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 الثانًالفصل 

 تارٌخ االردن



 التارٌخ الحضاري: اوال 

ٌعتبر االردن ذا موقع استراتٌجً مهم عبر العصور التارٌخٌة لعدة اسباب 

 :وكان من اهمها 

 ٌتمٌز بتنوع االنماط المناخٌة وتوفر المٌاة. 

  وصل بٌن مصر وسورٌا والعراق وفلسطٌن، أّي  بٌن بالد ٌعتبر حلقة

الشام وتركٌا شماال والجزٌرة العربٌة جنوبا وبالد الرافدٌن وفارس شرقا، 

 .القدٌم وفً الربط بٌن قارات العالم 



من ابرز الشعوب والحضارات التً استوطنت فً منطقة االردن 

 :عبر التارٌخ 

التً أصبحت ( رّبة عمون)عاصمتها :المملكة العمونٌة  -1

 .«طوبٌا العمونً»واشهر ملكهم هو (. عمان)تعرف فٌما بعد 

 

بصٌرا إلى الجنوب من مدٌنة  عاصمتها:المملكة االدومٌة -2

الطفٌلة، ظهرت فً الجزء الشمالً لمدٌن وامتد نفوذهم من العقبة 

جنوبا حتى وادي الحسا شماال وهم من القبابل السامٌة التً 

 .العربٌة هاجرت من الجزٌرة 



 أشهر ولعل األردن، جنوب فً ذٌبان عاصمتها: المؤابٌة المملكة -3

   وبخاصة جٌرانه على انتصاراته خلد الذي المؤابً مٌشع الملك ملوكها

 المملكة بها عرفت التً االثار اشهر ومن م، .ق 850 عام فً إسرابٌل بنً

 متحف فً اآلن محفوظة وهً "المؤابً الحجر" مٌشع مسلة المؤابٌة

 اآلثار متحف فً منها األصل طبق نسخ ٌوجد كما بارٌس، فً اللوفر

 .الكرك قلعة ومتحف عّمان فً األردنً

 

وعاصمتها البتراء وقد بسطت حكما واسعا على المنطقة :مملكة االنباط  -4

 .صالحإلى مدابن بصرى الشام الممتدة من 

 



 :ومن اشهر االعمال التً كان ٌقوم بها االنباط 

 .الزراعة  -1

 الماء وجلبوا الجبال أعالً من المٌاه وجلب الري قنوات هندسة وطوروا -2
ٌّة قنوات عبر موسى وادي ٌنابٌع من  أبدعوا كما بالصخر، منحوتة سر

  الدنٌا عجابب من تعدّ  التً البتراء، مدٌنة تغذي كانت التً الفخارٌة القنوات
 .السبع

 .عملوا فً التجارة  -3

 .سك العملة -4

ولم  مرتٌنفاصطدم األنباط مع الرومان الذٌن حاصروا العاصمة البتراء 
ٌتمكنوا منها فً المرة األولى، إلى أن اكتشفوا سر األمن المابً فٌها فعملوا 

 .تسمٌم الماء فاستسلمت للرومان الذٌن فرضوا حكمهم على المنطقةعلى 

 



وبعد تلك الحضارات جاءت حضارات وشعوب اخرى استوطنت فً االردن ومن 

 .الفرس والٌونانٌون والرومان : اهمها 

  ً(  الدٌكابولٌس)اتحاد المدن العشر تشكل تم تشكٌل  وخالل الحكم الرومان

وكان اتحاداً اقتصادٌاً وثقافٌاً فدرالٌاً، وضم إلٌه المدن الٌونانٌة مثل 

(  قوٌلبة)، وإبٌال (أم قٌس)، وجدارا (جرش)، جراسٌا (عمان)فٌالدلفٌا 

، واستمر هذا الحلف فً (طبقة فحل)وبٌت رأس، وبٌال ( إربد)وأربٌال 

 .العهد الرومانً

ًحٌث دارت عدة كان األردن بوابة الفتح اإلسالمً  وفً العهد اإلسالم

 :معارك فً منطقة شرق االردن وكان اهمها 

 

 



 .معركة مؤتة مع الروم  -1

وانتصرت فٌها القوات « البٌزنطٌة»معركة الٌرموك مع القوات الرومٌة  -2

 .االسالمٌة 

 

 :اهمٌة خاصة عبر العصور االسالمٌة ومن اهمها شرق االردن وكانت لمنطقة 

 

المنطقة خالل الحكم األموي ببناء القصور الصحراوٌة؛ ازدهرت : العصر االموي  -1

لٌقضوا فٌها أوقاتهم بعٌدٌن عن إزعاج المدٌنة، وممارسة الصٌد  ولعل أبرز هذه 

 .الحرانة، وقصر عمره، وقصر الحالبات المشتى، وقصر قصر :  القصور

 



 

 منطقة فعانت العراق الى دمشق من الخالفة مركز انقل حٌث : العباسً العصر -2

 عن المنطقة بعد بسبب واهمال وانحطاط تخلف من العباسً العهد فً االردن شرق

 . االسالمٌة الخالفة مركز

  بٌن قوٌا صراعا األردنٌة األرض شهدت الشام بالد إلى الصلٌبٌة الحمالت قدوم ومع

 االراضً على شهٌرة معركة ودارت ، الفرنجة وقوات اإلسالمٌة العربٌة القوات

 الصلٌبٌٌن على االسالمٌة القوات فٌها وانتصرت » حطٌن» معركة وهً الفلسطٌنٌة

 . االٌوبً الدٌن صالح المعركة هذه قائد وكان.

 القابد بناها التً عجلون قلعة أشهرها قالع خط إلى األردن تحول المرحلة هذه فً

 الناصر األٌوبً األمٌر نصٌب من كانت التً الكرك وقلعة أسامة، الدٌن عز األٌوبً
 .(م1238/هـ636) سنة ثانٌة مرة الصلٌبٌن من القدس استعاد الذي داود

 



 :النهضة العربٌة الحدٌثة : ثانٌا 

هً محاوالت العرب للنهوض من حالة التخلف واالنحطاط خالل القرن 

 .التاسع عشر ومطلع القرن العشرٌن 

 :العربٌةفً بلورة النهضة  مجموعة من العواملوقد ساهمت 

 

1- م1801-1798)قدوم الحملة الفرنسٌة إلى مصر وبالد الشام. 

2-  (.  م1848-1805)بمشروع  محمد علً فً بناء الدولة الحدٌثة فً مصر 

3- األجنبٌةإحٌاء التراث وحركة الترجمة عن اللغات حركة. 

4-  ًاالستشراق االوروب. 



وخالل النهضة العربٌة الحدٌثة انشغل المفكرون العرب فً اصالح الدولة 

 :وكان من اهم اتجاهاتهم الفكرٌة العثمانٌة، 

 

 االتجاه العثمانً -1

 االتجاه المعتدل -2

 االتجاه العربً القومً -3

 .اتجاه الخالفة العربٌة  -4

 

 .وجمٌع تلك االتجاهات تدعو الى اصالح الدولة العثمانٌة 



    1916الشرٌف حسٌن بن علً والثورة العربٌة الكبرى 

من الحجاز بقٌادة  1916هً الثورة التً انطلقت عام : الثورة العربٌة الكبرى 

الشرٌف حسٌن بن على وابناءه  الى منطقة شرق االردن وسورٌا بناءا على طلب من 

سكان تلك المناطق من اجل التخلص من الظلم واالستبداء الذي كان ٌتعرض له سكان 

 .تلك المناطق من تصرفات الدولة العثمانٌة 

 

 :العوامل التً ساعدت على تطلع احرار العرب الى الشرٌف الحسٌن منها 

ونسبه إلى بنً هاشم وآل البٌت الموصول ، لمكةالدٌنً كونه شرًٌفا مركزه                

والسالمبالرسول علٌه الصالة   

لمكةالسٌاسً المتمثل بكونه أمٌرا المركز             



 خٌر من ٌفهم أصول التعامل مع العثمانٌٌن بحكم منصبه هو           

 .والقوة والصالبة الشجاعة           

 

 (مراسالت الحسٌن مكماهون:) اتصاالت البرٌطانٌة العربٌة 

 :وكانت اهم رسالة من الشرٌف حسٌن الى مكماهون هً 

، والغاء االمتٌازات اعتراف برٌطانٌا باستقالل البالد العربٌة الواقعة فً آسٌا العربٌة 

 .االجنبٌة 

استخدم مكماهون اسلوب المرواغة لكن فً النهاٌة وافق على مطلب : رد مكماهون 

 .الشرٌف حسٌن بن علً 

 



وقد م 1916العاشرمن حزٌران اعلن الشرٌف حسٌن بن علً الثورة العربٌة ٌوم 

 :االسباب التً ادت الى ثورة العربٌة الكبرى تضمن المنشور االول 

 .السلطةجماعة االتحاد والترقً إلى وصول  -1

جمعٌة االتحاد والترقً لإلسالم والعمل على إلغاء اللغة العربٌة فً الوالٌات إساءة  -2
 .العربٌة

 .واألتراكالتمٌٌز بٌن العرب سٌاسة  -3

 .العرب وممارسة التترٌك ضدهماضطهاد  -4

األحوال االقتصادٌة السٌبة التً عاشتها الوالٌات العربٌة تحت الحكم العثمانً خاصة  -5

 .فً والٌات الشام والعراق

التً مارسها جمال باشا السفاح ضد أحرار العرب فً والٌة سورٌا وإعدام السٌاسة  -6
 .أعداد كبٌرة منهم مما عجل فً قٌام الثورة العربٌة

 

 



 مراحل الثورة العربٌة الكبرى 

 

 .1916انطلقت من الحجاز عام : المرحلة االولى -1

 

وبعد الحجاز توجهت جٌوش الثورة العربٌة الى منطقة : المرحلة الثانٌة  -2

 .م1917شرق االردن وفلسطٌن عام 

 

 .م 1918كانت فً سورٌا عام : المرحلة الثالثة  -3



 داللة الوان علم الثورة العربٌة الكبرى 

اتخذتها دولة بنً العباس شعارا ( / ص)رمز راٌة العقاب وهً راٌة النبً: األسوداللون 
 .فً أعلى المستطٌل. لها

 .فً وسط المستطٌل. شعار آل البٌت وشعار الدولة الفاطمٌة: اللون األخضر

لون راٌة األسرة المالكة الكرٌمة من عهد الشرٌف أبً : العنابً بشكل مثلث :األحمراللون 
 .نمً حتى ٌومنا هذا

 .أسفل المستطٌل. كان شعار الدولة األموٌة: اللون األبٌض

 

 

تشٌر إلى السبع المثانً فً فاتحة القرآن الكرٌم  النجمة السباعٌة فً العلم االردنً•

 .وإشارة إلى تالل عمان السبعة

 
 

   42 

 

 



 :الكبرى ونتائجهاالثورة العربٌة  أهم منجزات   
     
 إبراز القضٌة العربٌة إلى حٌز الوجود. 

 
 تثبٌت شرعٌة المطالب العربٌة كان بعثا عملٌا للفكرة العربٌة. 

 
 القومًإعادة وحدة العرب الروحٌة بتجدٌد تارٌخهم.  

 
 ( ملسو هيلع هللا ىلص)قٌامها على ٌد أمٌر عربً من ساللة الرسول. 

 
 هً الثورة الكبرى فً تارٌخ العرب الحدٌث حٌث كانت فاتحة لتفجٌر ثورات

 .الحقة
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 حٌث وفرنسا، برٌطانٌا بٌن سرٌة اتفاقٌة وهً ؛(م1916) بٌكو – ساٌكس اتفاقٌة -1

 اخذت حٌث سرٌا، االولى العالمٌة الحرب خالل العربٌة البالد بتقسٌم الطرفان اتفق

     . ولبنان سورٌا فرنسا واخذت والعراق، واالردن فلسطٌن برٌطانٌا

 

 خارجٌة وزٌر بلفور قبل من تصرٌح هو : (م1917 الثانً تشرٌن 2) بلفور وعد -2

 واقامة فلسطٌن الى الٌهودٌة  بالهجرة العالم لٌهود بالسماح الٌهودي لروتشلد برٌطانٌا

 . لهم قومً وطن

 

 ساٌكس اتفاقٌة عن االعالن فٌه تم الذي المؤتمر هو : (1920)رٌمو مؤتمرسان -3

 . الفرنسً واالنتداب البرٌطانً االنتداب بٌن العربٌة البالد بتقسٌم بٌكو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1919)المؤتمر السوري العام 
 

نتابج لتسوٌة م1919 سنة فٌرساي فً الصلح مؤتمر عقد:(1919) الصلح مؤتمر 

 فٌه طرحت حٌث المهزومة، والدول المنتصرة الدول بٌن ما االولى العالمٌة الحرب

 ممثل فٌصل االمٌر وكان الدولً، والسلم االمن القرار ولسون االمرٌكً الربٌس مبادئ

 المتمثلة العرب ومطالب العربٌة القضٌة مطالب المؤتمر فً وعرض . فٌه العرب

 . واالستقالل بالوحدة

 

البالد مصٌر تقرٌر لبحث وأمرٌكٌة وفرنسٌة برٌطانٌة لجنة هً : كراٌن كنج لجنة 

 . اللجنة افشال على عملت وفرنسا برٌطانٌا ان اال السورٌة،

 

العام السوري المؤتمر :   
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فتشكلت لجنة برٌطانٌة، وفرنسٌة وأمرٌكٌة لبحث تقرٌر مصٌر البالد السورٌة وفقا لمبادئ 
الربٌس األمرٌكً ولسون، إالّ أن فرنسا وبرٌطانٌا عملت على إفشال هذه اللجنة منسحبة منها 
حٌث أصر الجانب األمرٌكً على اللجنة فجاءت اللجنة إلى بالد الشام وجابت البالد وخلصت 
فً تقرٌرها إلى أن األهالً ٌؤكدون على وحدة البالد السورٌة وٌرفضون االنتداب الفرنسً 

 .والبرٌطانً والهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن

وبعدها عقد المؤتمر السوري العام بصفته الممثل الشرعً للبالد السورٌة جلسة خاصة فً  
 :قرر فٌها التالً( 1920)الثامن من آذار 

 

 االستقالل التام للبالد السورٌة بحدودها الطبٌعٌة، والمناداة بصاحب السمو الملكً األمٌر
 .فٌصل بن الحسٌن باإلجماع ملكا دستورٌا علٌها

نظام الدولة مدنً نٌابً ملكً وراثً، وتعٌن حكومة ملكٌة مدنٌة 

تحتفظ األقلٌات بوصفها جزًءا من الشعب السوري بكامل الحقوق والحرٌات 

رفض وعد بلفور والهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن. 

 



 بقٌادة الفرنسٌة القوات وقامت العام، السوري المؤتمر بقرارات وبرٌطانٌا فرنسا اعتراف عدم بعد

 استبسل والتً (م1920 تموز 24) ٌوم مٌسلون معركة بعد السوري الداخل باحتالل غورو الجنرال

 ضمنهم ومن دمشق عن المدافعٌن من كبٌر وعدد العظمة ٌوسف العربً الدفاع وزٌر فٌها واستشهد

 الحسٌن بن فٌصل الملك برباسة دمشق فً العربٌة الحكومة بذلك منهٌة األردن شرق من وجنود ضباط

 عن الناتج السٌاسً الفراغ من حالة فً األردن لٌدخل الدولة، هذه من جزًءا األردن شرق كانت والتً

 األردن؛ شرق إلى البرٌطانٌٌن الضباط من عدد بإرسال الفراغ هذا لملء برٌطانٌا سارعت حٌث ذلك،

 إربد وعاصمتها عجلون حكومة :محلٌة حكومات ثالث تسد فّرق قاعدة وفق برٌطانٌا من بدعم لتنشأ

 مؤاب وحكومة رسالن، مظهر برئاسة السلط ومقرها السلط وحكومة الشراٌري، خلقً علً برئاسة

 آذار إلى (م1920) آب من الحكومات هذه واستمرت الكرك، ومقرها المجالً رفٌفان برئاسة

   .الحسٌن بن هللا عبد األمٌر بقدوم انتهت والتً ،(م1921)

 

 صبغة ذات وكانت دولٌة، صفة أي لها ٌكن لم أنها الحكومات هذه بانحالل سّرعت التً األسباب ولعل

 الحكومات من عدد إلى انقسمت أنها كما الضرابب، جمع على القادرة القوة إلى وافتقدت عشابرٌة

 .الصغٌرة
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     :(م1946-1921) األردن شرق إمارة وتأسٌس الحسٌن بن هللا عبد األمٌر

     

 أحد إلرسال علً بن الحسٌن الشرٌف إلى فكتبوا الحالة هذه عن شرفاؤه و األردن شرق أحرار ٌرض لم

 الذي لهال عبد األمٌر ابنه الشرٌف أرسل حٌث الفرنسً، المستعمر لطرد العربٌة الحركة لترأس أبنابه

 وهو  األساس هدفه معلنا أهلها، من بحفاوة استقبل حٌث ،(م1920 الثانً تشرٌن/21) فً معان إلى وصل

 البرٌطانٌة المستعمرات وزٌر مع وٌجتمع عمان إلى بعدها لٌنتقل .الفرنسً االستعمار من سورٌا تحرٌر
 :على نص .(م1921 آذار 29) ٌوم تشرشل هللا عبد باتفاق عرف اتفاق إلى لٌصار القدس فً تشرشل
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 تحت محلً حاكم لتعٌٌن للتحضٌر األردن شرقً فً نفسه هللا عبد األمٌر ٌبقى      

 .شهور ستة مدة تجربة فترة خالل البرٌطانً السامً المندوب سلطة

 توطٌد على للمساعدة لألمٌر مستشارٌن كربٌس برٌطانً سٌاسً ضابط تعٌٌن      

 حدود فً لألمٌر والعسكري المالً الدعم وتقدٌم البالد إٌرادات وتنظٌم والنظام األمن

 الضرورٌة الحاجات

 مهبطٌن بانشاء وٌسمح وسورٌا فلسطٌن مع الحدود لضبط بالتعاون األمٌر ٌتعهد      

   .وزٌزٌاء عمان فً للطابرات

 .أشهر ستة لمدة التجربة تحت مؤقتة إدارة إقامة       

 

 رشٌد برئاسة م1921 عام العربً الشرق حكومة هً اردنٌة حكومة اول : مالحظة

 . طلٌع



 

 

 شرق ستثنتا حتى م،1923 سنة حتى لألردن  األول االسم العربً الشرق إمارة واستمرت
 شرق حدود- الواقعة المنطقة استثناء" على نصت حٌث بلفور وعد أحكام من األردن
 إلى عربة بوادي مرورا المٌت البحر منتصف من األردن نهر من الشرق إلى – األردن
   ."االنتداب صك ومقدمة بلفور وعد أحكام من كم 3بـ العقبة مدٌنة من الغرب

 
 : وهً االمارة تأسٌس بداٌة فً الحسٌن بن عبدهللا االمٌر انجازات

 
العلٌا واإلدارة الوزارات أي األساسٌة الدولة مؤسسات بناء . 
العربٌة الثورة لجٌش طبٌعً كامتداد العربً الجٌش بإنشاء فقام مسلحة قوات وتنظٌم 

 .العرب لكل جًٌشا ٌكون حتى الكبرى
ألوٌة أربعة إلى إدارٌا البالد تقسٌم . 
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    1928/ شباط/20المعاهدة االردنٌة البرٌطانٌة 
 

كمنطقة انتداب برٌطانً وحصل األردن من  العالقة ما بٌن الحكومة البرٌطانٌة واألردنلتنظٌم وجاءت 
 :ومن أهم ما جاء فٌها .خاللها على اعتراف دولً كدولة تحت االنتداب

 (.الدستور األول)وضع قانون أساسً للبالد 

تنازل الحكومة البرٌطانٌة عن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة لألمٌر عبد هللا. 

تقدٌم معونة مالٌة سنوٌة من برٌطانٌا للحكومة األردنٌة على شكل هبة. 

 األردنمنح برٌطانٌا حق االحتفاظ بقوات مسلحة فً شرق 

 إشراف برٌطانٌا على االمتٌازات  واستثمار الموارد الطبٌعٌة وإنشاء السكك الحدٌدٌة، وتحمل اإلمارة
 .  نفقات المعتمد البرٌطانً وجهازه اإلداري

 

 .م وسمً بالقانون االساسً 1928اول دستور اردنً صدر فً عام : مالحظة 
 

 :الموقف الشعبً من المعاهدة االردنٌة البرٌطانٌة 

حصل رفض شعبً للمعاهدة ونتج عنها مظاهرات واسعة عمت المدن االردنٌة، ونتٌجة للمظاهرات الشعبٌة 
 : 1928عام المؤتمر الوطنً االول عقد 
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 مهم



شخصٌة ٌمثلون ( 150)، بحضور نحو (1928)من العام / تموز( 25)األول فً المؤتمر الوطنً انعقد 

، وقد تبّنى هؤالء مٌثاقاً َضمَّ عدداً من المطالب األردن فً عمان وفً مقهى حمدان تحدٌدامختلف ألوٌة 

 :  السٌاسٌة، تمحورت حول

 .  قٌام حكومة دستورٌة مستقلة، وباالستقالل والسٌادةالمطالبة 1.

 .النٌابًقواعد الحكم على أسس من الدستور والنظام إرساء و2.

 .بفلسطٌنوعد بلفور الخاص ورفض 3.

 .     األردنٌةالعالقة مع برٌطانٌا بما ال ٌمس السٌادة تنظٌم وإعادة  4.

 .خالل هذه المرحلة نشطة االحزاب السٌاسة تمارس نشاطها لرفض االنتداب البرٌطانً ووعد بلفور 

 

 م1942مشروع سورٌا الكبرى 
 :اهم ما جاء فً هذا المشروع 

 وحدة سورٌا الكبرى 1.

 .شكل الدولة ملكٌة دستورٌة برباسة االمٌر عبدهللا2.

 .  تعطى لبنان وفلسطٌن وضعٌة خاصة بالنسبة للمسٌحٌٌن والٌهود3.

 



 م1946 عام البرٌطانٌة االردنٌة والمعاهدة االستقالل

 
 هاشم إبراهٌم برباسة الحكومة من رسمً وفد برفقة (م1946/شباط/20) فً عبدهللا األمٌر سافر

 آذار/22 بتارٌخ وصداقة تحالف معاهدة بتوقٌع انتهت مفاوضات فً ودخلوا الوزراء ربٌس

   :على نصت والتً الرسمٌة الجرٌدة فً (م1946 حزٌران/17) ٌوم نشرت والتً

 سفٌر أول كٌركبراٌد ألٌك عٌن حٌث الدبلوماسً التبادل مع الفرٌقٌن بٌن وثٌق تحالف إقامة - 1 

 .األردن فً برٌطانً

 .األمنٌة الشؤون فً التدخل فً الحق برٌطانٌا المعاهدة أعطت - 2

 ٌقوم أحدهما على اعتداء وقع ثالثة،وإذا دولة مع مسلح نزاع وقوع حالة فً الفرقٌن وٌتشاور-3

 . الفورٌة المساعدة بتقدٌم اآلخر الفرٌق

 .سنة (25) لمدة المعاهدة وتكون األردن بشرق عسكرٌة بقوات باالحتفاظ برٌطانٌا حق -4

 /اٌار/25 فً الهاشمٌة االردنٌة المملكة استقالل تم  السابقة المعاهدة على بناءا : مالحظة *
 . م1946
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 االردن والقضٌة الفلسطٌنٌة 
 

 واحدة بضفة بالعالم نهر ٌوجد فال فصلها، ٌمكن ال قوٌة بروابط وفلسطٌن األردن ٌرتبط
 حدود هً وفلسطٌن األردن مابٌن فالحدود شعبٌن، النهر هذا ٌقسم وال ضفتٌن وانما

 الشعور هذا من فانطالقا .والمصٌر الدم وحدة عن وال التارٌخ عن تعبر ال استعمارٌة
ام ناجً الشٌخ دعوة مع األردنٌة العشابر رجاالت تجاوب  فً الوسطٌة ناحٌة شٌخ العزَّ
 إربد من القرٌبة قــم   بلدة فً (م1920 / 4 / 6) وطنٌا مؤتمرا فعقدوا األردن شمال
  للوحدة عملً تجسٌد فً الفلسطٌنٌة الوطنٌة الحركة رجاالت من العدٌد فٌه شارك
 .القومٌة

 
 وشٌوخ ابناء من المكونة والفلسطٌنٌة االردنٌة القوة بٌن شهٌرة مركة دارك ذلك وبعد

  سمخ معركة فً الصهٌونة المٌلٌشٌات ضد وفلسطٌن  االردن شرق منطقة عشابر
 على جوي هجوم بشن برٌطانٌا قٌام بسبب االردن شرق ابناء كبٌرمن عدد بها واستشهد
 . وغٌرهم العبٌدات مفلح كاٌد الشٌخ المعركة هذه فً واستشهد المهاجمٌن
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 م1938 عام الفلسطٌنٌة القضٌة لحل عبدهللا االمٌر مشروع

 مستشعرا العربٌة الحقوق ٌضمن حال الفلسطٌنٌة القضٌة لحل عبدهللا األمٌر سعى

 لحل م1938 عام بمشروع لبرٌطانٌا تقدم فقد المنطقة، كامل على الصهٌونً الخطر
 :تضمن الفلسطٌنٌة القضٌة

 القٌام على قادرة عربٌة ملكٌة برباسة األردن وشرق فلسطٌن فً موحدة عربٌة مملكة تشكٌل -1
   .تعهداتها وتنفٌذ بمهمتها

 لجنة بواسطة خرابطها تتعٌن التً الٌهودٌة المناطق فً للٌهود مختارة إدارة المملكة هذه تعطً-2

 إدارة أٌة به تتمتع ما بكامل بالتمتع حق للٌهود وٌكون .وٌهود وعرب برٌطانٌٌن رجال من تتألف

 وزراء الموحدة الدولة وزارة فً وٌؤخذ .عددهم بنسبة العربٌة الدولة برلمان فً الٌهود وٌمّثل مختارة،
 .منهم

 وال .المختارة اإلدارة فٌها ستكون التً األراضً تلك إلى معقولة بنسبة الٌهودٌة الهجرة تنحصر-3

 .الٌهودٌة المناطق خارج مهاجر أي إدخال أو أرض شراء ٌطلبوا أن فً للٌهود حق
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 (النكبة ) م 1948حرب عام 

 

 المصري الجٌش ) العربٌة الدول بجٌوش المتمثلة العربٌة القوات فٌها شاركة التً الحرب هً

   . العربٌة فلسطٌن ارض على االسرائٌلٌة القوات ضد (واالردنً والسوري والعراقً

 : م1948 عام االسرابٌلٌة العربٌة الحرب نشوب الى ادت التً االسباب اهم من وكان

 

 :على نص والذي  (181) رقم حمل الذي م1947 عام فلسطٌن تقسٌم قرار إعالن * 

 

 الكلٌة المساحة من (%42،88) نسبة ٌعادل بما (مربع كم11،203) بمساحة عربٌة دولة إقامة  -1

 .لفلسطٌن

 الكلٌة المساحة من (%56،88) نسبته ما ٌعادل بما (مربع كم14،942) بمساحة ٌهودٌة ودولة  -2

   .لفلسطٌن

 الكلٌة المساحة من (%0،65) نسبته ما ٌعادل بما (مربع كم 177) بمساحة دولٌة لقدسوا -3

   .لفلسطٌن
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 (النكبة) م1948 عام حرب فً العرب هزٌمة اسباب

 عن والمكشوفة المكتومة التفاصٌل بكل معرفته مقابل بعدّوهم العرب جهل -1
 .العرب

 .وعاطفٌاً  جسدٌاً  للقتال المجندٌن إعداد مستوى تدنً -2

 وبعد إلٌها العربٌة النظامٌة الجٌوش دخول قبل فلسطٌن فً العسكرٌة القٌادات تعدد-3
 .بٌنها التنسٌق وعدم دخولها

 .فلسطٌن فً العرب عند للقتال موحدة خطة وجود عدم-4

 وتسلٌحها .فلسطٌن دخلت التً النظامٌة العربٌة الجٌوش معظم استعداد سوء -5

 .وتدرٌبها

   .فلسطٌن أرض على قاتلت التً العربٌة للقوات عامة قٌادة غٌاب -6
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 م1950 عام الضفتٌن وحدة

 

  :أهمها قرارات عدة اتخذ أرٌحا فً فلسطٌنً وطنً مؤتمر ُعقد م1948 وفً

 فلسطٌن على ملًكا هللا عبد الملك ومباٌعة الفلسطٌنٌة األردنٌة بالوحدة المناداة

 .وتعوٌضهم بالدهم إلى الالجئٌن بإرجاع اإلسراع وضرورة ،كلها

 منصب ألغً إذ الوحدة؛ تجاه الالزمة التدابٌر اتخاذ فً األردن باشر ذلك وبعد

 وأجرٌت األردنً النواب مجلس وُحل   الغربٌة الضفة فً العسكري الحاكم

 من لكل نابًبا أربعٌن الجدٌد النٌابً المجلس وضم ،الضفتٌن فً نٌابٌة انتخابات

 : التالٌة القرارات واتخذ1950 فً األمة مجلس واجتمع الضفتٌن

 

 رأسها على واحدة دولة فً واندماجهما الضفتٌن بٌن ما الوحدة على المصادقة -1

 .الحسٌن بن هللا عبد الملك
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 بجمٌع الحقوق تلك عن والدفاع فلسطٌن فً العربٌة الحقوق كامل على المحافظة -2

 .المشروعة الوسابل

 القومٌة األمانً نطاق فً الفلسطٌنٌة للقضٌة النهابٌة بالتسوٌة المساس عدم -3

 .الدولٌة والعدالة العربً والتعاون

 

 ٌوم األقصى المسجد فً األول هللا عبد المؤسس الملك استشهاد وبعد :                  

 ٌتمكن ولم األردن على دستورٌا ملكا طالل باألمٌر نودي (م20/7/1950) الجمعة

 األمٌر تنصٌب فتم الصحٌة حالته بسبب سلطاته تولً فً االستمرار من طالل الملك

ا ملًكا العهد ولً الحسٌن ًٌ   من استمرت علٌه وصاٌة لجنة تشكٌل بعد دستور

 والذي عشرة الثامنة القانونٌة السن لبلوغه (م2/5/1953) وحتى (م11/8/1952)
 .(م7/2/1999) ٌوم وفاته حتى الحكم فً استمر
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 مالحظة



 م1967 حزٌران حرب

اسرائٌل ضد االردن سورٌا مصر : الحرب فً المشاركة االطراف . 

 : الحرب اسماء

 البعض وٌقول "النكسة" أو حزٌران حرب أو   الستة األٌام بحرب  الحرب هذه سمٌت

 . (1967 حزٌران/5) فً الحرب بدأت المٌاه، حرب بأنها

 :ٌلً بما الحرب إلى أدت التً األسباب إجمال وٌمكن

  عام ألواخر وتعود الطوق بدول سمً فٌما الحدود على العسكري التوتر حالة -1

 اإلسرابٌلً الجٌش مع واألردن الجوالن فً اشتباكات عدة حدثت حٌن (1966)

 اشتباكات عدة (1967) العام بداٌة شهد كما .األردنٌة سّموع قرٌة ضرب وبخاصة

 .اإلسرابٌلً والجٌش السوري، الجٌش بٌن بالمدفعٌة متقطعة

 اإلسرابٌلً، العلم تحمل التً السفن أمام العقبة خلٌج قبالة تٌران لمضٌق مصر إغالق -2
 .إلسرابٌل حربٌة معدات تحمل التً والسفن

 . االسرابٌلٌة المستوطنات الى األردن نهر مٌاه بتحوٌل إسرابٌل قٌام-3
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 اسباب وٌعود العربٌة، الدول على الحرب هذه فً اسرابٌل انتصرت النهاٌة وفً

 : ٌلً ما الى الحرب تلك فً اسرائٌل انتصار

 بسبب الموحدة؛ العربٌة القٌادة مستوى على الحربٌة العسكرٌة الخطط غٌاب -1
  .العربٌة القٌادات لدى القتال إرادة غٌاب

  .للحرب التام اإلسرابٌلً االستعداد-2

 العرب أفقد لما العربٌة القوات ضرب فً المفاجأة لعنصر إسرابٌل استخدام-3
   .قواتهم صفوف فً فادحة خسابر وسبب توازنهم

 سالح وخاصة الحدٌثة الغربٌة األسلحة بأفضل المسلحة اإلسرابٌلٌة القوات تفوق-4
   .الطٌران

 عسكرٌاً  إلسرابٌل األوروبٌة والدول األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مساندة -5
   .واقتصادٌاً 

 .العربٌة الجٌوش صفوف فً المتطورة واألسلحة الجٌد التدرٌب نقص -6
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1967 حرب نتائج 

  لهضبة وسورٌا سٌناء جزٌرة لشبه ومصر الغربٌة للضفة األردن خسارة -1

 .الجوالن

 .الشرقٌة الضفة إلى الغربٌة الضفة من الجا من كبٌر عدد نزوح -2

 األمن مجلس عن م1967 /الثانً تشرٌن /22 بتارٌخ (242) قرار صدور -3
  :على نص الذي

 

 النزاع فً احتلتها التً األراضً من اإلسرابٌلٌة المسلحة القوات انسحابأ-
   .األخٌر

 . المنتازعة الدول بٌن الحرب حاالت أو ادعاءات جمٌع إنهاءب-

  .المنطقة فً الدولٌة المابٌة الممرات فً المالحة حرٌة ضمانت-

 .الالجبٌن لمشكلة عادلة تسوٌة تحقٌقث-
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 م1968آذار  21معركة الكرامة 

 االردن واسرائٌل: االطراف المشاركة 

 .قوات الجٌش االردنً انتصرت فً هذه المعركة على اسرائٌل : الدولة المنتصرة 

 اللواء مشهور حدٌثة الخرشه:قائد معركة الكرامة 

 :اسباب معركة الكرامه 

 (.جبال السلط)احتالل اسرابٌل المرتفعات الشرقة  -1

 .تصفٌة المقاومة الفلسطٌنٌة فً غور االردن  -2

 :نتائج معركة الكرامة 

تحطٌم أسطورة الجٌش اإلسرابٌلً الذي ال ٌقهر بهزٌمة نكراء وقضت على غرور  -1

 الصهٌونًالجٌش 

 .عززت الروح القتالٌة لدى الجندي العربً واستعادت األمة بهذا النصر كرامتها -2

 .   رفعت معنوٌات الشعب العربً وعززت من مكانة المقاومة فً الشارع العربً-3
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 م1970-1968 االستنزاف حرب

 مع الطوق دول فً العربٌة الجبهات كافة على متقطعة اشتباكات عن عبارة وهً

  المصري الدور إلى باإلضافة ممٌزا دورا الفدابٌون فٌها ولعب الصهٌونً العدو

 .المحوري

 المصري الربٌس أطلقه تعبٌر  واالستنزاف : االستنزاف حرب اسم اطلق من اول

 . الناصر عبد جمال الراحل

  االمرٌكً الخارجٌة وزٌر روجرز مبادرة ): امٌركٌة بمبادة الحرب هذه انتهت

 : ماٌلً المبادرة هذه فً وجتء.(

 . اشهر ثلثة لمدة الهدنة قبول  -1

 .242 االمن مجلس قرار تطبٌق -2

 المبادرة على طالل بن الحسٌن والملك الناصر عبد بموافقة االستنزاف حرب انتهت
 .(1970) آب من الثامن فً الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة ورفض
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 م1973 تشرٌن حرب

 المجٌدة رمضان حرب أو أكتوبر حرب أو سورٌا فً تشرٌن فحرب: الحرب اسماء

 فٌها أمتلك حرب هً (اسرابٌل)المقابلة الجهة على الغفران ٌوم حرب أو مصر فً

   .المفاجأة وعنصر واإلعداد التخطٌط فً المبادرة زمام العرب

 . اسرائٌل ضد وسورٌا مصر : المشاركة االطرف

 الى40 المدرع اللوء ارسال طرٌق عن الحرب هذه فً شارك االردن : مالحظة

 . السورٌة الحدود داخل

  الحرب اسباب

 .م1967 حرب فً احتلتها التً األراضً من االنسحاب إسرابٌل رفض بسبب-1

 . 242 األمن مجلس لقرار انصٌاعها وعدم -2

 60+59ص



 م1973 تشرٌن حرب من العربً الموقف

 للنفط المنتجة العشرة الدول وقدمت وسورٌا مصر جانب إلى جمًٌعا العرب وقف

 ٌتم حتى ،(%5) بمعدل النفط من إنتاجها تخفٌض قررت إذ مؤثرة مساهمة

 فً كبٌر تأثٌر القرار لهذا وكان المحتلة، العربٌة األراضً من اإلسرابٌلً االنسحاب

 استكماالً  تشرٌن حرب خالل السعودي الموقف كان فقد الصناعٌة، أوروبا دول

 بقطع البترول حرب فً الخلٌج دول مع ونسقت االستنزاف، حرب أٌام لمواقفها

 جسر بإنشاء السعودٌة قامت وكذلك .إلسرابٌل المؤٌدة الدول عن البترولٌة المواد

 المعارك هذه فً العراق شارك ،الجبهة إلى جندى (20000) حوالً إلرسال جوى

 والفرقة الثالثة المدرعة الفرقة قدم حٌث وقتها العراقً الجٌش حجم نصف بحوالً

 (21) مٌج أسراب أربعة إلى باإلضافة مشاة ولواء جبلٌٌن ولواءٌن السادسة المدرعة

 والطابرات القوات إرسال فً والجزائر والمغرب السودان وشاركت ،(7) وسوخوي

 .الحرب فً فعلٌة مشاركة وشاركت والدبابات
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 م1973 تشرٌن حرب نتائج

 

 .القتال لوقف 338 رقم األمن مجلس قرار صدور-1

 . (242) القرار وتطبٌق -2

 من وإسرابٌل جهة من وسورٌا مصر بٌن دولٌة طوارئ قوة وتألٌف -3
 .القرار هذا على المتحاربة الدول ووافقت أخرى، جهة

 



 م1988 االرتباط فك قرار

 الضفة بتسلٌم االردن وقٌام الغربٌة والضفة االردن بٌن القانونً االرتباط فك هو

 : على بناءا جاء وهذا الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة الى الغربٌة

 

 . الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة رغبة-1

 العربٌة القمة مؤتمرات لقرارات االردن واستجابة-2

 

 واإلداري القانونً االرتباط بفك قراره طالل بن الحسٌن الملك جاللة أعلن وبعدها

 القدس فً المقدسات على األردن إشراف على التوافق مع الغربٌة الضفة مع

   .الشرٌف
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 م1972 المتحدة العربٌة المملكة مشروع

 الحفاظ اجل من م1972 عام وفلسطسن االردن بٌن المشروع هذا حسٌن الملك اعلن

 :ٌلً ما المشروع هذا وتضمن. االردن مع واندماجه الفلسطٌنً الكٌان على

 وتتكون االسم بهذا وتسمى "متحدة عربٌة مملكة" الهاشمٌة األردنٌة المملكة تصبح-1

 ٌتم أخرى فلسطٌنٌة أراض   وأي الغربٌة الضفة من مكّون فلسطٌن قطر قطرٌن من

   .األردنً القطر ومن تحرٌرها

 ،األردن لقطر عاصمة نفسه الوقت وفً للمملكة المركزٌة العاصمة عمان وتكون-2

 .فلسطٌن لقطر عاصمة القدس وتكون

 مجلس ومعه المركزٌة التنفٌذٌة السلطة وٌتولى الملك، فهو الدولة ربٌس أما -3

 .مركزي وزراء

 من متساو   بعدد انتخابه ٌتم الذي األمة وبمجلس بالملك فتناط التشرٌعٌة السلطة أما-4

 القطرٌن من لكل األعضاء
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 .مركزٌة علٌا بمحكمة منوطة المركزٌة القضابٌة السلطة-5

 .الملك األعلى قابدها واحدة "مسلحة قوات" وللمملكة-6

 قطري وزراء ومجلس أبنابه من عام حاكم قطر كل فً التنفٌذٌة السلطة وٌتولى-7

 أًٌضا أبنابه من

 ٌتم "الشعب مجلس" باسم ٌعرف مجلس قطر كل فً التشرٌعٌة السلطة وٌتولى-8

 العام الحاكم ٌنتخب الذي هو المجلس وهذا المباشر، السري االقتراع بطرٌقة انتخابه
 .للقطر

 المتحدة العربٌة المملكة مشروع من التحرٌر منظمة موقف

 الدول من وعدد الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة قبل من قوٌة بمعارضة المشروع قوبل

 وجد المعارضة هذه وجه وفً للمشروع، معارضتها إسرائٌل وأعلنت العربٌة،
  .المشروع طً إلى مضطًرا نفسه األردن
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 باعتبار" قرار صدر (1974) الرباط مؤتمر العربٌة القمة مؤتمر وفً

 للشعب والوحٌد الشرعً الممثل الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة

 التفاقٌة مصر توقٌع وبعد به، ٌعترف لم  األردن أن إالّ  "الفلسطٌنً

 بٌن التقارب ازداد م1978 بغداد فً عربٌة قمة وعقد دٌفٌد كامب

 ضرورة على ٌُؤكد بٌان صدر إذ والفلسطٌنٌة األردنٌة النظر وجهتً

 ومبدأ وشعبها، أراضٌها على األردنٌة الدولة سٌادة لمبدأ الكامل االحترام

 وبخاصة الفلسطٌنٌة، التحرٌر منظمة إطار فً الفلسطٌنً العمل استقاللٌة

 بٌروت وحصار (م1982) عام اللبنانً للجنوب إسرابٌل اجتٌاح بعد

 .تونس إلى لبنان من الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة وخروج
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 المنطقة فً السلمٌة والتسوٌة مدرٌد مؤتمر

 /6) ٌوم األب بوش جورج األمرٌكً الربٌس أعلن الثانٌة الخلٌج حرب انتهاء بعد

 على القابمة اإلسرابٌلٌة العربٌة المفاوضات وانطالقة ،السالم مبادرة (م1991 /آذار

 ،السالم مقابل األرض مبدأ وعلى (338)و (242) الدولً األمن مجلس قراري

 نفسه الوقت فً ٌنبغً كما ،بها واالعتراف أمنها إلسرابٌل ٌحقق أن ٌنبغً المبدأ وهذا
 للفلسطٌنٌٌن المشروعة الحقوق ٌعٌد ان

 الربٌسٌن بحضور م1991 عام مدرٌد فً السالم مؤتمر النعقاد األجواء وتهٌأت

 األردن :التالٌة الدول تضم وفود المؤتمر فً اشتركت وقد ،وغورباتشوف بوش
 .وإسرابٌل ومصر ولبنان وسورٌا مشترك، بوفد وفلسطٌن

 الفلسطٌنٌة التحرٌر منظمة بٌن سٌرٌة مفاوضات ه1991ً عام اوسلو اتفاقٌة *

 االردنً الجانب باستثناء االتفاقٌة بتوقٌع انتهت واسرابٌل

 السالم احالل اجل من اسرائٌلٌة اردنٌة مفاوضات هً م1993 واشنطن اتفاقٌة

 الدولتٌن بٌن

 63ص



*عربة وادي اتفاقٌة  

 

 الوزراء ربٌس األردنً الجانب عن وقعها التً عربة وادي اتفاقٌة توقٌع
  .رابٌن إسحق الوزراء ربٌس اإلسرابٌلً الجانب وعن المجالً السالم عبد

 أن على مقدمتها نصت وقد ،مادة (30)و مقدمة فً المعاهدة جاءت

 مبنً (األوسط الشرق) فً ودابم عادل سالم تحقٌق إلى تهدفان الدولتٌن

 وتعترفان ،اإلنسان حقوق واحترام والعدل والمساواة الحرٌة أسس على

 وتسعٌان بها ومعترف آمنة حدود ضمن بٌنهما بسالم العٌش فً بحقهما

 فتحالن لدولتٌهما دابم آمن وضمان بٌنهما صداقة عالقات تنمٌة إلى

   .أمنٌاً  وتتعاونان ،السلمٌة بالوسابل نزاعاتهما
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