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اٌٛؽـــذح
( )4+3+2+ 1

( األردن عبر العصـــــور )

الصفحة 1

اٌفظــــً األٚي
اٌٛؽـــذح األٚىل  :األسدْ ػرب اٌؼظٛس
رزأٌف ِٓ :

اٌفظً األٚي  :األسدْ ِٕز اٌؼظٛس اٌمذميخ ؽىت اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ .
اٌفظً اٌضبٔ : ٟاعزمالي ادلٍّىخ األسدٔ١خ اذلبمش١خ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أٚساق ػًّ ( ششػ ٚؽً أعئٍخ اٌٛؽذح )
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الصفحة 2

اٌفظً األٚي ( ِطبٌؼخ فمط )

(( خش٠طخ األسدْ ))
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الصفحة 3

اٌفظً اٌضبٔ: ٟ

اعزمالي ادلٍّىخ األسدٔ١خ اذلبمش١خ

ِمذِخ  :أد ٜأ١ٙبس احلىِٛخ اٌؼشث١خ اٌف١ظٍ١خ يف عـٛس٠ب ػـبَ ٚ َ1920اؽـزالي
فشٔغب ذلب  ،.إىل فشاؽ ع١بع ٟيف األسدْ ....... .
 :أعئٍخ :
طِ : 1ب ٔزبئظ أ١ٙبس احلىِٛخ اٌؼشث١خ يف عٛس٠ب ػبَ  َ1920ػٍ ٝاألسدْ ؟
أ) فراغسياسيفياألردن.
ب) تشكلتحكوماتمحليةفي(الكركوالسلطوعجلون) .
ط :ػًٍ  :جلٛء أثٕبء األسدْ ٚأؽشاس اٌؼشة إىل اٌشش٠ف احلغني ثٓ ػٌٍ ٟم١بدح
احلشوخ اٌؼشث١خ يف األسدْ ؟
اجلٛاة  :ألنالحكوماتالمحليةلمتلبطموحاتأبناءاألردنبالوحدةواالستقبلل ,
ً
أٚال ٔ :شأح إِبسح ششق األسدْ :
 كلؾالشريؾالحسينبنعلي(األميرعبدهللااألولبالتوجهإلىاألردنفوصلإلى
مدينةمعان/32تشرينثاني2231/موأستتقبلهأبنتاءاألردنوعبترواعتنأمتال م
بالحريةواالستقبللوالتخلصمنالظلم ) .
 ط :و١ف مت رأع١ظ إِبسح ششق األسدْ ؟






وصلاألميرعبدهللااألولإلىعمانفتي/3آذار2231/مواستتقبلهععمتاءالحركتة
الوطنيةفياألردن.
نتيجةلج وداألميرعبدهللابتنالحستينفتيخدمتةالق تاياالعربيتةأعلنتتبريطانيتا
استعدادهالبحثالق اياالعربية.
عقداألميرعبدهللابتنالحستيناتصتاالتمتيوعيترالمستتعمراتالبريطتانيتشرشتل
والمندوبالبريطانيفيفلسطينهربتتصتموليلفتيالقتد .لتتاري /32آذارعتام
2232م.
خاضاألميرعبدهللابنالحسينمفاو اتللتخلصماجتاءفتيصتكاالنتتدابالتذ 
ينصعلىشمولاألردن منالوعودالتيستنفذعلىحسابالببلدالعربية.
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الصفحة 4

 بخبرتهالسياسيةورإيتهللمستقبلاستطاعانتتعاعاعتتراؾبريطانيتابتالببلدالوا عتة
إلىالشرقمنن راألردنعلىأن اأرضعربيةمستقلة.
 شرعاألميرعبدهللااألولفيبنتاءالدولتةالمركعيتةوع تدإلتىرشتيدطليتيبتشتكيل
أولحكومةفيشرقاألردنبتاري (22نيسانمنعام2232م)
طِ :ىت ٔشأد أٚي ؽىِٛخ يف ششق األسدْ ؟
الجواب  :في  / 11نيسان عام 1921م برئاسة رشيد طميع .
ً
صبٔ١ــــب  :ادلؼب٘ذح األسدٔ١خ اٌرب٠طبٔ١خ :
(( واصل األمير عبد اهلل بن الحسين مساعيو لنيل االستقالل وانياء االنتداب فاستجابت
الحكومة البريطانية وأبرمت المعاىدة األردنية البريطانية في  29شباط 1928م )).
طِ :ب أُ٘ ثٕٛد ادلؼب٘ذح األسدٔ١خ اٌرب٠طبٔ١خ ؟
 -1االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن .
 -2تولي األمير عبد اهلل بن الحسين التشريع واإلدارة .
 -3تعيين حدود إمارة شرق األردن .
 -4وضع قانون أساسي _ ( دستور ) إلمارة شرق األردن .
ً
صبٌضــــب  :إٌضبي األسدٔ ً١ٌٕ ٟاالعزمالي :
طِ :ب ِظب٘ش إٌضبي األسدٔ ً١ٌٕ ٟاالعزمالي ؟
 أستمراألميرعبدهللابنالحسينبج ودهلنيلاالستقبللالتامبمشاركةاألردنيين
 أرسلبر ياتاالحتجاجللمندوبالساميفيالقد والمعتمدالبريطانيفيعمان.
طِ :برا رضّٕذ ثشل١بد االؽزغبط ؟
أ) رفض االنتداب البريطاني .
ب) رفض أي أتفاق ال ينص عمى سىيادة اإلمىارة األردنيىة واسىتقالليا الحقيقىي ممىا زاد
من نشاط الحركة الوطنية .
طِ :ب ادلمظٛد ثبدلؤسبش اٌٛطٕ ٟاألٚي ؟
الجتتوابممتتإتمرعقتتدفتتيعمتتانعتتام2231موهتتوأولمتتإتمروطنتتيفتتيتتتاري األردن
الحتتديثوح تتره261منتتدوباممتتنالععمتتاءوالشتتيوروالمفكتترينمثلتتوامنتتاطقشتترق
األردنوانتخب(ؽغني اٌطشأٚخ)رليسامللمإتمر.وانتخبالمندوبونلجنةتنفيذية
من37ع وام .
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الصفحة 5

ط :ػذد أثشص ثٕٛد ادل١ضبق اٌٛطٕ ٟاألسدٔ ٟػبَ  َ1928؟
-2
-3
-4
-5

اإلمارةاألردنيةدولةعربيةمستتقلةذاتستيادةتتداربحكومتةمستتقلةبرلاستةاألميتر
عبدهللابنالحسينوأعقابهمنبعده.
اليعترؾشرقاألردنبمبدأاالنتدابإالبوصفهمساعدةنعي ةلمصلحةالببلد.
يجبأنتكوناالنتخاباتحرةمصونةمنكلتدخلوأنتكونالحكومتةمستإولةأمتام
البرلمان.
يعداألردنكتلتشتريياستتثنالياليقتومعلتىأستا العتدلوالمنفعتةالعامتةوحاجتات
الشعبتشريعامباطبلم.

 ػمذد ِؤسبشاد ٚطٕ١ـخ ثـني ػـبِ َ1933 --- َ1929 ٟعـبٔذد عٙـٛد
األِري ػجذ اهلل ثٓ احلغني يف اٌغؼ ٟحن ٛاالعزمالي .
طِ :ب ادلظب٘ش اٌغ١بع١خ اٌز ٟػىغزٙب ادلؤسبشاد اٌٛطٕ١خ ؟
 -2وحدةالشعبوااللتفاؾحولالقيادةال اشمية.
 -3نموالوعيالسياسيوالن جالفكر لدىاألردنيينبو تمبكرمنتاري اإلمارة.
 -4درةاألردنيينعلىمواج ةاألحداثالسياسيةالتيت دداالمارة.
طِ :ب دٚس األِري ػجذ اهلل ثٓ احلغني ٚاالسدٔ١ني ٌٕ ً١االعزمالي ؟
 -2دموامذكراتاحتجاجرسميةوشعبيةإلتىعصتبةاألمتمبوصتف امنظمتةدوليتةوإلتى
الحكومةالبريطانية.
 -3شملتاالحتجاجاتجميياألردنللمطالبةباالستقبلل.
 -4فيعام2256ماعترفتبريطانيابقراراألممالمتحدةالذ ينصعلىم-
(( أْ األسدْ ٚطً إىل ِشؽٍخ اعزىّبي ثٕبء ِؤعغبرٗ اٌذعـزٛس٠خ ٌزؾم١ـك
دٌٚخ راد ع١بدح لبدسح ػٍ ٝإداسح شؤٙٔٚب ثٕفغٙب )) .
 -4وجىىو األميىىر عبىىد اهلل بىىن الحسىىين مىىذكرة لمحكومىىة البريطانيىىة مص ى ارً فييىىا عم ى إعىىالن
االستقالل .
طِ :ب أعجبة ٚطٛي األسدْ إىل ِشؽٍخ اػرتاف ثش٠طبٔ١ب ثمشاس األُِ ادلزؾذح
اٌزٕ٠ ٞض ػٍ ٝاعزمالي األسدْ ؟
 -1بسبب جيود القيادة الياشمية.
 -2الوعي األردني وطموحو في إنشاء دولىة المؤسسىات والقىانون المسىتندة إلى الىني
الديمقراطي .
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الصفحة 6

ٔض لٛي األِري ػجذ اهلل ثٓ احلغني يف ادلٙشعبْ اٌز ٞأل ُ١يف ػّـبْ يف 28
وبٔ ْٛصبٔ ٟػبَ َ1946
((إنمنحقاألردنأنيبت جبماهوحقلهمنتماماالستقبللوالسيادةوطالما لنا
إنشرقاألردنهوأهمجعءمنببلدالعربشاركالحجاعفيحربالتجرير,لذلك
فلهأنيسربتحقيقأهدافهالقوميةوعليناأننسرلسرورهلقدكنتخادماألمةعنتدما
درليالمشاركةفيو يأس الثورةالعربيةالكبرىالتيانبثتقمن تاكيتانالعترب
الدوليالحديثوانت تإلىوطنعربتيمكتينيعتتعبدولتهالمستتقلةوالتتينتمنتىل تا
الععةوالثباتوالقوةوالنجاحميالعملجاهدينلتوثيقالصبلتاألخويتةبين تاتحقيقتام
للؽايةالقوميةالمشتركة)).م 
ً
ساثؼـــــب  :إػالْ االعزمالي :
((تتويجتاملج تودالملتكعبتدهللااألولبتتنالحستينوتطلتياألردنيتينلنيتلاالستتتقبلل
توجتتهاألميتترعبتتدهللابتتنالحستتينورلتتي التتوعراء/أبتتراهيمهاشتتمإلتتىبريطانيتتا
الستكمالإجراءاتاستقبللاألردنوان اءاالنتدابالبريطانيوتؤكيتدأنشترقاألردن
دولةمستقلةذاتسيادة .)).
ط :أػط أعجبة ِب : ٍٟ٠
 -1رٛعٗ األِري ػجذ اهلل ثٓ احلغني ٚسئ١ظ اٌٛصساء  /اثشا٘٘ ُ١بشُ إىل ثش٠طبٔ١ب
 -1لمتفاوض من أجل استقالل األردن .
 -2إنياء االنتداب .
 -3التأكيد أن األردن دولة مستقمة ذات سيادة .
 ػمذ اجملٍظ اٌزشش٠ؼ ٟعٍغخ لذَ فٙ١ب لشاس رلٍظ اٌٛصساء ٚاجملبٌظ اٌجٍذ٠خ
ادلزضّٓ سغجخ اٌجالد ثبالعزمالي .

إٌض  :استناداً إل حقوق البالد الشرعية والطبيعية وما حصمت عميو من وعود دولية وما
أقترحو مجمس الوزراء في  / 15أيار 1946م فقد بحث المجمس التشريعي النائب عن الشعب
األردني أمر إعالن استفالل البالد األردنية استفالال تاماً عم أساس النظام الممكي النيابي
الوراثي مع البيعة لسيد البالد ومؤسس كيانيا (( ػجذ اهلل ثٓ احلغني ادلؼظُ ) ممكاً عم
البالد .
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الصفحة 7

اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ ادلرترجخ ػٍ ٝإػالْ االعزمالي :
ىىى تتمتعتديلالقتانوناألساستي(الدستتور)عتام2231مإذعقتدالمجلت التشتريعي
الخام جلسةاستثناليةبتتاري 33ايتارعتام2257مأ ترب تاجملتةمتنالتعتديبلت
الدستوريةومنأهم ام -
طِ :ب أثشص اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ اٌز ٟألش٘ب اجملٍظ اٌزشش٠ؼ ٟاخلبِظ
يف  /22أ٠بس ػبَ  َ1946؟
-2
-3
-4
-5
-6

تحلعبارةالمملكةاألردنيةال اشميةمحلعبارةإمارةشرقاألردن.
تحلكلمةصاحبالجبللةالملكمحلكلمةسمواألمير.
إ رارنظامالحكم(ملكينيابيوراثي).
الملكهوالذ يعلنالحربويعقدالمعاهداتواالتفا يات.
المملكةاألردنيةال اشميةدولةمستقلةذاتسيادةوهتيحترةمستتقلةملك تاال
يتجعأ.

طٚ :ضؼ لشاساد اجملٍظ اٌزشش٠ؼ ٟادلٕؼمذ يف  َ1946/5/15دبمزضـٝ
االخزظبطبد اٌذعزٛس٠خ ؟
 -2إعبلنالببلداألردنيةدولةمستقلةاستقبلالمتماماموذاتحكومتةملكيتةنيابيتة
وراثية.
 -3البيعةبالملكلسيدالتببلدومإست كيان تابوصتفهملكتامدستتوريامعلتىرأ 
الدولةاألردنيةيلقبح رةصاحبالجبللةملكالمملكةاألردنيةال اشمية.
.ــ ٚػٕذ سفغ ٘زا اٌمشاس إىل ادلٍه ػجذ اهلل ثٓ احلغني ٚشؾٗ ثبٌؼجبسح اٌزبٌ١خ
ً
ً
ً
(( ِزىال ػٍ ٝاهلل رؼبىل أٚافك ػٍ٘ ٝزا اٌمشاس شبوشا ٌشؼجٚ ٟاصمب حبىِٛز.)) ٟ
طِ :ىت مت اعزفالي األسدْ ؟
اجلــــٛاة مفتي2257/6/36م(/36أيتار2257/م)أعلتناستتقبللالمملكتة
األردنيتتةال اشتتميةوأصتتبماليتتومالرستتميلبلحتفتتالبمناستتبةاالستتتقبللفتتيكتتلعتتام
وألقتتىالملتتكعبتتدهللااألولابتتنالحستتينب تتذهالمناستتبةخطاب تامت تتمنأهتتم واعتتد
من جهالسياسي ..
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الصفحة 8

ـــ ٔض خطبة ادلٍه ػجذ اهلل ثٓ احلغني  َٛ٠االعزمالي :
((إنتتهلمتتننعتتمهللاأنيتتدركالشتتعببتتؤنالتتتاجمعقتتودرجالتتهورمتتعكيانتتهومظ تتر تتميره
.ووحدةشعورهبلأنهألمرهللاووصيةرسلهالكرامأنيطاليالملكشعبهبالعدلوخشية
هللاألنالعدلأسا الملكورأ الحكمةمخافةهللا)) .
وإننافيمواج ةأعباءملكناوتعاليمشرعناوميراثأسبلفناالمثابرونبعونهللاعلىخدمة
شعبناوالتمكينلببلدناوالتعاونميإخواننتاملتوكالعتربورإستال ملخيترالعتربجميعتام
ومجداالنسانيةكل ا..علىأنناونحتنفتيجتوارالبلتدالمقتد فلستطينالعربيتةالكليمتة
ستظلفلسطينبؤعينناوسمعنامتوج ينإلىهللاالعليالقديربؤنيسددخطاناويثبتنتافتي
طاعتهوحفظأمانتهوأني ديناصراطاممستقيمام)) .
طِ :ب ِالِؼ إٌٙظ اٌغ١بعٌٍٍّ ٟه ػجذ اهلل ثٓ احلغني يف خطبثٗ ثؼذ إػالْ
االعزمالي ؟

 -1الحكمبالعدلوخشيةهللاألنالعدلأسا الملكورأ الحكمةمخافةهللا.
 -2خدمةالشعبوالتمكينلببلدنا.
 -3التعاونميملوكالعربلخيرالعرب.
 -4االهتمامبالق يةالفلسطينية.
ــتتـبعتتدإعتتبلناالستتتقبلل تتييتتوم36أيتتار2257معمتتتالفرحتتةمتتدناألردنو تتراه
وبواديهجرتمراسيماالحتفالوتمتقديمالبيعةبالملكبح ورأع اءالمجل التشريعي
وكباررجالالدولةوممثلتيالتدولوجترىاستتعراضللجتي وأبلتػوعيترالخارجيتةالتدول
العربيةوالعالمبقراراالستقبلل)).ثمتوالتبر ياتالت نلةوالمباركتةبمناستبةاالستتقبلل
والبيعةلسيدالببلدمنالدولالعربيةوالعالمية .
ط :رزجغ ادلٍٛن اذلبمش١ني اٌز ٓ٠ؽىّٛا األسدْ ثؼذ االعزمالي ؟
 -2ع دالملكعبدهللابنالحسين.
 -3ع دالملكطبللبنعبدهللا.
 -4ع دالملكالحسينبنطبلل(دخلاألردنفيع دهمرحلةجديدةمنالبناءوالتطور
 -5ع تتدالملتتكعبتتدهللاالثتتانيبتتنالحستتين.حامتتلالرايتتةال اشتتميةووارثالشتترعية
التاريخيةوالدينية.
طِ :ب األِٛس اٌز ٟرغزٕذ إٌٙ١ب اٌششػ١خ اٌزبسخي١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ جلالٌخ ادلٍه ػجذ
اهلل اٌضبٔ ٟ؟
أ) تستندإلىنسبال اشميينالموصولبالرسولصلهللاعليهوسلم.
ب)الدورالمميعالذ  امبهبنوهاشمفيحملرايةاالسبلموالدفاععنه.
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ً
خبِغــــب  :اٌشا٠خ اذلبمش١خ :
 تعد الرايىة األردنيىة رمىز العىزة القوميىة وعنىوان السىيادة والحريىة ورمىز كرامىة المىواطن
التي تستحق التضحية في سبيميا .
 اعزّذد اٌشا٠خ األسدٔ١خ ثظٛسرٙب احلبٌ١خ ِٓ سا٠خ اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىـربٜ
اٌز ٟأطٍمذ ِٓ ِىخ ػبَ ٚ َ1946رشري أٌٛأٙب إىل-:

ألوان العمم المممكة األردنية الياشمية
اٌٍْٛ

اٌذالٌخ

األعٛد

ىى رمز راية العقاب وىي راية الرسول صل اهلل عميو وسمم .

األث١ض

ىىى رمز راية الدولة األموية .

األخضش
األمحش

ىىى راية الدولة العباسية .
ىىى رمز راية آل البيت .

ىىى رمز الدولة الفاطمية .

ىىى راية األسرة الياشمية .

إٌغّخ اٌغجبػ١خ  :في منتصف المثمث األحمر ترمز إل السبع المثاني ( سورة الفاتحة )

ط :أػط أعجبة اٌشا٠خ اذلبمش١خ رغزؾك اٌزضؾ١خ يف عجٍٙ١ب؟
اجلٛاة -1 :ألن ارمعالععةالقومية .
-3عنوانالسيادةوالحرية .
-4ورمعكرامةالمواطن .
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ً
عبدعب  :شؼبس ادلٍّىخ األسدٔ١خ اذلبمش١خ :

(( شعار المممكة األردنية الياشمية ))
٠ زى ْٛشؼبس ادلٍّىخ األسدٔ١خ اذلبمش١خ ِٓ - :
شــؼبس ادلٍّىــخ األسدٔ١ــخ اٌشِض
اذلبمش١خ

اٌزـــبط ادلٍىـــ ٟاذلـــبمش ٟيرمز أن نظام الحكم في المممكة األردنية الياشمية نظام ممكي .

٠ؼٍ ٖٛسأط ؽشثخ

اٌٛشبػ احلّش

يرمز إل الفداء والصفاء

اٌشا٠زبْ

راية الثورة العربية الكبرى عم الجانبين .

طري اٌؼمبة

يمثل القوة والبأس والعمو ويرمز لونو إل راية الرسول صل اهلل عميو

اٌىشح األسض١خ

ترمز إل انتشار االسالم وحضارتو في العالم

األعٍؾخ اٌؼشث١خ (

السيف والرمح والقوس والسيم عم جانبي الترس )

وسمم .

الحق .

ترمز لمىدفاع عىن

اٌغٕبثً اٌز٘ج١ـخ ٚعـؼفخ ىذه تحيط بالترس ومرتبطة بشريط وسام النيضة من الدرجة األول

إٌخً١

ٚعبَ إٌٙضـخ اٌؼشث١ـخ ِـٓ
اٌذسعخ األٚىل

اٌشش٠ط األطفش ٠ٚزىـِ ْٛـٓ ىى من الجية اليمن  /عكس الناظر لو  :عبد اهلل الثاني ا بن الحسين ابن عىون

صــالس ِمــبطغ ِطــشص ػٍ١ــٗ ( عون ىو الجد الثاني لمشريف الحسين ابن عمي )

اٌؼجبساد اٌزبٌ١خ :

ىى في الوسط  :ممك المممكة األردنية الياشمية .

ىى في الجية اليسرى ( عكس الناظر لو ) الراجي من اهلل التوفيق والعون .

األستاذ /أحمد الحيدرية ( )979/5766656

الصفحة 11

تعريفات مع األسئلة

طِ :ب ادلمظٛد ثبدلفب٘ٚ ُ١ادلظطٍؾبد ا٢ر١خ  ( :مج١غ رؼش٠فبد اٌٛؽذح )
 -1ادلؼب٘ذح األسدٔ١خ اٌرب٠طبٔ١خ  :معاهدةبيناألميرعبدهللابنالحسينوبريطانيةلنيل
االستتتقبللالكامتتلوان تتاءاالنتتتدابمتتدعومامبالمطالتتبالشتتعبيةواستتتجابتبريطانيتتةل تتذه
المطالتبوأبرمتتالمعاهتدةاألردنيتةالبريطانيتةفتي31شتباط2231م .وكانتتنقطتتة
تحولفيتاري الببلدالسياسي.
ٚ -2ص١مخ االعزمالي  :هتو ترارالتتاريخيالتذ ا ترهالمجلت التشتريعياالردنتيالختام 
بتتالعبلنالتتببلداألردنيتتة(دولتتةمستتتقلةاستتتقبلالتامتتا)متتيالبيعتتةبالملتتكلح تترةصتتاحب
الجبللة"عبدهللااالولبنالحسين"وذلتكيتومالستبت34جمتادىاخخترةستنة-2476
36أيارستنة2257متيبلد .كمتاأعلنتتاالمتمالمتحتدةفتييتوم36ايتار2257وبعتد
ان اءاالنتدابالبريطاني,االعتراؾباألردنكمملكةمستقلةذاتسيادة .
 -3ادلغطظ  :هوالمكانالذ عمدفيهالسيدالمسيمعليهالسبلمويقتيفتيواد الخترار
شمالالبحرالميتويعدمعلمامتاريخيامودينياميؤتيإليهالحجاجالمسيحينمنأنحاءالعالم 
-4

ادلؤسبش اٌـٛطٕ ٟاألٚي  :متإتمرعقتدفتيعمتانعتام2231موهتوأولمتإتمر

وطنيفيتاري األردنالحديثوح ره261منتدوباممتنالععمتاءوالشتيوروالمفكترين
مثلتتوامنتتاطقشتترقاألردنوانتختتب(حستتينالطراونتتة)رليس تامللمتتإتمر.وانتختتب
المندوبونلجنةتنفيذيةمن37ع وام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط : 2ثني لشاساد اجملٍ ٟاٌزشش٠ؼ ٟادلٕؼمذ ثزبس٠خ  15أ٠بس ػبَ  َ1946؟
 -1إعالن البالد األردنية دولة مستقمة استقالالً تماماً وذات حكومة ممكية نيابيىة
وراثية .
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 -2البيعة بالممك لسىيد الىبالد ومؤسىس كيانيىا بوصىفو ممكىاً دسىتورياً عمى رأس
الدولة األردنية يمقب حضرة صاحب الجاللة ممك المممكة األردنية الياشمية .
طِ : 3ب اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ ادلرترجخ ػٍ ٝاالعزمالي ؟
-2
-3
-4
-5
-6

تحلعبارةالمملكةاألردنيةال اشميةمحلعبارةإمارةشرقاألردن.
تحلكلمةصاحبالجبللةالملكمحلكلمةسمواألمير.
إ رارنظامالحكم(ملكينيابيوراثي).
الملكهوالذ يعلنالحربويعقدالمعاهداتواالتفا يات.
المملكةاألردنيةال اشتميةدولتةمستتقلةذاتستيادةوهتيحترةمستتقلةملك تاال
يتجعأ.

ط٘ : 4بد أِضٍخ ػٍ ٝاٌذالالد اٌٛطٕ١خ ٚاٌؼشث١خ ٚاالعالِ١خ اٌز٠ ٟشِـض ذلـب
شؼبس ادلٍّىخ األسدٔ١خ اذلبمش١خ .
اٌــذالالد اٌٛطٕ١ــخم متتنختتبللالتتتاجالملكتتي.التتذ يرمتتعإلتتىنظتتامالحكتتمفتتيالمملكتتة
األردنيةال اشمية(.نظامملكي)
اٌٛشبػميرمعإلىالفداءوالصفاء .
اٌم ُ١اٌؼشث١خممنخبللرايةالثورةالعربيةالكبرىعلىالجانبينواألسلحةالعربية .
اٌم ُ١االعالِ١خممنخبللرايةالعقاب(رايةالرسولصلهللاعليهوسلم) .
ط : 5أروش أعجبة ِب - : ٍٟ٠
أ)  لذ َٚاألِري ػجذ اهلل ثٓ احلغني إىل األسدْ ػبَ . َ1920
الجوابمألنالحكوماتالمحليةلمتلبطموحتاتأبنتاءاألردنبالوحتدةواالستتقبلل
حيتتثأعلتتناألميتترعبتتدهللاعتتنهدفتتهمتتنالقتتدومإلتتىاألردنالمتمثتتلبمقاومتتةاالستتتعمار
األجنبيوتحريرالببلد.
ة)  أؼمبد ادلؤسبش اٌٛطٕ ٟاألٚي ػبَ . َ1928
اجلــٛاة  :انعقتتادالمتتإتمرالتتوطنيالتتذ يعتتدأولمتتإتمروطنتتيفتتيتتتاري األردنالحتتديث
برف ماالنتدابالبريطانيورفضأ أتفاقالينصعلىسيادةاالمارةاألردنيةواستتقبلل ا
الحقيقي ..
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ط : 6أروــــش أثشص ثٕٛد ادل١ضبق اٌٛطٕ ٟاألٚي ػبَ . َ1928
 -2اإلمارةاألردنيةدولةعربيةمستتقلةذاتستيادةتتداربحكومتةمستتقلةبرلاستةاألميتر
عبدهللابنالحسينوأعقابهمنبعده.
-3اليعترؾشرقاألردنبمبدأاالنتدابإالبوصفهمساعدةنعي ةلمصلحةالببلد.
 -3يجبأنتكوناالنتخاباتحرةمصونةمنكلتدخلوأنتكونالحكومتةمستإولةأمتام
البرلمان.
 - 5يعتتداألردنكتتلتشتتريياستتتثنالياليقتتومعلتتىأستتا العتتدلوالمنفعتتةالعامتتة
وحاجاتالشعبتشريعامباطبلم.
((( أٔز ٝٙششػ اٌٛؽذح ِغ ؽً األعئٍخ )))))
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اٌـٛؽذح
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االجنبصاد اٌغ١بع١خ ٌٍٍّٛن اذلبمش١ني يف األسدْ :
رزأٌف ِٓ :
اٌفظً األٚي  :االجنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل األٚي ثٓ احلغني .اٌفظً
اٌضبٔ : ٟاالجنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه طالي ثٓ ػجذ اهلل .
اٌفظً اٌضبٌش  :االجنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه احلغني ثٓ طالي .
اٌفظً اٌشاثغ  :االجنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟا ثٓ احلغني .

الفصل األول  :االنجازات السياسية في عهد الملك عبد الله
األول ابن الحسين
ً
أٚال  :ؽ١برٗ ٔٚشأرٗ :

ادلٍه ػجذ اهلل األٚي اثٓ احلغني
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ولدالملكعبدهللااألولابنالحسينبنعليفتيمكتةالمكرمتةعتام2113موتعلتم
القراءةوالكتابةوالعلومالدينيةعلىأيد نخبةمنشيورعصره ,
فيعام2124مانتقلميوالدهالشريؾالحسينبنعليإلتىاألستتانة(إستتنبول)
وأتمدراستهفي ا .
عندإعبلنالثورةالعربيتةالكبترىعتام2227متتولى يتادةالجتي المكلتؾبتحريتر
مدينةالطالؾمناألتراك.
عترؾالملتكعبتتدهللااألولابتنالحستينبميولتتهاألدبيتةوتتركمإلفتتاتعتدةمن تتا(
المذكرات)وجوابالساللعنالخيلاألصايل)و(األمتانيالسياستية)و(ختواطر
النسيم)و دجمعتآثارهاألدبيةفيمجلدواحتدتحتتعنتوان(اخثتارالكاملتةللملتك
عبدهللابنالحسين).

 ط :أروش أُ٘ ِؤٌفبد ادلٍه ػجذ اهلل األٚي اثٓ احلغني ؟
 الجتتتوابم(المتتتذكرات)وجتتتوابالستتتاللعتتتنالخيتتتلاألصتتتايل)و(األمتتتاني
السياسية)و(خواطرالنسيم)و دجمعتآثارهاألدبيةفيمجلدواحدتحتعنوان
( اخثارالكاملة)).
 


ً
صبٔ١ب :

االجنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ :

 ادلمذِخ :

 شيد األردن في عيد الممك عبد اهلل األول ابن الحسين إنجازات سياسىية بعىد حصىولو
عم االستقالل عام 1946م  ،ومن أبرز االنجازات عم المستوى الداخمي ما يمي :
طٚ :ضؼ أثشص االجنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه ػجذ اهلل األٚي اثٓ احلغني ؟
 -2صدوردستورعام2251موإللؽاءالقانوناألساسيالصادرعام2231م.
 -3تحتتولنظتتامالحكتتممتنأميتتر إلتتىملكتتينيتتابيوراثتتي,وبموجتتبدستتتورعتتام
2251مأصبمالملكرليسامللسلطتينالتنفيذيةوالتشريعية.
 -4إلؽتتاءالمجتتال التشتتريعيةليحتتلمكان تتامجل ت األمتتةالتتذ يتكتتونمتتنمجل ت 
األعيانالمعينمنالملكومجل النوابالمنتخبمنالشعب.
 -4صدور انوناالنتخاببعدوحدةال تفتينعتام2261مبحيتثأصتبممتنحتق
المواطنينفيال فةالؽربيةانتخابأع اءمجل النوابوالترشيمله .
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ً
صبٌضب

ىىىى

االجنبصاد اٌغ١بع١خ اخلبسع١خ

ادلمذِخ متميتعتسياستةالملتكعبتدهللااألولابتنالحستينالخارجيتةبالبعتدالقتومي

المنطلقمنالفكرال اشميالحريصعلىوحدةاألمةالعربيةوصيانةحقو افمتنأ والته
(منأحبالعتربجمتيكلمتت مووحتدصتفوف مو تادهمإلتىخيترهموحفتظل تمصتبؽت م,
ومنكرهالعربدعاهمإلىالتفر ة)حيثسعىإلىتطبيقأفكارهالقوميةفتيوحتدةاألمتة
العربيةومنمشارييالوحدةالعربيةالتيطرحتعربيتاموستاندهاالملتكعبتدهللااألولابتن
الحسينم 
ط  :دببرا سب١ضد ع١بعخ ادلٍه ػجذ اهلل األٚي يف ع١بعزٗ اخلبسع١خ ؟
تميعتسياسةالملكعبدهللااألولابنالحسينالخارجيةبالبعدالقوميالمنطلتقمتنالفكتر
ال اشميالحريصعلىوحدةاألمةالعربيةوصيانةحقو افمنأ والته(متنأحتبالعترب
جمتتيكلمتتت مووحتتدصتتفوف مو تتادهمإلتتىخيتترهموحفتتظل تتمصتتبؽت م,ومتتنكتترهالعتترب
دعاهمإلىالتفر ة)حيت ثستعىإلتىتطبيتقأفكتارهالقوميتةفتيوحتدةاألمتةالعربيتةومتن
مشارييالوحدةالعربيةالتيطرحتعربياموساندهاالملكعبدهللااألولابنالحسينم 
ً
ط :أروش ادلشبس٠غ اٌٛؽذح اٌؼشث١خ اٌز ٟطشؽذ ػشث١ب ٚعـبٔذ٘ب ادلٍـه ػجـذ اهلل
األٚي اثٓ احلغني ؟

 -1مشروعسورياالكبرىعام2254م.
 -2جامعةالدولالعربيةعام2256م.
 -3وحدةال فتينعام2261م.
ى،ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ِ -1ششٚع عٛس٠ب اٌىرب ٜػبَ . َ1943


جاء مشروع سوريا الكبرى فىي فكىر األميىر عبىد اهلل بىن الحسىين لموصىول إلى الوحىدة

العربية الكاممة .


وجو األمير عبد اهلل الدعوة إل عقد مؤتمر سوري عام 1943م لبحث أمر الوحدة .
ِطبة ادلؤسبش اٌغٛس: ٟ٘ ٞ
أ) طالب المؤتمر إلغاء وعد بمفور .
ب)

قيىىام دولىىة موحىىدة فىىي سىىوريا بحىىدودىا الطبيعيىىة ( سىىوريا واألردن وفمسىىطين

ولبنان ) .
ج ) نظام الحكم فييا ممكياً دستورياً برئاسة األمير عبد اهلل بن الحسين .
د) السماح بانضمام أي دولة عربية أخرى ليا .
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طِ :ب ِٛلف وً ِٓ ثش٠طبٔ١ب ٚفشٔغب ٚاحلشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ ٚاٌـذٚي اٌؼشث١ـخ
ِٓ ِششٚع عٛس٠ب اٌىرب ٜ؟
ىىىىىى وقفىىىت بريطانيىىىا وفرنسىىىا ضىىىد مشىىىروع سىىىوريا الكبىىىرى ألنىىىو ال يتوافىىىق ومصىىىالحيما
االستعمارية في المنطقة .
ــتتـوو فتتتالحركتتةالص ت يونيةأي تام تتدأ مشتتروعوحتتدو عربتتيي تتددمطامع تتا
التوسعية .
ــتتـرأتبعتتضالتتدولالعربيتتةفتتيالوحتتدةت ديتتداملمصتتالح االقطريتتةلتتذااتختتذتجامعتتة
الدولالعربية رارامباللؽاءمشروعسورياالكبرىعام2257م .
-2

عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ػبَ : َ1945

رؼشثف عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ  :منظمة إقميمية تضم الدول العربية في كل من أسيا
وأفريقيىىىا يىىىنص ميثاقيىىىا عمىىى التعىىىاون والتنسىىىيق بىىىين الىىىدول األعضىىىاء فىىىي المجىىىاالت
السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية ومقرىا الدائم مدينة القاىرة .
إٔشبء عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ :
ـــتطلعتالشعوبالعربيةإلىالوحتدةعتنطريتقرابطتةاتحاديتةت تم ا,فبعتدطترح
مشروعسورياالكبرىالذ  دمهاألميرعبدهللابنالحسينومشروعال تبللالخصتيب
(ببلدالشاموالعراق)الذ  دمةنور السعيدرلي وعراءالعراقآنذاكطلبتمصتر
فتتيعتتام2254معقتتداجتمتتاعلبحتتثأمتترالوحتتدةالعربيتتةفؤرستتلاألميتترعبتتدهللابتتن
الحستتينوفتتدامللمشتتاركةفتتيالمباحثتتاتالتم يديتتة,وفتتيعتتام2255مبتتدأتاللجنتتة
التح يريةللمإتمرالعربي(البروتوكولاالسكندرية)فيإنشاءجامعةالدولالعربية
بمشتتتاركةكتتتلمتتتن(األردنوستتتورياوالعتتتراقولبنتتتانومصتتتروالتتتيمنوالستتتعودية))
واستبعدمشروعسوريةالكبرىوال بللالخصيب .

ٚ -3ؽذح اٌضفزني ػبَ : َ1950
ط :أػط أعجبة  : :ل١بَ ٚؽذح اٌضفزني ػبَ َ1950
اجلٛاة :

عقدالشعبالفلسطينيآمالهعلى ياموحدةثناليةمياألردنبعدحربعام

2251مومانتجعن امنفقدانلمعظمأرا يفلسطين .
أ) وذلكللعبل اتوالروابطالتاريخيةبينالشعبين.

ة)  وللحفاظعلىمتاتبقتىمتناألرا تيالفلستطينيةوحتقالشتعبالفلستطينيفتيإ امتة
دولتهالمستقلةعلىأرضفلسطين.
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ِشاؽً ِششٚع ٚؽذح اٌضفزني :
أ)  ادلـؤسبشاد اٌزّ١ٙذ٠ــخ  :أقيمىت الوحىدة بىين الضىىفتين عىن طريىق مىؤتمرات عىىام
1948م وىىىي مىىؤتمرات ( ػّــبْ ٚأس ــب ٚساَ اهلل ٔٚــبثٍظ ) وكىىان أىميىىا مىىؤتمر أريحىىا
المنعقد في األول من شير كانون األول عام 1948م والذي أزبز ػذح لشاساد ِٓ أّ٘ٙب
:

(( لشاساد ِؤسبش أس ب ))

 -2المناداةبالوحدةاألردنيةالفلسطينيةواعتبارفسطينوحدةالتتجعأ.
 -3أنوحدةاألردنوفلسطينهيمقدمةللوحدةالعربية.
 -4مبايعةالملكعبدهللااألولابنالحسينملكامعلىاألردنوفلسطين.
 -5المطالبةبعودةالبلجلينالفلسطينيينإلىببلدهموتعوي م.
 -6اال تراحمنالملتكعبتدهللااألولابتنالحستينو تينظتامالنتختابممثلتينشترعيين
يمثلونأهاليفلسطينفيالمجال النيابيةاألردنية.
ب) إػالْ ٚؽـذح اٌضـفزني مانستجامامتي تراراتمتإتمرأريحتاحتلالمجلت النيتابي
األردنيوعدل انوناالنتخابحيثعيدعددأع اءمجل األمةاألردنيوانتختبالمجلت 
النيابيالجديدالذ يمثلال فتينفي22نيستان عىام 1959م ٚيف ١ٔ 24غـبْ ِـٓ ػـبَ
 َ 1950أػٍٓ ل١بَ ٚؽذح اٌضفزني
ــــــ أراد الممىىك عبىد اهلل األول ابىىن الحسىىين لوحىىدة الضىىفتين أن تكىىون طريقىاً نحىىو الوحىىدة
العربية الشاممة التي كىان ينشىدىا منىذ تأسىيس الدولىة األردنيىة وقىد ظمىت القىدس فىي وجىدان
الممك المؤسس طوال حكمو وكان حريصاً عم أداء صالة الجمعىة فىي المسىجد األقصى حتى
استشيد عم أبوابو في يوم الجمعة العشرين من تموز عام 1951م .
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أعئٍخ اٌذسط :
ط :1ػشف ِب : ٍٟ٠
عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ  :منظمة إقميمية تضم الدول العربية في كل من أسيا وأفريقيا ينص
ميثاقيا عم التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء في المجىاالت السياسىية والثقافيىة
واالقتصادية واالجتماعية ومقرىا الدائم مدينة القاىرة .
ِششٚع اذلالي اخلظ١ت :

مشروع وحدوي طرحة رئىيس وزراء العىراق ( نىوري السىعيد )

بيدف توحيد سوريا ولبنان واألردن والعراق في دولة واحدة .
ِؤسبش أس ب  :مؤتمر عقىد فىي أريحىا فىي 1948/12/1م مىن أىىم ق ارراتىو المنىاداة بالوحىدة
الفمسطينية األردنية واعتبار فمسطين وحدة ال تتج أز من المممكة األردنية الياشمية .
طٚ : :2ضؼ أثشص االجنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه ػجذ اهلل األٚي اثٓ احلغني ؟
 -1ىصدور دستور عام 1947م وإللغاء القانون األساسي الصادر عام 1928م .
 -3تحتتولنظتتامالحكتتممتتنأميتتر إلتتىملكتتينيتتابيوراثتتي,وبموجتتبدستتتورعتتام
2251مأصبمالملكرليسامللسلطتينالتنفيذيةوالتشريعية.
 -4إلؽتتاءالمجتتال التشتتريعيةليحتتلمكان تتامجل ت األمتتةالتتذ يتكتتونمتتنمجل ت 
األعيانالمعينمنالملكومجل النوابالمنتخبمنالشعب.
 -5صدور انوناالنتخاببعدوحدةال تفتينعتام2261مبحيتثأصتبممتنحتق
المواطنينفيال فةالؽربيةانتخابأع اءمجل النوابوالترشيمله.
ط : 3ثني أعجبة وً ممب ٠أر: ٟ
أ)

 ػذَ جنبػ ِششٚع عٛس٠ب اٌىرب:ٜ
ٚرٌه ٌألعجبة اٌزبٌ١خ :

  -2و فتتتبريطانيتتاوفرنستتا تتدمشتتروعستتورياالكبتترىألنتتهاليتوافتتقومصتتالح ما
االستعماريةفيالمنطقة .
 -3وو فتتتالحركتتةالص ت يونيةأي تام تتدأ مشتتروعوحتتدو عربتتيي تتددمطامع تتا
التوسعية .
 -4رأتبعتتضالتتدولالعربيتتةفتتيالوحتتدةت ديتتداملمصتتالح االقطريتتةلتتذااتختتذتجامعتتة
الدولالعربية رارامباللؽاءمشروعسورياالكبرىعام2257م .
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ة)

ل١بَ ٚؽذح اٌضفزني .

وذلك لمعالقىات والىروابط التاريخيىة بىين الشىعبين ولمحفىاظ عمى مىا تبقى مىن األراضىي
الفمسطينية وحق الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو المستقمة عم أرض فمسطين.
ط) ػمذ ثشٚرٛوٛي االعىٕذس٠خ ػبَ . َ1944
اجلٛاة

 :ألنشاء جامعة الىدول العربيىة بمشىاركة الىدول العربيىة منيىا ( :األردن وسىوريا

والعراق ولبنان ومصر واليمن والسعودية)
ط : 4أروش لشاساد ِؤسبش أس ب ػبَ  َ1948؟
 -1المناداة بالوحدة األردنية الفمسطينية واعتبار فسطين وحدة ال تتج أز .
 -3أنوحدةاألردنوفلسطينهيمقدمةللوحدةالعربية.
 -4مبايعةالملكعبدهللااألولابنالحسينملكامعلىاألردنوفلسطين.
 -5المطالبةبعودةالبلجلينالفلسطينيينإلىببلدهموتعوي م.
 -6اال تتتراحمتتنالملتتكعبتتدهللااألولابتتنالحستتينو تتينظتتامالنتختتابممثلتتين
شرعيينيمثلونأهاليفلسطينفيالمجال النيابيةاألردنية.
ط : 5أوزت ربس٠خ األؽذاس ا٢ر١خ
احلذس

اٌغٕخ

استقالل األردن

 25أيار 1946م

وحدة الضفتين

 24نيسان عام 1959م

مشروع سوريا الكبرى

عام 1943م

تأسيس جامعة الدول العربية

عام 1945م

((( أز ٝٙششػ اٌذسط ِغ ؽً األعئٍخ )))
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اٌفظــــً اٌضبٔ : ٟاالجنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه طالي ثٓ ػجذ اهلل .

أٚال

ً

ؽ١برٗ ٔٚشأرٗ :





 ولدالملكطتبللبتنعبتدهللاعتام2212موتلقتىدراستتهاألوليتةفتيالكليتةالعلميتة
االسبلميةفيعمان.مالتحقبكليةساندهيرستالعسكريةفتيبريطانيتانوتخترج
من اعام2232مثمعادبعدهاإلىعمان.
 ألتحقبقوةالحدودالعسكريةوبكتيبةالمشاةالثانية.
 في1آذارعام2251معينوليامللع د.
 شاركاألميرطبللبنعبدهللافيحربفلسطينعام2251موكانيقاتلميالجي 
العربياألردنيفيخطوطالمواج ةاألمامية.كانوجودهأثركبيرفيرفيمعنويات
وحداتالجي العربيالتي اتلتفيالقد آنذاك.
 علىأثراستش ادوالدهعبدهللااألولابنالحستينعلتىأبتوابالمستجداأل صتىفتي
عام2262منود باألميرطبللملكامللببلد.
الملكطبللبنعبدهللا
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ً
صبٔ١ب

االجنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه طالي ثٓ ػجذ اهلل

ِمذِخ محرصالملكطبللبنعبدهللافيمدةحكمهالقصيرةعلى رورةتماستك
المجتمتتياألردنتتيوتعاونتتهلمواج تتةالتحتتدياتالداخليتتةوالخارجيتتةوممتتا التتهفتتيذلتتكم((
يحتاجهذاالبلدإلىالتآلؾوالتآعروالتعاونويحتاجإلىالثقتةب تذاالتوطنوالثقتةبالمكانياتته
والثقةبكفتاءةأبنالت هإناليالستينفتيكتلأمتةهتموحتدهمعلتةتؤخرهتاو تعف افتيحتينأن
أصحابالععيمةالواثقينباهللهمالذينيجعلونمنالفقرؼنىومنال عؾ وة)) .
ـــعلىالترؼممتن صترمتدةحكتمالملتكطتبللبتنعبتدهللاإالأن تاتميتعتبالنجتاعات
م مةمن ام 
ط :أروش االجنبصاد اٌغ١بع١خ ا ٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه طالي ثٓ ػجذ اهلل ؟
 -1طذٚس دعزٛس ػبَ . َ1952
 تعتتداالصتتبلحاتالدستتتوريةمتتنأهتتمإنجتتاعاتالملتتكطتتبللبتتنعبتتدهللافقتتدعتتععت
الحرياتالسياسيةواال تصاديةواالجتماعيةوجاءدستتورعتام2263ممتوافقتاممتي
النظمالديمقراطيةالحديثةومنأبرعماجاءفيموادهذاالدستورمايؤتيم
أ) المملكةاألردنيتةال اشتميةدولتةعربيتةمستتقلةذاتستيادةملك تااليتجتعأوال
ينعلعنشيءمنه,والشعباألردنيجعءمناألمةالعربية.
ب)نظامالحكمنيابيملكيوراثي.

ج)كفلالدستورمجموعةمنالحقوقوالحرياتالمتعلقةبالمواطناألردنيمن ام 
 -2األردنيونأمامالقانونسواءالتمييعبين مفيالحقوقوالواجبات.
 -3تكفلالدولةالعملوالتعليم منحدودإمكانيات ا.
 -4تحميالدولةحريةالقيامبشعالراألديانوالعقالتدطبقتامللعتاداتالمرعيتةفتي
المملكةمالمتكنمخلةبالنظامالعامأومنافيةلآلداب.
 -5حريتتةالتعبيتترعتتنالتترأ بتتالقولأوالكتابتتةأوالتصتتويرمتتي تتمانحريتتة
الصحافةوالطباعة.
 -6حقاألردنيينفياالجتماعوتؤليؾالجمعياتواألحعابالسياسية.
 سب١ض دعزٛس ػبَ  َ 1952خبظبئض ػذح ِٓ أّ٘ٙب :
أ) نظمتموادالدستورالعبل ةبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيذيةعلىالنحواختي
 -2رلي الوعراءوالوعراءمستإولونأمتاممجلت النتوابمستإوليةمشتتركة
عنالسياسةالعامةللدولة.
 -3كلوعيرمسإولأماممجل النوابعنأعمالوعارته.
 -4تطرحالثقةبالوعارةأوبؤحدالوعراءأمتامالنتواب,وإذا تررالمجلت عتدم
الثقةبالوعارةباألكثريةالمطلقةمنمجموعأع الهوجبعلي اأنتستقيل
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ب)استقبلليةالسلطةالق اليةإذيعدالق اةمستقلونالسلطانعلي مفتي

لؽيرالقانون.

تال م

 -2إٔشبء دٛ٠اْ احملبعجخ :
* أنشتتيءديتتوانالمحاستتبةعتتام2264ملمرا بتتةإيتتراداتالدولتتةونفقات تتاوطرالتتق
صتترف ا,عتتنطريتتقتقتتديمتقريتترستتنو لمجلستتياألعيتتانوالنتتوابمتتنالمخالفتتات
المرتكبةبحقالمالالعام,واليعالديوانالمحاسبةيمار هذاالدورإلىاليوم .

ً
صبٌضب

اجنبصاد ادلٍه طالي اٌغ١بعخ اخلبسع١خ

ط :ػذد اٌغ١بعبد اخلبسع١خ اٌز ٟربممذ يف ػٙذ ادلٍه طالي ثٓ ػجذ اهلل ؟
ـــ ؽشص ادلٍه طالي ػٍ ٝرط٠ٛش اٌؼاللبد األخ٠ٛخ ِغ اٌـذٚي اٌؼشث١ـخ ٚرٕظّٙ١ـب
ٚرٌه ػٓ طش٠ك :
 -1تحسينالعبل اتميالدولالعربيةالمجاورةب دؾالتنسيقوالتعاونميتلكالدول.
 -2التو ييعلىاتفا يةالدفاعالعربتيالمشتترك(اتفا يتةال تمانالجمتاعيالعربتيعتام
2262م).مناجلالتعاونفيالشإونالسياستيةواال تصتاديةوالعستكريةوتوحيتد
الج ودفيالدفاععنالببلدالعربية .
ـــتعذراستمرارجبللةالملكطبللبنعبدهللافيالحكمبسببمر تهفتنتاعلعتن
الحكملنجلهاألميرالحسينبنطبللعتام2263مو تدتتوفيالملتكطتبللفتيالستابي
منتموععام2213م .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أعئٍخ اٌذسط

ط :1أروش أثشص ِب عبء يف ِٛاد دعزٛس ػبَ  َ1952؟
 -2األردنيونأمامالقانونسواءالتمييعبين مفيالحقوقوالواجبات.
 -3تكفلالدولةالعملوالتعليم منحدودإمكانيات ا.
 -4تحميالدولةحريةالقيامبشعالراألديانوالعقالتدطبقتامللعتاداتالمرعيتةفتي
المملكةمالمتكنمخلةبالنظامالعامأومنافيةلآلداب.
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 -5حريتتةالتعبيتترعتتنالتترأ بتتالقولأوالكتابتتةأوالتصتتويرمتتي تتمانحريتتة
الصحافةوالطباعة.
 -6حقاألردنيينفياالجتماعوتؤليؾالجمعياتواألحعابالسياسية.
أروش احلش٠بد اٌز ٟوفٍٙب دعزٛس ػبَ  َ1952؟
أ) حريةالقيامبالشعالرالدينية.
ب)حريتتةالتعبيتترعتتنالتترأ بتتالقولأوالكتابتتةأوالتصتتويرمتتي تتمانحريتتةالصتتحافة

والطباعة .
طٚ : 2ضؼ اٌؼاللخ ثني اٌغـٍطخ اٌزشـش٠ؼ١خ ٚاٌغـٍطخ اٌزٕف١ز٠ـخ وّـب ٔظّٙـب
دعزٛس ػبَ  َ1952؟ _ ( خصائص اىدطر٘ر )
ـنظمتموادالدستورالعبل ةبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيذيةعلىالنحواختي
أ) رلي الوعراءوالوعراءمستإولونأمتاممجلت النتوابمستإوليةمشتتركة
عنالسياسةالعامةللدولة.
ب)كلوعيرمسإولأماممجل النوابعنأعمالوعارته.

ج)تطرحالثقةبالوعارةأوبؤحدالوعراءأمامالنتواب,وإذا تررالمجلت عتدم
الثقةبالوعارةباألكثريةالمطلقةمنمجموعأع الهوجبعلي اأنتستقيل .
ط : 3فغش رؼذ االطالؽبد اٌذعزٛس٠خ ِٓ أُ٘ إجنبصاد ادلٍه طالي ثٓ ػجذ اهلل
 تعتتداالصتتبلحاتالدستتتوريةمتتنأهتتمإنجتتاعاتالملتتكطتتبللبتتنعبتتدهللافقتتدعتتععت
الحرياتالسياسيةواال تصاديةواالجتماعيةوجاءدستتورعتام2263ممتوافقتاممتي
النظمالديمقراطيةالحديثة  ِٓٚأثشص ِب عبء يف ِٛاد ٘زا اٌذعزٛس ِب ٠أر: ٟ
أ) المملكتتةاألردنيتتةال اشتتميةدولتتةعربيتتةمستتتقلةذاتستتيادةملك تتااليتجتتعأوال
ينعلعنشيءمنه,والشعباألردنيجعءمناألمةالعربية.
ب)نظامالحكمنيابيملكيوراثي.

ج)كفلالدستورمجموعةمنالحقوقوالحرياتالمتعلقةبالمواطناألردني
ط : :4ػذد اٌغ١بعبد اخلبسع١خ اٌز ٟربممذ يف ػٙذ ادلٍه طالي ثٓ ػجذ اهلل ؟
ـــ ؽشص ادلٍه طالي ػٍ ٝرط٠ٛش اٌؼاللبد األخ٠ٛخ ِغ اٌـذٚي اٌؼشث١ـخ ٚرٕظّٙ١ـب
ٚرٌه ػٓ طش٠ك :
 -2تحسينالعبل اتميالدولالعربيةالمجاورةب دؾالتنسيقوالتعاونميتلكالدول.
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 -3التو ييعلىاتفا يةالدفاعالعربتيالمشتترك(اتفا يتةال تمانالجمتاعيالعربتيعتام
2262م).مناجلالتعاونفيالشإونالسياستيةواال تصتاديةوالعستكريةوتوحيتد
الج ودفيالدفاععنالببلدالعربية.
ارفبل١خ اٌضّبْ اٌؼشث ٟادلشرتنمهياتفا يهالدفاعالعربيالمشتركالتيوفعت
عام2262ممنأجلالتعاونفيالشإونالسياسيةواال تصاديةوالعسكريةولتوحيد
الج ودفيالدفاععنالببلدالعربية.
ط :طــٕف احلمــٛق ٚاحلش٠ــبد اٌغــبثمخ وّــب عــبء يف اٌذعــزٛس إىل ع١بعــ١خ
ٚاعزّبػ١خ ٚالزظبد٠خ ؟
سياسية 
ـتتاألردنيتتونأمتتامالقتتانون
ستتواءالتمييتتعبيتتن مفتتي
الحقوقوالواجبات .
ـتحريتتةالتعبيتترعتتنالتترأ 
بتتتتتتتتتتالقولأوالكتابتتتتتتتتتتةأو
التصتويرمتتي تمانحريتتة
الصحافةوالطباعة .



اجتماعية 
ا تصادية 
ـتـتكفتتلالدولتةالعمتتلعلتتى ــتحميالدولةحريةالقيام
التعلتتتتتتتيم تتتتتتتمنحتتتتتتتدود بشتتتتعالراألديتتتتانوالعقالتتتتد
طبقتتتامللعتتتاداتالمرعيتتتة 
امكانيات ا .
المملكتتتةمتتتالمتكتتتنمخلتتتة
بالنظتتتتامالعتتتتامأومنافيتتتتة
لآلداب .

(((((( أٔز ٝٙششػ اٌذسط ِغ ؽً األعئٍخ ))))))))))))))))))))))
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اٌفظً اٌضبٌش

االجنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه احلغني ثٓ طالي

ادلٍه احلغني ثٓ طالي

أٚال

ؽ١برٗ ٔٚشأرٗ

ـــولدالملكالحسينبنطبللفيعمانفي25تشرينالثانيمنعام2246مونشؤ
فيكنؾوالدهالملكطبللبنعبدهللاوحظيبرعايةجدهالملكعبدهللااألولابنالحسين .
ـــتلقىتعليمهاالبتداليفيالكلبةالعلميةاإلسبلميةفيعمانوتخرجمن ا .
ـــانتقلإلىكليةفكتورياباإلسكندريةفيمصرودر في امدةعامين .
ـــألتحقبكليةساندهيرستالعسكريةفيانجلتراإلتمامدراسته .
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ــفيعام2263مأنتقلالحكملؤلميرالحستينبعتدأنتنتاعلعنتهالملتكطتبللبتنعبتدهللا
ولعدمبلوغاألميرالحسينسنالثامنةعشر مرية ررمجل الوعراءتعيينمجل وصتاية
علىالعر بمقت ىالدستور .
ــتتـأستتتمرالمجل ت حتتتى3أيتتارعتتام2264محيتتثتستتلمالملتتكالحستتينبتتنطتتبللستتلطاته
الدستورية .
ِؤٌفبد ادلٍه احلغني :
ـــلجبللةالملتكالحستينبتنطتبللمإلفتاتعديتدةأصتبحتمتنمصتادردراستةتتاري األردن
الحديثوالمعاصرهي(م نتيكملك)و(لي س بلمأنتكونملكام)و(حربناميإسراليل 
ً
صبٔ١ب

االجنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ يف ػٙذ ادلٍه احلغني


  حقتتقاألردنفتتيع تتدالملتتكالحستتينبتتنطتتبللإنجتتاعاتكبيتترةعلتتىالمستتتوى
الداخليفقدنذرحياتهلخدمةوطنهوأمتهو دعبرالملكالحستينعتنن تجسياستته
الداخليةفيالخطابالذ وج هللشعباألردنيعندتسلمهعر المملكةبقولهم 
((إنالعر الذ أنت ىإليناليستمد وتهبعدهللامنمحبةالشعبوثقتهوإننيسؤنميهتذه
المحبةوهذهالثقةبخدمةاألمةورعايةمصالح افؤخذتعلىنفسيمجانبةالراحةمنأجلكم
والعملوالت حيةفيسيلإععاعوطنناالذ لهنحياوفيسبيلهنموت)) .
ط :أروش أُ٘ االجنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه احلغني ثٓ طالي ؟
 -1رؼض٠ض إٌٙظ اٌذميمشاط: ٟ
ـــ طعى اىَيل اىحظيِ تِ عاله ٍْذ ٍطيع عٖدٓ ئىى ذعشيش اىْٖج اىديَقزاعي ٗ ،ذفعيلو
اىحزياخ اىظياطيح  ،فظٖزخ األحشاب اىظياطيح تاذجإاذٖلا اىفنزيلح مافلح عيلى اىظلاحح
األردّيح ٗذأطظد اىْقاتاخ اىعَاىيلح ٗاىَْٖيلح ّٗتلطد اىصلحافح فلي اىلثالد األٍلز اىلذ
ساد ٍِ اى٘عي اىظياطي ٗرطخ اىتع٘ر اىقٍ٘ي ٗ ،االّرَاء اى٘عْي عْد األردّييِ .
 -2رؼش٠ت ل١بدح اجل١ش :
 اطلللرنَاال ىرحقيلللل اىظللليادج اى٘عْيلللح األردّيلللح لذسلللذ اىَيلللل اىحظللليِ تلللِ علللاله لللزارٓ
اىرللاريسي فللي األٗه ٍللِ ارار عللاً  ً6556ترعزيللة يللادج اىجلليب اىعزتللي األردّللي ،
ٗاالطرغْاء علِ خلدٍاخ نلُ٘ ميل٘ب ائلد اىجليب ٗاىظلثاع االّجييلش ٗئّٖلاء اىَعإلدج
األردّيح اىثزيطاّيح عاً . ً6551
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 -3اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ :
 لنزيد ذعديالخ عدج عيى اىدطر٘ر في عٖد اىَيل اىحظيِ تَلا يرْاطلة ٍلع اىرطل٘راخ
اىظياطلليح اىداخييللح ٗ ،تللاىزاٌ ٍللِ اىرحللدياخ اىرللي ٗانٖللد األردُ ٗاىَرَ يللح تاىصللزا
ٍع ئطزائيو ٍٗا ذزذلة عييٖلا ٍلِ ذعطلو اىَإطظلاخ اىدطلر٘ريح ئال لُ األردُ اطلرطا
اىعلل٘دج ئىللى اىحيللاج اىْياتيللح فللي ع لاً ٗ ً6594ذفعيللو اىحيللاج اىظياطلليح ٗاىحشتيللح عللِ
عزيللل اّرساتللاخ عللاً ٗ ً6595اىَي للاا اىلل٘عْي عللاً  ٗ ً6556للاُّ٘ األحللشاب عللاً
. ً6552
ً
صبٌضب

االجنبصاد اٌغ١بع١خ اخلبسع١خ يف ػٙذ ادلٍه احلغني


 تميتتعع تتدالملتتكالحستتينبتتنطتتبللبالنشتتاطالسياستتيلتتؤلردنعلتتىصتتعيدالعبل تتات
العربيتتةوالدوليتتةواالس ت امفتتيالمصتتالحةالعربيتتةوتوحيتتدالصتتؾالعربتتيوانطلتتق
الملتتكالحستتينبتتنطتتبللفتتيعبل تتتهمتتيالتتدولالعربيتتةودولالعتتالممتتنالمرتكتتعات
اختيةم
 ط :ثني ادلشرىضاد اٌز ٟأطٍك ِ ٕٙب ادلٍه احلغني ثٓ طالي يف ػاللبرٗ اٌؼشث١خ ٚاٌؼبدل١خ ؟

 -2مبادئالثورةالعربيةالكبرى.
 -3موادالدستوراألردنيالتيتإكدالبعدالقوميالعربي.
 -4ثوابتالسياسةالخارجيةاألردنيةالقالمةعلىالوسيطةواالعتدال.
 -1ادلٍه احلغني ثٓ طالي ِٚشبس٠غ اٌٛؽذح اٌؼشث١خ :
 سعىالملتكالحستينبتنطتبللإلتىتجستيدفكترةالوحتدةالعربيتةعمليتامبالتدعوةإلتى
إ امةالعديدمنمشارييالوحدةبينالببلدالعربيةومنأبرعهذهالمشارييمايؤتيم
أ) االرببد اٌؼشث ٟاذلبمش ٟػبَ : َ1958

األستاذ /أحمد الحيدرية ( )979/5766656

الصفحة 39

ادلٍه ف١ظً اٌضبٟٔ

ــ أتسمتالعبل اتالسياسيةبيناألردنوالعراقبالتوافقوالتآلؾنظراملتشابه
نظامالحكمفيالبلدينوهوالنظامالملكيال اشتميإلتىجانتبالحتوارالجؽرافتي
و دتجسدذلتكاالتحتادالعربتيال اشتميعتام2261معتنطريتقمعاهتدةأختوة
وتحالؾبينالمملكةاألردنيتةال اشتميةومملكتةالعتراقحيتثبتدأتالمفاو تات
لعقداالتحادوأعلنفي االملكالحسينبنطبللتناعلهعنرلاسةاالتحتادليكتون
رليسهابنعمهالملكفيصلالثانيملكالعراق .
ـــ عبء االرببد اٌؼشث ٟاذلبمشٌ ٟزؾم١ك مجٍخ ِٓ األ٘ذاف ِٓ ثٕٙ١ب :
-2
-3
-4
-5

توحيتدالتمثيتلالسياستيالختتارجيللبلتدينبسياستةواحتتدة ويتةيكتونل تتا
مكانةوصوتمسموعفيالمحافلالدولية.
إيجتتاددرعأمنتتيبتوحيتتدالجتتي فتتيالبلتتدينليكتتونمعين تاملؤلمتتةالعربيتتة
ويس مفيالدفاععن اياهاوحقو ا.
تنميةالبلدينوتطويرهمابالمشاريياال تصتاديةالمشتتركةبطريقتةتكامليتة
تس مفيدفيالمسيرةالتنمويةفيكبلالبلدين.
ولميستمراالتحادالعربيال اشتميطتويبلمبستبباالنقتبلبالعستكر التذ 
أطاحبالحكمالملكيفيالعراقواستش ادالملكفيصلالثانيفي25تموع
عام2261م.

ة) ِششٚع ادلٍّىخ اٌؼشث١خ ادلزؾذح ػبَ َ1972
 جتتاءمشتتروعالمملكتتةالعربيتتةالمتحتتدةمتتناألردنوفلستتطينتجستتيداملفكتترالملتتك
الحسينبنطبللالداعيإلى رورةالحفاظعلىحقالشعبالفلسطينيفيأر ه,
 ِٓٚأثشص ثٕٛد ٘زا ادلششٚع اٌز ٞطشؽٗ ادلٍه احلغني ثٓ طالي ِب : ٍٟ٠
 -2تسمىالمملكةاألردنيةال اشميةبعداالتحادباسمالمملكةالعربيةالمتحدة.
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-3
-4
-5

-6

تتكونالمملكةالعربيةالمتحدةمنال فتينالشر يةوالؽربية.
تكونعمانالعاصمةالمركعيةللملكةالعربيةالمتحدة.
رلي الدولةهوالملكويتولىالستلطةالتنفيذيتةالمركعيتةومعتهمجلت وعراء
مركتتع ,أمتتاالستتلطةالتشتتريعيةالمركعيتتةفتنتتاطبالملتتكومجل ت يعتترؾباستتم
مجل األمة.
تكونالسلطةالق اليةمنوطةبمحكمةمركعيةعليا,ولكتلبلتدمحاكمتهالخاصتة
به.

 ـــوبالرؼممتنأنهتذااالتحتادلتميكتتبلتهالنجتاحإالأنطرحتهيعتدخطتوةعمليتة
للتعاونواالتحادالعربي,ويعددليبلموا حامعلىالن جالوحدو للملكالحسينابتن
طبلل .
ط -رلٍظ اٌزؼب ْٚاٌؼشث ٟػبَ : َ1989
 يؤتيهذاالمشروعمختلفامعماسبقهمنمشارييالوحدةالعربيةالثنالية,حيث تم
هتتذااالتحتتادأربتتيدولعربيتتةهتتي(األردنوالعتتراقومصتتروالتتيمنالشتتمالي)متتي
أمكانيةان مامأ دولةعربيةأخرىويمثلاالتحادأنموذجامعمليامنحوستعيالتدول
العربيةللت تامنوالعمتلالعربتيالمشتتركخاصتةمتيظ توراالعديتدمتنالمحتاوالت
الوحدويتتةمتتنبين تتامجل ت التعتتاونالخليجتتيعتتام2212مواالتحتتادالمؽربتتيعتتام
2212م.
 و دانت ىهذاالمجل بسببحربالخليجالثانيةعتام2221مالناتجتةعتناجتيتاح
العراقللكويت.
 -2اٌؼاللبد األسدٔ١خ اخلبسع١خ :
 شتتكلتالق تتيةالفلستتطينيةالمحتتوراألستتا للسياستتةالخارجيتتةاألردنيتتةإذحتترص
الملتتكالحستتينبتتنطتتبللعلتتىدعم تتاالفتتيالمحافتتلالدوليتتةكافتتة,وتؤكيتتدالتتتبلحم
المصتتير بتتنالشتتعبيناألردنتتيوالفلستتطينيوتوثيتتقالعبل تتاتاألردنالسياستتيةمتتي
الدولالعربيةو دواصلالملكالحسينبنطبللمسيرةال اشميينفيتقديمالرعاية
والحمايتتةللمقدستتاتاالستتبلميةوالمستتيحيةفتتيالقتتد عتتنطريتتقمتابعتتةإعمارهتتا
وصيانت اوالو وؾ دمخططاتت ويدها.
 أس ماألردنفيتحقيقالتواعنالعربيوحلالخبلفاتالعربيتةوظ ترذلتكفتيأمتور
عديدة,من تامعقتدمتإتمرالقمتةالعربيتة( متةالوفتاقواالتفتاق)فتيعمتانعتام
 2211م.واحت تتانالمصتتالحةبتتينالتتيمنالشتتماليوالتتيمنالجنتتوبيواتحادهمتتافتتي
دولةواحدةعتام2221م.ومستاهمةفتيحتلالنتعاعالعرا تيالكتويتيعتام2221م
منالبيتالعربي.
 نجماألردنفيإ امةعبل اتدبلوماسيةواسعةومتطورةميمختلؾدولالعالمو د
أس مالملكالحستينبتنطتبللفتيتو تيمالموا تؾالعربيتةعلتىالستاحةالدوليتة,
وخاصةالصراعالعربياالسراليلي.
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 شاركاألردنفيالمإتمرالدوليللسبلمفيجنيؾبسويسراعام2214مالتذ نتتج
عنهفضالنعاعبينمصتروستوريامتنج تةواستراليلمتنج تةأخترى,ونجحتت
السياسةالخارجيةاألردنيةالتنسيقمتيالتدولالعربيتةواألجنبيتةفتياتحتادالجمعيتة
العموميةلؤلممالمتحتدة رارهتار تم()441التذ يتنصعلتىإدانتةإستراليلوعتد
الص يونيةصورةمنصورالتمييعالعنصر .
 فيعام2222مشاركاألردنفيالمإتمرالدوليللسبلمفتيمدريتدبعتدأنوافقتت
التدولالعربيتتةالمعنيتتةبالصتتراعالعربتتياالستتراليليعلتتىالمبتتادرةاألمريكيتتةإلحتتبلل
السبلمالدالمفيمنطقةالشرقاألوستطحيتثشتاركالجانتبالفلستطيني تمنالوفتد
األردنيالذ ترأسهوعيرالخارجيةاألردني..
 أس متالسياسةالخارجيةاألردنيةفتيإظ تارمكانتةاألردنعلتىالمستتوىالعتالمي
بامتبلكمصدا يةدوليةوإ امةعبل اتدبلوماستيةمتيالكثيترمتندولالعتالموالأدل
علىعمقالعبل ةاألردنيةالدوليةمنتوافدمعظمععمتاءالعتالمإلتىعمتانلح تور
تشيييجثمانالملكالراحلالحسينبنطبللرحمههللاعام2222م.

أعـــــئٍخ اٌذسط

ط : 1ػشف ِب ٠أر: ٟ
 :االرببد اٌؼشث ٟاذلبمش : ٟمشروع وحدوي طرحو جاللة الممك الحسين بيدف إقامة اتحاد
بين المممكة األردنية الياشمية والمممكة العراقية وفىق مبىاديء الثىورة العربيىة الكبىرى نيىر أن
قيام الثورة العراقية قد أني النظام الممكي في العراق وعطل المشروع .
ِششٚع ادلٍّىـخ اٌؼشث١ـخ ادلزؾـذح  :هتوأحتدمستاعيجبللتةالملتكالحستينبتين
األردنوفلستتطينتجستتيداملفكتترالملتتكالحستتينبتتنطتتبللالتتداعيل تترورةالحفتتاظعلتتىحتتق
الشعبالفلسطينيفيأر ه .
رلٍظ اٌزؼب ْٚاٌؼشث : ٟأحد مساعي جاللة الممك الحسين في قيام تعىاون عربىي
بين األقطار العربية اآلتية ( األردن  ،العراق  ،مصىر  ،الىيمن ) بيىدف إقامىة تعىاون اقتصىادي
ما بين ىذه الدول نير أن الغزو العراقي لمكويت عام 1991م قد عطل المشروع.
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ط : 2ثني ادلشرىضاد اٌز ٟأٔطٍك ِٕٙب ادلٍه احلغني ثٓ طالي يف ػاللبرٗ اٌؼشث١خ ٚاٌؼبدل١خ ؟ :

 -1مباد ءالثورةالعربيةالكبرى.
 -2موادالدستوراألردنيالتيتإكدالبعدالقوميالعربي.
 -3ثوابتالسياسةالخارجيةاألردنيةالقالمةعلىالوسيطةواالعتدال.
ط ٚضؼ االجنبصاد اٌغ١بع١خ األسدٔ١خ يف رلـبي اٌٛؽـذح اٌؼشث١ـخ يف ػٙـذ ادلٍـه
احلغني ثٓ طالي .
سعىالملكالحسينبنطبللإلىتجسيدفكرةالوحدةالعربيةعمليامبالدعوةإلىإ امة
العديدمنمشارييالوحدةبينالببلدالعربيةومنأبرعهذهالمشارييمايؤتي:
االتحاد العربي الهاشميي اما  8591ويشمرو الييكةما العرب ما اليتحمدم اما 8591
ويجكس التعاون العربي اا 8515
ط : 4لبسْ ثني االرببد اٌؼشث ٟاذلبمشٚ ٟرلٍظ اٌزؼب ْٚاٌؼشث ِٓ ٟؽ١ش اٌذٚي
ادلشبسوخ ٚاأل٘ذاف ٚأعت فشٍّٙب .

اٌذٚي ادلشبسوخ

األ٘ذاف

أعجبة اٌفشً

االرببد اٌؼشث ٟاذلبمشٟ
األردنوالعراق 

رلٍظ اٌزؼب ْٚاٌؼشثٟ
األردنوالعراقومصرواليمن 
نموذجتامعمليتامنحتوستتعيالتتدول
العربيةللت امنوالعملالعربتي
المشتتتتتركخاصتتتتةمتتتتيظ تتتتور
العديتدمتتنالمحتتاوالتالوحدويتتة
متتتتتنبين تتتتتامجلتتتتت التعتتتتتاون
الخليجتتيعتتام2212مواالتحتتاد
المؽربيعام2212م .

 -2توحيتتتتتدالتمثيتتتتتلالسياستتتتتي
الختتتارجيللبلتتتدينبسياستتتةواحتتتدة
ويتتتتةيكتتتتونل تتتتامكانتتتتةوصتتتتوت
مسموعفيالمحافلالدولية.
 -3إيجتتتتتاددرعأمنتتتتتيبتوحيتتتتتد
الجتتتي فتتتيالبلتتتدينليكتتتونمعينتتتام
لؤلمةالعربيةويس مفيالتدفاععتن
اياهاوحقو ا.
 -4تنميتتتتةالبلتتتتدينوتطويرهمتتتتا
بالمشتتتتاريياال تصتتتتاديةالمشتتتتتركة
بطريقتتتتةتكامليتتتتةتستتتت مفتتتتيدفتتتتي
المسيرةالتنمويةفيكبلالبلدين.

بسبباالنقتبلبالعستكر التذ أطتاح بسببحتربالخلتيجالثانيتةعتام
بتتالحكمالملكتتيفتتيالعتتراقواستش ت د 2221مالناتجتتتةعتتتناجتيتتتاح
الملكفيصلالثاني ي25تموععتام العراقللكويت 
2261م 
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ط : 5ػذد اسثؼخ ِٓ ثٕٛد ِششٚع ادلٍّىخ اٌؼشث١خ ادلزؾذح ثني األسدْ ٚفٍغطني ؟
-2
-3
-4
-5

-6

تسمىالمملكةاألردنيةال اشميةبعداالتحادباسمالمملكةالعربيةالمتحدة.
تتكونالمملكةالعربيةالمتحدةمنال فتينالشر يةوالؽربية.
تكونعمانالعاصمةالمركعيةللملكةالعربيةالمتحدة.
رلي الدولةهوالملكويتولىالستلطةالتنفيذيتةالمركعيتةومعتهمجلت وعراء
مركتتع ,أمتتاالستتلطةالتشتتريعيةالمركعيتتةفتنتتاطبالملتتكومجل ت يعتترؾباستتم
مجل األمة.
تكونالسلطةالق اليةمنوطةبمحكمةمركعيةعليا,ولكتلبلتدمحاكمتهالخاصتة
به.
ط : 6أروش أُ٘ االجنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه احلغني ثٓ طالي ؟

 -1تععيعالن جالديمقراطي.
 -2تعريب يادةالجي .
 -3التعديبلتالدستورية.




((((((((( أز ٝٙششػ اٌذسط ِغ ؽً األعئٍخ )))))))))))))))))
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اٌفظً
اٌشاثغ

االجنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟاثٓ احلغني

ً
أٚال  :ؽ١برٗ ٔٚشبرٗ :

الملكعبدهللاالثانيابنالحسين 

 ولدالملكعبدهللاالثانيابنالحسينفيعمانفي(41كانونثانيعام2273م)
وهواألبناألكبرللملكالحسينبنطبلل.
 وجهالملكالحسينبنطبللكلمةللشعباألردنيبمناسبةمولده الفي ام
((ولستتوؾيكبتترعبتتدهللاويترعتترعفتتيصتتفوفكموبتتينإخوتتتهوأخواتتتهمتتنأبنتتالكم
وبناتكموحينيشتدبهالعودويقوىلهالساعدسيذكرذلكاللقاءالخالدالذ لقيبته
كتتلواحتتدمتتنكمبشتترىمولتتده,وستتيذكرتلتتكالب جتتةالعميقتتةالتتتيشتتاءتمحبتتتكم
ووفاءكمإلىأنتفجرأن ارهافيكل لبمن لوبكم)) .
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تلقىالملكعبتدهللاالثتانيعلومتهاالبتداليتةفتيالكليتةالعلميتةاالستبلميةفتيعمتان
وانتقلبعدهاإلىمدرسةسانتإدموندفيإنجلتراثمإلىمدرسةإيجلبروكوأكاديمية
ديرفيلدفيالوالياتالمتحدةاألمريكيةإلكمالدراستهالثانويتة,والتحتقبؤكاديميتة
ساندهيرستالعسكريةفيبريطانياثمتابيدراستهفيجامعةأكستفوردوفتيعتام
2211مالتحقبجامعةجورجتاونفيواشنطنلدراسةالشإونالدولية.
بدأالملكعبدهللاالثانيحياتهالعسكريةفيالجي العربياألردنتي التداملستريةفتي
كتيبةالدباباتالملكية()21عام2212موتر ىفيصفوؾالقواتالمسلحةحتى
أصبم الدامللقواتالخاصةالملكيةعام2225محيثأعتادتنظتيمهتذهالقتواتوفتق
أحدثالمعاييرالعسكريةالدولية.
حظتتيجبللتتةالملتتكعبتتدهللاالثتتانيبمستتتوىعتتالمتتنالتعلتتيموالتتتدريبشت مكلالتتدافي
القو لديتهلتمكتينأبنتاءشتعبهمتنالحصتولعلتىتعلتيممميتع,و تدعبترعتنهتذا
بقولهمطموحيهوأنيحظىكلأردنيبؤف لنوعيةمنالتعليمفاإلنساناألردنتي
ميعتهاالبداعوطريقاالبداعيبدأبالتعليم)).
تتتولىالملتتكعبتتدهللاالثتتانيابتتنالحستتينستتلطاتهالدستتتوريةفتتي(1شتتباطعتتام
2222م)بعتتدوفتتاةالملتتكالحستتينبتتنطتتبلل–رحمتتههللا–لتبتتدأمرحلتتةجديتتدة
وم مةفيتاري االردنالمعاصر.
ألؾالملكعبدهللاالثانيكتاباعبرفيتهعتنرإيتتهلتحقيتقالستبلمالعتادلوالشتامل
فيالمنطقةالعربيةبعنوان(فرصتنااألخيرةمالسعينحوالسبلمفيو م
تالخطر)

 طذسد االسادح ادلٍى١ـخ اٌغـبِ١خ يف  2سبـٛص ػـبَ َ2009بتعيتينستمواألميتر
الحسينبنعبدهللاالثانيوليامللع دوفقتامللدستتوراألردنتيالتذ يتنصعلتىانتقتال
واليةالملكمنصاحبالعر إلىأكبرأبنالهمنالذكورسنام.

وليالع د/األميرالحسينبنعبدهللاالثاني 
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ولدسمواألميرالحسينبنعبدهللاالثانيفتيعمتانفتي31حعيترانعتام2225م
تلقىتعليمهالثانو فياألردنوالتحقستموهفتيجامعتةجتورجتتاونفتيالواليتات
المتحدةاألمريكيةلدراسةالتاري الدوليوتخرجفي اعام3127م.
أطلقسمواألميرالعديدمنالمبادراتال ادفةمثل(سميبتبلحتدود)لتدعماألطفتال
الصموتؤهيل مومبادرة(حقق)لتنميةم اراتالفردوالجماعةفتيمجتالالتعتاون
والعملالمشتركوأعدمبادرة( صي)لتؤهيلالكوادرالطبيةفيالمجالالريا ي.
لستتموهمشتتاركاتسياستتيةعلتتىالصتتعيدالتتدوليأهم تتام(ترإستتهلجلستتةمجل ت 
األمتتنالتتدوليفتتينيستتانعتتام3126مالتتتيكانتتتبعنتتوان(صتتونالستتبلمواألمتتن
التدولي ين)دورالشتتبابفتتيمكافحتةالتطتترؾوالعنتتؾوتععيتعالستتبلموبترإستتهتلتتك
الجلسةأصبمسموهأصؽرشخصيةسنامتترأ مجل األمنمنذتؤسيسه.
رعىسموهفعالياتالمنتدىالعتالمياألولمتننوعتهللشتبابوالستبلمواألمتنالتذ 
دعاإليهفيآبمنعام3126محيثصدرعنهإعبلنعمان.
و تتدنجتتمستتموهفتتيلفتتتأنظتتارالعتتالمللتتدورالم تتمللشتتبابوتوحيتتدج تتودالعتتالم
بقيادتهالستصدار رارتتاريخيمتنمجلت األمتنفتياألمتمالمتحتدةيعتداألولمتن
نوعتتهختتاصبالشتتبابوالستتبلمواألمتتنوهتتو تترارحمتتلر تتم()3361التتذ جتتاء
استناداإلىاعبلنعمانحولالشبابوالسبلمواألمتنوهتوأول ترارلمجلت األمتن
فيهذاالمجال.

 ط :أطٍك مس ٛاألِري احلغٓ ثٓ ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟػذح ِجبدساد أروش٘ب ؟
ِ -1جــبدسح ؽمــك  :لتنميتتةم تتاراتالفتتردوالجماعتتةفتتيمجتتالالتعتتاونوالعمتتل
المشترك
ِ -2جبدسح مسغ ثال ؽذٚد  :لدعماألطفالالصموتؤهيل م.
ِ -3جبدسح لظ : ٟلتؤهيلالكوادرالطبيةفيالمجالالريا ي.
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ً
صبٔ١ـــب

االجنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ


 شت داألردنتطتتوراتوإنجتتاعاتسياستتيةنابعتتةمتتنالتتن جالتتديمقراطيالتتذ ستتارت
عليهالحكوماتاألردنيةالمتعا بةبتوجيتهمتنالملتكعبتدهللاالثتاني,ومتنأبترعمتا
تحققمنإنجاعاتسياسيةعلىالمستوىالداخليمايؤتيم-
 ط :ػذد االجنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضـبٔ ٟػٍـ ٝادلغـزٜٛ
اٌذاخٍ: ٟ
-2
-3
-4
-5

إنشتتاء محكمتتةدستتتوريةبوصتتف اج تتة تتاليةمستتتقلةللر ابتتةعلتتىدستتتورية
القوانينواألنظمةوتفسيرالنصوصالدستورية.
تؤسي هيلتةمستتقلةلئلشتراؾعلتىاالنتخابتاتوإدارت تاباستمال يلتةالمستتقلة
لبلنتخاب.
إعتتادةالنظتتربتتالقوانينالناظمتتةللعمتتلالسياستتيوفتتيمقتتدمت ا تتوانيناالنتختتاب
واألحعابالسياسيةواالجتماعاتالعامةوالمطبوعات.
تتانونالبلمركعيتتةمصتتدرتاإلرادةالملكيتتةالستتاميةفتتي27كتتانوناألولعتتام
تاءعلتتىمتتا تتررهمجلستتااألعيتتان
3126مبالمصتتاد ةعلتتى تتانونالبلمركعيتتةبنت م
والنوابوالذ يقومعلىأزخبة رلٍظ احملبفظخفيمحافظاتالمملكةكافة.

رؼش٠ف احملىّخ اٌذعزٛس٠خ :
هيلتتة تتاليةمستتتقلةأنشتتؤتعتتام3125متتتتؤلؾمتتنمجموعتتةمتتنالق تتاةمتتدة
ع ويت مستسنواتؼير ابلةللتجديد,تختتصبالر ابتةعلتىدستتوريةالقتوانين
وتكونأحكام ان اليةوملعمةللسلطاتجميع ا .
رؼش٠ف رلٍظ احملبفظخ :
بناءعلى انونالبلمركعيةينتخبفيكلمحافظةأع اءمجل للمحافظتةعلتىأن
تعينالحكومةمانسبته%36منأع اءهذاالمجل  .
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ً
 :صبٌضب :

األٚساق إٌمبش١خ جلالٌخ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٟٔ

 حرصال اشميونمنذتؤسي الدولةاألردنيةعلىالتواصلميأبناءالشعباألردني
بالوستتاللكافتتة,وستتعوادالمتامإلتتىدعتتممشتتاركةالمتتواطنالفاعلتتةفتتيعمليتتةصتتني
القراروتطويرالحياةالديمقراطية,وتجذيرأس العدالةوالمساواةتحقيقاللمباد ء
التيجاءتمنأجل االن ةالعربيةالحديثةالتي ادهاال اشميون.
بلمفتي
 تحقيقامل ذااإليمانال اشتميب ترورةأنيكتونالمتواطنشتريكامحقيقيتاموفتاع 
صنيالقرارواستكماالمللمسيرةاالصبلحيةالشاملةالمستتمرةمنتذتؤستي المملكتة,
ارتؤىجبللةالملكعبدهللاالثانيابنالحسينأنيخطوخطتوةإ تافيةمتنالتواصتل
المباشتتروالمفتتتوحمتتيأبنالتتهوبناتتتهعتتنطريتتقنشتترجبللتتتهسلستتلةمتتناألوراق
النقاشتتيةالم متتتةالتتتتييشتتاركفي تتتاجبللتتتتهاألردنيتتينرإيتتتتهاإلصتتتبلحيةإلي تتتاح
الديمقراطيةو ماننجاح ا,وتحفيعالمواطنينللدخولفيحواربناءحولالق ايا
الم مة,والمشاركةالشعبيةفيعمليةصنيالقرار,أوكماأسماهاجبللتهالمواطنة
الفاعلة.
 ط :أػط أعجبة إطذاس ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟرلّٛػخ ِٓ األٚساق إٌمبش١خ





بلمفيصنيالقرار.
أنيكونالمواطنشريكامحقيقياموفاع 
استكماالملمسيرةاالصبلحميأبنالهالشاملة.
إلي احالديمقراطيةو ماننجاح ا.
تحيعالمواطنينللدخولفيحوارعامحولالق تاياالم متةوالمشتاركةالشتعبيةفتي
عمليةصنيالقرار((.المواطنةالفاعلة).


 اٌٛسلخ إٌمبش١خ األٚىل ِ :غريرٕب حن ٛثٕبء اٌذميمشاط١خ ادلزغذدحم
 تطر تالور ةاألولىإلىمسؤلتينأساسيتينم
أ) كيؾنختلؾميبع نا مننقاشاتناالعامة.
ب)كيؾنتخذالقراراتعلىمستوىالوطن.

طِ :ب ٘ ٟادلّبسعبد اٌز ٟجيت أرجبػٙب ٌزغز٠ش اٌذميمشاط١خ
ـــو ددعتلترسي أربيممارساتاجتماعيةلتجذيرالديمقراطيةهيم 
 -2اؽـرتاَ ارسادح :إنأستا العبل تةبتيناألردنيتينواألردنيتاتهتووحتدت موالمستتاواة
بين مبؽضالنظرعنالعرقأواألصتلأوالتدين,وتف تمآراءاألخترينو بتولاالختتبلؾ
وهتتوأعلتتىدرجتتاتاالحتتترام,وإنحريتتةالتعبيتترتكتتوننا صتتةإذالتتميلتتتعمالمواطنتتون
جميعامبمسإوليةاالستماع.
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 -3ادلٛاطٕخ رشرجط ثظٛسح سئ١غ١خ دبّبسعخ ٚاعجبد ادلغبءٌخ :
ـ أةد جاللته أهي ا أنخرط اليمواطن يمي بحمل الياما ا واليمراراغ يمن و مر ع مود وداماه لم
يحاورم اليرشمح ن ويتابعما أدامهم أ وأن تيمد هملالر اليرشمحون ببمراي ايك ما ت متج
الحت اجاغ اليواطن ن  .
 -3االخزالف يف اٌشأ ٞال ٠ؼٕ ٟاٌفشلخ :
ـــأنتنوعاخراءوالمعتقتداتوالثقافتاتفتياألردنهتوعنصتر توةولتي عنصتر تعؾ
وعندمايرتكعاالختبلؾعلىاالحترامفالنهيإد إلىالحواروهوجوهرالديمقراطية .
 -4أفشاد اجملزّغ مج١ؼ ُٙششوبء يف ثزي اٌزضؾ١بد ٚربم١ك ادلىبعت :
ــتكونالشراكةبينأفرادالمجتميعلىأسا التساو فيتحمتلالمستإوليةتجتاهالتوطن
فيالظروؾالصعبةوالتساو فيفرصتحقيقالمكتسباتفيأو اتاالعدهار .
اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌضبٔ١خ  :رط٠ٛش ٔظبِٕب اٌذميمشاط ٟخلذِخ مج١غ األسدٔ١ني :
 تناولتالور ةالنقاشيةالثانيةعدداممنالمحاورلمتابعةالمسيرةالديمقراطيتة
األردنيتتةالمستتتمرةمنتتتذتؤستتي المملكتتتةاألردنيتتةال اشتتتميةوتطويرهتتاوتعميق تتتا
للوصتتولإلتتى ن تتجالحكومتتاتالبرلمانيتتةالفاعلتتة,وبتتينجبللتتتهبعتتضالخطتتوات
والمتطلباتللوصولإلي اكالحاجةإلىبروعأحعابوطنيةفاعلة ادرةعلتىالتعبيتر
عنمصالمالمجتمعاتالمحليةوأولويات اوهموم ا منبرامجوطنية ابلة ادرة
للتطبيتتقوتطتتويرعمتتلللج تتاعالحكتتوميعلتتىأستتا الم نيتتةوالحيتتادبعيتتدامعتتن
تسيي العمل.
 اشزٍّذ ٘زٖ اٌٛسلخ رأو١ذ عالٌزٗ ادلجبدٞء اٌشاعخخ ٌٍٕٙظ االطـالؽ ٟيف
-1
-2
-3
-4
-5
-6

األسدْ :ٟ٘ٚ
االلتعامبمبدأالتعدديةالسياسية.
صونحقوقاأل ليات.
االستمرارفيتطويرمبدأالفصلوالتواعنبينالسلطاتوآلياتالر ابةمنأجلنظتام
ديمقراطيسليم.
تقويةمإسساتالمجتميالمدني.
توفيرفرصةعادلةللتناف السياسي.
االستمرارفيحمايةحقوقالمواطنينالتي مفيٖا اىدطر٘ر .
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اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌضبٌضخ  :أدٚاس رٕزظشٔب ٌٕغبػ دميمشاط١زٕب ادلزغذدح :


يف ٘زٖ اٌٛسلخ إٌمبش١خ ٔ ٖٛعالٌخ ادلٍه إىل احملبٚس ا٢ر١خ :

 احملــــــــٛس األٚي  :القتتتيم ال تتترورية إلنجتتتاع التحتتتول التتتديمقراطي وإرستتتاء ن تتتج
الحكومتتات البرلمانيتتة كؤهميتتة التعدديتتة  ,والتستتامم وستتيادة القتتانون وتععيتتع مبتتاد ء
الفصل والتواعن في السلطات  ,إ افة إلى حماية حقوق المواطنين جميعا م  ,وتؤمين كتل
طيؾ يعبر عن رأ سياسي بفرصة عادلة للتناف عبر صناديق اال تراح .
 احملــــــــٛس اٌضبٔ: ٟ
 المتطلبات الجوهرية للجمي بين الوعارة والنيابة للوصتول إلتى الحكومتات البرلمانيتة ,
كوجود منظومة متطورة من ال وابط العملية لمباد ء الفصتل والتتواعن بتين الستلطات
وآليتتات الر ابتتة وتطتتوير عمتتل الج تتاع الحكتتومي ليصتتبم أكثتتر م نيتتة وحيتتدام بعيتتدام عتتن
تستتيي األداء ليكتتون مرجع تا م موثو تا م للمعرفتتة والستتيادة الفنيتتة والم نيتتة لتتدعم وعراء
الحكومات البرلمانية في صني القرار .
 احملــــٛس اٌضبٌش :








األدوار المنتظرة منأطراؾالعمليةالسياسيةجميعامابتداءبتطويرعتددمنطقتيمتن
األحتتعابالسياستتيةالرليستتيةذاتالقواعتتدالممتتتدةعلتتىمستتتوىالتتوطن,لتتتعك 
مختلؾتوجي اتاألطياؾالسياستيةولتست مهتذهاألحتعابفتيتطتويررإيتةوطنيتة
لحياتناالسياسيةوتجذيرهاوالتعام تابالعمتلالجمتاعيوالتقيتدبالمبتاد ءالمشتتركة
وتبنيالسياساتذاتاألولويةوبرامجوطنيتةوا تحةونظتمعمتلم نيتةوتطتوير
برامج ويةمبنيةعلىسياساتوا حةتستجيبإلىتطلعاتالمواطنينوهموم م.
ومرورامبمجل النوابفبلبدللنالبمنأنيستعىإلتىخدمتةالصتالمالعتامويعكت 
أداإهتواعنتامبتتينالمصتتالمعلتتىالمستتتوىالمحلتتيوالتتوطنيويتتواعنبتتينمستتإولية
التعتتاونومستتإوليةالمعار تتةالبنتتاءة,وفتتيمتتايختتصرلتتي التتوعراءومجل ت 
الوعراءفعلي ممسإوليةنيلالثقةالنيابيةوالمحافظةعلي تا,وو تيمعتاييرللعمتل
ال حكتتوميالمتميتتعالمخلتتص,إ تتافةإلتتىتبنتتين تتجالشتتفافيةوالحاكميتتةالرشتتيدة
وترجمته والموعمبلم.
أمافيمايخصالملكيةال اشميةفستتحرصعلتىأتبتاعن تجيستشترقالمستتقبل,
والمحافظةعلىدورالملكبصفته الدامموحداميحمتيمجتمعنتاممتناالنتعالقنحتوأ 
حالتتةاستتتقطابوحمايتتةالقتتيماألردنيتتةاألصتتيلة,وستتتبقىالملكيتتة,كمتتاأرادهتتا
ال اشميوندومام,صوتاألردنيينجميعام,منظومتناالوطنيةللعدالةوالنعاهة,عن
طريقالتحسينالمستمروالعملالدإوب.
وستستتتمرالملكيتتةفتتينشتترروحالثقتتةبقتتدرةاألردنيتتينواألردنيتتاتعلتتىالتميتتع
واالبداععنطريقدعم صصالنجتاح,وتبنتيالمبتادراتالرياديتةوتقتديرالج تود
الفرديةواالنجاعاتاالستثناليةوسنبقىأولالمدافعينعن اياالوطنوأمناألردن
القتتومي,وبقتتاءمإست الجتتي العربتتيواألج تتعةاألمنيتتةوالق تتاليةوالمإسستتات
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الدينيةالعامة,مستقلةومحايدةوم نيةوؼيرمسيسةوستبقىحاميةالتراثالديني
والنسيجاالجتماعي.
 وأمتتاالمتتواطنالتتذ وصتتفهجبللتتةالملتتكعبتتدهللاالثتتانيباللبنتتةاألساستتيةفتتيبنتتاء
نظامنتتاالتتديمقراطياألردنتتيفعليتتهالبحتتثالمستتتمرعتتنالحقيقتتةومتابعتتةالق تتايا
الوطنيةواالطبلععلىتفاصيل ا,وأنتكونهذهالمؽرفةمبنيةعلىالحقالقولي 
علىاالنطباعاتواالشاعاتوا تراحاألفكاروالحلولالبديلة.
ا ٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌشاثؼخ  :حن ٛسبىني دميمشاطِٛٚ ٟاطٕخ فبػٍخ :
 ركعترإيةجبللةالملكعبدهللاالثتانيفتيالور تةالنقاشتيةالرابعتةعلتىمتاأستماه
جبللتتته ب(المواطنتتةالفاعلتتة)لمتتال تتامتتنآثتتارايجابيتتةفتتيالمشتتاركةالسياستتية
ولخصجبللتهاألس الرليسيةل(المواطنةالفاعلة)بثبلثةأس م
(حتتتقالمشتتتاركةوواجتتتبالمشتتتاركةومستتتإوليةالمشتتتاركة)الملتعمتتتةبالستتتلمية
واالحترامالمتبادلوهذهاألس تعععالمباد ءاألتيةم 
 -2االنخراطفيالحياةالسياسيةيشكلحقتامأساستياملكتلمتواطن,متيوجتوبحمايتة
الحيعالعامالمتاحللتعبيرالحرعناخراءالسياسيةالمختلفة.
 -3المشتتاركةالسياستتيةفتتيجوهرهتتاتشتتكلمستتإوليةوواجبتامفعلتتىكتتلمتتواطنأن
يتحملجعءاممنهذهالمسإوليةباختيارصورةالمستتقبلالتتيننشتدهالؤلجيتال
القادمتتتةوواجتتتبالمتتتواطنالينت تتتيبمجتتتردالقيتتتامبعمليتتتةالتصتتتويتفتتتيأ 
انتخاباتوطنيةبليمتدليشملالتتعامكتلمتواطنبالمشتاركةالفاعلتةفتيالحيتاة
المدنيتتةوالسياستتيةبصتتورةيوميتتة,عتتنطريتتقالقيتتامثعلتتىستتبيلالمثتتال-
بحملتتةترويجيتتةلق تتيةت منتتا,أوالتطتتوعفتتينشتتاطمتتدني,أواالن تتمامإلتتى
حعبسياسي.
 -4المشاركةالفاعلةفيالحياةالسياسيةترتبمسإولياتعلتىكتلفتردمنتافتيمتا
يتمنتتىبكيفيتتةاالنختتراطفتتيالعمتتلالسياستتيوتوجتتدأربتتيممارستتاتديمقراطيتتة
يترتبعلىكلالمواطنينااليمانب احتىتعدهرالحيتاةالسياستيةوهتياحتترام
التترا االختترواالنختتراطالفاعتتلوتبنتتيالحتتواروالحلتتولالوستتطورفتتضالعنتتؾ
والشراكةفيالت حياتوالمكاسب.

اٌٛسلــخ إٌمبشــ١خ اخلبِغــخ  :رؼّ١ــك اٌزؾــٛي اٌــذميمشاط : ٟاأل٘ــذاف ٚادلٕغــضاد ٚاألػــشاف
اٌغ١بع١خ .

 تقؾهذهالور ةعلىمحطاتاالنجاعالتيحقق تااألردنللحفتاظعلتىعختممستيرته
اإلصبلحيةمنمحطاتاالنجاعالتشريعي,كال رارتعديبلتدستوريةرسختمباد ء
الفصتتلوالتتتواعنبتتينالستتلطاتوتععيتتعالحريتتاتواستتتحداثمإسستتاتديمقراطيتتة
جديتتدةوإنجتتاعحعمتتةجديتتدةمتتنالتشتتريعاتالناظمتتةللحيتتاةالسياستتيةإ تتافةؼلتتى
التقدمالنتوعيالتذ أحترعهمجلت النتوابفتيتطتويرنظامتهالتداخليليكتونأكثتر
فاعليةأمابعضمحطاتاالنجتاعالمإسستيفاشتتملتعلتىإنشتاءمحكمتةدستتورية
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تختصبتفسيرنصوصالدستتور,والر ابتةعلتىدستتوريةالقتوانينواألنظمتةبمتا
ي مناحتترامحقتوقالمتواطنينجميعتاموحريتات موفقتامللدستتور,واستتحداثهيلتة
مستتتقلةلبلنتختتابنالتتتاالحتتتراموالتقتتديرداختتلاألردنوخارجتتهلتتدورهاالرالتتدفتتي
ماننعاهةاالنتخاباتالنيابيةوالبلديةوشفافيت ا.
 هذاوو يجبللةالملكفيهتذهالور تةالمعيتدمتناألهتداؾلتحقيق تاأهم تاتطتوير
القتتوانينالسياستتيةالرليستتيةوتطتتويرالقطتتاعالعتتاموالج تتاعالحكتتوميوتحقيتتقدور
فاعتلأكثتترلؤلحتتعابالسياستتيةواالستتتمرارفتتيبنتتاء تتدراتالستتلطةالق تتاليةو يتتام
مإسساتالمجتميالمدنيومن من االجامعاتومراكعالدراساتإ افةإلتى يتام
بدورأكبرفياالست امفتيإنتتاجأفكتاروأبحتاثتقتدمحلتوالمللتحتدياتالتتيتواج تا
المملكة.
 اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌغبدعخ  ( :ع١بدح اٌمبٔ ْٛأعبط اٌذٌٚخ ادلذٔ١خ )
 ىقد لتردل نالىح اىَيل عثد هللا اى اّي في اى٘ ح اىْقاشليح اىظادطلح حل٘ه ٍفٖلً٘ اىقلاُّ٘
ٗاىحق٘ا ٗاىَ٘اعْح  ،اىري يظعى ئىيٖا نَيع األردّييِ ٗ يادذٌٖ ٍقدٍا ً نالىرٔ ىزؤيلح
اى ا ثح ىيدٗىح اىَديْح اىري يعزفٖا نالىرٔ تأّٖا :
ِف َٛٙدٌٚخ اٌمبٔٚ ْٛاحلمٛق ٚادلٛاطٕـخمدولتةالقتانونالتتيتستتندإلتىحكتم
الدستوروأحكامالقوانينفتيظتلالثوابتتالدينيتةوالشترعيةوترتكتععلتىالمواطنتة
الفاعلة,وتقبلبالتعدديةوالترأ األختروتحتددفي تاالحقتوقوالواجبتاتدونتمييتع
بينالمتواطنينبستببالتدينأواللؽتةأواللتونأوالعترقأوالمستتوىاال تصتاد أو
اإلنتماءالسياسيأوالمو ؾالفكر  .
ــ ط  ِٓ :خالي اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌغبدعخ أروش ادلشرىضاد األعبع١خ ٌذٌٚخ
اٌمبٔ ْٛ؟
* ذقثو تاىرعدديح ٗاىزل اآلخز .
 اىَ٘اعْح اىفاعيح .
 وتحددفي تاالحقتوقوالواجبتاتدونتمييتعبتينالمتواطنينبستببالتدينأواللؽتةأو
اللونأوالعرقأوالمستوىاال تصاد أواإلنتماءالسياسيأوالمو ؾالفكر  .
ـــو دشددجبللتهعلىانسيادةالقانونهيالمعبرالحقيقيواألسا الذ تبنىعليه
الديمقراطياتواال تصادياتالمعدهرةوالمجتمعاتالمنتجتةوأنمستإوليةتطبيتقوإنقتاذ
ستتيادةالقتتانونبمستتاواةوعدالتتةونعاهتتةتقتتيعلتتىعتتاتقالدولتتة,فؽتتنذلتتكيتطلتتبفتتي
الو تذاتهأنيتحملكتلمتواطنمستإوليةممارستةوترستي ستيادةالقتانونفتيحياتته
اليوميةوبعيدامعناالنتقالية .
طِ :ب دٚس وً ِٓ اٌذ ٌٚخ ٚادلٛاطٓ يف رطج١ك اٌمبٔ ْٛ؟
الدولةموأنمسإوليةالدولةتطبيقوإنقاذسيادةالقانونبمساواةوعدالةونعاهة
تقيعلىعاتقالدولة ,
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المتتواطن ميتطلتتبالمتتتواطنفتتيالو تتتتذاتتتهأنيتحمتتلكتتتلمتتواطنمستتتإولية
ممارسةوترسي سيادةالقانونفيحياتهاليوميةوبعيدامعناالنتقالية.
ـــوبسطجبللتهمف ومسيادةالقانونمنخبللاإلشارةإلىبعتضالحتوادثاليوميتة
حيتتثيقتتول((وكتتميتتإلمنيويؽ تتبنيأنأرىطفلتتةتمتتوتفتتيأح تتانوالتتدهافتتي
عترضأواحتفتالتطلتقفي تتانيتراناألستلحةأوأمتتودعابن تتادونأنتعلتمأنتهلتتن
يعودبسببسالقلميحترمالقانون,أوطالبمتفوق دفرصته,لعدمتطبيقسيادة
القانونأومجرمينعمبالحريةدونمساندة .
ــتتـوبعتتدأنبلؽتتتجبللتتةالملتتكإلتتى(الحالتتةالمروعتتةوالمحعنتتة)التتتييعيشت ا
العديدمندولالمنطقة,فؽنهيخلصإلىأن(ؼيابسيادةالقانونوالتطبيقالعتادل
لهكانعامبلمرليسيامفيوصولهذهالدولل ذهالحال .
ــتتـوي تتيجبللتتتهفتتيرإيتتتهلدولتتةالقتتانونوالمواطنتتةميعان تاموا تتحا مم(ل تتمان
حقتتوقجميتتيمواطني تتاوتععيتتعالعدالتتةاالجتماعيتتة)وهتتو تتمانحقتتوقاأل ليتتة
كمتطلتتبل تتمانحقتتوقاألؼلبيتتة,وأنستتيادةالقتتانونهتتيال تتمانلحقتتوقالجميتتي
وتععيعالعدالةاالجتماعية,و تدأشتارجبللتتهإلتىعتددمتنمكتامنالخلتلفتياألداء
الرسميبقوله(لميوثقمستوىاألداءواإلنجاعفيالج تاعاإلدار حتبللالستنوات
الخيرةلمايطمتيإلتىتحقيقتهولمتايستتحقهشتعبناالععيتع,وعليتهالبتدمتنا تافر
الج ودمنمختلؾمإسساتالدولتةلتطتويرعمليتاتاإلدارةفي تا,وإرستاءمف توم
ستتيادةالقتتانون تتمنمستتيرةتخ تتيعمتتلالمإسستتاتواألفتترادللمراجعتتةوالتقيتتيم
والتطويربشكلدور للوصولإلىأعلىالمستوياتالتينتطليإلي ا .

ـــكمايحذرجبللتهمنأنتساهلالمسإولينبتطبيقالقانونبد تةونعاهتةوعدالتة
يشجيعلىاستمرارانت اكالقانونوبقودلفستادأكبتروي تعؾ تيمالمواطنتةوينبته
إلىأنالواسطةوالمحسوبيةسلوكياتتفتكبمسيرةالمجتمعاتوتقوض يمالعدالة
والمساواةوتكافإالفرصوالمواطنةالصالحة .

طِ :ب ٔزبئظ رغبً٘ ادلغؤٌٚني ثزطج١ك اٌمبٔٚ ْٛعٍٛو١بد اٌٛاعطخ ٚاحملغٛث١خ ؟
اجلٛاة  - :اطرَزار اّرٖاك اىقاُّ٘ ٗيق٘د ىفظاد لمثز ٗيظعف يٌ اىَ٘اعْح .
لٍا اى٘اططح ٗاىَحظ٘تيح  :ذفرلل تَظليزج اىَجرَعلاخ ٗ ،ذفلزص فلزد اىعداىلح ٗاىَظلاٗاج
ٗذنافإ اىفزد ٗاىَ٘اعْح اىصاىحح .
ــتتتـوأي تتتاميقتتتولجبللتتتتهفتتتيهتتتذاالستتتياق((شتتت دنافتتتيالستتتنواتاألخيتتترةبعتتتض
الممارستتاتبالتجتتاوععلتتىمإسستتاتناوإثقتتاالمل تتاوللمتتواطنبمتتوظفينؼيتترأكفيتتاء
وتجربةوحرمانامالتعييناتفيالموا يالحكوميةوبخاصةالمناصبالعليا))ليخلص
جبللتتتهللتؤكيتتدعلتتىأنتتهوالبتتدمتتنااللتتتعامبمبتتدأالكفتتاءةوالجتتدارةكمعيتتارأستتا 
ووحيدللتعيينات .
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طِ :ب ٘ ٛادلؼ١بس اٌز ٞؽذدٖ عالٌخ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟرؼٕ١١بد ادلٕبطت
اٌؼٍ١ب ؟
الجوابااللتعامبمبدأالكفاءةوالجدارة.كمعيارأسا ووحيدللتعيينات .

ـــو تدأكتدجبللتةالملتكفتيتشخيصتهللو تيالتراهن,إنكتلالتحتدياتمتنحولنتا
اليتتوم(تقودنتتاإلتتىمفتتترقطتترق,والبتتدأننحتتددمستتارنانحتتوالمستتتقبلبتتوعي
وإدراكلتحدياتالوا يورإياواثقةلتحقيقطموحأبنالنتاوبناتنتافنتتركل تمالستبلم
واألمانواالعدهاروالكرامةوالقدرةعلىمواج ةأصعبالصعاب .
طِ :برا ٠طٍت عالٌخ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ِٓ ٟوً ِٛاطٓ :
ـللـ يطيللة نالىللح اىَيللل ٍللِ مللو ٍلل٘اعِ لُ يعثللز عللِ حثللٔ ىثيللدّا اىعشيللش ٍللِ خللاله
احرزأٍ ىق٘اّئْ ٗ ،لُ ينُ٘ عٖدّا تأُ ينُ٘ ٍثدل طيادج اىقاُّ٘ األطاص في طلي٘مْا
ٗذصللزفاذْا )) ٗيحللذر ٍللِ ( لُ اىرلل٘اّي فللي ذطثيللل اىقللاُّ٘ تعداىللح ٗشللفافيح ٗمفللاءج
يإد ئىى طيا اىحق٘ا ٗيظعف اى قح تأنٖشج اىدٗىح ٍٗإطظاذٖا )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
صبٌضب



-6

-2
-3
-4
-5

االجنبصاد اٌغ١بع١خ اخلبسع١خ


حقتقاألردنمكانتةبتارعةبتيندولالعتالمبف تلالتدورالتذ  تامبتهالملتكعبتدهللا
الثانيابنالحسينفيدعمالق اياالعربيةوالدولية,ومنأبرعاالنجاعاتالسياسية
التيتحققتفيهذاالمجالمايؤتيم-
دعمحقالشعبالفلسطينيفيالعودإلىأر هوإل امةالدولةالفلستطينيةالمستتقلة
وعاصمت االقد ,وتؤكيدأهميةالمقدساتاإلسبلميةوالمسيحيةوالدفاعالمستتمر
عن ا.
إبراعصورةاالسبلمالسمحةفيالمحافلالدوليةكافة,وإعبلنرسالةعمانفيعام
3115ملئلس امفيمحاربةالتطرؾواالرهاب.
المشاركةالفاعلةفيالمإتمراتواللقاءاتالدوليةللدفاععنالق اياالعربيتة تمن
البيتالعربي.
حصولاألردنعلىع ويةؼيردالمةفيمجل األمنالدوليللمرةالثالثةفيعام
3125موترإسهمجل األمنالدوليفيالمدةبين(3125م3126--م).
إبتتراعالتحتتدياتالسياستتيةواألمنيتتةواال تصتتاديةالتتتييمتترب تتااألردنفتتياللقتتاءات
الدوليةوالمإتمراتالعالمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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-6
-7



الور ةالنقاشيةاألولىم(مسيرتنانحوبناءالديمقراطيةالمتجددة).
الور ةالنقاشيةالثانيةم(تطويرنظامناالديمقراطيلخدمةجميياألردنيين).
الور ةالنقاشيةالثالثةم(أدوارتنتظرنالنجاحديمقراطيتناالمتجددة).
الور ةالنقاشيةالرابعةم(نحوتمكينديمقراطيومواطنةفاعلة).
الور ةالنقاشتيةالخامستةم(تعميتقالتحتولالتديمقراطي/األهتداؾوالمنجتعات
واألعراؾالسياسية)
الور ةالنقاشيةالسادسةم(سيادةالقانونأسا الدولةالمدنية) .

أعــــئٍخ اٌذسط

ط : 1ػشف ِب ٠أر: ٟ
 -2احملىّخ اٌذعزٛس٠خمهيلة

اليةمستقلةأنشؤتعام3122متتؤلؾمنمجموعة

متتنالق تتاةمتتدةع تتويت مستتتستتنواتؼيتتر ابلتتةللتجديتتد,تختتتصبالر ابتتةعلتتى
دستوريةالقوانينوتكونأحكام ان اليةوملعمةللسلطاتجميع ا .
 -2رؼش٠ف رلٍظ احملبفظخ :
ـــبناءعلى انونالبلمركعيةينتخبفيكلمحافظةأع اءمجل للمحافظةعلى
أنتعينالحكومةمانسبته%36منأع اءهذاالمجل  .
ط :2فغش ِب /: ٍٟ٠
أ)  إطذاس ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟرلّٛػخ ِٓ األٚساق إٌمبش١خ :

-1
-2
-3
-4

ليكونالمواطنشريكامفيصنيالقرار.
استكمااللمسيرةاالصبلحالشاملة.
لتواصلالملكالمباشرميأبنالهوبناته.
لتحفيعالمواطنينللدخولفيحواربناءحولالق اياالم مةوالمشاركةالشعبيةفتي
عمليةصنيالقرار(المواطنةالفاعلة).
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ة)إػالْ سعبٌخ ػّبْ . َ2004
الجــــوابم-2-إبراعصورةاالسبلمالسمحةفيالمحافلالدوليةكافة ,
 -3إعبلنرسالةعمانفيعام3115ملئلس امفيمحاربةالتطرؾواالرهاب.
طِ :2ب ٘ ٟادلّبسعبد اٌز ٟجيت ارجبػٙب ٌزغز٠ش اٌذميمشاط١خ حبغت ِب ٚسد
يف اٌٛسلخ إٌمبش١خ األٚىل ؟
-1
-2
-3
-4

احتراماخراءم
المواطنةترتبطبصورةرليسيةبممارسةواجباتالمساءلة.
االختبلؾفيالرا اليعنيالفر ة.
أفرادالمجتميجميع مشركاءفيبذلالت حياتوتحقيقالمكاسب.
ط : 4ثبٌؼٛدح إىل اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌضبٔ١خ و١ف رطٛس ٔظبِٕب اٌذميمشاط. ٟ

-2 الحاجةإلىبروعأحعابوطنيةفاعلة ادرةعلىالتعبيرعتنمصتالمالمجتمعتات
المحليةوأولويات اوهموم ا منبرامجوطنية ابلة ادرةللتطبيق.
-3 تطتتويرعمتتلللج تتاعالحكتتوميعلتتىأستتا الم نيتتةوالحيتتادبعيتتدامعتتنتس تيي 
العمل.
 ط :اشزٍّذ اٌٛسلخ اٌضبٔ١خ رأو١ذ عالٌخ ادلٍـه ػٍـ ٝادلجـبدٞء اٌشاعـخخ
ٌٍٕٙظ االطالؽ ٟيف األسدْ ٚضؼ رٌه :
-2
-3
-4
-5
-6
-6

االلتعامبمبدأالتعدديةالسياسية.
صونحقوقاأل ليات.
االستمرارفيتطويرمبدأالفصلوالتواعنبينالسلطاتوآلياتالر ابةمنأجلنظتام
ديمقراطيسليم.
تقويةمإسساتالمجتميالمدني.
توفيرفرصةعادلةللتناف السياسي.
االستمرارفيحمايةحقوقالمواطنينالتي مفيٖا اىدطر٘ر .

ط : 5ثبٌشعٛع إىل اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌضبٌضخ  :خلـض أثـشص ادلٙـبَ ادلطٍٛثـخ ِـٓ
أطشاف اٌؼٍّ١خ اٌغ١بع١خ .
اجلٛاة  :الرجوعإلىالور ةالثالثةالمحورالثالث .
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ط : 6ػذد االجنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟػٍ ٝادلغز ٜٛاخلبسعٟ
-2

-3
-4
-5
-6

دعمحقالشعبالفلسطينيفيالعودإلىأر هوإل امةالدولةالفلستطينيةالمستتقلة
وعاصمت االقد ,وتؤكيدأهميةالمقدساتاإلسبلميةوالمسيحيةوالدفاعالمستتمر
عن ا.
إبراعصورةاالسبلمالسمحةفيالمحافلالدوليةكافة,وإعبلنرسالةعمانفيعام
3115ملئلس امفيمحاربةالتطرؾواالرهاب.
المشاركةالفاعلةفيالمإتمراتواللقاءاتالدوليةللدفاععنالق اياالعربيتة تمن
البيتالعربي.
حصولاألردنعلىع ويةؼيردالمةفيمجل األمنالدوليللمرةالثالثةفيعام
3125موترإسهمجل األمنالدوليفيالمدةبين(3125م3126--م).
إبتتراعالتحتتدياتالسياستتيةواألمنيتتةواال تصتتاديةالتتتييمتترب تتااألردنفتتياللقتتاءات
الدوليةوالمإتمراتالعالمية.
طِ : 7ب أّ٘١خ ِجذأ أؽرتَ اٌشأ ٞا٢خش ٚو١ف ٔؼًّ ػٍ ٝرطج١ك ٘زا ادلجذأ
ادل ُٙػٕذ اخزالفه ِغ صِال ئه ثبٌشأ ٞؽٛي لض١خ ِب .
إنأسا العبل ةبيناألردنيينواألردنياتهووحدت موالمساواةبين مبؽتض
النظرعنالعرقأواألصلأوالدين,وتف مآراءاألخرينو بولاالختبلؾوهتو
أعلىدرجاتاالحترام,وإنحريةالتعبيترتكتوننا صتةإذالتميلتتعمالمواطنتون
جميعامبمسإوليةاالستماع .

((( أٔز ٝٙششػ اٌٛؽذح ِغ ؽً األعئٍخ )))))))
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اٌـٛؽذح:

3

األسدْ ٚاٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ

ا ألسدْ ٚاٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ
اٌفظً األٚي  :اٌمٛاد ادلغٍؾخ األسدٔ١خ – اىجيب اىعزتي – ٗاىقظيح اىفيظطيْيح
اٌفظً اٌضبٔ : ٟاىقدص ٗاىٖاشَيُ٘ .
اٌفظً اٌضبٌش  :اى٘صايح اىٖاشَيح عيى اىَقدطاخ اىديْيح في اىقدص .
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(( اٚساق ػًّ ِغ اٌششػ ٚؽً األعئٍخ ))

اٌفظً

األٚي

اٌمٛاد ادلغٍؾخ األسدٔ١خ – اجل١ش اٌؼشثٚ – ٟاٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ

ِمذِخمحققتالقواتالمسلحةاألردنية(الجي العربي)ال دؾالقوميالذ أنشؤت
متتتنأجلتتتهفتتتيالتتتدفاع عتتتنالق تتتاياالعربيتتتةبمشتتتاركت االفاعلتتتةفتتتيالحتتتروبالعربيتتتة
اإلستتراليليةعلتتىأرضفلستتطينوالتتدولالعربيتتةالمجتتاورةدفاعتامعتتنفلستتطينوالقتتد 
التيتحظىبمكانةخاصةفينفو العربوالمسلمين .
طِ :ب اذلذف اٌم ِٟٛاٌز ٞأٔشأد ِٓ أعٍٗ اٌمٛاد ادلغٍؾخ ؟
الجتتتوابمالتتتدفاععتتتنالق تتتاياالعربيتتتةبمشتتتاركت االفاعلتتتةفتتتيالحتتتروبالعربيتتتة
اإلستتراليليةعلتتىأرضفلستتطينوالتتدولالعربيتتةالمجتتاورةدفاعتامعتتنفلستتطينوالقتتد 
التيتحظىبمكانةخاصةفينفو العربوالمسلمين .

أٚال

ً

اٌذٚس األسدٔ ٟيف دػُ ادلمبِٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ :

ادلمذِــخ  :و تتؾاألردن يتتادةوشتتعبا مالتتىجانتتباألشتتقاءالفلستتطينيينفتتيمقتتاومت م
االنتدابالبريطانيوال جرةالي وديةإلىفلسطينواالحتبللاالسراليليومنأبرعموا ؾ
األردنيينفيدعمصمودالفلسطينيالمقاوميمايؤتيم 
طٚ :ضؼ اٌذٚس األسدٔ ٟاٌذاػُ ٌٍّمبِٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ ؟
 -1اجتماعأبناءاألردنفيمإتمر م( ريةفياربد)عام2231م رروافيهم اجمتة
المستعمراتالص يونيةفيمنطقةبيسانو تدأدىهجتوم مالتىاستشت ادعتددمتن
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المنا تتلينكتتتانمتتتنبيتتن م((كايتتتدمفلتتتمالعبيتتدات))وهتتتوأولشتتت يدعلتتتىأرض
فلسطين.
 -2مشتتاركةأبنتتاءاألردنفتتيعمليتتاتالكفتتاحالمستتلمفتتيفلستتطينمنتتذبتتداياتالثتتورة
الفلستتطينيةعلت ىالتترؼممتتنمنتتيالقتتواتالبريطانيتتةملتتاتالمتطتتوعيناألردنيتتينمتتن
عبورشرقاألردنباتجاهفلسطين-4م اجمةالعديدمناألردنيينمعسكراتالقتوات
البريطانيتةفتتياألردنوآليتات موخطتتوطإمتتدادهمللتتؤثيرفتتيبريطانيتالتعتتديلمو ف تتا
تجاهفلسطين.
 -3يامالعديدمنالمظاهراتوالمستيراتالمإيتدةللثتوراتالفلستطينيةفتيأنحتاءالمتدن
األردنيةجميع اكماحدثفيعمانوالسلطعامي2231مو2247م.
 -4انعقادالعديدمتناالجتماعتاتالداعمتةللمقاومتةالفلستطينيةمثتلاجتمتاعالحصتنفتي
أربدعام2232مالذ نتجعنهنقدالسياسةالبريطانيةالداعمةللي ود,ودعافي ه
المجتمعونإلىجميالتبرعاتوالمسارعةإلىإمدادالفلسطينيينبالمالوالسبلح.
ـــاشتدتالمقاومةالفلسطينيةبعد رارالتقسيمر م()212الصتادرعتام2251معتن
هيلةاألممالمتحدةالمت منتقسيمفلسطينبينالعربوالي ودوالذرف هالعربوترتب
عله يامحربعام2251مومتاتبعتهمتنحتربحعيترانعتام2271مومعركتةالكرامتة
عام2271موحربتشرين(رم تان)عتام2214موؼتعواستراليلجنتوبلبنتانعتام
2213م .


ً
صبٔ١ب

ؽشة فٍغطني ػبَ  ( َ1948إٌىجخ )

ادلمذِخمأعلنتبريطانياانسحاب امنفلسطينفي26أيارعام2251موعلىإثرإصتدار
مجل األمتن ترارالتقستيمر تم()212التذ ر تهالعترب,وأيتدهالي تودوكانتتالنتيجتة
اندالعالحرببينالعربوالي ود .
 و تتيالعتتربخطتتةعستتكريةللتتدخولإلتتىفلستتطينمتتناالتجاهتتاتكافتتةوكتتانعلتتى
الجي العربياألردنيالتقدمنحومحور جسراألميرمحمد(داميا)وجسرالملتك
حسينللوصولإلىالقد والس لالساحليوحمايةهذهالمناطق .
 سارعالملكعبداألولإلىإصدارأوامرهبتحريكالقواتإلىالقد وختاضالجتي 
العربتتياألردنتتيمعتتارك تتاربة تتدالعتتدوالص ت يونيفكانتتتمعركتتةالقتتد التتتي
خا االجي العربياألردنيمنأهمالمعاركفيحربعام2251مالتيخا تت ا
الجيو العربية ؽ١ش سبىٓ ع١شٕب اٌؼشث ٟاألسدٔ: ِٓ ٟ
 -2 إبقتاءالقتد الشتر يةومتتاجاورهتامتناألحيتاءالعربيتتةبؤيتد العتربوحمايتتة
المقدساتاإلسبلميةوالمسيحية.
 -3 تلمايعيدعلىثبلثمالةجند منالعدواالسراليلي.
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-4 أسرعددكبيرمنالقواتاالسراليلية.ـ
ـــــــتتـوتحت تتنالقتتد العديتتدمتتنجثتتامينش ت داءالجتتي العربتتياألردنتتيالتتذين
استشت دوادفاعتامعن تا,ومتنالمعتاركالتتتيدارتحتولالقتد وأبلتىفي تاالجتتي 
العربياألردنيببلءحسناممعركتا(اللطرونوبابالواد)فيأسارمنعام2251م
م
ولتعرؾدورالجي العربياألردنيفيهاتينالمعركتينأ ترأالتنصاختتيثتمأجتب
عناألسللةعمايليهم 
((شكلمو يبابالوادأهميةعسكريةعظيمةحيثيعدمفتاحمدينةالقد ,لتذا
هاجمالي ودفي36آيارعام2251ممو يالكتيبةالرابعةاألردنيةبقصداالستيبلء
علىبابالوادواللطرونلفتمالطريتقإلتىالقتد و تدتصتدتالكتيبتةل تذاال جتوم
وافتحتتتنيتترانأستتلحت ا,ولتتميستتتطيالعتتدوالوصتتولإلتتىأهدافتتهوتراجتتيم عومتام
وخلتتؾوراءهعتتددامكبيتتراممتتنالقتلتتىوالمعتتداتو تتدعارالملتتكعبتتدهللااألولابتتن
الحسينميدانالمعركةوشاهداألسلحةواخليتاتالمتدمرة,والصتالحةللعتدو,فشتكر
المقاتلينوأثنىعلىشجاعت موأطلقعلىهذهالكتيبةأسمالكتيبةالرابحة )).
ط :عُ ادلؼبسن اٌز ٟخبضٙب اجل١ش اٌؼشث ٟاألسدٌٍٔ ٟؾفبظ ػٍ ٝاٌمذط .
الجـــــوابممعركةاللطرونوبابالوادعام2251م,.معركةالقد  .
طِ :ب أّ٘١خ ِٛلغ ثبة اٌٛاد ؟
الجوابممو يبابالوادأهميةعسكريةعظيمةحيثيعدمفتاحمدينةالقد  .
 وبْ ٔز١غخ ؽشة فٍغطني ػبَ 1948خسارةالجيتو العربيتةواحتتبللإستراليل
أجتتعاءمتتنفلستتطينباستتتثناءال تتفةالؽربيتتةالتتتيحتتافظالجتتي العربتتياألردنتتي,
ولجوءعتددمتنالفلستطينيينإلتىاألردنوتعتودهعيمتةالعتربفتيهتذهالحتربإلتى
ؼيابالتنسيقبين ياداتالجيو العربيتة,ونقتصالتتدريبوالتستليملتدىالعترب
وهوالجانبالذ تفو تفيهالقواتاالسراليليةبصورةوا حة .
طِ :ب أعجبة ٘ضميخ اٌؼشة يف ؽشة ػبَ  َ1948؟
 أ)ؼيابالتنسيقبين ياداتالجيو العربية.
 ب)ونقتتصالتتتدريبوالتستتليملتتدىالعتتربوهتتوالجانتتبالتتذ تفو تتتفيتتهالقتتوات
االسراليليةبصورةوا حة.


ً
صبٌضب



ؽشة ؽض٠شاْ ػبَ  ( َ1967إٌىغخ )



ادلمذِخمتعدحربحعيرانعتام2271ممتنالحتروبالم متةالتتيشتاركفي تا
الجي العربياألردنيدفاعامعنفلسطين,و د امتالحربلؤلسباباختيةم 
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 أعجبة ؽشة ؽض٠شاْ ػبَ  َ1967م 
ط /:أروش أعجبة احلشة ػبَ  َ1967؟
-2
-3
-4
-5

أؼتتبلقمصتترلم تتالقتيتترانعلتتىشتتاطيءالبحتتراألحمتترفتتيوجتتهالمبلحتتة
االسراليلية.
رؼبةإسراليلفيالتوسيعلىحسابالدولالمجاورةلفلسطين.
تخوؾإلسراليلمنتناميالقوةالعسكريةالعربية.
رؼبةإسراليلفيالسيطرةعلىمياهن راألردن.

 رلش٠بد ؽشة ؽض٠شاْ ػبَ : َ1967
طٚ :ضؼ رلش٠بد ؽشة ؽض٠شاْ ػبَ  َ1967؟







شنتإسراليلهجوماممباؼتامعلتىمصتروستورياواألردنفتيالختام متنحعيتران
عام2271م.
دمرتإسراليلالقوةالجويةللدولالعربيةالثبلث.
ترتبعلىذلكتفوقسبلحالجتواإلستراليليوأصتبحتالقتواتالعربيتةبتدونؼطتاء
جو .
ظ رخللوا مفيسيرالعملياتالعسكريةالعربية.
حققتإسراليلنصرامسريعامفيهذهالحرب.
طِ :ب ٔزبئظ احلشة اٌز ٟػشفذ ( ثبٌٕىغخ ) ؟
 -2استيبلءإسراليلعلىال فةالؽربيةو طاعؼعةوسيناءوه بةالجوالن.
 -3نعوحأعدادكبيرةمنالفلسطينيينإلىاألردن.
 -4و وعخسالربشريةوماديةكبيرةفيالدولالعربيةالمشاركة.
 -5ان يتاراال تصتادالعربتتيوتو تؾالتنميتتةوانخفتاضاالستتتثماراتالماليتةالعربيتتة
واألجنبية.
 -6شيوعحالةمنالبؤ واالحباطوخيبةاألمللدىالدولالعربيتةبصتورةعامتة,
ودولالمواج ةبصورةخاصة.

ً
ِؼشوـــــخ اٌىشاِخ ػبَ : َ1968
ساثؼـــــب
ادلمذِــخ  :رؼــذ ِؼشوــخ اٌىشاِــخ ٔمطــخ ربــٛي ِّٙــخ يف اٌظــشاع اٌؼشثــٟ

االعشائ، ٍٟ١ثؼذؽشة ػبَ ,َ1967حيثأحرعالجي العربياألردنيأولنصرعربي
علتىالجتي اإلستتراليليالتذ حتاولالعبتتورإلتىاألردنفتيالحتتاد والعشترينمتنآذارعتتام
2271مولنعرؾأسبابالمعركةومجريات اأ رأالنصاختيم 
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((فتتيالستتاعةالخامستتةوالنصتتؾمتتنصتتبيحةيتتومالخمتتي 32آذارعتتام2271م
شنتإستراليلهجومتامعستكريامعلتىاألرا تياألردنيتةبقتوةعستكريةمدعومتةبستبلحالجتو
والمدفعيةبؽيةتدميرالجي العربياألردنيواحتبللالمرتفعتاتالؽربيتةمتناألردن.وستعيام
من اإلىتحطتيمالتروحالمعنويتةفتينفتو القتواتالمستلحةوالشتعباألردنتيوالعمتلعلتى
تدميراال تصادالعراعيفيواد األردن .
طِ :ب أعجب ة ِؼشوخ اٌىشاِخ ؟
-2
-3
-4
-5

بؽيةتدميرالجي العربياألردني.
واحتبللالمرتفعاتالؽربيةمناألردن.
وستتعياممن تتاإلتتىتحطتتيمالتتروحالمعنويتتةفتتينفتتو القتتواتالمستتلحةوالشتتعب
األردني.
والعملعلىتدميراال تصادالعراعيفيواد األردن .

ـــوكانال جوماإلسراليليعلىاألردنعلىأربعةمحاوروهيم 
ط :أروش زلبٚس ِؼشوخ اٌىشاِخ ؟
-1
-2
-3
-4

المثلثالمصر عنطريقجسراألميرمحمد(جسرداميا).
مثلثالشونةالجنوبيةمالسلطعنطريقجسرالملكالحسين.
مثلثعمانالشونةعنطريقجسراألميرعبدهللا.
ؼورالصافيباتجاهطريقالكرك.
ط :ل ُ١دٚس اجل١ش اٌؼشث ٟاألسدٔ ٟيف ِؼشوخ اٌىشاِخ ؟

 و فتالقواتاألردنيةالمسلحةل مبالمرصادإذ دمالجي األردنيأروعالبطوالت
فتتيالتتدفاععتتنحمتتىالتتوطنالععيتتعممتتاا تتطرتاستتراليلألولمتترةفتتيتاريخ تتا
العسكر أنتطلبو ؾأطبلق النار.
 ط :ثني ِٛلف ادلٍه احلغني ثٓ طال ي يف ِؼشوخ اٌىشاِخ ؟
 رفضالملكالحسينبنطبلل–رحمههللا–و ؾإطبلقالنارماداموجتدجنتد 
إسراليليواحدشرقالن ر,وهكذاأجبرتالقواتالمعتديةعلىالنسحاب.
طِ :ب ٔزبئظ ِؼشوخ اٌىشاِـــــــــخ ؟





حملتمعركةالكرامةمعانيالبطولةوالشتجاعةللقيتادةال اشتميةوالقتواتالمستلحة
األردنيةالتيحققتالنصر.
هعيمةالجي االسراليليعلىيدالجي العربياألردني.
انسحابالجي اإلسراليليمنالمعركةو دبلؽتخسالره( )250تيبلمو)561
جريحا.
تدميرعددكبيرمناخلياتوالمعداتالتيتركبع اعلىأرضالمعركة.
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 بينما دمالجي العربياألردني()86ش يدام و()211جرحى.
طِ :ب األصبس اٌز ٟرشوزٙب ِؼشوخ اٌىشاِخ ػٍ ٝاٌشؼت األسدٔٚ ٟاٌؼشث ٟ؟





تركتمعركةالكرامةأثارنفسيةم مةوتمثلتبرفيمعنوياتاالنستانالعربتيعامتة
واألردنيخاصة.
إعادةالشعبالعربيثقتهبنفسه.
أدىفشلالجي اإلسراليليفيتحقيقمقاصدهإلىتحطيمأسطورةالتفوقلعسكر 
إلسراليلومقولة(الجي الذ اليق ر).
ــتتـ((وجتتهالملتتكالحستتينبتتنطتتبلل–رحمتتههللا–كلمتتةهنتتؤفي تتاجنتتودالجتتي 
العربياألردنيبانتصارهممجاءفي ام((وكانتتاألستودتتربضفتيالجنبتاتعلتى
أكتتتاؾالستتفوحوفتتوقالقمتتمفتتييتتدهاالقليتتلمتتنالستتبلحوالكثيتترمتتنالعتتعم,وفتتي
لوب االعميقمناإليمانباهللوالوطنوتفجرعليراألسودهللاأكبر)).


ً
خبِغـــــب

ؽشة رشش ( ٓ٠سِضبْ ) ػبَ َ1973

ادلمذِــخ  :تتررتمصتتروستتوريااستتتعادةاألرا تتيالتتتياحتلت تتااستتراليلفتتيحتترب
حعيرانعام2271م.فؤعدتاخطةعسكريةللقيامب جوممفاحيءفيالساد منتشرين
أولعام2214م(21رم ان2424هـ)مستؽلةاحتفالاسراليلبؤعيادها,فاستطاعت
القواتالمصريةتدميرتحصتيناتختطبتارليؾالتذ أ امتتهإستراليلبين تاوبتينمصتربعتد
احتبلل اسيناء .
 استطاعتالقواتالسوريةاجتياحالموا ياإلسراليليةفيه بةالجتوالنولكتنتتدخل
مجل األمنلو ؾالقتتالوإصتدار ترارهر تم()441بعتودةاألطتراؾالمتحاربتةإلتى
حدودعام2271مأدىإلىو ؾالحرب .
 خط ثبسٌ١فم تحصينات دفاعية أقامتيا إسرائيل عمى طىول السىاحل الشىرقي لقنىاة
السويس بعد حىرب عىام 1967م  ،لمنىع عبىور أي قىوات مصىرية إلييىا وسىمي الخىط
بذلك االسم نسبة نم القائد العسكري اإلسرائيمي حاييم بارليف .
ٌٕٚؼشف أّ٘١خ دٚس اجل١ش اٌؼشث ٟاألسدٔ ٟيف ؽشة ػبَ  َ1973ألشأ إٌض ا٢ر: ٟ
(( لقتتدعملتتتالقتتواتاألردنيتتةعبتتراللتتواءالمتتدرعاألربعتتينعلتتىمنتتيإستتراليلمتتنتععيتتع
وات اعلىالج تينالستوريةوالمصتريةومنعتتإستراليلمتنااللتفتاؾحتولالجنتاحاأليستر
للقتتواتالستتورية,وعملتتتعلتتىحمايتتةالعاصتتمةدمشتتق,وذلتتكعتتنطريتتقتتتؤمينالقتتوات
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األردنيةالحمايةلمحوردرعا-دمشقواس متالقتواتاألردنيتةبالتعتاونوالتنستيقمتي
القواتالعرا يةفيمنيإسراليلمنتطويرعمليات اال جومية)) .
أســــئلة الدرس

ط : 1ػشف ِب ٠أر: ٟ
ِ ؼشوــخ اٌىشاِــخ  :تعتتدمعركتتةالكرامتتةنقطتتةتحتتولم متتةفتتيالصتتراعالعربتتي
االسراليلي,بعدحربعتام2271م,حيتثأحترعالجتي العربتياألردنتيأولنصتر
عربيعلىالجي اإلسراليليالذ حتاولالعبتورإلتىاألردنفتيالحتاد والعشترين
منآذارعام2271مإذ دمالجي األردنيأروعالبطوالتفيالدفاععنحمتى
الوطنالععيعمماا طرتاسراليلألولمرةفتيتاريخ تاالعستكر أنتطلتبو تؾ
أطبلق النار.
ِ ؼشوــخ اٌمــذط  :معركتتةالقتتد التتتيخا ت االجتتي العربتتياألردنتتيمتتنأهتتم
المعتاركفتتيحتتربعتتام2251مالتتيخا تتت االجيتتو العربيتتةحيىث تمكىىن جيشىىنا
العربي األردني من  :إبقتاءالقتد الشتر يةومتاجاورهتامتناألحيتاءالعربيتةبؤيتد 
العربوحمايةالمقدساتاإلسبلميةوالمسيحية.
 ط : 2ثني رلش٠بد ؽشة ؽض٠شاْ ػبَ َ1967






-2شتتنتإستتراليلهجومتتاممباؼتتتامعلتتىمصتتروستتورياواألردنفتتيالختتام متتن
حعيرانعام2271م.
-3دمرتإسراليلالقوةالجويةللدولالعربيةالثبلث.
 -4ترتتتبعلتتىذلتتكتفتتوقستتبلحالجتتواإلستتراليليوأصتتبحتالقتتواتالعربيتتةبتتدون
ؼطاءجو .
-5ظ رخللوا مفيسيرالعملياتالعسكريةالعربية.
-6حققتإسراليلنصرامسريعامفيهذهالحرب.

طٚ : 3ضؼ أّ٘١خ ِؼشوخ اٌىشاِخ ػبَ  َ1968؟
 ت ركتمعركةالكرامةأثارنفسيةم مةوتمثلتبرفيمعنوياتاالنستانالعربتيعامتة
واألردنيخاصة.
 إعادةالشعبالعربيثقتهبنفسه.
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 أدىفشلالجي اإلسراليليفيتحقيقمقاصدهإلىتحطيمأسطورةالتفوقلعسكر 
إلسراليلومقولة(الجي الذ اليق ر).

ط :لبسْ ثني ؽشة ؽض٠شاْ ػبَ ِٚ َ1967ؼشوخ اٌىشاِـخ ػـبَ ِ 1968ـٓ
ؽ١ش األصش ادلؼٌٕ ٞٛىً ِّٕٙب يف اٌؼشة ٚاعشائ ً١؟
ادلمبسٔخ

ؽشة ؽض٠شاْ ػبَ َ1967

ِؼشوــخ اٌىشاِــخ ػــبَ

َ1968
األصش ادلؼٕ ٞٛشيوعحالةمناليؤ واإلحباطوخيبة تركتأثتارنفستيةم متة,
األمللدىالدولالعربيةبصورةعامتة تمثلتتتتتتبرفتتتتتيمعنويتتتتتات
اإلنستتتتتانالعربتتتتتيعامتتتتتة
,ودولالمواج ةبصورةخاصة .
واألردنتتتيخاصتتتةواعتتتادة
ثقتهبنفسه .

 ط : 4:ثني دٚس اجل١ش اٌؼشث ٟاألسدٔ ٟيف ؽشة ػبَ . َ 1973





-2لقدعملتالقواتاألردنيةعبراللواءالمدرعاألربعتينعلتىمنتيإستراليلمتن
تععيع وات اعلىالج تينالسوريةوالمصرية.
-3ومنعتإسراليلمنااللتفاؾحولالجناحاأليسرللقواتالسورية,
 -4وعملتعلىحمايةالعاصتمةدمشتق,وذلتكعتنطريتقتتؤمينالقتواتاألردنيتة
الحمايةلمحوردرعا-دمشق.
-5واس ت متالقتتواتاألردنيتتةبالتعتتاونوالتنستتيقمتتيالقتتواتالعرا يتتةفتتيمنتتي
إسراليلمنتطويرعمليات اال جومية)) .

طٚٚ :5ضؼ اٌذٚس األسدٔ ٟاٌذاػُ ٌٍّمبِٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ ؟
 -2اجتماعأبناءاألردنفيمإتمر م( ريةفياربد)عام2231م رروافيهم اجمتة
المستعمراتالص يونيةفيمنطقةبيسانو تدأدىهجتوم مالتىاستشت ادعتددمتن
المنا تتلينكتتتانمتتتنبيتتن م((كايتتتدمفلتتتمالعبيتتدات))وهتتتوأولشتتت يدعلتتتىأرض
فلسطين.
 -3مشتتاركةأبنتتاءاألردنفتتيعمليتتاتالكفتتاحالمستتلمفتتيفلستتطينمنتتذبتتداياتالثتتورة
الفلستتطينيةعلتتىالتترؼممتتنمنتتيالقتتواتالبريطانيتتةملتتاتالمتطتتوعيناألردنيتتينمتتن
عبورشرقاألردنباتجاهفلسطين-4م اجمةالعديدمناألردنيينمعسكراتالقتوات
البريطانيتةفتتياألردنوآليتات موخطتتوطإمتتدادهمللتتؤثيرفتتيبريطانيتالتعتتديلمو ف تتا
تجاهفلسطين.
 -4يامالعديدمنالمظاهراتوالمستيراتالمإيتدةللثتوراتالفلستطينيةفتيأنحتاءالمتدن
األردنيةجميع اكماحدثفيعمانوالسلطعامي2231مو2247م.
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 -5انعقادالعديدمتناالجتماعتاتالداعمتةللمقاومتةالفلستطينيةمثتلاجتمتاعالحصتنفتي
أربدعام2232مالذ نتجعنهنقدالسياسةالبريطانيةالداعمةللي ود,ودعافي ه
المجتمعونإلىجميالتبرعاتوالمسارعةإلىإمدادالفلسطينيينبالمالوالسبلح.
((( مت أٔٙبء ششػ اٌذسط ِغ ؽً األعئٍخ ))))))
اٌمذط ٚاذلبمشْٛ١

اٌفظً اٌضبٟٔ

ِٛ -1لف اٌشش٠ف احلغني ثٓ ػٍ. ٟ
ِٛ -2لف ادلٍه ػجذ اهلل ثٓ احلغني
ِٛ -3لف ادلٍه احلغني ثٓ طالي
ِٛ -4لف ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ. ٟ
ادلمذِــخ  :بىىذل األردن قيىىادة وشىىعباً جيىىوداً كبيىىرة فىىي سىىبيل الىىدفاع عىىن
القضىىية الفمسىىطينية والوقىىوف إلى جانىىب الشىىعب الفمسىىطيني لمحصىىول عمى
حقوقو المشروعة في قيام الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس الشر

أٚال

ِٛلف اٌشش٠ف احلغني ثٕؼٍ: ٟ

ادلمذِــــــخ :رفضالشريؾالحسينبنعليمعاهدةسايك بيكوووعدبلفوررف ام
اطعامحيث الالشريؾالحسينفيأحدبر ياتهمالأ بلإالأنتكتونفلستطينألهل تاالعترب
والأ بلبالتجعلةوالأ بلباالنتتدابوالأستكتوفتيعرو تيدمعربتيعتنمطالبتةالحكومتة
البريطانيةبالوفاءبالع ودالتي طعت اللعرب .
 وفتتيعتتام2235مو تتيالشتتعبالعربتتيفتتيفلستتطينعلتتىوثيقتتةالبيعتتةللشتتريؾ
الحسينبنعلي,إيماناممن مبصدقنواياهاتجاه ايااألمةوإخبلصهل اوحرصه
علتتىمقدستتات افتتيالقتتد و تتدح تترإلتتىمنتتعلالشتتريؾالحستتينوفتتدمتتنكبتتار
الشخصتياتالفلستتطينيةوبيتتدهمالوثيقتةالبيعتتةالمو عتتةمتنمعظتتموج تتاءفلستتطين
وشخصيات اأعلنوافي اوالءهمللشريؾالحسينبنعلي.
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 رفضالشريؾالحسينبنعليالمشارييوالمخططاتوالمساوماتالبريطانيتةالتتي
التقودإلىدولةعربيةواحدةشاملةاأل طارالعربيةكل اوفيمقدمت افلسطينوما
كتتانمنتتهرحمتتههللا–إالأنف تتلالنفتتيعلتتىأنيفتترطبحقتتوقاألمتتةاالستتبلمية
والعربية,أوبؤ شبرمنأرا ي االمقدسةوتوفيالشتريؾالحستينعتام2242م
فيعمان,لكنهدفنفيرحابالمسجداأل صىالمباركبناءعلىوصيته.


ً
صبٔ١ــــب

ِٛلف ادلٍه ػجذ اهلل األٚي اثٓ احلغني ( ش١ٙذ األلظ) ٝ

ادلمذِخمسارالملكعبدهللااألولعلىن تجوالتدهالشتريؾالحستين–رحمتههللا–تجتاه
يةال اشتميينالمركعيتة ,تيفلستطينوالقتد ,وكتانالملتكعبتدهللااألولمتنأشتد
أعداءالحركةالص يونيةوأطماع افيفلسطين,وتمثلذلكفيالعديدمنالموا ؾمن ام 
-2
-3
-4

-5
-6




دعوةالملكعبدهللااألولالعتربإلتىعتدمالتعامتلمتيالي تودأوبتيع معقتارامأوأ 
أرضل مبوصف ممحتلينوكانيدعوالعربإلىدعمصندوقاألمةالفلسطيني.
مقاومةالملكعبدهللااألولدعواتتقسيمفلسطينومشاريع امنتذبدايتةاألربعينيتات
منالقرنالعشرين.
دفاعالجي العربياألردنيتحت يادةالملكعبدهللااألولعنفلسطينوالقتد فتي
حربعام2251مومنأ والتهالمشت ورةعتنالقتد ((ستؤذهبإلتىهنتاكوأمتوت
علىأسوارالمينة))..
إتماموحدةال فتينعام2261م.
رفضالملكالمإس إعطاءالي ودممرإلىحالطالبراق.
وشتتاءتاأل تتدارأنيتتدفيالملتتكعبتتدهللااألولحياتتتهثمن تاملموا فتتهفتتيالتتدفاععتتن
فلستتطينليرتقتتيش ت يدامفتتيالمستتجداأل صتتىبعتتداننالتتتمنتتهيتتدالؽتتدروهتتوي تتم
بدخولهلتؤديةصلةالجمعةعام2262م..
وكتتان تتدأوصتتىرحمتتههللابتتؤنيتتدفنفتتيباحتتاتالمستتجداأل صتتىإلتتىجتتواروالتتده
الشريؾالحسينبنعليإالأنظروفام اهرةحالتدونتنفيتذوصتيتهو تدجتاءفتي
وصيته((لقدأوصيتأهليبوجوبدفنيفيالقد إلتىجتوار بترأبت فتيستاحة
الحرمالشريؾإنيأريدالقد معيوأناعلى يتدالحيتاةوأريتدأنأبقتىمتيالقتد 
بيالموت)).
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ً
صبٌضب

ِٛلف ادلٍه احلغني ثٓ طالي :

ادلمذِخ  :أستمرالملكالحسينبنطبللعلتىخطتىوالتدهوأحفتادهرحم تمهللافتي
تعلقتتهوالتعامتتهوالتتدفاععتتنالقتتد والمقدستتاتبتتالرؼممتتنو تتوعالقتتد تحتتت
االحتتتبللفتتيعتتام2271مفقتتدظتتلالملتتكالحستتينبتتنطتتبلليإكتتدأنالقتتد ليستتت
مو وعمساومةألنالقد جعءمتناألرضالعربيتةالمحتلتة,وعلتىإستراليلأن
تنسحبمن اوكانترإيةالملكالحسينرحمههللاترتكععلىبعدين(دينتيو تومي
)حيث الم -
(( إن القدس العربية أمانة عربية إسالمية منذ عيد الخميفىة عمىر بىن الخطىاب رضىي
اهلل عنو وال يممك أحد من العالمين العربي واالسالمي حق التصرف بيىا أو التنىازل عنيىا
ولن تتمكن إسرائيل وال سواىا من تغيير ىذا الواقع ولو بدا ذلك ممكنا إل حين )) .


أثشص اٌمشاساد اٌغ١بع١خ اٌز ٟرُٕ ػٓ ا٘زّبَ ادلٍه احلغني سمحٗ اهلل ثبٌمذط :

 -1تأسىىىيس قىىىانون اإلعمىىىار الياشىىىمي لممقدسىىىات اإلسىىىالمية وعمىىى رأسىىىيا المسىىىجد
األقص المبارك .
 -2تشكيل لجنة إعمار المسجد األقص المبارك وقبة الصخرة المشرفة عام 1954م
 -3تشكيل المجنة الممكية لمشؤون القىدس عىام 1971م التىي يتمحىور نشىاطيا حىول
إصىىدار المؤلفىىات والنشىرات التىىي تتمتىىع بطىىابع توعىىوي تىىوثيقي لفضىىح السياسىىات
التيويدية اإلسرائيمية لمقدس وأخطارىا .
 -4نجىىىاح األردن بىىىادراج القىىىدس عمىىى قائمىىىة التىىىراث العىىىالمي الميىىىدد بىىىالخطر فىىىي
اليونسكو .
 -5استثناء القدس مىن قىرار فىك االرتبىاط اإلداري والقىانوني الىذي اتخىذ عىام 1988م
فواصل األردن تولي مسؤولية المؤسسات الحكومية في القدس وعم راسيا دائرة
أوقىىىاف القىىىدس وشىىىؤون المسىىىجد األقصىىى التىىىي تتبىىىع وزارة األوقىىىاف والشىىىؤون
والمقدسات اإلسالمية األردنية . .
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 -6إصىىرار الممىىك الحسىىين رحمىىو اهلل عمىى أحتىىرم الىىدور التىىاريخي الخىىاص لمرعايىىة
الياشمية لممسجد األقصى المبىارك وقىد ورد ذلىك فىي الفقىرة  9مىن اتفىاق السىالم
الذي عقدتو األردن مع دولة االحتالل اإلسرائيمي عام 1994م .
ً
ساثؼــــب

ِٛلف ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟاثٓ احلغـني طـبؽت اٌٛطـب٠خ ٚخـبدَ
األِبوٓ ادلمذعخ

ادلمذِخ  :حظيت المقدسات االسالمية والمسيحية في مدينة القدس باىتمام بالغ في
عيد جاللة الممك عبد اهلل الثاني وأصبحت جزء اً ال يتجى أز مىن بىرام عمىل الحكومىات
فىىي عيىىد جاللتىىو وشىىكل اىتمىىام جاللتىىو اسىىتم ارً لمىىني

الياشىىمي فىىي رعايىىة ىىىذه

المقدسات منذ أمد بعيد ٚلذ سبضً ِٛالف عالٌزٗ يف ِب ٠أر: ٟ
 -1أمىىر جاللىىة الممىىك عبىىد اهلل الثىىاني بتشىىكيل الصىىندوق الياشىىمي اإلعمىىار األقص ى
وقبة الصخرة المشرفة عام 2997م  ،بيدف توفير التمويل الالزم لرعاية المسىجد
األقصى المبىىارك والمقدسىىات اإلسىىالمية فىىي القىىدس ولضىىمان اسىىتمرارية إعمارىىىا
وصيانتيا وتجييزىا .
 -2قيىام جاللىىة الممىىك عبىد اهلل الثىىاني بتمويىىل وتسىىيير مشىاريع إعمىىار تىىرميم واعمىىار
داخل المسجد األقصى عمى نفقتىو الشخصىية وشىممت مشىاريع إعمىار المقدسىات
اإلسالمية والمسيحية في القدس في عيد جاللة الممىك إعىادة بنىاء منبىر المسىجد
األقص ى المبىىارك ( منبىىر صىىالح الىىدين ) وتركيبىىو فىىي مكانىىو بالمسىىجد يىىوم 25
تمىىىوز مىىىن عىىىام 2996م وتىىىرميم الحىىىائط الجنىىىوبي والشىىىرقي لممسىىىجد األقصىىى
وشىىممت أيضىاً تىىرميم وصىىيانة لمختمىىف مرافىىق المسىىجد األقصى المبىىارك وأقسىىامو
وقبة الصخرة المشرفة .
 -3حرص جاللة الممك عبد اهلل الثاني عم تأكيد ارتباط األردن بالقدس بتأكيد مفيوم
الوصىىاية الياشىىمية المتواصىىمة عمىى المقدسىىات فىىي القىىدس منىىذ عيىىد الشىىريف
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الحسين بن عمي وذلك عن طريق توقيع اتفاقية الوصاية مع رئيس دولة فمسطين
ومنظمة التحرير الفمسطينية عام 2913م .
 -4نجىىىاح األردن تحىىىت قيىىىادة الممىىىك عبىىىد اهلل الثىىىاني باستصىىىدار قىىى اررات عىىىدة تىىىدين
ممارسات االحتالل اإلسىرائيمي وتكشىف االنتياكىات اإلسىرائيمية ضىد التىراث العربىي
واالسالمي في القدس .
 -5حىرص الممىىك عبىىد اهلل الثىىاني عمى التواصىىل الىىدائم مىىع أىىىالي القىىدس عىىن طريىىق
استضىىىافتيم بصىىىورة دوريىىىة لمسىىىماع مىىىنيم عمىىىن بىىىأحوال المدينىىىة المقدسىىىة ،
واحتياجىىات الحفىىاظ عم ى المقدسىىات ودعىىم صىىمود المقدسىىيين فىىي مىىدينتيم وىىىم
يواجيون أشرس حمالت التيجير .
 -6تشكيل مجمس الكنائس األردني الذي يشمل كنائس القدس الرئيسية .
 -7إطالق مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة  ،واالسيام في ترميمو عام
2916م
 -8ترسيخ مفيوم الحرم الشريف وما يشممو في المنظمات الدولية .
 وتفخر الدولة األردنية بكونيا الدولة األكثر دعماً لمقضية الفمسطينية قوالً وفعىالً حيىث
دافىع األردن بكىىل مىا أوتىىي مىىن قىوة عىىن فمسىىطين ومقدسىاتيا اإلسىىالمية والمسىىيحية ،
وىىىذا لىىيس بغريىىب عم ى القيىىادة الياشىىمية صىىاحبة الوصىىاية التاريخيىىة والدينيىىة عم ى
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف .
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
أعئٍخ اٌذسط

ط :1ػشف ِب ٠أر: ٟ
 -9اٌظــٕذٚق اذلــبمش : ٟىىىو أمىىر مىىن جاللىىة الممىىك عبىىد اهلل الثىىاني بتشىىكيل
الصىىىندوق الياشىىىمي إلعمىىىار األقصىىى وقبىىىة الصىىىخرة المشىىىرفة عىىىام 2997م ،
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بيىىىدف تىىىوفير التمويىىىل الىىىالزم لرعايىىىة المسىىىجد األقصىىى المبىىىارك والمقدسىىىات
اإلسالمية في القدس ولضمان استمرارية إعمارىا وصيانتيا وتجييزىا .
ارفبل١خ اٌٛطب٠خ اذلبمش١خ  :اتفاقية وفعيا الممىك عبىد اهلل الثىاني مىع رئىيس دولىة
فمسىىطين ومنظمىىة التحريىىر الفمسىىطينية عىىام 2913م بتأكيىىد ارتبىىاط األردن بالقىىدس
وتأكيىىد مفيىىوم الوصىىاية الياشىىمية المتواصىىمة عم ى المقدسىىات فىىي القىىدس منىىذ عيىىد
الشريف الحسين بن عمي .
ط:أػط أعجبة ِب  : ٍٟ٠أِـش ادلٍـه ػجـذ اهلل اٌضـبٔ ٟثزشـى ً١اٌظـٕذٚق
اذلبمش ٟػبَ  َ2007؟
 -1إلعمار األقص وقبة الصخر المشرفة .
 -2توفير التمويل الالزم لرعاية المسجد األقص المبارك والمقدسات اإلسىالمية فىي
القدس ( لضمان استمرارية إعمارىا وصيانتيا وتجييزىا ) .
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

اٌٛطب٠خ اذلبمش١خ ػٍ ٝادلمذعبد اٌذ١ٕ٠خ يف اٌمذط

اٌفظً
اٌضبٌش

ً
أٚال  :اٌٛطب٠خ اذلبمش١خ
ً
صبٔ١ب  :رٕف١ز ٚطب٠خ عالٌخ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟػٓ طش٠ك أٚلبف اٌمـذط ٚشـؤْٚ
ادلغغذ أللظ. ٝ
ً
صبٌضب

ارػّبساد اذلبمش١خ ٌٍّغغذ األلظ ٝادلجبسن .
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ا٘زّبَ اذلبمشني دبذٕ٠خ اٌمذط :
 : حظيتتتمدينتتةالقتتد باهتمتتامال اشتتميينف تتيمستترىجتتدهممحمتتدصتتلهللاعليتته
وسلم,ومعراجهللسمواتالعلتى,وفي تا بتةالصتخرةالمشترفةوالمستجداأل صتى
المباركأولىالقبلتينوثانيالمسجدينوثالثالحرمينالشريفين .
ادلغغذ األلظ ٝادلجبسن ( احلشَ اٌمذع ٟاٌشش٠ف )  :هومادارعليهالسورمنأرض
تبلػمساحت امايعيتدعلتىملتةوأربعتةوأربعتيندونمتام,إ تافةإلتىمتاعلي تامتنأبنيتة
ومساجدوساحاتومصاطبو بابتحتاألرضوفوقاألرض .
ً
أٚال  :اٌٛطب٠خ اذلبمش١خ :
 اذلبمشٚ ْٛ١ادلمذعبد ِٓ ِىخ إىل اٌمذط :
 منذبعوغشم اإلسبلمكانخلهاشمدورمحور فيرعايةالمقدستاتاإلستبلمية
فمنتذذلتتكالحتتينوآلهاشتتميولتتونالشترافة(اشتتراؾمكتتة)علتتىستتدانة(خدمتتة)
المسجدالحرامفيمكةالمكرمةومنذعام271محتىعتام2236متتولىأمتراءآل
هاشمواشراف ممنطقةمكةالمكرمةوالمدينةالمنورةورعايةالحرمينالشريفين.
 اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىربٚ ٜعذ اٌفشاؽ ادلزأر ِٓ ٟأ١ٙبس اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ :

 بعدإعبلنانقبلباالتحادييناألتراكعلىالسلطانالعثمانيوالديناالسبلميفيعتام
2211مسعىالشريؾالحسينجاهدامإلىسدالفراغالديني,وإنقاذالمسجداأل صى
المبتتاركمتتنإهمتتالاالتحتتادييناألتتتراكوتخلتتي معتتنالمستتإوليةوذلتتكإدراك تاممتتن
الشتريؾالحستينبتتنعلتيوفتتيو تتمبكترألخطتتارمتإامرةصت يونيةمحتملتة تتد
المسجداأل صىالمبارك.
 و درحبأهلالقد بالشريؾالحسينبنعلي,وبايعوهأميرامللمإمنينأ خليفتة
علىالمسلمينمراتعدةفياألعوامبين2211مو2235مفكانتهذهالبيعة
بمثابةصكوصايةخلهاشمعلىالمسجداأل صىالمبارك.

ِ جب٠ؼخ أً٘ اٌمذط ٌٍشش٠ف احلغني ثٓ ػٍ: ٟ
 في عاً  ً6524ج لعيِ األذلزاك رطلَيا ً اّرٖلاء اىسالفلح اىع َاّيلح اىرلي حنَلد اىقلدص
ٗتللالد اىتللاً زاتللح  464لعلل٘اً فظللار ٗنٖللاء اىقللدص يرقللدٌٍٖ اىَجيللض ا طللالٍي
األعيللى فللي اىقللدص تاىطيللة ٍللِ اىتللزيف اىحظلليِ تللِ عيللي لُ يرللزلص عَللارج اىحللزً
اىتللزيف ٗلُ يرلل٘ىى اتْللٔ األٍيللز عثللد هللا ا شللزاى اىَثاشللز عيللى ا عَللار اىٖاشللَي
ىيَظجد األ صى ٗماُ رىل في ّص رطاىح اىثيعح اىزطَيح .
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 ارفبق اٌٛطب٠خ يف ػبَ : َ2013
 واصتتلال اشتتميونحمتتلمستتإوليةحمايتتةالمدينتتةالمقدستتةومقدستتات ااالستتبلمية
والمسيحية دمحاوالتالت ويداإلسراليليةحيتثو تيجبللتةالملتكعبتدهللاالثتاني
والتتترلي الفلستتتطينيمحمتتتودعبتتتا فتتتيعمتتتانبتتتتاري 42أذار3124ماتفا يتتتة
تاريخيةتإكدأنجبللةالملكهوصاحبالوصايةعلتىاألمتاكنالمقدستةفتيالقتد 
الشريؾوتعدهذهاالتفا يةإعادةتؤكيدالوصايةال اشميةعلىاألمتاكنالمقدستةفتي
مدينةالقد منذبيعةعام2235موأنلجبللةالملكالحقفيبذلالج ودالقانونية
جميع اللحفاظعلي اوخصوصامالمسجداأل صى,المعرؾفيهذهاالتفا يةعلىأنه
كاملالحرمالقدسيالشريؾوتإكداالتفا يةأي امالمبتاد ءالتاريخيتةالمتفتقعلي تا
أردنياموفلسطينيامحولالقد ,وبذلالج ودجميع ابصورةمشتركةلحمايةالقد 
واألمتتاكنالمقدستتةمتتتنمحتتاو التالت ويتتتداإلستتراليليةوت تتدؾإلتتتىحمايتتةملتتتات
الممتلكاتالو فيةالتابعةلمسجداأل صىالمبار


ً
صبٔ١ب

رٕف١ز ٚطب٠خ عالٌخ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟاثٓ احلغني

ػٓ طش٠ك أٚلبف اٌمذط ٚشؤ ْٚادلغغذ األلظ: ٝ

طٚ :ضؼ اجلٛٙد اٌز ٟرمـ َٛثٙـب دائـشح أٚلـبف اٌمـذط اٌزبثؼـخ ٌـٛصاسح األٚلـبف
األسدٔ١خ رٕف١ز ٚطب٠خ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟاثٓ احلغني ػٍ ٝادلمذعبد .
 تنفذدالرةأو اؾالقد وشإونالمسجداأل صىالتابعةلتوعارةاألو تاؾوالشتإون
المقدساتاإلسبلميةاألردنيةوصايةجبللةالملكعبدهللاالثتانيعلتىالمقدستاتعتن
طريقمايؤتيم
 -2إدارةشإونالمسجداأل صىالمباركمنحراسةوترميموتنظيمشإونالسياحة
والنشاطاتالمختلفةفيه.
 -3اإلشراؾعلىاألمتبلكالو فيتةالتتيتشتكلمتايعيتدعلتى%16متنالمتبلكفتي
مدينةالقد القديمة,وذلكبالدارةتلتكاألمتبلكوترميم تاوصتيانت اوتؤجيرهتا
ألشقالنافيالقد بؤجوربسيطةلتثبيت معلىأر مومستاعدت معلتىالعتي 
الكريم.
 -4تعريتتؾالنتتا واإلعتتبلمالتتدوليوالمحلتتيبؤهميتتةالقتتد الدينيتتةوالروحيتتةومتتا
تواج هالقد منتحديات.
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 -5استقباللجنةعكاةالقد مستاعداتعربيتةوإستبلميةعتدةلؽايتاتالتعتاونفتي
مشتتارييخيريتتة.ت تتدؾإلتتىتععيتتعصتتمودالقتتد وأهل تتافتتيوجتتهاالحتتتبلل
اإلسراليلي.
 -6تدري طتبلبالقتد العلتومالشترعيةوتؤهيتلاأليتتاموتعلتيم مالم تنوالحترؾ
المختلفةلمساعدت معلىالعي بكرامة.
 -7متابعتتةاعتتتداءاتاالحتتتبللايإلستتراليليوإعتتدادتقتتاريردوريتتةحتتولاعتتتداءات
االحتبللاإلسراليلي داألمبلكالوا عةفيالقد وعلىراس االمسجداأل صى
المبارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ً
ساثؼـــــب :

ارػّبساد اذلبمش١خ ٌٍّغغذ األلظ ٝادلجبسن

 -1ارػّبس اذلبمش ٟاألٚي (  / ) َ 1950 --- َ1922ػٙذ اٌشش٠ف احلغـني ثـٓ
ػٍٚ ٟادلٍه ػجذ اهلل األٚي .
 فيعام2235متبرعالشريؾالحسينبنعليبمبلػ41ألتؾدينتارذهبتيإلعمتار
المسجداأل صىالمبارك.
 تبرعأي امبملػ46ألتؾدينتارذهبتيإلعمتارالمستاجدواألمتبلكالو فيتةفتيعمتوم
فلسطين.
 ِٓ أثشص اجنبصاد ارػّبس اذلبمش ٟاألٚي ِب : ٍٟ٠
أ) إعمارالمسجداأل صىالمباركالحرمالقدسيالشريؾوترميمه.
ب)ترميمالمسجداأل صىبعدتعر هأل راركبيرةفيحرب2251م.

ج)إعادةترميمكنيسةالقيامةعام2252مبعدأنشبب احريقكادأنيتدمرها
وشاركفيإخمادهالملكعبدهللااألولشخصيام .
 -2ارػّبس اذلبمش ٟاٌضبٔ ) َ 1964 --- َ1953 ( ٟػٙذ ادلٍه احلغني ثٓ طالي
٠ٚزضّٓ ِب ٠أر: ٟ

أ -تشكيللجنةاإلعمارال اشميعامي2264مو2265م.
ة -ترميممبنىالجاميالقبليوالمعالماإلستبلميةفتيستاحةالحترمالشتريؾومتاتشتمل
عليهمنآباروسبلو بابومصاطبومحاريب.
ج-تبديل بةمسجد بةالصخرةبو ي بةمناأللمنيوموالمذهب .
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 -3ارػّبس اذلبمش ٟاٌطبسئ (  ) َ 1969ػٙذ ادلٍه احلغني ثٓ طالي .
 جاءاإلعمارال اشميالطارئنتيجةلؤل رارالكبيرةالتيلحقتبالجتاميالقبلتيإثتر
الحريقالذ أ رمهي تود متطترؾبتالتواطإمتيستلطاتاالحتتبللإلستراليليةفتي
المسجداأل صىعام2272م.
 -4ارػّبس اذلبمش ٟاٌضبٌش (  ) َ 1994 – َ1992ػٙذ ادلٍه احلغـني ثـٓ طـالي
ٚرضّٓ ِب : ٍٟ٠
 -2إعتتادةتصتتفيم بتتةمستتجد بتتةالصتتخرةبحتتوالي()6111صتتفيحة
ذهبيةعلىنفقةجبللةالملكالحسينبنطبللالشخصية.
 -3إجراءترميماتفيساحةالحرمالقدسيالشريؾت تمنتتترميم بتة
السلسلةوالمتحؾاإلسبلميومبنىبابالرحمة.
 -5ارػّبس اذلبمش ٟاٌشاثغ (  ) َ 1999 – َ1994ػٙذ ادلٍه احلغـني ثـٓ طـالي
ٚرضّٓ ِب ٠أر: ٟ
أ) مشروعإعادةصنيمنبرصبلحالدينالذ دمرفيحريقعام2272م.
ب)القيتتامبؤعمتتالصتتيانةلمرافتتقالمستتجداأل صتتىالمبتتارككافتتةوالمبتتانياألو تتاؾفتتي

القد .
 -6ارػّبس اذلبمش ٟاخلبِظ ( ِ َ1999غزّش – ػٙـذ عالٌـخ ادلٍـه ػجـذ اهلل
اٌضبٔ ٟاثٓ احلغني ادلؼظُ ٚرضّٓ ِب ٠أر: ٟ
-2
-3
-4
-5

م تتاعفةعتتددمتتوظفيأو تتاؾالقتتد وحتترا المستتجداأل صتتىالمبتتاركوعيتتادة
رواتب م.
استصداردليلالمسجداأل صىوالتعريؾالدينيوالتاريخيالثالثللمسجداأل صى.
تؤسي الصندوقال اشميإلعمارالمسجداأل صىالمباركليكونذراعاممالياملتدعم
مشاريياإلعمارال اشميوموظفيأو اؾالقد وصمودالمقدسيين.
تؤسيكرسيجبللةالملكعبتدهللاالثتانيابتنالحستينالمعظتملدراستةفكتراإلمتام
الؽعاليفيالمسجداأل صىوجامعةالقد .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أٔز ٝٙششػ اٌذسط
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األعــــــئٍخ

ط : 1ػشف ِب ٠أر: ٟ
 ارػّبس اذلبمش ٟاألٚي ماالعمارالذ  امالشريؾالحسينبنعليطيبهللاثتراه
بتقديمبمبلػ41ألؾدينارذهبيإلعمارالمستجداأل صتىالمبتاركوالمحافظتةعليته
وكتتان متتنأهتتمإنجاعاتتتهتؽييتتراألركتتانالتتتيكانتتتتحمتتلالقبتتةبؤركتتانجديتتدةمتتن
االسمنتالمسلم..
ارفبل١خ اٌٛطب٠خ اذلبمش١خ ػبَ : َ2013
اتفا يةو عتبينجبللةالملكعبدهللاالثانيوالرلي الفلسطينيمحمودعبا في
عمتتانبتتتاري 42أذار3124م.وتعتبتتراتفا يتتةتاريخيتتةتإكتتدأنجبللتتةالملتتكهتتوصتتاحب
الوصايةعلىاألماكنالمقدسةفتيالقتد الشتريؾوتعتدهتذهاالتفا يتةإعتادةتؤكيتدالوصتاية
ال اشميةعلتىاألمتاكنالمقدستةفتيمدينتةالقتد منتذبيعتةعتام2235موأنلجبللتةالملتك
الحقفيبذلالج ودالقانونيةجميع اللحفاظعلي اوخصوصامالمسجداأل صى .
ط 2:ثني ادلؼبمل اٌز ٟمشٍٙب ارػّبس اذلبمش ٟاٌضبٌش :
 -2إعتتادةتصتتفيم بتتةمستتجد بتتةالصتتخرةبحتتوالي()6111صتتفيحة
ذهبيةعلىنفقةجبللةالملكالحسينبنطبللالشخصية.
 -4إجراءترميماتفيساحةالحرمالقدسيالشريؾت تمنتتترميم بتة
السلسلةوالمتحؾاإلسبلميومبنىبابالرحمة.
ط : 3أروش أُ٘ األػّبي اٌز ٟمشٍٙب ارػّبس اذلبمش ٟاخلبِظ .
 -2م تتاعفةعتتددمتتوظفيأو تتاؾالقتتد وحتترا المستتجداأل صتتىالمبتتاركوعيتتادة
رواتب م.
 -3استصداردليلالمسجداأل صىوالتعريؾالدينيوالتاريخيالثالثللمسجداأل صى.
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 -4تؤسي الصندوقال اشميإلعمارالمسجداأل صىالمباركليكونذراعاممالياملتدعم
مشاريياإلعمارال اشميوموظفيأو اؾالقد وصمودالمقدسيين.
 -5تؤسيكرسيجبللةالملكعبتدهللاالثتانيابتنالحستينالمعظتملدراستةفكتراإلمتام
الؽعاليفيالمسجداأل صىوجامعةالقد .
طٚ :ضؼ اجلٛٙد اٌز ٟرمـ َٛثٙـب دائـشح أٚلـبف اٌمـذط اٌزبثؼـخ ٌـٛصاسح األٚلـبف
األسدٔ١خ رٕف١ز ٚطب٠خ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟاثٓ احلغني ػٍ ٝادلمذعبد .
 تنفذدالرةأو اؾالقد وشإونالمسجداأل صىالتابعةلتوعارةاألو تاؾوالشتإون
المقدساتاإلسبلميةاألردنيةوصايةجبللةالملكعبدهللاالثتانيعلتىالمقدستاتعتن
طريقمايؤتيم
 -2إدارةشإونالمسجداأل صىالمباركمنحراسةوترميموتنظيمشإونالسياحة
والنشاطاتالمختلفةفيه.
 -3اإلشتراؾعلتتىاألمتبلكالو فيتتةالتتيتشتتكلمتتايعيتدعلتتى%16متنالمتتبلكفتتي
مدينةالقد القديمة,وذلكبالدارةتلتكاألمتبلكوترميم تاوصتيانت اوتؤجيرهتا
ألشقالنافيالقد بؤجوربسيطةلتثبيت معلىأر مومستاعدت معلتىالعتي 
الكريم.
 -4تعريتتؾالنتتا واإلعتتبلمالتتدوليوالمحلتتيبؤهميتتةالقتتد الدينيتتةوالروحيتتةومتتا
تواج هالقد منتحديات.
 -4استقباللجنةعكتاةالقتد مستاعداتعربيتةوإستبلميةعتدةلؽايتاتالتعتاونفتي
مشارييخيرية .رٙذف إىل رؼض٠ض طّٛد اٌمذط ٚأٍ٘ٙب يف ٚعٗ االؽزالي
ارعشائ. ٍٟ١
((( أز ٝٙششػ اٌٛؽذح اٌضبٌضخ ِؼ مج١غ األعــــئٍخ ))))))))
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اٌٛؽـــذح

4

سعــبٌخ ػّبْ
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اٌفظــــً األٚي  :سعبٌخ ػّبْ ( ِفِٙٛٙب ِٚجبدئٙب )

ادلمذِخمش دتعمانفيرم تانمتنعتام3115مإطتبلقرستالةعالميتةنبعتت
منتعاليمالقرآنونبضاالسبلمووسطيتهومنرإيةهاشتميةنيترةبتؤنعلينتاواجبتامإنستانيام
وم مةعالميةينبؽيأننقومب ماخدمةلمجتمياإلنسانيودفاعامعناالسبلمالعظيمومبادله 
ً
أٚال ِ :ب ادلمظٛد ثشعبٌخ ػّبْ
 بدأترسالةعمانبوصف ابيانامصتريحامومفصتبلمأصتدرهفتيعمتانصتاحبالجبللتة
الملكعبدهللاالثانيومجموعةمنكبارعلماءاألردنفيليلةالقدرمنرم انعام
 2536هـو دوصؾالبيتانمتاهتومتناالستبلمومتالتي متناالستبلموا األعمتال
تمثلاالسبلموأي االيمثله,وكانهدفهأنيو مللعالمالحديثحقيقةاإلسبلمبؤنه
رسالة وام ااإلخبلصهللوحبالجاروالنيةالحسنةواالعتدالوالسبلم.
 الرستتتالةوليتتتدةفكتتترةهاشتتتميةتجمعتتتتأركان تتتاليتبنتتتىاألردنألجل تتتاالكثيتتترمتتتن
المإتمراتوالندواتوالمبادراتال ادفتةإلتىصتياؼةمو تؾإستبلميعقبلنتيبحثتي
فق تتيسياستتييعتترضعلتتىاألمتتموالشتتعوبكل تتااإلستتبلمالتتذ يشتتكلفتتياعتدالتته
وتسامحاور يهثقبلمحفظالحياةاإلنسانيةويحفظ امنصداماتوانحرافاتخطيرة
 ألشأ إٌض ا٢ر ِٓ ٟسعبٌخ ػّبْ )) صُ اعت ػٓ األعئٍخ اٌز ٟرٍ: ٗ١
هتتذ ابيتتانللنتتا ,إلخواننتتافتتيديتتاراإلستتبلموفتتيأرجتتاءالعتتالم,تعتتتععمتتان
عاصمةالمملكةاألردنيةال اشمية,بؤنيصتدرمن تافتيشت ررم تانالمبتاركالتذ 
أنعلفيهالقرآنهدىللنا وبياناتمنال دىوالفر ان,نصارحفيهاألمةـفتيهتذا
المنعطؾالصعبمنمسيرت ا,بمايحيقب امنأخطار,مدركينماتتعترضلتهمتن
تحدياتت ددهويت اوتفترقكلمت تاوتعمتلعلتىتشتويهدين تاوالنيتلمتنمقدستات ا,
ذلتتتكأنرستتتالةاإلستتتبلمالستتتمحةتتعتتترضاليتتتومل جمتتتةشرستتتةممتتتنيحتتتاولونأن
يصتوروهاعتتدوامل تمبالتشتتويهواالفتتتراءومتنبعتتضالتتذينيتدعوناالنتستتابلئلستتبلم
ويقومونبؤفعالؼيرمسإولةباسمه) .
رؼش٠ف سعـــــبٌخ ػّبْ  :بيانأصدرتهالمملكةاألردنيةال اشميةفيش ررم ان
المباركمنعام2536هـالموافقتشرينالثانيعام3115مي دؾإلىشرحرستالة
اإلستبلمالستمحةوتقتتديم اللعتالمبصتتورت االنقيتة,للتتردعلتىالتتذينيتعر تونلئلستتبلم
والتشويهواالفتراء .
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ط ِٓ :أ ٓ٠طذس اٌج١بْ ؟
اجلٛاة  :في عمان عاصمة المممكة األردنية الياشمية .
ِ :ىت طذس ؟

اجلــٛاة  :فتتيشت ررم تتانالمبتتاركمتتنعتتام2536هتتـالموافتتقتشتترينالثتتانيعتتام
3115م .
ط :فغش  :مل رمزظش سعبٌخ ػّبْ ػٍ ٝاٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌز ٟوزجذ ثٙـب فمـذ مت
رشمجزٙب إىل اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍغبد اٌؼبدل١خ .

اجلٛاة :حتتىتتتمكنالشتعوبمتناالطتبلععلتىحقيقتةاالستبلموف تممعانيتهوتععيتعام
للحواربينمختلؾالمجتمياإلنسانيوأبناءالح اراتالمتعددة .
طِ :ب ٘ ٟاألِٛس ادلشرتوخ اٌز ٟذبّغ ثني أرجبع اٌذ٠بٔبد ٚفئبد اٌجشش ؟
الجـــــوابمالسبلم,العدل,التكافل,الرحمة .
طِ :ب أعجبة طذٚس سعبٌخ ػّبْ ؟
 -2خدمةللمجتمياإلنسانيودفاعامعناالسبلمالعظيمومبادله.
 -3يبينللعالمأنناأخوةوأناالسبلمالذ يقومعلتىالمحبتةوالستبلموالحتدعتنالعنتؾ
واالرهاب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
صبٔ١ــــب ِ :جبد ٞسعبٌخ ػّبْ 
مقدمةملقدصاحبترستالةعمتانلؽتةجديتدةلمخاطبتةعقتولالنتا فتيكتلأنحتاء
العالموأسستلقيامميثاقإنسانيوأخبل يعالمي,فقدبنيتالرسالةعلىمجموعة
منالمباد ءاالنسانيةالمشتركة .
ط :ػذد ادلجبدٞء
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-1
-1

سعبٌخ ػّبْ ؟

العدالةفيمعاملةاخخرينوصيانةحقو م.
تكريماإلنسانمنؼيرالنظرإلىلونهأوجنسهأودينه.
احترامالمواثيقوالع ودوتحريمالؽدر
الرفقواللينونبذالعنؾوالؽلظة.
التواعنواالعتدالوالتوسط.
التسامموالعفواللذانيعبرانعنسموالنف .
.تحقيقالرحمةوالخيرللنا أجمعين.
أحترمحقالحياةلؽيرالمقاتلين.
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ط :مل رمزظش سعبٌخ ػّبْ ػٍ ٝاٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌز ٟوزجذ ثٗ فغـش رٌـه أٚ
أػط أعجبة :
 انطبل تتامتتنشتتموليةال تتدؾوعالميتتةالمستتعىلتتمتقتصتتررستتالةعمتتانعلتتىاللؽتتة
العربيتتةالتتتيكتبتتتب تتا,فقتتدترجمتتتإلتتىالعديتتدمتتناللؽتتاتالعالميتتةليصتتارإلتتى
توعيع افيشتىأنحتاءالعتالم,ولتتتمكنالشتعوبمتناالطتبلععلتىحقيقتةاإلستبلم
تراءوتععيتتعامللحتتواربتتينمختلتتؾفلتتاتالمجتمتتياإلنستتانيوابنتتاء
وف تتممعانيتتهإثت م
الح اراتالمتعددة.


طٚ :ضؼ أّ٘بَ ػذد ِٓ اٌمبدح اٌذٕ٠ني ٚاٌغ١بع١ني اٌزٚ ٓ٠لؼٛا سعبٌخ ػّبْ ٚألش٘ٚب

 و دبلػعتددالقتادةالتدينيينوالسياستيينالتذينو عتوارستالةعمتانوا روهتامتن(
تمتتوع3116م)إلتتىتمتتوع3117م)664مفكتتراممتتن15بلتتدامعربيتتاموإستتبلميام
وأجنبي تام,حيتتث تترأهتتإالءوالمبليتتينؼيتترهمرستتالةعمتتانووجتتدوافي تتا واستتم
مشتركةبينأتباعالدياناتتصلمأنتكونمنطلقامللحواروالتقاربمنأجلالوصول
إلىتفاهممثمرومنهذهالقواسم(السبلمواألمنوالعدلوالتكافلوالرحمة).
 ط :أروش اٌمٛاعُ ادلشرتوخ ثني اٌذ٠بٔبد وّب ٚسدد يف سعبٌخ ػّبْ .
 اجلٛاة :

( السبلمواألمنوالعدلوالتكافلوالرحمة


االعــــئٍخ


ط : :1ػشف ِب ٠أر: ٟ

 سعبٌخ ػّبْ  : .بيانأصدرتهالمملكةاألردنيةال اشميةفيش ررم انالمبارك
متتنعتتام2536هتتـالموافتتقتشتترينالثتتانيعتتام3115مي تتدؾإلتتىشتترحرستتالة
اإلسبلمالسمحةوتقديم اللعالمبصورت االنقية,للردعلىالذينيتعر ونلئلستبلم
والتشويهواالفتراء .
ادلغؤ١ٌٚخ اٌشٚؽ١خ :

تعني ضرورة تبميىغ رسىالة اإلسىالم وحمميىا محمىل الجىد

لمدفاع عنيا وابراز صورتيا المشرفة .
ط : 2أروش اٌفئبد ادلخبطجخ يف سعبٌخ ػّبْ ؟
الجىىىىىىىواب :

أ -إخواننا في ديار اإلسالم .
ب  -الناس في مختمف أرجاء العالم.
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ط : 3فغش  :طذٚس سعبٌخ ػبَ . َ2004
الج ىواب :الج ىواب  :توضىىيح لمعىىالم الحىىديث حقيقىىة اإلسىىالم الحقيقىىي وىىىو رسىىالة قواميىىا
االخالص هلل وحب الجار والنية الحسنة واالعتدال والسالم .
طِ : 4ب إٌٙظ اٌز ٞرجٕبٖ اذلبمش ْٛ١خلذِخ االعالَ ٚادلغٍّني ؟

وقد تبنت المممكة األردنية الياشمية نيجاً يحرص عم -:
 -1إبراز الصورة الحقيقية المشرفة لإلسالم ..

 -2رد اليجمىىات عىىن اإلسىىالم  (.بحكىىم المسىىؤولية الروحيىىة والتاريخيىىة الموروثىىة التىىي
تحمميا قيادتيا الياشمية ) .

 -1وقف التجني عميو .

ط : 5ػذد أسثؼخ ِٓ ِجبدئ سعبٌخ ػّبْ .
 -2العدالةفيمعاملةاخخرينوصيانةحقو م.
 -3تكريماإلنسانمنؼيرالنظرإلىلونهأوجنسهأودينه.
 -4الرفقواللينونبذالعنؾوالؽلظة.
 -5التواعنواالعتدالوالتوسط.
 -6التسامموالعفواللذانيعبرانعنسموالنف .
 -7احترامالمواثيقوالع ودوتحريمالؽدر.
 -1تحقيقالرحمةوالخيرللنا أجمعين.
 -1أحترمحقالحياةلؽيرالمقاتلين.
ادلٕؼطف اٌظؼتماألخطاروالتحدياتالتيتواجتهاألمتةاإلستبلميةوالمتمثلتةفتيالمظتاهر
اختيةم 
تفريقكلمةاألمةاإلسبلمية.ت ديدال ويةاإلسبلمية.التشويهواالفتراءمتنبعتض
الذينيدعوناالنتسابلئلسبلمويقومونبؤفعالؼيرمسإولةعن ا .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ أز ٝٙششػ األعئٍخ ِغ ؽً األعئٍخ
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الفصــــل اٌضبٔ : ٟاٌٛعط١خ ٚاٌزغبِؼ يف سعبي ػّبْ :
ادلمذِخ :

أكتدترستالةعمتانمبتاد ءأساستيةفتيالستلوكالبشتر ,وفتيالعبل تةبتين

الشتتعوبواألمتتموفتتيمقتتدمت االوستتطيةوالتستتامموانتطبيق متتاكفتتيبلنبالعالتتةكتتلاستتباب
العنؾوالتعصتبوالكراهيتةبتينالبشتر,لتتحقتقؼايتاتالشتراليالستماويةفتينشترالمحبتة
والعدلوالسبلم .
ً
أٚال  :اٌٛعط١خ  :
تعدالوسطيةنمنأبرعخصالصاألمتةاإلستبلميةولتعترؾذلتكأ ترأالتنصاختتيمتنرستالة
عمانثمأجبعمايليهم 
الديناإلسبلميالحنيؾ امعلىالتواعنواالعتدالوالتوسطوالتيسير ,
تالتعتتالىم(وكتتذلكجعلنتتاكمأمتةوستتطالتكونتتواشت داءعلتىالنتتا ويكتتونالرستتولعلتتيكم
ش يدا) 
وهذاالدينماكانيوماإالحربامعلىنععاتالؽلووالتطترؾوالتشتددلتكأن تاحجتبالعقتل
عنتقديرسوءالعوا تبواالنتدفاعاألعمتىختارجال توابطالبشتريةدينتاموفكتراموخلقتاموهتي
ليستمنطباعالمسلمالحقيقيالمتساممالمنشرحالصدر,واالسبلميرف امثلماترف ت ا
الدياناتالسماويةالسمحةجميعام .
 ط :أروش ادلجبدٞء األعبع١خ اٌز ٟأوذرٙب سعبٌخ ػّبْ يف اٌغٍٛن اٌجششٞ
ٚيف اٌؼاللخ ثني اٌشؼٛة ؟
- إعالةكلأسبابالعنؾوالتعصبوالكراهيةبينالبشر(.لتحقيقؼايتاتالشترالي
السماويةفينشرالمحبةوالعدلوالسبلم,وهيمنأبرعخصالصاألمتةاإلستبلمية
طِ :ب األعظ اٌز٠ ٟم َٛػٍٙ١ب االعالَ ؟
الجوابم(التواعنواالعتدالوالتوسطوالتيسر) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و ددعاايإلسبلمإلىالوسطيةالشاملةللحياةفيجوانب اجميعتام,لتحقيتقجملتةمتن
األهداؾالنبيلةفيحياةالمجتمي.
 أ٘ـــــذاف اٌٛعط١خ يف ارعـــــــالَ :
-2
-3
-4
-5

الوصولإلىالحقالقبعيدامعنالميولواألهواء.
ياماالنسانبواجباتهمنؼيرإفراطأوت اون.
إ فاءمعانياالستقامةواألمانةوالخيرعلىالمجتمي.
نشرالمحبةوتقبلاالخرونبذالتعصبوالحقد.
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 يمثلال اشميونأنموذجامفيالوسطيةواالنفتاحإذأخذواعلىعتاتق مواجتبالتدفاع
عتتن تتيمالوستتطيةوالحتتثعلي تتابوصتتف اتوابتتتتنطلتتقمتتنتعتتاليمالتتديناإلستتبلمي
لتععيعالحوارونبذكلمامنشؤنهأنسيالفر ةفيصفوؾأبناءالوطن.
 طِ :ب ِٛلف ارعالَ ِٓ اٌغٍٚ ٛاٌزطشف ٚاٌزشذد ؟
الجوابمبرف

ااالسبلموالدياناتالسماويةجميع ا.

 طِ :ب ِظب٘ش رطج١ك اٌٛعط١خ يف اٌفىش اذلبمش ٟ؟
 ومنمظاهرتبنيالوسطيةفيفكرال اشميينرعايةالملكعبدهللاالثتانيمتإتمرات
منتدىالوسطيةللفكروالثقافةمثلم
( ادلؤسبش األٚي)الذ كتانبعنتواناوستطيةاإلستبلمبتينالفكتروالممارستة)عتام
 3115مو ررفيتهالمتإتمروناعتمتادرستالةعمتانوتبني تاعلتىنطتاقواستيعتن
طريقأج عةاإلعتبلموالتربيتةوالتوجيتهواعتمتادمقترراتمتإتمراتالوستطيةالتتي
عقدتفيالكويتوالمملكةالعربيةالسعوديةوالبحرينوؼيرهاوتعميم ا.
ٚ ادلؤسبش اٌضبٔ ٟاٌز ٞعبء ثؼٕٛاْ( اٌذٚس اٌؼٌٍّ ٟز١بس اٌٛعط١خ يف ارطالػ
ٙٔٚضخ األِخ)الذ عقدفياألردنفيالعاصمةعمانعام3117مبح ورنخبة
منالعلماءوالمفكرينوالقادةممنشمل مالمن جالوسطيةواالعتدال.
 ط :ثني أُ٘ رٛط١بد ادلؤسبش اٌذٚيل األٚي دلٕزذ ٜاٌٛعط١خ اٌز ٞػمـذ يف
ػّبْ ػبَ  َ2004؟
اجلــــٛاة م ررفيهالمإتمروناعتمتادرستالةعمتان.وتبني تاعلتىنطتاقواستي
عنطريقأج عةاإلعبلموالتربيةوالتوجيهواعتمادمقرراتمإتمراتالوسطيةالتي
عقدتفيالكويتوالمملكةالعربية السعوديةوالبحرينوؼيرها.
رؼش٠ف اٌٛعط١خممن جفكر ومو ؾأخبل يستلوكي تالمعلتىاعتتدالاالنستانفتي
أمورهالدينيةوالدنيويةكافةبعيدامعناإلفراطوالتفريط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ً
صبٔ١ب  :اٌزغبِؼ :
ادلمذِــخ ميعتتدالتستتامممتتنأهتتممبتتاد ءاالنستتانيةالتتتيدعتتتالشتتراليالستتماويةإلتتى
تطبيق تتا,نظتترامإلتتىتنتتوعالبشتترفتتيأصتتول موثقافتتات موأديتتان ممتتنأجتتلالتعتتارؾ
والتعاي والتعاونوتععيعالقيمالمرتبطةبحقوقاالنسانواحترامالكرامةاالنسانية 
رؼش٠ف اٌزغبِؼممف ومإنسانييعنياحترامالتنوعواالختبلؾو بول ماعلىاالنفتاح
والمعرفةوحريةالفكروالمعتقداتوهولي أخبل يامفقطبلهوسياسيو انوني .
ـــو ددعترسالةعمانإلىتطبيقالتساممبالوساللاختيةم 
 -2احترامحقوقاإلنسانوحرياتهلتحقيقالعدالةوحفظالكرامةاإلنسانية.
 -3االحترامالمتبادلبينأتباعاألديانوالمذاهب.
 -4تععيعمف ومالحواروالعتي المشتتركوالمحبتةبتينالشتعوبونبتذالتعصتبوالتمييتع
والكراهية.
 ـــكرماالسبلماإلنسانمنؼيرالنظرإلىلونهأوجنسهأودينته,وأكتدمتن جالتدعوة
إلىهللاالذ يقومعلىالرفقواللينورفضالؽلظةوالعنؾفيالتوجيهوالتعبيروأنهدؾ
اإلسبلمهوتحقيقالرحمةوالخيرللنا أجمعين.
ــ ٌٚزطج١ك اٌزغبِؼ آصبس ػظّ١خ يف اٌجشش٠خ و بفخ رزّضً يف ِب ٠أر: ٟ
أ) نشرثقافةالعي المشتركبينالشعوبواألمم.
ب)االنفتاحعلىالثقافاتوتحقيقالمكاسبالمشتركة.

ج)اعدهارالمجتمياإلنسانيوثقافته .
د)انتشارالمحبةواأللفةبينالنا  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أٔز ٝٙششػ اٌذسط

األعـــــئٍخ :
ط : 1ػشف ِب ٠أر: ٟ
اٌٛعط١خ :

من جفكر ومو ؾأخبل تيستلوكي تالمعلتىاعتتدالاالنستانفتيأمتوره

الدينيةوالدنيويةكافةبعيدامعناإلفراطوالتفريط .
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اٌزغــبِؼ  :ممف تتومإنستتانييعنتتياحتتترامالتنتتوعواالختتتبلؾو بول متتاعلتتىاالنفتتتاح
والمعرفةوحريةالفكروالمعتقداتوهولي أخبل يامفقطبلهوسياسيو انوني.
طِ :2ب األ٘ذاف اٌز ٟعؼ ٝاالعالَ إىل ربم١مٙب ػٓ طش٠ك اٌٛعط١خ ؟
-2
-3
-4
-5

الوصولإلىالحقالقبعيدامعنالميولواألهواء.
ياماالنسانبواجباتهمنؼيرإفراطأوت اون.
إ فاءمعانياالستقامةواألمانةوالخيرعلىالمجتمي.
نشرالمحبةوتقبلاالخرونبذالتعصبوالحقد.

طِ : 3ب ِظب٘ش رطج١ك اٌٛعط١خ يف اٌفىش اذلبمش ٟ؟
 ومنمظاهرتبنيالوسطيةفيفكرال اشميينرعايةالملكعبدهللاالثتانيمتإتمرات
منتدىالوسطيةللفكروالثقافةمثلم
( ادلؤسبش األٚي)الذ كانبعنوان(وسطيةاإلسبلمبينالفكتروالممارستة)عتام
 3115مو ررفيتهالمتإتمروناعتمتادرستالةعمتانوتبني تاعلتىنطتاقواستيعتن
طريقأج عةاإلعتبلموالتربيتةوالتوجيتهواعتمتادمقترراتمتإتمراتالوستطيةالتتي
عقدتفيالكويتوالمملكةالعربيةالسعوديةوالبحرينوؼيرهاوتعميم ا.
 ادلؤسبش اٌضبٔ ٟاٌز ٞعبء ثؼٕٛاْ( اٌذٚس اٌؼٌٍّ ٟز١بس اٌٛعط١خ يف ارطالػ
ٙٔٚضخ األِخ)التذ عقتدفتياألردنتيفتيالعاصتمةعمتانعتام3117مبح تور
نخبةمنالعلماءوالمفكرينوالقادةممنشمل مالمن جالوسطيةواالعتدال.
ط :4ثني عجت دػٛح األد٠بْ اٌغّب٠ٚخ إىل اٌزغبِؼ ؟
الجوابمالتسامممنأهممبادئاالنسانيةالتيدعتالشراليالسماويةإلىتطبيق ا,
نظرامإلتىتنتوعالبشترفتيأصتول موثقافتات موأديتان ممتنأجتلالتعتارؾوالتعتاي 
والتعاونوتععيعالقيمالمرتبطةبحقوقاالنسانواحترامالكرامةاالنسانية.
سٚ : : 9ضؼ آصبس اٌزغبِؼ يف اجملزّؼبد اٌجشش٠خ ؟
أ) نشرثقافةالعي المشتركبينالشعوبواألمم.
ب)االنفتاحعلىالثقافاتوتحقيقالمكاسبالمشتركة.

ج)اعدهارالمجتمياإلنسانيوثقافته .
د)انتشارالمحبةواأللفةبينالنا  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اٌفظــــً اٌضبٌش  :اٌزطشف ( طٛسٖ ٚأخطبسٖ ػٍ ٝاجملزّغ ارٔغبٔ) ٟ
ادلمذِخ مأكدتالشراليالسماويةمباد ءالسبلموالعي المشتركبتينالشتعوببعيتدام
عنكلمظاهرالتطرؾوالؽلوواإلرهاب,و دجاءترسالةعمتانلتإكتدمو تؾاالستبلممتن
هذهاخفاتحيثوجدالتطرؾوالتشددفيالمجتمعاتالبشريةمنذالقدم,ف وظاهرةبشترية
عامةالترتبطبشعبأوفلةأودين .
 ونقتتؾوراءانتشتتارظتتاهرةالتطتترؾواؼلتتوفتتيالمجتمعتتاتالبشتتريةاستتبابكثيتترة
ِزشؼجخ ِٚزذاخٍخ ِٓ أّ٘ٙب :
 طٚ :ضؼ آصبس اٌزطشف يف اجملزّؼبد ؟
-1
-2
-3
-4
-5

طعف اىقيٌ ٗاىَثادئ .
االترعاد عِ ذعاىيٌ اىديِ ٗاىفٌٖ اىَغي٘ع ىين يز ٍِ اىْص٘د اىتلزعيح ٗاالّرقائيلح
في اىرعاٍو ٍع تعض ٕذٓ اىْص٘د .
اّرٖاك حق٘ا ا ّظاُ ٗاىحد ٍِ اىحزياخ في تعض اىدٗه .
ٍَارطح ص٘ر اىرعصة اىعز ي لٗ اىطائفي لٗ اىَذٕثي س
االطرسداً اىسطأ ى٘طائو االذصلاه اىرنْ٘ىل٘ني ٍٗلا يزافقلٔ ٍلِ اّفرلاي غقلافي ايلز
ٍحدٗد .

رؼش٠ف اٌزطشف ٍ :جَ٘عح ٍِ األفنار ٗاىَعرقلداخ ٗاىَ٘ا لف اىرلي يرتلدد األفلزاد
في اذسارٕا ٗذرجاٗس ٍا ٕ٘ ٍأى٘ى لٗ طائد لٗ ٍرفل عيئ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
أٚال  :طـــٛس اٌزطشف :
 يترَو اىرطزى ّ٘احي اىحياج مافح ىذا فقد ناءخ ص٘رٓ ٍرعددج ٗىرعزفٖا ذأٍو اآلذي :
ط :ػذد طــــٛس اٌزطشف ؟
 -6اٌزطــشف اٌفىــشٍ : ٞللِ لخطللز لّلل٘ا اىرطللزى ٗيرَ للو تللاىسزٗو عللِ اىق٘اعللد
اىفنزيح ٗاى قافيح اىظلائدج فلي اىَجرَلع ٍٗلِ ٍظلإزٓ اىرعصلة ىيلزل ٗعلدً ذقثلو
اراء اآلخللزيِ ٍٗ ،للِ لٍ يللح اىرطللزى اىفنللز  :اىَْظَللاخ ا رٕاتيللح اىرللي ذظللرثي
دٍاء اآلخزيِ ٍِ مو األدياُ ٗذدٍز اىَجرَعاخ .
 -2اٌزطــشف اٌــذٕٗ : ٟٕ٠لل٘ اىسللزٗو عللِ االعرللداه فللي اىللديِ فنللزاً ٗعَلالً ٍٗللِ
لّ٘اعٔ تا طافح ىيرطزى ىديِ ٍعيِ اىرطزى اىَذٕثي ٕٗ٘ ليظا ً ٍِ لخطز لّ٘ا
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اىرطللزى ٍٗ ،للِ ٍظللإزٓ ( اطللرثاحح اىللدٍاء ٗاألٍلل٘اه ) ٗظللإزج اىرطللزى اىللديْي
ٍ٘ن٘دج عْد تعض األفزاد في ٍسريف األدياُ .
 -3اٌزطشف اٌغ١بعٗ : ٟيعْي لذسار ٍ٘ا ف عْصزيح ٍرتددج ذجآ اىتع٘ب .
 -4اٌزطشف األخاللٗ : ٟيعْي اىسزٗو عِ االذشاُ األخال ي ئٍا تاىرتدد في ذطثيلل
طي٘ك لخال ي ٍعيِ لٗ في اىرسيي ذَاٍا ً عِ ذطثيل رىل اىظي٘ك .
ً
ـلـ ٚرؼذ ادلٕظّبد االس٘بث١خ ( خٛاسط ٘زا اٌؼظش ) ِٕظّبد ِزطشفخ فىش٠ـب
ً
ٚد١ٕ٠بالجوابمأن امنظماتخارجةعنالدين,ف تيتستتؽلأستمالتدينلتحقيتق
أهداف االمتطرفةالفكريةوالسياسيةومصالح االخاصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ً
صبٔ١ب  :أخطبس اٌزطشف ػٍ ٝاجملزّؼبد :
المقدمةمتركالتطرؾعبترالتتاري نتتالجستيلةعلتىالمجتمعتاتالبشتريةوكتان
سببامفيتؤخركثيرمنهذهالمجتمعاتوتراجع اوان يارها .
 وفيو تناالحا رنجدأنالتطرؾأحدالسماتالبارعةلمايجر فيالعالماليتوم,
باإل افةإلىأنهممارسةاإلرهابأصبحتسلوكامعمليامللمتطرفينوالمتعصتبينمتن
تلوتدميرواعتداءعلىالمدنيينالمسالمين,ولنتعرؾأثارالتطرؾفيالمجتمعات
أ رأالنصاختيمنرسالةعمان صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌز ٟرٍ: ٗ١
((ونعيأنالتطرؾتسببعبرالتاري فيتدميربنىشامخةفيمدنياتكبرى .
وإنشجرةالح ارةتذو عنمايتمكنالحقدوتؽلقالصدوروالتطترؾبكتلأشتكاله
ؼريبعناالستبلمالتذ يقتومعلتىاالعتتدالوالتستامم,واليمكتنإلنستانأنتارهللا
لبتتهأنيكتتونمؽالي تاممتطرف تام...وإننتتانستتتنكرديني تاموأخبل ي تام,المف تتومالمعاصتتر
لئلرهابوالذ يرادبهالممارساتالخاطلةأيامكتانمصتدرهاوشتكل اوالمتمثلتةفتي
التعد علىالحياةاإلنسانيةبصورةباؼيةمتجاوعةألحكامهللا)) .
طِ :ب ادلف َٛٙادلؼبطش ٌإلس٘بة حبغت ِب عبء يف سعبٌخ ػّبْ ؟
اجلٛاة مهوالممارساتالخاطلتةأيتامكتانمصتدرهاوشتكل اوالمتمثلتةفتيالتعتد 
علىالحياةاإلنسانيةبصورةباؼيةمتجاوعةألحكامهللا)) .
 وحروباليومهيبسببمايش دهالعالممنتطرؾوإرهاب,و تدأكتدجبللتةالملتك
عبدهللاالثانيذلكفيخطابهأمامالجمعيةالعامةلؤلممالمتحدة.
 أ رأالنصاختيثمأجبعمايليهم...............
(((( حربناالعالميةليستبينالشعوبأوالمجتمعاتأواألديانبلهيحربتجمتي
كتلالمعتتتدلينمتتنجميتتياألديتتانوالمعتقتتدات تتدكتتلالمتطتترفينمتتنجميتتياألديتتان
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والمعتقدات,إنمستقبلهذاالعالمكمانتطليإليهجميعاميتعرضلت ديدمنالخوارج
أوللكالخارجينعناالسبلمو يمةاإلنسانيةالنبيلةوالذينوصلب ماألمراليومإلى
ت ديتتدالمجتمتتيالعتتالميبؤستتره,ف تتميستتتؽلوناالختبلفتتاتالدينيتتةلتقتتويضأس ت 
التعتتاونوالتتتراحمبتتينببليتتينالنتتا ,متتنجميتتياألديتتانوالطوالتتؾممتتنيعيشتتون
مجاورينفيالعديدمنبلداننا,كماتستؽلهذهالعصاباتالخارجةعناالسبلمحالتة
االنؽبلقوالشكبينأتباعمختلؾالدياناتوالمذاهبللتوسيوبسطنفوذها,واألسوأ
متتنكتتلذلتتكأن تتميمنحتتونأنفس ت ممنطلتتقالحريتتةلتحريتتؾتؤويتتلكتتبلمهللاوتبريتتر
جرالم مالبشعة)).
 طِ :ب ا حلشة اٌزٚ ٟطفٙب ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟيف خطبثٗ ؟
الجتتوابم هتتيحتتربتجمتتيكتتلالمعتتتدلينمتتنجميتتياألديتتانوالمعتقتتدات تتدكتتل
المتطرفينمنجميياألديانوالمعتقدات .
(إنمستقبلهذاالعتالمكمتانتطلتيإليتهجميعتاميتعترضلت ديتدمتنالختوارجأوللتك
الخارجينعناالسبلمو يمةاإلنسانيةالنبيلةوالذينوصلب ماألمراليومإلىت ديد
المجتميالعالميبؤسره) ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ً
صبٌضب  :دٚس اجملزّغ يف ِٛاعٙخ اٌزطشف :
-1
-2
-3

-6
-2
-3
-4
-5
-6
-1
-9

تس م وةالمجتميوتماسكهفيالحدمنظاهرةالتطرؾالذ يعدآفةالعصر,
أصتتبحتمواج تتتهواجبتتتامعلتتىفلتتتاتالمجتمتتيومإسستتتاتهكافتتة,والستتتيما
المإسساتالدينيةمنمساجدوكنال ,التييجبعلي ااالطتبلعبتدورهاالم تم
والمتكامللمواج ةالتطرؾ.
-4التتدوراألهتتمواألكبتتريقتتيعلتتىعتتاتقالمتتواطن,فتتالمواطنهتتوالعنصتتر
األسا فيمواج ةالتطرؾبوعيهومشاركتهالفاعلةفيبناءوطنه.
ويتمثلدورالمواطنفيمواج ةالتطرؾبمايؤتيم 
اىدفا عِ لرص اى٘عِ ٗاىرظحيح في طثيئ
اىدفا عِ ٍنرظثاخ اى٘عِ ( ط٘اء ماّد ٍاديح لً ٍعْ٘يح ) فديَٖا ٗحدي ٖا .
ذظيي ّفظٔ تاىعيٌ ٗاىَعيٍ٘ح اىصحيحح .
اىزن٘ ئىى اىَصادر اىَ٘غ٘ ح ىيرأمد ٍِ ل ٍعيٍ٘ح ماىزن٘ ئىى دائزج ا فراء .
اىرعللاُٗ ٍللع ٍإطظللاخ اىدٗىللح ٗال طلليَا األٍْيللح ٍْٖللا ىيرثيي ل عللِ ل شلليء ي يللز
اىتثٖح (( ٍ٘اعْح فاعيح ٍِ خاله ٍظاعدج لنٖشج اىدٗىح )) .
اىح٘ار ٗاحرزاً اآلخز .
رفض األفنار اىَرطزفح اىداعيح ئىى اىعْف ٗاىري ال ذَد ىيديِ تأ صيح .
ٍحارتح اىرعصة ٗاىرطزى تص٘رٓ مافح .
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األعـــــئٍخ

ط :1ػشف ِب ٠أر: ٟ
اٌزطشف ٍ :جَ٘عح ٍِ األفنار ٗاىَعرقداخ ٗاىَ٘ا ف اىري يرتدد األفزاد فلي اذسارٕلا
ٗذرجاٗس ٍا ٕ٘ ٍأى٘ى لٗ طائد لٗ ٍرفل عيئ .
ارس٘بة  :هوالممارساتالخاطلةأيامكانمصتدرهاوشتكل اوالمتمثلتةفتيالتعتد 
علىالحياةاإلنسانيةبصورةباؼيةمتجاوعةألحكامهللا)) .
ط : 2ػذد طٛس اٌزطشف ؟
التطرؾالفكر ,التطرؾالدينيالتطرؾالسياسي,التطرؾاألخبل ي .
طٚ :ضؼ آصبس اٌزطشف يف اجملزّؼبد .
-6
-2
-3
-4
-5

طعف اىقيٌ ٗاىَثاد ء .
االترعاد عِ ذعاىيٌ اىديِ ٗاىفٌٖ اىَغي٘ع ىين يز ٍِ اىْص٘د اىتلزعيح ٗاالّرقائيلح
في اىرعاٍو ٍع تعض ٕذٓ اىْص٘د .
اّرٖاك حق٘ا ا ّظاُ ٗاىحد ٍِ اىحزياخ في تعض اىدٗه .
ٍَارطح ص٘ر اىرعصة اىعز ي لٗ اىطائفي لٗ اىَذٕثي س
االطرسداً اىسطأ ى٘طائو االذصلاه اىرنْ٘ىل٘ني ٍٗلا يزافقلٔ ٍلِ اّفرلاي غقلافي ايلز
ٍحدٗد .
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ط :ثني دٚس ادلٛاطٓ يف ِٛاعٙخ اٌزطشف ؟
-6
-2
-3
-4
-5
-6
-1
-9

اىدفا عِ لرص اى٘عِ ٗاىرظحيح في طثيئ
اىدفا عِ ٍنرظثاخ اى٘عِ ( ط٘اء ماّد ٍاديح لً ٍعْ٘يح ) فديَٖا ٗحدي ٖا .
ذظيي ّفظٔ تاىعيٌ ٗاىَعيٍ٘ح اىصحيحح .
اىزن٘ ئىى اىَصادر اىَ٘غ٘ ح ىيرأمد ٍِ ل ٍعيٍ٘ح ماىزن٘ ئىى دائزج ا فراء .
اىرعللاُٗ ٍللع ٍإطظللاخ اىدٗىللح ٗال طلليَا األٍْيللح ٍْٖللا ىيرثيي ل عللِ ل شلليء ي يللز
اىتثٖح (( ٍ٘اعْح فاعيح ٍِ خاله ٍظاعدج لنٖشج اىدٗىح )) .
اىح٘ار ٗاحرزاً اآلخز .
رفض األفنار اىَرطزفح اىداعيح ئىى اىعْف ٗاىري ال ذَد ىيديِ تأ صيح .
ٍحارتح اىرعصة ٗاىرطزى تص٘رٓ مافح .

(((( أز ٝٙششػ اٌٛؽذح اٌشاثؼخ ِغ ؽً مج١غ األعـــئٍخ
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