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الرؤية السياسية لبناء الدولة الدرنيية في عهد الملك المؤسس الول 1951-1921م
ن .محمد صالح جرادر
ن.عيسى احمد الشلبي
جامعة الحسين بن طالل /قسم اإللعالم والدراسات االستراتيجية
الملخص
تهدف الورقة البحثية لمناقشة الرؤية السياسية الخاصة ببناء الدولة األرنيية في لعهد الملك المؤسس
األول خالل الفترة 1951-1921م وذلك بمناسبة ذكرى مئوية الدولة األرنيية ،وقد اتبع الباحثان المنهج
التاريخي والوصفي التحليلي من خالل تتبع الرؤية السياسية السامية وأهم المنطلقات الفكرية والسياسية
للملك المؤسس وصوالا ألهم محطات اإليجا ات لعلى المستوى السياسي لعبر رؤية قيانة استراتيجية فالعلة
ومتطابقة مع طبيعة وتوجهات الفكر الهاشمي في تحقيق الوحدة الوطنية للمجتمع األرنيي ومبانئ الثورة
العربية الكبرى وأهدافها من جهة أخرى ،حيث لعمل الملك المؤسس خالل فترة حكمه التي استمرت طيلة
السنوات الثالثين لعلى تحقيق إيجا ات سياسية هامة .وقد خلص البحث إلى أهم النتائج ومنها ،بر ت
شخصية القيانة الفذة “الكار ماتية” للملك المؤسس لعبدهللا األول الممزوجة بطبيعة الفكر الهاشمي ،كما
تميزت رؤيته وفكره السياسي وايطالقه من ثوابت مبانئ الثورة العربية الكبرى ،تأسيس الجيش العربي في
ألعقاب الحرب العالمية األولى ،وتأسيس إمارة شرق األرنن وإح ار االلعتراف السياسي الدولي بها ،إصدار
القايون األساسي سنة 1928م كأول نستور إلمارة شرق األرنن ،وتوقيع " المعاهدة األرنيية البريطايية "
والمشاركة في االجتماع التأسيسي األول لجامعة الدول العربية بالقاهرة ،وإلعالن يفسه ملكا لعلى إمارة شرق
األرنن لعام  1946بعد ييل استقاللها ،وتوحيد الضفتين والحفاظ لعلى جزء كبير من األراضي العربية
وأهمها القدس .ومن أهم التوصيات التي خلص اليها الباحث ضرورة العمل لعلى نراسة فكر الملك
المؤسس في نلعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية ،وتسليط الضوء واالهتمام بنشر فكر الملك
المؤسس ونراسة اإليجا ات الكبيرة في لعهده لعلى المستويين الداخلي والخارجي.
الكلمات المفتاحية :الرؤية السياسية ،الخطاب السياسي ،إمارة شرق األرنن ،الفكر الهاشمي ،الثورة العربية
الكبرى.
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Abstract
The research aims to discuss the political vision of building the Jordanian state
during the reign of the first founding king during the period 1921-1951, on the
occasion of the centenary of the Jordanian state. The researcher followed the
historical and descriptive analytical method by tracing the high political vision
and the most important intellectual and political visions of the founding king in
order to reach the most important milestones of achievements at the political
level through the vision of an effective strategic leadership that is compatible
with the nature and directions of the Hashemite thought in achieving the national
unity of the Jordanian society and the principles and goals of the Great Arab
Revolt on the one hand, where the founding king worked during his reign, that
lasted for thirty years, to achieve important political achievements. The research
concluded with the most important results, including, the unique “charismatic”
leadership personality of the founding King Abdullah I, which was mixed with
the nature of the Hashemite thought, who was also distinguished by his vision,
political thought and launching from the principles of the Great Arab Revolt, the
establishment of the Arab army in the after the World War I, the establishment
of The Emirate of Transjordan, achieving international political recognition of
it, issuing the Basic Law in 1928 as the first constitution for the Emirate of
Transjordan, signing the “Jordanian-British Treaty”, participating in the first
founding meeting of the League of the Arab States in Cairo, declaring himself
king of the Emirate of Transjordan in 1946 after gaining its independence,
unifying the two banks, and preserving a large part of the Arab lands, the most
important of which is Jerusalem. Of the most important recommendations that
the researcher concluded are the necessity to study the thought of the founding
king in supporting the Arab issues, especially the Palestinian issue, and to shed
light and the interest in spreading the thought of the founding king, and to study
the great achievements during his reign at the internal and external levels.
Keywords: political vision, political discourse, Transjordan Emirate, Hashemite
thought, The Great Arab Revolution.
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المقدمة
ُيعد الملك المؤسس لعبدهللا األول مؤسس المملكة األرنيية الهاشمية شخصية فريدة وجليلة وخالدة بر ت

مع تاريخ العالم العربي المعاصر بما تميز به من "كاريزما" القيانة وقوة التأثير ،حيث اهتم منذ طفولته
بتاريخ القبائل ،وتعرف لعلى ألعراف البدو ولعاناتهم وتقاليدهم ،وتشبع بثقافتهم ،فكان لذلك أثره البالغ في

شخصيته .وتجلى فكره الرصين إيطالقا من العتناقه لثوابت مبانئ الثورة العربية الكبرى ،وإيمايه العميق
تجاه المشروع النهضوي الوحدوي القومي العربي حتى آخر يفس في حياته الحافلة بمسيرة تاريخية حملت
مضامين المزاوجة ما بين الفكر القياني الهاشمي ،والحنكة السياسية  ،والحكمة ورجاحة العقل وتجسدت
في شخصيته الخبرة السياسية والقدرة الفائقة لعلى اجتيا األ مات والتدخل الحاسم ،فقد كان أحد قانة الثورة
العربية الكبرى لعام  1916ضد الدولة العثمايية .ومنذ بداية تأسيس الدولة األرنيية بدأت الجهون الفعلية
لتأسيس مجلس ييابي في البالن ليمثلها تمثيالا حقيقي ا وبدأت مسالعي األمير لعبد هللا لتأسيس نولة لعصرية
في األرنن تقوم لعلى أسس وقوالعد نستورية إذ وضع لعام 1923لجنة ممثلة لكافة مناطق األرنن لوضع
قايون المجلس النيابي وااليتخابات النيابية ،وقد أصبحت الظروف مهيأة إلجراء االيتخابات النيابية بشكل
خاص بعد أن ألعلنت الحكومة البريطايية تصريح في 25أيار/مايو 1923الذي ينص

لعلى:

يية ولعطف الحكومة البريطايية لعلى االلعتراف باستقالل األرنن وتنظيم معاهدة بين الطرفين بهذا
الشأن ،)http://parliament.jo/node/141(.ويجح الملك المؤسس لعام  1921في تأسيس إمارة شرق
األرنن ،رغم األطماع االستعمارية الموجونة آيذاك ،وفي لعهده أُلعلِن لعن استقالل األرنن في 25
مايو/أيار  1946تحت اسم (المملكة األرنيية الهاشمية)  ،وتابع مسيرة العمل والبناء والكفاح رغم صعوبة
التحديات والظروف إلى أن تحولت إمارة شرق األرنن إلى المملكة األرنيية الهاشمية وكان االستقالل لعام
 .1946وأصبح الملك المؤسس لعبدهللا (األول) بن الحسين ملكا نستوريا لعليها(.يصير)2021،
المشكلة البحثية:
تنطلق مشكلة البحث من خالل مقاربة فكرية تتعلق بالرؤى والتوجهات السياسية للملك لعبد هللا األول
المؤسس ،وإيمايه العميق بالبعد القومي المرتكز لعلى الفكر الهاشمي الحريص لعلى وحدة األمة العربية
وصياية حقوقها  ،ورؤيته تجاه تحقيق المشروع النهضوي الوحدوي القومي العربي من منطلقاته الفكرية
والسياسية الجامعة.
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وينبثق من مشكلة البحث التساؤل الرئيس التالي :ماهي الرؤى والتوجهات السياسية المفسرة ل ياا ات
الملك عبد هللا الول المؤسس؟ ويتفرع لعن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية المبينة كالتالي:
 .1ما الرؤى والتوجهات الفكرية السياسية الداخلية للملك لعبد هللا األول المؤسس؟
 .2ما طبيعة اإليجا ات المرتبطة بتوجهات السياسة الخارجية للملك لعبد هللا األول المؤسس؟
منهاية الددراسة :اتبع الباحثان المنهج التاريخي في تتبع حياة ويشأة الملك المؤسس ،والمنهج الوصفي
التحليلي للرؤى والتوجهات السياسية المفسرة إليجا ات للملك لعبد هللا األول المؤسس خالل فترة توليه إمارة
شرق األرنن (األرنن فيما بعد) بعد الثورة العربية الكبرى 21ييسان 1921م ،لتصبح الدولة باسم "المملكة
األرنيية الهاشمية" في  25أيار 1946م.
حدون الددراسة :المملكة األرنيية الهاشمية.
المحودر الول:الرؤى والتوجهات السياسية للملك عبد هللا الول المؤسس:
أوال :الرؤية والفكر السياسي للملك المؤسس :
كان المؤسس شجالع ا فهو قدري ومؤمن ،وله رأي في كل موقف ويتميز بالحكمة وبعد النظر ،وال يأبه
للعواطف وإيما يعتمد لعلى اتباع العقل والحكمة والتبصر؛ فهو الذي يؤمن بأن األمم ال تصل إلى
غاياتها إال بالعقل ،والملك الشهيد من قال “ :يحن خرجنا من الحرب العامة لنكون أصحاب بالنيا ،ولكن َمن

َ

هو الذي يقول إينا على أهبة االستعدان في وسائلنا وأوضاعنا لمقاومة المم .الشااعة هي في معرفة اليسان

ِ
مسلك الحق والحكمة ،وأن يسعى قبل كل شيء في إعدان يفسه ليكون درجالً أو أمة” .كما كان
وسلوكه
يفسه
َ

بهم وحدة بالن العرب .وبقي يسعى جاهدا ،نون كلل ،لتحقيق هذا الهدف وحتى
المؤسس مسكويا ِ
اللحظات األخيرة قبيل استشهانه .فهو الذي قال قبل ثمايية لعقون“ :إن قوة الشرق العربي هي في وحدته
وسالمته وتماسكه ليستطيع ضمان حقوقه الكاملة .والوحدة ينبغي أن تتحقق له قبل كل شيء ،وأول مراحلها وحدة
البالن الشامية ثم االتحان بالعراق ثم السعي إلى درفع السوية العلمية في الحاا وفي ياد واليمن إلى مرتبة حكومات
العصر الحاضر”… وقال ،في معرض آخر“ :إن الخالق العربية والدياية السالمية أوسع من أن تضيق عن

واجبات العصر ونوله من علم االقتصان والصناعات وعلم حفظ الوطان (”.البخيت)2014 ،
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كما تميزت شخصية الملك لعبدهللا األول لعلى الصعيد القياني ،كأحد أبر الساسة العرب في لعصره ،وقد
أسهم ذلك في منح ذلك الدولة األرنيية الحديثة حضو ار إقليمي ا ونولي ا ،فنشأ لدينا يظام يقوم لعلى التسامح
والمروية والطموح الال محدون ،والقدرة الالفتة لعلى التعاطي مع المتغيرات ،بل والتحوالت المفصلية،
بكفاءة لعالية ،ومع التمسك المبدئي بالثوابت الرئيسة  (.أبو رمان ،)2007 ،في حين تميزت سياسة الملك
لعبد هللا األول ابن الحسين الخارجية بالبعد القومي المنطلق من الفكر الهاشمي الحريص لعلى وحدة األمة
العربي ة وصياية حقوقها فمن أقواله ( من أحب العرب جمع كلمتهم ووحد صفوفهم وقانهم إلى خيرهم
وحفظ لهم صبغتهم  ،ومن كره العرب نلعاهم إلى التفرقة ) حيث سعى إلى تطبيق أفكاره القومية في وحدة
األمة العربية  .وتميز الفكر السياسي للملك المؤسس ،طيب هللا ثراه ،بأيه ايطلق من ثوابت مبانئ الثورة
العربية الكبرى وأهدافها العريضة ،والعتمد في تنفيذها منهجية تتفق مع سمة العصر والتداعيات التي
تمخضت لعن خلخلة موا ين القوى في ألعقاب الحرب العالمية الثايية ،فجاءت اتصاالته مع قانة الدول
الكبرى منصبة في الدرجة األولى ،لعلى االلعتراف بالمشروع القومي النهضوي العربي ،الذي جسده ،طيب
هللا ثراه ،إلى خطة سياسية تنفيذية قائمة لعلى منهج اإلسالم والعروبة وبعث أمجان األمة وإحياء تراثها
وحضارتها(.صحيفة الغد العربي)2020 ،
لعالوة لعلى ذلك تمتع الملك المؤسس بصفات لعديدة أهمها الصراحة  ،ونماثة الخلق  ،وقوة العقيدة ،
والصفاء  ،ويقاء الفكر  ،وكان طليق اللسان  ،غزير العلم  ،واسع اإلطالع في أمور الدين  ،والعلم
واألنب  ،تارك ا العديد من المؤلفات منها "مذكراتي"  ،و"من أيا"  ،و"األمالي السياسية" وغيرها  ،وكان
محب ا للخيل والفروسية  ،يصغي نائم ا وباهتمام إلى أخبار الناس والبالن  ،والمواضيع التي تخص العالم
اإلسالمي  ،والوطن العربي  ،وتمثلت أهم طموحات الملك المؤسس بتوحيد أقطار سوريا الطبيعية في
إطار نولة واحدة  ،وشكل مشروع سوريا الكبرى  -الذي سعى من أجل تحقيقه بكل جدية ايطالق ا من
إيمايه بمبانئه الوحدوية  -أهم طموحاته .ووجد األمير لعبد هللا بن الحسين أن الفرصة أصبحت مواتية
إللعانة توحيد أقطار سوريا الطبيعية في إطار نولة واحدة  ،لذلك قام بتكثيف جهونه مع الزلعامات العربية
في األقاليم الشامية األربعة (األرنن  ،سوريا  ،لبنان  ،فلسطين) ومع الحكومة البريطايية لتحقيق هذه
الوحدة(.العناقرة)2010 ،
في  21تشرين األول م 1920وصل األمير لعبد هللا إلى معان  ،فاستقبل بحفاوة من قبل أهلها  ،وأصدر
األمير لعبد هللا في  5كايون األول لعام م 1920بيايا إلى أهالي سوريا كافة طلب فيه إلعالن الثورة لعلى
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الفريسيين  ،وحمل السالح لتحرير وطنهم  ،وطرن المعتدين .ثم ألعلن يفسه يائبا لملك سوريا  ،ونلعا إلى
اجتماع يعقد في معان  ،ولعلى أثر ذلك قدم لعدن من رجال الحركة الوطنية إلى معان لاللتفاف حول
األمير  ،فبدأت الحركة الوطنية الشعبية في شرق األرنن تعمل لعلى تمهيد األمور لمجيء األمير إلى
لعمان .وبعث األمير مندوبا لعنه إليها تمهيدا لقدومه  ،وأصبحت لعمان مرك از للحركة الوطنية  ،إذ أخذت
تستقبل وفون الوطنيين األرنييين والسوريين .وكايت رنون فعل أيباء وصول األمير لعبدهللا بن الحسين إلى
معان مقلقة الفريسيين في سوريا واإليجليز في فلسطين فأخذوا يحسبون لألمير حسابه ،ويتخوفون من قيام
فتن واضطرابات(.العناقرة ،)2010 ،كما شهد األرنن في بداية حكمة تأسيس أول حزب هو حزب
االستقالل العربي ،وقد حظيت المعارضة السياسية في لعهده بعطفه ورلعايته وكان يجلس الى الكتاب
الري اآلخر ويحاورهم في كل ما يهم شؤون البالن والعبان(.العريان،
لري و أ
والشعراء والمفكرين يسمع ا أ
 ،)2013وبعد استقالل األرنن في  25أيار 1946م والمناناة باألمير لعبد هللا ملكا لعلى البالن ،استمر
في طرح أفكاره الوحدوية ،فقد أكد في خطاب العرش لعند افتتاح البرلمان في  11تشرين ثايي 1946م
رغبته في متابعة مشروع الوحدة السورية)http://parliament.jo/node/141(.

 .1تأسيس إمادرة شرق الدرنن
ايتقل سموه بعد ذلك إلى لعمان فدرس الوضع نراسة وافية فوجد أن المصلحة القومية تقضي
التريث والتفكير والتخطيط لما هو آت إ اء ما آلت إليه األمور في سوريا  ،وهنا بدأ سموه بتأسيس
إمارة شرق األرنن وهو يضع يصب لعينيه إبعان هذا الوطن لعن مؤامرات االستعمار محاوالا
الحصول لعلى استقالله وبنائه لعلى أسس قوية تكفل له االستمرار والبقاء رغم كل الظروف
الصعبة التي كايت تمر بها المنطقة سواء االقتصانية أم العسكرية أم االجتماعية فمنذ وصول
سمو األمير لعبدهللا األول إلى لعمان قانما من معان ،وتأسيس إمارة شرق األرنن في لعام
 1921م واختيار لعمان لعاصمة لها ،وضع يصب لعينيه وحدة واستقالل األمة وتحقيق العيش
الكريم لها من خالل نولة حديثة أساسها العدالة والمساواة وقبول اآلخر.
 .2إقامة حكومة شرقي الدرنن:
وفي فترة قصيرة تمكن المغفور له األمير لعبدهللا من إقامة حكومة شرقي األرنن المستقلة واستطاع بذكائه
وحنكته وبعد يظره أن يستقطب الشعب والعشائر األرنيية وأن يؤسس نولة فتية مستقرة ،وأن يقضي لعلى
االضطرابات والثورات الداخلية ما نفع الحكومة البريطايية إلى االلعتراف رسميا باستقالل إمارة شرقي
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األرنن في  25آذار سنة 1923م إال أن هذا االستقالل لم يكتمل يتيجة قيام الحكومة البريطايية بالتنصل
من ولعونها التي قطعتها لألمير لعبدهللا آيذاك ولعقد سموه مع الحكومة البريطايية معاهدة لعام 1928م
وفي بداية لعهد سموه خطا األرنن خطوات هامة في بناء الدولة ،ففي لعام 1921م ُشكلت أول حكومة

برئاسة رشيد طليع ،وفي العام 1928م وضع أول قايون أساسي يحكم البالن ،تاله في لعام 1929م
افتتاح أول مجلس تشريعي ،وفي  25أيار لعام 1946م ويتيجة للتطور والتقدم واالستقرار والمطالبة
المستمرة من القيانة األرنيية والشعب األرنيي ايتهى االيتداب البريطايي وألعلن استقالل اإلمارة واستبدل
اسمها باسم (المملكة األرنيية الهاشمية((لعمون)2018،
 .3إقامة أول يظام حكومي مركزي:
قام الملك لعبدهللا األولفي  21ييسان 1921م لعندما أقام أول يظام حكومي مركزي في مجتمع معظمه
لعشائري وبدوي ،وطوال السنوات الثالثين التالية ركز لعلى بناء الدولة ،ووضع األطر المؤسسية لألرنن
الحديث بتصميم ورؤية لعظيمين ،وسعى إلى الحكم الذاتي واالستقالل ،بإقامة شرعية نيمقراطية ،بوضع
أول نستور لألرنن في لعام 1928لعرف باسم القايون األساسي ،وإجراء االيتخابات ألول مجلس تشريعي
في األرنن في لعام 1929م ،وخالل هذه العقون الثالثة أيضا ،لعقد الملك سلسلة من المعاهدات بين
إيجلت ار وشرق األرنن ،كان آخرها في  22آذار 1946م المعاهدة اإليجليزية-الشرق أرنيية التي أيهت
االيتداب البريطايي وحققت لشرق األرنن استقالالا كامالا ولتصبح الدولة باسم "المملكة األرنيية الهاشمية"
في

25

أيار

http://www.moppa.gov.jo/index.php/ar/about-jordan-ar/kings-of-(.1946

)jordan.html

 .4ال ياا ات السياسية الداخلية:
ويمكن تلخيص ما شهده األرنن في لعهد الملك لعبد هللا األول ابن الحسين خالل فترة حكمه التي استمرت
طيلة السنوات الثالثين( )1951-1921لعلى تحقيق العديد من اإليجا ات السياسية  ،ومنها:
()http://www.jordanpolitics.org

 .1تحقيق االلعتراف السياسي الدولي بإمارة شرق األرنن.
 .2إصدار القايون األساسي سنة 1928م كأول نستور إلمارة شرق األرنن مع توقيع اتفاقية نولية
هي المعاهدة األرنيية البريطايية.
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 .3تكريس هيبة الدولة وبناء مؤسساتها.
 .4إجراء االيتخابات ألول مجلس تشريعي أرنيي لعام 1929م.
.5

إلعالن إمارة األرنن مملكة مستقلة في  25أيار/مايو 1946م.

 .6صدور نستور لعام 1947م وإلغاء القايون األساسي الصانر لعام 1928م.
 .7تحول يظام الحكم من أميري إلى ملكي ييابي وراثي  ،وبموجب نستور لعام 1947م أصبح الملك
رئيس ا للسلطتين التنفيذية والتشريعية .
 .8إلغاء المجالس التشريعية ليحل مكايها مجلس األمة الذي يتكون من مجلس األعيان المعين من
الملك ومجلس النواب المنتخب من الشعب.
 .9صدور قايون االيتخاب بعد وحدة الضفتين لعام 1950م إذ أصبح من حق المواطنين في الضفة
الغربية ايتخاب ألعضاء مجلس النواب والترشيح له .
المحودر الثايي :التوجهات وال ياا ات السياسية الخادرجية عبد هللا الول المؤسس
أوالً :مشروع سويا الكبرى:
كان األمير لعبد هللا يأمل في أن تعترف به بريطاييا عيما للعرب في آسيا العربية ،لذلك رأى أيه بااللعتمان
لعليها قد يتمكن من تحقيق الوحدة السورية التي يحلم بها خالل الحرب العالمية الثايية ،وقبل أن تتمكن
األقطار الشامية من حصولها لعلى االستقالل(.محافظة ،1990 ،ص ،)192وبعد استقالل األرنن في
 25أيار 1946م والمناناة باألمير لعبد هللا ملكا لعلى البالن ،استمر في طرح أفكاره الوحدوية ،فقد أكد في
خطاب العرش لعند افتتاح البرلمان في  11تشرين ثايي 1946م رغبته في متابعة مشروع الوحدة
السورية (.لعبيدات ،1996 ،ص )139
 .1الدودر الدرنيي في مشروع سودريا الكبرى:
أنرك سمو األمير لعبد هللا بن الحسين منذ تأسيس إمارة شرق األرنن لعام 1921م أهداف السياسة
االستعمارية القائمة لعلى تحقيق االيقسام بين أقطار بالن الشام ،حيث كان مفهومه لسوريا الكبرى يعني
سوريا واحدة مستقلة تبدأ حدونها من جبال طوروس شماالا إلى الحدون المصرية جنوبا وتلتقي بحدون
العراق شرقا والبحر المتوسط غربا ،وكان سموه يرفض التقسيمات االستعمارية لسوريا ولعبر لعن ذلك
بقوله" :سودريا في اعتقاني هي سودريا الصحيحة ،سودريا الكبرى ،نيادر الشام المعروفة بالتادريخ وليست سودريا التي
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ُيتعادرف عليها اليوم بمثل ما خطط المستعمر وجعلها هذا الازء من سودريا الشمالية،حيث كان مفهوم سودريا خالل العهد
العثمايي يعني بالن الشام بحدونها الطبيعية ،وعندما قامت الثودرة العربية الكبرى طرحت مفهوماً آخر لسودريا والمتمثل
في أن تكون ضمن نولة عربية مشرقية كبرى تضم بالن الشام "سودريا الطبيعية" والازيرة العربية والعراق،على أن تكون

نولة عربية واحدة مستقلة(.لعبيدات،2008،ص  ،)2لذلك سعى بكل جهده إللعانة الوحدة السياسية بين
مناطق بالن الشام كما كايت لعليه قبل لعام 1920م من خالل مشروع سوريا الكبرى ،لكن المشروع قوبل
بمعارضة شديدة من قبل سلطات االحتالل الفريسي في سوريا ،كما أيه لم يجد الدلعم المطلوب من
سلطات االيتداب البريطايي(بن الحسين ،1985 ،ص ،)6وكان سموه يرى أن أول خطوة من خطوات
تحقيق وحدة العرب واستقاللهم هي الوحدة السورية( هيكل ،1988 ،ص)147
مهمة
من هذه المرتكزات األساسية كايت يقطة االيطالق لمشروع سوريا الكبرى باإلضافة إلى مرتكزات َّ
أخرى وهما المؤتمران السوريـان العامان اللذان لعقـدا في لعامي  1919و1920م حيث طالب المؤتمران
باالستقالل السياسي لسوريا وأن تكون حكومة سورية ملكية نستورية وأن يكون الملك فيصل ملكها األول
وأن ال تتج أز سوريا وال تفصل فلسطين أو المناطق الساحلية غرب لبنان لعن الوطن األم( .لعلم الدين،
،1965ص  )126-124لذلك شدن سموه في سائر أحانيثه لعن مشروع سوريا الكبرى لعلى يقطة ُّ
يعدها
أساسية وهي أن المشروع ينبثق من صميم الثورة العربية الكبرى ومرجعياتها الفكرية من خالل قوله..." :
ولعلى هذا بنيت الثورة العربية إليجان نولة لعربية واحدة يرأسها ملك واحد وترمي إلى هدف واحد مستكملة
الشروط الضامنة لقيامها لعلى قدميها  "...كما ركز لعلى ضرورة الوحدة العربية ورفض االيتداب وتقسيم
البالن العربية حيث يقول ..." :ولعلى هذا وبعد البيان الموجز الذي سرنياه فيما يتعلق بمبانئ الثورة ويشأتها
ومراجعها يرى أن إيجان هذه الدويالت في الشام  ...هو تقسيم ضار بمصلحة العرب  ...فإن قبلنا هذا
التقسيم وأقررياه ،فكأينا رضخنا لما كايت األمة رفضته"(بن الحسين ،1970 ،ص)244-241
وكان سمو األمير لعبد هللا يصر نائم ا لعلى وحدة سوريا بمناطقها األربع (سوريا ،لبنان ،فلسطين ،شرق
األرنن)؛ ألن هذه المناطق ذات طبيعة واحدة وتاريخ واحد ،ويقـول سموه في ذلك" :إن حتمية الطبيعة
وحتمية التاريخ والولعي لمصلحـة الديار الشاميـة ثم مصلحة البالن العربية ككل هي التي تؤلف اإليمان
بضرورة الوحدة السورية ،وليس من ينكر حقيقة هذا الوجدان القومي الملموس في شرق األرنن وفلسطين
التي كايـت تسمى إلى ما قبل االيتـداب لعليها بسوريا الجنوبية (.بن الحسين ،1985،ص ،)214كما
طالب سلطات االيتداب البريطايي بإلعانة تحقيق الوحدة السورية ،وولعده و ير المستعمرات البريطايي
آيذاك تشرشل ( )Cherchillبأن يسعى مع فريسا كي تلغي حكمها المباشر لعلى سوريا الداخلية فتعـاون
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وحدتها مع شـرق األرنن(.بن الحسين ،170،ص، )180ولكن فريسا أبت أن تتنا ل لعن حكمها المباشر،
ووقفت سدا منيع ا أمام الوحدة بين بالن الشام .وبذلك بقيت التجزئة التي صنعها المستعمرون (.الماضي،
موسى ،1988 ،ص ،)257 -439وقد رأى سمو األمير لعبد هللا أن الفرصة مناسبة لتحقيق مشروع سوريا
الكبرى بعد أن استسلمت فريسا للجيوش األلمايية لعام 1940م وألعلنت القوات الفريسية في سوريا ولبنان
والءها إلى حكومة الماريشال بيتان في فيشي ،ولهذا السبب اشترك الجيش العربي مع بريطاييا في معركة
تحرير سوريا من القوات الموالية لحكومة فيشي(.محافظة ،1990 ،ص)149 -148كما وجه سمو
األمير لعبد هللا مذكرة بتاريخ/1 :تمو 1940/م إلى المندوب السامي البريطايي تضمنت ما يأتي( :الوثائق
الهاشمية ،1990 ،ص )360
ُيعد اهتمام الرأي العام العربي بقضية البالن العربية ومستقبلها وبشأن الدلعاية التي تبثها محطة باري
اإليطالية متضمنة سعي نول المحور لتحقيق الوحدة السورية ال تخلـو من أثر في الرأي العام العربي ،وأن
هذا يستدلعي صدور تصريح من الجايب البريطايي يحقق أمل العرب ،إال أن المندوب السامي رفض
الطلب ،ونلعا األمير إلى مزيد من الصبر ولعدم التدخل في شؤون سوريا (.محافظة ،1973 ،ص )112
واشتدت نلعوة األمير لعبد هللا إلى الوحدة العربية في ألعقاب القضاء لعلى حكومة فيشي في سوريا ولبنان
لعام 1941م ،ورأى أن تتم هذه الوحدة لعلى مراحل تبدأ بوحدة األقطار الشامية (سوريا الكبرى) وتليها
الوحدة الشامية – العراقية (الهالل الخصيب) فوحدة أقطار آسيا العربية ،واغتنم كل مناسبة للدلعوة إلى
الوحدة أو االتحان العربي(.محافظة ،1990،ص ) 251-250وأثمرت الجهون المستمرة لسمو األمير لعبـد
هللا ومراسالته المتكـررة مع سلطات االيتداب البريطايي ،باإلضافة إلى الظروف الدولية واإلقليمية في تلك
الفترة ،جعلت أيتـويي إيدن ( )Antony Eidenو يـ َر الخارجية البريطايي يدلي بتصريح في آيار 1941م

أشار فيه إلى أن حكومة صاحب الجاللة تعطف كثي ار لعلى مطلب السوريين في االستقالل وأيه من الحق

تعزيز الروابط الثقافية واالقتصانية والسياسية بين البالن العربية وأن حكومة صاحب الجاللة ستقدم نلعم ا
ألي مشروع ينال موافقة الجميع(.محافظة ،1985 ،ص )118
 .2مواقف الشعب الدرنيي من مشروع سودريا الكبرى:
لعبر الشعب األرنيي لعن نلعمه وتأييـده المطلق لمشروع سوريا الكبرى وتمسكه بوحدة سوريا الطبيعية،
وكان هذا الموقف متفقا في وجهة يظره هذه مع الحكومة األرنيية وسمو األمير لعبد هللا بن الحسين.
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وتجلـى هذا التأييد من خـالل موقف العديد من أعيان البالن المؤيد للمشروع الذين لعبروا لعن نلعمهم
لجهون األمير لعبد هللا في تحقيق أسس هذا المشروع .ومن أهم هؤالء األعيان راشد باشا الخزالعي ومثقال
باشا الفايز ،ويمر باشا الحمون ،ولعلي باشا الكايد ،والشيخ حديثة الخريشا ،وأحمد التل وغيرهم (.الوثائق
الهاشمية ،1994،ص )131كما توالت برقيات التأييد الشعبي من أهالي شرق األرنن إلى سمو األمير
لعبد هللا بشأن الوحدة العربية؛ حيث لعبرت هذه البرقيات التي جاءت من مختلف أيحاء شرق األرنن لعن
نلعمها للوحدة العربية .واستعدان أصحاب هذه البرقيات لدلعم جهون سمو األمير من أجل تحقيق الوحدة
العربية( .الوثائق الهاشمية ،ص  ،)174-172وبر التأييد الشعبي األرنيي للمشروع من خالل مقررات
بناء لعلى نلعوة
المؤتمر القومي األرنيي الذي لعقد في قالعة سينما البتراء بتاريخ 12 :أيلول 1947م ا
حزب النهضة األرنيي ،ومن أهم مقررات هذا المؤتمر بالنسبة لمشروع سوريا الكبرى( :لعفيف،1991،
ص )92-91
 .1التأكيد لعلى أن المملكة األرنيية الهاشمية جزء ال ينفصل لعن سوريا الطبيعية.
 .2تمسك الشعب األرنيي بوحدة سوريا الطبيعية.
 .3تمسك الشعب األرنيي المطلق بالملك لعبد هللا ومساعيه الهانفة لتوحيد األقاليم السورية.
ثايياً :المشروع الثايي :وهو مشروع تأسيس نولة سورية اتحانية وقيام اتحان لعربي تعاهدي؛ ففي حال
لعدم تأسيس الدولة السورية الموحدة حاالا فإيه ال يكون متعذ ار أن يصار إلى تأسيس اتحان سوري
مركزي (أو نولة سورية اتحانية) ضمن القوالعد اآلتية( :لعبيدات ،2008،ص )16
 .1أن تقـوم في األراضي السورية في حدونها الطبيعية نولة سورية اتحانية مركزية تضم حكومات
شرق األرنن وسوريا الشماليـة ولبنان وفلسطيـن لعاصمتها نمشق.
 .2أن ينظم االتحان السوري المركـزي شؤون الدفاع والمواصالت واالقتصان الوطني والسياسـة
الخارجية والثقافـة العامة والقضـاء االتحاني مع بقاء االستقالل الذاتـي لكل من الحكومات
اإلقليمية األربع.
 .3أن يكون لالتحان السوري مجلس اشتراكي لعام منتخب ممثل لألقاليم المتحدة.
 .4أن يتم االتحان السوري بنتيجة مفاوضات واتفاق بين الحكومات األربع اإلقليمية.

ِ
أسسه في مشروع نستور اتحاني تضمه لجنة مختصة.
 .5أن تصاغ قو ُ
العد االتحان و ُ
 .6أن ُيسمى سمو األميـر لعبد هللا بن الحسين رئيسا للدولة السورية االتحانية ويعهد بإنارة شرقي
األرنن الخاصة إلى يائب لعن سموه.
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صدق من قبل المجالـس التمثيلية للحكومات
 .7أن ُي َ
وي َ
ناقش مشروعُ نستور االتحان السـوري ُ
اإلقليمية.

 .8أن يعلـن نستور االتحان رسمي ا ويعمل به من تاريخ اليوم المعين للتنفيذ.
 .9في حالة وقوع ايضمام حكومة لبنان أو فلسطين إلى االتحان السوري متأخ ار أو لعلى أساس
تعاهدي فقط يصار إلى تصديق شروط ذلك االيضمام من مجلس االتحان االشتراكي.
 .10إذا تخلفت حكومة لبنان لعن االيضمام إلى االتحان السوري يجب أن تعان األراضي السورية
الملحقة بلبنان.
كما يشترط في ايضمام فلسطين إلى االتحان السوري تحقق األمور اآلتية ( :الوثائق الهاشمية ،ص
)59-57
 .1قيام حكومة وطنية نستورية.
 .2يبقى العمل بالكتاب األبيض مؤقتا لعلى أن يحل محله تفسير رسمي لولعد بلفور.
 .3يرالعى في إنارة فلسطين المركز الخاص لألماكن المقدسة.
 .4تُعطى المناطق ذات األكثرية اليهونية إنارة ال مركزية.
 .5يشترط إقرار العرب هذه المزايا لألقلية اليهونية.
 .6في حالة لعدم حل المشكلة الفلسطينية تظـل فلسطين خارج يطـاق االتحان السوري.
 .7حال قيام الدولة السورية االتحانية يصار إلى تأسيس االتحان العربي.
 .8تصان المصالح البريطايية واألجنبية في الدولة السورية االتحانية(.الكتاب األبيضاألرنيي،
 ،2008ص )69-67
ويالحظ أن موقف بريطاييا كان سلبيا من المشرولعين ،فبدالا من نلعم األمير في تحقيق وحدة سوريا،
ُ

واصل و ير خارجيتها إيدن العمل من أجل إيشاء الجامعة العربية كمنظمة إقليمية تتعطل بقيامها فكرة

الوحدة العربية ،وبالتالي تتكرس الروح اإلقليمية لدى العرب في نولهم ضمن حدونها التي رسمها الحلفاء
بعد الحرب العالمية األولى ،أما فريسا فكايت رن فعلها لعلى المشروع إجراء ايتخابات تشريعية في سوريا
ولبنان في آذار 1943م؛ وذلك للقضاء لعلى فكرة الملكية السورية وقد ايتُخب شكري القوتلي رئيسا

للجمهورية السورية وبشارة الخوري رئيس ا للجمهورية اللبنايية( .محافظة ،1985،ص )117

وأمام ذلك كله لم يكن أمام األمير لعبد هللا إال مخاطبة الشعب السوري يفسه بجميع أطيافه ففي 8
ييسان 1943م وجه األمير يداء إلى السوريين والعالم العربي قال فيه" :يا أهل الشام :حاضره وبانيه ومن
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خليج العقبة إلى البحر البيض المتوسط ،أال وإينا لداعون في الوقت يفسه جملة أهل الحل والعقد في بالن الشام إلى
مشروع وحدة أو اتحان سودري شامل ووطن كامل يناقشون أمره في مؤتمر سودري خاص يرحب بعقده في عاصمة بالنيا

عندما يختادرون وقته و مايه ويؤيدويه بعد ايعدام النظر في مراجعة هيئات وفئات عماء وعلماء"( .بن الحسين ،ص
) 214-212
ولم يصل هذا البيان إلى لعوام الشعب السوري فقد قامت سلطات االيتداب الفريسي بمصانرة هذا
البيان ومنعت يشره في الصحف المحلية(.الكتاب األرنيي األبيض ،1947،ص  )80ورغم ذلك كله بقيت
الوحـدة السوريـة هي األسـاس األول في مباحثات األميـر لعبد هللا مع الحكومـة البريطايية ،فبعد أن تسلمت
حكومة العمال السلطة في بريطاييا والعتزال تشرتشل عيم حزب المحافظين ،تابع األمير لعبد هللا جهونه
مع هذه الحكومة الجديدة لتحقيق آماله في الوحدة فقام لعام 1945م بإرسال رسالة إلى كلمنت إتلي
( )Klement Eitlyرئيس و راء بريطاييا الجديد مهنئا له ،وفي هذه التهنئة تطرق سموه لموضوع الوحدة
السورية ومما قاله في ذلك" :إن لمسألة فلسطين ولمسألة سوريا  -وهي جزء من البالن  -شأيا لعظيما في
المذكرات المقبلة"( .محافظة ،1990 ،ص ،)6وبعد استقالل األرنن في  25أيار 1946م والمناناة
باألمير لعبد هللا ملكا لعلى البالن ،استمر في طرح أفكاره الوحدوية ،فقد أكد في خطاب العرش لعند افتتاح
البرلمان في  11تشرين ثايي 1946م رغبته في متابعة مشروع الوحدة السورية( .لعبيدات ،1996 ،ص
 )139لكن المعارضة تجاه هذا المشروع بدأت تتصالعد لعند الدولة العربية األلعضاء في مجلس الجامعة
العربي ة ويخص بالذكر سوريا ولبنان ومصر والسعونية حيث سعت هذه الدول إلفشال المشروع من خالل
مجلس الجامعة العربية ففي  22تشرين ثايي 1946م اتخذ مجلس الجامعة العربية ق ار ار لعلى أساس أن
يكون المشروع مسألة منتهية( .محافظة ،1973 ،ص  )119ورغم معارضة معظم الدول العربية باستثناء
العراق لمشروع سوريا الكبرى إال أن الملك لعبد هللا لعزم لعلى تحقيق الوحدة السورية ،فأصدر في  8أيار
 1947م الكتاب األبيض الذي يدلعو فيه إلى إقامة المشروع من األرنن وسوريا وفلسطين في إطار
الجامعة العربية ،لكن هذا المشروع اصطدم بمعارضة بقية الدول األلعضاء في مجلس الجامعة العربيـة
ولعلى رأسهـا سوريا والسعونية ومصر ،وفي أيلول لعام 1947م صرح األمير لعبد اإلله الوصي لعلى
لعرش العراق بأن بالنه تتخذ موقفا محايدا تجاه مشروع سوريا الكبرى .وبذلك توقف الملك لعبد هللا لعن
متابعة مشرولعه إلى حين بعد أن جوبه بالرفض من كل األطراف العربية باستثناء العراق ،لكن المشروع
ظل يشغل بال الملك لعبد هللا حتى اغتياله في المسجد األقصى في 20تمو 1951م( .لعبيدات،1990 ،
ص)145-144
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وخالصة القول في مشروع الوحدة السورية :إن هناك مجمولعة لعوامل تضافرت في لعدم تحقيق هذه
الوحدة ويمكن إجمالها فيما يأتي ( :محافظه ،1990 ،ص )152 -151
 .1لعدم نلعم بريطاييا للمشروع ،من خالل حصره ناخل حدون ضيقة.
 .2معارضة فريسا للمشروع؛ أليها رأت فيه توسعا للنفوذ البريطايي في المنطقة لعلى حسابها.
 .3لعدم اكتراث الواليات المتحدة األمريكية بالمشروع حفاظ ا لعلى مصداقيتها مع ملك السعونية ابن
سعون بعد اكتشاف النفط.
 .4اختالف وجهات النظر بين األرنن وسوريا حول شكل الحكم في الدولة السورية الموحدة،
فالمقترحات األرنيية تقول بأن يكون الحكم ملكيا نستوريا ،بينما سوريا كايت تحبذ النظام
الجمهوري كما سنرى.
 .5الموقـف اللبنايـي الرسمي الذي كان يرحب بالتعاون مع جميع الدول العربية مع االحتفاظ
باستقالله السياسي وسالمة أراضيه.
 .6موقف السوريين الذي كان يضالهم من أجـل االستقالل في مراحلـه األخيرة وتخوفهم من أن
يقونهم االتحان مع األرنن لضياع هذا االستقالل؛ ألن شرق األرنن كـان ال يزال تحت االيتـداب
مقيد بأحكام معاهدة 1928م.
البريطايي واستقالله ٌ

 .7معارضة مصر للمشروع؛ أليها ال ترى فيه فائدة لها بل لعلى العكس فقد رأت أن وحدة بالن الشام
ثم باتحانها مع العراق سوف يضعـف مركزها بيـن الدول العربية.
 .8معارضة ابن سعون للمشروع الذي سعى للحصول لعلى تأكيدات من بريطاييا بعدم نلعم األمير
لعبد هللا في هذا المشروع.
ثالثاً :تأسيس الايش العربي ودرعاية يشأته وتطودره.
يمتد الجيش العربي بجذوره األولى إلى الثورة العربية الكبرى التي أطلق رصاصتها األولى الشريف
الحسين بن لعلي طيب هللا ثراه في  9شعبان  1334الموافق  10حزيران  ، 1916وكايت منطقة
شرق األرنن مسرحا لعمليات الثورة العربية الكبرى  ،وكان تأسيس الجيش العربي في ألعقاب الحرب
العالمية األولى مع تأسيس إمارة شرق األرنن لعلى يد المغفور له جاللة الملك لعبد هللا األول ابن
الحسين .ومنذ تأسيسه في لعام  ،1921لم يتوان الجيش العربي لحظة لعن القيام بواجبه الدفالعي،
مرتك از لعلى تنشئة وطنية سليمة ،لعمانها جملة من القيم الوطنية واإليسايية والعسكرية ،فهو كبرى
مؤسسات الوطن وصمام األمن واألمان الذي يحمي االستقالل ويصون سيانة الدولة ويحفظ بقاءها،
334

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

وهو المثل والقدوة في الحفاظ لعلى هيبة الدولة وأمن المجتمع وهو المرآة التي تعكس جوهر ترابط
وتكافل وتضامن أبنائه ،وهو المكان الذي تنصهر وتتالشى فيه كل الفروقات الفرنية لتشكل بالتالي
يسيجا اجتماعيا قوي ا جعل من الجبهة األرنيية الداخلية ظهي ار وسندا قوي ا للقوات المسلحة بالعتبار
مصلحة الوطن فوق أي العتبار أو مصلحة .حيث ايتهت الحرب العالمية الثايية سنة 1945م ومصر
والعراق واألرنن ما الت تحت النفوذ البريطايي إال أن األرنن تمكن من الحصول لعلى استقالله بعد
مفاوضات مع الحكومة البريطايية  .أما فلسطين فقد منحت بريطاييا اليهون حق إقامة نولة لهم ،كما
أيها منذ سنة 1937م ،وهي ُتلوح بتقسيم فلسطين بين العرب واليهون وإقامة نولتين لعلى األرض

الفلسطينية العربية ،وكايت مصر هي الدولة األكبر ،وكان الملك فاروق أهم األطراف في معانلة
السلطة هناك .كما حصل األرنن لعلى استقالله بعد مفاوضات مع الحكومة البريطايية ،وبموجب ذلك

لعقدت معاهدة بين الفريقين .وفي  15أيار 1946م ،قرر مجلس الو راء (إلعالن البالن األرنيية نولة
مستقلة استقالالا تاما لعلى أساس النظام الملكي النيابي ،مع بيعة سيد البالن ومؤسس كيايها لعبدهللا
بن الحسين المعظم ملك ا نستوري ا لعلى رأس الدولة األرنيية) (.الموسى،1990،ص) 283
درابعاً :االجتماع التأسيسي لاامعة الدول العربية عام 1945م.
شارك األمير لعبد هللا في االجتماع التأسيسي لجامعة الدول العربية بالقاهرة ،ثم ألعلن يفسه ملكا لعلى إمارة
شرق األرنن في مايو /أيار  1946بعد أن حصلت لعلى استقاللها ،وسميت المملكة األرنيية الهاشمية.
وال بد من اإلشارة إلى أن الملك لعبدهللا كان األكثر خبرة واألوسع إطاللعا وتجربة لعلى قضايا األمة
العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ،يرى ذلك من خالل كلمته التي ألقاها في مدينة لعمان أثناء
مراسم تقديم وثيقة البيعة بالملك ،بحضور المجلس التشريعي األرنيي وممثلي الدول و لعماء البالن والوفون
العربية ،فقد جاء فيها ( :وإينا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسالفنا لمثابرون بعون هللا على خدمة
شعبنا والتمكين لبالنيا ،والتعاون مع إخواينا ملوك العرب ودرؤسائهم لخير العرب جميعاً وماد اليسايية كلها  .على أينا

ويحن في جوادر البلد المقدس فلسطين العربية الكليمة ستظل فلسطين بأعيننا وسمعنا) وفي  25أيار 1946م ،وهو
آخر يوم في لعهد اإلمارة ،وأول يوم في لعهد المملكة األرنيية الهاشمية ،قطع الملك لعبدهللا لعلى يفسه
أمام هللا العهد (على الاهان المقدس نفاع ًا عن فلسطين العربية والعمل على أن تظل عربية) (الموسى،1990،
ص )280-288فالملك لعبدهللا كان موقفه واضح ا صريح ا وهو العمل بكل القوة الممكنة إليقاذ فلسطين
ولعروبتها ،وأيه ال َّبد من مسالعدة فلسطين وأهلها لحمايتها من األطماع الصهيويية ،فقرار الحرب كان
جاه از لديه .وكان مجلس الجامعة العربية قد اجتمع لعدة مرات منها نورة استثنائية في بلونان في سوريا
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في الفترة من 12 – 8حزيران 1946م ،ونورة أخرى امتدت من 30تشرين أول 1946م إلى 12كايون
أول 1946م  ،كما لعقد نورة في صوفر في لبنان في  16أيلول 1947م ،ولعقد المجلس نورة في بيروت
ثم في لعالية في لبنان من  15–7تشرين أول 1947م .وإثر صدور قرار التقسيم في ( 29تشرين أول
1947م) تنانى رؤساء الحكومات العربية إلى اجتماع لعقدوه في القاهرة في المدة من 18–12كايون أول
1947م ،وأجمعوا في كل هذه االجتمالعات لعلى مسالعدة الشعب الفلسطيني ،وأخذ االحتياطات العسكرية
الال مة لعلى حدون فلسطين لمواجهة الخطر الداهم ،وضرورة المبانرة إلى تجنيد المتطولعين العرب
وتسليحهم ،وأن تحشد البلدان العربية جيوشها النظامية لعلى مقربة من الحدون الفلسطينية وأن تيسر بلدان
الخط األول لبلدان الخط الثايي ُسبل االشتراك في هذا الواجب ،وإمدان لعرب فلسطين بالسالح واألموال .
وأن تبانر األقطار العربية إلى شراء كميات كافية من األسلحة واأللعتدة ،وحشد ما يمكن من الطائرات
المقاتلة والقاصفة في المطارات القريبة من فلسطين  .وتم تكوين (لجنة لعسكرية) كقيانة تشرف لعلى تنفيذ
الجايب العسكري من ق اررات المجلس ،رأسها اللواء إسمالعيل صفوت من العراق ،ثم ايضم إليها اللواء طه
الهاشمي من العراق أيضا فأُيشئ جيش اإليقاذ ولعين طه الهاشمي مفتش ا لعام ا للمتطولعين ،واتخذت اللجنة
العسكرية نمشق مق ار لها ،وبدأت استقبال المتطولعين العرب وتدريبهم في معسكر (قطنا) قرب نمشق .
إال أن هذه الق اررات لم تلبث أن ضعفت وصعب تنفيذ معظمها ،ولم تنفذ معظم األقطار العربية ما التزمت
به  ،خصوص ا وأن بريطاييا العترضت لعلى تسليح الفلسطينيين وتدريبهم ،والعتبرت هذا العمل غير وني
وموجه إليها ولقواتها في فلسطين التي ما الت مسؤولة لعن األمن في البالن(.الكياليي ،1991،ص
)112-109
كما اجتمع مجلس الجامعة العربية في  12ييسان 1948م في فترة شهدت سقوط مواقع فلسطينية لعديدة
بيد العدو الصهيويي ،وتراجعت القوات الشعبية الفلسطينية وقوات جيش اإليقاذ ،واتُّخذ قرار بزحف
الجيوش العربية لعلى فلسطين ،وفي  14ييسان 1948م تم اجتماع لرؤساء أركان الجيوش العربية في
مدينة لعمان في وقرروا أن األمر يتطلب حشدا ما ال يقل لعن ست فرق لعسكرية كاملة التنظيم والسالح،
وستة أس ارب من الطائرات المقاتلة والقاذفة ،شريطة أن تكون القوات العربية التي ستخوض الحرب تحت
قيانة موحدة  ،وفي  11أيار 1948م تقرر إيشاء قيانة لعامة لجميع القوات النظامية وغير النظامية
العاملة في فلسطين ،لعلى أن يتوالها الملك لعبدهللا بن الحسين ملك المملكة األرنيية الهاشمية ،وسمي
اللواء يور الدين محمون من العراق يائبا له  .وكايت هذه القيانة شكلية فكل جيش كان يتلقى األوامر من
بلده  .وكل نولة كايت تتصرف حسب ما تمليه لعليها مصلحتها الخاصة ،وأن ال مايع من أن تسيطر
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لعلى أجزاء من فلسطين تكون تحت سيطرتها المباشرة  .وهم بهذا يعملون لعلى تمزيق فلسطين إلى أشالء
متناثرة ،ومن ثم إلى ضيالعها وهذا ما حصل  (.الكياليي ،1991،ص  ،)121-112ونخلت الجيوش
العربية إلى فلسطين يوم  15أيار 1948م نون أن يكون هناك تعبئة للقوى والموارن ال كلي ا وال جزئي ا ،ولم
تستكمل النواقص الكثيرة التي هي بحاجة إليها كما يصت لعلى ذلك ق اررات مجلس الجامعة العربية
ولجنتها العسكرية ،ولم تنظم الدول العربية موا ية حرب تنهض بأعباء العمليات الحربية القانمة  ،فنجد
في العراق مثالا لم تعمل و ارة الدفاع العراقية لعلى استكمال النقص في أسلحة الجيش العراقي قبل
االشتراك الرسمي في تحرير فلسطين .أما في األرنن الذي كان يعتمد الجيش العربي األرنيي لعلى
بريطاييا قيانة وتمويالا وتسليحا ،فكايت سياسة بريطاييا بقيانة كلوب قائد الجيش العربي قد جعلته لعند حد
وسدت في وجه أفرانه أبواب التدريب الميدايي الراقي،
معين ،فقترت لعليه في األسلحة والمعدات والذخائرُ ،
وكايت الذخائر شحيحة وغير كافية ،واستمر البريطاييون طوال الجولة األولى من الحرب يرفضون
بإصرار أن يمدوه بأية ذخائر .أما الجيش السوري فلم يكن في حالة تسمح له بااليخراط في قتال حقيقي
في مسرح حرب حديثة ،فقد لعمل االستعمار الفريسي لعلى أضعاف هذا الجيش وتقطيع أوصاله  .ومع أن
لعديده بلغ ( )8000جندي وضابط ،إال أن تسليحه وتدريبه كان ضعيفا ،فلم يكن فيه سوى لواء آلي
يتعد لعد
صغير ،ولعدن قليل من طائرات التدريب القديمة .ولم يكن للجيش اللبنايي قوة مسلحة كبيرة ،فلم َ

قواته لعن ( )3000ضابط وجندي من المشاة ايتظموا في ( )5خمس كتائب ضعيفة التسليح والتدريب
والقدرة القتالية ،باإلضافة إلى لعدن من العربات المدرلعة القديمة ولعدن من المدافع ذات عيار صغير .

وكان الجيش المصري أكبر الجيوش العربية وألعرقها وأقدمها في التقاليد العسكرية وأكثرها تنظيما وتدريبا،
وتجاو لعدنه ( )50خمسين ألف ضابط وجندي ،إال أيه كان يفتقر إلى األسلحة والذخائر واأللعتدة
واألموال الكافية ،وكان مسلوب اإلرانة 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 ،وكايت لديه مشكلة في السيارات لنقل جنونه والعتان ،ولم يكن لديه أية نبابات في المرحلة
األولى من القتال ،ثم يجحت مصر في شراء لعدن من الدبابات البريطايية القديمة من مخلفات الحرب
العالمية الثايية  ،أما قواتها الجوية فتحتوي لعلى لعدن من الطائرات القتالية القديمة الط ار وتفتقر إلى
الذخائر الكافية لخوض الحرب ،أما القوات البرية المصرية التي أرسلت إلى الحدون الفلسطينية فلم تكن
مدربة بما فيه الكفاية ،حتى أن معظم الجنون لم يسبق لهم التدريب لعلى جميع أيواع األسلحة ،ولم يكن
لدى الجيش ذخائر تكفي ألكثر من أسبولعي قتال للمدفعية ،وأربعة أسابيع للبنانق والرشاشات ،ولم يقم
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بمناورات كافية لمدة خمسة لعشر لعاما( .الكياليي ،ص  ،)124-122كما لم يكن لدى الدول العربية
ط محكمة متفق لعليها من الجميع خاصة بتحرير فلسطين ،فوجهات النظر مختلفة ،وفي مناقشات
خط ٌ
اللجنة السياسية التي جرت في مدينة لعمان في  30ييسان 1948م ،يفهم منها أيه ال مايع من نخول
الجيوش العربية فلسطين نون الحاجة إلى خوض قتال فعلي؛ ألن اليهون سوف يقبلون شروط العرب
لعندئذ .إذن لم يكن هناك موقف جدي من بعض الدول العربية لخوض حرب فلسطين 1948م ،فكل قائد
لعربي ذهب إلى الحرب خوف ا من أن يكون موضع شك في يظر العرب جميع ا إذا تقالعس ،بينما اآلخرون
يخوضون حرب التحرير .أضف إلى ذلك أن القانة أصبحوا تحت ضغط شديد ولعنيف من الرأي العام في
نولهم ،لذا فهم ال يستطيعون التخلف لعن التقدم بجيوشهم مخافة شعوبهم التي كايت الروح القومية
والنضالية والقتالية متأججة فيهم ،وكتب أمين لعام جامعة الدول العربية إلى و ير خارجية مصر في 11
أيار 1948م يقول  :لعندما ألعلن الملك لعبدهللا بن الحسين ،أيه سيتحرك بجيشه في  15أيار 1948م
مهما يفعل اآلخرون ومعنى ذلك أيه إذا لم يتقدم اآلخرون فسيحتل القسم العربي ويرجع مسؤولية الفشل
لعلى باقي الدول .وهذا ما ال يستطيع العراق وسورية ولبنان أن تقبله ،ولذا قررت الدخول يوم  15أيار
1948م بجيوشها إلى فلسطين ،فيجب التوكل لعلى هللا والعمل؛ ألن كل ما يحدث منه أقل ضر ار من
الترنن واإلحجام)ـ وهكذا نخلت مصر الحرب رغم معارضة بعض المسؤولين المصريين  ( .الكياليي ،ص
 ،)127-126واتسمت لعامات الدول العربية بسمة الترنن في مواقفها  ،لعالوة لعلى األطماع الشخصية
في حضورها حيث كان الملك فاروق يتطلع إلى لعامة الوطن العربي والعالم اإلسالمي ،إضافة إلى
ضغط الرأي العام المصري ،ومن ذلك موقف البرلمان المصري أال يزج الجيش في أي لعملية خارج
الحدون ،وأن يكتفوا بمسالعدة فلسطين بالمال والرجال والسالح ،خشية من التهديد البريطايي وأطمالعه في
مصر ،في حين كايت مواقف الملك لعبدهللا بن الحسين األكثر تصميما لعلى خوض الحرب وتحرير
فلسطين رغم أن قيانة جيشه بريطايية ومعظم قانة الكتائب كايوا منهم ،إال أن إرانته فرضت لعلى هؤالء
األجايب ،فايصالعوا له  ،كما أن ضباط وجنون الجيش العربي األرنيي كايوا أيموذج ا في التضحية والفداء،
واألكثر معرفة في فلسطين وشعبها بسبب تواجدهم الطويل بين ظهراييهم ،وكايت األوامر التي صدرت
لهذه القوات أن ال تدخل فلسطين إال بعد ايسحاب بريطاييا في  15أيار 1948م ،وأن توجه اهتمامها يحو
السيطرة لعلى األجزاء التي خصصت للعرب حسب قرار التقسيم الصانر لعن هيئة األمم المتحدةــ ،ولعلينا
أن ال ينسى أن الدول العربية َّ
سلمت القيانة – صوريا -للملك لعبدهللا حتى ال تتحمل يتائج الفشل،
وبالتالي تحميله للقيانة الهاشمية  (.الكياليي.)132 ،
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بعض ما قيل لعنه في الجيش العربي في نفالعه لعن ثرى القدس وفلسطين لعام : 1948
( العامري ،2009 ،ص)34-33
 .1مذكرات فو ي القاوقجي القائد الميدايي السوري لجيش االيقاذ في فلسطين العام  1948حيث قدم
شهانة حق في القوات األرنيية التي شاركت في تلك الحرب الذي سرن في مذكراته " أن الجيش
العربي األرنيي في فلسطين كان يشكل األمن للمواطنين والطمأيينة الوحيدة التي تثبتهم في قراهم
وتحول نون يزوحهم " .
( .2بن غوريون) –رئيس و راء إسرائيل " -إن مصير الحرب  ،يتوقف لعلى القتال بين الجيش
اإلسرائيلي والجيش األرنيي  ،فإما أن يخترق
الجيش العربي األرنيي مثلثنا  ،أو أن يقوم يحن،
ُ

باختراق مواقعه  ،فإذا يجحنا  ،يكون قد أوشكنا أن يكسب الحرب  ،فالجبهة الرئيسية التي

تواجهنا ،هي التي يتمركز بها الجيش األرنيي ،في منطقة القدس وجبالها(منطقة وسط فلسطين )،
وليس تلك التي يتمركز بها الجيش المصري في النقب ،أو الجيش السوري في الجليل .إيني
أحترم قدرة الجيش العربي األرنيي ،وشجالعة جنونه "" .لقد خسريا في معركة باب الوان وحدها
أمام الجيش األرنيي ضعفي قتاليا في الحرب كاملة".
 .3في اجتماع لبن غوريون مع يغال يالدين (رئيس هيئة األركان في حرب  )1948يتفق االثنان
لعلى ضرورة احتالل الضفة الغربية وإكمال المهمة الى الضفة الشرقية ،إال أيه في اجتماع
المجلس الو اريُ ،ه ِزم هذا االقتراح وكان السبب التساؤل لعن "كيف يحتل الضفة والجيش األرنيي

موجون ؟"

 .4إن الجيش العربي األرنيي بجنونه و ضباطه  -وهي حقيقة ال ريب فيها  -من أكثر الجيوش
العربية  -إن لم يكن أكثرها  -تعليما و تدريبا و طالعة و تنظيما .وأكثرها قدرة و معرفة في فنون
الحرب و النضال .وهو الجيش الذي كان أقرب إلى ميانين القتال في الحرب من أي جيش آخر.
" عادرف العراف" .
 .5بعد الحرب والعترافا من اإلسرائيليين بضراوة المقاومة التي القاها جيشهم لعلى يد الجيش العربي
األرنيي أقاموا يصبا كتبوا لعليه "هنا يرقد جنون أدرنييون قاتلوا ببسالة"
 .6إن اليهون لم يوقعوا أي وثيقة استسالم بعد يهون بني النضير إال في حرب العام  1948ومع
الجيش العربي األرنيي حين استسلم الحي اليهوني باكمله للجيش األرنيي وتم فر الشباب
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وأخذهم أسرى إلى منطقة أم الجمال في المفرق وكايت تلك االتفاقية يوم الثامن والعشرين من
شهر أيار العام  1948ووثائق االتفاقية ما الت تحت الحفظ.
 .7صرح أحد جنراالت الجيش اإلسرائيلي بأن هذه الحرب كان يمكن أن تسمى حرب السالعات الست
ال األيام الستة لوال صمون الجيش األرنيي الذي بقي يحارب منفرنا أياما فيما ايهزم اآلخرون
خالل سالعات.
خامساً :تحقيق وحدة الضفتين :1950
تجسد القرار األرنيي العربي المستقل بعد االستقالل التام ،وكايت بدايته في القمة العربية األولى في
أيشاص في  28أيار/مايو 1948م ،ثم جاءت يكبة 1948م لتضع األرنن في مواجهة الحدث وتداعياته،
فجاء الدفاع لعن القدس من قبل أبطال الجيش العربي في باب الوان والنطرون وفي كل بقاع فلسطين
ويقف لعند مقتطفات من صور التضحية والبطولة في لعام 1948م ما يلي:
في ليلة  18أيار ترأس الملك لعبد هللا جلسة لعاجلة لمجلس الو راء ،وحضرها رئيس هيئة األركان
ومسالعده ،ولعرض الملك لعليهم خطورة الموقف في القدس وقال :إيه يتحمل مسؤولية التدخل في القدس
فتقرر أن يتقدم الجيش العربي وصدر األمر يوم  18أيار/مايو للكتيبة السانسة المرابطة في أريحا
بالزحف إلى القدس وقوامها ثالث سرايا مشاة تو لعت لعلى المواقع المهمة للمدينة وأبوابها الرئيسة ،واستقبل
أهالي القدس وفلسطين الجيش العربي و أروا في جنونه رجاالا بواسل وقد حققوا النصر وحافظوا لعلى القدس
لعربية وأجزاء من فلسطين لعرفت فيما بعد باسم الضفة الغربية ،وبعد النكبة أنرك العرب فداحة النتيجة
و أروا في موقف األرنن الشجاع المدافع لعنهم خير ضماية لحماية ما تبقى من أرضهم ،فتحرك األخوة
الفلسطينيون باتجاه الشقيق األقرب األرنن ،فتصالعدت الدلعوة للوحدة مع األرنن وكان المؤتمر الفلسطيني
المنعقد في لعمان بتاريخ  1تشرين األول/اكتوبر  1948برئاسة الشيخ سليمان التاجي الفاروقي طالب
الملك لعبد هللا بأيه مفوض تفويضا تاما مطلقا في أن يتحدث باسم لعرب فلسطين وأن يفاوض لعنهم ،وقد
مهد ذلك المناخ السياسي إلى لعقد مؤتمر أريحا في األول من كايون األول/نيسمبر 1948م بحضور
أعيان فلسطين و لعمائها ووجهائها وقرروا ( :ق اررات مؤتمر أريحا ،1948 ،ص)1
أ -القبول بالوحدة الفلسطينية األرنيية.
ب -مبايعة المؤتمر الملك لعبد هللا المعظم ملك ا لعلى فلسطين كلها.
اختير الملك لعبد هللا قائدا لعاما للجيوش العربية التي نخلت فلسطين لعام  ،1948ايسحبت بريطاييا من
البالن الفلسطينية في  15أيار لعام  1948م ،واستطاع األرنن بقيانة الملك لعبد هللا بعد ذلك الحفاظ لعلى
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جزء كبير من األراضي وأهمها القدس ،وفي العام وفي لعام  1949لعقد مؤتم ار بأريحا بعنوان المجلس
الوطني الفلسطيني الذي يقر باستقالل فلسطين ،حضره لعدن من وجهاء فلسطين ألعلن فيه ضم الضفة
الغربية إلى المملكة األرنيية ،وتم ايتخاب مجلس يواب جديد وقسمت مقالعده مناصفة بين الضفتين وتم
فيما بعد توحيد الضفتين (األرنيية والفلسطينية)(.الجزيرة يت )2004 ،بعد ذلك مضى األرنن بقرار الوحدة
وأجريت ايتخابات جديدة في األول من كايون الثايي /يناير 1950م وايتخب المجلس يواب ا لعن فلسطين
كلها واألرنن وشكلت حكومة جديدة بتاريخ  12ييسان  1950برئاسة سعيد باشا المفتي.
لم يمهل القدر الملك المؤسس طويالا ،وكان جاللته مواظبا لعلى أناء صالة الجمعة في القدس،
وفي يوم الجمعة العشرين من تمو /يوليو 1951م استشهد جاللته لعلى أرض القدس الطاهرة التي نافع
لعنها فسال نمه الزكي لعند لعتبات المسجد األقصى ولعلى مقربة من ضريح والده الشريف الحسين الذي
ضحى بعرشه لعلى أن يفرط بذرة من أرض القدس وفلسطين (،حتاملة ،)213 ،وايضم إلى قافلة الشهداء
األبرار.
الخالصة:
بر ت شخصية القيانة الفذة “الكار ماتية” للملك المؤسس لعبد هللا األول الممزوجة بطبيعة الفكر الهاشمي،
كأحد أبر الساسة العرب في لعصره كما تميزت رؤيته وفكره السياسي وايطالقه من ثوابت مبانئ الثورة
العربية الكبرى وأهدافها في شكل القيانة الشرعية الهاشمية بأسمى أهدافها التي تتمثل في وحدة العرب،
حيث اضطلع جاللته بدور قومي رائد في حركة التحرر العربي التي بزغ فجرها مع بدايات القرن العشرين،
وبذل جهدا متواصالا لدى ممثلي القيانات الفكرية والسياسية التي كايت تتقاطع مع أفكاره الوحدوية لمستقبل
أكثر إشراقا لألمة العربية.
ومن اإلسهامات الجليلة للملك المؤسس تأسيس الجيش العربي في ألعقاب الحرب العالمية األولى بالتزامن
مع تأسيس إمارة شرق األرنن وإح ار االلعتراف السياسي الدولي بها ،باإلضافة لمساهمته الفالعلة في
إصدار القايون األساسي سنة 1928م كأول نستور إلمارة شرق األرنن ،وتوقيع " المعاهدة األرنيية
البريطايية " والمشاركة في االجتماع التأسيسي األول لجامعة الدول العربية بالقاهرة ،وإلعالن يفسه ملكا
لعلى إمارة شرق األرنن في مايو /أيار  1946بعد ييل استقاللها" ،المملكة األرنيية الهاشمية" الحقاَ،
والحفاظ لعلى جزء كبير من األراضي العربية وأهمها القدس ،كما أسهم بفكره وبمعية العديد من رجاالت
الثورة العربية الكبرى بأنوار وجهون كبيرة لطرح مشروع الوحدة السورية للوصول إلى الوحدة العربية الكاملة،
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وأن يكون األرنن يواة تأسيس لمشروع وحدوي لعربي ،كما ساهمت الحكومة األرنيية في نلعم هذه الجهون
األمير وكايت غاية سموه والحكومة األرنيية من تحقيق المشروع التوجه يحو وحدة لعربية أوسع في
المستقبل ،واإلصرار لعلى وحدة سوريا المتكاملة بجغرافيتها األربع (سوريا ،لبنان ،فلسطين ،شرق األرنن)؛
كون هذه المناطق ذات طبيعة واحدة وتاريخ واحد وبالمقابل ،إال أن تخوف القيانات العربية آيذاك من
المبانرات األرنيية أنى إلى معارضة الدول العربية األلعضاء في الجامعة للمشروع ،يتيجة الظروف السياسية
والداخلية التي سانت المنطقة في تلك الفترة ،من ياحية والمنافسة حول الزلعامة الشرعية والدينية مما
أفضى بكل الوسائل إلى تحجيم الدور األرنيي  ،ومن ذلك لعارضت المملكة العربية السعونية أي وحدة
سياسية بزلعامة الهاشميون ،في حين رأت مصر في المشروع خط ار كبي ار ُيهدن يفوذها في المنطقة ،ومما ان

في تطور المعارضة العربية للمشروع  ،بعد تأسيس الجامعة العربية لعام 1945م ،التي أصبحت بديالا لعن
أي مشروع وحدة لعربية  ،وكان لتلك العوامل األثر السلبي في لعرقلة جهون األمير لعبد هللا والحكومة
األرنيية في تنفيذ مشروع سوريا الكبرى  ،مما أنى إلى تكريس الفرقة وااليقسام بين نول بالن الشام وبقائها
مقسمة ألربع نول كما خطط لها االستعمار.
ومن منطلقاته ورؤاه السياسية والفكرية الملك أن تكون وحدة الضفتين تكون طريقا يحو الوحدة العربية
الشاملة التي كان ينشدها منذ تأسيس الدولة األرنيية  ،وقد ظلت القدس في وجدان الملك المؤسس طوال
حكمه وكان حريصا لعلى أناء صالة الجمعة في المسجد األقصى حتى استشهد رحمه هللا لعلى أبوابه في
يوم الجمعة العشرين من تمو لعام 1951م.
المراجع والمصاندر:
الكتب العربية:
بن الحسين ،لعبد هللا ،)1970 (.مذكرات الملك عبد هللا ابن الحسين ،ط ،5لعمان :المطبعة الهاشمية.
لعلم الدين ،وجيه،)1965( .العهون المتعلقة بالوطن العربي (1922 ،1908م) ،بيروت :نار الكتاب
الجديدة.
الكتاب األبيض األرنيي،)1947(.الوثائق القومية في وحدة سودريا الطبيعية ،لعمان :المطبعة الوطنية،
لعمان.
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الكياليي ،هيثم،)1991(.الستراتياية العسكرية للحروب العربية – السرائيلية،1988 – 1948 ،
بيروت :مركز نراسات الوحدة العربية
محافظة ،لعلي،)1985 (.العالقات الدرنيية البريطايية من تأسيس المادرة حتى إلغاء المعاهدة
(1957-1921م)،بيروت :نار النهـار للنشـر.
محافظة ،لعلي ،)1990 (.الفكر السياسي في الدرنن منذ قيام الثودرة العربية الكبرى وحتى يهاية عهد
المادرة (1946-1916م)،ط ،1لعمان :مركز الكتب األرنيي .
محافظة ،لعلي ،)1973 (.تادريخ الدرنن المعاصر عهد المادرة (1946-1921م) ،ط ،1لعمان:
الجامعة األرنيية.
محافظة ،محمد ، )1990 (.إمادرة شرق الدرنن يشأتها وتطودرها في دربع قرن (1946-1921م)،ط،1
لعمان :نار الفرقان للنشر.
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ق اردرات مؤتمر أدريحا بمبايعة الملك عبد هللا ملكاً على الدرنن وفلسطين،
بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،أول نيسمبر سنة .1948
الموسى  ،سليمـان ،الماضي ،منيب ،)1990(.شرق الدرنن ،يشأتها وتطودرها في دربع قرن (-1921
1946م) ،ط ،1لعمان :منشورات لجنة تاريخ األرنن .
هيكل ،يوسف.)1988(.جلسات في درغدان ،لعمان :نار الجيل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطينية.
الوثائق الهاشمية ،أودراق عبد هللا بن الحسين ،سودريا الكبرى واالتحان العربي ،م ،3منشورات جامعة آل
البيت ،لعمان.1994 ،
الرسائل العلمية وأودراق العمل:
لعبيدات ،ميسون،)1996( .الدرنن وجامعة الدول العربية في عهد الملك عبد هللا (1951-1943م)،
رسالة نكتوراه غير منشورة ،لعمان :كلية اآلناب ،الجامعة األرنيية.
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لعفيف ،أحمد خليف،)1991( .مشروع سودريا الكبرى من (1951-1921م) ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،قسم العلوم االجتماعية واإليسايية ،لعمان :الجامعة األرنيية .
الماالت والصحف :
لعبيدات ،ميسون منصور،)2008( .موقف القطادر السودرية من مشروع سودريا الكبرى (- 1920
1951م) ،مجلة المنارة للبحوث والدراسات ،المجلد  ،15العدن  ،1لعمان :جامعة آل البيت.
المواقع اللكترويية:
يصير،أحمد( ، )2021من عبد هللا الول إلى عبد هللا الثايي .تستمر المسيرة درغم التحديات ،العين
اإلخبارية ،2021 ،تاريخ اإلطالع ،10.2.2021 ،متاح لعلى الرابط اإللكترويي:
https://al-ain.com/article/abdullah-abdullahii-march-continues-jordan100

أبو رمان ،لعبد هللا( ،)2007الملك المؤسس ،والتادريخ الذي لم ُيكتب بعد ،،تادريخ

الطالع ،12.2.2021متاح لعلى الرابط اإللكترويي:

https://www.ammonnews.net/article/7844

الحياة البرلمايية في عهد المادرة (، ،)1946-1923تادريخ الدخول للموقع 15.2.2021،متاح لعلى
الرابط اإللكترويي:
http://parliament.jo/node/141

البخيت ،محمد( ،)2014شخصية الملك المؤسس ..والدودر الذي هو في صلب هيكل الدولة،تاريخ
اإلطالع ،1.3.2021متاح لعلى الموقع اإللكترويي:
https://alghad.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%91%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A/
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الملك لعبد هللا األول( .)2004وحدة الضفتين،الجزيرة يت ،تاريخ الدخول للموقع  ،5.3.2021متاح لعلى
الرابط اإللكترويي:
https://www.aljazeera.net

لعمون (،)2018االستقالل جوهر اإليجا ات الوطنية لعبر مسيرة الدولة األرنيية ،تاريخ الدخول
للموقع ،7.3.2021متاح لعلى الرابط اإللكترويي:
https://www.ammonnews.net/article/375441

صحيفة الغد العربي (،)2020الذكرى الـ 69الستشهان الملك المؤسس تصانف اليوم ،تاريخ الدخول
للموقع  15.3.2021متاح لعلى الرابط اإللكترويي:
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%8069%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-

صحيفة نييا الوطن (،)2013جاللة المغفودر له الملك عبد هللا بن الحسين الثايية والستين،تاريخ
الدخول للموقع ،16.3.2021متاح لعلى الرابط اإللكترويي:
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/07/20/416330.html#ixzz6x61jS9hk

محمد محمون العناقرة،)2010( ،محطة تادريخية  :مشادريع الملك عبد هللا الول الوحدوية ،صحيفة
الدستور،تاريخ الدخول للموقع  ،18.3.2021متاح لعلى الرابط اإللكترويي:
https://www.addustour.com/articles/665513-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9

محمد لعبده حتاملة، )2013( ،صاحب الااللة الهاشمية الملك عبد هللا الول ابن الحسين بن علي
(الملك المؤسس) 1921م 1951 -م ،صحيفة الدستور  ،تاريخ الدخول للموقع  ،25.2.2021متاح
لعلى الرابط اإللكترويي:
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