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الملخص
يهدف البحث لمناقشة أسس الخطاب الفكري السياسي واألبدبي ومبابدئه وقيمه للملك عبدهللا األول
المؤسس ،بمناسبة ذكرى مئوية الدولة األدربديية ،حيث اتبعت الددراسة المنهج التادريخي والوصفي
التحليلي للشخصية الكادريزمية للملك عبد هللا األول من خالل تتبع حياته وسيرته التادريخية وأهم
محطات اإليجازات على المستوى السياسي واألبدبي بعده أبرز الساسة العرب في عصره ،الذي
تميز بالشخصية القيابدية الفذة “الكادرزماتية” المتجايسة مع طبيعة الفكر الهاشمي ،وثوابت مبابدئ
الثودرة العربية الكبرى وأهدافها .وقد خلص الباحث إلى عدد من النتائج ومنها ،استطاع الملك
األول المؤسس في عهده تحقيق العديد من اإليجازات على المستوى السياسي بداخلياً وخادرجياً
ومن أهمها تأسيس الجيش العربي ،واالعتراف السياسي الدولي بإمادرة شرق األدربدن ،وإصدادر
القايون األساسي سنة 1928م كأول بدستودر إلمادرة شرق األدربدن ،وتوقيع " المعاهدة األدربديية
البريطايية " والمشادركة في االجتماع التأسيسي األول لجامعة الدول العربية بالقاهرة ،وإعالن يفسه
ملكاً على إمادرة شرق األدربدن عام  ،1946والعمل على تكريس هيبة الدولة وبناء مؤسساتها
وطرح مشروع الوحدة السودرية ،وتوحيد الضفتين والحفاظ على جزء كبير من األدراضي العربية
وأهمها القدس ،كما امتاز الملك المؤسس في خطابه وفكره األبدبي بحمله مشاعر الفخر واالعتزاز
في فكره الفكر الهاشمي الذي ودرثه من آبائه وأجدابده.ومن أهم التوصيات ،بذل المزيد من األبحاث
حول شخصية الملك المؤسس وتوجهاته السياسية والفكرية واألدبية.

الكلمات المفتاحية :الهاشميون ،الخطاب الفكري ،الخطاب السياسي ،الخطاب األبدبي ،الوحدة
السودرية.
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Abstract:

The research aims to discuss the main foundations, principles and values
of the intellectual, political and literary discourse of The First founder
King Abdullah, on the occasion of the centenary of the Jordanian state, as
the study followed the historical and analytical approach of the
charismatic personality of King Abdullah the First by tracing his life and
his historical biography and the most important milestones at the political
and literary level as one of the most prominent politicians The Arabs of
his time, who was distinguished by the remarkable "charismatic"
leadership figure, homogeneous according to The Hashemite thought
nature and the foundations of the principles and goals of the Great Arab
Revolution.
The researcher concluded several results, including: the founding first
king in his reign was able to achieve many achievements at the political
level both internally and externally, the most important of which is the
establishment of the Arab army, the international political recognition of
the Emirate of Transjordan, the issuance of the Basic Law in 1928 AD as
the first constitution for the Emirate of Transjordan, and the signing of "
The Jordanian-British Treaty “and participation in the first founding
meeting of the League of Arab States in Cairo, and declaring himself
King of the Emirate of East -Jordan in 1946, And work to consolidate the
prestige of the state, build its institutions, put forward the Syrian unity
project, uniting the two banks and preserve a large part of the Arab lands,
the most important of which is Jerusalem. The founding king was
distinguished in his speech and literary thought by carrying feelings of
pride and pride in his Hashemite thought that he inherited from his
Hashemite fathers and grandfathers.
One of the most important recommendations is to do more research on
the personality of the founding king and his political, intellectual and
literary orientations.
Key Words: Hashemite, intellectual Discourse, Intellectual Literary, Intellectual
Discourse, Syrian Union.
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المقدمة
ُيعد إدرث الملك المؤسس عبدهللا األول زاخ اًر من حيث االتجاه الفكري واألبدبي والسياسي ،ومع
التقدير التام لكل الجهوبد الجبادرة ،التي بذلها باحثون أدربدييون مخلصون؛ ما زالت هنا كالحاجة
الى كثير من الجهوبد والددراسات؛ فالتادريخ العلمي الموضوعي ،لشخصية المؤسس وحقبته؛ لم
ُيكتب بعد ،فالملك عبدهللا بن الحسين ،مؤسس المملكة األدربديية الهاشميةُ ،يعد شخصية فريدة

وجليلة وخالدة برزت مع تادريخ العالم العربي المعاصر بما تميز بخ من "كادريزما" القيابدة وقوة

التأثير ،وتجلى فكره الرصين ايطالقاَ من اعتناقه لثوابت مبابدئ الثودرة العربية الكبرى ،وإيمايه
العميق تجاه المشروع النهضوي الوحدوي القومي العربي حتى آخر يفس في حياته الحافلة بمسيرة
تادريخية حملت مضامين المزاوجة مابين الفكر القيابدي الهاشمي ،والحنكة السياسية  ،والحكمة
ودرجاحة العقل وإسهاماته األبدبية الشاهدة على إيجازاته العميقة لتكون ميراث األجدابد لألحفابد.
مشكلة البحث:
تتمحودر مشكلة البحث في محاولة الوصول الستجالء منظومة الفكر القيابدي والسياسي للملك
عبد هللا األول بن الحسين المؤسس عبر قراءة تحليلية لفكره السياسي واألبدبي ودرؤيته وإيجازاته
المتعدبدة ،بمناسبة ذكرى مئوية الدولة األدربديية الخالدة في أعماق المجتمع األدربديي.
وينبثق عن مشكلة البحث التساؤل الرئيس التالي:ما المحدبدات الفكرية والسياسية واألبدبية التي
أسهمت في بناء شخصية الملك المؤسس؟
ويتفرع من التساؤل الرئيس  ،التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما ظروف حياة النشأة وعوامل التكوين لشخصية الملك المؤسس؟
 .2ما أهم اإليجازات السياسية في عهد الملك عبد هللا األول بن الحسين؟
 .3ماهي أهم محدبدات الفكر الخطابي واألبدبيفي شخصيةالملك عبد هللا األول بن الحسين؟

فرضية البحث :كلما أسهمت الشخصية القيابدية الفذة “الكادرزماتية” والمتجايسة مع طبيعة الفكر
الهاشمي ،زابد ذلك في تمسك الملك المؤسس بالمشروع النهضوي الوحدوي القومي العربي.
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المحور األول :حياته ونشأته وتكوينه
 .1النشأة والتكوبن:
ولد الملك عبد هللا بن الحسين بن علي (عبد هللا األول) عام  ،1882وهو االبن الثايي للشريف
الحسين بن علي شريف مكة وملك الحجاز عام .1917تعلم القراءة والكتابة ،والقرآن الكريم،
ومبابدئ العلوم على أيدي يخبة من الشيوخ وعلماء الدين .في عام  1893ادرتحل مع والده
الشريف حسين إلى األستاية حيث تابع بددراسته ،فتعلم التركية ،ومختلف العلوم العصرية على
أيدي معلمين مختصين) https://culture.gov.jo/node/25117 (.

 .2التوجه الفكري:
ُعد مجيء اليهوبد إلى فلسطين طوال العشرينيات والثالثينيات تهديدا للتركيبة الديموغرافية
للسكان في فلسطين وبأيها ستحول العرب هناك من أغلبية إلى أقلية محكومة في بالبدهم.
وصف مزاعم اليهوبد التادريخية في فلسطين بالالمعقول وبأيها ستغير من خريطة العالم

السياسية إذا ما أقرتها الدول الغربية .كما كان يرى أن الغرب مغيب عن معرفة حقيقة ما
يجري في فلسطين والبلدان العربية بسبب سيطرة اليهوبد على وسائل الدعاية واإلعالم وقلة

الوجوبد العربي الفعال هناك .ولم يمايع الملك عبد هللا في قبول اليهوبد بداخل فلسطين ولكن
كأقلية تعيش تحت الحماية العربية كما كان الحال في الماضي.
لقد كان األمير عبد هللا شديد االعتزاز والثقة بالنفس ،معتداً َبنسبه الشريف ،ولديه قددر كبير
من الكبرياء واأليفة .كان صريحاً ومباش اًر وال يحب االعوجاج_ وأظن أيه كان قائداً وليس

سياسياً بمفهوم اليوم التقليدي ،أو إيه لم يكن من أهل الدهاء والمكر ،بحيث يسلك السبيل
غير المباشر لتحقيق هدفه .لقد كان ثائ اًر حقيقياً وزعيماً تادريخياً.

كان المؤسس شجاعاً مؤمناً ،وله درأي في كل موقف ويتميز بالحكمة وبعد النظر ،وال يأبه
للعواطف وإيما يعتمد على اتباع العقل والحكمة والتبصر؛ فهو الذي يؤمن بأن األمم ال تصل
إلى غاياتها إال بالعقل ،والملك الشهيد م ْن قال“ :ن حن خرجنا من الحرب العامة لنكون أصحاب
َ

بالبدنا ،ولكن َمن هو الذي يقول إننا على أهبة االستعدابد في وسائلنا وأوضاعنا لمقاومة األمم .الشجاعة
ِ
مسلك الحق والحكمة ،وأن يسعى قبل كل شيء في إعدابد نفسه
وسلوكه
هي في معرفة اإلنسان نفسه
َ

بهم وحدة بالبد العرب .وبقي يسعى جاهداً،
ليكون رجالً أو أمة” .كما كان المؤسس مسكوياً ِّ
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بدون كلل ،لتحقيق هذا الهدف وحتى اللحظات األخيرة قبيل استشهابده .فهو الذي قال قبل
ثمايية عقوبد“ :إن قوة الشرق العربي هي في وحدته وسالمته وتماسكه ليستطيع ضمان حقوقه الكاملة.
والوحدة ينبغي أن تتحقق له قبل كل شيء ،وأول مراحلها وحدة البالبد الشامية ثم االتحابد بالعراق ثم

السعي إلى رفع السوية العلمية في الحجاز وفي نجد واليمن إلى مرتبة حكومات العصر الحاضر”…
وقال ،في معرض آخر“ :إن األخالق العربية والديانة اإلسالمية أوسع من أن تضيق عن واجبات

العصر وبدوله من علم االقتصابد والصناعات وعلم حفظ األوطان (”.البخيت)2014 ،
 .3المهام المسؤوليات:
ُعين عبد هللا شريفاً على مكة عام  1908وفي عام  1912ايتدب يائباً عن مكة في البرلمان
أن
العثمايي الذي كان يسمى مجلس "المبعوثان" ،واختير في ما بعد يائباً لرئيس المجلس ،وبعد ْ
أعلن والده يفسه ملكاً على الحجاز عام  1917عينه وزي اًر للخادرجية ومستشا اًدر سياسياً له .وقد

اختير أمي اًر لشرقي األدربدن في مايو/أيادر  ،1923وبات ملكا في مايو/أيادر  1946بعد استقالل
شرق األدربدن وتحول اسمها إلى "المملكة األدربديية الهاشمية"
 .4الفكر السياسي:
تميز الفكر السياسي للملك المؤسس ،طيب هللا ثراه ،بأيه ايطلق من ثوابت مبابدئ الثودرة العربية
الكبرى وأهدافها العريضة ،واعتمد في تنفيذها منهجية تتفق مع سمة العصر والتداعيات التي
تمخضت عن خلخلة موازين القوى في أعقاب الحرب العالمية الثايية ،فجاءت اتصاالته مع قابدة
الدول الكبرى منصبة في الددرجة األولى ،على االعتراف بالمشروع القومي النهضوي العربي،
الذي جسده ،طيب هللا ثراه ،إلى خطة سياسية تنفيذية قائمة على منهج اإلسالم والعروبة وبعث
أمجابد األمة وإحياء تراثها وحضادرتها) https://alghad.com(.

 .5القيابدة:
برزت شخصية الملك عبدهللا األول على الصعيد القيابدي ، ،كأحد أبرز الساسة العرب في
عصره ،وقد منح ذلك الدولة األدربديية الحديثة ،حضو اًدر إقليمياً وبدولياً ،فاق حجم إمكاياتها .منحت
شخصية الملك النظام السياسي األدربديي جزءاً درئيساً من سماتها وخصائص ،فنشأ لدينا يظام يقوم
على التسامح والمروية والطموح الال محدوبد ،والقددرة الالفتة على التعاطي مع المتغيرات ،بل
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والتحوالت المفصلية ،بكفاءة عالية ،ومع التمسك المبدئي بالثوابت الرئيسة(.أبو درمان.)2007،
كما كان الملك المؤسس من أبرز قابدة الثودرة العسكريين ،إذ تولى قيابدة الجيش الشرقي الذي
حاصر المدينة المنودرة وشل قددرة أكبر حامية عسكرية تركية كايت تتمركز هناك وقوامها  14ألف
جندي ،وبقيت تحت الحصادر حتى يهاية الحرب العالمية األولى حيث استسلمت لقوات الثودرة
بقيابدة الملك المؤسس عام 1918وخرج الملك المؤسس ،طيب هللا ثراه ،في أولى تحركاته من
الحجاز متوجها إلى الشام على درأس كوكبة من جند الثودرة العربية الكبرى ،وحين بلغ مدينة معان
أن أعلن تطلعاته في حماية األمة العربية والحفاظ
وجه النداء ألحرادر العرب لاليضمام إليه ،بعد ْ
على استقاللها والدفاع عن قضاياها العابدلة.

في  8آذادر  1920أعلن المؤتمر الوطني الذي عقده العراقيون للمنابداة به ملكاً على العراق .وقد
شعر أهل شرقي األدربدن أيهم بحاجة إلى زعيم قوي يوحدهم ،فأجمعوا على قيابدة عبد هللا بن
الحسين ،واستقبلوه عام  1920بالترحاب ،ومنذ ذلك الحين بدأ بتأسيس اإلمادرة على أسس متينة،
وجمع من حوله يخبة من الرجال من سياسيين ،وعلماء ،وشع ارء ،أمثال :فؤابد الخطيب ،والشيخ
سعيد الكرمي ،والشيخ محمد الشنقيطي ،وخير الدين الزدركلي ،وعبد المحسن الكاظمي .وحين
وقعت البالبد تحت ظروف سياسية صعبة ياضل األمير عبد هللا واألحرادر من أبناء األدربدن إلى

أن ِّييل االستقالل عام  ،1946ويوبدي بالملك عبد هللا (األول) بن الحسين ملكاً بدستودرياً على
المملكة األدربديية الهاشمية) https://culture.gov.jo/node/25117 (. .
من مقوالته الشهيرة" :من أحب العرب جمع كلمتهم ،ووحد صفوفهم ،وقابدهم إلى خيرهم ،وحفظ لهم
صبغتهم ،ومن َك ِرَه العرب بدعاهم إلى التفرقة".

عيد وصوله إلى معان ،الذي صرح فيه
وفي بيان األمير عبدهللا الشهير في ُ 1920/12/5ب َ
بجالء عن الهدف من بدخوله إلى شرق األدربدن ،إ ْذ قال " :ليعلم من أدرابد أهايتكم وابتزاز أموالكم
وإهاية علمكم واستصغادر كبرائكم ،أن العرب كالجسم الواحد .ليعلم أبناء سودرية أن هؤالء المعتدين
عدوكم وأيكم من جملة من أبدخلوهم تحت عادر استعمادرهم ووضعوهم في مصاف الزيوج والبرابرة.
بأن تكون العاصمة األموية مستعمرة فريسية ”.وهذا يؤكد بشكل قاطع على بدودر
كيف ترضون ْ
6

العلمي وادلّ راسات العلياISSN 2519-7436 ،
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
اجملدل ( - )7ملحق مؤمتر "املكل املؤسس :الشخصية والقيادة والتارخي" 2021 -م

األمير في استثادرة واستنهاض أبناء سودرية حول مساعي بدودر األدربدن كمحطة ايطالق في
استكمال المشروع النهضوي الوحدوي العربي.
 .6وفاته:
في  20تموز 1951م توجه الملك عبد هللا إلى القدس ألبداء صالة الجمعة مع حفيده الشاب،
الحسين ،ولكن ليكون القددر بايتظادره وليسقط الملك شهيداً عند بددرجة المسجد األقصى وعلى
مقربة من ضريح والده الحسين الذي ضحى من أجل كل العرب.

المحور الثاني :اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبد هللا األول بن الحسين
ُيسجل التادريخ وأحرادر األدربدن واألمة العربية بكل اعتزاز بدودر الملك المؤسس في إيقاذ األدربدن

وتخليصه من كل المخططات التي كايت تستهدف عروبته وحريته التي استهدفت أيضاً األدرض

أن تمكن من إقناع الدول الكبرى آيذاك ،وفي مقدمتها بريطاييا بذلك ،مثلما
والهوية العربية ،بعد ْ
يسجل له التادريخ بحروف من يودر تلك الحكمة السياسية والقددرة الفائقة على التعامل مع الغرب،

خاصة بريطاييا التي كايت تمسك بزمام األمودر في منطقة الشرق األوسط ،وترجمة لفكر الملك
المؤسس الوحدوي وايتمائه القومي األصيل ،فقد فتح أبواب األدربدن أمام أحرادر العرب ليصبح في
عهده موئالً لهم ،فوفدوا إليه من سودريا وفلسطين ولبنان والعراق والحجاز ،وهيأ لهم فرص
المشادركة في بناء األدربدن الحديث وصنع سياسته الداخلية والخادرجية .لقد كان الملك المؤسس
طيب هللا ثراه ،حصيفاً ثاقب النظر في استقراء ما يتهدبد األمة العربية وما هي مقبلة عليه من
تحديات ،وكان أول الزعماء العرب الذي يطلق صيحته محذ اًدر من ضياع فلسطين ،وحين هبت
الجيوش العربية لمسايدة األشقاء في فلسطين وإيقاذ ما يمكن إيقاذه ،كان الجيش األدربديي الباسل
في مقدمة الجيوش العربية ،يخوض معادرك الشرف والبطولة والفداء ،ويحافظ على عروبة القدس
التي دروت أسوادرها بدماء شهداء الجيش العربي الذين قضوا يحبهم بدفاعاً عن ثرى فلسطين
والقدس الشريف )) .https://alghad.comوإلى جايب الدعم العسكري ،وفر الملك المؤسس الدعم
السياسي والمابدي لتمكين األشقاء في فلسطين من الصموبد على أدرضهم ومواصلة كفاحهم من
أجل هويتهم الوطنية وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.
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أوال :اإلنجازات السياسية الداخلية:
تلقى الدعم من والده ليكون شريف مكة ،وكان له ذلك وفي عام  1911أصبح يائباً لمكة
المكرمة ،وفي عام  1914م زادر إلى العاصمة المصرية القاهرة زيادرة سرية للقاء اللودربد كتشنر
ليطلب منه الدعم البريطايي في الجزيرة العربية ،وكان حلقة وصل مع البريطاييين على طوال
الحرب العالمية األولى ،وشجعه والده ليدخل في مراسالت مع السير هنري مكماهون؛ بعده
مفوضاً سامياً في مصر ليدعم الشريف للتحردر العربي من االضطهابد العثمايي ،ويتج عن ذلك
ثودرة عربية كبرى .كما قابد الملك عبد هللا جيش الشرق العربي من خالل مهاجمة الحاشية
العثمايية الموجوبدة في الطائف عام  ،1916وفرض حصا اًدر قوياً عليهم بالرغم من عدم امتالك
جيشه لألسلحة الحديثة ،وبعد مرودر أقل من شهر حصل على تعزيزات من األفرابد المصريين،
وفي عام  1917م استولى على قافلة عثمايية بعدما صنع لها كميناً(..مصابددر) 2019 ،كما
أسس المغفودر له الملك عبد هللا إمادرة شرق األدربدن في  21ييسان 1921م عندما أقام أول يظام
حكومي مركزي في مجتمع معظمه عشائري وبدوي .وطوال السنوات الثالثين التالية ،دركز على
بناء الدولة ،ووضع األطر المؤسسية لألدربدن الحديث .وبتصميم ودرؤية عظيمين ،سعى إلى الحكم
الذاتي واالستقالل ،بإقامة شرعية بديمقراطية ،بوضع أول بدستودر لألدربدن في عام 1928عرف
باسم المجلس التشريعي ،وإجراء االيتخابات ألول برلمان في عام 1929م .وخالل هذه العقوبد
الثالثة ،عقد الملك سلسلة من المعاهدات بين إيجلت ار وشرق األدربدن ،كان آخرها في  22آذادر
1946م بالمعاهدة اإليجليزية-الشرق أدربديية التي أيهت االيتداب البريطايي وحققت لشرق األدربدن
استقالال كامالً ولتصبح الدولة باسم "المملكة األدربديية الهاشمية" في  25آيادر
1946م)http://www.moppa.gov.jo/index.php/ar/about -jordan-ar/kings-of-jordan.html(.

عمل الملك المؤسس خالل فترة حكمه التي استمرت طيلة السنوات الثالثين 1951-1921م
على تحقيق إيجازات سياسية هامة ،ومنها)http://www.jordanpolitics.org(:

 .1تحقيق االعتراف السياسي الدولي بإمادرة شرق األدربدن.
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 .2إصدادر القايون األساسي سنة 1928م كأول بدستودر إلمادرة شرق األدربدن مع توقيع اتفاقية
بدولية هي المعاهدة األدربديية البريطايية.
 .3تكريس هيبة الدولة وبناء مؤسساتها.
 .4إجراء االيتخابات ألول مجلس تشريعي أدربديي عام 1929م.
 .5إعالن إمادرة األدربدن مملكة مستقلة في  25أيادر/مايو 1946م.
تسبب استيالء الفريسيين على العاصمة السودرية بدمشق في معركة ميسلون بطربد شقيقه
فيصل من بدمشق ،وسافر بعد ذلك الملك إلى شرق قابدماً من الحجاز بهدف تحرير بدمشق،
إلى أن ويستون تشرشل أقنع عبدهللا بأن فريسا هي إحدى الدول الحليفة لبريطاييا ،وليس من
الممكن أن يواجه قوة حليفة؛ بسبب الخسائر التي ستتكبدها بريطاييا ،وعقد الكويغرس العراقي
في العراق بحضودر الملكُ ،منح فيه عبدهللا درئاسة شرق األدربدن التي درفضها في بداية األمر،
وأسس مجلساً تشريعياً في عام  1928في اإلمادرة ،وتلقى بدعماً من قبل الفتنايت كولوييل
فريددريك بيك في عام  1921لبناء اإلمادرة ،وفي  25أيادر  1946م أعلن الملك تأسيس
اإلمادرة ،والتي تُعرف اآلن باسم المملكة األدربديية الهاشمية في  26أبريل  1949م.
ثانيا :اإلنجازات السياسية الخارجية:
 .1تأسيس الجيش العربي ورعاية نشأته وتطوره.
القوات المسلحة األدربديية /الجيش العربي تمتد بجذودرها األولى إلى الثودرة العربية الكبرى التي
أطلق درصاصتها األولى الشريف الحسين بن علي طيب هللا ثراه في  9شعبان 1334
الموافق  10حزيران  ، 1916وكايت منطقة شرق األدربدن مسرحاً لعمليات الثودرة العربية
الكبرى  ،وكان تأسيس الجيش العربي في أعقاب الحرب العالمية األولى مع تأسيس إمادرة
شرق األدربدن على يد المغفودر له جاللة الملك عبد هللا األول ابن الحسين .ومنذ تأسيسه في
عام  ،1921لم يتوان الجيش العربي لحظة عن القيام بواجبه الدفاعي ،مرتك اًز على تنشئة
وطنية سليمة ،عمابدها جملة من القيم الوطنية واإليسايية والعسكرية ،فهو كبرى مؤسسات
الوطن وصمام األمن واألمان ،الذي يحمي االستقالل ويصون سيابدة الدولة ويحفظ بقاءها،
وهو المثل والقدوة في الحفاظ على هيبة الدولة وأمن المجتمع وهو المرآة التي تعكس جوهر
ترابط وتكافل وتضامن أبنائه ،وهو المكان الذي تنصهر وتتالشى فيه كل الفروقات الفربدية
9
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لتشكل بالتالي يسيجاً اجتماعياً قوياً جعل من الجبهة األدربديية الداخلية ظهي اًر وسنداً قوياً
للقوات المسلحة باعتبادر مصلحة الوطن فوق أي اعتبادر أو مصلحة .حيث ايتهت الحرب
العالمية الثايية سنة 1945م ومصر والعراق واألدربدن ما زالت تحت النفوذ البريطايي إال أن
األدربدن تمكن من الحصول على استقالله بعد مفاوضات مع الحكومة البريطايية  .أما
فلسطين فقد منحت بريطاييا اليهوبد حق إقامة بدولة لهم ،كما أيها منذ سنة 1937م ،وهي
ُتلوح بتقسيم فلسطين بين العرب واليهوبد وإقامة بدولتين على األدرض الفلسطينية العربية،

وكايت مصر هي الدولة األكبر ،وكان الملك فادروق أهم األطراف في معابدلة السلطة هناك.

كما حصل األدربدن على استقالله بعد مفاوضات مع الحكومة البريطايية ،وبموجب ذلك
عقدت معاهدة بين الفريقين .وفي  15أيادر 1946م ،قردر مجلس الوزدراء (إعالن البالبد
األدربديية بدولة مستقلة استقالالً تاماً على أساس النظام الملكي النيابي ،مع بيعة سيد البالبد
ومؤسس كيايها عبدهللا بن الحسين المعظم ملكاً بدستودرياً على درأس الدولة األدربديية) .
( الموسى،1990،ص ،) 283وبدعم حركة االستقالليين العرب باستقبالهم في عمان وإيشاء
حزب االستقالل وفتح اآلفاق السياسية أمام تطودر الوعي السياسي األدربديي ،وتأسيس أحزاب
سياسية وطنية .وكايت القضية الفلسطينية ترقد على يادر حامية ،وأدرابد الملك فادروق أن
يتحمل وحده مسؤولية إبدادرة السياسة المصرية تجاه العالم العربي ،وأن يكون ذلك حقيقة
معروفة للجميع في الداخل والخادرج ،لذا بدعا الملوك والرؤساء العرب على مستوى القمة إلى
مؤتمر في(أيشاص)  29 -28أيادر 1946م ،وهو أول مؤتمر قمة عربي ،إال أن درئيس
وزدرائه (إسماعيل صدقي) لم يحضر هذا االجتماع الذي تقردر فيه بدعم الفلسطينيين والقضية
الفلسطينية ،وجاء في بيايهم أن قضية فلسطين ليست خاصة بعرب فلسطين بل هي قضية
العرب جميعاً (.الموسى ،1990 ،ص )306
 .2تحقيق وحدة الضفتين كأول نموذج حقيقي لوحدة عربية.
وبعد االستقالل التام كان القرادر األدربديي العربي المستقل ،فكايت البداية في القمة العربية األولى
في أيشاص في  28أيادر/مايو 1948م ،ثم جاءت يكبة 1948م لتضع األدربدن في مواجهة
الحدث وتداعياته ،فجاء الدفاع عن القدس من قبل أبطال الجيش العربي في باب الوابد واللطرون
وفي كل بقاع فلسطين ويقف عند مقتطفات من صودر التضحية والبطولة في عام 1948م ما
يلي:
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في ليلة  18أيادر ترأس الملك عبد هللا جلسة عاجلة لمجلس الوزدراء ،وحضرها درئيس هيئة األدركان
ومساعده ،وعرض الملك عليهم خطودرة الموقف في القدس وقال إيه يتحمل مسؤولية التدخل في
أن يتقدم الجيش العربي وصددر األمر يوم  18أيادر/مايو للكتيبة السابدسة المرابطة
القدس فتقردر ْ

في أدريح ا بالزحف إلى القدس وقوامها ثالث سرايا مشاة توزعت على المواقع المهمة للمدينة
وأبوابها الرئيسة ،واستقبل أهالي القدس وفلسطين الجيش العربي و أدروا في جنوبده درجاالً بواسل وقد
حققوا النصر وحافظوا على القدس عربية وأجزاء من فلسطين عرفت فيما بعد باسم الضفة
الغربية ،وبعد النكبة ،أبددرك العرب فداحة النتيجة ،و أدروا في موقف األدربدن الشجاع المدافع عنهم
خير ضماية لحماية ما تبقى من أدرضهم ،فتحرك األخوة الفلسطينيون باتجاه الشقيق األقرب
األدربدن ،فتصاعدت الدعوة للوحدة مع األدربدن وكان المؤتمر الفلسطيني المنعقد في عمان بتادريخ
 1تشرين األول/اكتوبر  1948برئاسة الشيخ سليمان التاجي الفادروقي طالب الملك عبدهللا بأيه
أن يفاوض عنهم  ...وقد مهد
أن يتحدث باسم عرب فلسطين و ْ
مفوض تفويضاً تاماً مطلقاً في ْ
ذلك المناخ السياسي إلى عقد مؤتمر أدريحا في األول من كايون األول/بديسمبر 1948م بحضودر
أعيان فلسطين وزعمائها ووجهائها وقردروا (:ق اردرات مؤتمر أدريحا ،1948 ،ص)1
أ -القبول بالوحدة الفلسطينية األدربديية.
ب -مبايعة المؤتمر الملك عبد هللا المعظم ملكاً على فلسطين كلها.
بعد ذلك مضى األدربدن بقرادر الوحدة وأجريت ايتخابات جديدة في األول من كايون الثايي /يناير
1950م وايتخب المجلس يواباً عن فلسطين كلها واألدربدن وشكلت حكومة جديدة بتادريخ 12
ييسان  1950برئاسة سعيد باشا المفتي.
أهم مشاريع الوحدة العربية التي طرحت عربياً وساندها الملك عبد هللا األول ابن الحسين
 .1مشروع سوريا الكبرى عام 1943م .
كان مفهوم سودريا خالل العهد العثمايي يعني بالبد الشام بحدوبدها الطبيعية ،وعندما قامت الثودرة
العربية الكبرى طرحت مفهوماً آخر لسودريا والمتمثل في أن تكون ضمن بدولة عربية مشرقية
كبرى تضم بالبد الشام "سودريا الطبيعية" والجزيرة العربية والعراق ،على أن تكون بدولة عربية
واحدةمستقلة(.عبيدات ،2008،ص ،)2وعندما أسس األمير عبد هللا بن الحسين إمادرة شرق
األدربدن عام 1921م كان مفهومه لسودريا الكبرى يعني سودريا واحدة مستقلة تبدأ حدوبدها من جبال
طودروس شماالً إلى الحدوبد المصرية جنوباً وتلتقي بحدوبد العراق شرقاً والبحر المتوسط غرباً،
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وكان سموه يرفض التقسيمات االستعمادرية لسودريا وعبر عن ذلك بقوله " :سودريا في اعتقابدي هي
سودريا الصحيحة ،سودريا الكبرى ،بديادر الشام المعروفة بالتادريخ وليست سودريا التي ُيتعادرف عليها
اليوم بمثل ما خطط المستعمر وجعلها هذا الجزء من سودريا الشمالية فقط" ( .بن

الحسين ،1985،ص )6
من هذه المرتكزات األساسية كايت يقطة االيطالق لمشروع سودريا الكبرى باإلضافة إلى مرتكزات
مهمة أخرى وهما المؤتمران السودريـان العامان اللذان عقـدا في عامي  1919و1920م حيث
َّ
أن يكون
أن تكون حكومة سودرية ملكية بدستودرية و ْ
طالب المؤتمران باالستقالل السياسي لسودريا و ْ

أن ال تتج أز سودريا وال تفصل فلسطين أو المناطق الساحلية غرب
الملك فيصل ملكها األول و ْ
لبنان عن الوطن األم( .علم الدين،1965 ،ص )126-124

وكان سمو األمير عبد هللا ُيصر بدائماً على وحدة سودريا بمناطقها األدربعة (سودريا ،لبنان،
فلسطين ،شرق األدربدن)؛ ألن هذه المناطق ذات طبيعة واحدة وتادريخ واحد ،ويقـول سموه في
ذلك" :إن حتمية الطبيعة وحتمية التادريخ والوعي لمصلحـة الديادر الشاميـة ثم مصلحة البالبد
العربية ككل هي التي تؤلف اإليمان بضرودرة الوحدة السودرية ،وليس من ينكر حقيقة هذا الوجدان
القومي الملموس في شرق األدربدن وفلسطين التي كايـت تسمى إلى ما قبل االيتـداب عليها بسودريا
الجنوبية"(.بن الحسين ،1985 ،ص)214
ودرغم وقوع سودريا تحت حكم االيتداب الفريسي بعد معركة ميسلون عام 1920م وخروج الملك
فيصل من بدمشق ،إال أن األمير عبد هللا ظل يغذي أمنيته وينفخ في شعبه دروح المطالبة
بتحقيقها ،فعندما جاء األمير عبد هللا إلى األدربدن وأسس اإلمادرة فيها عام 1921م طالب سلطات
االيتداب البريطايي بإعابدة تحقيق الوحدة السودرية ،ووعده وزير المستعمرات البريطايي آيذاك
بأن يسعى مع فريسا كي تلغي حكمها المباشر على سودريا الداخلية فتعـاوبد
تشرشل (ْ )Churchill
أن تتنازل عن
وحدتها مع شـرق األدربدن(.عبد الهابدي،1974،ص  ،)180ولكن فريسا أبت ْ

حكمها المباشر ،ووقفت سداً منيعاً أمام الوحدة بين بالبد الشام .وبذلك بقيت التجزئة التي صنعها
المستعمرون (.الماضي ،1988 ،ص)257
أن تعترف به بريطاييا زعيماً للعرب في آسيا العربية ،لذلك درأى أيه
كان األمير عبد هللا يأمل في ْ

باالعتمابد عليها قد يتمكن من تحقيق الوحدة السودرية التي يحلم بها خالل الحرب العالمية الثايية،

أن تتمكن األقطادر الشامية من حصولها على االستقالل(.محافظة ،1990،ص)192
وقبل ْ
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وقد أبددرك األمير عبد هللا أن ما حدث في الحرب العالمية األولى سيحدث في الحرب العالمية
أن كفة بريطاييا وحليفتها فريسا سوف تكون الراجحة ،وأن
الثايية ،ومن هنا كان على ثقة ْ
مصلحة العرب تأييد هاتين الدولتين ،ثم إن ادرتباط شرقي األدربدن ببريطاييـا ،ووجوبد القـوات

البريطاييـة والفريسية في المنطقة العربيـة والمناطق القريبـة منها والمحيطة بها ،حتمت على كل
سياسي بعيد النظر الوقوف موقف التأييد لهاتين الدولتين( .الموسى ،1990،ص )252
أن استسلمت
وقد درأى سمو األمير عبد هللا أن الفرصة مناسبة لتحقيق مشروع سودريا الكبرى بعد ْ

فريسا للجيوش األلمايية عام 1940م وأعلنت القوات الفريسية في سودريا ولبنان والءها إلى حكومة
المادرشال بيتان في فيشي ،ولهذا السبب اشترك الجيش العربي مع بريطاييا في معركة تحرير
سودريا من القوات الموالية لحكومة فيشي( .محافظة  ،1990 ،ص)149-148كما وجه سمو
األمير عبد هللا مذكرة بتادريخ/1 :تموز1940/م إلى المندوب السامي البريطايي تضمنت ما
يأتي (:الوثائق الهاشمية ،1998 ،ص)360
 .1اهتمام الرأي العام العربي بقضية البالبد العربية ومستقبلها وبشأن الدعاية التي تبثها
محطة بادري اإليطالية متضمنة سعي بدول المحودر لتحقيق الوحدة السودرية ..ال تخلـو من
أثر في الرأي العام العربي ،وأن هذا يستدعي صدودر تصريح من الجايب البريطايي
يحقق أمل العرب.
 .2شروع السلطات الفريسية في سودريا بإغالق الحدوبد بين سودريا وشرق األدربدن ووضع
أن تكون بريطاييا أكثر حزماً وأسرع فعالً وأوثق صل ًة بالعناصر
الحواجز مما يوجب ْ
العربية.

 .3استعدابد البالبد السودرية من خالل وفوبد جبل الددروز وعشائر حودران والرولة وطلبهـم سرعة
العمل لوحـدة البالبد وتحقيق آمالها ( .الكتاب األبيض ،2008،ص)20-19
إال أن المندوب السامي درفض الطلب وبدعا األمير إلى مزيد من الصبر وعدم التدخل في شؤون
سودريا (.محافظة ،1973 ،ص  )112وينم هذا الربد على درسالة األمير على خشية اإليجليز من
أن يندفع األمير للقيام بعمل عسكري بمفربده وعلى مسؤوليته(.الموسى،1990،ص )257
واشتدت بدعوة األمير عبد هللا إلى الوحدة العربية في أعقاب القضاء على حكومة فيشي في سودريا
ولبنان عام  1941م ،ودرأى أن تتم هذه الوحدة على مراحل تبدأ بوحدة األقطادر الشامية (سودريا

13

العلمي وادلّ راسات العلياISSN 2519-7436 ،
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
اجملدل ( - )7ملحق مؤمتر "املكل املؤسس :الشخصية والقيادة والتارخي" 2021 -م

الكبرى) وتليها الوحدة الشامية – العراقية (الهالل الخصيب) فوحدة أقطادر آسيا العربية ،واغتنم
كل مناسبة للدعوة إلى الوحدة أو االتحابد العربي(.محافظة  ،1990،ص )251-250
إال أن الجهوبد المستمرة لسمو األمير عبـد هللا ومراسالته المتكـردرة مع سلطات االيتداب
البريطايي ،باإلضافة إلى الظروف الدولية واإلقليمية في تلك الفترة ،جعلت أيتـويي إيدن
( )Antony Eidenوزيـ َر الخادرجية البريطايي يدلي بتصريح في آيادر 1941م أشادر فيه إلى أن
حكومة صاحب الجاللة تعطف كثي اًر على مطلب السودريين في االستقالل وأيه من الحق تعزيز
الروابط الثقافية واالقتصابدية والسياسية بين البالبد العربية وأن حكومة صاحب الجاللة ستقدم
بدعماً ألي مشروع ينال موافقة الجميع( .محافظه ،1985 ،ص )118
صدى كبير عند العرب في ذلك الوقت ،وفي  6كايون ثايي 1942م قدمت
وكان لهذا التصريح
ً
الحكومة األدربديية للمعتمد البريطايي مذكرة أشادرت فيها إلى أيه قد حان الوقت لكي تبر بريطاييا
بوعوبدها في منح شرق األدربدن استقالله والسعي مع فريسا لمنح سودريا ولبنان استقاللهما الكامل
لكي تتمكن هذه األجزاء السودرية الثالث من تحقيق وحدتها الطبيعية (.محافظة ،1985 ،
ص )251وأجاب المندوب السامي قائالً":إن مذكرة الحكومة األربدنية رفعت إلى حكومة جاللته وأنها بال

شك ستجد اهتماماً حقيقياً بالنظر لما لسموه من تقدير ومقام"(.الماضي ،1988 ،ص)389
وفي  24شباط 1943م ألقى"إيدن" بياياً في مجلس العموم البريطايي حول الشرق األوسط جاء
فيه " وكما سبق وأعلنت حكومة صاحب الجاللة فإنها ستنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى
تحقيق وحدتهم االقتصابدية والثقافية والسياسية وال يخفى أن المبابدرة ألي مشروع يجب أن تأتي من جانب

العرب وحسب ما لدي من معلومات فإنه لم يقدم بعد أي مشروع يحظى بموافقة الجميع"( .محافظة،
 ،1973ص )157
وكان لهذا التصريح مفعول كبير في العالم العربي وقد استغل ذلك الخطاب األمير عبد هللا
عندما بدعا إلى عقد مؤتمر حول الوحدة السودرية ،ففي  5و 6آذادر 1943م اجتمع عدبد من
المجاهدين بعمان وتبابدلوا المشودرة في موقف فريسا الحرة من سودريا ولبنان وما يبدو من يكولها
عن تنفيذ الوعد المعلن باستقالل البالبد ،وقد عهدوا إلى لجنة منهم بوضع مشروعين عمليين
يحققان الميثاق القومي ،وقيام الدولة السودرية الكبرى ،وقد تضمن المشروع األول بدولة سودرية
موحدة تقوم على المرتكزات اآلتية( :طربين ،1997،ص)403
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 )1إعـالن الحلفاء تأييد استقـالل سودريا بحدوبدها الطبيعية وأن تكو َن وحدتها القومية والجغرافية

أساساً لنظام الحكم فيها.

 )2يكون هذا اإلعالن تأييداً في الواقع لمصلحة البالبد ولرغبة الشعب السودري التي أبداها عقب
الحرب الماضية وفي جميع المناسبات وسجلتها لجنة االستفتاء األمريكية (لجنة المستر كينغ
كراين  ).)King Graynفي حينه كما أن المؤتمر السودري الذي ايعقد في بدمشق ممثالً سودريا
المحردرة بجميع أقاليمها أي (سودريا الشمالية ،لبنان ،شرقي األدربدن ،فلسطين) ،قد أعلن ذلك في
قرادر  8آذادر 1920م المبلغ إلى الدول وعصبة األمم في حينه معب اًر في ق اردره التادريخي هذا عن
إدرابدة الشعب السودري الحقيقية ،ذلك القرادر الـذي ما زال هو الميثـاق القومي لجميع السودريين،
والحكومة السودرية الحاضرة ما زالت تَ ُعُّد يوم إعاليه عيداً درسمياً كما أن العلم الرسمي لسودريا ما

زال هو العلم الذي يظلل حكومة شرقي األدربدن.

 )3إن مشروع الدولة السودرية الموحدة يتضمن ما يأتي(:عبيدات ،2008 ،ص )16
أ -االعتراف بدولة سودريـة مستقلة وذات سيـابدة يكون يظام الحكم فيهـا ملكياً بدستودرياً.
ب -أن يكون لكل من فلسطين في بعض مناطقها ولبنان القديمة إبدادرة خاصة بمقتضى
الدستودر يالحظ في األولى منها حفظ حقوق األقلية اليهوبدية ومركز األماكن المقدسة
الخاص ،وفي الثاييـة صياية امتيازات لبنان القديم.
ت -أن ُيلغى وعد بلفودر لعدم موافقة العرب عليه.

ث -أن تصان المصالح البريطايية واألجنبية في الدولة السودرية الموحدة ،بمقتضى معاهدة
شبيهة بالمعاهدتين المصرية والعراقية.
 )4رئاسة الدولة السوريةُ :يدعى سمو األمير عبد هللا بن الحسين لرئاسة الدولة السودرية
باالستنابد إلى الركائز المشروعة اآلتية( :عبيدات ،2008 ،ص )16

أ -حقوقـه الشرعية الثابتـة في اإلمادرة األدربدييـة وهي جزء مهـم من أجزاء سودريا الكبرى.
ب -كويـه الودريث األول لحقـوق والده المغفودر له الملك الحسيـن في درعاية الحقوق السودرية
بوجه خاص والحقوق العربية بوجه عام.
ت -مساهمته سابقاً والحقاً بمعوية الحلفاء معوية فعلية وقد اشتملت هذه المعوية على الساحة
السودرية في الحرب الحاضرة.
ث -وعد الحكومة البريطايية له برئاسة الدولة السودرية بلسان درئيس وزدرائها الحالي تشرتشل.
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ج -درغبة السودريين بالحكم الملكي الدستودري.
 )5االتحابد العربي :حال تأسيس الدولة السودرية الموحدة يصادر إلى تأسيس اتحابد عربي مؤلف
من الدولتين السودرية والعراقية (الهالل الخصيب)( .الوثائق الهاشمية ،ص )67-65
المشروع الثاني :وهو مشروع تأسيس بدولة سودرية اتحابدية وقيام اتحابد عربي تعاهدي؛ ففي حال
أن يصادر إلى تأسيس اتحابد سودري
عدم تأسيس الدولة السودرية الموحدة حاالً فإيه ال يكون متعذ اًدر ْ

مركزي (أو بدولة سودرية اتحابدية) ضمن القواعد اآلتية:

أن تقـوم في األدراضي السودرية في حدوبدها الطبيعية بدولة سودرية اتحابدية مركزية تضم حكومات
ْ
شرق األدربدن وسودريا الشماليـة ولبنان وفلسطيـن عاصمتها بدمشق.

أن ينظم االتحابد السودري المركـزي شؤون الدفاع والمواصالت واالقتصابد الوطني والسياسـة
ْ
الخادرجية والثقافـة العامة والقضـاء االتحابدي مع بقاء االستقالل الذاتـي لكل من الحكومات

اإلقليمية األدربع.
أن يكون لالتحابد السودري مجلس اشتراكي عام منتخب ممثل لألقاليم المتحدة.
ْ

أن يتم االتحابد السودري بنتيجة مفاوضات واتفاق بين الحكومات األدربع اإلقليمية.

ِّ
أسسه في مشروع بدستودر اتحابدي تضمه لجنة مختصة.
أن تصاغ قو ُ
اعد االتحابد و ُ
أن ُيسمى سمو األميـر عبد هللا بن الحسين درئيساً للدولة السودرية االتحابدية ويعهد بإبدادرة شرقي
األدربدن الخاصة إلى يائب عن سموه.

ويصدق من قبل المجالـس التمثيلية للحكومات
أن ُي َ
ناقش مشروعُ بدستودر االتحابد السـودري ُ
اإلقليمية.

أن يعلـن بدستودر االتحابد درسمياً ويعمل به من تادريخ اليوم المعين للتنفيذ.
في حالة وقوع ايضمام حكومة لبنان أو فلسطين إلى االتحابد السودري متأخ اًر أو على أساس
تعاهدي فقط يصادر إلى تصديق شروط ذلك االيضمام من مجلس االتحابد االشتراكي.
إذا تخلفت حكومة لبنان عن االيضمام إلى االتحابد السودري يجب أن تعابد األدراضي السودرية
الملحقة بلبنان.
يشترط في ايضمام فلسطين إلى االتحابد السودري تحقق األمودر اآلتية ( :الوثائق الهاشمية ،ص
)59-57
أ -قيام حكومة وطنية بدستودرية.
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ب -يبقى العمل بالكتاب األبيض مؤقتاً على أن يحل محله تفسير درسمي لوعد بلفودر.
ج -يراعى في إبدادرة فلسطين المركز الخاص لألماكن المقدسة.
بد -تُعطى المناطق ذات األكثرية اليهوبدية إبدادرة ال مركزية.
ه -يشترط إقرادر العرب هذه المزايا لألقلية اليهوبدية.
في حالة عدم حل المشكلة الفلسطينية تظـل فلسطين خادرج يطـاق االتحابد السودري.
حال قيام الدولة السودرية االتحابدية يصادر إلى تأسيس االتحابد العربي.
تصان المصالح البريطايية واألجنبية في الدولة السودرية االتحابدية(.الكتاب األبيض،2008 ،ص
)69-67
ويالحظ أن موقف بريطاييا كان سلبياً من المشروعين ،فبدالً من بدعم األمير في تحقيق وحدة
ُ

سودريا ،واصل وزير خادرجيتها إيدن العمل من أجل إيشاء الجامعة العربية كمنظمة إقليمية تتعطل
بقيامها فكرة الوحدة العربية ،وبالتالي تتكرس الروح اإلقليمية لدى العرب في بدولهم ضمن حدوبدها
التي درسمها الحلفاء بعد الحرب العالمية األولى ،أما فريسا فكان دربد فعلها على المشروع إجراء
ايتخابات تشريعية في سودريا ولبنان في آذادر 1943م؛ وذلك للقضاء على فكرة الملكية السودرية
وقد تم ايتخاب شكري القوتلي درئيساً للجمهودرية السودرية وبشادرة الخودري درئيساً للجمهودرية اللبنايية.
(محافظة ،1985،ص )117

وأمام ذلك كله لم يكن أمام األمير عبد هللا إال مخاطبة الشعب السودري يفسه بجميع أطيافه
ففي  8ييسان 1943م وجه األمير يداء إلى السودريين والعالم العربي قال فيه" :يا أهل الشام:
حاضره وبابديه ومن خليج العقبة إلى البحر األبيض المتوسط ،أال وإننا لداعون في الوقت نفسه جملة أهل
الحل والعقد في بالبد الشام إلى مشروع وحدة أو اتحابد سوري شامل ووطن كامل يناقشون أمره في مؤتمر
سوري خاص نرحب بعقده في عاصمة بالبدنا عندما يختارون وقته وزمانه ويؤيدونه بعد انعدام النظر في

مراجعة هيئات وفئات زعماء وعلماء"( .بن الحسين ،ص ) 214-212
ولم يصل هذا البيان إلى عوام الشعب السودري فقد قامت سلطات االيتداب الفريسي
بمصابددرة هذا البيان ومنعت يشره في الصحف المحلية(.الكتاب األدربديي األبيض ،1939،ص
 )80ودرغم ذلك كله بقيت الوحـدة السودريـة هي األسـاس األول في مباحثات األميـر عبد هللا مع
أن تسلمت حكومة العمال السلطة في بريطاييا واعتزال تشرتشل زعيم
الحكومـة البريطايية ،فبعد ْ
حزب المحافظين ،تابع األمير عبد هللا جهوبده مع هذه الحكومة الجديدة .لتحقيق آماله في الوحدة
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فقام عام 1945م بإدرسال درسالة إلى كلمنت إتلي ( )Klement Eitlyدرئيس وزدراء بريطاييا الجديد
مهنئاً له ،وفي هذه التهنئة تطرق سموه لموضوع الوحدة السودرية ومما قاله في ذلك" :إن لمسألة
فلسطين ولمسألة سودريا  -وهي جزء من البالبد  -شأياً عظيماً في المذكرات المقبلة"( .محافظة،
 ،1990ص ،)666وبعد استقالل األدربدن في  25أيادر 1946م والمنابداة باألمير عبد هللا ملكاً
على البالبد ،استمر في طرح أفكادره الوحدوية ،فقد أكد في خطاب العرش عند افتتاح البرلمان في
 11تشرين ثايي 1946م درغبته في متابعة مشروع الوحدة السودرية( .عبيدات ،1996 ،ص
)139لكن المعادرضة تجاه هذا المشروع بدأت تتصاعد عند الدولة العربية األعضاء في مجلس
الجامعة العربية ويخص بالذكر سودريا ولبنان ومصر والسعوبدية حيث سعت هذه الدول إلفشال
المشروع من خالل مجلس الجامعة العربية ففي  22تشرين ثايي 1946م اتخذ مجلس الجامعة
أن يكون المشروع مسألة منتهية( .محافظة ،1973 ،ص  )119ودرغم
العربية ق ار ًادر على أساس ْ
معادرضة معظم الدول العربية باستثناء العراق لمشروع سودريا الكبرى إال أن الملك عبد هللا عزم
على تحقيق الوحدة السودرية ،فأصددر في  8أيادر 1947م الكتاب األبيض الذي يدعو فيه إلى
إقامة المشروع من األدربدن وسودريا وفلسطين في إطادر الجامعة العربية ،لكن هذا المشروع اصطدم
بمعادرضة بقية الدول األعضاء في مجلس الجامعة العربيـة وعلى درأسهـا سودريا والسعوبدية
ومصر ،وفي أيلول عام 1947م صرح األمير عبد اإلله الوصي على عرش العراق بأن بالبده
تتخذ موقفاً محايداً تجاه مشروع سودريا الكبرى .وبذلك توقف الملك عبد هللا عن متابعة مشروعه
إلى حين بعد أن جوبه بالرفض من كل األطراف العربية باستثناء العراق ،لكن المشروع ظل
يشغل بال الملك عبد هللا حتى اغتياله في المسجد األقصى في 20تموز 1951م( .عبيدات،
 ،1990ص)145-144
وخالصة القول في مشروع الوحدة السودرية إن هناك مجموعة عوامل تضافرت في عدم
تحقيق هذه الوحدة ويمكن إجمالها فيما يأتي ( :محافظه ،1990 ،ص )152 -151
 .1عدم بدعم بريطاييا للمشروع ،من خالل حصره بداخل حدوبد ضيقة.
 .2معادرضة فريسا للمشروع؛ أليها درأت فيه توسعاً للنفوذ البريطايي في المنطقة على
حسابها.
 .3عدم اكتراث الواليات المتحدة األمريكية بالمشروع حفاظاً على مصداقيتها مع ملك
السعوبدية ابن سعوبد بعد اكتشاف النفط.
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 .4اختالف وجهات النظر بين األدربدن وسودريا حول شكل الحكم في الدولة السودرية الموحدة،
فالمقترحات األدربديية تقول بأن يكون الحكم ملكياً بدستودرياً ،بينما سودريا كايت تحبذ النظام
الجمهودري كما سنرى.
 .5الموقـف اللبنايـي الرسمي الذي كان يرحب بالتعاون مع جميع الدول العربية مع االحتفاظ
باستقالله السياسي وسالمة أدراضيه.
 .6موقف السودريين الذي كان يضالهم من أجـل االستقالل في مراحلـه األخيرة وتخوفهم من
أن يقوبدهم االتحابد مع األدربدن لضياع هذا االستقالل ،ألن شرق األدربدن كـان ال يزال
تحت االيتـداب البريطايي واستقالله مقيد بأحكام معاهدة 1928م.
 .7معادرضة مصر للمشروع أليها ال ترى فيه فائدة لها بل على العكس فقد درأت أن وحدة
بالبد الشام ثم باتحابدها مع العراق سوف يضعـف مركزها بيـن الدول العربية.
 .8معادرضة ابن سعوبد للمشروع الذي سعى للحصول على تأكيدات من بريطاييا بعدم بدعم
األمير عبد هللا في هذا المشروع.
موقف الشعب األربدني من مشروع سوريا الكبرى:
عبر الشعب األدربديي عن بدعمه وتأييـده المطلق لمشروع سودريا الكبرى وتمسكه بوحدة سودريا
الطبيعية ،وكان هذا الموقف متفقاً في وجهة يظره هذه مع الحكومة األدربديية وسمو األمير عبد
هللا بن الحسين .وتجلـى هذا التأييد من خـالل موقف العديد من أعيان البالبد المؤيد للمشروع
والذين عبروا عن بدعمهم لجهوبد األمير عبد هللا في تحقيق أسس هذا المشروع .ومن أهم هؤالء
األعيان دراشد باشا الخزاعي ومثقال باشا الفايز ،ويمر باشا الحموبد وعلي باشا الكايد والشيخ
حديثة الخريشا وأحمد التل وغيرهم (.الوثائق الهاشمية ،ص )131كما توالت برقيات التأييد
الشعبي من أهالي شرق األدربدن إلى سمو األمير عبد هللا بشأن الوحدة العربية؛ حيث عبرت هذه
البرقيات التي جاءت من مختلف أيحاء شرق األدربدن عن بدعمها للوحدة العربية .واستعدابد
أصحاب هذه البرقيات لدعم جهوبد سمو األمير من أجل تحقيق الوحدة العربية( .الوثائق
الهاشمية ،ص )174-172
وبرز التأييد الشعبي األدربديي للمشروع من خالل مقردرات المؤتمر القومي األدربديي الذي عقد في
بناء على بدعوة حزب النهضة األدربديي ومن أهم
قاعة سينما البتراء بتادريخ 12 :أيلول 1947م ً
مقردرات هذا المؤتمر بالنسبة لمشروع سودريا الكبرى ( :عفيف ،1991 ،ص )92-91
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 .1التأكيد على أن المملكة األدربديية الهاشمية جزء ال ينفصل عن سودريا الطبيعية.
 .2تمسك الشعب األدربديي بوحدة سودريا الطبيعية.
 .3تمسك الشعب األدربديي المطلق بالملك عبد هللا ومساعيه الهابدفة لتوحيد األقاليم السودرية.
جامعة الدول العربية عام 1945م.
شادرك األمير عبد هللا في االجتماع التأسيسي لجامعة الدول العربية بالقاهرة ،ثم أعلن يفسه ملكاً
أن حصلت على استقاللها ،وسميت المملكة
على إمادرة شرق األدربدن في مايو /أيادر  1946بعد ْ

األدربديية الهاشمية .وال بد من اإلشادرة إلى أن الملك عبد هللا كان األكثر خبرة واألوسع اطالعاً
وتجربة على قضايا األمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ،يرى ذلك من خالل كلمته
التي ألقاها في مدينة عمان أثناء مراسيم تقديم وثيقة البيعة بالملك ،بحضودر المجلس التشريعي
األدربديي وممثلي الدول وزعماء البالبد والوفوبد العربية ،فقد جاء فيها ( :وإننا في مواجهة أعباء ملكنا
وتعاليم شرعنا وميراث أسالفنا لمثابرون بعون هللا على خدمة شعبنا والتمكين لبالبدنا ،والتعاون مع إخواننا
ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً ومجد اإل نسانية كلها  .على إننا ونحن في جوار البلد المقدس

فلسطين العربية الكليمة ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا) وفي  25أيادر 1946م ،وهو آخر يوم في
عهد اإلمادرة ،وأول يوم في عهد المملكة األدربديية الهاشمية ،قطع الملك عبد هللا على يفسه أمام
هللا العهد (على الجهابد المقدس بدفاعاً عن فلسطين العربية والعمل على أن تظل عربية) (الموسى،1990،
ص )280-288فالملك عبد هللا كان موقفه واضحاً صريحاً وهو العمل بكل القوة الممكنة إليقاذ
فلسطين وعروبتها ،وأيه ال َّبد من مساعدة فلسطين وأهلها لحمايتها من األطماع الصهيويية،
فقرادر الحرب كان جاه اًز لديه.
كان مجلس الجامعة العربية قد اجتمع عدة مرات منها بدودرة استثنائية في بلوبدان في سودريا في
الفترة من 12 – 8حزيران 1946م ،وبدودرة أخرى امتدت من 30تشرين أول 1946م إلى
12كايون أول 1946م  ،كما عقد بدودرة في صوفر في لبنان في  16أيلول 1947م ،وعقد
المجلس بدودرة في بيروت ثم في عالية في لبنان من  15–7تشرين أول 1947م .وإثر صدودر
قرادر التقسيم في ( 29تشرين أول 1947م) تنابدى درؤساء الحكومات العربية إلى اجتماع عقدوه
في القاهرة في المدة من 18–12كايون أول 1947م ،وأجمعوا في كل هذه االجتماعات على
مساعدة الشعب الفلسطيني ،وأخذ االحتياطات العسكرية الالزمة على حدوبد فلسطين لمواجهة
الخطر الداهم ،وضرودرة المبابددرة إلى تجنيد المتطوعين العرب وتسليحهم ،وأن تحشد البلدان
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العربية جيوشها النظامية على مقربة من الحدوبد الفلسطينية وأن تيسر بلدان الخط األول لبلدان
الخط الثايي ُسبل االشتراك في هذا الواجب ،وإمدابد عرب فلسطين بالسالح واألموال  .وأن تبابددر
األقطادر العربية إلى شراء كميات كافية من األسلحة واألعتدة ،وحشد ما يمكن من الطائرات
المقاتلة والقاصفة في المطادرات القريبة من فلسطين  .وكويت (لجنة عسكرية) كقيابدة تشرف على
تنفيذ الجايب العسكري من ق اردرات المجلس ،درأسها اللواء إسماعيل صفوت من العراق ،ثم ايضم
إليها اللواء طه الهاشمي من العراق أيضا فأيشئ جيش اإليقاذ وعين طه الهاشمي مفتشاً عاماً
للمتطوعين ،واتخذت اللجنة العسكرية بدمشق مق اًر لها ،وبدأت استقبال المتطوعين العرب وتددريبهم
في معسكر (قطنا) قرب بدمشق  .إال أن هذه الق اردرات لم تلبث أن ضعفت وصعب تنفيذ معظمها،
ولم تنفذ معظم األقطادر العربية ما التزمت به .خصوصاً وأن بريطاييا اعترضت على تسليح
وعد هذا العمل غير وبدي وموجه إليها ولقواتها في فلسطين التي ما زالت
الفلسطينيين وتددريبهمُ ،

مسؤولة عن األمن في البالبد ( .الكياليي ،1991،ص )112-109

في  12ييسان 1948م ،اجتمع مجلس الجامعة العربية أي بعد أدربعة شهودر من اجتماعهم
األخير وكايت قد سقطت خاللها مواقع فلسطينية عديدة بيد العدو الصهيويي ،وتراجعت القوات
الشعبية الفلسطينية وقوات جيش اإليقاذ ،وقردر المجتمعون في اجتماعهم هذا (زحف الجيوش
العربية على فلسطين).ثم تال ذلك اجتماع لرؤساء أدركان الجيوش العربية في مدينة عمان في
 14ييسان 1948م وقردروا أن األمر يتطلب حشد ما ال يقل عن ست فرق عسكرية كاملة
التنظيم والسالح ،وستة أسراب من الطائرات المقاتلة والقاذفة ،شريطة أن تكون القوات العربية
التي ستخوض الحرب تحت قيابدة موحدة  ،وفي  11أيادر 1948م تقردر إيشاء قيابدة عامة لجميع
القوات النظامية وغير النظامية العاملة في فلسطين ،على أن يتوالها الملك عبد هللا بن الحسين
ملك المملكة األدربديية الهاشمية ،وسمي اللواء يودر الدين محموبد من العراق يائباً له  .وكايت هذه
القيابدة شكلية فكل جيش كان يتلقى األوامر من بلده  .وكل بدولة كايت تتصرف حسب ما تمليه
عليها مصلحتها الخاصة ،وأن ال مايع من أن تسيطر على أجزاء من فلسطين تكون تحت
سيطرتها المباشرة  .وهم بهذا يعملون على تمزيق فلسطين إلى أشالء متناثرة ،ومن ثم إلى
ضياعها وهذا ما حصل  (.الكياليي ،1991،ص )121-112
بدخلت الجيوش العربية إلى فلسطين يوم  15أيادر 1948م بدون أن يكون هناك تعبئة للقوى
والموادربد ال كلياً وال جزئياً ،ولم تستكمل النواقص الكثيرة التي هي بحاجة إليها كما يصت على
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ذلك ق اردرات مجلس الجامعة العربية ولجنتها العسكرية ،ولم تنظم الدول العربية ميزايية حرب
تنهض بأعباء العمليات الحربية القابدمة  .ففي العراق مثالً لم تعمل و ازدرة الدفاع العراقية على
استكمال النقص في أسلحة الجيش العراقي قبل االشتراك الرسمي في تحرير فلسطين .أما في
األدربدن الذي كان يعتمد الجيش العربي األدربديي على بريطاييا قيابدة وتمويالً وتسليحاً ،كايت
سياسة بريطاييا بقيابدة كلوب قائد الجيش العربي قد جعلته عند حد معين ،فقترت عليه في
وسد ْت في وجه أفرابده أبواب التددريب الميدايي الراقي ،وكايت
األسلحة والمعدات والذخائرُ ،

الذخائر شحيحة وغير كافية ،واستمر البريطاييون طوال الجولة األولى من الحرب يرفضون
بإصرادر أن يمدوه بأية ذخائر .أما الجيش السودري فلم يكن في حالة تسمح له بااليخراط في قتال
حقيقي في مسرح حرب حديثة ،فقد عمل االستعمادر الفريسي على أضعاف هذا الجيش وتقطيع
أوصاله  .ومع أن عديده بلغ ( )8000جندي وضابط ،إال أن تسليحه وتددريبه كان ضعيفاً ،فلم
يكن فيه سوى لواء آلي صغير ،وعدبد قليل من طائرات التددريب القديمة .ولم يكن للجيش اللبنايي
يتعد عديد قواته عن ( )3000ضابط وجندي من المشاة ايتظموا في ()5
قوة مسلحة كبيرة ،فلم َ
خمس كتائب ضعيفة التسليح والتددريب والقددرة القتالية ،باإلضافة إلى عدبد من العربات المددرعة

القديمة وعدبد من المدافع ذات عيادر صغير  .وكان الجيش المصري أكبر الجيوش العربية
وأعرقها وأقدمها في التقاليد العسكرية وأكثرها تنظيماً وتددريباً ،وتجاوز عديده ( )50000خمسين
ألف ضابط وجندي ،إال أيه كان يفتقر إلى األسلحة والذخائر واألعتدة واألموال الكافية ،وكان
مسلوب اإلدرابدة العسكرية بسبب البعثة العسكرية البريطايية التي تمسك بشؤويه بقوة وحزم .أما
أسلحته فلم تكن حديثة ،بل هي األسلحة التي تخلص منها الجيش البريطايي بعد الحرب العالمية
الثايية ،وهو سالح قديم ال فائدة منه  .وكايت لديه مشكلة في السيادرات لنقل جنوبده والعتابد ،ولم
يكن لديه أية بدبابات في المرحلة األولى من القتال ،ثم يجحت مصر في شراء عدبد من الدبابات
البريطايية القديمة من مخلفات الحرب العالمية الثايية  .أما قواتها الجوية فتحتوي على عدبد من
الطائرات القتالية القديمة الطراز وتفتقر إلى الذخائر الكافية لخوض الحرب  .أما القوات المصرية
التي أدرسلت إلى الحدوبد الفلسطينية فلم تكن مددربة بما فيه الكفاية ،حتى أن معظم الجنوبد لم
يسبق لهم التددريب على جميع أيواع األسلحة ،ولم يكن لدى الجيش ذخائر تكفي ألكثر من
أسبوعي قتال للمدفعية ،وأدربعة أسابيع للبنابدق والرشاشات .ولم يقم بمناودرات كافية لمدة خمسة
عشر عاماً( .الكياليي ،ص )124-122
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يقول اللواء أحمد علي المواوي قائد الجيش المصري في فلسطين في هذا الصدبد  " :اتهم بريطانيا
بأنها نصبت لنا فخاً في فلسطين  .لم أكن أبداً راضياً عن جيشنا إذ لم يكن فيه تدريب أو استعدابد ،وال أذكر
أننا قمنا بمناورة واحدة من سنة 1937م حتى سنة 1947م ،وكان الجيش موزعا بين االحتفاالت كسفر
المحمل والمولد النبوي وبين أعمال الو ازرات العابدية  ...وهكذا تحول الجيش إلى إبدارة مدنية وكابد يفقد تماماً

روحه العسكرية " (.البددري ،1976،ص )44
لم يكن لدى الدول العربية خطط محكمة متفق عليها من الجميع خاصة بتحرير فلسطين،
فوجهات النظر مختلفة ،وفي مناقشات اللجنة السياسية التي جرت في مدينة عمان في 30
ييسان 1948م ،يفهم منها أيه ال مايع من بدخول الجيوش العربية فلسطين بدون الحاجة إلى
خوض قتال فعلي؛ ألن اليهوبد سوف يقبلون شروط العرب عندئذ .إذن لم يكن هناك موقف جدي
من بعض الدول العربية لخوض حرب فلسطين 1948م ،فكل قائد عربي ذهب إلى الحرب خوفاً
من أن يكون موضع شك في يظر العرب جميعاً إذا تقاعس ،بينما اآلخرون يخوضون حرب
التحرير .أضف إلى ذلك أن القابدة أصبحوا تحت ضغط شديد وعنيف من الرأي العام في بدولهم،
لذا فهم ال يستطيعون التخلف عن التقدم بجيوشهم مخافة شعوبهم التي كايت الروح القومية
والنضالية والقتالية متأججة فيهم ،وكتب أمين عام جامعة الدول العربية إلى وزير خادرجية مصر
في  11أيادر 1948م يقول  :عندما أعلن الملك عبدهللا بن الحسين ،أنه سيتحرك بجيشه في  15أيار

1948م مهما يفعل اآلخرون ومعنى ذلك أيه إذا لم يتقدم اآلخرون فسيحتل القسم العربي ويرجع
مسؤولية الفشل على باقي الدول .وهذا ما ال يستطيع العراق وسودرية ولبنان أن تقبله ،ولذا قردرت
الدخول يوم  15أيادر  1948م بجيوشها إلى فلسطين ،فيجب التوكل على هللا والعمل ألن كل ما
يحدث منه أقل ضر اًدر من التربدبد واإلحجام)ـ وهكذا بدخلت مصر الحرب درغم معادرضة بعض
المسؤولين المصريين  ( .الكياليي ،ص )127-126
كان التربدبد سمة زعامات الدول العربية ،كما أن األطماع الشخصية كان لها حضودرها فالملك
فادروق كان يتطلع إلى زعامة الوطن العربي والعالم اإلسالمي ،إضافة إلى ضغط الرأي العام
المصري  .وكان البرلمان المصري يرى أال يزج الجيش في أي عملية خادرج الحدوبد ،وأن يكتفوا
بمساعدة فلسطين بالمال والرجال والسالح ،فهم يخشون من التهديد البريطايي وأطماعه في مصر
 .أما الملك عبدهللا بن الحسين فهو األكثر تصميماً على خوض الحرب وتحرير فلسطين درغم أن
قيابدة جيشه بريطايية ومعظم قابدة الكتائب كايوا منهم ،إال أن إدرابدته فرضت على هؤالء األجايب،
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فايصاعوا له  .أما ضباط وجنوبد الجيش العربي األدربديي فكايوا أيموذجاً في التضحية والفداء،
واألكثر معرفة في فلسطين وشعبها بسبب تواجدهم الطويل بين ظهراييهم  .وكايت األوامر التي
أن
أن ال تدخل فلسطين إال بعد ايسحاب بريطاييا في  15أيادر 1948م ،و ْ
صددرت لهذه القوات ْ
توجه اهتمامها يحو السيطرة على األجزاء التي خصصت للعرب حسب قرادر التقسيم الصابددر عن

هيئة األمم المتحدة  .وعلينا أن ال ينسى أن الدول العربية َّ
سلمت القيابدة (صودرياً ) للملك عبد هللا
ْ
حتى ال تتحمل يتائج الفشل ،فتعلقه على المشجب األدربديي والقيابدة الهاشمية .

بعض ما قيل عنه في الجيش العربي في بدفاعه عن ثرى القدس وفلسطين عام : 1948
( العامري ،2009 ،ص)34-33
 .1مذكرات فوزي القاوقجي القائد الميدايي السودري لجيش اإليقاذ في فلسطين العام 1948
حيث قدم شهابدة حق في القوات األدربديية التي شادركت في تلك الحرب الذي سربد في
مذكراته " ان الجيش العربي األدربديي في فلسطين كان يشكل األمن للمواطنين والطمأيينة
الوحيدة التي تثبتهم في قراهم وتحول بدون يزوحهم " .
( .2بن غودريون) –درئيس وزدراء إسرائيل " -إن مصير الحرب  ،يتوقف على القتال بين
أن يخترق
الجيش العربي األدربديي مثلثنا  ،أو
ُ
الجيش اإلسرائيلي والجيش األدربديي  ،فإما ْ

أن يقوم يحن ،باختراق مواقعه  ،فإذا يجحنا  ،يكون قد أوشكنا أن يكسب الحرب ،
ْ
فالجبهة الرئيسية التي تواجهنا  ،هي التي يتمركز بها الجيش األدربديي  ،في منطقة

القدس وجبالها(منطقة وسط فلسطين ) ،وليس تلك التي يتمركز بها الجيش المصري في
النقب ،أو الجيش السودري في الجليل .إيني أحترم قددرة الجيش العربي األدربديي ،وشجاعة
جنوبده ".
( .3بن غودريون) –درئيس وزدراء إسرائيل " -لقد خسريا في معركة باب الوابد وحدها أمام
الجيش األدربديي ضعفي قتاليا في الحرب كاملة".
 .4سنة  1948وفي اجتماع لبن غودريون مع يغال يالدين (درئيس هيئة األدركان في حرب
 )1948يتفق االثنان على ضرودرة احتالل الضفة الغربية وإكمال المهمة إلى الضفة
الشرقية .إال أيه في اجتماع المجلس الوزادريُ ،ه ِّزم هذا االقتراح وكان السبب التساؤل
عن "كيف يحتل الضفة والجيش األدربديي موجوبد ؟"
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 .5إن الجيش العربي األدربديي بجنوبده و ضباطه  -وهي حقيقة ال دريب فيها  -من أكثر
الجيوش العربية  -إن لم يكن أكثرها  -تعليماً و تددريباً و طاعة و تنظيماً .وأكثرها قددرة
و معرفة في فنون الحرب و النضال .وهو الجيش الذي كان أقرب إلى ميابدين القتال في
الحرب من أي جيش آخر " .عارف العراف" .
 .6بعد الحرب واعترافا من اإلسرائيليين بضراوة المقاومة التي القاها جيشهم على يد الجيش
العربي األدربديي أقاموا يصباً كتبوا عليه "هنا يرقد جنوبد أربدنيون قاتلوا ببسالة"
 .7إن اليهوبد لم يوقعوا أي وثيقة استسالم بعد يهوبد بني النضير إال في حرب العام 1948
ومع الجيش العربي األدربديي حين استسلم الحي اليهوبدي بأكمله للجيش األدربديي وتم فرز
الشباب وأخذهم أسرى إلى منطقة أم الجمال في المفرق وكايت تلك االتفاقية يوم الثامن
والعشرين من شهر أيادر العام  1948ووثائق االتفاقية ما زالت تحت الحفظ.
 .8صرح أحد جنراالت الجيش اإلسرائيلي بأن هذه الحرب كان يمكن أن تسمى حرب
الساعات الستة ال األيام الستة لوال صموبد الجيش األدربديي الذي بقي يحادرب منفربداً أياماً
فيما ايهزم اآلخرون خالل ساعات.
وحدة الضفتين عام 1950م.
اختير الملك عبد هللا قائداً عاماً للجيوش العربية التي بدخلت فلسطين عام  ،1948ايسحبت
بريطاييا من البالبد الفلسطينية في  15أيادر عام  1948م ،واستطاع األدربدن بقيابدة الملك عبد هللا
بعد ذلك الحفاظ على جزء كبير من األدراضي وأهمها القدس ،وفي العام وفي عام  1949عقد
مؤتم اًر بأدريحا بعنوان المجلس الوطني الفلسطيني الذي يقر باستقالل فلسطين ،حضره عدبد من
وجهاء فلسطين أعلن فيه ضم الضفة الغربية إلى المملكة األدربديية ،وتم ايتخاب مجلس يواب
جديد وقسمت مقاعده مناصفة بين الضفتين وتم فيما بعد توحيد الضفتين (األدربديية
والفلسطينية))https://www.aljazeera.net(.

المحور الثالث :الفكر األبدبي للملك عبد هللا األول ابن الحسين
 .1أهم مؤلفات الملك عبد هللا األول ابن الحسين:
ُعرف الملك عبد هللا األول ابن الحسين بميوله األبدبية وترك مؤلفات عدة منها:
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( المذكرات ) و(جواب السائل عن الخيل األصايل ) و( األمايي السياسية ) و ( خواطر النسيم
) وقد جمعت آثادره األبدبية في مجلد واحد تحت عنوان ( اآلثادر الكاملة للملك عبد هللا بن
الحسين ).
كما ألف كتاب " من أيا" على شكل سؤال وجواب تحدث فيه عن العرب ،وتادريخ اإلسالم
والفتوحات حتى العصر العثمايي ،كما تناول فيه اإلمادرة الهاشمية ،والعلوم عند العرب والثودرة

العربية.

عبد هللا بن الحسين ،مذكرات األمير عبد هللا ،تحقيق أ .ليفي بروفنسال ،بدادر المعادرف ،القاهرة،
.1955
عبد هللا بن الحسين ،مذكرات الملك عبد هللا ،المطبعة الهاشمية ،عمان.1970 ،
عبد هلل بن الحسين ،اآلثادر الكاملة ،الدادر المتحدة للنشر ،بيروت.1973 ،
الوثائق الهاشمية :أودراق عبد هللا بن الحسين (وحدة الضفتين) ،المجلد الحابدي عشر ،جمع
وإعدابد :بد .محمد عديان البخيت وآخرون ،جامعة آل البيت ،عمان.1998 ،
من أيا :يتحدث فيه عن العرب :قديمهم وحديثهم ،ويتناول فيه تادريخ اإلسالم ،والفتوحات حتى
العصر العثمايي ،ولمحة عن اإلمادرة الهاشمية في مكة المكرمة ،إضافة إلى يبذة حول العلوم
عند العرب ،وخاتمة حول الثودرة العربية الكبرى .وتجري فصول الكتاب على أسلوب السؤال
والجواب.
جواب السائل عن الخيل األصايل :وهو درسالة وضعها الملك إجابة للشيخ فؤابد الخطيب ،وتكلم
فيها عن فضائل الخيل ،وأصنافها ،وألوايها ،وجيابدها ،وأيسابها ،وأجناسها ،ووصف الخيل في
الشعر العربي.
 .2من مراجع ترجمته:
األسد (ياصر الدين) :الشعر الحديث في فلسطين واألدربدن ،معهد الددراسات العربية العالية،
القاهرة.1961 ،
أبو صوفة (محمد) :من أعالم الفكر واألبدب في األدربدن ،جمعية عمال المطابع التعاويية ،عمان،
.1983
ظبيان (تيسير) :الملك عبد هللا كما عرفته ،المطبعة الوطنية ومكتبتها ،عمان.1967 ،
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قطامي (سمير) :الحركة األبدبية في شرقي األدربدن  ،1948-1921و ازدرة الثقافة والشباب ،عمان،
.1981
مغيض (تركي) :الحركة الشعرية في بالط الملك عبد هللا بن الحسين  ،1948-1921و ازدرة
الثقافة والشباب ،عمان.1980 ،
ياعودري (عيسى) :الحركة الشعرية في الضفة الشرقية من المملكة األدربديية الهاشمية ،و ازدرة الثقافة
والشباب ،عمان.1980 ،
هاشم (كايد) :قاموس المؤلفين في شرقي األدربدن  ،1948-1899مطابع القوات المسلحة
األدربديية ،عمان.1995،
 .3رسالة الملك المؤسس عبد هللا األول ابن الحسين طيب هللا ثراهما إلى الكاتب عباس
محموبد العقابد (1948م)
تُعد درسالة الملك المؤسس من أحب الرسائل إليه بل وأهمها ؛ لكويها تبعث في يفسه الفخر
واالعتزاز بالنسب الشريف آلل بيت النبي الهاشمي  ،ياهيك ما تتميز فيه من لغة جميلة سلسة،
وذات بالغة وفصاحة واسعة ،متبعاً فيها المنهج الفكري الهاشمي لمن سبقه من اآلباء واألجدابد،
باإلضافة إلى أيه استمد جمله في النص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لجده النبي
الهاشمي عليه الصالة والسالم ،ومن كتب السير والتادريخ (.العبدلي2006 ،ج ،2ص )41

الخالصة:
تميزت الشخصية القيابدية الفذة “الكادرزماتية” للملك المؤسس بطبيعة الفكر الهاشمي ،حيث برزت
شخصية الملك عبد هللا األول ،كأحد أبرز الساسة العرب في عصره كما تميز الفكر السياسي
للملك المؤسس ،طيب هللا ثراه ،بأيه ايطلق من ثوابت مبابدئ الثودرة العربية الكبرى وأهدافها حيث
أخذ الدودر األدربديي في أحد أهم أبعابده ،شكل القيابدة الشرعية الهاشمية ،بما تحمل معها من أهداف
سامية وأهمها وحدة العرب ،ومن إسهاماته تأسيس الجيش العربي في أعقاب الحرب العالمية
األولى مع تأسيس إمادرة شرق األدربدن  ،تحقيق االعتراف السياسي الدولي بإمادرة شرق األدربدن،
وإصدادر القايون األساسي سنة 1928م كأول بدستودر إلمادرة شرق األدربدن مع توقيع اتفاقية بدولية
هي المعاهدة األدربديية البريطايية.ومشادركته في االجتماع التأسيسي لجامعة الدول العربية بالقاهرة،
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أن حصلت على
ثم أعلن يفسه ملكاً على إمادرة شرق األدربدن في مايو /أيادر  1946بعد ْ

استقاللها ،وسميت المملكة األدربديية الهاشمية ،واستطاع األدربدن بقيابدة الملك عبد هللا بعد ذلك
الحفاظ على جزء كبير من األدراضي العربية وأهمها القدس.

كما قام الملك المؤسس ومعه العديد من درجاالت الثودرة العربية الكبرى ،بجهوبد كبيرة لطرح مشروع
الوحدة السودرية  ،وأدرابدوا أن يكون األدربدن بداية مشروع وحدة عربية ،إ ْذ ساهمت الحكومة األدربديية
في بدعم جهوبد األمير لتحقيق المشروع وكايت غاية سموه والحكومة األدربديية من تحقيق المشروع
بناء قاعدة ايطالق لوحدة عربية أوسع في المستقبل ،وكان ُيصر بدائماً على وحدة سودريا بمناطقها
األدربعة (سودريا ،لبنان ،فلسطين ،شرق األدربدن)؛ ألن هذه المناطق ذات طبيعة واحدة وتادريخ واحد
في المقابل تخوفت القيابدات العربية ،آيذاك ،من المبابددرات األدربديية ،وعملت بكل الوسائل على
تحجيم الدودر األدربديي ،وعزل األدربدن ،وذلك تجنباً للدخول مع القيابدة األدربديية في تنافس حول
القيابدة الشرعية الدينية يتيجة الظروف السياسية والداخلية التي سابدت المنطقة في تلك الفترة يتيجة
معادرضة الدول العربية األعضاء في الجامعة للمشروع ،حيث عادرضت المملكة العربية السعوبدية
أي وحدة سياسية يتزعمها الهاشميون ،كما درأت مصر في المشروع خط اًر على يفوذها في المنطقة،
وقد تطودرت المعادرضة العربية للمشروع بعد تأسيس الجامعة العربية ،التي أصبحت بديالً عن أي
وحدة عربية منشوبدة ،كل تلك العوامل ساهمت بشكل سلبي في عام 1945م عرقلة تنفيذ المشروع
وتكريس الفرقة بين أقطادر بالبد الشام .وبالتالي لم تسعف جهوبد سمو األمير عبد هللا والحكومة
األدربديية في تحقيق مشروع سودريا الكبرى وبذلك بقيت بالبد الشام مقسمة إلى أدربع بدول كما أدرابد لها
االستعمادر.
ومن ثم ،فقد امتاز الملك المؤسس في خطابه وفكره األبدبي بحمله مشاعر الفخر واالعتزاز بايتمائه
للنبي الهاشمي عليه الصالة والسالم ،وأهل بيته درضي هللا عنهم أجمعين ،وامتلكت القددرة على
التأثير في النفوس منتهجاً في فكره الفكر الهاشمي الذي ودرثه من آبائه وأجدابده الهاشميين الذين
سبقوه ،مودرثه لمن بعده من األبناء واألحفابد ،وقد ُبني على التسامح وتحقيق العدالة ،والدفاع عن

دراية اإلسالم السمحاء ،وقد أومأ بذلك حين قال باعتزاز"إنه بقية الهاشميين ،ورأس العلويين ،معت اًز بحمله

صفاتهم".
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