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اى٘حدج األٗى : ٚاألردُ عثز اىعص٘ر
اىفصو اىثاّ :ٜاسرقاله اىََينح األردّٞح
سإال  :اذكر نتابج انهٌار الحكومة العربٌة الفٌصلٌة فً سورٌا عام 1920م على االردن ؟
 – 1حدوث فراغ سٌاسً فً االردن

 – 2تشكٌل حكومات محلٌة فً كل من ( الكرك والسلط وعجلون)

سإال - :تشكل حكومات محلٌة فً شرق األردن بعد العام 1920؟  /فسر  :نشوء فراغ سٌاسً فً االردن
أ -انهٌار الحكومة العربٌة الفٌصلٌة فً سورٌا عام .1920
ب -احتالل فرنسا لسورٌا.

 عدد أهم الحكومات المحلٌة فً شرق األردن بعد عام 1920؟
(حكومة الكرك والسلط وعجلون)

فسر  :تشكلت حكومات محلٌة فً كل من الكرك والسلط وعجلون
بسبب انهٌار الحكومه العربٌة ي سورٌا عام  1920واحتالل فرنسا لها

فسر :التفاؾ أبناء األردن وأحرار العرب الذٌن لجؤوا إلى األردن حول الشرٌؾ حسٌن؟
-1ألن الحكومات المحلٌة لم تلب طموحات أبناء األردن فً الوحدة واالستقالل.
 – 2نشوء فراغ سٌاسً فً االردن
 – 3انهٌار الحكومه العربٌة فً سورٌا عام 1920
فسر  :لجوء احرار العرب الى الشرٌؾ حسٌن بن علً بعد انهٌار الحكومة العربٌة الفٌصلٌة ؟
لتحرٌر سورٌا وتخلٌصها من االحتالل الفرنسً و قٌادة الحركة العربٌة فً االردن

فسر :كلؾ الشرٌؾ حسٌن ابنه عبد هللا بن الحسٌن التوجه الى األردن؟
للقٌام بالواجب القومً الذي كلفه به أبناء األردن وأحرار العرب الذٌن لجؤوا الى األردن وتمثل فً- :
أ -قٌادة الحركة العربٌة فً األردن

ب -تحرٌر سورٌا وتخلٌصها من االحتالل الفرنسً.

أوال - :نشؤة إمارة شرق األردن :
ماهً أول مدٌنة أردنٌة وصلها األمٌر عبد هللا ومتى؟
وصل األمٌر عبد هللا مدٌنة معــــان فً  21تشرٌن األول .1920
كٌؾ أستقبله أبناء األردن ولماذا؟ /ما االمال التً عبر بها اهالً شرق االردن بقدوم االمٌر عبدهللا ؟
استقبلوه استقبال حافل عبروا فً عن آمالهم ببدء عهد جدٌد من الحرٌة واالستقالل والتخلص من الظلم واالستبداد.
وبدأ زعماء الحركة الوطنٌة فً االردن ٌستعدون الستقبال االمٌر عبدهللا االول فً عمان التً وصلها بتارٌ /2اذار1921/م
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ما هو هدؾ األمٌر عبد هللا من القدوم الى األردن كما أعلنه عند وصوله معان عام 1920؟
أ -مقاومة االستعمار األجنبً

ب -تحرٌر البالد.

(بدأ زعماء الحركة الوطنٌة فً األردن ٌستعدون الستقبال األمٌر عبد هللا فً عمان) متى وصلها؟
بتارٌ 2آذار .1921
 #اذكر مراحل تؤسٌس امارة شرق االردن .
 –1وصل االمٌر عبدهللا االول الى عمان فً  2اذار  1921واستقبلة زعماء الحركة الوطنٌة
 --2نتٌجة للجهود التً بذلها األمٌر عبد هللا بن الحسٌن فً خدمة القضاٌا العربٌة أعلنت برٌطانٌا استعدادها لبحث القضاٌا العربٌة.
 –3اجرى االمٌر اتصاالته مع وزٌر المستعمرات البرٌطانٌة تشرشل والمندوب البرٌطانً فً القدس هربرت صموبٌل .
 –4خاض االمٌر مفاوضات الستثناء االردن من الوعود التً ستنفذ على حساب البالد العربٌة
 –5انتزاع اعتراؾ برٌطانٌا باستقالل المناطق الواقعه شرق نهر االردن
 –6تشكلت اول حكومة فً  11نٌسان  1921برباسة رشٌد طلٌع
 -7بفضل خبرته السٌاسٌة ورإٌته الثاقبة للمستقبل استطاع األمٌر عبد هللا انتزاع اعتراؾ برٌطانٌا بالبالد الواقعة شرق نهر األردن بصفتها
ارض عربٌة مستقلة.

فسر :أعلنت برٌطانٌا استعدادها لبحث القضاٌا العربٌة.
نتٌجة للجهود التً بذلها األمٌر عبد هللا بن الحسٌن فً خدمة القضاٌا العربٌة
ما الجهات التً التقى فٌها االمٌر عبدهللا لحل القضاٌا العربٌة /29آذار .1921
-1وزٌر المستعمرات البرٌطانٌة ونستن تشرشل
 -2المندوب السامً فً القدس هٌربرت صموبٌل فً
فسر  :استطاع االمٌر عبدهللا انتزاع اعتراؾ برٌطانٌا بالبالد الواقعه الى الشرق من نهر االردن ارضا عربٌة مستقله
 –1خاض مفاوضات شاقة وصعبة مع وزٌر المستعمرات والمندوب السامً
 -2كانت فً ضل قرارات واتفاقٌات مسبقة هدفت الى تمزٌق البالد العربٌة -1(- .ساٌكس بٌكو  -2سان رٌمو وعد بلفور)
 -3خبرته السٌاسٌة ورإٌته الثاقبة للمستقبل استطاع األمٌر عبد هللا انتزاع اعتراؾ برٌطانٌا بالبالد الواقعة شرق نهر األردن بصفتها ارض
عربٌة مستقلة.

على ماذا ٌنص ما جاء فً صك االنتداب الصادر عن عصبة األمم الذي
" شمول أرض األردن ضمن الوعود التً ستنفذ على حساب البالد العربٌة "

ما هً نتابج اتصاالت االمٌر عبدهللا مع وزٌر المستعمرات الرٌطانً ونستون تشرشل والمندوب البرٌطانً ا؟
 -1تسنى لألمٌر عبد هللا أن ٌإسس أمارة شرق األردن وشرع فً بناء الدولة المركزٌة.
 -2عهد الى رشٌد طلٌع بتشكٌل أول حكومة فً شرق األردن فً (11نٌسان 1921م).
 -3انتزاع اعتراؾ برٌطانٌا بالالد العربٌة الواقعه الى الشرق من نهر االردن ارضا عربٌة مستقله
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ثانٌاً :المعاهدة األردنٌة /البرٌطانٌة عام  1928م ؟
المعاهدة األردنٌة /البرٌطانٌة عام 1928م؟- :هً معاهدة أبرمت عام  1928بعد ان واصل األمٌر عبد هللا األول جهوده
ونضاله لنٌل االستقالل الكامل وأنهاء االنتداب البرٌطانً مدعوما ً بالمطالب الشعبٌة فاستجابت حكومة برٌطانٌا لهذه
المطالب وأبرمت هذه المعاهدة مع األردن.
وزارة

 عدد أهم بنود هذه المعاهدة؟
 .1االعتراؾ بتؤسٌس أمارة شرق األردن.
 .2تولً األمٌر عبد هللا بن الحسٌن التشرٌع واإلدارة.
 .3تعٌن حدود أمارة شرق األردن.
 .4وضع قانون أساسً (دستور) إلمارة شرق األردن.
فسر  :ابرمت الحكومه البرٌطانٌة المعاهدة االردنٌة البرٌطانٌة فً  20شباط 1928م

مواصلة االمٌر عبدهللا بن الحسٌن نضالة ومساعٌة لنٌل االستقالل الكامل وانهاء االنتداب مدعوما بالمطالب الشعبٌة واستجابة الحكومه
البرٌطانٌة لهذة المطالب.

ثالثاً :النضال األردنً لنٌل االستقالل :
 ماذا تضمنت برقٌات االحتجاج التً أرسلها األمٌر عبد هللا الى المندوب السامً بالقدس والمعتمد البرٌطانً فً عمان ...؟
 .1رفض االنتداب البرٌطانً.
 .2رفض اي اتفاق ال ٌنص على سٌادة األمارة األردنٌة واستقاللها الحقٌقً.

مالحظة(نتابج البرقٌات)" -:ساهمت هذه البرقٌات فً زٌادة نشاط الحركة الوطنٌة مما دفعها لعقد مإتمر عام ٌمثل كافة
أبناء األردن".
 المإتمر الوطنً األول - :وزارة
مإتمر دعت له الحركة الوطنٌة فً االردن ٌمثل ابناء االردن كافة فً ( وسط عمان ) عام 1928م وٌعد ( اول مإتمر وطنً ) فً تارٌ
االردن الحدٌث وقد حضرة (  )150مندوبا من الزعماء والشٌوخ والمفكرٌن واالدباء مثلو مناطق شرق االردن كافة
 كم بلػ عدد أعضاءه ومن ٌمثلون؟
حضره 150مندوب ٌمثلون الزعماء والشٌوخ والمفكرٌن واألدباء فً شرق األردن.
فسر  :انعقاد المإتمر الوطنً االول عام 1928م ؟
 .1رفض االنتداب البرٌطانً.
 .2رفض اي اتفاق ال ٌنص على سٌادة األمارة األردنٌة واستقاللها الحقٌقً
 اذكر اهم إنجازات وقرارات المإتمر الوطنً األول عام - :1928
 .1انتخاب حسٌن الطراونة ربٌسا ً للمإتمر.
 .2انتخب المندوبون لجنة تنفٌذٌة من  26عضواً ٌمثلون كل األردن.
 .3أصدروا المٌثاق الوطنً األردنً األول.

 عدد اهم بنود المٌثاق الوطنً األول - :1928
أوالً- :األمارة األردنٌة دولة عربٌة مستقلة ٌترأسها األمٌر عبد هللا بن الحسٌن وأوالده من بعده.
ثانٌاً - :شرق األردن ال ٌعترؾ بمبدأ االنتداب إال بوصفة مساعده نزٌهة لمصلحة البالد

.

ثالثاً - :تكون االنتخابات حرة ومصونة من كل تدخل والحكومة مسإولة أمام البرلمان.
رابعاًٌ - :عد األردن كل تشرٌع استثنابً ال ٌقوم على أساسالعدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحٌحة تشرٌعا ً باطالً

.

4

ما هً شروط االنتخابات كما حددتها بنود المٌثاق الوطنً االول 1928م ؟
تكون االنتخابات حرة ومصونة من كل تدخل والحكومة مسإولة أمام البرلمان .
س  :متى ٌعتبر المٌثاق الوطنً التشرٌع باطال ؟
كل تشرٌع استثنابً ال ٌقوم على أساسالعدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحٌحة تشرٌعا ً باطالً
تتبع عقد هذا المإتمر مإتمرات وطنٌة أخرى خالل الفترة من ( )1933-1929بٌن اهم إنجازاتها ونتابجها.
.1
.2
.3
.4

ساندت جهود األمٌر عبد هللا بن الحسٌن فً الحصول على االستقالل.
عكست وحدة الشعب والتفافه حول القٌادة الهاشمٌة.
عكست نمو الوعً السٌاسً والنضج الفكري لألردنٌٌن فً وقت مبكر من تارٌ األمارة.
قدرة األردنٌون على مواجهة األحداث السٌاسٌة التً تهدد الدولة.

واصل األمٌر عبد هللا بن الحسٌن واألردنٌون نضالهم للحصول مع االستقالل إضافة لهذه المإتمرات ...اذكر اهم أعمالهم؟
 .1أرسلت المذكرات االحتجاجٌة الشعبٌة والرسمٌة الى عصبة األمم ألنها منظمة دولٌة.
 .2أرسلت مذكرات للحكومة البرٌطانٌة ألنها الدولة المنتدبة على األردن.
 .3ع ّمت االحتجاجات الشعبٌة مدن األردن وقراه للمطالبة باالستقالل.
كٌؾ توجت جهود القٌادة الهاشمٌة األردنٌة وطموح شعبه فً بناء دولة المإسسات والقانون المستندة الى الدٌمقراطٌة- :
(ما هو التطور السٌاسً أو الحدث الذي شاهده األردن عام 1945؟ وما أسبابه؟)
فً عام  1945اعترفت برٌطانٌا بقرار هٌبة األمم المتحدة الذي ٌنص على ان األردن وصل الى مرحلة استكمال بناء مإسساته الدستورٌة
لتحقٌق دول ذات سٌادة قادرة على إدارة شإونها بنفسها".

مالحظة(- :وجه األمٌر عبد هللا مذكرة للحكومة البرٌطانٌة ٌصر على إعالن االستقالل فٌها واكد على ذلك فً مهرجان
عمان فً  28كانون الثانً من عام .)1946
 من النص ص 18بٌن البعد القومً من إعالن االستقالل كما حدده األمٌر عبد هللا بن الحسٌن؟
 -1شرق األردن هو اهم جزء من بالد العرب شارك الحجاز فً حرب التحرٌر لذلك له ان ٌسر لتحقٌق أهدافه القومٌة.
 -2كان خادم األمة عندما شارك فً وضع أسس الثورة العربٌة الكبرى التً انبثق عنها كٌان العرب الدولً الحدٌث ووطن
عربً ٌعتز بدوله المستقلة.
 -3العمل جاهدٌن لتوثٌق الصالت القومٌة بٌن هذه الدول لتحقٌق الؽاٌة القومٌة المشتركة.

رابعاً :إعالن االستقالل :
فسر - :توجه األمٌر عبد هللا األول الى برٌطانٌا ٌرافقه ربٌس الوزراء إبراهٌم هاشم- :
أ -من اجل استكمال إجراءات استقالل األردن وأنهاء االنتداب البرٌطانً.
ب -لتؤكٌد ان شرق األردن دولة مستقلة ذات سٌادة.
ج -تتوٌجا ً لجهوده لنٌل االستقالل وتطلع األردنٌٌن لنٌل ذلك.
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عقد المجلس التشرٌعً األردنً جلسة خاصة قدم بها قرار مجلس الوزراء والمجالس البلدٌة المتضمن رؼبة البالد فً االستقالل،
اذكر اهم ما جاء فً هذا القرار ...؟
 .1أعلن قرار االستقالل بناء على- :
 حقوق البالد الشرعٌة والطبٌعٌة.
 حصول البالد على وعود وعهود رسمٌة دولٌة.
 .2اقتراح مجلس الوزراء فً  15أٌار .1946
 .3إعالن استقالل البالد األردنٌة استقالالً تاما ً على أساس النظام الملكً النٌابً الوراثً.
 .4البٌعة بالملك لمإسس الدولة عبد هللا بن الحسٌن.
 علل - :عقد المجلس التشرٌعً الخامس جلسة استثنابٌة فً  22أٌار 1946م ...؟
أقر جملة من التعدٌالت على دستور عام ( 1928القانون األساسً).
 اذكر ابرز التعدٌالت الدستورٌة التً اقرها المجلس التشرٌعً الخامس فً  22اٌار .1946؟
 -1تحل عبارة المملكة األردنٌة الهاشمٌة محل عبارة شرق األردن حٌثما وردت.
 -2تحل عبارة جاللة الملك محل عبارة سمو األمٌر.
 -3إقرار نظام الحكم ملكً نٌابً وراثً
 -4الملك هو الذي ٌعلن الحرب وٌعقد االتفاقات والمعاهدات.
 -5المملكة األردنٌة الهاشمٌة دولة مستقلة ذات سٌادة وهً حرة مستقلة ُمل ُكها ال ٌتجزأ.

وزاره ص 2017

 عدد اهم قرارات المجلس التشرٌعً التً أعلنها بمقتضى االختصاصات الدستورٌة؟
أ .إعالن البالد األردنٌة دول مستقلة استقالل تام وذات حكومة ملكٌة نٌابٌة وراثٌة.
ب .البٌعة لسٌد البالد بالملك بوصفه ملكا ً دستورٌا ً على رأس الدولة األردنٌة بلقب حضرة صاحب الجاللة ملك
المملكة األردنٌة الهاشمٌة.
 كٌؾ قابل الملك عبد هللا األول هذا القرار؟
وشحه بالعبارة التالٌة "ُ ..م َت ِكالً على هللا أوافق على هذا القرار شاكراً لشعبً واثقا ً بحكومتً“ ..

 موافقة على قرارات المجلس التشرٌعً التً تنص على- :
 -1إعالن البالد األردنٌة مستقلة وذات حكومة ملكٌة نٌابٌة
 -2البٌعة لسٌد البالد بال ُملك بوصؾ ملكا ً
 متى أعلن استقالل األردن- :فً  25أٌار 1946
سإال - :استنتج من النص ص ( )20مالمح النهج السٌاسً للملك عبد هللا بن الحسٌن- :
 .1التاج الهاشمً معقود رجابه ورمز كٌانه وضمٌره ووحدة شعوره بان ٌطالع الملك شعبه بالعدل وخشٌة هللا ألن العدل أساس الملك
ورأس الحكمة مخافة هللا.
 .2سنعمل فً مواجهة أعباء ملكنا ومٌراث أسالفنا على خدمة شعبنا والتمكٌن لبالدنا.
 .3التعاون مع ملوك العرب ورإسابهم لخٌر العرب ومجد اإلنسانٌة كلها.
 .4القضٌة الفلسطٌنٌة هً القضٌة األولى لألردن وستظل فلسطٌن بؤعٌننا وسمعنا.
سإال - :كٌؾ قابل األردن وشعبه إعالن االستقالل فً ( )25أٌار 1946؟
 .1بالفرحة التً عمت مدن األردن وقُراهُ.
 .2تقدٌم وثٌقة البٌعة بال ُم ْلكِ فً احتفال حضره أعضاء المجلس التشرٌعً وكبار رجال الدولة وممثلً الدول.
 .3استعراض حافل للجٌش العربً شهده األالؾ من أبناء األردن والدول المجاورة.
 .4أبلػ وزٌر الخارجٌة الدول العربٌة ودول العالم بقرار استقالل األردن.
 .5توالت برقٌات التهنبة من جمٌع دول العالم ،والبٌعة لسٌد البالد.
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 عدد أهم الملوك األردنٌون الذٌن تولوا حكم البالد- :
 .1الملك المإسس عبد هللا األول بن الحسٌن.
 .2الملك طالل بن عبد هللا.
 .3الملك البانً الحسٌن بن طالل.
 .4الملك المعزز عبد هللا الثانً بن الحسٌن.
 ما هً الشرعٌة الدٌنٌة والتارٌخٌة التً ٌرثها الملك عبد هللا الثانً- :
 .1هً الشرعٌة التً تستند الى نسب الهاشمٌون الموصول بالرسول محمد (صلى هللا علٌه وسلم)
 .2والدور الممٌز الذي قام به بنو هاشم فً حمل راٌة اإلسالم والدفاع عنه.
 وضع رسم نسب الهاشمٌون أنظر أخر صفحة ......
خامساً :الراٌة األردنٌة :
مالحظة - :الراٌة األردنٌة (العلم األردنً) هً رمز للعزة والسٌادة والحرٌة استمدت ألوانها من راٌة الثورة العربٌة الكبرى عام  1916بٌن
الى ماذا تشٌر الوانها-:

اللون
 .1األسود
 .2األبٌض
 .3األخضر
 .4األحمر
 .5النجمة السباعٌة
(فً منتصؾ المثلث األحمر)

داللته (إلى ماذا ٌشٌر)

رمز راٌة العقاب (عرفها) - :وهً راٌة الرسول محمد (صلى هللا علٌه وسلم) ثم اتخذتها
الدولة العباسٌة راٌة لها.
رمز راٌة الدولة األموٌة
رمز راٌة آل البٌت ثم اتخذتها الدولة الفاطمٌة رمز ًا لها.
راٌة األسرة الهاشمٌة.
إلى السبع المثانً فً فاتحة القرآن الكرٌم.

سادساً :شعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة ودالالته :
عدد مكونات شعار المملكة األردنٌة الهاشمٌة ودالالته- :
دالالتــــــــــــها

المكـــــــــــونات
-1

التاج الملكً ٌعلو رأس حربة

نظام الحكم فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة نظام ملكً.

-2

الوشاح األحمر

العرش الهاشمً وٌرمز للفداء والصفاء

-3

الراٌتان

راٌة الثورة العربٌة الكبرى على الجانبٌن.

-4

طٌر العقاب

القوة والبؤس والعلو وٌرمز لونه إلى راٌة الرسول محمد (صلى هللا علٌه وسلم).

-5

الكرة األرضٌة

انتشار اإلسالم وحضارته فً العالم.

-6

األسلحة العربٌة

السٌؾ والرمح والقوس والسهام على جانب الترس وهً رمز الدفاع عن الحق.

-7

السنابل الذهبٌة وسعفة النخٌل

وهً تحٌط بالترس ومرتبطة بشرٌط وسام النهضة من الدرجة األولى.

 -8وسام النهضة من الدرجة األولى
 -9الشرٌط األصفر
ٌتكون من ثالث مقاطع مطرزة بالعبارات
التالٌة- :
وزاره

أ .منننننننننن الجهنننننننننة الٌمننننننننننى
(عكننس النننناظر لننه) عبننند هللا
الثنننننانً بنننننن الحسنننننٌن بنننننن
عننننننون (عننننننون هننننننو الجنننننند
الثنننننانً للشنننننرٌؾ الحسنننننٌن
بن علً)
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ب .فننننننً الوسننننننط ملننننننك ج .فننننننً الجهننننننة الٌسننننننرى
المملكننننننننننننة األردنٌننننننننننننة (عكس الناظر له)
"الراجننننً مننننن هللا التوفٌننننق
الهاشمٌة.
والعون"

اى٘حدج اىثاّٞح  :اإلّجاساخ اىسٞاسٞح ىيَي٘ك اىٖاشَ ِٞف ٜاألردُ
اىفصو األٗه :اإلّجاساخ اىسٞاسٞح ىيَيل عثد هللا األٗه :
أوال :حٌاته ونشؤته
 تحدث عن حٌات ونشؤت الملك عبد هللا األول بن الحسٌن- :
 .1ولد فً مكة المكرمة عام .1882
 .2تعلم القراءة والكتابة والعلوم الدٌنٌة على ٌد نخبة من شٌوخ عصره.
 .3انتقل عام  1893مع والده الشرٌؾ الحسٌن إلى األستانة (إستنبول) وأتم دراسته هناك.
 .4عند إعالن الثورة العربٌة الكبرى عام 1916قاد الجٌش المكلؾ لتحرٌر الطابؾ من األتراك.

وزارة دابره

 عرؾ الملك عبد هللا األول بمٌوله األدبٌة (أذكر اهم مإلفاته)- :
ب .جواب السابل عن الخٌل األصابل.
أ -المذكرات
ج .االمالً السٌاسٌة

د .خواطر النسٌم

هـ .األثار الكاملة للملك عبد هللا بن الحسٌن وفٌه جمعت أعماله فً مجلد واحد.

ثانٌاً :اإلنجازات السٌاسٌة الداخلٌة
 عدد أهم اإلنجازات السٌاسٌة الداخلٌة للملك عبد هللا األول بعد االستقالل عام  - :1946وزارة ص2017
 -1صدور دستور 1947م وإلؽاء القانون األساسً لعام 1928م.
 -2تحول نظام الحكم من أمٌري إلى ملكً نٌابً وراثً ونص دستور  1947أن الملك ربٌس للسلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة.
 -3إلؽاء المجالس التشرٌعٌة فً األمارة ( فسر ) لٌحل مكانها مجلس األمة الذي ٌتكون من- :
أ .مجلس األعٌان وهو معٌّن من الملك.ب .مجلس النواب المنتخب من الشعب.
 -4صدور قانون االنتخاب بعد وحدة الضفتٌن عام  1950فؤصبح ٌحق للمواطن فً الضفة الؽربٌة انتخاب النواب والترشح
لمجلس النواب

ثالثاً :اإلنجازات السٌاسٌة الخارجٌة
 بماذا تمٌزت سٌاسة الملك عبد هللا األول بن الحسٌن الخارجٌة؟
بالبعد القومً المنطلق من الفكر الهاشمً الحرٌص على وحدة األمة العربٌة وصٌانة حقوقها.
وسعى الى تطبٌق افكارة القومٌة فً وحدة االمة العربٌة
 من النص (أقوال الملك عبد هللا األول) ص ( )29ب ٌّن ما هً مهمة من أحب العرب وواجبه تجاههم- :
جمع كلمتهم ووحد صفهم وقادهم إلى خٌرهم وحفظ لهم صبؽتهم ومن كره العرب دعاهم إلى التفرقة.
 عدد اهم مشارٌع الوحدة العربٌة التً ساندهم الملك عبد هللا بن الحسٌن؟
 .1مشروع سورٌا الكبرى عام 1943
 .2جامعة الدول العربٌة عام .1945
 .3وحدة الضفتٌن عام 1950
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 -1مشروع سورٌا الكبرى عام 1943
 فسر- :أطلق األمٌر عبد هللا بن الحسٌن مشروع سورٌا الكبرى؟
للوصول إلى الوحدة العربٌة الكاملة حٌث وجه الدعوة لعقد مإتمر سوري عام  1943لبحث أمر الوحدة.
 عدد اهم قرارات ومطالب المإتمر السوري عام 1943؟
 .1إلؽاء وعد بلفور.
 .2قٌام دولة موحدة فً سورٌا بحدودها الطبٌعٌة (سورٌا ،فلسطٌن ،األردن ،لبنان)
 .3ان ٌكون نظام الحكم فً هذه الدول ملكً دستوري برباسة األمٌر عبد هللا بن الحسٌن.
 .4السماح بانضمام اي دولة عربٌة أخرى.
فسر  :لم ٌكتب النجاح لمشروع سورٌا الكبرى ؟
 – 1وقفت ( برٌطانٌا ) ضد هذا المشروع النه ال ٌتوافق مع مصالحها االستعمارٌة فً المنطقه
 – 2وقفت (الحركة الصهٌونٌه)اٌضا ضد اي مشروع وحدوي عربً ٌهدد مطامعها التوسعٌه
 – 3رأت بعض الدول العربٌة فً الوحده تهدٌدا لمصالحها القطرٌه

 -2جامعة الدول العربٌة عام 1945
فسر - :اتخذت جامعة الدول العربٌة قرار عام  1946بإلؽاء مشروع سورٌا الكبرى /- :لم ٌكتب النجاح لمشروع سورٌا الكبرى
وذلك بسبب مواقؾ األطراؾ التالٌة الرافضة لهذا المشروع وهً- :
(علل)ألنه ال ٌتوافق ومصالحها االستعمارٌة فً المنطقة.
 .1وقفت برٌطانٌا وفرنسا ضد هذا المشروع
 .2ووقفت الصهٌونٌة ضد اي مشروع وحدة عربً (علل)ألنه ٌهدد مطامعها التوسعٌة.
 .3رأت بعض الدول العربٌة فً الوحدة تهدٌداً لمصالحها القطرٌة.
جامعة الدول العربٌة - :هً منظمة إقلٌمٌة تضم الدول العربٌة فً أسٌا وإفرٌقٌا وٌنص مٌثاقها على التعاون والتنسٌق بٌن الدول األعضاء فً
وزارة ش2018
المجاالت السٌاسٌة والثقافٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ومقرها الدابم فً القاهرة.

 فسر :طلبت مصر عام 1943م عقد اجتماع لبحث امر الوحده العربٌه- :
 .1تطلعت الشعوب العربٌة للوحدة عن طرٌق رابطة اتحادٌة تضمها.
 .2بعد طرح مشروع سورٌا الكبرى لألمٌر عبد هللا األول بن الحسٌن
 .3طرح نوري السعٌد مشروع الهالل الخصٌب.
مشروع الهالل الخصٌب- :وٌقضً بوحدة بالد الشام والعراق اقترحه نوري سعٌد ربٌس وزراء العراق آنذاك طلبت مصر عام  1943عقد
اجتماع لبحث امر الوحدة العربٌة.

تحدث عن موقؾ األردن من مشروع أنشاء جامعة الدول العربٌة- :
أرسل األمٌر عبد هللا وفداً للمشاركة فً المباحثات التمهٌدٌة.
فسر  :طلبت مصر فً عام 3465م عقد اجتماع لبحث امر الوحده العربٌة ؟
 – 3تطلعت الشعوب العربٌة الى الوحدة العربٌة عن طرٌق رابطة اتحادٌة تضمها
 – 4طرح االمٌر عبدهللا االول مشروع سورٌا الكبرى
 – 5طرح نوري السعٌد ربٌس الوزراء العراقً لمشروع الهالل الخصٌب ( بالد الشام والعراق )
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برتوكول اإلسكندرٌة - :هً اللجنة التحضٌرٌة للمإتمر العربً العام التً بدأت عام  1944فً أنشاء جامعة الدول العربٌة
فسر( تمهٌدا النشاء جامعه الدول العربٌه بمشاركة ( االردن.سورٌا.العراق.الٌمن  .لبنان .مصر  .السعودٌه)
مالحظة - :بعد تؤسٌس الجامعة العربٌة استبعد مشروع سورٌا الكبرى ومشروع الهالل الخصٌب.

فسر

اللجنة التحضٌرٌة للمإتمر العربً العام التً بدأت عام  1944فً أنشاء جامعة الدول العربٌة
 -3وحدة الضفتٌن عام 1950؟
 فسر - :قٌام الوحدة بٌن الضفتٌن عام 1950؟
 -1بعد حرب  1948فقدان معظم األراضً الفلسطٌنٌة.
 -2العالقات والروابط التارٌخٌة بٌن الشعبٌن فً األردن وفلسطٌن.
 -3للحافظ على ما تبقى من األراضً الفلسطٌنٌة.
 -4وتؤكٌد الحق الفلسطٌنً فً إقامة دولته المستقلة على ارض فلسطٌن.
 عدد مراحل إنجاز مشروع وحدة الضفتٌن- :
أ -المإتمرات التمهٌدٌة1948 .م ( مإتمرات عمان/ارٌحا /رام هللا  /نابلس )
ب -إعالن وحدة الضفتٌن
( أقٌمت الوحدة عن طرٌق مإتمرات التمهٌدٌةعام  )1948أذكر أهمها؟
مإتمرات- :عمان  /أرٌحا  /رام هللا  /نابلس.
وزارة ش  2017ش2018
( كان اهم هذه المإتمرات مإتمر أرٌحا) أذكر اهم قرارته:
 -1المناداة بالوحدة الفلسطٌنٌة األردنٌة واعتبار فلسطٌن وحدة ال تتجزأ.
 -2هذه الوحدة مقدمة للوحدة العربٌة.
 -3مباٌعة الملك عبد هللا األول بن الحسٌن ملكا على األردن وفلسطٌن.
 -4المطالبة بعودة الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن لبالدهم وتعوٌضهم.
 -5االقتراح على الملك عبد هللا األول وضع نظام النتخاب ممثلٌن شرعٌٌن ألهالً فلسطٌن فً المجالس النٌابٌة األردنٌة.
مإتمر ارٌحا  :اهم المإتمرات التً اقٌمت وحدة الضفتٌن عن طرٌقها المنعقد فً االول من كانون االول عام 1948م.

اذكر ابرز التعدٌالت  /االجراءات التً اتخذها االردن انسجاما مع قرارات مإتمر ارٌحا ؟
 – 1حل المجلس النٌابً االردنً
 – 3زٌادة عدد اعضاء مجلس االمة االردنً

 – 2تعدٌل قانون االنتخاب
 – 4انتخب المجلس النٌابً الجدٌد الً ٌمثل الضفتٌن فً  11نٌسان 1950

 24 – 5نٌسان  1950اعلن قٌام وحده الضفتٌن
ابرز التعدٌالت  /االجراءات التً اتخذها االردن انساجما مع قرارات مإتمر ارٌحا ؟
 -1حل المجلس النٌابً األردنً.
 -2عدل قانون االنتخاب حٌث زاد عدد أعضاء مجلس األمة األردنً.
 -3انتخب مجلس نٌابً ٌمثل الضفتٌن فً 11نٌسان .1950
 -4فً  24نٌسان  1950أعلن قٌام الوحدة بٌن الضفتٌن.
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 بٌن األهداؾ التً أراد الملك عبد هللا األول تحقٌقها فً وحده الضفتٌن (أهمٌتها)
 -1أرادها طرٌقا للوحدة العربٌة الشاملة التً ٌنشدها منذ تؤسٌس األمارة.
 -2ظلت القدس فً وجدانه طوال حكمه حٌث كان حرٌصا على أداء صالة الجمعة فً المسجد األقصى حتى استشهد على أبوابه ٌوم الجمعة
( 20تموز )1951

بٌن مكانه القدس لدى الملك عبدهللا االول؟
 – 3ظلت القدي فً وجدانه طٌلة حكمة
 – 4كان حرٌصا على اداء صالة الجمعه فً المسجد االقصى حتى استشهد فٌها ٌوم الجمعه 42تموز 3473م

اىفصو اىثاّ :ٜاإلّجاساخ اىسٞاسٞح ىيَيل طاله تِ عثد هللا :
أوال :حٌاته ونشؤته
 تحدث عن حٌاة الملك طالل ونشؤته- :
 -1ولد عام .1909
 -2تلقى دراسته عمان ثم التحق بكلٌة ساندهٌرست العسكرٌة فً برٌطانٌا وتخرج منها عام .1929
 -3عاد إلى عمان لٌلتحق بقوة الحدود العسكرٌة وبكتٌبة المشاة الثانٌة.
 -4فً  7آذار عام  1947ع ٌّن ولٌا ً للعهد.
 -5شارك فً حرب فلسطٌن عام .1948
فسر- :اهمٌة مشاركة الملك طالل العسكرٌه فً حرب 1948م؟
 -1كان ٌقاتل مع الجٌش العربً األردنً فً خطوط المواجهة األمامٌة.
 -2كان لوجوده اثر كبٌر فً ( رفع معنوٌات وحدات الجٌش العربً التً قاتلت فً القدس انذاك

نودي باألمٌر طالل ملكا ً بعد استشهاد والده الملك عبد هللا األول على أبواب المسجد األقصى عام .1951
ثانٌاً :اإلنجازات السٌاسٌة الداخلٌة
 فسر حرص الملك طالل على ضرورة (تماسك المجتمع األردنً وتعاونه) - :لمواجهة التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة
الى ماذا ٌحتاج هذا البلد لمواجهه التحدٌات الداخلٌة والخارجٌة كما تحدث الملك طالل ؟
أٌ -حتاج هذا البلد إلى التآلؾ والتآزر والتعاون.
بٌ -حتاج إلى الثقة بالوطن وإمكانٌاته وكفاءة أبنابه.
ج -الٌابسٌن فً كل أمة وحدهم علة تؤخرها وضعفها وأصحاب العزٌمة الواثقٌن باهلل ٌجعلون الفقر ؼنى والضعؾ قوة.
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 على الرؼم من قُصر فترة حكم الملك طالل إال انها تمٌزت بإنجازات مهمة .عددها؟
 .1إصدار دستور عام 1952
 .2إنشاء دٌوان المحاسبة عام .1952
 -1إصدار دستور عام 1952
 فسر تعد اإلصالحات الدستورٌة من اهم إنجازات الملك طالل ...؟
 .1عززت الحرٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة.
 .2جاء دستور عام  1952متوافقا ً مع النظم الدٌموقراطٌة الحدٌثة.
 عدد أبرز ما جاء فً دستور عام ... 1952؟ وزارة2017
أ .المملكة األردنٌة الهاشمٌة دولة عربٌة مستقلة ذات سٌادة ُملكها ال ٌتجزأ وال ٌنزل عن شًء منه والشعب األردنً جزء من األمة العربٌة.
ب .نظام الحكم نٌابً ملكً وراثً.
ت .كفل الدستور مجموعه من الحقوق والحرٌات المتعلقة بالمواطن األردنً.
 عدد أهم الحقوق والحرٌات المتعلقة بالمواطن األردنً وكفلها دستور ....1952
 -1األردنٌون أمام القانون سواء ال تمٌٌز بٌنهم فً الحقوق والواجبات.
 -2تحمً الدولة حرٌة القٌام بشعابر األدٌان والعقابد طبقا ً للعادات المرعٌة بالمملكة(ما هً شروطها) ما لم تكن:
أ .مخلة بالنظام العام ب .منافٌة لألدب.
 -3تكفل الدولة العمل والتعلٌم ضمن حدود إمكانٌاتها.
 -4حرٌة التعبٌر عن الرأي بالقول او الكتابة او التصوٌر مع ضمان حرٌة الصحافة والطباعة.
 -5حق األردنٌٌن فٌاالجتماع وتؤلٌؾ األحزاب السٌاسٌة والجمعٌات.

فسر :تحمً الدولة حرٌة القٌام بشعابر األدٌان والعقابد ؟ ما هً شروطها
طبقا ً للعادات المرعٌة بالمملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام و منافٌة لألدب.

عدد أهم خصابص دستور عام 1952؟
أ -نظمت مواد الدستور العالقة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة- :
ب ٌّن أسس العالقة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة - :وزارة ش 2018
 .1ربٌس الوزراء والوزراء مسإولون أمام النواب مسإولٌة مشتركة عن السٌاسة العامة للدولة.
 .2كل وزٌر مسإول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
 .3تطرح الثقة بالوزارة أم أو بؤحد الوزراء أمام النواب وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة باألكثرٌة المطلقة من مجموع أعضابه وجب
علٌها االستقالة.
ب -استقاللٌة السلطة القضابٌة ،حٌث ٌعد القضاة مستقلون ال ٌخضعون إال لسلطة القانون.
 -2أنشاء دٌوان المحاسبة

عام 1952م

فسر- :أنشاء دٌوان المحاسبة عام  1952فً عهد الملك طالل؟
لمراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرابق صرفها عن طرٌق تقدٌم تقرٌر سنوي لمجلس األعٌان والنواب عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام.

مالحظة - :ال ٌزال دٌوان المحاسبة ٌعمل حتـــى الٌـــوم.
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ثالثاً :اإلنجازات السٌاسٌة الخارجٌة
"  ..حرص الملك طالل على تطوٌر العالقات األخوٌة مع الدول العربٌة وتنظٌمها" ..
 اذكر اهم االنجازات للملك طالل فً مجال السٌاسة الخارجٌة (مع الدول العربٌة) :وزارة ص 2017
 .1تحسٌن العالقات مع الدول العربٌة المجاورة بهدؾ التنسٌق والتعاون مع تلك الدول.
 .2التوقٌع على اتفاقٌة الدفاع العربً المشترك ( اتفاقٌه الضمان الجماعً العربً عام 1951م)- :
اتفاقٌة الضمان الجماعً العربً عام 1951م- :هً اتفاقٌة الدفاع العربً المشترك وقع علٌها الملك طالل من اجل التعاون فً الشإون
السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة وتوحٌد الجهود فً الدفاع عن البالد العربٌة.
فسر  :توقٌع الملك طالل على اتفاقٌه الدفاع العبً المشترك ( اتفاقٌه الضمان الجماعً العربً عام 3473م)
من اجل التعاون فً الشإون السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌه  ,توحٌد الجهود فً الدفاع عن البالد العربٌة

فسر  -تنازل الملك طالل عن الحكم لنجله األمٌر الحسٌن بن طالل عام 1952م؟
بسبب تعذر استمراره فً الحكم بسبب مرضه.

\

مالحظة توفً الملك طالل فً السابع من تموز عام 1972م.

اىفصو اىثاىث :اإلّجاساخ اىسٞاسٞح ىيَيل اىحس ِٞتِ طاله :
أوال :حٌاته ونشؤته
 .1ولد الملك الحسٌن بن طالل فً عمان  14تشرٌن الثانً عام  1935ونشؤ فً كنؾ والده ورعاٌة جده.
 .2تلقى تعلٌمه االبتدابً فً الكلٌة العلمٌة اإلسالمٌة فً عمان وتخرج منها ثم انتقل إلى كلٌة فكتورٌا باإلسكندرٌة لمدة عامٌن ثم التحق بكلٌة
ساندهٌرست العسكرٌة فً إنجلترا.
 .3عام 1952م انتقل الحكم لألمٌر الحسٌن بن طالل بعد تنازل والده الملك طالل بن عبد هللا.
فسر - :قرار مجلس الوزراء بتعٌٌن مجلس وصاٌة عند انتقال الحكم لألمٌر الحسٌن بن طالل- :
بمقتضى الدستور ألن األمٌر الحسٌن لم ٌكن أتم الثامنة عشرة قمرٌة واستمر هذا المجلس حتى  2أٌار  1953حٌث تسلم الحسٌن بن طالل
سلطاته الدستورٌة.
لجاللة الملك الحسٌن مإلفات عدة تعد من مصادر دراسة التارٌ الحدٌث والمعاصر (اذكرها) - :وزاره ش 2018
أ -مهنتً كملك

ب -لٌس سهالً أن تكون ملكا ً

ج -حربنا مع إسرابٌل.

وضح  :االهمٌة السٌاسٌة والتارٌخٌة لمإلفات الحسٌن بن طالل ؟
اصبحت من مصادر دراسة تارٌ االردن الحدٌث والمعاصر

13

ثانٌا :اإلنجازات السٌاسٌة الداخلٌة
 فسر - :حقق األردن فً عهد الحسٌن إنجازات كثٌرة على المستوى الداخلً- :
ألنه نذر حٌاته لخدمة وطنه وأمته.
 من النص ص 39بٌن النهج الذي اتبعه الملك الحسٌن فً سٌاسته الداخلٌة منذ تسلمه العرش- :
 .1العرش ٌستمد قوته من هللا ومحبة الشعب
 .2سٌنمً هذه المحبة وهذه الثقة بخدمة األمة ورعاٌة مصالحها.
( .3ما العهد الذي اتخذه على نفسه ولماذا) أخذ على نفسه مجانبة الراحة من أجل الشعب والعمل والتضحٌة إلعزاز الوطن.
 عدد أبرز اإلنجازات السٌاسٌة الداخلٌة للملك الحسٌن - :وزارة ص 2018
(تعزٌز النهج الدٌمقراطً  ,تعرٌب قٌادة الجٌش العربً  ,التعدٌالت الدستورٌة )

 .1تعزٌز النهج الدٌمقراطً- :
(اذكر اهم إنجازاته أو أعماله فً مجال تعزٌز النهج الدٌمقراطً)- :
أ -تفعٌل الحرٌات السٌاسٌة فظهرت األحزاب السٌاسٌة والنقابات والصحافة بكل اتجاهاتها فً األردن.
ب -تؤسست النقابات العمالٌة والمهنٌة.
ج -نشطت الصحافة فً البالد.
 ما نتابج هذه التطورات الدٌمقراطٌة على البالد /- :الى ماذا ادى تعزٌز النهج الدٌمقراطً ؟
زاد الوعً السٌاسً ورسخ الشعور القومً واالنتماء الوطنً عند األردنٌٌن.
 .2تعرٌب قٌادة الجٌش العربً األردنً- :
عرؾ تعرٌب الجٌش - :هو قرار اتخذه الملك الحسٌن بن طالل فً األول من أذار عام  1956استكماالً لتحقٌق السٌادة الوطنٌة
األردنٌة فتم االستؽناء عن خدمات جون كلوب باشا قابد الجٌش والضباط اإلنجلٌز وأنهاء المعاهدة األردنٌة البرٌطانٌة عام.
وضح  :سعى الحسٌن بن طالل لتحقٌق السٌادة الوطنٌة االردنٌة ؟
 – 3اتخذ قرارة التارٌخً فً االول من اذار  3478بتعرٌب قٌادة الجٌش
 – 4االستؽناء عن خدمات جون كلوب قابد الجٌش والضباط االنجلٌز
 – 5انهاء المعاهدة االردنٌة البرٌطانٌة 3479م

فسر  : :اتخذ الحسٌن قرارة بتعرٌب قٌادة الجٌش عام 3478م؟
لتحقٌق السٌادة الوطنٌة االردنٌة
 .3التعدٌالت الدستورٌة- :
 فسر إجراء التعدٌالت الدستورٌة فً عهد الملك الحسٌنبما ٌتناسب مع التطورات فً السٌاسة الداخلٌة.
بسبب والتحدٌات التً واجهت الحٌاة السٌاسٌة الداخلٌة فً األردن فً عهده المتمثلة- :
أ .الصراع مع إسرابٌل.
ب.ما ترتب على هذا الصراع من تعطل للمإسسات الدستورٌة.
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 بالرؼم من التحدٌات التً واجهت الحٌاة السٌاسٌة الداخلٌة فً األردن فً عهد الملك الحسٌن اال انه قام .....
 اذكر اهم اإلنجازات السٌاسٌة والتعدٌالت الدستورٌة فً عهده- :
أ -العودة للحٌاة النٌابٌة عام 1984م.
تفعٌل الحٌاة السٌاسٌة والحربٌة عن طرٌق انتخابات عام 1989م.
ب-
ج -إصدار المٌثاق الوطنً عام  1991م.
د -إصدار قانون األحزاب عام  1992م.
كٌؾ تم تفعٌل الحٌاة السٌاسٌة الحزبٌة فً االردن بعد العوده الى الحٌاة النٌابٌة 1984م؟ عن طرٌق:
 – 1انتخابات عام 1989

 – 2المٌثاق الوطنً 1991

 – 3قانون االحزاب 1992م

ثالثا :اإلنجازات السٌاسٌة الخارجٌة
 بماذا تمٌز عهد الملك الحسٌن بن طالل فً مجال السٌاسة الخارجٌة- :
 -1النشاط السٌاسً لألردن على صعٌد العالقات العربٌة والدولٌة.
 -2اإلسهام فً المصالحة العربٌة.
 -3توحٌد الصؾ العربً.
 عدد المرتكزات التً انطلق منها الملك الحسٌن فً عالقاته مع العرب والعالم ...؟
 -1مبادئ الثورة العربٌة الكبرى.
 -2مواد الدستور األردنً التً تإكد البعد القومً العربً.
 -3ثوابت السٌاسة الخارجٌة األردنٌة القابمة على الوسطٌة واالعتدال.
 -1الملك الحسٌن بن طالل ومشارٌع الوحدة العربٌة
"سعى الملك الحسٌن بن طالل إلى تحقٌق الوحدة العربٌة عملٌا ً بالدعوة إلى إقامة عدة مشارٌع وحدوٌة اذكر اهم هذه المشارٌع؟
أ .االتحاد العربً الهاشمً (األردن والعراق) عام 1958م.
ب.مشروع المملكة المتحدة (األردن وفلسطٌن) عام 1972م.
ج .مجلس التعاون العربً عام 1989م (األردن والعراق والٌمن الشمالً ومصر).
أ -االتحاد العربً الهاشمً (األردن والعراق) عام 1958م.
 فسر قٌام االتحاد العربً الهاشمً عام 1958م.؟
 -1الن العالقات السٌاسٌة بٌن األردن والعراق اتسمت بالتوافق والتآلؾ بسبب تشابه نظام الحكم الملكً الهاشمً بٌن البلدٌن.
 -2الجوار الجؽرافً.
 متى وكٌؾ تمت الوحدة بٌن األردن والعراق ...؟
تجسد االتحاد عام 1958م (االتحاد العربً الهاشمً) عن طرٌق:
معاهدة اخوه وتحالؾ بٌن األردن والعراق وبذلك بدأت المفاوضات لعقد االتحاد.
أعلن الملك الحسٌن (تعبٌراً عن البعد القومً فً نهجه) تنازله عن الحكم البن عمه الملك فٌصل الثانً ملك العراق لٌكون ملكا ً
لالتحاد.
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 عدد األهداؾ التً سعى االتحاد العربً الهاشمً لتحقٌقها- :
 .1توحٌد التمثٌل السٌاسً الخارجً للبلدٌن بسٌاسة واحدة قوٌة لها مكانة فً المحافل الدولٌة.
 .2إٌجاد درع أمنً قوي بتوحٌد الجٌش فً البلدٌن (علل)- :
أ .معٌنا ً لألمة العربٌة.بٌ .سهم فً الدفاع عن قضاٌاها وحقوقها.
 .3تنمٌة البلدٌن وتطوٌرهما بالمشارٌع االقتصادٌة بطرٌقة تكاملٌة تدفع التنمٌة فً البلدٌن.

 فسر :لم ٌستمر االتحاد العربً الهاشمً طوٌالً- :

وزاره ش 2018

بسبب االنقالب العسكري الذي أطاح بالحكم الملكً فً العراق واستشهاد الملك فٌصل الثانً فً  14تموز عام 1958
ب -مشروع المملكة المتحدة (األردن وفلسطٌن) عام 1972م.
 فسر - :قٌام مشروع الوحدة بٌن األردن وفلسطٌن عام (1972المملكة المتحدة)- :
جاء فً المشروع تجسٌد اًلفكرة الملك الحسٌن بن طالل الواعً الى ضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطٌنً فً أرضه.
 عدد أبرز بنود المشروع الذي طرحه الحسٌن بن طالل (المملكة المتحدة)- :
 .1تسمى الدولة بالمملكة العربٌة المتحدة.
 .2تتكون هذه المملكة من الضفتٌن الشرقٌة والؽربٌة.
 .3عمان هً العاصمة المركزٌة للمملكة العربٌة المتحدة.
 .4ربٌسها الملك وٌتولى كذلك السلطة التنفٌذٌة المركزٌة ومعه مجلس وزراء مركزي أما السلطة التشرٌعٌة المركزٌة فتناط
بالملك ومجلس ٌعرؾ بـ (مجلس األمة).
 .5السلطة القضابٌة منوطة بمحكمة مركزٌة علٌا ولكل بلد محاكمه الخاصة.
 بن بٌن أهمٌة هذا االتحاد- :
ٌ -1عد خطوة عملٌة للتعاون واالتحاد العربً.
ٌ -2عد دلٌالَ على النهج الوحدوي للملك الحسٌن طالل.
مالحظة - :هذا االتحاد لم ٌكتب له النجاح
ج -مجلس التعاون العربً عام 1989م (األردن والعراق والٌمن الشمالً ومصر).
 وضح ٌعد مشروع مجلس التعاون العربً عام  1989مختلفا ً عما سبقه من مشارٌع وحدة ثنابً- :
 .1ألنه ضم أربع دول عربٌة هً (األردن ،مصر ،العراق ،الٌمن الشمالً( مع إمكانٌة انضمام اي دولة عربٌة أخرى.
ٌ .2مثل هذا االتحاد نموذجا عملٌا للدول العربٌة للتضامن والعمل المشترك خاصة مع ظهور العدٌد من المحاوالت الوحدوٌة
مثل مجلس التعاون الخلٌجً عام ( )1981واالتحاد المؽاربً عام (.)1989
 علل سبب انتهاء مجلس التعاون العربً؟
بسبب حرب الخلٌج الثانٌة عام  1990الناتجة عن اجتٌاح العراق للكوٌت.
 -2العالقات األردنٌة الخارجٌة
وضح كٌؾ شكلت القضٌة الفلسطٌنٌة المحور األساسً للسٌاسة الخارجٌة األردنٌة؟

ّ
 .1حرص الملك الحسٌن على دعم القضٌة الفلسطٌنٌة فً المحافل الدولٌة.
 .2توثٌق عالقات التالحم المصٌري بٌن الشعب الفلسطٌنً واألردنً.
 .3توثٌق عالقات األردن السٌاسٌة مع الدولة العربٌة.
 .4واصل تقدٌم الرعاٌة والحماٌة للمقدسات اإلسالمٌة والمسٌحٌة فً القدس (وضح كٌؾ)- :
أ .عن طرٌق أعمارها وصٌانتها.
ب.الوقوؾ ضد مخططات تهوٌدها.
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 وضح كٌؾ أسهم األردن فً تحقٌق التوازن العربً وحل الخالفات العربٌة- :
ظهر ذلك فً أمور كثٌرة منها- :
 .1عقد مإتمر القمة العربٌة (قمة الوفاق واالتفاق) فً عمان عام (1987م).
 .2احتضان المصالحة بٌن الٌمن الشمالً والجنوبً واتحادهما فً دولة واحدة عام 1990م.
 .3مساعٌه لحل النزاع العراقً الكوٌتً عام 1990م ضمن البٌت العربً.
 اذكر اهم اإلنجازات السٌاسٌة الخارجٌة للملك الحسٌن مع دول العالم- :
 .1نجح األردن فً إقامة عالقات دبلوماسٌة مع مختلؾ دول العالم.
 .2أسهم الملك الحسٌن فً توضٌح المواقؾ العربٌة على الساحة الدولٌة خاصة الصراع العربً اإلسرابٌلً.
 .3شارك األردن فً المإتمر الدولً للسالم فً جنٌؾ فً سوٌسرا عام 1973م(اذكر نتابجه) فض النزاع بٌن مصر وسورٌا
من جهة وإسرابٌل من جهة أخرى.
 .4نجاح السٌاسة الخارجٌة األردنٌة بالتنسٌق مع العرب والدول األجنبٌة فً إصدار الجمعٌة العمومٌة لألمم المتحدة قرارها رقم
(( )337على ماذا ٌنص) نص على ما ٌلً- :
ب .وعد الصهٌونٌة صورة من صور التمٌٌز العنصري.
أ .إدانة إسرابٌل.
 .5شارك األردن عام 1991م فً مإتمر مدرٌد للسالم بعد موافقة العرب المعنٌٌن فً الصراع العربً اإلسرابٌلً على
المبادرة األمرٌكٌة إلحالل السالم الدابم فً الشرق األوسط حٌث شارك الجانب الفلسطٌنً ضمن الوفد األردنً برباسة وزٌر
خارجٌة األردن.
 .6أسهمت السٌاسة األردنٌة الخارجٌة فً- :
أ .إظهار مكانة األردن العالمٌة بامتالكه مصداقٌة دولٌة.
 .7إقامة عالقات دبلوماسٌة مع كثٌر من دول العالم ومن األدلة على ذلك كثرة الوفود العالمٌة التً جاءت لألردن لحضور جنازة
الراحل الملك الحسٌن بن طالل عام 1999م.

اىفصو اىزاتع :اإلّجاساخ اىسٞاسٞح ىيَيل عثدهللا تِ اىحس: ِٞ
تحدث عن حٌاة ونشؤة الملك عبد هللا الثانً- :
 -1ولد الملك عبد هللا الثانً بن الحسٌن فً عام فً  30كانون الثانً عام 1962م وهو االبن األكبر للملك الحسٌن بن طالل.
مالحظة - :وجه الملك الحسٌن بمناسبة مولد ابنه الملك عبد هللا الثانً رسالة للشعب األردنً نصها ص ( )45فً الكتاب.
 -2تلقى الملك عبد هللا الثانً علومه االبتدابٌة فً الكلٌة العلمٌة اإلسالمٌة فً عمان ثم انتقل على مدرسة سانت إدموند فً إنجلترا
ثم مدرسة إٌجلبروك وأكادٌمٌة دٌرفٌلد فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلكمال دراسته الثانوٌة.
 -3التحق بؤكادٌمٌة ساندهٌرست العسكرٌة فً برٌطانٌا ثم جامعة أكسفورد وفً عام  1987التحق بجامعة جورج تاون فً
واشنطن لدراسة الشإون الدولٌة.
 -4بدأ الملك عبد هللا الثانً حٌاته العسكرٌة فً الجٌش العربً األردنً قابداً لسرٌة فً كتٌبة الدبابات الملكٌة  17فً عام
.1989
 -5ترقى فً صفوؾ القوات المسلحة لٌصبح قابد للقوات الخاصة الملكٌة عام  1994حٌث أعاد تنظٌمها وفق أحدث المعاٌٌر
العسكرٌة الدولٌة.
عال من التعلٌم والتدرٌب ولذلك تشكل لدٌه دافع قوي لتمكٌن شعبه من الحصول على
 -6حظً الملك عبد هللا الثانً بمستوى ٍ
تعلٌم ممٌز.
ٌقول عن ذلك " طموحً ان ٌحظى كل أردنً بؤفضل تعلٌم “.
(علل) ألن األنسان األردنً مٌزته األبداع وطرٌق األبداع ٌبدأ بالتعلٌم.
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 -7تولى الملك عبد هللا الثانً سلطاته الدستورٌة فً  7شباط  1999بعد وفاة الملك الحسٌن بن طالل.
 -8ألؾ الملك عبد هللا الثانً كتابا ً ٌعبر عن رإٌته لتحقٌق السالم العادل والشامل فً منطقة الشرق األوسط( ،اذكر
اسمه)(فرصتنا األخٌرة :السعً نحو السالم فً وقت الخطر).

 تحدث عن حٌاة ونشؤة سمو األمٌر الحسٌن بن عبد هللا الثانً- :
 .1صدرت اإلرادة الملكٌة بتعٌٌن األمٌر الحسٌن بن عبد هللا الثانً ولٌا ً للعهد فً  2تموز ( ،2009علل) وفقا ً ألحكام الدستور
الذي ٌنص على انتقال والٌة الملك من صاحب العرش الى أكبرأبنابه من الذكور سنا ً.
 .2ولد سموه فً عام  28حزٌران عام .1994
 .3تلقى تعلٌمه الثانوي فً األردن ثم التحق بجامعة جورج تاون فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لدراسة التارٌخ الدولً وتخرج
منها فً عام .2016
 .4أطلق سموه العدٌد من المبادرات الهادفة( .اذكر أهمها):
أ( .سمع بال حدود) لدعم األطفال الصم وتؤهٌلهم.
ب.مبادرة (حقق) لتنمٌة مهارات الفرد والجماعة فً مجال التعاون والعمل المشترك.
ت.مبادرة (قصً) لتؤهٌل الكوادر الطبٌة فً المجالً الرٌاضً.
 .5لسموه مشاركات سٌاسٌة على الصعٌد الدولً (اذكر أهمها)- :
أ .تروسه لجلسة مجلس األمن الدولً فً نٌسان  2015لٌصبح أصؽر شخصٌة سٌاسٌة تترأس مجلس األمن منذ
تؤسٌسه.
ب.رعى سموه فعالٌات المنتدى العالمً األول من نوعه للشباب والسالم واألمن الذي دعا الٌه فً آب  2015وصدر عنه
إعالن عمان.
عرؾ إعالن عمان- :إعالن صدر عام  2015عن فعالٌات المنتدى العالمً األول من نوعه للشباب والسالم واألمن برعاٌة
المٌر حسٌن بن عبد هللا.
مالحظة - :هذه الجلسة لمجلس األمة كانت بعنوان صون السالم واألمن الدولٌٌن ودور الشباب فً مكافحة التطرؾ وتعزٌز
السالم.
ج -نجح سموه فً لفت أنظار العالم للدور المهم للشباب وضح ذلك ...؟
بتوحٌد جهود العالم بقٌادته الستصدار قرار تارٌخً من مجلس األمن فً األمم المتحدة ٌعد األول من نوعه خاصة
بالشباب والسالم واألمن وهو قرار رقم ( )2250جاء استناداً الى إعالن عمان حول الشباب والسالم واألمن وهو
أول قرار لمجلس األمن فً هذا المجال .عرؾ القرار رقم (... )2250؟؟
ثانٌاً :اإلنجازات السٌاسٌة الداخلٌة
 عدد أبرز اإلنجازات السٌاسٌة الداخلٌة التً حققها األردن بتوجٌه من الملك عبد هللا الثانً- :
 .1أنشاء محكمة دستورٌة (علل) بوصفها جهة قضابٌة مستقلة للرقابة على دستورٌة القوانٌن واألنظمة وتفسٌر النصوص
الدستورٌة.
عرؾ المحكمة الدستورٌة - :هٌبة قضابٌة مستقلة أنشبت عام  2011تتؤلؾ من مجموعه من القضاة مدة عضوٌتهم ست
سنوات ؼٌر قابلة للتجدٌد تختص بالرقابة على دستورٌة القوانٌن وتكون أحكامها نهابٌة وملزمة للسلطات جمٌعها.
 .2تؤسٌس هٌبة مستقلة لإلشراؾ على االنتخابات وأدارتها باسم الهٌبة المستقلة لالنتخابات.
(عرؾ الهٌبة المستقلة لالنتخابات)؟
 .3إعادة النظر بالقوانٌن الناظمة للعمل السٌاسً وفً مقدمتها قوانٌن االنتخاب واألحزاب السٌاسٌة واالجتماعٌة العامة
والمطبوعات.
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 .4قانون الالمركزٌة - :صدرت اإلرادة الملكٌة فً  16كانون األول 2015م بالمصادقة على قانون الالمركزٌة بناء على ما
قرره مجلس األعٌان والنواب والذي ٌقوم على انتخاب مجلس المحافظة فً كل محافظات المملكة.
عرؾ مجلس المحافظة - :بناء على قانون الالمركزٌة ٌنتخب كل محافظة أعضاء مجلس للمحافظة على ان تعٌن الحكومة
ما نسبته  %25من أعضاء هذا المجلس.

ثالثاً :األوراق النقاشٌة لجاللة الملك عبد هللا الثانً
 فسر - :صدور األوراق النقاشٌة لجاللة الملك عبد هللا الثانً- :
 .1لحرص الهاشمٌون منذ تؤسٌس األردن على التواصل مع أبناء الشعب بكل الوسابل.
 .2سعٌهم الى دعم مشاركة المواطن الفاعلة فً عملٌة صنع القرار وتطوٌر الحٌاة والدٌموقراطٌة.
 .3تجذٌر أسس العدالة والمساواة لتحقٌق المبادئ التً جاءت من أجلها النهضة العربٌة الحدٌثة.
 .4إلٌمان الهاشمٌٌن بضرورة ان ٌكون المواطن شرٌكا ً حقٌقا ً وفاعالً فً صنع القرار.
 .5استكماال للمسٌرة اإلصالحٌة الشاملة المستمرة منذ تؤسٌس األمارة.
 .6ارتؤى الملك عبد هللا الثانً ان ٌخطو خطوة إضافٌة للتواصل المباشر مع أبنابه وبناته عن طرٌق نشر جاللته
لسلسلة من األوراق النقاشٌة المهمة.

عرؾ المواطنة الفاعلة - :هً مفهوم برز من خالل نشر جاللة الملك عبد هللا الثانً لسلسلة من األوراق النقاشٌة المهمة
التً ٌشارك فٌها األردنٌون ان رإٌته اإلصالحٌة إلنضاج الدٌموقراطٌة وضمان نجاحها وتحفٌز المواطن للدخول فً حوار
بناء حول القضاٌا المهمة والمشاركة الفاعلة فً عملٌة صنع القرار او كما سماها جاللته المواطنة الفاعلة
 حدد اهم هذه األوراق النقاشٌة- :
 الورقة النقاشٌة األولى .." - :مسٌرتنا نحو بناء الدٌموقراطٌة المتجددة-: "..
 تطرقت هذه الورقة إلى مسؤلتٌن أساسٌتٌن اذكرهما- :
 .1كٌؾ نختلؾ مع بعضنا بعض ضمن نقاشاتنا.
 .2كٌؾ نتخذ القرارات على مستوى الوطن.
 عدد الممارسات التً دعت الورقة النقاشٌة األولى لترسٌخها لتجذٌر الدٌموقراطٌة- :
 .1احترام اآلراء- :وضح المقصود بها- :هً أساس العالقة بٌن األردنٌٌن وحدتهم والمساواة بٌنهم بؽض النظر عن العرق
اواألصل او الدٌن وتفهم األخرٌن وقبول االختالؾ هو اعلى درجات االحترام وحرٌة التعبٌر تكون ناقصة إذا لم ٌلتزم
المواطنون جمٌعا ً بمسإولٌة االستماع.
 .2المواطنة ترتبط بصورة ربٌسٌة بممارسة واجبات المساءلة (وضح ذلك)- :
أ .أهمٌة انخراط المواطن فً بحث القضاٌا والقرارات من ؼٌر قٌود.
أكد جاللته على-:
ب .دعاهمالى محاولة المرشحٌن ومتابعة أدابهم.
ج .ان ٌتقدم المرشحون ببرامج عملٌة تستجٌب الحتٌاجات المواطن.
 .3االختالؾ فً الرأي ال ٌعنً الفرقة(- :وضح ذلك) إن تنوع اآلراء والمعتقدات والثقافات فً األردن هو عنصر قوة ولٌس
ضعؾ وعندما ٌرتكز االختالؾ على االحترام ٌإدي الى الحوار وهو جوهر الدٌموقراطٌة.
 .4إفراد المجتمع شركاء فً بذل التضحٌات وتحقٌق المكاسب(- :وضح ذلك)- :ان تكون الشراكة بٌن أفراد المجتمع
أ .على أساس التساوي فً تحمل المسإولٌة تجاه الوطن فً كل الظروؾ
ب.والتساوي فً فرص تحقٌق المكتسبات فً وقت االزدهار.
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 الورقة النقاشٌة الثانٌة .." - :تطوٌر نظامنا الدٌموقراطً لخدمة جمٌع األردنٌٌن-: "..
 تناولت هذه الورقة عدداً من المحاور اذكرها ...؟
 .1متابعة المسٌرة الدٌموقراطٌة األردنٌة المستمرة منذ تؤسٌس الدولة.
 .2تعمٌقها (المسٌرة الدٌموقراطٌة) للوصول الى نهج الحكومات البرلمانٌة الفاعلة.
 بٌن جاللة الملك عبد هللا الثانً بعض الخطوات المتطلبات للوصول للحكومات البرلمانٌة- :
 .1الحاجة الى بروز أحزاب وطنٌة فاعلة قادرة على التعبٌر عن مصالح المجتمعات المحلٌة وأولوٌاتها وهمومها ضمن برامج
وطنٌة قابلة للتطبٌق.
 .2تطوٌر عمل الجهاز الحكومً على أسس المهنٌة والحٌاد بعٌدا عن تسٌس العمل
 اشتملت الورقة النقاشٌة الثانٌة تؤكٌد جاللته للمبادئ الراسخة للنهج اإلصالحً فً األردن .عددها...؟
.1االلتزام بمبدأ التعددٌة السٌاسٌة.

 .2صون حقوق األقلٌات.

.3االستمرار فً تطوٌر مبدأ الفصل والتوازن بٌن السلطات وآلٌات الرقابة لنظام دٌموقراطً سلٌم.
 .4تقوٌة مإسسات المجتمع المدنً

 .5توفٌر فرصة عادلة للتنافس السٌاسً.

 .6االستمرار فً حماٌة حقوق المواطنٌن التً كفلها الدستور
 الورقة النقاشٌة الثالثة .."- :أدوار تنتظرنا لنجاح دٌموقراطٌتنا المتجددة-:“ ..
 عدد المحاور التً نوه إلٌها الملك عبد هللا الثانً فً هذه الورقة؟
 المحـــور األول- :عدد القٌم الضرورٌة إلنجاز التحول الدٌموقراطً وإرساء نهج الحكومات البرلمانٌة- :
.3سٌادة القانون
 .2التسامح
 .1أهمٌة التعددٌة
.5حماٌة حقوق المواطنٌن

 .4تعزٌز مبادئ الفصل والتوازن بٌن السلطات

 .6تؤمٌن كل طٌؾ ٌعبر عن رأي سٌاسً وفرصة عادلة للتنافس عبر صنادٌق االقتراع
 المحـــور الثانً- :
 اذكر المتطلبات الجوهرٌة للجمع بٌن الوزارة او النٌابة للوصول الى الحكومات البرلمانٌة- :
 .1وجود منظومة متطورة من الضوابط العلمٌة لمبادئ الفصل والتوازن بٌن السلطات وآلٌة الرقابة.
 .2تطوٌر عمل الجهاز الحكومً
(علل) - :أ .لٌصبح أكثر مهنٌة وحٌاداً بعٌداً عن تسٌس األداء.
ب .لٌكون مرجعا ً موثوقا ً للمعرفة والمساندة الفنٌة والمهنٌة لدعم وزراء الحكومات البرلمانٌة فً صنع القرار.
 المحــــور الثالث - :عدد أطراؾ العملٌة السٌاسٌة- :
 .1األحزاب السٌاسٌة.
 .2مجلس النواب
 .3ربٌس الوزراء ومجلس الوزراء.
 .4الملكٌة الهاشمٌة
 .5المواطـــن.
 عدد الدور المطلوب من كل طرؾ من أطراؾ العملٌة السٌاسٌة فً األردن- :
أ -األحزاب السٌاسٌة.- :
 .1تطوٌر عدد منطقً من األحزاب الربٌسٌة قواعدها تمتد لكل مواطن.
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 .2تعكس هذه األحزاب مختلؾ توجهات األطٌاؾ السٌاسٌة
 .3لتسهم فً تطوٌر رإٌة وطنٌة لحٌاتنا السٌاسٌة وتجذٌرها والتزامها بالعمل الجماعً
 .4التقٌد بالمبادئ المشتركة
 .5تبنً السٌاسات ذات األولوٌة وبرامج وطنٌة واضحة ونظم عمل مهنٌة.
 .6تطوٌر برامج قوٌة مبنٌة على سٌاسات واضحة تستجٌب لتطلعات المواطنٌن وهمومهم
ب -دور مجلس النواب- :
ٌ .1جب ان ٌسعى النابب لخدمة الصالح العام.
ٌ .2جب ان ٌعكس أداإه توازنا ً بٌن المصالح على المستوى المحلً والوطنً.
ٌ .3جب ان ٌوازن بٌن مسإولٌة التعاون ومسإولٌة المعارضة الب ّناءة.
ج -دور ربٌس الوزراء ومجلس الوزراء- :
 .1علٌهم مسإولٌة نٌل الثقة النٌابٌة والمحافظة علٌها.
 .2وضع معاٌٌر للعمل الحكومً المتمٌز المخلص.
 .3إضافة إلى تبنً نهج الشفافٌة الحاكمٌة الرشٌدة قوالً وفعالً.
د -دور الملكٌة الهاشمٌة- :
 .1الحرص على اتباع نهج ٌستشرق المستقبل.
 .2المحافظة على دور الملك بصفته قابداً موحداً ٌحمً المجتمع من االنزالق نحو أي استقطاب.
 .3حماٌة القٌم األردنٌة األصٌلة.
 .4ان تبقى الملكٌة كما أرادها الهاشمٌون صوت األردنٌون خاصة الفقراء فٌهم مدافعة عن حقوقهم فً المجتمع.
 .5ان تحرص على االستمرار فً حماٌة منظومتنا الوطنٌة للعدالة والنزاهة بالتحسٌن المستمر والعمل الدإوب.
 .6ان تستمر الملكٌة فً نشر روح الثقة بقدرة األردنٌٌن على التمٌز واألبداع (وضح كٌؾ)- :
ج .تقدٌر الجهود الفردٌة واإلنجازات الجماعٌة.
أ .دعم قصص النجاح ب .تبنً المبادرات الرٌادٌة
 .7الدفاع عن قضاٌا الوطن وامن األردن وبقاء مإسسة الجٌش وكافة األجهزة األمنٌة والقضابٌة والدٌنٌة مستقلة ومحاٌدة وؼٌر
مسٌسة وحامٌة للتراث الدٌنً والنسٌج االجتماعً.
هـ - :دور المواطن- :
 .1ان ٌكون كما وصفه الملك عبد هللا الثانً اللبنة األساسٌة فً بناء النظام الدٌموقراطً األردنً.
 .2علٌه البحث المستمر عن الحقٌقة.
 .3متابعة القضاٌا الوطنٌة واالطالع على تفاصٌلها.
 .4ان تكون هذه المعرفة مبنٌة على الحقابق ولٌست االنطباعات واإلشاعات.
 .5اقتراح األفكار والحلول البدٌلة.
 الورقة النقاشٌة الرابعة .."- :تمكٌن دٌموقراطً ومواطنة فاعلة-:“ ..
 علل ركزت رإٌة جاللة الملك فً هذه الورقة على المواطنة الفاعلة- :
لما لها من أثار إٌجابٌة فً المشاركة السٌاسٌة.
 عدد اهم األسس التً تقوم علٌها المواطنة الفاعلة كما لخصها جاللته- :..
 .1حق المشاركة
 .2واجب المشاركة
 .3مسإولٌة المشاركة الملتزمة بالسلمٌة واالحترام المتبادل.
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 عدد المبادئ التً تعززها هذه األسس )التً تقوم علٌها المواطنة الفاعلة ) - :
 .1االنخراط فً الحٌاة السٌاسٌة حق أساسً لكل مواطن مع وجوب حماٌة الحٌز المتاح للتعبٌر عن الرأي الحر فً اآلراء
السٌاسٌة المختلفة،
 .2المشاركة السٌاسٌة تشكل فً جوهرها مسإولٌة وواجب وضح كٌؾ- :
أ -على كل مواطن تحمل جزء من هذه المسإولٌة باختٌاره صورة المستقبل التً ننشدها لألجٌال القادمة.
ب -واجبات المواطنٌن ال تنتهً عند القٌام بالتصوٌت فً االنتخابات الوطنٌة بل ٌشمل التزامهم بالمشاركة الفاعلة فً الحٌاة
المدنٌة والسٌاسٌة ٌومٌاً- :مثــــال - :القٌام بحملة تروٌجٌة لقضٌة تهمنا او التطوع فً نشاط مدنً او االنضمام لحزب
سٌاسً.
ج -المشاركة الفاعلة فً الحٌاة السٌاسٌة ترتب مسإولٌات على كل فرد منا فٌما ٌتعلق بكٌفٌة االنخراط بالعمل السٌاسً.
 عدد الممارسات الدٌموقراطٌة التً ٌجب على المواطنٌن األٌمان بها لتزدهر الحٌاة السٌاسٌة- :
أ -احترام الرأي األخر
ب -االنخراط الفاعل.
ج -تبنً الحوار والحلول الوسط ورفض الفتنة.
د -الشراكة فً التضحٌات والمكاسب.
 الورقة النقاشٌة الخامسة .."- :تعمٌق التحول الدٌموقراطً :األهداؾ،المنجزات،األعراؾ السٌاسٌة-:“ ..
 عدد محطات اإلنجاز فً المسٌرة اإلصالحٌة- :
أ .اإلنجاز التشرٌعً.
ب.اإلنجاز المإسسً.
 اذكر اهم محطات اإلنجاز التشرٌعً التً جاءت فً الورقة النقاشٌة الخامسة- :
رسخت- :
 إقرار تعدٌالت دستورٌة ّ .1مبادئ الفصل والتوازن بٌن السلطات.
 .2تعزٌز الحرٌات.
 .3استحداث مإسسات دٌموقراطٌة جدٌدة.
 .4إنجاز حزمة جدٌدة من التشرٌعات الناظمة للحٌاة السٌاسٌة.
 .5التقدم النوعً الذي أحرزه مجلس النواب فً تطوٌر نظامه الداخلً لٌكون أكثر فاعلٌة.
 عدد أهم محطات اإلنجاز المإسسً- :
 -1إنشاء محكمة دستورٌة (علل) تختص بتفسٌر نصوص الدستور والرقابة على دستورٌة القوانٌن واألنظمة بما ٌضمن احترام
حقوق المواطنٌن وحرٌاتهم وفق الدستور.
 -2استحداث هٌبة مستقلة لالنتخابات نالت االحترام والتقدٌر داخل وخارج األردن (علل) لدورها الرابد فً ضمان نزاهة
االنتخابات النٌابٌة والبلدٌة وشفافٌتها.
 عدد أهم األهداؾ التً وضعها جاللته لتنفٌذها فً الورقة النقاشٌة الخامسة- :
 .1تطوٌر القوانٌن السٌاسٌة الربٌسٌة.
 .2تطوٌر أداء القطاع العام والجهاز الحكومً.
 .3تحقٌق دور فاعل أكثر لألحزاب السٌاسٌة.
 .4االستمرار فً بناء قدرات السلطة القضابٌة.
 .5قٌام مإسسات المجتمع المدنً (اذكر أهمها) (الجامعات ،مراكز الدراسات) بدور أكبر لإلسهام فً إنتاج أفكار وأبحاث تقدم
حلوالً للتحدٌثات التً تواجهها المملكة.
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اى٘رقح اىْقاشٞح اىسادسح -:
 تَذا اتردأ اىَيل عثد هللا اىثاّ ٜاى٘رقح اىْقاشٞح اىسادسح؟بالحىار حىل مفهىم دولة اىقاُّ٘ ٗاىحق٘ق ٗاىَ٘اطْح ٗاىرٝ ٜسع ٚاىٖٞا جَٞع األردّٗ ِٞٞقٞادذٌٖ ٍقدٍا ً ىزؤ ٔٝاىثقاتح ىيدٗىح
اىَدّٞح.
تَذا عزف جالىرٔ اىدٗىح اىَدّٞح -:
" دٗىح اىقاُّ٘ اىر ٜذسرْد اى ٚحنٌ اىدسر٘ر ٗأحناً اىق٘اّ ِٞف ٜظو اىث٘اتد اىدٗ ْٔٞٝاىشزع ٗ ٔٞذزذنش عي ٚاىَ٘اطْٔ اىفاعئ
ٗذقثو تاىرعددٗ ٔٝاىزا ٛاٟخز ٗ ،ذحدد فٖٞا اىحق٘ق ٗاى٘اجثاخ دُٗ ذَٞٞش ت ِٞاىَ٘اطْ ِٞتسثة اىد ِٝاٗ اىيغٔ اٗ اىيُ٘ اٗ
اىعزق اٗ اىَسر٘ ٙاالقرصاد ٛاٗ االّرَاء اىسٞاس ٜاٗ اىَ٘قف اىفنز."ٛ
حدد ٍفًٖ٘ سٞادج اىقاُّ٘ مَا حددٓ جالىرٔ( :إَٞرٔ )
ٕ ٜاىَعثز اىحقٞقٗ ٜاالساص اىذ ٛذثْ ٚعي ٔٞاىدَٝقزاطٞاخ ٗاالقرصادٝاخ اىَشدٕزٓ ٗاىَجرَعاخ.
على من تقع مسإولٌة تطبٌق وتنفٌذ سٌادة القانون :
تقع مسإولٌه ذلك فً مساواة وعدالة ونزاهة  :أ -عاتق الدولة .ب -وٌتطلب فً نفس الوقت ان ٌتحمل كل مواطن مسإولٌة
ممارسة وترسٌ سٌادة القانون فً حٌاته الٌومٌة بعٌداً عن اإلنتقابٌه.
بسط جاللته مفهوم سٌادة القانون من خالل مجموعة من الحوادث الٌومٌة .عددها
كم ٌإلمنً أن -3 :أارى طفلة تموت فً احضان والدها فً عرس او احتفال ٌطلق به نٌران اسلحة.
 -4ام تودع ابنها دون ان تعلم انه لن ٌعود بسبب سابق لم ٌحترم القانون.
 -5طالب متفوق فقط فرصته لعدم تطبٌق سٌادة القانون.
 -٤مجرم ٌنعم الحرٌه دون مساءلة.
بماذا فسر جاللته الحاله المروعة والمحزنة فً بعض دول المنطقة :
بسبب ؼٌاب سٌاده القانون والتطبٌق العادل له مما كان عامالً فً وصول هذه الدول لهذه الحال.
وضع جاللته فً رإٌته لدولة القانون والمواطنة مٌزانا ً واضحا ً لضمان الحقوق وتعزٌز العدالة االجتماعٌة .اذكره
هو ضمان حقوق االقلٌة كمتطلب لضمان حقوق األؼلبٌة وان سٌاده القانون هً الضمان لحقوق الجمٌع و تعزٌز العدالة
االجتماعٌة.
اشار جاللته الى عدد من مكامن الخلل فً االداء الرسمً .عددها
ٌرتق مستوى االداء واالنجاز فً الجهاز االداري خالل السنوات االخٌرة لما نطمح الى تحقٌقه  ،ولما ٌستحقه شعبنا العزٌز.
لم
ِ
ما هً العالجات التً حددها جاللة الملك لهذا الخلل.
 -3تضافر الجهود من مختلؾ مإسسات الدولة لتطوٌر عملٌات االدارة فٌها.
 -4وتضافرها فً إلرساء مفهوم سٌادة القانون ضمن المسٌره تخضع عمل مإسسات واألفراد للمراجعة والتقٌٌم والتطوٌر
بشكل دوري للوصول الى اعلى المستوٌات التً نتطلع الٌها.
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ما هً النتابج المترتبة على تساهل المسإولٌن بتطبٌق القانون واستمرار استخدام الواسطه والمحسوبٌة.
 -3تساهل المسإولٌن فً تطبٌق القانون بدقه ونزاهه عادله ٌشجع على أ -استمرار انتهاك القانون .ب -وٌقود لفساد اكبر.
ج -وٌضعؾ قٌم المواطنة.
 -4ونبه الى ان الواسطة والمحسوبٌة سلوكٌات تفتك بمسٌرة المجتمعات وتقوض قٌم العدالة والمساواة وتكافإ الفرص
والمواطنة الصالحة.
وضح جاللته فً مثاالً على سوء تطبٌق القانون والواسطة والمحسوبٌة .أذكر
تتم فً السنوات االخٌرة تجاوز على مإسساتنا وإثقاالً لها وللمواطن بموظفٌن ؼٌر اكفٌاء وتجرٌداً وحرمانا ً للتعٌٌنات فً
المواقع الحكومٌة وبخاصة المناصب العلٌا.
خلص جاللته الى تحدٌد معاٌٌر صحٌحه او سلٌمة للتعٌٌنات.أذكرها
اإللتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعٌار أساس ووحٌد للتعٌٌنات.
أكد جاللته فً تشخٌصه للوضع الراهن الى عدد من الخطوات التً ٌجب اتباعها  .عددها
تحدٌات تقودنا الى مفترق طرق والبد ان تحدد مسارنا نحو المستقبل بوعً وإدراك لتحدٌات الواقع ورإٌة واثقة لتحقٌق طموح
ابناءنا وبناتنا فنترك لهم السالم واالمان واالزدهار والكرامة والقدرة على مواجهة أصعب الصعاب.
كٌؾ طلب جاللته من كل مواطن ان ٌعبر عن حبه لبلدنا.
من خالل  -3احترام لقوانٌنه -4 .ان ٌكون عهدنا بان ٌكون مبدأ سٌادة القانون االساس فً سلوكنا وتصرقاتنا.
حذر جاللته من أن التوانً فً تطبٌق القانون بعداله وكفاءة ٌإدي الى العدٌد من السلبٌات .عددها
 -3ضٌاع الحقوق.

 -4ضعؾ الثقة بؤجهزة الدولة ومإسساتها.

حقق األردن مكانة دولٌة بارزة بسبب دور الملك عبد هللا الثانً فً دعم القضاٌا العربٌة والدولٌة.
رابعا :اإلنجازات السٌاسٌة الخارجٌة
 عدد أبرز اإلنجازات السٌاسٌة الخارجٌة لألردن فً عهد الملك عبد هللا الثانً- :
 -1دعم الشعب الفلسطٌنً
أ -فً حق عودته إلى أرضه
ب -وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
ج -وتؤكٌد أهمٌة المقدسات اإلسالمٌة والمسٌحٌة والدفاع عنها.
 -2إبراز صورة اإلسالم السمحة فً المحافل الدولٌة وإعالن رسالة عمان (علل) لإلسهام فً محاربة التطرؾ واإلرهاب.
 -3المشاركة الفاعلة فً المإتمرات واللقاءات الدولٌة
أ -للدفاع عن قضاٌا العرب
ب -الوقوؾ الى جانب الدول العربٌة فً الحفاظ على أمنها واستقرارها
ج -حل خالفات العرب ضمن البٌت العربً.
 -4حصول األردن على عضوٌة ؼٌر دابمة فً مجلس األمن الدولً للمرة الثالثة عام  2014وترإس جلساته مرتٌن خالل الفتر
من (.)2015/2014
 -5إبراز التحدٌات السٌاسٌة واألمنٌة واالقتصادٌة التً ٌمر بها األردن فً اللقاءات الدولٌة والمإتمرات العالمٌة.

24

الورقة النقاشٌة السابعه  :تطوٌر التعلٌم أساس االصالح الشامل
س  :الى ماذا سعت الورقة النقاشٌة السابعه ؟
 –1عمل مزٌد من التطور والتقدم واالنجاز الذي نحتاجة للمسٌرة التعلٌمٌة والتً تشمل كافة المراكز
-2التركٌز على العمل االٌجابً
 –3جعل التمٌز فً المإسسات التعلٌمٌة هو الهدؾ االسمى
 –4تشجٌع لؽة الحوار وتقبل الراي االخر
 –5ضرورة التنوع الثقافً والبٌبً
 -6البعد عن التردد والخوؾ من التطوٌر ومواكبة التحدٌث والتطور فً العلوم

س  :ما هو التمٌز المنشود فً المإسسات التعلٌمٌة ؟
التمٌز العلمً واالدبً والمهنً والبحثً والتمٌز فً االختراع والعلوم والرٌاضة والفنون بانواعه

فســر  :سعت الورقة النقاشٌة السابعه لعمل المزٌد من التطور والتقدم واالنجاز الذي نحتاجة للمسٌرة التعلٌمٌة ؟
 – 1لٌكون التعلٌم سندا لحل المشكالت الٌومٌة فً المجتمع
 – 2لٌتمكن المجتمع من مواجهة التطرؾ بشتى انواعه
 – 2لٌكون التعلٌم عنصرا بناء ٌساهم فً رفعة وتطور الوطن

صاحب المقولة ( ان التعلٌم ٌشكل ارضٌة مشتركة  ........مهما كانت الظروؾ والتحدٌات )
 – 1الملك عبدهللا الثانً
 – 2فً اي ورقة نقاشٌة جاءت هذة المقولة ؟ الورقة النقاشٌة السابعه
فسر  :جاءت الورقة النقاشٌة السابعه لتإكد على الموارد البشرٌة فً االردن ؟
 – 1الن الملك ٌعلم انها تمثل بحق اهم الثروات
 – 2نالت هذة االجٌال تعلٌما متطورا وحدٌثا ٌنمً مهارات االبتكار واالبداع والتفكٌر الناقد
 – 3ال ٌمكن لالردن مواجهة تحدٌات المستقبل وتحقٌقق التؽٌر المنشود دون وجود شباب واعً ٌتسم بالعلم والمعرفة والثقافة
لما ٌدور حولة لٌستطٌع اجتٌاز العقبات بسهولة

س  :ما هً اهمٌة الموارد البشرٌة كما وضحتها الورقة النقاشٌة السابعه ؟
تمثل بحق اهم الثروات ال ٌمكن لالردن مواجهة تحدٌات المستقبل وتحقٌقق التؽٌر المنشود دون وجود شباب واعً ٌتسم بالعلم
والمعرفة والثقافة لما ٌدور حولة لٌستطٌع اجتٌاز العقبات بسهولة
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س  :عدد صفات الشباب الواعً التً حددتها الورقة النقاشٌة السابعه ؟
ٌتسم بالعلم والمعرفة والثقافة لما ٌدور حولة

س  :وضح  :استطاع الملك ان ٌإسس نهضة تعلٌمٌة اردنٌة شاملة وجدٌدة ؟
ترسل كفاءاتها المتمٌزه والقدٌرة الى جمٌع انحاء العالم واالردن كان وسٌبقى مشعل النهضة والتطور فً كثٌر من الدول العربٌة

س  :من اٌن تنطلق العملٌة التعلٌمٌة فً االردن ؟
 – 1من لؽة القران الكرٌم
 – 2من روح الحضارة العربٌة االسالمٌة التً تؽنت بها االمم السابقة ؼلى مدى القرون الماضٌة
س  :ما هو مستقبل التعلٌم الذي ٌرٌدة جاللة الملك كما اوضحه فً الورقة النقاشٌة السابعه ؟
ٌ – 1رٌده ان ٌكون مبنً على االستقصاء والفهم والبحث والتحقٌق والتدقٌق والنقد والتحلٌل والبعد عن التلقٌن
 – 2العمل على صقل الشخصٌة وبناإها
 – 3تحفٌز الطلبة على التواصل ومخاطبة العالم بجمٌع لؽاته
 – 4تكون سمه المجتمع االردنً التقدم والتطور ومواكبة العلم والمعرفة والتكنولوجٌا
س  :فسر  :اوضحت الورقة النقاشٌة السابعه مستقبل التعلٌم الذي ٌرٌدة جاللة الملك
حتى تكون سمة المجتمع االردنً التقدم والتطور ومواكبة العلم والمعرفة والتكنولوجٌا
س  :ما هً االسس التً ٌرٌد الملك بناء التعلٌم علٌها ؟
ٌ – 1رٌده ان ٌكون مبنً على االستقصاء والفهم والبحث والتحقٌق والتدقٌق والنقد والتحلٌل والبعد عن التلقٌن
 – 2العمل على صقل الشخصٌة وبناإها
 – 3تحفٌز الطلبة على التواصل ومخاطبة العالم بجمٌع لؽاته

س  :ما هً سمة المجتمع االردنً التً ارادها الملك من تطوٌر التعلٌم ؟
 – 1التقدم

 – 2التطور

 – 3مواكبة العلم والمعرفة والتكنولوجٌا

س :فسر  :دعا جاللة الملك المإسسات التعلٌمٌة الى تنمٌة القدرات وتحفٌزها الى اقصى حدودها
 – 1عن طرٌق احدث االسالٌب التعلٌمٌة التً تشجع على الفهم واالبداع والتفكٌر واالبتكار
 – 2االبتعاد عن التلقٌن
 – 3الجمع بٌن العلم والعمل والنظرٌة والتطبٌق والتحلٌل والتخطٌط
 – 4استحداث منظومة تعلٌمة حدٌثة
 – 5استحداث مناهج دراسٌة تفتح افاقا من التفكٌر العمٌق
 – 6االهتمام بالمعلم ركن العملٌة التعلٌمٌة بحصولة على المهارات التً تمكنه من اعداد اجٌال نقٌة
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س  :كٌؾ ٌتم استحداث منظومه تعلٌمٌة حدٌثة ومناهج دراسٌة تفتح افاقا من التفكٌر العمٌق
 – 1تشجٌع االبداع

 – 2تنمٌة القدرات

 – 3نعلم ادب االختالؾ وثقافة التنوع

س  :فسر  :اهتمام المإسسات التعلٌمٌة بالمعلم ؟
ركن العملٌة التعلٌمٌة  ,حصولة على المهارات التً تمكنه من اعداد اجٌال نقٌة

س  :فسر  :اشار جاللة الملك الى العدالة وتكافإ الفرص وضرورة تحوٌل جامعاتنا ومدارسنا الى مصانع العقول ومختبرات
الستكشاؾ المٌول ؟
 – 1سٌنتج مجتمع معرفة دون استٌرادها

 – 2االردن قادر على هذا بما لدٌة من خبرات وكفاءات

س  :لتحقٌق مجتمع معرفة دون استٌرادها ال بد من تضافر عدة امور ( اذكرها ) ؟
 – 1جهود المجتمع

 – 2مكونات المجتمع

 – 3المدارس والجامعات

س  :لتحقٌق مجتمع معرفة دون استٌرادها ال بد من تضافر جهود المجتمع مكونات المجتمع والمدارس والجامعات ( وضح )
 – 1لتوفٌر البٌبة التعلٌمٌة الحاضنه للتمٌز والتفوق واالبداع
 – 2لتؤمٌن االحتٌاجات الالزمة والضرورٌة لبناء قدراتنا ومواردنا البشرٌة من خالل منظومة تعلٌمٌة سلٌمة وناجحة
س  :بٌن اهمٌة المنظومة التعلٌمٌة السلٌمة والناجحه للمعلم ؟
 – 1تعٌد للمعلم واالستاذ الجامعً مكانته فً المجتمع
ٌ – 2قوم المعلم بعملة بكل امانه ورؼبة
ٌ – 3ستطٌع المعلم ان ٌترجم هذة العناوٌن السامٌة

فسر  :تتضافر الجهود من اجل توفٌر البٌبة التعلٌمٌة والمنظومة التعلٌمٌة السلٌمة والناجحة؟
 – 1لنرى مدارسنا مشاعل للعلم والمعرفة وصقل المواهب
 – 2مكان لتنمٌة وتدرٌب القدرات
 – 3مكان للتؽٌر واالرتقاء المنشود

س  :بٌن اهمٌة منظومه التعلٌم الحدٌثة بالنسبة للطلبة ؟
 – 1توسٌع مدارك الطلبة

 – 2تفتح افاق المستقبل امامهم وتعمق تفكٌرهم

 – 3تزٌد من ثقتهم بانفسهم

 – 4متسلحٌن باالٌمان القوي والثقه القوٌة واالعتزاز بهوٌتنا االسالمٌة والعربٌة وتراث االباء

 – 5الرؼبة فً التعلٌم والتطوٌر واالبداع ومواكبة المستجدات الحدٌثة.
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اى٘حدج اىثاىثح  :األردُ ٗاىقضٞح اىفيسطْٞٞح
اىفصو األٗه :األردُ ٗاىقضٞح اىفيسطْٞٞح :
 كٌؾ حققت القوات المسلحة الهدؾ القومً الذي أنشؤت من أجله فً الدفاع عن القضاٌا العربٌة- :
بمشاركتها الفاعلة فً الحروب العربٌة اإلسرابٌلٌة على أرض فلسطٌن والدول العربٌة المجاورة دفاعا ً عن فلسطٌن والقدس التً
تحظى بمكانة خاصة فً نفوس المسلمٌن والعرب.
أوال :الدوراألردنً فً دعم القضٌة الفلسطٌنٌة
..." وقؾ األردن الى جانب األشقاء الفلسطٌنٌٌن فً مقاومة االنتداب البرٌطانً واالحتالل اإلسرابٌلً"..
 عدد أبرز مواقؾ األردنٌٌن فً دعم صمود الشعب الفلسطٌنً ...؟؟
 .1اجتماع أبناء األردن فً مإتمر قم (قرٌة فً إربد) عام ( )1920اذكر أهم قرارات هذا المإتمر؟
مهاجمة المستعمرات الصهٌونٌة فً منطقة بٌسان.
ما هً نتابج هذا الهجوم...؟؟ استشهاد عدد من المناضلٌن من بٌنهم الشٌ كاٌد مفلح العبٌدات أول شهٌد أردنً على ارض
فلسطٌن.
 .2مشاركة أبناء األردنٌٌن فً الكفاح المسلح فً فلسطٌن منذ بداٌة الثورة الفلسطٌنٌة بالرؼم من منع برٌطانٌا مبات المتطوعٌن
من عبور الحدود.
 .3مهاجمة معسكرات القوات البرٌطانٌة فً األردن وخطوط إمدادهم (علل) للتؤثٌر فً برٌطانٌا لتعدٌل موقفها تجاه فلسطٌن.
 .4قٌام العدٌد من المظاهرات المإٌدة للثورة الفلسطٌنٌة فً المدن األردنٌة مثل عمان والسلط فً عامً ( )1928و( )1936م.
 .5انعقاد اجتماعات داعمة للمقاومة الفلسطٌنٌة (اذكر أمثلة) مثل اجتماع الحصن فً إربد عام (1929م)
(اذكر نتابجه اوقراراته)- :
ب -الدعوة الى جمع التبرعات.
أ -نقد السٌاسة البرٌطانٌة الداعمة للٌهود.
ج .اإلسراع فً أمداد المناضلٌن بالمال والسالح.
 فسر - :اشتدت المقاومة الفلسطٌنٌة بعد عام (1947م) ...؟
بسبب صدور قرار التقسٌم رقم ( )181الصادر عن هٌبة األمم المتحدة عام  1947المتضمن (ماذا) تقسٌم فلسطٌن بٌن العرب
والٌهود ورفضه العرب.
 oما ترتب على هذا القرار ...؟؟؟ قٌام حرب  1948بٌن العرب والٌهود.
 عدد أهم الحروب العربٌة الصهٌونٌة ...؟؟
 .1حرب ()1948
 .2حرب حزٌران ()1967
 .3معركة الكرامة عام (.)1968
 .4حرب تشرٌن(رمضان) ()1973
 .5ؼزو إسرابٌل جنوب لبنان عام (.)1982

28

ثانٌا :حرب فلسطٌن عام 1948م (النكبة)
 علل قٌام حرب  1948بٌن العرب والٌهود ...؟
بسبب صدور قرار التقسٌم رقم ( )181وموقؾ األطراؾ التالٌة منه- :
 .1برٌطانٌا أعلنت انسحابها من فلسطٌن فً ( 15آٌار .)1948
 .2العرب رفضوا القرار.
 .3الٌهود أٌّدوا القرار.
 بٌن دور الجٌش العربً األردنً فً هذه الحرب ...؟
وضع العرب خطة عسكرٌة للدخول من فلسطٌن من كل االتجاهات وكان دور الجٌش األردنً التقدم من محوري جسر الملك
حسٌن وجسر األمٌر محمد (دامٌا) للوصول إلى القدس والسهل الساحلً وحماٌتها.
"...أصدر الملك عبد هللا األول أوامره بتحرٌك الجٌش الى القدس فكانت معركة القدس أهم معارك الجٌش العربً فً حرب
"...1948
 فســر - :لماذا تعد معركة القدس من أهم معارك حرب ...1948؟
حٌث تمكن الجٌش األردنً من- :
 .1إبقاء القدس الشرقٌة وما جاورها من األحٌاء العربٌة مع العرب وحماٌة المقدسات اإلسالمٌة المسٌحٌة.
 .2قتل ما ٌزٌد عن ثالثمابة جندي من العدو اإلسرابٌلً.
 .3أسر عدد كبٌر من القوات اإلسرابٌلٌة وتدمٌر بعض أحٌاء الٌهود.
تحتضن القدس العدٌد من جثامٌـــن شهداء الجٌش العربــــً
 عدد أهم معارك الجٌش العربً حول القدس ...؟
معركتا اللطرون وبـــاب الواد.
 فســر - :شكل موقع باب الواد أهمٌة عسكرٌة عظٌمة ...؟
ألنه مفتاح مدٌنة القدس لذلك هاجم الٌهود فً ( 25آٌار  )1948مواقع الكتٌبة الرابعة األردنٌة بقٌادة حابس المجالً لالستٌالء
على باب الواد واللطرون للوصول للقدس.
 ب ٌّن نتابج هجوم الٌهود على الكتٌبة الرابعة األردنٌة ...؟
 .1تصدرت الكتٌبة لهذا الهجوم بكل أسلحتها.
 .2لم ٌستطٌع العدو الوصول ألهدافه.
 .3تراجع العدو مهزوما ً مخلفا ً عدد كبٌر من القتلى والمعدات.
 فسر :أطلق الملك عبد هللا األول على الكتٌبة الرابعة األردنٌة اسم الكتٌبة الرابحة؟
ألنه عندما زار موقع المعركة شاهد األسلحة واآللٌات المدمرة والصالحة للعدو فشكر المقاتلٌن وأثنى على شجاعتهم
 فسر - :هزٌمة العرب فً حرب 1948؟
 .1بسبب ؼٌاب التنسٌق بٌن قٌادات الجٌوش العربٌة.
 .2نقص التدرٌب والتسلٌح لدى العرب.
 .3تفوق القوات اإلسرابٌلٌة على العرب بصورة واضحة من حٌث التسلٌح والتدرٌب.
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 عدد أهم نتابج حرب ...1948؟
 .1خسارة الجٌوش العربٌة.
 .2احتالل أجزاء من فلسطٌن باستثناء الضفة الؽربٌة التً نجح الجٌش العربً فً الحفاظ علٌها
 .3لجوء عدد من الفلسطٌنٌٌن لألردن.
ثالثا :حرب حزٌران عام 1967م (النكسة)
"...وقعت حرب حزٌران عام  1967عرفت بالنكسة "...
عدد أهم أسبابها...؟
 .1أؼلقت مصر مضابق تبران فً البحر األحمر أمام المالحة اإلسرابٌلٌة.
 .2رؼبة إسرابٌل فً التوسع على حساب جٌران فلسطٌن.
 .3تخوؾ إسرابٌل من تنامً قوة العرب العسكرٌة.
 .4رؼبة إسرابٌل فً السٌطرة على مٌاه نهر األردن.

"...تبنت إسرابٌل هجومها المفاجا على مصر واألردن فً ( 5حزٌران 1967م) "...
 ب ٌّن نتابج تدمٌر القوة الجوٌة العربٌة فً هذا الهجوم...؟
 .1تفوق سالح الجو الصهٌونً.
 .2أصبحت القوات العربٌة من ؼٌر ؼطاء جوي.
 .3الخلل فً سٌر العملٌات العسكرٌة العربٌة.
 .4حققت إسرابٌل نصر عسكري سرٌع.
 عدد أهم نتابج حرب ( 1967النكســــة)...؟
 .1استٌالء إسرابٌل على الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة وسٌناء وهضبة الجوالن.
 .2نزوح أعداد كبٌرة من الفلسطٌنٌٌن الىاألردن.
 .3الخسابر المادٌة والبشرٌة الكبٌرة فً الدول العربٌة.
 .4انهٌار االقتصاد العربً وتوقؾ التنمٌة وانخفاض االستثمارات العربٌة واألجنبٌة المالٌة.
 .5ساد اإلحباط والٌؤس لدى الدول العربٌة وبخاصة دول المواجهة.
رابعا :معركة الكرامة عام 1968م
 فسر - :تعد معركة الكرامة نقطة تحول مهمة فً الصراع العربً اإلسرابٌلً بعد عام 1967م.؟؟
ألن الجٌش العربً األردنً أحرز أول انتصار عربً على اإلسرابٌلٌٌن الذٌن حاولوا العبور إلى األردن فً الحادي والعشرٌن
من آذار عام .1968

 عدد أسباب معركة الكرامة فً (/21آذار 1968م) ...؟
شنت إسرابٌل هجومها على األردن المدعوم بالمدفعٌة وسالح الجو بشكل مفاجا بؽٌــة - :...
 .1تدمٌر الجٌش العربً األردنً.
 .2احتالل المرتفعات الؽربٌة من األردن.
 .3تحطٌم الروح المعنوٌة للشعب والجٌش األردنً.
 .4تدمٌر االقتصاد الزراعً فً وادي األردن.
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 عدد محاور الهجوم على األردن فً معركة الكرامة ...؟
 .1المثلث المصري عن طرٌق جسر األمٌر محمد (جسر دامٌا).
 .2مثلث الشونة الجنوبٌة السلط عن طرٌق حسر الملك حسٌن.
 .3مثلث عمان الشونة عن طرٌق جسر األمٌر عبد هللا.
 .4ؼور الصافً باتجاه طرٌق الكرك.
 فسر- :اضطرت إسرابٌل ألول مرة ان تطلب وقؾ إطالق النار فً معركة الكرامة ...؟؟
بسبب تصدي القوات األردنٌة للقوات اإلسرابٌلٌة وقدمت أروع البطوالت فً التصدي لهم.
 فسر - :أجبرت القوات الصهٌونٌة على االنسحاب فً حرب الكرامة ...1968؟
ألن الملك الحسٌن رفض وقؾ إطالق النار ما دام ٌوجد جندي إسرابٌلً واحد شرق النهر.
 عدد أهم نتابج معركة الكرامة ...؟؟؟
 .1حملت معانً البطولة الشجاعة للقٌادة الهاشمٌة والقوات المسلحة المنتصرة.
 .2هزٌمة الجٌش اإلسرابٌلً وانسحابه من أرض المعركة.
 .3بلؽت خسابر العدو ( )250قتٌالً و( )450جرٌحاً.
 .4تدمٌر عدد كبٌر من آلٌات ومعدات العدو التً ترك بعضها فً ارض المعركة.
 .5قدم الجٌش األردنً ( )86شهٌداً و( )108جرٌحاً.
 .6تركت المعركة أثار نفسٌة (معنوٌة)مهمة( .اذكرها)؟؟؟
أ .رفع الروح المعنوٌة للعرب عامة واألردنٌٌن خاصة وإعادة ثقتهم بؤنفسهم.
ب.تحطٌم أسطورة (الجٌش الذي ال ٌقهر) او التفوق العشري الصهٌونً بسبب فشل اإلسرابٌلٌٌن فً تحقٌق مقاصدهم.
من قابل العبارة التالٌة وما المناسبة التً قٌلت بها ...؟؟؟
" كانت األسود تربض فً الجنبات وفوق القمم معها القلٌل من السالح والكثٌر من العزم وفً قلوبهم األٌمان باهلل والوطن
وتفجر زبٌر األسود هللا أكبر "
قابلها الملك الحسٌن والمناسبة انتصار الجٌش العربً األردنً فً معركة الكرامة عام (1968م).
خامسا :حرب تشرٌن (رمضان) عام 1973م
 بٌن أسباب حرب تشرٌن (رمضان) عام ...1973؟
قررت مصر وسورٌا استعادة األراضً التً احتلتها إسرابٌل فً حزٌران عام ( )1967فؤعدت خطة هجوم مفاجا فً ( 6تشرٌن
أول 1973م) ( 10رمضان 1393هـ).
 علل - :اختٌار الدول العربٌة هذا التارٌ لشن الهجوم ...؟
مستؽلة احتفال إسرابٌل بؤعٌادها.
 بٌن نتابج هذا الهجوم (حرب تشرٌن عام 1973م) ...؟
 .1دمرت القوات المصرٌة خط بارلٌؾ الذي أقامته إسرابٌل بٌنها وبٌن مصر بعد احتالل سٌناء.
 .2اجتٌاح السورٌون المواقع اإلسرابٌلٌة فً الجوالن.
 علل وقؾ حرب عام  1967قبل إكمال العرب انتصارهم ...؟
بسبب تدخل مجلس األمن لوقؾ القتال فً قراره رقم ( )338بعد عودة األطراؾ المتحاربة إلى حدود عام .1967
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عرؾ خط بارلٌؾ- :هو تحصٌنات دفاعٌة أقامتها إسرابٌل على طول الساحل الشرقً لقناة السوٌس بعد حرب  1967لمنع عبور
القوات المصرٌة إلٌها وسمً الخط بذلك االسم نسبة الى القابد العسكري اإلسرابٌلً (حاٌٌم بارلٌؾ).
 من النص ص ( )67بٌن أهمٌة دور الجٌش العربً األردنً فً حرب ... 1973؟
 .1عملت القوات األردنٌة من خالل اللواء مدرع األربعٌن على منع إسرابٌل من تعزٌز قواتها على الجبهتٌن العربٌة والسورٌة.
 .2منع إسرابٌل من االلتفاؾ حول الجناح األٌسر للسورٌٌن.
 .3حماٌة العاصمة دمشق ( .كٌـؾ) بتؤمٌن القوات األردنٌة الحماٌة لمحور (درعا – دمشق).
 .4أسهمت القوات األردنٌة بالتعاون مع القوات العراقٌة فً منع إسرابٌل من تطوٌر هجومها.

اىفصو اىثاّ :ٜاىقدص ٗاىٖاشَ: ُ٘ٞ
 بذل األردنٌون جهود كبٌرة للدفاع عن القضٌة الفلسطٌنٌة بالوقوؾ الى جانب الشعب الفلسطٌنً فً دعم حقه فً إقامة دولة
وعاصمتها القدس.
أوال :موقؾ الشرٌؾ الحسٌن بن علً
 بٌن موقؾ الشرٌؾ الحسٌن بن علً من القضٌة الفلسطٌنٌة ...؟؟
 .1رفض الشرٌؾ الحسٌن معاهدة ساٌكس بٌكو ووعد بلفور (راجع النص ص.)69
 .2فً عام 1924وقع الشعب العربً الفلسطٌنً على وثٌقة البٌعة للشرٌؾ الحسٌن بن علً( ،علل ذلك)- :إٌمانا ً منهم بصدق
نواٌاه اتجاه قضاٌا األمة وحرصه على مقدساتها فً القدس.
 من حضر البٌعة ومن وقعها- :حضر إلى منزل الشرٌؾ الحسٌن بن علٌوفد من كبار الشخصٌات الفلسطٌنٌة بٌدهم وثٌقة البٌعة
التً وقعها معظم وجهاء فلسطٌن وشخصٌاتها إلعالن والبهم له.
رفض الشرٌؾ الحسٌن كل مشارٌع ومخططات ومساومات برٌطانٌا التً ال تعود لدولة عربٌة واحدة شاملة للعرب فً مقدمتها
فلسطٌن.
 فسر - :نفً الشرٌؾ الحسٌن بن علً- :ألنه فضل النفً على ان ٌفرط بحقوق األمة اإلسالمٌة والعربٌة اواي شبر من أراضٌها
المقدسة ،وتوفً الشرٌؾ حسٌن بن علً عام  1931فً عمان ودفن فً المسجد األقصى بناء على وصٌته.
ثانٌا :مواقؾ الملك عبد هللا األوالبن الحسٌن (شهٌد األقصى)
 ما هً القضٌة المركزٌة للهاشمٌٌن- :قضٌة فلسطٌن والقدس.
 عدد مواقؾ الملك عبد هللا األول (شهٌد األقصى) الدالة على عدابـه للصهٌونٌة- :
 .1دعوته العرب الى عدم التعامل مع الٌهود او بٌعهم عقاراً او ارض ألنهم محتلٌن ودعاهم ؼلى دعم صندوق األمة الفلسطٌنٌة.
 .2مقاومته مشارٌع ودعوات تقسٌم فلسطٌن منذ األربعٌنات من القرن العشرٌن.
 .3دفاع الجٌش األردنً تحت قٌادته عن القدس وفلسطٌن فً حرب .1948
من أقواله " ...ســؤذهب إلــى القدس وأموت على أسوار المدٌنة.“ ..
 .4إتمام وحدة الضفتٌن عام .1950
 .5رفضه إعطاء الٌهود ممراً إلى حابط البراق.
 فسر :لقب الملك عبد هللا األول ب " شهٌد األقصى"...؟
شاءت األقداران ٌدفع صٌانة ثمن مواقفه فً الدفاع عن فلسطٌن لٌرتقً شهٌداً فً المسجد األقصى بعد أن نالت منه ٌد الؽدر
وهون لهم بدخوله لصالة الجمعة عام .1951
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 فسر - :أوصى الملك عبد هللا األوالن ٌدفن فً القدس؟
أوصى أهله بذلك إلى جوار قبر أبٌه الشرٌؾ الحسٌن ألنه ٌرٌد القدس معه فً حٌاته وبعد الموت.

ثالثا :مواقؾ الملك الحسٌن بن طالل
 مالحظة - :استمر الملك الحسٌن فً الدفاع عن القدس بالرؼم من احتاللها عام .1967

 فسر - :تؤكٌد الملك الحسٌن بن طالل ان القدس لٌست موضوع مساومة ...؟
ألنها جزء من األراضً العربٌة المحتلة وٌجب على إسرابٌالن تنسحب منها ومن ؼٌرها من المدن المحتلة.

 من النص ص ( )71وضح المرتكزات األساسٌة لسٌاسة الملك الحسٌن بن طالل تجاه القدس ...؟
 .1هً أمانة عربٌة إسالمٌة منذ عهد الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه.
 .2ال ٌملك أحد من العالمٌن العربً وإسالمً حق التنازل عنها.
 .3لن تتمكن إسرابٌل وال سواها من تؽٌٌر هذا الواقع ولو بدا ذلك ممكنا إلى حٌن.

 عدد أبرز القرارات السٌاسٌة التً تنم عن اهتمام الملك الحسٌن بالقدس ...؟
 .1تؤسٌس قانون األعمار الهاشمً للمقدسات اإلسالمٌة وعلى رأسها األقصى.
 .2تشكٌل لجنة أعمار المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة عام 1954م.
 .3تشكٌل اللجنة الملكٌة لشإون القدس عام (1971اذكر اهم نشاطاتها)- :إصدار مإلفات ونشرات توعوٌة توثٌقٌة لفضح
سٌاسات التهوٌد للقدس وأخطارها.
 .4نجاح األردن بإدراج القدس على قابمة التراث العالمً المهدد بالخطر فً الٌونسكو.
 .5استثناء القدس من قرار فك االرتباط اإلداري والقانون الذي اتخذ عام .1988

تواصل األردن تولً مسإولٌاته فً القدس (بٌنها)- :
 .1مسإولٌة المإسسات الحكومٌة فً القدس وعلى رأسها دابرة أوقاؾ القدس.
 .2مسإولٌة شإون المسجد األقصى التً تتبع وزارة األوقاؾ والشإون والمقدسات اإلسالمٌة األردنٌة.
 .6إصراره فً اتفاقٌة السالم مع دولة االحتالل اإلسرابٌلً عام  1994فً الفقرة ( )9على احترام الدور التارٌخً الخاص
للرعاٌة الهاشمٌة للمسجد األقصى المبارك.
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ثالثا :مواقؾ الملك عبد هللا الثانً بن الحسٌن صاحب الوصاٌة وخادم األماكن المقدسة
مالحظة - :حظٌت المقدسات اإلسالمٌة والمسٌحٌة فً القدس باهتمام الملك عبد هللا الثانً ولذلك أصبحت جزء من برامج عمل
الحكومات فً عهد جاللته.
 اذكر أهم األعمال الدالة على مواقؾ الملك عبد هللا الثانً بن الحسٌن فً القدس...؟
 .1أمر جاللته بتشكٌل الصندوق الهاشمً إلعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة عام (( ..)2007علل)- :
أ .لتوفٌر التموٌل الالزم لرعاٌة األقصى والمقدسات اإلسالمٌة فً القدس.
ب .ضمان استمرارٌة إعمارها وصٌانتها وتجهٌزها.
 .2تموٌل وتسٌٌر مشارٌع ترمٌم وإعمار داخل المسجد األقصى على نفقته الشخصٌة (اذكر أهم هذه المشارٌع) ...؟
أ .إعادة بناء منبر صالح الدٌن فً المسجد األقصى المبارك وتركٌبه فً المسجد فً ( 25تموز .)2006
ب .ترمٌم الحابد الجنوبً والشرقً للمسجد األقصى.
ت .ترمٌم وصٌانة لمختلؾ مرافق المسجد األقصى وأقسامه وقبة الصخرة المشرفة.
 .3حرصه على تؤكٌد ارتباط األردن بالقدس بتؤكٌد مفهوم الوصاٌة الهاشمٌة المتواصلة على المقدسات فً القدس منذ عهد الشرٌؾ
الحسٌن .كٌؾ أكد على ذلك...؟
عن طرٌق توقٌع اتفاقٌة الوصاٌة مع ربٌس دولة فلسطٌن ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة عام .2013
 oاذا جاءت اتفاقٌة الوصاٌة مع السلطة بموقع فسر تكون اإلجابة نقطة ( )3كـــاملة.
 .4نجاح األردن فً عهده فً استصدار عدة قرارات تدٌن ممارسات االحتالل اإلسرابٌلً وتكشؾ انتهاكاته ضد التراث العربً
واإلسالمً فً القدس.
 .5حرصه على التواصل الدابم مع أهالً القدس عن طرٌق استضافتهم بصورة دورٌة (علل)-:
أ -للسماع عن أحوال المدٌنة المقدسة.
ب-احتٌاجات الحفاظ على المقدسات.
ج -دعم صمود المقدسٌٌن فً مدٌنتهم فً مواجهة أشرس حمالت التهجٌر.
 .6تشكٌل مجلس الكنابس األردنٌة الذي ٌشمل كنابس القدس الربٌسة.
 .7إطالق مشروع ترمٌم القبر المقدس فً كنٌسة القٌامة واإلسهام فً ترمٌمه عام .2016
 .8ترسٌخ مفهوم الحرم الشرٌؾ وما ٌشمله فً المنظمات الدولٌة.
 علل - :تفخر األردن انها أكثر الدولة دعما ً للقضٌة الفلسطٌنٌة ومقدساتها اإلسالمٌة والمسٌحٌة ...؟؟؟؟
ألنها القٌادة الهاشمٌة صاحبة الوصاٌة التارٌخٌة والدٌنٌة على القدس وما فٌها من مقدسات إسالمٌة ومسٌحٌة.
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اىفصو اىثاىث :اى٘صاٝح ٗاىٖاشَٞح عو اىَقدساخ اإلسالٍٞح ف ٜاىقدص :
 فسر - :حظٌت مدٌنة القدس باهتمام الهاشمٌٌن...؟؟
 .1ألنها مسرى جدهم محمد (صلى هللا علٌه وسلم) ومعراجه للسماوات العلى.
 .2فٌها قبة الصخرة المشرفة والمسجد األقصى المبارك أولى القبلتٌن وثانً المسجدٌن وثالث الحرمٌن الشرٌفٌن.
المسجد األقصى المبارك (الحرم القدسً الشرٌؾ)- :هو ما دار علٌه السور من أرض تبلػ مساحتها ما ٌزٌد على مبة وأربعة
وأربعٌن دونما ُ إضافة الى ما علٌها من أبنٌة ومساجد وساحات ومصاطب وقباب تحت األرض وفوقها.
أوال :الوصاٌة الهاشمٌة- :
 الهاشمٌون والمقدسات  ....من مكة الى القدس
وضح منذ بزوغ شمس اإلسالم ولبنً هاشم دور محوري فً رعاٌة المقدسات- :
 .1منذ ذلك الحٌن وآل هاشم ٌولون الشرافة (أشراؾ مكة) على سدانة (خدمة) المسجد الحرام فً مكة.
 .2منذ عام ( )967م حتى العام (1925م) تولى أمراء آل هاشم وأشرافهم منطقة مكة المكرمة والمدٌنة المنورة ورعاٌة الحرمٌن
الشرٌفٌن.

 الثورة العربٌة الكبرى وسد الفراغ المتؤمً من انهٌار الدولة العثمانٌة
علل - :بعد إعالن االتحادٌٌن األتراك انقالبهم على السلطان العثمانً عام (1908م) مخالفٌن الدٌن سعى الشرٌؾ الحسٌن لسد
الفراغ الدٌنً وإنقاذ األقصى من إهمال االتحادٌٌن األتراك وتخلٌهم عن المسإولٌة ...؟
وذلك لشعوره وإدراكه فً وقت مبكر ألخطار مإامرة صهٌونٌة محتمله ضد المسجد األقصى المبارك.

 كٌؾ حصل آل هاشم على صك الوصاٌة على المسجد األقصى المبارك ...؟
عندما رحب أهل القدس بالشرٌؾ الحسٌن بن علً وباٌعوه أمٌر للمإمنٌن اي خلٌفة للمسلمٌن بعد الثورة العربٌة الكبرى مرات
عدة بٌن األعوام (1908و1924م).
 فسر  :سارع وجهاء القدس بتقدٌمهم المجلس اإلسالمً األعلى فً القدس بالطلب من الشرٌؾ الحسٌن ان ٌترأس عمارة
الحرم الشرٌؾ عام (1924م) ...؟
ألنه فً عام  1924أعلن األتراك رسمٌا ً انتهاء الخالفة العثمانٌة التً حكمت القدس وبالد الشام قرابة ( )410أعوام.

 مباٌعة أهل القدس للشرٌؾ الحسٌن بن علً
 ماذا تضمن نص رسالة البٌعة الرسمٌة من أهالً القدس للشرٌؾ الحسٌن ...؟
 .1انٌترأس الملك الشرٌؾ بن علً عمارة الحرم القدسً الشرٌؾ.
 .2أن ٌتولى ابنه الملك المإسس عبد هللا األول اإلشراؾ المباشر على األعمار الهاشمً للمسجد األقصى.
 اتفاقٌة الوصاٌة عام (2013م)
 فسر :وقع األردن على اتفاقٌة الوصاٌة عام (2013م) ...؟؟
ألن الهاشمٌون واصلوا كل مسإولٌة حماٌة المدٌنة المقدسة ومقدساتها اإلسالمٌة والمسٌحٌة ضد محاوالت التهوٌد اإلسرابٌلٌة
فوقع الملك عبد هللا الثانً هذه االتفاقٌة مع محمود عباس ربٌس دولة فلسطٌن فً ( 31آذار .)2013

 ماذا تضمن هذه االتفاقٌة التارٌخٌة (الوصاٌة عام ... )2013؟
 .1التؤكٌد ان الملك عبد هللا الثانً صاحب الوصاٌة على األماكن المقدسة فً القدس الشرٌؾ.
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 .2إعادة تؤكٌد الوصاٌة الهاشمٌة على األماكن المقدسة فً القدس منذ بٌعة (.)1924
 .3لألردن الحق فً بذل الجهود القانونٌة جمٌعها للحفاظ على األماكن المقدسة وخصوصا ً المسجد األقصى المعرؾ فً االتفاقٌة
على أنه كامل الحرم القدسً الشرٌؾ.
 .4تؤكٌد المبادئ التارٌخٌة المتفق علٌها أردنٌا وفلسطٌنٌا ً حول القدس.
 .5تؤكٌد على بذل الجهود بصورة مشتركة لحماٌة القدس واألماكن المقدسة من محاوالت التهوٌد اإلسرابٌلٌة.
 .6تهدؾ االتفاقٌة الى حماٌة مبات الممتلكات الوقفٌة التابعة للمسجد األقصى المبارك.

فترته الزمنٌة

ماذا تضمن وإنجازاته

اإلعمار الهاشمً

العهد الذي تم به

األول

الشرٌؾ الحسٌن بن علً
والملك عبد هللا األول

الثانً

الملك الحسٌن بن طالل

 .1تشكٌل لجنة األعمار الهاشمً ()1954/ 1953
 .2ترمٌم الجامع القبلً والمعالم اإلسالمٌة فً ساحة الحرم القدسً وما
تشمل علٌه من آبار وسبل وقباب ومحارٌب.
1964-1953م  .3تبدٌل قبة مسجد قبة الصخرة بقبة من األلمنٌوم المذهب.

اإلعمار الهاشمً
الطارئ

الملك الحسٌن بن طالل

ب ٌّـن أسبابه - :جاء نتٌجة األضرار الكبٌرة التً لحقت بالجامع القبلً
إثر الحرٌق الذي أضرمه ٌهودي متطرؾ بالتواطإ مع سلطات االحتالل
اإلسرابٌلً فً المسجد األقصى عام 1969م.

الثالث

الملك الحسٌن بن طالل

الرابع

الملك الحسٌن بن طالل

كم بلؽت تكلفته- :
 .1تبرع الشرٌؾ الحسٌن عام  1924بمبلػ ( )38ألؾ دٌنار ذهب
إلعمار المسجد األقصى.
 .2وتبرع بمبلػ ( )25ألؾ دٌنار ذهب إلعمار المساجد واألمالك
الوقفٌة فً عموم فلسطٌن.
1951-1922م ومن إنجازاته- :
 .1أعمار الحرم القدسً الشرٌؾ وترمٌمه (المسجد األقصى).
 .2ترمٌم األقصى بسبب األضرار التً تعرض لها فً حرب (.)1948
 .3إعادة ترمٌم كنٌسة القٌامة عام  1949بسبب حرٌق شب بها كاد
أن ٌدمرها وشارك فً إخماده الملك عبد هللا األول شخصٌاً.

1969م

 .1إعادة تصفٌح قبة الصخرةبـ( )5000صحٌفة ذهبٌة على النفقة
الشخصٌة للملك الحسٌن بن طالل.
1994-1992م  .2إجراء ترمٌمات فً ساحة أكرم القدسً تضمنت ترمٌم قبة السلسلة
والمتحؾ اإلسالمً ومبنى باب الرحمة.
 .1مشروع إعادة صنع منبر صالح الدٌن الذي دمر فً حرٌق .1969
 .2أعمال صٌانة لمرافق المسجد األقصى كافة ومبانً األوقاؾ فً
القدس.
1999-1994م
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الخامس

جاللة الملك عبد هللا الثانً
بن الحسٌن المعظم

1999
وما زال مستمر

 .1مضاعفة عدد موظفً أوقاؾ القدس وحراس األقصى المبارك
وزٌادة رواتبهم.
 .2إصدار دلٌل المسجد األقصى والتعرٌؾ الدٌنً والتارٌخً الثابت
للمسجد األقصى.
 .3تؤسٌس الصندوق الهاشمً إلعمار المسجد األقصى المبارك لٌكون
ذراعا ً مالٌا ً لدعم مشارٌع األعمار الهاشمً وموظفً أوقاؾ القدس
وصمود المقدسٌٌن.
 .4تؤسٌس كرسً جاللة الملك عبد هللا الثانً بن الحسٌن لدراسة فكر
األمام الؽزالً فً المسجد األقصى وجامعة القدس.

ثانٌا :تنفٌذ وصاٌة الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌنعن طرٌق أوقاؾ القدس وشإون المسجد األقصى
 من هً الجهة المسإولة عن تنفٌذ وصاٌة الملك عبد هللا الثانً على القدس والمقدسات ...؟
تنفذ دابرة أوقاؾ القدس وشإون المسجد األقصى التابعة لوزارة األوقاؾ والشإون والمقدسات اإلسالمٌة األردنٌة هذه الوصاٌة.

 كٌؾ تنفذ دابرة أوقاؾ القدس هذه الوصاٌة (مهماتها)؟
عن طرٌق- :
 .1إدارة شإون المسجد األقصى المبارك (حراسة،ترمٌم ،تنظٌم شإون السٌاحة ومختلؾ النشاطات).
 .2األشراؾ على األمالك الوقفٌة التً تشكل ما ٌزٌد عن ( )%85من األمالك فً مدٌنة القدس القدٌمة،
(كٌؾ تقوم بهذه المهمة)- :بإدارة تلك األمالك وترمٌمها وصٌانتها وتؤجٌرها ألشقابنا فً القدس بؤجور بسٌطة لتثبٌتهم
ومساعدتهم على العٌش الكرٌم.
 .3تعرٌؾ الناس واألعالم الدولً والمحلً بؤهمٌة القدس الدٌنٌة والروحٌة والتحدٌات التً تواجهها.
 .4استقبال لجنة زكاة القدس مساعدات عربٌة وإسالمٌة عدة لؽاٌات التعاون فً مشارٌع خٌرٌة (تهدؾ إلى) تعزٌز صمود
القدس وأهلها فً وجه االحتالل اإلسرابٌلً.
 .5تدرٌس طالب القدس العلوم الشرعٌة وتؤهٌل األٌتام وتعلٌمهم المهن والحرؾ المختلفة لمساعدتهم على العٌش بكرامة.
 .6متابعة اعتداءات االحتالل اإلسرابٌلًوأعداد تقارٌر دورٌة حول اعتداءاتهم ضد األمالك الوقفٌة فً القدس والمسجد األقصى.
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اى٘حدج اىزاتعح  :رســـــاىح عــــَــــــاُ
اىفصو األٗه :رساىح عَاُ ٍفٍٖٖ٘ا ٍٗثادئٖا :
 متى وأٌن صدرت رسالة عمان- :
صدرت فً عمان عاصمة المملكة األردنٌة الهاشمٌة فً عام  2004فً لٌلة القدر من رمضان (1425هـ).
 من أٌن نبعت هذه الرسالة (من أٌن استمدت أهدافها ومبادبها) ...؟؟
مــن- :
 .1تعالٌم القرآن الكرٌم.
 .2نبض اإلسالم ووسطٌته.
 .3رإٌة هاشمٌة نٌرة بؤن علٌنا واجبا ً إنسانٌا ً ومهمة عالمٌة ٌنبؽً ان نقوم بها (علل) خدمة للمجتمع اإلنسانً ودفاعا ً عن
اإلسالم العظٌم ومبادبه.
 فسر :لماذا أطلق الملك عبد هللا الثانً ابن الحسٌن رسالة عمان ...؟
لٌقول للعالم- :
 .1أننا أخوة

 .2وهذا هو اإلسالم الذي ٌقوم على المحبة والسالم والبعد عن العنؾ واإلرهاب.

أوال :ما المقصود برسالة عمان
عر ؾ رسالة عمـان- :بدأت بٌان صرٌح ومفصل أصدره فً لٌلة القدر من رمضان (1425هـ) فً عمان صاحب الجاللة الملك
عبد هللا الثانً ومجموعة من كبار علماء األردن ،وقد وصؾ البٌان ما هو اإلسالم وأي األعمال تمثل اإلسالم وأٌتها ال ٌمثله،
وكان هدفه (بٌن هدؾ الرسالة) ان ٌوضح للعالم الحدٌث حقٌقة اإلسالم وهو رسالة قوامها (اإلخالص هلل ،وحب الجار ،والنٌة
الحسنة ،واالعتدال ،والسالم).
 وضح دور األردن الذي تبناه من خالل رسالة عمان ...؟
 .1تبنى كثٌر من المإتمرات والندوات.
 .2المبادرات الهادفة الى صٌاؼة موقؾ إسالمً عقالنً بحثً فقهً سٌاسً ٌعرض على األمم والشعوب كلها.
 .3اإلسالم ما ٌزال ٌشكل فً اعتداله وتسامحه ورقٌه ثقالً حفظ الحٌاة اإلنسانٌة من صدمات وانحرافات خطٌرة.
 بٌن الفبات التً تخاطبها رسالة عمان ...؟
أ .اخوتنا فً دٌار اإلسالم.
ب.الناس فً أرجاء العالم.
 ما هً األخطار والتحدٌات التً تواجه األمة وذكرتها رسالة عمان ...؟
 -1تحدٌات تهدد هوٌتها وتفرق كلمتها.
 -2تحدٌات وأخطار تعمل على تشوٌه الدٌن والنٌل من مقدساتها.

 من أطراؾ الهجمة الشرسة التً تتعرض لها األمة اإلسالمٌة ...؟
أ .ممن ٌحاولون ان ٌصوروها عدواً لهم بالتشوٌه واالفتراء.
ب.بعض الذٌن ٌدعون االنتساب لإلسالم وٌقومون بؤفعال ؼٌر مسإولة باسمه.
38

ثانٌا  :محاور رسالة عمان :
 – 1وقؾ تكفٌر المسلمٌن بعضهم لبعض ( فسر ) بسبب خالفات عقابدٌة ثانوٌة ( حقٌقٌة او خٌالٌة ) وفً ذلك التكفٌر حرمانهم
بصورة اجرامٌة عن حقوقهم واباحه قتلهم وخلق الفتنة فً االمه.
 – 2اعتراؾ كل المسلمٌن بعضهم ببعض ونتٌجه لذلك توحٌد االمه وبالتالً تقوٌتها
 – 3وقؾ او على االقل تعرٌة الفتاوي ؼٌر الصحٌحه على اٌدي الجهالء الذٌن هم ؼٌر مإهلٌن لذلك  ,والتً تضلل الناس بكل
انواع االفكار الخاطبة والمدمرة التً ٌنتج عنها اشكال من السلوك واالفعال الخاطبة
ثالثا :مبادى رسالة عمان
 فسر - :رسالة عمان تخاطب الناس فً كل أنحاء العالم ...؟
 -1ألنها صاؼت لؽة جدٌدة لمخاطبة عقول الناس فً كل العالم.
 -2أسست مٌثاق أنسانً وأخالقً عالمً.
 -3بنٌت على مجموعة من المبادئ اإلنسانٌة المشتركة.
 عدد أهم المبادئ التً قامت علٌها رسالة عمان ...؟
 -1العدالة فً معاملة األخرٌن وصٌانة حقوقهم.
 -2تكرٌم األنسان من ؼٌر النظر إلى لونه أو جنسه او دٌنه.
 -3احترام المواثٌق والعهود وكرٌم القدر.
 -4الرفق واللٌن ونبذ العنؾ والؽلظة.
 -5تحقٌق الرحمة والخٌر للناس أجمعٌن.
 -6التوازن واالعتدال والتوسط.
 -7احترام حق الحٌاة لؽٌر المقاتلٌن.
 -8التسامح والعفو اللذان ٌعبران عن سمو النفس.

تذكر عزٌزي الطالب

من ٌتهٌب صعود الجبال
ٌعش أبد الدهر بٌن الحفر

ً
إضافة إلى العربٌة ...؟
 فسر :تمت ترجمة رسالة عمان إلى العدد من اللؽات العالمٌة
 -1انطالقا من شمولٌة الهدؾ وعالمٌة المسعى.
 -2لٌصار إلى توزٌعها فً شتى أنحاء العالم.
 -3حتى تتمكن الشعوب من االطالع على حقٌقة اإلسالم وفهم معانٌه.
 -4إثراء وتعزٌز للحوار بٌن مختلؾ فبات المجتمع اإلنسانً وأبناء الحضارات المتعددة.
 كم بلػ عدد القادة الدٌنٌٌن والسٌاسٌٌن الذٌن وقعوا وأقروا رسالة عمان ...؟
بلػ عددهم (من تموز  2005إلى تموز  )552( )2006مفكراً من ( )84بلداً عربٌا ً وإسالمٌا ً وأجنبٌاً.
 لماذا أقر هإالء القادة رسالة عمان...؟
ألنهم قرأوها والمالٌٌن ؼٌرهم فوجدوا فٌها قواسم مشتركة بٌن أتباع الدٌانات وفبات البشر تصلح منطلقا ً للحوار والتقارب من
أجل الوصول إلى تفاهم مثمر.

 عدد أهم هذه القواسم التً تجمع بٌن ابناء البشر ...؟
 .4التكافل
 .3العدل
 .2األمن
 .1السالم
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 .5الرحمة.

اىفصو اىثاّ :ٜاى٘سطٞح ٗاىرساٍح ف ٜرساىح عَاُ :
 .." أكدت رسالة عمان مبادئ أساسٌة فً السلوك البشري وفً العالقة بٌن الشعوب واألمم."...
عدد هذه المبادئ ثم بٌن أهمٌة تطبٌقها...؟
 -1المبادئ - :الوسطٌة والتسامح.
 -2أهمٌة تطبٌقها - :كفٌالن بإزالة كل أسباب العنؾ والتعصب والكراهٌة بٌن البشر لتحقٌق ؼاٌات الشرابع السماوٌة فً نشر
المحبة والعدل والسالم.
أوال :الوسطٌة
 .." الوسطٌة من أبرز خصابص األمة اإلسالمٌة“ ..عرفها ...؟
هً منهج فكري وموقؾ أخالقً سلوكً قابم على اعتدال األنسان فً أموره الدٌنٌة والدنٌوٌة كافة بعٌداً عن اإلفراط والتفرٌط.

قاً اىد ِٝاإلسالٍ ٜعي ٚاىر٘اسُ ٗاالعرداه ٗاىر٘سظ ٗاىرٞسٞز
 فسر - :الدٌن اإلسالمً ما كان ٌوما ً اال حربا ً على نزعات الؽلو والتطرؾ والتشدد...؟
 .1أنها تحجب العقل عن تقدٌر سوء العواقب واالندفاع األعمى للخارج ،الضوابط البشرٌة دٌنا ً وفكراً وخلقاً.
 .2وهً لٌست من طباع المسلم الحقٌقً المتسامح.
 .3اإلسالم ٌرفضها كما ترفضها الدٌانات السماوٌة.
 ..." دعا اإلسالم إلى الوسطٌة الشاملة للحٌاة فً جوانبها جمٌعا ً لتحقٌق جملة من األهداؾ النبٌلة فً المجتمع"..
 عدد أهداؾ الوسطٌة فً اإلسالم ...؟
 .1الوصول إلى الحقٌقة بعٌداً عن المٌول واألهواء.
 .2قٌام اإلنسان بواجباته من ؼٌر إفراط او تهاون.
 .3إضفاء معانً االستقامة واألمانة والخٌر فً المجتمع.
 .4نشر المحبة وتقبل األخر ونبذ التعصب والحقد.
 فسرٌ :مثل الهاشمٌون أنموذج فً الوسطٌة واالنفتاح ...؟
ألنهم أخذوا على عاتقهم واجب الدفاع عن قٌم اإلنسانٌة والحث علٌها بوصفها ثوابت تنطلق من تعالٌم الدٌن اإلسالمً لتعزٌز
الحوار ونبذ كل ما ٌبث الفرقة بٌن أبناء الوطن.
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 عدد مظاهر تبنً الوسطٌة فً الفكر الهاشمً ...؟
 رعاٌة الملك عبد هللا الثانً مإتمرات منتدى الوسطٌة للفكر والثقافة..

(عددها)- :
 -1المإتمر األول الذي كان بعنوان (وسطٌة اإلسالم بٌن الفكر والممارسة) عام (( )2004اذكر أهم قراراته) ...؟
أ .اعتماد رسالة عمان وتبنٌها على نطاق واسع عن طرٌق أجهزة األعالم والتربٌة والتوجٌه.
ب.اعتماد مقررات مإتمرات الوسطٌة التً عقدت ي الكوٌت والمملكة العربٌة السعودٌة والبحرٌن وؼٌرها وتعمٌمها.
 -2المإتمر الثنانً النذي جناء بعننوان (الندور العملنً لتٌنار الوسنطٌة فنً اإلصنالح ونهضنة األمنة) عقدد فدً عمدان (( )2006منن
حضره) بحضور نخبة من العلماء والمفكرٌن المنتمٌن لمنهج الوسطٌة واالعتدال.
ثانٌا :التسامح
التسامح - :هو مفهوم أنسانً ٌعنً احترام التنوع واالختالؾ وقبولهما عبر االنفتاح والمعرفة وحرٌة الفكر والمعتقدات وهو
لٌس أخالقً فقط بل سٌاسً وقانونً.
 علل - :التسامح من اهم المبادئ التً دعت الشرابع السماوٌة لتطبٌقها...؟
 -1نظراً إلى تنوع البشر فً أصولهم وثقافاتهم وأدٌانهم.
 -2من أجل تحقٌق التعارؾ والتعاٌش والتعاون.
 -3تعزٌز القٌم المرتبطة بحقوق األنسان واحترام الكرامة اإلنسانٌة.
 عدد الوسابل التً دعت الٌها رسالة عمان لتطبٌق التسامح ...؟
 -1احترام حقوق األنسان وحرٌاته لتحقٌق العدالة وحفظ الكرامة اإلنسانٌة.
 -2االحترام المتداول بٌن اتباع األدٌان والمذاهب.
 -3تعزٌز مفهوم الحوار والعٌش المشترك والمحبة بٌن الشعوب ونبذ التعصب والتمٌٌز والكراهٌة.
كرم األنسان من ؼٌر النظر إلى لونه أو جنسه أو دٌنه ...؟؟؟ وضح ذلك.- :
 ناقـــش- :اإلسالم ّ
أ .أكد منهج الدعوة الى هللا الذي ٌقوم (على ماذا) على الرفق واللٌن.
ب.رفض الؽلظة والعنؾ فً التوجٌه والتعبٌر.
ج .أن هدؾ اإلسالم هو تحقٌق الرحمة والخٌر للناس أجمعٌن.
 عدد أثار التسامح على البشرٌة كافة ...؟
 -1نشر ثقافة العٌش المشترك بٌن الشعوب واألمم.
 -2االنفتاح على الثقافات وتحقٌق المكاسب المشتركة.
 -3ازدهار المجتمع اإلنسانً وتقدمه.
 -4انتشار المحبة واأللفة بٌن الناس.
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اىفصو اىثاىث :اىرطزف ص٘رٓ ٗأخطارٓ عي ٚاىَجرَع اإلّساّ: ٜ
مالحظة - :التطرؾ ظاهرة بشرٌة عامة ال تربط شعب او فبة او دٌن وقد انتشر فً المجتمعات منذ القدم ،وأكدت الشرابع
السماوٌة على مبادئ السالم والعٌش المشترك بٌن الشعوب بعٌداً عن مظاهر التطرؾ والؽلو واإلرهاب وقد أكدت رسالة عمان
على موقؾ اإلسالم من هذه اآلفات المطابق للشرابع السماوٌة.
 عدد أسباب انتشار ظاهرة التطرؾ والؽلو فً المجتمعات البشرٌـــة- :
 -1ضعؾ القٌم والمبادئ.
 -2االبتعاد عن تعالٌم الدٌن والفهم المؽلوط للكثٌر من النصوص الشرعٌة واالنتقابٌة فً التعامل مع بعض هذه النصوص.
 -3انتهاك حقوق األنسان والحد من الحرٌات فً بعض الدول.
 -4ممارسة صور التعصب العرقً او الطابفً او المذهبً.
 -5االستخدام الخاطا لوسابل االتصال التكنولوجً وما ٌرافقه من انفتاح ثقافً ؼٌر محدود.
التطرؾ - :مجموعة من األفكار والمعتقدات والمواقؾ التً ٌتشدد األفراد فً اتخاذها وتتجاوز ما هو مؤلوؾ أو سابد أو متفق
علٌه.
أوال :التطرؾ
 عدد أهم صور التطرؾ- :
 .1التطرؾ الفكري- :
التطرؾ الفكري - :هو أخطر صور التطرؾ وٌتمثل بالخروج عن القواعد الفكرٌة والثقافٌة السابدة فً المجتمع.
ب .وعدم تقبل اآلخرٌن.
ومن مظاهره أ .التعصب للرأي
ومن أمثلة التطرؾ الفكري (اذكرها) - :المنظمات اإلرهابٌة التً تستبٌح دماء المسلمٌن وؼٌرهم وتدمر المجتمعات.
 .2التطرؾ الدٌنً- :
التطرؾ الدٌنً - :هو الخروج عن االعتدال فً الدٌن فكراً وعمالً.
ومن أنواعه (عددها) - :التطرؾ المذهبً بٌن مذاهب األدٌان.
ومن مظاهره( - :اذكرها) استباحة الدماء واألموال وهذا النوع من التطرؾ موجود بالكثٌر من األدٌان.
 .3التطرؾ السٌاسً- :
التطرؾ السٌاسًٌ - :عنً اتخاذ مواقؾ عنصرٌة متشددة تجاه الشعوب.
ومن أمثلته - :التطرؾ الصهٌونً ضد الشعب الفلسطٌنً.
 .4التطرؾ األخالقً- :
التطرؾ األخالقًٌ- :عنً الخروج عن االتزان األخالقً إما بالتشدد فً تطبٌق سلوك أخالقً معٌن او فً التخلً تماما ً عن تطبٌق
ذلك السلوك.
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 فسر - :تعد المنظمات اإلرهابٌة منظمات متطرفة فكرٌا ً ولٌس دٌنٌاً- :
ألنها منظمات خارجة عن الدٌن فهً تستؽل اسمه لتحقٌق أهدافها المتطرفة الفكرٌة والسٌاسٌة ومصالحها الخاصة.
ثانٌا :أخطار التطرؾ على المجتمعات
 عدد األثار السٌبة للتطرؾ عبر التارٌ على المجتمعات البشرٌة- :
 -1كان سببا ً فً تؤخر كثٌر من المجتمعات وتراجعها وانهٌارها.
 -2فً الوقت الحاضر التطرؾ أحد السمات البارزة لما ٌجري فً العالم الٌوم.
 -3ممارسة اإلرهاب أصبح سلوكا ً عملٌا ً للمتطرفٌن والمتعصبٌن من قتل وتدمٌر واعتداء على المدنٌٌن المسالمٌن.
 من النص ص ( )95عدد آثار التطرؾ فً المجتمعات- :
 -1التطرؾ عبر التارٌخ تسبب فً تدمٌر بُنى شامخة فً مدٌنات كبرى.
 -2ان شجرة الحضارة تموت عندما ٌتمكن الحقد وتنؽلق الصدور.
 بٌن من النص موقؾ اإلسالم من التطرؾ- :
 -1التطرؾ بكل أشكاله ؼرٌب عن اإلسالم الذي ٌقوم على االعتدال والتسامح.
 -2ال ٌمكن إلنسان أنار هللا قلبه ان ٌكون مؽالٌا ً متطرفاً.
 -3وأننا نستنكر دٌنٌا ً وأخالقٌا المفهوم المعاصر لإلرهاب والذي ٌراد به الممارسات الخاطبة أٌا ً كان مصدرها وشكلها.
المفهوم المعاصر لإلرهابٌ - :راد به الممارسات الخاطبة أٌا ً كان مصدرها وشكلها والمتمثلة فً التعدي على الحٌاة اإلنسانٌة
بصورة باؼٌة متجاوزة ألحكام هللا.
مالحظة .." - :أكد الملك عبد هللا الثانً أن حروب الٌوم هً بسبب ما ٌشهده العالم من تطرؾ وإرهاب فً خطابه أمام الجمعٌة
العامة لألمم المتحدة .”...
 ما هً الحرب التً صفها الملك عبد هللا الثانً فً خطابه ص (... )92؟
حربنا العالمٌة الٌوم لٌست بٌن الشعوب والمجتمعات أو األدٌان بل هً حرب تجمع كل المعتدلٌن من كل األدٌان والمعتقدات ضد
المتطرفٌن من جمٌع األدٌان والمعتقدات.
 ما هً الفبة التً تشكل الخطر (أو التهدٌد الخطٌر) على هذا العالم كما جاء فً خطاب جاللته ص ()92؟
هً الخوارج.
الخوارج - :أولبك الخارجٌن عن اإلسالم وقٌمه اإلنسانٌة النبٌلة والذٌن وصل لهم األمر الٌوم إلى تهدٌد المجتمع العالمً بؤسره.

 بٌن أثارهم على المجتمعات(التطرؾ)-:
ٌ -1ستؽلون االختالفات الدٌنٌة لتقوٌض أسس التعاون والتراحم بٌن مالٌٌن الناس من كل األدٌان والطوابؾ من المتجاورٌن فً
بلداننا.
ٌ -2ستؽلون حالة االنؽالق والشك بٌن أتباع مختلؾ الدٌانات والمذاهب للتوسع وبسط نفوذها.
 -3واألسوأ أنهم ٌمنحون أنفسهم مطلق الحرٌة لتعرٌؾ تؤوٌل كالم هللا وتبرٌر جرابمهم البشعة
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ثالثا :دور المجتمع فً مواجهة التطرؾ
 بٌن دور المجتمع فً مواجهة التطرؾ- :
 -1تسهم قوة المجتمع وتماسكه فً الحد من ظاهرة التطرؾ آفة العصر.
 -2مواجهته واجبة على جمٌع فبات المجتمع ومإسساته خاصة الدٌنٌة (المساجد والكنابس) التً لها الدور الهام لمواجهة
التطرؾ.
 -3الدور األهم ٌقع على عاتق المواطن (علل) ألنه العنصر األساسً فً مواجهة التطرؾ بوعٌه ومشاركته الفاعلة فً بناء
وطنه.
 وضح أهم األعمال التً ٌتمثل بها دور المواطن فً مواجهة التطرؾ- :
 -1الدفاع عن أرض الوطن والتضحٌة فً سبٌله.
 -2الدفاع عن مكتسباته قدٌما ً وحدٌثاً.
 -3تسلٌح نفسه بالعلم والمعلومة الصحٌحة.
 -4الرجوع إلى المصادر الموثوقة للتؤكد من أي معلومة مثل دابرة اإلفتاء.
 -5التعاون مع مإسسات الدولة وبخاصة األمنٌة للتبلٌػ عن اي شًء ٌثٌر الشبهة (مواطنة فاعلة من خالل مساعدة أجهزة
الدولة).
 -6الحوار واحترام اآلخر.
 -7رفض األفكار المتطرفة الداعٌة إلى العنؾ وال تمت للدٌن بصلة.
 -8محاربة التعصب والتطرؾ بصورة كاملة.
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