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  الفصل الخامس
  .م2013-1946مادبا وقراها في العهد الملكي 

 .م1991- 1948دور أهايل مادبا يف احلروب يف فلسطني من : أوالً 
 .أهايل مادبا ودورهم يف احلياة السياسية واحلزبية: ثانياً 
 .ردينالربيع األأهايل مادبا و: ثالثاً 

 متهيد
تطورت مادبا وقراها يف هذه الفرتة كغريها من املدن األردنية تطورًا الفتًا يف أكثر من 
صعيد، وعىل املستوى اإلداري والتنظيمي، حتولت من قضاء إىل لواء إىل أن أصبحت 

وعدد من  ، يتبع إليها لواء ذيبانةأخريًا بمستوى حمافظة من حمافظات اململكة االثنتي عرش
، )1(قضاء مادبا وقضاء الفيصلية وقضاء جرينة وقضاء العريض وقضاء مليح: األقضية

ومتثّل مادبا عىل مستوى املجتمع األهيل أو السكاين تنوعًا  .)2(فضًال عن عدٍد من القرى
 .اجتامعيًا واضحًا، برز َأثره يف النشاطات الوطنية والسياسية املختلفة

 .م1991- 1948دور أهايل مادبا يف احلروب من : أوالً 
دأب أهايل مادبا والعشائر املحيطة هبا عىل موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية ونرصة 
الشعب الفلسطيني وعّربوا عن وجوه هذا الدعم بكل ما يستطيعون، وظهرت بواكريه 

 .130، ص2010األردن،  ،طلس مدن األردن، دار عامل الثقافة، عامنأ ،البزم، نضال  )1(
أبو فروة الدوايمة، موسوعة  .346-329سامء املدن والقرى، صأالذيب، معجم  :وعن قرى مادبا انظر  )2(

 .م2012، وزارة الثقافة، عامن، 1املدن والقرى األردنية،ط
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من  م يف عهد إمارة رشق األردن ابتداءمنذ عرشينيات القرن املايض بام مثله من مواقف هل
ططات الصهيونية يف فلسطني واملنطقة العربية، فضًال عن رفضهم لوعد بلفور واملخ

م، وظهر ذلك 1936دعمهم حلركة التحرر الوطني والثورة الفلسطينية، ال سيام ثورة عام 
جليًا من خالل املساعدات املادية والعينية للثوار ال سيام املال والسالح، وسبق أن تطرقنا 

 . إىل ذلك بالتفصيل أثناء عهد اإلمارة
ومل يكن األمر غريبًا أن نلمس بعد ذلك ألهايل مادبا وما حوهلا دورًا مشهودًا يف 

ذ تطوع الكثري من أبنائها للقتال والدفاع عن ثرى فلسطني ضد العدو إ م،1948حرب عام 
اإلرسائييل، فشكل شيوخ العشائر فرقًا من أبناء عشائرهم ومحلوا السالح وشاركوا يف 

. لو عنارصه من أبناء مادبا ضباطًا وأفراداً األردين الذي مل يكن خت جانب اجليشاجلهاد، إىل 
وجرح الكثري ، واستشهد عىل أرض فلسطني العديد من أهايل مادبا وقراها وبلداهتا

 .)1(منهم
وُيذكر من بني الذين استشهدوا من أبناء مادبا وقراها عىل أرض فلسطني عام 

، وعيل الغافل الشاهني، وصايل )ان مادباسك(م، يعقوب منور املهريات العبادي 1948
، وعيسى ى، وخليل عيسى الشهوان العجارمة، وحممد سامل عيس)2(سالمة النوفل الزبن

براهيم مايض، ومن ماعني عيل عواد، وعيل ، مصطفى عبد الرمحن حممد، يوسف إالقييس
 .مقبل حممد الربيزات، وقطيفان حسني، ومشافق عطية من بني محيدة

مادبا السياسية من  ":مقالة بعنواننقًال عن  .ربيحةأبو أرواية شفوية للنائب السابق املهندس عيل  )1(
، السنة الثانية، 67هناد اجلريري، جملة السجل، العدد : عدادإ "موسكو الصغرية إىل معقل لإلسالميني

 .اجلريري، مادبا السياسية :، وسيشار له فيام بعد1م، ص2009مارس  12
/ هـ1429، عامن، 1مذكرات حمارب، حترير عمر العرموطي، مطابع اجلزيرة، ط ،الغبني، فهد مقبول )2(

صخر، الفايز، عشائر بني : وانظر أيضاً  .الغبني، مذكرات حمارب :، وسيشار له فيام بعد30م، ص2008
 . 156ص
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م صدمة للعرب مجيعًا، فقد اضطر معظم سكان املناطق يف 1948كانت نكسة عام 
رسائيليون قسًام منها آنذاك إىل اهلجرة منها إىل الدول العربية اإل فلسطني التي احتل

املجاورة، ومنها األردن، وكانت مادبا إحدى املدن األردنية التي استقبل أهلها والعشائر 
فلسطينيني بصدر رحب، وفتحوا هلم مضافاهتم ودواوينهم املحيطة هبا الالجئني ال

 .ليقيموا فيها، وتقاسموا معهم لقمة اخلبز، واملتاع ؛وبيوهتم ومساكنهم
خاصًا  ت احلكومة خميامم أنشأ1952نوات وبالتحديد يف سنة وبعد ميض عدة س 

هايل الذين أقام لتخفيف األعباء عىل األ ؛لالجئني يف اجلهة اجلنوبية الغربية من بلدة مادبا
كان أغلب سكان قد عداد املتزايدة من هؤالء الالجئني، وبسبب األالالجئون يف بيوهتم، و

املخيم من ديربان من مناطق القدس، وبلدة عرتوف، وبيت نتيف، وعجور من اخلليل، 
دة الدوايمة من اخلليل وعائلة وغريهم من مدن وقرى فلسطني، فيام سكن أخرون من بل

 قرية مليح عند بني محيدة، وسكنت بعض عشائر بئر السبع عىل أطراف املخيم قطش يفاأل
من اجلهة اجلنوبية الرشقية ملادبا يف التيم وربع العجلة، وسكن بعضهم أيضًا يف قرى بني 

  .)1(محيدة، وخاصة اجلبلية منها، وغريهم ممن سكن يف القرى
م بتشكيل فرٍق من املتطوعني للقتال يف فلسطني، 1948واستمر أهايل مادبا بعد عام 

يد من الزعامات املحلية وذلك بقيام العد وتزويد املقاتلني هناك بالسالح ونقله إليهم،
م استشهد بمعركة 1956/ 9/ 25سلحة وهتريبها للمقالتني يف فلسطني، ففي برشاء األ

 . )2(حوسان من أهايل مادبا فائق عودة املتاعيس احلدادين
م شارك أهايل مادبا وقراها أيضًا ضباطًا وأفرادًا يف هذه 1967وعند نشوب حرب 

وكانت أحدى رسايا خفر السواحل يف البحر امليت وخليج العقبة بقيادة الرائد  ،احلرب

 .378، ص1، جالديار األردنيةحتاملة،  )1(
 .160-148الفايز، عشائر بني صخر، ص: وانظر أيضاً . 78مجيعان، مادبا، ص  )2(
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، من )4(، واستشهد من أهايل مادبا يف املعارك مفلح سالمة فالح الوخيان)3(فؤاد احلدادين
عواد بخيت من ذيبان، وموسى منصور فالح القبيالت من مليح،  كفري الوخيان، وعبداهللا

، وسليامن عطية سليم الشخانبة من بني )5(وعبداهللا سامل الشهوان العجارمة من أم البساتني
فياض عواد محيدة، الذي استشهد برفقة صالح عبداهللا شويعر وراشد العظامات وصياح 

، ومحود أبو قاعود، وسحامن )6(م1967/ 6/ 7الفقراء بمعركة الدبابات يف نابلس يوم 
ارشيد حممد من نتل، ومحيدان الغيث من العال، وسليامن سامل الساليطة، وصالح محد 

 .سالمة، وحسن سليامن حمسن، وعبد احلافظ عبد اهللا من القريات
معنويات اجلنود والشعب  يفم، أثرها الكبري 1968كان ملعركة الكرامة عام وقد 

وذلك باالنتصار عىل العدو اإلرسائييل وصده،  ،ذ أعادت لألمة كرامتهاإاألردين عامة 
وكان لقادهتا من أهايل مادبا دور كبري يف االنتصار الذي حققه . وتكبيده اخلسائر الفادحة

يف  قائد فصيل دبابات(اجليش األردين عىل القوات الغازية، فقد كان شهاب أبو وندي 
، وشبيب أبو وندي )احتياط/ قائد رسية دبابات(ي ، وحممود أبو وند)منطقة املرصي

عىل جرس  ، وقائد مدفعيةاخلامسة ضابط أمامي مالحظة للمدفعية يف كتيبة مدفعية امليدان(
 ،37قائد كتيبة عبداهللا بن رواحة ( فهد مقبول الغبني وكان، )7()سويمة/ األمري عبداهللا

، وقد ذكر الغبني يف )ناعور -جرس األمري عبداهللا/ طريق القدس عامن عىل كتيبة مشاة
، منشورات مكتبة املحتسب، 2م، ج1995-1958تاريخ األردن يف القرن العرشين  ،املوسى، سليامن  )3(

 .167م، ص1996، 1األردن، ط/ عامن
، وسيشار له 221م، ص2003، اربد، األردن، 1شهداء األردن عىل ثرى فلسطني، ط ،مصطفى سعد،األ )4(

 . األسعد، شهداء األردن :فيام بعد
 . 154 -149سعد، شهداء األردن، صاأل )5(
  .م11/11/2012، لكرتونيةإجفرا نيوز صحيفة  »شهداء اجليش العريب األردين«: ، بعنوانمقالة حممود كريشان )6(
 :املوسوعة التارخيية املصورة يف اللواء شبيب أبو وندي رواية: ملزيد من املعلومات عن دورهم انظر )7(

النارش القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية، عامن، م، 1968آذار  21معركة الكرامة اخلالدة، اجلميس 
التارخيية املصورة معركة املوسوعة : وسيشار للموسوعة فيام بعد. 477-472، صم2011 األردن،

 .الكرامة اخلالدة
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املالزم حممد هويمل حتمل الزبن وهو من قرية جلول رشق مادبا،  كمحارب أن ذكرياته
وكان قائدًا إلحدى الرسايا التي توجه هبا إىل وادي قريب من اخلطوط األمامية، ملواجهة 

الّيل ما يموت اليوم ما هو « :اهلجوم أفراد رسيتهالعدو اإلرسائييل، وأنه خاطب ُقبيل 
، فاستبسل جنوده يف القتال، ويف أثناء املعركة دمر املالزم حممد ورفاقه الذين »أخوي

يستقلون أحدى الدبابات أربع دبابات للعدو، وسيارة جنود، وأثناء حماولة رصد هدف 
 .)1(جديد للعدو أصابته قذيفة فاستشهد

استشهد من أهايل مادبا يف تلك املعركة الدكتور نورس اليعقوب  وكان من بني الذين
مادبا، واسامعيل خليل اسامعيل/ من مادبا، وحممد هويمل حتمل الزبن من جلول

، وطالب شحادة )2(مادبا، وسميح صالح سلامن احلدادين من ماعني/ املراعني من اجليزة
 باسميرد أحيانًا  - بة مادبا سامل الفقهاء من لب، وعبد الرمحن حممد كساب الشخان

 )اجلاملية(، وهزيل سلامن سليم العوازم من ماعني، وعارف حممد محدان -النعيامت
الغنيامت من كفري الوخيان، وعبداهللا نزال سامل الكعابنة من طور احلشاش مادبا، ومقبول 

ن وصالح أمحد السلام ، وسعد أمحد نارص من حسبان)3(غديفان ثنيان الزبن من مادبا
 . )4( السامكالثوابية من 

وعند انطالق الثورة الفلسطينية املسلحة، وقيام العمل الفدائي، سارع العديد من 
أهايل مادبا باالنخراط يف العمل الفدائي عىل األرض األردنية يف مطلع السبعينات، وتوىل 
عدد منهم قيادة بعض الفصائل واملجموعات املقاتلة فعىل سبيل املثال توىل ضايف اجلمعاين 

الغبني، مذكراتو. 171-170ردن، صاألسعد، شهداء األ: وللمزيد عن تفاصيل استشهاده انظر )1(
 . 91حمارب، ص

 . 78مجيعان، مادبا وعشرية الكرادشة، ص )2(
، 239-237، 203، 199-195م، ص1968 األردن، امللف التوثيقي ملعارك الكرامة، ،بكر خازر املجايل، )3(

 :املوسوعة التارخيية املصورة :وانظر أيضاً . املجايل، امللف التوثيقي ملعارك الكرامة :وسيشار له فيام بعد
 . 41-36معركة الكرامة اخلالدة، ص

 . 210ص امللف التوثيقي ملعارك الكرامة، املجايل،  )4(
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عمل الفدائي يف القيادة القومية، وكان أمينًا عامًا لقوات الصاعقة يف مسؤولية مكتب ال
نشاء العديد من قواعد التدريب، وعندما حدث وقراها إ وشهدت املدينة .)1(األردن

الصدام املسلح بني املقاتلني يف املنظامت الفدائية واجليش األردين، وقف أهايل مادبا أيضًا 
واستشهد من أبناء مادبا يف أحداث  .)2(انب اجليش األردينقادًة وضباطًا وأفرادًا إىل ج

عبد وفضل خلف مطري احلديثات، والسبعينات كام ُذكر رشيد راشد مسلم الرواحنة، 
راجي عبد اللطيف وبو راجوح، وسالمة حممد سليامن أالرمحن حممد ثلجي الزوغة، 

 .)3(عبيد خلف اهليلم، وفهد مضفي السوارية، وغريهموقبالن، 
م، شارك نفٌر كبري من أبناء مادبا 1973رمضان سنة / وعند نشوب حرب ترشين

خوهتم يف إىل جانب إاألربعني والستني من اجليش العريب األردين  اللوائنيطني يف املنخر
 .القوات العربية الشقيقة باحلرب عىل اجلبهة السورية

براهيم حاتم إ: ب ومنهموُيذكر أنه اليزال عدد من أبناء مادبا مفقودين يف تلك احلر
أهنم ما زالوا يف  همبعضاعتقاد  منرغم بال، )4(بساط الوخيان، وهيكل منصور الزبن

 .سجون االحتالل، ومن هؤالء األرسى بطامن الشوابكة وغريهم
أما يف الوقت احلايل فيعمل عدد كبري من أبناء مادبا وقراها كغريهم من أبناء األردن، 

وغريها من  واألجهزة األمنية، والدفاع املدين، وقوات الدرك،يف اجليش العريب، 
الدولة، ومنهم من تقّلد  تمؤسساساتذة يف اجلامعات، ويف مجيع املؤسسات العسكرية، وأ

 .مناصب عليا خمتلفة يف الدولة، ال جمال لذكرها يف هذه الدراسة

، دار الريس للكتب والنرش، 1مذكرات، ط، )م1994-1948(اجلمعاين، ضايف، من احلزب إىل السجن  )1(
 ملزيد منو .اجلمعاين، من احلزب إىل السجن: وسيشار له فيام بعد ،293، 217و، 210و 32م، ص2007

 . 253-252ص املصدر نفسه،: انظرالصاعقة املعلومات عن 
 .267-243صاملصدر نفسه،  )2(
 . حصائها مجيعاً إسامء الشهداء، وذلك لعدم القدرة عىل أنعتذر عن عدم ذكر مجيع  )3(
 . م2013 ترشين ثاين 18 املوافق االثننييوم جريدة الدستور،  )4(
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 .أهايل مادبا ودورهم يف احلياة السياسية واحلزبية: ثانياً 
القيادات السياسية التقليدية األردنية واحلكومات املتعاقبة التي متثلها عن  عجزت

استيعاب طبيعة التغري االجتامعي اجلذري الذي جرى يف املجتمع األردين يف اخلمسينيات 
والستينيات من القرن العرشين وتصاعد وتريته، نتيجة الثورة التعليمية التي شهدهتا 

من الزمن، ونتيجة حالة الوحدة احلقيقية بني الشعبني األردين البالد خالل هذين العقدين 
والفلسطيني ُبعيد احتالل فلسطني، وأصبح احلكم يف األردن بحكم طبيعته املحافظة، 

أو التجاهل اب نتائج هذا التغري، فآثر العجز وتركيبة حتالفاته التقليدية غري قادر عىل استيع
ة القادمة من الريف أو األحياء الشعبية يف املدن عن إفساح املجال أمام الفئات اجلديد

سياسيًا بني هذه  والبادية، وخميامت الالجئني للمشاركة يف احلكم والسلطة، مما ولد عداءً 
 )1(الفئات واحلكومة حول النهج السيايس والوطني الذي تسري فيه خمتلف القضايا الوطنية

املحاوالت التي قامت هبا احلكومة، بعد آلن، رغم بعض زال موجودًا إىل ا ماوالذي 
من حماولة استيعاب بعض أبناء العشائر األردنية يف اإلدارة، كردة فعل  حزابظهور األَ 

عىل استقطاب احلركة احلزبية أبناء العشائر األردنية الذين انخرطوا بني صفوفها، 
دت من الوعي عند أبناء ، التي زا)2(واالهتامم بالبنية التحتية واالهتامم باحلركة العلمية

 .)3(العشائر األردنية
تينات من القرن العرشين تشهد صعودًا متناميًا وكبريًا يف كانت حقبة اخلمسينات والس

لم يف سالمي، وكان من الطبيعي أن ينشط الشباب املتعواإل والقوميالفكر الشيوعي 
وأنه يتسم باألفكار سيام ال ليبرشوا بالفكر اليساري،  احلراك السيايس واالجتامعي؛

دراسات يف تاريخ األردن املعارص، النخب السياسية واألحزاب، مطبعة الثقافة، دار  ،حمافظة، عيل  )1(
 .حمافظة، دراسات يف تاريخ األردن :فيام بعد، وسيشار له 49م، ص2011األردن، ، ، عامن2سندباد، ط

م، 2004، العروبة للطباعة، القاهرة، 1م، ط2004-1994حتوالت جذرية يف األردن  ،حرت، ناهض  )2(
 .حرت، حتوالت جذرية :، وسيشار له فيام بعد116-113ص

 . 116حرت، حتوالت جذرية، ص  )3(
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عامر والصهيونية ودولة ملقاومة االست ؛الثورية، التي كانت الشعوب العربية متعطشة إليها
لذ نشأت األحزاب السياسية املعارضة يف تلك  يل يف فلسطني املحتلة؛رسائيالكيان اإل

الفرتة بدون إذن مسبق من السلطة، وأخذت متارس بعضًا من نشاطاهتا بشكل علني، 
نتيجة استمرار مالحقة األجهزة األمنية هلا، واعتقال  ؛اآلخر بشكٍل رسي هابعضأ ونش

واحد يف وكان للتكافل االجتامعي يف املجتمع األردين ال. ق عليهميقادهتا وأفرادها والتضي
فقد  ،التي جلأت إليها احلكومات املتعاقبةكافة ساليب القمع تلك الفرتة أثره يف مواجهة أ

كانت أرس املعتقلني من ناشطي املعارضة من األحزاب وغريها حتظى برعاية اجلميع، هذا 
باإلضافة إىل أن املجتمع كان ينظر إليهم نظرة إعجاب وتقدير بصفتهم أبطاالً وطنيني، 
وكانت قناعاهتم الفكرية تعزز من صمودهم وحتدهيم للسلطة، فيقبلون عىل السجن 

 . )1(وشموخ وطني واالعتقال بنفس راضية
ونتيجة ذلك كله جلأت احلكومة إىل فرض األحكام العرفية يف البالد وحظر النشاط  

ذ منعت األحزاب من ممارسة العمل السيايس، باستثناء مجاعة إم، 1957احلزيب منذ سنة 
اإلخوان املسلمني الذين حالفوا النظام احلاكم، ومارسوا نشاطهم بصورة علنية يف الساحة 

م وهو العام الذي عادت فيه احلياة احلزبية يف 1993دنية، وبقي هذا احلال حتى سنة األر
وَأّثر ذلك . )2(األردن للعمل من جديد وفق قانون جديد ينظم احلياة احلزبية والسياسية

تطور احلياة السياسية يف األردن التي التزال تشهد ضعفًا وترشذمًا  يفبصورة كبرية 
 .وتفككًا إىل اآلن

سامهوا يف احلياة  ظل هذه الظروف املضطربة برز العديد من رجاالت مادبا ممن ويف
وقاموا بدور كبري فيها، فقد ُعرفت مادبا يف هناية اخلمسينيات وبداية  ،ردنالسياسية يف األ

 .49حمافظة، دراسات يف تاريخ األردن، ص )1(
 .49، صملرجع نفسها )2(
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وذلك لكثرة ما كان فيها من . )1(»موسكو الصغرية«الستينيات من القرن العرشين باسم 
الشيوعيني  والنشطاء اليساريني الذين كانوا جزءًا مهًام من احلراك السيايس واحلزيب يف األردن 
يف تلك الفرتة، والذي شارك فيه بعد فرتة وجيزة عىل أرض مادبا أعضاء حزب البعث العريب 

  .)2(اط السيايساملسلمني النش اإلخوانوالقوميون العرب، ومجاعة ) البعثيون(
ويمكن أن ُيعزى السبب يف انخراط العديد من أبناء مدينة مادبا وما حوهلا من أبناء  

املاركسية والشيوعية، هو أن كثريًا من أبناء  يدلوجيااألالعشائر األخرى يف األحزاب ذات 
والعراق ولبنان خاصة  مادبا كانوا من خرجيي اجلامعات العربية مثل مرص وسوريا

هاجر من أبناء مادبا من الدول فضًال عن عودة الشباب امل .)3(مريكية يف بريوتاجلامعة األ
أملت لألوضاع الصعبة التي  نتيجةللهجرة بداية عهد اإلمارة والذين اضطروا  األجنبية

عىل  رجاالت من خارج اإلمارةسيطرة ، ومجياد احللول هلإ عناحلكومة  هبم وتقاعس
الشباب كغريهم من أبناء وطنهم  هؤالءوقد عاد  .وسبق أن أرشنا إىل ذلك مؤسساهتم

 .حمملني بالفكر الشيوعي والبعثي والقومي
لظهور يف مادبا يف هناية فرتة با - كام يرى البعض  - ثم بدأت احللقات املاركسية 

ي األردين، حيث ربعينيات، وهذا يعني أهنا كانت موجودة قبل تأسيس احلزب الشيوعاأل
وهو ال  ،يذكر منري احلامرنة يف هذا اخلصوص أنه كان عضوًا يف هذه احللقات املاركسية

لف بنسخ املجالت التي تصدرها سنة، وكان ُيك 15يزال يف مقتبل الشباب وعمره آنذاك 
مثل احلزب الشيوعي السوري اللبناين، واحلزب الشيوعي العراقي، : األحزاب الشيوعية

ومن أشهر الشخصيات . )4(بعد ذلك بتوزيعها مع عدد من رفاقه يف مدينة مادبا ثم يقوم

 .186يام زمان، رواية عن عاطف صليبا املعايعة، صأاحلامرنة، مادبا  )1(
 .1ص ،اجلريري، مادبا السياسية  )2(
، 1اجلريري، مادبا السياسية، صو .186يام زمان، رواية عن عاطف صليبا املعايعة، صأاحلامرنة، مادبا  )3(

 .ربيحةإبو أعن رواية شفوية للنائب السابق املهندس عيل 
يام ااحلامرنة، مادبا : ، عن رواية شفوية للدكتور منري احلامرنة، وانظر2-1اجلريري، مادبا السياسية، ص )4(

 .136زمان، رواية عن منذر حدادين، ص 
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براهيم ، وإا، وغالب هلساراعني، وحنا هلسالتي ظهرت يف احلزب الشيوعي فؤاد ق
فيام بعد  كام وتوىل الدكتور منري احلامرنة.  )1(الطوال، وحممد السامل الشاهني، وفايز البجايل

 .)2(الشيوعي يف األردن منصب األمني العام للحزب
قدوم طبيب إىل فيعود سبب ظهورهم إىل  أما عن القوميني العرب يف مدينة مادبا،

د َأول من كون حلقات وهو ُيع ،مادبا كان يعمل يف وزارة الصحة، واسمه شفيق زهران
حزبية للقوميني السوريني يف مادبا، كان من روادها آنذاك توفيق الساليطة، وشكري سامل 
الصواحلة، وبعدهم بمدة طارق املصاروة، وكامل املصاروة، ودخل اهللا الكرادشة، 

، الذين ال )3(وحابس املعايطة، وغريهم ممن كان حيرض اجتامعات القوميني األوائل الرسية
بطش السلطة خشية من هبا  ننعرف َأسامءهم بسبب شدة الرسية التي كانوا يتعاملو

 . ومالحقتها هلؤالء الناشطني
التي عاشها أهايل  -التي يذكرها منري محارنة  - كان من صور احلالة الفكرية والوعي 

م، قدوم جورج حبش مؤسس العمل 1953مادبا وقراها أثناء االنتخابات النيابية عام 
القومي العريب يف األردن، وإقامته مهرجانًا انتخابيًا يف مدينة مادبا، وإزاء ذلك أقام 

الذين كانوا يساندون منافسه عبد الرمحن شقري مظاهرة مناوئة الشيوعيون يف مادبا 
فكار النقاش واحلوار حول األ ذكىأحزاب ، وهذا االختالف بني األملهرجان حبش

 . )4(القومية والشيوعية يف مادبا يف تلك الفرتة
، فقد كان حضور منتسبيه )5(أما عن حزب البعث العريب االشرتاكي األردين يف مادبا

ه أقل من الشيوعيني والقوميني، ومن أشهر األشخاص البعثيني يف مادبا ضايف ومؤيدي

آذار  19، يوم اخلميس املوافق 67جملة السجل، العدد : ، انظر"أمناء عامون -مادبا احلزبية ":مقالة بعنوان )1(
 . مادبا احلزبية أمناء عامون :، وسيشار له فيام بعد2- 1م، السنة الثانية، ص2009

 . 1مادبا احلزبية أمناء عامون، ص )2(
 .رواية شفوية للدكتور منري احلامرنةعن ، 2اجلريري، مادبا السياسية، ص )3(
 .لدكتور منري احلامرنةلرواية شفوية عن ، 2اجلريري، مادبا السياسية، ص )4(
- 163صاجلمعاين، من احلزب إىل السجن، : وللمزيد حول حزب البعث العريب ودور ابن مادبا به انظر )5(

165 ،167-182. 
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وكان. )1(اجلمعاين، ومنصور اجلمعاين، ووليد نويران، وفايز احلوراين ونشأت محارنة
اط األحرار التي تشكلت يف اجليش األردين منتصف بأحد أفراد حركة الض ضايف اجلمعاين

ورفاقه الضباط، وحكم عليهم بالسجن ملدة عرش اخلمسينات، وقد تّعرض لالعتقال 
 .)2(م1962سنوات، وُأفرج عنه عام 

إذ كان عضو القيادة القطرية عن  ،كام كان حلاكم الفايز دور يف حزب البعث أيضاً 
عتقال يف هو وضايف من األردن إىل سوريا، اوعند خروجه . )3(األردن مع جميل نرصاوين

م وُأودعا يف 1971سد يف حزيران عام يد حافظ األ احلركة التصحيحية عىلدمشق بعد 
 .)4(السجن لسنوات طويلة

كان كام شكل بعض نشطاء أهل مادبا جتمعًا ضد احلروب والدعوة إىل السالم، ف 
أحد أعضاء مجاعة أنصار السالم، وكانت أوىل مهامت اجلامعة ، امرنةاحلالدكتور صالح 

عسكرية يف املنطقة، وضم بلدان املنطقة إلقامة قواعد  ؛فضح األهداف اإلمربيالية
لألحالف العسكرية، وحماولة مترير مشاريع مشبوهة لتوطني الالجئني خارج وطنهم 

نتاج إرصف األموال للمشاريع السلمية، وفلسطني، ونبذ سباق التسلح العسكري، و
   .)5(الرتسانة احلربيةنتاج من سباق التسلح وإمن أجل الشعوب بدالً اخلريات املادية 

امرنة وبرفقته غالب هلسا إىل مقر جملة احلم توجه الدكتور 1951ويف إحدى ليايل عام 
كانت تنطق باسم مجاعة األنصار أي أنصار السلم العاملي يف األردن، التي  »الفجر اجلديد«

 .كرم مصاروةأ، رواية شفوية عن 2اجلريري، مادبا السياسية، ص )1(
 . 163-108، صمن احلزب إىل السجناجلمعاين،  )2(
 :من املعلومات عن حاكم الفايز ونضاله انظر وملزيد. 66حمافظة، دراسات يف تاريخ األردن، ص )3(

، عبداهللا مطلق العساف، عامن، )م2013-1932(حاكم الفايز، سرية ومسرية  ،العساف، عبداهللا مطلق
 .م2014

 . 381صاجلمعاين، من احلزب إىل السجن،  )4(
 .27صالح احلامرنة، ص، العساف )5(
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كانوا يف زيارة لألستاذ حسن النابليس، ومنهم الشاعر هلم هناك آخرين  رفقاءفالتقوا ب
حممد حممود العزة، والصيدالين روفائيل زيادين، وأثناء ذلك جاءت جمموعة أفراد من 

بالقبض عىل األستاذ النابليس ومن معه، وهنا - استثنائيًا  –رشطة العاصمة حيملون أمرًا 
رافدًا ال يستهان به يف صقل  شكل السجن الذي يسمح فيه بإدخال الكتب واملقاالت

امرنة، ال سيام وأنه التقى بمجموعة من املثقفني من الشعراء ومنتسبي األحزاب احلجتربة 
ن ناشطًا ون ومخساالنابليس واثنمعه امرنة معتقًال يف سجن اجلفر واحلبقي و. )1(السياسية

بعض رفاقه،  م أفرج عنه وعن1952م، ويف هناية عام 1951من نشطاء اجلامعة من عام 
 .)2(وبقي بعضهم يمتح يف السجن سنني عدة

كانت مادبا تشتعل بالنشاط السيايس آنذاك، تعمها املظاهرات بني الفينة واألخرى، 
م، فتنادى 1956وظهر ذلك جليًا عندما أعلنت احلكومة عن االنضامم إىل حلف بغداد عام 

لرفض هذا احللف، وفضح أغراضه األهايل يف مادبا وغريها من املدن والقرى األردنية 
وقام الطلبة الناشطون سياسيًا يف مادبا . الغربية املشبوهة جتاه فلسطني واملنطقة العربية

، واعتقلت كافة  بتوزيع املناشري يف املدارس والطرقات، فعمت املظاهرات أنحاء املدينة
ن إىل سجن املحطة يف الرشطة عددًا كبريًا منهم أودعتم يف سجن الرسايا، فيام أرسل آخرو

يذكر ضايف اجلمعاين عن بعض األمور التي ظهرت يف . عامن، ومن ثم إىل سجن اجلفر
لتفتيت الوحدة الوطنية  ؛إبرازهام ال شك أن السلطة كان هلا دور يف 1956مادبا عام 

ألهايل املدينة لكي ُتضعف من قوة حراكهم وعزيمة نشاطهم السيايس آنذاك حيث 
شك فيه أن القوى املعادية للحرية استخدمت معاول اهلدم من الدعاية مما ال «:يقول

املضللة واإلشاعات اهلدامة، وحماوالت خلق الفتن الطائفية، وهم الذين ال تنقصهم 
وسأعطي. املعرفة وال اخلربة، فمستودعات اإلمربيالية مليئة هبذه البضاعة املسمومة

 .27املرجع نفسه، ص )1(
 .27املرجع نفسه، ص )2(
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ففي مدينة . ا أعداء احلرية يف السوق السيايسمثالني عىل نوعية هذه البضاعة التي يبيعه
ارة فتنة مادبا عشائر مسيحية يف وسط ريف مسلم، جرت حماولة مشينة كان هدفها إث

أن املحاولة مل تنجح يف أن تصبح  إّال .... نجليز من كال اجلانبنيطائفية أثارها عمالء اإل
العاديني يف املدينة  ألن الناس ؛طار العداء التقليدي بني الطرفنيفتنة طائفية، وبقيت يف إ

وكان اهلدف من هذه املحاولة . مسلمني ومسيحيني بعيدون كل البعد عن العداء الطائفي
، ومن هم عىل مدى وخاصة من نّباحي إذاعة لندن هي أن تستغل إعالميًا عىل أوسع

عىل ذاعات الغربية املتخصصة بالتزوير والتزييف ضد الواقع السيايس شاكلتها من اإل
 . )1(»ساحة األردن

خوان املسلمني بتأثري من سعيد رمضان، أحد حلركة اإلوشهدت مادبا أيضًا نشاطًا 
قيادي اإلخوان يف مرص، وكان ملحمد فؤاد أبو زيد القادم من قرية قباطيا قرب جنني إىل 

الثانوية يف مدينة مادبا، الدور البارز يف نرش أفكار اجلامعة، إذ عمل مدرسًا يف املدرسة 
مادبا، ووثق عالقته بالطلبة وأهاليهم، وكان من أشهر أعضاء حركة اإلخوان املسلمني يف 

 .)2(زايدةوأمحد قطيش األ، هذه الفرتة الشيخ أمحد عويضة، وعبد املهدي املعايعة
وبسبب اهتامم أهايل مادبا وأبنائهم يف النشاط احلزيب والسيايس، فقد توىل العديد من 

مناصب حزبية وتنظيمية عليا يف أحزاهبم، فتوىل سامل النحاس منصب األمني العام  َأبنائها
 .)3(م2003م، وبقي فيه حتى عام 1996عام ) حشد(حلزب الشعب الديمقراطي األردين 

كام توىل سامل الفالحات موقع املراقب العام جلامعة اإلخوان املسلمني يف األردن، عام 
م، فكان له دور بارز يف احلزب حيث عمل عىل تبني اجلامعة لقرارات 2008ولغاية  2006

أنه ال جيوز للمراقب العام االستمرار يف قيادة اجلامعة أكثر من : جريئة وإصالحية منها

 .282، 85-84صاجلمعاين، من احلزب إىل السجن،  )1(
 . 2اجلريري، مادبا السياسية، ص )2(
 . 2-1مادبا احلزبية أمناء عامون، ص  )3(
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دورتني متتاليتني، مدة كل دورة أربع سنوات، وأقر مبدأ إداريًا جديدًا وهو أن خيتار 
فيذي ثم يعرضه عىل جملس الشورى من أجل أخذ املراقب العام املنتخب فريقه التن

سم األبرز يف مسرية بأن الشيخ سامل الفالحات اإل «:، ويقول عنه محزة منصور)1(املوافقة
سالمية فحسب، وإنام يف منظومة احلراك الشعبي صالح، ليس يف صفوف احلركة اإلاإل

 .)2(»هشام حارض فيها و فعالية إال وأبوال تكاد تقرأ عن اجتامع أو جلنة أاألردين، ف
 :ردينالربيع األأهايل مادبا و: ثالثاً 

ًا ومنسجًام مع حركات الربيع العريب بصورة عامة، مناديًا متوافقظهر الربيع األردين 
وتغيري األوضاع عىل خمتلف الُصعد السياسية واالقتصادية واالجتامعية،  باإلصالحبقوة  

أن استرشى الفساد يف الدولة ومؤسساهتا، بعد السيايس واالجتامعي وازداد احلراك 
ووصلت آثاره خبز املواطن وقوته اليومي، ويف خضم هذا احلراك الوطني كان ألهل مادبا 

، وكانت ُأوىل هذه املحاوالت )صالححركة اإل(ة فعالة يف هذا الربيع ومسامه ،دور كبري
، عندما )3(م2007 سنة يف مادبا يف بيت سامل الفالحات املراقب العام لإلخوان املسلمني

خوان كاديميني وعنارص من مجاعة اإلاملتقاعدين والباحثني واألدعا عددًا من العسكريني 
دستورية، بحيث  بإصالحاتإلعالن املبادرة بفكرة امللكية الدستورية، والقيام  املسلمني؛

يكون امللك رأس الدولة، وانتخب احلارضون هيئة ملتابعة املبادرة، ضمت من أهايل مادبا 
وقراها كل من سامل الفالحات، والعميد املتقاعد أمحد مطلق العواودة العجارمة، وسعيد 

 .)4(باسل املناعسة. م. الرباري، والعقيد

 . 1، صملرجع نفسها  )1(
م، 2012- 2011سامل يوسف الفالحات، الربيع األردين خالل عامي لكتاب تقديم محزة منصور، انظر   )2(

 .ردينالفالحات، الربيع األ :وسيشار له فيام بعد. 7، ص 1م، ج2013/هـ1434دار املأمون، عامن، 
 .40-39الفالحات، الربيع األردين، ص )3(
 .44-40، ص1، جملرجع نفسها: هدافها انظرأملزيد حول املبادرة و )4(
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 جمموعةافظة يف االعتصام الذي نظمته شارك الناشطون السياسيون من أبناء املحوقد 
م عىل دوار الداخلية، وما نتج عنه من أحداث أظهرت الطبيعة 2013من احلراكات يف آذار 

األمنية والقمعية يف كيفية التعامل مع املعتصمني، وجراء ذلك نددت شخصيات سياسية 
وصدرت جمموعة من البيانات هبذا اخلصوص، كان من  ،جراءاتهبذه اإلوقيادية أردنية 

زياد وعز الدين العواودة، وبينها بيان حيمل تواقيع كل من سامل الفالحات، ومازن هلسا، 
ضيف اهللا وبسام العبابسة، وعامر وأياد ولؤي اهللسة، وفايز البجايل، والشوابكة، 

. )1(وسعود القبيالت ديمححممد مفلح األزايدة، ووخالد سليامن غليالت، وشخاترة، 
وقد أصيب الناشط السيايس عدنان اهلواوشة يف االعتصام الذي نظمه حراك ذيبان خالل 

وفقئت عينه اليرسى،  ،االحتجاجات التي أعقبت قرار رفع أسعار املشتقات النفطية
والتي طالت معظم الناشطني  ،التي قامت هبا احلكومة االعتقاالتوتزامن ذلك مع محلة 

فشكل املحامون من أبناء حمافظة مادبا هيئة للدفاع عن املعتقلني ، اسيني من أبناء مادباالسي
، وصدر عنها جمموعة من البيانات حتمل »هيئة الدفاع الشعبية عن املعتقلني«عرفت بـ 

نددت باإلجراءات التعسفية التي طالت أبناء املحافظة وطالبت  )2(جمموعة من التوقيعات
خرى من البيانات شديدة أتلتها جمموعة  .)3(ت والتعبري عن الرأيفيها صون احلريا

 .)4(اللهجة مطالبة احلكم بالتعجيل يف اإلصالح واإلرساع يف وتريته
ومع تصاعد وترية احلراكات السلمية املطالبة باإلصالح ظهرت يف مادبا عدة 

جتمع أبناء قبيلة بني محيدة : حراكات ذات الطابع السيايس والوطني العشائري، ومنها

. 103-102ص ،البيان نص ، وانظر105-102، ص1، جملرجع نفسها )1(
ردين، الفالحات، الربيع األ: لالطالع عىل أسامء املحامون الذين أصدروا البيانات من أبناء مادبا انظر )2(

 .  283-280، ص2ج
  .277، ص2، جملرجع نفسها )3(
  .280-277، ص2، جملرجع نفسها )4(



150

صالح، وتيار املستقلني، وجتمع لإلوحراك ذيبان  ،)1( زايدة، وحراك شباب األلإلصالح
، كان اهلم الوطني يف )2(، وحركات ُأخرى عديدةلإلصالحأبناء العجارمة، وحراك مادبا 

 ،شتى األلوان واألطياف السياسيةمن مادبا جيمع مجيع هذه احلراكات، والتي كانت 
ن ون والبعثيون والنارصيوومنهم القومي ،ففيهم من ينتسبون جلبهة العمل اإلسالمي

 .نون ومستقلون وقادة عشائريولسلفين وايووالتحرير
راكات الوطنية اإلصالحية، حتت مسميات يض أكثر من عامني عىل انطالق احلِ بعد مِ و

يف مادبا وغريها من املدن كثرية، وهويات مناطقية وجهوية وعشائرية واجتامعية عديدة 
يمكننا القول إن األمور نضجت بام فيه الكفاية، كام إن اخلطوط الوطنية العامة األردنية 

 نراكات، ومن ثم فقد آمجيع هذه احلِ  مأما ةواضح تللمرشوع السيايس الوطني بات
للمعارضة السياسية  واضحاً  األوان لتشكيل كتلة إنقاذ تارخيية وطنية، تكون عنواناً 

لذا تنادت واالجتامعية، ولتتوحد كل رايات احلركات اإلصالحية يف بوتقة وطنية جامعة، 
وحدة احلراك من وحدة املرشوع «جمموعة من احلراكات لتوحيد حراكاهتم ورفعوا شعار 

م 2011ترشين األول سنة  18ويف مادبا تم االتفاق بني قيادات احلراكات يف . )3(»الوطني
 .   )4(عىل تشكيل ائتالف يسمى جلنة شباب ذيبان واحلراك الشعبي يف مادبا

- يف الواقع وال تزال –بمقابل هذه احلراكات اإلصالحية التي شهدهتا مادبا وقراها 
من مؤيدهيا يف مادبا إىل حماولة امتصاص بعض أشكال الغضب  نشطت احلكومة مع بعض

ويف هذا اخلصوص قام امللك عبداهللا الثاين ابن احلسني بزيارة حمافظة . من سوء األحوال
مادبا والعشائر املحيطة هلا عدة زيارات، لالطالع عىل مطالبهم واحتياجاهتم، وأثناء 

 . 168ص، 1، جملرجع نفسها )1(
 . 252-249ص، 1، جملرجع نفسها )2(
، وطن نيور، بتاريخ "وحدة احلراك من وحدة املرشوع الوطني ":مقالة بعنوان ،عبداهللا مطلق العساف، )3(

 . م2013أبريل  15
 . 197-196، ص2ردين، جالفالحات، الربيع األ )4(
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م، أعلن 2011/ 2/7م، وزيارة الثانية بتاريخ 11/10/2010وىل ملادبا بتاريخ زيارته األ
فاسُتقبل بحفاوة . خالهلام امللك عن نية احلكومة القيام بالعديد من املشاريع للمحافظة

  .وجدد له احلارضون من أهايل مادبا وقراها البيعة
، من قبل أبنائها  مادبا وجتدده بقوة يف حمافظة باإلصالحوإزاء زخم احلراك املطالب 

لتقديم الوالء  ؛سارع شيوخ ووجهاء العشائر واملخيامت فيها إىل تنظيم عدٍد من املسريات
والتأييد واالنتامء للقيادة اهلاشمية ممثلة بامللك عبداهللا الثاين، حيث وقعوا مجيعًا عريضة 

 .عىل جتديد البيعة للملك رفعوها إىل الديوان امللكي
ن عددًا من املهرجانات اخلطابية قدموا فيها التأييد والوالء للنظام، كام نظم آخرو

صالحات احلقيقية، وحماسبة الفاسدين، وحتسني إلرساع يف اإلوطالبوا فيها احلكومة ا
وضع املواطن األردين، وتوفري العيش الكريم له، ورضورة التمسك بالوحدة الوطنية التي 

 .هبا تزدهر البلدان




