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الوحدُة الّثالثُة

تاريُخ الأردنِّ المعا�صِر3

ُب الها�شمّيوَن؟   اإلى َمْن ينت�شِ
  ناق�ْس: الجي�ُس درُع الوطِن و�شياُجه المنيُع.



يُتوقُّع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة الوحدِة، والقياِم بالْواجباِت والأن�شطِة الواردِة فيها، اأْن يكوَن قادًرا على 
اأْن:

َح المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة.   يو�شّ
.   يتتبَّع الّدوَر التاريخيََّ للملِك عبِداهلِل الأّوِل بِن الح�شيِن في تحقيِق ا�شتقالِل الأردنِّ

الحياَة  وتنظيِمه  1952م  عام  الد�شتوَر  و�شِعه  في  عبِداهلِل  بِن  طالِل  الملِك  دوَر  يتعّرَف    
 . ال�شيا�شّيَة في الأردنِّ

  ي�شتخل�َس مظاهَر النه�شِة في الأردنِّ في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالِل.
 يبّيَن انجازاِت جاللِة الملِك عبداهلِل الثاني بن الح�شيِن في المجالِت المختلفِة. 

َح اإنجازاِت القوات الم�شلحِة الأردنّيِة- الجي�ِس العربيِّ في التنميِة.   يو�شّ
  يحّلَل الّن�شو�َس الّتاريخّيَة والخرائَط الواردَة في الوحدِة.

   . ا با�شتخداِم الحا�شوِب عْن اإنجازاِت الملوِك الها�شميِّيَن في الأردنِّ   ي�شّمَم عر�شً
مارِة حّتى الآَن.  ا زمنيًّا للّتطّوِر الّتاريخيِّ لالأردنِّ منُذ تاأ�شي�ِس الإ   ير�شَم خطًّ

  ُيثّمَن الفكَر القوميَّ للملوِك الها�شميِّيَن.
 .   يفتخَر بالّنه�شِة والبناِء التي حّققها الها�شمّيوَن في الأردنِّ

 .   ُيقّدَر دوَر الملِك عبِداهلِل الثاني بِن الح�شيِن في بناِء النه�شِة الحديثِة لالأردنِّ
  َيعتزَّ بالّدوِر الها�شميِّ في الّدفاِع عِن الق�شايا العربّيِة.
.   َيفتخَر بالقواِت الم�شلحِة الأردنّيِة- الجي�ِس العربيِّ

الّنتاجاُت العامُة
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�شجرُة ن�شِب الها�شمينَي

 تتّبْع الملوِك الها�شمييَن مْن �شجرِة ن�شِب الها�شمييَن.
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الأردنُّ يف عهِد امللِك عبِداهلِل الأّوِل بِن احل�شنِيالفصُل األّوُل

ثانًيا

حياُة امللِك عبِداهلِل الأّوِل ون�شاأُته

قدوُم امللِك عبُداهلِل الأّوِل وتاأ�شي�ُس اإمارِة �شرِق الأردنِّ عاَم 1921م. 

ُوِلَد الملُك عبُداهلِل بُن الح�شيِن عاَم 1882م, 
ال�شريفَة,  النبوّيَة  وال�ّشنَة  الكريَم  القراآَن  ودر�َس 
فتلقى  درا�شَته,  اأكمَل  )اإ�شطنبوَل(  الأَ�شتانة  وفي 
نائًبا  اأ�شبَح  الحجاِز  اإلى  عودِته  وبعَد  علوَمه  فيها 
عْن مكَة المكرمِة في مجل�ِس المبعوثاِن العثمانيِّ 
عاَم 1909م, ثمَّ ت�شّلَم قيادَة جيو�ِس الّثورِة العربّيِة 
وزيٍد,  وفي�شٍل  عليٍّ  اأ�شقائه  جانِب  اإلى  الُكبرى 
ونظًرا لِحْنَكِتِه ال�ّشيا�شيِة �شغَل مراٍت عديدًة مندوًبا 
بِن  الح�شيِن  ال�شريِف  والِده  مكَة  اأمير  عْن  ونائًبا 

عليٍّ في العديِد مَن اللقاءاِت ال�ّشيا�شيِة.

ال�ّشكُل )3-1(: الملُك عبُداهلِل الأّوُل بُن الح�شيِن.

قدَم الملُك عبُداهلِل الأّوُل بُن الح�شيِن اإلى مدينِة َمعاَن في 21من ت�شريَن الثاني عاَم 1920م, 
 , مندوًبا عْن ال�شريِف الح�شيِن بِن عليٍّ ملِك العرِب ل�شبِط الأو�شاِع ال�ّشيا�شيِة في �شرِق الأردنِّ
وبعَد ال�شتقباِل والتاأييِد مْن اأهالي �شرِق الأردنِّ اأعلَن الملُك عبُداهلِل بُن الح�شيِن عْن عزِمه تحريِر 

�شوريا وطرِد الفرن�شييَن اإل اأنَّ الُقوى ال�شتعماريَة وقَفْت عائًقا بيَنه وبيَن تحقيِق ذلَك.
                                                                        .  ف�ّشْر: قدوَم الملِك عبِداهلِل الأّوِل بِن الح�شيِن اإلى �شرِق الأردنِّ
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تاأّمِل الن�سَّ الآتَي مْن من�شوِر الملِك عبِداهلِل الأّوِل بِن الح�شيِن الذي اأ�شدَرُه لأهالي �شوريا الُكبرى 
فوَر و�شوِله اإلى مدينِة َمعاَن, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:        

العرَب  اأنَّ  كبرائكم  وا�شت�شغاَر  َعَلِمُكم  واإهانَة  اأمواِلكم  وابتزاَز  اإهانَتُكم  اأراَد  َمْن  ِليعلْم 
كالج�شِم الواحِد اإذا �شَكا طرٌف منه ا�شتَكى كلُّ الج�شِم, واأنَّ غايَتنا الوحيدَة هَي كما َيعلُم 

اهلُل ُن�شرَتكم واإجالُء الُمعتديَن عنكم.
)الآثاُر الكاملُة للملِك عبِداهلِل بِن الح�شيِن, 1979م, �س 156(.

 بماذا �شّبَه الملُك عبُداهلل الأّوُل بُن الح�شيِن العرَب؟
َه الأمير عبُداهلِل الأّوُل بُن الح�شيِن مْن َمعاَن اإلى عّماَن في 2 مْن اآذاَر عاَم 1921م, بطلٍب  توجَّ
ظل  في  البريطانية  الحكومة  مع  �شاقة  مفاو�شات  مبا�شرًة  ليبداأَ  و�شوريا,  الأردنِّ  �شرِق  اأهالي  مْن 
قرارات واتفاقيات م�شبقة هدفت اإلى تمزيق البالد العربية, وبخبرة الأمير عبُداهلِل الأوُل بن الح�شين 
تاأ�شي�س دولة في �شرق  للبدء في  اتفاًقا  يعقد  اأن  ا�شتطاع �شموه  للم�شتقبل  الثاقبة  ال�شيا�شية وروؤيته 
الأردن, حيث ا�شطرت بريطانيا اإلى العتراف بالبالد الواقعة اإلى ال�شرق من نهر الأردن ب�شفتها 

ا عربية م�شتقلة, وبذلك اأعلن �شموه الدولة الأردنية الم�شتقلة با�شم حكومة �شرق الأردن.  اأر�شً
التوقيُع على  تمَّ  الم�شتمر  ال�شيا�شي  ون�شاله  الأّوُل  عبُداهلِل  الأمير  بذَلها  التي  للجهوِد  ونتيجًة 
ِف اإلى اأبرِز بنوِد  المعاهدِة الأردنّيِة البريطانّيِة في القد�ِس في 20 مْن �ُشَباَط عاَم 1928م. وللتعرُّ

هذِه المعاهدِة تاأّمِل ال�شكَل الآتي:

اأبرُز بنوِد املعاهدِة الأردنّيِة الربيطانّيِة عاَم 1928م

. 1- العتراُف باإمارِة �شرِق الأردنِّ

دارَة. 2- يتولّى الأميُر عبُداهلِل بُن الح�شيِن الت�شريَع والإ

. 3- تعييُن حدوِد اإمارِة �شرِق الأردنِّ

مارِة �شرِق الأردنِّ ي�شاهُم في قياِم حياة �شيا�شّيٍة ديمقراطيٍة في البالِد. 4- و�شُع قانوٍن اأ�شا�شيٍّ )د�شتوٍر( لإ

ال�ّشكُل)3-2(: اأبرُز بنوِد المعاهدِة الأردنّيِة البريطانّيِة عاَم 1928م.
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احلياُة ال�ّشيا�شّيُة يف اإمارِة �شرِق الأردنِّ ثالًثا

ُتعّزُز  التي  والهيئاِت  الموؤ�ش�شاِت  مَن  العديِد  قياَم  ها  تاأ�شي�شِ بعَد  الأردنِّ  �شرِق  اإمارُة  �شهَدْت 
بِن  عبِداهلل  الها�شميِّ  الأميِر  �شيا�شِة  على  ه  نف�شِ الوقِت  في  وتدّلُل  ال�ّشيا�شيِة,  الم�شاركِة  مبادَئ 
مارِة, ومْن اأبرِز هذِه الموؤ�ش�شاِت ال�ّشيا�شّيِة ما يلي: الح�شيِن في تر�شيِخ دوِر المواطنيَن في اإدارِة الإ

1- مجل�ُص الم�شاوريَن 
, وتمَّ ت�شكيُل  ُيعّيُنهم الأميُر ويراأ�ُشه الكاتُب الإداريُّ يتكّوُن المجل�ُس مْن عدٍد مَن الأع�شاِء 
مارِة في 11 من َنْي�شاَن عاَم 1921م برئا�شِة ر�شيِد ُطَليِع وتاألّفت مْن  اأّوِل ِوزارِة في عهِد الإ

, ومْن مهامِّ مجل�ِس الم�شاوريَن: �شبعِة اأع�شاٍء وغَلَب عليها الطابُع القوميُّ العربيُّ
اأ   - اإ�شداُء الم�شورِة ورفُع التو�شياِت لأميِر البالِد.

ب- اإدارُة �شوؤوِن البالِد.
 ماذا يقابُل مجل�ُس الُم�شاوريَن حاليًّا؟

بالّرجوِع اإلى كتاِب الحكوماِت الأردنّيِة في عهِد الملِك عبِداهلِل الأّوِل بِن الح�شيِن, اأْو اأيِّ 
الحكوماِت  تقريًرا عِن  اكتْب  متوافٍر في مكتبِة مدر�شِتَك,  الأردنِّ  بتاريِخ  يتعّلُق  اآخَر  كتاِب 

ٌه اأماَم زمالئَك. مارِة, ثّم اعر�شْ الأردنّيِة في عهِد الإ

2- المجل�ُص الت�شريعيُّ 
المجل�ِس  ت�شكيُل  تمَّ  1928م,  عاَم  الأردنِّ  �شرِق  مارِة  لإ الأ�شا�شيِّ  القانوِن  �شدوِر  بعَد 
التوزيَع  ُيراعي  انتخابيٍّ  قانوٍن  على  بناًء  انتخاُبهم  تمَّ  والذين  ُمنتَخبيَن,  اأع�شاٍء  مْن  الت�شريعيِّ 
المجل�ِس  َع�شويِة  مّدُة  وبلَغْت  الُم�شاوريَن,  مجل�ِس  ُع�شويِة  اإلى  اإ�شافًة  للمجتمِع  ال�ّشكانيَّ 
انتخابيٍة,  اأربِع دوائَر  اإلى  انتخابيٍّ  البالُد بموجِب قانوٍن  الت�شريعيِّ ثالَث �شنواٍت, وُق�ّشَمِت 

: هَي البلقاُء وعجلوُن والكرُك ومعاُن, ومْن مهامِّ المجل�ِس الت�شريعيِّ
مارِة. ِة باإدارِة الإ اأ   - و�شُع الأنظمِة الخا�شّ

مارِة. ب- النظُر في الم�شاريِع والقوانيِن والُمواَزنِة العاّمِة لالإ
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3- ال�ّشلطُة الق�شائيُّة
اأقرَّ القانوُن الأ�شا�شيُّ ت�شكيَل ثالثِة اأنواٍع مَن المحاكِم هَي:

اأ   - المحاكُم المدنّيُة, ووظيفُتها الّنظُر في الق�شايا المدنّيِة والَجزائّيِة.
الأحواِل  النظُر في ق�شايا  الّطوائِف(, ووظيفُتها  )ال�ّشرعّيُة, ومجال�ُس  الّدينّيُة  المحاكُم  ب- 

ال�ّشخ�شّيِة.
. ُة تن�شاأُ َوفَق قانوٍن خا�سٍّ جـ- المحاكُم الخا�شّ

4- الأحزاُب ال�ّشيا�شيُّة
في  الأحزاِب  باإن�شاِء  ال�ّشماِح  ب�شرورِة  الحكومِة  توجيِه  على  الأّوُل  عبُداهلِل  الملُك  َحَر�َس 
, ومْن اأبرِز الأحزاِب اّلتي ت�شّكَلْت, حزُب ال�ّشعِب الأردنيِِّ وحزُب الإخاِء  اإمارِة �شرِق الأردنِّ
الأردنّيِة وعلى  الّدولِة  تاريِخ  من  ُمبّكٍر  وقٍت  في  ال�ّشيا�شيِّ  ِج  النُّ�شْ على  يدلُّ  , وهذا  الأردنيِِّ

�شيانِة حقوِق المواطنيَن.
مْن اأهمِّ المبادَئ التي قاَمْت عليها تلَك الأحزاُب, ما يلي:

خال�ُس لأميِرها. اأ   - المطالبُة با�شتقالِل البالِد والإ
ب- رف�ُس َوْعِد ِبلفور.

جـ- تح�شيُن الأحواِل القت�شاديِة في البالِد.
د  - الّدعوُة اإلى الحّرياِت العاّمِة.

ِبْلُفوَر في 2 من ت�شريَن الثاني  وعُد 
1917م 

الخارجّيِة  اأعَطاُه وزيُر  هو وعٌد 
اللُّورِد  اإلى  )ِبلفور(  البريطانيُّ 
بتاأ�شي�ِس وطٍن قوميٍّ  )روت�شلد( 

لليهوِد في ِفَل�شطيَن.
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احلياُة القت�شادّيُة يف اإمارِة �شرِق الأردنِّ رابًعا

�شهَدِت الحياُة القت�شاديُّة منُذ تاأ�شي�ِس اإمارِة �شرِق الأردنِّ وحّتى ال�شتقالِل, تطّوًرا وا�شًحا 
الحياِة  ِر  تطوُّ على  �شاعَدْت  التي  العوامِل  اأهمِّ  ومْن  ناعِة,  وال�شّ والّتجارِة  الّزراعِة  مجاِل  في 

القت�شادّيِة ما يلي:
1- �شيا�شُة الحكوماِت الأردنّيِة المتعاقبِة القائمِة على َدْعِم هذِه القطاعاِت وتعزيِزها.

2- عقُد العديِد مَن الّتفاقياِت الّدولّيِة التي ت�شمُح بت�شهيِل عملياِت ال�شتيراِد والت�شديِر. 
رِة. رائِب المفرو�شِة على الب�شائِع الُم�شدَّ 3- تخفيُف ال�شّ

4- اإن�شاُء العديِد مَن الم�شارِف والموؤ�ش�شاِت المالّيِة, التي ُتَوفُِّر القرو�َس للمواطنيَن.
5- اإجراُء العديِد مَن الّدرا�شاِت لال�شتفادِة مْن مياِه نهِر الأردنِّ لدعِم الّزراعِة.

ر�شاداِت  ُتها تقديُم الإ 6- ت�شكيُل اأّوِل لجنٍة اقت�شاديٍة في اإمارِة �شرِق الأردنِّ عاَم 1924م, مهمَّ
والبرامِج القت�شاديِة الناجحِة.

 ,  براأيَك, ما اأهمُّ العوامِل التي �شاعَدْت على تن�شيِط الحياِة القت�شادّيِة في اإمارِة �شرِق الأردنِّ
ولماذا؟

 : ُح واقَع القطاِع الّتجاريِّ في اإمارِة �شرِق الأردنِّ تاأّمِل الّن�سَّ الآتَي الذي يو�شّ

وا�شًعا  تجاريًّا  ن�شاًطا  ماُرة  الإ و�شهَدِت  الجديِد,  الها�شميِّ  العهِد  في  الّتجارِة  قطاُع  ازدهَر 
البالِد  في  ْت  وتاأ�ّش�شَ )الترانزيت(,  العبوِر  تجارُة  ول�شّيما  الثانيِة  العالمّيِة  الحرِب  خالَل 
م�شارُف و�شركاٌت للّنقِل والتاأميِن وبيِع ال�شياراِت والأجهزِة والَمعّداِت, و اأُن�شَئ العديُد مَن 

الفنادِق, وُبنَيْت معا�شُر الّزيتوِن والّطواحيِن.        
    )اإبراهيم العّطار, المو�شوعُة الها�شميُة في القرِن الع�شريَن, مجلد3, �س 1124(.
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ا التعليُم يف عهِد اإمارِة �شرِق الأردنِّ خام�صً

المدار�ِس  عدُد  وازداَد  الح�شيِن,  بِن  الأّوِل  عبِداهلِل  الأميِر  عهِد  في  الأردنِّ  في  التعليُم  تطّوَر 
وتنّوَعْت مراحُلها البتدائّيُة والثانوّيُة التي انت�شَرْت في الُمدِن والُقرى, وقْد ن�سَّ قانوُن المعارِف 
وتعليمّيٍة  اإدارّيٍة  مناطَق  ثالِث  اإلى  البالِد  تق�شيِم  على  1939م,  عاَم  والتعليُم(  )التربيُة  الأردنيِِّ 

يديُرها مفت�ٌس للمعارِف. 

ا ا�شتقالُل اململكِة الأردنّيِة الها�شمّيِة�صاد�صً

الأردنييَن  بم�شاركِة  ال�شتقالِل  لنيِل  وم�شاعيِه  جهوَدُه  الح�شيِن  بُن  الأوُل  عبُداهلِل  الأميُر  وا�شَل 
�شيادِة  على  ين�سُّ  ل  اتفاٍق  اأيَّ  ورف�َس   , البريطانيِّ لالنتداِب  التامِّ  رف�شِه  عْن  عّبَر  فقْد  جميعِهم, 
, وتتويًجا لجهوِد �شمّوِه ون�شاِلِه ال�شيا�شيِّ وتطلِع الأردنييَن لنيِل  الأرا�شي الأردنّيِة وا�شتقالِلها الحقيقيِّ
ال�شتقالِل, فقْد توّجَه �شمّوُه اإلى بريطانيا مْن اأجِل ا�شتكماِل اإجراءاِت ا�شتقالِل الأردنِّ واإنهاِء النتداِب 
الت�شريعيُّ  المجل�ُس  ذلَك  بعَد  فقّرَر  �شيادٍة,  ذاُت  م�شتقلٌة  دولٌة  الأردنِّ  �شرَق  اأنَّ  وتاأكيِد   , البريطانيِّ
الأردنيُّ في جل�شِته المنعقدِة في 25 من اأياَر عاَم 1946م, وبناًء على مطالِب اأبناِء الوطِن والمجال�ِس 

. البلدّيِة فيه, اإعالَن ا�شتقالِل البالِد با�شِم المملكِة الأردنّيِة الها�شمّيِة بدًل من اإمارِة �شرِق الأردنِّ
ِ, ثّم اأجْب عّما يليِه:  تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, الذي ُيبّيُن قراراِت المجل�ِس الت�شريعيِّ الأردنيِّ

َح جاللُة الملِك عبِداهلِل الأّوِل بِن الح�شيِن القراَر بتوقيعِه ال�ّشامي، واأُعلَن يوَم 25 من اأياَر عاَم  و�شَّ
1946م، عيًدا وطنيًّا ل�شتقالِل المملكِة الأردنيِّة الها�شميِّة.

قراراُت المجل�ِص الت�شريعيِّ الأردنيِِّ في 25 من اأياَر عاَم 1946م

م�شتقلٌة  دولٌة  الأردنِّ  بالُد 
ذاُت  وهي  ا,  تامًّ ا�شتقالًل 
حكومٍة ملكّيٍة ِوراثّيٍة نيابّيٍة.

البيعُة بالُملِك ل�شّيِد البالِد 
بِن  الأّوِل  عبِداهلِل  الملِك 

الح�شيِن.

تعديُل القانوِن الأ�شا�شيِّ الأردنيِِّ 
ا�شتقالِل  على  بناًء  )الّد�شتوِر(, 

المملكِة الأردنّيِة الها�شمّيِة. 

ال�ّشكُل )3-3(: قراراُت المجل�ِس الت�شريعيِّ الأردنيِِّ في 25 من اأياَر عاَم 1946م.

ْح مفهوَم ال�شتقالِل.  و�شّ
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الملِك  وجداِن  في  ًة  خا�شّ ومقد�شاِتها  فل�شطيَن  على  والحر�ُس  القومّيُة  الواجباُت  ظّلِت 
الموؤ�ّش�ِس طواَل م�شيرِة حكِمه, وكاَن يحر�ُس دائًما على اأداِء �شالِة الجمعِة في الم�شجِد الأق�شى 
في القد�ِس تج�شيًدا عمليًّا لذلَك, حتى ا�شت�شهادِه على اأبواِب الم�شجِد الأق�شى يوَم الجمعِة �شنَة 

1951م.

 ما الأ�شباُب الموِجبُة لتعديِل القانوِن الأ�شا�شيِّ )الّد�شتوِر(؟

تاأمِل الن�سَّ الآتَي من خطاِب العر�ِس ال�شامي لجاللِة الملِك عبِداهلِل الأّوِل بِن الح�شيِن في 11 
المتعّلقَة  ال�شيا�شيَة  المالمَح  يبّيُن  والذي   , الت�شريعيِّ المجل�ِس  اأماَم  1946م,  عاَم  الثاني  ت�شريَن 

بتاريِخ المملكِة الأردنيِة الها�شميِة:

كم  لمجل�شِ عاديٍة  دورٍة  اأوُل  ُتعقَد  اأْن  الِغْبَطِة  بواعِث  َلمْن  فاإّنه  بعُد  اأّما   ... هلِل  »الحمُد 
ِر َبعَد ا�شتجابِته اإلى رغبِة الأّمِة واإ�شداِره في الخام�ِس والع�شريَن مْن اأياَر الفائِت قراَره  الموقَّ

, ُمعلًنا ا�شتقالَل البالِد الّتامَّ على اأ�شا�ٍس ملكيٍّ نيابيٍّ مَع البيعِة لنا بالُملِك«. التاريخيَّ

الفكُر القوميُّ عنَد امللِك عبِداهلِل الأّوِل بِن احل�شنِي�صابًعا

 , �شاَر الملُك عبُداهلِل الأّوُل على نهِج والِده �شريف مكة المكرمة ال�شريِف الح�شيِن بِن عليٍّ
في تحقيِق وحدِة البالِد العربّيِة, وظهَر فكُره القوميُّ عْن طريِق:

ه على اإ�شراِك ال�شخ�شياِت العربّيِة في الحكوماِت الأردنّيِة المتعاقبِة. 1- حر�شِ
. 2- اإطالِقه ا�شَم ال�شرِق العربيِّ على اإمارِة �شرِق الأردنِّ

3- اإ�شداِره بياًنا عاَم 1942م, طلَب فيه اإعالَن الوحدِة العربّيِة عْن طريِق م�شروِع �شوريا الُكبرى.
4- الُم�شاركِة في تاأ�شي�ِس جامعِة الّدوِل العربّيِة عاَم 1945م.

َفَتيِن بيَن الأردنِّ وِفَل�شطيَن عاَم 1950م, وتَبنِّيِه دعَم الق�شّيِة الفل�شطينّيِة. 5- اإنجاِز وحدِة ال�شِّ
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1- عّرف ما يلي:
وعَد ِبلفور, مجل�َس الُم�شاوريَن.

2- بّيْن بنوَد المعاهدِة الأردنّيِة البريطانّيِة ل�شنِة 1928م.
. ْح كيَف تطّوَر التعليُم في عهِد اإمارِة �شرِق الأردنِّ 3- و�شّ

4- امالأ الفراَغ بالعباراِت المنا�شبِة:
مارِة هَو ............................................. . اأ   - اأّوُل رئي�ٍس لمجل�س الم�شاوريَن في عهِد الإ

ب- بلَغ عدُد الدوائِر النتخابّيِة للمجل�ِس الت�شريعيِّ في عهِد اإمارِة �شرِق الأردنِّ �شنَة 1928م 
............................................. دوائَر انتخابيٍة.

ر�شاداِت والبرامِج القت�شادّيِة  مارِة, لتقديِم الإ جـ- ت�شّكَلْت اأّوُل لجنٍة اقت�شاديٍة في عهِد الإ
�شنَة ...........................

د  - ُي�شاِدُف الحتفاُل بعيِد ا�شتقالِل المملكِة الأردنّيِة في تاريِخ ......................................
. ْح اأبرَز مالمِح التطّوِر الّتجاريِّ في عهِد اإمارِة �شرِق الأردنِّ 5- و�شّ

. 6- بّيْن تطّوَر الحياِة القت�شاديِّة في اإمارِة �شرِق الأردنِّ
7- اأكمِل الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة:

اأهمُّ الأحداِثالتاريُخ

1921م

1928م

1946م
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الأردنُّ يف عهِد امللِك طالِل بِن عبِداهلِلالفصُل الّثاني

ثانًيا

حياُة امللِك طالِل بِن عبِداهلِل ون�شاأُته

ُمنجزاُت امللِك طالِل بِن عبِداهلِل 

عاَم  �ُشباَط  مْن   26 في  طالٌل  الملُك  ُولَد 
�ِس  1909م, وَحِظَي برعايِة والِده الملِك الموؤ�شِّ
عبِداهلِل الأّوِل بِن الح�شيِن, فاأخَذ عنُه مبادَئ الّثورِة 

العربّيِة الكبرِى الداعيَة للوحدِة وال�شتقالِل.
اأنهى  اأْن  وبعَد  عّماَن,  في  جاللُته  در�َس 
درا�شَته الثانوّيَة �شافَر اإلى بريطانيا, والتحَق بكلّيِة 
برتبِة  منها  وتخّرَج  الع�شكرّيِة,  هير�شت(  )�شاند 
عّماَن  اإلى  بعَدها  عاَد  ثمَّ  1929م,  عاَم  مالزٍم 
عاِم  وفي  الأردنّيِة,  الحدوِد  قّوِة  في  تدريَبه  واأتمَّ 
الأّوِل  عبِداهلِل  الملِك  جاللُة  اأ�شدَر  1947م, 
الأكبِر  ابِنِه  بتعييِن  الملكيَة  اإرادَته  الح�شيِن  ابِن 
�شلطاِته  وتوّلى  للعهِد,  وليًّا  طالٍل  الأميِر  �شموِّ 

ال�ّشكُل )3-4(: جاللُة الملِك طالِل بِن عبِداهلِل الأّوِل. الد�شتوريَّة في 6 من اأيلوَل عاَم 1951م. 

راأى الملُك طالٍل بعَد توليِه �شلطاِته الد�شتورّيَة �شرورَة تعديِل الّد�شتوِر ب�شيغٍة جديدٍة تمنُح 
الحياِت, وتلقي عليها المزيَد مَن الواجباِت, وتر�ّشُخ  مجل�َس الأّمِة والحكومَة المزيَد مَن ال�شّ
بتقديِم م�شروٍع يق�شي  الوزراِء  الملُك مجل�َس  فاأمَر  اأ�ش�ٍس ع�شرّيٍة,  الديمقراطّيَة على  الحياَة 

بتعديِل الموادِّ الد�شتورّيِة القديمِة, وو�شِع موادَّ د�شتوريٍة جديدٍة.

1- الد�شتوُر الأردنيُّ عاَم 1952م
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اقراأ الن�سَّ الآتَي من خطاِب العر�ِس ال�ّشامي في 1 مْن ت�شريَن الثاني عاَم 1951م, الذي يطلُب 
, ثّم اأجْب عّما يليِه: فيه الملُك طالٌل بِن عبِداهلِل مْن مجل�ِس الأّمِة تعديَل الّد�شتوِر الأردنيِِّ

ني اأْن تكوَن فاتحُة عهِدنا تعديَل الّد�شتوِر الأردنيِِّ َوْفَقَ الأو�شاِع الد�شتوريِة ال�شائدِة في  ي�شرُّ
�شراِع بت�شريِعه  العاَلِم المتمدِن, وهو وعٌد �َشَلَف لكم مْن واِلدي وا�شتهَدْت حكومِتي اإلى الإ
اأ�شباَب  له  ُنوّفَر  اأن  على  منَّا  ا  وحر�شً العزيِز,  �شعِبنا  لرغبِة  تلبيًة  العالي  كم  لمجل�شِ وتقديِمه 
الحياِة الكريمِة والرفعِة والزدهاِر, وا�شتمراِر التفاُهِم الذي نرجو اأْن ي�شوَد الَعالقاِت القائمَة 
بيَن �شلطِتكم الّت�شريعّيِة و�شلطِة حكومِتي التنفيذيِة, فبعَد اإقراِر التعديِل �َشُيوؤتي اأطيَب الّثمراِت 

لخيِر الجميِع.

  ا�شتنتْج مَن الّن�سِّ دوافَع الملِك طالٍل بِن عبِداهلِل لتعديِل الّد�شتوِر.

في  1952م,  عاَم  الثاني  كانوَن  من   18 في  حاليًّا  به  والمعموُل  الأردنيُّ  الّد�شتوُر  َر  ُن�شِ
عًة على ت�شعِة ف�شوٍل ُتراعي الحقوَق المدنّيَة  الجريدِة الّر�شمّيِة, وجاَء في )131( مادًة موزَّ

وال�ّشيا�شّيَة للمواطنيَن, ومْن اأبرِز مالمِح د�شتوِر عاِم 1952م, ما يلي:
ينزُل  يتجّزاأُ ول  ُمْلُكها ل  �شيادٍة,  الها�شمّيُة دولٌة عربيٌة م�شتقّلٌة ذاُت  المملكُة الأردنيُِّة  اأ  - 
عْن �شيٍء منه, وال�شعُب الأردنيُّ جزٌء مَن الأّمِة العربّيِة, ونظاُم الحكِم فيها نيابيٌّ ملكيٌّ 

وراثٌي.
ب- �شمَن الد�شتوُر حقوَق المواطنيَن وواجباِتهم؛ كحّريِّة القوِل والمعتقِد والعمِل والتعليِم 

والتملِك وغيِرها.
جـ- الأّمُة م�شدُر ال�ّشلطاِت الّثالِث الّت�شريعّيِة والّتنفيذّيِة والق�شائّيِة.

د  - الوزارُة م�شوؤولٌة اأماَم مجل�ِس الّنواِب عِن ال�ّشيا�شِة العاّمِة للّدولِة. 
هـ - الق�شاُة م�شتقِلّوَن ل �شلطاَن عليهم في ق�شائهم لغيِر القانوِن.
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 ما العالقُة بيَن تطّوِر المجتمعاِت وتعديِل الد�شاتيِر في العالِم؟

اقراأ الن�سَّ التاريخيَّ الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:

ففي  وال�ّشلطِة,  الحريِة  تنظيِم  مجاَلي  في  ُيحتَذى  مثاًل  د�شتوِره  تطوِر  بعَد  الأردنُّ  اأ�شبَح 
َف العْبَء عْن كاهِل المواطِن وَكفَل العديَد مَن الحقوِق  حدوِد اإمكاناِته وقدراِته الماّديِة خفَّ
والحّرياِت القت�شاديِّة والجتماعّيِة والّثقافّيِة, وفي مجاِل تنظيِم ال�ّشلطِة ارتكَز على قاعدِة 
الف�شِل بيَن ال�ّشلطاِت, مَع التعاُوِن والتوازِن بيَن ال�ّشلطَتيِن: الّت�شريعّيِة, والتنفيذّيِة, وهو بهذا 

. عامَة الأُولى للُحكِم الّديمقراطيِّ َبْلَوَر الدِّ
, 1988م, �س40(. )محمد الغزوي, التطوُر الد�شتوريُّ في الأردنِّ

. , المرتكزاِت التي انطلَقْت منها الحياُة الّد�شتورّيُة في الأردنِّ   ا�شتنتْج مَن الن�سِّ

 , الأردنيِِّ الّد�شتوِر  من   )23-5( الموادِّ  على  والّطالِع  مدر�شِتَك  مكتبِة  اإلى  بالرجوِع 
ا�شتخرْج حقوَق المواطِن وواجباِته التي ن�سَّ عليها, َوفَق الجدوِل الآتي:

حقوُق المواطِن الأردنيِِّ الواردُة في الّد�شتوِر.الحقُّ

الحياُة

التعليُم

العمُل

حقُّ الُمعتَقِد
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2- ديواُن المحا�شبِة
داريُة والمالّيُة للّدولِة,  ن�سَّ الد�شتوُر الأردنيُّ على اإن�شاِء موؤ�ش�شاٍت د�شتوريٍة مهّمُتها الّرقابُة الإ
تاأ�شي�ِس  اآذاَر عاَم 1952م, الذي ين�سُّ على  فقْد �شدَر قانوُن ديواِن المحا�شبِة في 31 مْن 
المحا�شبِة  ديواِن  رئي�ِس  منُح  وتمَّ  ونفقاِتها,  الّدولِة  وارداِت  مراقبَة  تتوّلى  م�شتقّلٍة  دائرٍة 
ِه, وُيعدُّ اإن�شاُء ديواِن المحا�شبِة خطوًة متمّيزًة مَن  ُنه مَن القياِم بمهامِّ �شالحياٍت وا�شعًة ُتمكِّ

. دارِيّ والقانونيِّ الجانِب الإ
ِح الهدَف مْن اإن�شاِء ديواِن المحا�شبِة.  و�شّ

3- التعليُم
َحَر�َس الملُك طالٌل على الهتماِم بالتعليِم, فاأ�شبَح الّتعليُم الأ�شا�شيُّ في عهِده اإلزاميًّا لالأردنّييَن, 
التَّعليِم  حِقّ  على  َد  اأكَّ اّلذي   ,ِ الأردنيِّ الّد�شتوِر  ح�شَب  الحكومّيِة  المدار�ِس  في  َمجانيٌّ  وهو 
ِة في عهِد الملِك طالٍل: نجازاِت التَّعليمَّ للمواطِن �شمَن حدوِد الّدولة واإمكاناِتها, ومْن اأبرِز الإ

اأ   - اإن�شاُء العديِد مَن المدار�ِس. 
ب- اإن�شاُء مجل�ِس المعارِف )مجل�ِس التربيِة(.

جـ- اإر�شاُل البعثاِت العلميِة للخارِج.

الّتحدياُت يف عهِد امللِك طالٍلثالًثا

ت�شّدى الملُك طالٌل مجموعٍة مَن الّتحدياِت الأمنّيِة والقت�شادّيِة, التي واجَهِت المملكَة في 
بدايِة الخم�شين من القرِن الع�شريَن عْن طريِق ما يلي:

. 1- فتِح باِب الّتجنيِد للحِدّ مْن ظاهرِة الِبطالِة التي كاَن يعاني منها ال�ّشباُب الأردنيُّ
2- ت�شكيِل قّوٍة من َخَفِر ال�ّشواحِل لحمايِة �شواطئ المملكِة الأردنّيِة الها�شمّيِة.

3- اإن�شاِء الم�شاريِع التنموّيِة, مثِل م�شاريِع �شقِّ الّطرِقِ لتح�شيِن الِبْنيِة الّتحتيةِ.
ّكِة الحديِد الحجازيِّة. 4- اإ�شداِر قانوِن �شِ

وفي عاِم 1952م, تنازَل الملُك طالُل بُن عبِداهلِل الأوِل عن الحكِم لبنِه الح�شيِن بِن طالٍل, 
الأّوِل  عبِداهلِل  بُن  الملُك طالُل  وتوفِّي  الحكِم,  في  ال�شتمراِر  على  قدرتِه  وعدِم  ِه  مر�شِ ب�شبِب 

-رحمُه اهلُل- عاَم 1972م.



19

1- عّرْف ما يلي:
الد�شتوَرعام 1947م, ديواَن المحا�شبِة.

ْح روؤيَة الملِك طالٍل بِن عبِداهلِل في تعديِل الّد�شتور الأردنِّي؟ 2- و�شّ

3- كيَف ت�شّدى الملُك طالٌل بِن عبِداهلِل التحدياِت التي واجَهِت المملكَة الأردنيَِّة الها�شمّية؟

4- بّيْن اأهمَّ التعديالِت في الد�شتوِر الأردنِّي عاَم 1952م.

نجازاُت التي تحّقَقْت في َمجاِل التعليِم في عهِد الملِك طالٍل؟ 5- ما الإ
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الأردنُّ يف عهِد امللِك احل�شنِي بِن طالٍل الفصُل الّثالُث

ثانًيا

 حياُة امللِك احل�شنِي بِن طالٍل ون�شاأُته 

الّنه�شُة الأردنيُِّة يف عهِد امللِك احل�شنِي بِن طالٍل 

في  اَن  في عمَّ بُن طالٍل  الح�شيُن  الملُك  ُولَد 
في  وترّبى  عاَم 1935م,  الثاني  ت�شريَن  من   14
�ِس,  الموؤ�شِّ عبِداهلِل  الملِك  ه  وجدِّ والديه  َكَنِف 
وبعَد اأْن اأكمَل درا�شَته البتدائيَة في عّماَن التحَق 
م�شَر,  في  �شكندرّيِة  الإ في  )ِفكتوريا(  كليِة  في 
)اإنجلترا(,  في  )هاُرو(  مدر�شِة  في  بعِدها  وِمْن 
)�شاند  اأكاديمّيِة  في  الع�شكرّيَة  علوَمه  تلّقى  ثّم 
في  الّد�شتوريَّة  �شلطاِته  جاللُته  وتوّلى  هير�شت(, 

الثاني مْن اأياَر عاَم 1953م.
رحمه  طالل  بن  الح�شين  الملك  توفي  وقد 

اهلل في عام 1999م.
  تتّبْع مراحَل درا�شِة الملِك الح�شيِن بِن طالٍل.

ال�ّشكُل )3-5(: جاللُة الملِك الح�شيِن بِن طالٍل. 

ال�ّشيا�شيِة  المجالِت  �شتَّى  في  نه�شًة  طالٍل,  بِن  الح�شيِن  الملِك  عهِد  في  الأردنُّ  �شهَد 
 , الأردنيِِّ للمواطِن  المعي�شيِّ  الم�شتوى  رفِع  على  جاللُته  رّكَز  فقْد  والجتماعّيِة,  والقت�شادّيِة 
الركيزَة  يعدُُّ  الذي  نمِلُك(,  ما  اأغلى  ن�شاُن  )الإ �شعاَر  فرفَع  الب�شريِّة,  الموارِد  ل�شتثماِر  ِه  والتوجُّ
الأ�شا�شّيَة في توجيِه الُخطِط التنمويِة وتوزيِع مكت�شباِت التنميِة لت�شمَل كلَّ المناطِق وجميَع فئاِت 

. ال�ّشعِب الأردنيِِّ

ن�شاُن اأغلى ما نمِلُك(؟   ما دللُة �شعاِر )الإ
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ومْن اأبرِز مجالِت النه�شِة في عهِده, ما يلي:
1- النه�شُة ال�ّشيا�شيُّة

الدالِة  المظاهِر  مْن  العديَد  طالٍل,  بِن  الح�شيِن  الملِك  عهِد  في  ال�شيا�شّيُة  النه�شُة  �شمَلِت 
علىالّتطّوِر, ومْن اأبرِزها ما يلي: 

اأ  - الحياُة النّيابيُّة والديمقراطيُّة في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالٍل  
طالٍل.  بِن  الح�شيِن  الملِك  عهِد  في  عّدٍة  بمراحَل  الأردنِّ  في  الّنيابّيُة  الحياُة  ِت  مرَّ

ِف اإلى هذِه المراحِل, تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي: وللتعرُّ

تطّوُر الحياِة النيابيِة في الأردنِّ في عهِد الملِك الح�شيِن 

في عاِم 1956م 
انتخاُب المجل�ِس 

الّنيابيِّ الخام�ِس.

في عاِم 1978م 
ت�شكيُل المجل�ِس 

. الوطنيِّ ال�شت�شاريِّ

في عاِم 1989م 
ا�شتئناُف الحياِة 
الّنيابّيِة, واإجراُء 

النتخاباِت الّنيابّيِة. 
ال�ّشكُل )3-6(: تطّوُر الحياِة الّنيابّيِة في الأردنِّ في عهِد الملِك الح�شيِن بن طالٍل.

اأّن ال�شفَة الغربيَة  اأّدْت اإلى تعطيِل الحياِة الّنيابّيِة, �شبُب ذلك  اأنَّ الأردنَّ واجَه اأزمًة د�شتوريًّة 
�شرائيلِيّ على اإِْثِر حرِب حزيراَن عاَم 1967م.  وقَعْت بيِد الحتالِل الإ

هْل تعلُم

وبناًء على قراِر الملِك الح�شيِن بِن طالٍل 
عاَدِت الحياُة الّنيابّيُة عاَم 1989م, التي 
العربّيِة  الحروِب  ب�شبِب  متوِقّفًة  كاَنْت 
انتخاٍب  قانوُن  و�شدَر  �شرائيلّيِة,  الإ
الأردنيُِّة  المملكُة  فق�ّشمَتِ  جديٌد, 

الها�شمّيُة اإلى )20( دائرًة انتخابّيًة. 
. ال�ّشكُل )3-8(: مجل�ُس الأّمِة الأردنيُّ
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فّيِة, ُثّم قيِّْم تجربَة النتخاباِت  قْم اأنَت وزمالوؤك باإجراِء انتخاباٍت لختياِر رئي�ٍس للغرفِة ال�شّ
عْن طريِق ما يلي:

ُثمَّ  الجل�شاِت,  اإحدى  الأردنيِِّ لح�شوِر  الأّمِة  اإلى مجل�ِس  زيارًة  ْم  نظِّ معلِِّمَك,  مَع  بالتن�شيِق 
اكتْب تقريًرا عْن ذلَك.

لنعمالمعياُر

فّيِة. اأ�شارُك في النتخاباِت ال�شّ

فّيِة. اأتر�ّشُح كرئي�ٍس للغرفِة ال�شّ

اأُفرُز الأ�شواَت ل�شتخال�ِس الّنتائِج.

اأحتفُل مَع زمالئي الفائزيَن.

َك النتخابيَّ   �شْف �شعوَرك بعَد ممار�شِة حقِّ

ب- الميثاُق الوطنيُّ عاَم 1991م 
, وهَو مبادُئ �شيا�شيٌة ووطنّيٌة في  ت�شّكَل في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالٍل الميثاُق الوطنيُّ
ْتُه لجنٌة  اأعدَّ ال�شاملِة, وقّد  ال�ّشيا�شّيِة  الديمقراطّيِة والم�شاركِة  لتعزيِز مفاهيِم  , جاءْت  الأردنِّ
 , �شٌة, مكّونٌة مْن اأعياٍن و�شخ�شّياٍت اأردنّيٍة, والميثاُق ُيحّدُد العمَل الديمقراطيَّ ملكّيٌة متخ�شِّ

�شالمّيِة.  وعالقاِت الأردنِّ مَع الّدوِل العربّيِة والإ

جـ- العالقاُت الخارجيُّة: العربيُّة والّدوليُّة
�شعى الملُك الح�شيُن بُن طالٍل لتوطيِد عالقاِت الأردنِّ مَع جميِع دوِل العالِم, واعتماِد مبداأ 
اهتماُمه  بَّ  وان�شَ العربّيِة,  والق�شايا  بالم�شالِح  وربِطها  الّدولّيِة  العالقاِت  في  النحياِز  عدِم 
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العالقاُت الخارجيُّة لالأردنِّ في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالٍل 

العالقاُت العربيُّة
وقَف جاللُته اإلى جانِب الّدوِل العربّيِة 
والدفاِع عْنها في ق�شاياها كافًة, وعلى 

ها الق�شيُة الفل�شطينّيُة. راأ�شِ

العالقاُت الّدوليُّة
تقوُم على احتراِم ال�ّشيادِة لكلِّ دولٍة, وعدِم 
الّتدُخــــِل  فـــي �شوؤوِنها الّداخليِة, وتباُدِل 
 , الم�شالِح الم�شتركِة والتباُدِل الّدبلوما�شيِّ

وتوطيِد الأمِن وال�ّشالِم الّدوليَيِن.

  ف�ْشْر: اهتماَم الملِك الح�شيِن بِن طالٍل بالق�شايا العربّيِة.

2-  النه�شُة القت�شاديُة 
القت�شاديِّ  النمِوّ  زيادِة  اإلى  هدَفْت  التي  المختلفِة  التنمويِة  الُخطِط  مَن  مجموعٌة  َعْت  ُو�شِ
حاجاِت  مَع  لتتالَءَم  الّتحتيِة  الِبْنَيِة  واإقامِة  المختلفِة,  القت�شاديِة  الم�شاريِع  اإن�شاِء  خالِل  من 
ِر في المجالِت كافًة, وتوزيِع المكا�شِب التنموّيِة على جميِع فئاِت  القت�شاِد الوطنيِّ المتطوَّ
ُم الُخطُط التنموّيُة  , وجميِع محافظاِت المملكِة الأردنّيِة الها�شمّيِة. وُتق�شَ المجتمِع الأردنيِِّ
ّيُة وهي خّطٌة مّدُتها خم�ُس �شنواٍت, والُخّطُة ال�ّشبعّيُة ومّدُتها  اإلى نوعيِن ُهما: الُخطُة الَخم�شِ

: �شبُع �شنواٍت. واأهمُّ النواحي القت�شادّيِة في الأردنِّ
اأ  - الّزراعُة

َذِت العديُد مَن الم�شاريِع الّزراعّيِة الُكبرى في عهِد جاللِته؛ ك�شقِّ قناِة الَغوِر ال�ّشرقّيِة  ُنفِّ
, واإن�شاِء ال�ّشدوِد َك�شدِّ  الّزراعيِة في َغور الأردنِّ لَتروَي م�شاحاٍت وا�شعًة مَن الأرا�شي 
رتوازّيِة,  الَكْفَريِن, و�شدِّ اليرموِك, و�َشدِّ وادي العرِب, و�شدِّ الملِك طالٍل, وحفِر الآباِر الإ

ال�ّشكُل )3-7(: العالقاُت الخارجّيُة لالأردنِّ في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالٍل.

الجهوِد  وبذِل  الّدولّيِة,  المحافِل  في  ًة  خا�شّ الفل�شطينّيِة  والق�شيَة  الق�شايا  هذه  عر�ِس  على 
المخل�شِة لحلِّها وت�شويِتها.

  تاأّمِل ال�شكَل الآتَي, ثّم اأجْب عّما يلي:
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وتنظيِم القطاِع الّزراعيِّ مْن خالِل ا�شت�شالِح الأرا�شي الّزراعّيِة ونقِل التكنولوجيا اإلى 
المزارِعيَن, وتوفيِر اأ�شواٍق مركزيٍة لت�شريِف المنَتجاِت, وعقِد مجموعٍة مَن الّتفاقياِت 

مَع الّدوِل المجاورِة لت�شديِر الُمنَتجاِت الّزراعّيِة. 

ال�ّشكُل )3-8(: �شورٌة ل�شدِّ الملِك طالٍل.

 ما المحافظاُت التي تقُع فيها ال�ّشدوُد ال�شابقُة؟
ناعُة  ب- ال�شّ

تطويِر  بِن طالٍل على  الح�شيِن  الملِك  المتعاقبُة في عهِد  الأردنيُِّة  الحكوماُت  َعِت  �شجَّ
, عْن طريِق اإن�شاِء موؤ�ش�شٍة لت�شجيِع ال�شتثماِر, اّلتي عمَلْت على تطويِر  القطاِع ال�شناعيِّ
التي  خمُة  ال�شّ ناعّيُة  ال�شّ �شاُت  الموؤ�شَّ ئِت  واأُن�شِ الوطنّيِة,  الّثرواِت  وا�شتغالِل  ناعِة  ال�شّ

�شاهَمْت في رفِد القت�شاِد الوطنيِّ ودعِمه.

ناعّيِة التي ن�شاأَْت في  اأهمِّ الموؤ�ّش�شاِت ال�شّ اإلى مكتبِة مدر�شِتَك, اكتْب تقريًرا عْن  بالّرجوِع 
عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالٍل.
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ناعيِّ  َئْت في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالٍل لتطويِر القطاِع ال�شّ ناعّيِة اأُن�شِ اأنَّ مجموعًة مَن المدِن ال�شّ
ناعّيِة في اإربَد. ناعّيِة( ومدينِة الح�شِن ال�شّ كمدينِة الملِك عبِد اهلل الثاني بِن الح�شيِن )�شحاَب ال�شّ

هْل تعلُم

جـ- التّجارُة 
اإقامِة  خالِل  مْن  وال�شتثماِر  الّتجارة  حركِة  تطويِر  في  لالأردنِّ  المتو�شُط  الموقُع  �شاهَم 
ال�شتثماريِة,  وال�ّشركاِت  الجديدِة  البنوِك  فتُح  وتمَّ  العالِم,  دوِل  مَع  الّتجاريِة  الّتفاقياِت 

اإ�شافًة اإلى ت�شجيِع الّتجارِة الّداخلّيِة وحركِة ال�شتيراِد والت�شديِر. 

3- النه�شُة الجتماعيُّة 
�شمَلت الّنه�شُة الجتماعّيُة في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالٍل, تطّوًرا في المجالِت كلِّها, 

ومْن اأبرِزها ما يلي: 
اأ- قطاُع التّعليِم  

المدار�ُس في  ُفتحِت  بِن طالٍل, فقد  الح�شيِن  الملِك  نقلًة نوعيًة في عهِد  الأردنُّ  �شهَد 
م�شدًرا  الأردنُّ  ليغدَو  والثانويُّة,  الأ�شا�شّيُة  مراحُلها  وتنّوَعْت  كافًة,  المملكِة  مناطِق 

وِل العربّيِة. لت�شديِر الكفاَءاِت العلمّيِة والخبراِت المتمّيزِة للدُّ

ال�شنُة الدرا�شيُة
عدُد مدار�ِص 

البنيَن

عدُد مدار�ِص 

الإناِث

عدُد المدار�ِص 

المختلطِة
عدُد المعلماِتعدُد المعلميَن

19769328486501071210416- 1977م
1985100093112741567121845- 1986م
1989106284817241777227559- 1990م
1995116281822592468938495- 1996م

ال�ّشكُل )3-9(:جدوٌل ُيبّيُن تطّوَر قطاَع التعليِم في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالٍل

تاأّمِل الجدوَل الآتَي, الذي ُيبّيُن تطّوَر قطاِع الّتعليِم في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالٍل.
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وجامعِة  الأردنّيِة  الجامعِة  مثِل:  الجامعاِت,  مَن  العديُد  �َس  تاأ�شَّ العالي  الّتعليِم  مجاِل  وفي 
البلقاِء  البيِت, وجامعِة  اآِل  العلوِم والّتكنولوجيا, وجامعِة  موؤتَة, وجامعِة  اليرموِك, وجامعِة 
الِمْهِنّيِة  المجتمِع والمعاهِد  اإلى كلياِت  اإ�شافًة  ِة  الخا�شّ الجامعاِت  باإن�شاِء  الّتطبيقّيِة. و�ُشِمَح 

ناعّيِة في محافظاِت المملكِة كافًة. وال�شّ

بال�شتعانِة بالحا�شوِب اأْو با�شتخداِم برنامِج الّر�شاِم, لّوِن المحافظاِت التي تقُع فيها الجامعاُت 
الآتيُة: الجامعُة الأردنيُِّة, اليرموُك, موؤتُة, العلوُم والتكنولوجيا, اآُل البيِت. 

عاَم  الأّوِل  الفوِج  تخريِج  بمنا�شبِة  طالِل,  بِن  الح�شيِن  الملِك  خطاِب  مْن  الآتَي  الّن�سَّ  اقراأ 
والتعليِم  بالعلِم  الملِك  جاللِة  اهتماِم  مدى  يعك�ُس  والذي  الأردنّيِة,  الجامعِة  في  1966م 

لالأردنييَن. 

العلِم  ديَن ب�شالِح  ُمزوَّ الجامعييَن  اأبنائي  بروؤيِة  َعيِني  تقرَّ  اأْن  ُيراودني دائًما  الأمُل  ولقْد كاَن 
اأتمناه لُكْم وهَو ال�شعوُر بالم�شوؤوليِة  ونوِر المعرفِة وَلَعِلّي اليوَم اأ�شُع �شعاًرا واحًدا لكلِّ ما 

ُتجاَه مجتمِعكم وبلِدكم وُتجاَه موروِث تقاليِدنا وقيِمنا الّروحّيِة. 

حُة  ب- ال�شّ
حّيِة والمراكِز العالجّيِة في  ِة والعياداِت ال�شّ �ُشيَِّد العديُد مَن الم�شت�شفياِت الحكومّيِة والخا�شَّ
ْت  �شَ جميِع اأنحاِء المملكِة, ومْنها مدينُة الح�شيِن الطبّيِة التي ُتعدُّ الأُولى في المنطقِة, وتاأ�شَّ

حيِّ للمواطِن.  حيِّ التي تهتمُّ بتوفيِر التاأميِن ال�شِّ مديريُة التاأميِن ال�شِّ
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اإلى  عاِم 1981م  مْن  الفترِة  في  َق  الأردنَّ حقَّ اأنَّ  ُتظِهُر  )اليوني�شيف(  منظمِة  اإح�شائياِت  اأّن 
مْن  ال�ّشنِة  دوَن  الأطفاِل  َوَفياِت  انخفا�ِس  في مجاِل  العالِم  في  ِمئوّيٍة  ن�شبٍة  اأ�شرَع  1991م, 

عمِرهم. 
)اإح�شاءاُت اليوني�شيف, 1991م(.

هْل تعلُم

  بماذا تف�ّشُر انخفا�َس ن�شبِة َوَفياِت الأطفاِل في الأردنِّ ما بيَن عاَمي 1981- 1991م؟

عالُم والتّ�شالُت  جـ- الإ
ذاعِة  الإ اإن�شاُء  وتمَّ  والم�شموِع,  المقروِء  عالِم  الإ مجاِل  في  ملمو�ًشا  تقّدًما  الأردنُّ  �شّجَل 
فقد  حافِة  ال�شّ مجاِل  في  واأّما  )1968م(,  عاَم  الأردنيِِّ  والتلفاِز  )1956م(,  عاَم  الأردنّيِة 

قليمّيِة والعالمّيِة.  حِف لنقِل الأخباِر المحلّيِة والإ �شدَر العديُد من ال�شُّ
لكترونّيِة في جميِع  رِت الت�شالُت الّداخلّيُة والخارجّيُة, وذلَك ببناِء �شبكِة المقا�شِم الإ وتطوَّ

ها, وربِط الأردنِّ بالعالِم. مراكِز المملكِة لربِط محافظاِت الأردنِّ مع بع�شِ

حِف الَورقّيِة. لكترونّيِة في ال�شُّ  اأثَر ظهوِر المواقِع الإ
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1- عّرْف ما يلي: 
  . حيِّ الُخّطَة الخم�شّيَة, الميثاَق الوطنيَّ عاَم )1991م( , مديريَة التاأميِن ال�شِّ

2- بّيْن مظاهَر الّنه�شِة القت�شاديِّة في المجالِت الآتيِة:

3-  بّيْن مظاهَر الّنه�شِة الجتماعيِة في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالِل.

َر الحياِة الّنيابّيِة في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالٍل. 4- تتّبْع تطوُّ

مظاهُر النّه�شِةالمجاُل

الّزراعُة

ناعُة ال�شّ

الّتجارُة
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الأردنُّ يف عهِد امللِك عبِداهلِل الثاين بِن احل�شنِيالفصُل الرابُع

ثانًيا

حياُة امللِك عبِداهلِل الثاين ون�شاأُته

الّنهُج ال�ّشيا�شيُّ للملِك عبِداهلِل الثاين بِن احل�شنِي

اَن,  ُولَد الملُك عبُداهلِل الثاني بُن الح�شيِن في عمَّ
وبداأَ  1962م,  عاَم  الثاني  كانوَن  مْن  الثالثيَن  في 
�شالمّيِة عاَم 1966م,  درا�شَته في الكلّيِة العلمّيِة الإ
الولياِت  في  )ديرفيلد(  اأكاديمّيِة  اإلى  انتقَل  ُثّم 
في  تاون(  )جورج  جامعِة  في  در�س  المتحدِة, 
الع�شكريِّة؛  للخدمِة  جاللُته  وان�شمَّ  وا�شنطَن, 
�شريٍة  قائِد  مْن  الأردنيِّ  العربّي  الجي�ِس  في  وتدّرَج 
حّتى  1989م,  عاَم  الملكّيِة  الّدباباِت  كتيبِة  في 
وقْد  1994م,  عاَم  ِة  الخا�شّ للقواِت  قائًدا  اأ�شبَح 
وتولّى  المعاييِر,  اأحدِث  َوفَق  القواِت  هذِه  طّوَر 
الملُك عبُداهلِل الثاني بُن الح�شيِن �شلطاِته الد�شتورّيَة 

ال�ّشكُل )3-10(: جاللُة الملِك عبِداهلِل الثاني بِن الح�شيِن.في ال�شابِع مْن �شباَط عاَم 1999م.

 ال�شيرُة المعرفّيُة لجاللِة الملِك, ُتعدُّ اأُْنموذًجا مَن الخبرِة المدنّيِة والع�شكريِّة, فكيف تكّونت؟

اأكمِل الَخطَّ الزمنيَّ الآتَي, وفَق ما ينا�شُبه مَن الأحداِث ال�شابقِة

1999م1994م1989م1966م1962مالعاُم

الحدُث

اآمَن جاللُة الملِك عبِداهلِل الثاني باأنَّ الأردنَّ هو وارُث ر�شالِة الّثورِة العربّيِة الُكبرى, التي تنطِلُق 
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�شالمّيِة ورفعة العرب ونه�شتهم. ها ال�ّشديِد على العالقاِت الّدولّيِة والعربّيِة والإ من محافظتها وِحر�شِ
ِف اإلى النهِج ال�شيا�شيِّ للملِك عبِداهلِل الثاني, تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ثّم اأجْب عّما يليه: وللتعرُّ

النهُج ال�شيا�شيُّ للملِك عبداهلِل الثاين

التمكيُن الّديمقراطيُّ 
و�شوُرُه:

 حمايُة الحّرياِت.
الّتعددّيــُة ال�ّشيا�شّيــُة   

والحزبّيُة.
 احتــــــراُم كرامـــــِة 

ن�شاِن. الإ

اإعالُن ر�شالِة عّماَن 
ومْن محاوِرها:

 الو�شطيــُة والعتداُل 
. الفكريُّ

الدينــيُّ  الت�شامــُح   
وِحواُر الأدياِن.

ِف  نبُذ العنِف والّتطرُّ

العالقــاِت  تعزيــُز   
والّدولّيــِة,  العربّيــِة 
دوِر  على  والتاأكيــُد 
الفاعــــــــِل  الأردنِّ 
والمحــوريِّ فـــــي 
مواجهِة الّتحدياِت. 

التــــام  الدعــــــــــُم   
الفلـ�شطينّيـِة  للق�شّيــِة 
فـــــــــي المحافـــــِل 
والموؤتمــراِت العربّيِة 
مثِل  كافًة,  والعالمّيــِة 
جامعــِة الّدوِل العربّيِة 
وهيئِة الأمِم المّتحدِة, 
القد�س  والدفاع عــن 
ت  �شــــــــا لمقد ا و
الإ�شالمية والم�شيحية 

ال�ّشكُل )3-11(: النهُج ال�ّشيا�شيُّ لجاللِة الملِك عبِداهلِل الثاني بِن الح�شيِن.

 ا�شتنتْج مالمَح الّنهِج ال�ّشيا�شيِّ الّداخليِّ والخارجيِّ للملِك عبِداهلِل الثاني بِن الح�شيِن.

 ُيعدُّ الأردنُّ َمالًذا لالأ�شقاِء العرِب؛ لما يتمّتُع به مَن الأمِن وال�شتقراِر.

الأردنِّ  اإعالِن  قبَل  2004م,  عاَم  الثاني  ت�شريَن  مْن  التا�شِع  في  اأُْطِلَقت  عّماَن  ر�شالَة  اأنَّ   
�شالميِّ الّدوليِّ في عّماَن عاَم 2005م, وجاَءِت الّر�شالُة للتوعيِة  عزَمه على عقِد الموؤتمِر الإ
َوِر العدِل  ن�شانيِّ اأن�شَع �شُ َم للمجتمِع الإ �شالميِّ الحنيِف وحقيقِته, الّذي قدَّ بجوهِر الّديِن الإ

ِف والنغالِق. ِب والّتطرُّ والعتداِل والت�شاُمِح وَقبوِل الآخِر, ورف�ِس العنِف والتع�شُ

هْل تعلُم
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اإجنازاُت امللِك عبِداهلِل الثاين بِن احل�شنِيثالًثا

الأردنُّ  اأظهَر  فقْد  ٍم,  متقدِّ م�شتًوى  اإلى  الثاني  عبِداهلِل  الملِك  عهِد  في  نجازاُت  الإ ارتَقِت 
اأنموذًجا ح�شاريًّا في نواحي الحياِة كافًة, وهده الإنجازاُت تجلَّْت في نواٍح هَي:  

�شالُح 1- التّحديُث والإ
ياغِة لجميِع  لبِة للتطويِر وال�شّ رادِة ال�شُّ �شالحيُة للملِك عبِداهلِل الثاني مَن الإ تنطلُق الروؤيُة الإ
البرامِج الوطنّيِة, وهَي ِنتاُج اإبداٍع للفكِر القياديِّ الإن�شانيِّ عنَد الملِك لبناِء م�شتقبِل مواكٍب 

للتطوِر الح�شاريِّ الذي ينفُع الأجياَل.
اقراأ الّن�سَّ الآتَي في خطاِب الملِك عبِداهلِل الثاني بمنا�شبِة الحتفاِل بعيِد ال�شتقالِل في 25 

من اأياَر 2008م في عّماَن, ُثمَّ اأجْب عّما يليه:  

 , المدنيِّ المجتمِع  وموؤ�ش�شاِت  للمواطنيَن  الأ�شا�شّيِة  الحّرياِت  و�شماُن  ال�ّشيا�شّيُة  الّتنميُة 
َمطلٌب  وهي  الّد�شتوِر,  في  مكفوٌل  هَي حقٌّ  الَقراِر,  اّتخاِذ  في  المواطنيَن  م�شاركِة  وتعزيُز 
رئي�ٌس, لتحقيِق الّتنميِة ال�شاملِة الدائمِة. وهذا ل يمكُن اأْن يكوَن, اإّل بوجوِد بيئٍة ت�شوُدها ِقيُم 
الحّريِّة والّتعدديِّة والت�شاُمِح, واحتراِم الراأِي والراأِي الآخِر, و�شيادِة القانوِن وتكافوؤَ الفر�ِس.

 ما المق�شوُد ب�شيادِة القانوِن وتكافوؤَ الفر�ِس؟
2- التّعليُم 

و�شَع الملُك عبُداهلِل الثاني بُن الح�شيِن روؤيَته التعليمّيَة لجعِل الأُردنِّ بوابًة متقّدمًة في مجاِل 
تطويِر تكنولوجيا المعلوماِت والّت�شالِت؛ لتمكيِن الّطلبِة مْن مواكبِة الحتياجاِت المحلّيِة 

والّدولّيِة. 
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 , الّنوعيِّ التعليِم  اإلى  الو�شوِل  اإمكانّيَة  الأردنُّ  َع  فو�شَّ التعليِم.  في  رئي�ٍس  با�شتثماٍر  ُقْمَنا  اإننا 
اأجهزَة  ْعنا  )ووزَّ المعلِميَن,  تدريِب  في  زيادًة  واأحدْثنا   , المدر�شيِّ المنهاِج  معاييَر  ورفْعنا 
نجليزّيِة في مرحلٍة  فوِف في اأرجاِء البالِد(, وبداأَنا بتعليِم الّلغِة الإ الحا�شوِب في غرِف ال�شّ
. مبكرٍة. ولت�شاعَد هذِه الُخطواُت �شباَبنا على دخوِل حلبِة المناف�شِة على الم�شتوى العالميِّ

اقراأ الّن�سَّ الآتَي مْن ِخطاِب الملِك عبِداهلِل الثاني في كليِة )هاري�س( في )�شيكاغو( في �شهِر 
حزيراَن عاَم 2005م, ثمَّ اأجْب عَما يليِه:

 ا�شتنتْج مَن الّن�سِّ ال�شابِق روؤيَة الملِك عبِداهلِل الثاني في �شعِيِه لالرتقاِء بالتعليِم.
ْت مجموعٌة مَن الجامعاِت الحكومّيِة ومنها جامعُة  �شَ واأّما في مجاِل التعليِم العالي فقْد تاأ�شَّ
الح�شيِن بِن طالِل وجامعُة الّطفيلِة التقنّيِة والجامعُة الأردنيُِّة فرُع العقبِة, اإ�شافًة اإلى تاأ�شي�ِس 

ِة. عدٍد من الجامعاِت الخا�شَّ

حُة 3- ال�شّ
نجازاِت  حيِّ للمواطنيَن؛ فتَحّققت مجموعٌة مَن الإ اهتّم الملُك عبُداهلِل الثاني بالجانِب ال�شّ

هَي:
لت�شمَل  حيِّ  ال�شّ التاأميِن  ِمظّلِة  تو�شيُع  اأ   - 

قطاعاٍت اأكبَر مَن المواطنيَن.
اإن�شاُء الم�شت�شفياِت مثِل م�شت�شفى الأميِر  ب- 
بِن  ها�شِم  الأمير  وم�شت�شفى  حمزَة, 
الأميرِة  وم�شت�شفى  الزرقاِء  في  الح�شيِن 
الم�شت�شفياِت  َعُة  وتو�شِ عجلوَن,  في  هيا 
القائمِة وفتُح المراكِز ال�شحّيِة في مختلِف 

ًة الّنائيَة. المناطِق وخا�شّ
َم اأف�شَل خدمٍة للمواطِن. جـ- تزويُد الم�شت�شفياِت بالأجهزِة الحديثِة والمتطّورِة لُتَقدِّ

ال�ّشكُل )3-12(: جاللُة الملِك عبِداهلِل الثاني 
يتفقُد اأحَد المر�شى.
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وَن العالَج في المراكِز الّطبّيِة المتطّورِة لما يتميَُّز به  ٌد للّزواِر العرِب الذيَن يَتَلقَّ اأنَّ الأردنَّ مق�شِ
حيُّ الأردنيُّ مْن كفاءٍة عاليٍة. القطاُع ال�شّ

هْل تعلُم

4- المجاُل القت�شاديُّ
الّتنميِة  حداِث  ِعلميًّا لإ لِة  بِة والموؤهَّ المدرَّ الب�شريِة  الموارِد  النهو�ُس القت�شاديُّ على  يعتمُد 
القت�شاديِة الم�شتمرِة. ولمعرفِة تطّوِر القطاِع القت�شاديِّ في عهِد الملِك عبِداهلِل الثاني ابِن 

الح�شيِن, تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليِه:

تطويُر القطاِع القت�شاديِّ 

المجاُل الزراعيُّ

  تطويـــــُر التقنيــاِت 
الّزراعّيِة.

و�شائــــِل  تح�شيــُن    
الت�شويِق.

بالّت�شنيــِع  الرتقــاُء    
. الّزراعيِّ

المجاُل ال�شناعيُّ

القطــاِع  تطويــــــُر    
وغــرِف  ال�شناعــيِّ 

ال�شناعِة.
الم�شــانــِع  فتــــــُح    
واإن�شــاُء  الحديثـــــِة 

ناعّيِة. المدِن ال�شّ
  اإيجـــــــاُد فـــــروٍع 
للم�شانِع الأردنّيِة في 

الخارِج.

المجاُل التجاريُّ

  ت�شهيـــــُل الّتجـــارِة 
الّدوليِة.

  ت�شجيُع الم�شتثِمريَن.
  فتُح القت�شاِد الوطنيِّ 
القت�شــاِد  علـــــــى 

. العالميِّ

المجاُل ال�شياحيُّ
الم�شاريِع  تطويـــــُر    
ال�شــــــــياحيـــــــــِة 

ال�شتثمارّيِة.
  ت�شجيـــــُع �شياحـــِة 
مثــِل  الموؤتمــراِت, 

موؤتمِر َداُفو�َس.
  تطويُر الّتعليِم الِمْهِنيِّ 

. ال�شياحيِّ
  ال�ّشياحُة العالجّيُة

  ت�شــويــــــُق الأردنِّ 
ياحيًّا. �شِ

. ال�ّشكُل )3-13(: تطويُر القطاِع القت�شاديِّ

؟ بّرْر اإجابَتَك.  ما اأهمُّ القطاعاِت القت�شاديِّة الفاعلِة في بناِء الأردنِّ
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اأّن الملَك عبُداهلِل الثانَي اأطلَق في مطلِع العاِم )2000م( مبادرًة لتطويِر العقبِة وجعِلها منطقًة 
الوظائَف  ُيوّفُر  فهو  القت�شاديِّة,  لالأعماِل  عالميٍّ  م�شتًوى  ذا  ملتًقى  لتغدَو  ًة؛  اقت�شاديًّة خا�شّ
في  بها  الملتَزِم  ال�شتثماراِت  قيمُة  ففي عاِم )2006م( وحَدُه, و�شَلْت   , المحليِّ للمجتمِع 

. ِة اإلى )5( ملياراِت ديناٍر اأردنيِّ منطقِة العقبِة القت�شاديِّة الخا�شّ

هْل تعلُم

. ُل القت�شاَد الوطنيَّ  الأمُن الوطنيُّ ُيفعِّ

 ما اأهمّيُة تطويِر منطقِة العقبِة القت�شادّيِة؟

5- المجاُل الجتماعيُّ
اهتمَّ الملُك عبُداهلِل الثاني بفئاِت المجتمِع في كافِة محافظاِت المملكِة الأردنّيِة الها�شمّيِة, 
البواِدي والأرياِف والمدِن للقاِء �شعِبِه,  ديٍة متعّددٍة لمختلِف المناطِق في  فقاَم بزياراٍت تفقُّ

دّيِة ما يلي: َزْت هذِه الزياراُت على المناطِق النائيِة ونتَج عْن هذِه الّزياراِت الّتفقُّ وتركَّ
في  ال�شعِب  فئاِت  لكلِّ  الجتماعّيِة  الأو�شاِع  على  الملِك  ِقَبِل  مْن  المبا�شُر  -الّطالُع  اأ   

المملكِة الأردنّيِة الها�شمّيِة.
و�شندوِق  الأردنّيِة,  الباديِة  لتنميِة  الها�شميِّ  ال�شندوِق  مثِل  الّتنميِة  �شناديِق  ب-ا�شتحداُث 

تنميِة المحافظاِت و�شندوِق الملِك عبِداهلِل الثاني للتنميِة.
 جـ-تاأميُن المناطِق الّنائيِة بالخدماِت الاّلزمِة.

ال�ّشكاِن  عنَد  المعي�شيِّ  الم�شتوى  لرفِع  للموارِد  الأمثُل  وال�شتغالُل  القت�شاديُة  -الّتنميُة  د  
للحدِّ مْن الفقِر والِبَطالِة.

هـ -زيادُة الهتماِم مْن ِقَبِل الحكومِة بالمناطِق الّنائيِة َمْهَما قلَّ عدُد ال�ّشّكاِن فيها, وجعُلها 
مناطَق جاذبًة. 
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الملِك  ِقَبِل  الزياراِت والم�شاركاِت الجتماعّيَة والتفّقديَة من  تمّثُل  التي  الآتيَة  وَر  ال�شّ تاأّمِل 
, ُثّم اأجْب عّما يليها: عبِداهلِل الثاني بِن الح�شيِن لل�ّشعِب الأردنيِِّ

 الزياراُت الميدانّيُة تعّزز الثقَة بيَن القائِد و�شعِبه, و�شّح ذلَك.
 كلُّكْم راٍع وكلُّكْم م�شوؤوٌل عْن رعيَّتِه, بّيْن بالأمثلِة كيَف يرعى الملُك عبُداهلِل الثاني �شعَبه 

؟ الأردنيَّ

ا تقديميًّا, ُتبّيُن فيه اإنجازاِت الملوِك الها�شميِّيَن. ْم مَع زمالِئَك عر�شً �شمِّ

ال�ّشكُل )3-14(: الزياراُت التفقديُة لجاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني ابِن الح�شيِن.
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1- عّرْف ما يلي: 
َة. الّتنميَة ال�ّشيا�شّيَة, منطقَة العقبِة القت�شادّيِة الخا�شّ

ْح طبيعَة الّنهِج ال�ّشيا�شيِّ الذي انتهَجُه الملُك عبُداهلِل الثاني بُن الح�شيِن. 2- و�شِّ

ابُن  الثاني  عبُداهلِل  الملُك  عهِد  في  الآتية,  المجالِت  في  القت�شاديِة  التطوراِت  اأهمَّ  اذكْر   -3
الح�شيِن:

4- بّيْن اأ�شباَب ما يلي: 
اأ   - امتلَك الملُك عبُداهلِل الثاني بُن الح�شيِن خبرًة متنّوعًة.

ب- تطويُر منطقِة العقبِة القت�شادّيِة.

التطّوُرالمجاُل

الّزراعُة

ناعُة ال�شّ

الّتجارُة

ال�ّشياحُة
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(الفصُل الخامُس القواُت امل�شلحُة الأردنيُِّة )اجلي�ُس العربيُّ

. ال�ّشكُل )3-15(: �شعاُر الجي�ِس العربيِّ الأردنيِِّ

لتاأديِة  القويِّ  الجي�ِس  على  الحديثُة  الدولُة  تعتمُد 
دوِرها الأ�شا�شيِّ في رعايِة �شعِبها وحفِظ اأمنِه الداخليِّ 
تتوافُر  لتكويِن جي�ٍس ع�شريٍّ  ت�شعى  لذا  ؛  والخارجيِّ
مكانياُت الماديُّة المتقّدمُة )الأ�شلحُة والّتدريُب(  فيه الإ
ب�شرورِة  منت�شِبيِه  لدى  الّرا�شِخ  يماِن  الإ جانِب  اإلى 
بقائِده.  والثقِة  حدوِدِه  و�شوِن  الوطِن  عِن  الّدفاِع 
والجي�ُس العربيُّ الأردنيُّ ُي�شّكُل اأُنموذًجا ُيحتذى في 

هذا المجاِل. 
؟   ما الّدوُر الوطنيُّ المتمّيُز للجي�ِس العربيِّ الأردنيِِّ

ُره ( وتطوُّ ن�شاأُة القواِت امل�شلحِة الأردنيِِّة )اجلي�ِس العربيِّ

الأميِر  مَن  اأوامَر  وبناًء على  الُكبرى,  العربّيِة  الّثورِة  مْن رجاِل  العربيِّ  الجي�ِس  نواُة  ت�شّكَلْت 
الجي�ُس  ت�شّكَل  الأمِن,  حفُظ  مهّمُتها  نظامّيٍة  قّوٍة  توفيِر  �شرورَة  راأى  اّلذي  الح�شيِن  بِن  عبِداهلِل 
الّثورِة  رجاِل  مْن  المتاألِّفُة  العربّيُة  القّوُة  اأق�شاٍم هي:  ثالثِة  مْن  َن  وتكوَّ عاِم 1921م,  في  العربيُّ 
والم�شاِة  الفر�شاِن  مَن  َيارُة  ال�شَّ والقّوُة  الأمِن,  حفُظ  ُتها  ومهمَّ َرِك,  الدَّ وقّوُة  الُكبرى,  العربّيِة 

والِمدفِعّيِة ومهّمُتها دفاعّيٌة.

.  جي�ُس الّثورِة العربّيِة الُكبرى هو النواُة للجي�ِس العربّي الأردنيِِّ

ُح تطّوَر الجي�ِس العربِي الأردنيِّ في عهِد الإمارِة:   اقراأ الّن�سَّ الآتَي, الذي يو�شّ
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مرَّ الجي�ُس العربيُّ الأردنيُّ بالعديِد مَن التطوراِت في عهِد الأميِر عبِداهلِل بِن الح�شيِن, فكاَن 
اإطالَق ا�شِم الجي�ِس العربيِّ على الجي�ِس الأردنيِِّ عاَم 1923م , وتبَعُه لحًقا الأمُر  ها  اأهمُّ
بت�شكيِل قّوِة الباديِة الأردنّيِة عاَم 1930م, ُثّم الخدماِت الطبّيِة عاَم 1941م, لتوفيِر الخدمِة 

العالجّيِة للجي�ِس.
 )فايز محمد الربيع واآخرون, التربيُة الوطنيُة, 2007م, �س 211(.

.  ت�شميُة القواِت الم�شلحِة الأردنّيِة بالجي�ِس العربيِّ
في عهِد  داريِّة  الإ المهامِّ  مَن  العديُد  الأمِن,  اإلى جانِب حفِظ  الأردنيِِّ  العربيِّ  بالجي�ِس  اأُنيَط 

ِف اإليها انظِر ال�ّشكَل الآتَي, ثّم اأجْب عّما يليِه: الملِك عبِداهلِل الأّوِل بِن الح�شيِن. وللتعرُّ
دارّيُة للجي�ِس العربيِّ الأردينِِّ يف عهِد امللِك عبِداهلِل الأّوِل  املهامُّ الإ

اإ�شداُر الجوازاِت والتاأ�شيراِت وُرَخ�ِس ال�ّشياراِت. 

حِة والموا�شالِت والهواتِف.  الهتماُم بال�شّ

ِة �شّكِة الحديِد.  َياِح وحرا�شُة محطَّ العنايُة بال�شُّ
داريُّة ِللجي�ِس العربيِّ الأردنيِِّ في عهِد الملِك عبِداهلِل الأّوِل.  ال�ّشكُل )3-16(: المهامُّ الإ

انتهَج �شيا�شَة تطويِر ُكلِّ المجالِت  الّد�شتوريَة,  بعَد تولّي الملِك الح�شيِن بِن طالٍل �شلطاِته 
الجي�ِس  الها�شمّيِة وفي مقدمِتها تطويُر  المملكِة الأردنّيِة  ال�ّشيا�شّيِة والقت�شادّيِة والجتماعّيِة في 
, وكاَنْت اأبرُز بوادِر �شيا�شِة تطويِره اإعالَن الملِك الح�شيِن بِن طالٍل في اآذاَر عاَم 1956م  العربيِّ
, عْن طريِق اإنهاِء خدمِة قائِد الجي�ِس الفريِق البريطانيِّ )كلوب با�شا(  تعريَب قيادِة الجي�ِس العربيِّ
اأركاِن  رئي�َس  وت�شميِته  عّناب(  )را�شي  الّلواِء  اإلى  قياَدِته  وت�شليِم  نجليِز(  )الإ باِط  ال�شّ مَن  وعدٍد 

. حرِب الجي�ِس العربيِّ
  بّيْن اأهمَّ اإجراءاِت تعريِب الجي�ِس العربيِّ التي قاَم بها الملُك الح�شيُن بُن طالٍل.

داريِة الواردِة في ال�ّشكِل ال�ّشابِق؟   ما الجهاُت التي تقوُم حاليًّا باأداِء المهاِم الإ
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َر الجي�ِس في عهِد الملِك الح�شيِن بِن طالٍل بعَد تعريِب  ُح تطوُّ تاأّمِل الن�سَّ الآتَي, الذي يو�شّ
قيادِته, ثّم اأجْب عّما يليه:

العالمّيُة,  الع�شكرّيُة  الّتقنيُة  اإليه  َلْت  تو�شَّ ما  باأحدِث  الع�شكريِة  الألويِة  مختلُف  َدْت  ُزوِّ  
وُفِتَحِت المراكُز والمدار�ُس والمعاهُد الع�شكرّيُة لإعداِد الكوادِر الب�شريِة وتاأهيِلها ع�شكريًّا 
الع�شكرّيِة, وقْد َخطا الجي�ُس الأردنيُّ خطواٍت حثيثًة على مدارِج  لتنميِة مواهِبهم  وعلميًّا 
ُي�شاهُم م�شاهمًة  مّما جعَله  الن�شباِط والّنظاِم؛  ُيحتَذى في  مثًل  اأ�شبَح  ِقيِّ حّتى  ِم والرُّ التقدُّ
فّعالًة في اإقامِة ال�ّشالِم والأمِن في دوٍل كثيرٍة مَن العالِم؛ ف�شارَك في قّواِت حفِظ ال�ّشالِم الّتابعِة 

وماِل وغيِرها من الُبلداِن.  لهيئِة الأمِم المتحدِة في كمبوديا وُكرواتيا وال�شُّ
, 1993م, �س68(. )ها�شم اللقياني, تعريُب قيادِة الجي�ِس العربيِّ

- بعَد قراِر تعريِب   بّيْن اأهمَّ التطوراِت الّتي حدَثْت للقواِت الم�شلحِة الأردنّيِة -الجي�ِس العربيِّ
قيادِته عاَم 1956م؟

.  اأهمّيَة الّدوِر الإن�شانِيّ العالمِيّ للجي�ِس العربيِّ الأردنيِِّ في حفِظ ال�ّشالِم العالميِّ
بِن  الثاني  عبِداهلِل  الملِك  عهِد  في   - العربيُّ  الجي�ُس   - الأردنيُِّة  الم�شلحُة  القواِت  �شهَدِت 
الحديثِة,  والّتكنولوجيا  الّدفاِع  باأنظمِة  وتزويِده  الجي�ِس  كفاءِة  رفِع  مجاِل  في  ًرا  تطوُّ الح�شيِن 

نتاجّيِة في عهِده. واأقيَمِت العديُد مَن الم�شاريِع الإ
ُثمَّ  الجي�ِس,  تطويِر  الح�شيِن في  بِن  الثاني  الملِك عبِداهلِل  ُيَبّيُن دوَر  اّلذي  الآتَي,  الّن�سَّ  تاأّمِل 

اأجْب عّما يليه:
 ,- العربيُّ -الجي�ُس  الم�شلحِة  القواِت  ووحداِت  ت�شكيالِت  زيارِة  على  جاللُته  يحِر�ُس 
والتماريِن  الّتدريبّيِة  الّندواِت  وفي  والخارجّيِة  الّداخلّيِة  الع�شكرّيِة  التماريِن  في  وي�شارُك 
المراكِز  اإن�شاِء  على  ويحر�ُس  فيها,  فطاِر  الإ وماآدِب  الّرم�شانيِة  والأم�شياِت  الم�شتركِة 
 )KADDB( الع�شكريِّة للت�شنيِع وللتطويِر مثِل مركِز الملِك عبِداهلِل الثاني للت�شميِم والّتطويِر
الّدفاِع  كلّيِة  في  الم�شاركيَن  باِط  ال�شّ دوراِت  تخريِج  رعايِة  على  ويحر�ُس  1999م،  عاَم 
, وكلّيِة القيادِة والأركاِن الملكيِة الأردنّيِة, واأفواِج الخريجيَن الع�شكرييَن من جامعِة  الوطنيِّ
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الجي�ِس  وتطويِر  دعِم  في  المتمّيَز  والمعنويَّ  الماديَّ  الح�شيِن  بِن  الثاني  عبِداهلِل  الملِك  دوَر   
. العربيِّ

موؤتَة ومر�شِحي الّطيراِن مْن كليِة الح�شيِن الجويِّة, وي�شُف جاللُة القائِد الأعلى عبِداهلِل الثاني 
اليوِم  اأجمُل مَن  اأ�شعُد ول  اإنه لي�َس هناك  اأفواِج الخريجيَن قائاًل:  بيَن  ابِن الح�شيِن  �شعوَره 
اَمى ِرفاِق ال�ّشالِح الذين ِع�ْشُت بيَنهم اأجمَل �شنواِت ُعْمِري  اّلذي اأكوُن فيه بيَن اإخواني الّن�شَ

و�شباِبي في كلِّ ُمع�شّكٍر وكِلّ خندٍق على تراِب هذا الوطِن الذي َنْفِدْيِه باأرواِحنا.
, التاريُخ الع�شكريُّ للقواِت الم�شلحِة الأردنّيِة, 2009م, �س 333(. )مديريُة التوجيِه المعنويِّ

-الخريجيَن المدِربيَن.   اذكْر اأهمَّ الكلياِت التي ُتَوفُِّر للّقواِت الم�شلحِة الأردنّيِة -الجي�ُس العربيُّ

الّدوُر القوميُّ للّقواِت امل�شلحِة الأردنّيِة -اجلي�ُس العربيِّثانًيا

ِفَل�شطيَن  عْن  الدفاِع  �شرُف  له  وكاَن  الُبطولّيِة,  المعارِك  مَن  العديَد  العربيُّ  الجي�ُس  خا�َس 
ها العرُب دفاًعا  والحتفاِظ باأجزاٍء مْنها بعيًدا عِن الحتالِل, و�شارَك في جميِع المعارِك اّلتي خا�شَ
ِف اإلى دوِر الجي�ِس العربيِّ في دعِم الق�شّيِة الِفَل�شطينّيِة تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي,  عْن ِفَل�شطيَن. وللتعرَّ

ُثمَّ اأجْب عّما يليِه:
اجلي�ُس العربيُّ والق�شيُة الِفلَ�شطينّيُة 

م�شاعدُة المقاومين ودعُمهم للقتاِل في فل�شطيَن قبَل عاِم 1948م.

خا�ــسَ الجي�ُس العربيُّ فــي عاِم 1948م, مجموعًة مَن المعارِك علــى اأر�ِس فل�شطيَن مثِل: 
معركــِة القد�ِس والّلطــُروِن ومعارِك باِب الــواِد, للدفاع عن فل�شطيــن وحماية المقد�شات 

الإ�شالمية والم�شيحية والحفاظ عليها. 

م�شاركُة الجي�ِس العربيِّ في حرِب حزيراَن عاَم 1967م.

الم�شاركُة في حرِب عاِم 1973م, اإلى جانِب كلٍّ مْن م�شَر و�شوريا. 
ال�ّشكُل )3-17(: الجي�ُس العربيُّ والق�شّيُة الِفَل�شطينّيُة.
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 اأهمّيَة الّدوِر الع�شكريِّ للجي�ِس العربيِّ الأردنيِِّ في دعِم الق�شّيِة الفل�شطينّيِة.

 اأثَر معركِة الكرامِة في الق�شّيِة الِفَل�شطينّيِة.

�شرائيلّيِة؛  ِلّيًة تاريخّيًة مْن بيِن الحروِب العربّيِة الإ ُتعدُّ معركُة الكرامِة عاَم 1968م, مرحلًة َمْف�شَ
- على الجي�س  فهي اأّوُل معركٍة عربّية انَت�شرت فيها القوات الم�شلحة الأردنّية - الجي�ُس العربيُّ
بعَد  ولكْن   , الأردنِّ في   ال�ّشرقيِة  فِة  ال�شّ مَن  اأجزاٍء  احتالِل  اإلى  اإ�شرائيُل  �شَعت  فقد  �شرائيلّي,  الإ
َنْت قواُت الجي�ِس الأردنيِّ البا�شلُة مْن َدْحِر العدوِّ وهزيمِته وتكبيِده الخ�شائَر  معارَك �شاريٍة تمكَّ

ِف اإلى نتائِج حرِب الكرامِة تاأّمِل ال�ّشكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليه: في العتاد والأرواِح. وللتعرُّ

نتائُج معركِة الكرامِة 1968م 

النتائُج ال�ّشيا�شيُّة
  تنبيُه الراأِي العامِّ العالميِّ اإلى 
�شرائيليِّ المتكّرِر  العدواِن الإ

على الّدوِل العربّيِة.
قرار  الأمن  مجل�ُس  اأ�شدَر   
َرْقِم )248( ُيديُن به العمَل 

 . �شرائيليَّ الع�شكريَّ الإ

النتائُج الع�شكريُّة
 بلَغْت خ�شائُر الجي�ِس 

�شرائيليِّ )250( قتياًل  الإ
و)450( جريًحا.

 قّدَم الجي�ُس العربيُّ الأردنيُّ 
)61( �شهيًدا و)108( 

جرحى. 

النتائُج المعنويُّة
للعرِب  المعنوّيِة  الّروِح  رفُع   

ًة. عاّمًة والأردنيِّين خا�شّ
  تعزيُز دور الأردنِّ على ال�ّشاحِة 

العربّيِة والدوليِة.
تحطيـــُم اأ�شــــطورِة الجيـــ�ِس   
�شرائيليِّ المزعــومـــِة باأنه ل  الإ

ُيقهُر. 

ال�ّشكُل )3-18(: نتائُج معركِة الكرامِة 1968م.

الّدوُر التنمِويُّ للقواِت امل�شلحِة الأردنيِة -اجلي�ِس العربيِّ ثالًثا

دعِم  على  �شاعَدْت  التي  المتنوعِة,  التنمويِة  المهامِّ  مَن  بالعديِد  الأردنيِّ  العربيُّ  الجي�ُس  قاَم 
التنميِة  اأبرِز مجالِت هذِه  الها�شمّيِة, ومْن  الحياِة القت�شاديِّة والجتماعّيِة في المملكِة الأردنّيِة 

ما يلي:
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1- مجاُل التعليِم
اإقامِةُ مدار�ِس الّثقافِة الع�شكرّيِة في مختلِف مناطِق المملكِة الأردنّيِة الها�شمّيِة, مثِل مدر�شِة 
, مثِل اإن�شاِء الفرع الع�شكري في جامعِة  اَن, والهتماِم بالّتعليِم الجامعيِّ ال�شهيِد في�شِل في عمَّ

موؤتَة في محافظِة الكرِك.
2- مجاُل الزراعِة 

اإن�شاُء الّطرِق الّزراعّيِة واإزالُة الألغاِم مَن الأرا�شي ل�شت�شالِحها, واإن�شاُء العديِد من ال�شدوِد 
مثِل �شدِّ �ُشواقَة في الكرِك.

حِة 3- مجاُل ال�شّ
مدينِة  مثِل  كافًة,  الأردنّيِة  المحافظاِت  في  الم�شت�شفياِت  الأردنيُّ على  العربيُّ  الجي�ُس  رّكَز 
حيِّ لمنت�شِبي الجي�ِس العربيِّ  حّيِة, اإ�شافًة اإلى توفيِر التاأميِن ال�شّ الح�شيِن الطبيِة والمراكِز ال�شّ

. الأردنيِّ وعائالِتهم, وتقديِم العالِج لغيِر الخا�شِعيَن لِمظّلِة الّتاأميِن ال�شحيِّ
عالِم  4- مجاُل الإ

عالميُة في الجي�ِس العربيِّ الأردنيِّ لها اأهمّيُتها في رفِع الّروِح المعنويِة عْن طريِق  الّرعايُة الإ
مجلِة  مثِل  المجالِت  مَن  العديِد  اإ�شداِر  طريِق  الثقافِة عن  ون�شِر   , المعنويِّ الّتوجيِه  مديريِة 

ذاعّيِة. الأق�شى الّتي �شدَر عدُدها الأّوُل عاَم 1969م, اإ�شافًة اإلى بثِّ البرامِج الإ

. ِح الّدوَر التنمويَّ ال�شامَل للقواِت الم�شلحِة الأردنّيِة - الجي�ِس العربيِّ    و�شّ
   عّدد اأ�شماَء المراكِز ال�شحيَِّة والم�شت�شفياِت الع�شكرّيِة في منطقِتَك.

 ما الّدللُة القومّيُة ل�شدوِر مجلِة الأق�شى عاَم 1969م, عْن قيادِة القواِت الم�شلحِة الأردنّيِة - 
. الجي�ِس العربيِّ
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الدوُر التنمويُّ للمراأِة الأردنيِّة في القواِت الم�شلحِة الأردنيِّة -الجي�ِص العربيِّ

كمعلماٍت  والّتدريُب  الّتعليُم 
الجي�ِس  معاهِد  في  ومدرباٍت 

. العربيِّ الأردنيِّ

في  الطبّيِة  الخدماِت  في  العمُل 
يدلِة  ِب والّتمري�ِس وال�شّ مجاِل الطِّ

والِمَهِن الطبّيِة الم�شاندِة.

العمُل في الوحداِت المركزّيِة مثِل 
�شكاِن  القيادِة العاّمِة, وفي مديريِة الإ

كمهند�شاٍت  متخ�ش�شاٍت فيها.  

, ب�شرورِة م�شاركِة المراأِة  اهتّمِت القيادُة العاّمُة للقواِت الم�شلحِة الأردنّيِة - الجي�ِس العربيِّ
فيه منُذ عاِم 1950م, نظًرا للكفاءِة والمعرفِة التي اأثبَتْتها خالَل م�شاركِتها اإلي جانِب الجنوِد في 

. اأداِء المهامِّ
اذكْر اأبرَز المجالِت التي عِمْلت بها المراأُة الأردنّيُة في القواِت الم�شلحِة الأردنّيِة - الجي�ِس   

. العربيِّ

. ال�ّشكُل )3-19(: الّدوُر التنمويُّ للمراأِة الأردنّيِة في القواِت الم�شلحِة الأردنّيِة -الجي�ِس العربيِّ

 اأهمّيُة م�شاركِة المراأِة الأردنّيِة في التنميِة الوطنّيِة.

الع�شكرّيِة  الموؤ�ش�شاِت  اإحدى  اأْو  ال�ّشهيِد  �شرِح  ُمتَحِف  اإلى  بزيارٍة  معلِِّمَك  مَع  بالتن�شيِق  قْم 
ه اأماَم زمالِئَك. الِخْدِمّيِة في منطقِتَك, ثّم اكتْب تقريًرا, ثمَّ اعر�شْ

تاأّمِل  العربيِّ  الم�شلحِة الأردنّيِة - الجي�ِس  القواِت  التنمويِّ في  المراأِة الأردنّيِة  ولمعرفِة دوِر 
ال�ّشكَل الآتَي, ثمَّ اأجْب عّما يليِه:
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1- عّرْف ما يلي:
, مجلَة الأق�شى. تعريَب قيادِة الجي�ِس العربيِّ الأردنيِِّ

. ْح دوَر الملِك عبِداهلِل الثاني بِن الح�شيِن في تطويِر الجي�ِس العربيِّ الأردنيِِّ 2- و�شّ
ه. َن منها الجي�ُس العربيُّ الأردنيُّ في بدايِة تاأ�شي�شِ 3- بّيِن الأق�شاَم التي تكوَّ

4- امالأ الفراَغ بالكلماِت المنا�شبِة:
- �شارَكِت المراأُة الأردنِّيُة في �شفوِف الجي�س العربيِّ الأردنيِّ منُذ عاِم ...........................  اأ 

ب-  قّدَم الجي�ُس العربيُّ الأردنيُّ في مجاِل التنميِة الّزراعّيِة العديَد مَن الأعماِل, منها:
 . ...............................................  .2       . ................................................1

5- بّيْن دوَر الجي�ِس العربيِّ الأردنيِّ في مجاِل التنميِة.
: 6- اأكمِل الجدوَل الآتَي باأهمِّ الأحداِث الّتي تتعّلُق بالجي�ِس العربيِّ الأردنيِِّ

اأبرُز الأحداِثالتاريُخ

...........................................................................................1921م

...........................................................................................1923م

...........................................................................................1941م

...........................................................................................1956م

...........................................................................................1968م
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1- عّرْف ما يلي: 
مجل�َس الم�شاوريَن, ديواَن المحا�شبِة, الميثاَق الوطنيَّ 1991م, التنميَة ال�ّشيا�شّيَة.

2- بّيْن بنوَد المعاهدِة الأردنِّيِة البريطانّيِة عاَم  1928م. 

3- بّيْن اأ�شباَب ما يلي:  
اأ   - ازدهاِر العقبِة اقت�شاديًّا في عهِد الملِك عبِداهلِل الثاني بِن الح�شيِن. 

ب- ُي�شّمى عهُد الملِك طالٍل العهَد الد�شتوريَّ
ِر قطاِع الّزراعِة في الَغوِر الأردنيِِّ في عهِد الملِك الباني الُح�شيِن بِن طالٍل.  جـ- تطوُّ

4-  ما اإنجازاُت الجي�ِس العربيِّ الأردنيِِّ في مجاِل التنميِة؟ 
5-  اذكْر قراراِت المجل�ِس الت�شريعيِّ الأردنيِّ عاَم 1946م. 

ْح  دوَر المراأِة الأردنّيِة في قطاعاِت الجي�ِس المختلفِة. 6- و�شّ

7- اأكمِل الجدوَل بالّتاريِخ المنا�شِب لالأحداث الآتيِة:

الحدُثالتاريُخ

. تاأ�شي�ُس اإمارِة �شرِق الأردنِّ

�شدوُر الد�شتوِر الأردنيِّ المعموِل بِه حاليًّا.

توِلّي الملِك الح�شيِن بِن طالٍل �شلطاِته الد�شتورّيَة.

. تعريُب قيادِة الجي�ِس العربيِّ الأردنيِِّ

تولِّي الملِك عبِداهلِل الثاني بِن الح�شيِن �شلطاِته الد�شتورّيَة.
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قُم لنعممعاييُر التّقويِم الّذاتيٍّالرَّ

مارِة.1 اأَتعّرُف اإلى مراحِل تطوِر الحياِة ال�ّشيا�شّيِة في عهِد الإ

ا زمنيًّا لأهمِّ الأحداِث مْن عاِم 1921م-1999م.2 اأَر�شُم خطًّ

3
ا تقديميًّا با�شتخداِم الحا�شوِب, لكلِّ ملٍك مَن الملوِك  ُم عر�شً اأُ�شِمّ

الها�شمييَن واإنجازاِتهم.

4
ال�ّشيا�شّيَة والقت�شاديَّة والجتماعّيَة والإداريَّة,  نجازاِت  اأُ�شنُِّف الإ

. لكلِّ ملٍك مْن ملوِك الأردنِّ

5. اأَفتِخُر باإنجازاِت الملوِك الها�شمييَن في الأردنِّ

6
بُن  الثاني  عبُداهلِل  الملُك  بِه  قاَم  الذي  والتعزيَز  التطويَر  ُن  اأُثِمّ

الح�شيِن, في مختلِف مجالِت الّتنميِة والقت�شاِد.

قيّْم تعلَُّمَك لهِذه الوحدِة مْن خالِل الجدوِل الآتي: 

اتيُّ التقومُي الذَّ
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الوحدُة الرابعُة

ع�صرُ الّثوراِت والنه�صة 4
العربية الكبرى

   ما اأهمّيُة الّثورِة العربّيِة الُكبرى؟ 
  حّلْل رموَز �شعاِر ِمئويِّة الّثورِة العربّيِة الُكبرى.



يُتوقُّع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة الوحدِة، والقياِم بالواجباِت والأن�شطِة الواردِة فيها، اأْن يكوَن قادًرا على 
اأْن:

َح المفاهيَم والم�شطلحاِت الواردَة في الوحدِة.   ُيو�شِّ
  يتعّرَف اأ�شباَب الّثورِة الأمريكّيِة والّثورِة الفرن�شّيِة. 

َح مظاهَر الّثورِة ال�شناعّيِة.  ّ   ُيو�شِ
  َيتعّرَف اأ�شباَب الحرِب العالمّيِة الأولى والحرِب العالمّيِة الثانيِة. 

  َي�شتنتَج اأثَر الحرِب العالمّيِة الأولى والّثانيِة على ال�ّشيا�شِة الّدولّيِة. 
  ي�شتنتَج مميزاِت ال�ّشخ�شّيِة القيادّيِة لل�ّشريِف الح�شيِن بِن عليٍّ ملِك العرِب.

  يتتّبَع مراحَل الّثورِة الأمريكّيِةِ والّثورِة الفرن�شّيِة. 
  يتتّبَع م�شاَر جيو�ِس الّثورِة العربّيِة الُكبرى. 

  ُيحِلَّل اأ�شباَب قياِم الّثورِة ال�شناعّيِة في بريطانيا اأوًل. 
  ُيحلَِّل الّن�شو�َس الّتاريخّيَة, وي�شتنتَج الحقائَق.  

ِر العرِب مَن الّظلِم وال�شتبداِد.   َر اأهمّيَة الّثورِة العربّيِة الُكبرى في تحرُّ   ُيقدِّ
 . ِر العلميِّ والتقنيِّ َن اأهمّيَة الّثورِة ال�شناعّيِة في التطوُّ   ُيثِمّ

 . ناعيِّ   َيعتزَّ بدوِر العلِم والعلماِء في التقّدِم ال�شّ

الّنتاجاُت العامُة
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الّثورُة الأمريكّيِةُالفصُل األوُل

امل�شتعمراُت الربيطانّيُة يف اأمريكا ال�ّشمالّيِة

بداأِت الّثورُة الأمريكّيُة في اأواخِر القرِن الثامَن ع�شَر بيَن �شّكاِن الم�شتعمراِت البريطانّيِة في 
جديدٍة  دولٍة  وظهوِر  الم�شتعمراِت  با�شتقالِل  وانتَهْت  البريطانّيِة,  والحكومِة  ال�شماليِة  اأمريكا 

. ُعرَفْت با�شِم الولياِت المتحدِة الأمريكّيِةِ

البريطانيَّ  الم�شتك�شُف  بها  قاَم  التي  البعثِة  بعَد   , الأمريكّيِةِ بالقاّرِة  البريطانيُّ  الهتماُم  بداأَ 
)جون كابوت( عاَم 1497م, الذي اكت�شَف من خاللها ال�شواطىَء ال�ّشرقيَة لأمريكا ال�ّشمالّيِة, 
تاون( )وليِة  م�شتعمرَة )جيم�س  يْت  و�ُشِمّ عاَم 1607م  فيها  بريطانّيِة  م�شتعَمرِة  اأّوُل  وتاأ�ّش�شت 
ِفرجينيا حاليًّا( وتوالى بعَدها تاأ�شي�ُس العديِد من الم�شتعمراِت التي و�شَل عدُدها قبَل الّثورِة اإلى 

)13( م�شتعمرًة, وكاَن �شكاُنها يعملون بالّزراعِة وتربيِة الموا�شي والّتعديِن والّتجارِة.

اأنَّ الملَك جيم�س الأَّوَل اأََمَر �شركَة )فرجينيا( البريطانّيَة بتاأ�شي�ِس م�شتعمراٍت خارَج بريطانيا, 
رائِب و�شنِّ القوانيِن, فكانِت الم�شتعمراُت  واأعَطى ال�شركَة الحقَّ في �َشكِّ الّنقوِد وفر�ِس ال�شّ

نَة للولياِت المتحدِة الأمريكّيِةِ بعَد ال�شتقالِل. الثالَث ع�ْشرَة الّنواَة المكوِّ

هْل تعلُم

 ما عدُد الولياِت التي تتّكوُن منها الولياُت المتحدُة الأمريكّيُة حاليًّا؟

ِل الخريطَة الآتيَة للم�شتعمراِت البريطانّيِة في اأمريكا ال�ّشماليِة, ثّم اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليها: تاأمَّ



51

ال�ّشكُل) 4-1(: خريطُة الم�شتعمراِت البريطانّيِة في اأمريكا ال�ّشماليِة.

 حّدْد م�شتعمرَة )فرجينيا(.
َزِت الم�شتعمراُت البريطانّيُة على ال�ّشاحِل ال�شرقيِّ لأمريكا ال�ّشمالّيِة؟  لماذا تركَّ

تعوُد اأ�شباُب اإن�شاِء هذه الم�شتعمراِت اإلى:
1- رغبِة بريطانيا في الح�شوِل على الموادِّ الخامِّ مثِل الُقْطِن, وال�ّشَكِر, والّتبِغ.

2- َجْعِل هذِه الم�شتعمراِت �ُشوًقا لت�شريِف الب�شائِع البريطانّيِة.
3- رغبِة المهاجريَن مْن اأوروبا في الح�شوِل على الأرا�شي, وتح�شيِن اأو�شاِعهم المعي�شّيِة.

ّكاِن الأوروبييَن. 4- ت�شديِر الفائ�ِس من ال�شَ
وذلَك   , م�شتقلٍّ و�شبَه  مبا�شٍر  غيَر  حكًما  البريطانّيِة  الم�شتعمراِت  في  الحكِم  نظاُم  كاَن 
الحريِة  مَن  بنوٍع  الم�شتعمراِت  تمتُع  عليه  ترّتَب  مما  وم�شتعمراِتها؛  بريطانيا  بيَن  الم�شافِة  لبعِد 

وال�شتقالليِة في �شوؤوِنها الذاتيِة.
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الحاكُم
الملِك, ويحافُظ  ِقَبِل  مْن  ُيعيَُّن 
م�شالِح  ورعايِة  الأمِن,  على 

�شّكاِن الم�شتعمراِت.

المجل�ُص ال�شت�شاريُّ
َمهّمُته اإعطاُء الم�شورِة للحاكِم.

المجل�ُص التّ�شريعيُّ
ُينتَخُب من �شكّاِن الم�شتعمراِت, 
ويهتمُّ بفر�ِس ال�شرائِب, وتحديِد 
والم�شادقِة  الموظفيَن,  رواتِب 
على القراراِت والقوانيِن المتعّلقِة 

بالم�شتعمراِت.

ال�شكُل)4- 2(: نظاُم الحكِم في الم�شتعمراِت البريطانّيِة في اأمريكا ال�ّشمالّيِة.

 لماذا كاَن نظاُم الحكِم في الم�شتعَمرِة غيَر مبا�شٍر؟
 ما اخت�شا�شاُت المجل�ِس الت�شريعيِّ في الم�شتعمراِت البريطانّيِة في اأمريكا؟

؟ بّرْر اإجابَتَك.  اأيُّهما اأهمُّ المجل�ُس ال�شت�شاريُّ اأِم المجل�ُس الت�شريعيُّ

, وحاكًما يتمُّ انتخاُبه مْن  اأنَّ لكلِّ وليِة مَن الولياِت المّتحدِة الأمريكّيِةِ حاليًّا قانوَنها الخا�سَّ
مواِطني الوليِة وهو الرئي�ُس الأعلى لل�شلطِة التنفيذيِة في الوليِة, ولكلِّ وليٍة نظاُمها الق�شائيُّ 

. الم�شتقلُّ

هْل تعلُم

عوامُل قياِم الّثورِة الأمريكّيِةِثانًيا

اإلى اأزمٍة ماليٍة, ب�شبِب التكاليِف  َر  ْت بريطانيا في الّن�شِف الثاني من القرِن الثامَن ع�شَ تعر�شَ
ال�شبِع )1756م- 1763م( مَع فرن�شا, والتي  ال�شنواِت  التي تكبََّدَتها من َجراِء حرِب  الباهظِة 

ولمعرفِة نظاِم الحكِم في الم�شتعمراِت البريطانّيِة في اأمريكا ال�شماليِة, تاأّمِل ال�شكَل الآتَي, 
ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليه: 

نظاُم الحكِم في الم�شتعمراِت البريطانيِّة في اأمريكا ال�ّشماليِّة
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جمرياُت الّثورِة وال�شتقالِلثالًثا

ال�شكُل) 4- 3(: الملُك جورج الثالث. 

انَتهْت بانت�شاِرها, ولتخِطي هذِه الأزمِة لجاأَ الملُك جورج 
جراءاِت,  الإ مَن  مجموعٍة  اّتخاِذ  اإلى  وحكومُتُه  الثالُث 
وهذِه   , الأمريكّيِةِ الّثورِة  لقياِم  مبا�شًرا  �شبًبا  كاَنْت  الّتي 

جراءاُت هي: الإ
المبا�شِر  للحكِم  الم�شتعَمراِت  �شكاِن  اإخ�شاُع   -1

 . البريطانيِّ
2- اإ�شداُر قوانيِن المالحِة عاَم 1651م, اّلتي تن�سُّ على 
واأْن  بريطانيا,  مَع  اإّل  الّتجاريِّ  التباُدِل  عملياِت  منِع 
ُتحَمَل جميُع الب�شائِع )التبِغ, وال�ّشكِر, والُقْطِن( اإلى 

بريطانيا على متِن ال�شفِن البريطانّيِة.
ال�ّشكِر والّزجاِج والورِق وال�ّشاِي  الُجمركيِة ك�شريبِة  ال�شرائِب والّر�شوِم  المزيِد من  3- فر�ُس 

والطوابِع, لتوفيِر مورٍد ماليٍّ لخزينِة الّدولِة البريطانّيِة.

 هل تعتقُد اأنَّ فر�َس المزيِد مَن ال�شرائِب, هو ال�شبيُل الوحيُد للخروِج مْن اأيِّ اأزمٍة مالّيٍة؟

جراءاِت التي قاَمْت بها بريطانيا, فرف�َس ال�شكاُن  اأبدى �شّكاُن الم�شتعمراِت اإ�شتياَءهم  مَن الإ
(, بدًل مْن فر�ِس ال�شرائِب المبا�شرِة التي  دفَع ال�شرائِب ورفُعوا �شعاَر)ل �شرائَب دوَن تمثيٍل نيابيٍّ
�شَدَرْت من الحكومِة البريطانّيِة؛ مّما دفَعهم اإلى مقاطعِة �شراِء الب�شائِع البريطانّيِة, وهذا الأمُر دفَع 
رائِب ما عدا �شريبَة ال�ّشاِي, ورغَم هذا الإجراِء, رف�َس  الحكومَة البريطانّيَة اإلى اإلغاِء جميِع ال�شّ
هذِه  يْت  و�ُشمِّ )بو�شطن(  ميناِء  في  بال�ّشاِي  المحملَة  البريطانّيَة  ال�شفَن  وهاجُموا  ذلَك,  ال�ّشّكاُن 

الحادثُة بحفلِة ال�شاِي.
للحكِم  الم�شتعمراِت  واإخ�شاِع  )بو�شطن(  ميناِء  باإغالِق  بريطانيا  قاَمْت  الحادثِة  هذِه  وبعَد 
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الموؤتمِر  بعقِد  الم�شتعمراِت  �شكاُن  فردَّ  المبا�شِر, 
مدينِة  في  اأُقيَم  الذْي  1774م  عاَم  الأّوِل  القاِريِّ 
ممثِلي  موافقِة  ب�شرورِة  فيه  وطالُبوا  )فيالدلفيا(, 
رائِب, لكْن بريطانيا اأر�شَلِت  ال�ّشعِب على فر�ِس ال�شّ
المزيَد من القواِت الع�شكريِّة اإلى )بو�شطن(, الأمَر 
الموؤتمِر  عقِد  اإلى  الم�شتعمراِت  �شّكاَن  دفَع  الذي 

ُروا فيه ما يلي: القاريِّ الّثاني عاَم 1775م, فقرَّ
1- اإن�شاَء جي�ٍس موّحٍد. 

جراءاِت. 2- اإر�شاَل طلٍب اأخيٍر اإلى بريطانيا لوقِف هذِه الإ
3-اأْن تتولَّى الم�شتعمراُت حكَم نِف�شها بنِف�شها.

ال�ّشكُل)4- 4(: طابٌع بريديٌّ اأمريكيٌّ يمّثُل 
حادثَة حفلِة ال�ّشاِي 1773م.

ُمزارًعا,  والُده  وكاَن  )فرجينيا(,  في  ُوِلَد  وا�شنطن  جورج  اأنَّ 
وهو  الّثورِة,  اأثناَء  الأمريكّيِةِ  للقواِت  ا  عامًّ قائًدا  وا�شنطن  ُعّيَن 
اأّوُل رئي�ٍس للولياِت المّتحدِة الأمريكّيُة )1789م- 1797م(, 
لدورِه  تقديًرا  با�شمِه  وا�شنطن  الأمريكّيِةُ  العا�شمُة  َيِت  و�ُشمِّ

بال�شتقالِل. 

هْل تعلُم

ال�ّشكُل)4- 5(: جورج وا�شنطن. 

؟   َمْن هو الرئي�ُس الحاليُّ للولياِت المتحدِة الأمريكّيِةِ

قائًدا  وا�شنطن  جورج  تعييَن  الم�شتعمراِت  �شكاُن  َر  فقرَّ المطالَب,  بريطانيا  ملُك  رف�َس 
للعملياِت الع�شكرّيِة �شدَّ بريطانيا, وبداأت الحرُب, ووَقفْت بع�ُس الّدوِل الأوروبّيِة اإلى جانِب 
واأعلَن  بريطانيا,  وبيَن  بيَنها  ال�شتعماريِّ  التناف�ِس  ب�شبِب  واإ�شبانيا  وهولندا  كفرن�شا  الّثورِة 

الأمريكيوَن ا�شتقالَلهم في 4 من تموَز عاَم 1776م.
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اأر�شَلْت بريطانيا قّوًة ع�شكريًّة مكّونًة مْن )30( األَف جنديٍّ لحتالِل نيويورَك كردِّ فعٍل على 
واأجبَرهم على  فادحًة  بهم خ�شائَر  ُيْلِحَق  اأْن  ا�شتطاَع  اأنَّ جورج وا�شنطن  اإل  ال�شتقالِل,  اإعالِن 
ال�شت�شالِم في معركِة )�شاراتوغا( عاَم 1777م, و�ُشّمَيَت بهذا ال�شِم ن�شبًة اإلى مدينِة �شاراتوغا 
الأمريكيِّيَن,  للجنوِد  المعنوّيِة  الّروِح  رفِع  بالغٌة في  اأهمّيٌة  النت�شاِر  لهذا  نيويورك, وكاَن  بوليِة 
ودفِع فرن�شا وهولنَدا واإ�شبانيا للم�شاركِة الفعلّيِة اإلى جانِب المريكّييِن؛ مّما اأجبَر بريطانيا على 

توقيِع معاهدِة باري�س عاَم 1783م, والعتراِف با�شتقالِل الولياِت المّتحدِة الأمريكّيِة.

نتائُج الّثورِة الأمريكّيِةِرابًعا

ترتََّب عن قياِم الّثورِة الأمريكّيِةِ مجموعٌة من الّنتائِج, اأبرُزها:
. 1- قياُم اأّوِل دولٍة م�شتقلٍة في العالِم الجديِد تحَت ا�شِم الولياِت المتحدِة الأمريكّيِةِ

2- اإ�شعاُف مركِز بريطانيا واإعادُة بع�ِس الم�شتعمراِت اإلى فرن�شا.
مّما  ؛  الأمريكّيِةِ ال�شتقالِل  حرِب  في  ا�شتراِكها  نتيجَة  فرن�شا  في  الماليِّ  العجِز  ِة  حدَّ زيادُة   -3

َل بقياِم الّثورِة الفرن�شّيِة. عجَّ
4- اإر�شاُء مبادئ الحريِة والعدالِة والم�شاواِة.

َيِت العا�شمُة الأمريكّيِةُ وا�شنطن؟ لماذا �ُشمِّ

�شّكاِن  جانِب  اإلى  الأمريكّية,  الّثورِة  في  والهولندّيِة  والإ�شبانّيِة  الفرن�شّيِة  القواِت  م�شاركَة   
الم�شتعمراِت.
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1- عّرْف ما يلي:
الثورَة الأمريكّيَة, حرَب ال�ّشنواِت ال�ّشبِع, حفلَة ال�ّشاِي, معاهدَة باري�س.

2-اذكْر اأ�شباَب اإن�شاِء الم�شتعمراِت البريطانّيِة في اأمريكا ال�شمالّيِة.

الم�شتعمراِت  عالقُة  حيُث  مْن  الّثاني,  القاريِّ  والموؤتمِر  الأّوِل  القاريِّ  الموؤتمِر  بيَن  قارْن   -3
ببريطانيا.

4- ف�ّشْر �شبَب وقوِف فرن�شا اإلى جانِب القّوات الأمريكّيِة في حرِبها �شدَّ بريطانيا.

5- اأكمِل الفراَغ في الجمِل الآتيِة:
اأ   - اأّوُل م�شتعمرٍة بريطانيٍة في اأمريكا هَي....................................

ب- المعركُة التي ا�شت�شلَم فيها القائُد البريطانيُّ هَي ....................
جـ- اأّوُل رئي�ٍس للولياِت المّتحدِة الأمريكّيِة هَو...............................

.) 6- ف�ّشْر: �شعاَر )ل �شرائَب دوَن تمثيٍل نيابٍيّ

7-اأكمِل الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة.

الَمهامُّالمجل�ُص

اإعطاُء الم�شورِة للحاكِم.

رائِب, وتحديُد رواتِب الموظفيَن,  فر�ُس ال�شّ
والم�شادقُة على القراراِت والقوانيِن.
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الّثورُة الفرن�شّيُة الفصُل الثاني

ال�شيا�شيِّ  ال�شعيِد  تاأثيًرا على  الثوراِت  اأكثِر  قياَم  الثامَن ع�شَر  القرِن  نهايِة  في  اأوروبا  �شهَدْت 
والقت�شاديِّ والجتماعيِّ في العالِم وهي الّثورُة الفرن�شّيُة.

اأو�شاُع فرن�شا ُقبيَل قياِم الّثورِة

ال�شكُل) 4-6(: لوي�س ال�شاد�َس ع�شَر.

 )25( حوالي  الّثورِة  قياِم  ُقبيَل  فرن�شا  �شّكاِن  عدُد  بلَغ 
مليوَن ن�شمِة, يعي�شوَن في مجتمٍع اإقطاعيٍّ يعتمُد على الّزراعِة, 
للّدولِة  القت�شاديِّة  الأحواِل  وترِدَي  الفقَر  فيه  ال�ّشعُب  ُيعاني 
ًة �شدَّ العدِو التقليديِّ  ب�شبِب �شيا�شِة الحروِب الخارجّيِة خا�شّ
ع�شَر  ال�شاد�َس  لوي�س  الملِك  �شخ�شيِة  ول�شعِف  بريطانيا, 
�شالِح  بالإ القياِم  قدرِتِه على  الّثورِة, وعدِم  قبَل  فرن�شا  حاكِم 

ال�شامِل. 
وقد تكّوَن المجتمُع الفرن�شيُّ مَن طبقاِت هي: 

1- طبقُة الأ�شراِف اأو النُّبالِء.
2- طبقُة رجاِل الّديِن اأو الكني�شِة.

3- طبقُة العاّمِة.

اأ�شباُب الّثورِة الفرن�شّيِة ثانًيا

هذِه  وتميََّزْت  الفرن�شّيِة,  الثورِة  لقياِم  مالئًما  ُمناًخا  فرن�شا  في  الأ�شباِب  مَن  العديُد  َلِت  �شكَّ
ِع والختالِف في طبيعِتها. انظِر ال�شكَل الآتَي, ثّم اأجْب عّما يليه: الأ�شباُب بالتنوُّ
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اكتْب  ثّم  ال�شابقِيَن,  المفكِريَن  اأحِد  عْن  ابحْث  نترنت(,  )الإ العنكبوتيِة  ال�ّشبكِة  اإلى  بالّرجوِع 
ه اأماَم زمالِئَك. تقريًرا عْنه, ثَم اعر�شْ

رائِب الظالمِة مْن اأبرِز اأ�شباِب الّثورِة.  حرماُن ال�شعوِب مْن حقوِقها, وفر�ُس ال�شّ

 كيّف �شاّهمْت مبادُئ الّثورِة الفرن�شّيِة )الحرّيُة, والإخاُء, والم�شاواُة( في الخروِج مَن الأزمِة 
ال�ّشيا�شّيِة والجتماعّيِة والقت�شاديِّة في فرن�شا؟

اأنَّ مْن اأبرِز مفّكِري الّثورِة الفرن�شّيِة )جان جاك رو�شو( و)منت�شكيو( و)فولتير( الذيَن ناَدوا 
والق�شائّيِة(,  والتنفيذّيِة  )الت�شريعّيِة  الّثالِث  ال�ّشلطاِت  بف�شِل  وطالُبوا  والم�شاواِة,  بالحريِّة 

وانتقُدوا الّنظاَم الطبقيَّ في فرن�شا.

هْل تعلُم

يا�شيُّة الأ�شباُب القت�شاديُّةالأ�شباُب الجتماعيُّةالأ�شباُب ال�شِّ

ْعُف الَمَلِكّيِة في فرن�شا. رائِب الظالمِة.حرماُن ال�ّشعِب مَن الحقوِق.�شَ فر�ُس ال�شّ

داريِّ للّدولِة. ف�شاُد التق�شيِم الإ
وجوُد الّطبقّيِة وال�شعوُر 

بالظلِم.
ناعِة. ُر الّتجارِة وال�شّ تاأخُّ
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جمرياُت الّثورِة الفرن�شّيِة ثالًثا

�شالِح لتح�شيِن الأو�شاِع  قاَد الملُك الفرن�شيُّ لوي�س ال�شاد�َس ع�شَر عدًدا مْن محاولت الإ
ْوِكَلْت لهم َمهّمُة حلِّ الأزمِة المالّيِة. ال�ّشيا�شّية في فرن�شا, عْن طريِق اختياِر عدٍد مَن الوزراِء الّذيَن  اأُ

متيازاِت الممنوحِة لالأ�شراِف  ومْن اأبرِز هوؤلِء الوزراِء: الوزيُر )تيرجو( الذي َعِمَل على اإلغاِء الإ
ورجاِل الّديِن, والَحدِّ مْن �شلطِة الكني�شِة, والوزيُر )كالون( الذي اعتمَد على القرو�ِس لتح�شيِن 

الحياِة القت�شاديِّة لكنَّ ذلك زاَد مْن مديونيِة فرن�شا.
 براأيَك, اأيُّ الحلوِل الِوزاريِة ال�شابقِة الأف�شُل في اإ�شالِح الأو�شاِع في فرن�شا؟ بّرْر اإجابِتَك.

ِت الّثورُة الفرن�شيُة بمرحلَتيِن, هما: مرَّ
1- انعقاُد مجل�ِص طبقاِت الأمِة 

طبقاِت  مجل�ُس  ُدعي  ع�شَر,  ال�شاد�َس  لوي�س  الملَك  قاَدها  التي  �شالِح  الإ عملّيِة  ف�شِل  فبعَد 
العاّمِة  الّدولُة, طالَبْت طبقُة  ها  التي تعي�شُ الأّمِة لالجتماِع عاَم 1789م, لمناق�شِة الأو�شاِع 

ه مْن حيُث: ب�شرورِة اإ�شالِح مجل�ِس الطبقاِت نف�شِ
اأ  - الدعوُة اأْن يكوَن عدُد العاّمِة م�شاويًا لعدِد طبقِة الأ�شراِف ورجاِل الّديِن في المجل�ِس, 

باعتباِرهم يمّثلوَن الن�شبَة الأكبَر من ال�شّكاِن في فرن�شا.
لأنَّ  منف�شلًة؛  قاعاٍت  ولَي�شْت  واحدٍة  قاعٍة  في  الجتماِع  مكاُن  يكوَن  باأْن  المناداُة  ب- 
ِة, ف�شّبب ذلك  الّديِن كانْت تعقُد بَمْعِزٍل عْن طبقِة العامَّ اجتماعاَت الأ�شراِف ورجاَل 

هم. تمييًزا وا�شًحا �شدَّ
جـ- �شرورُة اعتماِد نظاِم الت�شويِت َوْفًقا لعدِد الأ�شواِت في المجل�ِس.

واجَه الملُك لوي�س ال�شاد�َس ع�شَر هذِه المطالَب بالّرف�ِس, الأمُر الذي قاَد طبقَة العاّمِة 
 ) اإلى الجتماِع في مكاٍن عامِّ هو ملعِب التِّن�ِس قرَب ق�شِر فر�شاي )مقرِّ الُحكِم الملكيِّ
عليه  اأُِطلَق  ما  �شيَن  ُموؤ�شِّ لل�ّشعِب,  ال�ّشرعيَّ  الممّثَل  هم  اأنف�شَ معتبريَن  باري�س,  مدينِة  في 
ال�ّشيا�شّيِة  الحياِة  لتنظيِم  للّدولِة  د�شتوٍر جديٍد  الوطنيِة(, ومهّمُتها و�شُع  )الجمعيِة  ا�شُم 

فيها.
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اأّن �شجَن البا�شتيل هو ح�شٌن يقُع في �شرِق العا�شمِة 
اأ�شواِره  ارتفاُع  وكاَن  بح�شانِتِه  تميََّز  وقْد  باري�س, 
ها  عر�شُ بخنادَق  محاًطا  وكاَن  متًرا,   )30( حوالي 
)25( متًرا, ل يمكُن تجاوُزها اإّل عبَر بوابٍة خ�شبيٍة 

ُمعلَّقٍة ُترَفُع بوا�شطِة �شال�شَل قويٍَّة.

هْل تعلُم

ال�شكُل)4-7(: �شجُن البا�شتيل.

 �شْف �شجَن البا�شتيل؟
 لماذا ُعدَّ �شقوُط �شجِن البا�شتيل رمًزا للثورِة الفرن�شّيِة؟

 ما مطالُب طبقِة العاّمِة عنَد انعقاِد مجل�ِس طبقاِت الأّمِة عاَم 1789م؟
 بّيْن الدوَر الرئي�َس للجمعّيِة الوطنّيِة.

 هل تتواَفُق مطالُب العاّمِة مَع مبادَئ الّديمقراطّيِة المعا�شرِة؟  
2- الهجوُم على �ِشْجِن البا�شتيل

مَن  مجموعًة  العاّمِة,  طبقِة  مَع  المفاو�شاِت  ف�شِل  بعَد  ع�شَر  ال�شاد�َس  لوي�س  الملُك  اّتخذ 
َن  تكوَّ اّلذي  الوطنيِّ  الحر�ِس  بتاأ�شي�ِس  للقياِم  دفَعهم  مّما  ال�شعَب؛  َبِت  اأغ�شَ التي  الأعماِل 
لِم  للظُّ رمًزا  باعتباِره  عليه  و�شيطُروا  البا�شتيل,  �شجَن  فهاُجموا  وال�ّشرطِة  الجي�ِس  رجاِل  مْن 

غياِن. والطُّ

اإعالُن اجلمهورّيِة الفرن�شّيِة   رابًعا

�شالحاِت القانونّيِة المتعلقِة ب�شرورِة التاأكيِد على  �شبَق قياَم الجمهورّيِة الفرن�شّيِة العديُد مَن الإ
ن�شاِن واإيجاِد قانوٍن فرن�شيِّ تتوافُر فيه جميُع الحّرياِت, واأبرُز هذِه الجهوِد ما يلي:  حقوِق الإ

ن�شاِن  1- اإعالُن حقوِق  الإ
ن�شاِن عاَم 1789م, وُيالَحُظ  عالَن الخا�سَّ بحقوِق الإ اأ�شدَرِت الجمعيُة الوطنيُة للّثورِة الإ
ْت قبَل الّثورِة للقهِر  ن�شاِن التي تعّر�شَ ُه ال�ّشديُد على احتراِم مكانِة الإ عالِن ِحْر�شَ على هذا الإ
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حقوُق الإن�شاِن َوْفَق اإعالِن �شنِة 1789م

ُيوَلُد الّنا�ُس اأحراًرا مت�شاويَن في الحقوِق والواجباِت.

حريُة التعبيِر عن الأفكاِر والآراِء مْن اأ�شَمى الحقوِق.

الأمُة م�شدُر ال�شيادِة الكاملِة ول يجوُز ممار�شُة ال�ّشلطِة دوَنها 

ن�شاِن َوْفَق اإعالِن 1789م. ال�ّشكُل)4-8(: حقوُق الإ

 قوَل الخليفِة عمَر بِن الَخّطاِب »مّتى ا�شتعْبدُتم الّنا�َس؟ وقْد ولَدْتهم اأُمهاُتهم اأحراًرا«.

2- �شدوُر الّد�شتوِر الفرن�شيِّ
ْت �شياغُة الّد�شتوِر الفرن�شيِّ بعَد الّثورِة الفرن�شّيِة بالعديِد مَن المراحِل, عالَج القانونّيوَن  مرَّ
ال�ّشيا�شّيِة  والم�شالِح  الحقوِق  لحفِظ  منهم  �شعًيا  تقييَمها؛  واأعاُدوا  الّد�شتوِر  موادَّ  والّلجاُن 
ْت الّثورُة على مبداأ الف�شِل بيَن ال�ّشلطاِت الّثالِث  والجتماعّيِة والقت�شادّيِة لل�ّشعِب, َحَر�شَ

الت�شريعّيِة والتنفيذيِّة والق�شائّيِة.
 ما المق�شوُد بالف�شِل بيَن ال�شلطاِت؟

3- اإعالُن الجمهوريِة الفرن�شيِّة 
اإلى حكومِة  الحكُم  وانتقَل  عاَم 1792م,  اأيلوَل  من  في 21  الفرن�شّيُة  الجمهورّيُة  اأُعِلَنِت 
ْت لل�شيطرِة على  َلْت من الأحزاِب المتعّددِة اّلتي تناَوَبْت وتناَف�شَ , التي ت�شكَّ الموؤتمِر الوطنيِّ

الحكِم, وكاَن منها:
�شالِح التدريجيِّ  َذَة في الّدولِة, ويتبنَّى برنامَج الإ اأ  -حزٌب يمّثُل الطبقَة الِبْرُجواِزّيَة المتنفِّ

دوَن ا�شتخداٍم للعنِف والقّوِة.

ُد على العدالِة والم�شاواِة  , مناديًة بَعَدٍد مَن الموادِّ التي ُتوؤكِّ قطاعيِّ والظلِم في ظلِّ الّنظاِم الإ
بيَن الطبقاِت.

تاأّمِل ال�شكَل الآتَي, الذي ُيبّيُن حقوَق الإن�شاِن, ثّم اأجْب عّما يليه: 
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�شالِح. ب– حزٌب يدعو اإلى �شرورِة ا�شتخداِم العنِف والقّوِة في الإ
يتبّدُل ويتغّيُر في مواقِفه ُتجاَه  ي�شيُر عليه في �شيا�شتِه, بل  ثابٌت  له موقٌف  لي�س  جـ– حزٌب 

الحزَبيِن ال�شابَقيِن.
 مّتى تمَّ اإعالُن الجمهوريِة الفرن�شّيِة؟

�شالَح؟ بّرْر اإجابَتك.  براأيَك اأيُّ الأحزاِب ال�شابقِة الأكثِر جديًة فيما يخ�سُّ الإ

ا نتائُج الّثورِة الفرن�شّيِةخام�صً

كان للثورِة الفرن�شّيِة على المجتمِع الفرن�شيِّ العديُد من النتائِج في مختلِف المجالِت. انظِر 
الجدوَل الآتَي, ثّم اأجْب عّما يليِه: 

النّتائُج القت�شاديُّةالنّتائُج الجتماعيُّة

. قطاعيِّ روريِة.الق�شاُء على الّنظاِم الإ تحديُد اأ�شعاِر ال�ّشلِع والب�شائِع ال�شّ

ناِث بالت�شاِوي رِث لالأبناِء الذكوِر والإ نتاِج الزراعيِّ وزيادُة الأرا�شي المزروعِة.توزيُع الإ زيادُة الإ

نموُّ الروِح القومّيِة ب�شبِب ال�ّشماِح بملكّيِة الأر�ِس.ال�شماُح لالأفراِد بتولِّي المنا�شِب على اختالِف مكانِتهم.

؟  كيَف �شاهَمِت الّثورُة الفرن�شّيُة في اإعادِة حقوِق المراأِة في المجتمِع الفرن�شيِّ

 ما الآثاُر ال�ّشلبّيُة للّثورِة الفرن�شّيِة خارَج فرن�شِا؟
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1- عّرْف ما يلي:
ن�شاِن, �شجَن البا�شتيل, الجمعيَة الوطنيَة.  لوي�س ال�شاد�َس ع�شَر, اإعالَن حقوِق الإ

�شالِح عنَد الأحزاِب الفرن�شّيِة. 2- بّيْن اأ�شاليَب الإ

�شالحاِت التي طالَبْت بها الطبقُة العاّمُة قبَل الّثورِة الفرن�شّيِة. 3- ناق�ْس اأبرَز الإ

4- اذكْر اأ�شباَب الّثورِة الفرن�شّيِة.

ْح دوَر طبقِة العاّمِة في الّثورِة الفرن�شّيِة. 5- و�شّ
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الّثورُة ال�شناعّيُةالفصُل الثالُث

مفهوُمها

ًرا في الَميداِن ال�شناعيِّ �شمَل  �شهَد العالُم في الّن�شِف الثاني من القرِن الثامَن ع�شَر, تغيًُّرا وتطوُّ
ْت على الحياِة ال�ّشيا�شّيِة والقت�شادّيِة والجتماعّيِة, فظهَرِت  نتاِج المختلفِة التي انعك�شَ و�شائَل الإ

ناعّيُة في اأوروبا, وامتّدْت اإلى مناطَق اأُخرى مَن العالِم.  الّثورُة ال�شّ
ناعّيِة انظِر ال�شورتيِن الآتيتيِن, ثم اأجب عّما يليها:   وللتعرف اإلى مفهوِم الثورِة ال�شّ

ناعّيِة.  ال�ّشكُل )4-9(: �شورتاِن تمّثالِن مفهوَم الّثورِة ال�شّ
)ب() اأ (

 �شْف ما ت�شاِهُده في ال�شورِة )اأ(, وال�شورِة  )ب(. 
ورِة )ب(.  ناعِة في ال�شّ ورِة )اأ( وال�شّ ناعِة في ال�شّ  قارْن بيَن ال�شّ

اإلى  اأّدى  ناعِة, وهذا  ال�شّ في  العاملِة  الب�شرّيِة  الَعمالِة  َمِحلَّ  الآلِت  اإحالَل  َتعني  ناعّيُة  ال�شّ الّثورُة 
اإنتاٍج كبيٍر, بدًل مَن  نتاِج, فاأ�شبَحِت الآلُت �شخمًة ذاَت  �شل�شلٍة مَن الّتحولِت في و�شائِل الإ

الآلِت اليدويِة الب�شيطِة.
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ثانًيا

ثالًثا

ناعّيِة  بدايُة ظهوِر الّثورِة ال�شّ

ناعّيِة  ْت اإلى قياِم الّثورِة ال�شّ العوامُل اّلتي اأدَّ

ناعّيُة لأّوِل مّرٍة في بريطانيا بدايَة الّن�شِف الّثاني مَن القرِن الثامَن ع�شَر لتنت�شَر  بداأَِت الّثورُة ال�شّ
بعَدها اإلى باقي اأقطاِر اأوروبا, ثّم اإلى باقي القاّراِت, ونجَحْت بريطانيا في اإحداِث تغيٍُّر وا�شٍع في 
ًة؛ فاأّدى ذلك اإلى ارتفاِع  ناعِة و�شناعِة الُقْطِن والتَّعديِن وو�شائِل الّنقِل خا�شّ مجاِل الّزراعِة وال�شّ

م�شتوى المعي�شِة لالأفراِد. 
ناعّية؟  لماذا �شبَقْت بريطانيا غيَرها مَن الّدوِل في قياِم الّثورِة ال�شّ

معظَم  واأنَّ  للّطاقٍة,  جديدٍة  م�شادَر  عْن  البحُث  هو  الحديِث  ال�شتعماِر  اأ�شباِب  اأهمِّ  مْن  اأنَّ 
الم�شتعمراِت البريطانّيِة كانت ذاَت م�شادَر غنيٍة بموارِد الّطاقِة المختلفِة.

هْل تعلُم

ناعّيِة ومْن اأبرِزها: �شاهَمِت العديُد مَن العوامِل في قياِم الّثورِة ال�شّ
1- توافُر راأ�ِس الماِل.                          

ناعاِت.  ِم الِعْلِم والفنوِن وال�شّ 2- ا�شتقراُر الأو�شاِع ال�ّشيا�شّيِة, اأّدى اإلى تقدُّ
3- ملئمُة الُمناِخ للّن�شاِط الب�شريِّ وتوافُر الأيدي العاملِة. 

َر.  َر والّتا�شَع ع�شَ 4- حركُة ال�شتعماِر الأوروبيِّ في القرَنيِن الثامَن ع�شَ
قطاعيِّ في اأوروبا.  5- انهياُر الّنظاِم الإ
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ناعيِّة في بريطانيا اأ�شباُب ظهوِر الثّورِة ال�شّ

اأ�شباٌب �شيا�شيٌة 
في  ال�شيا�شيُّ  -ال�شتقراُر 

بريطانيا. 
واّت�شاُع  اأ�شطوِلها  -قوُة 

م�شتعمراِتها.

اأ�شباٌب ب�شريٌّة 
المفكريَن  من  عدٍد  ظهوُر   -
زيادِة  على  �شاعَد  والعلماِء, 

حركِة الختراعاِت. 
- تناف�ُس الّتجاِر في زيادِة  راأ�ِس 

الماِل.

اأ�شباٌب طبيعيٌّة 
- الُمناُخ الّرطُب الماطُر.

- توافُر م�شــــادِر الّطاقِة الاّلزمِة 
الفحِم  مثِل:  الم�شانِع  دارة  لإ

 . الحجريِّ
ــــالحـــِة  - توافُر المــــوانئ ال�شّ

للمالحِة.

ناعيِة في بريطانيا.  ال�ّشكُل)4-10 (: اأ�شباُب ظهوِر الّثورِة ال�شّ

في  ناعّيُة  ال�شّ الّثورُة  واأخَذِت  الّت�شنيِع,  مجاِل  في  بريطانيا  مْن  الأوربّيُة  الدوُل  ا�شتفاَدِت 
النت�شاِر داخَل اأوروبا وخارَجها. ولمعرفِة طبيعِة هذا النت�شاِر تاأّمِل الَخطَّ الّزمنيَّ الآتَي, ثّم اأجْب 

عّما يليه:

 ال�شتقراُر ال�شيا�شيُّ �شبٌب في التنميِة القت�شادّيِة في المجالِت كافًة. 

ناعّيِة في اإيطاليا واألمانيا. ُر قياِم الّثورِة ال�شّ  تاأخُّ

1870م1870م1850م1830م1820م1810م1780م

األمانيااإيطاليارو�شيابلجيكافرن�شااأمريكابريطانيا

ِل ال�شكَل الآتَي, ُثمَّ اأجْب عّما يليِه: ناعّيِة في بريطانيا تاأمَّ ولمعرفِة اأ�شباِب ظهوِر الّثورِة ال�شّ
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ناعّيِةرابًعا جمالُت الّثورِة ال�شّ

ناعاُت وكاَن مْن اأبرِزها: دِت ال�شّ ناعّيِة تعدَّ نتيجًة للثورِة ال�شّ
1- �شناعُة الَغْزِل والنّ�شيِج 

والّن�شيِج  الُقْطِن  �شناعُة  اعتمَدْت  اأ   - 
ناعِة اليدويِة.  والَغْزِل بدايًة على ال�شّ

وِك( عـــاَم  �شاهَمْت �شنـــــاعُة )الَمـــــكُّ ب- 
1733م على يِد )ُجون كي(, في اإنتاٍج 
اأوفَر واأكثَر اّت�شاًعا بوقٍت اأ�شرَع واأ�شهَل.

باعُة  2- الطِّ
ِنَع اأّوُل اآلٍة طبٍع حديديٍة للطباعِة تعمُل  اأ  - �شُ

بقوٍة الُبخاِر عاَم 1811م. 
اأ�شطوانيٍة  اآلٍة  اإلى  الطباعِة  اآلُة  رت  ُطِوّ ب- 

نتاِج.  �شريعِة الإ

3- �شناعُة التّعديِن
ْت �شناعُة التعديِن نتيجًة لما يلي: تطورَّ

�شاهَم  بكثرٍة  الحجريِّ  الفحِم  توافُر  اأ   - 
في �شهِر الحديِد؛ وهذا دفَع اإلى �شنِع 

 . الفرِن الآليِّ
الُبـــــخاريِّ عـــلى  المـــــحرِك  تطويُر  ب- 
في  ا�شُتِخدَم  اّلذي  واط(،  )جيم�َس  يِد 

هِر في المناجِم.  ت�شغيِل مواقِد ال�شَّ



68

4-  و�شائُل النّقِل 
اأ  - ا�شتطاَع )تريفتك( عاَم 1802م, اأْن يطّوَر 
قاطرًة ا�شتطاَعْت �شحَب عّدِة قطاراٍت.

محرَك  )ديزل(  الألمانيُّ  العالُم  اخترَع  ب- 
الحتراِق الّداخليِّ عاَم 1893م, اّلذي 

يحمُل ا�شَمه. 
تعمُل  تجارّيٍة  و�شفٍن  قوارَب  ت�شميُم  جـ- 
ب�شكٍل  الّنقِل  عمليَة  �شّهَلْت  بالُبخاِر, 

كبيٍر و�شريٍع.
على  ت�شيُر  الب�شائِع  لنقِل  عرباٍت  نُع  �شُ  - د 

َكِك الحديدّيِة. ال�شِّ

5- و�شائُل التّ�شالِت 
ِلكيِّ  اخترَع العالُم )مور�س( التلغراَف ال�شِّ اأ   - 

عاَم 1838م.
اخترَع )ِجراهاُم ِبل( التلفوَن عاَم 1876م. ب- 
الال�شلكيَّ  الّت�شاَل  )ماركوني(  اخترَع  جـ- 

عاَم 1901م.
نتيجَة لهذِه الختراعاِت اأ�شبَحِت الأخباُر  د  - 
والخدماُت الّتجارّيُة تنت�شُر ب�شرعٍة وباأقلِّ 
مجهوٍد, وتقّل�شِت الم�شافاُت التي تف�شُل 
ها. البلداَن وال�شعوَب والقاّراِت عن بع�شِ

 اأيُّ هذِه الختراعاِت اأكثُر اأهمّيًة مْن غيِرها؟ بّرْر اإجابَتَك.

ال�ّشكُل)4-11(: ال�شناعاُت في فترِة الثورِة ال�شناعيِة. 
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�شّمْم جدوًل ُتبّيُن فيه اأ�شماَء المخترعِيَن, والآلَة اأِو الجهاَز الذي اخترَعُه اأْو قاَم بتطويِره كلُّ مخترٍع. 

ا ناعّيِة خام�صً نتائُج الّثورِة ال�شّ

ها: ناعّيُة عْن مجموعٍة من النتائِج اأهمُّ ِت الّثورُة ال�شّ تمخ�شَ
1- النتائُج ال�ّشيا�شيُّة

ناعّيِة الجديدِة في �شيا�شاِت الّدوِل وتوجيِهها بما يتوافُق مَع  اأ   -تدّخُل الطبقِة الراأ�شماليِة ال�شّ
م�شالِحها.  

والقت�شادّيِة  ال�ّشيا�شّيِة  الُعماِل  اأحواِل  تح�شيِن  اإلى  دَعْت  التي  الُعمالّيِة  الّنقاباِت  ب-ظهوُر 
والجتماعّيِة. 

التا�شَع  القرِن  في  الأوروبّيِة  الّدوِل  بيَن  ال�شتعماريِّ  التناف�ِس  مَن  جديدٌة  مرحلٌة  جـ-بداأَْت 
ع�شَر, للح�شوِل على الموادِّ الخامِّ والأ�شواِق. 

2-النّتائُج القت�شاديُّة والجتماعيُّة

اأو  )البخاِر,  بالّطاقِة  وت�شييِرها  الحديثِة  الآلِة  �شيطرِة  ب�شبِب  نتاِج  الإ و�شائِل  -تح�شيُن  اأ 
ِر طرِق الّتعديِن. الكهرباِء, اأو البتروِل(, وتطوُّ

المحّركِة,  الُقوى  واكت�شاِف  الآلِة  ِر  تطوُّ نتيجَة  كاَن  و�شرعُته:  نتاِج  الإ كميِة  ب-زيادُة 
نتاِج و�شرعِته.  وا�شتخراِج المعادِن, زيادُة حجِم الإ

قامِة الم�شانِع وت�شغيِل الُعماِل و�شراِء الموادِّ الأولّيِة؛  جـ-ازدياُد الحاجِة اإلى روؤو�ِس الأمواِل لإ
وهذا اأّدى اإلى تطّوِر نظاِم الم�شارِف والبنوِك. 

المدِن  من  العديِد  نمِوّ  اإلى  اأّدى  ال�شناعِة,  في  للعمِل  المدينِة  اإلى  الريِف  مَن  -الهجرُة  د 
ناعّيِة في اأوروبا.  ال�شّ

�شتراتيجيِة. ناعّيِة لل�شيطرِة على الّدوِل ذاِت الموارِد الغنّيِة والمواقِع الإ َه الّدوِل ال�شّ  توجُّ
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1- عّرْف ما يلي: 
ناعّيَة، ماركوني، جيم�س واط.  الثورَة ال�شّ

2- بّيْن اأ�شباَب ما يلي: 
ناعّيِة.  اأ   - ظهوِر الّنقاباِت الُعماليِة بعَد الّثورِة ال�شّ

ناعّيِة وزيادِة �شّكاِنها.  ب- نموِّ المدِن ال�شّ
جـ- زيادِة الحركاِت ال�شتعماريِّة الأوروبّيِة خارَج اأوروبا. 

ناعّيُة في بريطانيا اأوًل.  د  - ظهَرِت الّثورُة ال�شّ

ح ذلك؟  ناعّيِة, و�شّ 3-تعّددْت مجالُت الّثورِة ال�شّ

ناعّيِة. 4-بّيِن الّنتائَج القت�شادّيَة للّثورِة ال�شّ

ناعّيِة.  ْت اإلى قياِم الّثورِة ال�شّ 5-اذكِر العوامَل التي اأدَّ
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الّثورُة العربّيُة الكربىالفصُل الرابُع

ِر من الُحْكِم التُّرِكيِّ والتخلُّ�ِس  قاد �شريف مّكه ال�شريف الح�شيُن بُن عليٍّ العرَب اإلى التحرُّ
مَن الظلِم وال�شطهاِد الّلذيِن عا�َشْتهما الأّمُة العربّيُة, باإعالِنه الّثورَة العربّيَة الُكبرى التي بداأَْت في 
َيا  اآ�شِ مكَة المكّرمِة في العا�شِر من حزيراَن عاَم 1916م, ونجَحْت في تحريِر البالِد العربّيِة في 

العربّيِة مْن قَيِد الحكِم العثماني.
الأ�شباُب غرُي املبا�شرِة للّثورِة العربّيِة الُكربى

�شهَدِت المنطقُة العربّيُة مجموعًة مَن الأ�شباِب التي دَفعِت ال�ّشريَف الح�شيَن بَن عليٍّ اإلى �شرورِة 
ها العرُب, وتتمّثُل هذِه الأ�شباُب باأمور هي: قياِم ثورٍة عربّيٍة للتخلُّ�ِس مَن الّظروِف التي يعي�شُ

لم  التي  الجمعياِت  , وتاأ�شي�ُس  العربيِّ القوميِّ  الوعِي  نموُّ   -1
�شالحيِة. ي�شتجِب الّتحادّيون لمطاِلبها الإ

2- �شيا�شُة الّتتريِك التي مار�َشها اأع�شاُء حزِب الّتحاِد والّترِقي 
. التركيِّ في الولياِت العربّيِة في الع�شِر العثمانيِّ

ِر مْن حكِم الأتراِك. 3- رغبُة العرِب في ال�شتقالِل والتحرُّ
4- تردي الأو�شاِع ال�ّشيا�شّيِة والقت�شادّيِة والجتماعّيِة.

5- �شعُف الّدولِة العثمانّيِة وانف�شاُل بع�ِس الأقاليِم والولياِت 
عنها كما حدَث في الَبلقاِن.

6- �شقوُط بع�ِس الولياِت العربّيِة بيِد ال�شتعماِر مثِل: الجزائِر 
اِك�َس )المغرِب(, ولم ُتَحّرِك الّدولُة العثمانّيُة �شاكًنا. وُتوُن�َس وليبيا وَمرَّ

�شيا�شُة التتريِك
مار�َشها  التي  ال�شيا�شُة  هي 
الدولِة  رعايا  �شدَّ  الّتحادّيون 
تتريِكهم  خالِل  من  العثمانّيِة 
الأ�شليِة وفر�ِس  ثقافِتهم  وتغييِر 
التركيِة  والثقافِة  التركية  اللغِة 
العربية  اللغة  من  بدًل  عليهم 

وفر�س ال�شرائب الباهظة.

اقراأ الّن�سَّ الآتَي, ثّم اأجْب عّما يليِه:

رّكَزْت جمعيُة الّتحاِد والّترقي على اللغِة في �شيا�شِتها نحَو التتريِك, مْن خالِل فر�ِس الّلغِة 
الّتركيِة على رعايا الدولِة مْن غيِر الأتراِك للق�شاِء على لغاِتهم الأ�شليِة وخا�شًة الّلغَة العربّيَة, 

لت�شبَح الّلغُة التركيُة لغَة التعليِم في المدار�ِس الر�شميِة, وفي َمحاكِم الولياِت العربّيِة.
)اإحمود الل�شا�شمة, الها�شميون والوحدة العربية في التاريخ المعا�شر, 2000م, �س22(.
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, ماذا ُت�شّمى ال�ّشيا�شُة التي اّتبعها الّتحاِديُّون؟  عْن طريِق قراءِتَك للن�سِّ
 كيَف مار�َس الّتحاديوَن �شيا�شَة التتريِك؟

ثانًيا

ثالًثا

الأ�شباُب املبا�شرُة للّثورِة العربّيِة الُكربى

ال�شريُف احل�شنُي بُن علِيّ

تتلخ�ُس اأ�شباُب الّثورِة العربّيِة الُكبرى المبا�شرُة بنقاِط هي:
1- �شيا�شُة جمال با�شا ال�ّشفاِح الظالمُة ُتجاَه العرِب, والتنكيُل بهم .

باِط والجنوِد العرِب عْن بلِدهم اإلى َجَبهاِت القتاِل البعيدِة. 2- اإبعاُد ال�شُّ
3- اإعداُم اأحراِر العرِب وُمثقفيهم, ونفِي عائالِتهم.

عاناِت للجي�ِس ) الّتكاليِف الحربّيِة(  4- م�شادرُة المحا�شيِل الّزراعيِة واإجباُر الأهالي على دفِع الإ
فاأّدى ذلك اإلى تف�شي المجاعِة.

�ِس بالِدهم  ُف العرِب مْن تعرُّ 5- دخوُل تركيا الحرَب العالمّيَة الأولى اإلى جانِب األمانيا, وتخوُّ
لخطِر ال�شتعماِر الأوروبّي. 

ُوِلَد ال�شريُف الح�شيُن بَن عليٍّ في عاِم 1853م, 
َمَحطَّ  وكاَن  الِح,  وال�شّ والّتقوى  بالّزهِد  وُعِرَف 
محمٍد  للّر�شوِل  لن�شبه  والم�شلميَن  العرِب  احتراِم 

�شّلى اهلُل عليه و�شّلَم, ولكوِنه �شريَف مّكَة.

. ال�شكُل)4-12(: ال�شريُف الح�شيُن بُن عليٍّ
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ا ماُت الّثورِة العربّيِة الُكربىخام�صً مقوِّ

  ما اأهميُة �شخ�شيِة القائِد في الو�شوِل اإلى الهدِف؟

ال�شكَل  تاأّمِل  اإليها  ِف  المقّوماِت. وللتعرُّ الُكبرى على مجموعٍة مَن  العربيُة  الّثورُة  ارتكَزِت 
الآتَي, ثم اأجْب عّما يليه:

مقّوماُت الّثورِة العربّيِة الكربى.

اأهداٌف وا�شحٌة: التحريُر, وال�شيادُة العربيُة, واإحياُء القوميِة العربّيِة والإ�شالمية ال�شحيحة.

تفاني العرِب والتفاُفهم حوَل ق�شيِتهم الم�شتركِة.

. وليِّ ممثلٌة بال�شريِف الح�شيِن بِن عليٍّ عيَديِن العربيِّ والدَّ لٌة ومقبولٌة على ال�شَّ قيادٌة ُموؤهَّ

ال�شكل)4-13(: مقّوماُت الّثورِة العربّيِة الكبرى.

ا اإعالُن الّثورِة العربّيِة الكربى وجمرياُتها�صاد�صً

اأطَلَق ال�شريُف الح�شيُن الّر�شا�شَة الأولى في العا�شِر مْن حزيراَن عاَم 1916م, وفي التا�شِع 
. والع�شريَن مْن حزيراَن اأ�شدَر ال�شريُف من�شوًرا اأعلَن فيه ا�شتقالَل البالِد العربّيِة عِن الحكِم التركيِّ

لقْد كاَنِت الّثورُة العربّيُة ثورًة قومّيًة عربّيًة واإ�شالميًة ولم تكْن ثورًة اإقليمّيًة اأو طائفّيًة اأو قبلّيًة؛ 
لذا �شارَك فيها العرُب مَن البالِد العربّيِة كلِّها.
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ن�شاأْت في الّدولِة العثمانّيِة جمعيُة الّتحاِد والِتّرقي, وا�شتطاعِت ال�شيطرَة على اإدارِة الدولِة 
يِن ومنهِج ال�شرِع القويِم، و�شلُبوا �شوكَة ال�شلطاِن  الدِّ وجميِع �شوؤوِنها، فحاُدوا عْن �شراِط 
ُمِنّفِذيِن للقراراِت  ا وجعلوه ومجل�َس الأمِة  اأي�شً ال�شرعيِّ والقانونيِّ  ِف  الت�شرُّ َلُه من حّق  ما 

ُلوها الديوَن الفاح�شَة. ال�ّشريِة لجمعيِتهم الّثوريِة, واأ�شرُفوا في اأمواَل الدولِة العثمانّيِة وحمَّ
)اأمين �شعيد, الثورة العربية الكبرى, �س159(.

الّتحاِد  جمعيِة  م�شاوَئ  الن�سِّ  مَن  ا�شتنتْج    
والّترقي في الّدولِة العثمانّيِة.

العربّيِة  الّثورِة  قّواِت  �شيِر  خطِّ  ولمعرفِة 
الُكبرى تاأّمِل الخريطَة المجاورَة, ثّم اأجْب 

عن الأ�شئلِة:
  تتبَّْع �شيَر جي�ٍس الثورٍة العربيٍة الُكبرى.

ال�شكل)4-14(: خريطٌة تبّيُن م�شاَر جيو�ِس 
الّثورِة العربّيِة الكبرى.

  لماذا ا�شتهَدَفْت عملياُت الجيو�ِس العربّيِة 
َة حديِد الحجاِز. �شكُّ

 , اقراأ الن�سَّ التاريخيَّ الآتَي, وفيه اأهمُّ ما جاَء في المن�شوِر الأّوِل لل�شريِف الح�شيِن بِن عليٍّ
ُثمَّ اأجْب عّما يليه:
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�صابًعا

ثامًنا

نتائُج الّثورِة العربّيِة الُكربى

علُم الّثورِة العربّيِة الُكربى

اأفرَزِت الّثورُة العربّيُة الكبرى مجموعًة مَن النتائِج, ولمعرفِتها تاأّمِل ال�شكَل الآتَي, ُثّم اأجْب 
عّما يليه:

نتائُج الّثورِة العربّيِة الكربى

اإخراُج الق�شّيِة العربّيِة اإلى حّيِز الوجوِد وانتزاُع اعتراِف الّدوِل الُكبرى بها.

حقُّ العرِب في تقريِر الم�شيِر.

. تاأ�شي�ُس ممالَك عربيٍة م�شتقّلٍة في �شوريا والعراِق والأردنِّ

اإعادُة وحدِة العرِب الروحّيِة.

ال�ّشكُل)4-15(: نتائُج الّثورِة العربّيِة الُكبرى.

 ما اأهمُّ نتائِج الّثورِة العربّيِة الُكبرى, ولماذا؟

يتاأَلُف علُم الثورِة العربيِة الكبرى مْن مثلٍث اأحمِر الّلوِن, تلت�شُق به ثالثُة األواٍن اأفقيٍة متوازيٍة 
تمَّ  نف�شِه  اليوم  وفي  الأ�شفِل,  في  والأبي�ِس  الو�شِط  في  بالأخ�شِر  متبوًعا  الأعلى  في  الأ�شوُد  هي 

اعتماُده لي�شبَح علًما لمملكِة الحجاِز الها�شمّيِة.
وت�شيُر دللُت علِم الثورِة العربيِة الكبرى اإلى ما يلي:

اأهِل  �شعاُر  )الأخ�شُر:  العبا�شّيِة(  الدولِة  ورايُة  و�شّلَم,  عليِه  اهلُل  �شّلى  الر�شوِل  رايُة  )الأ�شوُد: 
راية  اإلى  في�شيُر  الأحمُر  المثلُث  اأّما  الأَموّيِة(,  الّدولِة  �شعاُر  )الأبي�ُس:  الفاطمييَن(  و�شعاُر  البيِت 

ال�شرة الها�شمية. 
 َبيِّْن الّدللِت التاريخيَة لعلِم الّثورِة العربّيِة الُكبرى.

 قارْن بيَن دللِت العلِم الأردنيِِّ وَدللِت علِم الّثورِة العربّيِة الكبرى.
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 في اأِيّ المحافظاِت الأردنيِّة ترتفُع اأكبُر �شاريٍة  لعلِم الّثورِة العربّيِة الُكبرى في الأردنِّ حاليًّا؟

ال�شكُل)4-16(: علُم الّثورِة العربّيِة الُكبرى.



77

دللتُهااألواُن علِم الثّورِة العربيِّة الُكبرى

رايُة الّر�شوِل �شّلى اهلُل عليِه و�شلََّم.

�شعاُر اأهِل البيِت والفاطمييَن.

رايُة الّدولِة الأَموّيِة.

راية ال�شرة الها�شمية.

1- عّرْف ما يلي:
الثورَة العربيَة الُكبرى, �شيا�شَة التتريِك.

قليمّيِة قبَل الّثورِة العربّيِة الُكبرى. 2- َتّحدْث عِن الأو�شاِع الإ

3- اذكْر مقّوماِت الّثورِة العربّيِة الُكبرى.

4- اذكْر نتائَج الّثورِة العربّيِة الُكبرى.

5- امالأ الجدوَل الآتَي بالمعلوماِت المنا�شبِة:
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احلروُب الُكربى يف القرِن الع�شريَنالفصُل الخامُس

احلرُب العاملّيُة الأُولى)1914- 1918م(

�شهَد العالُم في مطلِع القرِن الع�شريَن حروًبا عالمّيًة �شارَكْت فيها العديُد مْن دوِل العالِم, وترَكْت 
جملًة مَن الآثاِر ال�ّشيا�شّيِة والقت�شادّيِة والجتماعّيِة على العالِم باأ�شِره, ومَن هذِه الحروِب ما يلي: 

األمانيا  ًة  الأوروبّيِة خا�شّ الّدوِل  بيَن  واقت�شاديٌّ  �شيا�شيٌّ  تناف�ٌس  الع�شريَن  القرِن  َمطَلِع  في  بداأَ 
اإلى  ذلك  فاأّدى  األمانيا؛  ل�شالِح  واللُّوِريِن  لزا�ِس  الإ مقاطعَتي  عْن  فرن�شا  تناُزِل  ب�شبِب  وفرن�شا 
تطوراٍت ع�شكرّيٍة في اأوروبا والعالِم كاَنْت �شبًبا ل�شتعاِل الحرِب التي اأُطِلَق عليها ا�شُم الحرِب 

العالمّيِة  ل�شموِلها دوَل العالِم اأجمَع. 
َيِت الحرُب العالمّيُة الأولى بهذا ال�شِم.   لماذا �ُشمَّ

1- اأ�شباُب قياِم الحرِب العالميِّة الأولى 
ُيعدُّ اغتياُل وليِّ عهِد النَّم�شا )فران�شوا فردنالند( على يِد طالٍب �شربيِّ اأثناَء زيارتِه للبو�شنَة في 
28 من حزيران عاَم 1914م, هو ال�شبَب المبا�شَر للحرِب العالمّيِة الأولى, كما ت�شاَفرْت 

مجموعٌة مَن الأ�شباِب غيِر المبا�شرِة لقياِم الحرِب العالمّيِة الأولى ومنها:
اأ   - نموُّ الّروِح القومّيِة  بيَن ال�شعوِب الأوروبّيِة.

ب- التناف�ُس ال�شتعماريُّ بيَن الّدوِل الأوروبّيِة للح�شوِل على الموادِّ الخامِّ والأ�شواِق.

اِك�َس عاَم 1911م. جـ- الأزماُت الّدولّيُة مثُل: الأزمِة الَبلقانّيِة عاَم 1908م, واأزمِة َمرَّ
د - قياُم الّتكتالِت والأحالِف الّدولّيِة.

2- مجرياُت الحرِب العالميِّة الأولى ومراحُلها 
انق�شَمِت الّدوُل المتحاربُة اإلى دوِل الو�شِط وت�شمُّ األمانيا والّنم�شا والدولَة العثمانّيَة وُبلغاريا, 
يَن والبرتغاَل وبلجيكا واإيطاليا,  ودوِل الحلفاِء وت�شمُّ اإنجلترا وفرن�شا وُرو�شيا والياباَن وال�شّ

وان�شّمت الولياُت المتحدُة الأمريكّيِةُ في نهايِة الحرِب.
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تاأّمْل خريطَة العالِم ال�ّشيا�شّيَة الآتيَة, ثّم اأجْب عّما يليها:

 حّدْد دوَل الحلفاِء ودوَل الَو�َشِط. 
 اإلى اأيٍّ مَن القاّراِت تنتمي الّدوُل التي ا�شترَكت في الحرِب العالمّيِة الأولى؟

مرِت الحرُب العالمّيُة الأولى بمرحلتَيِن اأ�شا�شيَتيِن هما: 
بيَن عاَمي )1914م- 1917م(:  الأولى  المرحلُة  اأ   - 
بزعامِة  المرحلِة  هذِه  في  الو�شِط  دوُل  َقْت  تفوَّ وفيها 

األمانيا.
تميَّزُت  1918م(:   – )1917م  الثانيُة  ب-المرحلُة 
ودخوِل  ِفّيِة  الَبْل�شَ الّثورِة  قياِم  بعَد  رو�شيا  بان�شحاِب 
ل�شالِح  ُة  الَكفَّ فانقلَبِت  الحرَب,  المتحدِة  الولياِت 

ُدوِل الحلفاِء. 
ِة,  رِب, وقامَت رو�شيا بالتعبئِة العامَّ وفي عاِم 1914م, اأعلَنِت النم�شا الحرَب على ال�شِّ
ْت  فردَّ فرن�شا,  واأيدْتَها  ذلَك,  رو�شيا  ْت  فرف�شَ التعبئِة,  بوقِف  رو�شيا  األمانيا  وطالَبت 

األمانيا باإعالِن الحرِب على الدولَتيِن. 

الثّورُة البَْل�َشِفيُّة عاَم 1917م
نهاِء  لإ ِفيَُّة  الَبْل�شَ الّثورُة  قاَمِت 
رو�شيا,  في  القي�شريِّ  الُحْكِم 
واأ�شفَرْت عْن قياِم دولِة ا�شتراكّيٍة 
�ُشّمَيِت الّتحاَد ال�شوفيتيَّ الذي 

اْنهاَر عاَم 1991م.

ال�شكل)4-18( خريطُة العالِم ال�ّشيا�شّيُة.
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على  الحرَب  بريطانيا  فاأعلَنْت  وهولندا,  بلجيكا  عبَر  فرن�شا  اإلى  الألمانيُّ  الجي�ُس  زَحَف 
نطاُق  اّت�شَع  وقِد  بحمايِتها,  بريطانيا  دْت  تعهَّ التي  بلجيكا  حياِد  عن  الّدفاِع  بُحجِة  األمانيا 
ِت  الحرِب, فدخَلت الّدولُة العثمانّيُة وبلغاريا الحرَب اإلى جانِب األمانيا والنَّم�شا, بيَنما ان�شمَّ

الياباُن وال�شيُن والبرتغاُل وبلجيكا واإيطاليا, اإلى جانِب بريطانيا وفرن�شا ورو�شيا.
فيها, وفي  ِفّيِة  الَبْل�شَ الّثورِة  قياِم  اإثِر  الحرِب على  يا من  رو�شِ ان�شَحبت  عاِم 1917م,   وفي 
العاِم نف�شِه دخَلِت الولياَت المتحدُة الأمريكّيِةُ الحرَب اإلى جانِب الحلفاِء فاأّدى ذلك اإلى 

دعِم موقِفهم. 
الألمانيُة  القواُت  ا�شتطاَعِت  فقد  واألمانيا,  فرن�شا  بيَن  الحرِب  في  المعارِك  اأ�شدُّ  وقَعْت 
الحرَب, وتقديَمها  المتحدِة  الولياِت  اأنَّ دخوَل  اإل  باري�س,  مدينِة  اإلى �شواحي  الو�شوَل 
الم�شاعداِت المتنوعَة الع�شكرّيَة, والب�شريَة للحلفاِء, �شدَّ الهجوِم الألمانيِّ دفَع الحلفاَء اإلى 

القياِم بهجوٍم معاك�ٍس, اأجبَر الألماَن على َقبوِل ال�شت�شالِم.

 3- نتائُج الحرِب العالميِّة الأولى 
ْت عِن الحرِب العالمّيِة الأولى مجموعٌة مَن النتائِج تمثََّلْت في نقاط هي:  �شَ تمخَّ

اأ - النتائُج ال�ّشيا�شيُّة 
معاهدِة  توقيُع  فتمَّ  الو�شِط,  دوِل  وهزيمِة  الحلفاِء  دوِل  انت�شاِر  اإلى  الحرُب  اأّدِت   .1

لِح( الذي ُعِقَد في باري�س.  )فر�شاي( عاَم 1919م, ) موؤتمِر ال�شُّ
التعوي�شاِت  دفَع  َنْت  ت�شمَّ األمانيا,  على  قا�شيًة  �شروًطا  )َفَر�َشاَي(  معاهدُة  ْت  َفَر�شَ  .2
الُبلداِن المجاورِة, والتقلي�َس مْن عدِد جنوِدها  اأرا�شيها ل�شالِح  اأجزاٍء مْن  واقتطاَع 

وانتزاَع �شالِحها.
والأمِن  لِم  ال�شِّ ل�شماِن  1920م,  عاِم  في  الأمِم  َبَة  ُع�شْ َيْت  �ُشمِّ دوليٍة  منّظمٍة  اإن�شاُء   .3

العالميَيِن ب�شكٍل دائٍم. 
مبراطوريِة العثمانّيِة ورو�شيا القي�شريِّة, وا�شتقالُل  مبراطورياِت مثِل الإ 4. انهياُر بع�ِس الإ

بع�ِس الدوِل. 
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للعرِب  وعوِدها  عْن  بريطانيا  وتخّلي  العربيِة  الأقطاِر  على  الأوروبيُّ  ال�شتعماريُّ  التناف�ُس   .5
باإقامِة دولٍة عربيٍة م�شتقّلٍة, دفَع الأميَر في�شَل بَن الح�شيِن بِن عليٍّ لح�شوِر موؤتمِر َفَر�َشاَي في 

عاِم 1919م, للدفاع عن ق�شيِة العرِب.  

ال�شكل)4-19(: �شورٌة لالأميِر في�شِل بِن الح�شيِن في موؤتمِر )فر�شاي( عاَم 1919م.

ن�شانيِة خالَل النزاعاِت  ْوِن كرامِتهم الإ ن�شانيُّ اإلى حمايِة الجميِع و�شَ وليُّ الإ   يهدُف القانوُن الدَّ
الم�شلحِة, والحدِّ مَن المعاناِة الّناجمِة عِن الحروِب.

ب- النتائُج القت�شاديُة 
المتحدِة  الولياِت  ل�شالِح  الأوروبيِة وتراجُع هيمنِتها القت�شاديِة  الّدوِل  ازدياُد مديونّيِة   .1
الأمريكّيِةِ والياباِن فظهَرْت اأزماٌت مالّيٌة عالمّيٌة, مثُل )الأزمِة القت�شادّيِة عاَم 1929م( 

ب�شبِب نفقاِت الحرِب الباهظِة. 
2. التدميُر والتخريُب للمن�شاآِت الإنتاجّيِة مثِل الم�شانِع, والمعامِل, والّطرِق, والمطاراِت, 

والمواِنئ, والمباني, والِبْنيِة الّتحتيِة.
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  لماذا دخَلِت المراأُة �شوَق العمِل بعَد الحرِب العالمّيِة الأولى.

احلرُب العاملّيُة الثانّيُةثانًيا

اأّدى دخوُل األمانيا اإلى اأرا�شي بولندا ل�شترجاِع ممِر) دانزينغ( الذي انُتِزَع منها في اأعقاِب 
الحرِب العالمّيِة الأولى لو�شوِل بولندا اإلي بحِر البلطيِق وف�شِل اأجزاٍء مْن األمانيا بموجِب معاهدِة 
ًرا للحرِب العالمّيِة الثانّيِة, ولذلَك اأعلَنْت بريطانيا الحرَب  )فر�شاي( عْن األمانيا الأمِّ كان �شبًبا ُمبا�شِ

على األمانيا, وبعَد اأياٍم قالئَل تبَعْتها فرن�شا. 

 هل دخوُل )األمانيا( اأرا�شي )بولندا( ُمبّرٌر لقياِم الحرِب العالمّيِة الّثانيِة؟ 
ِف اإلى الأ�شباِب غيِر المبا�شرِة للحرِب العالمّيِة الّثانيِة تاأّمِل ال�شكَل الآتَي: وللتعرُّ

جـ- النتائُج الجتماعيُة 
1.انت�شاُر الفقِر والِبطالِة ب�شبِب الأزماِت المالّيِة, وانهياُر اقت�شادياِت الّدوِل. 

2.الخ�شائُر الب�شريُة والمادّيُة الهائلُة. 
3.دخوُل المراأِة �شوَق العمِل نتيجَة الطلِب على الَعمالِة. 

الأ�شباُب غرُي املبا�شرِة للحرِب العاملّيِة الثانيِة

قراراُت موؤتمِر فر�شاي الذي فر�َس �شروًطا قا�شيًة على األمانيا.

ظهوُر الأنظمِة الديكتاتوريِة مثِل الفا�شيِة في اإيطاليا والّنازيِة في األمانيا.

ِع الألماني في اأوروبا. ِع الياباِن في من�شوريا والتو�شُّ ال�شيا�شُة التو�ّشعيُة لدوِل الو�شِط مثِل تو�شُّ

بْت بيَن الّدوِل. ف�شُل ُع�شبِة الأمِم في حلِّ الّنزاعاِت التي ن�شَ

ها اأزمُة عاِم 1929م, اّلتي بــداأَت بالولياِت المّتحدِة وتَرَكْت  الأزمــاُت القت�شاديــُة في العالِم واأهمُّ
اأثَرها في العالَم اأجمَع.

ال�شكُل)4-20(: الأ�شباُب غيُر المبا�شرِة للحرِب العالمّيِة الثانيِة.
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1- مجرياُت الحرِب العالميِّة الثانيِة 
الحلفاِء  ودوِل  والياباِن(  واإيطاليا,  )األمانيا,  الو�َشِط  دوِل  اإلى  المتحاربُة  الّدوُل  انق�شَمِت 

.) , الّتحاد ال�شوفيتيِّ )اإنجلترا وفرن�شا, والولياِت المّتحدِة الأمريكّيِةِ
َمّرِت الحرُب العالمّيُة الثانيُة بمرحلتَيِن اأ�شا�شيتَيِن هما:

 اأ  - المرحلُة الأولى بيَن عاَمي 1939م- 1943م 
اأرا�شي  ح�شاِب  على  األمانيا  َعْت  تو�شَّ وفيها 
فرن�شا, وهولندا, وبلجيكا, ولوك�شومبورَغ 
ال�شوفيتّي  التحاِد  ُتجاَه  جيو�ُشها  وزحَفْت 
في  واأّما  ال�شرقّيِة,  اأوروبا  دوِل  وباقي 
الألمانّيُة  القّواُت  العربّيِة, فهاجَمِت  المنطقِة 
في  الحلفاِء  دوَل  ليبيا  مْن  انطالًقا  يطالّيُة  والإ

م�شَر وتون�َس. 
كما ا�شتوَلِت الياباُن على بلداِن الهنِد ال�شينّيِة 
وكمبوديا,  )فيتنام,  وهي  اآ�شيا  �شرِق  جنوَب 
وق�شَفِت  الهادئ,  المحيِط  وجزِر  ولو�س( 
القاعدَة الع�شكريَة الأمريكّيِةَ في بيرل هاربر 

في جزِر )هاواي( في المحيِط الهادئ؛ مّما دفَع الولياِت المتحدَة الأمريكّيِةَ لدخوِل 
الحرِب اإلى جانِب الحلفاِء عاَم 1941م.

معركُة العلَميِن عاَم 1942م
معركُة العلمَيِن من المعارِك الفا�شلِة في 
فْي  وقَعْت  التي  الثانيِة  العالمّيِة  الحرِب 
�شكندريِة  م�شَر على ُبْعِد 100كم من الإ
بيَن القواِت البريطانّيِة مْن جهٍة والقواِت 
اأخرى,  جهٍة  مْن  يطاليِة  والإ الألمانيِة 
البريطانّيِة  القواِت  بانت�شاِر  وانتَهْت 
مَن  وا�شعًة  حقوًل  الحرُب  وترَكِت 
ها موجوًدا  الألغاِم في م�شَر ل زاَل بع�شُ

حّتى اليوِم.

غيِر  الألغاِم  القنابِل وحقوِل  بوجوِد  تَتمّثُل  التي  الحروِب  اآثاِر  مْن  تعاني  كثيرٌة  دوٌل  زاَلْت  ما   
يها حّتى اليوِم. المتفّجرِة في اأرا�شِ
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ب– المرحلُة الثانيُة بيَن عاَمي 1943م – 1945م 
َتاِلْيِنْغَراَد(,  )�شِ مدينِة  مْن  انطالًقا  األمانيا  على  ُم�شاٍد  هجوٍم  ِنّ  ب�شَ ال�شوفيتيُّ  الجي�ُس  قاَم 
, ُثّم انتقَل بعَدها اإلى تحريِر  َن مْن تحريِر الأرا�شي ال�شوفيتّيِة مَن الحتالِل الألمانيِّ فتمكَّ
نِّ هجوٍم على دوِل الَو�َشِط  ُبلداِن اأوروبا ال�شرقّيِة مْن األمانيا, كما قاَمْت دوُل الحلفاِء ب�شَ

في كٍلّ مْن م�شَر وليبيا وُتْوُن�َس. 
ومْن اأهمِّ الُخطِط الع�شكريِّة التي قلَبْت موازييَن الُقوى في الحرِب العالمّيِة الثانّيِة اإنزاُل 
الحلفاِء لحوالي مليوِن جنديٍّ في منطقِة )نورماندي( جنوَب فرن�شا بما ُي�شّمى  تاريخيًّا 
الأمُر  وانَتهى  األمانيا,  اأرا�شي  غزِو  في  الحلفاِء  جيو�ُس  وبداأَْت  نورماندي(,  )اإنزاَل 

با�شت�شالِم الجي�ِس الألمانيِّ عاَم 1945م والق�شاِء على الّنظاِم النازيِّ في األمانيا.
قنبلَتيِن ذريتَيِن على مدينَتي )نجازاكي  المتحدِة  الولياِت  اإلقاِء  بعَد  الياباُن  وا�شت�شلَمِت 

وهيرو�شيما( وبذلَك انتهِت الحرُب العالميُة الثانيُة عام 1945م. 

2- نتائُج الحرِب العالميِّة الثانيِة 
اأ�شفرِت الحرُب العالمّيُة الثانّيُة عِن النتائِج الآتيِة: 

اأ - النتائُج ال�شيا�شيُّة 
1.  عقُد موؤتمِر)بوت�شدام عاَم 1945م( لتقريِر م�شيِر األمانيا بعَد انت�شاِر الحلفاِء عليها.

مثِل  دوٍل  بظهوِر  الّثانيِة  العالمّيِة  الحرِب  بعَد  اأوروبا  في  ال�ّشيا�شّيُة  الخريطُة  ِت  تغيرَّ  .2
األمانيا الغربّيِة واألمانيا ال�ّشرقّيِة. 

الحرُب الباردُة
راِع والتناف�ِس  هي حالُة التوتِر وال�شّ
والّتحاِد  المتحدِة  الولياِت  بيَن 
ال�شوفيتِيّ كقوَتيِن عظميَيِن في العالِم 
منُذ عاِم 1945م وحّتى 1991م, 
هائاًل  ًرا  تطوُّ الفترُة  هذِه  و�شهَدْت 
في الأ�شلحِة والّتكنولوجيا والت�شابِق 

نحَو الف�شاِء بيَن الّطرَفيِن.

الّتحاُد  وهما:  العالِم  في  َتيِن  ُقوَّ اأعظِم  ظهوُر   .3
 , ال�شتراكيَّ النظاَم  تزّعَم  الذي  وفيتيُّ  ال�شُ
تزّعَمِت  التي  الأمريكّيِةُ  المتحدُة  والولياُت 
بيَن  التناف�ِس  اإلى  ى  اأدَّ مّما  ؛  الراأ�شماليَّ الّنظاَم 
بالحرِب  ُيَعرُف  ما  وظهوِر  القوَتيِن  هاتيِن 

الباردِة, وتراجِع بريطانيا وفرن�شا.  
4.  حلوُل هيئِة الأمِم المتحدِة َمِحلَّ ُع�شبِة الأمِم: 
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ال�شكل)1- 20(: �شعاُر هيئِة الأمِم المتحدِة.

لِم والأمِن الّدولَييِن وتعزيِز التعاُوِن  �شْت هذهِ الهيئُة ل�شماِن ال�شِّ ففي عاِم 1945م, تاأ�شَّ
ن�شاِن.  العالميِّ واحتراِم حقوِق الإ

في  الها�شمّيِة  الأردنّيِة  المملكِة  مثِل  ا�شتقالِلها  على  الم�شتعَمرِة  وِل  الدُّ بع�ِس  ح�شوُل   .5
5/25/ 1946م.

مثِل  الّدوليِة  والّتكتالِت  الأحالِف  قياُم   .6
1949م  عاَم  الأطل�شيِّ  �شماِل  حلِف 
والذي ي�شمُّ الولياِت المتحدَة الأمريكّيِةَ 
عاَم  )وار�شو(  وحلِف  وحلفاَءها, 
ال�شوفيتيُّ  الّتحاُد  تراأَ�َشُه  الذي  1955م 
ُحلَّ  الحلُف  ال�شتراكيُة,  وهذا  والّدوُل 
الّتحاِد  �شقوِط  اإثَر  1991م  عاَم  ُكليًّا 

. ال�شوفيتِيّ

ب- النّتائُج القت�شاديُّة
لِت الأرا�شَي الّزراعّيَة. 1. دمَرِت الحرُب المبانَي والم�شانَع و�شبكَة الموا�شالِت, وعطَّ

2. تراُجُع الّناتِج الوطنيِّ في الّدوِل المتحاربِة با�شتثناِء الولياِت المّتحدِة الأمريكّيِةِ التي ظلَّ 
اقت�شاُدها �شليًما.

لمّيِة. 3. توجيُه القت�شاِد الألمانيِّ نحَو الأغرا�ِس ال�شِّ

لم يتاأثْر اقت�شاُد الولياِت المّتحدِة في الحرِب العالمّيِة الثانّيِة رغَم ا�شتراِكها بالحرِب.

جـ- النّتائُج الجتماعيُّة
1.  قتُل وجرُح ع�شراِت المالييِن مَن الب�شِر.

2.  انت�شاُر الأوبئِة والأمرا�ِس في البلداِن المت�شررِة من الحرِب.
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1- عّرْف ما ياأتي
ِفيََّة, معركَة الَعَلَميِن, اإنزاَل نورماندي, حقَّ تقريِر الم�شيِر. الثورَة الَبْل�شَ

2- اذكْر اأ�شباَب الحرِب العالمّيِة الأُولى.

3- قارْن بيَن الحرِب العالمّيِة الأولى والّثانيِة مْن حيُث: 
اأ   - الدوُل المتحاربُة. 

ب- ال�شبُب المبا�شُر لكلٍّ مْنُهما. 
جـ- النتيجُة المبا�شرٌة.

 
ْح ذلَك. 4- نتائُج الحرِب العالمّيِة الأولى هي اأ�شباٌب للحرِب العالمّيِة الثانّيِة, و�شّ

5- ف�ّشْر ان�شحاَب رو�شيا من الحرِب العالمّيِة الأولى عاَم1917م.
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1- عّرْف ما يلي: 
ِفيََّة,  , �شجَن البا�شتيِل, حفلَة ال�ّشاِي, �شيا�شَة التتريِك, الثورَة الَبْل�شَ ال�شريَف الح�شيَن بَن عليٍّ

الحرَب الباردَة.  
 2- قارْن بيَن الحرِب العالمّيِة الأولى والّثانيِة مْن حيُث: 

3- اذكْر اأ�شباَب ما يلي: 
اأ   - الّثورِة الفرن�شّيِة.

 . ب- الّثورِة الأمريكّيِةِ
جـ- الّثورِة العربّيِة الُكبرى.  

د  -ح�شوِر الأميِر في�شِل بِن الح�شيِن بِن عليٍّ موؤتمَر فر�شاي عاَم 1919م. 
ْح مطالَب الّنقاباِت الُعمالّيِة.  4- و�شّ

ِح الّنتائَج ال�ّشيا�شّيَة للحرِب العالمّيِة الّثانيِة. 5- و�شّ
ْح دوَر ال�ّشخ�شياِت الآتيِة في الّتاريِخ الحديِث وهم:  6- و�شّ

 . اأ   - ال�شريُف الح�شيُن بُن عليٍّ
ب- لوي�س ال�شاد�َس ع�شَر.

جـ-جورج وا�شنطن. 

تاريُخ الحرِبالأطراُف المتحاربُةال�شبُب المبا�شُرالحرُب
النتيجُة المبا�شرُة 

للحرِب

الحرُب العالمّيُة الأُولى

الحرُب العالمّيُة الّثانيُة 
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لنعممعاييُر التّقويِم الّذاتيٍّالرقُم

اأعتزُّ بال�ّشريِف الح�شيِن بِن عليٍّ نموذًجا لملوِك العالِم.1

�شتراتيجّيــَة الع�شكرّيَة في القيادِة لل�ّشريِف الح�شيِن 2 اأُقّدُر الإ
ابِن عليٍّ

ناعّيِة. 3 ا زمنيًّا لنت�شاِر الّثورِة ال�شّ ُم خطًّ اأُنظِّ

4
والحياِة  الحّرّيِة  تعزيِز  في  عليٍّ  بِن  الح�شيِن  ال�ّشريِف  بدوِر  اأفتخُر 

َلى.  الُف�شْ

اأُبّيُن الأ�شباَب والّنتائَج للحروِب والّثوراِت العالمّيِة. 5

اأ�شتنتُج الحقائَق مَن الّن�شو�ِس الّتاريخّيِة.6

اأتتبُع على الخريطِة خطَّ �شيِر قواِت الثَّورِة العربّيِة الُكبرى.7

قيّْم تعلَُّمَك لهِذه الوحدِة مْن خالِل الجدوِل الآتي: 

التقومُي الذاتيُّ
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1. اإبراهيم العطار, المو�شوعة الها�شمية في القرن الع�شرين, مديرية المطابع الع�شكرية, عمان, 1995م.
2. اأحمد بن محمد, المنتخب من تاريخ الجنابي, درا�شة وتحقيق رابعة مزهر, موؤ�ش�شة حمادة, اإربد, 2012م.

3.اإحمود الل�شا�شمة, الها�شميون والوحدة العربية في التاريخ المعا�شر، ط )1(, دار الخليج للن�شر والتوزيع, 2000م.
4. اأ�شد ر�شتم, الأ�شول العربية لتاريخ �شوريا في عهد محمد علي با�شا، الجامعة الأمريكّيِة, بيروت, 1934م.

الأبحاث  ا�شتانبول, مركز  �شعداوي,  ترجمة �شالح  تاريخ وح�شارة,  العثمانية  الدولة  اأوغلي,  اإح�شان  الدين  5.اأكمل 
للتاريخ والفنون والثقافة الإ�شالمية, 1999م. 

6.اأمين �شعيد, الثورة العربية الكبرى, ج3, مكتب مدبولي, القاهرة, 1997م.
7. ثو�شيديد�س, تاريخ الحرب البيلوبونيزية, ترجمة دينا المالح, المجمع الثقافي, اأبو ظبي, 2003م.

8.بكر خازر المجالي, الخطاب ال�شامي لجاللة الملك عبد اهلل الثاني, الديوان الملكي العامر, عمان, 2005م.
9.الح�شين ملك المملكة الأردنيِّة الها�شمية, مهنتي كملك اأحاديث ملكية, وزارة الثقافة, 2009م.

10.با�شمة كيال, تطور المراأة عبر التاريخ, عز الدين للن�شر, بيروت, 1981م.
11.ح�شين ال�شيخ, اليونان والرومان, دار المعرفة الجامعية, القاهرة, 2004م.

12.زيمرن الفريد, الحياة العامة اليونانية: ال�شيا�شة والقت�شاد في اأثينا في القرن الخام�س، ط5, لجنة البيان العربي, 
القاهرة.

ال�شعدني, مكتبة  اإبراهيم  ترجمة محمود  اليونانية والرومانية في م�شر,  البردية  الوثائق  في  قراءة  ه. روبرت�س,  13.�س. 
نه�شة ال�شرق, جامعة القاهرة, 1995م.

14.�شليمان المو�شى, الثورة العربية الكبرى) الحرب في الحجاز 1916- 1918م(, مديرية المطابع الع�شكرية, عمان, 
1989م.

15.�شليمان المو�شى, تاريخ الردن في القرن الع�شرين، ط )1(, مكتبة المحت�شب, عمان, 1996م.
16.�شليمان المو�شى, اإمارة �شرقي الأردن ن�شاأتها وتطورها في ربع قرن 1921- 1946م, وزارة الثقافة, 2009م.

17.عبد اهلل بن الح�شين, الآثار الكاملة حقبة من تاريخ الأردن, بيروت, الدار المتحدة للن�شر, 1979م.
18.عبد اهلل بن الح�شين, مذكراتي، ط)1(, الأهلية للن�شر والتوزيع, عمان, 1989م.

19.عبد الحميد البطريق وعبد العزيز نوار, التاريخ الأوروبي الحديث, دار النه�شة العربية, بيروت, د.ت.
20.عبد العزيز عو�س, الإدارة العثمانية في ولية �شورية, دار المعارف, بيروت, 1969م.

21.عبد المجيد ال�شناق, تاريخ الأردن وح�شارته, وزارة الثقافة, عمان, 2012م.

الم�شادُر والمراجُع
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القاهرة,  والتوزيع,  للن�شر  الإ�شالمية  الدار  ال�سقوط,  واأ�سباب  النهو�ض  عوامل  العثمانية  الدولة  ال�شالبي,  22.علي 
2004م.

23.علي محافظة, تاريخ الأردن المعا�شر: عهد الإمارة 1921- 1946م, عمان, الجامعة الأردنيِّة, 1973م.
24.عليان الجالودي, ق�شاء عجلون في ع�شر التنظيمات العثمانية, لجنة تاريخ بالد ال�شام, الجامعة الأردنيِّة, 1994م.

اآمال  ترجمة  الهيللين�شتية,  الممالك  ون�شاأة  ال�شرق  على  الإ�شكندر  حملة  الهيللين�شتي:  العالم  ولبانك,  25.فرانك 
محمد واآخرون، ط)1(, المركز القومي للترجمة, القاهرة, 2009م.

26.محمد عدنان البخيت, بحوث في تاريخ بالد ال�شام في العهد العثماني, مطبعة الجامعة الأردنيِّة, عمان, 1992م.
27.محمد عدنان البخيت ونوفان الحمود, دفتر مف�شل لواء عجلون رقم 185, من�شورات اللجنة العليا لكتابة تاريخ 

الأردن, عمان, 2011م.
28.محمد محافظة, العالقات الأردنيِّة الفل�شطينية) 1939- 1951م(, دار الفرقان, عمان, 1982م.

29.محمود ال�شيد, تاريخ اأوروبا والمريكيتين، موؤ�ش�شة �شباب الجامعة, الإ�شكندرية,2004م.
30.ها�شم اإ�شماعيل اللقياني, تعريب قيادة الجي�ص العربي, الوكالة العربية للتوزيع, عمان, 1993م.

31.هاني خير, خطب العر�ص) 1929- 1972م(, د.ن, د.ت.
دار  ط)3(,  الرحيم،  عبد  واأحمد  ع�شمت  زينب  ترجمة  الحديث،  الأوروبي  التاريخ  اأ�شول  في�شر,  32.هربرت 

المعارف, م�شر, 1961م.
33.هند اأبو ال�شعر, تاريخ �شرق الأردن في العهد العثماني, وزارة الثقافة, عمان, 2010م.

والن�شر,  والترجمة  التاأليف  لجنة  العربي,  الدول  جامعة  بدران,  محمد  ترجمة  الح�شارة,  ق�شة  ديورانت,  34.ول 
د.ت.





َتَّ ِبَحْمِد اهلِل َتَعاَلى
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