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عمى الرغم من الدور السياسي الكبير الذي قدمو عبد الرحمن عزام في إدارة جامعة الدول العربية ،فقد اختمف

النقاد في شخصيتو ،فنجد فريقاً من المؤيدين وآخر من المعارضين ،وقد ادلى كل فريق بحججو ،إذ انو أدى خدمات كبيرة

وكثيرة في مختمف المجاالت السياسية بدعم قضايا استقالل الدول العربية ،وفي اإلطار نفسو اظير ميالً نحو المحور
السعودي المصري في القضايا العربية الداخمية؛ لذلك فالواجب عمينا أن نعيد تقويم الشخصية وفقاً لممنيج واألسس العممية

الحديثة ،بعد إن نكشف النقاب عن بعض الوثائق ،ليس لغرض النيل من ىذه الشخصية أو التقميل من أىميتيا أو االنحياز
إلى جانبيا أو الدفاع عنيا ،وانما بقصد وضعيا في مكانيا الصحيح من التاريخ العربي ،وبيان تأثيره في مجريات األحداث
الدولية ،ومدى ارتباطو بالمحور السعودي ـ ـ المصري؟ إذ لم تخل تصرفاتو من التعنت وعدم االنصياع إلى الطرف اآلخر
من زمالئو وان كان ما يبرر تصرفاتو حرصو عمى وحدة البمدان العربية ،وقد نتج عن موقفو ىذا خالف حاد داخل
الجامعة ،وضعف في اتخاذ الق اررات الصائبة ،إذ اظير عزام فيما يخص دوره في إدارة القضايا العربية الداخمية ضعفاً في

مواجية تدخالت الحكومتين السعودية والمصرية وكانت الجامعة تخضع خضوعاً واضحاً لسيطرة الحكومة المصرية ،ولقد

برز ذلك واضحاً في انقالب حسني الزعيم وطرح المشاريع الياشمية.

الكممات مفتاحية :جامعة الدول العربية ،مشروع سوريا الكبرى ،مشروع اليالل الخصيب ،المحور المصري ـ ـ السعودي
Abstract
Despite the great political role played by Abdel Rahman Azzam in the
administration of the League of Arab States, the critics differed about his personality. We
find a team of supporters and opponents. Each team has made its arguments. Indeed, it proves
that it has done great and great services in various political fields in support of the issues of
independence. Arab states, and in the same frame showed a tendency toward the Saudi axis
of the Egyptian internal issues, so it is obligatory on us, especially after it became a historic
figure that we re-evaluated according to the methodology of modern scientific foundations
after the uncovering of some documents, it is not for the purpose of undermining personal or
minimize Uh Or wish she aligned to its side or defend, but with a view to put it in its rightful
place of Arab history, and whether it has an impact in the course of international events, and
how it relates to the Saudi axis of Egypt? It did not disturb his actions from intransigence and
disobedience to the other party of his colleagues and that he justified his actions keenness on
the unity of Arab countries, has resulted in this position a sharp disagreement within the
university, and the weakness in making the right decisions.
Keyword: League of Arab States, Greater Syria Project, Fertile Crescent Project, Coup,
Egyptian-Saudi Axis.
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()1

مع تولي عبد الرحمن عزام

األمانة العامة لجامعة الدول العربية في الثاني والعشرين من آذار عام ،1945

برز دوره السياسي بقيادة ىذه المنظمة الفتية وتأثيره في الدول السبع األعضاء في جامعة الدول العربية( العراق ،مصر،
السعودية ،سوريا ،األردن ،لبنان ،اليمن ) فقد وصف بأنو الدولة الثامنة في جامعة الدول العربية ،وذكر انو كان اقوى ىذه

الدول ،وىنا نقطة أخرى ينبغي أن نذكرىا وىي أن عزاماً ىو األمين العام الوحيد لجامعة الدول العربية الذي لم يعين

باألسموب الذي عين فيو من جاءوا بعده ،فقد عين بممحق خاص من مالحق ميثاق الجامعة ،بل تولى األمانة العامة

بناء عمى بروتوكول ،مستمداً من ممحق بميثاق جامعة الدول العربية ،وضعو مؤسسو الجامعة
لجامعة الدول العربية ً
خصيصا لو بعد أن اقترح النقراشي( )2ونوري السعيد أن يكون عبد الرحمن عزام أميناً عاماً لجامعة الدول العربية وتمت

الموافقة عمى ذلك باإلجماع( ،)3بعد الموافقة عمى تعيين عزام انبرى النقراشي قائالً " والواقع أن عزام ىو من العرب وليس
()4

غريبا عنيم وىو من حممة فكرة الوحدة العربية األوائل في مصر ومن أكثرىم معرفة بالبالد العربية ورجاليا وشؤونو"

وكان ىذا مصد اًر من مصادر قوتو في إدارة الجامعة  .ولقد أظير عبد الرحمن عزام دو اًر دبموماسياً واضحاً في إدارة
القضايا العربية الداخمية ،إذ برز الخالف بين العراق واألردن من جية ومصر والسعودية من جية أخرى السيما في قضية

انقالب حسني الزعيم في سوريا عام  1949وطرح مشروعي سوريا الكبرى واليالل الخصيب وكان عزام المحور الرئيس

في ىذا الخالف واظير ميالً واضحاً نحو التكتل السعودي المصري.
انقالب حسني الزعيم في سوريا عام .9191

مما ال شك فيو أن سوريا ىي أحدى الدول التي برزت فييا المؤسسة العسكرية بوصفيا قوة سياسية عمى المسرح

السياسي بعد استقالليا مباشرةً ،والجيش السوري اتخذ طابع االستمرار في الحياة السياسية ،فشيدت سوريا أول انقالب
عسكري قاده حسني الزعيم()5في الثالثين من آذار  ،1949الذي أطاح بحكم الرئيس السوري شكري القوتمي ورئيس

حكومتو خالد العظم()6بانقالب أبيض دون إراقة الدماء ،لينتقل الحكم من نيابي ديمقراطي إلى حكم المؤسسة العسكرية).)7

كان الزعيم تواقاً لمحصول عمى االعتراف الدبموماسي بنظام حكمو ،فاتجو نحو العراق الذي عده القاعدة األولى

لبناء صرح حكمو الجديد في سوريا ،فرحب ترحيباً ودياً بالمبعوثين العراقيين المذين وصال في اليوم الثاني من االنقالب إلى

دمشق وىما جالل بابان()8السفير العراقي المعين حديثاً في لبنان ،وعوني الخالدي (،)9وقد حمال معيما رسالة من نوري
السعيد يينئ فييا قائد االنقالب من جية ويميد الطريق لتحقيق الوحدة بين العراق وسوريا من جية أخرى

()11

.

لم يكن موقف مصر من انقالب الزعيم موقفاً إيجابيا ،فقد شنت الصحف المصرية ىجوماً عنيفاً عمية ،منيا وعمى
()11

سبيل المثال ما كتب في جريدة األىرام تحت عنوان (العراق سعى إلى ىدم الجامعة تحقيقاً ألغراض خاصة بو)

ويعود

سبب ذلك إلى طبيعة العالقة الودية التي تربط مصر مع شكري القوتمي الرئيس السوري السابق ،السيما أن القوتمي كان

الورقة الرابحة بيد الحكومة المصرية إلفشال أي محاولة ىاشمية تيدف إلى تحقيق الوحدة مع سوريا؛ لذلك عبرت عن

أسفيا الشديد عمى سقوط القوتمي ،وبينت أن دوافع االنقالب تقف وراءىا المشاريع الياشمية(.)12

برز الموقف المصري المعادي لممشروع واضحاً ،فبعد االنقالب اتصل عبد الرحمن عزام عمى الفور بإبراىيم عبد

اليادي( )13رئيس وزراء مصر لتدارس التطورات الجديدة في سوريا وانتيى الرأي بينيم إلى ضرورة إرسال وفد إلى دمشق
إلنقاذ حياة شكري القوتمي ،وأجرى عزام مباحثات مكثفة مع المسؤولين المصريين في القاىرة ومع بعض المسؤولين
السوريين الذين كانوا موجودين فييا مثل جميل مردم ،واجتمع أيضاً بالشيخ إبراىيم السميمان رئيس ديوان الممك عبد العزيز
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بن سعود الذي قدم إلى القاىرة لبحث األمر مع عبد الرحمن عزام بغية تنسيق العمل السياسي بين القاىرة والرياض تجاه
القضية ،وأكد المجتمعون ضرورة تنسيق العمل السياسي بين الرياض والقاىرة والخروج بموقف موحد إ ازء القضية السورية

( ، )14وأوفد عزام محمود عزمي المشرف عمى أبواب السياسة في جريدة األىرام ،إلى دمشق لدراسة األحوال فييا عن كثب،
وقد مكث فييا أسبوعاً (.)15

استطاع محمود عزمي مقابمة حسني الزعيم وأخبره أن عزام يطمب منو الحفاظ عمى وحدة سوريا الجميورية ،وقد رد

الزعيم عمى ذلك برسالة بعثيا مع محمود عزمي في السابع من نيسان عام  1949إلى عبد الرحمن عزام أكد رغبتو
الخالصة في التعاون مع جامعة الدول العربية؛ ألنو يرى فييا خير وقاية لمدول العربية من األطماع األجنبية ،وبين الزعيم

أنو سيحافظ عمى النظام الجميوري في سوريا ،وقد أكد عزام حرص الدول العربية عمى أن ترى سوريا متمتعة تمام ًا

باستقالليا في حدود نظاميا الذي تختاره لنفسيا وأكد عزام حرص الممك فاروق وعبد العزيز ابن سعود عمى سالمة شكري

القوتمي

()16

األمور(.)17

وىذا فضالً عن دعوة الزعيم لعبد الرحمن عزام لزيارة سوريا ،لذلك تقرر سفره إلييا بنفسو لموقوف عمى مجريات

وجد العراق أن اتيامات الصحف المصرية لو بالتحريض عمى االنقالب يتطمب منو الرد عمييا ،وحذر مصر من أن
()18

ذلك سيكون لو نتائج سمبية عمى العالقة بينيما

ونبيت الحكومة العراقية عمى أن مصر تتحمل مسؤولية تدخل جامعة

الدول العربية في أحداث سوريا بالنظر لتأثيرىا عمى أمينيا العام ،وطمبت من الحكومة المصرية التدخل لمنع عبد الرحمن
عزام من السفر إلى دمشق واعتبار االنقالب مسألة داخمية وأن تدخل األمانة العامة سيربك الوضع ويؤدي إلى نتائج غير

محمودة).)19

أجابت الحكومة المصرية عمى لغة التحذير العراقية موضحة ان األمين العام لن يسافر إلى دمشق ولن يتدخل في

شؤون سوريا ،وان مصر بدورىا تطمب من العراق أن يقف ذات الموقف من أحداث سوريا الن ما يحدث فييا ىي قضايا

داخمية ليس ألي بمد عربي دخل فييا(.)21

وفي الثالث عشر من نيسان عام  1949زار وفد سوري بغداد حامالً رسالة من الزعيم إلى نوري السعيد حول اتفاق
()21

عسكري يقترحو بين العراق وسوريا لمواجية المد الصييوني ،وطرح مشروع اليالل الخصيب

وكان ليذه الزيارة أثرىا

السمبي في العالقة المصرية العراقية ،إذ تأزم الموقف واتيمت مصر الحكومة العراقية بالعمل عمى تحقيق وحدة اليالل
الخصيب

()22

وعمى الرغم من المبادرة السورية فإن تردد نوري السعيد كان وراء فشميا ،فمن وجية نظره كان يخشى عدم

استمرار النظام الجديد في سوريا طويالً ،ورغبتو في أن يبادر حسني بطمب الوحدة(.)23

في الوقت الذي كانت فيو المفاوضات جارية بين دمشق وبغداد حول عقد االتفاقية المذكورة ،كان الزعيم قد أرسل

في الرابع عشر من نيسان  1949وفداً سورياً ضم سكرتيره الخاص نذير فنصة ورياض الكيالني مستشاره الخاص إلى

المممكة العربية السعودية ومصر ،وذلك لغرض اطالع حكومتييما عمى وجيات نظر قائد االنقالب وتوجيات سياستو

الخارجية مع الدول العربية(.)24

وفي السادس عشر من نيسان عام  1949وصل الوفد إلى القاىرة واجتمع ليالً مع عبد الرحمن عزام ثم تحدث عزام

وذكر في بداية حديثو أنو يتحدث باسم ممك م صر وكذلك باسم ممك المممكة العربية السعودية وأفاض بالحديث عن
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خطورة الموقف القائم في سوريا إذا ما استغمتو األيدي األجنبية
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()25

.بعد ذلك استطرد عزام بميجة التيديد قائالً " إن

الصحافة في مصر قادرة عمى ىدم االنقالب ،وعميكم أن تدركوا أن القضية ليست انقالبا أو قف اًز عمى السمطة بل عميكم أن

تطبقوا النظام الديمقراطي ألنو وحده الكفيل بصيانة استقالل سوريا والمحافظة عمييا ،وأن مصر ليست ليا مصمحة ذاتية

أو أطماع شخصية في العالم العربي  ،وأن غايتيا المحافظة عمى استقالل سوريا(.)26

وبعد أن أنيى عزام مباحثاتو مع الوفد السوري في ليمة السادس عشر من نيسان عام  1949أجرى مباحثات مع
رجال الحكومة المصرية ،واتصل بالممك عبد العزيز بن سعود ،وقد تقرر بعد ىذه المباحثات إرسال وفد إلى سوريا بزعامتو

لدراسة الوضع فييا دراسة مستفيضة ،والحيمولة دون المد الياشمي(.)27

وعمى أثر ذلك حاول نوري السعيد التقرب من حسني الزعيم ،فسافر في السادس عشر من نيسان عام  1949إلى

دمشق ،وعرف في اليوم التالي أن نوري السعيد طمب في ذلك االجتماع عقد تحالف عسكري بين سوريا والعراق()28عمى أن
ترابط بموجبو بعض القوات العراقية في سوريا ،فرفض حسني الزعيم ىذا الطمب ،فغضب نوري السعيد السيما أن األخير

كان يعامل الزعيم في أثناء االجتماع عمى انو شخص أقل منو مستوى(.)29

وىنا التقت الرغبة السعودية والمصرية في العمل عمى كسب الزعيم إلى جانبيما ،وتحقيقاً لذلك دخل الجانبان في مشاورات

أكدا فييا ضرورة إرسال عبدالرحمن عزام إلى دمشق( ،)31ليؤكد لمزعيم استعداد السعودية ومصر االعتراف بنظامو شريطة
تقديمو تأكيدات تدل عمى ابتعاده عن العراق واألردن ،والحفاظ عمى النظام الجميوري لسوريا والحفاظ عمى سالمة شكري

القوتمي (.)31

وفي السابع عشر من نيسان  1949توجو عبد الرحمن عزام إلى قصر عابدين إذ استقبمو الممك فاروق واستغرقت

المقابمة ساعة ثم توجو إلى المطار()32إذ كانت بانتظاره طائرة عسكرية مصرية حممتو إلى دمشق ،وحال وصولو اجتمع
بالزعيم ،وذكر لو أن تعاون سوريا مع السعودية ومصر أجدى وأنفع من التعاون مع العراق واألردن

()33

فوجد الزعيم أن

التعاون مع السعودية ومصر يحقق طموحو الشخصي فضالً عن الحفاظ عمى استقالل وسيادة سوريا بنظاميا

الجميوري(.)34

والجدير بالمالحظة أن ىذه الزيارة قد نالت االىتمام الكبير من جانب السمطات السورية؛ وذلك نظ اًر إلى صفة عبد

الرحمن عزام باعتباره األمين العام لجامعة الدول العربية وبصفتو شخصية مصرية()35ىذا في الوقت الذي لم تقابل فيو ىذه
الزيارة باالرتياح من األواسط الياشمية (العراق واألردن ) ،وقد صرح عزام لحسني الزعيم بأن من رأيو ضرورة المحافظة

عمى استقالل سوريا ونظاميا الجميوري وحياتيا الدستورية ( ،) 36وأن يكون الشعب السوري راضياً عما تتخذه حكومتو من

خطوات لكي يطمئن إلييا ،وأوضح أن توثيق العالقات مع البمدان العربية والتعاون معيا يجب أن يكون في داخل نطاق

جامعة الدول العربية مع االبتعاد عن التحزب الذي يثير المخاوف والقمق بين أعضاء جامعة الدول العربية (.)37وفي

صباح اليوم التالي عقد عزام اجتماعاً في سراي الحكومة السورية حضره فارس الخوري وعادل أرسالن نائب رئيس
الجميورية ووزير الخارجية ودام االجتماع خمس عشرة دقيقة تناول فييا المجتمعون بحث أوضاع سوريا الجديدة ،واطمع

عزام عمى النقاط التي رأى وجوب االطالع عمييا والتي حضر إلى دمشق لمعرفة جمية أمرىا وتطرق بالبحث إلى

المحادثات التي جرت بين الزعيم ونوري السعيد(.)38

وبإ نعام النظر في نصائح عبد الرحمن عزام لحسني الزعيم تبين لنا أنو أراد لفت انتباه الزعيم إلى ضرورة الحفاظ
عمى نظام سوريا الجميوري ،وحثو عمى توثيق العالقات داخل نطاق جامعة الدول العربية ،وىذا ما يؤكد حرص عزام عمى
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ضرورة ان تبتعد سوريا عن المشاريع الوحدوية الثنائية ،التي كان ينادي بيا الياشميون في العراق واألردن وىي تمك
المشاريع التي كان ينكرىا المصريون والسعوديون ،وىذا يعطي داللة قوية أن عزاماً إنما كان يتحدث باسم مصر والسعودية

عمى عكس ما أعمنتو الحكومة المصرية انو يتحدث بوصفو أميناً عاماً لجامعة الدول العربية  .وفي أثناء وجوده في دمشق

عقد اجتماعاً مع وشوكت شقير()39المفوض المصري بدمشق اعترف بأن الموقف في سوريا مقمق وذلك لسوء تصرفات

حسني الزعيم وبين أن ميمتو ىي لفت انتباه اإلدارة السورية نحو المحافظة عمى الحياة الدستورية لمبالد ،وتحسين

العالقات مع لبنان ()41ومن اجل ذلك سافر عزام إلى بيروت في التاسع عشر من نيسان عام  1949لتصفية األجواء بين
بيروت ودمشق ،فقابل رئيس الجميورية بشارة الخوري ووزير الخارجية رياض الصمح وشرح ليما الحالة في سوريا ثم عاد
إلى دمشق في اليوم التالي ،إذ بين لمزعيم حسني استعداد لبنان لمتفاىم مع سوريا ،واتفق معو عمى اجتماع يضمو مع

رياض الصمح بشأن االعتراف بيذه الحكومة (.)41

ويبدو أن الزعيم قد وازن بعد استتباب الوضع في سوريا ،بين التحالف السياسي والعسكري مع العراق وبين التعاون
مع مصر والسعودية عمى أساس المحافظة عمى النظام الجميوري والمعونات االقتصادية التي وعد بيا من مصر
(42

).وتمقى حسني الزعيم

تواقاً لمحصول عمى اعتراف السعودية ومصر بنظامو الجديد
والسعودية ،فضالً عن أنو كان ّ
تأكيدات من مصر والسعودية بدعمو مادياً ومعنوياً ،إذ اعمن الممك فاروق عن عزمو تقديم سرب من الطائرات لسوريا

ومدىا أيضاً بقرض مالي لتنظيم تسميحيا (.)43

كانت زيارة عبد الرحمن عزام إلى دمشق قد جنت ثمارىا ،وقد نتح عن ذلك تحول مفاجئ لمزعيم ،فأعمن رفض

مشروع اليالل الخصيب واي تحالف مع العراق فتوترت العالقة بين سوريا والعراق ،إذ اتخذ الزعيم سياسة جديدة تبنى فييا

موقفاً معادياً لمياشميين ،وقرر االنضمام إلى المحور ـ ـ المصري السعودي ،وقد جاءت نقطة االنعطاف الحاسمة في الحادي
والعشرين من نيسان عام  ،1949إذ استطاع عزام إقناع الزعيم القيام بزيارة سرية إلى القاىرة لمقابمة الممك فاروق وفي
أثناء اجتماعو مع الممك اكد تمسك سوريا بالنظام الجميوري ،وفي المقابل أعمنت الحكومة المصرية اعترافيا بنظام الزعيم
في الثالث والعشرين من نيسان عام 1949

()44

وقد دعا رئيس وزراء مصر يوم الرابع والعشرين من نيسان عام 1949

ممثمي دول الجامعة لالجتماع ،وابمغيم قرار الحكومة المصرية باالعتراف بالحكومة السورية الجديدة (.)45

وبعد االعتراف المصري السعودي تشجع الزعيم لمياجمة الياشميين في السادس والعشرين من نيسان عام 1949
فذكر" أن رحمتو إلى القاىرة مفاجأة غير سارة لألردن فقد اعتقد سادة بغداد وعمان أن اقدم ليم تاج سوريا عمى طبق
()94

من فضة ولكن خاب فأليم فالجميورية السورية ال تريد سوريا الكبرى

وال ىالالً خصيباً وسوف نوجو قوتنا ضد

ىذين المشروعين المذين أوصى بيما األجنبي  "...واشار إلى األردن انو سوف يظل والية سورية فسوف ينضم عاجالً أو

آجال إلى وطنو األم ويصبح المحافظة العاشرة (.)47

وعمى أثر مباحثات عزام مع الزعيم في دمشق شنت الحكومة العراقية ىجوماً عنيفاً عمى عبد الرحمن عزام ،ففي

اجتماع مجمس النواب العراقي صباح يوم الثالث من أيار عام ،1949القى فاضل الجمالي وزير الخارجية خطاباً أوضح

فيو السياسة الخارجية لحكومتو وانتقد سياسة عبد الرحمن عزام وادارتو لألمانة العامة جاء فيو " ان شخصية عبد الرحمن
عزام السياسي ،ال تريد أن تذوب في شخصية عبد الرحمن عزام األمين العام الموظف المشرف عمى حفظ السجالت
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والتبميغ عن الق اررات وانو كان من الواجب ان تحتفظ كل دولة بمسؤولياتيا وان تقتصر األمانة العامة عمى األعمال

السكرتارية ،لكن األمين العام وضع من المشروعات ما يمنح األمانة العامة سمطات واسعة تتداخل وتتعارض مع

مسؤوليات الحكومات وتصرف وكانو رئيس دولة مستقل" (.)48

وأيد عبد اهلل بن الحسين ممك األردن ما صرح بو فاضل الجمالي وذكر" انو عمى رأس الجامعة رجل واحد ال يتغير وىو
يدير شؤونيا لمصمحة وطنو ويوظف أبناء قومو لتحقيق ىذه الغاية فمصر عنده كل شيء" (  .)49إن فاضل الجمالي

عمى حق فعمى األمين العام لجامعة الدول العربية أن يكون بعيداً عن سياسة المحاور ،ألنو يمثل جميع الدول العربية

األعضاء أو عمى األقل يكون محايداً.

لم ينتظر عزام كثي اًر لمرد عمى تيجم كل من العراق واألردن ،فبعث رده عمى اتيامات فاضل الجمالي ببرقية ذكر

فييا أن في ىذه االتيامات تجني ًا ال يستسيغو المنطق وال يمس الواقع بأي صمة ،فوظيفة السكرتير العام في أي مؤسسة
دولية ال تقف عمى االختصاص الذي حددتو حكومة العراق أي حفظ السجالت واإلشراف عمى تبميغ الق اررات (،)51وانما

عميو أن يزاول االختصاصات التي تمنحو إياه الييأة في ميثاقيا ولوائحيا وق ارراتيا ،تمك الق اررات التي صدرت بإجماع

اآلراء ( ،)51ولم يصل إلى األمانة العامة أو إلى مجمس الجامعة في شأنيا أي اعتراض من أي و ازرة عراقية ،منذ تأسيس
جامعة الدول العربية حتى اآلن ،ولطالما حضر المجمس وزير خارجية العراق ممثالً عن العراق بل رأس جمساتو ،ونفذ
الموائح دون إنكارىا بل كان يسجل مع أعضاء المجمس الشكر لألمين العام عمى ما بذل من جيود (.)52

وقد صاحب ذلك تأكيد من جانب عبد الرحمن عزام أمام مجمس الجامعة أنو ليس من حق أي وزير في أي حكومة
عربية أن يتعرض لألمين العام وإلعمالو الن ك ٌل مسؤول في الجامعة ىو مسؤول أمام مجمسيا ،واذا ابتدأت مجالس النواب
العربية في كل مكان تتعرض لألمين العام وأعمالو ولم تتخذ الحكومات العربية موقفاً مناسباً في مثل ىذه الحاالت ،أصبح

األمين العام وموظفو األمانة العامة عرضة لتجريح مستمر من الدول األعضاء أنفسيم ،وان األمين العام مسؤول فقط أمام

مجمس الجامعة مجتمعاً الذي لو الحق في المناقشة والحساب عمى أخطاء موظفيو (.)53

وتحدى عزام فاضل الجمالي أن يعطي دليالً واحداً ،يدل عمى تصرفو خارج سمطتو كأمين عام جامعة الدول

العربية ،وانو ينتظر من أي وزير عراقي يدعي ذلك أن يقدم إلى مجمس الجامعة بما يشكو منو (،)54بعد ذلك تصاعدت

حدة التنافس بين العراق ومصر ،واستمرت الحمالت اإلعالمية التي كانت تشنيا الصحف المصرية عمى الساسة العراقيين
ومنيا عمى سبيل المثال ما كتب في جريدة األىرام تحت عنوان " المؤامرة التي دبرىا نوري السعيد وأحبطيا عزام " وغيرىا

من المقاالت األُخر (.)55

وشن عزام ىجوماً عنيفاً عمى نوري السعيد عندما طمب األخير تحديد صالحيات األمين العام في جامعة الدول

العربية ،فقد أرسل عزام برسالة في الرابع عشر من أيار عام  1949إلى نوري السعيد جاء فييا " السالم عميكم وبعد

فطالما أنصفتك فمم تنصفني ،واحتفظت بودك فمم ترع ودي ،ويعمم اهلل أنني صبرت استبقاء لصحبة ،ووفاء بعشرة،
ورغبة في تعاون لخدمة أمتنا ،فأبيت إال أن تتجاىل ذلك كمو ،فيل بقي إال ما تقضي بو المروءة وأن اقبل القطيعة التي

أردتيا ...ثم انيى عزام رسالتو ببيت شعر.
كالنا غني عن أخيو وحياتو

ونحن إذا متنا أشد تغانيا (.)56

فرد نوري السعيد في السادس عشر من أيار عام 1949عمى تيجم عبد الرحمن عزام برسالة وجييا إليو وقد جاء
فييا " أخي عبد الرحمن عزام باشا ،سالم اهلل عميك  ،لقد تسممت كتابك ويظير أنو قد كتب في مدة تعب أو ثورة غضب
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وأرجو أن يكون أثرىا قد ذىب اآلن  .لقد كنت دائماً موضع تقديري ،وال إخالك تنسى أنني منذ عام  9191أحاول إقناع

رفعت النحاس باشا بإشراكك في أمور الجامعة ،وانو حذرني منك كثي ارً ،ولما خمفو أحمد ماىر باشا استأنفت مساعي

في ىذا السبيل لدى السراي ولدى دولتو ،وال أخالك تنسى أيضاً في عام  9191كنت قد رأيت أن يكون نظم الجامعة
ومسؤولية أمينيا العام مالئمة لمسؤوليات الحكومات العربية لقناعتي ان النظم الخاطئة قد تؤدي إلى كوارث تناقض

األىداف المتوخاة من تأسيس الجامعة وتيددىا  ...أما في صدد القطيعة التي لوحت بيا في كتابك فإني اشعر دائماً ان
شقة الخالف ميما اتسعت ينبغي أن تظل دائماً أضيق من ان تؤثر في صالتنا الشخصية وروابطنا األخوية وكذلك ان

يكون الحال بين الدول العربية أيضاً ،واعتقد أيضاً بأننا لم نكن يوماً ما بحاجة إلى بعضنا اكثر من اليوم" (.)57

النتائج :

مما تقدم يتضح أن كان موقف عزام والحكومة المصرية من االنقالب كان مشوباً بالحذر والقمق منذ البداية ،ثم لم

تمبث مصر ان وجدت أن محاولة احتواء االنقالب من جانب الياشميين سيضر بمصالحيا وسيؤدي إلى تقوية محور
الياشميين ،وان انضمام سوريا إلى العراق واألردن قد يقضي عمى زعامة مصر في المنطقة بميالد قوى كبرى سواء تمك
المجسدة في اليالل الخصيب أو سوريا الكبرى ،التي ستحل محل جامعة الدول العربية ،فعمل عزام عمى توحيد الموقف

المصري السعودي لجذب حسني الزعيم ،ولوحت الدولتان بالمساعدات المالية والعسكرية ،وبيذا استطاع عزام أن يرجع
سوريا إلى أحضا ن مصر والسعودية  ،وىنا يتضح تدخل عزام السافر بعمم الحكومة المصرية ،ومحاولتو إبعاد سوريا عن
العراق واألردن بشتى الوسائل واستخدام أسموب التيديد ،وكان األجدر بو أن يمتزم الحياد وعدم التدخل ،ألنو ال يمثل
الحكومة المصرية فحسب بل الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ،وخوفو من مشروعي سوريا الكبرى واليالل

الخصيب يمثل وجية نظر الحكومة المصرية ،وال يمثل جميع دول األعضاء.

يبدو أن تنظيم جياز من طراز الجامعة كان يتطمب من قائده قدرة المحافظة عمى التوازن بين الدول المشتركة،
وعدم االندفاع عند اتخاذ الق اررات قبل الحصول عمى رضا الجميع حتى ال تتفكك قواعد البنيان المرصوص ،لكن عبد
الرحمن عزام سرعان ما دفعتو روحو المتحررة وحسن نيتو إلى التفرد بالمسؤولية كاممة ،فبدأ يفصل في أمور تخص

الجامعة أحياناً ويتصرف تصرف رئيس دولة دون اخذ رأي وزراء خارجية الدول المشتركة ،ويقوم بسفرات سياسية دون
استشارة مجمس الجامعة ،إذ لم تخل تصرفاتو من التعنت وعدم االنصياع إلى الطرف اآلخر من زمالئو وان كان ما يبرر

تصرفاتو حرصو عمى وحدة البمدان العربية ،وقد نتج عن موقفو ىذا خالف حاد داخل الجامعة ،وضعف في اتخاذ الق اررات
الصائبة ،وكانت الجامعة تخضع بوضوح لسيطرة الحكومة المصرية ،ولقد برز ذلك واضحاً في انقالب حسني الزعيم

وطرح المشاريع الياشمية .
قائمة المصادر :

 .1عبدالرحمن عزام( 1893ـ ـ  : )1976ولد بالجيزة في مصر في الثامن من نيسان عام  1893ألسرة معروفة  .درس
الطب في لندن في مستشفى سان توماس بمندن( ، St (Tomas collageلكنو انصرف إلى السياسة  .وتطوع في الجيش
العثماني إبان حرب البمقان عام  . 1913قاتل إلى جانب السنوسيين في ليبيا فحكم عميو اإليطاليون باإلعدام ،مثل حزب
الوفد في المؤتمر العربي أألول عام  .1913عين وزي ار مفوضا في العراق وايران عام  1936ثم السعودية وأفغانستان عام
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 . 1937اختير وزي ار لألوقاف عام  . 1939أصبح أول أمين عام لمجامعة العربية من عام  1945حتى عام . 1952بعد
الثورة  1952المصرية استقر في السعودية وأصبح مستشا ار سياسيا لممكيا  .عاد إلى مصر عام . 1974وتوفي عام

 .1976لممزيد من التفاصيل ينظر :عصام الغريب ،عبد الرحمن عزام اإلسالم العروبة الوطنية ،مطبعة دار الكتب
والوثائق القومية ،القاىرة .2111 ،
 .2محمود فيمي النقراشي ( :)1948-1888ولد في عام  ،1888في مدينة اإلسكندرية أسيم في ثورة عام
،1919وحكم عميو باإلعدام من قبل سمطات االحتالل البريطاني ،أتيم عام ،1924في قضية اغتيال السردار لي ستاك،
وتولى و ازرة

المواصالت المصرية عام  ،1931وشغل منصب وزير الخارجية في و ازرة احمد ماىر الثانية عام

، 1945أسيم في وضع ميثاق جامعة الدول العربية  ،تولى رئاسة الو ازرة عقب اغتيال احمد ماىر في  24شباط عام
 ،1945وكان لو دور في صدور قرار دخول الجيش المصري إلى حرب فمسطين عام  ،1948اغتيل في  28كانون
الثاني . 1948لممزيد من التفاصيل ينظر :خالد مسعود كاظم جواد ،محمود فيمي النقراشي ودوره في مصر من 1888
حتى  ،1948رسالة ماجستير (غير منشورة ) ،كمية التربية  ،جامعة تكريت.2118 ،

 .3األىرام (،صحيفة) القاىرة ،العدد  6 ،21616نيسان .1945

 .4أحمد الشقيري  ،الجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية  ،دار بوسالمة  ،تونس  ،د.ت ،ص .119
 .5حسني الزعيم (  1897ـ ـ  :)1949ىو حسني بن محمد الزعيم من اصل كردي ولد في دمشق عام  1897درس
في األكاديمية الحربية في إسطنبول تخرج عام  ، 1917برتبة مالزم  ،اشترك في الثورة العربية الكبرى عام ، 1916

والتحق بالقوات الفرنسية عام  ، 1912التحق بالقوات السورية في عام  ، 1944وعينو شكري القوتمي برتبة رئيس أركان
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