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  دور اإلستقالليين في اإلمــارة
  

العربية -عنـدما أصبح فيصل بن الحسين ملكا على سوريا ، كان عضوا في جمعية          
، وتولى قادتها أجهزة الحكـم العربـي الجديـد ،     1916التي تأسست في باريس عام  -الفتاة 

 >ستقالل السوريحزب اإل< وقاموا على تحويل هذه الجمعية الى حزب منظم أطلق عليه إسم 
ملتزما ببرنامج قومي ، يستهدف توحيد واليات المشرق العربي ، واإلستقالل التام ، والعمل 

    .على تشكيل مملكة عربية متحدة تحت القيادة الهاشمية 
في سوريا وإحتاللها من قبل فرنسا ، إتخذ بعد معركة ميسلون وسقوط الحكم العربي          

أعضاء وقادة الحزب من مناطق شرق األردن مركزا لهم ، وعادوا لنشاطاتهم وأعمالهم تمهيدا 
لتنظيم صفوفهم لشن ثورة مسلحة لتحرير سوريا من اإلحتالل الفرنسي ، وألفوا هيئة مركزيـة  

  :مكونة من السادة 
ادل أرسـالن ، عـادل   رشيد طليع ، أحمد مريود ، األمير ع

العظمة ، إبراهيم هاشم ، فؤاد سليم، أحمد أبو راس ، محمد 
العجلوني ، صبحي العمري ، سامي السراج ، مسلم العطـار  
، نبيه العظمة ، محمود الهندي ، عوض القضماني ، أحمـد  

   .صلي ، عثمان قاسم وسعيد عمون 
 وجد رجال حزب اإلستقالل ، أرضا خصبة لعملهـم          

ونشاطهم في مناطق شرق األردن ، وتجاوبا وتعاطفا سريعا ، 
كما وجدوا تجاوبـا  . خاصة بين أوساط المتعلمين والفالحين 

  :ومساندة بين عدد من زعماء وشيوخ العشائر منهم 
راشد الخزاعي ، مثقال الفايز ، حديثة الخريشة ، سـليمان  

طاهر  السودي ، سامي الهنداوي ، تركي العابد ، سعد خير ،
  .الجقة وغيرهم 

  
بعد تأسيس اإلمارة بموجب اإلتفاقيـة المؤقتـة مـع             

بريطانيا ، إنقسم اإلستقالليون على أنفسهم ، نتيجة ضـرورة  
فظهـر فـي   . إتخاذ موقف بهذا الشأن ، رغم وجود قرار سابق في التعاون مع األمير عبداهللا 

  :صفوفهم جناحين 
وجد ضرورة إتخاذ موقف إيجابي مـن تأسـيس اإلمـارة     لبية ،وهو الغا: ـ األول          

بحكم أن وجوده في شرق األردن سيتيح لهم فرصة تمكنهم من تشـكيل   ودعم األمير عبداهللا ،
قوة عسكرية وقاعدة أرضية في اإلنطالق لشن غارات وأعمال عسـكرية ضـد الفرنسـيين ،    

  . جدة سوريا وتحريرها خاصة وأن األمير أعلن بأنه جاء الى هذه المناطق لن
كان يرى أن التعاون مع اإلمارة واألمير عبداهللا ليس أمرا ممكنا ضـمن  : ـ الثاني          

، خاصة وأن بريطانيا لم تفي بوعودها السابقة بإعطاء اإلسـتقالل  تلك الظروف وليس محبذا 
  . لألمة العربية وبتشكليها مملكة عربية متحدة 

نسحبت مجموعة الموقف الثاني من الحزب ، وإنخرطـت المجموعـة   على إثر ذلك إ         
األولى في المساهمة في بناء اإلمارة الجديدة وأجهزتها اإلدارية والعسكرية ، فكان لهم الـدور  

دون أن يشـكل  . المميـز والرئيسي في تشكيل الحكومة والقوى األمنية من الدرك والجـيش  

  
  من قادة  - السيد سعيد خير      

  اإلستقالليين            
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إستمرارهم بعملهم الوطني ضد فرنسا ، بحكـم إسـتنادهم   هذا الوضع الجديد عائقا أمامهم في 
على تعاطف وتأييد شعبي واسع ، ومحاوالتهم التوفيق بين طموحاتهم ومواقفهم الوطنية ضـد  

  .فرنسا وحكومة اإلنتداب البريطاني في فلسطين 
اء لكن سياستهم التوفيقية تلك ، دخلت مرحلة التأزم الشديد بشكل سريع ومبكـر إبتـد           

الحـاكم الفرنسـي    –غـورو   –ففي ذلك الشهر قام الجنرال . 1921/ حزيران / من شهـر
فبادر اإلسـتقالليين  في منطقة القنيطرة السورية ،  –محمد الفاعور  –لسوريا، بزيارة لألمير 
  بتنظيم مجموعة من الرجـال للقيام بمهاجمة الحاكم الفرنسي ، منطلقين بإشراف إحمد مريود 

   

  
حزيران وقع اإلشتباك /23وفي . من منطقة عجلون الى وادي اليرموك ثم الى قرب القنيطرة 

سلح بينهم وبين الجنرال الفرنسي ومرافقية ، الذي تصاوب في يده ، وقتل رئـيس أركـان   الم
تبع على إثر ذلك في نفس اليوم ، حملـة إنتقاميـة   . وجرح آخرين  -برانيه  -حربه الضابط 

واسعة النطاق من القوات الفرنسية شملت العديد من قرى المنطقة بكاملها ، تـم فيهـا تـدمير    
صدرت السلطات الفرنسية بالغا رسميا بأن ذلك العدوان جـاء مـن أراضـي    كما أ. أغلبها 

اإلمارة في شرق األردن ، وقدموا إحتجاجا قويا الى المندوب السامي البريطاني في القـدس ،  
متهمين حكومة اإلمارة بتخطيط وتدبير هذا الهجوم ، مطالبين بإتخاذ اإلجراءات الحاسمة ضد 

  .تكرار مثل هذه األعمال مستقبال المخططين والمنفذين ولمنع 
   

بإرسال قوة عسـكرية    -بيك  -وبإيعاز من المندوب السامي البريطاني ، قام الزعيم          
فـي ذلـك الوقـت كانـت     . ومجموعته إللقاء القبض عليهم  -أحمد مريود  -تتعقب عودة 

ريود بإنتظارهـا ،  حيث كان أحمد م -إربد  -المجموعة التي نفذت الهجوم عائدة عن طريق 
فهب . إللقاء القبض عليهم  –بيك  –ومنها توجهوا الى عمـان ، التي علم أهلها بتوجه قوات 

الناس وبحماس شديد بتجميع أنفسهم بزعامة الوجهاء والمشـايخ لحمايـة وإسـتقبال الثـوار     

  
  نبيه العظم ، عادل : ، ويظهر بينهم السادة  1921عض زعماء حزب اإلستقالل في عمان عام ب    

  العظمة ، خيرالدين الزركلي ، كامل قصاب ، رشدي الصفدي ، سامي السراج ، محمد علي العجلوني  
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نية الى وعند وصول المجموعة الوط. الوطنيين الذين قاموا بمهاجمة موكب الجنرال الفرنسي 
ـ  ـ  منطقة  المؤلفة من مفـرزة مـن    –بيك  –وجدوا القوات التي تحت إمرة الزعيم  ياجوز 

محمد علـي العجلـوني   ، فوقفت قوات الدرك بقيادة  -عمر لطفي  –الفرسان يقودها الرئيس 
وكاد الموقف أن يتفجر باإلشتباك بين الوطنيين والدرك ورجال القـوة التـي   .  بجانب الثوار

لزعيم بيك ، لوال أن رجال المفرزة رفضوا أن يشتبكوا مع أخوانهم ، إمـا لتضامنهم أرسلها ا
  معهم ، وإما لقـلة عـددهم بالنسبة لمجموعة الثوار وقوة الدرك ، فقرروا العودة الى عمـان 

  .من غير تنفيذ أمر الزعيم بيك 
  ي والثوار الى مضارب  توجـه أحمد مريـود وقائـد درك البلقاء محمد علي العجلون         

     
األمير عبداهللا على صهوات خيولهم وهم يهزجون ويطلقون الرصاص من بنادقهم مبتهجـين   

أمـام هـذا   . ويرددون العبارات الحماسـية   )موكب عرس ـ زفاف  " ( فاردة " وكأنهم في 
، فإستحسـن   -ياجوز  –الموقف الحماسي والشعبي ، أخبروا األمير بما حدث لهم في منطقة 

(( : ا موافقته على ما قاموا به للسيطرة على الوضع الحساس ، قـائال  نتائج ذلك الموقف معلن
مريود وجماعته في حمايتي وحماية البلد ، ولن نسلمهم لإلفرنسيين مهما كانت النتـائج  .. 

 . ((..  
عمــان ،  / 171سليمان موسى ، ص -ـ تاريخ األردن في القرن العشرين ، منيب الماضي 

  .      ـ  1959
ثّـل هذا الحادث أزمة حادة بين الحكومة البريطانيـة وحكومـة اإلمـارة ، حيـث     م         

تشددت بريطانيا في مطالبتها بتسليم األشخاص الذين إشتركوا في تخطـيط وتنفيـذ الهجـوم    
المسلح على موكب الجنرال الفرنسي ، من خالل مذكرة المعتمد البريطاني في عمـان التـي   

رسمي بعد أيام من وقـوع الحـادث ، مـع ذكـر أسـماء       سلمت الى حكومة اإلمارة بشكل
كما تشددت أيضا حكومة اإلمارة في تبرير عدم إمكانية تسـليم هـؤالء   . األشخاص المطلوبين

األشخاص بإعتبار أن الحادث سياسي ، ليس من حق حكومة أجنبية التدخل به ، وإن من بـين  
نوا في منـاطق حـدود اإلمـارة    األشخاص المطلوبين من ثبت وجودهم عند وقوع الحادث كا

  . وليس في موقوع الحادث ، واآلخرون مجهولون لدى حكومة اإلمارة 
من هنا ، كان مطلب بريطانيا عنـدما طُرحـت مسـألة تنفيـذ اإلتفاقيـة المؤقتـة                

والمساعدات المالية لقوى األمن ، بإستقالة حكومة رشيد طليع وإشرافها المباشـر علـى تلـك    

 

                            
  م       1921بالقرب من عمان عام  - ماركا  -ا              األمير عبداهللا في مضاربه على تلة 
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فلم يكن لدى األميـر عبـداهللا ، إال قبـول تلـك     . المالية وعلى القوات العسكرية  المساعدات
المطالب ، ومحاولته المماطلة في تسليم األشخاص المطلوبين ، التي إستمرت نحو أكثر مـن  
عام تقريبا ، وإنتهت بإتفاق بين الطرفين خالصته بأن اإلمارة غيـر ملزمـة قانونيـا بتسـليم     

  .حادث لعدم وجود أية إتفاقية بينها وبين السلطات الفرنسية المتهمين في ذلك ال
  

  الذي قرر –كمـا مثل ذلك الحادث أيضا ، مدى تأثير وتغلغل جناح حزب اإلستقالل          
في حكومة اإلمارة وقوة الدرك والسكان وتعـاطفهم مـع حـزب     –التعاون مع األمير عبداهللا 

  إلقاء  –بيك  –تأييد الشعبي الواسع، لكان في إمكان الزعيم إذ لوال هذا التأثير وال. اإلستقالل 
                  

وجماعته مـن الثـوار   ) م 1925إستشهد في الثورة السورية عام ( القبض على أحمد مريود 
ت الواسعة التي جرت في عمــان  وكذلك المظاهرا. وتسليمهم للسلطات الفرنسية في دمشق 

ـ مـن قبـل     إبراهيم هنانوفي شهر آب ، إحتجاجا على تسليم المناضل الوطني السوري  ـ  
لكن هذا الوضع المؤيد والمتعاطف .  السلطات البريطانية في القدس ، الى السلطات الفرنسية 

، المؤشرات السياسية  مع اإلستقالليين لم يدم طويال ، بسبب عدم إستيعاب زعماء ذلك الجناح
البريطانية للمنطقة ، وعدم فهم أبعاد المخطط اإلستعماري الجديد الـذي بـدأ أثنـاء الحـرب     
العالمية األولى ، وفي عدم إدارك حقيقة األهداف الحقيقية التي تسعي بريطانيا لتحقيقهـا فـي   

ـ  اب طموحـات  المنطقة لخدمة سياستها وأهدافها على المستوى القريب والمتوسط ، على حس
  .وآماني األمة العربية وحركتها الوطنية وشهدائها مع بداية مرحلة تكوينها الذاتي 

كان من أحد نتائج ذلك الموقف التوفيقي من جناح اإلستقالليين هو خروجهم فيما بعد           
م ،  كقوة مـؤثرة  1924/ شباط/من إمارة شرق األردن ، وعلى مراحل ، كان آخرها في شهر

ـالة في الحركة الوطـنية المعارضة لإلحتالل الفرنسي لسوريا ، وللوجود الصهيوني في وفع
  .فلسطين ، وإنعكاس ذلك على واقع وتطور األوضاع السياسية في منطقة المشرق العربـي 

   
  بوادر إحكام السيطرة البريطانية

           
، إحتجاجـا  1921/آب/ي شهرشكلـت المظاهرات الواسعة التي قامت في عمـان ف         

للسلطات الفرنسية ،  -إبراهيم هنانو  -على السلطات البريطانيـة لتسليمها المناضل السوري 

  
  ضباط وعناصر من اإلستقالليين في عمــان             
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الـذي كـان في حماية األمير عبداهللا ، أولى بـوادر إصرار السـلطات البريطانيـة علـى    
  . السيطرة الكاملـة على البالد 

اركة الشعبية الواسعة  ، وتعاطف مشايخ ووجهاء فقد أظهرت تلك المظاهرات ، المش         
البالد ، وإتساع قاعدة الحماس الوطني والتأييد الشعبي للـوطنيين والثـوار السـوريين ضـد     

وتمثل سخط وغضب المتظاهرين على السـلطات البريطانيـة ،   . اإلحتالل الفرنسي لسوريا 
وال تدخل مساعده القائد فـؤاد سـليم   ، الذي كاد أن يقتل فيها ، ل -بيك  –تشابكهم مع الزعيم 
  . لحمايته وإنقاذ حياته 

القـوة   -على الرغم من هذا الغضب الشعبي ، قام الزعيم بيك بإعتقال ضابطين من          
بتهمة التحريض على  الرئيس توفيق النجداوي وأخيه الرئيس صالح النجداويهما  -السيارة 

ر وفصلهما من الخدمة العسكرية مع حوالى أكثـر  تلك المظاهرات وسجنهما مدة أكثر من شه
من خمسين من أفراد تلك القوة ، الذين إحتجوا على تلك اإلجراءات التعسفية ، كان معظمهـم  

ـ من منصبة كمدير لألمـن العـام بعـد      علي خلقيمن أهالي السلط وقراها ، كما أقصي ـ 
  . إعتقاله بتهم مشابه 

ن ساكنا ، أمام هذه اإلجراءات التعسفية بحق العناصـر  لم تحرك حكومة مظهر رسال         
حيث حاول الظهـور أمـام مسـؤوليه    . الوطنية داخل القوات التي يسيطر عليها الزعيم بيك 

بمظهر الرجل العسكري القوي الذي يستطيع أن يسيطر على أوضاع األمـن فـي اإلمـارة ،    
أخفق بعد عـام تقريبـا     (السوريون وكبت جماح العناصر والفئات التي تؤيد وتساعد الثوار 

من إلقاء القبض على المناضل السوري ـ سلطان األطرش ـ حين إلتجـاء الـى منطقـة       
داخـل   )األزرق عندما الحقته قواته ، بسبب إحتضان عشائر تلك المنطقـة لـه وحمايتـه    

قواته لحـل  مما شجع حكومة اإلمارة واألمير عبداهللا فيما بعد ، على إستخدام . أراضي اإلمارة
ـ ، ثم القضـاء وإنهـاء    1921كحادثة الكرك في شهر كانون األول المنازعات العشائرية ـ  

التي كانت مستمرة طلية تلك الفترة ، الى أن تم قمعها في شـهر    -ناحية الكورة  -وقمع تمرد 
  . 1922/أيار/ 

، ضـد النزاعـات    يةتم البدء في إستخدام القوى األمنية والجيش كأداة قمعبذلك ،          
العشائرية أوال ، وضد التمرد والعصيان ثانيا ، وفيما بعد ضد اإلنتفاضات والقوى الوطنيـة  

وإلستيعاب تلـك  . ، بحجة تعزيز السلطة المركزية وسيادتها وحفظ أمن البالد  وتصفيتها ثالثا
  .المراحل ، ال بد من وقفة عند أهمها 

  
  أحــداث الكــرك

  
ناطق شرق األردن ، تسودها المنازعات القبلية والعشائرية ، بحكم التركيب كـانت م         

بحيث كانـت القبيلـة أو العشـيرة ، هـي الوحـدة      . اإلقتصادي لهذه المناطق  -اإلجتماعي 
اإلجتماعية واإلقتصادية والسلطة القائمة في أغلب المناطق ، بسبب ضعف السلطة المركزيـة  

  . وغيابها عن تلك المناطق 
ولما تأسست اإلمارة ، لجاء األمير عبداهللا في بداية عهده ، لتعزيز سلطته المركزية،          

اإلمـارة  " ولكسب ثقة ودعم بعض القبائل والعشائر ، بإعطائهم مساحات واسعة من أراضـي  
والهبات لشيوخ وزعماء تلك القبائل والعشائر ، خاصة لعشائر الجنـوب والوسـط ،   " الناشئة 

  . هم مقعدا في حكومة اإلمارة يتواله األمير شاكر بن زيد مخصصا ل
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  ـ الذي إستمـر فــيرفيفان المجالي كان متصرف الكرك قبل تأسيس اإلمارة ـ          
منصبه بعد تأسيسها ، وكان يدير أمور المنطقة بطريقة عشائرية بحكم الوضـع العشـائري     

  .المنطقة فيها، وبحكم أن عشيرته من أقدم وأقوى عشائر 
شجار في مطحنة للصناع بـين رجـل مـن     1921/كانون األول/3حدث يوم (( ..          

عشيرة الصعوب وآخر من عشيرة الحباشنة ، وكان سبب الشجار تافها نشأ عـن إختالفهمـا   
وأثناء الشجار ، جاء شخصان من الحباشنة وإشتركا مع قريبهمـا  . على األولوية في الطحن 

لشخص اآلخر فجرحوه ، وإزداد نطاق الشجار بمن إجتمـع مـن رجـال    األول في ضرب ا
العشيرتين وأنصارهما ، ثم تطور الى تبادل إطالق النار ، وإستمر اإلشتباك حتـى المسـاء ،   

  .. )) . وقد قتل نتيجة له خمسة أشخاص وجرح تسعة 
ص  منيب الماضي وسـليمان موسـى ،   -1900/1959تاريخ األردن في القرن العشرين  -

  . - 1959، عمان ، 176/177
نائبا عنـه   -علي بن الحسين الحارثي  -أرسل األمير عبداهللا الى الكرك ، الشريف          

لتدارك األمور وحل الخالف بين العشيرتين ، بعد أن إستفحل وتوسع نطاقه ووقوع المزيد من 
ن يحسـم األمـور   حاول الشريف علي الحـارثي أ . القتلى والجرحى والنهب واإلضطرابات 

ورغـم أن متصـرف   . بالطرق العشائرية المعتادة ، بتشكيل هيئة من شيوخ ووجهاء المنطقة 
كان من ضمن تلك الهيئة ، إال أنه إستقال من منصبه كمتصـرف   -رفيفان المجالي  -الكرك 

متصرفا  15/12ـ في   جميل المـدفعي فتم تعين السيد ـ . لخالفات حادة نشبت على إثر ذلك 
دا للكرك ، مما زاد في تعقيد األمور واإلضطرابات وصعوبة السيطرة علـى األوضـاع   جدي

مع قواته العسكرية الى الكرك للسيطرة عليهـا   -بيك  -فتحرك الزعيم . األمنية في المنطقة 
حيث إستطاع السيطرة على األوضـاع  . بالقوة العسكرية ، ساعده في ذلك المتصرف الجديد 

لمركزية ، وعقد الصلح بين األطراف المتنازعين في شـهر كـانون   وفرض سلطة الحكومة ا
  . م 1922الثاني 

فرض السيطرة على منطقة الطفيلـة ومطاردتـه للعناصـر     -بيك  -ثم تابع الزعيم          
وإستمرت قواته ألكثر من شـهرين تعمـل    . المتمردة ، بعد أن ألقى القبض على العديد منهم 

في تلك المناطق الجنوبية من اإلمارة ، وترهيب عشائر المنطقـة    على فرض السيطرة واألمن
وقمع تمردهـا وعصـيانها حتـى     -كعشائر بني حميدة حيث تم إعتقال عددا من شيوخهم  -

  . إستطاع فرض األمن والهدوء على تلك المناطق والقريبة من فلسطين 
جنوب اإلمـارة ، كانـت   بعد أن إستطاع الزعيم بيك ، فرض األمن وسيطرته على          

المناطق الشمالية في ناحية الكورة ، ال زالت في حالة تمرد وعصيان ، مشكّـلة بذلك منطقـة  
مستقلة إداريا وأمنيا عن الحكومة المركزية ، العاجزة عن فرض سيطرتها وهيبتها على تلـك  

  . المنطقة منذ أن بدأت عصيانها 
أحـد الرجـال    -علي رضا الركـابي   -ن سوريا في تلك الفترة ، وصل اإلمارة م         

العسكريين البارزين الذين ساهموا في الثورة العربية ضد األتراك ، بعد أن كان ضابطا كبيرا 
في الجيش العثماني وعضوا في ـ العربية الفتاة ـ ، وأصبح رئيسا للحكومة أثناء فترة حكـم    

بتشـكيل   1922/آذار/10ه وكلفـه فـي   فإنتهز األمير عبداهللا وجود. الملك فيصل في سوريا 
  :حكومة جديدة مؤلفه من السادة 

  . رئيس المستشارين  :علي رضا الركابي   ـ 
  . نائب العشائر  :األمير شاكر بن زيد ـ 
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  . معاون نائب العشائر : أحمد  مريود        ـ 
  . مستشار الداخلية   :مظهر رسالن       ـ 
  . المالية  مستشار :أحمد حلمي          ـ 
  .مستشار العدلية  :إبراهيم هاشم        ـ 
  .عيـن الحقا في شهر آب بعد إستدعائه من دمشق/ قاضي القضاة  :الشيخ سعيد الكرمي ـ 
  

  إنتفاضة وتمـرد ناحية الكورة
  

  ـ يتزعمون مناطق الكورة ، وقبل كليب الشريدةكـان آل الشريدة بزعامة الشيخ ـ         
رة شكلوا حكومة محلية خاصة بهم ، لرفضهم اإلنضمام تحـت حكومـة محليـة    تأسيس اإلما

أخرى أيام تشكيل الحكومات المحلية بعد سقوط حكم الملك فيصل ، لرغبتهم في الحفاظ علـى  
وعند تأسيس اإلمارة وقيام حكومة مركزية ، رفضـوا  . زعامتهم وعدم التنازل عن إمتيازاتهم 

إربد ، لكراهية قديمة بينهم وبين من تعاقب علـى إدارة منطقـة   أن تكون مناطقهم تابعة للواء 
وطالبوا بأن تكون منطقـتهم مرتبطـة مباشـرة بالحكومـة     . إربد منذ العهد العثماني وبعده 

المركزية أو بمنطقة عمـان ، ورفضت الحكومة المركزية طلبهم ذلك بإعتباره إمتيازا وشـاذا  
  .عن التشكيالت اإلدارية التي قررتها 

           
كانت الحكومة المركزية تستعمل قوات الدرك لمسـاعدة المـأموريين فـي جبايـة              

  وفـي . الضرائب من القرى والمناطق ، يرافقهم أحد وجهـاء تلك المنطقة في أغلب األحيان 
جاء بضعة  1921/أيار/أحد األيام من آوائل شهر

ن الدرك الـى إحـدى منـاطق الكـورة     أفراد م
ـ تسكنها   زوبياالشرقية على قرب من قرية ـ  

ـ طالبين مـن أحـدهم أن   الشقيرات عشيرة ـ  
ويبدو أن حصلت مشادة . يرافقهم لتعداد أغنامهم 

كالمية بينهما ، فأراد أحد أفـراد الـدرك وهـو    
ـ أن يأخـذ البندقيـة     حمادة السليمانالنائب ـ  

حد رجال العشـيرة ، الـذي   التي كانت بحوزة أ
بدوره رفض تسليم بندقيته ، فإنطلقت رصاصـة  
قاتلة من تلك البندقية أودت بحياة النائب حمـادة  

ولما رجـع رفاقـه الـى مركـزهم     . السليمان 
ــ  عمر لطفي وأخبروا قائد المفرزة الرئيس ـ  

بالحادث ، فجهز رجاله لشن هجوم على عشيرة 
ف تـدخل أحـد   وقبل أن يتأزم الموق. الشقيرات

وأقنـع   -نجيب الشـريدة   -وجهاء آل الشريدة 
رئيس مفرزة الدرك بالعودة الى إربد ، بعـد أن  

  . جمع من الشقيرات ديـة ألهل النائب المقتول 
لما علمت الحكومة المركزية بالحادث ،          

جميع قرى تلـك  لم يكن في مقدرتها أرسال قوة عسكرية إلعتقال القاتل ، بعد أن تبين لها بأن 

  
  الشيخ كليب الشريدة              
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للحضـور الـى    -كليب الشريدة  -المنطقة متضامنة مع عشيرة الشقيرات، فإستدعت الشيخ 
  .إربد لمساعدة الحكومة إلجراء التحقيق في الحادث ، الذي رفض المجئ خشية من إعتقاله 

مـن   12/5أمام هذا الموقف ، إضطرت الحكومة الى إرسال قـوة عسـكرية فـي             
من سرية الفرسان السيارة وحوالي خمسين آخرين من اإلحتياط ، بقيادة القائـد   الـدرك مكونة

  .تكون مهمتها إجراء التحقيق في الحادث والقبض على القاتل  -فؤاد سليم  -
تمركزت قوة الدرك على تلة تشرف منها على منازل عشيرة الشـقيرات ، وأرسـل            

يرة ، وبأنهم ال يريدون إستعمال القوة إال إذا حـاول  قائدها مفرزة بهدف اإلتصال بأفراد العش
ويبدو أن رجال الشريدة والشقيرات كانوا يراقبون قوة الدرك منـذ أن دخلـت   . أحد مقاومتهم 

مناطقهم ، حيث أنهم بادروا بإطالق النار على أفراد المفرزة لصدهم عن متابعـة سـيرهم ،   
اد قوة الدرك في إطالق النار ، وإتساع رقعـة  مما أدى الى إشتراك باقي أفر. وقتلوا بعضهم 

تبنه ، عنبـه ،  ( زوبيا ـ رحابا ، أيضا قرى  اإلشتباكات بين الطرفين لتضم باإلضافة لقريتي 
وإمتدادها فيما بعد الى قرى أخرى ، حيث إستسـلم أفـراد قـوة    ) دير أبي سعيد ، كفر إلما 

تة عشر شخصا مـن أفرادهـا وجـرح    الدرك في اليوم األول من اإلشباك ، بعد مقتل نحو س
  .قائدها وآخرين وأسر البقية 

  
  كـان قد مضى على تأسيس اإلمارة مدة شهرين حين وقـع هـذا الحادث ، ولم تكن         

الحكومة المركزية قادرة على إرسال قوة عسكرية إضافية لفرض سيطرتها وهيبتها على تلك  
سببا إلتساع مسـاحة العصـيان والتمـرد علـى     مما أعطى . المنطقة وإطالق سراح أسراها 

زعيما لهـــذا   -كليب الشريدة  -، وإعتبار لتشمل لواء عجلون بكامله السلطة المركزية ، 
  .التمرد ، بعد أن رفض مطاليبها والرضوخ إلجراءتها 

على إثر ذلك ، سارعت حكومة اإلنتداب في فلسطين بإرسال قوة عسكرية من قواتها          
قرب مقر مضارب األمير عبداهللا ، تحسبا مـن خطـر إمتـداد     -ماركا  -ط في منطقة لتراب

وعندما إحتجت الحكومة المركزية في رسالة رسمية للمعتمد . التمرد على بقية مناطق اإلمارة 
البريطاني على هذه الخطوة ، مطالبة بإعادة تلك القوة ، لـم يؤخـذ ذلـك اإلحتجـاح بعـين      

مة تلك القوة حماية الطائرات البريطانية األربع الجاثمة على أرض تلك اإلعتبار، بحجة أن مه
  .المنطقة 

   
إستمر هذا الوضع طيلة عام ، جرى خالله تغيير الحكومة المركزية مرتين على إثـر           

بإعادة تنظيم القوة العسكرية وزيادة  -بيك  -ضغوطات بريطانية ، وتعزيز قوة ونفوذ الزعيم 
يطرته على المناطق الجنوبية من اإلمارة وإخضاعها للسـلطة المركزيـة بعـد    حجمها ، وس

  .أحداث الكرك 
                     

بعـد أن شكل الركابي حكومته الجديدة ، كان ال بد له من إنهـاء حالـة العصـيان             
أن أصبحت والتمرد في الجزء الشمالي من اإلمارة ، وإخضاع سكانها للسلطة المركزية ، بعد 

  .القوة العسكرية أفضل  من السابق لمواجهة هذا العصيان 
المؤلفـة مـن خيالــة ومشــاة      -بيـك   -تحركت القوات العسكرية بقيادة الزعيم         

، حيث  1922/أيار/وبضعةسيارات مصفحة نحـو منطقة التمرد في اإلسبوع األخير من شهر
  . ليات العسكرية من مدينة إربد قـام الركابي بنفسه باإلشراف على سير العم
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، بتهمـة   بإعتقال بعض الوجهاء واألشخاص في منطقة إربدقامت قوات الزعيم بيك          
أنهم من المؤيدين على العصيان والتمرد ، كخطوة أولى إلظهار أن الحكومة المركزية جـادة  

سلطتها وهيبتها علـى   في إنهاء هذا العصيان ، وإنها ال تريد سفك الدماء للتوصل الى فرض
كما أرسل الركابي أحد رجاله الى كليب الشريدة يبلغه بإنهـاء حالـة عصـيانه    . تلك المنطقة 

وتمرده على السلطة وتسليم نفسه بحضوره الى إربد ، وإعتبار ذلك آخر محاولـة مـن قبـل    
  .  الحكومة ، قبل أن ترسل قواتها العسكرية لفرض سلطتها بالقوة 

ن رفض كليب الشريدة اإلذعان وإنهاء عصيانه وتسليم نفسه ، تحركـت القـوة   بعد أ         
ـ مقرا لها ، ونصبت مدفعين تجاه منزل   جنين الصفاالسيارة من إربد ، وإتخذت من قرية ـ  

كمـا  . وأطلقت بعض القذائف نحوه ، حيث تم تهديم جزءا منـه   - تبنه -الشريدة في قرية 
وق المنطقة ، بهدف إرهاب األهـالي والمؤيـدين للعصـيان    حلقت طائرة عسكرية بريطانية ف

بإلقاء بعض القنابل ، وإظهار أن الحكومة تملك القوة العسكرية الكافية إلخضـاع المتمـردين   
  . والسيطرة الكاملة على تلك المنطقة 

وبعد إشتباكات خفيفة بين الطرفين ، ظهر للعيان ان القوة العسكرية التي جاءت بهـا           
فقام بعض مؤيدي الشريدة بـإعالن  . الحكومة المركزية متفوقة على قوة المناصرين للشريدة 

عدم رغبتهم في المواجهة العسكرية وخضوعهم للحكومة المركزية ، كما أعلنت بعض القرى 
  .عن إنفصالها عن حركة الشريدة 

   
  ضرار التي حلقت بمنزلـه ،لما شاهد كليب الشريدة كثافة هذه القوة العسكرية ، واأل         

هرب مع بعض أقاربه الى جنوب اإلمارة وإلتجاء وإمكانية عدم صموده أمام مثل تلك القوة ،  
عند الشيخ ـ حديثة الخريشه ـ الذي بدوره توسط لدى األمير عبداهللا ، مع بعـض شـيوخ     

  .بني صخر ، بأمر تسليمه ومن معه من أقرابه 
   

           
على إثر ذلك ، سيطرت قوات الكابتن بيك على كافة القرى التي كانت قـد أعلنـت تمردهـا    

بعـد  . وعصيانها ، منذ بدء التمرد والعصيان ، وفرضت عليها سلطات الحكومة المركزيـة 
العصيان ، وتجريد القرى واألهالي من السـالح،  أن إعتقلت العديد من الذين شاركوا في ذلك 

  
   الحكومة الركابي في إربد على إثر إنتفاضة الكورة رئيس                    
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ونتيجة إلعماله هذه، أصـدر  . وهروب الكثير ممن إشتركوا في التمرد الى األراضي السورية 
بترفيع بيك الى رتبة زعيم وتلقيبـه  األمير عبداهللا أمره بصفته القائد العام للقوات العسكرية ، 

   .اك في اإلماره بلقب باشا ، وهي أعلى رتبة عسكرية كانت آنذ
  

قامت الحكومة المركزية بعد ذلك ، بفرض غرامات مالية على القرى التـي أعلنـت            
كمـا أجـرت   . عصيانها ، وفصل بعضها إداريا عن ناحية الكورة وربطها بقضاء عجلـون  

محاكمة عسكرية لكليب الشريدة وبعض أقاربه وأنصاره في مدينة إربد ، حكم عليه باإلعدام 
لم ينفذ لوعد أعطاه له األمير عبداهللا حين إستسلم ـ وبالسجن على إبنه عبـداهللا وإبـن    ـ 

أخيه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، وعلى حوالى عشرة أشخاص من أنصـاره بالسـجن   
حيث أطلق سراحهم بعد أن قضوا عاما في سجن السلط ، على إثر العفو . لسنوات متفاوته 

        .بمناسبة اإلعتراف بإستقالل اإلمارة  1923/أيار/25العام الذي جرى بتاريخ 
  

  مثّـلت أحداث ناحية الكورة أوال والكرك ثانيا ، التي جرت خالل األشـهر األولـى         
لسلطة مركزية في شـرقي األردن  > الوالدة القيصرية والعفوية <  من تأسيس اإلمارة ، على

حقيقه ، إال من خالل المساعدات المالية والعسـكرية  ، ال حول لها وال قوة ، أمرا ال يمكن ت
، بحكم صغر حجم المنطقة وشحة موارها ، وبالتالي ربط هذه المنطقة بالسياسـية   البريطانية

اإلستعمارية البريطانية كأداة لتنفيذ مخططاتها ورغباتها ، وتحت اإلشراف المباشر لمعتمـديها  
  . وضباطها ورجال مخابراتها 

والتـي  ) بشـكل متفـاوت   ( ذلك كان الحال في كافة الواليات والمناطق العربية وك         
وما كـان أمـام القـادة    . خرجت من السيطرة العثمانية الى السيطرة البريطانية أو الفرنسية 

إما الرضـوخ لتنفيـذ تلـك المخططـات     : والزعماء العرب كافة ، إال أمرين ال ثالث لهما 
وإما رفض هذه الحالة والحدود المسـتحدثة  . داة فاقدة اإلرادة والرغبات ، وبذلك يصبحون أ

واإلعتماد على القوى الذاتية للقيام بثورة عميقة الجذور ، للنهوض من ذلك السبات المزمن 
لكن واقع الحال آنذاك ، سار تجـاه األمـر األول ، لضـعف    . الذي طال أمده قرون طويله 

  .ذم القيادات والزعامات والقوى الوطنية اإلرادة السياسية والقوى الذاتية وتشر
                                                                                                                                                                                                                         

 


