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  ــ الجــزء الثـــــاني ــ
  

  الفصــل العــاشــر
  

  بـدايـة عهـد الملك حسيـن بـن طـالل  المملكـة في           
  

  الحـالة السكانية واإلجتماعية بعد توحيد الضفتين
  

اإلجتماعي الجديد الذي طراء بعـد حـرب    -كـان من أهم مظاهر الوضع السياسي          
إقتصـادية أثّــرت علـى     -لكيان اإلسرائيلي ، تحوالت إجتماعية ، وقيام دولة ا 1948عام 

  .المجتمع والدولة في المملكة األردنية الهاشمية 
  

كـان   1948تقـدر المصادر الرسمية عدد سكان فلسطين من العرب في شهر آيـار           
الل ألف نسمة حولهم اإلحت 635,000ـ   615,000نسمة ، منهم حوالي  1,350,000 حوالي 

ألـف نسـمة ،    750,000الى نازحين ، بينما كان عدد اللذين لم يتعرضوا للنزوح يعادل نحو 
وكان عدد سكان الضفة الغربية في ذلك . لفا بقوا تحت اإلحتالل اإلسرائيلي أ 156,000منهم 
ألف نسمة ، أما عدد سكان مدينة )  742,000( 1952 نسمة ، حيث بلغ عام 475,000العام 

ألف نسمة ، ولعدم وجود إحصائيات رسمية دقيقـة ،   85,000لك الفترة كان حوالي غزة في ت
  .فإن تلك التقديرات كانت المصدر الوحيد لمعرفة تعداد سكان فلسطين آنذاك 

   
كمـا تقدر تلك المصادر ، بأن الجزء األكبر من النازحين توجهوا الى الضفة الغربية          

-10، والى الضفة الشـرقية بنسـبة   % 22-20ع غزة بنسبة ، والى قطا% 43 -41بنسبة 
  .الى سوريا % 10الى لبنان ، وبنسبة % 15-13، وبنسبة 12%

يالحظ من هذه التقديرات بأن حوالي نصف سكان فلسطين كانوا يعيشون في الضـفة           
مـن  % 21,3الغربية ، في الوقت التي تشكل مساحتها خُمس مساحة فلسـطين ، وبالتحديـد   

مساحة فلسطين اإلجمالية ، مما أدى الى ظهور تجمعات سكانية كبيرة العدد ، مع قلة المساحة 
  .المزروعة والموارد الطبيعية ، وبالتالي الى الهجرات المتالحقة الى خارجها فيما بعد 

  
حـوالي   1946أمـا عدد السكان في الضفة الشرقية ، فكان حسب اإلحصاءات لعام          

ألف نسمة ، منهم نحو مائة ألف من البدو الرحل ، وكان عدد سكان مدينة عمـان   434,000
ألف نسمة ، وهما من أكثر مدن الضفة الشرقية كثافـة   14ألف نسمة والسلط نحو  65حوالي 

مما يشـير الـى   . ألف نسمة  586,000الى  1952سكانية آنذاك ، حيث إرتفع هذا العدد عام 
لنازحين الفلسطينيين ، أي ما يعادل حوالي ربع السكان األصليين ، ألفا من ا 152,000وجود 

وعلى حجم الهجرة من فلسطين الى الضفة الشرقية عقب الحرب مباشرة ووحدة ضفتي النهر ، 
فلسـطيني مـن الناحيـة     -والتي شكّلت بداية تحول مجتمع شرق األردن الى مجتمع أردني 

  . ى بكثير في السنوات الالحقة السكانية ، لتصل فيما بعد الى نسبة أعل
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بعملية  1952وحسـب مصادر دائرة اإلحصاءات العامة ، التي قامت في صيف عام          
  :إحصاء تعداد السكان والمساكن في الضفتين ، أصبح توزيع الكثافة السكانية كما يلي 

  
  لمئويـة إسـم اللـواء                عـدد الســكان           النسبة ا

  
  %21,3                        283,391البلقـــاء                          
  % 16,09                       877،213عجـــلون                         
   %  4,56                         60,556الكــــرك                        

  %  2,19                         29,061    معــــان                     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  %44,15                  586,885مجموع الضفة الشرقية              
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  %23,73                         315,236نابلــس                           
  %22,67                        301,402القــدس                           
  % 9,45                                     125,651الخليــل                           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  %55,85                         742,289       مجموع الضفة الغربية       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  %100                         1,329,174المجموع الكلي للسكان              

، المملكة األردنية الهاشمية ، دائرة اإلحصـاءات العامـة ،   1952إحصاءات المساكن لعام  -
  .  - 1، مشتق من بيان رقم  عمـان

  
  :أمـا عدد سكان المدن الرئيسية في الضفة الشرقية فقد أصبح حسب ذلك اإلحصاء          

  ).15,478(، السلط ) 23,164( ، إربد ) 28,459( ، الزرقاء )  108,412( عمـان  
  :وعدد سكان المدن الرئيسية في الضفة الغربية 

  ).21,888(، طولكرم ) 38,320( ، الخليل )  42,757( ، نابلس )  46,707( القدس 
  

تضاعف سكان المملكة بنحو ثالثـة أضـعاف   يـالحظ من هذا اإلحصاء الرسمي ،          
مما أحدث تغييرا ملحوظا فـي   تقريبا ، وأصبح الفلسطينيون يشكلون حوالي ثلثي السكان ،

  :ركيبة السكانية الجديدة كالتالي التركيب السكاني للمملكة في الضفتين ، بحيث أصبحت الت
  % 32: ـ سكان الضفة الشرقية      

  %36:      ـ سكان الضفة الغربيـة
  %32: ـ النازحون في كال الضفتين  

  السريع الذي طراء على المملكة،) الجغرافي  -السكاني ( إن هذا التغيير الديمغرافي          
اإلجتماعية الالحقة التي جـرت   -اإلقتصادية  -اسية كان له األثر الكبير في التطورات السي 

  .فيما بعد على الوضع في األردن 
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تـأثرت فئات واسعة من كبار التجار في كافة أنحاء فلسطين ، وخاصة في الضـفة           
موانئ ، طـرق ،  ( الغربية من ضياع وإحتالل فلسطين ، حيث فقدت المرافق العامة السابقة 

التي كانت تُؤمن لتلك الفئات ، وخاصة المصدرين والمستوردين ، عمليات  )وسائل إتصاالت 
لكن سرعان ما تالئمت تلك الفئات بالوضع الجديد ، بحيث . التخزين والتفريغ وشحن البضائع 

إتجهت نحو توظيف رؤوس أموالها في الضفة الشرقية وخاصة في مدينه عمان ، بينما تحول 
كما . خلية وإقامة المشاغل الحرفية والصناعات اإلستهالكية الخفيفة قسم منها نحو التجارة الدا

فقد قسم من أصحاب المهن الحرة والموظفين وظائفه وأعماله من جـراء ذلـك اإلحـتالل ،    
أما فئات الطبقة العاملة ، . وإستطاع الغالبية منهم تحويل أعمالهم ووظائفهم الى داخل المملكة 

لسهولة فقدان أعمالهم ، وصعوبة إيجاد بدائل أخـرى ألعمـالهم    فكانت أكثر الطبقات تضررا
  . على األمد القصير ، لكثرة العرض وقلة الطلب 

ظهـرت  ومع ظهور فئات واسعة من النازحين الذين توجهوا نحو المدن الرئيسـية ،           
، "  بالتنـك " أو مـا يسـمى   " الصفيح " ظاهره المخيمات والمساكن الفقيرة المصنوعة من 
  .والتي إستوعبت عددا البأس به من الطبقة العاملة 

هي الجنيه الفلسطيني ، حيـث   1950وكانت العملة المتدوالة في المملكة ولغاية عام          
  .ُأستبدلت بالدينار األردني 

  
  الوزارة األولى في بداية عهد الملك حسين بن طالل 

  
في إستعمال  30/9/1952لعاشرة التي تشكلت في تميـزت وزارة توفيق أبو الهدى ا         

كأداة لقمع وإعتقال المعارضين لحكومته ، على إثر بـروز حركـة    -قانون الدفاع  -أحكام 
وطنية قوية ومعارضة معادية للوضع السائد ، ومنظّمة داخـل أحـزاب حديثـة التكـوين ،     

وكانت حركـة  . اإلداري والشعبي و) داخل مجلس النواب ( ومتواجدة على المستوى الرسمي 
المعارضة تطالب ببعض القضايا الرئيسية ، منها جعل الحكومة مسـؤولة أمـام البرلمـان ،    

البريطانية ، وفصل أجهزة الشرطة والدرك عـن   -وتعريب الجيش وإلغاء المعاهدة األردنية 
  . الجيش ، وتطهير الجهاز اإلداري ، والتوجه الحقيقي نحو الوحدة القومية وغير ذلك

وقد توصلت حدة الصراع بين الحكومة والمعارضة الرسمية في جلسة مجلس النواب          
أدى الى إنسحاب سبعة عشر نائيا من المجلس ، لمعارضتهم للتصرفات  11/11/1952بتاريخ 

   .     القمعية واإلعتقاالت الواسعة وللتصرف الديكتاتوري التي تقوم بها الحكومة 
من مواليد عمـان       (  الملك حسين بن طـالل األجواء السياسية الصعبة ، تسلّم  في هذه         
م ، درس المرحلة اإلبتدائية في الكلية العلمية اإلسـالمية بعمـان ، ثـم    14/11/1935بتاريخ 

تـابع دراستة في كلية فكتوريا بمدينة اإلسكندرية في مصر ، وفي كلية هارو في بريطانيـا ،  
مهامه الدستورية ، بعد أن أتـم السـنة   ) ه في كلية ساندهرست العسكرية حيث أنهى دراست

  .2/5/1953السابعة عشرة وستة أشهر ، بحلفه اليمن الدستوري أمام مجلس األمة بتاريخ 
  

الذي كان سفيرا في  -فوزي الملقي  -شكّـل الوزارة الجديدة السيد  5/5فـي تاريخ          
من خالل موقعه كسفير في لندن ، ( ة مجلس النواب باإلجماع ، لندن ،  حيث نالت حكومته ثق

أرسى عالقات صداقة وثقة مع الملك حسين أثناء فترة دراسته في لندن ، وكان ذو إتجاهـات  
فأفرج عن المعتقلين السياسيين ، وشرع بالعمل نحـو إصـالح الجهـاز    ) قومية  -ليبرالية 
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 .العمل السياسي والـديمقراطي فـي الـبالد    اإلداري والحكومي ، مع ظهور نوعا من حرية
قوميـة  : فظهرت على الساحة األردنية أحزاب عقائدية غير مرخصة بمختلـف اإلتجاهـات   

وأصبح المجتمـع  . ويسارية ويمينية ودينية ، مع العديد من الصحف التي تمثل تلك اإلتجاهات 
عارضة من حكومـة فـوزي   السياسي في غليان ، فالفئات المحافظة التقليدية وقفت موقف الم

الليبرالية ، وكذلك األحزاب العقائدية بحكم طبيعية مواقفها السياسية المعارضة ، الى  -الملقي 
  .  قرارا بمنع نشاط بعض تلك األحزاب  1954أن أصدرت الحكومة في مطلع عام 

الحكومة إضافة الى أن حكومة فوزي الملقي ، قد دخلت بعد أسبوعين من تشكيلها مع          
البريطانية في مواجهه علنية حين قدمت مذكرة إحتجاج شديدة اللهجة ، علـى بيـان رئـيس    

الذي قدمه أمام مجلس العموم البريطاني مشيدا بدولة إسرائيل  -ونستون تشرتشل  -وزارئها 
  . وجيشها رغم اإلعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على مناطق الضفة الغربية 

  
هذا الوضع ، من إطالق بعض الحريات العامة ، وتواجد األحزاب والصـحف  أمـام          

السياسية العقائدية ، وتذمر المحافظين على الوضع السائد ، أعطت حكومة فـوزي الملقـي ،   
مما أدى الى الشعور بفقـدانها  . إنطباعا عاما وكأنها عاجزة عن السيطرة على أمور البالد 

رغم كونها قد بدأت لتوها في إشاعة نـوع   ا على الجميع ،القدرة على فرض هيبتها وسلطته
من الديمقراطية والحريات العامة ، والتساهل مع الفئات السياسية المتواجدة في الساحة السياسية 

لعجزها  -فطُـلب منه تقديم إستقالة حكومته . للتعبير عن مواقفها وأفكارها في بداية تشكيلها 
  . م 2/5/1954مها بتاريخ والتي قد -على فرض هيبتها 

  
 –هيبـة حكومتـه    –شكّـل السيد توفيق أبو الهدى وزارته الجديدة ، وإستعمل فورا          

حين تقدمت حكومته بطلب الثقة من مجلس النواب ، فإكتشف قبل جلسة المجلس بيوم واحد بأن 
لحـزب الـوطني   غالبية أعضائه قد قرورا حجب الثقة عن حكومته ، وكان من بينهم أعضاء ا

وعددهم في مجلس النـواب ثالثـة    –هزاع المجالي  –اإلشتراكي الذي كان أمين سره السيد 
 ، 22/6فصدر قرار حّل مجلس النواب قبل لحظات من بـدء جلسـته بتـاريخ    عشر نائبا ، 
كما أصدر بعد فترة من حكمه قرارا بمنع . موعدا إلجراء إنتخابات جديدة  16/10وتحديد يوم 

صحيفة ـ الرأي ـ التـي    : مجموعة من الصحف العقائدية لمدة ستة أشهر ، وهي صدور 
تمثل حركة القوميين العرب ، وصحيفة ـ اليقظة ـ التي تمثل حزب البعث العربي اإلشتراكي  
، وصحيفة ـ الجبهة ـ التي تمثل الحزب الشيوعي ، وصحيفة ـ الكفاح اإلسالمي ـ التـي   

ن المسلمين ، وصحف ـ الوطن ـ الشعب ـ والعهد الجديـد ـ      تمثل التيار اإلسالمي لإلخوا
  .التي تمثل بقية التيارات السياسية األخرى 

  
   األحـزاب السياسيـة فـي األردن

  
، أصبح الهدف القومي لكافة الفئـات   1948اإلسرائيلية عام  -منـذ الحرب العربية          

ما عدا األحزاب الشيوعية التي إختلفـت  ( ائدية السياسية واألحزاب العربية العقائدية والغير عق
هـو تحريـر   ) مع األحزاب العربية األخرى في نظراتهم ومواقفهم من الدولـة اإلسـرائيلية   

فلسطين، وقد مثّـل هذا الهدف القومي القناعة األولى واألولويـة فـي سـلم اإلسـتراتيجيات     
  .   اقف الوطنية والتكتيك والمهام لتلك األحزاب ، والذي بني عليه المو
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في أوروبا وأمريكيا في  -معاداة الشيوعية  -وفي مطلع الخمسينيات ، كانت ظاهرة          
فكانت كلمة ـ اإلشتراكية ـ توحي فورا للشيوعية ، و كلمة ـ العلمانيـة      مراحلها الساخنة،

دول العربية ، وإنعكست تلقائيا هذه الظاهره في ال .ـ  تفهم بأنها دعوة صريحة ـ لإللحاد ـ   
بحكم التواجد البريطاني والفرنسي واألمريكي ، وخاصة من قبل السياسة البريطانية في الدول 

  .العربية المتواجدة فيها بقوة 
ظـهرت في آواخر األربعينيات وآوائل الخمسينيات في األردن تجمعـات سياسـية             

الشخصيات المحلية والعشائرية ، وأخرى  وأحزابا محلية التنظيم ، تعتمد على قوة وتأثير بعض
كحزب البعـث العربـي الـذي     -عقائدية نشأت وتأسست خارج األردن ، منها قومية التنظيم 

حيث قام بعضها بنشاطه .  -كالحزب الشيوعي  -، ومنها عالمية التنظيم  -تأسس في دمشق 
ر قـانون يتعلـق   المرخص من قبل الدولة ، والبعض اآلخر من غير ترخيص ، لحين أن صد

، فتقدمت العديد مـن األحـزاب بطلـب    1954بتنظيم األحزاب السياسية في األردن في عام 
بحل كافة األحزاب السياسية في  25/4/1957ترخيص نشاطاتها ، الى أن صدر قرارا بتاريخ 

فالتجمعات واألحزاب المحلية لم يدم نشاطها طويال بحكم طبيعية نشـأتها المحليـة   . األردن 
أما األحزاب العقائدية ، فكانت الحكومات . حدودية أهدافها اآلنية ومصالح قيادتها الذاتية وم

تحذر من نشاطاتها وإتساع قاعدتها التنظيمية ومخاطرها على البالد ، لما تشكّله من خطر على 
سلطاتها في حالة تغلغلها بين فئات الشعب ولبرامجها السياسـية المتناقضـة مـع مصـالحها     

  .فها المحافظة ، فكانت تعيق قرار السماح بترخيصه وأهدا
   

  :في تلك الفترة كانت تتواجد في األردن األحزاب التالية          
وهو من األحزاب المحلية الذي لم يدم طـويال ، مـنح التـرخيص     :ـ حزب اإلتحاد الوطني 

ولم يكن له تأثيرا ذو أهداف إصالحية محافظة عامة ، .  1952بنشاطه في شهر تشرين الثاني 
فالح المدادحة : وفي بداية تواجده القصيرة ، تشكلت قيادته من السادة . على الساحة السياسية 

، عبداهللا كليب ، حسن اليوسف ، فهمي العلي ، محمد السعد ، صبحي زيد الكيالني، سليمان 
  .الخليل 

  
اره بأنه كان يمثل تجمعات وهو من األحزاب المحلية ، ويمكن إعتب: ـ حزب الجبهة الوطنية 

وحاول هذا الحـزب  . اليساري ، واإلشتراكي والشيوعي  -وتيارات سياسية ، منها الليبرالي 
طلبـا   - سليمان النابلسي -الحصول على ترخيص لنشاطه ، حين قدم السيد  1950منذ عام 

طلـب  بتشكيل وترخيص الحزب ، ولكن الحكومة كانت ترفض إعطاءه إذن الترخيص في كل 
يحـى  : من قبل السادة  9/5/1954يقدم من هذا الحزب ، كما رفض طلبه أيضا المقدم بتاريخ 

حمودة ، قدري طوقان ، عبدالرحمن شقير ، عبدالقادر الصالح ، نبيه إرشدات ، عبدالمجيـد  
وقد أصدر هذا . أبو حجلة ، جبرا األنقر ، إبراهيم بكر ، تركي الكايد ، فخري مرقة وغيرهم 

أغلقت بعد بضعة أشـهر مـن    -الجبهة  -صحيفة أسبوعية  1954ب في منتصف عام الحز
  . صدورها 

  
وهو من األحزاب العقائدية القومية التنظيم الذي تأسس في  :ـ حزب البعث العربي اإلشتراكي 

، 1949، وبحكم نشأته القومية شكّل تنظيما له في األردن في عـام  7/4/1947دمشق بتاريخ 
ولعب دورا هاما منذ مراحل تكوينه األولى على . ير مرخص من قبل الحكومة وكان نشاطه غ
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الساحه األردنية ، وإستقطب فئات واسعة من الطبقة الوسطى والمثقفين وخريجـي الجامعـات   
والمدارس الثانوية ، مع تعاطف الضباط وأفراد الجيش األردنـي ذوي اإلتجاهـات القوميـة    

  .التحررية 
عبداهللا الريماوي ، بهجت أبو غربية ، منيـف : كل من السادة  5/2/1952تقدم في          

الرزاز ، عبداهللا نعواس ، أمين شقير ، فرح أسحق ، سليمان الحديدي، بطلب الى الحكومـة  
ثم كرروا طلبهم بتاريخ  .بترخص تنظيمهم بإسم ـ حزب البعث العربي ـ ، فرفضت طلبهم   

محاولة ترفض الحكومة السماح بتشكيل هذا الحزب  ، وفي كل 20/5/1954وفي 23/6/1953
فسـخ   28/8/1955التي قررت في  - محكمة العدل العليا -حتى رفع أعضاؤه طلبهم الى . 

  .قرار الحكومة والسماح له بالعمل في األردن 
  

، 1954وهو من األحزاب المحلية ، تأسس في شـهر تمـوز   : ـ الحزب الوطني اإلشتراكي 
الدعوة الى إصالحات داخلية ، واإلتحاد العربي بدءا من األردن والعـراق ،  وكان من أهدافه 

هزاع المجالي ، أنور الخطيب ، : وكان من مؤسسه السادة . ولكنه لم يستمر طويال في نشاطه 
عبدالحليم النمر ، حكمت المصري ، جريس هلسة ، شفيق إرشيدات ، كمال منكـو ، رشـاد   

األحمد ، صالح المعشر ، عبدالرحمن فرعون ، حنا عطـاهللا ،  الخطيب ، سعيد العزة ، نجيب 
       .وغيرهم 
بعد حوالي ثالثة أشهر من تأسيسه ، قدم أمينه العام هزاع المجـالي إسـتقالته مـن             

  .  ـ سليمان النابلسي ـمنصبه، فأصبح أمين عام الحزب السيد 
  

، وحّل نفسه في تشـرين   1954تموز  وهو من األحزاب المحليه ، تأسس في :ـ حزب األمة 
سـمير  : الثاني من العام نفسه ، وكان من زعماءه في تلك األشهر القليلة من نشـأته السـادة   

الرفاعي ، كامل عريقات ، عبدالمهدي الشمايلة ، وحيد العوران ، موسى الكيـالي ، أنـور   
  . النشاشيبي ، عاكف الفايز ، عمر مطر وغيرهم 

  
وهو من األحزاب الدينية المحلية المطالبة بتكوين دولة إسـالمية   :سالمي ـ حزب التحرير اإل

بطلب ترخيص هذا الحـزب فـي شـهر     -تقي الدين النبهاني  -خالفية ، وحين تقدم الشيخ 
  . رفضت الحكومة ذلك الطلب ، وظل يقوم بنشاطه دون ترخيص  1952تشرين الثاني 

  
ياسية األخرى تعمل وتقوم بنشاطاتها من غيـر أن  وكـان العديد من المجموعات الس         

تتقدم للحصول على ترخيص رسمي من قبل الحكومة ، كالحزب الشيوعي األردني الذي لـم  
،  1948يقدم أي طلب ترخيص لنشاطه لوجود قانون مقاومة الشيوعية الصادر في شهر أيار 

في مصر ، وحركة القـوميين   -حسن البنا  -وجماعة األخوان المسلمين التي أنشائها الشيخ 
  .العرب التي كانت في مراحل تكوينها األولى على المستوى القومي 

   
لعبـت بعض هذه األحزاب والتجمعات السياسية المحلية والعقائدية دورا هاما علـى           

فكان محور الصراع الرئيسي الذي قام فـي  . الساحة األردنية وداخل العمل السياسي األردني 
ردن في آوائل الخمسينات يمثله البعثيين ضد الحكومة وممثلي السياسـية البريطانيـة فـي    األ
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األردن من بريطانيين وأردنيين ، وضد األحزاب الدينية كحزب التحرير وجماعـة اإلخـوان   
  .   المسلمين ، وضد الزعامات المحلية التقليدية ، وضد مواقف الحزب الشيوعي 

ة الوسطى وما دونها ، قيادات ومنتمي وقواعد حزب البعث العربـي  وقد شكّلت الطبق         
اإلشتراكي ، فكان منهم األطباء والمحامون وأساتذة المدارس والطلبـة وصـغار المـوظفين    
والتجار ، وهم الذين يقودون النشاطات والفعـاليات السياسية والصراع السياسـي للحـزب ،   

الضباط ذوي الرتب المتوسطة والصغيرة داخـل   وإستطاع بعضهم التأثير على مجموعات من
وقد لعبت اإلطروحات السياسية التي يطرحها البعثيين مـن وحـدة   . الجيش األردني وأفراده 

البالد العربية واإلنتماء القومي وتطبيق اإلشتراكية ، والتنظيم القومي دورا هاما في إسـتقطاب  
ر من التبعية واإلستعمار ، وإلعـادة بنـاء   فئات واسعة من المجتمع العربي واألردني ، للتحر

  . األمة العربية الواحدة 
فئات من اإلداريين وذوي المناصب ورجـال  حركة القوميين العرب وإستقطبت أيضا          

المال والتجارة ، وبرزت بعض التناقضات الفكرية الحقا داخل صفوفهم ، علـى إثـر نجـاح    
، ورفعهـا لشـعارات مشـابه لشـعارات      1952م حركة ثورة الضباط األحرار في مصر عا

البعثيين ، وكان محور تلك التناقضات حول شعار تطبيق اإلشـتراكية ، وســبل الوصـول    
  .     وتحقيق الوحدة العربية 

كما كانت األحزاب والمجموعات الدينية تعتبر التعاليم اإلسالمية مرجعـا لنشـاطاتها            
 -كثر وأهم من تحقيق ووجـود  أ -األمة اإلسالمية  -ووجود  السياسية وتعطي أهمية تحقيق

، رغم أن تحقيق وحدة الشعوب اإلسالمية تحت نظام دولة واحـدة   -األمة والقومية العربية 
كدولة الخلفاء الراشدين واألموييين والعباسيين وآخرهم العثمانيين ، أمرا أبعد بكثير من إمكانية 

  .قيق وحدة الشعب العربي في دولة واحدة تحقيق أمل الوحدة العربية وتح
  

  1954اإلنتخابات النيابية لعام 
  

م في جو من الصراع السياسي بـين أطـراف   1954جـرت اإلنتخابات النيابية لعام          
حركة المعارضة والقوى الوطنية ضد حكومة توفيق أبو الهدى ، مما أدى بالحكومة الى طلب 

اخل مؤسسـات الجيش لصالـح مرشحي الحكومـة ، بعـد أن أصوات الناخبين العسكريين د
سمح لهم باإلشتراك في اإلنتخابات لضمان فوز مرشحي الحكومة ، رغم أن قــائد الجـيش      

كمـا  . قال بأن معظم أفراد القوات المسلحة قد صوتوا لصالح مرشحي المعارضة  -كلوب  -
ي حرية اإلقتراع ونزاهتها ، مما أدى الـى  رافق تلك اإلنتخابات جوا من عدم الثقة والشكوك ف

، 16/10/1954إنسحاب بعض المرشحين والقوائم اإلنتخابية قبل إجراء عملية اإلنتخابات في 
وحدوث قيام المظاهرات في عمان والمدن والقرى األخرى ، وتدخل قوى الجـيش للسـيطرة   

تلك اإلضطرابات حوالي حيث قتل نتيجة . على األوضاع في البالد بطلب من رئيس الوزراء 
عشرة أشخاص وعدد كبير من الجرحى ، وإستغالل بعض القوى السياسية لتلك األحداث إلثارة 

وكان الرأي العام معارضا لتدخل الجيش في قمع . الشعور الشعبي لتأجيج األوضاع المتدهورة 
العـب فـي النتـائج    تلك المظاهرات أثناء الحملة اإلنتخابية ، مما أدى الى إتهام الحكومة بالت

  . اإلنتخابية وتزويرها لصالح مرشحي الحكومة 
   

  :تشكّـل المجلس النيابي الجديد نتيجة تلك اإلنتخابات على النحو التالي          
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مصطفى خليفـة ، وصفي ميـرزا ، محمـد المنـور           : ) يضم بدو الشمال(ـ قضاء عمـان 
  .                     ، سعود القاضي  الحديد ، عبدالرحيم الخاص ، سليم البخيت

  .رياض المفلح ، عيسى قعوار :    ـ قضاء السلط
  .محمد سالم أبو الغنم :     ـ قضاء مادبا
  .عبداهللا الكليب ، ضيف اهللا الحمود ، سليمان الخليل :     ـ قضاء إربد

  .محمد الراشد الخزاعي :   ـ قضاء عجلون
  . محمد أخو رشيدة: ـ قضاء جرش        

  . أحمد الطراونة ، هزاع المجالي ، سابا العكشة :   ـ قضاء الكرك 
  .جودت المحيسن :   ـ قضاء الطفيلة

  . محمود كريشان ، حمد بن جازي :  ) يضم بدو الجنوب(ـ قضاء معان
  . أنور نسيبه ، كامل عريقات ، أنطون عطا اهللا :     ـ قضاء القدس

  . فتاح درويش توفيق قطّـان ، عبدال:   ـ قضاء بيت لحم
   رشاد مسودي ، يوسف عباس عمرو ، عبدالعزيز السويطي ،:     ـ قضاء الخليل

  . إسماعيل حجازي              
       وليد الشكعه ، حكمت المصري ، عبدالقادر الصالح ، عبدالرؤوف:   ـ قضاء نابلس 

  . الفارس                            
  .، مصطفى إرشيد عبدالرحيم جرار :     ـ قضاء جنين

  . هاشم الجيوسي ، أحمد الداعور :   ـ قضاء طولكرم
  .خلوصي الخيري ، عمر الصالح البرغوثي ، عيسى عقل :   ـ قضاء رام اهللا

بعـد اإلنتخابـات   )  الثانية عشـرة  (شكّـل السيد توفيق أبو الهدى وزارته الجديدة          
  :ء أعضاء في مجلس النواب الجديد النيابية من إثنا عشرة وزارة ، كان تسعة وزرا

  .رئيسا للوزراء :   ـ السيد توفيق أبو الهدى
  .وزيرا للخارجية والشؤون اإلجتماعية :     ـ السيد وليد صالح

  .وزيرا للداخلية :     ـ السيد رياض المفلح
  . وزيرا للدفاع والمعارف :     ـ السيد أنور نسيبه

  .وزيرا للتجارة :   ـ السيد خلوصي الخيري
  .وزيرا للتجارة :   ـ السيد هاشم الجيوسي 
  . وزيرا للمالية :   ـ السيد أنسطاس حنانيا
  . وزيرا للعدلية وقائما بأعمال قاضي القضاة :     ـ السيد هزاع المجالي
  .وزيرا لألشغال العامة :     ـ السيد سابا العكشة 

  . وزيرا للصحة :   ـ الدكتور مصطفى خليفة
  .وزيرا للزراعة  :    ـ السيد وصفي ميرزا

  . وزيرا للبرق والبريد والطيران المدني :   ـ السيد ضيف اهللا الحمود
  

  بريطانيا تحاول ترتيب وربط الشرق األوسط
  

مـع تصاعد حدة الصراع في أوروبا الغربية ضد الدول الشيوعية في أوروبا الشرقية          
،  -الحرب البـاردة   -سي بإسم وعـرف بالمصطلح السيا بالخطر الشيوعيوضد ما سمـى 
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دخلت منطقة الشرق األوسط من جديد ضمن هذا الصراع الدولي ، وأصبحت أمريكا تتـزعم  
فبدأت أمريكا وبريطانيا في محاولـة  . المعسكر الغربي ، واإلتحاد السوفيتي المعسكر الشرقي 

تهما الدوليـة  ترتيب أوضاع منطقة الشرق األوسط ، لربط دوله ضمن إستراتيجيتهما ومخططا
ولمــا كانت سياسة المعاهدات واإلتفاقيات الثنائية السابقة قد أظهرت بعض العيوب . الجديدة 

والمشاكل ، والمخاطر التي قد تنتج عنها مع ظهور ظاهرة اإلنقالبات العسكرية ونجاحها فـي  
وعة من توجهت أنظارهما نحو تشكيل أحالف عسكرية إقليمية تضم مجمتغيير نظام الحكم ، 

الحلـف   -على غرار حلف شمال األطلنطي الدول ، تكون مرتبطة بسياسات الدول الغربية ، 
فبدأت بريطانيا وأمريكا تحركهما من خـالل   .1949الذي شُـكل في شهر نيسان  -األطلسي 
  :إتجاهين 

 ـ محاولة العمل على قيام دول الجامعة العربية مجتمعة بعقد إتفاقية حلف دفاعي ـ عسكري 
  .  يرتبط مع الغرب ، وفي حالة تحقيق ذلك تلغى المعاهدات واإلتفاقيات الثنائية 

ـ تشكيل حلف عسكري ـ سياسي إقليمي يضم عددا من دول الشـرق األوسـط المحيطـة    
     .  باإلتحاد السوفيتي ، يرتبط بسياسة المعسكر الغربي 

                        
ين القاهرة وبغداد على زعامة العالم العربي وقيادة السياسية آنـذاك ، كان الصراع ب         

فـي مصـر    1952/ تموز / 23العربية قد أخذ يظهر بشكل واضح ، خاصة بعد نجاح ثورة 
مقاليـد الحكـم وظهـور     -الضباط األحرار  -وإسقاط الحكم الملكي وإستالم أعضاء حركة 

رار ، حيث تمثل هذا الصراع بـين  داخل حركة الضباط األح -جمال عبد الناصر  -شخصية 
  .وبين جمال عبد الناصر  -نوري السعيد  -رئيس الوزراء العراقي 

كان نوري السعيد يمثل السياسة البريطانية والتبعية للغرب في الدول العربية ، بينمـا           
،  كان جمال عبدالناصر يمثل مع حركة الضباط األحرار في مصر اإلتجاه الجديد والمعـاكس 

لكون تلك الحركة أطاحت بحكم الملك فاروق وأنهت الوجود البريطاني في مصر ، وتحمل في 
  . طياتها طموحات التحرر من التبعية للغرب واإلستقالل القومي 

  
كـان الملك حسين بن طالل شابا في مقتبل العمر حين تسلّم سـلطاته الدسـتورية ،           

ر يتناوبون في الحكم ، لهـم أسـلوبهم وتفكيـرهم السياسـي     محاطا برجال أكبر منه سنا بكثي
ولكنه إسـتطاع أن يجمـع حولـه عـددا مـن      . والتقليدي في شؤون الحكم والجيش والبالد 

المستشارين واألصدقاء األكبر منه سنا بقليل والقريبين من أفكاره وإهتماماتـه ، مـنهم خالـه    
فـي الجـيش ومرافقـه الخـاص ،      الذي كان في رتبة رئيس –ناصر بن جميل  –الشريف 

الذي كان برتبة مالزم ، وكان والده من المقربين للملك عبـداهللا   – زيد بن شاكر –والشريف 
مـن األردن   –كلـوب   –الذي كان قد أبعده  –علي أبو نوار  –منذ تأسيس اإلمارة ، والرائد 

ا ، وإستدعاه كملحق عسكري في باريس ، حيث تعرف على الملك حسين من خالل موقعه هذ
ومن ثم رئيسا للمـرافقين  ( ليصبح مرافقه العسكري >  1955تشرين الثاني < الملك بعد ذلك 

  . رغم معارضة قائد الجيش كلوب لذلك ) وترفيعه الى رتبة مقدم 
وفـي الوقت الذي كانت بريطانيا وأمريكا تقومان بالتحركات الالزمة إلعادة ترتيـب           

األوسط ، كانت إسرائيل تقوم بإعتداءاتها المتكررة على المناطق الحدودية أوضاع دول الشرق 
لألردن ، بحجة الرد على حوادث التسلل من قبل األهالي من تلك المناطق ، حتـى أصـبحت   

فحاول الملك حسين أن يطلـب مـن الـدول    . الحياة على طول مناطق حدود الهدنة ال تطاق 
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كريا لكي يستطيع الرد على تلك اإلعتداءات ، إال أن تلـك  العربية بمساعدة األردن ماليا وعس
فتوجـه الى بريطانيـا بطلـب المسـاعدة وفقـا     . المساعدات لم تكن في المستوى المطلوب 

لنصوص المعاهدة الموقعة بين الحكومتين ، فكان رد الحكومة البريطانيـة سـلبيا بحجـة أن    
  .اه المعاهدة ال تلزم بريطانيا بأي شئ في هذا اإلتج

كـان على الحكومة األردنية البحث عن مخرج لتلك األزمة ، للحصول على التمويل          
. المالي ومساعدات عسكرية للوقوف ضد اإلعتداءات اإلسرائيلية على مناطق حـدود الهدنـة   

وتعديل المعاهدة الثنائية الموقعـة عـام    -فتح باب المفاوضات مع بريطانيا  -فكانت محاولة 
بهدف زيادة المعونة المالية ، وإعتبارها ليست هبة ، بل عبارة عـن أجـور يسـتحقها     1948

لكن الحكومة البريطانية . األردن مقابل تواجد القوات البريطانية في مطارات وأراضي األردن 
أجلت بحث ذلك ، لكونها لم تنتهي بعد من تكملة تخطيط سياسـتها الجديـدة إلعـادة ترتيـب     

  .األوسط ضمن خطة ربطه بالمعسكر الغربي  األوضاع في الشرق
  

  التطورات السياسية في مصر وسوريا
  

هو أول حاكم في مصر يطلق على نفسه )  م1936ـ   1917( كان الملك فؤاد األول          
لقب ملك ، حيث كان اللقب السلطان والخديوي ، كما حاول العمل على نقل الخالفة اإلسالمية 

اإلستقالل عن السلطة العثمانية ، خاصة بعد إنتهاء الدولـة العثمانيـة    الى مصر بعد أن أعلن
  . بهزيمتها في الحرب العالمية األولى وإلغاء الخالفة اإلسالمية 

التـي  فضحية األسلحة الفاسدة ، ظهرت في مصر  1948عقـب نكبة وهزيمة عام          
ن ، مما أحدث نقمـة واسـعة   كانت بحوزة الجيش المصري وهو في جبهات القتال في فلسطي

داخل القوات المسلحة المصرية والشعب المصري ، ضد قياداته ونظام الحكـم الملكـي فـي    
الواسعة اإلنتشار قد بدأت نشر تحقيقاتها حول فضحية  –روزة اليوسف  –وكانت مجلة . مصر

تشـار  ، حيث أخذت ردود إنعكاسات هذه الفضـحية باإلن  1950تلك اإلسلحة الفاسدة في عام 
  . م  1952الواسع داخل المجتمع المصري والعربي خاصة طوال عام 

رافق تلك الفضحية ، فضائح شخصية وسياسية أخرى تتعلق بالعائلة المالكة المصرية          
منها تصـرفاته  . م 1936وعلى رأسها فضائح الملك فاروق الذي تولى عرش مصر في عام 

ته في نواديها الليلية ولعب القمار وغير ذلك مـن  على شواطئ فرنسا ومونت كارلو ، وسهرا
مما أثر على إنحطاط سمعة األسرة المالكة الى الحضيض وشـذوذها األخالقـي   . التصرفات 

داخل المجتمع المصري ، باإلضافة الى السيطرة البريطانية الكاملـة علـى القصـر الملكـي     
  .وقراراته وتوجهاته 

  
داخل قطاعات الجيش المصري مجموعات من الضباط  ضمـن هذه األجواء ، نشأت         

جـاءت بحركـة   ذوي الرتب المتوسطة والصغيرة ، تهدف الى تغيير األوضاع القائمة والتي 
، إسـتهدفت أساسـا    -الحركـة   –في مصر حيث أطلق القائمين عليها إسم  1952/تموز/23

ـ  . تطهير الجيش المصري من الفساد  باط علـى رأس  وقد وضعت تلك المجموعة مـن الض
، إلعتبارات موضوعية وسياسية ولكونه الوحيد بينهم من أصحاب  اللواء محمد نجيبحركتهم 

ثم وصفت تلك الحركة بإنها إنقالب عسكري عندما فرضـت علـى   . الرتب العسكرية العالية 
الملك فاروق بأن يتنازل عن العرش لصالح ولي عهده الرضيع األمير أحمد فـؤاد فـي يـوم    
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، ولكن تم إنهاء وضع العائلة المالكة المصرية بقرار القائمين على الحركـة بطـرد    تموز/26
الملك فاروق من األراضي المصرية بعد تنازله عن العرش والحكم ، ليقيم في إيطاليا ويموت 

  .م ، وبتشكيل مجلس للوصاية 1965فيها في ربيع عام 
جمال عبدالناصـر ، عبـدالحكيم   : ة هم كان قادة القائمين على تلك الحركة العسكري         

، خالد محي ) سالح الطيران ( ، عبداللطيف البغدادي ، حسن إبراهيم ) سالح المشاة ( عامر 
، كما الدين حسين من سالح المدفعيـة ، محمـد   ) سالح الفرسان ( الدين ، حسين الشافعي 

                    ) .  كة كان في السينما عند قيام الحر( أنور السادات من سالح اإلشارة 
  وقد جاء في البيان األول لتلك الحركة ، المطالبة بإستقالة رئيس الوزراء محمد نجيب         

الهاللي الذي كان قد شكل وزارته الجديدة قبل قيام تلك الحركة العسكرية بيوما واحدا فقـط ،  
ونتيجـة  . كيل الوزارة الجديدة حيث قام السيد على ماهر وبطلب من القائمين على الحركة بتش

تموز على وثيقة التنـازل عـن العـرش    /26لنجاح الحركة وقع الملك فاروق في صباح يوم 
وغادر في مساء ذلك اليوم ميناء اإلسكندرية مطرودا من األراضي المصرية الى األبد علـى  

ى جانب أبيـه  ، وعند وفاته عاد جثمانه الى مصر ليدفن ال" المحروسة " ظهر اليخت الملكي 
  .قرب القلعة في القاهرة  -الرفاعي  -وأجداده في مسجد 

  
يضم ثالثة عشر شخصا  مجلس قيادة الثـورة قـام القائمين على تلك الحركة بتشكيل          

اللواء محمد نجيب رئيسا ، البكباشي جمال عبدالناصر نائبا للـرئيس ،  : من العسكريين هم 
م عامر ، جمال سالم ، عبداللطيف البغدادي ، كمال الـدين  وعضوية كل من الصاغ عبدالحكي

حسين ، صالح سالم ، زكريا محي الدين ، محمد أنور السادات ، حسين الشافعي ، يوسـف  
   .صديق ، عبدالمنعم أمين ، على ماهر 

بثورة الصاغات والبكباشية ، في األيام األولى واألشهر الالحقة ، وصفت تلك الثورة          
المناصب العسكرية لغالبية القـائمين عليهـا ، وبأنهـا جـاءت بالدكتاتوريـة وليسـت        وهي

بالديمقراطية ، حين قامت بقمع والضرب بقوة على من أطلق علـيهم مثيـري اإلضـطرابات    
كفـر   -وفي مناطق  -المحلة الكبرى  -واإلضرابات ، خاصة التي جرت في مصانع منطقة 

كما قطعـت الثـورة الطريـق علـى     . 13/8/1952ن في ، وإعدام عامالن شيوعيا -الدوار
مناورات األحزاب السياسية المصرية التي كان الفساد قد نخر في أغلبهـا وأعاقـت التطـور    
الديمقراطي في البالد ، وقيامها على قمع قيادات تلك األحزاب وتجريدها من حقوقها السياسية  

، وكانت قاسية علـى قـوى اليسـارية    ومحاكمة بعضها وإيداع قسما آخرا منهم في السجون 
الثورة  في سنواتها األولى على تعاطف وتأييد تنظيم  -والشيوعيين ، بينما حظيت تلك الحركة 

  .بحكم عالقات بعض قادتها مع التنظيم والتنسيق المسبق قبل قيامها األخوان المسلمين 
، حين ألغـى   18/6/1953إستمر مجلس الوصاية على العرش الملكي حتى تاريخ          

  . مجلس قيادة الثورة النظام الملكي في مصر ، وأقام الجمهورية المصرية 
  

رافـق ذلك ، حدوث بعض الخالفات السياسية داخل صفوف قيادة مجلس الثـورة ،           
كقوة مؤثرة داخل تلك المجموعة من الضـباط ،   البكباشي جمال عبدالناصروظهور شخصية 
الروح الوطنية نحو التحرر واإلستقالل الوطني والتوجه القومي والعقل المفكر الذي كان يمثل 

وقد ظهرت تلك الخالفات بشكل مؤثر بين أطراف مؤيدي اللـواء  . داخل مجلس قيادة الثورة 
، وإنتهـت بإعـادة   بأزمة آذار ، التي عرفت  1954محمد نجيب وجمال عبدالناصر في عام 
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وأصبح جمال عبدالناصـر رئيسـا    1/3/1954الجمهورية في  اللواء محمد نجيب الى رئاسة
وتطور تلك األزمة الى الساحة السياسية وإشتراك اإلخوان المسـلمين بهـا   . لمجلس الوزراء 

ففـي  . عندما حاولوا إغتيال جمال عبد الناصر ، بعد تأزم العالقات بين الحركـة واإلخـوان   
عبدالناصر بينما كان يلقـي خطابـا    أطلق رجال الرصاص على جمال 26/10/1954تاريخ 

جماهيرا من ميدان المنشية في مدينة اإلسكندرية ، وتوجيه اإلتهامات الـى تنظـيم اإلخـوان    
بحادث المنشية وإعتقال المئات منهم المسلمين بقيام وتنظيم عملية اإلغتيال تلك ، التي عرفت 

وقـد شُـكلت محكمـة     .أخرى  بينهم المرشد العام وزعيم التنظيم الشيخ الهضيبي وقيادات
أعضاء مجلس قيـادة  ( عسكرية برئاسة جمال سالم وعضوية حسين الشافعي وأنور السادات 

لمحاكمة المتهمين في حادث المنشية من قيادات وعناصراإلخوان المسلمين ، حيث تم ) الثورة 
لحكـم علـى   إصدار حكم وتنفيذ اإلعدام بحق الشيخ الهضيبي وستة آخرين من القياديين ، وا

كما كشفت تلك المحاكمة العسكرية لألخوان المسلمين بأن اللواء محمد . البعض اآلخر بالسجن 
نجيب كان على عالقة بهم ، وبأنه كان يعمل إلعادة الحياة النيابية في الـبالد ، وبأنـه كـان    

  . 19/10/1954يعارض إتفاقية الجالء التي تم توقيعها بين مصر وبريطانيا بتاريخ 
كان لحادث المنشية إنعكاساته المباشرة على التطورات السياسية التي حدثت في مصر          

إقالة اللواء محمد نجيب عن منصب رئاسة الجمهورية بتاريخ  في تلك الفترة ، كان منها قرار
ووضعه في قصر المرج في القاهرة تحت اإلقامة الجبرية ، وتسـلم جمـال    14/11/1954

وصدور دستورا جديدا يتضمن قيودا علـى الحريـات   . رئاسة الجمهورية عبدالناصر مهام 
الديمقراطية ، وإجهاض إمكانية ومحاوالت عودة مصر الى النظام النيابي والحزبية السياسية ، 

إلغاء مجلس قيادة الثورة وأصبح جمال عبدالناصر رئيسـا   22/6/1956الى أن تم في تاريخ 
عملية إعدام قيادات األخوان المسلمين وسجن المئات منهم ،  كما أثارت. للجمهورية المصرية 

موجة من الغضب واإلستنكار في مصر وفي الدول العربية ، ووصف الحكم في مصر بالنظام 
مع . الدكتاتوري ، وهوت سمعة جمال عبدالناصر بين المصريين والعرب إلى أدنى المستويات 

خلي وعلى مستوى الوطن العربي ، الذي سرعان شعور النظام المصري بإنعزاله السياسي الدا
ما تخطى كل هذا الغضب واإلستنكار واإلنعزال سريعا ، مع تطورات األحداث السياسية التي 

  . حدثت في المنطقة كحلف بغداد والعدوان الثالثي ، بحيث أصبح بعدهما زعيما وطنيا 
  

مواقعـه منـذ أن قـاد الحركـة      العقيد أديب الشيشكليفقد عزز  أمـا في سوريا ،         
، بإقصاء وإعتقال رئيس أركان الجـيش السـوري    19/12/1949العسكرية الداخلية بتاريخ 

وكان هدف . سامي الحناوي ، وفرض مواقف الجيش على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة 
والعراق ، تلك الحركة الداخلية من الناحية السياسية إفشال وإحباط توجه اإلتحاد بين سوريا 

  . بعد أن قطع هذا التوجه شوطا كبيرا وهاما نحو وحدة البلدين 
بعد تلك الحركة الداخلية ، أصبح العقيد الشيشكلي ومجموعته العسـكرية يفرضـون            

مواقفهم على الزعماء السياسيين ، الذين لم يكن بمقدروهم إطالق سراح رئيس األركان سامي 
 7/9/1950لغاية تـاريخ  . ضباط ، بعد أن أمر الشيشكلي بإعتقالهم الحناوي وعدد آخرا من ال

بعد أن تم التوصل الى صيغة تفاهم مع المجموعة العسكرية ، أجراها هاشم األتاسي ورشـدي  
حيث أطلق سراح سامي الحناوي ومجموعـة أخـرى مـن    ) زعماء حزب الشعب ( الكيخيا 

وقد تم إغتيال سامي الحنـاوي  . ل تسعة أشهرالضباط ، والسماح لهم بمغادرة سوريا بعد إعتقا
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، على يد ـ حرشو البرازي ـ إبن عم محسـن البـرازي      30/11/1950في بيروت بتاريخ 
  . إنتقاما وثارا له 

التي تشكلت لوضع الدستور الجديد برئاسة السيد رشـدي   الجمعية التأسيسيةتحولت          
شتها ووضعها للدستور ، ومارسـت الصـالحيات   الكيخيا الى مجلس نيابي ، بعد أن أنهت مناق

المنصوصة في الدستور الجديد ، وإنتخبت السيد هاشم األتاسي رئيسـا للجمهوريـة بتـاريخ    
  .، وأصبح الدكتور ناظم القدسي رئيسا للوزراء ، وهما من زعماء حزب الشعب 5/9/1950

د أديـب الشيشـكلي بـإنقالب    لـم يدم الحكم المدني في سوريا طويال ، فقد قام العقي         
، الذي كان وليدا لحركته العسكرية الداخلية قبل عامين 28/11/1951عسكري كامال في تاريخ 

تقريبا ، بعد أن إعتقل ناظم القدسي ومعروف الدواليبي ، وبعد أن حـل الحكومـة والمجلـس    
القومي السـوري  للحزب النيابي الجديد وإستقالة هاشم األتاسي من رئاسة الجمهورية ، وكان 

في إنقالب الشيشكلي وتوجيهه وسيطرته على مؤسسات السلطة ، كما أيد  دورا أساسيا وهاما
الحزب الوطني ، بينما تمت إزاحة حزب الشعب عن مواقعه في السلطة، وظلت هذا اإلنقالب 

بقية األحزاب والتنظيمات الساسية األخرى بين موقف السكوت وإنتظار األحداث وبين موقف 
  . عدم إستفزاز قادة اإلنقالب الجديد 

ورغم أن مجموعات الضباط التي قامت بهذا اإلنقالب كانت معظمهـا مـن الرتـب             
المتوسطة والصغيرة ، لكنها إستطاعت السيطرة على المؤسسـة العسـكرية ، وذلـك بحكـم     

خيرة للعديد مـن  التسريحات واإلعتقاالت وعمليات الطرد واإلبعاد التي جرت في الفترات األ
فوزي سلو ، أمين : وكان من بين الضباط الذين إشتركوا وأيدوا هذا اإلنقالب . كبار الضباط 

نفوري ، أحمد عبدالكريم ، طعمة العودةاللة ، زياد الحريري ، عبدالحميد السـراج ، أحمـد   
  .حنيدي 

  
وضع نفسـه فـي    لـم يتسلم ويتصدر الشيشكلي مؤسسات الحكم بشكل مباشرة ، بل         

الزعيم الصف الثاني كرئيسا ألركان الجيش ، رغم كونه منظم وقائد اإلنقالب ، بعد أن وضع 
وبعد أن إستتبت األمور لصالح السلطة الجديدة ، أصدر الـزعيم   .فوزي سلو رئيسا للوزراء 

 بحل األحزاب والجمعيات السياسية فـي سـوريا ،   6/4/1952سلو مرسوما تشريعيا بتاريخ 
ثم قام الشيشكلي بتشكيل الحـزب  . بالتالي القضاء على الوضع والحياة السياسية الديمقراطية و

الذي كانت قاعدته من العربي ـ ،  ) التجمع ( ـ حركة التحرير الوحيد الحاكم في البالد بإسم 
بقايا ـ الحزب العربي القومي ـ الذي أسسه السيد ـ ظافر الرفاعي ـ في مدينة حلب خالل     

الحرب العالمية الثانية ، وهو حزب قريب من النازية الهتلرية إنخرط فيه بعض المثقفـين   فترة
يحظر فيه على موظفين الدولة اإلنتماء الى األحزاب وأصدر قرارا . والكثير من اإلنتهازيين 

لكافة مـوظفين الدولـة    تحليف اليمين، ما عدا حركة التحرير العربي ، وإجراءات السياسية 
تسابهم لألحزاب ، وفي حالة مخالفتهم يتم فصلهم من عملهم ومن الخدمة في مؤسسات بعدم إن

وكان من هذه اإلجـراءات أن  . الدولة ، وبتحميل المسؤليين عنهم المسؤولية اإلدارية في ذلك 
خلقت حالة من الخوف والذعر بين موظفي الدولة وخوفهم على فقدان وظيفتهم ومصدر رزقهم 

إنعكاستها على كافة المجتمع السوري وفئاته ، وكان الـزعيم سـلو رئـيس    ، مما أدى تأثير 
  .بتعيين الشيشكلي نائبا لرئيس الوزراء  4/8/1952الوزراء أن أصدر مرسوما آخرا في 
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حـزب  فـي تلك الفترة وضمن تلك األجواء السياسية ، بدأت المفاوضات بين قـادة           
البيطار ـ وهيب الغانم ـ جالل السيد ، وبـين قـادة     ميشيل عفلق ـ صالح  : البعث العربي 

، لدمج الحزبين في إطار حزب واحدبرئاسة أكرم الحوراني ، تهدف الحزب العربي اإلشتراكي 
خاصة . ولتوحيد صفوفهما على الساحة السياسية ، بحكم التقارب الشديد في مواقفهما السياسية 

اب السياسية ، وظهور بوادر المواجهـات مـع   بعد قرار حظر موظفين الدولة اإلنتماء لألحز
وكان لكال الحزبين تنظيماتهما ومقراتهما السياسية ، وكان حزب البعث يصـدر  . النظام القائم 

والحـزب العربـي اإلشـتراكي يصـدر      1946صحيفة ـ البعث ـ منذ شهر تموز من عام   
  . صحيفته ـ اإلشتراكيين ـ 

تها بين المثقفين وطلبة الجامعات والمعاهد والمـدارس  كانت قواعد حزب البعث غالبي         
الثانوية وأوساط الشباب ، الذي كان يعمل منذ آواخر الثالثينيات بين الطلبة والمثقفـين ونشـر   

ربطهـا بـين   أفكاره كحركة نضالية جماهيرية تطرح مفاهيم جديدة للقومية العربية من خالل 
وبين النضال ضد التجزئـة والتخلـف   . العربي النضال ضد اإلستعمار على الصعيد القومي 

وإعتبـار  . وإضطهاد الجماهير ، والعمل على تحقيق الوحدة العربية وتحرير الوطن العربي 
هذه األهداف شروطا أساسية إلنبعاث األمة العربية الواحدة ولحل التناقضـات اإلجتماعيـة   

ـ    ا ، إال أن عقـد مـؤتمره   ضمن مفاهيم إشتراكية ولتفجير طاقات األمـة العربيـة وتحرره
   . 1947/نيسان/7ـ4التأسيسي األول بدمشق في 

بينما كانت قواعد الحزب العربي اإلشتراكي بين طبقة الفالحين والمزارعين والحرفين          
. بشكل عام وفي مناطق حماة بشكل خاص ، وبين صفوف بعض مجموعات ضباط الجـيش  

بحيث نشأ حزب البعث العربي فـي المـدن كدمشـق     وذلك بحكم نشأة وتكوين كال الحزبين ،
وبيروت وبين أوساط المثقفين والمتعلمين في الجامعات والمعاهد والمدارس ، بينما نشأ الحزب 
العربي اإلشتراكي منذ البداية كتنظيم محلي في مدينة حماة ، يعرف بإسم أو تنظيم ـ منظمـة    

ئل األربعينيات ، يدافع عن حقـوق الفالحـين   الشباب ـ في آواخر الثالثينيات وآوا ) حزب ( 
آل  :ومعاناتهم من سيطرة الطبقة والعائالت اإلقطاعية في مناطق حماة المكونة من عـائالت  

آل الكيالني ، آل العظم ، آل طيفور ، آل العاشق وغيرها ، والتي كانت تملك أكثر ،  البرازي
تنظيم الشـباب هيئـة سياسـية لهـا     ومن ثم أصبح . من ثالثة أرباع الريف في قرى حماة 

طموحاتها القومية ، تطالب أيضا بتحرير سوريا الطبيعية واألقطار العربية ضمن دولة واحدة ، 
أكـرم  وشاركت في النضال الوطني ضد اإلستعمار واإلنتداب الفرنسـي ، وكـان كـل مـن     

الـذي  . الحوراني وبدرالدين علوش وعثمان الحوراني من آوائل مؤسسي تنظـيم الشـباب   
تحول الى حزب سياسي له دستوره ونظامه الداخلي في المؤتمر العام الذي عقده بدمشق في 

بحضور ثالثين عضوا مؤسسا ، مقرا في أهدافه تحقيق الوحدة العربية  1951شهر آذار عام 
والديمقراطية واإلشتراكية ، بعد أصبح حزب الشباب رسميا بإسم الحزب العربي اإلشـتراكي  

وقد خرج مؤتمره العام األول بقيادة مكونة من السيد أكـرم الحـوراني   .  4/1/1950بتاريخ 
عميدا للحزب ومن السيد إحسان الحصني أمينا للسر وعضوية كل من السادة أنطون مقدسـي  

   .وحكمت هاشم وأمجد الطرابلسي وصالح عمر 
             
لة ، ولكـن بعـد تجربـة خـوض     لـم تكن عملية اإلندمامج بين الحزبين عملية سه         

مرشحوا حزب الشباب وحزب البعث العربي اإلنتحابات النيابية التي جرت في آواخـر عـام   
وكأنهم مرشحوا حزب واحد ، وتجربة العمل معا في صـحيفة ـ البعـث ـ وكأنهـا       1949
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الناطقة بإسم الحزبين ، ساعد كل ذلك على بحث موضوع اإلندماج بين الحزبين ، رغم وجود 
كاإلختالف الفكري حول مفاهيم اإلشتراكية وكيفية تطبيقها . بعض اإلختالفات النظرية بينهما 

والطرح النظري ، وظهور اإلختالفات حولها ، إضافة أيضا صعوبة إلتقـاء أسـاليب العمـل    
والنضال والتوفيق بين شخصية ميشـيل عفلـق وشخصـية أكـرم الحـوراني ، الـزعيمين       

حيث أن لكل منهما أسلوبهما في القيادة وإتبـاع أسـاليب العمـل    . ن والمؤسيسين لكال الحزبي
والتي يمكن القول بأنهما إسلوبين متناقضين فـي طريقـة تفكيريهمـا    والنضال السياسي ، 

فقد كانت شخصية عفلق الهادئة تتميز بـالتنظير الفكـري   . وأساليبهما التطبيقية والنضالية 
اسي وشعبي ، بينما كانت شخصية الحوراني تتميز اإليديولوجي وبضعف الشخصية كقائد سي

بالتنظيم الشعبي وكرجل مؤسسات ودولة وتحالفات سياسية وكقائد سياسي جرئ وصـدامي  
وهذا التناقض في األسلوبين ظهرا الحقا حين بـدأ التطبيـق العملـي للمفـاهيم      .في مواقفه 

اهيم وأسـاليب تطبيـق الوحـدة    واإلطروحات الفكرية والتحالفات السياسية ، باإلضافة الى مف
العربية ، مما أدى بالتالي الى عملية اإلنقسام الحزبي بينهما ، بعد مسيرة نضالية دامت حوالي 

، والتي إنعكست الحقا على مسيرة كـال الحـزبين    1962عشرة سنوات ، التي تمت في عام 
  . النضالية 
وهيب الغانم ، عبـدالبر عيـون   ن تولى عملية مفاوضات الدمج بين الحزبين ، كل م         

السود ، وفيصل الركبي عن حزب البعث ، وعبد الفتاح الزلط ، أنطون المقدسي عن الحزب 
التي إستمرت بضعة أشهر وتوصل الجانبان الى قرار الدمج بين الحزبين العربي اإلشتراكي ، 

مـن  ل السيد السيد جال، وتوحيدهما ضمن إطار تنظيمي واحد ، وكان 1952في آواخر عام 
وتم اإلتفاق على تسمية الحزب بإسـم ـ   . قادة ومؤسسي حزب البعث معارضا لهذا اإلندماج 

عقـد  ( وعقد مؤتمرا قوميا الحقا إلنتخاب القيادة الجديـدة  حزب البعث العربي اإلشتراكي ـ  
ميشيل عفلق األمور الفكرية للحـزب ،  وتولي  ، )1954المؤتمر الثاني لحزب البعث في عام 

وقد إندمجت كافة التنظيمات . وأكرم الحوراني وصالح البيطار األمور السياسية والتنظيمية 
وكذلك العديد من الضباط الجـيش الـذي إسـتمر أكـرم     . لكال الحزبين في التنظيم الجديد 

الحوراني في العمل معهم واإلتصال بهم ، منهم عدنان المالكي ، مصطفى حمـدون ونبيـه   
  .الصباغ 
على إثر ذلك توسعت قواعد الحزب وتنظيماته وتأثير حجمه السياسـي واإلنتخـابي            

داخل سوريا ، وبدأ يأخذ آبعاده القومية في اإلقطار المجاورة لسـوريا ، خاصـة فـي لبنـان     
والعراق واألردن وفلسطين ، وأصبح له الحقا تنظيماته فـي السـودان والـيمن والسـعودية     

ا والمغرب العربي ، بحيث أصبح الحزب العربـي الوحيـد ذو   والبحرين وتونس ومصر وليبي
التنظيم القومي بنظامه الداخلي ومنهاجه السياسي والفكري ، والقادر علـى جـذب قطاعـات    

  .واسعة من الجماهير العربية 
  

، 7/7/1953أصبـح العقيد أديب الشيشكلي رئيسا للجمهورية السورية في تـاريخ           
، مـع  اءا شعبيا ، كان هو المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الجمهوريـة  بعد أن أجرى إستفت

  .وضع دستورا جديدا يجمع بين السلطات القضائية والتنفيذية 
نتيجة لذلك ، أعلنت األحزاب والقوى والفعاليات السياسية حالة الثورة على حكم العقيد          

لسـوري مـن ديكتاتوريتـة ،    الشيشكلي ، كما تذمر مجموعات من الضباط داخل الجـيش ا 
فكانت حاالت اإلعتقاالت تصل الجميع من قادة . وإعتبرت حكمه أسوء نظام يمر على سوريا 
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األحزاب الى العسكريين والمواطنين العاديين ، باإلضافة الى لجوئه للقصف المـدفعي لجبـل   
األردن فـي   لخالفاته مع سلطان باشا األطرش الذي تمكن من الفرار الـى ) الدروز ( العرب 
  .قبل أن يتم إعتقاله ، مع موجة اإلعتقاالت التي بدأت  27/1/1954تاريخ 

وكان الشيشكلي قد شعر بدنو أجل حكمه التعسفي الالديمقراطـي ، وإتسـاع النقمـة             
الشعبية والسياسية على حكمه ، وعدم رضى الكثير من المجموعات العسكرية عـن أسـلوبه   

إشراك بعض األطراف السياسـية فـي   ) ل بدء حملة اإلعتقاالت الواسعة قب( القمعي ، فحاول 
ولما كان حزب البعث هو الحزب النشيط والمعارض له ، والقادر في نفـس  . مسؤولية الحكم 

إبن مدينتـه    الوقت آنذاك على تحريك الجيش ضده ، وبحكم وجود عالقات صداقة خاصة مع 
ميشيل عفلق ، أكـرم  ( الشيشكلي على قادة الحزب السيد أكرم الحوارني ، عرض " حماة " 

إستعداده إلى إلغاء الدستور الجديد وإعادة الحياة الديمقراطيـة  ) الحوراني ، صالح البيطار 
، فعارض كل من ميشيل عفلـق وصـالح    الشرعية للبالد ، على أن يبقى رئيسا للجمهورية

بية قد وصلت أعلى درجاتهـا ، وال  البيطار هذا العرض ، خاصة وأن النقمة والمعارضة الشع
يريدان بأن يتحمل الحزب مسؤولية المشاركة في تصحيح مسيرة وأسلوب الشيشكلي ومشاركته 
في الحكم ، وبأنه ال بد من إخراج الشيشكلي من الحكم والسلطة ، إلعادة الحياة الديمقراطيـة  

لى ذلك العرض ، من وجهـة  بينما كان أكرم الحوراني موافق ضمنيا ع. والنيابية الى سوريا 
نظر مختلفة بحيث كان يرى في إمكانية تصحيح األوضاع ، من خالل عملية إلغاء الدسـتور  
الجديد وإعادة الحياة الديمقراطية إلجراء إنتخابات نيابية جديدة ، وهما المطلبـين الرئيسـيين   

الحزبي والسياسـي  الذين يطالب بهما الحزب ، ويطالب بهما كافة فئات الشعب وعودة النشاط 
والنيابي ، دون إستعمال القوة وتدخل القطاعات العسكرية والجيش ، ولكنـه إلتـزم بموقـف    
الحزب والذي كان يحضر لعملية إنتفاضة بعض القطاعات العسكرية إلجبار الشيشكلي لتخليـه  

  .عن الحكم 
لسوري ، نتيجـة  ولمـا لم ينحج الشيشكلي في محاوالته لرأب الصدع في المجتمع ا         

األسلوب التعسفي والقمعي الذي إستخدمه ، حاول من جديد فرض القوة في آواخر شهر كانون 
فأغلق الجامعة والمعاهد في دمشق ، وقام بإعتقال القادة والزعمـاء   ،1954الثاني من عام 

أكرم الحوراني ، ميشيل عفلق ، صالح البيطـار ، صـبري العسـلي ،    : السياسيين ، منهم 
دي الكيخيا ، فيضي األتاسي ، إحسان الجابري ، عدنان األتاسـي ، منصـور األطـرش    رش

وغيرهم ، مع العديد من الشباب والطالب الحزبين والكوادر السياسية ، خاصة مـن حـزب   
وعمـت المظاهرات واإلضرابات في دمشق وكافة المدن السورية . البعث ومن حزب الشعب 

المعارضة في السجون ، بدأت عناصر حزب البعث داخـل   ومع تواجد أغلب زعماء وقادة ،
  .القطاعات العسكرية في إعالن إنتفاضتها وإستالم زمام المبادرة 

   
 25/2/1954بـدأت أولى بوادر اإلنتفاضة على حكم العقيد الشيشكلي في صبيحــة           

 لعربـي النقيب مصطفى حمدون مـن قيـادي حـزب البعـث ا    مـن مدينة حلب ، عندما قام 
كان سابقا من تنظيم حزب الشـباب الـذي أسسـه أكـرم     ( في التنظيم العسكري  اإلشتراكي
بالسيطرة على الموقع العسـكري   على رأس سرية من المشاة ومعه بضعة ضباط) الحوراني 

المالزم محمد عمران بالسـيطرة  في حلب وإعتقال قائد الموقع الذي كان برتبة زعيم ، وقيام 
تف اآللي وإذاعة حلب ، وسيطرة الضابط محمد األطرش وبعض الضباط مـن  على بناية الها

ثم قاموا بإعتقال محافظ حلب ورئيس البلديـة  . الشرطة العسكرية على مقر الشرطة المدنية 
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ورئيس حزب حركة التحرر العربي ، وقيام النقيب مصطفى حمدون بتوجيه بيانا مـن إذاعـة   
، أعلن فيـه إنفصـال   ي الساعة الثامنة والنصف صباحاقيادة المنطقة الشمالية فحلب بإسم 

المنطقة الشمالية عن حكومة الشيشكلي ، ومناشدته بمغادرة البالد حقنا للدماء، مع توجيه نداءا 
وما أن سـمع  . الى القطاعات العسكرية األخرى في المناطق السورية إلسقاط حكم الشيشكلي 

غطي مناطق حلب فقط إذ لم يتم إرتباطها مع إذاعة كانت إذاعة حلب ت( سكان حلب بهذا البيان 
حتى خرجوا للشوراع في مظاهرة كبرى تأييدا لإلنتفاضة وللحركة العسكرية ، معلنة ) دمشق 

وقد إنضمت القطاعات العسكرية في كل من مدن حمص ودير . سخطها على حكم الشيشكلي 
، وسيطر بعض ضباطها من الرتب الى ذلك النداء ) جبل العرب ( الزور وحماة وجبل الدروز 

الصغيرة على مواقع الجيش في تلك المناطق ، وطالبوا الجميع من العقيد الشيشـكلي مغـادرة   
  . البالد وبعودة السيد هاشم األتاسي الى رئاسة الجمهورية 

على إثر ذلك ، عقد الشيشكلي إجتماعا في منزله مساء نفس اليوم ، حضره الـوزراء           
لمجلس النيابي مأمون الكزبري وبعض النواب ورئيس األركان الزعيم شوكت شـقير  ورئيس ا

أعلن الشيشكلي للمجتمعين عن إستقالته من وكانت نتيجة ذلك اإلجتماع بأن . لبحث الموقف 
رئاسة الجمهورية وعن مغادرته من سوريا في نفس الليلة ، وسلم للـزعيم شـقير نـص    

وغادر دمشق في الساعة التاسعة مساءا متوجها الى بيروت اإلستقالة ليذيعها على الشعب ، 
ومنها الى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ، وفي منتصف نفس الليلـة أطلـق   

  . الزعيم شوكت شقير سراح كافة المعتقلين السياسيين 
  

ـ               د لعـب حزب البعث العربي اإلشتراكي دورا أساسـيا فـي اإلطاحـة بحكـم العقي
الشيشكلي، لكن الثمار السياسية ذهبت الى الحزب الوطني والى حزب الشـعب مـن خـالل    

، وإعادة هاشم األتاسـي   1956تشكيلهما للنظام الجديد في نفس اليوم والذي إستمر لغاية عام 
كما شُكلت . ، على إعتبار أن حكم الشيشكلي لم يكن شرعيا 1/3/1954لرئاسة الجمهورية في 

يدة برئاسة السيد صبري العسلي التي كان أغلب أعضائها من حـزب الشـعب ،   الوزارة الجد
باإلضافة الى أن . كان يشكل األغلبية فيه  1950كون أن المجلس النيابي الذي أنتخب في عام 

تلك الوزارة حاولت تأليب القوى السياسية على حزب البعث ، وعمل وزير الدفاع فيها معروف 
بعاد قائد اإلنتفاضة العسكرية الفعلي النقيب ـ مصـطفى حمـدون ـ     الدواليبي على إقصاء وإ

كما عملت الحكومة الجديدة على التقرب من المواليين . بإرساله الى القاهرة في دورة تدريبية 
للشيشكلي وتقريبهم إليها ، فكانت حكومة ضعيفة على المسـتوى الشـعبي وعلـى مسـتوى     

ن المالكي الذي تم إغتياله الحقـا ـ مـن أكثـر     مؤسسات الجيش ، حيث كان العقيد ـ عدنا 
الضباط البعثيين له إحتراما وتأييدا في عموم قطاعات الجيش ، رغم أنه لم تكن له أية مطامع 

  .  سياسية أو حزبية ، وكان يحوز على تأييد واسع بين الفئات الشعبية أيضا 
ى حالها ، بحيث إستمرت عمليات التسريح لكـن الفوضى السياسية واإلدارية بقيت عل         

واإلبعـاد من الوظائف العسكرية والمدنيـة للعناصر الغير موالية للحكم الجديد ، مع حـاالت 
اإلعتقاالت وإستعمال أسلـوب اإلغتيال كوسيلة لتخلص من المناوئين للنظام ومن بعض الفئات 

متنافسون كانوا شبه مطية للضـباط اللـذين   كما أن القادة السياسيون من المدنيين ال. السياسية 
  . فرضوا سيطرتهم عليهم وعلى قراراتهم السياسية وتحالفاتهم ، والتي تعززت يوما بعد يوم 
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خـالل هذه التطورات على الساحة السورية ، إنتخب المجلس النيابي في لبنان بتاريخ          
اللبنانية بعد أن إضـطر الشـيخ ـ    ـ السيد كميل شمعون ـ رئيسا للجمهورية    23/9/1952

بشارة الخوري ـ تقديم إستقالته من رئاسة الجمهورية بعد سلسلة من اإلضرابات والمظاهرات  
التي عمت لبنان ضد فساد حكمه ، وبعد أن إمتنع الجيش اللبناني عن قمـع تلـك المعارضـة    

  . الشعبية التي عمت البالد 
ي مصر واإلطاحة بالحكم الملكي فيها وظهـور  ف 1952/تموز/32كما حصلت ثورة          

ومجئ نجله  9/11/1953شخصية جمال عبدالناصر ، ووفاة الملك عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 
الملك سعود بن عبدالعزيز ، الذي إستمر في تعزيز العالقات مع مصر رغم تغيير النظام فيها 

رحمن عزام يعتبـر عـراب التحـالف    وكان األمين العام لجامعة الدول العربية السيد عبدال. 
األردني الهاشمي ، ولعب دورا كبيـرا   –السعودي ضد المحور العراقي  –والمحور المصري 

كما كان لفقدان الساحة العربية من الملك عبداهللا بن الحسـين إثـر   . في تعزيز ذلك التحالف 
بير في ضعف المحـور  عملية إغتياله على مدخل المسجد األقصى في مدينة القدس ، األثر الك

الهاشمي بين بغداد وعمان والتوجه الوحدوى لتوحيد مناطق سوريا الكبرى أو أطروحات مـا  
عرف بالهالل الخصيب والتوجه الوحدوي بين العراق وسوريا ، وضعف مواقف حزب الشعب 

  .في سوريا المؤيد لهذا التوجه 
ة وعلى ضوء تلـك التطـورات   كـان المحور المصري ــ السعودي في تلك الفتر         

المحلية والعربية ، يحاول المحافظة على الدور السوري في ذلك المحور بعد سقوط حكم العقيد 
الشيشكلي ، وذلك من خالل النظام الجديد في دمشق ، ومن خالل العمل على عودة الـرئيس  

لمحور الهاشمي كما كان ا. السوري السابق شكري القوتلي الى دمشق والمقيم آنذاك في مصر 
في بغداد وعمان يحاول أيضا ضم سوريا اليه بعد سقوط حكم الشيشكلي ، من خالل مؤيديه في 
حزب الشعب السوري ، خاصة وأن المنطقة العربية كانت مقبلة على تطورات سياسية هامـة  

  .تتعلق بالتحالفات اإلقليمية والدولية 
ره في عودة الرئيس السابق القـوتلي الـى   وقد كان للتنسيق المصري ـ السعودي أث          

سوريا  وفي إقناعه ، خاصة بعد تعزيز العالقات بين القوتلي وجمال عبدالناصر ، حيث وجـد  
القوتلي ضالته في عبدالناصر بعد ظهور مالمح ضعف شعبية الحزب الوطني وحزب الشعب 

ي علـى المسـتوى   في سوريا ، وظهور إتساع قاعدة وشعبية حزب البعث العربي اإلشـتراك 
المدني والعسكري ، بدليل أن نهاية حكم الشيشكلي كانت نتيجة لدور حزب البعث الذي أصبح 

كما وجد عبد الناصر بأن . قوة سياسية رئيسية منظمة وهامة في سوريا ، ولكنه خارج السلطة 
رتـه  القوتلي كزعيم وطني مشرقي يمكن أن يحقق له طموحاته المستقبلية ، بهدف توسـيع دائ 

  .خارج الحدود المصرية 
  

  بعد غياب 7/8/1954وصـل شكري القوتلي قادما من القاهـرة الى دمشق بتاريخ          
ستة سنوات ، وإستقبل بشكل غير رسمي في المطار من قبل رئيس الجمهورية هاشم األتاسـي  

لـزعيم  ومن قبل رئيس الوزراء صبري العسلي ومن رئيس األركان العامة للجيش السوري ا
كان نائب رئيس األركان العقيد عدنان المالكي قد هدد القوتلي بأن حياته ليست ( شوكت شقير 

، وكذلك من قبل قادة الحزب الوطني ومن جمهور غفير يقدر بثالثـة  ) مضمونة حال عودته 
  .آالف شخصا ، ولم يشارك حزب البعث العربي اإلشتراكي أو أي عضو فيه في هذا اإلستقبال
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لقد كانت عودة القوتلي الى دمشق نتيجة إتفاق غير معلن بين أطراف داخلية وإقليمية          
ودولية ، وبدعم من مصر والسعودية ، ولها إستحقاقات سياسية ، لكونه الزعيم الوحيد القـادر  
على القيام بدور الموزانه بين كل األطراف واإلتجاهات السياسية في سوريا ، وإمكانية إمساك 

كما تزامنت عودته قبل إنتهاء مدة رئاسة األتاسي بشـهر واحـد ،   . م األمور من الوسط زما
حيث قدم نفسه الى الشعب السوري فور وصوله بأنه فوق الخالفات السياسية المتواجـدة فـي   

  . البالد 
   

  حــلف بغـــــداد
  

ادة الجنرال اإلمريكي عقـب إنتهاء الحرب العالمية الثانية وإنتصار قوات الحلفاء بقي         
ـ دوايت أيزنهاور ـ وخروج الواليات المتحدة اإلمريكية كقوة عسكرية وماليـة وإقتصـادية    
ضخمة ووحيدة في العالم لم تتضرر من جراء وأثار تلك الحرب ، بدأت مرحلة جديـدة فـي   

نفسـها   العالقات الدولية وضعت أسسها وقواعدها وإستراتيجيتها الواليات المتحدة األمريكيـة 
  . وبشكل منفرد 

فالدول األوروبية جمعيها خرجت من تلك الحرب إما منهكة وضعيفة القوى العسكرية          
واإلقتصادية كفرنسا وإيطاليا وإما مدمرة تماما كألمانيا وبريطانيا، بينما كان اإلتحاد السـوفيتي  

لدول الحلفـاء فـي   ) شية بحكم محاربة النازية والفا( الشيوعي الشريك الشرقي اإلضطراري 
اإلنتصار في تلك الحرب ، يمثل القوة العسكرية المنافسة للواليات المتحدة اإلمريكيـة علـى   

وكانت هذه المنافسة تتضمن أيضا المنافسة الفكرية والسياسية بين المفـاهيم  . المستوى الدولي 
التـي تقودهـا اإلتحـاد     واألفكار واإلطروحات الرأسمالية التي تقودها أمريكا وبين الشيوعية

وبما أن كال القوتين العسكريتين تملكان األسلحة النووية ، فإن إحتماالت المواجهة . السوفيتي 
العسكرية بينهما بإستخدام كل منهما لترسانته النووية قد إسقطت من الحسـابات اإلسـتراتيجية   

لكبير للمنتصر ، فقد إتخـذت  لكل منهما ، ألنه يعني التدمير الكامل للخاسر والتدمير الجزئي ا
كل قوة منهما سياسة الردع والمواجهة الغير مباشرة ضمن دائرة نفوذ كل منهما ، وإسـتخدام  

الصراع بين الغرب فأصبح مفهوم . السياسة واألفكار السياسية ونشرها لتوسيع نفوذهما الدولي 
ن الرأسمالية والشيوعية والشرق ، والصراع بين العالم الحر والعالم الشيوعي ، والصراع بي

وغير ذلك من المصطلحات ، من أبرز سمات تلك المرحلـة  ، والصراع بين اإليمان واإللحاد 
وكـان ضـمن هـذه    .. والتي أطلق عليها إصطالح الحـرب البـاردة   في الصراع الدولي ، 

ا اإلستراتيجيات لكال القوتين في حالة ضرورة نشوب مواجهة مباشرة بينهما ، بأن يكون هـذ 
أي خـارج دائـرة ونطـاق حـدودهما     الصراع بعيدا عن تواجد ومراكز األسلحة النووية ، 

وقد تميزت بداية وإنطالقة هذه الحرب البادرة بتكوين األحالف العسكرية الدولية .. الجغرافية 
والمساعدات المالية واإلقتصادية ، بهدف خلق وإيجاد إستقطابات إقليمية ودولية لصالح القطبين 

وبشكل خاص حول شمال وشرق حـوض البحـر   زيز مناطق نفوذهما وتأثيرهم الدولي ، لتع
ففي شماله تقع الدول األوروبية، وفي شرقه تقع مناطق العالم العربـي  . األبيض المتوسط 

  .وعمقه اإلسالمي المتمثل بتركيا وإيران وباكستان وغيرها 
لمدة ثمانية سنوات ( الجنرال األمريكي  ضمن هذه المعطيات الجديدة ، لم يأتي إنتخاب         

الذي قائد جيوش الحلفاء ـ دوايت أيزنهاور ـ في الحرب العالمية   ) خالل دورتين إنتخابيتين 
كرئيسا للواليات المتحدة اإلمريكيـة   1952الثانية بمحض الصدف في شهر تشرين الثاني عام 
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وخططها األساسية ، والذي بدوره إختار ليقود بداية مرحلة الحرب البادرة وليضع إستراتيجيتها 
األخوين ـ جون فوستر داالس ـ وزيرا للخارجية ، واآلخر ـ آالن داالس ـ رئيسا لوكالـة      

  .المخابرات المركزية األمريكية 
  

بـدأت المساعدات المالية واإلقتصادية السخية تعبر المحيط األطلسي من أمريكا الى          
بمشـروع  ال حوض البحر األبيض المتوسط ضمن ما أطلق عليـة  الدول األوروبية على شم

الهادف لبناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية وإلسـتعادة مركـز وقـوة وإقتصـاد     مارشال ، 
كما كان يتضمن هذا المشروع الكبيـر وقـف تـأثير وقـوة     . وديمقراطية تلك الدول الحليفة 

بيرا في صفوف المقاومة الشعبية ضد النازيـة  األحزاب الشيوعية األوروبية التي لعبت دورا ك
والفاشية والتي كانت مؤهلة لتقوم بدور كبير وبارز في الحياة السياسية والبرلمانية األوروبيـة  

كما تم بشكل موازي وضع أسـس وقيـام الحلـف    . وخاصة في دول إيطاليا وفرنسا وإسبانيا 
ـ الذي قابله فـي  ) الناتو( األطلنطي  العسكري بين أمريكا والدول األوروبية الحليفة ـ حلف 

  . الجانب الشرقي من دول المجموعة الشيوعية حلف ـ وارسو ـ 
أما على شرق البحر األبيض المتوسط فكان قيام حلف ـ جنوب شرق أسيا ـ ليقـف             

 أمام النفوذ الشيوعي الصيني والسوفياتي وليكون هاجزا بينهما ، وبقيت منطقة الدول العربيـة 
بـين الحليفـين العسـكريين    منطقة فراغ وخالية من األحالف العسـكرية  وعمقها اإلسالمي 

فكان ال بد من تعبئة هذا الفراغ ليكتمل الطوق حول اإلتحـاد السـوفيتي وحصـر    . الجديدين 
كما كان واضعي إستراتيجية الحـرب البـادرة ومخططـي السياسـة      .مناطق نفوذه وتأثيره 
ظرون الى منطقة الفراغ هذه في الشرق األوسط وتكوينها سواء مـن  الخارجية اإلمريكية ين

الدول العربية أو اإلسالمية نظرة شمولية واحدة تنطلق من أن جميع سكان وشـعوب تلـك   
يجـب أن يكـون   ) اإلسالمي ( الدول هم من األغلبية المسلمة ، وبالتالي فإن العامل الديني 

قع إقامته في شرق البحـر األبـيض المتوسـط ،    محور هذا التحالف العسكري الجديد المتو
خاصة وأن العامل الديني سيكون رئيسيا وسالحا فكريا قويا ضد المفهوم الشيوعي وخطـر  
الكفر واإللحاد على شعوب المنطقة ، والذي سيكون حاجزا فكريا مهما لمواجهـة األخطـار   

ية واإلسـالمية المرشـحة   وكانت الدول العرب .السوفيتية الشيوعية على الشعوب اإلسالمية 
لتكون ركائز هذا الحلف العسكري الجديد في منطقة الشرق األوسط بنظر مخططي السياسـة  

الجمهورية المصرية التي خرجت من الحكم الملكي لما تمثله مـن  : الخارجية اإلمريكية هي 
 جمهوريةثقل عربي وإسالمي تاريخي ، والجمهورية التركية التي تعتبر األقوى عسكريا ، وال

وكـان هـذا المخطـط     .الباكستانية لما تشكله من ضخامة حجمها السكاني من المسـلمين  
العامل القومي العربي المشترك للشـعب  اإلمريكي للحلف الجديد قد أهمل قصدا من حساباته 
الذي ظهر وبقوة في المنطقـة العربيـة ،   العربي وتخوفه من الخطر اإلسرائيلي والصهيوني 

لرئيسي في المنطقة من زاوية الرؤيا العربية هو قيام الدولة اإلسرائيلية في قلـب  وبأن العدو ا
المجموعة العربية وليس الخطر السوفيتي والشيوعي البعيد عن المنطقة والغير متواجد علـى  

  . أراضيها أصال 
شعوب إسـالمية  من هنا ، كانت النظرة اإلمريكية لشعوب الشرق األوسط كمجموعة          

، خاصة وأنها شـعوب فقيـرة صـناعيا     يست كشعوب قومية لها طموحاتها وخصائصهاول
كما تعاملت السياسة . ومستضعفة وتحاول النهوض والتغيير والحصول على إستقاللها وحريتها 

اإلمريكية في المنطقة بشكل موازي مع القوى السياسية والفاعلة في المنطقة ، أكانـت قـوى   



  411

تغيير ، طالما أنها تقوم بتحقيق أهدافها اإلستراتيجية والعمل نحو قيام  محافظة وتقليدية أو قوى
وتشكيل هذا التحالف العسكري الجديد ذو الطابع اإلسالمي في شرق البحر األبيض المتوسط ، 
والذي إن تحقق ضمن ذلك اإلطار سيكون قوة جذب وإسـتقطاب دينـي إسـالمي للشـعوب     

اخسـتان والقوقـاز   السوفيتي في مناطق طاجيكسـتان وكاز اإلسالمية المتواجدة داخل اإلتحاد 
وكـان  . نستان وغيرها ، وإيضا في مناطق سكان غرب الصين الشيوعية وإذربيجان وتركما

دعم ومساندة القـوى  سمات هذه السياسة الموازية في التعامل مع القوى السياسية العربية هي 
ألطول فترة ممكنة للمحافظة على مـا هـو   التقليدية المحافظة إلبقائها في السلطة السياسية 

موجود في سلطتها ، والتماشي ومسايرة قوى التغيير لكي ال تتحول الى قـوى تهديـد لهـا    
ولمخططاتها ، مع محاولة التأثير عليها قبل وأثناء إستالمها للسلطة السياسية بالمحـاوالت  

     .العسكرية التي كثرت في تلك الفترة الزمنية 
هذا اإلطار الدولي ، ونتيجة للتحرك البريطاني واألمريكي نحو إعادة ترتيـب   ضمن         

األوضاع في الشرق األوسط ، لتشكيل محور من الدول المناهضة للشيوعية والمجاورة لإلتحاد 
الذي دعـى   - جون فوستر داالس -السوفيتي ، وبناءا على سياسة وزير الخارجية األمريكي 

ن الدول المحيطة باإلتحاد السوفيتي بهدف حصره عسكريا وسياسيا الى ضرورة إقامة حلف بي
توقيع إتفاقية تعاون مشـترك   24/2/1955تم في . وتقليص نفوذه في منطقة الشرق األوسط 

 .كخطوة أولى نحو تشكيل حلف دفاعي من بعض الدول اإلسالمية  بين العراق وتركيا أوال ،
، وإيـران فـي    23/9، وكذلك الباكستان في / 5/4وقد إنضمت بريطانيا الى ذلك الحلف في 

  . م ، أما أمريكا فقد إكتفت بمساندته ودعمه واإلشتراك في بعض لجانه 12/10/1955
ثـم بعـد    – حلف بغـداد  –أو  – ميثاق بغداد –عـرف هذا الحلف في البداية بإسم          

د فكرت في البداية اإلنضمام ، وكانت الجمهورية المصرية ق -اإلطار الشمالي  –توسعه بإسم 
لكن المركز القيادي الذي أحتله العراق في الحلف ، جعل جمال عبدالناصر الى ذلك الحلف ، 

وكرجـل  . ومن ثم من أكثر معارضيه في المنطقـة   يتراجع عن فكرة اإلشتراك في الحلف ،
ن يرفض عسكري ، كان عبدالناصر يدرك أهمية موقع مصر اإلستراتيجي ، وكرجل قومي كا

أن تكون بالده ذيال ألية قوة خارجية ، ولم يكن على إستعداد للسـماح لبريطانيـا بإسـتعادة    
قواعدها في مصر بحجة إحتواء التهديد الشيوعي للمنطقة ، باإلضافة الى طموحاته نحو بنـاء  

  . القومية والوحدة العربية بقيادة مصر 
لف بغداد ، وإستطاع مع الملك سعود بن تزعم عبدالناصر موقف معارضة ومقاومة ح         

عبدالعزيز أن يشكال محور تلك المعارضة ، بينما تزعم نوري السعيد موقف المشجع وحـامي  
وكان موقف سوريا ولبنان والمملكة األردنية قريب من الموقف العراقـي  . هذا الحلف الجديد 

، لكن سوريا سرعان ما إنضمت وبإنتظار معرفة تفاصيل الفوائد التي ستجنى من اإلنضمام اليه
وبدأت سياسة المحاور تحكم المشرق العربـي ، بعـد أن   . الى موقف عبدالناصر والسعودية 

عن شـراء صـفقة مـن األسـلحة الثقيلـة مـن دولـة         1955أعلنت مصر في شهر أيلول 
لغربية تشيكوسلوفاكيا التابعة لمحور اإلتحاد السوفيتي ، كرد على حلف بغداد وإلمتناع الدول ا

  .من تزويد عبدالناصر باألسلحة 
سـبق ذلك ، أن قامت حكومة توفيق أبو الهدى في األردن بإستطالع رأي بريطانيـا           

وأمريكا في الفوائد التي ستعود على األردن في حالة إنضمامه لحلف بغداد ، خاصة في مجال 
ن عدد القوات األردنية آنذاك لـم  تزويده باألسلحة وزيادة عدد أفـراد الجيش العربي ، حيث أ

  . تكن تزيد عن عشرين ألف ضابط وجندي 
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قام رئيس الجمهورية التركية بزيارة رسمية لألردن ، وعقد  2/11/1955فـي تاريخ          

محادثات تناولت المساعدات التي يمكن لألردن الحصول عليها من بريطانيا في حالة إنضمامه 
اده لبذل جهوده لدى بريطانيا للموافقة على مـا يطلبـة األردن مـن    الى حلف بغداد ، وإستعد

  .مساعدات عسكرية ومالية لتقوية وتجهيز وزيادة قواته العسكرية 
وبعد إسبوع من مغادرة رئيس الجمهورية التركية لألردن ، قدمت الحكومة األردنيـة           

جمهورية التركية لألردن ، وموقفها مذكرة رسمية لحكومة بريطانيا تخبرها عن زيارة رئيس ال
من اإلنضمام الى حلف بغداد ، ومتطلبات وإحتياجات األردن العسكرية كحـد أدنـى لتقويـة    

شاة وأخرى مصفحة ، مدفعية ثقيلة، بتجهيز فرقة م: وتجهيز وزيادة قواته المسلحة والمتمثل 
  .موعة كوماندو لواء مظليين ، قوة جوية من قاذفات ومقاتالت ، وقوة بحرية ، ومج

الـذي شـكّل وزارتـه فـي      –سـعيد المفتـي    –كـان رئيس الوزراء األردنـي           
غير متحمسا لفكرة إنضمام األردن لحلف بغداد ، ولكن رغبـة الملـك حسـين    30/5/1955

وبعض رجال الحكومة في تقوية وتعزيز القوات المسلحة ، بعد عدم إستجابة بعـض الـدول   
ألردن بهذا اإلتجاه ، عزز قناعتهم من إمكانية حصول تلـك المسـاعدات   العربية في مساعدة ا

  .           الضرورية من خالل اإلنضمام الى حلف بغداد 
 1955أرسلت الحكومة البريطانية وفدا رسميا لألردن في آوائل شهر كـانون األول           

ات البريطانية إلجراء مباحثات رئيس هيئة أركان القو -جيرالد تمبلر  -برئاسة الفيلد مارشال 
  . إنضمام األردن لحلف بغداد ، والنظر في متطلبات وإحتياجات األردن العسكرية 

في تلك الفترة وكأنها زيارة عاديـة  - تمبلر -نقلت بعض المصادر زيارة ومحادثات          
ـ   ا رافقهـا مـن   ومحادثات رسمية ثنائية روتينية ، وبعضها األخر نقلها بشكل درامـاتيكي لم

صريحا للملـك حسـين    -تهديدا  -معارضة قوية ونقمة شعبية واسعة ، وتحمل في جوانبها 
  .بفرض رغبة بريطانيا بإنضمام األردن لحلف بغداد 

  
في زيارة تمبلر القصيرة (( .. يصـف اللواء علي أبو نوار في مذكراته تلك الزيارة           

مثيل من الشعب ، قابله ضغط من تمبلر وكلوب لـم يسبق شهدت األردن إستنكارا لم يسبق له 
  . له مثيل أيضا من بريطانيا على األردن 

إنتشر الجيش في العواصم جميعا لقمع إنتفاضة الشعب فـي وجـه الحلـف ، وأدت             
. اإلشتباكات الى مقتل عشرات المتظاهرين ، وهكذا تالقت كل الضغوط على جاللـة الملـك   

صح أن نقول نوري السعيد ، وقد مأل سجونه بمقاومي حلف بغداد ، يريـد األردن  العراق واأل
وبريطانيا ال تتحمل أن تفشل ، وقد . في الحلف حتى ال يكون العراق البلد العربي الوحيد فيه 

أوفدت الجنرال تمبلر أمام إستنكاف حكومة أردنية أو غضبة شعب صغير ، وكلوب باشا يعتبر 
  .العالية في بريطانيا في كف عفريت أن قدره وسمعته 

ة في جلسـة في القصر وبحضور رئيس لجأ تمبلر للتأثير على الملك بطريقـة همجي         
كنت أنا والمرافقين اآلخرين . الوزراء وبعض الوزراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البالط 
إما أن " جاللة الملك : يقول  منذر عنّـاب ومازن العجلوني نستمع للنقاش حتى فوجئنا بتملبر

توقّـع حكومتك إتفاقية الحلف اآلن فقط وإال فإنك تخاطر بأمنك الداخلي والخارجي وبمستقبل 
  " .عائلتك 
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فقلت له كيف تتحمـلون . " هات شاي "  خرج رئيس الديوان صائحا بسعيد القهوجي         
  سكم رجال دولة ؟أن يهدد هذا العلج رأس الدولة بما قاله وتحسبون أنف

. وماذا قال ، واهللا كالمه أحلى من السكر وعاد الى الجلسة ) : التلهوني ( قال بهجت          
ظل على إصراره برفض الحلف ، وقدم إستقالته ليخلفه هزاع باشا ) المفتي ( ولكن سعيد باشا 

  . المجالي 
القيامة في عمان وبـاقي المـدن   وما أن أعلنت الحكومة الجديدة سياستها حتى قامت          

حتى القرى الرئيسية ، وإنشغل الجيش بكامله في أعمال القمع ومحاولة إعادة الهدوء ولكن دون 
  .. )) .   جدوى 

  . - 160/161، ص  1990حين تالشت العرب ، اللواء علي أبو نوار ، دار الساقي  -
  

 زراء ووزير الدفاع ، ثم عقد مجلسلووشرع تمبلر في محادثاته تلك مع رئيس ا(( ..          
 اني أن يقدم إقتراحاته بشكل محددالوزراء األردني إجتماعا قرر فيه الطلب الى الجانب البريط

تتضـمن   11/12/1955ومكتـوب ، وأجاب الوفد البريطاني على الطلب بمذكرة رسمية في 
  : اإلقتراحات التالية 

  . د توقع الحكومة األردنية ميثاق بغدا)  1
  :بعد توقيع الحلف تقر الحكومة البريطانية ما يلي )  2

عما هو عليه اآلن ، وتقديم أسـلحة متنوعـة   % 65زيادة عدد قوات الجيش العربي بنسبة     
ومعاضدة األردن في أية طلبات عسـكرية  . ثقيلة ومتوسطة قيمتها ستة ماليين دينار ونصف 

اوضات إلبدال المعاهدة األردنية البريطانية بإتفاقيـة  يقدمها لحلف بغداد ، والدخول حاال في مف
والموافقة بالمساعدة للدفاع عن األردن مما يشمل زيادة . خاصة تحت المادة األولى من الحلف 

المساعدة المالية البريطانية وتقديم التسهيالت الالزمة مـن قبـل األردن للقـوات البريطانيـة     
  . المعسكرة فيها 

  . اء وصيانة قوة األردن الجوية الملكية التعاون في بن)  3
  . على األردن أن يتعهد بعدم الدخول في التزامات خارج نطاق حلف بغداد )  4
  .تتعهد حكومة بريطانيا بأن تنجد األردن حاال في حالة هجوم مسلح على األردن )  5
  .تسهيل إستقبال وطيران الطائرات الحربية للبلدين في بلديهما )  6
  . تفاقية الخاصة ستكون مدتها إثنتا عشرة سنة اإل)  7
  .ينشر اإلتفاق فيما عدا المواد المتعلقة بكمية األسلحة )  8
  

للمطالب " الحد األدني " وناقـش مجلس الوزراء المذكرة البريطانية ، وقرر أن يحدد          
المجلس لجنة وزارية وألّـف . األردنية ليكون أساسا وشرطا جوهريا للدخول في ميثاق بغداد 

هزاع المجالي ، عزمي النشاشيبي ، نعيم عبدالهادي وسـمعان داود ، لوضـع   : قوامها السادة 
وتم ذلك فعال ووافق مجلس الوزراء أن يقدمها للجانب البريطـاني  . صيغة المطالب األردنية 

  :كمشروع لموضوع اإلتفاقية ، وقد تضمنت الشروط التالية 
ومة المملكة األردنية الهاشمية على اإلنضمام لحلف بغداد شريطة تحقيـق  تـوافق حك         
  : ما يلي 
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         . عما هو عليه اآلن% 65عربي بنسبة تؤمـن حكومة بريطانيا زيادة عدد قوات الجيش ال)  1
وتعاضد األردن فـي طلباتـه   . وتقديم أسلحة متنوعة ثقيلة ومتوسطة قيمتها ستة ماليين دينار 

  . بغداد من أجل تمكينه من القيام التام بمسؤولية الدفاع عن األردن  العسكرية لحلف
بإتفاقيـة خاصة بموجب المادة األولى من ميثاق بغداد ، على أن  1948تستبدل معاهـدة )  2

  .تتضمن اإلتفاقيـة إنهاء المعاهدة وملحقاتها وقيام تعاون بين الحكومتين للـدفاع عن األردن 
عدة مالية لخزينة األردن ال تقل عن أربعة عشر مليون دينار سنويا مـن وتدفـع بريطانيا مسا

يران البريطانية فـي  ويقدم األردن التسهيالت الالزمة لوحدات الط. أجل نفقات القوى األردنية 
  .شاء وصيانة سالح الطيران األردنيوتتعاون الحكومتان في إن. وعمانالمفرق 

  . لتزامات على األردن خارج حدوده ال توجب هذه اإلتفاقية أية إ)  3
تتعهد بريطانيا بمساعدة األردن فورا في حالة وقوع إعتداء مسلح عليـه ، دون المسـاس   )  4

  . بالتزامات األردن مع ميثاق الضمان الجماعي العربي 
  .. )) .توفير التسهيالت الالزمة لطائرات الدولتين المتعاقدتين داخل بلد كل منهما )  5
  .   ـ  614/616سليمان موسى ، ص  -األردن في القرن العشرين ، منيب الماضي  تاريخ -
   

مـن خالل هاتين المذكرتين ، كان يبدو وكأن كل األمور تتجه نحو إنضـمام األردن           
قدم أربعة وزراء إستقالتهم من حكومـة سـعيد    13/12/1955الى حلف بغداد ، ولكن بتاريخ 

. لم يكن متحسما لهذا الحلف ، فقام بتقدم إستقالة حكومته في اليوم التالي  المفتي ، الذي بدوره
بتشكيل الحكومة الجديدة ، الـذي كـان مؤيـدا ومتحمسـا      -هزاع المجالي  -فكلّـف الملك 

  . لإلنضمام األردن لحلف بغداد وكان يعتقد بأن من مصلحة األردن اإلشتراك بهذا الحلف 
التالي من تشكيلها إنطلقت وفي اليوم  الي وزارته الجديدة بصعوبة ،شكّل هزاع المج         

ان ، التي إنتشرت بسرعة في أنحاء المملكة ضد بقوة في عم 16/12ات الشعبية في رالمظاه
  .حكومة هزاع المجالي وحلف بغداد 

على إثر المعارضة الشعبية لحلف بغداد وإستمرار المظـاهرات ، وتـدخل الجـيش             
إلستعادة األمن في البالد ، وسقوط العديد من الضحايا بـين قـوات الجـيش والمـواطنيين ،     

ظل مجلس النواب قائما بسـبب أن  (  19/12وصدور اإلرادة الملكية بحل مجلس النواب في 
اإلرادة الملكية بحله لم تكن مستوفية الشروط الدستورية ألنها لم تكن موقعة أيضا مـن قبـل   

، بعد أن لمس عدم 20/12، إضطر رئيس الحكومة لتقديم إستقالة حكومته في ) وزير الداخلية 
إمكانية تحقيق إنضمام األردن لحلف بغداد على المستوى الشعبي ، إال بفرض القـوة وإنـزال   
الجيش الى المدن والقرى للسيطرة على النقمة والمعارضة الشعبية ، مما يمكن أن يؤدي الـى  

  .والقتلى ، والى عواقب ونتائج غير معروفة  سقوط المزيد من الضحايا
الوزارة الجديدة ، لكن حكومته لـم   - إبراهيم هاشم -شكّـل السيد  21/12بتـاريخ          

عندما تبيـن بأن مرسوم  7/1/1956تستمر أكثر من سبعة عشر يوما ، حيث قدم إستقالته في 
من الدسـتور ،   40ة كما تقضي المادة حّل مجلس النواب لم يكن مستوفى الشـروط الدستوري

وتـأزم الوضع األمني في البـالد نتيجة المظاهرات ، وفـرض حالة الطوارئ في المملكة ، 
يعة والتعسفية واألمنيـة إلعـادة ومنع التجول في المـدن الرئيسية ، وإتخاذ اإلجـراءات القم

  .سيطـرة الحكومة على األوضاع داخل المملكة 
، حيـث  9/1/1956بتشكيل الوزارة الجديدة بتاريخ  -سمير الرفاعي  -م السيد قـا         

إنحصر إهتمامها في أيامها األولى إلعادة النظام واألمن والهدوء النسبي في البالد ، من خالل 
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وخالل شهر شباط إسـتطاعت الحكومـة مـن    . إستعمال القوة وحمالت اإلعتقاالت الواسعة 
عد أن هدأ الصراع السياسي ، والتراجع عن فكـرة ربـط األردن   السيطرة على األوضاع ، ب

  .بحلف بغداد ، وعودة قطاعات الجيش الى ثكناتها ومعسكراتها 
  

إتضح للجميع في تلك الفترة ، بضرورة إبتعاد األردن عن سياسة األحالف ، والتخلي          
من فئات وقطاعات الشعب عن فكرة اإلنضمام الى حلف بغداد ، وإن المعارضين لهذا الحلف 

مما دعى رئيس الوزراء في بيانه الوزاري أمام مجلس األمة بإعالن . أكثر بكثير من مؤيديه 
  .تخلي األردن عن اإلرتباط أو اإلنضمام الى حلف بغداد أو أية أحالف جديدة 

ا في وبذلك ، فشلت وعجزت السلطة والقيادة البريطانية في األردن على تمرير خططه         
ربط المملكة في عجلة األحالف الدولية ، وفرض الشعب وقواه وأحزابه اإلرادة الوطنية وألول 
مرة في تاريخ األردن ، وبالتالي إنتصار تلك القوى على المستوى الشـعبي والـوطني التـي    
إعتبرت سقوط حلف بغداد في األردن أول حصادها نحو طريق التحرر من التبعية األجنبيـة   

  .تقالل الوطني واإلس
  

  الحــركة الوطنية داخـل الجيش
  

من قبل قيادته  1948إن طبيعيـة الدور الذي ُأسند للجيش في األردن بعد حرب عام          
التي أتفق عليها فـي مفاوضـات    "حدود الكيان الصهيوني  "البريطانية ، في المحافظة على 

عبور الوطنيين الفلسطينين الـى أراضـيهم    وأخذت طابعها الدولي حينها ، وفي منع "الهدنة "
قمعية لفرض األمن وإستخدامه لمواجهة القـوى   "أداة " المحتلة ، وإعتباره من قبل المعارضة 

إن كل ذلك أدى الى ظهور إختالل واضح بـين القـوى الوطنيـة    . الشعبية وقمع مظاهراتها 
ك القوى من جهـة ، وبـين   والشعبية وتعاطف واسع من قبل بعض القطاعات العسكرية مع تل

  . أجهزة الحكم والقيادة البريطانية من جهة أخرى 
فبينما كان هدف الفئات الوطنية داخل الجيش من زيادة عدد أفراده لتؤهله للدفاع عن          

حدوده الطويلة مع الكيان الصهيوني وللوقوف أمام إعتداءاته المتكررة على الحدود واألراضي 
، كان هدف قيادته البريطانية من تلك الزيادة وتوسيع حجم مؤسسـاته هـو    األردنية وصدها

إستخدامه لمواجهة التظاهرات وإخمادها والسيطرة على األوضاع األمنية وقمع الفئات الشعبية، 
التحركـات  وتدريبه على وسائل القمع الحديثة وجلب المعدات والتجهيزات الالزمـة إلخمـاد   

  . حول محاولة اإلنضمام لحلف بغداد ة الصراع السياسيكما حصل في فتر،الوطنية
 1500ألف رجـل ، مـنهم    25 حوالي 1956بلـغ عدد أفراد الجيش األردني عام          
يوجد بينهم نسبة ال بأس بها من الضباط المتعلمين خريجي الكلية العسكرية ، يتراوح  ضابط ،

وكان قد أرسل قسم ضـئيل  . ب الصغيرة عاما ، معظمهم ذوي الرت 24نسبة أعمارهم حوالى 
منهم ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة في دورات أركان وعلى دفعات الى بريطانيـا فـي كليـة        

اللذين كانوا عند عودتهم أكثر ثقة وجرأة في إتخاذ مـواقفهم تجـاه   .  -كامبرلي العسكرية  -
من عدم الرضى لدى بعضهم تجاه مرؤوسيهم من الضباط البريطانيين ، األمر الذي خلق نوعا 

  .سيطرة البريطانيين على كافة أمور الجيش 
جرى إستيعاب عدد غير قليـل  ( تركّز أبناء الريف والقرى والمدن والضفة الغربية           

في القطاعات التي تحتاج الى نـوع مـن التحصـيل العلمـي     ) من الفلسطينيين داخل الجيش 
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قطاعات الهندسة والمدفعية وسالح الجو واإلشارة والتموين  والمهني ، فجرى توزيعهم  ضمن
  . وخدمات اإلدارة وغيرها 

ونتيجة لإلتساع السريع لقاعدة الجيش ، عملت قيادته البريطانية على تغييـر وإعـادة            
بنيته التشكيلية خشية من تأثيرات بعض الفئات الجديدة التي إنخرطت فيه ، ولعزل العناصـر  

محضة،  -بدوية  -عن تلك التأثيرات ، فأوجدت تشكيالت  -العمود الفقري للجيش  - البدوية
  :،  بحيث أصبح تشكيالته الرئيسية كالتالي  -حضرية  -وأخرى أغلبها 

  . مؤلفة من عشرة كتائب ، منها خمسة من العناصر البدوية : ـ  ثالثة ألوية مشاة     
يبة دبابات وكتيبة سيارات مصفحة ، معظم أفرادهـا  مؤلفة من كت: ـ الدروع                

  . من العناصر البدوية                       
  .رطال ، وكتيبة مضادة للطائرات  25مؤلفة من كتيبة :       ـ المدفعية    
  .مؤلفة من كتيبة واحدة :       ـ الهندسة    

  
وية ولحالة المد التحرري والقومي يكـان إلتساع قاعـدة الجيش وإلعادة تشكيالته البن         

الذي ظهر في مطلع الخمسينيات في المنطقة العربية ، وتطور أدوات العمل السياسي والوطني 
التي شهدها األردن ، ووجود ملك شاب ذو تطلعات وطموحات وطنية قومية ، وعناصر شابة 

لطبيعة الدور الـوطني  أدت على إيجاد مفهوم جديد في الجيش ، كل هذه التحوالت وغيرها ، 
الذي يمكن أن يؤديه الجيش العربي ، بحيث أخذت تبرز في داخله تلك المجموعات الوطنيـة  

كما ساعدت مجموعة من العوامل األخرى على ظهور تلـك   .المعارضة من الضباط الشباب 
  :تحرر من التبعية البريطانية منهاالمجموعات والرغبة الوطنية في ال

ة البريطانية للكفاءات األردنية الشابة من العسكريين ، حيث لم يسـمح لهـم   ـ إضطهاد القياد
بتولي مسؤولية عسكرية أعلى من قائد كتيبة ، وأيضا لبعض العناصر البدويـة الشـابة التـي    

أما أبناء القـرى والمـدن فقـد    . إستطاعت الحصول على بعض الكفاءات العلمية والعسكرية 
كما فضلت القيادة . الية ، ولكن ضمن الشؤون اإلدارية والفنية حصلوا على نوع من الرتب الع

والعناصر البدوية القريبة منها وإغداقها باإلمتيـازات   "األقدمية " البريطانية التعامل مع ضباط 
  .لضمان والئهم وتبعيتهم للقيادة البريطانية 

إلسـتفزازات  ـ فقدان خطة عسكرية دفاعية عن حدود وأراضي المملكة لتقف فـي وجـه ا  
فقد إنحصرت خطة القيادة البريطانية للجـيش  واإلعتداءات العسكرية اإلسرائيلية المتكررة ، 
وترك مهمة الدفاع عن القرى األمامية لقـوى   على تجميع قطاعات الجيش في مواقع خلفية ،

وذلك ضمن إطروحة عدم مقدرة الجيش على مواجهـة  . الحرس الوطني المؤلفة من األهالي 
ات اإلسرائيلية ، مما جعل أفراد الجيش يشعرون بعجزهم عن القيام بواجبـاتهم الوطنيـة   القو

والمهنية والعسكرية والدفاع عن كرامة وطنهم ، وبالتالي ربط ذلك بالدور التآمري الذي لعبته 
  .القيادة البريطانية أثناء حرب فلسطين 

الفئات الوطنية من الشعب ضد القيادة  ـ غياب التنظيم السياسي القوي الجاد والقادر على تعبئة
البريطانية ، للقيام بدورها الوطني التحرري ، وفرض إراتها للتخلص من التبعية البريطانيـة ،  

حيث غلبت القرارات والعالقـات  . وإعطاء الوجه الحقيقي الوطني لمؤسسات الجيش وأفراده 
اعية والقرار الجماعي النابع مـن  الشخصية والفردية على العالقات التنظيمية والقيادة الجم

إيجاد برنامج سياسي محدد وواضح المعالم على الساحة األردنية ، وبالتالي قيـادة العمـل   
  .سبات والسير خلفهار الفرص والمناالسياسي الشعبي وإتخاذ المبادرات بدال من إنتظا
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الحكومة ضد القوى ـ إستخدام الحكومة أفراد الجيش كأداة إنتخابية للتصويت لصالح مرشحي 
، مما أدى الى إستياء فئات واسعة مـن  )  1954كما حصل في إنتخابات عام ( المعارضة لها 

أفراد الجيش إلستعمالهم في الصراع السياسي ، وبتزوير نتائج اإلنتخابات ، وحـّل المجـالس   
  .  1955 - 50النيابية كلما أرادت الحكومة طوال فترة أعوام 

ريطانية على إحداث شرخ بين فئات الضباط بإعتمـاد األسـلوب الطـائفي    ـ عملت القيادة الب
واإلمتيازات وتغذيتة من خالل تقريب مجموعات من الضباط المسيحيين اليهـا ، وإعطـائهم   

حـين  . بعض اإلمتيازات ، حيث أدى هذا األسلوب الخبيث في وقت الحق أهدافه المسـمومه  
وحدات شبه مسلحة من الشبيبة المسيحية التي أطلق فيما بعد  -كريم أوهان  -شكّـل الضابط 

، وحين أخذت تلك المجموعة من الضباط تطالب بضـرورة   -الجيش المريمي  -عليها إسم 
وجود معابد ووعاظ للطائفة المسيحية داخل وحدات الجيش أسوة بالمسلمين ، وإلثارة التعصب 

  .لعسكرية في آوائل الستينيات الديني ، ممـا أحدث القالقـل والمشاكل داخل الوحدات ا
   

ـ تـلك بعض العوامل الي أثرت بشكل مباشـر ف           ىي ظهور وإتساع حالة النقمة علـ
بظهور منشورات جرى توزيعهـا علـى   القيادة البريطانية داخل قطاعات الجيش ، التي بدأت 

فحاولـت   . ـر  هيئة الضباط األحرا –تحمل توقيع  1952بعض الوحدات العسكرية منذ عام 
القيادة البريطانية التقليل من شأن تلك الظاهرة على أفراد الجيش بإفتعـال مبـررات مختلفـة    
لظهور تلك المناشير ، كقولها بأن مصدرها من خارج الجيش ، وعندما تكاثرت في السـنوات  

قالت بأن الملحق العسكري المصـري فـي    1956وأوائل  1955الالحقة ، وخاصة في عام 
  . هو مصدر تلك المناشير عمان 

كان العمل السياسي المنظم قد بدأ داخل قطاعات الجيش األردني بنشـاط مـن قبـل             
الذي كان منتظما في صفوف حزب البعث العربي منذ عام شاهر اليوسف ) الرئيس ( النقيب 
م ، ومن خالل إتصاله ببعض زمالئه دون وجود خطة وبرنامج عمل للحـزب داخـل   1951

لم تكـن لـديها تلـك الخطـط     ) عبداهللا الريماوي ( الجيش ، كون ان القيادات الحزبية آنذاك 
إستطاع النقيب اليوسف من تشكيل النواة السياسية األولـى   1952وفي خالل عام . والبرامج 

داخل الجيش تحت إسم ـ تنظيم الضباط ـ من عدد قليل من الضباط ذوي الرتب الصـغيرة    
الرئيس محمود المعايطة بحوا في حزب البعث والمتعاطفين معه ، كان منهم والجنود الذين أص

، المالزم األول قاسم الناصر ، المالزم األول تركـي الهنـدواي ، المـالزم الثـاني ضـافي      
الرائـد محمـود   كل مـن   1953/1954وقد إنضم الى ذلك التنظيم خالل أعوام  .الجمعاني 

، الرئيس أحمد زعـرور مـن سـالح    ) وطني مستقل  (الروسان من اللواء الثاني للمشاة 
متعـاطف مـع الحـزب    ( ، الرئيس المهندس شوكت السـبول  ) وطني مستقل ( الهندسة 
، المالزم ) وطني مستقل ( ، المالزم أول نذير رشيد من كتيبة المدرعات األولى ) الشيوعي 

مـالزم األول غـازي   ، ال) قومي عربي ( األول المهندس جعفر الشامي من وحدة المشاغل 
، المالزم األول عبداهللا قاعد الشـمري  ) وطني مستقل ( عربيات من اإلستخبارات العسكرية 

، المالزم األول مازن العجلوني ) وطني مستقل ذو إتجاه قومي ( من كتيبة المدرعات الثانية 
  ) .وطني مستقل ( 
  

تحـت إسـم ـ تنظـيم      1954ام مع إتساع نواة وقاعدة هذا التنظيم ، أصبح في عو         
الضباط األحرار ـ ، وكانت قيادته من الضباط الثالثة عشر الذين تم ذكرهم أعاله ، ولكنه في  
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نفس الوقت كان يفقد ذلك التنظيم الى أهم عنصرين رئيسيين ، وهما برنـامج عمـل محـدد    
بينهم يحمل  وأهداف واضحة المعالم ، وعنصر قيادي برتبة عسكرية أعلى ، حيث كان الوحيد

وكان من بين المواضيع المتداولة داخل أعضاء ذلك التنظيم تغيير النظـام القـائم   . رتبة رائد 
وليس فقط إنهاء سيطرة قائد الجيش البريطاني ـ كلوب ـ والضباط البريطانيين اآلخرين على   

،  )واضـحا   1952كان تأثير إنعكاسات الحركة التي قامت في مصر عـام  ( الجيش األردني 
ولما تم طرح ذلك في آواسط عام . لكنهم كانوا يفتقدون للبرنامج السياسي وللقيادة لتحقيق ذلك 

داخل التنظيم وبشكل محدد ، إكتشف أعضاء ذلك التنظيم عدم إمتالكهم ألدوات ماديـة   1955
 طردولبرامج سياسية لتحقيق هدفهم لتغير النظام القائم ، فتحول برنامجهم ونشاطهم نحو هدف 

     . قياداتهم اإلنجليزية من الجيش وتعريبه وإنهاء السيطرة البريطانية على البالد 
           
كان للمـوقف الذي وقفته بعض القطاعات العسكرية بجنودهـا وضـباطها بـرفض             

التعليمات واآلوامر التي صدرت اليهم بالتحرك لمواجهة اإلضطرابات التي أعقبت إنتخابـات  
 -تمبلـر   -المزورة ، واإلضطرابات التي حصلت خالل زيارة  1954/ين األول تشر/ شهر

يدل بشكل واضح على أن التحرك الوطني ضـد القيـادة   ومحادثات اإلنضمام لحلف بغداد ، 
وإن الكثيـرين مـن الضـباط ذوي الرتـب      .البريطانية قد إمتدد الى داخل صفوف الجيش 

بالعمل الوطني ، وإن قطاعات كبيرة من الجنـود   الصغيرة بدأوا يهتمون بشكل جدي وواضح
سواء من الفئات البدوية أو الحضرية بدأوا يبدون تعاطفا واضحا مع الحركـة الوطنيـة ، وإن   
شيئا ما سيحدث ضمن إطار الجيش لإلعراب عن سوء األحوال في البالد ، ورفـض التبعيـة   

قوات األمن والشرطة المرتبطة بقيادة كما أن بعض . البريطانية في قيادة أمور البالد والجيش 
الجيش ، قد رفضت التدخـل لقمع المتظاهرين في مدينة عمان ، فإضطرت الحكومة إستدعاء 

  . بعض الوحدات العسكرية إلخمادها 
  

أحاطت القيادة البريطانيـة والحكومـة   / 1954تشرين األول / علـى ضوء أحداث          
عسكرية ضمت ضباط األقدمية ، ومن اإلستخبارات المدنية ، نفسهما بشبكة من اإلستخبارات ال

بحيث فرض ذلـك جـوا مـن    . لمعرفة وإستطالع التحركات الوطنية داخل صفوف الجيش 
اإلرهاب والقلق والفزع داخل الوحدات العسكرية ، رافق ذلك تسريح عددا مـن العسـكريين   

  . وحجز آخرين داخل ثكناتهم 
  ي والقومي التحرري الذي كان مسيطرا على الساحة العربية في تلك                 لعب اإلتجاه الوطن       

  كما. الفتـرة ، أثره الكبير بين مجموعات الضباط والجنـود األردنيين داخل صفوف الجيش 
توجهت بعض القوى واألحزاب الوطنية والعقائدية والقومية للعمل داخل الوحدات والثكنـات   

وبالرغم من وجود فئات واسعة . القومي السوري وحركة القوميين العرب  العسكرية كالحزب
من المستقلين سياسيا ، ولكنها ضمن الخط الوطني العام ، أال أن العناصر المنتمية حزبيا لعبت 
دورا نشيطا وبارزا في تحريك وتوجيه تلك المجموعات من الضـباط والجنـود ، وتقريـب    

خاصـة  . وطني بشكل عام نحو المطالب الوطنية الرئيسـية  وجهات النظر والخط السياسي ال
التي كان لها الدور الرئيسي في تحديد المطاليـب   -حزب البعث العربي اإلشتراكي  -عناصر 

تمثلت في تعريب الجيش وطرد القيادة والقوات البريطانية الوطنية كحد أدنى للعمل الوطني ، 
إقامة حكومة وطنية ديمقراطية والعمل على تحقيـق  و وإلغاء المعاهدة البريطانية ـ األردنية 
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الوحدة العربية ، وأيضا ببعض المطاليب المحلية المتمثلة في تشكيل النقابات المهنية واألحزاب 
   .والتجمعات الوطنية وحرية الصحافة 

  
إن توجــه األحزاب والقوى الوطنية للعمل والتحرك داخل المؤسسات العسـكرية ،           

مثل إمتدادا للحالة الوطنية الشعبية المتواجدة في المدن والقرى ، وخصائص تلك المرحلة كان ي
وما تتطلبه من أجل تحقيق المطالب الوطنية والديمقراطية وإنعكاساتها على التحـرك ضـمن   

بدليل أن فكرة اإلنقالب العسكري ، أو اإلطاحة بـالحكم الملكـي بـالقوة    . القطاع العسكري 
صر كما حصل في بعض الدول العربية ، لم تكن ضمن برنامج تلك الفئات والعناالعسكريـة ، 

بل إمتدادا لتلك الحالة الشعبية الوطنية والتحررية للـتخلص  ،الوطنية من الضباط داخل الجيش
  .  البالد المدنية والعسكرية آنذاك من التبعية البريطانية المسيطرة على أمور

رابات والتظاهرات واألحداث التي حصلت فـي األردن أثنـاء   كما أظهـرت اإلضط         
بصعوبة سيطرة الجيش على األوضاع ، وبـأن   محادثات محاولة اإلنضمام الى حلف بغداد ،

حركة المعارضة الوطنية أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على السلطة المركزية وإتساع قاعدتها 
ف الضباط ذوي الرتب المتوسطة والصغيرة الشعبية ، وإمتدادها الى الثكنات العسكرية وتعاط

عية البريطانية والتخلص من سيطرة خاصة في التحرر من التب والجنود مع مطاليبها الوطنية ،
  . الضباط البريطانيين على أمور الجيش 

وكان الملك حسين يعي ويتفهم تماما هذه األوضاع ، بل كان ذلـك ضـمن تطلعاتـه             
ولكن العقبة في تحقيق ذلك يتمثل في فقر موارد األردن . اره اليومية وطموحه وجزءا من أفك

وحاجته الى مساعدات خارجية ، إضافة الى أن أغلب رجال الدولة وحاشيته ومستشاريه مـن  
المحافظين التقليدين والمؤيدين للسياسة البريطانية ، والقائلين بأن ال بـديل عـن المسـاعدات    

ك أن يراجع حساباته بدقة ويختار طريق المصلحة الوطنية وتحديد فكان على المل. البريطانية 
  .حلفائه الجدد للتخلص من القيادة البريطانية للجيش 

  
كانـت أولى خطوات الملك حسين بعد فشل محاولة إدخال األردن في حلف بغـداد ،           

عدة المالية التـي  هو توضيح موقف األردن لألشقاء العرب ، لعلهم يساعدونه في تغطية المسا
  .يتلقاها األردن من بريطانيا 

رسائل الى كـل مـن الملـك     1956وجه الملك حسين في آواخر شهر كانون الثاني          
فيصل الثاني ملك العراق ، والملك سعود بن عبدالعزيز ، والرئيس السوري شكري القـوتلي ،  

وكلف رئيس الوزراء . ميل شمعون والرئيس المصري جمال عبدالناصر ، وللرئيس اللبناني ك
سمير الرفاعي ورئيس ديوانه بهجت التلهوني بحمل تلك الرسـائل ، حيـث طافـا العواصـم     
العربية، لشرح الموقف وحثهم على مساعدة األردن والوقوف بجانبه ليكون قادرا على تعزيـز  

  . قواته المسلحة والصمود على أطول الجبهات العربية مع إسرائيل 
كـان موقف ملوك ورؤوساء العرب ، كعادة العرب في المجامالت ، في الكالم أحلى          

ولكن ظهر بوضوح من مصر وسوريا أنهمـا   .من العسل ، وفي األفعال اهللا يكون في العون 
على إستعداد لدفع معونة مالية مشروطة بقطع عالقات األردن مع بريطانيا ، بحجة أن قيـادة  

أما رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد فحاول اإللتفـاف لـربط   . نية الجيش األردني بريطا
األردن بعجلة حلف بغداد ، إذ إقترح بأن ينضم األردن الى العراق بإستخدام شـعار ومطلـب   
الوحدة العربية ، حيث أعطى هذا اإلقتراح دفعة قوية لمؤيدي حلف بغداد من رجال الدولة في 
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حاولة كسب كبار الضباط في الجيش وإستطالع إمكانية القيام لدرجة أن بدأوا في ماألردن ، 
بإنقالب عسكري ـ مدني إلزاحة الملك وإقامة حكومة تعلن الوحدة الفورية مع العراق ، كما  

  .أوردت بعض المصادر 
  

منشورا وزع بشكل مكثّــف   - هيئة الضباط األحرار -فـي تلك الفترة ، أصدرت         
نعود فـي هـذا   : (( .. ورد فيه  36القطاعات العسكرية ، حمل الرقم على معظم الوحدات و

المنشور لنستعرض األحداث األخيرة في بالدنا ، والتي كشف القناع عنها قائـدنا اإلنجليـزي   
وهو الجنرال كلوب ، والجرائم التي مـثلت في إخواننا من أبناء هذا الشعب األبي لرفضـهم  

وإننا كنـا منتظـرين أن يقـوم     . رية ، وحلف عائلة المجالي اإلنضمام الى األحالف اإلستعما
كلوب بذلك ، بعد أن مهد له بإلقائه المحاضرات في مختلف وحدات الجيش وعن رغبته بإنشاء 
مستودعات بريطانية وأمريكية في نواح متعددة من بالدنا ، أي في المفـرق وخـو ومنطقـة    

وشهم ، وليحرس لهم مستودعاتهم ، ونترك هدفنا األزرق ، ليجعلوا من جيشنا الدرع الواقي لجي
  .األول واألخير وهو القضاء على ربيبة اإلستعمار أسرائيل 

بنمـر   -والمسـمى   -تمبلـر   -هل تعلمون أيها األخوان ما هي مقترحات الجنرال          
  :والذي ثبت أنه ليس سوى فأر ؟ هذه بعضها  -الماليو 

  . لواء جديدة والخدمات الالزمة له من طبيب وإشارة ونقل أنه يود إنشاء رئاسة )  1    
  . إنش واألسلحة الصغيرة المعتادة  3رطال وهاونات  17كتيبتي مشاة بأسلحتها )  2    
  . إعادة تشكيل وتسليح لواء بسيارات مدرعة ودبابات كومت )  3    

ياة هذا الجيش األبي بعجلة هذه هي األسلحة التي يرغب فأر األردن بتزويدنا بها مقابل ربط ح
ولكننا نعلم أن هذه األسلحة وخصوصا الدبابات لم تعد مستعملة منذ الحرب . القيادة البريطانية 

العالمية األخيرة ، وتباع بالحديد الخردة في بريطانيا ، بينما يزودون إسرائيل بأحدث األسـلحة  
ار إعتداءاتها علينا ولتتكرر مذابح دير لتتمكن من تكر -سنتوريون  -الفتّاكة ، ومنها الدبابات 

  . ياسين وقبية 
ونحـن نعلم كيفية صرف المعونة البريطانية للجيش األردني والتي إستعدت الـدول           

وإننا نورد مثال من . العربية الشقيقة متكاتفة بدفعها للجيش في حالة توقف بريطانيا من دفعها 
  .يز الذين يخدمون في الجيش لتروا كيف تنفق هذه المعونة هذه الرواتب التي يتقاضاها اإلنجل

يتقاضى راتبا خاصا قدره ثالثمائـة دينـارا    -قائد مركز التدريب  -إن الزعيم ولدن          
شهريا ال غير ، ويصرف له بدل سكن مبلغ أربعمائة دينار سنويا ، ومخصص له أربعة خـدم  

. لرعاية كلبه ، هذا غير المصروفات األخرىمن جنود الجيش األردني ، ومخصص له جندي 
 متأهبا ببندقية خمس وعشرون طلقةبينما يتقاضى الحارس الوطني الذي يحرس حدودنا ويقف 

  . فقط دينار وتسعمائة فلس شهريا له ولعائلته ، 
  هـل سنبقى راضيون بمشيئة هذا العجوز كلوب ومدير مباحثة وجـرائمه اإلنكليزي         

جهل ؟  إنه بدأ يشعر بكيانه المزعزع بعد فشله بتنفيذ مؤامرة توقيع الحلـف مـع   باتريك كو 
تركيا، وصار ينكل بإخواننا الضباط األحرار ، ويزج بهم في السجون ، وذلك بفضل الخونـة  
من أذنابه الضباط أمثال القائد عبدالرحمن الصحن وخالد الصـحن ومـدير إرهابـه محمـد     

  هذا الوضع وسنقف بجانب الشعب ضد األحالف اإلستعمارية ،إننا لن نسكت عن . إسحيمات 
  . وسيأتي اليوم الذي ستُنصب فيه المشانق لهؤالء الخونة ، وذلك اليوم ليس بعيد 
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إننا نطالب برفض أي حلف إستعماري مهما كان مصدره ، ونطالب بقبول المعونـة           
وجوه الحـمر في األردن ، ولنا جولة للجيش من البالد العربية ، لنتخلص من أصحاب هذه ال

  . )) .ثانية إنشاء اهللا 
  هيئة الضباط األحرار                                                 - 36 -بيان رقم 

  . -م 1956/  2/ 13، تاريخ   56جريدة الرأي السورية ، عدد  -
  

ذه الهيئة داخل الجيش األردنـي ،  لكـن اللواء علي أبو نوار نفى في كتابه بوجود ه         
لم يكن يطلق في األردن على أي مجموعة  -الضباط األحرار  -وهذا األسم (( .. حيث يقول 

وكـان  . من الضباط ، ولكن تلك المناشير نشّـطت إستخبارات الجيش والمباحث لمعـرفتهم  
  .. )) . ستنتاج كلوب باشا قد إستدل على عدد من تنظيم الضباط األردنيين بالتخمين واإل

  . - 1990، 163حين تالشت العرب ، اللواء على أبو نوار ، دار الساقي ، لندن ، ص  -
      

كـان الشعور الوطني العام ضد القيادة البريطانية ، منتشرا بشكل واسع داخل الجيش،          
من المستقلين  وكان يوجد فيه مجموعات مسيسة من الضباط ، سواء من المنتظمين سياسيا ، أو

كما كـان  . وهم الغالبية ، باإلضافة الى وجود فئات عريضة متعاطفة مع هذا الجانب أو ذاك 
هناك ضباط قريبين من الملك والقصر ذوي مواقف وإتجاهات وطنية معادية للقيادة البريطانية 

ـاب ، المالزم األول المقدم علي أبو نوار رئيس المرافقين ، الرئيس منذر عنّ: أيضا ، منهم 
  .مازن العجلوني ، المالزم األول عبداهللا قاعد ،المالزم الثاني الشريف زيد بن شاكر وغيرهم 

  
لـم يكن تنظيم هؤالء المجموعات من الضباط موحدا ومركزيا ، فمنهم مـن أطلـق            

التنظـيم   -، ومنهم من أطلـق إسـم   - الضباط األحرار -على مجموعته إسم هيئة أو حركة 
، ومنهم من كان مستقال عن هذا وذاك ، ومنهم من ال يدري أين يتجه ، وذلك بحكم -السري 

ولكنهم جميعا ضد قيادتهم البريطانية، . سرية العالقات والحذر والتخوف وعدم كشف المواقف 
وجاهزين لإلنضمام الى أي فئة أو أية مجموعة تقوم وتقود عملية التحرر الـوطني والتغييـر   

  .              وتعريب الجيش بدون تردد 
كما كانت تلك المجموعات والفئات والرجال من الجنود والضباط الوطنيين ، ومـع           

وجود اإلرادة الوطنية والموقف المشترك ، ينقصهم التنظيم الموحد القادر على القيام بعملية 
صاحب الرتبة العسـكرية األكبـر   " لقائد ا" أو " العقل المحرك " التغيير وتعريب الجيش ، أو 

عدا عن أن القيام بعمليـة   .ليقود عملية التغيير والتحرر من القيادة البريطانية داخل الجيش 
التغيير تلك يتواجد فيها الكثير من المخاطر ، بحكم أن األردن مرتبطا بمعاهـدة ثنائيـة مـع    

ية ، وبوجود حدوده الطويلة مـع الكيـان   بريطانيا ، وإعتماده على مساعداتها المالية والعسكر
إضافة الى الصهيوني وإمكانية إنتهازه الفرصة إلحتالل الضفة الغربية ولربما أيضا الشرقية ، 

  .عدم وجود تنظيم سياسي أو قيادة سياسية تتحمل مسؤولية عملية التغيير واإلستمرار بها 
  

  بالعمل الوطني وبالتغيير من خـالل إن حركة المعارضة الوطنية آنذاك كانت تنادي         
تواجدها داخل مجلس النواب ، وتحرض فئات الشعب وقطاعاته فـي المظـاهرات ووسـائل    
اإلعالم على النضال والتحرر الوطني لمواجهة المخططـات اإلسـتعمارية وضـد التواجـد     

عمليـة   ولكنها بمجموعها كانت عاجزة عـن قيـادة   .والسيطرة البريطانية على أمور البالد 
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التغيير والتحرر ، ألسباب ذاتية وموضوعية ، أهمها فقدانها لبرنامج سياسي واضح المعالم 
ولقيادة فعلية وكوادر قادرة على قيادة  الدولة والمجتمع ، وإعتمادها على طرح الشـعارات  
الوطنية العامة ، واإلطروحات السياسية دون وجود برنامج سياسي عملي وكوادر قادرة على 

ورغم أن حزب البعث العربي اإلشتراكي كان هو الحزب الوحيد الذي يملك برنامجا  .قيقها تح
سياسيا متكامال على النطاق العربي ، واألكثر تماسكا وقدرة تنظيمية على المبـادرة ، إال أنـه   

علـى   عملية التغيير في األردن وإستمرارهاوتحمل مسؤولية كان يفقد القدرة آنذاك على قيادة 
  . اإلقليميالصعيد المحلي أو 

  
                   ـش األردنـيتعـريب قيـادة الجي

  
كـان الملك حسين يعي ويدرك الموقف الوطني العام داخـل الجـيش ، والتطلعـات             

والطموحات الوطنية في الشارع األردني ، ومواقف رجال حكومته وحاشيته ، وكان البد مـن  
ام الشـعبي فـي   فقرر تزعم اإلتجاه الوطني داخل الجيش والرأي الع إتخاذ الموقف الحاسم ،

التحرك بإتجاه قرار تعريب الجيش وقيادته وإنهاء سيطرة القيادة البريطانية عليـه ، بحكـم   
  .وضعه الدستوري وكقائد أعلى للقوات المسلحة 

وكان الملك قد إتضح له من خالل إستفساراته العديدة مع رئيس األركان الفريق كلوب،         
دة المدى في ذلك الوقت ، وعن عدم نيته في فصل قوات بإن خطة تعريب الجيش األردني بعي

الشرطة عن قيـادة الجيش ، عـدا عن وجود إختالفات في وجهات النظر بين المـلك وقائـد 
وقد قال الملك . جيشه حول الكثير من المواضيع الهامة المتعلقة بدور وتطوير القوات المسلحة 

يقـوم  ) أي كلوب(كان السبب الرئيسي في عزله لقد (( .. حسين فيما بعد حول هذا الموضوع 
دور الضباط العرب في جيشنا، : حول مسألتين جوهريتين على عدم التفاهم بيننا وعلى خالفنا 

لقد كنت والجنرال مختلفين تمام اإلختالف حول موضوع أساسي ،  ..وإستراتيجيتنا الدفاعية 
لعليا في الجيش وفي أن يتولوا قيادتـه  كنت أرغب في ترفيع الضباط األردنيين الى المناصب ا

أصبح .. هذا اإلختيار كان يضايق سياسة التسلط التي كانت تنتهجها إنكلترا..طبقا لخطة واقعية 
ولكـن على الرغم من أن كلوب كـان   كلوب أحد الرجال األقوى واألوسع سلطة في البالد ،

ووالءه إلنكلترا ، وهـذا الوضع  القائد العام لجيشي ، فلم يكن في مقدوره أن ينسى إخالصه
بعد أشهر من المفاوضات أبلغوني رسميا  ..يفسر سيطرة لندن فيما يختص بشئوننا العسكرية 

أن سالح الهندسة الملكي في الجيش العربي األردني سوف يتولى قيادته ضابط عربي في عام 
1985  . (( ..  

  .        - 97/98/99، ص  1987عمان الحسين ، مهنتي كملك  ، مؤسسة المصري للتوزيع ،  -
  

الذي كان يشغل منصب رئيس المـرافقين   - علي أبو نوار -لعـب الضابط المقدم          
بين الملك والضباط والوحدات العسكرية لتطبيق قرار الملـك   >حلقة الوصل < للملك ، دور 

م أن المقدم على أبو نوار بتعريب الجيش العربي وإنهاء خدمات الضباط البريطانيين منه ، رغ
. في تعريب قيادة الجـيش  بوصفه قائد حركة الضباط أورد في مذكراته تفاصيل تلك األحداث 

ومـع بعـض   وكان آنذاك يتمتع بعالقات جيدة مع الملك ومع مجموعة من الضباط الوطنيين 
بـي  السياسيين المعارضين من الحـزب الوطني اإلشتـراكي ومع قيادات حزب البعـث العر 

     .اإلشتركي وعناصره داخل الجيش 
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في األسبوع األخير من شـباط سـألني   (( .. يقول اللواء علي أبو نوار في مذكراته          
الملك عن سير حركة الضباط ، فأعلمته بأننا قادرون على السيطرة على الجيش في أية لحظة 

نـي كنـت أعلـم أن أضـعافهم     كنت بدوري مقتنعا بأن عدد الضباط الملتزمين قليل ، ولك.. 
سالمة عتيـق ومعه ضابطان آخران زاروني لـيال  .. سيلتحقون بالحركة منذ الساعة األولى 

، أقـول لـك إذا    1944سيدي أنت تعرفني وأنا جندي معك سـنة  : وكان الناطق عنهم قال 
واجهت اإلنجليز فستجدني معك ، وال أطلب منك دعوة وال أطـرح عليـك سـؤاال ، جئتـك     

  .. )) .عتقادي أنه إذا كانت في جيشنا حركة فأنت منها وأعلم من غيرك بها والسالم عليك إل
  .  - 165،ص 1990اللواء علي أبو نوار ، حين تالشت العرب ، دار الساقي ، لندن  -

يتابع اللواء علي أبو نوار سرد أحداث تلك المرحلة الهامة مـن تـاريخ األردن فـي             
والته لضمان نجاح الحركة لتعريب قيادة الجيش ، ومنهـا محاولـة تشـكيل    مذكراته ، ومحا

حكومة تستطيع أن تأخذ على عاتقها مهام ومسؤوليات تطبيق تلك الخطة وإستمرارها ، حيـث  
دعوت عبداهللا الريماوي الى منزل والدي في السلط ، فحضر ومعه عبداهللا نعواس (( .. يقول 

ما هي إمكانية حزب البعث : فطرحت عليه السؤال التالي  وسليمان الحديدي وحسني الخفش ،
  في تشكيل وزارة ، وماهي إمكانيتة في دفع الجماهير لخوض معركة ضد بريطانيا ؟ 

نحن يمكننا أن نشترك في وزارة وال يمكننا تشكيلها ، أمـا تحريـك الجمـاهير   : قال عبداهللا 
ة بأرواحهم عند أول إشارة ، وسنقيم الدنيا فنحن نضمن ذلك ومستعدون لدفع شبابنا الى التضحي

  . وال نقعدها في كل عاصمة وفي كل قرية 
: وطلب عبداهللا مني تحديد الفترة التي سنحتاج فيها الى حركة الجماهير ، فقلـت لـه            

  .. )) . ربما بعد ستة أشهر أو أكثر 
  .  - 169المصدر السابق ، ص  -

ومعي المالزم منذر عنّاب والمـالزم   1956/ شباط / 28مساء كنت في مكتبي (( ..          
  هل أنت هاجز غدا صباحا ؟: مازن العجلوني ، وإذ بجاللة الملك يتّصل بي تلفونيا ويقول 

  أنا جاهز اآلن ، فهل لجاللتكم أن تتفضلوا بزيارة مكتبي ؟ : أجبته          
أنا قـررت أن تكـون   : شاكر وقال لي حضر جاللته ومعه المالزم الشريف زيد بن          

العملية غدا ، وأريد تأكيدا منك أنك واإلخوان الضباط قادرون وجـاهزون للتنفيـذ وأريـد أن    
  .أستمع الى خطتك 

أكدت لجاللته بأننا قادرون وجاهزون ، وشرحت له موجزا لخطـة السـيطرة علـى             
لبريطانية ، وقال جاللته على بركـة اهللا  الجيش والدفاع عن قرار تحرير الجيش من القيادات ا

  .وتتولى أنت قيادة الجيش 
ذكرت لجاللته أني فكّرت براضي باشا عنّاب قائدا للجيش الى أن تستقر األمـور ، إذ           

أنني ال أريد تولية قيادة قوات الضفة الغربية لغيري في هذا الظرف الصـعب ، لخشـيتي أن   
  . إنتفاضة الجيش  تحاول إسرائيل عمال ما يجهض

ولكن راضي باشا رجل أمن وليس عسكريا ، فأمنت على ذلك ، وقلـت  : قال جاللته          
  .)) . سيكون معه على الحياري مديرا للعمليات ورئيسا لألركان ، فوافق 

  - 171المصدر السابق ، ص  -
          
ة علــى كافـة الوحـدات    الجانب العسكري ـ األمني للسيطر كـانت الخطة تشمل          

العسكرية من الضباط الوطنيين ، ومنع الضباط البريطانيين مـن أي تحـرك مضـاد بحكـم     
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لوجـود قاعـدتين لسـالح الجـو      مناصبهم القيادية ونفوذهم ، أو تدخل عسكري بريطاني ،
. البريطاني في ماركا والمفرق حيث يرابط فيهما سربان من المقاتالت وكتيبة مدرعات ومشاة 

في عدم حصول أية إستفزازات أو تحركات عسكرية على الحدود من جانب الكيان الصهيوني و
ومراقبة الوضع بحذر شديد ، واإلتصال بمسؤولي مراقبة الهدنة الدولية إلبالغ إسرائيل بالقرار 

  .               األردني بتعريب الجيش وإنهاء خدمات الضباط البريطانيين فيه 
فكان يشمل إتخاذ القرار السياسي والدستوري إلنهاء خدمات قائد  انب السياسيأما الج         

ألن الجيش والضباط البريطانيين اآلخرين ، وإبالغ الحكومة بذلك إلتخاذ اإلجراءات الالزمة ، 
الملك حسين أخفى نواياه وخطواته لتعريب الجيش عـن حكومته ورجال قصره المقربين بما 

         . فيهم رئيس ديوانه 
                 

وصل جاللة الملـك الـى    29/2/1956فـي الساعة العاشرة من ذلك الصباح (( ..          
قال جاللته على بركة اهللا ، بلّـغ رئـيس الـوزراء أن   .. مكتبه وشرحت له ملخص الموقف 

  . يجمع مجلس الوزراء فورا وإننا في طريقنا اليه 
ومعنا رئيس الديوان السيد بهجت التلهوني والذي كان يجهـل  تحرك الموكب الملكي          

  . موضوع الزيارة وسببها 
وأبلغه إرادته بإنهاء خدمات كلوب إجتمع جاللته ورئيس الوزراء سمير باشا الرفاعي          

باشا ورئيس أركانه الزعيم هاتون ومدير المباحث السير كوجهيل وكل قادة األلوية واألسلحة 
  .يين ، على أن يسافر كلوب باشا على طائرة الى قبرص بعد ساعتين من إبالغه البريطان
حاول سمير باشا أن يثني جاللته عن عزمه محتجا بأن هذا القرار سـيجلب متاعـب            

هـذا  : عظيمة على األردن ، وأنه ال بد من مناقشة الموضوع مليا ، إال أن جاللته نهض قائال 
يا علي ، إبق مع دولة الرئيس ورئيس الـديوان  : والتفت إلي قائال . يه قرار نهائي ال رجعة ف

  . وإذا رأيت تراخيا فتولى أنت التنفيذ 
دخلنا قاعة اإلجتماعات حيث تواجد الوزراء فطرح الرئيس الموضوع على المجلـس           

هـذا   :الى أن ضرب حسين باشا الخالدي يده على كفه األخرى قـائال   وساد صمت عميق ،
  . واهللا إنقالب 

فتوجـه الرئيس الى رئيس الديوان الملكي يسأله عن معلوماته عن سبب هذا القرار ،          
  . فيجيبه رئيس الديوان علمي علمك يا دولة الرئيس وربما تجد اإلجابة عند علي أبو نوار 

نافذ في الجيش الـذي  سألني رئيس الوزراء فأعلمته أن القرار أصبح عمليا في حكم ال         
أصبحت السيطرة عليه كاملة تقريبا ، وأن القادة البريطانيين محجوزون في بيوتهم في ما عدا 

  .. )) .كلوب باشا 
  .  - 174/175/176المصدر السابق ، ص  - 
  

غادر جون باجت كلوب األردن  1956/ 1/3فـي الساعة السابعة إال ربعا من صباح          
ن رافقه الى المطار وزير الدفاع فالح المدادحة ورئيس الديوان بهجت التلهوني مع عائلته بعد أ

وهو متأثرا ليس بسبب  عائدا الى بالده بعد أن أمضى في األردن حوالي ستة وعشرين عاما ،
إنهاء خدماته التي ربما كان يتوقعها ، بل بالطريقة التي أبلغ فيها وبعملية خروجه من البالد 

بعد مناقشات حادة بينه وبين رئيس الوزراء ووزير الدفاع ، وإلغـاء  لسرعة ، على وجه تلك ا
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مدة الساعتين المقررتين وإعطاءه مهلة ساعات قليلة أخرى ، وبعد أن حاول بكل نفوذه ونفـوذ  
  .بريطانيا بأن يتم التراجع عن ذلك القرار 

كية اإلستغاء عن خـدمات  وفي نفس اليوم قرر مجلس الوزراء بناءا على الرغبة المل         
  :كل من 

  .ـ الفريق جون باجت كلوب رئيس أركان الجيش العربي 
  . ـ الزعيم باتريك كوجهل رئيس دائرة اإلستخبارات العسكرية 

  . ـ الزعيم وليم هاتون مدير العمليات العسكرية 
  . ـ القائمقام عبدالرحمن الصحن مدير دائرة اإلنشاءات 

  . دير المدارس العسكرية ـ القائد سليم كرادشة م
  . ـ وكيل القائد أميل جمعيان مدير قسم الدعاية 

  :وجرى تعيين كل من          
  . ـ الزعيم راضي عنّـاب رئيسا لهيئة األركان بعد ترفيعه لرتبة أمير لواء 

  . ـ القائمقام حابس المجالي مساعدا لرئيس هيئة األركان 
  . رئيس هيئة األركان ـ القائمقام نديم السمان مساعدا ل

  . ـ القائمقام حكمت مهيار رئيسا لدائراة اإلستخبارات العسكرية 
  . ـ القائمقام علي الحياري مديرا لدائرة العمليات العسكرية 
  .ـ القائمقام علي أبو نوار قائدا للجيش في الضفة الغربية 

   
ضباط والجنـود األردنيـين   إشـترك في هذه العملية الوطنية مجموعات كبيرة من ال         

الوطنيين ، وساندتها وأيديتها كافة القوى واألحزاب والمنظمات الشعبية الوطنية وعموم الشعب 
والقت ترحيبا وتأييدا عربيا رسميا وشعبيا من مختلف األقطار العربية ، خاصة من . األردني 

  :  وكان ممن إشترك فيها من الضباط األردنيين . قبل مصر وسوريا 
،  1956/آذار/1أسماء الضباط الذين شكّلوا طليعة الجيش فـي حركتـه يـوم    (( ..          

  -:والذين كانوا أعضاء في التنظيم السري وإشتركوا في تنفيذ قرار تحرير الجيش 
  

  :ضباط المشاة 
  . علي أبو نوار ، قائد حركة الضباط : القائد الركن  
  .ق عسكري في واشنطن محمود الروسان ، ملح: القائد الركن  
  . محمود الموسى : القائد         
  .أحمد زعرور : الرئيس       
  . قاسم الناصر ، كان معفى من الخدمة ومن مؤسسي الحركة : الرئيس       
  .سالمة عتيـق : الرئيس       
  .مازن عجلوني : المالزم األول 
  . عصام الجندي : المالزم األول 
  .الشريف زيد بن شاكر  :المالزم الثاني 
  .غازي عربيات : المالزم الثاني 
  .عدنان صدقي القاسم : المالزم الثاني 
  .ياسين الساطي : المالزم الثاني 
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  .سعيد السبع : المالزم الثاني 
  . محمد عربيات : المالزم الثاني 

  
  :ضباط المشاة من خارج التنظيم وإلتحقوا من اليوم األول تلقائيا مع وحداتهم 

  .عزت حسن بعد إتصال شخصي مني : القائد        
  . تركي حسن : الوكيل القائد الركن 

  . علي مطلق الهباهبة : الرئيس     
  ) .اإلسم في قائمة األعضاء في التنظيم  يالحظ هنا وجود( سالمة عتيـق : الرئيس     

  
  :سالح المدفعية 

  .محمود المعايطة : الرئيس     . شاهر يوسف ، تغيب يوم الحركة :   الرئيس 
  .عبدالرحمن العرموطي : الرئيس         .منذر عنّـاب : الرئيس 
  .عبدالرزاق الشريف : المالزم         .إحسان الحلواني : الرئيس 
  .فوزي أبو نوار : المالزم         .عزمي مهيار : المالزم 
  .عبدالحميد الدويك : المالزم         .ضافي جميعان : المالزم 
  .سليم التل : المالزم         .مروان الجندي : المالزم 
  .عامر صادق : المالزم         .محمد أبو دويلة : المالزم 
  .توفيق القسوس : المالزم         .عبداهللا المياس : المالزم 
  .عبدالقادر شومان : المالزم         .ساري الربضي : المالزم 
  .رادات نواف ج: المالزم                 .حسن جاداهللا : المالزم 
  .موسى سويلم : المالزم 
  :والتحق بالحركة في اليوم األول من خارج التنظيم          
  .محمد الخصاونة : الرئيس         .زهير عمر المعاني : الرئيس 
  .وليد التل : المالزم         . إبراهيم محادين : المالزم 

  
  :سالح المدرعات 

  .أبو نوار أديب : الرئيس         .تركي الهنداوي : الرئيس 
  .عبداهللا قاعــد : المالزم         .مشهور حديثة : الرئيس 
  ).كان مجازا ( نذير رشيد : المالزم         . توفيق الحياري : المالزم 
  .طراد نويصر : المالزم           .ذوقان حنيف : المالزم 
  :وإلتحق بالحركة في اليوم األول من خارج التنظيم          

  .مطلق عيد : الرئيس         .الحديد  نايف: الوكيل القائد 
  

  :سالح الهندسة 
  .موسى محمود : المالزم         .عصمت رمزي : الرئيس 
  :وإلتحق بالحركة في اليوم األول من خارج التنظيم          
  .مطيع سعادات : المالزم         .خالد الطروانة : الرئيس 
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  :سالح الالسلكي 
  .خليل البورنو : س الرئي        .أديب عمر : الرئيس األول 

  .عبداهللا عميرة : المالزم         . عبدالرزاق يونس : الرئيس 
  .فخري أبو نوار : الوكيل          .رمضان فرحات : المالزم 

  
  :المشاغل الفنية 

  .جعفر الشامي : المالزم         .شوكت السبول : المالزم 
  . عبدالكريم حيدر : المالزم 

  
  :الخمات الطبـية

  . 1951فصل من الخدمة سنة     عوني حنون :  الوكيل القائد
  . 1953إستقال من الخدمة سنة     فهيم ناصر: الرئيس      
  . 1953إستقال من الخدمة سنة     سالم شراب: الرئيس      

  
  :قيـادة الجيش 

  . مشاور عدلي الجيش     عبداهللا الصعوب: الرئيس 
  

  :الضباط المتعاطفون مع حركة الضباط دون نشاط 
  .محمد المعايطة : القائمقام     .علي الحياري : ئمقام الركن القا

  .فواز ماهر : القائمقام           .راضي الهنداوي : القائمقام الركن 
  

  :الضباط الذين قاموا بدور متميز صبيحة يوم الحركة 
  .إحسان الحلواني : الرئيس       .محمود المعايطة : الرئيس 
  .أديب أبو نوار : الرئيس       .تركي الهنداوي  : الرئيس 
  .مازن العجلوني : المالزم       .مشهور حديثة : الرئيس 
  .عزمي مهيار : المالزم       .عبداهللا قاعــد : المالزم 
  . غازي عربيات : المالزم       .فوزي أبو نوار : المالزم 
  .توفيق القسوس : المالزم       .توفيق الحياري : المالزم 
  .عدنان صدقي : زم المال        .ذوقان حنيف : المالزم 

  .. )) . إديب عمر : الوكيل القائد 
/ 190/ 188/189، ص  1990اللواء علي أبو نوار ، حين تالشت العرب ، دار الساقي ،  -

191/192 -  .  
  

  :داخل الجيش ضمن المراكز التالية كمـا جرى بعد أيام تعيين وتوزيع مهام الضباط         
  :رئاسة هيئة أركان الحرب 

  .رئيس هيئة أركان حرب الجيش العربي     ير اللواء راضي عنابأم
  .المساعد لإلدارة       الزعيم حابس المجالي

  .رئيس األركان     القائد الركن علي أبو نوار
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  .مدير العمليات الحربية       القائد إسكندر نجار
  .مدير التدريب       القائد كريم أوهان

  .ت العسكرية مدير لإلستخبارا      القائد محمود الموسى 
  .مدير المرتب      وكيل القائد جميل قعوار

    .مدير التموين والنقل     وكيل القائد وحيد عبدالهادي 
    .مدير المالية     وكيل القائد عيسى قسيس
  .المشاور العدلي             الرئيس عبداهللا الصعوب

  .مدير المباحث       القائد حكمت مهيار
  

  :الفرقة األولى 
  .قائد الفرقة     كن علي الحياريالقائمقام الر

  .قائد اللواء الثالث   القائمقام الركن راضي الهنداوي 
  .قائد اللواء الثاني       القائمقام فواز ماهر
  .قائد اللواء األول       القائد عزت حسن 

  
  :سالح المدفعية 

  . قائد السالح       القائمقام محمد المعايطة
  . ركن العمليات      الرئيس زهير المعاني
  .قائد كتيبة الميدان األولى       الرئيس شاهر يوسف

  .قائد كتيبة الميدان الثانية       الرئيس محمود المعايطة
  .قائد كتيبة الميدان الثالثة       الرئيس منذر عنّـاب

  .قائد كتيبة مضادة للطائرات     وكيل القائد أحمد أرسالن
  .إنش  4و2قائد بطارية المورتر       الرئيس كمال طاهر 

  
  :سالح الدروع 

  .قائد السالح بالوكالة     الوكيل القائد نايف الحديد
  .ركن عمليات السالح       الرئيس أديب أبو نوار

  .قائد كتيبة المدرعات األولى     الوكيل القائد نايف الحديد
  .قائد كتيبة المدرعات الثانية       الرئيس مشهور حديثة

  .ت الثالثة قائد كتيبة الدبابا      الرئيس تركي الهنداوي
  

  :سالح الهندسة 
  .قائد كتيبة هندسة الميدان األولى       الرئيس عصمت رمزي

  
  :سالح الالسلكي 

  .قائد السالح       الوكيل القائد أديب عمر
  .قائد كتيبة الالسلكي األولى     الوكيل القائد خليل بورنو
  .قائد كثيبة الالسلكي الثانية     الرئيس عبدالرزاق يونس
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  :تموين مديرية ال

  .المدير       القائد جبران حوا
  

  :سالح الهندسة الميكانيكية 
  .قائد السالح     المهندس المالزم األول شوكت السبول
  .قائد المشاغل المتوسطة     المهندس المالزم األول جعفر الشامي

  
  :الخدمات الطبـية 
  .مدير الخدمات         القائمقام رشيد طليع
  .المستشفى الرئيسي  قائد        المقدم سعيد النجار

  
  :الحرس الوطني 

  .قائد الحرس الوطني العام       القائمقام الركن صادق الشرع
  . - 192/193المصدر السابق ، ص  -

     
بعـد أيام قليلة من قيام حركة تعريب الجيش ، ظهر أن رئيس هيئة األركـان أميـر            

، فإن موقعه الجديد كقائـد للجـيش ال    اللواء راضي عنّـاب وبحكم أنه من سلك األمن العام
أيار إحالته على التقاعد وترفيع المقدم الـركن  / 24يتناسب وخبرته السابقة ، فتقرر في تاريخ 

  . علي أبو نوار الى رتبة أمير لواء وتوليه قيادة الجيش 
  

د سعيد أيار إستقالة حكومته ، وشكّـل السي/20قدم رئيس الوزراء سمير الرفاعي في          
حزيران الذي /26أيار، التي أعلنت حّل مجلس النواب بتاريخ /22المفتي الحكومة الجديدة في 

كان مكان إنتقاد شعبي كبير ، بوصفه أنه جاء نتيجة عمليات التزوير التي قامت بها حكومة أبو 
، حيـث   وعمال بأحكام الدستور ، قدمت الحكومة الجديدة إستقالتها مباشرة.  1954الهدى عام 

تموز لتتولى اإلعداد إلجـراء اإلنتخابـات   / 1شكّـل السيد إبراهيم هاشم الحكومة الجديدة في 
  . النيابية الجديدة 

تموز أصدرت الحكومة قرارا بفصل قوات الشرطة والدرك عن قيادة / 14وفي تاريخ          
مديرا لها ، حيث كـان   ، وعين الزعيم بهجت طبـارة -األمن العام  -الجيش وإنشاء مديرية 

  .هذا المطلب من مطاليب الحركة الوطنية والمعارضة منذ سنوات طوال 
   

ومـع نجاح حركة تعـريب الجيش العربي وإنهاء خدمات الضباط البريطانيين منه ،          
وإستالم الضباط األردنيون قيادته ، أصبحت األردن على أبواب حركـة تغييـر كبيـرة فـي     

  .محلية والعربية والدولية العالقات ال
  
  
  


