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 الوحدة االولى : االردن عبر العصور 
 الهاشمية  األردنية  المملكة الفصل الثاني :استقالل 

 

 1920 عام سوريا في الفيصلية العربية الحكومة إنهيارأدى 

 إلى :  فرنسا لسوريا وإحتالل م

 ي في األردن .سياسغ فرا -1

     (  وعجلون والسلط الكرك  (في محلية حكومات تشكل -2

 حول, مما دفع أبناء األردن إلى االلتفاف  طموحاتال تلب لم

 من اسوري  وتحرير ، العربية الحركة لقيادة الحسين الشريف

لف نجله األمير عبدهللا بالتوجه إلى  ,فك  الفرنسي اإلحتالل

 األردن والقيام بهذا الواجب . 

 

 " أوال : نشأة إمارة شرق األردن" 

 

                 معان إلى الحسين بن هللا عبد األميرتوجه  -

 م 1920  /لثانيا تشرين  /21في

 

 االردن شرقي إلى الحسين ابن عبدهللا االمير قدومالهدف من 

 :  م 1920 عام

 .البالد تحرير -2  .االجنبي المستعمر لمقاومة -1

 

 كان حيث  ,م 1921  /اذار  /2 في عمان إلى التوجه

 الوطنية الحركة زعماء بإستقباله

نتيجة لجهوده أعلنت بريطانيا استعدادها لبحث القضايا   -

 العربية

 :                     تمت التي اإلتصاالتاجراء سلسلة من  -

و المندوب السامي   تشرشل ونستونوزير المستعمرات  ( مع

 (  صموئيل هربرت

القرارات المسبقة , إضافة  خاض مفاوضات شاقة في ظل  -

إلى خطورة ما جاء في صك االنتداب الصادر عن عصبة األمم  

 الذي ينص على شمول األردن ضمن الوعود .

بخبرته السياسية استطاع انتزاع اعتراف بريطانيا بالبالد   -

 الواقعة الى الشرق من نهر األردن ارض عربية مستقلة

د إلى رشيد طليع  وعهشرع في بناء الدولة المركزية ,  -

/نيسان / 11في شرق األردن بتاريخ  بتشكيل أول حكومة

 .م  1921

 

 م " 1928" ثانيا : المعاهدة األردنية البريطانية عام 

 

 1928  /شباط  /20 – في البريطانية األردنية المعاهدة بنود

 . األردن شرق إمارة بتأسيس اإلعتراف -1

 . األردن شرق إمارة حدود تعيين -2

 .واإلدارة التشريع الحسين بن هللا األميرعبد تولي -3

 .األردن إلمارة شرق ) دستور ( أساسي قانون وضع -4

 " ثالثا : النضال األردني لنيل االستقالل " 

 

 االستقالل لنيل بجهوده الحسين بن هللا عبد االمير إستمر  -

 األردنيين بمشاركة

للمندوب السامي بالقدس والمعتمد ارسل برقيات احتجاج   -

 البريطاني في عمان تضمنت :

 رفض االنتداب البريطاني  -أ

رفض اي اتفاق ال ينص على سيادة اإلمارة واستقاللها   -ب

 الحقيقي 

 فجاءت الدعوة إلى :  وطنيةزاد نشاط الحركة ال -

  ، م 1928 عام عمان في األول الوطني المؤتمر إنعقاد -

 حضره حيث األردن الحديث تاريخ في وطني مؤتمر أول ويعد

 واألدباء والمفكرين والشيوخ الزعماء من مندوبا ) 150 (

 الطراونة حسين وانتخب(  األردن  مناطق شرق جميع مثلوا

           من مكونة تنفيذية لجنة إنتخاب وتم ، للمؤتمر رئيسا

 . األردن  شرق مناطق  مثلت جميع عضوا) 26)

 

  )أبرز البنود(األول األردني الوطني الميثاق أصدروا -

 مستقلة سيادة ذات مستقلة عربية دولة األردنية اإلمارة -1

 . بعده وأعقابه من الحسين بن عبدهللا األمير برئاسة

 مساعدة بوصفه إال اإلنتداب بمبدأ  األردن شرق يعترف ال -2

 . البلد لمصلحة نزيهة

 ,تدخل كل من مصونة حرة اإلنتخابات تكون أن يجب -3

 البرلمان . أمام مسؤولة والحكومة

 والمنفعة العدل أساس على يقوم ال إستثنائي تشريع كل -4

 . باطال األردن تشريعا يعده الشعب وحاجات العامة

 ) من كتاب الفكر السياسي , علي محافظة ( 

 - 1929 بين ما الفترة في وطنية مؤتمرات تبع المؤتمر عدة

 )ماذا عكست هذا المؤتمرات(م  1933

 االستقالل .  نحو السعي في  عبدهللا االمير جهود ساندت -1

 . الهاشمية القيادة حول والتفافه الشعب وحدة -2

 االردنيين  لدى الفكري والنضوج السياسي الوعي نمو -3

 . تهددها التي السياسية األحداث مواجهة على قدرتهم -4

 

 لنيل واألردنيون الحسين ابن عبدهللا األمير بذلها التي الجهود

 االستقالل

 عصبة  من كل إلى والرسمية االحتجاجية المذكرات ارسال

 بصفتها وللحكومة البريطانية ، دولية منظمة بصفتها األمم

 .   األردن على المنتدبة الدول

 

  )المتحدة األمم هيئة بقرار  (بريطانيا إعترفت م 1945 عام

 إستكمال إلى مرحلة وصل األردن أن : على نص الذي

 على قادرة سيادة ذات دولة لتحقيق الدستورية مؤسساته

  .  بنفسها شؤونها إدارة
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اصر فيها على استقالل  ووجه مذكرة للحكومة البريطانية -

 . 1946أقيم في عمان عام االمارة في مهرجان 

 

 االستقالل " " رابعا : إعالن 

 

 ابراهيم الوزراء ورئيس الحسين بن عبدهللا االمير توجه

 : بريطانيا  إلى هاشم

 وانهاء االنتداب األردن استقالل أجل -

 .سيادة ذات مستقلة دولة األردن أن على التأكيد -

 

عقد المجلس التشريعي جلسة خاصة قرر بها رغبة البالد في 

 االستقالل استند بها الى : 

 حقوق البالد الشرعية والطبيعية .  -1

 ما حصلت عليه من وعود رسمية .  -2

بناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في قراره بتاريخ   -3

15/5/1946 . 

بحث المجلس أعالن االستقالل والمبايعة بالملك لسيد البالد  -

 الملك عبدهللا بن الحسين  

 

 الجريدة الرسمية ((( ))) و صدرت في  : االستقالل وثيقة

 الهاشمية ،  االردنية المملكة استقالل قرار تتضمن وثيقة

 لسيد البيعة مع النيابي الملكي أساس النظام على تاما استقالال

 .عليها ملكا المعظم الحسين ابن عبدهللا كيانها ومؤسس البالد

 

 المجلس أقرها التي اإلستقالل إعالن بعد الدستورية التعديالت

 ؟ 1946/ أيآر  /22 الخامس في التشريعي

 إمارة عبارة محل الهاشمية األردنية المملكة عبارة تحل -1

 .وردت حيثما األردن شرق

 األمير .  سمو عبارة محل الملك جاللة عبارة تحل -2

 . وراثي  نيابي ملكي الحكم نظام -3

 . واإلتفاقيات المعاهدات ويعقد الحرب يعلن من هو الملك -4

 حرة سيادة ذات مستقلة دولة الهاشمية األردنية المملكة -5

 . يتجزأ ال ملكها

 

 بموجب الخامس األردني التشريعي المجلس قرارات هي ما

 ؟ الدستورية األختصاصات

 حكومة وذات تاما ،  إستقالال مستقلة دولة األردن إعالن -1

 . وراثية نيابية ملكية

 ملكا بوصفه ,كيانها ومؤسس البالد لسيد بالملك البيعة -2

 ملك الجاللة حضرة صاحب لقبب األردنية للدولة دستوريا

 . الهاشمية  األردنية المملكة

 

 

 

 ؟  اإلستقالل بعد األردن حكم تسلموا الذين الهاشميين الملوك

                       .)المؤسس(الحسين  بن عبدهللا الملك  -1

                                       . ) ثاني ملوك المملكة االردنية (  عبدهللا  بن طالل الملك -2

)الباني( ) مرحلة البناء و التطوير (                               طالل بن حسين الملك -3

)المعزز( . و و ريث  الحسين بن الثاني عبدهللا الملك -4

الشرعية الدينية ) من نسل الرسول صل هللا عليه و سلم ( و 

 الشرعية التاريخية ) من ال هاشم ( 

 

 1946/  /ايار25 أعلن استقالل المملكة األردنية الهاشمية :

 

 شجرة نسب الهاشمين 

 

                             نسب النبي عليه الصالة والسالم :  -

  محمد بن عبدهللا بن عبدالمطلب / بن هاشم بن عبدالمناف / 

 بن قصي بن كالب لقريش  

 أبناء عبدالمطلب : عبدهللا / أبوطالب / حمزة  / العباس    -

 أبناء أبوطالب : جعفر / علي  / عقيل  -

 الحسين  )سبطي الرسول(  أبناء علي : الحسن / -

 جد العبادلة )أمير مكة والحجاز( : هو عبدهللا   -

 راعي الهدالء : عون بن محسن  -

 أول ملوك مكة : قصي بن كالب  -

 ير على مكة : قتادة بن ادريس أول أم -

 جد الهاشمين : هاشم بن عبد المناف  -

 جد العباسين : عباس بن عبدالمطلب  -

 ملك الحجاز وملك العرب : الشريف الحسين  -

 

 " خامسا : الراية األردنية "

 

 ألنها :  سبيلها في التضحية الراية األردنية تستحق

 .والحرية السيادة عنوان -2          القومية     العزةرمز  -1

 المواطن كرامة رمز -3

 

 الحالية صورتها األردنية الراية أستمدت أين من

          مكة من انطلقت التي الكبرى العربية الثورة راية من

 م  1916 - عام
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 األردنية  الراية في األلوان داللة

 

 

 "  الهاشمية األردنية المملكة شعار" سادسا : 

 

 الملكي التاج

يعلوه  الهاشمي

 رأس حربه

 الهاشمية المملكة االردنية في الحكم نظام

 ملكي وراثي نظام

 العرش الهاشمي االحمر  الوشاح

 ويرمز إلى الفداء والصفاء 

 الكبرى  العربية الثورة راية الرايتان 

 لونه والعلو ، ويرمز والبأس القوة يمثل العقاب  طائر

 وسلم عليه هللا صلى الرسول لراية

 اإلسالم وحضارته انتشار إلى ترمز االرضية الكرة

 العالم  في

 على والقوس والسهام الرمح السيف العربية  األسلحة

 مصنوع من البرونز,الترس جانبي

 الحق  للدفاع عن ترمز

 الذهبية السنابل

 النخيل  وسعفة

 بشريط وسام مرتبطة بالترس، تحيط

 األولى الدرجة من النهضة

 النهضة وسام

 الدرجة من

 األولى

 

 االصفر  الشريط

 اليسرى  للجهة

 اليمنى  للجهة

 وسطال

 

 والعون  التوفيق هللا من الراجي

 عون بن الحسين ابن الثاني عبدهللا

 الهاشمية  المملكة األردنية ملك

 

 وسام النهضة – الوشاح االحمر  -داللة وطنية : التاج الملكي 

 سعف النخيل  –االسلحة العربية  –داللة عربية : الرايتان 

 العقاب  –داللة اسالمية : الكرة االرضية  

 

 للملوك  السياسية اإلنجازات الوحدة الثانية :

 األردن  في  الهاشميين

 

 الملك عهد في السياسية الفصل االول : االنجازات

 الحسين ابن األول عبد هللا

 

 "ونشأته  اوال : حياته" 

 . 1882 – عام المكرمة  مكة في ولد -1

 عصره شيوخ من نخبة أيدي على والكتابة القراءة تعلم -2

 إلى  الحسين الشريف والده مع أنتقل م 1893 عام -3

 دراسته وأتم ) أستنبول ( األستاته

قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة الطائف في الثورة  تولى   -4

 . م 1916 عام العربية الكبرى

 

 الحسين؟ بن األول عبدهللا للملك األدبية المؤلفات أبرز أذكر

 األمالي األصائل ، الخيل عن السائل المذكرات ، جواب

 النسيم السياسية ، خواطر

 :  الحسين بن عبدهللا للملك الكاملة األثار

 عبدهللا للملك األدبية واألعمال اآلثار جميع يضم مجلد

 

 " ثانيا : اإلنجازات السياسية الداخلية "

 

 للملك الداخلي المستوى على السياسية اإلنجازات أبرز أذكر

 . األول  هللا عبد

م وإلغاء القانون األساسي عام 1947صدور دستور عام  -1

 . م 1928

,   وراثي نيابي ملكي إلى أميري من الحكم نظام تحول -2

 وأصبح الملك رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية 

,   األمة مجلس مكانها ليحل التشريعية المجالس إلغاء -3

ومجلس النواب المكون من مجلس األعيان المعين من الملك , 

 المنتخب من الشعب 

,  1950 - عام الضفتين وحدة بعد اإلنتخاب قانون صدور -4

بحيث يحق لمواطني الضفة الغربية الترشح والتصويت 

 لمجلس النواب األردني .

 

 " اإلنجازات السياسية الخارجية "

 

 المشاريع التي طرحت عربيا وساندها الملك عبدهللا األول

 م . 1943سوريا الكبرى عام  مشروع  -1

 م . 1945جامعة الدول العربية عام  -2

 م .  1950وحدة الضفتين عام  -3

 

 :( 1943) الكبرى  سوريا مشروع

 الكاملة . العربية الوحدة إلى الوصول الهدف منه : 

 هللا صلى الرسول العقاب ، وراية راية األسود
 العباسية  الدولة وسلم ، ثم اتخذتها عليه

 األموية  راية الدولة رمز األبيض

 اتخذتها الدولة ثم البيت ،  راية آل رمز األخضر
 الفاطمية

 الهاشمية  راية األسرة رمز األحمر 

 النجمة
 السباعية

 الكريم  القرآن في فاتحة المثاني السبع
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 )المؤتمر السوري( الذي طالب :  عن طريق

 .بلفور وعد إلغاء -1

سوريا ،   ( الطبيعية بحدودها سوريا في موحدة دولة قيام -2

 ملكيا فيها الحكم نظام يكون وان األردن ، فلسطين ، لبنان(

 .الحسين بن عبدهللا األمير برئاسة دستوريا

 أخرى . عربية دولة أي بإنضمام السماح -3

 * أسباب عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى : 

 عام الكبرى سوريا مشروع ضد وفرنسا بريطانيا وقفت -1

 م 1943

 .المنطقة في االستعمارية مصالحها مع يتوافق ال النه

 

 الكبرى  سوريا مشروع ضد الصهيونية الحركة وقفت -2

 .التوسعية مطامعها يهدد ألنه

 

لم توافق عليه بعض الدول العربية إلنه يتعارض مع  -3

مصالحها القطرية , ولهذا اتخذت جامعة الدول العربية قرارا 

 .م 1946بإلغائه عام 

 

 الدول جامعة قيام سبقت التي الوحدوية المحاوالت/المشاريع

 م 1945 العربية

 بن عبدهللا األمير قدمه الذي الكبرى  سوريا مشروع طرح -1

 .الحسين

 رئيس السعيد نوري قدمه الذي الخصيب الهالل مشروع -2

 )وحدة العراق وبالد الشام(  .العراقي الوزراء

 

 العربية الدول تضم اقليمية منظمة هي العربية : الدول جامعة

 التعاون ميثاقهاعلى وافريقيا ، ينص  آسيا من كل في

ة والثقافية السياسي في المجاالت األعضاء الدول بين والتنسيق

 ومقرها الدائم مدينة القاهرة  واالجتماعية

 

اهم ما جاء في بروتوكول االسكندرية اللجنة التحضيرية 

 1944عام لجامعة لدول العربية 

 انشاء جامعة الدول العربية بمشاركة -1

) االردن و سوريا و العراق و مصر و اليمن و السعودية 

 ( ولبنان 

 استبعاد مشروعا سوريا الكبرى و الهالل الخصيب  -2

 

عقد الشعب الفلسطيني آماله على   (:  1950)  الضفتين وحدة

م وما نتج عنها  1948قيام وحدة ثنائية مع األردن بعد حرب 

 وذلك :من فقدان لمعظم أراضيها . 

 الشعبين بين والروابط لعالقاتل  -1

 .الفلسطينية االراضي من تبقى ما على للحفاظ -2

 على المستقلة دولته اقامة في الفلسطيني الشعب حق -3

 .فلسطين أرض

 مرحلتين  على الضفتين وحدة مشروع جاء

 أريحا ، عمان ، ( مؤتمرات وهي  : التمهيدية المؤتمرات -1

 األول في المنعقد أريحا مؤتمر اهمها وكان(  رام هللا ،  نابلس

 .م 1948 عام األول كانون شهر من

 م 1950 / نيسان /24 -   (الضفتين وحدة إعالن -2

األردني  النيابي حل المجلس أريحا مؤتمر قرارات مع إنسجاما)

 األمة مجلس أعضاء عدد زاد حيث اإلنتخاب قانون وعدل ،

 وحدة يمثل الذي الجديد النيابي المجلس ، وإنتخاب األردني 

 م . 1950 / نيسان / 11 في الضفتين

 

  :أريحا مؤتمر قرارات أهم

 فلسطين وإعتبار الفلسطينية األردنية بالوحدة المناداة -1

 . تتجزأ ال وحدة

 .العربية للوحدة مقدمة هي وفلسطين األردن وحدة إن -2

 األردن على ملكا الحسين ابن األول هللا عبد الملك مبايعة -3

 . وفلسطين

 بالدهم إلى الفلسطينين الالجئين بعودة المطالبة -4

 .وتعويضهم

 إلنتخاب نظام وضع األول عبدهللا الملك على اإلقتراح -5

 النيابية  المجالس في أهالي فلسطين يمثلون شرعيين ممثلين

 

 :  الحسين ابن األول عبدهللا الملك استشهد

 م 1951 / تموز/ 20 الجمعة يوم األقصى المسجد أبواب على

 

 السياسية االنجازات الفصل الثاني :

 عبدهللا  بن طالل الملك عهد في

 "وحياته  اوال  : نشأته" 

 .م  1909 - عام طالل الملك ولد -1

 .عمان  في األولية دراسته تلقى -2

البريطانية ،  العسكرية ) هيرست ساند ( بكلية التحق -3

 .م 1929 - عام منها تخرج

 العسكرية الحدود بقوة ليلتحق  عمان إلى بعدها عاد -4

 .الثانية المشاة وبكتيبة

 .للعهد ولي عين م 1947 - عام في -5

 يقاتل كان فلسطين ، حرب في شارك م 1948 - عام في -6

 مما رفع معنويات وحدات الجيش األمامية  المواجهة خطوط في

 استشهاد بعد البالد على ملكابه  نودي م 1951 - عام في -7

 .األقصى  المسجد في والده

 " ثانيا : اإلنجازات السياسية الداخلية "

 

 طالل الملك عهد في تمثلت التي الداخلية السياسية االنجازات

 عبدهللا  بن

  .                          م  1952 - عام الدستور اصدار -1

 م .1952 –عام  المحاسبة ديوان إنشاء -2
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 من أهم انجازات الملك طالل ألنها:  الدستورية االصالحات تعد

 .واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحريات عززت -1

 .الحديثة الديمقراطية النظم مع الدستور مواد توافق -2

 

 ؟ م 1952 عام األردني الدستور مواد ابرز

 سيادة ذات مستقلة عربية دولة الهاشمية األردنية المملكة -1

 األردني والشعب شيء منه  عن ينزل وال يتجزأ ، ال ملكها

 . العربية األمة من جزء

 . وراثي ملكينيابي  الحكم نظام -2

 المتعلقة والحريات الحقوق من مجموعة الدستور كفل -3

 .األردني  بالمواطن

 

 كفلها والذي ، األردني بالمواطن المتعلقة والحريات الحقوق

 مع تصنيفها  الدستور

 الحقوق في بينهم تمييز ال سواء القانون أمام األردنيون -1

 .)  اجتماعي  ( والواجبات

)العمل :   إمكانياتها حدود ضمن والتعليم العمل الدولة تكفل -2

 اقتصادي , التعليم : اجتماعي ( 

 للعادات طبقا األديان بشعائر القيام حرية الدولة تحمي -3

 منافية أو العام مخلة بالنظام تكن لم ما المملكة ، في السائدة

 . )اجتماعي  (لآلداب

 مع ، التصوير أو والكتابة بالقول الرأي التعبيرعن حرية -4

 )سياسي( .والطباعة  الصحافة حرية ضمان

 ، الجمعيات وتأليف اإلجتماع ، في األردنيين حق -5

 )سياسي( السياسية  واألحزاب

 

 م  1952 عام الدستور بها تميز التي الخصائص

 . والتنفيذية التشريعية السلطتين بين العالقة تنظيم -1

: القضاة مستقلون ال سلطان   القضائية السلطة استقاللية -2

 عليهم في قضائهم لغير القانون 

 

 التشريعية السلطتين بين العالقة الدستور مواد نظمت كيف

 والتنفيذية

 النواب مجلس أمام مسؤولون والوزراء الوزراء رئيس -1

 . للدولة  السياسة العامة عن مشتركة مسؤولية

 وزارته  أعمال عن النواب مجلس أمام مسؤول وزير كل -2

 وإذا  ، النواب أمام الوزراء بأحد  أو بالوزارة الثقة تطرح -3

 من المطلقة بالوزارة باألكثرية الثقة عدم المجلس قرر

 . الحكومة تستقيل أعضائه ، مجموع

 

 )سبب االنشاء( 1952انشاء ديوان المحاسبة عام 

تقديم  لمراقبة ايرادات الدولة و نفقاتها و صرفها من خالل 

سنوي لمجلس االعيان و النواب عن المخالفات المرتكبة بحق 

 مازال يمارس دوره لهذا اليوم . المال العام .

 "  الخارجية السياسية ثالثا : اإلنجازات" 

 

 الخارجية  السياسية طالل الملك انجازات أهم

 الدول مع األخوية العالقات تطوير على طالل الملك حرص

 : خالل من العربية

 بهدف المجاورة العربية الدول مع العالقات تحسين  -1

 الدول  تلك مع والتعاون التنسيق

 1951 - عام المشترك العربي الدفاع اتفاقية على التوقيع -2

 م 1951 عام وقعت اتفاقية هي اتفاقية الضمان العربي( :(م 

والعسكرية  السياسية واالقتصادية الشؤون في التعاون اجل من

 البالد العربية . عن الدفاع في الجهود ولتوحيد ،

 

 الحكم  في عبدهللا بن طالل الملك استمرار تعذر

 - عام الحسين االمير لنجله الحكم عن وتنازل مرضه ، بسبب

 1972 / تموز 7/ في وتوفي , م 1952

 

 عهد في السياسية االنجازات الفصل الثالث :

 طالل  بن الحسين الملك

 

 " وحياته اوال  : نشأته" 

 

 ..م 1935 /الثاني تشرين / 14 - في عمان في ولد -

 عمان في االسالمية العلمية الكلية في االبتدائي تعليمه تلقى -

 .تخرج منها حيث

 عامين ، مدة فيها ودرس مصر في فكتوريا كلية إلى انتقل -

 انجلترا في ريةكهيرست العس ساند بكلية التحق ثم

 أن بعد الحسين لألمير الحكم انتقل م1952 - عام وفي -

 الحسين  األمير ولعدم بلوغ عبدهللا ، بن طالل الملك عنه تنازل

 وصاية مجلس تعيين الوزراء مجلس قرر عشرة الثامنة سن

 /2 حتى المجلس الدستور ، واستمر العرش بمقتضى على

  الدستوريةسلطاته  الحسين الملك تسلم م ، حيث1953 / ايآر

 

  ,طالل بن الحسين الملك بتأليفها  قام التي المؤلّفات ماهي

  :المعاصر  مصادر التاريخ من مصدرا وتعتبر

 اسرائيل مع ، حربنا ملكا تكون أن سهال ليس ، كملك مهنتي

 

 " اإلنجازات السياسية الداخلية "
 

   الحسين الملك بها قام التي الداخلية السياسية االنجازات ما

 الديمقراطي . النهج تعزيز -1

 األردني العربي الجيش قيادة تعريب -2

 . الدستورية التعديالت -3
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 وفعّل ، الديمقراطي النهج طالل بن الحسين الملك عّزز كيف

 السياسيّة الحريات

 على كافة الفكرية باتجاهاتها السياسية االحزاب ظهور -1

 االردنية الساحة

 . البالد في الصحافة نشطت -3 العمالية . النقابات تأسيس -2

 

 االردني العربي الجيش قيادة تعريب

 آذار من األول في طالل بن الحسين الملك اتخذه تاريخي قرار

 ة , فقد تم :  الوطني السيادة لتحقيق واستكماال 1956 عام

 والضباط كلوب جون الجيش قائد خدمات عن االستغناء -1

 االنجليز 

 م  1957 - عام البريطانية األردنية المعاهدة انهاء -2

 

  :الحسين الملك عهد في جرت التي الدستورية التعديالت

 . م 1984 - عام النيابية الحياة الى العودة -1

 انتخابات : طريق عن والحزبية السياسية الحياة تفعيل -2

 وقانون ، م 1991عام الوطني الميثاق ، م 1989 - عام

 . م  1992 عام االحزاب

 

  "الخارجية السياسية نجازاتاإل" 

 

 في طالل بن الحسين الملك منها انطلق التي المرتكزات

 والعالمية العربية تهعالق 

 .الكبرى  العربية الثورة مبادئ -1

 العروبي  القومي البعد تؤكد التي األردني الدستور مواد -2

 الوسطية على القائمة األردنية الخارجية السياسىة ثوابت -3

 . واالعتدال

 

 الملك الحسين ومشاريع الوحدة العربية :  -1

 

 اخوة معاهدة :  م 1958 - عام  الهاشمي العربي االتحاد -1

تنازل الملك  العراق ، حيث ومملكة األردن بين وتحالف

 .الحسين عن رئاسة االتحاد إلى ابن عمه الملك فيصل الثاني 

 

 وحدة مشروع : م 1972 - عام  المتحدة المملكة مشروع -2

 الحسين بن الملك لفكر تجسيدا جاء وفلسطين األردن بين

الفلسطيني   الشعب حق على الحفاظ ضرورة إلى الداعي طالل

 .أرضه في

 

: اتحاد بين اربع   م 1989 - عام العربي التعاون مجلس -3

، العراق و االردن (  الشمالي ) مصر ، اليمن  دول عربية

 .  1989سس عام أت

 

 

 لتحقيقها  الهاشمي العربي االتحاد سعى التي االهداف

 واحدة بسياسة للبلدين الخارجي السياسي التمثيل توحيد -1

 الدولية في المحافل مسموع وصوت مكانة لها قوية

 ليكون البلدين في الجيش بتوحيد  قوي أمني درع ايجاد -2

 قضاياها  الدفاع عن في  ويسهم , العربية لألمة معينا

 بطريقة المشتركة بالمشاريع وتطويرهما البلدين تنمية -3

 البلدين  كال التنموية في المسيرة دفع في تسهم تكاملية

 

 والتآلف  بالتوافق العراق األردن بين السياسية العالقات تسمتا

 .الهاشمي الملكي النظام وهو  الحكم نظام لتشابه نظرا -1

 .الجوار الجغرافي  -2

 

 م 1958وانتهى عام  طويل الهاشمي العربي االتحاد يستمر لم

 في الملكي بالحكم اطاح الذي  العسكري االنقالببسبب  -

 .م  1958تموز  14 الثاني فيصل الملك استشهادو  العراق

 

 1972 عام المتحدة العربية المملكة مشروع بنود ابرز

             االتحاد بعد الهاشمية االردنية المملكة تسمى -1

 ) المتحدة العربية المملكة ( باسم

 الشرقية الضفتين من المتحدة العربية المملكة تتكون -2

 . والغربية

 . المتحدة العربية للمملكة المركزية العاصمة عمان تكون -3

 التنفيذية السلطة ويتولى ، الملك هو الدولة رئيس -4

 التشريعية أما السلطة ، مركزي وزراء مجلس ومعه المركزية

 . ) االمة  مجلس ( باسم يعرف ومجلس بالملك فتناط المركزية

 ، عليا مركزية بمحكمة  منوطة القضائية السلطة تكون -5

 . به  الخاصة محاكمه بلد ولكل

 

 م1990 عام العربي التعاون مجلس انتهى

 عن الناتجة م1990 - عام  الثانية الخليج حرب سببب -

 .للكويت العراق اجتياح

 

 المحاوالت الوحدوية التي شهدتها الدول العربية : 

 . م 1981 - عام  الخليجي التعاون مجلس -1

 . م 1989 - عام المغاربي االتحاد -2

 

 العالقات األردنية الخارجية :  -2

 في الفلسطينية بالقضية طالل بن الحسين الملك اهتمام مظاهر

 )المحور األساس(  الخارجية سياسته

 الدولية المحافل في الفلسطينية للقضية دعمه -1

 . الشعبين بين  المصيري للتالحم تاكيده -2

 القدس في والمسيحية االسالمية المقدسات وحماية رعاية -3

 . وصيانتها واعمارها

 . االسالمية  المقدسات تهويد  مخططات ضد الوقوف -4
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 الخالفات وحل العربي التوازن تحقيق في االردني الدور

 طالل بن  الملك حسين عهد في العربية

 عمان ) العربي الوفاق قمة ( العربي القمة مؤتمر عقد -1

 . م 1987 - عام

 . م 1990 - عام اليمنية المصالحة احتضان -2

 م 1990 - عام الكويتي العراقي النزاع حل في مساعيه -3

 . العربي البيت ضمن

 

      سويسرا  /بجنيف الدولي السالم بمؤتمر االردن شارك

 : نتج عنه :  1973 - عام

من جهة    فض النزاع بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل -

, ونجح بالتنسيق مع الدول العربية واالجنبية في اتخاذ  أخرى

( الذي  337الجمعية العمومية لألمم المتحدة قراراها رقم )

نص على إدانه إسرائيل وعد الصهوينية صورة من صور 

 التميز العنصري . 

 

عام   مدريد في للسالم الدولي المؤتمر في األردن شارك -

1991  : 

العربية المعنية بالصراع العربي بعد أن وافقت الدول  -

االسرائيلي على المبادرة االمريكية إلحالل السالم في منطقة  

الشرق األوسط , وشارك الجانب الفلسطيني ضمن الوفد  

 األردني الذي ترأسه وزير الخارجية األردني . 

 

 األردن مكانة اظهار في األردنية الخارجية السياسة اسهمت

 العالميالمستوى  على

 على مكانته اظهار في ساهمت دولية مصداقية األردن امتلك -

 .العالم دول مع دبلوماسية واقامة عالقات العالمي المستوى

 الملك جنازة لحضور عمان إلى العالم زعماء معظم توافد -

 طالل  بن الحسين الراحل

 العالقة عمق على دليل هذا  ( م 1999 شباط عام 7في 

 ( الدولية األردنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملك عهد في السياسية االنجازات  :الفصل الرابع 

 .الحسين ابن الثاني عبدهللا

 "ونشأته حياته  :أوال" 

 االبن وهو ,م 1962 / الثاني كانون / 30 - عمان في ولد -

 طالل  بن الحسين للملك االكبر

عمان   في االسالمية العلمية الكلية في االبتدائية علومه تلقى -

 ثم ومن انجلترا، في ادموند مدرسة سانت إلى بعدها وانتقل ،

الواليات  في ديرفيلد واكاديمية أيجلبروك ،  مدرسة إلى

 .الثانوية  دراستة الكمال االمريكية المتحدة

 بريطانيا ، في العسكرية هيرست ساند أكاديمية في التحق -

 اكسفورد  جامعة في دراسته تابع ثم

 واشنطن في تاون جورج بجامعة التحق م 1987 - عام -

 .الدولية  الشؤون لدراسة

 

  :العسكرية  حياته

 العربي الجيش في العسكرية حياته بدأ م 1989 - عام -

 17الملكية  كتيبة الدبابات في لسرية قائدا كان حيث األردني

 للقوات قائدا أصبح حتى المسلحة القوات صفوف في ترقى -

 م . 1994 - عام الملكية الخاصة

 

 ي بهحظ الذي والتدريب التعليم من العالي المستوى اثر ما

 .الثاني  عبدهللا الملك جاللة

 على الحصول من شعبه أبناء لتمكين لديه القوي الدافع شكل

 . مميز تعليم

 

 الدستورية سلطاته الثاني عبدهللا الملك تولى متى

 م . 1999 شباط  7

 

 عن فيه وعبر الثاني عبدهللا الملك جاللة ألفه الذي الكتاب

 العربية المنطقة في والشامل م العادلالسال لتحقيق رؤيته

 الخطر .  وقت في السالم نحو السعي : األخيرة فرصتنا

 

 " ثانيا : اإلنجازات السياسية الداخلية "

 الداخلي المستوى على سياسية انجازات من تحقق ما أبرز

 الحسين ابن عبدهللا الثاني الملك عهد في

 ومن مستقلة قضائية جهة بوصفها دستورية محكمة إنشاء -أ

 وتفسير ، واألنظمة دستورية القوانين على الرقابة مهامها

 .الدستورية النصوص

وإدارتها ،  االنتخابات على لالشراف مستقلة هيئة تأسيس -ب

 لالنتخاب . المستقلة الهيئة باسم

 وفي السياسي للعمل الناظمة بالقوانين النظر اعادة -ج

 واالجتماعات واالحزاب السياسية االنتخاب قوانين مقدمتها

 .والمطبوعات العامة

 م .2015عام  : الالمركزية قانون -د
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 عام انشأت مستقلة قضائية هيئة : هيدستورية المحكمة

 سنوات ) 6 ( مدتها القضاةمن  مجموعة من تتألف ، 2011

 القوانين على دستورية بالرقابة مختصة للتجديد ، قابلة غير

 .جميعها للسلطات وملزمة نهائية أحكامها وتكون

 في انتخابهم يتم أعضاء يضم مجلس هو المحافظة : مجلس

 تعين أن على قانون الالمركزية على بناء محافظة كل

 المنتخب هذا المجلس أعضاء من % 25 نسبته ما الحكومة

 

 " ثالثا : اإلنجازات السياسية الخارجية "

 

 أبرز اإلنجازات السياسية الخارجية :

دعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه واقامة  -1

دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتأكيد أهمية المقدسات 

 اإلسالمية والمسيحية والدفاع عنها .

صورة االسالم السمحة في المحافل الدولية واعالن ابراز  -2

 م  2004رسالة عمان عام 

حصول األردن على عضوية غير دائمة في مجلس األمن   -3

 .  2015-2014للمرة الثالثة وترأسه مرتين 

المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية للدفاع عن   -4

 القضايا العربية .

قاءات الدولية ألبراز التحديات  المشاركة في المؤتمرات والل -5

 األمنية واالقتصادية األردنية . 

 

 العهد  ولي الثاني عبدهللا بن الحسين األمير

 

 يتعيين م 2009 تموز 2 في السامية الملكية االرادة صدرت -

 للدستور وفقا للعهد وليّا عبدهلل الثاني بن الحسين األمير سمو

 . االردني

 1994 حزيران / 28 في عبدهلل بن الحسين االمير سمو ولد -

 جامعة في سموه والتحق , في االردن الثانوي تعليمه تلقى ، م

 لدراسة التاريخ االمريكية المتحدة الواليات في تاون جورج

 . م  2016 عام منها وتخرج ,الدولي

 

 الثاني  عبدهلل بن الحسين االمير سمو وضعها التي المبادرات

 مجال في والجماعة الفرد مهارات لتنمية ( حقق مبادرة -

 المشترك( .  والعمل التعاون

 (  وتاهيلهم الصم االطفال لدعم ( حدود ال ب سمع مبادرة -

 ) الرياضي المجال في الطبية الكوادر لتاهيل ( قصي مبادرة -

 

 

 

 

 

 الحسين االمير لسمو الدولي الصعيد على السياسية المشاركات

 الثاني  عبدهلل بن

 م 2015 - عام نيسان في الدولي االمن ه مجلسسأتر -

 في الشباب الدوليين دور واالمن السالم صون ( بعنوان

 سموه اصبح حيث ) السالم وتعزيز والعنف التطرف مكافحة

 تاسيسه  منذ االمن مجلس تتراس اصغر شخصية

 نوعه من االول للشباب العالمي المنتدى فعاليات سموه رعى -

 اعالن عنه صدر الذي م 2015 عام بآ  في واالمن والسالم

 . عمان

لفت أنظار العالم لدور الشباب وتوحيد جهود العالم بقيادته  -

الستصدار قرار تاريخي من مجلس األمن في األمم المتحدة , 

( استنادا الى اعالن عمان )اول قرار في هذا 2250قرار رقم )

 المجال( 

 

 النقاشية : * األوراق 

 

 مع التواصل على األردنية الدولة تأسيس منذ الهاشميون حرص

 األردني الشعب أبناء

 .القرار صنع في الفاعلة المواطن مشاركة لدعم -1

 .الديمقراطية الحياة تطوير -2

 .والمساواة العدالة أسس تجسيد -3

 الحديثة العربية النهضة أجلها من جاءت  التي للمبادئ تحقيقا  -4

 .الهاشميون قادها التي

 

 النقاشية األوراق من مجموعة الثاني عبدهللا الملك إصدار

 القرار  صنع في شريكا المواطن ليكون -1

 .الشاملة االصالح لمسيرة استكماال -2 

 وبناته  أبنائه مع مباشرة الملك لتواصل -3

 . نجاحها وضمان الديمقراطية النفتاح -4

 العامة القضايا حول بناء حوار في  للدخول  المواطنين  لتحفيز  -5

  الفاعلة المواطنة القرار عملية صنع في الشعبية والمشاركة
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الورقة النقاشية األولى                                           

   مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة

:                                                            المسالتين

.        كيف نختلف مع بعضنا بعضا ضمن نقاشاتنا العامة -1

 كيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن   -2

االجتماعية لتجذير الديمقراطية :                    الممارسات

                                                    احترام اآلراء -1

               المواطنة ترتبط بممارسات واجبات المساءلة  -2

                          االختالف في الرأي ال يعني الفرقة  -3

 ء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب أفراد المجتمع شركا -4

                                                 :أساس احترام الراي
(                                                              الدين  ,األصل  ,العرق )الوحدة والمساواة بغض النظرعن  -أ

                                                            وقبول االختالف وهو أعلى درجات االحتراماآلراء تفهم  -ب
  :ناقصة إذا لم يلتزم الجميع تكون حرية التعبير   -ج

 بمسؤولية االستماع

 

:                             ن والمرشحينيلمواطندعوات الملك ل

دعوة المواطنين إلى بحث القضايا والقرارات من غير قيود   -
ومحاورة المرشحين ومتابعة أدائهم وعلى المرشحين تقديم  

 برامج عملية تستجيب الحتياجات المواطنين

 

                                  : االختالف في الراي ال يعني الفرقة

الن تنوع اآلراء والمعتقدات والثقافات في األردن عنصر قوة   -
وليس ضعف وعندما يرتكز الخالف على االحترام يؤدي إلى  

 الحوار وهو جوهر الديمقراطية

 

                                             : كيفية الشراكة بين األفراد
على أساس التساوي في تحمل المسؤولية تجاه الوطن في   -

الظروف الصعبة والتساوي في فرص تحقيق المكتسبات في  
 أوقات االزدهار 

 
 الورقة النقاشية الثانية

 تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين

                                                          : الخطوات

بروز أحزاب وطنية قادرة على التعبير عن مصالح  -1

                            المجتمعات المحلية وأولوياتها وهمومها 

تطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس المهنية والحياد  -2

 بعيدا عن تسييس العمل

 

 

 

 

                                                           : المبادىء

 االلتزام بمبدأ التعددية السياسية -1

 صون حقوق األقليات   -2 

االستمرار في تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات   -3 

 وآليات الرقابة  

 تقوية مؤسسات المجتمع المدني -4 

 توفير فرصة عادلة للتنافس السياسي -5 

 االستمرار في حماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور  -6

 

 

 الورقة النقاشية الثالثة 

 ديمقراطيتنا المتجددة أدوار تنتظرنا لنجاح 

                                                            : المحاور

األول : القيم الضرورية للتحول الديمقراطي وإرساء  المحور 

                                          نهج الحكومات البرلمانية 

الثاني: المتطلبات الجوهرية للجمع بين الوزارة  المحور 

                             والنيابة للوصول إلى الحكومات البرلمانية .

 األدوار المنتظرة في أطراف العملية السياسية  : المحور الثالث

 

                                   : القيم الضرورية للمحور األول

التعددية والتسامح وسيادة القانون وتعزيز مبادئ الفصل   -1

                                                       بين السلطات

                                      حماية حقوق المواطنين  -2

ادلة تامين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة ع  -3

 للتنافس عبر صناديق االقتراع

:                              متطلبات الجمع بين الوزارة والنيابة

وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل   -1

                             والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة

ية وحيادا تطوير عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهن  -2

 بعيدا عن تسييس األداء ليكون مرجعا موثوقا 

 

                                         : اطراف العملية السياسية

                        مجلس النواب –2األحزاب السياسية  -1

 المواطن  –5الملكية  –4مجلس الوزراء  –3

 

                                                     دور األحزاب :

                      تعكس مختلف توجهات األطياف السياسية  -1

 التزامها بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة -2

تبني سياسات ذات أولوية وبرامج وطنية واضحة ونظم   -3 

 عمل مهنية  

ى سياسات واضحة تستجيب  تطوير برامج قوية مبنية عل  -4

 إلى تطلعات المواطنين وهمومهم .
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                                                         دور النائب :

 السعي إلى خدمة الصالح العام -1

 التوازن بين المصالح على المستوى المحلي والوطني .  -2 

 المعارضة البناءةيوازن بين مسؤولية التعاون ومسؤولية  -3

 

                                                    دور الوزراء  :

  .                مسؤولية نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها -1

               وضع معايير للعمل الحكومي المتميز المخلص . -2

 .  تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة  -3

 

                                              الملكية والملك :دور 

 يحمي مجتمعنا من االنزالق نحو أي حالة استقطاب  قائدا -1

 حماية القيم األردنية ألصيلة -2 

 صوت األردنيين وهي مدافعة عن حقوقهم في المجتمع -3 

                   حماية المنظومة الوطنية للعدالة والنزاهة  -4 

   وتستمر الملكية بـ

 نشر روح الثقة بقدرة األردنيين  على التميز واإلبداع -1

 الدفاع عن قضايا الوطن وامن األردن القومي   -2

بقاء مؤسسة الجيش العربي واألجهزة األمنية والقضائية  -3

  ,والمؤسسات الدينية مستقلة ومحايدة  ومهنية وغير مسيسة 

لتحمي التراث الديني والنسيج االجتماعي وليدافع الجيش عن  

 قضايا الوطن وأمنه القومي والوطني

 

                                              )اللبنة األساسية(       دور المواطن :

                                                البحث عن الحقيقة -1

                                        متابعة القضايا الوطنية -2

                                        االطالع على التفاصيل  -3

دة للحقيقة وليس على االنطباعات  بناء معرفة مستن  -4

 واإلشاعات واقتراح األفكار والحلول البديلة

 

 الورقة النقاشية الرابعة

 نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة 

:                                                          أسس المواطنة الفاعلة

                                                        حق المشاركة  -أ 

                                                        واجب المشاركة –ب

 مسؤولية المشاركة   –ج 

                                                    :  المبادئ  الثالثة

لكل مواطن مع وجوب   حقاالنخراط في الحياة السياسية  -1

                                                            حماية الحيز العام المتاح للتعبير الحر عن اآلراء السياسية 

  مسؤولية وواجباالمشاركة السياسية في جوهرها تشكل  -2

 المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية -3

 

                                                      واجب المواطن :

يتحمل جزءا من هذه المسؤولية باختيار صورة المستقبل   -1

 التي ننشدها لألجيال القادمة

واجب المواطن ال ينتهي بمجرد القيام بعملية التصويت    -2

  انتخابات وطنيةفي أي 

المشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية بصورة  -3

يومية عن طريق القيام بحمالت ترويجية لقضية تهمنا أو 

 التطوع في األنشطة المدنية أو االنضمام إلى حزب سياسي

 

                           : الممارسات األربعة الزدهار الديمقراطية

                                                   احترام الرأي  -1

                                                  االنخراط الفاعل  -2

                    تبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف -3

 الشراكة في التضحيات والمكاسب  -4

 النقاشية الخامسة  الورقة

  تعميق التحول الديمقراطي األهداف والمنجزات واألعراف

 السياسية 

                                             : محطات اإلنجاز التشريعي

  للفصل بين السلطات                    إقرار تعديالت دستورية -1

                                                   تعزيز الحريات   -2

                                   استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة -3

إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية  -4

 التقدم النوعي الذي أحرزه مجلس النواب في تطوير نظامه -5

 الداخلي 

                                       : سسيمحطات اإلنجاز المؤ

إنشاء المحكمة الدستورية وهي مختصة بتفسير نصوص  -1

           الدستور والرقابة على دستورية القوانين واألنظمة 

استحداث هيئة مستقلة لالنتخاب نالت االحترام والتقدير    -2

 شفافيتها لدورها في ضمان نزاهة االنتخابات النيابية والبلدية و

                                                           : األهداف

                                      تطوير القوانين الرئيسية -1

                                       تطوير أداء القطاع العام -2

                    تحقيق دور فاعل أكثر لألحزاب السياسية  -3

                    االستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية  -4

قيام مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها الجامعات   -5

نتاج أفكار وابحاث تقدم حلوال االدراسات في االسهام ب ومركز

 ة للتحديات التي تواجه المملك
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الورقة النقاشية السادسة                                       

 سيادة القانون أساس الدولة المدنية

 الدولة المدنية ) دولة القانون (: 

هي الدولة التي تستند الى حكم الدستور و احكام القوانين في   

ظل الثوابت الدينية و الشرعية و ترتكز على المواطنة الفاعلة  

ات  و  تقبل التعددية و الراي االخر  تحدد فيها الحقوق و الواجب

 دون تمييز بين المواطنين بسبب اللغة و الدين و العرق 

 

 دور كل من الدولة و المواطن في تطبيق سيادة القانون : 

الدولة : تطبيق سيادة القانون بعدالة و نزاهة الن سيادة 

القانون هي المعبر الذي تبنى عليه الديمقراطيات و االقتصادات  

 المزدهرة و المجتمعات المنتجة 

المواطن : يتحمل مسؤولية ممارسة و ترسيخ سيادة القانون  

 االنتقائية في حياته اليومية بعيدا عن 

 

امثلة من حوادث يومية  استخدمها جاللة الملك عبدهللا الثاني 

 لتبسيط مفهوم سيادة القانون ؟

         طفلة تموت في احضان والدها في عرس او احتفال  -

 تطلق فيه النيران  

                   م تودع ابنها و التعلم انه لن يعود بسبب سائقأ -

 لم يحترم القانون  

 لب متفوق فقد فرصته لعدم تطبيق القانون  طا  -

 مجرم ينعم بالحرية دون مساءلة  -

 

ما سبب الحالة المروعة و المحزنة التي تعيشها الدول في 

 المنطقة حسب رؤية جاللة الملك عبد هللا الثاني ؟

 غياب سيادة القانون و التطبيق العادل له . •

  

الميزان لضمان حقوق المواطنين و تعزيز العدالة 

 االجتماعية :

 ضمان حقوق االقلية كمتطلب لضمان حقوق االغلبية

ان سيادة القانون هي الضمان لحقوق الجميع و تعزيز العدالة 

 االجتماعية

 

 مكامن الخلل في االداء الرسمي :

عدم االرتقاء في االداء وباالنجاز االداري لما نطمح لتحقيقه  

 ولما يستحقه الشعب العزيز  

 

 * المطلوب من وجه نظر الملك لتجاوز الخلل :  

تظافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة من اجل تطوير  

االدارة وارساء سيادة القانون ضمن مسيرة تخضع المؤسسات 

والتقييم والتطوير حتى تصل إلى أعلى  واالفراد للمراجعة 

 المستويات التي نريدها .  

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج المترتبة على كل من

 1) المسئولين بعدم تطبيق القانون بدقة و نزاهة

 استمرار انتهاك القانون ، فساد اكبر ،  يضعف قيم المواطنة 

 

 2) سلوكيات الواسطة و المحسوبية

 تفتك مسيرة المجتمع

 تقويض فرص العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص 

 المعيار الذي حدده الملك فيما يخص التعيينات : 

 الكفاءة و الجدارة كمعيار اساس و وحيد في التعيينات 

 

الحلول و االجراءات التي حددها الملك لمواجهة التحديات  

 حولنا اليوم : 

 تحديد مسارنا نحو مستقبل بوعي و ادراك التحديات  

ترك لهم  رؤية واثقة لتحقيق طموح ابنائنا و بناتنا  

 السالم و االمان و االزدهار و القدرة على مواجهة الصعاب 

 

 المطالب التي حددها جاللة الملك لمواجهة تحديات اليوم 

احترام القوانين ، ان يكون مبداة سيادة القانون هو االساس في  

 السلوك ، عدم التواني في تطبيق القانون بعدالة

 

 الورقة النقاشية السابعة 

 تطوير التعليم أساس اإلصالح الشامل

 أبرز ما سعت إليه الورقة النقاشية السابعة :

العمل على المزيد من التطور والتقدم واالنجاز الذي نحتاجه 

 للمسيرة التعليمية والتي تشمل كافة المراحل

التركيز على العمل االيجابي وعلى جعل التميز في المؤسسات 

 التعليمية هو الهدف األسمى 

التميز العلمي واالدبي والمهني والبحثي والتميز في االختراع  

 والعلوم الرياضية والفنون بانواعه

تشجيع لغة الحوار و تقبل الرأى اآلخر وضرورة التنوع الثقافي  

والبيئي والبعد عن التردد والخوف من التطوير ومواكبة 

 التحديث والتطور في العلوم 

 

سعت الورقة النقاشية السابعة إلى تشجيع لغة الحوار و تقبل  

الرأى اآلخر وضرورة التنوع الثقافي والبيئي والبعد عن التردد  

 والخوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور في العلوم : 

 ليكون التعليم سنًدا له في حل مشكالت حياته 

ليتمكن من مواجهة التطرف بشتى انواعه   

 ليكون عنصر بناء يساهم في رفعة وتطور الوطن 

 

ابرز ما جاء في قول جاللة الملك عبدهللا الثاني من خالل النص  

 لتطوير التعليم   : 

ليم يشكل أرضية مشتركة لفهم اآلخر وتعميق قيم  إن التع

 التسامح ، بعيًدا عن الغلو والتعصب

 تحقيق االصالح الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بالنهضة التعليمية
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تعد الموارد البشرية في االردن من أهم الثروات كما جاء في 

 الورقة النقاشية السابعة : 

 الن  جاللة الملك عبدهللا الثاني يعلم أنها تمثل بحق أهم الثروات

الن هذه االجيال نالت تعليًما متطورا وحديثا  ينمي  مهارات 

 االبتكار واالبداع والتفكير الناقد 

وتحقيق   و النه ال يمكن لألردن مواجهة تحديات المستقبل ،

والمعرفة والثقافة  دون وجود شباب واعي يتسم بالعلم  التغير 

 تطيع إجتياز العقبات بسهولة ويسر لما يدور حوله ليس

 

دور جاللة الملك عبدهللا الثاني في تطوير التعليم في عهده كما  

 جاء في الورقة النقاشية السابعة :

استطاع أن يؤسس نهضة تعليمية أردنية شاملة وجديدة ترسل  

كفاءاتها المتميزة والقديرة إلى جميع دول العالم ، حيث كان  

للنهضة والتطور في كثير من الدول  وسيبقى ااالردن مشعل 

 العربية

 

حسم جاللة الملك عبدهللا الثاني الجدل الواسع والدائر حول  

 تطوير العملية التعليمية كما جاء في الورقة النقاشية السابعة 

تطوير العملية التعليمية تنطلق من لغة القرآن الكريم وروح  

 الحضارة العربية االسالمية 

 

بين مستقبل التعل يم الذي يريده جاللة الملك عبدهللا الثاني كما  

 جاء في الورقة النقاشية السابعة :

 تعليم مبني على :  

االستقصاء والفهم والبحث والتحقق والتدقيق والنقد   -1

 والتحليل والبعد عن التلقين 

العمل على صقل الشخصية وبناءها وتحفيز الطلبة على   -2

حتى يكون سمة  (  فسر )اته التواصل ومخاطبة العالم بجميع لغ

المجتمع االردني التقدم والتطور ومواكبة العلم والمعرفة 

 ة . والتكنولوجي

 

الوسائل التي دعا اليها جاللة الملك عبدهللا الثاني لتطوير )  

 تنمية ( المؤسسات التعليمية:

تنمية قدرات المؤسسات التعليمية وتحفيزها إلى اقصى  

حدودوها عبر أحدث االساليب التعليمية التي تشجع على الفهم  

 واالبداع والتفكير واالبتكار والبعد عن التلقين 

أن تجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والتحليل  

 والتخطيط 

 أن تفتح آفاًقا من التفكير العميق والناقد 

استحداث منظومة تعليمية حديثة ، ومناهج دراسية تفتح آفاًقا  

 من التفكير العميق و الناقد 

التشجيع على االبداع وتنمية القدرات وتعلم أدب االختالف 

 وثقاقة التنوع 

 

كيف اهتم جاللة  الملك بالمعلم كركن من اركان العملية 

 التعليمية:

من خالل حصوله على المهارات التي تمكنه من إعداد أجيال 

 نقية ومنتمية نباهي بها االمم 

 

 

الوسائل أو الطرق التي أشار إليها جاللة الملك عبدهللا الثاني 

 النتاج مجتمع معرفة كما جاء في الورقة النقاشية السابعة : 

 العدالة وتكافؤ الفرص 

ضرورة تحويل جامعاتنا ومدارسنا إلى مصانع للعقول  

 كتشاف الميولألومختبرات 

 

كيف يمكن تحقيق نهضة تعليمية تطوير التعليم كما جاء في  

 الورق ة النقاشية السابعة : 

تضافر جهود الجميع الحكومة ، ومكونات المجتمع اال ردني   -1

، والمدارس والجامعات لتوفير البيئة التعليمية الحاضنة للتميز  

 والتفوق واالبداع

تأمين االحتياجات الالزمة والضرورية لبناء قدراتنا   -2

حة  ومواردنا البشرية من خالل منظومة تعليمية سليمة وناج

تعيد للمعلم واالستاذ الجامعي مكانته في المجتمع ويقوم بعمله 

 بكل أمانة ورغبة

 

كيف يمكن أن تكون مدارسنا مشاعل للمعرفة وصقل المواهب 

ومكان لتنمية وتدريب القدرات ومكان للتغير واالرتقاء كما جاء  

 في الورقة النقاشية السابعة : 

من خالل إيجاد منظومة تعليم حديثة : توسع مدارك الطلبة  

وتفتح آفاق المستقبل أمامهم وتعمق تفكيرهم وتزيد من ثقتهم  

يمان القوي والثقة القوية واالعتزاز االبأنفسهم متسلحين ب

بهويتنا االسالمية  والعربية وتراث االباء واالجداد التميز 

والرغبة في التعلم والتطور واالبداع ومواكبة المستجدات  

ة .  الحديث  
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 االردن و القضية الفلسطينية  :  الثالثة الوحدة 

 

 العربي الجيش - األردنية المسلحة القوات :  الفصل االول" 

 " الفلسطينية والقضية  -

 الذي األردنية المسلحة القوات حققته الذي القومي الهدف

  :أجله أنشئت من

 العربية الحروب في بمشاركتها العربية القضايا عن الدفاع

 عن دفاعا المجاورة ، والدول أرض فلسطين على اإلسرائيلية

 .العرب في نفوس خاصة بمكانة تحظى التي والقدس فلسطين

 

 " أوال : الدور األردني في دعم المقاومة الفلسطينية " 

 

 الصمود دعم في ساهمت التي األردنية المواقف أبرز

 :  المقاوم الفلسطيني

,   1920 - عام " قم " مؤتمر في األردن أبناء اجتماع -1

   .بيسان منطقة في الصهيونية المستعمرات مهاجمة قرورا

 أول شهيد أردني كايد مفلح العبيدات . 

 في المسلح الكفاح عمليات في األردن أبناء مشاركة -2

 قيام من الثورة الفلسطينية ، بالرغم بدايات منذ فلسطين

عبور   من األردنيين المتطوعين مئات بمنع البريطانية القوات

 .فلسطين  باتجاه األردن شرق حدود

 البريطانية القوات معسكرات األردنيين من العديد مهاجمة -3

 بريطانيا على للتأثير, وخطوط إمدادهم  وآلياتهم األردن في

 فلسطين .  تجاه موقفها لتعديل

 عمان في األردنية والمسيرات المظاهرات من العديد قيام -4

 للثورات المؤيدة )م 1936 و م1928  (عامي في والسلط

 .الفلسطينية

 الفلسطينية للمقاومة الداعمة االجتماعات من العديد انعقاد -5

 اربد في الحصن اجتماع مثل

 :نهع نتج الذي م 1929 عام

 .لليهود الداعمة البريطانية السياسة نقد -

 المناضلين إمداد إلى والمسارعة التبرعات لجمع دعوةال -

      .بالمال والسالح الفلسطينيين

 عام 181رقم المتحدة األمم هيئة قرار على ترتب الذي ما

 واليهود العرب بين تقسيم فلسطين تضمن الذي م 1947

 العرب رفضه والذي

 م 1948 فلسطين حرب وقيام ,الفلسطينية المقاومة اشتدت -

م  1968 الكرامة ومعركة  م 1967 حزيران حرب تبعها, 

 .م 1973 - ) رمضان ( تشرين وحرب

 .م 1982 - لبنان لجنوب اسرائيل غزوو

 

 

 

 

  "النكبة  م 1948 ن عام فلسطي : حرب ثانيا" 

 

   )النكبة  (م 1948 عام فلسطين حرب قيام

 /أيار / 15 - في فلسطين من انسحابها بريطانيا إعالن بسبب

          التقسيم قرار األمن  إصدار مجلس إثر على م 1948

النتيجة  وكانت اليهود وأيده العرب رفضه الذي ) 181 ( رقم

 .واليهود العرب بين الحرب اندالع

 

 ماهي الخطة العسكرية التي وضعها العرب لدخول فلسطين 

 من , وكان على الجيش األردني التقدم هات كافة االتقدم باالتج

و جسر الملك حسين  )داميا( محوري  جسر االمير محمد 

 . السهل الساحلي لحماية هذه المناطقللوصول الى القدس و 

 

 م  1948 عام حرب في القدس معركة عن نتج الذي ما

 بيد العربية األحياء من جاورها وما الشرقية القدس إبقاء -1

 والمسيحية.  المقدسات االسالمية وحماية العرب

 .اسرائيلي جندي 300عن  يزيد ما قتل -2

 بعض وتدمير اإلسرائيلية القوات من كبير عدد أسر -3

 اليهودية . األحياء

 

 القدس على للحفاظ العربي الجيش خاضها التي المعارك اذكر

 ؟ م 1948 عام

 اللطرون  ،  الواد القدس ، باب

 

  /أيار  /25 في األردنية الرابعة الكتيبة مواقع اليهود هاجم

 م 1948

 إلى الطريق لفتح واللطرون الواد باب على االستيالء بهدف

 .القدس

 القدس . مدينة مفتاح يعد ؟  "الواد باب  "موقع أهمية

 

 "اللطرون  "و "الواد باب ي "معركت نتائج ترتب على 

 وخلف ، أهدافه تحقيق من ومنعه اإلسرائيلي العدو هزيمة

 .القتلى والمعدات من كبيرا عددا وراءه

 

 األول عبدهللا الملك اطلقه الذي االسم هوالكتيبة الرابحة : 

  األردني العربي الجيش في الكتيبة الرابعة على م 1948 عام

 في تصديهم شجاعتهم على لهم تقديرا بعد معركة باب الواد , 

 .القدس مدينة على والحفاظ لليهود

 

 ؟  م 1948 عام فلسطين حرب نتائج

 .العربية الجيوش خسارة -1

 الغربية الضفة باستثناء فلسطين من أجزاء إسرائيل احتالل -2

 التي حافظ عليها الجيش األردني .

 .األردن إلى الفلسطينيين من عدد لجوء -3
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 م  1948 عام فلسطين  حرب في العرب هزيمة

 العربية  الجيوش قيادات بين التنسيق غياب -1

 القوات تفوق) العرب لدى  والتسليح التدريب نقص -2

 .ة(واضح بصورة والتسليح يبالتدر مجال في اإلسرائيلية

 

 "(النكسة  (م 1967 ن عامحزيرا حرب  :ثالثا" 

 

    دفاعا العربي الجيش فيها شارك  التي الحروب إحدى هي -

 .  عن فلسطين

 

 م 1967 عام حزيران حرب قيامأسباب 

 وجه في األحمر البحر على تيران لمضائق مصر إغالق -1

 .اإلسرائيلية المالحة

 المجاورة الدول حساب على التوسع في اسرائيل رغبة -2

 .لفلسطين

 .العربية العسكرية القوة تنامي من إسرائيل تخوف -3

 .األردن نهر مياه على السيطرة في إسرائيل رغبة -4

 

 حزيران  حرب مجريات

 وسوريا مصر على مباغت هجوم بشن إسرائيل قيام -

 .م 1967 /حزيران / 5 - في واألردن

 الثالث .  العربية للدول الجوية القوة تدمير -

 العربية القوات واصبحت االسرائيلي ،  الجو سالح تفوق -

 غطاء جوي، بال

 وبالتالي العربية ، العسكرية العمليات سير في خلل ظهور -

 .نصرا سريعا إسرائيل حققت

 

 ؟  م 1967 عام حزيران حرب نتائج

 وسيناء غزة وقطاع الغربية الضفة على إسرائيل استيالء أ(

 ) سياسي (   .الجوالن وهضبة

 ) سياسي( األردن . إلى الفلسطينيين من كبيرة أعداد ب( نزوح

 العربية للدول كبيرة ومادية بشرية خسائر وقوعج( 

 ) اقتصادي (  .المشاركة

 وانخفاض ، التنمية العربي  وتوقف االقتصاد انهيارد ( 

 ) اقتصادي (  .العربية واألجنبية المالية االستثمارات

  العربية للدول األمل وخيبة واالحباط اليأس من حالة هـ( شيوع

 ) معنوي ( 

 

 "م  1968 عام الكرامة معركة  :رابعا" 

 والجيش األردني العربي الجيش بين معركة هي -

 نصر أول إحراز األردني العربي الجيش استطاع ,واالسرائيلي

 األردن  إلى العبور حاول الذي االسرائيلي على الجيش عربي

 1968 /آذار/ 21 في

 

 :  الكرامة معركة قيامأسباب 

 العربي األردني .  الجيش تدمير -1

 .األردن  من الغربية المرتفعات احتالل -2

 المسلحة القوات نفوس في المعنوية الروح تحطيم -3

 .األردني  والشعب

 .األردن  وادي في الزراعي اإلقتصاد تدمير -4

 

 هجومها إسرائيل شنت لهاخال من التي األربعة المحاور اذكر

 /اذار21فجر يوم الخميس  معركة الكرامة في األردن على

 )داميا( محمد األمير جسر طريق عن المصري المثلث -1

 الملك جسر طريق عن السلط الجنوبية الشونة مثلث -2

 .حسين

 .عبدهللا األمير جسر طريق عن الشونة عمان مثلث -3

 .الكرك طريق باتجاه الصافي غور -4

 

 الكرامة  معركة في طالل بن الحسين الملك موقف ما

 هنالك دام ما إسرائيل فيه طالبت التي النار اطالق وقف رفض

 القوات اجبر األردن، مما شرق واحد في إسرائيلي جندي

 .االنسحاب على المعتدية

 م 1968 عام الكرامة معركة نتائج

 األردني العربي الجيش يد على اإلسرائيلي الجيش هزيمة -

 ) سياسي ( .المعركة أرض من وانسحابه

)   جريحا " 450 " ، قتيال " 250 - " إسرائيل خسارة -

 بشري (  

 على بعضها ترك التي والمعدات اآلليات من كبير عدد تدمير -

 ) سياسي و اقتصادي (   .المعركة أرض

 " 108 " و شهيدا " 86 - " األردني العربي الجيش قدم -

 .جرحى

 : ) معنوي (  1968 عام الكرامة معركة أهمية

 اإلنسان معنويات برفع تمثلت مهمة ، نفسية آثارا تركت (1

 .بنفسه ثقته وإعادة خاصة ، واألردني عامة العربي

 وتحطيم مقاصده ، تحقيق في اإلسرائيلي الجيش فشل( 2

 الجيش ( بأنه ومقولته العسكري إلسرائيل التفوق أسطورة

 يقهر( .  ال الذي

 

 العربي الصراع في مهمة  تحول نقطة الكرامة  معركة تعد

 اإلسرائيلي

 نصر أول إحراز فيها استطاع األردني العربي الجيش ألن

 اإلسرائيلي  الجيش على عربي
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 "   م 1973 عام (رمضان) تشرين حربخامسا : " 

 

 إلستعادة وسوريا مصر من كل قامت بها عسكرية ي حربه -

 1967 عام حزيران حرب في اسرائيل احتلتها األراضي التي

 مستغلين مفاجئ بهجوم ث اعدوا خطة عسكرية للقيامحي م ،

   م 1973 / تشرين األول / 6 في بأعيادها، اسرائيل احتفال

 هـ (  1393رمضان  10)  

 

  :م 1973 عام  "رمضان  "تشرين حرب نتائج

 الذي بارليف خط تحصينات تدمير المصرية القوات استطاعت

سيناء  احتالل بعد وبين مصر بينها إسرائيل أقامته

 في اإلسرائيلية المواقع اجتياح السورية القوات استطاعتو

 الجوالن هضبة

 

 طول على إسرائيل أقامتها دفاعية : تحصيناتبارليف  خط

 م ، 1967 عام حرب لقناة السويس ، بعد الشرقي الساحل

 للقائد نسبة بذلك إليها ، وسمي  مصرية قوات أيعبور  لمنع

 .بارليف حاييم اإلسرائيلي العسكري

 

 وعودة م 1973 عام  )رمضان  (تشرين حرب وقف

 مجلس تدخل بسبب 1967 حدود عام إلى المتحاربة األطراف

 338 رقم واصدار قرار .القتال وقف إلى الداعي األمن

 

 عام تشرين حرب في األردني العربي الجيش دور وضح

 م 1973

 على األربعين المدرع اللواء عبر األردنية القوات عملت -1

 السورية الجبهتين قواتها على تعزيز من  إسرائيل منع

 .والمصرية

 للقوات األيسر الجناح حول االلتفاف من إسرائيل منعت -2

  .السورية 

حماية العاصمة دمشق عن طريق تأمين القوات األردنية   -3

 الحماية لمحور درعا / دمشق 

 منع في العراقية القوات مع والتنسيق بالتعاون أسهمت -3

 العسكرية . عملياتها  تطوير من إسرائيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " والهاشميون القدس  :الفصل الثاني" 

 

  "فلسطين من علي بن الحسين الشريف موقف" أوال : 

 

 رفضه معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور  -1

 التي البريطانية والمساومات والمخططات  المشاريع رفض -2

 .واحدة عربية دولة إلى تقود ال

 للشريف البيعة وثيقة فلسطين في العربي الشعب توقيع -3

 , )فسر( :  علي بن الحسين

      لها واخالصه اإلمة قضايا تجاه نواياه بصدق منهم إيمانا)

 (القدس في مقدساتها على و حرصه

                                                     والعربية  االسالمية األمة بحقوق يفرط أن على النفي فضل -4

 ولكنه عمان ، في م 1931 عام الحسين الشريف * توفي

 .وصيته على بناء األقصى المبارك المسجد رحاب في دفن

 

ف الملك عبدهللا األول ابن الحسين             موق " ثانيا : 

 )شهيد األقصى( 

 

 واطماعها الصهيونية الحركة من األول عبدهللا الملك مواقف

 فلسطين  في

 أو عقارا بيعهم أو اليهود مع التعامل عدم إلى العرب دعا -1

ودعا إلى دعم صندوق األمة    بوصفهم محتلين لهم أرض أي

 الفلسطيني 

 بداية منذ ومشاريعها فلسطين تقسيم دعوات قاوم -2

 .العشرين القرن من األربعينيات

 األول عبدهللا الملك قيادة تحت األردني العربي الجيش دافع -3

 ,م 1948 عام في حرب والقدس فلسطين عن

 .م 1950 - عام الضفتين وحدة اتمام -4

 .البراق حائط إلى ممرا اليهود إعطاء رفض -5

 المسجد في فلسطين في األول عبدهللا الملك استشهد * وقد

 األقصى المسجد باحات يدفن في أن وصيته األقصى ، وكانت

قاهرة   ظروفا أن إال علي بن الحسين الشريف والده جوار إلى

 .الوصية تنفيذ من منعت

 

  "الملك الحسين بن طالل  موقف" ثالثا : 

 

 الفلسطينية  للقضية الداعم طالل بن الحسين الملك دور

 وقوع من الرغم على والمقدسات القدس عن بالدفاع التزم -1

 . م 1967 عام في االحتالل تحت القدس

 ألنها مساومة موضوع ليست القدس أن على يؤكد ظل -2

 االنسحاب إسرائيل المحتلة وعلى العربية األرض من جزء

 .منها
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  :للقدس الحسين الملك رؤية  عليها ارتكزت التي األبعاد

 منذ اسالمية عربية أمانة القدس بأن المتمثل :الديني البعد -1

   .عنه هللا رضي الخطابابن  عمر الخليفة عهد

 العالمين من أي أحقية بعدم والمتمثل : القومي البعد -2

 .بها التصرف عنها أو بالتنازل واالسالمي  العربي

 

 الحسين الملك اهتمام على الدالة السياسية القرارات أذكر

 )بالقدس مظاهر اهتمامه)  بالقدس هللا رحمه

 االسالمية  للمقدسات الهاشمي االعمار قانون تأسيس -1

 .األقصى المبارك المسجد رأسها وعلى

 وقبة المبارك ، األقصى المسجد اعمار لجنة تشكيل -2

 .م 1954 - عام المشرفة الصخرة

 م 1971 - عام القدس لشؤون الملكية اللجنة تشكيل -3

 ذات المؤلفات والنشرات اصدار ي يتمحور نشاطها حولوالت

 اإلسرائيلية التهويدية السياسات لفضح توثيقي توعوي طابع

 .للقدس وأخطارها

 العالمي التراث قائمة على القدس بإدراج األردن نجح -4

 .اليونسكو في بالخطر المهدد

 والقانوني اإلداري اإلرتباط فك قرارات من القدس استثناء -5

 .م 1988 - عام الصادر

 التاريخي الدور احترام على هللا رحمه الحسين الملك أصر -6

وورد ذلك في البند   األقصى الهاشمية للمسجد للرعاية الخاص

 م1994من اتفاقية السالم عام  9

 

 والقانوني االداري االرتباط فك قرار من القدس فسر: استثناء

 الغربية  الضفة مع

 في الحكومية المؤسسات مسؤولية  تولي األردن لمواصلة

 المسجد وشؤون القدس، أوقافدائرة  رأسها وعلى القدس ،

والمقدسات  والشؤون األوقاف وزارة تتبع التي األقصى

 .األردنية اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين صاحب   موقف" رابعا : 

  "الوصاية وخادم األماكن المقدسة 

 

 االسالمية  المقدسات رعاية في الثاني عبدهللا الملك موقف بين

 ؟ القدس في والمسيحية

 وقبة األقصى إلعمار الهاشمي الصندوق بتشكيل أمر -1

 .م 2007 - عام المشرفة الصخرة

 المسجد داخل واعمار ترميم مشاريع وتسيير بتمويل قام -2

 .الخاصة نفقته على األقصى

 تأكيده خالل من بالقدس األردن ارتباط تأكيد على حرص -3

 .الهاشمية  الوصاية مفهوم

 االحتالل ممارسات تدين عديدة قرارات بإستصدار نجح -4

 واإلسالمي العربي التراث ضد االنتهاكات اإلسرائيلية وتكشف

 .القدس  في

 خالل من القدس أهالي مع الدائم التواصل على حرصه -5

 .القدس أحوال عن منهم دورية للسماع بصورة استضافتهم

 القدس كنائس يشمل الذي األردني الكنائس مجلس تشكيل -6

 .الرئيسة

 القيامة كنيسة في المقدس القبر ترميم مشروع اطالق -7

 2016 –معا ترميمه في واالسهام

ترسيخ مفهوم الحرم الشريف وما يشمله في المنظمات   -8

 الدولية .

 

 في م 2007 عام تشكل صندوق هو الهاشمي : الصندوق

 الصخرة وقبة األقصى الثاني إلعمار عبدهللا الملك جاللة عهد

 المسجد لرعاية الالزم التمويل توفير بهدف .المشرفة 

 بضمان القدسفي  اإلسالمية والمقدسات المبارك األقصى

 وتجهيزها  وصيانتها إعمارها استمرارية

 

عهد   في القدس في المقدسات إعمار شملتها التي المشاريع

 ي )على نفقته الشخصية( الثان عبدهللا الملك جاللة

 صالح منبر ( المبارك األقصى المسجد منبر بناء إعادة -1

 .م 2007 مكانه بالمسجد  في وتركيبه ,) الدين

 .األقصى للمسجد والشرقي الجنوبي الحائط ترميم -2

 المبارك األقصى المسجد مرافق لمختلف وصيانة ترميم -3

 .الصخرة المشرفة وقبة وأقسامه

 

 المقدسات على الهاشمية الوصايا الفصل الثالث :" 

 "  القدس في الدينية

 

 تبلغ أرض من السور عليه دار ما هواألقصى :  المسجد

 من عليها ما إلى إضافة دونم ، 144 على  يزيد ما مساحتها

 .وفوقها األرض تحت ومصاطب وقباب وساحات ومساجد أبنية
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 الهاشميين باهتمام القدس مدينة حظيت

 ومعراجه وسلم عليه هللا صلى محمد جدهم مسرى ألنها -1

 .ى العل للسموات

 أولى المبارك األقصى والمسجد المشرفة الصخرة قبة فيها -2

 .الشريفين الحرمين المسجدين وثالث  وثاني القبلتين

 

 " أوال : الوصاية الهاشمية "

 

 اإلسالمية  المقدسات رعاية في هاشم آلل ورالد بين

   )مكة أشراف ن الشرافة )يولو  كانوا االسالم فجر منذ -1

 في مكة المكرمة .  الحرام المسجد)  خدمة السدانة ) على

 هاشم آل امراء تولى م 1925 عام حتى م 967 عام منذ -2

 ورعاية المنورة المكرمة والمدينة مكة منطقة وأشرافهم

 .الشريفين الحرمين

 

 األتراك أعلن أن بعد حسين الشريف من القدس أهل موقف

 حكمت التي العثمانية الخالفة رسميا إنتهاء م 1924 عام

 أعوام 410 يقارب ما الشام وبلد القدس

 االسالمي المجلس رأسهم وعلى القدس وجهاء سارع -

 عمارة يترأس أن الشريف حسين من بالطلب فيها األعلى

 عبدهللا األمير المؤسس ابنه يتولى وأن ,الشريف الحرم

 األقصى  للمسجد الهاشمي االعمار على االشراف المباشر

 

 سد إلى جاهدا م 1908 عام علي بن الحسين الشريف سعى

 الديني . الفراغ

 العثماني السلطان على األتراك اإلتحاديين انقالب بسبب -1

 .م 1908 عام اإلسالمي والدين

 االتحاديين إهمال من المبارك األقصى المسجد إلنقاذ -2

 .المسؤولية عن وتخليهم األتراك

 مؤامرة ألخطار مبكر وقت في الحسين الشريف ادراك -3

 .المبارك المسجد األقصى ضد محتملة صهيونية

 

 م  2013 لعام الهاشمية الوصاية اتفاقية اهمية

 مدينة في المقدسة األماكن على الهاشمية الوصاية تأكيد -1

 بذل في الملك أحقية م مع 1924 - عام بيعة منذ القدس

 المسجد وخاصة عليها للحفاظ  جميعها القانونية الجهود

 .األقصى

 أردنيا عليها المتفق التاريخية  المبادئ على أكدت -2

 مشتركة بصورة كافة الجهود وبذل القدس ،  حول وفلسطينيا

 التهويد محاوالت من المقدسة واألماكن القدس لحماية

 .االسرائيلية

 للمسجد التابعة الوقفية الممتلكات مئات حماية إلى هدفت -3

 .المبارك األقصى

 عبدهللا الملك وقعها اتفاقية هيالوصاية الهاشمية:  اتفاقية

 فلسطين دولة مع رئيس القدس  في المقدسات على الثاني

و وقعت االتفاقية   م 2013 عام  الفلسطينية التحرير ومنظمة

 في عمان .  

 

" ثانيا : تنفيذ وصاية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين        

 عن طريق أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى "

 

 التابعة القدس اوقاف دائرة بها تقوم التي الجهود وضح

 الثاني عبدهللا الملك لتنفيذ وصاية األردنية األوقاف لدائرة

 المقدسات  على

 حراسة ، من : المبارك األقصى المسجد شؤون ادراة -1

 .المختلفة السياحة والنشاطات شؤون ونتظيم ترميم ، 

 على يزيد ما تشكل التي الوقفية األمالك على اإلشراف -2

 طريق عن القديمة ، مدينة القدس  في األمالك من % 85

باجور   وتأجيرها وصيانتها وترميمها األمالك تلك إدارة

لتثبيتهم على أرضهم ومساعدتهم على  القدس ألهل بسيطة

 .العيش الكريم 

 القدس بأهمية والمحلي الدولي واالعالم الناس تعريف -3

 .تحديات من تواجهه القدس وما والروحية ، الدينية

 .عدة واسالمية عربية مساعدات القدس زكاة لجنة استقبال -4

 االيتام وتأهيل الشرعية ، العلوم القدس طالب تدريس -5

ة لمساعدتهم على العيش  المختلف والحرف المهن وتعليمهم

 .بكرامة

 تقارير واعداد اإلسرائيلي ، االحتالل اعتداءات متابعة -6

 القدس في الوقفية األمالك االحتالل ضد اعتداءات حول دورية

 .األقصى  المسجد مقدمتها وفي

 

 

 "  المبارك األقصى للمسجد الهاشمية عماراتثالثا : اإل" 

 

 الشريف عهد م 1951 م 1922 األول الهاشمي االعمار

 .األول والملك عبدهللا علي بن الحسين

 

دينار  الف  38م تبرع الشريف الحسين بمبلغ  1924عام  -

الف العمار   25ذهبي العمار المسجد االقصى وبمبلغ 

 المساجد واالمالك الوقفية في عموم فلسطين 

  :األول الهاشمي االعمار في تحقيقها تم التي االنجازات

 الشريف القدسي الحرم ( المبارك األقصى المسجد اعمار -1

 .وترميمه )

 في كبيرة ألضرار تعرضه بعد األقصى المسجد ترميم -2

 .م 1948 عام حرب

 بها شب أن بعد م 1949 عام القيامة كنيسة ترميم إعادة -3

 وشارك الملك عبدهللا في اخمادها . ا , يدمره أن كاد حريق
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 الملك عهد م 1964 م 4195 الثاني الهاشمي * اإلعمار

 طالل.  بن الحسين

 الثاني الهاشمي االعمار في تحقيقها تم التي االنجازات

 . م 1954 عام في الهاشمي االعمار لجنة تشكيل -1

 ساحة في االسالمية والمعالم ,القبلي الجامع مبنى ترميم -2

 وقباب وسبل آبار عليه من تشمل وما الشريف الحرم

 .ومحاريب ومصاطب

 .المذهب األلمنيوم من بقبة الصخرة قبة مسجد قبة تبديل  -3

 

 الحسين  الملك عهد م 1969 الطارئ الهاشمي * اإلعمار

 إثر القبلي بالجامع لحقت التي  الكبيرة لألضرار نتيجة جاء

 سلطات مع بالتواطؤ متطرف أضرمه يهودي الذي الحريق

 .م 1969 عام األقصى المسجد  في االسرائيلية االحتالل

 

 الملك عهد م 1994 م 1992 الثالث الهاشمي * االعمار

 .طالل بن الحسين

  :الثالث الهاشمي االعمار في تحقيقها تم التي االنجازات

 صفيحة 5000 بحوالي الصخرة قبة مسجد تصفيح إعادة-1

 .الملك الشخصية نفقة على ذهبية

                                                 :تضمنت القدسي الحرم ساحة في ترميمات إجراء -2

 .الرحمة باب مبنى /اإلسالمي  المتحف / السلسلة قبة

 

 الملك عهد م 1999 م 1994 الرابع الهاشمي * االعمار

 .طالل بن الحسين

 الرابع  الهاشمي االعمار في تحقيقها تم التي االنجازات

 في دمر الذي الدين صالح منبر صنع إعادة مشروع -1

 .م 1969 عام حريق

 المبارك األقصى المسجد لمرافق  صيانة بأعمال القيام -2

 .القدس في األوقاف ومباني

 

 عهد مستمرا  زال وما م 1999 الخامس الهاشمي * االعمار

 .الحسين  الثاني ابن عبدهللا الملك

 الخامس الهاشمي االعمار في تحقيقها تم التي االنجازات

 األقصى المسجد وحراس القدس موظفي اعداد مضاعفة  -1

 . رواتبهم وزيادة المبارك

 والتاريخي الديني والتعريف ,األقصى  المسجد دليل اصدار -2

 .األقصى للمسجد الثابت

 األقصى المسجد العمار الهاشمي الصندوق تأسيس -3

ك , من أجل مشاريع األعمار موظفي أوقاف القدس  المبار

 وصمود المقدسين .

 في الغزالي االمام فكر لدراسة الملك جاللة كرسي تأسيس -4

 سالقد وجامعة األقصى ، المسجد

 

 

 رسالة عمان  :  الرابعة  الوحدة 

 

  "ا ( ومبادئه مفهومها ) عمان الفصل االول :رسالة" 

 ؟ عمان رسالة صدرت متى

                  القدر ليلة مباركة ليلة في رمضان في صدرت

 م .  2004 عام هـ  ، 1425 - عام

 

   :عمان رسالة نبعت

 هاشمية رؤية ومن ووسطيته اإلسالم ونبض القرآن تعاليم

 نقوم أن  ينبغي ومهمة عالمية إنسانيا واجبا علينا بأن نيرة

 العظيم اإلسالم عن ودفاعا اإلنساني للمجتمع خدمة بهما

 ومبادئه .

 

 " عمان" أوال : ما المقصود رسالة 

 ومجموعة الثاني عبدهللا الملك الجاللة صاحب أصدره بيان

 عام رمضان من القدر ليلة األردن ، في كبار علماء من

وخطت بأحرف عربية                 عمان في 2004 عام ، هـ 1425

 تمثل وأي األعمال ، اإلسالم من هو ما البيان وصف وقد

 . تمثله ال وأيتها اإلسالم

 

 م 2004 عام  عمان رسالة : صدورهدف 

أنها و الدولية ، المحافل في السمحة  االسالم صورة البراز-1

 ، الحسنة والنية الجار وحب ، هلل اإلخالص قوامهارسالة 

 . والسالم ، واإلعتدال

 واالرهاب .  التطرف  محاربة في لالسهام -2

 

:                                                        ؟ عمان رسالة  بيان يخاطبها التي الفئات

 العالم .  أرجاء مختلف في الناس ،اإلسالم  ديار في أخوتنا

إلى  ترجمتها تم بل العربية اللغة على عمان رسالة تقتصر لم

 العالمية؟ اللغات من العديد

 . المسعى  وعالمية الهدف شمولية من إنطالقا -

 معانيه وفهم اإلسالم حقيقة على اإلطالع من الشعوب لتتمكن -

اإلنساني  ،   المجتمع فئات مختلف بين للحوار وتعزيز إثراء -

 .المتعددة الحضارات وابناء

 

 والقادة العلماء من مفكرا  )552  (عمان رسالة أقرار تم

 – تموز 2005 تموز  (في الفترة  من والسياسيين الدينيين

 وأجنبي  وإسالمي عربي بلد 84 من  )2006

 أن تصلح الديانات أتباع بين مشتركة قواسم فيها وجدوا ألنهم

 تفاهم إلى الوصول أجل من والتقارب منطلقا للحوار تكون

:                                     المشتركة القواسم   .مثمر

 الرحمة  ، فلالعدل ، التكا األمن ، السالم ،
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 بيان لخال من اإلسالمية األمة تواجه التي التحديات بين

 عمان رسالة

 الكلمة وتفريق الهوية تهديد -

 المقدسات من والنيل الدين تشويه على العمل -

 

 ب في حياة األمة الصع المنعطف مظاهر بين

اإلسالمية ،   الهوية اإلسالمية، تهديد األمة  كلمة تفريق

  ،مقدساتها من والنيل اإلسالمية األمة على واإلفتراء التشويه

 ممن شرسة لهجمة اليوم تتعرض السمحة  اإلسالم رسالة

 ومن واإلفتراء ، لهم بالتشويه عدوا يصورونها أن يحاولون

 غير بأفعال ويقومون لإلسالم اإلنتساب يدعون الذين بعض

 مسؤولة باسمه 

 

 " ثانيا : محاور رسالة عمان " 

 

لرسالة عمان التي أكدتها المؤتمرات  الثة الرئيسية المحاور الث

 االسالمية 

وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض بسبب خالفات  -1

وفي ذلك التكفير حرمانهم بصورة إجرامية   ,عقائدية ثانوية

 من حقوقهم وإباحة قتلهم وخلق الفتنة في االمة. 

وهذا يوحد األمة  , اعتراف كل المسلمين بعضهم ببعض  -2

 . ويقويها

وقف أو على االقل تعرية الفتاوى غير الصحيحة على أيدي   -3

 الذين هم غير مؤهلين والتي تضلل الناس بكل أنواع, الجهالء 

االفكار الخاطئة والمدمرة والخطيرة التي ينتج عنها أشكال  

 . السلوك واالفعال الخاطئة

 

 

 "  عمان رسالة مبادئ" ثالثا : 

 

 . حقوقهم وصيانة األخرين معاملة في العدالة -1

 الغدر  وتحريم ، والعهود المواثيق احترام -2

 . والغلظة العنف ونبذ ، واللين الرفق -3

 . أجمعين للناس والخير الرحمة تحقيق -4

                                . والتوسط واإلعتدال التوازن -5

 . المقاتلين لغير الحياة حق احترام -6

 .النفس سمو عن يعبران اللذان والعفو التسامح -7

 .   دينه أو جنسه أو لونه إلى النظر  غير من اإلنسان تكريم -8

 

 عمان رسالة في والتسامح :الوسطيةالفصل الثاني 

 والتسامح الوسطية تطبيق على المترتبة اآلثار

البشر ،   بين والكراهية والتعصب العنف أسباب كل إزالة -

 . والسلم والعدل المحبة ونشر

 

 " أوال : الوسطية "

 

 على قائم سلوكي أخالقي وموقف ، فكري منهجالوسطية : 

 عن بعيدا كافة والدنيوية الدينية في أموره اإلنسان إعتدال

 . والتفريط  اإلفراط

 

 الوسطية  طريق عن لتحقيقها اإلسالم سعى التي االهداف

 . واألهواء الميول عن بعيدا الحقائق إلى الوصول -1

 . تهاون  أو إفراط دون بواجباته اإلنسان قيام -2

 . المجتمع  على والخير واألمان اإلستقامة معاني إضفاء -3

 . والحقد التعصب ونبذ اآلخر وتقبل المحبة نشر -4

 

 والتوسط واإلعتدال التوازن على قائم الحنيف اإلسالمي الدين

 والتشدد  والتطرف الغلو  ومحاربة نزعات والتيسير

 العواقب سوء تقدير عن العقل حجب على تعمل ألنها -1

 وخلقا  وفكرا دينا الضوابط البشرية خارج األعمى واإلندفاع

 المنشرح المتسامح الحقيقي المسلم  طباع من ليست ألنها -2

 السماوية الديانات مثلما ترفضها يرفضها واإلسالم ، الصدر

 . جميعها السمحة

                       الهاشمي الفكر في الوسطية تطبيق مظاهر

 ) مؤتمرات الوسطية ( 

 الوسطية منتدى مؤتمرات الثاني عبدهللا الملك رعاية -1

في عمان   2004عام األول  المؤتمر مثل  والثقافة للفكر

 الفكر بين اإلسالم وسطية ( بعنوان كان الذياالردن 

 (والممارسة

 لتيار العملي الدور ( بعنوان جاء الذي الثاني والمؤتمر  -2

ن في عما في عقد ) ونهضة األمة  اإلصالح في الوسطية

 . م 2006 عام االردن 

 في عقد الذي الوسطية لمنتدى األول الدولي المؤتمر توصيات

 ؟ م 2004 عام عمان

 نطاق على وتبنيها ، عمان رسالة المؤتمرين اعتماد -1

 . والتوجيه اإلعالم والتربية أجهزة طريق عن واسع

 في عقدت التي الوسطية مقرارات مؤتمرات اعتماد -2

 ، وغيرها السعودية والبحرين العربية والمملكة الكويت

 . وتعميمها

 

 " ثانيا : التسامح " 

 

 واإلختالف التنوع احترام يعني إنساني مفهومالتسامح : 

 ، والمعتقدات الفكر وحرية اإلنفتاح والمعرفة عبر وقبولهما

 . وقانوني هو سياسي بل فقط أخالقيا ليس وهو
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 الشرائع دعت التي اإلنسانية المبادئ أهم  من التسامح

 تطبيقها  إلى السماوية

 وأديانهم  وثقافاتهم أصولهم في البشر تنوع إلى نظرا -

 والتعاون  والتعايش التعارف تحقيق أجل من -

 الكرامة وإحترام اإلنسان بحقوق المرتبطة القيم تعزيز -

 . اإلنسانية

 

 تطبيق إلىمن خاللها  عمان  رسالة دعت التي الوسائل

 التسامح

 وحفظ ، العدالة لتحقيق وحرياته اإلنسان حقوق إحترام -1

 . اإلنسانية الكرامة

 . والمذاهب األديان أتباع بين المتبادل اإلحترام -2

 بين والمحبة المشترك والعيش الحوار مفهوم تعزيز  -3

 .والكراهية التعصب ونبذ ، الشعوب

 

 اإلسالم  في جاء كما هللا إلى  الدعوة منهج يقوم ماذا على

 . دينه أو جنسه أو للونه النظر دون لإلنسان اإلسالم تكريم -1

 في والعنف الغلظة ورفض ، واللين الرفق على والقيام -2

 الرحمة تحقيق هو هدف اإلسالم وأن ، والتعبير التوجيه

 . أجمعين للناس والخير

 

 التسامح آثار

 . واألمم الشعوب بين المشترك العيش ثقافة نشر -1

 . المشتركة المكاسب وتحقيق ، الثقافات على اإلنفتاح -2

 . وتقدمه اإلنساني المجتمع إزدهار -3

 . الناس بين واأللفة المحبة إنتشار -4

 

                   واخطاره صوره الفصل الثالث : التطرف" 

 المجتمع اإلنساني " على

 

 التي والمواقف والمعتقدات األفكار من مجموعة التطرف:

 أو سائد أو مألوف هو ما وتتجاوز في اتخاذها األفراد يتشدد

 عليه . متفق

 

 البشرية  المجتمعات في التطرف ظاهرة اب انتشارأسب

 . والمبادئ القيم ضعف -1

 من للكثير المغلوط والفهم ، الدين تعاليم عن االبتعاد -2

 . النصوص  مع في التعامل واإلنتقائية الشرعية النصوص

ض  بع في الحريات من والحد اإلنسان ، حقوق انتهاك -3

 الدول.

 . المذهبي أو الطائفي أو العرقي التعصب صور ممارسة -4

 وما ، التكنولوجي االتصال لوسائل الخاطئ االستخدام -5

 محدود . غير ثقافي انفتاح من يرافقه

 

 التطرف " " أوال : صور 

 

 الفكرية القواعد عن بالخروج ويتمثل  :الفكري التطرف -1

 ومن. التطرف صور أخطر المجتمع وهو في السائدة والثقافية

 . ) االخرين اراء تقبل وعدم للرأي التعصب ( مظاهره

 التي ) اإلرهابية المنظمات ( الفكري التطرف أمثلة ومن

 . المجتمعات  وتدمر األديانكل  من االخرين دماء تستبيح

 الدين في اإلعتدال عن الخروج وهو  :الديني التطرف -2

 ( معين لدين للتطرف أنواعه باإلضافة ومن ،  عمآل أو فكرا

 ، واألموال الدماء استباحة مظاهره ومن المذهبي ( التطرف

 مختلف في بعض األفراد عند موجودة  الديني التطرف وظاهرة

 األديان

 شددةمت عنصرية مواقف إتخاذ ويعني  :السياسي التطرف -3

 . الشعوب  تجاه

 األخالقي اإلتزان عن الخروج ويعني  :األخالقي التطرف -4

 التخلي في أو ، معين سلوك أخالقي  تطبيق في بالتشدد إما

 . السلوك ذلك تطبيق عن تماما

 

 منظمات  )العصر هذا خوارج  (اإلرهابية المنظمات تعد

 دينيا.  و فكريا متطرفة

 الدين اسم تستغل فهي الدين عن خارجه منظمات ألنها

 ومصالحها الفكرية والسياسية المتطرفة أهدافها لتحقيق

 . لخاصةا

 

 " ثانيا : أخطار التطرف على المجتمعات "

 

 المجتمعات في التطرف آثار/ مخاطر

 . البشرية المجتمعات على سيئة نتائج ترك -1

 . وانهيارها وتراجعها المجتمعات هذه من كثير تأخر  -2

 . اليوم العالم في يجري لما البارزة السمات أحد اصبح -3

 و للمتطرفين عمليا سلوكآ اإلرهاب ممارسة أصبحت -4

 .المسالمين المدنيين واعتداء على وتدمير قتل من المتعصبين

 . كبرى مدينات في شامخة بنى تدمير -5

الحضارات تذوي عندما يتكمن الحقد وتنغلق شجرة  -6

 . الصدور

 كان أيا الخاطئة الممارسات هيالمعاصر لإلرهاب:  المفهوم

 اإلنسانية الحياة على في التعدي والمتمثلة وشكلها، مصدرها

 هللا . ألحكام متجاوزة باغية بصورة

 

 أمام خطابه في الثاني عبدهللا الملك وصفها التي الحرب ما

 ؟ لألمم المتحدة العامة الجمعية

 حرب بل األديان أو المجتمعات أو الشعوب بين ليست حربنا

 كل ضد والمعتقدات األديان جميع المعتدلين من كل تجمع

 . والمعتقدات األديان جميع من المتطرفين
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 جاللة خطاب حسب العالم مستقبل تواجه التي األخطار ما

في  المتحدة لألمم العامة الجمعيةأمام  الثاني عبدهللا الملك

 م . 2015دورتها السبعين عام 

 عن الخارجين أولئك الخوارج من خطير لتهديد العالم تعرض

 إلى األمر بهم وصل والذي , اإلسالمية النبيلة وقيمه اإلسالم

 . بأسره العالمي المجتمع تهديد

 

 تهديدهم في العصر هذا خوراج  يستغلها التي الطرق بين

 الجمعية أمام خطابه في الثاني الملك عبدهللا بينها التي للعالم

 ؟  المتحدة لألمم العامة

 التعاون أسس لتفويض الدينية االختالفات يستغلون -1

 ، والطوائف جميع األديان من الناس باليين بين والتراحم

 بلداننا  من العديد في مجاورين يعيشون ممن

 االنغالق حالة اإلسالم عن الخارجة العصابات هذه تستغل -2

 وبسط للتوسع والمذاهب مختلف الديانات أتباع بين والشك

 نفوذها . 

 هللا كالم تأويل لتحريف الحرية مطلق أنفسهم يمنحون  -3

 .البشعة جرائمهم وتبرير

 

 " التطرف مواجهة في المجتمع ثالثا : دور" 

 

 التطرف ظاهرة من الحد في  وتماسكه المجتمع قوة تسهم

          المجتمع ، فئات على واجبا أصبحت مواجهته بحيث

 . مساجد وكنائس من  الدينية المؤسسات سيما وال

 

  :المواطن دورن بي

 .سبيله في والتضحية الوطن أرض عن الدفاع -1

 قديمها المعنوية أو المادية الوطن مكتسبات عن الدفاع -2

 .وحديثها

 بالطرق المعلومات على والحصول بالعلم التسلح -3

 .الصحيحة

 مثل معلومة أي من للتأكد الموثوقة المصادر إلى الرجوع -4

 .االفتاء دائرة

 اآلخر  واحترام الحوار -5

 .صوره بكل والتطرف التعصب محاربة -6

 تمت  ال والتي العنف إلى الداعية المتطرفة األفكار رفض -7

 . بصلة للدين

 عن للتبليغ األمنية كاالجهزة الدولة مؤسسات مع التعاون -8

 .الشبهة يثير شيء أي

 
 
 
 
 

السلطات الدستورية و الحياة  :  الخامسة  الوحدة 
 النيابية و الحزبية في االردن

 
 الفصل األول : السلطات الدستورية في األردن

 :المؤسسات الدستوية في األردن 

  قضائيةال -3            تشريعيةال -2          تنفيذيةال -1

 " أوال : السلطة التنفيذية " 

                                        :مكونات السلطة التنفيذية 
 مجلس الوزراء )الحكومة( . -2  مؤسسة العرش . -1

                                             :  نظام الحكم في األردن
نيابي ملكي وراثي ويمثل الملك مؤسسة العرش في المملكة  

 األردنية الهاشمية . 

أن عرش المملكة    من الدستور األردني  28جاء في المادة 
األردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبدهللا األول مؤسس  

 المملكة األردنية الهاشمية 

( من الدستور األردني األسس في انتقال 28حددت المادة ) 
 : وراثة العرش

تنتقل والية الملك من صاحب العرش إلى ابنه األكبر سناً ثم  -1
                     إلى أكبر أبناء األبن وهكذا طبقة بعد طبقة .

إن لم يكن له والية الملك عقب تنتقل إلى أكبر أخوته وإن  -2
 وة فإلى أكبر أبناء أخوته .لم يكن له إخ

                    )بوصفه رأس الدولة(أبرز صالحيات الملك 
                              قيادة القوات المسلحة فهو القائد األعلى للقوات المسلحة .                              -1
                                                               اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك . -2
                                                          تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء . -3
     تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك -4

                                                           اتهم .وإنهاء خدم
.                                                    ابرام المعاهدات واالتفاقيات وإعالن الحرب والسلم -5
       .                                       إصدار القاب الشرف ومنح األوسمة والرتب العسكرية   -6
                                                         تعيين رئيس مجلس األعيان وأعضاءه . -7
                                         المصادقة على القوانين بعد إقرارها من مجلس األمة . -8
الدعوة إلى إجراء إنتخابات نيابية ودعوة مجلس األمة   -9

 .   تاحه وتأجيله وحلهلإلجتماع وإفت

 صالحيات الملك المرتبطة بالسلطة التشريعية  9+8+7* نقطة 

 

هو مجلس يتألف من رئيس الوزراء وعدد : مجلس الوزراء 
  العامة .لحة من الوزراء حسب الحاجة ومقتضيات المص

 وتكون الحكومة صاحبة الوالية العامة على الدولة 
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:                                                         األسس التي يتم بها تشكيل مجلس الوزراء 
                                                         ختار الملك رئيس الوزراء ويكلفه رسمياً بتشكيل الوزارة ي -1
يختار رئيس الوزراء الوزراء ويعرض اسماؤهم على  -2

                                     الملك إلصدار اإلدارة الملكية 
أمام الملك   ةيؤدي أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري -3
الوزاري إلى مجلس النواب  البيان يتقدم مجلس الوزراء ب -4

 من تشكيله للحصول على الثقة .  شهرخالل 

خطة عمل الحكومة بناًء على كتاب  : عرف البيان الوزاري
التكليف السامي الذي وجهه إليه جاللة الملك وتتعهد بتنفيذه  

  وتسأل من مجلس النواب عن اإللتزام بتنفيذهواليتها في مدة 
 . خالل شهر 

      :وضح العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
إن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب 
وكل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته 
وعلى هذا األساس يتعين على الحكومة للبقاء في السلطة 

 ري .لحصول على ثقة مجلس النواب بناًء على البيان الوزاا

األسباب الموجبة لتغيير  /يقوم جاللة الملك بتغيير الحكومات 
:                                                                              إذا رأى جاللة الملك أن  -   :الحكومات 

                                             الوزارة فقدت قدرتها على بذل المزيد من العطاء . -1
ارتكابها مجموعة من األخطاء افقدتها ثقة الملك وثقة  -2

                                                            الشعب .
   أن جهودها وتوجهاتها ال يستجيبان لظرف جديد متميز -3

 أو سياسة عربية خارجية مستجدة .

:                                                                                  الوزراء  مهام مجلس
                                                                      إعداد الموازنة العامة للدولة . -1
                                            إقتراح مشاريع القوانين ورفعها إلى مجلس األمة .  -2
                                                            إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية جميعها . -3
  تنفيذ السياسة العامة للدولة على الصعيد الداخلي -4

 والخارجي .

 " السلطة التشريعية  " ثانيا :

للحكم في الدولة األردنية التي تعد  هي الركيزة األساسية  -
 . األمة مصدراً للسلطات

                                                                         بمن تناط السلطة التشريعية في األردن :
                                                                                                الملك . -1
:                                     مجلس األمة ويتكون من  -2

 أ( مجلس األعيان . ب( مجلس النواب .

                                                        مجلس األعيان 
أعضاء يعينهم الملك بإرادة ملكية وال يتجاوز عددهم بما فيهم  

 النواب .الرئيس نصف عدد مجلس 

                                                         مجلس النواب 
هو عدد من األعضاء المنتخبين باإلقتراع السري بمقتضى  

 و عددهم ضعف االعيان . قانون  إنتخاب

                                      نظام الحكم نيابي ملكي وراثي 
وذلك ألهمية الحياة النيابية عن طريق مشاركة الشعب في  -

 الحياة السياسية 

 التشريعية لطةأبرز اختصاصات الس

 )دور تشريعي(                                            تشريع القوانين المنظمة لحياة الشعب . -1
)دور رقابي(                                                                       .منح الثقة للحكومة  -2
الحكومة حول األمور العامة وإستجوابها ومراقبة   ءلةمسا -3

  )دور رقابي(                                              ادائها .
 )دور تشريعي(  إقرار الموازنة العامة . -4

 السلطة القضائية " " ثالثا : 

                                                                               أهمية السلطة القضائية 
تطبيق القانون الذي ينظم سلوك األفراد وعالقاتهم بالدولة   -

 وببعضهم البعض . 

سلطة  : هيهل ترتبط السلطة القضائية بالسلطات األخرى 
المحاكم بإختالف أنواعها وتصدر أحكام وفق   مستقلة تتوالها

 للقانون المعمول بها بالمملكة األردنية الهاشمية

إستقاللية تامة إذ يعينون ويرقون  :  بماذا يتمتع القضاة 
ويعزلون في المحاكم النظامية بقرار من المجلس القضائي  

 ويقترن بإرادة ملكية سامية . 

 :إختصاصات السلطة القضائية 

تطبيق القوانين واألنظمة التي تحددها السلطة التشريعية   -1
                                                   . التنفيذيةوالسلطة 

ضمان الحقوق والحريات التي تقوم على أساس سيادة   -2
                                                                                 القانون والتكامل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية .

حماية المجتمع من اإلنحراف والجريمة وإحداث تغيير  -3
                                                                            إيجابي بالصورة التي تتوافق مع أهداف المجتمع وطموحاته

يق اإلستقرار والتوازن داخل  الفصل بين المتخاصمين وتحق -4
 المجتمع . 

                                                                               المجلس القضائي األردني 
قمة هرم السلطة القضائية  ويجسد مع مجلس األمة والوزراء  

 مبدأ الفصل بين  السلطات . 

                                                                                        المحاكم  خصائص
      جهة سواء أكانت رسميةأي مصونة من تدخل ومستقلة  -

                                                        أو غير رسمية 
                                                                           اسجلساتها مفتوحة أمام الن -
يحق لألفراد أو الهيئات أو المؤسسات المختلفة جميعها   -

 إلى القضاء االحتام

 :أنواع المحاكم 

                                                                                            محاكم نظامية .  -1
وتشمل :                                         محاكم دينية . - 2
                            محاكم الطوائف الدينية                                                         -المحاكم الشرعية   ب -أ

 محاكم خاصة . -3
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 الفصل الثاني : الحياة النيابية في األردن 

 الحياة النيابية في عهدة اإلمارة 

حتى   1929 مشكلت خمس مجالس تشريعية ما بين عا -
 . 1946اإلستقالل 

:                         تميزت المجالس التشريعية قبل اإلستقالل 
                                              السياسي .النشاط  -1
                         . أداء الحكومات ومساءلتهامراقبة  -2
 التفاعل مع القضايا الوطنية والقومية . -3

 م( " 1967-1946" أوال : تطور الحياة النيابية بين عامي ) 

  جداتمجموعة من المستشهدت الحياة النيابية بعد اإلستقالل 
                                القانونية والسياسية واإلجتماعية 

                                                                      .  1948نتيجة نكبة فلسطين  -1
األردن وحدة إتحاد ما تبقى من األراضي الفلسطينية مع  -2

 م . 1950الضفتين عام 

:                                                              1950أعيد النظر في قانون اإلنتخاب عام 
  لضمان مشاركة الفلسطنيين في الضفة الغربية في -

 اإلنتخابات . 

                   متى بدأ األردن يقطف ثمار التطور الدستوري 
(                                   فسر) . 1956عندما أجريت اإلنتخابات عام 

                                                      اتجاهاتها . تالفمشاركة الفعاليات السياسية كافة على إخ  -1
ظهور أكبر كتلة إتالفية  خامسشهد المجلس النيابي ال -2

 مقعدا  40مقعدا من أصل  26, حصلت على ية حزب

:                                                                                        الحكومة الوطنية 
وكان   1956وهي أول حكومة حزبية إئتالفية تشكلت عام 

 على رأسها سليمان النابلسي . 

قراطية ما بين عامين أهم التحديات التي واجهت الحياه الديم
حلت معظم المجالس النيابية قبل إنتهاء  أو   1967 - 1946

                                                  مدتها الدستورية 
 تداعيات القضية الفلسطينية . -2 الحروب اإلقليمية . -1

                                      :                  تينمتى جرى أخر إنتخاب مجلس نيابي يجمع بين الضف
 ) التاسع (  . 1967/ نيسان /  15

   م :1967عام ماذا نتج عن احتالل إسرائيل للضفة الغربية 
                            تعطلت وظيفة السلطة التشريعية . -1
                                  تأجلت جلسات مجلس األمة . -2
 التاسع ألكثر من مرة .  مجلس النيابيال فترةمددت  -3

               :إلى متى بقي األردن دون إنتخابات نيابية )معطلة( 
 1984حتى عام  -

                                                       بماذا قامت القيادة الهاشمية إليجاد بديل المجلس النيابي .
شاركتهم في صنع قامت باجتماعات مع فئات الشعب وم

                                    القرارات وأوجدت صيغ بديلة :
                                                   م 1972مشروع اإلتحاد الوطني األردني عام  -أ

 م .1978المجلس الوطني اإلستشاري عام  -ب

   " ثانيا : المجلس الوطني االستشاري األردني       
 م( " 1978-1984)

:                                                                  إنشاء المجلس الوطني اإلستثماري 
                                                                        حل مؤقت لسد الفراغ الدستوري -1
                                                                إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية . -2
 تحمل المسؤولية في صنع القرار . -3

                                             :                             المجلس الوطني اإلستشاري 
هو مجلس معين بإرادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء 

كانت مدته عامين وجاء تركيبة المجلس ممثل لشرائح  
 المجتمع وفئاته السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية .

على ماذا أكدت الرسالة الملكية في إنشاء المجلس الوطني 
 :اإلستشاري 

أكد على أن المجلس ليس بديالً عن الحياة النيابية اإلنتخابية  -
وال المؤسسات الدستورية والتي ستعود في حين تسمح 

 الظروف .

صدور اإلرادة الملكية بدعوة مجلس األمة لإلجتماع بالدورة  
                                           1984اإلستثنائية عام 

 لتعديل بعض مواد الدستور  و حل المجلس الوطني اإلستشاري 

                                                       1984فرعية عام تكميلية أصبح باإلمكان إجراء إنتخابات 
أعضاء من المجلس   8لملء المقاعد النيابية الشاغرة ووفاة  -
 لنيابي التاسع . ا

حل المجلس النيابي  :1988ابرز االحداث النيابية في عام 
 العاشر واجراء انتخابات جديدة 

 م "  1989" ثالثا : الحياة الديمقراطية في األردن عام 

دعى الملك حسين بن طالل إلى إجراء إنتخابات برلمانية عام 
 م 1989

                                                للتعامل مع عدد من األحداث كاألزمة اإلقتصادية  -1
 .م 1988عام فك اإلرتباط مع فلسطين  -2

بداية  1989يعد إنتخاب المجلس النيابي الحادي عشر عام 
 مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية األردنية 

من مختلف الشرائح  ة عألنه شهد مشاركة حزبية واس  -
 واألطياف السياسية في األردن . 

 آخر المجالس النيابية في عهد الملك حسين بن طالل ؟

 م . 1997عام المجلس النيابي الثالث عشر   -
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 م " 2001" رابعا : الحياة النيابية منذ عام 

شهدت الحياة النيابية في عهد الملك عبدهللا الثاني تطوراً 
 : ملحوظاً 

نظراً إلى توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة لضرورة   -1
                                           نشر ثقافة الديمقراطية .

                                                تعزيز مفهوم المشاركة السياسية ألطياف المجتمع األردني  -2
 دعوته إلنشاء الهيئة المستقلة لإلنتخاب .  -3

أكد الملك عبدهللا الثاني ضرورة ترسيخ سياسة اإلصالح  
:                                      وتطوير الحياة الحزبية 

 ر لتمكين المواطن األردني من المشاركة الفاعلة في صنع القرا

                                                      2001استمر المجلس النيابي الثالث عشر حتى عام 
  :                                                     بسبب الظروف التي مر بها األردن والمتمثلة

 اإلنتفاضة الفلسطينية  -2   بتداعيات حرب الخليج الثانية  -1

:                                                                                  الس في عهد الملك عبدهللا الثانيالمج
                                                                     2003المجلس الرابع عشر عام  -
                                                                 2007المجلس الخامس عشر عام    -
 م 2012حسب قانون   2013المجلس السابع عشر  -

:                                                         2016أهم ما جاء في قانون إنتخاب النيابي في عام 
 15بينهم من  130أصبح عدد أعضاء المجلس النواب  -1

                                               ئية .للكوتا النسا امقعد
إلغاء قانون الصوت الواحد وإعتماد القائمة النسبية  -2

المفتوحة بحيث يمتلك كل ناخب عدد من األصوات يساوي عدد 
 المقاعد المخصصة لدائرته اإلنتخابية .

من   2012هي هيئة تأسست عام  الهيئة المستقلة لإلنتخاب : 
اإلشراف على اإلنتخابات النيابية وإدارتها في كل مراحلها  أجل 

 واإلشراف على أي إنتخابات يقررها مجلس الوزراء .

هي تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد  :الكوتا النسائية 
لضمان  ,  الهيئات المنتخبة والمجلس النيابي والبلدي للنساء
 لقرار . تمثيل المرأة األردنية في مواقع التشريع وصنع ا

 الفصل الثالث : الحياة الحزبية في االردن . 

:                                                                   متى بدأت الحياة الحزبية في األردن
منذ تأسيس إمارة شرق األردن عندما تأسس حزب   -

 .1921اإلستقالل الذي شكل أول حكومة أردنية عام 

                                                           التي كانت عليها األحزاب في األردن الصبغة
:                                                                                   وتدعو إلى قومية - 1
                   رفض وعد بلفور  -الوحدة العربية  بم قيا -أ

 الهجرة اليهودية إلى فلسطين . رفض  -ج

حصول األردن على اإلستقالل .   -أ  : بــ وطالبت  وطنية -2
 إنهاء اإلنتداب البريطاني . -ب

 

 

 األحزاب التي تشكلت في عهد اإلمارة

                                                    حزب الشعب األردني . -2حزب اإلستقالل .  -1
 حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني األردني -3

 م( " 1957-1946" أوال : تطور الحياة الحزبية بين عامي )

  :                                                      بسبب,  1946نشطت الحياة الحزبية في األردن بعد عام 
                                                                            . 1946اإلستقالل عام  -1
                                                                       .  1950وحدة الضفتين عام  -2
 . 1952إصدار الدستور عام  -3

:                                                 الحياة الحزبية دور في تطور  1952كان للدستور عام 
 .والجمعيات  االحزاب السياسية ألنه سمح بتشكيل  -

                   :مثال على حكومة تشكلت باألحزاب السياسية 
 1957 – 1956حكومة سليمان النابلسي عام   -

التطور الذي طرأ على الحياة الحزبية في حكومة سليمان 
                                                            :النابلسي 

 إزداد النشاط الحزبي اإليديلوجي الفكري في تلك المدة  -

                     :                                 إعالن الدولة األحكام العرفية وإيقاف النشاط الحزبي 
                                                          بسبب مخالفة بعض األحزاب الشروط التي اقرها الدستور  -1
                                          وتوتر األوضاع السياسية واإلقتصادية إقليمياً ودولياً . -2
 ته الوطن وسالم نللحفاظ على أم -3

                                                                      : جماعة األخوان المسلمينلم يتم حل و ايقاف 
-   ً  بحكم أنها جمعية خيرية إجتماعية وليست حزباً سياسيا

  لهاهي مجموعة من القوانين التي تلجأ  :األحكام العرفية 
حالة الطوارىء حتى الدولة في حالة األزمات وتعلن فيها 

تزول الظروف الطارئة وتمنح فيها السلطة التنفيذية صالحيات  
 واسعة حتى يتم األمن واإلستقرار في البالد .

 م " 1989" ثانيا : مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية منذ عام 

                                                    1989بية بعد عام زماذا كان يطلق على الحياة الح 
                         بية زمرحلة العودة إلى الحياة الح  -

 )مرحلة التحول الديمقراطي( 

 : بمرحلة التحول الديمقراطي  1989سميت المرحلة بعد عام 

 ألنها شهدت إعادة إنطالق الحياة النيابية من جديد  -1
اإلنتخابات النيابية التي سمحت ألعضاء األحزاب  إجراء  -2

بية زالسياسية بالترشح لإلنتخابات في مختلف األطياف الح
 والسياسية .

 
 : (  1989بية )زأبرز مظاهر العودة إلى الحياة الح

 . 1991صدور الميثاق الوطني عام   -1
 . 1992صدور قانون األحزاب عام   -2
 إطالق الحريات العامة . -3
 . 2007يل قانون األحزاب عام تعد -4
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 :الميثاق الوطني  ةظهور فكر 
ل السياسي عملل العامةبوصفة اإلطار الذي يتضن المبادىء 

 عليها فئات المجتمع األردني المختلفة . اتفقتالتي 
 

 : الميثاق الوطني  سعى
 النهج الديمقراطي . ترسيخ -1
 التعددية السياسية عن طريق اإللتزام بمبادئه . قتحقي  -2
 

 :مبادىء الميثاق الوطني 
الديمقراطي في السلوك العام   النهجاحترام قواعد  -1

 للتنظيمات واألحزاب السياسية . 
ألحزاب باستئناف عملها والمشاركة في لالسماح  -2

 اإلنتخابات وترسيخ أحزاب جديدة .
والموضوعية واحترام معتقدات ترسيخ قيم التسامح  -3

 األخرين .
ضمان الحريات األساسية للمواطنين جميعاً بما يكفل   -4

عن حرية الرأي في إطار الدستور وتحقيق العدالة  بيرالتع
 الفرص بين المواطنين . ؤوالمساواة وتكاف 

 الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة . -5
 

 ؟ 9219صدور قانون األحزاب عام 
ألن األحزاب السياسية تعد من مظاهر الحياة الديمقراطية 

 للدولة .
 

 : قانون األحزاب 
وتناول تنظيم مختلف أوجه الحياة   1992هو قانون صدر عام 
 السياسية والحزبية .

 
 : الحزب 

هو تنظيم سياسي يتألف من جماعة من األردنين وفقاً للدستور 
المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق  وأحكام القانون بقصد 

أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية واإلقتصادية 
 واإلجتماعية ويعمل بوسائل سلمية ومشروعة . 

 
 :كيف تم إطالق الحريات العامة 

 رفية المقيدة بالحريات . عإلغاء األحكام ال -1
والمطبوعات  من الصحف والمجالت بإصدار العديد السماح  -2

 المتخصصة .
 

 : اذكر التعديالت التي جاءت على قانون األحزاب 
أن ال يقل عدد المؤسسين في الحزب  يجب  2007عام  -1

 عضو . 500عن 
عدل القانون ليصبح عدد المؤسسين في  2015في عام  -2

 بهدف تشجيع المشاركة الحزبية , اعضو 150الحزب 
 
 
 
 
 
 
 

المؤسسة العسكرية و االجهزة   : السادسةالوحدة 

 االمنية في االردن

 
الفصل األول : التطور التاريخي للقوات المسلحة          

 الجيش العربي 
 

 القوات المسلحة األردنية أو الجيش العربي
هي الركيزة األساسية لنشأة الدولة األردنية عبر مراحل  

 تاريخها الحديثة والمعاصر .
 

 بها الجيش العربي أثناء تطورها . اذكر المراحل التي مر 
 1953 – 1921المرحلة األولى 
 1966 – 1953المرحلة الثانية 
 1976 – 1967المرحلة الثالثة 

 1999 – 1977المرحلة الرابعة 
 حتى اآلن – 1999المرحلة الخامسة 

 
 م( " 1953 – 1921" أوال : المرحلة األولى )

 
 :نواة الجيش العربي  ممن تكون

رجال الثورة العربية الكبرى الذين جاءوا مع األمير عبدهللا بن 
 الحسين إلى شرق األردن .

 
 : كان إنشاء اإلمارة يتطلب وجود جيش 

 ها وشعبها . ضلحماية أر
 

 : األولى في المرحلة أ تشكيالت الجيش 
 السيارة .قوة  -3  قوة األمن العام . -2  القوة العربية . -1
 

 : القوة العربية 
هي القوة التي جاءت مع األمير عبدهللا بن الحسين من  -

 جندي   250ضابط و 25الحجاز إلى معان وتكونت من 
 

 قوات األمن العام
, وتكونت من :                                حفظ األمن مهمتها  -
 قوة الهجانة  -2قوة الدرك الثابتة  -1
 

 : تكونت القوة السيارة 
 فرد .  750من سرايا فرسان ومشاة وبلغ عددهم  -
 

 :التطورات التي مر بها الجيش العربي في المرحلة األولى 
 م . 1923إلغاء قوة األمن العام وإلحاقها بقوة السيارة عام  -1
 1923إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة عام  -2
 لها إلى قوة البادية .تشكيل قوة الحدود وتحوي -3
 تشكيل سالح الجو األردني وسالح المدفعية .  -4
 

 إطالق اسم الجيش العربي على جيش اإلمارة
 ربية متعددة .عألنه كان مكون من عناصر  -1
 ليكون جيش شامل لكل العرب يدافع عن قضاياهم . -2
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 م ( " 1966 – 1953" ثانيا : الثانية )
 

 :المرحلة الثانية  التي شهدتها سنوات تطوراتالأهم 
 .  1956/ آذار /  1تعريب قيادة الجيش األردني 

 
 :   1956عدد الضباط اإلنجليز في الجيش العربي عام  بلغكم 
 ضابطاً بقيادة قائد الجيش جون كلوب . 64
 

 كما حددها الملك في خطابه تعريب قيادة الجيشأسباب ودوافع 
منفعة الجيش الن الضباط االنجليز شغلوا مناصب مهمة و  

خدمة البالد و الوطن االردني الن قيادة االنجليز لم تحدث اي 
تطوير على الجيش االردني و مصلحة االمة و اعالء كلمتها  

 الن لندن سيطرت على الشؤون العسكرية كما عبر الملك 
 

 : تعريب قيادة الجيش 
لك حسين بن طالل بإنهاء خدمات  للم ءهو قرار تاريخي جري

  1956آذار عام  1في الضباط اإلنجليزي وقائد الجيش كلوب 
 لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ القوات المسلحة . 

 
 اتخذ مجلس الوزراء قراره بتنفيذ الرغبة الملكية السامية : 

 إنهاء خدمات القائد العام للجيش جون كلوب . -1
 عناب رئيسا لألركان .تعيين اللواء راضي  -2
 

 أهم التطورات التي جاءت في المرحلة الثانية
وخروج القوات  1957إلغاء المعاهدة األردنية البريطانية  -1

 البريطانية من األردن . 
أعداد المنتسبين في الجيش من ضباط وجنود في  ازدياد -2

  هذه المدة .
 الف (   55 1967الف /  25 1956الف  /  20 1953) 
تشكيل العديد من الفرق واأللوية والكتائب الجديدة في   -3

 الجيش .
 

 التي دخلت على الجيش في المرحلة الثانية  والكتاب األلوية
 ألوية الحرس الملكي . -1
 سالح الدروع الملكي . -2
 كتائب المدفعية . -3
ألوية جديدة على المشاة مثل : لواء اإلمام علي بن أبي   -4

القادسية ولواء حطين ولواء خالد بن الوليد طالب ولواء 
 ولواء اليرموك .

 
 م ( "  1976 – 1967" المرحلة الثالثة : ) 

 
شهد األردن تحديات سياسية وعسكرية في المرحلة الثالثة 

 : أثرت المرحلة الثالثة بصورة كبيرة في تطور الجيش 
:                                 بسبب الصراع العربي اإلسرائيلي 

, فقد الجيش الكثير من معداته   1967في حرب حزيران عام 
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية .                                  

, حقق فيها الجيش األردني أول نصر  1968الكرامة معركة و
  عسكري على اسرائيل                                          

, شارك الجيش األردني في  1973وحرب تشرين )رمضان( 
 ال على الجبهة السورية . القت

 التطورات التي حدثت في المرحلة الثالثة
تشكيل القوات الخاصة للقيام بمهمات اإلستطالع ومكافحة  -1

 اإلرهاب واستهداف األرتال العسكرية وإعاقة تقدمها .
تنظيم الجيش على أساس الفرق )كل فرقة تظم مختلف  -2

 والخدمات( واإلسنادمناورة الوحدات 
ير منظومة الدفاع الجوي وتشكيل مديرية الدفاع تطو -3

 الجوي . 
 إنشاء المركز الجغرافي الملكي .  -4
للعمل , مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة  -5

 إداريات في القوات المسلحة
 

 م ( "  1999 – 1977" المرحلة الرابعة : ) 
 

:                                                     أبرز مظاهر التطور في المرحلة الرابعة 
إنشاء جامعة مؤتة العسكرية )الجناح العسكري( والعديد   -1

 من الكليات العسكرية .
 إنشاء مديرية الحرب اإللكترونية .  -2
الذي ينص على إلحاق الذكور  : صدور قانون خدمة العلم  -3
ن ما بلغ بسن الثامنة عشر في التدريب العسكري لمدة م

 عامين .
المسمى إلى القوة البحرية  غيرتطوير قوة خفر السواحل وت  -4

 الملكية . 
ورفده بأحدث الطائرات  , تطور سالح الجوي الملكي  -5

 المقاتلة وطائرات النقل .
لمتابعة شؤون  , تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية  -6

 المرأة في القوات المسلحة . 
, نظرا إلى ما المشاركة في قوات حفظ السالم الدولية  -7

حظيت به القوات المسلحة من سمعة دولية طيبة وانشاء معهد 
 تدريب عمليات السالم . 

 ليكون :  إنشاء صرح الشهيد -8
 يش العربي األردني . تخليداً لشهداء الج -أ

لحديث وإنجازات القوات  امتحفاً وطنياً يسجل تاريخ األردن  -ب
 المسلحة . 

م , وذلك 1998إلحاق كلية األميرة منى بجامعة مؤته عام  -9
لرفد الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالممرضات 

 المؤهالت . 
 

 حتى اآلن ( " – 1999" المرحلة الخامسة : ) 
 

حظيت القوات المسلحة األردنية باهتمام بالغ من الملك عبدهللا  
 : الثاني بن الحسين 

ه  وقائد للقوات الخاصة وهو األكثر دراي األنه كان أحد أفراده
 بحاجات الجيش . 
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 سؤال : اذكر التطورات التي شهدتها المرحلة الخامسة  
تأسيس مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير  -1

وتعمل في  1999مؤسسة عسكرية تأسست عام  . 1999
مجال التصميم والتطوير وتصنيع النماذج األولية من المعدات  

ق المدنية والعسكرية لتلبية احتياجات القوات المسلحة والسو
 التصديرية .

إعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام الفرق إلى نظام   -2
 المناطق العسكرية .

استمرار سالح الجو العمل بنظام القواعد العسكرية وإدخال   -3
 طائرات نقل وقتال حديثة .

للتعامل مع األزمات المحلية   إنشاء مركز أدارة األزمات .  -4
 واإلقليمية والدولية .

لتأمين تنقالت أفراد القوات  م نظام النقل اإلداري .استخدا -5
 المسلحة

  إدخال الحواسيب إلى وحدات القوات المسلحة جميعها . -6
 لمواكبة التطور اإللكتروني

 
 الفصل الثاني : الدور التنموي واإلنساني للقوات

 المسلحة األردنية )الجيش العربي(
 

 :ما األدوار التي يقوم بها الجيش العربي 
 المتمثل في : الدور العسكري -1
 صد العدوان . -ب الدفاع عن حدود الوطن .-أ

المتمثل بالوقوف بجانب األشقاء العرب في  دور القومي -2
 أزماتهم .

 المتمثل بـ :  الدور التنموي -3
 دفع حركة التنمية .  -أ

 اإلقتصادية والبنية التحتيةالمشاركة في تنفيذ المشاريع  -ب
 .المتمثل في حفظ السالم الدولي . الدور اإلنساني -4
 

 " أوال : الدور التنموي للقوات المسلحة األردنية "
 

مجاالت المشاركة التي تقوم بها القوات المسلحة في دورها 
 : التنموي 

 مجال التعليم والثقافة . -2         مجال القوة البشرية . -1
 مجال الصحي .ال -4             مجال الصناعي .ال -3
 مجال اإلنقاذ واإلخالء . -6       مجال الزراعة والري . -5
 مجال الخرائط والمساحة الجوية .  -7
 مجال البناء والتعمير .  -8
 

 :القوة البشرية  مجالدور قوات المسلحة في 
 مهامها في الحرب والسلم . ف لتنفيذ تستوعب مئات األال -1
 على خطط وبرامج تأسيسه متميزة   من ينتسب اليها تدريب -2
 ضباط وأفراد .من تعليم من ينظم إلى صفوفها   -3
 
 
 
 
 
 

تسهم مديرية التعليم والثقافة العسكرية ومعهد اللغات في تقديم  
 : الخدمة التعليمية والتثقيفية للمجتمع األردني 

عسكرية الثقافة التعليم والتوفير التعليم المجاني في مدارس  -1
 المنتشرة في محافظات المملكة .

توفير التعليم الجامعي ألبناء العاملين والمتقاعدين   -2
 و االجهزة االمنية والشهداء 

المشاركة في إعداد البحوث العلمية والمشروعات  -3
الصناعية مع الجامعات األردنية والمجلس األعلى للعلوم 

مشروع طاقة الرياح مع الجمعية العلمية  مثل  والتكنولوجيا 
 الملكية . 

 
 

 : القطاع الصناعي في القوات المسلحة األردنية  تبين اسهاما
تقديم الخدمات الفنية لصيانة األجهزة والمعدات في   -1

المصانع عن طريق المشاغل والمختبرات التابعة للقوات 
 المسلحة . 

إنشاء العديد من المصانع مثل : مصنع الدهان واألكسجين  -2
 واألثاث .

ه مثل يخارجالو لداخليةالصناعية االمشاركة في المعارض  -3
 وفكس .سمعرض ايدكس و

 
كيف تسهم القوات المسلحة األردنية في تقديم الرعاية الطبية 

 في المجال الصحي : 
 عدد منتعالج  ثالخدمات الطبية الملكية حي مديرية عن طريق

في  والصديقة سكان المملكة ورعايا الدول الشقيقة
ات الخدمات الطبية وفي المستشفيات العسكرية ومستشفي

في عمان والمستشفيات  مقدمتها مدينة الحسين الطبية
 .  العسكرية المنتشرة في محافظات المملكة كافة

 
 : وضح دور القوات المسلحة في مجال الزراعة والري 

 الترابية في البادية األردنية .  دودإنشاء الس -1
 إستصالح األراضي الزراعية . -2
 الزراعية .شق الطرق  -3

 سالح الهندسة الملكي متعاوناً مع الوزارات . عن طريق : 
 

وضح الطرق التي تقوم بها قوات المسلحة في عمليات اإلخالء  
 : واإلنقاذ 

 فتح الطرق بإزالة األنقاض والثلوج وإخالئها  -1
,                  البحث والتحري واإلنقاذ في حاالت الغرق -2

 ة الملكية . القوات البحري:عن طريق 
 وهذه أدوار انسانية . -
 
 :مركز الجغرافي الملكي ال

 وهي الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات 
 

 : تسهم القوات المسلحة األردنية في مجال البناء والتعمير 
 عن طريق بناء المباني الحكومية .  -1
 إنشاء المباني السكنية لمنتسبي القوات المسلحة .  -2
 منح القروض اإلسكانية لمنتسبي القوات المسلحة .  -3
 إقامة السدود . -4
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 " ثانيا : الدور اإلنساني للقوات المسلحة األردنية " 
 

قوات المسلحة األردنية لتؤدي للاختيار األمم المتحدة سبب 
 :دوراً في مهام حفظ السالم الدولية 

 إنطالقاً من المكانة الدولية التي يتمتع بها . -1
دور اإلنساني الذي أصبح اللرسالته وأمانه ب اإنعاكس -2

 نموذجاً في العطاء تجاوز حدود الوطن 
السمعة الطيبة التي تمتمع بها القوات المسلحة من حيث  -3

 التدريب واإلنضباط . 
 

قوات المسلحة األردنية في قوات  الفيها  تالمواقع التي شارك
 : حفظ السالم الدولية 

 العاج .  حلسا -2هايتي .  -1
 تيمور الشرقية .  -4سيراليون .  -3
 البوسنة والهرسك . -5
 

في ميدان حفظ  ةالقوات المسلحة األردنيواسهامات أثر تواجد 
 ائد (: )الفوالسالم العالمي 

 تعزيز الصورة المشرقة للجندي األردني . -1
قدرته على التعامل بصورة حضارية مع شعوب العالم  -2

 المختلفة .
رفد الدول الصديقة والشقيقة بالمدربين المحترفين في   -3

 مجال عمليات حفظ السالم .
 

 األهداف التي حققتها المشاركة األردنية في قوات حفظ السالم 
المساعدة على تخفيف من ويالت الحروب وتقديم   -1

 المساعدة لمن يحتاجون .
 تأكيد رغبة األردن في نشر األمن والسالم العالميين . -2
التعريف باألردن عالمياً واإلرتقاء بمكانته على الساحة  -3

 الدولية .
تسيير المستشفيات العسكرية إلى المناطق المنكوبة في  -4

 ة وأفغانستان .العالم كالعراق وغز 
 

 الفصل الثالث : األجهزة األمنية في األردن
 

 :  ما هو أساس وجود المجتمعات وتقدمها
 األمن واإلستقرار .  -
 

كفلت الدولة األردنية حق الحياة للمواطن األردني ورعايا  
 :الدولة عن طريق األجهزة األمنية 

لتوفير حياة كريمة للمواطن األردني وللمقيمين على   -
 األراضي األردنية . 

 :األجهزة األمنية في األردن 
 األمن العام .  -1
 الدفاع المدني . -2
 دائرة المخابرات العامة .  -3
 الدرك . قوات  -4
 
 
 
 

 " أوال : األمن العام "
 

 :متى تأسس جهاز األمن العام 
منه  ءامنذ تأسيس الجيش العربي األردني حيث كان جز -

                                                  1956 عام عنه وفصل 
 . 1958ارتبط بوزارة الداخلية عام  -
 

 األمن العام جهاز األبعاد التي يقوم بها 
 حضارية . -4 إجتماعية . -3إنسانية .  -2وقائية .  -1
 

 :مهام األمن العام 
واألعراض   حالمحافظة على النظام واألمن وحماية األروا -1

 واألموال . 
منع الجرائم والعمل على إكتشافها  والقبض على مرتكبيها   -2

 وتقديمهم للعدالة .
 رة مراكز اإلصالح والتأهيل وحراسة السجناء .إدا -3
تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية لمعاونة  -4

 السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق أحكام القانون 
 مراقبة النقل على الطرق وتنظيمها . -5
 

طور األمن العام فلسفة العمل الشرطي لتشمل كافة المجاالت 
 وهي : الشرطة المجتمعية لذلك انشئت : 

 الشراكة بين الشرطة والمجتمع لحل بعض المشكالتفلسفة  -
 

جهاز األمن العام في عهد  تم استحداثها في اإلدارات التي
 : الملك عبدهللا الثاني 

                                        إدارة الشرطة البيئية .  -1
 وحدة األمن وتشجيع اإلستثمار . -2
.                                           )أف إم(  FMإذاعة أمن  -3
 إدارة شرطة األحداث .  -4
 

 " ثانيا : الدفاع المدني " 
 

 :تأسس جهاز الدفاع المدني 
 .  1956عام  -
 

 :جهاز الدفاع المدني  وقد حقق
نوعية في شتى مجاالت عمله من حيث تأهيل أفراد  هنقل -

 .في مختلف المناطق الجهاز وإفتتاح مراكز جديدة  
 

 : واجبات الدفاع المدني 
حماية األرواح والممتلكات العامة وتوعية المواطنين   -1

 بإجراءات الوقاية والسالمة العامة 
إلنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة القيام بعمليات اإلطفاء وا -2

 لهذه الغاية .عنها  وإعداد أفراد مؤهلين 
ات والكوارث وأدواته  رنذار من الغااإلتوفير وسائل  -3

 واإلشراف عليها .
تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من  -4
 قطاعين العام والخاص . ال
 العامة في المباني . تأكد من توافر شروط السالمة  ال -5
 



 

 

 االستاذ عمر البوريني              االستاذ نسيم اللبدي        عبد هللا الخوالدة ستاذ اال

 مكثف النشمي في تاريخ االردن  29

 " ثالثا : دائرة المخابرات العامة "
 

 م 1964: تأسست عام دائرة المخابرات العامة 
هي دائرة ذات صبغة عسكرية تسري على ضباطها وأفرادها  
القوانين السارية على ضباط وأفراد القوات المسلحة األردنية  

 )الجيش العربي( . 
 

  ا أكثر الدوائر اإلستخباراتية تميزتعد دائرة المخابرات العامة 
 : إحترافية على مستوى العالم  و
 إسهامها في مجال التعاون الدولي . -1
 إلرهاب والتخريب . لدورها في التصدي  -2
 

عمليات  المهام وبالمن الذي يكلف المخابرات العامة  
 :ستخباراتيه اإل
 رئيس الوزراء بأوامر خطية وذات طابع سري .  -
 

 :اذكر المهام التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة 
جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها إلى صانع القرار   -1

 السياسي .
مقاومة التخريب الفكري الذي يولد فعالً مادياً تخريبياً  -2

 ومحاربة محاوالت اإلختراق للمجتمع
كافة مقاومة التخريب المادي ومكافحة اإلرهاب بصورة  -3

وتتبع األفراد والجماعات التي تمارسه وضبط عناصرها  
 وإحالتهم إلى القضاء .

 مكافحة التجسس . -4
 

 :األمور التي تواكبها المخابرات العامة 
 المتغيرات والمستجدات الوطنية والعالمية .

 
 : كيف تتعامل دائرة المخابرات العامة في تحقيق مهامها 

 النافذة .وفق القوانين والتشريعات  -1
 اإللتزام التام بمعايير حقوق اإلنسان . -2
 كرامة المواطن وحريته . باحترام  -3
 

 : كيف يتم اختيار ضباط المخابرات العامة 
 بعناية وفوفق معايير الكفاءة والتأهيل العلمي . -1
 حد األدنى .باليحملون درجة جامعية أولى  -2
وعمليات متخصصة لتأهيلهم تراعي   وراتيخضعون لد -3

 جوانب العمل كافة وآليات التعامل وتنفيذ الواجبات .
 

 ما نظرة المخابرات العامة للمواطن األردني :
تؤمن المخابرات العامة بأن المواطن األردني شريك في   -

من في جانب كبير  تمدحماية األمن واإلستقرار الوطني وتع
عاونهم وحرصهم على أمن على وعي المواطنين وت عملها

 المملكة 
 

 " رابعا : قوات الدرك " 
 

:                                                                                    تأسست قوات الدرك 
 2008عام  -
 

 : اذكر الواجبات االمنية واإلنسانية لقوات الدرك 
 توفير البيئة األمنة للمواطن األردني .  -1
 حماية المؤسسات والمصانع الحيوية للدولة . -2
 حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة . -3
توفير المظلة األمنية للمهرجانات والفعاليات والنشاطات   -4

 الفنية والرياضية .
 ثات الدبلوماسية .عحراسة المنشآت والب -5
تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين عن طريق توزيع  -6

 المساعدات العينية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات األخرى
توفير البيئة األمنة إلنجاح العملية اإلنتخابية البرلمانية  -7

 والبلدية والنقابية .
 

 اإلقتصادية في األردنالوحدة السابعة : الحياة 
 الفصل األول : الزراعة في األردن

 
ً باإلهتمام بقطاع الزراعة وتطويره   وصفه قطاعاً إقتصادياً مهما

 تسهم الزراعة في توفير الغذاء .  -1
 تعزيز االمن الغذائي .  -2
 تطوير القطاعات اإلقتصادية األخرى . -3
 توفير فرص عمل . -4
 

 "تطور الزراعة في األردن " أوال : 
 
ي عكان معظم أهالي شرق األردن يعملون في الزراعة والر -1

 في عهد اإلمارة حتى أصبحت السمة البارزة لسكان الريف .
ما بعد اإلستقالل بقيت الزراعة النشاط اإلقتصادي الرئيس   -2

 . للسكان
 :المزروعات التي انتشرت في عهد اإلمارة 

 الحمص . -4الفول .  -3الشعير .  -2القمح .  -1
 الكرسنة -6العدس .  -5
 

 :المنتجات الحيوانية التي انتشرت في عهد اإلمارة 
 الصوف والجلود .  -2مشتقات الحليب . -1
 

 :تراجع اإلنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات الصيفية 
 تطور قطاعات اإلقتصاد األخرى . -1
 والبادية إلى المدن . هجرة بعض سكان الريف  -2
 تراجع العمل في الزراعة وبخاصة الزراعة البعلية -3
 

 كيف قامت الحكومات بدعم القطاع الزراعي
                                                        إصدار التشريعات والقوانين الناظمة له .         -1
رشادية  تقديم الخدمات اإلو تقديم القروض للمزارعين  -2

 والبيطرية .
 إعفاء مستلزمات اإلنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية  -3
 توجيه المزارعين نحو إستخدام األنظمة الزراعية الحديثة .  -4
 

     قيام األردن بمشروع الزراعي األول في منطقة األغوار  
 على نهر اليرموك  بشق قناة الملك عبدهللا

 األردن .قلة مصادر المياه في  -1
 اإلعتماد على مياه األمطار التي ال تكفي للزراعة .  -2
 ص المياه المخصصة للري .قتنا -3
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 : مشاريع الحصاد المائي 
إنشاء السدود والحفائر الحافظة للمياه ومن أهم تلك السدود :  

الكفرين والوحدة ووادي العرب والوالة سد الملك طالل و)
واآلبار اإلرتوازية والموجب والتنور( و تنظيم الحفر 

 وإستغاللها . 
 

 :توسع األردن في مشاريع الحصاد المائي 
بسبب قلة مصادر المياه في األردن واإلعتماد على مياه  

األمطار والتي ال تكفي لحاجة الزراعه وتناقص المياه  
 المخصصه للري. 

 
 " ثانيا : مشكالت القطاع الزراعي "

 
العديد من المشكالت ,   القطاع الزراعي في األردن يواجه
 : أهمها

بسبب قلة مياه األمطار وتذبذبها   ,محدودية الموارد المائية  -1
 .  انتظام توزيعها موعد

بسبب  ,اقص األراضي الزراعية ذات الجودة العالية نت -2
 الزحف العمراني عليها .

يؤدي إلى التصحر  تزايد مشكلة الجفاف والتغير المناخي . -3
 في األراضي الهامشية والبادية .

 ضعف التسويق الزراعي الداخلي والخارجي . -4
 قضعف التنبؤ والتخطيط بين المزارعين ودراسة السو -5

 . جاتهوحا
 

 الفصل الثاني : الصناعة والتجارة في األردن
 

يعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة المكونة  
 :د الوطني والدافع للتنمية اإلقتصادية لإلقتصا

                                                                                تحسين الدخل الفردي . -2 أثر في توفير فرص العمل . -1
 جذب اإلستثمارات اإلقتصادية المختلفة .  -3
 

 " أوال : الصناعة في األردن "
 

 :تطور القطاع الصناعي في األردن 
 في عهد اإلمارة قامت الصناعة على : -1
 صياغة الذهب والفضة . -الحرف اليدوية كالنجارة .ب -أ

                             النسيج والغزل وصناعة البسط . -جـ
 مطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون . -د
ات  بعد حصول األردن على إستقالله تأسيس الشرك -2

شركة في مجال المطاحن  24الصناعية ووصل عددها إلى 
واألغذية والتنقيب عن الثروات الطبيعية وتزايد المؤسسات 

 الحرفية في المدن األردنية الرئيسية
 
أقيم أول معرض زراعي صناعي في عمان عرضت فيه * 

 .م  1925عام المنتجات الزراعية والصناعية المختلفة 
 
 
 
 

اإلهتمام بالقطاع الصناعي عن طريق خطط التنمية توالى 
 :اإلقتصادية واإلجتماعية المتتالية 

 التنمية . سبإلعادة توزيع مكا -1
 التقليل من البطالة . -2
 زيادة اإلنتاج المحلي . -3
 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص .  -4
 

القطاع الخاص في المجال الصناعي في رفد اإلقتصاد   دور
 : الوطني 

يمثل مصدرا لتوفير العمل واسهمت المشاريع الصناعية  -
 االنتاجية الصغيرة والمتوسطة والتي تحولت لكبيرة : 

 التخفيف من نسبة البطالة . -أ
    جات الصناعية في السنوات الثالث األخيرة تشكلت المن -ب

 مجمل الصادارات الوطنية .  من  %90ما نسبته 
 

 : أبرز التطورات في القطاع الصناعي األردني 
تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية مثل : البوتاس   -1

 والفوسفات واإلسمنت والزجاج 
 تطور الصناعات الكيماوية وفي مقدمتها صناعة األدوية -2
طاع  تطور الصناعات الورقية والبالستيكية والهندسية وق  -3

 الحياكة واأللبسة . 
 تطور الصناعات اإللكترونية . -4
إنشاء عدد من المدن الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة  -5

 في مختلف محافظات المملكة . 
 

 أهم المؤسسات الصناعية الداعمة لقطاع الصناعة في األردن
 مؤسسة المناطق الحرة  -2بنك اإلنماء الصناعي .   -1
 الغرف الصناعية . -4المدن الصناعية . مؤسسة  -3
 

 :أبرز مشكالت القطاع الصناعي في األردن 
 ضعف رأس المال الالزم لقيام بعض الصناعات المتطورة  -1
تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في األسواق   -2

 العالمية .
 صغر حجم السوق المحلي . -3
 ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة . -4
األوضاع اإلقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على   -5

 التصدير . 
 

 " ثانيا : التجارة في األردن " 
 
 :تطور القطاع التجاري في األردن 

على   ضعفوصف النشاط التجاري باليفي عهد اإلمارة  -1
الرغم من العالقات التجارية التي أقامتها اإلمارة مع الدول  

 العربية المجاورة . 
بعد الحرب العالمية الثانية نشطت التجارة وأصبحت عمان  -2

 محطة أنظار التجار في البالد العربية المجاورة . 
 

أصبحت عمان محطة أنظار التجار في البالد العربية المجاورة  
 :ية الثانية بعد الحرب العالم

 وذلك لسهولة إجراءات اإلستيراد وتحويل العمالت األجنبية .
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 أبرز ما تضمنته اإلتفاقيات التجارية بين األردن والدول العربية
 إعفاء المنتجات المحلية من رسوم اإلستيراد .  -1
نشاط تجارة الترانزيت بين الدول العربية المجاورة عبر   -2

 األردن .
 

 : التي تبنتها الحكومة إلصالح نطاق التجارة نتائج البرامج 
 إزالة القيود أمام إنتقال رؤوس األموال .  -1
 جذب اإلسثمارات .  -2
 توقيع اتفاقيات تجارية عدة . -3
 

 : أهم اإلتفاقيات التجارية التي وقعتها األردن 
 اتفاقية انضمام األردن إلى منظمة التجارة العالمية .  -1
التجارة الحرة بين األردن والواليات المتحدة  اتفاقية  -2

 األمريكية . 
 اتفاقية الشراكة بين األردن واإلتحاد األوروبي . -3
 

 افوس في البحر الميتدالفائدة التي جاءت في اتفاقيات مؤتمر 
 يوم 14منح المستثمر الحق في بدء مزاولة عمله في مدة  -1
لتقنيات والكفاءات  جهز باميتعامل المستثمر مع مكان واحد  -2

البشرية والتي تمتلك صالحيات لمنح الترخيص وإنجاز  
 المعامالت اإلستثمارية . 

 
 مؤتمر دافوس )منتدى اإلقتصاد العالمي( 

هو سلسة مؤتمرات المنتدى اإلقتصادي العالمي بدأت عام  
استضافة األردن في   ا   وفي مدينة دافوس في سويسر 1971

 منطقة البحر الميت ثمانية مؤتمرات . 
 

 : أهم المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره 
 الغرف التجارية . -1
 المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية . -2
 المؤسسة اإلستهالكية المدنية .  -3
 مؤسسة المواصفات والمقاييس . -4
 

 : أبرز مشكالت القطاع التجاري 
 عجز الميزان التجاري األردني .  -1
 عدم اإلستقرار السياسي واألمني في المنطقة .  -2
 تحديات اإلنفتاح اإلقتصادي وضعف المنافسة .  -3
 

 عجز ميزان التجاري األردني
ارتفاع نسبة المستوردات وإنخفاض نسبة الصادرات هو  -

 للناتج المحلي .
 

 االستثمار في األردن " " ثالثا :
 

 : هروب كثير من اإلستثمارات من األردن إلى الخارج 
بسبب تأثر اإلستثمار في األردن بالظروف الصعبة 

 واإلضطرابات السياسية في المنطقة العربية
 

 :  1995صدور قانون تشجيع اإلستثمار عام أسباب 
 جذب اإلستثمارات العربية واألجنبية . -1
 اإلستثمارات المحلية .  فيزتح -2

                   التطورات التي طرأت على اإلستثمار في عهد
 : الملك عبدهللا الثاني 

 إنشاء هيئة اإلستثمار األردنية .  -1
توفير البنية التحتية عن طريق المناطق الصناعية المؤهلة   -2

 المناسبة لإلسثمار .
 اإلقتصادية الخاصة .إنشاء منطقة العقبة  -3
إنشاء العديد من المشاريع اإلستثمارية الكبيرة مثل :  -4

 مشروع العبدلي في عمان .
 نين واإلتفاقيات لتشجيع اإلستثمار .واإصدار العديد من الق -5
 

 :هيئة اإلستثمار األردنية 
بهدف تشجيع   2014هي هيئة حكومية مستقلة تأسست عام 

ات الخاصة به والحد من إزدواجية اإلستثمار وتوحيد التشريع
 األدوار والمهام والصالحيات . 

 
 الفصل الثالث : السياحة في األردن

 
 :أهمية القطاع السياحي في األردن

 يشكل مورداً مهماً لإلقتصاد الوطني .
 

يشكل القطاع السياحي في األردن مورداً مهماً لإلقتصاد  
 : الوطني 

نظراً إلى ما يحظى به األردن من مقومات سياحية جاذبة 
 للسياح من أنحاء العالم .

 
 " أوال : مقومات السياحة في األردن " 

 
 المقومات السياحية في األردن

 الموقع وطرق المواصالت . -1
 والتاريخية .المواقع األثرية  -2
المرافق والخدمات السياحية المتوفرة من مواصالت   -3

 وفنادق واستراحات . 
 خصائص جغرافية والطبيعة لألردن .ال -4
 البيئة األمنة والمستقرة . -5
 

 :يتميز األردن بالموقع وطرق المواصالت في السياحة 
ألنه يتميز بموقع متوسط وحلقة وصل بين دول آسيا   -1

 وأفريقيا وأوروبا . 
 يمتلك خطوطاً برية تصله بالدول المجاورة .  -2
يمتلك مطارات تسهل وصول السياح العرب واألجانب من  -3

 دول العالم . 
 . العالمتسهم العقبة في استقبال السياح من مختلف دول  -4
 

 :بلغ عدد المواقع األثرية في األردن 
 الحضارات المتعاقبة  جنتا ألف موقع أثري . 13
 

يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً في تطوير السياحة األردنية 
 : والنهوض بها 

, عن طريق القيام بالعديد من مشاريع الخدمة السياحية 
المنتجعات والفنادق واإلستراحات والشركات السياحية التي ك

 تنظم قدوم األفواج السياحية وتنقلها في األردن .



 

 

 االستاذ عمر البوريني              االستاذ نسيم اللبدي        عبد هللا الخوالدة ستاذ اال

 مكثف النشمي في تاريخ االردن  32

 : لخصائص الجغرافية والطبيعية لألردن ا
تتميز التضاريس األردنية وتنوعها من مناطق جبلية  

وصحراوية وغورية وشواطىء ممتدة على سواحل العقبة 
 والبحر الميت .

 
 :دور البيئة اآلمنة والمستقرة في السياحة 

 تزايد النشاط السياحي . -1
الشرطة  حماية السياح داخل المملكة عن طريق إدارة  -2

 السياحية .
 

 " أنواع السياحة في األردن " ثانيا : 

 
 :أهم المتاحف المنشترة في األردن 

 متحف التراث األردني .  -1
 حف القطع األثرية .امت -2
 الحياة الشعبية .حف امت -3
 حف التراثية .امتال -4
 متحف األردن .  -5
 
 
 
 
 

 : مشكالت القطاع السياحي 
 عدم اإلستقرار السياسي في المنطقة والدول المجاورة .  -1
 تدني مستوى اإلقبال على السياحة الداخلية األردنية . -2
عف اإلستمرارية في التسويق والترويج السياحي داخلياً ض -3

 وخارجياً . 
في دعم   خاصوال عامضعف المشاركة بين القطاعين ال -4

 مجال القطاع السياحي . 
 

 : الحياة اإلجتماعية في األردن  الثامنةالوحدة 
 

 الفصل األول : تطور الحياة اإلجتماعية في األردن
 

 الفئات التي يتكون منها المجتمع األردني
 البادية . -3الريف .  -2سكان المدن .  -1
 

ما هي مظاهر التطور التي مر بها المجتمع األردني منذ  
 1946اإلستقالل عام 

تزايد النمو السكاني .                                              -1
 تزايد الهجرات الداخلية . -2
تغير في شكل األسرة األردنية .                                   -3
 دور المرأة في المجتمع األردني . تزايد  -4
اإلهتمام بقطاع الشباب في المجتمع األردني .                   -5
 رعاية ذوي اإلعاقة .  -6
التغير في النظرة إلى بعض القضايا اإلجتماعية السائدة .   -7
 اإلقبال المتزايد على التعليم .  -8
 

 " تزايد النمو السكاني" أوال : 
 

 سكانيتزايد النمو ال
هو ارتفاع عدد السكان نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان والزيادة  

رية من الدول سطبيعية المرتبطة بتدفق الهجرات القالير غ
 المجاورة إلى األردن بفعل الحروب

 
 الزيادة الطبيعية 

 هي ارتفاع نسبة المواليد وإنخفاض نسبة الوفيات .
 

 طبيعيةال غيرعرف الزيادة 
رية من الدول سالزيادة المرتبطة بتدفق الهجرات القوهي 

 المجاورة إلى األردن بفعل الحروب .
 

 رية التي قدمت إلى األردنسالق هجراتأهم ال
 . 1967وبعد حرب  1948الهجرة الفلسطينية بعد حرب  -1
عودة اآلالف من األردن المغتربين في دول الخليج بعد   -2

 . 1991حرب الخليج الثانية عام 
هجرة العراقيين إلى األردن بعد حرب الخليج الثانية عام   -3

 . 2003وعام  1991
إستمرار موجات اللجوء الناتجة عن األزمات التي تعرضت   -4

 . 2011لها المنطقة العربية كاألزمة السورية عام 
 
 
 

أنواع 
 السياحة

 أهم المواقع  مجال السياحة 

السياحة 
 الثقافية

زيارة المواقع  
التاريخية واألثرية  

والمتاحف المنتشرة 
 في األردن

جرش ، البتراء ، قلعة 
الكرك ، قلعة الشوبك 

، قلعة عجلون ، أم 
، القصور   سقي

الصحراوية ، متحف  
 التراث األردني

السياحة 
 العالجية

سياحة اإلستشفاء 
وزيارة المنتجعات  

العالجية التي تتميز 
بالمياه الكبريتية  

الحارة وكذلك مياه  
 البحر الميت العالجية

حمامات ماعين ، 
الحمة األردنية ،  
حمامات عفراء ، 

 البحر الميت

السياحة 
 الدينية

ألماكن هي زيارة ا
الدينية المقدسة 

اإلسالمية  
 والمسيحية

مقامات األنبياء ، 
أضرحة الصحابة ، 

المغطس ، جبل نيبو ، 
 الكنائس البيزنطية

السياحة 
 البيئية

زيارة األماكن 
الجبلية والغابات  
صيفاً والمناطق  

المنخفضة الدافئة 
شتاًء أو المحميات  

 الطبيعية

المصايف مثل : دبين 
 وعجلون 

المشاتي مثل : العقبة  
والبحر الميت 

 واألغوار . 
المحميات مثل : ضانا 

 واألزرق

سياحة 
 المؤتمرات 

عقد المؤتمرات 
 اإلقتصادية وغيرها 

قصر المؤتمرات في 
 منطقة البحر الميت
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 " تزايد الهجرات الداخلية " ثانيا : 
 

ملحوظاً في الهجرة من الريف شهد المجتمع األردني تزايداً  
 والبادية إلى المدن 

بسبب توافر عوامل الجذب في المدن من خدمات تعليمية أو  
 صحية وفرص عمل ونمو إقتصادي .

 
 أسهمت في نمو المدن .  ما هي أثر الهجرات على المدن

 
 اآلثار السلبية للهجرات الداخلية 

 ارتفاع كثافة السكان في المدن . -1
 تزايد الطلب على الغذاء .  -2
 إرتفاع األسعار .  -3
 ظهور المشكالت اإلجتماعية والسكانية واإلختناق المروري  -4
 

بين اإلجراءات التي بذلتها الحكومات األردنية للحد من هجرة  
 المواطنين إلى المدن

  ريافإعادة النظر في توفير أسباب اإلستقرار في األ -1
 والبوادي . 

 خدمات التعليمية والصحية .الاإلرتقاء ب -2
 توفير فرص العمل عن طريق المشاريع المختلفة . -3
 توطين البدو . -4
 

 "كتب عنه الملك الحسين في كتابه "مهنتي كملك توطين البدو
هو وضع حد للقبائل البدوية من اإلرتحال واإلنتقال وهم  

يبحثون عن الماء عن طريق إعداد وتنفيذ برامج مساعدة لهم 
 أمين مساكن حضارية وحديثة ومياه جارية طوال السنةفي ت

 
 كيف رأى جاللة الملك الحسين بن طالل أنه يمكن توطين البدو

 أن يؤمن لهم مساكن حضارية وحديثة .  -1
 أن تكون مياه هذه المساكن جارية طوال السنة . -2
 

استمرت الجهود في الحد من الهجرات الداخلية في عهد الملك  
 عبدهللا الثاني 

إلى اإلنتقال بشرائح المجتمع تهدف  ألن تهدف الرؤية الملكية 
 األردني األقل حظاً نحو اإلكتفاء في اإلنتاجية .

 
 أهم المؤسسات التي تعمل في الحد من الهجرات الداخلية 

 الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية . 
 

 الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية 
من الهجرات الداخلية  للحدإحدى المؤسسات العاملة  هي

 2003وتوطين البدو وتأسست عام 
 أهداف صندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية

 جعل البادية منطقة جاذبة للسكان . -1
جعلها منطقة مؤهلة لإلسثمار عبر اإلستغالل األمثل   -2

 للموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة فيها .
 ع المستوى المعيشي للسكان .رف  -3
 الحد من الفقر والبطالة .  -4
تفعيل دور المرأة عن طريق إنشاء المراكز النسائية في   -5

 أنحاء البادية 

 " تغير في شكل األسرة األردنية" ثالثا : 
 

المميز في  طابعهااألسرة األردنية الممتدة على  تحافظ
 المجتمع األردني لعقود طويلة

 نتيجة األوضاع اإلقتصادية . -1
استمرار التمسك بالقيم والمفاهيم اإلجتماعية التي تؤكد  -2

 على دوام الصلة بين اآلباء واألبناء .
 

شهد األردن في العقدين اآلخريين تراجع في نمط األسر  
 الممتدة وشيوعاً لنمط األسر النووية

 تغير في بعض وظائف األسر التقليدية . -1
 ارتفاع مستوى التعليم . -2
 تزايد الهجرة من الريف إلى المدن . -3
 تنوع النشاط اإلقتصادي . -4
 

 "تزايد دور المرأة في المجتمع األردني" رابعا : 
 

ها على مواجهة التحديات وتحمل تو قدر أثبتت المرأة األردنية
جنب مع الرجل في توفير مستوى معيشي المسؤولية جنباً إلى 

 أفضل ألسرتها 
 عن طريق العمل في الوظائف الحكومية والخاصة .  -1
إدارة المشاريع اإلنتاجية الصغيرة التي قامت الدولة على   -2

 تمويلها ورعايتها .
 

 مظاهر تزايد اهتمام الدولة بالمرأة
كة في التوسع في تعليم المرأة وفتح المجال أمامها للمشار -1

 سوق العمل . 
تقلدت   1979تقلد المناصب العامة في الدولة ففي عام  -2

 المرأة أول منصب وزاري في وزارة التنمية اإلجتماعية . 
 1992تأسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة عام  -3
المشاركة السياسية في المجالس النيابية والتشريعية  -4

فكانت أول مشاركة سياسية  والبلدية واألحزاب السياسية 
، والمجالس البلدية  1993نسائية في البرلمان األردني عام 

 ثم تزايدت عن طريق الكوتا النسائية . 1995عام 
تزايد مشاركة المرأة في الجمعيات والمؤسسات العمل   -5

 اإلجتماعي التطوعي .
 حماية المرأة من صور التمييز والعنف كافة . -6
 

 األردنية لشؤون المرأةاللجنة الوطنية 
هي جمعية وطنية مرجعية في ما يتعلق باألنشطة ذات الصلة 

 بشؤون المرأة .
 

 يدل تأسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في األردن
 تزايد اهتمام الدولة األردنية بالمرأة .

 
 أمثلة على جهود األردن في محاربة العنف والتمييز ضد المرأة

صادق األردن على اتفاقية الفضاء على جميع  1992عام  -1
 . ةصور العنف ضد المرأ

إنشاء إدارة حماية األسرة التابعة لمديرية   1997عام  -2
 األمن العام .

 



 

 

 االستاذ عمر البوريني              االستاذ نسيم اللبدي        عبد هللا الخوالدة ستاذ اال

 مكثف النشمي في تاريخ االردن  34

 إدارة حماية األسرة 
 تابعة لمديرة األمن العام 1997هي إدارة أنشئت عام 

 لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة والطفل . -1
المحافظة على ترابط األسرة بوصفها وحدة أساسية في  -2

 بناء المجتمع األردني . 
 

 " اإلهتمام بقطاع الشباب في المجتمع األردني" خامسا : 
 

 يعد المجتمع األردني من المجتمعات الفتية 
 ألن الشباب يشكل ثلثي المجتمع .

 
 المجتمعات الفتية

 الشباب على كبار السن . هي المجتمعات التي يرتفع فيها نسبة 
 

 اهتمام األردن في فئة الشباب
 ألن الشباب يشكل ثلثي المجتمع األردني .  -1
 لما لها في أهمية من تطور األردن ونموه وإزدهاره  -2
 

اذكر التطورات التي مرت على المستوى الرسمي لرعاية 
 الشباب األردني في النصف الثاني من القرن العشرين

بحت مؤسسة رعاية الشباب التابعة لرئاسة أص 1966عام  -1
 الوزراء مسؤولة عن رعاية هذه الفئة .

 أنشئت وزارة خاصة للشباب . 1984في عام  -2
 

 مظاهر اهتمام جاللة الملك عبدهللا الثاني بقطاع الشباب 
 الجميع مدعوا لدعم الشباب ورعايتهم .  -1
 إكتشاف طاقة الشباب وإمكانياتهم . -2
 

جاللة الملك عبدهللا الثاني لدعم الشباب ورعايتهم  دعا 
 واكتشاف طاقتهم وإمكاناتهم 

 والدعم .ة ألنهم األولى بالرعاي
 

 دعا جاللة الملك عبدهللا الثاني الشباب على تحمل المسؤولية 
 إلظهار وعيهم وإدراكهم لحجم التحديات . -1
 طاقته الحية . هم الذي  التغيرلطبيعة  -2
 تحقيقاً إلثبات قدرتهم على المنافسة والتميز . -3
النهوض بإداعاتهم التي ستسهم في تحديد مالمح المستقبل  -4

 للوطن . 
 

اإلنجازات والمبادرات الملكية التي تحققت في قطاع الشباب  
 بعد تولي الملك عبدهللا الثاني سلطاته الدستورية 

 . 2001تشكيل المجلس األعلى للشباب في عام  -1
إطالق جائزة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين لإلنجاز   -2

 واإلبداع الشبابي . 
إعالن مبادة فرسان التغيير وإشراك الشباب في صنع  -3

 القرار والتركيز على العمل الجاد والتثقيف السياسي .
 إقامة معسكرات الحسين للعمل والبناء . -4
 البدنية . إطالق جائزة الملك عبدهللا الثاني للياقة -5
إطالق مبادرة تدريب الشباب وتشغيلهم عن طريق   -6

 في القوات المسلحة األردنية .  المدنيةاستخدامهم بصفتهم 
 

 الهدف من إطالق جائزة الملك عبدهللا الثاني للياقة البدنية
 رفع مستوى اللياقة الصحية للطلبة . -1
و  ستثمار أوقاتهم على نحالكشف عن القدرات الخاصة إل -2

 إيجابي .
 

 الهدف من إطالق مبادرة تدريب الشباب وتشغيلهم 
 عالية . كفاءات مهارات وإعداد قوى عاملة أردنية ذات  -1
 للحد من الفقر والبطالة .  متدريبه -2
تعزيز روح اإلنتماء الوطني واإلنضباط واإللتزام لدى   -3

 المشاركين في المشروع جميعاً .
 
 

 " اإلعاقةرعاية ذوي " سادسا : 
 

جاء اإلهتمام بفئة ذوي اإلعاقة على المستوى الرسمي عن 
 طريق وزارة التنمية اإلجتماعية 

ألن ذوي اإلعاقة جزء مهم من المجتمع األردني القائم على  
 التكافل والتضامن .

 
مظاهر اهتمام جاللة الملك عبدهللا الثاني في فئة ذوي اإلعاقة 

   2006من خطاب جاللة الملك عام ورعايتهم 
 أن اإلهتمام بهذه الشريحة من المواطنين هو واجب وطني -1
حق من حقوق اإلنسان التي أكدت عليه إتفاقيات حقوق   -2

 اإلنسان العالمية . 
 مستدامة . هدف من أهداف التنمية األلفية ال -3
 مقياس من مقاييس تقدم األمم ورفعتها .  -4
 

 اإلنجازات التي حققتها األردن في رعاية ذوي األعاقة .
توفير سبل الرعاية والدعم لذوي اإلحتياجات الخاصة ال سيما 

 في المجاالت )التشريعية والتعليمية والصحية(
 

على تفعيل ما الذي تفتقر إليه الجمعيات واألندية التي تساعد 
 برامج التأهيل لذوي اإلعاقة 

 تفتقر إلى فلسفة ورؤية واضحة .
 

 تأسيس المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين
لة القانونية والحقوقية لألشخاص ذوي اإلعاقة في مظليشكل ال
 األردن .

 
 أبرز إنجازات المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين

ون مع وزارة التربية والتعليم  إنطالق مبادة مدرستي بالتعا  -1
 وتوفير غرف صفية لذوي اإلعاقة .

إنشاء نظام المعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون   -2
 مع وزارة الصحة ووزارة التنمية اإلجتماعية 

تقديم منحة سمو األمير رعد بن زيد لدعم الطلبة ذوي   -3
 اإلعاقة الملتحقين بالجامعات الرسمية . 

 ألشخاص ذوي اإلعاقة .لعمل  توفير فرص -4
بالتعاون مع إدارة  لهمإطالق مشروع خط الطوارىء  -5

 القيادة والسيطرة التابعة لمديرية األمن        العام .
 تنفيذ حملة وطنية توعوية تحت شعار "مكاني بينكم" .  -6
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 حملة "مكاني بينكم" 
زيادة وعي المواطنين نحو أهمية   توعوية تهدف إلىهي حملة 

الدمج التعليمي للطلبة ذوي اإلعاقة ضمن المدارس الحكومية  
 والخاصة  .

 
 

                      التغير في النظرة إلى بعض" سابعا : 
 "  القضايا اإلجتماعية السائدة

 
 بماذا تميز المجتمع األردني

 واألعراف الموروثة .  التقاليدالمحافظة على 
 

القضايا اإلجتماعية التي تغيرت إليها النظرة في المجتمع 
 األردني

 التوسع في التعليم .  -1
 مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة العامة . -2
 تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية .  -3
 

 المجتمع األردني في بعض القضايا اإلجتماعية نظرةتغير 
 

 تصادية واإلجتماعية التي طرأت على المجتمع . التحوالت اإلق 
 

 "  اإلقبال المتزايد على التعليم" ثامنا : 
 

 تطور المجتمع األردني
 التقدم الكبير في قطاع التعليم . 

 
يعتمد األردن على التقدم الذي يشهده في إستثمار الطاقة  

 البشرية
 بالدول المجاورة .  تهألن األردن محدود الموارد بمقارن

 
األساس في الحصول على العمل وارتفاع المستوى المعيشي 

 واإلجتماعي للفرد 
 اإلرتباط بالتعليم المهني واألكاديمي . 

 
 اذكر مظاهر تطور المجتمع األردني في الوقت الحاضر 

 التوسع في التعليم .  -1
 تزايد اإلقبال على التعليم الجامعي .  -2
 

 2015إلى عام  1952نسب األمية من عام 

 نسبة األمية  العام 

1952 88% 

1961 76.6% 

1971 43% 

1981 29% 

1991 17.7% 

1999 11.3% 

2009 7.2% 

2015 6% 

 
 

 الفصل الثاني : النهضة التعليمية والثقافية في األردن
 

 أصبح اإلستثمار في قطاع التعليم من أبرز ما حققه األردن
عملية التميز والمورد اإلقتصادي ألن التعليم يعد جوهر 

 األساس في التنمية في ظل إمكانات الموارد المحدودة .
أصبح األردن من الدول المتقدمة في التعليم على مستوى   -1

 العالم . 
ءة رفد الدول العربية الشقيقة بخبرات تعليمية ذات كفا -2

 عالية مما أسهم من تطوير منظومة التعليم لديهم 
 تطور التعليم في األردن "" أوال : 

 
 مراحل تطور التعليم في عهد اإلمارة

( مدارس ثانوية متوسطة مدة  3بلغ عدد المدارس ) -1
 ( سنة في السلط وإربد    والكرك .2الدراسة فيها )

( 4أصبحت مدرسة السلط الثانوية مدة الدراسة فيها ) -2
 ( مدارس في إربد وعمان والكرك .3سنوات ثم تبعتها )

( مدرسة للذكور و  50أصبح عدد المدارس ) 1931عام  -3
 ( صناعة .1( إناث و )10)
 صدر نظام المعارف وتعديالته . 1939عام  -4
 

 المدارس ثانوية متوسطة 
هي أول المدارس التي أنشئت في مدينة السلط وإربد والكرك 

 في عهد اإلمارة ومدة الدراسة فيها  سنتان . 
 

 التعليمية حسب قانون المعارف وتعديالتهتقسيمات األلوية 
 لواء الكرك ومعان . -2لواء عجلون .  -1
 لواء البلقاء . -3
 

 مدرسة السلط الثانوية
( سنوات 4هي أول مدرسة ثانوية تكون فيها مدة الدراسة )

 منذ تأسيس إمارة شرق األردن .
 

 التطور الذي طرأ على آلية التخريج قبل اإلستقالل 
كان الطالب يتخرجون من المدارس بعد  1939قبل عام  -1

 اجتياز اإلمتحانات المدرسية .
أصبح الحصول على شهادة    1945 – 1944بعد عام  -2

الدراسة األولية مشروطاً بنجاح الطالب في اإلمتحان التي  
 تشرف عليه وزارة المعارف .

 
 عدد المدارس في األردن بعد اإلستقالل 

 ( مدرسة حكومية . 77)
 

 كان تطور أعداد المدراس محدوداً 
ألن افتتاح المدارس كان مقتصراً على المدن وبعض   -1

 التجمعات السكنية في الريف .
 . الماليةقلة الموارد  -2
 المرأة . تعليمبالتعليم وخاصة  االهاليضعف اهتمام  -3
 

 في تطوير التعليم يونساهم األردن
 بناء المدارس . دفع تكاليف التعليم األساسية مثل  -1
 دفع أجور المعلمين وثمن مواد التعليم . -2
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 دور البلديات والمجالس القروية في نشر التعليم 
 بناء المدارس األساسية .  تحمل اعباء -1
 تقديم األراضي لوزارة التربية والتعليم . -2
 

 تحصيل العلمي لألردنين على المدارس األردنيةال يقتصرلم 
ن على بعثات علمية إلى جامعات عربية ألن المتفوقين يحصلو

 ة لهم على نفقة الحكومة .أمكاف 
 

 ً  الجامعات العربية التي درس بها األردنيين قديما
 الجامعة األمريكية في بيروت . -1
 الجامعة السورية في دمشق . -2
 جامعة األزهر في القاهرة . -3
 

تعليمية في  أثر في إحداث نهضة  1952كان للدستور عام 
 األردن

 ألنه أقر إلزامية التعليم ومجانيته . 
 

 التطور الذي طرأ على التعليم في عهد الملك حسين بن طالل 
 تضاعف عد المدارس وعدد الملتحقين بها . -1
 جفت منابع األمية إلى حد كبير . -2
أفتتحت الجامعات وتخرج فيها اآلالف من األردنين  -3

 في مختلف العلوم . ءةأعلى درجات الكفابالمتسلحين 
 

 التطورات التي طرأت في عهد الملك عبدهللا الثاني على التعليم 
 أولى التعليم جل عنايته . -1
 أرتفعت نسبة اإلنفاق على التعليم إلى حد غير مسبوق . -2
ورة في استخدام تكنولوجيا المعلومات  شهدت المدارس ث -3

 وتوظيفها في الغرف الصفية . 
 التركيز المستمر على التعليم مدى الحياة .  -4
 تفعيل دور الطالب ليكون منتجاً للمعرفة ومحلالً لها  -5
اإلهتمام بالبيئة التعليمية وإغنائها بالمصادر والمختبرات   -6

 والمشاغل .
 والتقني . اإلهتمام بالتعليم المهني -7
 معلمين وتدريبهم قبل الخدمة وأثنائها .ل التأهي -8
 ازدياد عدد المدارس الستيعاب أعداد متزايدة من الطلبة .  -9

زادت العناية بالطلبة المتميزين بإيجاد مدارس الملك  -10
 عبدهللا الثاني للتميز المنتشرة في جميع المحافظات .

 التعليم الجامعي كماً ونوعاً .حدث توسع كبير في  -11
 

 اهتم جاللة الملك عبدهللا الثاني بالتعليم المهني والتقني 
 لرفد سوق العمل بما يحتاجه من كوادر مؤهلة . 

 
حدوث توسع كبير في التعليم الجامعي في عهد الملك عبدهللا  

 الثاني 
 وصوالً إلى أعلى معايير الجودة في التعليم .

 
 
 
 
 
 

 تطور النشاط الثقافي في األردن "" ثانيا : 
 

 الثقافة
هي عنصر أساسي في تقدم المجتمعات وحصيلة التطور في 

 المجاالت اإلنسانية جميعها من تراث وفنون ولغة وفكر . 
 

 بدأ النشاط الثقافي في األردن منذ تأسيس اإلمارة
 كان الملك عبدهللا المؤسس أديباً وشاعراً . -1
هللا المؤسس ملتقى األدباء والشعراء كان بالط الملك عبد  -2

 والمفكرين .
 نهج الديمقراطي .ال طبق يكان  -3
تشجيع الملك عبدهللا المؤسس على إصدار الصحف   -4

 والمجالت .
 
 

 أشهر الصحف التي أصدرت في عهد اإلمارة
 صحيفة الحق يعلو . -1
صحيفة الشرق العربي الذي تغير اسمها إلى الجريدة  -2

 . م 1926عام  الرسمية
 

 تشجيع الملك عبدهللا المؤسس على إصدار الصحف والمجالت 
 داللة على الوعي الثقافي آنذاك .

 
 دور دائرة الثقافة والفنون في نشاط الحركة الثقافية في األردن

 إهتمت بالكتاب والمثقفين والفنانين ودعم إنتاجهم الفكري . 
 

 مظاهر التطور الثقافي في األردن
 صدور المجالت الثقافية كالمجلة أفكار .  -1
 تأسيس قصر الثقافة . -2
 تأسيس رابطة الكتاب األردنيين . -3
 تأسيس رابطة المسرحيين األردنيين . -4
 تأسيس مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي .  -5
 

ساعد الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين على اإلرتقاء بالحركة 
 م 2000جاللة الملك عبد االه الثاني عام من خطاب الثقافية

                               دعم الكتاب والمثقفين .         -1
 تقدير اإلبداع والمبدعين . -2
إيجاد العديد من المراكز والمؤسسات التي تساعد على   -3

 النهوض بالحركة الثقافية .
الثقافي في عهد جاللة أبرز اإلنجازات التي تحققت في المجال 

 الملك عبدهللا الثاني 
 . 2002إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية عام  -1
إعالن مدينة أردنية كل عام تحمل اسم مدينة الثقافة   -2

 األردنية . 
 إنشاء الهيئة الملكية لألفالم . -3
إنشاء مراكز ثقافية جديدة في المدن األردنية مثل مركز   -4

لثاني الثقافي في مدينة الزرقاء ومركز األمير الملك عبدهللا ا
 حسين الثقافي في مدينة معان . 

 إطالق مهرجان القراءة للجميع )مكتبة األسرة( . -5
 تشجيع السياحة الثقافية . -6
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 إعالن عمان عاصمة للثقافة العربية
به من تراث   خرلتأكيد القيمة الحضارية للمدينة وإظهار ما تز

 عريق .
 

و الوسائل التي   عمان عاصمة للثقافة العربية تم إعالن
 اسهمت في ابرازها  

 إصدار الكتب في مختلف حقول المعرفة . -1
عن أبرز أعالم الثقافة والفكر في  و ندواتعقد محاضرات  -2

 األردن .
 إقامة معارض للفنون التشكيلية . -3
 

 الهيئة الملكية لألفالم 
تطوير صناعة مواد مرئية  هي مؤسسة حكومية تهدف إلى 

ومسموعة قادرة على المنافسة عن طريق تطوير القدرات 
 البشرية والفنية الحالية .

 
 

 مهرجات القراءة للجميع 
  2007هو إحدى المشاريع الوطنية الرائدة التي بدأت عام 

وتهدف إلى إصدار العديد من المؤلفات في شتى المعارف  
حث على القراءة واإلهتمام  اإلنسانية وبيعها باسعار رمزية لل

 بالكتاب .
 

 متحف األردن
هو متحف أنشىء في مدينة عمان في منطقة رأس العين  

 ويحوي آثار األردن التاريخية .
 

 الفصل الثالث : النهضة الصحية في األردن
 

 " تطور قطاع الصحة " 
 

 1950تطور قطاع الصحة منذ تأسيس اإلمارة حتى عام 
 إمارة شرق األردن : فترة تأسيس  -1

 ن مشاور )وزير الصحة( مع تشكيل أول حكومة أردنية . يأ( ع
 . 1929ب( تأسيس أول دائرة للصحة عام 

 مرحلة بعد اإلستقالل : -2
 أ( إنشاء العديد من المستشفيات الحكومية مثل : 

مستشفى الحكومة في عمان )البشير( والمستشفى الحكومي ال
 األمراض الصدرية .في إربد ومستشفى 

 ب( إنشاء مستشفيات القطاع الخاص مثل : 
مستشفى األهلي  الالمستشفى اإليطالي ومستشفى ملحس و

 ومستشفى راهبات الناصرة ومستشفى فلسطين .
 . 1950جـ( تأسيس اول وزارة صحة 

 
 
 
 
 
 
 
 

يتميز قطاع الرعاية الصحية األردنية بالجودة العالمية إقليمياً  
 ً  ودوليا

 وجود األطباء والممرضين والفنيين المؤهلين .  -1
توافر المستشفيات العامة والخاصة المزودة بأحدث   -2

 األجهزة والمعدات . 
وجود  المستشفيات الجامعية التعليمية كمستشفى الجامعة   -3

األردنية ومستشفى الملك عبدهللا المؤسس الجامعي التابع 
 والتكنولوجيا .لجامعة العلوم 

وجود المراكز العلمية البحثية مثل مركز الخاليا الجذعية  -4
 األردني . 

وجود مراكز طبية متخصصة منها المركز الوطني للسكري   -5
 والغدد الصم والوراثة ومركز الحسين للسرطان . 

 
 مركز الحسين للسرطان 

هو إحدى المراكز الطبية المتخصصة في عالج مرضى  
 ألردن .السرطان في ا

 
 مركز الخاليا الجذعية

هو إحدى المراكز العلمية البحثية في مستشفى الجامعة  
 األردنية . 

 
 أهم اإلنجازات التي تحققت في مجال الصحي 

رفد المؤسسات الطبية المختلفة بالكوادر واألجهزة الطبية   -1
 الحديثة .

شمول األطفال ممن هم دون سن السادسة في منظومة   -2
 صحي المدني مجاناً .التأمين ال

 إنشاء المزيد من مستشفيات في القطاعين العام والخاص .  -3
 تقديم خدمات األمومة والطفولة وتنظيم األسرة مجاناً .  -4
تغطية مناطق المملكة كافة بالرعاية الصحية األولية عن  -5

 طريق إنشاء المراكز الصحية األولية والشامل .
 للوصل إلى تأمين صحي شامل العمل مع الجهات المختلفة -6
 

 " ثانيا : الخدمات الطبية الملكية "
 

 الخدمات الطبية الملكية
وهي الخدمات الصحية المقدمة للقوات المسلحة األردنية 
وعائالتهم والمدنيين المحولة حاالتهم من وزارة الصحة  

 والجهات األخرى المتعاقد معها .
 

 الملكية متى بدأت مسيرة الخدمات الطبية 
 م 1941عام  -
 

 اختصاصات الخدمات الطبية الملكية
إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية في التخصصات كافة 

للعسكريين وعائالتهم ومعالجة المدنيين للحاالت المحولة من 
 وزارة الصحة والجهات األخرى المتعاقد معها .
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 المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية
      مستشفى ماركا العسكري .                                -1
 . 1972 الحسين الطبية مدينة -2
        .         1982مركز الملكة عالية ألمراض وجراحة القلب -3
 .  1984معهد األطراف اإلصطناعية في ماركا -4
 مستشفى األمير هاشم بين عبدهللا الثاني في العقبة .  -5
 األمير زيد بن حسين في الطفيلة . مستشفى -6
 

 التطورات التي ضمنتها الخدمات الطبية الملكية
والتمريض والمهن  الطباعتمدت لتدريب طلبة كليات   -1

 الطبية المساندة .
 دخول أجهزة طبية متطورة .  -2
 تنظيم الخدمات الطبية المتخصصة .  -3
 التوسع في اإلختصاصات الفرعية . -4
الفرق الطبية بالمهمات اإلنسانية على المستوى إرسال  -5

 الدولي .
 المشاركة في قوات حفظ السالم . -6
 

 1973إنشاء مدينة الحسين الطبية عام 
 لتكون المركز التحويلي والتعليمي للخدمات الطبية الملكية .
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ملخص التواريخ  
 

 الفصل الثاني  تواريخ 

 األحداث التاريخية التاريخ  األحداث التاريخية التاريخ 

 انهاء المعاهدة االردنية البريطاني 1957 والدة الملك عبدهللا األول 1882

االتحاد العربي الهاشمي , وفاة الملك الفيصل   1958 انتقال الملك عبدهللا األول الى االستانة 1893
 الثاني 

 والدة الملك عبدهللا الثاني  1962 انقالب االتحاديين األتراك على االتراك 1908

 النكسة 1967 والدة الملك طالل بن عبدهللا االول 1909

 معركة الكرامة  1968 الثورة العربية الكبرى  1916

انهيار الحكومة العربية الفيصلية , ذهاب الملك عبدهللا  1920
 األول الى معان,مؤتمر قم 

 انشاء اللجنة الملكية لشؤون القدس 1971

عمان و مقابلته هيربرت  ذهاب الملك عبدهللا األول الى  1921
 صموئيل و ونستون تشرشل في القدس ,

 أول حكومة في شرق االردن

انشاء المملكة العربية المتحدة , وفاة الملك   1972
 طالل 

المؤتمر الدولي للسالم في جنيف سويسرا ,   1973 توقيع وثيقة  البيعة مع الشريف حسين بن علي 1924
 حرب تشرين )رمضان( 

 انشاء مجلس التعاون الخليجي  1981 المعاهدة االردنية البريطانية ,المؤتمر الوطني االول 1928

تخرج الملك طالل من أكاديمية ساند هيرست  1929
 العسكرية ,اجنماع الحصن في اربد 

 غزو اسرائيل لجنوب لبنان  1982

الدولي للسالم في الميثاق الوطني , المؤتمر  1991 وفاة الشريف الحسين بن علي  1931
 مدريد اسبانيا 

 اقرار قانون االحزاب  1992 والدة الملك الحسين بن طالل  1935

تعيين الملك عبدهللا الثاني قائد للقوات الخاصة  1994 مشروع سوريا الكبرى ,المباحثات التمهيدية 1943
الملكية , والدة االمير الحسين بن عبدهللا الثاني  

 االردن وفلسطين , انفاق السالم بين 

وفاة الملك الحسين بن طالل , استالم الملك  1999 بروتوكول االسكندرية 1944
 عبدهللا الثاني سلطاته الدستورية 

انشاء جامعة الدول العربية , اعتراف بريطانيا   1945
 بوصول االردن لمرحلة االستكمال

 اعالن رسالة عمان , مؤتمر الوسطية االول  2004

قرار مجلس الوزراء بوثيقة االستقالل , التعديالت   1946
الدستورية , استقالل االردن , انهاء مشروع سوريا 

 الكبرى 

 مؤتمر الوسطية الثاني 2006

تعيين الملك طالل بن الحسين وليا للعهد , قرار   1947
 التقسيم الصادر عن هيئة االمم المتحدة 

منبر صالح  انشاء الصندوق الهاشمي , تركيب  2007
 الدين االيوبي

مؤتمر اريحا , النكبة , معركة باب الواد و القدس  1948
 واللطرون 

تعيين االمير الحسين بن عبدهللا الثاني وليا  2009
 للعهد 

 انشاء المحكمة الدستورية 2011 وحدة الضفتين ,أول مجلس نيابي يمثل الضفتين 1950

توقيع الضمان العربي وفاةة الملك عبدهللا األول ,  1951
 الجماعي

 توقيع اتفاق الوصاية  2013

مشاركات االمير الحسين بن عبدهللا الثاني  2015 , انشاء ديوان المحاسبة1952التعديالت الدستورية  1952
/ خطاب جاللة الملك في الجمعية   السياسية

 العامة في الدورة السبعين 

انتهاء مجلس الوصاية على العرش في عهد الملك  1953
 الحسين 

تخرج االمير الحسين بن عبدهللا الثاني من  2016
جامعة جورج تاون , ترميم القبر المقدس في 

 كنيسة القيامة

- 967 الصخرة انشاء لجنة اعمار المسجد االقصى و قبة  1954
1925 

 فترة تولي ال هاشم على مكة والمدينة

  تعريب الجبش العربي االردني  1956
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 األحداث التاريخية   التاريخ 

 اول معرض زراعي صناعي   1925

 تأسيس اول دائرة للصحة  1929

 صدور نظام المعارف   1939

 بدأ مسيرة الخدمات الطبية  1941

 تأسيس اول وزارة للصحة   1950

 تأسيس جهاز الدفاع المدني  -تشكل اول حكومة ائتالفية   –قطف ثمار التطور الدستوري  1956

 ارتباط االمن العام بوزارة الداخلية  1958

 اخر مجلس نيابي يجمع الضفتين  1967

 بداية مؤتمرات دافوس   1971

 مشروع االتحاد الوطني   1972

 انشاء مدينة الحسين الطبية  1973

 المجلس الوطني االستشاري   1978

 تلقد اول منصب وزاري للمرأة  1979

 انشاء وزارة خاصة للشباب   –الدورة النيابية االستثنائية  –اجراء انتخابات فرعية  1984

 حل المجلس  النيابي العاشر   1988

 انتخاب المجلس الحادي عشر   –عودة الحياة الديمقراطية  1989

 صدور الميثاق الوطني   1991

صدور قانون القضاء   –تأسيس اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة  –صدور قانون االحزاب  1992

 على العنف على المرأة  

 اول مشاركة نسائية في البرلمان  1993

 اول مشاركة للمرأة في البلدية  –اصدار قانون تشجيع االستثمار  1995

 انشاء ادارة حماية االسرة  1997

 ز الملك عبدهللا للتصميم و التطوير  تأسيس مرك 1999

 تشكيل المجلس االعلى للشباب   2001

 اعالن عمان عاصمة للثقافة العربية  2002

 تأسيس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية  –المجلس الرابع عشر  2003
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 مهرجان القرأة للجميع   -المجلس الخامس عشر 2007

 تأسيس قوات الدرك   2008

 هيئة االنتخابات االردنية  2012

 المجلس السابع عشر     2013

 تأسيس هيئة االستثمار االردنية  2014

 قانون انتخاب جديد   2016

 الفترات التاريخية 

 مجالس تشريعية  5تشكيل  1929-1946

 مراحل تطور الجيش   

 لرابعةا    1999-1977                                                                    االولى   1921-1953

 الخامسة      االن -1999                                                                       الثانية 1953-1966

 الثالثة  1967-1976

 

 المقوالت التاريخية للملوك : 

الشريف الحسين 
 بن علي

الملك طالل بن  الملك عبد هللا االول
 الحسين 

الملك الحسين بن 
 طالل 

 الملك عبدهللا الثاني 

اقبل ال اقبل ال  ال 
 ..... 

ان من حق االردن ان  
 ............ 

يحتاج هذا البلد الى 
 التألف ....... 

ان العرش الذي 
 انتهى الينا ....... 

طموحي هو ان يحظى 
 ............... 

اننا نحن في جوار البلد   
 ....... 

و لسوف يكبر عبد   
 هللا ....... 

ان التعليم يشكل ارضية 
 .......... مشتركة 

من احب العرب جمع   
 كلمتهم .... 

كان االسود تربض  
 في ........ 

حربنا العالمية اليوم ليست  
 ........... 

لقد اوصيت االهالي  
بوجوب دفني في  

 القدس...... 

ان القدس امانة   
 عربية اسالمية .... 

تعرض العالم الى تهديد خطير 
 من ............ 
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 الدولية القرارات 

اسم المؤسسة التي  
 اصدرت القرار 

اسم الملك الذي صدر 
في عهده القرار او  

 التاريخ 

 نص القرار  رقم القرار 

 ادانة اسرائيل و اعتبارها من صور التمييز العنصري  337 الملك الحسين بن طالل  الجمعية العمومية 

 السالم الدولي دور الشباب في االمن و  2250 االمير حسين  مجلس االمن 

مجلس االمن ) هيئة  
 االمم المتحدة (

 تقسيم فلسطين بين العرب و اليهود  181 1947التاريخ 

وقف القتال في حرب تشرين و عودة االطراف  338 1973التاريخ   مجلس االمن 
 1967المتحاربة الى حدود 

ــ  1945التاريخ  هيئة االمم المتحدة  مرحلة االستكمالان االردن وصل  ـــــــــــ

ــ  عصبة االمم المتحدة ــ  ــــــــــــ  ارسال االمير عبد هللا مذكرات احتجاجية لها  ــــــــــ

ــ  الملك عبد هللا الثاني  الجمعية العامة  خطاب عن حربنا العالمية بين كل المعتدلين و كل  ـــــــــ
 المتطرفين 

ــ  الملك عبدهللا الثاني  مجلس االمن   عضوية غير دائمة للمرة الثالثة و ترؤسها مرتين  ــــــــــــــــ

ــ  االمير حسين  مجلس االمن   اصغر شخصية ترأست جلسة مجلس االمن  ــــــــــ

ــ  الملك الحسين  نسكو والي  إدراج القدس على قائمة التراث العالمي ـــــــــــ

 انظمة الحكم في العهود  و المشاريع 

 نظام الحكم  المشروعالعهد او 

 اميري امارة شرق االردن

 ملكي نيابي وراثي االردن في عهد الملك عبد هللا االول

 نيابي ملكي وراثي االردن من عهد الملك طالل حتى االن 

 ملكي دستوري  مشروع سوريا الكبرى 

 ملكي هاشمي  االتحاد العربي الهاشمي

 

 هذا المكثف شامل للمادة كاملة ان شاء هللا و ما فيه من صواب فهو من هللا عز وجل  

 و ما فيه من اخطاء فهو منا و من الشيطان  

 نأمل هللا ان يكون علما نافع ننتفع نحن و انتم به . 

 المعلمون القائمون على اعداد هذا المكثف  

 مع امنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح 
 


