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الكحدةأالكلىأ:أالردفأعبرأالعصكر أ

مالحظةأ:أالفصؿأالكؿأ:أالردفأمنذأالعصكرأالقديمةأكحتىأنيايةأالدكلةأالعثمانيةأ(أمطالعةأذاتيةأصأ8أػػػأ91أ) أ
الفصؿأالثانيأ:أإ ستقالؿأالمممكةأالردنيةأالياشمية أ

أكالنأ:أنشأةأإمارةأشرؽأالردفأ:أ أ
سأ:أماأنتائجأإنييارأالحككمةأالعربيةأالفيصميةأفيأسكرياأعاـأ9999أـأ،أكاحتالؿأفرنساألسكرياأ؟أ أ
9ػ وجود فراغ سياسي في منطقة شرؽ األردف.
تمب طموحات أب ناء األردف في الوحدة
9ػ تشكّمت فييا حككماتأمحميةأفيأكؿأمفأالكرؾأكالسمطأكعجمكف إال أنيا لـ ْ
واإلستقبلؿ.
1ػأالتفاؼ أبناء األردف واحرار العرب حوؿ الشريؼ الحسيف لقيادة الحركة العربية وتحرير سوريا مف اإلحتبلؿ الفرنسي.
سأ:أعمؿأ:أالتفاؼأأبناء أالردفأكاحرارأالعربأحكؿأالشريؼأالحسيفأبفأعمي .أ
مف اجؿ قيادة الحركة العربية وتحرير سوريا مف اإلحتبلؿ الفرنسي.
سأ:أكضحأالمقصكدأبحككمةأالكرؾأأكأالسمطأأكأعجمكفأ؟ أ
ّ
أ

ىي احدى ا لحكومات المحمية التي تش ّكمت في شرؽ األردف بعد إنييار الحكومة العربية الفيصمية في سوريا أ

أ

عاـأ9999ـ  ،واحتبلؿ فرنسا لسوريا.
سأ:أماأالظركؼأ التيأساعدتأالميرأعبداهللأبفأالحسيفأعمىأتأسيسأإمارةأشرؽأالردفأ؟

9ػ وصؿ األم ير عبداهلل بف الحسيف إلى معاف بتاريخأ99أ/أتشريفأالثانيأ/أ9999أـ.
عماف بتاريخأ9أ/أآذارأ/أ9999ـ  ،وكاف في إستقبالو زعماء الحركة الوطنية.
9ػ وصؿ إلى ّأ
1ػ أالتقى األمير عبداهلل مع وزير المستعمرات البريطاني كنستكف أتشرشؿ والمندوب البريطاني في فمسطيف ىربرتأ
صمكئيؿ بتاريخأ99أ/أآذارأ/أ9999ـ.

س أ :أما أنتائج أاتصاالت أالمير أعبداهلل أمع أ كزير أالمستعمرات أالبريطاني أكنستكفأتشرشؿأكالمندكبأالبريطانيأفيأ
فمسطيفأىربرتأصمكئيؿأبتاريخأ99أ/أآذارأ/أ9999ـأ؟ أ

أرضا عربية مستقمة.
أأػ إعتراؼ بريطانيا بالببلد الواقعة إلى الشرؽ مف نير األردف بصفتيا ً
تسنى لؤلمير عبداهلل بإعبلف إما ةر شرؽ األردف.
بأػ ّ
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جأػ شرع ببناء الدولة المركزية.
دأػ عيد إلى رشيدأطميعأبتشكيؿأأكؿأحككمةأفي شرؽ األردف بتاريخأ99أ/أنيسافأ/أ9999ـ.
سأ:أكض حأالمقصكدأبرشيدأطميع .أ
ّأ
أ

ىو أوؿ شخصية عيد إلييا بتشكيؿ أوؿ حكومة في شرؽ األردف بتاريخأ99أ/أنيسافأ/أ9999ـ.

سأ:أماأاليدؼأمفأقدكـأالميرأعبداهللأبفأالحسيفأإلىأشرقيأالردفأ؟أ أ
أأ9ػ لمقاومة المستعمر.

9ػأتحرير الببلد مف المستعمر.

ثانياأ:أالمعاىدةأالردنيةأػػػػأالبريطانيةأعاـأ9998ـ :
ن
سأ:أا ذكرأبنكدأالمعاىدةأالردنيةأػػػػأالبريطانيةأالمأبرمةأبتاريخأ99أ/أشباطأ/أ9998ـ .أ
9ػأاإلعتراؼ بتأسيس إما ةر شرؽ األردف.أأأأأأأأأأأأأأأ9ػأتولّي األمير عبداهلل بف الحسيف التشريع واإلدارة .أ
1ػأ تعييف حدود إما ةر شرؽ األردف.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ8ػأوضع قانوف أساسي ( دستور) إلما ةر شرؽ األردف.أ أ
ثالثناأ:أالنضاؿأالردنيألنيؿأاإلستقالؿأ :أ
سأ:أماأمظاىرأالنضاؿأالردنيألنيؿأاالستقالؿأ؟ أ
9ػ أاس تمر األمير عبداهلل بف الحسيف وبمشاركة األردنييف بإرساؿ برقيات اإلحتجاج إلى المندوب السامي في القدس

تضمنت رفض اإلنتداب ورفض أي إتفاؽ ال ينص عمى سيادة اإلما ةر األردنية
عماف  ،والتي
ّ
والمعتمد البريطاني في ّ
واستقبلليا.أ أ
9ػ أإنعقاد المؤتمر أالكطني أالردني أفي وسط عماف عاـأ 9998أـ كالذمأيعأدأ أأكؿأمؤتمرأكطنيأفيأتاريخأالردفأ

مندوبا مف الزعماء والشيوخ والمفكريف واألدباء مثّموا جميع مناطؽ شرؽ األردف  ،وانتخب
الحديث  ،وحضره 959
ً
حسيفأالطركانة رئيساً لممؤتمر  ،وكذلؾ َّتـ انتخاب لجنةأتنفيذيةأمفأستةأكعشريفأعضكانأ مثّمت جميع مناطؽ شرؽ
األردف  ،واصدروا الميثاؽأالكطنيأالردنيأالكؿ .أ

سأ:أعمؿأ:أإنعقادأالمؤتمرأالكطنيأالردنيأالكؿأفيأكسطأعمافأعاـأ9998أـ .أ
أأ)ألرفض اإلنتداب البريطاني عمى األردف.

بأ) ورفض أي إتفاؽ ال ينص عمى سيادة اإلمارة األردنية واستقبلليا .أ

سأ:أكضحأالمقص أكدأبحسيفأالطراكنة .أ
ّأ
أ

ىو أوؿ رئيس منتخب لممؤتمر الوطني األردني األوؿ الذي عقد في كسطأعمافأعاـأ9998أـ.

أ
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سأ:أكضحأالمقصكدأالمؤتمرأالكطنيأالكؿأعاـأ9998أـ .أ
ّ
مندوبا مف الزعماء والشيوخ والمفكريف واألدباء مثّموا
أ أوؿ مؤتمر وطني في تاريخ األردف الحديث  ،وحض هر 959
ً
أ جميع مناطؽ شرؽ األردف  ،وانتخب حسيفأالطركانة رئيساً لممؤتمر  ،وكذلؾ َّتـ انتخابألجنةأتنفيذيةأمفأستةأ
كعشريفأعضكاأمثّمت جميع مناطؽ شرؽ األردف  ،واصدروا الميثاؽ الوطني األردني األوؿ.
نأ
أ
1ػ أواصؿ األمير عبداهلل بف الحسيف واألردنيوف نضاليـ لمحصوؿ عمى اإلستقبلؿ بإرساليـ أالمذكرات أاإلحتجاجيةأ
الشعبيةأكالرسميةأإلىأعصبةأالمـ بصفتيا منظمة دولية والى الحكومة البريطانية بوصفيا الدولة المنتدبة عمى األردف

وعمت اإلحتجاجات مدف األردف وقراه كافة لممطالبة باإلستقبلؿ .أ
ّ ،

8ػ في أعاـ أ 9985أـ أإعترفت أبريطانيا أبقرار أىيئة أالمـ أالمتحدة أالذم أيأنأص أعمى أأف أالردف أكص ؿ أإلى أمرحمةأ

وتـ ذلؾ أبسبب جيود
إ ستكماؿأمؤسساتوأالدستكريةألتحقيؽأدكلةأذاتأسيادةأقادرةأعمىأإدارةأشؤكنياأبنفسيا َّ ،
القيادة الياشمية والوعي األردني بإنشاء دولة المؤسسات والقانوف المستندة لمنيج الديمقراطي.

سأ:أعمؿأ:أاعتراؼأبريطانياأعاـأ 9985ـأبقرارأىيئةأالمـأالمتحدةأالذمأينصأعمىأأفأالردفأكصؿأإلىأمرحمةأ
إستكماؿأمؤسساتوأالدستكريةألتحقيؽأد أكلةأذاتأسيادةأقادرةأعمىأإدارةأشؤكنياأبنفسيا .أ

ذلؾ بسبب جيود القيادة الياشمية والوعي األردني بإنشاء دولة المؤسسات والقانوف المستندة لمنيج الديمقراطي.
وجو األمير عبداهلل مذ ّك ةر لمحكومة البريطانية طالب فييا إعبلف إستقبلؿ شرؽ األردف وذلؾ
5ػأعمىأأثر ىذا اإلعتراؼ ّ
في الميرجاف الذي أقيـ تحت رعايتو بتاريخ أ 98أ /أكانكف أالثاني أ /أ9981ـ  ،وقاؿ فيو " :أ إفأمفأحؽأالردفأأفأ
يبتيجأكيغتبطأبماأىكأحؽألوأمفأتماـأاإلستقالؿأكالسيادةأ،أكلطالماأقأ مناأإفأشرؽأالردفأىكأأىـأجزءأمفأبالدأالعربأشارؾأ

سرأب تحقيؽأأىدافوأالقكميةأ،أكعميناأأفأنأسأرألسركرهأ .........أ".
الحجازأفيأحربأالتحريرأ،ألذلؾأفموأأفأي ّأ

سأ:أاذكرأأبرزأبنكدأالميثاؽأالكطنيأالردنيأالكؿأعاـأ9998ـ .أ
9ػأاإلمارة األردنية دولة عربية مستقمّة ذات سيادة برئاسة األمير عبداهلل بف الحسيف وأعقابو مف بعده .أ
9ػأال يعترؼ شرؽ األردف بمبدأ اإلنتداب إال بوصفو مساعده نزيية لمصمحة البمد.
دخؿ  ،وأف تكوف الحكومة مسؤولة أماـ البرلماف .أ
حرة مصونة مف كؿ ت ّ
1ػأيجب أف تكوف اإلنتخابات ّ
تشريعا باطبلً .أ
8ػأيعد األردف كؿ تشريع استثنائي ال يقوـ عمى أساس العدؿ والمنفعة العامة وحاجات الشعب الصحيحة
ً
أ
أأ
أ
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سأ:أماذاأعأكأستأالمؤتمراتأالكطنيةأالردنيةأالتيأعقدتأفيأالفترةأالكاقعةأبيفأعاميأ9999أػػػأ9911أـأ؟ أ
9ػأوحدة الشع ب والتفافو حوؿ القيادة الياشمية .أ
9ػأ نمو الوعي السياسي والنضوج الفكري لدى األردنييف بوقت مب ّكر مف تاريخ اإلمارة  ،وقدرتيـ عمى مواجية األحداث
تيددىا.أ أ
السياسية التي ّ
ابعاأ:أإعالفأاإلستقالؿأ :أ
رن
توجو الميرأعبداهللأبفأالحسيفأكرئيسأالكزراءأإبراىيـأىاشـ إلى بريطانيا إلستكماؿ إجراءات إستقبلؿ األردف ،
9ػ أ ّ
وانياء االنتداب البريطاني.
قدـ بيا قرار مجمس الوزراء
9ػأعقد المجم س التشريعي األردني الخامس جمسة إستثنائية بتاريخأ99أ/أآيارأ/أ9981أـأّ ،
المتضمف رغبة الببلد باإلستقبلؿ كتاليانأنصأالقرارأ :أ
والمجالس البمدية
ّ
"أاستنادانأإلىأحقكؽأالبالدأالشرعيةأكالطبيعيةأ،أكماأحصمتأعميوأمفأكعكدأكعيكدأدكليةأرسميةأ،أكبناءأعمىأماأاقترحوأمجمسأ

الكزراءأفيأقرارهأبتاريخأ 95أ/أآيارأ/أ 9981أـأ،أفقدأبحثأ المجمسأالتشريعيأالنائبأعفأالشعبأالردنيأأمرأإعالفأإستقالؿأ
أتاماأعمىأأساسأالنظاـأالممكيأالنيابيأالكراثيأ،أمعأالبيعةألسيدأالبالدأكمؤسسأكيانياأ(أعبداهللأبفأ
البالد أالردنيةأإستقال نال ن

الحسيفأالمعظّأـأ)أمم نكاأعميياأ" .أأ أ

8ػأتعديؿ دستورأعاـأ9998ـأ( القانوف األساسي ).
سأ:أكض حأالمقصكدأبإبراىيـأىاشـ .أ
ّأ
أ ىو أوؿ رئيس لموزراء في األردف بعد االستقبلؿ عاـ 9981أـ  ،وقد رافؽ األمير عبداهلل بف الحسيف إلى بريطانيا
إلستكماؿ إجراءات إستقبلؿ األردف  ،وانياء االنتداب البريطاني.

أ

سأ:أعأقدأالمجمسأالتشريعيأالردنيأالخامسأجمسةأاستثنائيةأبتاريخأ99أ/أآيارأ/أ9981أـأ،أأقرأأفيياأجممةأمفأ
التعديالتأالدستكريةأ(أالتعديالتأالدستكريةأالمترّأتبةأعمىأاإلستقالؿأ)أ،أا ذكرأأىـأىذهأالتعديالت.أ أ
9ػأتحؿ عبا ةر المممكة األردنية الياشمية محؿ عبا ةر إما ةر شرؽ األردف حيثما وردت .أ
9ػأتحؿ عبارة جبللة الممؾ َّ
محؿ عبا ةر سمو األمير .أ
1ػأإقرار نظاـ الحكـ ممكي نيابي وراثي .أ
8ػأالممؾ ىو االذي يعمف الحرب  ،وي ْعقد المعاىدات واإلتفاقيات .أ
5ػأالمممكة األردنية الياشمية دولة مستقمة ذات سيادة حرة ممْكيا ال يتجزأ.أ أ
أ
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اتأالتيأقررىاأالمجمسأالتشريعيأالردنيأالخامسأبمقتضىأاإلختصاصاتأالدستكريةأ؟ أ
ّأ
سأ:أماأالقرار
تاما  ،وذات حكومة ممكية نيابية وراثية .أ
أأػأإعبلف الببلد األردنية دولة مستقمة إستقبلالً ً
دستوريا عمى رأس الدولة األردنية  ،ويم ّقب حض ةر صاحب
ممكا
بأػأالبيعة بالم ْمؾ لسيد الببلد  ،ومؤسس كيانيا بوصفو ً
ً
الجبللة ممؾ المممكة األردنية الياشمية.أ
ارأ،أشاكراأ
ال أعمىأاهللأتعالىأأكافؽأعمىأىذاأالقر
شحو بالعبارة اآلتية " :أمأ تك ن
ػػ أعندما رفع ىذا القرار إلى الممؾ عبداهلل و ّ
ن
لشعبيأكاثقناأبحككمتيأ" .أ

سأ:أماأالمقصكدأبكثيقةأاإلستقالؿأ؟ أ
أ

تاما ونظاميا ممكي وراثي نيابي والبيعة
ىي الوثيقة التي
ّ
تتضم ف قرار إستقبلؿ المممكة األردنية الياشمية استقبلالً ً
أ
لسيد الببلد عبداهلل بف الحسيف ممكا عمى الببلد  ،والتي رفعيا المجمس التشريعي األردني الخامس بعد اقرارىا إلى
الأعمىأاهللأتعالىأأكافؽأعمىأىذاأالقرارأ،أ
أ الممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف والذي و ّشحو بالعبارةأاآلتية " :أمتك ن
شاكراألشعبيأكاث نقاأبحككمتيأ" .أ
ن

أ
أ

سأ:أمتىأأأعمفأإ ستقالؿأالمممكةأالردنيةأالياشميةأ؟ أ
تضمف أىـ قواعد منيجو السياسي.
بتاريخأ9981 / 5 / 95ـ  ،حيث القى الممؾ عبداهلل األوؿ بيذه المناسبة
ً
خطابا ّ
سأ:أاذكرأأىـأ قكاعدأالمنيجأالسياسيألمممؾأعبداهللأالكؿأ،أكالذمأأعمنوأفيأخطابأاإلحتفاؿأبيكـأاإلستقالؿأ؟أ أ
9ػأيطالع الممؾ شعبو بالعدؿ وخشية اهلل  ،ألف العدؿ أساس الممؾ  ،ورأس الحكمة مخافة اهلل .أ
9ػأمواجية الممؾ بما يقتضيو الشرع وميراث االسبلؼ لخدمة الشعب بعوف اهلل  ،والتمكيف لببلدنا.
1ػأالتعاوف مع مموؾ ورؤساء العرب لخير العرب و مجد اإلنسانية .أ
8ػأ بحكـ مجاورة األردف لفمسطيف العربية ستظؿ بعينو وسمعو.أ أ
أ
أ
أ
أ
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س أ :أمنذ أإعالف أاستقالؿ أالمممكة أالردنية أالياشمية أبدأت أمرحمةأجديدةأمفأالنيضةأمفأتاريخأالمممكةأفيأكافةأ

المجاالتأ.أكضحأذلؾ .أ
ّ

منذ عيد أالممؾأالمؤسسأعبدأاهللأالكؿأابفأالحسيفأ ،واستمرت مف بعده في عيدأالممؾأطالؿأبفأعبداهللأّ ،ثـ دخمت

التطور عندما حمؿ الراية الياشميةأالممؾأالبانيأالحسيفأبفأطالؿأ ،إذ شيد األردف في
المممكة مرحمة جديدة مف البناء و ّ
الممؾأالمعززأعبداهللأالثانيأابفأالحسيفأوارث الشرعية التاريخية
عيده إنجازات عديدة  ،وحمؿ الراية الياشمية مف بعده
ّ
المميز الذي قاـ بو بنكأىاشـأ
والدينية التي تستند إلى نسب الياشمييف الموصوؿ بالرسوؿ صمىأاهللأعميوأكسّمـ  ،الدور ّ

في حمؿ راية اإلسبلـ والدفاع عنو.أ أ

الدينيةألجاللةأالممؾأالمعززأعبداهللأالثانيأابفأالحسيفأ؟ أ
سأ:أماأالمكرأالتيأتستندأإليياأالشرعيةأالتاريخيةأك
ّ
9ػأ نسب الياشمييف الموصوؿ بالرسوؿ صمىأاهللأعميوأكسمّـ .أ
المميز الذي قاـ بو بنو ىاشـ في حمؿ راية اإلسبلـ والدفاع عنو .أ
9ػأالدور ّ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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سأ:أبالرجكعأالىأشجرةأالنسبأالعائمةأالياشميةأ(أنسبأالياشمييفأ)أأاآلتيةأ،أاجبأعفأاالسئمةأالتيأتميياأ:أ أ

أ
أ
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أأ)أالىأمفأينتسبأالياشميكفأ؟أ أ
يرجع نسب الياشمييف إلى عمركأبفأعبدأمناؼأالممقّبأبياشـ مف سبللتو الرسوؿ عميو السبلـ  ،ويعود نسبيـ إلى

قريش التي تعود في نسبيا إلى سيدناأإسماعيؿأابفأنبي أاهللأإبراىيـأعميوأالسالـ فياشـ ىو الحفيد األكبر لقصيأبفأ

كالب أ ،كالجد أالكبر ألمرسكؿأعميوأالسالـأ(أالجد أالرابعأ)أىكأقصيأبفأكالب  ،وجد الياشميوف ىو عمرو بف عبد

مناؼ المم ّقب بياشـ.

بأ)أماأأسـأأكؿأأميرأعمىأمكةأالمكرمةأمفأالشراؼأالياشمييفأ(أاحفادأالحسفأبفأعميأبفأابيأطالبأ)أ؟أ أ
قتادة بف ادريس بف مطاعف.
جأ)أعالـأأطمقتأاللقابأاآلتيةأ:أجدأالعباسييفأ،أ جدأالعبادلةأ،أراعيأاليدالءأ،أممؾأالحجازأكممؾأالعربأ؟أ أ
9ػأجدأالعباسييفأ:أالعباس بف عبد المطمب.أ أ
9ػأجدأالعبادلةأأأأ:أعبد اهلل بف الحسف بف محمد بف أبي نمي.أ أ
1ػأراعيأاليدالءأ:أعوف بف محسف بف عبد اهلل.أ أ
1ػأجدأالعباسييفأ:أالعباس بف عبد المطمب.أ أ
8ػأممؾأالحجازأكممؾأالعربأ:أالشريؼ الحسيف بف عمي.أ أ
دأ)أاكمؿأالشكؿأاآلتيأكالذمأيمثّؿأشجرةأنسبأالعائمةأالياشميةأفيأالمممكةأالردنيةأالياشميةأ:أ أ
أأأأأأأأأأأالشريؼأالحسيفأبفأعميأ(أأميرأمكةأ،أممؾأالحجازأكممؾأالعربأ)
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعبداهللأالكؿأ(أالمؤسسأ)أ

(أأأميرأشرؽأالردفأ9999ػػأ9981ـأ،أ كممؾأالمممكةأالردنيةأالياشميةأ9981ػػأ9959ـأ)

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالممؾأطالؿ

أأأأأأأأأأأأأ(أممؾأالمممكةأالردنيةأالياشميةأ9959ػػ9959ـأ)
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالحسيفأأ(أالبانيأ)أأأ

أأأأأأأأأأأأأأ(أممؾأالمممكةأالردنيةأالياشميةأ9959ػػ9999ـأ)أ
(أالمعززأ)أأ
ّأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعبداهللأالثانيأ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ(أممؾأالمممكةأالردنيةأالياشميةأمنذأعاـأ9999أـأكلغايةأاآلفأ) أ
االكاديمي في تاريخ األرد
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خامساأ:أالرايةأالردنيةأ:أ أ
ن

أ
أ
سأ:أماذاأتعدأالرايةأالردنيةأ؟ أ
تعتبر رمز الع ةز القومية وعنواف السيادة والحرية ورمز كرامة المواطف وتستحؽ التضحية في سبيميا.
سأ:أمفأايفأاستمدتأالرايةأالردنيةأبصكرتياأالحاليةأ؟أ أ
مف راية الثورة العربية الكبرى التي إنطمقت مف مكة عاـأ9991ـ.
سأ:أماأداللةأاللكافأفيأالرايةأالردنيةأ؟أأ أ
أأأأأأأأأأأأأأالرمزأكالداللةأالدينيةأكالتاريخيةأ أ

أأالرقـ أ

أأأأأأالمكفأ/أالشكؿأ أ

أأأ 9أ

أأأأأأأأأأأالسكد أ

أأأ 9أ

أأأأأأأأأأأالبيض

رمز راية الدكلةأالمكية.

أأأ 1أ

أأأأأأأأأأأالخضر

9أ) رمز راية آؿأالبيت .أ

أأأأ 8أ

أأأأأأأأأأأالحمر أ

9أ) رمزأرايةأالعقابأوىي راية الرسوؿ صمىأاهللأعميوأكسّمـ .أ
9أ) َّثـ اتخذتياالدكلةأالعباسية راية ليا.

اتخذتيا الدكلةأالفاطميةأرم ًاز ليا.
9أ) َّثـ
ّ

أأأ 5أ

النجمةأالسباعيةأفي أ

رمز راية السرةأالياشمية.
ترمز إلى السبع المثاني في فاتحةأالقرآفأالكريـ.

أأمنتصؼأالمثمّثأالحمر أ
أ
أ
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سادسنأاأ:أشعارأالمممكةأالردنيةأالياشميةأأكدالالتوأ:أ أ

أ
أبيفأداللةأكؿأمنيا.أ أ
ّأ
تككفأشعارأالمممكةأالردنيةأالياشميةأأمفأ
عدةأمككناتأ،أأذكرىاأ،أثـ ّ
سأ:أيأ ّ
9ػأالتاجأالممكيأالياشميأيعمكهأرأسأحربةأ:أيرمز إلى أف نظاـأالحكـأفي المممكة االردنية الياشمية نظاـأممكيأكراثي .أ
9ػأالكشاحأالحمرأ:أيمثّؿأالعرشأالياشمي  ،يرمز إلى الفداءأكالصفاء .أ
1ػأالرايتافأ:أراية الثكرةأالعربيةأالكبرل عمى الجانبيف .أ
8ػأطيرأالعقابأ:أيمثّؿ القكةأكالبأسأكالعمك  ،ويرمز لونو إلى رايةأالرسكؿأالعظـأمحمدأصمىأاهللأعميوأكسّمـ .أ
5ػأالكرةأاالرضيةأ:أترمز الى إنتشارأاإلسالـأكحضارتوأفيأالعالـ .أ
1ػ أاالسمحة أالعربية أ :أ يوضع اماـ الك ةر األرضية قوس مصنوع مف معدف البرونز وعمى جانبي الترسأسيؼ ورمح وقوس

وسياـ ذىبية الموف ترمز إلىأالدفاعأعفأالحؽ .أ

7ػأالسنابؿأالذىبيةأكسعفةأالنخيؿأ:أوىي تحيط بالترس  ،ومرتبطة بشريط وساـ النيضة مف الدرجة األولى .أ
8ػأكساـأالنيضةأمفأالدرجةأالكلى .أ
مطر ةز عميو العبارات اآلتية :أأ أ
ويتكوف مف ثبلثة مقاطع ّ
9ػأالشريطأالصفر:أ ّ
أأػأفي الجية اليمنى ( عكس الناظر لو ) عبداهللأالثانيأابفأالحسيفأبفأعكف.
بأػأفي الوسط ممؾأالمممكةأاالردنيةأالياشمية.
جأػأفي الجية اليسرى ( عكس الناظر لو ) " :أالراجيأمفأاهللأالتكفيؽأكالعكفأ" .أ
أ
أ
أ
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الكحدةأالثانيةأ:أاإلنجازاتأالسياسيةألمممكؾأالياشميفأفيأالردف أ
الفصؿأالكؿأ:أاإلنجازاتأالسياسيةأفيأعيدأالممؾأعبدأاهللأالكؿأابفأالحسيفأ أ
أك نالأ:أحياتوأكنشأتوأ :أ
ولد الممؾ عبد أاهلل أالكؿ أابف أالحسيف أبف أعمي في مكةأالمكرمة أعاـأ9889ـ أ،أوتعّمـ القراءةأكالكتابةأ،أكالعمكـأ
الدينية عمى ايدي نخبة مف شيوخ عص هر  ،وفيأعاـأ9891ـأ ،انتقؿ مع والده الشريؼ الحسيف بف عمي إلى األستانة

أتـ دراستو فييا  ،كعندأإعالفأالث كرةأالعربيةأالكبرلأعاـأ9991ـأتكلّىأقيادةأالجيشأالمكمّؼأبتحريرأ
( إستانبوؿ )  ،و َّ
مدينةأالطائؼأمفأالتراؾ.أ أ

سأ:أعرؼأعفأالممؾأعبداهللأال كؿأابفأالحسيفأبميكلةأالدبيةأ،أا ذكرأأبرزأمؤلفاتوأالدبية .أ
( المذكرات )  ( ،جواب السائؿ عف الخيؿ األصائؿ )  ( ،األمالي السياسية )  ( ،خواطر النسيـ )  ،وقد جمعت آثاره

األدبية في مجمد واحد تحت عنواف (أاآلثارأالكاممةألمممؾأعبداهللأبفأالحسيفأ).
سأ:أماأالمقصكدأباآلثارأالكاممةألمممؾأعبداهللأالكؿأابفأالحسيفأ؟ أ

مجمّد يضـ جميع اآلثار واألعماؿ األدبية لمممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف.

أ

ثانيان أ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالداخميةأ :أ
س أ :أا ذكر أأبرز أاإلنجازات أالسياسية ألمممؾ أعبد أاهلل أاالكؿ أ ،أعمى أالمستكل أالداخمي أبعد أحصكؿ أالردف أعمىأ

اإلستقالؿأعاـأ9981ـأ؟ أ

 .9صدور دستكرأعاـأ9987ـأ ،والغاء القانوف األساسي الصادرأعاـأ9998ـ.
رئيسا لمسمطتيف التنفيذية والتشريعية .أ
تحوؿ نظاـ الحكـ مف أميرمأالىأممكيأنيابيأكراثي  ،وأصبح الممؾ ً
ّ .9
عيف مف الممؾ  ،كمجمسأ
يتكوف مف مجمسأالعيافأالم ّ
.1أإلغاء المجالس أالتشريعيةأليحؿأمكانياأمجمسأالمة الذي ّ
النكاب المنتخب مف الشعب .أ
.8أصدور قانكفأاإلنتخابأبعد كحدةأالضفتيفأعاـأ9959ـ أ ،بحيث أصبح مف حؽ المواطنيف في الضفة الغربية

إنتخاب مجمس النواب والتر ّشح لو .

االكاديمي في تاريخ األرد
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ثالثنا أ:أاإلأنجازاتأالسياسيةأالخارجيةأ :أ
س:أبماذاأتميزتأسياسةأالممؾأعبداهللأالكؿأالخارجيةأ؟أ أ
ّ
تميزتأبالبعدأالقكمي الم نطمؽ مف الفكر الياشمي الحريص عمى وحدة األمة العربية وصيانة حقوقيا  ،فمفأأقكالوأ:أ
ّ
جمعأكممتيـأ،أككحدأصفكفيـأ،أكقادىـأإلىأخيرىـأ،أكحفظأليـأصبغتيـأ،أكمفأكرهأالعربأدعاىـأ
"أمفأأحبأأالعربأ
ّ
إلىأالتفرقةأ" .أ

سأ:أماأمالمحأالبعدأالقكميأ فيأسياسةأالممؾأعبداهللأالكؿأ؟ أ
9ػأحب العرب وجمع كممتيـ.أأأأأأ9ػأجمع كممة العرب ووحدة صفيـ.أأأ1ػأالخير لمعرب والحفاظ عمى صبغتيـ.أ أ
س:أا ذكرأأبرزأمشاريعأالكحدةأالعربيةأالتيأساندىاأالممؾأعبداهللأالكؿأابفأالحسيفأ؟أ أ
9ػأمشركعأسكرياأالكبرلأعاـأ9981أـأ :أ
جاء مشروع سوريا الكبرى في فكر األمير عبداهلل بف الحسيف لموصوؿ إلى الوحدة العربية الكاممة  ،إذ وجد األمير
عبداهلل الدعوة الى عقد أمؤتمر أسكرمأعاـأ9981ـألبحثأأمرأالكحدةأ،أحيثأطالبأالمؤتمر :أ(أسأ:أاذكرأبنكدأ

المؤتمرأالسكرمأالمنعقدأعاـأ9981ـ.أ)أ أ
أأػ إلغاء وعد بمفور.

موحدة في سوريا بحدود ىا الطبيعية ( سوريا  ،األردف  ،فمسطيف  ،لبناف ).أ أ
بأػ قياـ دولة ّ
دستوريا برئاسة األمير عبداهلل بف الحسيف.
ممكيا
ً
جأػ يكوف نظاـ الحكـ فييا ً
دأػ السماح بإنضماـ أي دولة عربية أخرى.أ
سأ:أعّأم ؿأ:أكقفتأبريطانياأكفرنساأضدأمشركعأسكرياأالكبرلأعاـأ9981ـ.أ أ
ألنو  ،ال يتوافؽ مع مصالحيا اإلستعمارية في المنطقة.
س:أعمّؿأ:أكقفتأالحركةأالصييكنيةأضدأمشركعأسكرياأالكبرل.أ أ
التوسعية .أ
ييدد مطامعيا
ألنو ّ
ّ
سأ:أعّمؿأ:أأّأتخذتأجامعةأالدكؿأالعربيةأقرا نراأعاـأ9981ـأبإلغاءأمشركعأسكرياأالكبرل.
تيديدا لمصالحيا القطْرية.
ألف بعض الدوؿ العربية رأت في ىذا المشروع الوحدوي
ً
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س:أعّمؿأ:أعدـأنجاحأمشركعأسكرياأالكبرل .أ
أأػ بسبب وقوؼ كؿ مف بريطانياأكفرنساأكالحركةأالصييكنيةأضد مشروع سوريا الكبرى ألنو ال يتوافؽ مع مصالحيا
التوسعية.
وييدد مطامعيا
اإلستعمارية ّ
ّ

تيديدا لمصالحيا القطْرية ليذا إ ّتخذت جامعة الدوؿ
ب أػ ألف بعض أالدكؿ أالعربية رأت في ىذا المشروع الوحدوي
ً
العربية ق ار اًر عاـأ9981ـ بإلغاء مشروع سوريا الكبرى.
سأ:أماأالمقصكدأبمشركعأاليالؿأالخصيبأ؟ أ
أ

مشروع وحدوي طرحو نوري السعيد رئيس وزراء العراؽ آنذاؾ عاـأ9981ـ  ،ويضـ ببلد الشاـ والعراؽ.

9ػأجامعةأالدكؿأالعربيةأأ9985ـأ :أ
قدمو
تطّمعت الشعوب العربية الى الوحدة عف طريؽ رابطة إتحادية تضميا  ،فبعد طرح مشروع سوريا الكبرى الذي ّ

قدمو نكرمأالسعيدأرئيس الوزراء
الميرأعبداهللأبفأالحسيف  ،ومشروع اليبلؿ الخصيب ( ببلد الشاـ والعراؽ ) الذي ّ
وفدا
العراقي آنذاؾ  ،طمبت مصر أعاـ أ9981ـ أعقد أجتماع لبحث أمر الوحدة العربية  ،فأرسؿ االمير عبداهلل ً

لممشاركة في المباحثات التمييدية  ،وفي أعاـأ9988ـأبدأت المجنة أالتحضيرية لممؤتمر العربي العاـ (أبركتكككؿأ

اإلسكندرية أ) في إنشاء جامعة الدوؿ العربية ،بمشاركة كؿ مف األردف وسوريا والعراؽ ول بناف ومصر واليمف
والسعودية  ،وأست ْبعد مشروعا سوريا الكبرى واليبلؿ الخصيب .أ

سأ:أكضحأالمقصكدأبكؿأمفأاآلتيأ:أ أ
ّ

بركتكككؿأاإلسكندريةأ أ

أ
أ
أ
أ

اتفاؽ قادة مجموعة أدوؿ عربية وىيأ

جامعةأالدكؿأالعربيةأ

الردفأكسكرياأكالعراؽأكلبنافأكمصرأ

منظمة إقميمية تضـ الدوؿ العربية في كؿ

كاليمفأكالسعكدية  ،عمى إنشاء منظمة

آسيا وافريقيا  ،ينص ميثاقيا عمى التعاوف

لتربط العرب ببعضيـ البعض وذلؾ في

والتنسيؽ بيف الدوؿ األعضاء في

أ

المجاالت السياسية والثقافية واإلقتصادية

أ

كمقرىاأالدائـأمدينةأالقاىرة .أ
واإلجتماعية ّ

السابعأمفأتشريفأالكؿ عاـأ9988ـأ،
في مدينة اإلسكندرية  ،والتي اتجيت
إلنشاء جامعة الدوؿ العربية في العاـ

أ

يسمى
التالي  ،وجميعيـ اتفقوا عمى ما ّ
اليوـ ببركت كككؿأالسكندرية .أ

أ
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.1أكحدةأالضفتيفأعاـأ9959ـأ:أ أ
عقد الشعب الفمسطيني آمالو عمى قياـ كحدةأثنائية مع األردف بعد حرب عاـأ9988ـأ ،وما نتج عنيا أمف فقداف

لمعظـ أراضي فمسطيف .أ

سأ:أعمّأؿ أ:أقياـأكحدةأالضفتيفأعاـأ9959ـ.أأكأعمؿأ:أعقدأالشعبأالفمسطينيأآمالوأعمىأقياـأكحدةأثنائيةأمعأ
الردفأبعدأحربأعاـأ9988ـ .أ

أأػ بحكـ العبلقات والروابط التاريخية بيف الشعبيف.أأأأأأ أ
بأػ لمحفاظ عمى ما تب ّقى مف األراضي الفمسطينية.
جأػ حؽ الشعب الفمسطيني في إقامة دولتو المستقمّة عمى أرض فمسطيف .أ
سأ:أجاءأمشركعأكحدةأالضفتيفأعمىأمرحمتيفأ،أأذكرىما.أ أ
عماف ،
أ أ) أالمؤتمراتأالتمييديةأ :أقيمت الوحدة بيف الضفتيف عف طريؽ مؤتمرات عاـأ9988ـأوىي مؤتمرات ( ّ
وأريحا  ،وراـ اهلل  ،ونابمس )  ،ككافأأىمياأمؤتمرأاريحاأالمأنعقدأفيأالكؿأمفأشيرأكانكفأالكؿأعاـأأ9988ـ.
إنسجاما مع ق اررات مؤتمر اريحا ح َّؿ المجمس النيابي
ب أ) أإعالف أكحدة أالضفتيف أ( 98أنيساف أعاـ أ9959ـ أ) أ :أ
ً
األردني  ،وع ّدؿ قانوف اإلنتخاب حيث زيد عدد أعضاء مجمس األمة األردني  ،وا نتخب المجمس النيابي الجديد الذي
يمثّؿ الضفتيفأفيأ99أنيسافأعاـأ9959ـ .أ

سأ:أا ذكرأأىـأقراراتأمؤتمرأاريحاأالذمأعقدأبتاريخأالكؿأمفأشيرأكانكفأالكؿأعاـأأ9988ـ .أ
 .9المناداة بالوحدة األردنية الفمسطينية  ،واعتبار فمسطيف وحدة ال تتجزأ .أ
 .9أف وحدة األردف وفمسطيف ىي مقدمة لموحدة العربية.أ أ
.1أمبايعة الممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف ممكاً عمى األردف وفمسطيف .أ
 .8المطالبة بعودة البلجئيف الفمسطينيف إلى ببلدىـ وتعويضيـ.
 .5اإلقتراح عمى الممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحسيف وضع نظاـ إلنتخاب ممثميف شرعييف يمثّموف أىالي فمسطيف في
المجالس النيابية األردنية .أ

سأ:أايفأاستش يدأالممؾأعبدأاهللأاالكؿأابفأالحسيفأ؟ أ
استشيد عمى أبواب المسجدأالقصى يكـأالجمعةأ99أ/أأتمكزأ/أ9959ـ .أ
أ
االكاديمي في تاريخ األرد
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الفصؿأالثانيأ:أاإلنجازاتأالسياسيةأفيأعيدأالممؾأطالؿأبفأعبداهللأ أ
أكالنأ:أحياتوأ :أ
عماف  ،وبعد أف أنيى دراستو الثانوية التحؽ بكميةأسانتأ
ولد الممؾ طالؿ أبف أعبداهلل أعاـ أ9999ـ أ ،درس في ّ
وتخرج فيياأعاـأ9999ـأَّ ،ثـ عاد بعدىا إلى عماف ليمتحؽ بقوة الحدود العسكرية
ىيرست العسكرية في بريطانيا ّ
فأكلياألمعيد  ،شارؾ األمير طبلؿ بف عبداهلل في حربأفمسطيفأ
وبكتبية المشاة الثانية  ،كفيأ7أأذارأعاـأ9987ـأعي ن
عاـأ9988ـأ ،وكاف يقا تؿ مع الجيش العربي األردني في خطوط المواجية األمامية  ،مما رفع مف معنويات الجيش ،
كنكدمأبوأممكاألمبالدأعاـأ9959ـ بعد إستشياد والده في المسجد األقصى .أ
ن

التحديات  ،كمماأقالوأ:أ" أيحتاجأىذاأالبمدأإلىأالتآلؼأ
حرص الممؾ طبلؿ عمى تماسؾ المجتمع األردني في مواجية
ّ
أكالتعاكفأكيحتاجأإلىأالثقةأبيذاأالكطفأكالثقةأبإمكانياتوأ،أكالثقةأبكفاءةأأبنائوأ،أ.......أالخأ".
سأ:أماأدكرأالممؾأطالؿأبفأعبداهللأفيأحربأفمسطيفأعاـأ9988أـأ؟أ أ
شارؾ األمير طبلؿ بف عبداهلل في حربأفمسطيفأعاـأ9988ـأ  ،وكاف يقاتؿ مع الجيش العربي األردني في خطوط

المواجية األمامية  ،مما رفع مف معنويات الجيش .أ

اتأالسياسيةأالداخميةأالتيأتمتأفيأعيدأالممؾأطالؿأبفأعبداهللأ؟ أ
سأ:أماأاإلأنجاز
ّ
.9إنشاءأديكافأالمحاسبةأعاـأ9959أـأ:أ أ
سأ:أعمّأ ؿأ:أانشئأديكافأالمحاسبةأعاـأ9959ـأفيأعيدأالممؾأطالؿ .أ
لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتيا وطرائؽ صرفيا عف طريؽ تقديـ تقرير سنوي لمجمسي األعياف والنواب عف المخالفات
المرتكبة بحؽ الماؿ العاـ.
.9إصدارأدستكرأعاـأ9959أـأ :أ
عززت الحريات السياسية واإلقتصادية
تعد اإلصبلحات الدستورية مف أىـ إنجازات الممؾ أطالؿ أبف أعبداهلل  ،فقد ّ
واإلجتماعية  ،وجاء دستور عاـأ 9959أـأمتوافقًا مع النظـ الديمقراطية الحديثة  ،كمفأأبرزأماأجاءأفيأمكادأىذاأ
الدستكرأماأيأتيأ :أ

أأ أ) أالمممكة األردنية الياشمية دولة عربية مستقمة ذات سيادة م مكيا ال يتج أز  ،وال ينزؿ عف شيء منو  ،والشعب
األردني جزء مف األمة العربية.

بأ)أنظاـ الحكـ نيابي ممكي وراثي .أ
جأ)أكفؿ الدستور مجموعة مف الحقوؽ والحريات المتعمّقة بالمواطف األردني .أ
االكاديمي في تاريخ األرد
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س أ :أكفؿ أالدستكر أالردني أالذم أصدر أفي أعيد أالممؾ أطالؿ أمجمكعة أمفأالحقكؽأكالحرياتأالمتعّأمقةأبالمكاطفأ

الردنيأ،أا ذكرأخمسناأمنياأ،أثـأصّنفياأالىأحقكؽأكحرياتأسياسيةأكاقتصاديةأكاجتماعية .أ
9ػأ األردنيوف أماـ القانوف سواء ال تميز بينيـ في الحقوؽ والواجبات.أ(أسياسيأ).
9ػأ تكفؿ الدولة العمؿ والتعميـ ضمف حدود إمكانياتيا( .أإقتصادمأ) .أ

طبقا لمعادات المرعية في المممكة  ،ما لـ تكف مخّمة بالنظاـ العاـ
1ػأ تحمي الدولة حرية القياـ بشعائر األدياف والعقائد ً
أو منافية لآلداب( .أإجتماعيأ) .أ
8ػأحرية التعبير عف الرأي بالقوؿ والكتابة أو التصوير ،مع ضماف حرية الصحافة والطباعة.أ(أسياسيأ).أ
5ػأحؽ االردنييف في االجتماع  ،وتأليؼ الجمعيات  ،واألحزاب السياسية.أ(أسياسيأ) .أ
سأ:أماأضكابطأحريةأالقياـأبشعائرأالديافأكالعقائدأكماأكردتأفيأالدستكرأالردنيأ؟أأ أ
طبقا لمعادات المرعية في المممكة  ،ما لـ تكف مخّمة بالنظاـ العاـ أو منافية لآلداب .أ
أف تكوف ً
س:أعمّأ ؿأ:أتعدأاإلصالحاتأالدستكريةأمفأأىـأإنجازاتأالممؾأطالؿ.أ أ
عززت الحريات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية .أ
أل نيا ّ
التيأتميزأبياأدستكرأعاـأ9959ـأ؟أ أ
سأ:أماأالخصائصأ
ّ
أ.أنظّمتأمكادأالدستكرأالعالقةأبيفأالسمطتيفأالتشريعيةأكالتنفيذيةأعمىأالنحكأاآلتيأ:أأ أ
.9أ رئيس الوزراء والوزراء مسؤولوف أماـ مجمس النواب مسؤولية مشتركة عف السياسة العامة لمدولة .أ
 .9كؿ وزير مسؤوؿ أماـ مجمس النواب عف أعماؿ وزارتو .أ
.1أ تطرح الثقة بالو ازرة او بأحد الوزراء أماـ النواب  ،واذا ّقرر المجمس عدـ الثقة بالو ازرة باألكثرية المطمقة مف مجموع
أعضائو وجب عمييا أف تستقيؿ .أ
ب.أإ ستقالليةأالسمطةأالقضائيةأ،أإذ يعد القضاة مستقمّوف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانوف.
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ثالثنا أ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالخارجيةأ:أ أ
سأ:أ حرصأالممؾأطالؿأعمىأتطكيرأالعالقاتأالخكيةأمعأالدكؿأالعربيةأعفأطريؽأمجمكعةأمفأاإلنجازاتأ،أاذكرأ
أبرزأىذهأاإلنجازات.أ أ

9ػأ تحسيف العبلقات مع الدوؿ العربية المجاو ةر بيدؼ التنسيؽ والتعاوف مع تمؾ الدوؿ.
9ػأالتوقيع عمى إتفاقية الدفاع العربي المشترؾ ( إتفاقيةأالضمافأالجماعيأالعربيأعاـأ9959ـ ) مف اجؿ التعاوف في
الشؤوف السياسية واإلقتصادية والعسكرية  ،وتوحيد الجيود في الدفاع عف الببلد العربية.

كضحأالمقصكدأبإتفاقيةأالضمافأالجماعيأالعربيأعاـأ9959ـ .أ
سأ:أ ّ
أ
أ

ىي إتفاقية الدفاع العربي المشترؾ التيأكقعياأالردفأعاـأ9959أـأفيأعيدأالممؾأطالؿأبفأعبداهللأمف
اجؿ التعاوف في الشؤوف السياسية واإلقتصادية والعسكرية  ،وتوحيد الجيود في الدفاع عف الببلد العربية.

أ
سأ:أعمّأؿأ:أتعذّرأإ ستمرارأالممؾأطالؿأبفأعبداهللأفيأالحكـ .أ
/أتمكزأ9979/ـ .أ
بسبب مرضو  ،وتنازؿ عف الحكـ لنجمو الميرأالحسيفأعاـأ9959أـ  ،كتكفيأفيأأ7أ ّ
أ
الفصؿأالثالثأ:أاإلنجازاتأالسياسيةأفيأعيدأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ أ
أكالنأ:أحياتوأ :أ
عماف في  98أتشريفأالثانيأعاـأ9915أـ  ،ونشأ في كنؼأكالدهأالممؾأطالؿأ
ولد الممؾ الحسيفأبفأطالؿ في ّ
بف أعبداهلل أ ،أكحظي أبرعاية أجده أالممؾ أعبداهلل أالكؿ أابف أالحسيف  ،وتم ّقى تعميمو األبتدائي في الكّأمية أالعمميةأ
تخرج فييا  ،وانتقؿ الى كميةأفكتكرياأباإلسكندريةأفيأمصر  ،ودرس فييا مدة عاميف َّ ،ثـ
اإلسالمية
فيأعماف حيث ّ
ّ
التحؽ بكمية ساندىيرستأالعسكرية في إنجمت ار إلتماـ دراستو.

وفي أعاـ أ9959ـ أا نتقؿ الحكـ لؤلمير الحسيف بعد أف تنازؿ عنو الممؾ طبلؿ بف عبداهلل  ،ولعدـ بموغ األمير

الحسيف سفأالثامنةأعشرةأقمرية ّقرر مجمس الوزراء تعييف مجمس وصاية عمى العرش بمقتضى الدستور ،واستمر
المجمس حتىأ9أأيارأعاـأ9951أـأ ،حيث تسمّـ الممؾ الحسيف بف طبلؿ سمطاتو الدستورية.
سأ:أاذكرأالمدارسأالتيأدرسأفيياأالممؾأالحسيفأبفأطالؿ .أ
9ػ الكّمية العممية اإلسبلمية.
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ؿ:أقررأمجمسأالكزراءأالردنيأعاـأ 9959ـأتعييفأمجمسأكصايةأعمىأالعرشأبمقتضىأالدستكر.أ أ
سأ:أعّم ّ
لعدـ بموغ األمير الحسيفأبفأطالؿ سف الثامنة عش ةر قمرية.
سأ:أا ذكرأالمؤلفاتأالتيأقاـأبتأليفياأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ،أكالتيأتعدأمفأمصادرأدراسةأتاريخأالردفأالحديثأ
كالمعاصر .أ

9ػ مينتي كممؾ.

بل أف تكوف ممكًا.
9ػ ليس سي ً

1ػ حربنا مع اسرائيؿ.

ثانيانأ أ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالداخميةأ :أ
وعبر
حقّؽ األردف في عيد المؾ الحسيف إنجازات كبيرة عمى المستوى الداخمي  ،وقد نذر حياتو لخدمة وطنو وأمتو ّ

عف نيجأسياستوأالداخميةأمف خبلؿ خطابو " :أإفأالعرشأالذمأانتيىأإليناأليستمدأقكتوأبعدأاهللأمفأمحبةأالشعبأ
ننيأسأنميأىذهأالمحبةأكىذهأالثقةأبخدمةأالمةأكرعايةأمصالحياأ،أفأخذتأعمىأنفسيأمجانبةأالراحةأمفأ
كثقتوأ،أكا
ّ

أجمكـأ،أكالعمؿأكالتضحيةأفيأسبيؿأإعزازأكطنناأالذمألوأنحياأكفيأسبيموأنمكتأ".
سأ:أماأاإلنجازاتأالسياسيةأالداخميةألمممؾأالحسيفأبفأطالؿأ؟ أ
.9أتعزيزأالنيجأالديمقراطيأ :أ

سعى الممؾ الحس يف بف طبلؿ منذ مطمع عيده إلى تعزيز النيج اليمقراطي  ،كتفعيؿأالحرياتأالسياسيةأ:
أػ ظيرت األحزاب السياسية بإتجاىاتيا الفكرية كافة عمى الساحة األردنية.
بأػ تأسست النقابات العمالية والمينية.
جأػ نشطت الصحافة في الببلد.
سأ:أأماأالنتائجأأالتيأترتّأبتأعمىأتفعيؿأالحرياتأالسياسةأفيأالمممكةأالردنيةأالياشميةأفيأعيدأالممؾأالحسيفأ؟أ أ
أأػأزاد مف الوعي السياسي.
ورسخ الشعور القومي  ،واإلنتماء الوطني عند األردنييف.
بأػ ّ
.9أتعريبأقيادةأالجيشأالعربيأالردنيأ:أ أ
كضحأالمقصكدأبتع أريبأقيادةأالجيشأالعربيأالردني .أ
سأ:أ ّ
ال لتحقيؽ السيادة الوطنية
أ قرار تاريخي إتخذه الممؾأالحسيفأبفأطالؿ فيأالكؿأمفأآذارأعاـأ9951ـأواستكما ً
باإلستغناء عف الخدمات جكفأكمكب قائد الجيش والضباط واإلنجميز ،وانياء المعاىدة األردنية ػػػػ البريطانيةأ
األردنية أ
عاـأ9957ـ .أ
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1ػأالتعديالتأالدستكريةأ:أ أ
سأ:أعمّأؿأ:أ أجريتأتعديالتأعدةأعمىأالدستكرأفيأعيدأالممؾأالحسيف.أ أ
التحديات التي واجيت األردف والمتمثمة بالصراع مع إسرائيؿ ،
ل يتناسب مع التطورات السياسية الداخمية  ،وبالرغـ مف
ّ
ترتب عمييا مف تعطيؿ لممؤسسات الدستورية إال أف األردف استطاع العودة إلى الحياة النيابية فيأعاـأ9988ـأ،
وما ّ

وتفعيؿ الحياة السياسية والحزبية عف طريؽ إنتخاباتأعاـأ9989ـأوالميثاؽ الوطنيأعاـأ9999أـأوقانوف األحزابأ
9999ـ.أ أ

سأ:أماأمظاىرأالعكدةأإلىأالحياةأالنيابيةأفيأعاـأ 9988ـأ،أكتفعيؿأالحياةأالسياسيةأكالحزبيةأفيأالمممكةأالردنيةأ

الياشميةأ؟ أ

9أ) اجراء إنتخاباتأعاـأ9989ـ.أأأ9أ)أأواصدار الميثاؽ الوطنيأعاـأ9999أـ.أأأ1أ)أوقانوف األحزابأ9999ـ.أ أ
ثالثنأا أ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالخارجيةأ :أ
تميز عيد الممؾ الحسيف بالنشاط السياسي لؤلردف عمى صعيد العبلقات األردنية العربية والدولية واإلسياـ في
ػػػ أ ّ
المصالحة العربية.
سأ:أ ماأالمرتكزاتأالتيأأنطمؽأمنياأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأمعأالدكؿأالعربيةأكدكؿأالعالـأ؟أ أ
أأ .مبادئ الثورة العربية الكبرى .أ
أب.أمواد الدستور األردني التي تؤ ّكد البعد القومي العروبي .أ
أج.أ ثوابت السياسة الخارجية األردنية القائمة عمى الوسطية واإلعتداؿ .أ
9ػأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأكمشاريعأالكحدةأالعربيةأ:أ أ
س:أاذكرأأبرزأالمشاريعأالكحدكيةأالتيأشارؾأفيياأالردفأفيأعيدأالممؾأالحسيفأبفأطالؿ .أ
أأ)أاإلأتحادأالعربيأالياشميأعاـأ9958ـأ(أالردفأكالعراؽأ)أ :أ
سأ:أعمّأ ؿأ:أأتسمتأالعالقاتأالسياسيةأبيفأالردفأكالعراؽأبالتكافؽأكالتآلؼ.أ أ
نظر لتشابو نظاـ الحكـ بيف البمديف وىو النظاـ الممكي الياشمي.
9ػ ًا

9ػ إلى جانب الجوار الجغرافي.

خوة وتحالؼ بيف المممكة األردنية
ػػأ ّ
تجسدت العبلقات بقياـ اإلأتحادأالعربيأالياشميأعاـأ9958ـأعف طريؽ معاىدة أ ّ
الياشمية ومممكة العراؽ  ،واعمف فييا الممؾ الحسيف بف طبلؿ تنازلو عف رئاسة اإلتحاد ليكوف رئيسو ابف عمو الممؾ
فيصؿأالثاني ممؾ العراؽ .أ
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سأ:أماأالىداؼأالتيأسعىأاإلأتحادأالعربيأالياشميألتحقيقياأ؟ أ
9ػأ توحيد التمثيؿ السياسي الخارجي لمبمديف بسياسة واحدة قوية يكوف ليا مكانة وصوت مسموع في المحافؿ الدولية .أ
9ػ أ إيجاد درع أمني قوي بتوحيد الجيش في البمديف ليكوف معينًا لؤلمة العربية  ،ويسيـ في الدفاع عف قضاياىا

وحقوقيا .أ

1ػأ تنمية البمديف وتطويرىما بالمشاريع المشتركة بطريقة تكاممية تسيـ في دفع المسي ةر التنموية في كبل البمديف .أ
سأ:أعمّأ ؿأ:ألـأيستمرأاإلأتحادأالعربيأالياشميأطكيالنأ .أ
بسبب اإلنقالب أالعسكرم الذي اطاح بالحكـ الممكي في العراؽ  ،كاأ ستشياد أالممؾ أفيصؿ أالثاني في أ /98أتمكز/أ

9958ـ .أ

ب.أمشركعأالمممكةأالمتحدةأعاـأ9979ـأ(أالردفأكفمسطيفأ)أ :أ
جاءت فكرة ىذا المشروع بيف األردف وفمسطيف تجسيدًا لفكر الممؾ الحسيف الداعي الى ضرورة الحفاظ عمى حؽ
الشعب الفمسطيني في أرضو.

س:أا ذكرأأبرزأبنكدأمشركعأالمممكةأالعربيةأالمتحدةأعاـأ9979ـ .أ
تسمى المممكة األردنية الياشمية بعد اإلتحاد بإ سـأ(أالمممكةأالعربيةأالمتّحدةأ) .أ
.9أ ّ
المتحدة مفأالضفتيفأالشرقيةأكالغربية.
تتكوف المممكة العربية ّ
ّ .9
المتحدة .أ
عماف العاصمةأالمركزية لممممكة العربية ّ
.1أتكوف ّ
 .8أرئيس أالدكلةأىكأالممؾ  ،ويتولّى السمطة التنفيذية المركزية ومعو مجمس وزراء مركزي  ،أما السمطةأالتشريعية

المركزية فتناط بالممؾ ومجمس يعرؼ بإسـ ( مجمس األمة ) .أ

.5أتكوف السمطةأالقضائيةأمنكطةأبمحكمةأمركزيةأعميا  ،ولكؿ بمد محاكمو الخاصة بو .أ
بل
ػػػأ بالرغـ مف أف ىذا اإلتحاد لـ يكتب لو النجاح  ،إال أف طرحو يعد خطوة عممية لمتعاوف واإلتحاد العربي  ،ويعد دلي ً
واضحاً عمى النيج الوحدوي لمممؾ الحسيف بف طبلؿ .أ
أ
أ
أ
أ
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جأ)أمجمسأالتعاكفأالعربيأعاـأ9989أـأ(أالردفأكالعراؽأكمصرأكاليمفأالشماليأ)أ:أ أ
س:أبماذاأيختمؼأىذاأالمشركعأعفأالمشاريعأالكحدكيةأالسابقةأ؟أ أ
ضـ أربعأدكؿأوىي  :الردفأكالعراؽأكمصرأكاليمفأالشمالي مع إمكانية إ نضماـ أي دولة عربية أخرى.
9ػأ َّ
عمميا نحو سعي الدوؿ العربية لمتضامف والعمؿ المشترؾ  ،أما المشاريع السابقة التي إشترؾ فييا
9ػ ويمثّؿ
نموذجا ً
ً
األردف في عيد الممؾ الحسيف فكانتأثنائية.
س:أأذكرأالمشاريعأالكحدكيةأالعربيةأالتيأتزامنتأمعأانشاءأمجمسأالتعاكفأالعربي .أ
9ػػأمجمس التعاوف الخميجيأعاـأ9989أـ.أأأأأأ9ػأاإلتحاد المغاربيأعاـأ9989ـ .أ
س:أعمؿأ:أانتيىأمجمسأالتعاكفأالعربيأعاـأ9999ـ .أ
بسبب حرب الخميج الثانيةأعاـأ9999ـأالناتجة عف إجتياح العراؽ لمكويت .أ
سأ:أقارفأبيفأاإلتحادأالعربيأالياشميأ أكمجمسأالتعاكفأالعربيأ كفؽأالجدكؿأاالتيأ:أ أ
كجوأالمقارنة أ
أأأأ سنةأالتأسيسأ/أالتشكيؿ أ
أأأالدكؿأاالعضاءأ/أالمؤسسةأ أ

اإلتحادأالعربيأالياشمي أ
أ
أأأأأأ
 8591ـ.
األردف  ،العراؽ.

أأأأأأأمجمسأالتعاكفأالعربي أ
 8515ـ.
األردف والعراؽ ومصر واليمف
الشمالي.

أأأأأأالمميزاتأ/أالخصائص أ

ضـ دولتيف ىما :
مشروع ثنائي ّ ،
( األردف  ،العراؽ ).

عمميا نحو سعي الدوؿ
يمثّؿ
نموذجا ً
ً
العربية لمتضامف والعمؿ المشترؾ ،

وضـ أربعأدكؿ (األردف والعراؽ
ّ
ومصر واليمف الشمالي ) مع إمكانية
إنضماـ أي دولة عربية أخرى.

أأأأأأأأأأأاالستمرارية أ

انتيى بسبب اإلنقبلب العسكري الذي انتيى بسبب حرب الخميج الثانيةأعاـأ
اطاح بالحكـ الممكي في العراؽ ،
واستشياد الممؾ فيصؿ الثاني في

9999ـأالناتجة عف إجتياح العراؽ
لمكويت .أ

 /81تموز8591 /ـ.
أ
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.9العالقاتأالردنيةأالخارجيةأ :أ
س:أماأالقضيةأالتيأش ّكمتأالمحكرأالساسيألمسياسةأالخارجيةأالردنيةأ؟ أ
القضيةأالفمسطينيةأ،أمفأخالؿأمايميأ:أ أ
أأأ) أحرص الممؾ الحسيف عمى دعـ القضية الفمسطينية في المحافؿ الدولية  ،وتأكيد التبلحـ المصيري بيف الشعبيف
األردني والفمسطيني  ،وتوثيؽ العبلقات األردف السياسية مع الدوؿ العربية.

ب أ) تقديـ الرعاية والحماية لممقدسات اإلسبلمية والمسيحية في القدس واعمارىا وصيانتيا والوقوؼ ضد مخططات
تيويدىا.

سأ:أعددأمظاىرأالدكرأالردنيأفيأتحقيؽأالتكازفأالعربيأكحؿأالخالفاتأالعربيةأفيأعيدأالممؾأالحسيف.أ أ
ّ
أكأسأ:أكيؼأاسيـأالردفأبقيادةأالممؾأالحسيفأفيأتحقيؽأالتكازفأالعربيأكحؿأالخالفاتأالعربيةأ؟ أ
ؽأ)أعمافأعاـأ9987ـ .أ
 .8عقد مؤتمر القمة العربي (أقمةأالكفاؽأكاإلتفا
ّ
 .9احتضاف المصالحةأاليمنيةأعاـأ9999ـ.أ أ
.1أمساعيو في حؿأالنزاعأالعراقيأالككيتيأعاـأ9999ـأضمف البيت العربي .أ
اسعةأكمتطكرة مع مختمؼ دوؿ العالـ.
.8أنجح األردف فيأإقامةأعالقاتأدبمكماسيةأك
ّ
 .5مشاركة األردف بمؤتمرأالسالـأالدكليأبجنيؼأ(أسكيسرا أ) أعاـأ9971ـ أوالذي نتج عنو فض النزاع بيف مصر

وسوريا مف جية واسرائيؿ مف جية أخرى.

 .6نجح األردف في إتخاذ الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة قرارىا رقـ  117والذي ينص عمى إدانةأإسرائيؿأ،أكعدأ
الصييكنيةأصكرةأمفأصكرأالتمييزأالعنصرم .أ

.7أمشاركة األردف أعاـأ9999ـأفي المؤتمرأالدكليألمسالـأفيأمدريد ( المباد ةر اإلمريكية إلحبلؿ السبلـ الدائـ في

الشرؽ االوسط ) .أ

وتـ اإل تفاؽ بينيما عمى أف يشتركا في مؤتمر السبلـ بوفد
.8أساد التقاربأبيفأالردفأكمنظمةأالتحريرأالفمسطينية َّ ،

واحد برئاسة وزير الخارجية األردني .أ

.9اسيمت السياسة الخارجية األردنية في إظيار مكانة أالردف أعمى أالمستكل أالعالمي أبإمتالكو أمصداقية أدكليةأ،أ
عماف لحضور
كاقامةأعالقاتأدبمكماسيةأمعأالكثيرأمفأدكؿأالعالـأ ،كالدليؿأعمىأذلؾ بتوافد معظـ زعماء العالـ إلى ّ
جنازة الممؾ الراحؿ الحسيف بف طبلؿأعاـأ9999ـ.
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وتوضيح المواقؼ العربية وخاصة فيما يتعّمؽ بالصراع
99ػأ نجاح األردف في إقامة عبلقات دبموماسية مع دوؿ العالـ
ّ
العربي ػػػػػ اإلسرائيمي.
التوصؿ لعقد أتفاؽ عمى المسار الفمسطيني ( عقد إتفاقية
التوصؿ لعقد أي إتفاؽ عمى المسار األردني قبؿ
99ػأعدـ
ّ
ّ
السبلـ األردنية ػػػػػ اإلسرائيميةأعاـأ9998ـأ).أأ أ
عماءأالعالـأإلىأعمافألحضكرأجنازةأالممؾأالراحؿأالحسيفأبفأطالؿأعاـأ9999ـأ؟أ أ
سأأ:أعالـأأيدؿأتكافدأمعظـأز
ّ
بسبب مكانة األردف عمى المستوى العالمي وامتبلكو مصداقية دولية  ،وقيامو بعبلقات دبموماسية مع الكثير مف دوؿ
العالـ.

الفصؿأالرابعأ:أاإلنجازاتأالسياسيةأفيأعيدأالممؾأعبداهللأالثانيأابفأالحسيفأ أ
أكالنأ:أحياتوأكنشأتوأ :أ
عماف أ 19أكانكف أالثاني أعاـ أ 9919أـ أ ،وىو اإلبف أالكبر ألمممؾأ
ػػ ولد الممؾ عبداهلل أالثاني أابف أالحسيف في ّ

وجو الممؾ الحسيف كممة لمشعب األردني بمناسبة مولده  ،كقاؿأفيياأ:
الحسيفأبفأطالؿ  ،وقد ّ

"أ كلسكؼأيكبرأعبداهللأكيترعرعأفيأصفكفكـأ،أكبيفأأخكتوأمفأأبنائكـأكبناتكـأ،أكحيفأيشتدأبوأالعكدأكيقكلألوأ

الساعدأسيذكرأذلؾأالمقاءأالخالدأالذمألقيأبوأكؿأكاحدأمنكـأبأ شرلأمكلدهأ،أ.....أالخأ" .أ

عماف  ،وانتقؿ بعدىا إلى مدرسة سانتأ
ػ تم ّقى الممؾ عبداهلل الثاني عمومو اإلبتدائية في الكّأميةأالعمميةأاإلسالمية في ّ
إدمكند في إنجمت ار  ،ومف ّثـ الى مدرسةأأيجمبركؾأكأكاديميةأدير أفيمد في الواليات المتحدة األمريكية إلكماؿ دراستو
الثانوية  ،والتحؽ بأكاديمية ساندىيرست العسكرية في بريطانيا  ،ثَّـ تابع دراستو في جامعة أأكسفكرد  ،وفي أعاـأ

9987ـأالتحؽ بجامعة جكرجأتاكفأفيأكاشنطف  ،لدراسة الشؤوف الدولية.

أػػ بدأ الممؾ عبد اهلل الثاني حياتوأالعسكرية في الجيش العربي األردني قائدناألسريةأفيأكتيبةأالدباباتأالممكيةأ()97أ

عاـأ9989ـأ ،وترّقى في صفوؼ القوات المسّمحة حتى أصبح قائدنا ألمقكاتأالخاصةأالممكيةأعاـأ9998ـأ ،حيث
أ عاد تنظيـ ىذه القوات وفؽ احدث المعايير العسكرية الدولية .أ

أػػ حظي جبللة الممؾ عبداهلل الثاني بمستوى ٍ
عاؿ مف التعميـ والتدريب ش ّكؿ الدافع القوي لديو لتمكيف أبناء شعبو مف
كقدأعبرأجاللتوأعفأذلؾأبقكلو " :أطمكحيأىكأأفأيحظىأكؿأأردنيأبأفضؿأنكعيةأمفأ
مميز،
ّ
الحصوؿ عمى تعميـ ّ
التعميـأ،أفاإلنسافأالردنيأميزتوأاإلبداعأ،أكطريؽأاإلبداعأيبدأأبالتعميـأ".

سأ:أمتىأتكّلىأالممؾأعبداهللأالثانيأسمطاتوأالدستكريةأ؟أ أ
 / 7شباط 9999 /ـ.
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الذمأعبرأفيوأعفأرؤيتوألتحقيؽأالسالـأالعادؿأكالشامؿأ
س:أماأاسـأالكتابأالذمأقاـأالممؾأعبداهللأالثانيأبتأليفوأك
ّ

فيأالمنطقةأالعربيةأ؟ أ

فرصتناأالخيرةأ :السعي نحو السبلـ في وقت الخطر .أ
سأ:أمتىأصدرتأاإلرادةأالممكيةأبتعييفأسمكأالميرأالحسيفأبفأعبداهللأكليانألمعيدأ؟ أ
9أ/أتموز/أ9999أـ.أ أ
العيدأفيأعمافأبتاريخأ98أ/أحزيرافأ/أ9998ـأأ ،وتمقّىأتعميمو الثانوي
أػػ ولد سمك الميرأالحسيفأبفأعبداهللأكليأ
ّ

تخرج أفييا أعاـأ
بعماف  ،والتحؽ بجامعة جكرج أتاكف أ( الواليات المتحدة األمريكية ) لدراسة التاريخ أالدكلي  ،أو ّ
ّ
9991ـ .أ

سأ :أماأالمبادراتأاليادفةأالتيأأطمقياأسمكأالميرأالحسيفأكليأالعيدأ؟ أ
.9أمبادرةأسمعأبالأحدكد  :لدعـ االطفاؿ الصـ وتأىيميـ .أ
.9أمبادرةأح ّقؽ  :لتنمية ميارات الفرد والجماعة في مجاؿ التعاوف والعمؿ المشترؾ .أ
الطبية في المجاؿ الرياضي .أ
.1أمبادرةأقصي  :لتأىيؿ الكوادر ّ
سأ:أا ذكرأمشاركاتأسمكأالميرأالحسيفأكليأالعيدأعمىأالصعيدأالدكلي .أ
.9أ ترؤسو لجمسة مجمس األمف الدولي في أنيسافأ/أ9995ـ  ،والتي كانت بعنكافأ صكفأالسالـأكالمفأالدكلييفأ:أ
دكرأالشبابأفيأمكافحةأالتطرؼأالعنيؼأكتعزيزأالسالـ( .أأصغرأشخصيةأتترأسأمجمسأالمفأ).
ّ

إعالفأعماف  ،وىو األوؿ مف نوعو
.9أرعى فعالياتأالمنتدلأالعالميألمشبابأفيأآبأعاـأ9995ـأالذي صدر عنو
ّ
في مجاؿ السبلـ واألمف .أ
.1أدو هر وجيوده في لفت أنظار العالـ لمدور الميـ لمشباب وذلؾ مف خبلؿ قياديتو إل ستصدارأقرارأتاريخيأمفأمجمسأ

االمفأرقـأ()9959أالذي يعد األوؿ مف نوعو خاص بالشباب واألمف والسبلـ .أ
إعالفأعماف .أ
سأ:أكضحأالمقصكدأبكؿأمفأمبادرةأسمعأبالأحدكدأكأ
ّ
ّ
أ

مبادرةأسمعأبالأحدكد  :ى ي احدى المبادرات اليادفة التي أطمقيا سمو األمير الحسيف ولي العيد لدعـ االطفاؿ الصـ
وتأىيميـ .أ

أ
أ

إعالفأعمافأ :ىو اإلعبلف والقرار التاريخي الصادر عف فعالياتأالمنتدلأالعالميألمشبابأفيأآبأعاـأ9995ـأ ،والذي
ّ

أ جرى برعاية سمو ولي العيد األمير الحسيف بف عبداهلل الثاني  ،الذي يعد األوؿ مف نوعو خاص بالشباب واألمف والسبلـ .أ
االكاديمي في تاريخ األرد
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ثانينا أ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالداخميةأ :أ
س:أا ذكرأأبرزأماأتحقّؽأمفأإ نجازاتأسياسيةأعمىأالمستكلأالداخميأفيأعيدأالممؾأعبداهللأالثانيأابفأالحسيف .أ
 .9إنشاءأمحكمةأدستكرية بوصفيا جية قضائية مستقمة لمرقابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة وتفسير النصوص

الدستورية .أ

.9أتأسيس ىيئةأمستقمةألإلشراؼأعمىأاإلنتخاباتأكادارتيا  ،بإسـ الييئةأالمستقّأمةألألنتخاب .أ
 . 1أإعادة أالنظر أبالقكانيف أالناظمة ألمعمؿ أالسياسي وفي مقدمتيا قوانيف اإلنتخاب واألحزاب السياسية واإلجتماعات

العامة والمطبوعات .أ

.8أقانكفأالالمركزيةأ :أصدرت اإلرادة الممكية السامية  ،أفي أ 91أكانكفأالكؿأعاـأ9995ـأ بالمصادقة عمى قانوف

بناء عمى ما قرره مجمسا األعياف والنواب  ،والذي يقوـ عمى انتخاب "أمجمسأالمحافظةأ"أفي محافظات
البلمركزية ً
المممكة كافة.
س:أكضحأالمقصكدأبكؿأمفأاآلتيأ:أ أ
ّ
أ
أ

مجمسأالمحافظةأ أ

المحكمةأالدستكريةأ أ

أ

ىيئة قضائية مستقمة أنشئتأعاـأ9999ـأ
تتألؼ مف مجموعة مف القضاة مدتيا ست

بناء عمى قانوف البلمركزية ينتخب في كؿ
ً
محافظة أعضاء مجمس لممحافظة عمى

أ

سنوات غير قابمة لمتجديد  ،تختص

أ

بالرقابة عمى دستورية القوانيف وتكوف

عيف الحكومة ما نسبتوأ%95أمف
أف ت ّ

أ

أعضاء ىذا المجمس .أ

أحكاميا نيائية وممزمة لمسمطات جميعيا.

ثالثان أ:أالكراؽأالنقاشيةألجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأ :أ
سأ:أكضحأالمقصكدأبالكراؽأالنقاشية .أ
ّ
أ
أأ

سمسمة مف األوراؽ الميمة التي يشارؾ بيا جبللة الممؾ عبداهلل الثاني األردنييف رؤيتو االصبلحية
ألنضاج الديمقراطية وضماف نجاحيا  ،وتحفيز المواطنيف لمدخوؿ في حوار بناء حوؿ القضايا الميمة

أ

والمشاركة الشعبية في عممية صنع القرار .أ

أ
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س:أعّأم ؿأ:أحرصأالياشميكفأمنذأتأسيسأالدكلةأالردنيةأعمىأالتكاصؿأمعأأبناءأالشعبأالردني .أ
9ػ مف أجؿ دعـ مشاركة المواطف الفاعمة في عممية صنع القرار ( المواطنة الفاعمة ) وتطوير الحياة الديمقراطية.
تحقيقا لممبادئ التي جاءت مف أجميا النيضة العربية الحديثة التي قادىا الياشميوف.
2ػ لتجذير أسس العدالة والمساواة
ً
س:أعّأم ؿأ:أإصدارأالممؾأعبداهللأالثانيأمجمكعةأمفأالكراؽأالنقاشية .أ
شريكا في صنع القرار.
9ػ ليكوف المواطف
ً
9ػ إستكماالً لمسيرة اإلصبلح الشاممة.
1ػ لتواصؿ الممؾ المباشر مع ابنائو وبناتو.
8ػ ألنضاج الديمقراطية وضماف نجاحيا.
5ػ ل تحفيز المواطنيف لمدخوؿ في حوار بناء حوؿ القضايا الميمة والمشاركة الشعبية في عممية صنع القرار ( المواطنة

الفاعمة ).

سأ:أكضحأالمقصكدأبالمكاطنةأالفاعمة .أ
ّ
أ
أأ

المشاركة الشعبية في عممية صنع القرار  ،والدخوؿ في حوار بناء حوؿ القضايا الميمة.

سأ:أاكمؿأالجدكؿأاالتيأبكتاب ةأالمعمكماتأالصحيحةأكفؽأماأىكأمطمكبأ:
رقـأالكرقةأالنقاشية أ
االكلى أ

عنكافأالكرقةأالنقاشية أ
المتجددة
مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية
ّ

الثانية أ

تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنييف

الثالثة أ

المتجددة
أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا
ّ

الرابعة أ

نحو تمكيف ديمقراطي ومواطنة فاعمة

الخامسة أ

التحوؿ الديمقراطي  :األىداؼ  ،المنجزات  ،واألعراؼ السياسية
تعميؽ
ّ

السادسة أ
السابعة أ
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اطيةأالمتجددة أ
الكرقةأالنقاشيةأالكلىأ:أمسيرتناأنحكأبناءأالديمقر
ّ
ائؿأالرئيسةأالتيأتطرقتألياأالكرقةأالنقاشيةأالكلىأ؟ أ
سأ:أماأالمس
ّ
9ػأكيؼ نختمؼ مع بعضنا البعض ضمف نقاشاتنا العامة ؟أ أ
9ػأكيؼ نتخذ الق اررات عمى مستوى الوطف ؟أ أ
سأ:أماأالممارساتأاإلجتماعيةأالتيأدعتألترسيخياأالكرقةأالنقاشيةألتجذيرأالديمقراطيةأ؟أ أ
.9احتراـ أاآلراء أ :إف أساس العبلقة بيف األردنييف و األردنيات ىو وحدتيـ والمساواة بينيـ بغض النظر عف العرؽ

وتفيـ آ ارء اآلخريف وقبوؿ اإلختبلؼ وىو أعمى درجات اإلحتراـ .أ أ
واألصؿ أو الديف ّ ،

أبصكرة أرئيسة أبممارسة أكاجبات أالمساءلة أ :أ ّكد جبللة ا لممؾ عبداهلل الثاني عمى أىمية إخراط
أ
.9المكاطنة أترتبط
يتقدـ ىؤالء
المواطف في بحث القضايا والق اررات مف غير قيود  ،ودعاىـ إلى محاورة المرشحيف  ،ومتابعة أدائيـ  ،وأف ّ
المرشحوف ببرامج عممية تستجيب إلحتياجات المواطنيف .أ

تنوع اآلراء والمعتقدات والثقافات في األردف ىو عنصر قوة وليس عنصر
.1اإلختالؼأفيأالرأمأالأيعنيأالفأرقة أ :إف ّ
ضعؼ  ،وعندما يترّكز اإلختبلؼ عمى اإلحتراـ فإنو يؤدمأإلىأالحكارأ،أكىكأجكىرأالديمقراطية.
 . 8أأفراد أالمجتمع أجميعيـ أشركاء أفي أبذؿ أالتضحيات أكتحقيؽ أالمكاسب أ :تكوف الشراكة بيف أفراد المجتمع عمى

تحمؿ المسؤولية تجاه الوطف في الظروؼ الصعبة  ،والتساوي في فرص تحقيؽ المكتسبات في
أساس التساوي في ّ
أوقات اإلزدىار.

الكرقةأالنقاشيةأالثانيةأ:أتطكيرأنظامناأالديمقراطيألخدمةأجميعأالردنييف أ
ػأ تناولت عدة محاور لمتابعة المسي ةر الديمقراطية والوصوؿ إلى نيج حكومات برلمانية فاعمة.أ أ
اتأالتيأبينياأالممؾأعبداهلل أالثانيأمفأاجؿأتطكيرأكتعميؽأالكصكؿأإلىأنيجأالحككماتأالبرلمانيةأ
س أ:أماأالخطك
ّ
الفاعمةأ؟ أ

9ػأ الحاجة الى بروز أحزاب وطنية فاعمة قادرة عمى التعبير عف مصالح المجتمعات المحمية وأولياتيا وىموميا ضمف
برامج وطنية قابمة لمتطبيؽ.

9ػأ تطوير عمؿ الجياز الحكومي عمى أسس المينية والحياد بعيداً عف تسيس العمؿ.
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عدد أالمبادئ أالراسخة ألمنيج أاإلصالحي أفي أالردف أكما أأ ّكد أعمييا أجاللة أالممؾ أعبداهلل أالثاني أفي أالكرقةأ
س :أ ّ
أكأسأ:أكيؼأنطكرأنظامناأالديمقراطيةأمفأكجيةأنظرأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأ؟ أ
النقاشيةأالثانية.أ
ّ
التعددية السياسية .أ
9ػأاإللتزاـ بمبدأ ّ
9ػأصوف حقوؽ األقميات .أ
1ػأاإلستمرار في تطوير مبدأ الفصؿ والتوازف بيف السمطات وآليات الرقابة مف إجؿ نظاـ ديمقراطي سميـ.أ أ
8ػأ تقوية مؤسسات المجتمع المدني .أ
5ػأ توفير فرصة عادلة لمتنافس السياسي.أ أ
1ػأاإلستمرار في حماية حقوؽ المواطنيف التي كفميا الدستور.أ أ
أ
اطيتناأالمتجددة أ
ال كرقةأالنقاشيةأالثالثةأ:أأدكارأتنتظرناألنجاحأديمقر
ّ
س:أشممتأالكرقةأالنقاشيةأالثالثةأمجمكعةأمفأالمحاكرأكماأنكهأإليياأالممؾأعبداهللأالثانيأ،أأذكرأىذهأالمحاكر .أ
ّ
التعددية ،
9ػأالمحكرأالكؿأ:أ
القيـأالضركريةأإلنجازأالتحكؿأالديمقراطيأكارساءأنيجأالحككماتأالبرلمانية  ،كأىمية ّ
ّ
والتسامح  ،وسيادة القانوف  ،وتعزيز مبادئ الفصؿ والتوازف بيف السمطات إضافة إلى حماية حقوؽ المواطنيف جميعًا ،

يعبر عف رأي سياسي بفرصة عادلة لمتنافس عبر صناديؽ اإلقتراح .أ
وتأميف كؿ طيؼ ّ

9ػ أالمحكر أالثاني أ :أالمأتطمبات أالجكىرية ألمجمع أبيف أالكزارة أكالنيابة ألمكصكؿ أإلى أالحككمات أالبرلمانية  ،كوجود

متطورة مف الضوابط العممية لمبادئ الفصؿ والتوازف بيف السمطات وآليات الرقابة  ،وتطوير عمؿ الجياز
منظومة
ّ
الحكومي ليصبح أكثر مينية وحياداً بعيداً عف تسييس األداء  ،ليكوف مرجعاً موثوقاً لممعرفة والمساندة الفنية والمينية
لدعـ وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار .أ

اؼأالعمميةأالسياسيةأجميعا  ،ابتداء بتطوير عدد منطقي مف الحزابأ
1ػأالمحكرأالثالثأ:أالدكارأالمنتظرةأمفأأطر
ن
توجيات األطياؼ السياسية  ،ولتسيـ
السياسية أالرئيسة ذات القواعد الم ّم تدة عمى مستوى الوطف  ،لتعكس مختمؼ ّ
التقيد بالمبادئ المشتركة
ىذه األحزاب في تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية وتجذيرىا  ،والتزاميا بالعمؿ الجماعي  ،و ّ
وتبني السياسات ذات األولوية  ،وبرامج وطنية واضحة  ،ونظـ عمؿ مينية  ،وتطوير برامج قوية مبنية عمى
ّ ،

كمركراأبمجمسأالنكاب ال بد لمنائب مف أف يسعى لخدمة
سياسات واضحة تستجيب إلى تطّمعات المواطنيف وىموىـ ،
ن
البناءة  ،وفيما يخص رئيسأالكزراءأكمجمسأالكزراء نيؿ الثقة النيابية
الصالح العاـ ويوازف بيف مسؤولية المعارضة ّ
وتبني نيج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمتو قوالً وفعبلً .أ
والحفاظ عمييا ووضع معايير لمعمؿ الحكومي ّ ،
أ
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س:ألخصأأبرزأالمياـأالمطمكبةأمفأاطراؼأالعمميةأالسياسية .أ
ّ
اإلجابة كما وردت في المحكرأالثالث (أالسؤاؿأالسابؽأ).
سأ:أكضحأدكرأالممكيةأالياشميةأفيأنجاحأالديمقراطيةأالردنيةأكطرؼأمفأاطراؼأالعمميةأالسياسية .أ
ّ
 .9المحافظة عمى دور ا لممؾ بصفتو قائدًا موحدًا يحمي مجتمعنا مف اإلنزالؽ نحو أي استقطاب  ،وحماية القيـ

األردنية األصيمة .أ

.9أستبقى الممكية كما أرادىا الياشميوف صوت األردنييف جميعاً  ،مدافعة عف حقوقيـ في المجتمع .أ
.1أ ستعمؿ عمى حماية المنظومة الوطنية لمعدالة والنزاىة  ،عف طريؽ ال تحسيف المستمر والعمؿ الدؤوب .أ
وتبني
التميز واإلبداع عف طريؽ دعـ قصص النجاح ّ
8ػأستستمر الممكية في نشر الثقة بقدرة األردنييف واألردنيات عمى ّ
المبادرات الريادية  ،وتقد ير الجيود الفردية واإلنجازات اإلستثنائية .أ
5ػ أ ستبقى أوؿ المدافعيف عف قضايا الوطف وأمف األردف ا لقومي وبقاء مؤسسة الجيش واألجيزة األمنية والقضائية

والمؤسسات الدينية مستقّمة ومحايدة وغير مسيسة .أ

1ػأستبقى حامية لمتراث الديني والنسيج اإلجتماعي .أ
7ػ أ المواطف المبنة األساسية في بناء النظاـ الديمقراطي في األردف  ،فعميو البحث المستمر عف الحقيقة  ،ومتابعة

القضايا الوطنية  ،واإل طبلع عمى تفاصيميا  ،وأف تكوف ىذه المعرفة مبنية عمى الحقائؽ  ،ول يس عمى اإلنطباعات
واإلشاعات  ،واقتراح األفكار والحموؿ البديمة.أ أ
أ
الكرقةأالنقاشيةأالرابعةأ:أنحكأتمكيفأديمقراطيأكمكاطنةأفاعمة أ
ػػأرّكز جبللة الممؾ عبداهلل الثاني في ىذه الورقة عمى المكاطنةأالفاعمة ألف ليا آثار إ يجابية في المشاركة السياسية.أ أ
اطنةأالفاعمةأكماألخصياأالممؾأعبداهللأالثانيأفيأىذهأالكرقةأالنقاشيةأ؟ أ
سأ:أماأأسسأالمك
ّ
بالسممية واإلحتراـ المتبادؿ .أ
9ػأحؽ المشاركة.أأأأأأأأأأ9ػأواجب المشاركة.أأأأأأأأ1ػأمسؤولية المشاركة الممتزمة
ّ
أ
أ
أ
أ
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سأ:أتعمؿأأسسأالمكاطنةأالفاعمةأعمىأتعزيزأجممةأمفأالمبادئأ،أا ذكرأىذهأالمبادئ .أ
الحيز العاـ الم تاح لمتعبير الحر عف اآلراء
9ػ أ أاإلنخراط في الحياة السياسية حؽ لكؿ مواطف  ،مع وجوب حماية ّ
السياسية المختمفة.
يتحمؿ جزءاً مف ىذه المسؤولية بإختيار
9ػأالمشاركة السياسية في جوىرىا تش ّكؿ مسؤولية وواجبًا  ،فعمى كؿ مواطف أف ّ
بمجرد القياـ بالتصويت في اإلنتخابات  ،بؿ
صورة المست قبؿ التي ننشدىا لؤلجياؿ القادمة  ،وواجب المواطف ال ينتيي ّ
التطوع في نشاط مدني أو اإلنضماـ
يجب المشاركة في الحياة المدنية والسياسية مف خبلؿ الترويج لقضية ميمة أو
ّ
لحزب سياسي .أ

منا ما يتعمؽ بكيفية اإلنخراط في العمؿ السياسي.
1ػأ المشاركة الفاعمة في الحياة السياسية ترتّب مسؤوليات عمى كؿ فرد ّ
سأ:أأماأالممارساتأالديمقراطيةأ التيأيجبأعمى أ المكاطنيفأاإليمافأبياأحتىأتزدىرأالحياةأالسياسيةأ؟ أ
أأػأ إحتراـ الرأي اآلخر.
وتبني الحوار والحموؿ الوسط ورفض العنؼ.
بأػ اإلنخراط الفاعؿ ّ
جأػأ الشراكة في التضحيات والمكاسب.أ أ

أ
الكرقةأالنقاشيةأالخامسةأ:أتعميؽأالتحكؿأالديمقراطيأ:أالىداؼأ،أالمنجزاتأ،أكالعراؼأالسياسية أ
ّ
سأ:أا ذكرأمحطاتأاإلنجازأالتشريعيأكالمؤسسيأالتيأحقّقياأالردفألمحفاظأعمىأزخـأمسيرتوأاإلصالحية .أ
أ.أمحطاتأاإلنجازأالتشريعيأ :أ
الحريات.
رسخت مبادئ الفصؿ والتوازف بيف السمطات وتعزيز
ّ
9ػأإقرار تعديبلت دستورية ّ
9ػ إس تحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة.
1ػ إنجاز حزمة جديدة مف التشريعات الناظمة لمحياة السياسية.
التقدـ النوعي الذي أ حر هز مجمس النواب في تطوير نظامو الداخمي ليكوف أكثر فاعمية.
8ػأ ّ
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ب.أمحطاتأاإلنجازأالمؤسسيأ :أ
9ػ إنشاء محكمة أدستكرية تختص بتفسير نصوص الدستور والرقابة عمى دستورية القوانيف واألنظمة بما يضمف
إحتراـ حقوؽ المواطنيف جميعاً وحرياتيـ وفقاً لمدستور.

9ػ إستحداث ىيئة أمستقمة ألإلأنتخاب نالت اإلحتراـ والتقدير داخؿ األردف وخارجو  ،لدورىا الرائد في ضماف نزاىة
اإلنتخابات النيابية والبمدية وشفافيتيا.

سأ:أماأالىداؼأالتىأيسعىأالممؾأعبداهللأالثانيألتحقيقياأكماأكضحتياأالكرقةأالنقاشيةأالخامسةأ؟ أ
ّ
9ػأ تطوير القوانيف السياسية الرئيسة.
9ػأ تطوير اداء القطاع العاـ والحكومي.أ
1ػأ تحقيؽ دور فاعؿ لؤلحزاب.
8ػ اإلستمرار في بناء قدرات السمطة القضائية  ،وقياـ مؤسساتأالمجتمعأالمدني  ،ومف ضمنيا الجامعات ومراكز

الدراسات.

متحديات التي تواجييا المممكة.
5ػأإضافة إلى القياـ بدور أكبر في اإلسياـ في إنتاج أفكار وأبحاث تقدـ حموالً ل ّ
كضحأالمقصكدأبمؤسساتأالمجتمعأالمدني.أ
سأ:أ ّ
جمعيات ينشئيا أشخاص تعمؿ لنص ةر قضية مشتركة  ،وىي تشمؿ المنظمات غير الحكومية  ،والنقابات
العمالية  ،وجماعات السكاف األصمييف  ،والمنظمات الخيرية  ،والمنظمات الدينية  ،والنقابات المينية ،
ومؤسسات العمؿ الخيري.
أ
الكرقةأالنقاشيةأالسادسةأ:أسيادةأالقانكفأأساسأالدكلةأالمدنية أ
أكضح أالمقصكد أبدكلة أالقانكف أكالحقكؽ أكالمكاطنة أ( أالدكلة أالمدنية أ) أالتي أيسع ى أإلييا أجميع أالردنييفأ
س أّ :أ
،أكالتيأابتدأأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأكرقتوأالنقاشيةأالسادسة.أ أ
كقيادتيـأ أ

أ أأ دكلة أالقانكف أ :ىي الدولة التي تستند إلى حكـ الدستور وأحكاـ القوانيف في ظؿ الثوابت الدينية والشرعية ،

بالتعددية والرأي اآلخر  ،وتحدد فييا الحقوؽ والواجبات دوف تمييز بيف
أ وترتكز عمى المواطنة الفاعمة  ،وتقبؿ
ّ
المواطنيف بسبب الديف أو المغة أو الموف أو العرؽ أو المستوى االقتصادي أو االنتماء السياسي أو الموقؼ الفكري.
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سأ:أماأالمرتكزاتأالرئيسةألدكلةأالقانكفأكماأكردتأفيأالكرقةأالنقاشيةأالسادسةأ؟أ أ
9ػ المواطنة الفاعمة.
بالتعددية والرأي اآلخر.
9ػ تقبؿ
ّ
أأ1ػ تحدد فييا الحقوؽ والواجبات دوف تمييز بيف المواطنيف أبسبب الديف أو المغة أو الموف أو العرؽ أو المستوى
االقتصادي أو االنتماء السياسي أو الموقؼ الفكري .أأ أ

سأ:أبسطأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأمفيكـأسيادةأالقانكفأمفأخالؿأاإلشارةأإلىأبعضأالحكادثأ،أاذكرأأربعةأمنيا .أ
ّ
9ػ طفمة تموت في احضاف والدىا في عرس أو احتفاؿ حيث اطمقت نيراف االسمحة.
9ػ أـ تودع ابنيا دوف أف تعمـ أنو لف يعود بسبب سائؽ مجرـ لـ يحترـ القانوف.
متفوؽ فقد فرصتو لعدـ تطبيؽ سيادة القانوف.
أأ1ػ طالب ّ
أأ8ػ مجرـ ينعـ بالحرية دوف مساءلة.
سأ:أماأالدكرأالرئيسألكؿأمفأالدكلةأكالمكاطفأفيأتطبيؽأسيادةأالقانكفأ؟أ أ
9ػأالدكلةأ:أ تطبيؽ وانفاذ سيادة القانوف بمساواة وعدالة ونزاىة  ،ألف سيادة القانوف ىو األساس الحقيقي الذي تبنى
عميو الديمقراطيات واالقتصادات المزدى ةر والمجتمعات المنتجة .أ

يتحم ؿ مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانوف في حياتو اليومية بعيداً عف االنتقائية .أ
9ػأالمكاطفأ:
ّ
رأ:أأتعيشأالعديدأمفأدكؿأالمنطقةأحالةأمركعةأكمحزنة.أ بسبب غياب سيادة القانوف والتطبيؽ العادؿ لو .أ
ّأ
فس
سأ:أ ّ
سأ:أماأالميزافأالذمأكضعوأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيألضمافأحقكؽأالمكاطنيفأجميعناأكتعزيزأالعدالةأاالجتماعيةأ؟أ أ
9ػأضماف حقوؽ األقمية كمتطمب لضماف حقوؽ األغمبية .أ
9ػأسيادة القانوف ىي الضماف لحقوؽ الجميع وتعزيز العدالة االجتماعية .أ
سأ:أماأمكامفأالخمؿأفيأالداءأالرسميأكماأحد دىاأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأفيأكرقتوأالنقاشيةأالسادسةأ؟أأكماأ
ّأ

الحمكؿأالمقترحةألمعالجةأىذاأالخمؿأ؟أ أ

9ػأعدـ االرتقاء في مستوى االنجاز واالداء لما يطمح جبللتو إلى تحقيقو وما يستحقو الشعب.
9ػأ وتساىؿ المسؤوليف بتطبيؽ القانوف بدقة ونزاىة وعدالة والتجاوز عمى مؤسساتنا واثقاالً ليا ولممواطف بموظفيف غير
أكفياء وتجريداً وحرماناً التعينات في المواقع الحكومية وبخاصة المناصب العميا.
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اماأالحمكؿألمعالجةأىذاأالخمؿأتككفأكمايميأ:أ أ
9ػأتكوفأبتطوير عمميات اإلدا ةر الحكومية في مختمؼ مؤسسات الدولة .
9ػ وارساء مبدأ سيادة القانوف.
1ػ واخضاع عمؿ المؤسسات واألفراد لممراجعة والتقييـ والتطوير بشكؿ دوري لموصوؿ إلى أعمى المستويات التي
نتطّمع إلييا .أ

سأ:أماأنتائجأكؿأمفأ:أأتساىؿأالمسؤكليفأبتطبيؽأالقانكفأ،أ كسمككياتأالكاسطةأكالمحسكبيةأ؟ أ
9ػأتساىؿأالمسؤكليفأبتطبيؽأالقانكفأ:أ استمرار انتياؾ القانوف  ،ويقود لفساد أكبر  ،ويضعؼ قيـ المواطنة.
9ػ أسمككيات أالكاسطة أكالمحسكبية  :تفتؾ بمسيرة المجتمعات  ،وتقويض فرص العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص

والمواطنة الصالحة.

أحدده أ جاللة أالممؾ أعبداهلل أالثاني أفيما أيتعمؽ أبالتعينات أفي أالمكاقع أالحككمية أكبخاصةأ
س أ :أما أالمعيار أالذم ّ

المناصبأالعمياأ؟أأااللتزاـ بمبدأأالكفاءةأكالجدارة كمعيار أساس ووحيد لمتعيينات .أ

سأ:أماأاالجراءاتأالتيأأشارألياأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيألمكاجيةأالتحدياتأمفأحكلناأ؟أ أ
نحدد مسارنا نحو المستقبؿ بوعي وادراؾ لتحديات الواقع  ،ورؤية واثقة لتحقيؽ طموح أبنائنا وبناتنا  ،فنترؾ
ال بد أف ّ
ليـ السبلـ واألماف واالزدىار والكرامة والقدرة عمى مواجية أصعب الصعاب.
:أكيؼأيعبرأكؿأمكاطفأعفأحبوألبمدناأمفأكجيةأنظرأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأ؟ أ
سأ
ّ
مف خبلؿ احترامو لقوانينو  ،وأف يكوف عيدنا بأف يكوف مبدأ سيادة القانوف األساس في سموكنا وتصرفاتنا.
سأ:أفسرأ:أحذّرأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأفيأالكرقةأالنقاشيةأالسادسةأمفأالتكانيأفيأتطبيؽأالقانكفأبعدالةأ
ّ

كشفافيةأككفاءة.أأألنو يؤدي إلى ضياع الحقوؽ ويضعؼ الثقة بأجي ةز الدولة ومؤسساتيا .أ

الكرقةأالنقاشيةأالسابعةأ:أتطكيرأالتعميـأأساسأاإلصالحأالشامؿ أ
سأ:أسعتأالكرقةأالنقاشيةأالسابعةألعدةأأمكرأ،أاذكرىا.
التقدـأكاإلنجازأالذمأنحتاجوألممسيرةأالتعميميةأفيأالردفأكالتيأتشمؿأ :أ
9أ
)أالعمؿأمفأاجؿأالتطكرأك ّ
ّ

التميز في المؤسسات التعميمية ىو (أاليدؼأاإلسمىأ).
أأ)أكافة المراحؿ مع التركيز عمى العمؿ االيجابي وعمى جعؿ ّ

التميز العممي واألدبي والميني والبحثي.
بأ) ّ

التميز في االختراع والعموـ والرياضة والفنوف بأنواعو.
جأ) ّ
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9أ)أتشجيعألغةأالحكار .أ
تقبؿأالرأمأاآلخر .أ
1أ)أ ّ
التطكرأفيأالعمكـأكذلؾأ
ضركرةأالتنكعأالثقافيأكالبيئيأكالب
8أ)أ
ّ
عدأعفأالترددأكالخكؼأمفأالتطكيرأكمكاكبةأالتحديثأك ّ
ّ

مفأاجؿأأفأ :أ

أأأ) يكوف التعميـ سندًا لو في حؿ مشكبلت حياتو.
التطرؼ بشتى أنواعو.
بأ) ليتمكف مف مواجية
ّ
وتطور الوطف  ،حيثأقاؿأجاللتوأ:أ"أأإفأالتعميـأيش ّكؿأأرضيةأمشتركةألفيـأ
جأ) ليكوف عنصر بناء يساىـ في رفعة
ّ
التعصب أ ،أكما أأف أتحقيؽ أاإلصالح أالشامؿ أيرتبط أارتباطان أكثيقاأ
اآلخر أكتعميؽ أقيـ أالتسامح أ ،أبعيدان أعف أالغمك أك ّ
التحديات.أ" أ
بالنيضةأالتعميميةأميماأكانتأالظركؼأك ّ

سأ:أعمىأماذاأأ ّكدتأالكرقةأالنقاشيةأالسابعةأ؟أ
9أ) أ ّكدت عمىأالمكاردأالبشرية في األردف وذلؾ ألف جبللة الممؾ عبداهلل الثاني يعمـ أنيا تمثّؿ بحؽ أىـ الثروات  ،إذ
ينمي االبتكار واالبداع والتفكير الناقد.
نالت ىذه االجياؿ تعميماً متطو اًر وحديثاً ّ
9أ) ال يمك ف لؤلردف مواجية تحديات المستقبؿ  ،وتحقيؽ التغير المنشود دوف وجود شباب واعي يتسـ بالعمـ والمعرفة
والثقافة لما يدور حولو  ،ليستطيع اجتياز العقبات بسيولة ويسر.

متميزة والقدي ةر
1أ) استطاع جبللة الممؾ عبداهلل الثاني أف يؤسس لنيضة تعميمية أردنية شاممة وجديدة ترسؿ كفاءاتيا ال ّ
إلى جميع دوؿ العالـ.
التطور في كثير مف الدوؿ العربية.
8أ)أ األردف كاف وسيبقى مشعؿ لمنيضة و ّ
 5أ) حسـ جبللة الممؾ عبداهلل الثاني الجدؿ ا لواسع والدائر حوؿ تطوير العممية التعميمية والتي تنطمؽ مف لغة القرآف
تغنت بيا األمـ السابقة عمى مدى القروف الماضية.
الكريـ وروح الحضارة العربية اإلسبلمية  ،التي ّ

سأ:أماأىكأمستقبؿأالتعميـأالذمأيريدهأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأكماأكردأالكرقةأالنقاشيةأالسابعةأ؟ أ
9أ) أف يكوف التعميـ مبنيًا عمى االستقصاء والفيـ والبحث والتحقيؽ والنقد والتحميؿ والبعد عف التمقيف.
9أ) العمؿ عمى صقؿ الشخصية وبناءىا.
التطور
 1أ) تحفيز الطمبة عمى التواصؿ ومخاطبة العالـ بجميع لغاتو  ،حتى يكوف سمة المجتمع األردني ّ
التقدـ و ّ
ومواكبة العمـ والمعرفة والتكنولوجيا.
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سأ:أإلىأماذاأدعاأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأالمؤسساتأالتعميميةأفيأالكرقةأالنقاشيةأالسابعةأ؟أ أ
تشجع عمى الفيـ واالبداع والتفكير
9أ) تنمية القدرات وتحفيزىا إلى أقصى حدودىا عبر أحدث األساليب التعميمية التي ّ
واالبتكار والبعد عف التمقيف.
 9أ) أف تجمع بيف العمـ والعمؿ والنظرية والتطبيؽ والتحميؿ والتخطيط وتفتح آفاؽ جديدة أماـ ابنائيا ليتفوقوا في كؿ
عمـ وكؿ فف أو مينة أو حرفة.

 1أ) استحداث منظومة تعميمية حديثة  ،ومناىج دراسية تفتح آفاقاً مف التفكير العميؽ والناقد  ،تشجع عمى االبداع

التنوع.
وتنمية القدرات وتعمـ أدب االختبلؼ وثقافة ّ

8أ) االىتماـ بالمعمـ ركف العممية التعميمية بحصولو عمى الميارات التي تمكنو مف إعداد أجياؿ نقية منتمية نباىي بيا

األمـ.

س أ :أكيؼ أيمكف أانتاج أمجتمع أمعرفة أدكف أاستيرادىا أكفؽ أرأم أجاللة أالممؾ أعبداهلل أالثاني أفي أالكرقة أالنقاشيةأ

السابعةأ؟أأمف خبلؿ مايمي :
9أ) العدالة وتكافؤ الفرص.

 9أ) وتحويؿ جامعاتنا ومدارسنا إلى مصانع لمعقوؿ ومخ تبرات الكتشاؼ الميوؿ  ،وىذا سينتج مجتمع معرفة دوف
استيرادىا  ،واألردف قادر عمى ىذا بما لديو مف خبرات وكفاءات .أ

سأ:أكيؼأيتـأتحقيؽأتطكيرأالتعميـأكفؽأرأمأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأكماأجاءأفيأالكرقةأالنقاشيةأالسابعةأ؟أ أ
9أ) تضافر جيود الجميع مف الحكومة  ،ومكونا ت المجتمع األردني  ،باإلضافة إلى المدارس والجامعات لتوفير البيئة

التفوؽ واالبداع.
التعميمية الحاضنة ّ
لمتميز و ّ

9أ) تأميف االحتياجات البلزمة والضرورية لبناء قدراتنا ومواردنا البشرية مف خبلؿ منظومة تعميمية سميمة وناجحة تعيد
لممعمـ واألستاذ الجامعي مكانتو في ا لمجتمع ويقوـ بعممو بكؿ أمانة ورغبة ويستطيع أف يترجـ ىذه العناويف السامية
لنرى مدارسنا مشاعؿ لمعمـ والمعرفة وصقؿ المواىب  ،ومكاف لتنمبة وتدريب القدرات ومكاف لمتغير واالرتقاء المنشود.
سأ:أماأالكسائؿأ التيأيتـأمفأخاللياأتطكيرأمستقبؿأالتعميـأكماأجاءأفيأالكرقةأالنقاشيةأالسابعةأ؟أأمف خبلؿ :أ أ
وتعمؽ تفكيرىـ وتزيد مف ثقتيـ بأنفسيـ
توسع مدارؾ الطمبة وتفتح آفاؽ المستقبؿ اماميـ
أ 9أ) منظومة تعميـ حديثة ّ
ّ
المتميز.
متسّمحيف بااليماف القوي والثقة القوية واالعتزاز بيويتنا اإلسبلمية والعربية وتراث اآلباء واالجداد
ّ
التطور واالبداع.
9أ) الرغبة في التعمّـ و ّ
أ1أ) مواكبة المستجدات الحديثة .أ
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ثالثنا أ:أاإلنجازاتأالسياسيةأالخارجيةأ:أ أ
س:أاذكرأأبرزأاإلنجازاتأالسياسيةأالخارجيةأالتيأحقّقياأالردفأبفضؿأالدكرأالذمأقاـأبوأالممؾأعبداهللأالثانيأفيأ
دعـأالقضاياأالعربيةأكالدكلية .أ

.9أدعـ حؽ الشعب الفمسطيني في العودة إلى أرضو  ،واقامة الدولة الفمسطينية المستقمّة وعاصمتيا القدس  ،وتأكيد
المقدسات اإلسبلمية والمسيحية والدفاع عنيا .أ
أىمية ّ

 .9إبراز صورة اإلسبلـ السمحة في المحافؿ الدولية كافة  ،كاعالف أرسالة أعماف أفي أعاـ أ9998ـ أ ،لئلسياـ في

التطرؼ واإلرىاب.
محاربة
ّ

 .1أ المشاركة الفاعمة في المؤتمرات والمقاءات الدولية لمدفاع عف القضايا العربية  ،والوقوؼ الى جانب الدوؿ العربية
لممحافظة عمى أمنيا واستقرارىا  ،وحؿ القضايا العربية ضمف البيت العربي .أ

 .8أعضوية األردف في األمـ المتحدة تخّمميا عضوية غير دائمة في مجمس األمف الدولي في أالعكاـ أ(9918ـأ

9989،ـأ،أ9998ـأ)أ ،وترؤس األردف مجمس األمف الدولي في المدة ما بيفأ(9998أػػػأ9991أـأ) .أ

التحديات السياسية واألمنية واإلقتصادية التي يمر بيا األردف في المقاءات الدولية والمؤتمرات العالمية .أ
.5أ إبراز
ّ
س:أعمّأ ؿأ:أإعالفأرسالةأعمافأعاـأ9998ـ .أ
التطرؼ واإلرىاب.
إلبراز صورة اإلسبلـ السمحة في المحافؿ الدولية  ،ولئلسياـ في محاربة
ّ
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الكحدةأالثالثةأ:أالردفأكالقضيةأالفمسطينية

الفصؿأالكؿأ:أالقكاتأالمسمحةأالردنيةأػػػأالجيشأالعربيأػػػأكالقضيةأالفمسطينية أ

أكالنأ:أالدكرأالردنيأفيأدعـأالمقاكمةأالفمسطينيةأ :أ

سأ:أماأاليدؼأالقكميأالذمأانشئتأمفأأجموأالقكاتأالمسمّحةأالردنيةأ؟ أ

الدفاع عف القضايا العربية بمشاركتو الفاعمة في الحروب العربية ػ ػ اإلسرائيمية عمى أرض فمسطيف والدوؿ العربية المجاورة

دفاعًا عف فمسطيف وعف القدس بشكؿ خاص.

سأ:أاذكرأأبرزأمكاقؼأالردنييفأفيأدعـأالصمكدأالفمسطينيأالمقاكـ .أ

أأ)أإجتماع أبناء األردف في مؤتمرأقـأ(أقريةأفيأإربدأ) عاـأ9999أـ  ،قرركاأفيو مياجمة المستعمرات الصييونية في

منطقة بيساف  ،وقد أدى ىجوميـ الى إستشياد عدد مف المناضميف كاف بينيـ الشيخأكايدأمفمحأالعبيداتأ،أكىكأأكؿأ
ش ييدأأردنيأعمىأأرضأفمسطيف .أ

بأ)أمشاركة أبناء االردف في عممياتأالكفاحأالمسمّحأفيأفمسطيفأمنذأبداياتأالثكرةأالفمسطينية  ،عمى الرغـ مف منع
القوات البريطانية مئات المتطوعيف األردنييف مف عبور حدود شرؽ االردف بإتجاه فمسطيف .أ

جأ)أمياجمة العديد مف األردنييف معسكراتأالقكاتأالبريطانيةأفيأالردف وآلياتيـ وخطوط إمدادىـ لمتأثير في بريطانيا
لتعديؿ موقفيا تجاه فمسطيف.أ أ

دأ)أقياـ العديد مف المظاىرات والمسيرات المؤيدة لمثورات الفمسطينية في انحاء المدف األردنية جميعيا كما حدث في

مدفأعمافأكالسمط عاميأ9998أكأ9911ـ .أ
ّأ

قأ)أإنعقاد العديد مف اإلجتماعات الداعمة لممقاومة الفمسطينية مثؿأ :إجتماعأالحصفأفيأإربدأعاـأ9999ـأ ،الذمأ

نتجأعنو نقد السياسة البريطانية الداعمة لمييود  ،ودعا فيو المجتمعوف إلى جمع التبرعات والمسارعة إلى إمداد
المناضميف الفمسطينيف بالماؿ والسبلح .أ

سطيفأ؟أكبيفأمكقؼأالعربأمنيا .أ
سأ:أماأالتكصياتأالتيأقدمت ياأىيئةأالمـأالمتحدةألحؿأقضيةأفم
ّ
ّ

المتضمف تقسيـ فمسطيف بيف العرب والييود والذي رفضو العرب ،
ّأ
أصدرتأقرارأالتقسيـأرقـأ()989أعاـأ9987ـأ،أأك
كترتّأبأعميو إشتداد المقاومة الفمسطينية  ،وقياـ حربأعاـأ9988أـأأوما تبعو مف حرب حزيرافأعاـأ9917أـأ

ومعركة الكرامة أعاـأ9918أـأوحرب تشريف ( رمضاف )أعاـأ9971ـأ ،وغزو إسرائيؿ جنوب لبنافأعاـأأ9989أـ .أ
سأ:أكضحأالمقصكدأبكؿأمفأاآلتيأ:أ أ
ّأ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

قرارأالتقسيـأعاـأ9987أـأ أ

كايدأمفمحأالعبيداتأ أ
ىو أحد المناضميف األردنييف ،
وىو أوؿ شييد أردني عمى أرض
فمسطيف.

ـأالمتضمفأتقسيـ فمسطيف
قرار صادر عف األمـ المتحدة عاـأ 9987
ّ

بيف العرب والييود والذي رفضو العرب  ،أوترتّب عميو إشتداد المقاومة

الفمسطينية  ،وقياـ حربأعاـأ9988أـأأ،أوما تبعو مف حربأحزيرافأ
عاـأ9917أـأكمعركةأالكرامةأعاـأ9918أـأكحربأتشريفأ(أرمضافأ)أ
عاـأ9971ـأ ،كغزكأإسرائيؿأجنكبألبنافأعاـأأ9989أـ .أ

أ
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ثانينا أ:أحربأفمسطيفأعاـأ9988ـأ(أالنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة أ)أ:أ أ

س:أبيفأالكضاعأفيأفمسطيفأقبيؿأحربأ9988أـ .أ
ّأ

ػػ أعمنت بريطانيا إنسحابيا مف فمسطيف فيأ95أآيارأعاـأ9988ـأعمى إثر إصدار مجمس األمف قرارأالتقسيـأرقـأ

()989أالذي رفضو العرب وأّيده الييود  ،وكانت النتيجة إندالع الحرب بيف العرب والييود.
التقدـ نحو
ػػ وضع العرب خطة عسكرية لمدخوؿ إلى فمسطيف مف اإلتجاىات كافة وكاف عمى الجيش العربي األردني ّ
محوري جسر األمير محمد ( داميا ) وجسر الممؾ الحسيف  ،لموصوؿ إلى القدس والسيؿ الساحمي وحماية ىذه المناطؽ.
سأ:أماأالمقصكدأبمعركةأالقدسأ؟أأ أ
أ

مف أشير المعارؾ التي خاضيا الجيش األردني في حربأعاـأ9988ـأ،أوفييا حافظ الجيش العربي عمى القدس

أ
المقدسات اإلسبلمية وقتؿ وأسر عدد كبير مف جنود العدو اإلسرائيمي وتدمير بعض االحياء الييودية .أ
أالشرقية وحماية ّ
أ

س:أ ّبيفأأىميةأمعركةأالقدسأالتيأخاضياأالجيشأالردنيأفيأحربأعاـأ9988ـ .أ

المقدسات اإلسبلمية والمسيحية.
.9إبقاء القدس الشرقية وما جاورىا مف االحياء العربية بأيدي العرب وحماية ّ
.9أقتؿ ما يزيد عمى  199جندي مف العدو اإلسرائيمي .أ
.1أأسر عدد كبير مف القوات اإلسرائيمية  ،وتدمير بعض االحياء الييودية .أ

سأ:أسـأأالمعارؾأالتيأخاضياأالجيشأالعربيأالردنيأفيأحربأعاـأ9988ـ.أ أ

معركتا المطركف كبابأالكاد فيأآيارأعاـأ9988ـ .أ

سأ:أماأأىميةأمكقعةأبابأالكادأفيأمعارؾأالجيشأالعربيأالردنيأفيأحربأ9988ـأ؟ أ

9ػ ش ّك ؿ موقع باب الواد أ ىمية عسكرية عظيمة  ،حيث يعد مفتاح مدينة القدس  ،لذا ىاجـ الييود فيأ95أآيارأعاـ أ
9988ـأمواقع الكتيبةأالرابعةأالردنية  ،بقصد اإلستيبلء عمى باب الواد والمطروف لفتح الطريؽ إلى القدس  ،وقد

تصدت ا لكتيبة ليذا اليجوـ وفتحت نيراف إسمحتيا ولـ يستطع العدو إلى الوصوؿ إلى أىدافو وتراجع ميزوماً  ،وخمّؼ
ّ

وراءه عدداً كبي اًر مف القتمى والمعدات.

المدم ةر والصالحة لمعدو فشكر المقاتميف
9ػ زار الممؾ عبداهلل االوؿ ابف الحسيف ميداف المعركة  ،وشاىد االسمحة واالليات ّ
واثنى عمى شجاعتيـ  ،وأطمؽ عمى ىذه الكتيبة إسـ الكتيبةأالرابحة .أ
سأ:أكضحأالمقصكدأبالكتيبةأالرابحة .أ
ّ
أ

أ ىو االسـ الذي أطمقو الممؾ عبداهلل األوؿ ابف الحس يف عمى الكتيبة الرابعة األردنية  ،وىي احدى كتائب الجيش
أ

تصدت لميجوـ الييودي  ،وفتحت
العربي األردني حيث كاف ليا دو اًر ممي اًز قي حربأعاـأ9988ـ  ،حيث ّ

أ نيراف إسمحتيا ولـ يستطع العدو إلى الوصوؿ إلى أىدافو وتراجع ميزومًا  ،وخّمؼ وراءه عددًا كبي ًار مف القتمى
أ
والمعدات.
أ
أ
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سأ:أكضحأنتائجأحربأعاـأ9988ـ .أ
ّأ
9ػ خسا ةر الجيوش العربية.

9ػ إحتبلؿ إسرائيؿ أجزاء مف فمسطيف بإستثناء الضفة الغرب ية التي حافظ عمييا الجيش العربي.
1ػ لجوء عدد مف الفمسطينييف إلى األردف.

سأ:أأماأأ سبابأىزيمةأالعربأفيأىزيمةأحربأعاـأ9988ـ.أ أ
9ػأغياب ال تنسيؽ بيف قيادات الجيوش العربية.أ أ

تفوقت فيو القوات اإلسرائيمية بصورة واضحة .أ
9ػأنقص التدريب والتسّميح لدى العرب وىو الجانب الذي ّ

ثالثنا أ:أحربأحزيرافأعاـأ9917ـأ(أالنكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أ)أ:أ أ

سأ:أماأأسبابأقياـأحربأحزيرافأعاـأ9917ـأ؟أ أ

.9أإغبلؽ مصر لمضائؽ تيراف عمى البحر األحمر في وجو المبلحة اإلسرائيمية .أ
التوس ع عمى حساب الدوؿ المجاورة لفمسطيف .أ
.9أرغبة إسرائيؿ في
ّ
تخوؼ إسرائيؿ مف تنامي القوة العسكرية العربية .أ
.1أ ّ
.8أرغبة إسرائيؿ في السيط ةر عمى مياه نير األردف .أ

:أكضحأمجرياتأحربأحزيرافأعاـأ9917ـ .أ
ّأ
سأ

الجوية
9ػ ّ
فدمرت القوة ّ
شنت إسرائيؿ ىجوماً مباغتاً عمىأمصرأكسكرياأكالردفأفيأالخامسأمفأحزيرافأعاـأ9917ـ ّ
تفوؽ سبلح الجو اإلسرائيمي.
لمدوؿ العربية الثبلث (أمصرأكسكرياأكالردفأ) ّ ،
وترتب عمى ذلؾ ّ
9ػ اصبحت القوات العربية مف غير غطاء جوي.
1ػ ظير خمؿ واضح في سير العمميات العسكرية العربية وحققّت إسرائيؿ نص اًر سريعاً.

عددأنتائجأحرب أحزيرافأعاـأ9917ـ .أ
سأ:أ ّأ

.9أإستيبلء إسرائيؿ عمى الضفة الغربية وقطاع غ ةز وسيناء وىضبة الجوالف.
.9أنزوح اعداد كبي ةر مف الفمسطينييف إلى األردف .أ

.1أوقوع خسائر بشرية ومادية كبي ةر في الدوؿ العربية المشاركة .أ

.8أإنييار اإلقتصاد العربي وتوقّؼ التنمية وانخفاض اإلستثمارات المالية والعربية واالجنبية.

.5أشيوع حالة مف اليأس واإلحباط وخيبة األمؿ لدى الدوؿ العربية بصورة عامة ودوؿ المواجية بصو ةر خاصة .أ

رابعناأ:أمعركةأالكرامةأعاـأ9918ـأ :أ

سأ:أكضحأالمقصكدأبمعركةأالكرامة .أ
ّ
أ
أ

تحوؿ ميمة
معركة ( مواجية عسكرية ) بيف الجيش العربي األردني والجيش االسرائيمي  ،وتعد خذه المعركة نقطة ّ

أفي الصراع العربي اإلسرائيمي بعد عاـأ9917ـأ ،وذلؾ ألف الجيش العربي األردني احرز أكؿأنصرأعربيأعمىأ
أالجيشأاإلسرائيمي الذي حاوؿ العبور إلى األردف في /99أآذار/أ9918ـأ ،رفع ىذا االنتصار معنويات اإلنساف

أالعربي عامة  ،واألردني خاصة واعادة الثقة بنفسو  ،كأدلأفشؿأالجيشأاإلسرائيميأفيأتحقيؽأمقاصدهأإلىأتحطيـأ
أ

أسطكرةأالتفكؽأالعسكرمأإلسرائيؿأكمقكلةأ"أالجيشأالذمأالأيقيرأ" .أ
ّ
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ةأنقطةأتحك ؿأميمةأفيأالصراعأالعربيأاإلسرائيميأبعدأعاـأ9917ـ .أ
ّأ
سأ:أفسػػػػػػػػػػػػػر:أتأعدأمعركةأالكرام
ّأ

ألف الجيش العربي األردني احرز أوؿ نصر عربي عمى الجيش اإلسرائيمي الذي حاوؿ العبور إلى األردف فيأ/99أ
آذار/أ9918ـ .أ

سأ:أماأأ سبابأمعركةأالكرامةأ99أاذارأ9918أـأ؟ أ

شنت إسرائيؿ ىجوماً عسكرياً مفاجئًا عمى األراضي األردنية بقوة عسكرية مدعومة بسبلح الجو والمدفعية  ،وكاف اليدؼ
ػػػأ ّ
مف اليجوـ تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ.أ أ
سأ:أماأأسبابأمعركةأالكرامةأعاـأ9918أـأ؟أ أ

أأأ)أ تدمير الجيش العربي األردني .أ

بأ)أإحتبلؿ المرتفعات الغربية مف األردف وسعياً منيا إلى تحطيـ الروح المعنوية في نفوس القوات المسمّحة والشعب
األردني.أ أ
جأ)أالعمؿ عمى تدمير اإلقتصاد الز ارعي في وادي األردف.

ػػػأأكافأاليجكـأاإلسرائيميأعمىأالردفأعمىأأربعةأمحاكرأىيأ :أ

.9أالمثّأمثأالمصرم عف طريؽ جسر األمير محمد ( جسر داميا ) .أ
.9أمثّأمثأالشكنةأالجنكبيةأػػػأالسمط عف طريؽ جسر الممؾ الحسيف.
ثأعمافأػػػأالشكنة عف طريؽ جسر األمير عبداهلل .أ
ّأ
.1أمثمّأ
.8أغكرأالصافي بإتجاه طريؽ الكرؾ .أ

قيـأ دكرأالقكاتأالمسمحةأالردنيةأفيأمعركةأالكرامةأعاـأ9917ـ .أ
سأ:أ ّ

قدـ الجيش األردني اروع البطوالت في الدفاع
لقد وقفت القوات األردنية المسّمحة الباسمة لمقوات الصييونية بالمرصاد  ،اذ ّ
عف حمى الوطف العزيز  ،ما اضطر إسرائيؿ ألوؿ مرة في تاريخيا العسكري أف تطمب وقؼ إطبلؽ النار  ،إال أف الممؾ

الحسيف ػ ػ رحمو اهلل ػ ػ رفض ما داـ يوجد جندي إسرائيمي واحد شرؽ النير  ،وىكذا أجبرت القوات المعتدية عمى اإلنسحاب.
بيفأأبرزأنتائجأأمعركةأالكرامةأعاـأ9918ـ .أ
سأ:أ ّأ
9أػػ أالنتائجأالعسكريةأكالسياسيةأ :أ

لقد حممت معركة الكرامة معاني البطولة والشجاعة لمقيادة الياشمية والقوات المسمّحة األردنية التي حققّت النصر ،فكانتأ

النتيجةأ:

9ػأ ىزيمة الجيش اإلسرائيمي عمى يد الجيش العربي األردني وانسحابو مف أرض المعركة.
9ػ حيث بمغت خسائره ( )959قتيبلً و( )859جريحاً.

1ػ باإلضافة إلى تدمير عدد كبير مف اآلليات والمعدات التي ترؾ بعضيا عمى أرض المعركة.

شييدا و ( )998جرحى.
8ػ ّ
قدـ الجيش العربي األردني (أ81أ) ً
سأ:أمفأقائؿأالنصأاآلتيأ،أكماأالمناسبةأ؟ أ

"أأككانتأال سكدأتربضأفيأالجنباتأعمىأاكتاؼأالسفكحأكفكؽأالقمـأفيأيدىاأالقميؿأمفأالسالحأكالكثيرأمفأالعزـأ،أ
،أكتفجرأزئيرأاال سكدأ:أاهللأاكبرأ".أ أ
ّأ
كفيأقمكبياأالعميؽأمفأاإليمافأباهللأكالكطفأ

المغفور لو الممؾأالحسيفأبفأطالؿ ،أبمناسبة إنتصار الجيش العربي األردني في معركة الكرامة.
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9ػػأالنتائجأالمعنكيةأ :أ

سأ:أماأاآلثارأالنفسيةأالميمةأالتيأتركتياأمعركةأالكرامةأ؟أ أ

أأػأتمثّمت برفع المعنويات اإلنساف العربي عامة  ،واألردني خاصة واعادة الثقة بنفسو .أ

التفوؽ العسكري إلسرائيؿ ومقولة "أالجيشأ
بأػأأدى فشؿ الجيش اإلسرائيمي في تحقيؽ مقاصده إلى تحطيـ أسطورة ّ
الذمأالأيأقيرأ" .أ

خامساأ:أحربأتشريفأرمضافأعاـأ9971ـأ :أ
نأ

سأ:أماأأسبابأحربأتشريفأ(أرمضافأ)أعاـأ9971أـأ؟ أ

قررت مصر وسوريا إستعادة األراضي التي إحتمتيا إسرائيؿ في حربأحزيرافأعاـأ9917ـأ َّ
فأعدتا خطة عسكرية لمقياـ
ّ

بيجوـ مفاجئأفيأالسادسأمفأتشريفأأكؿأعاـأ9971ـأ(99أرمضافأ9191قأ)أمستغمة إحتفاؿ إسرائيؿ بأعيادىا .أ

سأ:أبيفأأدكرأكؿأمفأالقكاتأالمسمّأحةأالمصريةأكالسكريةأكالردنيةأفيأحربأتشريفأ(أرمضافأ)أعاـأ9971ـ .أ
ّأ
.9القكاتأالمصريةأ:أ أ

استطاعت القوات المصرية تدمير تحصيناتأخطأبارليؼ الذي اقامتو إسرائيؿ بينيا وبيف مصر بعد إحتبلليا سيناء.
9ػأالقكاتأالسكريةأ :أ

تدخ ؿ مجمس األمف لوقؼ القتاؿ ،
أستطاعت القوات السورية إجتياح المواقع اإلسرائيمية في ىضبة الجوالف  ،ولكف ّ

واصدار ق ارره رقـأ(أ118أ)أ بعودة األطراؼ المتحاربة الى حدود عاـأ9917ـ  ،أدى إلى وقؼ الحرب.
اتأالردنيةأ(أالجيشأالعربيأ)أ:أ أ
أ
.1أالقك

اءأالمدرعأالربعيف عمى منع إسرائيؿ مف تعزيز قواتيا عمى الجبيتيف السورية
ّأ
لقد عممت القوات األردنية عبر المك
والمصرية  ،ومنعت إسرائيؿ مف االلتفاؼ حوؿ الجناح األيسر لمقوات السورية  ،وحماية العاصمة دمشؽ  ،وذلؾ عف
طريؽ تأميف القوات األردنية الحماية لمحور درعا ػ دمشؽ  ،وأسيمت القوات األردنية يالتعاوف والتنسيؽ مع القوات
العراقية في منع إسرائيؿ مف تطوير عممياتيا اليجومية.

كضحأالمقصكدأبخطأبارليؼ .أ أ
سأ:أ ّ
أ
أ
أ
أ

خط تحصينات دفاعية أقامتيا إسرائيؿ عمى طوؿ الساحؿ الشرقي لقناة السويس  ،بعد حربأعاـأ
وسمي الخط بذلؾ اإلسـ نسبة إلى القائد العسكري
9917ـأ ،لمنع عبور أي قوات مصرية إلييا ّ ،
اإلسرائيمي حاييـأبارليؼ .أ

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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الفصؿأالثانيأ:أالقدسأكالياشميكف أ

جيودا كبيرة في سبيؿ الدفاع عف فمسطيف بالوقوؼ إلى الشعب الفمسطيني لمحصوؿ عمى
وشعبا
قيادة
ً
ػػػأبذؿ األردف ً
ً
حقوقو المشروعة واقامة دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس.
أكالنأ:أمكقؼأالشريؼأالحسيفأبفأعميأ :أ
أ

سأ:أمفأقائؿأالنصأاآلتيأ:أ"أالأأقبؿأإالأأفأتككفأفمسطيفألىمياأالعربأكالأأقبؿأبالتجزئة،أكالأأقبؿأباإلأنتداب أ".أ أ
الشريؼ الحسيف بف عمي.

كضحأالمقصكدأبكثيقةأالبيعةألمشريؼأالحسيفأبفأعمي.أ أ
سأ:أ ّ
أ
أ
أ

قدمياأعاـأ9998ـأ وفد مف وجياء وكبار الشخصيات الفمسطينية لمشريؼ الحسيف بف عمي في منزلو ،
وثيقة ّ
أعمنوا فييا والءىـ لمشريؼ الحسيف بف عمي.أ أ

أ

:أفسػػػػػػػػػػػػػرأ:أكقّعأالشعبأالعربيأفيأفمسطيفأعاـأ9998ـأعمىأكثيقةأالبيعةألمشريؼأالحسيفأبفأعمي .أ
سأ ّأ
إيمانا بصدؽ نواياه إتجاه قضايا األمة واخبلصو ليا  ،وحرصو عمى مقدساتيا في القدس.
ً
:أفسػػػػػػػػػػػػرأ:أنأفيأالشريؼأالحسيفأبفأعميأإلىأقبرص .أ
سأ ّأ

بسبب رفضو لممشاريع والمخططات والمساومات البريطانية التي ال تقود إلى دولة عربية واحدة شاممة لؤلقطار العربية

يفرط بحقوؽ األمة اإلسبلمية والعرب ية  ،أو بأي شبر مف أراضييا
كميا وفي مقدمتيا فمسطيف لذلؾ ّ
فض ؿ النفي عمى أف ّ
المقدسة.
ّ

سأ:أأيفأتكفيأالشريؼأالحسيفأبفأعميأ؟أكأيفأدأففأ؟أ أ

عمافأ9919أـ  ،ودفف في رحاب المسجدأالقصىأالمبارؾ بناء عمى وصيتو.
توفي في ّأ

ثانيان أ:أمكقؼأالممؾأعبداهللأالكؿأابفأالحسيفأ(أشييدأاالقصىأ)أ :أ

ػػػأسار الممؾأعبداهللأالكؿ عمى نيج والده الشريؼ الحسيف إتجاه قضية الياشمييف المركزية قضية فمسطيف والقدس ،
وكاف مف أشد اعداء الحركة الصييونية واطماعيا في فمسطيف.أ أ

كض حأأبرزأمكاقؼأالممؾأعبداهللأالكؿأابفأالحسيفأإتجاهأ فمسطيفأبشكؿأعاـأكالقدسأبشكؿأخاص.أ أ
سأ:أ ّأ

.9أدعوة الممؾ عبداهلل األوؿ العرب إلى عدـ التعام ؿ مع الييود أو بيعيـ عقا ًار أو أي أرض ليـ بوصفيـ محتميف ،

وكاف يدعوىـ إلى دعـ صندكؽأالمةأالفمسطيني .أ

.9أمقاومة الممؾ عبداهلل المؤسس دعكاتأتقسيـأفمسطيفأكمشاريعياأمنذ بداية األربيعنيات مف القرف العشريف .أ

.1أدفاع الجيشأالعربيأالردني تحت قيادة الممؾ عبداهلل األوؿ عف فمسطيف والقدس في حربأعاـأ9988ـأ ،ومف
أقوالو المشيورة عف القدس " :أسأذىبأإلىأىناؾأكأمكتأىناؾأعمىأأ سكارأالمدينةأ" .أ

.8أإتماـ كحدةأالضفتيفأعاـأ9959ـ .أ

.5أرفض الممؾ المؤسس إعطاءأالييكدأمم نراأإلىأحائطأالبراؽ .أ
أ
أ
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سأ:أأيفأاستشيدأالممؾأالمؤسسأعبداهللأالكؿأابفأالحسيفأ؟أكمتىأ؟ أ

أستشيد في المسجد األقصى ،أيكـأالجمعةأ/99أتمكز9959/أـأ ،بعد أف نالت منو يد الغدر وىو ييـ لمدخوؿ إليو

لتأدية صبلة الجمعة فيو  ،وقد جاء في وصيتو :

"ألقدأأكصيتأأىميأبكجكبأدفنيأفيأالقدسأإلىأجكارأقبرأأبيأفيأساحةأالحرـأالشريؼأ،أأنيأأريدأالقدسأمعيأكأناأ

عمىأقيدأالحياةأ،أكأ أريدأأفأأبقىأمعأالقدسأبعدأالمكتأ".أأ أ

كضحأالمقصكدأبشييدأالقصى .أ
سأ:أ ّ
أ
أ
أ

ىو اإلسـ الذي اطمؽ عمى الممؾ المؤسس عبداهلل األوؿ ابف الحسيف الذي أستشيد في المسجد األقصى ،أيكـأ
الجمعةأ/99أتمكز9959/أـأ ،بعد أف نالت منو يد الغدر وىو ييـ لمدخوؿ إليو لتأدية صبلة الجمعة فيو .أ

أ
ثالأثناأ:أمكقؼأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ :أ

ػأاستمر الممؾأالحسيف عمى نيج عمى خطى والده وأجداده ػ ػ رحميـ اهلل ػ ػ في تعمّقو والتزامو بالدفاع عف القدس

المقدسات بالرغـ مف وقوع القدس تحت اإلحتبلؿ عاـأ9917ـأ ،وأ ّكد عمى أف القدس ليست موضوع مساومة ألنيا
و ّ
جزء مف األراضي العربية المحتّمة  ،وعمى إسرائيؿ أف تنسحب منيا كغيرىا مف المدف العربية المحتّمة  ،ككانتأرؤيتوأ
ترتكزأعمىأالبعدأالدينيأكالقكمي.أ أ

س:أاقرأأالنص أاآلتيأ،أثـأأأجبأعفأال سئمةأالتيأتميوأ:أ أ

"أأإفأالقدسأالعربيةأأمانةأعربيةأإسالميةأمنذأعيدأالخميفةأعمرأبفأالخطابأرضيأاهللأعنوأ،أكاليممؾأأحدأمفأ

سالميأحؽأالتصرؼأبياأأكأالتنازؿأعنياأ،أكلفأتتم ّأكفأإسرائيؿأكالأ سكاىاأمفأتغييرأىذاأالكاقعأ،أأ
ّأ
العالميفأالعربيأكاإل
كلكأبداأذلؾأممكنناأالىأحيفأ" .أ

أأ)أمفأقائؿأىذاأالنصأ؟أ الممؾ الحسيف بف طبلؿ.

بأ)أأذكرأأبرزأالقراراتأالتيأتنـأأعفأإىتماـأالممؾأالحسيفأرحموأاهللأبالقدس .أ

.9أتأسيس قانكفأاإلعمارأالياشميألممقدساتأاإلسالمية وعمى رأسيا المسجد األقصى المبارؾ.
ةأالصخرةأالمشرفةأعاـأ9958ـ .أ
ّأ
ّأ
سجدأالقصىأالمبارؾأ،أكقب
.9أتشكيؿ لجنةأإعمارأالم

يتمحور نشاطيا حوؿ إصدار المؤلفات والنشرات التي
.1أتشكيؿ المجنةأالممكيةألشؤكفأالقدسأعاـأ9979ـأالتي ّ
تتمتع بطابع توعوي توثيقي لفضح السياسات التيويدية اإلسرائ يمية لمقدس وأخطارىا .أ
الميدد بالخطر في اليونسكو .أ
.8أنجاح االردف بإدراجأالقدسأعمىأقائمةأالتراثأالعالمي
ّ
.5أإ ستثناءأالقدسأمفأقرارأفؾأاإلرتباطأاإلدارمأكالقانكني الذي اتخذ عاـأ9988ـ  ،فواصؿ األردف توّلي مسؤولية
المؤسسات الحكومية في القدس  ،وعمى رأسيا دائ ةر أوقاؼ القدس  ،وشؤوف المسجد األقصى التي تتبع و از ةر األوقاؼ

المقدسات اإلسبلمية األردنية .أ
والشؤوف و ّ
.1أإصرار الممؾ الحسيف رحمة اهلل عمى إحتراـ الدور التاريخي الخاص لرعاية الياشمية لممسجد األقصى المبارؾ  ،وقد
ورد ذلؾ في الفقرةأ(أ9أ)أمف إتفاؽ السبلـ الذي عقدتو األردف مع دولة اإلحتبلؿ اإلسرائيمي عاـأ9998ـ .أ
أ
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سأ:أأعطأأأسبابأكؿأمفأاآلتيأ:أ أ

أأ)أتشكيؿأالمجنةأالممكيةألشؤكفأالقدسأعاـأ9979ـ .أ

إلصدار المؤلفات والنشرات التي تتمتع بطابع توعوي توثيقي لفضح السياسات التيويدية اإلسرائيمية لمقدس وأخطارىا.

ب)أإستثناءأالقدسأمفأقرارأفؾأاإلرتباط أاإلدارمأكالقانكنيأعاـأ9988ـ .أ

لواصؿ األردف تولّي مسؤولية المؤسسات الحكومية في القدس  ،وعمى رأسيا دائ ةر أوقاؼ القدس  ،وشؤوف المسجد
األقصى التي تتبع و ازرة األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسبلمية األردنية .أ

ماكفأالمقدسةأ :أ
ّأ
رابعناأ:أمكقؼأالممؾأعبداهللأالثانيأابفأالحسيفأصاحبأالكصايةأكخادـأال

عايةأالمقد ساتأاإلسالميةأفيأفمسطيفأبشكؿأعاـأكالقدسأ
ّأ
ستمرأالممؾأعبداهللأالثانيأعمىأالنيجأالياشميأفيأر
سأ:أا ّأ
بشكؿأخاصأ،أا ذكرأأبرزأىذهأالمكاقؼ .أ

ةأالصخرةأالمشرفة عاـأ9997ـ .أ
ّأ
ّأ
قصىأكقب
9أ.أأمر جبللة الممؾأعبداهللأالثاني بتشكيؿ الصندكؽأالياشميأإلعمارأال
.9أقياـ جبللة الممؾأعب داهللأالثانيأبتمكيؿأكتسييرأمشاريعأترميـأكاعمارأداخؿأالمسجدأالقصىأعمىأنفقتوأالشخصية

المقدسات اإلسبلمية والمسيحية في القدس  ،وفي عيده َّتـ إعادة بناء منبر المسجد األقصى
 ،وشممت مشاريع إعمار ّ
المبارؾ ( منبر صبلح الديف )  ،وتركيبو في مكانو بالمسجد يكـأ98أكانكفأالثانيأمفأعاـأ9997أـ  ،وترميـ الحائط

وقبة
ايضا ترميـ وصيانة لمختمؼ مرافؽ المسجد األقصى المبارؾ وأقسامو ّ ،
الجنوبي والشرقي لممسجد األقصى وشممت ً
المشرفة .أ
الصخرة
ّ
.1أحرص جبللة الممؾ عبداهلل الثاني عمى تأكيدأإرتباطأالردفأبالقدس بتأكيد مفيوـ الوصاية الياشمية المتواصمة عمى

المقدسات في القدس منذ عيد الشريؼ الحسيف بف عمي .أ
ّ
8أ.أ نجاح األردف تحت قيادة الممؾ عبداهلل بإستصدارأقراراتأعدةأتأ ديفأممارساتأاإلحتالؿأاإلسرائيمي  ،وتكشؼ

اإلنتياكات اإلسرائيمية ضد التراث العربي واإلسبلمي في القدس .أ

5أ.أحرص الممؾ عبداهلل الثاني عمى التكاصؿأالدائـأمعأأىاليأالقدس عف طريؽ إستضاف تيـ بصو ةر دورية لمسماع

المقدسات ودعـ صمود المقدسييف في مدينتيـ وىـ يواجيوف
المقدسة واحتياجات الحفاظ عمى ّ
منيـ عف أحواؿ المدينة ّ
أشرس حمبلت التيجير .أ

.1أتشكيؿ مجمسأالكنائسأالردني الذي يشمؿ كنائس القدس الرئيسة.

المقدسأفيأكنيسةأالقيامةأواإلسياـ في ترميمو عاـأ9991ـ .أ
.7أإطبلؽ مشروع ترميـأالقبرأ ّ
.8أترسيخ مفيكـأالحرـأالشريؼ وما يشممو في المنظّمات الدولية .أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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سأ:أكض حأالمقصكدأبكؿأمفأاآلتيأ :أ
ّأ
أ
أ

الصندكؽأالياشميأ أ

أ

ىو الصندوؽ الياشمي الذي أمر الممؾ

أ
أ

إتفاقيةأالكصايةأالياشميةأ أ
إتفاقية وّقعيا الممؾ عبداهلل الثاني مع رئيس
دولة فمسطيف ومنظمة التحرير الفمسطينيةأ

عبداهلل الثاني بتشكيمو إلعمار األقصى

أ
المشرفةأعاـأ9997ـأبيدؼ
وقبة الصخرة
ّ
ّ
أ
توفير التمويؿ البلزـ لرعاية المسجد
أ
أ
أ
أ

عاـأ9991ـأ ،تأكيدًا إلرتباط األردف
بالقدس بتأكيد الوصاية الياشمية المتواصمة
المقدسات في القدس منذ عيد الشريؼ
عمى ّ

المقدسات اإلسبلمية في
األقصى المبارؾ و ّ

الحسيف بف عمي .أ

القدس لضماف إستمرارية إعمارىا وصيانتيا
وتجييزىا.أ أ

أ

سأ:أعّأم ؿأ:أأمرأالممؾأعبداهللأالثانيأبتشكيؿأالصندكؽأالياشميأعاـأ9997أـ.أ أ

المقدسات
وقبة الصخرة
المشرفة  ،وبيدؼ توفير التمويؿ البلزـ لرعاية المسجد األقصى المبارؾ و ّ
إلعمار األقصى ّ
ّ
اإلسبلمية في القدس لضماف إستمرارية إعمارىا وصيانتيا وتجييزىا.
أ

الفصؿأالثالثأ:أالكصايةأالياشميةأعمىأالمقد ساتأالدينيةأفيأالقدسأ أ
ّأ

سأ:أعّأمؿأ:أحأظيتأمدينةأالقدسأبإىتماـأالياشمييف .أ

9ػأألنيا مسرى جدىـ محمد صمى اهلل عميو وسمّـ ومعراجو لمسماوات العمى.

المشرفة والمسجد األقصى المبارؾ أولى القبمتيف وثاني المسجديف وثالث الحرميف الشريفيف.
9ػأوفييا ّقبة الصخرة
ّ
كضحأالمقصكدأبالمسج دأاالقصىأالمبارؾ أ(أالحرـأالقدسيأالشريؼأ) .أ
سأ:أ ّ
أ

دكنما  ،إضافة إلى ما عمييا مف أبنية ومساجد
أىو ما دار عميو السور مف أرض تبمغ مساحتيا ما يزيد عمى 988أ ن
وساحات ومصاطب وقباب تحت األرض وفوؽ األرض.
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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أك نالأ:أالكصايةأالياشميةأ :أ

المقد ساتأمفأمكةأإلىأالقدسأ:أ أ
الياشميكفأك ّأ

عايةأالمقدساتأاإلسالميةأمفأمكةأإلىأالقدس .أ
ؿأىاشـأفيأر
أ
سأ:أكض حأالدكرأالمحكرمأآل
ّأ
ّ

المقدسات اإلسبلمية فمنذ ذلؾ الحيف وآؿ ىاشـ يولوف
منذ بزوغ شمس اإلسبلـ كاف آل ؿ ىاشـ دور محوري في رعاية ّ

الشرافة ( أشراؼ مكة ) عمى سدانة ( خدمة ) المسجد الحراـ في مكة المكرمة  ،ومنذأعاـأأ917أـأحتىأعاـأ9995ـأأ
المنو ةر ورعاية الحرميف الشريفيف .أ
توّلى أمراء آ ؿ ىاشـ وأشرافيـ منطقة مكة المكرمة والمدينة ّ
أ

الثكرةأالعربيةأالكبرلأكسدأالفراغأالمتأتيأمفأإنييارأالدكلةأالعثمانيةأ:أ أ

سأ:أفسػػػػػػػػػػػرأ:أسعىأالشريؼأالحسيفأبفأعميألسدأالفراغأالدينيأالمتأتيأمفأإنييارأالدكلةأالعثمانيةأبعدأسيطرةأ
ّأ

اإلأتحادييفأعمىأالحكـأفيأالدكلةأالعثمانيةأعاـأ9998ـأ.أ أ

إدراكًا مف الشريؼ الحسيف بف عمي وفي وقت مب ّكر ألخطار مؤامرة صييونية محتممة ضد المسجد األقصى المبارؾ.

مأبايعةأأىؿأالقدسألمشريؼأالحسيفأ :أ

ىؿأالقدسألمشريؼأالحسيفأبفأعميأأميراألممؤمنيفأفيأعدةأمراتأ(أالعكاـأ9998أكأ
نأ
سأ:أعمىأماذاأيدؿأمأبايعةأأ
9998أـأ)أ؟ أ

ىذه المبايعة كانت بمثابة صؾ وصاية آلؿ ىاشـ عمى المسجد األقصى المبارؾ.

س:أأعمفأالتراؾأإنتياءأالخالفةأالعثمانيةأعاـأ9998ـأبعدأأفأحكمتأالقدسأقرابةأ899أأعكاـأفسارعأكجياءأ

القدسأبالطمبأمفأالشريؼأالحسيفأبفأعميأأفأيترأسأعمارةأالحرـأالشريؼألكفأإ شترطكاأعميوأشرطانأأ،أاذكرأىذاأ

الشرطأ .أ

أف يتوّلى أبنو الميرأعبداهلل اإلشراؼ المباشر عمى اإلعمار الياشمي لممسجد األقصى  ،وقد ورد ذلؾ في نص البيعة
الرسمية.

إتفاقيةأالكصايةألعاـأ9991أـأ :أ

سةأكمقدساتياأاإل سالميةأكالمسيحية .أ
ّأ
ّأ
اصؿأالياشميكفأحمؿأمسؤكليةأحمايةأالمدينةأالمقد
:أفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:أك
سأ ّأ

تعرضيا لمحاوالت التيويد اإلسرائيمية عاـأ9991ـ.
بسبب ّ
سأ:أعمىأماذاأتؤّأك دأكتشتمؿأإتفاقيةأالكصايةأالياشميةأعاـأ9991ـأالمكقّعةأبيفأالممؾأعبداهللأالثانيأكالرئيسأ
الفمسطينيأمحمكدأعباسأفيأعمافأبتاريخأ19أ/أآذارأ/أ9991ـأ؟أ أ
ّ

المقدسة في القدس الشريؼ.
9أ) تؤ ّكد أف جبللة الممؾ ىو صاحب الوصاية عمى األماكف ّ
المقدسة في مدينة القدس منذ بيعةأعاـأ9998ـأ
9أ) وتعد ىذه اإلتفاقية إعادة تأكيد الوصاية الياشمية عمى األماكف ّ

المعرؼ في ىذه اإلتفاقية
 ،ولو الحؽ في بذؿ الجيود القانونية جميعيا لمحفاظ عمييا ،
وخصوصا المسجد األقصى ّ
ً
عمى أنو كامؿ الحرـ القدسي الشريؼ.

االكاديمي في تاريخ األرد

47

إعداد األستاذ  :قيصر صالح الغرايبت

وفمسطينيا حوؿ القدس وبذؿ الجيود جميعيا بصورة
أردنيا
ً
أيضا المبادئ التاريخية المتفؽ عمييا ً
1أ) وتؤ ّكد اإلتفاقية ً
المقدسة مف محاوالت التيويد اإلسرائيمية وتيدؼ إلى حماية المم تمكات الوقفية التابعة
مشتركة لحماية القدس واألماكف ّ
لممسجد األقصى المبارؾ .أ
أ

ثانيان أ:أتنفيذأكصايةأجاللةأالممؾأعفأطريؽأأ أكقاؼأالقدسأكشؤكفأالمسجدأالقصىأ :أ

المقدساتأ
:أبيفأالطرؽأالتيأتقكـأبياأدائرةأأكقاؼأالقدسأكشؤكفأالمسجدأالقصىأالتابعةألكزارةأالكقاؼأك ّأ
سأ ّأ
ردنيةألتنفيذأكصايةأالممؾأعبدأاهللأالثانيأعمىأالمقد ساتأاإلسالميةأفيأالقدس .أ
ّأ
اإلسالميةأال

.9أإدارة شؤوف المسجد األقصى المبارؾ  ،مف حراسة  ،ترميـ  ،وتنظيـ شؤوف السياحة والنشاطات المختمفة فيو.

.9أاإلشراؼ عمى األمبلؾ الوقفية التي تش ّكؿ مايزيد عمى  %85مف األمبلؾ في مدينة القدس القديمة  ،وذلؾ بإدارة
تمؾ األمبلؾ وترميميا وصيانتيا وتأجيرىا ألشقائنا في القدس بأجور بسيطة  ،ل تثبيتيـ عمى أرضيـ ومساعدتيـ عمى

العيش الكريـ .أ

تحديات .أ
1ػأتعريؼ الناس واإل عبلـ الدولي والمحمي بأىمية القدس الدينية والروحية  ،وما تواجيو القدس مف ّ

.8أإستقباؿ لجنة زكاة القدس مساعدات عربية واسبلمية عدة لغايات التعاوف في مشاريع خيرية تيدؼ إلى تعزيز صمود

القدس وأىميا في وجو اإلحتبلؿ اإلسرائيمي.أ أ

.5أتدريس طبلب القدس العموـ الشرعية  ،وتأىيؿ اال يتاـ وتعميميـ الميف والحرؼ المختمفة لمساعدتيـ عمى العيش
بكرامة .أ

1أ.أمتابعة إعتداءات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي واعداد تقارير دورية حوؿ إعتداءات اإلحتبلؿ اإلسرائيمي ضد األمبلؾ الوقفية

في القدس  ،وعمى رأسيا المسجد األقصى المبارؾ .أ

ثالثنا أ:أاإلعماراتأالياشميةألممسجدأالقصىأالمبارؾ أ :أ

9ػأاإلعمارأالياشميأالكؿأ(9999أػػأ9959أ ـأ)أ(أعيدأالشريؼأالحسيفأبفأعميأكالممؾأعبداهللأالكؿأ)أ:أ أ

اإلنجازاتأ:أ أ

وتبرع
تبرع الشريؼ الحسيف بف عميأعاـأ9998ـأبمبمغأ18أألؼ دينار ذىبي إلعمار المسجد األقصى المبارؾ ّ ،
أأػأ ّ
ايضا بمبمغأ95أ ألؼ دينار ذىبي إلعمار المساجد واألمبلؾ الوقفية في عموـ فمسطيف .أ
ً

بأ.أ إعمار المسجد األقصى المبارؾ  /الحرـ القدسي الشريؼ وترميمو.أ أ

حربأعاـأ9988ـ.أ أ
تعرضو ألضرار كبيرة في أ
جأ.أ ترميـ المسجد األقصى بعد ّ

دأ.أإعادة ترميـ كنيسة القيامةأعاـأ9989ـأ بعد أف َّ
يدمرىا وشارؾ في إخماده الممؾ عبداهلل
شب بيا الحريؽ كاد أف ّ
شخصيا.
األوؿ
ً
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9ػأاإلعمارأالياشميأالثانيأ(9951أػػأ9918ـأأ)أ(أعيدأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ)أ :أ

اإلنجازاتأ:أ أ

أ .تشكيؿ لجنة اإلعمار الياشمي عاميأ9951ـأك9958ـ.

ب .ترميـ مبنى الجامع القبمي  ،والمعالـ اإلسبلمية في ساحة الحرـ الشريؼ  ،وما تشمؿ عميو مف آبار وسبؿ وقباب
ومصاطب ومحاريب.

المذىب.
بقبة مف األلمنيوـ
ّ
ج .تبديؿ ّقبة مسجد ّقبة الصخرة ّ

1ػأاإلعمارأالياشميأالطارئأ(أ9919ـأأ)أ(أعيدأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ)أ :أ

اإلنجازاتأ:أ أ

جاء اإلعمار الياشمي الطارئ نتيجة لؤلضرار الكبيرة التي لحقت بالجامع القبمي إثر الحريؽ الذي أضرمو ييودي

متطرؼ بالتواطؤ مع سمطات اإلحتبلؿ اإلسرائيمية في المسجد األقصى عاـأ9919ـ.
ّ

8ػأاإلعمارأالياشميأالثالثأ(أ9999ػػأ9998أـأ)أ(أعيدأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ)أ :أ

اإلنجازاتأ:أ أ

تصفيح ّقبة الصخرة بحوالي  5999صفيحة ذىبية عمى نفقة جبللة الممؾ الحسيف بف طبلؿ الشخصية.
أ .إعادة ّ

تضمنت ترميـ ّقبة السمسمة والمتحؼ اإلسبلمي  ،ومبنى باب
بأػ إجراء ترميمات في ساحة الحرـ القدسي الشريؼ ّ
الرحمة.
5ػأاإلعمارأالياشميأالرابعأ(9998أػػأ 9999ـأ)أ(أعيدأالممؾأالحسيفأبفأطالؿأ)أ :أ

اإلنجازاتأ:أ أ

أ .مشروع إعادة صنع منبر صبلح الديف الذي د ّمر في حريؽ عاـأ9919ـ.
ب .القياـ بأعماؿ صيانة لمرافؽ المسجد األقصى المبارؾ كافة  ،ومباني األوقاؼ في القدس.

1ػأاإلعمارأالياشميأالخامسأ(9999ـأػػػأمستمرأ)أ(أعيدأالممؾأعبداهللأالثانيأابفأالحسيفأ)أ :أ

اإلنجازاتأ:أ أ

وحراس المسجد األقصى وزيادة رواتبيـ .أ
أ.أمضاعفة عدد موظفي أوقاؼ القدس ّ

بأػأ إستصدار دليؿ المسجد األقصى  ،التعريؼ الديني والتاريخي الثابت لممسجد األقصى.

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

ماليا لدعـ مشاريع اإلعمار الياشمي ،
اعا ً
جأػأ تأسيس الصندوؽ الياشمي إلعمار المسجد األقصى المبارؾ ليكوف ذر ً
وموظفي أوقاؼ القدس  ،وصمود المقدسييف .أ
د.أتأسيس كرسيأجاللةأالممؾأعبداهللأالثانيأابفأالحسيفأالمعظّـ لدراسة فكر اإلماـ الغزالي في المسجد األقصى

وجامعة القدس .أ
أ
أ
أ
أ
أ
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ابعةأ:أرسالةأعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أ
ّأ
الكحدةأالر

عمػػػػػػػػػػػػػػافأ(أمفيكمياأكمبادئياأ)أ أ
الفصؿأال كؿأ:أرسالةأ ّأ

أ:أماأالمقصكدأبرسالةأعمػػػػػػػػػػػػػػافأ؟ أ
ّأ
أكالن
سأ:أمتىأصدرتأرسالةأعمافأ؟ أ
ّ

عمػػػػػػػػػػػػػػاف في ليمةأالقدرأ9895ق.أ أ
فيأرمضافأعاـأ9998ـأ ،مف ّأ
عمػػػػػػػػػػػػػػاف أ؟ أ
سأ:أمفأأيفأنبعتأرسالةأ ّأ

الني ةر وىي أف عمينا واجب
9ػ مف تعاليـ القرآف الكريـ.أأأأأأأأأأأ9ػأ نبض اإلسبلـ ووسطيتو .أأ1ػأالرؤية الياشمية ّ
إنساني وميمة عالمية يجب القياـ بيا لخدمة المجتمع اإلنساني والدفاع عف اإلسبلـ ومبادئو.أ أ

عمػػػػػػػػػػػػػػاف .أ
كضحأالمقصكدأبرسالةأ ّأ
سأ:أ ّ
أ

عمػ ػ ػاف صاحب الجبللة الممؾ عبداهلل
أ بياف صريح
ّ
ومفصؿ اصدره في ليمةأالقدرأمفأرمضافأ9895ق  ،في ّ
أ الثاني ومجموعة مف كبار عمماء األردف  ،وقد وصؼ البياف ماأىكأمفأاإلسالـأ؟أأكأمأالعماؿأتمثّؿأاإلسالـأ؟أأ
كأيتياأالأتمثّموأ؟ أ
أ
أ

عمػػػػػػػػػػػػػػاف أعاـأ9998ـ.أ أ
؟أأأكأسأ:أفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ:أصدكرأرسالةأ ّأ
ّأ
عمػػػػػػػػػػػػػػاف أ
س:أماأىدؼأرسالةأ ّأ

9ػ التوضيح لمعالـ الحديث حقيقو اإلسبلـ الحقيقي  ،بأنو رسالة قواميا اإلخبلص هلل  ،وحب الجار والنية الحسنة

واإلعتداؿ والسبلـ .أ

9ػأليقوؿ لمعالـ إننا أخوة واف اإلسبلـ يقوـ عمى المحبة والسبلـ والبعد عف العنؼ واإلرىاب.أ أ

عمػػػػػػػػػػػػػػاف أ؟أ أ
سأ:أمفأأيفأكلدتأفكرةأرسالةأ ّأ

ليتبنى األردف خبلليا الكثير مف المؤتمرات والندوات والمبادرات مبادرات
تجمعت أركانيا ّ
الرسالة وليدة فكرة ىاشمية ّ
ىادفة إلى صياغة موقؼ إسبلمي عقبلني  ،بحثي فقيي سياسي يعرض عمى األمـ والشعوب كميا  ،واف اإلسبلـ مازاؿ
يش ّكؿ في إعتدالو وتسامحو ورقيو ثقبلً حفظ الحياة اإلنسانية ويحفظيا مف صدامات وانحرافات خطيرة.

عمػػػػػػػػػػػػػػاف أأفئتيفأمفأالناسأ،أأذكرىما.أ أ
سأ:أخاطبتأرسالةأ ّأ
9ػأ المسمميف في ديار اإلسبلـ وفي ارجاء العالـ .أ أ
9ػأكافة الناس .أ

عمػػػػػػػػػػػػػػاف .أ
سأ:أماأالمقصكدأبالمنعطؼأالصعبأ؟أأكأسأ:أعمّأؿأ:أصدكرأبيافأ ّأ

مصارحة األمة بما يواجييا مف أخطار وتحديات كتتمثّؿأبمايميأ:

أأ)أتيديد اليوية.أأأأأأأأأأبأ)أتفريؽ الكممة.أأأأأأأأجأ)أ تشويو الديف والنيؿ مف المقدسات.أ أ
فأتتعرضأرسالةأاإلسالـأليجمةأشرسةأ؟أ أ
سأ:أمم
ّ
ّ

عدوا ليـ بالتشوية واإلفتراء.
9ػ مف اعداء اإلسبلـ الذيف ّ
يصوروف اإلسبلـ ً
يدعوف اإلنتساب لئلسبلـ ويقوموف بأفعاؿ غير مسؤولة بإسمو .أ
9ػ مف بعض الذيف ّ
أ
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عمػػػػػػػػػػػػػػاف أ :أ
ثانينا أ:أمحاكرأرسالةأ ّأ

عمػػػػػػػػػػػػػػاف أ؟أ أ
سأ:أماأالمحاكرأالثالثأالرئيسةألرسالةأ ّأ

9أ)أ وقؼ تكفير المسمميف بعضيـ لبعض بسبب خبلفات عقائدية ثانوية ( حقيقية أو خيالية ) وفي ذلؾ التكفير حرمانيـ
بصورة إجرامية عف حقوقيـ واباحة قتميـ وخمؽ الفتنة في األمة .أ

9أ)أاعتراؼ كؿ المسمميف ببعضيـ بعض ونتيجة لذلؾ تزحيد األمة وبالتالي تقويتيا .أ

1أ)أ وقؼ أو عمى األقؿ تعرية الفتاوي غير الصحيحة عمى أيدي الجيبلءالذيف ىـ غير مؤىميف لذلؾ  ،والتي تضمؿ

الناس بك ؿ أنواع األفكار الخاطئة والمدمرة التي ينتج عنيا أشكاؿ مف السموؾ واألفعاؿ الخاطئة .أ
أ

عمػػػػػػػػػػػػػػاف أ:أ أ
ثالثان أ:أمبادئأرسالةأ ّأ

عمػػػػػػػػػػػػػػاف أألغةأجديدةألمخاطبةأعقكؿأالناسأكبنيتأعمىأمجمكعةأمفأالمبادئأاإلنسانيةأ
سأ:ألقدأصاغتأرسالةأ ّأ
المشتركةأ،أأذكرأىذهأالمبادئ .أ

يعبراف عف سمو النفس .أ
.9أالعدالة في معاممة اآلخريف وصيانة حقوقيـ.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.5أالتسامح والعفو والمذاف ّ
.9أ تكريـ اإلنساف مف غير النظر إلى لونو أو جنسو أو دينو.أأأأأأأأ.1أإحتراـ حؽ الحياة لغير المقاتميف .أ
.1أالرفؽ والميف ونبذ العنؼ والغمظة.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.7أ تحقيؽ الرحمة والخير لمناس أجمعيف .أ

التوسط.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.8أإحتراـ المواثيؽ والعيود وتحريـ الغدر .أ
8أ.أالتوازف واإلعتداؿ و ّ
أ

عمػػػػػػػػػػػػػػاف أعمىأالمغةأالعربيةأالتيأكتبتأبياأ،أفقدأتـأترجمتياأإلىأالعديدأمفأالمغاتأ
سأ:أعمّأ ؿأ:ألـأتقتصرأرسالةأ ّأ
العالمية .أ

لتتم ّكف الشعوب مف اإلطبلع عمى حقيقة االسبلـ وفيـ معانيو وتعزي ًاز لمحوار بيف مختمؼ فئات المجتمع اإلنساني وأبناء

المتعددة.
الحضارات
ّ

عمػػػػػػػػاف أفيأالفترةأالكاقعةأبيفأتمكزأ9995أـأ
أقركاأرسالةأ ّأ
سأ:أكـأيبمغأعددأالقادةأالدينيفأكالسياسييفأالذيفأكقّعكاأك ّ
كتمكزأ9991أـأ؟ أ

اجنبيا.
بمغ عددىـأ559أ ًا
سبلميا و ً
عربيا وا ً
مفكر مفأ88أبمداً ً
سأ:أماأالقكاسـأالمشتركةأالتيأتجمعأبيفأاتباعأالدياناتأكفئاتأالبشرأ؟أ أ

9ػ السبلـ.

9ػأالعدؿ.

1ػ التكافؿ.

8ػ الرحمة.

س:أماأالنيجأالذمأتبّناهأالياشميكفألخدمةأاإلسالـأكالمسمميف .أ

.9أإف اإلسبلـ يقوـ عمى المحبة والسبلـ والبعد عف العنؼ واإلرىاب .أ

.9أ توضيح لمعالـ الحديث حقيقة اإلسبلـ الحقيقي  ،وىو رسالة قواميا اإلخبلص هلل  ،وحب الجار ،والنية الحسنة ،

واإلعتداؿ والسبلـ .أ

1أ.أالدعوة مف خبلؿ مبادرات ىادفة إلى صياغة موقؼ إسبلمي عقبلني  ،بحثي فقيي سياسي يعرض عمى األمـ

والشعوب كميا  ،واف اإلسبلـ مازاؿ يش ّكؿ في إعتدالو وتسامحو ورقيو ثقبلً حفظ الحياة اإلنسانية ويحفظيا مف صدامات
وانحرافات خطيرة.أ أ
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عمػػػػػػػػػػػػػػاف أ
الفصؿأالثانيأ:أالكسطيةأكالتسامحأفيأرسالةأ ّأ

عمػػػػػػػػػػػػػػاف أ عمىأمبادئأأساسيةأفيأالسمكؾأالبشرمأ،أكفيأالعالقةأبيفأالشعكبأكالمـأ،أا ذكرأىذهأ
سأ:أأكدتأرسالةأ ّأ

المبادئ.أ أ

التعصب والكراىية بيف البشر لتتحقؽ غايات شرائع السماوية في نشر المحبة والعدؿ والسبلـ ،
أ إزالة كؿ أسباب العنؼ و ّ

وىي مف أ برز خصائص األمة اإلسبلمية .أ
اكالنأ:أالكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيةأ أ

كضحأالمقصكدأبالكسطية .أ
س:أ ّ
أ
أ

منيج فكري وموقؼ أخبلقي سموكي قائـ عمى إعتداؿ اإلنساف في أموره الدينية والدنيوية كافة بعيداً عف اإلفراط
والت ّفريط.

أ

سأ:أماأأىداؼأالكسطيةأفيأاإلسالـأ؟أ أ

9أػأالوصوؿ إلى الحقائؽ بعيدًا عف الميوؿ واألىواء .أ
.9أقياـ اإلنساف بواجباتو مف غير إفراط أو تياوف .أ

.1أإضفاء معاني اإلستقامة واألمانة والخير عمى المجتمع .أ

التعصب والحقد .أ
وتقبؿ اآلخر ونبذ
.8أ نشر المحبة ّ
ّ
التوسط  ،والتيسير .أ
سأ:أماأالسسأالذمأيقكـأعميياأالديفأاإلسالميأ؟أأالتوازف  ،اإلعتداؿ ،
ّ
التشددأ؟ يرفضيا اإلسبلـ والديانات السماوية جميعيا.أ
التطرؼأك ّ
سأ:أماأمكقؼأاإلسالـأمفأالغمكأك ّ

التشدد.أ أ
التطرؼأك ّ
سأ:أعمّأ ؿأ:أحاربأاإلسالـأنزعاتأالغمكأك ّ
9ػأألنيا تحجب العقؿ عف تقدير سوء العواقب .أ

وفكريا وخم ًقا.أ أ
دينيا
ً
9ػأاإل ندفاع األعمى خارج الضوابط البشرية ً
1ػأألنيا ليست مف طباع المسمـ الحقيقي المنشرح الصدر .أ
سأ:أماأمظاىرأتطبيؽأالكسطيةأفيأالفكرأالياشميأ؟ أ

رعاية الممؾأعبداهللأالثانيأمؤتمرات منتدلأالكسطيةألمفكرأكالثقافة مثؿأ:

وقرر فيو المؤتمروف
9ػأالمؤتمرأالكؿأ:أالذمأكافأبعنكافأ:أ(أكسطيةأاإلسالـأبيفأالفكرأكالممارسةأ)أعاـأ9998ـ ّ ،
وتبنييا عمى نطاؽ واسع عف طريؽ أجيزة اإلعبلـ والتربية والتوجيو  ،واعتماد مقررات مؤتمرات
عماف ّ
إعتماد رسالة ّ
الوسطية التي عقدت في الكويت والمممكة العربية السعودية والبحريف وغيرىا وتعميميا .أ

9ػأالمؤتمرأالثانيأ:أالذمأجاءأبعنكافأ(أالدكرأالعمميألتيارأالكسطيةأفيأاإلصالحأكنيضةأالمةأ)أالذمأعقدأفيأمدينةأ

عمافأ/أالردفأعاـأ9991ـأ ،بحضور نخبة مف العمماء والمف ّكريف والقادة ممف ينتموف لمنيج الوسطية واإلعتداؿ .أ
ّ
أ

أ
أ
أ
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ثانينا أ:أالتسػػػػػػػػػػػػػػػػػامحأ أ

سأ:ألماذاأدعتأالشرائعأالسماكيةأإلىأتطبيؽأالتسامحأ؟ أ

مف اجؿ تحقيؽ التعارؼ والتعايش والتعاوف وتعزيز القيـ المرتبطة بحقوؽ اإلنساف واحتراـ الكرامة اإلنسانية.
كضحأالمقصكدأبالتسامح .أ
سأ:أ ّ
أ

التنوع واالختبلؼ وقبوليما عبر االنفتاح والمعرفة وحرية الفكر والمعتقدات  ،وىو ليس
أ مفيوـ إنساني يعني إحتراـ ّ
أخبلقيا فقط بؿ ىو سياسي وقانوني.
أ
أ

عمػػػػػػػػػػػػػػاف أمفأاجؿأتطبيؽأالتسامحأ؟ أ
سأ:أماأالكسائؿأالتيأدعتأاليياأرسالةأ ّأ

.9أإحتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو لتحقيؽ العدالة  ،وحفظ الكرامة اإلنسانية .أ
 .9اإلحتراـ المتبادؿ بيف أتباع األدياف والمذاىب .أ

التعصب والتمييز والكراىية.
المحبة بيف الشعوب ونبذ
.1أتعزيز مفيوـ الحوار والعيش المشترؾ و ّ
ّ
سأ:ألتطبيؽأالتسامحأآثارأعظيمةأفيأالبشريةأكافةأ،أاذكرأىذهأاآلثار .أ
9أ.أ نشر ثقافة العيش المشترؾ بيف الشعوب واألمـ .أ

.9أ اإلنفتاح عمى الثقافات  ،وتحقيؽ المكاسب المشتركة .أ
وتقدمو .أ
.1أإزدىار المجتمع اإلنساني ّ
.8أإنتشار المحبة واأللفة بيف الناس.

كرـ اإلسبلـ اإلنساف دوف النظر إلى لونو وجنسو ودينو  ،وأف منيج الدعوة يقوـ عمى الرفؽ والميف ورفض
ػػػأمعمكمةأ:أ ّ
الغمظة والعنؼ  ،وىدؼ اإلسبلـ ىو تحقيؽ الرحمة والخير لمناس.أ أ
أ

الفصؿأالثالثأ:أالتطػػػػػػػػػػّرؼأصكرهأ كأخطارهأعمىأالمجتمعأاإلنسانيأ أ

كضحأالمقصكدأبالتطػػػػػػػػػػػّرؼ .أ
سأ:أ ّ
أ

أ مجموعة من األفكار والمعتقذات والمواقف التي يتشذّد األفراد في إتخارها  ،وتتجاوز ما هو مألوف أو سائذ أو
متفق عليه.
أ
أ

التطرؼ والغمو
بعيدا عف مظاىر
ػػػأمعمكمةأ:أ أ ّكدت الشرائع السماوية مبادئ السبلـ والعيش المشترؾ بيف الشعوب ً
ّ
عماف عمى موقؼ اإلسبلـ مف ىذه اآلفات.
واإلرىاب  ،وأ ّكدت رسالة ّ
أ
أ
أ
أ
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اءأإنتشارأظاىرةأالتطرؼأكالغمكأفيأالمجتمعاتأالبشريةأ؟أ أ
سأ:أماأالسبابأالتيأتقؼأكر
ّ

9أػػػأضعؼ القيـ والمبادئ .أ

9أػػػأ اإلبتعاد عف تعاليـ الديف  ،والفيـ المغموط لمكثير مف النصوص الشرعية  ،واإل نتقائية في التعامؿ مع بعض ىذه

النصوص.أ أ

1أػػػأإنتياؾ حقوؽ اإلنساف والحد مف الحريات في بعض الدوؿ.
التعصب العرقي أو الطائفي أو المذىبي .أ
8أػػػأممارسة صور
ّ

5أػػػأ اإلستخداـ الخطأ لوسائؿ اإلتصاؿ التكنولوجي وما يرافقو مف إنفتاح ثقافي غير محدود .أأ أ
أ

أكالنأ:أصكرأالتطػػػػػػػػّرؼأ :أ

س:أاذكرأأىـأصكرأالتطرؼأ،أمدعمانأإجابتؾأباالمثمة .أ أ
ّ

أخطرأصكرأالتطرؼأويتمثّؿ بالخروج عف القواعد الفكرية والثقافية السائدة في المجتمع  ،كمفأ
.أالتطرؼأالفكرمأ:أوىو
9
ّ
ّ

أمثمةأالتطرؼأالفكرم :
تقبؿ آراء اآلخريف  ،ومف
مظاىرهأ:
التعصب لمرأي وعدـ ّ
ّ
ّ

المنظمات اإلرىابية التي تستبيح دماء المسمميف وغيرىـ وتدمير المجتمعات .أ

التطرؼ المذىبي بيف مذاىب
بل  ،كمفأأنكاعو :
9
.أالتطرؼأالدينيأ:أوىو الخروج عف اإلعتداؿ في الديف فك ًار وعم ً
ّ
ّ

االدياف  ،كمفأمظاىره  :إستباحة الدماء واألمواؿ  ،ومظاىر التطّرؼ الديني موجودة في الكثير مف األدياف.

التطرؼ الصييوني ضد
متشددة تجاه الشعوب كمفأامثمتو :
1
.أالتطرؼأالسياسيأ:أويعني إتخاذ مواقؼ عنصرية ّ
ّ
ّ
الشعب الفمسطيني .أ
بالتشدد في تطبيؽ سموؾ أخبلقي معيف  ،أو التخمّي
.أالتطرؼأالخالقيأ:أويعني الخروج عف اإلتزاف األخبلقي ّإما
8أ
ّ
ّ
تمامًا عف تطبيؽ ذلؾ السموؾ.أ أ

أأ:أآثارأالتطرؼأفيأالمجتمعاتأ :أ
ثانينا
ّ
سأ:أماأالمفيكـأالمعاصرألإلرىابأ؟أ أ
أ
أ

التعدي عمى الحياة اإلنسانية بصو ةر باغية
ىو الممارسات الخاطئة أيا كاف مصدرىا وشكميا والمتمثّمة في ّ

تروع األمنيف وتعتدي عمى المدنييف المسالميف وت ْجيز عمى الجرحى وتقتؿ األسرى وتستخدـ
أ متجاوزة ألحكاـ اهلل ّ
أ
الوسائؿ غير األخبلقية مف تيديد العمراف واستباحة المدف.
أ

اأكليسأدينيا .أ
فةأفكري
ماتأمتطر
سأ:أعمّأ ؿأ:أتعدأالمنظماتأاإلرىابيةأ(أخكارجأىذاأالعصرأ)أمنظّ
ن
ن
ّ

المتطرفيف الفكرية والسياسية ومصالحيا الخاصة.
ألنيا منظّمات خارجو عف الديف وتستغؿ إسـ الديف لتحقيؽ أىداؼ
ّ
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حأاآلثارأالسمبيةأالتيأتركياأالتطرؼأعمىأالشعكب .أ
سأ:أكض
ّ
ّ
9ػأ تأخر كثير مف المجتمعات وتراجعيا وانييارىا .أ

9ػأ القتؿ والتدمير واالعتداء عمى المدنييف المسالميف .أ

يسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات كبرى .أ
.1أ ّ

.8أإف شجرة الحضارة تذوي عندما يتم ّكف الحقد وتنغمؽ الصدور .أ

مفأالتطرؼأ؟ أ
سأ:أماأمكقؼأاإلسالـأ
ّ

التطرؼ بكؿ أشكالو غريب عف اإلسبلـ الذي يقوـ عمى اإلعتداؿ والتسامح .أ
ّ

سأ:أأكدأجاللوأالممؾأعبداهللأالثانيأفيأخطابوأأماـأالجمعيةأالعامةألألمـأالمتحدةأأفأحركبأاليكـأىيأبسببأماأ

العالـأمفأتطرؼأكارىابأ،أماأالحربأالتيأكصفياأجاللتوأفيأخطابوأ؟أ أ
يشيدهأ
ّ

حربنا العالمية اليوـ ليست بيف الشعوب أو المجتمعات أو األدياف بؿ ىي حرب تجمع كؿ المعتدليف مف جميع األدياف

يتعرض
والمعتقدات ضد كؿ
المتطرفيف مف جميع األدياف والمعتقدات  ،إف مستقبؿ ىذا العالـ كما نتطمع إليو جميعًا ّ
ّ

لتيديد خطير مفأالخكارج أولئؾ الخارجيف عف اإلسبلـ وقيمو اإلنسانية النبيمة والذيف وصؿ ليـ األمر اليوـ إلى تيديد

المجتمع العالمي بأسره فيـ يستغمّوف اإلختبلفات الدينية لتقويض أسس التعاوف والتراحـ بيف مبلييف الناس  ،مف جميع

األدياف والطوائؼ ممف يعيشوف مجاوريف في العديد مف بمداننا  ،وتستغؿ ىذه العصابات حالة اإلنغبلؽ والشؾ بيف أتباع
لمتوسع وبسط النفوذ ويقوموف بتأويؿ كبلـ اهلل وتبرير جرائميـ البشعة.
الديانات والمذاىب
ّ

سأ:أكضحأالمقصكدأبكؿأمفأاآلتيأ:أ أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

الخكارجأ أ
أولئؾ الخارجيف عف اإلسبلـ وقيمو اإلنسانية

حربأالخكارجأ أ

النبيمة والذيف وص ؿ ليـ األمر اليوـ إلى
تيديد المجتمع العالمي بأسره فيـ يستغمّوف

ىي الحرب التي تجمع كؿ المعتدليف مف

اإلختبلفات الدينية لتقويض أسس التعاوف

المتطرفيف
جميع األدياف والمعتقدات ضد كؿ
ّ
مف جميع األدياف والمعتقدات.

والتراحـ بيف مبلييف الناس  ،مف جميع
األدياف والطوائؼ ممف يعيشوف مجاوريف في
العديد مف بمداننا.

أ
أ
أ
أ
أ
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اجيوأالتطرؼأ:أ أ
ثالثنا أ:أدكرأالمجتمعأفيأمك
ّ

اجيوأالتطرؼأبكعيوأكمشاركتوأالفاعمةأفيأبناءأكطنوأ،أبماذاأيتمثّؿأدكرأ
سأ:أيأ عتبرأالمكاطفأالعنصرأالساسأفيأمك
ّ
اجيةأالتطرؼأ؟ أ
المكاطفأفيأمك
ّ

التضحية في سبيمو .أ
9أػػػأالدفاع عف أرض الوطف و ّ

9أػػػأالدفاع عف مكتسبات الوطف ( سواء أكانت مادية أـ معنوية ) قديميا وحديثيا .أ
1أػػػ تسميح نفسو بالعمـ والمعمومة الصحيحة.أ أ

8أػػػأالرجوع إلى المصادر الموثوقة لمتأكد مف أي معمومة  ،كالرجوع إلى دائ ةر اإلفتاء.أ أ
األمنية منيا لمتبميغ عف أي شيء يثير الشبية " مواطنة فاعمة مف خبلؿ
5أػػػأ التعاوف مع مؤسسات الدولة وال سيما
ّ
مساعدة أجيزة الدولة " .أ
1أػػػأالحوار واحتراـ اآلخر .أ

ػتطرفة الداعية إلى العنؼ والتي ال تمت لمديف بأي صمة.أ أ
7أػػػأرفض األفكار الم ّ
التطرؼ بصورة كافة .أ
8أػػػأمحاربة
ّ
التعصب و ّ

اجيةأالتطرؼ.أ أ
سأ:أبيفأدكرأالمجتمعأفيأمك
ّ
ّ

التطرؼ .أ
9أػػػأ تساىـ قوة المجتمع وتماسكو في الحد مف ظاىرة
ّ

اجبا عمى جميع فئات المجتمع ومؤسساتو كافة .أ
التطرؼ آفة العصر ومواجيتو و ً
9أػػػأ ّ
التطرؼ.أ أ
1أػػػ يجب عمى المساجد والكنائس القياـ بدورىا في مواجية
ّ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأمعأاطيبأالمنيات

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالستاذأقيصرأصالحأالغرايبةأ
أ
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