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األر ُدنّ فِي العُهودِ اإلسْالمِيّة

األر ُدنّ عَبْرَ العُصور
علل  :سميت األردن بهذا االسم ؟

عهد الخلفاء

نسبة إلى نهر األردن  ،وكلمة "األردن" تعني باللغة اآلرامية
النهر المتعرج شديد االنحدار .

بدأ العصر اإلسالمي في األردن في عهد الخليفة أبي بكر
الصديق بعد عدة معارك بين المسلمين والروم  .ومن أهم هذه
المعارك  :معركة مؤتة  ،معركة طبقة فحل  ،معركة اليرموك

وضح أبرز المظاهر الحضارية التي شهدتها األرض األردنية في
العصور القديمة ؟
 العصر الحجري الحديثظهرت تجمعات وقرى زراعية صغيرة مثل قرية عين غزال
األثرية التي تقع جنوب شرق عمان .
 العصر الحجري النحاسياستخدم االنسان النحاس  ،وظهرت البلدات المصغرة مثل وادي
فينان في الطفيلة و تليالت الغسول شمال البحر الميت .
 العصر البرونزينشأت المدن المحاطة باألسوار  ،ونشأ الري المنظم .
 العصر الحديديقامت على أرض األردن ثالث ممالك عربية  .وهي :
 المملكة العمونية وعاصمتها ربة عمون ( عمان )
 المملكة المؤابية وعاصمتها ذيبان
 المملكة األدومية وعاصمتها بصيرا في الطفيلة .
 مملكة األنباطأنشأها العرب األنباط جنوب األردن في القرن  6ق.م ،
واتخذوا من البترا عاصمة لهم .
 العصر اليونانيدخل األردن في حكم اليونان في القرن  4ق.م ومن أهم آثار
هذه الحقبة قصر العبد في بلدة عراق األمير .
 العصر الرومانيبدأ الحكم الروماني لألردن في القرن األول قبل الميالد  ،حيث
شهد هذا العصر إعادة المدن اليونانية التي دمرتها الحروب ،
وتشكيل حلف المدن العشر ( الديكابولس )  ،وتميزت هذه
الحقبة ببناء الكنائس المسيحية المزينة بالفسيفساء في عدة
مناطق  ،ويعد المغطس من أهم المعالم التاريخية والدينية
التي ظهرت في هذه الحقبة .
وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم التالية :
 الديكابولس  :هو حلف اقتصادي وعسكري ظهر في العصرالروماني بين عشر مدن معظمها في األردن لحماية حدود
االمبراطورية الرومانية  .ومن أهم هذه المدن :
 فيالديلفيا  :عمان
 جراسيا  :جرش
 أربيال  :اربد
 جدارا  :أم قيس
 المغطسمن أهم المعالم الدينية والتاريخية التي ظهرت في العصر
الروماني  ،وهو المكان الذي عمد فيه السيد المسيح عليه
السالم ويقع في وادي الخرار شمال البحر الميت .

العصر األموي :
حظيت األردن باهتمام واسع من الخلفاء األمويين فشيدوا العديد
من القصور على أرض األردن  .مثل  :عمرة  ،برقع  ،الطوبة ،
الحرانة  ،القسطل .
العصر العباسي :
شهدت منطقة الحميمة جنوب األردن انطالق الدعوة العباسية ،
و كانت هذه المنطقة مركز انطالقة دعوة بني العباس لوقوعها
على طريق الحج الشامي وطرق التجارة ولموقعها المتوسط بين
األقاليم اإلسالمية .
وأصبحت العقبة في العصر العباسي ميناء تجاريا مهما على
البحر األحمر  ،ومركزا لتحصيل الضرائب المفروضة على
السفن التجارية .
العصر الفرنجي :
تعرضت بالد الشام في القرن الخامس الهجري  11 /م لحمالت
فرنجية عدة سيطرت على سواحل بالد الشام وبيت المقدس .
وأقام الفرنجة العديد من القالع الحصينة في األردن كقلعة الكرك
وقلعة الشوبك ( مونتريال ) .
العصر األيوبي :
تمكن القائد صالح الدين األيوبي من استعادة القالع الفرنجية في
الشوبك والكرك بعد انتصاره على الفرنجة في معركة حطين عام
385هـ  1181 -م وتحرير مدينة القدس  .وشيد األيوبيون
العديد من القالع في األردن مثل  :قلعة السلط  ،قلعة عجلون ،
مسجد عجلون الكبير .
العصر المملوكي :
استمر اهتمام المماليك ببناء القالع في األردن وتجديدها مثل :
بناء قلعة العقبة  ،ترميم قلعة الشوبك
وضح المقصود بالمصطلحات التالية
 المونتريال  :تعني الجبل الملوكي وهي اسم اطلق على قلعةالشوبك احدى القالع الحصينة التي أقامها الفرنجة في
األردن .
 معركة حطين  :هي الحد الفاصل الذي أنهى الوجودالفرنجي في بالد الشام بقيادة صالح الدين األيوبي عام
385هـ 1181 -م .
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األردن في العصر الحديث
انتصر العثمانيون على المماليك في معركة مرج دابق عام
1316م ودخلت بالد الشام تحت الحكم العثماني  .ولتحقق
الدولة العثمانية سيطرتها بالد الشام والحجاز أنشأت خط سكة
حديد الحجاز الذي يمتد من دمشق إلى األماكن المقدسة في
الحجاز  .وفي أواخر الحكم العثماني سيطر حزب االتحاد
والترقي على السلطة في الدولة العثمانية وطبق سياسة التتريك
على البالد العربية .
سياسة التتريك :
قيام حزب االتحاد والترقي بعد سيطرته على السلطة في الدولة
العثمانية بتطبيق عدة اجراءات ضد رعايا الدولة العثمانية من
غير األتراك ومن ضمنهم العرب .
تمثلت سياسة التتريك بتطبيق مجموعة من االجراءات ضد
رعايا الدولة العثمانية من غير األتراك ومن ضمنهم العرب .
اذكر هذه االجراءات .
-
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إهمال اللغة العربية
فرض الضرائب الباهظة
التجنيد االجباري للعرب
فرض اللغة التركية في التعليم والمؤسسات الحكومية

بعد أن استشرى ظلم االتحاديين األتراك  ،ودخول الدولة
العثمانية الحرب العالمية األولى (  )1118-1114إلى جانب
دول الوسط " النمسا  ،ألمانيا "  ،بدأ أحرار العرب بالتفكير في
استقالل البالد العربية عن الدولة العثمانية ضمن اطار دولة
عربية تضم البالد العربية في آسيا  .فاتجهت أنظارهم إلى
الشريف الحسين بن علي بصفته شخصية دينية وسياسية
مرموقة جمعت بين النسب الهاشمي المتصل بالنبي محمد صلى
اهلل عليه وسلم  ،والقيادة الحكيمة اذ كان زعيما لمكة  .ولقيادة
العرب وتخليصهم من ظلم التحاديين األتراك  ،وتأسيس دولة
عربية برئاسته .
تزعم الشريف الحسين بن علي حركة النهضة العربية الحديثة
من أجل تحرير العرب وتوحيدهم وتحقيق الحياة الفضلى لهم ،
فأرسل ابنه األمير فيصل لاللتقاء بقادة الجمعيات العربية الذين
زودوه بمطالب الحركة العربية كما جاء في ميثاق دمشق عام
.1113الذي كانت أبرز مضامينه :
 تأسيس دولة عربية ضمن آسيا العربية المناداة بالشريف الحسين بن علي ملكا على العرب .أعلن الشريف الحسين الثورة في 11حزيران  ، 1116فكانت
ثورة قومية عربية هدفها النهوض بالعرب وتحريرهم من
الهيمنة والطغيان الذي مارسه االتحاديون والسعي نحو الحياة
الفضلى لكل العرب  .فاستطاعت قوات الثورة بقيادة أنجال
الشريف الحسين األمراء ( علي وعبداهلل و فيصل وزيد ) تحقيق
االنتصار على الجيوش العثمانية في الحجاز وبالد الشام بين

عامي (  )1118-1116حيث انسحبت القوات العثمانية من
البالد العربية وتمكن األمير فيصل بن الحسين من تأسيس
حكومة عربية في سوريا استمرت حتى عام .1191

استقالل المملكة األردنية الهاشمية
عدد نتائج انهيار الحكومة العربية في سوريا عام  1191؟
 احتالل فرنسا لسوريا ظهور فراغ سياسي في منطقة شرق األردن تشكل حكومات محلية في الكرك والسلط وعجلون ( إال أنها لمتلب طموحات األردنيين في الوحدة واالستقالل )
نشأة إمارة شرق األردن
كلف الشريف الحسين بن علي ابنه األمير عبداهلل بالتوجه إلى
األردن فوصل معان في  11تشرين أول  ، 1191واستقبله
األردنيون وعبروا عن آمالهم بالحرية واالستقالل والتخلص من
الظلم .
علل  :قدوم األمير عبداهلل األول إلى األردن عام  1191؟
 لمقاومة االستعمار األجنبي ( تحرير سوريا من االستعمارالفرنسي )
 لتحرير البالدعدد خطوات تأسيس إمارة شرق األردن ؟
-

-

-

وصل األمير عبداهلل األول إلى عمان في 91آذار ، 1191
واستقبله زعماء الحركة الوطنية في األردن آنذاك .
أعلنت بريطانيا استعدادها لبحث القضايا العربية نتيجة
جهود األمير عبداهلل األول في خدمة القضايا العربية .
أجرى األمير عبداهلل األول اتصاالته مع وزير المستعمرات
البريطاني ( تشرتشل ) والمندوب البريطاني في القدس (
هربرت صموئيل ) .
خاض األمير عبداهلل األول العديد من المفاوضات للتخلص
من صك االنتداب الذي ينص على شمول األردن ضمن
الوعود التي ستنفذ على حساب البالد العربية .
استطاع األمير عبداهلل األول بخبرته السياسية ورؤيته
للمستقبل انتزاع اعتراف بريطانيا بالبالد الواقعة شرق نهر
األردن على أنها أرض عربية مستقلة .

وضح نتائج االتصاالت التي أجراها األمير عبداهلل األول مع وزير
المستعمرات البريطاني ( تشيرتشل ) والمندوب البريطاني
لفلسطين ( هربرت صموئيل ) ؟
 انتزاع اعتراف بريطانيا باألراضي الواقعة شرق نهر األردنبأنها أراض عربية مستقلة .
 تسنى لألمير عبداهلل بن الحسين إعالن إمارة شرق األردنوشرع ببناء الدولة المركزية  ،وعهد إلى رشيد طليع بتشكيل
أول حكومة في شرق األردن في 11نيسان . 1191
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عدد بنود المعاهدة األردنية – البريطانية المبرمة بتاريخ
91شباط  1198؟
-

االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن
تعيين حدود إمارة شرق األردن
تولي األمير عبداهلل بن الحسين التشريع واإلدارة
وضع قانون أساسي ( دستور) إلمارة شرق األردن
النضال األردني لنيل االستقالل

استمر األمير عبداهلل بن الحسين بجهوده لنيل االستقالل التام
بمشاركة األردنيين  ،فأرسل برقيات االحتجاج للمندوب السامي
في القدس والمعتمد البريطاني في عمان  .والتي تضمنت رفض
االنتداب البريطاني وأي اتفاق ال ينص على سيادة اإلمارة
األردنية واستقاللها الحقيقي  .األمر الذي زاد من نشاط الحركة
الوطنية في األردن .
المؤتمر الوطني األول :
هو أول مؤتمر وطني في تاريخ األردن الحديث  ،عقد في عمان
عام  1198وحضره 131مندوبا من زعماء وشيوخ شرقي
األردن  ،حيث انتخبت لجنة تنفيذية مكونة من  96عضوا
برئاسة حسين الطراونة .
عدد أبرز بنود الميثاق الوطني األول ؟
-

اإلمارة األردنية دولة عربية مستقلة يرأسها األمير
عبداهلل بن الحسين وأعقابه من بعده .
ال يعترف األردن باالنتداب إال بوصفه مساعدة نزيهة
للبالد
يجب ان تكون االنتخابات حرة مصونة  ،وأن تكون
الحكومة مسؤولة أمام البرلمان .
يعد األردن كل تشريع استثنائي ال يقوم على أساس
العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب تشريعا باطال .

عقدت عدة مؤتمرات وطنية بين عامي ( )1155-1191
ساندت جهود األمير عبداهلل بن الحسين في السعي لالستقالل .
ما المظاهر السياسية التي عكستها هذه المؤتمرات ؟
-

وحدة الشعب وااللتفاف حول القيادة الهاشمية
نمو الوعي السياسي والنضج الفكري لألردنيين بوقت
مبكر من تاريخ اإلمارة .
قدرة األردنيين على مواجهة االحداث السياسية التي
تهدد اإلمارة .

وضح دور األمير عبداهلل المؤسس واألردنيين في السعي لنيل
االستقالل ؟
-
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تقديم مذكرات احتجاج رسمية وشعبية إلى الحكومة
البريطانية وإلى عصبة األمم بوصفها منظمة دولية .
شملت االحتجاجات جميع األردنيين للمطالبة باالستقالل

-

-

اعترفت بريطانيا بقرار األمم المتحدة الذي ينص على :
( األردن وصل إلى مرحلة استكمال بناء مؤسساته
الدستورية لتحقيق دولة ذات سيادة قادرة على إدارة
شؤونها بنفسها ) .
لذلك وجه األمير عبداهلل بن الحسين مذكرة للحكومة
البريطانية مصرا فيها على إعالن اإلستقالل .

ما هي أسباب اعتراف بريطانيا بقرار األمم المتحدة الذي ينص
على استقالل األردن ؟
-

جهود القيادة الهاشمية
الوعي األردني وطموحه في إنشاء دولة المؤسسات
والقانون المرتكزة على النهج الديموقراطي .
إعالن االستقالل

توجه األمير عبداهلل بن الحسين ورئيس الوزراء ابراهيم هاشم
إلى بريطانيا الستكمال اجراءات استقالل األردن وانهاء االنتداب
البريطاني  ،وتأكيد أن األردن دولة مستقلة ذات سيادة وترتب
على ذلك تعديل دستور  (1198القانون األساسي ) .
اذكر أهم التعديالت الدستورية التي أقرها المجلس التشريعي
الخامس بجلسته االستثنائية في 99أيار عام  1146؟
-

تحل عبارة " المملكة األردنية الهاشمية "محل عبارة
" شرق األردن " أينما وردت .
تحل عبارة " جاللة الملك " محل عبارة " سمو األمير
".
اقرار نظام الحكم ( ملكي  ،نيابي  ،وراثي ) .
الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات
واالتفاقيات .
المملكة األردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة
حرة وملكها ال يتجزأ .

ما هي القرارات التي أقرها المجلس التشريعي الخامس بمقتضى
التعديالت الدستورية ؟
-

إعالن البالد األردنية دولة مستقلة استقالال تاما .
البيعة بالملك لسيد البالد ومؤسسها بوصفه ملكا
دستوريا على رأس الدولة األردنية  ،ويلقب حضرة
صاحب الجاللة ملك المملكة األردنية الهاشمية .

وثيقة االستقالل :
هي الوثيقة التي تتضمن قرار استقالل المملكة األردنية
الهاشمية  ،والتي رفعها المجلس التشريعي الخامس إلى الملك
عبداهلل بن الحسين والذي وشحه بالعبارة التالية ( :متكال على
اهلل تعالى أوافق على هذا القرار  ،شاكرا لشعبي  ،واثقا
بحكومتي ) .
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ما هي قواعد النهج السياسي للملك المؤسس عبداهلل األول ابن
الحسين الذي أعلنه في خطاب االحتفال بيوم االستقالل ؟
-
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شعار المملكة األردنية الهاشمية

العدل وخشية اهلل  ،ألن العدل أساس الملك ورأس
الحكمة مخافة اهلل .
التعاون مع ملوك العرب لخير العرب
خدمة الشعب
الحرص على القضية الفلسطينية بحكم الجوار
الراية األردنية
ما هي مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية و ما هي داللة
كل منها ؟

علل  :تستحق الراية األردنية التضحية في سبيلها ؟
-

رمز العزة القومية
عنوان السيادة والحرية
رمز كرامة المواطن

استمدت الراية األردنية من راية الثورة العربية الكبرى  .وضح
داللة كل لون فيها ؟
-

األسود  :راية العقاب ( راية النبي صلى اهلل عليه
وسلم )  ،راية الدولة العباسية
األبيض  :راية الدولة األموية
األخضر  :رمز آل البيت  ،رمز الدولة الفاطمية
األحمر  :راية األسرة الهاشمية
النجمة السباعية  :السبع المثاني ( سورة الفاتحة )

 التاج الملكي يعلوه رأس حربة :يرمز إلى نظام الحكم في المملكة األردنية الهاشمية ( ملكي)
 الوشاح األحمر :رمز الفداء والصفاء
 الرايتان :راية الثورة العربية الكبرى
 طير العقاب :يمثل القوة والبأس  ،ويرمز لونه إلى راية النبي صلى اهلل
عليه وسلم
 الكرة األرضية :ترمز إلى انتشار اإلسالم وحضارته في العالم
 األسلحة العربية :ترمز إلى الدفاع عن الحق ( السيف  ،الرمح  ،السهام ) و
توضع على جانبي الترس.
 السنابل الذهبية وسعفة النخيل :وهي تحيط بالترس ومرتبطة بشريط وسام النهضة من
الدرجة األولى .
 وسام النهضة من الدرجة األولى الشريط األصفر :يتكون من ثالث مقاطع مكتوب عليها العبارات التالية
 في الجهة اليمنى ( عكس الناظر له ) :
عبداهلل الثاني ابن الحسين بن عون
( عون هو الجد الثاني للشريف الحسين )
 في الوسط  :ملك المملكة األردنية الهاشمية
 في الجهة اليسرى ( عكس الناظر له )
الراجي من اهلل التوفيق والعون

