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الَحديَثَة  الأُْرِدِنيََّة  ْوَلَة  الدَّ �َس  اأَ�شَّ
اهلِل  َعْبِد  اَلِملِك  َجاللُة  َلُه  الَمْغفوُر 
ْيِن �َشَنَة )1921( م  ِل اْبِن الُح�شَ الأَوَّ
ٍد  لٍة ِبالنَِّبيِّ ُمَحمَّ ِميٍَّة ُمتَّ�شِ ّيٍة ها�شِ ْرعَّ ِب�شَ
�شّلى اهلل َعَلْيِه َو�َشلََّم، َوُعِرَفْت ِبا�ْشمِ 
�َس َجالَلُتُه  �شَّ )اإِماَرِة �َشْرِق( الأُْرُدنِّ َواأَ
َل ُحكوَمٍة، َوّلْتنظيمِ �ُشوؤوِن الِبالِد،  اأَوَّ
ُعِرَف  ماِرِة،  ِلاْلإِ ُد�ْشتِوٍر  ُل  اأَوَّ ِدَر  اأُ�شْ

. يِّ ِبا�ْشِم القانوِن الأَ�شا�شِ

اآثاُرها  اأَْر�ِس َوَطِني َعديٌد ِمَن الَح�شاراِت الَقدَيمِة الَّتي ل َتزاُل  ْت َعلى  اأَ َن�شَ
ْر�ِس َوَطِننا الَحبيِب. ُر في َعديٍد ِمَن الَمناِطِق َعلى اْمتِداِد اأَ ظاِهَرًة  اإِلى الآَن، َوَتْنَت�شِ

. اأَْت في الأُْرُدنِّ اأْذُكُر َبْع�َس الَح�شاراِت الَقَديَمِة الَّتي َن�شَ  

. اأْذُكُر َبْع�َس الَمواِقِع الأََثِريَِّة في الأُْرُدنِّ  

ما واجُبنا َنْحَو ِتْلَك الَمواِقِع؟  

َق الأُْرُدنُّ اإِْنجازاٍت َعديَدًة ُيْفَخُر ِبها الأُْرِدّنيوَن،  ِخالَل ِمئَة العاِم الما�شيِة، َحقَّ
َكما َياأْتي:

�ِس. َطيََّب اهللُ  َثراُه كُل )1-18(: َجاللُة اَلِملِك َعْبِد اهلِل الُموؤَ�شِّ ال�شَّ

ْرُس الّراِبُع الدَّ

اإِلْنجازاُت في َوَطني

ْولَِة اْلأُْرُدِنيَِّة الَحديثَِة ُة الدَّ نَ�ْصاأَ اًل َأوَّ
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�شاِتها، ا�ْشَتطاَع َجالَلُتُه اْنِتزاَع ال�ْشِتْقالِل  ْولِة َوُموؤَ�شَّ ومَع ا�شتمراِر مرحلِة ِبناِء الدَّ
ماَم اأَْبواِب الّم�ْشِجِد الأَْق�شى  ِمْن بريطانيا في 1946/5/25، َوَبْعَد ا�ْشِت�ْشهاِدِه اأَ
ًة َق�شيِرًة،  الُمباَرِك، َتَولّى َجالَلُة الَمِلِك َطالِل اْبِن َعْبِد اهلِل َطيََّب اهللُ َثراُه الُحْكَم ُمدَّ

ّحيٍِّة. ُثمَّ َتَنّحى َعِن الُحْكِم لأَ�ْشباٍب �شِ
ْيِن ْبِن َطالٍل ّطيََّب اهللُ َثراُه،  ُثمَّ َخَلَفُه ِمْن َبْعِدِه َعلى الُحْكمِ َجالَلُة الَمِلِك الُح�شَ
�شاِتها في الَمجالِت َجميِعها، اإِلى  ْوَلِة َوالنُّهو�ِس ِبُموؤَ�شَّ الَّذي اأَْكَمَل َم�شَيرَة ِبناِء الدَّ
باَط �سنَة 1999م، ُثمَّ تَوّلى َجالَلُة الَمِلِك َعْبِد اهلِل  �أَْن َتوّفاُه �هللُ في �ل�ّساِبِع ِمْن �سِ
باَط عاَم 1999م،  ْيِن َحِفَظُه �هللُ وَرعاُه �لُحْكَم في �ل�ّسابع ِمْن �سِ �لّثاني �ْبِن �لُح�سَ

ِلُيْكِمَل َم�شيَرَة الَعطاِء َوالإِْنجاِز.
ْوَلُة الأُْرُدِنيَُّة الَحديّثُة؟ ِت الدَّ �شَ   َمتى َتاأَ�شَّ

ْوَلِة؟ يَُّة ُوجوِد ُد�ْشتوٍر للدَّ   ما اأََهمِّ
ْوَلِة َعلى ا�ْشِتْقالِلها؟ يَُّة ُح�شوِل الدَّ   ما اأََهمِّ

ْيِن )حفَظُه اهللُ (. كُل )1-19(: َجالَلُة الَمِلِك َعْبِد اهلِل الّثاني اْبِن الُح�شَ ال�شَّ
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ياِتثاِنًيا الإِنْجاُز َرْغَم التَّحدِّ

ْوَل��ُة الُأْرُدِنيَُّة  ��اأَِت الدَّ ْن َن�شَ ُمْن��ُذ اأَ
الَحديّث��ُة َوِهَي ُتواِج��ُه َمْجموَعًة ِمَن 
ياِت، َتَمثََّلْت في الُوقوِع َتْحَت  التََّحدِّ
َوَبْعَد الُح�شوِل   ، الْنتِداِب البريطانيِّ
َعلى ال�ْشِتْقالِل، واَجَه الأُْرُدنُّ الَعُدوَّ 
ْهيوِنيَّ ُمحاِفًظا َعلى الُجْزِء الأَْكَبِر  ال�شِّ
ِمَن الأَرا�ش��ي الِفِل�ْشطينيَِّة َبْعَد َحْرِب 

عاَم 1948م.
َجالَلُة  َب  َعرَّ 1956م  عاِم  َوفي 
اهللُ  َطيََّب  َطالٍل  ْبِن  ْيِن  الُح�شَ الَمِلِك 

 ، الأُْرِدِنيِّ الَعَرِبيِّ  الَجْي�ِس  ِقياَدَة  َثراُه 
َمْعَرَكِة  ِبالنِّ�شِر في  ِجْت  ُتوِّ  ، ْهيوِنيِّ الَعُدوِّ ال�شِّ َمَع  ًة  ُثمَّ خا�َس الأُْرُدنُّ َمعاِرَك ِعدَّ
الَكراَمِة عاَم 1968م، ُثمَّ �شاَرَك الأُْرُدنُّ اأَ�شّقاَءُه الَعِرَب في  َحْرِب عاِم 1973م 

. ْهيوِنيِّ دَّ الَعُدوِّ ال�شِّ �شِ
لََّحُة الأُْرُدِنيَُّة – الَجْي�ُس    اأْذُكُر  اأََهمَّ الُحروِب الَّتي ا�ْشَتَبَكْت فيها الُقّواُت الُم�شَ

. ْهيوِنيِّ الَعَرِبيُّ الأُْرِدِنيُّ َمَع الَعُدوِّ ال�شِّ
لََّحُة الأُْرُدِنيَُّة – الَجْي�ُس الَعَرِبيُّ  َرْت فيها الُقّواُت الُم�شَ   ما ا�ْشُم الَمْعَرَكِة الَّتي اْنَت�شَ

؟ ْهيوِنيِّ الأُْرِدِنيُّ على الَعُدوِّ ال�شِّ

ُب التَّذْكِاريُّ ل�شهداء معركة الكرامة. كُل )1-20(: النُّ�شْ ال�شَّ
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ُثمَّ  الَكراَمِة،  َمْعَرَكِة  َمْوَقِع  اإِلى  ِزياَرًة  ُمَعلِِّمَك،  ِباإِ�ْشراِف  َوُزَمالوؤَُك،  اأَْنَت  ْم  َنظِّ  -
ٍر َعْن ذِلَك الَمْوِقِع. وَّ َتعاَوْن َمَع ُزَمالِئَك َعلى اإِْعداِد َتْقريٍر ُم�شَ

َفَتَح  اأَنَُّه  اإِل   ، الأُْرُدنُّ ُيعانيها  الَّتي  ْعَبِة  ال�شَّ الْقِت�شاِديَِّة  روِف  الظُّ ِمَن  ْغِم  ِبالرَّ
ّقاَء الَعَرَب َوالُم�ْشلميَن الَّذيَن َلجوؤوا اإَلْيِه َهَرًبا ِمَن الُحروِب  اأَرا�شيِه ُم�ْشَتْقِباًل الأَ�شِ
وَرًة  راعاِت الّداِخِليَِّة في ُبْلداِنْهِم، َفكاَن الأُْرُدنُّ َبْيًتا اآمًنا َلُهْم، ما َعَك�َس �شَ َوال�شِّ
ْن�شاِنيِّ  ْوِر الَح�شاِريِّ َوالإِ وَرَة الَحقيِقيََّة للدَّ اِنيَِّتِه ِلَيْعِك�َس ال�شّ ُم�ْشِرَقًة ِلح�شاَرِتِه َواإِْن�شَ

ِميَِّة. ِلْلَمْمَلَكِة الأُْرُدِنيَِّة الها�شِ
اإِنَّ الُحروَب َوالأََزماِت ال�ّشيا�شيََّة َوالْقِت�شاِديََّة الَّتي َمرَّ ِبها الأُْرُدنُّ ِخالَل ِمَئِة 
ْوَلِة واإِْمكاناِتها الَقليَلَة، ِلكنَّ الأُْرِدِنّييَن َوِقياَدَتهُم  َيِة، اأَْثَقَلْت كاِهَل الدَّ العاِم الما�شِ

جاَعٍة. َبروا َعَلْيها َوواَجهوها ِب�شَ ِميََّة �شَ الها�شِ
ّقاِئِه الَعَرِب؟ ُمُه الأُْرُدنُّ ِلأَ�شِ ْوِر الإِْن�شاِنيِّ الَّذي ُيَقدِّ   ما َراأُْيَك في الَدَّ

َنشاٌط
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الإِنْجاُز َرْغَم َمْحدوِديَِّة الَمواِرِدثاِلًثا

ِريَُّة، اأَْغلى م��ا َيْمَتِلُك الأُْرُدنُّ ِمْن َثَرِواٍت قاَدرٍة، اإِذا  » َفه��ا ِهَي ذي َثْرَوُتنا الَب�شَ
ْنِع التَّغييِر الَمْن�شوِد، َولْي�َس اأماَمنا اإَّل   ِهَي ناَلِت التَّْعلَيِم الَحديَث الواِفَي، َعَلى �شُ
ٍة َوَم�ْشوؤوِليٍَّة، َفال ا�ْشِتْثماَر َيُدرُّ ِمَن الَعواِئِد  اأَْن َن�ْشَتْثِم��َر في ِهِذِه الثَّرَوِة ِبُكلِّ ُق��وَّ

َكما َيُدرُّ ال�ْشِتْثماُر في التَّْعليِم:
َجاللَُة الَمِلِك َعْبِد اهلِل الثّاني ابِْن الُح�َصْيِن. )الَوَرَقُة النّقا�ِصيَُّة ال�ّصاِبَعُة(

الِقياَدِة  ِل  ِبَف�شْ اأَنَُّه  اإِّل  َوَطني،  في  الَمْحدوَدِة  بيِعيَِّة  الطَّ الَمواِرِد  َمَن  ْغِم  ِبالرَّ
اأََهمِّ  في  ال�ْشِتْثماِر  َعْبَر  ْوَلِة  ِبالدَّ النُّهو�َس  ا�ْشَتطاعوا  اأَْبناِئِه،  َوَعزَيمِة  ِميَِّة  الها�شِ
يَِّة  ْوَلِة اإِلى اأََهمِّ ِة الدَّ ِميَُّة ُمْنُذ َن�ْشاأَ ِريِّ اإِْذ َتَنبَّهِت الِقياَدُة الها�شِ الَمواِرِد، الَمْوِرِد الَب�شَ
الَحقيِقيَِّة  التَّْنِمَيِة  َتْحقيَق  َي�ْشَتطيُع  َوْحَدُه  لأَنَُّه  ؛  ِريِّ الَب�شَ ِر  الُعْن�شُ في  ال�ْشِتْثماِر 
والِعْلِميَِّة  َوالأََدبَّيِة  الثَّقاِفيَِّة  التَّْنِمَيِة  َعلى  ِميَُّة  الها�شِ الِقياَدُة  ِت  َحَر�شَ َكما  ِلْلَوَطِن. 
فاِع َعْن َثقاَفِة الْعِتداِل  ياِت الِفْكِريَِّة َوالدِّ لإِْنتاِج جيٍل قاِدٍر َعلى ُمواَجَهِة التََّحدِّ
ِيُة ِمْن َمداِر�َس َوجاِمعاٍت  َرِت الَمراِفُق التَّْعلِيمَّ َوالَو�َشِطيَِّة والتَّ�شاُمِح، َوَعَلْيِه، اْنَت�شَ

�شاِنَعًة جياًل ُمَتَعلًِّما َوواِعًيا َوُمْنِتًجا َيْبني َوَطَنُه.

ْيِن؟ ِف َجالَلِة الَمِلك َعْبِد اهلِل الّثاني اْبِن الُح�شَ    ما اأَْغلى َثَرواِت الأُْرُدنِّ ِبَح�شِب َو�شْ
يَُّة الإِْنفاِق َعلى التَّعليِم؟   ما اأََهمِّ

  اأْذُكِر ا�ْشَم َبْع�ِس الجاِمعاِت الأُُرْدِنيَِّة.
راِعيَِّة  َوالزِّ الْقِت�شاِديَّة  َطِة  الأَْن�شِ ِر  َتَطوُّ َعلى  التَّعلِيميِّ  الُم�ْشتوى  َرْفُع  اْنَعَك�َس 
َرْت  َئِت الَم�شاِنُع، َوَتَطوَّ راَعِة، َواأُْن�شِ ناِعيَِّة، ُفاأُْدِخَلِت الأَ�شاليُب الَحديَثُة في الزِّ َوال�شِّ
ها  الُت الَّتي َتْرِبُط الُمُدَن الأُُرْدِنيََّة ِبَبْع�شِ ُرُق َوالُموا�شَ ِخْدماُت الِبْنَيِة التَّْحِتيَِّة، َوالطُّ
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َرْت  َوِل الُمجاِوَرِة، ِلَت�ْشهيلِ َحَرَكِة الأَْفراِد َوالَب�شاِئِع، كما َتَطوَّ َوَتْرِبُط الأُْرُدنَّ ِبالدُّ
ّكاِنيَِّة َجميِعها. عاِت ال�شُّ َل اإِلى التََّجمُّ ا ِخْدماُت الماِء َوالَكْهرباِء لَت�شِ اأَْي�شً

ُرِق َبْيَن الُمُدِن َوالُمحاَفظاِت؟    ما الفاِئَدُة ِمَن َتْو�شيِع الطُّ

كُل )1-21(: َمْنَظٌر ِلَمَدَينِة َعّماَن. ال�شَّ

َر ِمْن َنْي�شان �َشَنَة 2021م ُمروَر ِمَئِة عاٍم َعلى َتاأْ�شي�ِس  َوُي�شادُف الحادي َع�شَ
اإِلى  َيَتَطلَّعوَن  ْوَلِة الأُْرُدِنيَِّة الَحديثَِّة، َوَيْحَتِفُل الأُْرُدِنيِّوَن ِبهِذِه الُمنا�َشَبِة َوُهْم   الدَّ

هِذِه  َوَتُمّثُل  �ْشراًقا،  اإِ اأَْكَثَر  ُم�ْشَتْقَبٍل 
لوا  ِلَيَتاأَمَّ الَوَطِن،  ًة لأَْبناِء  ُفْر�شَ الُمنا�َشَبُة 
ُمْجَتمًعا  ِمّيوَن  الها�شِ اأَ  اأَْن�شَ َكْيَف 
َدْوَلٍة  ِمَظلَِّة  َتْحَت  ًكا  ُمَتما�شِ ًدا  ُمَوحَّ
يِّ  الُم�شِ اإِلى  َتْدَفُعُهْم  ُمْزَدِهَرٍة،  َقِويٍَّة 
ُقُدًما ْنحَو الُم�ْشَتْقَبِل ِلَتْحقيِق َمزيٍد ِمَن 
الَمَحلِّيِّ  الُم�ْشَتوَيْيِن  على  الإِْنجازاِت 
ياِت  التََّحدِّ ِمن  ْغِم  ِبالرَّ  ، والعاَلِميِّ

يَِّة. يا�شِ الْقِت�شاِديَِّة َوال�شِّ
كُل )1-22(: �شعاُر مئويِة الدولِة. ال�شَّ

َوَتْسَتِمرُّ اْلَمسيَرُة
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َنشاٌط

الأَْحداِث  اأََهمَّ  ُن  مَّ َتَت�شَ َرٍة  وَّ ُم�شَ ِجَداِريٍَّة  ْنع  �شُ َعلى  َوُزَمالوؤَُك،  اأَْنَت  َتعاَوْن   -
الّتاريِخيَِّة في َم�شَيرِة َوَطِنَك ِمْن عاِم 1921 اإِلى عاِم 2021م.

الْنِتماِء  َتْعزيزِ  طريقِ  عْن  الأُْرُدِنيَِّة  ْوَلِة  الدَّ ِبِمَئِويَِّة  الَحقيِقيُّ  الْحِتفاُل  َوَيكوُن 
ِميَِّة َوالِتزَامِ الَقواَنينِ َوالأَْنِظَمِة، وَذِلَك ِبالُمحاَفَظِة َعلى  لِلْوَطِن والَولِء ِلقياَدِتِه الها�شِ
حيَحِة، َوَن�ْشِر َمفاهيِم الُحبِّ َوالتَّ�شاُمِح  ، َواْلِتزامِ ِقَيمِ الُمواَطَنِة ال�شَّ ُمْنَجزاِت الأُْرُدنِّ

َمَع الآَخريَن، َوالُم�شاَرَكِة في ُكلِّ َعَمٍل ِمْن �َشاأِْنِه اأَْن َيْرَفَع ا�ْشَم الَوَطِن عاِلًيا.
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ٌب في الُجَمِل الآِتَيِة: 1- اأَْكِمِل الَفراَغ ِبما ُهَو ُمنا�شِ
ْوَلُة الأُْرُدِنيَُّة الَحديّثُة عاَم ... ِت الدَّ �شَ - َتاأَ�شَّ

َرْت فيها الُقّواُت الُم�شلََّحُة الأُْرُدِنيَُّة – الَجْي�ُس الَعَرِبيُّ  - الَمْعَرَكُة الَّتي اْنَت�شَ
، ِهَي َمْعَرَكُة .... ْهيوِنيِّ َعلى الَعُدوِّ ال�شِّ

ُل ُد�ْشتوٍر ِلْلباِلِد ِبا�شْم .... - ُعِرَف اأوَّ
ْيِن َحِفَظُه اهللُ َوَرعاُه َمِلًكا  - نوِدَي بَجالَلِة الَمِلِك َعْبِد اهلِل الثَّاني اْبِن الُح�شَ

َعلى الأُْرُدنِّ عاَم ....
يََّة ما َياأْتي: ْح اأََهمِّ 2- َو�شِّ

. اأ   -  اْنِت�شاُر الّمداِر�ِس َو الجاِمعاِت في الأُْرُدنِّ
الِت الَحديَثِة داِخلَ الأُْرُدنِّ َوخاِرَجُه. ب-  اإِْن�شاُء ُطُرِق الُموا�شَ

حيَح لْلُملوِك  ِمنيَّ ال�شَّ َل الزَّ ْل�شُ ِح التَّ�شَ َمِنيَّ الآِتَي؛ َو�شِّ 3- ُم�شَتْخِدًما الَخطَّ الزَّ
. ِميِّيَن الَّذيَن َحَكموا الأُْرُدنَّ الها�شِ

1999- الآن1951-19211952-19511999-1953
ْوَلِة الأُْرُدِنيَِّة. ِة، َعِن الْحِتفاِل الَحقيِقيِّ بِمئِويَِّة الدَّ 4-  َعبِّْر ِبَكِلماِتَك الخا�شَّ



َتمَّ ِبَحْمِد اهلِل َتعالى
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