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 أقوال الشريف الحسين بن علي

أقبل ببالن داأق لال أسططططططكع لفي عرلقي    ال أقبل إال أن تكون فلسططططططلين لللرب للالرأق لال أقبل ببل وال  ق لال  -1

 عربي عن ملبلب  الحكوم  البريلبني  ببلوفبء ببلالرو  ال ي قلال رب للالرأ".

 منبسب / رفضه لعد بلفور لممالبلدة سبيكس بيكوب

 

 أقوال الملك عبدالله اللل " المؤسس"

إن من حق الر ن أن يب رج ليغ بط بمب لو حق له من تمب  االس قالل لالسيب ة قلللبلمب قلنب أن شرق الر ن لو  "-1

 الحوبز في حرأ ال حرير فله أن يسر ب حقيق ألدافه القومي  قلعلينب أن نسر لسرلره  ألم جالء من بال  الالرأ شبرك

  ن ) في مررجبن اقيم في عمبن ( منبسب /  اع راف بريلبنيب في إعالن اس قالل االرب

المر أنه من نعم الله أن يدرك الشعب بأن التاج معقود رجائه ورمز كيانه ومظهر ضميره ووحدة شعوره ، بإته  -2

 " لك ورأس الحكمة مخافة اللهوخشية الله، ألن العدل أساس الم  الله ووصية رسله أن يطلع الملك شعبه بالعدل 

 منبسب /  اعالن اس قالل االر ن ب

 . "أننب لنحن في جوار البلد المقدس فلسلين الالربي  الكليم  س ظل فلسلين بأعيننب لسمالنب "-3

فرم ق لقب لم إلى خيرلم ق لحفظ لرم صبغ رم ق لمن كره الالرأ  عبلم من أحب الالرأ جمع كلم رم للحد صفو"  -4

 إلى ال فرق  ".

   االم  الالربي  لصيبن  حقوقرب منبسب /  الحرص على لحب

 سأذلب إلى لنبك لأموت على أسوار المدين ". -5

" لقد ألصيع ألبلي بوجوأ  فني في القدس إلى جوار قبر أبي في سبح  الحر  الشريف ق إني أريد القدس مالي  -6

   لأنب على قيد الحيبة ق لأريد أن أبقي مع القدس بالد الموت " 

 

 

 عبدالله أقوال الملك طالل بن

كفاءة بالثقة و ،بإمكانياته  ق لالثق   الوطنبهذا الثقة  إلى  والتعاون ، ويحتاج التآلف والتآزرإلى " يح بج لذا البلد  

الواثقين بالله هم الذين  أصحاب العزيمةأن في حين  تأخرها وضعفها علةوحدهم  في كل امة اليائسينإن ق  أبنائه

 " .ف قوةيجعلون من الفقر غنى، ومن الضع

 



 ن بن طاللياقوال الملك الحس

 المحبة وهذه نمي هذهأس وإننيمن محبة الشعب وثقته ، وبعد الله  ستمد قوته لي إن الالرش الذي ان رى إلينب   -1

والعمل والتضحية في  ،الشعب  كممجانبة الراحة من أجل فأخذت على نفسي، الثقة بخدمة األمة ورعاية مصالحها

 "نحيا وفي سبيله نموت  له الذي وطننا سبيل إعزاز 

 مناسبة /  توضيح نهج سياستة الداخلية عند تسلمه العرشب

للسوف يكبر عبدالله لي رعرع في صفوفكم لبين إخوته لاخواته من أبنب كم لبنبتكم ق لحين يش د به الالو   -2. 

 .بشره مولده" ليقوى له السبعد سيذكر ذلك اللقبء الخبلد الذي لقي به  كل لاحد منكم

 مولد الملك  عبدالله الثبني / بمنبسب  

" كبنع السو  تربض في الونببت على أك بف السفوح لفوق القممق في يدلب القليل من السالح لالكثير من  -3

 الالال ".

 ان صبر الونو  في مالرك  الكرام   / بمنبسب 

عمر بن الخلبأ رضي الله عنهق لال يملك أحد من إن القدس الالربي  أمبن  عربي  إسالمي  منذ عرد الخليف   -4

الالبلمين الالربي لاإلسالمي حق ال صرف برب أل ال نبزل عنربق للن ت مكن إسرا يل لال سوالب من تغيير لذا الواقعق 

 للو بدا ذلك ممكنبً إلى حين".

 

 ، النجلترا ءهوواله إخالص ، فلم يكن في مقدوره أن ينسىعلى الرغم من أن كلوأ كبن القب د الالب  لويشي "  -5

 بمناسبة / تعريب قيادة الجيش العربي ." ما يختص بشؤوننا العسكرية سيطرة لندن فيوهذه الوضع يفسر 

 

شنا لقد رأينا نفعًا لجيأيها الضباط والجنود البواسل ، أحييكم اينما كنتم وحيثما وجدتم ضباطا وحراسا جنودا ، "  -6

 وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجرى بعًضا من اإلجراءات الضروية في مناصب الجيش" 

" وانت أيها الجيش األردني هينئًا لك بجيشك المظفر الذي وهب نفسه في سبيل الوطن ، ونذر روحه لدفع العاديات  -7

 عنه " 

 بمناسبة / تعريب قيادة الجيش العربي

 منةوحدة ثا بنجاح ان أوطن القبائل البدوية ، وأن أضع حًدا لحياة االرتحال واالنتقال التي يحبونها" " لقد حاولت-8

 

 

 اقوال الملك عبدالله الثبني بن الحسين

طموحي لو أن يحظى كل أر ني بأفضل نوعي  من ال الليم ق فبإلنسبن الر ني ميالته اإلبداع قلطريق االبداع يبدأ  -1

 ببل الليم " .

 

حقيق ت كمت أنإن التعليم يشكل أرضية مشتركة لفهم اآلخر وتعميق قيم التسامح ، بعيًدا عن الغلو والتعصب،  -2

 االصالح الشامل يرتبط ارتباًطا وثيقًا بالنهضة التعليمية مهما كانت الظروف والتحديات" 

 



رأ تومع كل المال دلين من جميع ال يبن حربنب الالبلمي  اليو   ليسع بين الشالوأ أل المو مالبت أل ال يبن بل ح"-3

 بمنبسب  مب يشرده الالبلم من تلرف لارلبأ " .لالمال قدات ضد كل الم لرفين من جميع ال يبن لالمال قدات

 

تالرض الالبلم ل رديد خلير من الخوارج أللئك الخبرجين عن اإلسال  لقيم  اإلنسبني  النبيل   لالذي لصل لرم " -4

 الم و مع الالبلمي بأسره.المر إلى ترديد 

 

لحدة جميالنب مدعولن لدعم الشببأ لرعبي رم ق لاك شبف طبقبترم لإمكبنبترم ق لنرم الللى ببلرعبي  لالدعم " . -5

 ثبمن 

 

 "س ظل الحرك  الثقبفي  موضع الرعبي  لاالل مب  من خالل  عم الك بأ لالمثقفين لتقدير االبداع لالمبدعين -6

 لحدة ثبمن 

  

 ال نميبت لكم النوبح لال وفيقمع 

 محمد أحمد البلران


