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ما هو الهدف القومي الذي انشئت من أجله القوات المسلحة
األردنية ؟
الدفاع عن القضايا العربية
عدد أبرز مواقف األردنيين في دعم الصمود الفلسطيني ؟
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الكتيبة الرابحة
اسم اطلقه الملك المؤسس عبداهلل ابن الحسين على الكتيبة الرابعة
األردنية عندما زار ميدان معركة باب الواد وشاهد األسلحة
واآلليات المدمرة للعدو الصهيوني آنذاك .
ما هي نتائج حرب فلسطين ( النكبة ) عام  0291؟

 اجتماع األردنيين في مؤتمر قم عام  0291في اربد  ،حيث خسارة الجيوش العربيةهاجمو المستعمرات الصهيونية في بيسان وكان أول شهيد
 لجوء عدد من الفلسطينيين إلى األردنأردني على أرض فلسطين هو كايد مفلح العبيدات .
 احتالل اسرائيل ألجزاء من فلسطين باستثناء الضفة مشاركة األردنيين في الكفاح المسلح في فلسطين منذ بدايةالغربية التي حافظ عليها الجيش األردني .
الثورات الفلسطينية  .رغم منع القوات البريطانية المتطوعين
األردنيين من عبور الحدود باتجاه فلسطين .
 مهاجمة المعسكرات البريطانية وآلياتها في األردن  ،للتأثير ما هي أسباب هزيمة العرب في حرب فلسطين ( النكبة)  0291؟على بريطانيا في تعديل موقفها تجاه فلسطين
 غياب التنسيق بين قيادات الجيوش العربية خروج العديد من المظاهرات المؤيدة للثورات الفلسطينية في نقص التدريب والتسليح لدى العربالمدن األردنية مثل عمان والسلط عامي 0291و0291
 تفوق القوات الصهيونية في التدريب والتسليح انعقاد العديد من االجتماعات الداعمة للمقاومة الفلسطينية مثلحرب حزيران ( النكسة ) 0211
اجتماع الحصن في اربد عام . 0292
ما هي نتائج اجتماع الحصن في اربد المنعقد عام  0292؟
 نقد السياسة البريطانية الداعمة لليهود الدعوة إلى جمع التبرعات والمسارعة إلى امداد الفلسطينيينبالمال والسالح
ما هي األسباب الرئيسية حرب فلسطين عام  0291والتي عرفت
بالنكبة ؟
 انسحاب بريطانيا من فلسطين في 01أيار 0291 رفض العرب قرار التقسيم رقم (  )010وتأييد اليهود له .علل  :كان على الجيش األردني التقدم نحو محوري جسر األمير
محمد ( داميا ) وجسر الملك حسين ؟
للوصول إلى القدس والسهل الساحلي وحماية هذه المناطق .

قيام اسرائيل بشن هجوم مفاجئ على مصر وسوريا واألردن
وتدمير القوة الجوية لهذه الدول  .ونتج عنها االستيالء على سيناء
والجوالن والضفة الغربية ونزوح عدد كبير من الفلسطينيين
ما هي أسباب قيام حرب حزيران ( النكسة ) عام  0211؟
-

علل  :حققت اسرائيل نصرا سريعا في حرب حزيران ( النكسة )
عام  0211؟

معركة القدس

-

هي إحدى المعارك الضارية التي خاضها الجيش األردني ضد العدو
الصهيوني عام 0291ونتج عنها ابقاء القدس الشرقية وما
جاورها بأيدي العرب  ،وحماية المقدسات االسالمية والمسيحية ،
وقتل ما يزيد عن 911جندي صهيوني  ،وأسر عدد كبير من
القوات االسرائيلية .

-

سم المعارك التي خاضها الجيش األردني للحفاظ على القدس ؟
-

معركة القدس
معركة اللطرون و باب الواد

ما هي أهمية موقع باب الواد ؟
هي مفتاح مدينة القدس والطريق اليها .

اغالق مصر لمضائق تيران على البحر األحمر في وجه
المالحة االسرائيلية
رغبة اسرائيل في التوسع على حساب الدول المجاورة
لفلسطين
تخوف اسرائيل من تنامي القوة العسكرية العربية
رغبة اسرائيل في السيطرة على مياه نهر األردن

قيام اسرائيل بهجوم مفاجئ على مصر وسوريا واألردن
وتدمير القوة الجوية لهذه الدول
أصبحت القوات العربية من غير غطاء جوي

عدد نتائج حرب حزيران ( 0211النكسة ) ؟
 استيالء اسرائيل على سيناء وقطاع غزة والجوالن والضفةالغربية
 نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى األردن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في الدول العربية المشاركة شيوع حالة من اليأس واالحباط لدى الدول العربية انهيار االقتصاد العربي وتوقف التنمية وانفاض االستثماراتالعربية واالجنبية
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معركة الكرامة
هي أول نصر عربي على الجيش االسرائيلي الذي حاول العبور إلى
األردن في 90آذار 0211نتج عنه تحطيم االسطورة االسرائيلية
بمقولة (الجيش الذي ال يقهر)
ما هي أسباب معركة الكرامة ؟
قيام اسرائيل بهجوم مفاجئ في 90آذار  0211على األراضي
األردنية مدعومة بسالح الجو و المدفعية .
ما هي األهداف العسكرية للجيش االسرائيلي في معركة الكرامة
-

تدمير الجيش العربي األردني
احتالل المرتفعات الغربية من األردن
تدمير االقتصاد الزراعي في وادي األردن
تحطيم الروح المعنوية للقوات المسلحة األردنية والشعب
األردني

كان الهجوم العسكري االسرائيلي على األردن في معركة الكرامة
على أربعة محاور  .اذكرها .
-

المثلث المصري عن طريق جسر األمير محمد ( داميا )
مثلث الشونة الجنوبية – السلط عن طريق جسر الملك
حسين
مثلث عمان – الشونة عن طريق جسر األمير عبداهلل
غور الصافي باتجاه طريق الكرك

عدد نتائج حرب تشرين ( رمضان )  0219؟
-

-

-

رفض وقف اطالق النار ما دام يوجد جندي اسرائيلي واحد شرق
النهر مما أجبر القوات المعتدية على االنسحاب .

-

عدد نتائج معركة الكرامة ؟

-

هو تحصينات عسكرية أقامته اسرائيل بينها وبين مصر بعد حرب
 0211لمنع أي هجوم مصري  ،وسمي بذلك نسبة إلى القائد
العسكري االسرائيلي حاييم بارليف .
حرب تشرين ( رمضان ) 0219
قيام مصر وسوريا بشن هجوم مفاجئ على اسرائيل أثناء انشغالها
بأعيادها الستعادة األراضي التي تم احتاللها عام . 0211

منع اسرائيل من تعزيز قواتها على الجبهتين السورية
والمصرية عبر اللواء المدرع األربعين
منع اسرائيل من االلتفاف حول الجناح األيسر للقوات
السورية
حماية العاصمة دمشق عن طريق تأمين الحماية لمحور
درعا ( دمشق)
منع اسرائيل من تطوير عملياتها الهجومية وذلك بتعاون
القوات االردنية والعراقية .

عدد مواقف الشريف الحسين بن علي تجاه القدس والقضية
الفلسطينية .

ما هو موقف الملك الحسين بن طالل في معركة الكرامة ؟

خط بارليف

استطاعت مصر تدمير تحصينات بارليف
اجتاحت القوات السورية المواقع االسرائيلية في هضبة
الجوالن
اصدار االمم المتحدة قرار رقم ( )991الذي ينص على
عودة األطراف المتحاربة الى حدود . 0211
تم ايقاف الحرب

وضح دور الجيش العربي األردني تجاه حرب تشرين (رمضان)
 0219؟

-

 هزيمة الجيش االسرائيلي وانسحابه من أرض المعركة بلغت خسائر الجيش االسرائيلي ( )911قتيل و()911جريحوعدد كبير من اآلليات والمعدات المدمرة  .مقابل 11شهيد
و011جريح في الجيش األردني .
 رفع معنويات العرب عامة واألردنيين خاصة بتحطيماألسطورة االسرائيلية بمقولة ( الجيش الذي ال يقهر )
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رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور
بايعه الشعب العربي في فلسطين عام  0299ايمانا منهم
بصدق نواياه تجاه قضايا األمة وحرصه على المقدسات
رفض أي مشاريع ومخططات بريطانية ال تقود إلى دولة
عربية موحدة
فضل النفي على التفريط بحقوق األمة العربية واالسالمية
أو شبر من أراضيها
توفي 0290في عمان  ،ودفن في المسجد األقصى بناء
على وصيته .

ما هو موقف الشريف الحسين تجاه المؤامرات البريطانية
واليهودية في فلسطين ؟
-

لم يقبل إال أن تكون فلسطين ألهلها
رفض التجزئة واالنتداب

ما النهج الذي اتبعه الملك المؤسس عبداهلل األول ابن الحسين
تجاه قضية الهاشميين المركزية ؟
-

سار على نهج والده الشريف الحسين بن علي
كان من أشد أعداء الحركة الصهيونية وأطماعها في
فلسطين
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عدد مواقف الملك المؤسس عبداهلل األول ابن الحسين تجاه
فلسطين ؟
-

-

الدعوة إلى عدم التعامل مع اليهود أو بيعهم أرضا أو
عقارا  ،وكان يدعو العرب الى دعم صندوق األمة
الفلسطيني
مقاومة أي دعوات ومشاريع لتقسيم فلسطين منذ
أربعينات القرن العشرين
اتمام وحدة الضفتين عام 0211
رفض اعطاء اليهود ممرا الى حائط البراق
دفاع الجيش العربي األردني عن فلسطين عام 0291
تحت قيادته

شاءت األقدار أن يدفع الملك المؤسس حياته ثمنا للدفاع عن
فلسطين  .وضح ذلك ؟
ارتقى شهيدا في المسجد األقصى بعد أن نالته يد الغدر وهو يهم
بدخوله لتأدية صالة الجمعة عام . 0210
ما هي وصية الملك المؤسس عبداهلل االول ابن الحسين وهل تم
تنفيذها ؟
أوصى أن يتم دفنه في باحات المسجد األقصى بجوار والده  ،إال أن
وصيته لم تنفذ بسبب ظروف قاهرة حالت دون تنفيذها
وضح موقف الملك الحسين بن طالل تجاه القضية الفلسطينية ؟
-

استمر بالدفاع عن المقدسات رغم احتالل القدس عام
0211
التأكيد على أن القدس ليس موضوعا للمساومة
ارتكزت رؤته على بعدين :بعد ديني  ،بعد قومي

عدد أبرز القرارات السياسية التي توضح اهتمام الملك الحسين بن
طالل بالقدس ؟
-

-

تأسيس قانون اإلعمار الهاشمي للمقدسات االسالمية على
رأسها المسجد األقصى المبارك .
تشكيل لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة
المشرفة عام . 0219
استثناء القدس من قرار فك االرتباط االداري والقانوني
عام 0211
النجاح بادراج القدس على قائمة التراق العالمي المهدد
بالخطر في اليونيسكو
تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس  ، 0210والتي
تختص باصدار مؤلفات توعوية لفضح السياسات
الصهيونية في تهويد القدس وأخطارها
االصرار على احترام الدور التاريخي للرعاية الهاشمية
للمسجد األقصى في الفقرة ( )2من اتفاقية السالم الموقعة
مع الجانب االسرائيلي عام . 0229
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علل  :أمر الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين بتشكيل الصندوق
الهاشمي عام 9111؟
-

إلعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة
توفير التمويل الالزم لرعاية المسجد األقصى والمقدسات
في القدس
لضمان استمرارية اعمارها وتجهيزها وصيانتها

ما هي أبرز مشاريع االعمار في القدس التي أنجزها الملك عبداهلل
الثاني ابن الحسين على نفقته الشخصية ؟
-

اعمار المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس
اعادة منبر صالح الدين األيوبي وتركيبه في مكانه
بالمسجد األقصى
ترميم وصيانة مختلف مرافق المسجد األقصى وأقسامه
وقبة الصخرة

حرص جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين على تأكيد ارتباط
األردن بفلسطين  .وضح ذلك .
-

تأكيد مفهوم الوصاية الهاشمية المتواصلة على القدس
منذ عهد الشريف الحسين بن علي
توقيع اتفاقية الوصاية الهاشمية المتواصلة مع رئيس
دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 9109

عدد مواقف الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين في رعاية المقدسات
االسالمية والمسيحية في القدس ؟
-

أمر بتشكيل الصندوق الهاشمي إلعمار األقصى وقبة
الصخرة عام 9111
تمويل وتسيير مشاريع إلعمار المقدسات على نفقته
الشخصية
الحرص على تأكيد ارتباط األردن بالقدس
استصدار قرارات دولية تدين االنتهاكات االسرائيلية ضد
التراث العربي واالسالمي في القدس
الحرص على التواصل الدائم مع أهالي الدس عن طريق
استضافتهم
تشكيل مجلس الكنائس األردني الذي يشمل كنائس القدس
القديمة
اطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة
واالسهام في ترميمه عام 9101
ترسيخ مفهوم الحرم الشريف وما يشمله في المنظمات
الدولية .

علل  :حظيت مدينة القدس باهتمام الهاشميين ؟
-

مسرى جدهم محمد صلى اهلل عليه وسلم ومعراجه
فيها قبة الصخرة والمسجد األقصى المبارك أولى القبلتين
وثاني المسجدين وثالث الحرمين
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المسجد األقصى المبارك ( الحرم القدسي الشريف )
هو ما دار عليه السور من أرض تبلغ مساحتها 099دونما ،
اضافة الى ما عليها من أبنية ومساجد وساحات ومصاطب وقباب
تحت األرض وفوقها .
وضح الدور المحوري للهاشميين في رعاية القدسات االسالمية
 منذ بزوغ االسالم وهم يولون الشرافة ( أشراف مكة ) علىسدانة ( خدمة) المسجد الحرام في مكة المكرمة
 منذ عام 211م حتى عام  0291تولى أمراء بني هاشموأشرافهم منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ورعاية
الحرمين الشريفين
ما هي األمور التي سعى اليها الشريف الحسين بن علي بعد انقالب
االتحاديين على السلطان العثماني والدين االسالمي عام  0211؟
 سد الفراغ الديني انقاذ المسجد األقصى من اهمال االتحاديين وتخليهم عنالمسؤولية
علل  :سعى الشريف الحسين إلنقاذ المسجد األقصى بعد انقالب
االتحاديين األتراك عام  0211؟
ألنه أدرك في وقت مبكر أخطار مؤامرة صهيونية محتملة ضد
المسجد األقصى المبارك .
بايع أهل القدس الشريف الحسين بن علي كأمير للمؤمنين وخليفة
للمسلمين عدة مرات  .متى بايعوه ؟ وعالم تدل هذه البيعات ؟
 بايعوه في األعوام بين 0211م و  0299م تعتبر البيعة صك وصاية آلل هاشم على المسجد األقصى .اعلن انتهاء الخالفة العثمانية عام 0299م واستمرت قرابة 901
أعوام  ،فسارع اهل القدس الى بيعة الشريف الحسين بن علي .
ماذا تضمنت رسالة البيعة الرسمية للشريف الحسين ؟
 أن يترأس الشريف الحسين عمارة الحرم الشريف أن يتولى ابنه األمير عبداهلل االشراف المباشر على االعمارالهاشمي للمسجد األقصى .
اتفاق الوصاية ()9109
اتفاقية تاريخية وقعت في عمان بتاريخ 90آذار 9109بين الملك
عبداهلل الثاني ابن الحسين والرئيس الفلسطيني محود عباس تؤكد
أن جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين هو صاحب الوصاية على
األماكن المقدسة في القدس الشريف .
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ما هي المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الوصاية الهاشمية عام
 9109؟
 اعادة تأكيد الوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة في مدينةالقدس منذ بيعة عام 0299
 لجاللة الملك عبداهلل الثاني الحق في بذل الجهود القانونية للحفاظعلى القدس خاصة المسجد األقصى( كامل الحرم القدسي الشريف
 تأكيد المبادئ المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس بذل الجهود المشتركة لحماية القدس واألماكن المقدسة منمحاوالت التهويد االسرائيلية
 تهدف الى حماية الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد األقصىالمبارك .
وضح الجهود التي تقوم بها دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة
األوقاف األردنية لتنفيذ وصاية الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين
على المقدسات ؟
 ادارة شؤون المسجد األقصى المبارك : الحراسة
 الترميم
 تنظيم شؤون السياحة والنشاطات المختلفة
 االشراف على األموال الوقفية التي تشكل أكثر من  %11مناألمالك في مدينة القدس القديمة من خالل:
 ادارة األمالك وترميمها وصيانتها
 تأجيرها لألشقاء في القدس بأجور بسيطة لتثبيتهم على
أرضهم ومساعدتهم على العيش الكريم .
 تعريف الناس واالعالم الدولي والمحلي بأهمية القدس الدينيةوالروحية وما تواجهه من تحديات
 استقبال لجنة زكاة القدس المساعدات العربية واالسالميةعلل  - :لغايات التعاون في مشاريع خيرية تهدف إلى تعزيز صمود
القدس وأهلها في وجه االحتالل االسرائيلي
 تدريس طالب القدس العلوم الشرعية وتأهيل األيتام وتعليمهمالحرف والمهن المختلفة لمساعدتهم على العيش بكرامة
 متابعة االعتداءات االسرائيلية واعداد تقارير دورية حولاالعتداءات ضد األمالك الوقفية في القدس على رأسها المسجد
األقصى المبارك .
عدد االعمارات الهاشمية للمسجد األقصى المبارك ؟
-

االعمار الهاشمي األول (  )0210 -0299عهد الشريف
الحسين بن علي والملك عبداهلل األول ابن الحسين
االعمار الهاشمي الثاني و الطارئ والثالث والرابع في
عهد الملك الحسين بن طالل
االعمار الهاشمي الخامس (  -0222مستمر ) عهد الملك
عبداهلل الثاني ابن الحسين .

عبدالرحمن البلوي

تاريخ األردن  /الوحدة الثالثة

تبرع الشريف الحسين بن علي بمبلغ 91ألف دينار ذهبي العمار
المسجد األقصى المبارك و91ألف دينار إعمار المساجد واألمالك
الوقفية في عموم فلسطين  .عدد ابرز انجازات االعمار الهاشمي
األول ؟
-

اعمار المسجد األقصى المبارك ( الحرم القدسي الشريف)
وترميمه
ترميم المسجد األقصى بعد تعرضه ألضرار كبيرة في
حرب عام 0291
اعادة ترميم كنيسة القيامة عام  0292بعد أن شب بها
حريق كاد أن يدمرها  ،وشارك في اخماده الملك عبداهلل
األول شخصيا .

تضمن االعمار الهاشمي الثاني (  )0219-0219في عهد الملك
الحسين بن طالل عدة أمور  .اذكرها .
-

-

تشكيل لجنة االعمار الهاشمي عامي 0219-0219
ترميم مبنى الجامع القبلي والمعالم االسالمية في ساحة
الحرم الشريف وما تشمل عليه من آبار وسبل وقباب
ومصاطب ومحاريب
تبديل قبة (مسجد قبة الصخرة) بوضع قبة من األلمنيوم
المذهب

ما هو سبب االعمار الهاشمي الطارئ عام  0212؟
األضرار الكبيرة التي لحقت بالجامع القبلي اثر الحريق الذي
أضرمه يهودي متطرف بالتواطؤ مع سلطات االحتالل االسرائيلي
ما هي األمور التي شملها االعمار الهاشمي الثالث ( -0229
 )0229بعهد الملك الحسين بن طالل ؟
-

تصفيح قبة (مسجد قبة الصخرة ) بحوالي 1111صفيحة
ذهبية على نفقته الشخصية
اجراء ترميمات في ساحة الحرم القدسي الشريف تضمنت
عدة مرافق :
 ترميم قبة السلسلة
 ترميم المتحف االسالمي
 ترميم مبنى باب الرحمة

ما هي األمور التي تضمنها االعمار الهاشمي الرابع ( -0229
 )0222في عهد الملك الحسين بن طالل ؟
-

مشروع اعادة صنع منبر صالح الدين الذي دمر في
حريق . 0212
القيام بصيانة مرافق المسجد األقصى المبارك كافة
ومباني األوقاف في القدس .

8565807070

ما زال االعمار الهاشمي الخامس مستمرا منذ عام  0222وتضمن
هذا االعمار عدة أمور  .اذكرها .
-

-

مضاعفة عدد موظفي أوقاف القدس وحراس المسجد
األقصى وزيادة رواتبهم
استصدار دليل المسجد األقصى والتعريف الديني
والتاريخي الثابت للمسجد األقصى
تأسيس الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى
علل  :ليكون ذراعا ماليا لدعم ....
 مشاريع االعمار الهاشمي
 موظفي أوقاف القدس
 صمود المقدسيين
تأسيس كرسي جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين
لدراسة فكر االمام الغزالي في المسجد األقصى وجامعة
القدس .

