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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ه��ذا كتاب تاري��خ الأردن لل�سف احلادي ع�رس ال��ذي تناولنا فيه اأبرز ما م��ر على الأردن من
اأح��داث تاريخية ،وما قام على اأر�سه من ح�سارات ،وما تعاقب عليه من دول وممالك منذ الع�رس
احلج��ري قدميًا اإىل الع�رس احل��ا‹ ،وما طراأ عليه من تطور ونه�سة يف كافة جمالت احلياة ،وما كان
للها�سميني من دور ﬁوري يف تاريخ الأردن ،واإحداث نقلة نوعية يف م�سريته الإن�سانية واحل�سارية
والتنموية ،وذلك بهدف اإثراء ثقافة الطالب عن وطنه الأردن Ãا يعزز انتماءه لوطنه وولءه لقيادته
الها�سمية ،وفخره Ãا حتقق به من اجنازات.
وق��د ركرّ ز كتاب تاريخ الأردن على توظيف املع��ارف واملهارات التي يتعلمها الطلبة يف تعزيز
مفه��وم ال��ولء والهوية ،وتنمية مه��ارات التفكري لدى الطلبة با�ستخ��دام اأ�سلوب حل امل�سكالت
والتفكري الناقد لإعدادهم للحياة.
وقد جاء كتاب تاريخ الأردن يف �سبع وحدات على النحو الآتي:
تناول��ت الوح��دة الأوىل تاري��خ الأردن يف اأثن��اء الع�س��ور احلجري��ة القدمية ،واأه��م املمالك
واحل�سارات التي قامت على اأر�سه.
اأما الوحدة الثانية فتناولت تاريخ الأردن يف فرتة �سدر الإ�سالم (الع�رس الرا�سدي والأموي).
واأُفرِ َدت الوحدة الثالثة للحديث عن الأردن منذ الع�رس العبا�سي حتى نهاية الع�رس اململوكي.

وقد ُخ ِّ�س َ�ست الوحدة الرابعة للحديث عن الأردن يف ظل احلكم العثماين.

اأما الوحدة اخلام�سة فقد تناولت الثورة العربية الكربى ،من حيث اأ�سبابها واأهدافها ومراحلها
وجمرياتها ونتائجها ،ثم م�ساركة الأردنيني فيها.
وت�سمنت الوحدة ال�ساد�سة احلديث عن اإمارة �رسق الأردن ،من حيث التاأ�سي�ص ونظام احلكم والإدارة.
رّ

ويف الوحدة الأخرية كان احلديث عن اجلوانب احل�سارية يف عهد الإمارة ،من حيث املجتمع
الأردين وفئاته ومظاهر احلياة القت�سادية والتطور العلمي والثقايف.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ا ول

اردن
ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

• ŸاPا اNت äÒالبÎا لتك� nن اإMدى عجاFب الدنيا ال�شب™?

العامةالعامة لل�Mدة
النتاجاä
النتاجاä
والقيام بالواجبات
الوحدة ،والقيام
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة
يتوقَّع
بالواجبات والأن�سطة الواردة فيها اأن
أن :اأن:
على
قادرا
على ا
يكون
قادرا ً
يكون ً
يتعرف المعالم الرئي�سة لجغرافية المملكة الأردنية الها�سمية.
احلجرية.
يف الع�سور
والم�سطلحاتلإن�سان
إجنازات التي حقرّقها ا
أهم ال
يتتبع ا
رّ
الواردة في الوحدة.
والتعميمات
والحقائق
المفاهيم
يو�سح
التيأر�ص.
�سطح ال
التاريخيإن�سان وا
التطورا�ستقرار ال
يربط بين
قامت على اأر�ص الأردن.
أ�سكالالقدمية
للح�سارات
يتتبع
رّ
يتتبع اأهم الإنجازات التي حققها الإن�سان في الع�سور الحجرية.
على اأر�ص ا
احل�سارات
أ�سباب ن�سوء
أردن.قامت على اأر�ص الأردن.
القديمةلالتي
للح�سارات
التاريخي
يحلل االتطور
يتتبع
ي�سمم �لجد�ول و�لخطوط �لزمنية باأهم �لأحد�� çلتاريخية �لو�ردة في �لوحدة.
مييز بني ع�سور ما قبل التاريخ والع�سور التاريخية.
يعين على خريطة الأردن اأهم اأ�سكال الت�ساري�ص والمواقع الأثرية في الع�سور الحجرية.
للمادة الدرا�سية.
المنا�سبة
والبحوث
التقارير
�لتجارة اإعداد
الحا�سوب في
يوظف
أردن.
أنباط يف �ل
ح�سارة �ل
و�زدهار
ب Úطرق
يربط
يحلل اأ�سباب ن�سوء الح�سارات على اأر�ص الأردن.
احل�سارات.
والع�سوريف ن�سوء
ملوقع الأردن
ال�سرتاتيجية
بينأهمية
يميز ال
يقدر
التاريخية.
التاريخ
ع�سور ما قبل
يربط بين طرق �لتجارة و�زدهار ح�سارة �لأنباط في �لأردن.
يقدر اأهمية املواقع الأثرية و�رسورة احلفا® عليها.
يتقن المهارات الواردة في الوحدة.
والتجاهات الواردة في
يتمثللالقيم
الوحدة.التي قامت على اأر�ص الأردن.
للح�سارات القدمية
إجنازات احل�سارية
يعت رّز با
يقدر الأهمية ال�ستراتيجية لموقع الأردن في ن�سوء الح�سارات.
يقدر اأهمية المواقع الأثرية و�سرورة الحفا® عليها.
يعتز بالإنجازات الح�سارية للح�سارات القديمة التي قامت على اأر�ص الأردن.

اﻟﻔﺼﻞ األﻭﻝ

األﺭﺩﻥ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮﺭ اﻟﺤﺠﺮﻳة

ً
ت�سهيال لدرا�سته ،وقد اتفقوا على اتخاذ بع�ص
ق�سم المو رّؤرخون تاريخ الب�سرية اإلى فترات

ا�سطالحا
الأحداث التاريخية المهمة بداي ًة لع�سر معين ونهاي ًة لع�سر اآخر ،لذا ق ُِّ�س َم تاريخ الب�سرية
ً
اإلى مرحلتين ،هما:
 -1ع�سور ما قبل التاريخ.
 -2الع�سور التاريخية.

عده
• م��ا الح��دث التاريخي ال��ذي َّ

 332ق0م

المو رّؤرخ��ون نهاي��ة ع�س��ور ما قبل  1200ق0م

التاريخ؟

• لم��اذا ُيط َلق على الفت��رة الممتدة من

 2000ق0م

 3500ق0م
وجود الإن�سان حتى ( 3500ق .م) (اÎNاع الكتابة)
ع�سور ما قبل التاريخ؟
 8000ق0م

• م��ا الحدث التاريخ��ي الذي يرتبط
بالتقويم الميالدي؟

 14000ق0م
(وج�د الإن�شان)

ميÓد الم�شيí

Xه�ر الإ�شكندر الم≤دون»
الع�شر الحديدي
الع�شر البرونزي
الع�شر النحا�ش»
الع�شر الحجري الحديå
الع�شر الحجري ال��شي§
الع�شر الحجري ال≤ديم

ع�ش�ر ما قبل التاريخ

عن الأ�سئلة الآتية:

.0م

الع�ش�ر التاريîية

تاأمل ال�س��كل المجاور ،ثم اأجب

ال�سكل ( :)1-1اخلط الزمني.

فكر

�سميت الع�سور التاريخية باأ�سماء املعادن.
رّ

أول :ال�شتي£ان الب�شري ف» الأردن
ا ً

امتدت جذوره اإلى اأزمنة بعيدة ،فقد كان ما ً
أهول بال�سكان ب�سكل
ب�سريا رّ
�سهد الأردن ا�ستيطا ًنا ًّ

متوا�س��ل ،وتعاقبت على اأر�سه ح�سارات متعددة؛ وذلك بف�سل اعتدال مناخه ،وخ�سوبة تربته،

وتوفُّر م�سادر المياه فيهً ،
قارات العالم القديم.
ف�سال عن موقعه المتو�سط بين رّ

1٠

اقراأ الن�ص التاريخي الآتي ،ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
« اأثبتت الحفريات الأثرية اأن الإن�سان القديم ا�ستوطن في الأردن منذ القدم ،اإذ ُوجدت
الجغرافية في الأردن ،مثل( :تليالت الغ�سول ،خربة
مخلفاته المادية في مختلف المناطق
رّ
الفجيج ،عين غزال ،الأزرق ،وادي فينان ،الحرانة ،باير ،تل ال�سونة ال�سمالية ،اأبو هابيل،
ال�سوان ،البي�سا ،ب�سطة ،طبقة فحل ،رّ
تل اأبو الخ�ص ،وادي الح�سا ،عين
تل ال�سعيد رّية ،اأبو
رّ
ر�حوب ،و�دي �لحمة� ،سحاب ،تل �لمق�ش ،جاو�) ،وقد �أثبتت نتائ� èلن�ساط �لأثري �أن
ف و ُن ِقرّب
ال�ستقرار الب�سري في الأردن ا�ستمر في المرحلة الالحقة للع�سر الحجري ،اإذ ُك ِ�س َ
عن العديد من المواقع الأثرية ،ويت�سح من توزع المواقع اأن التمركز كان حول الأودية
وعيون الماء في منطقة غور الأردن ومناطق المرتفعات.»...
(Nالد اأب� Zنيمة ,اأVش�ا Aجديدة عل≈ تاريخ البح åالأثري لع�ش�ر ما قبل التاريخ ف» الأردنU ,ش .)84

منا�سبا للن�ص.
�سع عنوا ًنا
ً

ما الدلئل التي ت�سير اإلى ا�ستيطان الإن�سان في الأردن منذ القدم؟
في راأيك ،ما الأ�سباب التي دفعت الإن�سان اإلى ال�ستيطان في هذه المناطق منذ اأقدم الع�سور؟
ناق�ش

انت�شار الم�اق™ الأثرية ف» معظم مناطق الأردن.

ثانيًا :اأهم الم�اق™ الأثرية ف» الأردن ف» اأثنا Aالع�ش�ر الحجرية

هن��اك مواقع اأثرية كثيرة تدل عل��ى وجود الإن�سان على اأر�ص الأردن وا�ستيطانه فيها منذ اأقدم

ولتعرف هذه المواقع ،تاأمل الخريطة الآتية ،ثم اأجب عن ال�سوؤالين التاليين:
الع�سور،
ُّ
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ال�شكل ( :)2-1خريطة تبني �أهم املواقع الأثرية لع�صور ما قبل التاريخ يف الأردن.

حاليا؟
اذكر خم�سة مواقع �أثرية في الع�صور الحجرية ،وفي �أية محافظة تقع ًّ

	�أي المواقع الأثرية �أقرب �إلى مكان �سكنك؟ �صف هذا الموقع.

12

ثالًãا :ال�شما äالعامة للع�ش�ر الحجرية ف» الأردن

تميزت الع�سور الحجرية في الأردن بالعديد من ال�سمات ،اأهمها:

 -1وج��ود القرى الزراعية التي عا�ص بها النا�ص في اأ�سر ممتدة ،وقد تم رّتعت بنوع من ال�ستقرار
ال��ذي رّ
مكن اأهله��ا من زراعة الحب��وب والبقولي��ات والأ�سجار المثم��رة ،وكذلك تدجين
الحيوان��ات لال�ستفادة منها بالإ�سافة اإلى اأ رّنهم مار�سوا حرفة ال�سيد .ومن الأمثلة على القرى

الزراعية وادي فينان في محافظة الطفيلة.

ال�سكل ( :)3-1وادي فينان.

ما الن�ساطات القت�سادية التي مار�سها �سكان وادي فينان؟
تط��ور فن العمارة عن طري��ق البيوت الموؤ َّلفة من مجموعة من الوح��دات ال�سكنية المت�سلة
-2
ُّ

ممتدة تقيم فيها ،مثل مواقع وادي فينان وعين غزال
مع بع�سها ،وهذا يدل على وجود اأ�سرٍ
رّ
وتليالت الغ�سول وجاوا.

ﻫﻞ ﺗﻌلﻢ

 اأنَّ ج��اوا موقع اأثري يعود لفت��رة الع�سور الحجرية ،ويقع في البادي��ة ال�سمالية ال�سرقية (محافظةمبنية من الحجارة البازلتية
المفرق) ،وقد ُع ِثر فيه على مدينة محاطة ب�سور �سميك له ثمانية اأبواب رّ
ال�سوداء .وا رّأن �سكان جاوا عرفوا الزراعة وتربية الما�سية ،و�سنعوا اأدواتهم من الحجارة والفخار.
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و�س ِن َعت الأدوات يف جاوا من حجر البازلت الأ�سود.
ُب ِن َيت البيوت ُ

 -3الزدهار ال�سناعي مم رّث ًال ب�سناعة اأدوات حجرية و�سوانية ،وقد ُ�س ِن َعت بعناية ل�ستخدامها في

ال�سي��د والرعي والزراعة ،مثل ال�سهام والمناجل والمثاقيب والرماح والفوؤو�ص والمجارف
والأزاميل وال�سكاكين ،وقد ُع ِث َر عليها في موقع تليالت الغ�سول في �سمال البحر الميت.

تلي äÓالغ�ش�∫

ويعد اأحد اأهم
موق��ع اأثري يف �سمال البحر املي��تُّ ،

الق��رى الزراعية التي تعود لف��رتة الع�سور احلجرية؛

م�س��درا للمعلومات ع��ن الإن�س��ان يف تلك
كون��ه
ً

الف��رتة ،اإذ وج��دت فيه ر�س��وم جداري��ة ،واأدوات
ا�ستخدمها الإن�سان للطبخ وتخزين الطعام ،واأدوات
�سوانية مثل الفوؤو�ص وال�سه��ام وال�سكاكني ،اإ�سافة

اإىل وجود التماثيل.

ال�سكل ( :)4-1اأدوات ا�س ُت ِ
خدمت يف موقع
تليالت الغ�سول.

تطور بع�ص الفنون وذلك با�ستخدام الطين وال�سل�سال في ت�سميم الدمى ،ومثال ذلك التطور
ُّ -4
ما ُع ِث َر عليه في موقع عين غزال في العا�سمة عمان.
ﻧﺸﺎﻁ
باإ�س��راف معلمك� ،سمم مج رّلة جدارية بعن��وان الأردن اأر�ص الح�سارات القديمة ،واعر�سها
في مكان بارز في مدر�ستك.

1٤

					

األسئلة

 - 1عرف ما ي�أتي:

ع�صور ما قبل التاريخ ،وادي فينان ،تليالت الغ�سول.

ف�س ما ي�أتي:
 - 2رّ

�أ  -تق�سيم امل� ّؤرخني تاريخ الب�رشية �إىل فرتات.

ب  -ا�ستقرار الإن�سان يف �أر�ض الأردن منذ �آالف ال�سنني.

التاريخية الآتية ح�سب حدوثها:
 - 3ر ّتب الأحداث
ّ

اخرتاع الكتابة ،الع�رص الربونزي ،ميالد ال�سيد امل�سيح ،الع�رص احلديدي ،ظهور الإ�سكندر

املقدوين.

 - 4بني ال�سمات العامة للع�صور احلجرية يف الأردن.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﻴة اﻟﻘﺪﻳﻤة ﻓﻲ األﺭﺩﻥ

ن�ساأت في الأردن ح�سارات عدة بعد ا�ستقرار الإن�سان؛ ب�سبب هجرة القبائل العربية التي
َج َم َع ْتها وحدة اللغة والعرق والعادات والتقاليد ِمن �سبه الجزيرة العربية .ولمعرفة اأ�سباب هجرة
هذه القبائل ،تاأمل ال�سكل الآتي:

اأ�سباب هجرة القبائل العربية من �سبه الجزيرة العربية
تحول طرق التجارة
ُّ
عن جنوب �سبه الجزيرة
العربية (اليمن).

تزايد عدد ال�سكان،
ومحدودية المراعي
وم�سادر المياه.

كثرة الحروب بين الدول
والقبائل العربية في جنوب
�سبه الجزيرة العربية.

انهيار �سد ماأرب ب�سبب
عدم الهتمام ب�سيانته
وترميمه.

ال�سكل ( :)5-1اأ�سباب هجرة القبائل العربية من �سبه اجلزيرة العربية.

بداأت القبائ��ل العربية هجرتها من

�سبه الجزي��رة العربية باتج��اه ال�سمال

�سيدت تلك
قراب َة عام 3500ق.م ،اإذ رّ

التجمعات -وه��ي تعود باأ�سولها اإلى

القبائ��ل العربية القديمة ،مثل الكنعانية
ٍ
كيانات لها ف��ي الأردن،
والآرامي��ة-
ومن اأهمها:

أول :مملكة الأدوميين  2000ق .م
ا ً

ال�سكل (� :)6-1سورة بقايا �سد ماأرب.

تقريبا،
ن�ساأت مملكة الأدوميين في منطقة ال�سراة جنوب الأردن ،في الألف الثاني قبل الميالد ً

ً
�سيدوا مدينة ب�سيرا (قرب الطفيلة)،
جنوبا حتى وادي الح�سا
وامتد نفوذهم من العقبة
رّ
ً
�سمال .وقد رّ

زعيما
واتخذوها عا�سمة لهم ،وكان لكل قبيلة �سيخ ،ويختار ال�سيوخ من بينهم اأقواهم؛ ليكون
ً

عليهم ،فيكون �سيخ ال�سيوخ؛ اأي بمثابة الملك ،وله القيادة الإدارية والع�سكرية.
وت�سير الحفريات التي تمت في جنوب الأردن اإلى:

 -1وجود مناجم واأفران ل�سهر النحا�ص في وادي عربة.

1٦

 -2العثور على �أختام �أدومية �أحدها يحمل ا�سم  «:قو�ص جبار ملك �أدوم».
 -3العثور على قطع فخارية تحمل ب�ضعة �أحرف في ب�صيرا ّ
وتل خليفة.

 -4العث��ور على عدد من المعاب��د المخ�ص�صة لعبادة �آلهة �أدوم ،ومن �أ�شهرها :بعل و�إيل وع�شتار
وقو�س (�إله الحرب).

ثانيًا :مملكة الم�ؤابيين  800 -2000ق.م

وامتد
ن�ش�أت مملكة الم�ؤابيين في منطقة م�ؤاب (الكرك)،
ّ
جنوبا -الذي كان يف�صلها عن مملكة
نفوذهم من وادي الح�سا
ً
اً
�شمال ،واتخذوا من ذيبان (جنوب
�أدوم� -إلى وادي الموجب
م�أدبا) عا�صمة لهم ,وكانوا على درجة من الرقي والتح�ضر
وتطور فنون العمارة.
دون �أعماله وحروبه
ُّ
الم ِلك مي�شع من �أ�شهر ملوكهم ،وقد ّ
ويعد َ
ودفاعه عن المنطقة ،بو�صفها �سجلاًّ
تاريخيا ،على حجر عرف بحجر
ًّ
عرف بم�سلة الملك مي�شع ،وقد اك ُت ِ�ش َف هذا الحجر في
ذيبان� ،أو ما ُي َ
منطقة ذيبان ،وتكمن الأهمية التاريخية لهذا النق�ش في أ� ّنه �أقدم نق�ش
م�ؤرخ ُع ِث َر عليه في الأردن ،ويعود تاريخه �إلى عام  842ق.م.

ال�شكل ( :)7-1م�سلة مي�شع.

وقد ُت ِ
رجم ما كتبه مي�شع على احلجر ،ومنه ما ي�أتي:
« �أنا مي�شع بن كمو�شيت َم ِلك م�ؤاب الذيباين� .أبي َم َل َك على م�ؤاب ثالثني عام ،و�أنا َم َل ْك ُت بعد �أبي،
معبدا لآله كمو�ش– ولقد بنى ذلك -ب�رسور؛ لأن كمو�ش �أعانني على قهر كل امللوك .»...
و�أن�ش�أت ً
بئرا يف داخل
وقد ورد يف حجر مي�شعُ ...“ :قلت يومها لل�شعب :ليحفر كل رجل منكم ً
بيته...وقد َع ّبدت الطريق يف وادي املوجب ...وبنيت م�أدبا وخربة الدليلة وخربة ماعني ،وهناك
�أطلقت املاعز وال�ض�أن يف اململكة لكي ترعى الكلأ .”...
ما نوع الحكم في الدولة الم�ؤابية؟
ماذا كان يعبد الم�ؤابيون؟
ما القيمة التاريخية لم�سلة مي�شع؟
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بئرا يف داخل بيته.
اأمر مي�سع اأن يحفر كل رجل ً

 ⁄يتمكن املوؤابيون من مد نفوذهم اإىل ِ
مدن ال�سمال؛ لأنها كانت حتت �سيطرة الآراميني ،وقد

تبعت منطقة مو�Dب لحقًا �إىل دولة �أ�سور يف بالد ما ب� Úلنهرين ،وبعد �سقوط �لدولة �لأ�سورية وXهور
الدولة البابلية غزا نبوخذ ن�رس ملك بابل املنطقة كاملة ،واأ�سبحت موؤاب حتت �سيطرة البابليني.
ﻫﻞ ﺗﻌلﻢ

 اأن الن�سخ��ة الأ�سلية لحجر مي�سع موج��ودة في متحف اللوفر في باري�ص ،والن�سخة المقلدةموجودة في اأكثر من متحف ،ومنها متحف الآثار في الجامعة الأردنية.

ثالًãا :مملكة العم�نيين  1500ق .م.

�سيد العمونيون ح�سارة متطورة في الأرا�سي الواقعة اإلى ال�سمال ال�سرقي من منطقة موؤاب،

ً
جنوبا ،واتخذوا من عمون في منطقة جبل
�سمال حتى وادي الموجب
تمتد من نهر الزرقاء
ً

حاليا -عا�سمة لهم ،وجاوؤوا اإلى وادي عمان في منت�سف الألف الثاني قبل
القلعة في عمان– ًّ

الميالد ،واأطلقوا عليها ا�سم « ربة عمون»؛ اأي دار الملك ،وقد ك�سفت التنقيبات الأثرية في
موقع «تل �سيران» في حرم الجامعة الأردنية عن وجود كتابات عمونية محفورة على قارورة

برونزية ،تحكي اأعمال اأحد الملوك العمونيين.

ا�ستخ��دم العمونيون الأدوات الفخارية الت��ي ُ�س ِن َعت باأ�سكال بدائية ،وق��د ُ�س ِنعت الخناجر

وروؤو�ص ال�سهام من البرونز ،واأدوات الزينة والأ�ساور والخالخل والخواتم من الحديد والبرونز.

ودلرّت الحفريات الأثرية في الأردن على وجود اآثار اأقدم اإن�سان �سانع لالأدوات ،وعلى القدرة

على اإ�سعال النار ،واإجراء اأولى التجارب الزراعية.

تاأث��رت هذه الممالك بالح�س��ارات المجاورة ،مث��ل الح�سارة الم�سرية القديم��ة والفينيقية

والكنعاني��ة والبابلية ،وحاول الأدوميون والموؤابيون والعمونيون اإن�ساء تحالف بينهم في الأردن؛
ل�سد هجمات الأ�سوريين ،اإل ا رّأن الأ�سوريين هزموهم في قرية يبنه (جنوب غزة).
رّ
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ال�سكل ( :)8-1خريطة احل�سارات القدمية يف الأردن.
ﻫﻞ ﺗﻌلﻢ

 اأن الآراميي��ن ِقدموا م��ن �سبه الجزيرة العربية في الألف الثالث قب��ل الميالد ،وهم من اأوائل
القبائ��ل العربية ال�سامية التي ا�ستقرت في اأر�ص الأردن ،وق��د عملوا بالتجارة ،وكانوا ا رّ
أدلء
للقوافل العابرة لل�سحراء؛ لمعرفتهم بالطرق وم�سادر المياه فيها ،وقد انتهى دورهم ال�سيا�سي
ب��دءا من الألف الثاني قبل الميالد؛ ب�سبب تحول المنطق��ة اإلى م�سرح لل�سراعات ال�سيا�سية
ً

بي��ن الق��وى الفار�سية والروماني��ة ،ولكثرة �سدامهم م��ع جيرانهم الكنعانيي��ن في الداخل،
والفنيقيين الذين �سكنوا �سواحل البحر المتو�سط في ال�ساحل.

ﻧﺸﺎﻁ
بالتعاون مع زمالئك ،ار�سم ًّ
زمنيا للح�سارات القديمة في الأردن ،ثم اعر�سه على ال�سبورة.
خطا ًّ
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را©Hاe :م∏µة الأنباط ) 600ق.م – 106م)
k

 -1اأUض πالأنباط
�لأنباط هم �إحد� iلقبائل �لعربية �لتي هاجرت من �سبه �لجزيرة �لعربية في �لقرن �ل�ساد�ش قبل
ا�ستقرت في جنوب الأردن بعد اأن �سيطرت على اأرا�سي مملكة اأدوم.
الميالد ،وقد
رّ
لتعر� ±لمناطق �لتي �سملتها مملكة �لأنباط ،تاأمل �لخريطة �لآتية ،ثم �أجب عن �لأ�سÄلة �لتي تليها:
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ال�سكل رقم ( :)9-1خريطة تبني مواقع اململكة النبطية.

�سم �لح�سار�ت �لتي قامت مملكة �لأنباط مكانها.
ّ
عين على �لخريطة �متد�د ح�سارة �لعرب �لأنباط.
اإلى اأية محافظة تتبع مدينة البترا الآن؟

2٠

50 Km

0

ا�ستقر الأنب��اط في جنوب الأردن في منطقة وادي مو�سى ،و�أقاموا دولة عربية ا�ستمرت �أكثر
ّ
اً
غربا،
م��ن خم�سة قرون ،حيث و�صلت دولتهم �إلى دم�شق
�شمال ،و�سواحل البحر المتو�سط ً
جنوبا ،وقد اتخذوا من البترا عا�صمة لهم؛ وذلك للأ�سباب الآتية:
ومدائن �صالح
ً
�أ  -موقعها الح�صين بين الجبال.

ب  -وقوعها على الطرق التجارية.

جـ	  -توفر المياه فيها.

و�س��ع الأنباط ح��دود �سلطتهم �إل��ى المناطق
ّ

المج��اورة� ،إذ �أع��ادوا بن��اء الم��دن الم�ؤابية

والأدومي��ة القديم��ة ،وب�سط��وا نفوذهم على

�سين��اء وح��وران ودم�ش��ق والبلق��اء ومدي��ن
و�شم��ال الحج��از ،و�أقام��وا مراك��ز جديدة
لحماي��ة القواف��ل التجاري��ة ،م��ن بينه��ا �أم
أي�ض��ا محطات ال�ستثمار
الجم��ال ،و�أن�ش�ؤوا � ً

الم��وارد الطبيعي��ة ،وا�ستخ��راج (الق��ار) من
البحر الميت ،واالتجار به للم�صريين القدماء؛
�ستخدم في �أعمال تحنيط الموتى.
ُلي
َ

ال�شكل ( :)10-1اخلزنة يف البرتا.

 -2نظام الحكم

وراثيا ،ومن �أ�شهر ملوكهم عبادة الأول (88 – 95
ملكيا
ًّ
كان نظام احلكم يف مملكة الأنباط ًّ

ق.م) ،الذي هزم اليهود يف موقعة قارة على �شاطئ بحرية طربيا .واحلارث الثالث الذي

َّ
تخليدا لدخوله
و�سك فيها عملة نبطية
تو�سعت يف عهده مملكة الأنباط ،فا�ستوىل على دم�شق،
ً
ّ
�إىل املدينة� ،إذ ظهر عليها ا�سمه و�صورته.
 -3المظاهر الح�ضارية لدولة الأنباط
ومركزا ال�سترياد
�أ�صبحت البرتا منذ القرن الرابع قبل امليالد مدين ًة رئي�س ًة على طريق القوافل،
ً
التوابل والبخور والعطور؛ لأنها تربط بني جنوب �شبه اجلزيرة العربية وبالد ال�شام ،وهذا
اً
�شمال.
غربا ،والطرق امل�ؤدية �إىل بالد ال�شام
جعلها ت�سيطر على الطرق امل�ؤدية �إىل مرف�أ غزة ً
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أي�ضا بيوتهم و�أماكن
�أ  -العم��ارة :ا�ستطاع الأنباط �أن ينحتوا مدينتهم يف ال�صخر ،وقد نحتوا � ً
عملهم ومعابدهم ومقابرهم ،وحفروا قنوات لنقل املياه من الينابيع والآبار يف املرتفعات
املجاورة �إىل داخ��ل عا�صمتهم البرتا ،ومن �آثارهم يف مدينة البرتا :اخلزنة ،الدير ،القبور،
امل�رسح ،املدرج ،ق�رص البنت ،املحكمة ،املذبح.

�أ  -ال�سيق

ب  -املقابر
ال�شكل ( :)11-1من �آثار البرتا.

ماذا تعني لك البترا؟
بين دور البترا في دعم االقت�صاد الوطني.
ا�سما �آخر لمدينة البترا.
اذكر ً

أي�ضا خربة التنور (�شمال �رشق الطفيلة) ،وقد ُع رِ َث فيها
وم��ن املواقع التي تخ ّلد ح�ضارة الأنباط � ً
أبراجا فلكية ،ومتثال تايكي املجنح ،ومتثال الن�رس وهو
على متثال الن�رص وهو متثال �ضخم يحمل � ً
�شعار الأنباط� ،إ�ضافة �إىل قلعة ال�سلع املنحوتة يف و�سط ه�ضبة رملية جنوب غرب الطفيلة.
ب  -اللغة والكتابة :ا�ستخدم الأنباط اللغة الآرامية بو�صفها لغة للتجارة ،وكتبوا باخلط النبطي؛
ويعد نق�ش النمارة �أقدم نق�ش و�صل �إلينا ،ويرجع تاريخه
متييزا له عن اخلطوط الآراميةُّ .
ً
�إىل ع��ام 328م ،وق��د ُد ِّون باخلط النبطي ،وهو من النقو�ش التي ورد فيها ا�سم العرب،
ويعت َقد �أنه �شاهد لقرب امرئ القي�س بن عمرو �أحد ملوك املناذرة.
ُ
جـ	  -الديان��ة :ت�أثر الأنباط بديانة عرب ال�شمال ،ومن �أهم �آلهتهم :الالت التي متثل ال�شم�س،
ومناة ،وذو ال�رشى الذي كان كبري الآلهة عندهم.
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 -3الحياة االقت�صادية

نظاما حلفظ مياه
�أ  -الزراعة و�أنظمة الري :تقع البرتا �ضمن املناطق �شبه اجلافة؛ ولذا ابتكر الأنباط ً

الأمطار ،واهتموا بالزراعة ،وقد �ساعدهم على ذلك العيون والينابيع ،وقد متيزوا يف هند�سة
املي��اه ،فابتكروا تقنيات و�أ�ساليب وو�سائل جلمع املياه� ،إذ َب َنوا القنوات الفخارية واحلجرية،
و�أن�ش���ؤوا ال�س��دود االعرتا�ضية على جماري الأودية؛ بهدف اال�ستف��ادة من مياه الأمطار يف
أي�ضا
�شيدوا � ً
الزراعة ،وحماية املدينة من الفي�ضانات وذلك بتخفيف اندفاع املياه �إليها ،وقد ّ
اخلزان��ات والآبار يف �أرجاء اململكة النبطية ك ّلها ،وزرعوا �أنواع احلبوب املختلفة ،و�أ�شجار
الفاكهة مثل العنب والرمان والتني ،واهتموا برتبية احليوانات خا�صة اجلمال.

ما الأ�ساليب الهند�سية التي ابتكرها الأنباط لجمع المياه؟
ب  -ال�صناع��ة :مار���س الأنب��اط �صناعة
بع���ض الأدوات املعدني��ة ،فكانوا
ي�سكّ ون النقود من الربونز والف�ضة،
وا�ستعملوا الربون��ز ل�صناعة بع�ض
ل��ي ،وقد
التماثي��ل ال�صغ�يرة وا ُ
حل ّ
عرف��وا حرف��ة احلياك��ة والن�سي��ج
و�صناع��ة الفخ��ار والأقــوا���س
وال�سهــ��ام ،وا�ستخرج��وا احلديد
ال�شكل (ٍ � :)12-1
أوان فخارية نبطية.
والنحا�س من منطقة فينان (يف وادي عربة).
عد التجارة املهنة الرئي�سة للأنباط� ،ساعد على ذلك عوامل عدة ،منها:
جـ	  -التجارةُ :ت ُّ

اّ
�شمال ،واخلليج
جنوبا وبالد ال�شام
 . 1وقوع البرتا على ملتقى الطرق التجارية بني اليمن
ً
غربا.
العربي �رشقًا وم�رص ً

� . 2صناع��ة الأنباط ال�سفن يف مين��اء �أيلة على البحر الأحمر ،فق��د كانت �سفنهم جتلب
الب�ضائع من اليمن لتنقلها عرب البحر الأحمر �إىل م�رص.
 . 3بناء الأنباط حمطات على طول الطرق التجارية ،وتزويدها باملرافق الالزمة للتجار مثل
اخلانات (لإقامة التجار وامل�سافرين) ،واملن�ش�آت املائية ،والأ�سواق ،والعمل على حت�سينها.
 . 4تو ُّفر الأمن للقوافل التجارية بو�ضع بع�ض احلاميات الع�سكرية على الطرق ،و�إقامة �أبراج للمراقبة.
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ماذ� يعني لك تنظيم �لأنباط للحركة �لتجارية؟
لتعر� ±لطرق �لتجارية زمن �لأنباط ،تاأمل �خلريطة �لآتية ،ثم �أجب عن �ل�سو�Dل� ÚلآتيÚرِ :
ُّ
تتبع �أهم �لطرق �لتجارية لالأنباط.

اأ�سر عل��ى الخريطة اإل��ى مواقع المدن

الآتية :البترا ،اأيلةِ ،
الحجر ،ب�سرى.

ôëH
øjhõb

 . 2معرفة الرومان باأهمية الرياح
ُّ
وحتكمهم Ãنافذ البحر
املو�سمية،
الأحمر.

� . 3سيط��رة البطامل��ة (عائل��ة م��ن اأ�س��ل
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ال�سكل ( :)13-1خريطة �لطرق �لتجارية زمن �لأنباط.

مق��دو )Êيف م�رش على �لطري��ق �ملوّ Dدي ً
�سمال �إىل دم�سق ،وقد �أد iذلك �إىل حرمان �لأنباط
م��ن العوائ��د املالية لهذا الطريق ،على الرغم ِمن حتويله��م ل�سري ِّ
خطه اإىل ٍّ
خط Œاري اآخر من

اجلرباء– دومة اجلندل– وادي ال�رسحان– اأم اجلمال – ُب�رسى.

حتول الطريق البحري من ميناء اأيلة (العقبة) على ال�ساطئ ال�رسقي للبحر الأحمر اإىل
ُّ . 4
فقد �لأنباط �لطريق �لتجاري �لبحري �لذي
�ل�ساحل �لغربي �لذي يتبع للبطاملة ،وهذ� �أَ َ
كانوا ي�سيطرون عليه �ساب ًقا ،ويف عام 106م احتل الإمرباطور الروماين تراجان البرتا،
وق�سى على دولة �لأنباط.

ﻧﺸﺎﻁ
�سورا لأب��رز معالمها ،ثم اعر�سها في
باإ�س��راف معلم��ك نظم رحلة اإلى مدين��ة البترا ،وال َت ِق ْط
ً
مكان بارز في مدر�ستك.

2٤

					

األسئلة

 -1عرف ما ي�أتي:
الآراميون ،نق�ش القلعة ،املدينة الوردية.
أ�سبابا ٍّ
لكل مما ي�أتي:
�	-2أعط � ً

اً
�شمال.
�أ  -هجرة القبائل من جنوب �شبه اجلزيرة العربية �إىل بالد ال�شام والعراق

ب -انهيار �سد م�أرب.

جـ	-اتخاذ الأنباط البرتا عا�صمة لهم.

د -تراجع الن�شاط التجاري عن مدينة البرتا.
 -3اذكر �أهم الآثار املوجودة يف البرتا.

 -4و�ضح دور الأنباط يف جمال هند�سة املياه.
 -5ما العوامل التي �ساعدت على تطور التجارة عند الأنباط؟
تاريخيا.
 -6ا�ستنتج �أهمية م�سلة امللك مي�شع بو�صفها �سجلاًّ
ًّ

 -7قارن بني املمالك القدمية التي قامت على �أر�ض الأردن من حيث:
�أ  -موقعها اجلغرايف.

ب�	-أ�شهر ملوكها.
جـ�	-إجنازاتها.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻔﺘﺮﺓ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴة ﻭاﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴة ﻓﻲ األﺭﺩﻥ

أول :الي�نان (64-332ق.م).
ا ً

خ�سعت بالد ال�سام ،ومنها الأردن ،للحكم اليوناين بعد انت�سار الإ�سكندر الأكرب(املقدوين)
نهائيا من بالد ال�سام عام  332ق.م ،با�ستثناء مملكة �لأنباط.
على الفر�ص ،وطردهم ًّ
الإ�شكندر الأ( Ècا≤Ÿدو 323-356( )Êق.م)

ه��و اأحد اأ�سهر ملوك اليونان ،ا رّأ�س�ص اأكبر اإمبراطورية عرفها التاريخ

القديم ،تتلم��ذ للفيل�سوف اليوناني ال�سهي��ر (اأر�سطو) ،وقد توفي
ف��ي اأثن��اء غزواته ولم يبل��≠ الخام�سة والثالثين م��ن عمره ،وبموته

انق�سمت الإمبراطورية اليونانية بين قادته ،اإذ ا رّأ�س�ص القائد بطليمو�ص
دولة البطالمة التي حكمت م�سر و�سمال اإفريقيا ،بينما اأ�س�ص القائد

�سلوق�ص الدولة ال�سلوقية التي حكمت بالد ال�سام والعراق.

ال�سكل ( :)14-1الإ�سكندر
الأكبر (المقدوني).

 - 1ال©bÓة  ÚHالأنباط وال«ƒنا¿
اقراأ الن�ص الآتي ،ثم اأجب عن ال�سوؤال الذي يليه:
حاول ' �أنتيغون�ش �ل�سلوقي ' ��ستمالة �لأنباط �إلى جانبه في حربه مع ''بطليمو�ش �لأول''ّ � ،إل � ّأن
أعد حمل ًة ع�سكرية لالنتقام من �لأنباط ،فلم ينجح ،وعاد �أدر�جه
محاولته باءت بالف�سل ،ثم � ّ

قانعا بما قدمه له �لأنباط من هد�يا ،وقد ��ستغل �لأنباط ذلك �ل�سر�ع بين �لبطالمة و�ل�سلوقيين،
ً
وجنوبا اإلى اأيلة (العقبة) ،و�سيطروا على طرق التجارة المتجهة اإلى
غربا اإلى غزة
ً
فتو�سعوا ً
رّ
م�سر التي كانت تحت حكم البطالمة. ...

(ج�اد عل» ,الم�Øشل ف» تاريخ العرب قبل الإ�شÓمU ,3ê ,ش .)117-115

ّبين :كي∞ �أفاد �لأنباط من �ل�سر�ع بين �ل�سلوقيين و�لبطالمة؟

2٦

 - 2مظاهر احل�ضارة اليونانية يف الأردن

ات�سمت الح�ضارة اليونانية في بالد ال�شام ب�شكل عام والأردن ب�شكل خا�ص بمظاهر عدة،

�أهمها:

�أ  -ف��ن العم��ارة :برع اليون��ان في فن البن��اء والر�سم

وجددوا
والنح��ت ،ف�أقام��وا الهياكل الفخم��ةّ ،

بناء بع�ض الم��دن ،وطبعوها بالطاب��ع اليوناني،
مث��ل مدينة ربة عم��ون الت��ي �أُط ِل َق عليه��ا ا�سم
(فيالدلفيا) ،وب َنوا الق�صور مثل ق�صر عراق الأمير

(ق�صر العب��د) ،وكذلك مدينة �أم قي�س (جدارا)،
ومدينة جر�ش (جرا�سا) ،وطبقة فحل(بيال).

ب -اللغة :ن�شر اليونان لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم
في بالد ال�شرق ومنها الأردن.

ال�شكل ( :)15- 1ق�صر عراق الأمير.

ق�صر عراق الأمير (ق�صر العبد)
ق�صر يق��ع في منطقة عراق الأمير
التي تبعد  35ك��م غرب عمان،
(قرب وادي ال�سير).

رمز له
جـ -الديانة :عبد اليونان الإله (زيو�س) الذي ُي َ
بقر�ص ال�شم�س ،فقد ُن ِح َت في المثلث الموجود على وجه الخزنة في مدينة البترا.
د -العملة� :أ ّثرت العملة اليونانية في العملة النبطية،

فظه��رت قط��ع نقدي��ة م�سكوكة عل��ى الطراز
اليوناني (الهلين�ستي).

ونظ��را لكث��رة النزاع��ات وال�صراع��ات بي��ن خلفاء
ً

الإ�سكن��در �أنف�سه��م ،وبروز ق��وة �أخ��رى تناف�سهم
مم ّثل��ة بالرومان ،فقد بد�أ الحك��م اليوناني بال�ضعف
َّ
ليحل مكانه الحكم الروماني.
التدرجي
ُّ

الح�ضارة الهلين�ستية
ه��ي ح�صيل��ة تفاع��ل الح�ض��ارة
اليونانية واختالطها بالح�ضارات
ال�شرقي��ة ب�شكل ع��ام ،وح�ضارة
بالد ال�شام ب�شكل خا�ص ،وتمتد
من فتوحات الإ�سكندر المقدوني
حتى ظهور الرومان.
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ثانيًا :الرومان (63ق.م636-م)

اأ�سب��ح الأردن تحت حك��م الروم��ان ،عندما رّ
تمكن

القائ��د الرومان��ي ( بومبي ) من ال�سيط��رة على بالد ال�سام
جميعها عام  63ق .م ،لكن الرومان لم ُي ْح ِكموا ال�سيطرة

تماما اإل بعد زوال حكم �لأنباط.
على الأردن ً
 -1اأهم الأعما∫ الت» قام بها الرومان يف الأردن

اأ  -اإع��ادة تعمي��ر الم��دن اليوناني��ة القديم��ة التي
أ�س�سا لحلف
رّ
دمرتها الحروب ،اإذ و�سع بومبي ا ً

ع�سك��ري واقت�س��ادي لحماي��ة المبراطورية
الروماني��ة ،واأعاد اإحياء الم��دن اليونانية با�سم
حل��ف (الديكابولي�ص) ،وتعن��ي اتحاد المدن
اليونانية الع�سر ،وهي ت�سمي��ة اإغريقية اأُط ِل َقت
على الم��دن الواقعة في جنوب �سورية و�سمال

الأردن و�سمال فل�سطين ،ويوجد �ست من هذه

ال�سكل ( :)16- 1القائد بومبي.

ال≤اFد ب�مب» ( )46-106ق.م
هو اأحد اأب��رز الق��ادة الع�سكريين
اجتاح بالد
للدول��ة الرومانية ،فقد
َ
ال�سام ،و�سمها اإل��ى الإمبراطورية
الروماني��ة ع��ام 63ق.م ،وق�س��ى
المتمردي��ن ،ووحد الرومان
على
رّ
تحت حكمه.

المدن في الأردن.
وقد تميزت مدن حلف الديكابولي�ص في ظل الإمبراطورية الرومانية بمميزات كثيرة،
التاليين:
ؤالين
ِ
ثم اأجب عن ال�سو ِ
لمعرفتها تاأمل ال�سكل الآتي ،رّ
مميزا äمدن Mلف الديكاب�لي�ش
�-سرب نقود

-و�سع د�ستور

محلية عليها

داخل��ي لكل

�سورة قي�سر

مدينة.

روما.

 وجود مجال�صمحلية لتنظيم

حركة التجارة.

 تقديم الخدماتال�سحية.

 وجود مندوبينعن كل مدينة
م�سوؤولين
عن تنظيم
العالقات مع
الإمبراطورية.

ال�سكل ( :)17-1مميزات مدن حلف الديكابولي�ص.
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 ا�ستخ�����دامالط���������راز
اليونان�ي في
البناء.

بين داللة وجود د�ستور داخلي لكل مدينة.
ما �أهمية وجود المجال�س المحلية لكل مدينة؟
ناق�ش

وجود مندوبين لكل مدينة لدى الإمبراطورية الرومانية.

و�سع الإمبراطور ' تراجان ' الطريق
ب -اهتم الرومان بطرق الموا�صالت في الأردن� ،إذ ّ
وجدده عام 108م ،وهو الذي يبد�أ من ب�صرى ال�شام �إلى
الملوكي؛ ''طريق تراجان''ّ ،
مرورا بالمدن الأردنية الآتية :جر�ش ،عمان ،م�أدبا ،الكرك ،البترا؛ �إذ �أقيم على طول
�أيلة
ً
هذا الطريق عدد من القالع والح�صون والمخافر؛ لحماية المراكز العمرانية والقوافل

مهما في تجارة
التجارية ،وقد ازدهرت نتيجة لهذا الطريق مدينة �أيلة التي لعبت ً
دورا ًّ

البحر الأحمر وال�شرق ،وجذبت العديد من التجار الرومان والعرب ،خا�صة من �أهالي
تحولت طرق التجارة البرية عن مدينتهم ،وقد ا�ستعان الرومان بالقبائل
تدمر ،بعدما ّ

العربية في جنوب بالد ال�شام؛ ال�ستخدامها في حماية حدودهم ال�شرقية ،ولكي تكون
واقيا لهم من هجمات الفر�س والقبائل العربية الأخرى.
تلك القبائل ً
درعا ً

ناق�ش

�أهمية طريق تراجان تجاريًّا وع�سكريًّا.

جـ -انت�شرت الديانة الم�سيحية في القرنين الثاني والثالث الميالديين بين �سكان الأردن في

ذلك الوقت ،و�أ�صبحت الديانة الر�سمية للإمبراطورية الرومانية ال�شرقية ،وذلك بعد
اعتناق الإمبراطور ق�سطنطين في بداية القرن الرابع الميالدي لهاُ ،فب ِن َيت الكنائ�س في
عجلون و�أم الر�صا�ص وم�أدبا وعمان وجر�ش و�أم قي�س.
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cني�شة الروم الأرث��cPش يف ماأدبا

ُبنيت عام 560م في عهد الإمبراطور
الرومان��ي ''جو�ستينيانو���ص'' ،وفيه��ا

المقد�س��ة
اأق��دم خريط��ة لالأرا�س��ي
رّ
م��ن ال ُف َ�س ْي ِف�س��اء زاهية الأل��وان ،اإذ

رئي�سا من
ُت ْب��رِ ز هذه الخريطة
ً
ج��زءا ً

الأرا�سي المقد�سة التي تمتد من لبنان

ال�سكل ( :)18-1خريطة الأرا�سي المقد�سة في كني�سة الروم

في ال�سمال اإل��ى م�سر في الجنوب،

الأرثوذك�ص في ماأدبا.

فيظهر فيها نهر الأردن والبحر الميت وبع�ص المدن ،مثل القد�ص ونابل�ص والكرك ،وهي من
المعالم الأثرية الم�سيحية المهمة في العالم.

رّ
ا�ستغل الرومان طبيعة التربة الخ�سبة والأمطار الوفيرة،
د  -الهتمام بالزراعة والتجارة:
خا�سة في �سمال الأردن ،فاهتموا بزراعة اأ�سجار الزيتون ،ول تزال معا�سر الزيتون
الرومانية ماثلة للعيان حتى وقتنا الحا�سر ،وب�سبب موقع الأردن في و�سط العالم القديم
ازدهرت حركة التجارة بين مختلف المدن في ذلك الوقت.

اأ�ساب الإمبراطورية الرومانية ال�سعف في اأواخر القرن الرابع الميالدي؛ ب�سبب ات�ساع
اقت�ساديا ،وقد اأ رّدى ذلك اإلى انق�سامها عام 395م اإلى
م�ساحتها ،وكثرة حروبها التي اأنهكتها
ًّ

دولتين ،هما :الإمبراطورية الرومانية ال�سرقية وعا�سمتها بيزنطة ،والإمبراطورية الرومانية

وعجل هذا في نهاية حكمها في
الغربية وعا�سمتها روما؛ ولذا تراجعت قوتها الع�سكرية ،رّ
بالد ال�سام على يد الجيو�ص الإ�سالمية في معركة اليرموك عام  15ه� 636 /م.

ناق�ش

اأ�شباب Vشعف الإمبراط�رية الرومانية.

ﻧﺸﺎﻁ
ِّ
نظم بالتعاون مع معلمك وزمالئك رحلة اإلى اإحدى مدن الديكابولي�ص القريبة من منطقتك،
قدمه في الإذاعة المدر�سية.
واكتب
تقريرا عنها ،ثم رّ
ً
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األسئلة

 -1عرف ما ي�أتي:
الح�ضارة الهلين�ستية ،طريق تراجان ،بومبي ،جدارا.
 -2اذكر مميزات مدن الديكابولي�س.
ّ -3بين �أهم الأعمال التي قام بها الرومان في الأردن.
ف�سر ما ي�أتي:
ّ -4

�أ  -محاولة ال�سلوقيين ا�ستمالة الأنباط �إلى جانبهم.

ب -اهتمام الرومان بزراعة الزيتون في الأردن.

جـ�	-إحياء القائد الروماني بومبي حلف الديكابولي�س.

د  -انت�شار الديانة الم�سيحية في الأردن في القرنين الثاني والثالث الميالديين.
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• الأردن اأر�ص الر�سالت ال�سماوية .و�سح Pل∂.

النتاجات العامة
يتوقع من �لطالب بعد در��ضة هذه �لوحدة ،و�لقيام بالو�جبات و�لأن�ضطة �لو�ردة فيها �أن
قادر� على �أن:
يكون ً
يتعرف �لأحاديث �لنبوية �لتي تناولت �لأردن.
ّ

يتعرف �أ�ضهر �لقبائل �لعربية يف �لأردن و�أماكن ��ضتقر�رها.
ّ
يتعرف �لآثار �لأموية يف �لأردن.
ّ
يبني دور �لعلماء �لأردنيني يف �إن�ضاء �ملر�كز �لعلمية يف �لأردن.
ّ
يحلل �أ�ضباب �هتمام �لأمويني مبنطقة �لأردن.
يفتخر بقد�ضية �أر�س �لأردن وف�ضائل �أهلها.
يقدر دور �لأردن يف معارك �لتحرير �لعربية و�لإ�ضالمية.
ّ

اﻟﻔﺼﻞ األﻭﻝ

ﻣﻜانة األﺭﺩﻥ اﻟﺪﻳﻨﻴة ﻭانﺘشاﺭ اﻹسﻼﻡ ﻓﻴﻪ

ا ً
أول :مكانة الأردن الدينية

ّ
أر�ضا للر�ضالت �ل�ضماوية ،وقد ورد ذكرها يف �لكتب
�ضكلت بالد �ل�ضام ،ومنها �لأردنً � ،

�ل�ضماوية ويف كتب �لتفا�ضري ،ويف �لأحاديث �لنبوية �ل�رشيفة �لتي تتحدث عن ف�ضائل بالد �ل�ضام،
ومنها �أر�س �لأردن ،وهذ� ي�ضري �إىل � ّأن هذه �لبالد مباركة.
 - 1الأردن يف الأحادي åالنبوية ال�رضيØة

ورد ��ضم بالد �ل�ضام ب�ضكل عام ،و�لأردن ب�ضكل خا�س �أو بع�س �ملناطق �لأردنية يف �لعديد
من �لأحاديث �لنبوية �ل�رشيفة ،منها ما ياأتي:

�أ  -قال �لر�ضول  يف و�ضف م�ضافة حو�ضه يف �لآخرةّ �« :إن حو�ضي من عدن �إىل عمان

بيا�ضا من �لل ،Íو�أحلى من �لع�ضل� ،أكاويبه عدد �لنجومَ ،م ْن �رشب
�لبلقاء ،ماوؤه �أ�ضد ً

منه �رشبة مل يظماأ بعدها � ًأبد�� »...حلديث من رو�ية ثوبان 

و�لرتمذي ،وهو حديث �ضحيح.

� .أخرجه �لإمام �أحمد

ب -مر �لر�ضول  قبل �لبعثة �لنبوية باأر�س �لأردن يف طريق جتارته �إىل �ل�ضام ،ب�ضحبة عمه
�أبي طالب مبنطقة ميفعة (�أم �لر�ضا�س) وبادية �ل�ضفاوي.

حممد� يزعم
وقد ذكر �بن كثري عن حممد بن كعب �أ ّنه قال« :قال �أبو جهل وهم جلو�س� :إن ً
�أنكم �إن تبعتموه كنتم ً
ملوكا ،فاإذ� م ْتم ُب ِعثتم بعد موتكم ،وكانت لكم ِجنان خري من جنان
�لأردن».
 - 2املقامات يف الأردن
وطاأت �أر�س �لأردن �أقد�م معظم �لأنبياء و�ل�ضاحلني ،فهي �ملكان �لذي جرت عليه �لكثري
ت�رشفت �أر�س �لأردن باحت�ضان كثري من مقامات �لأنبياء،
من ق�ض�س �لقر�آن �لكرمي ،وقد ّ
ومنها :مقام النبي نوح يف الكر∑ ،ومقام النبي لو• يف غور ال�سايف ،ومقام النبي هود يف
جر�س ،ومقام �لنبي �ضعيب يف �ل�ضلط ،ومقام �لنبي هارون يف �لبرت� ،ومقام �لنبي يو�ضع بن
نون يف �ل�ضلط ،ومقام �لنبي �ضليمان يف قرية �رشفا �لكرك ،ومقام �لنبي �أيوب يف قرية �أيوب
يف �ل�ضلط ،ومقام �لنبي د�ود يف �ملز�ر �ل�ضمايل ،ومقام �لنبي يحيى (يوحنا �ملعمد�ن) يف قرية
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مكاور يف م�أدبا ،ومغط�س ال�سيد امل�سيح عي�سى يف وادي اخلرار مكان التعميد بالإ�ضافة �إىل
مقامات ال�صاحلني مثل مقام �أهل الكهف يف الرقيم �رشق عمان.

مقام النبي مو�سى

مقام النبي يو�شع بن نون

مقام النبي هارون

مقام النبي �إليا�س

نشاط

مقام النبي �شعيب

مكان تعميد ال�سيد امل�سيح

�أهل الكهف

ال�شكل ( :)1-2مقامات الأنبياء وال�صاحلني.

ب�إ�رشاف املعلم� ،إ�ست�ضف �أحد موظفي وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية للحديث
عن مقامات الأنبياء والر�سل يف الأردن.

ثانيًا :انت�شار الإ�سالم يف الأردن واملواجهة مع دولة الروم

ا�ستقرت قبائل عربية كثرية يف �أر�ض الأردن قبل الإ�سالم ،ومع دخول الإ�سالم جاءت قبائل
ّ
عربية �أخرى مع جيو�ش الفتح العربي الإ�سالمي ،وقد ّ
�شكلت الح ًقا نواة جيو�ش الفتح الإ�سالمي

مل�رص و�شمال �إفريقيا ،ومن �أ�شهر هذه القبائل:
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 - 1قبائل بني عòرة وبني �سعد هËò
�أقامت بني تبوك ومعان ،و�ل َت َقت مع �لر�ضول � ضمن �لوفود �لتي ز�رته يف عام �لوفود عام

9هـ630/م� ،إذ �أ�ضلم بع�ضها قبل معركة تبوك ،وبع�ضها �لآخر بعدها .وقد وىل �لر�ضول 
على بني �ضعد هذمي معاوية �لو�ئلي ،فكان للقبيلتني عالقات وطيدة مع �لر�ضول .
 - 2قبيلة بلي

قطنت يف منطقة �لبلقاء ،وحتالفت مع �لبيزنطيني ،ولكن بعد �نت�ضار �مل�ضلمني يف موقعة ذ�ت
ليقدم �لطاعة و�لولء للر�ضول  ،ويعلن �إ�ضالمه.
�ل�ضال�ضل عام 8هـ629/م ،جاء وفد من بلي ّ

 - 3قبيلتا جòام وÿم

�ضكنتــا يف �ملنطقــة �ملمتدة من تبوك حتــى منطقة �لبلقاء ،و�تخذتا من معــان مرك ًز� لهما ،ومن
زعمائهمــا �لذين �أقامو� عالقات مع �لر�ضول

� ل�ضحابي �جلليل فروة بن عمرو �جلذ�مي
�أول �ضهد�ء �لإ�ضــالم يف �أر�س �لأردن ،فعند
�ضماعــه بالدين �لإ�ضالمي بــادر �إىل �لدخول

به ،و�أر�ضل �لهد�يا للر�ضول .
فلما َع ِلم �لروم باإ�ضالمه �أوعزو� �إىل حاكم
ّ
�لغ�ضا�ضنة بالتخ ُّل�س منه.

�ل�ضكل ( :)2-2ن�ضب تذكاري لل�ضحابي فروة �بن
عمرو �جلذ�مي.

ﻫﻞ ﺗﻌلﻢ

 �أن فروة بن عمرو �جلذ�مي �أول �ضهيد يف �لإ�ضالم خارج �ضبه �جلزيرة �لعربية. - 4قبيلة ال¨�سا�سنة

تعد قبيلة �لغ�ضا�ضنة من �أهم �لقبائل �لعربية �مل�ضيحية �لتي �ضكنت معان و�ل�رش�ة وموؤتة وموؤ�ب

و�لق�ضطل و�لبلقاء و�لريموك ،و�أكرب جتمعاتها يف بيت ر�أ�س (�إربد) وبادية �ل�ضام ،وقد �ضيطرت

3٦

على معظم مناطق بالد �ل�ضام يف �لقرن �ل�ضاد�س �مليالدي ،لكن نفوذها تر�جع �أمام ظهور

قبيلة جذام .وقد وقف الغ�سا�سنة يف بداية الفتوحات الإ�سالمية مع البيزنطيني الذين �أ�سندوا

�إليهم زعامة القبائل امل�سيحية التي كانت ت�سكن املنطقة ،ال�سيما بعد �أن �أ�صبح جبلة بن الأيهم
ً
ملكا على عرب ال�شام جميعهم ،وبعدها ّ
�شكل الغ�سا�سنة يف �أثناء الفتوحات الإ�سالمية �أغلبية
اجلي�ش الأموي مع قبيلة كلب يف منطقة جند الأردن.

 - 5قبيلتا عاملة وكهالن

كان مركزهما الرئي�س يف البلقاء وفحل� ،إذ �سكنت �سليح بني غزة وجبال ال�رشاة ،وا�ستوطنت
يف البلقاء واملوقر ،و�أقامت قبيلة بهراء يف م�ؤتة وزيزياء (اجليزة) ،و�أما ق�ضاعة فنزلت منطقة
ذات �أطالح قرب الطفيلة.

 - 6قبيلة القني (بلقني)

ا�ستقرت يف املنطقة املمتدة من �شمال تيماء يف احلجاز مبحاذاة وادي ال�رسحان حتى حوران،

وقد �أ�سلم بع�ض �أفرادها قبل وفاة الر�سول .

ثالثًا :ا�ستمالة الر�سول  قبائل الأردن

تفرغ الر�سول  بعد �صلح احلديبية 6هـ627 /م لن�رش الدعوة الإ�سالمية خارج �شبه اجلزيرة
ّ

العربية ،فبد�أ با�ستمالة القبائل العربية التي ت�سكن جنوب بالد ال�شام (الأردن)؛ وذلك لأ�سباب
عدة ،منها:

 - 1التمهيد للدعوة الإ�سالمية يف بالد ال�شام جميعها؛ حتى تكون مرك ًزا لتجميع جيو�ش امل�سلمني،
و�ضمان التموين املنا�سب لها يف حالة التو�سع باجتاه ال�شمال؛ �أي باجتاه الدولة البيزنطية.

 - 2حتوي��ل والء ه��ذه القبائل م��ن اخل�ض��وع للإمرباطورية البيزنطي��ة �إىل ال��والء املطلق للحكم
الإ�سالمي ،ولتكون عو ًنا للم�سلمني يف �رصاعهم املقبل مع الروم.

أ�سبابا �أخرى ال�ستمالة الر�سول  قبائل الأردن.
�أعط � ً

وهناك عوامل �أ ّثرت يف موقف القبائل العربية يف الأردن من احلكم الإ�سالمي ،منها:املعتقدات

الدينية وم�صالح القبائل ونفوذها ،والهوية العرقية واللغة.

بد�أ الر�سول  بالتمهيد للدعوة الإ�سالمية ،وذلك باالت�صال بزعماء القبائل ليعر�ض عليهم

الإ�سالم ،ويدعوهم لن�رصته ،وقد ات�سمت مرا�سالته مع ر�ؤ�ساء القبائل يف الأردن مبا ي�أتي:

37

	- 1الرتغيب يف الدين الإ�سالمي.
 - 2حماولة جتنب القتال ،وهكذا �صالح الر�سول � أهل �أيلة و�أذرح واجلرباء؛ لتكون مناطقهم
منافذ �إىل ال�شام ب�أكملها ،اقر�أ الن�ص الآتي ،ثم �أجب عما يليه:
«ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،هذا �أمان من اهلل وحممد النبي ليوحنا بن ر�ؤبة و�أهل �أيلة� ،سفنهم و�سائرهم
يف ال�بر والبح��ر لهم ذمة اهلل وذمة حممد ومن كان معه من �أهل ال�شام و�أهل اليمن و�أهل البحر ،ومن
�أح��دث حد ًثا ،ف�إنه ال يحول ماله دون نف�سه ،و�إنه طيب ملن �أخذه من النا�س ،و�إنه ال يحل �أن مينعوا
ماء يردونه وال طريقًا يريدونه من بر وبحر».

(ابن �سعد ،الطبقات الكربى،ج� ،1ص .)277

ملاذا �أعطى الر�سول  الأمان لأهل �أيلة على �سفنهم؟

راب ًعا :معركة م�ؤتة (8هـ629/م)

�شهدت �أر�ض الأردن �أول مواجهة خارج �شبه اجلزيرة العربية بني جي�ش امل�سلمني من جهة،
وجيو�ش الروم والقبائل العربية املتحالفة معهم يف تلك املنطقة من جهة �أخرى .ت�أمل اخلريطة الآتية:
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 - 1ال�سب ÖاملباTرض للمعركة

�عرت��س �لأم ِري �رشحبيل بن عمرو �لغ�ضاين– وقد كان يحكم موؤ�ب (�لكرك) با�ضم �لروم-
ُ
طريق �ل�ضحابي �حلارث بن عمري �لأزدي� -إذ كان يحمل ر�ضالة من ر�ضول �هلل � إىل ملك

فقد َق َت َله ﬂال ًفا بذلك �لأعر�ف
�لغ�ضا�ضنة �حلارث بن �أبي �ضمر �لغ�ضاين يدعوه فيها لالإ�ضالمْ -

�ل�ضائدة �لتي متنع �لتعر�س لل�ضفر�ء و�لر�ضل بالأذى.
�بحث عن �أ�ضباب �أخرى ملعركة موؤتة.

�قر�أ �لن�س �لتاريخي �لآتي ،ثم �أجب عن �ل�ضوؤ�لنيِ �لتالينيِ :
جي�ضا للق�ضا�س من قتلة �حلارث بن عمري �لأزدي ،وكان عدده ثالثة
«جهز �لر�ضولً ،
ّ
�آلف نفر (رجل) ،وكان �لقائد زيد بن حارثة ،وقال لهم عليه �ل�ضالة و�ل�ضالم :فاإن ُق ِت َل

فقائدكم جعفر بن �أبي طالب ،فاإن ُق ِت َل فقائدكم عبد �هلل بن رو�حة  .....فبل≠ �لنا�س �أن

هرقل قد نزل موؤ�ب من �أر�س �لبلقاء يف مئة �ألف مقاتل ،و�ن�ضم �إليهم عرب �ل�ضام من
�لغ�ضا�ضنة مبثلهم � .....ضارو� حتى �إذ� كانت تخوم �لبلقاء لقيتهم جموع هرقل بقرية

ُيقال لها :موؤتة.»....

(الطربي ،تاريخ الر�سل وامللوك ،ج� ،3ص.)5

حتديد�؟
ما �ملق�ضود بتخوم �لبلقاء
ً
�ضم قادة معركة موؤتة.
ّ

فكر

مل يكتف �لر�ضول  بقائد و�حد ،بل جعلهم ثالثة ،خال ًفا ل�رش�ياه �ل�ضابقة.

 - 2و�سايا الر�سول ÷ ي�ص امل�سلمني

�قر�أ �لن�س �لتاريخي �لآتي ،ثم �أجب عن �ل�ضوؤ�ل �لذي يليه:
نبيه فيكم».
«ول تغلو� ،ول تغدرو� ،ول متثلو� ،ول تقتلو� ً
وليد� ،فهذ� عهد �هلل و�ضرية ّ
ابن ه�سام ،ال�سرية النبوية� ،2¥ ،ص . 632
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بني �أهمية و�صايا الر�سول  جلي�ش امل�سلمني.
 - 3جمريات املعركة

بد�أت املعركة وا�شتبك الفريقان يف القتال ،فا�س ُت�شهِ د زيد بن حارثة 

 ،ف�أخذ الراية جعفر ابن

�أبي طالب ِ
مم�س ًكا بها بيمينه ف ُق ِط َعت ،ثم �أخذها ب�شماله ف ُق ِط َعت ،فاحت�ضنها بع�ضديه حتى
ِ
 ،فحمل الراية عبد اهلل بن رواحة
ا�س ُت�شهد
�شهيدا،
ب�صاح َب ْيه
 ،فقاتل حتى التحق
ً



فحمل الراية ثابت بن �أقرم البلوي 



،
حر�صا منه على بقاء راية جي�ش امل�سلمني مرفوعة،
ً

ثم طلب �إىل امل�سلمني االتفاق على �أمري لهم ،ف�أجمعوا على خالد بن الوليد.

بينّ الدافع وراء خو�ض امل�سلمني معركة م�ؤتة على الرغم من معرفتهم بكرثة عدد جي�ش الروم.
�إالم ي�شري موقف ثابت بن �أقرم يف هذا الظرف الع�صيب؟
 - 4خطة خالد بن الوليد «�سيف اهلل امل�سلول»

كان من عادة اجليو�ش املتحاربة � اّأل تقاتل اً
ليل ،فعندما ا�سرتاح الروم يف تلك الليلة كان جي�ش
امل�سلمني يف حركة م�ستمرة� ،إذ ن ّفذ خالد بن الوليد خطة ع�سكرية محُ ْ َكمة للو�صول بجي�ش
امل�سلمني �إىل َب ّر الأمان؛ لذا فقد عمد �إىل اخلطوات الآتية:

�أ  -جعل اخليل طوال الليل جتري يف �أر�ض املعركة لتثري الغبار الكثيف؛ حتى يظن الروم � ّأن
هناك مد ًدا قد جاء للم�سلمني.

ب -غ�َّي�َّرّ يف تعبئ��ة اجلي�ش؛ فجعل امليمن��ة مي�رسة واملي��سرة ميمنة ،وجع��ل املقدمة م�ؤخرة
تبدل الرايات
وامل�ؤخ��رة مقدمة ،وق��د ر�أى الروم ذلك يف ال�صب��اح ،والحظوا �أي ضً� ��ا ُّ
والوجوه والهيئة؛ فاعتقدوا �أن هناك مد ًدا قد و�صل امل�سلمني.

جـ -جع��ل خلف اجلي�ش وعلى م�ساف��ة بعيدة منهم جمموعة من جن��ود امل�سلمني فوق �أحد
الت�لال منت�رشين على م�سافة وا�سعة ،لي�س له��م من عمل �إال �إثارة الغبار؛ لإ�شعار جي�ش
الروم باملدد امل�ستمر الذي ي�صل امل�سلمني.

التدرجي بجي�شه �إىل عمق ال�صحراء،
د  -بد�أ خالد بن الوليد يف اليوم التايل للمعركة بالرتاجع ُّ
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�لأمــر �لذي �ضعر معه �لروم بــا ّأن خالد بن �لوليد ي�ضتدرجهــم �إىل كمني يف �ل�ضحر�ء،
فرتددو� يف متابعته ،ومل يجروؤو� على مهاجمته �أو متابعته ،فا�ضتغل خالد �لفر�ضة ،وعاد

بجي�س �مل�ضلمني �إىل �ملدينة �ملنورة ،فا�ضتحق بذلك لقب �ضيف �هلل �مل�ضلول �لذي لقبه به
�لر�ضول .
فكر

�نت�ضار� جلي�س �مل�ضلمني.
ُي َع ُّد �ن�ضحاب خالد بن �لوليد من �ملعركة
ً

نشاط
عد مل�ضامني �تفاقيات جنيف �خلا�ضة بالتعامل مع �ملدنيني يف �أثناء �لنز�عات و�حلروب �ضمن
ْ

�لقانون �لدويل �لإن�ضاين �ل�ضادر عام 1949م� ،لذي و ّق َعت عليه �لأردن ،وقارن بينه وبني

و�ضايا �لر�ضول  جلي�س �مل�ضلمني ،ثم �عر�س ذلك يف �لغرفة �ل�ضفية.

4١

					

األسئلة

 - 1عرف ما ي�أتي:

ذات ال�سال�سل ،جذام ،الغ�سا�سنة ،ذات �أطالح� ،سيف اهلل امل�سلول.

 - 2ما الدالئل التي ت�شري �إىل مكانة الأردن الدينية؟

 - 3بينّ ال�سبب املبا�رش ملعركة م�ؤتة.
	- 4ا�ستخل�ص الدرو�س والعرب امل�ستفادة من معركة م�ؤتة.
 - 5ف�سرّ ما ي�أتي:

�أ 	-اهتمام الر�سول  با�ستمالة القبائل العربية يف الأردن للإ�سالم.

ب – ا�ستالم ثابت بن �أقرم راية امل�سلمني بعد ا�ست�شهاد عبد اهلل بن رواحة.

منا�سبا.
� - 6أكمل اجلدول الآتي مبا تراه
ً

النبي هارون
عليه ال�صالة

ا�سم النبي
مكان املقام
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النبي �سليمان
عليه ال�صالة

وال�سالم

ال�سلط

وال�سالم

غور ال�صايف

جر�ش

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜانﻲ

اﻟﻔﺘﻮﺣاﺕ اﻹسﻼﻣﻴة ﻓﻲ األﺭﺩﻥ ﻭﻣﻮﻗﻒ
اﻟﻘﺒاﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴة ﻣﻨﻬا

ا ً
أول :الأردن والØتوحات الإ�سالمية يف عهد اÿلØا AالراTسدين

بعد �لنتهاء من حروب �لردة� ،أر�ضل �خلليفة �أبو بكر �ل�ضديق 

جي�ضا بقيادة خالد بن �ضعيد
ً

�بن �لعا�س ،وطلب �إليه �لإقامة يف منطقة تيماء؛ لكي يدعو �لقبائل �لعربية من حوله لالن�ضمام �إىل
�ملتطوعة من هذه �لقبائل ،وعندما علم �لروم بذلك
�ضفوف جي�س �مل�ضلمني ،فاجتمعت �إليه بع�س
ّ

جي�ضا بقيادة �أحد �لبطارقة ُيدعى ماهان ،وقد �ن�ضمت �إليه جذ�م وغ�ضان وخلم وتنو ñمن
جهزو� ً
ّ

قبائل �لعرب ،حيث �أقامو� بالقرب من زيزياء ،فكتب خالد بن �ضعيد �إىل �أبي بكر �ل�ضديق 
يتوجه �إليهم ،ف�ضار خالد بن �ضعيد حتى نزل
يخربه بذلك ،فطلب �إليه �أبو بكر �ل�ضديق � أن ّ
�ملنطقة �لو�قعة بني �آبل وزيزياء و�لق�ضطل من دون �أن يو�جه مقاومة من �لقبائل �لعربية �ملوجودة

يف طريقه ،ثم �لتقى بالروم َومن معهم فاأوقعو� به �لهزمية .وقد �أبدى �خلليفة �أبو بكر �ل�ضديق 
مدفوعا بعو�مل عدة ،منها:
جي�ضا لفتحها ون�رش �لإ�ضالم فيها،
ووجه ً
ً
كبري� بالأردنّ ،
ً
�هتماما ً
� - 1إقامة �لروم �لبيزنطيني حامية يف �لبلقاء يف بلدة زيزياء؛ ��ضتعد� ًد� ملهاجمة �مل�ضلمني.

ف مقاومة �لقبائل �لعربية حلملة �أ�ضامة بن زيد يف بد�ية خالفة �أبي بكر �ل�ضديق.
�ضع ُ
ْ -2

�س بع�س �لقبائل �لعربية �ملو�لية للم�ضلمني لال�ضطهاد من �لروم �لبيزنطيني.
تعر ُ
ُّ - 3

بد�أت �لفتوحات �لإ�ضالمية لبالد �ل�ضام يف عهد �خلليفة �أبي بكر �ل�ضديق 

�أربعة جيو�س لفتح بالد �ل�ضام يف مطلع عام 13هـ 633 /م ،على �لنحو �لآتي:

 ،وذلك باإر�ضال

مرور� بطريق �أيلة (�لعقبة) ،وقد �ن�ضم �إىل جي�ضه بع�س
 – 1عمرو بن �لعا�س ،ووجهته فل�ضطني
ً
�أبناء �لقبائل �لعربية �ملوجودة يف �لأردن من قبائل بلي وعذرة وبلقني وق�ضاعة.

بتجمع ما يقارب
 – 2يزيد بن �أبي �ضفيان ،فقد كانت وجهته دم�ضق ،ويف �أثناء م�ضريه �إليها علم
ُّ

من ثالثة �آلف مقاتل من �لروم يف و�دي عربة ،فهزمهم ،وو��ضل طريقه وفتح غرندل ،ثم

عمان و�لبلقاء و�ضالح �ضكانها.
�جته �إىل ّ
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 – 3اأبو عبيدة عامر بن اجلراح ،ووجهته ح�ªش ،ف�سلك طري≥ واد… القرى Kم معان ،ومنها
توجه �إىل موؤ�ب �لتي خرج �إليه �أهلها من �لروم لقتاله ،فانت�رش عليهم ولح َقهم حتى �أدخ َلهم
ّ

مدينتهم ،وقد حا�رشها حتى خرج �أهلها وطلبو� �ل�ضلح ،ف�ضاحلهم فكانت موؤ�ب �أول مدن

�ضلحا ،ثم �نطلق �إىل زيزياء ،ومن هناك �أر�ضل �لزبري بن �لعو�م و�لف�ضل
بالد �ل�ضام �ملفتوحة
ً
�ضلحا.
نهائيا ،ف ُف ِت َحت
ً
بن عبا�س لفتح ّ
عمان �لتي مل يكن �ضلح يزيد بن �أبي �ضفيان لها ًّ

قا�ضد� �لريموك ،وقد �لتقى مع
� – 4رشحبيل بن ح�ضنة ،وكانت وجهته �لأردن عرب تبوك ومعان،
ً
�لروم يف غور وقا�س و�نت�رش عليهم ،و�إليه يعود �لف�ضل يف فتح معظم مناطق �لأردن.
فكر

�ضالح يزيد بن �أبي �ضفيان �أهل �لبلقاء على �ألف �ألف (مليون) درهم ،و�ضالح �أبو
عبيدة �أهل موؤ�ب على دينار وجريب حنطة عن كل بال≠.

ولتعرف �لطرق �لتي
�أ�ضهم �لقادة �لأربعة يف فتح �أر�س �لأردن ون�رش �لإ�ضالم بني �لقبائل،
ُّ

�ضلكتها �جليو�س �لإ�ضالمية ،تاأمل �خلريطة �لآتية ،ثم �أجب عن �ل�ضوؤ�ل �ملجاور للخريطة:
إ�ضالمي لبالد
�ضم قادة جيو�س �لفتح �ل
ّ
ّ
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�ل�ضكل ( :)4-2خريطة جيو�س �لفتح �لإ�ضالمي لبالد �ل�ضام.

وحت�صن
حمارب��ة امل�سلم�ين ،وعندما التق��ى اجلي�شان انت�رص امل�سلم��ون بقيادة �رشحبيل ب��ن ح�سنةّ ،
ال��روم يف فحل� ،إذ كانت �أر�ضها �سبخة موحلة ،وقد ّ
غطاها ال��روم باملياه ،فحا�رصهم امل�سلمون
ع��دة �أ�شهر حتى طلب��وا الأمان مقابل

�أداء اجلزي��ة ع��ن �أنف�سه��م واخل��راج
ع��ن �أر�ضهم ،ف� ّأم َنه��م امل�سلمون على

�أنف�سهم و�أموالهم و� اّأل تهدم بيوتهم.
حاليا؟
�أين تقع طبقة فحل ًّ

معركة �أجنادين

وقعت بني امل�سلمني والبيزنطيني عام 13هـ634/م
يف فل�سط�ين قرب مدينة الرمل��ة ،وقد انت�رص فيها

امل�سلمون.

نشاط
اً
جدول جليو�ش الفتح الإ�سالمي لبالد ال�شام ،وبينّ فيه ا�سم القائد
�صمم
بالتعاون مع زمالئكّ ،
امل�سلم ووجه َته.
 - 2معركة الريموك  15هـ 636/م

بعد � ْأن ح ّققت جيو�ش فتح بالد ال�شام انت�صارات عديدة على الروم البيزنطيني يف الأردن،

�ضخما بقيادة القائد الأرمني ماهان ،فنزل به
جي�شا
�أر�سل هرقل �إمرباطور الدولة البيزنطية ً
ً
الواقو�صة على �أحد روافد نهر الريموك ،وقد كان امل�سلمون حتت قيادة �أربعة من الأمراء،

جي�ش بقيادة خالد بن الوليد ،الذي طلب �إليه اخلليفة �أبو بكر ال�صديق 
بالإ�ضافة �إىل
ٍ
التوجه من العراق �إىل بالد ال�شام لنجدة جيو�ش امل�سلمني.
ُّ

اقر�أ الن�ص التاريخي الآتي ،ثم �أجب عن ال�س�ؤالني التاليني:
قال خالد بن الوليد:
هلموا ،ف� ّإن ه�ؤالء قد
«� ّإن ت�أمري بع�ضكم ال ينق�صكم عند اهلل وال عند خليفة ر�سول اهلل ّ ،
تهي�ؤوا ،وهذا يوم له ما بعده � ْإن رددناهم �إىل خندقهم اليوم ،مل نزل نر ّدهم ،و�إن هزمونا مل نفلح
غدا ،والآخر بعد
فهلموا ف ْلنتعاور (نتبادل) الإمارة ،فليكن عليها بع�ضنا اليوم ،والآخر ً
بعدهاّ ،
غد حتى يت�أمر كلكم ،ودعوين �إليكم اليوم».
(الطربي ،تاريخ الطربي ،ج� ،3ص .)396
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يف ر�أيك ،ما �أهمية توحيد جيو�س فتح بالد �ل�ضام حتت قيادة و�حدة؟
عاما للم�ضلمني؟
ما دللة �ختيار خالد بن �لوليد ً
قائد� ًّ

نشاط
تقم�س دور خالد بن �لوليد ،و�قر�أ �لن�س �أمام زمالئك.
ّ
ّ
توىل خالد بن �لوليد قيادة �جلي�س �لإ�ضالمي ،و�نت�رش على �لبيزنطيني ،وملا بل≠ هرقل ما
عد هذه �ملعركة فا�ضلة يف تاريخ بالد
�أ�ضاب جي�ضه من هزمية رحل �إىل �لق�ضطنطينية .و ُت ُّ

�ل�ضام لالأ�ضباب �لآتية:

�أ � -لق�ضاء على وجود �لإمرب�طورية �لبيزنطية يف بالد �ل�ضام.

جزء� من �حلكم �لإ�ضالمي.
ب -ل ّأن بالد �ل�ضام �أ�ضبحت ً
حتو ُل ولء �لقبائل �لعربية يف بالد �ل�ضام للحكم �لإ�ضالمي ،و�نت�ضار �لإ�ضالم بينها.
جـُّ -

ثالثًا :موقف القبائل العربية يف الأردن من الØتح العربي الإ�سالمي

كانت �ضيا�ضة �خلليفة �أبي بكر �ل�ضديق 

يف �لفتوحات �لربط بني خط �ضري �لفتح �لإ�ضالمي،

�رتدت
ومناطق �ضكن �لقبائل �لعربية �لتي �أر�د ن�رش �لإ�ضالم فيها ،وذلك بعد � ْأن �أعاد �لقبائل �لتي ّ

وجههم �أبو بكر
عن �لإ�ضالم بعد وفاة �لر�ضول  ،وقد كان �أبو عبيدة �أحد �لقادة �لأربعة �لذين ّ

�ل�ضديق 

أمرهم �أن يكون خط �ضريهم عرب تبوك �إىل �لبلقاء ،و� ْأن يتج ّنبو� دخول �ملدن
 ،و� َ

متهيد� لن�رش �لإ�ضالم بني �لعرب يف تلك
مق َت ِ�رش ِي َن يف ذلك على �لقرى و�لقبائل يف �لأطر�ف؛
ً
�ملنطقة.

فكر

جت ّنبت جيو�س �لفتح �لإ�ضالمي �لدخول �إىل �ملدن ،و�قت�رشت على �لقرى و�لقبائل
يف �لأطر�ف.

ّ
متكنت �جليو�س �لإ�ضالمية من فتح �لبلقاء وجر�س وبيت ر�أ�س من دون مقاومة كبرية ،وقد �أدى

تغري يف موقف �لقبائل �لتي �عتنقت
�نت�ضار �مل�ضلمني يف �أجنادين عام 13هـ634/م �إىل �إحد�ث ُّ
�لديانة �مل�ضيحية ،وهذ� جعلها تتخذ �أحد �ملو�قف �لآتية:

4٦

َ
ف�س ُّموا بالعرب امل�ساملة؛ لأنهم كرهوا َ
وقتال
الروم ب�سبب الدين،
قتال
ِ
	- 1الوقوف على احليادُ ،
ِ
العرب ب�سبب القربى ،فاعتزلوا القتال حتى ينجلي املوقف بالن�سبة للم�سلمني والبيزنطيني.
وقد خاطبت قبائل طبقة فحل امل�سلمني« :يا مع�رش امل�سلمني� ،أنتم �أحب �إلينا من الروم ،و�إن
كانوا على ديننا� ،أنتم �أوفى لنا ،و�أر�أف بنا ،و�أكف عن ظلمنا ،و�أح�سن والية علينا ،لكنهم
غلبونا على �أمرنا ومنازلنا» .ف�سارع �أكرثهم �إىل م�صاحلة امل�سلمني ،وقد �أطلق عليهم ا�سم
دورا فاعلاً يف �أثناء الفتوحات الإ�سالمية فقد
م�ساملة ال�شام �أو املعاهدة ،و�أدت هذه القبائل ً
�سارعت تلك الفئة ،وطلبت ال�صلح من امل�سلمني ،وقدمت لهم خدمات ،منها �أن يكونوا
عيو ًنا للم�سلمني على الروم ،و�أدالء للم�سلمني ،وتقدمي الأرزاق للجند ،وا�ست�ضافتهم ،وهي
بهذا الدور التقل عن دور القبائل التي حاربت �إىل جانب امل�سلمني.
ما ر�أيك يف الدور الذي قامت به القبائل امل�ساملة يف الفتوحات الإ�سالمية؟
	- 2الوقوف �إىل جانب امل�سلمني يف معركة طبقة فحل� ،إذ جاءت قبائل خلم وجذام وغ�سان
وعاملة وبلقني وق�ضاعة ،ودخلوا مع امل�سلمني ،فكرث عددهم ،و�صاروا معهم يف ع�سكرهم،
وقوي بهم امل�سلمون على عدوهم ،وقد قاتلوا يف مي�رسة جي�ش امل�سلمني يف معركة الريموك،
ومعهم قبائل كنانة وقي�س وخثعم ,واعتمد �أبو عبيدة على بع�ضهم ،فكانوا �أدالء وعيو ًنا له
خبريا ببالد ال�شام وجبالها ومدنها,
على الروم ،ومنهم يون�س بن عمرو الغ�ساين ،الذي كان ً
ويف �أثناء معركة الريموك �أ�سلم رجال من العرب كانوا م�سيحيني ،فطلب �أبو عبيدة �إليهم
الدخول يف ع�سكر الروم ،و�أن ي�أتوه ب�أخبارهم ,وبعد معركة الريموك �شاركت كثري من
القبائل �إىل جانب امل�سلمني يف فتوحات حم�ص وحلب وقن�رسين.
� - 3أُجربت بع�ض القبائل امل�سيحية وهي مكرهة على القتال �إىل جانب الروم� ،إذ �أدخل البيزنطيون
تلك القبائل بتحالفات ،وطلبوا �إليهم مقاومة امل�سلمني ،فخ�شيت تلك القبائل على نف�سها
من بط�ش الروم بها ،وهذا وا�ضح من قول جبلة بن الأيهم زعيم الغ�سا�سنة� « :أخ�شى �إن
ينق�ضوا على بلدي؛ لأن الروم ال
تركت حربكم وقتالكم ،وكانت الدائرة للروم ال �آمن �أن ّ
تر�ضى مني � اّإل �أن �أكون مقاتلاً  ،وقد ر�أ�سوين على العرب جميعهم» وبعد انت�صار امل�سلمني
بني ثالثة �أمور ،هي� :إما �أن ي�سلم
يف معركة الريموك خيرّ ه اخلليفة عمر بن اخلطاب
فيكون له ما للم�سلمني وعليه ما عليهم ،و�إما �أن ي�ؤدي اجلزية ويكون يف ذمة امل�سلمني ،و�إما
�أن يلحق بالروم.
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راب ًعا� :أ�رضحة ال�صحابة ومقاماتهم على ثرى الأردن

تزخر �أر�ض الأردن بالكثري من �أ�رضحة ال�صحابة 

 ،الذين �شاركوا ب�إنهاء الوجود البيزنطي

فيها ،ومنها �رضيح ٍّ
كل مما ي�أتي:
 - 1فروة بن عمرو اجلذامي :زعيم ق َت َله الروم عندما علموا ب�إ�سالمه على مياه عفرا �شمال مدينة
الطفيلة عام 7هـ628 /م.
ُ
ِ
ر�سول اهلل � إىل الغ�سا�سنة ،و�رضيحه �إىل اجلنوب من
ر�سول
	- 2احلارث بن عمري الأزدي:
الطفيلة على الطريق امل�ؤدي �إىل ب�صريا.
 - 3زيد بن حارثة الكلبي :قائد معركة م�ؤتة ،وهو �أول قائد ا�س ُت�شهد على ثرى الأردن يف معركة
م�ؤتة عام 8هـ 629/م ،و�رضيحه يف املزار جنوب مدينة الكرك.
 - 4جعفر بن �أبي طالب (جعفر الطيار) :ابن عم ر�سول اهلل  ،و�رضيحه يف املزار جنوب مدينة
الكرك ،ا�س ُت�شهد يف معركة م�ؤتة عام 8هـ629/م.
 - 5عبد اهلل بن رواحة :ا�س ُت�شهد يف معركة م�ؤتة 8هـ629/م ،و�رضيحه يف املزار جنوب مدينة الكرك.
�	- 6أبو عبيدة عامر بن اجلراح� :أمني الأمة و�أحد الع�رشة املب�شرّ ين باجلنة ،و�رضيحه يف غور �أبي
عبيدة يف الغور الأو�سط بوادي الأردن.
 - 7معاذ بن جبل :و�رضيحه يف ال�شونة ال�شمالية.
� - 8رشحبيل بن ح�سنة :و�رضيحه يف وادي الريان بوادي الأردن.
 - 9عامر بن �أبي وقا�ص :و�رضيحه يف الغور ال�شمايل.
� -10رضار بن الأزور الكندي :ا�س ُت�شهد يف معركة الريموك 15هـ636 /م ،و�رضيحه يف الغور الأو�سط.
 - 11عكرمة بن �أبي جهل :ا�س ُت�شهد يف معركة الريموك 15هـ ،636 /و�رضيحه يف عجلون.
 -12بالل بن رباح :وهو م�ؤذِّن ر�سول اهلل  ،تويف عام 20هـ 641/م ,ومقامه يف قرية بالل
املط ّلة من الغرب على وادي ال�سري.
� -13أبو ذر الغفاري :ومقامه غرب منطقة ذيبان.
 -14عبد الرحمن بن عوف :تويف عام 33هـ652/م ،ويوجد مقامه يف منطقة اجلبيهة يف عمان.
نشاط
تقريرا عن اهتمام الها�شميني
ُع ْد �إىل موقع وزارة الأوقاف  ،www.awqaf.gov.joواكتب
ً
برعاية �أ�رضحة ال�صحابة ومقاماتهم يف الأردن ،ثم اعر�ضه يف الإذاعة املدر�سية.
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األسئلة

					
 - 1عرف ما ي�أتي:

اجلريب ,القبائل امل�ساملة.

 - 2متى حدثت ٌّ
كل من املعارك الآتية :معركة فحل ،معركة الريموك ،معركة �أجنادين.

	- 3اذكر العوامل التي دفعت اخلليفة �أبا بكر ال�صديق 
 - 4بينّ موقف اخلليفة عمر بن اخلطاب  من جبلة بن الأيهم زعيم الغ�سا�سنة بعد معركة
لفتح بالد ال�شام.

الريموك.

 - 6بينّ دور قبائل الأردن يف الفتوحات الإ�سالمية.
 - 7ملاذا اعدت معركة الريموك من املعارك الفا�صلة يف تاريخ بالد ال�شام؟
� - 7أكمل اجلدول الآتي مبا ينق�صه من معلومات:
ال�صحابي

جعفر بن �أبي طالب

7هـ628/م

عام الوفاة
موقع ال�رضيح �أو املقام

فروة بن عمرو اجلذامي

م�ؤتة

20هـ641/م
وادي ال�سري
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜاﻟﺚ

األﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺪﻭﻟة األﻣﻮﻳة ) ١٣٢-٤١
ﻫـ ٧٤٩-٦٦١ /ﻡ (

مهما
حظي �لأردن باأهمية كبرية يف �لعهد �لأموي ،خا�ض ًة مدينة عمان ،فقد كانت
ً
مركز� ًّ

لالأمر�ء �لأمويني �لذين كانو� يقيمون يف ق�رش �لقلعة ،وكانت لهم قو�ت خا�ضة فيها للمحافظة

على �لأمن و�ل�ضتقر�ر.

ا ً
أول :اأ�سبا Üاهتمام اÿلØا Aالأمويني بالأردن

ولء �أهل �لأردن للخلفاء �لأمويني وتاأييدهم لهم ،خا�ض ًة بعد وفاة يزيد بن معاوية 64هـ/
-1
ُ

683م ،و�نتقال �خلالفة �لأموية من �لفرع �ل�ضفياين �إىل �لفرع �ملرو�ين ،فكان لأهل �لأردن
�لدور �لأكرب يف تثبيت �أركان �لدولة �لأموية.

ويف ذلك يقول �ل�ضاعر �لأموي عدي بن �لرقاع �لعاملي:
ولول �لإل ُه و� ُ
لنق�ضم ْت
أردن
أهل �ل u
َ

ِ
�ملــرج نري�نا
يــوم
نــار
ِ
�جلماعة َ
ُ

نشاط
تقرير� تتناول فيه �أبيا ًتا من �ل�ضعر ورد فيها
بالتعاون مع مع ّلم �للغة �لعربية يف مدر�ضتك� ،كتب
ً

قدمه يف �لإذ�عة �ملدر�ضية.
��ضم �لأردن �أو مناطقه ،ثم ّ

 - 2وقوع �لأردن على �لطريق �لتجاري ،فهو حلقة �لو�ضل بني بالد �ل�ضام من جهة و�حلجاز
وم�رش من جهة �أخرى.

 - 3وقوع �لأردن على طريق �حلج �ل�ضامي.
 - 4غنى �أر�س �لأردن بالرثو�ت �لزر�عية.

ثانيًا :م¶اهر اهتمام اÿلØا Aالأمويني بالأردن

كان �لأردن ّ
حمط �هتمام �خللفاء �لأمويني ،ومن مظاهر ذلك:
 - 1توزيع مناطق �لأردن على �أجناد �ل�ضام ،ومنها:

�أ  -جند �لأردن ،ومن مدنه وقر�ه :فحل وجر�س وبيت ر�أ�س و�ل�ضو�د و�لأقحو�نة وجدر.

50

ب  -جند دم�س≥ ،ومن مدنه :اأذرح واجلرباء وموؤتة وموؤاب والبلقاء وعªان وال�رضاة ومعان
و�حلميمة وزيزياء و�لق�ضطل و�ملوقر و�لرقيم وزغر.

جـ  -جند فل�ضطني ،ومن مدنه� :أيلة (�لعقبة).

د�ر� ل�ضك �لنقود
 - 2كانت مدينة عمان
مهما للمو��ضالت ،كما ّ
ً
�تخذها �لأمويون ً
مركز� ًّ
د�ر� ّ
ل�ضك �لنقود يف �لعهد �لأموي.
�لإ�ضالمية ،وقد �تخذو� جر�س � ً
أي�ضا ً
عالم يدل وجود د�ر ل�ضك �لنقود يف عمان وجر�س؟

متيز �لأردن مبكان ٍة خا�ضة يف عهد �خلليفة �لأموي يزيد بن معاوية بن �أبي �ضفيان ،لأنه ولد يف
ُّ - 3
دوما لأر�ضها؛ لذ� فقد كان يق�ضي معظم �أوقاته يف �لأردن �إىل
�لبادية �لأردنية ،فكان يحن ً
جانب �أمه «مي�ضون بنت بحدل �لكلبية» �لتي غر�ضت فيه ع�ضق �ل�ضحر�ء و�لبد�وة.

� - 4هتمام �خلليفة �لوليد بن يزيد مبنطقة �لبلقاء ،فقد كان يطعم �حلجاج ثالثة �أيام ،وياأمر بتقدمي
�لأعالف لدو�بهم يف منطقة زيزياء (�جليزة).

 - 5مبايعة �خلليفة �ضليمان بن عبد �مللك ،وهو يف �لبلقاء باخلالفة.
ﻫﻞ ﺗﻌلﻢ
تزوج مي�ضون بنت بحدل �لكلبية يف �أثناء وليته لل�ضام ،وقد كانت
 � ّأن معاوية بن �أبي �ضفيان ّحتن للعي�س يف �لبادية �لأردنية ،وت�ضعر بامللل من حياة �لق�ضور يف دم�ضق؛ لذ� فقد طلقها

معاوية وهي حامل يف �بنه يزيد ،ومن �ضعرها:
أرياح ِ
في�ه
لبيâ
ُ
ٌ
تîف�≥ ال ُ
وتقــر عينـي
ب�س عباء ٍة
و ُل ُ
َّ

ينب íاّ
ا ¥دو َنه
الط اّر َ
ٌ
وكلب ُ

ِ
أحب اs E
م�ني����ف
من ق��� mرض
ا ُّ
‹ ْ
ِ
أحب �إ َّ
�ل�ضفوف
ب�س
من ُل ِ
� ُّ
يل ْ
ِ
أحب اs E
الدف���و±
من نقرِ
ا ُّ
‹ ْ

أردن �إىل ملتقى لأعظم �ضعر�ء بني �أمية يف عهد �خلليفة يزيد بن عبد �مللك مثل:
 - 6حتويل �ل ّ
�لفرزدق وجرير ُ
كثري
وكثري عزة� ،لذين وفدو� �إىل زيزياء و�لق�ضطل و�ملوقر ،وقد قال �ل�ضاعر ّ
عزة يف تلك �ملناطق:
ّ

5١

دار ُه ْم
حيا باملوقرِ ُ
�سقى اهلل ُ ًّ
�سواري ُتنحي َّ
كل �آخرِ ليل ٍة
َ

ق�سطل البلقا ِء ِ
ِ
املحـارب
ذات
�إىل
ِ

ِ
ِ
اجلنائب
باكرات
غمام
و�صوب
ٍ
َ
�شم ال ِ
أرانـب
واردات
ل ُه
ِ
ُ
العر�ض ُّ

قبل ِ
أنا�س ُ
املاء َ
هم
� ٌ
ينال َ
�شفاه ْ
وقد تويف يزيد بن عبد امللك يف �إربد من �أر�ض البلقاء.

ماذا ت�ستنتج من ذكر ا�سم املوقر والق�سطل يف �شعر كثري عزة؟

ثالثًا :الق�صور الأموية يف البادية الأردنية

اهتم خلفاء بني �أمية ببناء الق�صور يف البادية الأردنية ,ومن الأ�سباب التي دفعتهم لبناء هذه

الق�صور ما ي�أتي:

 - 1تعليم �أبنائهم اللغة العربية اخلال�صة يف البادية التي متتاز بف�صاحة الل�سان وبالغة التعبري.
 - 2حنني اخللفاء الأمويني و�شوقهم حلياة البادية والبداوة والفرو�سية.
 - 3غن��ى البادية الأردني��ة ب�أعداد كبرية من الطيور واحليوانات ،خا�ص�� ًة الأ�سود والنمور والنعام
والغزالن ،وهذا دفع اخللفاء الأمويني والأمراء ملمار�سة هواية ال�صيد.

 - 4متتني الروابط والعالقات مع القبائل العربية املوجودة يف البادية الأردنية.
ومن �أ�شهر الق�صور الأموية يف الأردن ،ق�صرية عمرة وق�رص امل�شتى وق�رصالأزرق وق�رص احلالبات

وق�رص الربقع وق�رص الطوبة وق�رص احلرانة وق�رص املوقر وق�رص الق�سطل.
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	- 1اذكر �أ�سباب اهتمام اخللفاء الأمويني بالأردن.
�سم املناطق التي ّ
أموي.
ت�شكل منها جند الأردن يف العهد ال ّ
ّ -2
 - 3بينّ �أ�سباب اهتمام الأمويني ببناء الق�صور يف ال�صحراء الأردنية.
 - 4ف�رس ما ي�أتي:

أ� � -إقامة يزيد بن معاوية يف �صحراء الأردن.

بَ -ج ْعل مدينة عمان
مهما للموا�صالت يف العهد الأموي.
ً
مركزا ًّ
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اردن ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ

• Tس¡ــد الأردن ¡Xور عدد من العلمــا AواŸراك õالعلميــة ‘ الع� öالعÑا�سي.
ح qلP πل∂.
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النت�ج�ت الع�مة
يتوقع من الط�لب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقي�م ب�لواجب�ت والأن�سطة الواردة فيه� اأن
ق�درا على اأن:
يكون ً
يتعرف دور الأردن في الحروب الفرنجية.
ّ
يتعرف ت�ريخ مملكة الأيوبيين في الكرك.
ّ
يطلع على مواقع مختلفة في ال�س�بكة (الإنترنت) لكت�بة التق�رير المن��سبة للوحدة.
يوظف الح��سوب في كت�بة التق�رير والبحوث التي تتعلق بمو�سوع�ت الوحدة.
يف�سر اأ�سب�ب اختي�ر العب��سيين لمنطقة الحميمة لنطالق الدعوة العب��سية.
يتتبع محط�ت طريق الحج ال�س�مي.
ّ
يحلل الأحداث الت�ريخية التي حدثت في الأردن في الع�سر المملوكي.
يحلل الن�سو�س الت�ريخية الواردة في الوحدة.
يقدر دور الأردن في الت�سدي لالأطم�ع الفرنجية.
ّ
يعتز ب�لعلم�ء الأردنيين والمراكز العلمية في الأردن.
ّ
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اﻟﻔﺼﻞ األﻭﻝ

األﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺨﻼﻓة اﻟﻌﺒاسﻴة

ا�ستغل العب��سيون ح�لة ال�سعف والتفكك التي ك�نت عليه� الدولة الأموية في اأواخر عهده�،

ن�قم� عليه� ،خ��سة العن��سر غير العربية من الموالي ،حتى ا�ستط�ع
لك�سب ت�أييد كل َمن ك�ن ً

العب��سيون عن طريق مراكزهم الرئي�سة في خرا�س�ن والكوفة والحميمة ا�ستغالل الظروف ال�سعبة

التي ك�نت تمر به� الدولة الأموية في اأواخر عهده� ،والق�س�ء على حكم بني اأمية ،وك�ن ذلك

عندم� التقى الجي�س�ن :الأموي بقي�دة مروان بن محمد اآخر خلف�ء الأ�سرة الأموية في الم�سرق،
والعب��سي بقي�دة عبد اهلل بن علي العب��سي في معركة الزاب على نهر دجلة ع�م  132هـ749/م،

التي انت�سر فيه� الجي�س العب��سي.

أول :الحميمة منطل≥ الدعوة العÑا�سية
ا ً
اقراأ الن�س الت�ريخي الآتي ،ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
اأق�م علي بن عبد اهلل بن عب��س وابنه محمد ب�لحميمة من اأر�س البلق�ء ،التي ك�ن عبد الملك ابن

مروان قد اأقطعه اإي�ه�؛ حتى يبقى تحت ن�ظريه ،وك�ن اأن نزل عنده ابن عمه اأبو ه��سم عبد اهلل
بن محمد بن الحنفية ،اأحد اأحف�د علي بن اأبي ط�لب

 ،وقد ك�ن على عالقة مع محمد

ابن علي بن عبد اهلل العب��سي ،الذي تلقى تعليمه على يد اأبي ه��سم ،اإذ ا�ستد به المر�س وهو

في طريق العودة من دم�سق ،و�سعر بدنو اأجله ،فم�ل اإلى الحميمة حيث يقيم ابن عمه علي بن

عبد اهلل العب��سي ،واأعلمه بح�له ،واأن الخالفة �س�ئرة اإلى ولده ،وكيف ي�سنع ،ثم توفي ودفن
في الحميمة �سنة  98هـ 716 /م.

)ابن كثير ,الÑداية والن¡اية.(44 ¢� ,5ê ,

م� �سبب اإقط�ع عبد الملك بن مروان قرية الحميمة لعلي بن عبد اهلل العب��سي؟
م� العالقة بين العب��سيين والعلويين؟

لم�ذا نزل اأبو ه��سم عبد اهلل بن محمد بن الحنفية عند علي بن عبد اهلل العب��سي؟
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ثانيًا :اأهمية مو ™bالحميمة للعÑا�سيين

المنطلق
دور ب�ر lز في الت�ريخ ،فك�نت بحكم موقعه�
َ
ك�ن لقرية الحميمة في جنوب الأردن l
الرئي�س لمراكز الدعوة العب��سية الأخرى في خرا�س�ن والكوفة ،اإذ ك�نت التعليم�ت ت�سدر من
َ

محمد بن علي العب��سي ،لت�سل اإلى موؤيدي العب��سيين ،ومن ميزات الحميمة م� ي�أتي:

 -1وقوعه� على طريق الحج والطريق التج�ري الذي يربط بين بالد ال�س�م والحج�ز من جهة
والعراق وم�سر من جهة اأخرى.

 -2موقعه� المتو�سط بين الأق�ليم الإ�سالمية.
ولتعرف مراكز الدعوة العب��سية ،ت�أمل الخريطة الآتية ،ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه�:
ُّ
ôëH
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ال�سكل ( :)1-3المراكز الرئي�سة للعب��سيين.

ح�لي�؟
في اأية مح�فظة تقع الحميمة ًّ

م� العالقة بين الحميمة والكوفة وخرا�س�ن؟
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نشاط
�سمم مطوية عن موقع الحميمة ،ثم اعر�سه� اأم�م مع ّلمك وزمالئك في الغرفة ال�سفية.
ّ

ثالثًا :اأ�سÑاب اهتمام Nلفا Aالع�سر العÑا�سي بالأردن
يعود اهتم�م الخلف�ء العب��سيين ب�لأردن ل�سببين ،هم�:
ممرا للقوافل التج�رية عبر
 -1موقع الأردن المتو�سط على طريق الحج ال�س�مي ،ولكونه ًّ
ال�سحراء.
تميز الأردن ب�لإنت�ج الزراعي ،فقد ُعرِ ف في عهد الدولة العب��سية ب��سم مخزن الحبوب.
ُّ -2
ﺗﻌلﻢ
ﻫﻞ ﺗﻌلﻢ
ﻫﻞ
�سع�را لرايته� ،وهو لون راية الر�سول .
 ا ّأن الخالفة العب��سية اتخذت من اللون الأ�سودً
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ف�سر ما ي�أتي:
ّ -1
مركزا لدعوتهم ال�سرية.
�أ  -اختيار العبا�سيين قرية الحميمة
ً
ب-اهتمام خلفاء الع�صر العبا�سي بالأردن.
 -2رتب الأحداث التاريخية الآتية ح�سب حدوثها:
معركة الزاب ،الدعوة العبا�سية� ،إقامة علي بن عبد اهلل العبا�سي في الحميمة.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜانﻲ

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺞ اﻟشاﻣﻲ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ األﺭﺩﻥ

ك�ن لق�فلة الحج ال�س�مي الأثر الأكبر في الحي�ة ال�سي��سية والقت�س�دية والجتم�عية والثق�فية

في الأردن ،فك�نت تنطلق من دم�سق اإلى الرمث� ،ثم اإلى الفدين (المفرق) ،وتتجه الق�فلة بعد ذلك
اإلى ال�سليل الواقعة بين الزرق�ء والمفرق ،ومنه� اإلى الزرق�ء حيث يق�م �سوق يحتوي على ال�سلع

المختلفة التي ُتج َلب من مدن دم�سق وقراه� ،اإذ يتم التب�دل التج�ري في هذه المحط�ت ،فك�ن

التج�ر من مدينة عجلون يح�سرون ال�سلع اإلى مدينة الزرق�ء للمت�جرة به� ،واأحي� ًن� تمر ق�فلة الحج
فقد قيل:
توجهه� نحو الزرق�ء لوجود الم�ء فيه�ْ ،
ب�لأزرق قبل ُّ
والحرم ل ُه ِ
ِ
يرزق
الزرق� ِء
منـزل
وقـد ج ْئن� اإلى
قلـت ْ
ُ
ُ
ِ
من ال ِ
أزرق
فقد
عن مك َة
ل ترجعي ي� ُ
ْ
�سقين�ك َ
نوق ْ
ين؟
م� دللة بيتي ال�سعر ال�س�ب َق ِ

ثم تنطلق ق�فلة الحج من الزرق�ء اإلى زيزي�ء ،وفيه� اأ�سواق تج�رية وبركة ل�سقي الحج�ج،

يوم� ،ا ّأم� تج�ر عم�ن فيخرجون من عم�ن للمت�جرة مع الحج�ج ،ثم يتجه
حيث يقيم الح�ج فيه� ً
يقدمون
الركب اإلى القطراني (القطرانة) ،وفيه� بركة م�ء وخ�ن ،وحوله� يوجد التج�ر الذين ّ

للم�س�فرين م� يحت�جونه من اأطعمة واأ�سربة ،وم� تحت�جه دوابهم من اأعالف مثل ال�سعير والتبن،

وقد يتجه الحج�ج اإلى اللجون وفيه� م�ء ج�ر ، mثم يق�سدون الكرك ،وفيه� يقيمون اأربعة اأي�م ،يق�م

في اأثن�ئه� �سوق لهم.

ثم تذهب الق�فلة بعد ذلك اإلى وادي الح�س� بين الكرك ومع�نَ ،فيرِ ُد الحج�ج م�ءه� ،ومنه�

يرحلون نحو مع�ن؛ للتزود ب�لمي�ه والطع�م ،ويق�م لهم �سوق يحتوي العديد من الب�س�ئع وال�سلع،
�سواء للحج�ج اأو رواحلهم ،فيغتنم اأه�لي المنطقة الفر�سة للتج�رة.
وفي مع�ن ينق�سم طريق الحج اإلى اتج�هين:

 -1الأول نحو عقبة ال�سوان ،ثم نحو ذات حج ،ثم اإلى تبوك ،ف�لعال اإلى اأن ينتهي اإلى المدينة
المنورة ،ثم مكة.

 -2الث�ني من مع�ن اإلى اأيلة ،ويلتقي مع ق�فلة الحج الم�سري ،ثم نحو المدينة فمكة ،وفي العقبة

6٠

(�أيلة) ُيقام �سوق تجاري يق�صده التجار من �سائر المناطق ال�شامية للك�سب والربح ،وقد
و�صفه الجزيري في كتابه الدرر بقوله« :وين�صب �سوق كبيرة فيه من الب�ضائع والفواكه ما

ال يوجد في غيره� ،إنه مكان مق�صود ت�أتي �إليه ال�سلع من ال�شام ،وتقام فيه الأ�سواق العظيمة
الممتدة والمت�شعبة التي ال توجد في �أمهات الأقاليم وكبار المدن» ،وهذا يدل على �أهمية

ال�سوق وتنوع �سلعه.

جزءا من الطرق التجارية الن�شطة بين بالد ال�شام وجنوب �شبه الجزيرة
كان طريق الحج ال�شامي ً

العربية (اليمن) ,وقد كان هذا الطريق �أغنى طرق التجارة و�أهمها على الإطالق� ،إذ كانت القوافل
التجارية تحمل ب�ضائع ال�صين والهند و�إفريقية ،وهي �سلع �ضرورية ال توجد في كل الأقاليم.

من �أهم محطات الحج محطة زيزا (زيزياء ،الجيزة) ،حيث يقام فيها �سوق تجاري كبير في

مو�سم الحج ،يتزود منه الحجاج بما يحتاجونه ،ولم يقت�صر هذا ال�سوق على خدمة الحجاج
وحدهم ،بل كانت القبائل تح�صل على حاجاتها من ال�سلع عن طريق المقاي�ضة بمنتجاتها من

الغالل والأجبان والب�سط والما�شية وغير ذلك ،وكان ال�سوق يقام في �ساحة وا�سعة حتى تت�سع
للأعداد الكبيرة من الجمال ،ولذا اهتم المماليك ببناء الخانات ،ومنها :خان قياد (�ضبعة) ،وخان
الزبيب ،وخان الح�سا ،وخان القطرانة� .أما محطة �أيلة( العقبة) ،فيق�صد �سوقها الحجاج القادمون

عبر بالد ال�شام والقادمون عبر قافلة الحج الم�صري ،فتلتقي القافلتان للتوجه نحو الحجاز.

كان مو�سم الحج منا�سبة دينية واقت�صادية وثقافية� ،إذ يلتقي الم�سلمون على اختالفهم في

القوافل ،فيتعارفون على عادات بع�ضهم و�أحوالهم االقت�صادية وعلومهم .ومن �آثار مرور قافلة
الحج ال�شامي بالأرا�ضي الأردنية:

� -1شعور الحجاج بالأمان والطم�أنينة من مخاطر الطريق� ,إذ كانت تحر�س القافلة قوة ع�سكرية.
 -2متاجرة الحاج بما حمل من بالده من �سلع مع غيره من الحجاج� ،أو ا�ستبداله ببع�ض �سلعه
�سلعا يحتاجها الحجاج الآخرون.
ً

تطور التجارة وازدهار الأ�سواق.
 -3توفُّر طرق الموا�صالت مما أ� ّدى �إلى ُّ
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تحول مراكز طريق الحج ومحطاته بعد ذلك �إلى مدن.
-4
ُّ
�	-5إقامة اال�ستراحات على طول طريق الحج ،وقد ا�ستفاد منها �أبناء القبائل المقيمة على الطريق
بتقديم خدمات الداللة وت�أجير دوابهم لنقل الحجاج.

 -6االحتكاك واالت�صال بين �سكان المنطقة والحجاج القادمين من البالد الإ�سالمية المختلفة.
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األسئلة

تتبع �أهم الطرق التي ي�سلكها الحجاج عند و�صولهم �إلى مدينة معان.
ّ -1
 -2ما �أهمية مرور قافلة الحج ال�شامي بالأرا�ضي الأردنية:
اقت�صاديا
�أ -
ًّ
ثقافيا
ب-
ًّ
ع�سكريا
جـ-
ًّ
تتبع منازل الحج التي تمر بها قافلة الحج ال�شامي في الأردن.
ّ -3
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜاﻟﺚ

األﺭﺩﻥ ﺃﺛﻨاﺀ اﻟﺤﻤﻼﺕ اﻟﻔﺮنﺠﻴة

أول :مرحلة ال�سيطرة الفرنجية على الأردن
ا ً

تعر�ســت بــالد ال�س�م فــي اأواخــر القــرن الخ�م�س
ّ

الحمالت الفرنجية

الهجــري  /الح�دي ع�سر الميالدي اإلى حمالت فرنجية

مجموعــة مــن الحمــالت

المقد�س
ع�م 492هـــ 1099/م ،وت�أ�سي�س مملكة بيت
َ
م�ستغ ّلــة ح�لة ال�سعــف وال�ســراع ال�سي��سي فــي الع�لم

فــي الفتــرة (691–490هـــ/

�سر�سة عدة ،اإذ ا�ستط�عت تلك الحمالت احتالل القد�س

العربــي والإ�سالمي ،وقــد اأدرك الفرنجــة اأهمية الأردن
ال�ستراتيجيــة والقت�س�ديــة لكونهمــ� الخــط الدف�عــي

والحــروب التي ق�م بهــ� الفرنجة
1291–1096م) لل�سيطرة على

بالد ال�س�م وم�سر.

لمملكتهــم في بيــت المقد�س �سد غــ�رات القب�ئل العربيــة المج�ورة له�؛ لذلــك �سيطروا عليه�،
قالع� ح�سينة عدة ،وقد ا�ستمرت الحمالت الفرنجية مدة قرنين من الزم�ن.
واأ�س�سوا فيه� ً
ﻫﻞ ﺗﻌلﻢ
 ا ّأن ابن خلدون و�سف همجية الفرنجة في احتالل القد�س ونهبه� ًق�ئال'' :بعد ح�س�ر الإفرنج
كبيرا من الم�سلين''.
للقد�س اأربعين ً
يوم� دخلوا المدينة من ال�سم�ل ،وقتلوا ب�لم�سجد عد ًدا ً

)ابن Nلدون ,كتاب العÑر.(21¢� ,5ê ,

ق�رن بين مع�ملة الفرنجة لأهل بيت المقد�س ،ومع�ملة عمر بن الخط�ب 
القد�س عند دخوله القد�س �سنة 15هـ.
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لأه�لي مدينة

ثانيًا :القال´ في الأردن Rمن �سيطرة الفرنجة

اأع�د الفرنجة بن�ء القالع القديمة ،وا�ستخدموه� بو�سفه� ً
ولتعرف
نق�ط� ع�سكرية في المنطقة،
ُّ

القالع في الأردن زمن الفرنجة ،ت�أمل ال�سكل الآتي ،ثم اأجب عن ال�سوؤالين الت�ليين:
القال´ في الأردن Rمن �سيطرة الفرنجة

bلعة الûسوب∂
)مونتريا∫(

bلعة العقÑة

bلعة الكرك

bلعة عجلون

بنيت في عهد المم�ليك قلعة قديمة ،بن�ه� الفرنجة بن�ه� اأ�س�مة بن منقذ ،اأحد

اأعــ�د بن�ءه� بلدوين الأول
ع�م 509هـــ1115 /م،
عــ�م 580هـــ 1185 /م
 ال�سيطرة على الطرق بهدف:من اأجل:
التج�رية الم�رة ب�لبحر  -1ال�سيطرة على المنطقة بهدف:
 -1تـــقـــويـــة الـــوجـــود
ب�أكملهــ�؛ لأنهــ� تقع  -1مراقبة حركة الفرنجة
الأحمر.
الع�سكـري الفـرنـجي
في الأردن.
في القد�س.
على الطريق بين م�سر
 -2ال�سيطــرة على الطرق
 -2جــعــلــهــ� قـــ�عـــدة
وبالد ال�س�م.
التج�ريــة التــي تربط
للحمالت الع�سكرية
 -2ا�ــســتــغــالل ثـــروات
م�ســر ببــالد ال�ســ�م،
�سد الفرنجة.
المنطـقــة الزراعـيـــة
و�سبــه الجزيرة العربية
 -3المح�فظة على طرق
خ��سة القمح.
والبـحــــر الأحــمـــر
ب�لم�سرق.
الــمــوا�ــســالت مع
 -3ت�أمين الحدود ال�سرقية
دم�سق و�سم�ل بالد
للـدولـــــة الفـرنـجـيـة
ال�س�م.
من خــطــر هجـمـ�ت
المم�لك الإ�سالمية.
بهدف:

عــ�م 537هـــ 1142 /م ق�دة �سالح الدين الأيوبي

ال�سكل ( :)2-3القالع ‘ الأردن زمن �سيطرة الفر‚ة.
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ّبين الدافع من وراء بناء الفرنجة للقالع الآتية :الكرك ،ال�شوبك ،العقبة.

و�ضح �أهمية قلعة عجلون للم�سلمين في الت�صدي للفرنجة.
ّ
نشاط

با�شراف المعلمّ ،
تقريرا عما
نظم رحلة �إلى �إحدى القالع القريبة من �سكنك ،ثم اكتب
ً
كتب َته �أمام زمالئك في الغرفة ال�صفية.
�شاهدته ،واقر أ� ما ْ

ثالثًا :مرحلة التحرر من ال�سيطرة الفرنجية

نظرا لأهمية الأردن حاول ال�سالجقة في دم�شق والفاطميون في القاهرة ا�سترداده مرات عدة،
ً

لكن محاوالتهم لم تنجح ,ثم جاءت اليقظة الإ�سالمية التي حمل لواءها عماد الدين زنكي وابنه

قرر تحرير قلعة الكرك من الفرنجة ،فقد خرج في ني�سان عام 565هـ/
نور الدين زنكي ،الذي ّ

أياما عدة،
1169م على ر�أ�س جي�ش من درعا
ً
فخيم في عمان � ً
قا�صدا الكرك حتى و�صل البلقاءّ ،

مرورا بح�سبان ووادي الوالة �شمال ذيبان ثم الربة ،وحا�صر القلعة،
ثم وا�صل ال�سير �إلى الكرك
ً

ودار بين الطرفين قتال �شديد� ،إذ جمع الفرنجة قواتهم التي جاءت لنجدة الكرك ،وان�سحبت

قوات نور الدين �إلى حوران من دون تحقيق نتيجة ،على الرغم من م�ساندة �سكان الأردن و�أمراء
بني ربيعة لجي�ش نور الدين الذي ّ
لي�ضيع على الفرنجة فر�صة
تمكن من �ضم دم�شق �إلى دولته؛
ّ
احتاللها ،ثم ت�سلم الراية من بعدهما �صالح الدين الأيوبي الذي �سعى لتحرير المنطقة من �سيطرة
الفرنجة.

كان الفرنجة يتعر�ضون لقوافل التجار والحجاج وهم في طريقهم �إلى مكة ،فدفع ذلك �صالح
الدين الأيوبي للقيام بحمالت عدة لتحرير الأردن ،وقد نجح في طرد الفرنجة ،وهذا ّ
مكنه من

ال�سيطرة على وادي عربة وخليج العقبة وقلعة ال�شوبك ،ف�أ�صبح الطريق بين م�صر وبالد ال�شام
ً
�سالكا .ولمعرفة �أهم الحمالت التي قام بها �صالح الدين لتحرير جنوب الأردن ,ت�أمل ال�شكل
الآتي ،ثم �أجب عن ال�س�ؤالين التاليين:
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حمالت �صالح الدين الأيوبي لتحرير جنوب الأردن من الفرنجة
الحملة الأولى
 566هـ 1170/م

الحملة الثانية
568هـ1171 /م

الحملة الثالثة
579هـ1182 /م

الحملة الرابعة
584هـ 1188 /م

حرر �صالح الدين
كان��ت �أول��ى حم�لات اتج��ه �ص�لاح الدين من �سار �ص�لاح الدي��ن �إلى بعد �أن ّ

موجه��ة القاهرة �إلى قلعة الكرك ،الكرك عن طريق الزرقاء بيت المقد�س في معركة
�ص�لاح الدي��ن ّ
�إلى �أيل��ة (العقبة)؛ حيث وكان هدفه قلعة ال�شوبك عم��ان وح�سب��ان ،ث��م حطي��ن توجه �إلى الكرك
ا�ستط��اع فتحه��ا ع��ام الت��ي حا�صره��ا ف��ي عام خي��م ف��ي الرب��ة ،ومنها وال�شوبك وحا�صرهما،
566هـ1170 /م.

568ه��ـ1171 /م ،ولم تقدم جي�شه �إلى الكرك ،فدخـــ��ل قـلـعـة الكـرك
ي�ستطع فتحها.

�شهرا كاملاً  ،في عام584هـ1188/م
وحا�صرها ً
� اّإل �أنه ّ
فك الح�صار عنها بعد ح�صار دام قرابة �سنة
لمناعة �أ�سوارها وو�صول ون�ص��ف� ،أم��ا ال�شوبك
الإمدادات �إليها من بيت ف ُفتحت في عام 585هـ/
المقد�س.

1189م بعد ح�صار دام
�سنتي��ن ،وكان��ت �آخ��ر
المعاق��ل الفرنجي��ة ف��ي
الأردن.

ال�شكل ( :)3-3حمالت �صالح الدين الأيوبي لتحرير جنوب الأردن من الفرنجة.

ما ال�سبب الرئي�س لحملة �صالح الدين الأيوبي الأولى؟
تتبع خط �سير حملة �صالح الدين الأيوبي الثالثة على الكرك.
ّ
وبتحرير تلك القالع ،عاد الأمن واال�ستقرار �إلى منطقة الأردن بعد قرن من الزمان كانت فيه

رهينة الهيمنة الفرنجية ،و�أ�صبحت الأردن تابعة للدولة الأيوبية بعد معركة حطين .اقر أ� الن�ص

الآتي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:
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معركة حطين حدثت �سنة 583هـ 1187 /م ،ب�سبب قي�م اأمير الكرك بنق�س الهدنة بينه وبين

�ســالح الدين الأيوبــي ،ومه�جمته لق�فلة تج�رية ق�دمة من م�سر فــي طريقه� اإلى بالد ال�س�م،
اإذ نهــب حمولته� واأمواله� واأ�ســر رج�له� ،ف�أر�سل اإليه �سالح الديــن لإطالق �سراح الأ�سرى

وتعوي�سهــم فرف�س ،ولذا اأعلن �سالح الديــن الجه�د لتحرير بيت المقد�س ،اإذ التقى الفريق�ن
فــي حطين التي تقع ب�لقرب من طبرية ،ودارت يوم الجمعــة بينهم� معركة من اأ�سهر المع�رك

الف��سلة في الت�ريخ الإ�سالمي ،واجتمعت للم�سلمين اأ�سب�ب الن�سر وتحرير بيت المقد�س.

)ابن الثير ,الكام πفي التاري.(528-527¢�,11ê ,ï

ا�ستخل�س ال�سبب المب��سر لمعركة حطين.

لم�ذا ُع ّدت معركة حطين من المع�رك الف��سلة في الت�ريخ الإ�سالمي؟

عبر عن اإعج�بك ب�لدور الذي ق�م به �سالح الدين الأيوبي في تحرير بيت المقد�س.
ّ

نشاط
تقريرا
ُع ْد اإلى مكتبة مدر�ستك ،وابحث في الكتب التي تتن�ول الحروب الفرنجية ،واكتب
ً
عن دور �سالح الدين الأيوبي في معركة حطين ،وقدمه في الإذاعة المدر�سية.
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عرف ما ي�أتي:
ّ -1
الحمالت الفرنجية ،معركة حطين.
ّ -2بين الحالة ال�سيا�سية في بالد ال�شام قبيل الحمالت الفرنجية للم�شرق الإ�سالمي.
ّ -3بين دور �صالح الدين الأيوبي في تحرير �أر�ض الأردن من الفرنجة.
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األﺭﺩﻥ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮﻳﻦ األﻳﻮﺑﻲ ﻭاﻟﻤﻤلﻮﻛﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

أول :الأردن في الع�سر الأيوبي
ا ً

حرر �سالح الدين الأيوبي قلعة الكرك ع�م 584هـ1188 /م من الفرنجة� ،س ّلم اإم�رته�
بعد اأن ّ

أهميته� ،و�سملت مملكة الكرك اآنذاك مدينة الكرك وال�سوبك
نظرا ل ّ
لأخيه المـــلك الع�دل ً

ولتعرف حدود
والبلق�ء وال�سلط ،ثم تو�سعت بعد ذلك لت�سمل دم�سق واأجزاء من فل�سطين و�سين�ء،
ُّ
مملكة الكرك ،ت�أمل الخريطة الآتية ،ثم اأجب عم� يليه�:
ال�ســـ

اأ

عي

�دية ال

ب

الز
رق�ء ال�سلط
ع
م�ن اأريح�
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�سو
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القد�س
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ال�سكل( :)4-3مملكة الكرك الأيوبية.

ّبين على الخريطة الأم�كن التي �سملته� مملكة الكرك الأيوبية.
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 - 1م¶اهر اهتمام الأيوبيين بالكرك

اهتم الأيوبيون بمملكة الكرك لأهمية موقعه� ،فهي حلقة و�سل بين م�سر وبالد ال�س�م،
ً
ولتعرف مظ�هر اهتم�مهم ،اقراأ الن�س الآتي ،ثم اأجب عن
ف�سال عن خ�سوبة اأرا�سيه�،
ُّ
ال�سوؤال الذي يليه.

ن�ئب� عنه في الكرك ،واأ�سبحت مملكة الكرك تمتد
عين الملك الع�دل ابنه الملك المعظم عي�سى ً
ّ

ً
جنوب� ،وقد �سملت وليته الغور وفل�سطين وال�سوبك ،بعد اأن �سم اإليه�
�سم�ل اإلى اأيلة
من دم�سق
ً

دم�سق ،ونقل اإليه� ال�سن�ع والعم�ل ،وجعله� مدينة مكتفية بموارده� ول تحت�ج اإلى غيره�،

تهدم من قلعة ال�سوبك ،واهتم ب�لزراعة ،واأولى
واعتنى ا ً
ورمم م� ّ
أي�س� ب�لقرى المحيطة به�ّ ،
العلم والعلم�ء عن�ية خ��سة وفر�س لهم الأعطي�ت ،واهتم بطرق الحج والحج�ج ،وبنى لهم دور

ال�سي�فة والمراكز الع�مة في مدينة مع�ن.

)يو�س∞ Zوانمة ,امارة الكرك اليوبية.(177-174¢� ,

اذكر اأهم مظ�هر اهتم�م الأيوبيين ب�لكرك.
فكر

اأ�سبحت دم�سق ت�بعة لإم�رة الكرك الأيوبية.

 - 2الحياة العلمية في الع¡د الأيوبي
يع èبالعلماء والفقهاء والأدباء,
اgت ºالأيوب«و¿ بالعل ºوالعلماء ,فقد cا¿ بالط النا�صر داود t

و�س�عرا ،يحب العلم�ء ويجل�س اإليهم ،ويجزل لهم العط�ء ،وقد لزمه عدد كبير
أديب�
اإذ ك�ن ا ً
ً

من العلم�ء ،منهم الإم�م �سم�س الدين عبد الحميد الخ�سرو�س�هي (ت 652هـ 1254 /م)،
ع�لم� ب�لطب والحكمة ،وتتلمذ له الكثير من علم�ء الكرك.
الذي ك�ن ً

ومن الم�آثر الحميدة التي امت�ز به� الأيوبيون بن�ء المدار�س في كل اأنح�ء دولتهم في الدي�ر

الم�سرية وبالد ال�س�م ،وك�نوا يجهزونه� بكل م� تحت�ج اإليه من نفق�ت عن طريق الموارد

الكثيرة التي اأوقفوه� على المدار�س.
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 - 3عوام πان¡يار مملكة الكرك الأيوبية

اأ�سهمت عوامل عدة في انهي�ر مملكة الكرك ،ومنه�:

m
ات�س�لت مع التت�ر.
اأ  -اإجراء الملك الأيوبي المغيث عمر ملك الكرك

ب -رغبة الظ�هر بيبر�س في اإق�مة دولة مملوكية قوية في م�سر وبالد ال�س�م ،وذلك ب�سم
ممتلك�ت الأيوبيين ،ومن �سمنه� الكرك.

جـ -طموح الملك المغيث ل�ستع�دة ملك الأيوبيين في م�سر ،ووجود العديد من الموؤيدين
له في �سفوف جي�س المم�ليك.

ا�ستط�ع المم�ليك الق�س�ء على مملكة الكرك الأيوبية �سنة 661هـ 1262 /م.

ثانيًا :الأردن في الع�سر المملوكي

وجهوا
بعد الق�س�ء على الدولة الأيوبية في م�سر ،وعندم� و�سل المم�ليك اإلى الحكم ّ

ت�بع� للحكم المملوكي في م�سر ،اإذ اأعلن الملك الأيوبي
اهتم�مهم اإلى الأردن ،فقد اأ�سبح الأردن ً
المغيث عمر بن الع�دل ولءه للمم�ليك ،ف�أبق�ه ال�سلط�ن قطز على الكرك وال�سوبك ،حتى ع�م
661هـ1262/م عندم� عزله الظ�هر بيبر�س ،ولمعرفة مظ�هر اهتم�م المم�ليك ب�لأردن ،اقراأ

الن�س الآتي ،ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

لم تتوقف اأهمية الأردن ال�ستراتيجية والقت�س�دية بعد �سيطرة المم�ليك عليه�؛ ذلك لأنهم
المف�سل،
كبيرا من رع�يتهم ،فلم تلبث الكرك اأن اأ�سبحت مركزهم
ّ
اهتموا به� واأولوه� ً
ج�نب� ً

يقيمون فيه اأو ير�سلون اإليه اأولدهم ،وقد اتخذوه� خزائن لأموالهم وم�ستودع عدتهم ومنفى

ممرا ت�سلكه قوافل التج�رة م� بين العراق ودم�سق والق�هرة ،اأم�
ل�سالطينهم ،وك�نت عجلون ًّ
ج�سر الح�س� فقد اتخذوه مك� ًن� لقب�س المكو�س.

أبن�ءهم واأموا َلهم
ّبين دللة اإر�س�ل �سالطين المم�ليك ا َ

اإلى الكرك.

م� اأهمية مدينة عجلون في الع�سر المملوكي؟
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المكو�¢
هي ال�سرائب التي يدفعه� التج�ر للدولة
التي يت�جرون معه� ،وهي اأ�سبه م� تكون
ب�لجم�رك في الوقت الح��سر.

 - 1اأهمية الأردن في الع�سر المملوكي

اهتــم المم�ليــك بتح�سين قــالع الأردن وتقويته� ،وذلــك بترميمه� واإعم�رهــ� وتزويده�

ب�لجنــود وال�سالح في ٍّ
كل من ال�سوبك والكــرك وال�سلط وعجلون ،وقد جعلوا من الكرك

ولية مهمة.

ولمعرفة اأهمية موقع الأردن في الع�سر المملوكي ت�أمل ال�سكل الآتي:
اأهمية مو ™bالأردن في الع�سر المملوكي

ملتقى لطرق الحج ال�س�مي
والم�سري.

وقوعه على الطريق التج�ري
وطرق الموا�سالت ،وهو

مركز لنقل البريد بين م�سر
وبالد ال�س�م والعراق.

خط الدف�ع عن م�سر في وجه
الفرنج والمغول.

ال�سكل ( :)5 -3اأهمية موقع الأردن في الع�سر المملوكي.

وك�نت وظيفة اإم�رة العرب�ن من الوظ�ئف الديوانية في الكرك ،ونجد هذه الإم�رة في قبيلة بني
عقبة المنت�سرة حول الكرك ،واأبرز من ّ
توله� الأمير �سطي بن عقبة (ت 748هـ 1347 /م).
عينهم
وقد ك�نت لل�سلط�ن المملوكي اأعطي�ت يوزعه� على اأه�لي الأردن لك�سب ولئهم ،وقد ّ

بمن��سب دينية وديوانية .اقراأ الن�س الآتي ،ثم اأجب عن ال�سوؤالين الت�ليين:

يقول ال�سلط�ن الظ�هر بيبر�س لأه�لي الأردن بعد �سيطرته على الكرك واعتق�له الملك المغيث
إلي وعفوت عنكم ،لكونكم م� خ�مرتم على �س�حبكم ،وقد
عمر الأيوبي« :اإ ّنكم قد اأ�س�أتم ا ّ

ازددتم بذلك محبة عندي».

)المقري , …õال�سلوك ,م.(492¢� , 2ê , 1
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ماذا يق�صد ال�سلطان الظاهر بيبر�س بقوله« :ما خامرتم على �صاحبكم»؟
في ر�أيك ،ماذا يعني لك موقف �أهالي الأردن من ٍّ
كل ِم َن الملك المغيث عمر ،وال�سلطان
الظاهر بيبر�س؟

 - 2التق�سيمات الإدارية في الع�صر المملوكي

انق�سم الأردن في ع�صر دولة المماليك �إلى ق�سمين ،هما:

أ� – نياب��ة الكرك :كان له��ا نظامها الإداري الخا�ص بها� ،إذ ي�سم��ى متوليها نائب ال�سلطنة،

ويعين��ه ال�سلط��ان المملوكي في القاه��رة ،وتميزت نيابة الك��رك با�ستقالل كامل عن
ّ
النيابات الأخرى من حيث �إدارة �ش�ؤونها الداخلية ،و�شكلت ركيزة �أ�سا�سية من ركائز

دولة المماليك في م�صر وبالد ال�شام ،فقد اتخذها ال�سلطان النا�صر محمد بن قالوون
م�لاذًا �آم ًنا له ولأبنائه ،ومكا ًنا النطالق تحركاته ال�ستعادة �سلطنته في القاهرة للمرتين

الثانية والثالثة� ،إذ ت�س ّلم ال�سلطنة ثالث مرات ،ثم كانت
مركزا للثورة التي قام بها �أهل
ً

عدها وط ًنا له،
الكرك �ضد المماليك بقيادة ال�سلطان النا�صر �أحمد بن قالوون ،الذي ّ

ومقرا لإقامته ،و�سعى التخاذه��ا عا�صمة لدولته ،وقد ا�ستعاد ال�سلطان برقوق �سلطنته
ًّ
بم�ساعدة �أهالي الكرك ووقوفهم �إلى جانبه.

وفي الكرك ُبني عدد من المن�ش�آت ،منها ق�صر للنيابة ،وم�سجد جامع ،وحمامات،
وخانات ،ومدر�سة لتدري�س المذهب ال�شافعي ،وبيمار�ستان َع ِم َل فيه عدد من الأطباء،

وم�سجد �أقيم على �ضريح ال�صحابي جعفر بن �أبي طالب
مناطق �إدارية ،وهي:

		
.1مدينة الكرك

		
 .2ال�شوبك

 .3زغر

 ،وقد كان يتبع لها �أربع
 .4معان

ب -نيابة عجلون :كانت عجلون مدينة كبيرة زاهرة ،ذات �أ�سواق عامرة ،وخيرات
وافرة ،وب�ساتين وفواكه كثيرة ،ومن �أ�سواقها �سوق القطانين ،و�سوق البز العتيق،

و�سوق اللحامين ،وعدد من الحوانيت للخبازين والطباخين والفرايين (�صانعي
وب ِنيت فيها المدر�سة اليقينية ،وفيها �أكثر من
الفراء) ،والعالفين ،وخان للتجارُ ،
م�سجد ،منها م�سجد عجلون الكبير الذي ُ�ش ّيد في الع�صر المملوكي ،وقد كانت
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مركزا للبريد بين م�صر وبالد ال�شام ،ثم نقل �إلى قرية زحر
قرية الطيبة (غرب �إربد)
ً

القريبة منها ،وكانت نيابة عجلون ت�ضم والية البلقاء التي يتبع لها:

 .1ح�سبان :ا ُّتخذت مرك ًزا لوالية البلقاء ،وعندما زار ال�سلطان النا�صر محمد
بن قالوون �سنة 717هـ1317/م البلقاء ،نزل في ح�سبان ،ونظر في �أحوال

�سكانها وعربانها ،وو ّزع الأعطيات عليهم ،ور ّتب �أمور مدنها وقراها ،وفي
منت�صف القرن الثامن الهجري /الرابع ع�شر للميالد ُن ِقل المركز منها �إلى عمان.

وجددوا خنادقها ،ودعموا
فو�سعوا �أبراجها ّ
 .2ال�سل��ط :اهتم المماليك بقلعتهاّ ،
��دد جامعها
وخزن��وا فيه��ا الطعام والغ�لال والأ�سلحة ،وقد ُج ِّ
تح�صيناته��اّ ،
و أُ� ْ�ص ِل َحت م�ساجدها الأخرى.

 .3الأغوار :حظيت بعناية المماليك لوقوعها على طريق الموا�صالت بين دم�شق

والقاه��رة ،وخ�صوبة �أرا�ضيها وغاللها الوفيرة ،فق��د ا�شتهرت بزراعة ق�صب
وب ِني فيها العديد من القناطر والج�سور ،مثل ج�سر دامية.
ال�سكرُ ،

نشاط
بالتعاون مع زمالئك ،ار�سم خريطة الأردن ،وحدد عليها التق�سيمات الإدارية في الع�صر

المملوكي مبي ًنا المناطق التي �شملتها.

ثالثًا� :سكان الأردن في الع�صر المملوكي

كان الم�سلمون ي�شكلون غالبية ال�سكان ،وينق�سمون �إلى الح�ضر ،وهم �سكان المدن ،و�أمراء

من الموظفين المماليك ،و�سكان القرى والأرياف ،والقبائل البدوية من
وم ْن يتبعهم َ
المماليك َ

وبني مهدي ،وكان الم�سيحيون يعملون في التجارة والزراعة
وبني زهير َ
وبني نمير َ
وبني ربيعة َ
جذام َ

والحرف ،ويتمتعون ب�أو�ضاع معي�شية جيدة ،وي�شاطرون �إخوانهم الم�سلمين العي�ش الم�شترك في

ظل الت�سامح الإ�سالمي وعالقات المودة التي كانت �سائدة �آنذاك بين فئات ال�سكان بطوائفهم

جميعها.
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نشاط
ب�لتع�ون مع زمالئك ،اعقد جل�سة حوارية حول اأهمية الت�س�مح الديني في الأردن.
اقراأ الن�س الآتي ،ثم اأجب عن ال�سوؤال الذي يليه:
ح�سر ت�جر من َم�سيحي ال�سوبك اإلى الملك الظ�هر برقوق ،وق�ل له'' :عندي مئة األف دين�ر،

اأعطيه� لمولن� يفرقه� في الع�سكر والجيو�س اإن احت�ج اإليه� ،واإذا فُرغت واحت�جوا لغيره�

اأح�سره ،واأن� وجميع م�لي واأولدي يد لمولن� ال�سلط�ن''.

)ابن الفراتJ ,اري ïابن الفرات ,م.(140¢�, 1ê ,9

تف�سر دفع الت�جر الم�سيحي مبل≠ مئة األف دين�ر؟
ِب َم ّ
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األسئلة

 -1ف�سر ما ي�أتي:
�أ  -اهتمام الأيوبيين بمملكة الكرك.
ب -امتالء بالط الملك الأيوبي النا�صر داود بالعلماء والفقهاء والأدباء.
عدد عوامل انهيار مملكة الكرك الأيوبية.
ّ -2
 -3ما �أهمية موقع الأردن للدولة المملوكية؟
ّ -4بين المناطق التابعة لنيابة الكرك.
 -5اذكر مظاهر اهتمام الملك المعظم عي�سى بطريق الحج والحجاج.

77

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨاﻣﺲ

اﻟﺤﻴاﺓ اﻟﻌلﻤﻴة ﻭاﻟﺜﻘاﻓﻴة ﻓﻲ األﺭﺩﻥ ﻋﺒﺮ
اﻟﻌﺼﻮﺭ اﻹسﻼﻣﻴة

ازدهرت الحي�ة العلمية والثق�فية عبر الع�سور الإ�سالمية في بع�س المواقع الأردنية ،اإذ ُن�سب

عدد من العلم�ء اإلى المواقع الأردنية ،مثل عم�ن والبلق�ء واأيلة ،ويعود ال�سبب في ذلك اإلى:
ومحدثيه�.
 -1قرب عم�ن والبلق�ء من دم�سق ،وهذا اأ�سهم ب�سهولة الت�س�ل مع علم�ئه�
ّ
 -2اأثر موقع اأيلة في جع ِله� حلقة و�سل مع علم�ء م�سر والحج�ز وال�س�م.
 -3عدم وجود حواجز تحول دون تن ُّقل العلم�ء في الع�لم الإ�سالمي في تلك الفترة.

احتــوت كتــب التراجم اأ�سم�ء عدد من العلمــ�ء الذين تميزوا بعلوم الحديــث ،والفقه ،وعلم

وتكونت منهم اأ�سر علمية عريقة ،ه�جر بع�سه� اإلى م�سر ،فو�سعوا الأ�س�س الأولى لعلم
القراءات،
ّ
الحديــث فيه� ،وبقــي الآخرون في الأردن يق�سدهم طالب العلم مــن البالد الإ�سالمية جميعه�،

وقد اقترنت اأيلة ب�لإم�م الكبير محمد بن �سه�ب الزهري (ت124هـ741/م) ،اإذ ك�نت له �سيعة
فيهــ� ،ف�أقبــل طالب العلــم ي ْن َهلون من معين علمه الكثيــر ،وك�ن علم�ء اأيلة علــى �سلة ب�ل�سح�بة

والفقهــ�ء الكب�ر فــي المدينة ،ف�أخذوا العلم عنهم ،ونقلوا الحديــث عن بع�سهم ،مثل عبد اهلل بن
عمر ،واأ�سم�ء بنت اأبي بكر ،وعبد اهلل بن عب��س ،وم�لك بن اأن�س ،والزهري الذي ك�ن كثير التردد

عليه� والإق�مة فيه�.

ومن الع�ئالت العلمية التي ظهرت في اأيلة ع�ئلة الأيلي ،ومنهم:
دور في ازده�ر الحركة
يون�س الأيلي ،وعبد الحكم الأيلي ،وعقيل الأيلي ،الذين ك�ن لهم l

العلمية ،لي�س في الأردن فح�سب ،بل في م�سر ،فقد ه�جر عدد من الرواة اإلى بق�ع �ستى في م�سر،
وك�نوا حلقة و�سل بين علم�ء م�سر وعلم�ء بالد ال�س�م والحج�ز ،وقد حفُ ß
الك ّت�ب ومو ّؤرخو

الحديث لأيلة وعلم�ئه� هذا الف�سل في رواية الحديث ،مثل ابن �سعد (ت230هـ844/م) الذي
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خا�صا في كتابه «الطبقات الكبرى» للعلماء الذين ينتمون لأيلة ،مثلها في ذلك مثل
بابا
ًّ
�أفرد ً
المدينة ومكة ودم�شق والكوفة والب�صرة والف�سطاط والإ�سكندرية.

تعر�ضت بالد ال�شام في القرنين الثالث والرابع الهجريين  /التا�سع والعا�شر الميالديين لأحداث
ّ

�سيا�سية أ� ّثرت في الحركة العلمية في بالد ال�شام ،ومن �ضمنها الأردن ،منها:

 -1ال�صراع بين الخلفاء العبا�سيين والقادة الأتراك (ال�سالجقة) الذين �سيطروا على الحكم في
بغداد.

 -2ظهور الدولة الفاطمية التي ّ
تمكنت من ال�سيطرة على م�صر.
 -3اجتياح الحمالت الفرنجية بالد ال�شام ،واحتالل �أجزاء منها عام 492هـ1098/م .وبعد
وجهوا �أنظارهم نحو جنوب الأردن ،فاحتلوا كلاًّ من ال�شوبك
�أن ا�ستقرت الأمور لهم ّ

و�أيلة ،والكرك.

�شهد الأردن في الع�صرين الأيوبي والمملوكي حركة علمية ن�شطة وال�سيما الكرك ،ففي عهد
الملك الأيوبي النا�صر داود بن المعظم عي�سى �أُ ِ
ن�شئت �أول خزانة للكتب في الكرك ،فقد كان يجمع

التف حوله خيرة العلماء ورجال الفكر ،منهم الحكيم
الكتب النفي�سة لي�ضعها في هذه الخزانة ،وقد ّ

الفيل�سوف عبد الحميد بن عي�سى الخ�سرو�شاهي ،والطبيب ابن موفق الدين يعقوب بن القف
ال�شاكي ،والطبيب ر�شيد الدين علي بن خليفة بن يون�س ،والم�ؤرخان �سبط بن الجوزي �صاحب
كتاب مر�آة الزمان في تاريخ الأعيان ،وجمال الدين محمد بن �سالم بن وا�صل �صاحب كتاب ''مفرج

الكروب في �أخبار بني �أيوب''.

تنوعت الحياة العلمية في عهد النا�صر داود وتطورت ،ف�أ�صبحت الكرك �إحدى المراكز
ّ

العلمية في بالد ال�شام ،وتميزت بالدرا�سات العقلية الفل�سفية والطبية.

ومن العلوم التي حظيت بت�شجيع الملك النا�صر داود العلوم الدينية ،مثل الحديث والفقه،

وعلوم العربية ،مثل النحو والأدب ،وكان للدرا�سات التاريخية دورها في الكرك؛ لوجود عالمين
جليلين ،هما :ابن الجوزي ،وابن وا�صل.
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وقد ازدهرت الحي�ة العلمية في الأردن في الع�سر المملوكي ،فك�ن ع�سر النه�سة العلمية

والثق�فية ،واأ�سبح علم�ء الأردن على ات�س�ل وثيق بعلم�ء دم�سق والق�هرة و�سفد وحلب ،وتولى
عدد منهم من��سب الق�س�ء في الق�هرة ودم�سق والقد�س وغزة ،بل ا ّإن ع�ئالت اأردنية علمية عريقة

ا�ستقرت في دم�سق ،وك�ن له� دوره� في اإثراء الحركة العلمية ال�س�مية ،نذكر منه� :اآل الح�سب�ني،
ن�سبة اإلى ح�سب�ن القريبة من عم�ن ،واآل الب�عوني ن�سبة اإلى قرية ب�عون القريبة من عجلون ،حتى

�سميت (القبة الب�عونية)،
ا ّأن اآل الب�عوني ك�نت لهم قبة في داخل الج�مع الأموي في دم�سقِّ ،
يجل�س تحته� العلم�ء.

ومن مزاي� الع�سر المملوكي من الن�حية العلمية:
 -1ت�أليف علم�ء ذلك الع�سر في مختلف العلوم الدينية والأدبية واللغوية.
توجه طالب العلم لالأخذ من �سيو ñالكرك وفقه�ئه� وال�ستم�ع اإليهم ،فقد اأ�سبحت الكرك
-2
ُّ
اإحدى المراكز الثق�فية المهمة في بالد ال�س�م.

 -3ازدي�د الهتم�م ب�لعلوم العقلية ،مثل الفل�سفة والطب ،وهذا اأدى اإلى نبو Æمجموعة من العلم�ء.
 -4بروز اأ�سر علمية تعود ب�أ�سوله� اإلى الأردن ،واإ�سه�م اأبن�ئه� في اإثراء الحي�ة العلمية في
الحوا�سر الكبيرة ،مثل دم�سق وحلب و�سفد والق�هرة ،مثل الأ�سرة الب�عونية والح�سب�نية.
فكر

ازدهرت الحركة العلمية في الكرك.

ولتعرف اأنواع العلوم واأ�سهر العلم�ء في الع�سر المملكوكي ،ت�أمل ال�سكل الآتي ،ثم اأجب عن
ُّ
الأ�سئلة التي تليه:

8٠

العلوم والعلما Aفي الع�سر المملوكي
العلوم العقلية

العلوم النقلية
الكيمي�ء

الطب

العلوم الدينية

يو�سف بن �سليم�ن

-1اأبو الفرج ابن موفق

-1اإبراهيم بن مو�سى

الكركي

الدين بن ا�سحق بن

العلوم الأدبية
والنحوية

ابن بالل بن عمران

القف الكركي.

الكركي.

 -2علم الدين توم� بن

الت�ريخية
� -1سبط بن
الجوزي.
 -2ابن وا�سل.

-2عالء الدين علي بن

اإبراهيم ال�سوبكي.

مو�سى ال�سوبكي.

الحديث

القراءات

الفقه

 -1اإ�سم�عيل بن خليفة بن
عبد الع�ل الح�سب�ني.
 -2زينب بنت اأحمد بن
مو�سى ال�سوبكي.

 -1علي بن يو�سف بن
حريز البلق�وي.
 -2اإبراهيم بن مو�سى
ابن بالل الكركي

 -1محمد بن عبد اهلل بن
اأحمد ال�سلتي.
 -2اإبراهيم بن محمد بن
عي�سى بن عمر العجلوني.
 -3ع�ئ�سة بنت يو�سف بن
اأحمد الب�عونية.

ال�سكل ( :)6-3اأنواع العلوم في الع�سر المملوكي واأ�سهر علم�ئه�.

م� اأنواع العلوم التي �س�دت في الع�سر المملوكي؟
اذكر اأبرز علم�ء الطب.

�سم موؤ sل ًف� ٍّ
لكل من� :سبط بن الجوزي ،ابن وا�سل.
ِّ
فكر

اإذا اأردت اأن تتعرف اأكثر اإلى اأحد هوؤلء العلم�ء ،في اأي اأ�سن�ف الكتب تبحث
تبحث؟

نشاط
مبي ًن� دوره في الحركة
اكتب
تقريرا عن اأحد العلم�ء الب�رزين الذين ُن�سبوا اإلى المواقع الأردنيةّ ،
ً
العلمية.
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األسئلة

 -1عرف ما ي�أتي:
القبة الباعونية ،مر�آة الزمان في تاريخ الأعيان.
 -2لماذا ازدهرت الحركة العلمية في عمان والبلقاء؟
 -3ا�ستنتج �أثر موقع �أيلة في ازدهار الحركة العلمية فيها.
 -4ف�سر ما ي�أتي:
�أ -ازدهار الحركة العلمية في الع�صر المملوكي.
ب -بروز عدد كبير من العلماء في مدينة الكرك.
 -5عدد مظاهر ازدهار الحركة العلمية في �أيلة.
ّ -6بين مزايا الع�صر المملوكي من الناحية العلمية.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اردن
ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ

• “ث nπqالƒعي ال≤ƒمي لد iا’QCدfي ‘ Úم≤اhمة ال¶لh ºا’SشÑàداد ‘ مƒا ∞bعد.I
fاP ¢�bل∂.

الàæاLات ال©امة
يتوقع من الطالب بعد درا�شة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�شطة الواردة فيها اأن
قادرا على اأن:
يكون ً
يتعرف اأهم الزعامات المحلية في بلد ال�شام.
ي�شتوعب المفاهيم والم�شطلحات والحقائق والتعميمات الواردة في الوحدة.
يبين اأ�شباب قيام الحركات المحلية �شد الظلم وال�شتبداد اإ نّبان حكم التحاديين.
نّ
يتتبع التق�شيمات الإدارية التي مر بها الأردن في فترة الحكم العثماني.
نّ
ي�شتخل�ض الآثار الناجمة عن مرور خط �شكة حديد الحجاز عبر الأرا�شي الأردنية.
يح نّلل الن�شو�ض التاريخية الواردة في الوحدة.
يربط بين الظروف التي مر بها الأردن في فترة الحكم العثماني ،وقيام النه�شة العربية
والوعي القومي.
حاليا.
يقدر جهود الحكومة الأردنية في ا�شتثمار خط �شكة حديد الحجاز اًّ

اﻟﻔﺼﻞ األﻭﻝ

األﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪﻭﻟة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴة )١٩١٦-١٥١٦ﻡ(

 :’hCالù≤àشيمات ا’EداjQة ال©ثماfية لالQCد¿
ا ً

خ�شــع الأردن لحكــم العثمانييــن بعــد انت�شارهــم علــى المماليك فــي معركة مــرج دابق

ق�شم العثمانيون بلد ال�شــام اإلى ثلث وليات ،هــي :دم�شق ،حلب،
923هـــ1516/م ،وقــد نّ

طرابل�ض ،وكان الأردن يتبع لولية دم�شق.

يف بداية القرن ال�شاد�ض ع�رص امليلدي ُق �uشم الأردن اإىل لوائي ،هما:

 - 1لواء عجلون الذي �شم النواحي الآتية :عجلون ،ال�شلط ،الغور ،الكرك ،جبل بني حميدة،
ال�شوبك ،وكانت تلك املناطق ماأهولة بال�شكان.

 - 2لواء حوران :يتبع له من الأردن ناحية بني كنانة.

وقد اأبقى ال�شلطان العثماني �شليم الأول (1520–1512م) على الزعامات المحلية.

الميلديين تراجعت ال�شلطة المركزية للدولة العثمانية
وفي القرنين ال�شابع والثامن ع�شر
ِ
في الوليات العربية ،واأ�شبحت غير قادر mة على �شبط الأمن ،وتنامى دور القوى المحلية،

جميعا.
فا�شطرت الدولة العثمانية اإلى القيام باإ�شلحات �شاملة لولياتها
ً

ثاfيًا :ا’SCشر hالõعامات المحلية aي بالد ال�شام

تنامــى دور الأ�شــر والزعامات المحلية في بــلد ال�شام في بداية القــرن ال�شابع ع�شر ،فاأعلن

بع�شهــا الع�شيان �شد الدولــة العثمانية ،وتاأ�شي�ض حكومات خا�شة بهــا .م�شتغلة �شعف ال�شلطة
العثمانيــة وان�شغالهــا في حروبها الخارجية ،ومن ابرز الزعامــات المحلية التي حكمت في بلد

ال�شام الأمير فخر الدين المعني الثاني وظاهر العمر الزيداني واأحمد با�شا الجزار.

لقد كان لهذه القوى المحلية اأثر وا�شح على �شكان الأردن انذاك ،اإذ عملت هذه القوى على
وخ ْل ِق النعرات
و�ش ْر ِب الفئات الجتماعية ببع�شهاَ ،
اإقحام ال�شكان في النزاعات الدائرة بينهاَ ،
بينهم ،ولذا عندما ن�شب نزاع بين والي دم�شق والأمير فخر الدين المعني الثاني �شاركت بع�ض

القبائل البدوية والعائلت الأردنية في هذا النزاع.

8٦

وقد ظهرت الع�صبية القبلية في �أثناء �سيطرة �أحمد با�شا الجزار والي عكا على بع�ض المدن

بع�ضا ،وذلك بتقريب بع�ضهم
الأردنية ،خا�صة عجلون� ،إذ لج أ� �إلى ت�أليب ال�سكان �ضد بع�ضهم ً
و�إظهار عداوته للآخرين ،وكان ل�سيا�سة الجزار الأثر الكبير في هجرة بع�ض �أهالي المدن والقبائل

البدوية الأردنية وا�ستقرارهم في �أماكن مجاورة للأردن ،وقدوم �أ�سر �أخرى ا�ستقرت مكانهم ,ولهـذا

ا�ضطر الأهـالي فـي الأردن للوقـوف في وجـه قـوات �أحمـد با�شا الـجزار ،واالنت�صار عليه في
معركة وادي الغفر (غرب �إربد) عام 1776م .لكن ذلك لم يمنعهم من الوقوف �إلى جانب �أحمد

با�شا الجزار ،عندما حا�صرت الحملة الفرن�سية بقيادة نابليون بونابرت مدينة عكا عام 1799م.
بع�ضا.
نّبي ر�أيك يف �سيا�سة �أحمد با�شا اجلزار يف ت�أليب القبائل �ضد بع�ضها ً

عال َم يدل وقوف �أهايل الأردن �إىل جانب �أحمد با�شا اجلزار بالرغم من حالة العداء بينهم؟
في بداية القرن التا�سع ع�شر الميالدي� ،سيطرت القبائل البدوية على المناطق التي تقع على

طريق الحج ال�شامي ،فقد كانت مثار نزاع بينها؛ لأنها تقدم الخدمات للحجاج مقابل مبالغ مالية

تدفعها الدولة العثمانية (ال�صرة) ،وذلك بت�أمين الحماية لقوافل الحجاج� ،إلى جانب �إفادة القبائل

من ت�أجير الجمال والخيول لهذه القوافل.

ثالثًا :حملة محمد علي على بالد ال�شام (1840-1831م)

�أر�سل محمد علي با�شا والي م�صر ابنه �إبراهيم با�شا في حملة ع�سكرية على بالد ال�شام التي

كانت تخ�ضع لل�سلطة العثمانية؛ لأنه كان يطمح �إلى ت�أ�سي�س �إمبراطورية في البالد العربية له
اًّ
م�ستغل الأو�ضاع التي كانت تمر بها الدولة العثمانية من �ضعف و�أطماع
ولأبنائه من بعده,
الدول الأوروبية في �أمالكها ,وقد ا�ستطاع �إبراهيم با�شا ال�سيطرة على بالد ال�شام ,والقيام ب�أَعمال

كثيرة فيها� ،أهمها:

(مت�رصف)� ،إذ
ميات ،ير�أ�سه��ا مت�س ّلم
ّ
 -1تق�سي��م بالد ال�ش��ام �إدار ًّيا �إىل مديريات ،ث��م �إىل مت�س ّل ّ
�أ�صبحت الأردن تابعة ملت�س ّلمية عجلون ،واالهتمام بطرق املوا�صالت فيها.

 -2فر�ض الأمن واال�ستقرار يف البالد ،وذلك بنزع ال�سالح من الأهايل ملنع احلروب بينهم.
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 -3تنظيم جباية ال�رصائب ،وفر�ض �رصائب جديدة.

 -4فر�ض التجنيد الإجباري.

بداأ ال�شكان بالتذمر من ال�شيا�شة التي اتنّبعها

ابراهيم با�شا يف الت�شييق عليهم ،عن طريق ملحقة

الزعامات املحلية و�شيو ñالع�شائر.

نّبي راأيك يف الأعمال التي قام بها اإبراهيم با�شا
يف الأردن.

ال�شكل (� :) 1-4شورة ابراهيم با�شا.

اEبراgي ºباTشا (1848 - 1789م)

 ⁄ير�ض اأهايل الأردن عن �شيا�شة ابراهيم با�شا،

هــو البن الأكرب لــوايل م�رص حممد علي

 -1حركة الكرك وال�شلط عام 1834م:
حد َثت هذه احلركة ب�شبب ملحقة جي�ض

حملتــه علــى احلجــاز عــام 1816م،

فقاموا بحركات كثرية ،اأهمها:

اإبراهيم با�شا الزعامات املحلية يف جبل

با�شا ،قاد حملت ع�شكرية عدة ،منها

وحملته على بلد ال�شام عام 1831م،
واليا على م�رص ً
بدل من اأبيه عام
وقد ُع نّي ً

1848م ،لكنه تويف يف العام نف�شه.

فر
نابل�ض ،ومن هوDلء قا�شم الأحمد ،الذي نّ
اإىل الكرك ،واعت�شم يف قلعتها ،فتب َع ُه جي�ض
اإبراهيم با�شا ،وحا�رص الكرك ،و�رصب قلعتها باملدفعية ،فتهدمت اأجزاء منها ،وقد ا�شتطاع
معتقدا اأنه التجاأ اإليها،
قا�شم الأحمد الهروب ،فتبعه جي�ض اإبراهيم با�شا اإىل ال�شلط وحا�رصها
ً

فاأدى ذلك اإىل �شخط الأهايل على ابراهيم با�شا يف البلد ،فكرثت ال�شدامات معها.
 -2حركة جبل عجلون والطيبة وتبنة عام 1839م:

قامت ب�شبب �شيا�شة موظفي ابراهيم با�شا الظاملة وحماولة نزع ال�شلح من الأهايل بالقوة،

اإذ ان�شمت القبائل البدوية اإىل هذه احلركة .وقد حاولت اإدارة ابراهيم با�شا تهدئة الأهايل
وتخفيف غ�شبهم بالتفاو�ض معهم ،لكن حكم حممد علي لبلد ال�شام انتهى عام 1840م

وتدخل الدول الأوروبية ،فاأجربها على الن�شحاب من بلد
على اإثر حركات املقاومة،
ُّ

ال�شام جميعها والعودة اإىل م�رص.
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وقد �شهد الأردن نتيجة لتلك الأحداث املت�سارعة ا�ستقرار �أعداد من القادمني �إليه من املناطق

املختلف��ة ،ففي �أواخر الق��رن التا�سع ع�رش قدمت �أفواج من العائ�لات ال�سورية والفل�سطينية

واللبنانية وامل�رصية ،وا�ستقرت يف مناطق ال�سلط وجر�ش وعمان وغريها ,وكذلك ال�رشاك�سة
وال�شي�ش��ان من بالد القفقا�س والقوقاز ،الذين �سكنوا حول ينابيع املياه يف و�سط عمان حول
واملدرج الروماين ،وقد �أُط ِلق ا�سم حي املهاجرين قرب ر�أ�س العني ن�سبة �إليهم,
الأبنية الأثر ّية ّ

وبع�ضه��م الآخ��ر ا�ستق��روا يف وادي ال�سري وناع��ور و�صويلح والزرقاء وجر���ش وال�سخنة،

وكذلك الأرمن الذين ا�ستقروا يف عمان.
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األسئلة

 - 1عرف ما ي�أتي:

وادي الغفر ,حي املهاجرين.

 - 2ف�سرّ ما ي�أتي:
أ�  -هجرة بع�ض القبائل وال�سكان من الأردن يف �أثناء والية �أحمد با�شا اجلزار.
ب -جندة �أهل الأردن لأحمد با�شا اجلزار يف �أثناء ح�صار عكا.

جـ -قيام احلركات �ضد ابراهيم با�شا يف بالد ال�شام.

 - 3ا�ستخل�ص �أثر الزعامات احلاكمة يف بالد ال�شام يف بنية املجتمع الأردين.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

األﺭﺩﻥ ﻭﺣﺮﻛة اﻟﻨﻬﻀة اﻟﻌﺮﺑﻴة

ا ً
 :’hCمƒ¡Øم ال†¡æشة ال©ربية hعƒامل¡ا

تاأثر الأردن بالنه�شة التي �شهدتها البلد العربية؛ فهو اأحد اأجزاء بلد ال�شام الذي يربط الم�شرق

العربي بم�شر ،ولمعرفة مفهوم النه�شة العربية ،اقراأ الن�ض الآتي ،ثم اأجب عما يليه من اأ�شئلة:
ال†¡æشة ال©ربية

حالة من الوعي ال�شيا�شي�َ ،شهِ َدتْها الوليات العربية ،خا�شة يف امل�رصق العربي منذ منت�شف

تنبه العرب اإىل ما�شيهم املجيد ،واإدراكهم لواقعهم
القرن التا�شع ع�رص امليلدي ،مت نّثلت يف ُّ
املتخ نّلف ،و�شعيهم لإحياء املا�شي Ãا فيه من اأ�شالة وتراث عربي اإ�شلمي ›يد ،والعمل على
Œاوز التخ ُّلف من اأجل بناء م�شتقبل اأف�شل.
�شغ تعري ًفا اآخر مل�شطلح النه�شة العربية.

متيز العرب عن غريهم من الأ· Ãقومات نّ
متكنهم من حتقيق وحدتهم .اذكرها.
نّ

يف راأيك ،ما املا�شي املجيد للعرب؟

ت�شافرت عوامل عدة �شاعدت على ظهور النه�شة العربية في منت�شف القرن التا�شع ع�شر حتى

القرن الع�شرين ،منها:

� - 1شيا�شة التتريك (تتريك العرب).

 - 2الحملة الفرن�شية على م�شر وبلد ال�شام.

 - 3ظهور طبقة متعلمة ومثقفة مطلعة على نظم الديمقراطية.

ثاfيًا :م¶اgر ال†¡æشة ال©ربية

تم نّثلت مظاهر النه�شة العربية في الأردن في ما ياأتي:

 -1الهتمام بالتعليم وانت�شار املدار�ض خا�ش ًة يف اأثناء فرتة حكم اإبراهيم با�شا ،وهذا دفع الدولة العثمانية
يف الن�شف الثاين من القرن التا�شع ع�رص امليلدي اإىل فتح عدد من املدار�ض البتدائية والر�شدية يف

عدد من البلدات والقرى يف الأردن ،اإ�شافة اإىل املدار�ض التابعة للإر�شاليات التب�شريية.
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bhد كا¿ ’�àfشا QاŸدا ¢SQا Clثر ‘ ما jاJCي:

اأ  -رفع امل�شتوى التعليمي ونقل العلوم واملعارف.
ب‰ -و ال�شعور القومي العربي لدى الأردنيي.

جـ -ظهور اأدباء و�شحفيي اأردنيي يف اأواخر العهد العثماين ،مثل :حممد املحي�شن من
ال£فيلة ,ال …òا�CصL Qóر Iójال�رصاط بالل¨ة العربية  øeالو’jا äاملàح Ióا’eCرµjية,

ومن موDلفاته رواية الأ�شري .وعقيل اأبو ال�شعر من مواليد بلدة احل�شن ،الذي اأكمل

درا�شته يف القد�ض ثم روما ،وقد اأتقن اللغات الرتكية والإجنليزية والفرن�شية والإيطالية

ُرجم
ُرج َمت اإىل اللغتي الإ�شبانية والفرن�شية ،وت ِ
والأملانية ،وله ›موعة من الروايات ت ِ
بع�ض منها اإىل اللغة العربية.

µaر

ا�Cص óªﬁ Qóب£ا ìاملحي�صL øر Iójال�رصاط بالل¨ة العربية ‘ الو’jا äاملàحIó
الأمريكية.

 - 2م�شاركة اأبناء الأردن يف احلياة ال�شيا�شية يف الدولة العثمانية �شمن ولية �شورية عن طريق
›ل�ض املبعوثان (النواب) ،و›ل�ض الولية (املجل�ض العمومي).

ﻧﺸﺎﻁ
بالتعاون مع اإدارة مدر�شتك ،ا�شت�شف اأحد اأع�شاء مجل�ض الأمة للحدي åعن اأهمية الحياة

الديمقراطية في ا�شتقرار الدولة.
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ثالثًا :الحركات المحلية

نتيج ًة ل�سوء �سيا�سة الإدارة العثمانية في الأردن ،قامت حركات عدة ومنها:

 - 1حركة بني حميدة عام 1888م

قامت ع�شائر بني حميدة يف عام 1888م بالتمرد على الدولة العثمانية؛ لظلمها وا�ستخدامها
الق�سوة يف جباية ال�رضائب منها ,وقد رف�ض �أبناء قبيلة بني حميدة يف ذيبان دفع ال�رضائب
املرتاكمة عليهم ،والبالغة ( )200.000قر�ش.

كان من نتائج حركة بني حميدة مقتل وجرح عدد منهم ،و�إجبار �أبناء القبيلة على دفع ما

عليهم من ال�رضائب.

اذكر �أ�سباب حركة بني حميدة.
ما نتائج حركة بني حميدة؟

 – 2حركة ال�شوبك عام 1905م

فر�ض على �أهايل ال�شوبك
�إحدى احلركات التي قامت �ضد الظلم العثماين املتم ّثل بكرثة ما َ

من �رضائب ،وكان من نتائج هذه احلركة:
– مقتل عدد من رجال ال�شوبك.
 -تدمري منازل الأهايل.

	�إجبار الأهايل على دفع ال�رضائب. – 3حركة الكرك (الهية) عام 1910م

بد�أت مالمح حركة الكرك منذ �أن ّ
متكن �سامي با�شا الفاروقي قائد احلملة العثمانية على حوران

من �إخماد ثورة جبل العرب ،فقد ا�ستخدم �إجراءات قمعية وتع�سفية �أثارت الرعب يف املناطق
املجاورة.

وكان من �أ�سباب حركة الكرك ما ي�أتي:

�أ � -سيا�سة الترتيك و�إجبار العرب على التخلي عن عروبتهم.

ب�	-إح�صاء النفو�س من �أجل التجنيد الإجباري ،و�إر�سال �أبنائهم للخدمة والقتال يف
حروب ال تخ�ص العرب.
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جـ -الظروف ال�صعبة التي فر�ضها احلكم العثماين.

هاجم �أبناء ع�شائر الكرك مقر احلامية العثمانية الع�سكرية ،ودخلوا مدينة الكرك من جوانبها

جميعها ،ما عدا اجلانب الذي ت�رشف عليه القلعة ،وقد ن�شبت املعركة بني الطرفني و�سط
املدينة ،فارتد اجلنود العثمانيني �إىل القلعة ،فحا�رصهم الأهايل ع�رشة �أيام.
وكانت حلركة الكرك نتائج عدة ،منها:

ين من القلعة �إىل �شوارع املدينة ،فا�ستباحوا ما وجدوه
أ�  -خروج اجلنود العثماني َ
ني املحا�صرَ َ
اً
وتخريبا.
ونهبا
ً
قتل ً

ب�	-إلقاء القب�ض على الثائرين يف الكرك والطفيلة ومعان ،و َق ْتل عدد منهم ،و�إر�سال الآخرين
�إىل �سجن قلعة الكرك.

جـ– القب�ض على مئة وع�رشة من الذين ا�شرتكوا يف حركة الكرك ،و�إر�سالهم �إىل �سجن القلعة
يف دم�شق ملحاكمتهم هناك� ،إذ ُح ِكم على اثنني وع�رشين منهم بالإعدام �شن ًقا ،ف أُ� ِ
عدم
خم�سة منهم يف دم�شق ،وهم :ال�شيخ علي �سليمان اللوان�سة ،وال�شيخ دروي�ش خليل

اجلعافرة ،وال�شيخ �ساهر حممد املعايطة ،وال�شيخ من�صور �إبراهيم الذنيبات ،وخليل
هالل الذنيبات ،و�أُعيد الباقون �إىل الكرك ،ف�أُعدموا يف �ساحة امل�سجد.
�أدت الإجراءات التع�سفية يف معاجلة الأمور �إىل نفور الأهايل ،وكراهيتهم للأتراك،
نهائيا بالدولة الرتكية ،فما �أن �أُع ِلنت الثورة العربية الكربى التي قادها
وفقدان الثقة
ًّ
ال�رشيف احل�سني بن علي �رشيف مكة حتى تنا َدوا �إىل ن�رصته ،وان�ضموا �إىل جي�شه للم�شاركة

يف حترير العرب من ظلم االحتاديني الأتراك ،وقد �أ�سهموا يف اجتياح احلاميات الرتكية

املوجودة يف املنطقة �إىل جانب قوات الثورة العربية الكربى.
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األسئلة

 - 1عرف ما ي�أتي:

النه�ضة العربية� ،صحيفة ال�رصاط ,جمل�س املبعوثان.

 - 2نّبي عوامل قيام النه�ضة العربية.

 - 3اذكر مظاهر اليقظة عند �أهايل �رشق الأردن.

لـخ�ص العوامل امل�شرتكة التي �أدت �إىل قيام احلركات املحلية يف �رشق الأردن.
ّ -4
 - 5ما النتائج التي �أ�سفرت عنها ٌّ
كل من احلركات الآتية:
حركة بني حميدة ,حركة ال�شوبك ,حركة الكرك؟

�	- 6أعط �أ�سبا ًبا ملا ي�أتي:

حت�سن فر�ص التعليم عند �أهايل الأردن.
�أ ُّ -

ب -قيام حركة ال�شوبك �ضد احلكومة الرتكية 1905م.
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ﻟﻮﺣﺪة اﻟ
ﺨ
ﺎ
ﻣ
ا
ﺴﺔ
اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى

• تoع tد الأردن الوري åال�رشعي ملÑاد Çالثورة العربية الكربى التي اأعادت وحدة العرب
الروحية .حلqل Pل∂.

النتاجات العامة
يتوقع من �لطالب بعد در��سة هذه �لوحدة ,و�لقيام بالو�جبات و�لأن�سطة �لو�ردة فيها �أن
قادر� على �أن:
يكون اً
قائد� للثورة �لعربية �لكربى.
يتعرف �أ�سباب �ختيار �ل�رشيف �حل�سني بن علي اً
ّ
ي�ستوعب �ملفاهيم و�مل�سطلحات و�حلقائق و�لتعميمات �لو�ردة يف �لوحدة.
يوظف �حلا�سوب يف كتابة �لتقارير و�إعد�د �جلد�ول و�لر�سوم و�لعرو�ض �لتقدميية �ملتعلقة

باملادة �لدر��سية.

يتتبع جمريات �لثورة �لعربية �لكربى.
ّ
يح ّلل �أو�ساع �لبالد �لعربية قبيل �حلرب �لعاملية �لأوىل ويف �أثنائها.
ي�ستخل�ض نتائج �لثورة �لعربية �لكربى ومنجز�تها.
ي�ستخل�ض �لأ�سباب �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة لقيام �لثورة �لعربية �لكربى.
يربط بني �ألو�ن علم �لثورة �لعربية �لكربى و�لعلم �لأردين.
يح ّلل �سعار �لثورة �لعربية �لكربى.
يقدر دور �لها�سميني وجهودهم يف نه�سة �لعرب �حلديثة.
ّ
يعتز مبقاومة �لأردنيني لال�ستعمار �لفرن�سي ل�سورية.
ّ
يقيم دور �حلكومات �ملحلية يف �رشق �لأردن قبيل تاأ�سي�ض �لإمارة.
ّ

اﻟﺜﻮﺭﺓ اﻟﻌﺮﺑﻴة اﻟﻜﺒﺮﻯ:

اﻟﻔﺼﻞ األﻭﻝ

ﺃسﺒاﺑﻬا ،ﻭﺃﻫﺪاﻓﻬا ،ﻭﻣﺠﺮﻳاﺗﻬا
أول :اأوVسا´ الÑالد العربية قÑيل قيام الثورة العربية الكربى
ا ً

أو�ساعا �سيا�سية و�قت�سادية و�جتماعية �سيئة نهاية حكم �لدولة �لعثمانية ,خا�سة
عا���ض �لعرب �
اً

بعد ��ست��الم حزب �لحت��اد و�لرتق��ي �حلكم عام

حزب ال–اد والÎقي

1908م ,وميكن تلخي�ض هذه �لأو�ساع مبا ياأتي:

متع�سبني
ح��زب �سيا�س��ي ,كان �أع�س��اوؤه
ِّ

� - 1سيطرة بع�ض �لدول �لأوروبية �ل�ستعمارية

�لقوميات
للعن���رش �لرتكي ,على ح�س��اب
ّ

وملعرفة �أو�ساع �لبالد �لعربية �ل�سيا�سية قبيل

�إىل �ل�سلطة ع��ام 1908م ,ومار�ض �سيا�سة

على �أجز�ء من �لبالد �لعربية.

�لأخرى ومنها �لعرب ,وقد و�سل �حلزب
�لترتي��ك ,ف��اأر�د جع��ل �للغة �لرتكي��ة لغة

قيام �لثورة �لعربية ,تاأمل �خلريطة �لآتية ,ثم

ر�سمية يف �لوليات �لعثمانية جميعها.

�أجب عن �ل�سوؤ�لني �لتاليني:
ﺳﻮرﻳﺎ
ﻟ
ﺒﻨﺎن ﻓﻠﺴﻄﲔ

اﻻردن

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻃﻠ

اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟ
ﺤﺮا

ﻣﺼﺮ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﻐﺮﺑ

اﳊﺠﺎز

ﻤﺎن

اﻟ
ﺒﺤ

ﹸﻋ

ﻴﺔ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﶈﻴ
ا

اﻟﺴﻮدان

ﺪي

ﻟﻬﻨ

ﻂا

ﻴﺒﻮﺗﻲ
ﺟ

اﻟﻴﻤﻦ

ﺮ اﻷ

اﻻدارﺳﺔ
ﻋﺴﻴﺮ

ﺴﻲ

ء اﻟ

ﳒﺪ
ﻗﻄﺮ
ال ﺳﻌﻮد

اﳌﻐﺮب

ﻂ
اﻷ

ﺼ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺣﺎﺋﻞ
ال رﺷﻴﺪ

ﻴ

ﺣﻤﺮ

اﻻ

ﻣﺎر

ات

ﻌﺮ

ﺞ اﻟ

ﳋﻠﻴ

ا

ﺑﻲ

اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺘﻮﺳﻂ

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﻌﺮاق

اﻟﺮﻳﻒ

اﶈ

اﻟ
ﺼﻮ
ﻣﺎل
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
اﻳﻄﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
اﺳﺒﺎﻧﻴﻪ

اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ

اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻳﻄﺎﻟﻲ

اﺳﺘﻌﻤﺎر
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ

�ل�سكل ( :)1-5خريطة �أو�ساع �لبالد �لعربية �ل�سيا�سية قبيل قيام �لثورة �لعربية �لكربى.
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ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه
ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ اﺳﺒﺎﻧﻴﻪ

�سم �ملناطق �لتي ��ستعمرتها w
كل من :بريطانيا ,فرن�سا� ,إ�سبانيا� ,إيطاليا.
ّ

َم ْن كان يحكم �ملناطق �لآتية :حائل ,ع�سري ,جند ,بالد �ل�سام؟

 - 2دخول �لأتر�ك �حلرب �لعاملية �لأوىل �إىل جانب دول �لو�سط رغم معار�سة �لعرب لذلك,
وهذ� دفع �أحر�ر �لعرب ومث ّقفيهم �إىل �لتفكري يف م�سري بالدهم.

�لتع�سفية �لتي � ّتبعتها جماعة حزب �لحتاد و�لرتقي ,مم ّثل اًة مبظامل جمال با�سا �ل�سفاح قائد
� - 3ل�سيا�سة ُّ
ولتعرف هذه �ل�سيا�سة ,تا ّأمل �ل�سكل �لآتي ,ثم �أجب عن �ل�سوؤ�لني �لتاليني:
�جلي�ض �لعثماين,
ُّ
التع�سفية التي اتÑqع¡ا جمال با�سا ال�س qفاح يف بالد ال�سام
ال�سيا�سة t
منع �إر�سال �ملو�د
�لغذ�ئية وو�سولها
�إىل بالد �ل�سام
و�حلجاز.

تنفيذ حكم
م�سادرة �ملحا�سيل
�لزر�عية لتغطية �لإعد�م على �أحر�ر
تكاليف �حلرب� .لعرب يف بريوت
ودم�سق بني
عامي –1915
1916م.

جتنيد �أبناء �لعرب
خارج ولياتهم,
ونفي بع�ض
�لعائالت �لعربية
�إىل مناطق بعيدة.

حماربة �لثقافة
و�للغة �لعربية,
و�إجبار �لعرب
على تعلم �للغة
�لرتكية.

�ل�سكل (� :)2-5ل�سيا�سة �لتع�سفية �لتي �تبعها جمال با�سا �ل�سفاح يف بالد �ل�سام.

ّبني �سيا�سة جمال با�سا �ل�سفاح �لتع�سفية يف بالد �ل�سام.
يف ر�أيك ,هل تن�سجم هذه �ل�سيا�سة مع تعاليم �لإ�سالم �ل�سمحة؟ ّبرر �إجابتك.

وقد �ساعدت هذه �ل�سيا�سة على زيادة نفور �لعرب من �لحتاديني ,فتولّدت لديهم �لرغبة
يف �لتخل�ض من حكم �لحتاديني ,وتاأ�سي�ض دولة عربية م�ستقلة.

٩٩

ثانيًا :ال�رشيف احل�سني بن علي

ولد ال�رشيف احل�سني بن علي يف الأ�ستانة عام 1854م يف

منفى والده ,وا�ش ُتهر بالورع والتقوى وح�سن ال�سرية؛ ولهذا
كان ّ
حمط احرتام ال�سالطني العثمانيني� ،إذ كان يقر ب�أهمية

اخلالفة الإ�سالمية ,لكنه كره االحتاديني الذين مل يكونوا �أمناء
على الدولة واخلالفة الإ�سالمية ب�سبب �سيا�ستهم العن�رصية

ال�شكل ( :)3-5ال�رشيف احل�سني بن علي.

اً
ا�ستقالل يف الر�أي �أثار �إعجاب
الطورانية (القومية الرتكية) .وقد �أظهر ال�رشيف احل�سني بن علي
زعيما ومنقذًا لهم ,وال
العرب وامل�سلمني ،وال �سيما دعاة الإ�صالح واملث ّقفني ,لذا تط ّلع �إليه ه�ؤالء ً

عجب يف ذلك ,فهو �سليل الدوحة النبوية ال�رشيفة وعميد �آل البيت و�رشيف مكه و�أمريها ،ومنذ
يّ
تول ال�رشيف احل�سني بن علي من�صب �إمارة احلجاز عام  1908م �أبدى حر�صً ا �شديدًا على التم�سك
با�ستقالل احلجاز عن الدولة العثمانية ،والدفاع عن حقوق العرب ،وهذا يتعار�ض مع �سيا�سة
االحتاديني الرامية �إىل ال�سيطرة على البالد العربية مبا فيها احلجاز ,لكن تلك ال�سيا�سة ا�صطدمت

يعتز ب�إ�سالمه
ويعتد بقوميته العربية وب�شخ�صيته ومقامه,
ُّ
بعزمية رجل �شديد املرا�س وا�سع الطموحّ ،

يقول ال�شاعر ف�ؤاد اخلطيب:

ال�رشيف
حي
		
البيت واحلرما
َ
وحي َ
ّ
ّ
يا
		
أنت لها
ال�شما ِء � َ
َ
الهم ِة ّ
�صاحب ّ

وا�سمع
		
من مكام ِنها
َ
ْ
ثار ْت ْ
ق�صائد َ

ما املق�صود ب�سيا�سة الترتيك؟

العهد ِّ
والذمما
ْ
وانه�ض فمث ُل َك يرعى َ
أين وال�س�أما
� ْإن َ
غري َك ير�ضى ال َ
كان ُ

�شهب��ا � ْأو �شئ َته��ا رجما
� ْإن �ش ْئ َته��ا ً

ا�ستخل�ص �سمات ال�رشيف احل�سني بن علي القيادية.
نشاط
ُع ْد �إىل كتاب �شعر ف�ؤاد اخلطيب يف الثورة العربية الكربى للم�ؤلف امتنان ال�صمادي� ,أو �أحد
م�صادر املعرفة ،وا�ستخرج الق�صيدة التي ميدح بها ال�رشيف احل�سني بن علي التي مطلعها «حي
ال�رشيف وحي البيت واحلرما» ،ثم �أ ْل ِقها يف الإذاعة املدر�سية.
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 - 1عوامل تطل ™tالعرب اإىل زعامة ال�رشيف احل�سني بن علي

هناك جمموعة من �لعو�مل �ساعدت على تط ُّلع �لعرب �إىل زعامة �ل�رشيف �حل�سني بن علي

ولتعرف هذه �لعو�مل ,تاأمل �ل�سكل �لآتي:
للحركة �لقومية �لعربية,
ُّ
عوامل تطل ™tالعرب اإىل زعامة ال�رشيف احل�سني بن علي

عوامل دينية

عوامل �سيا�سية

ن�سبه �إىل �لر�سول .

مو�قفه �ل�سيا�سية وموؤهالته �لقيادية.

مركزه �لديني ,فهو �رشيف مكة� ,إ�سافة �إىل
دوره يف حماية �لأماكن �ملقد�سة.

موقع بالده �ل�سرت�تيجي �لبعيد عن مر�كز
�حت�ساد �جليو�ض �لرتكية وطرق �ملو��سالت.
�إمكانية �ت�ساله مع قادة �حلركة �لعربية يف بالد
�ل�سام عن طريق �أبنائه.

�ل�سكل ( :) 4-5عو�مل تط ُّلع �لعرب �إىل زعامة �ل�رشيف �حل�سني بن علي.

عربيا من جمل�ض �ملبعوثان �لعثماين عام 1913م �إىل �ل�رشيف
نائبا
ّ
وجه خم�سة وثالثون اً
ًّ
�حل�سني �بن علي �ملذكرة �لآتية:
«نحن نو�ب �لعرب يف جمل�ض �ملبعوثان ,نقرك على �إمارة مكة ,ونعرتف لك دون �سو�ك

بالرئا�سة �لدينية على �لأقطار �لعربية جميعها ,و�إجماعنا هذ� هو بالنيابة عن �أهل بالدنا

جنهر به عند �حلاجة ,و�هلل يحفظك لأمتك ,وي�ساعدك لدفع �ل�رش عن دينك».

(‡دوح الرو�سان ,حروب الثورة العربية الكربىU ,ض ..)8

ملاذ� رفع نو�ب �لعرب هذه �ملذكرة؟

زعيما للعرب؟
ن�سب �ل�رشيف �حل�سني نف�سه
هل ّ
اً

101

 - 2ال�رشيف احل�سني واحلركة العربية يف �سورية
لم��ا ن�شبت احلرب العاملي��ة الأوىل عام 1914م ،ودخلتها الدول��ة العثمانية �إىل جانب دول
ّ
الو�س��ط «�أملانيا والنم�س��ا» ،بالرغم من ن�صيح��ة ال�رشيف احل�سني لها بع��دم دخول احلرب,

�سارع ق��ادة احلركة العربية �إىل االت�صال بال�رشيف احل�سني ،وعر�ض��وا عليه � ْأن يتولىّ قيادتهم
اً
و�سليل للدوحة الها�شمية ,فا�ستجاب ال�رشيف احل�سني
وزعيما للإ�سالم,
ب�صفتـ��ه � ًأبا للعرب,
ً
له��م ,و�أر�س��ل ابنه الأمري في�صل �إىل دم�شق ,فالتقى بقادة احلرك��ة العربية من �أع�ضاء جمعي َتي

قوميا ُعرِ َ
ف بـ (ميثاق دم�شق) عام 1915م ،الذي
العه��د والعربية الفت��اة� ,إذ ّ
قدموا له ميثاقًا ًّ

م�رشوع��ا لوحدة الأقطار العربي��ة يف �آ�سيا العربية وا�ستقاللها ع��ن الدولة العثمانية,
يت�ضم��ن
ً
وال�رشوط التي اتفقوا عليها لعقد معاهدة

م��ع بريطاني��اُ ,م ْر ِفق� َ
ين به خريط��ة تبينّ
حدود الب�لاد العربية الت��ي يجب ال�سعي
عل��ى �أ�سا�سها لنيل اال�ستقالل .وقد ّ
�شكل

جمعية �سيا�سية � ّأ�س�سه��ا جمموعة من املثقفني
العرب يف باري�س ع��ام 1911م؛ لتقف يف

وج��ه االحتادي�ين ,وكان الأم�ير في�ص��ل بن

ميثاق دم�ش��ق الإطار الع��ام للمرا�سالت

رئي�سا فيها ،وقد نادت بالعمل
احل�سني ع�ضوًا ً

ولتعرف بن��ود هذا
ه�نري مكماه��ون,
ُّ

بدلت برناجمها بعد دخول تركيا
تركيا ,لكنها ّ

ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة

ا�ستقالل البالد العربية التام.

التي جرت بني ال�رشي��ف احل�سني وال�سري

عل��ى رفعة الأمة العربية وعدم االنف�صال عن

امليثاق واحلدود التي وردت يف اخلريطة,

احلرب العاملية الأوىل ,و�أ�صبحت تعمل على

التي تليه:
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اجلمعية العربية الفتاة

بنود ميثاق دم�شق عام 1915م
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 - 1اعرتاف بريطانيا با�ستقالل البالد العربية �ضمن احلدود الآتية:
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 - 3عقد معاهدة دفاعية بني الدولة العربية بعد ا�ستقاللها وبريطانيا.
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ال�شكل ( :)5-5حدود الدولة العربية التي وردت يف ميثاق دم�شق.

تتبع حدود الدولة العربية التي طالبت بها اجلمعيات العربية على اخلريطة.
ّ
احلالية التي �شملتها هذه احلدود.
�سم الدول العربية
ِّ
ّ
َمن الذي و�ضع بنود ميثاق دم�شق؟
ملاذا اقت�رص م�رشوع اال�ستقالل على الأقطار العربية يف �آ�سيا العربية؟
هل تعبرّ هذه البنود عن رغبة ال�شعوب العربية؟

ثالثًا :الإعداد للثورة

هي�أ ال�رشيف احل�سني بن علي الظروف لقيام الثورة و�إجناحها ،وكان منهجه يف الإعداد للثورة
ّ

ا ّتباع �أ�سلوب احليطة واحلذر على خمتلف امل�ستويات:
 - 1امل�ستوى ال�سيا�سي

ميدوا ي��د امل�ساعدة �إىل
عم��ل ال�رشي��ف احل�سني عل��ى جمع كلمة الع��رب ،وح ّثهم عل��ى � اّأل ّ
االحتادي�ين ،ث��م ات�صل بالأم��راء وامل�شايخ م��ن �أج��ل ا�ستمالتهم �إىل جانب��ه وك�سب دعمهم
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وتاأييده��م ,ومع �زدياد ظلم �لحتاديني وطغيانهم بد�أ �أحر�ر �لعرب مبكاتبة �ل�رشيف �حل�سني,
اً
ومنقذ� له��م ,وكانت هذه �ملبادر�ت �رشية
زعيما
و�إر�س��ال �ملبعوثني له موؤكدين تطلعهم �إليه اً

خوفاًا من بط�ض �لحتاديني.
 - 2امل�ستوى الع�سكر…

ملعرفة ��ستعد�د�ت �ل�رشيف �حل�سني بن علي �لع�سكرية ,تاأمل �ل�سكل �لآتي ,ثم �أجب عن

�ل�سوؤ�لني �لتاليني:

ا�ستعدادات ال�رشيف احل�سني للثورة يف املجال الع�سكر…

فتح باب �لتطوع للثو�ر

تزويد �ملتطوعني بال�سالح

كانت خطته �لع�سكرية تقوم على �إعالن �لثورة يف

من �لب�����الد �لعربي����ة

و�لذخي����رة و�لت���دريب

�حلجاز وبالد �ل�سام يف �آن و�حد ,و�أن تقوم قو�ت

جميعها؛ ليكونو� نو�ة

�لع�سكري.

�حللفاء بعملية �إنز�ل بري قرب �لإ�سكندرونة ,لقطع
خطوط الEمداد واملوا�سالت بني �سورjة والأfا�سول.

جي�ض �لثورة.

�ل�سكل (�� :)6-5ستعد�د�ت �ل�رشيف �حل�سني للثورة يف �ملجال �لع�سكري.

ماذ� يعني لك تكوين نو�ة جي�ض �لثورة �لعربية من �لبالد �لعربية جميعها؟
�سف �خلطة �لع�سكرية �لتي � ّتبعها �ل�رشيف �حل�سني بن علي.

 - 3امل�ستوى الدبلوما�سي

اً
�سلوكا يدل على �ملهارة �لدبلوما�سية �لفائقة ,فلم يجاهر يف �لبد�ية
�سلك �ل�رشيف �حل�سني

بعد�ئه لالحتاديني ,بل �أ�سعرهم باآمال �لت�سوية لتخفيف �سغطهم على �لعرب ,وترك �لباب
مفتوحا معهم؛ لأن ��ستمر�ر �لت�سال معهم يحقق له فر�سة �لبقاء على �ت�سال مع رجال
اً

�سمنيا لربيطانيا باإمكانية �لوفاق �لعربي �لرتكي,
تهديد�
أي�سا
عد � اً
اً
وي ُّ
�حلركة �لعربية يف �سوريةُ ,
ًّ

اEذ jهد ±بòلك ا�– ¤Eسني �رشوط التفا ¥العربي الربjطا Êمن Lهة ،وال�ستمرار ‘ دعº
�لثورة من جهة �أخرى.

ّ
خل�ض دبلوما�سية �ل�رشيف �حل�سني و�لغاية منها.
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رابعا :مرا�سالت ال�رشيف احل�سني -مكماهون
ً

يقدرون الدور الذي ميكن �أن يقوم به العرب يف احلرب العاملية الأوىل يف حال
كان الربيطانيون ّ

دخول الدولة العثمانية احلرب �إىل جانب �أملانيا ،فبادرت بريطانيا �إىل االت�صال بالعرب مدفوع ًة
ب�أ�سباب عدة ،منها:
 - 1مركز العرب يف الإمرباطورية العثمانية

	- 2الزعامة القومية والدينية لل�رشيف احل�سني بن علي
	- 3املوقع اال�سرتاتيجي للبالد العربية

فاو�ض ال�رشيف احل�سني بن علي بريطانيا يف موقفها من احلركة العربية ،وقد تطورت املفاو�ضات

بني ال�رشيف احل�سني وبريطانيا ،التي ُعرفت
تاريخيا با�سم مرا�سالت احل�سني-مكماهون� ،إىل
ًّ
اعرتاف بريطانيا ودعمها وت�أييدها للثورة العربية� .إذ بد�أت املرا�سالت الر�سمية بني ال�رشيف احل�سني

عد �أهم تلك الر�سائل؛
ومكماهون بر�سالة من ال�رشيف احل�سني بن علي يف  14متوز 1915م ،و ُت ُّ
لأنها ت�شمل املطالب التي وردت يف ميثاق دم�شق عام 1915م.

ا�ستمرت املرا�سالت بني الطرفني حتى � 10آذار 1916م� ،إذ رف�ض ال�رشيف احل�سني التعديالت

التي اقرتحها مكماهون؛ لأن املطالب التي وردت يف ميثاق دم�شق مطالب العرب جميعهم.

وا�ستجابت بريطانيا �إىل مطالب ال�رشيف احل�سني ،وفقا ملذكرة مكماهون الثانية بتاريخ 24

ت�رشين �أول 1915م ،مع بع�ض التحفظات بخ�صو�ص ال�ساحل ال�سوري والعراق و�سواحل �شبه

اجلزيرة العربية� ،إال �أن ال�رشيف احل�سني مل يقرها �أو يعرتف بها ،ولكنه �أجل البحث فيها �إىل نهاية

احلرب مع ت�أكيده على عدم �إمكانية التنازل عن �شرب واحد لفرن�سا وكان ي�ؤكد دائما على �أنه ال

فرق بني عربي م�سلم وعربي م�سيحي ،فالعرب عرب قبل �أن يكونوا م�سلمني �أو م�سيحني.

ما املطالب القومية التي طالب بها ال�رشيف احل�سني يف ر�سالته الأوىل �إىل مكماهون؟
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وم≤ومات¡ا
خام�سا :اأهداف الثورة العربية الكربى q
ً

ملعرفة �لأهد�ف �لتي �سعت �لثورة �إىل حتقيقها ,و�ملقومات �لتي ��ستندت �إليها ,تاأمل �ل�سكل

�لآتي ,ثم �أجب عن �ل�سوؤ�لني �لتاليني:

وم≤ومات¡ا
اأهداف الثورة العربية الكربى q
اأهداف الثورة

م≤ومات الثورة

 -1حترير �لبالد �لعربية �لآ�سيوية و��ستقاللها
ووحدتها.
� -2لتخل�ض من ظلم �لحتاديني وطغيانهم.
� -3لق�ساء على �لطائفية و�لإقليمية و�لتخلف
�لقت�سادي و�لجتماعي.

� - 1أه��د�ف و��سح��ة وحم��ددة يف �لوحدة
و�حلرية و�ل�ستقالل.
 - 2قي��ادة مو َّؤهل��ة ومقبولة عل��ى �ل�سعيدين
�لعرب��ي و�لدول ,مم ّثلة بقي��ادة �ل�رشيف
�حل�سني بن علي.
� - 3لتفاف �لقياد�ت �لعربية يف بالد �ل�سام
حول �ل�رشيف �حل�سني بن علي.

�ل�سكل (� :)7-5أهد�ف �لثورة �لعربية �لكربى ومقوماتها.

هل حتتاج �أي ثورة �إىل �أهد�ف ومقومات؟ ّبرر �إجابتك.
رتب مقومات �لثورة �لعربية �لكربى ح�سب �أهميتها من وجهة نظرك ,وملاذ�؟
نشاط
تقرير� عن
ُع ْد �ىل كتاب �حل�سني بن علي ملوؤلفه �سليمان �ملو�سى� ,أو �أحد م�سادر �ملعرفة ,و�كتب
اً
�سخ�سية �ل�رشيف �حل�سني بن علي ,و�قر�أْه �أمام زمالئك.

�ساد�سا :انطالق الثورة العربية الكربى وجمريات¡ا
ً

 - 1انطالق الثورة العربية الكربى
دفعت عو�مل عدة �ل�رشيف �حل�سني بن علي �إىل �إعالن �لثورة �لعربية �لكربى� ,أهمها:
�لتع�سفية و�ل�ستبد�دية �لتي مار�ستها �لدولة �لعثمانية وقيام جمال با�سا �ل�سفاح
�أ � -ل�سيا�سة ُّ
يف �سورية ,باإعد�م عد اًد� من زعماء �حلركة �لعربية يف دم�سق وبريوت ,وقد كانت �آخر

10٦

قافلة من ال�شهداء تلك التي �أعدمت يف � 6أيار1916م ،وعندما و�صل خرب �إعدامهم
�إىل الأمري في�صل ،انتزع كوفيته من على ر�أ�سه ورمى بها اً
قائل« :طاب املوت يا عرب».
ب -ظروف احلرب العاملية الأوىل :فدخول تركيا احلرب من دون مربر �إىل جانب دول
وح ْ�شد عدد كبري من �أبناء العرب للم�شاركة يف احلرب ،وف َْر�ض التجنيد
الو�سطَ ،
الإجباري ،قد َج َع َل
العرب يفكرون يف م�صري بالدهم �أمام الأخطار اال�ستعمارية،
َ
م ّتخذين قرارهم بالتحرر واال�ستقالل.
وجه �إىل اليمن ،ويف احلقيقة
قوامها ( )3500جندي حتت �ستار ال ّت ُّ
جـ	 -و�صول قوة عثمانية ُ
موجهة للحجاز.
كانت َّ
يف ر�أيك ،ما العامل الأهم لإعالن الثورة العربية الكربى؟
كان انطالق الثورة العربية الكربى يوم ال�سبت التا�سع من �شعبان عام 1334هـ املوافق العا�رش
من حزيران عام 1916م� ،إذ �أطلق ال�رشيف احل�سني بنف�سه الر�صا�صة الأوىل من �رشفة ق�رصه
باجتاه قلعة اجلي�ش العثماين يف مكة املكرمة؛ �إيذا ًنا ب�إعالن الثورة على االحتاديني العثمانيني.
 - 2جمريات الثورة العربية الكربى
مرت جمريات الثورة العربية الكربى بثالث مراحل ،هي:
�أ  -املرحلة الأوىل :احلرب يف احلجاز (حزيران  – 1916متوز 1917م)
ا�ستطاعت قوات الثورة العربية بقيادة �أجنال ال�رشيف احل�سني الأمراء (علي ،عبد اهلل،
في�صل ،زيد) �أن حت ّقق الإجنازات الآتية:
اً
�شمال.
جنوبا �إىل العقبة
	. 1ال�سيطرة على �سواحل احلجاز من القنفذة
ً
 . 2مبايعة ال�رشيف احل�سني بن علي ً
ملكا على العرب بتاريخ  2ت�رشين ثاين 1916م،
فقد ُل ِّقب مبلك العرب ،فكانت �أول ملكية يف تاريخ العرب احلديث.
 . 3حترير مدن احلجاز الرئي�سة (مكة ،جدة ،الطائف)� ،أما املدينة املنورة فلم ّ
يتمكن
العرب من حتريرها يف البداية للأ�سباب الآتية:
�أ  .وجود خط �سكة احلديد الذي يربط املدينة املنورة بدم�شق وتركيا ،وبو�ساطته
يح�صل اجلي�ش الرتكي على التعزيزات والإمدادات الالزمة.
قدر ب�أكرث من ع�رشة
ب.وجود حامية ع�سكرية تركية كبرية يف املدينة املنورةُ ،ت ّ
�آالف جندي بقيادة فخري با�شا ،وبالرغم من ذلك فقد حا�رصتها القوات
العربية بقيادة الأمريين علي وعبد اهلل ابن احل�سني.
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لخ�ص �أهم الإنجازات التي ح ّققتها الثورة العربية في المرحلة الأولى.
ّ
وملعرفة خط �سري قوات الثورة العربية يف احلجاز ،ت�أمل اخلريطة الآتية ،ثم �أجب عن ال�س�ؤال
الذي يليها:
ال�شيدية
المدورة

العقبة

�سين

ــــاء

تبوك

مدائن �صالح
العال

الوجه
قرنه

خيبر
الحناكية

�أبا النعم

صـــــــــر

ا

لبح

المدينة

ر اال

ينبع

حمر

املج

م�

رابغ

ا
جدة

مكة المكرمة
الطائف

ل�س
ــــــــــــــو

دان

القنفذة

ال�شكل ( :)8-5خريطة تبينّ خط �سري قوات الثورة العربية يف احلجاز.

تتبع خط �سري قوات الثورة العربية يف احلجاز.
ّ

ب -املرحلة الثانية :احلرب يف �رشق الأردن (متوز 1917م � -أيلول 1918م)

كان ت�أيي��د الأردني�ين للثورة العربية الك�برى منذ انطالقتها الأوىل ،فف��ي �شهر ني�سان
1917م قاب��ل ع��دد من �شيوخ القبائ��ل الأردنية الأمري في�صل بن احل�س�ين ،قائد اللواء

ال�شم��ايل يف منطق��ة الوجه على البحر الأحمر .وبد�أت م�شارك��ة الأردنيني الفعلية يف
ه��ذه املرحلة بتحري��ر العقبة يف  6متوز 1917م ،مب�ساعدة الع�شائ��ر الأردنيةِ � ،إذ اتخذ
الأمري في�صل منها مركزًا لقيادته الأوىل ،وقد ّ
تاريخيا� ،أعطى
�شكل حترير العقبة منعط ًفا
ًّ
حتو ٍل يف تاريخ الثورة للأ�سباب الآتية:
الثورة العربية الكربى بعدًا جديدًاُ ،
وع َّد نقطة ُّ
� . 1أظهر حترير العقبة القدرات العربية الع�سكرية.
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مرك��ز� لتجمع �لقبائ��ل �لعربية و�أحر�ر �لع��رب و�لتفافهم حول
� . 2أ�سبح��ت �لعقبة
اً
قوميا بخروجها من �إطار �حلجاز.
�لثورة ,وبذلك �تخذت �لثورة اً
طابعا ًّ

 . 3جنحت قو�ت �لثورة يف حما�رشة �لقو�ت �لرتكية �ملوجودة يف �حلجاز.

�سهر�,
� . 4أ�سبحت �لأر�ض �لأردنية ميد� اًنا جرت عليه معارك �لثورة مدة �ستة ع�رش اً
قدم يف �أثنائها �أبناء �لأردن ت�سحيات عظيمة بذلوها من دمائهم و�أرو�حهم.
ّ

 . 5حت ّق َق �لن�رش يف معارك معان وو�دي مو�سى و�ل�سوبك و�لطفيلة مب�ساركة �لع�سائر
�لأردنية� ,إذ كان زعماء �لقبائل وفر�سانها يتقدمون طالئع جي�ض �لثورة �لعربية.

لخ�ض بلغتك �خلا�سة �أهمية حترير �لعقبة يف تاريخ �لثورة �لعربية �لكربى.
ّ

تاأمل خريطة م�سار�ت �لثورة �لعربية �لكربى يف �لأردن ,ثم �أجب عن �ل�سوؤ�ل �لذي يليها:
�لم

فرق
�ل

�لأ

زرقاء

زرق

ع

مان
�لبحر

�لجيزة

�لميت

�لق

طر�نة

�ل

طفيلة

�لتق

�ل

دم نحو

ح�سا

�ل�س

�لأزرق

وبك
و

�ل

معان

جفر

بطن
خط �سكة �لحديد
م�سار �لثورة
مدن وبلد�ت
معارك هامة

�دي

�لم

دورة

�ل
غول

�

بو �ل

ل�سن

م
و�سى

�لق

ويرة
�ل

عقبة

�ل�سكل ( :)9-5خريطة مت ّثل م�سار�ت �لثورة �لعربية �لكربى يف �لأردن.
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تتبع م�سارات الثورة العربية الكربى يف الأردن م�ستعي ًنا باخلريطة.
جـ -املرحلة الثالثة :احلرب يف �سورية �أيلول /ت�رشين �أول 1918م

اً
ا�ستكمال لتحرير
تداخلت العمليات الع�سكرية يف هذه املرحلة ،وميكن �أن ُنع ّدها
الأردن و�سورية ،وقد حققت الإجنازات الآتية:

ال�شمايل بقيادة الأمري في�صل بن احل�سني درعا ،وذلك بقطع خطوط
اجلي�ش
َ . 1ع ْزل
ِ
ِّ
املوا�صالت التي تربطها بدم�شق وحيفا وعمان.

� . 2إجبار القوات الرتكية على االن�سحاب ،ومطاردة عنا�رصها.
 . 3دخول القوات العربية دم�شق يف � 30أيلول 1918م ,ورفع علم الثورة العربية
اً
�شمال.
الكربى فيها ،واال�ستمرار بالتقدم حتى حلب

 . 4توقيع هدنة «مدرو�س» يف  30ت�رشين �أول 1918م بني العرب والأتراك ،وبذلك
قوات اجلي�ش ال�شم��ايل قد جنحت يف حترير املناطق العربية ك ّلها� .أما املدينة
تكون
ُ
ُ
املن��ورة ،فبع��د توقي��ع

دم�شق

الهدن��ة ،ا�ضط��ر قائ��د
حاميته��ا فخ��ري با�شا

ك�سوة
ازرع

درعا

�إىل اال�ست�سالم مع قواته

�أم الجمال

للأم�ير عب��داهلل وف��ق

الأزرق

ال�رشوط الت��ي و�ضعها

الب
حيفا

الرمثا
المفرق

عمان

ح
ر ال

م

تو�

سط

القد�س

الأمري عبد اهلل.

ت�أم��ل خريطة م�س��ار قوات
الث��ورة العربي��ة الكربى يف
الأردن و�سوري��ة ،ثم �أجب

عن ال�س�ؤال الآتي:

ت ّتبع م�سار الثورة من املفرق �إىل
دم�شق.
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خط �سير الثورة
مدن

العقبة

ال�شكل ( :)10-5خريطة م�سار قوات الثورة يف الأردن و�سورية.

 - 3علم الثورة العربية الكربى و�شعارها

�صدرت الإرادة ال�رشيفية ب�أن تكون الراية الها�شمية م�ؤ َّلفة من الألوان الثالثة املتوازية :الأ�سود

َ
ألوان الثالثة املذكورة مثلث ذو لون �أحمر� .أما دالالت
والأخ�رض والأبي�ض ،و�أن
ي�شمل ال َ
الألوان فهي:

الأ�سود :رمز راية العقاب ،وهي راية الر�سول  ،وقد اتخذه العبا�سيون �شعارًا لهم.

الأخ�رض :هو ال�شعار الذي ا�شتهر به �آل البيت عليهم ال�سالم ،و قد اتخذه الفاطميون �شعارًا لهم.
الأبي�ض� :شعار الدولة الأموية.

الأحمر� :شعار الأ�رسة الها�شمية املالكة منذ عهد جدهم �أبي مني.

وقد اعتمدت الثورة العربية الكربى �أي ضً� ا
ر�سميا لها�ُ ،ص ِّمم يف عهد ال�رشيف
�شعارًا
ًّ
وو ِ�ضع �أمام ق�رص «�شربا»
احل�سني بن عليُ ،
يف الطائف ،وهو موجود على واجهة قلعة
العقبة� .أما دالالت هذا ال�شعار فهي:

ر�أ�س ال�شعار :مي ّثل م�سجد �أبي قبي�س يف مكة
املكرمة.

ال�شكل ( :)11-5راية الثورة العربية الكربى.

الرايات :رايات الثورة العربية الكربى.

الو�شاح :ميثل العر�ش الها�شمي ب�ألوان متثل الفداء

وال�صفاء.

ال�سيوف :متثل �سيوف الثورة العربية الكربى.

املغزل :يدل على انت�شار ال�صناعة.

الطاقية :تدل على انت�شار الإ�سالم يف بقاع الأر�ض.
النخيل :متثل منطقة �شبه اجلزيرة العربية.

ال�شكل (� :)12-5شعار الثورة العربية الكربى.
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ملاذ� حر�ض �ل�رشيف �حل�سني على �أن تكون ر�ية �لثورة �لعربية �لكربى بهذه �لألو�ن؟

�ربط بني دللت �ألو�ن علم �لثورة �لعربية �لكربى وعلم �ململكة �لأردنية �لها�سمية.
ما دللت �سعار �لثورة �لعربية �لكربى؟

نشاط
با�ستخد�م برنامج �لر�سام� ,ر�سم علمي �ململكة �لأردنية �لها�سمية و�لثورة �لعربية �لكربى,

و�عر�سهما �أمام زمالئك يف �لغرفة �ل�سفية.
 - 4نتائ èالثورة العربية الكربى و‡يزات¡ا

ولتعرف هذه �لنتائج ,تاأمل �ل�سكل �لآتي ,ثم
حققت �لثورة �لعربية �لكربى نتائج مهمة,
ُّ

�أجب عن �لأ�سئلة �لتي تليه:

تكري�ض �رشعية �ملطالب �لعربية
وحق �لعرب يف تقرير �مل�سري,
و�لتاأكيد على مباد� Çحلرية
و�لعد�لة و�مل�ساو�ة.

حيز
�إخر�ج �لق�سية �لعربية �إىل ّ
�لوجود يف ميد�ن �ل�سيا�سة �لعاملي,
و�نتز�ع �عرت�ف �لدول �لكربى بها.

نتائè
الثورة العربية
الكربى

تاأ�سي�ض ممالك عربية
م�ستقلة يف �سورية و�حلجاز
و�لعر�ق.
تاأ�سي�ض �إمارة �رشق �لأردن �لتي
حملت ر�سالة �لثورة �لعربية
�لكربى ومبادئها.

عمليا
بعث �لفكرة �لعربية ًّ
بعد �أن كانت حدي اًثا يف
�ملجال�ض و�جلمعيات �ل�رشية.
�إعادة وحدة �لعرب �لروحية,
وخلق تاريخ قومي مل يكن له
وLود من� òسقوط اÿالفة العÑا�سية
يف بغد�د 656ه�1258 /م.

�ل�سكل ( :)13-5نتائج �لثورة �لعربية �لكربى.
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ر ّت Öنتائ� èلث�رة ح�س� Öأهميتها من وجهة نظرك.

ما �ملق�س�د بح≥ تقرير �مل�سري?

قارن بني �أهد�ف �لث�رة �لعربية �لكربى ونتائéها.
“ي  äõqالثو IQالعربية الY iÈµن gÒZا eن الثوQا äباأ¡fا:

� - 1لث�رة �لكربى يف تاريخ �لعرب �لق�مي �حلدي ،åفقد قامت با�سم �لعرب ويف �أقطار �آ�سيا
�لعربية ،وكانت فاحتة لتفéري ث�ر�ت متالحقة Vسد �ال�ستعمار �الأجنبي.

 - 2قام``ت على ي``د �رشيف عربي ها�سم``ي �آمن بعروبت``¬ وباإ�سالم¬ ،و�أر�د �أن يعي``د للعرب ح vقا
عظيما وه� ي�سحي ب�سلطان¬ وروح¬ م``ن �أجل �أمت¬ وعقيدت¬� ،إذ ُن ِفي �إىل
م¨ت�سب``ا ،لقد كان
ً
ً

قرب�``ض ب�سب Öرف�س¬ للم�ساري``ع �ال�ستعمارية �لربيطانية و�لفرن�سي``ة �لهادفة �إىل تق�سيم �لبالد
�لعربي``ة ،وبق``ي يف منفاه �إىل �أن ��ستد ب¬ �ملرVض ،فرج``ع �إىل عمان وت�يف فيها عام 1931م،
و ُد ِفن ب��éر �مل�سéد �الأق�سى ح�س Öو�سيت¬ .وقد رثاه �ل�ساعر �أحمد �س�قي ً
قائال:
``ت
n
وقام r
قع``د �ال ُآل لل`ع``ز� ِءn ،

m
باكيات على �حل�سنيِ
�لف��طم
r

Sسابعا :االأfOQيو¿ والثو IQالعربية الiÈµ
k

ّ
العملي للتياراä
واملنطل≥
�سكل âالثورة العربية الك iÈخالUس nة الن�سا• ال�سيا�سي القومي،
n
ّ

�ل�سيا�سية و�لفكرية �لتي ظهرت يف �ملنطقة �لعربية ،وقد بد�أت �ت�ساالت زعامات �الأردن مع قادة

الثورة العربية الك iÈمنذ البدايا äالأوىل لإعالن الثورة ،واأخذ الت�سا∫ يõداد ب Úالطرف Úكلما
تقدمت ق��ت �لث�رة نح� �الأردن.
فµر

حر�ض قادة �لث�رة �لعربية �لكبرى على �الت�سال مع زعماء �الأردن قبيل �إعالن �لث�رة.

كان �لتناف�ض بني قادة �لث�رة �لعربية �لكربى وقادة �جلي�ض �لرتكي على ك�س Öتاأييد ّ
�سكان
ِ
�الأردن ،ويف ّ
�جتاهان ،هما:
�سكان �الأردن
ظل تلك �الأحد� çجتاذب
n
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 - 1االجتاه الأول

� ّأيد الثورة العربية الكربى ،و�سارع �إىل االن�ضمام لقواتها ،وقد م ّثل هذا االجتاه معظم القبائل

والع�شائر الأردنية والقطاعات ال�صناعية واحلرفية وكذلك �سكان القرى والأرياف واملثقفون

�إذ ان�ضمت �إىل جي�ش الثورة .وكانت �أوىل االت�صاالت مع قادة الثورة عندما قابل عدد من

ولما
�شيوخ القبائل والزعامات الوطنية الأمري في�صل بن احل�سني بتاريخ  5ني�سان 1917مّ ،
تقدمت جيو�ش الثورة يف الأردن ّ
�شكل �أهايل الأردن غالبية اجلي�ش العربي ،مثل لواء الفتح،

ونظرا لدورهم الفاعل يف املعارك التي خا�ضوها ح�صل
واللواء الأموي ،واللواء الها�شمي،
ً

عدد منهم على و�سام معان.
 - 2االجتاه الثاين

تردد يف االن�ضمام للثورة العربية لأ�سباب كثرية ،ومنها :خوفه من البط�ش الرتكي ،وطريقة

حتد ُث� ،إ�ضافة �إىل � ّأن البع�ض خ�شي على نفوذه وم�صاحله مع الدولة
قمعه لأي حركة قد ُ
العثمانية ،ولكن مع و�صول قوات الثورة العربية الكربى �إىل العقبة وجد ه�ؤالء �أنف�سهم �أمام

ا�ستحقاق �سيا�سي جديد ،و�سارعوا �إىل االن�ضمام لها.

بد�أ املوقف الداعي �إىل التحرر من الأتراك ،الذين �أحلقوا بالعرب كل مظاهر ال�ضعف

والرتدي ،يظهر ب�شكل وا�ضح بعد �إعالن الثورة العربية ،وحتقيقها بع�ض املكا�سب الع�سكرية

على القوات الرتكية يف جنوب الأردن ,وقد تبادل معظم �شيوخ الأردن وزعمائها الر�سائل

أييدا للثورة ,ف�أر�سل بع�ض رجاالت الأردن برقية ت�أييد �إىل الأمري في�صل،
مع الأمري في�صل ت� ً

فر ّد عليهم بربقية مماثلة بتاريخ  25ت�رشين �أول 1918م� ،أعرب فيها عن قرب حترير املنطقة،
وجهها الأمري في�صل ل�سكان الأردن الر�سالة الآتية:
ومن الر�سائل التي ّ

و�سِرنا مبا �أبديتموه من الغرية
«بعد ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته� :أخذنا كتابكم ،رُ
حيز العمل ،فن�شكر همتكم
القومية واحلمية العربية التي ف ُِطرمت عليها ،و�أظهرمتوها الآن �إىل ّ
و�صدق عزميتكم ،وال�سالم عليكم».

(قائد اجليو�ش العربية ال�شمالية في�صل بن احل�سني).
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األسئلة

 - 1ف�رس ما ي�أتي:

�أ  -تط ُّلع العرب لزعامة ال�رشيف احل�سني بن علي للحركة القومية العربية.

مفتوحا يف تعامله مع االحتاديني.
ب  -ترك ال�رشيف احل�سني بن علي الباب
ً

� - 2صف الأو�ضاع ال�سيا�سية يف �شبه اجلزيرة العربية قبيل قيام الثورة العربية الكربى.
	- 3اذكر بنود ميثاق دم�شق عام 1915م الذي يت�ضمن م�رشوع وحدة الأقطار العربية يف
�آ�سيا.
و�ضح �أهم اال�ستعدادات الع�سكرية التي قام بها ال�رشيف احل�سني بن علي قبل �إعالن الثورة.
ّ - 4
	- 5اذكر املقومات التي ا�ستندت �إليها الثورة العربية الكربى.

و�ضح العوامل التي دفعت ال�رشيف احل�سني بن علي لإعالن الثورة العربية الكربى.
ّ - 6

تتبع الإجنازات التي ح ّققها جي�ش الثورة العربية الكربى يف املرحلة الثالثة (احلرب يف
ّ - 7
�سورية).

 - 8بينّ نتائج الثورة العربية الكربى.
و�ضح �أهمية الثورة العربية الكربى.
ّ - 9

 -10قارن بني مواقف االجتاهات ال�سيا�سية الأردنية من الثورة العربية الكربى ،وبينّ مربراتها.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜانﻲ

اﻟﻤﺆاﻣﺮاﺕ اﻟﺪﻭﻟﻴة ﻋلﻰ ﻣشﺮﻭﻉ اﻟﺪﻭﻟة اﻟﻌﺮﺑﻴة

ك�نت �صي��صة بريط�ني� مع ال�صريف الح�صين بن علي غير وا�صحة ،فقد اأXهرت ا�صتعداده�

لال�صتج�بة للمط�ل Öالعربية التي تب ّن�ه� وق�تل من اجله� ال�صريف الح�صين بن علي ،وفي الوقت

نف�صه ك�نت ُتف�و�س حليفته� فرن�ص� على تق��صم المنطقة العربية في اآ�صي� ،ب�لرغم من الوعود

قدمته� للعرب.
والتعهدات التي ّ

ولتعرف الموؤامرات الدولية على العرب ،ت�أمل ال�صكل الآتي:
Üô©dG ≈∏Y á«dhódG äGôeGDƒªdG

اتف�قية �ص�يك�س بيكو

وعد بلفور

موؤتمر �ص�ن ريمو

 16اأي�ر 1916م

 2ت�صرين ث�ني 1917م

 25ني�ص�ن 1920م

ال�صكل ) :(14-5الموؤامرات الدولية على العرب.

ƒµ«H–¢ùµjÉ°S á«bÉØJG :’hC
k G

في الوقت الذي ك�نت فيه بريط�ني� تف�و�س ال�صريف الح�صين بن علي في العتراف ب��صتقالل

�صرا ،فقد وقّع م�رك �ص�يك�س
البالد العربية في اآ�صي� ووحدته� ،ك�نت تتف�و�س مع حليفته� فرن�ص� v
البريط�ني وجور êبيكو الفرن�صي في  16اأي�ر 1916م ا ّتف�قً� على تق�صيم البالد العربية في بالد ال�ص�م

والعراق ،ولمعرفة ذلك ت�أمل خريطة اتف�قية �ص�يك�س -بيكو الآتية ،ثم اأج Öعن ال�صوؤالين الت�ليين:
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البــحـــــر الأ�صــــــود

منطقة فرن�صية
منطقة دولية

تركي

منطقة بريط�نية

ـــــ

منطقة نفوذ فرن�صي
منطقة نفوذ بريط�ني

م�ردين
المو�صل

يـــ

ــــ

اإ

ران

اأ

نقرة

كركوك
دجلة
بغداد

الرقة
حم�س

ــــــ

ـــ
ـــــ�

اأ�صنة
حلÖ
حم�ه

صـــــ�م دم�صق
الفرات
ال�
ــــة
ــــــ
�ديـ
بــــ
عم�ن

الب�صرة

ال
بح

را

لمت

و�
ص§

القد�س

مع�ن

البحر

�صبه الجزيرة العربية

�صين�ء
الأحمر

ال
خل
العر يè
بي

ـــــ
ــــــ

ال�صكل ) :(15-5خريطة تق�صيم بالد ال�ص�م والعراق ح�ص Öاتف�قية �ص�يك�س -بيكو.

ّبين و�صع القد�س في هذه التف�قية.

م� المن�طق التي ح�صلت عليه� w
كل من :بريط�ني� ،فرن�ص�?
ƒµ«H ¢ùµjÉ°S á«bÉØJG OƒæH
ً
�صم�ل حتى �صور على البحر المتو�ص§
اأ – خ�صوع ال�ص�حل ال�صوري من خلي èالإ�صكندرونة
الفرن�صي المب��صر.
لالحتالل
ّ
ب -خ�صوع المنطقة الواقعة على �صفتي �ص§ العرب ،بين بغداد والخلي èالعربي ،لالحتالل البريط�ني المب��صر.
جـ -خ�صوع القد�س لإدارة دولية.
د  -ت�أ�صي�س دولة عربية في الداخل ال�صوري تخ�صع للنفوذ الفرن�صي.
هـ  -ت�أ�صي�س دولة عربية في الأردن ،واأجزاء من العراق ،وفي منطقة النق Öفي فل�صطين ،تخ�صع
للنفوذ البريط�ني.
ôµa

اأ ّثرت اتف�قية �ص�يك�س بيكو في الو�صع العربي الراهن.
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QƒØ∏H óYh :Ék«fÉK

تعــود المط�مع ال�صهيونية في فل�صطيــن اإلى موؤتمر ب�ل في �صوي�صرا عــ�م 1897م ،ومح�ولة
ال�صه�ينــة فتح بــ�ب الهجــرة اليهودية
á«fƒ«¡°üdG ácôëdG
اإلى فل�صطيــن وال�صتيطــ�ن فيه� .وبعد حركة �صي��صية عن�صرية ا�صتيط�نية ّ
منظمة ،ت�صمل يهود
ا ْأن �صيطــرت بريط�نيــ� علــى فل�صطيــن
الع�لم ،وتدعو اإلى الهجرة اإلى اأر�س فل�صطين.
اأ�صــدرت بت�ريــخ  2ت�صريــن الث�نــي
وجهه� وزير خ�رجيتهــ� اآرثر بلفور اإلى زعيم الحركة
1917م
ً
ت�صريحــ� ،جــ�ء على �صكل ر�ص�لة ّ
ن�صت الر�ص�لة على منح بريط�ني� لليهود الحق في اإق�مة وطن قومي
ال�صهيونية اللورد روت�صلد ،وقد ّ
لهم في فل�صطين ،وفيه�:
{اإن حكومة جاللة ملك بريط�ني� تنظر بعين العطف اإلى ت�أ�صي�س وطن قومي في فل�صطين
جلي�
لل�صع Öاليهودي ،و�صوف تبذل اأق�صى جهوده� لت�صهيل بلو Æهذه الغ�ية ،على اأن ُي َ
فهم v
اأنه ل يجوز عمل �صيء قد يغير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع به� الطوائف غير اليهودية
في فل�صطين ،ول الحقوق اأو الو�صع ال�صي��صي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى.z
ا�صتنت èالعالقة بين الدول ال�صتعم�رية الأوروبية والحركة ال�صهيونية الع�لمية.

وعد بلفور اأعط�ه َمن ل يملك اإلى َمن ل ي�صتحق .م� راأيك في ذلك?
ا ّإن ْ
ôµa

تع�مل وعد بلفور مع العرب )ال�صك�ن الأ�صليين في فل�صطين( على اأ�ص��س اأنهم

اأقلية دينية )طوائف( ،ولي�س على اأ�ص��س اأن العرب )م�صلمين وم�صيحيين( هم
�صع Öفل�صطين واأ�صح�ب الحق ال�صرعي?

ƒªjQ ¿É°S ôªJDƒe :ÉkãdÉK

و�صم بريط�ني� وفرن�ص� واإيط�لي� ،اإذ تبلورت
ُع pق َد موؤتمر �ص�ن ريمو في اإيط�لي� في  25ني�ص�ن1920مّ ،

فيــه اتف�قية �ص�يك�س–بيكو ،وذلك ب�إعالن النتداب البريط�ني والفرن�صي على بالد ال�ص�م والعراق ،وقد
اأُ p
وكل للدولة المنتدبة على فل�صطين تنفيذ وعد بلفور مع موافقة ع�صبة الأمم ،ون�س على اأن تكون:
 -1الأردن وفل�صطين والعراق تحت النتداب البريط�ني.

� -2صورية ولبن�ن تحت النتداب الفرن�صي.

11٨

ÜGóàf’G
l
�صكل من اأ�صك�ل ال�صتعم�ر ،ين�س على و�صع اإقليم اأو بلد يقطنه �صع Öتحت اإ�صراف دولة
متقدمة ،ت�ص�عده على النهو�س لتو ّلي زم�م اأمره بنف�صه ،وقد ابتدعت الدول الأوروبية هذا
النظ�م بعد الحرب الع�لمية الأولى.
ﻫﻞ ﺗﻌلﻢ
 اأن ع�صبــة الأمــم )1945-1919م( منظمة دولية ق�مت بعد الحــرب الع�لمية الأولى فيموؤتمــر فر�ص�ي; بهدف حــل النزاع�ت بين الدول ب�لطرق ال�صلميــة ،وحف ßالأمن وال�صلم
ين ،ثم ح ّلت محله� هيÄة الأمم المتحدة بعد الحرب الع�لمية الث�نية.
الع�لمي p
ّ
ولتعرف اأو�ص�ع بالد ال�ص�م والعراق في موؤتمر �ص�ن ريمو ،انظر الخريطة الآتية ،ثم اأج Öعن

ال�صوؤالين الت�ليين:

ﺳﻮرﻳﺎ

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻌﺮاق

اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﻓﻠﺴﻄﲔ

ﺷﻂ
ﺞ
اﳋﻠﻴ ﺮﺑﻲ
اﻟﻌ

ﺮب

اﻟﻌ

اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻷردن

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ

ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ال�صكل ) :(16-5من�طق النتداب البريط�ني والفرن�صي ح�ص Öقرارات موؤتمر �ص�ن ريمو.

م� م�صير فل�صطين في هذه التف�قية?

حدد من�طق النتداب البريط�ني والفرن�صي.
ّ

11٩

					

األسئلة

 -1عرف ما ي�أتي:
الحركة ال�صهيونية ،م�ؤتمر بال ،م�ؤتمر �سان ريمو ،االنتداب ،ع�صبة الأمم.
 -2اذكر الم�ؤامرات الدولية على العرب في مطلع القرن الع�شرين.
 -3قارن بين اتفاقية �سايك�س بيكو وم�ؤتمر �سان ريمو ،من حيث و�ضع كل من:
�أ  -الأردن.

ب� -سورية ولبنان.
جـ -فل�سطين.

د  -العراق.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜاﻟﺚ

األﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻴﺼلﻲ )١٩٢٠ - ١٩١٨ﻡ(

ك�ن من نت�ئ èالثورة العربية قي�م حكومة عربية في �صورية بزع�مة الأمير في�صل بن الح�صين،

عد ا ّأول حكومة عربية في ت�ريخ العرب الحديث.
اأُط pلق عليه� ا�صم الحكومة العربية )الفي�صلية( ،و ُت t

ΩÉ©dG …Qƒ°ùdG ôªJDƒªdG »a ø««fOQC’G ácQÉ°ûe :’hC
k G

�صعى الأمير في�صل لإن�ص�ء حكومة عربية ت�صم بالد
ال�ص�م على اأ�ص�س حديثة ،ومن اأجل هذه الغ�ية ُع pق َد الموؤتمر

الع�م الأول 1919م ،الذي ان ُت pخ Öاأع�ص�وؤه من
ال�صوري ّ

بالد ال�ص�م ك ِّله� ،و�ص�رك فيه ع�صرة مندوبين من الزع�م�ت
الع�ص�ئرية في الأردن.

وعند و�صول لجنة كن-èكراين اإلى الأردن ع�م 1919م

اأجمع ال�صك�ن على راأي واحد وهدف واحد وروؤية واحدة،

ال�صكل ) :(17-5الأمير في�صل بن الح�صين.

تتم ّثــل في ا�صتقالل بالد ال�ص�م ،ورف�ــس وعد بلفور وتجزئة

ولمـ�
البــالد العربية ،ووقف الهجرة ال�صهيونية ورف�س انتق�ل الأرا�صي لل�صه�ينــة في فل�صطيـــــنّ ،
قــرروا و�صع دول الحلف�ء اأمــ�م الأمر الواقع; ُفع pقد
اأدرك زعمــ�ء المنطقــة الموؤامرات ال�صتعم�رية ّ
الموؤتمر ال�صوري الع�م الث�ني  8اآذار 1920م ،واتخذ القرارات الآتية:

 -1مب�يعة الأمير في�صل ً
د�صتوري� على بالد ال�ص�م )�صورية والأردن وفل�صطين ولبن�ن(.
ملك�
v
ً
ت�م�.
 -2المط�لبة ب��صتقالل بالد ال�ص�م بم� فيه� فل�صطين بحدوده� الطبيعية
ا�صتقالل v
ني�بي منتخ.Ö
 -3ت�صكيل حكومة ّ
ملكية مدنية م�صوؤولة اأم�م مجل�س ّ
 -4رف�س ال ّدع�ءات ال�صهيونية في فل�صطين.
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األغــت الحكومــة العربيــة الت�صكيــالت الإداريــة

العثم�نية ع�م 1919م ،وا�صتحدثت ت�صكيالت جديدة

1919 …É°Sôa ôªJDƒe

موؤتمر عقده الحلف�ء المنت�صرون بعد

ق�صمــت بــالد ال�صــ�م اإلى ثم�نيــة األوية ،ثالثــة منه� في
ّ

انتهــ�ء الحــرب الع�لميــة الأولى في

 -1لــواء الكــرك ،ومركزه الكــرك ،ويتبعــه اأق�صية:

�صيطر الحلف�ء علــى اإدارة الأحداç

الأردن ،وهي:

الطفيلــة ،ومعــ�ن ،والعقبة ،ونواحــي ال�صوبك،
وذيب�ن ،وتبوك.

 -2لواء البلق�ء ،ومركزه ال�صل§ ،ويتبعه ق�ص�ء الجيزة

ق�صــر فر�ص�ي في ب�ري�ــس ،وبموجبه
فــي المنطقة العربية ،وXهر مبداأ حق

تقرير الم�صير.

وعم�ن ون�حية م�أدب�.

 -3لواء حوران ،ومركزه درع� ،ويتبعه من الأردن ق�ص�ء عجلون وجر�س.

»∏°ü«ØdG ó¡©dG »a ¿OQCÓd á«°SÉ«°ùdG á«ªgC’G :ÉkãdÉK

اأ�صهمت الحركة الوطنية ال�صورية في تطور الحي�ة ال�صي��صية في الأردن ،اإذ ك�ن القوميون يلتقون

ب��صتمرار بزعم�ء الأردن ،وقد �صكلت الدواوين )الم�ص�ف�ت( الأردنية ملتقى لأحرار العرب.
الت�ليين:
ؤالين
p
ولتعرف دور الم�ص�ف�ت الأردنية ،اقراأ الن�س الآتي ،ثم اأج Öعن ال�صو p
t

فر�ص ْته� طبيعة الحي�ة الع�ص�ئرية التقليدية والبيÄة الجتم�عية،
ك�نت الم�ص�ف�ت تخدم ا ً
أغرا�ص� َ

أدوار عدة ،lفهي:
فقد ك�ن له� ا l

 -1و�صيلة لتثقيف الن�سء عن طريق �صرد الق�ص�س الت�ريخية القديمة.

 -2مك�ن لتن�قل الأخب�ر والتحرك�ت ال�صي��صية والإعالن عن الأحدا çالكبيرة.

 -3مك�ن للمن��صب�ت الع�مة وملتقى للتجمع اأو ال�صمر.

اذكر و�Xئف الم�ص�ف�ت في الأردن في Xل الحكم الفي�صلي.
وح�لي�.
ق�رن بين دور الم�ص�ف�ت �ص�ب ًق�
v
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نشاط
ب�إ�شراف معلمك ُيعقد جل�سة نقا�شية حول �أهمية الم�ضافات في مناق�شة الق�ضايا االجتماعية

وال�سيا�سية.

كان الأردنيون على قدر كبير من الوعي في �إدراك الخطر الداهم الذي �شهدته فل�سطين نتيجة

ل�سيا�سة بريطانيا اال�ستعمارية في بالد ال�شام ،فبرز موقف الأردنيين تجاه الوطن القومي لليهود،

والهجرة ال�صهيونية �إلى فل�سطين ،وانتقال الأرا�ضي �إلى اليهود ،في غالبية المظاهرات وعرائ�ض

االحتجاجات التي رفعوها �إلى ممثلي دول الحلفاء وم�ؤتمر فر�ساي ،فقد �أكدوا � ّأن الأمة العربية
قاطعا ،و أ� ّنها م�ستعدة للدفاع عن فل�سطين
ترف�ض الهجرة ال�صهيونية وفكرة الوطن القومي ً
رف�ضا ً

بما لديها من مال و�سالح� ،إذ رفع م�شايخ الأردن برقية �إلى هيربرت �صموئيل حاكم فل�سطين

تت�ضمن موقفهم تجاه ما يجري في فل�سطين ،و�أ�صدروا البيان الآتي:
البريطاني عام 1920م،
ّ

 ...ارت�أينا -نحن �شيوخ القبائل ور�ؤ�ساء الع�شائر القاطنين �شرق الأردن� -أن ن�ضع �أمام �أنظاركم
البنود الآتية:

يغت�صبها الدخالء.
 -1فل�سطين عزيزة علينا ،ولذلك ال نرى بوجه من الوجوه � ْأن
َ
نغ�ض الطرف عما يحيق بها من �أخطار.
مقد�سة لدينا ،لذلك ال يمكن �أن ّ
 -2فل�سطين ّ
ّ �	-3إن الخطر ال�صهيوني الذي يهدد كيان فل�سطين من �ش�أنه � ْأن يهدد كيان الأمة جمعاء.
 -4نرف�ض �أن تغدو فل�سطين فري�سة المطامع ال�صهيونية ،و�إننا م�ستعدون للدفاع عن هذه الوديعة
المقد�سة ،وديعة الآباء والأجداد ،و�أن نبذل �أرواحنا ودماءنا في �سبيل �أوطاننا التي نراها

مهددة بالأخطار.
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:áq«∏°ü«ØdG á∏MôªdG áq«ªgCG
ي��صية والإدارات
 -1ا�صتلم عدد من وجه�ء �صرق ال ّ
أردن ومث ّقفيه بع�س الو�Xئف ّ
ال�ص ّ
الخ�رجي وح�صين الطراونه
مديرا لالأمن
ّ
الحكومية ،اإذ ُع ِّي َن في الكرك ارفيف�ن المج�لي ً
ّ
وع ّين ه�ص�ل ّ
مديرا لن�حية ذيب�ن.
مديرا لالأمن ّ
اخليّ ،
الطوالبة ً
ً
الد ّ
¿Éc …òdq G ΩÉ©dG
ô«KCÉJ π©ØH »°SÉ«°ùdG
•É°ShCG â©aófG -2
q ƒédG
q
q πª©dG ƒëf á«Ñ©°T
q á«YÉªàLG
q
وري في  7تموز 1919م.
ً
ال�ص ّ
�ص�ئدا في ّ
ال�صراع مع فرن�ص� ب�نتخ�ب الموؤتمر ّ

وتحم�صوا
حم��صية ا�صتوع Öال ّن��س معظم مب�دئه� واأهدافه�
وطنية
ُ -3ع sد ْت مرحلة تربية
ّ
ّ
ّ

هيونية واأطم�عه� في
ال�صتعم�رية
لمق�ومة القوى
الفرن�صية في �صورية والحركة ّ
ّ
ال�ص ّ
ّ
فل�صطين..

ôµa

اأدرك اأبن�ء الأردن الأطم�ع ال�صهيونية في فل�صطين.

»∏°ü«ØdG ó¡©dG »a ¿OQCÓd ájôµ°ù©dG á«ªgC’G :É©HGQ
k

متقدمة لثوار الجولن وحوران وجبل العرب ،ومن اأر�صه انطلقت
اأ�صبح الأردن ق�عدة
ّ

قدم اأهله كل و�ص�ئل الدعم الم�دي والع�صكري والمعنوي.
العملي�ت الع�صكرية ،وقد ّ

وك�ن للدور الوطني الذي ق�م به علي خلقي ال�صرايري �صد الفرن�صيين في �صورية ع�م 1919م،

اأثر في ت�صجيع الوطنيين على ت�أليف المجموع�ت الم�ص ّلحة من الأردن وفل�صطين لقت�ل الفرن�صيين.
فقد دع� ك�يد المفلح العبيدات اإلى ت�صكيل قوة عربية لمراقبة من�طق طبري� و�صمخ وبي�ص�ن;

لمنع الهجرة اليهودية اإلى فل�صطين التي بداأت بعد الحرب الع�لمية الأولى ،واأعلن{ :اأن معركتن�
القومية قد بداأت ،zوفي  5اأي�ر1919م ّ
�صكل قوة ع�صكرية مح�ر pبة من قرى اإربد ،وانطلق اإلى

ع�ص�ئري�
اجتم�ع�
وع َق َد
ً
المن�طق الأردنية الأخرى ،خ��صة من�طق الكورة والو�صطية وعجلونَ ،
v

لمن�ق�صة الأو�ص�ع والأحدا çالجديدة ،ف�أجمعت الع�ص�ئر في تلك المن�طق على عقد موؤتمر في

قرية قم بت�ريخ  6ني�ص�ن 1920م برئ��صة ن�جي العزام ،وقد اتخذ هذا الموؤتمر القرارات الآتية:

12٤

 -1مه�جمة الم�صتوطن�ت اليهودية ومع�صكر الجي�س البريط�ني في �صمخ.
ق�ئدا للمق�ومين.
 -2ت�صمية ك�يد المفلح العبيدات ً

َ -3ب ْدء الهجوم يوم  20ني�ص�ن من تل المخيبة ،مركز تجمع المق�ومين من كفر �صوم و�صحم
وبقية النواحي الأخرى ،بم� فيهم المق�ومون الق�دمون من بي�ص�ن و�صمخ وطبري�.

ك�نت معركة تل الثع�ل Öاأول الحرك�ت الن�ص�لية الم�صلحة لأبن�ء الأردن �صد الجي�س البريط�ني
والم�صتوطنين ال�صه�ينة ،وقد وقعت ب�لقرب من �صمخ يوم  20ني�ص�ن 1920م ،وا�ص ُت �pصهد فيه�
ك�يد مفلح العبيدات وعدد من رف�قه ،وهو اأول �صهيد اأردني على ثرى فل�صطين.
ôµa

هجوم� على
على الرغم من قلة الإمك�ني�ت لدى اأبن�ء الأردن ا ّإل اأنهم �ص tنوا
ً

الم�صتوطن�ت ال�صهيونية في فل�صطين.

مهم في معركة مي�صلون  24تموز1920م ،اإذ ق�د محمد علي
ك�ن لأبن�ء الأردن l
قت�لي w
دور w

أي�ص�
العجلوني قوة الحر�س الملكي ،واأXهر بطولة ف�ئقة في مق�ومة العدو ،وقد زحفت قوة كبيرة ا ً

بزع�مة �صلط�ن العدوان ،وقوة اأخرى �صرك�صية بزع�مة ميرزا ب��ص� و�صعيد المفتي ،ا ّإل ا ّأن رج�له�
ع�دوا من المزيري Öبعد اأن علموا بخ�ص�رة الجيو�س العربية في مي�صلون.

ّ
�صعبي� ،واتخذ
ّلبى الأردنيون نداء ثورة جبل حوران في  28اآب 1920م،
و�صكلوا ً
جي�ص� v

الثوار من القرى ال�صم�لية في الأردن ق�عدة لهم �صد الفرن�صيين ،وقد ا�ص ُت ْ�صهَ pد م� يق�رب من مÄة
أردني� على الأرا�صي ال�صورية في مواجهتهم للفرن�صيين.
و�صبعين
ً
�صهيدا ا v
نشاط
ب�لرجوع اإلى ال�صبكة العنكبوتية ،ابحث في اإحدى ال�صخ�صي�ت الوطنية في فترة الحكم

تقريرا عنه� ،ثم اعر�صه اأم�م زمالئك.
الفي�صلي ،واكتÖ
ً

12٥

					

األسئلة

العام عام 1920م.
ِّ -1
عدد قرارات الم�ؤتمر ال�سوري ّ
 -2اذكر ثالثة �أدوار قامت بها الم�ضافات في عهد الإمارة.
ّ -3بين القرارات التي �صدرت عن م�ؤتمر قم في  6ني�سان 1920م.

و�ضح الدور الأردني في الدفاع عن �سورية �ضد اال�ستعمار الفرن�سي في �أثناء العهد
ّ -4
الفي�صلي.
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إﻣﺎرة ﺷﺮق اردن

• بداأت بواcري الدÁقراWية يف مرحلة مبµرة من Jاري ïالدولة الأردنية .ناق�س
Pل∂.

النتاLات العامة
يتوقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة ،والقيام بالواجبات والأن�سطة الواردة فيها اأن
قادرا على اأن:
يكون ً
يتعرف نظام الحكم والإدارة في اإمارة �سرق الأردن.
يتعرف عنا�سر الحياة ال�سيا�سية في عهد الإمارة.
ي�ستوعب المفاهيم والم�سطلحات والحقائق والتعميمات الواردة في الوحدة.
يعطي اأ�سبا ًبا لت�سمية الجي�س العربي بهذا ال�سم.
ي�سمم ًّ
زمنيا للمراحل المهمة التي مر بها الجي�س العربي في عهد الإمارة.
خطا ًّ
يتتبع تطور الحياة الد�ستورية والحزبية في عهد الإمارة.
ّ
ّ
يوظف الحا�سوب في اإعداد التقارير والبحوث وت�سميم الجداول والر�سوم البيانية والعرو�س
التقديمية المتعلقة بالمادة الدرا�سية.
ي�ستنتج العالقة بين الجي�س العربي والثورة العربية الكبرى.
يربط بين الثورة العربية الكبرى وقيام الدولة الأردنية.
يتم ّثل القيم والتجاهات الواردة في الوحدة.
يقدر دور الأمير عبد اهلل بن الح�سين في تاأ�سي�س اإمارة �سرق الأردن.
ّ
يقدر دور الجي�س العربي في تنمية المجتمع الأردني في عهد الإمارة.
ّ
يعتز بدور الأمير عبد اهلل بن الح�سين في تنمية الفكر الديمقراطي وت�سجيعه.
يقيم دور الموؤتمرات الوطنية المحلية في اإر�ساء دعائم الفكر القومي.
ّ

اﻟﻔﺼﻞ األﻭﻝ

نشﺄﺓ اﻹﻣاﺭﺓ األﺭﺩنﻴة ﻋاﻡ ١٩٢١ﻡ

ا k
أول :الأوVسا´ ال�سيا�سية والأمنية في الأرد¿ قبيJ πاأ�سي�س الإمارة

اأ�سبحت منطقة الأردن تعاني من فرا� Æسيا�سي بعد انهيار الحكم الفي�سلي في �سورية عام
ا�سطالحا الحكومات
1920م ،فظهرت زعامات محلية لفر�س الأمن والنظامُ ،اأطلق عليها
ً
المحلية ،ولمعرفتها تاأمل ال�سكل الآتي ،ثم اأجب عن ال�سوؤالين التاليين:
احلكومات املحلية
حكومة ال�سلط
برئا�سة مظهر اأر�سالن،
ي�ساعده جمل�س �سورى
من �سيو ñالع�سائر.

حكومة عجلون
برئا�ســة علــي خلقــي
ال�رشايــري ،ي�ساعــده
جمل�س �سيو ñالع�سائر.

حكومة الكرك
برئا�سة رفيفان املجال،
ي�ساعــده جمل�ــس عال
مــكــون مــن �سيــوñ
الع�سائر.

ال�سكل ( :)1-6بع�س احلكومات املحلية يف الأردن.

جغرافيا؟
ماذا ت�ستنتج من تو ُّزع هذه احلكومات
ًّ

ما ال�سفة العامة للمجال�س التي ت�ساعد هذه الزعامات؟
ولمعرفة خ�سائ�س الحكومات المحلية ،تاأمل ال�سكل الآتي ،ثم اأجب عما يليه:
خ�سائ�س

احلكومات
املحلية

مل تكن حتمل �سفة دولية.
ﬁدودية مواردها املالية؛ لأنها مل تنجح يف جمع ال�رشائب
وفر�س الأمن ،وقد تنوعت اأنظمتها الإدارية وال�سيا�سية.
قامت اأغلبها على اأ�س�س ع�سائرية ،وانتهت بتاأ�سي�س الإمارة الأردنية.
ال�سكل ( :)2-6خ�سائ�س احلكومات املحلية.
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ح�سب راأيك ،متى تكون للحكومات �سبغة دولية؟
وعلى الرغم من التناف�س بني الزعامات املحلية ،وغياب الزعامة التي ميكن اأن ُŒمع عليها هذه
الزعامات ،ا ّإل اأنه ظهر وعي �سيا�سي لدى اأبناء الأردن ،مت ّثل ذلك بعقد موؤمتر اأم قي�س يف 2اأيلول

ولتعرف مطالب هذا املوؤمتر ،اقراأ الن�س الآتي ،ثم اأجب عن ال�سوؤال التال:
1920م،
ُّ

قدم املوؤمترون مطالبهم نيابة عن اأهل الأردن للمندوب ال�سامي الربيطاين ،ومتث ّلت يف ما ياأتي:
ّ

ها�سمي.
عربي
 - 1ت�سكيل حكومة وطنية ،ت�سم عجلون وال�سلط والكرك ،برئا�سة اأمري
ّ
ّ
 - 2تقد Ëبريطانيا الأ�سلحة وامل�ساعدة الفنية للجي�س.

 - 3منع هجرة اليهود اإىل فل�سطني.
عالم تدل هذه املطالب؟

Kانيkا :ن�ساأة الإمارة الأردنية

كان الأردن قبل عهد الإمارة جز ًءا من ولية دم�سق التابعة للدولة العثمانية ،وبعد قيام الثورة

العربية الكبرى ،وهزيمة الأتراك ،وانهيار الحكم الفي�سلي ،ن�ساأت اإمارة �سرق الأردن بزعامة

الأمير عبد اهلل بن الح�سين.

 - 1الأمري عبد اهلل بن احل�سني

ّ
املكرمة عام
ولد الأمري عبد اهلل بن احل�سني بن علي يف مكة ّ

1882م ،وتع ّلم القراءة والكتابة ،والقراآن الكر ،ËومبادÇ
العلوم على اأيدي نخبة من ال�سيو ñوعلماء الدين .ويف عام

1893م ارحتل مع والده ال�رشيف احل�سني اإىل الأ�ستانة ،اإذ

عدة،
تابع درا�سته ،فتع ّلم اللغة الرتكية .وقد تق ّلد منا�سب ّ
نائبا ّ
ملكة املكرمة يف جمل�س
ففي عام 1909م ان ُتخب ً
نائبا لرئي�س هذا املجل�س ،وعند اإعالن الثورة
املبعوثان ،ثم ً

العربية الكربى عام 1916م ّ
توىل قيادة اجلي�س ال�رشقي،

ال�سكل ( :)3-6الأمري عبد اهلل بن
احل�سني.

وهاجم احلامية الرتكية يف مدينة الطائف ،وا�سرتك مع والده يف اإن�ساء حكومة م�ستق ّلة يف

احلجاز ،وتق ّلد فيها من�سب وزارة اخلارجية.
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اKBار√ الأدبية وال�سيا�سية

 .1املذكرات :هي �سرية ذاتية حلياة امللك عبد اهلل الأول ،تناول فيها تاريخ املنطقة
واأحداثها يف اأثناء حياته.

يتحدث فيه عن العرب؛ قدميهم وحديثهم ،اإذ تناول فيه تاريخ الإ�سالم،
 .2من اأنا:
ّ
ّ
املكرمة.
والفتوحات حتى الع�رش العثماين ،وملحة عن الإمارة الها�سمية يف مكة ّ
 .3جواب ال�سائل عن اخليل الأ�سائل :يتحدث عن ف�سائل اخليل ،واأ�سنافها ،واألوانها،
واأن�سابها ،واأجنا�سها.

و�سح فيه راأي العقيدة يف ال�سوؤون العامة والتط ّلعات ال�سيا�سية.
 .4الأمال ال�سيا�سيةّ :

أغرا�سا متعددة لل�سعر.
 .5خواطر الن�سيم :ديوان �سعر تناول ا ً

ا�س ُت�سهد امللك عبد اهلل الأول يف امل�سجد الأق�سى بتاريخ  21متوز 1951م ،ويف عام
1973م ُج ِم َعت اآثاره الأدبية يف جملد واحد حتت عنوان (الآثار الكاملة للملك عبد
اهلل) ،وقد ُت ِ
رجمت مذكراته اإىل اللغة الإ‚ليزية.

�سهد �رشق الأردنّ قدوم رجال احلركة العربية من �سوريةﬁ ،اولني مقاومة الفرن�سيني اإىل

جانب اإخوانهم يف حوران وجبل العرب ،وقد اأثار ذلك الفرن�سيني ،وحملهم على طلب

م�ساعدة بريطانيا على تهدئة الو�سع ،فاتّ�سل زعماء احلركة العربية ورجال ال�سيا�سة و�سيوñ

القبائل بال�رشيف احل�سني بن علي ،يطلبون اإليه اإر�سال اأحد اأبنائه ليتوىل قيادة حركة حترير
فتوجه اإىل معان فو�سلها يف  21ت�رشين الأول
�سورية ،وقد ُك ِّلف الأمري عبد اهلل بهذه املهمةّ ،
ً
ا�ستقبال ً
حافال.
1920م ،اإذ ا�ستقبله الأهال

حدد الأمري عبد اهلل هدفه من القدوم ،وهو حترير �سورية من ال�ستعمار الفرن�سي،
وهناك ّ

وجهه اإىل اأهال �سورية يف  25ت�رشين الثاين 1920م بعنوان { اإىل اإخواننا
وذلك يف بيانٍ ّ

ال�سوريني.z
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اقراأ الن�س الآتي ،ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
م�رشعا
” ...كل عربي يعلم اأنكم يا اأبناء �سورية ت�ستن�رشونه وت�ستثريون حميته ،لياأتيكم
ً
ملبيا ً
و�سمت اآذاننا ال�رشخات ،فها
مقبال غري مدبر .ومن حيث قد توالت علينا الدعوات،
ّ
ً

اأنا قد اأتيت مع اأول من ّلباكم ن�سارككم يف �رشف دفاعكم ،لطرد املعتدين على اأوطانكم

بقلوب ذات حمية ،و�سيوف عدنانية ها�سمية  ...اأتينا لبذل املهج دونكم ،ل لتخريب
فرتى علينا .وكفانا ً
دليال �سدق بالئنا يف اهلل واجلن�سية والوطن ،وتعري�س
البالد كما ُي َ
النف�س لالأخطار واملحن ،وما و�سعه عليكم ذلك امل�ستعمر من ال�سمانات املثقلة اإثر

اعتدائه عليكم لدليل ل يحتا êاإىل دليل .اأتاكم ذلك امل�ستعمر لي�سلبكم النعم ،لي�سرتقكم

فتكونوا غري اأحرار ،اأتاكم ذلك امل�ستعمر لياأخذ منكم اأ�سلحتكم ،اأتاكم ليخيفكم بقوته
والذب عن الوطن ،وعدم الإ�سغاء لكل د�سي�سة ّ
تفل
 ...لذا ندعوكم للحياة والجتماع
ّ
من عزمكم اأو تبدد حميتكم“.

)عبد اهلل بن ال�ëسين ,الKBار الµاملة للمل∂ عبد اهللU ,س.( 158-157

ا�ستنتج مالمح الفكر القومي عند الأمري عبد اهلل.
ما املطالب التي نادى بها البيان؟

ملاذا جاء امل�ستعمر ح�سب راأي الأمري؟
نشاط
قم بالقاء بيان الأمير عبد اهلل بن الح�سين اأمام زمالئك في الغرفة ال�سفية.
نائبا للملك في�سل ،ودعا اأع�ساء املوؤمتر ال�سوري اإىل عقد اجتماع
اأعلن الأمري عبد اهلل نف�سه ً

فالتف حوله رجال احلركة الوطنية ،وقد بداأت احلركة الوطنية يف �رشق الأردن
يف معان،
ّ
ت�ستعد ل�ستقباله يف عمان ،اإذ غادر معان يف � 28شباط 1921م.

ويف  2اآذار 1921م و�سل الأمري عبد اهلل اإىل عمان فا�ستقبله الأردنيون .وقد خاطب
املرحبني به ً
حتمله والدي من العبء الثقيل،
ِّ
قائال ... { :وما جاء بي اإىل هنا ا ّإل حميتي ،وما َّ
نف�سا وبذلتها يف �سبيل الأمة ،ملا عددت نف�سي اأين فعلت �سي ًئا.z
ولو كان ل �سبعون ً
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حتمله ال�رشيف احل�سني بن علي.
ا�ستنتج العبء الثقيل الذي ّ

 - 2موقف فرن�سا وبريطانيا من قدوم الأمري عبد اهلل ابن احل�سني

اتخذت فرن�سا الإجراءات الالزمة لتعزيز قواتها على احلدود اجلنوبية ال�سورية؛ ملنع دخول
رجال احلركة الوطنية الأردنية بقيادة االمري عبد اهلل ابن احل�سني �إىل �سورية والدفاع عنها،

عد خرقًا
وطلبت �إىل بريطانيا اتخاذ التدابري املنا�سبة للحد من ن�شاط الأمري؛ لأن حركته ُت ّ
التفاقية �سايك�س-بيكو بني فرن�سا وبريطانيا.

مل تعتقد بريطانيا � ّأن الأمري عبد اهلل �سيهاجم منطقة تقع حتت انتدابها ،ولذا �أعلمته ب� ّأن
احلكومة الربيطانية على ا�ستعداد لبحث الق�ضايا العربية.

ويف هذه الأثناء زار ون�ستون ت�رش�شل (وزير امل�ستعمرات الربيطاين) القاهرة لدرا�سة الأو�ضاع

الربيطانية يف املنطقة بعد ثورة عام 1920م يف العراق ،ودعا املندوبني الربيطانيني يف املنطقة
�إىل ح�ضور م�ؤمتر يف القاهرة بتاريخ � 24-21آذار1921م ،وا�ضطرت بريطانيا �إىل �أن:
تتعهد بريطانيا للعرب ب�إعطائهم حق �إدارة �ش�ؤونهم يف العراق والأردن.
أ� ُّ -
ب -ت�سمية امللك في�صل ً
ملكا على العراق.
جـ -يّ
تول الأمري عبد اهلل زمام الأمور يف الأردن.

د �	-إر�سال قوة ع�سكرية �إىل الأردن.

توجه ت�رش�شل �إىل القد�س ،فدعا املندوب ال�سامي الربيطاين يف فل�سطني هربرت �صموئيل
ّ

ر�سميا لزيارة القد�س للتفاو�ض مع ت�رش�شل ,وذلك بتاريخ � 27آذار 1921م،
الأمري عبد اهلل
ًّ
اً
ا�ستقبال حافلاً  ،وقد ُع ِقدت ثالث جوالت من املباحثات
فا�ستقبل �أهل القد�س الأمري عبد اهلل

بني الأمري عبد اهلل وت�رش�شل ،ومن نتائج هذه املباحثات:

�أ  -ت�أ�سي�س حكومة وطنية يف منطقة �رشق الأردن ،ير�أ�سها الأمري عبد اهلل بن احل�سني.
إداريا.
ب -تكون هذه احلكومة م�ستقلة � ًّ
تقدم بريطانيا م�ساعدات مالية.
جـّ -

هـ  -مدة هذا االتفاق �ستة �أ�شهر قابلة للتمديد.

ّ
قوية لت�رصيح بلفور� ،إذ متكن االمري عبد اهلل من انتزاع منطقة �رشق
�شكل هذا اال ّتفاق �رضبة ّ
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حددتها خارطة ّ
العاملية ،ا ّلتي
هيونية
ال ّ
أردن عن املنطقة ا ّلتي كانت قد ّ
املنظمة ّ
ّ
ال�ص ّ
أردن ح ّتى
�ضمت اخلريطة مناطق من �رشق ال ّ
ُق ّدمت �إىل م�ؤمتر فر�ساي 1919م� ،إذ ّ
خط ّ
ّ
�سكة حديد احلجاز.
على �أثر االتفاق ال�سابق عاد الأمري عبد اهلل �إىل عمان يف � 30آذار1921م ،ف�أخذ على عاتقه

و�ضع اخلطط الكفيلة بتنظيم �رشق الأردن وتوحيدها يف �إدارة مدنية واحدة ،و�رشع يف بناء
الإدارة املركزية الأوىلَ ،فعهِ د �إىل ر�شيد طليع مبهمة بناء جهاز �إداري َّ
منظم ،وت�أليف �أول حكومة
يف �رشق الأردن بتاريخ  11ني�سان1921م.

و�سميت حكومة ال�رشق العربي،
لقد �أُع ِل َن عن ت�أ�سي�س �إمارة �رشق الأردن عام 1921مّ ،

و�أ�صبحت ت�ضم ثالث مقاطعات ،هي :عجلون
وال�سلط والكرك ،ثم �أُ ِحلقت بها مقاطعة معان
يف  25حزيران 1925م ،وبقيت الإمارة حتتفظ

بهذا اال�سم حتى عام 1928م؛ �إذ �صدر قانون
الت�شكيالت الإدارية اجلديد� ،أ�صبح ا�سمها الر�سمي

�إمارة �رشق الأردن ،وقد احتفظت به حتى �إعالن

ال�شكل ( :)4-6طابع با�سم حكومة �رشقي الأردن.

اال�ستقالل يف � 25آيار1946م.
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األسئلة

 - 1اذكر ال�صفات العامة للحكومات املحلية.

 - 2بني مالمح الوعي ال�سيا�سي عن طريق م�ؤمتر �أم قي�س � 2أيلول 1920م.
�	- 3أعط �أ�سبا ًبا ّ
لكل ما ي�أتي:
أ�  -ترحيب �أهايل �رشق الأردن بالأمري عبد اهلل بن احل�سني.

ب -تعزيز فرن�سا وجودها على احلدود اجلنوبية ل�سورية.

و�ضح موقف فرن�سا وبريطانيا من قدوم الأمري عبد اهلل �إىل �رشق الأردن.
ّ -4
 - 5اذكر قرارات م�ؤمتر القاهرة عام 1921م.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜانﻲ نﻈاﻡ اﻟﺤﻜﻢ ﻭاﻹﺩاﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻹﻣاﺭﺓ
ا k
أول :ن¶ام الºµë

�سعى الأمير عبد اهلل بن الح�سين منذ تاأ�سي�س اإمارة �سرق الأردن اإلى ت�سكيل حكومة مدنية

وج rعل ال�سكان �سركاء في الإدارة والحكم.
نيابيةَ ،

اقراأ الن�س الآتي ،ثم اأجب عن ال�سوؤالين التاليين:
وجه الأمري عبد اهلل بن احل�سني يف  27اآذار 1924م خطا ًبا لالأمة ،وفيه اأ ّنه يرجو لهذا ال�سعب
ّ
م�رشوعا ،وقد اأو�سح اعتزام احلكومة على انتها êالطريق الد�ستوري
نهو�سا م�سطر ًدا
ً
ً
التدرجي ،الذي يعد الأمة يف النهو�س اإىل م�ساف الأ· احلية ،حتى اإذا ر�سخت اأو�ساع
ّ
النه�سة القومية يف هذه املقاطعة ،نال ال�سعب الق�سم الأ” من احلياة الد�ستورية النا�سجة.
ّبني النهج الذي اتبعه الأمري عبد اهلل يف هذه املرحلة.
ح�سب راأيك ،ما املق�سود بالنه�سة القومية؟

 - 1ال�سلطة التنØيòية

تكونت ال�سلطة التنفيذية ّ‡ا ياأتي:

اأ  -الأمري :اتخذت اإمارة �رشق الأردن منذ ن�ساأتها عام 1921م من النظام الأمريي طاب ًعا
أمريا عليها ،وبعد �سدور القانون
للحكم فيها ،وبايع �سكانها الأمري عبد اهلل بن احل�سني ا ً
وراثيا يف الذكور من �ساللة الأمري عبد اهلل
الأ�سا�سي عام 1928م اأ�سبح نظام احلكم
ًّ
بن احل�سني.

فتتلخ�س مبا ياأتي:
اأما �سالحيات الأمري ّ

 .1الت�سديق على القوانني واإ�سدارها ومراقبة تنفيذها.

 .2حماية اأرا�سي الدولة والدفاع عنها.

 .3عقد املعاهدات والتفاقيات التي تخدم م�سلحة البالد.

13٧

 .4الدعوة لإجراء االنتخابات العامة ،ودعوة املجل�س الت�رشيعي لالجتماع وافتتاحه
وت�أجيله وح ّله.

� .5إعالن الأحكام العرفية ،و�إلغاء العمل بها وفقًا مل�صلحة البالد.
 .6تخفيف الأحكام �أو التجاوز عنها بعفو خا�ص.

� .7إ�صدار �ألقاب ال�رشف ،ومنح الرتب الع�سكرية والأو�سمة.
ب -جمل���س الوزراءّ :
ت�شكلت �أول حكومة �أردنية يف  11ني�سان عام 1921م ,وقد اختارها
الأم�ير عبد اهلل بن احل�سني عل��ى �أ�سا�س قومي برئا�سة ر�شيد طلي��ع� ،إذ ت�ألّفت من �أربعة
�أع�ض��اء �سوريني ،وع�ضوين من احلجاز ،وع�ضو م��ن فل�سطني ،وع�ضو واحد من �رشق
الأردن هو علي خلقي ال�رشايري.

عالم يدل ت�شكيل �أول حكومة �أردنية من �شخ�صيات عربية؟
م�سميات خمتلفة ،مثل جمل�س امل�شاورين ،وجمل�س امل�ست�شارين،
وقد �أُط ِلق على هذه احلكومات ّ
وجمل�س الوكالء ،واملجل�س التنفيذي ،وجمل�س النظار.
نشاط

ب�إ�شراف معلمك وزمالئك في ال�صفّ ،
نظم رحلة �إلى ق�صر رغدان العامر (قاعة العر�ش)،
تقريرا عنه ،وقدمه �أمام زمالئك.
واكتب
ً

 - 2التق�سيمات الإدارية يف عهد الإمارة

مرت التق�سيمات الإدارية لإمارة �رشق الأردن باملراحل الآتية:

�أ  -املرحلة الأوىل :التق�سيمات الإدارية من �سنة 1927-1921م.

ُ .1ق ِّ�سم �رشق الأردن عام 1921م �إىل ثالث مقاطعات ،هي :مقاطعة الكرك ،ومقاطعة
ت�رصف ،وتت أ� ّلف ّ
كل مقاطعة من
ال�سلط ،ومقاطعة عجلون� ،إذ ير�أ�س املقاطعة ُم ّ
�أق�ضية ،ير�أ�س كلاًّ منها قائم مقام ،و ُمدير ّيات ير�أ�س كلاًّ منها مدير ناحية.

ليتكون �رشق الأردن من �ستة �ألوية ,هي:
ُ .2ع ِّدل التق�سيم ال�سابق عام 1923م
ّ
الكرك ،م�أدبا ،عمان ،ال�سلط ،جر�ش� ،إربد .وقد اتخذ هذا التق�سيم اجلديد ا�سم
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احلاكمية الإدارية على املقاطعة والناحية.
ّ

حاكميات بدرجات خمتلفة،
 .3يف عام 1927م �أ�صبح التق�سيم الإداري يتكون من
ّ
ير�أ�سها احلاكم الإداري ،مثل ما ي�أتي:
حاكميات الدرجة الأوىل� :إربد ،ال�سلط ،الكرك ،معان.
�أ .
ّ
عمان ،م�أدبا ،الطفيلة ،العقبة.
ب.
حاكميات الدرجة الثانية :جبل عجلون ،جر�شّ ،
ّ
حاكميات الدرجة الثالثة :الرمثا� ،أم قي�س ،الكورة ،بني كنانة ،تل الأربعني،
جـ.
ّ
الباقورة ،الزرقاء ،وادي ال�سري ،اجليزة ،ذيبان ،غور ال�صايف ،ال�شوبك.
رتِّب احلاكميات ال�سابقة ح�سب قربها من مكان �سكنك.
ب -املرحلة الثانية :التق�سيمات الإدارية من �سنة 1946 -1928م
مبوجب القانون الأ�سا�سي لعام 1928م� ،أ�صبحت التق�سيمات الإدارية ح�سب اخلريطة
الآتية:
اﻟ
ﺒﺤﺮ
اﳌﺘﻮ

ﻟﻮاء ﻋﺠﻠﻮن
اﻟﺼﻔﺎوي
اﻻزرق

ﺟﺮش

اﻟﺰرﻗﺎء
ﻋﻤﺎن
ﻟﻮاء اﻟﺒﻠﻘﺎء

ﻋﺠﻠﻮن

اﻟﺴﻠﻂ
ﻣﺎدﺑﺎ

ﻧﻬﺮ اﳌﻮﺟﺐ

اﻟﻜﺮك
اﻟﻘﻄﺮاﻧﺔ
ﻟﻮاء اﻟﻜﺮك

ﺳﻂ

اﻟﺮوﻳﺸﺪ

إرﺑﺪ

اﻟﺮﻣﺜﺎ

اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ

اﳌﺰار
اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ
اﻟﺸﻮﺑﻚ
ﻣﻌﺎن

ﻟﻮاء ﻣﻌﺎن

وادي ﻣﻮﺳﻰ

ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻌﻘﺒﺔ

ﻗﻀﺎء
ﻧﺎﺣﻴﺔ

اﳌﺪورة

ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻻدارﻳﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة ﺷﺮق اﻷردن
ال�شكل ( :)5-6خريطة التق�سيمات الإدارية يف �إمارة �رشق الأردن.
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�سم املحافظات احلالية التي ت�سملها تلك الألوية يف تلك الفرتة.
م�ستعي ًنا باخلريطة اأعالهِّ ،
ً
تبني فيه عدد الألوية والأق�سية والنواحي يف تلك الفرتة.
�سمم
جدولِّ ،
ّ

ا ّأما ت�سمية املنا�سب الإدارية فاأ�سبحت على النحو الآتي :اللواء ويراأ�سه املت�رشف ،والق�ساء
ويراأ�سه قائم مقام ،والناحية ويراأ�سها مدير ناحية.

KانيkاJ :اأ�سي�س الéي�س العربي وJط tور√ )1946-1921م(

و�سل الأمير عبد اهلل بن الح�سين اإلى معان عام 1920مّ ،
ووجه
ف�سكل نواة الجي�س العربيّ ،
ندا ً Aاإل≈ Vشباط الجي�ش الØي�شلي وLنود√ لÓلتحا ¥به م™ اأ�شلحت¡.º
J - 1اأ�سي�س نواة اجلي�س العربي
لتعرف بدايات ت�سكيل اجلي�س العربي ،اقراأ الن�س الآتي ،ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:
ُّ
تعود بدايات ت�سكيل اجلي�س العربي اإىل نخبة من املقاتلني الأوائل من جنود الثورة العربية
هبوا ل�ستقبال
الكربى ،الذين ق َِدموا مع الأمري من احلجاز ،واأبناء القبائل الأردنية الذين ُّ
الأمري ,وبع�ش ال�شباط العرب الذين �شاركوا يف معركة ميùشلون ,اإذ ّ
�شك πالأمري Yبد اˆ بن
احل�سني نواة اجلي�س العربي الأوىل يف معان يوم  21ت�رشين اأول عام 1920م ،وقد تاأَ ّلفت من
ً
جنديا.
�سابطا ومئتني وخم�سني
خم�سة وع�رشين
ًّ
َّ· ّ
ت�سكلت نواة اجلي�س العربي؟

ما العالقة بني اجلي�س العربي وجي�س الثورة العربية الكربى؟
هل ميكن اإقامة دولة من دون جي�س؟ ّبرر اإجابتك.
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 - 2املراح πالتي مر بها اجلي�س العربي

مر اجلي�س العربي يف عهد الإمارة مبراحل عدة ،ميكن اإيجازها بال�سكل الآتي:
ّ
املراحل التي مر بها اجلي�س العربي

اأ  -املرحلة الأوىل
1923م

ب -املرحلة الثانية
1925م

جـ -املرحلة الثالثة
1927م

د -املرحلة الرابعة
1930م

 .1دمج قوات الأمن الأربع  .1توتــر العالقــات بــني اإ�سدار قانون اجلي�س العربي ت�سكيل قوة البادية الأردنية
قائدا
ق�سم اجلي�س اإىل ثالثة وتعيني كلوب با�سا
ً
(الدرك الثابــت ،الدرك
ال``�شباط الب`ري``ط```انيي`ن الذي ّ
لها ،وقد اأُنيطت بها املهام
واجلنود العرب.
اأق�سام ،هم:
الحتياطــي ،الكتيبــة
النظامية ،كتيبة الهجانة) ﬁ .2اولــة بريطانيا التخل�س � .1رشطة الأرياف (الفر�سان) .الآتية:
 .1منع النزاعات بني القبائل
م``ن ال�شب``اط الع``رب � .2رشطة املدن (امل�ساة).
مع القوة ال�سيارة.
الذين ّ
البدوية ،وكذلك منع
�سكلوا نواة اجلي�س  .3موظفو ال�سجون.
 .2اإطالق ا�سم اجلي�س العربي
على اجلي�س الأردين.

العربــي ب�سبــب دعمهم

للثوار ال�سوريني.

 .3تقلي�ــس الدعــم املــال
الربيطاين للجي�س العربي.

الغزو الذي اعتادت عليه
هذه القبائل.

 .2حماية القبائل البدوية من
العتداءات اخلارجية.

ال�سكل ( :)6-6املراحل التي مر بها اجلي�س العربي.

تكونت منها قوات الأمن.
اذكر العنا�رش التي ّ

ّبني اأق�سام اجلي�س العربي ح�سب قانون عام 1927م.
ما �سبب ت�سكيل قوة البادية الأردنية؟

اقراأ الن�س الآتي ،ثم اأجب عن ال�سوؤال الذي يليه:
'قر القرار على اأن يكون ا�سم هذا اجلي�س (اجلي�س العربي) ،وقد اأتيحت اخلدمة لكل �سابط
' ّ
عربي يف �سورية ولبنان وفل�سطني ،حتى ين�سم اإليه وين�سوي حتت لوائه .وبالطبع فكل عراقي
وحجازي متممة من متممات اإيجاد هذا اجلي�س''.
)فارو ¥ال�سريëيينJ ,اري ïالéي�س العربي الأردني 1967-1921مU ,س.(41
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م�ستعي ًنا بالن�ص ،ما الدالئل التي ت�شري �إىل عروبة اجلي�ش العربي الأردين؟
نشاط
بالتعاون مع زمالئك ،ت�أمل �شعار اجلي�ش العربي ،وبينّ دالالته.
 -3دور اجلي�ش العربي يف التنمية
مهم يف تنمية جمتمع �رشق الأردن يف جماالت عدة ،منها:
كان للجي�ش العربي ٌ
دور ٌّ
أ�  -التعليم� :شجع اجلي�ش العربي �أبناء القبائل البدوية والقرى على التعليم ،من خالل ما
ور َب َط بني التعليم والوظائف والتجنيد يف اجلي�ش
ي�سمى مبدار�س الرحالة (املتحركة)؛ َ
والرتقيات الع�سكرية ،ووف َّر الأثاث يف املدار�س ،وقد �أ�سهم هذا االهتمام يف تعليم �أبناء
حد من ن�سبة الأمية بني ال�سكان.
البادية القراءة والكتابة ،وهذا ّ
دور يف امل�شاركة يف مكافحة الأمرا�ض املعدية (املالريا) ،وتوزيع
ب -ال�صحة :كان للجي�ش ٌ
الأدوية على ال�سكان ،والإ�رشاف على تطبيق احلجر ال�صحي يف حالة انت�شار الأوبئة،
وتعيني املمر�ضني يف املناطق جميعها.
جـ -الزراعة وال�صناعة� :أ�سهم اجلي�ش العربي يف �شق الطرق يف املناطق الوعرة مثل جبال
عجلون والكفارات ،وا�ست�صالح الأرا�ضي القابلة للزراعة ،وم�ساعدة املزارعني يف
التنقل ،وانت�شار زراعة النخيل يف مناطق الأغوار وال�صحراء ،وكان له دور فاعل يف
مكافحة اجلراد الذي تعر�ضت له الإمارة بني عامي 1929-1928م .وقد �أ�سهم
أي�ضا يف ا�ستغالل الأمالح يف منطقة الأزرق ،وت�صدير كميات كبرية منها �إىل �سورية.
� ً
د  -الأمن الداخلي� :أ�صدر اجلي�ش اجلوازات والت�أ�شريات ،وذلك بعد �إن�شاء م�صلحة
وحر�س
اجلوازات ،ومنح اجلن�سية الأردنية ،و�أ�صدر رخ�ص ال�سيارات ،واعتنى بال�سياح،
َ
الدوائر احلكومية ،و�شارك يف �إح�صاء الناخبني وت�سجيلهم يف الدوائر االنتخابية ،وذلك
يف �أثناء الإعداد النتخابات املجل�س الت�رشيعي عام 1928م.

نشاط
اكتب بطاقة اعتزاز وافتخار باجلي�ش العربي ودوره يف التنمية امل�ستدامة ،ثم اقر�أ ما كتبته يف الإذاعة

املدر�سية.
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األسئلة

 - 1ما ال�رشوط التي يجب توفّرها يف َمن يعتلي العر�ش يف الأردن؟
 - 2اذكر �صالحيات الأمري.

 - 3تتبع املراحل التي مر بها اجلي�ش العربي يف عهد الإمارة.

و�ضح الدور الذي قام به اجلي�ش العربي يف تنمية املجتمع الأردين يف عهد الإمارة.
ّ -4
 - 5ف�رس ما ي�أتي:

�أ  -حماولة بريطانيا التخل�ص من ال�ضباط العرب الذين ّ
�شكلوا نواة اجلي�ش العربي.

ب� -صدور قانون اجلي�ش العربي عام 1927م.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜاﻟﺚ

ﺗﻄﻮﺭ اﻟﺤﻴاﺓ اﻟﺴﻴاسﻴة ﻭاﻟﺘشﺮﻳﻌﻴة ﻓﻲ
ﻋﻬﺪ اﻹﻣاﺭﺓ

ا k
أولJ :طور الëياة الت�سريعية

كانت فكرة تاأ�سي�س مجل�س ت�سريعي في اإمارة �سرق الأردن تراود ذهن الأمير عبد اهلل بن

الح�سين منذ تاأ�سي�س الإمارة ،فبعد العتراف با�ستقالل �سرق الأردن عام 1923م ،اأ�سدر الأمير

عبد اهلل بن الح�سين الإرادة الأميرية بتاأليف لجنة اأهلية منتخبة من زعماء البالد ،لت�سع قانون

النتخاب للمجل�س الت�سريعي ،برئا�سة وكيل العدلية اإبراهيم ها�سم ،وع�سوية �سخ�سين عن كل
لواء من األوية �سرق الأردن ال�ستة.

ا�ستطاعت اللجنة و�سع قانون انتخاب متكامل ،وقد �سدرت الإرادة الأميرية بالموافقة عليه،

ا ّإل اأنّ الحكومة البريطانية اأمرت باإيقافه بحجة اأنها �ست�ساعد على اإ�سدار قانون جديد.

واأد iذل∂ اإل≈ تõايد ال�ش¨وط والªطالبا äالوطنية ل�شتكªا∫ الحياة الد�شتورية ,وتاألي∞

مجل�س نيابي ،وقيام حكومة د�ستورية.
 - 1القانو¿ الأ�سا�سي عام 1928م

�سدر القانون الأ�سا�سي يف تاريخ  19ني�سان 1928م ،واأُ ِحلق بن�سو�س املعاهدة الأردنية –

الربيطانية بتاريخ � 20شباط 1928م ،اإذ وافقت بريطانيا ل�رشق الأردن على ت�سكيل جمل�س
تلب طموح ال�سكان واآمالهم ،فظهرت حالة من التذمر
ت�رشيعيَ ،و َم َن َح rته �سالحيات مل ِّ

ال�سيا�سي ،مت ّثلت باملوؤمتر الوطني الأول الذي انعقد بتاريخ  25متوز 1928م ،وبالرغم من
عربت عن اإرادة مواطني الإمارة .
ﬁدودية هذه املعار�سة ،ا ّإل اأنها ّ
ع�سوا ،وراعى
�رشيعي موؤلفًا من ()16
أ�سا�سي 1928م اأ�سبح املجل�س ال ّت
وفقًا للقانون ال
ً
ّ
ّ

انتخابية
قانون النتخابات متثيل الفئات جميعها ،لذلك ق ُّ�سم �رشق الأردنّ اإىل اأربعة دوائر
ّ

هي :البلقاء ،وعجلون ،الكرك ،ومعان على اأن تنتخب دائرة البلقاء �ستة اأع�ساء بينهم اأثنان
م�سيحي،
م�سيحي ،ودائرة عجلون اأربعة اأع�ساء اأحدهم
ال�رشك�س والأخر
اأحدهما من ّ
ّ
ّ
م�سيحي ،ودائرة معان ع�سو واحد م�سلم ،بالإ�سافة
ودائرة الكرك ثالثة اأع�ساء اأحدهم
ّ
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الدوائر اأعطى قانون النتخاب لقبائل البدو ع�سوين ،اأحدهما عن بدو ال�سمال،
اإىل هذه ّ

والآخر عن بدو اجلنوب.

ولتعرف طريقة النتخاب النيابي ،اقراأ الن�س الآتي ،ثم اأجب عن ال�سوؤال الذي يليه:
ُّ
ما راأيك يف طريقة النتخاب على مرحلتني؟

�سمى
ا�شÎط ال≤انون الأ�شا�شي Yا1928 Ωم اإن�ساء موؤ�س�سة ت�رشيعية ،تتكون من جمل�س واحد ُي ّ
املجل�س الت�رشيعي ،اإذ ُينتخب اأع�ساوؤه على مرحلتني ،الأوىل ينتخب املواطنون مندوبني
عنهم ،والثانية يعهد اإىل املندوبني بانتخاب اأع�ساء املجل�س الت�رشيعي.
وعلى هذا الأ�سا�س ّ
ت�سكلت خم�سة جمال�س ت�رشيعية يف الفرتة 1947–1929م ،مدة كل
�سمت يف ع�سو ّيتها وجهاء الع�سائر الأردنية و�سيوخها واملثقفني،
جمل�س ثالث �سنوات ،وقد ّ
وارتبطت التجربة الت�رشيعية الأردنية يف فرتة النتداب الربيطاين بحركة املطالبة بال�ستقالل،
ومعار�سة الوجود الربيطاين ،وا�ستمالة القيادات التقليدية يف املجتمع الأردين وا�ستقطابها،
ومع ذلك متيزت احلياة الت�رشيعية بال�ستقرار ،با�ستثناء املجل�س الأول الذي ُح ّل قبل انتهاء
مدته الد�ستورية.
 - 2املو“Dرات الوWنية
مهمة يف تاريخ احلياة ال�سيا�سية يف الأردن،
اأ�سبحــت املعاهدة الأردنية الربيطانية نقطة حتول ّ
املعار�سة لالنتداب الربيطاين ،والدعوة اإىل عقد موؤمتر عا ّم
اإذ اأ ّدت اإىل تزايــد احلركة الوطنيــة ِ
مي ّثــل البــالد كلها وينطق بل�سانهــا ،وقد ُعقد هــذا املوؤمتر ،وهو اأول موؤمتــر وطني يف تاريخ
الأردن احلديــث ،يف مقهى حمــدان يف عمان عام 1928م ،حتت عنــوان {املوؤمتر الوطني
الأول لل�سعــب الأردين ،zوح�رشه ( )150مندو ًبا من الزعماء وال�سيو ñواملفكرين والأدباء
رئي�ســا للموؤمتر ،وانتخبوا
الذين ميثلــون خمتلف مناطــق الأردن ،اإذ انتخبوا ح�سني الطراونة ً
ع�سوا م ّثلوا مناطق الأردن كلها ،واأ�سدروا امليثاق الوطني
مــن بينهم جلنة تنفيذية من ()26
ً
ولتعرف بنود هذا امليثاق الوطني ،اقراأ الن�س الآتي:
الأردين الأول،
ُّ
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ا ً
أول  :الإمارة الأردنية دولة عربية م�ستقلة ،ذات �سيادة بحدودها الطبيعية املعروفةُ ،تدار بحكومة
د�ستورية م�ستقلة برئا�سة �ساحب ال�سمو الأمري عبد اهلل بن احل�سني واأعقابه من بعده.
�رشقي الأردن مببداأ النتداب اإل بو�سفه م�ساعدة فنية نزيهة مل�سلحة البالد.
ثـــــانيا:ل يعرتف
ً
ُّ

�سادرا عن حكومة د�ستورية ،لكون التجنيد جز ًءا
ثـــــال ًثا :يرف�س الأردن كل Œنيد ل يكون
ً
ل يتجزاأ من ال�سيادة الوطنية.
تدخ ٍل ،واأن احلكومة م�سوؤولة اأمام الربملان.
رابـــ ًعا :يجب اأن تكون النتخابات حرة من كل ُّ
ا�ستثنائي ل يقوم على اأ�سا�س العدل واملنفعة العامة وحاجات
يعد الأردن كل ت�رشيع ٍ
خام�ساُّ :
ً
x
ال�سعب ال�سحيحة ت�رشي ًعا ً
باطال.

)علي ﬁاف¶ة ,الµØر ال�سيا�سيU ,2ê ,س.(246-245

عقد موؤمترات وطنية عدة اأُخرى بني عامي - 1928
وقد تبع عقد املوؤمتر الوطني الأول ُ
1933م .ا ّأكدت جميعها مطالب املوؤمتر الوطني الأول.
نشاط

ُع rد اإىل كتاب تاريخ الأردن ال�سيا�سي ،وثائق ون�سو�س ،ملوؤلِّفه علي ﬁافظة ،اأو اأحد م�سادر
تبني فيه اأبرز احلقوق والواجبات
املعرفة ،واكتب
تقريرا عن القانون الأ�سا�سي عام 1928مّ ،
ً

وقدمه يف الإذاعة املدر�سية.
للمواطن الأردينّ ،

عد الفرتة التاريخية التي ُع ِقدت فيها املوؤمترات الوطنية من اأهم املراحل ال�سيا�سية التي و�سعت
ُت ُّ
فعل على املعاهدة الأردنية
اإمارة �رشق الأردن على طريق ال�ستقالل بعد ذلك ،بو�سفها ر ّد ٍ

الربيطانية وو�سع القانون الأ�سا�سي ،وقد عك�ست املوؤمترات الوطنية ما ياأتي:

تهدد الإمارة.
اأ  -قدرة الأردنيني على مواجهة الأحداث ال�سيا�سية التي ّ
ب -وحدة ال�سعب واللتفاف حول القيادة الها�سمية ،وت�سكيل ٍ
�سند �سيا�سي واجتماعي لها.

جـ‰ -و الوعي ال�سيا�سي ،وذلك بت�سكيل مدار�س فكرية و�سيا�سية لأبناء الأردن.
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Kانيkا :الëياة الõëبية والمعارVسة ال�سيا�سية في عهد الإمارة

ا�ستمرارا للحركة القومية العربية ،فهي جزء ل يتجزاأ
عد الحركة الوطنية في �سرق الأردن
ُت ُّ
ً

قوميا موؤم ًنا بالوحدة العربية.
توجه الأردنيون ُّ
منها ،فمنذ تاأ�سي�س الإمارة ّ
توج ًها ًّ
 - 1الأحõاÜ
افت≤ر� äرش ¥الأردن قبي πتاأ�شيùش الإمارة لأ… ن�شاط حõبي ,بالر ºZمن وLود بع�ش
ال�سخ�سيات الأردنية التي لها عالقة بالأحزاب القومية ،التي ت�سكلت يف بالد ال�سام يف
اأواخر القرن التا�سع ع�رش ومطلع القرن الع�رشين ،ولكن بعد تاأ�سي�س اإمارة �رشق الأردن
ظهرت اأحزاب عدة ،اأهمها:
اأ  -حزب ال�ستقالل القومي :ظهر يف دم�سق عام 1919م ،فبعد معركة مي�سلون 24
متوز1920م ،وانهيار احلكومة الفي�سلية ،جلاأ عدد كبري من رجال حزب ال�ستقالل اإىل
اإمارة �رشق الأردن ،يلتم�سون بو�ساطتها طريقًا لتحرير �سورية وطرد الفرن�سيني ،وقد
التف رجال هذا احلزب حول الأمري عبد اهلل يف معان ،الذي اأ�رشكهم يف الإدارة واحلكم.
ّ
ما العالقة بني تاأ�سي�س الأحزاب واملطالبة بال�ستقالل؟
فقد حظي بداي ًة بتاأييد �سعبي ودعم
ان�سم العديد من اأبناء الأردن حلزب ال�ستقاللr ،
عملياته الع�سكرية املنطلقة من الأردن Œاه �سورية ،ا ّإل اأنه ب�سبب ابتعاده عن م�سالح
الأردنيني وغاياتهم ،وŒاهله للقوى والزعامات الأردنية الأخرىَ ،ف َق َد هذا التاأييد
جي.
ب�سكل ُّ
تدر ّ
تاأمل الن�س الآتي ،ثم اأجب عن ال�سوؤال الذي يليه:
ان�سم الأردنيون لالأحزاب؛ ملا لها من دور يف:
 التحرر من احلكم الأجنبي. ن�سج الوعي ال�سيا�سي لدى ال�سعوب النامية ،كونها مدار�س �سيا�سية ،يتدرب يف اإطارهاال�سباب املتطلع للعمل ال�سيا�سي.
)ﬁمد املüساحلة ,درا�سات يف الÈملانية الأردنية U ,1ê ,س.(75

14٧

ما اأهمية الأحزاب ال�سيا�سية يف ن�سج الوعي ال�سيا�سي والفكري؟
ب -حزب ال�سعب الأردين :تا ّأ�س�س يف اآذار 1927م ب�سبب الفرا Æاحلزبي الذي �سعر به
املثقفون الأردنيون ،وذلك بعد خرو êحزب ال�ستقالل من احلياة ال�سيا�سية الأردنية،
وقد كان حلزب ال�سعب دور يف احلياة ال�سيا�سية ،اإذ اإ ّنه:
رف�س احلزب م�رشوع روتنبري.Æ
.1
َ

(م�س�رو´ روJنبري:)Æ

طلــب الإ�ــرشاف علــى مفاو�ســات
.2
َ

امتيــاز �رشكــة الكهربــاء الفل�سطينية

نيابيا وحكومة نيابية.
ّ .3
كون ً
جمل�سا ًّ

ويق�سي هذا امل�رشوع با�ستغالل ،نهر

التفاقية الأردنية الربيطانية.

 .4اأ�سدر جريدة �سدى العرب.

ما راأيك يف مطالب حزب ال�سعب

الأردين؟

وقد ازداد عدد الأحزاب يف تلك الفرتة

الربيطانـيــة املــحدودة عام 1928م،
الريموك قبل اأن يلتقي مع نهر الأردن؛

لتوليــد الطاقة الكهربائيــة ،وتوزيعها
يف �رشق الأردن وفل�سطني.

لالأ�سباب الآتية:

 .1انبثاق بع�س الأحزاب عن اأحزاب ذات مرجعيات قومية.

 .2ازدياد قوة الŒاهات الوطنية املعار�سة ،خا�سة بعد توقيع املعاهدة الأردنية–
الربيطانية ،ومتثلت بعقد املوؤ مترات الوطنية.

 .3وجود امل�سالح والطموحات ال�سخ�سية داخل بع�س الأحزاب والتيارات.

يدل على ن�سج
بعدا
اتخذت احلركة ال�سيا�سية بعد عام 1928م ً
ؤ�س�سياُّ ،
تنظيميا ومو ًّ
ًّ

الوعي ال�سيا�سي لدى القيادات احلزبية والزعامات الع�سائرية ،وظهور طبقة من املثقفني

الذين تلقوا تعليمهم يف دول عربية اأو يف الدول الأجنبية ،وقد ا�ستطاعت احلركة

ال�سيا�سية اأن ت�سو Æمطالبها مبا ياأتي:

 .1الوقوف اإىل جانب الأمري عبد اهلل بن احل�سني يف معار�سة ال�سيطرة الربيطانية على
البالد ،ومقاومة املخططات ال�سهيونية واأهدافها.

 .2الدعوة اإىل الوحدة العربية والتقارب العربي.
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 .3مطالبة احلكومة بتطوير البالد وتنميتها يف املجاالت جميعها.

 .4املطالبة بتن�شيط احلياة ال�سيا�سية ،وتو�سيع امل�شاركة فيها ب�أ�سلوب ,دميقراطي يحرتم
احلريات الأ�سا�سية للمواطن.

نشاط
ب�إ�رشاف معلمك ،اعقد مناظرة تتناول فيها �أهمية التعددية احلزبية يف الدولة.
 - 2اجلمعيات والأندية ال�سيا�سية

ظهرت جمعيات �سيا�سية عدة يف عهد الإمارة ،مثل :جمعية ال�رشق العربي التي ت�أ�س�ست
يف �إربد عام 1923م ،بهدف ا�ستقالل بالد ال�شام ،وال�سعي �إىل الوحدة العربية ،والعمل

بالو�سائل كلها من �أجل ح�صول ال�شعب على حقوقه ال�سيا�سية والت�رشيعية ،ومن �أهم مطالبها
ت�شكيل جمل�س نيابي .وجمعية ال�شباب امل�سلمني التي ت�أ�س�ست عام 1928م ،وهي �أوىل

اجلمعيات الإ�سالمية التي ظهرت على �إثر االعتداءات اليهودية على حائط الرباق� ،إذ �أر�سلت
برقية �إىل رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى يف القد�س ت�ضام ًنا مع ال�شعب الفل�سطيني.

وقد ظهرت جمعيات �أخرى ،منها جمعية النه�ضة الأرثوذك�سية عام 1925م ،وجمعية الإخاء
ال�رشك�سي عام 1932م ،وعدد من الأندية مثل النادي الأرثوذك�سي عام 1922م ،والنادي

القوقازي يف الزرقاء عام 1932م ،والنادي الفي�صلي الذي ت�أ�س�س على �شكل فرقة ك�شافة ثم
حتول �إىل ٍ
ناد ريا�ضي عام 1932م.
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األسئلة

تتبع تطور احلياة الت�رشيعية يف الأردن.
ّ -1

و�ضح بنود امليثاق الوطني عام 1928م.
ّ -2

عدد عوامل ازدياد عدد الأحزاب الأردنية يف عهد الإمارة.
ّ -3

�سم �أهم اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية التي ظهرت يف عهد الإمارة.
ّ -4

 - 5قارن بني حزب اال�ستقالل وحزب ال�شعب الأردين ح�سب اجلدول الآتي:
وجه املقارنة
�سنة الت�أ�سي�س
ن�ش�أة احلزب
الأهداف
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حزب اال�ستقالل

حزب ال�شعب الأردين
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اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻣﺎرة اردﻧﻴﺔ

خرج âمدر�صة ال�صل§ الرعيل الأول من الأردني Úالòين اأ�صهم�ا ‘ بناء الأردن
• s
ا◊ديث .ناق�س Pلك.
15٢

الàæاLات العامة
يت�قع من الطالب بعد درا�صة هòه ال�حدة ,والقيام بال�اجبات والأن�صطة ال�اردة فيها اأن يك�ن
قادرا عل≈ اأن:
ً
يàعر ±فÄات المجàمع الأردني في ع¡د الEمار Iوالàحولت الàي Wراأت علي¬.
q
ي�شàوع Öالمفاgي ºوالمüش£لحات والح≤اFق والàعميمات الوارد Iفي الوMد.I
يÑààع ت£ور الحيا Iالعلمية والث≤افية لEمار� Iشرق الأردن.
q
يوXف الحا�شو Üفي تüشمي ºالجداول والر�شوم الÑيانية والعروVس ال≤àديمية الàي تàعلق
بالماد Iالدرا�شية.

يوXف الحا�شو Üفي اEعداد ال≤àارير والÑحو çالمæا�شÑة للماد Iالدرا�شية.
يحل πالجداول الوارد Iفي الوMد Iل�ش�Óîàس الح≤اFق.
يرب§ بي øال≤àدم العلمي والث≤افي ورbي المجàمع.
ي≤در دور الحµومة في ع¡د الEمار Iفي ت≤دم المجàمع الأردني وت£ور√.
q
ي≤ي ºدور المÑ£وعات م� øشحافة ومجÓت في توعية الموا øWالأردني.
q
يàمث πال≤ي ºوالتجاgات الوارد Iفي الوMد.I

15٣

اﻟﻔﺼﻞ األﻭﻝ

اﻟﺤﻴاﺓ اﻻﺟﺘﻤاﻋﻴة

تميز المجتمع الأردني قبيل ت�أ�صي�س الإم�رة ب�لط�بع البدوي والريفي ,فك�ن الن�ص�ط القت�ص�دي
ّ

الغ�لب عليه هو تربية الموا�صي ومم�ر�صة الزراعة.

أول :فÄات مجتمع �صرق الأردن
ا ً
تµون المجàمع الأردني في ع¡د الEمار Iم øالفÄات الBتية:
q

� - 1صكان القرى
ك�نوا ي�صكلون غ�لبية ال�صك�ن ,اإذ اعتمدوا على تربية الم��صية ,ومم�ر�صة الن�ص�ط الزراعي
الذي يعتمد على اأدوات زراعية مختلفة وب�صيطة ,مثل المحراث والعربة والف�أ�س والغرب�ل,
أهم المح��صيل الزراعية لديهم فهي المح��صيل الحقلية ,مثل القمح وال�صعير والذرة
وا ّأم� ا ّ
نظرا للظروف
والجلب�ن والكر�صنة ,ولم يكن هن�ك طبق�ت اجتم�عية بين �صك�ن القرى؛ ً
الجتم�عية المت�ص�بهة التي يعي�صونه� .وقد اعتمدت الوج�ه ُة والنفو ُذ في القرى على عوامل
عدة ,اأهمه�:
اأ  -الملكية الزراعية والثروة الحيوانية.
ب -الروابط الأ�صرية.
ج� -العمر والخبرة.
د  -المزاي� ال�صخ�صية.
ممتدة ,فقد ك�نت الروابط الأ�صرية قوية ,والأب
ولذلك انق�صم الن��س في القرى اإلى ع�ص�ئر واأ�صر ّ
هو �ص�حب ال�صلطة العلي� ,وك�ن لمركز المخت�ر دور مهم في مجتمع القرية ,اإذ يرجع الأه�لي اإليه
في حل م�صكالتهم الداخلية والخ�رجية ,وهو �صلة الو�صل بينهم وبين الحكومة وموؤ�ص�ص�ته�.
� - 2صكان البادية
ك�نوا ي�صكلون ن�صبة كبيرة من ال�صك�ن ,وقد فر�صت عليهم الظروف التنقل والترح�ل
ب�أغن�مهم ِ
وجم�لهم في المن�طق ال�صحراوية وعلى اأطراف القرى ,وك�نت الجم�ل والأغن�م
والخيول اأهم الحيوان�ت لديهم ,واعتمدوا عليه� في التنقل ً
ف�صال عن اأنه� م�صدر لإنت�ج
جزءا ل يتجزاأ من حي�ة الع�ص�ئر البدوية,
ويعد بيت َّ
الألب�ن وم�صتق�ته� والأ�صوافُّ ,
ال�ص َعر ً

15٤

وك�ن حجمه من مق�يي�س الثراء عندهم .ا ّأم� القبيلة فهي اأكبر الوحدات الجتم�عية في الب�دية,
عدة ,و�صيخ القبيلة هو الذي يمثل قبيلته اأو ع�صيرته لدى ال�صلطة ,ولكن
وتنق�صم اإلى ع�ص�ئر ّ
التدرجي للع�ص�ئر البدوية.
مع ت�أ�صي�س الإم�رة بداأت عملي�ت ال�صتقرار والتوطين ُّ

خ��ص� ب�لبدو ,فف��ي ع�م 1924م �شدر
اأول��ت الحكوم�ت الأردنية المتوالي��ة
اهتم�م� v
ً
اأول ق�ن��ون لمح�كم الع�ص�ئ��ر في �ص��رق الأردن ,اإذ تت�ألف هذه المح�كم م��ن ثالثة ق�ص�ة,
اأحده��م الح�كم الإداري للمنطقة اأو َم��ن ينوب عنه ,واثن�ن من م�ص�يخ الع�ص�ئر في المنطقة
الدع�وى
نف�صه� ,وتهدف هذه المح�كم اإلى ترتيب النظ�م في الق�ص�ي� الع�ص�ئرية ,والنظر في ّ
والدع�وى المخت�صة ب�لأموال
الن��صئة من العتداءات والخالف�ت بين هذه الع�ص�ئر الرحلّ ,
الم≤æولة و†bشايا الدم.
اأحداث ح�صلت في �صرق الأردن ع�م 1927م:
ّبين �صبب اإن�ص�ء مح�كم خ��صة
 ا�ص ُتخدمت اأول ح�فل��ة لنقل الرك�ب و�صحنللع�ص�ئر ,وعالم يدل ذلك؟
ال†ÑشاFع.
هل الق�ص�ء الع�ص�ئري معمول به
 �ص��در ق�نون منع الجرائ��م وق�نون ال�صجون,ح�لي� في المجتمع الأردني؟
v
اإذ ُع ِّر َ
ف ال�صجن ب�أن��ه كل بن�ء ي�صتعمل لأجل
اأعط اأمثلة على م�ص�كل اجتم�عية
حجز الم�ص�جين.
ُح ّلت عن طريق الق�ص�ء
 وق��ع في عم���ن زل��زال دف��ع الن����س للتو�صعالع�ص�ئري.
خ�رجه��� ,فظه��رت اأحي���ء �صكني��ة في جبل
� -3صكان المدن
اللويÑد Iو πÑLعمان وما Mول¡ا.
لم يكن هن�ك مدن ب�لمعنى التقليدي  -ت�أ�ص�صت دائرة الم�ص�حة ودائرة اأمالك الدولة.
للم��دن العربي��ة ,ب��ل ك�ن هن���ك
تجمع�ت �صك�نية في اإربد وعم�ن وال�صلط والكرك اأقرب اإلى القرى الكبيرة منه� اإلى المدن,
لكن اأعداده��م بداأت ب�لتزايد مع ا�صتقرار البدو ,والتح��ول الح�صري ,ووجود اأقلي�ت غير
عربي��ة مثل ال�صرك�س وال�صي�ص�ن والأرمن ,الذين وفدوا اإلى الأردن في نه�ي�ت القرن الت��صع
ع�صر ,وقد اأ�صهمت المع�صكرات الخ��صة ب�لجي�س القريبة من بع�س المدن في نموه�.
فكر

ت�أ�ص�صت دائرة الم�ص�حة ودائرة اأمالك الدولة ع�م 1927م.
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نشاط
ب�إ�صراف معلمك ,ا�صت�صف اأحد كب�ر ال�صن في مجتمعك للحدي åعن الحي�ة الع�مة في الأردن
bديما وMدي kثا.
k

ثانيًا :الخدمات ال�صحية

جدا ,فقد ك�نت الأمرا�س
ك�نت الخدم�ت ال�صحية
َّ
المقدمة لل�صك�ن قبيل عهد الإم�رة متدنية v
ال�ص�رية منت�صرة بين ال�صك�ن ,حتى اأنهم ك�نوا يو ّؤرخون بهذه الأمرا�س ,فيقولون� :صنة الط�عون
اأو الجدري ,ومع ت�أ�صي�س الإم�رة بداأ الهتم�م بهذه الخدم�ت التي واجهت بع�س ال�صعوب�ت؛
ب�ش ÖÑالعوام πالBتية:
 -1قلة الموظفين المو َّؤهلين من اأطب�ء وممر�صين و�صي�دلة ,فك�نت الخدم�ت ال�صحية ل تتعدى
مرحلة الإ�صع�ف�ت الأولية ,ا ّأم� التح�ليل المخبرية والعملي�ت الجراحية فك�نت ن�درة ,وك�ن
كثيرا.
اعتم�د ال�صك�ن على التداوي ب�لأع�ص�ب (الطب ال�صعبي) ً
� -2صعوبة توفير الأموال الالزمة لتقديم الرع�ية ال�صحية.
 -3قلة و�ص�ئل النقل ,ووعورة الطرق.
ناق�س

الخدمات ال�صحية ل�صكان �صرق الأردن ت�صير بب§ء.

بداأت الدولة الهتم�م بتقديم الخدم�ت والرع�ية ال�صحية ,وذلك عن طريق م� ي�أتي:
 -1ت�أ�صي�س بع�س الم�صت�صفي�ت الع�مة والخ��صة :اإذ ت� ّأ�ص�س اأول م�صت�صفى حكومي في عم�ن
في عام 1922م ,وت� ّأ�ص�س الم�صت�صفى الإنجليزي (الم�صت�صفى البلدي) في ع�م 1923م,
وا�ص ُتقدم اأطب�ء من الدول العربية ال�صقيقة (م�صر� ,صورية ,فل�صطين) ,و ُف ِتحت عي�دة �صحية
في كل مق�طعة من مق�طع�ت الإم�رة .وقد ت�أ�ص�س اأول م�صت�صفى خ��س ع�م 1927م ,وهو
الم�صت�صفى الإيط�لي الذي ل يزال اإلى الآن.
ح�لي� ,وقد و�صعت
 -2ت�أ�صي�س دائرة ال�صحة الع�مة في ع�م 1925م ,وهي بمث�بة وزارة ال�صحة v
�ش øاأن¶مة الرعاية الüشحية والحجر الüشحي وbواني¡æا.
اأ�ش�س ن¶ام �شحي مµàام πعW øريق q
ﻫﻞ ﺗﻌلﻢ

 ا ّأن اأول �صيدلية في الأردن اأُن�صئت ع�م 1925م في عم�ن ,وا ّأن اأول مختبر للتح�ليل الطبيةُاأ ِ
ن�ص َ Åع�م 1927م في معان.
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األسئلة

 -1عرف ما ي�أتي:
المختار ,محاكم الع�شائر ,دائرة ال�صحة العامة.
و�ضح �أهم التغيرات التي حدثت في البنية االجتماعية ل�سكان الأردن في عهد الإمارة.
ّ -2
� -3ص ّنف فئات مجتمع �سكان �إمارة �شرق الأردن.
 -4اذكر �أربعة �أحداث مهمة حدثت عام 1927م في �شرق الأردن.
 -5ف�سر ما ي�أتي:
�أ  -عدم وجود طبقات اجتماعية بين �سكان القرى والبادية.
ب�	-إن�شاء حكومة �شرق الأردن للمحاكم الع�شائرية.
� -7صل بخط بين الحدث وتاريخ حدوثه:
�إن�شاء �أول �صيدلية يف �رشق الأردن.

1922م

ا�ستخدام �أول حافلة لنقل الركاب.

1925م

�صدور قانون املحاكم الع�شائرية.

1924م
1927م
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜانﻲ

اﻟﺤﻴاﺓ اﻻﻗﺘﺼاﺩﻳة

أول :الõراعة
ا ً

ّ
�صكلت الزراعة الم�صدر الأ�ص��صي للرزق والمعي�صة لم� يزيد على  %85م øال�شµان Ñbيπ

ولم� ت� ّأ�ص�صت الإم�رة ع�م1921م �صعر الفالحون ب�لأمن والطم�أنينة ,ف�أقدموا
ت�أ�صي�س الإم�رةّ ,

بهمة وحم��س ,وتركّ ز الإنت�ج الزراعي على المح��صيل الزراعية ال�صتوية ,مثل:
على الزراعة ّ

الحنطة والذرة وال�صعير والعد�س والكر�صنة والجلب�ن والفول والحم�س ,والمح��صيل الزراعية
ال�صيفية ,مثل :الخ�صروات ,والأ�صج�ر ,مثل :الزيتون والكرمة والتين ,ومنتج�ت الثروة الحيوانية,
مخ�ص�ص� لال�صتهالك الداخلي,
مثل :م�صتق�ت الألب�ن وال�صوف والجلود ,وك�ن الإنت�ج الزراعي
ً

والف�ئ�س ي�صدر اإلى الخ�رج.

اذكر بع�س المح��صيل الزراعية ال�صيفية في عهد الإم�رة.
فكر

�صعف الإنت�ج الزراعي في بداية عهد الإم�رة.

ح�ولت الحكومة بعد ذلك تطوير القط�ع الزراعي عن طريق:

 -1ت�أ�صي�س م�صرف (بنك) زراعي ع�م 1922م.

 -2اإن�ص�ء محجر بيطري ع�م 1923م.

 -3اإ�صدار ق�نون حم�ية الحراج والغ�ب�ت ع�م 1924م.

 -4تحديد الأرا�صي وم�صحه� وتثمينه� ع�م 1930م ,ثم اإفرازه� وت�صجيله� ب�أ�صم�ء م�لكيه� بين
عامي 1935و1940م ,وهذا اأدى اإلى زي�دة الإنت�ج الزراعي.

كلي� على مي�ه الأمط�ر ,ا�صطر الفالح الأردني اإلى تق�صيم ملكيته من
ول ّأن الزراعة تعتمد v

الأرا�صي على دورتين زراعيتين؛ اإحداهم� لالإنت�ج ال�صتوي ,والأخرى لالإنت�ج ال�صيفي.

ك�نت غ�ب�ت �صرق الأردن موؤلّفة من اأ�صج�ر ال�صندي�ن وال�صنوبر وال�صرو والخروب ,وك�ن

هن�ك عدد من الغ�ب�ت الكبيرة في المزار ال�صم�لي ,وبرق�س في الكورة ,وعجلون ,والع�لوك
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في جر�س .وزي قرب ال�صلط ,والكرك ,وفين�ن قرب الطفيلة ,والهي�ص� قرب ال�صوبك ,ووادي

مو�صى.

ومن اأ�صب�ب تدني الإنت�ج الزراعي( النب�تي والحيواني):

 -1اعتم�د الزراعة على مي�ه الأمط�ر.

 -2ا�صتخدام الأ�ص�ليب البدائية في الزراعة.

 -3الملكية الم�ص�عية لالأر�س.

 -4قلة الأيدي الع�ملة.

تبع� ل�صنوات الجف�ف والخ�صب ,فقد ك�ن الأردن
تميز الإنت�ج الزراعي في الأردن ب�لتذبذب ً

ي�صدر القمح وال�صعير اإلى فل�صطين و�صورية والحج�ز.
ّ

تع�ونت دائرة الزراعة ودائرة المع�رف على اإن�ص�ء الحدائق المدر�صية؛ لإك�ص�ب الطالب

مه�رة ا�صتخدام الأ�ص�ليب الزراعية المتطورة .ولتعرف ذلك اقراأ الن�س الآتي ,ثم اأجب عن

ال�شوDالي øالàاليي:ø

في عام 1935م بداأ في �صرق الأردن اإن�ص�ء حدائق مدر�صية ,فقد تع�ونت دائرة الزراعة ودائرة
المع�رف في ذلك؛ بهدف الت�صجيع على ا�صتخدام الو�ص�ئل الزراعية الحديثة وتطوير اأ�ص�ليبه�,

وبداأت ثالثون مدر�صة بحدائق م�ص�حته� دونم واحد ,زرعوا فيه� الأ�صج�ر المثمرة والخ�ص�ر,
أنواع� مختلفة ,مثل الديك الرومي ,والبط,
ربوا فيه� ا ً
وقد ُم ِن َحت �صت مدار�س بيوت دواجنّ ,
والإوز ,والدج�ج.

هل توجد حديقة مدر�صية في مدر�صتك؟

ما ال¡د ±م øوLود الحداFق المدر�شية?
نشاط
وتعهده� ب�لرع�ية.
ازرع �صجر ًة في حديقة مدر�صتكّ ,
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ثانيًا :ال�صناعة

كان��ت ال�صناعة بدائية ومقت�ص��رة على الحرف اليدوية من حدادة ونج��ارة وخياطة و�صباغة
ودباغ��ة ،ولم تعرف البالد الم�صان��ع �أو المعامل ،وقد اك ُت ِ�ش َفت م��ادة الفو�سفات قرب الر�صيفة

�شم��ال �شرقي عمان عام 1932م ،فت� ّأ�س�ست �شرك�� ٌة للتنقيب عن هذه المادة وا�ستخراجها ،وظل
�إنتاجه��ا محدو ًدا �إلى �أن ارتفع ر�أ�سمالها عام 1945م ،ولك��ن لم يبد�أ ت�صدير هذه المادة �إال عام
1951م ،ومن الم�شاريع ال�صناعية:

 -1عقد اتفاقية بين �شركة نفط العراق وحكومة �شرق الأردن؛ لمد خط نفط بين العراق والأردن،
وت�أ�سي�س محطتين في ال�صحراء ال�شرقية ،هما :محطة الروي�شد ،ومحطة ال�صفاوي.

 -2ت�أ�سي�س �شركة كهرباء عمان عام 1938م ،وقد اتفقت مع البلدية على �إنارة ال�شوارع.

ثالثًا :التجارة

كانت الحركة التجارية �ضعيفة ومحدودة ،وبقي الأمر كذلك حتى جاءت الحرب العالمية

الثانية عام  ،1939فتح�سنت التجارة ،و�أحرز بع�ض التجار ثروات ال ب�أ�س بها عن طريق الح�صول
على رخ�ص اال�ستيراد .وقد ت�أ�س�ست في البالد م�صارف و�شركات للنقل والت�أمين وبيع ال�سيارات
والماكنات ،و�ُأ ِ
وب ِنيت الطواحين ومعا�صر الزيتون.
ن�شئت � ً
أي�ضا الفنادق والحماماتُ ،
بد�أت �أ�سعار ال�سلع ترتفع في �صيف عام 1939م ،عندما �أُ ْع ِل َنت الحرب العالمية الثانية،

التدرجي ،ونتج عن ذلك ت�ضخم الأ�سعار وارتفاع تكاليف المعي�شة.
و�شهدت ً
مزيدا من االرتفاع ُّ

وفي عام 1942م �أو�شكت بع�ض المواد ،مثل الأرز وال�سكرْ � ،أن ت�صبح مفقودة ،ولذلك �أخذت
الحكومة تعمل على بيع ال�سكر والأرز عن طريق التجار ب�أ�سعار محددة ،وبد�أت توزع بطاقات

تموين على النا�س ،وانقطع و�صول الب�ضائع من �أوروبا ،ف�أخذت الب�ضائع ت�أتي من اليابان والهند

و�أقطار ال�شرق الأق�صى ،حتى دخلت اليابان الحرب �ضد الحلفاء عام 1941م ،فتوقف ورود

الب�ضائع من هذه الجهات ،و�أ�صبح ميناء العقبة المنفذ الرئي�س ال�ستيراد ب�ضائعهم بو�ساطة المراكب

ال�شراعية.

160

					

األسئلة

ف�سر ما ي�أتي:
ّ -1

عد الزراعة المورد الرئي�س ل�سكان �شرق الأردن.
�أ ُ -ت ُّ

ب� -ضعفت التجارة في بداية عهد الإمارة.

جـَّ -
قل �إ�سهام القطاع الزراعي في عهد الإمارة في تكوين ثروة مادية.
د  -اقت�صرت ال�صناعة على بع�ض ال�صناعات اليدوية.

 -2بين التطورات التي �شهدها قطاع الزراعة في عهد الإمارة.
 -3اذكر عوامل ازدهار التجارة.
ّ -4بين �أبرز الم�شاريع االقت�صادية التي قدمتها �شركات �أجنبية.
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اﻟﺤﻴاﺓ اﻟﻌلﻤﻴة ﻭاﻟﺜﻘاﻓﻴة

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜاﻟﺚ

ك�ن التعليم في بداية عهد الإم�رة محدو ًدا؛ وذلك ب�صبب الفقر وقلة الموارد ,الأمر الذي
جعل الآب�ء ير�صلون اأبن�ءهم للعمل ,ويعتمدون عليهم في اأعم�ل الزراعة والرعي؛ حتى تتمكن
الع�ئالت من ت�أمين الحد الأدنى من متطلب�ت المعي�صة.

أول :المدار�س
ا ً

مواكب� للتطور الذي مر به المجتمع الأردني بعد ت�أ�صي�س النظ�م ال�صي��صي في
ج�ء التعليم
ً
الأردن ,ف�أ�صبح من الم�ألوف اأن ُي ْن َظر للعلم والتعليم نظرة اإيج�بية؛ لم� لهم� من مردود اقت�ص�دي,
ودور �صي��صي ,ومك�نة اجتم�عية.
ك�ن عدد المدار�س الحكومية ( )44مدر�صة في ع�م 1923-1922م ,وارتفع لي�صل اإلى
( )53مدر�صة ع�م 1930-1929م ,ولمعرفة تطور التعليم في الأردن ,ت�أمل الجدول الآتي ,ثم
اأ ÖLع øالأ�شÄلة الàي تلي¬:
ال�صنة الدرا�صية

عدد المعلمين والمعلمات

عدد المدار�س
مدار�س البنين

مدار�س البنات

المجم�ع

المعلم�ن

المعلمات

المجم�ع

1923-1922م

38

6

44

69

2

71

1927-1926م

46

5

51

100

18

118

1934-1933م

59

10

69

118

30

148

1937-1936م

58

10

68

122

32

154

1943-1942م

64

10

74

152

34

186

1946-1945م

60

9

69

161

40

201

(علي مح�فظة ,ت�ريخ الأردن المع��صر عهد الإم�رة� ,س .)155 -154
ال�صكل ( :)1-7تطور التعليم في عهد الإم�رة.

تÑàع ت£ور اأعداد المدار�س والمعلمي.ø
q
م� �صبب قلة مدار�س البن�ت مق�رنة مع عدد مدار�س الذكور؟
ق�رن بين عدد المعلمين وعدد المعلم�ت .م�ذا تالحß؟

16٢

اقراأ الن�س الآتي ,ثم اأجب عن ال�صوؤال الذي يليه:
اأُ ِ
عد من
ن�صئت مدر�صة ال�صلط الث�نوية ع�م 1918م ,وابتداأ التدري�س فيه� ع�م 1919م ,و ُت ّ

اأولى المدار�س التي اأن�صئت في الأردن ,وك�ن التدري�س فيه� يتم في بن�ء م�صت�أجر .اإذ بداأ بن�ء

المكونة من ط�بقين
ال£ابق الأرVشي في مدر�شة ال�شل§ عام 1921م ,واكتمل بن�ء المدر�صة
ّ

عام 1923م .وbد افààح¡ا �شمو الأمير عÑد اˆ ب øالح�شي øفي  28ك�نون اأول 1923م,
وبواbع  17غرفة لالإدارة والتدري�س ,وهي اأولى المدار�س الث�نوية الحكومية التي ُ�ص ّيدت في
اإم�رة �صرق الأردن اآنذاك.

ك�ن عدد خريجي اأول فوج في الع�م 1926-1925م اأربعة طالب ,وهم :اأحمد الظ�هر,

داوود عبد الرحمن تف�حة ,عبد الرحيم الواكد ,علي محمد عبد اهلل م�صم�ر .وقد تو ّلى عدد
من خريجي مدر�صة ال�صلط من��صب رفيعة في الدولة.

اذكر اأ�صم�ء بع�س رج�ل الفكر وال�صي��صة من خريجي مدر�صة ال�صلط.
ن�ص�أت اأول وزارة للمع�رف في �صرق الأردن ع�م 1940م ,الأمر الذي يظهر زي�دة اهتم�م القي�دة

ال�صي��صية في الأردن ب�لتعليم و�صوؤونه ,وارتفع عدد المدار�س والمعلمين بعد ال�صتقالل ,اإذ بل≠ عدد
ً
تلميذا .وفي ع�م 1930-1929م ,بل≠
خريجي المدار�س البتدائية ع�م 1923-1922م (,)25

عدد التالميذ خريجي المدار�س الث�نوية الع�مة ( )25والمتو�صطة ( ,)57وال�صن�عية ( ,)3والبتدائية
ً
تلميذا,
( ,)95وفي ع�م 1947-1946م بل≠ عدد الذين ح�صلوا على �صه�دة الدرا�صة الث�نوية ()46
والدرا�صة البتدائية ( ,)195والث�نوية الع�مة ( ,)37والث�نوية المتو�صطة (.)77
qبي øاأgمية الàعلي ºالم¡æي في الدولة.

ثانيًا :المناهج وواقع التعليم

در�س بو�صفه� مواد اإجب�رية ,هي :اللغة العربية ,وت�ريخ العرب,
ا ّإن المع�رف التي ك�نت ُت َّ

وجغرافية البالد العربية ,اإ�ص�فة اإلى التربية الإ�صالمية والح�ص�ب ,وقد اأ�صبحت اللغة الإنجليزية

لغة ث�نية في البالد ,وحلت محل اللغة التركية.

ولتعرف واقع التعليم في عهد الإم�رة ,اقراأ الن�س الآتي ,ثم اأجب عن الأ�صئلة التي تليه:
َّ

16٣

أعد وزير المع�رف مذكرة عن و�صع التعليم في ع�م 1943م ,يقول فيه� :اإن الإقب�ل على
ا َّ

التعليم في البالد ك�ن �صعي ًف� حتى ع�م 1930م ,حتى اأن بع�س المدار�س ك�نت تلج�أ في كثير
من الأحي�ن اإلى تغريم اأولي�ء اأمور بع�س الطالب؛ لتخ ُّلفهم عن اإر�ص�ل اأولدهم اإليه� ,لكن هذا
الو�صع لم يلب åاأن اأخذ يتبدل بعد ذلك ب�صورة ملحوظة ,ففي ع�م  1931ت≤دم في مديæة عمان

ما ي≤ر Üم 100 øط�لب لالنت�ص�ب اإلى المدار�س ,فلم يقبل منهم ا ّإل ن�صفهم اأو اأقل .وقد عزا
قدرت المذكرة عدد الطالب
الوزير النق�س في المدار�س والمعلمين اإلى الظروف الم�لية .اإذ ّ

الذين ل ت�صتطيع المدار�س ا�صتيع�بهم ب�أكثر من �صتة اآلف ط�لب وط�لبة ,وذكرت ا ّأن مدر�صة

ال�صلط الث�نوية لم ت�صتطع اأن ت�صتوعب خريجي المدار�س الث�نوية المتو�صطة الثالثة جميعهم,
ولذلك ك�ن اأكثر من  %50من خريجي المدار�س محرومين من التعليم الث�نوي الك�مل.

)�صليمان الم��ص≈ ,اإمارة �صرقي الأردنU ,س.)356

ما الفµر IالرFي�شة في الüæس?

لم�ذا بقي  %50من الطلبة خ�رج التعليم الث�نوي؟

ا�صتنتج �صبب �صعف الإقب�ل على التعليم في بداية ت�أ�صي�س الإم�رة.
تخرج اأول فوج من الفتي�ت اللواتي اأتممن الدرا�صة الث�نوية ,وك�ن ذلك
�ش¡د عام  1943م ُّ

تخرج من المدار�س
في مدر�صة خ��صة (المدر�صة الأهلية) في عم�نً ,
علم� ب� ّأن اأول فوج من الإن�ث ّ
الحµومية عام 1952م في مدر�صة الملكة زين ال�صرف في عم�ن.

æLي¡ا
اأم� ميزانية دائرة المع�رف وبعده� وزارة التربية والتعليم ,فقد ارتفعت من 11^820
k

æLي¡ا عام 1946م.
æLي¡ا عام 1940م ,واإلى k 37^719
في عام  1924اإلى k 28^850
فكر

زادت النفق�ت الم�لية المخ�ص�صة للتعليم.

ثالثًا :التعليم العالي والم�ؤ�ص�صات العلمية

اأر�صلت مديرية المع�رف اأعدا ًدا محدودة من خريجي المدار�س الث�نوية اإلى الج�مع�ت في

أي�ص� عد ًدا من خريج�ت المدار�س الث�نوية اإلى دار المعلم�ت
البالد العربية المج�ورة ,واأوفدت ا ً

البتدائية في القد�س ,فك�نوا نواة الفئة المتعلمة والمثقفة من اأبن�ء الإم�رة ,الذين عملوا في اأجهزة
الدولة ,واأ�صهموا في تكوين الراأي الع�م ال�صي��صي في البالد.

16٤

ت�أ�س�س �أول مجمع علمي في الأردن عام 1923م ،بهدف:

�	-1إحياء اللغة العربية.

 -2توحيد الم�صطلحات العلمية والإدارية والع�سكرية.

 -3توثيق ال�صالت العلمية والثقافية مع البالد العربية ال�شقيقة ،ون�شر المعرفة.
�	-4إن�شاء مكتبة عامة.
نشاط
ب�إ�شراف معلمك ،وزمالئكِّ ،
نظم زيارة �إلى مدر�سة ال�سلط الثانوية �أو �أقدم مدر�سة في منطقتك،
تقريرا بذلك ،ثم قدمه في الإذاعة المدر�سية.
واكتب
ً

رابعا :الطباعة وال�صحافة
ً

�أُ ِ
ن�شئت �أول مطبعة في �شرق الأردن في عام 1922م ،وهي مطبعة جريدة « الأردن» ،وبعدها
مطبعة «ال�شرق العربي» الجريدة الر�سمية للإمارة ،وبعد ذلك ب�سنة واحدة �أُن�شئت المطبعة

الوطنية ،ثم �أن�شئت مطبعة اال�ستقالل العربي عام 1932م .وكانت هذه ْ
المط َبعات تتولى طباعة
ال�صحف المحلية ،والجريدة الر�سمية للإمارة ،وبع�ض الكتب والم�ؤلفات المحلية.
ولتعرف هذه
�صدر عدد من ال�صحف في �شرق الأردن ما بين عامي(1946-1920م)،
ُّ

ال�صحف ،ت�أمل ال�شكل الآتي ،ثم �أجب عن ال�س�ؤالين التاليين:

مالحظات
الم�ؤ�س�س
ا�سم ال�صحيفة �سنة الت�أ�سي�س
الحق يعلو 1920م محم��د الأن�س��ي ،وعب��د اللطيف �صدر منها �أربعة �أعداد في معان ،وعدد
خام�س في عمان.
�شاكر.
ال�شرق العربي 1923م

محمد ال�شريقي.

وكانت تن�شر المقاالت ال�سيا�سية والأدبية
والعلمي��ة والأنب��اء المحلي��ة والعالمي��ة،
بالإ�ضافة �إلى البالغات الر�سمية والقوانين،

تحولت في حزيران � 1926إلى (الجريدة
الر�سمي��ة لحكوم��ة �شرق��ي الأردن)،

فاقت�صرت عل��ى ن�شر القواني��ن والأنظمة
والبالغات والإعالنات الر�سمية.

165

�صدرت في عم�ن ,وهي ذات اهتم�م

جزيرة
العرÜ

1927م

�Mشام الدي øال£îيÖ

ال�صريعة

1927م

كم�ل عب��س ومحمود الكرمي

�صدر منه� ع�صرة اأعداد ,ثم توقفت.

الأنب�ء

1926م

م�صطفى وهبي التل

�شدر م¡æا عدد واMد.

الأردن

1927م

خليل ن�صر

الجري��دة الوحي��دة الت��ي ظل��ت ت�صدر

الميثاق

1933م

ع�دل العظمة ,و�صبحي اأبو غنيمة ل ºيüشدر م¡æا �شو iب†شعة اأعداد.

الوف�ء

1938م

بال≤†شايا العربية وال�شيا�شية.

ب�نتظ���م ,م��رة كل اأ�صبوع ,ط��وال عهد

الجزيرة

الEمار.I

�صبحي زيد الكيالني.

�شدر العدد تي�شير ÑXيان.
الأول
م øعمان
1939م

ظلت ت�صدر حتى ع�م 1947م.
ك�نت ت�صدر يومية اأحي� ًن� واأحي� ًن� اأ�صبوعية,

وتوقّفت ع�م 1954م.

ال�صكل ( :)2-7ال�صحف الأردنية في عهد الإم�رة.

اذكر اأول �صحيفة �صدرت في عهد الإم�رة .م�ذا يعني ا�صمه�؟
ً
طويال؟
لم�ذا لم تعمر معظم ال�صحف

ومن المجالت التي �صدرت في عهد الإم�رة ,الحكمة والمجلة الق�ص�ئية ,ومجلة الجي�س العربي
والراFد.

كلي� على هذه ال�صحف والمجالت ,بل ك�نت �صحف
لم يكن الق�ر Çالأردني يعتمد v
الأقط�ر العربية المج�ورة ومجالته� ت�صل اإلى الأردن ,ويتداوله� القراء ,ومنه� :الأهرام والمقطم
والمقتطف والهالل من م�صر ,وفل�صطين والدف�ع والج�معة العربية والكرمل من فل�صطين ,واألف

ب�ء والأي�م من �صورية.
فكر
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و�صلت ال�صحف والمجالت العربية اإلى �صرق الأردن.

					

األسئلة

 -1عرف ما ي�أتي:
مدر�سة ال�سلط الثانوية ،التعليم العالي ،الحق يعلو ,الجريدة الر�سمية.
ّ -2بين التطورات التي �شهدها قطاع التعليم في عهد الإمارة.
 -3ما �أهداف المجمع العلمي؟
 -4ف�سر ما ي�أتي:

�أ  -ابتعاث الطلبة الأردنيين لإكمال درا�ستهم في خارج الأردن.

ب� -ضعف النفقات المالية المخ�ص�صة للتعليم.

جـ -انخفا�ض عدد المعلمات والمتع ّلمات في عهد الإمارة.

د  -ق�صر فترة �صدور معظم ال�صحف الأردنية في عهد الإمارة.

 -5اذكر �أبرز ال�صحف والمجالت التي ن�ش�أت في عهد الإمارة.
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في التاريخ 12 ,جزء ,دار �صادر ,بيروت1979 ,م.
 -2البالذري �أبو العبا�س �أحمد بن يحيى (ت 279هـ892/م) ,فتوح البلدان ,تحقيق :دي
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تحقيق :دي غوية و�آخرون ,ليدن1901 ,م.
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اال�ستراتيجية ,عمان2000 ،م.
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