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

 

 إلى :  فرنسا لسوريا حتالل او م 1920 عام سوريا في الفيصلية العربية الحكومة نهياراأدى 

 األردن .ي في سياسغ فرا -1

   أبناء األردن  طموحاتال تلب لم إالإنها (   وعجلون والسلط الكرك  (في محلية حكومات تشكل -2

                     في الوحدة واالستقالل .                                                                       

                       ، العربية الحركة  لقيادة الحسين الشريف حولمما دفع أبناء األردن إلى االلتفاف  -

.                                                                                              الفرنسي حتاللاال  من اسوري  وتحرير

 بالتوجه إلى األردن والقيام بهذا الواجب . األمير عبدهللا لف نجله فك -

 

 " أوال : نشأة إمارة شرق األردن"

 

 .   م 1920 / لثانيا تشرين / 21في   معان إلى الحسين بن هللا  عبد األميرتوجه  -

عن آمالهم ببدء عهد جديد من الحرية                هاستقبله أبناء األردن استقباال حافال , عبروا في -

 والتخلص من الظلم واالستبداد .  

 

 : م 1920 عام االردن شرق إلى الحسين  بن عبدهللا ميراأل قدومالهدف من 

 .البالد تحرير -2 .االجنبي المستعمر لمقاومة -1

 

 الوطنية  الحركة زعماء  بإستقباله  كان حيث  ,م 1921  /اذار  /2 في عمان إلى ه األمير عبدهللاتوج

 .  نتيجة لجهوده أعلنت بريطانيا استعدادها لبحث القضايا العربية -

 ونستون وزير المستعمرات   :  مع تمت التي اإلتصاالتاجراء سلسلة من بعد   لقاء األمير عبدهللا  -

 .  1921آذار عام  29في القدس بتاريخ   صموئيل هربرتالمندوب السامي  و تشرشل

قرارات واتفاقيات مسبقة هدفت إلى تمزيق  مفاوضات شاقة في ظل  األمير عبدهللا بن الحسين خاض -

الذي ينص على   عصبة األمم الصادر عن  صك االنتداب, إضافة إلى خطورة ما جاء في   البالد العربية

 .  ستنفذ على حساب البالد العربية التي  شمول األردن ضمن الوعود

انتزاع اعتراف بريطانيا بالبالد  االمير عبدهللا استطاع  ورؤيته الثاقبة للمستقبل بخبرته السياسية -

 .   عربية مستقلة ارضأ بصفتها  الواقعة الى الشرق من نهر األردن

             ,الدولة المركزية شرع في بناء فتسنى لألمير عبدهللا أن يؤسس إمارة شرق األردن , ف -

 . م  1921/نيسان / 11في شرق األردن بتاريخ  إلى رشيد طليع بتشكيل أول حكومةوعهد 
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 م "1928" ثانيا : المعاهدة األردنية البريطانية عام 

 

األمير عبدهللا بن الحسين نضاله ومساعيه لنيل االستقالل الكامل وإنهاء االنتداب مدعوما واصل  -

                                           بالمطالب الشعبية , فاستجابت الحكومة البريطانية لهذه المطالب ,

 م .   1928شباط  20وأبرمت المعاهدة األردنية البريطانية في 

 

 م :  1928 عام البريطانية األردنية المعاهدة بنود

 .   األردن شرق إمارة بتأسيس عترافاال -1

 .واإلدارة التشريع الحسين بن هللا  األميرعبد تولي -2

  . األردن شرق إمارة حدود تعيين -3

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

 

 االستقالل " " ثالثا : النضال األردني لنيل 

 

 .  األردنيين بمشاركة االستقالل  لنيلومساعيه  , بجهوده الحسين بن هللا  عبد ميراأل  ستمرا  -

 تضمنت :  للمندوب السامي بالقدس والمعتمد البريطاني في عمانحتجاج االبرقيات  رسلتاف  -

 .   رفض االنتداب البريطاني -أ

 .   واستقاللها الحقيقي  األردنية اإلمارةرفض اي اتفاق ال ينص على سيادة  -ب

 فجاءت الدعوة إلى : , وطنيةزاد نشاط الحركة ال ما -

األردن  تاريخ في وطني مؤتمر أول ويعد  ، م 1928 عام عمان في األول الوطني  المؤتمر  نعقادا -

مناطق   جميع مثلوا واألدباء والمفكرين والشيوخ الزعماء من مندوبا  )150  (حضره حيث الحديث

            من مكونة تنفيذية لجنة  نتخابا وتم ،  للمؤتمر رئيسا الطراونة حسين األردن وانتخب شرق

  .األردن  شرق مناطق مثلت جميع عضوا )26)

 

  :)أبرز البنود(  األول األردني الوطني الميثاق أصدروا -

 . بعده وأعقابه من الحسين بن عبدهللا  األمير برئاسة سيادة ذات مستقلة عربية  دولة األردنية اإلمارة -1

 . دالبال لمصلحة نزيهة  مساعدة بوصفه إال نتداباال بمبدأ األردن شرق يعترف ال -2

 .  البرلمان أمام مسؤولة والحكومة  ,تدخل كل من مصونة حرة نتخاباتاال تكون أن يجب -3

 الشعب وحاجات العامة والمنفعة العدل أساس على يقوم ال ستثنائيا تشريع كليعد األردن   -4

 . باطال  تشريعا   الصحيحة

 ) من كتاب الفكر السياسي , علي محافظة (  
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                              ,  م 1933 - م1929 بين ما الفترة في وطنية مؤتمرات تبع المؤتمر عدة

 :   عكست هذا المؤتمراتو  االستقالل نحو  السعي في  عبدهللا  ميراأل  جهود ساندت

 . الهاشمية القيادة حول والتفافه الشعب وحدة -1

 .   االردنيين  لدى الفكري والنضوج السياسي الوعي نمو  -2

 . تهددها التي السياسية األحداث مواجهة  على قدرتهم -3

 

 االستقالل  لنيل واألردنيون الحسين بن عبدهللا األمير بذلها التي الجهود

 كل من :                                                   إلى والرسمية االحتجاجية المذكرات ارسال -

                                                                           ،  دولية منظمة بصفتها األمم عصبة

 .    األردن على المنتدبة الدول بصفتها وللحكومة البريطانية

 

                        :  على نص الذي  )المتحدة األمم هيئة بقرار  (بريطانيا عترفتا م 1945 عامفي 

           قادرة سيادة ذات دولة لتحقيق الدستورية مؤسساته إستكمال مرحلةإلى  وصل األردن أن" 

 .  " بنفسها شؤونها إدارة على

                       وهي مرحلة ما كانت لتتم إال بجهود القيادة الهاشمية , والوعي األردني وطموحه -

 النهج الديمقراطي .  في إنشاء دولة المؤسسات والقانون المستندة إلى 

فيها  مصرا  مذكرة للحكومة البريطانيةسمو األمير عبدهللا بن الحسين وجه على أثر هذا االعتراف  -

 مهرجانالفي  , وأكد سمو األمير ضرورة استقالل إمارة شرق األردن , وذلكستقالل إعالن االعلى 

 م , حيث قال فيه :  1946عام كانون الثاني   28في في عمان تحت رعايته أقيم  الذي

 

 

 

 

 

 

 

 " رابعا : إعالن االستقالل " 

 

 تتويجا لجهود سمو األمير عبدهللا بن الحسين ونضاله المستمر وتطلع األردنيين لنيل االستقالل , 

 : من أجل   بريطانيا إلى هاشم  ابراهيم الوزراء  ورئيس الحسين بن عبدهللا االمير توجه

 .  البريطاني وانهاء االنتداب  األردن ستقاللاستكمال إجراءات اال  -

  .سيادة ذات مستقلة دولة األردن  أن على التأكيد -

 

 

 

" إن من حق األردن أن يبتهج ويغتبط بما هو حق له من تمام االستقالل والسيادة , ولطالما قلنا إن شرق األردن  

القومية , وعلينا  هو أهم جزء من بالد العرب شارك الحجاز في حرب التحرير , لذلك فله أن يسر بتحقيق أهدافه 

أن نسر لسروره , لقد كنت خادم األمة عندما قدر لي المشاركة في وضع أسس الثورة العربية الكبرى التي انبثق  

عنها كيان العرب الدولي الحديث , وانتهت إلى وطن عربي مكين يعتز بدولة المستقلة , والتي نتمنى لها العزة  

 هدين لتوثيق الصالت األخوية بينها تحقيقا للغاية القومية المشتركة "  مع العمل جا   والثبات والقوة والنجاح , 
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قدم بها قرار مجلس الوزراء والمجالس البلدية  جلسة خاصة  األردني  عقد المجلس التشريعي

 :  استند بها الى, رغبة البالد في االستقالل المتضمن 

 حقوق البالد الشرعية والطبيعية .  -1

 رسمية . وعهود دولية ما حصلت عليه من وعود   -2

 .م  1946/آيار/15بناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في قراره بتاريخ  -3

البالد األردنية استقالال تاما على  عالن استقاللإ األردنيالنائب عن الشعب التشريعي  المجلسبحث  -

                        , ومؤسس كيانهالسيد البالد  أساس النظام الملكي النيابي الوراثي , مع البيعة

 المعظم ( ملكا عليها . الملك عبدهللا بن الحسين )

 م (   1946أيار  25بتاريخ  861) الجريدة الرسمية , عدد 

 

  المجلس التشريعي الخامسم )القانون األساسي( , إذ عقد  1928ترتب على ذلك تعديل دستور عام  -

 م ,   1946أيار عام  22جلسة استثنائية بتاريخ  

 أقر بها جملة من التعديالت الدستورية , ومن أهمها :  

 .وردت حيثما األردن شرق إمارة عبارة محل الهاشمية األردنية المملكة عبارة تحل -1

 األمير .  سمو  عبارة محل الملك جاللة عبارة تحل -2

 . وراثي  نيابي ملكي الحكم نظام -3

 . واإلتفاقيات المعاهدات ويعقد الحرب يعلن من  هو  الملك -4

 . يتجزأ ال  ملكها مستقلة  حرة , وهيسيادة ذات مستقلة دولة الهاشمية األردنية  المملكة -5

 

 بمقتضى االختصاصات الدستورية قرر المجلس التشريعي ما يأتي :  

 . وراثية نيابية ملكية  حكومة وذات تاما ، إستقالال  مستقلة دولة لبالد األردنية ا إعالن -1

        األردنيةعلى رأس الدولة  دستوريا ملكا بوصفه  ,كيانها ومؤسس البالد لسيد بالملك البيعة -2

  .الهاشمية  األردنية المملكة ملك الجاللة حضرة صاحب لقبب 

 وعندما رفع هذا القرار إلى الملك عبدهللا األول وشحه بالعبارة اآلتية :   -

 " متكال على هللا تعالى أوافق على هذا القرار , شاكرا لشعبي واثقا بحكومتي " 

, وأصبح اليوم الرسمي م أعلن استقالل المملكة األردنية الهاشمية  1946أيار عام   25وفي يوم  -

 تقالل في كل عام .  لالحتفال بمناسبة االس

   أهم قواعد منهجه السياسي : ألقى الملك عبدهللا األول ابن الحسين بهذه المناسبة خطابا تضمن  -

 

 

 

 

 

 

 

رجائه ورمز كيانه ومظهر ضميره ووحدة شعوره , بل إنه  إنه لمن نعم هللا ان يدرك الشعب بان التاج معقود " 

ألمر هللا ووصية رسله الكرام أن يطالع الملك شعبه بالعدل وخشية هللا , ألن العدل أساس الملك , ورأس الحكمة  

 مخافة هللا .  

نا والتمكين  وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسالفنا المثابرون بعون هللا على خدمة شعب 

لبالدنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعا , ومجد اإلنسانية كلها ... على أننا ونحن 

ننا وسمعنا , متوجهين إلى هللا العلي القدير  في جوار البلد المقدس فلسطين العربية الكليمة ستظل فلسطين بأعي

 "  أمانته , وأن يهدينا صراطا مستقيما  ويثبتنا في طاعته وحفظ بأن يسدد خطانا  
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, عمت الفرحة مدن األردن وقراه وبواديه وجرت   م 1946أيار  25في يوم بعد إعالن االستقالل ,  -

مراسيم االحتفال بهذه المناسبة بتقديم وثيقة البيعة بالملك بحضور أعضاء المجلس التشريعي وكبار 

اء األردن رجال الدولة وممثلي الدول , وجرى استعراض حافل للجيش العربي شهده اآلالف من أبن 

ودول العالم بقرار استقالل األردن , ثم توالت   الدول العربية وأبلغ وزير الخارجية والبالد المجاورة ,  

 من الدول العربية والعالمية .  عة لسيد البالد يبرقيات التهنئة والمباركة بمناسبة االستقالل والب

 

  :اإلستقالل بعد األردن حكم تسلموا الذين  الهاشميين الملوك

                                                                     .)المؤسس(الحسين  بنا   األولعبدهللا  الملك  -1

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

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

      التي تستند إلى : والتاريخيةالدينية  الشرعية  وارث.   )المعزز(  الحسين بنا الثاني عبدهللا  الملك -4

 .   ( نسب الهاشميين الموصول بالرسول صل هللا عليه وسلم) 

  . الدور المميز الذي قام به بنو هاشم في حمل راية اإلسالم والدفاع عنها و 

 

 

   شجرة نسب الهاشمين

 ( 21الكتاب المدرسي صفحة  10-1)الشكل 

 

                                                                           نسب النبي عليه الصالة والسالم :  -

 بن قصي بن كالب لقريش    /بن هاشم بن عبدالمناف  /محمد بن عبدهللا بن عبدالمطلب 

 العباس     /حمزة    /أبوطالب  /عبدهللا  أبناء عبدالمطلب : -

 عقيل   /علي   /جعفر   أبناء أبوطالب : -

 ( سبطي الرسول )الحسين   /الحسن  أبناء علي : -

 عبدهللا  هو  جد العبادلة )أمير مكة والحجاز( : -

 عون بن محسن   راعي الهدالء : -

 قصي بن كالب   أول ملوك مكة : -

 قتادة بن ادريس   أول أمير على مكة : -

 هاشم بن عبد المناف   جد الهاشمين : -

 عباس بن عبدالمطلب  جد العباسين : -

 الشريف الحسين   وملك العرب :ملك الحجاز  -
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 " خامسا : الراية األردنية " 

 

 

 

 ألنها :  سبيلها في التضحية الراية األردنية تستحق

 المواطن  كرامة رمز  -3        والحرية السيادة عنوان -2          القومية     العزةرمز  -1

 

 الحالية  صورتها األردنية الراية أستمدت أين من

 م  1916 - عام مكة من  انطلقت التي الكبرى العربية الثورة راية من

 

 

  : األردنية الراية في األلوان تشير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 األموية  راية الدولة رمز األبيض 

 الفاطمية  اتخذتها الدولة ثم  البيت ،  راية آل رمز األخضر 
 رمزا لها 

 الهاشمية  راية األسرة رمز األحمر

 النجمة
 السباعية 

 الكريم القرآن في فاتحة  المثاني السبع
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 " ودالالته  الهاشمية األردنية المملكة شعار" سادسا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهاشمي الملكي التاج

 يعلوه رأس حربه 

 الهاشمية المملكة االردنية في  الحكم  نظاميرمز إلى  

 ملكي وراثي  نظام

 داللة وطنية 

 العرش الهاشمي يمثل  االحمر  الوشاح

 ويرمز إلى الفداء والصفاء

 داللة وطنية 

 داللة عربية  الكبرى العربية الثورة راية الرايتان

 رايةإلى  لونه والعلو ، ويرمز والبأس القوة يمثل العقاب  ري ط

 وعمامته  وسلم عليه هللا  صلىاألعظم محمد   الرسول

 داللة اسالمية 

 اإلسالم وحضارته  انتشار إلى ترمز االرضية الكرة

 العالم  في

 داللة اسالمية 

يوضع أمام الكرة األرضية ترس مصنوع من معدن  العربية  األسلحة

قوس و   رمح, سيفالبرونز وعلى جانبي الترس 

 الحق للدفاع عن ترمز ذهبية اللون  وسهام

 داللة عربية 

 وسعفة الذهبية السنابل

 النخيل 

تحيط السنابل الذهبية الثالث بالترس من اليمين , 

بشريط  وسعفة النخيل من اليسار , وترتبط كالهما  

وسام النهضة من الدرجة األولى ومعلق ومثبت في 

 منتصف الشريط , ويرتبط  بقاعدة السنابل والسعفة

 

 من النهضة وسام

 األولى  الدرجة

 داللة وطنية  

 االصفر الشريط

 اليسرى للجهة

 اليمنى  للجهة

 وسطال

 

 والعون  التوفيق هللا  من الراجي

 عون  بن الحسين ابن الثاني عبدهللا 

 الهاشمية المملكة األردنية ملك
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 تاريخ األردن

 بنك االسئلة الوزاري / الوحدة األولى

 
                    بعد انهيار الحكومة العربية الفيصليةحكومات محلية من المدن األردنية التي شكلت فيها  -1

 : 1920في سوريا عام 

                                                   وعمان والكرك إربد  -ب                الكرك والسلط وعجلون -أ

 الكرك والسلط وإربد  -د             معان والسلط وعجلون    -ج

 

 :بالتوجه الى االردن االمير الذي كلفه الشريف الحسين  -2

 هللا بن الحسينعبد    -زيد بن الحسين           د -علي بن الحسين       ج -فيصل بن الحسين      ب -أ

 

 م , وكانت برئاسة  : 1921في شرق األردن عام  أول حكومة تم تشكيل  -3

 توفيق أبوالهدى   -سليمان النابلسي        د -ج       إبراهيم هاشم -ب               رشيد طليع    -أ

 

 :هو إمارة شرق األردن العام الذي أسست فيه   -4

 1928 - د         1923 -ج     1922 - ب      1921 -أ

 

 م : 1928األردنية البريطانية عام بنود المعاهدة من أهم  -5

 إلغاء المجالس التشريعية  -ب          صدور قانون االنتخاب  -أ

 إلغاء قانون األساسي -د     تعين حدود إمارة األردن   -ج

 

 :   ما عدااألردنية البريطانية بنود المعاهدة كل مما يأتي من  -6

 تولي األمير فيصل بن الحسين التشريع واإلدارة - ب    االعتراف بتأسيس إمارة شرق األردن  -أ

 وضع قانون أساسي إلمارة شرق األردن   -د            تعيين حدود إمارة شرق األردن  -ج

 

 :  هي ,  م   1928عام  المؤتمر الوطني األول  المدينة التي عقد فيها  -7

 عمان -إربد       د  -ج   معان       -السلط      ب -أ

 

 هي : الوطني األول    للمؤتمرالشخصية األردنية التي تم انتخابها رئيسا  -8

 سليمان النابلسي  - حسين الطروانة         د -ج      راضي عناب -ابراهيم هاشم              ب  -أ

 

 األردن :  بقرار استقالل الذي أبلغ الدول العربية  -9

 رئيس المجلس التشريعي   -جاللة الملك      د   -رئيس الوزراء        ج -وزبر الخارجية      ب -أ

 

 :  1928لعام بنود الميثاق الوطني من ابرز  -10

 تعيين حدود امارة شرق االردن  -الحكومة مسؤولة امام البرلمان                                    ب -أ

 يعترف االردن بمبدأ االنتداب  - ارة و التشريع                           جتولي االمير فيصل االد -ج
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   ستقاللاالالستكمال اجراءات بريطانيا  سمو األمير عبدهللا بن الحسين إلى رافقت التي الشخصية  -11

 توفيق أبوالهدى  -رشيد طليع            د -ابراهيم هاشم     ج -ب    علي خلقي الشراري    -أ

 

   ما عدا  1946عام المجلس التشريعي الخامس الدستورية التي اقرها التعديالت كل من االتية من  -12

 المملكة االردنية الهاشمية دولة مستقلة -الملك يعقد االتفاقيات و المعاهدات         ب -أ

 تحل عبارة جاللة الملك محل عبارة سمو االمير   -علن الحرب                   د مجلس االمة ي -ج

 

 :   األردنية الهاشمية هو استقالل المملكة العام الذي أعلن فيه -13

                                           1946 -د       1948 - ج         1945 - ب      1947 -أ

 

 :    البانيالملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك   -14

 طالل بن عبدهللا -د         عبدهللا األول   -ج         عبدهللا الثاني -الحسين بن طالل      ب -أ

 

 هو  : المعزز الملك الهاشمي الذي أطلق عليه لقب الملك  -15

 طالل بن عبدهللا  - د        عبدهللا األول    -ج        عبدهللا الثاني -الحسين بن طالل      ب -أ

 

 : راية لها األسود الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون  -16

 المملوكية  -د                    العباسية    - ج             الفاطمية      -ب         األموية      -أ

 

 رمزا لها  األبيض الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون  -17

 العثمانية  -د                    العباسية   - ج                الفاطمية  -ب           األموية   -أ

 

 رمزا لها  األخضر الدولة اإلسالمية التي اتخذت من اللون  -18

 المملوكية  -د                        العباسية -ج             الفاطمية  - ب           األموية     -أ

 

 في الراية األردنية إلى راية :  األحمر يشير اللون  -19

 األسرة الهاشمية    -الدولة األموية            د  -آل البيت          ج   - الدولة العباسية    ب -أ

 
 من مكونات شعار المملكة الهاشمية هو  : الفداء والصفاء الشعار الذي يرمز إلى  -20

 حمر الوشاح األ - التاج الملكي          د  -ج         الكرة األرضية - طير العقاب         ب -أ

 

 وحضارته في العالم : انتشار اإلسالم من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية , ويرمز إلى  -21

 طير العقاب  -د      الكرة األرضية          - األسلحة العربية            ج -الوشاح األحمر        ب -أ

 

 في شعار المملكة األردنية الهاشمية  الوشاح األحمر يرمز  -22

 نظام الحكم   -العرش الهاشمي       د -ج        انتشار اإلسالم -ب            القوة والبأس  -أ

 

 من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية , هو : القوة والبأس والعلو المكون الذي يمثل   -23

 الكرة األرضية   -طير العقاب       د   -الرايتان      ج  - األسحلة العربية    ب  -أ
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 الشريط األصفر من مكونات شعار المملكة األردنية الهاشمية هي : وسط العبارة المكتوبة في  -24

 عبدهللا األول ابن الحسين بن عون   -ب                 ملك المملكة األردنية الهاشمية -أ

 الراجي من هللا التوفيق والعون  -د         عبدهللا الثاني ابن الحسين بن عون -ج

 

 : عكس الناظر له اليسرى  العبارة على الشريط االصفر في شعار المملكة في الجهة  -25

 عبد هللا ابن الحسين بن عون  - ب                  ملك المملكة االردنية الهاشمية -أ

 الملك الهاشمي - د              الراجي من هللا التوفيق و العون  -ج

 

             من مكونات       على الشريط االصفر  )عكس الناظر له( اليمنى  المكتوبة في الجهة  العبارة -26

 : األردنية الهاشمية , هي  شعار المملكة 

 ابن الحسين  األول عبد هللا  -ب                      ملك المملكة االردنية الهاشمية -أ

     الراجي من هللا التوفيق و العون  -دعبدهللا الثاني ابن الحسين بن عون                -ج

 

             

 

 * االجابات :  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 د ج ب  أ أ ج د ب  ج أ أ د أ

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 ج ج أ ج ج ج د د ب  أ ج ب  أ

 

 

 

 أعلم أن :  

 يظن الناس ان الشعور بالسعادة هو نتيجة النجاح ولكن العكس هو صحيح  "

 "  النجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة

 

 تابعوا صفحة األستاذ عبدهللا الخوالدة

 اطلب مكثف النشمي في تاريخ األردن وهو عبارة عن بنك اسئلة شاملة للمادة 
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 للملوك  السياسية اإلنجازات الوحدة الثانية :

 األردن في الهاشميين

 

 الملك  عهد في السياسية الفصل االول : االنجازات

 الحسين ابن األول عبد هللا

 

 "ونشأته   اوال : حياته " 

 .  م1882 عام المكرمة  مكة في ولد -1

 .  عصره شيوخ من نخبة أيدي على والكتابة القراءة تعلم -2

 فيها .  دراسته وأتم ) أستنبول  ( األستاته إلى  الحسين الشريف والده مع أنتقل م 1893 عام -3

 مدينة الطائف  تولى قيادة الجيش المكلف بتحريرم  1916عند إعالن الثورة العربية الكبرى عام  -4

 من األتراك . 

 

 :   الحسين بنا األول عبدهللا للملك األدبية المؤلفات أبرز

 النسيم السياسية ، خواطر األمالي  األصائل ، الخيل عن السائل المذكرات ، جواب

 :   الحسين األول ابن عبدهللا للملك الكاملة األثار

 عبدهللا للملك األدبية واألعمال اآلثار جميع يضم مجلد

 

 " ثانيا : اإلنجازات السياسية الداخلية " 

 

 . األول  هللا عبد للملك الداخلي المستوى على السياسية اإلنجازات أبرز 

 . م 1928األساسي الصادر عام وإلغاء القانون م 1947عام صدور دستور   -1

      م ,       1947, بموجب دستور عام  وراثي نيابي ملكي إلى أميري من  الحكم نظام تحول -2

 سلطتين التشريعية والتنفيذية . للأصبح الملك رئيسا 

الذي يتكون من  مجلس األعيان المعين من  األمة مجلس مكانها ليحل  التشريعية المجالس إلغاء -3

 الملك , ومجلس النواب المنتخب من الشعب

, بحيث أصبح من حق المواطنين في م  1950 عام الضفتين وحدة بعد اإلنتخاب قانون صدور -4

 الغربية انتخاب أعضاء مجلس النواب والترشح له  .الضفة 

 

 " اإلنجازات السياسية الخارجية "

 

المنطلق من الفكر الهاشمي  بالبعد القومي تميزت سياسية الملك عبدهللا األول ابن الحسين الخارجية 

:                                                فمن أقوالهالحريص على وحدة األمة العربية وصيانة حقوقها , 

من أحب العرب جمع بين كلمتهم , ووحد صفوفهم , وقادهم إلى خيرهم , وحفظ لهم صبغتهم , ومن  " 

 "  كره العرب دعاهم إلى التفرقة 
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        :                            حيث سعى إلى تطبيق أفكاره القومية في وحدة األمة العربية ومن -

 المشاريع التي طرحت عربيا وساندها الملك عبدهللا األول

 م .  1943مشروع سوريا الكبرى عام  -1

 م .  1945جامعة الدول العربية عام  -2

 م .  1950وحدة الضفتين عام   -3

 

 :( 1943) الكبرى سوريا مشروع

 .الكاملة  العربية  الوحدة إلى وصوللل : جاء في فكر األمير عبدهللا بن الحسين

 : طالب, لبحث أمر الوحدة الذي  م 1943( عام  مؤتمر السوري) عقدإذ وجه الدعوة إلى 

 .بلفور وعد إلغاء -1

 يكون على أن سوريا ، األردن ، فلسطين ، لبنان( ( الطبيعية  بحدودها سوريا في موحدة دولة قيام -2

 .الحسين بن  عبدهللا  األمير برئاسة دستوريا ملكيا فيها الحكم نظام

 أخرى .  عربية دولة أي بإنضمام السماح -3

 

 * أسباب عدم نجاح مشروع سوريا الكبرى : 

 م  1943 عام الكبرى سوريا مشروع ضد وفرنسا بريطانيا وقفت -1

 .المنطقة في االستعمارية مصالحها مع يتوافق ال النه

 

 الكبرى  سوريا  مشروع ضد الصهيونية الحركة وقفت -2

 .التوسعية مطامعها يهدد ألنه

 

,                                           مصالحها القطريةإلنه يتعارض مع    لم توافق عليه بعض الدول العربية -3

 .م 1946لذا اتخذت جامعة الدول العربية قرارا بإلغاء مشروع سوريا الكبرى عام  -

 

 م 1945 العربية الدول جامعة قيام  سبقت التي الوحدوية المحاوالت / المشاريع

 .الحسين بن عبدهللا  األمير قدمه الذي الكبرى سوريا  مشروع طرح -1

                                   .العراقي الوزراء رئيس السعيد نوري قدمه الذي الخصيب الهالل مشروع -2

 ( .  وحدة العراق وبالد الشام)

 

م عقد اجتماع لبحث أمر الوحدة العربية , فأرسل األمير عبدهللا وفدا   1943* طلبت مصر في عام 

 للمشاركة في المباحثات التميهيدية .  

 1944عام اهم ما جاء في بروتوكول االسكندرية اللجنة التحضيرية لجامعة لدول العربية 

 :  انشاء جامعة الدول العربية بمشاركة -1

 .   (ولبنانريا و العراق و مصر و اليمن و السعودية ) االردن و سو 

 .   استبعاد مشروعا سوريا الكبرى و الهالل الخصيب -2
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 ميثاقها وافريقيا ، ينص آسيا من  كل في العربية الدول تضم اقليمية منظمة هي  العربية : الدول جامعة

 ومقرها الدائم  ة والثقافية واالجتماعيةالسياسي  في المجاالت األعضاء الدول بين والتنسيق التعاون على

   . القاهرة مدينة

 

   (: 1950)  الضفتين وحدة

م ,                              1948عقد الشعب الفلسطيني آماله على قيام وحدة ثنائية مع األردن بعد حرب  

 وذلك : وما نتج عنها من فقدان لمعظم أراضيها . 

 الشعبين  بين ط التاريخيةوالرواب  لعالقاتل  -1

 .الفلسطينية  االراضي من تبقى ما على للحفاظ -2

 .فلسطين أرض على المستقلة دولته اقامة في الفلسطيني الشعب حق -3

 

 مرحلتين  على الضفتين وحدة مشروع جاء

 :    اهمها وكان(  نابلس،   رام هللا  ،أريحا  ،عمان  ( مؤتمرات وهي : التمهيدية المؤتمرات -1

 .م 1948 عام األول كانون شهر من األول في المنعقد أريحا مؤتمر

  :أريحا مؤتمر قرارات أهم

 . تتجزأ ال وحدة فلسطين وإعتبار الفلسطينية األردنية بالوحدة المناداة -1

 .العربية للوحدة  مقدمة هي وفلسطين األردن وحدة إن -2

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

 .وتعويضهم بالدهم إلى الفلسطينين الالجئين بعودة المطالبة -4

    أهالي فلسطين  يمثلون شرعيين ممثلين إلنتخاب نظام  وضع األول عبدهللا  الملك على اإلقتراح -5

 .  النيابية المجالس في

 

 المجلس حل أريحا مؤتمر قرارات مع  إنسجاما )م 1950  /نيسان/ 24( : الضفتين  وحدة إعالن -2

           ،  األردني  األمة مجلس أعضاء عدد يدز حيث اإلنتخاب قانون وعدل األردني ، النيابي

,                           م  1950  /نيسان   /11 في الضفتين وحدة يمثل الذي الجديد النيابي المجلس وإنتخب

 قيام وحدة الضفتين .  أعلنم  1950نيسان من عام   24 يوف

 

 :  الحسين ابن األول عبدهللا الملك استشهد

أراد الملك عبدهللا األول ابن الحسين لوحدة الضفتين أن تكون طريقا نحو الوحدة العربية الشاملة التي  

كان ينشدها منذ تأسيس الدولة األردنية , وقد ظلت القدس في وجدان الملك المؤسس طوال حكمه , 

            ى أبوابه       , حتى استشهد علالمسجد األقصى وكان حريصا على أداء صالة الجمعة في 

 . م  1951العشرين من تموز عام الجمعة في يوم 
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 السياسية  االنجازات الفصل الثاني :

 عبدهللا  بن طالل الملك عهد في

 

 "وحياته   اوال  : نشأته" 

 .م  1909 عام طالل الملك ولد -1

 .عمان  في األولية دراسته تلقى -2

 .م 1929 عام منها البريطانية ، تخرج العسكرية ) هيرست ساند ( بكلية التحق -3

 .الثانية المشاة وبكتيبة العسكرية الحدود بقوة ليلتحق عمان إلى بعدها عاد -4

 .للعهد ولي عين م 1947 - عام آذار 7في -5

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

 .   مما رفع معنويات وحدات الجيش

 .األقصى  المسجد في والده استشهاد بعد البالد على ملكابه  نودي م 1951 عام في -7

 

 " ثانيا : اإلنجازات السياسية الداخلية " 

 

حرص الملك طالل بن عبدهللا في مدة حكمة القصيرة على ضرورة تماسك المجتمع األردني وتعاونه  

                                                في ذلك :  قالهلمواجهة التحديات الداخلية والخارجية , ومما 

يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتآزر والتعاون , ويحتاج إلى الثقة بهذا الوطن , والثقة بإمكانياته , " 

والثقة بكفاءة أبنائه , إن اليائيسين في كل أمة هم وحدهم علة تأخرها وضعفها في حين أن أصحاب 

 ." العزيمة الواثقين باهلل هم الذين يجعلون من الفقر غنى , ومن الضعف قوة 

 

 عبدهللا  بن طالل الملك عهد في الداخلية السياسية االنجازات

 م .1952عام  المحاسبة ديوان إنشاء - 2           .م   1952 عام الدستور اصدار -1

 

 : ألنها, من أهم انجازات الملك طالل  الدستورية االصالحات تعد

 .واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحريات عززت -1

 .الحديثة الديمقراطية النظم مع توافقم م1952دستور جاء  -2

 

  م 1952 عام األردني الدستور مواد ابرز

                           يتجزأ ، ال ملكها سيادة ذات مستقلة عربية دولة الهاشمية األردنية  المملكة -1

 . العربية  األمة من جزء األردني والشعب شيء منه   عن ينزل وال

 . وراثي ملكينيابي  الحكم نظام -2

 .األردني  بالمواطن المتعلقة والحريات  الحقوق من مجموعة الدستور كفل -3
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 :   مع تصنيفها الدستور كفلها والذي ، األردني بالمواطن المتعلقة والحريات الحقوق

 . )  اجتماعي  ( والواجبات الحقوق في بينهم تمييز ال سواء القانون أمام األردنيون -1

 )العمل : اقتصادي , التعليم : اجتماعي (   إمكانياتها حدود ضمن التعليم  و  العمل الدولة تكفل -2

مخلة  تكن لم ما المملكة ، في لمرعيةا  للعادات طبقا  األديان بشعائر  القيام حرية الدولة تحمي -3

    )اجتماعي   (. لآلداب منافية أو  العام بالنظام

 .والطباعة الصحافة حرية ضمان مع ، التصوير أو  والكتابة بالقول الرأي عن التعبير حرية -4

 )سياسي( 

 )سياسي(  . السياسية  واألحزاب ، الجمعيات وتأليف ،اإلجتماع  في األردنيين حق -5

 

 م 1952 عام الدستور بها تميز التي الخصائص

 .  والتنفيذية التشريعية السلطتين بين العالقة نظمت مواد الدستور  -1

 .   : القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون القضائية السلطة استقاللية -2

 

 والتنفيذية  التشريعية السلطتين بين العالقة الدستور مواد نظمت كيف

                          مشتركة مسؤولية النواب مجلس أمام مسؤولون والوزراء الوزراء رئيس -1

 . للدولة  السياسة العامة عن

 .   وزارته أعمال عن النواب مجلس أمام مسؤول وزير كل -2

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

 وجب عليها أن تستقيل .     أعضائه ، مجموع من المطلقة باألكثرية

 

 : 1952انشاء ديوان المحاسبة عام 

االعيان و   يسنوي لمجلستقرير تقديم   , عن طريقصرفها طرائق ايرادات الدولة و نفقاتها و   لمراقبة

 مازال يمارس دوره لهذا اليوم . النواب عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام .

 

 "  الخارجية السياسية ثالثا : اإلنجازات" 

 

 الخارجية  السياسية  طالل  الملك انجازات أهم

 : خالل من العربية الدول مع األخوية العالقات تطوير  على  طالل الملك حرص

 .   الدول تلك مع والتعاون  التنسيق بهدف المجاورة  العربية  الدول مع  العالقات تحسين  -1

              ( :اتفاقية الضمان العربي (م  1951 عام المشترك العربي الدفاع اتفاقية على  التوقيع -2

 والعسكرية ، السياسية واالقتصادية الشؤون في التعاون  اجل من م 1951 عام وقعت اتفاقية هي

 البالد العربية .  عن الدفاع في الجهود ولتوحيد

 

                                          ( مرضه بسبب)  الحكم في عبدهللا بن طالل الملك استمرار تعذر

 1972  /تموز /7 في وتوفي    ,1952 - عام الحسين االمير  لنجله الحكم عن تنازل -
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 عهد  في السياسية االنجازات الفصل الثالث :

 طالل  بن الحسين الملك

 

 "  وحياته اوال  : نشأته" 

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

 .تخرج منها حيث عمان في االسالمية العلمية الكلية في االبتدائي تعليمه تلقى -

                                  ، عامين  مدة فيها ودرس مصر في ا باالسكندريةفكتوري  كلية إلى انتقل -

 .  انجلترا في ريةكالعس هيرست ساند بكلية التحق ثم

          عبدهللا ، بن طالل الملك عنه تنازل أن بعد الحسين لألمير الحكم انتقل م1952 عام وفي -

العرش   على وصاية مجلس تعيين الوزراء مجلس قرر عشرة الثامنة سن الحسين األمير ولعدم بلوغ

                                                     م ،  1953 / ايآر /2 حتى المجلس الدستور ، واستمر بمقتضى

 .  سلطاته الدستورية الحسين الملك تسلم حيث

 

                                               , طالل بن الحسين الملك بتأليفها قام التي المؤلّفات ماهي

  :األردن الحديث والمعاصر  تاريخدراسة مصادر أصبحت من  و 

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

 

 " اإلنجازات السياسية الداخلية "

 

حقق األردن في عهد الملك الحسين بن طالل إنجازات كبيرة على المستوى الداخلي , فقد نذر حياته  

لخدمة وطنه وأمته , وقد عبر الملك الحسين عن نهج سياسته الداخلية في الخطاب الذي وجهه للشعب  

 :   بقولهاألردني عند تسلمه عرش المملكة  

ة الشعب وثقته , وإنني سأنمي هذه المحبة ب بعد هللا من مح   إن العرش الذي انتهى إلينا ليستمد قوته" 

وهذه الثقة بخدمة األمة ورعاية مصالحها , فأخذت على نفسي مجانبة الراحة من أجلكم , والعمل  

 "   والتضحية في سبيل إعزاز وطننا الذي له نحيا وفي سبيله نموت

 

   الحسين الملك  بها قام التي الداخلية السياسية االنجازات 

 الديمقراطي .  النهج تعزيز -1

 .   األردني العربي الجيش قيادة تعريب -2

 . الدستورية  التعديالت -3

 

 السياسية  الحريات وفعّل ، الديمقراطي النهج طالل بن الحسين  الملك عّزز كيف

 . االردنية الساحة على كافة الفكرية باتجاهاتها السياسية االحزاب ظهور  -1

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

 * األمر الذي زاد من الوعي السياسي , ورسخ الشعور القومي , واالنتماء الوطني عند األردنيين .
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 االردني  العربي الجيش قيادة تعريب

 ,                             1956 عام آذار من األول في طالل بن الحسين الملك اتخذه تاريخي قرار

 :   فقد تمة , الوطني  السيادة لتحقيق واستكماال

 االنجليز  والضباط كلوب جون الجيش قائد خدمات عن االستغناء -1

 م 1957 - عام البريطانية األردنية المعاهدة انهاء -2

 

  :الحسين الملك عهد في جرت التي الدستورية التعديالت

أجريت تعديالت عدة على الدستور في عهد الملك الحسين بما يتناسب مع التطورات السياسية الداخلية 

, وما ترتب عليها من بالصراع مع إسرائيل التي واجهت األردن والمتمثلة  التحديات, وبالرغم من 

 :   أن األردن استطاعإال تعطل للمؤسسات الدستورية 

 . م 1984 - عام النيابية الحياة الى العودة -1

                                                     :طريق عن والحزبية السياسية الحياة تفعيل -2

 . م  1992 عام االحزاب وقانون ، م 1991عام الوطني الميثاق ، م  1989 - عام انتخابات

 

  "الخارجية السياسية نجازاتاإل" 

 

لألردن على صعيد العالقات العربية والدولية , بالنشاط السياسي تميز عهد الملك الحسين بن طالل 

 .  توحيد الصف العربي , و  المصالحة العربية  واإلسهام في 

 

 والعالمية  العربية تهعالق في طالل بن الحسين الملك منها انطلق التي المرتكزات

 .الكبرى العربية  الثورة مبادئ -1

 .    العربي القومي البعد تؤكد  التي األردني الدستور مواد -2

 . واالعتدال الوسطية على القائمة األردنية الخارجية السياسىة ثوابت -3

 

 الملك الحسين ومشاريع الوحدة العربية :  -1

 

 )األردن والعراق(  :  م  1958 عام الهاشمي العربي  االتحاد -1

 )األردن وفلسطين(  : م 1972 عام المتحدة المملكة مشروع -2

 (   ، العراق و االردن الشمالي : ) مصر ، اليمن  م 1989 عام العربي التعاون مجلس -3

 

 المملكة األردنية الهاشمية  بين وتحالف اخوة معاهدة   : م 1958 عام الهاشمي العربي االتحاد -1

 .عن رئاسة االتحاد إلى ابن عمه الملك فيصل الثاني تنازل الملك الحسين  العراق ، حيث ومملكة

 

 :  والتآلف  بالتوافق العراق األردن بين السياسية العالقات تسمتا

 .الجوار الجغرافي  -2           .الهاشمي الملكي النظام وهو   الحكم نظام لتشابه نظرا -1
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 لتحقيقها  الهاشمي العربي االتحاد سعى التي االهداف

             مسموع وصوت مكانة  لها قوية واحدة بسياسة للبلدين الخارجي السياسي التمثيل توحيد -1

 .  الدولية في المحافل

 ,                     العربية لألمة معينا ليكون البلدين في الجيش بتوحيد قوي  أمني درع ايجاد -2

 وحقوقها .   قضاياها الدفاع عن في ويسهم

     التنموية المسيرة دفع في تسهم تكاملية بطريقة المشتركة  بالمشاريع وتطويرهما البلدين تنمية -3

 .   البلدين كال في

 

 م1958وانتهى عام  طويل الهاشمي العربي  االتحاد يستمر لم

                                            , العراق  في الملكي بالحكم اطاح الذي العسكري االنقالببسبب  -

 .م   1958تموز  14 الثاني فيصل الملك استشهادو 

 

 لفكر تجسيدا جاء وفلسطين األردن بين وحدة مشروع : م 1972 عام المتحدة المملكة مشروع -2

 .أرضه الفلسطيني في الشعب حق على الحفاظ ضرورة إلى الداعي طالل الحسين بن الملك

 

 :1972 عام المتحدة العربية المملكة مشروع بنود ابرز

 . ) المتحدة العربية  المملكة ( باسم االتحاد بعد الهاشمية االردنية المملكة تسمى -1

 . والغربية الشرقية الضفتين من المتحدة العربية المملكة  تتكون -2

 . المتحدة العربية للمملكة المركزية العاصمة  عمان تكون -3

أما  ، مركزي وزراء مجلس ومعه المركزية التنفيذية السلطة ويتولى ، الملك هو  الدولة رئيس -4

 . ) االمة مجلس  ( باسم يعرف ومجلس بالملك فتناط المركزية التشريعية السلطة

 . به  الخاصة محاكمه بلد ولكل ، عليا مركزية بمحكمة منوطة القضائية السلطة تكون -5

 

يأتي هذا المشروع مختلفا عما سبقه من مشاريع الوحدة  : م 1989 عام العربي التعاون مجلس -3

 (  ، العراق و االردن الشمالي مصر ، اليمن )   تحاد اربع دول عربيةاال الثنائية , حيث ضم

 

        , للتضامن والعمل العربي المشترك * يمثل االتحاد أنموذجا عمليا نحو سعي الدول العربية 

      ,             م 1981مجلس التعاون الخليجي عام خاصة مع ظهور العديد من المحاوالت الوحدوية من بينها 

 .  م 1989االتحاد المغاربي عام  و 

 

 م1990 عام العربي التعاون مجلس انتهى

 .للكويت العراق اجتياح عن الناتجة  م1990 عام الثانية الخليج حرب سبب ب  -
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 العالقات األردنية الخارجية :  -2

 

 )المحور األساس( الخارجية سياسته في الفلسطينية بالقضية طالل بن الحسين الملك اهتمام مظاهر

 .  الدولية المحافل في الفلسطينية للقضية دعمه -1

 . الشعبين بين المصيري للتالحم تاكيده -2

 . وصيانتها واعمارها القدس في والمسيحية سالميةاإل المقدسات وحماية رعاية -3

 . االسالمية المقدسات تهويد مخططات ضد الوقوف -4

 

 طالل  بن الملك حسين عهد في العربية الخالفات وحل العربي التوازن تحقيق في االردني الدور

 . م 1987 عام عمان ) يةالعرب ق واالتفاقالوفا قمة ( العربي القمة مؤتمر عقد -1

 . م 1990 عام اليمنية المصالحة احتضان -2

 .  العربي البيت ضمن م 1990 عام الكويتي العراقي النزاع حل في مساعيه -3

 

 :  نتج عنه  ,1973 عام  سويسرا  /بجنيف الدولي السالم بمؤتمر االردن شارك

 فض النزاع بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى .   -

  

الجمعية العمومية  نجحت السياسية الخارجية األردنية بالتنسيق مع الدول العربية واالجنبية في اتخاذ  -

( الذي نص على إدانه إسرائيل وعد الصهوينية صورة من صور  337لألمم المتحدة قراراها رقم )

 التميز العنصري . 

 

 : 1991عام  مدريد في للسالم الدولي المؤتمر في األردن شارك -

المبادرة االمريكية إلحالل  بعد أن وافقت الدول العربية المعنية بالصراع العربي االسرائيلي على  -

في منطقة الشرق األوسط , وشارك الجانب الفلسطيني ضمن الوفد األردني الذي ترأسه وزير  السالم 

 األردني . الخارجية 

 

 المستوى العالمي  على األردن مكانة اظهار في األردنية الخارجية السياسة اسهمت

 واقامة عالقات العالمي المستوى على مكانته اظهار في ساهمت دولية مصداقية  األردن امتلك -

 .العالم دول مع دبلوماسية

 طالل  بن الحسين الراحل الملك جنازة لحضور عمان إلى العالم زعماء معظم توافد -

 ( .  الدولية األردنية العالقة عمق على دليل هذا ( م 1999 شباط عام 7في 
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 الملك  عهد في السياسية االنجازات  :الفصل الرابع 

 .الحسين ابن الثاني عبدهللا

 

 "ونشأته حياته   :أوال" 

 

 .   طالل بن الحسين للملك االكبر االبن وهو  ,م  1962 / الثاني كانون / 30 عمان في ولد -

 :   قال فيهاوجه الملك الحسين بن طالل كلمة للشعب األردني بمناسبة مولده  -

... ولسوف يكبر عبدهللا ويترعرع في صفوفكم , وبين إخوته من أبنائكم وبناتكم , وحين يشتد به  " 

د منكم بشرى مولده , وسيذكر تلك  العود وقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واح 

 "   البهجة العميقة التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلى أن تفجر أنهارها في كل قلب من قلوبكم

 

 ادموند مدرسة سانت إلى بعدها وانتقل عمان ، في االسالمية العلمية الكلية في االبتدائية علومه تلقى -

   االمريكية الواليات المتحدة في ديرفيلد واكاديمية أيجلبروك ،  مدرسة إلى ثم ومن انجلترا، في

 .الثانوية  دراستة الكمال

 اكسفورد  جامعة في دراسته تابع ثم بريطانيا ، في العسكرية هيرست ساند أكاديمية في التحق -

 .الدولية  الشؤون  لدراسة واشنطن في تاون جورج بجامعة التحق م 1987 عام -

 

  :العسكرية  حياته

                 لسرية قائدا كان حيث األردني العربي الجيش في العسكرية حياته  بدأ م 1989 عام -

   . (17)الملكية  الدباباتكتيبة  في

 م .  1994 عام الملكية الخاصة للقوات قائدا أصبح حتى المسلحة القوات صفوف في ترقى -

 

 .الثاني  عبدهللا الملك  جاللة ي بهحظ الذي والتدريب التعليم من العالي المستوى اثر ما

 , عبر عن هذا بقوله :    مميز تعليم على الحصول من شعبه أبناء لتمكين لديه القوي الدافع شكل

طموحي هو أن يحظى كل أردني بأفضل نوعية من التعليم , فاإلنسان األردني ميزته اإلبداع ,  " 

 " .   بالتعليموطريق اإلبداع يبدأ  

 

 الدستورية سلطاته الثاني عبدهللا الملك تولى متى

 . م  1999 شباط  7

 

 في والشامل م العادلالسال لتحقيق رؤيته عن فيه وعبر الثاني  عبدهللا الملك جاللة  ألفه الذي الكتاب

 .  (الخطر  وقت في السالم نحو  السعي  :األخيرة فرصتنا: )   العربية المنطقة
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 العهد  ولي  الثاني عبدهللا بن  الحسين األمير

 

 ولّيا عبدهلل الثاني  بن الحسين األمير  سمو  يتعيين م 2009 تموز  2 في السامية الملكية  االرادة صدرت -

 .  االردني للدستور  وفقا للعهد

 , االردن في  الثانوي  تعليمه  تلقى ، م 1994 حزيران / 28 في  عبدهلل بن الحسين االمير سمو ولد -

          ,الدولي لدراسة التاريخ االمريكية المتحدة الواليات  في  تاون جورج جامعة في سموه والتحق

 . م  2016 عام منها وتخرج

 

 الثاني  عبدهلل بن الحسين االمير سمو أطلقها التي الهادفة   المبادرات

 .   ( هيلهمأوت  الصم االطفال لدعم ( حدود ال  ب  سمع مبادرة -

 المشترك( .  والعمل التعاون مجال في والجماعة الفرد مهارات لتنمية ( حقق مبادرة -

 . ) الرياضي المجال في الطبية  الكوادر لتاهيل  ( قصي مبادرة -

 

 الثاني  عبدهلل  بن  الحسين االمير لسمو الدولي الصعيد على السياسية  المشاركات 

 الدوليين دور  واالمن السالم صون ( بعنوان م 2015 عام نيسان في الدولي االمن ه مجلس سأتر -

 مجلس تتراس  اصغر شخصية سموه اصبح حيث   )السالم وتعزيز والعنف التطرف مكافحة في الشباب

 .   سيسهأت  منذ  االمن

 م 2015 عام بآ  في واالمن  والسالم نوعه من االول للشباب العالمي المنتدى  فعاليات سموه رعى  -

 . عمان اعالن عنه صدر الذي

من مجلس األمن   الستصدار قرار تاريخي وتوحيد جهود العالم بقيادته  الشباب لفت أنظار العالم لدور   -

 .   )اول قرار في هذا المجال(اعالن عمان  ( استنادا الى 2250في األمم المتحدة , قرار رقم )

 

 " ثانيا : اإلنجازات السياسية الداخلية " 

 

 الحسين ابن عبدهللا الثاني الملك عهد في الداخلي المستوى على سياسية انجازات من تحقق ما أبرز

 دستورية القوانين على الرقابة مهامها ومن مستقلة قضائية جهة  بوصفها دستورية محكمة إنشاء -أ

 .الدستورية النصوص وتفسير ، واألنظمة

 . لالنتخاب  المستقلة الهيئة وإدارتها ، باسم االنتخابات على لالشراف مستقلة هيئة تأسيس -ب

                                       :مقدمتها وفي السياسي للعمل الناظمة بالقوانين  النظر اعادة -ج

 .المطبوعات و  العامة االجتماعات و  االحزاب السياسية و    االنتخاب قوانين

م , بالمصادقة   2015كانون األول عام  16صدرت اإلرادة الملكية السامية في  : الالمركزية قانون -د

            , والذي يقوم على انتخاب قرره مجلس األعيان والنوابعلى قانون الالمركزية بناء على ما 

 " مجلس المحافظة " في محافظات المملكة كافة .
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 من القضاة  مجموعة من تتألف م , 2011 عام تئانش  مستقلة قضائية هيئة هي :دستورية المحكمة

      ,     القوانين على دستورية بالرقابةتختص  للتجديد ، قابلة غير سنوات عضويتهم ست  ةمد

 .جميعها للسلطات وملزمة نهائية أحكامها وتكون 

 

بناء على قانون الالمركزية ينتخب في كل محافظة أعضاء مجلس للمحافظة على   المحافظة : مجلس

 من أعضاء هذا المجلس .    %25أن تعين الحكومة ما نسبته 

 

 " ثالثا : اإلنجازات السياسية الخارجية " 

 

 أبرز اإلنجازات السياسية الخارجية : 

       دولته المستقلة وعاصمتها القدسدعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه واقامة  -1

 وتأكيد أهمية المقدسات اإلسالمية والمسيحية والدفاع عنها . 

    م ,      2004إبراز صورة اإلسالم السمحة في المحافل الدولية واعالن رسالة عمان عام  -2

 لإلسهام في محاربة التطرف واإلرهاب .  

   م    2014لس األمن للمرة الثالثة في عام حصول األردن على عضوية غير دائمة في مج  -3

 م(  .2015 –م 2014وترؤسه مجلس األمن الدولي مرتين في المدة بين )

المشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الدولية للدفاع عن القضايا العربية , والوقوف إلى جانب  -4

 الدول العربية للمحافظة على أمنها واستقرارها , وحل القضايا العربية ضمن البيت العربي .  

قاءات الدولية إبراز التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية التي يمر بها األردن في الل -5

 والمؤتمرات العالمية  . 

 

 " األوراق النقاشية " 

 

 بالوسائل كافة :  األردني الشعب أبناء مع التواصل على األردنية الدولة  تأسيس منذ الهاشميون حرص

 .القرار صنع في الفاعلة المواطن  مشاركة  لدعم -

 .الديمقراطية الحياة تطوير  -

 .والمساواة العدالة أسس تجسيد  -

 .الهاشميون قادها التي الحديثة العربية النهضة أجلها من جاءت التي للمبادئ تحقيقا -

 

 النقاشية  األوراق  من  مجموعة  الثاني عبدهللا  الملك إصدار

 القرار صنع في شريكا المواطن  ليكون  -1

 .الشاملة االصالح لمسيرة استكماال  -2 

 وبناته  أبنائه مع مباشرة الملك لتواصل -3

 . نجاحها وضمان الديمقراطية نضاجإل  -4

                               الشعبية والمشاركة العامة القضايا حول  بناء حوار في  للدخول المواطنين لتحفيز  -5

  "الفاعلة المواطنة   "كما أسماها جاللتة بـ القرار عملية صنع في
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 " مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" الورقة النقاشية األولى : 

                                                           أساسيتين :  المسالتين * تطرقت الورقة النقاشية األولى إلى 

.                                                             كيف نختلف مع بعضنا بعضا ضمن نقاشاتنا العامة -1

 .   كيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن -2

                                                       االجتماعية لتجذير الديمقراطية :           الممارسات* 

                                                               .                              احترام اآلراء -1

.                                                        ممارسات واجبات المساءلة صورة رئيسية بالمواطنة ترتبط ب  -2

.                                                                    االختالف في الرأي ال يعني الفرقة  -3

 .  أفراد المجتمع شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب -4

                                                                                                  : احترام اآلراء
                                                      الدين,األصل,العرق الوحدة والمساواة بغض النظرعنبين األردنيين أن أساس العالقة  -
                                                   وقبول االختالف وهو أعلى درجات االحتراماآلراء تفهم   -
     بمسؤولية االستماع :الجميع  ناقصة إذا لم يلتزم تكون  حرية التعبير  -

                                                                                                                                                                                          
أكد جاللته أهمية انخراط المواطن في بحث القضايا :  المواطنة ترتبط بممارسات واجبات المساءلة

محاورة المرشحين ومتابعة أدائهم وعلى المرشحين تقديم برامج  إلى  اهمودع والقرارات من غير قيود 
 .   عملية تستجيب الحتياجات المواطنين

                                                                                                           

الن تنوع اآلراء والمعتقدات والثقافات في األردن عنصر قوة  :   االختالف في الرأي ال يعني الفرقة

                                                                                                    وهو جوهر الديمقراطية  وليس ضعف وعندما يرتكز الخالف على االحترام يؤدي إلى الحوار

مسؤولية    على أساس التساوي في تحمل: أفراد المجتمع شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب

 لمكتسبات في أوقات االزدهارتجاه الوطن في الظروف الصعبة والتساوي في فرص تحقيق ا

 

 "  تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين" الورقة النقاشية الثانية : 

 

* تناولت الروقة النقاشية الثانية عددا من المحاور لمتابعة المسيرة الديمقراطية األردنية المستمرة منذ  

الفاعلة  نهج الحكومات البرلمانية تأسيس المملكة األردنية الهاشمية , وتطويرها وتعميقها للوصول إلى 

                                                  : إليها الخطوات والمتطلبات للوصولوبين جاللته بعض 

وهمومها   قادرة على التعبير عن مصالح المجتمعات المحلية وأولوياتهافاعلة أحزاب وطنية  بروز  -1

              ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق .                                                            

 .   على أسس المهنية والحياد بعيدا عن تسييس العملتطوير عمل الجهاز الحكومي   -2
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                                                           :  مبادىء الراسخة للنهج اإلصالحي في األردن , وهيال* 

 .  االلتزام بمبدأ التعددية السياسية -1

 . صون حقوق األقليات  -2

  من أجل نظام ديمقراطي.                     االستمرار في تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة  -3

 .  المدني تقوية مؤسسات المجتمع -4

 .  توفير فرصة عادلة للتنافس السياسي -5

 . االستمرار في حماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور -6

 

 "  أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" الورقة النقاشية الثالثة : 

.                                         األول : القيم الضرورية للتحول الديمقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانية المحور 

                            الثاني: المتطلبات الجوهرية للجمع بين الوزارة والنيابة للوصول إلى الحكومات البرلمانية .المحور 

 .  ار المنتظرة في أطراف العملية السياسيةاألدو  : المحور الثالث

 

                                                                                                : األول المحور

                                                  .  التعددية والتسامح وسيادة القانون وتعزيز مبادئ الفصل بين السلطاتأهمية  -1

                                                                            .     حماية حقوق المواطنين  -2

 .   تامين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق االقتراع  -3

 

                                                                                           :        المحور الثاني

                      . رقابةال الفصل والتوازن بين السلطات وآليات  ىءمنظومة من الضوابط العملية لمبادوجود   -1

عن تسييس األداء ليكون مرجعا تطوير عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحيادا بعيدا   -2

 للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار .   موثوقا

 

    : اطراف العملية السياسية:  المحور الثالث

 المواطن                                                                                  -5الملكية الهاشمية    -4مجلس الوزارء     -3مجلس النواب    -2األحزاب السياسية   -1

                                                                                                         دور األحزاب :

.                                                                     تعكس مختلف توجهات األطياف السياسية تطوير عدد منطقي من األحزاب ذات قواعد ممتدة  -

 .   لتزامها بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركةا -

                                   .تبني سياسات ذات أولوية وبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية  -

 تطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب إلى تطلعات المواطنين وهمومهم .   -

 

                                                                                                    دور النائب :

 .   السعي إلى خدمة الصالح العام -

 التوازن بين المصالح على المستوى المحلي والوطني .  يعكس اداؤه  -

 . يوازن بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة -
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                                                                                                    :  رئيس الوزراء ومجلس الوزراءدور 

  .                                                                    مسؤولية نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها -

                                                            وضع معايير للعمل الحكومي المتميز المخلص . -

 .  تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة  -

                                                                                                 دور الملكية والملك :

 .  يحمي مجتمعنا من االنزالق نحو أي حالة استقطاب قائدا -

 .  ألصيلةاحماية القيم األردنية  -

 .   صوت األردنيين وهي مدافعة عن حقوقهم في المجتمع -

.                                                              وطنية للعدالة والنزاهة حماية المنظومة ال -

   بـوتستمر الملكية 

 نشر روح الثقة بقدرة األردنيين على التميز واإلبداع  -

 الدفاع عن قضايا الوطن وامن األردن القومي  -

بقاء مؤسسة الجيش العربي واألجهزة األمنية والقضائية والمؤسسات الدينية مستقلة ومحايدة  ومهنية   -

لتحمي التراث الديني والنسيج االجتماعي وليدافع الجيش عن قضايا الوطن وأمنه   ,وغير مسيسة 

 .   القومي والوطني

                                              في بناء نظامنا الديمقراطي األردني (     باللبنة األساسية )وصفه جاللة الملك   دور المواطن :

                                               .                                            البحث عن الحقيقة -

                                                                                                                                                        .              االطالع على التفاصيلو  متابعة القضايا الوطنية  -

 .                                       وليس على االنطباعات واإلشاعات  مبنية على حقائقبناء معرفة   -

 .   تراح األفكار والحلول البديلةاق -

 

   " نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" الورقة النقاشية الرابعة : 

 

:                                                                                           أسس المواطنة الفاعلة

                                                                                                                                                                                                       مسؤولية المشاركة -ج           واجب المشاركة - ب        حق المشاركة  -أ 

                                                                        :  تيةالمبادئ اآلأسس المواطنة تعزز 

لكل مواطن مع وجوب حماية الحيز العام المتاح للتعبير الحر عن   حقاالنخراط في الحياة السياسية  -1

                                                                                       .   المختلفة اآلراء السياسية

 .                                                مسؤولية وواجباالمشاركة السياسية في جوهرها تشكل   -2

في ما يتعلق بكيفية  على كل فرد منا  مسؤوليات, ترتب   المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية -3

 .  االنخراط في العمل السياسي 
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                                                                                                          واجب المواطن :

 .   يتحمل جزءا من هذه المسؤولية باختيار صورة المستقبل التي ننشدها لألجيال القادمة  -1

 .   ت وطنيةواجب المواطن ال ينتهي بمجرد القيام بعملية التصويت في أي انتخابا   -2

المشاركة الفاعلة في الحياة المدنية والسياسية بصورة يومية عن طريق القيام بحمالت ترويجية  -3

 .   لقضية تهمنا أو التطوع في األنشطة المدنية أو االنضمام إلى حزب سياسي

 

                                                                           السياسية :الديمقراطية التي يترتب على كل المواطن اإليمان بها حتى تزدهر الحياة الممارسات 

.                                                                                                احترام الرأي  -1

                                                    .                                       االنخراط الفاعل  -2

 .                                                            تبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف -3

 .   الشراكة في التضحيات والمكاسب  -4

 الورقة النقاشية الخامسة

 السياسية " والمنجزات واألعرافتعميق التحول الديمقراطي األهداف " 

:                                                                                      محطات اإلنجاز التشريعي

  للفصل بين السلطات  .                                                                   دستوريةتعديالت إقرار  -1

  .                                                                                                       الحريات تعزيز  -2

                                                                .            ديمقراطية جديدةمؤسسات استحداث  -3

  .                                                   الناظمة للحياة السياسيةالتشريعات إنجاز حزمة جديدة من  -4

  . الداخلي في تطوير نظامهمجلس النواب التقدم النوعي الذي أحرزه  -5

:                                                                                             سسيمحطات اإلنجاز المؤ 

                           وهي مختصة بتفسير نصوص الدستور والرقابة المحكمة الدستورية  إنشاء  -1

                                                                                                     .  على دستورية القوانين واألنظمة 

                نالت االحترام والتقدير لدورها في ضمان نزاهةهيئة مستقلة لالنتخاب استحداث   -2

 .   االنتخابات النيابية والبلدية وشفافيتها

لة الملك لتحقيقها :                                                                     التي وضعها جال األهداف

                                                                     .   الرئيسيةالسياسية القوانين تطوير  -1

                                                                                  والجهاز الحكومي .   القطاع العام أداءتطوير  -2

                                                               .  السياسية فاعل أكثر لألحزاب تحقيق دور  -3

                                                            .السلطة القضائية االستمرار في بناء قدرات  -4

الدراسات                           مركز  و الجامعات ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني  قيام   -5

 .   االسهام بانتاج أفكار وابحاث تقدم حلوال للتحديات التي تواجه المملكةو 
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   " سيادة القانون أساس الدولة المدنية" الورقة النقاشية السادسة : 

 الدولة المدنية ) دولة القانون (: 

 هي الدولة التي تستند الى حكم الدستور و احكام القوانين في ظل الثوابت الدينية و الشرعية   و  ترتكز   

على المواطنة الفاعلة  و   تقبل التعددية و الراي االخر   , تحدد فيها الحقوق و الواجبات دون تمييز بين  

أو المستوى االقتصادي أو االنتماء السياسي أو الموقف الفكري   المواطنين بسبب اللغة و الدين و العرق  

  

هي المعبر الذي تبنى عليه الديمقراطيات و االقتصادات  * قد شدد جاللته على أن سيادة القانون 

  المزدهرة و المجتمعات المنتجة  , دور كل من الدولة و المواطن في  تطبيق سيادة القانون : 

.   تطبيق سيادة القانون بعدالة و نزاهةالدولة :  -   

 .  يتحمل مسؤولية ممارسة و ترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية بعيدا عن االنتقائية المواطن :   -

 

 بعض الحوادث اليومية , حيث قال :  * بسط جاللته مفهوم سيادة القانون من خالل اإلشارة إلى 

طفلة تموت في احضان والدها في عرس او احتفال تطلق فيه النيران كم يؤلمني ويغضبني أن أرى " 
لب متفوق فقد طاأو لم يحترم القانون  انه لن يعود بسبب سائق دون أن تعلمم تودع ابنها أاألسلحة , أو 

 .    " مجرم ينعم بالحرية دون مساءلةأو  فرصته لعدم تطبيق القانون 

 

                                              ته : حسب رؤية جاللسبب الحالة المروعة و المحزنة التي تعيشها الدول في المنطقة 

 . غياب سيادة القانون و التطبيق العادل له  -

  

 الميزان لضمان حقوق المواطنين و تعزيز العدالة االجتماعية : 

.   كمتطلب لضمان حقوق االغلبيةضمان حقوق االقلية  -  

 .   هي الضمان لحقوق الجميع و تعزيز العدالة االجتماعية  سيادة القانونن أ -

 

واإلنجاز   يرتق مستوى األداءلم  بقوله : " مكامن الخلل في األداء الرسمي* أشار جاللته إلى العديد من  
البد من ,  وعليهاإلداري خالل السنوات األخيرة لما نطمح إلى تحقيقه , ولما يستحقه شعبنا العزيز . 

من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات اإلدارة فيها وإرساء مفهوم سيادة القانون ,  الجهود تضافر 
ضمن مسيرة تخضع عمل المؤسسات واألفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري للوصول إلى 

 .  " أعلى المستويات التي نتطلع إليها 

 

:   النتائج المترتبة على كل من*   

 1) المسؤ ولين بتساهل  ب تطبيق القانون بدقة و نزاهة  وعدالة 

.    استمرار انتهاك القانون ، فساد اكبر ،  يضعف قيم المواطنة -  

  

 2) سلوكيات الواسطة و المحسوبية 

.    تفتك مسيرة المجتمع -  

.   تقويض فرص العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص  -   
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شهدنا في السنوات األخيرة بعض الممارسات بالتجاوز على * وأيضا يقول جاللته في هذا السياق : " 
اتنا وإثقاال لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء وتجريدا وحرمانا التعيينات في المواقع الحكومية  مؤسس

                                      :                  " ليلخص جاللته للتأكيد على أنهوبخاصة المناصب العليا 

 أساس ووحيد للتعيينات (( .   كمعيار والجدارة  بمبدأ الكفاءة)) ال بد من اإللتزام  

 

 الحلول و االجراءات التي حددها الملك لمواجهة التحديات حولنا اليوم التي تقودنا إلى مفترق طرق : 

.  تحديد مسارنا نحو مستقبل بوعي و ادراك التحديات  -  

                  السالم و االمان و االزدهار و القدرة  ترك لهم  رؤية واثقة لتحقيق طموح ابنائنا و بناتنا -

.   على مواجهة الصعاب  

 طلب جاللة الملك من كل مواطن أن يعبر عن حبه لبلدنا العزيز من خالل :  

      .                                                                                                   لقوانينه هاحترام -

 سلوكنا وتصرفاتنا . ساس في سيادة القانون هو األ أن يكون مبدأ -

 

 حذر جاللته من التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة , ألنه يؤدي إلى :  

 ضياع الحقوق .   -

 يضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها .   -

 

   " تطوير التعليم أساس اإلصالح الشامل" الورقة النقاشية السابعة : 

 

 أبرز ما  جاء أو  سعت إليه الورقة النقاشية السابعة :

المراحل العمل على المزيد من التطور والتقدم واالنجاز للمسيرة التعليمية والتي تشمل كافة  -  

.    التركيز على العمل االيجابي وعلى جعل التميز في المؤسسات التعليمية هو الهدف األسمى  

. التميز العلمي واالدبي والمهني والبحثي والتميز في االختراع والعلوم الرياضية والفنون بانواعه  - 

                                                                                       ضرورة التنوع الثقافي والبيئي  و   تشجيع لغة الحوار و تقبل الرأى اآلخر -

.   البعد عن التردد والخوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور في العلوم -  

 

 * النتيجة :  

.    ليكون التعليم سًندا له في حل مشكالت حياته -  

.   انواعهليتمكن من مواجهة التطرف بشتى  -   

.     ليكون عنصر بناء يساهم في رفعة وتطور الوطن -  

 

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

 أنكما  التعليم يشكل أرضية مشتركة لفهم اآلخر وتعميق قيم التسامح ، بعًيدا عن الغلو والتعصبإن  " 
.  "مهما كانت الظروف والتحديات   الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بالنهضة التعليمية صالح تحقيق اإل  

 

 تعد الموارد البشرية في االردن من أهم الثروات كما جاء في الورقة النقاشية السابعة : 

 ألن جاللة الملك عبدهللا الثاني يعلم أن الموارد البشرية بحق أهم الثروات   : 

االبتكار واالبداع والتفكير الناقدينمي  مهارات   :ن هذه االجيال نالت تعليًما متطورا وحديثا أل  

       يتسم  دون وجود شباب واعينه ال يمكن لألردن مواجهة تحديات المستقبل ، وتحقيق التغير و أل 

 .   لما يدور حوله ليستطيع إجتياز العقبات بسهولة ويسر بالعلم والمعرفة والثقافة
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 دور جاللة الملك عبدهللا الثاني في تطوير التعليم في عهده كما جاء في الورقة النقاشية السابعة :

أردنية شاملة وجديدة ترسل كفاءاتها المتميزة والقديرة إلى جميع دول   يؤسس نهضة تعليميةاستطاع أن  

 .   ردن مشعل للنهضة والتطور في كثير من الدول العربيةوسيبقى األالعالم ، حيث كان  

 

 حسم جاللة الملك عبدهللا الثاني الجدل الواسع والدائر حول تطوير العملية التعليمية    

 .   تنطلق من لغة القرآن الكريم وروح الحضارة العربية االسالمية    تطوير العملية التعليمية

 

 بين مستقبل التعليم الذي يريده جاللة الملك عبدهللا الثاني كما جاء في الورقة النقاشية السابعة :

 تعليم مبني على  :  

.  االستقصاء والفهم والبحث والتحقق والتدقيق والنقد والتحليل والبعد عن التلقين -1  

           ومخاطبة العالم بجميع لغاته   على صقل الشخصية وبناءها وتحفيز الطلبة على التواصلالعمل  -2

 .   االتقدم والتطور ومواكبة العلم والمعرفة والتكنولوجي  سمة المجتمع االردنيحتى يكون   ( فسر )

 

 

 الوسائل التي دعا اليها جاللة الملك عبدهللا الثاني لتطوير ) تنمية ( المؤسسات التعليمية: 

وتحفيزها إلى اقصى حدودوها عبر أحدث االساليب التعليمية التي    التعليميةتنمية قدرات المؤسسات  -

.   تشجع على الفهم واالبداع والتفكير واالبتكار والبعد عن التلقين  

.   بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والتحليل والتخطيطأن تجمع    - 

.  تفتح آفاًقا من التفكير العميق والناقد أن -  

، ومناهج دراسية تفتح آفاًقا من التفكير العميق و الناقد ظومة تعليمية حديثة من  استحداث -  

.   التشجيع على االبداع وتنمية القدرات وتعلم أدب االختالف وثقاقة التنوع  

التي تمكنه من إعداد أجيال  المهارات  من خالل حصوله على ركن العملية التعليمية   بالمعلماالهتمام   -

.    ومنتمية نباهي بها االممنقية    

 

 الوسائل أو الطرق لتكون مجتمعنا منتج للمعرفة دون استيرادها :

.    العدالة وتكافؤ الفرص -  

 .   كتشاف الميولألمصانع للعقول ومختبرات  إلى  تحويل جامعاتنا ومدارسناضرورة  -

 

 كيف يمكن تحقيق نهضة تعليمية تطوير التعليم كما جاء في الورقة النقاشية السابعة :

تضافر جهود الجميع الحكومة ، ومكونات المجتمع اال ردني ، والمدارس والجامعات لتوفير البيئة   -1

.   بداعال التعليمية الحاضنة للتميز والتفوق وا  

تأمين االحتياجات الالزمة والضرورية لبناء قدراتنا ومواردنا البشرية من خالل منظومة تعليمية   -2

.  جحة تعيد للمعلم واالستاذ الجامعي مكانته في المجتمع ويقوم بعمله بكل أمانة ورغبة سليمة ونا  

 

كيف يمكن أن تكون مدارسنا مشاعل للمعرفة وصقل المواهب ومكان لتنمية وتدريب القدرات ومكان  

 للتغير واالرتقاء كما جاء في الورقة النقاشية السابعة : 

من خالل إيجاد منظومة تعليم حديثة :  توسع مدارك الطلبة وتفتح آفاق المستقبل أمامهم وتعمق تفكيرهم  

يمان القوي والثقة القوية واالعتزاز بهويتنا االسالمية  والعربية االوتزيد من ثقتهم بأنفسهم متسلحين ب 

ة .  وتراث االباء واالجداد التميز والرغبة في التعلم والتطور واالبداع ومواكبة المستجدات الحديث   
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 جورج تاون   -السوربون         د - دبلن                                 ج - اكسفورد            ب  -أ

 

 ( هو : فرصتنا األخيرة : السعي نحو السالم في وقت الخطر )   الملك الهاشمي الذي ألف كتاب   -35

 طالل بن عبدهللا - د        عبدهللا الثاني -ج        الحسين بن طالل      -ب          عبدهللا األول  -أ

 

 : االنجازات الداخلية  للملك عبد هللا الثاني من  ال تعدواحدة من التالية  -36

 تأسيس هيئة مستقلة لالنتخابات   -اصدار قانون الالمركزية                                          ب   -أ

 ديوان المحاسبة انشاء  -انشاء محكمة دستورية                                           د -ج

 

 :    ما عدا, إنجازات جاللة الملك عبدهللا الثاني على المستوى الداخلي كل مما يأتي من  -37

إنشاء المحكمة الدستورية                                                - إعالن رسالة عمان                           ب -أ

 قانون الالمركزية   -د     تأسيس هيئة مستقلة لالنتخاب        -ج

 

 القوانين : دستورية المختصة بالرقابة على المحكمة  -38

 الدستورية  -الجنايات الكبرى                 د  -االدارية العليا         ج -امن الدولة             ب  -أ

 

عبد هللا الثاني  لك السياسية للممن االنجازات السياسي  للعمل  الناظمة بالقوانين النظر اعادة  -39

 :ما عدا, شملت عدة امور 

 العقوبات -د               االجتماعات -ج             االحزاب السياسية     - ب        االنتخاب     قوانين  -أ

 

 : الخارجي على المستوى االنجازات السياسية للملك عبد هللا الثاني من  -40

 تأسيس هيئة مستقلة لالنتخابات  - الالمركزية                                           بصدور قانون   -أ

 اعالن رسالة عمان - انشاء محكمة دستورية                                            د -ج

 

 دائمة : ال في المرة الثالثة للعضوية غير مجلس االمن االردن جلسات س أتر -41

 مرات 4  -د       مرات          3 -ج                                 مرتين        - ب         مرة          -أ

 

   بن عبدهللا الثاني األمير الحسين التي صدرت فيه اإلرادة الملكية السامية بتعيين سمو العام  -42

 هو : وليا للعهد 

 2007-د         2009 -ج       2008-ب         2010-أ

 

في لتنمية مهارات الفرد والجماعة التي أطلقها سمو ولي العهد األمير الحسين المبادرات من  -43

 :  مجال التعاون والعمل المشترك هي 

 فرسان التغيير  - د                 حقق         - ج                قصي          - سمع بال حدود             ب-أ
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 :  هي لتأهيل الكوادر الطبية الرياضية  التي أطلقها سمو ولي العهد األمير الحسين المبادرات من  -44

 فرسان التغيير  -د               حقق           -ج           قصي          - سمع بال حدود             ب-أ

 

            م 2015 - عام نيسان  في الدولي االمنمجلس  تراس جلسة االمير الهاشمي  الذي  -45

 ) السالم وتعزيز والعنف التطرف مكافحة في الشباب الدوليين دور واالمن السالم صون ( بعنوان

 االمير عبد هللا -د        األمير علي            -ج            حسين       االمير  -ب            االمير هاشم  -أ

 

                                                                           جاءت بعنوان : الرابعة  الورقة النقاشية  -46

                                                                        مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة       -أ

 تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين    -ب

                                                                           المتجددة ديمقراطيتنا لنجاح تنتظرنا أدوار -ج

 .فاعلة ومواطنة ديمقراطي  تمكين  نحو  -د

 

                 الديمقراطيتطوير نظامنا الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت  -47

 :  لخدمة األردنيين هي 

 الرابعة  -الثالثة            د  -ج     األولى   -الثانية      ب -أ

 

 كما جاء في الورقة النقاشية الثالثة : اطراف العملية السياسية من  ال تعدواحدة من التالية  -48

 النواب مجلس   -الملكية الهاشمية           د  -المجلس القضائي             ج - المواطن             ب  -أ

 

كما جاء في الورقة النقاشية  االدوار المنتظرة من رئيس الوزراء و الوزراء كل من االتية من  -49

 : ماعدا  الثالثة 

 وضع معايير العمل الحكومي   -نيل الثقة النيابية و الحفاظ عليها                               ب   -أ

 تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية   -د               تبني نهج الشفافية و الحاكمية الرشيدة        -ج

 

    :( نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة) الورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت  -50

 الرابعة  -السابعة            د  - الثالثة     ج-السادسة    ب -أ

 

 :  " هيالمواطنة الفاعلة الورقة النقاشية التي تناولت ما أسماه جاللة الملك عبدهللا الثاني ب "  -51

 الثانية  -الخامسة       د  -الرابعة     ج  - الثالثة      ب -أ

 

(  تطوير التعليم أساس اإلصالح الشاملالورقة النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني التي تناولت )  – 52

 هي : 

 الخامسة –الرابعة       د -الثالثة       ج   -السابعة         ب  -أ

 

 كما جاء في الورقة النقاشية الخامسة : محطات االنجاز التشريعي من   -53

 انشاء محكمة دستورية  -استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة                           ب  -أ

 الميثاق الوطني  - د                      استحداث هيئة مستقلة لالنتخاب           -ج
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التي حققها األردن للحفاظ على زخم مسيرته اإلصالحية كما جاء  محطات اإلنجاز المؤسسي من   -54

 في الورقة النقاشية الخامسة لجاللة عبدهللا الثاني :  

 تقلة لالنتخاب  انشاء هيئة مس  -استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة                           ب  -أ

 إقرار التعديالت الدستورية   -إنجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية                      د  -ج

 

التي وضعها جاللة الملك عبدهللا الثاني لتحقيقها كما جاء في الورقة األهداف كل مما ياتي من  -55

 :   ما عدا, النقاشية الخامسة  

 تطوير القوانين السياسية   -م                 ب تطوير أداء القطاع العا -أ

 قيام مؤسسات المجتمع المدني   - بناء قدرات السلطة التشريعية        د -ج

 

 * االجابات :  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 أ أ ج ب د د ج أ ب د د أ أ أ ج

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 أ ب د ب ب ب أ د ج أ د ب د ب ج

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

 ب ب ج ج ب د د د أ د ج د ج ب ب

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55      

      ج ب أ أ ب د د ب أ د

 

 

 

 أعلم أن :  

ان كل كلمة و كل فكرة تعد بمثابة طاقة روحية تقوم بتنشيط قوى الحياة في   " 

 "   داخلك ، سواء كانت ذات طبيعة سلبية أو ايجابية 
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 ردن و القضية الفلسطينية األ :  الثالثة الوحدة 

 

 "  الفلسطينية والقضية  - العربي الجيش - األردنية المسلحة القوات :  الفصل االول" 

 

  :أجله أنشئت من الذي األردنية المسلحة القوات حققته الذي القومي الهدف

 والدول أرض فلسطين على اإلسرائيلية العربية الحروب في بمشاركتها العربية القضايا عن الدفاع

 .والمسلمين  العرب في نفوس خاصة بمكانة تحظى التي والقدس فلسطين عن دفاعا ،المجاورة 

 

 " أوال : الدور األردني في دعم المقاومة الفلسطينية " 

 

         وقف األردن قيادة وشعبا إلى جانب األشقاء الفلسطينين في مقاومتهم االنتداب البريطاني , 

 والهجرة اليهودية إلى فلسطين واالحتالل اإلسرائيلي لها .  

 :  المقاوم الفلسطيني الصمود دعم في األردنيين مواقف أبرز

 المستعمرات مهاجمة قرورا,  )قرية في إربد( م1920 عام " قم " مؤتمر في األردن أبناء اجتماع -1

 .   كايد مفلح العبيداتأول شهيد أردني ,  بيسان منطقة في الصهيونية

   الثورة الفلسطينية ، بدايات منذ فلسطين في المسلح الكفاح عمليات في األردن  أبناء مشاركة -2

 األردن شرق عبور حدود من األردنيين المتطوعين مئات بمنع البريطانية القوات قيام من بالرغم

 .فلسطين  باتجاه

, وخطوط إمدادهم  وآلياتهم األردن  في البريطانية القوات معسكرات األردنيين  من العديد مهاجمة -3

 .فلسطين  تجاه موقفها لتعديل بريطانيا على للتأثير

 )م 1936 و  م1928)ي عام في والسلط عمان في األردنية والمسيرات المظاهرات من العديد قيام -4

 .الفلسطينية للثورات المؤيدة

 اربد  في الحصن اجتماع مثل الفلسطينية للمقاومة  الداعمة االجتماعات من العديد انعقاد -5

 : نهع نتج الذي م 1929 عام

 .لليهود الداعمة البريطانية  السياسة نقد -

     .بالمال والسالح الفلسطينيين المناضلين إمداد إلى والمسارعة التبرعات لجمع دعوةال -

   

  تقسيم فلسطين تضمن الذي م 1947 عام 181رقم المتحدة األمم  هيئة قرار  على ترتب الذي ما

 العرب رفضه والذي واليهود العرب بين

           م 1967 حزيران حرب تبعها,   م 1948 فلسطين حرب وقيام ,الفلسطينية المقاومة اشتدت -

 .م 1973) رمضان ( تشرين حرب  و م 1968 الكرامة معركة  و 

 .م 1982 لبنان لجنوب اسرائيل غزو و 
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  " )النكبة(  م 1948 ن عام فلسطي : حرب ثانيا" 

 

   )النكبة  (م 1948 عام فلسطين حرب قيام

 األمن إصدار مجلس إثر على م 1948 /أيار / 15  في فلسطين من انسحابها بريطانيا عالنا بسبب

           الحرب النتيجة اندالع وكانت اليهود وأيده العرب رفضه الذي ) 181 ( رقم  التقسيم قرار

 .واليهود العرب بين

 

 ماهي الخطة العسكرية التي وضعها العرب لدخول فلسطين

 نحو :  , وكان على الجيش األردني التقدم هات كافة االتقدم باالتج 

   السهل الساحليو جسر الملك حسين للوصول الى القدس و )داميا(  محوري  جسر االمير محمد  

 .  هذه المناطقلحماية 

 

* سارع الملك عبدهللا األول إلى إصدار أوامره بتحريك القوات إلى القدس , وخاض الجيش األردني  

   معارك ضارية ضد العدو الصهيوني , فكانت معركة القدس التي خاضها الجيش العربي األردني  

 م التي خاضتها الجيوش العربية .   1948من أهم المعارك في حرب 

 م 1948 عام حرب في القدس معركة نتائج

           المقدسات  وحماية العرب أيديب  العربية األحياء من جاورها وما الشرقية القدس إبقاء -1

 والمسيحية.  سالميةاإل

 .من العدو اإلسرائيلي  جندي 300عن يزيد ما قتل -2

 .  اإلسرائيلية القوات من كبير عدد أسر -3

 

  م 1948 عام القدس على للحفاظ العربي الجيش خاضها التي المعارك اذكر

 اللطرون  ،  الواد القدس ، باب

 

 م 1948  /أيار  /25 في األردنية الرابعة الكتيبة مواقع اليهود هاجم

 .القدس إلى الطريق لفتح واللطرون الواد باب على االستيالء بهدف

 . القدس مدينة مفتاح يعد   "الواد باب  "موقع أهمية

 

 "اللطرون  "و "الواد بابي "معركت  نتائج ترتب على 

 .القتلى والمعدات من كبيرا عددا وراءه وخلف ، أهدافه تحقيق من ومنعه اإلسرائيلي العدو  هزيمة

 

 في الرابعةالكتيبة  على م  1948 عام األول عبدهللا  الملك اطلقه الذي االسم هو  :الرابحة  الكتيبة 

 والحفاظ لليهود في تصديهم شجاعتهم  على لهم تقديرا بعد معركة باب الواد ,   األردني العربي الجيش

, وقد زار الملك عبدهللا األول ميدان المعركة وشاهد األسلحة واآلليات المدمرة  القدس مدينة على

 والصالحة للعدو , فشكر المقاتلين وأثنى على شجاعتهم .  
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  م 1948 عام  فلسطين حرب  نتائج

 .العربية الجيوش خسارة -1

 التي حافظ عليها الجيش األردني .  الغربية الضفة باستثناء فلسطين من أجزاء إسرائيل احتالل -2

 .األردن إلى الفلسطينيين من عدد لجوء  -3

 

 م 1948 عام فلسطين حرب في العرب هزيمةأسباب  

 .   العربية الجيوش قيادات بين  التنسيق غياب -1

 .( والتسليح يبالتدر مجال في اإلسرائيلية القوات تفوق)  العرب لدى والتسليح التدريب نقص -2

 

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

 

 .  عن فلسطين دفاعا العربي الجيش فيها شارك التي الحروب إحدى هي -

 

 م 1967 عام حزيران حرب قيامأسباب 

 .اإلسرائيلية المالحة وجه في األحمر البحر  على تيران لمضائق مصر إغالق -1

 .لفلسطين المجاورة الدول حساب على التوسع في اسرائيل رغبة -2

 .العربية العسكرية القوة تنامي من إسرائيل تخوف -3

 .األردن نهر مياه على السيطرة في إسرائيل رغبة -4

 

 حزيران حرب مجريات

 .م 1967 /حزيران / 5 في واألردن وسوريا مصر على مباغت هجوم بشن إسرائيل قيام -

 الثالث .  العربية للدول الجوية القوة تدمير -

 غطاء جوي،  بال العربية القوات واصبحت االسرائيلي ،  الجو  سالح تفوق -

 .نصرا سريعا إسرائيل حققت وبالتالي العربية ، العسكرية العمليات سير في خلل ظهور -

 

  م 1967 عام حزيران حرب  نتائج

 ) سياسي (   .الجوالن وهضبة وسيناء غزة وقطاع الغربية الضفة على إسرائيل  استيالء أ(

 ) سياسي( .األردن  إلى الفلسطينيين من كبيرة أعداد نزوحب( 

 ) اقتصادي (   .المشاركة العربية للدول كبيرة ومادية بشرية خسائر وقوعج( 

          .العربية واألجنبية المالية االستثمارات وانخفاض ، التنمية العربي  وتوقف االقتصاد انهيارد ( 

 ) اقتصادي ( 

بصورة عامة ,                      العربية دوللدى ال األمل وخيبة واالحباط اليأس من حالة هـ( شيوع

 ) معنوي (  ودول المواجهة بصورة خاصة 
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 " م  1968 عام الكرامة معركة  :رابعا" 

 

  , حيث أحرز 1967تعد معركة الكرامة نقطة تحول مهمة في الصراع العربي اإلسرائيلي بعد عام  -

 األردن  إلى العبور حاول الذي االسرائيلي على الجيش عربي نصر أول األردني العربي الجيش

 .  1968 /آذار/ 21 في

 

 :  الكرامة معركة قيامأسباب 

م  شنت إسرائيل هجوما  1968آذار  21)في الساعة الخامسة ونصف من صبيحة يوم الخميس  

 :  بهدف ( ,   بسالح الجو والمدفعيةعسكريا مفاجئا على األراضي األردنية بقوة عسكرية مدعومة  

 العربي األردني .  الجيش تدمير -1

 .األردن  من الغربية المرتفعات احتالل -2

 .األردني  والشعب المسلحة القوات نفوس في المعنوية الروح تحطيم -3

 .األردن  وادي في الزراعي قتصاداال  تدمير العمل على  -4

 

   :األردن على هجومها إسرائيل شنت لهاخال من التي األربعة المحاور

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

 .حسين الملك جسر طريق عن السلط  -الجنوبية الشونة مثلث -2

 .عبدهللا  الملك جسر طريق عن الشونة   -عمان مثلث -3

 .الكرك طريق باتجاه الصافي غور  -4

 

ي ف* وقفت القوات المسلحة األردنية الباسلة لهم بالمرصاد , إذ قدم الجيش األردني أروع البطوالت  

الدفاع عن حمى الوطن العزيز , مما أضطر إسرائيل ألول مرة في تاريخها العسكري أن تطلب وقف 

 إطالق النار .  

 الكرامة معركة في طالل بن  الحسين الملك موقف

 األردن شرق واحد في إسرائيلي جندي هنالك دام ما إسرائيل  فيه طالبت التي النار اطالق وقف رفض

 .االنسحاب على المعتدية القوات اجبر ، مما

 

* لقد حملت معركة الكرامة معاني البطولة والشجاعة للقيادة الهاشمية والقوات المسلحة األردنية التي 

   فكانت النتيجة :حققت النصر , 

 ) سياسي (   .المعركة أرض من  وانسحابه األردني العربي الجيش يد على اإلسرائيلي الجيش هزيمة -

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

 ) سياسي و اقتصادي ( .المعركة أرض على بعضها ترك التي والمعدات اآلليات من كبير عدد تدمير -

 .جرحى " 108 " و شهيدا " 86 - " األردني العربي الجيش قدم -
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 : ) معنوي (   1968 عام الكرامة معركة أهمية

          خاصة ، واألردني عامة  العربي اإلنسان معنويات برفع تمثلت مهمة ، نفسية آثارا تركت (1

 .بنفسه ثقته وإعادة

 ومقولته العسكري إلسرائيل التفوق أسطورة وتحطيم مقاصده ، تحقيق في اإلسرائيلي الجيش فشل( 2

 يقهر( .  ال الذي الجيش ( بأنه

 

كلمة هنأ فيها جنود الجيش العربي األردني بانتصارهم   –رحمه هللا  –* ووجه الملك الحسين بن طالل  

 جاء فيها :  

وكانت األسود تربض في الجنبات على أكتاف السفوح وفوق القمم , في يدها القليل من السالح " 

 " . والكثير من العزم , وفي قلوبها العميق من اإليمان باهلل والوطن , وتفجر زئير األسود : هللا أكبر 

 

 "  م 1973 عام (رمضان) تشرين  حربخامسا : " 

 

 م ، 1967 عام حزيران حرب في اسرائيل احتلتها األراضي التي ستعادةإ وسوريا مصر قررت -

                          بأعيادها، سرائيلإ احتفال مستغلين مفاجئ بهجوم فأعدتا خطة عسكرية للقيام

 هـ (   1393رمضان   10)   م 1973 / تشرين األول / 6 في

  :م 1973 عام  "رمضان  "تشرين حرب  نتائج

      وبين مصر  بينها إسرائيل أقامته الذي بارليف خط تحصينات تدمير المصرية القوات استطاعت

 الجوالن  هضبة في اإلسرائيلية المواقع اجتياح السورية القوات استطاعتو سيناء   احتالل بعد

 

 حرب لقناة السويس ، بعد الشرقي الساحل طول على إسرائيل أقامتها دفاعية تحصينات  بارليف : خط

 اإلسرائيلي العسكري للقائد نسبة بذلك إليها ، وسمي  مصرية قوات أيعبور  لمنع م ، 1967 عام

 .بارليف حاييم

 

 1967 حدود عام إلى المتحاربة األطراف وعودة م 1973 عام  )رمضان  (تشرين حرب وقف

 338 رقم واصدار قرار .القتال وقف إلى الداعي األمن مجلس تدخل بسبب

 

 م 1973 عام تشرين حرب في األردني العربي الجيش دور وضح

        قواتها  تعزيز من إسرائيل  منع على األربعين المدرع اللواء عبر األردنية القوات عملت -1

 .والمصرية السورية الجبهتين على

  .السورية  للقوات األيسر الجناح حول االلتفاف من إسرائيل منعت -2

 درعا / دمشق   عن طريق تأمين القوات األردنية الحماية لمحورحماية العاصمة دمشق  -3

 العسكرية .عملياتها  تطوير من إسرائيل منع في العراقية القوات مع والتنسيق بالتعاون أسهمت -3
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 "  والهاشميون القدس  :الفصل الثاني" 

 

  "فلسطين من علي بن الحسين الشريف  موقف" أوال : 

 

 رفضا قاطعا , حيث قال في أحد برقياته :   سايكس بيكو ووعد بلفورمعاهدة رفضه  -1

ال أقبل إال أن تكون فلسطين ألهلها العرب , وال أقبل بالتجزئة , وال أقبل باالنتداب , وال أسكت وفي  " 

 " .  عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومة البريطانية بالوفاء بالعهود التي قطعتها للعرب 

 .واحدة عربية دولة إلى تقود ال التي البريطانية والمساومات والمخططات المشاريع رفض -2

 ( :فسرم, ) 1924عام  علي بن الحسين للشريف البيعة وثيقة فلسطين في العربي الشعب توقيع -3

 ( القدس في مقدساتها على و حرصه لها واخالصه اإلمة قضايا تجاه نواياه بصدق منهم إيمانا)

                                                   .والعربية  االسالمية األمة بحقوق يفرط أن على النفي فضل -4

   المبارك األقصى المسجد رحاب في دفن ولكنه ، عمان  في م 1931 عام الحسين  الشريف توفي* 

 .وصيته على بناء

 

 ف الملك عبدهللا األول ابن الحسين )شهيد األقصى(موق" ثانيا : 

 

,           قضية الهاشميين المركزيةسار الملك عبدهللا األول على نهج والده الشريف الحسين تجاه 

 , وكان من أشد أعداء الحركة الصهيونية وأطماعها في فلسطين .   قضية فلسطين والقدس

 :   فلسطين في واطماعها الصهيونية الحركة من األول عبدهللا الملك مواقف

,        بوصفهم محتلين لهم أرض أي أو  عقارا بيعهم أو  اليهود مع التعامل عدم إلى العرب دعا -1

   . صندوق األمة الفلسطينيدعم ودعا إلى 

 . العشرين القرن من األربعينيات بداية منذ ومشاريعها فلسطين تقسيم دعوات مقاومة -2

 عام  حربفي  والقدس فلسطين عن األول عبدهللا  الملك قيادة تحت األردني العربي الجيش فاعد -3

 " . سأذهب إلى هناك وأموت على أسوار المدينة ومن أقواله المشهورة عن القدس : "   ,م 1948

 .م 1950 - عام الضفتين  وحدة اتمام -4

  .البراق حائط إلى ممرا اليهود  إعطاء رفض -5

 

  شهيدا* شاءت األقدار أن يدفع الملك عبدهللا األول حياته ثمنا لمواقفه في الدفاع عن فلسطين ليرتقي 

  م 1951بدخوله لتـادية صالة الجمعة عام يهم وهو  في المسجد األقصى , بعد أن نالت منه يد الغدر  

 

* وقد أوصى رحمه هللا بان يدفن في باحات المسجد األقصى إلى جوار والده الشريف الحسين إال أن 

لقد أوصيت أهلي بوجوب دفني في  " ظروف قاهرة حالت دون تنفيذ وصيته . وقد جاء في وصيته : 

ة , وأريد  القدس إلى جوار قبر أبي في ساحة الحرم الشريف , إني أريد القدس معي وأنا على قيد الحيا

 " . أن أبقى مع القدس بعد الموت  
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  "الملك الحسين بن طالل  موقف" ثالثا : 

 

       استمر الملك الحسين بن طالل على خطى والده وأجداده رحمهم هللا في تعلقه والتزامه بالدفاع 

 م .   1967عن القدس والمقدسات بالرغم من وقوع القدس تحت االحتالل في عام 

         المحتلة  العربية األرض من جزء ألنها مساومة موضوع ليست القدس أن على يؤكد ظل فقد 

 .منها االنسحاب إسرائيل وعلى

  :للقدس الحسين الملك رؤية عليها ارتكزت التي بعاداال

إلن القدس أمانة عربية إسالمية منذ عهد الخليفة عمر بن  , حيث قال : "  والقومي الديني البعد 

الخطاب رضي هللا عنه , وال يملك أحد من العالمين العربي واإلسالمي حق التصرف بها أو التنازل  

 " . ولن تتمكن إسرائيل وال سواها من تغيير هذا الواقع ولو بدا ذلك ممكنا إلى حين    عنها , 

 

 :  بالقدس هللا رحمه الحسين الملك اهتمام التي تنم عن السياسية  القرارات أبرز

 .األقصى المبارك المسجد رأسها وعلى سالميةاإل للمقدسات الهاشمي االعمار قانون تأسيس -1

 .م 1954 عام المشرفة الصخرة وقبة المبارك ، األقصى المسجد اعمار لجنة تشكيل -2

        اصدار ي يتمحور نشاطها حولوالت  م 1971 عام القدس لشؤون الملكية اللجنة تشكيل -3

 .للقدس وأخطارها اإلسرائيلية التهويدية  السياسات لفضح توثيقي توعوي طابع ذات المؤلفات والنشرات

 .اليونسكو  في بالخطر المهدد العالمي التراث  قائمة على القدس بإدراج األردن نجح -4

 . م 1988 عام الصادر والقانوني اإلداري اإلرتباط فك قرارات من القدس استثناء -5

 الهاشمية للمسجد للرعاية الخاص التاريخي الدور احترام على هللا  رحمه الحسين الملك أصر -6

 م 1994من اتفاقية السالم مع دولة االحتالل عام  9وورد ذلك في الفقرة ى المبارك ,  األقصى 

 

 الغربية  الضفة مع والقانوني االداري االرتباط فك قرار من القدس فسر: استثناء

 القدس، دائرة أوقاف رأسها وعلى القدس ، في الحكومية المؤسسات مسؤولية تولي األردن لمواصلة

 .األردنية والمقدسات اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة تتبع التي األقصى  المسجد وشؤون
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  "الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية وخادم األماكن المقدسة  موقف" رابعا : 

 

حظيت المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس باهتمام بالغ في عهد الملك عبدهللا الثاني , 

ستمرارا وأضحت جزءا ال يتجزأ من برامج عمل الحكومات في عهد جاللته , وشكل اهتمام جاللته ا

 للنهج الهاشمي في رعاية هذه المقدسات منذ أمد بعيد .  

 

  :القدس في والمسيحية سالميةاإل المقدسات رعاية في الثاني عبدهللا الملك موقف

 .م 2007 عام المشرفة الصخرة  وقبة األقصى إلعمار الهاشمي الصندوق بتشكيل ر جاللتهأم -1

 .الخاصة نفقته على األقصى المسجد داخل واعمار ترميم مشاريع وتسيير بتمويل جاللتهم اي ق -2

  الهاشمية الوصاية مفهوم تأكيده خالل من بالقدس األردن ارتباط تأكيد على جاللته  حرص -3

المتواصلة على المقدسات في القدس منذ عهد الشريف الحسين , عن طريق توقيع اتفاقية الوصاية مع  

 م .   2013رئيس دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 

          االنتهاكات اإلسرائيلية وتكشف االحتالل ممارسات تدين عديدة قرارات بإستصدار نجح -4

   .القدس  في واإلسالمي العربي التراث ضد

 دورية للسماع بصورة استضافتهم خالل من القدس أهالي  مع الدائم التواصل على جاللته  حرص -5

, واحتياجات الحفاظ على المقدسات ودعم صمود المقدسيين في  المقدسة  ل المدينةأحوا عن منهم

 مدينتهم وهم يواجهون أشرس حمالت التهجير . 

  .الرئيسة القدس كنائس يشمل الذي األردني الكنائس مجلس تشكيل -6

 .   2016 معا ترميمه في واالسهام القيامة كنيسة في المقدس القبر ترميم مشروع اطالق -7

 وما يشمله في المنظمات الدولية .  مفهوم الحرم الشريفترسيخ   -8

 

 الثاني إلعمار عبدهللا  الملك جاللة عهد في م 2007 عام تشكل صندوق هو  الهاشمي : الصندوق

 المبارك األقصى المسجد لرعاية الالزم التمويل توفير بهدف ,المشرفة  الصخرة وقبة األقصى

 وتجهيزها  وصيانتها إعمارها استمرارية ضمانل في القدس اإلسالمية والمقدسات

 

 ته )على نفقته الشخصية( عهد جالل في القدس في المقدسات إعمار شملتها التي المشاريع

     مكانه بالمسجد  في وتركيبه(  الدين صالح منبر ( المبارك األقصى المسجد منبر بناء إعادة -1

 .م 2007 عام

 .األقصى للمسجد والشرقي الجنوبي الحائط ترميم  -2

 .الصخرة المشرفة وقبة  وأقسامه المبارك األقصى المسجد مرافق لمختلف وصيانة ترميم  -3
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 "  القدس في الدينية المقدسات على الهاشمية الوصايا الفصل الثالث :" 

 

    ،  دونم 144  لىع يزيد ما مساحتها تبلغ أرض من السور عليه دار ما  هو  األقصى : المسجد

 .وفوقها األرض تحت ومصاطب وقباب وساحات ومساجد أبنية من عليها ما إلى إضافة

 

 الهاشميين  باهتمام القدس مدينة حظيت

 .ى العل  للسموات ومعراجه وسلم عليه هللا  صلى محمد جدهم مسرى ألنها -1

            المسجدين  وثاني القبلتين أولى المبارك األقصى والمسجد المشرفة الصخرة قبة فيها -2

 .الشريفين الحرمين وثالث

 " أوال : الوصاية الهاشمية " 

 

 اإلسالمية  المقدسات رعاية في هاشم آلل ورالد بين

      الحرام المسجد) خدمة السدانة )  على  )مكة  أشراف ن الشرافة )يولو  كانوا االسالم فجر منذ -1

 في مكة المكرمة . 

 المكرمة والمدينة مكة منطقة وأشرافهم هاشم آل امراء تولى م 1925 عام حتى  م 967 عام منذ -2

 .الشريفين الحرمين ورعاية المنورة

 

 الديني . الفراغ سد إلى جاهدا م 1908 عام علي بن الحسين الشريف سعى

 .م 1908 عام اإلسالمي والدين العثماني السلطان على األتراك اإلتحاديين انقالب بسبب -1

 .المسؤولية عن وتخليهم  األتراك االتحاديين إهمال من المبارك األقصى المسجد إلنقاذ -2

 . المسجد األقصى ضد محتملة صهيونية مؤامرة ألخطار مبكر وقت في الحسين الشريف ادراك -3

 

, أي خليفة على المسلمين مرات عدة * قد رحب أهل القدس بالشريف الحسين وبايعوه أميرا للمؤمنين 

                   بمثابة صك وصاية آلل هاشمم , فكانت هذه البيعة  1924م و 1908في األعوام بين 

 على المسجد األقصى المبارك .  

 

  الخالفة رسميا إنتهاء م 1924 عام األتراك أعلن أن بعد حسين الشريف من القدس أهل موقف

 أعوام 410 يقارب ما الشام دوبال القدس حكمت التي العثمانية

 أن الشريف حسين من بالطلب فيها األعلى االسالمي المجلس رأسهم وعلى القدس وجهاء سارع -

 االعمار على االشراف المباشر عبدهللا  األمير المؤسس ابنه يتولى وأن ,الشريف الحرم عمارة يترأس

 .   األقصى للمسجد الهاشمي

                                                                                                             

 في المقدسات على الثاني عبدهللا  الملك وقعها اتفاقية هي :م2013عام  الوصاية الهاشمية اتفاقية

 وقعت االتفاقية في عمان محمود عباس  الفلسطينية التحرير ومنظمة فلسطين دولة مع رئيس القدس
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 م  2013 لعام الهاشمية الوصاية اتفاقية اهمية

 أحقية م مع 1924 - عام بيعة  منذ القدس مدينة في المقدسة األماكن على الهاشمية الوصاية تأكيد -1

 .األقصى المسجد وخاصة عليها للحفاظ جميعها القانونية الجهود بذل في الملك

 كافة الجهود وبذل القدس ، حول وفلسطينيا أردنيا عليها المتفق التاريخية المبادئ على أكدت -2

 .االسرائيلية التهويد محاوالت من المقدسة  واألماكن القدس لحماية  مشتركة  بصورة

 .المبارك األقصى للمسجد التابعة الوقفية الممتلكات مئات حماية إلى هدفت -3

 

" ثانيا : تنفيذ وصاية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين                                                         

 عن طريق أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى "

 

 المقدسات  على الثاني عبدهللا الملك لتنفيذ وصاية القدس اوقاف دائرة بها تقوم  التي الجهود وضح

     السياحة  شؤون ظيم تنو  ترميم ، حراسة ، : من كالمبار األقصى المسجد شؤون ادراة -1

 .المختلفة والنشاطات

 مدينة القدس   في  األمالك من % 85 على يزيد ما  تشكل التي الوقفية األمالك على اإلشراف -2

  القدس ألهل باجور بسيطة وتأجيرها وصيانتها وترميمها األمالك تلك إدارة طريق عن ،القديمة 

 .لتثبيتهم على أرضهم ومساعدتهم على العيش الكريم 

 من تواجهه القدس وما ، والروحية الدينية القدس بأهمية والمحلي الدولي واالعالم الناس تعريف -3

 .تحديات

ة لغايات التعاون في مشاريع خيرية عد واسالمية عربية مساعدات القدس زكاة لجنة استقبال -4

 .تهدف إلى تعزيز صمود القدس وأهلها في وجه االحتالل اإلسرائيلي 

ة لمساعدتهم  المختلف والحرف المهن  وتعليمهم االيتام وتأهيل ،  الشرعية العلوم القدس  طالب تدريس -5

 .على العيش بكرامة

 االحتالل ضد اعتداءات حول دورية تقارير واعداد ، اإلسرائيلي االحتالل اعتداءات متابعة -6

 .األقصى  المسجد مقدمتها وفي القدس في الوقفية األمالك

 

 "  المبارك األقصى للمسجد الهاشمية عماراتثالثا : اإل" 

 

 .األول والملك عبدهللا علي بن الحسين الشريف عهد ( م 1951 - م 1922 ) األول  الهاشمي عماراإل

دينار ذهبي العمار المسجد االقصى          الف 38بمبلغ م تبرع الشريف الحسين   1924عام  -

 العمار المساجد واالمالك الوقفية في عموم فلسطين الف  25بمبلغ و 

  :األول الهاشمي  عماراإل في تحقيقها تم التي نجازاتاإل

 .وترميمه ) الشريف القدسي الحرم ( المبارك األقصى المسجد عمارإ -1

 .م 1948 عام حرب في كبيرة ألضرار تعرضه بعد األقصى المسجد ترميم  -2

                ا , يدمره أن  كاد حريق بها شب أن بعد م 1949 عام القيامة كنيسة ترميم  إعادة -3

 وشارك الملك عبدهللا في اخمادها .
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 طالل.  بن الحسين  الملك عهد(  م 1964 - م 1954(  الثاني الهاشمي * اإلعمار

 

 أبرز ما تضمنه اإلعمار الثاني :  

 . م 1954 عام في الهاشمي عماراإل لجنة تشكيل -1

     : عليه من  تشمل وما الشريف الحرم ساحة في االسالمية  والمعالم ,القبلي الجامع مبنى ترميم  -2

 .ومحاريب ومصاطب وقباب وسبل آبار

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

 

 .  الحسين الملك عهد م 1969 الطارئ الهاشمي * اإلعمار

 متطرف أضرمه يهودي الذي الحريق إثر القبلي بالجامع لحقت التي الكبيرة لألضرار نتيجة جاء

 .م 1969 عام األقصى المسجد في االسرائيلية االحتالل سلطات مع بالتواطؤ 

 

 .طالل بن الحسين  الملك عهد(  م 1994 – م 1992 (الثالث الهاشمي * االعمار

 

 أبرز ما تضمنه اإلعمار الثالث :  

 .الملك الشخصية نفقة على ذهبية صفيحة 5000 حواليب  الصخرة قبة مسجد تصفيح إعادة-1

    :تضمنت القدسي الحرم ساحة في ترميمات إجراء -2

 .الرحمة باب مبنى / اإلسالمي  المتحف / السلسلة قبة 

 

 .طالل بن الحسين الملك  عهد )م 1999 - م 1994 (الرابع الهاشمي * االعمار

 

 أبرز ما تضمنه اإلعمار الرابع :  

 .م 1969 عام حريق في دمر الذي الدين صالح منبر صنع إعادة مشروع -1

 .القدس في األوقاف  ومباني المبارك األقصى المسجد لمرافق صيانة بأعمال القيام -2

 

 .الحسين الثاني ابن عبدهللا الملك عهد) مستمرا زال  وما م 1999( الخامس الهاشمي * االعمار

 

 أبرز ما تضمنه اإلعمار الخامس :  

 . رواتبهم وزيادة المبارك األقصى المسجد وحراس القدس موظفي اعداد مضاعفة  -1

 .األقصى للمسجد الثابت والتاريخي الديني والتعريف ,األقصى المسجد دليل استصدار -2

مشاريع  ليكون ذراعا ماليا لدعمك , المبار األقصى المسجد عمارإل الهاشمي الصندوق تأسيس -3

 موظفي أوقاف القدس وصمود المقدسين .وعمار اإل

 األقصى ، المسجد في الغزالي االمام فكر لدراسة ك عبدهللا الثاني  المل جاللة  كرسي تأسيس -4

.  سالقد وجامعة
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 تاريخ األردن

 بنك االسئلة الوزاري / الوحدة الثالثة 

               المستعمرات الصهيونيةم , وقرر فيه المؤتمرون مهاجهة  1920الذي عقد عام المؤتمر  -1

 :   هوبيسان  في 

 عمان  - السلط            د -قم              ج  -ب الحصن       -أ

 

 :نية  يالفلسطاردني على االراضي شهيد اول  -2

 حسين الطراونة  - ابراهيم هاشم         د -ج          رشيد طليع        -ب       كايد العبيدات      -أ

 

 م :   1929الذي عقد في إربد عام اجتماع الحصن من أهم نتائج  -3

 مهاجمة معسكرات القوات البريطانية في األردن  -مهاجمة المستعمرات الصهيونية في بيسان      ب -أ

 نقد السياسية البريطانية الداعمة لليهود    -رفض قرار تقسيم فلسطين بين العرب واليهود    د  -ج

 

القدس والسهل الساحلي  اللذان كان الجيش العربي االردني يتقدم نحوهما للوصل الى المحوران  -4

 هما :  1948في حرب فلسطين 

 جسر الملك عبد هللا و جسر االمير محمد  - الغور الصافي و جسر الملك حسين                      ب -أ

 ير محمد و مثلث الشونة الجنوبية جسر االم  -جسر االمير محمد و جسر الملك حسين               د  -ج

 

( جندي من العدو  300قتل مايزيد عن ) المعركة التي استطاع فيها الجيش العربي األردني  -5

 اإلسرائيلي هي : 

 باب الواد-اللطرون        د - القدس    ج -الكرامة      ب -أ

 

           بسالتها وتصديها للعدو اإلسرائيليعلى الكتيبة الرابعة بسبب الكتيبة الرابحة تم اطالق اسم  -6

 بعد معركة : 

 باب الواد-اللطرون        د  -القدس     ج -الكرامة     ب  -أ

 

 : ماعدا ,  معركة الكرامة التي تضمنها الهجوم االسرائيلي على االردن في المحاور كل مما يأتي من  -7

                                                                   غور الصافي باتجاه الكرك                        -أ

 المثلث المصري جسر االمير محمد ) داميا (  -ب

جسر االمير محمد ) داميا ( باتجاه الغور الصافي                                                               -ج

 عبد هللامثلث عمان الشونة عن طريق جسر الملك  -د

 

 , هي :  رغبة إسرائيل في السيطرة على مياه نهر األردن الحرب التي كان أحد أسباب قيامها  -8

م                                                             1973حرب تشرين  - م                 ب1948حرب فلسطين  -أ

 م   1968لكرامة معركة ا  -م               د 1967حرب حزيران  -ج

 

 هي : الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن فيها إسرائيل على استولت الحرب التي  -9

 1968الكرامة  معركة  -د                 1973حرب  -ج          1948حرب  -ب         1967حرب  -أ
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          للدول العربية الثالثة               تدمير القوة الجوية الحرب التي استطاعت فيها إسرائيل  -10

 هي حرب :  وتحقيق نصر سريع 

 م  1948فلسطين  -م     د1973تشرين  - م       ج1967حزيران    -م      ب1968الكرامة  -أ

 

في تدمير االقتصاد الزراعي الحرب العربية اإلسرائيلية التي كان من أسباب قيامها العمل على  -11

 وادي األردن , هي :  

                                   م           1948حرب فلسطين   -م                ب1967حرب حزيران  -أ

 م  1973حرب تشرين  - م              د1968معركة الكرامة  -ج

 

خالل حرب تشرين          هضبة الجوالن المواقع اإلسرائيلية في  اجتياح القوات التي استطاعت  -12

 , هي :   1973عام 

 المصرية   -د    العراقية       -السورية         ج   - األردنية            ب -أ

 

 بن علي من القضية الفلسطينية :  مواقف الشريف الحسين من   -13

 رفض إعطاء اليهود ممرا لحائط البراق   -رفض معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور        ب -أ

 تأسيس قانون اإلعمار الهاشمي    -إتمام وحدة الضفتين                                د -ج

 

 هو : لقب شهيد األقصى الملك الهاشمي الذي أطلق عليه   -14

 الملك عبدهللا األول -د        الملك طالل     -ج    الملك عبدهللا الثاني        -الملك الحسين        ب  -أ

 

أو بيعهم عقارا أو أرضا بوصفهم  عدم التعامل مع اليهود الملك الهاشمي الذي دعا العرب إلى  – 15

 محتلين هو  : 

 الملك عبدهللا األول -د       الملك طالل     -ج         الملك عبدهللا الثاني       -الملك الحسين        ب  -أ

 

 هو : صندوق االمة الفلسطيني  دعما الى الملك الذي دع -16

 الحسين الملك عبدهللا األول ابن -الملك طالل       د-ج      الملك عبدهللا الثاني -الملك الحسين        ب  -أ

 

 هو : رفض إعطاء اليهود ممرا إلى حائط البراق  الملك الهاشمي الذي  -17

 الملك عبدهللا األول -د       الملك طالل     -ج         الملك عبدهللا الثاني     -الملك الحسين        ب  -أ

 

 :  1988االداري عام استثنائها من قرار فك االرتباط المدينة التي  تم  -18

 نابلس  - رام هللا          د  -القدس      ج -طولكرم    ب  -أ

 

 هو اللجنة الملكية لشؤون القدس  العام الذي تم فيه تشكيل  -19

 1972 - د            1971 -ج       1969 - ب      1967 -أ

 

المؤلفات والنشرات لفضح السياسات التهويدية  اللجنة التي يتمحور نشاطها حول إصدار  -20

 اإلسرائيلية للقدس , هي :  

لجنة زكاة القدس                                                          - لجنة اإلعمار الهاشمي                    ب -أ

 لجنة إعمار المسجد األقصى   -د         اللجنة الملكية لشؤون القدس   -ج
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 :  اهتمام الملك الحسين بن طالل بالقدس  السياسية التي تنم عن القرارات  من أبرز  -21

 رفض إعطاء اليهود ممرا إلى حائط البراق    -تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس    ب -أ

 وق الهاشمي إلعمار األقصى  تشكيل الصند   -إتمام وحدة الضفتين                       د  -ج

 

 : لقب صاحب الوصاية و خادم االماكن المقدسة الملك الهاشمي الذي اطلق عليه   -22

 الملك عبدهللا األول -د        الملك طالل     -ج         الملك عبدهللا الثاني     -الملك الحسين        ب  -أ

 

 : ذراعا ماليا لدعم االعمار الهاشمي الصندوق الهاشمي الذي اسس ليكون  -23

 صندوق التضامن االسالمي  - الصندوق الهاشمي العمار االقصى                              ب -أ

 صندوق االمة الفلسطيني  -الصندوق العربي للتعمير                                         د -ج

 

 و شمل كنائس القدس : تشكيل مجلس الكنائس االردني الملك الهاشمي الذي تم في عهده  -24

 الملك عبدهللا األول -د        الملك طالل      -ج        الملك عبدهللا الثاني     -الملك الحسين        ب  -أ

 

 حكمت القدس وبالد الشام هو  : التي إنهاء الخالفة العثمانية العام الذي أعلن فيه األتراك رسميا  -25

 1924 -د        1923- ج    1921 -ب     1920 -أ

 

م بين جاللة الملك عبدهللا الثاني والرئيس  2013اتفاقية الوصاية عام المدينة التي وقعت فيها  -26

 الفلسطيني محمود عباس هي : 

 العقبة  - رام هللا        د  -القدس        ج -عمان     ب -أ

 

 على المقدسات في القدس , هي :  عن تنفيذ وصاية الملك عبدهللا الثاني جهة المسؤولة ال -27

 صندوق األمة الفلسطيني   -الصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى      ب  -أ

 دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى   - لجنة إعمار المسجد األقصى                        د -ج

 

لغاية التعاون في المشاريع لدعم  استقبال المساعدات العربية واالسالمية الجهة المسؤولة عن  -28

 :   صمود اهل القدس

س                                                                 لجنة زكاة القد - اللجنة الملكية لشؤون القدس        ب -أ

 التضامن العربي  - الصندوق الهاشمي                     د -ج

 

للمقدسات اإلسالمية والمسيحية  إنجازات اإلعمار الهاشمي األول  واحدة مما يأتي تعد من أبرز  -29

 بالقدس :  

 ترميم المسجد األقصى بعد تعرضه ألضرار كبيرة    -ترميم مبنى الجامع القبلي             ب -أ

 ترميم قبة السلسلة والمتحف اإلسالمي ومبنى باب الرحمة   -تشكيل لجنة اإلعمار الهاشمي       د  -ج

 

 (  هو : م  1964 – 1954)  اإلعمار الهاشمي الذي امتد بين عامي  -30

 الرابع  -األول              د   -الثاني     ج -الثالث   ب -أ

 

 ( هو : م 1999 – 1994)  اإلعمار الهاشمي الذي امتد بين عامي  -31

 الثاني -الثالث          د -الرابع            ج - األول    ب -أ
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 األلمونيوم المذهب في اإلعمار الهاشمي : قبة الصخرة بوضع قبة من تبديل قبة مسجد تم  -32

 الثالث-الرابع                 د  -األول      ج -الثاني       ب  -أ

 

 :  اإلعمار الهاشمي الثالث من أبرز ما تضمنه  -33

 ترميم مبنى الجامع القبلي   -استصدار دليل المسجد األقصى                  ب -أ

 ترميم قبة السلسلة والمتحف اإلسالمي    -إعادة صنع منبر صالح الدين                   د -ج

 

   له هو دليل المسجد األقصى والتعريف الديني والتاريخي اإلعمار الهاشمي الذي تم فيه استصدار  -34

 الثاني  -الخامس        د - الرابع           ج -الثالث         ب -أ

 

     في المسجد األقصى            كرسيا  لدراسة فكره الذي اسس جاللة الملك عبد هللا الثاني االمام  -35

 , هو :  جامعة القدسو 

 المالكي  -الشافعي      د  - ابن تيمية     ج -بالغزالي      -أ

 

 * االجابات : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 أ ج ج د ب  ج د أ ب 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 ب  د د د د أ ب  ج ب 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 د أ د ب  أ ب  أ ج ج

28 29 30 31 32 33 34 35  

  أ ج د أ ب  ب  ب  ب 

 

 

 

 

 أعلم أن :  

رحلة النجاح لا تتطلب البحث عن أرض جديدة ولكنها تتطلب الأهتمام بالنجاح    " 

 "   والرغبة في تحقيقه والنظر الى الأشياء بعيون جديدة 
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 رسالة عمان  : الرابعة  الوحدة 

 

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

 

  عمان رسالة صدرت متى

 م .  2004 عام هـ  ، 1425 عام (القدر ليلة (مباركة  ليلة في رمضان في صدرت

 

   : عمان رسالة نبعت

ومهمة   إنسانيا واجبا علينا بأن نيرة هاشمية رؤية ومن ووسطيته اإلسالم ونبض القرآن تعاليممن 

 ومبادئه .  العظيم اإلسالم عن ودفاعا اإلنساني للمجتمع خدمة بهما نقوم أن ينبغي عالمية

 

( , وفي شهر  ليلة القدردت في ليلة مباركة ), وتوق األردن* إن رسالة عمان كفكرة تجمعت أركانها في 

:   ليقول للعالمابن الحسين من عمان  الملك عبدهللا الثاني, وأطلقها جاللة  عربيةمبارك خطت بأحرف 

 .   واإلرهاب إننا إخوة , وهذا هو اإلسالم الذي يقوم على المحبة والسالم والبعد عن العنف

 

 

 "  عمان" أوال : ما المقصود رسالة 

 

األردن ،   كبار علماء من  ومجموعة الثاني عبدهللا  الملك الجاللة صاحب أصدره ن صريح ومفصلبيا

 تمثل وأي األعمال ، اإلسالم من هو  ما البيان وصف وقد ، هـ 1425 عام رمضان من القدر ليلة في

  :  قوامهاحقيقة اإلسالم بأنه رسالة يوضح للعالم الحديث  هدفهله , وكان مث ي ال وأيها اإلسالم

 .  والسالم ، واإلعتدال ، الحسنة والنية الجار وحب ، هلل اإلخالص

 

* الرسالة وليدة فكرة هاشمية , تجمعت أركانها لتبنى األردن ألجلها الكثير من المؤتمرات والندوات , 

يعرض على األمم كلها  موقف إسالمي عقالني بحثي فقهي سياسيوالمبادرات الهادفة إلى صياغة 

اإلسالم الذي يشكل في اعتداله وتسامحه ورقيه ثقال حفظ الحياة اإلنسانية ويحفظها من صدامات  

 وانحرافات خطيرة . 

 

        :                                                           عمان رسالة بيان يخاطبها التي الفئات

 العالم .  أرجاء مختلف في الناس ،اإلسالم   ديار في أخوتنا

 

 عمان  رسالة بيان لخال من اإلسالمية األمة تواجه التي التحديات بين

 .  الكلمة وتفريق الهوية تهديد -

 .  المقدسات من والنيل الدين تشويه على العمل -
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 ب في حياة األمة الصع المنعطف مظاهر بين

 والنيل اإلسالمية األمة على واإلفتراء اإلسالمية ، التشويه الهوية اإلسالمية، تهديد األمة كلمة تفريق

 عدوا يصورونها أن يحاولون ممن شرسة لهجمة اليوم تتعرض السمحة اإلسالم رسالة ،مقدساتها من

مسؤولة  غير بأفعال ويقومون لإلسالم اإلنتساب يدعون الذين بعض ومن واإلفتراء ،  لهم بالتشويه

 .   باسمه

 " ثانيا : محاور رسالة عمان " 

 

 لرسالة عمان التي أكدتها المؤتمرات االسالميةالثة الرئيسية المحاور الث

وفي ذلك  )حقيقية أو خيالية(, بسبب خالفات عقائدية ثانوية وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض -1

 التكفير حرمانهم بصورة إجرامية من حقوقهم وإباحة قتلهم وخلق الفتنة في االمة. 

 . , وهذا يوحد األمة ويقويها اعتراف كل المسلمين بعضهم ببعض -2

   الذين هم غير مؤهلين ,  وقف أو على االقل تعرية الفتاوى غير الصحيحة على أيدي الجهالء -3

أنواع االفكار الخاطئة والمدمرة والخطيرة التي ينتج عنها أشكال السلوك والتي تضلل الناس بكل 

 .  واالفعال الخاطئة

 "  عمان رسالة مبادئ" ثالثا : 

 

                                                           . حقوقهم وصيانة األخرين  معاملة في العدالة -1

.                                                      دينه أو  جنسه أو  لونه إلى النظر غير من اإلنسان تكريم  -2

 .                                                                     والغلظة العنف ونبذ ، واللين الرفق -3

                                                                            . والتوسط واإلعتدال  التوازن -4

                                                             .النفس سمو  عن يعبران اللذان  والعفو التسامح -5

 .                                                                       المقاتلين لغير الحياة حق احترام -6

 للناس أجمعين .      والخير الرحمة تحقيق -7

 , وتحريم الغدر .   المواثيق والعهوداحترام  -8

 

 العالمية  اللغات من  إلى العديد ترجمتها تم  بل العربية اللغة على عمان رسالة تقتصر لم

 . المسعى  وعالمية الهدف شمولية من إنطالقا -

 ليصار توزيعها في شتى أنحاء العالم . -

 .   معانيه وفهم اإلسالم حقيقة على اإلطالع من الشعوب لتتمكن -

 .المتعددة الحضارات بناءأ اإلنساني  ، و  المجتمع  فئات مختلف بين للحوار وتعزيز إثراء -

 

         في الفترة   والسياسيين الدينيين والقادة العلماء من مفكرا  )552  (عمان رسالة أقرار تم

 وأجنبي وإسالمي عربي بلد 84 من  )2006 تموز - 2005 تموز  (من

 أجل من والتقارب منطلقا للحوار تكون أن تصلح الديانات أتباع بين مشتركة قواسم فيها وجدوا ألنهم

 الرحمة  ، فلالتكاالعدل ،  األمن ، السالم ،:    المشتركة القواسم  .مثمر  تفاهم إلى الوصول
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 "  عمان رسالة في والتسامح الفصل الثاني :الوسطية" 

 

 والتسامح  الوسطية تطبيق على المترتبة اآلثار

 . موالسال والعدل المحبة البشر ، ونشر بين والكراهية والتعصب العنف  أسباب كل إزالة -

 

 " أوال : الوسطية " 

 

 والدنيوية الدينية في أموره اإلنسان إعتدال على قائم سلوكي أخالقي وموقف ، فكري منهج  الوسطية :

 . والتفريط  اإلفراط عن بعيدا كافة

 

 * تعد الوسطية أبرز خصائص األمة اإلسالمية : 

 ألن الدين اإلسالمي الحنيف قام على التوازن واالعتدال والتوسط والتيسير .   -

 :  ألنها وهذا الدين ما كان يوما إاال حربا على نزعات الغلو والتطرف والتشدد , -

      الضوابط البشرية خارج األعمى واإلندفاع العواقب سوء تقدير عن العقل حجب على تعمل -1

 . وخلقا وفكرا دينا

 مثلما ترفضها يرفضها واإلسالم  ، الصدر المنشرح المتسامح الحقيقي المسلم طباع من ليست -2

 . جميعها السمحة السماوية الديانات

 

 الوسطية  طريق عن لتحقيقها اإلسالم سعى التي االهداف

 . واألهواء الميول عن بعيدا الحقائق  إلى الوصول -1

 . تهاون  أو  إفراط دون بواجباته  اإلنسان قيام -2

 . المجتمع  على  والخير نةواألما اإلستقامة معاني إضفاء -3

 . والحقد التعصب ونبذ اآلخر وتقبل المحبة نشر -4

 

 ) مؤتمرات الوسطية (  الهاشمي الفكر في الوسطية تطبيق مظاهر

 2004عام األول  المؤتمر مثل  والثقافة للفكر الوسطية  منتدى مؤتمرات الثاني عبدهللا  الملك رعاية -1

 ( والممارسة الفكر بين اإلسالم وسطية ( بعنوان كان الذيفي عمان االردن 

 )   ونهضة األمة اإلصالح في الوسطية لتيار العملي الدور ( بعنوان جاء الذي الثاني المؤتمر  -2

 .  م 2006 عام ن في االردن عما في عقد

  م 2004 عام عمان في عقد الذي الوسطية لمنتدى األول الدولي المؤتمر توصيات

اإلعالم   أجهزة طريق عن واسع نطاق على وتبنيها ، عمان رسالة ون اعتمادالمؤتمر قرر فيه -1

 . والتوجيه والتربية

 والبحرينالسعودية  العربية والمملكة الكويت في عقدت التي  الوسطية مقرارات مؤتمرات اعتماد -2

 . وتعميمها ، وغيرها
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 " ثانيا : التسامح " 

 

 وحرية اإلنفتاح والمعرفة عبر وقبولهما واإلختالف التنوع احترام يعني إنساني  مفهوم  التسامح :

  .وقانوني هو سياسي بل فقط أخالقيا ليس وهو ، والمعتقدات الفكر

 

 تطبيقها  إلى السماوية الشرائع دعت التي اإلنسانية المبادئ أهم من التسامح

 .  وأديانهم وثقافاتهم أصولهم في البشر تنوع إلى نظرا -

 .   والتعاون والتعايش التعارف تحقيق أجل من -

 . اإلنسانية الكرامة وإحترام اإلنسان بحقوق المرتبطة القيم تعزيز -

 

 التسامح  تطبيق إلىمن خاللها  عمان رسالة دعت التي الوسائل

 . اإلنسانية الكرامة وحفظ  ، العدالة لتحقيق وحرياته اإلنسان حقوق حتراما -1

 . والمذاهب األديان أتباع بين  المتبادل حتراماال -2

 .والكراهية ب والتمييزالتعص ونبذ  الشعوب بين  والمحبة المشترك والعيش الحوار مفهوم  تعزيز  -3

 

         هللا  إلى الدعوة منهج, وأكد   دينه أو  جنسه أو  لونهإلى  النظر من غير اإلنسان اإلسالم * كرم

   : الذي يقوم على

                                           ، والتعبير  التوجيه في والعنف الغلظة ورفض  ، واللين الرفق -

  .أجمعين للناس والخير الرحمة تحقيق هو  هدف اإلسالم وأن

 

 التسامح  آثار

 . واألمم الشعوب بين المشترك العيش ثقافة نشر -1

 . المشتركة المكاسب وتحقيق ، الثقافات على نفتاحاال -2

 . وتقدمه اإلنساني المجتمع زدهارا -3

 . الناس بين واأللفة المحبة نتشارا -4
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 المجتمع اإلنساني "  على  خطارهأو صوره الفصل الثالث : التطرف" 

 

الشرائع السماوية مبادىء السالم والعيش المشترك بين الشعوب , بغيدا عن كل مظاهر  * أكدت 

التطرف والغلو واإلرهاب , وقد جاءت رسالة عمان لتؤكد موقف اإلسالم من هذه اآلفات , حيث وجد  

    التطرف والتشدد في المجتمعات البشرية منذ القدم , فهو ظاهرة بشرية عامة ال ترتبط بشعب أو فئة

 أو دين .  

 

         وتتجاوز في اتخاذها األفراد يتشدد التي والمواقف والمعتقدات األفكار من مجموعة التطرف:

 . عليه  متفق أو سائد أو  مألوف هو  ما

 

 البشرية المجتمعات في التطرف ظاهرة اب انتشارأسب

 . والمبادئ  القيم ضعف -1

ع  م في التعامل  واإلنتقائية الشرعية النصوص من للكثير المغلوط والفهم ، الدين تعاليم عن االبتعاد -2

 . النصوص بعض

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

 . المذهبي أو  الطائفي  أو  العرقي التعصب صور ممارسة -4

 محدود .  غير ثقافي انفتاح من يرافقه وما ، التكنولوجي  االتصال لوسائل أالخط االستخدام -5

 

 " أوال : صور التطرف "

 

 والثقافية الفكرية القواعد عن بالخروج ويتمثلهو من أخطر أنواع التطرف ,  : الفكري التطرف -1

 التطرف أمثلة ومن(  االخرين اراء تقبل وعدم للرأي التعصب ( مظاهره ومنع , المجتم  في السائدة

  .المجتمعات  وتدمر كل األديان من االخرين دماء تستبيح التي  ) اإلرهابية المنظمات  (الفكري

 أنواعه باإلضافة ومن ، عمآلو فكرا الدين في عتدالاال عن الخروج وهو  : الديني التطرف -2

 استباحة مظاهره ومن  وهو ايضا من أخطر أنواع التطرف  ( المذهبي التطرف ( معين لدين للتطرف

 األديان مختلف في بعض األفراد عند موجودة الديني التطرف وظاهرة ، واألموال الدماء

 .  الشعوب تجاه شددةمت  عنصرية مواقف إتخاذ ويعني : السياسي التطرف -3

 سلوك أخالقي  تطبيق في بالتشدد إما األخالقي اإلتزان عن الخروج ويعني : األخالقي التطرف -4

 . السلوك ذلك تطبيق عن تماما التخلي في أو  ، معين

 

 . دينيا و فكريا متطرفة منظمات  )العصر هذا خوارج  (اإلرهابية المنظمات تعد

 الفكرية والسياسية المتطرفة أهدافها لتحقيق الدين اسم تستغل فهي الدين عن خارجه منظمات ألنها

 . لخاصةا ومصالحها
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 " ثانيا : أخطار التطرف على المجتمعات " 

 

 المجتمعات  في التطرف آثار / مخاطر

 . البشرية المجتمعات على  سيئة نتائج ترك -1

 . وانهيارها وتراجعها المجتمعات هذه من كثير  تأخر  -2

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

 واعتداء على وتدمير قتل من  المتعصبين و  للمتطرفين عمليا سلوكآ اإلرهاب ممارسة أصبحت -4

 .المسالمين المدنيين

 . كبرى مدينات في  شامخة بنى تدمير -5

 . شجرة الحضارات تذوي عندما يتكمن الحقد وتنغلق الصدور -6

 

 في التعدي والمتمثلة وشكلها، مصدرها كان أيا الخاطئة الممارسات هي المعاصر لإلرهاب: المفهوم

 .  هللا  ألحكام متجاوزة باغية بصورة اإلنسانية  الحياة على

 

  لألمم المتحدة العامة الجمعية أمام خطابه في الثاني  عبدهللا الملك وصفها التي الحرب ما

 األديان جميع من المعتدلين كل تجمع حرب بل األديان أو المجتمعات أو  الشعوب بين ليست حربنا

  .والمعتقدات األديان  جميع من المتطرفين كل ضد والمعتقدات

 

 العامة أمام الجمعية الثاني عبدهللا الملك جاللة خطاب حسب العالم مستقبل تواجه التي األخطار ما

 .م 2015في دورتها السبعين عام  المتحدة لألمم

 ,   اإلسالمية النبيلة وقيمه اإلسالم عن الخارجين أولئك الخوارج من خطير لتهديد العالم تعرض

 . بأسره العالمي المجتمع تهديد إلى األمر بهم وصل والذي

 

 في الثاني الملك عبدهللا بينها التي للعالم تهديدهم في العصر هذا خوراج يستغلها  التي الطرق بين

  المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام خطابه

 جميع األديان من الناس باليين بين والتراحم التعاون أسس ويضق لت  الدينية االختالفات يستغلون -1

 .   بلداننا من العديد في مجاورين يعيشون ممن ، والطوائف

 مختلف الديانات أتباع بين والشك االنغالق حالة اإلسالم عن الخارجة العصابات هذه تستغل -2

 نفوذها .  وبسط للتوسع والمذاهب

 .البشعة جرائمهم وتبرير هللا  كالم تأويل  لتحريف الحرية مطلق أنفسهم يمنحون  -3
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 "  التطرف مواجهة في المجتمع ثالثا : دور" 

 

 فئات على واجبا أصبحت مواجهته بحيث  التطرف ظاهرة من الحد في وتماسكه المجتمع  قوة تسهم

يقع  األ أن الدور األهم واألكبر  ,  مساجد وكنائس من الدينية المؤسسات سيما وال  ،ومؤسساته المجتمع 

   العنصر األساس في مواجهة التطرف بوعيه ومشاركته الفاعلة, فالمواطن هو  المواطنالعاتق على 

 في بناء وطنه .  

 

 المواطن في مواجهة التطرف :  يتمثل دور

 .سبيله  في والتضحية الوطن أرض عن الدفاع -1

 .وحديثها قديمها  ) المعنوية أو  المادية (الوطن مكتسبات عن الدفاع -2

 تسليح نفسه بالعلم والمعلومة الصحيحة .   -3

 .االفتاء دائرة مثل معلومة أي  من للتأكد الموثوقة المصادر إلى الرجوع -4

 .  اآلخر واحترام الحوار -5

 .صوره بكل والتطرف التعصب محاربة -6

 . بصلة للدين تمت ال والتي العنف إلى الداعية المتطرفة األفكار رفض -7

               الشبهة يثير  شيء أي عن للتبليغ األمنية  كاالجهزة الدولة مؤسسات مع التعاون -8

 .(المواطنة الفاعلة)
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 تاريخ األردن

 بنك االسئلة الوزاري / الوحدة الرابعة

 :  هورسالة عمان الذي صدرت فيه العام  -1

 2004- د        2003 - ج     2006   -ب     2005 -أ

 

 :هو  رسالة عمان الذي صدرت فيه العام الهجري  -2

 1426-د       1425 - ج     1428  -ب        1430 -أ

 

 تنبعث من تعاليم القران و نبض االسالم و وسطيته هي  انطالقة رسالة عالمية  التي شهدت المدينة  -3

 عمان  -الرباط           د - القدس      ج -القاهرة     ب   -أ

 

 :  هو صدرت في عهده رسالة عمان الهاشمي الذي الملك  -4

 طالل بن عبدهللا  -د         عبدهللا األول     -ج              عبدهللا الثاني    - ب      الحسين بن طالل   -أ

 

 :   ما عدا, مبادىء رسالة عمان كل مما يأتي من   -5

 تحقيق الرحمة والخير للمسلمين وحدهم    -العدالة في معاملة اآلخرين                 ب -أ

 تكريم اإلنسان من غير النظر إلى لونه وجنسه ودينه   - التسامح والعفو                             د -ج

 

 :  ما عدا ,  مبادئ رسالة عمان  كل مما يأتي من   -6

 العدالة في معاملة االخريين  -المواثيق                                    ب احترام العهود و  -أ

 تكريم االنسان حسب لونه و جنسه و دينه - احترام حق الحياة لغير المقاتلين                          د -ج

 

 اإلنسان في أموره الدينية والدنيوية كافة هو : اعتدال المنهج الفكري القائم على  -7

 المساواة -الرحمة          د -التسامح     ج  - الوسطية     ب -أ

 

 :  2004الذي عقد  عام المؤتمر االول لمنتدى الوسطية عنوان  -8

 وسطية االسالم بين الفكر و الممارسة  -التعاون الدولي لمكافحة االرهاب                              ب  -أ

 تمكين الشباب و تعزيز التسامح   -الوسطية في االصالح                  ج الدور العملي لتيار  -ج

 

م في العاصمة عمان بحضور نخبة من العلماء   2006الذي عقد عام المؤتمر الثاني عنوان  -9

 والمفكرين والقادة الذين ينتمون لمنهج الوسطية واالعتدال , هو :  

 وسطية اإلسالم بين الفكر والممارسة   -نهضة األمة    ب الدور العلمي لتيار الوسطية في اإلصالح و  -أ

 دور الوسطية في نشر المحبة واأللفة    -مبادىء الوسطية في اإلسالم                                   د -ج

 

                في اإلصالح ونهضة األمة( الدور العملي لتيار الوسطية التي عقد بها مؤتمر )الدولة  -10

 هي :  2006عام 

 البحرين  -مصر            د  -األردن       ج  -ب       العراق -أ
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وقبولهما عبر االنفتاح والمعرفة وحرية  احترام التنوع واالختالف المفهوم اإلنساني الذي يعني  -11

 :    هو  ,  الفكر والمعتقدات

 التسامح  -االعتدال        د-الوسطية      ج  -التطرف    ب  -أ

 

 ا : ماعدوالغلو في المجتمعات البشرية , انتشار ظاهرة التطرف كل مما يأتي من اسباب  -12

ضعف القيم و المبادئ                  -انتهاك حقوق االنسان                                               ب  -أ

 الفهم المغلوط للنصوص الشرعية -االستخدام الصحيح لوسائل التواصل                            د -ج

 

 هو : التعصب للرأي اآلخر وعدم تقبل آراء اآلخرين التطرف الذي من مظاهرة  -13

 الديني  –الفكري      د  -األخالقي     ج  -السياسي     ب -أ

 

 :  من مظاهر التطرف الدماء واألموال استباحة  – 14

 السياسي -الفكري     د -الديني     ج  -األخالقي     ب  -أ

 

 من انواع التطرف :  المذهبيالتطرف  -15

 االخالقي  -السياسي       د - الديني    ج -الفكري     ب  -أ

 

 هو : مواقف عنصرية متشددة تجاة الشعوب التطرف الذي يعني اتخاذ  -16

 التطرف السياسي -دالتطرف الفكري         -التطرف االخالقي      ج  -التطرف الديني          ب -أ

 

 وتدمر المجتمعات مثاال على التطرف  : دماء االخريين تعد المنظمات االرهابية التي تستبيح  -17

 االخالقي  - السياسي      د -الديني       ج - الفكري    ب -أ

 

يقع  الدور األهم على فئات المجتمع ومؤسساته كافة , إال أن مواجهة التطرف واجبا أصبحت   -18

 :    عاتقعلى 

 المواطن   -األجهزة األمنية           د  -مجلس النواب        ج  -الحكومة       ب  -أ

 

 * االجابات  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 أ ب  أ د ب  ب  د ج د

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 د أ د ب  ب  ج ج د ب 

 

                                                                تم بحمد هللا                                    

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح                                                                            

 األستاذ عبدهللا الخوالدة


