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اٌٛؽـــذح
( )4+3+2+ 1

( األردن عبر العصـــــور )

الصفحة 1

اٌفظــــً األٚي
اٌٛؽـــذح األٚىل  :األسدْ ػرب اٌؼظٛس
رزأٌف ِٓ :

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

اٌفظً األٚي  :األسدْ يف اٌؼظٛس اٌمذميخ ٚؽىت ٔٙب٠خ
اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ .

(( خش٠ـخ األسدْ ))
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الصفحة 3

ادلمذِخ :
 رغّ١خ األسدْ :
ط :أػؾ أعجبة ِب  : ٍٟ٠رغّ١خ األسدْ ثٙزا االعُ ؟
 -1نسبة إلى نير األردن .
 -2كممة األردن تعني باآلرامية ( النير المتعرج شديد االنحدار ) .
ً
أٚال  :األسدْ ػرب اٌؼظٛس اٌمذميخ .
ٌ عد األردن من مواطن الحضارات القدٌمة فً العاال ذ ودادت اراار االن اان المادٌاة
التً تعود ذلى العصور الحدرٌة القدٌمة فً مختلؾ المناطق األردنٌة .
طِ :ب اٌذٌ ً١اٌ ز٠ ٞشري أْ األسدْ وبْ ِٛؿٓ احلؼبساد اٌمذميخ يف اٌؼبمل ؟
الدلٌل هو  :أنه ودد ارار االن ان المادٌة التً تعود ذلى العصور القدٌمة ( الحدرٌاة
فً مختلؾ المناطق األردنٌة وهً :
اٌؼظٛس اٌمذميخ دٌ ً١وً ػظش
اٌؼظش احلغـش ٞأرار االن ان فً كل مناطق األردن

اٌمذُ٠

اٌؼظش احلغـش ٞظهور تدمعات وقرى زراعٌة صؽٌرة

احلذ٠ش

اٌؼظش إٌؾبع  ٟا تخد فٌه االن ان النحاس .
 ظهرت فً األردن بلدات م تقرة ..

أِضٍــٗ ػٍــ ٝوــً

ػظش

 قرٌااااة عااااٌن ؼاااازال
األررٌااة فااً دنااو
شرق عمان
 وادي فٌنااااااان فااااااً
الطفٌلة
تلٌبلت الؽ ول شمال
البحر المٌت.

نشؤت فٌه المدن المحاطة باأل وار .
اٌؼظش اٌربٔٚض-1 ٞ
 -2أ تخد الري المنظ .
اٌؼظش احلذ٠ذ ٞقامت على أرضه ربلث ممالا عربٌاة وهاً :
( األدومٌة والمإابٌة والعمونٌة
ـااـ تعااد مملكااة األنباااط ماان أه ا الممال ا التااً
أنشاااها األنباااط العاار فااً دنااو األردن فااً
القرن ال ادس قبل المٌبلد .
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الصفحة 4

اٌؼظش أٌٛ١بٔ ٟدخللل األردن تحللح الحكللم اليفنللاني للي ال للرن ل قصر العبد ي عراق
األميلللللللللر لللللللللي فاد

الرابع ق .م

السير.
اٌؼظـــــــــــــش دخاال األردن تحاات حكاا الرومااان فااً القاارن المؽطاااااس فاااااً وادي
الخااارار شااامال البحااار
األول المٌبلدي .
اٌشِٚبٟٔ
المٌت .
ذندازات الرومان فً األردن :
س :أ كر االندازات التً قا بها الرومان فً
األردن ؟
 -1ذعاااادة تعمٌااار المااادن الٌونانٌاااة التاااً
دمرتها الحرو .
 -2تشاااااااكٌل حلاااااااؾ المااااااادن العشااااااار (
الدٌكابولس
 -3بناااااك الكناااااحس الم ااااٌحٌة المزٌنااااة
بالف ٌف اك .
ادلّبٌه اٌؼشث١خ اٌمذميخ يف األسدْ :
ط :أروش ادلّبٌه اٌؼشث١خ اٌز ٟلبِذ ػٍ ٝأسع األسدْ ِغ روش ػبطّخ وً ممٍىخ .
 -1اململكة العربية ألادومية:
 -2اململة ألادومية :

عاصمتها بصيرا /الطفيلة .
عاصمتها ذيبان .

 -3اململكة العمونية :

عاصمتها  /ربة عمون ( عمان ) .

 -4ألانباط

عاصمتها البتراء

طِ :ىت أٔشأ األٔجبؽ اٌؼشة ممٍىخ ذلُ ؟
اجلٛاة  :أنشأ ألانباط العرب مملكة ألانباط في القرن السادس قبل امليالد .
طِ :ب ادلمظٛد ثبدلفب٘ٚ ُ١ادلظـٍؾبد ا٢ر١خ : :
اٌذ٠ىبثٌٛظ :

هو حلؾ اقتصادي وع كري ظهر فً العصر الرومانً

بٌن عشر مدن لحماٌة حدود اإلمبراطورٌة الرومانٌة ومعظ مدن الحلاؾ
تقع فً األردن :
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ط :أروش أمسبء ادلذْ اٌؼششح يف األسدْ .
يالدلفيا  :عمان
جراسا  :جرش .
جدا ار  :أم قيس .
أربيال ":

أربد .

رؼش٠ف ادلغـظ  :هو المكان ال ي عمد فٌه ال ٌد الم ٌح علٌه ال بل وٌقع فً وادي
الخرار شمال البحر المٌت وٌعاد معلماا ت تارٌخٌاا ت ودٌنٌاا ت ٌاؤتً ذلٌاه الحدااح الم اٌحٌن مان
أنحاك العال .
ط :لبسْ ثني اٌؼظش احلغش ٞإٌؾبعٚ ٟاٌربٔٚضٚ ٞاحلغش ٞاحلذ٠ش ؟
اٌؼظش احلغش ٞإٌؾبع : ٟظهور البلدات الم تقرة وا تخدا االن ان للنحاس .
اٌؼظش اٌربٔٚض : ٞنشؤت المدن المحاطة باأل وار ا تخدا الري المنظ .
اٌؼظش احلغش ٞاحلذ٠ش :تدمعات وقرى زراعٌة صؽٌرة .
ً
صبٔ١ـــــب  :األسدْ يف اٌؼظٛس االعالِ١خ :
ـــ تودهت الدٌوش اال ابلمٌة ذلاى فاتح بابلد الشاا فاً عهاد الخلٌفاة أباو بكار الصادٌق
رضً هللا عنه وا تطاعت بعد معار مع الرو ض أراضً األردن تحت راٌة اال بل .
 -1ػٙذ أث ٛثىش اٌظذ٠ك :
 تودهت الدٌوش اال بلمٌة لفاتح بابلد الشاا وا اتطاعت بعاد معاار ماع الارو ضا
األردن لراٌة اإل بل .
 المعار التً دارت بٌن الم لمٌن والرو على أرض األردن هً :
( ِؤرٗ  ،ؿجمخ فؾً  ،اٌريِٛن ) .
 -1اٌؼظش األِ: ٞٛ
 حظااً األردن باهتمااا الخلفاااك األمااوٌٌن وماان مظاااهر اهتمااا الخلفاااك األمااوٌٌن فااً
األردن  ( :بناك القصور مرل - :
( ػّشح  ،ادلشىت اٌـٛثخ  ،احلشأخ  ،اٌمغـً  ،ادلٛلش ٚثشلغ ) .
 -2اٌؼظش اٌؼجبع: ٟ
ط :ثني ا٘زّبَ اٌؼجبع١ني يف األسدْ ؟
أ

شهدت الحمٌمة فً دنو األردن انطبلق الدعوة العبا ٌة و ل لؤل با التالٌة - :
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 وقوعها على طرٌق الحج الشامً وطرٌق التدارة .
 لموقعها المتو ط بٌن األقالٌ اإل بلمٌة .
 بعدها عن العاصمة األموٌة ( دمشق .
دزاك من الدولة العبا ٌة .
 على أرر ل أصبح األردن
ت
كانت ( أٌلة العقبة فً العهد العبا ً - :
 -1مٌناك تداري مه على البحر األحمر .
 -2مركز لتحصٌل الضراح المفروضة على ال فن التدارٌة.
احلّّ١خ  :بلدة تقع دنو األردن شهدت انطبلق الدعوة العبا ٌة منها .
اٌؼظش اٌفشنـ : :ٟتعرضات بابلد الشاا لحمابلت أفرندٌاة فاً بداٌاة القارن الخاامس
اليجر ( الحاد عشر الميالد ) لحمالح أ رنجية ٚوبٔذ ٔزبئغٙب ِب : ٍٟ٠
 -1سيطرح عمى سفاحل بالد الشام فبيح الم دس .
 -2بنى الفرنجة ال الع الحصينة ي األردن مثل ( لٍؼخ اٌشٛثه ( ِٔٛرت٠بي) ٚلٍؼـخ
اٌىشن ِٔٛ.رت٠بل  :أسم أطمق عمى قمعة الشفبك بناىا الفرنجة .
ِؼشوخ ؽـني  :معركلة حلدثح علام 583ىلل بلين الفرنجلة فالمسلممين ب يلاد صلالح
الدين األيفبي تمكن من استعاد الكرك فالشفبك فتحرير ال دس بعد ىزيمة الفرنجة .
اٌؼظش األٛ٠ث: ٟ
ط :ثني أّ٘١خ األٛ٠ث١ني يف األسدْ ؟
ـــ سبىٓ طالػ اٌذ ٓ٠األٛ٠ث: ِٓ ٟ
 -1ا تعادة قبلع الكر والشوب بعد انتصاره على الفرندة فً معركة ( حطاٌن 583هاـ
. 1181 /
 -2تحرٌر مدٌنة القدس .
 -3بنى األٌوبٌٌن قلعة عدلون وقلعة ال لط وم دد عدلون الكبٌر .
اٌؼظش ادلٍّٛو: ٟ
ـــ اال٘زّبَ ادلٍّٛو ٟيف األسدْ
 -1بناء ال الع فتجديدىا مثل ( ثٕبء لٍؼخ اٌؼمجخ ٚرشِ ُ١لٍؼخ اٌشٛثه ) .
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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صبٌضب  :األسدْ يف اٌؼظش احلذ٠ش :
 دخلاات باابلد الشااا تحاات الحك ا العرمااانً بعااد انتصااار العرمااانٌٌن علااى الممالٌ ا فااً
معركة مرح دابق عا . 1516
ط :ػشف وً ممب : ٍٟ٠
ِؼشوخ ِشط داثـك  :ىلي معركلة أنتصلر بيلا العثملانيين عملى المماليلك علام 1516م
فدخمح بعدىا بالد الشام تحح الحكم العثماني
 .طِ :ب االعشاءاد اٌز ٟلبِذ ثٙب اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ ٌزؾم١ك ع١ـشرٙب ػٍ ٝثالد
اٌشبَ ٚاحلغبص ؟
 أنش ل ح خللط سللكة حديللد الحجللاز الللذ يمتللد مللن دمشللق عبللر األردن إلللى األمللاكن
الم دسة ي الحجاز .


للي أفاخللر الحكللم العثمللاني سلليطر حللزت االتحللاد فالترقللي عمللى السللمطة للي الدفلللة
العثمانية  ،فطبق سياسة التتريك عمى البالد العربية .

ط :ػًٍ أ ٚفغش  :أٔشأد اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ عىخ ؽذ٠ذ احلغبص ؟
الجفات  :لتح يق سيطرتيا عمى بالد الشام فالعراق .
ع١بعخ اٌزرت٠ه  :هاً ٌا اة قاا بهاا حاز االتحااد والترقاً بتطبٌاق مدموعاة مان
اإلدراكات ضد رعاٌا الدولة العرمانٌة من ؼٌر األترا ومن ضمنه العر .
ؽضة االرببد ٚاٌرتل : ٟحزت سياسي تركلي فصلل إللى الحكلم لي الدفللة العثمانيلة علام
1998م .
طٚ :ػؼ ِظب٘ش ع١بعخ اٌزرت٠ه اٌز ٟؿجمٙب ؽضة االرببد ٚاٌرتل ٟػٍ ٝاٌجالد
اٌؼشث١خ .
-1

ٚسبضٍذ :

رض المغة التركية ي التعميم فالمؤسساح الحكفمية .
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 -2إىمال المغة العربية .
-2

رض الضرائت الباىظة .

 -4التجنيد االجبار عمى العرت .
ــــ بدأ العرت التفكير باست الل البالد العربية بعد أن زاد ظمم االتحاديين األتراك لمعلرت
فدخللفل الدفلللة العثمانيللة الحللرت العالميللة األفلللى ( 1918 -1914م ) إلللى جانللت
الدفل الفسط ( ألمانيا فالنمسا ) ضمن إطار دفلة عربية تضم البالد العربيلة لي يسليا
اتجيللح أنظللارىم إلللى الشللري

الحسللين بللن عمللي بصللفتو شخصللية دينيللة فسياسللية

مرمفقة .
ط :أػؾ أعجبة ِـبٌجخ اٌؼشة ثبعزمالي اٌجالد اٌؼشث١خ ػٓ اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ ؟
 -1تغثة ظيٌ االذحادييِ األذشاك ىيعشب . .

 -2دخ٘ه اىذٗىح اىعثَاّيح اىحشب اىعاىَيح األٗىى ( . ) ً9191—ً9194
( ئىى جاّة دٗه اى٘عغ أىَاّيا ٗاىَْغا ) .
طِ :ب ِـبٌت اٌؼشة ِٓ اٌشش٠ف احلغني ثٓ ػٍ ٟأٚاخش اٌؼٙذ اٌؼضّبٔ ٟ؟
أ) قيادذٌٖ ٗذخييصٌٖ ٍِ ظيٌ االذحادييِ .
ب) ذأعيظ دٗىح عشتيح ٍغرقيح تشئاعرٔ .
ط :ػًٍ أ ٚفغش ِب  : ٍٟ٠اذبٙذ أٔظبس اٌؼشة إىل اٌشش٠ف احلغني ثٓ ػٍٟ
ِٓ أعً ل١بدرٚ ُٙزبٍ١ظ ِٓ ُٙظٍُ االرببد٠ني ٚرأع١ظ دٌٚخ ػشث١ـخ
-1
-2
-3
-4

ِغزمٍخ ثشئبعزٗ ؟
بصفته شخصٌة دٌنٌة و ٌا ٌة مرموقة .
الهاشمً المتصل بالنبً صل هللا علٌه و ل والقٌادة الحكٌمة
دمعت بٌن الن
كان زعٌما ت لمكة .
راحدات للنهضة العربٌة الكبرى .

ط :فغش :رضػُ اٌشش٠ف احلغني ثٓ ػٍ ٟإٌٙؼخ اٌؼشث١خ احلذ٠ضخ ِٓ أعً :
أ) تحرير العرت ففحدتيم .
ت) تح يق الحيا الفضمى ليم .
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*** قام الشلري

الحسلين بلن عملي باتصلاالح ملع قلاد الحركلة العربيلة لي

العراق فسفريا رسل أبنو األمير ( يصل األفل ) إلى دمشق .
ط:ػًٍ  :دلبرا أسعً اٌشش٠ف احلغني ثٓ ػٍ ٟأثٕٗ األِري ف١ظً إىل دِشك ؟
 -1من أجل أن يمت ي ب ياد الجمعياح العربية  ،الذين زفدفا بمطالت الحركلة
العربية كما جلاء لي ميثلاق دمشلق علام 1915م .اللذ تضلمن ت سليس
دفلة عربية ضمن يسيا العربية
ط :ػذد ِـبٌت اٌؼشة يف ِ١ضبق دِشك ػبَ  َ1915اٌز ٞلذَ ٌألِري ف١ظً
ثٓ احلغني ؟
أ) ت سيس دفلة عربية ضمن أسيا العربية .
ت) المنادا بالشري

الحسين بن عمي ممكاً عمى العرت .

طِ :ىت أـٍمذ اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىرب ٜ؟
اجلٛاة  :أعمن الشري

الحسين بن عملي ( الثلفر العربيلة الكبلري لي  19حزيلران

1916م ) .
طِ :ب أ٘ذاف اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىرب ٜ؟.
 -1النهوض بالعر وتحرٌره من اال تبداد ال ي مار ه االتحادٌون .
 -2ال عً نحو الحٌاة الفضلى لكل العر .

ط :أروش أؽذاس اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىرب ٜ؟

أ

ا ااتطاعت قااوات الرااورة العربٌااة بقٌااادة الشاارٌؾ الح ااٌن باان علااً وأوالده (
علً وفٌصل وزٌد وعبد هللا من االنتصار على العرمانٌٌن فاً الحدااز وبابلد
الشا بٌن عا  1116ـــ  1118حٌث ان حبت القوات العرمانٌة مان الاببلد
العربٌة .
تمكن األمٌر فٌصل من تؤ ٌس حكومة عربٌاة فاً اورٌا ا اتمرت حتاى عاا
. 1121

ط :ثني و١ف عؼذ اٌم ٜٛاالعزؼّبس٠خ ( ثش٠ـبٔ١ب ٚفشٔغب ) ٌٍغ١ـشح ػٍـٝ
اٌجالد اٌؼشث١خ
اجلٛاة  ِٓ :خالي :
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(  -1ارفبل١خ عب٠ىظ ث١ى ( َ1916ٛالتي تصح عمى ت سيم ابالد الشام فالعراق
إلى مناطق نففذ بينيما .
ٚ -3ػذ ثٍفٛس ػبَ  َ1917الذ نص عمى إنشاء فطن قفمي لمييفد ي مسطين
ِ -3ــؤسبش عــبْ سميــ ٛػــبَ  . ) َ1920تقاارر فٌااه وضااع ااورٌا ولبنااان تحاات
االنتاادا الفرن ااً  .ووضااع العااراق واألردن وفل ااطٌن تحاات االنتاادا البرٌطااانً علااى أن
تتولى الدولة المنتدبة على فل طٌن تنفٌ وعد بلفور .

أعــــئٍخ

ط :1ػشف ِب : ٍٟ٠
 -1ع١بعخ اٌزرت٠ه  :ىي سياسة قام بيا حزت االتحلاد فالترقلي بتطبيلق مجمفعلة
من اإلجراءاح ضد رعايا الدفلة العثمانية من غير األتراك فمن ضمنيم العرت .
 -2عب٠ىظ ث١ىـ : ٛىلي اتفاقيلة سلرية بلين بريطانيلة ف رنسلا علام 1916م نصلح
عمى ت سيم بالد الشام فالعراق إلى مناطق نففذ بينيما .
ٚ -3ػذ ثٍفٛس  :فعد أصدرتو بريطانيلا علام 1917م يلنص عملى إنشلاء فطلن قلفمي
لمييفد ي مسطين .
ِ -4ؤسبش عبْ سميـ : ٛملؤتمر ع لد بلين بريطانيلا ف رنسلا لي علام 1929م يلنص
عمى - :
أ وضع ورٌا ولبنان تحت االنتدا الفرن ً .
وضع العراق واألردن وفل طٌن تحت االنتدا البرٌطانً.
ح تتولى الدولة المنتدبة على فل طٌن تنفٌ وعد بلفور .
ِ - -5ؼشوــخ ِ١غــٍ : ْٛحللدثح بللين العللرت فالفرنسلليين عللام 1929م فأدح إلللى انييللار
الحكفمة العربية الفيصمية ففقفع سفريا فلبنان تحح االنتدات الفرنسي المباشر .
ــــ (( ؽذصذ ِؼشوخ ِ١غٍ ْٛػٍ ٝأصش ِؤسبش عبْ سمي ٛػٕذِب ؿٍجذ فشٔغب ِٓ
األِري ف١ظً ثٓ احلغني اخلشٚط ِٓ عٛس٠ب فشفغ ) .
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ط :1أروــــش أعجبة ممب ٠أر: ٟ
أ) إٔشبء ؽٍف ادلذْ اٌؼشش ( اٌذ٠ىبثٌٛظ )
اجلــــٛاة  :لحماية حدفد اإلمبراطفرية الرفمانية .
ة) ِـبٌجخ اٌؼشة ثبالعزمالي ػٓ اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ .
أ

ب ب ظل االتحادٌٌن األترا للعر .
دخول الدولة العرمانٌة الحر العالمٌة األولى ( 1118— 1114

.

( ذلى دان دول الو ط ألمانٌا والنم ا .
ط) إػالْ اٌشش٠ف احلغني ثٓ ػٍ ٟأـالق اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىرب. ٜ
ِٓ أعً :
أ

تحرٌر العر من الهٌمنة واال تبداد والطؽٌان ال ي مار ه االتحادٌون .
ال عً نحو الحٌاة الفضلى لكل العر . .

ط : 3دلبرا أسعً اٌشش٠ف احلغني ثٓ ػٍ ٟأثٕٗ األِري ف١ظً إىل دِشك .

 -1مااان أدااال أن ٌلتقاااً بقٌاااادة الدمعٌاااات العربٌاااة الااا ٌن زودوا بمطالااا
الحركاة العربٌااة كمااا دااك فااً مٌراااق دمشاق عااا . 1115الا ي تضاامن
تؤ ٌس دولة عربٌة ضمن ا ٌا العربٌة

ط :أوًّ اجلــــذٚي ا٢ر: ٟ
ادلؼبمل األصش٠خ يف األسدْ

اٌؼٙذ أ ٚاحلؼبسح اٌز ٟرشعغ إٌٙ١ب

سكة حديد الحجاز

العيد العثماني

قصر العبد

العصر اليفناني

مفنتلاير

العصر الفرنجي

قمعة عجمفن

العصر األيفبي

مسجد عجمفن الكبير

العصر األيفبي

قصر الطفبة

العصر األمف

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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اٌفظً اٌضبٔ: ٟ

اعزمالي ادلٍّىخ األسدٔ١خ اذلبمش١خ

ِمذِخ  :أد ٜأ١ٙبس احلىِٛخ ا ٌؼشث١خ اٌف١ظٍ١خ يف عـٛس٠ب ػـبَ ٚ َ1920اؽـزالي
فشٔغب ذلب  ،.إىل فشاؽ ع١بع ٟيف األسدْ .
 :أعئٍخ :
طِ : 1ب ٔزبئظ أ١ٙبس احلىِٛخ اٌؼشث١خ يف عٛس٠ب ػبَ  َ1920ػٍ ٝاألسدْ ؟
أ

فراغ ٌا ً فً األردن .

ت) تشكلت حكومات محلٌة فً ( الكر وال لط وعدلون .
ط :ػًٍ  :جلٛء أثٕبء األسدْ ٚأؽشاس اٌؼشة إىل اٌشش٠ف احلغني ثٓ ػٌٍ ٟم١بدح
احلشوخ اٌؼشث١خ يف األسدْ ؟
اجلٛاة  :ألن الحكومات المحلٌة ل تل طموحات أبناك األردن بالوحدة واال تقبلل
ً
أٚال ٔ :شأح إِبسح ششق األسدْ :
 كلؾ الشرٌؾ الح ٌن بن علً ( األمٌر عبد هللا األول بالتوده ذلى األردن فوصل ذلى
مدٌنة معاان  /21تشارٌن أول  1121 /وأ اتقبله أبنااك األردن وعباروا عان أمااله
بالحرٌة واال تقبلل والتخلص من الظل ) .
 ط :و١ف مت رأع١ظ إِبسح ششق األسدْ ؟







وصل األمٌر عبد هللا األول ذلى عمان فاً /2ا ار 1121 /وا اتقبله زعمااك الحركاة
الوطنٌة فً األردن .
نتٌدة لدهود األمٌر عبد هللا بان الح اٌن فاً خدماة القضااٌا العربٌاة أعلنات برٌطانٌاا
ا تعدادها لبحث القضاٌا العربٌة .
عقد األمٌر عبد هللا بان الح اٌن اتصااالت ماع وزٌار الم اتعمرات البرٌطاانً تشرشال
والمندو البرٌطانً فً فل طٌن هربات صاموحٌل فاً القادس .لتاارٌ  /21ا ار عاا
. 1121
خاض األمٌر عبد هللا بن الح ٌن مفاوضات للتخلص ما دااك فاً صا االنتادا الا ي
ٌنص على شمول األردن ضمن الوعود التً تنف على ح ا الببلد العربٌة .
بخبرته ال ٌا ٌة ورإٌته للم تقبل ا تطاع انتازاع اعتاراؾ برٌطانٌاا باالببلد الواقعاة
ذلى الشرق من نهر األردن على أنها أرض عربٌة م تقلة .
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 شرع األمٌر عبد هللا األول فً بنااك الدولاة المركزٌاة وعهاد ذلاى رشاٌد طلٌاع بتشاكٌل
أول حكومة فً شرق األردن بتارٌ (  11نٌ ان من عا 1121
طِ :ىت ٔشأد أٚي ؽىِٛخ يف ششق األسدْ ؟
الجفات  :ي  / 11نيسان عام 1921م برئاسة رشيد طميع .
ً
صبٔ١ــــب  :ادلؼب٘ذح األسدٔ١خ اٌرب٠ـبٔ١خ :
(( فاصل األمير عبد اهلل بن الحسين مساعيو لنيل االست الل فانياء االنتدات استجابح
الحكفمة البريطانية فأبرمح المعاىد األردنية البريطانية ي  29شباط 1928م )).
طِ :ب أُ٘ ثٕٛد ادلؼب٘ذح األسدٔ١خ اٌرب٠ـبٔ١خ ؟
 -1االعت ار

بت سيس إمار شرق األردن .

 -2تفلي األمير عبد اهلل بن الحسين التشريع فاإلدار .
 -3تعيين حدفد إمار شرق األردن .
 -4فضع قانفن أساسي _ ( دستفر ) إلمار شرق األردن .
ً
صبٌضــــب  :إٌؼبي األسدٔ ً١ٌٕ ٟاالعزمالي :
طِ :ب ِظب٘ش إٌؼبي األسدٔ ً١ٌٕ ٟاالعزمالي ؟
 أ تمر األمٌر عبد هللا بن الح ٌن بدهوده لنٌل اال تقبلل التا بمشاركة األردنٌٌن
 أر ل برقٌات االحتداح للمندو ال امً فً القدس والمعتمد البرٌطانً فً عمان .
طِ :برا رؼّٕذ ثشل١بد االؽزغبط ؟
أ) ر ض االنتدات البريطاني .
ت) ر ض أ أتفاق ال ينص عملى سلياد اإلملار األردنيلة فاسلت الليا الح ي لي مملا زاد
من نشاط الحركة الفطنية .
طِ :ب ادلمظٛد ثبدلؤسبش اٌٛؿٕ ٟاألٚي ؟
الدااوا  :مااإتمر عقااد فااً عمااان عااا  1128وهااو أول مااإتمر وطنااً فااً تااارٌ األردن
الحاادٌث وحضااره  151مناادوبا ت ماان الزعماااك والشااٌور والمفكاارٌن مرلااوا مناااطق شاارق
األردن وانتخ ( ؽغني اٌـشأٚخ

رحٌ ا ت للمإتمر  .وانتخ المندوبون لدنة تنفٌ ٌة

من  26عضوات .
ط :ػذد أثشص ثٕٛد ادل١ضبق اٌٛؿٕ ٟاألسدٔ ٟػبَ  َ1928؟
 -1اإلمارة األردنٌة دولة عربٌة م اتقلة ات اٌادة تادار بحكوماة م اتقلة برحا اة األمٌار
عبد هللا بن الح ٌن وأعقابه من بعده .
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 -2ال ٌعترؾ شرق األردن بمبدأ االنتدا ذال بوصفه م اعدة نزٌهة لمصلحة الببلد .
ٌ -3د أن تكون االنتخابات حرة مصونة من كل تدخل وأن تكون الحكوماة م اإولة أماا
البرلمان .
ٌ -4عد األردن كال تشارٌع ا اترناحً ال ٌقاو علاى أ ااس العادل والمنفعاة العاماة وحاداات
الشع تشرٌعا ت باطبلت .
 ػمذد ِؤسبشاد ٚؿٕ١ـخ ثـني ػـبِ َ1933 --- َ1929 ٟعـبٔذد عٙـٛد
األِري ػجذ اهلل ثٓ احلغني يف اٌغؼ ٟحن ٛاالعزمالي .
طِ :ب ادلظب٘ش اٌغ١بع١خ اٌز ٟػىغزٙب ادلؤسبشاد اٌٛؿٕ١خ ؟
 -1وحدة الشع وااللتفاؾ حول القٌادة الهاشمٌة .
 -2نمو الوعً ال ٌا ً والنضج الفكري لدى األردنٌٌن بوقت مبكر من تارٌ اإلمارة .
 -3قدرة األردنٌٌن على موادهة األحداث ال ٌا ٌة التً تهدد االمارة .
طِ :ب دٚس األِري ػجذ اهلل ثٓ احلغني ٚاالسدٔ١ني ٌٕ ً١االعزمالي ؟
 -1قدموا م كرات احتداح ر مٌة وشعبٌة ذلاى عصابة األما بوصافها منظماة دولٌاة وذلاى
الحكومة البرٌطانٌة .
 -2شملت االحتدادات دمٌع األردن للمطالبة باال تقبلل.
 -3فً عا  1145اعترفت برٌطانٌا بقرار األم المتحدة ال ي ٌنص على - :
(( أْ األسدْ ٚطً إىل ِشؽٍخ اعزىّبي ثٕبء ِؤعغبرٗ اٌذعـزٛس٠خ ٌزؾم١ـك
دٌٚخ راد ع١بدح لبدسح ػٍ ٝإداسح شؤٙٔٚب ثٕفغٙب )) .
 -4فجللو األميللر عبللد اهلل بللن الحسللين مللذكر لمحكفمللة البريطانيللة مص ل ارً ييللا عمللى إعللالن
االست الل .
طِ :ب أعجبة ٚطٛي األسدْ إىل ِشؽٍخ اػرتاف ثش٠ـبٔ١ب ثمشاس األُِ ادلزؾذح
اٌزٕ٠ ٞض ػٍ ٝاعزمالي األسدْ ؟
 -1بسبت جيفد ال ياد الياشمية.
 -2الفعي األردني فطمفحو ي إنشاء دفللة المؤسسلاح فال لانفن المسلتند إللى اللني
الديم راطي .
ٔض لٛي األِري ػجذ اهلل ثٓ احلغني يف ادلٙشعبْ اٌز ٞأل ُ١يف ػّـبْ يف 28
وبٔ ْٛصبٔ ٟػبَ َ1946
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(( ذن من حق األردن أن ٌبتهج بما هو حق له من تما اال تقبلل وال ٌادة وطالما قلنا
ذن شرق األردن هو أه دزك من ببلد العر شار الحداز فً حر التدرٌر ل ل
فله أن ٌ ر بتحقٌق أهدافه القومٌة وعلٌنا أن ن ر ل روره لقد كنت خاد األمة عنادما
قدر لً المشاركة فً وضع أ س الرورة العربٌة الكبرى التً انبراق منهاا كٌاان العار
الدولً الحدٌث وانتهت ذلى وطن عرباً مكاٌن ٌعتاز بدولاه الم اتقلة والتاً نتمناى لهاا
العزة والربات والقوة والنداح مع العمل داهدٌن لتورٌق الصبلت األخوٌاة بٌنهاا تحقٌقاا ت
للؽاٌة القومٌة المشتركة : .
ً
ساثؼـــــب  :إػالْ االعزمالي :
(( تتوٌداا ت لدهاود الملا عباد هللا األول باان الح اٌن وتطلاع األردنٌاٌن لنٌال اال ااتقبلل
تودااه األمٌاار عبااد هللا باان الح ااٌن ورحااٌس الااوزراك  /أبااراهٌ هاش ا ذلااى برٌطانٌااا
ال تكمال ذدراكات ا تقبلل األردن وانهاك االنتدا البرٌطانً وتؤكٌاد أن شارق األردن
دولة م تقلة ات ٌادة . .
ط :أػؾ أعجبة ِب : ٍٟ٠
 -1رٛعٗ األِري ػجذ اهلل ثٓ احلغني ٚسئ١ظ اٌٛصساء  /اثشا٘٘ ُ١بشُ إىل ثش٠ـبٔ١ب
 -1لمتفافض من أجل است الل األردن .
 -2إنياء االنتدات .
 -3الت كيد أن األردن دفلة مست مة ذاح سياد .
 ػمذ اجملٍظ اٌزشش٠ؼ ٟعٍغخ لذَ فٙ١ب لشاس رلٍظ اٌٛصساء ٚاجملبٌظ اٌجٍذ٠خ
ادلزؼّٓ سغجخ اٌجالد ثبالعزمالي .

إٌض  :استناداً إلى ح فق البالد الشرعية فالطبيعية فما حصمح عميو من فعفد دفلية فما
أقترحو مجمس الفزراء ي  / 15أيار 1946م د بحث المجمس التشريعي النائت عن الشعت
األردني أمر إعالن استفالل البالد األردنية استفالال تاماً عمى أساس النظام الممكي النيابي
الفراثي مع البيعة لسيد البالد فمؤسس كيانيا (( ػجذ اهلل ثٓ احلغني ادلؼظُ ) ممكاً عمى
البالد .
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اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ ادلرترجخ ػٍ ٝإػالْ االعزمالي :
للل تا تعادٌل القاانون األ ا اً ( الد اتور عاا  1128ذ عقاد المدلاس التشارٌعً
الخامس دل ة ا ترناحٌة بتاارٌ  22اٌاار عاا  1146أقار بهاا دملاة مان التعادٌبلت
الد تورٌة ومن أهمها - :
طِ :ب أثشص اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ اٌز ٟألش٘ب اجملٍظ اٌزشش٠ؼ ٟاخلبِظ
يف  /22أ٠بس ػبَ  َ1946؟
-1
-2
-3
-4
-5

تحل عبارة المملكة األردنٌة الهاشمٌة محل عبارة ذمارة شرق األردن .
تحل كلمة صاح الدبللة المل محل كلمة مو األمٌر .
ذقرار نظا الحك ( ملكً نٌابً ورارً .
المل هو ال ي ٌعلن الحر وٌعقد المعاهدات واالتفاقٌات.
المملكة األردنٌة الهاشمٌة دولة م تقلة ات ٌادة وهاً حارة م اتقلة ملكهاا ال
ٌتدزأ .

طٚ :ػؼ لشاساد اجملٍظ اٌزشش٠ؼ ٟادلٕؼمذ يف  َ1946/5/15دبمزؼـٝ
االخزظبطبد اٌذعزٛس٠خ ؟
 -1ذعبلن الببلد األردنٌة دولة م تقلة ا تقبلالت تماما ت و ات حكوماة ملكٌاة نٌابٌاة
ورارٌة .
 -2البٌعة بالمل ل ٌد الاببلد ومإ اس كٌانهاا بوصافه ملكاا ت د اتورٌا ت علاى رأس
الدولة األردنٌة ٌلق حضرة صاح الدبللة مل المملكة األردنٌة الهاشمٌة .
.ــ ٚػٕذ سفغ ٘زا اٌمشاس إىل ادلٍه ػجذ اهلل ثٓ احلغني ٚشؾٗ ثبٌؼجبسح اٌزبٌ١خ
ً
ً
ً
(( ِزىال ػٍ ٝاهلل رؼبىل أٚافك ػٍ٘ ٝزا اٌمشاس شبوشا ٌشؼجٚ ٟاصمب حبىِٛز.)) ٟ
طِ :ىت مت اعزفالي األسدْ ؟
اجلــــٛاة :

فاً /25 ( 1146/5/25أٌاار1146 /

أعلان ا اتقبلل المملكاة

األردنٌااة الهاشاامٌة وأصاابح الٌااو الر اامً لبلحتفااال بمنا اابة اال ااتقبلل فااً كاال عااا
وألقااى المل ا عبااد هللا األول اباان الح ااٌن به ا ه المنا اابة خطاب اا ت تضاامن أه ا قواعااد
منهده ال ٌا ً . .
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ـــ ٔض خـبة ادلٍه ػجذ اهلل ثٓ احلغني  َٛ٠االعزمالي :
(( ذنااه لما ن نعا هللا أن ٌاادر الشااع بااؤن التاااح معقااود رداحااه ورمااز كٌانااه ومظهاار ضاامٌره
.ووحدة شعوره بل أنه ألمر هللا ووصٌة ر له الكرا أن ٌطالع المل شعبه بالعدل وخشٌة
هللا ألن العدل أ اس المل ورأس الحكمة مخافة هللا .
وذننا فً موادهة أعباك ملكنا وتعالٌ شرعنا ومٌراث أ بلفنا المرابرون بعون هللا على خدمة
شعبنا والتمكٌن لببلدنا والتعاون مع ذخوانناا ملاو العار ورإ ااحه لخٌار العار دمٌعاا ت
ومدد االن انٌة كلها  ..على أننا ونحان فاً داوار البلاد المقادس فل اطٌن العربٌاة الكلٌماة
تظل فل طٌن بؤعٌننا و معنا متودهٌن ذلى هللا العلً القدٌر بؤن ٌ دد خطانا وٌربتناا فاً
طاعته وحفظ أمانته وأن ٌهدٌنا صراطا ت م تقٌما ت .
طِ :ب ِالِؼ إٌٙظ اٌغ١بعٌٍٍّ ٟه ػجذ اهلل ثٓ احلغني يف خـبثٗ ثؼذ إػالْ
االعزمالي ؟

 -1الحك بالعدل وخشٌة هللا ألن العدل أ اس المل ورأس الحكمة مخافة هللا .
 -2خدمة الشع والتمكٌن لببلدنا .
 -3التعاون مع ملو العر لخٌر العر .
 -4االهتما بالقضٌة الفل طٌنٌة .
ــااـ بعااد ذعاابلن اال ااتقبلل قااً ٌااو  25أٌااار  1146عماات الفرحااة ماادن األردن وقااراه
وبوادٌه درت مرا ٌ االحتفال وت تقدٌ البٌعة بالمل بحضور أعضاك المدلس التشرٌعً
وكبار ردال الدولة وممرلاً الادول ودارى ا اتعراض للداٌش وأبلاػ وزٌار الخاردٌاة الادول
العربٌة والعال بقرار اال تقبلل  .ر توالت برقٌات التهنحة والمباركاة بمنا ابة اال اتقبلل
والبٌعة ل ٌد الببلد من الدول العربٌة والعالمٌة .
ط :رزجغ ادلٍٛن اذلبمش١ني اٌز ٓ٠ؽىّٛا األسدْ ثؼذ االعزمالي ؟
 -1عهد المل عبد هللا بن الح ٌن .
 -2عهد المل طبلل بن عبد هللا .
 -3عهد المل الح ٌن بن طبلل ( دخل األردن فً عهده مرحلة ددٌدة من البناك والتطور
 -4عهااد المل ا عبااد هللا الرااانً باان الح ااٌن  .حاماال الراٌااة الهاشاامٌة ووارث الشاارعٌة
التارٌخٌة والدٌنٌة .
طِ :ب األِٛس اٌز ٟرغزٕذ إٌٙ١ب اٌششػ١خ اٌزبسخي١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ جلالٌخ ادلٍه ػجذ
اهلل اٌضبٔ ٟ؟
أ

الهاشمٌٌن الموصول بالر ول صل هللا علٌه و ل .
ت تند ذلى ن
الدور الممٌز ال ي قا به بنو هاش فً حمل راٌة اال بل والدفاع عنه .
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ً
خبِغــــب  :اٌشا٠خ اذلبمش١خ :
 تعد الرايلة األردنيلة رملز العلز ال فميلة فعنلفان السلياد فالحريلة فرملز كراملة الملفاطن
التي تستحق التضحية ي سبيميا .
 اعزّذد اٌشا٠خ األسدٔ١خ ثظٛسرٙب احلبٌ١خ ِٓ سا٠خ اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىـربٜ
اٌز ٟأـٍمذ ِٓ ِىخ ػبَ ٚ َ1946رشري أٌٛأٙب إىل-:

ألفان العمم المممكة األردنية الياشمية
اٌٍْٛ

اٌذالٌخ

األعٛد

لل رمز راية الع ات فىي راية الرسفل صل اهلل عميو فسمم .

األث١غ

للل رمز راية الدفلة األمفية .

األخؼش
األمحش

للل راية الدفلة العباسية .
للل رمز راية يل البيح .

للل رمز الدفلة الفاطمية .

للل راية األسر الياشمية .

إٌغّخ اٌغجبػ١خ  :ي منتص

المثمث األحمر ترمز إلى السبع المثاني ( سفر الفاتحة )

ط :أػؾ أعجبة اٌشا٠خ اذلبمش١خ رغزؾك اٌزؼؾ١خ يف عجٍٙ١ب؟
اجلٛاة  -1 :ألنها رمز العزة القومٌة .
 -2عنوان ال ٌادة والحرٌة .
 - 3ورمز كرامة المواطن .
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ً
عبدعب  :شؼبس ادلٍّىخ األسدٔ١خ اذلبمش١خ :

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

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

٠ؼٍ ٖٛسأط ؽشثخ

اٌٛشبػ احلّش

يرمز إلى الفداء فالصفاء

اٌشا٠زبْ

راية الثفر العربية الكبري عمى الجانبين .

ؿري اٌؼمبة

يمثل ال ف فالب س فالعمف فيرمز لفنو إلى راية الرسفل صل اهلل عميو

اٌىشح األسػ١خ

ترمز إلى انتشار االسالم فحضارتو ي العالم

فسمم .
األعٍؾخ اٌؼشث١خ (

السي

الحق .

فالرمح فال فس فالسيم عمى جانبي الترس )

ترمز لملد اع علن

اٌغٕبثً اٌز٘ج١ـخ ٚعـؼفخ ىذه تحيط بالترس فمرتبطة بشريط فسام النيضة من الدرجة األفلى

إٌخً١

ٚعبَ إٌٙؼـخ اٌؼشث١ـخ ِـٓ

اٌذسعخ األٚىل

اٌشش٠ؾ األطفش ٠ٚزىـِ ْٛـٓ لل من الجية اليمنى  /عكس الناظر لو  :عبد اهلل الثاني ا بن الحسين ابن علفن

صــالس ِمــبؿغ ِـــشص ػٍ١ــٗ ( عفن ىف الجد الثاني لمشري

اٌؼجبساد اٌزبٌ١خ :

الحسين ابن عمي )

لل ي الفسط  :ممك المممكة األردنية الياشمية .

لل ي الجية اليسري ( عكس الناظر لو ) الراجي من اهلل التف يق فالعفن .
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تعريفات مع األسئلة

طِ :ب ادلمظٛد ثبدلفب٘ٚ ُ١ادلظـٍؾبد ا٢ر١خ  ( :مج١غ رؼش٠فبد اٌٛؽذح )
 -1ادلؼب٘ذح األسدٔ١خ اٌرب٠ـبٔ١خ  :معاهدة بٌن األمٌر عباد هللا بان الح اٌن وبرٌطانٌاة
لنٌل اال تقبلل الكامل وانهاك االنتادا مادعوما ت بالمطالا الشاعبٌة وا اتدابت برٌطانٌاة
له ه المطال وأبرمت المعاهدة األردنٌة البرٌطانٌاة فاً  21شاباط  . 1128وكانات
نقطة تحول فً تارٌ الببلد ال ٌا ً .
ٚ -2ص١مخ االعزمالي  :هو قرار التارٌخً ال ي اقره المدلاس التشارٌعً االردناً الخاامس
بإعبلن الببلد األردنٌة (دولاة م اتقلة ا اتقبلال تاماا ماع البٌعاة بالملا لحضارة صااح
الدبللة "عبدهللا االول بن الح ٌن" و ل ٌو ال بت  23دمادى اآلخرة نة - 1365
 25أٌار نة  1146مٌبلدي .كما أعلنت االم المتحدة فاً ٌاو  25اٌاار  1146وبعاد
انهاك االنتدا البرٌطانً االعتراؾ باألردن كمملكة م تقلة ات ٌادة.
 -3اٌذ٠ىبثٌٛظ :

هو حلؾ اقتصادي وع كري ظهر فً العصر الروماانً باٌن عشار

مدن لحماٌة حدود اإلمبراطورٌة الرومانٌة ومعظ مدن الحلؾ تقع فً األردن :
 -4ادلغـظ  :هو المكان ال ي عمد فٌه ال ٌد الم ٌح علٌه ال بل وٌقع فً وادي الخرار
شمال البحر المٌت وٌعد معلماا ت تارٌخٌاا ت ودٌنٌاا ت ٌاؤتً ذلٌاه الحدااح الم اٌحٌن مان أنحااك
العال .
ِ -5ؼشوخ ِشط داثك  :هً معركة أنتصر بهاا العرماانٌٌن علاى الممالٌا عاا 1516
ودخلت بعدها ببلد الشا تحت الحك العرمانً
 -6ع١بعخ اٌزرت٠ه  :هً ٌا ة قا بها حاز االتحااد والترقاً بتطبٌاق مدموعاة مان
اإلدراكات ضد رعاٌا الدولة العرمانٌة من ؼٌر األترا ومن ضمنه العر .
 -7عب٠ىظ ث١ى : ٛىلي اتفاقيلة سلرية بلين بريطانيلة ف رنسلا علام 1916م نصلح عملى
ت سيم بالد الشام فالعراق إلى مناطق نففذ بينيما .
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ٚ -8ػذ ثٍفٛس  :فعد أصدرتو بريطانيا عام 1917م ينص عمى إنشاء فطلن قلفمي لمييلفد
ي مسطين .
ِ -9ؤسبش عبْ سمي : ٛمإتمر عقد بٌن برٌطانٌا وفرن ا فً عا ٌ 1121نص على :
أ

وضع ورٌا ولبنان تحت االنتدا الفرن ً .
وضع العراق واألردن وفل طٌن تحت االنتدا البرٌطانً.

ح

تتولى الدولة المنتدبة على فل طٌن تنفٌ وعد بلفور .

ِ -8ؼشوخ ِ١غـٍ : ْٛحادرت باٌن العار والفرن اٌٌن عاا  1121وأدت ذلاى انهٌاار
الحكومة العربٌة الفٌصلٌة ووقوع ورٌا ولبنان تحت االنتدا الفرن ً المباشر .
ــــ (( ؽذصذ ِؼشوخ ِ١غٍ ْٛػٍ ٝأصش ِؤسبش عبْ سمي ٛػٕذِب ؿٍجذ فشٔغب ِٓ
األِري ف١ظً ثٓ احلغني اخلشٚط ِٓ عٛس٠ب فشفغ ) .
 -10ادلــؤسبش اٌــٛؿٕ ٟاألٚي  :مااإتمر عقااد فااً عمااان عااا  1128وهااو أول مااإتمر
وطنً فً تارٌ األردن الحدٌث وحضره  151منادوبا ت مان الزعمااك والشاٌور والمفكارٌن
مرلااوا مناااطق شاارق األردن وانتخ ا ( ح ااٌن الطراونااة رحٌ اا ت للمااإتمر  .وانتخاا
المندوبون لدنة تنفٌ ٌة من  26عضوات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ط : 2ثني لشاساد اجملٍ ٟاٌزشش٠ؼ ٟادلٕؼمذ ثزبس٠خ  15أ٠بس ػبَ  َ1946؟
 -1إعالن البالد األردنية دفلة مست مة است الالً تماماً فذاح حكفمة ممكية نيابيلة
فراثية .
 -2البيعة بالممك لسليد اللبالد فمؤسلس كيانيلا بفصلفو ممكلاً دسلتفرياً عملى رأس
الدفلة األردنية يم ت حضر صاحت الجاللة ممك المممكة األردنية الياشمية .
طِ : 3ب اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ ادلرترجخ ػٍ ٝاالعزمالي ؟
-1
-2
-3
-4
-5

تحل عبارة المملكة األردنٌة الهاشمٌة محل عبارة ذمارة شرق األردن .
تحل كلمة صاح الدبللة المل محل كلمة مو األمٌر .
ذقرار نظا الحك ( ملكً نٌابً ورارً .
المل هو ال ي ٌعلن الحر وٌعقد المعاهدات واالتفاقٌات.
المملكة األردنٌة الهاشامٌة دولاة م اتقلة ات اٌادة وهاً حارة م اتقلة ملكهاا ال
ٌتدزأ .
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ط٘ : 4بد أِضٍخ ػٍ ٝاٌذالالد ا ٌٛؿٕ١خ ٚاٌؼشث١خ ٚاالعالِ١خ اٌز٠ ٟشِـض ذلـب
شؼبس ادلٍّىخ األسدٔ١خ اذلبمش١خ .
اٌــذالالد اٌٛؿٕ١ــخ  :ماان خاابلل التاااح الملكااً  .الا ي ٌرمااز ذلااى نظااا الحكا فااً المملكااة
األردنٌة الهاشمٌة  ( .نظا ملكً
اٌٛشبػ ٌ :رمز ذلى الفداك والصفاك .
اٌم ُ١اٌؼشث١خ  :من خبلل راٌة الرورة العربٌة الكبرى على الدانبٌن واأل لحة العربٌة .
اٌم ُ١االعالِ١خ  :من خبلل راٌة العقا ( راٌة الر ول صل هللا علٌه و ل

.

ط : 5أروش أعجبة ِب - : ٍٟ٠
أ) لذ َٚاألِري ػجذ اهلل ثٓ احلغني إىل األسدْ ػبَ . َ1920
الدوا  :ألن الحكومات المحلٌة ل تل طموحاات أبنااك األردن بالوحادة واال اتقبلل
حٌااث أعلاان األمٌاار عبااد هللا عاان هدفااه ماان القاادو ذلااى األردن المتمراال بمقاومااة اال ااتعمار
األدنبً وتحرٌر الببلد .
ة) أؼمبد ادلؤسبش اٌٛؿٕ ٟاألٚي ػبَ . َ1928
اجلــٛاة  :انعقاااد المااإتمر الااوطنً الا ي ٌعااد أول مااإتمر وطنااً فااً تااارٌ األردن الحاادٌث
برفضه االنتدا البرٌطانً ورفض أي أتفاق ال ٌنص على ٌادة االمارة األردنٌة وا اتقبللها
الحقٌقً . .
ط : 6أروــــش أثشص ثٕٛد ادل١ضبق اٌٛؿٕ ٟاألٚي ػبَ . َ1928
 -1اإلمارة األردنٌة دولة عربٌة م اتقلة ات اٌادة تادار بحكوماة م اتقلة برحا اة األمٌار
عبد هللا بن الح ٌن وأعقابه من بعده .
 -2ال ٌعترؾ شرق األردن بمبدأ االنتدا ذال بوصفه م اعدة نزٌهة لمصلحة الببلد .
ٌ -2د أن تكون االنتخابات حرة مصونة من كل تدخل وأن تكون الحكوماة م اإولة أماا
البرلمان .
ٌ - 4عااد األردن كاال تشاارٌع ا ااترناحً ال ٌقااو علااى أ اااس العاادل والمنفعااة العامااة
وحادات الشع تشرٌعا ت باطبلت .
((( أٔز ٝٙششػ اٌٛؽذح ِغ ؽً األعئٍخ )))))
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االنبصاد اٌغ١بع١خ ٌٍٍّٛن اذلبمش١ني يف األسدْ :
رزأٌف ِٓ :
اٌفظً األٚي  :االنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل األٚي ثٓ احلغني .اٌفظً
اٌضبٔ : ٟاالنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه ؿالي ثٓ ػجذ اهلل .
اٌفظً اٌضبٌش  :االنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي .
اٌفظً اٌشاثغ  :االنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟا ثٓ احلغني .

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

ادلٍه ػجذ اهلل األٚي اثٓ احلغني
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ولد المل عبد هللا األول ابن الح ٌن بن علً فاً مكاة المكرماة عاا  1882وتعلا
القراكة والكتابة والعلو الدٌنٌة على أٌدي نخبة من شٌور عصره
فً عا  1813انتقل مع والده الشرٌؾ الح ٌن بن علً ذلاى األ اتانة ( ذ اتنبول
وأت درا ته فٌها .
عند ذعبلن الرورة العربٌاة الكبارى عاا  1116تاولى قٌاادة الداٌش المكلاؾ بتحرٌار
مدٌنة الطاحؾ من األترا .
عارؾ الملا عبااد هللا األول ابان الح اٌن بمٌولااه األدبٌاة وتار مإلفااات عادة منهااا (
الم كرات ودوا ال احل عن الخٌل األصاٌل و( األماانً ال ٌا اٌة و ( خاواطر
الن ٌ وقد دمعت اراره األدبٌة فً مدلد واحاد تحات عناوان ( اآلراار الكاملاة للملا
عبد هللا بن الح ٌن .

 ط :أروش أُ٘ ِؤٌفبد ادلٍه ػجذ اهلل األٚي اثٓ احلغني ؟
الداااوا  ( :المااا كرات وداااوا ال ااااحل عااان الخٌااال األصااااٌل و( األماااانً

ال ٌا ٌة و ( خواطر الن ٌ وقد دمعت اراره األدبٌة فً مدلد واحد تحت عنوان
.
 ( اآلرار الكاملة



ً
صبٔ١ب :

االنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ :

 ادلمذِخ :

 شيد األردن ي عيد الممك عبد اهلل األفل ابن الحسين إنجازاح سياسلية بعلد حصلفلو
عمى االست الل عام 1946م  ،فمن أبرز االنجازاح عمى المستفي الداخمي ما يمي :
طٚ :ػؼ أثشص االنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه ػجذ اهلل األٚي اثٓ احلغني ؟
 -1صدور د تور عا  1141وإللؽاك القانون األ ا ً الصادر عا . 1128
 -2تحااول نظااا الحكا ماان أمٌااري ذلااى ملكااً نٌااابً ورارااً وبمودا د ااتور عااا
 1141أصبح المل رحٌ ا ت لل لطتٌن التنفٌ ٌة والتشرٌعٌة .
 -3ذلؽاااك المدااالس التشاارٌعٌة لٌحاال مكانهااا مدلااس األمااة الا ي ٌتكااون ماان مدلااس
األعٌان المعٌن من المل ومدلس النوا المنتخ من الشع .
 -4صدور قانون االنتخا بعد وحدة الضافتٌن عاا  1151بحٌاث أصابح مان حاق
المواطنٌن فً الضفة الؽربٌة انتخا أعضاك مدلس النوا والترشٌح له .
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ً
صبٌضب

لللل

االنبصاد اٌغ١بع١خ اخلبسع١خ

ادلمذِخ  :تمٌازت ٌا اة الملا عباد هللا األول ابان الح اٌن الخاردٌاة بالبعاد القاومً

المنطلق من الفكر الهاشمً الحرٌص على وحدة األمة العربٌة وصٌانة حقوقها فمان أقوالاه
( من أح العار دماع كلماته ووحاد صافوفه وقااده ذلاى خٌاره وحفاظ لها صابؽته
ومن كره العر دعاه ذلى التفرقة حٌث عى ذلى تطبٌق أفكاره القومٌة فاً وحادة األماة
العربٌة ومن مشارٌع الوحدة العربٌة التً طرحت عربٌاا ت و ااندها الملا عباد هللا األول ابان
الح ٌن :
ط  :دببرا سب١ضد ع١بعخ ادلٍه ػجذ اهلل األٚي يف ع١بعزٗ اخلبسع١خ ؟
تمٌزت ٌا ة المل عبد هللا األول ابن الح ٌن الخاردٌة بالبعد القومً المنطلاق مان الفكار
الهاشمً الحرٌص على وحدة األمة العربٌة وصٌانة حقوقها فمن أقوالاه ( مان أحا العار
دمااع كلمااته ووحااد صاافوفه وقاااده ذلااى خٌااره وحفااظ لها صاابؽته وماان كااره العاار
دعاه ذلى التفرقة حٌاث اعى ذلاى تطبٌاق أفكااره القومٌاة فاً وحادة األماة العربٌاة ومان
مشارٌع الوحدة العربٌة التً طرحت عربٌا ت و اندها المل عبد هللا األول ابن الح ٌن :
ً
ط :أروش ادلشبس٠غ اٌٛؽذح اٌؼشث١خ اٌز ٟؿشؽذ ػشث١ب ٚعـبٔذ٘ب ادلٍـه ػجـذ اهلل
األٚي اثٓ احلغني ؟

 -1مشروع ورٌا الكبرى عا . 1143
 -2دامعة الدول العربٌة عا . 1145
 -3وحدة الضفتٌن عا . 1151
ل،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ِ -1ششٚع عٛس٠ب اٌىرب ٜػبَ . َ1943


جاء مشرفع سفريا الكبري لي كلر األميلر عبلد اهلل بلن الحسلين لمفصلفل إللى الفحلد

العربية الكاممة .


فجو األمير عبد اهلل الدعف إلى ع د مؤتمر سفر عام 1943م لبحث أمر الفحد .
ِـبة ادلؤسبش اٌغٛس: ٟ٘ ٞ
أ) طالت المؤتمر إلغاء فعد بمففر .
ت)

قيللام دفلللة مفحللد للي سللفريا بحللدفدىا الطبيعيللة ( سللفريا فاألردن ف مسللطين

فلبنان ) .
ج ) نظام الحكم ييا ممكياً دستفرياً برئاسة األمير عبد اهلل بن الحسين .
د) السماح بانضمام أ دفلة عربية أخري ليا .
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طِ :ب ِٛلف وً ِٓ ثش٠ـبٔ١ب ٚفشٔغب ٚاحلشوخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ ٚاٌـذٚي اٌؼشث١ـخ
ِٓ ِششٚع عٛس٠ب اٌىرب ٜ؟
لللللل فقفلللح بريطانيلللا ف رنسلللا ضلللد مشلللرفع سلللفريا الكبلللري ألنلللو ال يتفا لللق فمصلللالحيما
االستعمارية ي المنط ة .
ــااـ ووقفاات الحركااة الصااهٌونٌة أٌض اا ت ضااد أي مشااروع وحاادوي عربااً ٌهاادد مطامعهااا
التو عٌة .
ــااـ رأت بعااض الاادول العربٌااة فااً الوحاادة تهدٌاادات لمصااالحها القطرٌااة لا ا اتخا ت دامعااة
الدول العربٌة قرارات بإلؽاك مشروع ورٌا الكبرى عا . 1146
-2

عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ػبَ : َ1945

رؼشثف عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ  :منظمة إقميمية تضم الدفل العربية ي كل من أسيا
فأ ري يلللا يلللنص ميثاقيلللا عملللى التعلللافن فالتنسللليق بلللين اللللدفل األعضلللاء لللي المجلللاالح
السياسية فالث ا ية فاالقتصادية فاالجتماعية فم رىا الدائم مدينة ال اىر .
إٔشبء عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ :
ـــ تطلعت الشعو العربٌة ذلى الوحادة عان طرٌاق رابطاة اتحادٌاة تضامها فبعاد طارح
مشروع ورٌا الكبرى ال ي قدمه األمٌر عبد هللا بن الح ٌن ومشروع الهابلل الخصاٌ
( ببلد الشا والعراق ال ي قدمة نوري ال عٌد رحٌس وزراك العراق ان ا طلبت مصار
فااً عااا  1143عقااد ادتماااع لبحااث أماار الوحاادة العربٌااة فؤر اال األمٌاار عبااد هللا باان
الح ااٌن وفاادات للمشاااركة فااً المباحرااات التمهٌدٌااة وفااً عااا  1144باادأت اللدنااة
التحضٌرٌة للمإتمر العربً ( البروتوكول اال كندرٌة فً ذنشاك دامعة الدول العربٌة
بمشااااركة كااال مااان ( األردن و اااورٌا والعاااراق ولبناااان ومصااار والاااٌمن وال اااعودٌة
وا تبعد مشروع ورٌة الكبرى والهبلل الخصٌ .
ٚ -3ؽذح اٌؼفزني ػبَ : َ1950
ط :أػؾ أعجبة  : :ل١بَ ٚؽذح اٌؼفزني ػبَ َ1950
اجلٛاة :

عقد الشع الفل طٌنً اماله على قٌا وحدة رناحٌة مع األردن بعد حر عا

 1148وما نتج عنها من فقدان لمعظ أراضً فل طٌن .
أ)

و ل للعبلقات والروابط التارٌخٌة بٌن الشعبٌن .

ة) وللحفاظ على ماا تبقاى مان األراضاً الفل اطٌنٌة وحاق الشاع الفل اطٌنً فاً ذقاماة
دولته الم تقلة على أرض فل طٌن .
ِشاؽً ِششٚع ٚؽذح اٌؼفزني :
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أ)

ادلـؤسبشاد اٌزّ١ٙذ٠ــخ  :أقيملح الفحلد بلين الضللفتين علن طريلق ملؤتمراح عللام

1948م فىللي مللؤتمراح ( ػّــبْ ٚأس ــب ٚساَ اهلل ٔٚــبثٍظ ) فكللان أىميللا مللؤتمر أريحللا
المنع د ي األفل من شير كانفن األفل عام 1948م فالذ أزبز ػذح لشاساد ِٓ أّ٘ٙب
:

(( لشاساد ِؤسبش أس ب ))

 -1المناداة بالوحدة األردنٌة الفل طٌنٌة واعتبار ف طٌن وحدة ال تتدزأ .
 -2أن وحدة األردن وفل طٌن هً مقدمة للوحدة العربٌة .
 -3مباٌعة المل عبد هللا األول ابن الح ٌن ملكا ت على األردن وفل طٌن .
 -4المطالبة بعودة البلدحٌن الفل طٌنٌٌن ذلى ببلده وتعوٌضه .
 -5االقتراح من الملا عباد هللا األول ابان الح اٌن وضاع نظاا النتخاا ممرلاٌن شارعٌٌن
ٌمرلون أهالً فل طٌن فً المدالس النٌابٌة األردنٌة .
ت) إػالْ ٚؽـذح اٌؼـفزني  :ان اداما ماع قارارات ماإتمر أرٌحاا حال المدلاس النٌاابً
األردنً وعدل قانون االنتخا حٌث زٌد عدد أعضاك مدلس األمة األردنً وانتخا المدلاس
النٌابً الددٌد ال ي ٌمرل الضفتٌن فً  11نٌ اان علام 1959م ٚيف ١ٔ 24غـبْ ِـٓ ػـبَ
 َ 1950أػٍٓ ل١بَ ٚؽذح اٌؼفزني
ــــــ أراد الممللك عبلد اهلل األفل ابللن الحسللين لفحللد الضللفتين أن تكللفن طري لاً نحللف الفحللد
العربية الشاممة التي كلان ينشلدىا منلذ ت سليس الدفللة األردنيلة فقلد ظملح ال لدس لي فجلدان
الممك المؤسس طفال حكمو فكان حريصاً عمى أداء صال الجمعلة لي المسلجد األقصلى حتلى
استشيد عمى أبفابو ي يفم الجمعة العشرين من تمفز عام 1951م .

أعئٍخ اٌذسط :
ط :1ػشف ِب : ٍٟ٠
عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ  :منظمة إقميمية تضم الدفل العربية ي كل من أسيا فأ ري يا ينص
ميثاقيا عمى التعافن فالتنسيق بين الدفل األعضاء ي المجلاالح السياسلية فالث ا يلة
فاالقتصادية فاالجتماعية فم رىا الدائم مدينة ال اىر .
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ِششٚع اذلالي اخلظ١ت :
بيد

مشرفع فحدف طرحة رئليس فزراء العلراق ( نلفر السلعيد )

تفحيد سفريا فلبنان فاألردن فالعراق ي دفلة فاحد .

ِؤسبش أس ب  :مؤتمر ع لد لي أريحلا لي 1948/12/1م ملن أىلم ق ارراتلو المنلادا بالفحلد
الفمسطينية األردنية فاعتبار مسطين فحد ال تتج أز من المممكة األردنية الياشمية .
طٚ : :2ػؼ أثشص االنبص اد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه ػجذ اهلل األٚي اثٓ احلغني ؟
 -1ىصدفر دستفر عام 1947م فإللغاء ال انفن األساسي الصادر عام 1928م .
 -2تحااول نظااا الحكا ماان أمٌااري ذلااى ملكااً نٌااابً ورارااً وبمودا د ااتور عااا
 1141أصبح المل رحٌ ا ت لل لطتٌن التنفٌ ٌة والتشرٌعٌة .
 -3ذلؽاااك المدااالس التشاارٌعٌة لٌحاال مكانهااا مدلااس األمااة الا ي ٌتكااون ماان مدلااس
األعٌان المعٌن من المل ومدلس النوا المنتخ من الشع .
 -4صدور قانون االنتخا بعد وحدة الضافتٌن عاا  1151بحٌاث أصابح مان حاق
المواطنٌن فً الضفة الؽربٌة انتخا أعضاك مدلس النوا والترشٌح له .
ط : 3ثني أعجبة وً ممب ٠أر: ٟ
ػذَ نبػ ِششٚع عٛس٠ب اٌىرب:ٜ

أ)

ٚرٌه ٌألعجبة اٌزبٌ١خ :
 -1وقفاات برٌطانٌااا وفرن ااا ضااد مشااروع ااورٌا الكباارى ألنااه ال ٌتوافااق ومصااالحهما
اال تعمارٌة فً المنطقة .
 -2ووقفاات الحركااة الصااهٌونٌة أٌض اا ت ضااد أي مشااروع وحاادوي عربااً ٌهاادد مطامعهااا
التو عٌة.
 -3رأت بعااض الاادول العربٌااة فااً الوحاادة تهدٌاادات لمصااالحها القطرٌااة ل ا ا اتخ ا ت دامعااة
الدول العربٌة قرارات بإلؽاك مشروع ورٌا الكبرى عا . 1146
ة)

ل١بَ ٚؽذح اٌؼفزني .

فذلك لمعالقلاح فاللرفابط التاريخيلة بلين الشلعبين فلمحفلاظ عملى ملا تب لى ملن األراضلي
الفمسطينية فحق الشعت الفمسطيني ي إقامة دفلتو المست مة عمى أرض مسطين.
ط) ػمذ ثشٚرٛوٛي االعىٕذس٠خ ػبَ . َ1944
اجلٛاة

 :ألنشاء جامعة اللدفل العربيلة بمشلاركة اللدفل العربيلة منيلا ( :األردن فسلفريا

فالعراق فلبنان فمصر فاليمن فالسعفدية)
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ط : 4أروش لشاساد ِؤسبش أس ب ػبَ  َ1948؟
 -1المنادا بالفحد األردنية الفمسطينية فاعتبار سطين فحد ال تتج أز .
 -2أن وحدة األردن وفل طٌن هً مقدمة للوحدة العربٌة .
 -3مباٌعة المل عبد هللا األول ابن الح ٌن ملكا ت على األردن وفل طٌن .
 -4المطالبة بعودة البلدحٌن الفل طٌنٌٌن ذلى ببلده وتعوٌضه .
 -5االقتااراح ماان الملا عبااد هللا األول اباان الح ااٌن وضااع نظااا النتخااا ممرلااٌن
شرعٌٌن ٌمرلون أهالً فل طٌن فً المدالس النٌابٌة األردنٌة .
ط : 5أوزت ربس٠خ األؽذاس ا٢ر١خ
احلذس

اٌغٕخ

است الل األردن

 25أيار 1946م

فحد الضفتين

 24نيسان عام 1959م

مشرفع سفريا الكبري

عام 1943م

ت سيس جامعة الدفل العربية

عام 1945م

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

أٚال

ً

ؽ١برٗ ٔٚشأرٗ :





 ولد المل طابلل بان عباد هللا عاا  1111وتلقاى درا اته األولٌاة فاً الكلٌاة العلمٌاة
اال بلمٌة فً عمان  .التحق بكلٌة اند هٌر ت الع كرٌة فاً برٌطانٌاا ن وتخارح
منها عا  1121ر عاد بعدها ذلى عمان .
 ألتحق بقوة الحدود الع كرٌة وبكتٌبة المشاة الرانٌة .
 فً  1ا ار عا  1141عٌن ولٌا ت للعهد.
 شار األمٌر طبلل بن عبد هللا فً حر فل طٌن عا  1148وكان ٌقاتل مع الدٌش
العربً األردنً فً خطوط الموادهة األمامٌة .كان ودوده أرر كبٌر فً رفع معنوٌات
وحدات الدٌش العربً التً قاتلت فً القدس ان ا .
 على أرر ا تشهاد والده عبد هللا األول ابن الح اٌن علاى أباوا الم ادد األقصاى فاً
عا  1151نودي باألمٌر طبلل ملكا ت للببلد .
المل طبلل بن عبد هللا

ً
صبٔ١ب

االنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه ؿالي ثٓ ػجذ اهلل

ِمذِخ  :حرص المل طبلل بن عبد هللا فً مدة حكمه القصٌرة على ضرورة تما ا
المدتمااع األردنااً وتعاونااه لموادهااة التحاادٌات الداخلٌااة والخاردٌااة وممااا قالااه فااً ل ا (( :
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ٌحتاح ه ا البلد ذلى التآلؾ والتآزر والتعاون وٌحتاح ذلى الرقاة بها ا الاوطن والرقاة بإمكانٌاتاه
والرقة بكفااكة أبناحاه ذن الٌاح اٌن فاً كال أماة ها وحاده علاة تؤخرهاا وضاعفها فاً حاٌن أن
أصحا العزٌمة الوارقٌن باهلل ه ال ٌن ٌدعلون من الفقر ؼنى ومن الضعؾ قوة .
ـــ على الارؼ مان قصار مادة حكا الملا طابلل بان عباد هللا ذال أنهاا تمٌازت بإنداازات
مهمة منها :
ط :أروش االنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه ؿالي ثٓ ػجذ اهلل ؟
 -1طذٚس دعزٛس ػبَ . َ1952
 تعااد االصاابلحات الد ااتورٌة ماان أه ا ذندااازات المل ا طاابلل باان عبااد هللا فقااد عااززت
الحرٌات ال ٌا ٌة واالقتصادٌة واالدتماعٌة وداك د اتور عاا  1152متوافقاا ت ماع
النظ الدٌمقراطٌة الحدٌرة ومن أبرز ما داك فً مواد ه ا الد تور ما ٌؤتً :
أ المملكة األردنٌاة الهاشامٌة دولاة عربٌاة م اتقلة ات اٌادة ملكهاا ال ٌتدازأ وال
ٌنزل عن شًك منه والشع األردنً دزك من األمة العربٌة .
نظا الحك نٌابً ملكً ورارً .
ح كفل الد تور مدموعة من الحقوق والحرٌات المتعلقة بالمواطن األردنً منها :
 -1األردنٌون أما القانون واك ال تمٌٌز بٌنه فً الحقوق والوادبات .
 -2تكفل الدولة العمل والتعلٌ ضمن حدود ذمكانٌاتها .
 -3تحمً الدولة حرٌة القٌا بشعاحر األدٌان والعقاحاد طبقاا ت للعاادات المرعٌاة فاً
المملكة ما ل تكن مخلة بالنظا العا أو منافٌة لآلدا .
 -4حرٌااة التعبٌاار عاان الاارأي بااالقول أو الكتابااة أو التصااوٌر مااع ضاامان حرٌااة
الصحافة والطباعة .
 -5حق األردنٌٌن فً االدتماع وتؤلٌؾ الدمعٌات واألحزا ال ٌا ٌة .
 سب١ض دعزٛس ػبَ  َ 1952خبظبئض ػذح ِٓ أّ٘ٙب :
أ

نظمت مواد الد تور العبلقة بٌن ال لطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌ ٌة على النحو اآلتً
 -1رحٌس الوزراك والوزراك م اإولون أماا مدلاس الناوا م اإولٌة مشاتركة
عن ال ٌا ة العامة للدولة .
 -2كل وزٌر م إول أما مدلس النوا عن أعمال وزارته .
وذ ا قارر المدلاس عاد
 -3تطرح الرقة بالوزارة أو بؤحد الوزراك أماا الناوا
الرقة بالوزارة باألكررٌة المطلقة من مدموع أعضاحه ود علٌها أن ت تقٌل
ا تقبللٌة ال لطة القضاحٌة ذ ٌعد القضاة م تقلون ال لطان علٌه فاً قضااحه
لؽٌر القانون .

 -2إٔشبء دٛ٠اْ احملبعجخ :
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* أنشااًك دٌااوان المحا اابة عااا  1153لمراقبااة ذٌاارادات الدولااة ونفقاتهااا وطراحااق
صاارفها عاان طرٌااق تقاادٌ تقرٌاار اانوي لمدل ااً األعٌااان والنااوا ماان المخالفااات
المرتكبة بحق المال العا وال ٌزال دٌوان المحا بة ٌمارس ه ا الدور ذلى الٌو .
ً
صبٌضب

انبصاد ادلٍه ؿالي اٌغ١بعخ اخلبسع١خ

ط :ػذد اٌغ١بعبد اخلبسع١خ اٌز ٟربممذ يف ػٙذ ادلٍه ؿالي ثٓ ػجذ اهلل ؟
ـــ ؽشص ادلٍه ؿالي ػٍ ٝرـ٠ٛش اٌؼاللبد األخ٠ٛخ ِغ اٌـذٚي اٌؼشث١ـخ ٚرٕظّٙ١ـب
ٚرٌه ػٓ ؿش٠ك :
 -1تح ٌن العبلقات مع الدول العربٌة المداورة بهدؾ التن ٌق والتعاون مع تل الدول .
 -2التوقٌع على اتفاقٌة الدفاع العرباً المشاتر ( اتفاقٌاة الضامان الدمااعً العرباً عاا
 . 1151من ادل التعاون فً الشإون ال ٌا اٌة واالقتصاادٌة والع اكرٌة وتوحٌاد
الدهود فً الدفاع عن الببلد العربٌة.
ـــ تع ر ا تمرار دبللة المل طبلل بن عبد هللا فً الحك ب ب مرضاه فتناازل عان
الحك لندله األمٌر الح ٌن بن طبلل عاا  1152وقاد تاوفً الملا طابلل فاً ال اابع
من تموز عا . 1112
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعئٍخ اٌذسط

ط :1أروش أثشص ِب عبء يف ِٛاد دعزٛس ػبَ  َ1952؟
-1
-2
-3
-4
-5

األردنٌون أما القانون واك ال تمٌٌز بٌنه فً الحقوق والوادبات .
تكفل الدولة العمل والتعلٌ ضمن حدود ذمكانٌاتها .
تحمً الدولة حرٌة القٌا بشعاحر األدٌان والعقاحاد طبقاا ت للعاادات المرعٌاة فاً
المملكة ما ل تكن مخلة بالنظا العا أو منافٌة لآلدا .
حرٌااة التعبٌاار عاان الاارأي بااالقول أو الكتابااة أو التصااوٌر مااع ضاامان حرٌااة
الصحافة والطباعة .
حق األردنٌٌن فً االدتماع وتؤلٌؾ الدمعٌات واألحزا ال ٌا ٌة .

أروش احلش٠بد اٌز ٟوفٍٙب دعزٛس ػبَ  َ1952؟
أ

حرٌة القٌا بالشعاحر الدٌنٌة .
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حرٌااة التعبٌاار عاان الاارأي بااالقول أو الكتابااة أو التصااوٌر مااع ضاامان حرٌااة الصااحافة
والطباعة .
طٚ : 2ػؼ اٌؼاللخ ثني اٌغـٍـخ اٌزشـش٠ؼ١خ ٚاٌغـٍـخ اٌزٕف١ز٠ـخ وّـب ٔظّٙـب
دعزٛس ػبَ  َ1952؟ _ ( خصائص اىذعر٘س )
ـ نظمت مواد الد تور العبلقة بٌن ال لطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌ ٌة على النحو اآلتً
أ

رحٌس الوزراك والوزراك م اإولون أماا مدلاس الناوا م اإولٌة مشاتركة
عن ال ٌا ة العامة للدولة .
كل وزٌر م إول أما مدلس النوا عن أعمال وزارته .
وذ ا قارر المدلاس عاد
ح تطرح الرقة بالوزارة أو بؤحد الوزراك أما الناوا
الرقة بالوزارة باألكررٌة المطلقة من مدموع أعضاحه ود علٌها أن ت تقٌل .

ط : 3فغش رؼذ االطالؽبد اٌذعزٛس٠خ ِٓ أُ٘ إنبصاد ادلٍه ؿالي ثٓ ػجذ اهلل
 تعااد االصاابلحات الد ااتورٌة ماان أه ا ذندااازات المل ا طاابلل باان عبااد هللا فقااد عااززت
الحرٌات ال ٌا ٌة واالقتصادٌة واالدتماعٌة وداك د اتور عاا  1152متوافقاا ت ماع
النظ الدٌمقراطٌة الحدٌرة ومن أبرز ما داك فً مواد ه ا الد تور ما ٌؤتً :
أ المملكااة األردنٌااة الهاشاامٌة دولااة عربٌااة م ااتقلة ات ااٌادة ملكهااا ال ٌتداازأ وال
ٌنزل عن شًك منه والشع األردنً دزك من األمة العربٌة .
نظا الحك نٌابً ملكً ورارً .
ح

كفل الد تور مدموعة من الحقوق والحرٌات المتعلقة بالمواطن األردنً

ط : :4ػذد اٌغ١بعبد اخلبسع١خ اٌز ٟربممذ يف ػٙذ ادلٍه ؿالي ثٓ ػجذ اهلل ؟
ـــ ؽشص ادلٍه ؿالي ػٍ ٝرـ٠ٛش اٌؼاللبد األخ٠ٛخ ِغ اٌـذٚي اٌؼشث١ـخ ٚرٕظّٙ١ـب
ٚرٌه ػٓ ؿش٠ك :
 -1تح ٌن العبلقات مع الدول العربٌة المداورة بهدؾ التن ٌق والتعاون مع تل الدول .
 -2التوقٌع على اتفاقٌة الدفاع العرباً المشاتر ( اتفاقٌاة الضامان الدمااعً العرباً عاا
 . 1151من ادل التعاون فً الشإون ال ٌا اٌة واالقتصاادٌة والع اكرٌة وتوحٌاد
الدهود فً الدفاع عن الببلد العربٌة.
ارفبل١خ اٌؼّبْ اٌؼشث ٟادلشرتن  :هً اتفاقٌه الدفاع العربً المشتر التً وفعت
عا  1151من أدل التعاون فً الشإون ال ٌا ٌة واالقتصادٌة والع كرٌة ولتوحٌد
الدهود فً الدفاع عن الببلد العربٌة .
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ط :طــٕف احلمــٛق ٚاحلش٠ــبد اٌغــبثمخ وّــب عــبء يف اٌذعــزٛس إىل ع١بعــ١خ
ٚاعزّبػ١خ ٚالزظبد٠خ ؟
ٌا ٌة
ـاا األردنٌااون أمااا القااانون
ااواك ال تمٌٌااز بٌاانه فااً
الحقوق والوادبات .
ـا حرٌااة التعبٌاار عاان الاارأي
بااااااااااالقول أو الكتابااااااااااة أو
التصاوٌر مااع ضامان حرٌااة
الصحافة والطباعة .

ادتماعٌة
اقتصادٌة
ـاـ تكفاال الدولاة العماال علااى ــ تحمً الدولة حرٌة القٌا
التعلاااااااٌ ضااااااامن حااااااادود بشااااعاحر األدٌااااان والعقاحااااد
طبقاااا ت للعاااادات المرعٌاااة ي
امكانٌاتها .
المملكاااة ماااال تكااان مخلاااة
بالنظااااا العااااا أو منافٌااااة
لآلدا .

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

اٌفظً اٌضبٌش

االنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي

ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي
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أٚال

ؽ١برٗ ٔٚشأرٗ

ـــ ولد المل الح ٌن بن طبلل فً عمان فً  14تشرٌن الرانً من عا  1135ونشؤ
فً كنؾ والده المل طبلل بن عبد هللا وحظً برعاٌة دده المل عبد هللا األول ابن الح ٌن .
ـــ تلقى تعلٌمه االبتداحً فً الكلبة العلمٌة اإل بلمٌة فً عمان وتخرح منها .
ـــ انتقل ذلى كلٌة فكتورٌا باإل كندرٌة فً مصر ودرس فٌها مدة عامٌن .
ـــ ألتحق بكلٌة اند هٌر ت الع كرٌة فً اندلترا إلتما درا ته .
ــ فً عا  1152أنتقل الحك لؤلمٌر الح اٌن بعاد أن تناازل عناه الملا طابلل بان عباد هللا
ولعد بلوغ األمٌر الح ٌن ن الرامنة عشر قمرٌة قرر مدلس الوزراك تعٌٌن مدلس وصااٌة
على العرش بمقتضى الد تور .
ــااـ أ ااتمر المدلااس حتااى  2أٌااار عااا  1153حٌااث ت اال المل ا الح ااٌن باان طاابلل االطاته
الد تورٌة .
ِؤٌفبد ادلٍه احلغني :
ـــ لدبللة الملا الح اٌن بان طابلل مإلفاات عدٌادة أصابحت مان مصاادر درا اة تاارٌ األردن
الحدٌث والمعاصر هً ( مهنتً كمل و ( لٌس هبلت أن تكون ملكا ت و ( حربنا مع ذ راحٌل
ً
صبٔ١ب

االنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ يف ػٙذ ادلٍه احلغني

 حقااق األردن فااً عهااد المل ا الح ااٌن باان طاابلل ذندااازات كبٌاارة علااى الم ااتوى
الداخلً فقد ن ر حٌاته لخدمة وطنه وأمته وقد عبر المل الح اٌن عان نهاج ٌا اته
الداخلٌة فً الخطا ال ي ودهه للشع األردنً عند ت لمه عرش المملكة بقوله :
(( ذن العرش ال ي أنتهى ذلٌنا لٌ تمد قوته بعد هللا من محبة الشع ورقته وذننً ؤنمً ها ه
المحبة وه ه الرقة بخدمة األمة ورعاٌة مصالحها فؤخ ت على نف ً مدانبة الراحة من أدلك
والعمل والتضحٌة فً ٌل ذعزاز وطننا ال ي له نحٌا وفً بٌله نموت .
ط :أروش أُ٘ االنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه احلغني ثٓ ؿالي ؟
 -1رؼض٠ض إٌٙظ اٌذميمشاؿ: ٟ
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ـــ ععى اىَيل اىحغيِ تِ عاله ٍْز ٍطيع عٖذٓ ئىى ذعضيض اىْٖج اىذيَقشاعي ٗ ،ذفعيلو
اىحشياخ اىغياعيح  ،فظٖشخ األحضاب اىغياعيح تاذجإاذٖلا اىفنشيلح مافلح عيلى اىغلاحح
األسدّيح ٗذأعغد اىْقاتاخ اىعَاىيلح ٗاىَْٖيلح ّٗتلطد اىصلحافح فلي اىلثالد األٍلش اىلز
صاد ٍِ اى٘عي اىغياعي ٗسعخ اىتع٘س اىقٍ٘ي ٗ ،االّرَاء اى٘عْي عْذ األسدّييِ .
 -2رؼش٠ت ل١بدح اجل١ش :
 اعلللرنَاال ىرحقيلللل اىغللليادج اى٘عْيلللح األسدّيلللح أذخلللز اىَيلللل اىحغللليِ تلللِ علللاله قلللشاسٓ
اىرللاسيخي فللي األٗه ٍللِ اراس عللاً  ً9156ترعشيللة قيللادج اىجلليب اىعشتللي األسدّللي ،
ٗاالعرغْاء علِ خلذٍاخ جلُ٘ ميل٘ب قائلذ اىجليب ٗاىظلثاع االّجييلض ٗئّٖلاء اىَعإلذج
األسدّيح اىثشيطاّيح عاً . ً9151
 -3اٌزؼذ٠الد اٌذعزٛس٠خ :
 أجشيد ذعذيالخ عذج عيى اىذعر٘س في عٖذ اىَيل اىحغيِ تَلا يرْاعلة ٍلع اىرطل٘ساخ
اىغياعلليح اىذاخييللح ٗ ،تللاىشاٌ ٍللِ اىرحللذياخ اىرللي ٗاجٖللد األسدُ ٗاىَرَثيللح تاىصللشا
ٍع ئعشائيو ٍٗا ذشذلة عييٖلا ٍلِ ذعطلو اىَإعغلاخ اىذعلر٘سيح ئال أُ األسدُ اعلرطا
اىعلل٘دج ئىللى اىحيللاج اىْياتيللح فللي عللاً ٗ ً9114ذفعيللو اىحيللاج اىغياعلليح ٗاىحضتيللح عللِ
عشيللل اّرخاتللاخ عللاً ٗ ً9111اىَيثللاا اىلل٘عْي عللاً ٗ ً9119قللاُّ٘ األحللضاب عللاً
. ً9112
ً
صبٌضب

االنبصاد اٌغ١بع١خ اخلبسع١خ يف ػٙذ ادلٍه احلغني


 تمٌااز عهااد الملا الح ااٌن باان طاابلل بالنشاااط ال ٌا ااً لااؤلردن علااى صااعٌد العبلقااات
العربٌااة والدولٌااة واال ااها فااً المصااالحة العربٌااة وتوحٌااد الصااؾ العربااً وانطلااق
الملا الح ااٌن باان طاابلل فااً عبلقتااه مااع الاادول العربٌااة ودول العااال ماان المرتكاازات
اآلتٌة :
ط :ثني ادلشرىضاد اٌز ٟأـٍك ِٕٙب ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي يف ػاللبرٗ اٌؼشث١خ ٚاٌؼبدل١خ ؟

 -1مبادئ الرورة العربٌة الكبرى .
 -2مواد الد تور األردنً التً تإكد البعد القومً العربً.
 -3روابت ال ٌا ة الخاردٌة األردنٌة القاحمة على الو ٌطة واالعتدال .
 -1ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي ِٚشبس٠غ اٌٛؽذح اٌؼشث١خ :
 عى الملا الح اٌن بان طابلل ذلاى تد اٌد فكارة الوحادة العربٌاة عملٌاا ت بالادعوة ذلاى
ذقامة العدٌد من مشارٌع الوحدة بٌن الببلد العربٌة ومن أبرز ه ه المشارٌع ما ٌؤتً :
أ) االرببد اٌؼشث ٟاذلبمش ٟػبَ : َ1958
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ادلٍه ف١ظً اٌضبٟٔ

ــ أت مت العبلقات ال ٌا ٌة بٌن األردن والعراق بالتوافق والتآلؾ نظرات لتشابه
نظا الحك فً البلدٌن وهو النظا الملكً الهاشامً ذلاى دانا الحاوار الدؽرافاً
وقد تد د لا االتحااد العرباً الهاشامً عاا  1158عان طرٌاق معاهادة أخاوة
وتحالؾ بٌن المملكة األردنٌاة الهاشامٌة ومملكاة العاراق حٌاث بادأت المفاوضاات
لعقد االتحاد وأعلن فٌها المل الح ٌن بن طبلل تنازله عن رحا ة االتحااد لٌكاون
رحٌ ه ابن عمه المل فٌصل الرانً مل العراق .
ـــ عبء االرببد اٌؼشث ٟاذلبمشٌ ٟزؾم١ك مجٍخ ِٓ األ٘ذاف ِٓ ثٕٙ١ب :
-1
-2
-3
-4

توحٌاد التمرٌال ال ٌا اً الخاااردً للبلادٌن ب ٌا اة واحاادة قوٌاة ٌكاون لهااا
مكانة وصوت م موع فً المحافل الدولٌة .
ذٌداااد درع أمنااً بتوحٌااد الدااٌش فااً البلاادٌن لٌكااون معٌن اا ت لؤلمااة العربٌااة
وٌ ه فً الدفاع عن قضاٌاها وحقوقها .
تنمٌة البلدٌن وتطوٌرهما بالمشارٌع االقتصاادٌة المشاتركة بطرٌقاة تكاملٌاة
ت ه فً دفع الم ٌرة التنموٌة فً كبل البلدٌن .
ول ٌ تمر االتحاد العربً الهاشامً طاوٌبلت ب اب االنقابل الع اكري الا ي
أطاح بالحك الملكً فً العراق وا تشهاد المل فٌصل الرانً فً  14تموز
عا . 1158

ة) ِششٚع ادلٍّىخ اٌؼشث١خ ادلزؾذح ػبَ َ1972
 داااك مشااروع المملكااة العربٌااة المتحاادة ماان األردن وفل ااطٌن تد ااٌدات لفكاار الملاا
الح ٌن بن طبلل الداعً ذلى ضرورة الحفاظ على حق الشع الفل طٌنً فً أرضه
 ِٓٚأثشص ثٕٛد ٘زا ادلششٚع اٌز ٞؿشؽٗ ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي ِب : ٍٟ٠
 -1ت مى المملكة األردنٌة الهاشمٌة بعد االتحاد با
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-2
-3
-4

-5

تتكون المملكة العربٌة المتحدة من الضفتٌن الشرقٌة والؽربٌة.
تكون عمان العاصمة المركزٌة للملكة العربٌة المتحدة .
رحٌس الدولة هو المل وٌتولى ال الطة التنفٌ ٌاة المركزٌاة ومعاه مدلاس وزراك
مركاازي أمااا ال االطة التشاارٌعٌة المركزٌااة فتناااط بالمل ا ومدلااس ٌعاارؾ با ا
مدلس األمة .
تكون ال لطة القضاحٌة منوطة بمحكمة مركزٌة علٌا ولكال بلاد محاكماه الخاصاة
به .

ـــ وبالرؼ مان أن ها ا االتحااد لا ٌكتا لاه الندااح ذال أن طرحاه ٌعاد خطاوة عملٌاة
للتعاون واالتحاد العربً وٌعد دلٌبلت واضحا ت على النهج الوحدوي للمل الح ٌن ابان
طبلل .
ط -رلٍظ اٌزؼب ْٚاٌؼشث ٟػبَ : َ1989
ٌ ؤتً ه ا المشروع مختلفا ت عما بقه من مشارٌع الوحدة العربٌة الرناحٌة حٌث ضا
ها ا االتحاااد أربااع دول عربٌااة هااً ( األردن والعااراق ومصاار والااٌمن الشاامالً مااع
أمكانٌة انضما أي دولة عربٌة أخرى وٌمرل االتحاد أنمو دا ت عملٌا ت نحو اعً الادول
العربٌة للتضاامن والعمال العرباً المشاتر خاصاة ماع ظهاورا العدٌاد مان المحااوالت
الوحدوٌااة ماان بٌنهااا مدلااس التعاااون الخلٌدااً عااا  1181واالتحاااد المؽربااً عااا
. 1181
 وقد انتهى ه ا المدلس ب ب حر الخلٌج الرانٌة عاا  1111الناتداة عان ادتٌااح
العراق للكوٌت .
 -2اٌؼاللبد األسدٔ١خ اخلبسع١خ :
 شااكلت القضااٌة الفل ااطٌنٌة المحااور األ اااس لل ٌا ااة الخاردٌااة األردنٌااة ذ حاارص
المل ا الح ااٌن باان طاابلل علااى دعمهااا الفااً المحافاال الدولٌااة كافااة وتؤكٌااد الااتبلح
المصااٌري باان الشااعبٌن األردنااً والفل ااطٌنً وتورٌااق العبلقااات األردن ال ٌا ااٌة مااع
الدول العربٌة وقد واصل المل الح ٌن بن طبلل م ٌرة الهاشمٌٌن فً تقدٌ الرعاٌة
والحماٌااة للمقد ااات اال اابلمٌة والم ااٌحٌة فااً القاادس عاان طرٌااق متابعااة ذعمارهااا
وصٌانتها والوقوؾ ضد مخططات تهوٌدها .
 أ ه األردن فً تحقٌق التوازن العربً وحل الخبلفات العربٌاة وظهار لا فاً أماور
عدٌدة منهاا  :عقاد ماإتمر القماة العربٌاة ( قماة الوفااق واالتفااق فاً عماان عاا
. 1181واحتضااان المصااالحة بااٌن الااٌمن الشاامالً والااٌمن الدنااوبً واتحادهمااا فااً
دولة واحدة عاا  . 1111وم ااهمة فاً حال النازاع العراقاً الكاوٌتً عاا 1111
ضمن البٌت العربً .
 ندح األردن فً ذقامة عبلقات دبلوما ٌة وا عة ومتطورة مع مختلؾ دول العال وقد
أ ه المل الح اٌن بان طابلل فاً توضاٌح المواقاؾ العربٌاة علاى ال ااحة الدولٌاة
وخاصة الصراع العربً اال راحٌلً .
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 شار األردن فً المإتمر الدولً لل بل فً دنٌؾ ب وٌ را عا  1113الا ي ناتج
عنه فض النزاع بٌن مصار و اورٌا مان دهاة وا اراحٌل مان دهاة أخارى وندحات
ال ٌا ة الخاردٌة األردنٌة التن ٌق ماع الادول العربٌاة واألدنبٌاة فاً اتحااد الدمعٌاة
العمومٌة لؤلم المتحادة قرارهاا رقا (  331الا ي ٌانص علاى ذداناة ذ اراحٌل وعاد
الصهٌونٌة صورة من صور التمٌٌز العنصري .
 فً عا  1111شار األردن فً المإتمر الدولً لل بل فاً مدرٌاد بعاد أن وافقات
الادول العربٌااة المعنٌااة بالصااراع العربااً اال ااراحٌلً علااى المبااادرة األمرٌكٌااة إلحاابلل
ال بل الداح فً منطقة الشرق األو اط حٌاث شاار الدانا الفل اطٌنً ضامن الوفاد
األردنً ال ي ترأ ه وزٌر الخاردٌة األردنً . .
 أ همت ال ٌا ة الخاردٌة األردنٌة فاً ذظهاار مكاناة األردن علاى الم اتوى العاالمً
بامتبل مصداقٌة دولٌة وذقامة عبلقات دبلوما اٌة ماع الكرٌار مان دول العاال وال أدل
على عمق العبلقة األردنٌة الدولٌة من توافد معظ زعمااك العاال ذلاى عماان لحضاور
تشٌٌع درمان المل الراحل الح ٌن بن طبلل رحمه هللا عا . 1111

أعـــــئٍخ اٌذسط

ط : 1ػشف ِب ٠أر: ٟ
 :االرببد اٌؼشث ٟاذلبمش : ٟمشرفع فحدف طرحو جاللة الممك الحسين بيد

إقامة اتحاد

بين المممكة األردنية الياشمية فالمممكة العراقية ف لق مبلاد ء الثلفر العربيلة الكبلري غيلر أن
قيام الثفر العراقية قد أنيى النظام الممكي ي العراق فعطل المشرفع .
ِششٚع ادلٍّىـخ اٌؼشث١ـخ ادلزؾـذح  :هاو أحاد م ااعً دبللاة الملا الح اٌن باٌن
األردن وفل ااطٌن تد ااٌدات لفكاار المل ا الح ااٌن باان طاابلل الااداعً لضاارورة الحفاااظ علااى حااق
الشع الفل طٌنً فً أرضه .
رلٍظ اٌزؼب ْٚاٌؼشث : ٟأحد مساعي جاللة الممك الحسين ي قيام تعلافن عربلي
بين األقطار العربية اآلتية ( األردن  ،العراق  ،مصلر  ،الليمن ) بيلد

إقاملة تعلافن اقتصلاد

ما بين ىذه الدفل غير أن الغزف العراقي لمكفيح عام 1991م قد عطل المشرفع.
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ط : 2ثني ادلشرىضاد اٌز ٟأٔـٍك ِٕٙب ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي يف ػاللبرٗ اٌؼشث١خ ٚاٌؼبدل١خ ؟ :

 -1مباديك الرورة العربٌة الكبرى .
 -2مواد الد تور األردنً التً تإكد البعد القومً العربً.
 -3روابت ال ٌا ة الخاردٌة األردنٌة القاحمة على الو ٌطة واالعتدال .
ط ٚػؼ االنبصاد اٌغ١بع١خ األسدٔ١خ يف رلـبي اٌٛؽـذح اٌؼشث١ـخ يف ػٙـذ ادلٍـه
احلغني ثٓ ؿالي .
عى المل الح ٌن بن طبلل ذلى تد ٌد فكرة الوحدة العربٌة عملٌا ت بالدعوة ذلى ذقامة
العدٌد من مشارٌع الوحدة بٌن الببلد العربٌة ومن أبرز ه ه المشارٌع ما ٌؤتً:
االتحاد العربي الهاشميي اما  8591ويشمرو الييكةما العرب ما اليتحمدم اما 8591
ويجكس التعاون العربي اا 8515
ط : 4لبسْ ثني االرببد اٌؼشث ٟاذلبمشٚ ٟرلٍظ اٌزؼب ْٚاٌؼشث ِٓ ٟؽ١ش اٌذٚي
ادلشبسوخ ٚاأل٘ذاف ٚأعت فشٍّٙب .

اٌذٚي ادلشبسوخ

األ٘ذاف

أعجبة اٌفشً

االرببد اٌؼشث ٟاذلبمشٟ
األردن والعراق
 -1توحٌاااااد التمرٌااااال ال ٌا اااااً
الخااااردً للبلااادٌن ب ٌا اااة واحااادة
قوٌااااة ٌكااااون لهااااا مكانااااة وصااااوت
م موع فً المحافل الدولٌة .
 -2ذٌدااااااد درع أمناااااً بتوحٌاااااد
الداااٌش فاااً البلااادٌن لٌكاااون معٌناااا ت
لؤلمة العربٌة وٌ ه فً الادفاع عان
قضاٌاها وحقوقها .
 -3تنمٌااااة البلاااادٌن وتطوٌرهمااااا
بالمشااااارٌع االقتصااااادٌة المشااااتركة
بطرٌقااااة تكاملٌااااة ت ااااه فااااً دفااااع
الم ٌرة التنموٌة فً كبل البلدٌن .

رلٍظ اٌزؼب ْٚاٌؼشثٟ
األردن والعراق ومصر والٌمن
نمو داا ت عملٌاا ت نحاو ااعً الاادول
العربٌة للتضامن والعمل العرباً
المشااااتر خاصااااة مااااع ظهااااور
العدٌاد ماان المحاااوالت الوحدوٌااة
مااااان بٌنهاااااا مدلاااااس التعااااااون
الخلٌدااً عااا  1181واالتحاااد
المؽربً عا . 1181

ب ب االنقابل الع اكري الا ي أطااح ب ب حار الخلاٌج الرانٌاة عاا
بااالحك الملكااً فااً العااراق وا تشااهد  1111الناتداااة عااان ادتٌااااح
المل فٌصل الرانً قً  14تموز عاا العراق للكوٌت
1158
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ط : 5ػذد اسثؼخ ِٓ ثٕٛد ِششٚع ادلٍّىخ اٌؼشث١خ ادلزؾذح ثني األسدْ ٚفٍغـني ؟
-1
-2
-3
-4

-5

ت مى المملكة األردنٌة الهاشمٌة بعد االتحاد با المملكة العربٌة المتحدة.
تتكون المملكة العربٌة المتحدة من الضفتٌن الشرقٌة والؽربٌة.
تكون عمان العاصمة المركزٌة للملكة العربٌة المتحدة .
رحٌس الدولة هو المل وٌتولى ال الطة التنفٌ ٌاة المركزٌاة ومعاه مدلاس وزراك
م ركاازي أمااا ال االطة التشاارٌعٌة المركزٌااة فتناااط بالمل ا ومدلااس ٌعاارؾ با ا
مدلس األمة .
تكون ال لطة القضاحٌة منوطة بمحكمة مركزٌة علٌا ولكال بلاد محاكماه الخاصاة
به .
ط : 6أروش أُ٘ االنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ ٌٍٍّه احلغني ثٓ ؿالي ؟

 -1تعزٌز النهج الدٌمقراطً .
 -2تعرٌ قٌادة الدٌش .
 -3التعدٌبلت الد تورٌة .

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

االنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟاثٓ احلغني

ً
أٚال  :ؽ١برٗ ٔٚشبرٗ :

المل عبد هللا الرانً ابن الح ٌن

 ولد المل عبد هللا الرانً ابن الح ٌن فً عمان فً (  31كانون رانً عا 1162
وهو األبن األكبر للمل الح ٌن بن طبلل .
 وده المل الح ٌن بن طبلل كلمة للشع األردنً بمنا بة مولده قال فٌها :
(( ول ااوؾ ٌكباار عبااد هللا وٌترعاارع فااً صاافوفك وبااٌن ذخوتااه وأخواتااه ماان أبناااحك
وبناتك وحٌن ٌشتد به العود وٌقوى له ال اعد ٌ كر ل اللقاك الخالد ال ي لقً باه
كاال واحااد ماانك بشاارى مولااده و ااٌ كر تل ا البهدااة العمٌقااة التااً شاااكت محبااتك
.
ووفاكك ذلى أن تفدر أنهارها فً كل قل من قلوبك
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تلقى المل عباد هللا الراانً علوماه االبتداحٌاة فاً الكلٌاة العلمٌاة اال ابلمٌة فاً عماان
وانتقل بعدها ذلى مدر ة انت ذدموند فً ذندلترا ر ذلى مدر ة ذٌدلبرو وأكادٌمٌة
دٌر فٌلد فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إلكمال درا ته الرانوٌاة والتحاق بؤكادٌمٌاة
اند هٌر ت الع كرٌة فً برٌطانٌا ر تابع درا ته فً دامعة أك افورد وفاً عاا
 1181التحق بدامعة دورح تاون فً واشنطن لدرا ة الشإون الدولٌة .
بدأ المل عبد هللا الرانً حٌاته الع كرٌة فً الدٌش العربً األردناً قاحادات ل ارٌة فاً
كتٌبة الدبابات الملكٌة (  11عا  1181وترقى فً صفوؾ القوات الم لحة حتى
أصبح قاحدات للقوات الخاصة الملكٌة عا  1114حٌث أعااد تنظاٌ ها ه القاوات وفاق
أحدث المعاٌٌر الع كرٌة الدولٌة .
حظااً دبللااة الملا عبااد هللا الرااانً بم ااتوى عااال ماان التعلااٌ والتاادرٌ شا تكل الاادافع
القوي لدٌاه لتمكاٌن أبنااك شاعبه مان الحصاول علاى تعلاٌ ممٌاز وقاد عبار عان ها ا
بقوله  :طموحً هو أن ٌحظى كل أردنً بؤفضل نوعٌة من التعلٌ فاإلن ان األردناً
.
مٌزته االبداع وطرٌق االبداع ٌبدأ بالتعلٌ
تااولى الملاا عبااد هللا الرااانً اباان الح ااٌن االطاته الد ااتورٌة فااً (  1شااباط عااا
 1111بعااد وفاااة المل ا الح ااٌن باان طاابلل – رحمااه هللا – لتباادأ مرحلااة ددٌاادة
ومهمة فً تارٌ االردن المعاصر .
ألؾ المل عبد هللا الرانً كتابا عبر فٌاه عان رإٌتاه لتحقٌاق ال ابل العاادل والشاامل
ت
وقت الخطر
فً المنطقة العربٌة بعنوان ( فرصتنا األخٌرة  :ال عً نحو ال بل فً

 طذسد االسادح ادلٍى١ـخ اٌغـبِ١خ يف  2سبـٛص ػـبَ  َ2009بتعٌاٌن امو األمٌار
الح ٌن بن عبد هللا الرانً ولٌا ت للعهد وفقاا ت للد اتور األردناً الا ي ٌانص علاى انتقاال
والٌة المل من صاح العرش ذلى أكبر أبناحه من ال كور نا ت .
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ولً العهد  /األمٌر الح اٌن بان عباد هللا
الرانً










ولد مو األمٌر الح ٌن بن عبد هللا الرانً فاً عماان فاً  28حزٌاران عاا 1114
تلقى تعلٌمه الرانوي فً األردن والتحق اموه فاً دامعاة داورح تااون فاً الوالٌاات
المتحدة األمرٌكٌة لدرا ة التارٌ الدولً وتخرح فٌها عا . 2116
أطلق مو األمٌر العدٌد من المبادرات الهادفة مرل ( مع بابل حادود لادع األطفاال
الص وتؤهٌله ومبادرة ( حقق لتنمٌة مهارات الفرد والدماعة فاً مداال التعااون
والعمل المشتر وأعد مبادرة ( قصً لتؤهٌل الكوادر الطبٌة فً المدال الرٌاضً .
ل ااموه مشاااركات ٌا ااٌة علااى الصااعٌد الاادولً أهمهااا  ( :ترإ ااه لدل ااة مدلااس
األماان الاادولً فااً نٌ ااان عااا  2115التااً كاناات بعنااوان ( صااون ال اابل واألماان
الادولٌ ٌن دور الشاابا فااً مكافحاة التطاارؾ والعنااؾ وتعزٌاز ال اابل وبترإ ااه تلا
الدل ة أصبح موه أصؽر شخصٌة نا ت تترأس مدلس األمن من تؤ ٌ ه .
رعى موه فعالٌات المنتدى العاالمً األول مان نوعاه للشابا وال ابل واألمان الا ي
دعا ذلٌه فً ا من عا  2115حٌث صدر عنه ذعبلن عمان .
وقااد ندااح ااموه فااً لفاات أنظااار العااال للاادور المه ا للشاابا وتوحٌااد دهااود العااال
بقٌادته ال تصدار قرار تاارٌخً مان مدلاس األمان فاً األما المتحادة ٌعاد األول مان
نوعااه خاااص بالشاابا وال اابل واألماان وهااو قاارار حماال رق ا (  2251ال ا ي داااك
ا تنادا ذلى اعبلن عمان حول الشبا وال بل واألمان وهاو أول قارار لمدلاس األمان
فً ه ا المدال .

 ط :أؿٍك مس ٛاألِري احلغٓ ثٓ ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟػذح ِجبدساد أروش٘ب ؟
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ِ -1جــبدسح ؽمــك  :لتنمٌااة مهااارات الفاارد والدماعااة فااً مدااال التعاااون والعماال
المشتر
ِ -2جبدسح مسغ ثال ؽذٚد  :لدع األطفال الص وتؤهٌله .
ِ -3جبدسح لظ : ٟلتؤهٌل الكوادر الطبٌة فً المدال الرٌاضً .
ً
صبٔ١ـــب

االنبصاد اٌغ١بع١خ اٌذاخٍ١خ

 شااهد األردن تطااورات وذندااازات ٌا ااٌة نابعااة ماان الاانهج الاادٌمقراطً الا ي ااارت
علٌه الحكومات األردنٌة المتعاقبة بتودٌاه مان الملا عباد هللا الراانً ومان أبارز ماا
تحقق من ذندازات ٌا ٌة على الم توى الداخلً ما ٌؤتً - :
 ط :ػذد االنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضـبٔ ٟػٍـ ٝادلغـزٜٛ
اٌذاخٍ: ٟ
-1
-2
-3
-4

ذنشاااك محكمااة د ااتورٌة بوصاافها دهااة قضاااحٌة م ااتقلة للرقابااة علااى د ااتورٌة
القوانٌن واألنظمة وتف ٌر النصوص الد تورٌة.
تؤ ٌس هٌحاة م اتقلة لئلشاراؾ علاى االنتخاباات وذدارتهاا با ا الهٌحاة الم اتقلة
لبلنتخا .
ذعااادة النظاار بااالقوانٌن الناظمااة للعماال ال ٌا ااً وفااً مقاادمتها قااوانٌن االنتخااا
واألحزا ال ٌا ٌة واالدتماعات العامة والمطبوعات.
قااانون البلمركزٌااة  :صاادرت اإلرادة الملكٌااة ال ااامٌة فااً  16كااانون األول عااا
ااك علااى مااا قاارره مدل ااا األعٌااان
 2115بالمصااادقة علااى قااانون البلمركزٌااة بنا ت
والنوا وال ي ٌقو على أزخبة رلٍظ احملبفظخ فً محافظات المملكة كافة .

رؼش٠ف احملىّخ اٌذعزٛس٠خ :
هٌحااة قضاااحٌة م ااتقلة أنشااؤت عااا  2114تتااؤلؾ ماان مدموعااة ماان القضاااة ماادة
عضوٌته ت نوات ؼٌر قابلة للتددٌد تخاتص بالرقاباة علاى د اتورٌة القاوانٌن
وتكون أحكامها نهاحٌة وملزمة لل لطات دمٌعها .
رؼش٠ف رلٍظ احملبفظخ :
بناك على قانون البلمركزٌة ٌنتخ فً كل محافظة أعضاك مدلس للمحافظاة علاى أن
تعٌن الحكومة ما ن بته  %25من أعضاك ه ا المدلس .
ً
األٚساق إٌمبش١خ جلالٌخ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٟٔ
 :صبٌضب :
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 حرص الهاشمٌون من تؤ ٌس الدولة األردنٌة على التواصل مع أبناك الشع األردنً
بالو اااحل كافااة و ااعوا داحماا ت ذلااى دعا مشاااركة المااواطن الفاعلااة فااً عملٌااة صاانع
القرار وتطوٌر الحٌاة الدٌمقراطٌة وتد ٌر أ س العدالة والم اواة تحقٌقا للمباديك
التً داكت من أدلها النهضة العربٌة الحدٌرة التً قادها الهاشمٌون .
 تحقٌقا ت له ا اإلٌمان الهاشامً بضارورة أن ٌكاون الماواطن شارٌكا ت حقٌقٌاا ت وفااعبلت فاً
صنع القرار وا تكماالت للم ٌرة االصبلحٌة الشاملة الم اتمرة منا تؤ اٌس المملكاة
ارتؤى دبللة المل عبد هللا الرانً ابن الح ٌن أن ٌخطو خطاوة ذضاافٌة مان التواصال
المباشاار والمفتااوح مااع أبناحااه وبناتااه عاان طرٌااق نشاار دبللتااه ل االة ماان األوراق
النقاشااٌة المهماااة التاااً ٌشااار فٌهاااا دبللتاااه األردنٌااٌن رإٌتاااه اإلصااابلحٌة إلٌضااااح
الدٌمقراطٌة وضمان نداحها وتحفٌز المواطنٌن للدخول فً حوار بناك حول القضاٌا
المهمة والمشاركة الشعبٌة فً عملٌة صنع القرار أو كما أ ماها دبللته المواطنة
الفاعلة .
 ط :أػؾ أعجبة  :أطذاس ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟرلّٛػخ ِٓ األٚساق إٌمبش١خ





أن ٌكون المواطن شرٌكا ت حقٌقٌا ت وفاعبلت فً صنع القرار .
ا تكماالت لم ٌرة االصبلح مع أبناحه الشاملة .
إلٌضاح الدٌمقراطٌة وضمان نداحها .
تحٌز المواطنٌن للدخول فً حوار عا حول القضااٌا المهماة والمشااركة الشاعبٌة فاً
عملٌة صنع القرار  (( .المواطنة الفاعلة .


 اٌٛسلخ إٌمبش١خ األٚىل ِ :غريرٕب حن ٛثٕبء اٌذميمشاؿ١خ ادلزغذدح :
 تطرقت الورقة األولى ذلى م ؤلتٌن أ ا ٌتٌن :
أ كٌؾ نختلؾ مع بعضنا ضمن نقاشاتنا العامة .
كٌؾ نتخ القرارات على م توى الوطن .
طِ :ب ٘ ٟادلّبسعبد اٌز ٟجيت أرجبػٙب ٌزغز٠ش اٌذميمشاؿ١خ
ـــ وقد دعت لتر ٌ أربع ممار ات ادتماعٌة لتد ٌر الدٌمقراطٌة هً :
 -1اؽـرتاَ ارسادح  :ذن أ ااس العبلقاة باٌن األردنٌاٌن واألردنٌاات هاو وحادته والم اااواة
بٌنه بؽض النظر عن العرق أو األصال أو الادٌن وتفها اراك األخارٌن وقباول االخاتبلؾ
وهااو أعلااى دردااات االحتاارا وذن حرٌااة التعبٌاار تكااون ناقصااة ذ ا ل ا ٌلتااز المواطنااون
دمٌعا ت بم إولٌة اال تماع .
 -2ادلٛاؿٕخ رشرجؾ ثظٛسح سئ١غ١خ دبّبسعخ ٚاعجبد ادلغبءٌخ :
ـ أةد جاللته أهي ا أنخرط اليمواطن يمي بحمل الياما ا واليمراراغ يمن و مر ع مود وداماه لم
يحاورم اليرشمح ن ويتابعما أدامهم أ وأن تيمد هملالر اليرشمحون ببمراي ايك ما ت متج
الحت اجاغ اليواطن ن .
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 -3االخزالف يف اٌشأ ٞال ٠ؼٕ ٟاٌفشلخ :
ـــ أن تنوع اآلراك والمعتقادات والرقافاات فاً األردن هاو عنصار قاوة ولاٌس عنصار ضاعؾ
وعندما ٌرتكز االختبلؾ على االحترا فإنه ٌإدي ذلى الحوار وهو دوهر الدٌمقراطٌة .
 -4أفشاد اجملزّغ مج١ؼ ُٙششوبء يف ثزي اٌزؼؾ١بد ٚربم١ك ادلىبعت :
ــ تكون الشراكة بٌن أفراد المدتمع على أ اس الت اوي فً تحمال الم اإولٌة تدااه الاوطن
فً الظروؾ الصعبة والت اوي فً فرص تحقٌق المكت بات فً أوقات االزدهار .
اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌضبٔ١خ  :رـ٠ٛش ٔظبِٕب اٌذميمشاؿ ٟخلذِخ مج١غ األسدٔ١ني :
 تناولت الورقة النقاشٌة الرانٌة عددات من المحاور لمتابعة الم ٌرة الدٌمقراطٌاة
األردنٌااة الم ااتمرة منااا تؤ ااٌس المملكاااة األردنٌااة الهاشااامٌة وتطوٌرهااا وتعمٌقهاااا
للوصااول ذلااى نهااج الحكومااات البرلمانٌااة الفاعلااة وبااٌن دبللتااه بعااض الخطااوات
والمتطلبات للوصول ذلٌها كالحادة ذلى بروز أحزا وطنٌة فاعلة قادرة علاى التعبٌار
عن مصالح المدتمعات المحلٌة وأولوٌاتها وهمومها ضمن برامج وطنٌة قابلة قادرة
للتطبٌااق وتطااوٌر عماال للدهاااز الحكااومً علااى أ اااس المهنٌااة والحٌاااد بعٌاادات عاان
ت ٌٌس العمل .
 اشزٍّذ ٘زٖ اٌٛسلخ رأو١ذ عالٌزٗ ادلجبدٞء اٌشاعخخ ٌٍٕٙظ االطـالؽ ٟيف
-1
-2
-3
-4
-5
-6


األسدْ :ٟ٘ٚ
االلتزا بمبدأ التعددٌة ال ٌا ٌة .
صون حقوق األقلٌات .
اال تمرار فً تطوٌر مبدأ الفصل والتوازن بٌن ال لطات والٌات الرقابة من أدل نظاا
دٌمقراطً لٌ .
تقوٌة مإ ات المدتمع المدنً.
توفٌر فرصة عادلة للتنافس ال ٌا ً.
اال تمرار فً حماٌة حقوق المواطنٌن التً مفيٖا اىذعر٘س .
اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌضبٌضخ  :أدٚاس رٕزظشٔب ٌٕغبػ دميمشاؿ١زٕب ادلزغذدح :
يف ٘زٖ اٌٛسلخ إٌمبش١خ ٔ ٖٛعالٌخ ادلٍه إىل احملبٚس ا٢ر١خ :

 احملــــــــٛس األٚي  :القاااٌ الضااارورٌة إلندااااز التحاااول الااادٌمقراطً وذر ااااك نهاااج
الحكومااات البرلمانٌااة كؤهمٌااة التعددٌااة والت ااامح و ااٌادة القااانون وتعزٌااز مباااديك
الفصل والتوازن فً ال لطات ذضافة ذلى حماٌة حقوق المواطنٌن دمٌعا ت وتؤمٌن كال
طٌؾ ٌعبر عن رأي ٌا ً بفرصة عادلة للتنافس عبر صنادٌق االقتراح .
 احملــــــــٛس اٌضبٔ: ٟ
 المتطلبات الدوهرٌة للدمع بٌن الوزارة والنٌابة للوصاول ذلاى الحكوماات البرلمانٌاة
كودود منظومة متطورة من الضوابط العملٌة لمباديك الفصال والتاوازن باٌن ال الطات
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والٌااات الرقابااة وتطااوٌر عماال الدهاااز الحكااومً لٌصاابح أكراار مهنٌااة وحٌاادات بعٌاادات عاان
ت ااٌٌس األداك لٌكااون مردع اا ت موروق اا ت للمعرفااة وال ااٌادة الفنٌااة والمهنٌااة لاادع وزراك
الحكومات البرلمانٌة فً صنع القرار .
 احملــــٛس اٌضبٌش :










األدوار المنتظرة من أطراؾ العملٌة ال ٌا ٌة دمٌعا ت ابتداك بتطوٌر عادد منطقاً مان
األحاازا ال ٌا ااٌة الرحٌ ااٌة ات القواعااد الممتاادة علااى م ااتوى الااوطن لااتعكس
مختلؾ تودٌهات األطٌاؾ ال ٌا اٌة ولت اه ها ه األحازا فاً تطاوٌر رإٌاة وطنٌاة
لحٌاتنا ال ٌا ٌة وتد ٌرها والتزامهاا بالعمال الدمااعً والتقٌاد بالمبااديك المشاتركة
وتبنً ال ٌا ات ات األولوٌة وبرامج وطنٌاة واضاحة ونظا عمال مهنٌاة وتطاوٌر
برامج قوٌة مبنٌة على ٌا ات واضحة ت تدٌ ذلى تطلعات المواطنٌن وهمومه .
ومرورات بمدلس النوا فبل بد للناح من أن ٌ اعى ذلاى خدماة الصاالح العاا وٌعكاس
أداإه توازناا ت بااٌن المصااالح علااى الم ااتوى المحلااً والااوطنً وٌااوازن بااٌن م ااإولٌة
التعاااون وم ااإولٌة المعارضااة البناااكة وفااً مااا ٌخااص رحااٌس الااوزراك ومدلااس
الوزراك فعلٌه م إولٌة نٌل الرقة النٌابٌة والمحافظة علٌهاا ووضاع معااٌٌر للعمال
الحكااومً المتمٌااز المخلااص ذضااافة ذلااى تبنااً نهااج الشاافافٌة والحاكمٌااة الرشااٌدة
وتردمته قوالت وعمبلت .
أما فً ما ٌخص الملكٌة الهاشمٌة ف اتحرص علاى أتبااع نهاج ٌ تشارق الم اتقبل
والمحافظة على دور المل بصفته قاحدات موحدات ٌحماً مدتمعناا ت مان االنازالق نحاو أي
حالااة ا ااتقطا وحماٌااة القااٌ األردنٌااة األصااٌلة و ااتبقى الملكٌااة كمااا أرادهااا
الهاشمٌون دوما ت صوت األردنٌٌن دمٌعا ت منظومتنا الوطنٌة للعدالة والنزاهة عن
طرٌق التح ٌن الم تمر والعمل الدإو .
و ت ااتمر الملكٌااة فااً نشاار روح الرقااة بقاادرة األردنٌااٌن واألردنٌااات علااى التمٌااز
واالبداع عن طرٌق دع قصص الندااح وتبناً المباادرات الرٌادٌاة وتقادٌر الدهاود
الفردٌة واالندازات اال ترناحٌة و نبقى أول المدافعٌن عن قضاٌا الوطن وأمن األردن
القااومً وبقاااك مإ ااس الدااٌش العربااً واألدهاازة األمنٌااة والقضاااحٌة والمإ ااات
الدٌنٌة العامة م تقلة ومحاٌدة ومهنٌة وؼٌر م ٌ ة و تبقى حامٌة التراث الدٌنً
والن ٌج االدتماعً .
وأمااا المااواطن ال ا ي وصاافه دبللااة المل ا عبااد هللا الرااانً باللبنااة األ ا ااٌة فااً بناااك
نظامنااا الاادٌمقراطً األردنااً فعلٌااه البحااث الم ااتمر عاان الحقٌقااة ومتابعااة القضاااٌا
الوطنٌة واالطبلع على تفاصٌلها وأن تكون ه ه المؽرفة مبنٌة على الحقاحق ولٌس
على االنطباعات واالشاعات واقتراح األفكار والحلول البدٌلة .

اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌشاثؼخ  :حن ٛسبىني دميمشاؿِٛٚ ٟاؿٕخ فبػٍخ :
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 لركزت رإٌة دبللة المل عبد هللا الرانً فً الورقاة النقاشاٌة الرابعاة علاى ماا أ اماه
دبللتااه ( المواطنااة الفاعلااة لمااا لهااا ماان ارااار اٌدابٌااة فااً المشاااركة ال ٌا ااٌة
ولخص دبللته األ س الرحٌ ٌة ل ( المواطنة الفاعلة بربلرة أ س :
( حاااق المشااااركة ووادااا المشااااركة وم اااإولٌة المشااااركة الملتزماااة بال ااالمٌة
واالحترا المتبادل وه ه األ س تعزز المباديك األتٌة :
 -1االنخراط فً الحٌاة ال ٌا ٌة ٌشكل حقاا ت أ ا اٌا ت لكال ماواطن ماع وداو حماٌاة
الحٌز العا المتاح للتعبٌر الحر عن اآلراك ال ٌا ٌة المختلفة.
 -2المشاااركة ال ٌا ااٌة فااً دوهرهااا تشااكل م ااإولٌة ووادباا ت فعلااى كاال مااواطن أن
ٌتحمل دزكات من ه ه الم إولٌة باختٌار صورة الم اتقبل التاً ننشادها لؤلدٌاال
القادماااة ووادااا الماااواطن ال ٌنتهاااً بمدااارد القٌاااا بعملٌاااة التصاااوٌت فاااً أي
انتخابات وطنٌة بل ٌمتد لٌشمل التازا كال ماواطن بالمشااركة الفاعلاة فاً الحٌااة
المدنٌااة وال ٌا ااٌة بصااورة ٌومٌااة عاان طرٌااق القٌااا ث علااى اابٌل المرااال -
بحملااة تروٌدٌااة لقضااٌة تهمنااا أو التطااوع فااً نشاااط ماادنً أو االنضااما ذلااى
ٌا ً .
حز
 -3المشاركة الفاعلة فً الحٌاة ال ٌا ٌة ترت م إولٌات علاى كال فارد مناا فاً ماا
ٌتمنااى بكٌفٌااة ا النخااراط فااً العماال ال ٌا ااً وتودااد أربااع ممار ااات دٌمقراطٌااة
ٌترت على كل المواطنٌن االٌمان بها حتى تزدهر الحٌااة ال ٌا اٌة وهاً احتارا
الااراي االخاار واالنخااراط الفاعاال وتبنااً الحااوار والحلااول الو ااط ورفااض العنااؾ
.
والشراكة فً التضحٌات والمكا
اٌٛسلــخ إٌمبشــ١خ اخلبِغــخ  :رؼّ ١ــك اٌزؾــٛي اٌــذميمشاؿ : ٟاأل٘ــذاف ٚادلٕغــضاد ٚاألػــشاف
اٌغ١بع١خ .

 تقؾ ه ه الورقة على محطات االنداز التً حققهاا األردن للحفااظ علاى زخا م اٌرته
اإلصبلحٌة من محطات االنداز التشرٌعً كإقرار تعدٌبلت د تورٌة ر خت مباديك
الفصاال والتااوازن بااٌن ال االطات وتعزٌااز الحرٌااات وا ااتحداث مإ ااات دٌمقراطٌااة
ددٌاادة وذنداااز حزمااة ددٌاادة ماان التشاارٌعات الناظمااة للحٌاااة ال ٌا ااٌة ذضااافة ؼلااى
التقد الناوعً الا ي أحارزه مدلاس الناوا فاً تطاوٌر نظاماه الاداخلً لٌكاون أكرار
فاعلٌة أما بعض محطات االندااز المإ اً فاشاتملت علاى ذنشااك محكماة د اتورٌة
تختص بتف ٌر نصوص الد اتور والرقاباة علاى د اتورٌة القاوانٌن واألنظماة بماا
ٌضمن احتارا حقاوق الماواطنٌن دمٌعاا ت وحرٌااته وفقاا ت للد اتور وا اتحداث هٌحاة
م ااتقلة لبلنتخااا نالاات االحتاارا والتقاادٌر داخاال األردن وخاردااه لاادورها الراحااد فااً
ضمان نزاهة االنتخابات النٌابٌة والبلدٌة وشفافٌتها .
 ه ا ووضع دبللة المل فً ها ه الورقاة المزٌاد مان األهاداؾ لتحقٌقهاا أهمهاا تطاوٌر
القااوانٌن ال ٌا ااٌة الرحٌ ااٌة وتطااوٌر القطاااع العااا والدهاااز الحكااومً وتحقٌااق دور
فاعال أكراار لؤلحاازا ال ٌا ااٌة واال ااتمرار فااً بناااك قاادرات ال االطة القضاااحٌة وقٌااا
مإ ات المدتمع المدنً ومن ضمنها الدامعات ومراكز الدرا ات ذ ضافة ذلاى قٌاا
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بدور أكبر فً اال اها فاً ذنتااح أفكاار وأبحااث تقاد حلاوالت للتحادٌات التاً توادههاا
المملكة .
 اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌغبدعخ  ( :ع١بدح اٌمبٔ ْٛأعبط اٌذٌٚخ ادلذٔ١خ )
 ىقذ أترذأ جالىح اىَيل عثذ هللا اىثاّي في اى٘قح اىْقاشليح اىغادعلح حل٘ه ٍفٖلً٘ اىقلاُّ٘
ٗاىحق٘ا ٗاىَ٘اعْح  ،اىري يغعى ئىيٖا جَيع األسدّييِ ٗقيادذٌٖ ٍقذٍا ً جالىرٔ ىشؤيلح
اىثاقثح ىيذٗىح اىَذيْح اىري يعشفٖا جالىرٔ تأّٖا :
ِف َٛٙدٌٚخ اٌمبٔٚ ْٛاحلمٛق ٚادلٛاؿٕـخ  :دولاة القاانون التاً ت اتند ذلاى حكا
الد تور وأحكا القوانٌن فاً ظال الروابات الدٌنٌاة والشارعٌة وترتكاز علاى المواطناة
الفاعلة وتقبل بالتعددٌة والارأي األخار وتحادد فٌهاا الحقاوق والوادباات دون تمٌٌاز
بٌن الماواطنٌن ب اب الادٌن أو اللؽاة أو اللاون أو العارق أو الم اتوى االقتصاادي أو
اإلنتماك ال ٌا ً أو الموقؾ الفكري .
ــ ط  ِٓ :خالي اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌغبدعخ أروش ادلشرىضاد األعبع١خ ٌذٌٚخ
اٌمبٔ ْٛ؟
* ذقثو تاىرعذديح ٗاىشأ اآلخش .
 اىَ٘اعْح اىفاعيح .
 وتحدد فٌهاا الحقاوق والوادباات دون تمٌٌاز باٌن الماواطنٌن ب اب الادٌن أو اللؽاة أو
اللون أو العرق أو الم توى االقتصادي أو اإلنتماك ال ٌا ً أو الموقؾ الفكري .
ـــ وقد شدد دبللته على ان ٌادة القانون هً المعبر الحقٌقً واأل اس ال ي تبنى علٌه
الدٌمقراطٌات واالقتصادٌات المزدهرة والمدتمعات المنتداة وأن م اإولٌة تطبٌاق وذنقاا
ااٌادة القااانون بم اااواة وعدالااة ونزاهااة تقااع علااى عاااتق الدولااة فؽاان لا ٌتطلا فااً
الوقت اته أن ٌتحمل كال ماواطن م اإولٌة ممار اة وتر اٌ اٌادة القاانون فاً حٌاتاه
الٌومٌة وبعٌدات عن االنتقالٌة .
طِ :ب دٚس وً ِٓ اٌذٌٚخ ٚادلٛاؿٓ يف رـج١ك اٌمبٔ ْٛ؟
ٌادة القانون بم اواة وعدالة ونزاهة

الدولة  :وأن م إولٌة الدولة تطبٌق وذنقا
تقع على عاتق الدولة
المااواطن ٌ :تطلاا الماااواطن فااً الوقااات اتااه أن ٌتحماال كااال مااواطن م اااإولٌة
ممار ة وتر ٌ ٌادة القانون فً حٌاته الٌومٌة وبعٌدات عن االنتقالٌة .
ـــ وب ط دبللته مفهو ٌادة القانون من خبلل اإلشارة ذلى بعاض الحاوادث الٌومٌاة
حٌااث ٌقااول (( وك ا ٌااإلمنً وٌؽضاابنً أن أرى طفلااة تمااوت فااً أحضااان والاادها فااً
عارض أو احتفاال تطلاق فٌهااا نٌاران األ الحة أو أ تاودع ابنهااا دون أن تعلا أناه لاان
احق ل ٌحتر القانون أو طال متفوق قد فرصته لعد تطبٌق ٌادة
ٌعود ب ب
القانون أو مدر ٌنع بالحرٌة دون م اندة .
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ــااـ وبعااد أن بلؽاات دبللااة الملا ذلااى ( الحالااة المروعااة والمحزنااة التااً ٌعٌشااها
ٌادة القانون والتطبٌق العاادل
العدٌد من دول المنطقة فؽنه ٌخلص ذلى أن ( ؼٌا
له كان عامبلت رحٌ ٌا ت فً وصول ه ه الدول له ه الحال .
ــااـ وٌضااع دبللتااه فااً رإٌتااه لدولااة القااانون والمواطنااة مٌزان اا ت واضااحا ت ( :لضاامان
حقااوق دمٌااع مواطنٌهااا وتعزٌااز العدالااة االدتماعٌااة وهااو ضاامان حقااوق األقلٌااة
كمتطلا لضاامان حقااوق األؼلبٌااة وأن ااٌادة القااانون هااً الضاامان لحقااوق الدمٌااع
وتعزٌز العدالة االدتماعٌة وقاد أشاار دبللتاه ذلاى عادد مان مكاامن الخلال فاً األداك
الر مً بقوله ( ل ٌورق م توى األداك واإلنداز فً الدهااز اإلداري حابلل ال انوات
الخٌرة لما ٌطماع ذلاى تحقٌقاه ولماا ٌ اتحقه شاعبنا العزٌاز وعلٌاه ال باد مان اضاافر
الدهود من مختلؾ مإ ات الدولاة لتطاوٌر عملٌاات اإلدارة فٌهاا وذر ااك مفهاو
ااٌادة القااانون ضاامن م ااٌرة تخضااع عماال المإ ااات واألفااراد للمرادعااة والتقٌااٌ
والتطوٌر بشكل دوري للوصول ذلى أعلى الم توٌات التً نتطلع ذلٌها .
ـــ كما ٌح ر دبللته من أن ت اهل الم إولٌن بتطبٌق القانون بدقاة ونزاهاة وعدالاة
ٌشدع على ا تمرار انتها القانون وبقود لف ااد أكبار وٌضاعؾ قاٌ المواطناة وٌنباه
ذلى أن الوا طة والمح وبٌة لوكٌات تفت بم ٌرة المدتمعات وتقوض قٌ العدالة
والم اواة وتكافإ الفرص والمواطنة الصالحة .
طِ :ب ٔزبئظ رغبً٘ ادلغؤٌٚني ثزـج١ك اٌمبٔٚ ْٛعٍٛو١بد اٌٛاعـخ ٚاحملغٛث١خ ؟
اجلٛاة  - :اعرَشاس اّرٖاك اىقاُّ٘ ٗيق٘د ىفغاد أمثش ٗيظعف قيٌ اىَ٘اعْح .
أٍا اى٘اعطح ٗاىَحغ٘تيح  :ذفرلل تَغليشج اىَجرَعلاخ ٗ ،ذفلشص فلشد اىعذاىلح ٗاىَغلاٗاج
ٗذنافإ اىفشد ٗاىَ٘اعْح اىصاىحح .
ــاااـ وأٌضاااا ت ٌقاااول دبللتاااه فاااً هااا ا ال اااٌاق (( شاااهدنا فاااً ال ااانوات األخٌااارة بعاااض
الممار ااات بالتداااوز علااى مإ اااتنا وذرقاااالت لهااا وللمااواطن بمااوظفٌن ؼٌاار أكفٌاااك
وتدربة وحرمانا ت التعٌٌنات فً المواقع الحكومٌة وبخاصة المناص العلٌا لٌخلص
دبللتااه للتؤكٌااد علااى أنااه وال بااد ماان االلتاازا بمباادأ الكفاااكة والداادارة كمعٌااار أ اااس
ووحٌد للتعٌٌنات .
طِ :ب ٘ ٛادلؼ١بس اٌز ٞؽذدٖ عالٌخ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟرؼٕ١١بد ادلٕبطت
اٌؼٍ١ب ؟
الدوا

االلتزا بمبدأ الكفاكة والددارة  .كمعٌار أ اس ووحٌد للتعٌٌنات .

ـــ وقاد أكاد دبللاة الملا فاً تشخٌصاه للوضاع الاراهن ذن كال التحادٌات مان حولناا
الٌااو ( تقودنااا ذلااى مفتاارق طاارق وال بااد أن نحاادد م ااارنا نحااو الم ااتقبل بااوعً
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وذدرا لتحدٌات الواقع ورإٌا وارقة لتحقٌق طموح أبناحناا وبناتناا فنتار لها ال ابل
واألمان واالزدهار والكرامة والقدرة على موادهة أصع الصعا .
طِ :برا ٠ـٍت عالٌخ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ِٓ ٟوً ِٛاؿٓ :
ـللـ يطيللة جالىللح اىَيللل ٍللِ مللو ٍلل٘اعِ أُ يعثللش عللِ حثللٔ ىثيللذّا اىعضيللض ٍللِ خللاله
احرشأٍ ىق٘اّئْ ٗ ،أُ ينُ٘ عٖذّا تأُ ينُ٘ ٍثذأ عيادج اىقاُّ٘ األعاط في علي٘مْا
ٗذصللشفاذْا )) ٗيحللزس ٍللِ ( أُ اىرلل٘اّي فللي ذطثيللل اىقللاُّ٘ تعذاىللح ٗشللفافيح ٗمفللاءج
يإد ئىى طيا اىحق٘ا ٗيظعف اىثقح تأجٖضج اىذٗىح ٍٗإعغاذٖا )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
صبٌضب


-9

-2
-3
-4
-5

االنبصاد اٌغ١بع١خ اخلبسع١خ

حقاق األردن مكاناة باارزة باٌن دول العاال بفضال الادور الا ي قاا باه الملا عباد هللا
الرانً ابن الح ٌن فً دع القضاٌا العربٌة والدولٌة ومن أبرز االندازات ال ٌا ٌة
التً تحققت فً ه ا المدال ما ٌؤتً - :
دع حق الشع الفل طٌنً فً العود ذلى أرضه وإلقامة الدولة الفل اطٌنٌة الم اتقلة
وعاصمتها القدس وتؤكٌد أهمٌة المقد ات اإل بلمٌة والم ٌحٌة والدفاع الم اتمر
عنها .
ذبراز صورة اال بل ال محة فً المحافل الدولٌة كافة وذعبلن ر الة عمان فً عا
 2114لئل ها فً محاربة التطرؾ واالرها .
المشاركة الفاعلة فً المإتمرات واللقاكات الدولٌة للدفاع عن القضاٌا العربٌاة ضامن
البٌت العربً .
حصول األردن على عضوٌة ؼٌر داحمة فً مدلس األمن الدولً للمرة الرالرة فً عا
 2114وترإ ه مدلس األمن الدولً فً المدة بٌن ( . 2115 -- 2114
ذبااراز التحاادٌات ال ٌا ااٌة واألمنٌااة واالقتصااادٌة التااً ٌماار بهااا األردن فااً اللقاااكات
الدولٌة والمإتمرات العالمٌة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الورقة النقاشٌة األولى  ( :م ٌرتنا نحو بناك الدٌمقراطٌة المتدددة .
الورقة النقاشٌة الرانٌة  ( :تطوٌر نظامنا الدٌمقراطً لخدمة دمٌع األردنٌٌن .
الورقة النقاشٌة الرالرة  ( :أدوار تنتظرنا لنداح دٌمقراطٌتنا المتدددة .
الورقة النقاشٌة الرابعة  ( :نحو تمكٌن دٌمقراطً ومواطنة فاعلة .
الورقة النقاشاٌة الخام اة  ( :تعمٌاق التحاول الادٌمقراطً  /األهاداؾ والمندازات
واألعراؾ ال ٌا ٌة
الورقة النقاشٌة ال اد ة ٌ ( :ادة القانون أ اس الدولة المدنٌة .
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أعــــئٍخ اٌذسط

ط : 1ػشف ِب ٠أر: ٟ
 -1احملىّخ اٌذعزٛس٠خ  :هٌحة قضاحٌة م تقلة أنشؤت عا  2114تتؤلؾ من مدموعة
ماان القضاااة ماادة عضااوٌته اات اانوات ؼٌاار قابلااة للتددٌااد تخااتص بالرقابااة علااى
د تورٌة القوانٌن وتكون أحكامها نهاحٌة وملزمة لل لطات دمٌعها .
 -2رؼش٠ف رلٍظ احملبفظخ :
ـــ بناك على قانون البلمركزٌة ٌنتخ فً كل محافظة أعضاك مدلس للمحافظة على
أن تعٌن الحكومة ما ن بته  %25من أعضاك ه ا المدلس .
ط :2فغش ِب /: ٍٟ٠
أ) إطذاس ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟرلّٛػخ ِٓ األٚساق إٌمبش١خ :

-1
-2
-3
-4

لٌكون المواطن شرٌكا ت فً صنع القرار.
ا تكماال لم ٌرة االصبلح الشاملة .
لتواصل المل المباشر مع أبناحه وبناته .
لتحفٌز المواطنٌن للدخول فً حوار بناك حول القضاٌا المهمة والمشاركة الشعبٌة فاً
عملٌة صنع القرار ( المواطنة الفاعلة .

ة) إػالْ سعبٌخ ػّبْ . َ2004
الدــــوا  -1 - :ذبراز صورة اال بل ال محة فً المحافل الدولٌة كافة
 -3ذعبلن ر الة عمان فً عا  2114لئل ها فً محاربة التطرؾ واالرها .
طِ :2ب ٘ ٟادلّبسعبد اٌز ٟجيت ارجبػٙب ٌزغز٠ش اٌذميمشاؿ١خ حبغت ِب ٚسد
يف اٌٛسلخ إٌمبش١خ األٚىل ؟
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-1
-2
-3
-4

احترا اآلراك:
المواطنة ترتبط بصورة رحٌ ٌة بممار ة وادبات الم اكلة .
االختبلؾ فً الراي ال ٌعنً الفرقة.
أفراد المدتمع دمٌعه شركاك فً ب ل التضحٌات وتحقٌق المكا

.

ط : 4ثبٌؼٛدح إىل اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌضبٔ١خ و١ف رـٛس ٔظبِٕب اٌذميمشاؿ. ٟ
 -1 الحادة ذلى بروز أحزا وطنٌة فاعلة قادرة على التعبٌر عان مصاالح المدتمعاات
المحلٌة وأولوٌاتها وهمومها ضمن برامج وطنٌة قابلة قادرة للتطبٌق.
 -2 تطااوٌر عماال للدهاااز الحكااومً علااى أ اااس المهنٌااة والحٌاااد بعٌاادات عاان ت اٌٌس
العمل .
 ط :اشزٍّذ اٌٛسلخ اٌضبٔ١خ رأو١ذ عالٌخ ادلٍـه ػٍـ ٝادلجـبدٞء اٌشاعـخخ
ٌٍٕٙظ االطالؽ ٟيف األسدْ ٚػؼ رٌه :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

االلتزا بمبدأ التعددٌة ال ٌا ٌة .
صون حقوق األقلٌات .
اال تمرار فً تطوٌر مبدأ الفصل والتوازن بٌن ال لطات والٌات الرقابة من أدل نظاا
دٌمقراطً لٌ .
تقوٌة مإ ات المدتمع المدنً.
توفٌر فرصة عادلة للتنافس ال ٌا ً.
اال تمرار فً حماٌة حقوق المواطنٌن التً مفيٖا اىذعر٘س .

ط : 5ثبٌشعٛع إىل اٌٛسلخ إٌمبش١خ اٌضبٌضخ  :خلـض أثـشص ادلٙـبَ ادلـٍٛثـخ ِـٓ
أؿشاف اٌؼٍّ١خ اٌغ١بع١خ .
اجلٛاة  :الردوع ذلى الورقة الرالرة المحور الرالث .

ط : 6ػذد االنبصاد اٌغ١بع١خ يف ػٙذ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟػٍ ٝادلغز ٜٛاخلبسعٟ
 -1دع حق الشع الفل طٌنً فً العود ذلى أرضه وإلقامة الدولة الفل اطٌنٌة الم اتقلة
وعاصمتها القدس وتؤكٌد أهمٌة المقد ات اإل بلمٌة والم ٌحٌة والدفاع الم اتمر
عنها .
 -2ذبراز صورة اال بل ال محة فً المحافل الدولٌة كافة وذعبلن ر الة عمان فً عا
 2114لئل ها فً محاربة التطرؾ واالرها .
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 -3المشاركة الفاعلة فً المإتمرات واللقاكات الدولٌة للدفاع عن القضاٌا العربٌاة ضامن
البٌت العربً .
 -4حصول األردن على عضوٌة ؼٌر داحمة فً مدلس األمن الدولً للمرة الرالرة فً عا
 2114وترإ ه مدلس األمن الدولً فً المدة بٌن ( . 2115 -- 2114
 -5ذبااراز التحاادٌات ال ٌا ااٌة واألمنٌااة واالقتصااادٌة التااً ٌماار بهااا األردن فااً اللقاااكات
الدولٌة والمإتمرات العالمٌة .
طِ : 7ب أّ٘١خ ِجذأ أؽرتَ اٌشأ ٞا٢خش ٚو١ف ٔؼًّ ػٍ ٝرـج١ك ٘زا ادلجذأ
ادل ُٙػٕذ اخزالفه ِغ صِالئه ثبٌشأ ٞؽٛي لؼ١خ ِب .
ذن أ اس العبلقة بٌن األردنٌٌن واألردنٌات هو وحدته والم اواة بٌنه بؽاض
النظر عن العرق أو األصل أو الدٌن وتفه اراك األخرٌن وقبول االختبلؾ وهاو
أعلى دردات االحترا وذن حرٌة التعبٌار تكاون ناقصاة ذ ا لا ٌلتاز المواطناون
دمٌعا ت بم إولٌة اال تماع .

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

3

األسدْ ٚاٌمؼ١خ اٌفٍغـ١ٕ١خ

ا ألسدْ ٚاٌمؼ١خ اٌفٍغـ١ٕ١خ
اٌفظً األٚي  :اٌمٛاد ادلغٍؾخ األسدٔ١خ – اىجيب اىعشتي – ٗاىقظيح اىفيغطيْيح
اٌفظً اٌضبٔ : ٟاىقذط ٗاىٖاشَيُ٘ .
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اٌفظً اٌضبٌش  :اى٘صايح اىٖاشَيح عيى اىَقذعاخ اىذيْيح في اىقذط .

(( اٚساق ػًّ ِغ اٌششػ ٚؽً األعئٍخ ))

اٌفظً

اٌمٛاد ادلغٍؾخ األسدٔ١خ – اجل١ش اٌؼشثٚ – ٟاٌمؼ١خ اٌفٍغـ١ٕ١خ

األٚي

ِمذِخ  :حققت القوات الم لحة األردنٌة ( الدٌش العربً الهدؾ القومً ال ي أنشؤت
مااان أدلاااه فاااً الااادفاع عااان القضااااٌا العربٌاااة بمشااااركتها الفاعلاااة فاااً الحااارو العربٌاااة
اإل ااراحٌلٌة علااى أرض فل ااطٌن والاادول العربٌااة المداااورة دفاعاا ت عاان فل ااطٌن والقاادس
التً تحظى بمكانة خاصة فً نفوس العر والم لمٌن .
طِ :ب اذلذف اٌم ِٟٛاٌز ٞأٔشأد ِٓ أعٍٗ اٌمٛاد ادلغٍؾخ ؟
الداااوا  :الااادفاع عااان القضااااٌا العربٌاااة بمشااااركتها الفاعلاااة فاااً الحااارو العربٌاااة
اإل ااراحٌلٌة علااى أرض فل ااطٌن والاادول العربٌااة المداااورة دفاعاا ت عاان فل ااطٌن والقاادس
التً تحظى بمكانة خاصة فً نفوس العر والم لمٌن .

أٚال

ً

اٌذٚس األسدٔ ٟيف دػُ ادلمبِٚخ اٌفٍغـ١ٕ١خ :

ادلمذِــخ  :وقااؾ األردن قٌااادة وشااعبا ت الااى دان ا األشااقاك الفل ااطٌنٌٌن فااً مقاااومته
االنتدا البرٌطانً والهدرة الٌهودٌة ذلى فل طٌن واالحتبلل اال راحٌلً ومن أبرز مواقؾ
األردنٌٌن فً دع صمود الفل طٌنً المقاو ٌما ٌؤتً :
طٚ :ػؼ اٌذٚس األسدٔ ٟاٌذاػُ ٌٍّمبِٚخ اٌفٍغـ١ٕ١خ ؟
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-2
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ادتماع أبناك األردن فً مإتمر ق ( قرٌة فً اربد عا  1121قرروا فٌه مهادماة
الم تعمرات الصهٌونٌة فً منطقة بٌ ان وقاد أدى هداومه الاى ا تشاهاد عادد مان
المناضاالٌن كاااان مااان بٌاانه (( كاٌاااد مفلاااح العبٌاادات وهاااو أول شاااهٌد علاااى أرض
فل طٌن .
مشاااركة أبناااك األردن فااً عملٌااات الكفاااح الم االح فااً فل ااطٌن من ا بااداٌات الرااورة
الفل ااطٌنٌة علااى الاارؼ ماان منااع القااوات البرٌطانٌااة محااات المتطااوعٌن األردنٌااٌن ماان
عبور شرق األردن باتداه فل طٌن  -3مهادمة العدٌد من األردنٌٌن مع كرات القاوات
البرٌطانٌاة فااً األردن والٌااته وخطااوط ذمااداده للتاؤرٌر فااً برٌطانٌاا لتعاادٌل موقفهااا
تداه فل طٌن .
قٌا العدٌد من المظاهرات والم اٌرات المإٌادة للراورات الفل اطٌنٌة فاً أنحااك المادن
األردنٌة دمٌعها كما حدث فً عمان وال لط عامً  1128و . 1136
انعقاد العدٌد مان االدتماعاات الداعماة للمقاوماة الفل اطٌنٌة مرال ادتمااع الحصان فاً
أربد عا  1121ال ي نتج عنه نقد ال ٌا ة البرٌطانٌة الداعمة للٌهود ودعا فٌهه
المدتمعون ذلى دمع التبرعات والم ارعة ذلى ذمداد الفل طٌنٌٌن بالمال وال بلح .

ـــ اشتدت المقاومة الفل طٌنٌة بعد قرار التق ٌ رق (  181الصاادر عاا  1141عان
هٌحة األم المتحدة المتضمن تق ٌ فل طٌن بٌن العر والٌهود وال رفضه العر وترت
عله قٌا حر عا  1148وماا تبعاه مان حار حزٌاران عاا  1161ومعركاة الكراماة
عا  1168وحر تشرٌن ( رمضاان عاا  1113وؼازو ا اراحٌل دناو لبناان عاا
. 1182
ً
صبٔ١ب

ؽشة فٍغـني ػبَ  ( َ1948إٌىجخ )

ادلمذِخ  :أعلنت برٌطانٌا ان حابها من فل طٌن فً  15أٌار عا  1148وعلى ذرر ذصادار
مدلس األمان قارار التق اٌ رقا (  181الا ي رضاه العار
اندالع الحر بٌن العر والٌهود .

وأٌاده الٌهاود وكانات النتٌداة

 وضااع العاار خطااة ع ااكرٌة للاادخول ذلااى فل ااطٌن ماان االتداهااات كافااة وكااان علااى
الدٌش العربً األردنً التقد نحو محوري د ر األمٌر محمد ( دامٌا ود ر الملا
ح ٌن للوصول ذلى القدس وال هل ال احلً وحماٌة ه ه المناطق .
 ارع المل عبد األول ذلى ذصدار أوامره بتحرٌ القوات ذلى القدس وخااض الداٌش
العربااً األردنااً معااار ضاااربة ضااد العاادو الصااهٌونً فكاناات معركااة القاادس التااً
خاضها الدٌش العربً األردنً من أه المعار فً حر عا  1148التً خاضاتها
الدٌوش العربٌة ؽ١ش سبىٓ ع١شٕب اٌؼشث ٟاألسدٔ: ِٓ ٟ
 - 1 ذبقااك القادس الشارقٌة ومااا داورهاا مان األحٌااك العربٌااة بؤٌادي العار وحماٌااة
المقد ات اإل بلمٌة والم ٌحٌة .
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 - 2 قتل ما ٌزٌد على ربلرماحة دندي من العدو اال راحٌلً .
 -3 أ ر عدد كبٌر من القوات اال راحٌلٌة .ـ
ـــــــااـ وتحتضاان القاادس العدٌااد ماان درااامٌن شااهداك الدااٌش العربااً األردنااً ال ا ٌن
ا تشاهدوا دفاعاا ت عنهاا ومان المعاار التااً دارت حاول القادس وأبلاى فٌهاا الدااٌش
ببلك ح نا ت معركتا ( اللطرون وبا الواد فً أ ار من عا 1148
العربً األردنً ت
ولتعرؾ دور الدٌش العربً األردنً فً هاتٌن المعركتٌن أقارأ الانص اآلتاً را أدا
عن األ حلة عما ٌلٌه :
(( شكل موقع با الواد أهمٌة ع كرٌة عظٌمة حٌث ٌعد مفتاح مدٌنة القدس لا ا
هاد الٌهود فً  25اٌار عا  1148موقع الكتٌبة الرابعة األردنٌة بقصد اال تٌبلك
على با الواد واللطرون لفتح الطرٌاق ذلاى القادس وقاد تصادت الكتٌباة لها ا الهداو
وافتحاات نٌااران أ االحتها ولا ٌ ااتطع العاادو الوصااول ذلااى أهدافااه وترادااع مهزوماا ت
وخلااؾ وراكه عااددات كبٌاارات ماان القتلااى والمعاادات وقااد زار المل ا عبااد هللا األول اباان
الح ٌن مٌدان المعركة وشاهد األ لحة واآللٌاات المادمرة والصاالحة للعادو فشاكر
المقاتلٌن وأرنى على شداعته وأطلق على ه ه الكتٌبة أ الكتٌبة الرابحة .
ط :عُ ادلؼبسن اٌز ٟخبػ ٙب اجل١ش اٌؼشث ٟاألسدٍٍٔ١ؾفبف ػٍ ٝاٌمذط .
الدـــــوا  :معركة اللطرون وبا الواد عا . 1148

معركة القدس .

طِ :ب أّ٘١خ ِٛلغ ثبة اٌٛاد ؟
الدوا  :موقع با الواد أهمٌة ع كرٌة عظٌمة حٌث ٌعد مفتاح مدٌنة القدس.
 وبْ ٔز١غخ ؽشة فٍغـني ػبَ  1948خ ارة الدٌاوش العربٌاة واحاتبلل ذ اراحٌل
أداازاك ماان فل ااطٌن با ااترناك الضاافة الؽربٌااة التااً حااافظ الدااٌش العربااً األردنااً
ولدوك عادد مان الفل اطٌنٌٌن ذلاى األردن وتعاود هزٌماة العار فاً ها ه الحار ذلاى
ؼٌا التن ٌق بٌن قٌادات الدٌوش العربٌاة ونقاص التادرٌ والت الٌح لادى العار
وهو الدان ال ي تفوقت فٌه القوات اال راحٌلٌة بصورة واضحة .
طِ :ب أعجبة ٘ضميخ اٌؼشة يف ؽشة ػبَ  َ1948؟
 أ ؼٌا التن ٌق بٌن قٌادات الدٌوش العربٌة .
ونقااص التاادرٌ والت االٌح لاادى العاار وهااو الدانا الا ي تفوقاات فٌااه القااوات

اال راحٌلٌة بصورة واضحة .
ً
صبٌضب

ؽشة ؽض٠شاْ ػبَ  ( َ1967إٌىغخ )
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ادلمذِخ  :تعد حر

حزٌران عاا  1161مان الحارو المهماة التاً شاار فٌهاا

الدٌش العربً األردنً دفاعا ت عن فل طٌن وقد قامت الحر لؤل با اآلتٌة :
 أعجبة ؽشة ؽض٠شاْ ػبَ : َ1967
ط /:أروش أعجبة احلشة ػبَ  َ1967؟
-1
-2
-3
-4

أؼاابلق مصاار لمضاااحق تٌااران علااى شاااطًك البحاار األحماار فااً ودااه المبلحااة
اال راحٌلٌة .
رؼبة ذ راحٌل فً التو ع على ح ا الدول المداورة لفل طٌن .
تخوؾ إل راحٌل من تنامً القوة الع كرٌة العربٌة .
رؼبة ذ راحٌل فً ال ٌطرة على مٌاه نهر األردن .

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







شنت ذ راحٌل هدوما ت مباؼتا ت علاى مصار و اورٌا واألردن فاً الخاامس مان حزٌاران
عا . 1161
دمرت ذ راحٌل القوة الدوٌة للدول العربٌة الربلث .
ترت على ل تفوق بلح الداو اإل اراحٌلً وأصابحت القاوات العربٌاة بادون ؼطااك
دوي .
ظهر خلل واضح فً ٌر العملٌات الع كرٌة العربٌة .
حققت ذ راحٌل نصرات رٌعا ت فً ه ه الحر .
طِ :ب ٔزبئظ احلشة اٌز ٟػشفذ ( ثبٌٕىغخ ) ؟
-1
-2
-3
-4
-5

ا تٌبلك ذ راحٌل على الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة و ٌناك وهضبة الدوالن .
نزوح أعداد كبٌرة من الفل طٌنٌٌن ذلى األردن .
وقوع خ احر بشرٌة ومادٌة كبٌرة فً الدول العربٌة المشاركة .
انهٌاار االقتصااد العربااً وتوقاؾ التنمٌااة وانخفااض اال ااترمارات المالٌاة العربٌااة
واألدنبٌة .
شٌوع حالة من البؤس واالحباط وخٌبة األمل لدى الدول العربٌاة بصاورة عاماة
ودول الموادهة بصورة خاصة .
ً
ساثؼـــــب

ِؼشوـــــخ اٌىشاِخ ػبَ : َ1968

ادلمذِــخ  :رؼــذ ِؼشوــخ اٌىشاِــخ ٔمـــخ ربــٛي ِّٙــخ يف اٌظــشاع اٌؼشثــٟ
االعشائ، ٍٟ١ثؼذ ؽشة ػبَ  َ1967حٌث أحرز الدٌش العربً األردنً أول نصر عربً
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علاى الداٌش اإل ااراحٌلً الا ي حااول العبااور ذلاى األردن فاً الحااادي والعشارٌن مان ا ار عااا
 1161ولنعرؾ أ با المعركة ومدرٌاتها أقرأ النص اآلتً :
(( فااً ال اااعة الخام ااة والنصااؾ ماان صاابٌحة ٌااو الخمااٌس  21ا ار عااا 1168
شنت ذ اراحٌل هدوماا ت ع اكرٌا ت علاى األراضاً األردنٌاة بقاوة ع اكرٌة مدعوماة ب ابلح الداو
والمدفعٌة بؽٌة تدمٌر الدٌش العربً األردنً واحتبلل المرتفعاات الؽربٌاة مان األردن  .و اعٌا ت
منها ذلى تحطاٌ الاروح المعنوٌاة فاً نفاوس القاوات الم الحة والشاع األردناً والعمال علاى
تدمٌر االقتصاد الزراعً فً وادي األردن .
طِ :ب أعجب ة ِؼشوخ اٌىشاِخ ؟
-1
-2
-3
-4

بؽٌة تدمٌر الدٌش العربً األردنً .
واحتبلل المرتفعات الؽربٌة من األردن .
و ااعٌا ت منهااا ذلااى تحطااٌ الااروح المعنوٌااة فااً نفااوس القااوات الم االحة والشااع
األردنً .
والعمل على تدمٌر االقتصاد الزراعً فً وادي األردن .

ـــ وكان الهدو اإل راحٌلً على األردن على أربعة محاور وهً :
ط :أروش زلبٚس ِؼشوخ اٌىشاِخ ؟
-1
-2
-3
-4

المرلث المصري عن طرٌق د ر األمٌر محمد ( د ر دامٌا .
مرلث الشونة الدنوبٌة  :ال لط عن طرٌق د ر المل الح ٌن .
مرلث عمان الشونة عن طرٌق د ر األمٌر عبد هللا .
ؼور الصافً باتداه طرٌق الكر .
ط :ل ُ١دٚس اجل١ش اٌؼشث ٟاألسدٔ ٟيف ِؼشوخ اٌىشاِخ ؟

 وقفت القوات األردنٌة الم لحة له بالمرصاد ذ قد الدٌش األردنً أروع البطوالت
فااً الاادفاع عاان حمااى الااوطن العزٌااز ممااا اضااطرت ا ااراحٌل ألول ماارة فااً تارٌخهااا
الع كري أن تطل وقؾ أطبلق النار .
 ط :ثني ِٛلف ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي يف ِؼشوخ اٌىشاِخ ؟
 رفض المل الح ٌن بن طبلل – رحمه هللا – وقؾ ذطبلق النار ما دا وداد دنادي
ذ راحٌلً واحد شرق النهر وهك ا أدبرت القوات المعتدٌة على الن حا .
طِ :ب ٔزبئظ ِؼشوخ اٌىشاِـــــــــخ ؟
 حملت معركة الكرامة معانً البطولة والشاداعة للقٌاادة الهاشامٌة والقاوات الم الحة
األردنٌة التً حققت النصر .
 هزٌمة الدٌش اال راحٌلً على ٌد الدٌش العربً األردنً .
األستاذ /أحمد الحيدرية ( )979/5766656

الصفحة 63

 ان حا الدٌش اإل راحٌلً من المعركة وقد بلؽت خ احره (  250قتٌبلت و 451
درٌحا .
 تدمٌر عدد كبٌر من اآللٌات والمعدات التً تر بعضها على أرض المعركة .
 بٌنما قد الدٌش العربً األردنً (  86شهٌدات و (  118درحى .
طِ :ب األصبس اٌز ٟرشوزٙب ِؼشوخ اٌىشاِخ ػٍ ٝاٌشؼت األسدٔٚ ٟاٌؼشث ٟ؟





تركت معركة الكرامة أرار نف ٌة مهمة وتمرلت برفع معنوٌات االن اان العرباً عاماة
واألردنً خاصة .
ذعادة الشع العربً رقته بنف ه .
أدى فشل الدٌش اإل راحٌلً فً تحقٌق مقاصده ذلى تحطٌ أ طورة التفوق لع كري
إل راحٌل ومقولة ( الدٌش ال ي ال ٌقهر .
ــااـ( ( ودااه المل ا الح ااٌن باان طاابلل – رحمااه هللا – كلمااة هنااؤ فٌهااا دنااود الدااٌش
العربً األردنً بانتصاره  :داك فٌها  (( :وكانات األ اود تاربض فاً الدنباات علاى
أكتاااؾ ال اافوح وفااوق القما فااً ٌاادها القلٌاال ماان ال اابلح والكرٌاار ماان العااز وفااً
قلوبها العمٌق من اإلٌمان باهلل والوطن وتفدر زحٌر األ ود هللا أكبر .


ً
خبِغـــــب

ؽشة رشش ( ٓ٠سِؼبْ ) ػبَ َ1973

ادلمذِــخ  :قااررت مصاار و ااورٌا ا ااتعادة األراضااً التااً احتلتهااا ا ااراحٌل فااً حاار
حزٌران عا  . 1161فؤعدتا خطة ع كرٌة للقٌا بهدو مفاحًك فً ال ادس من تشرٌن
أول عا  11 ( 1113رمضان  1313هـ م تؽلة احتفال ا راحٌل بؤعٌادها فا تطاعت
القوات المصرٌة تدمٌر تحصاٌنات خاط باارلٌؾ الا ي أقامتاه ذ اراحٌل بٌنهاا وباٌن مصار بعاد
احتبللها ٌناك .
 ا تطاعت القوات ال ورٌة ادتٌاح المواقع اإل راحٌلٌة فً هضبة الداوالن ولكان تادخل
مدلس األمن لوقؾ القتاال وذصادار قاراره رقا (  338بعاودة األطاراؾ المتحارباة ذلاى
حدود عا  1161أدى ذلى وقؾ الحر .
 خؾ ثبسٌ١ف  :تحصيناح د اعية أقامتيا إسرائيل عملى طلفل السلاحل الشلرقي ل نلا
السفيس بعد حلرت علام 1967م  ،لمنلع عبلفر أ قلفاح مصلرية إلييلا فسلمي الخلط
بذلك االسم نسبة غمى ال ائد العسكر اإلسرائيمي حاييم بارلي

.

ٌٕٚؼشف أّ٘١خ دٚس اجل١ش اٌؼشث ٟاألسدٔ ٟيف ؽشة ػبَ  َ1973ألشأ إٌض ا٢ر: ٟ
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(( لقااد عملاات القااوات األردنٌااة عباار اللااواك الماادرع األربعااٌن علااى منااع ذ ااراحٌل ماان تعزٌااز
قواتها على الدهتٌن ال اورٌة والمصارٌة ومنعات ذ اراحٌل مان االلتفااؾ حاول الدنااح األٌ ار
للقااوات ال ااورٌة وعملاات علااى حماٌااة العاصاامة دمشااق و ل ا عاان طرٌااق تااؤمٌن القااوات
األردنٌة الحماٌة لمحور درعا  -دمشق وا همت القاوات األردنٌاة بالتعااون والتن اٌق ماع
القوات العراقٌة فً منع ذ راحٌل من تطوٌر عملٌاتها الهدومٌة .
أســــئلة الدرس

ط : 1ػشف ِب ٠أر: ٟ
ِ ؼشوــخ اٌىشاِــخ  :تعااد معركااة الكرامااة نقطااة تحااول مهمااة فااً الصااراع العربااً
اال راحٌلً بعد حر عاا  1161حٌاث أحارز الداٌش العرباً األردناً أول نصار
عربً على الدٌش اإل راحٌلً ال ي حااول العباور ذلاى األردن فاً الحاادي والعشارٌن
ذ قد الدٌش األردنً أروع البطوالت فً الدفاع عن حماى
من ا ار عا 1161
الوطن العزٌز مما اضطرت ا راحٌل ألول مرة فاً تارٌخهاا الع اكري أن تطلا وقاؾ
أطبلق النار .
ِ ؼشوــخ اٌمــذط  :معركااة القاادس التااً خاضااها الدااٌش العربااً األردنااً ماان أه ا
المعاار فااً حاار عااا  1148التاً خاضااتها الدٌااوش العربٌااة حيلث تمكللن جيشللنا
العربي األردني من  :ذبقااك القادس الشارقٌة وماا داورهاا مان األحٌااك العربٌاة بؤٌادي
العر وحماٌة المقد ات اإل بلمٌة والم ٌحٌة .
 ط : 2ثني رلش٠بد ؽشة ؽض٠شاْ ػبَ َ1967






 -1شاانت ذ ااراحٌل هدومااا ت مباؼتااا ت علااى مصاار و ااورٌا واألردن فااً الخااامس ماان
حزٌران عا . 1161
 -2دمرت ذ راحٌل القوة الدوٌة للدول العربٌة الربلث .
 -3ترت ا علااى ل ا تفااوق اابلح الدااو اإل ااراحٌلً وأصاابحت القااوات العربٌااة باادون
ؼطاك دوي .
 -4ظهر خلل واضح فً ٌر العملٌات الع كرٌة العربٌة .
 -5حققت ذ راحٌل نصرات رٌعا ت فً ه ه الحر .

طٚ : 3ػؼ أّ٘١خ ِؼشوخ اٌىشاِخ ػبَ  َ1968؟
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 تركت معركة الكرامة أرار نف ٌة مهمة وتمرلت برفع معنوٌات االن اان العرباً عاماة
واألردنً خاصة .
 ذعادة الشع العربً رقته بنف ه .
 أدى فشل الدٌش اإل راحٌلً فً تحقٌق مقاصده ذلى تحطٌ أ طورة التفوق لع كري
إل راحٌل ومقولة ( الدٌش ال ي ال ٌقهر .

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

ؽشة ؽض٠شاْ ػبَ َ1967

ِؼشوــخ اٌىشاِــخ ػــبَ

َ1968
األصش ادلؼٕ ٞٛشٌوع حالة من الٌؤس واإلحباط وخٌبة تركت أراار نف اٌة مهماة
األمل لدى الدول العربٌة بصورة عاماة تمرلااااات برفاااااع معنوٌاااااات
اإلن اااااان العرباااااً عاماااااة
ودول الموادهة بصورة خاصة .
واألردناااً خاصاااة واعاااادة
رقته بنف ه .

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





 - 1لقد عملت القوات األردنٌة عبر اللواك المدرع األربعاٌن علاى مناع ذ اراحٌل مان
تعزٌز قواتها على الدهتٌن ال ورٌة والمصرٌة .
 -2ومنعت ذ راحٌل من االلتفاؾ حول الدناح األٌ ر للقوات ال ورٌة
 -3وعملت على حماٌة العاصامة دمشاق و لا عان طرٌاق تاؤمٌن القاوات األردنٌاة
الحماٌة لمحور درعا  -دمشق .
 -4وا ااهمت القااوات األردنٌااة بالتعاااون والتن ااٌق مااع القااوات العراقٌااة فااً منااع
ذ راحٌل من تطوٌر عملٌاتها الهدومٌة .

طٚٚ :5ػؼ اٌذٚس األسدٔ ٟاٌذاػُ ٌٍّمبِٚخ اٌفٍغـ١ٕ١خ ؟
 -1ادتماع أبناك األردن فً مإتمر ق ( قرٌة فً اربد عا  1121قرروا فٌه مهادماة
الم تعمرات الصهٌونٌة فً منطقة بٌ ان وقاد أدى هداومه الاى ا تشاهاد عادد مان
المناضاالٌن كاااان مااان بٌاانه (( كاٌاااد مفلاااح العبٌاادات وهاااو أول شاااهٌد علاااى أرض
فل طٌن .
 -2مشاااركة أبناااك األردن فااً عملٌااات الكفاااح الم االح فااً فل ااطٌن من ا بااداٌات الرااورة
الفل ااطٌنٌة علااى الاارؼ ماان منااع القااوات البرٌطانٌااة محااات المتطااوعٌن األردنٌااٌن ماان
عبور شرق األردن باتداه فل طٌن  -3مهادمة العدٌد من األردنٌٌن مع كرات القاوات
البرٌطانٌاة فااً األردن والٌااته وخطااوط ذمااداده للتاؤرٌر فااً برٌطانٌاا لتعاادٌل موقفهااا
تداه فل طٌن .
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 -3قٌا العدٌد من المظاهرات والم اٌرات المإٌادة للراورات الفل اطٌنٌة فاً أنحااك المادن
األردنٌة دمٌعها كما حدث فً عمان وال لط عامً  1128و . 1136
 -4انعقاد العدٌد مان االدتماعاات الداعماة للمقاوماة الفل اطٌنٌة مرال ادتمااع الحصان فاً
أربد عا  1121ال ي نتج عنه نقد ال ٌا ة البرٌطانٌة الداعمة للٌهود ودعا فٌهه
المدتمعون ذلى دمع التبرعات والم ارعة ذلى ذمداد الفل طٌنٌٌن بالمال وال بلح .
((( مت أٔٙبء ششػ اٌذسط ِغ ؽً األعئٍخ ))))))
اٌمذط ٚاذلبمشْٛ١

اٌفظً اٌضبٟٔ

ِٛ -1لف اٌشش٠ف احلغني ثٓ ػٍ. ٟ
ِٛ -2لف ادلٍه ػجذ اهلل ثٓ احلغني
ِٛ -3لف ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي
ِٛ -4لف ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ. ٟ
ادلمذِــخ  :بللذل األردن قيللاد فشللعباً جيللفداً كبيللر للي سللبيل الللد اع عللن
ال ضللية الفمسللطينية فالفقللف

إلللى جانللت الشللعت الفمسللطيني لمحصللفل عمللى

ح فقو المشرفعة ي قيام الدفلة الفمسطينية فعاصمتيا ال دس الشر

أٚال

ِٛلف اٌشش٠ف احلغني ثٓ ػٍ: ٟ

ادلمذِــــــخ  :رفض الشرٌؾ الح ٌن بن علً معاهدة اٌكس بٌكو ووعد بلفور رفضا ت
قاطعا ت حٌث قال الشرٌؾ الح ٌن فً أحد برقٌاته  :ال أقبل ذال أن تكاون فل اطٌن ألهلهاا العار
وال أقبل بالتدزحة وال أقبل باالنتادا وال أ اكت وفاً عروقاً د عرباً عان مطالباة الحكوماة
البرٌطانٌة بالوفاك بالعهود التً قطعتها للعر .
 وفااً عااا  1124وقااع الشااع العربااً فااً فل ااطٌن علااى ورٌقااة البٌعااة للشاارٌؾ
الح ٌن بن علً ذٌمانا ت منه بصدق نواٌاه اتداه قضاٌا األمة وذخبلصه لها وحرصه
علااى مقد اااتها فااً القاادس وقااد حضاار ذلااى مناازل الشاارٌؾ الح ااٌن وفااد ماان كبااار
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الشخصاٌات الفل ااطٌنٌة وبٌااده الورٌقاة البٌعااة الموقعااة مان معظا ودهاااك فل ااطٌن
وشخصٌاتها أعلنوا فٌها والكه للشرٌؾ الح ٌن بن علً .
 رفض الشرٌؾ الح ٌن بن علً المشارٌع والمخططات والم اومات البرٌطانٌاة التاً
ال تقود ذلى دولة عربٌة واحدة شاملة األقطار العربٌة كلها وفً مقدمتها فل طٌن وما
كااان منااه رحمااه هللا – ذال أن فضاال النفااً علااى أن ٌفاارط بحقااوق األمااة اال اابلمٌة
والعربٌة أو بؤي شبر من أراضٌها المقد ة وتوفً الشارٌؾ الح اٌن عاا 1131
فً عمان لكنه دفن فً رحا الم دد األقصى المبار بناك على وصٌته .

ً
صبٔ١ــــب

ادلمذِخ :

ِٛلف ادلٍه ػجذ اهلل األٚي اثٓ احلغني ( ش١ٙذ األلظ) ٝ

ار المل عبد هللا األول على نهاج والاده الشارٌؾ الح اٌن – رحماه هللا – تدااه

قضٌة الهاشامٌٌن المركزٌاة قضاً فل اطٌن والقادس وكاان الملا عباد هللا األول مان أشاد
أعداك الحركة الصهٌونٌة وأطماعها فً فل طٌن وتمرل ل فً العدٌد من المواقؾ منها :
-1
-2
-3

-4
-5




دعوة المل عبد هللا األول العار ذلاى عاد التعامال ماع الٌهاود أو باٌعه عقاارات أو أي
أرض له بوصفه محتلٌن وكان ٌدعو العر ذلى دع صندوق األمة الفل طٌنً .
مقاومة المل عبد هللا األول دعوات تق ٌ فل طٌن ومشارٌعها منا بداٌاة األربعٌنٌاات
من القرن العشرٌن .
دفاع الدٌش العربً األردنً تحت قٌادة المل عبد هللا األول عن فل طٌن والقادس فاً
حر عا  1148ومن أقوالاه المشاهورة عان القادس (( اؤ ه ذلاى هناا وأماوت
على أ وار المٌنة ..
ذتما وحدة الضفتٌن عا . 1151
رفض المل المإ س ذعطاك الٌهود ممر ذلى حاحط البراق .
وشاااكت األقاادار أن ٌاادفع المل ا عبااد هللا األول حٌاتااه رمن اا ت لمواقفااه فااً الاادفاع عاان
فل ااطٌن لٌرتقااً شااهٌدات فااً الم اادد األقصااى بعااد ان نالاات منااه ٌااد الؽاادر وهااو ٌه ا
بدخوله لتؤدٌة صلة الدمعة عا .. 1151
وكااان ق ا د أوصااى رحمااه هللا بااؤن ٌاادفن فااً باحااات الم اادد األقصااى ذلااى دااوار والااده
الشرٌؾ الح ٌن بن علً ذال أن ظروفا ت قاهرة حالت دون تنفٌا وصاٌته وقاد دااك فاً
وصٌته (( لقد أوصٌت أهلً بودو دفنً فً القدس ذلاى داوار قبار أباس فاً ااحة
الحر الشرٌؾ ذنً أرٌد القدس معً وأنا على قٌاد الحٌااة وأرٌاد أن أبقاى ماع القادس
بع الموت .
ً
صبٌضب

ِٛلف ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي :
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ادلمذِخ  :أ تمر المل الح ٌن بن طبلل علاى خطاى والاده وأحفااده رحمها هللا فاً
تعلقااه والتزامااه والاادفاع عاان القاادس والمقد ااات بااالرؼ ماان وقااوع القاادس تحاات
االحااتبلل فااً عااا  1161فقااد ظاال الملا الح ااٌن باان طاابلل ٌإكااد أن القاادس لٌ اات
موضوع م اومة ألن القدس دزك مان األرض العربٌاة المحتلاة وعلاى ذ اراحٌل أن
تن ح منها وكانت رإٌة المل الح ٌن رحمه هللا ترتكز على بعدٌن ( دٌناً وقاومً
حٌث قال - :
(( إن ال دس العربية أمانة عربية إسالمية منذ عيد الخميفلة عملر بلن الخطلات رضلي
اهلل عنو فال يممك أحد من العالمين العربي فاالسالمي حق التصر بيلا أف التنلازل عنيلا
فلن تتمكن إسرائيل فال سفاىا من تغيير ىذا الفاقع فلف بدا ذلك ممكنا إلى حين )) .


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

 -1ت سللليس قلللانفن اإلعملللار الياشلللمي لمم دسلللاح اإلسلللالمية فعملللى رأسللليا المسلللجد
األقصى المبارك .
 -2تشكيل لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك فقبة الصخر المشر ة عام 1954م
 -3تشكيل المجنة الممكية لمشؤفن ال لدس علام 1971م التلي يتمحلفر نشلاطيا حلفل
إصللدار المؤلفللاح فالنشلراح التللي تتمتللع بطللابع تفعللف تللفثي ي لفضللح السياسللاح
التيفيدية اإلسرائيمية لم دس فأخطارىا .
 -4نجلللاح األردن بلللادراج ال لللدس عملللى قائملللة التلللراث العلللالمي الميلللدد بلللالخطر لللي
اليفنسكف .
 -5استثناء ال دس ملن قلرار لك االرتبلاط اإلدار فال لانفني اللذ اتخلذ علام 1988م
فاصل األردن تفلي مسؤفلية المؤسساح الحكفمية ي ال دس فعمى راسيا دائر
أفقلللا

ال لللدس فشلللؤفن المسلللجد األقصلللى التلللي تتبلللع فزار األفقلللا

فالشلللؤفن

فالم دساح اإلسالمية األردنية . .
 -6إصللرار الممللك الحسللين رحمللو اهلل عمللى أحتللرم الللدفر التللاريخي الخللاص لمرعايللة
الياشمية لممسجد األقصلى المبلارك فقلد فرد ذللك لي الف لر  9ملن اتفلاق السلالم
الذ ع دتو األردن مع دفلة االحتالل اإلسرائيمي عام 1994م .
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للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ً
ساثؼــــب

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

ادلمذِخ  :حظيح الم دساح االسالمية فالمسيحية ي مدينة ال دس باىتمام بالغ ي
عيد جاللة الممك عبد اهلل الثاني فأصبحح جزء اً ال يتجل أز ملن بلرام عملل الحكفملاح
للي عيللد جاللتللو فشللكل اىتمللام جاللتللو اسللتم ارً لمللني

الياشللمي للي رعايللة ىللذه

الم دساح منذ أمد بعيد ٚلذ سبضً ِٛالف عالٌزٗ يف ِب ٠أر: ٟ
 -1أمللر جاللللة الممللك عبللد اهلل الثللاني بتشللكيل الصللندفق الياشللمي اإلعمللار األقصللى
فقبة الصخر المشر ة عام 2997م  ،بيد

تف ير التمفيل الالزم لرعاية المسلجد

األقصلى المبللارك فالم دسللاح اإلسللالمية للي ال للدس فلضللمان اسللتمرارية إعمارىللا
فصيانتيا فتجييزىا .
 -2قيلام جاللللة الممللك عبلد اهلل الثللاني بتمفيللل فتسلليير مشلاريع إعمللار تللرميم فاعمللار
داخل المسجد األقصلى عملى نف تلو الشخصلية فشلممح مشلاريع إعملار الم دسلاح
اإلسالمية فالمسيحية ي ال دس ي عيد جاللة المملك إعلاد بنلاء منبلر المسلجد
األقصللى المبللارك ( منبللر صللالح الللدين ) فتركيبللو للي مكانللو بالمسللجد يللفم 25
تملللفز ملللن علللام 2996م فتلللرميم الحلللائط الجنلللفبي فالشلللرقي لممسلللجد األقصلللى
فشللممح أيضلاً تللرميم فصلليانة لمختمل

م ار للق المسللجد األقصللى المبللارك فأقسللامو

فقبة الصخر المشر ة .
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 -3حرص جاللة الممك عبد اهلل الثاني عمى ت كيد ارتباط األ ردن بال دس بت كيد مفيفم
الفصللاية الياشللمية المتفاصللمة عمللى الم دسللاح للي ال للدس منللذ عيللد الشللري
الحسين بن عمي فذلك عن طريق تفقيع اتفاقية الفصاية مع رئيس دفلة مسطين
فمنظمة التحرير الفمسطينية عام 2913م .
 -4نجلللاح األردن تحلللح قيلللاد المملللك عبلللد اهلل الثلللاني باستصلللدار قللل ارراح علللد تلللدين
ممارساح االحتالل اإلسلرائيمي فتكشل

االنتياكلاح اإلسلرائيمية ضلد التلراث العربلي

فاالسالمي ي ال دس .
 -5حلرص الممللك عبللد اهلل الثللاني عمللى التفاصللل الللدائم مللع أىللالي ال للدس عللن طريللق
استضلللا تيم بصلللفر دفريلللة لمسلللماع ملللنيم عملللن بللل حفال المدينلللة الم دسلللة ،
فاحتياجللاح الحفللاظ عمللى الم دسللاح فدعللم صللمفد الم دسلليين للي مللدينتيم فىللم
يفاجيفن أشرس حمالح التيجير .
 -6تشكيل مجمس الكنائس األردني الذ يشمل كنائس ال دس الرئيسية .
 -7إطالق مشرفع ترميم ال بر الم دس ي كنيسة ال يامة  ،فاالسيام ي ترميمو عام
2916م
 -8ترسيخ مفيفم الحرم الشري

فما يشممو ي المنظماح الدفلية .

 فتفخر الدفلة األردنية بكفنيا الدفلة األكثر دعماً لم ضية الفمسطينية قفالً ف علالً حيلث
دا لع األردن بكللل ملا أفتللي مللن قلف عللن مسللطين فم دسلاتيا اإلسللالمية فالمسلليحية ،
فىللذا للليس بغريللت عمللى ال يللاد الياشللمية صللاحبة الفصللاية التاريخيللة فالدينيللة عمللى
الم دساح اإلسالمية فالمسيحية ي ال دس الشري

.

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
أعئٍخ اٌذسط

ط : 1ػشف ِب ٠أر: ٟ
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 -9اٌظــٕذٚق اذلــبمش : ٟىللف أمللر مللن جاللللة الممللك عبللد اهلل الثللاني بتشللكيل
الصلللندفق الياشلللمي إلعملللار األقصلللى فقبلللة الصلللخر المشلللر ة علللام 2997م ،
تلللف ير التمفيلللل اللللالزم لرعايلللة المسلللجد األقصلللى المبلللارك فالم دسلللاح

بيلللد

اإلسالمية ي ال دس فلضمان استمرارية إعمارىا فصيانتيا فتجييزىا .
ارفبل١خ اٌٛطب٠خ اذلبمش١خ  :اتفاقية ف عيا المملك عبلد اهلل الثلاني ملع رئليس دفللة
مسللطين فمنظمللة التحريللر الفمسللطينية عللام 2913م بت كيللد ارتبللاط األردن بال للدس
فت كيللد مفيللفم الفصللاية الياشللمية المتفاصللمة عمللى الم دسللاح للي ال للدس منللذ عيللد
الشري

الحسين بن عمي .

ط:أػؾ أعجبة ِب  : ٍٟ٠أِـش ادلٍـه ػجـذ اهلل اٌضـبٔ ٟثزشـى ً١اٌظـٕذٚق
اذلبمش ٟػبَ  َ2007؟
 -1إلعمار األقصى فقبة الصخر المشر ة .
 -2تف ير التمفيل الالزم لرعاية المسجد األقصى المبارك فالم دساح اإلسلالمية لي
ال دس ( لضمان استمرارية إعمارىا فصيانتيا فتجييزىا ) .
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اٌفظً

اٌٛطب٠خ اذلبمش١خ ػٍ ٝادلمذعبد اٌذ١ٕ٠خ يف اٌمذط

اٌضبٌش
ً
أٚال  :اٌٛطب٠خ اذلبمش١خ
ً
صبٔ١ب  :رٕف١ز ٚطب٠خ عالٌخ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟػٓ ؿش٠ك أٚلبف اٌمـذط ٚشـؤْٚ
ادلغغذ أللظ. ٝ
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ً
صبٌضب

ارػّبساد اذلبمش١خ ٌٍّغغذ األلظ ٝادلجبسن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ا٘زّبَ اذلبمشني دبذٕ٠خ اٌمذط :

 : حظٌاات مدٌنااة القاادس باهتمااا الهاشاامٌٌن فهااً م اارى دااده محمااد صاال هللا علٌااه
و ل ومعراده لل موات العلاى وفٌهاا قباة الصاخرة المشارفة والم ادد األقصاى
المبار أولى القبلتٌن ورانً الم ددٌن ورالث الحرمٌن الشرٌفٌن .
ادلغغذ األلظ ٝادلجبسن ( احلشَ اٌمذع ٟاٌشش٠ف )  :هو ما دار علٌه ال ور من أرض
تبلػ م احتها ما ٌزٌاد علاى محاة وأربعاة وأربعاٌن دونماا ت ذضاافة ذلاى ماا علٌهاا مان أبنٌاة
وم ادد و احات ومصاط وقبا تحت األرض وفوق األرض .
ً
أٚال  :اٌٛطب٠خ اذلبمش١خ :
 اذلبمشٚ ْٛ١ادلمذعبد ِٓ ِىخ إىل اٌمذط :
 من بزوغ شمس اإل بل كان آلل هاش دور محوري فً رعاٌة المقد اات اإل ابلمٌة
فمنا لا الحااٌن وال هاشا ٌولااون الشارافة ( اشااراؾ مكااة علااى اادانة ( خدمااة
الم دد الحرا فً مكة المكرمة ومن عا  161حتى عاا  1125تاولى أماراك ال
هاش واشرافه منطقة مكة المكرمة والمدٌنة المنورة ورعاٌة الحرمٌن الشرٌفٌن .
 اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىربٚ ٜعذ اٌفشاؽ ادلزأر ِٓ ٟأ١ٙبس اٌذٌٚخ اٌؼضّبٔ١خ :
 بعد ذعبلن انقبل االتحادٌٌن األترا على ال لطان العرمانً والدٌن اال بلمً فً عاا
 1118عى الشرٌؾ الح ٌن داهدات ذلى د الفراغ الدٌنً وذنقا الم دد األقصى
المبااار ماان ذهمااال االتحااادٌٌن األتاارا وتخلااٌه عاان الم ااإولٌة و ل ا ذدراك اا ت ماان
الشارٌؾ الح اٌن باان علاً وفااً وقات مبكار ألخطااار ماإامرة صااهٌونٌة محتملاة ضااد
الم دد األقصى المبار .
 وقد رح أهل القدس بالشرٌؾ الح ٌن بن علً وباٌعوه أمٌرات للمإمنٌن أي خلٌفاة
على الم لمٌن مرات عدة فً األعوا بٌن  1118و  1124فكانت ه ه البٌعة
بمرابة ص وصاٌة آلل هاش على الم دد األقصى المبار .
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ِ جب٠ؼخ أً٘ اٌمذط ٌٍشش٠ف احلغني ثٓ ػٍ: ٟ
 في عاً  ً9124ج أعيِ األذلشاك سعلَيا ً اّرٖلاء اىخالفلح اىعثَاّيلح اىرلي حنَلد اىقلذط
ٗتللالد اىتللاً قشاتللح  494أعلل٘اً فغللاس ٗجٖللاء اىقللذط يرقللذٌٍٖ اىَجيللظ ا عللالٍي
األعيللى فللي اىقللذط تاىطيللة ٍللِ اىتللشيف اىحغلليِ تللِ عيللي أُ يرللشأط عَللاسج اىحللشً
اىتللشيف ٗأُ يرلل٘ىى اتْللٔ األٍيللش عثللذ هللا ا شللشاى اىَثاشللش عيللى ا عَللاس اىٖاشللَي
ىيَغجذ األقصى ٗماُ رىل في ّص سعاىح اىثيعح اىشعَيح .
 ارفبق اٌٛطب٠خ يف ػبَ : َ2013
 واصاال الهاشاامٌون حماال م ااإولٌة حماٌااة المدٌنااة المقد ااة ومقد اااتها اال اابلمٌة
والم ٌحٌة ضد محاوالت التهوٌد اإل راحٌلٌة حٌاث وقاع دبللاة الملا عباد هللا الراانً
والااارحٌس الفل اااطٌنً محماااود عبااااس فاااً عماااان بتاااارٌ  31أ ار  2113اتفاقٌاااة
تارٌخٌة تإكد أن دبللة المل هو صاح الوصاٌة علاى األمااكن المقد اة فاً القادس
الشرٌؾ وتعد ه ه االتفاقٌة ذعادة تؤكٌد الوصاٌة الهاشمٌة على األمااكن المقد اة فاً
مدٌنة القدس من بٌعة عا  1124وأن لدبللة المل الحق فً ب ل الدهود القانونٌة
دمٌعها للحفاظ علٌها وخصوصا ت الم دد األقصى المعرؾ فً ه ه االتفاقٌة على أنه
كامل الحر القد ً الشرٌؾ وتإكد االتفاقٌة أٌضا ت المبااديك التارٌخٌاة المتفاق علٌهاا
أردنٌا ت وفل طٌنٌا ت حول القدس وب ل الدهود دمٌعها بصورة مشتركة لحماٌة القدس
واألماااكن المقد ااة مااان محاااو الت التهوٌاااد اإل ااراحٌلٌة وتهاادؾ ذلاااى حماٌااة محاااات
الممتلكات الوقفٌة التابعة لم دد األقصى المبار

ً
صبٔ١ب

رٕف١ز ٚطب٠خ عالٌخ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟاثٓ احلغني
ػٓ ؿش٠ك أٚلبف اٌمذط ٚشؤ ْٚادلغغذ األلظ: ٝ

طٚ :ػؼ اجلٛٙد اٌز ٟرمـ َٛثٙـب دائـشح أٚلـبف اٌمـذط اٌزبثؼـخ ٌـٛصاسح األٚلـبف
األسدٔ١خ رٕف١ز ٚطب٠خ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟاثٓ احلغني ػٍ ٝادلمذعبد .
 تنف داحرة أوقاؾ القدس وشإون الم دد األقصى التابعة لاوزارة األوقااؾ والشاإون
المقد ات اإل بلمٌة األردنٌة وصاٌة دبللة المل عبد هللا الراانً علاى المقد اات عان
طرٌق ما ٌؤتً :
 -1ذدارة شإون الم دد األقصى المبار من حرا ة وترمٌ وتنظٌ شإون ال ٌاحة
والنشاطات المختلفة فٌه .
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-3
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-5
-6

اإلشراؾ على األمابل الوقفٌاة التاً تشاكل ماا ٌزٌاد علاى  %85مان المابل فاً
مدٌنة القدس القدٌمة و ل بإدارة تلا األمابل وترمٌمهاا وصاٌانتها وتؤدٌرهاا
ألشقاحنا فً القدس بؤدور ب ٌطة لتربٌته على أرضه وم ااعدته علاى العاٌش
الكرٌ .
تعرٌااؾ الناااس واإلعاابل الاادولً والمحلااً بؤهمٌااة القاادس الدٌنٌااة والروحٌااة ومااا
توادهه القدس من تحدٌات .
ا تقبال لدنة زكاة القدس م ااعدات عربٌاة وذ ابلمٌة عادة لؽاٌاات التعااون فاً
مشااارٌع خٌرٌااة  .تهاادؾ ذلااى تعزٌااز صاامود القاادس وأهلهااا فااً ودااه االحااتبلل
اإل راحٌلً .
تدرٌس طابل القادس العلاو الشارعٌة وتؤهٌال األٌتاا وتعلاٌمه المهان والحارؾ
المختلفة لم اعدته على العٌش بكرامة .
متابعااة اعتااداكات االحااتبلل ايإل ااراحٌلً وذعااداد تقااارٌر دورٌااة حااول اعتااداكات
االحتبلل اإل راحٌلً ضد األمبل الواقعة فً القدس وعلى را ها الم دد األقصى
المبار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
ساثؼـــــب :

ارػّبساد اذلبمش١خ ٌٍّغغذ األلظ ٝادلجبسن

 -1ارػّبس اذلبمش ٟاألٚي (  / ) َ 1950 --- َ1922ػٙذ اٌشش٠ف احلغـني ثـٓ
ػٍٚ ٟادلٍه ػجذ اهلل األٚي .
 فً عا  1124تبرع الشرٌؾ الح ٌن بن علً بمبلػ  38ألاؾ دٌناار هباً إلعماار
الم دد األقصى المبار .
 تبرع أٌضا ت بملػ  35ألاؾ دٌناار هباً إلعماار الم اادد واألمابل الوقفٌاة فاً عماو
فل طٌن .
 ِٓ أثشص انبصاد ارػّبس اذلبمش ٟاألٚي ِب : ٍٟ٠
أ ذعمار الم دد األقصى المبار الحر القد ً الشرٌؾ وترمٌمه .
ترمٌ الم دد األقصى بعد تعرضه ألضرار كبٌرة فً حر . 1148
ح ذعادة ترمٌ كنٌ ة القٌامة عا  1141بعد أن ش بها حرٌق كاد أن ٌادمرها
وشار فً ذخماده المل عبد هللا األول شخصٌا ت .
 -2ارػّبس اذلبمش ٟاٌضبٔ ) َ 1964 --- َ1953 ( ٟػٙذ ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي
٠ٚزؼّٓ ِب ٠أر: ٟ
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أ -تشكٌل لدنة اإلعمار الهاشمً عامً  1153و . 1154
ة -ترمٌ مبنى الدامع القبلً والمعال اإل ابلمٌة فاً ااحة الحار الشارٌؾ وماا تشامل
علٌه من ابار و بل وقبا ومصاط ومحارٌ .
ح -تبدٌل قبة م دد قبة الصخرة بوضع قبة من األلمنٌو والم ه .
 -3ارػّبس اذلبمش ٟاٌـبسئ (  ) َ 1969ػٙذ ادلٍه احلغني ثٓ ؿالي .
 داك اإلعمار الهاشمً الطارئ نتٌدة لؤلضرار الكبٌرة التً لحقت بالداامع القبلاً ذرار
الحرٌق ال ي أضرمه ٌهاودي متطارؾ باالتواطإ ماع الطات االحاتبلل إل اراحٌلٌة فاً
الم دد األقصى عا . 1161
 -4ارػّبس اذلبمش ٟاٌضبٌش (  ) َ 1994 – َ1992ػٙذ ادلٍه احلغـني ثـٓ ؿـالي
ٚرؼّٓ ِب : ٍٟ٠
 -1ذعااادة تصاافٌح قبااة م اادد قبااة الصااخرة بحااوالً (  5111صاافٌحة
هبٌة على نفقة دبللة المل الح ٌن بن طبلل الشخصٌة .
 -2ذدراك ترمٌمات فً احة الحر القد ً الشرٌؾ تضامنت تارمٌ قباة
ال ل لة والمتحؾ اإل بلمً ومبنى با الرحمة .
 -5ارػّبس اذلبمش ٟاٌشاثغ (  ) َ 1999 – َ1994ػٙذ ادلٍه احلغـني ثـٓ ؿـالي
ٚرؼّٓ ِب ٠أر: ٟ
أ

مشروع ذعادة صنع منبر صبلح الدٌن ال ي دمر فً حرٌق عا . 1161
القٌااا بؤعمااال صااٌانة لمرافااق الم اادد األقصااى المبااار كافااة والمبااانً األوقاااؾ فااً
القدس .

 -6ارػّبس اذلبمش ٟاخلبِظ ( ِ َ1999غزّش – ػٙـذ عالٌـخ ادلٍـه ػجـذ اهلل
اٌضبٔ ٟاثٓ احلغني ادلؼظُ ٚرؼّٓ ِب ٠أر: ٟ
-1
-2
-3
-4

مضاااعفة عاادد مااوظفً أوقاااؾ القاادس وحااراس الم اادد األقصااى المبااار وزٌااادة
رواتبه .
ا تصدار دلٌل الم دد األقصى والتعرٌؾ الدٌنً والتارٌخً الرالث للم دد األقصى .
تؤ ٌس الصندوق الهاشمً إلعمار الم دد األقصى المبار لٌكون راعا ت مالٌا ت لادع
مشارٌع اإلعمار الهاشمً وموظفً أوقاؾ القدس وصمود المقد ٌٌن .
تؤ ً كر ً دبللة المل عباد هللا الراانً ابان الح اٌن المعظا لدرا اة فكار اإلماا
الؽزالً فً الم دد األقصى ودامعة القدس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أٔز ٝٙششػ اٌذسط
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األعــــــئٍخ

ط : 1ػشف ِب ٠أر: ٟ
 ارػّبس اذلبمش ٟاألٚي  :االعمار ال ي قا الشرٌؾ الح ٌن بن علً طٌ هللا راراه
بتقدٌ بمبلػ  38ألؾ دٌنار هبً إلعمار الم ادد األقصاى المباار والمحافظاة علٌاه
وكااان ماان أه ا ذندازاتااه تؽٌٌاار األركااان التااً كاناات تحماال القبااة بؤركااان ددٌاادة ماان
اال منت الم لح . .
ارفبل١خ اٌٛطب٠خ اذلبمش١خ ػبَ : َ2013
اتفاقٌة وقعت بٌن دبللة المل عبد هللا الرانً والرحٌس الفل طٌنً محمود عباس فً
عمااان بتااارٌ  31أ ار  . 2113وتعتباار اتفاقٌااة تارٌخٌااة تإكااد أن دبللااة الملا هااو صاااح
الوصاٌة على األماكن المقد ة فاً القادس الشارٌؾ وتعاد ها ه االتفاقٌاة ذعاادة تؤكٌاد الوصااٌة
الهاشمٌة علاى األمااكن المقد اة فاً مدٌناة القادس منا بٌعاة عاا  1124وأن لدبللاة الملا
الحق فً ب ل الدهود القانونٌة دمٌعها للحفاظ علٌها وخصوصا ت الم دد األقصى .
ط 2:ثني ادلؼبمل اٌز ٟمشٍٙب ارػّبس اذلبمش ٟاٌضبٌش :
 -1ذعااادة تصاافٌح قبااة م اادد قبااة الصااخرة بحااوالً (  5111صاافٌحة
هبٌة على نفقة دبللة المل الح ٌن بن طبلل الشخصٌة .
 -3ذدراك ترمٌمات فً احة الحر القد ً الشرٌؾ تضامنت تارمٌ قباة
ال ل لة والمتحؾ اإل بلمً ومبنى با الرحمة .
ط : 3أروش أُ٘ األػّبي اٌز ٟمشٍٙب ارػّبس اذلبمش ٟاخلبِظ .
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مضاااعفة عاادد مااوظفً أوقاااؾ القاادس وحااراس الم اادد األقصااى المبااار وزٌااادة
رواتبه .
ا تصدار دلٌل الم دد األقصى والتعرٌؾ الدٌنً والتارٌخً الرالث للم دد األقصى .
تؤ ٌس الصندوق الهاشمً إلعمار الم دد األقصى المبار لٌكون راعا ت مالٌا ت لادع
مشارٌع اإلعمار الهاشمً وموظفً أوقاؾ القدس وصمود المقد ٌٌن .
تؤ ً كر ً دبللة المل عباد هللا الراانً ابان الح اٌن المعظا لدرا اة فكار اإلماا
الؽزالً فً الم دد األقصى ودامعة القدس .

طٚ :ػؼ اجلٛٙد اٌز ٟرمـ َٛثٙـب دائـشح أٚلـبف اٌمـذط اٌزبثؼـخ ٌـٛصاسح األٚلـبف
األسدٔ١خ رٕف١ز ٚطب٠خ ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟاثٓ احلغني ػٍ ٝادلمذعبد .
 تنف داحرة أوقاؾ القدس وشإون الم دد األقصى التابعة لاوزارة األوقااؾ والشاإون
المقد ات اإل بلمٌة األردنٌة وصاٌة دبللة المل عبد هللا الراانً علاى المقد اات عان
طرٌق ما ٌؤتً :
 -1ذدارة شإون الم دد األقصى المبار من حرا ة وترمٌ وتنظٌ شإون ال ٌاحة
والنشاطات المختلفة فٌه .
 -2اإلشاراؾ علااى األمابل الوقفٌااة التاً تشااكل مااا ٌزٌاد علااى  %85مان الماابل فااً
مدٌنة القدس القدٌمة و ل بإدارة تلا األمابل وترمٌمهاا وصاٌانتها وتؤدٌرهاا
ألشقاحنا فً القدس بؤدور ب ٌطة لتربٌته على أرضه وم ااعدته علاى العاٌش
الكرٌ .
 -3تعرٌااؾ الناااس واإلعاابل الاادولً والمحلااً بؤهمٌااة القاادس الدٌنٌااة والروحٌااة ومااا
توادهه القدس من تحدٌات .
 -4ا تقبال لدنة زكااة القادس م ااعدات عربٌاة وذ ابلمٌة عادة لؽاٌاات التعااون فاً

مشارٌع خٌرٌة  .رٙذف إىل رؼض٠ض طّٛد اٌمذط ٚأٍ٘ٙب يف ٚعٗ االؽزالي
ارعشائ. ٍٟ١

((( أز ٝٙششػ اٌٛؽذح اٌضبٌضخ ِؼ مج١غ األعــــئٍخ ))))))))
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اٌٛؽـــذح

4

سعــبٌخ ػّبْ
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اٌفظــــً األٚي  :سعبٌخ ػّبْ ( ِفِٙٛٙب ِٚجبدئٙب )

ادلمذِخ  :شهدت عمان فً رمضاان مان عاا  2114ذطابلق ر االة عالمٌاة نبعات
من تعالٌ القران ونبض اال بل وو طٌته ومن رإٌة هاشامٌة نٌارة باؤن علٌناا وادباا ت ذن اانٌا ت
ومهمة عالمٌة ٌنبؽً أن نقو بهما خدمة لمدتمع اإلن انً ودفاعا ت عن اال بل العظٌ ومبادحه
ً
أٚال ِ :ب ادلمظٛد ثشعبٌخ ػّبْ
 بدأت ر الة عمان بوصفها بٌانا ت صارٌحا ت ومفصابلت أصادره فاً عماان صااح الدبللاة
المل عبد هللا الرانً ومدموعة من كبار علماك األردن فً لٌلة القدر من رمضان عا
 1425هـ وقد وصؾ البٌاان ماا هاو مان اال ابل وماا لاٌس مان اال ابل واي األعماال
تمرل اال بل وأٌها ال ٌمرله وكان هدفه أن ٌوضح للعال الحدٌث حقٌقة اإل بل بؤنه
ر الة قوامها اإلخبلص هلل وح الدار والنٌة الح نة واالعتدال وال بل .
 الر اااالة ولٌااادة فكااارة هاشااامٌة تدمعااات أركانهاااا لٌتبناااى األردن ألدلهاااا الكرٌااار مااان
المإتمرات والندوات والمبادرات الهادفاة ذلاى صاٌاؼة موقاؾ ذ ابلمً عقبلناً بحراً
فقهااً ٌا ااً ٌعاارض علااى األم ا والشااعو كلهااا اإل اابل ال ا ي ٌشااكل فااً اعتدالااه
وت امحا ورقٌه رقبلت حفظ الحٌاة اإلن انٌة وٌحفظها من صدامات وانحرافات خطٌرة
 ألشأ إٌض ا٢ر ِٓ ٟسعبٌخ ػّبْ )) صُ اعت ػٓ األعئٍخ اٌز ٟرٍ: ٗ١
ه ا ا بٌااان للناااس إلخواننااا فااً دٌااار اإل اابل وفااً أرداااك العااال تعتااز عمااان
عاصمة المملكة األردنٌة الهاشمٌة بؤن ٌصادر منهاا فاً شاهر رمضاان المباار الا ي
أنزل فٌه القران هدى للناس وبٌانات من الهدى والفرقان نصارح فٌه األمة ـ فاً ها ا
المنعطؾ الصع من م ٌرتها بما ٌحٌق بها من أخطار مدركٌن ما تتعارض لاه مان
تحدٌات تهدد هوٌتها وتفارق كلمتهاا وتعمال علاى تشاوٌه دٌنهاا والنٌال مان مقد ااتها
لااا أن ر اااالة اإل ااابل ال ااامحة تتعااارض الٌاااو لهدماااة شر اااة ممااان ٌحااااولون أن
ٌصاوروها عاادوات لها بالتشااوٌه واالفتااراك ومان بعااض الا ٌن ٌادعون االنت ااا لئل اابل
وٌقومون بؤفعال ؼٌر م إولة با مه .
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رؼش٠ف سعـــــبٌخ ػّبْ  :بٌان أصدرته المملكة األردنٌة الهاشمٌة فً شهر رمضان
المبار من عا  1425هـ الموافق تشرٌن الرانً عا ٌ 2114هدؾ ذلى شرح ر االة
اإل ابل ال امحة وتقاادٌمها للعاال بصااورتها النقٌاة للاارد علاى الا ٌن ٌتعرضاون لئل اابل
والتشوٌه واالفتراك .

ط ِٓ :أ ٓ٠طذس اٌج١بْ ؟
اجلٛاة  :ي عمان عاصمة المممكة األردنية الياشمية .
ِ :ىت طذس ؟

اجلــٛاة  :فااً شااهر رمضااان المبااار ماان عااا  1425هااـ الموافااق تشاارٌن الرااانً عااا
. 2114
ط :فغش  :مل رمزظش سعبٌخ ػّبْ ػٍ ٝاٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌز ٟوزجذ ثٙـب فمـذ مت
رشمجزٙب إىل اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍغبد اٌؼبدل١خ .

اجلٛاة  :حتاى تاتمكن الشاعو مان االطابلع علاى حقٌقاة اال ابل وفها معانٌاه وتعزٌازات
للحوار بٌن مختلؾ المدتمع اإلن انً وأبناك الحضارات المتعددة .
طِ :ب ٘ ٟاألِٛس ادلشرتوخ اٌز ٟذبّغ ثني أرجبع اٌذ٠بٔبد ٚفئبد اٌجشش ؟
الدـــــوا  :ال بل العدل التكافل الرحمة .
طِ :ب أعجبة طذٚس سعبٌخ ػّبْ ؟
 -1خدمة للمدتمع اإلن انً ودفاعا ت عن اال بل العظٌ ومبادحه .
ٌ -2بٌن للعال أننا أخوة وأن اال بل ال ي ٌقو علاى المحباة وال ابل والحاد عان العناؾ
واالرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
صبٔ١ــــب ِ :جبد ٞسعبٌخ ػّبْ
مقدمة  :لقد صاحبت ر االة عماان لؽاة ددٌادة لمخاطباة عقاول النااس فاً كال أنحااك
العال وأ ت لقٌا مٌراق ذن انً وأخبلقً عالمً فقد بنٌت الر الة على مدموعة
من المباديك االن انٌة المشتركة .
ط :ػذد ادلجبدٞء
-1
-2
-3
-4

سعبٌخ ػّبْ ؟

العدالة فً معاملة اآلخرٌن وصٌانة حقوقه .
تكرٌ اإلن ان من ؼٌر النظر ذلى لونه أو دن ه أو دٌنه .
احترا الموارٌق والعهود وتحرٌ الؽدر
الرفق واللٌن ونب العنؾ والؽلظة .
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-5
-6
-1
-8

التوازن واالعتدال والتو ط .
الت امح والعفو الل ان ٌعبران عن مو النفس .
.تحقٌق الرحمة والخٌر للناس أدمعٌن .
أحتر حق الحٌاة لؽٌر المقاتلٌن .

ط :مل رمزظش سعبٌخ ػّبْ ػٍ ٝاٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌز ٟوزجذ ثٗ فغـش رٌـه أٚ
أػؾ أعجبة :
 انطبلقااا ماان شاامولٌة الهاادؾ وعالمٌااة الم ااعى ل ا تقتصاار ر ااالة عمااان علااى اللؽااة
العربٌااة التااً كتباات بهااا فقااد تردماات ذلااى العدٌااد ماان اللؽااات العالمٌااة لٌصااار ذلااى
توزٌعها فً شتى أنحااك العاال ولتاتمكن الشاعو مان االطابلع علاى حقٌقاة اإل ابل
اراك وتعزٌاازات للحااوار بااٌن مختلااؾ فحااات المدتمااع اإلن ااانً وابناااك
وفه ا معانٌااه ذرا ت
الحضارات المتعددة .

 طٚ :ػؼ أّ٘بَ ػذد ِٓ اٌمبدح اٌذٕ٠ني ٚاٌغ١بع١ني اٌزٚ ٓ٠لؼـٛا سعـبٌخ
ػّبْ ٚألش٘ٚب
 وقد بلػ عادد القاادة الادٌنٌٌن وال ٌا اٌٌن الا ٌن وقعاوا ر االة عماان واقروهاا مان (
تمااوز  2115ذلااى تمااوز  553 2116مفكاارات ماان  84بلاادات عربٌااا ت وذ اابلمٌا ت
وأدنبٌ اا ت حٌااث قاارأ هااإالك والمبلٌااٌن ؼٌااره ر ااالة عمااان ووداادوا فٌهااا قوا اا
مشتركة بٌن أتباع الدٌانات تصلح أن تكون منطلقا ت للحوار والتقار من أدل الوصول
ذلى تفاه مرمر ومن ه ه القوا ( ال بل واألمن والعدل والتكافل والرحمة .
 ط :أروش اٌمٛاعُ ادلشرتوخ ثني اٌذ٠بٔبد وّب ٚسدد يف سعبٌخ ػّبْ .
 اجلٛاة :

( ال بل واألمن والعدل والتكافل والرحمة

االعــــئٍخ

ط : :1ػشف ِب ٠أر: ٟ
 سعبٌخ ػّبْ  : .بٌان أصدرته المملكة األردنٌة الهاشمٌة فً شهر رمضان المبار
ماان عااا  1425هااـ الموافااق تشاارٌن الرااانً عاا ٌ 2114هاادؾ ذلااى شاارح ر ااالة
اإل بل ال محة وتقدٌمها للعال بصورتها النقٌة للرد على ال ٌن ٌتعرضون لئل ابل
والتشوٌه واالفتراك .
ادلغؤ١ٌٚخ اٌشٚؽ١خ :

تعني ضرفر تبميلغ رسلالة اإلسلالم فحمميلا محملل الجلد

لمد اع عنيا فابراز صفرتيا المشر ة .
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ط :2أروش اٌفئبد ادلخبؿجخ يف سعبٌخ ػّبْ ؟
الجلللللللفات :

أ -إخفاننا ي ديار اإلسالم .
ت  -الناس ي مختم

أرجاء العالم.

ط : 3فغش  :طذٚس سعبٌخ ػبَ . َ2004
الج لفات :الج لفات  :تفضلليح لمعللالم الحللديث ح ي للة اإلسللالم الح ي للي فىللف رسللالة قفاميللا
االخالص هلل فحت الجار فالنية الحسنة فاالعتدال فالسالم .
طِ : 4ب إٌٙظ اٌز ٞرجٕبٖ اذلبمش ْٛ١خلذِخ االعالَ ٚادلغٍّني ؟

فقد تبنح المممكة األردنية الياشمية نيجاً يحرص عمى-:
 -1إبراز الصفر الح ي ية المشر ة لإلسالم ..

 -2رد اليجمللاح عللن اإلسللالم  (.بحكللم المسللؤفلية الرفحيللة فالتاريخيللة المفرفثللة التللي
تحمميا قيادتيا الياشمية ) .

 -1فق

التجني عميو .

ط : 5ػذد أسثؼخ ِٓ ِجبدئ سعبٌخ ػّبْ .
 -1العدالة فً معاملة اآلخرٌن وصٌانة حقوقه .
 -2تكرٌ اإلن ان من ؼٌر النظر ذلى لونه أو دن ه أو دٌنه .
 -3الرفق واللٌن ونب العنؾ والؽلظة .
 -4التوازن واالعتدال والتو ط .
 -5الت امح والعفو الل ان ٌعبران عن مو النفس .
 -6احترا الموارٌق والعهود وتحرٌ الؽدر .
 -1تحقٌق الرحمة والخٌر للناس أدمعٌن .
 -8أحتر حق الحٌاة لؽٌر المقاتلٌن .
ادلٕؼـف اٌظؼت  :األخطار والتحدٌات التً تواداه األماة اإل ابلمٌة والمتمرلاة فاً المظااهر
اآلتٌة :
تهدٌد الهوٌة اإل بلمٌة  .التشوٌه واالفتراك مان بعاض
تفرٌق كلمة األمة اإل بلمٌة .
ال ٌن ٌدعون االنت ا لئل بل وٌقومون بؤفعال ؼٌر م إولة عنها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أز ٝٙششػ األعئٍخ ِغ ؽً األعئٍخ
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الفصــــل اٌضبٔ : ٟاٌٛعـ١خ ٚاٌزغبِؼ يف سعبي ػّبْ :
ادلمذِخ :

أكادت ر االة عماان مبااديك أ ا اٌة فاً ال الو البشاري وفاً العبلقاة باٌن

الشااعو واألما وفااً مقاادمتها الو ااطٌة والت ااامح وان تطبٌقهمااا كفااٌبلن بإزالااة كاال ا اابا
العنؾ والتعصا والكراهٌاة باٌن البشار لتتحقاق ؼاٌاات الشاراحع ال اماوٌة فاً نشار المحباة
والعدل وال بل .
ً
أٚال  :اٌٛعـ١خ :
تعد الو طٌة نمن أبرز خصاحص األماة اإل ابلمٌة ولتعارؾ لا أقارأ الانص اآلتاً مان ر االة
عمان ر أد عما ٌلٌه :
الدٌن اإل بلمً الحنٌؾ قا على التوازن واالعتدال والتو ط والتٌ ٌر
قاال تعااالى  (:وكا ل دعلناااك أماة و ااطا لتكونااوا شااهداك علاى الناااس وٌكااون الر ااول علااٌك
شهٌدا
وه ا الدٌن ما كان ٌوما ذال حربا ت على نزعات الؽلو والتطارؾ والتشادد لا أنهاا حدا العقال
عن تقدٌر وك العواقا واالنادفاع األعماى خاارح الضاوابط البشارٌة دٌناا ت وفكارات وخلقاا ت وهاً
لٌ ت من طباع الم ل الحقٌقً المت امح المنشرح الصدر واال بل ٌرفضها مرلما ترفضاها
الدٌانات ال ماوٌة ال محة دمٌعا ت .
 ط :أروش ادلجبدٞء األعبع١خ اٌز ٟأوذرٙب سعبٌخ ػّبْ يف اٌغٍٛن اٌجششٞ
ٚيف اٌؼاللخ ثني اٌشؼٛة ؟
 - ذزالة كل أ با العنؾ والتعص والكراهٌة بٌن البشر  ( .لتحقٌق ؼاٌاات الشاراحع
ال ماوٌة فً نشر المحبة والعدل وال بل وهً من أبرز خصاحص األماة اإل ابلمٌة
طِ :ب األعظ اٌز٠ ٟم َٛػٍٙ١ب االعالَ ؟
الدوا  ( :التوازن واالعتدال والتو ط والتٌ ر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقد دعا ايإل بل ذلى الو طٌة الشاملة للحٌاة فً دوانبها دمٌعاا ت لتحقٌاق دملاة مان
األهداؾ النبٌلة فً حٌاة المدتمع .
 أ٘ـــــذاف اٌٛعـ١خ يف ارعـــــــالَ :
-1
-2
-3
-4

الوصول ذلى الحقاحق بعٌدات عن المٌول واألهواك .
قٌا االن ان بوادباته من ؼٌر ذفراط أو تهاون .
ذضفاك معانً اال تقامة واألمانة والخٌر على المدتمع .
نشر المحبة وتقبل االخر ونب التعص والحقد .
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ٌ مرل الهاشمٌون أنمو دا ت فً الو طٌة واالنفتاح ذ أخ وا على عااتقه وادا الادفاع
عاان قااٌ الو ااطٌة والحااث علٌهااا بوصاافها تواباات تنطلااق ماان تعااالٌ الاادٌن اإل اابلمً
لتعزٌز الحوار ونب كل ما من شؤنه أن ً الفرقة فً صفوؾ أبناك الوطن .
 طِ :ب ِٛلف ارعالَ ِٓ اٌغٍٚ ٛاٌزـشف ٚاٌزشذد ؟
الدوا  :برفضها اال بل

والدٌانات ال ماوٌة دمٌعها .

 طِ :ب ِظب٘ش رـج١ك اٌٛعـ١خ يف اٌفىش اذلبمش ٟ؟
 ومن مظاهر تبنً الو طٌة فً فكر الهاشمٌٌن رعاٌة المل عبد هللا الراانً ماإتمرات
منتدى الو طٌة للفكر والرقافة مرل :
 ( ادلؤسبش األٚي ال ي كاان بعناوان ا و اطٌة اإل ابل باٌن الفكار والممار اة عاا
 2114وقرر فٌاه الماإتمرون اعتمااد ر االة عماان وتبنٌهاا علاى نطااق وا اع عان
طرٌق أدهزة اإلعابل والتربٌاة والتودٌاه واعتمااد مقاررات ماإتمرات الو اطٌة التاً
عقدت فً الكوٌت والمملكة العربٌة ال عودٌة والبحرٌن وؼٌرها وتعمٌمها .
ٚ ادلؤسبش اٌضبٔ ٟاٌز ٞعبء ثؼٕٛاْ ( اٌذٚس اٌؼٌٍّ ٟز١بس اٌٛعـ١خ يف ارطالػ
ٙٔٚؼخ األِخ ال ي عقد فً األردن فً العاصمة عمان عا  2116بحضور نخبة
من العلماك والمفكرٌن والقادة ممن شمله المنهج الو طٌة واالعتدال .
 ط :ثني أُ٘ رٛط١بد ادلؤسبش اٌذٚيل األٚي دلٕزذ ٜاٌٛعـ١خ اٌز ٞػمـذ يف
ػّبْ ػبَ  َ2004؟
اجلــــٛاة  :قرر فٌه المإتمرون اعتمااد ر االة عماان  .وتبنٌهاا علاى نطااق وا اع
عن طرٌق أدهزة اإلعبل والتربٌة والتودٌه واعتماد مقررات مإتمرات الو طٌة التً
عقدت فً الكوٌت والمملكة العربٌة ال عودٌة والبحرٌن وؼٌرها .
رؼش٠ف اٌٛعـ١خ  :منهج فكري وموقؾ أخبلقً الوكً قااح علاى اعتادال االن اان فاً
أموره الدٌنٌة والدنٌوٌة كافة بعٌدات عن اإلفراط والتفرٌط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
صبٔ١ب  :اٌزغبِؼ :
ادلمذِــخ ٌ :عااد الت ااامح ماان أه ا مباااديك االن ااانٌة التااً دعاات الشااراحع ال ااماوٌة ذلااى
تطبٌقهااا نظاارات ذلااى تنااوع البشاار فااً أصااوله ورقافاااته وأدٌااانه ماان أداال التعااارؾ
والتعاٌش والتعاون وتعزٌز القٌ المرتبطة بحقوق االن ان واحترا الكرامة االن انٌة
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رؼش٠ف اٌزغبِؼ  :مفهو ذن انً ٌعنً احترا التنوع واالختبلؾ وقبولهما على االنفتاح
والمعرفة وحرٌة الفكر والمعتقدات وهو لٌس أخبلقٌا ت فقط بل هو ٌا ً وقانونً .
ـــ وقد دعت ر الة عمان ذلى تطبٌق الت امح بالو احل اآلتٌة :
 -1احترا حقوق اإلن ان وحرٌاته لتحقٌق العدالة وحفظ الكرامة اإلن انٌة .
 -2االحترا المتبادل بٌن أتباع األدٌان والم اه .
 -3تعزٌز مفهو الحوار والعاٌش المشاتر والمحباة باٌن الشاعو ونبا التعصا والتمٌٌاز
والكراهٌة .
ـــ كر اال بل اإلن ان من ؼٌر النظر ذلى لونه أو دن ه أو دٌناه وأكاد مانهج الادعوة
ذلى هللا ال ي ٌقو على الرفق واللٌن ورفض الؽلظة والعنؾ فً التودٌه والتعبٌر وأن هدؾ
اإل بل هو تحقٌق الرحمة والخٌر للناس أدمعٌن .
ــ ٌٚزـج١ك اٌزغبِؼ آصبس ػظّ١خ يف اٌجشش٠خ وبفخ رزّضً يف ِب ٠أر: ٟ
أ نشر رقافة العٌش المشتر بٌن الشعو واألم .
المشتركة .
االنفتاح على الرقافات وتحقٌق المكا
ح ازدهار المدتمع اإلن انً ورقافته .
د انتشار المحبة واأللفة بٌن الناس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أٔز ٝٙششػ اٌذسط
األعـــــئٍخ :
ط : 1ػشف ِب ٠أر: ٟ
اٌٛعـ١خ :

منهج فكري وموقؾ أخبلقاً الوكً قااح علاى اعتادال االن اان فاً أماوره

الدٌنٌة والدنٌوٌة كافة بعٌدات عن اإلفراط والتفرٌط .
اٌزغــبِؼ  : :مفهااو ذن ااانً ٌعنااً احتاارا التنااوع واالخااتبلؾ وقبولهمااا علااى االنفتاااح
والمعرفة وحرٌة الفكر والمعتقدات وهو لٌس أخبلقٌا ت فقط بل هو ٌا ً وقانونً .
طِ :2ب األ٘ذاف اٌز ٟعؼ ٝاالعالَ إىل ربم١مٙب ػٓ ؿش٠ك اٌٛعـ١خ ؟
-1
-2
-3
-4

الوصول ذلى الحقاحق بعٌدات عن المٌول واألهواك .
قٌا االن ان بوادباته من ؼٌر ذفراط أو تهاون .
ذضفاك معانً اال تقامة واألمانة والخٌر على المدتمع .
نشر المحبة وتقبل االخر ونب التعص والحقد .
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طِ :3ب ِظب٘ش رـج١ك اٌٛعـ١خ يف اٌفىش اذلبمش ٟ؟
 ومن مظاهر تبنً الو طٌة فً فكر الهاشمٌٌن رعاٌة المل عبد هللا الراانً ماإتمرات
منتدى الو طٌة للفكر والرقافة مرل:


( ادلؤسبش األٚي ال ي كان بعنوان ( و طٌة اإل بل بٌن الفكار والممار اة عاا
 2114وقرر فٌاه الماإتمرون اعتمااد ر االة عماان وتبنٌهاا علاى نطااق وا اع عان
طرٌق أدهزة اإلعابل والتربٌاة والتودٌاه واعتمااد مقاررات ماإتمرات الو اطٌة التاً
عقدت فً الكوٌت والمملكة العربٌة ال عودٌة والبحرٌن وؼٌرها وتعمٌمها .

 ادلؤسبش اٌضبٔ ٟاٌز ٞعبء ثؼٕٛاْ ( اٌذٚس اٌؼٌٍّ ٟز١بس اٌٛعـ١خ يف ارطالػ
ٙٔٚؼخ األِخ الا ي عقاد فاً األردناً فاً العاصامة عماان عاا  2116بحضاور
نخبة من العلماك والمفكرٌن والقادة ممن شمله المنهج الو طٌة واالعتدال.
ط :4ثني عجت دػٛح األد٠بْ اٌغّب٠ٚخ إىل اٌزغبِؼ ؟
الدوا  :الت امح من أه مبادئ االن انٌة التً دعت الشراحع ال ماوٌة ذلى تطبٌقها
نظرات ذلاى تناوع البشار فاً أصاوله ورقافااته وأدٌاانه مان أدال التعاارؾ والتعااٌش
والتعاون وتعزٌز القٌ المرتبطة بحقوق االن ان واحترا الكرامة االن انٌة .
سٚ : : 9ػؼ آصبس اٌزغبِؼ يف اجملزّؼبد اٌجشش٠خ ؟
أ نشر رقافة العٌش المشتر بٌن الشعو واألم .
المشتركة .
االنفتاح على الرقافات وتحقٌق المكا
ح ازدهار المدتمع اإلن انً ورقافته .
د انتشار المحبة واأللفة بٌن الناس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌفظــــً اٌضبٌش  :اٌزـشف ( طٛسٖ ٚأخـبسٖ ػٍ ٝاجملزّغ ارٔغبٔ) ٟ
ادلمذِخ :

أكدت الشراحع ال ماوٌة مباديك ال بل والعٌش المشتر باٌن الشاعو بعٌادات

وقد داكت ر الة عماان لتإكاد موقاؾ اال ابل مان
عن كل مظاهر التطرؾ والؽلو واإلرها
ه ه اآلفات حٌث ودد التطرؾ والتشدد فً المدتمعات البشرٌة من القد فهو ظاهرة بشارٌة
عامة ال ترتبط بشع أو فحة أو دٌن .
 ونقااؾ وراك انتشااار ظاااهرة التطاارؾ واؼلااو فااً المدتمعااات البشاارٌة ا اابا كرٌاارة
ِزشؼجخ ِٚزذاخٍخ ِٓ أّ٘ٙب :
 طٚ :ػؼ آصبس اٌزـشف يف اجملزّؼبد ؟
 -1طعف اىقيٌ ٗاىَثادئ .
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-2
-3
-4
-5

االترعاد عِ ذعاىيٌ اىذيِ ٗاىفٌٖ اىَغي٘ع ىينثيش ٍِ اىْص٘د اىتلشعيح ٗاالّرقائيلح
في اىرعاٍو ٍع تعض ٕزٓ اىْص٘د .
اّرٖاك حق٘ا ا ّغاُ ٗاىحذ ٍِ اىحشياخ في تعض اىذٗه .
ٍَاسعح ص٘س اىرعصة اىعشقي أٗ اىطائفي أٗ اىَزٕثي ص
االعرخذاً اىخطأ ى٘عائو االذصلاه اىرنْ٘ىل٘جي ٍٗلا يشافقلٔ ٍلِ اّفرلاي غقلافي ايلش
ٍحذٗد .

رؼش٠ف اٌزـشف ٍ :جَ٘عح ٍِ األفناس ٗاىَعرقلذاخ ٗاىَ٘اقلف اىرلي يرتلذد األفلشاد
في اذخارٕا ٗذرجاٗص ٍا ٕ٘ ٍأى٘ى أٗ عائذ أٗ ٍرفل عيئ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً

أٚال  :طـــٛس اٌزـشف :
 يترَو اىرطشى ّ٘احي اىحياج مافح ىزا فقذ جاءخ ص٘سٓ ٍرعذدج ٗىرعشفٖا ذأٍو اآلذي :
ط :ػذد طــــٛس اٌزـشف ؟
 -9اٌزـــشف اٌفىــشٍ : ٞللِ أخطللش أّلل٘ا اىرطللشى ٗيرَثللو تللاىخشٗ عللِ اىق٘اعللذ
اىفنشيح ٗاىثقافيح اىغلائذج فلي اىَجرَلع ٍٗلِ ٍظلإشٓ اىرعصلة ىيلشأ ٗعلذً ذقثلو
اساء اآلخللشيِ ٍٗ ،للِ أٍثيللح اىرطللشى اىفنللش  :اىَْظَللاخ ا سٕاتيللح اىرللي ذغللرثي
دٍاء اآلخشيِ ٍِ مو األدياُ ٗذذٍش اىَجرَعاخ .
 -2اٌزـــشف اٌــذٕٗ : ٟٕ٠لل٘ اىخللشٗ عللِ االعرللذاه فللي اىللذيِ فنللشاً ٗعَلالً ٍٗللِ
أّ٘اعٔ تا طافح ىيرطشى ىذيِ ٍعيِ اىرطشى اىَزٕثي ٕٗ٘ أيظا ً ٍِ أخطش أّ٘ا
اىرطللشى ٍٗ ،للِ ٍظللإشٓ ( اعللرثاحح اىللذٍاء ٗاألٍلل٘اه ) ٗظللإشج اىرطللشى اىللذيْي
ٍ٘ج٘دج عْذ تعض األفشاد في ٍخريف األدياُ .
 -3اٌزـشف اٌغ١بعٗ : ٟيعْي أذخار ٍ٘اقف عْصشيح ٍرتذدج ذجآ اىتع٘ب .
 -4اٌزـشف األخاللٗ : ٟيعْي اىخشٗ عِ االذضاُ األخالقي ئٍا تاىرتذد في ذطثيلل
عي٘ك أخالقي ٍعيِ أٗ في اىرخيي ذَاٍا ً عِ ذطثيل رىل اىغي٘ك .
ً
ـلـ ٚرؼذ ادلٕظّبد االس٘بث١خ ( خٛاسط ٘زا اٌؼظش ) ِٕظّبد ِزـشفخ فىش٠ـب
ً
ٚد١ٕ٠ب الدوا  :أنها منظمات خاردة عن الدٌن فهاً ت اتؽل أ ا الادٌن لتحقٌاق
أهدافها المتطرفة الفكرٌة وال ٌا ٌة ومصالحها الخاصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ً
صبٔ١ب  :أخـبس اٌزـشف ػٍ ٝاجملزّؼبد :
المقدمة  :تر التطرؾ عبار التاارٌ نتااحج اٌحة علاى المدتمعاات البشارٌة وكاان
ببا ت فً تؤخر كرٌر من ه ه المدتمعات وترادعها وانهٌارها .
 وفً وقتنا الحاضر ندد أن التطرؾ أحد ال مات البارزة لما ٌدري فً العال الٌاو
باإلضافة ذلى أنه ممار ة اإلرها أصبحت لوكا ت عملٌا ت للمتطرفٌن والمتعصابٌن مان
قتل وتدمٌر واعتداك على المدنٌٌن الم المٌن ولنتعرؾ أرار التطرؾ فً المدتمعات
أقرأ النص اآلتً من ر الة عمان صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌز ٟرٍ: ٗ١
(( ونعً أن التطرؾ ت ب عبر التارٌ فً تدمٌر بنى شامخة فً مدنٌات كبرى .
وذن شدرة الحضارة ت وي عنما ٌتمكن الحقد وتؽلق الصدور والتطارؾ بكال أشاكاله
ؼرٌ عن اال ابل الا ي ٌقاو علاى االعتادال والت اامح وال ٌمكان إلن اان أناار هللا
قلبااه أن ٌكااون مؽالٌ اا ت متطرف اا ت  ...وذننااا ن ااتنكر دٌنٌ اا ت وأخبلقٌ اا ت المفهااو المعاصاار
لئلرها وال ي ٌراد به الممار ات الخاطحة أٌا ت كاان مصادرها وشاكلها والمتمرلاة فاً
التعدي على الحٌاة اإلن انٌة بصورة باؼٌة متداوزة ألحكا هللا .
طِ :ب ادلف َٛٙادلؼبطش ٌإلس٘بة حبغت ِب عبء يف سعبٌخ ػّبْ ؟
اجلٛاة  :هو الممار ات الخاطحاة أٌاا ت كاان مصادرها وشاكلها والمتمرلاة فاً التعادي
.

على الحٌاة اإلن انٌة بصورة باؼٌة متداوزة ألحكا هللا
وقاد أكاد دبللاة الملا
 وحرو الٌو هً ب ب ما ٌشهده العال من تطرؾ وذرها
عبد هللا الرانً ل فً خطابه أما الدمعٌة العامة لؤلم المتحدة .
 أقرأ النص اآلتً ر أد عما ٌلٌه ............... :
 (( (( حربنا العالمٌة لٌ ت بٌن الشعو أو المدتمعات أو األدٌان بل هً حر تدماع
كال المعتاادلٌن ماان دمٌااع األدٌااان والمعتقاادات ضااد كاال المتطاارفٌن ماان دمٌااع األدٌااان
والمعتقدات ذن م تقبل ه ا العال كما نتطلع ذلٌه دمٌعا ت ٌتعرض لتهدٌد من الخوارح
أولح الخاردٌن عن اال بل وقٌمة اإلن انٌة النبٌلة وال ٌن وصل به األمر الٌو ذلى
تهدٌااد المدتمااع العااالمً بؤ ااره فه ا ٌ ااتؽلون االختبلفااات الدٌنٌااة لتقااوٌض أ ااس
التعاااون والتااراح بااٌن ببلٌااٌن الناااس ماان دمٌااع األدٌااان والطواحااؾ مماان ٌعٌشااون
مداورٌن فً العدٌد من بلداننا كما ت تؽل ه ه العصابات الخاردة عن اال بل حالاة
االنؽبلق والش بٌن أتباع مختلؾ الدٌانات والم اه للتو ع وب ط نفو ها واأل وأ
ماان كاال ل ا أنها ٌمنحااون أنف ااه منطلااق الحرٌااة لتحرٌااؾ تؤوٌاال كاابل هللا وتبرٌاار
دراحمه البشعة .
 طِ :ب احلشة اٌزٚ ٟطفٙب ادلٍه ػجذ اهلل اٌضبٔ ٟيف خـبثٗ ؟
الدااوا  :هااً حاار تدمااع كاال المعتاادلٌن ماان دمٌااع األدٌااان والمعتقاادات ضااد كاال
المتطرفٌن من دمٌع األدٌان والمعتقدات .
األستاذ /أحمد الحيدرية ( )979/5766656

الصفحة 89

( ذن م تقبل ه ا العاال كماا نتطلاع ذلٌاه دمٌعاا ت ٌتعارض لتهدٌاد مان الخاوارح أولحا
الخاردٌن عن اال بل وقٌمة اإلن انٌة النبٌلة وال ٌن وصل به األمر الٌو ذلى تهدٌد
المدتمع العالمً بؤ ره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
صبٌضب  :دٚس اجملزّغ يف ِٛاعٙخ اٌزـشف :
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ت ه قوة المدتمع وتما كه فً الحد من ظاهرة التطرؾ ال ي ٌعد افة العصر
أصاابحت موادهتااه وادباااا ت علااى فحاااات المدتمااع ومإ ااااته كافااة وال اااٌما
المإ ات الدٌنٌة من م ادد وكناحس التً ٌد علٌها االطابلع بادورها المها
والمتكامل لموادهة التطرؾ .
 -3الاادور األهاا واألكباار ٌقااع علااى عاااتق المااواطن فااالمواطن هااو العنصاار
األ اس فً موادهة التطرؾ بوعٌه ومشاركته الفاعلة فً بناك وطنه .
وٌتمرل دور المواطن فً موادهة التطرؾ بما ٌؤتً :
اىذفا عِ أسص اى٘عِ ٗاىرظحيح في عثيئ
اىذفا عِ ٍنرغثاخ اى٘عِ ( ع٘اء ماّد ٍاديح أً ٍعْ٘يح ) فذيَٖا ٗحذيثٖا .
ذغيي ّفغٔ تاىعيٌ ٗاىَعيٍ٘ح اىصحيحح .
اىشج٘ ئىى اىَصادس اىَ٘غ٘قح ىيرأمذ ٍِ أ ٍعيٍ٘ح ماىشج٘ ئىى دائشج ا فراء .
اىرعللاُٗ ٍللع ٍإعغللاخ اىذٗىللح ٗال علليَا األٍْيللح ٍْٖللا ىيرثيي ل عللِ أ شلليء يثيللش
اىتثٖح (( ٍ٘اعْح فاعيح ٍِ خاله ٍغاعذج أجٖضج اىذٗىح )) .
اىح٘اس ٗاحرشاً اآلخش .
سفض األفناس اىَرطشفح اىذاعيح ئىى اىعْف ٗاىري ال ذَد ىيذيِ تأ صيح .
ٍحاستح اىرعصة ٗاىرطشى تص٘سٓ مافح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األعـــــئٍخ

ط :1ػشف ِب ٠أر: ٟ
اٌزـشف ٍ :جَ٘عح ٍِ األفناس ٗاىَعرقذاخ ٗاىَ٘اقف اىري يرتذد األفشاد فلي اذخارٕلا
ٗذرجاٗص ٍا ٕ٘ ٍأى٘ى أٗ عائذ أٗ ٍرفل عيئ .
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ارس٘بة  :هو الممار ات الخاطحة أٌا ت كان مصادرها وشاكلها والمتمرلاة فاً التعادي
على الحٌاة اإلن انٌة بصورة باؼٌة متداوزة ألحكا هللا

.

ط : 2ػذد طٛس اٌزـشف ؟
التطرؾ الفكري

التطرؾ الدٌنً التطرؾ ال ٌا ً التطرؾ األخبلقً .

طٚ :ػؼ آصبس اٌزـشف يف اجملزّؼبد .
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طعف اىقيٌ ٗاىَثاد ء .
االترعاد عِ ذعاىيٌ اىذيِ ٗاىفٌٖ اىَغي٘ع ىينثيش ٍِ اىْص٘د اىتلشعيح ٗاالّرقائيلح
في اىرعاٍو ٍع تعض ٕزٓ اىْص٘د .
اّرٖاك حق٘ا ا ّغاُ ٗاىحذ ٍِ اىحشياخ في تعض اىذٗه .
ٍَاسعح ص٘س اىرعصة اىعشقي أٗ اىطائفي أٗ اىَزٕثي ص
االعرخذاً اىخطأ ى٘عائو االذصلاه اىرنْ٘ىل٘جي ٍٗلا يشافقلٔ ٍلِ اّفرلاي غقلافي ايلش
ٍحذٗد .
ط :ثني دٚس ادلٛاؿٓ يف ِٛاعٙخ اٌزـشف ؟
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اىذفا عِ أسص اى٘عِ ٗاىرظحيح في عثيئ
اىذفا عِ ٍنرغثاخ اى٘عِ ( ع٘اء ماّد ٍاديح أً ٍعْ٘يح ) فذيَٖا ٗحذيثٖا .
ذغيي ّفغٔ تاىعيٌ ٗاىَعيٍ٘ح اىصحيحح .
اىشج٘ ئىى اىَصادس اىَ٘غ٘قح ىيرأمذ ٍِ أ ٍعيٍ٘ح ماىشج٘ ئىى دائشج ا فراء .
اىرعللاُٗ ٍللع ٍإعغللاخ اىذٗىللح ٗال علليَا األٍْيللح ٍْٖللا ىيرثيي ل عللِ أ شلليء يثيللش
اىتثٖح (( ٍ٘اعْح فاعيح ٍِ خاله ٍغاعذج أجٖضج اىذٗىح )) .
اىح٘اس ٗاحرشاً اآلخش .
سفض األفناس اىَرطشفح اىذاعيح ئىى اىعْف ٗاىري ال ذَد ىيذيِ تأ صيح .
ٍحاستح اىرعصة ٗاىرطشى تص٘سٓ مافح .

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