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 :من قدوم األمري عبداهللا وتأسيس اإلمارة وقراها أهايل مادباموقف : أوالً 
م، 1920أثار االحتالل الفرنيس لسوريا، وخروج امللك فيصل منها يف مطلع آب لقد 

غضب امللك احلسني بن عيل وابنه األمري عبداهللا يف احلجاز، فعزما عىل استعادة سوريا 
بقوة السالح، خاصة بعد أن اتصل العديد من رجال السياسة وشيوخ القبائل بامللك 

بقيادة أحد أبنائه، يف ذلك الوقت كان األمري عبداهللا يطلبون منه إرسال محلة إىل الشام 
يشغل منصب وزير اخلارجية يف مملكة احلجاز، وعندما وقع االختيار عليه قّدم استقالته 
لوالده، وحشد جيشًا مؤلفًا من حوايل ألفي جندي، وسار هبم إىل معان التي كانت تابعة 

باالتصال بأعيان بالد الشام م، ورشع 1920/ 11/ 21ململكة احلجاز، وبلغها يف 
  .)1( ووجهائها

حسني بن عيل عىل اتصال بالزعامات املحلية يف رشقي األردن  الرشيفكان قد و 
ضد الفرنسيني يف سوريا، محلة ليقود  ؛للوقوف إىل جانب أحد أبنائه، الذي سيتحرك إليهم

ىل إقناعهم برضورة الوقوف إ  هبااوالً حم، عددًا من الربقيات إىل زعامء وشيوخ البالدفبعث 
 .)2(حترير سوريا منهمبة الفرنسيني وملحار األمري عبداهللا جانب ابنه

ومرتيث يف اختاذ قرار  بني مؤيدٍ من تلك احلملة موقفهم يف  مادبا يلاهأوقد اختلف 
جل اسرتجاع احلكم أالبالد السورية، من  إىلبالوقوف إىل جانب محلة األمري عبداهللا 

وإعالن  )3(فيها، فهرعت بعض الزعامات العشائرية الستقبال األمري يف معانالعريب 

)1( F.O 371\5066. High Commissioner Baghdad to F.O.21 Novrmber 1920.  

  - Kirkbrid, Sir Alec Acrckle of Thorns, John Murray, London, 1956. P.25. 
، )1929- 1920(، قيام وتطور إمارة رشقي األردن 1تاريخ اململكة األردنية اهلاشمية، ج ،معن أبو نوار، )2( 

أبو : ، وسيشار له فيام بعد هكذا46، ص 2000، املؤسسة الصحفية األردنية، عامن، )26(مكتبة الرأي 
.1نوار، تاريخ اململكة األردنية اهلاشمية، ج

)3(  Salibi,Kamal,The Modern History of Jordan ,London, NewYork, 1993. P.106. 

. Salibi,The Modern History of Jordan:وسيشار له فيام بعد هكذا  
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قد عامة  ترحيبها وطاعتها لألمري وانضاممها إىل املتطوعني، يف حني نجد أن مشايخ البلقاء
 .)1(إىل محلة األمري موانضاممه ميف إعالن تأييده واتأخر

احلارثي نجح يف جتنيد القليل من  اً ، أن عليّ إحدى الوثائق الربيطانيةوقد أشارت 
املتطوعني للجهاد يف سوريا ضد الفرنسيني، فانضم حديثة اخلريشا وأربعون رجًال من 

ومن البلقاء انضم الشيخ صايل الشهوان وعرشة رجال من  ،تباعه من قبيلة بني صخرأ
أسهم قبيلته إىل محلة األمري، ومن ناحية أخرى رفض بقية شيوخ عرب البلقاء، وعىل ر

سلطان العدوان وابنه االنضامم إىل احلملة آملني من الربيطانيني خطوة حاسمة بالنسبة 
إلدارة احلكومة اجلديدة يف رشق األردن، وكأهنام يريدان من السلطة الربيطانية إسناد األمر 

 .)2(هلا
م حظي باستقبال حافل شارك فيه 1921آذار  2عند وصول األمري عبداهللا عامن، يف و

شيوخ القبائل يف األردن، إذ توافد عليه شيوخ القبائل من البلقاء والطفيلة والكرك 
وزينت الدكاكني وأسطح املنازل باألعالم  .)3(وحوران للسالم عليه والرتحيب به

فيذكر الشيخ خالد  .)4(احلجازية واستقبله يف زيزياء مجاهري من بني محيدة وبني صخر

من بني الزعامات املحلية التي سارعت إىل استقبال األمري يف معان، عودة أبو تايه، ومثقال الفايز،  )1(
غالب الشعالن وحممد : ومن الضباط العرب... وحديثة اخلريشا، وحسني الطراونة، وعطيوي املجايل

وملزيد من . ونبيه العظمة ،فؤاد سليم، وحممد مريود: ينيومن األحرار السور... عيل العجلوين
املعلومات عن أسامء الشخصيات التي بادرت الستقبال األمري والسالم عليه ومبايعته واالنضامم حتت 
 ،لوائه وااللتحاق يف صفوف املتطوعني انظر، املايض وموسى، تاريخ األردن يف القرن العرشين

الدور األردين يف  ،عبيدات، حممودو .55-54مارة األردنية، صاملوسى، تأسيس اإلو .133-132ص
 .350-348النضال العريب السوري، ص

 :، وانظر أيضاً 1ص) 4(مرفق رقم ) 4(وثائق مؤسسة آل البيت ملف رقم  )2(
F.O. 37/637 Samuel to Curzon, 31 December 1926. 

 ،)إىل هذه البالد ومعلومات عن كيفية تأسيسهاسمو األمري يتذكر أسباب جميئه : (مقالة حتت عنوان )3(
.8، صم1946شباط  8، بتاريخ 1098اجلزيرة، العدد 

)4(  A de L.(Rush editer) :Ruling Famlies of Arabia, Archive Edition, 1991, Vol. I, P.43. 
 .39صخريسات، األردنيون والقضايا الوطنية والقومية، : وانظر أيضاً 
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األمري عبداهللا إىل معان ذهب شيوخ قبيلة بني محيدة  سليامن بن طريف أنه عند وصول
م، وأقام األهايل احتفاالً هبذه 1921للسالم عليه، كام استقبلوه عند جميئه إىل عامن عام 

املناسبة عند املدرج الروماين بعامن متت فيه البيعة لألمري باحلكم، وكان من بني شيوخ بني 
شهوان و، )شيخ مشايخ قبيلة بني محيدة(سليامن بن طريف : محيدة الذين شاركوا بالبيعة

، ةرواحنوداود الالربيزات، وعبداهللا الربيحات، وسليامن اجلمعاين، وخلف اهلروط، 
، وعبدالعزيز الربيزات، ومفلح العبد ربه الفقهاء، وصالح ةوالشيخ مسلم اللوانس

الذويبان الفقهاء، وشخيتري القبيالت، وعواد احليصة، ونزال رشيد احليصة، ومحود 
 . )1(ووجهائها الرواحنة، ومحد احلوامتة، وغريهم من شيوخ عشائر بني محيدة

الدولة  تفرض ،ىل البالد، وتأسيس اإلمارةإوبقدوم األمري عبداهللا بن احلسني 
توفر األمن واالستقرار لونتيجة  ؛انتهت النزاعات العشائريةو ،سيطرهتا عىل البالد

م قائم مقامية، 1921صبحت يف عام أخذت مادبا بالتطور بصورة رسيعة جدًا، وأواهلدوء، 
عدد من املوظفني، وقايض صلح، وقائد الدرك والفرسان، داري يتبعه إيقيم هبا حاكم 

 .)2()طبيب احلكومة(وحماسب املالية، ودائرة الربق، وتسجيل األرايض، ومركز صحي 
إىل تنظيم البلدة من حيث األحياء وتقسيمها، ورسم  وساهم وجود جملس بلدي فيها

الشوارع وفتحها ضمن صور هندسية، والتفريق بني الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة 
املنطقة، وتوفر مادة احلديد  ساهم توفر احلجارة يفو. )3(إىل االهتامم بالنظافة، واإلنارة

                                                           
، يوم اخلميس الشاهد، نرشت يف جريدة عمر العرموطيإعداد الشيخ خالد سليامن بن طريف مقابلة مع  )1(

 . م2011متوز 21املوافق 

 .  102-73السوارية، سجالت قرارات املجالس البلدية، ص: ، وانظر أيضاً 89مجيعان، مادبا، ص )2(

، وعن أعامل 86 – 82ية، صالسوارية، سجالت قرارات املجالس البلد: للمزيد من املعلومات انظر )3(
وأنظر . م1925متوز  69م، وقرار رقم 1924، حزيران 41قرار رقم :  البلدية واالهتامم بالنظافة انظر

 .أبو الشعر، والعساف، مادبا سجل مقررات جملس البلدية :أيضاً 
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. )1(ور واالزدهار للبلدة، والتطعمران، إىل ظهور حركة نشطة يف السمنتواإل
أنه أصبح يتبع إىل ) مقام مادبا يف بداية عهد اإلمارة قائم(سامح حجازي  ذكروقد 

أم القنافد، والبساتني،  أموأم الربك، : وهيالقرى الشاملية  منهامادبا عدد من القرى 
غرناطة، والعريش، واملشقر، وحسبان، والعال، واملنصورة، والروضة، والسامك، و
: ما القرى الغربية فتشملأ .كفري السيوفوبو رسبوط، أكفري وحنينا، وجرينة الشوابكة، و

مكاور، وناحية ذيبان، : القرى اجلنوبيةتشمل و .، واملصلوبية، وكفري الوخيـانماعني
مليح، والعالية، واملثلوثة، وبرزة، والقريات، وعطروز، والدير، واجلديدة، والوالة، و
م أالذهيبة، وومرجيمة ابن حامد، ومرجيمة الشخانبة، ولب، وعراعر، والشقيق، و

حوارة، وم قصري، أونتل، : قيةالقرى الرشتشمل و .الرصاص، واملشريفة، واجلميل
، وتبلغ مساحة هذه املناطق م رمانةأوالزيتونة، وبرزين، وم العمد، أومنجا، وجلول، و

 .)2(مربعًا تقريباً  اً كيلو مرت 2750حوايل 
م شارك أهايل مادبا بقراها وأريافها احتفاالت اإلمارة باعرتاف 1923ويف عام 

بريطانيا باستقالل إمارة رشقي األردن، إذ أقيم احتفال هبذه املناسبة يف منطقة ماركا يوم 
م، وقد أقام أهايل عرب البلقاء وبني صخر وبني محيدة 1923أيار  25اجلمعة املوافق 

 .)3(اإلتقان واإلحسان استعراضًا لفرساهنا كان غاية يف

الشعر، والعساف، وأبو . 82السوارية، سجالت قرارات املجالس البلدية، ص: ملزيد من املعلومات انظر  )1(
 .مادبا سجل مقررات جملس البلدية

، 1، خمطوط سامح حجازي، حتقيق حممد رفيع، ط1930حجازي، سامح، عام اجلراد يف مادبا عام  )2(
 .حجازي، عام اجلراد :وسيشار له فيام بعد. 16، صم2005منشورات مركز الرأي للدراسات، عامن، 

 .  24النحاس، تاريخ مادبا، ص: وانظر أيضاً 
إعداد  ،حممد يونس العبادي،: أيضاً  انظر، و2-1، صم1923أيار  28، بتاريخ 1الرشق العريب، العدد )3(

سريته ومسريته من خالل الوثائق التارخيية، ) م1935- 1885(وحترير، األمري شاكر بن زيد من خالل 
األردن يف القرن  املايض وموسى، تاريخو، 155، صم1996األردن،  ،منشورات وزارة الثقافة، عامن

.203العرشين، ص
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: لرشقي األردن) اإلخوان(مادبا وقراها والغزو الوهايب : ثانياً 
آب  14تقدمت مجوع من اإلخوان نحو رشقي األردن، ونزلت يف ليلة الثالثاء املوافق 

اليوم  يف صباحم يف الطنيب واملشتى والقسطل عىل مقربة من مضارب بني صخر، و1922
كة حامية الوطيس، واشتبك الطرفان يف معر ،مضارب بني صخرباغت الغزاة  التايل

وقوة من  ،صخر دفاعًا عن أرضهم، واستطاعوا بمساعدة عشائر البلقاء استبسل فيها بنو
وتشري الوثائق . مشاة اجليش العريب واملصفحات والطائرات الربيطانية من صد الغزو

شيخ (م استيقظ الناس عىل صوت مثقال الفايز 1922/ 8/ 15الربيطانية أنه صبيحة 
ينذرهم بقدوم غزو كبري، مؤلف من ألف ومخسامئة مقاتل يرفعون ) مشايخ بني صخر

اشتبكوا مع فرسان بني صخر يف حرب دامية، ووصل صوت وبعد ذلك أعالمًا حريرية، 
عىل رأسهم الشيخ رية مثقال الفايز إىل العربان املحيطة بعامن فهب فرسان البلقاء بأعداد كب

 .)1(الغزو الوهايب لصدّ  ؛ليساندوا عشائر بني صخر ؛منور احلديد
من سبعني فارسًا وخياالً  أن الفوج األول الذي ذهب لنجدة بني صخر كان مؤلفاً  وُذكر

من أهل البلقاء، وعىل رأسهم منور احلديد، وشاهر احلديد، ونوري احلديد، ثم حلق هبم بقية 
 . )2(العشائر البلقاوية والدعجة، والعدوان القاطنني يف شفا بدران، والعجارمة، والنعيامت

ضافة إىل غنيمة ئة ومخسني قتيًال، إخملفني وراءهم م وانتهى الغزو بدحر الوهابيني
أن  األخرىيف حني ذكرت بعض املراجع  .)3(علمني من أعالمهم اخلرضاء احلريرية

 .)4(أسريًا معظمهم جرحى) 30(قتيل، وحوايل ) 300(بلغت حوايل  نيالوهابيخسائر 

)1(  F.O 371/6342. Secret Report of Interdepartmental Committee for the Middel East. 31 

August 1922. PP.2-3. 

، دار الفكر للنرش والتوزيع، 1ط ،1ومشاهدات، ج - العبادي، أمحد عويدي، يف ربوع األردن جوالت )2(
وملزيد  .1العبادي، يف ربوع األردن، ج: وسيشار له فيام بعد .458-446م، ص1987 /هـ1408عامن، 

.134-132الفايز، عشائر بني صخر، ص: من املعلومات انظر
 .1، ص1922أيلول  19، بتاريخ 2915والبشري، العدد . 5، ص1922ترشين األول  3، بتاريخ 188اهلدى، العدد    )3(
. 134والفايز، عشائر بني صخر، ص. 185-184املوسى، تاريخ األردن يف القرن العرشين، ص )4(
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مشايخ بني صخر، وشيخ احلديد وعرب البلقاء األمري عبداهللا بأن  طالبتوبعد ذلك 
 ،هموكتب إىل مشايخ العربان مجيع ،فأجاهبم إىل ذلك ،لغزو منطقة اجلوف ؛يقود محلة

 .)1(ليتباحثوا يف أمر احلملة ؛وطلب منهم أن جيتمعوا عنده يف منطقة أم العمد
، وحرضه )أم العمد(م عقد مشايخ البالد اجتامعًا عامًا يف منطقة 1922أيلول  7ويف 

، وحركة الوهابيني ون حياهتمؤأمورهم وشفيه  وااألمري عبداهللا واألمري شاكر بحث
واألسباب التي حدت هبم إىل القيام هبذا اهلجوم عىل رشقي األردن، وقد تقرر فيام بعد 
توحيد الكلمة جتاه احلركة الوهابية خمافة امتدادها، واالحتجاج عىل ذلك لرئيس 

وحديثة اخلريشا،  خاصة مثقال الفايز، -كام وقرر املجتمعون . )2(املعتمدين الربيطانيني
، وسليامن بن )شيخ الرسحان(، وشبيب بن كعيرب )شيخ بني خالد(ومنصور القايض 

ومشايخ بني حسن والكرك والعدوان، وبني عطية واحلويطات ) شيخ بني محيدة(طريف 
، مزودة )3(مساندة األمري عبداهللا عىل تسيري محلة ضد الوهابيني املقيمني يف اجلوف - 

لترضب  ؛شات والطيارات والدبابات قادرة عىل اقتحام الصحراءباملدافع والرشا
 ،ألف جنيه حلملة اجلوف 15وقد تقرر رصف مبلغ . )4(الوهابيني وتنتزع منهم قرية اجلوف

بعد أن عارض الشيخ سلطان العدوان  )5(عطاء املبلغ لبني صخرإولكن األمري عبداهللا قرر 
، وبرر رفضه بأن الوضع غري مناسب لتوجيه مثل تلك احلملة، إذ إن )6(القيام بتلك احلملة

يف غزوة الوهابيني،  ااخلسائر التي تكبدهتهبا والقبائل مل تتعاف بعد من اهلزيمة التي حلقت 

                                                           
 .5، ص1922ترشين أول  3، بتاريخ 188 اهلدى، العددو .1ص ،1922أيلول  19 ، بتاريخ2915 البشري، العدد )1(
 .3، ص1922يلول أ 21، بتاريخ 178 اهلدى، العددو .2، ص1922أيلول  12، بتاريخ 583 ألف باء، العدد )2(
 .5، ص1922ترشين أول  5، بتاريخ 1282 البيان، العددو .2، ص1922أيلول  12، بتاريخ 583ألف باء، العدد   )3(

 .3، ص1922يلول أ 21، بتاريخ 178اهلدى، العدد و
 .6، ص1922يلول أ 27، بتاريخ 183 اهلدى، العددو .5، ص1922ترشين أول  5، بتاريخ 1283 البيان، العدد )4(
 .3-2، صم1923آب  29، بتاريخ 939الكرمل، العدد  )5(

 .81-80العساف، ماجد العدوان، ص )6( 
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خاصة قبيلة بني  تاح وجتهز نفسها ملثل تلك احلملةلذا فهي حتتاج إىل وقت ليس بقليل لرت
باإلضافة إىل أن الوهابيني كانوا أصحاب إبل يركبوهنا . ثريصخر التي قتل من رجاهلا الك

لقدرهتا عىل امليش الرسيع ملسافات طويلة، أما أهايل  ؛يف الصحراء ويستخدموهنا يف احلرب
فمعظمهم كانوا يمتطون اخليول خاصة أهل البلقاء، وقلة منهم يركبون  ،رشقي األردن

يرتتب عليه التعب واملشقة وبالتايل  اإلبل مثل بني صخر وأهل اجلنوب، األمر الذي
أن القوات فضًال عن  .اهلالك لعدد كبري منهم قبل الوصول إىل منطقة اجلوف املراد غزوها

 .)1(الربيطانية املتواجدة يف منطقة رشقي األردن قد ال تقبل باستمرار هذه احلملة
قرص  الوهابينيم وصلت ُمجوع الُغزاة من 1924آب  13ويف ليلة يوم اخلميس املوافق 

وقسم قائدهم ابن هنري جيشه إىل أربعة  ،عىل مقربة منه الليلةاملشتى، فاسرتاحوا تلك 
ْن والطنيب، ثم اليادودة وعامن، وثانيها بَّ أم العمد: أقسام، جعل وجهة أوهلا اللُّ

زيزياء والقسطل، وجعل القسم الرابع احتياطيًا ومؤخرته عىل: وضواحيها، وثالثهام
 . )2(والذخائر الغنائم

م، بوغت سكان مادبا وعامن باجتياز 1924آب يوم اخلميس سنة  14ويف صبيحة 
الوهابيني حدود املنطقة من اجلهة الرشقية ونزوهلم يف منطقة أم العمد والطنيب والقسطل 

وكانت هذه احلملة بإيعاز من األمري عبد العزيز بن سعود، . )3(واجتاههم نحو اليادودة
الذي أمر مساعده املقيم بحائل ندى بن هنري، من شمر، وهندي الذويب من قبيلة حرب 

. 185-184املوسى، تاريخ األردن يف القرن العرشين، ص: ملزيد من املعلومات عن الوهابية األوىل انظر )1(
م، مركز الوثائق واملخطوطات، 1928-1921وجاداهللا، عامر، العالقات األردنية السعودية ما بني 

وانظر . جاداهللا، العالقات األردنية السعودية: وسيشار له فيام بعد. 15-9م، ص1977اجلامعة األردنية، 
.134-131الفايز، عشائر بني صخر، ص: أيضاً 

بني والفايز، عشائر . 107-106املوسى، تاريخ األردن يف القرن العرشين، ص: ملزيد من املعلومات انظر )2(
.137-136صخر، ص

 .2-1، ص1924آب  18، بتاريخ 66 الرشق العريب، العدد )3(
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أفراد املهامجني  دفتحرك حتت رايتهام عرشون بريقًا، وتراوح عد ،ثانٍ  التوجه بأتباعهام بغزوٍ 
هذا اهلجوم بني صخر يف منطقة اللبن، د باغت قبني ثالثة آالف وأربعة آالف مقاتل، و

 .)1(ممتلكاهتم العديد من والطنيب، والقسطل، وأم العمد وقتل الكثري من فرساهنا وهنب

ك اليوم يف منطقة أم اا الغزاة ببني صخر عسكروا مساء ذحلقهأوبعد اهلزيمة التي  
وبدأوا جيهزون أنفسهم ، )2(العمد إحدى قرى بني صخر، ونصبوا أحد بيارقهم يف املنطقة

محيدة،  وأهايل مادبا والعجارمة وبن لالنطالق نحو عامن، وأثناء ختييمهم هناك هّب 
وعشائر البلقاء والعدوان النازلني صيف ذلك العام بالقرب من سيل حسبان مع عشائر 

ما إن وصلت مجوع الوهابيني قرية ولصد ذلك الغزو،  ؛بني صخر عىل قدم وساق
يف صباح اليوم التايل، حتى وصلت النجدات  )3(تي تبعد عن عامن مخسة أميالال - اليادودة 

من مجيع املناطق؛ تساندها الطائرات واملصفحات الربيطانية، واستطاع هؤالء رد الغزاة 
إلرشاد  ؛حدى املصفحات الربيطانيةإ، وُذكر أن توما محارنة صعد عىل )4(عىل أعقاهبم

ا يمسكوا برشاشات املصفحات، ويطلقون الرصاص عىل الضباط الربيطانيني الذين كانو
قام أهايل مادبا  نياحل ويف ذلك. )5(بني أهل البالد والغزاة اجلموع املتقاتلة دون التميز

                                                           
   ،حمافظة، عيلو .3-2، ص1924آب  23، بتاريخ 1037الكرمل، العدد و .2املصدر نفسه، ص )1(

تاريخ  ،املايض واملوسىو .56ص ،م1973م، عامن، 1946-1921تاريخ األردن املعارص، عهد اإلمارة 
  التطور السيايس يف رشقي األردن،  ،ميسون عبيدات،و .239-236األردن يف القرن العرشين، ص

 .109-108ص
)2(  C.O 733/73. Monthly Report on Trans – Jordan August 1924 .    

 ،1924آب  23، بتاريخ 1037الكرمل، العدد و .2، ص1924آب  18بتاريخ  ،66 الرشق العريب، العدد )3(
 .3-2ص

، 1924آب  23، بتاريخ 1037الكرمل، العدد و .1، ص1924آب  18، بتاريخ 66 الرشق العريب، العدد )4(
 .1، ص1924آب  26، بتاريخ 48-706فلسطني، العدد و. 3-2ص

مقابلة مع الدكتور صالح احلامرنة، أجرها معه الباحث الدكتور عبداهللا العساف خالل إعداد كتابه  )5(
 .م2014صالح احلامرنة قطوف أدبية ونقدية، إعداد ودراسة عبداهللا مطلق العساف، عامن، : املوسوم

 .العساف، صالح احلامرنة :وسيشار للكتاب فيام بعد
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وعرباهنا هبجوم معاكس عىل الوهابيني عندما اقرتبوا من منطقة منجا، فدحروهم 
، كام غنم )1(إىل الرشق وطاردوهم حتى القسطل، ومن ثم أجربوهم عىل االنسحاب منها

بنو صخر والبلقاوية سبعة من أعالم املغريين إضافة إىل ستامئة مجل، وألف بندقية، وكانت 
إذ قدرت خسائر  .)2(خسائر العشائر األردنية قليلة جدًا مقارنة بخسائر الوهابيني

 .)3(أسري) 300(قتيل، وحوايل ) 500(الوهابيني يف تلك احلملة بحوايل 
ملحاوالت اجلدية لضبط احلوادث عىل احلدود بني قبائل رشق األردن ومن ضمن ا

والقبائل النجدية واحلجازية، قيام األمري عبداهللا بمحاوالت صلح بني الطرفني، كان منها 
م حرضه ممثلون عن عربان 1930أيلول  7يف ) رشقي األردن ونجد(دعوته حلضور مؤمتر 

عقيد العشائر ومندوب حكومة احلجاز (بن زيد احلجاز ونجد بزعامة الشيخ عبد العزيز 
وعن عربان األردن جمموعة من شيوخ القبائل منهم ماجد العدوان ومحد بن  ،)ونجد

املعتمد الربيطاين، وأديب الكايد مندوبًا ) Cox(جازي ومثقال الفايز والكولونيل كوكس 
والتحقيق بأمر  عن حكومة رشقي األردن، وتم التباحث يف فض اخلالفات بني العشائر،

 .)4(الغزوات التي وقعت بني قبائل رشق األردن وقبائل نجد واحلجاز
وبعد فرتة من الزمن حتسنت العالقات بني األمري ابن سعود واألمري عبداهللا، فقام 

م، 1935آب  20األمري ابن سعود بزيارة إىل رشقي األردن، ووصل عامن يف صباح يوم 
بني حاشية األمري عبداهللا التي استقبلت ابن سعود بحفاوة وكان أهايل مادبا وشيوخها من 

)1(  C.O 733/73. Monthly Report on Trans – Jordan August 1924. 

)2(  Ibid, Monthly Report on Trans – Jordan August 1924. 

املوسى، تاريخ : وملزيد من املعلومات عن الوهابية األوىل انظر. 137الفايز، عشائر بني صخر، ص )3(
والفايز، . 15-9األردنية السعودية، صوجاداهللا، العالقات . 185-184األردن يف القرن العرشين، ص

.134-131عشائر بني صخر، ص
، والعدد 2، ص1930أيلول  24، بتاريخ 358، والعدد 2، ص1930أيلول  17، بتاريخ 357األردن، العدد  )4(

 .1ص، 1930ترشين األول  15، بتاريخ 360
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، وأقام ماجد العدوان شيخ البلقاء وليمة كبرية البن سعود عىل رشف األمري )1(كبرية
 21وأشارت جريدة األردن بتاريخ . حرضها مجيع زعامء ورجاالت مادبا وقراها )2(عبداهللا

 سعود بن عبد العزيز سيارته من م أنه يف صباح يوم السبت ركب سمو األمري1935آب 
عامن وبمعيته سمري بك الرفاعي سكرتري احلكومة ومدير الترشيفات ورشيد باشا النارص 

فزاروا  ،وتوجهوا إىل مادبا ،وكيل اململكة العربية السعودية يف دمشق واحلاشية املرافقة له
الفرنسيسكان يف جبل نبو حيث مقام عمر بك املعاين ثم دير م دار بلديتها وبيت القائ

جترى احلفريات للعثور عىل األلواح التي كتبت عليها الوصايا العرش وعىل قرب النبي 
 .)3(موسى املظنون أنه هناك

 :م1923موقف أهايل مادبا وقراها من ثورة البلقاء عام : اً لثثا
باملناصب عبداهللا األمري  دَ هِ يف رشق األردن، عَ السياسية عندما أنشئت اإلدارة 

دارية ووظائف الدولة لرجاالت من خارج البالد، جاءت من سوريا ولبنان السياسية واإل
، واستبعد أبناء رشقي األردن، مع قناعته بحقهم باملشاركة واحلجاز والعراق وفلسطني

بني الطرفني، ثم تطور إىل  رابمهامها، وسبب هذا االستبعاد نفوهبا، وقدرهتم عىل القيام 
يرفعون صوهتم، ويعقدون االجتامعات من أبناء البالد فأخذ املعارضون . )4(طنقمة وسخ

، التي جتري يف بالدهم، وأعلنوا أهنم وقفوا إىل جانب )5(املحلية، ويتدارسون األوضاع
                                                           

 .201العساف، ماجد العدوان، ص )1(
)2(  Shryock, Andrew and Sally Howell: Evera Guest in our House “ The Amir Abdullah, 

Shaykh Majid Al - Adwan and the Practice of Jordanian House Politics, as, 

remembered by Umm Sultan, the widow of Majid, 1998 (Unpublished), P.25. 

 .4، صم1935آب  21، بتاريخ 638األردن، العدد  )3(
)4( C.O 733/52 

       Records of Jordan, P.77  

من تاريخ رشق األردن  م وثائق ووقائع1910م، وثورة الكرك 1943 –1877مذكرات  ،القسوس، عوده )5(
وسيشار  .122-121ص ت،.اجلامعة األردنية، األردن، د -عام، مركز الوثائق واملخطوطات  70خالل 

 . مذكرات عودة القسوس: له هلا فيام بعد
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أهل البالد ورحب  من سوريا وغريها، حزب االستقالل املكون من شخصيات وافدة
 نبيلٍ  هنم جاءوا من أجل هدٍف س أا أسىلععىل بالدهم،  بالوطنيني املجاهدين ضيوفاً 

يتمثل يف حترير سوريا من االحتالل الفرنيس، ولكنهم مل يرحبوا هبم بوصفهم حكامًا 
 .)1(عليهم

منها بل  نصيب هلممن كثرة الوظائف التي ال  ونأبدى األردنيون الضجر وعليه فقد
لتشكيل جملس   ؛بطلب إىل األمري عبداهللافتقدموا  -كام تقدم- ليس هلم فيها رأي أو قول، 
متوز / هـ1341يف أوائل ذي القعدة  تألفت جلنة أهليةف. )2(نيايب يراقب أعامل احلكومة

م، هدفت إىل وضع قانون للمجلس النيايب برئاسة وكيل العدلية إبراهيم هاشم، 1923
البالد، ينتخبها ، التي تتكون منها ةوعضوية شخصني عن كل مقاطعة من املقاطعات الست

إبراهيم : وقد انتخب لعضوية هذه اللجنة من مادبا. جملس اإلدارة، والبلدية يف املقاطعة
.)3(مجيعان، وإبراهيم شوحيات

ولكن هذه اللجنة األهلية مل تتوصل إىل نتائج، ومل ينتج عنها خطوات عملية 
نيايب يف رشقي  أحبطت احلكومة أي حماولة لتأليف جملس إذبخصوص املجلس النيايب، 

م، وذلك عندما أجرب الربيطانيون األمري واحلكومة عىل 1929/ هـ1347األردن حتى عام 
/ هـ1346الربيطانية التي عقدت عام  –للحصول عىل رشعية للمعاهدة األردنية  ؛ذلك

 .)4(م1928

 .160املوسى، إمارة رشقي األردن، ص )1(
 .2، ص1922حزيران  10، بتاريخ 163مرآة الرشق، العدد  )2(
وحمافظة، عيل، الفكر السيايس يف األردن،  .235ص، تاريخ األردن يف القرن العرشين ،املايض واملوسى)3( 

 .206، ص1ج
وسيشار  .م1999وزارة الثقافة األردن، عامن،  ،1دراسات يف تاريخ األردن احلديث، ط ،سليامناملوسى،  )4(

 .137املوسى، دراسات يف تاريخ األردن احلديث، ص: له فيام بعد هكذا
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كانت مقاصد حزب االستقالل سيئة، فال هيمهم من األمر إال منافعهم عىل حني 
من املتطوعني لغزو سوريا، وكان هؤالء يتقاضون رواتب  فقد سجلوا عدداً  الشخصية،

 ؛املتطوعني الذين ال وجود هلم أصًال، وكان رجاالت احلزب يتيحون الفرص ألتباعهم
يشجعوهنم عىل  والينهبوا ويرسقوا من سوريا أشياء، ثم يبيعوهنا يف رشقي األردن، وكان

ليبيعوه يف سوريا، فساءت بسبب ذلك  ؛هنب ورسقة كل ما يمكن من رشقي األردن
 .)1( أحوال احلكومة وموظفيها

احلكومة لعرب البلقاء، كام يقول امليجور جارفيز  ةساءكذلك أدى هذا األمر إىل إ
)Jarvis( حتملوا رضائب أكثر من أي قبيلة أخرى يف رشقي األردنألهنم ؛)باملقابل  ،)2

كانت قبيلة بني صخر، قد أعفيت من الرضائب هنائيًا، وساحمتهم احلكومة ببقايا رضائب 
، هذا باإلضافة إىل أن األمري قد اقتطع أعشار قرية ناعور )1920، 1919، 1918(سنوات 

، مع العلم أن القرية ناعور تقع يف أرايض البلقاء )3()شيخ مشايخ بني صخر(ملثقال الفايز 
، كذلك فرض األمري املبلغ الذي تقرر حلملة اجلوف والثوابية بعة للعدوان والعجارمةالتا

بام فيهم أهايل مادبا وعرب البلقاء والعجارمة وبني محيدة  مجيعها عىل العشائر األردنية
صدر األمري تعليامت لبني صخر أو. )4(وغريهم دون أن خيص عشائر بني صخر وحدها

لبلقاء، فنزل اجلبور من عشائر بني صخر يف منطقة الظهري، بإنزال بيوهتم يف ديرة ا
                                                           

 .122-121مذكرات عودة القسوس، ص )1(
)2(  Wilson, King Abdullah, PP.77-78.  

      Aruri, Nasser Hasan, Jordan: A study in political development, 1923-1965. June, 1967. 

P.7. 

 ,Jordan  Aruri: وسيشار له فيام بعد هكذا
)3(  C.O 733/67. Report by Bertram Teomas, 30 September 1923. 

، بتاريخ 922 ألف باء، العددو .6ص ،1923ترشين أول  18، بتاريخ 1433 البيان، العدد: وانظر أيضاً 
 .3، ص1923أيلول  22

 .149وقاسم، اجليش العريب، ص أبو دية،و .3، ص1923آب  29، بتاريخ 939الكرمل، العدد  )4(
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 هذا عىل أنه هيمنة لبني صخر عىل البلقاء بدعم من األمري رسِّ واخلرشان يف صويلح، وقد فُ 
 .)1(عبداهللا

فرسها شيوخ البلقاء عىل أن  ،نحت لبني صخراالمتيازات السابقة الذكر التي مُ  ولعل
األمري كان ُيؤثر قبيلة بني صخر عىل بقية القبائل األخرى، خاصة عىل قبيلة العدوان 
املنافس الرئيس لبني صخر، وقد أوضحت املصادر أن تقديم احلكومة لبني صخر كان 

اد وز. )2(بحجة أن هذه القبيلة استطاعت أن ترد الغزو الوهايب األول عىل رشقي األردن
شهر  أواخربني قبيلتي عرب البلقاء وبني صخر يف خالف وقع عندما اخلالف  األمر سوءاً 

لتجتمع ورد النقا، وكان قد جتمع  ؛فقد دعا سلطان العدوان عشائر البلقاء. م1923آب 
 ،، وملا بلغ األمري عبداهللا حتشد عرب البلقاء)3(لديه بحدود ستة آالف رجل عىل بني صخر

ملنع  ؛أمر أن يتحرك فصيل من اجلنود إىل قرية أم العمد حيث يقيم مثقال الفايز وعشريته
تبادر إىل ذهن سلطان أن القصد من إرسال القوة  –وكام يبدو  -الطرفني من االشتباك 

فازداد نفور ابن عدوان وسخطه عىل األمري  ؛العسكرية هو مؤازرة بني صخر ضدهم
ومنعهام من االقتتال، فأذعن الفريقان  ،غم الطرفني عىل الصلحولكن األمري أر ،عبداهللا

 . )4(لتوجيهات األمري

 .446، ص1عويدي، يف ربوع األردن، ج )1(
)2(  C.O 733/50 In Records of Jordan, VoL. 2. P.73. 

        Salibi,The Modern History of Jordan, P.106.  

 18، بتاريخ 1433 البيان، العددو .1، ص1923أيلول  21، بتاريخ 56-614 فلسطني، العدد :وانظر  
. 2، ص1923آب  29، بتاريخ 939الكرمل، العدد و .6، ص1923ترشين أول 

 .2، ص1923آب  29، بتاريخ 939الكرمل، العدد  )3(
 ،املوسى، دراسات يف تاريخ األردن احلديثو .3، ص1923آب  25، بتاريخ 14الرشق العريب، العدد  )4(

 .151ص
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م، والتي بدأت 1923ظهرت أهم أحداث عام ثورة البلقاء سنة  هذه الظروف وأثناء
فإن  ،وبالرغم أن شكل الثورة كان عشائرياً . )1(بحراك إصالحي خاصة يف جمال اإلدارة

طابعها العام واجلوهري طابع وطني، وهو األمر الذي مثل بال شك نقطة حتول أساسية 
 ،ضد السلطة الوطنيونفتحرك  .)2(يف تطور الوعي واملامرسة السياسية يف رشقي األردن

. )3()األردن لألردنيني(وشكلوا أوىل التجمعات السياسية العامة يف األردن حتت شعار 
 .األوىل للحركة الوطنية األردنيةومثل هؤالء النواة 

التي  »نبا«جتمعوا له يف منطقة اه من عرب البلقاء، فءدعا سلطان العدوان حلفاوقد 
تقع يف منطقة كفري الوخيان غرب مادبا، وتداول املجتمعون األوضاع يف اإلمارة وناقشوا 

يف ذلك الوقت وتركزت مطالب األهايل . )4(مطالبهم، واتفقوا مجيعًا عىل ثبات موقفهم
 :عىل ما ييل

.إنشاء جملس نيايب - 1
.وال سيام الذين يزرعون بذور الفساد ،إخراج الغرباء من البالد - 2
إسناد الوظائف الصغرى والكربى إىل أبناء البالد، إال الوظائف التي يرى فيها - 3

.املجلس رضورة استخدام غريب فيها
.ختفيض الرواتب ختفيضًا عاماً  - 4
.رواتب الشيوخ كراتب مثقال الفايز، وسلطان العدوان وغريمهاقطع  - 5

 . 148ص ،أبو دية وقاسم، اجليش العريب )1(
 .53ص ،السعدي، احلركة الوطنية األردنية )2(
املناضلة حلزب الشاعر مصطفى وهبي التل ومل يقصد به القيادات  )األردن لألردنيني(رفع شعار  )3(

 ،االستقالل بل قصد الشخصيات االنتهازية غري املناضلة وغري املنتمية للجهاد وعصابات التحرير
بدليل أنه أطلق عىل ولديه أسامء مريود تيمنًا باملجاهد أمحد مريود وسعيد تيمنًا باملناضل اللبناين سعيد 

 .451ريب السوري، صالدور األردين يف النضال الع ،حممود ،عبيدات: انظر ،عمون
 .قابالت السابقة التي أجراها العسافامل ).مقابلة سابقة(يوسف فضيل أبو الغنم  )4(
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).1922-1918(إعفاء أبناء املنطقة من الرضائب العرشية املتأخرة من سنة  - 6
 .وفرض الرضائب عىل مجيع األهايل بالتساوي ،حتسني أحوال البالد املالية - 7
اجلوف وال يرصف لبني أن يصادر مبلغ اخلمسة عرش ألف جنيه الذي تقرر حلملة  - 8

 .)1(صخر
سارعت مجوع البلقاء بقيادة ابن عدوان يف املرحلة األوىل بحشد كبري ال يقل عن وقد 
توجهوا إىل مقر األمري عبداهللا يف ماركا، ودخلوا العاصمة عامن عىل شكل  ،ألف خيال

 ترجل مظاهرة مشهرين سيوفهم منشدين األناشيد احلامسية، وعند وصوهلم إىل مقر األمري
، وتقدم ماجد )2(الشيخ سلطان وولده ماجد مع عدد من رجاهلام ودخلوا خيمة األمري

العدوان إىل األمري، وأعطاه ورقة كتب عليها مطالب األهايل، فوعدهم األمري عبداهللا 
بعد أسبوع من ذلك اليوم، بعد أن يقوم بزيارهتم يف منطقة حسبان  هابتلبية مطالبهم مجيع

.)3(مونحيث كانوا خيي
عدل عن ف، )سبوعأ(ألمور لصاحله خالل فرتة وجيزة استطاع األمري أن يقلب او

، وأمر )4(تفرس هذه الزيارة بأهنا جاءت من قبيل الضعف لئال ؛شيخ البلقاءلزيارته 
-2، ص1923 آب 29 ، بتاريخ939 الكرمل، العددو .3ص ،1933أيلول  28، بتاريخ 181 اهلدى، العدد )1(

الفكر السيايس يف  ،حمافظة، عيلو. 6-5، ص1923ترشين أول  18 ، بتاريخ1433 البيان، العددو، 3
مجع ، 1929 القضية األردنية العربية جمموعة وثائق سياسية، وكتاب يف ،75-74، ص1األردن، ج

 .43-33، ص1985 عامن، ناهض حرت، الطبعة األوىل،وإعداد 
)2(  C.O 733/49. Gorup Captain N.K. MacEwen Report on the Operation in Against Sultan 

AL- Adwan, 25 September 1923. 

– Aruri, Jordan, P.24.

 .448، ص1عويدي، يف ربوع األردن، ج  )3(
- 1921 الوثائق األردنية، الوزارات األردنيةو .1، ص1923أيلول  10 ، بتاريخ16 الرشق العريب، العدد )4(

وانظر  .الوزاراتالوثائق األردنية،  :، وسيشار هلا فيام بعد13ص ،م1984 ، وزارة اإلعالم، عامن،1924
 :أيضاً 

C.O 733/50, In Records of Jordan-Vol. (2), P.4. 



103 

طالب ابن عدوان، وشدد برناجمها عىل قرارات تطابق بعض م يتضمنبتشكيل حكومة 
لتعزيز األمن والرضب عىل كل يد عابثة  ؛عدوان جراءات قمعية ضد ابنإعىل اختاذ 

وألقي القبض عىل جمموعة من املثقفني . )1(بالسكينة وفقًا للمصلحة وما يقتيض به العدل
 . )2(األردنيني اهتموا بالتحريض عىل الثورة

ويف هذه الفرتة كلف األمري عبداهللا الشيخ مثقال الفايز االتصال مع شيوخ بني حسن 
وتوجهوا ملقابلة األمري  )3(والبلقاء؛ إلقناعهم بتأييد األمري وقد تم له ذلكوالعدوان 

 . )4(وقدموا له فروض الوالء والطاعة
بو الغنم، وفالح أفاستامل األمري من عرب البلقاء يف مادبا عبد املهدي أبو وندي، وطلب 

امن اجلامعني، يخلف اهلروط، وسل :، وهموقرب إليه بعض زعامء بني محيدة ،)5(املرار الشوابكة
 وحممد حسن الربيزات، ومحد احلوامتة، وعواد احليصة، وسليامن بن طريف، وساري أبو ربيحة

حيظى بمكانة كبرية لدى بني ) أبو بريز(وبام أن عبد العزيز الربيزات  ،ما عدا عبد العزيز أبو بريز
 .)6(ن يف حركتهممحيدة، فقد تبعه العديد منهم ووقفوا إىل جانب العدوا

                                                           
 .205- 204، ص1998، اهللا بن احلسني، مذكرايت، الطبعة األوىل، األهلية للنرش والتوزيع، عامن عبد )1(

اهللا  اآلثار الكاملة للملك عبد: وانظر أيضاً  .1، ص1923أيلول  10، بتاريخ 16 الرشق العريب، العددو
الوثائق و .175، ص1985، بن احلسني، حقبة من التاريخ، الطبعة الثالثة، الدار املتحدة للنرش، عامن

 3-2، ص1923 أيلول 19 ، بتاريخ911 ألف باء، العددو .15- 14ص األردنية، الوزارات،
 C.O 733/50, In Records of Jordan-Vol, (2), P.67.  

مذكرات عودة : ملزيد من املعلومات عن أسامء املثقفني األردنيني التي ألقت احلكومة القبض عليهم انظر )2(
العساف، حركة و .2، ص1923أيلول  12 ، بتاريخ913ألف باء، العدد و. 127-123القسوس، ص
 .110-9، ص حلف البلقاء

 .449، ص1ج ،عويدي، يف ربوع األردن )3(
 .ومقابالت السابقة ).مقابلة سابقة(الغنم يوسف فضيل أبو  )4(

)5(  F.O 371/9009 In Record of Jordan Vol. 2, P.55. 

 /4 /11 املوافق اجلمعةيوم  ،مادبا/ لب ةمنطق م،1924مواليد  ،مقابلة مع ابراهيم خلف اهلروط )6(
 .م2000
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الذين  ها، ومن أبرز شيوخ)1(وأما بنو صخر فكان موقفها إىل جانب األمري عبداهللا
مثقال الفايز ووجهاء عشريته، ومفلح القمعان : آزروا األمري عبداهللا وحكومته آنذاك

. )2(فهد الطراد، وعضوب الطراد، والشيخ حديثة اخلريشا، وغريهم: الزبن، وأبناء أخيه
لإلقامة يف مضارب  ؛األمري عبداهللا ُأحرض خفيًة من عامن أثناء قيام ثورة البلقاء وُذكر أن

يؤكد ذلك ما ورد يف سجل  .)3(بني صخر بالقرب من مادبا الذين عملوا عىل محايته
ألجل حسم الثورة التي (مقررات بلدية مادبا بنزول األمري عبداهللا بجوار قصبة مادبا 

، وارتأت البلدية إنارة مقر األمري املؤقت ليالً، )حلكومةوقعت بني عشائر البلقاء وا
 .)4( لنقل عامود لوكس من حملة العزيزات إىل خميم األمري عبداهللانيفاستأجرت عامل

، يطالبهم فيها االستسالم هحلفائووجه األمري رسالة إنذار إىل سلطان العدوان و
وبعث الثوار رسالة إىل املعتمد عندها تقدم العدوان بجموعه نحو عامن، . )5(بدون رشوط

موقعة من عشائر العجارمة، والرشاكسة، وبني محيدة،  -الربيطاين يف عامن السيد فيلبي 
رفض األمري ملطالبهم التي كانوا يعتقدون هو و ،يوضحون فيها سبب ثورهتم - والبلقاء 

 ،ا فعل ذلكوإذا م ،عدم مساعدة األمري) املعتمد الربيطاين(بمرشوعيتها، وطلبوا منه 
عىل خمفر  استوىل مسريهوأثناء . )6(فإهنم سريفعون األمر إىل حكومة صاحبة اجلاللة

)1(  C.O 733/49. Phiby to Samuel. 15 September 1923. 

 .75-74عشائر بني صخر، صالفايز،  )2(
مأدبا، يوم السبت املوافق  –ذيبان ) 1900(مواليد ) بني صخر(مقابلة مع جزاع طراد النوارسه  )3(

/ 4/ 29مادبا، يوم السبت املوافق / مقابلة مع قليل نايل احليدر الزبن، منطقة جلول .29/4/2000
  .م2000

.111-110أبو الشعر، والعساف، سجل مقررات جملس البلدية، ص )4(
)5(  C.O 733/49 In Records of Jordan Vol. 2, P.62. 

)6(  F.O 371/9009 P.42. 

 Abu Nawar, Maan, The History of The Hashemite Kingdom of Jordan 1922-1939, 

P.106. 
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، وخيول، وقطع أسلحة، وخمفر وادي السري، وخمفر صويلح وهنب ما فيها من )1(ناعور
، ومن ثم توجه إىل عامن وأقام يف املنطقة املمتدة بني تالع العيل )2(أسالك اهلاتف والربق

 .)3(لذي يصل عامن بالسلطا ويلح وقطع الطريق السلطاينوخلدا وص
قادة الثورة بعدم  ثِّ حَ وذلك بِ  ،قبيلة العجارمة دور بارز يف هذه الثورةلوكان 

م صد الثوار، 1923أيلول  16، ونتيجة ذلك قرر الربيطانيون يف صبيحة يوم )4(الرتاجع
سيارتني مصفحتني نحو صويلح حيث خميم عرب البلقاء بقيادة ابن  بتقدمفأوعزوا 

الستكشاف خميم املهامجني فوق صويلح  ؛وحلقت طائرة صباح ذلك اليوم ،عدوان
واملناطق املحيطة به، وكان اجليش العريب قد حترك بقيادة فؤاد سليم بقوة بلغ عددها 

ألمري شاكر قد شكل وحده جيشًا من ، وكان ا)5(ثالثامئة خيال وأربعامئة جندي من املشاة
عامن ل يةنوباجلناطق املاختذوا من وأهايل الكرك وعشائر بني صخر وعباد وبلقاوية عامن، 

 . )6(معسكرًا هلم
واستمرت املدرعتان بالتقدم باجتاه صويلح، وما إن شارفتا عىل معسكر املهامجني، 

الشيخ صايل الشهوان،  :وجوارها فيهاحتى دمهتهام مجوع الثوار، فقتل من أهايل مادبا 
) أحد شيوخ بني محيدة(وجديع أبو قاعود  ،)أحد فرسان بلقاوية مادبا(وعطية أبو سيف 

)1(  F.O 371/9009 In Records of Jordan Vol. 2, P.54. 

)2(  Ibid, P.54. 

 .57املوسى، دراسات يف تاريخ األردن احلديث، ص )3(
)4(  C.O 733/49 Sultan AL Adwan to Philby 14 September 1923. 

 -Ibid, The Ultimatum Trans Lated from Arabic. 17 September 1923. 

 -Ibid, Philby to Samuel. 15 September 1923. 

م، دار 1993، 1القافلة العربية، إعداد بيان نوهيض احلوت، ط مع مذكرات ستون عاماً . عجاجنوهيض،  )5(
 . 65-56صاالستقالل، بريوت، 

)6(  Ibid, P.63-64. 
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وعدد  وفرار سلطان وأوالده ،زيمة الثواروانتهت الثورة هب. )1(وجرح العديد من املهامجني
 .)2(من املهامجني نحو سوريا وتراجعت القبائل املشرتكة إىل مناطقها التي جاءت منها

 )Mc Owen(أيلول بقيادة الكابتن ماك أوين  19وأثناء ذلك قامت احلكومة يف 
بإرسال قوة عسكرية إىل منطقة ناعور، ومنها إىل العال وحسبان ومادبا، حيث التقت 

ذعنوا له، حيث تم أن وواستسلم له شيوخ البلقاء البارزي بالرشيف عيل احلارثي الذ
بو أ، ومطلق السامل أبو الغنم سامل السليامن: إيداعهم يف السجن، وكان من بني هؤالء

أبو ستة أبو وندي، وسالمة : ومن العوازم قبض عىل )3(الغنم، وحممد املهنا، ومحد املسلم
. )5(الدعيبس، وإبراهيم اخلواطرة من األزايدةومن الشوابكة قبض عىل عبداهللا . )4(اسنيان

عبد العزيز أبو بريز ومحد : ويف عرشين أيلول تم القبض عىل شيوخ بني محيدة، ومنهم
أبو إربيحة، وذكر أن هؤالء كانوا عىل استعداد لدفع أي غرامة تفرضها ساري احلوامتة، و

فراد أبض عىل عدد كبري من وتم إلقاء الق )6(عليهم احلكومة، وال يريدون تسليم أنفسهم
وجتدر اإلشارة إىل أن الوثائق الربيطانية قد  )7(عشرية العجارمة، وأودعوا سجن عامن

ولكن  )8(ذكرت أن عبد املهدي أبو ندي كان ضمن املقبوض عليهم من بلقاوية مادبا
ألن عبد املهدي أبو وندي، وطلب  ؛ذي قبض عليه هو أبو ستة أبو ونديالصحيح أن ال

                                                           
 .220املايض واملوسى، تاريخ األردن يف القرن العرشين، ص )1(
العساف، حركة حلف  :ملعرفة أسامء األشخاص الذين رافقوا سلطان العدوان إىل جبل الدروز انظر )2(

 .102، صالبلقاء
)3(  F.O 371/9009, P 64. 

 .واملقابالت السابقة ).مقابلة سابقة(يوسف فضيل أبو الغنم  )4(
)5(  F.O 371/9009, P 64. 

)6(  Ibid, P 64. 

 . واملقابالت السابقة ).سابقة مقابلة(درويش صايل الشهوان  )7(
)8(  F.O 371/9009, P 64. 
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الغنم، وفالح مرار الشوابكة، كانوا من زعامء بلقاوية مادبا الذين ساعدوا احلكومة يف  أبو
 .)1(التي فرضت عىل من شارك من بلقاوية مادبا يف الثورة عقابًا هلم) الرضيبة(مجع احلربية 

م، استطاع خالل 1924وبوصول الرشيف حسني بن عيل إىل عامن يف شهر شباط 
وما آلت إليه اإلمارة بعد إمخاد ثورة  ،لع عىل األوضاع القائمةمارة أن يطمكوثه يف اإل

 م بمناسبة زيارته لرشقي األردن1924آذار  24، فأصدر الرشيف حسني يف )2(البلقاء
 .)3(عفوًا عن مجيع الذين اشرتكوا يف ثورة البلقاء وقبوله شفاعة الشيوخ الذين مل يشرتكوا

 :ألهايل مادبا يف عهد اإلمارة األوضاع االقتصادية واملعيشية: رابعاً 
حاطت بأهايل رشقي األردن أثناء عهد اإلمارة أالتي  االقتصاديةمل تكن األوضاع 

فقد تعرضت املنطقة ملوجة من القحط  ،احلكم الرتكيكانت عليه خالل ا ممأفضل حاالً 
 قلة عالوة عىل م1936م، وحتى 1929الزمن منذ عام واملجاعة استمرت فرتة طويلة من 

رساب اجلراد، الذي هدد كروم األمطار وسوء املوسم الزراعي، وما رافقهام من غزٍو أل
 وهذا األمر أدى إىلالعنب واحلقول وغريها من سائر املزروعات معظم مناطق اإلمارة، 

أهايل مادبا باملساعدة يف مكافحة من م 1929عام توما احلامرنة رئيس بلدية مادبا  طلب
ن من األهايل من واحلجازي احلاكم اإلداري واملتطوعكة متكن سامي اجلراد وبجهوٍد مشرت

لف تْ أُ ضعاف عام أعدادًا كبرية من اجلراد الطيار وبذوره وفقسه، أتلف أو«مكافحة اجلراد 

                                                           
 .واملقابالت السابقة ).بقةامقابلة س(يوسف فضيل أبو الغنم  )1(
 .205بيك، تاريخ رشقي األردن، ص )2(
 شباط 18، بتاريخ 764القبلة، العدد و .2، ص1924كانون األول  28، بتاريخ 37الرشق العريب، العدد  )3(

 :وانظر أيضاً  .5-4، ص1924شباط  16، بتاريخ 1479البيان، العدد و. 2، ص1924
C.O 733 /66, Samuel to Thomas 14 March 1924 . 

العساف، عبداهللا مطلق، ثورة البلقاء ومرشوع الدولة : وملزيد من املعلومات عن ثورة البلقاء، راجع كتاب
 . م2014م، عامن، 1923أيلول / هـ1342املاجدية، حمرم 
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، وذكر رئيس )1(»يف السنة املاضية، وأن املواد التي رصفت يف هذا السبيل أقل بكثري
، وغريها من مناطق اإلمارةاملزروعات يف مادبا  يفسلبية  اثارآ، أن اجلراد ترك )2(البلدية

 .األوضاع االقتصادية واملعيشية للمواطنني وتردت بسبب ذلك
 هااوقرحاطت بأهايل مادبا وغريها من مدن اإلمارة ألألوضاع الصعبة التي  ونتيجة

جياد احللول للكثري من الشباب املثقف وغري املثقف إ عناحلكومة  تقاعسباإلضافة إىل 
سياسة فضًال عن الذي أصبح عاطًال عن العمل، ومل يستطع توفري مصدر رزٍق ثابٍت له، 

مؤسساهتم عىل  بعد أن سيطر نييف توظيف غريهم من غري األردنيالسيئة احلكومية 
سارعوا إىل اهلجرة من ي ألن ؛بعض أبناء رشقي األردن دفع، رجاالت من خارج اإلمارة 

الناطقون بالضاد (ت يف كتابه يعقوب العودابالدهم طلبًا للرزق والعلم، وهم كام يصفهم 
قلهم أقباالً عىل الغربة، إذ أو ،مقت شعوب األرض للهجرةأ «أهنم  ،)مريكا اجلنوبيةأيف 

كان القدامى منهم ينظرون إىل من هيجر وطنه ويفارق عشريته وأهله نظرة تشف عن 
بناء الوطن أحق من بالد الناس بسواعد بنيه أاحتقار وازدراء، اعتقادًا منهم بأن 

من  كان األردين ينظر إىل اهلجرة املحلية نظرة مقت وازدراء، ولو أن أردنياً ف... وجهودهم
يتخذون من ... كان شيوخ عشريتهف.... النزوح إىل لواء البلقاء مثالً قام باللواء اجلنويب 

 . )3(»هجرته مرضبًا للمثل اليسء
م، مل هياجر من مادبا أحد، 1921- 1914ما بني سنوات «يذكر يعقوب العودات أنه و

وما أن أسقطت فرنسا اململكة السورية الناشئة يف املعركة املعروفة ميسلون يف متوز عام 
وهي فرتة  ،م حتى مرت املنطقة بحالة من عدم االستقرار السيايس واإلداري1920

                                                           
. كتاب حجازي، عام اجلراد: وحول عام اجلراد الذي عانى منه أهل مادبا كغريهم من أبناء األردن انظر )1(

 .3م، ص1930حزيران  4، بتاريخ 343جريدة األردن، العدد : وانظر أيضاً 
 .6صم، 1930حزيران  4، بتاريخ 343األردن، العدد  )2(
 .109البدوي امللثم، الناطقون، ص )3(
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ي ، ونالحظ أن مجيع املهاجرين كانوا من مسيحي...احلكومات املحلية، وتأسيس اإلمارة
م هجرة أول مهاجر مسلم من مادبا إىل تشييل وهو مهاوش 1921مادبا، وقد شهد عام 
امت، الذي حلق بمواطنيه إىل تيميكو يف تشييل وبقي فيها حتى سنة يالفالح من عشرية الغن

م عندما تركها مهاجرًا إىل كولومبيا، يف إشارة إىل وجود مهاجرين يف كولومبيا من 1926
هاجر عند الوخيان   معلومة غري مؤكدة، لكن املؤكد أن مهاوش الفالحوهي  ،أهايل مادبا

، إذ انقطعت أخباره وال يعرف )1(»وهو التفسري املقبول لدينا ،جالية عربية يف كولومبيا
 .مصريه
م هاجر إليها 1925مدينة تيميكو هي مركز اجلذب ملهاجري مادبا، ففي سنة كانت و

اخلوري عيسى الصناع ومجيل هلامن اهللسا، ويوسف صالح اهللسا، وإلياس أنطون 
م هاجر إليها عيسى 1928يف عام أي وبعد ثالث سنوات  عوده احلامرنة،الصناع، وإلياس 
وصليبا جربائيل احلامرنه، وإلياس عبداهللا احلامرنه، وما بني سنتي  مجعه العجيالت،

عيسى صالح  فيه هاجرالذي  م1936عام  إىلم مل هياجر من مادبا أحد 1935وم 1928
 ،ونزال يف األونيون ،، وحلقه بعد تسعة أعوام شقيقه ميخائيل صالح اهللساإىل تشييل اهللسا

لكنهم  ،م هاجرت عائلة رسوفيم هلامن هلسا إىل تشييل1948ومل يقيام يف تيميكو، ويف عام 
م توفيق فرحان اهللسا، الذي اختذ 1948عوام، كام هاجر يف عام عادوا إىل مادبا بعد أربعة أ

م، فكان عدنان عايد 1950ما آخر املهاجرين من مادبا عام أة سان فيبي مقرّا له، من بلد
زار  ألنه ؛الذي استقر هو اآلخر يف تشييل، وهنا تتوقف قائمة البدوي امللثم ةالكرادش

 . )2(أمريكا اجلنوبية يف هذا العام

 .288م، ص1922أردين يف املكسيك عام أبو الشعر،  :، وانظر أيضاً 110املصدر نفسه، ص )1(
 .289-288م، ص1922أردين يف املكسيك عام ، وأبو الشعر، 110البدوي امللثم، الناطقون، ص )2(
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يرد  ملا والذين ريكمإىل أهايل مادبا أسامء بعض من هاجر من أ ويذكر القنصل كام
يوسف املرار، وحنا بن عبد اهللا ويعقوب البجايل، : هؤالءومن  ذكرهم عند البدوي امللثم،

 . )1(سلامن طنوس، ويوسف اخلزوز، والصواحلة
قد عانى هؤالء املهاجرون جراء غربتهم األمرين يف البداية، بينام نجح بعضهم و

وآثر  ،فرجع قسٌم منهم ؛بينام فشل آخرون. بال عودة هبا، فاستقر خاصة بهمتاجر وافتتح 
فعادوا  ،وأما العائدون وقد كان أغلبهم ممن أكملوا دراساته. )2(اآلخر البقاء عىل العودة
للحكومة وال سيام يف اخلمسينات من القرن  واملناوئالوطني  ليقودوا حركة النضال
 .بعد املايض كام سنالحظ فيام

 :الربيطانية –موقف أهايل مادبا وقراها من املعاهدة األردنية : خامساً 
تعد املعاهدة األردنية الربيطانية التي فرضتها سلطات االنتداب الربيطاين عام 

التطور السيايس لإلمارة، تلك املعاهدة التي صادقت عليها م، حدثًا بارزًا يف مسرية 1928
السلطة التنفيذية دون استشارة أهايل البالد، أو بمعنى آخر فرضت فرضًا عىل رشقي 

وأرادت بريطانيا أن تربز رشقي األردن بمظهر الدولة املستقلة، فأصدرت . )3(األردن
م، وبام أن املعاهدة 16/4/1928بتاريخ ) الدستور(القانون األسايس لرشق األردن 

 ارتأت بريطانيا ؛الس الربملانية يف كلتا الدولتنيتضمنت وجوب تصديقها من قبل املج
استكامالً لصورة االستقالل املزعوم، إجراء انتخابات شكلية، فأصدرت احلكومة األردنية 

                                                           
الصايل للنرش، عامن، قنصل، دراسة وحتقيق خليل  ،م1945- م1865سامل قنصل  الشاعر الشعبيديوان   )1(

 .سامل قنصل الشاعر الشعبيديوان : وسيشار له فيام بعد. 338-335م، ص2012
ملزيد من املعلومات عن األحول التي أحاطت بمهاجري مادبا يف غربتهم راجع البدوي امللثم،   )2(

الشاعر ديوان . 288-287م، ص1922أردين يف املكسيك عام ، وأبو الشعر، 110-109الناطقون، ص
  .338-337سامل قنصل، ص الشعبي

 .4، صم1933حزيران  15، بتاريخ 1101اجلامعة العربية، العدد  )3(
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تبارًا اع هنفاذ، وأعلنت عن 1928حزيران  17قانون االنتخاب للمجلس الترشيعي بتاريخ 
 .م1928من أول آب 

 ؛عىل اإلمارة وشعبها رضرهالبيان  ؛تصدى الوطنيون من أبناء البالد للمعاهدةوقد 
، معناه أن تبنى احلياة الدستورية )2(أوالً، ومن ثم القانون األسايس )1(صدور املعاهدةألن 

عىل ضوء املعاهدة، بعكس القواعد واألصول التي تنص عىل إقرار الدستور أوالً، يتبعه 
صالح السلطة املنتدبة، وذلك بإرشافها إرشافًا ملخدمة  بنودهابجميع املعاهدة التي جاءت 

 .)3(مبارشًا عىل مجيع الصالحيات من إرادة وترشيع وقضاء وجيش
مظاهرات ملدة ثالثة أيام متتالية، مما وغريها من مناطق اإلمارة  مادباكام اجتاحت 

هبم، وإقناعهم  لالجتامعمادبا إىل عامن  يلاهأ مفيه نبم داضطر األمري إىل طلب زعامء البال
ممثًال عن مقاطعة ألمري ا بني الوفود إىل ، فحرض وفد منعقدهارضورة وأمهية املعاهدة ب

للمعاهدة، كام  وشجبه عن رفض الشعب األردين وقواه االجتامعيةفأعرب الوفد  ،البلقاء
تها ترفض هذه املعاهدة التي تقيض يدان مقاطعة البلقاء، حرضها وبأ... «أكدوا لألمري 

 .)4(»باستبعادنا
النضال الوطني األردين ضد املعاهدة الربيطانية األردنية والقانون  تصاعدوقد 
م، 25/7/1928ذروته أثناء انعقاد املؤمتر الوطني األول يف ووصل  ،)الدستور(األسايس 

، كرفع هت القوى الوطنية أساليب االحتجاج املتاحة آنذاك وأشكالدبعد أن استنف

الكتاب األسود يف القضية األردنية العربية، طبع بمطبعة  :لالطالع عىل املعاهدة الربيطانية وبنودها انظر )1(
الكتاب األسود يف القضية : ، وسيشار له فيام بعد92 -87، صم1992دار األيتام اإلسالمية، القدس، 

.369 -364، ص1أبو نوار، تاريخ اململكة األردنية اهلاشمية، ج :انظر أيضاً . األردنية العربية
م انظر امللحق الرابع يف 1928نيسان  16ولالطالع عىل القانون األسايس لرشقي األردن الذي وضع يف  )2(

.378 -340معن أبو نوار، ص ، للدكتور1كتاب تاريخ اململكة األردنية اهلاشمية، ج
.161التطور السيايس لرشقي األردن، ص ،عبيدات، ميسون )3(
.2م، ص1928نيسان  16، بتاريخ 124اجلامعة العربية، العدد )4(
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وغريها إىل األمري عبداهللا ورئيس حكومته رضابات العرائض والربقيات والتظاهرات واإل
لعقد  ؛سة أشهر من التوقيع عىل املعاهدةنادى األردنيون بعد مخو. )1(واملعتمد الربيطاين

مؤمتر وطني عام يف عاصمة اإلمارة هبدف مناقشة اآلثار واألخطار املرتتبة عىل هذا 
 .)2(هة ثانيةالتوقيع من جهة، وإقرار خطة عمل وطنية ومقاومة أخطارها من ج

شخصًا حاملني وثائق ) 150(وقد حرض املؤمتر الذي دعا إليه حزب الشعب حوايل 
الثقة والتمثيل، من الزعامء والشيوخ واملثقفني، الذين مثلوا مناطق البالد كافة، وُذكر أن 

املؤمتر عن مادبا وقراها شيخ البلقاء ماجد العدوان، وسامل ت حرض تيسامء الاألمن أبرز 
الغنم، وعبداهللا دعيبس الشوابكة، وشيخ بني صخر مثقال الفايز، وحديثة  وسليامن أب

، حيث انتخب احلارضون حسني باشا الطراونة )3(اخلريشا، ومطلق أبو الغنم، وغريهم
داًء عىل استقالل البالد، ثم اعت وعدوهااملعاهدة،  احلارضونكر رئيسًا للمؤمتر، واستن

ميثاقًا وطنيًا، دعا فيه الشعب األردين إىل التمسك بامليثاق والعمل بإمجاع املندوبني وا وضع
عىل تنفيذه، ثم انتخب املؤمتر جلنة تنفيذية موزعة عىل أنحاء البالد ملتابعة قراراته والعمل 

 .)4(عىل تنفيذها

                                                           
 :ملزيد من املعلومات عن أساليب وأشكال االحتجاج التي قامت هبا القوى الوطنية األردنية انظر )1(

 Archives de S.D.N. Mandats, A, Paliotine, Petitions. R. 2288. 17 Jon, 1928, P.2-3. 

 15، بتاريخ 255اجلامعة العربية، العدد و .42 -41، ص 3سعيد، الثورة العربية الكربى، م: انظر أيضاً و  
 -77، والعدد 4، ص1928ترشين األول  5، بتاريخ 1122 -62فلسطني، العدد و .3، ص1929آب 

، 1928ترشين أول  12، بتاريخ 1124 -64، والعدد 2، ص1928ترشين الثاين  27، بتاريخ 1137
 .4-3ص

 .87السعدي، احلركة الوطنية األردنية، ص )2(
 .226 -225خريسات، األردنيون والقضايا القومية والوطنية، ص: ملزيد من املعلومات حول ذلك انظر )3(
السعدي، احلركة الوطنية األردنية، و، 93 -92والقضايا الوطنية والقومية، صخريسات، األردنيون  )4(

 .88ص
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: ، وقد مثل لواء البلقاءم1928متوز  25وقد وقع عىل امليثاق أعضاء اللجنة التنفيذية يف 
سامل السليامن أبو الغنم، ونمر احلمود، وحديثة اخلريشا، ومثقال الفايز، وماجد العدوان، 

عن لواء  نيعن عامن، وممثل نيكام ضمت اللجنة ممثل. يوسف طنوسوسليم البخيت، و
 .)1(عن لواء معان نيعن لواء الكرك، وممثل نيعجلون، وممثل

حسني الطراونة رئيسًا، وسعيد: إدارية مكونة من يذية هيئةً وانتخبت اللجنة التنف
املفتي نائبًا للرئيس، وطاهر اجلقة سكرتريًا، وعيل نيازي التل معتمدًا، وطارق سليامن كاتبًا 

وتبنى هؤالء امليثاق الوطني الذي ظل لسنوات عديدة منهجًا سياسيًا . )2(وأمينًا للصندوق
 :عىل ما ييلنص الذي للمعارضة الوطنية و

 .ة بحدودها الطبيعية املعروفةدإمارة رشقي األردن دولة عربية مستقلة ذات سيا - 1
تدار بالد رشقي األردن بحكومة دستورية مستقلة برئاسة األمري عبداهللا بن - 2

 .احلسني وأعقابه من بعده
 ال تعرتف بالد رشقي األردن بمبدأ االنتداب إال كمساعدة فنية نزهية لصالح - 3

البالد، وهذه املساعدة ترد بموجب اتفاق أو معاهدة تعقد بني رشقي األردن 
وحليفة العرب بريطانيا العظمى، عىل أساس احلقوق املتقابلة واملنافع املتبادلة 

 .دون أن يمس ذلك بالسيادة القومية
رشقي األردن وعد بلفور القايض بإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطني خمالفًا  دّ تع - 4

هود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب، وترصفًا مضادًا للرشائع الدينية لع
 .واملدنية يف العامل

، 1الفكر السيايس يف األردن، ج ،حمافظة، عيل: انظروأسامء اللجان ملزيد من املعلومات حول ذلك  )1(
السعدي، احلركة الوطنية و .93 -92خريسات، األردنيون والقضايا الوطنية والقومية، ص و .78ص
.88ردنية، صاأل

خريسات، األردنيون والقضايا الوطنية و .78، ص1الفكر السيايس يف األردن، ج ،حمافظة، عيل )2(
.88السعدي، احلركة الوطنية األردنية، صو .93 -92والقومية، ص 
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خمالفًا لقواعد التمثيل يعترب كل انتخاب للنيابة العامة يقع يف رشقي األردن  - 5
 دّ عالصحيح، وعىل أساس عدم مسؤولية احلكومة أمام املجلس النيايب، ال يُ 

انتخابًا ممثًال إلرادة األمة وسيادهتا القومية ضمن القواعد الدستورية بل يعترب 
واألعضاء الذين ينتخبون عىل  .انتخابًا مصطنعًا ال قيمة متثيلية صحيحة له

أساسه، إذا فصلوا بحق سيايس أو مايل أو ترشيعي ضار بحقوق رشقي األردن 
األساسية ال يكون لفصلهم قوة احلق املعرتف به من قبل الشعب، بل يكون 

 .فصلهم جزءًا من أجزاء ترصف السلطة االنتدابية وعىل مسؤوليتها
ن صادرًا عن حكومة دستورية مسؤولة، ترفض رشقي األردن كل جتنيد ال يكو - 6

 .باعتبار أن التجنيد جزء ال يتجزأ من السيادة الوطنية
ترفض رشقي األردن حتمل نفقات أي قوة احتاللية أجنبية، وتعترب كل مال - 7

يفرض عليها من هذا القبيل ماالً مغتصبًا من عرق عاملها املسكني، وفالحها 
 .اليائس

واردها، إذا منحت حق اخليار بتنظيم حكومتها املدنية، ترى رشقي األردن أن م - 8
األمري املعظم صاحب  كافية لقيام إدارة دستورية صاحلة فيها، برئاسة سمو

اإلمارة الرشعي، أما املعونة املالية التي تعرفها احلكومة الربيطانية، فإن بالد 
ة، رشقي األردن تعتربها نفقات رضورية خلطوط املواصالت اإلمرباطوري

وللقوى العسكرية املعدة خلدمة املصالح الربيطانية ليس إال؛ لذلك فإن هذه 
لتحقيق غايات ال  ؛اإلعانة، التي يضاف إليها اليوم قسم من واردات البالد

مصلحة لرشقي األردن فيها كام هو الواقع، ال ختول بريطانيا العظمى حق 
. زي الضار الواقع اليوماإلرشاف عىل مالية رشقي األردن، هذا اإلرشاف املرك

وهلذا فإننا نعترب الوضع املايل احلارض املبني عىل سياسة ختفيض اإلعانة املالية عن 
عاتق املكلف الربيطاين عىل حساب املكلف األردين، عبارة عن وضع ضار غري 
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مرشوع، ال تتحمله موارد البالد، ومن الواجب إبطاله واستبداله بنظام يؤيد 
قي األردن املايل، مقررين أن الترصف املايل احلارض، ال جيوز استقالل حكومة رش

 .صدوره عن حليفة غنية كربيطانيا بالنسبة لبالد فقرية كرشقي األردن
كل ترشيع استثنائي ال يقوم عىل أساس العدل واملنفعة  تعترب بالد رشقي األردن - 9

 .العامة وحاجات الشعب الصحيحة ترشيعًا باطالً 
 .رشقي األردن بكل قرض مايل وقع قبل تشكيل املجلس النيايبال تعرتف  - 10
ال جيوز الترصف باألرايض األمريية قبل عرضها عىل املجلس النيايب وتصديقه- 11

 .)1(انعقاد املجلس يعترب باطالً قبل عليها، وكل بيع وقع 
وقد لعبت اللجنة التنفيذية دورًا بارزًا وكبريًا يف احلركة الوطنية املناهضة للمعاهدة 

وفدًا من  حارضو املؤمترفقد انتخب  ،ات امليثاقرومن أجل متابعة مقراألردنية الربيطانية، 
من  الريفع إىل األمري امليثاق الوطني الذي أقره املؤمتر، وكان الوفد مكون ؛بني أعضائه

الفايز، وسامل سليامن أبو الغنم، وعيل نيازي التل، ونمر احلمود، ومتكن هذا الوفد  مثقال
إىل األمري عبداهللا، الذي وعد يف مساء نفس اليوم الذي عقد فيه املؤمتر من تسليم امليثاق 

عىل  سته والنظر فيه، ثم سلمه بدوره إىل املعتمد الربيطاين يف عامن، وقام األخري بالرداربد
متت بعمل شاق قد  ،م مبينًا أن جتربة اإلدارة األردنية1928آب  15ما جاء يف امليثاق يف 

حتى بلغت ما هي عليه من الكفاءة واجلدارة، وأن التقدم نحو احلكم النيايب ال يتم إال بعد 

وثيقة ) 1933حزيران  8(مطبعة بيت املقدس ) النسخة األصلية للميثاق الوطني(أوراق حسني الطراونة   )1(
وانظر  .أوراق حسني الطراونة: بعدحمفوظة لدى عبد الوهاب حسني الطراونة الكرك، وسيشار هلا فيام 

، 3سعيد، الثورة العربية الكربى، مو .95- 93الكتاب األسود يف القضية األردنية العربية، ص: أيضاً 
ألول، الطبعة األوىل، سرية منفية من أوراق الدكتور حممد صبحي أبو غنيمة، اجلزء او .40- 38ص

سرية منفية من أوراق : ، وسيشار هلا فيام بعد49، صم2001املؤسسة العربية للدراسة والنرش، عامن،
.1الدكتور حممد صبحي أبو غنيمة، ج
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رئيس املؤمتر  اجتمعوبعد ذلك . )1(أكرب تمسؤوليايربهن الشعب عىل قدرته لتحمل  أن
الوطني األردين واملعتمد الربيطاين ملعرفة وجهات نظر كل طرف، غري أن االجتامع مل يسفر 

مما دفع برئيس املؤمتر الوطني األردين إىل إرسال رسالة إىل املعتمد الربيطاين  يشء؛عن 
 :م تضمنت النقاط التالية1928ب آ 16بتاريخ 
 .نورشوعة هم ممثلو األمة احلقيقياملإن الذين يطالبون بحقوق البالد  - 1
 .إن االنتداب جيب أال يتعدى مبادئ النصح واإلرشاد للدولة املنتدب عليها - 2
ه أهايل رشقي األردن متثيًال صحيحًا هو ؤإن قرار املؤمتر الوطني الذي يمثل أعضا - 3

 .حق الشعب
املناصب كام عضاء املؤمتر مل يقصدوا بعملهم واجتامعهم الوصول إىل أإن  - 4

 .تصورتم
 .وفصل السلطة الترشيعية عن التنفيذية ،تسليم مقدرات البالد ألهلها - 5
عدم قيام حكومة حسن خالد أبو اهلدى بتعهداهتا الذهبية التي أعلنها عند تسلمه  - 6

  .)2(كرايس احلكم، ومل ير الشعب منها سوى سلسلة مواعيد خالبة
هبذا املؤمتر تشكلت أول معارضة أردنية منظمة محلت مهمة احلركة الوطنية لعدة 

 )3(الربيطانية –سنوات قادمة خصوصًا ضد املعاهدة األردنية 
الربيطانية، قررت احلكومة إجراء انتخابات  - وإلضفاء الرشعية عىل املعاهدة األردنية

م هذا اإلجراء قامت املعارضة وأما. )4(عامة يف رشقي األردن، وتكوين جملس ترشيعي
                                                           

 .156الكتاب األسود يف القضية األردنية العربية، ص )1(
سرية منفية من أوراق الدكتور حممد صبحي و .4، صم1928ب آ 30، بتاريخ 162اجلامعة العربية، العدد  )2(

 .50، ص1أبو غنيمة، ج
 .2، صم1928أيلول  11، بتاريخ 1115-55فلسطني، العدد  )3(
الكتاب األسود يف القضية : ، انظر15/11/1928صدر قانون االنتخابات للمجلس الترشيعي بتاريخ  )4(

 .150األردنية، ص
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وبناء عىل . بدور فاعل يف حث الناس عىل عدم تسجيل أسامئهم يف سجالت الناخبني
ذلك، قامت احلكومة بإنتاج أساليب الرتغيب والرتهيب يف إجبار املواطنني عىل تسجيل 
أسامئهم كمنتخبني، فمن وسائل الرتغيب أخذت احلكومة تشيع بأهنا ستقدم قروضًا 

مقام مادبا  إذ تقدموا بشكوى ضد قائمأهايل مادبا ، وهذا ما حدث مع )1( اطننيللمو
فبادروا إىل تسجيل  ،سامح حجازي الذي وعدهم بأن احلكومة سوف تقدم هلم القروض

رفضوا املشاركة يف  ،أوراق االنتخاباتبأسامئهم، وملا علموا حقيقة األمر وتبلغوا 
املخاتري الذين وقعوا عىل عرائض الرفض واملشاركة يف ، ومن انتخابات املجلس الترشيعي

االنتخابات، شيوخ بني محيدة سالمة بن عبداهللا احليصة، وسليم اللوانسة، وفالح 
 .)2(اللوانسة، وعواد احليصة، وحممد اللوانسة

ستحضار شيوخ وخماتري االالزم، و بإجراءقام مادبا سامح حجازي م قائم وعندما أمر
فراد أوطلب منهم جداول بأسامء العشائر من بني محيدة والبلقاوية والعجارمة، 
و أاملشاركة باالنتخابات كناخبني وعشائرهم، رفضوا رفضًا باتًا تقديم اجلداول، 

ة الالزمة قانونيال اتجراءاإل تخذن يأجل أمن أهنم جاءوا  مالقائم مقاأبلغوا و ،مرشحني
 ،موقفهم الرافضمري عبداهللا عن احلكومة واأل غبتبليبدوره  ليقوم، مشاركتهملعدم 

وحتمل مادبا  من ترفعالعرائض التي ، ومن )3(العديد من العرائض وجهوا لكلذو
مطلق  :موقعه من قبل م1928/ 9/ 25بتاريخ  ها عريضة رفعتشيوخإمضاءات معظم 

، ورفع شيوخ )4(بو الغنمأبو الغنم، وسليامن العودة الوخيان، وحممد مناور أالسامل 
                                                           

)1(  C.O 831 /1/2. Report on Trans – Jordan 11/7/1928-30/9/1928. 

 .8/ 1مديرية املكتبات والوثائق الوطنية، امللف رقم   )2(
م، جمموعة الدكتور أمحد عويدي 1929م، وثائق املجلس الترشيعي 1975-1925وثائق منطقة البلقاء  )3(

وثائق منطقة البلقاء، وثائق املجلس : العبادي، حمفوظة يف مكتبة اجلامعة األردنية، وسيشار له فيام بعد
 .م1929الترشيعي 

 .   املصدر نفسه )4(
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فالح مرار، وعبداهللا الدعيبس، وفضيل الثلجي الشوابكة، عريضة بنفس : الشوابكة وهم
محد احلميامت، موقعة من أ م1929/ 1/ 20بتاريخ عريضة يضًا أ ترفعو، )1( التاريخ

م عدد من شيوخ بني دم ق1929/ 1/ 20وبتاريخ  ،)2(وسالمة بن طافش، وسالمة اسنيان
سليم اللوانسة، وفالح اللوانسة، وسالمة بن عبداهللا  عريضة احتجاج موقعة منمحيدة 
وتم  ،فقد آثر املشاركة باالنتخابات ،وأما مثقال الفايز شيخ مشايخ بني صخر .)3(احليصة

اصل معارضته هلا من وو ،ولكنه بقي عند موقفه املعارض للمعاهدة ،انتخابه عضواً 
 .خالل املجلس كام سنرى فيام بعد

وكان ملعظم أعضاء اللجنة التنفيذية دور بارز يف مقاطعة انتخابات املجلس الترشيعي 
، وقد وجدت دعوهتم هذه قبوالً كبريًا لدى املواطنني يف 1929شباط  26التي جرت يف 
فيام بعد بمحاولة إقناع أعضاء املجلس ، كام نشط أعضاء اللجنة أيضًا مارةخمتلف أنحاء اإل

 .)4(بذلك مثقال الفايزفاقتنع  ،الترشيعي بعدم املصادقة عىل املعاهدة
االتصال مع  أما احلكومة، فقد أحست بخطورة الدعوة إىل رفض املعاهدة، وبدأِت 

أعضاء املجلس الترشيعي، وملا أعيتهم احليلة يف دفعهم إىل املوافقة، جلأوا إىل األمري عبداهللا 
البقية ومنهم مثقال  أماو. )5(من إقناع عدٍد منهم ضاء املجلس، فتمكنالذي استدعى أع

ألمري خرج مثقال الفايز من عند اقد فقد أرصوا عىل موقفهم املعارض للمعاهدة، و الفايز
شوفوا، اشهدوا يا ناس أين أنا .... اللهم ال حول وال قوة إال باهللا، «:وهو يقول ،عبداهللا

. املصدر نفسه )1( 
 .املصدر نفسه )2( 
 .املصدر نفسه )3(
.3، ص1929ان رحزي 6، بتاريخ 236اجلامعة العربية، العدد  )4(
رست إشاعات إىل أن األمري عبداهللا وعد عودة القسوس براتب تقاعدي، وأنه سدد عن رفيفان املجايل  )5(

خريسات، األردنيون والقضايا الوطنية : مائة دينار لكل من حسني السوداين وخريو ديرانية، انظر
 .99والقومية، ص
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ابن فايز بريء من كل هذه الشغالت النحسة، واهللا عىل ما أقول شهيد، إنني بريء وال أنا 
 .)1(»بطريقكم يا أهل القوم

، صوت إىل جانب م1929وعندما جرى التصويت عىل املعاهدة يف أوائل حزيران عام 
مثقال الفايز، ونجيب أبو الشعر، : املعاهدة مخسة عرش عضوًا، وانسحب أربعة أعضاء هم

سعيد املفتي ونجيب  :اوبخيت اإلبراهيم، وشمس الدين سامي، وتغيب عضوان مه
 .)2(الرشيدة

احلسني العواملة شقيق حممد احلسني نحو األعضاء  لتصويت تقدم عبدذا اونتيجة هل
، )رئيس بلدية مادبا(ادقوا عىل املعاهدة، وبصق عليهم، وقام توما احلامرنة الذين ص

وقامت احلكومة بعدها . )3(وعيسى عوض، وآخرون وعربوا عن تأييدهم ملا قام به احلسني
بتضييق اخلناق عىل املعارضني للمعاهدة، وأجرت حتقيقًا مع رئيس بلدية مادبا توما 

 .)4(ىل سوريااحلامرنة، وهرب سليامن السودي إ
وأقامت اللجنة التنفيذية حفًال لألعضاء الذين رفضوا التصديق عىل املعاهدة، وألقي 

 . )5(فيها أصحاهبا مواقف أهايل رشقي األردن البطولية امن الكلامت حي يف احلفل عددٌ 
م، وقع عدد من شيوخ  العشائر الذين نجحوا يف 1929ترشين الثاين عام  6ويف 

من البلقاوية وبني محيدة والعجارمة ورئيس البلدية توما احلامرنة عىل  بامدبااالنتخابات 
                                                           

 .10ص، 1929حزيران  18، بتاريخ 1192-41فلسطني، العدد  )1(
حسان الدين جار وحليم أبو رمحة، ووهم توفيق أبو اهلدى،  :كان املجلس الترشيعي يضم أعضاء معينني )2(

: أديب وهبه، وحسن خالد أبو اهلدى، وقد صوتوا إىل جانب املعاهدة، انظروإبراهيم هاشم، واهللا، 
 .99خريسات، األردنيون والقضايا الوطنية والقومية، ص

 .3، ص1929حزيران  23، بتاريخ 1192-41فلسطني، العدد  )3(
 .10، ص1929آب  10، بتاريخ 45فلسطني، العدد  )4(
، 1929آب  13، بتاريخ 1226 – 65، والعدد 1، ص1929آب  10، بتاريخ 1225 -64فلسطني، العدد  )5(

 .10ص
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ثبات وجودهم يف دائرة رئاسة بلدية ينص عىل إكتاب وصلهم من حمافظ العاصمة 
انتخاب عضو املجلس الترشيعي، فوقعوا عىل  ألجلم، 1929/ 11 /14العاصمة يف 

بو وندي، وفضيل الشهوان، أرئيس البلدية توما محارنة، وعبد املهدي : وهم ،الكتاب
 .  )1(المة السنيانوسبو بريز، وخلف اهلروط، أوعواد احليصة، وشهوان 

ما م اجتمع شيوخ رشقي األردن، ورؤساء تنظيم القبائل، للنظر إىل 1932آب  5ويف 
للحقوق السياسة، وقرروا تنظيم  وهضمٍ لحالة املالية، ل آلت إليه أمور البالد من سوءٍ 

 :ربع نقاطأبيان، ورفعه إىل األمري عبداهللا، واشتمل هذا البيان عىل 
 .طلب تعديل املعاهدة األردنية الربيطانية :األوىل
 .طلب تشكيل حكومة متجانسة ذات جملس نيايب صحيح التمثيل :الثانية
 .اف الربيطانيني عنهاونزع إرش ،وضع سياسة مالية ثابتة للبالد: الثالثة

 .االستغناء عن املوظفني املستعارين: الرابعة
هذا البيان من قبل سلطان العدوان، ومثقال الفايز، وغريهم من زعامء  ُوِقعوقد 

 .)2(القبائل وشيوخ البالد ووجهائها
يضفي بعض أعضاء املؤمتر األردين األول عىل أنفسهم صفة الرشعية، قدمت  لكيو

بـ  م، لتأليف حزب عرف1929/ 4/ 10اللجنة التنفيذية للمؤمتر طلبًا إىل احلكومة بتاريخ 
هيدف إىل حتقيق مبادئ امليثاق الوطني، الذي انبثق عن املؤمتر ) حزب اللجنة التنفيذية(

العمل الوطني  يف رجاالت مادباه من أعضائهذا احلزب الذي كان  ةقاد نشطو. )3(األول
                                                           

 .م1929وثائق منطقة البلقاء، وثائق املجلس الترشيعي  )1(
 .2، ص1932آب  7، بتاريخ 881اجلامعة العربية، العدد  )2(
ترشين  3، بتاريخ 1398الكرمل، العدد و .2، ص1929ترشين األول  20، بتاريخ 111فلسطني، العدد )3(

 .5، ص1929أول 
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يف رشقي األردن بضعة سنوات، وكان له دور كبري يف معارضة انتخابات أول جملس 
بمقاطعة الشعب العديد من أفراد يف إقناع ترشيعي، وحقق احلزب بعض النجاح 

ومعارضة السياسة الربيطانية يف البالد، األمر الذي دفع السلطات  ،االنتخابات
، )1(الربيطانية، وسلطات دولة اإلمارة إىل تضييق اخلناق عىل عدد من نشطائه وقادته

خصوصًا بعد أن اتضح للسلطات نفسها حجم حضور احلزب السيايس والشعبي يف 
ة منها إىل خمتلف أساليب البالد، وتعرضت قيادات احلزب وعنارصه وبخاصة النشيط

التعسف والقمع، غري أن احلزب ظل مؤسسة للعمل الوطني، فأخذ يعقد املؤمترات 
كانون األول  7 يف ، ومن املؤمترات التي عقدها املؤمتر الثاين)2(م1934الوطنية حتى عام 

آذار  15املؤمتر الوطني الرابع يف و، )4(م1930أيار  5، واملؤمتر الوطني الثالث يف )3(م1929
، وقد اختذ املؤمترون يف هذه )5(1933حزيران  6اخلامس يف الوطني املؤمتر وم، 1932

املؤمترات قرارات كانت بمجملها تطالب بتعديل املعاهدة األردنية الربيطانية وااللتزام 

.صبحي أبو غنيمة. وعىل رأسهم، حسني الطراونة، وعادل العظمة، وطاهر اجلقة، ود )1(
اجلامعة و .43-42، ص3سعيد، الثورة العربية الكربى، م: الثاين وقراراته انظرلالطالع عىل املؤمتر  )2(

كانون  12، بتاريخ 1413الكرمل، العدد و .1، ص1929كانون األول  18، بتاريخ 297العربية، العدد 
.4، ص1929أول 

-61، ص1غنيمة، جسرية منفية من اوراق حممد صبحي أبو : لالطالع عىل املؤمتر الثالث وقراراته انظر )3(
، م1930حزيران  4، بتاريخ 343، والعدد 2-1، صم1930أيار  19، بتاريخ 242األردن، العدد و. 62
أيار  31، بتاريخ 1454-74فلسطني العدد و .44-43، ص3سعيد، الثورة العربية الكربى، مو .2-1ص

 ،705مرأة الرشق، العدد و .1، صم1930أيار  31، بتاريخ 383اجلامعة العربية، العدد و .4، صم1930
.1ص ،م1930أيار  31بتاريخ 

 .5، صم1932آذار  17، بتاريخ 1973-15فلسطني، العدد و .44، ص3سعيد، الثورة العربية الكربى، م )4(
.2، ص1932آذار  32، بتاريخ 885، والعدد 2، صم1932آذار  19بتاريخ  ،884العدد  ،مرأة الرشقو

حزيران  9، بتاريخ 1196، والعدد 6-3، 2، صم1930حزيران  8، بتاريخ 1195العدد  اجلامعة العربية، )5(
الفايز وأعوانه قد قاطعوا املؤمتر باإلضافة إىل مقاطعة أن مثقال ، وجتدر اإلشارة هنا إىل 6، صم1933

سات، األردنيون القضايا الوطنية يخر: انظر: جد العدوان، وراشد اخلزاعي ورفيفان املجايل وغريهمام
.114والقومية، ص
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ين من اخلارج واستنكار الصهيونية، واالستغناء عن املوظفني املعار ،بامليثاق الوطني
حرصًا عىل الوحدة اإلدارية، ومعاجلة ما وصلت إليه البالد من  ؛حلكومة رشقي األردن

 .احلالة االقتصادية، واختاذ التدابري الالزمة لذلكيف سوء 
حلركة الوطنية أثناء عقد ومما جتدر اإلشارة إليه، ظهور االنقسام واالنشقاق بني أفراد ا

نقسام بني أعضاء شهد ا ، إذيف املؤمتر الثالث هلاان أوكفقد ، )م1934 – 1929(املؤمترات 
اللجنة التنفيذية، وذلك عندما رفض عبداهللا الرشيدة، وحممد الفنيش وآخرون التوقيع 

املجايل، وعيسى ع عىل هذه القرارات حسني الطراونة، ونايف عىل قرارات املؤمتر، بينام وقّ 
مدانات، وفايز املعايطة وآخرون من الكرك، ونمر احلمود، وعيسى قعوار وثامنية زعامء 

 .)1(من السلط
ثر هذا االنقسام جرى التفكري بإنشاء حزب جديد ينافس حزب اللجنة إوعىل 

فتقدم رفيفان املجايل وآخرون  ،التنفيذية، الذي أصبح يشكل حزب املعارضة دون منازع
ويف الوقت نفسه قام ، )2(1930/ 7/ 20املعتدل يف  إىل احلكومة بطلب تأسيس احلزب احلرّ 

األمري عبداهللا بزيارات إىل معظم أعضاء اللجنة التنفيذية، وخالل هذه الزيارات حاول 
تدل املوايل للحكومة، األمري عبداهللا إجراء الصلح بني أعضاء اللجنة التنفيذية واحلزب املع

فبعد االجتامع الذي عقد بينهام يف منزل مثقال  ،ويبدو أن هذه املحاوالت تكللت بالنجاح
لتقريب وجهات النظر بني الطرفني، أقسام يف هناية االجتامع عىل اإلخالص  ؛الفايز
 .)3(للبالد

 .62سرية منفية، من أوراق الدكتور حممد صبحي أبو غنيمة، ص )1(
 .4، صم1930متوز  16، بتاريخ 349األردن، العدد : لالطالع عىل بيان احلزب احلر املعتدل انظر )2(
 8، بتاريخ 359األردن، العدد و .62، ص1سرية منفية، من أوراق الدكتور حممد صبحي أبو غنيمة، ج )3(

 .2، صم1930ترشين الثاين  14، بتاريخ 466اجلامعة العربية، العدد و .2-1، صم1930ترشين أول 
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أما االنقسام الثاين فقد حصل أثناء انعقاد املؤمتر الرابع، عندما اختلفت اآلراء حول 
أربد وعضو املجلس  أحد ممثيل مقاطعة(نة يحممد السعد البطا بعض حماور كلمة

دًا له انسحب مثقال يالتي تنتهي باقرتاح يقيض بحل اللجنة احلارضة، وتأي) الترشيعي
 .)1(ربدإاملؤمترين وأغلبهم من  الفايز وسعيد أبو جابر، وبعض

 :املؤمتر االقتصادي األولأهايل مادبا وقراها و: ساً ساد
يفصح عن نداء إىل العامل العريب يف مجيع أقطاره املعمورة،  أبناء مادبا وجه بعضلقد 

وقعه مثقال الفايز، وظاهر الذياب، ومطلق أبو الغنم، وقد احلالة املرتدية يف البالد، 
 :، وكان هذا النداء نتيجة لعدة أمور)2(الفرح، وتوما احلامرنةواسحق 
 .)3(م1931االنتخابات الترشيعية التي أجريت يف حزيران : أوالً 
. )4(1933حزيران  6يف املؤمتر اخلامس املنعقد يف االنقسام : ثانياً 
باتصال همت سأم، والتي 1929ألزمة االقتصادية التي عصفت بالبالد منذ عام ا: ثالثاً 

 .راضيهم هلاأري جلتأ ؛الة اليهودية يف فلسطنيبعض شيوخ العشائر بالوك

متوز  4، بتاريخ 1116اجلامعة العربية، العدد و .3، صم1923آذار  19، بتاريخ 1975-17فلسطني، العدد  )1(
 .6، صم1933

 .3م، ص1933أيلول  20، بتاريخ 69-2334فلسطني، العدد  )2(
جراء ، رابعاالنقسام يف الصف الوطني، الذي نتج عن املؤمتر الوطني الملزيد من املعلومات عن  )3(

الفكر السيايس يف األردن،  ،حمافظة، عيل :وانظرم، 1931االنتخابات الترشيعية التي أجريت يف حزيران 
 .109-98، ص1ج

حزيران  9، بتاريخ 1196، والعدد 6-3، 2، صم1930حزيران  8، بتاريخ 1195العدد  اجلامعة العربية، )4(
الفايز وأعوانه قد قاطعوا املؤمتر باإلضافة إىل مقاطعة أن مثقال ، وجتدر اإلشارة هنا إىل 6، صم1933

سات، األردنيون القضايا الوطنية يخر: انظر: جد العدوان، وراشد اخلزاعي ورفيفان املجايل وغريهمام
.114والقومية، ص
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بعد ثالثة  م1933حزيران  30وكانت الدعوة الفعلية لعقد املؤمتر االقتصادي يف  
 يف منطقة أم العمد،بدعوى من الشيخ مثقال الفايز  اخلامسالوطني أسابيع من عقد املؤمتر 

مثقال الفايز، ومرتي محارنة، وسليم مرار،  قع من قبلطلب لعقده مودم للحكومة وقُ 
بحضور نحو مئتي  الفايز املؤمترمثقال ترأس قد ، و)1(وعبد العزيز أبو بريز من بني محيدة

ودليوان  من كبار املالك، من بينهم ماجد العداون، ومحد بن جازي، أغلبهمشخصية 
املؤمترون جلنة تنفيذية برئاسة مثقال  انتخبمن ثم و  ،)2(، وآخرونااملجايل، وحديثة اخلريش

عي، وحممد الفنيش، وخليل مدانات، وشمس الدين سامي اضوية راشد اخلزعالفايز، و
 :اآلتيةوقد انبثق عن املؤمتر القرارات . )3(سكرترياً 

تكليف احلكومة بوضع قانون مؤقت بشأن تأجيل الديون الشخصية للمزارعني  - 1
 .واملمحلة أراضيهم يف هذا العام

تأجيل األموال األمريية بدون استثناء عىل املزارعني املمحلة أراضيهم يف هذا  - 2
 .العام

 .تأجيل الديون العائدة للمرصف الزراعي بدون استثناء - 3
 .عشارأراضيها من رضيبة األ إعفاء القرى املمحلة - 4
 .م1932إىل عام  1924إعفاء بقايا األموال األمريية من عام  - 5
تكليف احلكومة بوضع قانون مؤقت، يستثنى بموجبه املزارعون من رسوم  - 6

 .تسجيل أراضيهم
  بعد اتفاق مع املرصف العثامين، بتشكيل فرع زراعي  تكليف احلكومة - 7

  لفرتات طويلة، كام عقدت  عني بفوائد معتدلةف، يسلف املزارهلذا املرص
                                                           

 .3، صم1933 حزيران 21، بتاريخ 95فلسطني، العدد  )1(
 .6، صم1933متوز  4، بتاريخ 1116اجلامعة العربية، العدد  )2(
متوز  4، بتاريخ 1116اجلامعة العربية، العدد و .3، صم1933متوز  5، بتاريخ 1782الكرمل، العدد  )3(

 .6، صم1933
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حكومة قربص مع هذا املرصف، وكذلك حكومة سورية مع املرصف التونيس 
 .بدمشق

مطالبة احلكومة بإرسال بعثات للمدارس الزراعية عىل نفقتها، بينام يتم فتح - 8
مدارس زراعية، والسامح ملن يريد فتح مدارس خصوصية من الشعب، 

 .)1(«عدة مادية تأمينًا حلاجة البالد للمزارعني الفنينيومساعدهتم مسا
ومن خالل االطالع عىل مقررات املؤمتر، نجد أهنا ركزت عىل معاجلة األوضاع 

إن املؤمتر قد دعمته  :االقتصادية السائدة التي يعاين منها السكان، فقد نمت شائعة تقول
الوكالة اليهودية ماديًا ومعنويًا، وعلقت عليه آماالً كبرية يف رضب اجلانب الوطني 

ونتيجة ذلك أعلن  .)2(املعادي بشكل حاسم لألطامع الصهيونية يف منطقة رشقي األردن
 .كثري ممن حرضوه عدم تأييدهم للمؤمتر، والذي يبدو أنه مل حيقق أي نجاح يذكر

: مؤمتر الشعب األردين العامو وقراها أهايل مادبا :اً سابع
شمل عنارص  ملِّ  عجز عنالذي  عقد املؤمتر الوطني اخلامس عنبعد مرور شهرين و

السيطرة عىل اخلالفات التي تفاقمت بعده، والتي أخذت شكل محالت احلركة الوطنية، و
الشيوخ ما عرف باملؤمتر االفرتاء والتضليل والشتم واالهتام، وتكرست بعقد عدد من 

دعوة ماجد العدوان إىل عقد جاءت ي كام الحظنا باء بالفشل، االقتصادي األردين، الذ
للمؤمتر العام إىل   ذلك إىل حتول اللجنة التنفيذيةمؤمتر جديد للشعب األردين، مستندًا يف

.)3(قوله حزب سيايس، وبذلك فقدت متثيلها الصحيح للشعب األردين عىل حدِّ 

 .6، صم1933متوز  4، بتاريخ 1116اجلامعة العربية، العدد  )1(
، 42، صم1980، القدس، )دراسة يف وثائق األرشيف الصهيوين( جذور الوصاية األردنية، بشريال  )2(

.124السعدي، احلركة الوطنية األردنية، ص: وانظر أيضاً 
، بتاريخ 136ية، العدد عرباجلامعة الو. 78 - 77، ص1سرية منفية، من أوراق حممد صبحي أبو غنيمة، ج )3(

.1ص ،م1933آب  8، بتاريخ 136الدفاع، العدد و .1، صم1933آب  8
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بني صفوفه كثريًا من زعامء ومشايخ البالد  م وضمَّ 1933آب  6عقد املؤمتر يف و
. )1(وأركاهنا، حتى كان فيه اثنا عرش عضوًا من أعضاء املجلس الترشيعي املنتخب

.)3(عدة كلامته وألقيت في )2(ماجد العدوان  هئة شخصية، وترأسوبحضور ثالثم
ضمت من أهايل مادبا وجوارها بعض الزعامء وأسفر املؤمتر عن انتخاب جلنة تنفيذية 

ن شيخ بني محيدة، وفضيل الشهوا ، وسليامن بن طريفظاهر الذياب من بني صخر: وهم
 .)4(شيخ الغنيامت شيخ العجارمة، ومطلق أبو الغنم

هيئة دائمة تقوم مقام  وانتخبواعضوًا، ) 49(اجتمعت هذه اللجنة املؤلفة من وقد 
سليامن بن : مادبا فيها َل شخصيات مثّ  ةومتثل املؤمتر، وتتألف من عد اللجنة التنفيذية

، ومطلق أبو الغنم، وظاهر الذياب، وأقسمت اللجنة التنفيذية ةيف، وعطا اهللا املواجدطر
للمؤمترين يمني الوالء ألمري البالد، واإلخالص يف العمل، ومقاومة الصهيونية 

 .)5(ودعاهتا
:اآلتيةوقد اختذ املؤمترون القرارات 

واملمثلون متثيًال حقيقيًا  ،يعلن أعضاء مؤمتر الشعب األردين املجتمع يف هذا اليوم - 1
.لبالد اإلمارة، إخالصهم لسمو أمري البالد املعظم وأعقابه من بعده

.239املوسى، إمارة رشقي األردن، ص )1(
.6، صم1933آب  24، بتاريخ 1158اجلامعة العربية، العدد  )2(
العدد و، 3، صم1933آب  9، بتاريخ 2402 -137لعدد افلسطني، : لالطالع عىل نص الكلامت، انظر )3(

العدد و، 3، صم1993آب  11، بتاريخ 2404-139العدد و. 4، صم1933آب  10، بتاريخ 138-2404
.5، صم1933آب  16، بتاريخ 1020مرآة الرشق، العدد و، 3، صم1933آب  15، بتاريخ 142-2407

.5، صم1933آب  10، بتاريخ 2403-138فلسطني، العدد  )4(
 10، بتاريخ 2403 -138فلسطني، العدد و. 7، صم1933آب  8، بتاريخ 1145اجلامعة العربية، العدد  )5(

.5، صم1933آب 
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بام أن الصحف أكثرت البحث يف موضوع الصهيونية يف رشقي األردن، فإن مؤمتر - 2
لشعب األردين املنعقد عىل أساس مقاومة الصهيونية يستنكر الصهيونية، ويقر ا

.مقاومتها، والعمل عىل صيانة تراب األجداد
وتأليف حكومة وطنية ذات مسؤولية  ،السعي إلصالح الوضع احلكومي احلارض - 3

.مشرتكة
.دون استثناء 1932السعي إلعفاء بقايا األموال األمريية لغاية سنة  - 4
.إعفاء القرى املمحلة من رضائب هذا العام بنسبة ما أصاهبا من املحل - 5
.الربيطانية ــــــ السعي لتعديل املعاهدة األردنية - 6
. يتناسب مع حالة البالد االقتصادية السعي لتخفيض الرضائب والرسوم إىل حدٍّ  - 7
.املطالبة بتعديل قانون الرخص الذي ال يتفق مع روح العدالة - 8
ليتسنى للزارع تسديد  ؛ديون املرصف الزراعي ملدد طويلة السعي لتأجيل مجيع - 9

.األقساط دون أن يلحق هبم أي حيف
وحرص األعامل يف أبناء  ،مطالبة رشكة برتول العراق بمراعاة نصوص االتفاقية - 10

.بالد اإلمارة
 الزراعة طبقارة متكنها من ترقية عىل صو طلب توسيع نطاق دائرة الزراعة - 11

.لألصول احلديثة
.وإرسال بعثات علمية لتلقي العلوم الزراعية ،تعميم التحصيل االبتدائي - 12
من رؤوس أموال عربية  الغ كافية إلنعاش الفالح األردينالسعي إلجياد مب - 13

.بفوائد معقولة أو عن طريق االقتصاد يف اإلدارة
 ،الداخلية، بالنظر حلاجة البالد املاسة إليهاالسعي لتنفيذ مرشوع الكلية الثانوية  - 14

لتعليم أبناء العشائر  ؛يف األزرق ألخرىإحدامها يف اجلفر وا :وتشكيل مدرستني
).احلويطات وبني صخر وتوابعهم(وتثقيفهم الرحل 
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يدعو املؤمتر مجيع الشعب إىل االتفاق واالحتاد وتأليف القلوب وتوحيد  - 15
 .الصفوف

انتخاب جلنة تنفيذية ملؤمتر الشعب األردين املجتمع اليوم، بدالً من اللجنة  - 16
واختاذ البقية الباقية لنفسها . التنفيذية التي انحلت بانسحاب أغلب أعضائها

وألن املؤمتر األردين الثاين . »حزب اللجنة التنفيذية األردنية«حزبًا سياسيًا باسم 
من أغلبية  فضًال عن تشكله. ب له جلنة تنفيذيةانتخابقاء تلك اللجنة و رمل يقر

ومن كافة الشخصيات البارزة يف البالد ممن مل حيرضوا  ،أعضاء املؤمتر األول
املؤمتر األردين األول، وحيث أن نفس أعضاء املؤمتر األردين السابق هم الذين 

أيضًا اللجنة التي أقاموها  َق َحلَ احلل ن إوحيث . اللجنة التنفيذية األوىل أقاموا
عندما كانت جلنة مرشوعة، فهم يامرسون هذا احلق ويعلنون حل اللجنة 
التنفيذية احلارضة التي مل يكن لبعض أعضائها حق انتخاب العضوية لعدم 

 .)1(انتخاهبم بصورة مرشوعة
 ويتضح ذلك من ،ويبدو أن احلكومة لعبت دورًا كبريًا يف إبراز نجاح هذا املؤمتر

وكان  ،خالل برقيات التأييد التي تلقاها املكتب الدائم للمؤمتر من خمتلف أنحاء اإلمارة
جاء  ذلكوك. )2(من بينها برقيات وردت من عشائر مادبا من بني محيدة وعموم أهايل مادبا

انضاممه إىل مؤمتر الشعب العام،  اً علنمم 1933آب  11مثقال الفايز لزيارة األمري عبداهللا يف 
 .)3(د مقرراتهيوتأي

ونظرًا لألزمة التي وقعت فيها اللجنة التنفيذية للمؤمتر الوطني إثر الضغوطات التي 
وانضاممهم إىل مؤمتر  ،من مؤيدهيا اً باإلضافة إىل فقداهنا كثري ،واجهتها من احلكومة

                                                           
 11، بتاريخ 1148اجلامعة العربية، العدد و. 4م، ص1933آب  9، بتاريخ 2403-137فلسطني، العدد  )1(

 .6م، ص1933آب  21، بتاريخ 1019ومرآة الرشق، العدد  .4، صم1933آب 
 .7، ص1933آب  17، بتاريخ 3408 – 144فلسطني، العدد  )2(
 .4، ص1933آب  12، بتاريخ 2450 – 140، العدد املصدر نفسه )3(
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 ذكاءً إ، يف إظهار نجاحه رًا رئيسياً والذي لعبت احلكومة فيه دو ،الشعب األردين العام
سعى حسني باشا الطراونة وأعضاء اللجنة  وفقدالنقسام يف صفوف احلركة الوطنية، ل

، فقام وقراها التنفيذية التي يرأسها إىل كسب األنصار واملؤيدين من خمتلف مدن اإلمارة
، بزيارة كليب الرشيدة حيث تناولوا الطعام يف ورفاقهامحسني الطراونة، وسامل أبو الغنم، 

م، وتلقى هؤالء دعوة مماثلة من الشيخ حممد احلباشنة، وعطا اهللا 1933آب  28منزله يف 
  .)1(سحيامت من الكرك

: املركزيةاإلدارة موقف أهايل مادبا من : اً ثامن
قائمقامية لداريًا إقام، وجعل مادبا تتبع م أهايل مادبا بقرار احلكومة نقل القائم فوجئ

م عىل ليعرضوا شكواه ؛براهيم مجيعانإبرئاسة  اً ، فشكلوا يف منتصف حزيران وفد)2(عامن
رسلوا مضبطة موقعة من زعامء ألغاء القائمقامية يف مادبا، وإاألمري عبداهللا بشأن قضية 

ن أ، و...أن هذا التحويل مرض يف مصلحتنا ومصلحة مادبا «:، جاء هباهامادبا وشيوخ
صبح عىل أقضاء مادبا أصبح يتقدم تقدمًا رسيعًا يف العمران من ضمنها مرشوع املاء الذي 

وفتح الطريق بينها وبني محامات زرقاء ... بواب وفتح الطريق بني مادبا والقدساأل
ت رولكنها عادت فقر ،كانت احلكومة قررت حتويل قضاء عجلون لناحية... ماعني

القضاء املذكور، وال ندري الباعث عىل هذا التحويل الغريب حتويل قضاء مادبا بدالً من 
وجد دائرة تسجيل وال دائرة حماسبة وال دائرة صحة يف قضاء عجلون، تنه ال أالرسيع مع 

والتي تستدعي حمافظة  ،توجد يف قضائناالتي  كتلكعشائر بدوية توي نه ال حيأكام 
فهل هذا توفري  ،تقصد بذلك التوفري ذا كانت احلكومةإو.... احلكومة واهتاممها الشديد

براهيم مجيعان رصح ألحدى الدوائر إن إوال يوفر عىل خزينة احلكومة مطلقًا مع  ؟يذكر
نه مستعد لدفع هذا الوفر الذي تريده احلكومة من جيبه اخلاص حمافظة عىل أالرسمية 

.5، ص1933آب  28، بتاريخ 1161اجلامعة العربية، العدد  )1(
 .3م، ص1930متوز  9، بتاريخ 348 العدداألردن، )2(
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رى نفعًا أولست ... هاهايل مادبا املتبادلة املرتبطة بوجود القائمقامية فيأمصالح احلكومة و
احلكومة عىل قرارها الضار الرضر الشديد بمستقبل رعيتها ومصلحتهم  بإرصار ألبته

ن تسري برعاياها خطوات واسعة إىل األمام  أوذلك ألن من واجبات احلكومة  ،العامة
 .)1(»ليس للوراء

وقدموا اعرتاضًا ، )2(ذا القرار اجلائر بحقهمهلأرص أهايل مادبا عىل هذا الرفض وقد 
افتتاح املسجد الكبري  بمناسبةم، 1930متوز سنة  10ا يف لألمري عبداهللا أثناء زيارته إىل مادب

فيها، فاستقبله املأدبويون من كل صوب، وعرضوا عليه مشكلتهم، وطالبوه بأن تبقى 
خوفًا من جتدد فكرة حتويله مرة  »قضاء مادبا وديعة اهللا عنده«ن إ :مادبا مستقلة، وقالوا له

وفدًا توجه  أهايل مادباشكل  ،قرارها عن ، وبعد أن عدلت احلكومة)3(خرى يف املستقبلأ
براهيم إإىل عامن من أجل تقديم الشكر لألمري عبداهللا واحلكومة، وكان عىل رأس الوفد 

 . )4(مجيعان، وجربائيل قراعني وغريهم
- 1921(لقضية الفلسطينية يف عهد اإلمارة وقراها لأهايل مادبا  منارصة: اً تاسع

 ):م1946
ن مساندة القضية الفلسطينية عوأهلها األردنيون ومن بينهم زعامء مادبا  نَ امل يتو

ح منذ صدور وعد بلفور مرورًا بثوراهتا املتعددة باملال والسالكافة يف مراحلها ومنارصهتا 
عنويًا من خالل مجع التربعات ماديا ومقد نارص املأدبيون الفلسطنيني فوالنفوس، 

االحتجاجات واملظاهرات  عالوة عىلسلحة والعتاد والبضائع، عانات وتوريد األواإل
رضابات وإصدار بيانات التأييد أو إرسال برقيات االحتجاج، وعقد الندوات واإل

 .3م، ص1930حزيران  18، بتاريخ 345 العدداملصدر نفسه،  )1(
 .3م، ص1930متوز  9 بتاريخ ،348 العدداملصدر نفسه،  )2(
 .4م، ص1930متوز  16 بتاريخ ،349 العدداملصدر نفسه،  )3(
 .1م، ص1930ترشين الثاين  8 بتاريخ ،364 العدداملصدر نفسه،  )4(
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عبيني عىل واملؤمترات، بتأييد فطري نابع من رابطة الشعور القومي والديني بني أبناء الش
، ومن مادبا أرسل سامل أبو الغنم برقية إىل األمري عبداهللا ناشده فيها إنقاذ ضفتي النهر

 .)1(فلسطني قبل أن جيري ما ال حيمد عقباه
شارك أهايل مادبا وجوارها بالوفد األردين الذاهب إىل سالمي فعندما عقد املؤمتر اإل

يف مقدمة  وكذلك كان ،)م1931كانون األول  18-7(القدس لالشرتاك باملؤمتر اإلسالمي 
، كام استقبل )2(مستقبيل الوفد اإلسالمي يف منطقة الشونة أثناء قدومهم لرشقي األردن

مني احلسيني أعىل احلاج سالمي األهل مادبا سامحة مفتي فلسطني ورئيس املجلس اإلأ
 .)3(عدة أيامفيها  وموسى كاظم وعبد القادر املظفر من القدس الرشيف، ومكثوا

م، ندد بيان للمكتب الدائم ملؤمتر 1936وعندما قامت الثورة الفلسطينية يف عام 
الشعب الذي سبق وأن دعا له شيخ البلقاء ماجد العدوان باألوضاع الصعبة التي يمر هبا 

للهجرة اليهودية،  ، وطالبوا بوضع حدّ )أي فلسطني(أهل القسم الغريب من هنر األردن 
ورأى حزب الشعب العام املنبثق عن املؤمتر أن االستمرار يف سياسة العنف والتهويد 

شعور العرب، واستمرار اهلجرة الصهيونية حافٌز ل حتدوما فيه من  املتبعة يف فلسطني،
 ألقىجلميع األقطار العربية املجاورة للمسامهة يف اجلهاد القومي والعمل املشرتك، وأنه 

ذلك عىل عاتق احلكومة املنتدبة، وتقدموا برجاء إىل األمري عبداهللا وباسم الشعب  تبعة
 .)4(األردين للتدخل يف القضية الفلسطينية تدخًال فعلياً 

 .4م، ص1933ترشين الثاين  9، بتاريخ 215 العددفلسطني،  )1(
، 1996-229، والعدد 3-1م، ص1931كانون األول  14، بتاريخ 1894-227املصدر نفسه، العدد  )2(

.12م، ص1932كانون الثاين  1، بتاريخ 1910-243، والعدد 4م، ص1931كانون أول  16بتاريخ 
 .1م، ص1930كانون أول،  6، 368 العدداألردن،  )3(
.2، صم1936 حزيران 1، بتاريخ 620الدفاع، العدد  )4(
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م، 1936نيسان  20وعندما أعلنت احلركة الوطنية الفلسطينية اإلرضاب العام يف 
كان األردنيون أول من حترك لنجدة أشقائهم يف فلسطني،  ،والذي استمر مخسني يوماً 

ومل يتوقف األردنيون عن دعم الثورة . )1(فأرضبوا عندما بدأ اإلرضاب ومجعوا اإلعانات
كلت فرق من ُش وَ  ،الفلسطينية، فقد تطوع الكثريون للقتال من خمتلف أنحاء اإلمارة

، ولقرب موقع مادبا من احلدود من أجل ذلك رجاالت مادبا وغريها من املدن األردنية
وأصبحت مادبا أيضًا  ،جعلها مركزًا لتزويد الثوار باملال والسالح ةالفلسطينياألردنية 

جراءات املشددة التي اختذهتا السلطات اإلمن رغم بالوقراها ملجأ لثوار فلسطني، 
الفلسطينية فلم لذين كانوا يقدمون الدعم للثورة ا هائبناأالربيطانية يف رشق األردن بحق 

ومل يرتكوا . من املؤن والسالح واملال يتوقف األردنيون عن إمداد الفلسطينيني بام حيتاجونه
 .)2(مناسبة إال وقدموا ما يمكن تقديمه إلخواهنم من عرب فلسطني

جلمع  ؛شخاص عىل دراجات ناريةم، قدم جمموعة من األ1936ران عام ففي حزي 
 عوناتوقدموا هلم امل ،هلهاأد استقبلهم الشباب يف مادبا والتربعات ملنكويب فلسطني، وق

 .  )3(رساهلا للشعب الفلسطينيإجلمع التربعات و ؛بناء مادباأاملالية، وشكلوا جلنة من 
  رجب  27ىل الشعب األردين، بجعل يوم إعندما وجهت احلكومة األردنية نداء و

  بناء أثر كبري يف مجع مبالغ مالية من أ، يوم فلسطني، فكان هلذا اليوم 1938من عام 
كان ألهايل مادبا مسامهة كبرية فيه، إذ كان هذا اليوم يومًا مشهودًا، والشعب األردين، 

مني صندوق أسلمت إىل التي حيث مجع الشباب املبالغ املالية دعًام للشعب الفلسطيني، 
  .)4(اللجنة

.162السعدي، احلركة الوطنية األردنية، ص )1(
 .3، ص1937متوز  11، بتاريخ 3575–109فلسطني، العدد  )2(
 .2م، ص1936حزيران  6 بتاريخ، 683 العدداألردن،  )3(
 .6م، ص1938ترشين األول  2 بتاريخ، 794 العدداملصدر نفسه،  )4(
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مؤمتر يف منطقة أم العمد من أجل سارع مثقال الفايز إىل عقد  ويف ظل هذه األوضاع
لفي شخصية، رغم أن بعض الزعامات دعم الثورة الفلسطينية، حرضه ما يقارب األ

ختلفت عن احلضور، وتداول املجتمعون ما حيتمه الواجب الوطني والقومي من تقديمه 
 عة من احلضور طالبوا فيهاألشقائهم يف فلسطني، ورفعوا إىل األمري عبداهللا عريضة موق

وطالبوا  ،الفلسطينينيذها السلطة الربيطانية يف فلسطني اجتاه خجراءات التي تتوقف اإل
سوف « مأهنُمهددين فيها ب. للفلسطينينيًا احلفاظ عىل احلقوق الطبيعية والتارخيية ضفيها أي

 .)1(»فراد عشائرهمأال يتمكنون من تسكني ثائرة 
م، خاصة بعد أن أوصت 1937توسع دعم األردنيني للثورة الفلسطينية يف عام وقد 
 بالتخلص من املعارضة، فقامت جلنة الدفاع م1937متوز  7لكية الربيطانية يف اللجنة امل

رفض فيه االعرتاف بدولة هيودية عىل أية بقعة من  األردنية عن فلسطني بإصدار بيان
لتنازل عن شرب واحد من أرايض الوطن العريب، وأن أرض فلسطني رفضًا تامًا، وعدم ا

وبسبب ذلك متت الدعوة إىل عقد مؤمتر . )2(عىل احلكومة الربيطانية إيقاف اهلجرة اليهودية
من رشقي األردن، كان من  37مندوبًا منهم  411م حرضه 1937أيلول  10 – 8بلودان من 

بينهم من أهايل مادبا وقراها عبد املجيد العدوان، وسامل أبو الغنم، وقبالن الشهوان، 
أن فلسطني جزء من الوطن العريب، وال بد من  أكد املجتمعون فيهووحممد منور احلديد، 

إحباط  وال بد من الدفاع عنها، وأن الدولة اليهودية هي خطر هيدد الوطن العريب كله،
واختذت احلكومة بحق املشاركني بمؤمتر بلودان عدة إجراءات تعسفيه كان . )3(مساعيها

 .من بينها االعتقال

 .1م، ص1936متوز  4 بتاريخ ،690 العدداملصدر نفسه،  )1(
.2، ص1937بتاريخ أيلول  ،1437، العدد يامجريدة األانظر نص امليثاق األردين الفلسطيني يف  )2(
، 481األيام، العدد : من رشق األردين يف مؤمتر بلودان انظر واشاركملزيد من املعلومات عن أسامء الذين  )3(

الدفاع، و .2، ص1937أيلول  15، بتاريخ 696- 10اجلزيرة، العدد و .5، ص1937أيلول  12 بتاريخ
.5، ص1937أيلول  10، بتاريخ 944العدد 
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بعض رجاالت األردن الذين مل يتمكنوا من املشاركة يف املؤمتر بإصدار بيان  كام قام
ماجد : أيدوا فيه مقررات بلودان، ومن هذه البيانات برقية موقعة من مشايخ البالد، منهم

العدوان، ومثقال الفايز، ومطلق أبو الغنم، وفضيل الشهوان، ورفيفان املجايل، حممود 
املفتي، اهللا كليب، وحممود الفنيش، وسعيد خري، وفؤاد حسني يوسف، وعبدوكريشان، 

، )1(»رئيس مؤمتر بلودان، نتمنى ملؤمتركم التوفيق ملا فيه خري األمة ...« :وغريهم  جاء فيها
وكذلك برقية من الشباب والطالب املهنئني، ومؤسسات العمل الوطني يف رشقي 

 . )2(األردن
الزعامات املحلية يف رشقي األردن كانت تعي نه يدل عىل أن إف ،ن دل هذا عىل يشءإو

متامًا خطورة مطامع الصهيونية يف فلسطني، ولذلك حاولت القيام بكل ما تستطيع من 
طامع أعامل مل تكن تستطيع ردع عم املايل والعسكري، ولكن هذه األخالل تقديم الد
 . العدو الصهيوين
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