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Abstract  

 One of the most prominent plans for Arab unity after World War I was 

Fertile Crescent Unity, which included Iraq, Jordan, Syria, Palestine, and 

Lebanon. After establishing the Iraqi monarchy, King Faisal and the 

nationalist messengers of Arab unity pursued this plan, but despite the 

efforts of the Iraqi rulers, the plan failed. The main question of this research 

is why the plan of unity of the Fertile Crescent failed? The research 

hypothesis is based on the fact that although the Iraqi rulers made great 

efforts to achieve Arab unity due to internal opposition, Arab rivalry with 

each other, and the great powers’ opposition, this plan did not materialize. 

By analyzing library information, this study shows that a set of ideological, 

geopolitical, economic motives led the Iraqi monarchy towards Arab unity. 

King Faisal, Iraqi Prime Minister Nuri al-Said, and vice-regent Abd al-Ilah 

were the most important figures who worked for the Fertile Crescent Unity. 

However, due to the heterogeneous internal conditions of the Arab countries, 

their rivalry for the leadership of the Arab world, the rivalry between Britain 

and France, the two main players in the Arab Middle East, and their fear of 

forming a strong Arab state in the region, the plan to unite the  Fertile 

Crescent failed.. 
 

Keywords: Arab Unity, Fertile Crescent, Iraq, Faisal I of Iraq, Nuri al-

Said, Abd al-Ilah.  
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 (م 1921-1958) عراق پادشاهی حکومت در خصیب هالل حدتو

 موانع و هاطرح اهداف،
 شکراهلل خاکرند

 رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب خ،یگروه تار اریدانش

 1یدالهی اوشیس

 رازیدانشگاه ش ،یو علوم انسان اتیجهان، دانشکده ادب یعموم خیارشد تار یکارشناس آموختهدانش

 09/1400 /30؛ تاریخ پذیرش مقاله: 01/1400 /08تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
 که بود بیالخصهاللز جنگ جهانی اول، طرح اتحاد وحدت عربی پس ا هایطرح نیتربرجستهیکی از 

حکومت پادشاهی عراق،  ییبرپا. پس از گرفترا دربرمیکشورهای عراق، اردن، سوریه، فلسطین و لبنان 

 یهاکوشش باوجود یول ،را دنبال کردند برنامهوحدت عربی این  آوریامپ هاییونالیستناسو  صلیملک ف

طرح وحدت  اصلی این پژوهش این است که چرا پرسش. شد روهروب ناکامیحاکمان عراق این طرح با 

 تالش عراق حاکمان اگرچه که است استوار امر این بر پژوهش فرضیهشد؟  روبروهالل خصیب با ناکامی 

 با عرب کشورهای رقابت داخل، از مخالفت علت به ولی دادند، انجام عربی وحدت تحقق برای فراوانی

ای این پژوهش با تحلیل اطالعات کتابخانه. نیافت تحقق طرح این بزرگ هایقدرت مخالفت و یکدیگر

داخلی و  مشکالتبه همراه  اقتصادیو  لوژیک، ژئوپلیتیکئواید هاییزهانگای از مجموعهدهد نشان می

 ،وحدت عربی سوق داد. ملک فیصل، نوری سعیدسوی حکومت پادشاهی عراق را بهخارجی مسائل 

خصیب هاللبودند که در راستای وحدت  یکسانترین مهمعبداالله  السلطنهیبناعراق و  یروزنخست

 رهبری کسب سر بر هاآن رقابت عربی، کشورهای داخلی ناهمگون شرایط علت به اما ،تالش کردند

 از دو این ترس و یکدیگر با عربی خاورمیانه اصلی بازیگر دو فرانسه و بریتانیا رقابت عرب، جهان

 خورد. شکست بیخصهالل وحدت طرح منطقه، در عرب نیرومند کشور یک گیریشکل

 .، عبداالله، عراق، ملک فیصل، نوری سعیدخصیبهاللوحدت عربی، : یکلیدهای واژه

مقدمه .1  

 یانپا در باشد، داشته را خود سیاسی اهمیت و اهداف که یجنبش به منزلة عربی وحدت

 دبای و هستند امتی خود برای هاعرب که باور این. آمد به صحنه میالدی نوزدهم ةسد

یافت  سیاسی ةپشتوان و شد پدیدار میالدی بیستم در قرن باشند، یکپارچه و آزاد

-1883) صلیف ریام آن از پس تحوالتدر جنگ جهانی اول و  (.313-311 :1968 حورانی،)

 مدتتوانست در پی پادشاهی کوتاه (م1931-1853) نیحس فیشرفرزند  (م 1933

ما » :گفترا زنده نگاه دارد. وی با غرور و افتخار می وحدت عربیخود در سوریه آرمان 
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تا مدیترانه متحد  فارسیجخلملت عرب را از  ةآن بود که تود به دنبالو « عرب هستیم

ها های عربی که وی از آناما وی ظرف یک سال از سوریه بیرون رانده شد و توده ،کند

از  پس (.264 :1385 )منسفیلد، از یکدیگر جدا شدند یننوهای در مرزبندی گفتمی سخن

، در م 1921بریتانیا در سال  یبانیپشتفیصل و افسران عراقی منادی وحدت عربی با آن 

پس  عراق به قدرت رسیدند. در پی این تحوالت مرکز وحدت عربی به عراق منتقل شد.

به آن وابسته و معتقد  یشوبکم هاعرب ةهم، وحدت عربی که از جنگ جهانی اول

ور طها را بهداشتند که آن باورزنده ماند. اعراب  هاآنیک آرمان در میان  عنوانبه ،بودند

بنابراین برای ؛ رآورندغرب د ةتا تضعیف شوند و زیر سلطساختگی از یکدیگر جدا کردند 

 (.264: 1385)منسفیلد، دفاع از کیان عربی الزم بود متحد شوند 

ها برای وحدت عربی پس از جنگ جهانی اول، طرح وحدت طرح ترینمهمیکی از 

ای که شامل کشورهای عراق، سوریه، اردن، فلسطین و منطقه ؛بودخصیب هاللدر عربی 

ش گتا زمان مر قدرت را در عراق در دست گرفت که یزماناز  صلیملک فشد. لبنان می

سیاسی  یهابخشداشت تا کنفدراسیون متحد عرب از فراوانی ، امید م1933در سال 

 ینور ،(. پس از ویPipes, 1990: 85; Shikara, 1979: 37تشکیل شود )خصیب هالل

های سیاسی پادشاهی عراق وحدت عربی شخصیت ترینمهماز ( م1958-1888) دیسع

: 1996 الشیخ، ؛622-620: 1986 طربین،)، مطرح شد م1943سال در  ویرا دنبال کرد. طرح 

عراق بین  السلطنهیبنا( م1958-1913)عبداالله سعید نوری. پس از (237-240

 :Simon, 1974، تالش زیادی برای اتحاد با سوریه انجام داد )م1954-1949های سال

با شکست مواجه خصیب هاللحاکمان عراق طرح اتحاد  یهاتالشبا وجود (، اما 318

با خصیب هاللطرح وحدت  پژوهش این است که چرا اصلیپرسش در این راستا شد. 

 عراق حاکمان اگرچه که است استوار امر این بر نیز پژوهش ةفرضی؟ شکست مواجه شد

 رقابت داخل، از مخالفتدلیل به دادند، انجام عربی وحدت تحقق برای فراوانی تالش

 .نیافت تحقق طرح این بزرگ هایقدرت مخالفت و یکدیگر با عرب کشورهای

مسائل جهان ترین مهماهمیت و ضرورت پژوهش همواره وحدت عربی یکی از  ةدربار

. کشور عراق نیز در این زمینه از کشورهای پیشرو در بوده استعرب در قرن بیستم 

ادشاهی از اهمیت پ ةهای حاکمان عراق در دوربررسی طرح یجهنت در ؛وحدت عربی بود

روش  ههای تاریخی بپژوهش ةپژوهش در حوز این ایت دارد.و ضرورت پژوهش حک
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است.  یافتهسامانای منابع کتابخانه ی اطالعات از راهگردآور ةیوشتحلیلی و -توصیفی

در حکومت پادشاهی عراق خصیب هاللوحدت عربی  طرحهدف اصلی پژوهش بررسی 

 است.

 پژوهش ةیشینپ .2

و  شدهترجمهداخلی، آثار  یهاپژوهشپژوهش باید به چهار دسته  ةپیشین ةدر حوز

 .شده است یبررسادامه  خارجی به زبان التین و عربی اشاره کرد که در هایپژوهش

است،  نگرفته صورت حاضر پژوهش مسئله محوریت با کشور داخل در تحقیقی تاکنون

به موارد زیر اشاره توان به وحدت عربی می یدنرس درتالش حاکمان عراق  ةاما دربار

خصیب هاللبه طرح  عراق یاقتصاد و یاسیس خیتار( در کتاب 1368بیگدلی )کرد. 

 ،سوریه و عراق: دیروز» ة( در مقال1369امامی ) .کرد اشاره م1943در سال سعید نوری

را بررسی کرده  عراق یروزنخستسعید نوریهای بزرگ و تالش ةطرح سوری« امروز

 «کویت اشغال در عراق ژئوپلیتیکی تنگناهای نقش»( در 1389جعفری ولدانی )است. 

اشاره به تالش حکومت عراق برای وحدت با کشورهای سوریه، لبنان، فلسطین و اردن 

 طرح «خاورمیانه تاریخ» در( 1337) لنچافسکی ،شدهترجمهآثار  ةدر حوز کرده است.

و را بررسی و به مخالفت مصر، عربستان  م1943 سال درسعید خصیب نوریهالل

 مارهمچنین  .را بررسی نکرده است هاآن، اما چرایی مخالفت کرده اشاره بریتانیا

یژه دوران وبه سوریه با اتحاد و نفوذ برای عراق تالش عراق نینو خیتار در( 1380)

 کرده است. بررسی را السلطنهیبنا

 :'Simon, 1974, The Hashemite 'Conspiracyسیمون ) نیالتبه زبان  یهاپژوهشدر 

Hashemite Unity Attempts, 1921-1958جمله از هاشمی خاندان هایتالش بررسی ( به 

 ,Shikara, 1979شیکارا ) .است پرداخته عربی وحدت تحقق راستای در عراق شاخة

Faisals Ambitions of Leadership in The Fertile Crescent: Aspirations and 

Conststraints بررسی را خصیبهالل در رهبری کسب منظوربه فیصلملک ایه( تالش 

 های( تالشPorath, 1984, Nuri al-Sa'id's Arab Unity Programmeپورات ) .است کرده

(  Pipes, 1990, Greater Syriaپایپز ) .است کرده بررسی را عربی وحدت در سعیدنوری

 .است پرداخته ایمنطقه و داخلی هایمخالفت به و کرده بررسی را عراق حاکمان تالش

در فیصل ملک یهاتالش( Masalha, 1991, Faisal's Pan-Arabism, 1921-33مصالحة )

عرب تحوالت خاورمیانه عربی را  پژوهشگران. بررسی کرده است را تحقق وحدت عربی
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وحدت عربی در قرن بیستم و  ةبه مسئلبسیاری و توجه  اندکردهبیشتر تحلیل و بررسی 

 به موارد زیر اشاره کرد. توانیمکه اند داشتهکشورهای عرب در این راستا  یهاتالش

 ،م1958-1941عراق و تحوالت شرق عربی از  پژوهش( در م1979الروسان )

است.  کرده یبررسرا خصیب هاللوحدت یژه وبه ،سیاست خارجی عراق در جهان عرب

در تحلیل روابط « 1958-1945سوریه از روابط عراق و »( در پژوهش م2001الحیالی )

( به م2010مکاوی )است.  کردهبررسی  دو کشور طرح وحدت میان عراق و سوریه را

از جنگ جهانی  خاندان هاشمی برای تحقق آن یهاتالشبزرگ و  ةبررسی طرح سوری

عراق و  که آنجا ازردن پرداخته است. در این اثر پادشاه اعبداهلل ملکاول تا زمان مرگ 

حاکمان عراق در  یهاتالشموضع و  ،اندداشتهاردن همیشه روابط نزدیکی با یکدیگر 

 است. شده یبررستحقق وحدت عربی نیز 

 خاندان هاشمی و جنبش ناسیونالیسم عرب یوندپ .3

در  یو فرزندانش تا جنگ جهانی اول نقش نیحس فیشرخاندان هاشمی به رهبری 

 میان حیاتی رابط صورتبه ،م 1914 سال در اما ،نداشتندملی عرب  جنبش فکری و

 رهبران اول جهانی جنگ آغاز با .(Cohen, 1987: 9درآمدند ) غرب و عرب جنبش

 های دولت با همکاری با همزمان دیبایم که بودند رسیده باور این به عرب ناسیونالیست

 را خود استقالل و شوند خارج عثمانی امپراتوری شدن غرق حال در کشتی از خارجی،

 گرایان سوریهملی ،(. در این میانGoldschmidt, 2002: 99-100)بیاورند  دست به

که آن منطقه تحت از آنجا ترین گروه برای قیام و رهبری اعراب بودند، اما شایسته

برای حسین شریفدرنتیجه موقعیت  ؛شدمی هاآنکنترل شدید عثمانی بود، مانع اقدام 

. (81 :1337 )لنچافسکی،تر بود ها مناسبتنفوذ ترک ةحجاز از حوز خارج بودندلیل به قیام

حکم جهاد  کردن یخنثبرای حسین شریفو توانایی  دلیل آنچه بیان شدبه سرانجام

و زمینه همکاری اعراب و بریتانیا فراهم شد سلطان عثمانی، بریتانیا به وی نزدیک 

 (.Thomas, 1937: 298)گردید 

که به  م1916-1915های با بریتانیا میان سالحسین شریفت مذاکرا یجهنت در

به اعراب استقالل والیات عربی  بریتانیا معروف شد، ماهونمک-ینحس قرارداد شریف

منجر  م1916به قیام عربی  یتدرنها قرارداداین عثمانی در آسیا را وعده داد.  یامپراتور

با  صلیف ریامتحوالت  در خالل این (.539-519 :1965 یحیی، ؛460-451 :1984 ،)عمرشد 
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و فعالیت  یدهسازمان یرتأثتحت  پیدا کرد. وی ارتباط و عراقی های سوریناسیونالیست

 ةنتیج(. 114-111 :1 ،تابی سعید،)های ناسیونالیست عرب درآمد عضویت گروهها به آن

 موسی،)اولین دولت عربی در سوریه بود قیام اعراب در پایان جنگ جهانی اول، تشکیل 

عطفی یصل در سوریه نقطهت فتشکیل حکوم .(294-261 :2015 الهندی، ؛534-551: 1986

نسلی  یآرزو، دولت متحد عربچراکه تالش وی برای تشکیل  ؛در جنبش ملی عرب بود

 آزادی و اتحاد بودند. به دنبالهای عرب بود که از ناسیونالیست

 رهبری به عرب ملی جنبش که کردندمی افتخار هاشمی خاندان سانینبد

(. Khadduri, 1978: 166گرفت ) خود به عملی صورت ،م1916 انقالب با حسینشریف

 و عربی بزرگ انقالب وارثان عربی، ناسیونالیسم واقعی نگهبان و مظهرخود را  هاآن

ترین مهم ساطع (.Dawisha, 2003: 205) دانستندمی آن ناسیونالیستی پیام ابدی حامالن

 استقالل آن هدف که داندمی انقالبیم را 1916قیام  عرب، ناسیونالیسم پردازیهنظر

قیام متفکران عرب  (.157 :1985 الحصری،) بود عرب متحد دولت تشکیل و اعراب کامل

 ةدانند که نتیجتاریخی عرب می ةانقالبی واقعی در مفهوم سیاسی در اندیش را م1916

 )النجار،پرستان عرب در مخالفت با حکومت عثمانی بود گرایان و وطنرنج و سختی ملی

کرد جنبشی سیاسی بر هویت تاریخی اعراب تأکید می عنوانبهانقالب  آن (.139 :1985

 :1989 )برو،واقعی کلمه انقالبی ناسیونالیستی عربی بود  یبه معناو  (261 :2015 )الهندی،

347-348.) 

 خصیبجغرافیایی هالل ةمنطق .4

 James) بریستد هنری جیمز. گرفت شکل میالدی بیستم قرن آغاز درخصیب هالل ةواژ

Henry Breasted, 1865-1935،) را واژه این باستان، خاورمیانه ةحوز در آمریکایی مورخ 

 باستان دوران با نام بریستد کتاب ةترجم باخصیب هالل ةواژ. کرد مشهور و متداول

(Ancient Times: A History of Early World) یافت گسترش خاورمیانه در عربی زبان به .

 میان ایمنطقه غربی آسیای ساکن مردمان ةخان یننخست» است: آمده بریستد کتاب در

 به غرب در که است مانند دایرهیمن ایمنطقهخصیب هاللاست.  کوهستان و صحرا

 درست آن مرکز و شودفارس منتهی مییجخل شمال به شرق در ،مدیترانه شرقی سواحل

 (.Breasted, 1916: 100-101« ).است عربستان شمال در

شود. شامل کشورهای اردن، سوریه، لبنان، فلسطین و عراق میخصیب هاللاقلیم 

زاگرس، در غرب به دریای مدیترانه، از شمال به  به ارتفاعات از سمت شرقخصیب هالل

مناطق مزروعی از آنجا که شود. عربستان منتهی می یرهجزشبهآناتولی و از جنوب به 
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 ةمنطق (.7: 2010 )نبهان،معروف است خصیب هاللداس است به  این منطقه به شکل

البته برخی  شود.میعراق تشکیل  و جغرافیایی ةاز دو واحد سوریخصیب هالل

ها اما عراقی ،دانندجغرافیایی می ةسوری عراق را بخشی از سوری هایناسیونالیست

، هاآندانستند. فرهنگی سوریه نمی-واحد جغرافیاییاز  را جزئی کشور خود وقتیچه

 (.Pipes, 1990: 82-83) دانستندمیخصیب هاللیه و بخش شرقی را جدای از سور عراق

 
 الخصیبنقشه سیاسی هالل -2 ریتصولخصیب     اهالل طبیعی نقشه -1 ریتصو

 خصیبعراق به وحدت هاللحاکمان گرایش های و انگیزه اهداف .5

از عوامل پیچیده و  یامجموعه یرتأثهای پان عربی حاکمان عراق تحت سیاست

 یدئولوژیک،ا مالحظات، یاسلسله و یشخص هاییطلبجاه جمله از اییدهتندرهم

ژئوپلیتیک، اقتصادی و مسائل و مشکالت داخلی شکل گرفتند. در آغاز باید به این نکته 

مهم  ةحاکمان عراق از این مسئل یپرسروصداو وحدت عربی  گرایییملاشاره کرد که 

 سنی یک اقلیت در کشور عراق بودند. یهاعرب که گرفتیمریشه 

 19) های سنیکشوری با موزاییک قومی بود که سه گروه عرب یستأس آغازعراق از 

مذهبی -قومی یهاگروه ترینیاصلدرصد(  56) و شیعیاندرصد(  17) کردهادرصد(، 

سنی پس از  یهاعربدر این میان  .(23-22 :1373 )ویلی، بودند آن کشور ةدهندیلتشک

حکومت سنی در عراق منادی ناسیونالیسم قدرت را به دست گرفتند. جنگ جهانی اول 
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عراق گسترش  ةکه این هویت عربی را در جامع انجام دادندفراوانی تالش  بود وعرب 

حاکمان عراق  بود. هاآنحاکمان سنی موقعیت اقلیتی چالش  ترینمهماما  ،دنده

حلی م یهاچالشن بودند که موقعیت نامطمئن و اقلیتی خود را برای مقابله با دنبال آبه

 )شیعیان و کردها( تقویت کنند.

 به عراق پیوستن با سنی اقلیت حکومت موقعیتخصیب هالل وحدت طرح تحقق با

 اکثریت مقابل در عراق حاکمان موقعیت همچنین شدمی تقویت سوریه سنی جمعیت

 منسی،) شدمی تضعیف کردها خواهیاستقالل و خودمختاری ةمسئل و تقویت شیعه

 آگاه کشورشان نژادی و قومی مشکالت از که عراق رهبران یبترتینبد .(50: 1990

 این. کنند تقویت آن به عربی هویت دادن با را مرکزی حکومت کردندمی تالش بودند،

 موجب و بگیرد قدرت توانستمی عرب کشورهای دیگر با عراق شدن کپارچهی با هویت

 (.24 :1389 امامی،) شود مذهبی-قومی هایاقلیت بردباری و سکوت

کشور های حاکمان عراق بود. قدرتمند ایران و ترکیه دیگر نگرانی ةوجود دو همسای

ایران با اکثریت جمعیت شیعه در همسایگی عراق قرار دارد. از دیرباز پیوندی مذهبی 

دنبال میان شیعیان دو کشور وجود داشت. از منظر حاکمان عراق شیعیان عراقی به

معیت شیعه پیوند مذهبی میان ج سانینبدت همسایگان ایرانی خود بودند. کسب حمای

بنابراین  ؛خطری برای ناسیونالیسم عرب بود دو کشور از نگاه حاکمان ناسیونالیست عراق

شیعه و  اعم ازان عراق با تقویت تمایالت و احساسات قومیتی جمعیت عرب کشور محاک

بر تا  سایگان ایرانی خود بودندشیعیان از کسب حمایت هم دلسرد کردندنبال سنی، به

 :Masalha, 1991)غلبه کنند  تاریخی میان اکثریت شیعه و اقلیت سنی شکاف عمیق

از نگاه حاکمان  پان عربترتیب وحدت عربی و تبلیغ و ترویج ایدئولوژی بدین .(679-680

 ،ر عراق بود. در رابطه با ایرانبرای غلبه بر مشکالت داخلی کشو موجود ةعراق تنها گزین

 پهلوی، حکومت در ایرانی ناسیونالیسم ترویج و تبلیغنبود.  یدکنندهتهدتنها عامل  یعتش

 پایتخت عنوانبه عراق در تیسفون بر تأکید و ایران باستانی امپراتوری احیای برای تالش

 (.Porath, 1984: 76) بود عراق حکومت نگرانی سبب ایران کهن

 از نگاه حاکمان عراق بود. یدکنندهتهدحکومت ناسیونالیستی ترکیه دیگر عامل 

 خود مرزهای به موصل خیزنفت مناطق الحاق دنبالبه ،م1926 سال تا ترکیه حکومت

 موصل ةمسئل درنهایت. . این مسئله باعث ایجاد اختالف شدیدی میان دو کشور شدبود

در این راستا  .یافت خاتمه عراق نفع به ملل جامعه در کشور آن نفوذ و بریتانیا حمایت با



 89/ 1400 پاییز،، 27یاپیپ ۀشمار -3 ۀ، شمار13 ۀدور ،ژپوهشهای علوم اتریخی

حکومت  هاآناستانبول بر  درگذشتهکه  بودندنخبگان ناسیونالیست عراق فراموش نکرده 

 انیحکومت عثم ةرفتازدستیری مناطق گبازپستالش حکومت ترکیه برای از و کرد می

 (.Ibid: 77)بودند نگران و مطامع آن کشور در شمال عراق 

 یترگستردهرا با جهان عرب  هاآنبود که  ینیسرزم عراق، حاکمان باور به سوریه

با سوریه از  عراق یوندپ. کردیموصل  یترانهمدهای ارتباطی عراق را به هو را دادیمپیوند 

در  جاد خطوط انتقال نفت به مدیترانهصنعت نفت و ای ةدو جهت اهمیت داشت. توسع

 موصل نفت هایچاه از برداریبهره جلوه داد. آغازمهم را  یاقتصاد، عامل م30 ةده ةنیم

 عرب جهان در عراق هایسیاست ،مدیترانه بندرهای به نفت انتقال خطوط ایجاد ةنقش و

 امن مسیری ایجاد و صادرات بهبود در سوریه با پیوند ،راستا این در. کردمی تقویت را

 و تجاری سنتی، مسیر عراق، مرزهای ترسیم از پس همچنین مؤثر بود. نفت انتقال برای

 گسترش دنبالبه محدودیت این رفع برایفیصل ملک. رفت بین از حلب-موصل ترانزیتی

(. Masalha, 1991: 680; Porath, 1984: 77-78) بود عمان-بغداد و دمشق-بغداد زمینی راه

 نفت منابع با هاسوری فکری و فنی مهارت از فیصلملک که شدمی سبب سوریه با اتحاد

عالوه  (.Shikara, 1979: 37) کند استفاده عرب متحد کشور اقتصادی پیشرفت راستای در

 عراق نیز در تمایالت حاکمان یتیکیژئوپلاقتصادی پیوند با مدیترانه، موقعیت  یراتتأثبر 

 داشت. یرتأثعراق 

 خارجی سیاست گیریشکل در مهمی نقش عراق تأسیس آغاز از جغرافیایی موقعیت

 دریایی حاکمیت و دریا به کمی دسترسی شرق سمت از عراق. است داشته کشور آن

 تنگنای این برطرف کردن برای عراق حاکمان اهداف ترینمهم از یکی درنتیجهدارد. 

 سوریه به اتصال. بود سوریه با اتحاد راه از مدیترانه دریای به عراق اتصال ژئوپلیتیک

 :1389 ولدانی، جعفری) بردمی بین از را فارسخلیج در عراق ژئوپلیتیک نامناسب موقعیت

یگزینی امن جا ،ترتیب تالش عراق برای اتحاد با سوریه و اتصال به مدیترانهبدین (.49

 فارس بود.یجخلبرای موقعیت ضعیف و شکننده عراق در 

گاه هیچوی  خود در سوریه داشت. پایتخت سابق عاطفی با یپیوندفیصل ملک

بسیاری تالش فیصل ملکدمشق پایتخت دولت عربی خود در سوریه را فراموش نکرد. 

تا سوریه از بند قیمومیت فرانسه رهایی یابد و سپس با عراق متحد شود. در این  داشت

 .(50 :1990 ی،سمن)گرفتند رهبری جهان عرب را در اختیار میخاندان هاشمی  ،راستا
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آرزو داشت که عراق در جمع کشورهای عربی، نقش  عراقوزیر نخستسعید نوری

کرد. دنبال می را رهبری در شرق عربی یداعرا ایفا کند و  بخشوحدتمحوری و 

سیاست  ةسرلوحخصیب هاللپیوند و اتحاد با سوریه و دیگر کشورهای  سانینبد

 ،شاهزاده عبداالله سعید،نوریپس از  (.21: 1389 )امامی،ای وی قرار گرفت منطقه

دلیل ، بهم1939ی سوریه بود. وی در سال دنبال تخت پادشاهعراق به السلطنهیبنا

دنبال آن بود السلطنه عراق انتخاب شد. عبداالله بهنایب عنوانبهخردسالی فیصل دوم 

که پیش از رسیدن فیصل دوم به سن قانونی از راه اتحاد با سوریه به حکومت آن کشور 

 (.Seal, 1965: 138-137)برسد 

در عراق،  به حکومت رسیدن ویدر دمشق و فیصل ملکپس از سرنگونی حکومت 

، عراق م1941تا  1921مرکز وحدت عربی از دمشق به بغداد منتقل شد. از سال 

کشور برای رهبری اعراب بود. با به استقالل رسیدن عراق در سال  ترینیدبخشام

مهاجرت کردند.  آن کشورهای سوری و فلسطینی به از ناسیونالیست، موجی م1932

جهان عرب بود.  (Piedmont) ونت همیپو  (Prussia) وسپر به مثابةها نعراق برای آ

سکان رهبری جهان  آن کشوراشتند جهان عرب حول عراق متحد شود و ها امید دآن

هویت فراملی  ةهمچنین توسع(. Khadduri, 1969: 137-138) بگیرد به دستعرب را 

هدف  .دنبال شد   م،1941 تا 1921 زمانی دورة در م آموزشیعربی در عراق از راه نظا

ها برای ای از ناسیونالیستعراق به مرکز جهان عرب و تربیت نسل آینده آن تبدیل

های پان یاستسیدئولوژی عامل دیگری در تقویت اسان ینبد رهبری جهان عرب بود.

 (.67، 60-59: 1398و یدالهی،  اندخاک) بودو تالش برای اتحاد با سوریه عربی حاکمان عراق 

 خصیبهای وحدت هاللطرح .6
 فیصل ملک .1-6

کمیسر  (Francis Humphrys, 1879-1971) های سر فرانسیس هامفریسگفته اساسبر 

دولت متحد عربی در  ییبرپابرای  یفراوان کوششفیصل ملک ،عالی بریتانیا در عراق

های سوری داشت و هدف وی وی ارتباط نزدیکی با ناسیونالیستداشت. خصیب هالل

چندین  اتحادبرای رسیدن به  وی (. در این راستاHusri, 1975: 324)اتحاد با سوریه بود 

 داشت. مدنظرگام را 

 ،سوری هایناسیونالیست فشار با فیصلبه باور اتحاد با سوریه بود.  :نخستگام 

سوریه و عراق  سرانجام. رسیدمیاز بند قیمومیت فرانسه به استقالل  یزودبهسوریه 

 اردن یماورا رهایی :گام دوم .پذیرفتفیصل ریاست کشور متحد را می شدند ومتحد می
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هدف فیصل رسیدن به  با آزادی اردن :سوم گامعراق بود.  اتحاد بااز قیمومیت بریتانیا و 

رای آزادی با بریتانیا ب گووگفت یراستااقدامی در  عنوانبهفلسطین  یهودیانتوافقی با 

ها از داشت تأسیس کنفدراسیون عرب خشم فلسطینی باورفیصل فلسطین بود. 

ای از کشور متحد در گوشه هاآنچراکه  ؛بردمی یانممهاجرت یهودیان به فلسطین را از 

 ،م1930پیمان  مانند با یهودیان، توافقی گووگفتپس از  یاندر پاشدند. میعرب ساکن 

شد. می برآوردهبریتانیا  یراهبردشد که در پی آن منافع میبریتانیا منعقد  -عراق

 :Ibid) شدیافت و استقالل فلسطین تضمین میدرنهایت قیمومیت بر فلسطین پایان می

332.) 

با مقامات  گووگفتمطرح شد. وی در  م1929در سال فیصل ملکطرح  یننخست

. مذاکره کردمت خود اتحاد سوریه و عراق تحت حکو ةعالی وزارت خارجه فرانسه دربار

 ةمسئلاز کشورها بگذارند. برای حل  یکی هروی پیشنهاد داد نیمی از سال را در 

 ,Pipes) از کنفدراسیون متحد عرب شود یبخشفلسطین نیز پیشنهاد داد تا آن منطقه 

فیصل از آزادی عمل بیشتری ، بریتانیا-عراق م1930(. با انعقاد پیمان 85 :1990

 تر دنبال کرد.خود را جدی یهابرنامهبرخوردار شد و 

اختالفات دو  وکرد  یدارد ابن سعودبا فیصل ملک ،م1930 پیمان انعقاد از پیش

 اردن، یمن و عربستانبا کشورهای پیمان دوستی  از میان برد که درنتیجهکشور را 

سران  ةبرای ایجاد کنگررا تالش کرد موافقت بریتانیا   م،1932 سال در . ویمنعقد شد

 کوشش یراستاگامی در  ،داشت برگزاری کنگره باورعرب در بغداد جلب کند. وی 

معتقد اما  ،داشتیبرمداخلی عراق گام  ةتوسعبرای فیصل ملکاعراب برای استقالل بود. 

در شمال و شرق دو همسایه  ؛ زیرارا فراموش کند یپان عرببود عراق نباید اهداف 

 رزق،)ندازند بیکشورش را به خطر تند که ممکن بود در آینده استقالل قرار داش یرومندن

 (.Husri, 1975: 324 ؛85-100 :1999

 سوری هایناسیونالیست با را خود اتحاد طرح ،م1931-1932 هایسال در فیصلملک 

نمایندگانی از سوریه، لبنان و ( اردن پایتخت) عمان از او دیدار طول در. کرد مطرح

 مسافرت اروپا به وی ،م1931 سال در .کردند استقبال سوریه در او پادشاهیاز  فلسطین

به این  خود اهداف برای اصل در اما کند، فراهم را ملل ةجامع به عراق ورود بستر تا کرد

بازگشت ملک  از پس .کرد دیدار سوری هاییونالیستناس با اروپا در او. کرد منطقه سفر
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 او هواداران حال همین در. است شده قطعی سوریه بر او حکومت که شد شایعه فیصل

 ،. در همان زمانانداختند راه به کشور دو وحدت برای سوریه در را یاگسترده تبلیغات

کشور استقبال  سوریه و فلسطین از اتحاد دوراق، های عرب در کشورهای عروزنامه

 یهاطرح های وی شد.مرگ زودهنگام فیصل مانع فعالیتاما  ،(52 :1990 منسی،) کردند

 دنبال شد. او جانشینان  به دست وی پس از مرگفیصل ملکوحدت 
 سعیدینور .2-6

اتحاد  پرچمفیصل ملککه پس از مرگ  بود هاییشخصیت ترینمهمیکی از  سعیدنوری

اردن و فلسطین  عراق،میان طرح وحدت  م1935وی در سال  .اعراب را در دست گرفت

فلسطین و توافق با  ةمسئلحل سعید نوریهدف  (.Porath, 1984: 78)را پیشنهاد کرد 

، وی اعالم کرد باید کنفدراسیونی م1936سال  یهاششورچراکه پس از  ؛یهودیان بود

. وی بر پیوند بپذیرندخود را متحد عرب تشکیل شود و یهودیان نیز موقعیت اقلیتی 

اتحاد عربی  ناپذیرییجدافلسطین را بخش  کرد و یدتأکادی عراق و فلسطین نژ

وی نیز زیرا  ؛های سوریه جغرافیایی باز بودبخش یگرداین طرح برای ورود دانست. می

اما  ،پیوستمیاعتقاد داشت سوریه پس از استقالل به اتحاد عربی فیصل ملکمانند 

 (.Ibid:78-79 )شد وی طرح خود را فراموش کند سبب مخالفت صریح بریتانیا 

عراق  جنگاعالنپس از پیروزی بریتانیا در نبرد العلمین و ، م1943در خالل سال 

خود مساعد  یهاطرح اعالم شرایط را برایسعید نوریبه آلمان در فوریه همان سال، 

افکار عمومی عرب و مقامات بریتانیایی از طرح وی استقبال او، اد اعتق؛ زیرا به دید

پس  به شرح و تحلیل مسائل و مشکالت فلسطین و جهان عرب نوری سعید. کردندمی

های غربی در جنگ های متعددی که قدرتبر اعالمیه وی. پرداخت از جنگ جهانی اول

و  کرد یدتأکو درنهایت تقسیم ناعادالنه جهان عرب کردند اعالم  از آن پسجهانی اول و 

این نکته باید به سعید نوریدر طرح  (.Ibid: 89)دنبال حل مسائل جهان عرب بود هب

گرایی عرب بود و نخبگان حاکم از در جنبش ملی یفلسطین سمبل ةمسئلکه  وجه کردت

فلسطین در  ةتی از خود بودند. استفاده از مسئلدنبال ایجاد تصویری ناسیونالیسراه آن به

و رهبری خصیب هاللدر  افتنی یبرترای، هدف حاکمان عراق برای سیاست منطقه

 (.Eppel, 2004: 71-72جهان عرب بود )

 یماورا لبنان، سوریه، باید ابتدا در. شدمی شامل را مرحله چندینسعید نوری طرح

... و سلطنتی جمهوری، حکومت ةشیو مردم. شدندمی متحد یکدیگر با فلسطین و اردن

 سایر و شدمی تشکیل عراق و سوریه از متشکل عرب ةاتحادی ،از آن پس. گزیدندیبرم را
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 از یکی ریاست به مشترکی شورای. بودند آزاد آن به پیوستن برای عربی کشورهای

 و اقتصادی دفاعی، امور مسئول مشترک شورای. شدمی ایجاد ی عربکشورها سران

 المقدسبیت. شدندمی برخوردار یخودمختار از فلسطین در یهودیان. بود سیاسی

 و مسیحیت اسالم، دین سه از مشترک شورایی که آمدیدرم آزادی شهری صورتبه

 (.Hurewitz, 1956: 236-237) کردمی نظارت آن بر یهود

نوع  داشت. وی و مخالفانی نیز بود چند ویژگی مشخص دارای سعیدنوریطرح 

حامی  شاه اردن (م1951-1882)عبداهلل ملک کهحکومت را آزاد انتخاب کرد. درحالی

نبود  تمایلیبسعید نوریهمچنین  حکومت پادشاهی و به دنبال طرح سوریه بزرگ بود.

خود را عبداهلل  ملک کهیدرحال ؛عراق را به حکومت سوریه برساند السلطنهکه نایب

 ،دلیل نوع و شکل حکومتبهسعید نوریطرح  یتدرنهادانست. سوریه میواقعی حاکم 

خود را به  ةبریتانیا نیز عالق (.159-158 :1979 )الروسان،نبود عبداهلل ملکمورد موافقت 

 ،وحدت عربی اعالم کرد، اما اعتقاد داشت طرحی که مورد موافقت عموم اعراب باشد

شکست سبب مخالفت صریح عربستان و مصر نیز این عوامل . در کنار نشده استمطرح 

 (.508 :1337 )لنچافسکی،سعید شد یرطرح نو

های متعددی برای ، تالشم1949 یتدرنهاو  م1946-1945 یهاسالدر خالل 

. نداشت ایهیچ نتیجهه تالب که صورت گرفتخصیب هاللتحقق وحدت کشورهای 

بود،  کردهعرب آغاز  یگرایک ملی عنوانبهخود را  یمشخطکه در آغاز سعید نوری

گران بود که منابع مالی عراق که بیشتر نشان نداد و نتمایل های وحدت به طرحدیگر 

 (.175 :1380 )مار،الزم بود در سوریه خرج شود  برای خود کشور
 االلهدالسلطنه عبیبنا .3-6

 تربزرگشاه حجاز و برادر  (م1935-1879) بن حسین الهاشمی عبداالله فرزند علی

ز حجا شاه م1925 -1924های سال میان ،علی ،میر عبداهلل بود. پدر ویو افیصل ملک

 ؛(25-21 :1439 )الزهیری، شد سرنگونسعود ابن به دستبود تا اینکه حکومت وی 

 عنوانبهخود  یگاهجااز  او .دانستخود می ةرفتازدستحکومت را حق عبداالله  ینبنابرا

 (.170-168 :همان) حکومت سوریه برسد تا به برد بهرهطنه عراق لالسنایب

ایجاد  نخست، کردیمالسلطنه دو هدف را در سیاست خارجی عراق دنبال نایب

تخت پادشاهی  آوردن به دستدیگری  و فیصل دوم در عراق تخت و تاج و حفظامنیت 

السلطنه ، نایبم1949سوریه در سال  نظامی یکودتاها آغازبا سوریه برای خود. 
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میان  ینبنابرا؛ کردبر روی طرح اتحاد عراق و سوریه کار می پشتکار با یول ،یآرامبه

به قدرت رسیدن  ةینهزو عواملش هزاران دینار را  وی ،م1954-1949های سال

 ,Simon)اتحاد دو کشور فراهم شود بستر یه کردند تا مداران حامی خود در سورسیاست

 (.1380:175 مار، ؛318 :1974

 رهبری به دولت. شد آغاز م1949 سال از سوریه یدادهایرو در عراق دخالت آغاز

 داشت تمایل عراق کهیدرحال ؛بود مصر هوادار( م194-1897) میزع یحسن سرهنگ

 حزب سوریه در نفوذ برای عراق بازویترین مهم. باشد قدرت در خودش یروپ حکومتی

؛ کند پرداخت را آن بهای بود حاضر میزع یحسن سرنگونی برای عراق. بود 6مردم

( م1950-1898) هیناوی سامی سرهنگ رهبری به ارتش افسران از گروهی با بنابراین

 هیناوی دولت کار آمدن یرو با. بود زعیمدولت حسنی   علیه کودتا حامی و تماس در

 نیز مردم حزب و گرفت شکل سوریه با وحدت برای عراق یدهایام ،م1949 اوت در

 :2010 مکاوی، ؛161-153 :2001 )الحیالی، بچشد را قدرت طعم توانست بار یننخست برای

-1964) شیشکلی ادیب کودتای دست به سرعتبه هیناوی دولتاما  (؛266-284

 مخالف او. کرد شوکه را عراق حکومت و شد سرنگون م1949 دسامبر 19 در( م1909

 در شیشکلی مخالفان از دوباره عراق. بود سوریه در کشور آن طرفداران و عراق سرسخت

 از همچنین شیشکلی. بود عراق با اتحاد مانع ینتربزرگ او چراکه کرد؛ یتحما سوریه

 مکاوی، ؛189-161 :2001 )الحیالی، بود برخوردار عراق ایمنطقه رقیب عربستان، پشتیبانی

2010: 284-285). 

 شکل سوریه در شیشکلی علیه که مخالفتی و جو از عراق دولت ،م1954 سال در

 اتحاد طرح برای عراق وزیر( نخستم1997-1903) جمالی فاضل و برد بهره بود، گرفته

 ةهزین نیز عراق و شوند متحد سوریه و اردن عراق، بود قرار. شد مذاکره وارد سوریه با

 مواجه شیشکلی شخص و عربستان مصر، مخالفت با طرح این، اما بپردازد را متحد ارتش

 شیشکلی حکومتبه  عراق مطبوعات. کرد عصبانی را عراق حکومت یدادرو این. شد

 خواستار عرب کشورهای از واست  فرانسه یالیسمامپر دست در ابزاری که کردند حمله

 (.Seal, 1965: 139) ندشد سوریه در دخالت

 عراق ،(م1976-1903)عسلی صبری  آمدن کار روی و شیشکلی سرنگونی از پس

 فاضل را مذاکرات رهبری. شد سوریه با وحدت برای دیپلماتیک مذاکرات وارد دوباره

 در عراق هاشمی خاندان قرار گرفتن اتحاد، برای جمالی شرط. داشت بر عهده جمالی

همراه  عسلی موافقت با ابتدا در طرح این. بود کشور دو فدرال اتحاد یا حکومت رأس
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 از پس. کرد رها را اتحاد طرح وی سوریه،ی هابعثی و هاکمونیست فشار یرز اما ،شد

، اما شد ریخته صفا محمد سرهنگ رهبری به کودتایی طرح مذاکرات، در عراق شکست

 :Mufti, 1996) عراق در سوریه کشید یطلبتوسعهخط بطالنی بر  کودتا طرح شدنآشکار

68-70.) 

 خصیببه وحدت هالل یدنرس درعراق  و علل شکست موانع .7
 داخلی موانع .1-7

 استوار کردناقلیت سنی برای  ةنقش اساساًهای وحدت عربی طرح، شیعیان دیدگاهاز 

(. همچنین شیعیان Dawisha, 2009: 140بود ) شیعیان حاشیه راندنژمونی خود و به ه

موقعیت اکثریتی خود را ها آن، شودنگران بودند اگر عراق وارد کنفدراسیون متحد عرب 

(. Nakash, 2006: 85) قرار گیرندای در حاشیه فرقه یصورت گروهبه و دست دهنداز 

، به شدمیمنجر گیری اتحاد میان کشورهای عرب هر طرحی که به شکلکردها برای 

منجر زبان ای کوچک در اقیانوس مردم عربصورت جزیرهتبدیل موقعیت کردها به

رای رسیدن به خودمختاری یا ب هاآنتالش  یجهدرنت ؛(Dawisha, 2009: 140) شدمی

 رفت.از بین می استقالل

 که کردمتهم می این به را عرب کارمحافظه هایحکومت عراق، ستیکمونحزب 

 دیدگاه از. بودند استعمار منافع تابع که بود هاییاقلیت اتحاد تنها هاآن میان اتحاد

 در هاآن. بود مردم آرام کردن برای عربیسمپان به عراق رهبران تمایل ها،کمونیست

. بود متضاد هاآن منافع با اتحادی هرگونه ؛ زیراکردندمی خودداری اتحاد از عمل

 ریغ امیرهای توسط عمل استادی با که نبود تبلیغاتی جنگ یک جز چیزی عربیسمپان

 ایوسیله همچنین. شد ایجاد فلسطین و سوریه حکومت تخت به رسیدن برای منتخب

 تضمین خاورمیانه در را عراق برتری تا بودسعید نوری از قبیل مدارانیسیاست برای

 (.Bashkin, 2008:  121) کنند

عراق به استقالل رسید، دو گرایش در سیاست خارجی وجود داشت.  کهیهنگام

 یکشورهاوحدت عربی و کمک به دیگر  هاهدف آنبودند که  هاپان عرب نخستگروه 

سیاست خارجی  در استقاللدنبال به روتریانهمعرب برای استقالل بود. گرایش دوم و 

ها حفظ هویت و استقالل و شرایط داخلی عراق را نیز در نظر داشتند. برای آن بودند

 در صورت کردنداحساس میاین گروه  (.Khaduri, 1951: 223ولویت بود )ا عراق در
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بردند. بیشتری از اتحاد می اقتصادی-امتیازات سیاسی هاسوریتحقق وحدت با سوریه، 

و  ترکردهیلتحصها سوریمنابع نفت ثروتمندتر از سوریه بود، اما  وجود باق عراشک بی

اختیار  دولت متحد در های مهم را درسرعت مقامات و پستبهتر بودند و پیشرفته

 (.Shikara, 1979: 41)گرفتند می

 های جهانیو قدرت موضع کشورهای عرب ای،ع منطقهموان. 2-7

عبداهلل برای به دست گرفتن رهبری جهان عرب رقبای مهمی داشتند. حاکمان عراق 

طرح  وی نیز ؛ زیرابودخصیب هاللچالش رهبری در فیصل ملکشاه اردن و برادر 

 حاکم سابق حجازفیصل ملک تربزرگکرد. علی برادر دنبال می را سوریه بزرگ خود

سابق مصر و  خدیو (م1944-1874) عباس حلمی بود. دیگر کاندید حکومت سوریه

ملک  ویژهبه ؛رهبری جهان عرب بودندهای انیز دیگر کاندید (م1936-1868) فؤادملک 

 و فلسطین کردن مهیضمدنبال عرب و به جهان بر شمیامخالف رهبری خاندان ه فؤاد

خاندان سعودی  همچنین. (55 :1990 منسی، ؛Husry, 1975: 327-328) سوریه به مصر بود

 (م1975-1906) و فرزند وی فیصل (م1953-1875)سعود ابنعبدالعزیز به رهبری 

در این راستا  .(Shikara, 1979: 40) های رهبری در جهان عرب بودندادیگر کاندید

بر روابط خارجی با عراق  اتحاد هایبررسی موضع کشورهای عرب و تأثیر طرح

 .کندیمهرچه بیشتر موانع حاکمان عراق کمک  مشخص شدن کشورهای عرب به

آن را دژی مستحکم برای  و بود ، مدافع حکومت جمهوریهیسورحزب کمونیست 

به اعتقاد . مخالف حکومت سلطنتی بود دانست ومی عربی کراسی در شرقوحفظ دم

که  داشتند را  مشکالت داخلی، خصیبهاللی واقع در طرح کشورها حزب کمونیست،

اصالحات  ة. برای حزب کمونیست مسئلشدها مینبه آ توجهییبموجب اهمال و  نباید

. ندمسائل بودترین مهمکراسی وآزادی و بنای صحیح دم ویسحرکت به ةداخلی، نحو

تالش بریتانیا برای نفوذ  ةکنندمنعکسخصیب هاللها اعتقاد داشتند وحدت کمونیست

دنبال آزادی کشورهای عرب از نفوذ سیاسی، ها بهآن کهیدرحال ؛در کشورهای عربی بود

 .(131-130 :2001 ،الحیالی) نداقتصادی و نظامی استعمار بود

مت جمهوری در سوریه بودند. از نگاه حکو نیز مدافع حفظ نیالمسلماخوان

یه طرحی استعماری را تشکیل سورطرح اتحاد میان عراق و  ،المسلمین سوریهاخوان

 هاآنبرای  برد.یماز بین  ی را که در نظام جمهوری مشهود استمردم ةکه روحی دادیم
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اتکایی برای حرکت مردمی در کشورهای  ةنقط یهدر سورحفظ حکومت جمهوری 

 (.132 :)همانبود اسالمی و رهایی از قید استعمار -عربی

های سوریه نگران بودند که طرح . بعثیضد استعماری بودحزبی انقالبی و  ثبع

 مخالف بریتانیا هاآن از قدرت شود.ها آن دور شدنو  سیاسی یانزواسبب خصیب هالل

مورد موافقت اعراب  ،حکومت پادشاهی عراق بودند و اعتقاد داشتند که طرح وحدتو 

که قول آزادی و وحدت  م1916 انقالب عربی، حزب بعثبه اعتقاد  (.134 :)هماننیست 

جنبش ملی عرب به رهبری  کهیدرحال ؛د، در هدف خود شکست خورددارا به اعراب 

 (.Khadduri, 1978: 166دنبال آزادی و وحدت واقعی اعراب بود )حزب بعث به

 پادشاهی تخت قربانی سوریه جوان جمهوری خواستندنمیهای سوری ناسیونالیست

 آن نفوذ نگران هاسوری عراق، در بریتانیا نفوذ دلیلبه همچنین. شود حاکمان عراق

 بودند شده رها فرانسه تیقیموم بند از تازه هاآن کهیدرحال ؛بودند سوریه در کشور

(Seal,: 77-82.)  تلةکال) یمل احزاب ناسیونالیست سوری تشکلترین مهمیکی از 

 دادن دست از نگران و داشت سوریه برای را خود جمهوری که طرح بود (ةیالوطن

فیصل ملکهای وحدت عربی در زمان طرح که یزمان استقالل سوریه بود. درنتیجه

 (.133-132 :2001؛ الحیالی، Shikara, 1979: 40-41)کرد رد آن را تشکل ملی  ،مطرح شد

حزب مردم از حامیان اتحاد با عراق رو به ضعف  و السلطنه های نایبتالش ةدر دور

در مقابل احزاب مخالف وحدت با از دست دادن موقعیت خود در جامعه سوریه بود. 

قدرت  ،بودند شدهکه جایگزین تشکل ملی  (یالوطن )الحزب یملحزب  جمله ازعراق 

 (. 114-113 :2001؛ الحیالی، 100-99 :2012دیب، ؛ Mufti, 1996: 70-71) بیشتری گرفتند

خود  ثباتیبوضع ویژه به بودند. خود با یهودیان ةلدرگیر مسئ اساساً اعراب فلسطین 

یهودیان و تشکیل دولت فلسطینی  ةلشکست در حل مسئ ةسیاسی که نتیج ةحیاز نا

تی در دولت متحد صورت اقلیها را بهآنزیرا  ؛بود. یهودیان نیز مخالف طرح وحدت بودند

 (.55 :1990)منسی،  آوردیدرمعربی 

 جنبش گویانسخن را خود عراقی متفکران و رهبران جهانی جنگ دو بین ةدور در

 از یکی صورتبه مصر جهانی دوم جنگ از پس، اما دانستندمی عرب گراییملی

 نقش که مصر کردند احساس هاعراقی مقابل در. کرد ظهور عرب کشورهای ترینمهم

 آن میان رقابت و تنش پس آن از یجهدرنت. است ربوده عرب جهان در را هاآن رهبری
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 سال از میان دو کشور رقابت آغاز(. Humphreys, 1999: 92) گرفت شکل کشور دو

 دائمی حسادت و رقابت ،بعد به زمان آن از. شد آغاز عرب اتحادیه تشکیل و م1945

 اعراب حیات تجدید مقدم خط در را خود مصر حکومت. گرفت شکل کشور دو میان

 .بود حساس داشت، را خود مستقل موضع آن درکه  عراق حرکت هر به و دانستمی

 پاشانحاس کرد، مطرح راخصیب هالل طرح ،م1943 سال درسعید نوری که یزمان

 رهبری بود. اعرابمورد حمایت بریتانیا برای رهبری  مصر یروزنخست( م1879-1965)

 کشورهای دیگر یتحما مورد سیاسی و فرهنگی اقتصادی، علل به عرب جهان بر مصر

 یادبنسست طرحی را آن زیرا موافقت نکرد؛سعید نوری طرحبا  مصر یجهدرنت. بود منطقه

 عرب جهان رهبری عمل ابتکار مصر، حکومت عراق، هایتالش به واکنش در. دانستمی

 ،م1945 تا 1944 سال از. کرد دعوت قاهره را به عرب سران و گرفت به دست را

 ,Khadduri) شد منتهی عرب ةاتحادی تشکیل به مصر رهبری به عرب سران مذاکرات

 عنوانبه خود نقشاز دست دادن  و عراق طلبیتوسعه نگران که مصر(. 251-257 :1951

 ریزییپ را عرب ةاتحادی بنابراین؛ داشت تمخالف عراق طرح هرگونه با بود، اعراب رهبر

و جهان عرب خصیب هاللدر عراق   طلبیتوسعه مقابل در اهرمی عنوانبه آن از تا کرد

 .(345-333، 165-111 :1426العربی، )کند  استفاده

 نزدیکی روابط و کردمی حکومت کشور دو بر خانواده یکاگرچه در عراق و اردن 

 .شدمشاهده می پنهان رقابت یک میان دو کشور توأمان، اما داشت وجود کشور دو میان

 از ترس ازعبداهلل ملکسعید، نوری توسط خصیبهاللبا اعالم طرح  ،م1943 سال در

 ،م1946 سال در. کرد رد را طرح یشهاعموزاده سود به خود تخت و تاج دادن دست

 حفظ با کشور دو شد قرار عربی، وحدت برای عراقطرح   دوباره شکست از پس

 را خود جای طرح این، اما شوند متحد نظامی -سیاسی امور در خود، سیاسی موجودیت

 دالیل از .(249-233: 1426 ،عربیال ؛144-135 :1979 الروسان،) داد م1947 برادری پیمان به

 اردن رود باختری ةکران دررا  خود هایبرنامهعبداهلل ملک که بود این طرح شکست

 .(Mufti, 1996: 37-38)و تمایلی به اتحاد با عراق نداشت  کرددنبال می

به همراه  اییجهنتهای اتحاد میان دو کشور ، طرحم1952-1951های در خالل سال

طرحی را سعید نورینها ت. متمایل نبوداتحاد دو کشور  بهنداشت. دولت عراق دیگر 

سلطنتی عراق با اردن پیشنهاد کرد که مورد مخالفت فیصل دوم  ةمبنی بر ازدواج خانواد

 طرحی هرگونه بهعبداهلل ملک یتدرنها (.145-144 :1979 )الروسان،و عبداالله قرار گرفت 
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خود را  ؛ زیراحساس بود ،کردرا برای ایجاد سوریه بزرگ خنثی می وی یهانقشه که

 فردمنحصربهروابط عراق و اردن در نوع خود  یجهدرنتدانست. حاکم واقعی سوریه می

خاندان هاشمی بر یکدیگر برتری  یهاشاخهاز  یککداماین بود که  سؤالترین مهم .بود

 یابد.

 این عرب اتحادیه در. بود مواجه خارج و داخل از مخالفت با اتحاد هایطرح البته

 عراق در. شود جهان عرب در شکاف سبب کشور دو اتحاد که داشت وجود نگرانی

 در اردنشود  سبب اتحاد که بودنداین  نگران و اتحاد مخالف هاناسیونالیست از گروهی

 هایطرح برای عراق پشتیبانی جلب دنبال به و کند دخالت عراق داخلی امور

 یرمستقیمغ دخالت به بریتانیا و اردن پیمان نیز یتدرنها. باشد خود طلبانهتوسعه

 میان دشمنی و حسادت( Kadduri, 1951: 260-261) منجر شود عراق امور در بریتانیا

 تشکیل از پس ،م1958 سال در. بود یرگذارتأث های اتحاد  بر طرح کشور دو رهبران

 حیات تمام در او اصلی هدف. داد اتحاد به تن ناچاربهسعید نوری هاشمی فدراسیون

 و بود بیزار کشور آن سیاستمداران و اردن از او. اردن نه بود سوریه با اتحاد خود سیاسی

 او. داشتیبرنم قدم اردن با اتحاد در وقتهیچ او نبود یهو سور مصر وحدت اگر

 دوش به را اتحاد مالی بار عراق و شود سرازیر اردن به عراق نفتی منابع خواستنمی

 (.22-21 ،32 :1357 نشاشیبی،) کشدب

 عربستان با کشور آن روابط شد، تشکیل عراق درفیصل ملک حکومت که یزمان از

 ةریش. داشت وجود کشور دو میان همکاری نیز هاییدوره در . اگرچهبود تیره همواره

 در یجهدرنت. گشتیبازم سعودابن نیروهای ازحسین شریف شکست به کشور دو دشمنی

 و اخراج وسعود ابن توسط حکومتشان قلمرو تصرف حسینشریف فرزندان بعد یهاسال

 طرح هرگونه مخالف نیزسعود ابن دیگر سوی از. نکردند فراموش راحسین شریف تبعید

 در دشمنی و اختالف این. شدمی مطرح عراق حاکمان طرف از که بود اینقشهو 

 (.Faris, 1955: 73) شد منعکس عرب جهان آتی تحوالت

 مخالف سیاستی کشور آن شد سبب عرب جهان در عراق نفوذ از عربستان ترس

 خود حامیان از و بود سوریه در نفوذ دنبالبه عراق که ایدوره در. گیردب پیش در عراق

 به را خود مالی منابع و به دنبال قطع نفوذ عراق بود عربستان کرد،می پشتیبانی

 عراق توسط کهخصیب هالل طرح (.Seale, 1965: 47) کردمی ارسال عراق مخالفان
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 شمال در یاتحاد هرگونه. بود یسعود یپادشاه یبرا دیتهد نیتربزرگ شد،می دنبال

 عرب جهان از را عربستانداد و پیوند می ترانهیمد به را عراق که عربستان رهیجزشبه

 ؛شدمی یالهیقب رهبران حد در یسعود حاکمان تیموقع موجب تنزل کردیم جدا

. ستینگریم یبدگمان با کرد،می مطرح عراق که یطرح هرگونه به عربستان جهیدرنت

 ةیاتحاد لیتشک در و بود مصر کنار در عربستان قرارگرفتن موجب یترس نیچن ةجینت

 .(430-403، 343-322 :2013 حمدان، ؛411-384 :1426 ،یالعرب) داد نشان را خود عرب

سیاسی بریتانیا و عراق روابط نزدیکی داشتند، آن کشور مخالف  ةاگرچه در حوز

در میان  موارد زیر بود.های وحدت عربی حاکمان عراق بود. علل مخالفت بریتانیا طرح

، سوریه و لبنان تحت قیمومیت فرانسه بودند و خصیبهالل ةدهندکشورهای تشکیل

شکیل دولت یهودی را در تخصیب هاللبریتانیا مایل نبود با فرانسه مواجه شود. اتحاد 

بالفور از  ةاعالمی ةیبر پا م1917بریتانیا در سال  کهیدرحال ؛کردمنتفی میفلسطین 

تا  فارسیجخلاز خصیب هالل ةتشکیل دولت یهود در فلسطین حمایت کرد. در منطق

در یک دولت  هاآنکه قرارگرفتن  کردندیمهای مختلفی زندگی دریای مدیترانه اقلیت

 .(63-62 :2011 )الفتالوی،شد در آینده میفراوانی ایجاد مشکالت سبب 

کرد و بریتانیا مایل نبود از موقعیت عربستان را تهدید میخصیب هاللتشکیل اتحاد 

عربستان پادشاهی یمن  ةیرجزشبهیک حکومت علیه دیگری حمایت کند. همچنین در 

ها را نعیت آموقخصیب هاللقرار داشتند. اتحاد  فارسیجخل ةعربی حاشی یهاامارتو 

ها را استقالل آنمعاهداتی تعهد کرده بود  ةیبر پابریتانیا  کهیدرحال ؛کردتهدید می

به دنبال ایجاد امنیت خصیب هاللنیز حکومت عراق از تحقق طرح  یتدرنهاکند. حفظ 

کشورهای  یزآمخصومتالعمل برای خود بود، اما بریتانیا اعتقاد داشت که آن طرح عکس

 (.Husry, 1975: 325داشت. )همسایه را در پی 

های به طرح گاهیچه و و لبنان داشت هز منافع دیرپایی در سوریبافرانسه از دیر

تالش حاکمان عراق برای وحدت با سوریه ، فرانسهبه باور . مند نبودعالقهحاکمان عراق 

نفوذ و  که قدرت، نگران بودند هاآن گرفت وه میها با بریتانیا ریشاز پیوند آن

. همچنین و آن را به بریتانیا واگذار کنند جایگاهشان در سوریه را از دست دهند

ای به برقراری روابط دولت متحد سوریه هیچ عالقه حکومت فرانسه اعتقاد داشت

تا  فارسیجخلاز  عرب نیز تشکیل حکومت متحد یتدرنهادوستانه با فرانسه نداشت. 

برای آن کشور داشت. حکومت فراوانی منافع  و آمدیدرممدیترانه تحت نفوذ بریتانیا 



 101/ 1400 پاییز،، 27یاپیپ ۀشمار -3 ۀ، شمار13 ۀدور ،ژپوهشهای علوم اتریخی

 ای برای حفاظت از منافعایجاد یک نظام دفاع منطقههدف بریتانیا  که فرانسه معتقد بود

 (.173-155 :2008همو،  ؛48-47 :1985 )محافظه،بود  خود در منطقه راهبردی

 نتیجه. 8

در حکومت خصیب هاللدنبال بررسی طرح وحدت عربی چنانکه گذشت این پژوهش به

و افسران ناسیونالیست فیصل ملکطرفداران این طرح ترین مهمپادشاهی عراق بود. 

ناسیونالیسم  ،دادرهبران عراق را به سمت وحدت عربی گرایش  آنچهحامی وی بودند. 

همچنین  ؛عرب پس از جنگ جهانی اول بود جهان برایدئولوژی مسلط  عنوانبهعرب 

 عنوانبهمذهبی عراق بود. حاکمان عراق -موزاییک قومی یندبرآشرایط داخلی عراق که 

اقلیتی خود را از بین  یگاهجاجهان عرب  با پیوند عراق به کردند تامیتالش  اقلیت حاکم

عراق فائق آیند. در کنار این دو عامل موقعیت  ةببرند و بر مشکل چندهویتی جامع

، روابط با همسایگان و مسائل اقتصادی گرایش حاکمان عراق را به وحدت ژئوپلیتیک

رایط داخلی عراق مانع اصلی وحدت عربی بود. در عمل همان ش، اما کردعربی تقویت می

های مخالف سیاست ،دادندکردها و شیعیان که اکثریت جامعه عراق را تشکیل می

های سوریه نیز احزاب و گروه جمله ازوحدت عربی حکومت بودند. در کشورهای عربی 

 و تالش برای حفظسیاسی مختلف براساس شرایط داخلی متفاوت میان کشورهای عرب 

های رهبران ملی عرب طلبی و رقابتاستقالل کشورشان مخالف وحدت بودند. جاه

اردن نیز پس از جنگ جهانی اول -عربستان و عراق-عراق، عراق-رقابت مصر ازجمله

دنبال برتری و هریک از کشورهای عرب بهزیرا  ؛عامل مهم در ناکامی وحدت عربی بود

دو بازیگر اصلی سیاست ) ترس بریتانیا و فرانسه یتدرنهارهبری در جهان عرب بودند. 

بر هم خوردن نظم موجود در  ةمنزلبهگیری کشور متحد عرب که از شکل (خاورمیانه

حاکمان عراق  یدنرس درمانع مهمی  ،ها بودافتادن منافع راهبردی آن خطر درمنطقه و 

تأیید  ،ل شدنتیجه حاص عنوانبه آنچه گونه نیبد .شدمحسوب میبه وحدت عربی 

 پژوهش بود. ةفرضی
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