع األطراف على رأي واحد وفي مسألة بعينها صعب كل
الصعوبة ،واشتراط اإلجماع هو تعطيل ألعمال المجلس في كثير من األحيان.
حادي عشر -:إن هذا التراجع في صيغ الوحدة بين الدول العربية ظاهرة تلفت النظر ألنها
تكررت واستمرت ثم تكرست تكريس ا نهائي ا عندما لم تفكر أية دولة عربية أن تتحد مع أخر.
منذ ذلك التاريخ ،بينما العالم يشهد تكتالت وصو ار متقدمة من الوحدة واالتحاد لعل أقربها
إلينا وأبرزها هو االتحاد األوروبي.
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هوامش البحث:
مالحظة :سأذكر هنا معلومات كاملة عن المصادر والمراجع عند ذكرها ألول مرة مما يغنينا عن اعداد
جريدة للمصادر والمراجع.

__________________
 .1جمال عبد الناصر :ولد عام  1918في اسيوط بجمهورية مصر العربية .أكمل دراسته األولية في اإلسكندرية
والقاهرة .تخرج من الكلية الحربية عام  .1938اشترك في ثورة  23تموز  1952مع مجموعة من الضباط

األحرار التي أطاحت بالنظام الملكي في مصر ثم أصبح رئيس ا للجمهورية حتى وفاته في  28أيلول ،1971
عبد الوهاب الكيالي ،موسوعة السياسة ،مج  ،2بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،1990 ،ص

.75

 .2محمد جعفر نميري :ولد عام  1930في مدينة ام درمان بالسودان .تلقى تعليمه في مدارس ام درمان .التحق
بالكلية الحربية في الخرطوم عام  1950وتخرج منها عام  1952ثم حصل على شهادة الماجستير في العلوم
العسكرية في الواليات المتحدة االمريكية .تزعم حركة  25أيار عام  1969فأصبح رئيس ا لمجلس قيادة الثورة

ثم انتخب رئيس ا للجمهورية عام  ،1971لجأ إلى مصر بعد االنتفاضة الشعبية في نيسان عام  1985ثم عاد
إلى السودان إلى أن وافاه األجل في  30آذار عام  ،2000عبد الوهاب الكيالي ،موسوعة السياسة ،مج ،6

المصدر السابق ،ص .79

 .3معمر القذافي :ولد عام  1942في مدينة سرت بليبيا .تلقى تعليمه األول في سبها .أكمل دراسته االكاديمية
العسكرية في بنغازي .أرسل في بعثة للتدريب العسكري إلى بريطانيا عام  .1965وصل إلى السلطة في ليبيا
عن طريق انقالب عسكري خلع الملك ادريس السنوسي عام  .1969عبد الوهاب الكيالي ،موسوعة السياسة،

مج  ،6المصدر السابق ،ص .256

 .4الوثائق العربية لعام  ،1969الوثيقة رقم  ،463ص .782-781
 .5صحيفة األهرام ،القاهرة ،في  28كانون الثاني .1969
 .6مركز دراسات الوحدة العربية ،المشاريع الوحدوية العربية ( 2009 -1913الوثائق) ،اعداد قسم التوثيق
والمعلومات ،بيروت ،2009 ،ص .433

 .7الوثائق العربية لعام ،1970الوثيقة رقم  ،16ص .34
 .8الوثائق العربية لعام  ،1970الوثيقة رقم  ،410ص .750
 .9حافظ األسد :ولد عام  1930في قرية القرداحة بمحافظة الالذقية ،التحق باألكاديمية العسكرية في حمص
عام  ،1952ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج منها برتبة مالزم طيار عام  ،1955قائد القوات الجوية السورية

 ،1970-1964وزير الدفاع السوري  ،1970 -1966تولى منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع -1970
 ،1971قاد في  16تشرين الثاني  1970الحركة التصحيحية وحسم النزاع بين التنظيم المدني لحزب البعث،
جناح نور الدين االتاسي -صالح جديد وبين الجناح العسكري للحزب بقيادة حافظ األسد ،اصبح في عام
 1971رئيسا للجمهورية العربية السورية حتى وفاته في  10حزيران عام  ،2000عبد الوهاب الكيالي ،مج

 ،6الموسوعة السياسية ،المصدر السابق ،ص .213
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الكيالي ،الموسوعة السياسية ،مج  ،6المصدر السابق ،ص .73

 .11صحيفة األهرام ،القاهرة ،في  28تشرين الثاني.1970 ،
 .12جي .بي .كاي ،الوثيقة رقم 47في  1تموز  1971من السفارة البريطانية في القاهرة إلى ايه .دي بارسون،
مكتب الكومنولث والشؤون الخارجية .15

 .13صحيفة األهرام ،القاهرة ،في 14نيسان .1971
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ص .64-63
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ص.65-64
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بارسون ،مكتب الكومنولث والشؤون الخارجية .15
 .17الوثائق العربية لعام  ،1971الوثيقة رقم  ،201ص .306-305
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افريقيا .1
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إدارة شمال افريقيا .1

 .20وثيقة رقم  53في  30نيسان  1971إلى السفارة البريطانية في انقرة ،باريس ،واشنطن ،موسكو ،تل ابيب،
عمان ،بيروت ،طرابلس ،روما ،بروكسل.
 .21المصدر نفسه.
 .22صحيفة االهرام ،القاهرة ،قي 17نيسان .1971
 .23الوثائق العربية لعام  ،1971الوثيقة رقم  ،201ص .306-305
 .24الوثائق العربية لعام  ،1971المصدر نفسه.
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283

مجلة الملوية للدراسات اآلثارية والتاريخية /المجلد  / 3العدد  / 6السنة الثالثة /تشرين األول 2016م

31. Cilbert Tixer: L'union des Republiques Arabes et Laconstitu Egyptienne du 11
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دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة...

 .56من محاضر مجلس االمة االتحادي ،الدورة األولى ،السنة الثانية ،من .1973/5/5-1973/3/10
 . 57عبد العزيز سليمان ،االمن الوطني المصري واالمن القومي العربي ،القاهرة ،المجلة العسكرية للقوات
المسلحة المصرية ،العدد ( ،1975 ،)183ص .22
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 ،1987ص .62

 .62صحيفة الجمهورية ،بغداد ،في  16أيلول.1972 ،
 .63صحيفة الجمهورية ،بغداد ،في  16آذار.1972 ،
 .64و ازرة االعالم العراقية ،الوحدة بين المنطق الشكلي والمنطق الثوري ،سلسة الثقافة الجماهيرية ،بغداد،
 ،1971ص .23
 .65أكرم عبد اهلل صالح ،الوحدة العربية في سياسة العراق الخارجية  ،1980-1968رسالة ماجستير (غير
منشور) ،جامعة بغداد ،كلية القانون والسياسة ،1982 ،ص .219

 .66المصدر نفسه ،ص .220
 .67رياض خطاب يوسف التكريتي ،العراق والعمل العربي المشترك ،المصدر السابق ،ص.89
 .68حسن شكري ،حقائق للتاريخ في ازمة الخليج العربي ،المصدر السابق ،ص .191-188
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 .70رياض خطاب التكريتي ،العراق والعمل العربي المشترك ،المصدر السابق ،ص .90
 .71المصدر نفسه.
 .72حس ن مصطفى النقيب ،الجبهة الشرقية ومعاركها في حرب رمضان ،المصدر السابق ،ص .61-60

 .73محمود فوزي :ولد عام  1900وينتمي إلى عائلة شركسية ،نال شهادة درجة الليسانس عام  1923من
جامعة القاهرة ودرس في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كولومبيا االمريكية،
عمل في السلك الدبلوماسي المصري منذ عام  1923بدأ كاتب ا في القنصلية المصرية في نيويورك عام
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مصر .أصبح وزي ار للخارجية في أول حكومة مصرية بعد الثورة .شارك بأدوار رئيسية في مفاوضات الجالء

وابان العدوان الثالثي على مصر عام  .1956وفي وضع مبادئ حركة عد االنحياز وفي تأسيس منظمة
الوحدة االفريقية ،ويكبيديا الموسوعة الحرة ،لعدم توفر مصدر معاصر.

 .74صحيفة الثورة ،بغداد ،في  29أذار .1972

 . 75مذكرات سعد الدين الشاذلي ،حرب أكتوبر ،باريس ،منشورات مؤسسة الوطن العربي للطباعة والنشر،
 ،1980ص .198
 .76المصدر نفسه ،ص .199
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