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ملخص: 
رئي�ص  القد�ص بني  عت يف  ُوقِّ التي  الربيطانية  الردنية  املعاهدة  البحث  هذا  يتناول 
بن  عبداهلل  الأمري  عن  ممثال  الأردن  �رصقي  لإمارة  احلكومة(  )رئي�ص  التنفيذي  املجل�ص 
احل�سني، واملندوب ال�سامي الربيطاين يف فل�سطني ممثال عن احلكومة الربيطانية، وذلك يف 

20 �سباط 1928م. 
ويهدف البحث وب�سكل رئي�ص اإىل درا�سة اأهمية هذه املعاهدة وحتليلها وبيان اأثرها 
موؤ�س�سات  ظهور  يف  متثلت  التي  ونتائجها  الأردن،  �رصقي  اإمارة  يف  ال�سيا�سي  التطور  يف 
الدولة املختلفة الت�رصيعية منها والتنفيذية، وقد مت ذلك من خالل تناول املعاهدة يف ثالثة 

اأطر رئي�سة. 
ففي الإطار الأول، وهو اإطار تاريخي نوق�ست الظروف التاريخية التي اأدت اإىل توقيع 
اأ�سباب الرتدد الربيطاين يف البداية  التفاقية يف 20 �سباط 1928م، وت�سمن ذلك تناول 
يف توقيع هذه املعاهدة، والأ�سباب التي اأدت بهم اإىل القتناع ب�رصورة توقيعها، و�سمن 
الإطار نف�سه نوق�ست بنود هذه املعاهدة والعنا�رص ال�سلبية واالإيجابية التي ت�سمنتها هذه 

البنود على الدولة. 
ويف الإطار الثاين، وهو اإطار حتليلي، فقد نوق�ص اأثر هذه املعاهدة يف التطور ال�سيا�سي 
لإمارة �رصقي الأردن، ويف ح�سولها على جزء من ا�ستقاللها، وبخا�سة اأن اآثارها ال�سيا�سية 
ا�ستمرت طيلة عهد الإمارة اأي حتى عام 1946م، وذلك من خالل احلديث عن املوؤ�س�سات 
التي اأدى توقيع املعاهدة اإىل وجودها، والتي بداأت من الإعالن عن القانون الأ�سا�سي، ثم 

انتخاب املجل�ص الت�رصيعي الأول. 
البالد �سد هذه املعاهدة، فقد  �سهدتها  التي  للمعار�سة  الأخري، ونتيجة  الإطار  ويف 
ُعّدلت مرَّات عديدة، فتم احلديث عن اأهم التعديالت التي �سهدتها هذه التفاقية خالل عهد 

اإمارة �رصقي الأردن، واأثرها يف التطور ال�سيا�سي. 
ومن اأهم ال�ستنتاجات التي تو�سل اإليها البحث هو اأن هذه املعاهدة قد مثلت -وب�سكل 
كبري- اإحدى اأهم مراحل ال�ستقالل للدولة الأردنية الذي حققته الدولة عام 1946م، وذلك 
بالنظر اإىل الأثر الذي تركته، والذي متثل يف بداية �سيطرة الدولة على اأهم موؤ�س�سات احلكم، 

بعد اأن كانت يف يد الدولة املنتدبة، رغم اأن هذه ال�سيطرة كانت م�رصوطة اإىل حد كبري. 
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Abstract:
This study investigates the Anglo- Jordan Treaty signed on the 20th of 

February 1928 in Jerusalem between the chairman of the executive council 
(prime minister) of Emirate of Transjordan on behalf of prince Abdullah bin 
Al- Hussein and the British High Commissioner of Palestine on behalf of the 
British government. 

This study aims mainly to study and analyze the importance of this Treaty 
and its impact on the political evolution in the Emirate of Transjordan, and 
results of which were represented in the emergence of various institutions 
of the state; legislative and executive. The Treaty is investigated from three 
dimensions: 

Firstly, the historical dimension. The study focuses on the historical 
circumstances which led to the signing of the treaty on the 20th of February 
1927. This part discusses both the reasons behind Britain’s early hesitance 
and the reasons behind its approval to sign this treaty. This part also discusses 
the terms of the treaty and its positive and negative elements. 

Secondly, the analytical dimension. The study focuses on the effect this 
treaty had on the political evolution of the Emirate of Transjordan till the end 
of the Emirate in 1946. In this regard, the study highlights the establishing of 
institutions as a result of this treaty starting from the announcement of basic 
law and the election of the first legislative council. 

Lastly, the amendments this treaty had witnessed during the era of 
Transjordan. This treaty had been amended several times since then as a 
response to public opposition. 

One of the main conclusions of the research is that this treaty has 
represented one of the most important stages of the independence of the state 
of Jordan which was achieved in 1946, in view of the beginning of the state 
control over the most important institutions of governance, after they had been 
controlled by the Mandatory State , although this control was conditioned to 
a large extent. 
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مقدمة: 
جميء  اإبان  وال�سيا�سية  اجلغرافية  الأولية  مبعاملها  الأردنية  الدولة  ظهرت  لقد 
الأمريعبداهلل بن احل�سني اإىل �رصقي الأردن قادمًا من احلجاز يف بدايات ع�رصينيات القرن 
الع�رصين، ومتكنه من تاأ�سي�ص اإمارة عربية يف اجلزء اجلنوبي من �سوريا الطبيعية بعد اأن 
الإمارة  تطوير  على  يعمل  عبداهلل  الأمري  وظل  والفرن�سي،  الربيطاين  ال�ستعماران  مزقها 

الأردنية ومتتني قواعدها ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية. 
اأول جمل�ص للم�ساورين )جمل�ص الوزراء( يف ني�سان 1921م، وعلى الرغم من  و�ُسّكل 
ح�سول الإمارة على اعرتاف غري ر�سمي من قبل بريطانيا بوجود هذه احلكومة كحكومة 
م�ستقلة يف �رصقي الأردن عام 1923م، فلم حتَظ بالعرتاف الر�سمي اإل عام 1928م عندما 
عقدت معاهدة مع بريطانيا كانت متثل نقلة نوعية يف تاريخ تطور الدولة الأردنية، فقد 
كان من �ساأن هذه املعاهدة اأن توؤ�س�ص حلياة �سيا�سية جديدة من خالل ما رافقها من توطيٍد 
ملوؤ�س�سات الدولة املختلفة حتى عام 1946م عندما ح�سلت الدولة على ا�ستقاللها التام، 

حيث ا�ستمر تاأثريها يف اإمارة �رصقي الأردن طيلة عهد الإمارة، وبعد ذلك بقليل. 
اإن م�سكلة البحث الرئي�سة تكمن فيما اإذا كانت هذه املعاهدة قد اأثرت ب�سكل اإيجابي اأو 
�سلبي يف التطور ال�سيا�سي لإمارة �رصقي الأردن؛ فقد وجدت وجهات نظر متباينة، بع�سها 
يرى اأنها حتمل عنا�رص اإيجابية، وبع�سها الآخر يرى اأن اأثرها ال�سلبي هو العام والوا�سح، 
التطور  ا�ستعرا�ص  اإل من خالل  الأخرى  دون  الكفتني  اإحدى هاتني  ترجيح  اإىل  �سبيل  ول 
ال�سيا�سي الذي عا�سته الدولة الأردنية بعد توقيع املعاهدة، وبيان مدى هذا التطور، والآفاق 

التي انطلق اإليها. 
لذلك فمن جملة الأهداف التي يرنو هذا البحث اإىل حتقيقها هو ا�ستعرا�ص مدى هذا 
التطور وبيانه وحتليل الأثر الذي تركته هذه املعاهدة يف التطور ال�سيا�سي لإمارة �رصقي 
�رصقي  لإمارة  ال�سيا�سي  الكيان  ر�سم  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً  املعاهدة  هذه  اأدت  عندما  خا�سة 
الأردن، وحتديد م�ستقبلها وبنائها كدولة، ومن هنا تاأتي اأهمية هذه املعاهدة التي مبوجبها 
اأ�سبحت اإمارة �رصقي الأردن دولَة م�ستقلَة ذات �سيادة وكيانَا �سيا�سيا معرتفَا به دوليًا، رغم 

اأن هذا ال�ستقالل كان منقو�سًا. 
الرئي�سة،  البحث  مل�سكلة  حل  اإىل  والو�سول  البحث،  من  املرجوة  الأهداف  ولتحقيق 
فقد ت�سمنت �سطور الدرا�سة العديد من الأ�سئلة التي حاولت الدرا�سة الإجابة عنها يف قالب 
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تاريخي حتليلي؛ من اأهمها: هل كان العرتاف بهذا ال�ستقالل كل ما ت�سمنته هذه املعاهدة؟ 
اأم اأن هذا العرتاف مل ياأِت اإل ب�رصوط معينة؟ ثم كيف كانت املعاهدة اأ�سا�سا حلياة �سيا�سية 
عت هذه املعاهدة؟  ُوقِّ التي خلقتها؟ وقبل هذا وذاك كيف  املوؤ�س�سات  جديدة؟ وما طبيعة 
اأوجدتها؟ وما املوقف الر�سمي وال�سعبي منها؟ وهل  وما الظروف ال�سابقة والالحقة التي 

ا�ستجابت ملطالب ال�سعب والدولة؟ . 
الباحثان منهجية حتليلية  التم�ص  الأ�سئلة، فقد  الإجابات لهذه  اأف�سل  اإىل  وللو�سول 
تعتمد على عر�ص احلدث ثم حتليله، وذلك من خالل اإطارين �سكال اأ�سا�ص هذا البحث، اأولهما: 
يبحث يف حتليل هذه  والآخر  املعاهدة،  توقيع  �سبقت  التي  التاريخية  الظروف  يبحث يف 

املعاهدة واأثرها يف التطور ال�سيا�سي لإمارة �رصقي الأردن. 
اأنه يلقي ال�سوء على ناحية مهمة من تاريخ الأردن  اأهمية هذا البحث  ومن مظاهر 
املعاهدة يف طيات  ُكتب عن هذه  ا  الرغم ممَّ فعلى  الباحثني،  اأقالم  املعا�رص غفلت عنها 
العديد من الكتب، فقد بقيت الدرا�سات ال�سابقة يف معظمها قا�رصة عن اإعطائها حقها من 
البحث والتحليل يف �سوء اأهميتها واأثرها يف تاريخ الأردن، ولعل اأف�سل ما ُكتب عنها هو 
»العالقات  كتابيه  يف  وبخا�سة  حمافظة،  علي  الأردين  املوؤرخ  كتابات  �سل�سلة  طيات  يف 
الأردنية الربيطانية 1921- 1957م« و »تاريخ الأردن املعا�رص، عهد الإمارة 1921- 
1946م«، وكتاب كامل حممود خلة املو�سوم بـ »التطور ال�سيا�سي ل�رصقي الأردن« وكتابات 
وكذلك  الأردن«  �رصقي  »اإمارة  و  الع�رصين«  القرن  يف  الأردن  »تاريخ  يف  مو�سى  �سليمان 

موؤلفات حممد حمافظة. 

أوال- الظروف اليت أدت إىل توقيع املعاهدة األردنية الربيطانية            
1921- 1928م:

اإمارة �رضقي االأردن قبيل توقيع املعاهدة االأردنية الربيطانية:  1 .
متهيد: 

اأردنية يف 11 ني�سان 1921م با�سم جمل�ص امل�ساورين، وذلك  اأول حكومة  �ُسّكلت 
بعد لقاءات الأمري عبداهلل بن احل�سني مع وزير امل�ستعمرات الربيطاين ون�ستون ت�رصت�سل 
اأجرى  اآذار 1921م، حيث  Winston Churchill يف القد�ص يف الأيام الأخرية من �سهر 
اأن يحكم الأمري عبداهلل  اآذار )1( متخ�ست عنها  معه ثالثة اجتماعات يف 28 و29 و30 
عبداهلل  الأمري  قدرة  ملعرفة  جتربة  مبثابة  تكون  �سهور  �ستة  مدة  الأردن  �رصقي  منطقة 

الأمور.)2(  على �سبط 
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عبداهلل  الأمري  بني  �سفوي  اتفاق  على  بناء  الأردن  �رصقي  اإمارة  تاأ�سي�ص  جاء  لذلك 
وت�رصت�سل، وكان هذا التفاق عبارة عن جتربة مدتها �ستة �سهور، وبناء على ذلك كان ل 
بد من تنظيم العالقة بني حكومة �رصقي الأردن وبريطانيا على قواعد ثابتة عن طريق عقد 

معاهدة بني الطرفني تك�سب العالقة �سفة ال�رصعية )3( 
وهذا ما ظل الأمري يلح على بريطانيا لتحقيقه، وعالوة على اأن الأخريةخرياأ مل تكن 
اأقل رغبة منه يف الو�سول اإىل تفاهم؛ لذلك دعت الأمري للمجيء اإىل لندن لإجراء مباحثات 
حول الو�سع يف �رصقي الأردن، وتقرر اأن يقوم الأمري بهذه الزيارة الر�سمية يف �سهر ت�رصين 

الأول 1922م. )4( 
ويف 16 ت�رصين الأول 1922م بداأت املباحثات بني الأمري عبداهلل ورئي�ص حكومته 
علي ر�سا الركابي ومندوب احلكومة الربيطانية جلربت كاليتون Gilbert Clyton، وبناء 
على طلب كاليتون قدم الركابي مذكرة تت�سمن مطالب الأمري، والتي كان من اأهمها اعرتاف 
والت�رصيح  الأمري،  رئا�سة  حتت  تاما  ا�ستقالل  الأردن  �رصقي  حكومة  با�ستقالل  بريطانيا 
و�رصقي  بريطانيا  بني  معاهدة  وعقد  الأردن،  �رصقي  منطقة  على  بلفور  وعد  تاأثري  بعدم 
الأردن ت�سمن تاأكيد الروابط احل�سنة بني الطرفني، وتكفل تاأمني املنافع املتبادلة، والبحث 

يف كيفية التمثيل اخلارجي. )5( 
-Devo ديفون�ساير اجلديد  امل�ستعمرات  وزير  مع  عبداهلل  الأمري  اجتماع  ذلك   وتال 

shir، وطلب منه الإ�رصاع بعقد املعاهدة، ولكن الربيطانيني كانوا يعار�سون فكرة الت�سال 
املبا�رص بني �رصقي الأردن ووزارة امل�ستعمرات، ويرون اأن يكون املندوب ال�سامي الربيطاين 
يف فل�سطني هو وا�سطة الت�سال الوحيدة، بينما كان الأمري يرى �رصورة ات�سال حكومة 
بريطاين يف �رصقي  �ساٍم  مندوب  يعنيَّ  واأن  الربيطانية،  باحلكومة  مبا�رصة  الأردن  �رصقي 
الأردن  �رصقي  ا�ستقالل  على  ين�ص  ت�رصيح  باإعالن  وطالب  فل�سطني،  عن  منف�سل  الأردن 
البحث يف  ا�ستكمال  الت�رصيح قبل  اإ�سدار  امل�ستعمرات على  يوافق وزير  التام، وعندما مل 
جميع الوجوه قرر الأمري عبداهلل مغادرة بريطانيا على اأن يظل الركابي يف لندن يفاو�ص 

احلكومة الربيطانية. )6( 
مع  عقدها  املزمع  املعاهدة  بنود  حول  الربيطانية  احلكومة  يفاو�ص  الركابي  فظل 
كاليتون  بعث  1922م  الثاين  ت�رصين   18 ويف  ال�ستقالل،  واإعالن  الأردن  �رصقي  حكومة 
مذكرة اإىل الركابي اقرتح فيها املواد التي توافق عليها بريطانيا لعقد معاهدة مع �رصقي 

الأردن، واأبرز نقاطها: 
ميكن للمعاهدة اأن ُتعقد على اأ�سا�ص اعرتاف بريطانيا بحكومة نيابية م�ستقلة يف  - 

�رصقي الأردن. 
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يتعهد الأمري عبداهلل باتباع خطة قومية يف الإدارة املالية وو�سع ميزانية ثابتة  - 
للدولة. 

تخويل الأمري عبداهلل ال�سلطة التنفيذية املعطاة للحكومة الربيطانية كمنتدبة على  - 
فل�سطني. 

اتخاذ التدابري ل�سيانة م�سالح الأجانب.  - 

اإن اعرتاف بريطانيا با�ستقالل �رصقي الأردن يجب اأن يتاأخر حتى انتهاء موؤمتر  - 
لوزان. )7( 

 ورد عليه الركابي مبذكرة اأو�سح فيها اأن الأمري مهتم ب�سكل خا�ص بق�سية التمثيل 
اأمام  اأن يو�سع ذلك  الأمم املتحدة، وطلب  الأردن يف يف هيئة  اخلارجي وال�سعي لإدخال 

جمل�ص الوزراء عند تقدمي م�رصوع التفاق. )8( 
كما قدم كاليتون تقريراً عن اجتماعاته اإىل وزارة امل�ستعمرات، ومما ذكره يف تقريره 
عبداهلل  الأمري  بني  ُتعقد  اأن  يجب  معاهدة  اأي  اأن  لالأمري  نو�سح  اأن  بد  ل  اأنه  اأرى  »اإنني 
الواقعة حتت  العظمى يف املناطق  ال�سامي يف فل�سطني بو�سفه ممثل بريطانيا  واملندوب 
النتداب، ويجب اأن تت�سمن املعاهدة الن�سو�ص الالزمة للمحافظة على مواد النتداب التي 

فر�ست على فل�سطني و�رصقي الأردن«. )9( 
ال�سهر ذاته قدم  الثاين 1923م، ويف نهاية  اإىل عمان يف 16 كانون  الركابي  وعاد 
حكومة  وت�سكلت   )10( لندن،  يف  مباحثاته  عن  الأمري  ر�سا  لعدم  نتيجة  حكومته  ا�ستقالة 
جديدة برئا�سة مظهر ر�سالن الذي اأر�سل مذكرة اإىل كاليتون تتناول بع�ص التعديالت على 
ما  »بعد  الثالثة  املادة  باإلغاء  مطالبته  التعديالت  هذه  اأهم  ومن  للركابي،  الأخري  مذكرة 
جاء يف املادة الثانية اأن لالأمري احلق املطلق باإعالن القوانني والأنظمة حل�سن اإدارة �رصقي 
الأردن«، وطلب بيان املق�سود من كلمة امل�سورة الواردة يف املادة الرابعة، واأكد ما جاء 
يف مذكرة الركابي حول التمثيل اخلارجي وال�سعي لإدخال �رصقي الأردن يف ع�سبة الأمم، 
اإلغاء املادة ال�ساد�سة، وذكراأن املعاهدة املنتظرة يجب اأن توافق بنودها روح  كما اقرتح 

ال�ستقالل املبنية عليه. )11( 
ثم توقفت املرا�سالت واملحادثات بني حكومة �رصقي الأردن واحلكومة الربيطانية، 
 Herbert Samuel اإىل اأن اأوعزت الأخرية ملندوبها ال�سامي يف فل�سطني هربرت �سموئيل
باأن يذهب اإىل عمان، ويبلغ الأمري موافقة احلكومة الربيطانية على ا�ستقالل �رصقي الأردن 
واأن  الأردن د�ستورية،  اأن تكون حكومة �رصقي  الأمم، و�رصورة  بـموافقة ع�سبة  امل�رصوط 
ُتعقد معاهدة بني �رصقي الأردن وبريطانيا، وجاء �سموئيل اإىل �رصقي الأردن، واأبلغ الأمري 
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موافقة بريطانيا على ا�ستقالل �رصقي الأردن، ويف 25 اأيار 1923م جرى احتفال ر�سمي 
باإعالن ا�ستقالل حكومة �رصقي الأردن بح�سور �سموئيل الذي تال مر�سوم ال�ستقالل حني 
قال: »تعرتف حكومة جاللة امللك بوجود حكومة م�ستقلة يف �رصقي الأردن برئا�سة �ساحب 
ال�سمو الأمري عبداهلل بن احل�سني �رصط اأن توافق جمعية الأمم على ذلك، واأن تكون حكومة 
�رصقي الأردن د�ستورية متكن حكومة جاللة امللك من القيام بتعهداتها الدولية يف ما يتعلق 

بتلك البالد، وذلك بوا�سطة اتفاق ُيعقد بني احلكومتني«. )12( 
وبناء على ذلك جند اأن ت�رصيح ني�سان 1923م كان مفرغًا يف قالب من احلذر البالغ، 
ففي الوقت الذي كان اجلميع ينتظر ت�رصيحًا بريطانيا مبنح �رصقي الأردن ا�ستقاللها التام 
جند اأن هذا الت�رصيح قد اقت�رص على العرتاف ب�رصقي الأردن كحكومة م�ستقلة، ومل يذكر اأنها 
دولة م�ستقلة، ولي�ص هذا فح�سب، بل ا�سرتط موافقة ع�سبة الأمم املتحدة على هذا العرتاف، 
وهذا اإجراء �سكلي لن يكون �سعبًا، كما ا�سرتط اأن تكون حكومة �رصقي الأردن د�ستورية، مما 
اإ�سدار د�ستور وجمل�ص ت�رصيعي حتى تكون املوافقة �رصعية على التفاق املقرتح  يتطلب 

الذي تاأخر عقده خم�ص �سنوات، فلماذا تاأخر عقد هذه املعاهدة حتى عام 1928م؟ 
م:  تلكوؤ بريطانيا يف عقد املعاهدة حتى عام 1928. 2

 ت�سمن العرتاف الربيطاين با�ستقالل حكومة اإمارة �رصقي الأردن الذي اأعلنه �سموئيل 
باإبرام معاهدة مع حكومة  الربيطانية  من احلكومة  اأيار 1923م وعداً  يف عمان يف 25 
�رصقي الأردن تنظم العالقات بني البلدين، اإل اأن بريطانيا تلكاأت يف حتقيق هذا الوعد مدة 

خم�ص �سنوات، ويعود هذا التاأخري الأ�سباب عدة من اأهمها: 
الفو�سى الداخلية ومترد زعماء النواحي و�سيوخ القبائل على احلكومة املركزية،  - 
فقد واجهت الإمارة طيلة الفرتة املمتدة من 1921- 1926م العديد من حركات الع�سيان 
�سد احلكومة املركزية؛ ففي �سهر اأيار 1921م حدث مترد يف ناحية الكورة بزعامة كليب 
ال�رصيدة، وال�سبب فيه هو حماولة ع�سائر هذه املنطقة ا�سرتداد �سلطتها التي كانت تتمتع بها 
وفقدتها مع ت�سكيل اأول حكومة اأردنية عام 1921م، ومل تتمكن احلكومة من الق�ساء على 

هذا التمرد اإل يف عام 1922م. 
املناطق  غزو  على  الوهابيون  اعتاد  الأردن، حيث  على �رصقي  الوهابية  الغارات  - 
هو  الغارات  لهذه  الرئي�سي  الهدف  وكان  الأردن،  �رصقي  حدود  ومنها  العربية،  احلدودية 
ال�ستيالء على هذه املناطق وال�سيطرة على مواردها ونهبها، واأهم هذه الغارات غارتان؛ 
وادي  على  ا�ستيالئهم  فبعد  �سخر،  بني  قبائل  هاجموا  عندما  1922م  عام  الأوىل  كانت 
عام  كانت  الأخرى  والغارة  اأخرى،  مناطق  على  ال�ستيالء  يف  طمعوا  واجلوف  ال�رصحان 
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1924م، لكن القوات الأردنية متكنت مب�ساعدة �سالح اجلو امللكي الربيطاين من رد الغارة. 
امل�ساعب املالية والقت�سادية التي كانت البالد تعاين منها يف تلك الفرتة، فعندما  - 
جاء الأمري عبداهلل اإىل منطقة �رصقي الأردن مل يكن معه املال الكايف لالإنفاق على الإدارة 
الأردنية، كما اأن بريطانيا كانت تقطع املعونة املالية عن �رصقي الأردن من وقت اإىل اآخر، 

اإ�سافة اإىل قلة واردات الدولة وفقر املنطقة. 
اخلالف بني ملك احلجاز وبريطانيا حول مو�سوع املعاهدة احلجازية الربيطانية  - 

التي كان من املفرو�ص اأن ت�سوي امل�سائل كافة املعلقة بني العرب وبريطانيا. 
احلرب احلجازية النجدية التي جعلت بريطانيا ترتيث قبل الإقدام على عقد معاهدة  - 

مع الأمري عبداهلل قبل اأن ينجلي املوقف يف احلجاز. 
اأن  الربيطانيني مل�رصوع عقد املعاهدة، من ذلك جند  معار�سة بع�ص امل�سوؤولني  - 
الثاين  كانون  واملوؤرخ يف 27  اإىل حكومته  تقريره  الربيطاين يف عمان كتب يف  املعتمد 
1927م باأنه يجب اأن ل تتخذ اأي خطوة يف �سبيل تنفيذ املعاهدة التي ذكرت يف الإعالن 

املتعلق با�ستقالل �رصقي الأردن ال�سادرة عن املندوب ال�سامي يف عمان عام 1923م. 
ال�ستقالل يف  اأع�ساء حزب  نفوذ  �سيء من  كل  قبل  التخل�ص  بريطانيا يف  رغبة  - 

احلكومة الأردنية، ثم البحث يف اإمكانية عقد تلك املعاهدة مع �رصقي الأردن. )13( 
وكان لتعيني لورد بلومر Plumer Lord - خلفا لهربرت �سموئيل كمندوب �ساٍم يف 

فل�سطني اأثر جديد يف تاأخر بريطانيا يف عقد املعاهدة. )14( 
التاأخري يف عقد املعاهدة، وعلى ل�سان معتمدها يف عمان  وبررت بريطانيا هذا  - 
احلكم  مبادئ  عن  موؤخراً  ابتعدت  الأردنية  احلكومة  باأن   ،Henry Cox كوك�ص  هرني 
اأ�سا�سيًا لعقد املعاهدة، واأن اأهل البالد مل يثبتوا جدارتهم يف  الد�ستوري الذي كان �رصطًا 

تعلم اإدارة بالدهم. )15( 
عقد املعاهدة االأردنية الربيطانية:  3 .

توقيع  اإىل  الربيطانية  احلكومة  ال�سيا�سة  الظروف  من  جمموعة  قادت  فقد  ذلك  ومع 
املعاهدة مع اإمارة �رصقي الأردن؛ ف�سحيح اأن العرتاف الربيطاين با�ستقالل احلكومة يف 
اأعلنه �سموئيل عام 1923م قد ت�سمن وعداً من احلكومة الربيطانية  �رصقي الأردن الذي 
باإبرام معاهدة مع حكومة �رصقي الأردن تنظم العالقات بني البلدين، اإل اأن احلال انقلبت 
بعد اأن اطماأن الربيطانيون على مركزهم الع�سكري فانتق�سوا ال�ستقالل واعتدوا عليه، ومل 

يعودوا يفكرون كثريا بتنفيذ وعدهم. 
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اأن توؤدي املباحثات التي كان يوؤمل ا�ستئنافها  لكن الأمل كان ما زال معقودا على 
املبداأ  على  اأ�س�سها  يف  مبنية  تكون  الطرفني  بني  ر�سمية  معاهدة  عقد  اإىل  امل�ستقبل  يف 
ال�ستقاليل، وما يتبعه من حكم وطني نيابي، خا�سة اأن احلكومة الربيطانية كانت للتو- 
يف عام 1927م- قد عقدت معاهدة �سبيهة مع العراق الذي يحكمها في�سل �سقيق الأمري 

عبداهلل. 
فقد  املعاهدة،  تلك  بريطانيا يف عقد  تلكوؤ  اإىل  اأدت  اأ�سباب  لذلك فكما وجدت 

ُوجدت عوامل جديدة اأدت بربيطانيا اإىل املوافقة على عقدها، ومن اأهمها: 
ال�سغوطات التي مار�ستها جلنة النتدابات الدائمة التابعة لع�سبة الأمم املتحدة  - 
على احلكومة الربيطانية من اأجل تنفيذ وعدها الذي قطعته يف اأيار 1923م بعقد معاهدة 

جديدة. 
املن�سود  التفاق  الربيطانية يف عقد  املماطلة  اأيقظت  فقد  ال�ساغطة،  ال�سعب  قوة  - 
م�ساعر الوطنيني الأردنيني الذين تنادوا لتاأليف اأول حزب �سيا�سي، وهو حزب ال�سعب الذي 
مت تاأ�سي�سه نهائيا عام 1927م، مطالبني بريطانيا بتحقيق وعودها وعقد املعاهدة، ويف 
هذا املجال حاولوا ا�ستفزاز بريطانيا عندما هددوا بالوقوف �سد �رصكة الكهرباء اليهودية 
الأردن، كما عمل هذا  لها يف �رصقي  لبناء حمطة  امتياز  والتي ح�سلت على  فل�سطني  يف 
اأخذ  عندما  بريطانيا  على  بدوره  ال�سغط  ليتابع  عبداهلل  الأمري  على  ال�سغط  على  احلزب 
احلزب يلوح برغبته الإ�رصاف على اإجراء املفاو�سات مع بريطانيا، واأخذ يطالب بتاأ�سي�ص 

جمل�ص نيابي وحكومة د�ستورية. )16( 
بعقد  والإ�رصاع  بوعودهم  للوفاء  الربيطانيني  لدى  الدائمة  الأمري عبداهلل  م�ساعي  - 

املعاهدة املن�سودة. 
وما كانت بريطانيا لت�ستجيب اإىل هذه ال�سغوط اإل بعد اأن خلقت لنف�سها الأجواء  - 
املنا�سبة لها؛ فهي قد تخل�ست من اأع�ساء حزب ال�ستقالل اأكرب املناف�سني لها يف الإدارة 
واجلي�ص، وب�سطت نفوذها على ال�سوؤون املالية والق�سائية والع�سكرية يف البالد، وجنحت يف 

عقد معاهدة بني �رصقي الأردن وجند. )17( 
املندوب  فو�سع  لل�سغوطات،  ت�ستجيب  الربيطانية  احلكومة  اأخذت  اأخرى  بعد  و�سنة 
ال�سامي الربيطاين يف فل�سطني م�سودة اأولية متعلقة مب�رصوع املعاهدة الأردنية الربيطانية، 
 Symes وقدمها اإىل وزير امل�ستعمرات يف كانون الأول 1925م، ثم اأر�سل الكولونيل �سيمز
اإىل عمان ملناق�سة الأمر مع الأمري عبداهلل، واأكد له باأن اإعداد امل�سودة النهائية للمعاهدة 

�سيكون �رصيعًا، ومن املحتمل اأن توقع من قبل ع�سبة الأمم املتحدة خالل عام واحد. )18( 



269

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

ويف 22 ني�سان 1926 قّدم املندوب ال�سامي يف فل�سطني لوزير امل�ستعمرات م�سودة 
جديدة للمعاهدة والقانون الأ�سا�سي مل تكن تختلف كثرياً عن امل�سودة القدمية التي قدمها 
يف كانون الأول 1925م، با�ستثناء طريقة تكوين املجل�ص التنفيذي واملجل�ص الت�رصيعي، 
ففي امل�سودة القدمية يكون املجل�ص التنفيذي م�سوؤول اأمام املجل�ص الت�رصيعي وموؤلفًا من 
قبل املمثلني املنتخبني من ال�سعب، اأما يف امل�سودة اجلديدة فاإن املجل�ص التنفيذي يتاألف 
من اأي من املوظفني يف الإدارة اأو من املمثلني املنتخبني، كما اأن اأع�ساء املجل�ص التنفيذي 
هم اأع�ساء يف املجل�ص الت�رصيعي بحيث يكون املجل�ص الت�رصيعي مكونًا من اأع�ساء ر�سميني 

هم اأع�ساء املجل�ص التنفيذي واأع�ساء غري ر�سميني هم الأع�ساء املنتخبون. )19( 
الربيطانية لبحث  ُعقد اجتماع يف وزارة امل�ستعمرات  الأول 1926م  ويف 8 ت�رصين 
بع�ص  على  ب�سيطة  تعديالت  على  الجتماع  هذا  يف  واتفق  اجلديدة  املعاهدة  م�سودة 
فقرات امل�سودة، وبعد عام كامل من املناق�سات واملرا�سالت بني املندوب ال�سامي ووزارة 
امل�ستعمرات قام املندوب ال�سامي يف 17 ت�رصين الأول 1927م باإر�سال مذكرة اإىل وزارة 
امل�ستعمرات يوؤكد فيها اأن التعديالت املقرتحة واملتعلقة باملعاهدة والقانون الأ�سا�سي جتد 

قبوًل لدى النا�ص والأمري عبداهلل الذي ياأمل التوقيع عليها قريبًا. )20( 
ويف نهاية الأمر ُوّقعت املعاهدة الأردنية الربيطانية يف القد�ص يف 20 �سباط 1928م، 
فوقعها عن اجلانب الأردين رئي�ص املجل�ص التنفيذي )رئي�ص احلكومة( ح�سن خالد با�سا اأبو 
الهدى، وعن اجلانب الربيطاين املندوب ال�سامي الربيطاين يف فل�سطني اللورد بلومر، ويف 

26 اآذار ُن�رص ن�ص املعاهدة ر�سميا. )21( 
قراءة يف بنود املعاهدة وظروفها:  4 .

املعاهدة  تعرتف  الديباجة  ففي  مادة؛  وع�رصين  واإحدى  ديباجة  املعاهدة  ت�سمنت 
احلكومة  وت�سع  د�ستورية،  تكون  اأن  ب�رصط  الأردن  �رصقي  يف  م�ستقلة  حكومة  بوجود 
الربيطانية يف موقف توؤدي معه التزاماتها الدولية، ويف املادة الأوىل تاأكيد على �رصورة 
اأن يكون املعتمد الربيطاين واملندوب ال�سامي الربيطاين هما حلقة الو�سل يف اأية عالقات 

خارجية بني الأمري عبداهلل واحلكومة الربيطانية اأو اأي دولة اأخرى. 
من  هما  والإدارة  الت�رصيع  �سلطة  اأن  على  توؤكد  الثالثة  املادة  اأن  من  الرغم  وعلى 
اخت�سا�سات الأمري، اإل اأن املادة الرابعة قيدت هذه ال�سالحيات بحيث ل ميكن قبول اأية 
الدولية،  الربيطانية  احلكومة  وتعهدات  التزامات  تنفيذ  تعرقل  اأن  ميكن  اأنظمة  اأو  قوانني 
اأن  الأمري  على  اأن  اأقرت  عندما  اخلارجية  الأمري  عالقات  لتقيد  اخلام�سة  املادة  وعادت 
�رصقي  ب�سالت  املخت�سة  الأمور  جميع  يف  الربيطاين  ال�سامي  املندوب  بن�سيحة  ي�سرت�سد 
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الأردن اخلارجية ويف جميع الأمور املهمة التي مت�ص اللتزامات وامل�سالح املالية والدولية 
لربيطانيا ب�ساأن �رصقي الأردن. 

 ومن املالحظ اأن هذه املادة قد قيدت اأحد اأهم مظاهر ال�سيادة لأي دولة، وهو امتالكها 
مفاتيح ال�سيطرة على اإدارة عالقاتها اخلارجية، ف�سحيح اأن احلكومة الربيطانية قد اأمّدت 
اإمارة �رصقي الأردن بحرية الت�رصف يف بع�ص الأمور الداخلية كالت�رصيع والإدارة، لكنها 
بقيت تعاملها كم�ستعمرة عندما ربطت عالقات �رصقي الأردن اخلارجية بعالقاتها، ومبا 

يتوافق مع م�ساحلها والتزاماتها اخلارجية. 
واأقرت املادة ال�ساد�سة �رصورة عودة الأمريعبداهلل اإىل م�سورة املندوب ال�سامي فيما 
يت�سل بقانون املوازنة، ويف اأي قانون مي�ص نقد �رصقي الأردن اأو يفر�ص ر�سوما متفاوتة اأو 
ين�ص على وراثة العر�ص اأو يخت�ص بحق املحاكم املدنية يف الق�ساء على الأجانب اأو يغري 

اأو يعدل تفا�سيل اأحكام القانون الأ�سا�سي. 
اأولهما رف�ص  الربيطاين؛  التعنت  ويف هاتني املادتني دللتان وا�سحتان على مدى 
بريطانيا التام للطلب ال�رصق اأردين الدائم ب�رصورة اأن يكون الت�سال الأردين مع بريطانيا 
نزع  تاأكيد  وثانيهما  ال�سامي،  املندوب  اإىل  اللجوء  دون  الربيطانية،  احلكومة  مع  مبا�رصاً 
من  مظهرا  �ستمثل  ال�سيادة  هذه  كون  املالية  الأردن  �رصقي  موارد  على  الأردنية  ال�سيادة 

مظاهر ا�ستقالل الدولة. 
وقيدت املادة ال�سابعة يد الأمري عبداهلل يف ت�رصفه بال�سوؤون املخت�سة بالمتيازات 
من  له  بد  ل  التي  القرو�ص  وعقد  احلديد  �سكك  واإدارة  واإن�ساء  الطبيعية  املواد  وا�ستثمار 
ال�سرت�ساد براأي املندوب ال�سامي حولها، واأقرت املادة نف�سها على التفاق على اأن ل يكون 
والتعريفة  البلدين،  بني  اتفاق  يقع  ما مل  اأي حاجز جمركي  الأردن  و�رصقي  فل�سطني  بني 

اجلمركية تقت�سي موافقة املندوب ال�سامي الربيطاين عليها. 
فكما حافظ ن�سا املادتني الرابعة واخلام�سة على م�سالح بريطانيا اخلارجية، فنجد 
واملحافظة  الداخلية  الربيطانية  امل�سالح  رعاية  �ساأنه  من  كان  ال�سابعة  املادة  ن�ص  اأن 
عليها، ورمبا جند يف هذا نوعا من الإفراط يف التدخل يف ال�سوؤون الداخلية خا�سة عندما 
ربطت التفاق على وجود تعريفة جمركية بني فل�سطني و�رصقي الأردن مبوافقة املندوب 

ال�سامي. 
الثامنة  املادة  اأقرت  فقد  املجاورة  العربية  باملمالك  الأردن  �رصقي  عالقة  وحول 
الدولية  اللتزامات  مع  يتنافى  ل  ب�سكل  لكن  منها  اأي  مع  الأردن  �رصقي  احتاد  يجوز  اأنه 
امل�سائل  ويف  الأجانب  م�سالح  بحماية  التا�سعة  للمادة  وفقا  الأمري  ويتعهد  لربيطانيا، 

الق�سائية اخلا�سة باأ�سحاب العقائد والطوائف الدينية املختلفة. 
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واخت�ست املواد بني 10- 16 بال�سوؤون الع�سكرية، حيث ن�ست املادة العا�رصة على 
الأمري من  ومنع  الأردن  م�سلحة يف �رصقي  بقوات  الحتفاظ  الربيطانية يف  احلكومة  حق 
الحتفاظ باأي قوات من غري موافقة بريطانيا، اأما املادة احلادية ع�رصة فقد اأقرت اأن على 
الثانية  املادة  تفر�ص  بينما  احلدود،  قوة  تكاليف  �سد�ص  بتغطية  تتكفل  اأن  الأردن  �رصقي 
ع�رصة اإعانة من اخلزانة الربيطانية على �سبيل هبة اأو قر�ص ل�رصقي الأردن، ووافق الأمري 
الالزمة لالحتفاظ  ُتتخذ وُت�سن من حني لآخرالقوانني  اأن  الثالثة ع�رصة على  للمادة  وفقا 
بقوات م�سلحة يف �رصقي الأردن التي ت�ست عليها املادة العا�رصة، ويف حال فر�ص الأحكام 
اأحد  الع�سكري  اأن يكون احلاكم  الرابعة ع�رصة  املادة  اأقرت  فقد  الأردن  العرفية يف �رصقي 
ال�سباط الربيطانيني، وبلغ من ا�ستئثار بريطانيا وت�سلطها يف الناحية الع�سكرية اأن املادة 
القوات الربيطانية يف �رصقي الأردن م�ستقلة متاما يف كل �سيء،  اخلام�سة ع�رصة اعتربت 
واأن املادة ال�ساد�سة ع�رصة ت�سمنت تعهدا من الأمري بتقدمي كل الت�سهيالت املمكنة لتنقل 
القوات الربيطانية ونقل وخزن الوقود والعتاد على طرق �رصقي الأردن و�سككها احلديدية. 

التي جاءت بها املعاهدة، لأنها جتعل حالة  اأخطر املواد  ورمبا تعد هذه املواد من 
ال�ستقرار الأمني الداخلي واخلارجي رهنا بالربيطانيني، وهذا يدل دللة قاطعة على املدى 
الكبري الذي من خالله �سوف ت�سيطر بريطانيا على الأمور الداخلية وحتى اخلارجية لالإمارة، 
فاحتفاظ بريطانيا بقوات خا�سة بها داخل حدود الإمارة ومنع الأمري من الحتفاظ باأي 
قوات دون موافقة بريطانيا، اإ�سافة اإىل كون احلاكم الع�سكري اأحد ال�سباط الربيطانيني، 
اإىل  بالتايل  يوؤدي  مما  الربيطانية،  ال�سيطرة  حتت  الأمور  كل  يجعل  اأن  �ساأنه  من  هذا  كل 

الو�سول اإىل حالة من ال�ستقالل املنقو�ص. 
 وت�سمنت املواد 18- 20 مواد قانونية؛ بحيث اأقرت املادة 18 عدم جواز التنازل 
عن اأو تاأجري اأو و�سع اأي جزء من اأرا�سي �رصقي الأردن حتت مراقبة اأي �سلطة اأجنبية، كما 
بني  النافذة  املجرمني  ت�سليم  معاهدات  مفعول  �رصيان  على  ع�رصة  التا�سعة  املادة  ن�ست 
بريطانيا والدول الأجنبية على �رصقي الأردن، بينما اأقرت املادة الع�رصون باأن مدة التفاق 
يف  حني  بعد  حينا  النظر  من  املتعاقدين  الفريقني  مينع  �سيء  فال  ذلك  ومع  حمددة،  غري 

ن�سو�ص هذا التفاق بق�سد تنقيح ما قد يحتاج اإىل تعديل يف امل�ستقبل. 
اأن  اأولهما  دللتني  لذلك  فاإن  حمددة  غري  املعاهدة  هذه  باأن  البند  هذا  يقر  وعندما 
باأنها من املمكن تعديلها  املعاهدة  اأن تطمئن معار�سي  تريد  الربيطانية كانت  احلكومة 
اإعطاء الفر�سة  اأنها كانت تود  يف امل�ستقبل مبا يتوافق مع م�ستجدات الأحداث، وثانيهما 
لنف�سها للعودة عن بع�ص البنود واللتزامات التي التزمت بها فيما اإذا وجدت حاجة لذلك. 
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اأما املادة الأخرية، احلادية والع�رصون، فقد ن�ست على اأن التفاق قد ُكتب باللغتني 
الإجنليزية والعربية، واأنه عند الختالف بينهما يف تف�سري مادة من مواد التفاق فيكون 

لل�سيغة الإجنليزية التقدم على تلك العربية. )22( 
لهذا  العامة  ال�سورة  اإىل  النظر  وعند  الربيطانية،  الأردنية  املعاهدة  مواد  هي  هذه 
التفاق جند اأنه منح البالد �سلطة على ال�سوؤون الداخلية، وفيما عدا ذلك فقد قيدت املعاهدة 
ال�سوؤون  الربيطانيني، منها  اأيدي  الأمور احل�سا�سة يف  الأردن بقيود ثقيلة، وجعلت  �رصقي 
اخلارجية والرقابة القت�سادية وال�سوؤون الق�سائية )23( ومع ذلك فقد وجدت يف املعاهدة 
العديد من اجلوانب الإيجابية والأخرى ال�سلبية بالن�سبة ل�رصقي الأردن؛ )24( فاأما الإيجابية 

فاأبرزها ما ياأتي: 
للبالد،  د�ستور  اأي و�سع  للبالد،  اأ�سا�سي  قانون  التفاق على �رصورة و�سع  ن�ص  - 

والذي ُيعد من اأول ركائز وجود الدولة. 
والتنفيذية  الت�رصيعية  ال�سلطتني  النتداب عن  تنازل حكومة  التفاق �رصورة  اأقر  - 

اإىل الأمري عبداهلل. 
فر�ص التفاق تقدمي معونة مالية �سنوية من بريطانيا على �سكل هبة اإىل احلكومة  - 

الأردنية. 
بحكومته  املعرتف  الكيان  ذات  الدولة  مو�سع  الأردن  �رصقي  التفاق  و�سع  - 

وبا�ستقالله دوليا. 
اأن  يرون  عندما  املعاهدة  هذه  اإيجابيات  يف  البحث  يف  اأبعد  �ساأنا  بع�سهم  ويذهب 
اأدى اإىل �سون �رصقي الأردن من  املعاهدة الأردنية الربيطانية، وقبول الأمري عبداهلل بها 

الهجرة ال�سهيونية واإن�ساء م�ستعمرات يهودية يف هذه املنطقة. )25( 
اأما اجلوانب ال�سلبية لالتفاق على �رصقي الأردن، فنجد اأبرزها يف بع�ص القيود التي 

كبَّلت فيها بريطانيا ا�ستقالل �رصقي الأردن، ومن اأهمها: 
اإخ�ساع جميع القوانني والأنظمة ملوافقة حكومة النتداب.  - 

اإخ�ساع ميزانية الدولة ونفقاتها املالية ملراقبة بريطانيا.  - 

احتفاظ بريطانيا بقوات م�سلحة يف �رصقي الأردن، وتنظيم واإن�ساء مثل هذه القوات  - 
عندما تقت�سي ال�رصورة. 

فر�ص التفاق على حكومة �رصقي الأردن اأن تدفع �سد�ص نفقات قوة حدود �رصقي  - 
الأردن. 
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الطبيعية  املوارد  وا�ستثمار  المتيازات  على  بريطانيا  اإ�رصافا  التفاق  فر�ص  - 
واإن�ساء ال�سكك احلديدية يف �رصقي الأردن، اإ�سافة اإىل اإ�رصاف بريطاين على عالقات الدولة 

اخلارجية. 
ويف هذا املجال ميكن اأن نالحظ كذلك اأن جميع مواد التفاق كانت نافذة فعاًل يف 
العرتاف بوجود حكومة  الأردن قبل ذلك، وبالتحديد منذ عام 1923م عندما مت  �رصقي 
م�ستقلة يف �رصقي الأردن، واأن هذا التفاق اإمنا و�سع لتنظيم عالقة �رصقي الأردن بربيطانيا 
على اأ�س�ص مكتوية، كما اأنه كان �سورة طبق الأ�سل عن التفاقات التي فر�ستها بريطانيا 
واأ�سبحت  العربي،  اخلليج  يف  العربية  وامل�سيخات  الإمارات  على  ع�رص  التا�سع  القرن  يف 

�رصقي الأردن ُتدار وكاأنها م�ستعمرة بريطانية. )26( 
جديدة  اأ�س�سا  و�سعت  قد  الربيطانية  الأردنية  املعاهدة  اإن  القول  فيمكن  ذلك  ومع 
بريطانيا  كانت  اأن  بعد  ثنائي  اتفاق  خالل  من  وبريطانيا  الأردن  �رصقي  بني  للعالقات 
نظام  يلِغ  مل  التفاق  اأن  رغم  واحد  طرف  من  بوثيقة  البالد  على  انتدابيا  نظاما  متار�ص 

النتداب اإل اأنه �سكل اإ�سافة جديدة له وف�رصه. 
النتداب  ل�سك  روحها  يف  مطابقة  املعاهدة  تكون  اأن  على  بريطانيا  حر�ست  فقد 
الأمم  ع�سبة  ملجل�ص  اجتماع  ففي  الأردن؛  �رصقي  على  املطبق  فل�سطني  على  الربيطاين 
مبادئ  مع  يتنافى  ل  الربيطاين  الأردين  التفاق  اأن  الربيطاين  املندوب  اأعلن  املتحدة، 

النتداب؛ بل اأنه يتفق معه كل التفاق. )27( 
وعند مقابلة مواد املعاهدة مع مواد �سك النتداب جند اتفاقا كبريا بني هذه وتلك؛ 
فعلى �سبيل املثال تن�ص الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من املعاهدة على اأن ميثل بريطانيا 
معتمد يعمل بالنيابة عن املندوب ال�سامي ل�رصقي الأردن »على اأن جتري املخابرات بني 
�ساحب اجلاللة الربيطانية وجميع الدول الأخرى من جهة وبني حكومة �رصقي الأردن من 
جهة اأخرى عن طريق املعتمد الربيطاين واملندوب ال�سامي«، كما تن�ص املادة اخلام�سة من 
املعاهدة على اأن »يوافق الأمري على اأن ي�سرت�سد بن�سيحة �ساحب اجلاللة الربيطانية التي 
ت�سدى اإليه عن طريق املندوب ال�سامي ل�رصقي الأردن يف جميع الأمور املخت�سة ب�سالت 
�رصقي الأردن اخلارجية وكذلك يف جميع الأمور الهامة التي مت�ص اللتزامات وامل�سالح 

املالية والدولية ل�ساحب اجلاللة الربيطانية ب�ساأن �رصقي الأردن«. )28( 
النتداب  �سك  من  ع�رصة  الثانية  واملادة  متاما  متفقة  جندها  الن�سو�ص  وهذه 
الفل�سطيني املطبق على �رصقي الأردن، والتي تن�ص على اأن »ُيعهد اإىل الدولة املنتدبة يف 
ال�سيطرة على عالقات فل�سطني اخلارجية، وحق اإ�سدار الرباءات اإىل القنا�سل الذين تعينهم 
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اأن ت�سمل رعايا فل�سطني وهم يف خارج  اأي�سا يف  الدول الأجنبية، وللدولة املنتدبة احلق 
بالدهم بحماية �سفرائها وقنا�سلها«. )29( 

ومن الأمثلة الأخرى على ت�سابه مواد املعاهدة مع مواد �سك النتداب هو اأن املادة 
التا�سعة ع�رصة من املعاهدة تن�ص على موافقة الأمري على اأنه ريثما تعقد اتفاقات خا�سة 
بني  النافذة  املجرمني  ت�سليم  معاهدات  فاإن  الأردن،  ب�رصقي  تخت�ص  املجرمني  بت�سليم 
احلكومة الربيطانية والدول الأجنبية تتناول �رصقي الأردن كذلك، )30( وهذا يطابق متاما 
املربمة بني  املعاهدات  »تكون  تقول:  التي  النتداب  العا�رصة من �سك  املادة  ورد يف  ما 
الدولة املنتدبة و�سائر الدول الأجنبية عن ت�سليم الرعايا الأجانب املطلوبني من فل�سطني 

مرعية اإىل اأن ُتعقد اتفاقات خا�سة بذلك يف فل�سطني«. )31( 
اإل  ذلك  يكن  فلم  ثنائيًا،  اتفاقًا  كان  التفاق  هذا  اإن  القول  فعند  اأخرى  ناحية  ومن 
فقط من ناحية اأن الوثيقة قد حملت توقيعني اأولهما بريطاين والآخر �رصق اأردين، اأما من 
فهناك  ذلك،  يف  م�ساركة  اأدنى  اأردين  ال�رصق  للجانب  يكن  فلم  التفاق  مواد  و�سع  ناحية 
العديد من املوؤ�رصات على اأن اجلانب الأردين مل ي�سارك يف اإعداد ن�ص التفاق، واإمنا قدمته 
احلكومة الربيطانية اإىل حكومة �رصقي الأردن بعد اأن متت ترجمته اإىل اللغة العربية، وطلبت 
الن�ص  اأن  �سليمان مو�سى  الأردين  املوؤرخ  التوقيع عليه، ويذكر  الأردن  من حكومة �رصقي 
الذي ُقدِّم اإىل احلكومة الأردنية كان �سقيما وم�سطربًا ب�سبب الرتجمة الركيكة، مما ا�سطر 

احلكومة الأردنية اأن تطلب من املندوب ال�سامي اإعادة ترجمته. )32( 
تلك  بريطانيا وحدها هو  كان من �سنع  املعاهدة  اأن م�رصوع  على  كذلك  يدل  ومما 
امل�سودات املتتالية التي كان يقدمها املندوب ال�سامي حلكومته، والجتماعات التي كانت 
اأي احلكومة  تعقدها احلكومة الربيطانية لدرا�سة هذه امل�سودات مبعزل عن الطرف الآخر، 
ال�سامي  املندوب  ينتديه  من  اأو  الربيطاين،  املعتمد  يقوله  مبا  اأحيانًا  مكتفية  الأردنية، 
ملقابلة الأمري عبداهلل لبحث الق�سايا ال�سيا�سية كافة بني الطرفني ومنها املعاهدة املزمع 

عقدها. )33( 
بالتفاقية  الأردن  و�رصقي  بريطانيا  بني  التفاق  ت�سمية  الأف�سل  من  فرمبا  لذلك 
ولي�ص باملعاهدة كما داأبت على ذلك العديد من املراجع العربية، لأنها عبارة عن �رصوط 
و�سعتها احلكومة الربيطانية وقبل بها الأمري عبداهلل، والدليل على ذلك اأن الت�ص الإجنليزي 
 ،» يوافق...  الأمري  »�سمو  هي  ال�سحيحة  وترجمته   »  .…His Highness agrees« :يقول
وهذا التعبري يدل على اأن هذه ال�رصوط فر�ست على الأمري فر�سا، وهذا ما عرب عنه اأع�ساء 

املجل�ص الت�رصيعي عندما رف�سوا اأن يطلقوا عليها ا�سم معاهدة. )34( 
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اإبرام املعاهدة وو�سعها مو�سع التنفيذ، واأر�سل  اأُعلن  ويف 2 ت�رصين الثاين 1928م 
املندوب ال�سامي بهذه املنا�سبة كتابا اإىل الأمري عبداهلل جاء فيه: »اأمرت اأن اأحيطكم علما 
باعرتاف جاللة امللك بوجود حكومة م�ستقلة يف �رصقي الأردن تتوىل الت�رصيع والإدارة بال 
قيد غري التحفظات املن�سو�ص عليها يف املعاهدة، واأن يوؤدى اإىل اأمريها ما يوؤدي لالأمراء 

املالكني وروؤ�ساء الدول من حتيات ماألوفة« )35( . 
ويف ت�رصيح لرئي�ص احلكومة الأردنية ح�سن خالد اأبو الهدى يف جريدة فل�سطني بعددها 
ال�سادر بتاريخ 19 ت�رصين الأول 1928م يذكر اأن املعاهدة الأردنية الربيطانية غاية ما 
ميكن الو�سول اإليه يف الوقت احلا�رص، ويف الوقت نف�سه يعرتف باأنها لي�ست كاملعاهدات 
التي تعقد بني حكومتني مت�ساويتني، فهو يراها على كل حال معاهدة تخلق ل�رصقي الأردن 
�سكاًل حقوقيًا واعرتافًا دوليًا، كما يقول باأن �رصقي الأردن لي�ست يف درجة من الرقي والقوة 

ي�سمح لها باأن تعقد مع احلكومة الربيطانية معاهدة متكافئة )36( 
امل�سادقة على املعاهدة:  5 .

يتم  واأن  د�ستورية،  الأردن  �رصقي  يف  احلكومة  تكون  اأن  املعاهدة  ا�سرتطت  لقد 
ي�سبح  حتى  التفاق  ذلك  على  بعد  فيما  انتخابه  �سيتم  الذي  الت�رصيعي  املجل�ص  ت�سديق 
1928م،  ني�سان   16 يف  الأ�سا�سي  القانون  الأردنية  احلكومة  ن�رصت  ولذا  املفعول،  نافذ 
وعدلت قانون النتخاب مبا يالئم الو�سع اجلديد، واجتمع املجل�ص الت�رصيعي الأول يف 2 
ني�سان 1929م، وكانت اأوىل مهماته اأن ي�سادق على التفاق، وا�ستمرت مناق�ساته �سهرين 
اأ�ساليب ال�سغط للت�سديق  ا�ستخدم الأمري عبداهلل جميع  كاملني، وا�ستخدمت احلكومة كما 

على املعاهدة. )37( 
ويف 4 حزيران 1929م قدم خم�سة ع�رص ع�سواً من املجل�ص مذكرة اإىل رئي�ص احلكومة 
اإىل كل العتبارات- �سي�سادقون على  اأنهم -بالنظر  اأبو الهدى يوؤكدون فيها  ح�سن خالد 
التفاق، مع املطالبة اأن ت�سعى احلكومة اإىل تعديل املادة الأوىل والفقرة الثانية من املادة 
الثانية، واملواد اخلام�سة وال�ساد�سة وال�سابعة والعا�رصة والفقرة الثانية من املادة احلادية 
ع�رصة، واملادتني الرابعة ع�رصة وال�ساد�سة ع�رصة، واعتربت احلكومة الأردنية هذه املذكرة 

املوقعة من اأكرثية اأع�ساء املجل�ص مبثابة ت�سديق على التفاق. )38( 
رئي�ص  اإىل  الربيطاين  املعتمد  كتب  املعاهدة،  على  الت�رصيعي  املجل�ص  ت�سديق  وبعد 
احلكومة الأردنية ح�سن خالد اأبو الهدى، يبلغه تقدير املندوب ال�سامي للدور املهم الذي قام 
به الأمري يف ت�سيري دفة التفاق نحو النهاية، )39( ثم اأر�سل املعتمد الربيطاين املعاهدة اإىل 
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احلكومة الربيطانية حيث ُعر�ست على الربملان الذي وافق عليها ثم �سادقها امللك، وعلى 
يحمل  اإىل عمان وهو   John Chancellor ت�سان�سلور  ال�سامي جون  املندوب  قدم  ذلك  اإثر 
الن�سخة امل�سدقة من التفاق، ووجه يف نهاية ت�رصين الأول مذكرة اإىل الأمري عبداهلل يعرب 
فيها عن مدى احرتام امللك الربيطاين ل�سموه وموافقته على اإطالق واحد وع�رصين مدفعا 
الدول، ويف 31  لروؤ�ساء  ُتقدم عادة  التي  التحية  املاألوفة، وهي  الظروف  ل�سموه يف  حتية 

ت�رصين الأول 1929م مت تبادل قرارات الن�سديق على التفاق يف عمان. )40( 
وبعد املوافقة على املعاهدة من قبل برملاين البلدين، واإثر امل�سادقة عليها من قبل 
�رصقي  ت�سع  اأن  بوا�سطتها  بريطانيا  وا�ستطاعت  املفعول  نافذة  اأ�سبحت  البلدين  زعيمي 
الأردن يف و�سع �سبيه بامل�ستعمرات الربيطانية، لكن يبقى ال�سوؤال اأين احلركة الوطنية 

من هذه املعاهدة؟ 
ثانيا- أثر املعاهدة األردنية الربيطانية يف التطور السياسي إلمارة شرقي 

األردن: 
التطورات  يف  اأثرها  و�سلبياتها  باإيجابياتها  الربيطانية  الأردنية  للمعاهدة  كان 
ال�سيا�سية التي �سهدتها الدولة الأردنية طيلة عهد الإمارة، اأي حتى ح�سولها على ا�ستقاللها 
عام 1946م واإعالن قيام اململكة الأردنية الها�سمية، بحيث اأنها األقت بظاللها على جممل 
الأ�سا�سي يف ظهور موؤ�س�سات  الدور  لها  واأطرها، وكان  ال�سيا�سية بكافة حيثياتها  احلياة 

الدولة احلديثة، ويظهر ذلك من خالل حماور عدة اأهمها: 
تنامي ال�سعور الوطني وتطور احلركة الوطنية االأردنية:  1 .

ة يف تاريخ احلياة ال�سيا�سية  كان اإبرام املعاهدة الأردنية الربيطانية نقطة حتول مهمَّ
يف  الأردنيني  ملطالب  ال�ستجابة  يف  ف�سلت  اإنها  القول  وميكن  الأردن،  �رصقي  اإمارة  يف 
احلكومة  وواجبات  حقوق  فقط  لت  ف�سَّ عندما  لآمالهم،  خميبة  وكانت  التام،  ال�ستقالل 

الربيطانية يف �رصقي الأردن. )41( 
لذلك ك�سفت املعاهدة عن وعي �سيا�سي وطني �سعبي مبكر يف تاريخ الدولة الأردنية، 
وتبلور ذلك يف معار�سة منظمة للمعاهدة، )42( ومتثل ذلك يف العديد من املظاهرات التي 
�سارت يف جميع املدن الأردنية �سد املعاهدة، وا�سرتك طالب املدار�ص يف املظاهرات اإىل 
حد دفع مدير املعارف اإىل اإ�سدار بالغ هدد فيه باأن كل تلميذ ي�سرتك بالأعمال ال�سيا�سية 

اأو املظاهرات اأو ي�رصب عن الدوام �سيكون عقابه الطرد. )43( 



277

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

هذه  على  واحتجاجات  مظاهرات  1928م  عام  طيلة  املدينة  �سهدت  ال�سلط  ففي 
كما  املعاهدة،  على  احتجاجًا  بالعيد  الحتفال  عن  املدينة  اأهل  وامتنع   ، املعاهدة)44( 
ورافق   )45( املنا�سبة  بهذه  احتجاج  برقيات  الربيطاين  واملعتمد  ال�سامي  للمندوب  اأبرقوا 
اأر�سلها عدد كبري من ال�سيوخ  هذه املظاهرات برقيات احتجاج عديدة �سد مواد املعاهدة 
اإىل الأمري عبداهلل الذي بدوره خل�ص وجهة نظر املعار�سني يف مذكرة بعث بها اإىل رئي�ص 
جمل�ص النظار )رئي�ص احلكومة( على اأن املعاهدة �سك عبودية ويجب جتنبه وعدم الإقرار 

به. )46( 
وقامت مظاهرات يف مدينة اإربد يف ني�سان 1928م، وكانت اجلماهري تهتف: »نحن ل 
نر�سى احلماية، نحن ل نر�سى الو�ساية« )47( ، واأّمت وفود اأهايل اإربد ق�رص الأمري عبد اهلل 
بن احل�سني وعربوا عن �سعورهم الوطني باأن املعاهدة كبلت فيها بريطانيا �رصقي الأردن، 
ال�سيطرة على مقدرات البالد. )48( كما امتدت املظاهرات يف  و�سمنت لنف�سها من خاللها 
ورف�ص  العمل،  عن  اأهلها  واأ�رصب  احلكومة  على  الع�سيان  فاأعلنت  الرمثا  اإىل  اأيلول  �سهر 
ال�سباب املعاهدة ب�سكلها احلايل وهاجم املعار�سون خمفر الرمثا ور�سقوه باحلجارة. )49( 

و�سهدت عمان مظاهرات عديدة منذ ني�سان 1928م، كما �سهدت الكرك ومعان العديد 
رفع  املعاهدة، ويف 6 حزيران 1928م  الحتجاج على  برقيات  واأر�سلت  املظاهرات،  من 
بع�ص ال�سخ�سيات الأردنية عري�سة احتجاج على املعاهدة الأردنية الربيطانية اإىل املندوب 
ومطالبتهم  املعاهدة،  على  املوافقة  رف�سهم  منها  مطالب  ت�سمنت  بلومر  اللورد  ال�سامي 
بتاأليف حكومة د�ستورية يف �رصقي الأردن، وذلك بتاأ�سي�ص جمل�ص نيابي له كافة �سفات 
املجال�ص النيابية يف البلدان املتقدمة، كما اأكدوا اأن تنفيذ هذه املعاهدة قد يدفع الأهايل 
للمطالبة بالرجوع اإىل الرتباط بحكومة ال�سام، وطالبوا بو�سع حد لأ�ساليب ال�سغط على 
التظاهر  على  الأهايل  لإكراه  بال�سعي  احلكومة  اتهموا  كما  وال�سخ�سية،  العامة  احلريات 
مبخالفة املعاهدة والهيجان �سدها لكي ي�ستعني بالقوات الربيطانية لفر�ص املعاهدة على 

الأهايل بالقوة. )50( 
الأردنية  املعاهدة  اأوجدت  فقد  الحتجاجات  وعرائ�ص  املظاهرات  اإىل  واإ�سافة 
الربيطانية قنوات جديدة تبلور خاللها الوعي ال�سيا�سي املبكر والن�سال املنظم لدى اأبناء 
�رصقي الأردن اأهمها املناداة بعقد املوؤمترات الوطنية وت�سكيل الأحزاب ال�سيا�سية، فبعد اأن 
اأدرك اأهايل �رصقي الأردن اأن تقدمي عرائ�ص الحتجاج لالأمري عبد اهلل بن احل�سني وللحكومة 
الع�سائر والوطنيون  الأردنية واملعتمد الربيطاين لن يجدي نفعًا تنادى املثقفون وزعماء 
اإىل عقد موؤمتر عام ميثل البالد كلها وينطق بل�سانها، وللنظر يف بنود املعاهدة والتفاق 

على خطة العمل ال�سيا�سي املقبل، وبناء على ذلك مت عقد موؤمترات وطنية عدة. )51( 
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1928م،  متوز   25 يف  عمان  يف  حمدان  مقهى  يف  الأول  الوطني  املوؤمتر  فانعقد 
وح�رصه نحو 150 مندوبا من الزعماء وال�سيوخ وممثلي الراأي العام، وانتخب املوؤمترون 
ح�سني الطراونة رئي�سا للموؤمتر، و�سدر عن املوؤمتر امليثاق الوطني الأول يف تاريخ الدولة 
الأردنية، والذي بقي ل�سنوات عديدة منهاجا �سيا�سيا للمعار�سة الوطنية، وا�ستمل امليثاق 

على بنود عدة كان من اأهمها: 
اإمارة �رصقي الأردن دولة عربية م�ستقلة ذات �سيادة بحدودها الطبيعية املعروفة.  - 

بن  عبداهلل  الأمري  برئا�سة  م�ستقلة  د�ستورية  بحكومة  الأردن  �رصقي  بالد  ُتدار  - 
احل�سني. 

ل�سالح  نزيهة  فنية  كم�ساعدة  اإل  النتداب  مببداأ  الأردن  �رصقي  بالد  تعرتف  ل  - 
البالد. 

فل�سطني  لليهود يف  باإن�ساء وطن قومي  القا�سي  بلفور  الأردن وعد  تعترب �رصقي  - 
خمالفا لعهد بريطانيا ووعودها الر�سمية للعرب. 

و�سيادتها  الأمة  لإرادة  ممثلة  الأردن  �رصقي  يف  النتخابات  تكون  اأن  �رصورة  - 
القومية �سمن القواعد الد�ستورية...... )52( 

وانتدب املوؤمترون رئي�ص موؤمترهم ح�سني الطراونة ملقابلة املعتمد الربيطاين، وقدم 
اإليه مذكرة تناولت العديد من املطالب اأهمها �رصورة اعتبار اأع�ساء املوؤمتر الوطني الأردين 
بني  بالف�سل  واملطالبة  البالد،  على  الربيطاين  النتداب  ورف�ص  لالأمة،  حقيقيني  ممثلني 
ال�سلطتني الت�رصيعية والتنفيذية واملطالبة بجعل احلكومة م�سوؤولة اأمام املجل�ص الت�رصيعي 

الذي تنتخبه الأمة والتخل�ص من املوظفني الربيطانيني. )53( 
ونالحظ من خالل املوؤمتر الوطني الأول اعرتافه -ولأول مرة- ب�رصقي الأردن دولة 
عربية م�ستقلة ذات �سيادة بحدودها الطبيعية مما ُيعد تطورا ملمو�سا يف الروؤية ال�سيا�سية 
باعتباره  الأردن  �رصقي  اإىل  تنظر  الوقت  ذلك  حتى  بقيت  التي  الأردنية  ال�سعبية  الوطنية 
الوطني  العمل  قادة  اإىل حترر  بالتايل  ي�سري  العربية، وهذا  الوحدة  اأقاليم دولة  اإقليما من 
من اأفكار ومبادئ حزب ال�ستقالل العربي التي حكمت نظرتهم ال�سيا�سية لنظام احلكم يف 

ال�سنوات ال�سابقة. 
اعرتافه  هو  املوؤمتر  هذا  على  يوؤخذ  ما  فاإن  منه،  النقي�ص  وعلى  ذلك،  جانب  واإىل 
ال�سعبي  املوقف  اأي�سا يف  ُيعد حتول جذريًا  الأردن مما  �رصقي  على  الربيطاين  بالنتداب 
تامًا  رف�سًا  لالنتداب  رف�سه  عن  كبري-  وبو�سوح  �سبق-  فيما  يعرب  كان  الذي  الأردين 

باعتباره �سيغة من �سيغ ال�ستعمار احلديث لل�سعوب. 
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وعقد املوؤمتر الوطني الثاين يف عمان يف 7 كانون الأول 1929م، وقد �سيغت قراراته 
فيها �سمان  يطالبون  املنتدبة  الدولة  املتحدة �سد  الأمم  اإىل ع�سبة  �سكوى مقدمة  ب�سكل 
الذي  الوطني  مبيثاقهم  مت�سكهم  ويوؤكدون  امل�رصوعة  وحرياتهم  دولتهم  ومعامل  حقوقهم 
املطالبة  قرروا  كما  الربيطانية،  الأردنية  للمعاهدة  ورف�سهم  الأول،  موؤمترهم  يف  اأعلنوه 
بال�ستقالل التام وتاأليف حكومة وطنية حائزة على ثقة ال�سعب وتعديل القوانني املجحفة 

واإلغاء القوانني اجلائرة، واأن العمل العربي امل�سرتك هو غاية ما ميكن التو�سل اإليه. )54( 
ويالحظ اأن قرارات املوؤمتر الوطني الثاين جاءت تكراراً لقرارات املوؤمتر الوطني الأول، 
ولبنود امليثاق الوطني، لكنها اأكدت على م�ساألة الوحدة العربية وال�سعي من اأجل اإجنازها، 
وهو ما اأغفله املوؤمتر الأول، كما نالحظ تطوراً ملمو�سًا يف �سكل املمار�سة ال�سيا�سية ال�سعبية، 
والذي جاء من خالل نقل املعركة مع احلكومة الربيطانية اإىل �ساحة ع�سبة الأمم املتحدة، 
وكان ذلك على خلفية اإغالق دار العتماد يف عمان وحكومة النتداب يف فل�سطني الطريق 
القرارات ب�سكل �سكوى  التنفيذية للموؤمتر الوطني الأول، فجاءت  اللجنة  اأي حوار مع  اأمام 
لدى جمعية الأمم املتحدة من ممار�سات احلكومة الربيطانية واأجهزتها ال�سيا�سية والإدارية 

والقت�سادية والت�رصيعية. 
وعقد املوؤمتر الوطني الثالث يف مدينة اإربد يف 25 اأيار 1930م، وافتتح املوؤمتر بن�سيد 
وطني قدمه طالب مدر�سة اإربد، واألقيت فيه العديد من اخلطابات، وطالب باإن�ساء حكومة 
د�ستورية م�سوؤولة اأمام جمل�ص نيابي، وعدم العرتاف مب�رصوعية املجل�ص الت�رصيعي الذي 
للحكومة  املعارين  املوظفني  عن  وال�ستغناء  ال�ستثنائية  القوانني  واإلغاء  موؤخراً،  انتخب 
الربيطانية،  الأردنية  املعاهدة  لبنود  معار�ستهم  املوؤمترون  وجدد  ال�سهيونية،  وجمابهة 
الطرق  اإقرار  يف  للتداول  �سهور  ثالثة  بعد  املوؤمتر  التئام  �رصورة  املوؤمتر  اأع�ساء  وقرر 

الإجرائية لتنفيذ اأحكام مقررات املوؤمتر... )55( . 
واملالحظ على املوؤمتر الثالث وقراراته اأنها كانت تكراراً لقرارات املوؤمترين ال�سابقني، 
والظاهر اأنه مل ينجز مهماته، واأنه ف�سل يف اتخاذ قرارات جوهرية، كما اأنه مل يتمكن من 
اإقرار و�سائله واأدواته الن�سالية، وميكن مالحظة ذلك من قراره الأخري، فاملوؤمتران الوطنيان 
ال�سابقان اإ�سافة للموؤمتر الثالث كانت ُتعقد كل �سنة، ومعنى عقد املوؤمتر التايل بعد ثالثة 
منها  متعددة،  ب�سور  املوؤمتر  يف  نف�سها  عن  عربت  التي  اخلالفات  حجم  اإىل  ي�سري  �سهور 
رف�ُص عدٍد من اأع�سائه التوقيع على قراراته، والدليل على هذه اخلالفات هو اإ�رصار البع�ص 

من اأع�ساء املوؤمتر على الن�سقاق وت�سكيل حزب �سيا�سي. 
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اأما املوؤمتر الوطني الرابع فقد ُعقد يف عمان يف 15 اآذار 1932م، بعد اأن ف�سل يف اللتئام 
يف املوعد املحدد الذي حدده املوؤمتر الثالث، وكانت قراراته حمكومة اإىل النق�سامات التي 
�سادت بني اأع�ساء املوؤمتر، فكانت �سورة مكررة عن قرارات املوؤمترات ال�سابقة وهي عدم 
العرتاف باملعاهدة واملطالبة باإن�ساء حكومة د�ستورية، وتخفي�ص ال�رصائب، وال�ستغناء 
عن املوظفني غري الأردنيني املعارين من قبل حكومة النتداب واإلغاء القوانني اإ�سافة اإىل 

مقاومة ال�سهيونية... )56( 
املوؤمترات  قرارات  م�ستوى  اإىل  ترق  مل  املكررة  الرابع  املوؤمتر  قرارات  اأن  ويالحظ 
من  كبري  عدد  تفكك  اإثر  للموؤمتر  التنفيذية  اللجنة  موقف  �سعف  اإىل  ذلك  ويعود  ال�سابقة، 
بال  تلق  مل  احلكومة  اأن  ال�سعف  هذا  موؤ�رصات  ومن  املوؤمتر،  من  وان�سحابهم  اأع�سائها 
لتهديدات اللجنة التنفيذية للموؤمتر الوطني التي لوحت بها حول الدعوة اإىل ع�سيان مدين 

اإذا مل ت�ستجب احلكومة وتنفذ مقررات املوؤمتر الرابع. 
اأما املوؤمتر الوطني اخلام�ص فقد ُعقد يف فندق الكمال يف عمان يف 6 حزيران 1933م، 
وكانت اأهم قراراته تاأليف حكومة وطنية م�سوؤولة، واملطالبة مبفاو�سة بريطانيا لتعديل 
ال�سهيونية  اأعمال  وا�ستنكار  القومية،  و�سيادتها  البالد  حقوق  ت�سمن  ب�سورة  املعاهدة 
واملطالبة بو�سع ت�رصيع مينع بيع الأرا�سي لليهود، ومينع اليهود من الإقامة الدائمة يف 
�رصقي الأردن...، واقرتحت اللجنة التنفيذية للموؤمتر اأن تنتخب كل مقاطعة جلنة عنها تت�سل 

باللجنة التنفيذية ليعمل اجلميع على تنفيذ املقررات. )57( 
واملالحظ على قرارات املوؤمتر الوطني اخلام�ص اأنها اأظهرت تطوراً ملمو�سًا يف طريقة 
لذلك  منه،  بد  ل  واقع  كاأمر  الربيطانية  الأردنية  املعاهدة  مع  الوطنية  املوؤمترات  تعامل 
اإلغائها ورف�سها كما كان عليه احلال يف  طالب هذه املرة بالعمل على تعديلها بدل من 
الآلية  ي�سع  ال�سابقة  املوؤمترات  نقي�ص  على  املوؤمتر  هذا  جند  لذلك  ال�سابقة،  املوؤمترات 
والطرق والو�سائل املنا�سبة لتنفيذ قراراته، ف�سكل جلان املناطق واملقاطعات لًي�سند اإليها 

تنفيذ قرارات املوؤمتر. 
ت�سكيل  فهي  املنظم  ن�سالهم  يف  دربها  يف  الوطنيون  �سار  التي  الأخرى  القناة  اأما 
الأحزاب ال�سيا�سية، فكان حزب ال�سعب قد �سّكل يف اآذار عام 1927، )58( ويف ني�سان 1929م 
جملة  واأ�سدر  الطراونة،  ح�سني  برئا�سة  الوطني  للموؤمتر  التنفيذية  اللجنة  حزب  تاأ�س�ص 
اأ�سبوعية ناطقة با�سمه هي جملة امليثاق، وان�سم اإىل احلزب زعماء الع�سائر يف الكرك، ويف 
حزيران 1930م ت�سكل احلزب احلر املعتدل، و�سم �سيوخ الع�سائر املوالية لع�سرية املجايل، 

وكان هذا احلزب معار�سًا حلزب اللجنة التنفيذية للموؤمتر الوطني. )59( 
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كما ظهر حزب �سيا�سي يف اآذار 1933م هو حزب الت�سامن الأردين، والذي �سم �سبانا 
من اأهايل �رصقي الأردن معظمهم من املوظفني الذين كانوا يطمعون يف احللول حمل كبار 

املوظفني من اأ�سل فل�سطيني اأو �سوري. )60( 
�سدور القانون االأ�سا�سي الإمارة �رضقي االأردن:  2 .

 ملا كانت املادة الثانية من املعاهدة الأردنية الربيطانية قد ن�ست على اأن �سلطتي 
احلكومة  طريق  عن  الأمري  ال�سمو  �ساحب  الأردن  �رصقي  يف  يتولهما  والإدارة  الت�رصيع 
الد�ستورية التي يعينها بحدودها قانون �رصقي الأردن الأ�سا�سي، فقد اأ�سدر الأمري عبداهلل 
القانون الأ�سا�سي ل�رصقي الأردن، والذي اأر�سى القواعد الأولية ملوؤ�س�سات احلكم، ويف احلقيقة 
فاإن القانون الأ�سا�سي مثله مثل ن�سو�ص املعاهدة كان من اإعداد جلنة من الربيطانيني دون 

م�ساركة اأردنية، وما كان على الأمري عبد اهلل وحكومته اإل اأن يوافقا عليه. )61( 
فبعد �سهرين من توقيع املعاهدة الأردنية الربيطانية ُن�رص القانون الأ�سا�سي يف 16 
ني�سان 1928م، واأ�سبح نافذ املفعول منذ تاريخ ن�رصه؛ فلم ُيعر�ص على املجل�ص الت�رصيعي 
فيما بعد ملناق�سته اأو امل�سادقة عليه كما كان الأمر بالن�سبة للمعاهدة، وقد بقيت مواده 
نافذة مع التعديالت التي اأجريت عليه اإىل اأن �سدر الد�ستور الأردين بعد اإعالن ال�ستقالل 

التام عام 1946م، ون�رص يف اجلريدة الر�سمية اأوائل عام 1947م. )62( 
وقد ت�سمن القانون الأ�سا�سي اثنتني و�سبعني مادة موزعة على مقدمة و�سبعة ف�سول، 
الراية  البالد وت�سكيل  القانون وعا�سمة  ت�سمنت املقدمة ثالث مواد منها تناولت تطبيق 

الوطنية. )63( 
 و�سكلت املواد )4- 15( الف�سل الأول من القانون، وتناولت حقوق املواطنني واجلن�سية 
وامل�ساواة واحلرية ال�سخ�سية والعدالة وحماية امللكية، ولغة الدولة الر�سمية وحرية الراأي 
بلغتها  طائفة  كل  اأبناء  وتعليم  املدار�ص  اإن�ساء  يف  املختلفة  الطوائف  وحق  والجتماع، 
اخلا�سة، واعتبار جميع املرا�سالت الربيدية والربقية واملخابرات الهاتفية �رصية ل تخ�سع 
للمراقبة والتدقيق، كما و�سح القانون عالقة الدين مع الدولة؛ بحيث ت�سمن الدولة جلميع 
القاطنني يف اإمارة �رصقي الأردن احلرية التامة يف العقيدة وحرية القيام ب�سعائر العبادة 

لكن ب�سكل ل يوؤثر يف اأنظمة الدولة ول تكون منافية لالآداب. 
و�سلطات  وحقوقه  الأمري  وتناولت  الثاين،  الف�سل  �سكلت  فقد   )24  -16( املواد  اأما 
الأمري الت�رصيعية والإدارية و�رصوط ولية العهد، وحقه يف �سن القوانني وامل�سادقة عليها، 
ومراقبة تنفيذها، وعقد املعاهدات واإ�سدار الأوامر باإجراء النتخابات للمجل�ص الت�رصيعي، 
ومن الأمثلة على �سالحيات الأمري الإدارية اأنه من حقه تعيني رئي�ص الوزراء واإقالته وقبول 
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ا�ستقالته، والأمري هو الذي يعني جميع املوظفني ويعزلهم، وهو الذي مينح الرتب الع�سكرية 
دعوة  الأمري من حقه  اأن  عليها  الأمثلة  فمن  الت�رصيعية  الأمري  اأما �سالحيات  وي�سرتدها، 

املجل�ص الت�رصيعي لالنعقاد، ومن حقه تاجيل انعقاد املجل�ص اأو ف�سه وحله. 
و�سكلت املواد )25- 41( الف�سل الثالث، حيث اأناطت ال�سلطات الت�رصيعية باملجل�ص 
الوزراء  رئي�ص  ومن  منتخبني  ممثلني  من  املجل�ص  هذا  تاأليف  وجعلت  والأمري،  الت�رصيعي 
واأع�ساء املجل�ص التنفيذي، ون�ص على اأن مدة املجل�ص الت�رصيعي ثالث �سنوات، كما حدد 
�رصوط الرت�سيح لع�سوية املجل�ص الت�رصيعي و�رصوط انعقاده وكيفية حله واأنيطت رئا�سة 
قراراته  وتتخذ  عنه،  ينوب  من  اأو  التنفيذي  املجل�ص  برئي�ص  الت�رصيعي  املجل�ص  جل�سات 

باأغلبية الأ�سوات التي ل تنفذ اإل مبوافقة الأمري عبد اهلل بن احل�سني. 
الت�رصيعي الأول دعوته للمجل�ص  ومن الأمثلة على عالقة الأمري عبداهلل مع املجل�ص 
فيه  تعر�ص  بخطاب  ذاته  اليوم  يف  له  وافتتاحه  1929م  ني�سان   2 يف  لالنعقاد  الأول 
للمعاهدة، لكن عالقة الأمري مع اأع�ساء هذا املجل�ص تدهورت خا�سة بعد اأن رف�سوا املوافقة 
على ملحق موازنة 1930- 1931م، الذي ُخ�س�ص لالنفاق على قوات البادية، مما اأدى اإىل 
قيام الأمري باإ�سدار قراره بحل هذا املجل�ص يف 9 �سباط 1931م، والدعوة اإىل انتخابات 

جديدة. )64( 
اأمور الق�ساء؛ فلالأمري حق تعيني  و�سكلت املواد )42- 55( الف�سل الرابع، وتناولت 
ق�ساة املحاكم، ول يجوز عزل الق�ساة اإل مبوجب قانون خا�ص، ومت تق�سيم املحاكم اإىل 
القانون علنية املحاكمات، وحظر  واأقر  اأنواع؛ املحاكم املدنية والدينية واخلا�سة،  ثالثة 

التدخل يف �سوؤون املحاكم. 
اأما املواد )56- 57( فقد �سكلت الف�سل اخلام�ص، وتناولت الق�سايا الإدارية كتعيني 
املوظفني وعزلهم والتق�سيمات الإدارية لإمارة �رصقي الأردن ودرجاتها واأ�سمائها ومنهاج 
فقد   )60  -58( املواد  اأما  وبلدانها،  الإمارة  مدن  يف  واإدارتها  البلدية  وال�سوؤون  اإدارتها 
�سملها الف�سل ال�ساد�ص، وتناولت نفاذ القوانني والأحكام، حيث اأبقت العمل ببع�ص القوانني 
جميع  باأن  قراراً  اتخذ  اأنه  ذلك  على  الأمثلة  ومن  الأحوال،  به  ت�سمح  ما  مبقدار  العثمانية 
الأعمال الت�رصيعية ال�سادرة عن ال�سلطة منذ 23 اأيلول 1918م تعترب ما تزال نافذة املفعول 

ومعمول بها كل العمل اإىل اأن تلغيها اأو تعدلها ال�سلطة الت�رصيعية. 
تناولت  متنوعة  مواد  وت�سمنت  ال�سابع،  الف�سل   )72 -61( الأخرية  املواد  و�سكلت   
ت�سديق  ويتم  املالية،  �سوؤونها  واإدارة  خا�ص  بقانون  الإ�سالمية  الأوقاف  اأمور  تنظيم 
خم�س�سات كل �سنة بقانون �سنوي، واأقر القانون عدم فر�ص اأي �رصيبة اإل بقانون، .. .)65( 
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الأمري وحده  يد  ال�سلطة يف  بريطانيا ركزت  اأن  الأ�سا�سي  القانون  ويالحظ من مواد 
التعامل مع حاكم مطلق  اأي بريطانيا كانت تف�سل  الدولة، فهي  دون غريه من موؤ�س�سات 

على اأن تتعامل مع حكومة برملانية ل�سهولة احل�سول على قرار احلاكم الفرد. )66( 
كما نالحظ اأن احلكومة الربيطانية اعتربت القانون الأ�سا�سي منحة منها، والتي كانت 
الناحية  المتيازات، ومن  الأمري عبداهلل فتخلت عن بع�ص  ال�سلطة وبيد  بيدها  الأ�سل  يف 
الأردنية  ال�رصعية على املعاهدة  اإ�سفاء  الأ�سا�سي و�سع بهدف  القانون  اأن  ال�سيا�سية جند 
وافقت  قد  الأردين  لل�سعب  د�ستورية ممثلة  الأردن حكومة  اإن يف �رصقي  ليقال  الربيطانية 

على املعاهدة. 
وقد عر�ست حكومة النتداب القانون الأ�سا�سي على الأمري عبداهلل ورئي�ص حكومته، 
واللذين ف�سال اإدخال تعديالت عليه منها اأن الأمري يعقد املعاهدات ب�رصط اأن ل تنفذ اأية 
معاهدة قبل م�سادقة املجل�ص الت�رصيعي عليها، لكن وزير امل�ستعمرات الربيطاين اأ�رص على 
بريطانيا  لتبقى  الأردن  اإمارة �رصقي  نيابة عن  املعاهدات  بريطانيا بحق عقد  اأن حتتفظ 

م�ستاأثرة بالنفوذ ومتحكمة مب�سري البالد. )67( 
ومع ذلك فقد كانت حكومة �رصقي الأردن مع ذلك القانون مبعظم مواده؛ فقد �رصح 
رئي�ص املجل�ص التنفيذي )رئي�ص احلكومة( يف مقابلة �سحفية اأن القانون الأ�سا�سي ي�سمن 
ل�رصقي الأردن كافة احلقوق املدنية والدينية، وبني اأنه ل ميكن و�سع د�ستور اأف�سل من هذا 
الد�ستور من قبل اأي هيئة وطنية، واأنه مقتب�ص من اأحدث الد�ساتري، واأف�سل من اأي د�ستور 

ت�سري عليه بالد م�سابهة ل�رصقي الأردن. )68( 
اأما الأهايل و�سيوخ �رصقي الأردن واأعيانها فقد اأبدوا معار�سة له؛ لأنهم وجدوه قد 
فر�ص فر�سًا عليهم من قبل ال�سلطة النتدابية، وكانت حجتهم يف ذلك اأنه ل يجوز فر�ص 
اإل من خالل موؤ�س�سة وطنية منتخبة من قبل ال�سعب. )69(  اأو د�ستور للبالد  اأ�سا�سي  قانون 
واحلقيقة اأن املعار�سة ال�سعبية للقانون الأ�سا�سي هي جزء من املعار�سة للمعاهدة الأردنية 

الربيطانية التي ُيعد القانون الأ�سا�سي جزءا منها. 
املجل�س الت�رضيعي:  3 .

التي  القاعدة  اأ�سا�سي  قانون  عنها من  انبثق  وما  الربيطانية  الأردنية  املعاهدة  ُتعد 
يف  الأردن  �رصقي  اإمارة  يف  احلكم  و�سوؤون  الإدارة  نظمت  التي  الت�رصيعات  منها  انطلقت 
الأردنية  املعاهدة  اإقرار  بعد  �سدرت  التي  الت�رصيعات  واأوىل  ن�ساأتها،  من  الأوىل  املرحلة 

الربيطانية والقانون الأ�سا�سي هو املجل�ص الت�رصيعي. 
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والأربعني  الواحدة  وحتى  والع�رصين،  اخلام�سة  الأ�سا�سي  القانون  مواد  ن�ست  فقد   
على تاأليف جمل�ص ت�رصيعي، وتعيني �سالحياته وم�سار اأعماله الإجرائية، ومما جعل قيام 
املجل�ص الت�رصيعي اأمرا حمتوما ما ن�ست عليه املادة الثانية واملادة الع�رصون من املعاهدة 
تكون  ول  الد�ستورية،  احلكومة  قبل  من  عليها  امل�سادقة  وجوب  من  الربيطانية  الأردنية 

احلكومة د�ستورية حقا اإل عن طريق موافقة ممثلي ال�سعب عليها. 
وبناء على ذلك ن�رصت حكومة اإمارة �رصقي الأردن قانون انتخاب املجل�ص الت�رصيعي 
يف 17 حزيران 1928م الذي حدد عدد اأع�ساء املجل�ص ب�ستة ع�رص �سخ�سًا ُينتخبون على 
مرحلتني اأولية وثانوية، واأُخذ بعني العتبار متثيل امل�سيحيني وال�رصاك�سة بعدد معني لكل 
منهم، ومبوجب هذا القانون ُق�سمت اإمارة �رصقي الأردن اإىل اأربع دوائر انتخابية هي البلقاء 
اأربعة  )ميثلها  وعجلون  م�سيحي(  وواحد  ال�رصاك�سة  من  اثنان  بينهم  اأع�ساء  �ستة  )ميثلها 
اأع�ساء اأحدهم م�سيحي( والكرك )ميثلها ثالثة اأع�ساء اأحدهم م�سيحي( ومعان )ميثلها ع�سو 
ع�سوين  البدو  لقبائل  النتخاب  قانون  اأعطى  الدوائر  هذه  اإىل  وبالإ�سافة   ، م�سلم(  واحد 

اأحدهما عن بدو اجلنوب والآخر عن بدو ال�سمال. )70( 
الذين  والوطنيني  الأهايل  لدى  قبوًل  الت�رصيعي  للمجل�ص  النتخاب  قانون  يجد  ومل 
اعرت�سوا عليه، لأنه ل يقوم على اأ�سا�ص امل�سوؤولية احلكومية، والدليل على ذلك اأنه �سي�سرتك 
يف ع�سوية املجل�ص رجال احلكومة، كما اعرت�ص الوطنيون على مبداأ اأن قانون النتخاب 
مل ين�ص على تق�سيم الدوائر النتخابية بن�سبة النفو�ص، لذلك قامت يف البالد حركة ترمي 
ُيعدَّل  اأن  النتخاب  للدخول يف  الوطنيون  وا�سرتط  والنتخاب معا،  الت�سجيل  اإىل مقاطعة 
قانون النتخاب ب�سكل يالئم حق التمثيل ال�سحيح القانوين، واأن ُتف�سل ال�سلطة التنفيذية 

عن ال�سلطة الت�رصيعية يف دعوة املجل�ص الت�رصيعي. )71( 
اإمعانا  النا�ص  اعتربها  النتخاب  قانون  على  التعديالت  بع�ص  احلكومة  اأجرت  كما 
حق  من  الرحل  غري  الع�سائر  بحرمان  يق�سي  الذي  التعديل  ذلك  ومن  بطالنه،  زيادة  يف 
باإنقا�ص  القا�سي  والتعديل  واملخاتري،  بال�سيوخ  احلق  هذا  وح�رص  الإفرادي  الت�سجيل 
الدوائر النتخابية من اأربع اإىل ثالث بعد اإخراج معان لمتناعها بالإجماع عن الت�سجيل، 
والتعديل الذي ق�سى بتمديد مدة الت�سجيل والنتخاب ملناطق دون اأخرى بعد اأن كانت املدة 

املحدودة ر�سميا للت�سجيل قد انتهت. )72( 
من  كبري  جانب  اأثارها  التي  ال�سديدة  واملعار�سة  العنيفة  ال�سجة  من  الرغم  وعلى 
اهتمام  جل  وكان  النتخابات،  لإجراء  خططها  تنفيذ  يف  م�ست  احلكومة  فاإن  الأهايل، 
النا�ص حم�سوراً يف اأمر امل�سادقة على املعاهدة التي قابلوها بعداء بالغ، وذلك لأن م�سري 
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املعاهدة كان معلقا مب�سادقة املجل�ص الت�رصيعي عليها اأو عدم امل�سادقة، فقد جرى البحث 
اجلدي من قبل الأمري وحكومته اأكرث من مرة مع امل�سوؤولني الربيطانيني لإجراء تعديل ما على 
املعاهدة لكن الأخريين اأ�رصوا على اأن ُتعر�ص كما هي على املجل�ص ودون اأي تغيري، فاإما اأن 

تتم امل�سادقة عليها واإما اأن ُترف�ص، وعندئذ يجري النظر يف م�ستقبل البالد جمددا. )73( 
وكان من الطبيعي اأن تقف احلكومة اإىل جانب املعاهدة على اعتبار اأنه �رص ل بد منه، 
اأ�سمائهم لالنتخاب،  ت�سجيل  اإىل  املواطنني  الأمري عبداهلل واحلكومة يدعوان  لبث  لذلك ما 
وميكن القول اإنه لول تدخل الأمري مع زعماء البالد واأعيانها، ولول الو�سائل الإدارية التي 
ا�ستخدمتها احلكومة كاإعطاء املوظفني واأفراد اجلي�ص احلق يف ال�سرتاك يف النتخابات ملا 

اأتيح لالنتخابات اأن جتري، وملا اأتيح للمجل�ص الت�رصيعي اأن يلتئم. )74( 
 ويف نهاية الأمر اأ�سفر اجلدل عن رجحان كفة موؤيدي النتخابات التي جرت بالفعل 
خالل �سهري كانون الثاين و�سياط 1929م، وانعقد املجل�ص الت�رصيعي الأول يف 2 ني�سان 
1929م، وكان حدثا مهما يف حياة اإمارة �رصقي الأردن ال�سيا�سية ونتيجة مبا�رصة للتطور 

ال�سيا�سي الذي �سهدته الإمارة بعد توقيع املعاهدة الأردنية الربيطانية. )75( 
جمال�ص  خم�سة  البالد  �سهدت  1946م   -1921 الأردن  �رصقي  اإمارة  عهد  وخالل 
ت�رصيعية، فقد كان احلل هو م�سري املجل�ص الت�رصيعي الأول، وذلك يف �سباط 1931م لعدم 
موافقته على بع�ص املخ�س�سات الإ�سافية على موازنة 1930- 1931م، فاأ�سدر الأمري 

اأمره بحل املجل�ص الت�رصيعي واإجراء انتخابات جديدة. )76( 
اأداء  يف  وا�ستمر  1931م،  حزيران  يف  الثاين  الت�رصيعي  املجل�ص  انتخابات  واأجريت 
واجباته حتى اأمت مدته الد�ستورية وهي ثالث �سنوات، واأجريت يف 16 ت�رصين الأول 1934م 
انتخابات املجل�ص الت�رصيعي الثالث الذي اأمت مدته الد�ستورية، فاأجريت انتخابات املجل�ص 
ُمددت  الد�ستورية  اأمت مدته  اأن  الذي وبعد  الأول 1937م  الرابع يف 16 ت�رصين  الت�رصيعي 
ل�سنتني اأخريني اأي حتى عام 1942م، ويف عهد هذا املجل�ص مت تعديل املعاهدة الأردنية 

الربيطانية 1928م، والقانون الأ�سا�سي. 
اأما املجل�ص الت�رصيعي اخلام�ص فقد اأجريت انتخاباته يف 20 ت�رصين الأول 1942م 
واأكمل  انتخابية،  دوائر  اأربع  اإىل  مبوجبه  الإمارة  وُق�سمت  النتخاب،  قانون  ُعدل  اأن  بعد 
هذا املجل�ص مدته الد�ستورية، ثم ُمدد �سنتني اأخريني حتى اإعالن الد�ستور اجلديد للمملكة 
الأردنية الها�سمية عام 1947م عندما اأجريت النتخابات لختيار اأع�ساء املجل�ص النيابي 
على  الإمارة  ح�سلت  اأن  بعد  الد�ستور  مبوجب  الت�رصيعي  املجل�ص  حمل  حل  الذي  الأول 

ا�ستقاللها وت�سميتها باململكة الأردنية الها�سمية. )77( 
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ثالثا- التعديالت اليت أجريت على املعاهدة األردنية الربيطانية: 
رف�ست  كما  رف�ستها  لذلك  الأردين،  املجتمع  يف  الواعية  الفئات  املعاهدة  تر�ِص  مل 
اأنواعها وم�ستوياتها الجتماعية  الفئات على اختالف  النتداب من قبلها، ومل ترتك هذه 
وال�سيا�سية فر�سة اإل وانتهزتها لطلب تعديل اأحكام املعاهدة ب�سكل يحقق للبالد ا�ستقاللها 
وحريتها، م�ستفيدة يف ذلك من ن�ص املادة الع�رصين من املعاهدة التي تن�ص على اأنه »ل 
�سيء مينع الفريقني املتعاقدين من النظر حينا بعد حني يف ن�سو�ص هذا التفاق بق�سد اأي 

تنقيح قد يلوح اأنه مرغوب« )78( 
اإىل  الأردنية بر�سالة  اإل وبعث رئي�ص احلكومة  �سهران على توقيع املعاهدة  فلم مير 
املجل�ص  قبل  من  املعاهدة  على  الت�سديق  وبعد  اأنه  له  يوؤكد  الربيطاين  ال�سامي  املندوب 
الت�رصيعي، فال بد من �رصورة عقد مفاو�سات ثنائية ل�سد الثغرات املوجودة يف املعاهدة 

وتعديلها بطريقة تر�سي الطرفني. )79( 
ثم تتالت املحاولت الأردنية ال�ساعية اإىل تعديل املعاهدة؛ فقد طلب املجل�ص الت�رصيعي 
ت�سعى  اأن  احلكومة  من  1929م  حزيران  يف  املعاهدة  على  بامل�سادقة  قراره  يف  الأول 
لتعديل بع�ص املواد، فحاول رئي�ص املجل�ص التنفيذي ح�سن خالد اأبو الهدى اإقناع احلكومة 
الربيطانية عن طريق املعتمد الربيطاين يف عمان ب�رصورة التعديل، لكنه مل ينجح يف ذلك، 
واأ�سار الأمرييف خطابه الذي األقاه يف املجل�ص الت�رصيعي الثاين يف 10 حزيران 1931م اإىل 
حماولت احلكومة لتعديل مواد املعاهدة والفقرات املعرت�ص عليها فيها، كما األح املجل�ص 
التنفيذي مذكرة  التعديل، فرفع املجل�ص  الثاين على احلكومة للم�سي يف �سبيل  الت�رصيعي 
اإىل الأمري لل�سعي لدى بريطانيا لتحقيق مطلب املجل�ص الت�رصيعي، فرفع الأمري الطلب اإىل 
املندوب ال�سامي الذي رد عليه مبذكرة ياأ�سف فيها باأنه لن ي�ستطيع يف الوقت احلايل تنفيذ 

مطالب احلكومة الأردنية بالتعديل. )80( 
ال�سعب  اأطياف  ا�سرتكت فيها كافة  وظهر ن�ساط املعار�سة كما ذكرنا �سابقا، والتي 
مبختلف انتماءاتهم القبلية والقومية وال�سيا�سية، ف�سهدت البالد عام 1933م اأربع مظاهرات 
يف اأربعة اأيام متتالية ابتداء من 27 ت�رصين الأول يف عمان وحدها، تعر�ص خاللها اجلرنال 

جلوب John Bagot Glubb رئي�ص اجلي�ص ودوريات البادية للر�سق باحلجارة. )81( 
الربيطاين  اجلانب  اإىل  اأر�سلها  التي  املذكرات  وتعدد  البالد  اأمري  اإ�رصار  �سدة  ومع 
املندوب  من  مذكرة  الأمري  و�سلت  املعاهدة  على  �رصورية  تعديالت  اإجراء  على  للموافقة 
ال�سامي الربيطاين يف 28 كانون الثاين 1933م يوافق فيها املندوب على اإر�سال املقرتحات 

الأردنية اإىل وزير امل�ستعمرات يف القريب العاجل. )82( 



287

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

اإىل املماطلة يف  النظر عن الأ�سباب التي كانت توؤدي باحلكومة الربيطانية  وبغ�ص 
اإجراء بع�ص التعديالت على املعاهدة، فقد وجدت اأنه من احلكمة ال�ستجابة لبع�ص املطالب 
الأردنية، واأجريت العديد من التعديالت حتى ح�سول اإمارة �رصقي الأردن على ال�ستقالل 

عام 1946م، وكانت اأهم هذه التعديالت هي ما ياأتي: 
 1 .Arthur تعديالت عام 1934م: التقى املندوب ال�سامي الربيطاين اآرثر وايكهوب
Wauchope ورئي�ص املجل�ص التنفيذي الأردين اإبراهيم ها�سم يف القد�ص، ووقعا اتفاقا يف 
2حزيران 1934م، ت�سمن تعديالت على املادتني الأوىل وال�سابعة من املعاهدة، وكانت 
قد و�سلت الأمري ر�سالة من املعتمد الربيطاين يف 28 اأيار 1934م يعتذر فيها عن اإجراء 
اأي تعديالت ح�سب القرتاحات الأردنية فيما يت�سل باملواد 2، 5، 6، 10، 11، 14، 16 من 

املعاهدة. )83( 
وت�سمن هذا التعديل اإلغاء املادة الأوىل من املعاهدة الأردنية الربيطانية وال�ستعا�سة 
اجلاللة  �ساحب  ميثل  اأن  على  الأمري  ال�سمو  �ساحب  »يوافق  التالية:  بالن�سو�ص  عنها 
ل�رصق  ال�سامي  املندوب  عن  بالنيابة  يعمل  بريطاين  معتمد  الأردن  �رصق  يف  الربيطانية 
اأخرى عن طريق  دولة  واأي  الأردن  املخابرات بني حكومة �رصقي  اأن جتري  على  الأردن، 
املعتمد الربيطاين واملندوب ال�سامي«، »يوافق �ساحب اجلاللة الربيطانية على اأن ل�ساحب 
ال�سمو الأمري اأن يعني موظفني قن�سليني لدى اأية دولة عربية جماورة بح�سب ما قد يعترب 
ذلك لزما«، »يوافق �ساحب ال�سمو الأمري على اأن النفقات العادية للحكومة املدنية والإدارة 
تتحملها باأ�رصها حكومة �رصقي الأردن«، اأي اأن ما مت تعديله على املادة الأوىل هو حذف 

الن�ص املت�سمن حتمل احلكومة الأردنية نفقات املعتمد الربيطاين وموظفي دار العتماد. 
اإلغاء الفقرة الأوىل من املادة ال�سابعة وال�ستعا�سة عنها بـ »ل  كما ت�سمن التعديل 

يكون بني فل�سطني و�رصقي الأردن اأي حاجز جمركي ما مل يقع اتفاق بني البلدين«. )84( 
بها  تقبل  ومل  الأمري  م  2 .1934 عام  تعديالت  تر�ِص  مل  1939م:  عام  تعديالت 
ال�سعي  التنفيذي يف 17 ني�سان 1937م مذكرة تطلب منه  اإليه املجل�ص  املعار�سة، فرفع 

لتعديل بع�ص مواد معاهدة 1928م واتفاق 1934م، وكان اأهم هذه املطالب: 
تعديل الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من التفاق امللحق املوؤرخ يف 2 حزيران 1934م 
ب�سكل يخول الأمري حق تعيني ممثل له لدى احلكومة الربيطانية يف لندن، واأن يكون املمثل 

الربيطاين يف �رصقي الأردن مرتبطا بوزير حكومة جاللته مبا�رصة. 
م بحيث تكون »م�سورة �ساحب اجلاللة  تعديل املادة ال�ساد�سة من معاهدة 1928 -
الربيطانية يف قانون املوازنة ال�سنوي الأردين �ساملة ف�سول املوازنة مبجملها دون تناول 

مفردات مواد املوازنة«. 



288

األردن شرقي  إمارة  في  د. ثابت غازي العمريالسياسي 
د. رائد أحمد هياجنهاملعاهدة األردنية البريطانية 1928م، وأثرها في التطور

ب�رصورة  اخلا�سة  م  - 1928 معاهدة  من  اخلام�سة  املادة  من  الثالثة  الفقرة  اإلغاء 
الأموال  يف  الت�رصف  يف  موافقتها  على  للح�سول  الربيطانية  احلكومة  اإىل  الأمري  عودة 

العامة. 
يت�سمن  ل  م بحيث  العا�رصة من معاهدة 1928 - املادة  الثانية من  الفقرة  تعديل 

الن�ص اجلديد موافقة بريطانيا ك�رصط لإن�ساء القوات الع�سكرية. )85( 
وبناء على دعوة من احلكومة الربيطانية و�سل الأمري عبداهلل اإىل لندن يف 30 ني�سان 
 )86( 13حزيران،  حتى  هناك  وبقي  ال�ساد�ص،  جورج  امللك  تتويج  حفل  حل�سور  1937م 
حاول خاللها اإقناع امل�سوؤولني الربيطانيني باملطالب الأردنية حول تعديل املعاهدة، لكنه 

مل يح�سل على اأي رد اإيجابي. )87( 
لكن، وعند انعقاد موؤمتر لندن يف بداية 1939م الذي كان خم�س�سا للبحث يف امل�ساألة 
الفل�سطينية، تو�سل رئي�ص املجل�ص التنفيذي الأردين توفيق اأبو الهدى مع وزير امل�ستعمرات 
الربيطاين اإىل تعديل بع�ص مواد معاهدة 1928م، وت�سمنت الرتتيبات اجلديدة تنازالت 

من اجلانب الربيطاين اأهمها: 
اأن جمل�ص وزراء �سيحل حمل املجل�ص التنفيذي، و�سيكون جمل�ص الوزراء موؤلفا من  - 

رئي�ص ووزراء خم�سة، ولهذا املجل�ص �سالحيات ومهام املجل�ص التنفيذي نف�سها. 
وفيما يت�سل بحق حكومة �رصق الأردن تعيني القنا�سل يف بع�ص الدول العربية  - 
املجاورة، فقد كان تعديل عام 1934م قد ن�ص عليه، لكن يف تعديل 1939م اأعطت احلكومة 

الربيطانية موافقتها التامة عليه. 
كما ُمنح الأمري حق الت�رصف بحرية اإن�ساء اأو الحتفاظ باأية قوات ع�سكرية حتى  - 

دون موافقة بريطانيا. 
ُحررت مالية واإدارة �رصقي الأردن من رقابة املعتمد الربيطاين يف عمان.  - 

اإحالل موظفني اأردنيني، حيثما اأمكن ذلك، حمل املوظفني الفل�سطينيني. )88( - 
خطوة  كانت  املرة  هذه  الإمارة  عليها  ح�سلت  التي  التعديالت  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 
جيدة اإىل الأمام؛ اإذ اأزاحت جانبا ال�سيطرة املبا�رصة للمعتمد الربيطاين، واأتاحت للحكومة 
الأردنية التحرك مبزيد من احلرية على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي، لذلك �سدر يف 5 اآب 
1939 قانون معدل للقانون الأ�سا�سي ليتنا�سب مع المتيازات اجلديدة التي ح�سلت عليها 
حكومة �رصقي الأردن، )89( ومع ذلك فمهما ات�سعت �سلطات الأمري واحلكومة اإل اأنهما بقيا 
مرتبطنْي بربيطانيا، فقد ف�رص ممثل احلكومة الربيطانية يف جلنة النتدابات الدائمة اتفاق 
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1939م باأنه تخفيف من قب�سة �سلطات النتداب على �رصقي الأردن ولي�ص منح �سلطات 
اإ�سافية لالأمري عبداهلل، واأ�ساف باأنه حتى لو ُمنح الأمري عبداهلل �سلطات اأو�سع، فاإن ذلك 
لن يغري من الواقع �سيئًا نظراً ل�سيادة الدولة املنتدبة على الأموال الالزمة لكل تطوير يف 
البالد، واأو�سح اأن بريطانيا ل زالت تبا�رص �سلطتها يف اإلغاء اأي قرار يتعار�ص مع م�ساحلها 

والتزاماتها وت�سدره حكومة �رصقي الأردن. )90( 
اعرتافًا من بريطانيا مبوقف الأمري عبداهلل وحكومته خالل  تعديل عام 1941م: . 3
احلرب العاملية الأوىل، وخدمة مل�ساحلها اخلا�سة عقدت مع �رصقي الأردن اتفاقًا جديداً يف 
19 كانون الثاين 1941م، واعترب ملحقا ملعاهدة 1928م، ون�ص التعديل على اأنه »ميكن 
ل�ساحب اجلاللة الربيطانية اأن يحتفظ بقوات م�سلحة يف �رصقي الأردن، وميكن اأن ين�سئ 
ون�رصت  عمان،  يف  التفاق  توقيع  ومت  م�سلحة«،  قوات  الأردن  �رصقي  يف  ويراقب  وينظم 
التفاق  اأن هذا  اأو�سحت فيه  الأول 1941م بالغًا ر�سميًا  الأردنية يف 7 كانون  احلكومة 
)مادة  القدمية  املادة  كانت  بينما  ع�سكرية،  قوات  باإن�ساء  يتعلق  فيما  القيود  لرفع  ُو�سع 
10 من اتفاق 1928م( تن�ص على اأن »ل ين�سئ الأمري قوات ع�سكرية دون موافقة �ساحب 

اجلاللة الربيطانية«. )91( 
الأر  احلكومة  قامت  1939م،  عام  املعاهدة  تعديل  وبعد  اأنه،  بالذكر  اجلدير  ومن 
دنية بات�سالت مع حكومات العراق و�سوريا وم�رص من اأجل تبادل التمثيل الدبلوما�سي، 
وا�ستمرت الت�سالت اإىل اأن ُعنيِّ قن�سل اأردين يف بغداد واآخر يف القاهرة بعد تعديل عام 
قن�سل  تعيني  عام 1939م  الفرن�سية  ال�سلطات  رف�ست  فقد  ل�سوريا  بالن�سبة  اأما  1941م، 
اأردين يف دم�سق، وا�ستمر الرف�ص حتى عام 1944م عندما توىل ال�سوريون م�سوؤولية احلكم 

ُعنيِّ قن�سل اأردين يف دم�سق. )92( 
م تعديال بقدر ما كان حلول  مل يكن ما ح�سل عام 1946. 4 تعديل عام 1946م: 
معاهدة اأردنية بريطانية جديدة حمل معاهدة 1928م، فتقديراً من بريطانيا لدعم اإمارة 
اإلغاء  اأجل  من  عبداهلل  الأمري  بذلها  التي  للجهود  ونتيجة  احلرب،  يف  لها  الأردن  �رصقي 
معاهدة 1928م، راأت بريطانيا وتعزيزا ملوقف �رصقي الأردن يف اجلامعة العربية لتظهر 
دولة م�ستقلة، اأن تنهي النتداب على �رصقي الأردن ومتنحه ال�ستقالل، لذلك وخالل زيارة 
الأمري عبداهلل اإىل لندن اأجرى مفاو�سات مع احلكومة الربيطانية انتهت يف 22 اآذار 1946م 
بتوقيع معاهدة اأردنية بريطانية مت التوقيع عليها نهائيا يف 17 حزيران 1946م، والتي 
جاءت باأربع ع�رصة مادة وملحقا بع�رص مواد اأهمها ما ين�ص على العرتاف ب�رصقي الأردن 

دولة م�ستقلة ا�ستقالًل تامًا.)93( 
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الربيطانية،  الأردنية  املعاهدة  على  جرت  التي  التعديالت  عن  احلديث  نهاية  وعند 
وباأخذ ال�سورة العامة لهذه التعديالت نالحظ اأن جميع تلك التعديالت كانت جزئية مت�ص 
املظهر ل اجلوهر، كانت تعديالت �سكلية مل تعطل مفعول اأي مادة خطرية من مواد املعاهدة 
التي اأيدت وثبتت النفوذ الربيطاين يف �رصقي الأردن، ورمبا كان اأخطر هذه التعديالت هو 
تعديل عام 1941م الذي �سمح لالأمري عبداهلل باإن�ساء قوات ع�سكرية، وال�سبب يف ذلك هو 

لتقف هذه القوات اإىل جانب بريطانيا يف احلرب العاملية الثانية. 

اخلامتة: 

تقدم  فلم  املنطقة،  يف  التطورات  بطبيعة  الربيطانية  الأردنية  املعاهدة  ارتبطت 
اأ�سبح منا�سبا للقيام بهذه اخلطوة،  الوقت  اإل بعد الطمئنان باأن  بريطانيا على توقيعها 
�سواء على �سعيد بريطانيا نف�سها اأم على �سعيد اإمارة �رصقي الأردن، وت�سمن ذلك تطورات 
داخلية مثل الأمن وال�ستقرار، وانت�سار الفو�سى ال�سيا�سية يف املنطقة وامل�ساعب املالية، 

وتطورات خارجية مثل الغزوات الوهابية واحلروب النجدية احلجازية. 
وال�سعب  احلكومة  على  فر�سا  ُفر�ست  قد  اأنها  اإىل  املعاهدة  توقيع  حيثيات  وت�سري 
ولكن  مبعار�ستها،  قام  لذلك  بنودها،  �سياغة  يف  دور  الأردين  للجانب  يكن  ومل  الأردين، 
امُلالحظ اأنه مل ي�سَع اإىل اإلغائها اإلغاء تاما، بل حاول جهد طاقته اأن يخفف من قيودها على 

البالد. 
وعلى الرغم من اأن املعاهدة منحت اإمارة �رصقي الأردن ال�ستقالل والعرتاف الدويل، 
الربيطاين،  النفوذ  وثبتت  اأيدت  اأنها  بالنظراإىل  ومنقو�سًا  �سكليًا  كان  ال�ستقالل  هذا  فاإن 
كاجلي�ص  الدولة،  يف  احل�سا�سة  املوؤ�س�سات  على  ال�سيطرة  يف  بريطانيا  ا�ستمرار  اإىل  واأدت 
والأمور املالية وتعيني املوظفني وغريها، وبخا�سة اأن بنود املعاهدة مل تبتعد عن مواد 

�سك النتداب على �رصقي الأردن. 
وكانت هذه املعاهدة خامتة فرتة من حياة الإمارة ات�سفت بال�سطرابات الداخلية 
�سلطات  بني  وال�رصاع  املتكررة  اخلارجية  والعتداءات  والقت�سادية  املالية  وامل�ساعب 
النتداب واملواطنني من خالل موؤمتراتهم واأحزابهم، ورغم هذا وذاك فقد �سكلت املعاهدة 
فاحتة عهد جديد وحياة �سيا�سية ن�سطة، اأر�ست اأ�س�ص العالقة الأردنية الربيطانية، واأ�سهمت 
يف اإقامة عالقات ثابتة مع الأقطار العربية املجاورة، وقيام موؤ�س�سات د�ستورية جديدة، 
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فعلى �سبيل املثال اأ�سبحت العالقة التي حتكم بريطانيا و�رصقي الأردن عالقة متفقا عليها 
من اجلانبني، بعد اأن كانت عالقة حمكومة بوثيقة انتداب من طرف واحد. 

عدة  مبظاهر  املعاهدة  اأفرزتها  التي  اخل�سبة  ال�سيا�سية  احلياة  متثلت  وقد 
القانون  باإعالن  وذلك  املختلفة،  احلكم  اأجهزة  وتنظيم  الدولة  موؤ�س�سات  بناء  اأهمها: 
على  ال�سيا�سية  الأحزاب  وظهور  منتخب  ت�رصيعي  جمل�ص  وتاأ�سي�ص  للبالد،  الأ�سا�سي 

امل�رصح ال�سيا�سي الأردين. 
على  اأدل  ولي�ص  الأردنية،  الدولة  تاريخ  يف  مبكر  �سيا�سي  وعي  اإىل  املعاهدة  واأدت 
اإىل بزوغ  اإ�سافة  ال�سيا�سي،  الوعي  الذي يعك�ص هذا  الأويل  الوطني  ذلك من قيام امليثاق 
معار�سة �سيا�سية وطنية فاعلة اأخذت اأ�سكاًل ومظاهر عدة، انطلقت من ال�سارع وو�سلت اإىل 
داخل جل�سات املجل�ص الت�رصيعي ثم اإىل احلكومة نف�سها، وكانت هذه املعار�سة قادرة على 

حتقيق الكثري والدليل على ذلك �سل�سلة التعديالت التي خ�سعت لها املعاهدة. 
القانون  مثل  موؤ�س�سات  من  اأفرزته  ما  اإىل  اإ�سافة  املعاهدة،  اإن  القول  ميكن  واأخريا 
الأ�سا�سي، و�سعت ال�سلطة يف يد الأمري، لأن بريطانيا كانت تف�سل التعامل مع حاكم مطلق 
–رغم  برملانية  حكومة  مع  تتعامل  اأن  على  �سيخا،  اأم  اأمريا  اأم  ملكا  كان  �سواء  ال�سلطة، 

مطالبتها باأن تكون احلكومة د�ستورية. 
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املصادر واملراجع: 

أوال- املصادر واملراجع العربية: 

الكتب العربية:
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