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: األول   فصلال اإلنجازات السياسية في عهد الملك عبدهللا األول

 

 .أوالً: حياته ونشأته

 م،7770ولد الملك عبدهللا بن الحسين بن علي في مكة المكرمة عام 
وتعلم القراءة والكتابة والعلوم الدينية على أيدي نخبة من شيوخ عصره، 

 األستانة )استانبول(مع والده الشريف الحسين بن علي إلى  انتقل ثم

 فتعلّم اللغة التركية وأتم دراسته فيها. 

 

بعد الثورة  ما المناصب التي توالها الملك عبدهللا بن الحسين}س{:

 قبل تأسيس اإلمارة؟ العربية

 .تولّى قيادة الجيش المكلف بتحرير مدينة الطائف من األتراك

 

 ؟  ألدبيةاملك عبدهللا األول بن الحسين أذكر مؤلفات ال }س{:

 صائلجواب السائل عن الخيل األ  ■                    المذكرات  ■

 خواطر النسيم ■             األمالي السياسية ■

اآلثار الكاملة وقد جمعت آثاره األدبية في مجلد واحد تحت عنوان ) 

 (.ابن الحسين للملك عبدهللا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ثانياً: اإلنجازات السياسية الداخلية

بين مظاهر التحول السياسي في األردن بعد إعالن االستقالل  }س{:

 م؟7401عام 

في عهد الملك عبدهللا األول  أذكر اإلنجازات السياسية الداخلية  }س{:

 ؟بن الحسين

م وإلغاء القانون األساسي الصادر عام 1749صدور دستور عام  ■

 م. 1791

وبموجب دستور  نيابيتحول نظام الحكم من أميري إلى ملكي وراثي  ■

 صبح الملك رئيساً للسلطتين التنفيذية والتشريعية. ام، 1749

إلغاء المجالس التشريعية ليحل مكانها مجلس األمة الذي يتكون من:  ■

ك ومجلس النواب المنتخب من قبل مجلس األعيان المعين من المل

 الشعب. 

م بحيث 1791صدور قانون االنتخاب بعد الوحدة بين الضفتين عام  ■

أصبح من حق المواطنين في الضفة الغربية انتخاب  مجلس النواب 

 . له  والترشح

 

 

 . ثالثاً: اإلنجازات السياسية الخارجية

 ؟حسين الخارجيةتميزت سياسة الملك عبدهللا األول بن الس: بماذا 

بالبعد القومي المنطلق من الفكر الهاشمي الحريص على وحدة  تميزت

األمة العربية وصيانة حقوقها، حيث سعى إلى تطبيق أفكاره القومية في 

من مشاريع الوحدة وحدة األمة العربية واستقاللها من خالل طرح العديد 

 .العربية

 عبدهللا االول؟ للملك اإلنجازات السياسية الخارجيةاذكر س:

 س: اذكرأبرز المشاريع الوحدة التي طرحت في عهد الملك عبدهللا

 الثاني؟ 

                                    م 1749جامعة الدول العربية  -9   1741مشروع سوريا الكبرى  -7

 م.1791وحدة الضفتين  -1

 

 م:7401مشروع سوريا الكبرى  -7

قيام دولة موحدة في شروع وحدة وم :مشروع سوريا الكبرى   ◙

 )سوريا، واألردن، وفلسطين، ولبنان(تضم سوريا بحدودها الطبيعية 

على أن يكون نظام الحكم فيها ملكياً دستورياً برئاسة األمير عبدهللا بن 

 .نالحسي

الوصول إلى الوحدة  وضح الهدف من مشروع سوريا الكبرى؟ }س{:

 .العربية الكاملة

 

 ؟7401ب التي دعا إليها المؤتمر السوري عام ما المطال }س{:

قيام دولة موحدة في سوريا بحدودها  ■      إلغاء وعد بلفور  ■

على أن يكون نظام  الطبيعية )سوريا، واألردن، وفلسطين، ولبنان(

 الحكم فيها ملكياً دستورياً برئاسة األمير عبدهللا بن الحسين

 اح بانضمام أي دولة عربية أخرى.سمال ■

 

  لم يكتب النجاح لمشروع سوريا الكبرى؟ فسر }س{:

 ؟ بسبب عدم نجاح مشروع سوريا الكبرىفسر : }س{

ألنه ال  ) فســـر( وقف بريطانيا وفرنسا ضد مشروع سوريا الكبرى ■

 .يتوافق ومصالحهما االستعمارية في المنطقة

رفض الحركة الصهيونية أي مشروع وحدوي عربي يهدد مطامعها  ■

 عية.التوس

 .ورأت بعض الدول العربية في الوحدة تهديداً لمصالحها القطرية ■

 

م بإلغاء 7401اتخذت جامعة الدول العربية قراراً عام  فسر : }س{

 ؟مشروع سوريا الكبرى المقدم من األردن 

 .الدول العربية رأت في الوحدة تهديداً لمصالحها القطريةألن بعض  
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 م:7401جامعة الدول العربية  -0

منظمة إقليمية تضم الدول العربية في كل من : جامعة الدول العربية  ◙

آسيا وأفريقيا، ينص ميثاقها على التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء 

 في المجاالت االقتصادية واالجتماعية، ومقرها الدائم مدينة القاهرة.

أذكر المشاريع ) المحاوالت ( الوحدوية التي سبقت قيام  س{:}

 ؟7401الجامعة العربية عام 

 .طرح مشروع سوريا الكبرى الذي قدمه األمير عبدهللا بن الحسين  ■

مشروع الهالل الخصيب )بالد الشام والعراق( الذي قدمه نوري  ■

 .السعيد رئيس الوزراء العراقي

 

قدمه نوري السعيد رئيس  مشروع وحدة :  مشروع الهالل الخصيب ◙

 .)بالد الشام والعراق(من  يضم كل الوزراء العراقي

 

 ؟م7400عقد بروتوكول اإلسكندرية فسر  }س{:

الدول العربية، بمشاركة كل من األردن وسوريا  جامعةإلنشاء 

سوريا  ا مشروع داستبعووالعراق ولبنان ومصر واليمن والسعودية، 

 .الكبرى والهالل الخصيب

 

 وحدة الضفتين: -1

األردن الشرقية والغربية  بين ضفتي: وحدة  وحدة الضفتين  ◙

واجتماعهما في دولة واحدة هي المملكة األردنية الهاشمية وعلى رأسها 

 حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا بن الحسين المعظم .

 

أو فسر قيام وحدة الضفتين  بين أسباب قيام وحدة الضفتين؟ }س{:

 م؟7414عام 

نظراً للعالقات والروابط  ■       . فقدان معظم أراضي فلسطين ■

 .التاريخية بين الشعبين

حق الشعب ، و للحفاظ على ما تبقى من األراضي الفلسطينية  ■

 .حقوقه في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين الفلسطيني 

 

 ؟وحدة الضفتين  قيام بين مراحل }س{:

 المؤتمرات التمهيدية:المرحلة األولى عقد  -أ

مؤتمرات عقد  من خالل اليها ن الضفتين تم التمهيد إلقامة الوحدة بي

 .م وهي )عمان، أريحا، رام هللا، نابلس1741تمهيدية عام 

 

 من أهم قراراتهم 1741 / 19/ 1في مؤتمر عقد :  مؤتمر أريحا ◙

 المناداة بالوحدة الفلسطينية األردنية واعتبار فلسطين وحدة ال تتجزأ.

 

 م؟7407عام  اذكر قرارات مؤتمر أريحا س{:}

 المناداة بالوحدة الفلسطينية األردنية واعتبار فلسطين وحدة ال تتجزأ. ■

 األردن وفلسطين هو مقدمة للوحدة العربية. وحدةأن  ■

 مبايعة الملك عبدهللا األول بن الحسين ملكاً على فلسطين واألردن. ■

 المطالبة بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى بالدهم وتعويضهم. ■

االقتراح على الملك عبدهللا األول بن الحسين وضع نظام النتخاب  ■

 ممثلين شرعيين يمثلون أهالي فلسطين في المجالس النيابية األردنية.

 

 .(7414نيسان عام  00إعالن وحدة الضفتين )المرحلة الثانية  -ب

أبرز التعديالت التي اتخذت إلعالن وحدة الضفتين بعد  اذكر }س{:

 ر أريحا ؟قرارات مؤتم

 حل المجلس النيابي األردني ■

ل قانون االنتخاب حيث تم زيادة عدد أعضاء مجلس األمة يعدت ■

 .األردني

نيسان  11المجلس النيابي الجديد الذي يمثل الضفتين في  بانتخ ■

 .م1791

  

في يوم الجمعة  الملك عبدهللا االول على أبواب مسجد االقصىاستشهد 

 م1791/   9/  91في 

 

 

 ؟}س{: أعط تاريخ األحداث التالية

 السنة الحدث

 م7401 استقالل األردن

 م7414 وحدة الضفتين

 م7401 مشروع سوريا الكبرى

 م7401 تأسيس جامعة الدول العربية
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 : الثاني فصلال اإلنجازات السياسية في عهد الملك طالل بن عبدهللا

  .أوالً: حياته ونشأته

وتلقى دراسته األولية في  م7444هللا عام ولد الملك طالل بن عبد 

الكلية العلمية اإلسالمية في عمان، ثم التحق بكلية ساند هيرست 

العسكرية في بريطانيا ، ثم عاد بعدها إلى عمان ليلتحق بقوة الحدود 

م عين ولياً 1749آذار عام  9العسكرية وبكتيبة المشاة الثانية، وفي 

 للعهد. 

 

 بن عبدهللا المشاركة العسكرية لألمير طالل( ) فسر ما داللة  }س{:

 ؟م7407في حرب عام 

كان لوجوده أثر كبير في رفع معنويات وحدات الجيش العربي التي 

 قاتلت في القدس آنذاك. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زات السياسية الداخليةاإلنجا:  ثانياً 

 

حرص الملك طالل بن عبدهللا خالل فترة حكمه القصيرة : فسر }س{

لمواجهة التحديات ؟ على ضرورة تماسك المجتمع األردني وتعاونه

 .الداخلية والخارجية

 

حرص الملك طالل بن عبدهللا على تماسك المجتمع وضح كيف }س{: 

 ؟ية والخارجيةلمواجهة التحديات الداخل األردني وتعاونه

 .  ألن البلد يحتاج لذلك التآلف والتآزرو التاكيد على التعاون -■

 . وبإمكانياته و بكفاءة أبنائه الوطنبالثقة   -■

 تأخرها وضعفها  سببوحدهم  ألنهم  من األمة اليائسين وعدم إتباع  -■

 

على الرغم من قصر مدة حكم الملك طالل إال أنها تميزت  }س{:

  ؟ بين ) اذكر( االنجازات السياسية الداخلية . همةبإنجازات م

 م .7410إصدار دستور عام  -1

  ؟تعد اإلصالحات الدستورية من أهم إنجازات الملك طاللفسر }س{: 

عززت الحريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، حيث جاء  ألنها

 .م متوافقاً مع النظم الديمقراطية الحديثة1799دستور عام 

 

 .إنشاء ديوان المحاسبة -9

لمراقبة إيرادات الدولة  م 1799ديوان أنشئ عام :  ديوان المحاسبة ◙

 ونفقاتها وطرق صرفها

 

 م.7410إنشاء ديوان المحاسبة عام  فسر }س{:

  ؟ يساهم ديوان المحاسبة في الحد من الفساد المالي فسر}س{: 

ل تقديم تقرير لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، من خال

سنوي لمجلسي األعيان والنواب عن المخالفات المرتكبة بحق المال 

 .العام

 م ؟7410 أبرز ما جاء في مواد هذا الدستور  اذكر }س{:

المملكة األردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها ال  -7

 ربية. يتجزأ وال ينزل عن شيء منه والشعب األردني جزء من األمة الع

 نظام الحكم نيابي ملكي وراثي.  -0

لمواطن كفل الدستور مجموعة من الحقوق والحريات المتعلقة با -1

   ألردني، منها:ا

 األردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.  -أ

 تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها.  -ب

القيام بشعائر األديان والعقائد طبقاً للعادات تحمي الدولة حرية  -ج

) المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية لآلداب.

  شروط ممارسة شعائر األديان (

حرية التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو التصوير، مع ضمان  -د

 حرية الصحافة والطباعة. 

 ع وتأليف الجمعيات واألحزاب السياسية. حق األردنيين في االجتما - هـ

 

 

 التي تميز بها ؟ م 7410دستور عام اذكرخصائص }س{: 

مواد الدستور العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  تنظم  -7

 :على النحو التالي

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية  -أ

 ولة. مشتركة عن السياسة العامة للد

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

تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام النواب، وإذا قرر  -ج

المجلس عدم الثقة بالوزارة باألكثرية المطلقة من مجموع أعضائه وجب 

 عليها أن تستقيل. 

سلطان القضاة مستقلون ال يُعد استقاللية السلطة القضائية إذ  -0

 عليهم في قضائهم لغير القانون. 
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 .للملك طالل  ثالثاً: اإلنجازات السياسية الخارجية

الملك طالل على تطوير وتنظيم العالقات  وضح كيف عمل}س{: 

  ؟األخوية مع الدول العربية

تحسين العالقات مع الدول العربية المجاورة بهدف التنسيق والتعاون  ■

 مع تلك الدول. 

يع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك )اتفاقية الضمان الجماعي التوق ■

 .م(1791العربي عام 

 

توقيع األردن اتفاقية الضمان الجماعي العربي عام   }س{: فسر

  ؟م7417

من أجل التعاون في الشؤون السياسية واالقتصادية والعسكرية وتوحيد  

 الجهود في الدفاع عن البالد العربية. 

 

التي  اتفاقية الدفاع العربي المشترك هي  :ية الضمان العربي اتفاق ◙

من أجل التعاون في الشؤون السياسية واالقتصادية م 1791وقعت عام 

 والعسكرية ولتوحيد الجهود في الدفاع عن البالد العربية. 

تعذر استمرار جاللة الملك طالل بن عبدهللا في الحكم بسبب مرضه 

م وقد 7410األمير الحسين بن طالل عام فتنازل عن الحكم لنجله 

 م.7470/  7/  7توفي الملك طالل في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : لثالثا فصلال اإلنجازات السياسية في عهد الملك الحسين بن طالل  

 . هأوالً: حياته ونشأت

، م7411تشرين الثاني  70في الحسين بن طالل في عمان  ولد الملك

ونشأ في كنف والده الملك طالل بن عبدهللا، كما حظي برعاية جده 

 الملك عبدهللا األول بن الحسين. 

االبتدائية في الكلية العلمية اإلسالمية في عمان، ثم انتقل  تلقى تعليمه

بكلية التحق مصر لمدة عامين، ثم إلى كلية فكتوريا باإلسكندرية في 

 .ساند هيرست العسكرية في إنجلترا إلتمام دراسته

 

بعد ان تنازل عنه الملك  انتقل الحكم لألمير الحسين م7410وفي عام  

ولعدم بلوغه سن الثامنة عشر قمرية فقد قرر مجلس الوزراء  طالل،

 0 تعيين وصاية على العرش بمقتضى الدستور واستمر المجلس حتى

تسلم الملك الحسين بن طالل سلطاته  م حيث7411آيار عام 

 الدستورية. 

 

لملك الحسين بن طالل عدة مؤلفات أصبحت من مصادر دراسة ل}س{: 

          مهنتي كملك ■   ؟  أذكر هذه المؤلفات،  تاريخ األردن الحديث

 حربنا مع إسرائيل ■              ليس سهالً أن تكون ملكاً  ■

 . : اإلنجازات السياسية الداخليةثانياً 

 

حقق األردن في عهد الملك الحسين بن طالل إنجازات كبيرة على 

وقد عبر الملك  فقد نذر حياته لخدمة وطنه وأمته،المستوى الداخلي، 

الحسين عن نهج سياسته الداخلية في الخطاب الذي وجهه للشعب 

  .األردني عند تسلمه عرش المملكة 

 

 

من الخطاب نهج الملك الحسين في سياسته الداخلية؟  }س{: استخلص

 14نص ص

نمي هذه الثقة يأنه يستمد قوته من محبة الشعب وثقته ، وانه س  ■

 بخدمة األمة ورعاية مصالحها
  

العهد الذي قطعه على نفسه مجانبة الراحة من أجل الشعب واألمة  ■

 سبيله نموت والعمل والتضحية في سبيل إعزاز الوطن الذي نحيا وفي 
 
 
 

 }س{: اذكر أهم اإلنجازات السياسية الداخلية للملك الحسين بن طالل؟

 : تعزيز النهج الديمقراطي -7

}س{: ما مظاهر تعزيز النهج الديمقراطي في سياسة الملك الحسين 

 ؟وتفعيل الحريات السياسية  بن طالل الداخلية

على الساحة  األحزاب السياسية بكافة اتجاهاتها الفكرية ظهور ■

 .األردنية

 .النقابات العمالية والمهنية ونشطت الصحافة في البالد تأسيس ■

 .خ الشعور القومي عند األردنيينيرستالوعي السياسي و يادةز ■

 

خ الشعور القومي عند يرستالوعي السياسي و يادةزفسر }س{: 

 في عهد الملك الحسين ؟ األردنيين

اتجاهاتها الفكرية على الساحة  األحزاب السياسية بكافة ظهور ■

 .األردنية

 .النقابات العمالية والمهنية ونشطت الصحافة في البالد تأسيس ■

منذ بداية عهده إلى تعزيز النهج الديمقراطي وتفعيل  جاللتهسعى  ■

 .الحريات السياسية 

 

 : تعريب قيادة الجيش األردني -9

من آذار عام  تعريب قيادة الجيش األردني في األولفسر }س{: 

 ؟ م7417إنهاء المعاهدة األردنية البريطانية عام ، و م7411

 .استكماالً لتحقيق السيادة الوطنية األردنية  
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الملك الحسين بن طالل  هااتخذأذكر ) بين ( اإلجراءات التي }س{: 

 ؟  السيادة الوطنية األردنيةمفهوم لتحقيق 

م  1791ن آذار عام تعريب قيادة الجيش األردني في األول م ■

  .واالستغناء عن خدمات كلوب باشا والضباط اإلنجليز

 م. 1799إنهاء المعاهدة األردنية البريطانية عام  ■

 

 : التعديالت الدستورية -1

الدستور بما يتناسب مع التطورات السياسية  علىتعديالت إجريت  

 .الداخلية

 

م وتفعيل 7470 العودة للحياة النيابية في عامبين مظاهر }س{: 

 ؟الحياة السياسية والحزبية

 .  م1771الميثاق الوطني عام   ■        . م1717انتخابات عام  ■

 م.1779قانون األحزاب عام   ■

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ياسية الخارجيةاإلنجازات الس :ثالثاً 
 

لملك الحسين بن ل اإلنجازات السياسية الخارجية بماذا تميزتس{: }

  ؟طالل 

 .النشاط السياسي لألردن على صعيد العالقات العربية والدولية ■

 .المساهمة في المصالحة العربية وتوحيد الصف العربي ■

 

}س{: بين المرتكزات التي انطلق منها الملك الحسين بن طالل في 

 عالقاته العربية والعالمية؟

        مبادئ الثورة العربية الكبرى.  ■

 . العربي لبعد القوميا تؤكدمواد الدستور األردني التي  ■

 ثوابت السياسة الخارجية األردنية القائمة على الوسطية واالعتدال. ■

 

 .الملك الحسين بن طالل ومشاريع الوحدة العربية -7

 حسين إلى تجسيد فكرة الوحدة العربية عملياً سعى الملك الكيف }س{: 

ومن  العديد من مشاريع الوحدة بين البالد العربية، إلى إقامةالدعوة ب ؟

 :أبرز هذه المشاريع ما يلي

 .   م7417االتحاد العربي الهاشمي عام   -أ

  . م7470مشروع المملكة العربية المتحدة عام   -ب

 .م7474مجلس التعاون العربي عام  -ج 

 

 . م7417االتحاد العربي الهاشمي عام  -أ

الف بين مملكة العراق حمعاهدة أخوة وت : االتحاد العربي الهاشمي  ◙

توحيد التمثيل حيث سعى ل م1791عام  والمملكة األردنية الهاشمية

السياسي الخارجي للبلدين بسياسة واحدة قوية يكون لها مكانة وصوت 

 مسموع في المحافل الدولية. 

   

اتسمت العالقات السياسية بين العراق واألردن بالتوافق فسر }س{: 

  ؟ والتآلف

ما مقومات الوحدة التي قامت بين األردن والعراق عام  }س{: 

نظراً لتشابه نظام الحكم في البلدين وهو النظام الملكي  م؟7417

 .إلى جانب الجوار الجغرافي، الهاشمي 

 

 التي سعى لتحقيقها؟ بي الهاشمياالتحاد العر اذكر أهداف  }س{:

من النواحي السياسية العربي الهاشمي  بين أهمية االتحاد  }س{:

 والعسكرية واالقتصادية؟

توحيد التمثيل السياسي الخارجي للبلدين بسياسة واحدة قوية يكون  -7

 اهميتة السياسية لها مكانة وصوت مسموع في المحافل الدولية. 

من خالل توحيد الجيش في البلدين؛ ليكون إيجاد درع أمني قوي  -9

اهميتة  معيناً لألمة العربية ويسهم في الدفاع عن قضاياها وحقوقها. 

 العسكرية

بطريقة  المشاريع االقتصادية المشتركةب هماتنمية  البلدين وتطوير -1

اهميتة  . تكاملية تسهم في دفع المسيرة التنموية في كال البلدين

 االقتصادية

 

بسبب االنقالب  ؟لم يستمر االتحاد العربي الهاشمي طويالً سر ف }س{:

استشهاد ، والملكي في العراق  في العراق  الذي أطاح بالحكم العسكري 

 م. 1791تموز عام  14الملك فيصل في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م7470مشروع المملكة العربية المتحدة عام  -ب

بين األردن هو مشروع وحدة  :  العربية المتحدةمشروع المملكة  ◙

تجسيداً لفكر الملك الحسين بن ، وجاء 1799طرح عام  وفلسطين 

طالل الداعي إلى ضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في 

 .أرضه

مشروع المملكة العربية المتحدة بين األردن فسر طرح  }س{:

 ؟7470عام  وفلسطين

حسين بن طالل الداعي إلى ضرورة الحفاظ على تجسيداً لفكر الملك ال 

 حق الشعب الفلسطيني في أرضه
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بنود مشروع المملكة المتحدة بين األردن ) اذكر (  عدد  }س{:

 وفلسطين؟

عربية المملكة الالمملكة األردنية الهاشمية بعد االتحاد باسم ) تسمى -7

 متحدة(. ال

 .ين الشرقية والغربية تتكون المملكة العربية المتحدة من الضفت -0

 .تكون عمان العاصمة المركزية للمملكة العربية المتحدة  -1

يتولى السلطة التنفيذية ومعه مجلس وزراء ورئيس الدولة هو الملك،  -0

تناط بالملك ومجلس يعرف فمركزي، أما السلطة التشريعية المركزية 

  ( .باسم )مجلس األمة

، عليا  ة منوطة بمحكمة مركزيةتكون السلطة القضائية المركزي -1

 ولكل بلد محاكمه الخاصه به.

دليالً واضحاً على النهج الوحدوي للملك الحسين بن  أعط  }س{:

 .مشروع المملكة العربية المتحدة  ؟طالل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م7474مجلس التعاون العربي عام  -ج

 

ضم  م 1717: مشروع وحدة طرح عام مجلس التعاون العربي   ◙

مع .األردن، والعراق، ومصر، واليمن الشمالي أربعة دول عربية هي

إمكانية انضمام أية دولة عربية أخرى، ويمثل االتحاد نموذجاً عملياً نحو 

 .سعي الدول العربية للتضامن والعمل العربي المشترك

 

 

 دويا يختلف مشروعا وح مجلس التعاون العربي  فسر يعتبر }س{:

 ؟ عما سبقه من مشاريع

م خطوة جديدة نحو 7474يعد مجلس التعاون العربي عام  فسر }س{:

 ؟وحدة عربية متكاملة

ضم أربعة دول عربية هي األردن، والعراق، ومصر، واليمن ألنه  ■

 .مع إمكانية انضمام أية دولة عربية أخرى ،الشمالي

 

دول العربية للتضامن والعمل يمثل نموذجاً عملياً نحو سعي الألنه  ■

العربي المشترك خاصة مع ظهور العديد من المحاوالت الوحدوية من 

 م.1717، واالتحاد المغاربي م1711بينها مجلس التعاون الخليجي عام 

  

الثانية بسبب حرب الخليج ؟ مجلس التعاون العربي   اءنتهإ فسر }س{:

 م، الناتجة عن اجتياح العراق للكويت1771عام 

 

 

 

 

 

 خارجيةالعالقات األردنية ال -0

للسياسة  ساسفسر شكلت القضية الفلسطينية المحور األ }س{:

 الخارجية األردنية؟ 

الملك الحسين بن طالل على دعمها في كل المحافل  بسبب حرص ■

 الدولية

ين الشعبين األردني والتأكيد على التالحم المصيري ب ■

 .وتوثيق عالقات األردن السياسية مع الدول العربية.والفلسطيني

 .تقديم الرعاية والحماية للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس  ■

 

 

، }س{:  ساهم األردن بتحقيق التوازن العربي وحل الخالفات العربية

 بين تلك االسهامات؟

 .م1719جامعة العربية في عمان عام عقد مؤتمر الوفاق واالتفاق لل ■

الجنوبي واتحادهما في دولة اليمن المصالحة بين اليمن الشمالي و ■

 .م1771واحدة عام 

م ضمن البيت 1771ومساعيه في حل النزاع العراقي الكويتي عام  ■

 العربي.

 

 

نجح األردن في إقامة عالقات دبلوماسية واسعة وضح }س{: 

 ؟عالمومتطورة مع مختلف دول ال

  االنجازات السياسية الخارجية للملك الحسين؟}س{: 

الملك الحسين بن طالل في توضيح المواقف العربية على  مةساهم ■

  .الساحة الدولية وخاصة الصراع العربي الصهيوني

 

ك األردن في المؤتمر الدولي للسالم في جنيف بسويسرا عام ااشتر ■

م، والذي نتج عنه فض النزاع بين مصر وإسرائيل وبين سوريا 1791

 .وإسرائيل

 

سة الخارجية األردنية بالتنسيق مع الدول العربية واألجنبية نجح السيا ■

( الذي نص 119في اتخاذ الجمعية العمومية لألمم المتحدة قرارها رقم )

الصهيونية هي شكل من أشكال التمييز  إدانة إسرائيل وعد على أن

 العنصري. 

 

شارك األردن في المؤتمر الدولي للسالم في مدريد  1771في عام  ■

نب الفلسطيني ضمن الوفد األردني الذي تراسه وزير الخارجية الجا

 األردني

 

أسهمت السياسة الخارجية األردنية في إظهار مكانة بين كيف  س{:

 ؟ من خاللاألردن على المستوى العالمي

إقامة عالقات دبلوماسية مع الكثير من أمتالكه مصداقية دولية ، و ■

 .دول العالم

عالم إلى عمان لحضور تشييع جثمان الملك توافد معظم زعماء ال ■

على عمق العالقة  ) كدليلم. 1777الراحل الحسين بن طالل عام 

 (ةاألردنية الدولي

 

 

 



 4777047770إعداد محمد البطران     مدارس ) ريتال ، االكاديمية العربية، المعالي (الوحدة الثانية / انجازات السياسية للملوك الهاشميون   

 

9 

 

 : فصل الرابع ال في عهد الملك عبدهللا الثاني ة اإلنجازات السياسي 

 

 .أوالً: حياته ونشأته

،  م7410كانون الثاني  14ولد الملك عبدهللا بن الحسين في 

الدستورية ملكاً للمملكة  سلطاتهالملك عبدهللا الثاني بن الحسين  تولى

بعد وفاة الملك الحسين بن  م،7444شباط عام  7في األردنية الهاشمية 

 ة في تاريخ األردن المعاصر. مهمطالل لتبدأ مرحلة جديدة و

   

 ملك عبدهللا الثاني؟تتبع السيرة العلمية لل }س{:

 .تلقى علومه االبتدائية في الكلية العلمية اإلسالمية في عمان ■

انتقل بعدها إلى مدرسة سانت إدموند في إنجلترا ثم إلى مدرسة  ■

إيجلبروك وأكاديمية دير فيلد في الواليات المتحدة األمريكية إلكمال 

 دراسته الثانوية. 

سكرية في بريطانيا، ثم تابع دراسته التحق بأكاديمية ساند هيرست الع ■

 .في جامعة أكسفورد

 لدراسةم التحق بجامعة جورج تاون في واشنطن 1719في عام   ■

 الشؤون الدولية. 

 

 للملك عبدهللا الثاني؟ عسكريةتتبع السيرة ال }س{:

بدأ الملك حياته العسكرية في الجيش العربي قائداً لسرية في كتيبة  ■

  .م1717( عام 19)الدبابات الملكية 

ترقى في صفوف القوات المسلحة حتى أصبح قائداً للقوات الخاصة  ■

 م1774الملكية عام 

 

المتميز من التعليم والتدريب التي  العالي المستوىبين نتائج  }س{:

شكل لديه الدافع القوي لتمكين  ؟حظي به جاللة الملك عبدهللا الثاني 

 ُمميز.أبناء شعبه من الحصول على تعليم 

 

ألف جاللة الملك عبدهللا الثاني كتاًبا عبر فيه عن رؤيته لتحقيق السالم 

بعنوان " فرصتنا األخيرة : السعي العادل والشامل في المنطقة العربية 

 نحو السالم في وقت الخطر "

 

ين سمو يبتع م0444تموز عام  0مية في صدرت اإلرادة الملكية السا

 . ولياً للعهدبن عبدهللا الثاني  األمير الحسين

 

م. ، 1774حزيران  91بن عبدهللا الثاني في  ولد سمواألمير الحسين

ه الثانوي في األردن ، والتحق سموه في جامعة جورج تأون تلقى تعليم

في الواليات المتحدة األمريكية لدارسة التاريخ الدولي، وتخرج منها عام 

 م.9111

العديد من   ( سمواألمير الحسين بن عبدهللا الثاني أطلق )وضع  س{:}

 المبادرات الهادفة . أذكرها؟

والجماعةةة فةةي مجةةال التعةةاون ) لتنميةةة مهةةارات الفةةرد  مباااردة حقااق ■

 والعمل المشترك.

 ) لدعم األطفال الصم وتأهيليهم( . سمع بال حدودمبادرة  ■

 لتأهيل الكوادر الطبية في المجال الرياضي (.  يمبادرة قص ■

 

 

 أذكااار ) باااين ( المشااااركات السياساااية علاااى الصاااعيد الااادولي  }س{:

 ؟لسمواألمير الحسين بن عبدهللا الثاني

حيةةث  م9119لجلسةةة مجلةةس األمةةن الةةدولي فةةي نيسةةان عةةام ترؤسةةه  ■

 أصبح سموه أصغر شخصية تترأس مجلس األمن منذ تأسيسه.

 

الةذي  9119رعى سموه فعاليات المنتدى العةالمي للشةباب األول عةام  ■

 صدر عنه إعالن عمان.

 

لمهةم للشةباب، وتوحيةد جهةود سموه في لفت أنظار العالم للدور انجاح  ■

العةةالم بقيادتةةةه الستصةةدار قةةةرار تةةةاريخي مةةن مجلةةةس األمةةن فةةةي األمةةةم 

وهةةو أول قةةرار لمجلةةس ، المتحةةدة يعةةد األول مةةن نوعةةه خةةاص بالشةةباب 

 األمن في هذا المجال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .ثانياً: اإلنجازات السياسية الداخلية

شهد األردن تطورات وإنجازات سياسية نابعة من النهج  }س{:

الحكومات األردنية المتعاقبة بتوجيه من  سارت عليهالديمقراطي الذي 

أبرز ما تحقق من إنجازات سياسية على  أذكرالملك عبدهللا الثاني، 

 ؟المستوى الداخلي

 م 9111هيئة قضائية مستقلة أنشئت عام  محكمة دستورية إنشاء  -1

 للرقابة على دستورية القوانين واألنظمة وتفسير النصوص الدستورية. 

 جميعها لسلطاتلا نهائية وملزمة وتكون أحكامه

وإدارتها، باسم  تأسيس هيئة مستقلة لألشراف على االنتخابات  -0

 الهيئة المستقلة لالنتخاب. 

وفي مقدمتها ، إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي -1

 واألحزاب السياسية واالجتماعات العامة والمطبوعات.ن االنتخاب قواني

 .قانون الالمركزية -0 

 ــــــــــــــــــــــــ

 م 9119كانون األول عام  11قانون صدر في  قانون الالمركزية: ◙

يقوم على انتخاب مجلس لكل محافظة في األردن يسمى بمجلس و

 المحافظة.

مجلس يضم أعضاء يتم انتخابهم في كل محافظة  مجلس المحافظة: ◙

%( 99ما نسبته )بتعين  ةالحكوم ، وتقومبناء على قانون الالمركزية 

 من أعضاء هذا المجلس المنتخب. 
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 لجاللة الملك عبدهللا الثاني األوراق النقاشيةثالثاً:

فسر حرص الهاشميون منذ تاسيس الدولة األردنية على  }س{:

 واصل مع أبناء الشعب األردني بالوسائل كافة؟ من خالل الت

سعيهم الدائم على مشاركة المواطن الفاعلة في صنع القرار   ■

 وتطويرالحياة الديمقراطية. 

 .أسس العدالة والمساواة  ) ترسيخ (  تجذير ■

 

  إصدار الملك عبدهللا الثاني مجموعة من األوراق النقاشية فسر }س{:

 .استكماال للمسيرة األصالحية الشاملة  ■

 للتواصل المباشر والمفتوح مع أبنائه األردنيين. ■

لمشاركة األردنيين رؤيته اإلصالحية إلنضاج الديمقراطية وضمان  ■

 نجاحها.

 طنين للدخول في حوار حول القضايا المهمة .تحفيز الموا ■

المشاركة الشعبية الفاعلة في عملية صنع القرار ، أو كما أسماها  ■

 جاللته " المواطنة الفاعلة "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة" ىالورقة النقاشية األول

 اذكر ) بين ( المسائل التي تطرقت إليها الورقة النقاشية األولى  }س{:

 كيف نختلف مع بعضنا بعضاً ضمن نقاشاتنا العامة. ■

 كيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن . ■

ما هي ) اذكر ( الممارسات التي يجب اتباعها لتجذير  }س{:

 مقراطية بحسب ما ورد في الورقة النقاشية األولى؟الدي

 

 احترام اآلراء . -7

 إن أساس العالقة بين األردنيين واألردنيات هو وحدتهم والمساواة  ■

 تفهم آراء اآلخرين وقبول االختالف وهو أعلى درجات االحترام. ■

 

 المواطنه ترتبط بصورة رئيسة بممارسة واجبات المساءلة. -0

أكد جاللته أهمية انخراط المواطن في بحث القضايا والقرارات من غير 

 .قيود ، ودعاهم إلى محاورة المرشحين ، ومتابعة أدائهم 

 

 االختالف في الرأي ال يعني الفرقة . -1

) وهو عندما يرتكز االختالف على االحترام فإنه يؤدي إلى الحوار 

 (. جوهر الديمقراطية

 

أفراد المجتمع جميعهم شركاء في بذل التضحيات وتحقيق  -0

ساس التساوي في تكون الشراكة بين أفراد المجتمع على أ : المكاسب.

تحمل المسؤولية تجاه الوطن في الظروف الصعبة ، والتساوي في 

اطي لخدمة جميع الورقة النقاشية الثانية " تطوير نظامنا الديمقر

 األردنيين"

 

فسر تناولت الورقة النقاشية الثانية عدداً من المحاور لمتابعة  }س{:

 ؟المسيرة الديمقراطية األردنية 

 للوصول إلى نهج الحكومات البرلمانية الفاعلة .

 

 

، كيف نطور نظامنا بالعودة إلى الورقة النقاشية الثانية  }س{:

 ؟ الديمقراطي

وات والمتطلبات التي بينها جاللة الملك عبدهللا الثاني اذكر الخط }س{:

 لتطوير نظامنا الديمقراطي ؟

على التعبير عن مصالح  ةدربروز احزاب وطنية فاعلة قا -1

 .المجتمعات المحلية 

تطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس المهنية والحياد بعيداً عن  -9

 تسييس العمل.

 

أذكر ) عدد ( المبادئ ة النقاشية الثانية بالرجوع إلى الورق  }س{:

 الراسخة للنهج اإلصالحي في األردن ؟

صون حقوق  ■االلتزام بمبدأ التعددية السياسية .                 ■

 األقليات

االستمرار في تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات  ■

 الرقابة من أجل نظام ديمقراطي سليم

توفير فرصة عادلة  ■المجتمع المدني .               تقوية مؤسسات  ■

 للتنافس السياسي

 االستمرار في حماية حقوق المواطنين التي كفلها الدستور ■

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة "الورقة النقاشية الثالثة " أدوار تنت

 في هذه الورقة النقاشية نوه جاللته إلى المحاور األتية : 

القيم الضرورية إلنجاز التحول الديمقراطي وإرساء المحور األول :" 

 نهج الحكومات البرلمانية"

 

ما القيم الضرورية بالرجوع إلى الورقة النقاشية الثالثة ،  }س{:

 ديمقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانية؟إلنجاز التحول ال

 سيادة القانون. ■التسامح.                  ■أهمية التعددية.              ■

حماية حقوق  ■           مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات. تعزيز ■

 المواطنين جميعا. 

تأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر  ■

 اديق االقتراع.صن
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 قيق المكتسبات في أوقات االزدهارفرص تح

 

 المحور الثاني : 

ما المتطلبات الجوهرية بالرجوع إلى الورقة النقاشية الثالثة ،  }س{:

 ابة للوصول إلى الحكومات البرلمانية؟يللجمع بين الوزارة والن

من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن  وجود منظومة متطورة ■

 بين السلطات وآليات الرقابة.

تطوير عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحياداً بعيداً عن  ■

ليكون مرجعاً موثوقا للمعرفة والمساندة الفنية  ) فسر(تسييس األداء 

 والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار.

 

 لمحور الثالث:" االدوار المنتظره من أطراف العملية السياسية جميعاً ا

 ؟أطراف العملية السياسيةما  }س{:

 رئيس الوزراء ومجلس الوزراء -1      النائب -9       االحزاب  -7

  المواطن -9        الملكية الهاشمية -4

 

ام المطلوبة ما أبرز المه،  بالرجوع إلى الورقة النقاشية الثالثة }س{:

 من أطراف العملية السياسية ؟

تطوير عدد منطقي من االحزاب السياسية ذات القواعد  : األحزاب -1

 ،علل( )الممتدة على مستوى الوطن

لتسهم هذه االحزاب  -لتعكس مختلف توجهات األطياف السياسية  ب -أ

تبني السياسات   -في تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية وتجذيرها   ج

 .ذات األولوية وبرامج وطنية واضحة ، ونظم عمل مهنية 

بين  ويوازنأن يسعى إلى خدمة الصالح العام ،  النائب عليه -0

المحلي والوطني ، ويوازن بين مسؤولية المصالح على المستوى 

 التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة.

 

عليهم مسؤولية نيل الثقة النيابية  رئيس الوزراء ومجلس الوزراء -1

 ووالمحافظة عليها ،ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز المخلص ، 

 تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قوال وعماًل.

 

على اتباع نهج يستشرف المستقبل ،  الملكية الهاشمية فستحرص -4

وحماية ، والمحافظة على دور الملك بصفته قائداً موحداً يحمي مجتمعنا 

 القيم األردنية األصلية. 

على نشر روح الثقة بقدرة األردنيين واألردنيات على  كذلك ستحرص

المبادرات دعم قصص النجاح ، وتنبي  عن طريقالتميز واإلبداع 

 الريادية ، وتقدير الجهود الفردية واإلنجازات االستثنائية

  

 -1على الدفاع عن قضايا الوطن وأمن األردن القومي   كذلك ستحرص

، عليه البحث المستمر عن الحقيقة ومتابعة القضايا الوطنية  :  المواطن

ق وليس على االنطباعات بحيث تكون المعرفة مبنية على الحقائ

 الورقة النقاشية الرابعة " نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة "

فسر ركزت الورقة النقاشية الرابعة لجاللة الملك عبدهللا الثاني  }س{:

لما لها من آثار إيجابية في المشاركة على " المواطنة الفاعلة؟ 

 السياسية.

ما األسس الرئيسة لـ " لورقة النقاشية الرابعة ، بالرجوع إلى ا }س{:

 المواطنة الفاعلة" ؟

 وواجب المشاركة.       ■حق المشاركة.                   ■

 مسؤولية المشاركة الملتزمة بالسليمة واالحترام المتبادل . ■

 

ما المبادئ التي تعززها بالرجوع إلى الورقة النقاشية الرابعة،  }س{:

 رئيسة لـ "المواطنة الفاعلة " ؟األسس ال

ُ لكل مواطن ، مع  -7 االنخراط في الحياة السياسية يشكل حقاً أساسيا

وجوب حماية الحيز العام المتاح للتعبير الحر عن اآلراء السياسية 

 المختلفة .

المشاركة السياسية في جوهرها  تشكل مسؤولية وواجباً، فعلى كل  -0

 .المسؤولية  مواطن أن يحمل جزءاً من هذه

الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد المشاركة الفاعلة في  -1

 .منا في ما يتعلق بكيفية االنخراط في العمل السياسي 

 

المشاركة الفاعلة في الحياة المدنية  س: اذكر ) صور ( اشكال 

      ؟والسياسية 

 التطوع في نشاط مدني      ■بحملة ترويجية لقضية تهمنا             ■

 .االنضمام إلى حزب سياسي ■

 

اذكر الممارسات بالرجوع إلى الورقة النقاشية الرابعة،   }س{:

ب على كل المواطنين االيمان بها حتى تزدهر الديمقراطية التي تج

 ؟ الحياة السياسية

 االنخراط  الفاعل  ■                              احترام الرأي اآلخر.  ■

 تبني الحوار والحلول الوسط ورفض العنف.       ■

 الشراكة في التضحيات والمكاسب ■

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راطي : األهداف الورقة النقاشية الخامسة " تعميق التحول الديمق

 والمنجزات ، واألعراف السياسية ".

فسر تقف الورقة النقاشية الخامسة لجاللة الملك عبدهللا الثاني  }س{:

؟ للحفاظ على زخم مسيرته على محطات االنجاز التي حققها األردن

 االصالحية من محطات االنجاز التشريعي ومحطات االنجاز المؤسسي 
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 .واالشاعات 
 

 ما )عدد ( محطات اإلنجاز التشريعي؟الخامسة ،  النقاشية بالرجوع إلى الورقة }س{:

 استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة ■  عزيز الحريات.  ت ■    ادئ الفصل والتوازن  بين السلطات.إقرار تعديالت دستورية رسخت مب ■

 ه الداخلي ليكون أكثر فاعليةمجلس النواب في نظام تطوير ■             إنجاز حزمة جديدة من التشريعات الناظمة للحياة السياسية . ■

 

 المؤسسي ؟ ما )عدد ( محطات اإلنجازالخامسة ،  بالرجوع إلى الورقة النقاشية }س{:

لدورها الرائد في  ) فسر (نالت االحترام والتقدير داخل األردن وخارجه  استحداث هيئة مستقلة لالنتخاب ■        .إنشاء محكمة دستورية  ■

 بية والبلدية وشفافيتها.ضمان نزاهة االنتخابات النبا

 

 ؟التحول الديمقراطي قة الملك عبدهللا الثاني لتحقيما األهداف التي وضعها جالل الخامسة ، بالرجوع إلى الورقة النقاشية }س{:

 تحقيق دور فاعل أكثر لألحزاب السياسية     ■        تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومي . ■   تطوير القوانين السياسية الرئيسة. ■

 يقيام مؤسسات المجتمع المدن ■         الستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية.ا ■

 .ثانياً: اإلنجازات السياسية الخارجية

 ؟ في عهد الملك عبدهللا الثاني فسر حقق األردن مكانة بارزة بين دول العالم }س{:

 .لعربية والدوليةبفضل الدور الذي قام به الملك عبدهللا الثاني في دعم القضايا ا

 

 عدد اإلنجازات السياسية لألردن في عهد الملك عبدهللا الثاني على المستوى الخارجي؟ }س{:

 .دعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس -1

 . م9114ن رسالة عمان في إبراز صورة اإلسالم السمحة في كافة المحافل الدولية، وإعال -9

على أمنها  للمحافظة ) فسر (لدفاع عن القضايا العربية، والوقوف إلى جانب الدول العربيةلالمشاركة الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات الدولية  -1

 .واستقرارها وحل القضايا العربية ضمن البيت العربي

 .م ، وترؤسه مجلس األمن الدولي مرتين 9114الدولي للمرة الثالثة في عام  حصول األردن على عضوية غير دائمة في مجلس األمن -4

 .إبراز التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية التي يمر بها األردن في اللقاءات الدولية والمؤتمرات العالمية -9

 الحدث / المناسبة التاريخ الرقم

 تأسيس جامعة الدول العربية م1749 

 .استقالل االردن واعالن قيام المملكة االردينة الهاشمية  م1741أيار  99 

 مؤتمر اريحا م1741 

 وحدة الضفتين م1791 

 توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك  م1791 

 صدور دستور جديد للبالد في عهد الملك طالل م1799 

 تسلم جاللة الملك الحسين سلطاته الدستورية م1791أيار  9 

 اتحاد العربي الهاشمي م1791 

 ة العربية المتحدة بين االردن وفلسطينمشروع المملك م1799 

 تأسيس مجلس التعاون العربي م1717 

 مولد جاللة الملك عبدهللا الثاني م1719كانون الثاني 11 

 وفاة الملك الحسين ، وتسلم جاللة الملك عبدهللا الثاني سلطاته الدستورية م1777شباط 9 
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