تاريخ االردن /الوحدة االولى ف2

االستاذ  :ثامر الغرايبه

مدارس الحداثة التربوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال  :اذكر نتائج انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا عام 1920م على االردن ؟
 – 1حدوث فراغ سياسي في االردن

 – 2تشكيل حكومات محلية في كل من ( الكرك والسلط وعجلون)

سؤال - :تشكل حكومات محلية في شرق األردن بعد العام 1920؟  /فسر  :نشوء فراغ سياسي في االردن
أ-

انهيار الحكومة العربية الفيصلية في سوريا عام .1920

ب – احتالل فرنسا لسوريا

فسر :التفاف أبناء األردن وأحرار العرب الذين لجأوا إلى األردن حول الشريف حسين؟
فسر :كلف الشريف حسين ابنه عبد هللا بن الحسين التوجه الى األردن؟

/



 – 1قيادة الحركة العربية في االردن  – 2تحرير سوريا من االحتالل الفرنسي  – 3الحكومات المحلية لم تلب طموحات ابناء االردن بالوحدة واالستقالل
** وصل االمير عبدهللا الى معان  /21تشرين الثاني1920 /
س  :ما هي اسباب قدوم االمير عبدهللا االول الى االردن ؟  – 1مقاومة االستعمار االجنبي

 – 2تحرير البالد

 #اذكر مراحل تأسيس امارة شرق االردن .
 – 1وصل االمير عبدهللا االول الى عمان في  2اذار  1921واستقبلة زعماء الحركة الوطنية
 - 2نتيجة للجهود التي بذلها األمير عبد هللا بن الحسين في خدمة القضايا العربية أعلنت بريطانيا استعدادها لبحث القضايا العربية.
 – 3اجرى االمير اتصاالته مع وزير المستعمرات البريطانية تشرشل والمندوب البريطاني في القدس هربرت صموئيل .
 – 4خاض االمير مفاوضات الستثناء االردن من الوعود التي ستنفذ على حساب البالد العربية
 – 5انتزاع اعتراف بريطانيا باستقالل المناطق الواقعه شرق نهر االردن
 – 6تشكلت اول حكومة في  11نيسان  1921برئاسة رشيد طليع
المعاهدة األردنية /البريطانية عام  1928م  :هي معاهدة وقعت عام 1928م بين االردن وبريطانيا نتيجة مواصلة االمير عبدهللا نضالة ومساعية لنيل
االستقالل الكامل وانهاء االنتداب مدعوما بالمطالب الشرعية .
أهم بنود هذه المعاهدة؟
 – 1االعتراف بتأسيس امارة شرق االردن
(الدستور )

 – 2تولي االمير عبدهللا التشريع واالدارة  – 3تعيين حدود االمارة

 – 4وضع القانون االساسي

تضمنت برقيات االحتجاج التي أرسلها األمير عبد هللا الى المندوب السامي بالقدس والمعتمد البريطاني في عمان ...؟
 .1رفض االنتداب البريطاني.
 .2رفض اي اتفاق ال ينص على سيادة األمارة األردنية واستقاللها الحقيقي.




بين أين ومتى عقد المؤتمر الوطني األول- :
(التعريف)في وسط عمان عام " .1928يعد هذا المؤتمر أول مؤتمر وطني في تاريخ األردن حضرة 150مندوبا من زعماء وشيوخ ومفكرين
وادباء مثلو مناطق شرق االردن وانتخب حسين الطراونه رئيسا.
كم بلغ عدد أعضاءه ومن يمثلون؟

حضره 150مندوب يمثلون الزعماء والشيوخ والمفكرين واألدباء في شرق األردن

 :عدد اهم بنود الميثاق الوطني األول.أوال ا- :األمارة األردنية دولة عربية مستقلة يترأسها األمير عبد هللا بن الحسين وأوالده من بعده
.ثانيا ا - :شرق األردن ال يعترف بمبدأ االنتداب إال بوصفة مساعده نزيهة لمصلحة البالد
.ثالثا ا - :تكون االنتخابات حرة ومصونة من كل تدخل والحكومة مسؤولة أمام البرلمان
رابعا ا - :كل تشريع استثنائي ال يقوم على أساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة تشريعا ا باطال ا
تبع عقد هذا المؤتمر مؤتمرات وطنية أخرى خالل الفترة من ( )1929-1933بين اهم إنجازاتها ونتائجها.
 .1ساندت جهود األمير عبد هللا بن الحسين في الحصول على االستقالل.
 .2عكست وحدة الشعب والتفافه حول القيادة الهاشمية.
 .3عكست نمو الوعي السياسي والنضج الفكري لألردنيين في وقت مبكر من تاريخ األمارة.
 .4قدرة األردنيون على مواجهة األحداث السياسية التي تهدد الدولة.
س  :ما هو دور االمير عبدهللا واالردنيين من اجل نيل االستقالل؟
 .1أرسلت المذكرات االحتجاجية الشعبية والرسمية الىعصبة األمم ألنها منظمة دولية.
 .2أرسلت مذكرات للحكومة البريطانية ألنها الدولة المنتدبة على األردن.
 .3ع ّمت االحتجاجات الشعبية مدن األردن وقراه للمطالبة باالستقالل.
س  :ما سبب وصول االردن الى مرحلة اعتراف بريطانيا بقرار االمم المتحدة الذي ينص على استقالل االردن ؟
 – 2الوعي االردني وطموحة في انشاء دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية
 – 1جهود القيادة الهاشمية
من النص ص 18بين البعد القومي من إعالن االستقالل كما حدده األمير عبد هللا بن الحسين؟
 -1شرق األردن هو اهم جزء من بالد العرب شارك الحجاز في حرب التحرير لذلك له ان يسر لتحقيق أهدافه القومية.
 -2كان خادم األمة عندما شارك في وضع أسس الثورة العربية الكبرى التي انبثق عنها كيان العرب الدولي الحديث ووطن عربي يعتز بدوله
المستقلة.
 -3العمل جاهدين لتوثيق الصالت القومية بين هذه الدول لتحقيق الغاية القومية المشتركة.
فسر - :توجه األمير عبد هللا األول الى بريطانيا يرافقه رئيس الوزراء إبراهيم هاشم- :
أ -من اجل استكمال إجراءات استقالل األردن وأنهاء االنتداب البريطاني.
ج -تتويجا ا لجهوده لنيل االستقالل وتطلع األردنيين لنيل ذلك.
ب -لتأكيد ان شرق األردن دولة مستقلة ذات سيادة.
عقد المجلس التشريعي األردني جلسة خاصة قدم بها قرار مجلس الوزراء والمجالس البلدية المتضمن رغبة البالد في االستقالل ،اذكر اهم ما جاء في هذا
القرار ...؟
 .1أعلن قرار االستقالل بناء على- :حقوق البالد الشرعية والطبيعية .وحصول البالد على وعود وعهود رسمية دولية.
 .2اقتراح مجلس الوزراء في  15أيار .1946
 .3إعالن استقالل البالد األردنية استقالال ا تاما ً على أساس النظام الملكي النيابي الوراثي.
.4البيعة بالملك لمؤسس الدولة عبد هللا بن الحسين.
اذكر اهم هذه التعديالت الدستورية على دستور ...1928؟
 -1تحل عبارة المملكة األردنية الهاشمية محل عبارة شرق األردن حيثما وردت.
 -2تحل عبارة جاللة الملك محل عبارة سمو األمير.
 -3إقرار نظام الحكم ملكي نيابي وراثي
 -4الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد االتفاقات والمعاهدات.
 -5المملكة األردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ُملكُها ال يتجزأ.

ما هي قرارات المجلس التشريعي المنعقد في  1946/5/15بمقتضى االختصاصات العسكرية ؟
 – 1اعالن االردن دولة مستقلة استقالال تاما وذات حكم ( ملكي نيابي وراثي )

 – 2مبايعه الملك عبدهللا االول سيدا لللبالد



كيف قابل الملك عبد هللا األول هذا القرار؟
وشحه بالعبارة التالية "ُ ..مت َ ِكالا على هللا أوافق على هذا القرار شاكرا ا لشعبي واثقا ا بحكومتي“ ..



متى أعلن استقالل األردن- :في  25أيار 1946

ما هي اهم مالمح النهج السياسي للملك عبدهللا بن الحسين في خطابة بعد اعالن االستقالل ؟
 – 1الحكم بالعدل وخشية هللا

 – 2خدمة الشعب والتمكين للبالد

 – 3التعاون مع ملوك العرب لخير العرب

 – 4االهتمام بالقضية الفلسطينية

عدد أهم الملوك األردنيون الذين تولوا حكم البالد- :
المؤسس ( الملك عبدهللا االول ) ثم ( الملك طالل بن عبدهللا) ثم الباني(الملك الحسين بن طالل ) ثم المعزز ( الملك عبدهللا بن الحسين)
 ما هي الشرعية الدينية والتاريخية التي يرثها الملك عبد هللا الثاني- :
 .1هي الشرعية التي تستند الى نسب الهاشميون الموصول بالرسول محمد (صلى هللا عليه وسلم)
 .2والدور المميز الذي قام به بنو هاشم في حمل راية اإلسالم والدفاع عنه.
الراية األردنية (العلم األردني) هي رمز للعزة والسيادة والحرية استمدت ألوانها من راية الثورة العربية الكبرى عام . 1916
فسر  :تستحق الراية االردنية التضحية في سبيلها ؟
 – 1رمز العزة

 – 2عنوان السيادة والحرية

 – 3رمز كرامة المواطن

اللون

داللته (إلى ماذا يشير)

 .1األسود

رمز راية العقاب (عرفها) - :وهي راية الرسول محمد (صلى هللا عليه وسلم) ثم اتخذتها الدولة
العباسية راية لها.

 .2األبيض

رمز راية الدولة األموية

 .3األخضر

رمز راية آل البيت ثم اتخذتها الدولة الفاطمية رمزا ا لها.

 .4األحمر

راية األسرة الهاشمية.

 .5النجمة السباعية
(في منتصف المثلث األحمر)

إلى السبع المثاني في فاتحة القرآن الكريم.

المكـــــــــــونات

دالالتــــــــــــها

-1

التاج الملكي يعلو رأس حربة

نظام الحكم في المملكة األردنية الهاشمية نظام ملكي.

-2

الوشاح األحمر

العرش الهاشمي

-3

الرايتان

راية الثورة العربية الكبرى على الجانبين.

-4

طير العقاب

القوة والبأس والعلو ويرمز لونه إلى راية الرسول محمد (صلى هللا عليه وسلم).

-5

الكرة األرضية

انتشار اإلسالم وحضارته في العالم.

-6

األسلحة العربية

السيف والرمح والقوس والسهام على جانب الترس وهي رمز الدفاع عن الحق.

-7

السنابل الذهبية وسعفة النخيل

وهي تحيط بالترس ومرتبطة بشريط وسام النهضة من الدرجة األولى.

-8

وسام النهضة من الدرجة األولى

-9

الشريط األصفر
يتكون من ثالث مقاطع مطرزة بالعبارات
التالية- :

أ .من الجهة اليمنى (عكس
الناظر له) عبد هللا الثاني
بن الحسين بن عون (عون
هو الجد الثاني للشريف
الحسين بن علي)

ب .في الوسط ملك
األردنية
المملكة
الهاشمية.

انتهى الفصل الثاني من الوحدة
االولى
اتمنى لكم التوفيق
االستاذ  :ثامر الغرايبة
0775391338

ج .في الجهة اليسرى
(عكس الناظر له)
"الراجي من هللا التوفيق
والعون"

