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  انًهخص
 مػا مػف الممتدة األردني الحكـ فترة في بالقدس السياسية الحياة تجاه األردنية السياسة في الدراسة تبحث
 غنيػػػة لكنيػػػا نسػػػبيان  قصػػػيرة فتػػػرة كىػػػي ،1967 العػػػاـ فػػػي النكسػػػة كحتػػػى 1948 العػػػاـ فػػػي النكبػػػة بعػػػد

 فتػػرة قبػػؿ مػػا القػػدس فػػي السياسػػية الحيػػاة فػػي بالبحػػث األكؿ بالفصػػؿ الدراسػػة فتبػػدأ السياسػػية، اثباألحػػد
 طمكح رئيسي بشكؿ كمنيا النكبة، قبؿ ما بالقدس الياشمية العائمة كعالقة األردف دكر بدأ حيث النكبة،
 حكمػػو، تحػػت مكحػػدة عربيػػة مممكػػة ضػػمف القػػدس فيػػو بمػػا منيػػا جػػزء أك فمسػػطيف بضػػـ اهلل عبػػد الممػػؾ

 ممػا البريطانيػة، كالحككمػة الكقػت ذلػؾ فػي الصػييكنية الحركػة قػادة مػع األردنية العالقات إلى باإلضافة
 تعزيػػػز فػػػي كسػػػاىـ كاألردنػػػي الفمسػػػطيني الشػػػعبي كالمكقػػػؼ األردنػػػي الرسػػػمي المكقػػػؼ بػػػيف فجػػػكة خمػػػؽ

 .كالحكـ السيطرة عمى صراعيا في السياسية القيادات بيف الخالؼ
 في الفمسطينية، السياسية القيادة عاصمة كانت التي بالقدس، الفمسطينية األردنية العالقات رتطك  ارتبط
 رئيس الحسيني، أميف الحاج رأسيا عمى كاف ،كعائمي كديني قكمي أساس عمى بنيت كالتي الكقت ذلؾ

)االخػػػػكاف اإلسػػػػالمية  لألحػػػػزاب الرئيسػػػػي كالػػػػداعـ العميػػػػا، العربيػػػػة كالييئػػػػة األعمػػػػى اإلسػػػػالمي المجمػػػػس
 العائمػػػة تحالفػػػت الػػػذم الكقػػػت فػػػي لمانيػػػا،ال اإلنحيػػػاز اختػػػار نػػػوأ عػػػف عػػػدا ،المسػػػمميف كحػػػزب التحريػػػر 

 عمػػى مبنيػػة الفتػػرة تمػػؾ فػػي الفمسػػطينية األحػػزاب فكانػػت كاألردف، بريطانيػػا مػػع  النشاشػػيبي) لػػو المنافسػػة
 .النكبة أحداث كتسارع لمفتيا نفي بعد الفعمي القيادم دكرىا كانتيى غالبيا، في كنخبكية العائمة
 انتقػػؿ الػػذم اهلل عبػػد األميػػر كرؤيػػة بريطانيػػا مػػع تحالفيػػا أسػػاس عمػػى النكبػػة أحػػداث فػػي األردف شػػاركت
 النكبػػة، فػػي حصػػمت التػػي اليزيمػػة حػػكؿ عػػاـ غضػػب كسػػاد ممػػؾ، إلػػى  أميػػر) إمػػارة حػػاكـ مػػف بسػػرعة
 عمػى عمػؿ النكبػة كبعػد حكمػو، ضػمف يػاعمي كالحفػاظ القػدس لحمايػة اهلل عبػد الممػؾ محاربػة مف بالرغـ
 األردنػي، النظػاـ مػع المتحالفػة الفمسطينية النخب مف شريحة خالؿ مف كاحدة مممكة في الضفتيف جمع

 حػػدث مػػا كىػػذا أريحػػا، مػػؤتمر أبرزىػػا الشػػرقية إلػػى الغربيػػة الضػػفة بضػػـ الممػػؾ تطالػػب مػػؤتمرات فعقػػدت
 عبػد الممػؾ باغتيػاؿ التطػكرات تمؾ كتكجت لمضـ، لعالميةكا كالعربية المحمية المعارضة مف بالرغـ فعميان 
 .1951 العاـ في القدس في اهلل
 الحكػـ عمػى الفعميػة بريطانيػا سيطرة كبعدىا خالليا استمرت انتقالية، فترة اهلل عبد الممؾ حكـ انتياء تال

 جمػكب باسػـ المعػركؼ الضػابط أبػرزىـ مػف البريطػانييف، الضػباط مف كبيرة مجمكعة خالؿ مف األردني
 فييػػػا نضػػجت جديػػدة مرحمػػة فبػػدأت لمحكػػـ، حسػػيف الممػػػؾ باسػػتالـ انتيػػت االنتقاليػػة الفتػػرة كلكػػف باشػػا،

 الجػيش تعريػب عمػى الحكـ استالمو مف قميمة سنكات بعد فعمؿ كذكائو، بقكتو المعركؼ الممؾ شخصية
 لمشػػػيكعية الشػػػديد دائػػػوع كأعمػػػف األمريكيػػػة المتحػػػدة الكاليػػػات مػػػع كتحػػػالؼ البريطػػػانييف، الضػػػباط كطػػػرد

 لمحكػػػـ الخاضػػػعة المنػػػاطؽ مػػػف كغيرىػػػا القػػػدس فػػػي السياسػػػية الحيػػػاة عمػػػى انعكػػػس مػػػا كىػػػذا كالقكميػػػة،
 .األردني
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 بالعمػػػؿ لألحػػػزاب كسػػم  الخمسػػػينات، منتصػػػؼ فػػي الحريػػػات ىػػامش تكسػػػيع عمػػػى حسػػيف الممػػػؾ عمػػؿ
 كذلػؾ الحكػـ، عمػى السػيطرة يفقػد دأب بأنو شعر التي المحظة في كبقكة حاربيا ما سرعاف أنو إال العمني،

 ىػػػذه ضػػػمف. القصػػػر بػػػانقالب بعػػػدىا عػػػرؼ كمػػػا النابمسػػػي،سػػػميماف  بقيػػػادة كطنيػػػة حككمػػػة تشػػػكيؿ بعػػػد
 فػاألحزاب السياسػية، الحالػة مف ميما جزءا القدس شكمت المتكاصمة، اليكمية كاألحداث الكبيرة األحداث

 قبػػؿ ىيمنػػت التػػي األحػػزاب عػػف طبيعتيػػا فػػي مػػؼتخت أيديكلكجيػػة أحػػزاب كىػػي النكبػػة، بعػػد تشػػكمت التػػي
 القػػدس فشػػكمت أسػػباب، لعػػدة بقػػكة السياسػػية السػػاحة عمػػى حضػػكرىا إثبػػات مػػف تػػتمكف لػػـ أنيػػا أك النكبػػة
 .كالسياسي الحزبي النشاط كفي جميعيا، األحزاب ىذه قادة حياة في ميمة محطة
 األحػزاب كتنػكع الفتػرة، ىػذه فػي القػدس ياشيدت التي كالحزبية السياسية الحياة في الثالث الفصؿ كيبحث

 ضػػمف نشػػطت التػػي كاألسػػماء األحػػداث مػػف مجمكعػػة كتتضػػمف كالعالميػػة، المحميػػة كعالقاتيػػا المكجػػكدة
 سػبقت التػي فالسػنكات الستينات، بداية مع جديدة مرحمة إلى باالنتقاؿ بدأت كالتي السياسية، الحياة ىذه

كيػػاف  إنشػػاء دعػػـ باتجػػاه الفمسػػطينية القضػػية مػػف كالعػػالمي العربػػي المكقػػؼ فػػي التحػػكؿ شػػيدت النكسػػة
 تعػػػػززت الػػػذم الكقػػػت فػػػي الفمسػػػػطينية القضػػػية عػػػبء مػػػف العربيػػػػة الػػػدكؿ كتنصػػػؿ فمسػػػطيني، سياسػػػي

 العربية الدكؿ يحرج قد الذم المسمكبة، األرض تحرير عمى تعمؿ التي المسمحة الفمسطينية المجمكعات
 الضػػػفة عمػػػى األردنػػػي الحكػػػـ نيايػػػة مقػػػدمات ىػػػذه ككانػػػت ىا،تريػػػد ال حػػػرب فػػػي الػػػدخكؿ فػػػي كيكرطيػػػا
  فػت ) الفمسػطيني الػكطني التحريػر حركػة كانطالقػة الفمسػطينية التحريػر منظمػة بإنشػاء كتكجت الغربية،

 تمارسػ، ك العربيػة لمػدكؿ رفعػت شػعار اإلسػتقالؿ عػف القػرار السياسػي فمسػطينية شخصػية مف تمثمو بما
 لمرحمػػة كبدايػػة تاريخيػػة، لمرحمػػة طاكيػػة 1967 عػػاـ نكسػػة كجػػاءت.  يففمسػػط لتحريػػر المسػػم  الكفػػاح
 .جديدة
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Abstract  
This thesis studies the Jordanian policy towards political life in Jerusalem during the 

Jordanian rule which started following the Nakba of 1948 and ended following the Naksa 

of 1967. While this period is relatively short, it is rich with political events.  

The first chapter of the study explores the political life in Jerusalem before 1948 and 

presents the role of Jordan and the relation of the Hashemite family with Jerusalem before 

the Nakba. It primarily focuses on the ambitions of King Abd Allah to annex Palestine or a 

part of Palestine, including Jerusalem, to a united Arab kingdom under his rule. It also 

studies the relations between Jordan, the Zionist leadership and the British government. 

The resulting political situation created a gap between the Jordanian official position and 

the Palestinian and Jordanian popular positions, contributing to a conflict between the 

leaderships over control and government.  

The development of the Jordanian Palestinian relations is closely connected to the city of 

Jerusalem, which represented the capital of the Palestinian political leadership. Before 

1948, Palestinian political leadership was founded on national and religious grounds. The 

leadership was headed by al-Hajj Amin al-Husseini, chairman of the Supreme Islamic 

Council and the Arab Higher Committee, and the principal supporter of Islamic parties. He 

chose to ally himself with Germany in a time where the opposition led by the Nashashibi 

family chose an alliance with Great Britain and Jordan. Palestinian political parties at the 

time were thus in their majority tribal based and elitist. Their effective political (the Mufti) 

role ended following the exile of the Mufti and the acceleration of the events leading to the 

Nakba.  

 

Jordan participated to the events of the Nakba through its alliance with Great Britain and 

the realization of the vision of Prince Abd Allah who quickly turned from Prince to King.  

General anger prevailed following the Nakba defeat despite the efforts of King Abd Allah 

to protect Jerusalem and maintain the old city under his rule. Following the Nakba, King 

Abd Allah worked on uniting the eastern and western banks into one kingdom. To reach 

this goal, he used members of the Palestinian elite, allied with the Jordanian government, 

and the organization of conferences calling on the king to unite the two banks, most 

importantly the Jericho conference. This resulted in the annexation of the area despite 

local, Arab and international opposition, which culminated with the assassination of King 

Abd Allah in Jerusalem in 1951.  

 

A transitional period ensued, during and following which there was an effective British 

control over the Jordanian government through the presence of a large number of British 

officers, the most famous being an officer known as Glubb Pasha (Sir John Bagot Glubb). 



 و 

 

This transitional period ended with the accession of King Hussein to the throne, following 

which began a new period during which the King’s personality known for his strength and 

intelligence developed. Following a few years of the beginning of his rule, he worked on 

Arabizing his army and the expulsion of British officers, creating an alliance with the 

United States of America and declaring his strong opposition to both communism and 

nationalism. This therefore is what transpired in the political life in Jerusalem and other 

areas under the Jordanian rule.  

In the mid 50’s, King Hussein worked on expanding political freedoms and allowed parties 

to work openly. He however strongly combated these parties as soon as he felt that he 

started losing control over the rule, most significantly following the creation of a national 

government led by al-Nabulsi, which was later known as the “Palace coup”. Jerusalem 

constituted an important part of the general political life, whether in the everyday life or in 

the context of exceptional events. The parties which were created in Jerusalem after the 

Nakba were ideological parties, different in nature from the parties which dominated 

before the Nakba or had poor presence on the political stage. For many reasons, Jerusalem 

thus played a major role in the lives of the leaders of the political parties and their political 

activities.    

 

The third part studies the political life and events in Jerusalem during this period. The 

chapter studies the variety of political parties, the important personalities active in the 

political life, and the local and international relations of these parties. A shift occurred in 

the beginning of the 60s, when, in the years just before the Naksa, a transformation in the 

Arabic and international position vis-à-vis the Palestinian cause developed through the 

supporting of the creation of a Palestinian body, at a time when Palestinian armed groups 

striving to liberate the stolen land, were enforced. This in turn diminished the burden of the 

Palestinian cause on Arab countries which did not want to enter a war. This was the 

beginning of the end of the Jordanian rule on the West Bank, and culminated with the 

establishment of the Palestinian Liberation Organization and the Palestinian national 

movement for Liberation (Fateh), with leading independent Palestinian figures exercising 

armed struggle for the liberation of Palestine. The Naksa of 1967 closed this historical 

phase, and was the start of a new phase.   
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 : انًخخصراث

سمطات المختمفة المكجكدة في المجتمع، بما يشمؿ فعالياتيا كعالقاتيا نظاـ الحكـ كال الحياة السياسية:
عمى أساس التعددية الشاممة سياسيان، كتتمثؿ في مجمكعة القكل السياسية الرسمية كغير الرسمية التي 
تتفاعؿ داخؿ المجتمع بالفعؿ كرد الفعؿ عمى نحك يؤدم إلى تحقيؽ حالة مف اإلتزاف السياسي؛ كيقصد 

الرسمية: المؤسسات التشريعية كالتنفيذية، أما القكل غير الرسمية فتتمثؿ في األحزاب السياسية بالقكل 
 كجماعات الضغط السياسي كالرأم العاـ.

تتمثؿ ىذه القكل الرسمية كغير الرسمية في ىذه الدراسة بالحككمة األردنية كاألحزاب السياسية التي 
 ا.كجدت في الفترة الزمنية التي يتـ دراستي

القدس: ىي كؿ األراضي في الجانب الشرقي مف المدينة، كالتي كانت تحت الحكـ األردني بعد النكبة، 
 .1948كيتـ اإلشارة إلى القدس بشطرىا الغربي أيضان، كذلؾ فقط باألحداث التي سبقت النكبة عاـ 

 .الحسيف بف اهلل األمير: عبد

 .الحسيني أميف المفتي: الحاج

 كجمكب، كمكب شكاؿ: غمكب،أ بعدة أسمو كرد ،"باشا جمكب" باسـ المشيكر ريطانيالب جمكب: الجنراؿ
 ."جمكب" باسـ الدراسة ىذه في تكحيدىا تـ

 الحسيف: الممؾ حسيف بف طالؿ.
 عبد الناصر: جماؿ عبد الناصر.
 العصبة: عصبة التحرير الكطني.

 اسر عرفات".عرفات: )محمد عبد الرحمف  عبد الرؤكؼ القدكة، المعركؼ باسـ "ي
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  حًهيذ
 

 انذراصت يشكهت
 :التالية اإلشكالية معالجة الدراسة ستحاكؿ

 تعتمػػد لػػـ المكاقػػؼ كىػػذه الغربيػػة، لمضػػفة األردف حكػػـ فتػػرة تجػػاه مسػػبقة سياسػػية كآراء مكاقػػؼ انتشػػرت

 عامػة، سياسػية آراء األمػر حقيقػة فػي كتعتبػر البحػث، فػي حقيػا تأخػذ كلػـ العممػي البحث عمى باألغمب

 ةماىيػػػ، كالسػػػؤاؿ الرئيسػػػي لمدراسػػػة يبحػػػث فػػػي مكثقػػػة معمكمػػػات إلػػػى مسػػػتندة تكػػػكف أف بالضػػػركرة لػػػيس

 فتػػرة الحكػػـ فػػي تنظيميػػا تػػـ التػػي السياسػػية كالتحركػػات األنشػػطة ىػػي كمػػا الفاعمػػة السياسػػية التنظيمػػات

 ؟، ككيؼ تعاطى معيا النظاـ السياسي األردنيالقدس في األردني

 انذراصت يبرراث
 :يمي بما إيجازىا يمكف كلكف المبررات، مف مجمكعة لمدراسة

ف األردنية، الحكـ فترةتناكلت  التي األبحاث قمة .1  كال األصػكؿ حسػب مكثقػة غيػر فيػي كجػدت كا 

 .العممي البحث منيجية إلى باألغمب تستند

 الفتػػرة تػػاريخ كتابػػة فػػي تتضػػمنيا التػػي كالمعمكمػػات األرشػػيؼ كثػػائؽ أىميػػة عمػػى الضػػكء تسػػميط .2

 .البحث حددىا التي

بػػراز كبيػػر، بشػػكؿ لمفقػػداف المعػػرض ، الشػػفكم التػػاريخخػػالؿ المقػػابالت ) مػػف تيسػػر مػػا تكثيػػؽ .3  كا 

 .البحث سيتناكليا التي الفترة عمى اإلضاءة في أىميتو

 .عممي بشكؿ دراستو بدكف الدراسة مكضكع تجاه كتضاربيا المكاقؼ تعدد .4
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 انذراصت أهذاف
 :التالية األىداؼ تحقيؽ لممكفا مف الدراسة، مف االنتياء بعد

دراسة كتكثيؽ التنظيمات السياسية الفاعمة، كاألنشطة كالتحركات السياسية التي تـ تنظيميا في  .1

 فترة الحكـ األردني في القدس.

 دراسة عالقة الحككمة األردنية بالنشاط السياسي بالقدس، ككيؼ تعاممت معو. .2

 ي الحياة السياسية كصناعة القرار السياسي.دراسة مدل أىمية الدكر الذم لعبتو القدس ف .3

 انذراصت أصئهت
 :التالية األسئمة عمى اإلجابة الدراسة ستحاكؿ

 فػي تنظيميا تـ التي السياسية كالتحركات األنشطة ىي كما الفاعمة السياسية التنظيمات ىي ما .1

 القدس؟ في األردني فترة الحكـ

 معو؟ تعاممت ككيؼ بالقدس، سيالسيا بالنشاط األردنية الحككمة عالقة ىي ما .2

 ميمشة؟ كانت انيا أـ السياسي القرار كصناعة الحياة السياسية في ميمان  دكران  القدس لعبت ىؿ .3

 انذراصت فرضيبث
 :البحث خالؿ مف إثباتيا سيحاكؿ التي الفرضية التالية، الباحث كضع لقد

لنشاطات، بالرغـ مف محاكلة الحككمة القدس كانت مركزان لنشاط األحزاب السياسية كمكقع ميـ لتنظيـ ا

 األردنية تيميش الضفة الغربية بما فييا القدس لصال  العاصمة عماف.

 انبحث يُهجيت
 التػػاريخ مػػف المرحمػػة ىػػذه دراسػػة فػػي التحميمػػي التػػاريخيالكيفػػي كاألسػػمكب  المػػنيج عمػػى يعتمػػد البحػػث

 المصادر دراسة خالؿ مف كذلؾ ،السياسيةكاألخذ بعيف اإلعتبار مناىج العمـك  القدس، لمدينة السياسي

 يكميػػػػة، كصػػػػحؼ كأرشػػػػيؼ كسػػػػجالت شخصػػػػية كمػػػػذكرات كتػػػػب مػػػػف فييػػػػا بمػػػػا العالقػػػػة ذات كالمراجػػػػع
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 عضػكيتيـ خالؿ مف كساىمكا الفترة تمؾ عايشكا أشخاص مع الشخصية المقابالت إجراء إلى باإلضافة

 .قدسبال السياسية الحياة في نشاطاتيـ أك في الحركات السياسية

 انبحث قيذ انًىضىع حىل انضببقت انذراصبث
 :ىي البحث مكضكع حكؿ المتكافرة الدراسات أىـ إف

 :كوىن ألمنون الغربية، الضفة في السياسية األحزاب كتاب.1

 فػػي السياسػػية لألحػػزاب تػػؤرخ التػػي الكتػػب أحػػد عمػػى الباحػػث اطػػالع كليػػدة كانػػت الدراسػػة مكضػػكع فكػػرة

 عنػػكاف تحػػت ،1980 سػػنة العبريػػة بالمغػة أكال نشػػر كتػػاب كىػػك األردنػػي، لحكػـا فتػػرة فػػي الغربيػػة الضػفة

 كالػػذم كػكىف، أمنػػكف اإلسػرائيمي كالمؤلػػؼ لمباحػث ،"األردنػػي الحكػـ فتػػرة فػي العربيػػة السياسػية األحػزاب"

 الضػػفة احػػتالؿ بعػػد اإلسػػرائيمية السػػمطات عميػػو سػػيطرت الػػذم األردنػػي األرشػػيؼ عمػػى بحثػػو فػػي اعتمػػد

 تنػؿ لػـ كمتنكعػة عديػدة ممفػات كىػي األردنػي، العػاـ األمػف مباحث ممفات كخاصة ،1967 عاـ الغربية

 .طكيمة لسنكات الفمسطينييف الباحثيف أعيف عف مغيبة كبقيت البحث، مف حقيا

 ككانػت ،1982 العػاـ في البريطانية، ككرنيؿ جامعة خالؿ مف كنشر اإلنجميزية المغة إلى الكتابترجـ 

 الفمسػػطيني الباحػث خػالؿ مػف العربيػة المغػة إلػى الحقػان  ترجمتيػا تمػت منقحػة، نسػخة زيػةاالنجمي النسػخة

 إلػى الرجػكع إمكانيػة مػع البحػث فػي كمرجػع اعتمادىػا سػيتـ التػي النسخة كىي ،1988 عاـ حسف خالد

 .النصكص بعض لمراجعة االنجميزية أك العبرية النسخة

 عمػػى كبػػالتركيز دقيقػػة، بتفاصػػيؿ الغربيػػة الضػػفة فػػي نيػػةاألرد الفتػػرة فػػي العربيػػة االحػػزاب الكتػػاب يػػدرس

 كحػزب المسػمميف، اإلخػكاف كحركػة العػرب، القػكمييف كحركة الشيكعي، الحزب: الكبرل األربعة األحزاب

 الييكميػػة التركيبػػة الباحػػث كيػػدرس األخيػػر، الفصػػؿ فػػي حػػزاباأل لبقيػػة التعػػرض إلػػى باإلضػػافة التحريػػر،

 العػاـ األمػف ممفػات فػي الػكاردة المعمكمػات خالؿ مف كتاريخيا كأفكارىا يا،كمكاقف كعضكيتيا، لألحزاب،
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 الفرصػػػة تتػػػاح أف كبػػػدكف األخػػرل، كالمراجػػػع المصػػػادر مػػػف مجمكعػػة عمػػػى أيضػػػا كباالعتمػػػاد األردنػػي،

 دراستيا. تمت التي األحزاب قيادات مف أم أك البحث في الكاردة األسماء مف أم مقابمة لمباحث

األردنيػػة المكجػػكدة فػػي "أرشػػيؼ الدكلػػة اإلسػػرائيمي"، ىنػػاؾ العديػػد مػػف الكثػػائؽ األردنيػػة عػػدا عػػف الكثػػائؽ 

 الوثااق  األردنياةالتي لـ يستند الباحػث ليػا، كمػف أبػرز الكتػب التػي جمعػت ككثقػت ىػذه الكثػائؽ كتػاب 

محمػػد عػػدناف البخيػػت، كيتشػػكؿ مػػف عػػدة مجمػػدات مػػف كىػػك مػػف إشػػراؼ أورا  عبااد اب باان الحسااين، 

 ، 1950- 1947يػػػا بالنسػػػبة ليػػػذه الدراسػػػة المجمػػػد الحػػػادم عشػػػر تحػػػت عنػػػكاف )كحػػػدة الضػػػفتيف أىم

كيتضػػمف العديػػد مػػف الكثػػائؽ ذات العالقػػة بكحػػدة الضػػفتيف كالمػػؤتمرات التػػي عقػػدت فػػي نفػػس السػػياؽ 

 كالفترة.

 :الفمسطينية ردنيةاأل  العالقات ندوة.2 

 نظـ الذم مف يذكر ال ،1986 العاـ في العنكاف، سنف تحمؿ ندكة في قدمت التي األكراؽ يجمع كتيب

 كبػدأت" النػدكة؟ ىػذه لمػاذا" عنكاف حممت التي االفتتاح كممة مف االستدالؿ كيمكف النشر، دار أك الندكة

 الػػػكطني التحريػػػر لحركػػػة المركزيػػػة المجمػػػة" التعمػػػيـ" مجمػػػة تحريػػػر أسػػػرة كباسػػػـ المركػػػزم عػػػالـاإل باسػػػـ

 كنشػػػر النػػػدكة تنظػػػيـ عمػػػى القائمػػػة الجيػػػات أنيػػػا لمنػػػدكة، التحضػػػيرية لمجنػػػةا كباسػػػـ -فػػػت  - الفمسػػػطيني

 .أكسع كانت المشاركة أف نستنتج المشاركيف كمف الكتيب،

 االقتصػادية الخمفيةبالحديث عف  تبدأ التي العناكيف مف مجمكعة الندكة في قدمت التي األكراؽتتضمف 

 إلػى النػدكة كتيػدؼ الفمسػطينية، األردنيػة العالقػات لػىإ كتنتقػؿ كالجػيش، األردنػي، لمنظػاـ االجتماعية -

 مػػف كتنطمػؽ الثمانينػػات، فػي السياسػػية التطػكرات ضػػكء عمػى األردنػػي كالػدكر السياسػػية التطػكرات دراسػة

 مجمكعػة تتضمف كىي الفترة، تمؾ السياسي الكاقع في حسيف الممؾ دكر كفيـ الحاضر لدراسة الماضي

 .الدراسة ىذه مككنات أحد النقاش نتائج كؿكتش المختمفة المكاقؼ مف ميمة
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 :بشير لسميمان األردنية، الوصاية جذور كتاب.3

 أكلػػػى مػػػف كىػػػي الصػػػييكني، األرشػػػيؼ كثػػػائؽ فػػػي تبحػػػث بالمعمكمػػػات كالغنيػػػة الصػػػغيرة الدراسػػػة ىػػػذه

 زالػػت كمػػا طكيمػػة، لسػنكات البػػاحثيف أمػػاـ مغمقػػان  بقػي الػػذم األرشػػيؼ/ الكثػػائؽ فػي بحثػػت التػػي الدراسػات

 الكثػػائؽ دراسػػة أىميػػة الكتػػاب ىػػذا فػػي المؤلػػؼ يكشػػؼ كالتػػي المحظػػة، حتػػى مغمقػػة الممفػػات مػػف العديػػد

 سػػبقت ميمػػة تاريخيػػة خمفيػػة مػػف البحػػث يشػػكمو مػػا إلػػى باإلضػػافة بتجربتػػو، االسترشػػاد كسػػيتـ األرشػػيفية

 لمضػفة األردنػي حكػـال سػبقت التػي الجػذكر فػي يبحػث أنػو حيث البحث، ىذا في دراستيا يتـ التي الفترة

 .الغربية

 األدبيات التي درست النظام السياسي األردني:  .4

يمكننػػا أف نجػػد عػػدة أدبيػػات درسػػت النظػػاـ السياسػػي األردنػػي، أختػػرت منيػػا كتػػابيف، كىمػػا مػػف الكتػػب 

المعتمدة كمنيج أكاديمي تعميمي في الجامعات األردنية، كىي شاممة لتركيبة كمككنات النظاـ السياسػي 

فالكتػػاب األكؿ يحمػػؿ عنػػكاف "النظػػاـ نػػي باإلضػػافة إلػػى تػػاريخ تأسػػيس المممكػػة األردنيػػة كتطكرىػػا، األرد

السياسػػػي األردنػػػي حقػػػائؽ كمفػػػاىيـ" مػػػف تػػػأليؼ د. أمػػػيف عػػػكاد مينػػػا بنػػػي حسػػػف، يػػػدرس تػػػاريخ تأسػػػيس 

ككػذلؾ المممكة كالتطكر الدستكرم فييا، كيتعمؽ فػي دراسػة مككنػات النظػاـ السياسػي كسػمطاتو الػثالث، 

األمػػر يحمػػؿ الكتػػاب الثػػاني عنػػكاف المػػدخؿ إلػػى النظػػاـ السياسػػي األردنػػي، كىػػك مػػف تػػأليؼ د. محمػػد 

الػػدجاني ك د. منػػذر الػػدجاني، كيػػدرس الخمفيػػة التاريخيػػة لتأسػػيس الدكلػػة األردنيػػة كمقكماتيػػا كسػػمطاتيا 

 كمؤسساتيا كآليات صنع القرار فييا.

ي لمضػػفة الغربيػػة قميمػػة كبشػػكؿ خػػاص مػػا يػػدرس منيػػا الحيػػاة األدبيػػات التػػي درسػػت فتػػرة الحكػػـ األردنػػ

السياسية، كالمراجع المشار إلييا سابقان تعتبر األبرز كاألىـ، كقد تككف المصادر األساسية لمبحػث كىػي 

الجذكر قبؿ الحكػـ األردنػي كيسػتند لـ تدرس نفس الفترة أك نفس المكضكع، فكتاب سميماف بشير يدرس 

اإلسػرائيمية، الػذم يػنعكس بالضػركرة عمػى السياسػة -نشػكء كتطػكر العالقػات األردنيػة إلى الكثائؽ إلبػراز
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األردنيػػػة تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية، كنػػػرل ذلػػػؾ بكضػػػكح فػػػي األكراؽ المقدمػػػة لنػػػدكة العالقػػػات األردنيػػػة 

 يػةسػية ميػدت لقػرار فػؾ االرتبػاط األردنػي مػع الضػفة الغربالفمسطينية، كالتي تـ تنظيميا في مرحمػة سيا

، كتتضػػمف األكراؽ تحميػػؿ ككجيػػات نظػػر سياسػػية حػػكؿ العالقػػات األردنيػػة الفمسػػطينية 1988فػػي العػػاـ 

عمػػى الصػػعيد الشػػعبي كالرسػػمي كتشػػمؿ العديػػد مػػف المعمكمػػات عػػف تطػػكر الدكلػػة األردنيػػة كمؤسسػػاتيا 

يشمؿ فكرىا،  السياسية كالعسكرية، أما كتاب أمنكف ككىيف فيك يتعمؽ في تفاصيؿ األحزاب العربية بما

 ىيكميتيا كانشطتيا باإلستناد إلى الكثائؽ األردنية المكجكدة في "أرشيؼ الدكلة اإلسرائيمي".

تتضمف ىذه الدراسات العديد مف المعمكمات الغنية، كلكنيا ما زالت بحاجػة لمزيػد مػف الدراسػة كالبحػث، 

أف دراسة أمنكف كػكىيف كالتػي تسػتند  ففترة الحكـ األردني لمضفة الغربية لـ تأخذ حقيا مف الدراسة، كما

إلى المعمكمات المتكفرة لدل السمطات األردنية في تمؾ الفترة قد ال تكػكف دقيقػة، كال يمكػف اإلدعػاء بػأف 

السمطات األردنية تكفرت ليا كؿ المعمكمات عف الحياة كالنشاط السياسي لألحزاب التي مارسػت بػدكرىا 

يػػد مػػػف المعمكمػػات عػػف السػػػمطات األردنيػػة، ككػػػذلؾ األمػػر مػػػع العمػػؿ السػػرم، كتمكنػػػت مػػف اخفػػػاء العد

األكراؽ المقدمة لندكة العالقات األردنية الفمسطينية كالتػي تمثػؿ سػرد تػاريخي كتكجيػات سياسػية، تحتػاج 

 عد مركر عقكد مف الزمف عمييا.لممراجعة كالنقد ب
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 األول انفصم

_____________________________________________________ 

 األردَي انحكى قبم انقذس 

 

 انُكبت قبم يب انقذس

شيدت القدس تطكران كبيران في الفترة العثمانية، فقد اىتـ العثمانيكف بالعمراف في المدينة، فأقامكا منشآت 

ت المدينة مف أسكار البمدة القديمة كتمكنت مف النمك كسعكفي نياية العيد العثماني ت 1عمرانية عديدة،

تطكر طرؽ المكاصالت ا، فاتسعت باتجاه الشماؿ كالغرب؛ كذلؾ لعدة أسباب، أىميا: خارجي

، كمف أبرز   كاالتصاالت بشكؿ أساسي، مما أدل إلى إحداث تغييرات في حياة المدينة مف عدة نكاحو

نشاء طرؽ مالئمة  عثمانية ىذه المشاريع، إنشاء خط سكة حديد ربطت بيف القدس كميناء يافا، كا 

، كرصؼ جكانب الطرؽ بالقدس بمبادرات محمية كأكركبية ت بيف القدس كالمدف كالقرل المجاكرةلمعربا

الجديدة بالحصى، باإلضافة إلى كصؿ القدس بخطكط التمغراؼ كخدمات البريد المتعددة مع عدة دكؿ 

يؼ مجمس تأل باإلضافة الىعربية كأكركبية، كما تـ البدء بتركيب خط ىاتؼ في الككلكنية األمريكية، 

لعب المجمس البمدم دكران ميمان في تطكر المدينة كانتشار األماف في نياية الفترة  1863.2بمدم عاـ 

العثمانية، مف خالؿ عدة أعماؿ كالتي مف أبرزىا إنشاء نظاـ صرؼ صحي، كتنظيـ جمع القمامة 

ارع مف خالؿ رشيا بصكرة دكرية، كتعميؽ مصابي  الكاز إلضاءة المدينة، كالحفاظ عمى نظافة الشك 
                                                 

 .124ص ،الياشمية الرعايةإلى  الكنعانية من وحضارة تاريخ القدس الدىيسات، ىايؿ 1
 .19ص ،األسوار خارج المدينة العثمانية: نمو القدس ديفيس، ركشيؿ 2
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بالمياه لمنع تطاير الغبار، باإلضافةى إلى إنشاء قكة شرطة لممدينة كدائرة إطفائية كمستشفى تابع 

عطاء تسييالت لمحصكؿ عمى تراخيص البناء األمر الذم ساىـ في تكسيع المنازؿ  لممجمس البمدم، كا 

ضافة طبقات عمييا.  1كا 

نية في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ساعد تطكر كالنظاـ كالتنظيمات العثماف انتشار األم

نسمة  10000أضعاؼ مف  6؛ فتضاعؼ عدد سكاف القدس المدينة كنمكىا كالبناء خارج األسكار

كتزامف ىذا النمك السكاني مع التكسع العمراني  1914،2نسمة في العاـ  60000إلى  1800العاـ 

، كانتقاؿ مؤقت في الصيؼ إلى االستقرار الكامؿ، ياخارجالتدريجي مف داخؿ األسكار إلى  كاالنتقاؿ

حيث بدأ االنتقاؿ المؤقت كتكجو أصب  عادة لمعائالت المقدسية المقتدرة أف تمضي الصيؼ خارج 

األسكار ىربان مف الحر الشديد، كمف األحكاؿ الخانقة في المدينة القديمة المزدحمة، باإلضافة إلى 

المزارعيف في مكاسـ الحصاد،  كتطكر ىذا االنتقاؿ إلى االستقرار كالسكف اإلقامة المؤقتة لمقركييف ك 

ببناء القصكر كالمنازؿ الصيفية، التي تسارع نمكىا كتطكرىا لتشكؿ مجمكعة مف األحياء بما يشمؿ 

التدفؽ األجنبي مف الحجاج كالسياح كرجاؿ السياسة، كالذيف ساىمكا بإنشاء العديد مف المؤسسات 

بشيرية كغير التبشيرية كالمدارس كالمستشفيات كدكر األيتاـ، كىذا أدل الى تحكيؿ التكسع الغربية الت

مف داخؿ المدينة القديمة إلى خارجيا لبناء مدينة أكثر حداثة كأكثر غنى، فتحكلت ىذه األحياء 

 3الجديدة إلى القسـ الحديث كاألكثر تطكران في المدينة.

ثر حيكية كحركة، أدل إلى تكافد العديد مف الفمسطينييف كاألجانب تكسع المدينة كتطكرىا لتصب  اكإف 

لمسكف في القدس، فبنيت عدة أحياء جديدة لمعائالت المقدسية مثؿ باب الساىرة، كاد الجكز، سعد 

كسعيد، المصرارة، النبي داكد، الثكرم، البقعة، الطالبية، كغيرىا مف األحياء، باإلضافة إلى انشاء 
                                                 

 .20-19ص ،المصدر نفس يفيس،د 1
تحولت جذرية في ؛ الكزاندر شكلش، 66، ص"ىل أصبحت القدس عاصمة فعمية لفمسطين في أواخر العيد العثماني؟"عادؿ مناع،  2

 .49، ص1882-1856فمسطين 
 .13ص ،قضيتيا تاريخيا فمسطين مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ؛27ص ،سبؽ ذكره مصدر ديفيس،3 
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السكف كالبناء لمجمكعات أجنبية كفدت إلى القدس لعدة أسباب، مثؿ الككلكنية أحياء مف تطكر 

األلماف إلى القدس  (Templers) ييفاأللمانية كالتي شيدت منازليا بعد كصكؿ مجمكعة مف الييكم

، في سبيؿ التحضير لعكدة المسي  المنتظر بيدؼ إقامة مجمع مسيحي مثالي في األراضي المقدسة

التي بدأت تنشأ مف الحي الحقان لعائمة السكاكيني، ككذلؾ األمر مع الككلكنية اليكنانية، كأجركا منازؿ 

لقرف التاسع عشر، حيث ا مف رثكذكس، في النصؼ الثانيكتتطكر عمى أمالؾ لبطركية الركـ األ

 1شممت عدة مباني منيا المباني السكنية كالحكانيت كالمقاىي كمشاريع تجارية كنادم لمتسمية.

 مركز شؾ في أف القدس حازت عمى أىمية ميزتيا عف المدف األخرل في ىذه الفترة، فقد كافال 

سنجؽ )متصرفية  القدس، كالذم يشمؿ معظـ أجزاء فمسطيف كأكثر مف ثالثة أرباع سكانيا، مرتبطا 

الية ثـ لك  رأسا بكزارة الداخمية في استنبكؿ، عمى خالؼ سنجقي عكا كنابمس الذيف تبعا لكالية الشاـ

كمثؿ  2،، كلذلؾ سمي بالمستقؿ، نظران ألىمية المدينة الدينية كالتاريخية كالدبمكماسية كالسياحيةبيركت

متصرفية القدس ثالث ممثميف منتخبيف مف المتصرفية ىـ ركحي الخالدم كسعيد الحسيني كىما مف 

إثر  1850نذ العاـ كحصمت القدس عمى ىذه االعتبارات الخاصة م 3،القدس، كحافظ السعيد مف يافا

، ثـ بقرار سمطاني سنة   1887.4حرب القـر

األىمية التي تتمتع بيا القدس لـ تقتصر عمى الدكلة العثمانية، بؿ تعدتيا لتككف أحد المكاقع  إف

األجنبية مف أف تحصؿ عمى دكؿ الميمة لمدكؿ االستعمارية كلمحركة الصييكنية، حيث تمكنت ال

كلمحجاج مف بالدىـ خارج األسكار كداخميا، مستفيديف مف  ارافؽ ليرمانات إلنشاء قنصميات كمف

القكانيف العثمانية بعد حكـ إبراىيـ باشا كضعؼ السمطنة العثمانية، كفي ىذا السياؽ نج  الييكدم 

البريطاني مكسى مكنتفيكرم بعد ثالثيف عامان مف المحاكالت الفاشمة مف شراء أرض لبناء مستشفى 
                                                 

 .75-69، صر سبؽ ذكرهمصدديفيس، 1
 .13ص ،مصدر سبؽ ذكره الفمسطينية، الدراسات كمؤسسة ؛37ص الحديث فمسطين تاريخ الكيالي،عبد الكىاب  2
 .61ص ،القدس حوليات العثمانية"،اإلدارة  مكاجية في فمسطيف : أعياف1911 الشريؼ الحـر حادثة" فشماف، لكيس 3
 .3ص ،1948-1917 فمسطين في السياسية والمؤسسات القيادات الحكت، نكييض بياف 4
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بيتا  60، كالتي أصبحت النكاة لما يعرؼ اليكـ بحي المنتفيكرم الذم بني فيو لمييكد األصكلييف

بيتا آخر لإلسفارد كمطحنة ىكائية، أما المستشفى فبني ليككف مدرسة صناعية  60لإلشكناز ك

مييمنة مف العائالت مالكة  كبار مالكي األراضيتزامف تطكر كنمك المدينة مع تطكر طبقة  1لمبنات.

مختمؼ المكاقع، كالتي حصمت عمى مساحات كبيرة مف أراضي الفالحيف كالمالكيف األراضي في 

الصغار الذيف اضطركا إلى تسجيؿ أراضييـ باسـ المالكيف الكبار ىربان مف الضرائب كالجندية التي 

، كما أف العائالت المبنانية كالفمسطينية 1856تضمنتيا التنظيمات اإلدارية العثمانية الصادرة سنة 

ثرية حصمت عمى أخصب األراضي في فمسطيف، عندما استكلت الحككمة العثمانية عمى أراضي ال

كمف ىذه الطبقة  1869،2في المزاد العمني سنة لألغنياء عجزكا عف تسديد الضرائب كباعتيا  فالذي

ي "، تشكمت النخب السياسية، فالطميعة السياسية فكبار مكظفي الدكلةنفسيا "كبار مالكي األراضي ك 

ناشط سياسي، كاف  3000عيد االنتداب التي كصؿ عددىا حسب بعض التقديرات إلى حكالي 

 3غالبييتـ يتحدركف مف ىذه الطبقة اإلقطاعية، حيث ترل ىذه الطبقة نفسيا الممثؿ الشرعي لمسكاف.

ياء طبقة الكسطى التي تضـ شريحة صغيرة مف الفالحيف األثر ىناؾ ال باإلضافة إلى طبقة اإلقطاعييف،

كالمثقفيف ذكم األصكؿ الممتدة إلى طميعة كجياء المدف أك الطبقة الكسطى في المدينة، كبشكؿ أقؿ 

في القرية، كلذلؾ فقد تركزت بشكؿ خاص في مدف الساحؿ ذات التكاثر السريع باإلضافة إلى القدس، 

عيؽ تطكرىا نتيجة في الكقت الذم بدأت تنشأ فيو البدايات األكلى لمبرجكازية الفمسطينية كالتي أ

كأصحاب الحرؼ كالمشاريع الصغيرة في كؿ المدف الميمة  تجارالتنافس الييكدم، كىك ما عانى منو 

 4في فمسطيف.

                                                 

 .26-24ص ،النكبة عام ومداخميا الجديدة القدس معارك عكيضة، عادؿ نييؿ1 
 .8ص 1948-1917 فمسطين في السياسية والمؤسسات القيادات الحكت، نكييض بياف 2
 .44ص ،1988-1948 الفمسطينية الوطنية الحركة تاريخ باكمغرتف، ىمغى3 
 .44ص ،نفسو المصدر باكمغرتف، ىمغى 4
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أما القاعدة العريضة لمسكاف، فقد تشكمت مف الفالحيف الصغار كمستأجريف كعماؿ زراعييف باإلضافة 

مف سكاف فمسطيف، بالرغـ مف ىجرة  %65-60إلى الفقراء في المدف، فشكؿ الفالحكف ما بيف 

مجمكعات كبيرة مف الريؼ إلى المدف بحثان عف العمؿ كالتي ساىمت تدريجيا في نشكء طبقة عاممة 

فمسطينية في المدف، إال أف اليجرة مف الريؼ إلى المدف بقيت محدكدة جدان في أكاخر العيد العثماني، 

مف التحكؿ  المحاصيؿ الزراعية، فكاف جزءكذلؾ نتيجة تحسف أكضاع الزراعة كالتجارة في ا

ىذا التطكر االجتماعي 1الديمكغرافي النكعي في المدف بما فييا القدس نتيجة لميجرة الييكدية.

االقتصادم كالسياسي في نياية القرف التاسع عشر، حك ؿ مركز ثقؿ القكل السياسية المحمية مف الجباؿ 

ة القدس، بالتزامف مع زيادة النفكذ كالكالء االجتماعي كاألرياؼ إلى المدف الكبرل، كخصكصا مدين

، ية العائالت المقدسية "العريقة"لمعائالت الكبيرة في المجتمع الفمسطيني، فبرزت في ىذه المرحمة أىم

بالنسبة لسائر العائالت في المدف األخرل، كتمكنت مف لعب دكر حاسـ عمى مستكل فمسطيف ككؿ 

ان في عيد االنتداب، كمف أبرزىا عائمتي الحسيني كالنشاشيبي، كشيدت صراعان في الفترة العثمانية كالحق

داخميان عمى النفكذ اقتصر عمى عائالت القدس المشيكرة، كأصب  الصراع الرئيسي داخؿ المجتمع 

الفمسطيني، عمى الرغـ أنيا لـ تكف مف العائالت اإلقطاعية الكبيرة المالكة لألراضي مقارنة بغيرىا مف 

ائالت الفمسطينية كالمبنانية اإلقطاعية المالكة في فمسطيف، كالسبب أف فمسطيف بحكـ مكقعيا الع

الديني، ككجكد المسجد األقصى في رحاب القدس، جعؿ مف أكلى المميزات التي تتباىى بيا العائالت 

زيرة العربية، اإلسالمية ىي ميزة اتصاؿ النسب بالساللة النبكية أك بالقبائؿ العربية األصيمة في الج

ككذلؾ األمر فكاف الصراع بيف المركز المديني كمحيطو الريفي مف جية، كبيف القدس ذات الكضع 

انعكس  التطكر عمى الحياة االجتماعية كالسياسية،  2المسيطر عمى مستكل كؿ البالد مف جية أخرل.

                                                 
 .65-64، ص "ىل أصبحت القدس عاصمة فعمية لفمسطين في أواخر العيد العثماني؟"عادؿ مناع،  1
 فمسطين الحكت، بياف ؛45ص ذكره سبؽ باكمغرتف، ىمغى ؛38ص ،الثورة الى القتالع من الفمسطينيون الفالحون صايغ، مارم ركز 2

 .8ص ،1948-1917 فمسطين في لسياسيةا والمؤسسات القيادات الحكت، بياف؛ 416ص
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تاحت لمناس أداء أدكار في كتـ التعبير عنو مف خالؿ إنشاء جمعيات خيرية كأندية رياضية كثقافية، أ

كاقتصادية تعمؿ ضد أربع مؤسسات سياسية  1914الحياة االجتماعية، فأنشئ في القدس سنة 

 .حركة الصييكنيةكمؤشر عمى اليقظة كالكعي الكطني الفمسطيني لمخاطر ال 1الصييكنية،

القدس في بناء كعمى الرغـ مف الخالفات السياسية كصعكبات الحرب العالمية الثانية، مضى سكاف 

، سجؿ في القدس خالؿ 1945مدينة تنبض بالحيكية كالحركة، فحسب اإلحصاءات البريطانية لسنة 

ناديان كمنظمة )جمعيات خيرية، تعاكنيات، أندية  2023عامان مف االحتالؿ البريطاني ما يزيد عمى  28

الطكائؼ ، باإلضافة إلى % منيا فمسطينية )مف جميع 85رياضية، منتديات أدبية كثقافية...الخ ، 

 2تكفر أماكف لمتسمية مف مقاه مف الطراز القديـ كالحديث، ككاف ىناؾ ثماني دكر لمسينما في القدس.

أما انتقاؿ الحكـ كالسيطرة عمى القدس مف العثمانييف إلى االنتداب البريطاني، فقد تـ بعد عجز المكاء 

مة الجنراؿ أدمكند المنبي قائد القكات البريطانية، ففي العثماني عمي باشا فؤاد مف الدفاع عنيا أماـ حم

ـ ترؾ المتصرؼ العثماني عزت بؾ القدس بعد أف عيد إلى مفتي القدس كامؿ 8/12/1917

الحسيني كرئيس بمديتيا حسيف الحسيني بتسميميا لمبريطانييف، الذيف بدكرىـ باشركا بالحكـ العسكرم 

كمع ذلؾ فقد حافظ االنتداب البريطاني عمى النخب  3ية،كأعمنكا األحكاـ العرف 11/12/1917في 

تشكمت في سياؽ التطكر االقتصادم االجتماعي كالسياسي، كالتي استمر حضكرىا السياسية التي 

القكم مف الفترة العثمانية إلى فترة االنتداب البريطاني، مع مالحظة تحكؿ عالقات القيادات العربية 

العالقات القطرية في عيد االنتداب تمتيف إلى كالعربي كالعثماني  اإلطار القكميالفمسطينية مف 

 4جزئة البالد العربية، ففقدت صالتيا القكمية إلى حد بعيد.بعد تالبريطاني 

                                                 
 .االقتصادية الكطنية التجارة كشركة العربي، الفمسطيني االقتصاد كشركة كالعفاؼ، اإلخاء كجمعية اإلسالمية، الخيرية الجمعية 1
 ريختا في المفصل العارؼ، عارؼ؛ 454ص ،فمسطين الحكت، بياف؛ 67-64ص ،الغربية القدس في الجوالي نمو ديفيس، ركشيؿ 2

 .452ص ،القدس
 .247ص، المسممون قواعدىا ورفع العربأسسيا  القدس شراب، محمد ؛126ص ،ذكره سبؽ الدىيسات، 3
 .30ص ،الفمسطيني العربي النضال خضم في غربية،أبك  بيجت المناضؿ مذكرات4 
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 :انضيبصي انصؼيذ ػهً

شيدت القدس تاريخان طكيال مف الصراع كتغير الحكـ عمى مدل التاريخ، كفي التاريخ المعاصر شيدت 

تفاضات كحركب، كىي نفس الحاؿ التي سادت في ظؿ الحكـ العثماني، كمف أبرز عدة صراعات كان

أحداث الفترة العثمانية حممة إبراىيـ باشا بف محمد عمي الكبير التي سيطر فييا عمى عدة مكاقع مف 

كالنضاؿ السياسي كالشعبي ضد اليجرات  1831،1األراضي العثمانية كمف ضمنيا القدس سنة 

ىذه األحداث تؤكد  .1948تداب البريطاني حتى نكبة الشعب الفمسطيني في العاـ الصييكنية كاالن

عمى األىمية كالمكانة التي تحتميا القدس، التي ساىمت أيضان في ترسيخ مكانة مميزة لمقيادات 

، ةزة لممدينة لدل الحككمة التركيالمقدسية بيف القيادة كالزعامة الفمسطينية، باإلضافة إلى المكانة الممي

تشرؼ مباشرة عمى إدارة القدس، فعمى شأف العائالت المقدسية حيث كانت كزارة الداخمية في إسطنبكؿ 

كاحتمت المكاف األىـ في قيادة المجتمع الفمسطيني كحركتو الكطنية منذ أكاسط القرف التاسع عشر، إلى 

لحككمة التركية عمى عممت ا 2أف أصبحت القدس عاصمة لفمسطيف في أعقاب الحرب العالمية األكلى.

، عثمانيةتعزيز مجمكعة مف النخب كاألرستقراطية لتأخذ دكرىا في الحكـ المحمي باسـ الحككمة ال

كالحقان باسـ االنتداب، حيث استمر االنتداب في استخداـ مجمكعة مف السكاف ضد أخرل كحشد 

مائؿ في المدف الصغرل الحمائؿ المتنافسة ضد بعضيا بدءان بعائالت القدس الرئيسة مركران بالح

كأرستقراطية المناطؽ كانتياء بزعماء البدك كالقرل، كالذم أدل إلى انقسامات اجتماعية كسياسية، أبرز 

ما يمكف اإلشارة إليو أنيا ساىمت في أف تككف كافة أشكاؿ المقاكمة النضالية في عيد االنتداب قد 

ية أك مشاركة ىذه الطبقة فييا، كبالتالي غياب جرت دكف قيادة حقيقية مف جانب الطبقة الحاكمة المحم

باإلضافة لتحكؿ القيادات العربية الفمسطينية مف العالقات  3القيادة الثكرية كعدـ كجكد قيادة مركزية،

                                                 
 .121ص ،سبؽ ذكره الدىيسات، ىايؿ 1
 .72-71، ص"عاصمة فعمية لفمسطين في أواخر العيد العثماني؟ىل أصبحت القدس "؛ عادؿ مناع، 50ص ،ذكره سبؽ صايغ، 2
 .33ص ،39-36ثورة كنفاني، ؛58 ،50ص ،ذكره سبؽ صدرم صايغ، 3
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القكمية أياـ الحكـ العثماني إلى العالقات القطرية بعد االنتداب البريطاني، كتجزئة البالد العربية فقدت 

 1.عالقاتيا القكمية

بقي لمقدس نفس الشأف في زمف االنتداب البريطاني، فكانت القدس أحد المككنات الميمة لممشاركة أك 

تنظيـ الفعؿ المقاكـ أك قيادة الحركة الكطنية في حاالت أخرل، خاصة بعد أف أعمنيا االنتداب 

أك في زمف البريطاني عاصة لفمسطيف، كلعؿ أبرز األحداث التي شيدتيا القدس ضد البريطانييف 

كتالىا انتفاضة سنة  1911،2االنتداب، االحتجاجات عمى حادثة تنقيب اآلثار في الحـر سنة 

المقاكمة اتساع ، كالتي كانت دليال كاضحا عمى مدل 1929في القدس سنة  البراؽ كثكرة 1920،3

كاألبرز في عيد ، كىي األكبر 39-36كالثكرة الكبرل، ثكرة الػ 4الشعبية لالنتداب كلمحركة الصييكنية

كعمى صعيد القيادة كاألحزاب في تمؾ الفترة، برز المفتي الحاج أميف الحسيني مف القدس  االنتداب.

زعامة ، كليتكلى الفييا كزعيـ لمحركة الكطنية بحيث تصدر المشيد السياسي ككاف لو الدكر األبرز

كؿ البالد كعرضيا، فتـ اختياره ، فقد تمتع بأكسع تأييد عمى طـ1929عاـ منذ السياسية الفمسطينية 

مفتيان لفمسطيف ألف جميع مسممي فمسطيف تقدمكا بعرائض طمبكا فييا تكليتو ىذا المنصب، كلـ يفعؿ 

صكتان  52المندكب السامي أكثر مف النزكؿ عند رأم إجماعي، كتـ انتخابو في الدكر الثاني، بأغمبية 

ي قيادة الييئة العربية العميا التي مثمت كؿ صكتان، باإلضافة إلى ذلؾ تكلى المفت 54مف أصؿ 

األحزاب الفمسطينية تقريبان، كشكمت المنظمة الكطنية األكلى بعد المجنة التنفيذية العربية، كما شغؿ 

 1922.5منصب رئيس المجمس اإلسالمي األعمى منذ 

                                                 
 .30ص غربية، أبك بيجت 1
 .65ص ،ذكره سبؽ مصدر فيشماف، 2
 المذيف الحسينيكأميف  العارؼ رؼعا عمى عامان  15 لمدة بالسجفأحكاـ  صدرت ثرىاإ فعمى القدس، عمى كبير ثرأ ليا كاف 1920 انتفاضة 3

 نفسو المصدر محمو. الدىيسات، النشاشيبي راغب كتعييف القدس في البمدم المجمس رئاسة عف الحسيني كاظـ مكسى كتنحية ،إلى األردف لجأ
 .137ص

 .202ص ،الحديث فمسطين تاريخ الكيالي، الكىاب عبد ؛52ص ،سبؽ ذكره مصدر صايغ، 4
 .106ص الفمسطينية المسألة اليادم، عبد ميدم ؛48-46ص ،ذكره سبؽ مصدر باكمغرتف، ىمغى 5
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 كالتحريض كالخارجي يالداخم الصراع مف الكاسع النفكذ ذك الكريزماتي القائد يسمـ لـ ذلؾ، مف بالرغـ

 السياسي االصطفاؼ يمثؿ المتعددة بأطرافو التحريض إف كبرأيي ،عنو الشرعية نزع بيدؼ ضده،

 يشمؿ بما بريطانيا، حمؼ ىك المفتي عمى لمتحريض سعى الذم فالحمؼ كالدكلية، المحمية كالتحالفات

 الحمؼ ىذا أف الكاض  كمف هلل،ا عبد كاألمير نفسيا، الكطنية الحركة مف كجزءان  الصييكنية الحركة

 غكاتيماال مندكب زعـ فقد عميو، بريطانيا  لمتحريض )عدك ألمانيا مع المفتي تحالؼ أك عالقة استخدـ

 أنو كما الييكد، عمى التاـ القضاء إلى يرمي مشركع تنفيذ سبيؿ في ىتمر أعكاف أشد مف المفتي بأف

 خاصة لجنة تشكيؿ تـ كعميو 1العربية، الثكرة نار راـإض في كالخيرية اإلسالميةاألكقاؼ  أمكاؿ أنفؽ

 الحسابات ىذه أف تقريرىا في كذكرت المفتي يديرىا التي األمكاؿ حسابات كتدقيؽ لفحص 1937 عاـ

ترافؽ نمك كبركز المفتي كزعيـ لمحركة الكطنية مع تصاعد  2فييا. لمطعف محؿ كال كمنتظمة صحيحة

ألسباب داخمية كخارجية، حيث نشأت في فمسطيف بما فييا القدس النضاؿ الحزبي الفمسطيني نتيجة 

، ىي في مجمميا إفرازات انبثقت عف الحركات التي نشأت ضد العثمانييف رئيسية ستة أحزاب سياسية

مف الكجياء، كتعتمد  مجمكعةكإطارات عامة، دكف مبادئ محددة، تحكميا  العشريف منذ أكائؿ القرف

مف نفكذىا الديني أك اإلقطاعي أك الكجاىي، كلكنيا لـ تكف أحزابان ليا قكاعد  عمى كالءآت منحدرة إلييا

، كانت قد شكمت ىذه األحزاب قيادة 1939-1936منظمة، كعندما قامت الثكرة الفمسطينية الكبرل 

مكحدة باسـ المجنة العربية العميا، كذلؾ برئاسة أميف الحسيني، كاتخذت مف مدينة القدس مقران ليا، 

منت اإلضراب السياسي الذم امتد إلى سائر فمسطيف، كعمى الرغـ مف المكقع الذم شغمتو المجنة كأع

فإف أحدان مف زعماء الحركة  ،القساـ نفسو كالحزب الشيكعيالشيخ عز الديف كقياداتيا، إال أنو فيما عدا 

ف الحسيني، الذم كاف الكطنية الفمسطينية في ىذه الفترة لـ يكف مسمحان بعقؿ تنظيمي، أما الحاج أمي

يمتمؾ قدرات إدارية نادرة، فقد كاف عقمو بعيدان عف العقؿ التنظيمي بالمعنى النضالي، كأف المسؤكليات 
                                                 

 .رئيس الكزراء اإلسرائيمي مؤخران  كىي نفس المعمكمات التي استخدميا 1
 .106ص الفمسطينية المسألة اليادم، عبد ميدم؛ 48-46ص ،ذكره سبؽ باكمغرتف، ىمغى2 
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التنظيمية ظمت في معظـ الكقت مكاىب فردية في المجاف الفرعية كالكادر األكسط، كغالبان ما كانت 

 1تعجز عف تحكيؿ كفاءاتيا إلى قكانيف.

، برزت عمى الساحة 1934ؿ المجنة التنفيذية العربية في آب عاـ حبعد ك  ،1936عشية ثكرة عاـ 

ستة أحزاب حمت محؿ االتحادات اإلسالمية المسيحية التي كانت تقؼ عمى رأسيا المجنة التنفيذية 

العربية بزعامة الكجيو المقدسي مكسى كاظـ الحسيني، كالتي تفككت نيائيان بعد كفاتو ككاف مقرىا 

كمع ذلؾ فإف ىذه التعددية في فصائؿ العمؿ الكطني كانت شكمية، كلـ تكف تعبر تعبيران  2القدس،

كاضحان كحاسمان عف الخارطة االجتماعية في البالد، فاألكثرية الساحقة مف الجماىير لـ تكف ممثمة 

كتغييبو فييا، كأبرز دليؿ عمى ذلؾ غيابيا عف الساحة في النكبة، ففي الكقت الذم تـ إبعاد المفتي 

عف المسرح الفعمي لألحداث، لـ يكف في القدس مف أعضاء الييئة العربية العميا إال عضكاف، كىما 

الدكتكر حسيف فخرم الخالدم كحممي باشا عبد الباقي، كنتيجة غياب دكر األحزاب كالييئة العربية عف 

ألحياء العربية، كالحقان مع الساحة، بادر أىالي القدس إلى تأليؼ عدد مف المجاف المحمية في مختمؼ ا

الكقت كردت األسمحة مف الييئة العربية العميا بشكؿ عشكائي، كبال فائدة مف جزء كبير منيا، إلى أف 

كصؿ القدس مكفد الييئة كىك الشيخ حسف أبك السعكد، الذم انتخب لجنة مف اثني عشر عضكان تمثؿ 

نتيا أنكر نسيبة، كقد تكلت المجنة كظائؼ عدة مختمؼ قطاعات أىؿ المدينة تمثيالن منصفان، تسمـ أما

أيار، يـك كاف المأمكؿ أف تتسمـ الجيكش العربية  15باعتبار دكرىا عممية صمكد، الذم استمر إلى 

 أما األحزاب الكطنية فكانت كالتالي: 3زماـ الكضع.

 

 

                                                 
 .137ص ذكره، سب  الدىيسات، ؛33ص ،ذكره سبؽ كنفاني، غساف 1
 .46-45ص ،ذكره سبؽ باكمغرتف، ىمغى 2
 .122-117، ص معركة القدس في مذكرات أنور نسيبةمكسى البديرم،  3
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كالمرتبط ، 1935أيار  القدس فيفي تأسس الذم  الحزب العربي الفمسطيني، في المقدمة كاف  .1

بعائمة الحسيني كترأسو جماؿ الحسيني، كىك ممثؿ لسياسة المفتي، الرئيس الركحي كالفعمي 

لمحزب، كاستمد الحزب حضكره كامتداده الشعبي الكبير مف نشاطات الحاج أميف الحسيني 

كسيطرتو عمى المجمس اإلسالمي األعمى كعمى أجيزة المحاكـ الشرعية، كيمثؿ اإلقطاعييف 

 جار المدف، كمقره القدس.ككبار ت

 

، حزب الدفاع الوطنيأما أكؿ تكتؿ حزبي تـ اإلعالف عنو بعد حؿ المجنة التنفيذية، كاف   .2

المرتبط بعائمة النشاشيبي كترأسو راغب النشاشيبي، الذم إثر معركة رئاسة البمدية كاف يبحث 

ثؿ البرجكازية ، كىك يم1934عف مؤسسة بديمة لزعامتو، كتأسس الحزب في كانكف األكؿ 

المدينية الناشئة، ككبار المكظفيف، كتميز بكجكد بعض الزعماء الذيف اتصفت سيرتيـ السياسية 

دائمان بالكالء لمسمطة االنتدابية، مثؿ: راغب النشاشيبي، أسعد الشقيرم كغيرىـ، كما نسؽ 

و الرئيسي الحزب سياستو مع األمير عبد اهلل عمى أساس أف الحزب مستعد لمساندتو في مطمب

كىك أف يحكـ األردف كفمسطيف، كشنكا أعنؼ ىجكـ شيدتو فمسطيف ضد الكطنييف ليكفركا لعبد 

 اهلل فراغان سياسيان كي يأممو، ككاف مقر الحزب الرسمي في القدس.

 

برئاسة عكني عبد اليادم، كىك يجمع المثقفيف  1932تأسس عاـ  الذم حزب الستقالل  .3

طاعات البرجكازية الصغيرة، كساعد عمى بركز دكر خاص كالبرجكازية الكسطى كبعض ق

بأنيـ تجردكا مف النزعات العائمية، كعرؼ  1لمجناح اليسارم فيو. امتاز مؤسسك الحزب التسعة

عف الحزب أنو قاـ عمى االختيار العددم في العضكية عمى حساب اإلكثار مف األعضاء 

                                                 

 فيمي سالمة، سميـ الدكتكر الخضرا، صبحي دركزة، عزة ماضي، معيف إبراىيـ، الحاج رشيد اليادم، عبد : عكنيىـ التسعة المؤسسكف1 
 .االيكبي كحربي الحسيني حمدم الحقان  ليـ ـكانض نكييض، عجاج زعيتر، أكـر العبكشي،
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مؤسساتو، فييئة الحزب الرئيسية، كمقرىا  الحزبييف، كلـ يكف لعممية االنتخابات أم كجكد في

 القدس، تؤلؼ ما تراه مناسبان مف ىيئات فرعية تضـ ثالثة أشخاص عمى األقؿ.

 

، كىك 1935الذم أسسو الدكتكر حسيف الخالدم في آب  حزب اإلصالح العربي الفمسطيني .4

و، كىـ بدالن مف ممثؿ لعدد مف المثقفيف، امتاز بانتخاب ثالثة سكرتيرييف لمحزب يتكلكف شؤكن

انتخاب رئيس كاحد لو، كىـ: الدكتكر حسيف الخالدم، محمكد أبك خضرا، كشبمي الجمؿ، إال 

 أف الرأم العاـ أكجد الترابط بالرئاسة مع المؤسس، كمقره القدس.

 

، ترأسو عبد المطيؼ صالح، كىك عضك سابؽ 1935أعمف عنو سنة  حزب الكتمة الوطنية،  .5

 عمى، امتاز الحزب بأنو جعؿ مدينة نابمس مقران لو.في المجمس اإلسالمي األ

 

ترأسو يعقكب الغصيف، كيعتبر أداة سياسية مف أدكات الزعامة  حزب الشباب الفمسطيني،  .6

باإلضافة إلى ىذه  1كطيدة بيف رئيسو الغصيف كالمفتي.الحسينية، بالنظر إلى مقياس العالقة ال

، كالتي عرفت بيذا االسـ في اإلعالـ، كفيما بعد لى عصبة المجاىديفاإلشارة إ األحزاب، يمكف

بعد استشياد الشيخ عز الديف القساـ، كالذم لـ يؤسس حزبا جديدا أك  "عصبة القسام"عرفت بػ 

مستقال، بؿ عمؿ عمى الجياد مع مجمكعة مف المجاىديف المؤمنيف المستعديف لممكت في سبيؿ 

لقائد في النضاؿ، كقد أصب  الكثير منيـ قادة الكطف، كالذيف استمركا بالجياد بعد استشياد ا

، كما تمكف الحاج أميف مف استقطابيـ كاالستفادة مف شجاعتيـ 1936لمفصائؿ في ثكرة 

قداميـ. كمف الجدير اإلشارة إلى أف القساـ حافظ عمى عالقة كتكاصؿ مستمريف مع الحاج  كا 

                                                 

 باكمغرتف، ىمغى ؛139ص ،ذكره سبؽ الدىيسات، ؛34 ،26ص ،39-36 ثورة كنفاني، الستة: غسافاألحزاب  حكؿمف التفاصيؿ  لممزيد1 
 غربية، ابك بيجت ؛316-301ص ،1948-1917 فمسطين في السياسية والمؤسسات القيادات الحكت، نكييض بياف ؛46ص ،ذكره سبؽ
 .152.-151ص ،فمسطين وقضية الياشميون صايغ،؛ أنيس 32-30ص ،الفمسطيني العربي النضال خضم في
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عمى عالقة المفتي بالقساـ أميف ككاف يستشيره في قضايا الثكرة، كالتي خمقت تساؤالت 

كعصبتو، كبعد استشياده، كبالرغـ مف التزاـ مجاىدم العصبة ألكامر القيادة العميا، إال انيـ لـ 

ال يسعنا اف نحكـ “ كحكؿ العصبة، تقكؿ بياف نكييض الحكت:1يتخمكا عف عصبتيـ السرية.

ـ سرية ، كمف ىنا ال يجكز أا كنظاميا كأعماليا )عمنية كانت عمى التشكيالت السياسية بأىدافي

اعتبار األحزاب الصغيرة )كالتي أنشئت في العشرينات  مؤسسات سياسية، كذلؾ لمجرد أنيا 

تبنت المقب الحزبي كالييكؿ الدستكرم، بينما افتقرت إلى الككادر المنظمة كالعمؿ المتكاصؿ، ثـ 

يا المقاييس الحزبية نحذؼ عصبة القساـ مف جدكؿ المؤسسات السياسية، بينما ىي تطبؽ عمي

 2الحديثة".

كباإلضافة إلى عصبة القساـ، تشكمت كعممت مجمكعة أخرل مف المنظمات كاألحزاب في تمؾ الفترة، 

ككاف ليا أدكار مختمفة كبصمة في التاريخ الفمسطيني، مع أف منيا مف لـ يعتبر نفسو حزبا كطنيا 

عمى يد ييكد شيكعييف مياجريف  1919 تأسس سنةالذم ، فالحزب الشيوعي الفمسطيني فمسطينيا،

إلى فمسطيف كمف عناصر اعتنقت الشيكعية بعد كصكليا إلى فمسطيف، كمع ذلؾ لـ يتـ احتكاءه مف 

الحركات الصييكنية، كما تعرضت مجمكعة مف قياداتو لالغتياؿ مف الحركة الكطنية، كما حمؿ 

كالفكر الصييكني أدل إلى ابتعاده عف  الحزب في أحشائو صراعان استمر طكيال بيف الفكر الماركسي

الكاقع، فقد رفع الحزب شعار )دكلة العماؿ كالفالحيف ، مما يعني عدـ االستعداد لقبكؿ أم تعاكف مع 

الحركة الكطنية التي تقكدىا األحزاب البرجكازية كالعائالت اإلقطاعية، استمر ىذا الحاؿ حتى مؤتمر 

بضركرة تعريب الحزب كتحكيمو إلى الحزب  3مف الككمنترفالحزب السابع كالذم أقر فيو بتأثير 

الحقيقي لمجماىير الكادحة العربية، نتائج ىذا المؤتمر ككثائقو كما يصفيا غساف كنفاني بأنيا "مف 
                                                 

 .328-317ص ،1948-1917 فمسطين في السياسية والمؤسسات القيادات الحكت، نكييض بياف 1
 .318ص ،1948-1917 فمسطين في السياسية والمؤسسات القيادات الحكت، نكييض بياف 2
، لتنظيـ الثكرات مف خالؿ األحزاب الشيكعية في 1919ترف: اختصار لعبارة الشيكعية األممية، أسسيا الزعيـ السكفيتي لينيف في العاـ الككمن 3

 كؿ دكلة، ككانت تعقد مؤتمراتيا في مكسكك بحضكر مندكبي األحزاب مف مختمؼ انحاء العالـ.



20 

 

بقيت حبران عمى كرؽ، فمـ يستطع الحزب قط مف إنجاز  1أثمف كأدؽ التحميالت في تاريخ ىذا الحزب"،

كأخذكا مكاقؼ شجاعة كتعاكنكا  1936ألقى الشيكعيكف بكؿ ثقميـ في معركة  مياـ التعريب، كلذلؾ فقد

مع القادة المحمييف، كايدكا المفتي، كخسركا كثيران مف الشيداء كالمعتقميف، كلكنيـ لـ يفمحكا في أف 

يككنكا قكة مؤثرة، كتعرض الحزب، نتيجة ىذه الظركؼ، إلى االنشطار عدة مرات إلى أف تـ حؿ 

عصبة التحرير ، كتأسس عمى أثره بعد شير كاحد 1943الككمنترف الذم عقد سنة الحزب في 

 2.الوطني

، يشير ليا المناضؿ بيجت ابك غربية في مذكراتو، حيث عمؿ عمى إعادة تنظيميا مع منظمة الحرية

كمنيـ،  1939-1936مجمكعة ممف تـ اإلفراج عنيـ مف االعتقاؿ بعد العفك العاـ عف أحداث ثكرة 

حمدم، كصبحي أبك غربية، كصبحي عكدة، كغيرىـ الذيف عادكا مف العراؽ كمجمكعة مف أبك 

المناضميف، كمنظمة الحرية التي اشتيرت في مدينة القدس، ككاف صدل أعماليا يجعميا في تصكر 

البعض أنيا منظمة كبيرة، تركز عمميا عمى تدعيـ مقاطعة العرب لمييكد تجاريان كمقاكمة السمسرة كبيع 

 3راضي لمييكد، كما اشتيرت المنظمة بنشاطيا العسكرم.األ

، حزب سكرم تزعمو أستاذ في الجامعة األمريكية انطكف سعادة، الحزب السوري القومي الجتماعي

نادل بالقكمية السكرية كاستقاللية القضية السكرية كأف سكرية لمسكرييف كالسكرييف أمة كاحدة، كانتشر 

مسطينييف في الجامعة األمريكية الذيف تأثركا بأفكار زعيـ الحزب، فكانت الحزب مف خالؿ الطالب الف

حيفا نقطة البداية ثـ أخذ األعضاء باالنتشار تدريجيا في القدس، كبقي المركز الرئيسي لمحزب في 

بيركت، ككانت لمحزب مكاقؼ عدائية صمبة مف االنتداب البريطاني كالحركة الصييكنية، كحاكؿ 

تي الذم بدكر رفض تزكيد الحزب بالسالح، كذلؾ لـ يثني القكمييف السكرييف مف التقرب مف المف
                                                 

 .6ص ،ذكره سبؽ كنفاني، غساف 1
 ؛ ميدم487ص ،1948-1917 فمسطين في السياسية والمؤسسات القيادات الحكت، نكييض بياف؛ 9-6ص ،رهذك سبؽ كنفاني، غساف 2

 .120-115ص الفمسطينية، المسألة اليادم، عبد
 .142-138ص ،الفمسطيني العربي النضال خضم في غربية،أبك  بيجت 3
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، كما رفض قرار التقسيـ كنفذ أعضاء الحزب عمميات حربية ضد 1939-1936المشاركة في ثكرة 

 1أىداؼ كمكاقع ييكدية في حيفا بشكؿ مستقؿ كمنفرد عف األحزاب األخرل.

حسف البنا في اإلسماعيمية بمصر، كامتدت إلى الكطف حركة أنشأىا الشيخ اإلخوان المسممون، 

 كفي بياف اإلعالف عف افتتاح مقره 2العربي تدريجياى، افتتحت أكؿ فركعيا في فمسطيف بالقدس،

قد تـ بحمد اهلل كتكفيقو “، حددت جماعة اإلخكاف عنكاف المقر كالتالي: 12.4.1946الصادر بتاريخ 

ؿ األمة كشبابيا اف استقرت الجماعة في دار تقع في حي عربي كمؤازرة المخمصيف العامميف مف رجا

كحسب رسالة أرسميا أميف سر  3في قصر المرحكـ سعيد بؾ الحسيني"، -حي الشيخ جراح-كريـ 

، تـ تأسيس جماعة اإلخكاف المسمميف 4.1.1947اإلخكاف إلى نائب رئيس الييئة العربية العميا بتاريخ 

الرسالة معمكمات منيا أسماء أعضاء مجمس اإلدارة البالغ عددىـ ، كتضمنت 26.10.1945بتاريخ 

شارة إلى أف أعضاء الجماعة قد بمغ  4عضكا، 30 االفتتاح تـ بمشاركة جماؿ  5عضكا. 1810كا 

في إقامة الفرع، كألقى كممة في االفتتاح أشار فييا إلى أف أمنيتو  ارئيسي االحسيني، الذم كاف لو دكر 

اف في فمسطيف قد تحققت، كسجؿ اسمو عمى قائمة أعضاء الفرع األكائؿ،  بأف تنشر دعكة اإلخك 

                                                 
 .501-496ص 1948-1917 فمسطين، في السياسية والمؤسسات القيادات الحكت، نكييض بياف 1
 فمسطيني جنيواآلؼ  ستة مبمغ جمع مف الفرع تمكف كجيزة فترة كفي مصر، فركع مف فرع كاف فقد دمشؽ، كفرع مستقال يكف لـ القدس فرع 2

 كردت التي 1945 سنة كأرج  القدس في الفرع افتتاح سنة حكؿ المراجع تكرده بما اختالؼ كىناؾ القدس، في الفرع إلدارة مكاتب إقامة بغرض
  .453، صالمفصل في تاريخ القدس، العارؼ عارؼ لدل

 ,1014501 رقـ ممؼ المسممكف، اإلخكاف حركة ممؼ الكريمة،إلى األمة اإلسالمية  القدس في المسمميفاإلخكاف  جماعة مف بياف 3
 الشيخ الجعبرم، عمي محمد الشيخ ف،عابدي صبرم محمد الشيخ العيزراكم، مكسى الشيخ بركات، البارم عبد : الشيخاإلدارة مجمس أعضاء 4

 عابديف، عيد الحاج اليدمي، خالد الحاج الحمبي، جكدة الحاج الحسيني،اإلماـ  اسعد محمد الشيخ الفحماكم، يعقكب الشيخ عرفة، الحي عبد
 شريؼ قطينة، شكرل كىبة، جميؿ النشاشيبي، شكيب الحسيني، سعيدإبراىيـ  الحسيني، صال  تكفيؽ اىراـ، داكد الحاج بركات، طالب الحاج

 عثماف الشيابي، ظافر الجبشة، محمد الغكؿ، حسيف احمد عريقات، الرحمف عبد العارؼ، الديف سعد العسمي، شككت كماؿ، تحسيف صبكح،
 .العارؼ عارؼ عبده، طاىر صال  التميمي، الخطيب رشاد الداكدم، طاىر داكد محمد النمرم، صادؽ

 .1014501 رقـ ممؼ المسممكف، اإلخكاف حركة ممؼ العميا، العربية الييئة رئيس لنائب الحسينياإلماـ  اسعد دمحم السرأميف  لرسالة مرفؽ 5
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كاستمرت العالقات المتينة بيف الحسينييف، بما فييـ المفتي كالحزب العربي، مع اإلخكاف المسمميف 

 1كزعيـ الحركة الشيخ حسف البنا، الذيف بدكرىـ كاف ليـ دكرا مميزا في النضاؿ مف أجؿ فمسطيف.

 7ميشيؿ عفمؽ، عقد مؤتمره التأسيسي في الحزب في سكرية، كمؤسسو  تأسسعربي، حزب البعث ال

، فمـ يكف لو كجكد أك مساىمة في الحياة السياسية في فمسطيف قبؿ النكبة، إال أنو شارؾ 1947نيساف 

في "جمعية تحرير فمسطيف"، التي عممت عمى إرساؿ المتطكعيف المتدربيف إلى فمسطيف، كما ألؼ 

 1948.2تب فمسطيف الدائـ في أكائؿ سنة الحزب مك

عبد القادر الحسيني مف ، تشكمت بقرار مف الييئة العربية العميا، عمى أثر عكدة قوات الجياد المقدس

، بيدؼ ممارسة الجياد الفعمي لمكاجية الخطط االستعمارية 1946إلى القاىرة في العاـ  بغداد

ليذا الجيش، كعبد القادر الحسيني القائد العاـ، ككاف الصييكنية، كتـ اختيار المفتي قائدان أعمى 

 في الدفاع عف القدس، كحارب مناضمي الجياد المقدس في اميم الجيش/قكات الجياد المقدس دكر 

  3ـ.1949مف الييئة العربية العميا في أيار تـ حؿ قكات الجياد المقدس بقرار ك  ظركؼ قاسية جدان،

 انًذيُت ػهً ويؤثراحهب انُكبت

ندما أصبحت تكاليؼ االستعمار المباشر أكبر مف فكائده عمى الدكؿ المستعمرة، بحثت عف بدائؿ ع

تضمف فييا سيادتيا عمى الدكؿ المستعمرة كاستمرار استغالليا لمكاردىا كأسكاقيا، في فمسطيف كفي 

ال  ائفيةكط مناطؽ أخرل كانت السياسة البريطانية "فرؽ تسد" ىي األداة التي خمقت صراعات عرقية

تنتيي، ضمنت لبريطانيا السيطرة كما ضمنت أف تبقى ىذه الدكؿ في صراعات داخمية مستمرة، أما ما 

يميز فمسطيف أف الصراع العرقي الذم تمت صناعتو كانت أداتو الحركة الصييكنية ذات الطبيعة 

، كىذا ما عرؼ االستيطانية اإلحاللية، التي عممت عمى تيجير الفمسطينييف مف أراضييـ كبيكتيـ
                                                 

 السياسيةاألحزاب  ككىيف،؛ أمنكف 505-502 ص ،1948-1917 فمسطين، في السياسية والمؤسسات القيادات الحكت، نكييض بياف 1
 .453ص ،القدس تاريخ في المفصل العارؼ، عارؼ؛ 203ص ،األردني النظام ظل في الغربية الضفة في

 .507-505ص ،1948-1917 فمسطين، في السياسية والمؤسسات القيادات الحكت، نكييض بياف 2
 .3، صكارثة فمسطين؛ عبد اهلل التؿ، 162، 47، صمعارك القدس الجديدة ومداخميا عام النكبةنييؿ عادؿ عكيضة،  3
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الحقان بالنكبة، في محاكلة لكصؼ المصيبة كالكارثة التي حمت بالفمسطينييف، كلكنيا لـ تكف كارثة بؿ 

كانت كارثة مستمرة كمتصاعدة حيث نشأ منيا التيجير كمخيمات الالجئيف، كنشأت دكلة تسعى ليؿ 

 نيار لتكسيع حدكدىا كالتكسع في المنطقة.

معناىا  عنى النكبة، فعمينا الغكص في تفاصيؿ تأثيرىا عمى حياة الناس، فالنكبةإذا ما حاكلنا أف نفيـ م

نعاش المدينة لـ يتـ بالسياؽ الذم يمكف  1الكارثة، كألنيا لـ تكف كارثة طبيعية فإف إمكانية إنقاذ كا 

غني انفصؿ إتمامو في حالة الككارث الطبيعية كتأثير النكبة كاف كبيران عمى المدينة، فالقسـ الحديث كال

عف مناطؽ القدس التي بقيت عربية، كىي البمدة القديمة كالجزء الشرقي مف المدينة، فقد انقطعت 

السبؿ نيائيان بينيا كبيف المصادر المكجكدة في المدينة الجديدة، كالتي كانت جزءان أساسيان مف مككنات 

 2.حياتيا

 558,647ت مساحتو في عيد اإلنتداب فعمى صعيد األراضي كالممتمكات في قضاء القدس، الذم كان

دكنمان، كمف  243126خسر العرب اثنيف كثالثيف قرية، مساحتيا قرية عربية،  64دكنمان، كيشمؿ 

فضالن عف أف مركز  3،دكنمان  7738دكنـ مف أصؿ  3000أحياء المدينة نفسيا تبقى لمعرب ما يقارب 

األندية كالمقاىي  –العميا في الطبقة الكسطى الثقؿ في الحياة االجتماعية لمقدس بالنسبة لمشرائ  

بات بعيدان عف متناكليا، باإلضافة الى كثير مف المؤسسات الثقافية،  –كالمطاعـ في المدينة الجديدة 

عدا عف حالة البؤس كالفقر كالشقاء الشديد التي سادت في النكبة، فانتشرت األمراض كخاصة بيف 

ة كشركط الحياة البائسة، باإلضافة إلى انعداـ الكسائؿ الصحية الطبقات الفقيرة، بسبب سكء التغذي

نشغاؿ الفكر بالحالة المتردية السائدة.     4كأسباب الكقاية كا 

                                                 
 .1972إخراج ابراىيـ أنيس كآخركف، الطبعة الثانية، القاىرة ، الجزء األكؿ"، لوسيطا المعجممجمع المغة العربية، " 1
 .68ص ،ذكره ؽبس ديفيس، 2
 .920ص، النكبة، الجزء الرابع، عارؼ العارؼ 3
 .929ص، الجزء الرابع، النكبة، ؛ عارؼ العارؼ68 ص ،سبؽ ذكره ديفيس، 4
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بنزكح سكاف بيت صفافا مف  1947كانكف أكؿ  25نتيجة التيجير القصرم، الذم بدأ بالقدس في 

النزكح مف أحياء المدينة الجديدة في آذار  منازليـ عمى أثر المعارؾ، ثـ سكاف لفتا كالطالبية، كتالىا

، كازدادت أعداد النازحيف بعد مجزرة دير ياسيف، كبمغت ذركة التيجير في أيار مع سقكط 1948

األحياء العربية خارج السكر، فكاف المجكء في البداية إلى البمدة القديمة داخؿ السكر، حيث التجأ 

لى النازحكف كاحتمكا لبعض الكقت في بيكت أق لى الزكايا كالمساجد كالتكايا، كا  اربيـ كأصدقائيـ، كا 

الكنائس كالمدارس كاألديرة، كتضاعفت أعداد الالجئيف بكصكؿ الجئيف مف مدف كقرل أخرل، كعاشكا 

ظركفان غاية في الصعكبة كاإلىماؿ، كيقدر عدد الالجئيف الذيف بقكا في القدس كلـ ينزحكا منيا، حسب 

كحسب إحصاء الككنت دكبريو، المسجؿ العاـ لككالة الغكث  1الجئان  38963تقرير لميكنسيؼ بػ 

، فاف عدد الالجئيف الذيف يتناكلكف مؤنيـ مف الككالة بالقدس 1952تشريف الثاني  25الدكلية، بتاريخ 

 2الجئ. 58822بمغ 
 

 انقذس حقضيى

، كقكبمت 3Peel Commission ؿيكاقتراح مف لجنة ب 1937بدأ الحديث رسميا عف التقسيـ سنة 

النتداب فكرة التقسيـ بالرفض مف الفمسطينييف، كتصاعد النضاؿ ضد االستيطاف الصييكنية كا

لمحركة كاليجرات الصييكنية، كاستنكرت الحككمات العربية كميا، باستثناء  البريطاني الداعـ الرئيس

أعمنت الحككمة البريطانية  حككمة شرؽ األردف، قرار التقسيـ كأعمنت تأييدىا لمثكرة العربية، إلى أف

إلى األمـ المتحدة لتقرر ما تراه مناسبان  1947عزميا التخمي عف االنتداب، كرفعت األمر  في نيساف 

حكؿ مستقبؿ البالد، كالتي بدكرىا أصدرت قرار تقسيـ فمسطيف إلى دكلتيف ييكدية كعربية كتدكيؿ 

                                                 
 .1110-1109، 1085 -1083ص، الجزء الخامس، النكبة، عارؼ العارؼ 1
 .1123ص، الجزء الخامس ، النكبة،عارؼ العارؼ 2
لجنة تحقيؽ ممكية بريطانية، تعرؼ باسـ المجنة الممكية لفمسطيف، نظمت القتراح تعديالت عمى االنتداب البريطاني عمى فمسطيف في أعقاب  3

 .Earl Peel، كما عرفت باسـ رئيسيا أيرؿ بيؿ 1939-1936اندالع ثكرة 
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قرار التقسيـ كقبؿ النكبة، مركزا لمكاء يحمؿ ككانت مدينة القدس في ذلؾ الكقت، سنة صدكر  1القدس،

قرية كعشيرة كاحدة  66نفس االسـ: "لكاء القدس"، كيتككف مف أربعة أقضية، ىي: القدس كيتبعو 

أريحا، خميؿ -نسمة، بيت لحـ 228,540)السكاحرة  كثماني مستعمرات ييكدية، بمجمؿ عدد سكاف 

عمى كضع دكلي خاص لمدينة القدس، بحيث تتـ إدارتيا  أما قرار التقسيـ فقد نص 2الرحمف، كراـ اهلل،

مف األمـ المتحدة، كتـ تحديد القدس بحيث تضـ قرية أبك ديس مف الشرؽ، كبيت لحـ مف الجنكب، 

3كعيف كاـر مف الغرب، كشعفاط مف الشماؿ.
 

                                                 
 .426-425 ،القدس تاريخ في المفصل العارؼ، عارؼ؛ 139ص ،فمسطين وقضية الياشميون صايغ، ساني 1
 .480-478ص القدس، تاريخ في المفصل العارؼ، عارؼ 2
 Future Government of“ عنكاف تحت ،1947 الثاني تشريف 29 في المتحدة لألمـ العامة الجمعية اجتماع عف الصادر 181 رقـ قرار 3

Palestine” 
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 19481 القدس في األخضر الخط

                                                 
-http://xUnited Nation office for the coordination of humanitarian affairs, Interactive maps 

1

is.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a2781df0c999950f&extent=32.6809maps.maps.arcg

,30.6899,37.2951,32.8381 

http://x-maps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381
http://x-maps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381
http://x-maps.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=d4385754a4dc48f1a2781df0c999950f&extent=32.6809,30.6899,37.2951,32.8381
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الصييكنية عمى القسـ الغربي مف  القكاتو عمى إثر أحداث النكبة تـ فرض أمر كاقع جديد، استكلت في

لكقؼ إطالؽ النار في  1948تمكز  17المدينة، كأصب  ىذا التقسيـ فعميان بتكسط األمـ المتحدة في 

القدس، حيث أصبحت القدس مقسمة إلى المنطقة الغربية تحت السيطرة "اإلسرائيمية" كالشرقية تحت 

الحراـ، المعركؼ بخط اليدنة أك الخط األخضر، كيمتد  السيطرة األردنية، كبينيما شريط مف األرض

جنكبان مف الشيخ جراح مركرا بمحاذاة الجانب الغربي ألسكار البمدة القديمة، حتى رامات راحيؿ باتجاه 

كعمى إثر ىزيمة الجيكش العربية، كاحتالؿ الحركة الصييكنية القسـ الغربي مف  1طريؽ الخميؿ.

، كقعت السمطات "اإلسرائيمية" 1948تشريف الثاني  30ى قرار التقسيـ في المدينة، كبعد عاـ كامؿ عم

كاألردنية عمى اتفاؽ كقؼ إطالؽ النار، بعد أف تـ تعييف خط تقسيـ القدس بيف القسميف الشرقي 

                                                 
 .144ص ،1950-1947 الجديدة المدينة سقوط كريستاؿ، ناثاف 1
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، الذم أتاح لالستيطاف الييكدم أف يمتد إلى األحياء العربية التي 22/7/1948كالغربي لممدينة في 

 1ؾ الكقت مناطؽ عسكرية.كانت حتى ذل

بعد أياـ قميمة مف التكقيع عمى اتفاقية كقؼ إطالؽ النار، صدر قرار عف الجمعية العمكمية لألمـ 

، كىذا القرار تضمف عدة نصكص خاصة بمدينة 194المتحدة اشتير بقرار حؽ عكدة الالجئيف 

القدس )الحدكد المنصكص عمييا القدس، مف أبرزىا التأكيد عمى قرار التقسيـ بأف يتـ معاممة مدينة 

في قرار التقسيـ  بمعاممة خاصة منفصمة عف معاممة مناطؽ فمسطيف األخرل، كذلؾ الرتباطيا 

بديانات عالمية ثالث، كيجب أف تكضع تحت سيطرة األمـ المتحدة الفعمية، كطمب القرار مف مجمس 

ممكف، باإلضافة إلى نص القرار عمى األمف اتخاذ تدابير جديدة لنزع السالح في المدينة بأقرب كقت 

كجكب من  سكاف فمسطيف، جميعيـ، أقصى حرية ممكنة لمكصكؿ إلى مدينة القدس، إلى أف تتفؽ 

 2الحككمات كالسمطات المعنية عمى ترتيبات أكثر تفصيمية.

سيـ التق عمىالدكؿ العربية  افقت فيوك عارضت األردف ك"إسرائيؿ" قرار تدكيؿ القدس، في الكقت الذم 

شباط  2أعمنت الحككمة اإلسرائيمية في ف ،4بتكقيع مندكبييا عمى بركتكككؿ لكزاف 3كتدكيؿ القدس،

، أنيا لـ تعد تعتبر القدس الغربية أرضان محتمة، كألغت الحكـ العسكرم ىناؾ، بنفس الكقت 1949

لقكات العربية في قائد ا 5،بدأت بمحادثات سرية مع األردف تضمنت خمسة اجتماعات بيف عبد اهلل التؿ

كمكشيو دياف قائد الجيش اإلسرائيمي في منطقة القدس، ىذه المحادثات كالتفاىمات كانت مبنية  ،القدس

عمى مصمحة مشتركة لتقسيـ القدس، لما تشكمو مف عمؽ استراتيجي لمبمديف، كانتيت المحادثات 

                                                 

 .148ص ،1950-1947 الجديدة المدينة سقوط كريستاؿ، ناثاف؛ 19 ص ،العربية القدس بمدية حمبي،أسامة 1 
 Palestine - progress report of عنكاف تحت 1948 االكؿ كانكف 11 في المتحدةلألمـ  العامة الجمعية عف الصادر 149 رقـ قرار 2

the United Nations Mediator 
التكفيؽ التي أنشأتيا الجمعية اقتراحاتيا القائمة عمى تدكيؿ منطقة القدس تدكيال تاما تطبيقا لقرارات الجمعية العامة لمجنة  قدمت الدكؿ العربية 3

 ، ككاف مف بيف مياميا كضع نظاـ دائـ لتدكيؿ القدس.1948العامة في أكاخر العاـ 
 .537الماضي كمكسى، ص 4
 ، كالقائد العسكرم لجبية القدس.1948قائد عسكرم أردني، أحد قادة الجبية األردنية في فمسطيف عاـ  5
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عمى أف حدكدىما المشتركة  ، كالتي نصت1949نيساف  3السرية بتكقيع اتفاقية اليدنة بينيما في 

إقميمية، كال تمزميما بخصكص التسكية النيائية لمسألة فمسطيف، كمباشرة عمؿ  ليست سياسية كال

 1كالىما عمى نقؿ مؤسساتيما الحككمية كؿه إلى القسـ الذم يسيطر عميو مف القدس.

 1948دور األردن في حرب عام 

، فدخكؿ األسرة الياشمية باب القضية الفمسطينية مبكران  بدأ دكر األردف كعالقتيا بالقضية الفمسطينية

بدأ بالثكرة العربية الكبرل، حيث تزعمت األسرة الياشمية القضية العربية، بما فييا القضية الفمسطينية 

بشكؿ مباشر، كتطكر سياؽ العالقة الياشمية مع فمسطيف تحت رعاية بريطانية، بدأت بالمراسالت 

اسالت الحسيف كمكماىكف ، كالتي كانت قبؿ الثكرة، كلكف أخبارىا بدأت التي اشتيرت باسـ )مر 

باالنتشار بعد اشتعاؿ الثكرة، فكانت مف نتائج الثكرة أف خاب أمؿ القكمييف العرب، الذيف بايعكا 

الحسيف زعيمان لمثكرة، بسبب مكقفو مف العركض البريطانية، مع أنيا بقيت سرية ككتميا الحسيف 

الناس كعف أبناءه، ككانت ىذه بداية عالقة الثقة بيف األسرة الياشمية كاإلنجميز، كاإلنجميز عف 

باإلضافة إلى أنيا مبنية عمى كعكد بالممؾ كالخالفة، كتالىا مسمسؿ مف الخدائع كالكعكد الزائفة 

ء البريطانية كالتي مف أىميا كأخطرىا اتفاقية سايكس بيكك ككعد بمفكر، كمع ذلؾ استمر تعاكف أبنا

 2الحسيف مع اإلنجميز.

لـ تقتصر العالقات الياشمية في تمؾ الفترة عمى البريطانييف، فقد عمؿ اإلنجميز عمى بناء جسكر 

العالقة ما بيف األسرة الياشمية كقيادات في الحركة الصييكنية، عمى أمؿ أف يككف لمحركة القكمية 

الصييكنية، ككاف مشركع المقاء الذم أعده  العربية زعامة "معتدلة" تربط بيف أىداؼ الحركة كاألطماع

لقاءات بينيما نشأ منيا  مقدمة لعدة فيصؿ في القاىرة،األمير المسؤكلكف البريطانيكف بيف كايزمف ك 
                                                 

 الجديدة المدينة سقوط كريستاؿ، ناثاف ؛20-19ص ،ذكره سبؽ حمبي، اسامة ؛26ص ،اإلسراقيمية –األردنية  العالقات الحباشنة، خالد 1
 .153-151ص ،1947-1950

 .58-55ص ،فمسطين وقضية الياشميون صايغ،أنيس 2 
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صداقة كتفاىـ كامؿ كقبكؿ فيصؿ لمحركة الصييكنية كتساىمو معيا مقابؿ الحصكؿ عمى عرش سكرية 

قبؿ بو فيصؿ في االتفاقية التي عقدىا مع كايزمف سنة الذم لـ تتنازؿ عنو فرنسا، كمف أبرز ما 

 1تأسيس كياف فمسطيني منفصؿ عف الدكلة العربية في سكرية. 1919

، ككافأه اإلنجميز في 1920استمـ فيصؿ الحكـ رسميان كعاد إلى دمشؽ بعد تنصيبو ممكان في آذار 

مثمما كافئكه  1929اضتيـ في باالستقالؿ" بعد سنة مف رفضو مساعدة عرب فمسطيف في انتف“ 1930

بعد سنة مف امتناعو عف التعاكف مع المؤتمر الذم أقامتو  1932بإدخاؿ العراؽ عصبة األمـ 

 2الحركات الكطنية العربية في القدس.

أما الحسيف فمـ يكقع عمى أم معاىدة مع البريطانييف، بالرغـ مف تكاصؿ المساعي كاالتصاالت، 

، في الكقت الذم تطكرت فيو األحداث في 1921المعاىدة في كانكف األكؿ كتكقيع ابنو عبد اهلل عمى 

شبو الجزيرة العربية، فياجمو ابف سعكد كأرغمو عمى الفرار، تاركان العرش البنو، كسط انحياز بريطاني 

ـ كتـ دفنو في 1931البف سعكد، المنتصر بيذه األحداث، كتكفي الحسيف في الرابع مف حزيراف لعاـ 

 3دالن مف مكة.القدس ب

بدكره سعى األمير عبد اهلل لفرض سيطرتو عمى األردف كفمسطيف، بعدما اعتبر نفسو مظمكمان مف 

القسمة التي تمت مف خالؿ بريطانيا، كالتي حصؿ فييا أخكه األصغر عرش العراؽ، كلـ يتبقى لو كىك 

ؽ أحالمو بنى األمير عبد األخ األكبر إال إمارة شرؽ األردف، فتكجيت أحالمو نحك فمسطيف، كلتحقي

اهلل اتصاالت كعالقات مع الحركة الصييكنية، اعتقادان منو بأف لتأثيرىا الكبير دكر سيساعده في إنشاء 

كيشير سميماف بشير إلى عامميف مكضكعييف لعبا دكران  4مممكة مكحدة تضـ فمسطيف كشرؽ األردف،

                                                 
 .80-68ص ،فمسطين وقضية الياشميون صايغ،أنيس  1
 .82ص ،الساب  2
 .160-157 ص ،نفسو المصدر الدىيسات، ؛89-87 ص ،السابؽ 3
 .16ص ،اإلسراقيمية –األردنية  العالقات الحباشنة، خالد 4
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كزعامة الحركة الصييكنية:األكؿ: مكجة الجفاؼ  حاسمان في بناء عالقة سياسية ما بيف األمير عبد اهلل

كالقحط التي اجتاحت شرقي األردف في أكاخر العشرينيات كأكائؿ الثالثينات، كالتي دفعت بعدد كبير 

مف شيكخ العشائر ككبار مالكي األراضي فييا، كعمى رأسيـ األمير عبد اهلل نفسو، إلى التكجو إلى 

 ية استثمار رؤكس األمكاؿ كالخبرة الفنية الصييكنية عمى أراضييـ.الككالة الييكدية بحثان عف إمكان

كالثاني: تزايد اليجرة الييكدية إلى فمسطيف عقب صعكد الفاشية في أكركبا، األمر الذم دفع بالككالة 

 1الييكدية إلى بداية التفكير بتكسيع نشاطيا االستيطاني عبر نير األردف.

، بكصفو مالؾ كبير 1932 بالككالة الييكدية إلى أكائؿ سنة تعكد بداية اتصاؿ األمير عبد اهلل

لألراضي ككشيخ مشايخ، دفعو كضعو االقتصادم الصعب إلى البحث عف رؤكس أمكاؿ كخبرات فنية 

أجنبية الستثمارىا عمى أراضيو أك حتى رىف تمؾ األراضي مقابؿ قرض، كمف أبرزىا قضية رىف 

حكليا ضجة كبيرة في تمؾ الفترة، فالعالقة مع الككالة الييكدية  األمير ألراضي غكر الكبد، التي ثارت

تمت في الكقت الذم كاف يخضع فيو األمير لتأثيريف متناقضيف، األكؿ النظاـ العشائرم في األردف 

الذم يدفعو إلى التعاكف مع الككالة الييكدية، كالثاني األبعاد السياسية ليذا التعاكف عمى المستكل 

 2سطيني كالعربي، كمعارضة الحركة الكطنية.المحمي كالفم

فسياسة األمير عبد اهلل لتحقيؽ طمكحو كأحالمو اختمفت عف المكقؼ الشعبي األردني كالفمسطيني، 

 3فشيدت سياساتو معارضة مستمرة في مختمؼ األحداث في فمسطيف، فبعد أف نقؿ تكفيؽ أبك اليدل

الؿ في فمسطيف، تقرر في اجتماع عقده الحزب خبر إيجار أراضي غكر الكبد لزعامة حزب االستق

إرساؿ كفد لألمير لحثو عمى التراجع عف ىذه الخطكة، كتألؼ الكفد مف المفتي كمكسى كاظـ الحسيني 

مظفر كالشيخ محمكد الدجاني، لكف األمير لـ يتراجع عف مكقفو، عبد القادر كاحمد حممي باشا كالشيخ 
                                                 

 .10 ص ،األردنية الوصاية جذور بشير، سميماف1 
 .60-57 ص ،الساب  2
 الكقت. ذلؾ في األردنية الحككمة سكرتير 3
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يتراجع عف إيجار أراضي الغكر كلـ ينكر فيو أنو أجرل كأدلى الحقان بتصري  لمصحؼ انو لـ 

مفاكضات مع الصياينة بشأنيا، كارتكز األمير عبد اهلل في صالبة مكقفو أماـ النقد المكجو لو مف 

الحركتاف الكطنيتاف الفمسطينية كاألردنية إلى الطابع العشائرم كالبطريركي لحياة اإلمارة السياسية في 

شكؿ فييا شيكخ العشائر، الذيف ارتبطكا بالمشركع الصييكني كمالكيف كبار، العمكد تمؾ الفترة، كالذم ي

 1الفقرم لتمؾ الحياة السياسية.

تطكرت عالقة األمير عبد اهلل بالككالة الييكدية إلى أف أصب  امتياز أراضي غكر الكبد عالقة شكمية 

كـ بتمكيؿ نشاط األمير السياسي، مع مركر الكقت، كتدريجيا أصب  كاضحان لكالىما أف الككالة تق

، نالحظ أف األمير تمقى 1938كحسب قائمة أعدىا رئيس قسـ المالية في الدائرة السياسية لمككالة عاـ 

، باإلضافة إلى قركض 1938-1936ليرة فمسطينية مف الككالة في الفترة بيف  3700ما مجمكعو 

 2ة.كديكف شخصية أخرل عمى األمير لمؤسسات كشركات صييكني

حاكؿ األمير فرض كصايتو عمى الحركة الكطنية، كما حاكؿ إقناع الحركة الصييكنية أنو الطرؼ 

العربي األفضؿ لمتفاكض، كمف إحدل محاكالتو احتكاء الزعامات الفمسطينية، أنو دعا الجتماع حضره 

التي ألقاىا القدر  المفتي كمجمكعة مف ممثمي الفئات العربية، أشار األمير في االجتماع إلى المسؤكلية

عمى عاتقو في تحمؿ أعباء قضية الحركة العربية كالبحث عف حؿ ليا، كأنو ينكم السفر إلى لندف 

إليجاد حؿ لمقضية الفمسطينية بيف الييكد كالعرب، كانتيى النقاش في االجتماع بيف األمير كالمفتي 

أنا غير مستعد لتقديـ أية : “الذم طالب بإلغاء االنتداب ككعد بمفكر، بتصري  األمير الغاضب

ذا لـ يكف لديكـ أم حؿ لممشكمة  اقتراحات لكـ، لقد دعكتكـ لسماع آراؤكـ كليس كي أسمعكـ آرائي، كا 

                                                 
 .71-66 ص ،األردنية الوصاية جذور بشير، سميماف 1
 .100-96 ص ،السابؽ 2
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التي أنتـ كاقعكف فييا فال يحؽ لكـ التحدث باسـ الشعب العربي، أنت يا حاج غير قادر عمى السيطرة 

 1العتراؼ بؾ ممثال عف الشعب العربي؟".عمى صحيفة عربية كاحدة في بمدؾ، فكيؼ تطالب با

كاجو األمير عبد اهلل معارضة أردنية فمسطينية لسياستو، كعمؿ عمى إجياض ىذه المعارضة بالتحالؼ 

مع المعارضيف لممفتي كبشكؿ خاص راغب النشاشيبي كحزب الدفاع، كساىـ ىذا التحالؼ إلى شؽ 

ة لسياسة األمير في فترات مختمفة، فعمى سبيؿ صفكؼ الحركة الكطنية الفمسطينية، كاشتدت المعارض

ألنيـ  1936-1932المثاؿ اعتقؿ زعماء النضاؿ الكطني في األردف في فترات مختمفة، كخاصة 

 1933رفضكا أكامر األمير بترؾ القضية لو شخصيان، كشيدت عماف كالسمط في تشريف األكؿ 

ضراب شامؿ احتجاجان عمى تعاكنو مع الصييكني يف، كما حاكؿ األمير تحديد التطكع مظاىرات كا 

لفمسطيف مف خالؿ الجيش األردني فقط، كمف أشد اليجمات عمى المتمرديف عمى سياسة األمير كانت 

كعف خطر ىذه المعارضة يقكؿ مساعد كرئيس ديكاف  1939.2 في جباؿ عجمكف كفي بيت عديس سنة

أطمقت النار عمى بيتي مرة كاثنتيف “ ىيف:األمير، محمد األنسي إلى ممثؿ الككالة الييكدية أىركف كك 

كثالث، كقد اقسـ المفتي أف يقضي عمي عندما اتض  لو بأنني حمقة الكصؿ بيف األمير عبد اهلل 

كبينكـ، كقد تخمى عني أعز أصدقائي كأقاربي الذيف ينظركف الي  اآلف كخائف باع نفسو لمصياينة 

كـ لدفع البخشيش. صحي  أف ارتباطكـ ىك مع األمير بأبخس ثمف، كال تكفي األمكاؿ التي استمميا من

 150عبد اهلل، غير إنني أقكـ بالعمؿ األسكد. اضطررت بسببكـ إلى استئجار بيت في القدس بمبمغ 

  3”.ليرة سنكيا ألف اجتماعي بكـ في الفندؽ يشكؿ خطران عمي

ساىـ عمى شؽ الصفكؼ  باإلضافة إلى أسباب أخرل كثيرةالدكر الذم لعبو األمير مع المعارضة، 

، فكساطة األمير في ذلؾ 39-36ككاف لو نتائج خطيرة كمف أىميا إجياض الحركة الكطنية في ثكرة 
                                                 

 .106ص ،السابؽ 1
 .105-100ص ،فمسطين وقضية الياشميون صايغ، انيس2 
3
 .98- 97ص ،األردنية الوصاية جذور بشير، سميماف 
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ضعاؼ الحركة الكطنية الفمسطينية مف  الكقت سعت إلى إقناع قادة الحركة الكطنية بفؾ األضراب كا 

جيو مباشر مف الككالة كاالنتداب، بفكرة خالؿ المعارضة المعتدلة لمجنة العربية العميا، كتقدـ األمير بتك 

في الكقت عمؿ فيو عمى قمع الحركة  1أيقاؼ اإلضراب كالدخكؿ في مفاكضات مع الحككمة االنتدابية،

الكطنية في األردف، متمسكان بحممو كطمكحو في إنشاء مممكة عمى ضفتي النير، كيعبر عف ذلؾ 

الء، كالمشكمة الرئيسية في فمسطيف تنبع عف كجكد إف سبب الب“ سكرتير حككمتو سمير الرفاعي بقكلو:

العناصر المتطرفة مف العرب فييا، كأف الحؿ الكحيد لتمؾ العناصر المتمثمة في سيطرة إحدل العكائؿ 

)أم الحسينييف  ىناؾ، كىذا العربي ىك األمير الذم سيكحد شطرم األردف تحت حكمو، كقد أثبت 

تطرفة في شرقي األردف كطردىا مف ىناؾ" كأنو "باستطاعة األمير مقدرتو عمى قمع العناصر الم

 2ألؼ مياجر ييكدم إلى شرقي األردف". 150األمير اف يقترح إدخاؿ 

الذم عقد في مدينة  3في الكقت الذم التمس فيو الحزب العربي الفمسطيني، في مقررات اجتماعو العاـ

كرل العاشرة لتأسيس الحزب، مف أصحاب ، بمناسبة الذ1945القدس في اليـك األكؿ مف شير حزيراف 

الجاللة كالسمك كالفخامة ممكؾ العرب كأمراءىـ كرؤساء جميكرياتيـ التكسط بشأف زعماء البالد 

استشارت السمطات البريطانية األمير حكؿ السماح لممفتي كبعض  4كالسماح ليـ بالعكدة إلى فمسطيف،

إال  5ذلؾ بشدة كىدد بإشغاؿ حرب أىمية في فمسطيف،المبعديف بالعكدة إلى فمسطيف، كقد رفض األمير 

عمى أثر أحداث النكبة التي  أنو في النياية لـ تكافؽ بريطانيا عمى فكرة إنشاء فدرالية عمى بالد الشاـ.

، في اجتماعيا بدمشؽ، 1948نيساف  12تكاصمت بعد قرار التقسيـ، قررت الحككمات العربية في 

أيار اجتازت الجيكش العربية حدكد فمسطيف بأعداد مختمفة  15ف، كفي التدخؿ العسكرم إلنقاذ فمسطي
                                                 

 .120-117ص السابؽ، 1
 .135-134ص ،األردنية الوصاية جذور بشير، سميماف 2
 فمسطيف. أنحاء مختمؼ مف شخص،اآلؼ  خمسة مف أكثر حضره كبير شعبي اجتماع 3
رقـ  ممؼ الفمسطيني، العربي الحزب قرارات باسـ ممؼ ،1945-6-5 بتاريخ السامي، المندكب إلى نيالفمسطي العربي الحزب مف رسالة 4

1134261 
 .148ص ،األردنية الوصاية جذور بشير، سميماف 5
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، إال أنيا استطاعت أف تحقؽ بعض االنتصارات في العديد مف المكاقع،  كقميمة كاستعداد غير كاؼو

فعندما كصمت طالئع الجيش العربي إلى القدس، استقبميا السكاف بالتصفيؽ كاليتاؼ، ككانت أخطر 

  1األردنية كاإلسرائيمية في القدس. المعارؾ بيف القكات

كفي المحصمة النيائية لـ تتمكف الجيكش العربية كالفمسطينيكف بقيادة الحاج أميف الحسيني، مف تحقيؽ 

كبالرغـ مف المقاكمة الباسمة لمجيش العربي األردني في القدس بقيادة عبد اهلل أىدافيـ أك االنتصار، 

الصييكنية قكات تمكنت الالقديمة كالشطر الشرقي مف القدس، فقد  التؿ كالتي تمكنت مف حماية البمدة

نتيجة لسياؽ طكيؿ  1948مف احتالؿ المساحة األكبر مف فمسطيف، فكانت النكبة كما حدث في العاـ 

كمستمر مف األحداث تمثمت مقدماتيا في عدة أسباب منيا أف االمبراطكرية البريطانية كالكاليات 

الدكؿ الغربية ألقت بكؿ ثقميا لدعـ الحركة الصييكنية في تحقيؽ أىدافيا،  عظـكمالمتحدة األمريكية 

كاليجكـ الشرس مف االنتداب البريطاني عمى الحركة الكطنية الفمسطينية، كالذم شمؿ القتؿ كاإلعداـ 

كاالعتقاؿ كالمالحقة، فقد دمرت كلسنكات عدة قدرة المجتمع الفمسطيني عمى المقاكمة مف النكاحي 

سياسية كاالجتماعية كأخيران العسكرية، في الكقت نفسو الذم دعـ االنتداب الحركة الصييكنية كىيأ ليا ال

كؿ الظركؼ لالنتصار، باإلضافة الصراع كالتنافس الداخمي عمى الزعامة، كمساعي األمير عبد اهلل 

 2لبناء دكلة عربية كبرل تبدأ خطكاتيا في فمسطيف.

ة في إنقاذ فمسطيف حصمت بالرغـ مف الكعكد العديدة التي تناقمت عمى النكبة كفشؿ الجيكش العربي

لساف األمير عبد اهلل، الذم صرح أنو في طريقو لتحرير القدس كبعدىا تؿ أبيب، كيرج  البعض 

قائد الجيش جمكب  ؿ سيطرتيا عمى الجيش، كبشكؿ رئيسالسبب في ذلؾ بتآمر بريطانيا مف خال

                                                 
 .454، 342-339ص  ،الجزء الثاني، النكبة، عارؼ العارؼ ؛26-25 ص ،اإلسراقيمية –األردنية  العالقات الحباشنة، خالد 1
 .392ص ،غربيةأبك  بيجت ،52-46ص باكمغرتف، ىمغى 2
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ض اآلخر المكـ عمى األمير عبد اهلل، لتآمره كتبعيتو لبريطانيا، فال يستطيع باشا، ناىيؾ عف إلقاء البع

1أف يفعؿ إال ما ترضاه.
 

                                                 
معارك القدس الجديدة ؛ نييؿ عادؿ عكيضة، 517-515، صكالجزء الثالث ،451، 344، 340ص ،الجزء الثاني، النكبة، عارؼ العارؼ 1

 .131، ص ومداخميا عام النكبة
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 1صكرة مكبرة لألمير عبد اهلل مع تكقيعو عمييا

                                                 

 .000qcwi رقـ صمكئيؿ، صكر مجمكعة أرشيؼ ممؼ تكقيعو، عمييا اهلل عبد لألمير صكرة1 
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بناء عمى سبؽ، يتبيف لنا أف فترة الحكـ األردني عمى الضفة الغربية بما فييا القدس، بعد النكبة 

الفمسطينييف بالحكـ األردني، كبالتشكيؾ بالنكايا كالمصال  الياشمية، كلعؿ كاليزيمة، بدأت  بعدـ ثقة 

، كفي ىذا البحث لف عمى يد عشك كما يرد أدناه أبرز دليؿ عمى ذلؾ اغتياؿ الممؾ عبد اهلل في القدس

 نتكسع كثيران في بحث المرحمة السابقة لمحكـ األردني، كلكف مف الميـ اإلشارة إلى أف ىذه الحالة مف

عدـ الثقة، التي ليا آثارىا عمى عالقة الفمسطينييف بالحكـ األردني، كبشكؿ خاص عمى صعيد العمؿ 

السياسي ككجيات النظر مف المكاقؼ األردنية المختمفة، كالذم تـ التعبير عنو مف خالؿ الصحؼ 

 الصري  تحت عنكاف مجمة المحمية الصادرة في تمؾ الفترة، فعمى سبيؿ المثاؿ، كتب محرر

 …!":"أسئمة

"أف سبب الحممة عمى الجيش العربي كحده كتناسي الجيكش العربية األخرل خطة مدبرة مف سادة تمؾ 

الجيكش لتغطية ىزيمتيـ كتخمييـ عف بالدنا بدكف قتاؿ، فيـ يظنكف أف الرأم العاـ الفمسطيني يتأثر 

سحابيـ بأسباب كاذبة متالعنة ما بالدجؿ كالتيكيش كاألكاذيب ليذا انطمقكا يسممكف األفكار كيعممكف ان

كالجيش  السعكدية نزؿ اهلل بيا مف سمطاف. إف جيكش مصر كسكريا كلبناف كالعراؽ كالمممكة العربيةأ

الساسة كلـ تقـ بكاجبيا الحربي كما تريد  ئكلية سكاء فقد سارت كراءكميا في المس األردني العربي

 الشعكب العربية.

مة مدبرة مف مفتي فمسطيف السابؽ كبقايا أنصاره ألنو متعكد عمى اليدـ أضؼ إلى ىذا أف الحممة الظال

كشعاره )بي كبإعدائي يا رب .. فيك يفضؿ أف يتسمـ الييكد البالد مف أف يتسمميا خصكمو السياسيكف 

 1ألف شيكاتو السياسية تطمس عمى قمبو فتجعمو في ىذا المكقؼ المستيجف".

كنفاؽ … المقاؿ التالي تحت عنكاف: "ىاشمية: مجمة الصري كفي عدد آخر مف مجمة الصري ، نشر 

مجمة الميثاؽ": "إف تاريخ صاحب "الصري " معركؼ. فقد انضـ في أكؿ نشأتو إلى حزب االستقالؿ _ 
                                                 

 األكلى. الصفحة 1949 سنة حزيراف 18 السبت، عشر الرابع "أسئمة" العدد الصري ، محرر ،الصريح مجمة 1
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كىك حزب كاف يعارض سياسة المفتي _ كفي تاريخو األخير تكلى رئاسة تحرير مجالت "الحرية" 

كانت تقاكـ سياسة المفتي كتحمؿ عمى تصرفاتو كأعماؿ حاشيتو ك"نداء األرض" ك "الصري ". ككميا 

 1كحزبو. كىذا التاريخ معركؼ لمقراء جميعا، كىك فخر لنا".

أما الممؾ حسيف فيقكؿ حكؿ ىذا المكضكع أف "معظـ الزعماء العرب المسئكليف عف اليزيمة كالذيف 

بجحيـ مف دعاياتيـ، كيتيمكننا  سحؽ قمكبيـ الحسد كرغبكا في إيجاد كبش فداء، كانكا يقذفكننا

أما حججيـ فيي أف جمكب االنكميزم ىك الذم … بمسئكلية اليزيمة. ككانت مصر عمى رأس المفتريف 

 2مريحان ىينان ليذه الدكؿ التي لـ تجرؤ عمى القتاؿ". كاف يقكد الجيش العربي األردني: كاف عذران سيالن 

 

 

                                                 
 .3ص ،49تمكز 2 عشر، السادس العدد الميثاؽ، مجمة الصرح.. كتفاؽ مجمة : "ىاشمية"،الصريح مجمة 1
 .101ص، مينتي ،الحسيف2 
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 انثبَي انفصم

_____________________________________________________ 

 األردَي انحكى ححج انقذس 
 

بسببيا مكازيف القكل العالمية، فانتقؿ مركز القكة  تحممت الحرب العالمية الثانية نتائج جديدة تغير 

لى قكتيف عالميتيف جديدتيف، الكاليات المتحدة االمريكية كاالتحاد كفرنسا إالعظمى العالمي مف بريطانيا 

يتي، الذم ساىـ في إعادة رسـ التحالفات كالعالقات الدكلية، كما ساىـ في انتياء السيطرة السكفي

عالف استقالليا مع أنيا لـ تكف كاممة السيادة،  االستعمارية العسكرية المباشرة في الكطف العربي، كا 

باشرة في الدكؿ كحافظت بريطانيا عمى سيطرتيا بأقؿ تكمفة ممكنة بدكف استمرار السيطرة العسكرية الم

التي انسحبت منيا. كبالرغـ مف إعالف بريطانيا إنياء االنتداب إال أنيا أيضان سعت لتحقيؽ كعد بمفكر 

نشاء دكلة ييكدية في فمسطيف.  كا 

الحرب بكضكح االستقطاب كاالنقساـ عمى المستكييف المحمي كالعالمي، فكاف األردف أحد أظيرت 

مف مؤيدم المانيا، كفي ىذا السياؽ كاف لمجيش العربي األردني دكر حمفاء بريطانيا، كما كاف المفتي 

كفي فمسطيف، فعمى سبيؿ المثاؿ:  1ميـ في دعـ كمساندة بريطانيا في الحرب، كال سيما في دمشؽ،

 200، أف يضع تحت تصرفو 1940طمب المندكب السامي البريطاني مف األمير عبد اهلل في العاـ 

المخازف البريطانية كطرؽ المكاصالت، كبقيت القكات األردنية في فمسطيف جندم لحراسة المعسكرات ك 

 2حتى انتياء الحرب.

                                                 
 .80ص ،مينتي حسيف، 1
 .135ص ،غربية أبك بيجت ؛43ص ،الفمسطينية األردنية العالقات ندوة ودوره، نشأتو ألردنيا الجيش حمارنة، كليد 2



41 

 

إنشاء المممكة األردنية الياشمية بالتالي األردف، ك  عمىعف إنتياء االنتداب البريطاني  بعد الحربأعمف 

مف أبرز األمثمة إال أف بريطانيا حافظت عمى سيطرتيا عمى األردف، ك  1946،1المستقمة في حزيراف 

عمى الحكـ البريطاني المباشر لألردف، أف بقيت قيادة الجيش بريطانية بالكامؿ، عمى الرغـ مف ذلؾ 

عمى الجياد المقدس دفاعان عف  1946أيار  25فقد أكد الممؾ عبد اهلل كعاىد اهلل، يكـ بيعتو ممكان في 

 2فمسطيف العربية كالعمؿ عمى أف تظؿ عربية.

عربي انتقمت قضية فمسطيف مف صعيدىا المحمي بفمسطيف الى صعيدىا القكمي، كقد عمى الصعيد ال

تبنتيا الجامعة العربية، باإلجتماع التحضيرم لممثمي حككمات مصر كسكرية كلبناف كالعراؽ كاألردف 

، فأقركا ميثاقا  تضمف بندان اعتبر فمسطيف 1944تشريف األكؿ  7كالسعكدية في اإلسكندرية بتاريخ 

ا مف أركاف البالد العربية، كتعيدكا بالدفاع عف حؽ العرب فييا، كفي االجتماع التالي في القاىرة ركن

 ، كضع دستكر الجامعة العربية، كظيرت الجامعة الى الكجكد ، كنص دستكرىا 1945اذار  12)

 3عمى بند الختيار مندكب عربي مف فمسطيف إلى أف تتمتع فمسطيف بممارسة استقالليا فعال.

، اجتمع ممكؾ كرؤساء الجامعة العربية في أنشاص بمصر، بدعكة مف الممؾ 1946في العاـ التالي 

فاركؽ كبمشاركة الممؾ عبد اهلل، كأعمنكا في بالغ مشترؾ أف "القضية الفمسطينية ليست خاصة بعرب 

العربية كتـ التأكيد عميو في اجتماع مجمس الجامعة  4فمسطيف كحدىـ بؿ ىي قضية العرب جميعان".

 5في بمكداف في حزيراف مف نفس العاـ.

قميمية  يمكننا أف نممس مما سبؽ أف الحكـ الياشمي لمضفة الغربية بدأ بالتزامف مع متغيرات عالمية كا 

كمحمية جديدة، تشمؿ حالة مف اإلستقطاب العالمي الحاد لمقكتيف العالميتيف الجدد، كما عرؼ بالحرب 

                                                 
 .80ص ،مينتي الحسيف، 1
 .464 ص ،1959 األكلى الطبعة ،العشرين القرن في األردن تاريخ مكسى، كسميماف الماضي منيب 2
 .137ص ،غربية أبك بيجت ؛421-420ص ،القدس تاريخ في المفصل العارؼ، عارؼ 3
 .464ص كمكسى، الماضي ؛90ص ،مينتي الحسيف، 4
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التشكيؾ ما بيف األردف كالدكؿ العربية المجاكرة، كعمى رأسيا السعكدية الباردة، كما زيادة النفكر ك 

كمصر كسكرية، ككانت لقضية فمسطيف كالقدس دكر ميـ في المكاقؼ كالصراعات القائمة، كالتي 

 شيدت رأم عاـ يحمؿ الحككمة األردنية القسط األكبر مف المسؤكلية عف النتائج.

طبيعة النظاـ  الجدير اإلشارة إلى  ألردني لمدينة القدس، مفخ الحكـ اكقبؿ الخكض في دراسة تاري

ممكي كراثي يعتبر النظاـ السياسي في األردف كدكلة مستقمة، نظاـ ، حيث السياسي األردني كمككناتو

إلضافة إلى السمطات الثالث، المتمثمة بمجمس الكزراء فيك يشمؿ كجكد الممؾ كرئيس لمدكلة با 1نيابي،

اء، القائـ عمى أساس فصؿ السمطات مع أنو في النظاـ الممكي قد يؤدم دكر الممؾ كالبرلماف كالقض

كرئيس لمدكلة في المحافظة عمى التكازف بيف السمطات، كأحيانان في مشاركة رئيس الدكلة في شؤكف 

الحكـ، كما أف لمدكلة األردنية دستكر يحكـ عمؿ مؤسساتيا، كشيد الدستكر عدة تعديالت كاف مف 

، كأخذ الدستكر بنظاـ المجمسيف في السمطة التشريعية، مجمس األعياف 1952تعديالت سنة أىميا 

، كالممؾ ىك الذم يعيف رئيس كأعضاء كيتشكؿ مف عدد ال يتجاكز نصؼ عدد مجمس النكاب

كىك المجمس المنتخب شعبيان كالذم يمثؿ الرأم العاـ مجمس النكاب، المجمس، أما المجمس الثاني فيك 

تمع، كيكفؿ الدستكر الفصؿ المرف بيف السمطات مف خالؿ تحديد سمطات كمسؤكليات كؿ في المج

 2منيا.

 أريحب يؤحًر

 

بعد النكبة، بحثت المجنة السياسية لمجامعة العربية أمر إنشاء حككمة فمسطينية، كعممت الييئة العربية 

مة عمكـ فمسطيف، برئاسة أعمف عف تشكيؿ حكك  1948أيمكؿ  23العميا عمى تنفيذ الفكرة، كبتاريخ 

احمد حممي عبد الباقي، العضك الكحيد المتبقي في فمسطيف مف أعضاء الييئة العربية العميا، كالحاكـ 
                                                 

 .94ص النظام السياسي األردني،محمد كمنذر،  الدجاني  1
 .40، 21-20صالنظام السياسي األردني، أميف بني حسف،  2



43 

 

استمرت مساعي األمير ي نفس الكقت ف 2بالرغـ مف المعارضة األردنية الشديدة، 1العسكرم لمقدس،

تبقى مف فمسطيف، كفي نفس عاـ النكبة،  عبد اهلل بعد النكبة لتحقيؽ طمكحو في بناء مممكة تضـ ما

دعت حككمة عمكـ فمسطيف إلى عقد مجمس كطني في غزة، كفي نفس الكقت عمؿ الممؾ مع النخب 

تشريف  1المقربة منو لعقد مؤتمر في عماف، حيث عقد المجمس الكطني كمؤتمر عماف في نفس اليكـ، 

كسعد الديف العممي نائبان ، 3اجي الفاركقي، عقد مؤتمر عماف برئاسة الشيخ سميماف الت1948األكؿ 

جسد حالة الصراع ما لرئيس المؤتمر، كمف أبرز المشاركيف عجاج نكييض كنكر الديف الغصيف، 

عمى السمطة كالييمنة بيف الممؾ عبد اهلل كالييئة العربية العميا بزعامة المفتي، كعميو فقد فكض مؤتمر 

مقان في أف يتحدث باسـ عرب فمسطيف كيفاكض عنيـ كيعالج عماف الممؾ عبد اهلل تفكيضان تامان مط

باإلضافة لمؤتمر عماف، كلتعزيز كتبرير الحكـ األردني لمضفة الغربية،  4مشكمتيـ بالشكؿ الذم يراه.

، 1948كانكف األكؿ  1عقدت النخب المقربة مف الممؾ مؤتمران آخر في أريحا بنفس العاـ، بتاريخ 

زعماء ككجياء القدس كالخميؿ كبيت لحـ كراـ اهلل كاالقضية التابعة ليا،  شارؾ بالمؤتمر مجمكعة مف

األخرل كالمد كالرممة كغيرىما، في محاكلة إلظيار المؤتمر  لؾ نخبة النازحيف عف مدف فمسطيفككذ

كممثؿ لكؿ الفمسطينييف في الضفة الغربية كالالجئيف، كيؤكد بيجت أبك غربية في مذكراتو أف الذيف 

ؤتمر أريحا ال يممككف حؽ تمثيؿ شعب فمسطيف أك التعبير عف إرادتو، كتـ لتمرير اتفاؽ حضركا م

أردني بريطاني سرم لقبكؿ كتنفيذ قرار التقسيـ، كضـ القسـ الذم خصص لمعرب بمكجب قرار التقسيـ 

 إلى دكلة شرؽ األردف، كبذلت الحككمة األردنية كؿ ما في كسعيا لتشجيع الناس عمى الحضكر، كما

طمب جمكب باشا مف رجالو تأييد المؤتمر بالدعاية الالزمة كنقؿ مف يرغب بالمشاركة بالسيارات 

                                                 
 .56ص الفمسطينية، الوطنية الحركة صايغ، يزد 1
 534. ص كمكسى، الماضي 2
 كشيخ درس في األزىر تسع سنكات، أيد الكحدة األردنية الفمسطينية كشارؾ في مؤتمر أريحا كترأس مؤتمر عماف.سياسي فمسطيني  3
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العسكرية إلى أريحا، كألف المشاركيف ال يممككف حؽ تمثيؿ الشعب الفمسطيني، كانت الحاجة العطاء 

 1القرار الصبغة الدستكرية.

 أنو شارؾ مع مجمكعة مف شباب كرجاؿ يشير عبد اهلل التؿ إلى أف مؤتمر أريحا مدبر كمزيؼ، إال

القدس المخمصيف كما يصفيـ، بانتخاب كفد مف القدس، برئاسة مكسى عبد اهلل الحسيني، كعمي 

الدجاني كيحيى حمكدة كعبد اهلل التؿ كأعضاء في الكفد، لممشاركة في المؤتمر بيدؼ التظاىر بأف 

ؤتمر بإدخاؿ بعض المكاد اليامة فييا، أبرزىا القدس لـ تشذ عف أمر عماف، كلمتأثير عمى مقررات الم

مقترح يتعمؽ باستفتاء الشعب الفمسطيني لتقرير مصيره، ثـ الدعكة الستئناؼ القتاؿ النقاذ فمسطيف، 

كتـ اختيار يحيى حمكدة كمكسى الحسيني كأعضاء في ىيئة المؤتمر، إال أف كفد القدس ككفد راـ اهلل 

ر، كاقترح كفد القدس زيادة بعض المكاد التي كافؽ عمييا الجميع، لـ يصادقا عمى كممة رئيس المؤتم

 2كلكف تـ اسقاط مادة االستفتاء الحر عندما قدمت المقررات لمحككمة األردنية.

أما القرارات التي اتخذىا المؤتمر فكانت كأنيا تنطؽ بإسـ الممؾ عبد اهلل، كلكف عمى لساف 

مى  في الشكنة، مف خالؿ كفد عمى مؾ عبد اهلل في قصر المصالفمسطينييف، كقدمت قرارات المؤتمر لمم

رأسو الشيخ محمد عمي الجعبرم رئيس بمدية الخميؿ كرئيس المؤتمر، الذم ألقى بكممة لخص فييا ما 

 التي كانت كالتالي:   3دار في المؤتمر كما قرره المؤتمركف كطمب مف الممؾ اف يتبنى ىذه القرارات، 

تو بتقديـ الشكر لمدكؿ العربية عمى ما بذلتو مف جيكد كتضحيات، كيطمب منيا استيؿ المؤتمر قرارا

جميعان مكاصمة القتاؿ ألنقاذ فمسطيف، ككانت ىذه النقطة األكلى التي عادة يراد منيا ذكر االيجابيات 

قبؿ الخكض في السمبيات أك النقد، كفي نفس الكقت فإنيا تسجؿ مشاركة الدكؿ العربية في القتاؿ 

طالبيا بمكاصمتو، بخالؼ رغبة الحككمات العربية التي دعمت تشكيؿ حككمة عمكـ فمسطيف في كت

                                                 

 .376ص غربية، أبك بيجت1 
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محاكلة لمتخمي عف مسؤكليتيا تجاه فمسطيف كتكفير المبرر النسحاب الجيكش العربية مف فمسطيف 

ال  كما دعـ مكقؼ المممكة األردنية في أف المسؤكلية عف اليزيمة كالنكبة 1دكف إثارة احتجاج شعبي،

بعد مطالبة الدكؿ العربية بالقتاؿ في  تتحمميا األردف فقط، بؿ يجب أف تتحمميا كؿ الدكؿ العربية.

القرار األكؿ، أكد المؤتمر عمى الكحدة الفمسطينية األردنية، كاعتبر فمسطيف كحدة ال تتجزأ، كأف كؿ 

و الدكؿ العربية أك الفمسطينييف حؿ يتنافى مع ذلؾ ال يعتبر حالن نيائيان، بما يعني أف كؿ ما تعمؿ عمي

يجب أف يصب في تحقيؽ السيطرة الياشمية عمى كؿ فمسطيف مف خالؿ الكحدة، كلـ تقتصر قرارات 

أكد أنو ال المؤتمر عمى التأكيد عمى أف الحؿ الكحيد في فمسطيف ىك الكحدة الفمسطينية األردنية، بؿ 

يا كتيدد فمسطيف إال بالكحدة القكمية الشاممة، كىك ف تقاكـ األخطار التي تجابيأيمكف لمبالد العربية 

ما يتطابؽ مع طمكح الممؾ عبد اهلل بتكسيع مممكتو كنفكذه كضـ دكؿ عربية أخرل تحت الحكـ 

الياشمي، كاعتبر المؤتمر أنو يجب البدء بتكحيد فمسطيف مع شرقي األردف كمقدمة لكحدة عربية 

 لمممؾ عبد اهلل المعظـ ممكان عمى فمسطيف كميا.حقيقية، كعميو فقد بايع المؤتمر جاللة ا

عدا عف ذلؾ فقد اقترح المؤتمر عمى الممؾ كضع نظاـ النتخاب ممثميف شرعييف مف عرب فمسطيف 

يستشاركف في أمكرىا، مما يكرس الكحدة الفمسطينية األردنية كيصكرىا كأنيا إرادة الشعب مف خالؿ 

ف خالؿ انتخاب ممثميف عنو في البرلماف الحقان، باإلضافة إلى ممثميو المشاركيف في المؤتمر أكالن، كم

ف إلى بالدىـ كالتعكيض عمييـ، كعمى أف يعمى ضركرة اإلسراع بإرجاع الالجئذلؾ، فقد أكد المؤتمر 

يتـ العمؿ عمى أف تبم غ مقررات المؤتمر إلى منظمة األمـ كالجامعة العربية كالدكؿ العربية كممثمي 

2الدكؿ األخرل.
 

تعتبر األردف أف مؤتمر أريحا يمثؿ ممارسة الشعب الفمسطيني لحقو في تقرير المصير، كأنو يمثؿ 

إرادة الشعب الحرة كالديمقراطية التي تجمع مف خالؿ نخبيا القيادية عمى اإلنضماـ إلى المممكة 
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ي باالجماع في قرر مجمس النكاب األردناألردنية كالمكافقة عمى السيطرة كالحكـ الياشمي، كلذلؾ فقد 

، قبكؿ قرار الحككمة إللحاؽ الضفة 1948كانكف األكؿ مف نفس العاـ  13اجتماعو المنعقد بتاريخ 

 1الغربية باألردف بناء عمى مقررات مؤتمر أريحا.

، ألنو عقد "مؤتمر عركبة القدس"، عرؼ باسـ 1949عقد مؤتمر في القدس سنة  ،بعد مؤتمر أريحاك 

أفتت  المؤتمر  2ء المتبقي لمعرب مف مدينة القدس كلرفض تدكيؿ القدس،لمتأكيد عمى عركبة الجز 

بمشاركة مساعد القنصؿ البريطاني كأديب شبمي، كىك أحد مكظفي القنصمية البريطانية كالمعركؼ أنو 

كليا كممة عبد اهلل التؿ أة راجي صييكف، كتالىا عدة كممات مف رجاؿ مخابراتيا، افتت  المؤتمر بكمم

كممة رئيس المجنة التحضيرية انكر الخطيب كطمب بدكره مف السياسي ك لعسكرم لمقدس، الحاكـ ا

المبناني كميؿ شمعكف أف يترأس المؤتمر، كالذم تـ اختياره كشخصية مسيحية مف خارج فمسطيف في 

محاكلة لمرد عمى دسائس الييكد بيف المسمميف كالمسيحييف في القدس كفمسطيف، ككانت الكممة التالية 

سالمي األعمى ألقاىا الشيخ حممي كممات أخرل منيا كممة المجمس اإل كميؿ شمعكف، كتالىال

كمكسى عبد اهلل الحسيني كممة القدس،  سيحية القاىا األب ابراىيـ عياد،المحتسب، ككممة الطكائؼ الم

ب، كيذكر كماؿ ناصر كالسيد عبد اهلل الريماكم كممة الشبا كممة قضاء القدس، كالشاعركيحيى حمكدة 

بيجت أبك غربية في مذكراتو أنو ألقى كممة رسمية باسـ جيش الجياد المقدس بتأييد كتشجيع عمى 

المشاركة مف خالد كسامي الحسيني، كبطمب مف المفتي لتأييد رفض التدكيؿ كالمشاركة في المؤتمر، 

 3كلكنيا لـ ترد في قائمة الكممات التي يكردىا عبد اهلل التؿ في كتابو.

احتجاجان عمى إلحاؽ الضفة الغربية باألردف، كذلؾ لحالة الفقر كالمجكء  ةفعؿ منظم ةتشيد القدس ردلـ 

التي نتجت عف النكبة، كغياب االحزاب السياسية، باإلضافة إلى عدـ الكعي السياسي، كغالبية الرجاؿ 
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تقدـ ليـ يقضكف كقتيـ في المقاىي لعدـ تكفر العمؿ، كألف عامة الناس صدقت أف األردف س

ني، بعد ؾ عبد اهلل لمقدس بمشاركة كفد يمالمساعدات كستعمؿ عمى تحسيف األكضاع، كعند زيارة المم

الحاكـ العاـ أف يتـ نشر  لى، صدرت األكامر إ1949كانكف الثاني  2 األحدمؤتمر أريحا، في يكـ 

تي سيمر بيا المككب أعالـ الزينة كاالبتياج كحشد أكبر عدد ممكف مف الناس في جميع األماكف ال

كفي القدس حضر رئيس مجمس النكاب كامؿ عريقات  1.)راـ اهلل كنابمس ، إلظيار الكالء التاـ لمممؾ

،  الحزب الشيكعي كمعارض لمنظاـ األردنيفي عضك ) إلى المقيى الذم كاف يتكاجد فيو عمير دعنا

جكديف أف يأخذكا دينار لكؿ شخص مـ ييتـ أحد ألمره كلـ يرد عميو السالـ أحد، فعرض عمى كؿ المك ف

مقابؿ الكقكؼ عند باب االسباط الستقباؿ الممؾ، ككافؽ الجميع بما فييـ عمير دعنا، ألف الدينار 

يعتبر ثركة في تمؾ األياـ، كلذلؾ فحتى عمير دعنا كافؽ عمى أخذ الدينار كاستقباؿ الممؾ، اال أنو لـ 

المسجد األقصى ألقى كامؿ عريقات خطاب مبايعة يشارؾ في اليتاؼ كالتصفيؽ لمممؾ، كفي داخؿ 

 2.كتأييد لمممؾ

 انضفخيٍ حىحيذ 

لـ تدـ حككمة عمكـ فمسطيف طكيالن، فتمت مقاطعتيا مف الدكؿ العربية كاستبعادىا عف إجتماعات 

مجمس جامعة الدكؿ العربية، كفرضت مصر حظران عمى دخكؿ المفتي إلى غزة كأخضعت نشاطاتو 

في القاىرة كمنعكا مف زيارة  المنفى فأرسمكا إلىء حككمتو، أنضـ لو عبد الباقي ككزرالرقابة شديدة، ك 

في الكقت الذم سعى الممؾ عبد اهلل لتعزيز سيطرتو في الضفة الغربية، فعمؿ عمى تكريسيا مف  3غزة،

دالن خالؿ عدة إجراءات كقرارات، منيا إصدار قانكف ألغى بمكجبو كظائؼ الحكاـ العسكرييف، كعيف ب

عنيـ مكظفيف مدنييف، كما قاـ بإلحاؽ متصرفي الضفة بكزارات الداخمية، كاستحدث حقيبة كزارية 

                                                 
 .397 ص التؿ، اهلل عبد 1
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 2جديدة باسـ الالجئبف، كألغى الجمارؾ كالجكازات، كمن  الفمسطينييف جكازات سفر أردنية. كفي 

كاف يتمتع صدر قانكف أردني من  الممؾ عبد اهلل السمطات كاالختصاص التي  1949تشريف الثاني 

 1بيا المندكب السامي عمى فمسطيف.

تكحيد الضفتيف، كاالجراءات المتبعة لتحقيؽ ذلؾ، عممت مف خالؿ إبقاء النخبة المؤيدة لمممؾ في 

تعييف مجمس الكزراء األردني في  تـ فالمناصب المختمفة، مع نقؿ مركز الحكـ كتعزيزه في عماف، 

فتشكمت الحككمة عمى مشؿ ثالثة كزراء مف الضفة الغربية، ، برئاسة تكفيؽ أبك اليدل، لت1949أيار 

النحك التالي: رئيس الكزراء تكفيؽ باشا أبك اليدل، كالكزراء: محمد األميف الشنقيطي، سعيد باشا 

المفتي، ركحي بؾ عبد اليادم، فالح باشا المدادحة، فكزم باشا الممقي، سميماف باشا السكر، خمكصي 

آب مف نفس العاـ استحدثت كزارة جديدة لالجئيف،  11 الحقان فيك اصر، بؾ الخيرم، كمكسى بؾ ن

كانكف الثاني  12، إال أنيا ألغيت في مف نفس العاـ يمكؿأف راغب النشاشيبي كزيران ليا في كعي

 12، كعيف راغب النشاشيبي كزيران لمدكلة، كعيف مرة أخرل في التشكيمة الكزارية الجديدة في 1950

يران لمزراعة، كعيف مرة أخرل كزيران لممكاصالت في حككمة سمير الرفاعي في كانكف ، كز 1950نيساف 

لتعيينو كزير دكلة كناظران لمحـر الشريؼ  1951كانكف الثاني  1، كتـ تعديؿ الكزارة في 1950االكؿ 

2كحارسان ساميان لالماكف المقدسة.
 

 20، إنتخب فيو 1950ي نيساف كما أجريت انتخابات عامة لمجمس نيابي جديد يشمؿ الضفتيف ف

منيـ عف قضاء القدس كىـ: عبد اهلل نعكاس، كامؿ عريقات، أنكر  3مندكبان عف الضفة الغربية، كاف 

عادة تنسيبة؛ أما مج ، ليضـ: تكفيؽ أبك اليدل، 1950نيساف  20في  شكيمومس األعياف فتـ حمو كا 

ريشاف، معارؾ المجالي، الشريؼ شرؼ، سمير الرفاعي، فالح المدادحة، راغب النشاشيبي، محمكد ك

                                                 
 الشعبية العالقات" عجاج،حسف  ؛.96ص ،الفمسطينية األردنية العالقات ندوة ،"األردنية-الفمسطينية الرسمية العالقات" محاديف، مكفؽ 1
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سميماف التاجي الفاركقي، محمد عمي الجعبرم، عبد المطيؼ صالح، نكفاف السعكد، سميماف طكقاف، 

فريد ارشيد، صبرم الطباع، اسماعيؿ البمبيسي، حديثة الخريشة، محمد أبك تايو، حسيف خكاجة، سميـ 

نيساف، عمى مشركع قانكف الكحدة، تـ  24ف، في البخيت، كديع دعمس؛ ككافؽ مجمسا النكاب كاألعيا

الممؾ حسيف أف ضـ الضفة الغربية إلى المممكة يرل  1بمكجبو إلحاؽ الضفة الغربية بالحكـ الياشمي.

األردنية الياشمية، قد حاؿ دكف إلحاؽ ىذه المنطقة الكبيرة مف فمسطيف بإسرائيؿ، كيضيؼ أنو عندما 

 إنتخابات نيابية في ضفتي النير ككسع مجمس النكاب لكي سمحت الظركؼ، أجرل الممؾ عبد اهلل

يتي  لمفمسطينييف أف يككنكا ممثميف أليؽ كأفضؿ تمثيؿ. الذم أدل إلى تغير كجو األردف خالؿ بضعة 

عدد  زيادةاكييف في الحقكؽ كالكاجبات لأشير فقط، فقد جاء قرابة مميكف فمسطيني، كمكاطنيف متس

يبمغكف أربعمائة ألؼ نسمة، كخالؿ ثالث سنكات ارتفع عدد سكاف عماف مف  سكاف األردف الذيف كانكا

 2ثالثيف ألفان إلى مائتي ألؼ.

لحاؽ الضفة الغربية  قدلصعيد األقميمي كالعالمي، فأما عمى ا رحب العراؽ كبريطانيا بقرار الكحدة كا 

ألردف مف الجامعة العربية في لممممكة األردنية، عارضت الدكؿ العربية ىذا القرار، كاتخذ قرار بفصؿ ا

طرحت أكراؽ النقد  1950، كاستمر الممؾ عبد اهلل في اجراءاتو، ففي نفس العاـ 1950أيار  15

، كتقرر تأليؼ لجنة 1950األكؿ األردني لمتداكؿ كتكقؼ العمؿ بالجنية الفمسطيني اعتباران مف تشريف 

زارم عدة تعديالت طكاؿ فترة حكـ الممؾ ، كما شيد المجمس الك 1950أيار  11لدراسة الدستكر في 

 3عبد اهلل.

كعمى الصعيد الفمسطيني إختارت بعض الزعامات الفمسطينية التقميدية االرتباط بالممؾ عبد اهلل كىي 

المعركفة باالرتباط باالنجميز، مثؿ راغب النشاشيبي، كقفت الغالبية الساحقة مف شعب فمسطيف ضد 
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باألردف، كظمت تناىض الكحدة القسرية سنكات طكيمة، كالقدس كانت  المشركع إلحاؽ الضفة الغربية

مركزان ألىـ نشاطات المعارضة، منيا: إصدار مجمكعة مف المثقفيف الفمسطينييف، منيـ االستاذ عبد 

شنت  1، ككانت تطبع في مطابع دار األيتاـ اإلسالمية،1949اهلل الريماكم، جريدة البعث أكائؿ عاـ 

الميثاؽ ، المتيف صدرتا في عماف، حممة معارضة عنيفة، كتمكنت المعارضة مف جريدتي البعث ك 

، كنج  في ىذه االنتخابات عبد اهلل نعكاس مف مجمكعة جريدة 1950 الدخكؿ إلى البرلماف في العاـ

تمكز  20البعث ممثال عف القدس، كما شيدت القدس اغتياؿ مصطفى شكرم عشك لمممؾ عبد اهلل في 

1951.2 

 هللا ػبذ انًهك لإغخيب

سبؽ اغتياؿ الممؾ عبد اهلل مجمكعة مف األحداث التي قد يككف ليا عالقة بالحادث، أك عمى األقؿ 

، لالشتباه بإرسالو مف قبؿ 1949يمكف اعتبارىا مقدمات، منيا اعتقاؿ عزمي الجاعكني في أيار 

، كأفرج عنو عبد اهلل التؿ في جنيو فمسطيني 600المفتي لمقدس الغتياؿ الممؾ عبداهلل، ككجد بحكزتو 

أيار كأمر بتسميمو النقكد ليكزعيا عمى جنكد الجياد المقدس ممف تأخرت ركاتبيـ، كىذا الحدث  22

أغضب الممؾ عندما عمـ بو الحقا؛ كتحضير عبد اهلل التؿ النقالب لـ يتـ عمى الحكـ بتعاكف كدعـ 

فمسطينييف، ككانت جريدة البعث األداة سكرم كمصرم، مع مجمكعة الضباط األردنييف كالشباب ال

 3لتحقيؽ ىذه الغاية.

، كبينما ىك ذاىب إلى 1951تمكز  16الصم  في باإلضافة إلى اغتياؿ السياسي المبناني رياض 

مطار ماركا في األردف ليعكد إلى بيركت بعد زيارة قاـ بيا إلى عماف، أرداه عدد مف رجاؿ الحزب 

الؽ النار عميو في سيارتو، بعد محاكلة اغتياؿ سابقة فاشمة في العاـ السكرم القكمي االجتماعي بإط
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كال أعتقد أف اغتياؿ  1انطكف سعادة، األميف العاـ لمحزب القكمي السكرم، إلعداـ، انتقامان 1950

القدس كانت اليدؼ  الصم  ىك السبب في اغتياؿ الممؾ عبد اهلل الذم جرل بعدىا بثالثة أياـ فقط.

يمضي اليو الممؾ عبد اهلل، فقد سافر إلى القدس بالرغـ مف التحذيرات األمريكية لمممؾ األخير الذم 

عبد اهلل مف خالؿ سفيرىا، الذم تكسؿ الممؾ أف ال يذىب  إلى القدس، كطمب منو أف يعدؿ برامجو، 

 ألف ىناؾ مؤامرة لالعتداء عمى حياتو، كما أنو طمب إلى الكثير مف الناس مرافقتو إلى القدس،

كاستغرب أف معظميـ ال يرغبكف في الذىاب، إال أنو صمـ عمى الذىاب إلى القدس كرافقو حفيده 

، حيف أطمؽ مصطفى شكرم عشك النار عمى الممؾ 1951تمكز  20الحسيف، كاف ذلؾ يكـ الجمعة 

 اءثنأ اغتيالوؿ الممؾ حسيف أنو حاكؿ عبد اهلل في المسجد األقصى كأرداه قتيالن. عدا عف ذلؾ، يقك 

مطاردتو لو، فأطمؽ النار عميو، إال أف الرصاصة ضربت إحدل أكسمة البزة العسكرية المعمقة عمى 

 2صدره، كنجا مف المكت المحقؽ.

مباشرة، كلذلؾ ضاعت الخيكط التي يمكنيا أف تقكد لمف  منفذ اإلغتياؿ مصطفى شكرم عشك تـ قتؿ

ت كاسعة، امتمئت عمى إثرىا مراكز التكقيؼ، فتـ دبر لإلغتياؿ، فبدأت السمطات األردنية بحممة إعتقاال

شخص  100شخص في القشمة، بالرغـ مف أنيا مجيزة الستيعاب  400 مجمكعو حكالي احتجاز ما

، االغتياؿكحد أقصى، كتركز التحقيؽ عمى طرؼ الخيط الكحيد المكجكد كىك المسدس المستخدـ في 

ستعانة السمطات األردنية بالمخابرات البريطانية، كىك مسدس طاحكنة كغطاء الديؾ فيو مكسكر، كبعد ا

كأشيع كقتيا أنو تـ التعرؼ عمى المسدس مف خالؿ محاسب البمدية عادؿ شرؼ، الذم قاؿ أنو استعار 

مف محمد السدمير، الذم لـ يعترؼ في التحقيؽ معو بعالقتو بالمسدس أك  48المسدس في حرب الػ 

 8نو تـ إحضار ابف السدمير إلى التحقيؽ، كىك طفؿ عمره تقريبان ، كمما أشيع أيضان أاالغتياؿبعممية 
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لمتعرؼ عمى مسدس كالده مف مجمكعة مسدسات  بالشكككالتةسنكات في ذلؾ الكقت، كتـ إغرائو 

السدمير، كبالرغـ مف ذلؾ لـ يتـ اإلفراج عف المعتقميف، فتـ نقؿ  إدانةكضعت أمامو، كبناء عميو تـ 

السعكدية، كمجمكعة أخرل إلى  األردنية مكه في كسط الصحراء عمى الحدكدأسير إلى معتقؿ أقا 88

 1سجف األزرؽ، تكفي كقتيا األسير حسف الشبر نتيجة المرض كالظركؼ السيئة لالعتقاؿ.

بترتيب  رضة إللحاؽ الضفة الغربية لألردففمسطينية معا - اتيمت السمطات األردنية مجمكعة أردنية

عضائيا أحكاما باإلعداـ. نفذ اإلعداـ شنقان بأربعة مف المحككميف كىـ: كأصدرت بحؽ أ ،اإلغتياؿ

الدكتكر مكسى الحسيني كعبد القادر فرحات كزكريا عكة كعبد عكة، أعمنت أحكاـ اإلعداـ غيابيان كلـ 

أما مكسى الحسيني، كىك مف أقرباء المفتي كمف خريجي  2ينفذ بحؽ عبد اهلل التؿ كمكسى األيكبي،

مانيا الغربية، كاف التقى الممؾ قبؿ ساعتيف مف إغتيالو كأعرب لو، كعيناه تحدقاف في جامعات ال

كأشيع كقتيا أف الممؾ عبد العزيز آؿ السعكد  3عينيو، عف كالئو، متمنيان لو طكؿ العمر كالسعادة،

منيـ كالمفتي ىـ المسؤكليف عف اإلغتياؿ، كأف المفتي عمؿ عمى تنفيذ اإلغتياؿ مف خالؿ جماعتو، ك 

الثكرة  ثناءمعارضي المفتي أمف كالمعركؼ أنو المدبر لإلغتياؿ  ،مكسى الحسيني كداكد الحسيني

 4، مثؿ اغتياؿ حسف صدقي الدجاني.39-1938الكبرل، في السنكات 

كجيتي نظر في اغتياؿ الممؾ عبد اهلل، كمتاىما مبنيتاف عمى  يشير إلى ذلؾ عمي أبك نكار بطرحو

ألف مكسى مف عائمة  تياـ إلى المفتي كعبد اهلل التؿ،ي، فاألكلى تكجو اإلعالقات مكسى الحسين

المفتي، كأنيما المدبراف كمف كرائيما الحككمة المصرية، بمساعدة أك تحريض الممؾ فاركؽ، كىي 

أما كجية النظر الثانية  عالـ كنظرت فيو الحككمة األردنية،نظر أك االجتياد الذم أعمف في اإلكجية ال

المسؤكلية عمى بريطاني، كىي مبنية عمى عالقة سرية ككثيقة بيف مكسى الحسيني كجمكب باشا  فتمقي
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كالش بؾ قائد الفرقة األردنية في فمسطيف، كيشير أبك نكار إلى الكثير مف المقاءآت بيف الضباط 

 1البريطانييف كمكسى الحسيني كالحقان بعد اعتقالو عف لقاءآت مع زكجتو.

 حكىان في حضيٍ انًهك

، كاستمـ الحكـ بعد فترة 1935تشريف الثاني،  14بحنكتو كذكائو، كلد في عماف  الممؾ حسيفعرؼ 

قصيرة مف حكـ كالده الممؾ طالؿ، كالذم تنحى عف العرش بسبب حالتو الصحية التي لـ تمكنو مف 

كضع دستكر  ، إال أنو قدـ خالليا بعض المساىمات الميمة منياكما أعمف رسميان  الحكـ لفترة طكيمة

البالد، كالذم يتضمف مادة تتي  لمجمس الكزراء دعكة البرلماف إلى االجتماع، في حاؿ عدـ تمكف 

الممؾ مف الحكـ ألسباب صحية، كنقؿ امتيازات الممكية إلى كريثو في حاؿ ثبتت عدـ أىميتو لمحكـ، 

 1952.2كىذا ما حصؿ في آب 

شكؿ أحد أىـ العكامؿ في بمكرة  يفر بريطانيضك في مؤسسات كحنشأ الممؾ حسيف كتمقى تعميمو 

شخصيتو كتأىيمو لمحكـ، فعندما عاد مف القدس إلى عماف بعد اغتياؿ جده، عاد في الطائرة مع الرائد 

جكؾ دالجميش مف ضباط السالح الجكم الممكي البريطاني، قائد القكات الجكية األردنية المسمحة، 

طائرات الميج السكرية/الجميكرية العربية المتحدة التي تال معان ضد الذم عممو الحقان قيادة الطائرات كقا

ىاجمت الطائرة التي استقميا الحسيف اثناء تحميقيا فكؽ األراضي السكرية في طريقيا مف عماف إلى 

، كما أنو تمقى تعميمو في كمية ىارك العممية في لندف لسنة كاحدة قبؿ عكدتو 1958لكزاف في العاـ 

ناىيؾ  3كما شارؾ بتدريب خاص عاجؿ لمدة ستة أشير في كمية ساند ىيرست العسكرية، إلى األردف،

 ،بدأ الممؾ حسيف حكمو بنظاـ الكصاية عف الضباط البريطانييف في الجيش كعمى رأسيـ جمكب باشا.

يف، إال أنو تمكف الحقان مف السيطرة كبقكة عمى الحكـ، كبدأ يرسـ تاريخ األردف كالعالقة مع الفمسطيني

                                                 
 .128 ،124ص ،العرب تالشت حين نكار، أبك عمي 1
 .44ص، مينتي ،الحسيف 2
 .164-157، 48 ،36 ،34ص ،مينتي ،الحسيف 3
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كبقي مشيد اغتياؿ جده الممؾ عبد اهلل مسيطران عمى ذاكرتو، كما أنو عمؿ عمى نقؿ مركز العالقة 

كالتبعية األردنية مف بريطانيا إلى الكاليات المتحدة، كنتيجة لتغير مكازيف القكل الدكلية بعد الحرب 

ييف الدكالرات مف ككالة العالمية الثانية، كقد تقاضى في تمؾ الفترة، كلمدة عقديف مف الزمف، مال

اإلستخبارات األمريكية، ككانت الدفعات تسمـ لمممؾ نقدان مف قبؿ رئيس فرع المخابرات المركزية في 

عماف، كبالرغـ مف ذلؾ لـ يتحكؿ الممؾ إلى دمية لألمريكاف، كلكنو في نفس الكقت لـ ينجرؼ خارج 

المعسكر األمريكي، كيظير ذلؾ في العداء  فقد حسـ الممؾ حسيف مكقفو إلى جانب 1المدار األمريكي،

الشديد لمشيكعية، كلمدكؿ العربية المتحالفة مع االتحاد السكفييتي كعمى رأسيا سكرية كمصر، كالذم لو 

كمف أىـ ما عمؿ الممؾ حسيف عمى إنجازه في ىذه  أثر كاض  عمى العالقات األردنية الفمسطينية.

، بالرغـ مف أنو يعتبر أف عزؿ الجنراؿ جمكب كاف قضية الفترة مف حكمو، تعريب الجيش األردني

أردنية تمامان، ألف جمكب كاف قائدان عامان لمجيش العربي األردني، كيشير إلى أف السبب الرئيسي في 

عزلو يقـك عمى عدـ التفاىـ كعمى الخالؼ حكؿ مسألتيف جكىريتيف: دكر الضباط العرب في الجيش 

اعية، فقد كاف لمممؾ طمكح في ترفيع الضباط األردنييف إلى المناصب العميا األردني كاالستراتيجية الدف

في الجيش كفي أف يتكلكا قيادتو طبقان لخطة كاقعية، كعارض ىذا الطمكح الجنراؿ جمكب باشا، ألف 

ىذا االختيار كاف يضايؽ سياسة التسمط التي كانت تنتيجيا إنكمترا، كيقكؿ الممؾ حسيف بكضكح "أف 

ز كانكا يقكدكف الجيش مف الناحية العممية"، كمف الطبيعي أف جمكب كبالرغـ مف ككنو القائد اإلنكمي

العاـ لمجيش األردني كمف اعتبار الممؾ عممو كعزلو قضية أردنية، إال أنو لـ يكف في مقدركه أف ينسى 

 2العسكرية.إخالصو ككالءه إلنكمترا، ىذا الكضع يفسر سيطرة لندف فيما يختص بالشؤكف األردنية 

                                                 
1Bob Woodward and Washington Post Staff: "The Central Intelligence Agency for 20 years has made secret 
annual payments totaling millions of USD", February 18, 1977. 

 .98-97ص، مينتي الحسيف، 2
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ر يتغمغؿ ببطء في اتخذ الممؾ حسيف مكقفان كاضحان مف المعسكر السكفييتي، كاعتبر الشيكعية خط

ال أنو في نفس الكقت لـ يصمد في كجو التيـ المستمرة لألردف بالتبعية لبريطانيا، إالشرؽ األكسط، 

ؾ حسيف في ىذا الشأف: ككاف ىذا أحد العكامؿ الميمة لتعريب الجيش األردني أيضان، فيقكؿ المم

 1"كانت القاىرة تتيمنا بأننا دكلة استعمارية، لـ يكف ىناؾ خيار آخر، إف جمكب يجب أف يرحؿ".

كأعتقد أف إقالة جمكب باشا كانت جزءان مف انتقاؿ التحالؼ األردني مف بريطانيا إلى الكاليات المتحدة، 

معركؼ بالنقاط األربع بتاريخ الذم أسس لو خطاب كمشركع الرئيس األمريكي تركماف، ال

، كبشكؿ خاص النقطة الرابعة التي تتضمف البدأ ببرنامج جرمء جديد لجني فكائد التقدـ 20.1.1949

باإلضافة إلى محاكلة الممؾ حسيف  2.العممي كالتقدـ الصناعي المتاح لتحسيف كنمك المناطؽ المتخمفة

الكقت الذم تعاظمت فيو اليكة بيف الشعب فرض سيطرتو الفعمية أكثر عمى الجيش كالمممكة، في 

كفي سياؽ حسـ الممؾ حسيف مكقفو مع المعسكر األمريكي، تطكرت العالقة العربية  كالجيش.

كالفمسطينية مع األردف عمى ىذا األساس، كيعبر الممؾ حسيف عف مكاقفو مف الدكؿ العربية المتحالفة 

لنأسؼ ألف بعض الدكؿ القكية في العالـ الحر لـ تكف  مع االتحاد السكفييتي بقكلو: "إننا، نحف العرب،

 3أكثر صدقان كاستقامة معنا. كلكننا لف نقابؿ ذلؾ باعتناؽ الشيكعية".

كيقكؿ عمي أبك نكار بيذا الخصكص أف "األنظمة العربية ككراءىا االستعمار اتخذت مف االتجاه 

عية العالمية، كلـ تسم  لنفسيا فرصة لمتفكير الكحدكم مكقفان عدائيان كاعتبرت االشتراكية كليدان لمشيك 

 4ما ىك مطركح.بية فيبإيجا

                                                 
 .105ص، السابؽ 1

 لمزيد مف المعمكمات يمكف مشاىد الخطاب كامؿ عمى الرابط التالي   2
points-https://www.wyzant.com/resources/lessons/history/hpol/truman/four 

 .83ص، مينتي الحسيف،3
4
 .110ص ،العرب تالشت حين نكار، أبك عمي 

https://www.wyzant.com/resources/lessons/history/hpol/truman/four-points
https://www.wyzant.com/resources/lessons/history/hpol/truman/four-points
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 6591 صُت األردَيت انبرنًبَيت االَخخبببث
ياة سياسية جديدة، كبدأت الحياة البرلمانية األردنية عمى مستكل شيدت الضفتيف حبعد مؤتمر أريحا، 

ناصفة بيف الضفتيف، كاتخذ القرار الضفتيف بتعديؿ الدستكر، فأصب  البرلماف األردني بمجمسيف م

أما في فترة  1المممكة عمى الضفتيف في فترة حكـ الممؾ عبد اهلل،تكسيع بتصكيت المجمسيف عمى قرار 

حكـ الممؾ طالؿ كبالرغـ مف قصر مدة حكمو، إال أنو تمكف مف كضع دستكر لممممكة كىك نفس 

كتالىا حكـ ابنو الحسيف، الذم  2سيا ىذا البحث،الدستكر الذم ساد حتى نياية الفترة الزمنية التي يدر 

 .1956شيدت فترة حكمو عدة تطكرات سياسية كانتخابات برلمانية كانت أبرزىا انتخابات العاـ 

، كانت االنتخابات البرلمانية الخامسة عمى التكالي، أما االنتخابات األكلى 1956االنتخابات في العاـ 

تخابات عمى أساس قانكف االنتخابات الصادر في نفس العاـ، ، كجرت االن1947فكانت في العاـ 

، كالذم اعتمد عمى األسس القديمة التي تضمنيا أكؿ قانكف لالنتخابات عرفتو 1949كالمعدؿ عاـ 

مما يعني عدـ مراعاة التطكرات أك التغير الديمكغرافي أك  1928،3األردف، كالذم يعكد إلى سنة 

عف التي سبقتيا في عدة نكاحي مف أىميا: ارتفاع عدد  1956السياسي.تتميز انتخابات عاـ 

ربعيف مقعدان نيابيان، كىك أعمى أمرشحان يتنافسكف عمى  144المرشحيف، فقد كصؿ عدد المرشحيف إلى 

نيا أكؿ انتخابات تشيدىا األردف أبية عرفتو األردف، باإلضافة إلى عدد مرشحيف في االنتخابات النيا

لحزبية، كتميزت باحتداـ المنافسة بيف مختمؼ األحزاب كالكتؿ السياسية، بما فييا عمى أساس القكائـ ا

الداخمي،  أحزاب المعارضة كمنيا الحزب الشيكعي، فنتيجة لخكؼ الحككمة األردنية مف انفجار الكضع

جراء االنتخابات، تـ اتخاذ قرارات ميمة قبؿ االنتخابات، منيا تعريب إكعدـ تمكنيا مف تعطيؿ 

يش، كالسماح لألحزاب بالمشاركة، كاتخاذ مجمكعة مف اإلجراءات لطمئنة األحزاب كتخفيؼ الج

                                                 
 .106ص ،السابؽ 1

2
 .20 ص ،مينتي الحسيف، 

3
 .125 ص ،1988 خريؼ 4 العدد ،الديمقراطي الفكر مجمة ،"كنتائجيا كقائعيا األردنية 1956 االكؿ تشريف "انتخابات حكراني ىاني 
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الضغط عنيا، مثؿ االفراج عف األميف العاـ لمحزب الشيكعي فؤاد نصار، كاطالع رئيس الكزراء 

بات الجديد ابراىيـ ىاشـ، قادة حزب البعث عبد اهلل الريماكم كعبد اهلل نعكاس عمى نظاـ االنتخا

 جيزةال أف التمييز ضد الحزب الشيكعي لـ يتكقؼ، كعمى سبيؿ المثاؿ: نزعت أإاستمزاج رأييـ فيو، ك 

األمف مف جدراف الشكارع الشعارات كالدعايات االنتخابية الخاصة بمرش  الجبية الكطنية عبد الرحمف 

 1شقير.

س كراـ اهلل قتي القدبدكرىا عممت األحزاب عمى التحضير لالنتخابات، فالحزب الشيكعي أعطى منط

يعقكب زياديف حممة انتخابية قكية في القدس، شارؾ خالليا طارؽ العسمي بتنظيـ عناية خاصة، كقاد 

زيارات كخطابات لقرل مختمفة في منطقة القدس، تأييدان لمدكتكر زياديف، تزامنت ىذه الحمالت 

أدل إلى قياـ مظاىرات في القدس االنتخابية مع أحداث سياسية ىامة، مثؿ تأميـ قناة السكيس، مما 

كبيت لحـ كراـ اهلل، كفي القدس نظـ الشيكعيكف المظاىرة كقادىا طارؽ العسمي كمنير العسمي، كشارؾ 

فييا أعضاء األحزاب األخرل، ككانت شعارات الحزب ىي السائدة في المظاىرات "نريد السالـ يا 

مت في تعزيز الدعـ الجماىيرم لمحزب كمف الطبيعي أف تككف ىذه المظاىرات قد ساى 2جماؿ"،

األحزاب األخرل لـ يكف ليا نفس حضكر كتأثير الحزب  الشيكعي كنجاح د. زياديف في االنتخابات.

الشيكعي في القدس، فاإلخكاف المسممكف كالحزب العربي الدستكرم، تركز نشاطيـ كثقميـ في الضفة 

ة ليا كالفتقار الجماىير في العديد مف ىذه الشرقية، بسبب كجكد قاعدة اجتماعية كعشائرية كاسع

الدكائر لقدر كاؼ مف الكعي السياسي، كبشكؿ مختمؼ كانت مشاركة القكمييف العرب في االنتخابات 

 3عمى أساس أنيا معركة دعائية كإلثبات الذات أكثر مما كانت تسعى إلى تحقيؽ مكاسب مممكسة،

مكعة مف الشعارات االنتخابية منيا: "الكحدة ككانت بشكؿ عاـ تمارس العمؿ السرم، كطرحت مج

                                                 
 .121-119 ص ذكره، سبؽ حكراني،1
 .62-61 ص ذكره، سبؽ ككىيف،2 
 .129 ،120ص ذكره، سبؽ حكراني، 3
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العربية"، "طرد الييكد مف فمسطيف"، "القضاء عمى النفكذ الغربي"، "اتخاذ عدـ االنحياز سياسة 

خارجية"، ك"اإلصالحات االجتماعية الداخمية". كبعد االنتخابات أعمنت الحركة أف االنتخابات تـ 

حرير في منطقة القدس، فارس إدريس، في الحصكؿ عمى كذلؾ األمر فشؿ مرش  حزب الت 1تزكيرىا،

عدد األصكات الكافية لمفكز في االنتخابات، مع العمـ أف الحزب ترش  مرتيف لالنتخابات، كلـ يكفؽ 

أما نتائج االنتخابات فكانت  1954.2مرشحو داكد حمداف عف القدس بالفكز بالمرة األكلى ايضان سنة 

يدتيا األردف، فقد حصمت ثالثة أحزاب كطنية معارضة، )الكطني أحد التغيرات النكعية التي ش

صكتا، )الكطني االشتراكي:  158,065 ما مجمكعو االشتراكي، الجبية الكطنية، البعث  عمى

صكت لمقكل التقميدية  731, 60 ، مقابؿ 34,200، البعث: 51,398، الجبية الكطنية: 72,467

 ، 6,130، حزب التحرير: 22,518االخكاف المسممكف: ، 32,083المحافظة، )العربي الدستكرم: 

مقعدان،  17كلـ ينعكس الكزف االنتخابي لمقكل الكطنية الثالث عمى تمثيميا في البرلماف، حيث نالت 

مقعدان لمقكل المحافظة، كذلؾ يعكد لعدة أسباب مف  13ككاف مركز ثقميا في الضفة الغربية، مقابؿ 

ئـ عمى العشائرية كالقبمية، كعدـ تكحد قكل الحركة الكطنية في قائمة كاحدة أىميا النظاـ االنتخابي القا

ألسباب فئكية، ككاف الحزب الشيكعي ىك الكحيد الذم رفع شعار االتحاد في "جبية كطنية"، إال أنو لـ 

يتمكف مف تحقيؽ ىذا اليدؼ كخاض االنتخابات تحت نفس االسـ كالشعار كبتحالؼ مع مجمكعة مف 

الكطنية الراديكالية فقط، عدا عف عكامؿ كاجراءات أخرل حالت دكف تصكيت مجمكعات  الشخصيات

إال أف النتيجة كانت تشكيؿ حككمة برئاسة سميماف النابمسي مف الحزب  3كبيرة في المدف كالمخيمات،

، كصؿ الحزب الكطني االشتراكي إلى الحكـ، كتسمـ أمينو العاـ سميماف النابمسي الكطني االشتراكي.

                                                 
 .142 ص ذكره، سبؽ ككىيف، 1
 .298ص ،السابؽ 2
 .130-125ص نفسو، المصدر ي،حكران3 
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كلـ يكف الكحيد مف  1رئاسة الكزراء، مع العمـ أنو لـ ينج  في االنتخابات البرلمانية في منطقتو عماف،

شخصيات الحزب الكطني التي لـ تنج  في االنتخابات ففي القدس، ترش  أنكر الخطيب كلكنو لـ 

ني، كىك مستقؿ ينج  أيضان، أما المقاعد الثالث لمنطقة القدس فقد حصؿ عمييا كؿ مف داكد الحسي

صكتا، ك د. يعقكب زياديف  6,492كمف أعضاء الحزب العربي سابقان، كناؿ أعمى األصكات بكاقع 

صكتا، ككامؿ عريقات عف الحزب العربي الدستكرم، بكاقع  6,387عف الجبية الكطنية، بكاقع 

 2صكت. 3,350

تائج فكز ألنصار السياسة العربية الدكؿ العربية المجاكرة رحبت باالنتخابات كبنتائجيا، كاعتيبرت الن

التحررية المناىضة لالمبريالية، كيعزك الممؾ الحسيف ىذه النتائج إلى تدخؿ دكؿ خارجية في الشؤكف 

الداخمية لألردف، كيشير إلييا بعالقات مختمفة لمقيادات السياسية كالعسكرية في األردف مع االتحاد 

ككمة األردنية قطعت المكاصالت بيف األردف كاألقطار مع العمـ أف الح 3السكفييتي كسكرية كمصر،

 4العربية المجاكرة: سكرية كالعراؽ كالسعكدية في يـك االقتراع.

كبالتالي  ،الحزب الشيكعي بالقدس أف الممؾ حسيف أباح الحريات عضاءيعتقد عمير دعنا، أحد أ

ا في مظاىرات مسمكحة، صدرت صحؼ كطنية، كبدأ الناس يتحدثكف بالسياسة بشكؿ عمني، كيشاركك 

بحيث تـ كشؼ  الكطنييف أماـ المخابرات األردنية، كالحقان تـ حؿ حككمة سميماف النابمسي، كاعتقؿ 

كبقي في معتقؿ الجفر لمدة سنة بدكف محاكمة، باإلضافة إلى  مف بينيـ الكطنييف، ككاف عمير

 الريماكم، بيجت أبك غربية، عبداهلل نعكاس، عبداهلل ،د.يعقكب زياديف، طارؽ العسمي، منير عسمي

                                                 
 .108-107 ،مينتي الحسيف، 1
 .136 ،125 ص ذكره، سبؽ حكراني،2 
 .116-108 ص ،كممك مينتي كتاب عمى االطالع يمكف المعمكمات، مف لمزيد 3

4
 .122 ص ذكره، سبؽ حكراني، 
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اف صالح النشاشيبي، كالمعركؼ اليكـ باسـ منير شفيؽ كىك محمؿ سياسي كيسكف في بيركت حاليان، ك

 1في خمية كاحدة. مع عمير

أما الممؾ حسيف فيشير إلى ىذا المكضكع بأف "شعارات الحرية كالكحدة كالتقدـ التي ترفعيا كؿ 

تأمؿ األحزاب عف طريقيا في التكصؿ إلى السمطة، لذلؾ عمى الرغـ  األحزاب ما ىي إال مجرد كسيمة

مف ككف الحككمة األردنية، ديمكقراطية، فإننا ال نعتقد بأننا نستطيع أف نمن  أنفسنا ترؼ ترؾ مثؿ ىذه 

 2”.)األحزاب  تتكاثر

  انخًُيت بًشبريغ وػالقخهب انقذس في انضيبصيت انحيبة حجبِ األردَيت انضيبصت

نعكس ذلؾ في العديد مف القرارات كاف ال نظاـ األردني معني بضـ الضفة الغربية لممممكة األردنية، كا 

كالسياسات، كمف ضمنيا خطط كمشاريع التنمية، كمف الجدير اإلشارة إلى أنو ال يمكننا دراسة الحياة 

ىا في الفترة السياسية في القدس بدكف األخذ بعيف االعتبار التطكرات التي تحصؿ في المدينة كنمك 

األردنية، بما فييا السكاف كبمدية القدس كالسياسات التي نفذت مف خالليا، مع التأكيد عمى أف 

التخطيط الحضرم كتخطيط المدف ىك قضية سياسية باألساس، كمف خالؿ خطط التنمية التي أقرتيا 

ردني بالقدس، كمدل الحككمة األردنية كسعت لتنفيذىا يمكننا أف نستدؿ عمى اإلىتماـ الرسمي األ

 تعزيز القدس كمركز حيكم أك تيميشيا لحساب العاصمة عماف.

لنعطي ىذه الفترة حقيا مف الدراسة، ال بد مف أخذ الظركؼ المكضكعية بعيف االعتبار، حيث بدأ 

الحكـ األردني في الضفة الغربية بعد النكبة، كبغض النظر عف المكاقؼ السياسية المختمفة مف الحكـ، 

الشطر ات الحكـ األكلى ال يمكف الحكـ عمييا بقياس مدل اإلنجازات كمدل حصكؿ تنمية، ألف فسنك 

الفقر، الصييكنية، كانت تعيش آثار النكبة ك  قكاتالقدس كغيرىا مف المدف التي لـ تحتميا الالشرقي مف 

 1948العاـ  خالؿ تقسيميا إلى مرحمتيف، األكلى مفمف نجازات الفترة األردنية  إلذا سيتـ دراسة 
                                                 

1
 ذكر. سبؽ دعنا، عمير 

 .84 ص ،مينتي الحسيف،2 
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، كالمرحمة الثانية تتمثؿ في حكـ الممؾ حسيف 1952كحتى استالـ الممؾ حسيف لمحكـ في نياية العاـ 

، كذلؾ بالتركيز عمى التخطيط الحضرم األردني لمدينة القدس "مخططات 1967حتى النكسة 

عمى النظاـ  التنمية"، ألف التخطيط الحضرم )تخطيط المدف كالقرل  ىك أداة مف أدكات السيطرة

الحضرم، كمف خاللو يمكننا التعمؽ في دراسة كفيـ السياسة األردنية تجاه القدس، كالتي ال تنفصؿ 

 عف محيطيا اإلقميمي كالعالمي.

النكبة كاف لو أثر كبير عمى المدينة كسكانيا، حيث خسرت المدينة  نتيجةخسائر القدس مف  ما كرثتو

ممت أغمبية المباني الحككمية كالمؤسسات كالمستشفيات كالمراكز أحياءىا الحديثة كالمتطكرة، كالتي ش

الصحية كغيرىا مف المباني كمراكز الخدمات التي تركزت في المدينة الحديثة، فمـ ترث األردف مف 

مركز الشرطة القدس إال البمدة القديمة كفييا ثالثة أبكاب رئيسية مغمقة، كمف المباني العامة، مبنى 

الجئي  استقبمتفي حي باب الساىرة فقط، كما  ب الخميؿ، كالمتحؼ الكطني الفمسطينيفي با  القشمة)

حياء الغربية، كسادت في السنكات األكلى حالة الفقر الشديد كالشمؿ في األقرية عالكة عمى سكاف  38

الصعب األعماؿ التجارية كالصناعية، كافتقرت المدينة أيضا إلى الماء كالكيرباء، كاستمر ىذا الحاؿ  

 1عمى أقؿ تقدير. 1950حتى نياية العاـ 

المرحمة األكلى مف الحكـ شيدت أيضان مجمكعة مف األحداث الميمة التي أثرت عمى المدينة كمنيا، 

إخالء كتسميـ بعض المكاقع في القدس، كعمى أثرىا تـ إقالة رئيس مجمس/ لجنة البمدية أنكر الخطيب 

تركيز مقر تالىا عمى أثرىا استقاؿ سبعة مف أعضاء لجنة المجمس التسعة، ك مف منصبو في تمكز، ك 

بحيث أصبحت  نقؿ المكاتب الحككمية كالمؤسسات العامة مف القدس إلى عمافالحكـ في عماف ك 

                                                 
-408ص ،2009 عماف، الثقافة، كزارة ، الثاني )الجزء القدس حول الدولي المؤتمر أورا  ،"األردني العيد فترة في القدس" دكيدؾ، نكر 1

409. 



62 

 

، كشيدت 1العاصمة اإلدارية السابقة لفمسطيفالقدس محافظة مثؿ غيرىا مف المحافظات بعد أف كانت 

في القدس، كالفترة االنتقالية لحكـ الممؾ طالؿ، كال يكجد  1950الممؾ عبد اهلل سنة  ىذه الفترة اغتياؿ

إنجارات تذكر في ىذه المرحمة سكل تشكيؿ مجمس بمدم بعد االنتخابات البمدية األكلى في العاـ 

ذم ، كالتطكر العمراني الكبير في القرل المحيطة بالبمدة القديمة، نتيجة االكتظاظ السكاني ال1951

مف المدينة، كال يذكر غير ذلؾ في ىذه  ل المحيطة بالبمدة القديمة جزءان شيدتو المدينة، فأصبحت القر 

الفترة التي احتاجت اإلغاثة أكثر مف التنمية، حتى أف تزكيد المدينة بالمياه بعد قطع اإلسرائيمييف 

يف فار، كلـ يتـ ضخ المياه مف ع 1949إمدادات المياه مف القدس الغربية، بدأ بالتدفؽ الجزئي عاـ 

كالتي بدأت المرحمة الثانية،  .2، كبكمية لـ تكفي حاجات السكاف1951بصكرة منتظمة سكل عاـ 

بحكـ الممؾ حسيف، شيدت تكسع حدكد المدينة تجاكبان مع الزيادة الطبيعية لمسكاف، كالتي انتجت أزمة  

، كبالرغـ 2كـ 12لبداية ثـ تضاعفت إلى سكف، فقد تكسعت حدكد البمدية إلى ستة كيمك مترات في ا

مف ذلؾ استمرت مشكمة السكف، ألف المنطقة المخصصة لمبناء كانت محدكدة بسبب امتالؾ األديرة 

، مثؿ الحكاؼ الغربية 3مساحات كبيرة مف األراضي كمنع البناء في مكاقع مختمفة حسب مخطط كندؿ

اضي المممككة لمييكد، بذريعة أف ال يؤثر ذلؾ عمى لجبؿ المشارؼ كجبؿ الزيتكف، كمنع البناء في األر 

حقكؽ العرب في أمالكيـ داخؿ األراضي المحتمة، كلكجكد مشاكؿ أخرل مثؿ ككف غالبية األراضي 

 4في منطقة الشيخ جراح كشعفاط أراضي مشاع.

                                                 
رئيسان لمبمدية، كحاكؿ خالؿ تمؾ إقناع السمطات األردنية بعدـ نقؿ المكاتب الحككمية كالمؤسسات  1/8/1950تـ تعييف عارؼ العارؼ في  1

مف التمييز  1950ضك البرلماف أنكر الفمسطيني في كتاب كجيو إلى رئيس مجمس النكاب في العاـ اليامة األخرل مف المدينة، ككما شكى ع
كتب كزير الداخمية األردني إلى حاكـ القدس اإلدارم بكجكب إبالغ أعضاء المجمس  1951كاإلىماؿ الذم تشيده القدس، كفي أكاخر آذار 

ف القدس خارج عف نطاؽ صالحياتيـ كبأف القصر الممكي يرفض مقابمتيـ بيذا الشأف. البمدم بأف تدخميـ في مسألة نقؿ المكاتب الحككمية م
 .25أسامة حمبي، سبؽ ذكره، ص

 .51 ص ،1985 القدس، العربية، الدراسات جمعية لممدينة، جديد تشكيل القدس عرفة، أبك الرحمف عبد2 
فترة اإلنتداب البريطاني، كعمؿ كمستشار لتنظيـ المدف في فترة ىنرم كندؿ: مخطط بريطاني، عمؿ عمى إعداد مخطط لمدينة القدس في 3 

 الحكـ األردني.
 .27 ص ،سبؽ ذكره حمبي، أسامة ؛53 ص السابؽ،4 
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ذلؾ  بالرغـ مف استمرار الشكاكم عمى إىماؿ القدس في منتصؼ كنياية الخمسينات، كيمكننا أف نممس

بكضكح إلى  شارتأ ،كالتي 1957في المذكرة المرسمة لرئيس الكزراء مف غرفة القدس التجارية، سنة 

إال  1كتضمنت عدة اقتراحات النعاش المدينة بالتركيز عمى السياحة، ،اقتصاديةك كجكد ضائقة مالية 

 الحككمة األردنيةالرسمي األردني بالقدس، حيث أعمنت  االىتماـيضا زيادة أف ىذه الفترة شممت أ

، عف تحكيؿ بمدية القدس إلى أمانة القدس كبناء 1959عاـ اجتماع عاـ عقدتو في القدس  خالؿ

قصر ممكي في المدينة التي اعتبرتيا "العاصمة الثانية"، كمع ذلؾ استمرت الشكاكم عمى إىماؿ 

2القدس كعدـ زيادة مكازنة األمانة عما كانت عميو في كقت البمدية.
 

يد التخطيط يمكننا أف نممس كعي األردف كاىتمامو الرسمي بمدينة القدس في ىذه المرحمة عمى صع

ف برنامج السنكات إسبيؿ المثاؿ، فمع بقاء عماف العاصمة كالمركز، فعمى  مف خالؿ المخططات،

، الصادر عف مجمس اإلعمار األردني، كالذم تـ تقديمو 1967-1962الخمس لمتنمية االقتصادية 

الكزراء مف خالؿ نائب رئيس المجمس حاـز نسيبة، نرل االىتماـ بالقدس في مجاؿ السياحة لرئيس 

، 1957كاآلثار، كتضمف المخطط معالجة لالقتراحات المقدمة مف غرفة القدس التجارية في العاـ 

حيث خصصت بنكد لمعناية بصيانة كترميـ األبنية األثرية كاألمكنة األثرية في القدس كبيت لحـ، 

نشاء مطار دكلي جديد في مدينة القدس، بكصفيا أىـ مركز سياحي في األردف، أما المكازنة ك  ا 

دينار، كالقدس  5,170,000المخصصة لمبمديات فكانت الحصة األكبر لبمدية عماف بمكازنة قيمتيا 

دينار، كحددت الخطة إنشاء مدارس منتقاة  2,880,000دينار، كالبمديات األخرل  2,695,000

 9مدرسة ، كتمييا نابمس ) 29محؿ األماكف المستأجرة، ككاف العدد األكبر في عماف بكاقع ) لتحؿ

 100مدارس ، كتشمؿ الخطة اقتراح لبناء كتجييز مستشفى في القدس سعتو  6مدارس ، ثـ القدس )

في  8,000مقارنة بكجكد  1960ىاتؼ في القدس في العاـ  2,640سرير، كتشير الخطة إلى كجكد 
                                                 

 .4حزيراف ، الدفاع، ص 4، 1957) نعاش المدينة المقدسة،مذكرة غرفة القدس لدولة الرقيس تتضمن اقتراحات إل  1
2
 .29ص ذكره، سبؽ حمبي، 
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بحيث  1967في نفس العاـ، ككذلؾ األمر فإف المخطط شمؿ زيادة عدد اليكاتؼ حتى العاـ  عماف

دينار، كزيادتيا بالقدس إلى  1,231,000ىاتؼ في عماف، كبمخصص مالي قيمتو  31,500تصب  

  1دينار. 1,196,000ىاتؼ، بمخصص مالي قيمتو  9,970

التخفيض الطارئ عمى مستكل المساعدات  تكقؼ العمؿ عمى تنفيذ برنامج السنكات الخمس، بسبب

الخارجية لممكازنة األردنية كال سيما مف الكاليات المتحدة، مما أدل إلى تغيير األكلكيات كاستبدالو 

 ، كالذم حددت أىدافو 1970-1964بمخطط جديد )برنامج السنكات السبع لمتنمية االقتصادية 

الفرد، كتخفيض مستكل البطالة، كيمكف أف نممس  بتخفيض العجز في الميزاف التجارم، كزيادة دخؿ

في الخطة الجديدة عدـ التركيز أك إعطاء أىمية خاصة لمقدس، مع اعطاء أىمية أكبر لميناء العقبة، 

كعمى سبيؿ المثاؿ، تـ إلغاء مشركع بناء مطار جديد في القدس، كاالكتفاء بتكسيع المطارات 

كالقدس ثـ العقبة، ككذلؾ كاف التركيز في النقؿ عمى ربط  المكجكدة، بإعطاء األكلكية لمطارم عماف

ميناء العقبة بالطرؽ كمد سكة حديد بمشركع البكتاس كمكاقع الفكسفات كالحسا كالرصيفة، كتعزيز 

تسييالت التحميؿ في الميناء، باإلضافة إلى ذلؾ ال يكجد أم إشارة خاصة لمقدس في قطاع السياحة، 

مة المكاقع الدينية كاألثرية المراد ترميميا، كشممت الخطة تكسيع المدرسة عدا عف عدـ كجكدىا في قائ

نشاء استكديك كبير مع مسرح  الثانكية الصناعية بالقدس، كتأسيس مدرسة ثانكية مينية لمبنات، كا 

نشاء مبنى جديد لالستكديكىات في القدس، كبقي مشركع بناء المستشفى الذم  لإلذاعة في عماف، كا 

 2نشاء في ذلؾ الكقت.كاف قيد اإل

األردف مخطط المدينة البريطاني، الذم أعده ىنرم كندؿ في  المدينة، لـ تمغ تخطيط أما عمى صعيد

، مع أف المخطط لـ ينفذ، كتـ إعداده عمى أساس مدينة القدس قبؿ التقسيـ، كالحقان تـ 1944العاـ 

                                                 
 ،333 ،312 ،283 ،258 ،220ص األردني، اإلعمار مجمس ،1967-1962 األردف في االقتصادية لمتنمية الخمس اتالسنك  برنامج 1

369. 
 .332 ،316 ،276 ،247 ،210 ص األردني، اإلعمار مجمس ،1970-1964 اإلقتصادية لمتنمية السبع السنكات برنامج 2
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طط القديـ، كتـ إعداد خطة إلنقاذ عامان عمى المخ 20تكظيؼ كندؿ إلعداد مخطط جديد لممدينة بعد 

، كلـ يخرج 1966عشية النكسة فقط، في العاـ  اكتمت المصادقة عميي 1964،1القدس في العاـ 

المخطط إلى حيز التنفيذ كالمخطط السابؽ بسبب احتالؿ إسرائيؿ لمضفة الغربية بما فييا الجزء 

 الشرقي مف مدينة القدس.

دؿ بشكؿ أساسي في تكسع مساحة القدس لتجنب البناء في سفكح مستشار تنظيـ المدف ىنرم كنساىـ 

منع كحدد البناء في محيط المتحؼ الفمسطيني، بيدؼ الحفاظ عمى  لزيتكف كجبؿ المشارؼ، كماجبؿ ا

بما راحات تنظيمية تتعمؽ ببعض الطرؽ جماؿ المبنى، فعمى سبيؿ المثاؿ، قدـ كندؿ في مسكدة اقت

تكصية بتحديد البناء عمى سفكح تتضمف ، 1963ى أميف القدس في العاـ منطقة جبؿ الزيتكف، إل فييا

جبؿ الزيتكف لألغراض التالية فقط: )دكر العبادة كالتعميـ العامة، الصكامع كاألديرة، التحريش كالبستنة، 

 الرياضة كالنزىة، االبنية العرضية القائمة سابقان ، كأستند لذلؾ عمى المخططات االنتدابية السابقة،

السير باتريؾ جديس لجمعية  1919السير كليـ ماكميف لمجنراؿ المنبي، مشركع  1918كىي مشركع 

، ككميا 1944المستر ىكليدم، مشركع  1930المستر اشبي، مشركع  1922أنصار القدس، مشركع 

مشاريع حددت مناطؽ جبؿ الزيتكف كجبؿ المشارؼ كجبؿ الرؤيا، كمناطؽ عامة لالستخدامات 

 2أعاله كمنعت البناء فييا.المذككرة 

كما مف الجدير بالذكر أنو راجت في ىذه الفترة مجمكعة مف األحاديث حكؿ عالقة كندؿ بالحككمة 

اإلسرائيمية، كعمى أنو كاف يعمؿ لمصمحتيـ، كىذه األحاديث مبنية عمى بعض األحداث مثؿ إرساؿ 

عف طريؽ إرساليا لميناء حيفا، كفي  المخططات بعد طباعتيا في بريطانيا إلى الحككمة اإلسرائيمية

حادثة أخرل رسـ كندؿ )عمـ إسرائيؿ  عمى إحدل الخرائط التي كاف يعمؿ عمى إعدادىا، كما راج 

                                                 
 .419ص نفسو، المصدر دكيدؾ، 1
 المجنة عف المنبثقة الفرعية لمجنة 108 الجمسة كقرارات كقائع مف الزيتكف، جبؿ منطقة كفي الطرؽ ببعض تتعمؽ تنظيمية اقتراحات مسكدة 2

 .1.2.1963 في األمانة بدار المنعقدة بالقدس المدف كتنظيـ لمبناء المحمية
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شعكر بأف مخططات تطكير المدينة أعدت أك ساىمت في التحضير لمسيطرة اإلسرائيمية في العاـ 

النتقاؿ إلى منطقة الراـ كبالتالي تفريغ ، حيث عمى سبيؿ المثاؿ تـ إغراء سكاف حارة الشرؼ ل1967

تحكيؿ منطقة التمة الفرنسية لمنطقة سكنية، كىي المنطقة التي تـ المنطقة المعركفة "بحارة الييكد"، كما 

 1أصبحت اليـك منطقة مكتظة بالعمارات السكنية، كغيرىا مف األحداث.

كالظركؼ السياسية كاالقتصادية لدكلة  كبالرغـ مف الفترة القصيرة نسبيان لمحكـ األردني في القدس،

حديثة النشكء، إال أف ىذه الفترة تركت مجمكعة مف اآلثار عمى حياة المدينة، لعؿ أبرزىا مشركع 

إعمار المسجد األقصى، كىك المشركع الذم يتـ التركيز عميو عادة عند الحديث عف إنجازات األردف 

اية النيكض بعد النكبة كرسـ مالم  جديدة لمدينة فقدت في القدس، ففترة الحكـ األردني كانت فترة بد

جزء ميـ كحيكم منيا، كما شيدت في ىذه الفترة إعادة تشكيؿ كتأسيس مؤسسات كأسكاؽ كمراكز 

 كتنفيذ مشاريع جديدة استجابة لمكاقع الجديد كاالحتياجات التي كاجيتيا المدينة كسكانيا.

مف أكاخر الخمسينات إلى بداية القدس، كىي الفترة الممتدة كمف الممفت لالنتباه أف فترة االىتماـ ب

الستينات، كىي الفترة التي شيدت في بدايتيا تكترات سياسية، مما قد يقكد البعض لالدعاء بأف 

االىتماـ بالقدس لـ يكف إال لكسب التأييد الشعبي، كلكف ىذا االىتماـ أيضان تالشى في ظركؼ سياسية 

ة األردنية كبشكؿ خاص مف الكاليات نطارئ لممساعدات الخارجية لممكاز يض مغايرة، تزامنت مع تخف

نفس العاـ الذم قررت فيو جامعة تـ ىذا التخفيض كىك دعـ مكجو كلو أجندتو السياسية، ك  2المتحدة

انتياء الحكـ  اشارة لقرب الذم شكؿتأسيس منظمة التحرير الفمسطينية في القدس، الدكؿ العربية 

 ديد.الضفة الغربية كبداية عيد جاألردني عمى 

                                                 

 شخصية. مقابمة الحاج، أبك غالب1 
 .5 مجمس اإلعمار األردني، ص ،1970-1964برنامج السنكات السبع لمتنمية اإلقتصادية  2
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 انثبنث انفصم

_____________________________________________________
 انضيبصيت انقىي

 

 وَشبطهب انقذس في انضيبصيت انقىي

شكمت بداية الحكـ األردني لمضفة الغربية كالدة مرحمة سياسية جديدة، انتيى فييا الدكر الفعمي 

لتي انتشرت في الفترة البريطانية كتالشى نفكذ قياداتيا السياسية، كما كرثتو المرحمة لألحزاب السياسية ا

الجديدة عف المرحمة السابقة تمثؿ في تعزيز نفكذ العائالت التقميدية المكالية لمحككمة األردنية، حيث 

مى جرل مكافأة الشخصيات التي دعمت ضـ الضفة الغربية، كالمعارضيف لممجمس اإلسالمي األع

عادة تشكيؿ المجمس برئاسة مكالية  بمناصب رفيعة المستكل، باإلضافة إلى إقصاء أنصار المفتي كا 

لمحككمة األردنية، ككذلؾ األمر في مصر فقد ساىمت مجمكعة مف العكامؿ الستبداؿ مكاالة المفتي 

مة بما حممو المشيد كتأثرت ىذه المرح 1بمكاالة الدكلة المصرية كالزعيـ الكاريزماتي جماؿ عبد الناصر،

كتغيير شكؿ الييمنة كالصراع  الثانية العالمي مف كالدة مرحمة عالمية جديدة أيضان بعد الحرب العالمية

العالمي إلى الصراع ثنائي القطبية، بيف الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفييتي، الصراع الذم أخذ شكؿ 

مما كاف لو أثر ميـ في المشيد كالحياة السياسية في الحرب الباردة كالتحريض كالتعبئة األيديكلكجية، 

األردف، التي لـ تعرؼ األحزاب العقائدية إال بعد تكحيد الضفتيف كبداية ىذه المرحمة السياسية الجديدة، 

 2أما قبؿ ذلؾ فاألحزاب كانت محمية/ كطنية.

                                                 
 ،البقاء" وتحديات الفقدان جدلية 1948 سنة منذ الفمسطيني المجتمع تحولت" النكبة، بعد الفمسطيني المجتمع تشرذـ كلدادكة، المالكي 1

 .89-88 ص ،2018 الفمسطينية، الدراسات مؤسسة
 .597ص كمكسى، الماضي 2
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التي لـ تتمكف قبؿ  ة،مف أبرز سمات ىذه المرحمة أنيا أنتجت مجمكعة جديدة مف األحزاب العقائدي

النكبة مف تطكير قاعدة جماىيرية أك مف تخميص السياسة الكطنية مف قبضة المفتي، كبعد النكبة 

أك  مثؿ حزب البعث لتبعيتيا لألحزاب األـ في الدكؿ العربية برامجيا المحميةظيرت بقكة كتجاكزت 

كما ساىمت  القكمية كاإلسالمية،رفعت شعار األممية ك ف 1،مثؿ الحزب الشيكعي اإلتحاد السكفييتي

بدكرىا في تشكيؿ خارطة جديدة لمنشاط السياسي كالرمكز كالشخصيات، كلـ تكف بعيدة عف التجاذبات 

كالمصال  العالمية، فمـ تحتمؿ بريطانيا عمى سبيؿ المثاؿ قياـ تنظيمات حزبية قكمية، ألنيا تيدد 

العرب، فإنيـ ذىبكا إلى دمغ ىذه الحركات القكمية  سياستيـ التي تعتمد تكريس التجزئة كالتقسيـ ألرض

ثارة ألصحاب الكجاىات كالنفكذ التقميدييف عمى مصالحيـ،  2بالشيكعية تكرييان لمشعب المتديف فييا كا 

كاألردف كذلؾ األمر اتخذ نفس المكقؼ العدائي مف الحركات القكمية كالشيكعية، كاعتبر الممؾ حسيف 

أية حاؿ أف تساعد عمى تحرير الشعكب العربية، ألف كؿ فرد منيـ ال بد  أف الشيكعية ال تستطيع في

 3أف يصب  في النياية "عبدان لمكسكك".

شكؿ تأسيس ىذه األحزاب خطكة ميمة في تغيير شكؿ القيادة، كانتقاليا مف الزعامة التقميدية المبنية 

ي ككنو يشغؿ منصب ديني، كىك عمى االعتبارات القكمية كالدينية، كالتي تمثمت في المفتي الحسين

، فقد 1948منصب المفتي، باإلضافة إلى رئاسة الييئة العربية، أما التحكؿ الجديد بعد النكبة عاـ 

باإلضافة إلى مفاىيـ جديدة مرتبطة بالعمؿ الحزبي  4غمب االعتبارات القكمية عمى االعتبارات الدينية،

 كالقيادة الجماعية.

                                                 
 .103صالحركة الوطنية الفمسطينية، صايغ،  1
 .107ص ،العرب تالشت حين نكار، أبك عمى 2
 .156ص ،سبؽ ذكره الحسيف،3 
 .50ص ذكره، سبؽ مصدر حكراني،4
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تمؾ األحزاب لـ تكف تعمؿ عمى اإلطاحة بالنظاـ أك إسقاط الحككمة إف الفحص الدقيؽ يظير أف 

كما أنيا لـ تتمكف مف تشكيؿ جبية مكحدة أك  1القائمة في األردف ال عمى الصعيد النظرم كال العممي،

التحالؼ فيما بينيا نتيجة اختالؼ البرامج السياسية، فاإلخكاف المسممكف يدعكف إلى الدكلة اإلسالمية، 

يكف كالقكميكف العرب يدعكف إلى الكحدة العربية، كالشيكعييف لـ يكف ييميـ ال ىذا كال ذاؾ، كالبعث

كعمى العكس كانكا يدعكف إلى التعايش مع الييكد في ظؿ األممية كيشجبكف االتجاىات القكمية 

 2كالدينية، كيصفكنيا بأنيا حركات لف تثبت أماـ التاريخ.

رفض المؤسسكف االنضماـ لحزب البعث ألنيـ آمنكا في تمؾ  القكمييف العرب، حركة كعند تأسيس

الفترة بكجكد عالقة جدلية بيف تحرير فمسطيف كالكحدة العربية، بينما لـ يكف يعطي حزب البعث 

األكلكية لتحرير فمسطيف، كبالتالي فالتدريبات العسكرية كذلؾ األمر لـ تكف مف أكلكيات الحزب عمى 

تنضـ حركة القكمييف العرب لمحزب الشيكعي لمخالؼ معيـ عمى تبني عكس القكمييف العرب، كلـ 

ككذلؾ األمر مع الحركات اإلسالمية فقد  3مكاقؼ االتحاد السكفييتي كبشكؿ خاص قبكؿ قرار التقسيـ،

 4اإلخكاف المسممكف، فقد انسمخ حزب التحرير عف اإلخكافك احتدـ الصراع كالتنافس بيف حزب التحرير 

التبعية لمممؾ كلالستعمار البريطاني، كما اتيميـ بعرض صكرة ناقصة كغير صحيحة متيمان إياىـ ب

لإلسالـ، كلـ تجدم نفعان كؿ المحاكالت لتكحيد الحزبيف بما فييا محاكالت عارؼ العارؼ، الذم كاف لو 

دكر قيادم في كال الحزبيف، حيث كاف مف قيادات حزب التحرير كشغؿ عضكية لجنة منطقة القدس 

                                                 
 .325ككىيف، مصدر سبؽ ذكره، ص  1
 .108أبك نكار، مصدر سبؽ ذكره، ص 2
 .38، ص الثوريون ل يموتون أبداجكرج حبش،  3
ككاف ضيفان دائمان محاضران في مناسبات اإلخكاف، الذيف اعتبركه منيـ، إال أنو قرر  كاف النبياني مف المقربيف جدان عمى اإلخكاف المسممكف، 4

تأسيس حزب اسالمي جديد "حزب التحرير"، كانشؽ معو العديد مف أعضاء االخكاف، كذلؾ لقناعتو بالتغيير الجذرم االنقالبي كعدـ قناعتو 
 بفكر اإلخكاف بالإلصالح مف الداخؿ.
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إلخكاف في منتصؼ الخمسينات، عدا عف التشيير كالنقد العنيؼ الذم مارستو األحزاب ضد في ا

 1بعضيا البعض، عقائديان كسياسيان كاجتماعيان.

السمطات األردنية عممت عمى محاربة األحزاب السياسية كسعت لجمع المعمكمات عنيا، ككاف يتـ ذلؾ 

المخبريف لجمع المعمكمات مف خالؿ الضغط عمى غالبان مف خالؿ تجنيد مخبريف، ككاف يتـ تجنيد 

غيرىا  ك اعطاءىـ رخص قيادة السيارات أك فت  مطاعـ كمقاىي أكألفقراء بربط المكافقة عمى سفرىـ ا

بالتعاكف مع المخابرات كجمع المعمكمات، كبشكؿ عاـ لـ تكف الناس تكف االحتراـ أك التقدير لمف 

سماء كردت في ذاكرة عمير ممف عممكا في المخابرات عرؼ عف تعاكنو مع المخابرات، كمف األ

 2األردنية: )عبد اهلل السعدم، مكسى الصباح، عكني عبد ربو، كخالد أبك حمدية .

بالمباحث األردنية في قيادة منطقة القدس كتاب إلى الحاكـ  3رفع عقيد 16.11.1958بتاريخ 

عمؿ مع المباحث ككشؼ أمره، عبد الرؤكؼ  العسكرم العاـ، يطمب فييا من  الشيادة المدرسية لمخبر

أبك عصب، كالذم لـ يتمكف مف النجاح في االمتحانات في المدرسة الرشيدية، كيؤكد العقيد في الكتاب 

أف "المدرسة الرشيدية كانت تضـ عددان مف الطالب الحزبييف الذيف كانكا يزاكلكف نشاطيـ الحزبي 

لنا بيف صفكؼ الطمبة لمكافاتنا بالمعمكمات يجاد مخبريف داخؿ كخارج المدرسة األمر الذم أقتضى ا

عف ىؤالء لمكقكؼ عمى نشاطيـ كمعرفة المكجييف ليـ بغية الحيمكلة دكف امتداد دعايتيـ كالقضاء 

مكجية إلى رئيس الكزراء، كيكرد فييا عدة قضايا  كمرفؽ بالكتاب رسالة بخط عبد الرؤكؼ 4،عمييا"

 : 5منيا

                                                 
 .301، 258، 257، 227ككىيف، سبؽ ذكره، ص 1
 ذكره. سبؽ مصدر دعنا، 2

 ال يتضمف الكتاب اسـ العقيد، كلـ أتمكف مف االستدالؿ عمى اسمو مف التكقيع. 3
 .18 מ עג، رقـ "مدارس عام"كتاب مف المباحث، قيادة منطقة القدس إلى الحاكـ العسكرم العاـ، ممؼ  4
 .18 מ עג، رقـ ارس عام""مدمخبر مظمـك كميدد بالقتؿ كمستجير بكـ، ممؼ  5
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 دة قضايا لقيادة المنطقة، كيكردىا عمى شكؿ نقاط تتضمف غالبيتيا تاريخ تقديـ معمكنات عف ع

القضية كعنكانيا كمدة السجف التي حكـ فييا عمى صاحب القضية، كمنيا قضايا عف 

شيكعييف كتحريرييف بحيازتيـ نشرات ممنكعة، كشيكعي في محاكلة نسؼ جريدة الجياد، حيازة 

 كتب ممنكعة، حيازة مخدرات كغيرىا.

 كرد بكضكح خسارة احترامو كمكانتو االجتماعية: "بعد مركر سنة مف عممي ىذا: أصبحت ي

ميددان بالقتؿ مف جميع الطباؽ الحزبية كحصؿ ذلؾ خطيان. براءة عائمتي مف جميع تصرفاتي. 

خسرت شياة الدراسة الثانكية )المترؾ . أصبحت بدكف عمؿ كبدكف كسيمة لمعمؿ كبدكف 

 مساعدة كال معيؿ".

  جع نتيجة فشمو في التعميـ إلى مدير المدرسة يكسؼ مكسى جالجؿ، الذم أخبر عنو قيادة ير

المنطقة أنو يدخؿ النكاحي السياسية في بعض حصص المغة العربية، كيقكؿ: "ظيرت نتيجة 

حقده لنا بأف عاقب المخبريف أكـر أبك سرية، كمحمد عمي بيضكف، بحرمانيـ مف الشيادة 

كنيما، كقد عاقب بالطرد المخبريف: عبد الحميد الجعبرم، زىير ىندية، المدرسية مف أجؿ تعا

 كالمخبر جماؿ جابر".

األحزاب السياسية كالتي احتمت الصدارة في المشيد السياسي، كاف ليا دكر ميـ في الحياة السياسية 

 ب، كمنيا:الفمسطينية كاألردنية، ككاف لمقدس مكانة كدكر في الفعؿ كالنشاط السياسي ليذه األحزا

 انخحرير حزة

نشأ حزب التحرير في القدس في بداية الخمسينات عمى يد جماعة مف ذكم الكظائؼ الدينية، كالذيف 

كعمى رأسيـ الشيخ تقي الديف النبياني، كىك فمسطيني مف  1انسمخكا عف حركة اإلخكاف المسمميف،

دستكران مفصالن  1953في العاـ الخميؿ، الذم كاف لو دكر ميـ في تأسيس كقيادة الحزب، حيث كتب 

                                                 
 .288ككىيف، ص 1
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 1952تشريف الثاني  17اريخ كتقدـ بت 1لمحزب شمؿ النظاـ السياسي كالتعميـ كالسياسة الخارجية،

لسماح لو بتأسيس حزب باسـ "حزب التحرير"، كلـ تكافؽ الحككمة عمى الطمب، ألسباب ذات ابطمب 

ض كالدستكر، كىذا لـ يمنع الحزب مف ممارسة عالقة بالطبيعة الدينية لمحزب المزمع إنشاؤه، بما يتعار 

نشاطو بشكؿ سرم، عدا عف محاكلتو تسجيؿ الحزب كجمعية حسب قانكف الجمعيات العثماني، كالذم 

خبار أعمى سمطة في منطقتيا، أك  يسم  ألم جمعية بالتشكؿ بمجرد إعالف النية عف إنشائيا، كا 

ب في ىذه المحاكلة حيث اعتبرتيا السمطات بمجرد نشر ذلؾ في الصحؼ المحمية، كلـ يكفؽ الحز 

تغيير شكمي، كاعتقؿ بعدىا مباشرة أعضاء الحزب، كأطمؽ سراحيـ بعد أسبكعيف ليكضعكا في اإلقامة 

 2الجبرية.

النبياني أحد أبرز الشخصيات القيادية في حزب التحرير، ككاف لو تأثير عمى فكر كتككيف الحزب، 

العركبي، ككنو شارؾ -كرم لمحزب، فقد تضمنت المركب الكطنيأما شخصيتو فقد سكمت القالب الف

، 1948ات كثيقة بالمفتي قبؿ عاـ ، كما ربطتو عالق1947في نشاطات كتمة القكمييف في حيفا عاـ 

ية في كزارة كالمركب اإلسالمي، كالذم تطكر نتيجة تأثير كالده، الشيخ إبراىيـ مدرس العمكـ الشرع

لخالفة العثمانية، الشيخ يكنس، الذم كاف قاضيان شرعيان صكفيان مدافعان عف ا كجده المعارؼ الفمسطينية،

 3دراستو في األزىر كغيرىا.باإلضافة إلى 

كانت القدس في بداية الخمسينات مقر إقامة النبياني كعممو، فقد عمؿ مدرسان في الكمية/ المدرسة 

انشؽ عف اإلخكاف المسممكف، كساىـ في اإلبراىيمية الثانكية، ككاف مف أتباع المفتي كمف أكؿ مف 

نشر أفكار الحزب لطمبة المدارس مع مجمكعة مف قيادم الحزب الذيف كانكا يعممكف مدرسيف في 

                                                 
، "حزب التحرير السالمي في فمسطين الفمر والسياسة بين النظرية والتطبي "جاككب ىكيجمت، حزب التحرير بيف السياؽ كااليديكلكجيا،  1

 .25، 21، 19منسؽ البحث: عدلي دعنا، ص 
 .290 ص ككىيف، ؛598ص كمكسى، الماضي 2
ر ك"حزب التحرير السالمي في فمسطين الفديكلكجيا كالسياسة حزب التحرير كالديمقراطية كحقكؽ االنساف في فمسطيف، كليد سالـ، بيف االي3 

 . 56-55، منسؽ البحث: عدلي دعنا، صوالسياسة بين النظرية والتطبي "
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مدارس القدس، باإلضافة إلى تنظيـ المحاضرات الدينية العامة كالخاصة مف خالؿ الحمقات، التي 

مثؿ كتاب "نظاـ الحكـ في اإلسالـ"، ككانت كانت تدرس أدبيات الحزب كمف أىميا كتابات النبياني، 

الحمقات الكسيمة المتبعة لتنظيـ األعضاء الجدد بشكؿ سرم، مف خالؿ إخفاء مكاف كزماف المقاءات 

كىكية الممتقيف، ككاف يتـ تعييف المشرفيف في كؿ بمد لمراقبة الحمقات كاإلشراؼ عمييا، فعمى سبيؿ 

محمد عبد العاؿ، كعبد العظيـ الشعراكم لإلشراؼ عمى المثاؿ تـ تعييف فارس ادريس، كفاركؽ 

 1959.1الحمقات في القدس في العاـ 

جرت محاكالت عديدة لقمب نظاـ الحكـ في األردف باالعتماد عمى االنقالب  2النبيانيحياة في فترة 

بعد كفاة العسكرم مف أجؿ خمؽ قاعدة االرتكاز إلقامة دكلة الخالفة، كتحرير فمسطيف عمى يدييا، أما 

انتقؿ أكثر إلى ما يطمؽ عميو طمب الحزب عف دكره الستالـ السمطة، ك تقي الديف النبياني فقد تخمى 

فكاف محاكالت الحزب لمتأثير عمى أفراد الجيش كالشرطة مف خالؿ  3النصرة مف أجؿ إقامة الخالفة،

لقاء الخطب كالدركس في المساجد كمف خالؿ العال قات الشخصية ألعضاء إرساؿ الرسائؿ لمضباط كا 

الحزب مع أقربائيـ كأصدقائيـ، كفي منتصؼ الخمسينات تـ تعييف مسؤكال خاصا لمحفاظ عمى قنكات 

 4االتصاؿ مفتكحة مع أفراد الجيش.

الييئة القيادية األكلى لمحزب تأسست في القدس، كلكنيا انتقمت منع النبياني مف العكدة إلى األردف 

، كما غادر أيضان القيادم في الحزب مف القدس داكد حمداف سنة 1953بعد مغادرتو أكاخر العاـ 

 مكافالقدس كانت ال، كاعتقؿ غيره الكثير مف قادة الحزب، إال أف كؿ ذلؾ لـ يغير حقيقة أف 1956

إلى أف اقترحت المجنة المركزية كذلؾ إستمر الخمسينات،  فترة في األردفمنو إدارة الحزب  الذم يتـ

، كتـ نقؿ مقر القيادة فعميان إلى عماف في أكائؿ الستينات، 1965ة إلى عماف في العاـ نقؿ مقر القياد
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كتكاجدت في القدس كما في المدف الكبرل األخرل لجنة إقميمية، مسؤكلة عف النشاطات الركتينية 

ة لمحزب في مناطقيا، ككاف أفضؿ تنظيـ لمنشاطات في منطقة القدس، كعمميان، لـ يكف ىناؾ في تركيب

الحزب إال كحدتيف ىما الحمقة كالقيادة، كالمستكيات المتكسطة بيف ىاتيف الكحدتيف لـ تكف مكجكدة إال 

عمى الكرؽ، باستثناء المجاف المحمية في كؿ مف نابمس كالقدس، كما كانت القدس المركز الرئيسي 

لمناشير إلى مناطؽ لتكزيع المناشير في الضفة الغربية، بحيث يقكـ أفراد الحزب مف القدس بنقؿ ا

 1أخرل في الضفة الغربية، كعادة ما كاف يتـ ذلؾ ليالن، تجنبان ألية مراقبة مف الشرطة.

، ككاف داكد حمداف المرش  1956ك 1954شارؾ الحزب مرتيف في االنتخابات النيابية، في العاميف 

كز باالنتخابات، ، كفشؿ كالىما في الف1956، كفارس ادريس في العاـ 1954عف القدس في العاـ 

، كلمرتيف بشكؿ متكاصؿ،  كلـ ينج  أحد مف مرشحي الحزب سكل الشيخ أحمد الداعكر في طكلكـر

عف مصدريف لتمكيؿ  انتشرت المعمكماتأما تمكيؿ الحزب فكاف يصؿ مف عماف إلى الضفة الغربية، ك 

يكية، حيث أف مف القضايا الحزب، األكؿ الحاج أميف الحسيني، أما الثاني فيك الكاليات المتحدة األمر 

ألؼ  150المعركفة أف السمطات المبنانية ألقت القبض عمى الشيخ النبياني كبحكزتو شيؾ بمبمغ 

دكالر، كأبمغت السمطات األردنية أف الشيؾ مسحكب مف السفارة األمريكية في بيركت ليكدع في حساب 

 2النبياني، مع التأكيد عمى أنو ال يكجد ما يؤكد ذلؾ.

 انؼربي نبؼثا حزة

تأسس حزب البعث في أربعينات القرف الماضي، عمى يد مجمكعة مف السكرييف الذيف كانكا عمى كعي 

بالسياسات االستعمارية األكربية، كعممكا عمى مكاجيتيا، ككانت بداية العمؿ تحت اسـ "حركة اإلحياء 

سيف بالسياسات االستعمارية ، كنتيجة لكعي المؤس1941العربي"، كالتي صدر أكؿ بياف ليا في العاـ 

مجاؿ اىتماـ لحزب البعث، ككاف ليا حجميا في أدبيات  1944كانت القضية الفمسطينية كمف العاـ 
                                                 

 .332 ،311 ،306 ،305ص ككىيف، 1
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، اتخذ الحزب قراره في الدفاع عف 1947المنعقد بمدينة حمص في العاـ  1الحزب، كفي مجمسو األكؿ

 2فمسطيف، كشاركت طالئعو في القتاؿ.

في بيت عبد اهلل نعكاس في القدس،  1952)أكؿ مؤتمر لمحزب  في العاـ  عقد مجمس الحزب األكؿ 

تقدمت مجمكعة مف أعضاء كما  3بمشاركة ممثمكف عف تنظيمات الحزب مف كافة أنحاء األردف،

الحزب بطمب لمسمطات األردنية لترخيص الحزب عدة مرات، تـ رفضيا جميعيا، المرة األكلى، تـ 

: عبد اهلل الريماكم، عبد باسـ كؿ مف 1952شباط  5العربي" بتاريخ  طمب ترخيصو باسـ حزب البعث

كفي المرة  .حؽ، منيؼ الرزاز، سميماف الحديدماهلل نعكاس، بيجت أبك غربية، أميف شقير، فرح اس

تـ تقديـ  1954آذار  20، ككذلؾ بتاريخ 1953حزيراف  23تـ تقديـ نفس الطمب بتاريخ  ،الثانية

ص لمحزب باسـ "حزب البعث العربي االشتراكي" بتكقيع كؿ مف: عبد اهلل طمب الحصكؿ عمى ترخي

، حمدم عبد الريماكم، عبد اهلل نعكاس، أميف شقير، سميماف الحديدم، بيجت أبك غربية، حسف الخفش

الجعبرم، راتب دركزة، عبد الكريـ خريس، كفي ىذه المرة قدـ مكقعك الطمب  يالمجيد، فرح اسحؽ، عم

ة العدؿ العميا بسبب رفض الترخيص، كقررت المحكمة فسخ قرار مجمس الكزراء، دعكل في محكم

 25كبالتالي اعتبر الحزب قائمان مف كقتيا حتى حؿ األحزاب بقرار مجمس الكزراء الذم اتخذ بتاريخ 

 1957.4نيساف 

ب مف إال أنو كاصؿ عممو السياسي كالحزبي في األردف، كتمكف الحز  ،بالرغـ مف عدـ ترخيص الحزب

، حيث امتد تأثيره كتنظيمو 1953إلى مستكل فرع في العاـ مف شعبة النمك في األردف حتى كصؿ 

                                                 

 نشاء الحزب.إالمؤتمر التأسيسي لحزب البعث، حيث أطمؽ اسـ مجمس الحزب عمى المؤتمرات في المرحمة األكلى مف 1 
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إلى القطاع العسكرم كالعمالي كالنسائي، كما تمكف مف استالـ رئاسة االتحاد العاـ لمعماؿ في نفس 

 1.اتكاف لمحزب نائبيف في البرلماف، كما اعتقؿ أعضاءه عدة مر  1956العاـ، كفي العاـ 

كانت القدس مركزان ميمان لقيادة حزب البعث، فعمى سبيؿ المثاؿ تمقى عبد اهلل نعكاس تعميمو الثانكم في 

انتخب عضكان في مجمس النكاب األردني عف مدينة القدس،  1950مدرسة تراسنطة بالقدس، كفي سنة 

شؽ الجئا سياسيا ، حيف انتقؿ إلى دم1957كظؿ يمثؿ منطقة القدس في مجمس النكاب حتى العاـ 

، أما زميمو عبد اهلل الريماكم الذم انتخب في 17/9/1958كتكفي فييا في العاـ التالي بتاريخ 

البرلماف عف مدينة راـ اهلل، كاعتقؿ معو في سجف الجفر الصحراكم، فقد تمقى تعميمو االبتدائي في 

قان مدرسان لمعمـك في مدرسة األمة المدرسة الرشيدية كالثانكم في الكمية العربية في القدس، كعمؿ الح

بالقدس، بعد أف أنيى تعميمو كحصؿ عمى عدة شيادات في القانكف، كبعد إعالف تقسيـ فمسطيف عمؿ 

مديران لمتكجيو الكطني في الييئة العربية العميا في القدس، كانضـ إلى القتاؿ مع عبد القادر الحسيني، 

ناىيؾ عف أنو احتؿ المكقع  2ية الصادرة في القدس،كما تكلى رئاسة تحرير صحيفة فمسطيف اليكم

أثر خالؼ  1960األكؿ في حزب البعث باألردف، كاستمر كذلؾ حتى انشقاقو عف البعث في العاـ 

البعث مع الرئيس عبد الناصر، كخرج الريماكم مف األردف إلى سكريا الجئان سياسيان، كمنيا إلى القاىرة 

يد األجكاء لفرط عقد اف لو أثر كبير عمى حزب البعث حيث أنو م، أما انشقاقو فك1961في العاـ 

كثر مف بمد عربي، كما أظير أف بنية البعث التنظيمية كاف ينقصيا االنضباط الحزبي، أالتنظيـ في 

كالكحدة الفكرية، أما البعث فقد اتيـ بدكره الريماكم باالنحراؼ كخيانة مبادئ الحزب، كالسقكط في فخ 

 3.لناصرمخابرات عبد ا
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 األردَي انشيىػي انحزة

شيدت عصبة التحرير الكطني ما شيدتو فمسطيف مف تقسيـ بعد النكبة، فتحكلت إلى ثالثة أجزاء في 

مكاقع جغرافية منفصمة عف بعضيا البعض، فتشتت عصبة التحرير لثالثة أقساـ حاكلت العصبة في 

حكؿ القسـ األكؿ الذم بقي في األراضي المحتمة البداية التنسيؽ لجمع األقساـ الثالثة، كلكنيا فشمت فت

إلى الحزب الشيكعي اإلسرائيمي، كما تبقى مف الشيكعييف في غزة إلى الحزب الشيكعي  1948عاـ 

الفمسطيني، أما في الضفة الغربية فقد اتخذت المجنة المركزية لمعصبة القرار بتغيير اسميا إلى الحزب 

ية كخارجية، كقبكؿ الحمقات الماركسية العاممة في شرؽ األردف، الشيكعي األردني لعدة عكامؿ داخم

كالتي كانت عمى صمة تنسيؽ مع العصبة، كذلؾ بعد عاـ مف اتخاذ مجمس النكاب األردني قراره بكحدة 

الضفتيف، كما تـ انتخاب فؤاد نصار أميف عاـ العصبة لمنصب أميف عاـ المجنة المركزية لمحزب 

م عمؿ مع رفاقو عمى بناء الحزب الشيكعي األردني في الضفة الغربية مف الشيكعي األردني، كالذ

 1الصفر تقريبان.

عممت عصبة التحرير الكطني كالحقان الحزب الشيكعي األردني في ظركؼ صعبة، حيث استمرت 

مالحقتيـ مف األنظمة العربية كعمى رأسيا األردف، نتيجة رفض العصبة ضـ األردف لمضفة الغربية، 

كرفض مقررات اريحا، كعمؿ فؤاد نصار عمى  1950االنتخابات النيابية التي جرت سنة كرفض 

الدعكة إلى إقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة مف خالؿ مطبعة سرية كاف قد أقاميا في بيت لحـ، بعد 

أف أحضر أجزاءىا خالؿ األحداث مف يافا كباشر بإصدار المنشكرات باسـ العصبة كتكزيعيا، كبعد 

تغيير اسـ العصبة إلى الحزب الشيكعي األردني عمؿ عمى كضع برنامج الحزب كنظامو الداخمي 

كؿ في كانكف الثاني مف كمة الشعبية" كالتي صدر عددىا األكتحرير صحيفتو المركزية بعنكاف "المقا

بعة في المطبعة، كصكدرت المط 1951، إلى أف تـ اعتقالو في كانكف الثاني مف العاـ 1949العاـ 
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أما عمير دعنا كىك أحد أعضاء الحزب فيقكؿ أف المطبعة كانت  1كحكـ عميو بالسجف لعشر سنكات، 

 2مكجكدة في جبؿ الزيتكف.

في القدس تركز نشاط الحزب عمى الطمبة الثانكييف، كمف أبرز أعضاءه النشيطيف في القدس كؿ مف: 

كبر نشاط لمحزب أ 1958، كشيدت سنة نعيـ األشيب، يكسؼ البيتكني، عبد الرحيـ بدر، عمير دعنا

بيف طمبة المدارس الثانكية، حيث كاف الحزب قد أنشأ خاليا بيف طمبة المدرسة الرشيدية كالقبطية 

كالطكر كاإلبراىيمية، كلـ يقتصر نشاط الحزب عمى العمؿ في المدارس، بؿ شمؿ تنظيـ المظاىرات 

القدس ضمت المجنة في عضكيتيا في العاـ كتكزيع المناشير، ككاف ىناؾ لكؿ منطقة لجنة، في 

، كؿ مف داكد انطكف الترجماف سكرتيران، كنعيـ األشيب مسؤكال لمتنظير، كيعقكب زياديف أمينا 1954

فقد تغيرت  1957-1956لمصندكؽ، كابراىيـ عمي المغربي مسؤكال عف تكزيع المناشير، أما في سنة 

كمنير العسمي مسؤكال عف الطمبة، كطارؽ العسمي عضكية المجنة ليصب  نعيـ األشيب سكرتيران، 

 3يف، كصادؽ ترجماف أمينا لمصندكؽ.مسؤكال عف العماؿ كالفالح

أحد أىـ النشاطات التي حرص الحزب عمى إنجازىا باستمرار كانت التركيج لفكر كسياسات الحزب 

ألردنية مف معرفة تمكنت السمطات ا ة الحزب "المقاكمة الشعبية"، فقدمف خالؿ المنشكرات كصحيف

، كيشير أمنكف ككىيف في كتابو إلى فشؿ الشرطة في 1951مكاف المطبعة لمرة كاحدة فقط في العاـ 

منع الحزب مف تكزيع المنشكرات، حيث تمكف الحزب مف الحصكؿ عمى األمكاؿ الكافية كشراء مطبعة 

ة تكزع عف طريؽ عف منشكرات شيكعي 1958، كما أنو ظيرت تقارير سنة 1954جديدة في عاـ 

التسميـ باليد، كتـ البحث عف مركز إصدار ىذه المنشكرات، مع االعتقاد بأف القدس كانت ىي مركز 

حد سائقي التاكسي مف القدس إلى نابمس أ 1953غربية، حيث اكتشؼ في العاـ التكزيع لكؿ الضفة ال
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ت النسخ في صندكؽ سيارة يحمؿ مئات النسخ مف "المقاكمة الشعبية"، كفي حادث مشابو اكتشفت مئا

، كبدكرىا كثفت  السمطات األردنية مساعي البحث عف 1954تكسي مف القدس إلى الخميؿ في العاـ 

بأف  1956كالعاـ  1954المطبعة في منطقة القدس، كخاصة بعد أف كردتيا تقارير في نياية العاـ 

يمة، كفشمت كؿ ىذه المساعي في ىذه المطبعة مكجكدة في الطكر أك في دير األقباط في البمدة القد

 1معرفة مكاف المطبعة.

في القدس ساىـ عمير دعنا في تكزيع نشرات المقاكمة الشعبية، حيث كاف يعبئ النشرات داخؿ الجرائد 

التي يبيعيا يكميان، ككاف يعطي الجرائد التي تتضمف النشرات لألشخاص الذيف يعرفيـ فقط، أما الناس 

لجرائد الخالية مف النشرات، كيضيؼ أنو )عمى األغمب حسب تقديره في العاـ العادييف فكاف يبيعيـ ا

  اعتقمت السمطات األردنية الشيكعييف في األكؿ مف أيار كما كاف يحدث عادة في ىذه 1953

المناسبة، كألنو لـ يتـ اعتقالو فقد حضر لو أحد أعضاء الكادر القيادم السرم المسؤكؿ عف طباعة 

لو اآلؼ النسخ مف النشرات لتكزيعيا في القدس، ألنو لـ يبقى غيره مف ككادر النشرات، كأحضر 

الحزب إال كتـ اعتقالو، كبدكره قاـ بحمؿ النشرات في أكياس كعمى كاجيتيا كضع الخبز لتخبئة 

النشرات، كعمؿ عمى تكزيعيا في البمدة القديمة كمساحة شاسعة في محيطيا باتجاه كاد الجكز كالشيخ 

رع صالح الديف، كلـ يتـ اكتشاؼ أمره، كلذلؾ اعتقدت السمطات األردنية أف ىناؾ العديد جراح كشا

كقت كاحد، بالرغـ مف اعتقاليـ في مف أعضاء الحزب عممكا عمى تكزيع النشرات في مناطؽ متعددة ك 

 ألعضاء الحزب، كنتيجة ىذا النجاح في أداء الميمة تمت ترقية عمير في الحزب، كالذم عمؿ الحقان 

عمى تدريب كتدريس الخاليا الجديدة في القدس، ككاف في فترة مف الفترات يعمؿ عمى تدريس 

 2الماركسية لخمس خاليا مختمفة خالؿ األسبكع.

                                                 
 .85 ،80ص ،السابؽ 1

 ذكره. سبؽ مصدر دعنا،2 



80 

 

نظـ الحزب كما شارؾ أعضاءه في العديد مف المظاىرات في القدس، في الكقت الذم كاف الجيش 

حدل المظاىرات إطالؽ الرصاص الحي، كفي ما يشمؿ إاألردني يستخدـ القكة ضد المتظاىريف، ب

التي شارؾ فييا عضك الحزب عمير دعنا، أماـ القنصمية الفرنسية في منتصؼ الخمسينات، أثناء 

زيارة رئيس الحككمة الفرنسي "مكلييو"، حيث ىتؼ المتظاىركف بشعارات تطالب بسقكط مكلييو 

ث كانت المخابرات األردنية كمديرىا في كشعارات ضد سياسة فرنسا، كتـ قمع المظاىرة بالقكة، حي

القدس صادؽ ناصيؼ، باإلضافة إلى الجيش األردني عمى استعداد لقمع المظاىرة بالعنؼ الذم تطكر 

إلطالؽ الرصاص في اليكاء بداية ثـ عمى المتظاىريف، الذم أدل إلى استشياد المناضمة في الحركة 

ص ابة عدد كبير مف المتظاىريف كأعضاء الحزب الطالبية كالنسائية رجاء حسف أبك عماشة، كا 

 1الشيكعي.

 انؼرة ٌانقىييى

تأسست حركة القكمييف العرب في بداية الخمسينات، كمف أبرز مؤسسييا جكرج حبش، كىك مف مكاليد 

المد، بدأت عالقتو مع القدس بنجاح كالده في التجارة، حيث كاف يعمؿ في بيع المنتجات الغذائية، 

سيان لتجارتو في القدس كآخر في يافا، كما أنو أصر عمى تعميـ ابنو، الذم أكمؿ تعميمو كفت  فرعان رئي

في مدرسة تيرا سانتا في اإلعدادم في المدرسة اإلعدادية األرثكذكسية في يافا، كتعميمو الثانكم 

 أف المدرسيف كاف ليـ دكر ميـ في تعزيز انتماءه كشعكره الكطني، ففي جكرج حبش يذكرالقدس، ك 

القدس كاف مدير المدرسة، تكفيؽ أبك السعكد، يمقي كؿ صباح خطابان حماسيان ذك مضاميف كطنية 

 2عمى الطالب، ككذلؾ األمر أستاذ المغة العربية، أميف أبك الشعر.

التغيير الجكىرم في حياة جكرج حبش كاف في لبناف، بانخراطو في العمؿ السياسي كعممو عمى 

، خالؿ كجكده في الجامعة األمريكية في 1952-1951ب في األعكاـ تأسيس حركة القكمييف العر 
                                                 

 ذكره. سبؽ مصدر دعنا،1 
 .22-20ص ره،ذك سبؽ حبش،أميف أبك الشعر، أردني طرد مف األردف ألنو نظـ قصيدة انتقد فييا األكضاع السياسية في ذلؾ الكقت،  2
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بيركت، كما كاف منخرطان في المجمكعات التي شكمت المقدمة لتأسيس حركة القكمييف العرب، مثؿ 

في القدس،  عقد قدكف ككىيف كاف أحد االجتماعات جمعية العركة الكثقى ككتائب الفداء، كحسب أمن

ية لخريجي الجامعة األمريكية في بيركت، لمناقشة مشركع جكنستكف لمياه ضمف المقاءات السنك كذلؾ 

 1األردف، بمثابة الشرارة الفعمية لتأسيس حركة القكمييف العرب.

، كذلؾ نتيجة كاستكماؿ عممو السياسي في لبناف جكرج حبش أصب  مف الصعب استمرار كجكدالحقان 

إحدل العناصر المككنة لحركة  ، كىيتائب الفداءكالعتقالو عدة مرات، عمى أثر النشاط العسكرم ل

ما االنتقاؿ إلى القدس إمع زميمو الدكتكر كديع حداد،  حبش شوالقكمييف العرب، فكاف الخيار الذم ناق

عماف، كتـ اختيار عماف لعدة أسباب، منيا لجكء عائمة جكرج حبش لمسكف فييا بعد النكبة، إلى أك 

ليس لدييا مآخذ عميو بعد أف تـ اعتقاؿ حسيف تكفيؽ في أف نية كبعد أف تأكد أف السمطات األرد

 2سكرية، الذم اعترؼ بأف كتائب الفداء تخطط الغتياؿ الممؾ عبد اهلل.

استقرت مركز قيادة حركة القكمييف العرب في عماف، حيث كاف يتـ العمؿ مع الالجئيف الفمسطينييف 

طمقكا عمييا أكديع حداد في شارع الممؾ طالؿ، ك بش ك مف خالؿ العيادة التي افتتحيا الطبيباف جكرج ح

، بداية عمؿ نصؼ سرم 1952اسـ "القيادة"، فكانت انطالقة العمؿ في عماف اعتباران مف العاـ 

كمع ذلؾ لـ يسمـ القكمييف  كنصؼ عمني، حيث استمرت الحركة في نشاطيا المعادم لمنظاـ الياشمي،

 3نشاطيـ في ظركؼ عمؿ سرم غاية في الصعكبة. العرب مف المالحقة كاالعتقاؿ، كاستمر

يشير جكرج حبش بعد فرض األحكاـ العرفية كاعتقاؿ العديد مف رفاؽ الحركة، كتردد القيادة في 

مكاصمة العمؿ أك كقؼ النشاط المعادم لمنظاـ، بأنو: "قررنا االستمرار في عممنا المعادم لمنظاـ، رغـ 

طاحة بالممؾ حسيف، بؿ كنا ندعك إلى تغيير في المكقؼ معارضة بعض الرفاؽ، لـ نكف نريد اإل

                                                 
 .139ص ككىيف، 1
 .37-36ص ذكره، سبؽ حبش،2
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السياسي لمنظاـ" ك"كنا نرغب في إقرار الديمكقراطية، كلتحقيؽ ذلؾ كنا نسعى إلى االستفادة مف ىامش 

عمى عكس ما يكرد أمنكف ككىيف في كتابو بأنو أصب    1المناكرة الذم كاف يتركو النظاـ األردني"،

اإلطاحة بالنظاـ األردني كتكحيد العرب تحت قيادة جماؿ “ريب كالمباشر: ىدؼ القكمييف العرب الق

  2،عبد الناصر"

بالجاىزية في مكعد محدد  1963كمف المؤكد أف الحركة أصدرت أكامرىا ألعضاء الخاليا في العاـ 

كأمكاف محددة، كبشكؿ خاص لكؿ مف لدية سالح لممشاركة في انقالب أعده ضباط مف الحركة في 

، كلكف االنقالب فشؿ بعد معرفة الممؾ حسيف بو، حيث تكجو مباشرة لمضباط الذيف يحضركف عماف

أنفسيـ لالنقالب كسيطر عمى المكقؼ كانتيت العممية، كضمف ىذه المحاكلة تجمع أعضاء الحركة في 

ميؿ بانتظار األكامر الحتالؿ مبنى البريد، كانتظركا حتى منتصؼ السمكاف في المكاف المتفؽ عميو، 

 3تقريبان إلى أف عممكا أف االنقالب فشؿ، فتكجو الجميع عائديف إلى بيكتيـ.

، عقد سران في عماف المؤتمر األكؿ لحركة القكمييف العرب، كفي ىذا المؤتمر أطمؽ 1956في العاـ 

في أما   4اسـ "حركة القكمييف العرب" رسميان عمى التنظيـ بدؿ االسـ السابؽ "الشباب القكمي العربي"،

الضفة الغربية عمؿ الطبيباف صالح عنبتاكم مف نابمس، كصبحي غكشة مف القدس، عمى تأسيس 

كما كاف لكديع حداد دكر في تأسيس كتعزيز الكجكد عمى األرض في الضفة  5فرع لمحركة في الضفة،

عاـ في أريحا كسائر الضفة الغربية في ال 6الغربية، بعد انتقالو لمعمؿ في مستكصفات )األكنركا 

 7، ككاف تكسيع النشاط في ذلؾ الكقت في طكلكـر كنابمس.1953

                                                 
 .46 ص ذكره، سبؽ حبش،1
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كضمف العمؿ في القدس عمى تاسيس خاليا لمحركة، تأسست الخمية األكلى لمحركة في سمكاف في 

، كتضمنت عدة ككادر تحت قيادة غازم ىديب في البداية، ثـ تكزعكا الحقان لعدة خاليا 1958العاـ 

منيـ: خميؿ الغكؿ، داكد القنبر، محمد داكد الغكؿ، حسف الزغؿ، سعيد لمعمؿ مع مجمكعات أخرل، ك 

 1أبك صكم، عدناف بزبز، أحمد عياش، صالح عمر، كمحمكد عديمة.

سمطات األمف األردنية صعكبة بالغة في اختراؽ التنظيـ أك زرع عمالء فيو، كذلؾ آلليات كجدت 

ء كعمميـ السرم الناج ، كالناتج عف التشدد في العمؿ السرم التي انتيجتيا الحركة، كالنضباط األعضا

قبكؿ األعضاء مف خالؿ دمجيـ في حمقات، كىي فترة تدريبية يعمؿ األعضاء عمى إثبات جدارتيـ 

فييا ليتمكنكا مف االنتقاؿ لمستكيات أعمى، باإلضافة إلى الييكمية المبنية عمى أساس رقمي، ال 

ؼ عف التفاصيؿ المتعمقة بتركيبتيا الداخمية أك أسماء الجغرافي، باإلضافة إلى رفض الحركة الكش

كمع ذلؾ كاف يتـ اختراؽ بعض الحمقات، كفي  2أفرادىا إلى أخكاتيا الحركات األخرل، كال حتى مصر،

، فرضت األحكاـ العرفية في عماف، كتـ اعتقاؿ العديد مف قيادات كككادر الحركة 1957نيساف  25

يع حداد كأبك عمي مصطفى، في حيف تمكف جكرج حبش مف ككد 3منيـ الدكتكر صبحي غكشة،

االختفاء في الكقت المناسب، حيث تابع عممو في قيادة الحركة، التي أصب  مركزىا دمشؽ كتـ نقميا 

 1961.4إلى بيركت في العاـ 

 ، إال أف العمؿ استمر مفتأسيس الجميكرية العربية المتحدةمع تراجعت أىمية األردف بالنسبة لمحركة 

خالؿ مف  خالؿ كاجيات تنظيمية كبشكؿ خاص بيف التالميذ في الضفة الغربية، إلى أف عقدت 

الحركة أكؿ مؤتمر إقميمي فمسطيني في بيركت، كتـ تشكيؿ أكؿ قيادة إقميمية فمسطينية في تاريخ 
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ي الحركة، كبالتالي أصب  ىناؾ فرع خاص فمسطيني في الحركة، كىك ما تـ التأكيد عميو بشكؿ رسم

 1964.1في المؤتمر القكمي لمحركة الذم انعقد في العاـ 

غالؽ  عمىالحركة  عممت طباعة كتكزيع صحيفة "الرأم" بتمكيؿ مف المقتدريف في الحركة، كتـ منع كا 

، كمع ذلؾ لـ 1955، كتـ رفع الحظر عف إصدار الصحيفة في تمكز 1954الصحيفة في أكاخر عاـ 

يتـ إصدارىا مف دمشؽ، باإلضافة إلى نشرات أخرل كانت تتكقؼ الصحيفة عف الصدكر، فكاف 

غالبيتيا نشرات داخمية مكجية ألعضاء الحركة، كما كاف يتـ نشر أفكار الحركة مف خالؿ النكادم 

، نابمس، راـ اهلل،  العربية األدبية، التي انتشرت في المراكز الحضرية في الضفة الغربية )طكلكـر

ادم بعد أف صارت الحركة ممنكعة في األردف، ثـ أعيد فتحيا عندما كالقدس ، كقد أغمقت تمؾ النك 

 2تحكلت إلى نكادم رياضية فقط.

أصدرت الحركة األكامر لتأسيس األندية، كفي سمكاف تمقى أعضاء الحركة ىذه األكامر كعممكا عمى 

نمكذج  ، مف خالؿ التكجو لكزارة الشؤكف االجتماعية كتعبئة1964تأسيس نادم سمكاف في العاـ 

الجمعيات كالنكادم، كتشكيؿ ىيئة تأسيسية مف شخصيات ليس ليا نشاط سياسي، كاف منيـ: عكض 

حمداف، حمداف عايد، محمكد عطا القنبر، أميف بزبز، أحمد عديمة، كغيرىـ، كبذلؾ حصمت الحركة 

شيكر مف تقديـ الطمب، فعممت عمى تأسيس ىيئة عامة ضمف معظـ أعضاء  4عمى الترخيص بعد 

الحركة في سمكاف كالقدس باإلضافة إلى مستقميف، كبعد عاـ تـ انتخاب ىيئة إدارية جديدة، كلـ يشارؾ 

أعضاء الحركة بشكؿ مباشر في الييئات اإلدارية لمحرص عمى عدـ إغالؽ النادم، كاستمر ذلؾ حتى 

ترأسيا عمر تقميف، ، حيث تـ انتخاب ىيئة إدارية مف أعضاء الحركة باإلضافة إلى مس1978العاـ 

 3ياسيف، كاستمر العمؿ بيذه الطريقة لسنكات طكيمة.
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ناىيؾ عف أف الحركة أسست مدارس تعميـ الكبار لمذككر في المدرسة العمرية، كلإلناث في المدرسة 

شخص تقريبان القراءة كالكتابة، تحت اشراؼ الحركة دكف معرفة  400القادسية، حيث تـ تعميـ 

كع أعضاء الحركة الذيف كانكا يعممكف في التعميـ، كفي كؿ عاـ كاف يتـ المدارس، كذلؾ مف خالؿ تط

تنظيـ حفؿ تخريج كتكزيع الشيادات في الغرفة التجارية، كبحضكر صبحي غكشة، كفي الغالب كاف 

لمتغطية   -كالتي كاف لمحركة دكر في تأسيسيا أيضان -الخيرية،  يتـ دعكة أعضاء مف جمعية المقاصد

 1كشة، كاستمر تعميـ الكبار حتى النكسة، ثـ تكقؼ.عمى حضكر صبحي غ

اتحاد “شكمت الحركة اتحادات طالبية منفصمة عف منظمات الحركة، عرفت بأسماء عديدة، منيا: 

الطمبة العربي الثكرم" ك "جبية الطمبة العربية الثكرية"، ككاف يتـ اإلشراؼ عمييا مف خالؿ المدرسكف 

، ميمة متابعة اتحادات الطمبة كاإلبقاء 1953كمت منتصؼ حزيراف كالطمبة السابقكف، كفي القدس أك 

عمى ركابط االتصاؿ معيا لكؿ مف: عبد الغني أبك خمؼ، خميؿ سفياف، ككماؿ سييؿ، ككانت ىذه 

كشكمت مدرستي  2،أعمى مستكيات القيادة في الحركة الميمة بداية الطريؽ لخميؿ سفياف لمتقدـ إلى

الثقؿ لتنظيـ المظاىرات في القدس، ككانت قكات البادية األردنية تقتحـ  المأمكنية كالرشيدية مركز

3المدارس كتستخد العنؼ لقمع الطالب كاعتقاليـ.
 

 انًضهًىٌ اإلخىاٌ

افتتحت حركة اإلخكاف المسمميف، التي تأسست في مصر، أكؿ فركعيا بالضفة الغربية في القدس في 

ئيسي في التأسيس كافتتاح مقر الحركة في القدس، كما ، بمشاركة جماؿ الحسيني بشكؿ ر 1945العاـ 

أف اإلخكاف تقدمكا مرة أخرل بطمب لفت  فرع ليـ في القدس، بعد ضـ األردف لمضفة الغربية، ركزكا 

في الطمب عمى أف أىدافيـ األساسية كانت خدمة الممؾ كدكلتو، كبعدىا تـ فت  فركع في مدف مختمفة 
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)الضفة الشرقية ، ككانت لفمسطيف عامة كالقدس خاصة أىمية كبرل  بما فييا فت  فركع في األردف

 1لدل اإلخكاف، ترجع بشكؿ أساسي ألىميتيا الدينية كمنيا تنبع الدعكة لتحرير فمسطيف.

شر عت السمطات األردنية العمؿ لإلخكاف المسمميف في الكقت الذم منعت فيو عمؿ بقية األحزاب، 

كمع ذلؾ استمرت رقابة  2كة القكمييف العرب كالبعثييف كالشيكعييف،كبدكرىـ كقؼ اإلخكاف في كجو حر 

السمطات األردنية عمييـ، ككضعت افراد الحركة تحت المراقبة الدقيقة ضمف حممة لإلجياز عمى 

في الضفة الغربية، بالرغـ مف استثناء اإلخكاف مف تصنيفيا "كمنظمة تخريبية"،  1955األحزاب عاـ 

ذ مكافقة السمطات قبؿ القياـ بأم نشاط، كمع ذلؾ فقد انتقد اإلخكاف النظاـ ككاف عمى اإلخكاف أخ

األردني في عدة مناسبات، بشكؿ خاص عندما يركف أف ىناؾ انحراؼ تاـ عف قيـ اإلسالـ، كالسياسة 

لداخمية )بريطانيا ، كفي الستينات ىاجـ االخكاف السياسة ا الخارجية لألردف كعالقتيا مع الغرب

جنبية لمرقص عمى الجميد بأداء عركض في األردف في صيؼ العاـ ألسماحيا لفرقة  لمحككمة،

1965.3 

دارة إؿ بقية األحزاب، كألقيت مسؤكلية عمؿ األخكاف بشكؿ عمني كلـ تعمؿ عمى بناء ىيكمية سرية مث

ضكان ع 11 النشاطات اليكمية عمى عاتؽ لجنة "الحياة األدارية"، كالتي كاف عدد أعضاءىا في القدس

، كفي 1955حتى العاـ  1950منيـ في المجنة بشكؿ متكاصؿ مف العاـ  9، بقي 1950في العاـ 

منتصؼ الخمسينات كاف في عضكية المجنة الشيخ محمد عمي الجعبرم كعارؼ العارؼ، باإلضافة 

عية سالمية لمتعمير", ك"الجمالجمعية اإل“، كىما: 1953تيف سنة إلى ذلؾ نظـ اإلخكاف جمعيتيف محمي

                                                 
 .282، 205-203ص  ككىيف، 1
 .45ص ذكره، سبؽ حبش، 2
 .211-205ص  ككىيف،3 



87 

 

الخيرية اإلسالمية لترميـ القدس"، كما أنيا لـ تسعى لتشكيؿ تنظيـ سرم أك عسكرم، كحسب تقديرات 

 1أشخاص. 110ف عدد أعضاء األخكاف الذيف سكنكا في القدس ىـ حكالي إألمف األردنية، فسمطات ا

ذلؾ في غرفة عقد اإلخكاف اجتماعاتيـ بالقدس في غرفة مستأجرة تابعة لممجمس اإلسالمي، ثـ بعد 

ليـ خمؼ باب الساىرة في البمدة القديمة، كشكمكا فرؽ  ادائم اقريبة مف المسجد األقصى، ثـ بنكا مقر 

كشفية في القدس كعمى مستكل األردف كمو، ككاف ليا نشاطات كشفية، كفي بعض األحياف كانكا 

  2يقكمكف بتدريبات عسكرية قانكنية كأحيانا غير قانكنية.

مى الييئة اإلسالمية العامة في القدس، التي كاف يرأسيا سعيد رمضاف، كىك زكج سيطر اإلخكاف ع

ابنة حسف البنا، كأحد أعضاء اإلخكاف النشيطيف جدان، تـ انتخابو في المؤتمر اإلسالمي الذم عقد في 

خب ، كفيو تـ اقرار فت  مكتب لمييئة بالقدس سمي باسـ "مكتب اإلسراء كالمعراج"، كما انت1953العاـ 

منيـ مف  4أعضاء  7كماؿ الشريؼ نائبان لسعيد رمضاف، كانتخب المؤتمر كذلؾ جمعية عالمة مف 

عضاء أ 1952ت األردنية، منعت في العاـ ال أف السمطاإعضكان،  24ككف مف القدس، كمجمس يت

 عقد 1955المكتب الدائـ لمييئة مف الدخكؿ إلى األردف بما فييـ سعيد رمضاف، كمنعت في العاـ 

، كعقد المؤتمر 1956المؤتمر في القدس، كاغمقت مكتب الييئة في نفس العاـ، كبقي مغمقان حتى العاـ 

، كجيت فيو الييئة انتقاداتيا لمنظاـ الناصرم في مصر، كفي 1959مرة أخرل في القدس في العاـ 

يو خطابان عمى ، فقد عقد بحضكر الممؾ حسيف، كألقى ف1961المؤتمر الذم تاله كالذم عقد في العاـ 

3الحضكر.
 

مف دراستنا لألحزاب السياسية في تمؾ الفترة، التنكع السياسي كالفكرم لألحزاب بالرغـ مف كجكد  نممس

العديد مف الصعكبات كالتحديات أماـ العمؿ السياسي كالحزبي بشكؿ خاص، فشمؿ التنكع كجكد 

                                                 

 .227-226، 217،220ص  ككىيف،1 
 ، 234-232ص  ،السابؽ 2
 .246-243ص ، ذكره سبؽمصدر  ككىيف، 3
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كاختمفت فيما بينيا عمى العديد مف  أحزاب دينية كعممانية كاشتراكية كشيكعية نافست بعضيا البعض

القضايا الفكرية كالسياسية، كلـ يكف يجمعيا أم إطار أك جسـ قيادم أك تنسيقي، كما اختمفت عالقتيا 

بالحككمة األردنية، فاإلخكاف المسممكف عمى سبيؿ المثاؿ تمكنكا مف اإلستمرار في عمميـ الحزبي 

شيكعيكف كالقكميكف لإلعتقاؿ، كمنعكا مف ممارسة العمني حتى في فترة منع األحزاب، كتعرض ال

نشاطيـ الحزبي لسنكات طكيمة، الذم ساىـ في ممارسة أشكاؿ مختمفة مف العمؿ الحزبي منيا السرم، 

 تنظيـ النشاطات اليادفة لتغيير السياسة الرسمية األردنية أك تغيير نظاـ الحكـ.

ف المحافظات كالمدف عف القكل السياسية العربية لـ ينفصؿ النشاط السياسي في القدس أك في غيرىا م

كالعالمية، فشكمت األحزاب السياسية إمتداد فكرم أك سياسي لمقكل العالمية، كشيدت العديد مف 

المتغيرات السياسية العالمية، التجاذبات كالصراعات المرتبطة بشكؿ مباشر أك غير مباشر بالقكل ك 

يا السياسية، كما أنو انعكس في السياسية الرسمية األردنية كانعكس ذلؾ في مكاقؼ األحزاب كبرامج

المبنية بشكؿ مباشر عمى تحالفاتيا العالمية، كمصالحيا، كشكمت ىذه التحالفات العالمية أحد أىـ 

 عكامؿ الصراع في الحياة السياسية في فترة الحكـ األردني لمضفة الغربية بما فييا القدس.

 انقصر اَقالة

رحؿ جمكب باشا كمعو  1956طكرات عديدة كمميزة في فترة قصيرة، ففي العاـ شيدت األردف ت

الضباط البريطانييف مف األردف، كبدأت رحمة استبداؿ قيادة الجيش بقيادة أردنية، تالىا انتخاب حككمة 

النابمسي، كال شؾ أف ىذه التطكرات ىددت سيطرة كمدل تحكـ الممؾ بالجيش كالدكلة، فكاف ال بد لو 

 تعزيز قكتو كسيطرتو.مف 

فكصؿ الكطنيكف االشتراكيكف إلى الحكـ  ،ردف، تسارعت األحداثبعد رحيؿ الضباط البريطانييف مف األ

، كتـ تشكيؿ حككمة برئاسة سميماف النابمسي، 1956مف خالؿ االنتخابات التي تـ إجراءىا في العاـ 
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" تمرد الزرقاء"، عرفت باسـ 1957لمحاكلة اغتياؿ في العاـ أنو تعرض الممؾ حسيف  يقكؿكما 

 1."انقالب القصرك"

كصكؿ النابمسي لمحكـ كتشكيمو حككمة تختمؼ مع سياسة الممؾ في مكقفيا مف الكاليات المتحدة 

ؾ لمسيطرة، فكانت بداية الخالؼ المم ف مظاىر قكة األحزاب كبداية فقدافكالعديد مف المكاقؼ كاف م

الرئيس االمريكي حيب الممؾ بمبدأ أيزنياكر الذم اقترحو عالف النابمسي مكقؼ يتعارض مع تر بإ

فكاف مكقؼ النابمسي  ،مالء الفراغ الذم نجـ عف خركج بريطانيا مف المنطقة، كاليقاؼ المد الشيكعيإل

الترحيب بالمساعدات السكفييتية كرفضو لممساعدات األمريكية، كعمى أثر ذلؾ طمب الممؾ مف 

 2فضت فعمؿ عمى إقالتيا.الحككمة اإلستقالة، كلكنيا ر 

، حيث يشكؾ البعض في جدية حصكؿ انقالب، فال وتختمؼ كجيات النظر حكلأما انقالب القصر ف

ضد الممؾ حسيف، "فالسمطات استخدمت، بيدؼ قمع  انقالبيةيعتقد جكرج حبش بأنو جرت محاكلة 

” نيا )تخريبية المعارضة، حجة تيديدات كجيت إلييا، عمى حد قكليا مف قبؿ جماعات كصفت با

كيضيؼ "يكميا، كاف عدد مف البعثييف األردنييف المنفييف إلى سكريا، كعدد مف القكمييف الفمسطينييف، 

 3قد شكمكا، انطالقا مف دمشؽ، جبية كطنية تنكم االنخراط في عمؿ عسكرم ضد النظاـ األردني"،

ت لكشؼ الكطنييف لممخابرات كيتفؽ عمير دعنا مع كجية النظر ىذه، بأف الممؾ حسيف أباح الحريا

 4األردنية، كعندما أصبحكا معركفيف لممخابرات تـ حؿ حككمة النابمسي كاعتقاؿ كؿ الكطنييف.

في جميع الحاالت، فقد عمؿ الممؾ حسيف عمى استعادة زماـ األمكر كالسيطرة عمى الحكـ، بعد أف بدأ 

كصكؿ إلى الحككمة كبدأت بالتأثير يفقد السيطرة مف خالؿ تعزز قكة المعارضة التي نجحت في ال

عمى الرأم العاـ األردني، كسط خكؼ الممؾ مف فقداف السيطرة بالكامؿ نتيجة دعـ سكريا كمصر 
                                                 

 ..107-106 ص ،ذكره سبؽمصدر  الحسيف، 1
 .163عجاج، مصدر سبؽ ذكره، ص 2
 .46ص ذكره، سبؽمصدر  حبش، 3
 مصدر سبؽ ذكره. دعنا، عمير 4
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عالف حالة  لممعارضة، فكانت خطكة استباقية تمكف الممؾ مف خالليا مف الحسـ، بتغيير الحككمة كا 

 الطكارئ، كحشد الرأم العاـ األردني لدعمو كبقكة.

 انطىارئ يٍقىاَ

صدرت في فترة الحكـ األردني مجمكعة مف القكانيف التي عممت مف خالليا السمطات األردنية عمى 

السيطرة عمى الساحة السياسية، كمحاربة الفكر كاألحزاب القكمية كالشيكعية، فمـ تقتصر القكانيف عمى 

حرية التعبير عف الرأم، منع النشاط السياسي كالحزبي بؿ شممت مجمكعة مف القكانيف التي حددت 

فعمى سبيؿ المثاؿ شمؿ أحد القرارات التي أصدرىا المدير العاـ لممطبكعات منع إدخاؿ عدة كتب إلى 

المممكة الياشمية، منيا: قضية تسمي  مصر كدكر سكريا التاريخي في العالـ العربي، كسنة كاممة في 

يت، ككتاب ماذا أعرؼ عف االتحاد خدمة الشعب، ككتاب االنقالب، ككتاب شبيبة بالد السكفي

 1السكفييتي، ككتاب الماركسية، ككتاب الماكنات في خدمة السكفييت.

عمـ أف الحزب نكنا شعبان كجيشان كيشير عمي أبك نكار إلى دكر بريطاني في التشديد عمى األحزاب: "

يادة البريطانية الشيكعي الفمسطيني مكجكد كعمى ضعؼ في قدرتو كقمة في عدده، كمع ذلؾ كانت الق

 كىذا 2"،قد أنشأت دائرة لممباحث لمطاردة كؿ الكطنييف كالقكمييف عمى حساب الشيكعية كالشيكعييف

التشديد استمر مف بداية الحكـ األردني، كيمكف مالحظة ذلؾ مف خالؿ مراجعة القكانيف التي تـ 

 المثاؿ: إقرارىا كالمصادقة عمييا في بداية العيد األردني، كمنيا عمى سبيؿ 

  قانكف تشكيؿ محكمة خاصة لمحاكمة الذيف يخمكف بأمف الدكلة الداخمي كالخارجي، )قانكف رقـ

عبد اهلل   ، كىك قانكف خاص تـ إقراره لمحاكمة مف لو عالقة باغتياؿ الممؾ1952لسنة  7

عمى ارتكاب أم جريمة في أراضي  1/1/1952قدـ قبؿ تاريخ أكرياض الصم ، ككؿ مف "

                                                 
 .5آذار ، الدفاع، ص 1، 1957)منع دخول كتب،  1
 105 ص العرب، تالشت حين نكار، أبك عمي 2
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األردنية الياشمية أك خارجيا بقصد اإلخالؿ بأمف الدكلة الداخمي أك الخارجي ككؿ المممكة 

 1”مف تآمر أك حرض أك ساعد عمى ارتكاب أية جريمة...

  كالذم يعرؼ الشيكعية "بالدعكة 1953لسنة  91قانكف مقاكمة الشيكعية، )قانكف رقـ ، 

ية الياشمية بالنظـ القائمة في الدكؿ الستبداؿ النظـ القائمة بحكـ الدستكر في المممكة األردن

كيشمؿ القانكف مجمكعة عقكبة األشغاؿ  2الشيكعية كالتي تستيدؼ قياـ الدكتاتكرية الطبقية"

الشاقة المؤقتة أك السجف مف ستة أشير إلى ثالث سنكات حسب التيمة التي تثبت عمى 

 الشخص.

  ـ أك حكـ عميو بتيمة ذات عالقة ، كلـ يشمؿ العفك كؿ مف اتي1953لسنة قانكف العفك العاـ

 3"بجميع الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة الخارجي أك الداخمي" ك "الشيكعية كالمبادئ اليدامة".

  كتـ بمكجبو من  األردنييف حؽ تأليؼ 1955لسنة  15قانكف األحزاب السياسية، )قانكف رقـ ، 

سممية كذات نظـ ال تخالؼ أحكاـ األحزاب السياسية عمى أف تككف غايتيا مشركعة ككسائميا 

 4الدستكر.

القانكف األخير كالذم بمكجبو عممت األحزاب بنكع مف العمنية، كنجحت في الكصكؿ إلى الحككمة 

ف سيطرة الممؾ، حيث بدأ كتشكيؿ حككمة كطنية بقيادة سميماف النابمسي، كالتي بدكرىا كانت بداية فقدا

عدات السكفييتية كرفضو لممساعدات األمريكية، كعمى أثر ذلؾ عالف النابمسي ترحيبو بالمساالخالؼ بإ

كرفض النابمسي االستقالة، مما  االستقالة،، مف حككمة النابمسي 1957نيساف  10طمب الممؾ في 

كلـ تتكقؼ األحزاب في معارضتيا فعقدت اجتماع في نابمس كقدمت أدل بالممؾ إلى إقالة الحككمة، 

رفض كؿ  لعقد اتحاد فيدرالي بيف سكريا كمصر كاألردف، كلكف الممؾ عدة مطالب عمى رأسيا الدعكة
                                                 

 .555، الجزء األكؿ، ص1956مجموعة القوانين واألنظمة الصادرة والنافذة المفعول لغاية سنة نقابة المحامييف النظامييف،  1
 .595، صالجزء األكؿمجموعة القوانين واألنظمة، نقابة المحامييف النظامييف،   2
 .575، صالجزء األكؿمجموعة القوانين واألنظمة، نقابة المحامييف النظامييف،  3
 .95الجزء الثاني، ص، مجموعة القوانين واألنظمةنقابة المحامييف النظامييف،  4
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صدار قرار بحؿ األحزاب السياسية، كفرض الرقابة تعميؽ الدستكر. كاعتقاؿ المطالب، كأمر الحككمة بإ

 1المئات مف البعثييف كالشيكعييف كالقكمييف كغيرىـ.

 كالحقان  1957،2نيساف  25في تي فرضت ف اعتقمكا عمى أساس األحكاـ العرفية الالنشطاء السياسيك 

ساسو أصب  بإمكاف كزير  ، كعمى أ1958لسنة  29سف قانكف األمف العاـ، )قانكف مؤقت رقـ 

ف يمارس جميع الصالحيات التي كاف يمارسيا كزير الدفاع، كيمارس مدير األمف العاـ أالداخمية 

عربي األردني، باإلضافة إلى أف الجميع الصالحيات التي كاف يمارسيا رئيس أركاف حرب الجيش 

 3ان بكزير الداخمية، كذلؾ إلى أف تكضع قكانيف كأنظمة كتعميمات جديدة.طـك مدير األمف العاـ مرتبقي

، تـ 1957عاـ نتيجة المظاىرات التي جابت المدف كمشاركة طمبة المدارس فييا، في ال ،كفي القدس

كالحقان  29.4.1957،4الحاكـ العسكرم بتاريخ  بقرار مفكذلؾ شعار آخر، اغالؽ المدارس حتى إ

استئنفت الدراسة بقرار اتخذ في اجتماع المجنة الخاصة بشؤكف المدارس المفكضة مف الحاكـ العسكرم 

، 13.5.1957قائمقاـ راـ اهلل بتاريخ  مقر لمحافظة القدس كلكائي القدس كالخميؿ، عقد االجتماع في

نسة مديحة مراقبة ، حيث تـ تكميؼ اآلفي مدرسة ذككر القدس الثانكيةكاستثنى القرار استئناؼ الدراسة 

تدريسية لممدرسة التعميـ في المنطقة، كالسيد جميؿ الخكرم مراقب المنطقة، باالتصاؿ بالييئات ال

نيـ سيعتبركف المسؤكليف عف أم حادث مخؿ باألمف العاـ قد يحدث في كسط كالتنبيو عمييـ أ

، رفع أفراد الييئة التدريسية لمدرسة ذككر القدس رسالة 15.5.1957بتاريخ  كبعد يكميف، 5المدرسة،

لمحافظ مدينة القدس يتعيدكف "بأف يسمؾ الطالب سمككان مرضيان في حالة استئناؼ الدراسة في 

                                                 
 .163عجاج، مصدر سبؽ ذكره، ص 1
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نفسنا مسؤكليف كنتحمؿ حادث مخؿ باألمف العاـ، كنعتبر أ المدرسة" كالتعيد "بأف ال ينشأ مف قبميـ أم

 1م عمؿ مخؿ باألمف العاـ قد يحدث في كسط المدرسة".تبعية أ

كصمت درجة المالحقة بناء عمى األحكاـ العرفية، إلى الحكـ عمى مف تثبت عميو تيمة قدح المقامات 

العميا بالسجف لمدة ثالث سنكات، كشممت االعتقاالت اعتقاؿ السيدة ليمى المكحؿ لعدـ كقكفيا عند 

، كخالؿ التحقيقات تبيف 28.8.1957النزىة قبؿ عرض الفيمـ، بتاريو عزؼ السالـ الكطني في سينما 

كلذلؾ لـ تتمكف مف الكقكؼ عند عزؼ السالـ الممكي كىذا لـ أف ليمى كانت حامؿ في شيرىا التاسع 

 2يمنع السمطات مف تكقيفيا.

 (ف.ث.و) انفهضطيُيت انخحرير يُظًت حأصيش

بالممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني، سبؽ تأسيسيا منظمة التحرير الفمسطينية كالمعرفة اليكـ 

عالف قكانيف الطكارئ، فشكمت مقدمات النتقاؿ  مجمكعة مف العكامؿ التي تمت أحداث انقالب القصر كا 

القضية الفمسطينية مف التمثيؿ عمى المستكل العربي إلى التمثيؿ عمى المستكل الكطني الفمسطيني، 

 كمف أىـ ىذه العكامؿ: 

 ؿ الكحدة العربية، كانتياء الرىاف عمى تحرير فمسطيف مف خالؿ الدكؿ العربية، فحتى حركة فش

القكمييف العرب التي رفعت شعار "الكحدة العربية مقدمة لتحرير فمسطيف"، تنازلت عف ىذا 

 الشعار كغيرتو الحقان ليصب  العكس "تحرير فمسطيف مقدمة لمكحدة العربية".

  ليامان لمفمسطينييف، حيث حاكلت مختمؼ القكل انتصار الثكرة الجزائر ية شكؿ نمكذجان كا 

السياسية العمؿ عمى تشكيؿ جبية كطنية عمى غرار الثكرة الجزائرية، كشكمت حافزان جديدان 

 3لمنضاؿ لتحرير فمسطيف.

                                                 
 .18 עגמ، رقـ "مدارس عام"رسالة غير معنكنة مف اليئية التدريسية لمدرسة ذككر القدس، إلى محافظ مدينة القدس، ممؼ  1
 .15/4 עגמعدة أكراؽ، ممؼ قضايا دكر السينما/السالـ الممكي، القدح في المقامات العميا، رقـ  2
 .19 ص ،1974-1964 الفمسطيني السياسي الفكر حكراني، فيصؿ 3
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  شيدت بداية الستينات تغييرات جكىرية في عمؿ كىيكمية األحزاب السياسية، حيث بدأت

سطينية ليا كمقدمة لتكثيؼ عمميا كدكرىا لتحرير فمسطيف مف خالؿ الكفاح بتأسيس فركع فم

المسم ، فحزب البعث عمى سبيؿ المثاؿ، بدأ يعطي القضية الفمسطينية أىمية أكبر، كبدأت 

تتشكؿ في داخؿ الحزب نكل لتنظيمات فمسطينية خاصة، كما أصدر الحزب تكصية في 

  بتأليؼ جبية شعبية فمسطينية مستقمة عف 1960مؤتمره القكمي الرابع المنعقد في )آب 

الحككمات، كفي نفس السياؽ تـ العمؿ عمى تأسيس حركة التحرير الكطني الفمسطيني )فت  ، 

  1كجبية التحرير الفمسطينية،

ساىـ في تحقيؽ استقاللية الكياف الفمسطيني عف العربي أف القضية الفمسطينية  أصبحت عبء عمى 

مكانياتيا مطمب تحرير فمسطيف، فحاكلت التخمص مف الدكؿ العربية، ال تي ال يتكافؽ مع مصالحيا كا 

ىذا العبء بتحميمو لمفمسطينييف في الكقت الذم تعززت المبادرة لدييـ في العمؿ كالنضاؿ لتحرير 

، الذم 1963كطنيـ، كبالتالي صدر قرار جامعة الدكؿ العربية في دكرتو األربعيف المنعقدة في العاـ 

كممارسة حقكقو  عمى "تأكيد حؽ شعب فمسطيف في بالده، كتمكينو مف تقرير مصيره بنفسو، ينص

، كلتحقيؽ ذلؾ عقد المؤتمر العربي الفمسطيني األكؿ في القدس في العاـ التالي الكطنية الكاممة"

 2، كأعمف فيو عف تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية كعف الميثاؽ القكمي الفمسطيني.1964

منظمة التحرير تـ بمكافقة كؿ الدكؿ العربية، سكل األردف، فقد سجؿ الممؾ حسيف تحفظو عمى  تأسيس

الدكؿ العربية لرئاسة  تشكيؿ كياف فمسطيني مستقؿ، إال أف أحمد الشقيرم، كىك الشخص الذم اختارتو

قد أصر عمى حضكر الممؾ حسيف جمسة االفتتاح التي عقدت في القدس، كعمؿ عمى المنظمة، 

حقيؽ ذلؾ مف خالؿ قبكؿ الشركط التي طمبيا الممؾ، كتتمثؿ في صرؼ المنظمة النظر عف كؿ ما ت

                                                 
 .20-19ص ،السابؽ 1
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لو صمة بتنظيـ كتسمي  الفمسطينييف في المممكة األردنية، كأف ينص خطاب الشقيرم في افتتاح 

 1المؤتمر كفي ميثاؽ المنظمة عمى أف المنظمة ليست ليا أىداؼ في الضفة الغربية.

قد كاف لعالقاتو الجيدة مع الدكؿ العربية كبشكؿ خاص المممكة رم لرئاسة المنظمة اختيار الشقي

ة عمى قرار المنظمة كعدـ خركجيا العربية السعكدية، كالذم شكؿ محاكلة لتكريس ىيمنة الدكؿ العربي

ف السيطرة، أما المفتي فقد اعتبر قرار الدكؿ العربية بتكميؼ الشقيرم تجاىؿ كتجاكز لمزعامة ع

الييئة العربية العميا تأليب الرأم العاـ عمى الشقيرم، كدعت إلى  تلتاريخية لمشعب الفمسطيني، كحاكلا

مؤتمر فمسطيني عقد في بيركت حضره أنصارىا، كصدر عف المؤتمر بياف أعمف الترحيب بفكرة إنشاء 

ابات عامة لكافة كياف فمسطيني، كطالبت بأف يقـك الكياف عمى أسس ديمقراطية، كأف يتـ إجراء انتخ

 2الفمسطينييف، كرفض التعاكف مع الشقيرم في حاؿ عدـ إنشاء المنظمة عمى ىذا األساس.

أما القكمييف العرب فتكاد تككف الحركة الفمسطينية الكحيدة التي تعاكنت مع الشقيرم، بالرغـ مف 

يني كتخكفيـ مف أف اختالؼ مكاقفيـ حيث تكافؽ القكمييف العرب كفت  في رغبتيـ بإنشاء كياف فمسط

تمعب المنظمة دكر يجيض النضاؿ الفمسطيني، كمعارضتيـ لمكقؼ الشقيرم الداعي لحؿ التنظيمات 

الفمسطينية كاندماجيا في المنظمة، باإلضافة إلى ممارستيـ الكفاح المسم ، كطمكحيـ بأف تتمكف 

عداده لمعركة العكدة.  3المنظمة مف تمثيؿ الشعب الفمسطيني كا 

نظمة مؤتمرىا األكؿ كأعمف عف تأسيسيا في القدس، كما أنيا أقرت أف يككف المقر الدائـ عقدت الم

لمجنة التنفيذية في مدينة القدس، كعمى الرغـ مف مشاركة الممؾ حسيف في افتتاح المؤتمر، كمكافقة 

الشقيرم عمى شركطو، إال أف السمطات األردنية، كعمى رأسيا الممؾ حسيف، تمسكت بنفي حؽ 

كعممت فعميان عمى إغالؽ مكاتب المنظمة، فاحتفظت  نظمة في السيادة عمى الضفة الغربية،الم
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المنظمة بمكتبيا في القدس مدة عاـ كاحد فقط، حيث داىمت سمطات األمف األردنية المقر كأغمقتو، 

  1967.1مغمقان إلى األكؿ مف حزيراف كبقي 

س، كبالرغـ مف التحفظات كالجدؿ لدل الحزب بعد أشير قميمة مف انعقاد المجمس الكطني في القد

الشيكعي حكؿ منظمة التحرير، إال أف الحزب أعمف تأييده كمساندتو إلنشاء منظمة ككياف لمشعب 

الفمسطيني، كتعزز مكقفيـ الداعـ لمنظمة التحرير في مكاجية الحممة التي شنتيا السمطات األردنية 

التي اندلعت في الضفة  ةأعقاب االنتفاضة الشعبي عمى المعارضة الكطنية كمنظمة التحرير، في

كيقكؿ الممؾ حسيف  1966،2سرائيمي عمى قرية السمكع في تشريف الثاني ان لمعدكاف اإلر الغربية استنكا

، أمسكت شخصيان إدارة الحككمة األردنية بيدم ككنت أنا، كال أحد 1966منذ عاـ “في ىذا الشأف: 

منظمة التحرير الفمسطينية في سائر األراضي األردنية، كاف ال بد  سكام، ىك الذم قرر إغالؽ مكاتب

لي مف التحكـ في تكجيو ىذه الحركة التي كانت تزداد انفالتا كتممصا مف رقابتي، ككاف اليدؼ 

األساسي لرجاؿ المنظمة في ممارسة التخريب عمى نطاؽ كاسع، فصؿ الضفتيف الشرقية كالغربية لنير 

 3”.السيطرة عمييا بصكرة أفضؿ ليـاألردف، ليتسنى ليـ 

 فخح حركت َشىء

التي شيدتيا السنكات التي تمت انقالب القصر كفشؿ الكحدة العربية بيف  كجزء مف الحالة الجديدة

دكف انتظار التي تسعى لتحرير فمسطيف سكريا كمصر، كنمك التكجيات كالتيارات الكطنية الفمسطينية 

ىذه المقدمات تأسست فت  ضمف دؼ في استرداد األرض المسمكبة، لمكصكؿ لمي العربية الكحدةتحقيؽ 

، 1958، ككانت بداية التأسيس في العاـ السياسي لمشعب الفمسطيني لالنتقاؿ نحك التمثيؿ الكطني

كتألؼ المؤسسكف مف كؿ مف: ياسر عرفات، خميؿ الكزير، سميـ الزعنكف، يكسؼ عميرة، عبد اهلل 

                                                 
 .84 ،73ص السابؽ، 1
 .63-62ص ،الراىن الوطني النضال وقضايا الشيوعيون الشريؼ، ماىر 2
 .196ص مصدر سبؽ ذكره، الحسيف، 3



97 

 

كخالؿ السنكات األكلى لتأسيس خاليا فت  في عدة دكؿ، احتضنت فت  الدناف، كعادؿ عبد الكريـ، 

 1الشباب الفمسطيني الذم بدأ يترؾ حزب البعث نتيجة خيبة أممو مف فشؿ الكحدة بيف مصر كسكريا.

عمى عكس األحزاب التي تأسست بعد النكبة، كالتي كانت قياداتيا ممف تمقكا تعميميـ كعممكا في 

القاىرة، كلكنيـ كانكا   ممف تمقكا تعميميـ خارج فمسطيف، كبشكؿ خاص في القدس، كانت قيادة فت

الده مف غزة ك عرفات لقيادة الحركة، عضاء أك عممكا في تمؾ األحزاب، كمع ذلؾ فقد تـ اختيار ياسر أ

، ناىيؾ عف أنو كاف عضكان في االخكاف المسمميف، كمف اتباع زىكة أبك السعكد مف القدس أموك 

مف خالؿ لعالقة القرابة التي تربطو مف األدبيات عف ياسر عرفات نجد إشارة  العديد المفتي، كفي

د القادر )الحسيني ، كتأكيد عمى مرافقتو لممجمكعات التي تزعميا عب مع عائمة المفتيعائمة أمو 

ـ ، حيف انتدبتي1959الحسيني، كما أف عرفات كأبك جياد حظيا بمقاء المفتي لساعات طكيمة في العاـ 

 .التي أصبحت صحيفة الحركة 2الحركة لمسفر إلى بيركت لمبحث عف ناشر لصحيفة فمسطيننا،

الت تأسيس جبية تزامف تأسيس فت  مع الحكار الفمسطيني المتأثر بتجربة الثكرة الجزائرية، كمحاك 

فمسطيف كا بالعمؿ عمى تحرير أفقدكا األمؿ بالدكؿ العربية، كبدلفمسطينييف الذيف شعبية مكحدة مف ا

ككانت الجيكد لتشكيؿ الجبية المكحدة مف كؿ القكل عمى غرار الثكرة الجزائرية فشمت، ، كلكف بنفسيـ

ة عف عممية التنسيؽ كالمقاءات التي كانت تتـ في دمشؽ لتشكيؿ جبية يدانطالقة فت  خطكة فردية بع

ت  في بياف عسكرم في ف عالف، كالحقان إ1965مكحدة، كتمت مف خالؿ تنفيذ عممية عيمبكف في العاـ 

طالؽ الكفاح المسم  داخؿ فمسطيف، كذلؾ دكف التنسيؽ مع الفصائؿ األخرل، عمى إ 1967أيمكؿ 

  3ب أف تتحقؽ ميدانيا كليس في دمشؽ.أساس أف الكحدة يج
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حاكلت  التي افشمت جيكد تشكيؿ جبية مكحدة عمى غرار تجربة الجزائر، كالحركات نفسي ،بالتالي

ف حركة القكمييف فإ لـ تتمكف مف تحقيؽ ىذا اليدؼ، كعمى سبيؿ المثاؿبشكؿ منفصؿ  تطبيؽ الفكرة

بالجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، لـ تتمكف  ذلؾ العرب كالتي حاكلت تأسيس جبية، عرفت فيما بعد

مف ضـ مختمؼ القكل كالتيارات في صفكفيا، كتحكلت خالؿ سنكات قميمة المتداد لحركة القكمييف 

أما فت  فقد تمكنت مف ضـ أعضاء مف مختمؼ الشرائ  االجتماعية كتشكيؿ عضكية كاسعة  العرب،

 لـ تقتصر عمى الطبقة الكسطى.

حممت المرحمة الجديدة طابع عمؿ مختمؼ، تمثؿ بالتسمؿ عبر الحدكد كتنفيذ العمميات العسكرية، 

برز عمى مسرح الشرؽ ناء فتحكؿ النشاط إلى نشاط مسم  ككذلؾ الحركات السياسية، كفي ىذه األث

شيئان بمركر السنيف، األكسط رجؿ جديد غير معركؼ إال قميال مف الجميكر، كأخذ يتعاظـ شأنو شيئان ف

كبظيكر فت  تطكرت األمكر  ،ياسر عرفات ىكالعالـ بأسره، بعد مضي عشر أعكاـ ك  وحتى اعترؼ ب

نية تحمؿ أعباء القضية الفمسطينية نحك انتياء مرحمة الحكـ األردني كتشكيؿ قيادة فمسطي 1بسرعة

عف الدكؿ العربية، التي لـ يبؽ ليا أم سيطرة ككجكد فعمي في الضفة الغربية كقطاع  نسبي باستقالؿ

 غزة بعد النكسة.
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 خاتمة

ف بريطانيا أالقدس، كسعى لتحقيؽ ذلؾ معتقدان كاف لمممؾ عبد اهلل طمكح كحمـ بإنشاء مممكة تضـ 

ممو بمكافقتو عمى اليجرة الصييكنية كاالستيطاف، بحيث يعيش الييكد ضمف مممكتو، ستدعمو لتحقيؽ ح

كلكنو لـ يفم  في تحقيؽ حممو بالكامؿ كما طم  لو، كتعارض حممو الطمكح مع المصمحة العامة 

 الفمسطينية كمع الرأم العاـ الفمسطيني كاألردني الشعبي، مما أدل في النياية إلى اغتيالو في القدس.

غتياؿ الممؾ عبد اهلل شكؿ بداية مرحمة جديدة في حياة المممكة األردنية، كشيدت فترة  حكـ الممؾ ا

حسيف العديد مف األحداث الميمة، كالتي لـ تنفصؿ عف المشيد العالمي، حيث استمرت الحياة 

ية المنقسمة إلى السياسية في المممكة الياشمية انعكاس لمعالقات الدكلية كمكازيف القكل العربية كالعالم

معسكريف الشرقي كالغربي، حيث حسمت الحككمة األردنية مكاقفيا مع الغرب الذم انتقؿ مركزه مف 

بريطانيا لمكاليات المتحدة األمريكية، كأعمف العداء الكاض  لممعسكر السكفييتي كحمفاءه الشيكعييف 

في سنكات الخمسينات كالستينات، كالقكمييف، بالرغـ مف تنامي نفكذىـ كشعبيتيـ عمى كؿ المستكيات 

 مما أدل إلى الضغط عمى الحككمة األردنية لتعريب الجيش كساىـ في انتخاب حككمة النابمسي.

غالبية القيادة السياسية لألحزاب في القدس كاف ليا مكانة رمزية مميزة في حياة األحزاب السياسية، ف

بعد انياءىـ الدراسة في كظائؼ مختمفة في  تمؾ الفترة تمقت تعميميا في القدس، كما أنيـ عممكا

حزب التحرير تأسس في القدس، كأكؿ مكتب فت  لإلخكاف المسمميف كاف في القدس، عدا عف أف 

القدس، كحتى القكمييف العرب كانت القدس أحد خياراتيـ األكلى لتككف مقر القيادة بعد انتقاليـ مف 

ليات الحزب الشيكعي، ككذلؾ األمر مع منظمة بيركت، كشكمت القدس منطقة ميمة في تنظيـ فعا

التحرير التي تأسست في القدس ككانت مقرىا، باإلضافة إلى أف القدس شيدت العديد مف األحداث 

 السياسية مف أبرزىا اغتياؿ الممؾ عبد اهلل.
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 الحككمة األردنية كعمى رأسيا الممؾ لـ تقؼ مكتكفة األيدم أماـ تنامي نفكذ األحزاب السياسية

المعارضة، فعممت عمى قمعيا كمالحقتيا بشكؿ مستمر، مع التأكيد عمى أف الممؾ حسيف سم  

لألحزاب بالعمؿ بحرية لفترة قصيرة، انتيت بإعالف قكانيف الطكارئ بعد ما عرؼ بمحاكلة انقالب 

القصر، ناىيؾ عف أف الحككمة األردنية عممت عمى تعزيز مكانة عماف كعاصمة كالضفة الشرقية 

ى حساب القدس كالضفة الغربية، بالرغـ مف تنفيذ األردف لمجمكعة مف المشاريع التي تركت بصمة عم

 الحكـ األردني في القدس حتى المحظة.

التجاذبات العالمية كاإلقميمية عكست نفسيا عمى الساحة السياسية، فكانت تظير بشكؿ كاض  مف 

بة كىكيتيا األيديكلكجية كتحالفاتيا السياسية، خالؿ التركيبة الجديدة لألحزاب التي نشأت بعد النك

فكانت بداية النياية لمقيادة الدينية التقميدية كزعامة المفتي، الذم تـ تحديد دكره مف األردف كمصر، 

عدا عف أف الكحدة العربية بيف مصر كسكريا كاف ليا أثر كبير كميـ عمى األحزاب كنشاطيا 

كالذم أدل إلى انتياء رىاف الفمسطينييف عمى تحرير فمسطيف مف السياسي، ككذلؾ األمر فشؿ الكحدة، 

خالؿ الدكؿ العربية، كما أف الثكرة الجزائرية كاف ليا األثر الكبير في رسـ التكجيات الفمسطينية في 

الستينات نحك العمؿ عمى تشكيؿ جبية شعبية كممارسة الكفاح المسم  لتحرير فمسطيف، بشكؿ مستقؿ 

 ة.عف الدكؿ العربي

كعمى صعيد الحككمة األردنية لعبت عالقتيا مع بريطانيا كالحقان أمريكا دكران ميمان في تحديد تكجياتيا 

كسياساتيا، حتى أف التركيز عمى القدس تكقؼ في بداية الستينات، ككاف لمكاليات األمريكية دكر في 

كست عالقات األردف ذلؾ مف خالؿ كقؼ المساعدات التي قد تساىـ في تحقيؽ ىذا التقدـ، كانع

خالء إالتحرير كمحاكالت الدكؿ العربية الخارجية عمى سياساتيا الداخمية، فحتى تأسيس منظمة 

مسؤكليتيا مف تحرير فمسطيف، تمت بالتشاكر كعمى ما يبدك كاف ىناؾ تكافؽ بيف الحسيف كجماؿ عبد 

مى إعادة فت  مكاتب منظمة الناصر، الذم أقترح بدكره االنسحاب مف قطاع غزة، كمكافقة الحسيف ع



101 

 

التحرير بكقت قصير جدان قبؿ النكسة، الذم شكؿ مقدمات لمرحمة جديدة، كفيـ ىذه المقدمات يساعدنا 

 بسرعة لـ تتجاكز أياـ معدكدة. 1967عمى فيـ لماذا انتيت الحرب في العاـ 

ة، مع تطكر مقدمات النكسة شممت تحكؿ قضية تحرير فمسطيف إلى عبء كبير عمى الدكؿ العربي

كتنامي األحزاب الفمسطينية كالتي بدأت بتطكير ىياكميا التنظيمية نحك التركيز عمى إنشاء فركع 

فمسطينية تمارس الكفاح المسم ، كانطمقت في عممياتيا العسكرية مف الدكؿ العربية كبشكؿ خاص مف 

دكلة االحتالؿ األردف، مما يتعارض مع مصال  الدكؿ العربية كيجرىا لمكاجية عسكرية مع 

اإلسرائيمي، عمى عكس رغبتيا كاستعدادىا، كىذا ما ساىـ في رسـ مالم  المرحمة الجديدة التي بدأت 

بعد فشؿ مشركع الكحدة العربية، كتعززت بتشكيؿ كياف فمسطيني مستقؿ كانتياء الحكـ األردني عمى 

لممفتي الحسيني، كبالتالي ساد  الضفة الغربية، كالذم شكؿ المسمار األخير في نعش القيادة الدينية

عمى الساحة السياسية الفمسطينية األحزاب كالقيادة التي رفعت مشركع تحرير فمسطيف مف خالؿ الكفاح 

المسم ، كتالشى دكر األحزاب كالجماعات كالدكؿ التي لـ تتخذ تحرير فمسطيف كالكفاح المسم  

 خيارىا.
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 وانًراجغ انًصبدر

 :ممفات األرشيف

 "أرشيؼ الدكلة" اإلسرائيمي كمقره في القدس مكجكدة في  الممفات)

  81 מ עגاغالؽ المدارس، ممؼ "مدارس عاـ"، رقـ. 

  بياف مف جماعة اإلخكاف المسمميف في القدس إلى األمة اإلسالمية الكريمة، ممؼ حركة

 ,1014501اإلخكاف المسممكف، ممؼ رقـ 

 ككر القدس، إلى محافظ مدينة القدس، ممؼ رسالة غير معنكنة مف اليئية التدريسية لمدرسة ذ

 .81 מ עג"مدارس عاـ"، رقـ 

  ممؼ باسـ 1945-6-5رسالة مف الحزب العربي الفمسطيني إلى المندكب السامي، بتاريخ ،

 1134261ممؼ رقـ لعربي الفمسطيني، قرارات الحزب ا

 دس كلكائي القدس رسالة مف المباحث، قيادة منطقة القدس، إلى الحاكـ العسكرم لمحافظة الق

 .81 מ עגكالخميؿ، ممؼ "مدارس عاـ"، رقـ 

  000صكرة لألمير عبد اهلل عمييا تكقيعو، ممؼ أرشيؼ مجمكعة صكر صمكئيؿ، رقـqcwi. 

  מ עגعدة أكراؽ، ممؼ قضايا دكر السينما/السالـ الممكي، القدح في المقامات العميا، رقـ 

8/51. 

  إلى الحاكـ العسكرم العاـ، ممؼ "مدارس عاـ"، رقـ كتاب مف المباحث، قيادة منطقة القدس

 .81 מ עג

  81 מ עגمخبر مظمكـ كميدد بالقتؿ كمستجير بكـ، ممؼ "مدارس عاـ"، رقـ. 
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  سعد اإلماـ الحسيني لنائب رئيس الييئة العربية العميا، ممؼ أمرفؽ لرسالة أميف السر محمد

 .1014501حركة اإلخكاف المسممكف، ممؼ رقـ 

 تراحات تنظيمية تتعمؽ ببعض الطرؽ كفي منطقة جبؿ الزيتكف، مف كقائع كقرارات مسكدة اق

لمجنة الفرعية المنبثقة عف المجنة المحمية لمبناء كتنظيـ المدف بالقدس المنعقدة  108الجمسة 

 .1.2.1963بدار األمانة في 

 المقابالت الشخصية:

 تجربة شخصية، أتصاؿ شخصي.  :2018)تمكز،  د.ؽ.،

 . : تجربة شخصية، أتصاؿ شخصي2014أيمكؿ )عنا، عمير د

 أتصاؿ شخصي.  : تجربة شخصية،2015)حزيراف، نعيـ األشيب، 

  : تجربة شخصية، أتصاؿ شخصي.2018)حزيراف، غالب أبك الحاج، 

 المصادر والمراجع بالمغة العربية:

 ،ربية، القدس، راسات الع، جمعية الد"القدس تشكيل جديد لممدينة" ،عبد الرحمف أبك عرفة

1985. 

 ،دار  (،1964-1948مذكرات في السياسة العربية ) -"حين تالشت العرب ،عمي أبك نكار

 .1990الساقي، لندف 

 ،مذكرات المناضل بيجت أبو غربية في خضم النضال العربي الفمسطيني" ،بيجت أبك غربية ،

 .1993مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت ، "1916-1949
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 ،ترجمة: محمد أبك  ،1988-1948تاريخ الحركة الوطنية الفمسطينية  ،مغىى باكمغرتف

 .2006المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية )مكاطف ، راـ اهلل  زيد،

 ،معركة القدس في مذكرات أنور نسيبة ،مكسى البديرم ، 

  مجمس  : 1961) ،1967-1962برنامج السنوات الخمس لمتنمية اإلقتصادية في األردن

 عماف.ي، إلعمار األردنا

  مجمس اإلعمار   :1964) ،1970-1964برنامج السنوات السبع لمتنمية اإلقتصادية

 عماف.ردني، األ

 1980القدس  ،"جذور الوصاية األردنية" ،سميماف شير،ب. 

  ،1990جامعة اليرمكؾ، "النظام السياسي األردني"، بني حسف، أميف. 

 ،1959دار القمـ، القاىرة  ،ت عبد اب التلمذكرا-كارثة فمسطين ،عبد اهلل التؿ. 

 ،1999، عماف )الجذور واآلفا (" اإلسراقيمية –العالقات األردنية " ،خالد الحباشنة. 

 الطبعة العربية، ترجمة: عقيؿ الشيخ حسيف، دار ، "الثوريون ل يموتون أبدا" ،جكرج ش،حب

 .2009الساقي، بيركت 

  ،ترجمة غازم غزيؿ، مؤسسة مصرم لمتكزيع،  ،ينتي كممك أحاديث ممكية"م"الحسيف

 .1987طرابمس. 

 ،الجمعية الفمسطينية األكاديمية لمشؤكف الدكلية )باسيا ، ، "بمدية القدس العربية" ،أسامة حمبي

 .2000الطبعة الثانية، القدس 
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 ،كممة "ندوة العالقات األردنية الفمسطينية"الجيش األردني نشأتو كدكره،  ،كليد حمارنة ،

فتتاح باسـ االعالـ المركزم كاسرة تحرير مجمة )التعميـ  المجمة المركزية لحركة التحرير اال

 الكطني الفمسطيني )فت  .

 ،دار ، "1948-1917القيادات والمؤسسات السياسية في فمسطين " ،بياف نكييض الحكت

 .1986اليدل لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثالثة، بيركت 

 دار االستقالؿ لمدراسات كالنشر، القضية الشعب الحضارة"طين فمس"، نكييضبياف  ،الحكت ،

 .1991بيركت 

 ،1980 ،"1974-1964الفكر السياسي الفمسطيني " ،فيصؿ حكراني. 

 مجمة الفكر كقائعيا كنتائجيا،  األردنية 1956خابات تشريف االكؿ "انت ،ىاني ،حكراني

 .1988خريؼ  4"، العدد الديمقراطي

 عماف: )بالمينكبرس ، "النظام السياسي األردني: أركانو ومقوماتو"، ر، الدجاني، محمد كمنذ

1993. 

 ،الجزء " حول القدس أورا  المؤتمر الدولي"القدس في فترة العيد األردني،  ،نكر دكيدؾ(

 .2009، عماف األردنية رة الثقافةكزا  ،الثاني

  ،دار كنكز  ،الياشمية القدس تاريخ وحضارة من الكنعانية إلى الرعاية ،ىايؿالدىيسات

 .2011المعرفة العممية، الطبعة األكلى، عماف 

 مركز  ،"التحميل الجتماعي لظاىرة النقسام السياسي في الوطن العربي" ،دياب، عز الديف

 .1993البحكث العربية، القاىرة 
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 ،بية األحياء العر  1948القدس "ة: نمك المدينة خارج األسكار، القدس العثماني ،ركشيؿ ديفيس

 .2002سميـ تمارم، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت  "،1948ومصيرىا في حرب 

 ،األحياء  1948القدس "، 1948-1917 لغربيةنمك الجكالي في القدس ا ،ركشيؿ ديفيس

سميـ تمارم، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت  "،1948العربية ومصيرىا في حرب 

2002. 

 ،كجيا كالسياسة حزب التحرير كالديمقراطية كحقكؽ االنساف في بيف االيديكل ،كليد سالـ

، ر والسياسة بين النظرية والتطبي "ك"حزب التحرير السالمي في فمسطين الففمسطيف، 

 .2015بيركت  ي دعنا،منسؽ البحث عدلالمؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، 

  كالنشر، الطبعة الثانية، عكا  األسكار لمطباعة، "العمل الشيوعي في فمسطين" ،سمي ة، سمار

1980. 

 ،األىمية لمنشر، بيركت  القدس أسسيا العرب ورفع قواعدىا المسممون، ،حمدم شراب

2006. 

 ،مركز األبحاث كالدراسات  ،"الشيوعيون وقضايا النضال الوطني الراىن" ،ماىر الشريؼ

 .1988االشتراكية في العالـ العربي، دمشؽ 

  ،دراسات حول التطور  1882-1856جذرية في فمسطين  "تحولتشكلش، الكزاندر

 .1990، الطبعة الثانية، عماف، دار اليدل، "القتصادي والجتماعي السياسي

 ،1991دار الطميعة، بيركت  ،الياشميون وقضية فمسطين ،أنيس صايغ. 

 ،ف، منشكرات صالح الدي ،"الفالحون الفمسطينيون من القتالع الى الثورة" ،ركز مارم صايغ

 .1983الطبعة الثانية، القدس 
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 الكفاح المسمح والبحث عن  1993-1949 الحركة الوطنية الفمسطينية ،دييز  ،صايغ

 .2003مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ترجمة باسـ سرحاف، طبعة جديدة، بيركت  ،الدولة

 1999مكتبة األندلس، الطبعة الخامسة، القدس ، المفصل في تاريخ القدس ،عارؼ ارؼ،الع. 

 دار اليدل ، الجزء الرابع،فمسطين والفردوس المفقود نكبة ،عارؼ عارؼ،ال. 

 ،دار اليدل. ،ء الخامس، الجز فمسطين والفردوس المفقود نكبة ،عارؼ العارؼ 

 1974-1934ومشاريع الحمول السياسية  المسألة الفمسطينية" ،ميدم اليادم، عبد" ،

 .1992المكتبة العصرية، الطبعة الرابعة، بيركت 

 ،ندوة العالقات األردنية الفمسطينية"األردنية"، -"العالقات الشعبية الفمسطينية ،حسف عجاج" ،

)ال يكجد دار نشر أك سنة نشر ، كممة االفتتاح باسـ االعالـ المركزم كاسرة تحرير مجمة 

 )التعميـ  المجمة المركزية لحركة التحرير الكطني الفمسطيني )فت  .

 1981، القدس، "1948ب عام حر " ،أحمد ،العممي. 

 ،وسيرة البطل إبراىيم أبو  معارك القدس الجديدة ومداخميا عام النكبة" ،نييؿ عادؿ عكيضة

 .2010إخراج دار الشجرة لمطباعة كالنشر، الطبعة الثانية، دمشؽ ، ديو"

 ،أعيان فمسطين في مواجية اإلدارة 1911"حادثة الحرم الشريف  ،كيسل فشماف :

 .2010-2009العدد الثامف لقدس، حكليات ا ،العثمانية"

 ينيةمؤسسة الدراسات الفمسط ،فمسطين تاريخيا قضيتيا. 

  تحت  1948كانكف االكؿ  11الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة في  149قرار رقـ

 Palestine - progress report of the United Nations Mediator عنكاف
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  تشريف الثاني  29اجتماع الجمعية العامة لألمـ المتحدة في الصادر عف  181قرار رقـ

 ”Future Government of Palestine“ ، تحت عنكاف1947

 ،األحياء العربية  1948القدس "، 1950-1947المدينة الجديدة  سقكط ،ناثاف كريستاؿ

 .2002سميـ تمارم، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت  "،1948ومصيرىا في حرب 

 بدكف دار نشر.في فمسطين 39-36 ثورةغساف،  اني،كنف ، 

 ،1949 األحزاب السياسية في الضفة الغربية في ظل النظام األردني" ،أمنكف ككىيف-

 .1988تعريب خالد الحسف، مطبعة القادسية، القدس  ،"1967

 1990بيركت، الطبعة العاشرة، ، "تاريخ فمسطين الحديث"، عبد الكىاب ،الكيالي. 

 الطبعة األكلى ، "تاريخ األردن في القرن العشرين"، سميماف، كمكسى منيب،، الماضي

1959. 

  ،تحولت المجتمع الفمسطيني منذ المالكي كلدادكة، تشرذـ المجتمع الفمسطيني بعد النكبة"

 .2018دراسات الفمسطينية، ، مؤسسة الجدلية الفقدان وتحديات البقاء" 1948سنة 

  ، 1949حزيراف سنة  18، السبت أسقمة" العدد الرابع عشرمجمة الصري ، محرر الصري 

 .الصفحة األكلى

  : 2، العدد السادس عشر، فا  مجمة الميثا نح.. و ي"ىاشمية"، مجمة الصر مجمة الصري 

 ، 49تمكز

 " ،إخراج ابراىيـ أنيس كآخركف، الطبعة "، الجزء األول، المعجم الوسيطمجمع المغة العربية

 .1972الثانية، القاىرة 
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 ،ندوة العالقات األردنية الفمسطينية"األردنية، -العالقات الرسمية الفمسطينية ،مكفؽ محاديف" ،

)ال يكجد دار نشر أك سنة نشر ، كممة االفتتاح باسـ االعالـ المركزم كاسرة تحرير مجمة 

 )التعميـ  المجمة المركزية لحركة التحرير الكطني الفمسطيني )فت  .

 4، 1957، )المدينة المقدسة إلنعاشكلة الرئيس تتضمف اقتراحات مذكرة غرفة القدس لد 
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