
استقالل المملكة االردنیة الھاشمیة 

وصل االمیر عبدهللا الى عمان 1921   نتجیة لجھوده اعلنت بریطانیا 
استعدادھا لبحث القضایا العربیة 

 لقاء بعد سلسة من االتصاالت في  
القدس 

وزیر المستعمرات البریطاني 

ونستون تشرتشل 

 المندوب البریطاني في فلسطین 

 تتویجا لجھود االمیر عبدهللا وتطلع االردنیین  ھربرت صموئیل 
 لنیل االستقالل 

 وصل االمیر عبدهللا الى معان 1920 وكان 
الھدف من قدومھ 

 مقاومة االستعمار 

 تحریر البالد 

 في ظل القرارات مسبقة ھدفت إلى تمزیق   خاض مفاوضات شاقة 
 البالد العربیة 

 إضافة إلى خطورة ما جاء في 
 صك االنتداب الصادر عن 

عصبة األمم 

 الذي ینص على شمول أرض األردن ضمن 
 الوعود التي ستنفذ على حساب الدول 

 العربیة 

 بخبرتة األمیر عبدهللا السیاسیة 
   ورؤیتھ ثاقبة استطاع 

 اعتراف بریطانیا ان 
 اراضي شرق نھر االردن 
 اراضي عربیة مستقلة 

اسس امارة شرق االردن وبناء دولة مركزیة   عھد الى رشید طلیع تشكیل اول حكومة 
نیسان/11/1921  اردنیة 

 رغبة البالد في االستقالل استند بھا  عقد المجلس التشریعي جلسة خاصة قرر بھا 
إلى 

 حقوق البالد الشرعیة والطبیعیة 

ما حصلت علیھ من وعود دولیة رسمیة 

 بناء على ما اقترحھ مجلس الوزارء في 
قراره بتاریخ 15/5/1946 

 ترتب على قرارات المجدلس التشریعي 
 الخامس تعدیل دستور 1928 القانون 

 االساسي 

 اقر بھا جملة من التعدیالت الدستوریة 
المترتبة على االستقالل , اھمھا 

تحل عبارة المملكة االردنیة الھاشمیة محل عبارة امارة شرق االردن 

 تحل عبارة جاللة الملك محل عبارة سمو االمیر 

اقرار نظام الحكم ملكي نیابي وراثي 

الملك ھو الذي یعلن الحرب ویعقد المعاھدات االتفاقیات 

 المملكة االردنیة الھاشمیة دولة عربیة مستقلة ذات سیادة وھي 
 حرة مستقلة ملكھا ال یتجزأ 

 اعترفت بریطانیا بقرار ھیئة االمم  في عام 1945 
 القرار  المتحدة 

 أن االردن وصل لمرحلة استكمال بناء 
 مؤسساتھ الدستوریة لتحقیق دولة ذات 
سیادة قادرة على ادارة شؤونھا بنفسھا 

 على اثر ھذا االعتراف 

 وجھ االمیر عبدهللا مذكرة للحكومة 
 البریطانیة أصر فیھا على 

 استقالل امارة شرق االردن مھرجان عمان  
 28/1/1946 

 تبع المؤتمر االول عدة مؤتمرات ساندت 
جھود االمیر عبدهللا لالستقالل وعكست 

وحدة الشعب حول القیادة 

الوعي السیاسي والفكري 

 قدرتھم على مواجھة االحداث السیاسیة 

 ارسلت مذكرة احتجاج الى 
بصفتھا منظمة دولیة عصبة االمم 

بصفتھا الدولة المنتدبة  الحكومة البریطانیة 

 توجھ سموه مع رئیس الوزراء ابراھیم ھاشم الى 
 بریطانیا من اجل 

 استقالل االردن 

انھاء االنتداب البریطاني 

 تأكید ان شرق االردن دولة مستقلة ذات 
سیادة 

  

 انھیار الحكومة العربیة الفیصیلیة عام 
 في سوریا الى 1920 

فراغ سیاسي 

تشكیل حكومات محلیة 

الكرك 

السلط 

 عجلون 

 دفع ابناء االردن لاللتفاف حول الشریف 
 الحسین 

 كلفة نجلھ االمیر عبدهللا التوجھ الى 
 االردن والقیام بھذا الواجب 

المعاھدة االردنیة البریطانیة 1928م 

االعتراف بتأسیس امارة شرق االردن 

تولي االمیر عبدهللا التشریع واالدارة 

 تعین حدود امارة شرق االردن 

وضع القانون االساسي دستور المارة شرق االردن 

 استمر االمیر عبدهللا بمشاركة االردنیین 
 جھوده لنیل االستقالل التام 

 ارسل برقیات احتجاج 
المندوب السامي في القدس 

المعتمد البریطاني في عمان 

 تضمنت رفض االنتداب واي اتفاق ال ینص 
على سیادة االمارة واستقاللھا الحقیقي 

 زاد نشاط القومیة 
 وجاءت الدعوة لعقد 
 مؤتمر عام یمثل ابناء 

 االردن 

 انعقد المؤتمر الوطني االول في عمان 
 1928

 حضره150 مندوب عن شیوخ واالدباء  
والمفكرین انتخب 

حسین الطروانة رئیس  لجنة تنفیذیة من 26 عضو 

اصدروا المیثاق الوطني      واھم بنوده 

 االمارة االردنیة دولة عربیة مستقلة ذات سیادة برئاسة 
سمو االمیر عبدهللا واعقابھ من بعده 

 ال یعترف االردن بمبدأ االنتداب اال بوصفھ مساعده 
نزیھ لمصلحھ البالد 

 یجب ان تكون االنتخابات حرة مصونة من كل تدخل 
والحكومة مسؤولة امام البرلمان 

 یعد االردن كل تشریع استثنائي ال یقوم على اساس 
 العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب تشریعا باطال 

  اعلن استقالل المملكة االردنیة الھاشمیة 
ایار 1946 25 

 اھم قواعد ومالمح النھج السیاسي في خطاب 
 یوم االستقالل 

 یطالع الملك شعبھ بالعدل وخشیة هللا الن العدل اساس الملك 
 ورأس الحكمة مخافة هللا 

 المثابرة على خدمة شعبنا وتمكین بالدنا 

التعاون مع اخواننا من ملوك  ورؤساء العرب واالنسانیة كلھا 

ستظل فلسطین بأعیینا وسمعنا 

 قرارات المجلس التشریعي بمقتضى 
االختصاصات الدستوریة 

 اعالن البالد االردنیة مستقلة استقالال تاما وذات حكومة 
ملكیة نیابیة وراثیة 

 البیعة بالملك لسید البالد ومؤسس كیانھا بوصفھ ملكا 
 دستوریا على رأس الدولة االردنیة بلقب حضرة صاحب 

جاللة الملك 



الشجرة والرایة والشعار 

 الرایة االردنیة 

 تستحق الرایة االردنیة التضحیة 
 النھا في سبیلھا 

رمز العزة القومیة 

عنوان السیادة والحریة 

رمز كرامة المواطن 

 من این استمدت صورتھا 
 الحالیة 

 من رایة الثورة العربیة التي 
انطلقت من مكة 1916 

تشیر الوانھا 

األسود 

األبیض 

األخضر 

األحمر 

النجمة السباعیة 

 رایة العقاب وھي رایة الرسول علیھ الصالة والسالم  
ورایة الدولة العباسیة 

رایة ال البیت والدولة الفاطمیة 

 رایة االسرة الھاشمیة 

رایة الدولة االمویة 

السبع المثاني في فاتحة القران الكریم 

 شجرة النسب 

 نسب النبي علیھ الصالة 
 والسالم ل قصي بن كالب 

  محمد بن عبدهللا بن عبدالمطلب 

بن ھاشم بن عبدالمناف 

 بن قصي بن كالب 

لقریش 

ابناء عبدالمطلب 

 عبدهللا 

 ابوطالب 

جعفر 

علي 
الحسن 

الحسین 
سبطي الرسول 

عقیل 

حمزة 

العباس 

امیر مكة والحجاز  جد العبادلة   عبدهللا جد العبادلة 

عون بن محسن  راعي الھدالء 

قصي بن كالب    أول ملوك مكة 

قتادة بن ادریس   أول أمیر على مكة 

ھاشم بن عبد المناف    جد الھاشمین 

 الشریف الحسین  ملك الحجاز وملك العرب 

 االمور التي تستند إلیھا الشرعیة 
 الدینیة والتاریخیة لجاللة الملك 

عبدهللا الثاني ابن الحسین 

 نسب الھاشمین الموصول بالرسول علیھ الصالة والسالم 

الدور المتمیز للھاشمین في حمل رایة االسالم والدفاع عنھا 

الملوك 

الملك المؤسس   الملك عبدهللا األول 

 الملك طالل 

الملك الباني  الملك الحسین 

الملك المعزز  الملك عبدهللا الثاني 

 شعار المملكة 

التاج الملكي الھاشمي یعلوه رأس حربھ 

الوشاح األحمر 

الرایتان 

طیر العقاب 

الكرة األرضیة 

األسلحة الحربیة 

السنابل الذھبیة وسعفة النخیل 

 وسام النھضة من 
الدرجة األولى 

      
  

 الشریط 
األصفر 

یرمز الى نظام الحكم ملكي - وراثي 

ویرمز لونھ إلى رایة الرسول األعظم محمد وعمامتھ  یمثل القوة والبأس والعلو 

داللة اسالمیة ترمز الى انتشار االسالم وحضارتھ في العالم 

ترمز للدفاع عن الحق قوس برونز / على جانبي الترس : سیف,رمح, سھام ذھبیة 

تحیط بالترس ومرتبطة بشریط وسام النھضة من الدرجة األولى 

داللة عربیة رایة الثورة العربیة الكبرى 

 یتدلى أمام الشریط وسام 
 النھضة ویتكون من ثالث 

 مقاطع مطرز علیھا العبارات 
 اآلتیة 

عبدهللا الثاني ابن الحسین بن عون الجھة الیمنى 

ملك المملكة االردنیة الھاشمیة الوسط 

 الراجي من هللا التوفیق والعون الجھة الیسرى 

داللة وطنیة ویرمز إلى الفداء والصفاء  یمثل العرش الھاشمي 



 الملك عبدهللا األول 

 المؤلفات 

 المذكرات 

جواب السائل عن خیل االصائل 

خواطر النسیم 

االمالي السیاسیة 

 جمعت ب االثار الكاملة للملك 
 عبدهللا األول 

 االنجازات الخارجیة 

مشروع سوریا الكبرى 1943 

 جاء المشروع للوصول للوحدة 
 العربیة الكاملة عن طریق 

 المؤتمر السوري العام الذي 
طالب ب 

الغاء وعد بلفور 

 , قیام دولة موحدة في سوریا - االردن 
 سوریا , فلسطین , لبنان - بنظام 

ملكي برئاسة االمیر عبدهللا 

السماح ألي دولة عربیة باالنضمام 

 اسباب عدم نجاح 

 وقفت بریطانیا وفرنسا ضد المشروع 
النھ یھدد مصالحھا االستعماریة 

 وقفت الحركة الصھیونیة ضد المشروع 
 النھ یھدد مطامعھا التوسعیة 

 ورأت بعض الدولة العربیة ان المشروع 
یھدد المصالحة القطریة 

 لذا اتخذت جامعة الدول العربیة 
قرار بالغاء المشروع 

جامعة الدول العربیة1945 

 طلبت مصر عقد اجتماع لبحث 
 امر الوحدة العربیة 

 بدأت اللجنة التحضریة 
 - للمؤتمر العربي العام 

 برتوكول االسكندریة - 1944 
 في 

 انشاء جامعة الدول العربیة 

 استبعاد 
مشروع سوریا الكبرى 

الھالل الخصیب 
 وحدة العراق وبالد الشام قدمھ 
 نوري السعید رئیس الوزراء 

العراقي انذاك 

 جامعة الدولة العربیة 

 منظمة اقلیمیة تضم الدول العربیة في 
 كل من اسیا وافریقیا وینص میثاقھا 

 على التعاون والتنسیق في 
المجاالت .... ومقرھا الدائم مدینة القاھرة 

وحدة الضفتین 1950 

 عقد الشعب الفلسطیني امالھ على قیام 
 وحدة ثنائیة مع االردن بعد حرب 1948 وما 
 نتج عنھا من فقدان ل معضم اراضیھا وذلك 

 للعالقات والروابط التاریخیة بین البلدین 

للحفاظ على ما تبقى من اراضي فلسطینیة 

 حق الشعب الفلسطیني في اقامة دولتھ 
المستقلھ على ارض فلسطین 

 جاء مشروع وحدة الضفتین 
على مرحلتین 

 مؤتمرات تمھیدیة 

اعالن وحدة الضفتین 
 انسجاما مع قرارات مؤتمر اریحا حل مجلس النواب 
 وعدل قانون االنتخاب وزید عدد االعضاء وانتخب 
مجلس یمثل الضفتین واعلن قیام وحدة الضفتین 

اھمھا اریحا واتخذ عدة قرارات عمان , رام هللا , اریحا , نابلس 

 المنادة بالوحدة االردنیة 
 الفلسطینیة واعتبار 

فلسطین وحدة ال تتجزأ 

 ان وحدة االردن وفلسطین 
مقدمة للوحدة العربیة 

 مبایعة الملك عبدهللا ملكا 
على االردن وفلسطین 

 المطالبة بعودة االجئین 
الفلسطینین وتعویضھم 

 االقتراح على الملك عبدهللا 
 وضع نظام النتخاب ممثلین 

من الضفة الغربیة 

 الحیاة والنشأة 

ولد في مكة المكرمة عام 1882 

تعلم القرآة والكتابة على ید شیوخ من عصرة 

انتقل مع والده الى استنبول لیتم دراستھ فیھا 

 عند اعالن الثورة العربیة الكبرى عام 1916 تولى 
قیادة الجیش المكلف بتحریر مدینة الطائف من االتراك 

االنجازات الداخلیة 

صدور دستور 1947 والغاء القانون االساسي 1928 

 تحول نظام الحكم من امیري الى ملكي نیابي وراثي , بحیث 
اصبح الملك رئیس السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

 الغاء المجالس التشریعیة لحیل محلھا مجلس األمة , المكون 
 من مجلس االعیان المعین من الملك ومجلس النواب المنتخب 

 من الشعب 

 صدور قانون االنتخاب بعد وحدة الضفتین 1950 , بحیث 
 اصبح من حق مواطنین الضفة الغربیة الترشیح 

والتصویت لمجلس النواب االردني 

 استشھد الملك عبدهللا في 
 المسجد االقصى - صالة 

الجمعھ عام 1951 



 الملك طالل 

االنجازات الداخلیة 

منھا 

 االردنیون امام القانون سواء 
ال تمیز بینھم 

اجتماعیة 

 تكفل الدولة العمل والتعلیم 
ضمن حدود امكانیاتھا 

العمل اقتصادیة 

التعلیم اجتماعیة 

 تحمي الدولة حریة القیام 
 بشعائر االدیان ما لم تكن 

مخلة بالنظام العام 

اجتماعیة 

 حریة التعبیر عن الرأي مع 
 ضمان حریة الصحافة 

والطباعة 

سیاسیة 

 حق االردنیین في االجتماع 
وتألیف الجمعیات واألحزاب 

سیاسیة 

دستور 1952 

 تعد االصالحات الدستوریة من 
 اھم انجازات الملك طالل 

ابرز مواد الدستور 

 المملكة  االردنیة الھاشمیة دولة عربیة مستقلة ذات سیادة ملكھا ال یتجزأ 
 وال ینازل عن شىء منھ والشعب االردني جزء من االمة العربیة 

نظام الحكم نیابي ملكي وراثي 

  كفل الدستور مجموعة من الحقوق والحریات المتعلقة بالمواطن االردني  

 فقد عززت الحریات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
وجاء دستور 1952 متوافقا مع النظم الدیمقراطیة الحدیثة 

خصائص دستور 1952 

 نظم العالقة بین السلطتین 
التنفیذیة والتشریعیة 

رئیس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولیة مشتركة عن السیاسات العامة للدولة 

كل وزیر مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارتھ 

تطرح الثقة بالوزارة او احد الوزراء امام النواب واذا قرر المجلس عدم الثقة باالكثریة وجب علیھا ان تستقیل 

استقاللیة السلطة القضائیة  اذ یعد القضاة مستقلون ال سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون 

دیوان المحاسبة 

 انشىء دیوان المحاسبة لمراقبة ایرادات الدولة وطرائق صرفھا عن طریق تقدیم 
تقریر سنوي لمجلس االعیان والنواب عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام  ما زال یعمل وتأسس عام 1952 

 تعذر استمرار الحكم بسبب 
مرضھ 

تنازل عن الحكم لنجلة االمیر حسین عام 1952 

توفي عام 1972 

االنجازات الخارجیة 

 تحسین العالقات مع الدول العربیة 
المجاورة بھدف التنسیق والتعاون 

 توقیع اتفاقیة الدفاع العربي 
 المشترك - اتفاقیة الضمان الجماعي 

 عام  1951 من اجل 

 التعاون في الشؤون السیاسیة 
واالقتصادیة والعسكریة 

 توحید الجھود في الدفاع 
عن البالد العربیة 

 الحیاة والنشأة 

ولد في عمان عام 1909 

تخرج من كلیة ساند ھیرست 

التحق بالجیش : قوة الحدود وكتیبة المشاه الثانیة 

عین ولي عھد 1947 

مما رفع من معنویات الجیش  شارك في حرب 1948 

نودي بھ ملكا عام 1951 



 الملك الحسین بن طالل 

االنجازات السیاسیة الخارجیة 

 0777409080

  

االنجازات الداخلیة 

تعزیز النھج الدیمقراطي   من خالل تفعیل 
الحریات السیاسیة 

ظھرت االحزاب 

تأسست النقابات 

نشطت الصحافة 

زاد ورسخ 

الوعي السیاسي 

الشعور القومي 

االنتماء الوطني 

 تعریب قیادة 
 الجیش العربي 

االردني 

التعدیالت الدستوریة 
 رغم تحدیات الصراع مع 

 اسرائیل وتعطل 
 المؤسسات الدستوریة 

 اال ان االردن عاد للحیاة النیابیة عام 
 وفعل الحیاة السیاسیة 1984 

 والحزبیة  عن طریق 

انتخابات 1989 

المیثاق الوطني 1991 

قانون االحزاب 1992 

 استكماال 
 لتحقیق 
 السیادة 
الوطنیة 

 اتخذ الملك 
 الحسین قرار 

 1956

االستغناء عن خدمات جون كلوب والضباط االنجلیز 

انھاء المعاھدة االردنیة البریطانیة 

 المؤلفات 

مھنتي كملك 

لیس سھال ان تكون ملكا 

حربنا مع اسرائیل 

الحیاة والنشأة 

ولد في عمان عام 1935 

 درس 

 الكلیة العلمیة االسالمیة 

 فكتوریا االسكندریة / عامین  

ساند ھیرست 

 انتقل لھ الحكم عام 1952 ولعدم بلوغھ 18 عام قرر مجلس الوزراء تعین مجلس وصایھ على العرش 

 مشاریع الوحدة العربیة 

االتحاد العربي الھاشمي 1958 

االردن والعراق الدول 

 معاھدة اخوة  وتحالف بین االردن والعراق واعلن فیھا الملك تعریف 
الحسین تنازلھ برئاسھ االتحاد الى ابن عمھ الملك فیصل الثاني 

تسمت العالقات بالتألف 
 تشابھ نظام الحكم ملكي ھاشمي 

الجوار الجغرافي 

 توحید التمثیل السیاسي االھداف 
الخارجي 

 ایجاد درع امني قوي بتوحید 
الجیش 

 تنمیة البلدین وتطویرھم 
بمشاریع اقتصادیة 

بسبب االنقالب العسكري في العراق واستشھاد الملك فیصل عام 1958 لم یستمر 

الممكلة العربیة المتحدة 1972 

االردن وفلسطین الدول 

تجسیدا لفكر الملك الحسین بضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطیني في ارضھ الھدف 

البنود 

تسمى المملكة االردنیة الھاشمیة بعد االتحاد باسم الممكلة العربیة المتحدة 

تتكون المملكة العربیة المتحدة من الضفتین الشرقیة والغربیة 

تكون عمان العاصمة المركزیة للمملكة العربیة المتحدة 

  رئیس الدولة ھو الملك ویتولى السلطة التنفیذیة المركزیة ومجلس الوزراء 
اما السلطة التشریعیة توكل بالملك ومجلس االمة    

تكون السلطة القضائیة موكلھ بمحكمة مركزیة علیا ولكل بلد محاكم خاصة فیھ 

مجلس التعاون العربي1989 

 االردن - العراق - مصر - الیمن الشمالي  الدول 

 یمثل نموذجا عملیا للتضامن االھداف 
امثلة والعمل العربي المشترك 

مجلس التعاون الخلیجي 1981 

االتحاد المغربي 1989 

بسب حرب الخلیج الثانیة 1990 الناتجة عن اجتیاح العراق للكویت لم یستمر 

 انطلق الملك في عالقتھ مع 
 الدول العربیة والدول العالم من 

المرتكزات االتیھ 

مبادىء الثورة العربیة 

 مواد الدستور االردني 

 ثوابت السیاسة القائمة على الوسطیة واالعتدال 

 أسھم االردن في تحقیق 
    التوازن العربي 

  وحل الخالفات وظھر ذلك في  

عقد قمة العربیة قمة االتفاق والوفاق في عمان 1987 

احتضان المصالحة بین الیمن الشمالي والیمن الجنوبي واتحادھما في دولة واحدة 1990 

 مساعیھ في حل النزاع العراقي الكویتي 1990 ضمن البیت العربي 

 شكلت القضیة الفلسطینیة 
 المحمور االساس اذ حرص الملك 

 الحسین على 

دعھما في المحافل الدولیة 

تأكید التالحم بین الشعبین 

تقدیم الرعایة وحمایة المقدسات عن طریق اعمارھا والوقوف ضد مخططات التھوید 

 اسمھت السیاسة االردنیة 
 الخارجیة في اضھار مكانة 

 االردن على 

 المستوى العالمي واقامة 
 العالقات الدبلوماسیة 

 على دال على عمق 
 العالقات الدولیة 

 نوافد معظم زعماء العالم الى 
 عمان لحضور جنازة الملك 

 الحسین عام  1999 

 شارك االردن في مؤتمر الدولي 
للسالم في مدرید عام 1991 

 بعد ان ووافقت الدول العربیة المعنیة 
 بالصراع العربي االسرائیلي على المبادرة 
االمریكیة الحالل السالم في الشرق االوسط 

 شارك الجانب الفسطیني 
 ضمن الوفد االردني الذي 

ترأسھ وزیر الخارجیة االردني 

 شارك االردن في المؤتمر 
 الدولي للسالم في 

 جنیف سویسرا عام 1973 
ونتج عنھ 

 فض النزاع بین 
 مصر وسوریا من 
 جھة واسرائیل من 

جھة 

 نجحت بالتنسیق مع الدول 
 العربیة واالجنبیة في اتخاذ 

 الجمعیة العمومیة لالمم المتحدة 
قرار 337 

 الذي ینص على ادانھ اسرائیل 
 وعد الصھوینیة صورة من صور 

التمیز العنصري 

 العالقات األردنیة الخارجیة 



االنجازات الخارجیة الملك عبدهللا الثاني 

 دعم حق الشعب الفلسطیني في العودة الى ارضھ واقامة دولتھ المستقلة وعاصمتھا  
القدس ,  وتأكید أھمیة المقدسات والدفاع عنھا 

 ابراز صورة االسالم السمحة في المحافل الدولیة , واعالن رسالة عمان في 2004 لالسھام 
 في مكافحة التطرف واالرھب 

 حصول االردن على عضویة غیر دائمة في مجلس االمن الدولي للمرة الثالثة - مرتین 
ترأس 2015-2014 

 المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولیة للدفاع عن القضایا العربیة 

 المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولیة ل ابراز التحدیات االمنیة واالقتصادیة التي 
 یمر بھا االردن 

الحیاة والنشأة 
ولد  عمان عام 1962 

درس 

كلیة العلمیة االسالمیة  كلیة ساند إدموند  إیجلبروك  أكادیمیة دیر فیلد  ساندھیرست  جامعة أكسفورد  جامعة جورج تاون   دراسة الشؤون الدولیة 

الحیاة العسكریة 
قائد سریة الدبابات 17  عام 1989 

قائد للقوات الخاصة الملكیة  عام 1994 

انتقل الحكم  شباط-7-1999 

فرصتنا االخیرة نحو السالم في وقت الخطر  الف كتاب 

 االنجازات الداخلیة 

 انشاء المحكمة 
الدستوریة 

 تأسیس ھیئة 
مستقلة لالنتخابات 

 اعادة النظر 
 بالقوانین الناظمة 

للعمل السیاسي 

قوانین االنتخاب 

االحزاب السیاسیة 

االجتماعات العامة 

المطبوعات 

 قانون الالمركزیة 
 2015

 ھیئة قضائیة مستقلة انشئت عام 2011 
 تتالف من مجموعة من القضاة مدة عضویتھم 

 ست سنوات غیر قابلة للتجدید 

 تختص بالرقابة على 
 دستوریة القانون 

 تكون احكامھا نھائیة وملزمة 
 لجمیع السلطات 

 مجلس 
 المحافظة 

 بناء على قانون الالمركزیة ینتخب في كل 
 محافظة اعضاء مجلس المحافظة على ان تعین 

الحكومة ما نسبتھ 25% من االعضاء 

االشراف على االنتخابات وادارتھا 

االمیر الحسین 

ولد 

عمان عام 1994 

التعلیم 

الثانوي في االردن   تاریخ دولي في جامعة 
جورج تاون 

تعیین ولي عھد 

 صدرت االرداة الملكیة بتعیین 
ولي عھد عام 2009 

 مبادرات 

سمع بال حدود 

حقق 

قصي 

لدعم االطفال الصم وتأھیلھم 

لتنمیة مھارات الفرد والجماعة في مجال التعاون والعمل المشترك 
 مشاركات 

ترأس جلسة مجلس امن / اصغر شخصیة 

 رعى فعالیات المنتدى العالمي االول 

 /استصدار قرار تاریخي 2250/ اعالن عمان 
لفت انظار العالم 

 سالم امن شباب 2015  

لتأھیل الكوادر الطبیة في المجال الریاضي 



األوراق النقاشیة 

 االعمال التي قام بھا الھاشمیون 
 لتحقیق مبادىء النھضة 

العربیة الحدیثة 

 التواصل مع أبناء الشعب األردني 
 بكافة الوسائل 

 دعم مشاركة المواطن الفاعلة في 
 عملیة صنع القرار وتطویر 

 الحیاة الدیمقراطیة 

 تجذیر أسس العدالة والمساواة 
 تحقیقا للمبادىء التي جاءت من 
أجلھا النھضة العربیة الحدیثة 

 األھداف من إصدار الملك عبدهللا 
الثاني األوراق النقاشیة 

 مشاركة األردنیین للرؤیة 
 اإلصالحیة إلنضاج الدیمقراطیة 

وضمان نجاحھا 

 تحفیز المواطنین للدخول في 
 حوار بناء حول القضایا المھمة 

 المشاركة الشعبیة في عملیة 
  صنع القرار أو كما سماھا جاللتھ 

 المواطنة الفاعلة 
التعلیم تطویر التعلیم أساس اإلصالح الشامل 

القانون سیادة القانون أساس الدولة المدنیة 

تعمیق تعمیق التحول الدیمقراطي األھداف والمنجزات واألعراف السیاسیة 

تمكین نحو تمكین دیمقراطي ومواطنة فاعلة 

أدوار أدوار تنتظرنا لنجاح دیمقراطیتنا المتجددة 

تطویر تطویر نظامنا الدیمقراطي لخدمة جمیع األردنیین 

بناء  مسیرتنا نحو بناء الدیمقراطیة المتجددة 



 مسیرتنا نحو بناء 
 الدیمقراطیة المتجددة 

تطرقت إلى مسالتین 

ممارسات تجذیر الدیمقراطیة 

احترام اآلراء 

الوحدة والمساواة بغض النظر عن 

العرق 

األصل 

الدین 

 تفھم آراء اآلخرین وقبول 
ھو أعلى درجات االحترام  االختالف 

 حریة التعبیر تكون ناقصة إذا لم 
بمسؤولیة االستماع  یلتزم الجمیع 

 أفراد المجتمع جمیعھم شركاء في 
 بذل التضحیات 

تحقیق المكاسب 

 تكون الشراكة على التساوي 
 في 

 تحمل السؤولیة تجاه الوطن 
في الظروف الصعبة 

 التساوي في فرص تحقیق 
المكاسب في أوقات االزدھار 

 المواطنة ترتبط بصورة رئیسیة 
 دعا جاللتھ بممارسات واجبات المساءلة 

 بحث القضایا والقرارات من غیر قیود المواطنین 
ومحاورة المرشحین ومتابعة أدائھم 

 تقدیم برامج عملیة تستجیب المرشحین 
الحتیاجات المواطنین 

 االختالف في الرأي ال یعني 
الفرقة 

 الن تنوع اآلراء والمعتقدات 
والثقافات عنصر قوة ولیس ضعف 

 عندما یرتكز الخالف على االحترام 
 جوھر الدیمقراطیة یؤدي إلى حوار 

كیف 
 نختلف في نقاشتنا 

نتخذ قرارتنا 

العامة 

على مستوى الوطن 



 تطویر نظامنا الدیمقراطي 
لخدمة جمیع األردنیین 

 ناقشت ھذه الورقة عدد من المحاور لمتابعة 
 المسیرة الدیمقراطیة منذ تأسیس المملكة حتى 

نصل إلى نھج الحكومات البرلمانیة الفاعلة 

 الخطوات المتطلبات للوصول 
إلى الحكومات البرلمانیة 

 قادرة على التعبیر عن مصالح  بروز أحزاب وطنیة 
المجتمعات وأولویاتھا وھمومھا 

 على أساس المھنیة والحیاد  تطویر عمل الجھاز الحكومي 
بعیدا عن تسیس العمل 

 مبادىء النھج اإلصالحي التي 
حددھا جاللة الملك 

 االلتزام بمبدأ التعددیة السیاسیة 

صون حقوق األقلیات 

 االستمرار في تطویر مبدأ الفصل 
والتوازن بین السلطات وآلیات الرقابة 

تقویة مؤسسات المجتمع المدني 

 توفیر فرصة عادلة للتنافس 
السیاسي 

 االستمرار في حمایة حقوق المواطنین 
التي كلفلھا الدستور 



 أدوار تنتظرنا لنجاح 
دیمقراطیتنا المتجددة 

 المحور الثاني : المتطلبات 
 الجوھریة للجمع بین الوزارة 

 والنیابة للوصول إلى 
الحكومات البرلمانیة 

 وجود منظومة متطورة من الضوابط العملیة لمبادىء 
الفصل والتوازن بین السلطات وآلیات الرقابة 

 تطویر عمل الجھاز الحكومي لیصبح أكثر مھنیة وحیاد 

 المحور األول : القیم الضروریة 
 للتحول الدیمقراطي وإرساء 

نھج الحكومات البرلمانیة 

 التعددیة والتسامح وسیادة 
 القانون وتعزیز مبادىء الفصل 

بین السلطات 

حمایة حقوق المواطنین 

 تأمین كل طیف یعبر عن رأي 
سیاسي بفرصة عادلة للتنافس  عبر صنادیق االقتراع 

 المحور الثالث : األدوار المنتظرة 
من أطراف العملیة السیاسیة 

الملكیة 

 قائد موحد یحمي المجتمع من 
االنزالق من االستقطاب 

حمایة القیم األصیلة 

 صوت األردنیین 
ومدافع عن حقوقھم 

 حمایة المنظومة الوطنیة 
للعدالة والنزاھة 

 الدفاع عن قضایا 
الوطن وامن االردن 

 بقاء مؤسسة الجیش العربي 
 واالجھزة األمنیة والقضائیة 

 والمؤسسات الدینیة 
مستقلة ومحایدة وغیر مسیسھ 

 لتحمي التراث الدیني 
 والنسیج االجتماعي ولیدافع 

الجیش عن قضایا الوطن وامنھ 

 نشر روح الثقة بقدرة 
األردنیین على التمیز واإلبداع 

 تقدیر الجھود الفردیة 
واالنجازات االستثنائیة 

تبني المبادرات الریادیة 

دعم قصص النجاح 

المواطن 

البحث عن الحقیقة 

متابعة القضایا الوطنیة 

االطالع على التفاصیل 

 بناء معرفة حقیقة ولیس 
 انطباعات واشاعات واقتراح 

حلول وافكار 

مجلس الوزراء 

نیل الثقة والمحافظة علیھا 

 وضع معاییر للعمل الحكومي 
المتمیز 

 تبني نھج الشفافیة 
والحاكمیة الرشیدة 

مجلس النواب 

خدمة الصالح العام 

 التوازن بین المصالح 

 یوزان بین مسؤولیة 

المعارضة البناء   التعاون 

األحزاب السیاسیة 

 تطویر عدد منطقي تعكس 
مختلف األطیاف السیاسیة 

االلتزام بالعمل الجماعي 

التقید بالمبادىء المشتركة 

تطویر برامج قویة وواضحھ 

 وصفھ جاللة الملك باللبنة 
األساسیة 



 نحو تمكین دیمقراطي 
ومواطنة فاعلة 

أسس الوصول للمواطنة الفاعلة 

حق المشاركة 

واجب المشاركة 

مسؤولیة المشاركة 

 المبادىء التي 
 تعززھا أسس 

المواطنة الفاعلة 

 االنخراط في الحیاة السیاسیة حق لكل 
 مواطن مع وجوب حمایة الحیز العام المتاح 

للتعبیر عن اآلراء السیاسیة 

 المشاركة السیاسیة في جوھرھا تشكل 
مسؤولیة وواجبا 

 المشاركة الفاعلة في الحیاة السیاسیة 
 ترتب كیفیة االنخراط في العمل السیاسي 

 الممارسات الدیمقراطیة التي یؤمن 
بھا المواطن الزدھار الحیاة السیاسیة 

احترام الرأي 

االنخراط الفاعل 

تبني الحوار الوسط ورفض العنف 

الشراكة في التضحیات والمكاسب 

 كیف حدد الملك المسؤولیة 
 والواجب الملقى على كاھل كل 

مواطن 

 یتحمل جزء من ھذه المسؤولیة باختیار صورة 
المستقبل التي ننشدھا لألجیال القادمة 

 واجب المشاركة ال ینتھي بمجرد القیام بعملیة 
التصویت في أي انتخابات وطنیة 

 المشاركة الفاعلة في الحیاة المدنیة 
 والسیاسیة بصورة یومیة عن طریق القیام 

 بحمالت ترویجیة لقضیة تھمنا أو التطوع في 
األنشطة المدنیة أو االنضمام إلى حزب سیاسي 



 تعمیق التحول 
 الدیمقراطي األھداف 
 والمنجزات واألعراف 

السیاسیة 

محطات اإلنجاز التشریعي 

إقرار تعدیالت دستوریة رسخت مبادىء الفصل والتوازن بین السلطات 

تعزیر الحریات 

استحداث مؤسسات دیقراطیة جدیدة 

إنجاز حزمة جدیدة من التشریعات الناظمة للحیاة السیاسیة 

التقدم النوعي الذي أحرزه مجلس النواب في تطویر نظامھ الداخلي لیكون اكثر فاعلیھ 

 محطات اإلنجاز في العمل 
المؤسسي 

 إنشاء المحكمة الدستوریة 
 ھي مختصة بتفسیر نصوص الدستور والرقابة على 
 دستوریة القوانین واألنظمة بما یضمن احترام حقوق 

المواطنین جمیعا وحریاتھم وفقا للدستور 

 استحداث ھیئة مستقلة 
لالنتخاب 

 نالت االحترام والتقدیر لدورھا في ضمان نزاھة االنتخابات 
النیابیة وشفافیتھا 

 األھداف 

 تطویر القوانین الرئیسیة 

تطویر أداء القطاع العام والجھاز الحكومي 

تحقیق دور فاعل أكثر لألحزاب السیاسیة 

 االستمرار في بناء قدرات السلطة القضائیة 

 قیام مؤسسات المجتمع المدني 
جامعات 

مراكز درسات 

 لھا دور في األسھام بإنتاج 
 أفكار وأبحاث تقدم حلول 

 للتحدیات التي تواجھ المملكة 



 سیادة القانون أساس الدولة 
المدنیة 

دولة القانون 

 مسؤولیة التطبیق 

سبب الحالة المروعة 

 المطلوب من المواطن حتى یعبر 
عن حبھ لوطنھ 

مكامن الخلل 

أمثلة / حوادث یومیة 

میزان ضمان الحقوق  تستند 
 حكم الدستور 

 أحكام القانون 

في ظل الثوابت 
 الدینیة 

الشرعیة 

ترتكز على 

المواطنة الفاعلة 

تقبل التعددیة والرأي اآلخر 

 تحدد الحقوق والواجبات دون 
تمییز 

 الدولة 

المواطن 

سیادة القانون بعدالة ونزاھة 

 ممارسة وترسیخ القوانین في 
سلوكھ 

 غیاب 
سیادة القانون 

التطبیق العادل لھ 

ضمان حقوق األقلیة 

سیادة القانون 

     

 لم یرتقي الجھاز الحكومي لما 
نستحقھ 

تساھل تطبیق القانون 

الواسطة والمحسوبیة 

موظفین غیر أكفیاء 

 تضافر الجھود لتطویر وإرساء  الحل 
مفھوم سیادة القانون 

 انتھاك الحقوق وفساد اكبر یؤدي 
ویضعف قیم المواطنة 

یؤدي 
 تفتك المجتمعات وتقویض 
 قیم العدالة وتكافؤ الفرص 

والمواطنة الصالحة 

الكفاءة والجدارة معیار التعیین 

احترامھ لقوانینھ 

سیادة القانون في سلوكھ 

 التحذیر من التواني في 
یؤدي تطبیق القانون 

ضیاع الحقوق 

ضعف الثقة بالدولة 

     
     



 تطویر التعلیم 
 أساس اإلصالح 

الشامل 

 أبرز ما جاء / سعت 

المزید من تطور كافة المراحل 

 التركیز على 

التنوع الثقافي والبیئي 

لغة الحوار وتقبل الرأي اآلخر 

أھمیة التعلیم / من قال 

ارضیة مشتركة لفھم اآلخر 

تحقیق قیم التسامح 

تحقیق االصالح الشامل 

الموارد البشریة أھم الثروات 

 نال الجیل تعلیما متطورا ینمي 
مھارات 

االبتكار 

االبداع 

التفكیر الناقد 

وجود شباب واعي یتسم بـ 

 تكون مدارسنا مشاعل للمعرفة 
 وحقل للمواھب من خالل 

دور الحكومة ومكونات المجتمع 
تضافر جھود الجمیع ومكونات المجتمع 

 تأمین االحتیاجات الالزمة لبناء القدرات 
من خالل منظومة تعلیمیة ناجحة 

 الوسائل والطرق حتى تكون 
 مجتمعتنا منتجھ للمعرفة 

العدالة 

تكافؤ الفرص 

دور المؤسسات 

 تنمیة القدرات وتحفیزھا 

فتح آفاق جدیدة 

االھتمام بالمعلم 

 استحداث منظومة تعلیمیة 
حدیثة 

 دور الملك 

أسس نھضة تعلیمیة شاملة 

 حسم الجدل حول تطویر العملیة 
 التعلیمیة التي تنطلق من 

العمل االیجابي 

 جعل التمیز في المؤسسات 
التعلیمیة الھدف األسمى  علمي/أدبي/مھني/فنون/ریاضة 

 البعد عن التردد والخوف من 
مواكبة تطور العلوم 

لیكون 
 التعلیم 

عنصرا في رفعة وتطور الوطن 

حل للمشكالت 

مواجھة التطرف 

 النھضة التعلیمیة 

مستقبل التعلیم 

العلم 

المعرفة 

الثقافة 

 لیمكن االردن من مواجھة تحدیات 
المستقبل لتحقیق التغییر 

 لغة القرآن 

 روح الحضارة العربیة 
االسالمیة 

تعلیم مبني على 

البعد عن التلقین 

صقل الشخصیة وبنائھا 

 استقصاء / بحث / فھم / نقد / تحلیل 

مواكبة العلم والتكنولوجیا 

تشجع 

تكفیر ناقد 

االبداع 

اداب االختالف 

ــ  تحویل جامعاتنا ومدارسنا ل
مصانع عقول 

مختبرات الكتشاف المیول 

منظومة تعلیمیة حدیثة 

توسع مدارك الطلبة 

تفتح آفاق المستقبل 

 تعمیق تفكیرھم 

الرغبة بالتعلم وتطور واالبداع  االعتزاز بالھویة  الثقة القویة  االیمان القوي 



االردن والقضیة الفلسطینیة 

 دعم الصمود والمقاومة 

مستعمرات 

 اجتماع في قم 1920  قرروا فیھ  
  مھاجمة المستعمرات الصھیونیة 

 اول شھید كاید مفلح العبیدات  في بیسان 

عملیات 
 المشاركة في عملیات الكفاح 

 المسلح 

معسكرات 
 مھاجمة المعسكرات البریطانیة 

في االردن 
 للتأثیر على موقفھا اتجاه 

 فلسطین 

مظاھرات 
 مظاھرات ومسیرات مؤیدة للثورات 

الفلسطینیة 

اجتماعات 
 اجتماعات مثل اجتماع الحصن  

 1929 

 نقد السیاسات البریطانیة  
  الداعمة للیھود 

 جمع التبرعات المداد 
 المناضلین 

المال 

السالح 

 متى اشتدت المقاومة 

حرب 1948 / النكبة 

 / حرب 1967 / النكسة 
حزیران 

معركة الكرامة / 1968 

/ حرب تشرین / رمضان 
 1973

 غزو اسرائیل لجنوب 
لبنان 1982 

 بعد قرار التقسیم (181) عام 
 م الصادر عن االمم1947 
 المتحدة (تقسیم فلسطین 

 بین العرب والیھود)  الذي 
 , رفضھ العرب وأیده الیھود 

 نتج عنھ 

 حقق الجیش العربي االردني  
 الھدف من انشاءه 

 العربیة 

القدس والفلسطین 
 نجح في الدفاع عن 

القضایا 



 اھم المعارك  حرب 1948 / النكبة 
 التي 

 خاضھا 
 الجیش 
االردني 

معارك القدس 

 ابقاء القدس الشرقیة بایدي العرب 
وحمایة القدس 

 قتل ما یزید عن 300 جندي 
 اسرائیلي 

 اسر عدد من القوات االسرائیلیة 

 مجریات الحرب 

 وضع العرب خطة لدخول الى 
 فلسطین من كافة االتجاھات 

 كان على الجیش األردني 
التقدم نحو محموري 

جسر االمیر محمد/دامیا 

جسر الملك حسین 
لحمایة 

القدس 

الساحل السھلي 

سبب الھزیمة 
 غیاب التنسیق 

 نقص التسلیح والتدریب 

 نتیجة الحرب   

 خسارة الجیوش العربیة 

 احتالل اسرائیل اجزاء من فلسطین باستثناء 
الضفة الغربیة التي حافظ علیھا الجیش االردني 

لجوء عدد من الفلسطینین الى االردن 

مفتاح مدینة القدس اھمیة موقع باب الواد 

 الكتبیة الرابحة   
 اسم اطلقة الملك عبدهللا االول على الكتیبة 
 الرابعة التي تصدت على الھجوم االسرائیلي 

 على مناطق باب الواد واللطرون 

 اعلنت بریطانیا 
انسحابھا من فلسطین 

 بناءا على قرار 
 التقسیم الصادر من 

 مجلس االمن (181) الذي 
 رفضھ العرب وایده 

الیھود 

النتیجة   اندالع الحرب بین العرب 
 والیھود 



حرب 

حرب 1967 

حرب 1973 

مسمیات 

حرب 1967 

حرب النكسة 

حرب حزیران 

سبب الحرب  

اغالق مصر مضائق تیران امام المالحة االسرائیلیة 

رغبة اسرائیل بالتوسع 

تخوف اسرائیل من تنامي القوة العسكریة العربیة 

 رغبة اسرائیل في السیطرة على میاه نھر االردن 

 مجریات الحرب 

شنت اسرائیل ھجوما مباغتا على مصر وسوریا واالردن 

دمرت القوة الجویة العربیة 

ترتب تفوق السالح الجو االسرائیلي 

خلل واضح في العملیات العسكریة العربیة 

 حققت اسرائیل نصرا سریعا 

 نتائج الحرب  

استیالء اسرائیل على الضفة الغربیة وسیناء  وغزة والجوالن 

نزوح اعداد كبیرة من الفلسطینین الى االردن 

 انھیار االقتصاد العربي وتوقف التنمیة وانخفاض االستثمارات 

وقوع حالة من البأس واالحباط وخیبة االمل 

مسمیات 

حرب 1973 

حرب رمضان 

حرب تشرین 

السبب 

 قررت مصر وسوریا استعاده اراضیھا التي احتلتھا اسرائیل في 
 حرب 1967 فاعدتا خطة 

 الخطة 
القیام بالھجوم المفاجىء مستغلة انشغال اسرائیل باعیادھا 

 النتائج 

 استطاعت مصر من تدمیر 
 خط بارلیف 

 سوریا من اجتیاح 
                  الجوالن 

 تدخل مجلس األمن 

 تحصینات دفاعیة اقامتھا اسرائیل 
 على طول الساحل الشرقي لقناة 

 السویس لمنع اي قوات مصریة من 
 العبور وسمي نسبة للقائد 

العسكري حاییم بارلیف 

  (بوقف اطالق النار وقراره (338 
 بعودة االطراف المتحاربة الى اراضي 

 حرب1967 

 الدورالجیش االردني 

 عبر اللواء االربعین منعت اسرائیل من تعزیز قواتھا على الجبھة المصریة 
 والسوریة وااللتفاف حول الجناح االیسر للقوات السوریة 

 حمایة دمشق عن طریق محور درعا  دمشق 

  بالتعاون مع القوات العرقیة منعت اسرائیل من تطویر عملیاتھا الھجومیة 



معركة الكرامة 

النتیجة 

ھزیمة الجیش االسرائیلي وانسحابھ 

 من الطرف االسرائیلي 
قتیل 250 

جریح450 

تدمیر عدد كبیر من االلیات والمعدات 

من الجیش األردني 
شھید 86 

جرحى 108 

تركت اثار نفسیة عظیمة 

 رفع الروح المعنویة عند االنسان العربي عامة واالردني خاصة 

 اعادة ثقتھ بنفسھ 

 فشل الجیش االسرائیلي في تحقیق مقاصده وتحطیم 
اسطورة التفوق االسرائیلي ومقولة الجیش الذي ال یقھر 

مجریات 

 وقفت القوات االردنیة بالمرصاد وقدمت اروع البطوالت مما اجبر اسرائیل 
 والول مره في تاریخھا العسكري طلب وقف اطالق النار , اال ان الملك 

 الحسین رفض وقف اطالق النار ما دام یوجد جندي واحد اسرائیلي شرق 
 النھر , مما اجبر القوات االسرائیلیة على االنسحاب 

 نقطة تحول في الصراع 
العربي االسرائیلي 

 حیث احرز الجیش االردني اول  
 نصر عسكري على اسرائیل 

التاریخ 
اذار/21/1968 

 مجریات المعركة 

 شنت اسرائیل ھجوما 
 عسكریا على االردن 

   صباح الخمیس5.30 

 تدمیر الجیش االردني 

احتالل المرتفعات 

تحطیم الروح المعنویة 

تدمیر االقتصاد الزراعي 

بھدف 

 محاور الھجوم االسرائیلي 
 على االردن 

المثلث المصري جسر االمیر محمد دامیا 

مثلث الشونة جسر الملك حسین 

مثلث عمان جسر االمیر عبدهللا 

الغور الصافي بالطریق الى الكرك 



مواقف الھاشمیین 

الشریف حسین  

          رفض معاھدة سایكس بیكو ووعد بلفور 

 وقع العرب وثیقة البیعة 1924/ صدق نوایاه 
وحرصھ على المقدسات 

 رفض المشاریع والمخططات البریطانیة  

فضل النفي على ان یفرط بشبر من القدس 

توفي في عمان 1931 ودفن في االقصى 

الملك عبدهللا األول 

 دعا الى عدم التعامل مع الیھود او بیعھم / دعا  
الى دعم صندوق االمة الفلسطیني 

مقاومة دعوات تقسیم فلسطین 

دفاع جیش العربي االردني في حرب1948 

اتمام وحدة الضفتین عام 1950  

رفض اعطاء الیھود ممرا اللى حائط البراق         
الملك عبدهللا الثاني 

 امر بتشكیل الصندوق الھاشمي العمار االقصى وقبة الصخرة 

تأكید ارتباط االردن بالقدس مفھوم الوصایة الھاشمیة  

ترسیخ مفھوم الحرم الشریف وما یشملھ في المنظمات العالمیة 

   تشكیل مجلس الكنائس االردني 

 اطالق مشروع ترمیم القبر المقدس في كنیسة القیامة2016 

 توفیر التمویل 
 الالزم لرعایة وضمان 
 استمراریة اعمارھا 

 2007

المقدسات المسیحیة 

الملك الحسین 

تأسیس قانون االعمار الھاشمي للمقدسات على رأسھا المسجد االقصى 

تشكیل لجنة اعمار المسجد االقصى وقبة الصخرة1954  

تشكیل اللجنة الملكیة لشؤون القدس 1971 لفضح السیاسات التھویدیة 

استثناء القدس من فك االرتباط (1988) لیتولى االردن مسؤولیة اتجاه القدس دائرة اوقاف القدس 

نجاح االردن بإدراج القدس على قائمة التراث العالمي بالمھدد بالخطر في الیونیسكو 

شھید االقصى 

صاحب الوصایة 

احترام الدور التاریخي لرعایة المسجد االقصى ورد في اتفاق السالم 1994 البند 9 البعد دیني وقومي 

حرص على التواصل الدائم مع اھالي القدس من خالل استضافتھم 

 نجح باستصدار قرارات تدین ممارسات االحتالل 

تمویل وتسییر مشاریع ترمیم واعمار داخل المسجد على نفقتھ الشخصیة 

اعادة بناء صالح الدین عام 2007 

ترمیم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد االقصى 

ترتمیم وصیانة لمرافق المسجد 



المقدسات 

 حظیت مدینة القدس 
باھتمام الھاشمین 

 مسرى ومعراج جدھم الرسول محمد  
علیھ الصالة والسالم 

 فیھا قبة الصخرة 
 والمسجد االقصى 

 اولى القبلتین 

 ثاني المسجدین 

  ثالث الحرمین الشریفین 

المسجد االقصى المبارك   ھو ما دار علیھ السور من ارض تبلغ مساحتھا ما یزید على 144 دونم , اضافة الى ما 
   علیھا من ابنیة ومساجد وساحات ومصاطب وقباب تحت االرض وفوق االرض 

  الھاشمیون والمقدسات 
من مكة الى القدس   منذ بزوغ شمس االسالم كان 

 آلل ھاشم دور في رعایة 
 المقدسات 

یولون الشرافة / اشراف مكة 

السدانة / خدمة المسجد الحرام 

 تولى امراء آل ھاشم واشرافھم مكة والمدینة والحرمین 

 بعد اعالن انقالب االتحادیین 
 االتراك على السلطان 

العثماني والدین االسالمي 

   سعى الشریف الحسین الى سد الفراغ الدین 

 انقاذ المسجد االقصى من اھمال االتحادیین 

 اداركھ اخطار مؤامرة صھیونیة محتملة ضد المسجد االقصى 

 رحب اھل القدس بالشریف الحسین وبایعوه مرات عدة في 
االعوام بین  1908 – 1924  تمثل صك وصایة 

اتفاقیة الوصایة 

اتفاقیة وقعت في عمان عام 2013م 

بین الملك عبدهللا الثاني والرئیس الفلسطیني محمود عباس 

تؤكد ان جاللة الملك عبدهللا الثاني ھو صاحب الوصایة على االماكن المقدسة 

ان لجاللة الملك الحق في بذل الجھود القانونیة للحفاظ علیھا 

 توكد المبادىء التاریخیة المتفق علیھا حول القدس 

 تھدف الى حمایة مئات الممتلكات الوقفیة التابعة للمسجد االقصى المبارك 

 تنفذ وصایة الملك 
 عبدهللا الثاني عن 

 طریق اوقاف القدس 
 وشؤون المسجد 

 االقصى 

 حراسھ , ترمیم , تنظیم السیاحة والنشاطات  ادارة شؤون المسجد االقصى المبارك 

تشكل (85%) من مدینة القدس القدیمة  االشراف على االمالك الوقفیة 

 تعریف الناس واالعالم الدولي والمحلي ب أھمیة القدس الدینیة والروحانیة 
وما تواجھة من تحدیات 

 استقبال لجنة زكاة القدس مساعدات لغایات التعاون في المشاریع تھدف 
الى تعزیز صمود القدس واھلھا 

 تدریس طالب القدس العلوم الشرعیة وتأھیل االیتام وتعلیم المھن والحرف 
لمساعدتھم للعیش بكرامة 

 متابعة اعتداءات االحتالل االسرائیلي واعداد تقاریر دوریة حول اعتداءات 
االحتالل على االمالك الوقفیة 

تابعھ لوزارة االوقاف االردنیة 



االعمارات 

 األول 
 1924 -1951

 تبرع الشریف الحسین  
 بمبلغ 38 الف دینار ذھبي 
 , العمار المسجد االقصى 

 وتبرع 25الف دینار ذھبي 
 العمار المساجد واالمالك 
 الوقفیة في عمون فلسطین 

                   اعمار المسجد االقصى والحرم القدسي وترمیمھ 

  ترمیم المسجد االقصى بعد تعرضھ الضرار في حرب1948 

اعاده ترمیم كنیسة القیامة1949بعد حریق وشاركب اخماده 

الثاني 
 1953 - 1964

تشكیل لجنة االعمار الھاشمي 1954 

 ترمیم مبنى الجامع القبلي 
والمعالم االسالمیة 

 ابار 

سبل 

قباب 

 تبدیل قبة مسجد قبة الصخرة بوضع قبة من 
االلمنیوم المذھب 

الطارىء 
 1969  جاء نتیجة اضرار لحقت بالجامع القبلي أثر حریق اضرمھ یھودي متطرف 

بالتواطء مع سلطات االحتالل 

الثالث 
 1992 - 1994

 اعادة تصفیح قبة مسجد قبة الصخرة ب5000 
   صفیحة ذھبیة 

 اجراء ترمیمات 

  قبة السلسلة 

المتحف االسالمي 

مبنى باب الرحمة 

الرابع 
 1994 - 1999

 مشروع اعادة ترمیم منبر صالح الدین اثر 
     حریق1969 

 القیام باعمال الصیانة لمرافق المسجد 
االقصى ومباني اوقاف 

الخامس 
مستمر - 1999 

  مضاعفة عدد موظفي اوقاف القدس وحراسھ وزیادة رواتبھم 

     استحداث دلیل المسجد االقصى والتعریف الدیني والتاریخي 

 تأسیس الصندوق الھاشمي العمار المسجد االقصى  
 المبارك لیكون ذراعا مالیا لدعم 

 مشاریع االعمار 

موظفي اوقاف القدس 

صمود المقدسیین 

 تأسیس كرسي جاللة الملك عبدهللا الثاني لدراسھ 
فكر االمام الغزالي 
في جماعة القدس  

 المسجد االقصى 

جامعة القدس 

 الشریف الحسین 
 والملك عبدهللا األول 

الملك الحسین 

الملك الحسین 

الملك الحسین 

الملك عبدهللا الثاني 

الملك الحسین 



رسالة عمان 

 عام 2004 شھدت عمان 
 انطالقة رسالة عالمیة 

 كفكرة 

تجمعت اركانھا في عمان 

توقدت في لیلة القدر في رمضان 

خطت باحرف عربیة 

اطلقھا جاللة الملك عبدهللا الثاني 
 لیقول للعالم : اننا اخوة وھذا ھو 
 االسالم الذي یقوم على المحبة 

والسالم والبعد عن العنف واالرھاب 

 البیان 

وصف 

ھدف 
 یوضح للعالم الحدیث حقیقة االسالم 

بانھ رسالة قوامھا 
 االخالص واالعتدال في السالم 

على الجار 

یصارح 

 المنعطف الصعب من اخطار 
وتحدیات 

تھدید ھویتھا 

تشویھ دینھا 

النیل من مقدساتھا 

ھویة الدین مقداستھ 

الھجمة الشرسة 
تشویة وافتراء  الذین یصوروه عدوا لھ 

الذین یدعون االنتساب للدین  افعال غیر مسؤولة 

الفئات المخاطبة 
اخوتنا في دیار االسالم 

الناس في ارجاء العالم 

ماھو  , ما لیس , اي االعمال تمثل , اي االعمال ال تمثل  االسالم 

الشمولیة والقادة 

 اطالقا من شمولیة الھدف 
 وعالمیة المسعى 

 تربم تقتصر على 
 اللغة العربیة 

 وترجمت للعدید من 
اللغات 

 لیتم نوزیعھا على شتى انحاء 
 العالم ولتتمكن الشعو ب من 

معرفة حقیقة االسالم 

 بلغ عدد الذین وقعوا واقروا 
وجدوا فیھا قواسم مشتركة  مفكر من 84 بلد 552 رسالة عمان 

السالم 

االمن 

العدل 

الرحمة 

التكافل 

المبادىء 

التسامح والعفو اللذان یعبران عن سمو النفس 

العدالة في معاملة االخرین وصیانة حقوقھم 

 تكریم االنسان من غیر النظر الى لونھ او جنسھ او دینھ 

الرفق واللین ونبذ العنف والغلظة 

التوازن واالعتدال والتوسط 

احترام حق الحیاة لغیر المقاتلین 

تحقیق الرحمة والخیر للناس اجمعین 

احترام المواثیق والعھود وتحریم الغدر 

المحاور 

 وقف تكفیر المسلمین لبعض 
بسبب خالفات عقائدیة ثانویة 

 النھ فیھ فتنھ وقتل 
وحرمان من حقوق 

لتوحید االمة وتقویتھا اعتراف كل المسلمین بعضھم بعض 

 وقف او تعریة الفتاوي على ایدي 
جھالء غیر مؤھلین 

 النھا تضلل وینتج افعال 
خاطئة 

 نبعت من 

 تعالیم القرآن 

نبض االسالم ووسطیتھ 

الرؤیة الھاشمیة النیرة 

 بأن علینا واجب  انساني ومھمة 
 عالمیة ینبغي ان نقوم بھا 

 خدمة للمجتمع االنساني ودفاعا 
عن االسالم العظیم ومبادئھ 

 وقف 
 تكفیري كل 
 المسلمین 
 على ایدي 

جھالء 

 عادل وسامح وكریم سئلوا امھم اسمھا 
 رحمة وتتمیز باللین شو مبادىء 

 رسالھ عمان قالت : احترموا شغلتین 
 حق الحیاة لغیر المقاتلین والعھود 

 والمواثیق 



الوسطیة والتسامح 

الوسطیة 

 یعد من اھم 
 المبادىء التي 
 دعت الشرائع 
 السماویة الى 

تطبیقھا 

نظرا الى تنوع البشر في اصولھم وثقافاتھم وادیانھم 

من اجل تحقیق التعارف والتعایش والتعاون 

تعزیز القیم المرتبطة بحقوق االنسان والكرامة 

اھداف 

الوصول الى الحقائق بیعیدا عن المیول واالھواء 

قیام االنسان بواجباتھ من غیر افراط اوتھاون 

اضفاء معاني االستقامة واالمانھ والخیر للناس اجمعین 

نشر المحبة وتقبل االخر ونبذ التعصب والحقد 

 معاني االستقامة ھو 
 نشر المحبة بعیدا 

 عن المیول من غیر 
افراط 

وذلك النھا 

 تحجب العقل عن تقدیر سوء  
 العواقب واالندفاع االعمى خارج 

ضوابط البشریة 

ھي لیست من طباع المسلم 

 االسالم یرفضھا كما ترفضھا 
جمیع الدیانات 

 تعد من ابرز خصائص االمة 
االسالمیة 

ألن الدین االسالمي الحنیف 

 قام على التوزان واالعتدال 
والتوسط والتیسیر 

 وماكان یوم اال حربا على نزاعات 
 والغلو والتطرف 

تعریف 
 منھج فكري وموقف اخالقي سلوكي قائم على 
 اعتدال االنسان في اموره الدینیة والدنیویة 

بعیدا عن االفراط والتفریط 

مظاھر تبني في فكر الھاشمین 

المؤتمر االول 2004   وسیطة االسالم بین الفكر 
والممارسة  قرر اعتمادھا وتبنیھا   , عقدت كویت , سعودیة 

البحرین 

المؤتمر الثاني 2006   الدور العملي لتیار الوسطیة 
في االصالح ونھضة االمة  االردن / عمان 

اثار التطبیق 

نشر ثقافة العیش المشترك بین الشعوب واألمم 

االنفتاح على الثقافات , وتحقیق المكاسب المشتركة 

ازدھار المجتمع االنساني وتقدمھ 

انتشار المحبة وااللفة بین الناس 

 نشر 
 االنفتاح 
 انتشار 
االزدھار 

التسامح 

 كرم االسالم 
 االنسان من 
 غیر النظر 
 الى لونھ او 
 جنسھ او 

 دینھ 

 واكد منھج 
 الدعوة 
 الى هللا 
 الذي 
 یقوم 
 على 

الرفق واللین 

رفض الغلظة والعنف في التوجیھ 

ان ھدف االسالم تحقیق الرحمة والخیر  

وسائل تطبیقھ 

 احترام حقوق االنسان وحریاتھ لتحقیق العدالة وحفظ الكرامة 

االحترام المتبادل بین اتباع االدیان والمذاھب 

تعزیز مفھوم الحوار والعیش المشترك والمحبة ونبذ التعصب 

تعریف 
 مفھوم انساني یعني احترام التنوع واالختالف وقبلولھما عبر 
 االنفتاح والمعرفة وحریة الفكر والمعتقدات وھو لیس اخالقیا 

 فقط بل ھو سیاسي وقانوني 



التطرف 

اسباب االنتشار 

ضعف القیم والمبادىء 

االبتعاد عن تعالیم الدین والفھم المغلوط من النصوص واالنتقائیة 

 انتھاك حقوق االنسان والحد من الحریات في بعض الدول 

ممارسة صور التعصب العرقي او الطائفي او المذھبي 

 االستخدام الخطأ لوسائل االتصال التكنولوجي ومایرافقھ من  
  انتفاح غیر محدد 

 االبتعاد عن 
 الدین بعمل 
 ضعف بالقیم 
 رح یسیر عندي 
 انتھاك حقوق 
 زي التعصب 

صور التطرف 

الفكري   یتمثل بالخروج عن القواعد 
 الفكریة والثقافیة 

 من مظاھره التعصب 
 للرأي وعدم تقبل 

اآلخرین 

 مثل المنظمات 
 االرھابیة التي 
تستبیح الدماء 

من انواعھ التطرف المذھبي  الخروج عن الدین فكرا وعمال  الدیني   مظاھرة استباحة الدماء واالموال 

السیاسي   اتخاذ مواقف عنصریة متشددة تجاه شعوب 

االخالقي   الخروج عن االتزان االخالقي 
 اما بالتشدد في تطبیق السلوك 

او التخلي عن تطبیق السلوك 

اخطار التطرف على المجتمعات 

تأخر كثیر من المجتمعات وتراجعھا وانھیارھا 

 ممارسة االرھاب اصبحت سلوكا للمتطرفین من قتل واعتداء 

تسبب عبر التاریخ تدمیر بنى شامخة في مدینات كبرى 

شجرة الحضارات تذوي عندما یتمكن الحقد وتنغلق الصدور 

 الحرب التي وصفھا جاللة 
 الملك في خطابة امام 
 الجمعیة العمومیة في 

دورتھا التسعین عام 2015 

لیست بین شعوب او ادیان بل بین المعتدلین ضد المتطرفین 

 مستقبل ھذا العالم یتعرض ل 
 خطر من ھذه  الخوارج 

 یتغلون االختالفات الدینیة وتستغل 
حالة االنغالق والشك , وتحریف كالم هللا 

 الممارسات الخاطئة ایا كان مصدرھا وشكلھا والمتمثلة في التعدي على عرف االرھاب 
الحیاة االنسانیة بصورة باغیة متجاوزة الحكام هللا 

 قوة المجتمع وتماسكة یحد من 
ظاھر التطرف 

 خصوصا المؤسسات الدینیة 
الدور االكبر یقع على المواطن من مساجد وكنائس 

دور المواطن 

الدفاع عن ارض الوطن والتضحیة في سبیلھ 

 الدفاع عن مكتسبات الوطن مادیة او معنویة 

تسلیح النفس بالعلم والمعلومة الصحیحة 

الرجوع الى مصادر موثوقة , دائرة االفتاء 

التعاون مع مؤسسات الدولة وال سیما االمنیة , مواطنة فاعلة 

الحوار واحترام االخر 

 رفض االفكار المتطرفة 

محاربة التعصب والتطرف 

 تعد المنظمات االرھابیة - خوارج ھذا العصر - منظمات متطرفة فكریا ودینیا النھا منظمات خارجة عن 
الدین فھي تستغل اسم الدین لتحقیق اھدافھا المتطرفة الفكریة والسیاسیة ومصالحھا الخاصة 

 مجموعة من االفكار او المعتقدات او المواقف التي یتشدد االفراد في اتخاذھا 
وتتجاوز ما ھو مألوف او سائد او متفق علیھ 

عرف 


