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امل�ؤلف

�سلطان احلطاب

�شكر وتقدير

برئي�س  ممثال  االردن،  لبنك  والتقدير  بال�سكر  اأت��ق��دم 
جمل�س االدارة/املدير العام ال�سيد �ساكر فاخ�ري، على رعايته 

هذا الكتاب، الى ان خرج للقراء وا�سبح بني ايديهم.

هايل  الدكت�ر  الباحث  معي،  عمل�ا  الذين  من  ا�سكر  كما 
املالح  وب��الل  احلطاب  ابراهيم  الكتاب  وخمرجي  ط�سط��س 
وامل�س�رين وطاقم مكتبي الذين حر�س�ا على ان يتكامل العمل . 

اقدم  ان  من  امتكن  كنت  ما  وم�ساندتهم،  دعمهم  ل���ال  اذ 
�س�رة  فيه  اعك�س  ان  جهدي  حاولت  وقد  للقراء،  الكتاب  هذا 

االردن.. االن�سان واملكان يف اطار تفاعل وطني.
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مقدمة 

كنت كتبت عن مدن اردنية وفل�صطينية، يف �صل�صلة �صميتها  "يف هوية 
املكان" وقد دفعني للكتابة عنها، الرغبة يف ان اقدم رواية عربية للمكان، 
مدننا.  يف  مبكاننا  التعريف  على  تزاحمنا  االجنبية  الرواية  ظلت  حيث 
وبقيت منده�صا اأت�صاءل: الى متى ي�صتمر ذلك وي�صمح بذلك؟ فنحن نقراأ  
عن البرتاء من الرواية االجنبية التي ترتجم للعربية وكذلك جر�ش  وحتى 

عمان ومدن اخرى.

على  ووزعته  لالجنليزية  وترجمته  القد�ش  عن  كتابي  كتبت  وحني 
عن  وكتابي  حلم  بيت  كتاب  مع  فعلت  كما  عمان  يف  االجانب،  ال�صفراء 
القد�ش  عن  كتابك  وقال:  املهمة،  الدول  �صفراء  احد  بي  ات�صل  العقبة.. 
غريب. اهذا تاريخ القد�ش؟ قلت: "نعم" فقال: "انا قراأت كتبا خمتلفة يف 
روايتها للتاريخ" فقلت وانا اعلم انحياز بلده ال�صرائيل "انت تقراأ الرواية 
اال�صرائيلية عن القد�ش اما الرواية العربية اال�صالمية فهذه التي اكتبها".. 

بعدها ظل يطلب كتبي االخرى فاأعطيته "بيت حلم والعقبة".

كان علّي ان اف�صر �صر �صمود غزة  عرب التاريخ، حتى يعرف القارىء 
ملاذا ما زالت هذه املدينة ت�صمد، وقد كان عنوان كتابي عنها "غزة.. ماذا 

يقول التاريخ ".
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وكتبت عن نابل�ش وجنني و�صفد ويافا. وعن عمان والزرقاء والكرك 
والطفيلة وعجلون. وك�صفت عن وثائق تخ�ش املكان  واعدت ا�صتح�صارها 
ذلك يف  اجد  ال   اده�ش حني  وكنت  والرتاثية.  القدمية  التاريخ  كتب  من 
مناهج  مدار�صنا وحتى جامعاتن،ا رغم ان العلم يف بطون الكتب ولدينا 

اكرث من ثالثني جامعة.

ال  والتي  ايله  اله��ل  املحمدية  العهدة  ن�صرت  العقبة،  عن  كتابي  يف 
يعرفها الكثريون.

زيارة  ذكر  قد  القدمية  امل�صادر  احد  وجدت  غزة،  عن  كتابي  ويف   
الر�صول )      ( الى غزة  وجتارته  خلديجة بنت خويلد فيها. وهو امر ال 

يعرفه الكثريون.

وحني كتبت عن عجلون اكت�صفت ان الكثريين ال يعرفون من اين جاءت 
الكلمة "عجلون" وملاذا �صميت املدينة با�صم ملك موؤاب )عجلون(.

حكمت  انها  والكتب  امل�صادر  اوردت  فقد  الكرك،  عن  كتابي  حتى 
القاهرة ومنها �صار الفتح الثاين للقد�ش وقد اقام فيها ال�صلطان اململوكي 

نا�صر الدين  قالوون عدة �صنوات.

وام  معاوية  اخلليفة  زوج��ة  الكلبية  مي�صون  بلد  فهي  ال��زرق��اء،  ام��ا 
�صحراء  يف  االمويني  ق�صور  بعدها  ومن  اجلها  من  اقيم  يزيد..  اخلليفة 
لقب اخلليفة )املوقر(  با�صم  امتدادها  املوقر يف  بلدة  و�صميت   االردن.. 

عبدامللك بن مروان.

جعلت  جميلة،  وق�ص�ش  معلنة  غري  وحقائق  عديدة  رواي��ات  وهناك 
املكان االردين اجمل االمكنة واغناها واثراها، فهذا االردن هو "كرادور" 
وا�صرحتهم  امل�صلمني  ال��ع��رب  ال��ق��ادة  مقابر  حيث  اال���ص��الم��ي  الفتح 
ومقاماتهم، كما جاء يف كتابي "املقامات واال�صرحة وامل�صاجد القدمية يف 

االردن" الذي رعاه بنك االردن دبي اال�صالمي.
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اعود الى كتاب »االردن ذلك  املعلوم« وهي حماولة للكتابة عن الوطن 
االردين بطريقة �صاملة، جاءت تلبية لطلب من الداعم لهذا الكتاب بنك 
فعل ذلك  وقد  يرعى  بان  االحق  فكان  االردن،  ا�صم  يحمل  الذي  االردن، 

م�صكورا.

املدن  من  )بوكيه(  ورد«  »باقة  ل�صناعة  حماولة  االردن،  عن  كتابي 
وتاريخ وح�صارة ومعا�صرة..  وامتداداتها وما فيها من جغرافيا  االردنية 
حيث ما زال االن�صان يعمر املكان وما زال االمن واال�صتقرار �صببا خل�صب 

التفاعل من اجل بناء االن�صان االردين وبعده.

الها�صميني  ملوك  حاملوها  يقود  التي  االردنية،  الراية  تخفق   هنا 
االأردن، فنحن يف عهد اململكة الرابعة وامللك عبداهلل الثاين الذي ا�صفى 
رفعها  التي  املداميك  على  البناء  ووا�صل  التقدم  من  املزيد  االردن  على 

الباين احل�صني بن طالل طيب اهلل ثراه.

القرن قبل  اليمن يف  واذا كان احد الرحالة  االجانب، قد كتب عن 
ا�صتعري  ان  ا�صتهواين  فانه  املجهول"،  ذلك  "اليمن  �صماه  كتابا  املا�صي 
العنوان للكتابة عن االردن  حتت ا�صم )االردن ذلك املعلوم( ملا ح�صنته 

هذه اجلغرافيا عرب تاريخها املعا�صر من تقدم تليق به �صفة املعلوم.

�صاأم�صي يف هذه  ال�صل�صلة بعون اهلل وم�صيئته، الى ان تتكامل بجهد 
كل  الوطنيني املخل�صني، الذين يوؤمنون ان ربط االن�صان باملكان يف عالقة 

حميمة، هو ما ي�صنع االنتماء ويبعث يف املواطنة  ثمارا وحيوية. 

امل�ؤلف

�سلطان احلطاب





































































جاللة امللك وامللكة يف افتتاح م�صت�صفى الزرقاء احلكومي



























الفصل الثاني

التاريخ السياسي.. البداية والتطور





















































































الفصل الثالث

السياسة الخارجية األردنية



جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئي�ش الت�صيكي ميلو�ش زميان

جاللة امللك عبداهلل الثاين ورئي�ش الوزراء الياباين 















































الفصل الرابع
الهاشميون واألردن.. الرباط المقدس



االمري �صاكر  واالأمري عبداهلل بن احل�صني

امللك عبد اهلل وهريبرت �صموئيل املندوب ال�صامي الربيطاين يف القد�ش



















































































الفصل الخامس
في الحياة البرلمانية االردنية

















































الفصل السادس
االقتصاد األردني.. آفاق الحداثة والتطور
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الفصل السابع
السياحة في األردن
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بنك االأردن.. اال�صم الذي حمل ا�صم الوطن وج�صده وكان له ا�صهامات 
حقيقية يف بناء االقت�صاد الوطني يف بداية ال�صتينيات من القرن املا�صي 
االأردنية،  البنوك  اأوائل  من  االأردن  بنك  اعترب  وقد  البذرة،  زرعت  حيث 
توازى ذلك  وقد  واالجن��از  االداء  تطورًا يف  انطالقته  راكم على مدى  اذ 
وتزامن مع بداية نهو�ش االقت�صاد الوطني االردين وانطالقته وماأ�ص�صته، 
اليد  ا�صابع  على  وتعد  قليلة  واالقت�صادية  املالية  املوؤ�ص�صات  كانت  حيث 
الواحدة وما كان للبذرة التي زرعت وقامت وا�صتوت على �صاقها اأن تثمر 
الثانية  املرحلة  يف  مثلها  والتي  للبنك  احلقيقية  القيادة  لوال  اثمرته  ما 
من االنطالقة ال�صيد توفيق فاخوري الذي يعترب بحق املوؤ�ص�ش احلقيقي، 
وحتديدًا منذ عام 1987 حيث جتددت االنطالقة وحتددت الهوية بقوة، 
العام  يف  اليوم  هي  التي  واجلديدة،  الثالثة  املحطة  يف  االق��الع  ليتوا�صل 
2015 توؤ�صر لنتائج ملمو�صة وعميقة ورا�صخة وتعك�ش حالة موؤ�ص�صة وا�صحة 
حيث   )2007( عام  منذ  بدايتها  اخ��ذت  وقد  اأي�صًا.   ومتميزة  مناف�صة 
وتنفيذ جمموعة  امل�صرفية  والتقنيات  الو�صائل  با�صتخدام احدث  متيزت 
من املبادرات وامل�صاريع اال�صرتاتيجية الإحداث نقلة نوعية يف االأداء وفقًا 

الأحدث املمار�صات االإدارية.
مرحلة  هناك  وكانت   1987 ع��ام  قبل  البدايات  هناك  كانت  اذن 
التاأ�صيل واملوؤ�ص�صية، لتاأتي املرحلة الثالثة، هي مرحلة حتليق البنك وقبول 

التحديات التناف�صية ال�صديدة وال�صمود يف املقدمة.
زال  وما  قرن،  ن�صف  اكرث من  االأردن  بنك  تاأ�صي�ش  على  لقد م�صى 
يرفع هذا اال�صم باعتزاز وقدرة ويبني عليه مدماكا وراء االآخر. وها هو 
اليوم بقيادته ال�صابة ينتمي اإلى املعا�صرة واإلى كل جديد ومتفاعل، وهذه 
القيادة ج�صرت مع املا�صي وا�صتفادت منه وامتدت اإلى امل�صتقبل وارتبطت 

به ودفعت باالجنازات اإلى االمام.
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مل تكن م�صرية هذا البنك التي انطلقت منذ ال�صتينيات �صهلة، فقد 
حتى  وتقلباته،  منحنياته  ويف  وج��زره  مده  يف  االأردين  االقت�صاد  عاي�ش 
جاءت قيادة ال�صيد توفيق فاخوري، لتعطيه دفعة قوية وتاأهياًل، مكناه من 
توفيق  ال�صيد  اعاد  فقد  املناف�صة،  البنوك  بني  االأول  ال�صف  يف  يكون  اأن 
املوؤ�ص�ش  اعترب  ولذلك  موجوداته،  وع��زز  تكوينه  ورك��ز  البنك  انطالقة 
احلقيقي ملرحلة مهمة عك�صت نف�صها بقوة االآن و�صبت يف اجنازات اليوم.
اأما املرحلة اجلديدة التي بداأت منذ عام 2007 فهي مرحلة االنطالقة 
ال�صابة والتي عربت عن قيادة داعمة ا�صتلهمت التطور واأخذت به وا�صتوعبت 

التحوالت وا�صتفادت منها واأدركت املخاطر واأعدت لها بوعي وعلم.
يف هذه املرحلة االأخرية املمتدة االآن، اأخذ بنك االأردن مكانته املتقدمة 
و�صواًل  التنظيمية  امل�صتويات  خمتلف  على  املناف�صة  االأردنية  البنوك  بني 
اإلى اأعلى معايري االأداء والتفوق، واذا كنا نريد املزيد من التفا�صيل التي 
اتخذ يف �صهر متوز  واعيًا  فاإننا جند قرارًا حكيمًا  نبداأها بهذه املرحلة، 
ال�صخ�صية  قرار  اأبرزها  البنك،  يف  اأ�صا�صية  حتوالت  لت�صكيل   2007 عام 
االقت�صادية املرموقة �صعادة ال�صيد توفيق فاخوري، برتك رئا�صة وع�صوية 
جمل�ش االدارة كمبادرة �صباقة، تهدف اإلى اتاحة املجال النطالقة جديدة 
التفوق، فكان اختيار  تبني على ما مت وت�صتفيد مما اجنز وتوا�صل رحلة 
قيادة �صابة، هي قيادة ال�صيد �صاكر فاخوري، الذي تعلم الكثري من قيادة 
االن�صاف  يقت�صي  الذي  فاخوري،  توفيق  ال�صيد  الطويلة  اخلربة  �صاحب 
اأعطى  واأفكار، فقد  احلديث عنه ملا قدمه لبنك االأردن من عطاء وعمل 
من موقع قيادته للبنك ع�صرين �صنة من التطور، بداأت من 1987/2/3، 

حتى 2007/7/31.









مت بحمد اهلل
اململكة االأردنية الها�صمية
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�لو��صفات : تاريخ �لأردن//�لأردن/  
يتحمل املوؤلف كامل امل�صوؤولية القانونية عن حمتوى م�صنفه وال يعرّبهذا امل�صنف 

عن راأي دائرة املكتبة الوطنية اأو اأي جهة حكومية اأخرى.


