زكريا الرفاعي

المصطلحات والتعاريف في تاريخ األردن الفصل األول
المكان الذي عمد فيه السيد المسيح عليه السالم ويقع في وادي الخرار شمال البحر الميت وھو معلما
المغطس -:
تاريخيا ودينيا يجدب الحجاج المسيحيين من العالم .
الديكابولس  -:ھو حلف المدن العشرة الذي كان حلفا اقتصاديا وعسكريا لحماية حدود اإلمبراطورية الرومانية
المدن في األردن وھي  -١ :فيالدلفيا ) عمان (  -٢جراسيا ) جرش (  -٣جدارا ) أم قيس (  -٤أربيال ) إربد (
االستاذ زكريا الرفاعي
في جنوب األردن انطالق الدعوة العباسية
الحميمة -:
سياسة التتريك -:
ھي سياسة طبقھا حزب االتحاد والترقي على البالد العربي وتمثلت - :
 بفرض اللغة التركية في التعليم ولمؤسسات الحكومية . وإھمال اللغة العربية  - .وفرض الضرائب الباھضة والتجنيد اإلجباري على العرب .المؤتمر الوطني االول  -:عقد في وسط عمان عام  ١٩٢٨وھو أول مؤتمر وطني في تاريخ األردن الحديث وحضره ١٥٠مندوبا
مثلوا مناطق شرق االردن وانتخب حسين الطراونة رئيسا للمؤتمر
معركة مرج دابق  -:انتصر بھا العثمانيين على المماليك عام  ١٥١٦و دخلت بعدھا بالد الشام تحت الحكم العثماني .
سايكس بيكو  -:ھي اتفاقية سرية بين بريطانيا وفرنسا عام  ١٩١٦نصت على تقسيم بالد الشام والعراق إلى مناطق نفوذ بينھما .
وعد بلفور -:

وعد اصدرته بريطانيا عام  ١٩١٧نص على إنشاء وطن قومي لليھود في فلسطين .

مؤتمر سان ريمو  -:مؤتمر عقد بين بريطانيا وفرنسا في عام ١٩٢٠ينص على -:وضع سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي
 و العراق واألردن وفلسطين تحت االنتداب البريطاني  -وعلى ان تتولى الدولة المنتدبة على فلسطين تنفيذ وعد بلفور .حدثت بين العرب وفرنسا عام  ١٩٢٠بعد مؤتمر سان ريمو وأدت إلى انھيار الحكومة
معركة ميسلون -:
العربية الفيصلية ووقوع سوريا ولبنان تحت االنتداب الفرنسي المباشر .
المعاھدة األردنية البريطانية  -:معاھدة ابرمت بين االردن وبريطانيا عام ١٩٢٨م كان من اھم بنودھا االعتراف
بتاسيس امارة شرق االردن وتولي االمير عبد ﷲ بن الحسين التشريع واالدارة .
وثيقة االستقالل ؟ الوثيقة التي وقعھا االمير عبد ﷲ االول عام ١٩٤٦م وتنص على منح بريطانيا االستقالل الكامل لالردن .
مشروع سوريا الكبرى -:
جامعة الدول العربية -:

مشروع من فكر الملك عبد ﷲ األول بھدف الوصول إلى الوحدة العربية الكاملة
وقيام دولة موحدة في سوريا الطبيعية ) سوريا واألردن وفلسطين ولبنان ( .
منظمة إقليمية تضم الدول العربية في آسيا وإفريقيا تھدف إلى التعاون بين الدول األعضاء
في المجاالت السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية ومقرھا القاھرة .

مشروع الھالل الخصيب                   -:

      

تعريب الجيش العربي  -:ھو قرار اتخذه الملك الحسين بن طالك في  ١آذار  ١٩٥٦بإنھاء خدمات كلوب باشا والضباط
اإلنجلز وذلك لتحقيق السيادة الوطنية األردنية .

االتحاد العربي الھاشمي . *  $%  +   % &'()    "$% "# "$%   ! -:
مشروع المملكة العربية المتحدة . &'12 -  .%/  0    % +/% .% #   :
مجلس التعاون العربي -:

مشروع يضم كل من االردن والعراق ومصر واليمن الشمالي عام ١٩٨٩
يمثل أنموذجا عمليا نحو سعي الدول العربية نحو التضامن والعمل العربي المشترك انتھى . ١٩٩٠

بالمحكمة الدستورية  :ھيئة قضائية مستقلة انشئت عام  ٢٠١١تتألف من مجموعة من القضاة لمدة ست سنوات غير قابلة
للتجديد تختص بالرقابة على دستورية القوانيين وتكون احكامھا نھائية وملزمة لجميع السلطات .
قانون الالمركزية
 :بناء على ما قرره مجلس األعيان والنواب والذي يقوم على انتخاب مجلس لكل محافظة
يسمى مجلس المحافظة .
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مجلس المحافظة  :بناء على قانون الالمركزية يتم انتخاب في كل محافظة أعضاء مجلس للمحافظة على ان تعين الحكومة
ما نسبته  % ٢٥من أعضاء ھذا المجلس المنتخب .
المواطنة الفاعلة  :تسمية من جاللة الملك عبد ﷲ الثاني وتعني تحفيز المواطنين للدخول في حوار ّبناء حول القضايا المھمة
والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار .
معركة القدس  :من أھم المعارك التي خاضھا الجيش العربي األردني في حرب عام  ١٩٤٨ضد العدو الصھيوني .
الكتيبة الرابحة  :لقب من الملك عبد ﷲ االول على الكتيبة الرابعة األردنية بسبب انتصارھا في معركتا اللطرون وباب الواد
في حرب عام . ١٩٤٨

عرف معركة الكرامة 7  !   *8    7  - &'6)  #   34  *-5 !  "$   :
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خط بارليف

 :تحصينات دفاعية أقامتھا إسرائيل على طول الساحل الشرقي لقناة السويس ،بعد حرب عام ١٩٦٧م ،لمنع عبور
أي قوات مصرية إليھا ،و سمي الخط بذلك االسم نسبة إلى القائد العسكري اإلسرائيلي حاييم بارليف

مجلس األمة  :يمثل السلطة التشريعية و يتكون من مجلس األعيان المعين من الملك ومجلس النواب المنتخب من الشعب
الصندوق الھاشمي  -:امر بتشكيله الملك عبد ﷲ الثاني إلعمار القدس وقبة الصخرة المشرفة عام  ٢٠٠٧بھدف توفير
التمويل الالزم لرعاية المسجد األقصى و لضمان استمرارية إعمارھا .
المسجد األقصى المبارك ) الحرم القدسي الشريف :ھو ما دار عليه السور من أرض تبلغ مساحتھا ما يزيد على مئة و اربعة
و أربعين دونما" ،إضافة إلى ما عليھا من أبنية و مساجد و مصاطب و قباب تحت األرض و فوق األرض
اتفاقية الوصاية الھاشمية :ھي اتفاقية وقعھا جاللة الملك عبد ﷲ الثاني بن الحسين مع الرئيس الفلسطيني عام ٢٠١٣
لتأكيد ارتباط األردن بالقدس و تؤكد أن جاللة الملك ھو صاحب الوصاية على األماكن المقدسة في القدس .
المسؤولية الروحية للھاشميين رؤية ھاشمية بأن عليھم واجبا إنسانيا أن يقوموا بھا لخدمة للمجتمع اإلنساني و دفاعا عن اإلسالم
ما يحيق األمة من أخطار ،و ما تتعرض له من ّ
تحديات تھدد ھويتھا و تفرق كلمتھا،
المنعطف الصعب -:
و تعمل على تشويه دينھا و النيل من مقدساتھا .
الوسطية منھج فكري،وموقف أخالقي سلوكي قائم على اعتدال اإلنسان في أموره الدينية و الدنيوية كافة بعيداً عن اإلفراط و التفريط
التسامح :

مفھوم إنساني يعني احترام التنوع واالختالف وقبولھما عبر االنفتاح والمعرفة وحرية الفكر والمعتقدات
وھو ليس أخالقيا فقط بل ھو سياسي وقانوني .

المنظمات اإلرھابية  :خوارج ھذا العصر منظمات متطرفة فكريا ً و دينيا ً ألنھا منظمات خارجة عن الدين فھي تستغل
اسم الدين لتحقيق أھدافھا المتطرفة الفكرية والسياسية ومصالحھا الخاصة.
عرف اإلرھاب :
ّ
التعدي على الحياة اإلنسانية بصورة باغية متجاوزة ألحكام ﷲ".
الممارسات الخاطئة أيا ﱞ كان مصدرھا و شكلھا،و المتمثلة في
عرف التطرف مجموعة من األفكار والمعتقدات والمواقف التي يتشدد األفراد في اتخاذھا،وتتجاوز ما ھو مألوف أو متفق عليه.
-:
رسالة عمان
بيان صريح و مفصل،أصدره في ليلة القدر من رمضان عام ١٤٢٥ھجري،في عمان صاحب الجاللة الملك عبدﷲ الثاني و مجموعة
من كبار علماء األردن وقد وصف البيان  -:ما ھو من اإلسالم وأن يوضح للعالم الحديث حقيقة اإلسالم الحقيقي .
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التواريخ والمصطلحات في تاريخ األردن الفصل األول
اللون الغامق ھي التواريخ األكثر أھمية
الوحدة األولى :
دخل األردن في حكم اليونان
دخل األردن في حكم الرومان
تعرضت بالد الشام لحمالت الفرنجة
معركة حطين
معركة مرج دابق
إعالن الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي
تحققت االنتصارات في الثورة العربية على االتراك بين عامي
اتفاقية سايكس بيكو
وعد بلفور
مؤتمر سان ريمو \ معركة ميسلون \ وصول األمير عبد ﷲ األول إلى معان
وصل االمير عبد ﷲ األول إلى عمان
تشكيل أول حكومة في شرق األردن برئاسة رشيد طليع
المعاھدة األردنية البريطانية
المؤتمر الوطني األول في عمان
استقالل المملكة األردنية الھاشمية

األستاذ زكريا الرفاعي مدارس االتحاد الثانوية
القرن الرابع قبل الميالد
القرن األول قبل الميالد
القرن الخامس ھجري الحادي عشر ميالدي
 ١١٨٧م
١٥١٦
 ١٠حزيران ١٩١٦
١٩١٨ – ١٩١٦
١٩١٦
١٩١٧
١٩٢٠
 ٢آذار ١٩٢١
 ١١نيسان ١٩٢١
 ٢٠شباط ١٩٢٨
١٩٢٨
١٩٤٦ \ ٥ \ ٢٥

الوحدة الثانية :
مشروع سوريا الكبرى
جامعة الدول العربية
إلغاء مشروع سوريا
صدور دستور في عھد الملك عبد ﷲ ابن الحسين \
عين الملك طالل بن عبد ﷲ وليا للعھد
وحدة الضفتين
التوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك
اسشھاد الملك عبد ﷲ ابن الحسين

١٩٥٠
١٩٥١
١٩٥١

إصدار دستور في عھد الملك طالل بن عبد ﷲ \ إنشاء ديوان محاسبة
تولى الملك الحسين بن طالل سلطاته الدستورية
تعريب قيادة الجيش العربي
إنھاء المعاھدة األردنية البريطانية
االتحاد العربي الھاشمي
ولد جاللة الملك عبد ﷲ الثاني
مشروع المملكة المتحدة
مجلس التعاون الخليجي
قمة الوفاق واالتفاق
مجلس التعاون العربي \ االتحاد المغاربي

١٩٥٢
 ٢ايار ١٩٥٣
 ١آذار ١٩٥٦
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١٩٨٩

الميثاق الوطني
قانون األحزاب
تولى الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية
تعيين سمو األمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني
إنشاء المحكمة الدستورية
قانون الالمركزية

١٩٩١
١٩٩٢
 ٧شباط ١٩٩٩
 ٢تموز ٢٠٠٩
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الوحدة الثالثة :
قرار تقسيم فلسطين رقم ١٨١
حرب النكبة و ) معركتا اللطرون وباب الواد (
حرب النكسة
معركة الكرامة
حرب تشرين رمضان
غزو إسرائيل جنوب لبنان
اللجنة الملكية لشؤون القدس
اتفاقية السالم االردنية اإلسرائيلية
تركيب منبر صالح الدين في المسجد االقصى
فك االرتباط القانوني واالدراي مع الضفة الغربية
انقالب االتحاديين على السلطان
انتھاء الخالفه في الدولة العثمانية
اتفاقية الوصاية الھاشمية

١٩٤٧
١٩٤٨
١٩٦٧
١٩٦٨
١٩٧٣
١٩٨٢
١٩٧١
١٩٩٤
 \ ٢٤كانون الثاني \ ٢٠٠٧
١٩٨٨
١٩٠٨
١٩٢٤
٢٠١٣

الوحدة الرابعة :
صدور رسالة عمان
مؤتمر وسطية االسالم بين الفكر والممارسة
مؤتمر الدور العلمي لتيار الوسطية في االصالح ونھضة االمة

٢٠٠٤
٢٠٠٤
٢٠٠٦

الموقع
قرية عين غزال
وادي فينان و تيالت الغسول
الممالك العمونية المؤابية العمونية
قصر العبد
المغطس
قصر عمره والمشتى وبرقع والطوبة والحرانة والموقر
والقسطل
وقلعة الكرك
قلعة الشوبك) مونتريال(
قلعة عجلون \ قلعة السلط \ مسجد عجلون الكبير
قلعة العقبة وترميم قلعة الشوبك
سكة حديد الحجاز
البتراء

الفرنجة
األيوبي
المماليك
العثماني االتراك
األنباط

الممالك التي قامت على أرض االردن
العمونية
األدومية
المؤابية
االنباط

العاصمة
ربة عمون
بصيرا
ذيبان
البتراء



الحضارة أو العھد الذي ترجع إليه
العصر الحجري الحديث
العصر النحاسي
العصر الحديدي
اليونان
الروماني
العصر األموي
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