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تناوَلِت الوحدُة الرابعُة مفهوَم التمكيِن الديمقراطيِّ بتحليِل ما ت�شمنْتُه الأوراُق النقا�شّيُة لجاللِة 
الحزبيَة  التعدديَة  وتناولِت  �شلوًكا عمليًّا،  الديمقراطيِة  تبني  اإلى  دعوِتِه  في  الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك 
في  والم�شاركِة  العامِة  الحياِة  بو�شِفِه و�شيلًة لإدارِة  الحزبيِّ  العمِل  واأهميَة   ، الأردنِّ في  والفكريَة 
، وتحقيِق التنميِة  ، وتحمِل الم�شوؤوليِة في �شبيِل النهو�ِس بالمجتمِع الأردنيِّ �شنِع القراِر ال�شيا�شيِّ

ال�شاملِة.

ويُتوقُّع مَن الّطالِب بعَد درا�شِة الوحدِة اأْن يكوَن قادًرا على اأْن:

َح المفاهيَم والم�شطلحاِت والحقائَق والتعميماِت، ويتقَن المهاراِت الواردَة فيها. يو�شّ  

، والتعدديِة الحزبيِة والفكريِة. يبّيَن اأهميَة التمكيِن الديمقراطيِّ  

يف�ّشَر اأ�شباَب العزوِف عِن العمِل ال�شيا�شيِّ لدى بع�ِس المواطنيَن الأردنييَن.  

يتتّبَع التطوَر الديمقراطيَّ في المملكِة الأردنيِة الها�شميِة.  

، والتعدديِة الحزبيِة والفكريِة. ي�شتخل�َس اأهداَف التمكيِن الديمقراطيِّ  

يّقدَر دوَر جاللِة الملِك في دعِم العمِل ال�شيا�شيِّ في المملكِة الأردنيِة الها�شميِة.  

يكت�شَب القيَم والتجاهاِت الواردَة في الوحدِة.  
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الّدر�ُس 

التمكيُن الديمقراطيُّالأّوُل

ما المق�شوُد بالديمقراطيِة؟  
ِه  ُتَعدُّ الديمقراطيُة �شرورًة حتميًة للدوِل التي تن�شُد التطّوَر، ومنها الأردنُّ الذي َتَبّنى منُذ تاأ�شي�شِ
النهَج الديمقراطيَّ القائَم على الحياِة النيابيِة والتعدديِة الحزبيِة بو�شِفهما و�شيلًة لالإدارِة والحكِم، 
عبِد  الملِك  ارتاأى جاللُة  الها�شميِة،  للقيادِة  الم�شتمرِة  ال�شاملِة  الإ�شالحيِة  للم�شيرِة  وا�شتكماًل 
اأبناِئِه وبناِتِه  اهلِل الثاني ابِن الح�شيِن اأن يخطَو خطوًة اإ�شافيًة من التوا�شِل المبا�شِر والمفتوِح مَع 
الأردنييَن  فيها جاللُته  ُي�شارُك  التي  المهمِة  النقا�شيِة  الأوراِق  مَن  �شل�شلًة  ن�شِر جاللتِه  طريِق  عن 
الدخوِل في  المواطنيَن على  الديمقراطيِة و�شماِن نجاِحها، وتحفيِز  روؤيَتُه الإ�شالحيَة لإن�شاِج 
حواٍر بّناٍء حوَل الق�شايا المهمِة، والم�شاركِة ال�شعبيِة في عمليِة �شنِع القراِر اأو كما اأ�شماها جاللُتُه   

''المواطنُة الفاعلُة''، و�شملِت الأوراُق ما ياأتي:
الورقُة النقا�شيُة الأولى: '' م�شيرُتنا نحَو بناِء الديمقراطيِة المتجددِة''

الورقُة النقا�شيُة الثانيُة: '' تطويُر نظاِمنا الديمقراطيِّ لخدمِة جميِع الأردنييَن''
الورقُة النقا�شيُة الثالثُة: '' اأدواٌر تنتظُرنا لنجاِح ديمقراطيتِنا المتجددِة''

الورقُة النقا�شيُة الرابعُة: '' نحَو تمكيٍن ديمقراطيٍّ ومواطنٍة فاعلٍة''
: الأهداُف، والمنجزاُت، والأعراُف ال�شيا�شيُة'' الورقُة النقا�شيُة الخام�شُة: '' تعميُق التحوِل الديمقراطيِّ

الورقُة النقا�شيُة ال�شاد�شُة:   �شيادُة  القانوِن اأ�شا�ُس الدولِة المدنية

ال�شكُل )4-1(: جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني ابِن الح�شيِن.
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ِّ
اأوًل: ورقُة جاللِة الملِك النقا�شيُة في التمكيِن الديمقراطي

 ، ق��ّدَم جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني اأوراًقا نقا�شي��ًة عديدًة لدفِع عمليِة التنميِة ال�شاملِة في الأردنِّ
ودع��ِم العمليِة ال�شيا�شيِة، وق��د جاءِت الورقُة النقا�شيُة الرابعُة لجاللِة المل��ِك عبِد اهلِل الثاني بعنواٍن 
ه��و: »نحَو تمكي��ٍن ديمقراطيٍّ ومواطنٍة فاعلٍة« وج��اَء في معر�ِس الحديِث ع��ن برنامِج التمكيِن 

: الديمقراطيِّ

. ال�شكُل )4-2(: جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني ابِن الح�شيِن في اأثناِء اإطالِق برنامِج التمكيِن الديمقراطيِّ

“ اإنن��ي اأحثُّ جميَع الأردنييَن ممن لديهم اأف��كاٌر اإبداعيٌة، وال�شتعداُد للعمِل الجادِّ خدمًة 
 ، هم القدرَة على القياِم بدوٍر قياديٍّ في بناِء نظاِمنا الديمقراطيِّ ال�شيا�شيِّ لوطِنن��ا، ويَرْوَن في اأنف�شِ
اأن يخطوا لالأم��اِم، وي�شتفيدوا من الإمكاناِت المهمِة التي يوفُرها هذا البرنامُج. اإنكم اإذ ُتقِبلوَن 
، وت�شهموَن  على هذِه الم�شوؤوليِة، وت�شربوَن مثاًل في ريادِة العمِل ال�شيا�شيِّ والجتماعيِّ والمدنيِّ
« اأف�شَل واأقوى لجميِع اأبناِئِه وبناِته، فاإنك��م ت�شنعوَن ق�ش�َس نجاٍح على م�شتوى  ف��ي بناِء »اأردنٍّ

الوطِن العربيِّ والعالِم، وتثبتوَن اأننا قادروَن على اأخِذ زماِم المبادرِة، واإنجاِح ديمقراطيِتنا”. 

ُن بَها من اإحداِث تغيير اإيجابيٍّ في حياِتَك وحياِة الآخريَن. اقترْح فكرًة اإبداعيًة تتمكَّ  
اأطل��َق جاللُة الملِك عب��ِد اهلِل الثاني في العا�شِر من كانوَن الأوِل في ع��اِم 2012 برنامَج التمكيِن 
ها، وكّلَف  الديمقراط��يِّ بمنا�شب��ِة احتفالِت الجامعِة الأردني��ِة بمروِر خم�شيَن عاًما عل��ى تاأ�شي�شِ
�شندوَق الملِك عبِد اهلِل الثاني للتنميِة بتنِفيِذِه، واأما المبادُئ التي يعمُل البرنامُج في اإطاِرها فهي: 
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ِّ
ثانيًا: اأهداُف التمكيِن الديمقراطي

لتعّرِف اأهداِف التمكيِن الديمقراطيِّ تاأمِل ال�شكَل الآتي، ثمَّ اأجْب عن الأ�شئلِة التي تليه: 

. ال�شكُل )4-3(: اأهداُف التمكيِن الديمقراطيِّ

العم��ُل وفَق اأ�ش�ٍس غي��ِر حزبيٍة تلتزُم الحياَد، فه��و يدعُم الموؤ�ش�شاِت ال�شغي��رَة والكبيرَة التي   - 1
تهدُف اإلى الإ�شهاِم في تعزيِز الم�شاركِة ال�شيا�شيِة والمدنيِة.

انتهاُج اأ�ش�ِس ال�شفافيِة لدى تقديِم الدعِم، وفتُح باِب ال�شتفادِة  لالأردنييَن المهتميَن جميِعهم.  - 2

تقت�ش��ي الديمقراطيُة اإ�ش��راَك فئاِت المجتمِع، في بن��اِء ثقافٍة ديمقراطيٍة واعي��ٍة، وتعزيِز �شبِل 
ممار�شتِها عن طريِق الموؤ�ش�شاِت ال�شيا�شيِة، وموؤ�ش�شاِت المجتمِع المدنيِّ الداعمِة بناًء على اأ�ش�ِس 
الثق��ِة، والقدرِة عل��ى التغييِر، والإ�شهاِم في دف��ِع عجلِة التنميِة ال�شاملِة، واإيج��اِد عالقٍة تقوُم على 
، وتعّلِم الم�شاءل��ِة، وتحّمِل الم�شوؤولياِت العامِة،  َتَقبُّ��ِل المجتمِع لالآخِر، وتعزيِز العمِل الجماعيِّ

المرتكزِة على الحواِر والعلنيِة وال�شفافيِة. 
وترتك��ُز الم�شارك��ُة ال�شيا�شي��ُة الفاعلُة على ثالث��ِة اأ�ش�ٍس رئي�ش��ٍة هي: حقُّ الم�شارك��ِة، وواجُب 

الم�شاركِة، وم�شوؤوليُة الم�شاركِة الملتزمِة بال�شلميِة والحتراِم المتبادِل.
ما دوُرَك في تعزيِز الديمقراطيِة وتر�شيِخها في مدر�شِتَك ومجتمِعَك؟  

ِّ
اأهداُف التمكيِن الديمقراطي

تنفيُذ مبادراٍت ون�شاطاٍت تكّر�ُس الثقافَة الديمقراطيَة.

الم�شاركُة ال�شيا�شيُة، وتعزيُز اأخالقياِت الحواِر الهادِف.

اإحالُل القيِم الأ�شا�شيِة الإيجابيِة كنبِذ العنِف وقبوِل الآخِر بدًل مَن القيِم ال�شلبيِة.

تعزيُز مبادِئ الديمقراطيِة.

الحدُّ من الظواهِر ال�شلبيِة كاإق�شاِء الآخِر والتهرِب مَن الم�شوؤوليِة
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تتمثُل محاوُر التمكيِن الديمقراطيِّ بما ياأتي: 
1 - دعُم الأن�شطِة الكفيلِة بتجذيِر ثقافِة الحواِر، مثِل مهاراِت 

المناظرِة.
2 - خدمُة المجتمِع بالتركيِز على تنميِة المواهِب وا�شتثماِرها.
3 - اإط��الُق اإبداع��اِت ال�شب��اِب الأردن��يِّ لدع��ِم المبادراِت 

الجتماعيِة، ومعالجِة الق�شايا التي يعاني منها قطاُع ال�شباِب.
4 - تعزيُز اآلياِت الم�شاءلِة وال�شفافيِة والحقِّ في الح�شوِل على المعلومِة.

5 - دعُم مبادراِت المجتمِع المدنيِّ ذاِت الأهداِف المت�شابهِة والقائمِة على اأر�ِس الواقِع لتطويِر اأن�شطِتها.
؟ ما المق�شوُد بالتحّوِل الديمقراطيِّ  

ح ذلَك. ؟ و�شّ هل للبرلماِن الطالبيِّ عالقٌة بالتحّوِل الديمقراطيِّ  

رّتْب اأهداَف التمكيِن الديمقراطيِّ ح�شَب اأهميِتها من وجهِة نظِرَك.  
. اذكْر بع�َس القيِم الإيجابيِة التي ت�شاعُد على التمكيِن الديمقراطيِّ  

عّدْد اأهداًفا اأخرى للتمكيِن الديمقراطيِّ لم ترِد في ال�شكِل ال�شابِق.  

التح��ّوُل الديمقراطيُّ لي�َس مجموعًة 
ا  مَن الت�شريعات فح�شب، اإّنما هو اأي�شً
ثقافٌة قيميٌة و�شلوكيٌة وتعليميٌة تتجّذُر 
بالممار�شِة وب�شورٍة تراكميٍة، وتعمُل 
والقيمي��ُة  الت�شريعي��ُة  المنظومت��اِن 

ب�شفِتهما م�شاريِن متالزميِن.

بالرج�وِع اإِلى الم�وق�ِع الإلكت�رونيِّ لج�الل�ِة الم�ل��ِك عب�ِد اهلِل الثاني ابِن الح�شي�ِن:   
الثاني  اهلِل  للملِك عبِد  النقا�شيِة  الأوراِق  تقريًرا عِن  اكتْب   www.kingabdullah.jo

ًنا اأهداَف كلِّ ورقٍة نقا�شيٍة، ومحاوَرها الأ�شا�شّيَة. مَّ ُم�شَ

نشاٌط

ِّ
ثالثًا: محاوُر التمكيِن الديمقراطي
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، الأوراُق النقا�شّيُة. ِح المق�شوَد بما ياأتي: التمكيُن الديمقراطيُّ و�شّ  -  1

. ْح محاوَر التمكيِن الديمقراطيِّ و�شّ  -  2

. عّدْد اأهداَف التمكيِن الديمقراطيِّ  -  3

بّيْن اأ�ش�َس الم�شاركِة ال�شيا�شيِة الفاعلِة.  -  4

ناق�ْس مَع زمالِئَك الورقَة النقا�شيَة الرابعَة لجاللِة الملِك عبد اهلل الثاني ابِن الح�شيِن، واأثَرها   -  5
. في المجتمِع الأردنيِّ

6 - �شمِّ الأوراَق النقا�شيَة لجاللِة الملِك عبداهلل الثاني ابِن الح�شيِن.
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الحقَّ  الأردنييَن  المواطنيَن  الأردنيُّ  الد�شتوُر  منَح 
في تاأليِف الأحزاِب ال�شيا�شيِة والن�شماِم اإليها، على اأن 
�شلميًة، وُنُظُمها ل  تكوَن غاياُتها م�شروعًة، وو�شائُلها 
تخالُف اأحكاَم الد�شتوِر الأردنيِّ ح�شَب المادِة )16( 

مَن الد�شتوِر.

ال�شيا�شيِة،  التعدديِة  فكرِة  على  الأحزاُب  تقوُم 
وطبيعُتها،  تركيبُتها  حيُث  من  بيَنها  ما  في  وتختلُف 
ا في الحياِة ال�شيا�شيِة؛ اإذ ُيَعدُّ وجوُدها  وتوؤدي دوًرا مهمًّ
ا على درجِة الديمقراطيِة في الدولِة الحديثِة،  موؤ�شًرا مهمًّ
ب�شورٍة  الدولِة  �شوؤوِن  اإدارِة  في  م�شاركِتها  طريِق  عن 
م�شروعٍة بالعمليِة النتخابيِة، ول يكت�شُب الحزُب �شفَة 

ال�شرعيِة اإل بموافقٍة ر�شميٍة عن طريِق الت�شجيِل والترخي�ِس من الحكومِة، فالأحزاُب ال�شيا�شيُة تن�شاأُ 
المختلفِة  للفئاِت  والقت�شاديِة والجتماعيِة  ال�شيا�شيِة  الم�شالِح  عِن  التعبيِر  بهدِف  للقانوِن  وفًقا 

التي تمثُلها في المجتمِع، ويجُب اأن يكوَن عمُلها �شمَن القانوِن ال�شائِد في الدولِة.

ما ال�شوابُط التي يجُب اأن يلتزَم بها الحزُب؟  
ما الأهداُف التي ي�شعى الحزُب اإلى اإنجاِزها؟  

لّخ�ْس باأ�شلوِبَك الخا�سِّ مفهوَم الحزِب.  

الدر�ُس 

التعدديُة الحزبيُة في الأردنِّالثاني

ديِة؟ ما المق�شوُد بثقافِة التعدُّ  

اأوًل: مفهوُم الحزِب

يع��ّرف قان��وُن الأح��زاِب الأردنيُّ 
ل�شن��ِة   )3( الم��ادِة  ن���سِّ  ح�ش��َب 
2015م الح��زَب باأّن��ه: كلُّ تنظيٍم 
�شيا�ش��يٍّ يتاأّل��ُف م��ن جماع��ٍة م��ن 
الأردنيي��َن وفًق��ا لأح��كاِم الد�شتوِر 
والقان��وِن بق�ش��ِد الم�شارك��ِة ف��ي 
الحياِة ال�شيا�شي��ِة، وتحقيِق اأهداٍف 
محددٍة تتعّل��ُق بال�ش��وؤوِن ال�شيا�شيِة 
والقت�شادي��ِة والجتماعيِة، ويعمُل 

بو�شائَل م�شروعٍة و�شلميٍة.
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ثانيًا: الأهميُة الحزبيُة في الحياِة ال�شيا�شيِة

1 - ُتَعدُّ الأحزاُب الأ�شا�َس في عمليِة التنميِة ال�شيا�شيِة القائمِة على التعدديِة ال�شيا�شيِة لتحقيِق م�شاركٍة 
، والعمِل على تقدِم الوطِن �شمَن اإطاِر الد�شتوِر. اأو�شَع للمواطنيِن، وبلورِة الوعِي ال�شيا�شيِّ

2 - الأح��زاُب اأح��ُد مظاهِر العم��ِل ال�شيا�شيِّ الح�شاريِّ الت��ي تعّبُر عن وجوِد الحري��ِة ال�شيا�شيِة، 
ا  هم بع�شً فالقب��وُل بوجوِد تعدديٍة حزبيٍة في الدولِة يعني َتواُفَق اأبن��اِء المجتمِع على قبوِل بع�شِ

بغ�سِّ النظِر عن اختالفاِتهم الفكريِة ومعتقداِتهم.
، واإعداُد القادِة، وتطبيُق مبداأِ تداوِل  3 - ُتعّزُز الأحزاُب الديموقراطيَة من حيُث توعيُة الراأِي العامِّ

ال�شلطِة بالنتخاِب.

اذكر اإيجابياٍت اأخرى للحياِة الحزبيِة.  
هل الحزُب ظاهرٌة اإيجابيٌة في الحياِة ال�شيا�شيِة؟ ف�ّشْر اإجابَتَك.   

ثالثًا: تطوُر الحياِة الحزبيِة في الأردنِّ

، ما يدلُل على دعِم القيادِة الها�شميِة للتعدديِة  بداأِت الحياُة الحزبيُة منُذ ن�شوِء اإمارِة �شرِق الأردنِّ
ال�شيا�شي��ِة والوعِي ال�شيا�شيِّ الذي يتمتُع بِه اأبن��اُء الأردنِّ بمختلِف اتجاهاِتهم الفكريِة، وا�شتمرِت 

اقراأِ الن�سَّ الآتي، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه: 
اأّكَد جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني اأهميَة تر�شيِخ الحياِة الحزبيِة، و�شرورَة اأن تلبي الأحزاُب 
تطلعاِت الأردنييَن بتبني برامَج تت�شُل بالجوانِب القت�شاديِة والتعليميِة وال�شحيِة، وكلِّ 
م��ا يم�سُّ حي��اَة المواط��ِن ... واإنَّ تنميَة الحي��اِة ال�شيا�شيِة ف��ي الأردنِّ ي�شتدعي وجوَد 
الأحزاِب ال�شيا�شيِة الوطنيِة، على اأن يكوَن لكلٍّ منها اأجندُتها التي تعتمُد اأ�ش�َس اللتزاِم 
اأَ الم�شالُح الأردنيُة الأولويَة بحيُث تكوُن فوَق العتباراِت كافًة. بق�شايا الأمِة، واأن تتبوَّ

ما الجوانُب التي يجُب اأن تت�شمنَها برامُج الأحزاِب ال�شيا�شيِة؟  
ما الأ�ش�ُس التي يجُب اأن تعتمَدها اأجندُة الأحزاِب ال�شيا�شيِة؟   

نشاٌط
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الأن�شط��ُة ال�شيا�شيُة الخا�شُة بالأحزاِب على 
ال�شاحِة الأردنيِة، وفي عام 1989م �شهدِت 
المملك��ُة تح��وًل ديمقراطيًّا بع��ودِة الحياِة 
النيابي��ِة، و�شدوِر الميث��اِق الوطنيِّ في عاِم 
1991م الذي اأك��َد تر�شيَخ مب��داأِ التعدديِة 
الحزبي��ِة، و�شرورَة الم�شارك��ِة ال�شعبيِة في 
اإدارِة �شوؤوِن الدولِة، وبناِء المجتمِع المدنيِّ 
المت��وازِن، لذلَك �شدَر قانوُن الأحزاِب في 
عاِم 1992م الذي منَح الأردنيين حقَّ تاأليِف 
الأح��زاِب ال�شيا�شي��ِة، حيُث ظه��َر اأكثُر من 
32 حزًبا �شيا�شيًّا م��ن مختلِف التجاهاِت 
الوطنيِة والقومي��ِة والدينيِة، واأُجرَيت بع�ُس 
التعدي��الِت عل��ى قان��وِن الأح��زاِب ع��ام 
)2015م(، بهدِف تفعيِل دوِرها في الحياِة 

. ال�شيا�شيِة في المجتمِع الأردنيِّ

ن���سَّ قان��وُن الأح��زاِب للع��ام 2015م عل��ى 
ح��قِّ الأردنييَن ف��ي تاأليِف الأح��زاِب ال�شيا�شيِة 
وتر�شيِخ مب��ادِئ الديمقراطيِة ع��ن طريق تنميِة 
الحي��اِة ال�شيا�شي��ِة ف��ي المجتمِع الأردن��يِّ عبَر 
ا  وج��وِد اأح��زاٍب فاعل��ِة، ويوؤكُد القان��وُن اأي�شً
حري��َة المواطنيَن بالتجمِع في اأح��زاٍب �شيا�شيٍة 

يختاروَنها بمح�ِس اإرادِتهم من غيِر اأيِّ قيوٍد.
وق��د حّدَد القان��وُن عدَد الموؤ�ش�شي��َن ب�� 150 
ا ب��دًل من 500 �شخ���ٍس، واعتمَد �شنَّ  �شخ�شً
الثامن��َة ع�شرَة ب��دًل م��ن الحادي��ِة والع�شريَن، 
ومن��َح القانوُن الأح��زاَب فر�شًة لط��رِح ذاِتها 
ف��ي المجتمِع تمهي��ًدا لم�شاركِتها ف��ي العمليِة 
ال�شيا�شي��ِة، والنتخاباِت البرلماني��ِة؛ للو�شوِل 
اإلى الغايِة المرجوِة لت�شكيِل حكوماٍت برلمانيٍة.

ما اأهميُة �شدوِر الميثاِق الوطنيِّ الأردنيِّ في عاِم 1991م؟  
؟ ما دللُت وجوِد العمِل الحزبيِّ في الأردنِّ  

ما الهدُف الأ�شا�شيُّ من تعديِل قانوِن الأحزاِب؟  

ارج��ْع اإل��ى الموق���ِع الإلكت��رونيِّ ل���وزارِة ال�ش��وؤوِن ال�شيا�شي�����ِة والب�رلماني��ِة   
moppa.gov.jo واأَِعدَّ قائمًة باأ�شماِء الأحزاِب ال�شيا�شيِة الأردنيِة.

في  الحزبيِّ  للعمِل  والمعار�شيَن  الموؤيديَن  زمالِئَك  بيَن  جماعيًة  مناظرًة  اعِقْد   
، ثمَّ اعر�ْس نتائَج المناظرِة في فقرٍة على الإذاعِة المدر�شيِة. الأردنِّ

نشاٌط
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رابًعا: اأ�سباُب العزوِف عن االنخراِط في العمِل الحزبي

عل��ى الرغِم مَن النفت��اِح ال�شيا�شيِّ في نظاِم التعددي��ِة الحزبيِة �شمَن المظل��ِة القانونيِة اإل اأنَّ 
الأحزاَب لم ت�شتقطْب فئاٍت جماهيريًة كبيرًة، لأ�شباٍب عديدٍة، منها:

1- �شعُف البنيِة التنظيميِة لبع�ِس الأحزاِب. 
2- عدُم ثقِة المواطِن في برامِج بع�ِس الأحزاِب.
3- عدُم وجوِد برامِج عمٍل وا�شحٍة لالأحزاِب.

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

. اعقْد جل�شًة نقا�شيًة بيَن طلبِة ال�شفِّ لمناق�شِة اأ�شباِب العزوِف عِن العمِل الحزبيِّ  
الد�شتوِر  مبادَئ  فيِه  تبّيُن  تقريًرا  اكتْب   ، الأردنيِّ الد�شتوِر  وثيقِة  اإلى  بالرجوِع   

الأردنيِّ التي توؤّكُد التعدديَة الحزبيَة، والديمقراطيَة.

نشاٌط
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ِح المق�شوَد بالحزِب. و�شّ  -  1

. اذكْر اأ�شباَب العزوِف عن الن�شماِم اإلى الأحزاِب في الأردنِّ  -  2

. ح اأهميَة وجوِد الأحزاِب في الأردنِّ و�شّ  -  3

بّيْن اأهمَّ ما ن�سَّ عليِه قانوُن الأحزاِب للعاِم 2015م.  -  4

5 - تّتبْع تطّوَر الحياِة الحزبيِة في الأردِن.
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الدر�ُس 

التعددّيُة الفكرّيُة في الأردنِّالثالُث

التعدديُة الفكريُة من اأهمِّ مالمِح المجتمعاِت المتقدمِة الحديثِة وال�شعوِب الراقيِة، وهَي طريٌق 
ِف مفهوِم التعدديِة الفكريِة اقراأِ الن�سَّ الآتي، ثمَّ  للتقّدِم العلميِّ وازدهاِر المجتمِع وتنميِتِه، ولتعرُّ

اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليه:

ا�شتخل�ْس مَن الن�سِّ مفهوَم التعدديِّة الفكريِّة.  
؟ ما قيُم التعدديِّة الفكرّيِة الواردِة في الن�سِّ  

ُتَعدُّ التعددّيُة الفكرّيُة اإثراًء لتقّدِم المجتمِع. ناق�ْس ذلَك.  
؟ كيَف ن�شاأِت التعددّيُة الفكريُّة في الأردنِّ  

اأوًل: مبادُئ التعدديِّة الفكريِّة

حريُة الفكِر  - 1

ع��ن طريِق ا�شتغالِل المواهِب، وتوظيِف الق��دراِت الفرديِة، فالإن�شاُن الحرُّ فكريًّا يكوُن قادًرا 
على ح�شِن الختياِر، رحَب ال�شدِر لقبوِل الحقِّ وال�شواِب بعيًدا عِن التع�شِب والتقليِد الأعمى.

تعزيُز التوا�شِل   - 2

�شرورُة التوا�شِل مَع الثقافاِت العالميِة، لأنُه يدعُم الحواَر مَع الآخِر، ويزيُد من فر�ِس النجاِح.
الحواُر بيَن الثقافاِت   - 3

ت�شّكُل التعدديُة الثقافيُة مبداأً من مبادِئ حواِر الح�شاراِت، فعلى كلِّ ثقافٍة اأن تعترَف بالثقافاِت 
الأخرى، وبتمايِزها، وبدوِرها في اإثراِء الإن�شانيِة.

التعددّي��ُة الفكريُّة هي قبوُل الآخريَن جميًعا في الوطِن مهم��ا اختلَفْت اآراوؤُهم، وُي�ْشَتَمدُّ ذلَك 
م��ن التطبيِق الفعليِّ المعلِن لمبادِئ العدِل والم�ش��اواِة وتكافوؤِ الفر�ِس، واإتاحِة المجاِل لأفراِد 
ال�شع��ِب للم�شارك��ِة في �شنِع القراراِت، بما يحق��ُق للمواطنيَن ال�شتق��راَر والطمئناَن والثقَة 

بالم�شتقبِل، والعتزاَز ب�شرِف النتماِء للوطِن.
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ُّ
التعاي�ُص ال�شلمي  - 4

اإنَّ الأم��َم وال�شعوَب، واإن اختلَفْت في عقائِدها، واتجاهاِتها الفكريِة، فال بدَّ من وجوِد نقطِة 
التق��اٍء، تجمُع بيَنها، ونقطُة اللتقاِء هذِه هي مجموعُة القي��ِم الإن�شانيِة الم�شتركِة مثِل: العدِل 
ها، لأنها ت�شهُم في  والمحب��ِة والت�شامِح ونبِذ العنِف،...، التي ل يمك��ُن لأحٍد عاقٍل اأن يرف�شَ

ارتقاِء الفكِر، وتزيُد المعرفَة التراكميَة لدى المجتمعاِت.
اأيُّ مبداأٍ مْن مبادِئ التعدديِة الفكريِة هو الأهمُّ براأِيَك؟ ولماذا؟   

عالَم يقوُم الحواُر بيَن الح�شاراِت؟  

ثانيًا: اإيجابياُت التعدديِة الفكريِة

فها تاأمِل ال�شكَل الآتي، ثمَّ اأجْب عن ال�شوؤاِل الذي يليه: للتعدديِة الفكريِة اإيجابياٌت عديدٌة، لتعرُّ

رّتْب اإيجابياِت التعدديِة الفكريِة ح�شَب اأهميِتها من وجهِة نظِرَك.  
؟ ما دللُت وجوِد التعدديِّة الفكرّيِة في الأردنِّ  

. اكتْب تقريًرا عن مظاهِر التعدديِّة الفكرّيِة في المجتمِع الأردنيِّ نشاٌط

اإيجابياُت التعدديِّة الفكريِّة

ُف الثقافاِت الأخرى. تعرُّ

الم�شاواُة واحتراُم حقوِق الإن�شاِن.

تقويُة وحدِة المجتمِع.

الرتقاُء بوعِي الإن�شاِن وفكِرِه.
ال�شكُل )4-4(: اإيجابياُت التعدديِة الفكريِة.
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p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

ما المق�شوُد بالتعددّيِة الفكرّيِة؟  -  1

اذكْر مبادَئ التعدديِّة الفكرّيِة.  -  2

اأعِط اأمثلًة على القيِم الإن�شانيِة الم�شتركِة.  -  3

ناق�ِس الآثاَر الإيجابيَة للتعددّيِة الفكرّيِة.  -  4

pIóMƒdG oá∏Ä°SCG
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p¢SQ qódG oá∏Ä°SCGpIóMƒdG oá∏Ä°SCG

، الحزُب، التعددّيُة الفكريُّة.  بّيِن المق�شوَد بكلٍّ مما ياأتي: التمكيُن الديمقراطيُّ  -  1

و�شْح كيَف يمكُن تعزيُز الم�شاركِة ال�شيا�شيِة الفاعلِة في المجتمِع.  -  2

ف�ّشر كالًّ مما ياأتي:  -  3
ت�شهُم التعدديُة الحزبيُة في ا�شتقراِر المجتمِع. اأ   - 

ِه النهَج الديمقراطيَّ و�شيلًة للحكِم والإدارِة. تبّنى الأردنُّ منُذ تاأ�شي�شِ ب- 
بالتعدديِة الحزبيِة يتر�ّشُخ مبداأُ تحقيِق الحرياِت والم�شاواِة. ج�- 

 . ْح مبادَئ برنامِج التمكيِن الديمقراطيِّ و�شِّ  -  4

بيِّْن مفهوَم المواطنِة الفاعلِة ا�شتناًدا اإلى روؤيِة جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني الإ�شالحيِة.  -  5
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�شعيٌفجيٌّدممتاٌزمعياُر الأداِءالّرْقُم

1  . اأُبّيُن اأهميَة التمكيِن الديمقراطيِّ
2 . اأُعّدُد اأهداَف التمكيِن الديمقراطيِّ
اأ�شّمي الأوراَق النقا�شيَة التي اأعلَنها جاللُة الملِك عبِد اهلِل 3

الثاني لتبّني الديمقراطيِة.  
اأذكُر الأهميَة الحزبيَة في الحياِة ال�شيا�شيِة. 4
ا�شتنتُج قيَم التعدديِة الفكريِة.  5
اأو�شُح مظاهَر التعدديِة الفكريِة. 6
اأبّيُن اإيجابياِت التعدديِة الفكريِة.  7
العمِل 8 دعِم  في  الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك  جاللِة  دوَر  اأقّدُر 

ال�شيا�شيِّ في المملكِة الأردنيِة الها�شميِة.  

 t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG

بعَد النتهاِء مْن درا�شِة الوحدِة، قيِّْم نف�َشَك ذاتيًّا وفَق الجدوِل الآتي، بو�شِع اإ�شارِة )✓( في المكاِن الّذي 

ينا�شُب درجَة اأداِئَك. 



 t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG



26

الوحدُة
الخام�سُة

مبادراٌت ملكيٌة

5
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قدَم جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني منُذ ت�شلُِّمِه العر�َش مبادراٍت ملكيًة �شاميًة عديدًة �شمَلْت جوانَب 
لٍَّح بالعلِم، والقيِم الدينيِة  ، واإعداِد جيٍل ُم�شَ الحياِة كافًة، وهدَفْت اإلى النهو�ِش بالمواطِن الأردنيِّ

والجتماعيِة، وتحقيِق الرفاِه الجتماعيِّ والقت�شاديِّ للمواطنيَن.

ويُتوقُّع مَن �لّطالِب بعَد در��سِة �لوحدِة �أْن يكوَن قادًر� على �أْن:

المهاراِت  ويتقَن  والتجاهاِت،  القيَم  ويتمّثَل  والتعميماِت،  والحقائَق  المفاهيَم  ي�شتوعَب   
الواردَة فيها.

 . يقّدَر دوَر القيادِة الها�شميِة في دعِم الأردنِّ على الم�شتوى الجتماعيِّ والقت�شاديِّ  

يدرَك اأهميَة دوِر جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني في الدفاِع عِن الإن�شانيِة وقيمها الجامعِة.  

يعّدَد مبادراٍت ملكيًة دينيًة واجتماعيًة واقت�شاديًة.  

. ي�شتنتَج اأثَر المبادراِت الملكيِة في تطويِر المجتمِع الأردنيِّ  
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الّدر�ُس 

المبادراُت الدينيُةالأّوُل

�أوًل: ر�سالُة عماَن

محاوُر ر�سالِة عّماَن  - 1

مْن اأجِل تقديم ر�شالِة عّماَن ب�شياٍق علميٍّ منهجيٍّ موّثٍق، بعَث جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني 
المرموقِة  المكانِة  الم�شلميَن من ذوي  اأربعٍة وع�شريَن عالًما من كباِر علماِء  اإلى  اأ�شئلٍة  ثالثَة 
من اأنحاِء العالِم جميِعها، يمّثلوَن المذاهَب والمدار�َش الفكريَة جميَعها في الإ�شالِم، وهذِه 

الأ�شئلُة هي:

َمْن هو الم�شلُم؟  
هل يجوُز التكفيُر؟  

َمْن له الحقُّ في اأن يت�شّدى لالإفتاِء؟  

جاَءْت ر�شالُة عماَن لتعّبَر عن �شيا�شِة الأردنِّ في الدفاِع عِن الإ�شالِم، واإبراِز �شورتِه ال�شمحِة 
الحقيقيِة، ون�شِر قيِم العتداِل والو�شطيِة؛ اإذ اأ�شدَر جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني في احتفاليِة ليلِة 
القدِر مْن �شهِر رم�شاَن من عاِم 1425هـ/ الموافِق للتا�شِع من ت�شريَن الثاني من عاِم 2004م بياًنا 
يهدُف اإلى �شرِح ر�شالِة الإ�شالِم الحقيقيِة، وتقديِمها للعالِم ب�شورِتها النقيِة، وذلَك في ردٍّ على من 

يتعر�شوَن لالإ�شالِم بالت�شويِه والفتراِء. 

لماذا اأ�شدَر جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني ر�شالَة عّماَن؟  
براأيَك، ما اأهميُة �شرِح ر�شالِة الإ�شالِم الحقيقيِة، وتقديِمها للعالم؟  

لَمْن وّجَه جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني بياَنُه المعروَف بر�شالِة عماَن؟  

تعك�ُش المبــادراُت الملكيُة الدينيــُة تبّنَي الأردنِّ نهــَج العتداِل والو�شطيِة، واإبــراَز ال�شورِة 
الحقيقيــِة لالإ�شالِم، وذلَك بحكــِم الم�شوؤوليِة التاريخيــِة والدينيِة الموروثِة التــي تحّملْتها قيادُتُه 

الها�شميُة ب�شرعيٍة مو�شولٍة بالر�شوِل محمٍد �شلى اهللُ عليِه و�شّلَم.
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ما اأثُر الفتاوى الخطاأِ في �شلوِك النا�ِش؟  
ا. هم بع�شً ما الآثاُر المترتبُة على تكفيِر الم�شلميَن بع�شَ  

اهلِل  عبِد  الملِك  جاللُة  دعا  العلماُء،  هوؤلِء  اأ�شدَرها  التي  والفتاوى  الإجاباِت  اإلى  وا�شتناًدا 
الثاني، في تموَز من عاِم 2005م، اإلى عقِد الموؤتمِر الإ�شالميِّ الدوليِّ الذي �شارَك فيه مئتاِن 
مَن العلماِء الم�شلميَن البارزيَن من خم�شيَن بلًدا. وفي عّماَن، اأ�شدَر العلماُء بالإجماِع توافَقهم 
الثالثِة، ولتعّرِف  ُتْعَرُف في ما بعُد بمحاوِر ر�شالِة عّماَن  اأ�شبَحْت  على ثالِث ق�شايا رئي�شٍة 

هذِه المحاوِر انظِر ال�شكَل الآتي، ثمَّ اأجْب عما يليِه:

دوُر ر�سالِة عّماَن في مقاومِة �لتطّرِف و�لإرهاِب  - 2

اقراأِ الن�شَّ الآتي من ر�شالِة عّماَن، ثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة التي تليِه:
كاَن  اأيًّا  الخاطئُة  الممار�شاُت  بِه  يراُد  الذي  لالإرهاِب،  المعا�شَر  المفهوَم  واأخالقيًّا  دينيًّا  ن�شتنكُر  واإننا   «
اهلِل، ترّوُع  باغيٍة متجاوزًة لأحكاِم  الحياِة الإن�شانيِة ب�شورٍة  التعدي على  م�شدُرها و�شكُلها، والمتمثلُة في 
الو�شائَل  وت�شتخدُم  الأ�شرى،  وتقُتُل  الجرحى،  على  وتجهُز  الم�شالميَن،  المدنييَن  على  وتعتدي  الآمنيَن، 
تعالى: {   قال  المدِن.  وا�شتباحِة  العمراِن  تهديِم  من  الأخالقيِة  غيَر 

 } )�شورة الأنعام، الآية 151(.
.... ونعي اأنَّ التطّرَف ت�شّبَب عبَر التاريِخ في تدميِر بنًى �شامخٍة في مدنياٍت كبرى، واأنَّ �شجرَة الح�شارِة 
تذوي عندما يتمكُن الحقُد ويتغلغُل بال�شدوِر. والتطرُف بكّل اأ�شكاِلِه غريٌب عِن الإ�شالِم الذي يقوُم على 

العتداِل والت�شامِح«.

ال�شكُل )5-1(: محاوُر ر�شالِة عماَن.

محاوُر ر�شالِة عّماَن

ا. هم بع�شً وقُف تكفيِر الم�شلميَن بع�شِ

ا. هم بع�شً توحيُد الأمِة الإ�شالميِة، واعتراُف كلِّ الم�شلميَن ببع�شِ

وقُف الفتاوى من غيِر الموؤهليَن للفتوى، وتعريُتها.
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ثانيًا: كلمٌة �سو�ٌء

برعايٍة ملكيٍة �شاميٍة، �شدَرْت في عام 2007م ر�شالٌة بعنواِن )كلمٌة �شواٌء(، وهي مبادرٌة دولّيٌة 
منطلقٌة مَن الآيِة الكريمِة {   } )�شورة اآل عمران، الآية 64(، 
اهلِل، وحبُّ  �شواٍء، وهما حبُّ  على حدٍّ  والم�شيحيِة  لالإ�شالِم  العظيمِة  الو�شايا  مَن  اثنتيِن  وتت�شمُن 

الجار، وتهدُف هذه المبادرُة اإلى ما ياأتي: 

ما المق�شوُد بالإرهاِب؟   
ما موقُف الإ�شالِم مَن التطرِف؟  

ْح اإجابَتَك. هل توجُد عالقٌة بيَن الإرهاِب والتطرِف، و�شّ  
اذكْر اأمثلًة على التطّرِف والإرهاِب في وقِتنا الحا�شِر.  

�أهميُة ر�سالِة عماَن   - 3

اإّن التوافَق الإ�شالميَّ العالميَّ الذي وّقَعُه علماُء الم�شلميَن حوَل )ر�شالِة عّماَن( ومحاوِرها الثالثِة 
بالُغ الأهميِة؛ لأنه ي�شُل مرتبَة اإجماٍع تاريخيٍّ دينيٍّ و�شيا�شيٍّ عالميٍّ من اأمِة الإ�شالِم في اأياِمنا 

هذِه، ويعزُز �شورَة الإ�شالِم الحنيِف المعتدِل. واأهميُة هذا تتجّلى في ما ياأتي: 
اأنه اعتراٌف متبادٌل بيَن المذاهِب الإ�شالميِة.  اأ   - 

يعــدُّ هذا العتــراُف ملزًما قانونيًّا ودينيًّا للم�شلميَن، ا�شتناًدا لقــوِل ر�شوِل اهلِل �شلى اهللُ  ب- 
عليِه و�شلَم »اإنَّ اأمتي لن تجتمَع على �شاللٍة« )ابن ماجة، ال�شنن، كتاب الفتن، حديث رقم 4085(

يت�شــّدى هذا العتراُف لواحدٍة من اأدقِّ الم�شكالِت التي تواجُه الم�شلميَن في الوقِت  جـ- 
الحا�شــِر المتمثلِة بالفتقاِر اإلى التفاِق على ما يكّون الإ�شالَم، و َمْن هو الم�شلُم، وما 

الذي ُيَعدُّ اإ�شالميًّا فعاًل.

 http://www.ammanmessage.com . ارجْع اإلى موقِع ر�شالِة عّماَن الإلكترونيِّ
ا عن مفهوِمها ومحاوِرها وردوِد الفعِل الدوليِة عليها. واأعدَّ ملخ�شً

نشاٌط
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ثالثًا: �أ�سبوُع �لوئاِم بيَن �أتباِع �لأدياِن

اعتمــَدِت الجمعيُة العامــُة لالأمِم المتحدِة مبــادرَة جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثانــي ابِن الح�شيِن 
)الوئــاُم بيَن اأتبــاِع الأدياِن( التي اأطلَقها جاللتُه في الع�شريَن مــن ت�شريَن الأوِل من عاِم 2010م، 

وجعَلِت الأ�سبوَع الأوَل من �سهِر �سباَط من كلِّ عاٍم اأ�سبوًعا للوئاِم بيَن اأتباِع الأدياِن.

وتعدُّ هذِه المبادرُة ترجمًة لنهٍج وطنيٍّ اختطْتُه القيادُة الها�شميُة في مو�شوِع الحواِر والتعاي�ِش 
بيــَن اأتبــاِع الأدياِن، ودعوًة لتج�شيــِد المفاهيِم والقيِم الدينيــِة والأخالقيِة والإن�شانيــِة في الحياِة 
، وعالقاِتِه القائمِة على ال�شالِم والعدِل واحتراِم الحقوِق،  اليوميِة، لإثراِء م�شيرِة المجتمِع الإن�شاِنيِّ
؛ اإذ تبنِت الجمعيُة  وانعكا�ًشا للتقديِر والمكانِة المرموقِة التي يتمتُع بها جاللُتُه على ال�شعيِد العالميِّ

العامُة بالإجماِع مبادرَة جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني ابِن الح�شيِن.

ما اأثُر انت�شاِر هذِه القيِم في المجتمِع.  

نّظْم اأنَت وزمالوؤَُك بم�شاعدِة معلِمَك برنامًجا لأ�شبوِع الوئاِم بيَن الأدياِن، لُيْعَتَمَد 
في مدر�شِتَك، لتنفيِذِه في العاِم الدرا�شيِّ القادِم.

ناق�ــشْ زمالَءَك حــوَل الحقيقِة الآتيــِة: )الأردنُّ اأنموذٌج اإن�شانيٌّ منــُذ بدِء التاريِخ، 
. ويوؤمُن كلُّ اأفراِدِه بالم�شيِر الم�شترِك( مدعًما ذلَك باأمثلٍة حّيٍة من المجتمِع الأردنيِّ

نشاٌط

نشاٌط

تحديُد اأر�شيٍة م�شتركٍة ُيبنى عليها الحواُر، والعالقاُت بيَن الم�شلميَن والم�شيحييَن.  - 1
تر�شيُخ ِقَيِم الحواِر والتفاهِم والت�شامِح والحتراِم المتبادِل بيَن الم�شلميَن والم�شيحييَن.  - 2

تحقيُق ال�شالِم العالميِّ والتعاي�ِش والوئاِم بيَن �شائِر الأدياِن.  - 3
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خام�ًسا: رعايُة �لمقد�ساِت �لدينيِة في مدينِة �لقد�ِس

جاللِة  عهِد  في  بالٍغ،  باهتماٍم  القد�ِش  مدينِة  في  والم�شيحيُة  الإ�شالميُة  المقد�شاُت  حظيِت 
في عهِد جاللتِه.  الحكوماِت  برامِج عمِل  مْن  يتجزاأُ  واأ�شحْت جزًءا ل  الثاني،  اهلِل  عبِد  الملِك 
َل الهتماُم الكبيُر لجاللِة الملِك بالمقد�شاِت في القد�ِش ا�شتمراًرا للنهِج الها�شميِّ في رعايِة  و�شكَّ

هذِه المقد�شاِت منُذ اأمٍد بعيٍد، ومْن ذلَك:

، واأماكَن  �شّمْم جدوًل يت�شمُن اأ�شماَء بع�ِش الأنبياِء وال�شحابِة الذين ُدِفنوا في الأردنِّ
اأ�شرحِتهم.

نشاٌط

ر�بًعا: �إعماُر م�ساجِد �لأنبياِء و�ل�سحابِة ومقاماِتهم في �لأردنِّ

يوجُد على اأر�ِش الأردنِّ مقاماٌت واأ�شرحٌة لعدٍد من الأنبياِء وال�شحابِة، وت�شكُل هذِه المقاماُت 
والأ�شرحُة مكت�شًبا اأردنيًّا يوؤكُد دوَر الأر�ِش الأردنيِة في �شياغِة تاريِخ الأمِة. 

براأِيَك، ما واجُبنا تجاَه المعالِم الدينيِة؟   

اأوَلِت القيادُة الأردنيُة الها�شميُة المواقَع الدينيَة اأهميًة خا�شًة، وذلَك عن طريِق ما ياأتي:

ت�شكيُل لجنٍة ملكيٍة خا�شٍة لترميِم اأ�شرحِة ال�شحابِة وال�شهداِء الفاتحيَن في الأردنِّ و�شيانِتها،   - 1
وبنــاِء الم�شاجِد في مواقِعها، وذلَك باأمٍر مــن جاللِة المغفوِر له باإذِن اهلل الملِك الح�شيِن بِن 
طالٍل طّيَب اهللُ ثراُه في عام 1984م، واأطالُق مرحلٍة جديدٍة مَن العمِل على ترميِم اأ�شرحِة 
ال�شحابِة، ومقاماِت الأنبياِء المنت�شرِة على اأر�ِش الوطِن، و�شيانِتها، وذلَك في عام 1992م.
و�شــُع اللجنِة الملكيِة لإعماِر م�شاجِد الأنبياِء وال�شحابــِة وال�شهداِء ومقاماِتهم خطًة عمليًة   - 2

�شاملًة لعمليِة الإعماِر وال�شيانِة والترميِم في عهِد جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني.

. عالَم يدلُّ اهتماُم القيادِة الها�شميِة بالمواقِع الدينيِة في الأردنِّ  
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الم�شّرفِة  ال�شخرِة  الأق�شى وقّبِة  الم�شجِد  الها�شميِّ لإعماِر  ال�شندوِق  بت�شكيِل  اأمَر جاللُتُه   - 1
في عاِم 2007م، الذي يهدُف اإلى توفيِر التمويِل الالزِم لرعايِة الم�شجِد الأق�شى المبارِك 

والمقد�شاِت الإ�شالميِة في القد�ِش؛ ل�شماِن ا�شتمراريِة اإعماِرها و�شيانِتها وتجهيِزها.
الأق�شى  الم�شجِد  داخَل  واإعماٍر  ترميٍم  م�شاريِع  بتمويِل  الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك  جاللُة  قاَم   - 2
ِة وت�شييِر تلَك الم�شاريِع، و�شملْت م�شاريُع الإعماِر للمقد�شاِت الإ�شالميِة  على نفقِتِه الخا�شّ
المبارِك  الأق�شى  الم�شجِد  منبِر  بناِء  اإعادَة  الملِك،  في عهِد جاللِة  القد�ِش  في  والم�شيحيِة 
الجنوبيِّ  الحائِط  الم�شجِد، وترميَم  الأ�شيل، في  الديِن(، وتركيَبُه في مكانِه  )منبِر �شالِح 
الم�شجِد  مرافِق  لمختلِف  عديدًة  و�شيانٍة  ترميٍم  وم�شاريَع  الأق�شى،  للم�شجِد  وال�شرقيِّ 

الأق�شى المبارِك وقّبِة ال�شخرِة الم�شّرفِة.
حر�َس جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني على تاأكيِد ارتباِط الأردنِّ بالقد�ِس، عبَر تاأكيِد مفهوِم   - 3
كامَل  واأنَّ  ال�شريِف،  القد�شيِّ  الحرِم  المبارِك/  الأق�شى  الم�شجِد  على  الها�شميِة  الو�شايِة 
القد�ِش ال�شرقيِة بما فيها الم�شجُد الأق�شى تحَت �شيادِة دولِة فل�شطيَن. وتعني الو�شايُة؛ الحقَّ 

التاريخيَّ في الإدارِة والإعماِر والمدافعِة القانونيِة والدبلوما�شيِة.
، الذي ي�شمُل كنائ�َش القد�ِش الرئي�شَة. ت�شكيُل مجل�ِش الكنائ�ِش الأردنيِّ  - 4

عاِم  في  ترميِمِه  في  والإ�شهاِم  القيامِة،  كني�شِة  في  المقد�ِش  القبِر  ترميِم  م�شروِع  اإطالُق   - 5
2016م. 
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عّرْف كالًّ مما ياأتي: ر�شالُة عماَن، اأ�شبوُع الوئاِم بيَن الأدياِن.  -  1

ْح موقَف الإ�شالِم مَن التطّرُف كما ورَد في ر�شالِة عّماَن. و�شّ  -  2

ما اأهميُة اإ�شداِر جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني ر�شالَة عّماَن؟  -  3

دَعْت مبادرُة )كلمٌة �شواٌء( كالًّ من العلماِء الم�شلميِن والم�شيحييَن للحواِر بناًء على و�شيتيِن   -  4
اأ�شا�شيتيِن م�شتركتيِن.

في اأيِّ عاٍم انطلَقْت هذِه المبادرُة؟ اأ   - 
؟  ما هما الو�شيتاِن المق�شودتاِن بالن�شِّ ب- 

. بّيْن مظاهَر اهتماِم القيادِة الها�شميِة بالمواقِع الدينيِة في الأردنِّ  -  5

في  الدينيِة  المقّد�شات  رعايِة  في  الح�شين،  ابِن  الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك  جاللِة  دوَر  تتّبْع   -  6
القد�ِش. مدينِة 
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الدر�ُس 

 المبادراُت الجتماعيُةالثاني

�أوًل: مبادر�ُت �لرعايِة �ل�سحيِة

احتّلْت �شحُة المواطِن الأردنيِّ درجًة عاليًة على �ُشّلِم اأولوياِت جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني ابِن 
الح�شيِن، فقد حر�َش جاللُتُه با�شتمراٍر بتوجيهاِتِه للحكومِة وزياراتِه الميدانيِة على تطويِر خدماِت 
البنيِة التحتيِة لموؤ�ش�شاِت الرعايِة ال�شحيِة المنت�شرِة في مختلِف مناطِق المملكِة، واإن�شاِء موؤ�ش�شاٍت 
جديدٍة لخدمِة مناطَق جديدٍة، وتح�شيِن م�شتوى الخدماِت ب�شورٍة م�شتمرٍة، واهتمَّ جاللُة الملِك 
ب�شرورِة توفيِر الكوادِر الب�شريِة الطبيِة والتمري�شيِة والإداريِة الموؤهلِة والكفوؤِة، والتجهيزاِت الطبيِة 
الحديثِة والمتطورِة الالزمِة لتقديِم خدماٍت نوعيٍة للمواطنيَن، وتح�شيِن م�شتوى معي�شِتهم، التي 

ت�شكُل الرعايُة ال�شحيُة حجَر الأ�شا�ِش لها، وقد �شملت الرعايُة الملكيِة الجوانَب الآتيَة:
 
ِّ
تو�سيُع مظلِة �لتاأميِن �ل�سحي  - 1

لت�شمَل  ال�شّحيِّ  التاأميِن  مظلِة  تو�شيُع  والهتماَم  الرعايَة  الملِك  جاللُة  اأولها  التي  الأموِر  من 
�شرائَح اأو�شَع بهدِف الو�شوِل اإلى التاأميِن ال�شحيِّ ال�شامِل، اإلى جانِب المكرمِة الملكيِة الهادفِة 
واإتاحِة   ، ال�شنِّ والأطفاِل وكباِر  الفقراِء  مَن  ال�شرائِح  وباقي  فقًرا وعائالِتهم،  الأ�شدِّ  تاأميِن  اإلى 

نيَن. الفر�شِة للتاأميِن الختياريِّ لباقي �شرائِح المواطنيَن القادريَن وغيِر الموؤمَّ

؟ يِّ ما المق�شوُد بتو�شيِع مظلِة التاأميِن ال�شحِّ  
ما نوع التاأميِن ال�شحيِّ لدى اأ�شرِتَك؟  

رعايُة ذوي �لإعاقِة  - 2

اأحدَثْت مبادراُت جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني في دعِم برامِج الأ�شخا�ِش ذوي الإعاقة واأن�شطِتهم، 
نقلًة نوعيًة �شاعَدْت على تح�شيِن نوعيِة حياِتهم وم�شتواها عن طريِق و�شِع اإ�شتراتيجيٍة وطنيٍة 
لذوي الإعاقاِت في عام 2006، لت�شّكَل حجَر الأ�شا�ِش الذي ُبِنَي عليِه قانوُن حقوِق الأ�شخا�ِش 

ذوي الإعاقِة، و�ُشّكلت على اأثِرها لجنٌة كّلَفْت باإعداِد وثيقِة الإ�شتراتيجيِة.
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ذوي  الأ�شخا�ِش  ب�شوؤوِن  تهتمُّ  التي  المبادراِت  مَن  بعدٍد  الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك  جاللُة  وقاَم 
الإعاقِة، ومن اأبرِزها:

1- اإن�شــاُء اأكاديميــِة المكفوفيَن، لت�شــّكَل مركًزا نموذجيًّا يقــّدُم خدماِت التعليــِم والتاأهيِل 
والتدريــِب لالأ�شخا�ِش المكفوفيــِن، بالإ�شافِة اإلى احتواِئها مكتبــًة نموذجيًة، ومالعَب 
وم�شبًحا ريا�شيًّا يخدُم الأ�شخا�َش المكفوفيَن والمتدربيَن من طلبِة الجامعاِت في الأردنِّ 

والدوِل العربيِة المجاورِة.
2- اإن�شاُء )11( مركًزا وموؤ�ش�شًة تعليميًة وت�شخي�شيًة في مختلِف مناطِق المملكِة.

3- توفيــُر برنامٍج ناطٍق )اإب�شار( للطلبــِة المكفوفيَن بالجامعاِت، يدعــُم ا�شتقالليَة ال�شخ�ِش 
. ِه في تح�شيِلِه العلميِّ الكفيِف و�شعيِف الب�شِر، ويعزُز اعتماَدُه على نف�شِ

ما واجُبَك تجاَه الأ�شخا�ِش ذوي الإعاقِة؟  
عّدِد الخدماِت التي تقدُمها مراكُز ذوي الإعاقِة لهذِه الفئِة.  

ارتاأى جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني اأن يجعَل مَن الأردنِّ بوابًة للمنطقِة في مجالي تكنولوجيا 
المعلوماِت والت�شالِت والتجارِة الإلكترونيِة، ويحّوَل الأردنَّ اإلى مجتمٍع معلوماتيٍّ يتمتُع بكلِّ 
ما تتطلُبُه تحدياُت اقت�شاِد المعرفِة العالميِّ من اإمكاناٍت وقدراٍت؛ بهدِف تمكيِن ال�شباِب الأردنيِّ 
من الولوُج اإلى مجتمعاِت المعرفِة، ولتحقيِق هذه الروؤيِة اأطلَق جاللُتُه مبادراٍت تعليميًة عديدة منها:

ثانيًا: مبادر�ٌت في �لتعليِم

تعاوْن اأنت وزمالوؤَُك في كتابِة تقريٍر يتناوُل اإنجازاِت الريا�شييَن الأردنييَن من    
. الأ�شخا�ِش ذوي الإعاقِة على الم�شتوى الدْوليِّ

ْم زيارًة بالتعاوِن مَع معّلِمَك اإلى موؤ�ش�شٍة اأو مركٍز لالأ�شخا�ِش ذوي الإعاقِة في  نظِّ   
ُم لهذِه الفئِة. منطقِتَك، واّطلْع على الخدماِت التي ُتَقدَّ

نشاٌط
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مبــادرُة التعليِم الأردنيُة برنامٌج اإبداعيٌّ اأقيَم ل�شتك�شاِف كيفيــِة ا�شتعماِل التكنولوجيا بفاعليٍة 
لت�شجيــِع الإبداِع لدى المعلميــَن والطالِب، و�شمَلــْت تطويَر �شتِة مناهــَج درا�شيٍة في مجاِل 

، وتطبيَقها في مئِة )مدر�شٍة ا�شتك�شافيٍة( تجريبيٍة في اأرجاِء المملكِة. التعليِم الإلكترونيِّ

ما فوائُد ا�شتخداِم التكنولوجيا في التعليِم لكلٍّ مَن الطالِب، والمعلِم؟  

ُّ
�لتعليُم �لإلكتروني  - 2

مهاراِت  تعليِم  باإدخاِل  الحكومِة  اإلى  1999م  عام  في  الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك  جاللُة  اأوعَز 
الحا�شوِب اإلى المدار�ِش الحكوميِة للحدِّ مَن الفجوِة الرقميِة في مجاِل ا�شتخداِم الحا�شوِب بيَن 
المدينِة والريِف من جهٍة، وبيَن الأردنِّ والعالِم من جهٍة اأخرى، ولتحقيِق مبداأِ تكافوؤِ الفر�ِش.

ْت  ومنُذ ذلَك الحيِن جرى العمُل على م�شروِع حو�شبِة المدار�ِش الحكوميِة. وفي عاِم 2005 تمَّ
اأنموذًجا  التـجـربـُة  هـذِه  اإلكـتـرونيًّا، و�شاَرْت  وربُطها  الحكوميِة جميِعها  المدار�ِش  حو�شبُة 

متقّدًما ا�شتفاَدْت منه بلداٌن كثيرٌة في ال�شرِق الأو�شِط.
جائزُة �لملِك عبِد �هلِل �لثاني للياقِة �لبدنيِة  - 3

فــي �شيــاِق حر�ِش جاللِة الملــِك عبِد اهلِل الثانــي على دعِم 
التفكيــِر والتميــِز بيــَن الطلبِة، وّجــَه جاللُتــُه وزارَة التربيِة 
والتعليــِم ل�شتحــداِث جائزٍة للطالــِب المتميــِز في مجاِل 
اللياقِة البدنيِة، عن طريق برنامٍج لممار�شِة ن�شاطاٍت مقترحٍة 
اأو اختياريٍة ُتَطبَُّق على طلبِة مدار�ِش المملكِة، ويماِر�ُش فيها 
الطال��ُب الن�ساَط الريا�س��يَّ مدَة �ساعٍة واح��دٍة يوميًّا، بواقِع 

خم�ــشِ مــراٍت اأ�شبوعيًّا، على مداِر �شتِة اأ�شابيــَع متتاليٍة، ولمعرفِة اأهداِف هــذِه المبادرِة ، انظِر 

ال�شكُل )5-2(: �شعاُر جائزِة الملِك 
عبِد اهلِل الثاني للياقِة البدنيِة.

مبادرُة �لتعليِم �لأردنيُة   - 1

في  ُعِقَد  الذي  العالميِّ  القت�شاديِّ  المنتدى  فعالياِت  في  الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك  اأطلَقها جاللُة 
منطقِة البحِر المّيِت في عام 2003 بهدِف تحقيِق الإ�شالِح التعليميِّ عن طريِق تبّني تكنولوجيا 
المعلوماِت والت�شالِت، وتوظيِفها بال�شورة المثلى في قطاِع التعليِم، ولتعّرف مبادرِة التعليِم 

اقراأِ الن�شَّ الآتي، ثمَّ اأجْب عما يليِه:
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ال�شكَل الآتي، ثمَّ اأجْب عما يليِه:

ال�شكُل )5-3(: اأهداُف جائزِة الملِك عبِد اهلِل الثاني للياقِة البدنيِة.

هل �شبَق اأن �شارْكَت بهذِه الجائزِة؟   
بالرجوِع مَع معلمَك اإلى مديِر مدر�شِتَك اذكِر المراكَز التي ح�شَلْت عليها مدر�شُتَك في الجائزِة.   

مـا اأهـميـُة اإيالِء جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني الهتماَم باللياقِة البدنيِة؟   
ومَن �لمبادر�ِت �لملكيِة �لتعليميِة: 

م�شروُع تغذيِة اأطفاِل المدار�ِش في عاِم 1999.  -
م�شروُع تزويِد طلبِة المدار�ِش بالفيتامينات في عاِم 2002م.  -

مبادرُة المعاطِف ال�شتويِة في عاِم 2004.  -
م�شروُع التدفئِة المدر�شيِة في عاِم 2007.  -

�أهد�ُف جائزِة �لملِك عبِد �هلِل �لثاني 

للياقِة �لبدنيِة

رفُع م�شتوى اللياقِة البدنيِة وال�شحيِة لدى الطالِب

تحقيُق فر�ِش الندماِج الجتماعيِّ ال�شليِم للطلبِة

بناُء الثقِة بالنف�ِش وتعزيُزها

تكويُن ثقافٍة �شحيٍة ريا�شيٍة وغذائيٍة

ا�شتثماُر وقِت الفراِغ على نحٍو اإيجابي

. �شّمْم مطويًة بّيْن فيها اأثَر مبادراِت جاللِة الملِك التعليميِة في المجتمِع الأردنيِّ نشاٌط
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جاَء تحقيُق التنميِة ال�شاملِة، وتلبيُة الحاجاِت الفعليِة للمواطنيَن، والتوزيُع العادُل لمكت�شباِت 
فاأطلَق  الد�شتوريَة،  �شلطاِتِه  ت�شلُِّمِه  منُذ  الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك  جاللِة  اأولوياِت  راأ�ِش  على  التنميِة 

مبادراٍت اجتماعيًة نذكُر منها ما ياأتي:

، على �لنحو �لآتي:
ِّ
تاأميُن �ل�سكِن �لمنا�سِب لأبناِء �لمجتمِع �لأردني  -1

اأ   -اإ�شكاُن منت�شبي القواِت الم�شلحِة الأردنيِة والأجهزِة الأمنيِة.
ب-اإ�شــكاُن ذوي الدخــِل المحدوِد: اأطلق جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني في 26 من �سباَط من 
عاِم 2008م مبادرًة وطنيًة لالإ�شكاِن اأطلَق عليها ا�شَم )�شكٌن كريٌم لعي�ٍش كريٍم( في م�شعى 

لتاأميِن �شريحٍة وا�شعٍة مَن المواطنيَن بالم�شاكِن المالئمِة في المحافظاِت جميِعها.
جـ-م�شروُع الملِك عبِد اهلِل الثاني لإ�شكاِن الأ�شِر العفيفِة.

ثالثًا: مبادر�ٌت �جتماعيٌة

ال�شكُل )5-4(: اأحُد م�شاريِع )�شكٌن كريٌم لعي�ٍش كريٍم(.

مبادر�ٌت لفئِة �ل�سباِب   - 2

من اأهمِّ المبادراِت الملكيِة لفئِة ال�شباِب هو م�شروُع ال�شركِة الأردنيِة للت�شغيِل والتدريِب الذي 
اأطلَقُه جاللُة الملِك في الرابِع من ت�شريَن الثاني من عاِم 2007 لتحقيِق الأهداِف الآتيِة:

اأ  - تاأكيُد اأهميِة قطاِع ال�شباِب، وم�شاركتُهم، والتوا�شُل مَعهم، وتنميُة قدراِتهم، ورعايتُهم، 
وتر�شيُخ جذوِر الثقِة لديِهْم.
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ب-تعزيُز دوِر ال�شباِب في التنميِة القت�شاديِة والجتماعيِة وال�شيا�شيِة.
جـ-تعليُم فئِة ال�شباِب، وتدريُبهم وتاأهيُلهم، وحثُّهم على التفكيِر والتحليِل والإبداِع والتمّيِز.
، وممار�شُة دوِرهم الفاعِل والجادِّ في �شوؤوِن الوطِن و�شجوِنِه. د  -تعزيُز انتماِء ال�شباِب الوطنيِّ

براأِيَك، ما اأ�شباُب اهتماِم جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني بقطاِع ال�شباِب؟   

مبادرُة �إن�ساِء �سندوِق �لملِك عبِد �هلل �لثاني للتنميِة  - 3

التنمويِة والجتماعيِة والتعليميِة  الجهوِد  ي�شهُم في دعِم  بمثابِة مظلٍة موؤ�ش�شيٍة   وهو �شندوٌق 
عن طريِق التحفيِز لتنميٍة �شاملٍة تعتمُد على م�شاريَع ت�شّخُر طاقاِت المواطنيَن لالإنتاِج، وت�شاعُد 

الفئاِت العاملَة على اإنتاِج الم�شاريِع، ويهدُف اإلى ما ياأتي:
اأ   -تاأهيُل ال�شباِب لدخوِل �شوِق العمِل.

ب-تقديــُم الإر�شاِد المهنيِّ في الجامعاِت الأردنيِة، ودعُم البحِث العلميِّ واإبداعاُت ال�شباِب 
عن طريِق برنامِج دعِم م�شروعاِت تخرِج الطلبِة في مرحلِة البكالوريو�ش.

جـ-تعزيــُز م�شاركــِة ال�شباِب فــي الأن�شطِة الداخليــِة والخارجيِة، وفي برامــَج دوليٍة للتبادِل 
الثقافيِّ والحواِر.

د  -اإيجاُد منبٍر اإعالميٍّ لل�شباِب عن طريِق برامِج التلفزيوِن.
، وموؤتمِر البترا للحائزيَن على  هـ-ا�شت�شافُة موؤتمراٍت عالميٍة مثِل المنتدى القت�شاديِّ العالميِّ

جائزِة نوبَل.
براأِيَك، ما اأثُر م�شاركِة طالِب الجامعاِت الأردنيِة في مبادراِت الإبداِع والبحِث العلميِّ في   

؟ المجتمِع الأردنيِّ

مَع  وناق�ْش  والتدريِب،  للت�شغيِل  الأردنيِة  لل�شركِة  الإلكترونيِّ  الموقِع  اإلى  ارجْع 
زمالِئَك بع�َش م�شاريِعها.

نشاٌط

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG
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عّدِد المبادراِت الملكيَة التي اأطلَقها جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني ابِن الح�شيِن في التعليِم.  -  1

و�شْح فوائَد توظيِف الحا�شوِب في التعليِم.  -  2

ما اأهداُف جائزِة جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني ابِن الح�شيِن للياقِة البدنيِة؟  -  3

ما اأثُر تاأميِن �شكٍن منا�شٍب للمواطِن؟  -  4

الملِك  مبادراِت جاللِة  على  اإّطالعك  بعد  لها  الم�شتهدفَة  والفئَة  الإ�شكاِن،  م�شاريَع  عّدْد   -  5
الجتماعيِة في هذا الجانِب.

اكتْب فقرًة تو�شُح فيها دوَر الطلبِة الجامعييَن في الإبداِع والبتكاِر.  -  6

حِ  المق�شوَد بمبادرِة التعليم الأردنيِة. وما الهدُف منها؟ 7 - و�شّ
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الدر�ُس 

المبادراُت القت�صاديُةالثالُث

�أوًل: مبادرُة تطويِر �لعقبِة �لقت�ساديِة

اأطلــَق جاللُة الملــِك عبــِد اهلِل الثاني مطلــَع العاِم 
2000 مبادرًة لتطويِر العقبِة، لتغدو ملتًقى ذا م�شتًوى 

عالميٍّ لالأعماِل، وتهدُف المبادرِة اإلى ما ياأتي:
1- توفيُر الوظائِف للمجتمعاِت المحليِة.

2- تطويُر مهاراِت القوِة العاملِة.
3- ت�شجيُع ال�شتثماراِت.

اإلى  العقبِة  الملِك في ني�شاَن من عاِم 2000، لو�شِع خّطٍة �شاملٍة متكاملٍة لتحويِل  وقْد وّجَه جاللُة 
ْت �شلطُة منطقِة العقبِة القت�شاديِة الخا�شِة. �شَ منطقٍة اقت�ساديٍة خا�سٍة، لتنجَز في �سباَط من عاِم 2001، واأُ�شِّ

ما اأهميُة المناطِق القت�شاديِة الحرِة؟  
ما اأهداُف اإطالِق جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني مبادرًة لتطويِر العقبِة؟  

عك�شــِت المبادراُت القت�شاديــُة التي اأطلَقها جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثانــي ابِن الح�شيِن روؤيَة 
جاللِتــِه في تحقيِق التنميــِة القت�شاديِة، وبذَل جاللُتُه، ول يزاُل، كلَّ جهــِدِه من اأجِل تحقيِق هذا 
الهــدِف، وتاأميــِن م�شتًوى معي�شــيٍّ اأف�شَل لالأردنييَن، وقد حــّدَد جاللُتُه محــاوَر عديدًة لتحقيِق 
ذلَك، منها: تحريُر القت�شاِد وتحديُثُه، وتخفي�ُش عبِء المديونيِة، وتقلي�ُش عجِز الموازنِة، ورفُع 

. م�شتوى معي�شِة المواطِن، والندماُج في القت�شاِد العالميِّ
وتعدَدْت مبادراُت جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني القت�شاديُة، نذكُر منها ما ياأتي:

�لمناطُق �لقت�ساديُة �لخا�سُة

هي مناطُق تن�شاأُ بهدِف تعزيِز القدرِة 
القت�شاديِة في المملكِة، با�شتقطاِب 
المختلفــِة،  القت�شاديــِة  الأن�شطــِة 

وجذِب ال�شتثماراِت لها.

َئِت ال�شركُة الأردنيُة لإحياِء  ، اأُن�شِ انطالًقا من الروؤيِة الملكيِة ال�شاميِة في تطويِر القطاِع ال�شياحيِّ
التراِث في عاِم 2010، عن طريِق �شندوِق الملِك عبِد اهلِل الثاني، وذلك بهدِف:  

1- اإيجــاِد منتٍج �شياحيٍّ فريٍد من نوِعِه يج�ّشُد الح�شاراِت المختلفَة التي مّرْت بالمملكِة الأردنيِة 

ثانيًا: مبادرُة تطويِر قطاِع �ل�سياحِة
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القطاِع  “تطويِر  في:  الملِك،  عنها جاللُة  عبََّر  كما   ، الزراعيِّ للقطاِع  الملكيُة  الروؤيُة  تتمّثُل 
، وتح�شيِن م�شتوى معي�شِة المزارعيَن” عن طريِق:  باعتباِرِه قطاًعا واعًدا ومحّفًزا للنموِّ القت�شاديِّ

1- تعزيِز قدراِتهم على الإنتاِج. 
. 2- بحِث الم�شكالِت والتحدياِت التي تخ�شُّ القطاَع الزراعيَّ

، والمديونيِة، وبخا�شــٍة ل�شغاِر  ، والإقرا�ــشِ 3- العمالــِة في قطاِع الزراعــِة، والتاأميــِن ال�شحيِّ
المزارعيَن.

4- التغلــِب علــى م�شكلِة نق�ِش الميــاِه المخ�ش�شِة للزراعــِة، وارتفاِع اأ�شعاِر مدخــالِت الإنتاِج 
، وغيِرها. الزراعيِّ

الح�شيِن  ابِن  الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك  في عهِد جاللِة  الها�شميُة  الأردنيُة  المملكُة  �شهَدِت  لقد 
ا�شالحاٍت اقت�شاديًة ومبادراٍت عديدًة، ففي عهِد جاللِتِه اأُبِرَمِت العديُد مَن التفاقياِت التجاريِة 
الحرِة التي كان لها الأثُر الأكبُر في و�شوِل المنتِج الأردنيِّ وال�شناعاِت المحليِة اإلى العديِد من 

دوِل العالِم.
وا�شتطاَع جاللُتُه وبحكِم عالقاِتِه المتميزِة مَع دوِل العالِم كافًة وكباِر القت�شادييَن في العالِم 

مَن الترويِج لالأردنِّ ا�شتثماريًّا، والدعوِة اإلى ال�شتثماِر في العديِد مَن القطاعاِت.

ثالثًا: مبادر�ُت قطاِع �لزر�عِة

الها�شميِة، وذلَك لإطالِة مدِة اإقامِة ال�شياِح.
2- اإيجــاِد المزيِد مَن الم�شاريــِع التجاريِة التنمويــِة )�شناعُة ال�شينما، وحقــوُق التاأليِف والن�شِر، 

. والت�شويُر، ومنظمو الرحالِت والو�شطاُء( لتحقيِق التمويِل الذاتيِّ
عّدْد اأهداَف اإن�شاِء ال�شركِة الأردنيِة لإحياِء التراِث.  

اذكِر الم�شاريَع التنمويَة التي ت�شعى ال�شركُة اإلى تنفيِذها.  
ما دوُرَك في المحافظِة على المناطِق ال�شياحيِة؟  

ال�شياحيِة  نّظْم مع زمالِئَك حملَة توعيٍة بالأماكِن  المدر�شيِة،  بالتعاوِن مَع الإدارِة 
في مدينِتَك.

نشاٌط
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عّرْف كالًّ مما ياأتي: مبادرٌة اقت�شاديٌة، منطقٌة اقت�شاديٌة.  -  1

و�شْح محاوَر تحقيِق التنميِة القت�شاديِة والنموِّ القت�شاديِّ ح�شَب روؤيِة جاللِة الملِك عبِد اهلِل   -  2
الثاني ابِن الح�شيِن.

ما الخدماُت التي تقدُمها الأجندُة الوطنيُة للقطاعاِت القت�شاديِة؟  -  3

عدْد اأهداَف مبادرِة تطويِر قطاِع ال�شياحِة.  -  4

ف�ّشْر اأ�شباَب اإطالِق جاللِة الملِك عبد اهلل الثاني مبادرَة تطويِر الزراعِة.  -  5

pIóMƒdG oá∏Ä°SCG
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عّرف كالًّ مما ياأتي: ر�شالُة عّماَن ، مبادرٌة ملكيٌة.  -  1

اإلَم دَعْت ر�شالُة عّماَن التي اأطلَقها جاللُة الملِك عبِد اهلِل الثاني في عام 2004م؟  -  2

. و�شْح كيَف اأ�شهَمْت مبادرُة تطويِر العقبِة القت�شاديِة في ازدهاِر القت�شاِد الأردنيِّ  -  3

تحّدْث عن اأهداِف مبادرِة )كلمٌة �شواٌء(.  -  4

ما دللُة قياِم جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني في كلٍّ من المبادراِت الآتيِة:   -  5

اأ   - الدينيُة. 
ب- الجتماعيُة.
جـ- القت�شاديُة. 

6 - عّدْد اأهداف جائزِة جاللِة الملِك عبِد اهلِل الثاني للياقِة البدنيِة.
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�سعيٌفجيٌدممتاٌزمعياُر �لأد�ِء�لّرْقُم

ُح اأهميَة اإ�شداِر الملِك عبِد اهلِل الثاني ر�شالَة عّماَن.  1 اأو�شّ
اأُعّدُد المبادراِت الملكيَة للرعايِة ال�شحيِة.2
اأُعّدُد المبادراِت الملكيَة في التعليِم.  3
اأُعّدُد المبادراِت الملكيَة الجتماعيَة.  4
اأُعّدُد المبادراِت الملكيَة القت�شاديَة.   5
اأُ�شتنتُج اآثاَر اإطالِق المبادراِت الملكيِة في تطّوِر الأردنِّ 6

وازدهاِرِه.
اأُبّيُن اأهميَة توظيِف الحا�شوِب في التعليِم. 7
المواقِع 8 على  المحافظِة  في  الها�شميِة  القيادِة  دوَر  اأُقّدُر 

الدينيِة و�شوِنها.  
اأُّثمُن دوَر القيادِة الها�شميِة في دعِم الأردنِّ على الم�شتوييِن 9

  . القت�شاديِّ والجتماعيِّ
عِن 10 الدفاِع  في  الثاني  اهلِل  عبِد  الملِك  جاللِة  دوَر  اأُقّدُر 

الإ�شالِم، ون�شِر ر�شالِتِه الحقيقيِة. 

 t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG

بعَد �لنتهاِء مْن در��سِة �لوحدِة، قيِّْم نف�َسَك ذ�تيًّا وفَق �لجدوِل �لآتي، بو�سِع �إ�سارِة )✓( في �لمكاِن �لّذي 

ينا�سُب درجَة �أد�ِئَك. 



 t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG
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الوحدُة
6ال�ساد�سُة

ال�سيرُة

الح�ساريُة
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تتناوُل هذِه الوحدُة ال�ضيرَة الح�ضاريَة للمفرِق وجر�َش بهدِف تعريِف الطلبِة باأبرِز المعالِم الأثريِة 
والح�ضاريِة فيها، اإذ تزخُر كلٌّ مَن المفرِق وجر�َش بالمعالِم الح�ضاريِة المتنوعِة العديدِة التي تمثُل 

الح�ضاراِت التي تعاقَبْت على المنطقِة منُذ اآلِف ال�ضنيِن.

ويُتوقُّع مَن �لّطالِب بعَد در��سِة �لوحدِة �أْن يكوَن قادًر� على �أْن:

َح المفاهيَم والم�ضطلحاِت والحقائَق والتعميماِت الواردَة في الوحدِة. يو�ضّ  

يبّيَن الأهميَة الح�ضاريَة لمدينتي المفرِق وجر�َش.  

يتتّبَع ال�ضيرَة الح�ضاريَة لمدينتي المفرِق وجر�َش.  

يتعّرَف المواقَع التاريخيَة والح�ضاريَة في مدينتي المفرِق وجر�َش.  

يحّدَد المواقَع الأثريَة على خريطِة المملكِة الأردنيِة الها�ضميِة.  

يوّظَف الحا�ضوَب في اإعداِد التقاريِر والجداوِل ذاِت العالقِة بالوحدِة.  

يقّدَر اأهميَة المحافظِة على المواقِع الأثريِة والمعالِم الح�ضاريِة في المملكِة الأردنيِة الها�ضميِة.  

يتقَن المهاراِت الواردَة في الوحدِة.  

يكت�ضَب القيَم والتجاهاِت الواردَة في الوحدِة.  
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الّدر�ُس 

المفرُق الأّوُل

�أوًل: �لموقُع و�لت�سميُة 

تقُع مدينُة المفرِق على بعد 72 كم اإلى ال�ضماِل 
من عّم��اَن، وهي بواب��ُة الأردنِّ على الع��راِق �ضرًقا 
و�ضوريَة �ضماًل، وال�ضعوديِة جنوًبا. بلَغ عدُد �ضكاِنها 
ع��ام 2015م )550( األَف ن�ضمٍة، وتبلُغ م�ضاحُتها 
)26551( ك��م2، اإْذ ت�ض��ّكُل م��ا ن�ضبُت��ُه 29% من 
مجموِع م�ضاحِة المم��لك��ِة، فهي ثاني محافظاِت 

المملكِة من حيُث الم�ضاحُة بعَد محافظِة معاَن.

 
ُّ
ثانيًا: �لتطوُر �لتاريخي

تع��وُد بداياُت ال�ضتق��راِر في محافظِة المفرِق اإلى الع�ضوُر الحجري��ِة القديمِة،وتعاقَبْت عليها 
الح�ضاراُت الهلن�ضتيُة والرومانيُة والبيزنطيُة.

وب�صب��ِب موقِعها الجغرافيِّ كانت ت�ص��كُل نقطَة ارتباٍط مَع �صائِر اأرج��اِء المنطقِة منُذ الع�صوِر 
القديمِة. وكاَن ُيْطَلُق عليها »الفديُن« وهي ت�صغيُر »الفدن« اأِي الق�صُر الُم�صيَُّد. 

، وكاَنْت منطقًة ماأهولًة بال�ضكاِن، و�ضكَنها بع�ُش  وفي الع�ضِر الأمويِّ تبعِت الفديُن جنَد الأردنِّ
، ثم تراجَع دوُرها في الع�صِر العبا�صيِّ بعَد انتقاِل مركِز الخالفِة اإلى بغداَد. اأفراِد البيِت الأمويِّ

 ، ؛ لأنها كاَنْت طريًقا رئي�ًضا للحاجِّ ال�ضاميِّ لعَبِت الفديُن )المفرُق( دوًرا تاريخيًّا في العهِد الإ�ضالميِّ
وغ��َدِت المدينُة اإحدى المحطاِت العامِة في الدولِة العثمانيِة؛ لوجوِد محطٍة ل�ضكِة الحديِد الحجازيِة 
َيْت في العهِد العثمانيِّ )المفرُق( لوقوِعها على مفترِق طرٍق، ومنها جاَء ا�ضُم المحافظِة. فيها، ثم �ُضمِّ

؛ لأنها تجاوُر ثالَث دوٍل عربيٍة. اكتْب  تتمتُع مدينُة المفرِق بموقٍع اإ�ضتراتيجيٍّ مهمٍّ
تقريًرا عن اأهميِة ذلَك الموقِع من الناحيِة القت�ضاديِة.

نشاٌط

ال�ضكُل )6-1(: موقُع محافظِة المفرِق على خريطِة 
المملكِة الأردنيِة الها�ضميِة.

المفرق
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ثالثًا: �لمعالُم �لأثريُة في �لمفرِق

َف عن حوالي )25( األَف  تنت�ض��ُر في المف��رِق العديُد مَن المواقِع الأثريِة القديمِة، حي��ُث ُك�ضِ
نق�ٍش تمثُل تاريَخ ال�ضتيطاِن الب�ضريِّ في المنطقِة، ومن اأ�ضهِر المعالِم الأثرية في محافظِة المفرِق. 

ق�سُر �لفديِن   -1

يقُع �ضمَن مدينِة المفرِق، وعلى اأعلى نقطٍة في المدينِة، ويعوُد تاريُخُه للع�ضوِر الحجريِة الحديثِة، 
حيُث ُبِنَيْت قلعُتُه الم�ضتطيلُة ال�ضكِل في الع�ضِر الحديديِّ الثاني بقيا�ِش )50م *70م(، وهَي 

قلعٌة اآراميٌة تقُع على طريِق الملوِك القديِم الوا�ضِل ما بيَن دم�ضَق والعقبِة )اإيلة(.
وف��ي الع�ضوِر اليونانيِة والنبطي��ِة والرومانيِة ات�ض��َع الموقُع، واأعيَد ا�ضتخداُم��ُه لأهميِة وقوِعِه 

عل��ى الطريِق ما بي��َن جر�َش وب�ضرى 
ال�ض��اِم، وفي الع�ض��ِر الأمويِّ اأ�ضاَف 
الخليف��ُة عب��ُد الملِك بُن م��رواَن بناًء 
اآخَر مال�ضًق��ا لقلعِة الفدي��ِن  لي�ضبَح 
طوُل البناءي��ِن قراب��َة 140م بو�ضِفه 
ق�ض��ًرا اأمويًّ��ا، وفي الع�ض��ِر العثمانيِّ 
َعِت البركُة، وُبنَيْت  ُبنَي �ضدٌّ كبيٌر وو�ضِّ
قلع��ٌة على طريِق الح��اجِّ ال�ضاميِّ اإلى 
ال�ضرِق من القلع��ِة الأمويِة، ول تزاُل 

قائمًة حتى الآَن.
�أمُّ �لجماِل  -2

ْت مدينُة اأمِّ الجماِل لتكوَن مدينًة   اأُ�ّض�ضَ
تجاريًة، ويرج��ُع تاريُخها اإلى الع�ضِر 
، حيُث كاَنْت محطًة للقوافِل  النبط��يِّ
النبطيِة المتجه��ِة نحو ب�ضرى ال�ضاِم، 
الديكابولي�ش  م��دَن  ت��زّوُد  وكاَن��ْت 

ال�ضكُل )6-2(: اآثاُر ق�ضِر الفديِن.

ال�ضكُل )6-3(: اآثاُر اأمِّ الجماِل.
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بال�ضلِع التجاريِة والثروِة الحيوانيِة، ثم خ�ضَعْت للحكِم الرومانيِّ في �ضنِة 106م.
الكنائ�ِش  مَن  العديُد  الموقِع  في  ويوجُد  كافًة،  للح�ضاراِت  تعوُد  التي  بالنقو�ش  الجماِل  اأمِّ  تزخُر 
القديمِة، فهي منطقٌة موؤهلٌة لتكوَن منطقَة جذٍب �ضياحيٍّ اإذا ما ا�ضُتْثِمَرْت وُرّوَج لها ب�ضورة ٍ منا�ضبٍة. 
وت�ضجيِع   ، الأردنيِّ ال�ضعبيِّ  التراِث  اإحياِء  بهدِف  النبطيِّ  لل�ضعِر  مهرجاٌن  الجماِل  اأمِّ  في  يقاُم 
 . ال�ضياحِة عن طريق ت�ضليِط ال�ضوِء على الأماكِن الأثريِة، بما ي�ضهُم في تنميِة المجتمِع المحليِّ

رحاُب  -3

تقُع اإلى الغ��رِب الجنوبيِّ من محافظِة 
المفرِق على بعِد 12كم،  كاَن للموقِع 
اأهمي��ٌة في فت��راِت الحك��ِم الهلن�ضتيِّ 
وف��ي رحاَب   ، والنبط��يِّ والرومان��يِّ 
اإحدى اأقدِم الكنائ�ِش في العالِم، وهَي 
، اإ�ضافًة  كني�ض��ُة القدي�ِش جورجيو���شَ
اإل��ى اكت�ض��اِف م��ا يقرُب م��ن )32( 

كني�ض��ًة اأخ��رى قديمًة اأُِن�ضَئْت في فت��راِت تاريخيٍة متفاوتٍة ما بي��َن )250-635م(. وو�ضَعْت 
رحاُب �ضمَن الخارطِة ال�ضياحيِة الثقافيِة. 
عالَم يدلُّ انت�ضاُر الكنائ�ِش في رحاَب؟  

وتوجُد في محافظِة المفرِق العديُد من المواقِع الأثريِة مثِل اآثاِر اأمِّ ال�ضرِب وحياَن الرويب�ِش، 
للقرنيِن  تعوُد  قديمٍة  فيها على كنائ�َش  ُعِثَر  التي  الم�ضرِف  برقَع، وحياَن  القطيِن، وق�ضِر  واأمِّ 

الثاني والثالِث الميالديّْيِن. 

ال�ضكُل )6-4(: كني�ضة رحاب.

ال�ضكُل )6-5(: مواقُع اأثريٌة في محافظِة المفرِق.
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�سجرُة �لبقيعاوية  -4

مَن المعالِم الطبيعيِة فيها �ضجرُة البقيعاويِة، وهَي �ضجرٌة 
معمرٌة �ضخمٌة، ويعتقد باأنَّ تلَك ال�ضجرَة المعمرَة هي 
ها التي ا�ضتظلَّ بها الر�ضوُل �ضلى اهلل عليِه  ال�ضج��رُة نف�ضُ

و�ضلَم في اأثناِء قدومِه اإلى ب�ضرى ال�ضاِم للتجارِة. 

ال�ضكُل )6-6(: �ضجرُة البقيعاويِة.
ر�بًعا: �لمفرُق �لحديثُة

اأن�ضئ��ِت المف��رُق الحديثُة مَع بداياِت الق��رِن الع�ضريَن، وقْد تطورت بعَد فت��ِح طريِق المفرِق 
، بالإ�صافِة اإلى خطِّ  ، وقواِت البادي��ِة، والمطاِر الع�صك��ريِّ بغ��داَد، ومع�صكراِت الجي���شِ العربيِّ
النفِط القادِم مَن ال�ضعوديِة )التابالين(،  والخطِّ القادِم من كركوَك، وفتِح مقرِّ �ضركِة نفِط العراِق.

�صه��َدْت محافظُة المفرِق في ما بعُد نه�صًة تنمويًة �صاملًة كاَن لها الأثُر الأكبُر في تغييِر مالمِح 
، ورقيِّ الخدماِت ال�ضحيِة والتعليميِة، وقد  الحي��اِة في المدينِة نحَو الأف�ضِل، والنهو���شِ العمرانيِّ

تاأ�ض�ضْت فيها جامعُة اآِل البيِت في عام 1993م.
تَع��دُّ المف��رُق واحدًة من اأه��مِّ مراكِز الإنتاِج الزراع��يِّ في الأردنِّ في العتم��اِد على الزراعِة 
المروي��ِة، وتغطي الجزَء الأكبَر من احتياج��اِت المملكِة من الُخ�صاِر ال�صيفيِة والفاكهِة، بالإ�صافِة 

اإلى المنتجاِت الحيوانيِة.
. ناق�ِش العبارَة الآتيَة: ت�ضهُم الجامعاُت في تنميِة المجتمِع المحليِّ

ال�ضكُل )6-7(: جامعُة اآِل البيِت.
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p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

ما المق�ضوُد بما ياأتي: الفديُن، اأمُّ الجماِل، الحماُد، ق�ضُر برقَع؟  -  1

ا زمنيًّا يبّيُن اأهمَّ الح�ضاراِت التي �ضكنِت المفرَق. ار�ضْم خطًّ  -  2

تتبِع الدوَر الح�ضاريَّ لمدينِة اأمِّ الجماِل الأثريِة.  -  3

ما الأهميُة الأثريُة لمنطقِة رحاَب؟  -  4

عّدِد المعالَم الأثريَة في محافظِة المفرِق.  -  5

و�ضِح الدوَر التنمويَّ لجامعِة اآِل البيِت في محافظِة المفرِق.  -  6

لماذا �ُضّميِت الفديُن في العهِد العثمانيِّ با�ضِم المفرِق؟  -  7
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p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG
الدر�ُس 

 جر�ُس الثاني

�أوًل: �لموقُع و�لت�سميُة

جر�َش  اأن  والباحثيَن،  الآثاِر  لعلماِء  تبّيَن 
البرونزيِّ  الع�ضريِن  منُذ  بال�ضكاِن  ماأهولًة  كاَنْت 
ق.م(،   1200  / ق.م   3200( والحديديِّ 
وي�ضاُر اإلى اأنَّ الإ�ضكندَر المقدونيَّ هو الذي بناها 
اأنقا�ِش مدينٍة  الميالِد، على  قبَل  الرابِع  القرِن  في 

قديمٍة تعوُد اإلى عاِم 1600 ق. م.

ما  وح�ضاراٌت،  اأمٌم  عليها  تعاَقَبْت  وقْد   
معالُم  وتظهُر  والعمراِن،  الثقافِة  متنوعَة  ال�ضكُل )6-9(: �ضارُع العمدِة.جعَلها 

ُّ
 ثانيًا: �لتطوُر �لتاريخي

الغربي�ِة  ال�صماليِة  الجهِة  في  جر�َش  محافظُة  تقُع 
وت�ضتهُر  48كم،  ُبْعِد  وعلى  عم��ّ�اَن،  العا�ضم�ِة  مَن 
ها الزراعيِة، اأطلَق عليها العرُب  باآثاِرها وغاباِتها واأر�ضِ
»مكاٌن  ومعناه  )جر�ضو(  اأو  )جرا�ضا(  ا�ضم  القدماُء 
كثيُف الأ�ضجاِر«، اأما الإغريُق فقُد اأ�ضَمْوها )جرا�ضا(، 
كاَنت  حيث  الروماِن،  عنَد  ها  نف�ضِ بالت�ضميِة  وبقَيْت 
التي  الع�ضرُة(  )المدُن  الديكابول�ش  مدِن  اأهمِّ  اإحدى 
اأ�ّض�ضها بومبي في عام )63( قبَل الميالِد في �ضماِل 

، لمواجهِة دولِة الأنباِط في الجنوِب. الأردنِّ
ال�ضكُل )6-8(: موقُع محافظِة جر�َش على خريطِة 

المملكِة الأردنيِة الها�ضميِة.

جر�ش
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قو�ُس �لن�سِر  -1

 ُبِنَي عنَد زيارِة الإمبراطوِر الرومانيِّ )هدريان( 
في عاِم 129م، وقد اأقاَم ال�ضكاُن بناًء تذكاريًّا 

احتفاًل بدخولِه المدينَة ُعِرَف بقو�ِش الن�ضِر.

�لبو�بُة �لجنوبيُة  -2

الأبراُج،  بها  تحيُط  اأقوا�ٍش  ثالثِة  من  وتتاألُف 
وغرُف الحرا�ضِة.

�ساحُة �لندوِة )�ل�ساحُة �لرئي�سُة(  -3

اأيِّ  وهَي �ضاحٌة مبلطٌة ذاُت �ضكٍل ل يتفُق مع 
 ، ، ويمكُن اأن نقوَل اإنُه بي�ضاويٌّ �ضكٍل هند�ضيٍّ
تيجاُن  تعلوها  باأعمدٍة  محاطٌة  ال�ضاحُة  وهذِه 
، بينما التيجاُن في ال�ضارِع  مَن الطراِز الأيونيِّ
وفي   ، الكورنيثيِّ الطراِز  مَن  جميُعها  الرئي�ِش 
كاَنْت  ربّما  قاعدٌة،  ال�ضاحِة  هذِه  منت�ضِف 

قاعدًة لتمثاٍل.
ال�ضكُل )6-11(: �ضاحُة الندوِة.

ثالثًا: �لمعالُم �لأثريُة في جر�َس 

ال�ضكُل )6-10(: قو�ُش الن�ضِر )بوابُة هدريان(.

تلَك الح�ضاراِت بالمدرجاِت وال�ضاحاِت والأعمدِة والحجارِة المزخرفِة بالنقو�ِش والر�ضوماِت 
 ، والهياكِل والمعابِد والكنائ�ِش، ومَع بدايِة القرن الثاني الميالديِّ �ضهَدت جر�ُش ع�ضَرها الذهبيَّ

 . عِت الحركُة التجاريةُ، وبلَغت اأوَجها في اأوائِل القرِن الثالِث الميالديِّ فات�صَ
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ُّ
�لمدرُج �لجنوبي  -4

ا  اأن�ضَئ في القرِن الأوِل، ويتاألُف من )32( �ضفًّ
 5000-  4000 لقرابِة  تت�ضُع  المقاعِد  مَن 

متفرٍج.

5-�ل�سارُع �لرئي�ُس )�سارُع �لأعمدِة( 

ال�ضماليِة،  البوابِة  اإلى  الندوِة  �ضاحِة  من  يمتدُّ 
الن�ضِف  في  اأوًل  اأن�ضئ  م،   600 طوُلُه  ويبلُغ 

 . الميالديِّ الثاني  القرِن  من  الأخيِر  الن�ضِف  في  وُو�ّضَع   ، الميالديِّ الأوِل  القرِن  مَن  الأّوِل 
ُف المياَه فيِه، ويتفّرُع من ال�ضارع  رِّ وال�ضارُع مبلٌَّط، ويمكُن م�ضاهدُة القنواِت التي كاَنْت ُت�ضَ

الرئي�ِش بع�ُش الأبنيِة العامِة والمهمِة، مثل: �ضبيِل العذارى، ومعبِد اأرتيم�ش.

6- هيكُل �أرتمي�س 

تعدُّ اأرتمي�ُش ح�ضَب الفكِر الرومانيِّ القديِم الإلَه 
الراعيَة لمدينِة جر�َش، والهيكُل بناٌء �صغيٌر، يتو�صُط 
والبواباِت،  الباحاِت  من  وا�ضًعا  عظيًما  مخطًطا 
 ، الميالديِّ الثاني  القرِن  اإلى  الهيكِل  بناُء  ويعوُد 
اإ�ضافًة اإلى مجموعِة الكنائ�ِش البيزنطيِة،  وم�ضاجَد 
النقو�ِش  مَن  وعدٍد  ومملوكيِة،  واأيوبيٍة  اأمويٍة  
والكتاباِت الإغريقيِة والالتينيِة والعربيِة القديمِة. 

. ال�ضكُل )6-12(: المدرُج الجنوبيُّ

ال�ضكُل )6-13(: هيكُل ارتيم�َش.

في  الح�ضاريِة  المعالِم  عِن  تقريًرا  واكتْب  زمالِئَك،  مَع  الأثريِة  جر�َش  مدينَة  زْر   
جر�َش.

نشاٌط



58

تاأ�ض�َش اأوُل متحِف اآثاٍر في جر�َش في �ضنِة 1923، حيُث ا�صُتِغلَّ قبُو �صاحِة معبِد اأرتمي�َش لعر�ِش 
المكت�ضفاِت الأثريِة التي ُوجَدْت في جر�َش، بالإ�ضافِة اإلى اللوحاِت الف�ضيف�ضائيِة، وفي �ضنِة 1985 
فيه  معر�ٍش  اأوِل  على  واأُطلَق  متحًفا،  ل�ضتخداِمه  َر  وطوِّ القديمِة،  جر�َش  ا�ضتراحِة  مبنى  لَح  ا�ضُت�ضِ
، وخا�ضًة في جر�َش. )الأردنُّ عبَر الع�ضوِر(، وقد احتوى على اأف�ضِل المكت�ضفاِت الأثريِة في الأردنِّ
وفي القرِن الع�ضريَن، وتحديًدا في الخم�ضينيات َنَمْت جر�ُش �ضكانيًّا وعمرانيًّا ب�ضبِب ال�ضتقراِر 
ال�ضياحِة لها ب�ضبِب  الها�ضميِة، وتزايِد الأهميِة  القيادِة  ال�ضيا�ضيِّ الذي نعَمْت فيه الأردنُّ في ظلِّ 
وجوِد بع�ِش الآثاِر الرومانيِة المهمِة، ولوقوِعها على اأهمِّ �ضراييِن الموا�ضالِت في الأردنِّ المتمثِل 

بطريِق عّماَن � اإربَد.
وفي هذِه المدِة تو�ّصَع الزحُف العمرانيُّ في اتجاهاِت المدينِة كافًة با�صتثناِء الغرِب، لوجوِد 
المنطقِة الأثريِة التي يحظُر البناُء فيها، وازداَد التطورُّ العمرانيُّ والنموُّ ال�ضكانيُّ لمدينِة جر�َش في 
الوظائِف والخدماِت  المدينِة، وتعدِد  اأهميِة  زيادِة  �ضاعَد على  ما  وال�ضبعينياِت،  ال�ضتينياِت  فترِة 

فيها، ومن ثمَّ زيادُة عدِد ال�ضكاِن، وانت�ضاُر العمراِن.

ر�بًعا: جر�ُس في �لع�سِر �لحديِث

مهرجاُن جر�َس للثقافِة و�لفنوِن

ه��و مهرجاٌن فّن��يٌّ ثقافيٌّ يقاُم �ضنويًّا في مدين��ِة جر�َش الأثريِة تاأ�ّض�َش �ضن��َة 1983م، ترعاه وزارُة 
الثقاف��ِة، وي�ضتخدُم المهرجاُن المدينَة 
الأثريَة موقًعا لفعالياِتِه الفنيِة والثقافيِة. 
ويمتاُز المهرج��اُن بالع�رو�ِش التراثيِة 
والثقافي��ِة والفني��ِة التي تمث��ُل ثقافاِت 
العال��ِم وفنوَنُه، وتعّبُر عن اأرقى الفنوِن 
المهرج��اَن  اأك�ض��َب  م��ا  العالمي��ِة؛ 
والمدينَة �ضمعًة متميزًة، وو�ضَع الأردنَّ 
ال�ضكُل )6-14(: �ضورٌة من فعالياِت مهرجاِن جر�َش.على خارطِة ال�ضياحِة الثقافيِة الدوليِة.

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG



59

p¢SQ qódG oá∏Ä°SCG

عّرف ما ياأتي: جر�ُش، الديكابول�ش، متحُف اآثاِر جر�َش، مهرجاُن جر�َش.  -  1

تتبِع التطوَر التاريخيَّ لمدينِة جر�َش الأثريِة.  -  2

و�ضِح المعالَم الأثريَة في مدينِة جر�َش.  -  3

عدْد اأبرَز �ضماِت الفنِّ المعماريِّ لمدينِة جر�َش الأثريِة.  -  4

ما اأهميُة مهرجاِن جر�َش في الحركِة ال�ضياحِة؟  -  5

بّيْن اأ�ضباَب ازدهاِر مدينِة جر�َش في مطلِع عقِد الخم�ضينياِت مَن القرِن الما�ضي.  -  6

ناق�ْش مَع زمالِئَك اأهميَة اإقامِة المهرجاناِت الثقافيِة.  -  7
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pIóMƒdG oá∏Ä°SCG

عّرِف المق�ضوَد بما ياأتي: الفديُن، مهرجاُن جر�َش.  -  1

ف�ّضْر ما ياأتي:  -  2

. -  ُتَعدُّ المفرُق واحدًة من اأهمِّ مراكِز الإنتاِج الزراعيِّ في الأردنِّ اأ 
-  لجامعِة اآِل البيِت اأهميٌة تنمويٌة في محافظِة المفرِق. ب 

-  �ضهَدْت جر�ُش تعاُقًبا اأمميًّا اأدى اإلى ت�ضكِلها من مزيٍج من الح�ضاراِت. ج� 
اذكر اأهمَّ المعالِم الأثريِة في مدينِة جر�َش.  -  3

و�ضْح كيَف اأثَر مهرجاُن جر�َش للثقافِة والفنوِن في ازدهاِر مدينِة جر�َش.  -  4

حّدْد على خريطِة الأردنِّ ال�ضماِء موقَع محافظتي المفرِق وجر�َش.  -5

 t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG
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pIóMƒdG oá∏Ä°SCG

�سعيٌفجيٌّدممتاٌزمعياُر �لأد�ِء�لّرْقُم

اأُعّدُد اأهمَّ المعالِم الح�ضاريِة في المفرِق. 1
اأُحّدُد موقَع كلٍّ مَن المفرِق وجر�َش على خريطِة المملكِة 2

الأردنيِة الها�ضميِة. 
ا زمنيًّا لل�ضيرِة الح�ضاريِة للمفرِق. 3 اأُر�ضُم خطًّ
محافظِة 4 في  البيِت  اآِل  لجامعِة  التنمويَّ  الدوَر  اأُبّيُن 

المفرِق. 
اأُعّدُد اأهمَّ المعالِم الأثريِة في جر�َش.5
والمعالِم 6 الأثريِة  المواقِع  على  المحافظِة  اأهميَة  اأقّدُر 

الح�ضاريِة في المملكِة الأردنيِة الها�ضميِة.
دعِم 7 في  والفنوِن  للثقافِة  جر�َش  مهرجاِن  اأهميَة  اأبّيُن 

 . القت�ضاِد الأردنيِّ
ا�ضتنتُج اأ�ضباَب ازدهاِر مدينِة جر�َش في مطلِع الخم�ضينياِت 8

مَن القرِن الما�ضي.

 t»JG qòdG oËƒ≤ sàdG

بعَد �لنتهاِء مْن در��سِة �لوحدِة، قيِّْم نف�َسَك ذ�تيًّا وفَق �لجدوِل �لآتي، بو�سِع �إ�سارِة )✓( في �لمكاِن �لّذي 

ينا�سُب درجَة �أد�ِئَك. 
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قائمة �لمر�جع

�أوًل: �لمر�جع �لعربية

اإبراهيم حداد، �لعد�لة �لجتماعية عند �لعرب.دار الثقافة، بيروت، 1998.   -  1 
عمان،  وائل،  النا�ضر:دار  �لعامة.  وحرياته  �لن�سان  لحقوق  �لفكرية  �لتجاهات  جرار،  اأماني   -  2 

.2009
اأمين الم�ضاقبة، �لنظام �ل�سيا�سي �لأردني، اأمانة عمان الكبرى، عمان، الأردن، 2009.  -  3 

خ�ضر دوملي، مقالت �سحفية في �لتعاي�س وبناء �ل�سالم، اأربيل ،2012.  -  4 
محمد غنيم، �لنحر�ف �لفكري و�أثره على �لأمن �لوطني في دول مجل�س �لتعاون لدول �لخليج   -  5 

�لعربي، الكويت، 2006. 

للن�ضر  العلمية  الكتب  النا�ضر: دار  �لتنموي و�لتعددية �لحزبية،  �لإعالم  اإبراهيم،  محمد �ضعد   -  6 
والتوزيع، القاهرة، 2002.

الأردن،  عمان،  الأردنية،  التوزيع  وكالة  و�آثار،  وح�سارة  تاريخ  مخلوف، الأردن:  لوي�ش   -  7 
.1983

ندوة الأحزاب ال�ضيا�ضية الأردنية )2003: عمان، الأردن(، �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لأردنية: �لو�قع   - 8  
و�لطموح: وقائع ندوة 10-11 اأيار / مايو 2003/ علي اأبو الراغب واآخرون؛ تقديم ومراجعة 

عريب الرنتاوي، مركز القد�ش للدرا�ضات ال�ضيا�ضية، عمان، الأردن، 2003ط 1.
هاني الحوراني، �لأحز�ب �ل�سيا�سية �لأردنية، دار �ضندباد، عمان، الأردن، 1997.  - 9  

ثانيًا: �لمو�قع �لإلكترونية

 http://www.kingabdullah.jo    الموقع الإلكتروني لجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�ضين  -1
http://www.mota.gov.jo                                          الموقع الإلكتروني لوزارة ال�ضياحة  -2
http://www.moppa.gov.jo       الموقع الإلكتروني لوزارة ال�ضوؤون ال�ضيا�ضية والبرلمانية  -3
http://www.parliament.jo                                          الموقع الإلكتروني لمجل�ش المة  -4
http://www.pm.gov.jo                                               الموقع الإلكتروني لرئا�ضة الوزارة  -5



تمَّ بحمِد اهلِل




	Cover Tarbia Watania C10 P2
	1-25 Tarbia Watania C10 P2
	26-47 Tarbia Watania C10 P2
	48-64 Tarbia Watania C10 P2

