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 شكر وتقدير

 ال�������ص���ك���ر وال���ت���ق���دي���ر م���و����ص���ول لأول���ئ���ك ال���ذي���ن ت���ق���دم���وا ل��ي��ك��ون��وا 
الأثر،  اأكرب  ملبادرتهم  كانت  املئوية، فقد  من كتاب  رعاة لإ�صدار هذه الطبعة 
يف العمل، واأخ�ص �صديقي  اقنعهم  ان  كثريا  يعزين  مل  الذين  خا�صة اولئك 
الأردن  الذي اأحب  ال��ب��داد،  فطني  الدكتور  ال�صيل  الوطني  الرجل  العزيز 
حني  تقديري  يف  مبادرته  رفعته، فكانت  اأج��ل  م��ن  يعمل  حبًا عميقا، وظل 

التقيته وهو يعمل يف اجناز امل�صت�صفيات املتنقلة التي اذهلت الكثريين.

هيئة الأركان  ورئ��ي�����ص  مع جاللة امللك  ل��ق��اء  ع��ائ��دًا م��ن  ف��ط��ني  ك���ان 
وجمموعة كبرية من امل�صوؤولني.

اتخذ قرار ان�صاء امل�صت�صفيات املتنقلة وهي على جانب كبري من الأهمية

و�صفها وزير ال�صحة ال�صابق الدكتور نذير عبيدات اأنها )برتفع الراأ�ص(،

وكان اعتمادها والتو�صع يف ان�صائها قد جاء يف وقته وجاء ا�صتجابة لق�صايا 
مهمة، حيث ادرك امللك اهمية حماية الردنيني باأي �صكل مهما كانت الكلفة.

وبالفعل، ا�صتطاعت “البداد كابيتال” التي متكنت من القيام بعملها ان 
تنجز مهامها ب�صكل �صحري، فما هي اإل �صاعات بعد التوقيع على التفاق، حتى 
تدفقت الف ال�صاحنات من المارات العربية، حيث مقر امل�صانع للم�صت�صفيات 
التي  امل�صاحات  يف  تقام بعدها  لأي��ام  ينقطع  مل  نقل  ا�صطول  هناك، وتنظيم 
مبوا�صفات  م�صت�صفيات  والعقبة ومعان  وارب���د  وال��زرق��اء  ع��ّم��ان  يف  اف��رغ��ت 
اأ�صبح  عربية واجنبية، و  ودول  وايطاليا  فرن�صا  يف  مثلها  البداد  عاملية، كرر 
التي اختارته بعد ان و�صع خمزون خربته يف  الدول  الكثري من  حمط اهتمام 

المداد اللوج�صتي وتوفري المكانيات يف خدمة من ارادوا ال�صراكة.
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المؤلف

 سلطان الحطاب

 اليوم نحن منلك جديدًا اكرث من 200 الف �صرير وهو عدد يعادل كل 
نحن  وبالتايل  ال��ف،   200 لدينا  اململكة، حيث  تاأ�صي�ص  منذ  منلكه  كنا  ما 
مفعلة ومزودة باأحدث  �صرير   4000 لدينا  ي��ك��ون  ماأمن حني  يف  الآن 
والتي  قبل  املغلقة من  القدمية او  امل�صت�صفيات  ان  الجهزة املطلوبة، كما 
ودرا�صة او�صاعها  اعادتها  الآن  جتري  اعادة �صيانة وان�صاء،  بحاجة الى 
اخلدمات  او  ال�صحة  وزارة  الردنية الر�صمية، �صواء  اجلهات  مع  بالتفاق 
اللواء  امل�صرتكة  الرك��ان  هيئة  رئي�ص  اأرى  كنت  وللحقيقة،  الطبية امللكية، 
الركن يو�صف احلنيطي مبتهجا بالعمل، وقد اأمر بال�صراع يف الجناز و�صهد 

وح�صر ن�صاطات الفتتاح وا�صتمع لكثري من ال�صكاوى وتابع.

 اأما البدادان -الدكتور فطني واملهند�ص زايد- فقد ربطا الليل بالنهار 
راهنوا  الذين  اولئك  وجه  ليبي�ص  امل�صروع  النوم يف  يوا�صل  زايد  كان  حني 
على عمل "البداد كابيتال"، وقد جنح ب�صكل باهر جعل امللك عبداهلل الثاين 

يثني على عمله وميتدح مثابرته يف اأكرث من منا�صبة.

ال�صكر والتقدير موجهان لهوؤلء الذين مل يق�صروا يف تلبية نداء وطنهم 
والذين عملوا ب�صرعة وكانوا عند ح�صن ظن القائد امللك عبداهلل الثاين.
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مسيرة المئوية الثانية تتواصل

من املئوية الثانية ننطلق، ونعود الى الوراء لنقراأ ونعترب ونر�صد امل�صرية الطويلة 
التي قطعت م�صافة قرن من الزمان منذ و�صول املوؤ�ص�ص الى الر�ص الأردنية ليقيم 
بنيان هذه الدولة ويوؤ�ص�ص لكيانها ال�صيا�صي لتغدو على ما هي عليه اليوم يف اململكة 

الرابعة الها�صمية بقيادة عبد اهلل الثاين بن احل�صني.

 مل تكن البذرة لهذه الدولة قد زرعت قبل قرن، ولكنها �صبقت ذلك منذ كانت 
فكرة جرى التعبري عنها من خالل الثورة العربية الكبرية التي تبلورت اإلى اأن انطلقت 
عام 1916 بعد خما�ص حمل هموم المة ومعاناتها من التدخل ملنع نهو�صها وقد متثل 
ذلك انذاك فيما مثله الحتالل الرتكي لبالدنا وهو الحتالل الذي غلفه الدين حني 
اعتقد العرب الذين �صادرت الدولة العثمانية حريتهم واإدارتهم امنا متثل ال�صالم 
وبالتايل لبد من تبعيتها والن�صياع لأوامرها، وهو المر الذي مل يعد ممكنا حني 
واآمالهم خا�صة  تك�صفت تلك الدولة عن مواقف ترتيكية وعن�صرية ومعادية للعرب 
بعد ن�صوء اجلمعيات الرتكية التي ا�صتولت على احلكم يف ا�صطنبول بعد النقالب على 
الد�صتور عام 1908 وبعد رهن ارادة ال�صلطان والتحكم يف �صيا�صاته وجد العرب وعلى 
راأ�صهم قيادة ها�صمية حكمت مكة انهم ل ي�صتطيعون حتمل ذلك البط�ص والإ�صاءة 
التي  الكربى  العربية  الثورة  مثلتها  ثورتهم قد  وكانت  فثاروا  العربية  الهوية  وطم�ص 
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بقيادة  ال�صورية  العربية  اململكة  لتقيم  والى دم�صق  و�صلت  قومية  اندفاعة  اثمرت 
امكانياتهم  كل  وو�صعوا  ورافقوه  اليه  وف��دوا  الذي  العرب  واأح��رار  في�صل  المري 
فل�صطني  العربية من  الديار  كل  فقد جاءوه من  الى جانبه  والع�صكرية  ال�صيا�صية 
لبث  ما  التي  النواة  �صوريا  العربية يف  اململكة  �صكلت  وقد  والعراق  و�صوريا  ولبنان 
ان انقلب عليها احللفاء حني �صمح لفرن�صا ال�صريكة يف اتفاقيات �صايك�ص- بيكو 
وتقتل قادتها وقد  ت�صرد  وان  اململكة يف معركة مي�صلون  ان تهدم هذه  والتق�صيمة 
اخلى في�صل الول عر�ص �صوريا وخرج قبل ان يتوجه بعد ذلك الى العراق ليقيم 

اململكة العراقية.

 كان مفجر الثورة املنقذ العظم احل�صني بن علي قد عا�ص ذلك وراأى غدر 
احللفاء ونكو�صهم عن وعودهم وخيانتهم وعندها حترك احد ابنائه وهو المري 
ج��زءًا من  كانت  التي  معان  الى  فتوجه من احلجاز  اخيه  لنقاذ عر�ص  عبد اهلل 
الر�ص احلجازية قبل ان ي�صمها الها�صميون ل�صرق الأردن باتفاق تنازل مبوجبه 

امللك علي ملك احلجاز ل�صقيقه المري عبد اهلل عنها وعن العقبة.

اأقام المري عبد اهلل ب�صعة ا�صهر يرت�صد ويرتقب قبل ان ينطلق   يف معان 
الربيطاين  التحالف  منع  وهناك   1921 عام  اذار  يف  اإليها  و�صل  التي  عمان  الى 
الفرن�صي م�صرية المري من ان تتوا�صل الى دم�صق فعكف المري على ان�صاء الدولة 
الأردنية التي اعلنت يف نف�ص العام )4/11 /1921( والتي نحتفل مبئويتها الثانية 
الن ون�صتذكر م�صرية طويلة بداأها عبد اهلل الول وما زالت تتوا�صل مع رايات عبد 

اهلل الثاين بن احل�صني.

فئاته  بكل  �صعبنا  عا�صه  الزمان  من  قرن  اليوم  وه��ذا  اليوم  ذلك  بني  وما   
وتالوينة ومكوناته وقد م�صى خلف ملوك الها�صميني ويف ظل راياتهم يبني...

خطرة  منعطفات  يف  �صلكت  قد  كانت  بل  �صهلة  ول  هينة  امل�صرية  تكن  مل   
هذه  مكنت  ووفاءهم  الأردنيني  و�صرب  الها�صميني  حكمة  لكّن  التعقيد  و�صديدة 

امل�صرية من اجناز اهدافها.

الأردنية  الدولة  بناء  ال�صا�ص يف  و�صع حجر  ا�صا�صي يف  دور  كان من  واإذا   
عمان  الى  جاء  الذي  الول  اهلل  عبد  �صخ�صية  هي  فذة،  عبقرية  ل�صخ�صية  فهو 
راهن  وقد  والت�صميم،  والعزم  والفكرة  الرادة  واإمنا  والعتاد  العدة  ل ميلك  وهو 
وخري  عون  خري  فكانوا  توجهاتة  ودعموا  جانبه  الى  وقفوا  الذين  الأردنيني  على 
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نا�صح متثل ذلك يف زعمائهم على اختالف مواقفهم من معار�صة وموالة ومن 
احزاب قامت، كانت هي الولى يف العامل العربي وقد تعددت هذه الحزاب منذ 
الع�صرينيات وكانت متثل الطياف الأردنية كافة و�صجل بع�صها انه كان حري�صا 
على �صالمة الرتاب الوطني ودفع التحديات املحيطة انذاك عنه فقد كان بع�صها 
بع�صهم ومنذ  املوؤ�ص�ص وكان  معاديا لالجنليز و�صاغطا عليهم برغبة من المري 
املوؤمتر الوطني الول عام 1928 حمذرا من خماطر احلركة ال�صهيونية ودورها 
امل�صتوطنات  واقامة  الأردن  �صرق  يف  الرا�صي  �صراء  حماولتها  ومن  وتو�صعتها 

لتواكب تلك التي بداأت تن�صاأ غرب النهر.

 نعم، قاوم المري عبد اهلل الول خمططات احلركة ال�صهيونية التي كانت 
ت�صتهدف �صمول الر�ص الأردنية يف وعد بلفور وا�صتطاع المري با�صراره ومطالباته 
ومتكينه الأردنيني من ان يدعموه يف ذلك وان يعلنوا عن مواقفهم، ا�صتطاع انتزاع 
يف  انه  يعرفون  من  القليل  يكون  وقد  بلفور  وعد  يف  �صمولها  من  الأردنية  الر���ص 
�صنوات الثالثينيات املبكرة يف القرن املا�صي قد ام�صى �صهورا يقيم يف لندن ومعه 
اأن جنح واقنع الجنليز ان ي�صمنوا اخراج  بع�ص اركان دولته يحاول مهمته الى 
الأردن من وعد بلفور وان تقوم دولة اردنية عملت على رف�ص معاهدة عام 1928 
وبقيت مع �صعبها تعمل الى ان ادركت ال�صتقالل الناجز يف ايار عام 1956 حيث 
و�صط  ذلك  جاء  وقد  ملكا  الول  اهلل  عبد  بالمري  ون��ودي  مملكة  الم��ارة  �صميت 
ظروف �صعبة وخما�صات موؤملة حيث ما لبثت ان وقعت النكبة يف فل�صطني لتقوم 
دولة ا�صرائيل التي اعلنت عن قيامها بدعم من النتداب الربيطاين على معظم 
ال�صفة  ا�صم  اآل ما تبقى من فل�صطني والذي اطلق عليه  الفل�صطينية وقد  الر�ص 
الغربية وكذلك �صرق القد�ص الى �صرق الأردن يف مملكة واحدة انبثقت عن اتفاق 
اريحا بني الأردن وفل�صطني وهو التفاق الذي تطلب ا�صتحقاقات د�صتورية و�صيا�صية 
فقد جرى حل الربملان الأردين )�صرق الأردن( وكذلك احلكومة والدعوة لإجراء 
انتخابات جديدة دخل اليها ممثلون عن ال�صفة الغربية وهذا التغيري ان�صحب على 

احلكومة اأي�صا.

 هذه اخلطوات التي انخرط الجنازها االأردنيون خلف امللك عبد اهلل االول 
امل�صجد  الول يف  امللك عبد اهلل  ا�صت�صهاد  وهو  واجهت حتديًا �صعبا  ان  لبثت  ما 
الق�صى بدوافع ا�صتعمارية كانت تريد التخل�ص من اي ا�صتحقاقات ترتتب على 

النتداب يف القد�ص.

الأمري عبداهلل الأول

النكبة الفل�صطينية
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ان      ا�صتطاع  لكنه  وخياراته،  م�صتقبله  فيها  تهدد  �صعبة  اياما  الأردن  عا�ص   
ينه�ص وان ينادي بامللك الثاين للمملكة الثانية )طالل بن عبد اهلل( ملكا، وان كان 
ذلك مل ي�صتمر اإل لوقت ق�صري حني ظهر ان امللك كان مري�صا ل ي�صتطيع مزاولة 
عمله ولذا جرى تن�صيب جلنة و�صاية على العر�ص الى ان نودي بالمري احل�صني 

الذي مل يبلغ بعد �صنه القانونية ملكا على البالد.

 ويف الفرتة التي حكم فيها امللك طالل كانت اخلطوة الكرث اهمية يف عهده 
م�صرقة  ب�صمة  ي�صكل  زال  ما  وال��ذي   ،1952 ع��ام  الأردين  الد�صتور  و�صع  وه��ي 

ووا�صحة يف امل�صرية الأردنية برمتها.

 ومع مغادرة امللك طالل للعالج وتويل امللك احل�صني وهو البن الكرب �صلطاته 
الد�صتورية بداأ عهد جديد يف اململكة الثالثة حني ا�صتطاع احل�صني الباين ان ينجز 
�صخ�صية  له  يكون  وان  اخلارجي،  ال�صعيد  وعلى  الداخلي  ال�صعيد  على  الكثري 
جذابة وحمبة ل�صعبة الذي التف حوله ليقطع به م�صافات من التحديات ال�صعبة، 
امل�صوؤولية وهناك حتديات وا�صتقطابات و�صيا�صات  اإلى  ال�صاب  فقد جاء احل�صني 
حماور وهناك ال�صتعمار الذي مازال يجثم على كثري من الديار والبلدان العربية.

 كان املد ال�صيوعي يف اوجه وكانت النا�صرية املحر�صة جتد قبول �صعبيا ومدا 
يف العامل العربي وكانت �صيا�صات ال�صتقطاب وكان اجلي�ص العربي مل ت�صتقل قيادته 
بل كانت قيادته اجنبية اتخذ احل�صني قرارا تاريخيا بتعريبها، كما اتخذت قرارات 
الربيطاين  النتداب  مع  الأردنية  التبعية  احل�صني  امللك  بفك  عالقة  لها  �صجاعة 

والتوجه ال�صيا�صي مع امته.

 مل تكن عملية ال�صتقرار التي اراد احل�صني تاأكيدها وتثبيتها عملية �صهلة بل 
واجهته حتديات وا�صتهدافات ل�صتقرار الأردن و�صالمة مليكها نف�صه.

 ولكن امللك احل�صني الذي كان �صاحب نف�ص عروبي وعقيدة قومية و�صاحب 
اميان بالدميقراطية وامل�صاركة م�صى يف روؤيته و�صط كثري من ال�صعوبات وحتى 
حني مل ي�صتطع ان ينجز الكثري يف ذلك الوقت املبكر نتيجة التحديات القوية املاثلة 
اإل انه ظل يحاول حتى جنح اخريا رغم وقوع هزمية اخلام�ص من حزيران وفقدان 
ي�صتاأنف  ان  من  القد�ص  و�صرق  الغربية  ال�صفة  باحتالل  لن�صفه  الأردين  الوطن 
العمل ويعيد بناء احلالة الدميقراطية واإن جاءت متاأخرة نتاج الظروف املو�صوعية 
فكان ا�صتئناف احلياة الدميقراطية عام 1989موؤ�صرا على الرغبة  الكيدة جلاللة 

امللك يف اقامة اردن دميقراطي ناه�ص وقادر على حتقيق طموحات �صعبه.

جاللة امللك طالل بن عبداهلل

جاللة امللك احل�صني
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اجل وحدتهم  العرب من  اجل  ومن  الأردن  اجل  يعمل من  وم�صى احل�صني   
لتعيد   1968 عام  )املعركة(  الكرامة  ا�صرقت  ار�صه  ومن  العربي  ال�صف  ووحدة 
لالأمة �صيئا من العتبار وثبتت ان الهزمية ال�صوداء التي خيمت على المة مل متنع 
لبلدهم  العتبار  يعيدوا  وان  الكرامة  يف  امل�صلحة  قواتهم  تقاتل  ان  من  الأردنيني 

واجيالهم.

العتبار  بعني  تاأخذ  �صاملة  اإ�صرتاتيجية  روؤي��ة  �صاحب  احل�صني  امللك  كان   
تقدم املجتمع الأردين يف كافة املناحي فاأقام بنية حتتية لل�صناعة فكانت �صناعات 
التعدين من الفو�صفات والبوتا�ص و�صناعة الدباغة وبنيت حمطات الكهرباء وجرى 
متديد �صبكة وا�صعة من الطرق كما اهتم جاللته بالتعليم فكانت اقامة اجلامعة 
الأردنية اكرب مثال على ذلك يف عام 1962، واقيمت معاهد املعلمني وكانت التنمية 
بال�صباب فبنيت املدينة  ال�صرقية والغربية كما كان الهتمام  ال�صفتني  قد �صملت 
منفتحة  بروح  متتع  الذي  امللك  جاللة  واهتم  الريا�صية  للمدن  كنواة  الريا�صية 
التوازن ليكون  وليربالية بخ�صو�ص احلريات الفردية والعامة، وظل يحافظ على 
تربية  ذو  جيل  ين�صاأ  ان  ب�صرورة  يرى  كان  ولذا  واملعا�صرة،  ال�صالة  بني  اجنازه 
وطنية فكانت يف البداية مع�صكرات احل�صني التي اقامها الراحل و�صفي التل، كما 
كانت مدار�ص الثقافة الع�صكرية وحتى املناهج املدر�صية واجلامعية ت�صب يف تن�صئة 
التي  امل�صلحة  القوات  لل�صباب من خالل  الجباري  التجنيد  رافقها  اردنية وطنية 
القوات ب�صفحات  ت�صليحا وتدريبا وقد �صجلت هذه  اولها احل�صني جل اهتمامه 
الداخلي  الباين يف حدود الجناز  امللك  بهذا  يتوقف  نا�صعة مواقف عديدة. ومل 
احد  الأردن  فكان  القليم  ويف  امته  يف  دور  �صاحب  ليكون  الأردن  امللك  حمل  بل 
الأردن  يغب  ومل  والوحدوي  القت�صادي  التكامل  الى  دعوة  العربية  القطار  ابرز 
الكويت  اإلى جانب  العربي ملمو�صا فقد وقف  ا�صهامه  عن اي قمة عربية بل كان 
عام 1961 حني هددت من جانب نظام عبد الكرمي قا�صم يف العراق، كما وقف 
الأردن دائما الى جانب الق�صية الفل�صطينية يف املحافل الدولية وت�صدى لكرث من 
اثناء  ملمو�صة  ال�صيا�صية   مواقفه  وكانت  وبعده  قبل عام 1967  ا�صرائيلي  عدوان 
حرب ال�صوي�ص عام 1956 وحتى يف حزب حزيران عام 1967 وحرب عام 1973 
يف الدفاع عن دم�صق كما �صاهم الأردن يف التطوع دفاعا عن العراق اأثناء حرب 
اخلليج الأولى و�صمح ملواطنيه بالتطوع دفاعا عن العراق يف قوات الكرامة.�صهد 
الأردن يف عهد احل�صني نه�صة �صاملة يف الزراعة اإذ مكن الفالحني من القرتا�ص 

عبدالكرمي قا�صم- العراق
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ومن تو�صيع م�صاحات الرقعة الزراعية ومن بناء ال�صدود ك�صد امللك طالل والكرامة 
والوالة والوحدة وغريها من �صدود على م�صاحة اململكة.

كما اعتنى الأردن يف عهد احل�صني مبدينة العقبة حيث امليناء وو�صع واقام 
مطار امللكة علياء اإ�صافة اإلى ما كان من مطار ماركا.

وكانت هناك عديد من امل�صت�صفيات التي اأقيمت اأي�صا يف عهد اململكة الثالثة 
اجلامعة  وم�صت�صفى  لل�صرطان  احل�صني  ومركز  الطبية  املدينة  م�صت�صفى  وابرزها 

الأردنية وم�صت�صفى  امللك املوؤ�ص�ص يف اربد وغريها.

يتمتع  وان  العربية  الق�صايا  يف  املميز  دوره  ياأخذ  ان  الأردن  ا�صتطاع  لقد 
القليم  ظل  ويف  الأجنبية  الدول  من  عديد  مع  وايجابية  متوازنة  دولية  بعالقات 
دائما حري�صا على ت�صغري اخلالفات وعلى �صناعة املبادرات التي ارتبطت غالبا 
با�صمه فكان وقوفه الى جانب م�صر حني جرت مقاطعها من دول اجلامعة العربية 
يف اأعقاب قمة كامب ديفيد وقد مكن الأردن كذلك الأ�صقاء الفل�صطينيني من تويل 
متثيلهم بانف�صهم من خالل العرتاف مبنظمة التحرير الفل�صطينية ممثال �صرعيا 

لهم ا�ستجابة لقرارات قمة الرباط عام 1974.

وظل الأردن يدعو الى العتدال والبعد عن التطرف ويرى ان ر�صالة الإ�صالم 
تكمن يف ذلك فكانت )ر�صالة عمان(املعروفة والتي عمل الأردن على ن�صرها وكانت 
مقولة احل�صني ال�صهرية )التقدم باجتاه الإ�صالم( ولي�ص العودة اليه، باعتبار ان 
الإ�صالم احلقيقي حالة متقدمة. ومن اجل ذلك ويف �صبيل اإر�صال ر�صائل وا�صحة 
من اأجل ذلك كان ان�صاء احل�صني جلامعة اآل البيت التي حر�ص عليها قبل اأن تتغري 

اجلامعة لتكون جامعة عادية خالف ما هدف اليه احل�صني من اإقامتها.

كان احل�صني يحر�ص على اأن ي�صتمر احلوار الوطني الداخلي ولذا كان برملان 
عام 1989 ممثال حقيقيا لل�صعب الأردين وقد جاء لي�صنع مناخا دميوقراطيا تبعه 
اجناز امليثاق الوطني الأردين الذي توج مرحلة جديدة حيث �صرع امليثاق لالأحزاب 

التي انبثقت عنه  ون�صطت وتعددت قبل اأن تدخل ازمتها الراهنة.

ال�صيا�صية  الحزاب  ومن  اجلميع  من  واحدة  م�صافة  على  احل�صني  كان  وقد 
والتجمعات الوطنية كافة وحر�ص على اأن يكون املجتمع الأردين مندجما من املدينة 
اإلى القرية والبادية واملخيم واأ�صبح املواطن يعتز باأردنيته وينت�صب اإلى مدينته او 

قريته وهذه ال�صيغة اجلديدة قربت الأردنيني اإلى مفهوم املواطنة...
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�صهد  قد  الها�صميني  حكم  مثله  الذي  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  نتاج  الأردن  كان 
الأردين  فكان  عربية  دول  يف  للعمل  اأبنائه  ايفاد  يف  وتو�صع  اقت�صادية  طفرات 
م�صهودًا له بالكفاءة يف التعليم والطب والدارة وكانت العوائد املالية من حتويالت 
املغرتبني كبرية وت�صاهم ب�صكل ا�صا�صي يف الدخل القومي للدولة ونتاج ال�صتقرار 
والرتويج  ال�صياحية  بالأماكن  العناية  بف�صل  تو�صعت  التي  ال�صياحة  ن�صطت  اأي�صا 
من  تبعها  وما  اجلديدة  ال�صياحية  املن�صاآت  فكانت  العامل  دول  على  والنفتاح  لها 
ترويج كمهرجان جر�ص وغريه من املهرجانات الفرعية كما كان تد�صني املغط�ص 
موؤتة  ويف  الغور  يف  ومقاماتهم  ال�صحابة  وا�صرحة  ال�صياحية  باملواقع  والهتمام 

وغريهما.

اأحب الأردنيون امللك احل�صني وبادلوه حبا بحب منذ اأن جاء اإلى �صلطاته حتى 
وعك�صت من خالل ح�صور  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  عاملية  فكانت جنازته  وفاته  يوم 
ال�صالم  اإ�صاعة  يف  دوره  على  العامل  واجماع  الدولية  الأردن  مكانة  العامل  زعماء 

واال�ستقرار وامل�ساهمة يف الن�ساط الدويل.

لقد متكن الأردنيون من خالل فرتة حكم امللك احل�صني الطويلة املمتدة من 
لوطنهم  خدمة  يتوا�صلوا  وان  اأنف�صهم  عن  يعربوا  اأن  من   1999 اإلى   1952 عام 
اإلى ابنه  وان يحافظوا على اإجنازاته، ومع رحيل احل�صني الباين انتقلت ال�صلطة 
ذلك  مت  حني  ال�صلطة  انتقال  �صال�صة  من  فريد  منوذج  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
يف ال�صاعات الأخرية من حياة امللك احل�صني حيث كان ويل العهد الأمري احل�صن 
ليعود امللك اإلى اختيار ابنه ليتولى ولية العهد منه وي�صوب ما كان الد�صتور يدعو 

اإليه  فيكون الأمري عبد اهلل ملكًا.

امللك عبد اهلل الثاين بداأ عهد اململكة الرابعة التي م�صى على م�صريته اكرث 
من عقدين وهي تعي�ص الن املئوية الثانية من تاأ�صي�ص الدولة الأردنية حيث ات�صم 
عهد امللك عبد اهلل الثاين مبزيد من النفتاح وتطور العالقات الأردنية والدولية 
واإقامة العديد من امل�صاريع ال�صناعية والتقنية فاهتم امللك عبد اهلل الثاين بتطوير 
التكنولوجيا االت�سالية ومتكني ال�سباب من االنخراط يف �سناعات برامج )ال�سوفت 
وير( وامل�صاهمة الوا�صعة يف هذه امليادين اجلديدة. كما تطورت م�صاريع ال�صراكة 
منطقة  اأ�صبحت  التي  العقبة  يف  وا�صمل  اأو�صع  ا�صتثمارات  واأقيمت  واخل�صخ�صة 

اقت�صادية خا�صة تديرها �صلطة.
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وت�صاعف  اأخرى  مواقع  ويف  العبديل  يف  كبرية  جديدة  م�صاريع  تو�صعت  كنا 
املنطقة  دول  من  العديد  فيه  الأردن  فاق  م�صبوق  غري  ب�صكل  النرتنت  ا�صتعمال 
اخريا  الأردن  وواج��ه  والجتماعية  وال�صحية  القت�صادية  امل�صتويات  وتطورت 
جائحة كورونا ببناء العديد من امل�صت�صفيات امليدانية املتنقلة التي زادت �صعتها عن 

الفي �صرير انت�صرت يف كل ارجاء اململكة.

كما عرفت هذه املرحلة املناداة باحل�صني بن عبد اهلل الثاين وليا للعهد وقد 
املحافل  االو�ساط من  العديد من  والربامج وخاطب  امل�سوؤوليات  العديد من  تولى 
الدولية وحظي �صمو الأمري احل�صني باحرتام وتقدير يف كثري من املحافل الدولية 
فتح  على  وحر�ص  الخرى  الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم  وخا�صة  زارها  التي 

حوارات وا�صعة مع ال�صباب الأردين والعربي.

وتعهد  كبرية  عناية  ال�صباب  جاللته  اأول��ى  الثاين  اهلل  عبد  امللك  عهد  ويف 
اإليها وحر�ص على  وا�صتمع  ال�صبابية  الإطارات  الكثري من  والتفوق وحاور  الإبداع 
ا�صتمرار احلياة ال�صيا�صية ناب�صة من خالل ثبات وا�صتقرار النتخابات واملجال�ص 
النيابية وتوايل انعقادها وكانت م�صاهمات امللك عبد اهلل الثاين يف جمال الثقافة 
وطنية  ق�صايا  تناولت  التي  امللكية  النقا�صية  الأوراق  باإ�صداره  ملمو�صة  ال�صيا�صية 
العامة  للحياة  الناظمة  والقوانني  والأحزاب  النتخاب  وقانون  كالت�صريعات  هامة 
واحلريات والإ�صالح ال�صيا�صي الأردين والعتماد على الذات وبناء اقت�صاد وطني 
مناخا  �صكلت  قد  الثاين  اهلل  امللك عبد  كتبها  التي  الثمانية  الأوراق  وكانت  منتج 
بها  الخذ  بر�صم  زالت  ما  وهي  تطويره  و�صرورة  الأردين  الواقع  على  الوعي  من 
وانفاذ الروؤية التي مل يرد امللك ان تفر�ص ادراكا منه اأن الدميقراطية ل تاأتي ال 
بالقناعة والعتقاد ولذا تركها بر�صم النقا�ص واحلوار وان كان الكثري من املفكرين 
واملراقبني يدعون اإلى ان تكون هذه الأوراق ملزمة وان تدخل اإلى دائرة الت�صريع 

لتكون ال�صتفادة منها عميمة.

فقد  التحديات  من  الكثري  الثاين  اهلل  عبد  امللك  عهد  يف  الأردن  قاوم  لقد 
الإ�صالمية  املقد�صة  الأماكن  على  الولية  يف  بحقه  ومت�صك  القرن  �صفقة  رف�ص 
من  موقفه  على  الأردن  ظل  كما  الها�صمية  الو�صاية  �صمن  القد�ص  يف  وامل�صيحية 
ويعمل  يطالب  ال�سغوط  كل  الوطنية وظل رغم  و�سلطته  الفل�سطيني  ال�سعب  دعم 
من اأجل حل الدولتني وا�صتئناف عملية ال�صالم املف�صية اإلى ذلك وتطبيق قرارات 

الأوراق النقا�صية امللكية
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اإقامة الدولة الفل�صطينية على  ال�صرعية الدولية واملبادرات العربية وظل يرى ان 
الرتاب الوطني الفل�صطيني م�صلحة وطنية اردنية ل ميكن التخلي عنها.

ومع ان الإقليم والعامل العربي �صهدا اهتزازات وا�صعة وكبرية يف مرحلة ما 
يف  اأهلية  وحروب  داخلية  �صراعات  وقامت  اأنظمة  فانقلبت  العربي  الربيع  �صمي 
العديد من البلدان العربية كما حدث يف العراق و�صوريا واليمن وليبيا وم�صر ال 
والتي  الطريق  منت�صف  يف  املواطنني  لقت  التي  قيادته  حكمة  باتزان  الأردن  ان 
قال  الذي  احل�صني  امللك  منذ  والجتماعية  القت�صادية  الأردنيني  معاناة  اأدركت 
ع�صية وقوع اأحداث معان "اجلرح احلي يوؤمل" وهو املوقف امل�صتمر يف الوقوف اإلى 
اإلى  النزول  اإلى  للوزراء  امللكية  والدعوة  وهمومه  م�صاكله  ال�صعب وحت�ص�ص  جانب 
ال�صارع وال�صتماع مل�صاكل املواطنني ومطالبهم حيث يبقى امللك يف لقاءات م�صتمرة 

مع جتمعات املواطنني يف مناذج ينفرد بها.

ويف �صبيل معاجلة كثري من الق�صايا القت�صادية والجتماعية كانت الروؤية 
الأردنية ان احللول هو يف تو�صيع التعاون يف الإقليم وبناء تكامل اقت�صادي وم�صاريع 
العالقات  وتو�صيع  العربي  التعاون  اإحياء  منه  ومببادرات  الأردن  فاعاد  م�صرتكة 
ومتكينها فكانت لقاءات القادة يف العراق والأردن وم�صر �صيغة اقت�صادية جديدة 

ل بد اأن تقطر خلفها اأطراف عربية اأخرى وتوؤتي ثمارها. 

كما يوا�صل الأردن الآن وبعد قدوم اإدارة امريكية جديدة يف البيت الأبي�ص 
اإلى اإعادة اإنتاج مناخ ميكن العديد من الأطراف يف الإقليم من وقف ال�صراعات 
واحلروب واخلالفات ولعل ال�صعي الأردين يف هذا املجال ناجح ومقدر من خالل 
احلركة ال�صيا�صية الن�صيطة التي ظل امللك عبد اهلل الثاين يوؤمن بها وميار�صها دون 
توقف وطوال عهده ويف اأ�صعب الأوقات التي عاي�صتها املنطقة لن الر�صالة الأردنية 

النابعة من فكر الدولة الأردنية ومنذ التاأ�صي�ص تدعو اإلى ذلك وتوؤمن بذلك.

ي�صتطيع الدار�ص املن�صف اليوم ونحن نعرب اإلى املئوية الثانية من عمر الدولة 
الأردنية ان يرى كيف اأدى ال�صتقرار ال�صيا�صي الذي عا�صته الدولة الأردنية منذ 
ال�صعب  مع  ور�صني  ثابت  اجتماعي  قام من خالل عقد  والذي  الآن  بدايتها حتى 

الأردين ان يكون يف ذلك حفاظ على املكا�صب التي حتققت ودفاع عنها.

حقوقه  عن  والدفاع  الإن�صان  وبناء  بالإن�صان  يوؤمن  دائما  الأردن  ظل  لقد   
الوطن  ما ميلك  اأغلى  وهو  التنمية  اأجله  من  تقوم  من  هو  الن�صان  ان  يرى  وظل 
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وان التنمية يف خدمة الإن�صان وان الدميقراطية الرافعة احلقيقية لالأمن الوطني 
وان الأمن ل يتحقق اإل بالر�صى وال�صراكة والتفاعل الوطني وقد لحظت ذلك يف 
فرتة الربيع العربي والأردين منه على وجه التحديد، كيف كان رجال الأمن العام 
ي�صندون احتجاجات املواطنني ويحافظون على م�صرياتهم ال�صلمية �صليمة ويقدمون 
بهذا  يتم�صك  الأردن  وظل  العامل ولحظها  بها  احتفى  نادرة  �صمة  وهي  املاء  لهم 
الأ�صلوب الذي جعل الحتجاجات �صلمية بعيدة عن العنف والقتل والتدمري وهو ما 
نرجو ان ي�صتمر من خالل احلوار ومن خالل قدرة الهيئات التمثيلية على متثيل 

مطالب كل الأردنيني.

املمالك  ال�صاعدة عرب  الطويلة  امل�صرية  وبعد هذه  الثانية  املئوية  ومع قدوم 
الأربعة الها�صمية فاإن الأمل يحدونا ان حتقق دولتنا و�صعبنا اأهدافها الوطنية وان 
ي�صتمر يف جعل املواطن الأردين متمتعا بالعي�ص الكرمي وحمفوظ الكرامة واحلرية 

وقادرا على الدفاع عن وطنه ومنت�صرا لمته اإلى ان ياأتي يوم وحدتها ومنعتها.

كل التحية ل�صعبنا باين الدولة الأردنية احلديثة ولقيادتنا الها�صمية التي قادت 
هذه امل�صرية بعدل وان�صاف رغم كل ال�صعوبات والعراقيل، والتهنئة مو�صولة لكل 
مواطن �صاهم يف البناء الوطني ومتتع به حتى غدت هذه الدولة الأردنية املنيعة 

تتقدم وظلت راياتها الها�صمية خفاقة يف مقدمة امل�صرية .

سلطان الحطاب 



اإلمارة
المملكة 

األولى



وثيقة تك�صف عن ا�صماء الذين بايعوا ال�صريف ح�صني باخلالفة حني و�صوله اإلى العقبة، 
لتكون نواة الدولة الردنية النا�صئة بعد ذلك
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الهاشميون وبناء الدولة الحديثة

1916م،  حزيران  من  العا�صر  ال�صبت  يوم  يف  الكربى  العربية  الثورة  بداأت 
من  طلبت  العثمانية  الدولة  كانت  اإذ  والنه�صة،  احلرية  م�صرية  معها  وجت��ددت 
القوقاز يف 15 كانون  الفادحة يف حملة  ال�صريف احل�صني بن علي، بعد هزميتها 
اخلام�ص،  ر�صاد  ال�صلطان حممد  با�صم  املقد�ص  اجلهاد  يعلن  اأن  1915م،  الثاين 
واأن يعد قوات متطوعة من العرب وير�صلها اإلى �صوريا، واأن يتعاون مع الوايل وهيب 
بيك، يف جمع وجتنيد العرب وت�صليحهم واإعدادهم لاللتحاق يف اجلبهات؛ فجاء 
جواب ال�صريف احل�صني اأمري مكة يف برقية اأر�صلها اإلى ال�صدر الأعظم جاء فيها:

نلبي ما تطلبه الدولة العلية اإذا ا�صتجابت ملطالب العرب، وهي:

اإعالن العفو عن املحكومني ال�صيا�صيني العرب.

منح �صوريا اإدارة ل مركزية واأي�صًا العراق.

اعتبار ال�صرافة مبكة معرتفًا بها بحق املوروث.

ال�صلطان حممد ر�صاد اخلام�ص
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ومن هنا كانت بداية الأزمة ال�صيا�صية التي �صّرعت يف اإعالن الثورة، وكان 
ال�صري  فعر�ص  جانبهم،  اإل��ى  العرب  لك�صب  م�صاعيهم  يوا�صلون  الربيطانيون 
الها�صمي ال�صريف  اإلى  ر�صالة  يف  الربيطاين،  ال�صامي  املفو�ص  مكماهون،   هرني 
لنيل  العرب  مل�صاعدة  بريطانيا  ا�صتعداد  1915م،  ني�صان  يف  علي،  بن  احل�صني 
ال�صتقالل، وتلتها عدة ر�صائل عرفت با�صم "ر�صائل ح�صني – مكماهون"، فوافق 
ال�صريف احل�صني على الدخول يف مفاو�صات على اأ�صا�ص التحرير وتوحيد العرب 

واإعالن ال�صتقالل.

مثل احل�صني بن علي خيارًا عربيا، فقد توجهت اإليه اأنظار الأحرار العرب يف 
بالد ال�صام والعراق وغريها من الأقطار، الذين يتوقون ليوم ال�صتقالل، وراأوا يف 
احل�صني جت�صيدًا للمكانة الدينية واخلربة ال�صيا�صية والثقل املعنوي لدى امل�صلمني 

كافة.

�صرورة  على  �صدد  ال��ذي  علي،  بن  احل�صني  مطالب  على  بريطانيا  وافقت 
اعتبار فل�صطني اأر�صًا عربية خال�صة، يف مواجهة ادعاءات بريطانية اأرادت اإخراج 
فل�صطني من حدود الدولة العربية، وبخا�صة القد�ص العربية. يف تلك اللحظة كان 
جمال با�صا ال�صفاح ي�صدر اأحكام الإعدام اجلائرة والع�صوائية يف بريوت ودم�صق، 
ال�صخ�صيات  من  كبرية  اأع��دادًا  ال�صجون  يف  وزج  1916م،  اأي��ار  من  ال�صاد�ص  يف 
الوطنية العربية، وكانت هذه اإعالنا لل�صيحة العربية التي اأطلقها الأمري في�صل 
"طاب  من دم�صق، فجر اليوم الدامي باإعدام الأحرار العرب، حني �صاح يومها: 
املوت يا عرب"، فكانت م�صرية الثورة العربية يف حترير الأر�ص والإن�صان، وخا�صت 
عبداهلل،  الأم��ري  بقيادة  وال�صرقية  في�صل،  الأم��ري  بقيادة  ال�صمالية  اجليو�ص 
واجلنوبية بقيادة الأمري علي، معارك يف جبهات احلجاز يف مكة واملدينة والطائف 
والطفيلة  العقبة  يف  الأردن  جبهة  ويف  الأحمر،  البحر  �صاحل  طول  وعلى  وج��دة، 
ومعان والأزرق وال�صوبك ووادي مو�صى واحل�صا وغريها، ويف جبهة �صوريا ابتداء 

من درعا فدم�صق، حتى حم�ص وحلب، واإلى اآخر نقطة يف ال�صمال وهي امل�صلمية.
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موؤمتر  ثم  1918م  عام  لندن  موؤمتر  وج��اء  الأول��ى،  العاملية  احل��رب  انتهت 
باري�ص عام 1919م، و�صارك الأمري في�صل بن احل�صني ممثاًل عن العرب، وظهرت 
تطورات �صيا�صية وبرزت اأطماع مل تكن متوقعة، فخا�ص العرب حربا من نوع جديد 

يف الدفاع عن ال�صتقالل العربي وتاأ�صي�ص الدولة وال�صيادة.

بعد ذلك جاءت حركة الأمري عبداهلل بن احل�صني من احلجاز اإلى معان ثم 
اإلى عمان؛ لتبقى راية الثورة والعروبة وال�صتقالل تخفق بكل معاين النه�صة والدولة 
الكاملة، فكان لقاء الأمري عبداهلل بن احل�صني، بعد �صل�صلة من الت�صالت ومعه 
بع�ص قيادات حركة ال�صتقالل العربي، ومنهم ر�صيد بيك طليع وغالب ال�صعالن 
وعوين عبد الهادي، مع وزير امل�صتعمرات الربيطانية ون�صتون ت�صر�صل، واملندوب 

ال�صامي الربيطاين ال�صري هربرت �صموئيل يف القد�ص بتاريخ 29 اآذار 1921م.

خا�ص الأمري عبداهلل بن احل�صني مفاو�صات �صاقة، يف ظل قرارات واتفاقيات 
اإ�صافة  العربية،  الأر���ص  متزيق  اإلى  تهدف  وبريطانيا  فرن�صا  بني  م�صبقة  �صرية 
خلطورة ما جاء يف �صك النتداب ال�صادر عن ع�صبة الأمم، والوعود التي �صتنفذ 

على ح�صاب اأر�ص العرب.

وبخربته ال�صيا�صية وروؤيته للم�صتقبل، ا�صتطاع الأمري عبداهلل انتزاع العرتاف 
الربيطاين بتاأ�صي�ص دولة يف �صرق الأردن، فت�صنى لالأمري عبداهلل وجمموعة من 
اإلى  قاد  ما  وموؤ�ص�صاتها  الدولة  بناء  ال�صروع يف عملية  العربية  الوطنية  القيادات 
اإلى  تطورت  التي  الأردن،  �صرقي  حكومة  با�صم  امل�صتقلة  الأردنية  الدولة  اإع��الن 

اململكة الأردنية الها�صمية)1(.

1( الها�صميون والدولة- املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين

ر�صيد طليع 1876-1926م
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سيرة األمير عبد اهلل األول بن الحسين 
عبد اهلل االأول بن احل�سني بن علي الها�سمي )�سباط 1882 - 20 متوز 1951(، 
قادها  التي  الكربى  العربية  الثورة  بعد  الها�صمية  الأردنية  اململكة  وموؤ�ص�ص  ملك 
والده �صد الدولة العثمانية. ولد عام 1882 يف مكة املكرمة. قدم اإلى ال�صام ملحاربة 
الفرن�صيني يف �صوريا الذين طردوا اأخاه في�صل ولكنه اأوقف من قبل بريطانيا يف 
�صرق  اأه��ايل  من  ترحابا  لقي  حيث   1920 عام  معان  اإلى  و�صل  فل�صطني.  منطقة 
الأردن ون�صر جنده وقام بتاأ�صي�ص اإمارة �صرق الأردن عام 1921، وت�صّكلت احلكومة 

املركزية الأولى يف البالد يف 11 اأبريل 1921 برئا�صة ر�صيد طليع.

نسبه
عبد  بن  حممد  بن  علي  بن  احل�صني  ال�صريف  بن  )الأول(  اهلل  عبد  امللك 
احل�صن  بن  اهلل  عبد  بن  احل�صني  بن  اهلل  عبد  بن  حم�صن  بن  ع��ون  بن   املعني 
بن حممد اأبو مني الثاين بن بركات بن حممد بن بركات بن احل�صن بن عجالن 
قتادة  ب��ن  الأك���رب  علي  ب��ن  احل�صن  ب��ن  الأول(  )اأب���و من��ي  ب��ن حممد  رميثة   ب��ن 
بن ادري�ص بن مطاعن بن عبد الكرمي بن عي�صى بن احل�صني بن �صليمان بن علي 
الر�صى بن مو�صى  الثاين بن عبد اهلل  الثائر بن مو�صى  بن عبد اهلل بن حممد 
اجلون بن عبد اهلل املح�ص بن احل�صن املثنى بن احل�صن بن علي بن اأبي طالب 

الها�صمي القر�صي)1(
�صاحب النه�صة العربية الأخرية وموقظ قومهم  احل�صني  بن  عبداهلل  "اأنا 
من رقدتهم وموؤ�ص�ص ملكهم، بن علي بن حممد اأمري مكة بن عبداملعني بن عون 

وامي عابدية بنت عبداهلل بن حممد بن عبداملعني بن عون...")2(.
يف الطائف وانا  به  �صعرت  ما  اأول  بالوجود  و�صعرت  املكرمة  مبكة  "ولدت 
اأحبو ... وهذا اأول ما اذكر من الدنيا" توفيت والدتي وانا يف الرابعة وقد اقبلت 
على اخلام�صة من �صنني عمري، فكفلتني جدة والدي لبيه وهي ال�صيخة �صاحلة 

بنت غرم ال�صهرية الع�صبلية، اأم علي بن حممد بن عبداملعني . 

وهكذا ن�صاأ امللك املوؤ�ص�ص تن�صئة عربية حم�صة ويف و�صط الن�صاء العربيات 
جاللته  ظل  التي  احلما�صية  والأ�صعار  واحل��وادث  الوقائع  �صمع  �صهر،  بني  من 

1( ويكيبيديا

2( الدكتور �صعد ابو دية/ عمون 2009/11/21

الأمري عبداهلل الأول
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يذكرها..ثم بداأ يتعلم القراآن على يد ال�صيخ يا�صني امام والده اآنذاك وهو �صريف 
مكه واأمريها وقد وعد ال�سيخ يا�سني االأمري عبداهلل بن احل�سني بجمل لفرط حبه 
لالبل ولغرائه بالقراءة وفعاًل اح�صر اجلمل وربطه يف ناحية من احليز املخ�ص�ص 
للدرا�صة فكان الأمري يظل عند راأ�ص اجلمل عندما يتم تعليفه الى اأن ينتهي علفه.

وهكذا كان لل�صيخ يا�صني ولذلك اجلمل الف�صل يف الندفاع للعلم الذي متيز 
به عبداهلل بن احل�صني عن كل اإخوانه، وعندما و�صل المري عبداهلل بن احل�صني 
الى �صورة املر�صالت ال�صريفة وبها الآية الكرمية : )كاأنها جمالة �صفر(، ذكرته 
باجلمل وال�صيخ يا�صني فزاد �صوقه الى التعليم. وكان الأمري عبداهلل بن احل�صني 
واخل��ط،  وال��رتاث  والدين  باللغة  تعلقا  اخوته  باقي  من  اأك��رث  املوؤ�ص�ص(  )امللك 
واخليل، وعندما طلب التراك من والده احل�صني بن علي التوجه الى ال�صتانة بعد 
خالف مع عمه اأمري مكة املرحوم )عون الرفيق( اكمل من العلوم ما مل يتعلمه وهو 
طفل وتعلم الرتكية فاطلع على الأدب العربي والأدب الرتكي وهو واحد وحيد من 
الها�صميني من اتيح له هذا ال�صيء واقبل عليه فا�صبح مطاع الل�صان عاملًا باللغة 
اليابانية  الرو�صية  فهناك احلرب  العامل يف حرب  كان  الأخ��رى.  والآداب  والدين 
وانت�صرت تركيا وهناك  اليونانية  الأمريكية ال�صبانية واحلرب الرتكية  واحلرب 
عدوان ايطايل على احلب�صة، هذه الأجواء عا�ص فيها يف ال�صتانة. اأ�صبح والده يف 
ال�صتانة ع�صوًا يف جمل�ص ال�صورى يف الدولة.كان ال�صلطان عبداحلميد يقول له: 

اريدك اأن تخدم الدولة. وهو يف احلقيقة جمرب على القامة يف ال�صتانة.

هنا حترك الأمري عبداهلل واقنع والده اوًل باأنه الأحق يف اإمارة مكة وملا وافق 
والده ار�صل مذكرة الى جاللة ال�صلطان وذهب الى ال�صدر الأعظم بنف�صه واعجب 
البن  به  قام  الذي  الت�صرف  بهذا  با�صا  ال��وزراء( كامل  الأعظم )رئي�ص  ال�صدر 
الثاين ولي�ص الأول فلما �صاأل عن الأول الأمري علي اأجاب باأنه م�صغول يف وفاة والد 
زوجته ال�صريف عبدالله ومل يقنع الأمري عبداهلل بجهوده التي قام بها فزاد عليها 
اأن ار�صل برقيات الى ال�صلطان عن طريق ثالث طرق منها واحدة عن طريق ال�صدر 
الأعظم والأخرى عن طريق م�صيخة ال�صالم العليا والثالثة عن طريق رئي�ص كتاب 
الق�صر ال�صلطاين ...وفعاًل جاء اجلواب وقابل احل�صني بن علي ال�صلطان فاأ�صبح 
اأمريًا ملكة...وبداأ من هنا اخلالف مع الحتاديني الذين كانوا يريدون �صخ�صًا اآخر 

ي�صيطرون عليه.

ال�صلطان عبد احلميد

ال�صريف عبد الله
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يغري  ان  وا�صتطاع  بالنجاح  بن احل�صني  الأمري عبداهلل  تكللت جهود  وهكذا 
جمرى الأحداث وان يبادر وان يعيد لوالده احلق الذي له وان يوجه الحتاديني لأول 

مرة وان يتفوق على خمططاتهم.

ومل تنته املعركة مع الحتاديني هنا اإذ انهم حاولوا ال�صيطرة على احل�صني بن 
علي يف مكه متحدثني عن الد�صتور وعن التجديد فعاد بهم احل�صني الى املا�صي 
فلم  اأخالقياته  بكل  مني  ابو  وال�صريف  الأول  �صليم  ال�صلطان  بني  التفاق  وال��ى 

يعجبهم فكتبوا انه ل يريد ان يقر بالد�صتور .

كان الأمري عبداهلل قريبًا من العمل ال�صيا�صي ومن ابيه دائمًا ويف يوم واحد 
جمل�ص  يف  ا�صبح  وان��ه   )1909 )ع��ام  طالل  لالأمري  اأب��ًا  اأ�صبح  انه  خربين  تلقى 
املبعوثان )نائبًا منتخبًا عن مكة( وانتخب ثالث مرات علمًا ان الحتاديني كانوا 
ايديهم. اداة يف  وكاأنه معينًا وي�صبح  املبعوث  املناطق في�صبح  باقي  يتدخلون يف 

حلق به �صقيقه الأمري في�صل فاأ�صبح نائبًا عن جده.

فلم  وثيقة جدًا  العربي  اللبا�ص  مع  بن احل�صني  الأمري عبداهلل  ظلت عالقة 
اأثر عليه  يغري لبا�صه ومل يلب�ص لبا�صًا اوروبيًا كما فعل �صقيقه امللك في�صل الذي 
اأنف�صهم  يعتربون  كانوا  الذين  املدن  اأبناء  ال�صام  يف  ال�صوريون  ورمبا  العراقيون 

)اأفندية(.

وعندما ارادت الدولة تاأديب الأدار�صة يف فرتة كان فيها الأمري عبداهلل يف 
ال�صتانة، ا�صطحبه والده يف تلك الغزوة التي كانت حدًا فا�صاًل يف اأن يناأى احل�صني 

بنف�صه عن العثمانية الرتكية وان يت�صرف كعربي.

اأثناء  كثريًا  القاهرة  يف  به  واللتقاء  اخلديوي  مع  الوطيدة  لعالقته  نظرًا 
عام  قن�صل  كت�صرن(  )اللورد  اإلى  مرة  تعرف  فاإنه  ال�صتانة  والى  من  الرحالت 

بريطانيا يف م�صر وقد عرف به اخلديوي قائاًل "هذا يد والده الفعالة".

وجهة  ي�صرح  الت�صالت  الو�صيط يف هذه  بن احل�صني  الأمري عبداهلل  وكان 
وكانت  الأعظم  وال�صدر  احلربية  ووزي��ر  اخلارجية  وزي��ر  ويقابل  ويقرتح  نظره 
جهوده �صتنجح اذ انه ا�صتطاع توجيه ال�صلطة يف ال�صتانة للطريقة املثلى يف التعامل 
مع احل�صني يف احلجاز ولكن ت�صارعت الأحداث واغتيل ويل عهد النم�صا وزوجته 
يف )�صراجيفو( ولحظ الأمري ان التراك هونوا من �صاأن احلادث ولكن توقعاته 
كانت اف�صل واعلنت احلرب العاملية بني النم�صا ورو�صيا وطلب التراك جنودًا او 

ال�صلطان �صليم الأول

اللورد كت�صرن
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جماهدين من احلجاز وهذا كان �صببًا جديدًا يف اخلالف مع احل�صني بن علي اذ 
ترتبط باحلكم  املطالب  ال�صلطة وهذه  يريد مطالب حتى يحقق مطالب  انه كان 

الذاتي يف �صوريه والعراق والفراج عن املعتقلني ال�صيا�صيني.

وبالرغم من ان الجنليز دخلوا على اخلط وات�صل الكاتب ال�صرقي )�صتورز( 
العربية  ا�صتعداد بريطانيا لدعم احلركة  مع المري عبداهلل بن احل�صني عار�صًا 
بحق  للمطالبة  ا�صتعداد  غري  على  باأنهم  اج��اب  علي(  بن  )احل�صني  الوالد  ف��اإن 
العرب )الآن( ومت تكرمي الر�صول امل�صري وا�صتمر الجنليز يف الحلاح، وعر�ص 
باب  ثم  الأحمر  البحر  ثم  رفح  حتى  ال�صكندرونة  من  حدده  ا�صتقالًل  مكماهون 
املندب ثم م�صقط ثم حدود البحرين والكويت وولية الب�صرة وحدود ايران وبالد 
بريطانيا  ورحبت  ال�صكندرونة...  حتى  حلب  وولي��ة  واملو�صل  واجلزيرة  الكرد 
باخلالفة ال�صالمية وان تعود للدوحة الها�صمية وطرح الجنليز مو�صوع فل�صطني 

واجيبوا باأنها تدار على حرية الديانات الثالث اذا �صارت يف حوزة العرب)1(.

حزيران   10 املوافق  ه�،   1334 �صعبان   9 يوم  ر�صميا  الثورة  اعلنت  وهكذا 
1916م يوم النه�صة وتوزع اأجنال احل�صني الأدوار وكان عبداهلل بن احل�صني حلقة 

الو�صل فاأ�صبح يف وقت لحق وزيرًا خلارجية والده.

الأم��ري ف��اإن  املبا�صر  وال��دع��م  لل�صالح  بحاجة  علي  ب��ن  احل�صني  ك��ان   ومل��ا 
لورن�ص وكان يف  الى جده ومعه  الذي جاء  �صتورز  الى  عبداهلل بن احل�صني ذهب 
القن�صلية )ول�صون( وملا و�صل المري حاول الجنليز التاأثري عليه وان ل ياأخذ ما 
يريد اذ اخربوه ان امل�صلمني يف الهند احتجوا على احلرب �صد الدولة العثمانية 
انه  وابلغه  الفرن�صية  القن�صلية  يف  )برميون(  الكولونيل  الى  وتوجه  الأمري  وقام 
�صوف يتوجه لالتراك ويعر�ص �صلحًا عليهم وهنا غري الجنليز موقفهم التفاو�صي 
وقبلوا ان يعطوا احل�صني بن علي �صالحًا وماًل وخربات ب�صرية يف حني اأرادوا ان 

يدعموها عن بعد باملال حتى ل يغ�صب امل�صلمون يف الهند)2(.

ان  املفاجاأة  وكانت  البيعة  يعلن  اأن  وال��ده  احل�صني  بن  عبداهلل  الأم��ري  اقنع 
اأن يبلغهما قبل الإعالن، وهنا طلب  اأن عليه  )ول�صون( و)برميون( ذكرا لالأمري 
وزير  تهنئة  على  واطلعهما  ال�صخ�صي  ردهما  ولي�ص  حكوماتهما  رد  المري  منهما 
خارجية رو�صيا القي�صرية وظل �صد احلبل بني الأمري والجنليز لفرتات لحقة.)3(

1 الدكتور �صعد ابو دية/ عمون 2009/11/21

2 نف�ص امل�صدر

3 نف�ص امل�صدر
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تأسيس اإلمارة 
ثورة  امللك احل�صني بن علي  ال�صريف  اعلن  العا�صر من حزيران 1916م  يف 
العرب الكربى من اجل حترير الر�ص والن�صان وان�صاء الدولة العربية امل�صتقلة، 
ولتحقيق مكانة العرب التي يجب ان تاأخذ و�صعها ال�صحيح يف هذا العامل الذي 
اجل  ومن  وال�صيا�صية  القت�صادية  امل�صالح  اجل  من  احلروب  ويخو�ص  ي�صطرب 

القومية وال�صتقالل)1(.

معها  ولتبداأ  الثورة  ر�صا�صة  انطلقت  املكرمة  مكة  من  احلجاز  ار���ص  من 
واملتنورون  املفكرون  �صاغها  ثورة  فهي  جميعا،  للعرب  ال�صاملة  النه�صة  انطالقة 
العرب برعاية وقيادة ال�صريف الها�صمي لتحقيق الهداف التي تدار�صها اع�صاء 
اجلمعيات واملنتديات الدبية وال�صيا�صية على مدى ن�صف قرن من الزمان يريدون 
اعالء الكلمة، ولو�صع العرب على طريق التقدم والعمار والبناء بعد اربعة قرون 
من التغييب والعي�ص يف اجلهل بعيدًا عن منائر العلم وم�صادر الرتقاء يف البقاع 

املختلفة من هذا العامل.

كانت الر�ص الأردنية امل�صرح الرئي�صي لعمليات الثورة العربية الكربى وميدان 
العمل ال�صيا�صي اي�صا، فرتكزت قيادات الثورة العربية يف معان وحولها ويف الزرق 
لتهيئ لالعمال القادمة، وقاتل العرب فوق الر�ص ثالثمائة يوم، واكت�صبت ار�ص 
ملنطقة  وحماذاتها  وتو�صطها  ال�صرتاتيجي  موقعها  ب�صبب  خا�صة  اهمية  الأردن 
عمليات احللفاء يف فل�صطني، وكان امل�صرح الأردين هو الكرب، والعمليات فيه هي 
ا�صهمت  عوامل عديدة  توفر  الى  ا�صافة  الكرث،  هو  فيه  القوات  وتركيز  الطول، 
يف جناح العمل الع�صكري العربي واهمها اخال�ص اهل الأردن ووفاوؤهم واميانهم 

بر�صالة الثورة العربية .

خا�صت الثورة العربية الكربى حروبًا مب�صتوى عمليات احلرب العاملية الولى، 
واعرتف  والجناز  الن�صر  للعرب منوذجًا يف  وقدمت  انت�صارات كبرية،  وحققت 
احللفاء بف�صل الثورة العربية الكربى يف حتقيق الن�صر يف م�صرح احلرب العام، 
وتوج انت�صار الثورة بدخول اجلي�ص العربي الى دم�صق يوم الثاين من ت�صرين الول 
1918م ولتبداأ مرحلة الدولة العربية الد�صتورية بقيادة المري في�صل بن احل�صني 
الذي اعلن الد�صتور، ونظم موؤ�ص�صات الدولة، ورفع راية الثورة العربية وعلم الدولة 

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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رى النتخابات  ْ العربية ال�صورية بالوانه الربعة م�صافا اليه النجمة ال�صباعية وجتجُ
الربملانية التي قدمت لالمة جمل�صًا برملانيًا با�صم املوؤمتر ال�صوري العام الذي ار�صى 

قواعد ال�صلطة الت�صريعية، واكمل �صورة الدولة العربية احلقيقية....

لكن مل تكن رغبات العرب بال�صتقالل والوحدة تلتقي مع الطماع الخرى التي 
تقدمت ب�صورة اجلي�ص الزاحف على دم�صق، وليتقابل اجلي�صان العربي والفرن�صي 
وال�صالح، ولكن مل ترتاجع روح  بالعدة  الغلبة لالقوى  وتكون  يف منطقة مي�صلون، 
الثورة العربية ول رغبة ال�صتقالل ول اإرادة احلق، فما كاد امللك في�صل بن احل�صني 
يغادر ار�ص بالد ال�صام حتى تقدمت قوات الثورة العربية من جديد بقيادة �صمو 
المري عبداهلل بن احل�صني لت�صل الى معان يف يوم 1920/11/21، ليكون يف هذا 
الو�صول ال�صتمرار للقيادة الها�صمية والت�صميم على حتقيق الهداف التي قاتل 

و�صحى من اجلها القادة الها�صميون والعرب.

الأردن جزء من �صوريا، وي�صكل املحافظة اجلنوبية التي راأ�صها ر�صا الركابي 
�صوريا  احتالل  وبعد  الأردن��ي��ة،  احلكومات  روؤ���ص��اء  اح��د  بعد  فيما  ا�صبح  ال��ذي 
الذي  الربيطاين  لالنتداب  فل�صطني  وخ�صوع  ولبنان(  )�صوريا  ب�صقيها  ال�صمالية 
ابتداأ كاحتالل، بادر اهل �صرق الأردن يف حماولة منهم لتنظيم انف�صهم بت�صكيل 

حكومات حملية لدارة املناطق كانت على النحو التايل :

- حكومة اربد: كان القائمقام فيها علي خلقي ال�صرايري يتولى �صوؤون الدارة  
وقد اوفد هربرت �صموئيل املندوب ال�صامي الربيطاين يف فل�صطني امليجر �صمر�صت 
الى اربد وعقد اجتماعًا يف ام قي�ص ا�صفر عن معاهدة او اتفاقية، هي يف احلقيقة 
�صرق  �صوؤون  تنظيم  الأردن يف  اهل �صرق  الرغبة لدى  جمموعة مطالب تعرب عن 

الأردن وتاأ�صي�ص املناطق والدارات لتنتظم يف دولة برئا�صة امري عربي ها�صمي.

نف�صه  وهو  ر�صالن،  فيها مظهر  الدارة  �صوؤون  ا�صتمر يف  ال�صلط:  - حكومة 
كامب  امليجر  �صاعده  وقد  الفي�صلي،  العهد  اثناء  يف  ال�صلط  قائمقام  كان  الذي 
يف �صوؤون الدارة ا�صافة ملجل�ص منتخب �صم ممثلني عن ال�صلط ومادبا وع�صرية 

العدوان.

- حكومة الكرك: تولى الدارة فيها ال�صيخ رفيفان املجايل، وقد بداأ مبمار�صة 
اعماله بعد انتهاء احلكم الفي�صلي يف دم�صق، وقد ار�صل هربرت �صموئيل مندوبًا 
هو امليجر كلنفيك الى الكرك للم�صاعدة يف تنظيم المور... وقد جرت انتخابات 
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ال�صيخ  موؤلف من  العايل  املجل�ص  ا�صم  اطلق عليه  اثرها جمل�ص  ت�صكل  الكرك  يف 
رفيفان املجايل وال�صيخ ح�صني الطراونة و�صالمة املعايطة واخلوري عودة ال�صوارب 
وعبداهلل العك�صة ونايف املجايل، ومّثل الطفيلة مو�صى املحي�صن وعبداهلل العطيوي.

لدورها  اهمية  تقل  ل  وهي  املحلية  احلكومات  من  اخرى  وت�صكلت جمموعة 
الكبري وهذه احلكومات:

- حكومة دير يو�صف: �صكلها كليب ال�صريدة.

- حكومة عجلون: �صكلها ال�صيخ را�صد اخلزاعي.

- حكومة جر�ص: �صمت ق�صاء جر�ص وع�صائر بني ح�صن وناحية املعرا�ص ومت 
تعيني حممد علي املغربي قائمقام لها.

- حاكمية الرمثا: كانت على �صكل ناحية وقد كانت تابعة حلوران ثم احلقت 
ال�صيد  الناحية  هذه  ادارة  تولى  وقد  منه  جزءا  اربد  كانت  الذي  عجلون  بق�صاء 

نا�صر الفواز الزعبي)1(.

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن

ال�صيخ رفيفان املجايل
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حالة األردن العامة في عهد الحكومات المحلية
كان احلال يف �صرق الأردن بعد انف�صاله حكما عن مركز الدارة العا�صمة يف 
دم�صق م�صطربًا، والروؤية امل�صتقبلية غري وا�صحة، وكرثت التوقعات التي حتمل يف 
جمملها الت�صاوؤم والقلق، ومل تكن هذه احلكومات والدارات املحلية لت�صتطيع القيام 
ا�صطرابات  ت�صهد  اخذت  البالد  نواحي  ان  الى  ا�صافة  املتكامل.  احلكم  باعباء 
وت�صكيل حكومات وادارات قبلية خمتلفة يف اطراف البادية الأردنية وهذا اأثر وزاد 

المر �صوءًا)1(.

ولعل الو�صع العام لهذه احلكومات ل مينحها القدرات الالزمة، ون�صتطيع اأن 
ن�صف هذه احلكومات كما يلي:

اول : ل زالت روا�صب اخلالفات الع�صائرية �صائدة بني القبائل وهذه توؤثر يف 
التاأييد او القبول المناط الزعامات املختلفة، ما يعني ا�ستمرار اخلالفات الداخلية.

ثانيا : عدم توفر اهم ادوات احلكم وهي القوة الع�صكرية التي ت�صتطيع حماية 
احلدود واحليلولة دون العبث بالمن .

ثالثًا : كانت الفرتة املمتدة من انتهاء احلكم الفي�صلي يف 24 متوز 1920م 
الى عمان يف  وو�صوله  بن احل�صني  المري عبداهلل  �صمو  الت�صالت مع  بدء  حتى 
2 اذار 1921م فرتة ت�صفية ح�صابات ع�صائرية او انكفاء لعادات وولءات �صابقة 

وقيادات �صعيفة ا�صتندت على ا�ص�ص من الع�صائرية والع�صبية القبلية .

كانت  بل  مبوجبه  يحكم  د�صتور  او  وق��وان��ني  انظمة  هناك  تكن  مل   : راب��ع��ًا 
ت�صريعات ت�صتند على الق�صاء البدوي تعجز عن اعطاء احلق ل�صعيف او الف�صل 

يف الق�صايا الدارية الخرى.

ان البحث يف �صرق الأردن يف فرتة ال�صهور ال�صبعة التي �صبقت و�صول المري 
عبداهلل الى عمان يلقي ال�صوء لي�ص فقط على اجلانب ال�صيا�صي والداري وامنا 
ظل  يف  متاما  مغيبًا  اجلانب  هذا  كان  حيث  والرتبوي  القت�صادي  اجلانب  على 
الن�صغال بق�صايا الزعامات واخلالفات القبلية . ولكن رغم كل ذلك فقد اجتمع 
بلد اخلري  الديار  البالد و�صرورة ان تكون هذه  الأردنيون واجمعوا على م�صلحة 

والوفاء مثلما هي ا�صال بلد ال�صهامة وال�صالة.

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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هذه احلكومات املحلية ل ت�صتطيع ان تقوم باعباء احلكم لفتقارها ا�صال الى 
مقومات الدولة وعنا�صر الدارة الولية... وهذا احلال امنا هو نتيجة بقاء �صوريا 
اجلنوبية بال ادارة او �صلطة مبا�صرة فكانت املبادرات من اهل �صرق الأردن لتنظيم 
�صوؤونهم وكان ذلك الجتماع الذي ر�صم مالمح الدولة امل�صتقلة لالردن يف ام قي�ص 

يف الثاين من ايلول 1920م.

حزيران  يف  فل�صطني  يف  �صاميا  مندوبا  �صموئيل  هربرت  بريطانيا  عينت 
1920م الذي بداأ ات�صالت وا�صعة مع الزعامات العربية يف �صرق الأردن وا�صتقباله 
للوفود العديدة منها للبحث يف �صوؤون البالد، بعد الفراغ ال�صيا�صي الذي نتج عن 

مغادرة في�صل بن احل�صني املنطقة يف اآب 1920.

اليه  وفد  فقد  حيفا  ميناء  احل�صني  بن  في�صل  مغادرة  قبل  فانه  وللحقيقة 
بان  ن�صحه  فكان  الق�صايا،  العديد من  لي�صت�صريوه يف  املنطقة  �صيوخ  العديد من 
يقيم اهل البالد ببالدهم وان يتعاونوا مع الجنليز لالرتقاء وللو�صول لال�صتقالل 
التام، فقد كان مع في�صل بن احل�صني يف حيفا علي خلقي ال�صرايري الذي طلب 
�صوؤون  وينظم  الوطني هناك  ليحافظ على الجتاه  اربد  الى  يعود  ان  منه في�صل 
مثلما  منه  وطلب  الكرك  مت�صرف  املجايل  رفيفان  ال�صيخ  زاره  وكذلك  منطقته، 

طلب من علي خلقي ال�صرايري)1(.

ولي�ص ذلك فح�صب بل حمل ال�صريف حممد علي البديوي ر�صالة من المري 
في�صل الى مريزا بك يف عمان التي ياأمل امللك في�صل ان تكون مركزًا للمقاومة 
الوطنية �صد الفرن�صيني، وقد كانت ر�صالة في�صل �صفوية ت�صرح ما يجب عمله، اما 

ن�ص الر�صالة فكان ق�صريًا وكما يلي:

ال�صريف  الر�صالة  هذه  حامل   . ال�صراك�صة  ع�صائر  رئي�ص  بك  مريزا  العز 
حممد علي بن البديوي، وقد اخربناه مبا يلزم من الرا�ص . املطلوب العتماد على 

اقواله كما هو املاأمول.
ال�صامي  املندوب  خالل  من  بريطانيا  مع  اردنية  ال�صرق  الت�صالت  ن�صطت 
هربرت �صموئيل، هذه الت�صالت دفعت �صموئيل لزيارة �صرق الأردن حيث و�صل 
الى ال�صلط يوم 21 اب 1920م واجتمع بح�صد كبري من ع�صائر الأردن يف اجلنوب 
والو�صط وال�صمال، حتدث الأردنيون فيه عن مطالبهم وحاجتهم لنها�ص البالد 

وجتنيبها احتمالت الغزو او التجزئة .

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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جاء هربرت �صموئيل الى ال�صلط بعد �صل�صلة من الجراءات التي متت من 
قبل، فقد ابرق لالمري في�صل بن احل�صني وهو يف ميناء حيفا وقبل مغادرته بربقية 

هذا ن�صها:

ان ابلغكم انه بعد حوادث دم�صق التي وقعت يف ال�صهر املا�صي، زارين  "اود 
من  ر�صائل  وردتني  بريطانية،  ادارة  ان�صاء  وطلبوا  الأردن،  �صرقي  م�صايخ  بع�ص 
عندهم ومن بع�ص اعيان ال�صلط بهذا املعنى. وملا كان التفاق املعقود بني احلكومتني 
الربيطانية والفرن�صية يق�صي بان تكون البالد الواقعة جنوبي خط �صايك�ص-بيكو 
�صمن منطقة النفوذ الربيطاين ل الفرن�صي، فاحلكومة الربيطانية متيل يف هذه 
تنظيم  االأردن على  ال�سباط مل�ساعدة اهل �سرق  قليل من  تعيني عدد  الى  احلالة 
حكومتهم وو�صائل الدفاع عنها. ولذلك دعوت زعماء البالد من عجلون �صمال الى 

الطفيلة جنوبا ملقابلتي يف ال�صلط يوم ال�صبت القادم للم�صاورة يف المر".

هذه الربقية تلخ�ص امرين:
وتدرك  العرب،  بني  ومكانته  الها�صمي  العر�ص  حترتم  بريطانيا  ان  الأول: 
احرتام العرب ووفاءهم وولءهم لهذه القيادة التي قادت حركة النه�صة العربية.

الثاين: ان بريطانيا ادركت رغبة الأردنيني يف تنظيم انف�صهم وان�صاء الدولة 
منعًا لو�صول الطماع التي بداأت تلوح يف الفق.

من هنا كان الجتماع يف ال�صلط كما جاء يف م�صمون برقية هربرت �صموئيل 
وكانت كلمته التي حتدث بها يف الجتماع كما يلي:

"منذ وقوع احلوادث الخرية يف دم�صق زارين يف القد�ص كثريون من م�صايخ 
كبار رجال  بع�ص  ر�صائل من غريهم ومن  ال�صريعة، واخذت  �صرقي  واعيان بالد 
مدينة ال�صلط وقد التم�صوا مني ان ا�صعى يف امتداد الدارة الربيطانية الى هذه 
البالد، حيث انكم تعرفون ان احلكومة الربيطانية اتفقت مع احلكومة الفرن�صية 

ان ل يكون لها حق املداخلة بها قطعيًا .
تت نفوذها  من مدة ق�صرية تلقيت برقية من لندن تفيد ان احلكومة الفرن�صية قد ثبَّ

يف ال�صام فلذلك ا�صبح من الالزم ف�صل هذه املنطقة عن ادارة حكومة ال�صام")1(.
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وي�صتكمل هربرت �صموئيل حديثه مع اعيان �صرق الأردن:

الربيطانية،  احلكومة  لكم  تقدمها  التي  امل�صاعدة  نوع  هو  ما  "�صت�صاألونني 
انها ل تق�صد اإحلاقكم باإدارة فل�صطني بل تريد تاأ�صي�ص ادارة م�صتقلة ت�صاعدكم 
ورجال  ال�صيا�صيني  املعتمدين  من  قليل  عدد  لكم  �صل  و�صريجُ انف�صكم،  حكم  على 
من  العربية  وباللغة  بالهايل  التامة  واملعرفة  والدراية  احلنكة  ذوي  من  الق�صاء 
على  وي�صاعدوكم  الكبرية،  مدنكم  يف  ليكونوا  �صخ�صيا،  اكرثهم  تعرفون  الذين 
املحلي  ال��درك  وتنظيم  اخل��ارج،  من  تعد  اي  ام��ام  عنكم  للدفاع  القوات  تنظيم 
لتاأكيد النظام وترويج التجارة ال�صليمة، ان هوؤلء املعتمدين ينظرون يف امر تنفيذ 
العدالة وانفاق ال�صرائب التي تدفعونها بامانة يف �صبيل احتياجاتكم، وي�صاورونكم 
وبناء  الطرق  وت�صليح  امر حت�صني  الموال لجلها، ويف  التي ت�صرف  الغايات  يف 

املدار�ص وترتيب الرعاية الطبية..".

كان هذا الجتماع البداية لئتالف اردين ين�صج الوحدة الوطنية والهتمام 
وال�صيخ  العدوان  �صلطان  ال�صيخ  يطالب  ان  يف  غرابة  فال  املنطقة،  ق�صايا  بكل 
رفيفان املجايل بالعفو التام عن ال�صيخ امني احل�صيني وعن عارف العارف يف نف�ص 
الجتماع  نف�ص  يف  ليتحدث  العارف  عارف  ويتقدم  ذلك  على  ويح�صال  الجتماع 

لي�صكر اهل �صرق الأردن وي�صكر املندوب ال�صامي الربيطاين....

ار�صل هربرت �صموئيل تو�صياته وار�صل اي�صا ر�صالة للملك جورج اخلام�ص 
يف  جاء  ما  فيها  يكرر  الأردن  �صرق  يف  الو�صاع  ي�صف  1920م  ايلول   12 بتاريخ 
برقيته لفي�صل بن احل�صني يف حيفا وكذلك ما جاء يف حديثه يف اجتماع ال�صلط 

ومداولته مع �صيوخ الع�صائر الأردنية.

برانتون  والكابنت  كامب  امليجر  تاركا  فل�صطني  الى  �صموئيل  هربرت  عاد 
�صرطيا   50 ت��رك  ان��ه  اخ��رى  م�صادر  وذك��رت  فل�صطني  من  �صرطيا   12 ومعهما 

لال�صهام يف تنظيم �صوؤون البلقاء)1(.
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مؤتمر أم قيس: وعي عربي أردني مبكر)1)

و�صريع  جدي  ب�صكل  للعمل  الأردن  �صرق  اهل  وامل�صاورات  الت�صالت  دفعت 
املندوب  عن  "�صمر�صت" مندوبًا  امليجر  ح�صره  الذي  قي�ص  ام  لجتماع  فتداعوا 
تو�صل  وقد  حينها،  طربيا  يف  مقيما  كان  والذي  فل�صطني  يف  الربيطاين  ال�صامي 
املوؤمترون لتفاق عرف با�صم معاهدة "ام قي�ص" يف 2 ايلول 1920م، اي بعد ع�صرة 
ايام تقريبا من اجتماع ال�صلط الذي كان يف 21 اب 1920م، وقد ت�صكلت املعاهدة 
من "16" بندًا تعك�ص الروؤية البعيدة لأهل �صرق الأردن ووعيهم ال�صيا�صي، وح�صهم 
الوطني وغريتهم على الر�ص العربية جميعا، وتاليا بنود هذه التفاقية التي دعت 

لن�صاء حكومة عربية وا�صحة احلدود:

اوًل: ان يكون لهذه احلكومة امري عربي.

ثانيًا: ان يكون لها جمل�ص عام لالدارة و�صن القوانني.

ثالثًا: ان ل يكون لها ادنى عالقة بفل�صطني.

رابعًا: الدعوة ملنع الهجرة اليهودية منعًا باتًا ومنع بيع الرا�صي لليهود اي�صًا.

خام�صًا: ان يكون للحكومة جي�ص وطني.

جتريدهم  او  الهلني  مع  ال�صالح  ابقاء  يف  احلق  وحدها  للحكومة  �صاد�صًا: 
منها.

نالحظ يف هذه البنود ال�صت الت�صميم على ا�صتقاللية �صرق الأردن يف وحدة 
ار�ص لها جي�ص يدافع عنها، يف جوار ار�ص عربية اخرى )فل�صطني( لها ا�صتقاللها 

التام، اما بقية البنود فهي:

�صابعًا: العفو عن املجرمني ال�صيا�صيني داخل املنطقة.

ثامنًا: حرية التجارة مع املناطق املجاورة، واعطاء البالد حقها من واردات 
اجلمارك يف �صوريا.

كونها  �صكة حديد احلجاز  ادارة  الوطنية  تتولى احلكومة  اأن  الطلب  تا�صعًا: 
وقفا ا�صالميا.

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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عا�صرًا: يكون �صعار هذه احلكومة العلم ال�صوري )الذي ا�صبح فيما بعد علم 
اململكة الأردنية الها�صمية(.

حادي ع�صر: تقدم بريطانيا لنا ال�صالح والعتاد والدوات الفنية.

ثاين ع�صر: تكون بريطانيا منتدبة على عموم �صوريا تاأمينًا للوحدة.

ثالث ع�صر: يكون نهر الأردن احلد الغربي للمنطقة.

رابع ع�صر: يكون للحكومة معتمدون يف اخلارج لتمثيلها.

ملك  نائب  باعتباره  ال�صامي  املندوب  مع  املراجعات  تكون  ع�صر:  خام�ص 
بريطانيا.

�صاد�ص ع�صر: تتعهد بريطانيا ب�صد الفرن�صيني اذا ارادوا اجتياز احلدود.

هكذا كانت البدايات، الأردنيون يتحركون يف كل اجتاه مدركني لكل الظروف 
املحيطة، اآخذين العرب والدرو�ص من الحداث التي عا�صروها وعاي�صوها، واجته 
التدخالت  من  البالد  وحلفظ  مركزهم  لتقوية  بريطانيا  مع  للتن�صيق  الأردنيون 

املحتملة التي ت�صتهدف الر�ص وال�صكان)1(.

مع  الت�صالت  ب��داأت  فقد  الأردن،  �صرق  اهل  بدايات  كانت  وج��ادة  جديدة 
المري عبداهلل بن احل�صني الذي كان قد و�صل الى معان يف 1920/11/21م ولتبداأ 

عملية التاأ�صي�ص احلقيقي حلكومة �صرق الأردن.

املوقف وو�صوحه  الأردن بعد اجنالء  تت�صارع يف �صرق  بينما كانت الحداث 
يف لندن، كانت احلجاز ترقب جمريات الحداث هذه . وقد وجهت دعوة يف وقت 
�صابق لالمري في�صل ان ياأتي للحجاز بعد اجباره على اخلروج من �صوريا، ال انه اآثر 
ان ميار�ص الن�صال ال�صيا�صي من خارج البالد العربية، ولعل يف ذلك حكمة ارادها 
في�صل بن احل�صني، لن عودته للحجاز تعني العرتاف بالمر الواقع، من هنا كانت 
ر�صائله واجاباته لكل من ات�صل به خالل اقامته يف حيفا، وقبل ان يغادر يف 18 
اآب 1920م الى بور �صعيد ومن ثم الى ايطاليا ... ركز يف ن�صائحه وار�صاداته على 
اأن تكون "عمان" قاعدة الن�صال بكل انواعه، وكانت ات�صالته مع والده احل�صني 
و�صقيقه المري عبداهلل توؤكد هذا املعنى. من هنا كانت مبادرة المري عبداهلل بن 
احل�صني للقدوم ل�صرق الأردن ليكون نائبا ل�صقيقه ملك �صوريا في�صل بن احل�صني .

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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جاء يف مذكرات امللك عبداهلل الأول بن احل�صني التي �صدرت عام 1962م 
ما ن�صه)1(:

وخرقت فرن�صا حرمة احلق والعهد، وهجومها على  ال�صام  حوادث  حدثت  "ثم 
�صوريا والكارثة التي حلت بخروج امللك في�صل منها ثم ما حدث على الوزراء ال�صوريني 
املوالني لفرن�صا يف درعا، وطلب اهل الخال�ص من ان�صار الق�صية العربية يف �صوريا 
ار�صال من ينوب عن امللك في�صل من ال�صخ�صيات امللكية يف البيت الها�صمي، وقد 
تبعات  ان يحملني  اليه  والدي، وطلبت  فاأ�صتاأذنت  بوظيفة،  ا�صتغل  ل  كنت حينذاك 
هذه احلركة �صخ�صيًا، فاذن يل، وتوجهت من مكة املكرمة الى املدينة املنورة ومنها 
باخلط احلديدي الى معان فو�صلنا مب�صقة �صديدة - خل�راب اخلط - بعد �صهر وكان 

الو�صول بتاريخ 11ربيع الول 1339ه�، املوافق 21 ت�صرين الثاين 1920م".

ويتحدث جاللة امللك ال�صهيد عن يوم و�صوله الى معان فيقول:

بحما�ص من اهل معان وباديتها، ووجدت هناك المري اآلي غالب  "وقوبلت 
بك ال�صعالن )اأي غالب با�صا ال�صعالن(، وكان هذا يقود فرقة الهجانة العثمانية يف 
املدينة املنورة، ولطاملا ا�صطدمت قواته باملفارز العربية الها�صمية، ثم ترك املدينة 
الى تركيا وعاد واثبت اخال�صه وترقى الى ان �صار يف رتبة امري لواء يف اجلي�ص 
العربي رحمه اهلل، ووجدت هناك الرئي�ص عبدالقادر اجلندي )عبدالقادر با�صا 

اجلندي الآن( والرئي�ص حممد علي العجلوين، واملرحوم خلف بك التل وغريهم.
به  دفعت  التي  ال�صباب  مذكراته  يف  احل�صني  بن  عبداهلل  كتبه  ما  يلخ�ص 
لتحمل تبعات هذه احلركة لينوب عن في�صل يف بالد ال�صام، وعندما و�صل المري 
عبداهلل الى معان كانت قد انتهت مرحلة الت�صالت الأردنية الربيطانية وو�صع 
امر  يتولى  ان  فيه على  الول  البند  ين�ص  الذي  قي�ص  ام  الأردن ميثاق  �صرق  اهل 

�صوؤون البالد امي�ر عربي .
اكت�صب ابناء ال�صريف احل�صني بن علي مكانة خا�صة يف نفو�ص العرب جميعًا، 
فقد كان اهل العراق ينتظرون قدوم المري عبداهلل بن احل�صني للبدء بتاأ�صي�ص دولة 
هناك وكانت حكومة احلجاز قائمة بقيادة امللك ال�صريف احل�صني بن علي، ومن ثم 
ال�صورية  العربية  اململكة  ال�صام كانت  . ويف  جنله "المري" امللك علي بن احل�صني 
بقيادة امللك الد�صتوري مبوجب مقررات املوؤمتر ال�صوري العام يف 8 اذار 1920م 

الذي نادى بجاللة امللك في�صل بن احل�صني ملكا على �صوريا باقاليمها الربعة)2(.

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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ار�ص  ال��ى  و�صل  قد  فانه  معان  ال��ى  احل�صني  بن  عبداهلل  الم��ري  وبو�صول 
عمله  وبداأ  الكربى،  �صوريا  اجل  من  ات�صالته  بداأ  و�صوله  وفور  حينها،  حجازية 
با�صدار من�صور يف 5 كانون الول 1920م، ودعا كل اع�صاء املوؤمتر ال�صوري العام 
معان،  به يف  االلتحاق  الى  الع�سائر  و�سيوخ  ال�سوري  اجلي�ش  العرب يف  وال�سباط 
تلقى اجابات خمتلفة،  انه  �صوريا... ويذكر المري عبداهلل  نائب ملك  انه  واعلن 
ولكن موقف اهل �صرق الأردن كان خمتلفًا وهنا يقول �صمو المري: "وكان موقفي 
بعيدا عن التقول احل�صن، ولكن كان المر على خالف ذلك يف �صرقي الأردن، فقد 
ه�رع النا�ص ايّل يدعونني الى عم�ان فكنت اجيبهم بانني فاعل ان �صاء اهلل..")1(.

اما من�صور المري عبداهلل بن احل�صني الى اهل �صوريا الذي �صدر من معان 
فقد ن�ص على ما يلي:

ال�صوري  الوطن  ابناء  ان  يف  �صبهة،  اق��ل  او  ري��ب  ادن��ى  نف�صي  يف  اج��د  "ل 
�صيتلقون بياناتنا التالية بقلوب ملوؤها الت�صديق والخال�ص . فليعلم ابناء �صوريا ان 
ما ا�صابهم من ال�صياع املحزن، من اعتداء رجال ال�صتعمار الفرن�صي على وطنهم 
ومبادرتهم ب�صرعة فظيعة غريبة لهدم عر�صهم يف اول �صعيهم لت�صكيل حكومتهم 
التي و�صعت ا�صا�صها على �صيا�صة الولء وال�صداقة لكل المم على الطالق، وقد 
اثر هذا على حوا�ص كل عربي على وجه الر�ص، ويف الوقت نف�صه نعلم علمًا يقينًا 
اجلامعة  اركان  من  وركن  العربية  املفاخر  جملة  من  هم  الكرام  �صوريا  ابناء  ان 
القحطانية والعدنانية ل ير�صون بالذل ول ينقادون الى من جاء لهانتهم يف عقر 
دارهم، وانهم ل يعذرون ابناء جن�صهم اذا منعوا عنهم يد املعونة واملدد يف مثل 

هذه الونة اخلطرية .

لياأتيكم  وت�صتثريون حميته  ت�صتن�صرون  �صوريا  ابناء  يا  انكم  يعلم  كل عربي 
ْتَ اآذاننا  م�صرعا ملبيًا مقباًل غري مدبر .. ومن حيث توالت علينا الدعوات و�صمًّ
اكم ن�صارككم يف �صرف دفاعكم لطرد  ال�صرخات، فها انا قد اتيت مع اول من لبَّ

املعتدين عن اوطانكم بقلوب ذات حمية و�صيوف عدنانية ها�صمية ..".

على  ال�صوء  القاء  هي  امنا  احل�صني  بن  عبداهلل  المري  لبيان  املقدمة  هذه 
احلقبة الزمنية تلك التي كان العرب خاللها منق�صمني الى ثالثة اق�صام يف ا�صيا 
هي: بالد اجلزيرة العربية، ومنطقة اخلليج العربي، وبالد ال�صام، هذه التي ت�صكل 

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن

الأمري عبداهلل الول بن احل�صني 
يف معان
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اركان اجلامعة القحطانية العدنانية والتي ا�صار المري عبداهلل اليها، ويوؤكد من 
للحمية  انت�صارا  �صوريا  عر�ص  انقاذ  وهو  الرئي�صي  هدفه  عبداهلل  المري  جديد 
اراد  من  "ليعلم   : فيقول  �صوريا  لأه��ل  من�صوره  عبداهلل  الم��ري  ويكمل   . العربية 
اعانتكم وابتزاز اموالكم واهانة علمكم وا�صت�صغار كربائكم، ان العرب كاجل�صم 

الواحد اذا �صكا طرف منه ا�صتكى كل اجل�صم .

ليعلم ابناء �صوريا ان هوؤلء املعتدين قد عدوكم من جملة من ادخلوه حتت 
عار ا�صتعمارهم و�صعوهم يف م�صاف الزنوج والربابرة، وظّنوا انكم ل�صتم من ذوي 

الغريات وا�صحاب احلميات .

كيف تر�صون بان تكون العا�صمة الموية م�صتعمرة فرن�صية؟ ان ر�صيتم بذلك 
اهلل،  يعلم  كما  هي  الوحيدة  غايتنا  وان  غ�صبى،  و�صتاأتيكم  تر�صى  ل  فاجلزيرة 

ن�صرتكم واجالء املعتدين عنكم" .

وهنا  �صوريا،  انقاذ  اجل  من  التعا�صد  �صرورة  هنا   عبداهلل  الم��ري  يوؤكد 
ي�صتكمل �صموه  حديثه فيقول:" وها انا ذا اقول، ول حرج، بانني قد قبلت جتريد 
بيعة مليككم في�صل الول عن الكرثية الغالية التي جددت تلك البيعة على يدي...

وانني �صاعود ان ابقاين اهلل حيا الى وطني يوم نزوح عدوكم من بالدكم وعلى هذا 
وال�صوؤدد  بالعز  بايديكم، متعكم اهلل  وامركم حينئذ وبالدكم   .. بال�صرف  اليمني 

والرفاهية واملجد ".
لقد احدث وجود المري عبداهلل يف معان وات�صالته ودعوته للعرب لالجتماع 
للبدء يف العمل انت�صارا للقومية وللنه�صة وملعاين العروبة وال�صالة ولعل اهم الثار 

التي تركها هذا احلدث :
اوًل : التاأكيد على ان مبادئ النه�صة العربية مبادئ تطبيقية عملية جاءت 

لتبقى حية يف النفو�ص ترتقي بالن�صان العربي مبا يليق ومكانته ال�صحيحة.
ثانيًا: ان اجلميع يعمل لهدف واحد وان اختلف املكان .

ثالثا: عززت اجراءات المري عبداهلل هذه، موقف المري في�صل الذي كان 
قد و�صل الى لندن بعد رحلته من حيفا الى بور�صعيد ثم الى ايطاليا وبعدها الى 
لندن حيث قابل امللك جورج اخلام�ص، الذي اكد بدوره ان الق�صية العربية �صتكون 
ل�صقيقه  بربقية  ات�صالته  م�صمون  في�صل  ار�صل  وقد  بريطانيا  اهتمام  مو�صع 

عبداهلل يف معان)1(.

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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جاءت ردود الفعل ما بني م�صكك وموؤيد ملا يجري، ولكن العرب يف غالبيتهم 
اذا ما اخذنا تلك الظروف ال�صائدة كمقيا�ص حكم فانهم يتجهون نحو قبول ار�صاء 

الدول العربية وا�صتمرار اململكة العربية ال�صورية التي ان�صاأها في�صل يف �صوريا .

وهنا نورد ما حدث بني المري عبداهلل ومظهر بك ر�صالن الذي كان مت�صرفا 
لل�صلط حينها.

خ�صي مظهر ر�صالن تطورات الو�صع فار�صل ر�صالة الى المري عبداهلل وهو يف 
معان يقول فيها :

هذه  كانت  فان  الأردن،  �صرق  زيارة  على  عزمكم  الوطنية  احلكومة  "بلغ 
لغرا�ص  كانت  وان  بالرتحيب،  �صتقابلكم  البالد  ف��ان  ال�صياحة  ملجرد  ال��زي��ارة 

�صيا�صية فاحلكومة �صتتخذ كل ال�صباب املانعة لزيارتكم ..".

هذه كانت ر�صالة مظهر ر�صالن زعيم احلكومة الوطنية الذي ا�صبح فيما بعد 
رئي�ص الوزراء لحدى حكومات �صرق الأردن وكان من الرجال املخل�صني الوفياء، 

وهنا نورد اجابة المري عبداهلل بن احل�صني:

العربية  الأردن زيارة احتاللية، وانا عينت من احلكومة  "انني �صاأزور �صرق 
امللكية ب�صوريا، وانني انوب الآن عن جاللة امللك في�صل، ويجب ان تعلم ذلك، وانه 

ملن واجبك تلقي الوامر من معان وال ف�صيعني غريك حملك ".

باجتاه  المري عبداهلل معان  مغادرة  ايام قالئل من  قبل  الجابة  كانت هذه 
عمان ... كانت هذه الجابة، اجابة قائد م�صمم على حتقيق الهدف، ل يخ�صى، يف 

�صبيل احلق والهداف ال�صامية �صيئًا .

ابتداأ حممله  الذي  الى عمان  يتنقل من معان  الها�صمي  الركب  ابتداأ  وهكذا 
يف يوم الثنني يف 20 جمادى الثانية 1339هـ ، املوافق للثامن والع�سرين من �سباط 

1921م .
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حتدثنا عن و�صول �صمو المري عبداهلل بن احل�صني الى معان يف 21 ت�صرين 
هذه  الى  و�صل  اجلها  من  التي  اله��داف  لتحقيق  ات�صالته  وبدء  1920م  الثاين 
الذي ودع جنله  ال�صريف احل�صني بن علي  باركها  التي  املنطقة... هذه الهداف 
عبداهلل عند مغارته مكة املكرمة، والذي انتقل الى املدينة املنورة ليبداأ رحلته من 
هناك الى معان والتي ا�صتغرقت �صبعة وع�صرين يومًا رافقه فيها ال�صريف �صاكر بن 
زيد وعلي بن احل�صني احلارثي الذي كان له الدور يف الت�صالت يف �صرق الأردن 
وال�صريف حممد علي البديوي ومن�صور بن فنت وعقاب بن حمزة وال�صيخ مرزوق 
التخيمي الهيمق وحم�سن احلارثي وح�سن ال�سقران، وعدد من ال�سباط العراقيني 

وهم داود املدفعي وحممود بك ال�صهواين و�صعيد الطالل )1(.

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن

ق�صر امللك عبداهلل يف معان
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عمان ووصول ركب التأسيس

يف  الرحال  لتحط  1921م  �سباط   28 الثنني  يوم  التاأ�صي�ص  رحلة  انطلقت 
�صرق  ميالد  يوم  اليوم،  ذلك  ليكون  1921م  اذار   2 الربعاء  يوم  ظهر  يف  عمان 
الأردن الذي منا واكتمل لي�صبح اململكة الأردنية الها�صمية يف 25 ايار 1946م.وقد 
قام �صمو المري عبداهلل بوداع اهل معان الذين اح�صنوا ال�صيافة وكانوا اهل الكرم 
واجلود وال�صالة، وخطب �صموه يف اجلمع كلمة خمت�صرة هي �صامية يف معناها 

حيث قال �صموه )1(:

"انني الآن مودعكم، واود ان ل ارى بينكم من يتعزى الى اقليمه اجلغرايف، 
بل احب ان ارى كال منكم ينت�صب الى تلك اجلزيرة التي ن�صاأنا فيها وخرجنا منها، 

والبالد العربية كافة هي بالد كل عربي".

غادر المري عبداهلل معان بعد ان تهياأت الظروف وبعد ان قدم اهل �صرق 
الأردن عري�صة ل�صموه رفعها �صعيد خري والذي تراأ�ص حملة جلمع التربعات لتمويل 
رحلة التاأ�صي�ص.  هذه العري�صة التي وقعها العديد من زعامات �صرق الأردن احدثت 
اثرًا كبريًا لدى القيادات الربيطانية وحركت بع�ص الجتاهات املعار�صة فعندما 
و�صل �صموه الى حمطة اجليزة يوم الثالثاء الول من اذار 1921م، اعرت�ص �صموه 

عند باب القطار مظهر ر�صالن حاكم ال�صلط حينها وقال ل�صمو المري :

قد  الأردن  �صرق  الربيطانيني يف  املعتدين  فان  الى معان،  تعودوا  ان  "ارجو 
ان�صحبوا الى فل�صطني واخلوا الطريق لفرن�صا كي تخرجكم ان دخلتم".

وهنا ي�صف المري عبداهلل هذا املوقف يف مذكراته فيقول:

باأ�ص  له: ل  القطار، فقلت  ب�صباك عربة  يده ترجتف وهو متعلق  وكانت   .."
عليك ول خوف علينا، ثم دفعت يده من ملتزمها فانحط الى الر�ص ..".

ا�صتقبل �صموه يف حمطة اجليزة �صيوخ القبائل من بني �صخر واكرموا وفادة 
المري ومن ب�صحبه من �صيوخ احلويطات والكرك ومعان الذين رافقوه يف رحلة 

التاأ�صي�ص هذه، واقام �صموه ليلته بني ع�صريته واهله ويف اليوم الثاين"الربعاء")2(

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن

2 نف�ص امل�صدر
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احلادية  ال�صاعة  ال�صمالية  ماركا  يف  ليحط  عمان  الى  رحلته  القطار  اكمل   
اهل  وي�صتقبله  1921م  عام  من  اذار  من  الثاين  الربعاء  يوم  من  �صباحًا  ع�صرة 

عمان و�صيوخ املنطقة وال�صراك�صة واهل ناعور ووادي ال�صري وغريها .

كان ال�صتقبال يوؤكد ت�صميم �صرق الأردن على الرتقاء يف البالد نحو الف�صل 
واكد اي�صا الجماع على قيادة المري الها�صمي عبداهلل بن احل�صني لهذه الديار )1(..

�صد احلرايب يا ل�صريف
ل يرتخي م�صمارها واأبوك قبلك ما يخاف
يفرح اب�صبه نارها   يا مري �صوت لل�صباب

يوم جتينا تزحم  لبا�صة ال�صمغ احلمر
ذباحة ما ترحم يا طايحًا �صوق املباع

عيبًا على اللي ما يبيع وان بعتني تراين اأبيع
باأرخ�ص ثمن للي �صرى يا قاعدًا عند احلرمي

يا �صني علم و�ص بالك خايف على روحك ت�صيع
هويتك ت�صبح وراك  يا اهلل تظهر عزوتي

من هيه باكر ت�صري  يا اهلل طلبتك يا كرمي
بارودة ب�صفوفها   ومبهرة وقم الرباع

والغ�صمرية احتوفها  ياونتي ونيتها
بني القويره والعقب  هويتي خليتها

عيت على كل الطلب

ثني  وحماولتها  عمان  الى  عبداهلل  المري  لقدوم  بريطانيا  معار�صة  ورغم 
�صموه عن طريق الت�صوي�ص وتوزيع املن�صورات امل�صادة رغم ذلك فقد كان امل�صرت 
كريكربايد ببزته الع�صكرية يف مقدمة امل�صتقبلني حيث كان ميثل بريطانيا يف عمان 

ويرتبط بال�صري هربرت �صموئيل يف فل�صطني )2(.

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن

2 نف�ص امل�صدر
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أول خطاب هاشمي فوق أرض األردن

يف  عبداهلل  المري  �صمو  1921م" خطب  اذار   3 "اخلمي�ص  التايل  اليوم  يف 
اجلموع، وتاليًا ن�ص اخلطاب الول فوق الر�ص الأردنية :

لنا  انتم   . ي�صتغرب  ل  امر  علينا  واجتماعكم  لنا  وترحيبكم  بنا  "�صروركم 
يخفى  ل  امر  ووطنيتكم  خطباوؤكم  به  جاء  مما  كلمة  اغفل  مل  وانني  لكم  ونحن 
على الكون كله، و�صالتكم املن�صودة هي عبارة عن حقكم الذي تطلبونه، وميكنني 
ان اقول اإن اهلل ل يرتككم هكذا، واين اقول لكم اإنه اذا جاء الوقت ل�صتعمال ما 
ت�صتعمله المم من القوة عند ذلك تثبتون بانكم ما وجدمت �صعفاء، ولكن ل متوتوا 
بال �صرف، فال اريد منكم ال ال�صمع والطاعة، وما جاء بي ال حميتي وما حتمله 
والدي من العبء الثقيل. ولو كان يل �صبعون نف�صًا بذلتها يف �صبيل المة ملا عددت 

نف�صي اين فعلت �صيئا" .

امل�صاق والعباء  الذي حتمل  الها�صمي عبداهلل  اولى كلمات المري  هذه هي 
وواجه ال�صعاب والتحديات، �صواء من بع�ص اهل البالد او من ا�صحاب النفوذ لكن 
ارادة المري الها�صمي هي التي اكدت حقيقة ان احلق �صيعلو مثلما كان يعلو هذا 
احلق على �صفحات اجلريدة الولى يف �صرق الأردن، جريدة احلق يعلو التي كانت 

ت�صدر يف معان )1(.

ويتحدث �صموه يف كتاب املذكرات يف ال�صفحة 165 فيقول :

من  الوامر  ت�صدر  وكانت  بكاملها  املنطقة  احتالل  جرى  الدخول  "وبعد 
عمان .. وكان النا�ص يف فرتة ل يزور احٌد احدًا، البلقاء للبلقاء، وعجلون ولواوؤها 
وزال  ووحدنا  القطار  هذه  كل  فجمعنا  كذلك،  والطفيلة  والكرك  واهله،  لعجلون 

اخلالف بينها")2(.

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن

2 نف�ص امل�صدر

اول كلمة لالمري الها�صمي عبداهلل الول



44

مفاوضات التأسيس وتكوين الدولة األردنية

و�صول المري عبداهلل بن احل�صني الى �صرق الأردن هو الو�صول الى منطقة 
باله  عن  يغب  ومل  �صايك�ص-بيكو،  اتفاقية  خط  جنوب  تقع  التي  اجلنوبية  �صوريا 
ابدا الن�صال من اجل اعادة المور الى و�صعها ال�صحيح يف دم�صق ... وهنا بداأت 
الت�صالت مع ال�صري هربرت �صموئيل يف القد�ص يف الوقت الذي تواجد فيها امل�صرت 
ت�صر�صل وزير امل�صتعمرات الربيطانية واي�صا كان امل�صرت لورن�ص يتواجد يف ال�صلط 

حينها ... واجتماع هوؤلء يف هذه املنطقة ل�صببني )1(:

لتطور  ا�صافة  بيكو،  �صايك�ص  باتفاقية  التزامها  الأول: مراقبة فرن�صا ومدى 
الو�صاع يف داخل �صوريا ولبنان .

الثاين: متابعة الو�صع يف �صرق الأردن اإثر و�صول المري عبداهلل بن احل�صني 
والذي  اجلديد  الو�صع  من  القلق  اظهرت  التي  تلك  الربيطانية  التحذيرات  رغم 

ازداد الآن .
التقارير  من  العديد  �صموئيل  هربرت  الربيطاين  ال�صامي  املندوب  ار�صل 
الى احلكومة الربيطانية بدءًا من مطلع كانون الثان�ي 1920م تتحدث عن ازدياد 
الن�ساط الها�سمي يف املنطقة، وان االمري عبداهلل لديه خطة ملهاجمة الفرن�سيني 
يف دم�صق، وان عمان ا�صبحت مركزًا لكل الحرار والوطنيني التي كانت ت�صميهم 

ال�صلطات الفرن�صية والربيطانية اخلارجني عن القانون .
كانت هذه الحداث تت�صارع يف عمان، وال�صريف احل�صني بن علي يتابع الو�صع 

من احلجاز، وهنا ار�صل ال�صريف ح�صني برقية لالمري يقول فيها :

ورمبا  القد�ص  يف  موجود  ت�صر�صل  امل�صرت  الربيطاين  امل�صتعمرات  وزير  "ان 
طلب زيارة وادي عربة او رغب يف ان يدعوك الى القد�ص لرياك، فاذا كان احد 

ال�صقني من رغباته فامت ذلك بكل اكرام ورعاية ..".

ومل مي�ِص وقت طويل حتى ا�صتلم �صمو المري عبداهلل دعوة من ال�صري هربرت 
�صموئيل يدعوه لزيارة القد�ص ومقابلة وزير امل�صتعمرات ون�صتون ت�صر�صل واجاب 
بانتظاره،  كان  الذي  لوران�ص  هنا  والتقى  ال�صلط  الى  وانتقل  الدعوة  المري  �صمو 

وغادروا عرب وادي �صعيب باجتاه القد�ص )2(.

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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ويتحدث المري عبداهلل عن هذه الزيارة فيقول" وتوجهنا يف اليوم التايل الى 
القد�ص، وتغدينا بالطريق عند املدفع الرتكي املقذوف يف نهري �صعيب، وكان معي 
"لورن�ص" وكانت �صيارة ع�صكرية بريطانية يقودها جاوي�ص بريطاين.  يف �صيارتي 
وكان معي يف الركب كل رجالت �صوريا وفل�صطني وراأيت بالنزل يف اريحا جل اعيان 
واعيان  علماء،  ومن  اهلل،  رحمه  احل�صيني  كاظم  مو�صى  راأ�صهم  وعلى  فل�صطني 

وحمامني وروؤ�صاء روحيني فكانت خطب حما�صية واجوبة منا�صبة .

اليوم وما دار من مداخالت مع هربرت  وي�صتمر �صموه يف و�صف لقاء ذلك 
�صموئيل ومع لورن�ص الذي مل ينفك عن نقل افكار �صموئيل لالمري عبداهلل وهما يف 

طريقهما من ال�صلط الى القد�ص .
لقد كان وا�صحا ان بريطانيا ت�صعى لعادة ترتيب او�صاع املنطقة، لي�ص من 
اجل م�صالح �صكان املنطقة واو�صاعهم وامنا حفظا للم�صالح الربيطانية وللنفوذ 
 ... الفرن�صي  النفوذ  ب�صبب  مهددا  ا�صبح  الذي  املنطقة  يف  الربيطاين  والوجود 
بريطانيا  تر�صل  لن  م�صتمرة  حلكومته  �صموئيل  هربرت  مطالبة  كانت  هنا  ومن 
يف  الو�صع  حينها  بريطانيا  يقلق  كان  وقد  الأردن.  �صرق  لحتالل  ع�صكرية  قوات 
العراق حيث برزت م�ساألة عر�ش العراق، ويقلقها اي�سا الن�ساط الها�سمي والتفاف 
ال�صريف ارتياحها ملواقف   ال�صعب حول المري عبداهلل بن احل�صني، ا�صافة لعدم 
كانت حماور  ولعل هذه  العربية،  الق�صايا  من  والثابتة  املت�صددة  علي  بن  احل�صني 
�صمت  التي  املباحثات  هذه  ت�صر�صل  وون�صتون  عبداهلل  الم��ري  بني  ما  املباحثات 
ال�صري  لفل�صطني  العام  وال�صكرتري  �صموئيل  فل�صطني هربرت  يف  ال�صامي  املندوب 

وندهام ديد�ص والكولونيل لورن�ص ومن اجلانب العربي كان عوين عبدالهادي )1(.

وي�صف �صمو المري عبداهلل بن احل�صني طبيعة هذا الجتماع وما دار به حيث يقول :

جمعت  التي  الطيبة  املقا�صد  بذكر  امل�صتعمرات  وزي��ر  احلديث  "ففتح 
الذي  التعاون  وبذكر  ال��روح  بتلك  املنوطة  وبالمال  احلرب  يف  والعرب  بريطانيا 
ح�صل يف احلرب، ثم ذكر جهود بريطانيا يف احليلولة دون حدوث جديد بني فرن�صا 
والعرب، ثم قال: "لذلك ولن انكلرتا حمايدة يف الق�صية بني العرب والفرن�صيني 
وهم حلفاوؤها، فانها تن�صح- وهو يبلغ هذه الن�صيحة ايّل - بلزوم ان�صراف المري 
وان  العراق  ملجُلك  نف�صه  لري�صح  العراق  الى  و�صفره  �صوريا  بن احل�صني عن  في�صل 
احلكومة الجنليزية تعلم ان فرن�صا ل ت�صتغل بوجه ال لل�صخ�ص الذي تعتمد عليه، 
وان طالب عر�ص العراق كثريون منهم ابن النقيب، ومنهم ابن �صعود، وخزعل علي 

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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خان، وانه يجب عليَّ ان ا�صاعد على هذا الغر�ص واأوؤثر على والدي ان يقبل به، وان 
اوؤثر العراق ان ير�صوا بالمري في�صل وان ابقى هنا يف �صرق الأردن على تفاهم 
معهم، فا�صري يف النا�ص �صرية تبتعد عن حتدي الفرن�صيني، وانه اذا مت هذا فانه 
يوؤمل ان تعيد فرن�صا النظر يف المر، وبالنتيجة فانه يعتقد ال�صتطاعة بعد �صتة 

ا�صهر يف ان يهنينا برجوع ال�صام الى ايدينا )1(..".

ا�صتمرت املناق�صات واملباحثات التي تناولت ق�صايا خمتلفة و�صموه يفكر يف 
م�صتقبل هذه المة، وانه يعمل من اجل �صاحلها ومب�صورتها وهذا وا�صح من كلماته 

التالية يف ختام املباحثات:

ل  ولكن  ال��راأي،  وجاهة  على  اواف��ق  فانني  هنا  اعلمه  ان  ينبغي  فيما  "اما 
ا�صتطيع قبوله حتى اعر�صه على زعماء البالد واحزابهم، وهم هنا معي ومن غاب 
فله من ميثله، واجيبكم غدًا يف مثل هذه ال�صاعة، اما اهل فل�صطني فهم يرف�صون 
وعد بلفور وي�صرون على عروبة فل�صطني، وكذلك ل ن�صتطيع ان نر�صى بفناء اهل 
لم نبت ولهذا  فل�صطني من اجل يهود العامل، وانهم لي�صوا كالنبات او ال�صجر كلما قجُ

�صاأن يطول ..".

انتهت املباحثات هذه بقرار زيارة هربرت �صموئيل الى عمان لو�صع ال�صا�ص 
لالتفاق على ت�صكيل لالدارة يف جميع نواحيها... اجلي�ص، املال واملعارف، والعدلية 

و�صائر الفروع .

اننا ونحن نتحدث عن ن�صاأة الدولة الأردنية علينا ان ننظر للوقائع والحداث 
باملنظار املالئم الذي به ندرك الظروف والو�صاع التي كانت �صائدة يف العقد الثالث 
ن�صتطيع ت�صور  ول  الح��داث  بع�ص  ومليا عند  نتوقف كثريا  وقد   . القرن  من هذا 
�صيا�صية  وتغريات  ي�صهد حتولت  الذي  الع�صر  بخ�صائ�ص هذا  لتاأثرنا  جمرياتها 

هذه نف�صها �صتكون غريبة عن اجليل الذي �صياأتي بعد �صتني او �صبعني �صنة )2(.

التي اهملت  ال�صتعمارية  �صادتها الطماع  الأردنية يف ظروف  الدولة  ن�صاأت 
احلرب  من  منت�صرة  خروجها  بعد  والغطر�صة  الغرور  وا�صابها  ال�صعوب  رغائب 
"امل�صاألة  العاملية الولى ووجدت نف�صها امام تركة كربى تلك التي ا�صطلح عليها 

ال�صرقية" فاغرقت هذه الدول يف ا�صلوبها وعقد التفاقيات حولها .

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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مباحثات المري عبداهلل بن احل�صني يف القد�ص مع ون�صتون ت�صر�صل ا�صتغرقت 
3 جولت يف 28 و29 و30 اذار 1921م، مت فيها بحث العديد من الق�صايا يف �صوء 
لورن�ص  تو�صيات  وكذلك  1921م،  اذار   12 يف  الو�صط  ال�صرق  موؤمتر  اف��رزه  ما 
ار�ص  باعتبار  اليهودية  للمطالب  ا�صافة  واقرتاحات هربرت �صموئيل،  وتو�صيات 
الأردن جزءًا من وعد بلفور، ولكن جناح المري عبداهلل يف مفاو�صاته مع ت�صر�صل 
كان �صببا يف ا�صدار قرار من ع�صبة المم التي كانت متثل ال�صرعية الدولية حينها 
بالعرتاف ب�صرق الأردن كوحدة جغرافية و�صيا�صية م�صتقلة وقد �صدر القرار يف 

23 ايلول 1922م وقد ن�ص القرار الذي وافقت عليه ع�صبة المم على ما يلي :

املعروف  القطر  على  الفل�صطيني  النتداب  التالية من �صك  املواد  تطبق  "ل 
با�صم �صرقي الأردن والذي ي�صمل جميع املقاطعات الواقعة الى �صرق خط ميتد من 
نقطة واقعة على خليج العقبة على بعد ميلني الى الغرب من بلدة العقبة، مارًا من 
منت�صف وادي عربة والبحر امليت ونهر الأردن حتى املنطقة التي يلتقي فيها هذا 

النهر بنهر الريموك ثم منت�صف هذا النهر حتى احلدود ال�صورية")1(.

1921م،  اذار   30 يف  ت�صر�صل  ون�صتون  مع  عبداهلل  الم��ري  مباحثات  انتهت 
ليعود بعدها �صموه الى عمان ولي�صرع بت�صكيل اول حكومة اردنية يف احلادي ع�صر 
من ني�صان 1921م برئا�صة ر�صيد طليع وهو درزي وقد �صمي الرئي�ص حينها با�صم 
�صبعة  من  ت�صكل  ال��ذي  امل�صاورين"  "جمل�ص  املجل�ص  و�صمي  الداري"   "الكاتب 

اع�صاء هم :

ر�صيد طليع كاتبا اداريا ورئي�ص جمل�ص امل�صاورين ووكيل اخلارجية.

المري �صاكر بن زيد)حجازي( نائب ل�صوؤون الع�صائر.

ال�صيخ حممد اخل�صر ال�صنقيطي قا�صي الق�صاة )حجازي(.

مظهر بك ر�صالن )�صوري( م�صاور العدلية وال�صحة واملعارف.

علي خلقي بك م�ساور االمن واالن�سباط.

ح�صن بك احلكيم م�صاور املالية.

احمد مريود معاون نائب الع�صائر)2(.

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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ا�صرع المري عبداهلل بن احل�صني يف ت�صكيل هذه احلكومة ا�صتعدادًا لزيارة 
د�صتورية  خطوة  هذه  كانت  وقد  �صموئيل،  هربرت  فل�صطني  يف  ال�صامي  املندوب 
لها اهدافها لظهار القدرة الأردنية بقيادتها الها�صمية لن تتحمل م�صوؤولياتها يف 

ظروف �صعبة ودقيقة للغاية )1(.

ال�صكرتري  ومعه  عمان  ال��ى  �صموئيل  هربرت  ق��دم  1921م  ني�صان   17 ويف 
الداري واملدين وند�ص  ولورن�ص واللورد ادوارد هاي" وتعترب هذه اول زيارة ملمثل 
دولة عظمى لهذه الدولة النا�صئة التي م�صى على وجودها فقط �صتة واربعون يومًا 
الكلمات  ال�صامي  واملندوب  المري،  �صمو  تبادل  وقد  يومًا  ع�صر  خم�صة  وكحكومة 

وجاء يف كلمة املندوب ال�صامي :

"كان من دواعي �صروري انني حظيت مبقابلة �صاحب ال�صمو المري عبداهلل 
ال�صري  مبقابلة  حظيت  كما  لفل�صطني،  زيارته  مبنا�صبة  القد�ص  يف  احلكومة  بدار 

ون�صتون ت�صر�صل احد اع�صاء الوزارة الجنليزية.

ان احلكومة الربيطانية ترحب بالفر�صة ال�صانحة للتعاون يف �صرقي الأردن 
مع �صمو المري عبداهلل، الذي لها يف ح�صن نيته و�صداقته كل ثقة، وهي تقدر قيمة 
دارت  التي  ال�صرو�ص  احل��رب  هذه  خالل  يف  جتلت  التي  النية  وح�صن  ال�صداقة 
رحاها يف كل هذه املدة الطويلة، وتعلم احلكومة الربيطانية كما تقدر اخلدمات 
ال�صلم  زمن  يف  توطد  ان  يف  وترغب  الكفاح  ذلك  يف  العرب  جيو�ص  قدمتها  التي 

دعائم التحالف الذي بني خالل هذه احلرب ..".

وكان جواب المري عبداهلل بكلمة موجزة تلخ�ص فكرة العروبة لهذه الدولة 
النا�صئة حيث قال �صموه : 

انني ا�صكر فخامتكم على خطتكم القومية واقول بال�صالة عن نف�صي وبالنيابة 
عن احلا�صرين ان المة العربية �صتربهن على انها قادرة على حتقيق المال التي 

و�صعت فيها وانها جديرة بكل ما ت�صاعدهم فيه حليفتهم الكربى)2(.

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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استقرار الدولة واالستقالل األول)1)

رغم ان احداثا عديدة وقعت يف منطقة �صرق الأردن ا�صتهدفت امن البالد 
حتقيق  ت�صتهدف  التي  خطته  يف  ا�صتمر  البالد  ام��ري  �صمو  ان  ال  وا�صتقرارها 
�صموه  قام  فقد  الغاية  ولهذه  الد�صتورية،  الدولة  اج��راءات  وا�صتكمال  ال�صتقالل 
ومبعيته الرئي�ص ر�صا الركابي بزيارة الى لندن يف 3 ت�صرين الول 1922م وعاد 
يف مطلع كانون الثاين 1923م بعد مفاو�صات طويلة ا�صفرت عن م�صروع معاهدة 
التوقيع  مرا�صيم  لمتام  امل�صت�صارين  جمل�ص  رئي�ص  بقي  بحيث  بريطانية  اردنية 

عليها وقد حتدث �صموه عن زيارته حيث قال:

 "ل �صك انكم تتطلعون الى ما �صت�صمعونه عن رحلتي، انها واحلمد هلل فيها 
فانه  ا�صتقالل منطقتكم  امر  ورغائبكم، خ�صو�صا  ما هو مطابق مل�صاحلكم  كل 
دولة  بعد قدوم  تفا�صيلها  �صتطلعون على  التي  الت�صبتات  �صل�صلة  املهم من  اجلزء 

رئي�ص امل�صت�صارين املتخلف هناك لنهاء هذه الغرا�ص.
وعالوة على هذا اقول لكم انني رجعت وكلي رجاء يف الو�صول مب�صيئة اهلل 
الى النتيجة احل�صنة فيما رمت اليه النه�صة العربية امل�صتندة الى الآمال القومية 
وانني كما قلت للجموع يف موقفي هذا عند قدومي الى هذه املنطقة كما تتذكرون، 
من انه لو كانت يل �صبعون نف�صًا فقدمتها كلها يف �صبيل القومية والوطن ملا راأيتني 

قمت بالواجب ".
 ويوا�صل �صموه حديثه: "ولكن خلدمة الوطن وجوه ولكل وجه �صبب، واف�صل 
الوطن  ول��وازم  بثقل  ع��امل  انني  وم��ع  ���ص��ررًا،  اقلها  عاقبة  وا�صلمها  الوجوه  تلك 
ومقت�صياته ومتاعب الو�صول الى غاياته، اقول ان كل هذه ال�صعاب �صتذلل ان �صاء 
اهلل باحلكمة القومية والتعقل العبقري اللذين ورثتموهما عن ابائكم مع التكال 

على اهلل يف كل الحوال.

يح�صن بي القول هنا اي�صا انني قد عدت من هذه الرحلة وانا م�صاهد اآثار 
املودة الربيطانية)2( التي �صنجني با�صتمرارها حقائق املنافع املرموقة، وكما انني 
عظيم الرجاء يف اأن احلكومة الفرن�صية الفخيمة املوجودة الآن، على الوجه املعلوم 
بالق�صم ال�صمايل من وطننا املحبوب، ل حتمل حقدًا على قوميتنا وق�صيتنا واننا 
مب�صيئة اهلل �صن�صل قريبا الى ا�صعاد الوطن كله بتع�صيد دولتي التحالف الكبريتني 

وانك�صاف المال ال�صريفة القومية على وجه املطلوب ".

1 ال�صفحة الر�صمية- رئا�صة الوزراء عن الردن- نبذة عن تاريخ الردن
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وقدم �صموه ال�صكر يف كلمته لأهل البالد على احرتامهم ل�صيادة الوطن خالل 
غيابه ولكل املوظفني الذين قاموا بواجباتهم.

تاأكيد  ال�����ص��رام��ة  بل�صان  اع��ل��ن  "وهنا   : ب��ق��ول��ه  ح��دي��ث��ه  ���ص��م��وه  ويختتم   
ادارت��ه��ا  حل�صن  ت��رت��اح  وام���ان،  دع��ام��ة  ال��ب��الد  ه��ذه  جعل  على  ال�صابق  ع��زم��ي 
واتع�صم  وجم���اوري���ه���ا..  قاطنيها  ���ص��ك��اوى  وج���ود  م��ن  خ��ال��ي��ة  حمبيها  اق��ط��ار 
ان��ن��ي ا���ص��ب��ت ب��ه��ذه ال�����ص��ورة م��ا ي��رت��ئ��ي��ه حم��ب��و ال��وط��ن وط��ال��ب��و اخل���ري ل��ه .                                                                                                                                      
واهلل املوفق ملا فيه النجاح وامل�صوب ملا فيه ال�صداد، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته".

نورد هنا خطاب �صمو امري البالد لنه بحق وثيقة تاريخية تتحدث عن ظروف 
�صيغة  �صموه،  بها  يتحدث  كان  التي  البليغة  ال�صيغة  وبتلك  واهدافها  املفاو�صات 
ال�صعر والدب اللذين كان ل�صموه املجال�ص اخلا�صة بهما �صواء يف ق�صر رغدان اأو 

امل�صلى يف الغور الأردين.

ومثلما اختط الأردن طريق بناء موؤ�ص�صات الدولة فانه انتقل اي�صا الى مرحلة 
اعالن ال�صتقالل وقد مر ذلك مبرحلتني:

الولى: اعالن ال�صتقالل يف 25 ايار 1923م.

الثانية: اعرتاف بريطانيا بهذا ال�صتقالل ب�صفتها الدولة املنتدب�ة مبوجب 
قرار ع�صبة المم املتحدة ال�صادر بتاريخ 23 ايلول 1922م وقد جاء هذا العرتاف 

يف نهاية �صهر ت�صرين الول 1922م.

وفل�صطني  الأردن  رجالت  فيه  �صارك  ر�صمي  اقيم حفل  ايار 1923م   15 يف 
واي�صا ال�صري هربرت �صموئيل ومعه اجلرنال كاليتون الذي يعمل يف املكتب العربي 
يف القاهرة والذي كان له دور كبري خالل عمليات الثورة العربية الكربى، وقد القى 
�صمو امري البالد خطبة طويلة ا�صتهلها مبقدمة تاريخية عن جمد المة العربية وما 
ا�صاب هذه المة بعد العهد العبا�صي من تغييب وطم�ص . وهنا يقول �صموه:"فوقعت 
النه�صة العربية املباركة على يد من اختاره اهلل �صبحانه وتعالى قواما لها وقائدا 

لأمورها..".
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مثمنًا  بريطانيا  ملك  جاللة  مع  مفاو�صاته  عن  البالد  امري  �صمو  ويتحدث 
اعرتاف جاللته با�صتقالل هذا الق�صم من اململكة العربية وان احلكومة �صت�صرع 

بتعديل قانون النتخاب وو�صع القانون ال�صا�صي ل�صرق الأردن .

و�صكر �صموه كل الذين �صاهموا يف اجناز املعاهدة او يف خطوات ال�صتقالل 
وار�صاء قواعد الدولة، وخ�ص بال�صكر املندوب ال�صامي يف فل�صطني وكبري املعتمدين 

امل�صرت فلبي وتناول فرن�صا يف حديثه حيث يقول:

العربية  ق�صيتنا  الفخيمة جتاه  الفرن�صية  الدولة  موقف  يكون  ان  لآمل  "اين 
املقد�صة وجتاه الق�صم ال�صمايل الباقي من وطننا املحبوب اآخذًا بها الى عهد جديد 

كاف للدللة على احرتام ابناء الثورة الفرن�صية حلرية القوام وا�صتقاللها ..".

�صعيدًا  اليوم  هذه  يكون  ان  اآمل  "واين  ال�صتقالل:  يوم  عن  �صموه  وي�صيف 
لالمة تتخذه عيدًا تظهر فيه �صرورها وحبورها ومنه تعالى ن�صتمد العون ون�صاأله ان 
يطيل بقاء وتوفيق جاللة امري املوؤمنني مولنا احل�صني بن علي بن حممد بن عون 

واهلل ويل التوفيق ..".
ولكن هل كان اعرتاف بريطانيا بال�صتقالل كاماًل؟ هذا ما ورد يف حديث 
هربرت �صموئيل يف نف�ص املنا�صبة ويوم الحتفال عندما نقل حتيات جاللة امللك 
جورج اخلام�ص وا�صتعر�ص الدور العربي يف احلرب العاملية الولى وا�صناده للحلفاء، 
مما كان له اثر كبري يف حتقيق النت�صار، وتناول املعاهدة بني بريطانيا وال�صريف 
امللك احل�صني بن علي والتي قال عنها: ان املعاهدة تدل على ان النه�صة العربية 

قد دخلت يف طور جديد ولكن ما يهمنا هنا هو حديثه التايل:
نحن نحتفل الآن، بالتفاق الذي عقد مع �صمو المري يف اثناء زيارته  "وها 
جلاللة امللك جورج واحلكومة الربيطانية، ول يخفى عليكم ان التفاق ين�ص على 
اعرتاف حكومة جاللة امللك بوجود حكومة م�صتقلة يف �صرق الأردن برئا�صة �صاحب 
ال�صمو المري عبداهلل بن احل�صني، �صريطة ان توافق جمعية المم على ذلك، وان 
تكون حكومة �صرق الأردن د�صتورية متكن جاللة امللك من القيام بتعهداتها الدولية 

فيما يتعلق بتلك البالد بوا�صطة اتفاق يعقد بني احلكومتني ..".

و�صط  �صقت طريقها  التي  الفتية  الدولة  بهذه  اعجابه  �صموئيل عن  واعرب 
القالقل والتحديات وال�صطرابات �صواء من جهة ال�صرق بالغزوات التي تعر�صت 
بعد  خا�صة  للوطنيني  ومالحقتهم  الفرن�صيني  م�صايقات  من  ال�صمال  من  او  لها 

حادثة حماولة اغتيال اجلرنال غورو .

امللك جورج اخلام�ص



52

الدولة  مبوؤ�ص�صات  والرتقاء  امل�صلحة  القوات  وبناء  الداخلي  العمار  ا�صتمر 
وجاللة  احل�صني  بن  عبداهلل  المري  �صمو  بني  معاهدة  عقدت  ان  الى  الد�صتورية 
القد�ص يف  "بلوفر" حيث وقعت املعاهدة يف  املار�صال  الذي فو�ص  ملك بريطانيا 
الع�سرين من �سباط 1928م، وقد ت�صمنت املعاهدة اإحدى وع�صرين مادة، ون�ص 
هذه املعاهدة يف اجلريدة الر�صمية "جريدة ال�صرق العربي، العدد 185، ال�صادر 

بتاريخ 26 اذار 1928م")1(.

1 �صوت الغد الزرق/ حمطة اذاعية 2015/5/24
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اإلصالحات السياسية 

في بدء عهد اإلمارة عام1923م

بعد اأن مت ت�صكيل اأول حكومة يف عهد الإمارة، �صهدت الإمارة اأول حماولت 
الإ�صالح يف ني�صان 1923 عندما قرر الأمري عبد اهلل تاأليف جمل�ص اأطلق عليه ا�صم 
)جمل�ص ال�صورى( ومع ان هذا املجل�ص مل يعرب عن احلياة الدميقراطية والربملانية 
اأنه كان اللبنة الأولى لإن�صاء جمل�ص نيابي منتخب، وا�صتمر  مبفهومها الكامل اإل 
ال�صيا�صية  والقوى  الأمري  املجل�ص حتى عام 1927 وقد تركزت جهود  بهذا  العمل 
يف تلك الفرتة على اال�ستقالل التام وو�سع د�ستور لالإمارة بعد توفر ال�سرط الذي 
ال�صتقالل  حق  لإعطاء  وحكومة،  ن��واب  جمل�ص  وج��ود  وهو  بريطانيا  به  طالبت 
التام لالإمارة اإل اأن بريطانيا ا�صتمرت بو�صع العراقيل امام الأمري عبد اهلل وكان 
الهدف من وراء ذلك ك�صب الوقت حتى يت�صنى لها احل�صول على اتفاق مكتوب مع 
بتنظيم  الأمري عبد اهلل  تتوقف حماولت  وباملقابل مل  ي�صمن م�صاحلها  الإمارة 
د�صتور 1928، حيث  لإف�صال م�صروع  الربيطانية  العراقيل  ال�صيا�صية رغم  احلياة 
ال�صعبية  اإلى ع�صبة الأمم من قبل الوفود  �صاد ال�صخط ال�صعبي، ومت رفع �صكوى 
للمطالبة بايفاد جلنة نزيهة للنظر يف حتقق املطالب الوطنية مما دفع بريطانيا 
اإلى الغاء م�صروع د�صتور 1928، وكذلك قانون النتخاب وتقلي�ص ال�صيادة باتباع 
الربيطانية،  الإمرباطورية  جيو�ص  يف  التفتي�ص  لوامر  املحلية  الع�صكرية  القوات 
املمنوحة  ال�صيا�صية  احلريات  وتقييد  الإج���راءات  من  ب�صل�صلة  قيامها  وكذلك 
لالإمارة، وتقلي�ص امل�صاعدات املالية املقدمة لالإمارة، الأمر الذي و�صع البالد يف 

حالة هياج عام)1(.

اأن  اإل  والرتغيب  الرتهيب  بطريقة  الأم��ور  تهدئة  بعدها  بريطانيا  حاولت 
بريطانيا وحتت ال�صغط ال�صعبي وافقت على بع�ص الإ�صالحات ومن اأهمها منح 
وطنية  بت�صكيل حكومة  وال�صماح   ،1928 عام  منتخبًا يف  ت�صريعيًا  الإمارة جمل�صًا 
ولكن بقاء هذه احلكومة واملجل�ص كان مرهونًا بالتوقيع على املعاهدة الربيطانية 
مع الأردن، وهذا ما مت بالفعل يف 1928/4/16 ولكن لي�ص بال�صهولة املتوقعة، حيث 
البلد  العديد من احلقوق ل�صالح  انتزاع  التوقيع على  اأي�صًا مقابل  امل�صاومة  متت 

1 ويكيبيديا– اإمارة �صرق الردن

جمل�ص ال�صورى
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وكان من اأهمها: اأن املعاهدة بينت �صرق الأردن دولة ذات كيان معرتف به وم�صتقل، 
املجالت  يف  الخ��ص  وعلى  الأو�صاع  حت�صني  وكذلك  للبالد،  اأمري  ال�صلطة  ويتولى 

التالية:

اأوًل: التعلي�م، حيث متت زيادة نفقات التعليم وزيادة عدد املدار�ص يف الإمارة 
وزيادة عدد املعلمني.

الرقعة  وتو�صيع  الزراعة،  يف  للعمل  النا�ص  توجيه  على  العمل  الزراع�ة،  ثانيًا: 
الناجمة  ال�صرار  عن  التعوي�صات  و�صرف  للمزارعني،  القرو�ص  ومنح  الزراعية، 
عن موا�صم القحط التي مرت بها الإمارة، وا�صترياد البذور املح�صنة وتوزيعها على 

املزارعني.
ثالثًا: ان�صاف الأردنيي�ن يف الوظائف العامة مقابل املهاجرين العرب املوجودين 
يف الإمارة وعلى الأخ�ص الذين قدموا بعد معركة مي�صلون يف �صوريا، وكذلك التخل�ص 

من املوظفني املعارين من احلكومات املجاورة وا�صتبدالهم بالأردنيني)1(.
العام  نف�ص  وانتخاب جمل�ص جديد يف  النواب يف عام 1931،  مت حل جمل�ص 
الفرتة  تلك  الإم��ارة يف  و�صهدت  �صراج احلكومة اجلديدة،  ال�صيخ عبد اهلل  و�صكل 
زيادة ملحوظة يف عدد ال�صكان، مما حدا باحلكومة تطوير قانون النتخاب ليتالءم 
مع هذه الزيادة، وكانت الإمارة يف تلك الفرتة مق�صمة اإلى ثالث دوائر انتخابية هي 
الدوائر كافة املناطق واللوية الأخرى فيها،  البلقاء وعجلون، وت�صم تلك  الكرك، 
وباملقابل مل يغب عن ذهن الأردنيني يف هذه الفرتة �صواء عرب املجل�ص املنتخب اأو 
من خالل ال�سغوط ال�سعبية كما كان هو عليه احلال �سابقًا املطالبة بالغاء املعاهدة 
الربيطانية اأو تعديلها يف اأ�صواأ الأحوال من خالل فتح باب املفاو�صات مع احلكومة 
الربيطانية، ولكن كما هي العادة مل ت�صغ بريطانيا لهذه املطالب بل قامت بالت�صدد 
وت�صييق احلريات، حيث عمدت اإلى تعطيل ال�صحف ال�صادرة بالإمارة اأو الداخلة 

اإليها من الأقطار املجاورة ملا لها من دور فاعل يف اإثارة الراأي العام)2(.
ولتنظيم �صوؤون الدولة وار�صاء قواعد الدميوقراطية، فقد جرت اول انتخابات 
�صرق  يف  املنعقد  الولى  الت�صريعي  للمجل�ص  الولى  الدورة  افتتاح  وتبعها  ت�صريعية 
الأردن يوم ال�صبت الواقع يف 2 ت�صرين الثاين 1929م، حيث القى �صمو المري عبداهلل 
خطاب العر�ص الذي ا�صتعر�ص فيه احداث ال�صاعة ونقتب�ص من اخلطاب ما يلي)3(:

1 ويكيبيديا– اإمارة �صرق الردن

2 ويكيبيديا– اإمارة �صرق الردن

3 الغد/ �صوت الغد- الردن/ اذاعة
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زيارته  يف  الأردن  ل�صرق  الربيطاين  ال�صامي  املندوب  فخامة  ايل  حمل  "لقد 
الخرية ن�ص املعاهدة املربمة من �صاحب اجلاللة الربيطانية م�صفوعة بكتاب من 
فخامته يقول فيه انه قد امر ان يحيطنا علمًا باعرتاف امللك بوجود حكومة م�صتقلة 
يف �صرق الأردن وانه قد عهد الينا بالت�صريع والدارة يف تلك المارة بال قيد غري 
وؤدى لالمراء  وؤَدى الينا ما يجُ التحفظات املن�صو�ص عليها يف اتفاقية �صرق الأردن وان يجُ

امللكيني وروؤ�صاء الدول من حتية ماألوفة )1("

وتاليًا ن�ص العرتاف با�صتقالل �صرق الأردن الذي �صدر يف 29 ت�صرين الول 
1929م :

الأردن  �صرق  امري  املعظم  احل�صني  بن  عبداهلل  المري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
بعمان :

" وقد امرت ان احيط �صموكم علمًا باأنه بناًء على اعرتاف جاللة امللك بوجود 
حكومة م�صتقلة يف �صرق الأردن ومبا انه قد عهد الى �صموكم بالت�صريع والدارة يف 
تلك المارة بال قيد غري التحفظات املن�صو�ص عليها يف اتفاقية �صرق الأردن، لذلك 
اعلن �صاحب اجلاللة موافقته على اطالق واحد وع�صرين مدفعا حتية ل�صموكم يف 

الظروف املاألوفة وهي التحية التي توؤدى عادة لالمراء املالكني وروؤ�صاء الدول".

وتف�صلوا �صاحب ال�صمو بقبول خال�ص احرتاماتي .

ت�صان�صلور

املندوب ال�صامي ل�صرق الأردن

حكومة  با�صم  تعرف  كانت  التي  الأردن  �صرق  ام��ارة  ا�صتقالل  حتقق  وبذلك 
ال�صرق العربي يف التا�صع والع�صرين من ت�صرين الول 1929.

ان ق�صة تكوين الدولة الأردنية امنا هي ق�صة النه�صة العربية التي ا�صتهدفت 
ان�صاء الدولة العربية التي تنه�ص باعباء امل�صوؤولية وتوؤكد ال�صخ�صية العربية وتعيد 

العرب الى غابر جمدهم لياأخذوا مكانهم ال�صحيح.

1 الغد/ �صوت الغد- الردن/ اذاعة 2015/5/24
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بينما كان في�سل بن احل�سني يغادر الديار العربية مل ين�ش رغم كل ال�سغوط 
والظروف وحدة البالد العربية على ا�صا�ص فكر ومبادئ النه�صة العربية، فكانت 
الأردنية  العربية  الدولة  بت�صكيل  البدء  يف  فاعال  ا�صهاما  حيفا  يف  وهو  ات�صالته 
الها�صمي  التقدم  وك��ان  مي�صلون،  معركة  اثر  ح�صل  ما  ح�صل  بعدما  الها�صمية 
اجلديد نحو بالد ال�صام حيث بداأ عبداهلل بن احل�صني زحفه لتبقى مبادئ النه�صة 
حية ماثلة وليبقى العرب كما هو عهدهم ا�صحاب ا�صتقالل و�صيادة، فكانت خطوات 
التاأ�صي�ص يف �صرق الأردن وكان ال�صتقالل الذاتي يف عام 1923م، ثم ال�صتقالل 

املعرتف به يف التا�صع والع�صرين من ت�صرين الول 1929م .

بعد  خا�صة  الأردن  يف  الدميوقراطية  احلركة  التطورات  هذه  اثر  ن�صطت 
ان كفل القانون ال�صا�صي ل�صرق الأردن الذي �صدر يف 16 ني�صان 1928م وتاألف 
من �صبعني مادة يف �صبعة ف�صول تناولت حقوق ال�صعب وواجبات المري وحقوقه 

والت�صريع والق�صاء والدارة ونفاذ القوانني والحكام )1(.

ن�صاأته  تعود  الذي  العربي  ال�صتقالل  حزب  منها  احزاب  عدة  ظهرت  وهنا 
�صيا�صي  حزب  تاأليف  طليع  ر�صيد  من  عبداهلل  المري  طلب  عندما  1921م  لعام 
.... وت�صكل حزب العهد العربي الذي اعلن ان برناجمه هو على ا�صا�ص ا�صتقالل 
تاأ�صي�صه  ويعود  واجناله  علي  بن  احل�صني  امللك  ادارة  حتت  العربية  البالد  جميع 
�صوريا  ا�صتقالل  الى  دعت  التي  العربي  ال�صرق  وجمعية  1921م  عام  الى  اي�صا 
بحدودها الطبيعية وحزب ال�صعب الأردين الذي ت�صكل يف عام 1927م . ويتطور 
العمل احلزبي ليخرج باملوؤمتر الوطني الول يف مقهى حمدان بعمان يف 25 متوز 
انتخب  املوؤمتر  هذا  ال�صعب،  وحقوق  الدولة  ا�صتقاللية  الى  دعا  وال��ذي  1928م 
ال�ص�يخ ح�ص�ني الطراونة رئي�ص��ًا، وت�ص�كل اي�صا احلزب احلر املعتدل والذي ت�صكلت 
ادارته من رفيفان املجايل رئي�صًا، ها�صم خري و�صعيد املفتي وحممد الن�صي ونظمي 
مثل  الأردن  ل�صرق  ال�صا�صي  القانون  مبوجب  اخرى  احزاب  وت�صكلت  عبدالهادي 
حزب الت�صامن الأردين واحلزب الوطني الأردين وحزب الخاء الأردين وعقدت 
من  املوؤمتر  هذا  وت�صكل  الول  القت�صادي  الت�صامن  موؤمتر  مثل  عدة  موؤمترات 
�صخ�صيات منهم ماجد العدوان وحمد بن جازي ودليوان املجايل وخليل املدانات 
وقد  الفني�ص،  وحممد  اخلزاعي  ورا�صد  اخلري�صة  وحديثة  �صامي  الدين  و�صم�ص 

ناق�ص املوؤمتر مو�صوع جدولة ديون املزارعني وتوزيع �صريبة الع�صار وغري ذلك.

1 الغد/ صوت الغد- االردن/ اذاعة– استقالل االردن سطر بأحرف من ذهب.. قصة النهضة العربية

دليوان املجايل

ماجد العدوان
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كانت الفرتة ما بني توقيع املعاهدة الأردنية الربيطانية عام 1923م، حتى فرتة 
اعالن ا�صتقالل الأردن عام 1946م حافلة باالحداث، عدا عن الن�ساط ال�سيا�سي 
الدميوقراطي احلّر الذي كفله القانون ال�صا�صي ل�صرق الأردن فقد حدثت بع�ص 
القالقل الداخلية التي �صرعان ما عوجلت . ون�صبت الثورة الفل�صطينية عام 1936م 
تلك التي وقف الأردنيون معها، هذه الثورة التي رفعت علم الثورة العربية الكربى 
�صعارًا لها ول زال علمها حتى الآن . وبداأت احلرب العاملية الثانية عام 1939م هذه 
الأردين  املنطقة، فا�صرتك اجلي�ص  العاملية الولى يف  التي كررت احداث احلرب 
بفاعلية فيها، و�صاركت قواته يف منطقة �صحراء العلمني، ودخلت القوات الأردنية 
الى  وو�صلت  املحور  لدول  املوالية  فيت�صي  حكومة  لقتال  1941م  عام  �صوريا  الى 
حم�ص، ودخلت هذه القوات الى العراق اثر انقالب ر�صيد عايل الكيالين، واثناء 
احلرب كانت الت�صالت مع بريطانيا لعالن ال�صتقالل التام للدولة الأردنية فكان 
رد بريطانيا ان ان�صغالها يف احلرب مينعها حاليًا من التفكري يف مثل هذه الق�صايا 
وما ان انتهت احلرب حتى طلب الأردن من بريطانيا ان تفي بوعودها، فكان ذلك 
اول بابرام معاهدة جديدة وقعت ب�صكل نهائي يف 17 حزيران 1946م وقد تاألفت 
من اربع ع�صرة مادة ا�صافة مللحق من ع�صر مواد، وقد ن�صت املعاهدة على التعاون 
الثنائي يف جميع املجالت وكذلك اعرتاف بريطانيا با�صتقالل �صرقي الأردن وان 
بت�صريح حول  المري  �صمو  ادلى  وقد  عامًا،  وع�صرين  املعاهدة خم�صة  مدة  تكون 
املعاهدة جلريدة فل�صطني التي كانت ت�صدر يف يافا حينها يف 1946/5/12م يقول 
فيه "انني اعترب املعاهدة الأردنية الجنليزية بركة على القطر وخري ما ميكنني 
احل�صول عليه، ول تقل اهميتها بحال عن اهمية املعاهدات العراقية - الجنليزية 

هذا اذا مل تكن خريًا منها..".

�صهدت البالد تطورات عديدة منذ ن�صوء المارة، فقد ت�صاعف حجم م�صاحة 
الأردن عام 1925م اثر �صم معان والعقبة بعد اتفاقية "ِحّدة" املوقعة بتاريخ 25 
الفل�صطينية  الثورة  ون�صبت  ال�صورية  املقاومة  حركة  ون�صطت  1925م،  حزيران 
ومن ثم ن�صبت احلرب العاملية الثانية .... يف �صوء كل هذه الحداث فان القيادة 
نه�صة  فكر  على  املوؤ�ص�ص  الوطني  الواجب  ول  القومي  الواجب  تن�ص  الها�صمية مل 
فيه  قال  يافا  يف  جلريدة  اي�صًا  بت�صريح  عبداهلل  المري  �صمو  ادلى  فقد  العرب 

حينها يف 1946/5/11م:

ر�صيد عايل الكيالين
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�صوريا  يف  يتاألف  ان  ويجب  موحد،  عربي  عامل  بناء  والدي  هدف  كان  "لقد 
و�صرق الأردن وفل�صطني دولة واحدة . ولو مل تكن هذه الدولة مق�صمة اليوم لكان يف 

مقدورها الدفاع عن نف�صها �صد اي عدوان وحتقيق اماين العامل العربي".

ويف فرتة التاأ�صي�ص كان الأردن بلدًا تعوزه املوارد الطبيعية، لذا كان ل بد، بعد 
تاأليف الإدارة املركزية الأولى، من العتماد على املعونة اخلارجية. وقد مت التفاق 
تقدم  اأن  على   1921 اآذار  يف  الربيطاين  امل�صتعمرات  ووزي��ر  اهلل  عبد  الأم��ري  بني 
بريطانيا لالأردن معونة مالية �صنوية قدرها 180 األف جنيه ا�صرتليني، ونتيجة لذلك 
كان للم�صت�صار املايل الربيطاين حق الإ�صراف على جميع ال�صوؤون املالية والتدقيق 
فيها، وقد اختلف مقدار املعونة، زيادة اأو نق�صًا، بح�صب ال�صنني،كما اأن�صاأت وزارة 

امل�صتعمرات الربيطانية ديوانًا ملراجعة احل�صابات الر�صمية وتدقيقها.

الفي�صلي  العهد  الأردن يف  الأمن يف �صرق  ويف جمال اجلي�ص، مل تكن قوات 
كافية، ول قادرة على فر�ص النظام والأمن. لذا، وبعد اأن غدا �صرق الأردن اإمارة 
تتبع املندوب ال�صامي الربيطاين يف فل�صطني، قامت ال�صلطة املنتدبة باإن�صاء قوتني 
�صغريتني قوامهما 150 رجاًل حتت قيادة بريطانية للقيام باملهام الأمنية على الطرق 
ويف املدن. وملا دخل الأمري عبد اهلل عمان يف اآذار 1921، كانت عنايته من�صرفة اإلى 
ن�صر الأمن يف اإمارته، لذا تفاو�ص مع الإنكليز يف هذا ال�صاأن، وا�صتطاع اأن ين�صئ قوة 
ع�صكرية قوامها ب�صع مئات من الأفراد تعد النواة التي انبثق عنها فيما بعد اجلي�ص 
الثورة  وقد كان لندلع  والبدو.  العرب احل�صر  اأفرادها من  وكان معظم  العربي، 
العربية عام 1925 يف جبل العرب يف �صورية، اأثره يف حفز الإنكليز على دعم قوات 

اجلي�ص العربي حتى بلغ اأفراده ما يقارب 1500 فرد يف 1925 - )1(1926.

اأما يف املجال الداخلي فقد ا�صتقبل بع�ص �صيوخ الع�صائر والزعماء التقليديني 
من  لهم  ك��ان  ما  على  خوفًا  الفتور  من  ب�صيء  عمان  يف  مركزية  حكومة  اإن�صاء 
زعامات وامتيازات. وجرت يف اأول الأمر �صدامات بني ال�صلطة املركزية من جهة 
وبع�ص الزعماء التقليديني وم�صايخ البدو من جهة اأخرى، وكانت يف �صورة ثورات 
وع�صيانات، وقد متكنت ال�صلطة املركزية يف النهاية من الق�صاء عليها، على الرغم 
من النك�صات التي اأ�صيبت بها القوات احلكومية يف الكثري من املنا�صبات. وا�صتتب 

الأمن تدريجيًا، واأخذت �صيادة الدولة تغدو حقيقة واقعة.

1 املو�صوعة العربية– الردن تاريخيا

اجلنيه ال�صرتليني
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اأما من ناحية عالقات الدولة اخلارجية، فبعد توقيع معاهدة لوزان عام 1923، 
ل، حتى  د �صرق الأردن دولة منف�صلة عن الدولة العثمانية ولكن امل�صكلة التي مل حتجُ عجُ
بعد اعرتاف بريطانيا با�صتقالله، كانت م�صكلة احلدود، لأنه مل تكن لالإمارة اآنذاك 
حدود ثابتة، وظلت احلال كذلك عدة �صنوات اإذ كانت هناك اأطراف كثرية ذات 
�صلة باملو�صوع احلدودي ل �صيما بريطانيا وفرن�صا والعراق وجند واحلجاز. وكانت 
واحدًا  �صاميًا  تعني مندوبًا  بريطانيا  وثيقة، وظلت  الفل�صطينية  الأردنية  العالقات 
لفل�صطني والأردن حتى عام 1926 حني اأوكل اإلى املندوب ال�صامي يف فل�صطني حق 

تعيني مندوب �صامي على الأردن فقط.
اتفاق �صلطتي النتداب  الرغم من  العالقات مع �صورية، فعلى  اأما يف جمال 
الفرن�صية والربيطانية، على تعيني احلدود بني منطقتي انتدابهما، فاإن ق�صمًا من 
هذه احلدود، ل �صيما تلك التي تقع بني جبل العرب والأردن، ظل بال تعيني. كما 
يت�صدون  كانوا  الذين  ال�صوريني  الثوار  بع�ص  اأم��ام  مفتوحًا  كان  الأردن  �صرق  اأن 
�صلطة  بني  العالقة  �صوء  اإل��ى  ذل��ك  اأدى  وق��د  بالدهم.  على  الفرن�صي  لالنتداب 
فرن�صا  ل�صالح  بريطانيا  تدخلت  وقد  الأردن.  �صرق  وحكومة  �صورية  يف  النتداب 
اأر�صها  املوجودين على  الوطنيني  ال�صوريني  الأردنية على طرد  ال�صلطات  واأجربت 

واإغالق حدودها مع �صورية)1(. 
تابع الأمري عبد اهلل وجلنة النتدابات الدائمة التابعة لع�صبة الأمم، �صغطهما 
على ال�صلطات الربيطانية من اأجل تنفيذ الوعد الذي قطعته هذه ال�صلطات بتوقيع 
معاهدة مع الأردن تنظم العالقات بينهما، ونتيجة هذه امل�صاعي، وقع رئي�ص املجل�ص 
القد�ص  يف  الربيطاين،  ال�صامي  واملندوب  الأردين  احلكومة(  )رئي�ص  التنفيذي 
بتاريخ 20 �سباط 1928 معاهدة ن�صت على: و�صع د�صتور للبالد، وتنازل بريطانيا 
عن ال�صلطتني الت�صريعية والتنفيذية اإلى الأمري، وتقدمي معونة مالية له، مقابل منح 
بريطانيا حق الحتفاظ بقوات م�صلحة يف �صرق الأردن، واإ�صرافها على المتيازات 
وا�صتثمار املوارد الطبيعية واإن�صاء ال�صكك احلديدية و�صوى ذلك. وكان توقيع هذه 
الداخلية  بال�صطرابات  ات�صفت  الفتية  الإم��ارة  حياة  من  مرحلة  نهاية  املعاهدة 
واملتاعب املالية وال�صراع بني ال�صلطة املنتدبة والوطنيني املناه�صني لها. وات�صفت 
منح  الذي  )الد�صتور(  الأ�صا�صي  القانون  بو�صع  املعاهدة  لتوقيع  التالية  املرحلة 
الأمري عبد اهلل بن احل�صني وورثته ال�صلطات الت�صريعية والإدارية وحق الت�صرف 
بالأرا�صي العامة. كما ن�ص هذا القانون على تاأليف جمل�ص مل�صاعدة الأمري، وعلى 
اإقامة جمل�ص تنفيذي وجمل�ص ت�صريعي وموؤ�ص�صات ق�صائية و�صوى ذلك من اأمور)2(.

1 املو�صوعة العربية– الردن تاريخيا
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اأما التجارة فكانت تتم مع البلدان املجاورة، فما كان قريبًا من �صورية تاجر 
ب اإلى فل�صطني تاجر معها، وعمومًا كانت التجارة ت�صديرًا وا�صتريادًا  معها، وما قرجُ

تتم مع �صورية وفل�صطني واحلجاز وم�صر.
�صهدت  املرحلة  هذه  اإن  القول  الإم��ارة ميكن  مرحلة  احلديث عن  ويف جمال 
�صورية  من  ال�صحف  بع�ص  قباًل  ت�صلها  كانت  اإذ  الأردنية،  ال�صحافة  مولد  كذلك 
وم�صر وفل�صطني. وكانت اأولى هذه ال�صحف �صحيفة تكتب بخط اليد وت�صدر عن 
خميم الأمري عبد اهلل يف معان يف العام 1920 وهي �صحيفة »احلق يعلو«، اأما اأول 
 .1922 العام  يف  ظهرت  التي  العربي«  »ال�صرق  �صحيفة  فكانت  مطبوعة  �صحيفة 
اأولها جملة  ال�صحف، كما �صدرت بع�ص املجالت، كانت  بعد ذلك �صدور  وتوالى 

»احلكمة« التي �صدرت يف العام 1933.
احل��رب  قبل  الفل�صطينية  الق�صية  يف  الأردن  دور  ع��ن  احل��دي��ث  جم��ال  ويف 
بني  كانت من  الق�صية  اأن هذه  اإلى  الإ�صارة  بد من  ل  الأول��ى،  الإ�صرائيلية  العربية 
اأهم اهتمامات الأردن يف زمن الإمارة، وكان لالأردن حكومة و�صعبًا دور يف اأحداث 
عامي 1933و 1936 من حيث تاأييد املطالب الفل�صطينية ودعمها، كما كان لها دور 
مهم يف احلرب العربية الإ�صرائيلية الأولى �صالفة الذكر، ل�صيما يف معركتي القد�ص 
وباب الواد، ومرحلتي القتال الأولى والثانية والهدنتني اللتني تبعتاهما. وقد بحثت 
ذلك  فعار�صت  فل�صطينية،  اإن�صاء حكومة  اأمر  الثانية  الهدنة  بعد  العربية  اجلامعة 

احلكومة الأردنية معار�صة �صديدة. 
رج��الت  من  بع�صًا  �صم  اأري��ح��ا  يف  كبري  موؤمتر  عقد   1949 الأول  كانون  يف 
 - فل�صطينية  وحدة  اإقامة  املجتمعون  وقرر  اهلل،  ورام  حلم  وبيت  واخلليل  القد�ص 
اإلى  اأردنية وبايعوا امللك عبد اهلل ملكًا على فل�صطني. واأبرق املجتمعون بقراراتهم 
احلكومات العربية واجلامعة العربية ووافق امللك عبد اهلل على القرارات، كما وافق 
بع�صها  متباينة  عربية  مواقف  اإلى  كله  ذلك  واأدى  الأردين.  النواب  جمل�ص  عليها 
من  ب�صل�صلة  الأردن  وقام  لإ�صقاطها.  وي�صعى  يعار�صها  وبع�صها  الوحدة  هذه  يوؤيد 
الإجراءات لتنفيذ وحدة ال�صفتني، فا�صتقالت الوزارة يف 3 اأيار 1949واأعيد تاأليفها 
يف 7 منه لت�صم ثالثة وزراء من ال�صفة الغربية. كما حل املجل�ص النيابي من اأجل 
ّدل قانون النتخابات  اإجراء انتخابات جديدة ملجل�ص ي�صم ممثلني عن ال�صفتني وعجُ
وفيه   ،1950 ني�صان   20 يف  اجلديد  املجل�ص  وانتخب  التغيريات  هذه  كل  لي�صتوعب 
ال�صفتني.  وحدة  قرار  لي�صدر  قليلة  اأيام  ذلك  بعد  واجتمع  فل�صطني،  عن  ممثلون 
وقد انتهت املرحلة اجلديدة من حياة الأردن باغتيال امللك عبد اهلل يف القد�ص يوم 

اجلمعة 20 متوز 1951 وبذلك طويت �صفحة حافلة بالأحداث من تاريخ الأردن)1(.

1 املو�صوعة العربية– الردن تاريخيا
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فصل السلطات
التام  الف�صل  واأهمها  الدميقراطية  الأردنيني وعي يف مفاهيم  اأ�صبح لدى 
بني ال�سلطات الثالثة وكان ذلك وا�سحًا يف حماولة جمل�ش النواب اإ�سقاط حكومة 
عبد اهلل �صراج، اإل اأن عدم وجود التجربة الكافية للمجل�ص جعل احلكومة تكمل 

مدتها الد�صتورية عام 1934.)1(

إمارة شرق األردن "1934-1942م"
مت ت�صكيل حكومة جديدة برئا�صة اإبراهيم ها�صم يف عام 1934، ثم اأجريت 
الن�صبي.  بالهدوء  الفرتة  تلك  الو�صع يف  العام، ومتيز  نف�ص  نيابية يف  انتخابات 
النا�ص وعلى  اأفكار  ال�صهيوين طغيا على  فل�صطني واخلطر  اأن ما يحدث يف  اإل 
وب�صكل  ال�صرق  يف  ال�صهيونية  يد  اإط��الق  �صهل  الذي  روتنربغ  م�صروع  الأخ�ص 

خا�ص يف فل�صطني)2(.

يف اأعقاب ذلك طالبت القوى الوطنية الأهايل بعدم بيع اأو تاأجري اأرا�صيهم 
ت�صكيل حكومة جديدة  ليتم   1937 عام  احلال حتى  ا�صتمر  علم احلكومة،  دون 
برئا�صة اإبراهيم ها�صم حيث �صهدت هذه الفرتة زيادة يف تعداد �صكان الإمارة 

وهجرة العديد اإليها من الدول املجاورة ب�صبب ظروف ال�صتعمار يف تلك الدول.

م�ي  �صجُ جديد  �صيا�صي  حزب  ترخي�ص  مت  فقد  ال�صيا�صي  ال�صعيد  على  اأما 
اأردين بعد توقف حزب  اأول حزب �صرق  حزب الإخاء الأردين يف 1937 واعترب 
ال�صعب يف 1933 والذي تاأ�ص�ص يف عام 1927 برئا�صة ها�صم خري، وكذلك اأحزاب 
اأخرى مثل احلزب املعتدل يف 1930، وحزب اللجنة الوطنية للموؤمتر الأردين يف 
1933، وكذلك حزب ال�صتقالل والذي كان اأغلب اع�صائه غري اأردنيني من الثوار 

ال�صوريني الذين جاوؤوا لالأردن بعد هزمية الثورة يف �صوريا.

��ص عبد اهلل الأول بن احل�صني يف اإقناع الإجنليز   وعندما جنح الأمري املوؤ�ِصّ
�صرقي  ب��اأن  قناعتهم  على  اليهود  بقي  بلفور  وعد  من  الأردن  �صرقي  با�صتثناء 
كانت  التي  اليهودية  الوكالة  فاأخذت  املزعومة،  اإ�صرائيل  اأر�ص  من  الأردن جزء 
اأ�صعدة  الأردن على  �صرقي  العامل تخطط لخرتاق  ليهود  العامة  القيادة  مبثابة 
كثرية منها �صراء الأرا�صي بوا�صطة قلة من العمالء وال�صما�صرة، ولكن ال�صعيد 

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة

حكومة ابراهيم ها�صم
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الأهم الذي حاولت الوكالة اليهودية تنفيذه كان حماولة اخرتاق احلياة ال�صيا�صية 
وخا�صة الأحزاب الأردنية التي كانت نا�صطة يف تلك املرحلة، وكانت اأول حماولة 
يهودية يف هذا املجال اخرتاق احلزب احلر املعتدل الذي اأعلن عن تاأ�صي�صه يف 24 
حزيران 1930.  �صم حزب الإخاء اأهم الزعامات الأردنية يف تلك الفرتة والتي 
كان لها اأي�صًا جتربة نيابية مبمار�صتها للحياة الربملانية يف املجل�ص �صابقًا ومنهم 
العري�ص زعيما  بابن  واعرتف  الفايز،  ومثقال  العدوان،  وماجد  املجايل،  رفيفان 
لولية �صما �صماًل وفاز من احلزب يف النتخابات التي عقدت يف عام 1937 ثمانية 

نواب.

�صهدت فرتة ما بعد عام 1937 توترات داخلية و�صدامًا مع احلكومة املعينة 
للمطالبة باملزيد من احلريات العامة ومعار�صة ال�صعب للنفوذ الربيطاين وكذلك 
وهو الأهم كان هناك دعم �صعبي حقيقي للثوار يف فل�صطني، وتطوع العديد للقتال 
ومنها:  القوانني  بع�ص  تعديل  الظروف جتاوبت احلكومة يف  لهذه  ونتيجة  هناك، 

قانون البلديات، قانون امللكية، الأحوال ال�صخ�صية)1(.

على المستوى الدولي
كان دخول اإمارة �صرق الأردن اإلى جانب بريطانيا يف احلرب العاملية الثانية 
ها�صم  اإبراهيم  برئا�صة  احلكومة  اتخذتها  التي  القرارات  اأهم  اأحد   1945 عام 
اآنذاك، وقامت احلكومة با�صتخدام قانون الدفاع ال�صادر يف عام 1935 باإعالن 
الحكام العرفية واعتربت اأملانيا واإيطاليا دولتني معاديتني، ومت متديد عمر املجل�ص 
اأخرى ا�صافية مبقت�صى قانون خا�ص وقد جتاوبت القوى  املنتخب خم�ص �صنوات 
الوطنية مع وقوف الإمارة يف احلرب مع بريطانيا اأماًل بان يحت�صب هذا املوقف 

لدى الربيطانيني للح�صول على ال�صتقالل التام بعد انتهاء احلرب)2(.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة

مثقال الفايز
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إمارة شرق األردن "1942-1946م"
تعديل  ومت  الهدى  اأبو  توفيق  برئا�صة   1942 عام  جديدة  حكومة  ت�صكيل  مت 
قانون النتخاب لت�صبح الإمارة اأربع دوائر انتخابية هي )الكرك، البلقاء، معان، 

اربد()1(.

أهم األحداث التي واكبت تلك الفترة

 على ال�صعيد الداخلي:

املالية  املخ�ص�صات  زي��ادة  خ��الل  من  التعليم  م�صتوى  رف��ع  على  العمل   -
للمعارف، وفتح املدار�ص يف اأغلب مناطق الإمارة.

- دعم القطاع الزراعي وتخفيف اأعباء القرو�ص الزراعية.

على ال�صعيد اخلارجي:

اإلى جانب بريطانيا يف احلرب العاملية الثانية على  - ا�صتمر وقوف الإمارة 
اأمل ح�صول الإمارة على ال�صتقالل من وراء ذلك وقد كانت هناك وعود بريطانية 

�صابقة تعد الأردن بال�صتقالل بعد انتهاء احلرب.

العربية  املفاو�صات  مع  ترافق ذلك  العربية:  الأقطار  مع  ال�صاملة  الوحدة   -
على  الأردن  بت�صديق  انتهت  والتي  العربية  اجلامعة  اإن�صاء  اأجل  من  ب��داأت  التي 
ميثاق جامعة الدول العربية بتاريخ 22 اآذار 1945 وكان ذلك يف عهد رئي�ص الوزراء 

اآنذاك �صمري الرفاعي)2(.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة
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استقالل المملكة األردنية الهاشمية
القوى  ل�سغوط  ونظرًا  الثانية  العاملية  احلــرب  يف  االإمــارة  موقف  على  بناًء 
الوطنية باملطالبة بال�صتقالل، فقد متت دعوة الأمري عبد اهلل اإلى لندن والدخول يف 
مفاو�صات انتهت بعقد معاهدة حتالف جديدة بتاريخ 22 اآذار 1946 تلغي معاهدة 
1928 واعرتاف بريطانيا بالإمارة دولة م�صتقلة كاملة ال�صتقالل، والأمري عبد اهلل 
ملكًا عليها، ورفع م�صتوى التمثيل بني البلدين اإلى م�صتوى �صفارة، وعلى اثر ذلك 
لعام  الأ�صا�صي  بالقانون  العمل  األغى  اإلى النعقاد حيث  النواب  متت دعوة جمل�ص 
1928 واعلن الأردن مملكة م�صتقلة ذات �صيادة يف عام 1946 ومت تعديل الد�صتور، 

الذي اأ�صبح يعرف فيما بعد بد�صتور 1946.)1(

نظام الحكم 
هي:  �صلطات  ثالث  من  يتاألف  وراث��ي،  ملكي  نيابي  الأردن  يف  احلكم  نظام 

ال�صلطة التنفيذية، ال�صلطة الت�صريعية وال�صلطة الق�صائية)2(.

السلطة التنفيذية
تتكون ال�صلطة التنفيذية من موؤ�ص�صة العر�ص وجمل�ص الوزراء.

مؤسسة العرش
مل يبت يف ال�صنوات الثماين الأولى من عمر الدولة الأردنية ب�صكل نظام احلكم 
وخط �صريه ب�صكل نهائي، ولكن بعد �صدور القانون الأ�صا�صي لعام 1928م اأ�صبح 
الأمري عبد اهلل  الذكور من �صاللة  وراثيًا يف  الأردن  اإمارة �صرق  نظام احلكم يف 
بن احل�صني، وذلك من اأفراد العائلة املالكة ممن كانوا من اأولد الظهور �صريطة 
اأن يكون من يعتلي العر�ص �صليم العقل م�صلما، وولد لوالدين م�صلمني، واأن ل يكون 
ممن ا�صتثنوا باإرادة من الوراثة ب�صبب عدم لياقتهم دون اأن ي�صمل ال�صتثناء من 
ح�صر  ومت  �صريح،  ب�صكل  ذلك  تنظيم  مت   . ال�صخ�ص  ذلك  اأعقاب  نف�صه  تلقاء 
الد�ستور  حددها  �سروط  وفق  الذكور  وباأعقابه  اهلل  عبد  باالأمري  العر�ش  موؤ�س�سة 
وبني اأولويتها. ويف حال عدم مقدرة الأمري على ال�صتمرار يف تويل واجباته ب�صبب 
املر�ص، فقد قرر القانون اأن متار�ص �صالحياته من قبل نائب اأو جمل�ص للعر�ص، 
يجري تعيينه من قبل الأمري اإذا كان قادرا، واإل فمن قبل جمل�ص الوزراء. ويف حال 
االأمري  يقوم  اأن  االأ�سا�سي )الد�ستور(  القانون  ا�سرتط  البالد  االأمري خارج  غياب 

باإ�صدار اإرادة �صامية يعني فيها نائبا عنه طوال فرتة غيابه)3(.
1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. نظام احلكم يف الردن

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. نظام احلكم يف الردن

3 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. نظام احلكم يف الردن
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اختصاصات األمير
اأعطى القانون الأ�صا�صي لعام 1928م �صالحيات متعددة لالأمري بو�صفه راأ�ص 

الدولة، من اأهمها:
- الت�صديق على القوانني واإ�صدارها ومراقبة تنفيذها.

- اإ�صدار األقاب ال�صرف ومنح الرتب الع�صكرية والأو�صمة.

- عقد املعاهدات والتفاقيات التي تخدم م�صلحة البالد.

لالجتماع  الت�صريعي  املجل�ص  ودع��وة  العامة  النتخابات  لإج��راء  الدعوة   -
وافتتاحه وتاأجيله وحله.

- تخفيف الأحكام والتجاوز عنها بعفو خا�ص.
- اإعالن الأحكام العرفية واإلغاء العمل بها وفقا مل�صلحة البالد.

- الإ�صراف واحلماية لأرا�صي الدولة ومناجمها ومعادنها)1(.
القانون  الذي حدده  النظام،  لهذا  وفقا  العمل  العر�ص يف  موؤ�ص�صة  ا�صتمرت 
الأ�صا�صي لعام 1928 )الد�صتور( اإلى اأن ح�صل الأردن على ا�صتقالله عام 1946م.
بقي امللك عبد اهلل الأول بن احل�صني يعتلي عر�ص اململكة الأردنية الها�صمية 
اإلى اأن ا�صت�صهد عام 1951 يف القد�ص، فتمت املناداة بويل عهده الأمري طالل ملكا 
د�صتوريا على اململكة الأردنية الها�صمية، وملا كان الأمري طالل البن الأكرب لعبد 
اهلل بن احل�صني يعالج خارج البالد، فقد قرر جمل�ص الوزراء تعيني الأمري نايف 

و�صيا على العر�ص.
وفيما يخ�ص موؤ�ص�صة العر�ص فقد متيز د�صتور عام 1947م عن د�صتور عام 
اأكرب  اأي يف  ه ال�صريح على انتقال امللك بالوراثة يف خط عمودي؛  ّ 1928م، بن�صِ

اأبناء امللك من الذكور)2(.
 �صهدت موؤ�ص�صة العر�ص تطورات مهمة ب�صبب ازدياد مر�ص امللك طالل ففي 
نيابة  هيئة  بتعيني  قرارًا  العر�ص  على  الو�صاية  جمل�ص  اتخذ  1952م،  حزيران   4
موؤلفة من اإبراهيم ها�صم )رئي�ص جمل�ص الأعيان( و�صليمان طوقان وعبد الرحمن 

اإر�صيدات ع�صوي جمل�ص الأعيان ملمار�صة �صالحيات امللك.
�صوي�صرا من مر�ص  يعالج يف  كان  الذي  امللك طالل،  تتح�صن �صحة  وملا مل 
�صال، اأ�صدر جمل�ص الأمة قرارًا يف 11 اآب 1952م باإنهاء حكمه، واملناداة بويل  عجُ

عهده الأمري احل�صني ملكًا د�صتوريًا على اململكة الأردنية الها�صمية)3(.
1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. نظام احلكم يف الردن

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. نظام احلكم يف الردن

3 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. نظام احلكم يف الردن
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وملا مل يكن احل�صني قد بلغ ال�صن القانونية )الثامنة ع�صرة(، فقد قرر جمل�ص 
الوزراء تعيني جمل�ص و�صاية على احلكم اإلى حني بلوغ امللك ال�صن القانونية.

امللك  بت�صلم  1953م،  اأي��ار   2 يف  العر�ص  على  الو�صاية  جمل�ص  ولية  انتهت 
احل�صني عر�ص اململكة بعد اأن اأق�صم اليمني الد�صتورية اأمام جمل�ص الأمة وليًا للعهد 
حتى تاريخ 1999/1/24م، اإذ �صدرت الإرادة امللكية ال�صامية بتعيني الأمري عبد 

اهلل بن احل�صني وليًا للعهد.

امللك عبد اهلل  فت�صلم  بن طالل،  امللك احل�صني  تجُويف  1999م  �سباط  ويف 7 
الثاين بن احل�صني بن طالل �صلطاته الد�صتورية يف اليوم نف�صه، ثم �صدرت الإرادة 

امللكية ال�صامية بتعيني اأخيه الأمري حمزة بن احل�صني وليًا للعهد.

جمل�ص  الأردن  �صرق  يف  يوؤلف  اأن  على   1938 لعام  الأ�صا�صي  القانون  ون�ص 
تنفيذي لأ�صداء امل�صورة اإلى الأمري من رئي�ص الوزراء واأع�صاء ل يتجاوز عددهم 
اإما من املوظفني  اأ�صخا�ص، يعينهم الأمري بناء على توجيه رئي�ص الوزراء  خم�صة 
الرئي�صيني يف الإدارة اأو من نواب الأمة املنتخبني، ويتولى هذا املجل�ص �صوؤون �صرق 

الأردن الإدارية)1(.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. نظام احلكم يف الردن

جاللة امللك عبداهلل الثاين

جاللة امللك احل�صني

الأمري حمزة بن احل�صني
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مجلس الوزراء
بعد عودة الأمري عبد اهلل اإلى عمان من القد�ص �صرع يف 11 ني�صان 1921م 
يف ت�صكيل اأول حكومة اأردنية وكانت برئا�صة ر�صيد طليع. وبعد ت�صكيلها زار ال�صري 
ال�صامي الربيطاين يف فل�صطني عمان يرافقه عدد من  املندوب  هربرت �صموئيل 
اإثر  وعلى  الإدارة اجلديدة،  اإن�صاء  امل�صاعدة يف  اأجل  من  الربيطانيني،  امل�صوؤولني 
للممثلني الربيطانيني، كما مت  ابرام�صون( رئي�صا  الزيارة مت تعيني )جيلو�ص  هذه 
تعيني �صبعة م�صت�صارين �صيا�صيني بريطانيني مل�صاعدة الأمري يف الإ�صراف على �صري 

الإدارة.
وبت�صكيل هذه احلكومة، و�صح متاما اأن الأردن امتداٌد للثورة العربية الكربى 
احلكومة  رئي�ص  اهلل  عبد  الأم��ري  اختار  الأ�صا�ص  هذا  فعلى  القومية،  وفل�صفتها 
الفتاة(،  العربية  اجلمعية  )وريث  العربي  ال�صتقالل  حزب  واأع�صاءها  الأردنية 
اأع�صاء  اأربعة  من  احلكومة  ت�صكلت  فقد  الإقليمية،  ال�صبغة  عن  ذلك  يف  مبتعدا 
�صوريني، وع�صوين من احلجاز، وع�صو من فل�صطني وع�صو واحد من �صرق الأردن 

هو علي خلقي ال�صرايري)1(.
كان يطلق على رئي�ص احلكومة يف بداية تاأ�صي�ص الدولة لقب الكاتب الإداري، 
وعلى جمل�ص الوزراء جمل�ص امل�صاورين، وقد خ�صعت هذه الت�صميات اإلى تغيريات 
واملجل�ص  النظار  وجمل�ص  ال��وك��الء  وجمل�ص  امل�صت�صارين  جمل�ص  منها  متعددة 

التنفيذي وجمل�ص الوزراء.
بيد  حم�صورة  الفرتة  هذه  اأثناء  يف  كانت  فقد  وال�صالحيات،  ال�صلطة  اأما 
الأمري عبد اهلل، تنفيذا لالتفاق، لذلك بقي مركز امل�صاور اأو امل�صت�صار غري �صيا�صي 
ومهمته ا�صت�صارية. وبعد �صدور القانون الأ�صا�صي لعام 1928م )الد�صتور(، نظمت 
املادة )16( وما تالها �صلطات احلكم واأناطتها بالأمري عبد اهلل الأول بن احل�صني 
و�صاللته من بعده. ومبوجب هذا القانون اأ�صبح يتعني على الأمري عبد اهلل ممار�صة 
�صلطاته التنفيذية من خالل جمل�ص وزراء ووزراء ل يتجاوز عددهم اخلم�صة، على 

اأن يقوم �صموه بتعيني رئي�ص الوزراء والوزراء بناء على تن�صيب من الرئي�ص)2(.

يف اأثناء هذه الفرتة من عمر الدولة، تداخلت �صلطات احلكم الثالث بع�صها 
واأع�صاوؤها  احلكومة  رئي�ص  يكون  اأن  على  الأ�صا�صي  القانون  ن�ص  فقد  بع�ص، 

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. نظام احلكم يف الردن

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. نظام احلكم يف الردن
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لرئي�ص احلكومة  الأردين، كما جعل رئا�صة املجل�ص  الت�صريعي  اأع�صاء يف املجل�ص 
1947م،  عام  د�صتور  جاء  ثم  املنتخبني،  الأع�صاء غري  بني  من  عنه  ينيبه  ملن  اأو 
ليف�صل بني ال�صلطات الثالث. على الرغم من اأن الد�صتور ن�ص على اأن ال�صلطة 
التنفيذية منوطة بامللك وبورثته، وعلى حق امللك تعيني رئي�ص الوزراء، اإل اأن اإدارة 
لأحكام  وفقًا  الوزراء،  يد جمل�ص  مبا�صرة يف  وقعت  واخلارجية  الداخلية  ال�صوؤون 
املواد الد�صتورية التي ن�صت على اأن امللك غري م�صوؤول وم�صون من كل تبعية تنتج 
عن تنفيذ ال�صيا�صتني الداخلية واخلارجية. ومن هنا جاء التاأكيد الد�صتوري على 
م�صوؤولية الوزراء م�صوؤولية م�صرتكة عن اأعمال وزارتهم، اإ�صافة اإلى م�صوؤولية كل 

منهم عن اأعمال وزارته اأمام امللك.
ويف عام 1952م جرى تعديل على ت�صكيل جمل�ص الوزراء عما كان عليه احلال 
رئي�ص  يتكون من  ال��وزراء  اأ�صبح جمل�ص  العدد  فمن حيث  د�صتور عام 1947،  يف 
الوزراء رئي�صًا، ومن عدد من الوزراء ح�صب احلاجة وامل�صلحة العامة. كما ق�صر 
قبل  ال��وزراء  يقوم  واأن  فقط،  الأردنيني  على  الوزير  من�صب  تويل  حق  الد�صتور 

مبا�صرتهم اأعمالهم باأداء اليمني القانونية اأمام امللك)1(.
الوزراء   الوزراء و�صمان عدم ا�صتغالل مواقعهم منع الد�صتور  ولتقييد عمل 
من �صراء اأو ا�صتئجار �صيء من اأمالك الدولة، ولو كان ذلك يف املزاد العلني، كما 
منعهم يف اأن يكونوا اأع�صاء يف جمال�ص اإدارات ال�صركات، ومن ال�صرتاك يف اأي 

عمل جتاري اأو مايل اأو اأن يتقا�صوا رواتب من اأي �صركة.
ومن الأمور املهمة التي اأحدثها د�صتور عام 1952م، نقله م�صوؤولية احلكومة 
جمل�ص  اأمام  م�صوؤوًل  وزير  كل  اأ�صبح  وبذلك  النواب،  جمل�ص  اإلى  امللك  اأمام  من 
للبقاء  يتعني على احلكومة  اأ�صبح  الأ�صا�ص  اأعمال وزارته، وعلى هذا  النواب عن 
يف دفة احلكم، احل�صول على ثقة جمل�ص النواب بناء على بيان وزاري، تبني فيه 

منهاج عملها طوال فرتة وجودها)2(.
هذا  وكان  الدولة،  �صفات  يحمل  عربي  د�صتوري  كيان  اول  الأردن  كان  لقد 
البلد النموذج لتكوين الدولة امل�صتقلة، ونقتب�ص هنا من حم�صر الجتماع اثناء لقاء 
القمة ال�صوري الأردين بتاريخ 1950/11/28م يف عمان الذي �صم ا�صافة جلاللة 
امللك عبداهلل كال من الدكتور ناظم القد�صي رئي�ص وزراء �صوريا ومعايل الزعيم 

فوزي �صلو وزير الدفاع ال�صوري حيث قال جاللة امللك عبداهلل:
انبثق  الول  العرب، فمجدهم  رفعة  يف  الول  ال�صبب  البيت  اآل  نحن  "اننا 
باعث  لدن  انبثق من  الثاين  و�صلم وجمدهم  من بني يدي حممد �صلى اهلل عليه 

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. نظام احلكم يف الردن

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. نظام احلكم يف الردن

الدكتور ناظم القد�صي
 رئي�ص وزراء �صوريا
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الثورة العربية الكربى، ونحن ال�صبب يف ايجاد من ن�صميهم اليوم ا�صحاب جاللة 
وا�صحاب �صمو وا�صحاب فخامة وغري ذلك".

يف  اخلام�ص  الأردين  الت�صريعي  املجل�ص  التاأم  فقد  التطورات  لهذه  ونظرًا 
التي  ايار 1946م  املوؤرخة يف 15  ال��وزراء  ليت فيه مذكرة رئي�ص  تجُ ايار 1946م   25
توؤيد القرار اخلا�ص باعالن البالد با�صم اململكة الأردنية الها�صمية ا�صتنادًا حلق 
تقرير امل�صري ووعود المم املتحدة ونظرًا للت�صحيات التي قدمها الأردن التزامًا 
باملعاهدات واملواثيق، وتاليًا ن�ص القرار التاريخي الذي يعلن الأردن با�صم اململكة 

الأردنية الها�صمية )1(:
املجال�ص  عنها  اعربت  التي  العامة  بالرغبة  وعماًل  القومية  لالماين  حتقيقًا 
البلدية الأردنية يف قراراتها املبلغة الى املجل�ص الت�صريعي، وا�صتنادًا الى حقوق البالد 
ال�صرعية والطبيعية وجهادها املديد وما ح�صلت عليه من وعود وعهود دولية ر�صمية، 
وبناء على ما اقرتحه جمل�ص الوزراء يف مذكرته رقم 521 بتاريخ 3 جمادى الخرة 
ال�صعب  عن  النائب  الت�صريعي  املجل�ص  بحث  فقد  1946/5/15م  املوافق  1365ه���، 
الأردين امر ا�صتقالل البالد الأردنية ا�صتقالًل تامًا على ا�صا�ص النظام امللكي النيابي، 
العظيم(، كما  البالد وموؤ�ص�ص كيانها )عبداهلل بن احل�صني  ل�صيد  بامللك  البيعة  مع 
ال�صا�ص مبقت�صى اخت�صا�صه  الأردين على هذا  ال�صا�صي  القانون  تعديل  امر  بحث 

الد�صتوري، ولدى املداولة واملذاكرة تقرر بالجماع المور التالية :
تامًا وذات حكومة ملكية  ا�صتقالًل  دولة م�صتقلة  الأردنية  البالد  اوًل: اعالن 

وراثية نيابية.
العربية  النه�صة  وري��ث  كيانها  وموؤ�ص�ص  البالد  ل�صيد  باملجُلك  البيعة  ثانيًا: 
)عبداهلل بن احل�صني املعظم( بو�صفه ملكًا د�صتوريًا على راأ�ص الدولة الأردنية بلقب 

ح�صرة �صاحب اجلاللة )ملك اململكة الأردنية الها�صمية( .
ثالثا: اقرار تعديل القانون ال�صا�صي الأردين طبقًا ملا هو مثبت يف لئحة قانون 

تعديل القانون ال�صا�صي امللحق بهذا القرار .
رابعًا: رفع هذا القرار الى �صيد البالد عماًل باحكام القانون ال�صا�صي ليو�صح 
على  اعالنه  حال  نافذًا  د  عجُ ال�صامي  بالت�صديق  اقرتن  اذا  حتى  ال�صنية  ب��الرادة 
ال�صعب، وتولت احلكومة اجراءات تنفيذه مع تبليغ ذلك الى جميع الدول بالطرق 

ال�صيا�صية املرعية .

1 عمون– احلياة الت�صريعية يف الردن– امل حميي الدين الكردي 2018/10/15
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أول إرادة ملكية سامية
�صادق جاللة امللك عبداهلل املعظم على قرار اعالن ال�صتقالل م�صدرًا اول 

ارادة ملكية �صامية مو�صحًا القرار بالعبارة التالية :

"متكاًل على اهلل تعالى اوافق على هذا القرار �صاكرًا ل�صعبي واثقًا حلكومتي".
وقد جرى احتفال كبري قدمت فيه وثيقة البيعة باملْلك واأجُهدَي جاللته م�صحفًا 

�صريفًا من رئي�ص بلدية عمان والقيت كلمات عدة رد جاللته عليها بقوله :

ومظهر  ورمز  رجائه  معقد  التاج  بان  ال�صعب  يدرك  ان  اهلل  نعم  ملن  "انه 
�صمريه ووحدة �صعوره بل انه لمر اهلل وو�صية ر�صله الكرام ان يطالع امللك بالعدل 
وخ�صية اهلل لن العدل ا�صا�ص امللك، وراأ�ص احلكمة خمافة اهلل، واننا يف مواجهة 
اعباء ملكنا وتعاليم �صرعنا وميزان ا�صالفنا، املثابرون بعون اهلل على خدمة �صعبنا 
والتمكني لبالدنا والتعاون مع اخ�واننا ملوك العرب وروؤ�صائهم خلري العرب جميعًا 

وجمد الن�صانية كلها..".

تاكيدًا  ر�صمية  عطلة  اذار   8 يوم  اعتبار  الأردنية  الدولة  مقررات  من  وكان 
لحرتام عر�ص في�صل بن احل�صني �صاحب اول ا�صتقالل عربي يعلن حينها مبوافقة 
املوؤمتر ال�صوري العام ... وتقرر ا�صتمرار رفع علم �صوريا الطبيعية واقراره د�صتوريا 

كتاأكيد على واحد من اهم اهداف النه�صة العربية الداعي للوحدة العربية .

واحلرية  الوحدة  حتقيق  على  ت�صميمًا  ي��زداد  وهو  د�صتوريًا  الأردن  تطور 
واحلياة الف�صل والعمل من اجل خدمة الق�صايا العربية فقد قاتل اجلي�ص العربي 
يف حرب عام 1948م وقدم ال�صهداء وحافظ على القد�ص وال�صفة الغربية ومتكن 

من ابقائهما لتكون ال�صفة الغربية ا�صا�ص الدولة الفل�صطينية .

حقق الأردن اف�صل منوذج لوحدة اندماجية يف 24 ني�صان 1950م عندما اعلن 
البلد  هذا  يتوان  ومل  التامة،  الوحدة  والفل�صطيني  الأردين  ال�صعب  برملان  جمل�ص 
عن ال�صرتاك يف كل اجلهود العربية فكان �صاحب الدعوة لن�صاء موؤ�ص�صة القمة 
املوؤمتر  منذ  ثراه  اهلل  املعظم طيب  احل�صني  امللك  اليها جاللة  دعا  التي  العربية 
دولية  �صمعة  الها�صمية  قيادته  بف�صل  الأردن  واكت�صب  1964م  عام  الول  العربي 
مميزة جعلته ي�صارك من خالل قواته امل�صلحة يف عمليات حفظ ال�صالم وواجبات 

هيئة المم املتحدة يف خمتلف بقاع العامل .
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لقد كان هذا البلد دومًا بلد املبادئ وال�صالة والوفاء لقيادته الها�صمية املعتز 
بن طالل  امللك احل�صني  يقول عنه جاللة  الذي  البلد  العربي، هذا  للرثى  بانتمائه 

طيب اهلل ثراه:

الوحدة  يف  الكربى  العربية  الثورة  مبادئ  وارث  هو  هذا  الأردن  "وبلدكم 
الن�صال  �صاحات  من  عزيزة  �صاحة  على  عا�ص  العرب،  لكل  وال�صتقالل  واحلرية 
القومي منذ رفرفت يف �صمائه بقيادة عبداهلل بن احل�صني وهو قائد من قادة الثورة 
الرعيل  العديد من رجال  واعانه  التف حوله  وقد  الأردن،  وموؤ�ص�ص  الكربى  العربية 
واجلزيرة  والعراق  ولبنان  و�صوريا  وفل�صطني  الأردن  ابناء  من  ال�صابقة  واهل  الول 
غايات  م�صريتهم  وحتدو  واحدة  اآمال  جتمعهم  العروبة،  ديار  من  وغريها  العربية 

واحدة".

على المستوى التشريعي 
اململكة  لت�صبح  النتخاب  قانون  تعديل  مت   1947 عام  يف  الد�صتور  تعديل  بعد 
مكونة من ت�صعة اق�صية هي )عمان، الكرك، ال�صلط، اربد، عجلون، جر�ص، الطفيلة، 
معان، مادبا( وا�صبح عدد اع�صاء جمل�ص النواب 20 والعيان 9 وقد ظهرت اول كتلة 

برملانية معار�صة داخل املجل�ص اطلقت على نف�صها كتلة املعار�صة امل�صتقلة .

على المستوى الدولي 
 لقد كان هناك تعاطف قوي مع الق�صية الفل�صطينية من ال�صعب الأردين والقوى 
الوطنية حيث مت تنظيم جبهة �صعبية تقاتل الى جانب الفل�صطينيني وقامت احلكومة 
وابدت احلكومة  عام 1947  التق�صيم  بقرار  يعرف  والذي  المم  هيئة  قرار  بانتقاد 
اململكة داخل  وا�صحًا يف موقف  كان  فل�صطني، وهذا  للدفاع عن عروبة  ا�صتعدادها 
اململكة احلرب يف عام 1948الى  بعد دخول  فيما  نتج عنه  والذي  العربية  اجلامعة 

جانب الدول العربية .
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على المستوى الداخلي 

* الوضع االقتصادي
كان ملرور اململكة يف فرتة جفاف وقحط ودخولها يف احلرب العاملية الثانية 
اململكة  يف  القت�صادية  احلياة  على  الكبري  الث��ر  ال�صهيوين  العدو  مع  واحل��رب 
وزيادة ن�صبة الفقر ب�صبب ان املواطنني يف اغلبهم يعتمدون على الزراعة والرعي 
منها حماية  اج��راءات هامة  اتخاذ  الى  باحلكومة  دفع  اليومية، مما  يف حياتهم 
ارا�صي الفالحني، وعدم ت�صربها الى كبار املالكني، ومنع ت�صدير احلبوب بجميع 
للبيع با�صعار مقبولة، وفتح باب ال�صترياد  التجار  الرقابة على  انواعها، وت�صديد 

للحنطة والدقيق وا�صترياد كميات كبرية من احلبوب وتوزيعها على ال�صكان .

* التعليـــم
ا�صبحت هناك وزارة للمعارف متت زيادة موازنتها ومت ت�صجيع الهايل على 
العملية  ملراقبة  وتعيني مفت�صني  املعلمني،  وزيادة عدد  املدار�ص،  اأبنائهم يف  و�صع 

الرتبوية .

حل المجلس النيابي عام 1950م
 ابدى اهايل فل�صطني رغبتهم بالن�صمام الى اململكة وبهدف تقوية جبهتهم 
الداخلية لوجود كيان �صيا�صي معرتف به يدافع عن حقوقهم، مت عقد موؤمتر يف 
اريحا يف 1948/12/1 �صم زعماء القد�ص، اخلليل، بيت حلم، رام اهلل ونخبة من 
وجهاء النازحني ومتت املناداة بالوحدة الأردنية- الفل�صطينية، ومبايعة امللك عبد 
اهلل ملكًا على فل�صطني والأردن وكذلك عقد موؤمتر اآخر يف نابل�ص واملناطق التابعة 
امللك عبد اهلل ملكًا د�صتوريًا  القرار مببايعة  لها يف 1948/12/28  واتخذ نف�ص 

على فل�صطني والأردن.

وثائق موؤمتر اريحا
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ارا�صي  من  ج��زءًا  مبوجبه  فل�صطني  ا�صبحت  والتي  اريحا  موؤمتر  اثر  وعلى   
النواب وجرى تعديل قانون النتخاب يف  الها�صمية مت حل جمل�ص  الأردنية  اململكة 
ال�صفة  اع�صاء  عدد  ي��وازي  الغربية  ال�صفة  من  جدد  اع�صاء  ل�صم   ،1950/1/1
اجريت يف  التي  النتخابات  بعد   40 النواب  اع�صاء جمل�ص  لي�صبح عدد  ال�صرقية 
من  كبرية  اع��داد  ق��دوم  �صهدت  الفرتة  تلك  يف  اململكة  كانت  وقد   ،1950/4/11
رجال  من  العديد  �صمنهم  من  وك��ان   ،1948 هزمية  بعد  الفل�صطينيني  الالجئني 

ال�صيا�صة .

ال�صاحة  على  بكرثة  ال�صيا�صية  الح��زاب  تواجد  اي�صًا  الفرتة  تلك  و�صهدت 
الأردنية، الأمر الذي افرز جمل�ص نواب قويًا نقل احلياة ال�صيا�صية والربملانية نقلة 
حيث   1951 عام  يف  واهمها  احلكومة  مع  قوية  مواجهات  يف  ذلك  وت�صبب  نوعيه، 
املواجهة بني  املوازنة، وكذلك  الفرتة امل�صادقة على  تلك  النواب يف  رف�ص جمل�ص 
احلكومة والحزاب ال�صيا�صية يف ظل �صراع تلك الحزاب مع ال�صلطة حول العديد 
من الق�صايا الوطنية والقومية، ونتيجة لذلك حل جمل�ص النواب يف عام 1951وكان 

رئي�ص احلكومة اآنذاك �صمري الرفاعي .

حاول  مملكة،  اإل��ى  اإمارته  وحتويل   1946 عام  ال�صتقالل  الأردن  نيل  وبعد 
اإقناع العرب بقبول قرار تق�صيم  حل النزاع الفل�صطيني - اليهودي �صلميًا، وحاول 
بع�ص  واتخذت  القرار  هذا  بعد  اجتمعت  العربية  ال��دول  جامعة  اأن  اإل  فل�صطني، 

القرارات كان اأهمها:

- اإ�صدار مذكرات �صديدة اللهجة للوليات املتحدة واإجنلرتا.

�صوريا  يف  دم�صق  من  بالقرب  قطنا  يف  املتطوعني  لتدريب  مع�صكر  اإقامة   -
لتدريب الفل�صطينيني على القتال.

- تكوين جي�ص عربي اأطلق عليه جي�ص الإنقاذ، وتولى قيادته فوزي القاوقجي.

- ر�صد مليون جنيه لأغرا�ص الدفاع عن فل�صطني.

وبداأ بالفعل تنفيذ القرارات بتدريب الفل�صطينيني وت�صكيل جي�ص الإنقاذ.

وقد اعرت�صت بريطانيا واأر�صلت ر�صالة تقول فيها »اإن بريطانيا تعترب ت�صليح 

الالجئون الفل�صطينيون بعد هزمية 1948

القائد فوزي القاوقجي
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العربية  اجلامعة  فاجتمعت  ودي«،  غري  عمال  قطنا  يف  وتدريبهم  الفل�صطينيني 
وت�صاورت واتخذت قرارًا بغلق املع�صكر وت�صريح املتطوعني و�صحب اأ�صلحة املع�صكر 
والكتفاء بتجهيز جي�ص الإنقاذ مع حتديد عدده ب� "7700" جندي واإمداده ببع�ص 
اأمني  احلاج  مع  التعاون  بعد  فيما  رف�ص  ال�صعيف  اجلي�ص  هذا  اأن  اإل  الأ�صلحة، 
احل�صيني وقال عنه الدكتور عبد اهلل عزام: "اإن فوزي القاوقجي هذا كان رجاًل 

حتوم حوله ال�صبهات".
بعدها  ثم عاد  القليل منها،  ال�صيء  اإل  فل�صطني  اإلى  فلم ي�صل  الأم��وال  اأما 
املفتي اأمني احل�صيني اإلى فل�صطني بعد جلوئه فرتة يف لبنان وبداأ بقيادة اجلهاد 
املفتي  النا�ص على قيادة  القادر احل�صيني، واجتمع  اليهود ومعه عبد  امل�صلح �صد 
يعلن  العربية  الدول  جامعة  اإلى  فاجته  العربي  التاأييد  على  احل�صول  اأراد  الذي 
رغبته يف تكوين حكومة فل�صطينية وطنية يكون املفتي على راأ�صها كما يريد ال�صعب 

هناك، لكن اجلامعة العربية رف�صت الطلب دون تربير وا�صح.
بعد اإعالن دولة اإ�صرائيل، قررت اجلامعة العربية دخول اجليو�ص العربية من 
اإ�صرائيل  ملحاربة  فل�صطني  اإلى  وال�صعودية  والعراق  ولبنان  و�صوريا  وم�صر  الأردن 
جي�ص  حل  وتقرر   1948 عام  احل��رب  اإل��ى  العربية  اجليو�ص  فدخلت  وحتريرها، 
الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي وحل منظمة اجلهاد املقد�ص وهي الفرقة ال�صعبية 
كانت  اإذا  كاماًل  يكون  لن  التنا�صق  لأن  احل�صيني  اأمني  يقودها  التي  الفل�صطينية 
هناك اأطراف اأخرى يف ال�صراع غري اجليو�ص العربية. وكان قائد اجلي�ص الأردين 
يف هذه احلرب  اجلرنال غلوب با�صا الإجنليزي، ومل تقاتل اجليو�ص يف اأي منطقة 
خارج املناطق املق�صمة للعرب يف قرار تق�صيم فل�صطني اإل يف بع�ص املناطق القليلة 
التي  لليهود وح�صار القد�ص  مثل دخول اجلي�ص العراقي مرج ابن عامر املق�صوم 
با�صا عن  الدويل. وقال اجلرنال غلوب  الإ�صراف  اأنها حتت  التق�صيم  يفرت�ص يف 

ذلك يف مذكراته »جندي مع العرب«.
يف �صنة 1949 خالل حمادثات الهدنة بني اإ�صرائيل والأردن، مت التفاق على 
" اخلط الخ�صر". يف هذا  اآنذاك  خط هدنة بني الأردن واإ�صرائيل والذي �صمي 
الإطار عقدت مفاو�صات برعاية و�صيط المم املتحدة رالف بان�ص بتن�صيق كامل 

مع امللك عبد اهلل. 

القائد عبدالقادر احل�صيني

اجلرنال غلوب با�صا
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وثيقة وحدة الضفتين)1)
مر  الذي  الها�صمي،  احلكم  فل�صفة  ال�صفتني  وحدة  وثيقة  ديباجة  اختزلت 
اإلى  ي�صتند  خطابًا  ميتلك   انه  ال��دوام  على  فيها  اثبت  �صيا�صية  بظروف  تاريخيًا 
مفهوم احلكم القائم على ترجمة الوجدان العربي، اإذ ت�صمنت مفهوم حق تقرير 

امل�صري يف وقت باكر، ومرحلة تاريخية دقيقة.

الوثائق التي  اإذ هي قليلة  التاريخ العربي،  اأهم وثائق  وثيقة الوحدة، احدى 
متت فيها وحدة �صعبني عربيني باإرادتهما وبتمثيل نيابي، وقد �صبق هذه الوحدة، 
اجتماع عربي اآخر كان حني اأقرت مملكة في�صل عن طريق ممثلني من كافة اأنحاء 

�صوريا.

وهذه هي املرة الثانية يف التاريخ العربي احلديث التي كان يجتمع فيها �صعبان 
عربيان لإقرار وحدتهما، وتلتها وحدة الأردن والعراق عام 1958م

اأبرز ما فيها البند  اأربع، فاإن  اإلى الوثيقة، التي ا�صتملت على بنود  وبالعودة 
الثاين، الذي يوؤكد املحافظة على كامل احلقوق العربية يف فل�صطني، والدفاع عنها 
لق�صيتها  النهائية  بالت�صوية  امل�صا�ص  امل�صروعة، ومبلء احلق، وعدم  الو�صائل  بكل 

العادلة يف نطاق الأماين القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية، وفق الوثيقة.

هذه املفاهيم، ما زالت لليوم فاعلة يف العقل الأردين حني يفكر ويفعل لأجل 
فل�صطني، فبف�صل عبقرية امللك ال�صهيد املوؤ�ص�ص، وبالرغم مما عقب هذه الوحدة 
الأردن  مت�صك  على  وامل�صتقبل  للحا�صر  �صهادة  الوثيقة،  هذه  اأن  اإل  اأح��داث  من 
باحلقوق الفل�صطينية، وقد اأعرب عنها باكرًا، اإذ لن مت�ص ق�صايا الو�صع النهائي 

وحق تقرير امل�صري دون اإرادة ال�صعب الفل�صطيني.

1 الراأي– حممد يون�ص العبادي- عن وثيقة وحدة ال�صفتني 2018/10/6
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ن�صيبة،  اأنور  نذكر:  القرار  هذا  �صياغة  يف  �صاركت  التي  ال�صخ�صيات  ومن 
نعوا�ص الرمياوي، مو�صى نا�صر، ر�صاد م�صودة، حكمت امل�صري، �صليمان طوقان، 

واجلعربي وغريهم كرث.

هذه الوحدة، بالرغم مما عانته من الأ�صقاء من حلظة الإعالن عنها حتى 
العربية  ال�سعوب  �سهر  على  الها�سميني  مقدرة  عن  تعبريًا  متثل  االرتباط،  فك 
واحلفاظ على حقوقها، وقد رافق هذه الوحدة الكثري من الوثائق حتى العمرانية، 
اإذ ل زال �صعار اجلي�ص العربي على  كثري من مباين مدن ال�صفة الغربية، فهذا 

يذكرنا دومًا مبقدرتنا كاأردنيني على �صناعة املوقف، وا�صتنطاق التاريخ)1( .

قرار وحدة الضفتين)2)
حل�صرة  مبا  واعرتافا  الأم��ة،  لثقة  »تاأكيدا  ال�صفتني:  وح��دة  ق��رار  يف  جاء 
�صاحب اجلاللة عبد اهلل بن احل�صني، ملك اململكة الأردنية الها�صمية، من ف�صل 
اجلهاد يف �صبيل حتقيق الأماين القومية، وا�صتنادا اإلى حق تقرير امل�صري، واإلى 
واقع �صفتي )الأردن( ال�صرقية والغربية ووحدتهما القومية والطبيعية واجلغرافية، 
الأردين  الأمة  جمل�ص  يقرر  احليوي،  وجمالهما  امل�صرتكة  م�صاحلهما  و�صرورات 
املمثل لل�صفتني يف هذا اليوم الواقع يف )7 رجب �صنة 1369ه�، املوافق لتاريخ 24 

ني�صان 1950( ويعلن ما ياأتي:

اأول: تاأييد الوحدة التامة بني �صفتي الأردن ال�صرقية والغربية واجتماعهما يف 
دولة واحدة هي )اململكة الأردنية الها�صمية( وعلى راأ�صها ح�صرة �صاحب اجلاللة 
النيابي  احلكم  اأ�صا�ص  على  وذلك  املعظم  احل�صني  بن  اهلل  عبد  امللك  الها�صمية 

الد�صتوري والت�صاوي يف احلقوق والواجبات بني املواطنني جميعا.

ثانيا: تاأكيد املحافظة على كامل احلقوق العربية يف )فل�صطني( والدفاع عن 
تلك احلقوق بكل الو�صائل امل�صروعة ومبلء احلق وعدم امل�صا�ص بالت�صوية النهائية 

لق�صيتها العادلة يف نطاق الأماين القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية.

والنواب،  الأعيان  بهيئتيه:  الأمة  ال�صادر عن جمل�ص  القرار  ثالثا: رفع هذا 
حال  نافذا  واعتباره  املعظم  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اإلى  الأردن  ل�صفتي  املمثل 

اقرتانه بالت�صديق امللكي ال�صامي.

1 الراأي– حممد يون�ص العبادي- عن وثيقة وحدة ال�صفتني 2018/10/6

2 قرار وحدة ال�صفتني.. فل�صطني �صوت الذين ل  �صوت لهم، اآب 2011
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الها�صمية  رابعا: اإعالن وتنفيذ هذا القرار من قبل حكومة اململكة الأردنية 
حال اقرتانه بالت�صديق امللكي ال�صامي وتبليغه اإلى الدول العربية ال�صقيقة والدول 

الأجنبية ال�صديقة بالطرق الدبلوما�صية املرعية«..

اغتياله
الأق�صى  امل�صجد  على  املنتظم  الرتدد  على  الأول  امللك عبداهلل  داأب جاللة 
للم�صاركة يف اأداء ال�صالة.  يف يوم اجلمعة 20 متوز 1951، وبينما كان يزور امل�صجد 
الأق�صى يف القد�ص لأداء �صالة اجلمعة قام رجل يدعى م�صطفى �صكري ع�صو وهو 
خياط من القد�ش باغتياله، حيث اأطلق ثالث ر�سا�سات على راأ�سه و�سدره، وكان 
حفيده الأمري احل�صني بن طالل اإلى جانبه وتلقى ر�صا�صة اأي�صًا ولكنها ا�صطدمت 
اإنقاذ حياته.  اإلى  اأدى  مبيدالية كان جده قد اأ�صر على و�صعها على �صدره، مما 
ورغم اأنه مل يتبني �صيء يف التحقيقات اإل اأنه كان يعتقد اأن �صبب ذلك التخوف من 

اإمكانية قيامه بتوقيع اتفاقية �صالم منف�صلة مع اإ�صرائيل)1(.

المتهمون باالغتيال
مت اتهام ع�صرة اأفراد بالتاآمر والتخطيط لالغتيال وحوكموا يف عّمان، وقد 
قال الإدعاء يف مرافعاته اإن العقيد عبد اهلل التل حاكم القد�ص الع�صكري والدكتور 
مو�صى عبد اهلل احل�صيني كانا املتاآمرين الرئي�صيني، وقد قيل وقتها اإن العقيد عبد 
اهلل التل كان على ات�صال مبا�صر مع املفتي ال�صابق للقد�ص اأمني احل�صيني واأتباعه 

يف الق�صم العربي من فل�صطني.

الأربعة  وب��راأت  الع�صرة  من  �صتة  على  ب��الإع��دام  حكمًا  املحكمة  واأ���ص��درت 
اأيوب  اأحمد  التل ومو�صى  العقيد عبد اهلل  الباقني، وقد �صدر احلكم غيابيًا على 
وهو تاجر خ�صار بعد هروبهما اإلى م�صر مبا�صرة بعد عملية الغتيال. كما متت 
اإدانة مو�صى عبد اهلل احل�صيني وزكريا عكة وهو تاجر موا�صي وجزار، وعبد القادر 
فرحات وهو حار�ص مقهى وجميعهم مقد�صيون. تولى املجُلك بعد مقتل امللك عبداهلل 

الأول ابنه الأكرب امللك طالل)2(.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. عبداهلل الول بن احل�صني

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. عبداهلل الول بن احل�صني

جاللة امللك احل�صني بن طالل
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زوجات الملك عبد اهلل األول وأبناؤه
تزوج امللك عبداهلل الأول مرتني:

 الأولى كانت من م�صباح بنت نا�صر بن علي بن حممد بن عبد املعني بن عون 
واأجنب منها:

الأمرية هيا )1907-1990(. تزوجت عبد الكرمي جعفر زيد دهاوي.

امللك طالل )26 �سباط 1909م – 4 �سباط 1972م(.

الثانية من �صوزدال هامن، واأجنب منها:

الأمري نايف.

الأمرية منرية )1915-1987(. مل تتزوج قط.

الأمرية مقبولة)1(.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. عبداهلل الول بن احل�صني



79



80

وثيقة إعالن االستقالل

إعالن البالد األردنية دولة مستقلة استقالاًل تامًا 

املعظم  احل�صني"  بن  "عبداهلل  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  باملجُلك  البيعة  مع 
)ملك اململكة الأردنية الها�صمية( عقد املجل�ص الت�صريعي الأردين اخلام�ص جل�صته 
الثالثة لدورته فوق العادة الولى يف ال�صاعة الثامنة من �صباح يوم ال�صبت الواقع 
�صنة 1946 ميالدية،  اأيار  املوافق 25  �صنة 1365 هجرية،  يف 23 جمادى الخرة 
ولدى تالوة مقررات املجال�ص البلدية املبلغة اليه واملت�صمنة رغبات البالد الأردنية 
الخرة  جمادى   13 بتاريخ   521 رقم  ال��وزراء  جمل�ص  مذكرة  تالوة  متت  العامة، 
تلبيتها  واق��رتاح  املقررات  تلك  تاأييد  املت�صمنة   1946/5/15 املوافق  1365ه���، 
القومية يف  الماين  بحث  لدى  ثم  الأردين مبقت�صاها،  ال�صا�صي  القانون  وتعديل 
املتحدة  المم  ووعود  امل�صري  تقرير  العامة وحق  الدولية  واملواثيق  املبادىء  �صوء 
للدميوقراطيات  الأردنية من ت�صحيات وم�صاعدات  البالد  بذلته  وما  ومقا�صدها 
الت�صريعي  املجل�ص  ا�صدر  فقد  ر�صمية  دولية  وعهود  وعود  من  عليه  ح�صلت  وما 

الأردين بالجماع القرار التاريخي الآتي )1(:

"حتقيقا لالماين القومية وعمال بالرغبة العامة التي اعربت عنها املجال�ص 
حقوق  الى  وا�صتنادا  الت�صريعي  املجل�ص  الى  املبلغة  قراراتها  يف  الأردنية  البلدية 
وعهود  وعود  من  عليه  ح�صلت  وما  املديد  وجهادها  والطبيعية  ال�صرعية  البالد 
دولية ر�صمية وبناء على ما اقرتحه جمل�ص الوزراء يف مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 
جمادى الآخرة 1365ه�، املوافق 1946/5/15 فقد بحث املجل�ص الت�صريعي النائب 
عن ال�صعب الأردين امر اعالن ا�صتقالل البالد الأردنية ا�صتقالل تاما على ا�صا�ص 
النظام امللكي النيابي مع البيعة باملجُلك ل�صيد البالد وموؤ�ص�ص كيانها )عبداهلل بن 
احل�صني( املعظم كما بحث امر تعديل القانون ال�صا�صي الأردين على هذا ال�صا�ص 
المور  بالجماع  قرر  واملذاكرة  املداولة  ولدى  الد�صتوري،  اخت�صا�صه  مبقت�صى 

الآتية :

اول : اعالن البالد الأردنية دولة م�صتقلة ا�صتقالل تاما وذات حكومة ملكية 
وراثية نيابية .

1 وثيقة اعالن ال�صتقالل– موقع رئا�صة الوزراء
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العربية  النه�صة  وريث  كيانها  وموؤ�ص�ص  البالد  ل�صيد  باملجُلك  البيعة   : ثانيا 
الأردنية  الدولة  راأ�ص  بو�صفة ملكا د�صتوريا على  املعظم  )عبداهلل بن احل�صني( 

بلقب ح�صرة �صاحب اجلاللة  )ملك اململكة الأردنية الها�صمية(.

ثالثا : اقرار تعديل القانون ال�صا�صي الأردين على هذا ال�صا�ص طبقا ملا هو 
مثبت يف لئحة )قانون تعديل القانون ال�صا�صي( امللحقة بهذا القرار .

ال�صا�صي  القانون  باحكام  عمال  البالد  �صيد  الى  القرار  هذا  رفع   : رابعا 
ليو�صح بالرادة ال�صنية حتى اذا اقرتن بالت�صديق ال�صامي عد نافذا حال اعالنه 
الدول  الى جميع  تبليغ ذلك  مع  تنفيذه،  اج��راءات  وتولت احلكومة  ال�صعب  على 

بالطرق ال�صيا�صية املرعية")1(.

بريق  من  الالمع  الفجر  هو  هذا  ال�صتقالل  ويوم  وطنكم  �صياج  "انتم 
ان  وارج��و  وتدبريكم  نظامكم  حق  من  اليوم  �صاهدت  ملا  ملغتبط  واين  �صالحكم 
تكون العاقبة لكم ما دمتم املثل الذي يحتذى يف الت�صحية با�صم المة العربية ويف 
بكم".  الوطن  واعز  واعزكم  معكم  اهلل  وكان  الواجب..  واداء  والطاعة  الب�صالة 
هكذا خاطب جاللة املغفور له امللك املوؤ�ص�ص عبد اهلل بن احل�صني اجلي�ص العربي 

الأردين يف يوم ا�صتعرا�ص عيد ال�صتقالل عام 1946.

بالوثائق  ت�صجل  عليها  ح�صل  نادرة  وثيقة  رم�صان  ار�صالن  الباحث  ويربز 
وقائع الحتفال بيوم ال�صتقالل ومرا�صم اعالن البيعة جلاللة امللك املوؤ�ص�ص يف 
ذلك اليوم. وتوؤرخ هذه الوثيقة التي مت احياوؤها يف كتاب �صدر عن مديرية المن 
الذي  لالحتفال  وال�صورة"  بالكلمة  امللك  يحيي  العربي  "اجلي�ص  بعنوان  العام 
امللكية  التحية  لتاأدية  النواب حيث ا�صطفت �صرية من اجلند  اقيم امام جمل�ص 
و�صدحت املو�صيقى واطلقت مدافع القلعة مئة طلقة وطلقة وحمل جمل�ص الوزراء 

وثيقة البيعة يف �صجلها الذهبي لتقدم الى جاللة امللك عبد اهلل الول)2(.

1 املوقع الر�صمي رئا�صة الوزراء/ اعالن ال�صتقالل

2 املوقع الر�صمي رئا�صة الوزراء/ اعالن ال�صتقالل
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ويت�صمن الكتاب كلمة �صاحب اجلاللة الها�صمية يف يوم الحتفال الر�صمي 
وحكومتي  العزيز  �صعبي  ا�صكر  فيها:  ق��ال  والتي  وال�صتقالل  البيعة  باعالن 
الثورة  وام��اين  البالد  امل  من  ووقعنا  ايدنا  مبا  حققا  وما  به  بايعا  ملا  املوؤمتنة 
العربية التحريرية باعالن بالدنا الأردنية دولة م�صتقلة ا�صتقالل تاما تعتز بان 

تظل الوفية مليثاق الوحدة القومية واملثل العربية.

ال�صبت  ي��وم  ال�صتقالل  ي��وم  باعالن  التاريخي  ال��ق��رار  الكتاب  وي�صجل 
ايار 1946 ميالدية، حيث عقد   25 املوافق  الخرة 1365 هجرية،  23 جمادى 
املجل�ص الت�صريعي الأردين اخلام�ص جل�صته الثالثة لدورته فوق العادية يف ال�صاعة 
البالد  رغبات  املت�صمنة  البيعة  البلدية  املجال�ص  مقررات  تالوة  ولدى  الثامنة، 
الأردنية العامة متت تالوة مذكرة جمل�ص الوزراء رقم 521 املت�صمنة تاأييد تلك 

املقررات واقرتاح تلبيتها وتعديل القانون ال�صا�صي الأردين مبقت�صاها.
وعمال  القومية  لالماين  حتقيقا  يلي:  ما  التاريخي  القرار  ن�ص  يف  وجاء 
بالرغبة العامة التي اعربت عنها املجال�ص البلدية الأردنية يف قراراتها املبلغة 
الى املجل�ص الت�صريعي وا�صتنادا الى حقوق البالد ال�صرعية والطبيعية وجهادها 
اقرتحه  ما  على  وبناء  ر�صمية  دولية  وعهود  وعود  من  عليه  ح�صلت  وما  املديد 
الأردين امر  ال�صعب  النائب عن  الت�صريعي  الوزراء.. فقد بحث املجل�ص  جمل�ص 
اعالن ا�صتقالل البالد الأردنية ا�صتقالل تاما على ا�صا�ص النظام امللكي النيابي 

مع البيعة باملجُلك ل�صيد البالد وموؤ�ص�ص كيانها عبد اهلل بن احل�صني املعظم.
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وبيعتها  ولءه��ا  لتقدم  وحكومة  امة  البالد  هرعت  التاريخي  اليوم  ذلك  يف 
وطاعتها لوريث النه�صة العربية وللبيت العربي الها�صمي.. ومل تقف الحتفالت 
عند يوم واحد.. فتوا�صلت يف ارجاء املدن اياما وا�صابيع بعد ذلك التاريخ اخلالد.
الح��داث  من  ع��ددا  ت��ربز  التي  الفريدة  ال�صور  من  بعدد  الكتاب  ويحفل 
اجلي�ص  ووح��دات  الدولة  رجالت  وبع�ص  جاللته  بها  يقوم  كان  التي  والن�صاطات 

العربي البا�صل يف الداخل.

ويظهر الكتاب �صورا جلنود امل�صاة وفرق املو�صيقى الع�صكرية العربية وجنود 
الهجانة وجنود الدبابات واملدفعية وبع�ص التمارين الع�صكرية للجنود ا�صافة الى 

ال�صيارات التي �صاركت يف احتفال تتويج جاللته بيوم البيعة.
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الأمري عبداهلل وعبد الرحمن عزام اأمني عام اجلامعة العربية
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نص وثيقة استقالل المملكة األردنية الهاشمية 

)25 أيار 1946 م)
اعلنت المم املتحدة يف يوم 25 ايار 1946 وبعد انهاء النتداب الربيطاين، 

العرتاف بالأردن كمملكة م�صتقلة ذات �صيادة.

البالد  ا�صتقالل  لتكري�ص  الأردن  اتخذها  التي  القرارات  وثائق  اربع  وتظهر 
ا�صتقالل تاما والبيعة للملك عبداهلل الول ملكا د�صتوريا على راأ�ص الدولة.

وثيقة )1)
قرار جمل�ص الوزراء رقم )521( بتاريخ 15 ايار 1946 :

العامة  البالد  رغبة  املت�صمنة  البلدية  املجال�ص  مقررات  على  الطالع  "بعد 
ب�صاأن اعالن البالد الأردنية دولة م�صتقلة ا�صتقالل تاما على ا�صا�ص النظام امللكي 
ملكا  املعظم  احل�صني  بن  عبداهلل  كيانها  وموؤ�ص�ص  البالد  �صيد  بيعة  مع  النيابي 
م�صلحة  من  ال��وزراء  جمل�ص  يرى  ملا  ونظرا  الأردنية،  الدولة  راأ�ص  على  د�صتوريا 
احكام  تعديل  مع  امل��ق��ررات  ه��ذه  تنفيذ  يف  القومية  لالماين  وا�صتجابة  وطنية، 
القانون ال�صا�صي الأردنية مبقت�صاها، فقد قرر املوافقة على ذلك مع عر�ص هذا 
للنظر يف هذا  بتاريخ 1946/5/22  العادة  الت�صريعي يف دورته فوق  على املجل�ص 

المر الهام مبقت�صى �صلطته الد�صتورية.

وثيقة )2)
رقم )521(  القرار  للنظر يف  الت�صريعي  املجل�ص  الى  الوزراء  رئي�ص  خطاب 

بتاريخ 16 ايار : 

"فخامة رئي�ص املجل�ص الت�صريعي.. اقدم طيا ن�صخة عن القرار الذي اتخذه 
جمل�ص الوزراء العايل يف جل�صته املنعقدة بتاريخ 1946/5/15 ورقم 521، رجاء 
وي�صدر  البلدية  املجال�ص  مقررات  مع  فيه  لينظر  الت�صريعي  املجل�ص  اإلى  احالته 

القرار الالزم".

امللك عبداهلل الول يعلن وثيقة 
ال�صتقالل
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وثيقة )3)
عبداهلل  امللك  الى   1946 ايار   25 بتاريخ  الت�صريعي  املجل�ص  رئي�ص  خطاب 

الول، مت�صمنا القرار الذي و�صعه املجل�ص الت�صريعي :
ملك  املعظم  الول  امللك عبداهلل  ومولي �صاحب اجلاللة  �صيدي  "لعتاب 
القرار  املفدى  املليك  م��ولي  جاللة  لعتاب  ارف��ع  الها�صمية.  الأردن��ي��ة  اململكة 
بتاريخ 23 جمادى  املنعقدة  الت�صريعي يف جل�صته  املجل�ص  و�صعه  الذي  التاريخي 
دولة  الأردنية  البالد  اعالن  واملت�صمن  اأي��ار 1946   25 املوافق  الخ��رة 1365ه���، 

م�صتقلة ا�صتقالل تاما مع البيعة باملجُلك جلاللتكم".

وثيقة )4)
القرار التاريخي  بال�صتقالل ال�صادر بتاريخ 25 اأيار 1946.

القرار التاريخي باإعالن البالد الأردنية )دولة م�صتقلة ا�صتقالًل تامًا(.
احل�صني" املعظم  بن  "عبداهلل  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  باملجُلك  البيعة  مع 

)ملك اململكة الأردنية الها�صمية(.
هامش :

عبداهلل  امللك  و�صول  بعد  �صدرت  اأردنية،  �صحيفة  اأول  يعلو" هي  "احلق 
وثيقة  اأول  باعتبارها  ال�صحيفة  هذه  اأهمية  تنبع   .1920 �صنة  معان  اإل��ى  الأول 
اإعالمية توؤرخ للدولة الأردنية، وتعرب عن اجتاهات الراأي ال�صيا�صية والجتماعية 
�صد  العرب  ثورة  اأنباء  وحتمل  الأول��ى،  التاأ�صي�ص  مرحلة  يف  البالد  يف  ال�صائدة 

ال�صتعباد و�صوقهم اإلى النعتاق واحلرية.
�صدر من هذه ال�صحيفة خم�صة اأعداد فقط، منها 4 اأعداد �صدرت يف مقر 
الدفاع  با�صم مقر  الذي يعرف  الأول يف معان  امللك عبد اهلل بن احل�صني  اإقامة 
الوطني اأو ق�صر امللك املوؤ�ص�ص يف معان يف الفرتة ما بني �صهر كانون الأول 1920 
امللك  انتقال  بعد  عمان  �صدر يف  فقد  اخلام�ص  العدد  اأما   ،1921 الثاين  وكانون 

عبداهلل اإليها ثم توقفت عن ال�صدور بعد ذلك.
اإلى معان، التف  املوؤ�ص�ص عبداهلل بن احل�صني عام 1920  بعد و�صول امللك 
حوله �صيوخ الع�صائر الأردنية ودعوه لقيادة حركة التحرر الوطني الأردنية، اأ�صدر 
على  ال�صحيفة  يوزع  وكان  معان،  يف  يعلو(  )احلق  �صحيفة  الأول  عبداهلل  امللك 
ومعنونة  اأ�صبوع  كل  مرة  ت�صدر  ال�صحيفة  كانت  الكربى.  العربية  الثورة  رجال 
احلرب  و�صوؤون  ال�صيا�صية  بالأو�صاع  املتعلقة  الأخبار  وتن�صر  ثورية،  عربية  باأنها 
يف ذلك الوقت، بالإ�صافة اإلى اأخبار ق�صرية عن اأ�صخا�ص معروفني بن�صاطاتهم 

الجتماعية وحتركاتهم. 
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ح�صر اثنان من الأحرار ال�صوريني اإلى معان، كان الأول يدعى حممد الأن�صي 
وهو من مواليد بريوت، والآخر هو عبد اللطيف �صاكر الذي اأتى من دم�صق. و�صل 
حممد الأن�صي اأول اإلى اإربد، ثم ارحتل مع اأبناء الأردن )ومنهم خلف التل، بهجت 
طبارة، وحممد علي العجلوين( اإلى معان على ظهور اخليول. عمل حممد الأن�صي 
يعلو"،  "احلق  �صحيفة  وحترير  اإن�صاء  على  بعد  فيما  معا  �صاكر  اللطيف  وعبد 
كانت مكونة من اأربع �صفحات ومكتوبة بخط اليد تتكون من عامودين عري�صني، 
اآلة يعتقد اأن حممد الأن�صي  وحتتوي مقالت متنوعة، كانت ال�صحيفة تطبع على 
وعبداللطيف �صاكر جاءا بها من دم�صق. تعمل هذه الآلة مببداأ ب�صيط، فهي تو�صع 
على الأر�ص وتو�صع فوقها ال�صفحة املكتوبة، ويتم ال�صغط عليها بوا�صطة كرتون 

مقوى، فتخرج ال�صفحة طبق الأ�صل عن الن�صخة التي كتبت بخط اليد.

ن�صرت يف العدد الأول من ال�صحيفة ق�صيدة كتبها امللك عبد اهلل الأول وجاء فيها : 

ت��ن��دب��ه�����م ال���ع���رب  ����ص���راة  ق�����ص��دت  واإن 

م��ن��ه��م اأم��ام�����������������ك ل������الأرواح ق���د ب�����ذل��������وا

ب�ها ال�����ط��غ�����اة  رام  واإن  ال�������ص���راة  ت��ل��ك 

����ص���را وخ����ان����وا ح���ق���وق ال��ع��ه��د ل ت��ك��ل��������وا

ف��ل��م ت��ت��خ�����ل اأب������دا ع���ن اأ����ص���ل م��ب��دئ��ه��������ا

ول��ي�����ص ي���ع���رو ق���واه���ا ال���وه���ن وال��ف�����ص�����������ل

ي��ث��ن��ى ع��زائ��م��ه�����ا ال�������ص���ع���ي ل  ت���وا����ص���ل 

واحل���ي���ل ال��ت�����ص��وي��ف  ول  ال����وع����ود  خ���ل���ف 

يف ك����ل وق�����ت ل��ه�����������ا ���ص�����ع��ي ي��ن��ا���ص��ب�����ه

وخ���ط���ة م���ل���وؤه���ا الق�������دام وال��ع��م�����������������������������ل

�صنة  باحلرب  وقتل  احلجاز،  اإلى  �صاكر  اللطيف  عبد  عاد  لحق،  وقت  ويف 
اأن يك�صب ثقة  اأما حممد الأن�صي فبقي مع امللك عبد اهلل الأول، ا�صتطاع   .1924
الأمريي وتقلد عدة  الديوان  امللك عبد اهلل وعينه كاتبه اخلا�ص، وبقي يعمل يف 
منا�صب، ثم اأ�صبح رئي�صا للديوان، ثم وزيرا للرتبية والتعليم، ثم ع�صوًا يف املجل�ص 

الت�صريعي، وظل يقيم يف عمان حتى وفاته �صنة 1945.
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المؤتمر الوطني األول )1928م))1)
بعد توقيع املعاهدة الأردنية-الربيطانية عام 1928، تنامت احلركة الوطنية 
ميثل  عام  موؤمتر  عقد  اإل��ى  الدعوات  وازدادت  الربيطاين،  لالنتداب  املعار�صة 
قد هذا املوؤمتر يف مقهى حمدان يف عّمان يوم 25  البالد كلها وينطق بل�صانها، فعجُ
متوز 1928 حتت ا�صم "املوؤمتر الوطني الأول لل�صعب الأردين"، وح�صره 150 من 
الزعماء وال�صيوخ واملفكرين والأدباء الذين ميثلون مناطق الأردن كافة. وانتخب 
 26 من  تنفيذية  جلنة  انتخبوا  كما  للموؤمتر،  رئي�صًا  الطراونة  ح�صني  امل�صاركون 
ع�صوًا من بينهم مّثلوا مناطق الأردن كلها، واأ�صدروا امليثاق الوطني الأردين الأول، 
الذي ن�ّص على اأن اإمارة �صرقي الأردن دولة عربية م�صتقلة ذات �صيادة بحدودها 
ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  م�صتقلة  د�صتورية  بحكومة  تدار  واأنها  املعروفة،  الطبيعية 
الأمري عبداهلل بن احل�صني واأعقابه من بعده، واأنها ل تعرتف مببداأ النتداب اإل 
د مبوجب اتفاق اأو معاهدة على اأ�صا�ص احلقوق املتقابلة  كم�صاعدة فنية نزيهة حتدَّ

واملنافع املتبادلة دون اأن مي�ّص ذلك بال�صيادة القومية.

ّد وعد بلفور خمالفًا لعهود بريطانيا  كما ن�ص امليثاق على اأن �صرقي الأردن تعجُ
ووعودها الر�صمية للعرب وت�صرفًا م�صادًا لل�صرائع الدينية واملدنية يف العامل.

�صرقي  يف  يقع  العامة  للنيابة  انتخاب  كّل  اأن  اأي�صًا  امليثاق  عليه  ن�ّص  ومما 
احلكومة  م�صوؤولية  عدم  اأ�صا�ص  وعلى  ال�صحيح  التمثيل  قواعد  غري  على  الأردن 
َعّد انتخابًا ممثاًل لإرادة الأمة و�صيادتها القومية �صمن  اأمام املجل�ص النيابي، ل يجُ

َعّد انتخابًا ل قيمة متثيلية �صحيحة له. القواعد الد�صتورية، بل يجُ

ون�ص امليثاق على رْف�ص �صرقي الأردن كّل جتنيد ل يكون �صادرًا عن حكومة 
ترى  واأنها  اأجنبية،  احتاللية  قوة  اأّي  نفقات  ل  حتمُّ ورف�صها  م�صوؤولة،  د�صتورية 
اإدارة  نحت حق اخليار بتنظيم حكومتها املدنية، كافية لقيام  اإذا مجُ اأن مواردها، 
ّد الإعانة املالية التي  د�صتورية �صاحلة فيها برئا�صة �صمو الأمري عبداهلل، واأنها َتعجُ
االإمرباطورية  املوا�سالت  خلطوط  �سرورية  نفقات  الربيطانية  احلكومة  تدفعها 

وللقوى الع�صكرية املَعّدة خلدمة امل�صالح الربيطانية.

1 الرتاث امللكي الردين/ املوقع الر�صمي للديوان امللكي
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ّد كّل ت�صريع ا�صتثنائي ل يقوم على  وجاء يف امليثاق اأن بالد �صرقي الأردن َتعجُ
اأ�صا�ص العدل واملنفعة العامة وحاجات ال�صعب ال�صحيحة ت�صريعًا باطاًل، واأنها ل 
تعرتف باأّي قر�ص مايل وقَع قبل ت�صكيل املجل�ص النيابي، واأنه ل يجوز الت�صرف 
بالأرا�صي الأمريية قبل عر�صها على املجل�ص النيابي وت�صديقه عليها، واأّن كل بيع 

َعّد باطاًل. وقع قبل انعقاد املجل�ص يجُ

وانتخب املوؤمتر ال�صيخ ح�صني الطراونة رئي�صًا لّلجنة التنفيذية، ورفع قراراته 
نف�صه.  للغر�ص  الربيطاين  املعتمَد  وقابل  بن احل�صني،  الأمري عبداهلل  �صمو  ملقام 
والت�صريعية،  التنفيذية  ال�صلطتني  بني  بالف�صل  الطراونة  ح�صني  ال�صيخ  وطالب 
ورف�ص النتداب الربيطاين والتخل�ص من املوظفني الربيطانيني، وجعل احلكومة 

م�صوؤولة اأمام املجل�ص الت�صريعي)1(.

1 الرتاث امللكي الردين/ املوقع الر�صمي للديوان امللكي

ال�صيخ ح�صني الطراونة
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الملك طالل بن عبداهلل األول
نسبه

مي امللك طالل ملكا لها وقد جاء يف ن�صبه امللك طالل  بداأت اململكة الثانية و�صجُ
بن امللك عبداهلل الأول بن ال�صريف احل�صني بن علي بن حممد بن عبد املعني بن 
عون بن حم�صن بن عبد اهلل بن احل�صني بن عبد اهلل بن احل�صن بن حممد اأبو مني 
الثاين بن بركات بن حممد بن بركات بن احل�صن بن عجالن بن رميثة بن حممد 
اأبو مني الأول بن احل�صن بن علي الأكرب بن قتادة بن ادري�ص بن مطاعن بن عبد 
الكرمي بن عي�صى بن احل�صني بن �صليمان بن علي بن عبد اهلل بن حممد الثائر بن 
مو�صى الثاين بن عبد اهلل الر�صى بن مو�صى اجلون بن عبد اهلل املح�ص بن احل�صن 

املثنى بن احل�صن بن علي بن اأبي طالب الها�صمي القر�صي)1(.

نشأته
ولد الأمري طالل يف احلجاز للعائلة الها�صمية امللكية يف 26 �سباط 1909. قبل 
ولدته ب�صنة، عام 1908، عنّي ال�صلطان العثماين عبد احلميد الثاين جده ال�صريف 
احل�صني اأمرًيا على احلجاز وحاميا ملكة املكرمة ومدافًعا عن احلرمني املقد�صني. 

احل�صني  اأعلن  الأول��ى،  العاملية  احلرب  ان��دلع  من  عامني  بعد  اأي   ،1916 عام 
اأنه  اأراد احل�صني، الذي اعتقد  الثورة العربية من مكة �صد الإمرباطورية العثمانية. 
العثماين  العربية من احلكم  الأرا�صي  الربيطاين، حترير  بدعم من اجلي�ص  يحظى 
واإن�صاء مملكة وراثية للعائلة الها�صمية يف الأرا�صي العربية املحررة. مت تعيني ابنيه 
في�صل وعبد اهلل )والد طالل( قائدين للجيو�ص ال�صمالية واجلنوبية على التوايل.

1 موقع عريق/ طالل بن عبداهلل بن ح�صني.. ن�صبه
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يف  طالل  ال�صغري  ترك  مت  القتال،  يف  ي�صاركون  واأعمامه  وال��ده  كان  وبينما 
العائلة  للعي�ص مع  مكة. حيث كان والده قد تزوج من )�صوزدال هامن( واأح�صرها 
الها�صمية يف مكة. اأثر العي�ص مع زوجة اأبيه على تربية طالل ب�صكل كبري. لقد جعله 
ذلك اأكرث تعلقا بوالدته، التي كانت اأمرية ها�صمية، واأ�صبح يعتمد عليها يف احلماية 

والرعاية والرفقة. كانت �صديقته الوحيدة خالل طفولته)1(.
الأمري  الثاين،  ابنه  الأمري عبد اهلل اجلديدة  زوجة  اأجنبت   يف عام 1912، 
نايف. اأ�صبح الطفل اجلديد مركز الهتمام يف الأ�صرة الها�صمية وتلقى الكثري من 
املودة من والده الأمري عبد اهلل، الأمر الذي اأدى اإلى ا�صتياء طالل البن الكبري. من 
البداية، اأثبت ال�صقيقان اأنهما من اأ�صداد. كان نايف واثًقا ومنطلقا بينما كان طالل 
خجوًل ومل يفارق جانب والدته. مل يكن لدى طالل �صوى عدد قليل من الأ�صدقاء 
اأبًدا بالراحة بني اأقرانه بينما كان نايف دائًما حماًطا باأ�صدقائه. لكّن  ومل ي�صعر 
كاًل من نايف وطالل مل يعرفا حًقا والدهما عبد اهلل الذي كان قد غادر مكة عندما 
كانا طفلني )كان طالل يف ال�صابعة من عمره فقط عندما ذهب عبد اهلل للقتال يف 
الثورة العربية عام 1916( وعاد بالكاد اإلى املنزل حتى انتهت احلرب يف ت�صرين 
الأول 1918. و�صل عبد اهلل اإلى �صرق الأردن لإن�صاء اإمارة لنف�صه يف اآذار 1920 ومل 
يح�صر عائلته اإلى عّمان حتى ا�صتقرت الأمور لإمارة �صابة يف عام 1925. مبعنى اأن 

عبد اهلل ظل بعيًدا عن تربية ابنيه ملدة عقد كامل.

ال�صريف احل�صني، وقام بعدة رحالت يف احلجاز. مل تكن  ن�صاأ يف رعاية جده 
زاد  ورمبا  امل�صتقيمة،  و�صخ�صيته  اللطيفة  طبيعته  من  الرغم  على  مريحة،  حياته 
يف ذلك، اإلى حد ما، عدم قدرة طالل على التوافق مع والده الوا�صح ال�صريح، بل 
ال�صديد اأحيانا. اأجُر�صل طالل اإلى اإجنلرتا يف عام 1926، عندما كان يف ال�صابعة ع�صرة 
من عمره، للدرا�صة، وكانت النية تتجه لتدريبه واإعداده لمتحان الدخول اإلى جامعتي 
اأك�صفورد وكامربدج،  وقد لحظ امل�صرف عليه، وهو ال�صيد ف0 حزقيال، اأنه "�صاب ذو 
�صخ�صية هادئة قنوعة، واإن�صان غاية يف الظرف" لكن النق�ص يف خلفيته التعليمية، 
ل�صوء احلظ، كانت اأمرا ي�صعب التغلب عليه. وعند ت�صكيل الفيلق اأو اجلي�ص العربي 
ان�صم اليه �صنة 1927 برتبة مالزم وبدل من اجلامعة، انت�صب طالل اإلى الكلية امللكية 
الع�صكرية يف �صاندهري�صت وتخرج عام 1929 بعد اأن ق�صى يف اإجنلرتا ثالث �صنوات، 
مل يعد خاللها اإلى الأردن �صوى مرة واحدة، ومل يكن يعطى من املال للم�صروف اإل 

�صبعة جنيهات ون�صفًا، وهو مبلغ زهيد، ل يكاد يكفي ل�صد حاجاته ال�صرورية)2(.

1 موقع عريق/ طالل بن عبداهلل بن ح�صني.. ن�صاأته

2 موقع عريق/ طالل بن عبداهلل بن ح�صني.. ن�صاأته

ال�صريف احل�صني بن علي
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اإلى  اأق��ام  حيث  قرب�ص،  يف  اأ�صهر  ب�صعة  الأم��ري  ق�صى  عودته،  طريق  ويف 
جانب جده امللك احل�صني، الذي كان يعي�ص حياة املنفى، وحيث كان ال�صري رونالد 
�صتور�ص، املندوب ال�صامي الربيطاين، وال�صديق احلميم لأبيه. ثم اأجُر�صل اإلى الكلية 
العام 1931، حل�صور  الأردن يف  اإلى  وعاد  اأ�صهر،  �صتة  ملدة  العراق  الع�صكرية يف 
�صبابه،  من  �صنوات  خم�ص  ق�صى  قد  يكون  وبذلك  علي،  بن  احل�صني  جده  جنازة 

بعيدًا عن بلده وعائلته.

تعيينه وليًا للعهد
اأ�صبح �صمّو الأمري طالل وليًا للعهد يف 17 اآذار 1947، حيث اأ�صدر �صاحب 
وليًا  �صمّوه  بتعيني  ال�صامية  اإرادت��ه  احل�صني  بن  عبداهلل  امللك  الها�صمية  اجلاللة 

للعهد يف ذلك التاريخ مبقت�صى املادة )22( من الد�صتور)1(.

مواقفه البطولية
اأبناَء  الأمري طالل ف�صاعد  اأهم م�صاغل �صمّو  الفل�صطينية  بالق�صية  التفكري 
فل�صطني  يف  القتال  بداأ  وعندما  وامل��ال،  بال�صالح   1936 عام  ثورتهم  يف  فل�صطني 
عام 1948 انتقل �صمّوه اإلى رام اهلل، واّتخذ منها موقعًا اأماميًا مع بطارية مدفعية 
واأم�صى �صمّوه  القد�ص.  ال�صهيونية يف  املواقع  التي تهاجم  الوحدات  ت�صاند  كانت 
وقتًا طوياًل يف اخلطوط االأمامية يحّث اجلنود وال�سباط على القتال واالحتفاظ 

مبواقعهم، وكان ملواقفه البطولية اأكرب الأثر يف حّب اجلي�ص له واإعجابه به.

ومن املعارك التي ا�صرتك بها �صمّوه، معركة "غي�صر" عند ج�صر املجامع، فقد 
املعارك  اأما  الأبطال.  املعركة، وجاهد فيها جهاَد  اإلى ميدان  َمن ح�صر  اأول  كان 
التي خا�صها يف القد�ص، فقد حتققت فيها انت�صارات م�صهودة كان من نتائجها 
ن اجلي�ص العربي الأردين من ال�صيطرة على منطقة ال�صيخ جّراح ومنطقة باب  مَتكُّ

العمود وتّلة الرادار وغريها من املواقع)2(.

1 الرتاث ال�صيا�صي/ الها�صميون �صرية وم�صرية- املوقع الر�صمي

2 الرتاث ال�صيا�صي/ الها�صميون �صرية وم�صرية- املوقع الر�صمي
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ملكًا لألردن
بداأت �صحة �صمّو الأمري طالل ترتاجع خالل عام 1948، وعندما كان يف جنيف 
متوز   20 يوم  احل�صني  بن  عبداهلل  امللك  له  املغفور  والده  ا�صتجُ�صهد  العالج،  يتلّقى 
1951، يف رحاب اأولى القبلتني بالقد�ص ال�صريف، فنودي بالأمري نايف بن عبداهلل 

و�صيًا على العر�ص بقراٍر من جمل�ص الوزراء برئا�صة ال�صيد توفيق اأبو الهدى.

وا�صل جاللة امللك طالل بن عبداهلل، الذي نودي به ملكًا د�صتوريًا على اململكة 
ا�صت�صرافية،  بروؤية  البناء واحلكم  اأيلول 1951، م�صرية   6 الها�صمية يف  الأردنية 
على  بجُنيت  اأجُ�ص�ص  من  احل�صني  بن  عبداهلل  املوؤ�ص�ص  امللك  اأر�صاه  ما  اإلى  ا�صتنادا 

قواعد الو�صطية والعتدال والعدالة وامل�صاواة واحلرية وحقوق الإن�صان)1(.

توج امللك طالل بن عبد اهلل على عر�ص الأردن ليكون خلًفا لوالده امللك عبد 
اهلل الأول بن احل�صني يف 6 اأيلول 1951م.

 20 متوز 1951م، كان يوما ع�صيبا يف تاريخ الأردن، ففي ذلك اليوم نعت 
�ص عبد اهلل بن احل�صني اإثر اإطالق الر�صا�ص عليه  احلكومة الأردنية امللك املوؤ�صًّ
وهو يهمُّ بدخول بوابة م�صجد ال�صخرة امل�صرفة يف احلرم القد�صي املبارك لأداء 

�صالة اجلمعة.

 يف20 متوز 1951م، اتخذ جمل�ص الوزراء الأردين قرارا بتعيني الأمري نايف 
اأثناء غياب �صقيقه الأكرب ويل العهد الأمري طالل الذي كان  و�صيا على العر�ص 
حينه  يف  احلكومة  رئي�ص  ت�صرف  مل  احلدث  فداحة  وا�صت�صفاء،  عالج  رحلة  يف 
الرئي�ص �صمري الرفاعي عن الإ�صراع يف اتخاذ الإجراءات القانونية لتجنيب البالد 
الوقوع يف فراغ د�صتوري فعقدت احلكومة يف م�صاء نف�ص اليوم جل�صة طارئة اتخذت 

خاللها قرارا بتعيني الأمري نايف بن عبد اهلل و�صيا على العر�ص .

يف 22 اآب  1951م، �صدر تقرير طبي من امل�صت�صفى الذي كان يعالج به ويل 
العهد �صمو المري طالل بن عبداهلل، تبعه بيان �صحفي من الأطباء امل�صرفني على 
عالجه يف جنيف بتاريخ 24 اآب 1951م، فبعد ا�صت�صهاد امللك عبداهلل بن احل�صني 
يوم 20 متوز 1951م بالقد�ص ال�صريف، نودي بالأمري نايف بن عبداهلل و�صيًا على 

العر�ص، حيث كان ويل العهد �صمو المري طالل يف جنيف يتلقى العالج)2(.

1 الرتاث امللكي الردين/ املوقع الر�صمي للديوان امللكي

2 الرتاث امللكي الردين/ املوقع الر�صمي للديوان امللكي

الأمري نايف بن عبداهلل
و�صيا على العر�ص
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توفيق  ال�صيد  دولة  برئا�صة  ال��وزراء  جمل�ص  اجتمع  1951م،  اأيلول   4 يف   
من  العهد  ويل  الأمري طالل  و�صع  ودر�ص  الطبي  التقرير  على  بناء  الهدى  اأبو 
قيامه  دون  يحول  مانع  ل  باأنه  قرارًا  واأ�صدر  وال�صحية،  الد�صتورية  الناحيتني 
مبهامه كملك، لذلك قرر بالإجماع املناداة به ملكًا د�صتوريًا على اململكة الأردنية 
الها�صمية على اأن يتف�صل قبل مبا�صرته اأعماله باأداء الق�صم اأمام جمل�ص الأمة 
كما تق�صي بذلك املادة الثالثة والع�صرون من الد�صتور، واإبالغ هذا القرار اإلى 

املجل�ص امل�صار اإليه واإذاعته على ال�صعب.

يف 5 اأيلول 1951م، قرر جمل�ص الأمة  املناداة بالأمري طالل بن عبداهلل 
بن احل�صني ملكًا على الأردن، حيث اجتمع املجل�ص، وبعد درا�صة قرار جمل�ص 
الأمة: لدى تالوة قرار  التايل: قرار �صادر من جمل�ص  القرار  اأ�صدر  ال��وزراء، 
اأيلول 1951م، واملت�صمن باأن ل مانع �صحيًا يحول  جمل�ص الوزراء املوؤرخ يف 4 
للتقارير  العر�ص، نظرًا  املعظم  الأمري طالل  امللكي  ال�صمو  ارتقاء �صاحب  دون 
يقرر  الأم��ة  جمل�ص  ف��اإن  اإليه،  امل�صار  ال��وزراء  جمل�ص  بقرار  املذكورة  الطبية 

بالإجماع املناداة بجاللته ملكًا د�صتوريًا على اململكة الأردنية الها�صمية.

ى امللك طالل بن عبد اهلل اليمني الد�صتورية امام  يف 6 اأيلول 1951م، اأدَّ
د�صتور  اإ�صدار  على  حر�صه  اهلل  عبد  بن  طالل  للملك  َّ�ل  �صج� ويجُ المة،  جمل�ص 
ابو  توفيق  الرئي�ص  حكومة  عهد  يف  1952م  الثاين  كانون   8 يف  للمملكة  جديد 

الهدى.

يف 4 حزيران  1952م ا�صطر امللك طالل بن عبد اهلل ملغادرة البالد يف 
اأبو الهدى قرارا  رحلة عالجية، فاتخذ جمل�ص الوزراء برئا�صة الرئي�ص توفيق 
يف نف�ص اليوم بتعيني هيئة نيابة على العر�ص م�صكلة من الرئي�ص اإبراهيم ها�صم 

والوزير �صليمان طوقان والوزير ال�صابق عبد الرحمن اإر�صيدات.

يف 11 اآب 1952م، اتخذ جمل�ص الأمة ب�صقيه الأعيان والنواب قرارا بانهاء 
بن طالل  الأمري احل�صني  بويل عهده  واملناداة  اهلل  عبد  بن  امللك طالل  ولية 
ملكا للبالد ومتَّ تعيني جمل�ص و�صاية على العر�ص الى حني بلوغ امللك احل�صني 
اإبراهيم  ال�صادة  من  العر�ص  على  الو�صاية  هيئة  َّ�لت  وت�صك� الد�صتورية،  ال�صنَّ 
اأيار 1953م  الثاين من  و�صليمان طوقان. ويف  اإر�صيدات  الرحمن  ها�صم وعبد 
اأعلن الرئي�ص توفيق اأبو الهدى بلوغ امللك الراحل احل�صني ال�صن القانونية وقراأ 
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بني يدي جاللته يف جل�صة م�صرتكة لالأعيان والنواب قرار املجل�ص باملناداة بجاللته 
ملكا على اململكة الأردنية الها�صمية .

 جتدر الإ�صارة اإلى اأن قراراملناداة باحل�صني ملكا متت يف نف�ص قاعة املجل�ص 
القدمي يف جبل عم�َّان التي �صهدت املناداة بجاللة والده امللك طالل ملكا.
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اإلنجازات السياسية
للملك طالل بن عبداهلل

 حر�ص امللك طالل بن عبد اهلل يف مدة حكمه الق�صرية على �صرورة متا�صك 
يف  قاله  ومما  واخلارجية  الداخلية  التحديات  ملواجهة  وتعاونه  الأردين  املجتمع 
ذلك: "يحتاج هذا البلد اإلى التاآلف والتاآزر والتعاون ويحتاج اإلى الثقة بهذا الوطن 
اأمة هم وحدهم علة  اليائ�صني يف كل  اإن  اأبنائه.  باإمكانياته والثقة بكفاءة  والثقة 
تاأخرها و�صعفها يف حني اأن اأ�صحاب العزمية الواثقني باهلل هم الذين يجعلون من 

الفقر غنى ومن ال�صعف قوة". 

متيزت  اأنها  اإل  اهلل  عبد  بن  طالل  امللك  حكم  مدة  ق�صر  من  الرغم  على 
باإجنازات مهمة )1(: 

اإلنجازات السياسية الداخلية
)1(  �صدور د�صتور عام 1952م . 

تعد ال�صالحات الد�صتورية من اأهم اإجنازات امللك طالل بن عبد اهلل فقد 
1952م  عام  د�صتور  وجاء  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  احلريات  عززت 
اآفاق التطور ال�صيا�صي  اأنه ج�صد  متوافقًا مع النظم الدميقراطية احلديثة، حيث 
املرتكز على اإ�صراك ال�صعب يف �صنع القرار، واأر�صيت من خالل الد�صتور دعائم 
اأبرز ما جاء يف مواد هذا  النيابي،  ومن  الوحدة الوطنية والقومية وتوطدالركن 

الد�صتور ما ياأتي : 
اأ ( اململكة الأردنية الها�صمية دولة عربية م�صتقلة ذات �صيادة ملكها ل يتجزاأ ول 

ينزل عن �صيء منه، وال�صعب الأردين جزء من الأمة العربية .
ب ( نظام احلكم نيابي ملكي وراثي .

ج ( كفل الد�صتور جمموعة من احلقوق واحلريات املتعلقة باملواطن الأردين منها : 
1- الأردنيون  اأمام القانون �صواء ل متييز بينهم يف احلقوق والواجبات .

2- تكفل الدولة العمل والتعليم �صمن حدود اإمكانياتها )2(.

1 الجنازات ال�صيا�صية يف عهد امللك عبداهلل/ اكادميي

2 الجنازات ال�صيا�صية يف عهد امللك عبداهلل/ اكادميي



103

3- حتمي الدولة حرية القيام ب�صعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات املرعية 
يف اململكة ما مل تكن خملة بالنظام العام اأو منافية لالآداب .

مع �صمان حرية  الت�صوير  اأو  الكتابة  اأو  بالقول  ال��راأي  التعبري عن  4- حرية 
ال�صحافة والطباعة .

5- حق الأردنيني يف الجتماع وتاأليف اجلمعيات والأحزاب ال�صيا�صية . 

متيز د�صتور عام 1952م بخ�صائ�ص عدة من اأهمها : 

اأ ( نظمت مواد الد�صتور العالقة بني ال�صلطتني الت�صريعية والتنفيذية على النحو 
الآتي :

م�صرتكة  م�صوؤولية  النواب  اأمام جمل�ص  م�صوؤولون  والوزراء  الوزراء  رئي�ص   -1
عن ال�صيا�صة العامة للدولة . 

2- كل وزير م�صوؤول اأمام جمل�ص النواب عن اأعمال وزارته .

3- تطرح الثقة بالوزارة اأو باأحد الوزراء اأمام النواب، واإذا قرر املجل�ص عدم 
اأن  عليها  وجب  اأع�صائه  جمموع  من  املطلقة  بالأكرثية  ب��ال��وزارة  الثقة 

ت�صتقيل  

الق�صاة م�صتقلني ل �صلطان عليهم يف  اإذ يعد  الق�صائية.  ال�صلطة  ا�صتقاللية  ب ( 
ق�صائهم لغري القانون.

)2( ت�صكيل قوة خفر ال�صواحل الأردنية يف خليج العقبة )1952/12/21م(.

)3( اإقرار حق التعليم املجاين. 

)4( اإ�صدار قانون خط ال�صكة احلديدية )اآذار 1952(.

)5( اإن�صاء ديوان املحا�صبة : 

اأن�صىء ديوان املحا�صبة عام 1953م ملراقبة اإيرادات الدولة ونفقاتها وطرائق 
املخالفات  من  والنواب  الأعيان  ملجل�صي  �صنوي  تقرير  تقدمي  �صرفها، عن طريق 
املرتكبة بحق املال العام، ول يزال ديوان املحا�صبة ميار�ص هذا الدور اإلى اليوم. 
َتب والألقاب يف جميع املوؤ�ص�صات والدوائر يف اململكة الأردنية  )6( األغيت جميع الرُّ
جميع  ب  يلقَّ واأن  األقاب،  دون  من  الع�صكرية  الرتب  تكون  اأن  وتقرر  الها�صمية، 

الأردنيني بلقب "ال�صيد".

امللك طالل بن عبداهلل
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اإلنجازات السياسية الخارجية

العربية،  والدول  الأردن  بني  العالقات  توطيد  اإلى  طالل  امللك  جاللة  �صعى 
توقيع  عهده  يف  مّت  حيث  وم�صر(،  و�صورية  )ال�صعودية  املجاورة  ال��دول  وخا�صة 
يف  التعاون  اجل  من   ،1952 �سباط   6 يف  العربي"  اجلماعي  ال�صمان  "اتفاقية 
ال�صوؤون ال�صيا�صية والقت�صادية والع�صكرية وتوحيد اجلهود يف الدفاع عن البالد 

العربية. وو�ّصحها جاللته بعبارة "يد اهلل مع اجلماعة".)1(

1 الجنازات ال�صيا�صية يف عهد امللك عبداهلل/ اكادميي
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زواجه
تزوج �صمّو الأمري طالل يف 27 ت�صرين الثاين 1934 من الأمرية زين ال�صرف 
الأم��راء  ال�صمّو  باأ�صحاب  اهلل  ورزقهما  علّي،  بن  نا�صر  بن  جميل  ال�صريف  بنت 

احل�صني وحممد واحل�صن، و�صمّو الأمرية ب�صمة.

عا�ص �صمّو الأمري طالل واأ�صرته يف جبل عّمان يف بيت م�صتاأَجر، وكان حمبوبًا 
بة، وتعاطٍف مع كل َمن يلجاأ  من ال�صعب ملا يتمتع به من اأدٍب َجّم، وجماملٍة حمبَّ
اإليه. وكان يحرم نف�صه ليعطي غريه، كما كان مولعًا بالفرو�صية والرماية وال�صيد، 

وكانت اأحب اأوقاته تلك التي يق�صيها مع اأ�صرته.

مرضه
ر ا�صتمرار جاللته يف احلكم ب�صبب ا�صتداد املر�ص عليه، اتُّخذ قرار  بعد تعذُّ
د�صتوري بت�صكيل جمل�ص الو�صاية يف 11 اآب 1952 ريثما يبلغ جنله احل�صني ال�صّن 
القانونية مبوجب الد�صتور، وهو اليوم نف�صه الذي متت فيه مبايعة احل�صني ملكًا 

على اململكة الأردنية الها�صمية.

وفاته
وري الرثى يف الأ�صرحة  تويف جاللة امللك طالل بن عبداهلل يف متوز 1972، َووجُ

امللكّية يف عّمان)1(.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. امللك طالل بن عبداهلل

امللكة زين ال�صرف
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الدستور األردني
امللك  عهد  يف   1952 الثاين  كانون   8 بتاريخ  �صدر  الذي  هو  الأردن   د�صتور 
طالل بن عبد اهلل بن احل�صني، ثاين ملوك اململكة الأردنية الها�صمية. ومت تعديله 

عدة مرات. وهو يحدد احلكم ملكية وراثية ذات نظام برملاين التمثيل.

الثالث وا�صتقاللها )التنفيذية  الدولة  الد�صتور على ف�صل �صلطات   وين�ص 
والت�صريعية والق�صائية(، وعلى حقو ق وواجبات املواطنني، وال�صوؤون املالية واللوائح 

الد�صتورية الأخرى.

 يتاألف الد�صتور الأردين من 9 ف�صول و 131 مادة، وجرى اآخر تعديل عليه 
�صنة 2016. )1(

تعمل اململكة الأردنية الها�صمية حاليًا مبوجب هذا الد�صتور، وقد مّر الد�صتور 
احلايل بثالث مراحل منذ �صدوره وحتى اليوم :

با�صم  يعرف  كان  وال��ذي   :1928 عام  ال�صادر  الد�صتور  الأول��ى:  املرحلة   -
الأردن،  �صرق  اإم��ارة  تاأ�صي�ص  من  �صنوات  �صبع  بعد  و�صدر  الأ�صا�صي(،  )القانون 
ومتت �صياغة بنوده بالعودة اإلى املعاهدة الأردنية-الربيطانية، وقد حاول الأمري 
اأن حماولته كانت  اإل  الإمارة،  عبد اهلل و�صع د�صتور لتنظيم احلكم والإدارة يف 
على  و�صيطرتها  م�صاحلها  ل�صتمرار  ت�صعى  كانت  التي  بريطانيا  قبل  من  تعرقل 
الإمارة، وقد ات�صمت حالة الإمارة يف هذه الفرتة بعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي ب�صبب 
عدم وجود د�صتور لالإمارة، وبعد توقيع املعاهدة الأردنية - الربيطانية �صنة 1928، 

�صدر اأول د�صتور اأردين لالإمارة )القانون الإ�صا�صي( وكان يتكون من 72 مادة.

ال�صيا�صية  الظروف  ب�صبب  ال�صادر عام 1947:  الد�صتور  الثانية:  املرحلة   -
التي مرت بها الدولة الأردنية والتي من اأبرزها ا�صتقالل اإمارة �صرق الأردن �صنة 
1946 وتغري ا�صمها لي�صبح اململكة الأردنية الها�صمية، تطلبت هذه الظروف اإجراء 
اململكة  ملك  احل�صني  بن  اهلل  عبد  الأمري  و�صمي   ،1928 �صنة  د�صتور  على  تعديل 
الأردنية الها�صمية، وظل لقب )ملك( م�صتخدما حتى اليوم، ومن اأبرز ما جاء يف 
هذا الد�صتور اأن نظام احلكم يف اململكة الأردنية الها�صمية ملكي وراثي نيابي، واأن 

الدولة الأردنية هي مملكة ها�صمية م�صتقلة ذات �صيادة)2(.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. د�صتور الردن

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. د�صتور الردن
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تطورات  الأردن  �صهد   :1952 عام  �صدر  الذي  الد�صتور  الثالثة:  املرحلة   -
من  اأج��زاء  واحتالل  الإ�صرائيلية  العربية  احل��رب  اأبرزها  من  جديدة  �صيا�صية 
فل�صطني، ونتيجة لهذه الظروف ال�صيا�صية فقد اقت�صت احلاجة اإلى اإجراء تعديل 
ت�صعة ف�صول، وركز على مبداأ  الد�صتور املعدل يف  على د�صتور �صنة 1947، وجاء 
وو�صف  وواجباتهم،  الأردنيني  حقوق  وبيان  الثالث،  الدولة  �صلطات  بني  الف�صل 

الدولة ونظام احلكم فيها وغريه)1(.

الفصل الرابع من الدستور األردني

السلطة التنفيذية
 القسم األول - الملك وحقوقه 

المادة 28 :)2)
عر�ص اململكة الأردنية الها�صمية وراثي يف ا�صرة امللك عبد اهلل بن احل�صني، 

وتكون وراثة العر�ص يف الذكور من اولد الظهور وفق الحكام التالية :

تنتقل ولية امللك من �صاحب العر�ص الى اكرب ابنائه �صنًا ثم الى اكرب ابناء  اأ- 
ان  قبل  البناء  اكرب  تويف  واذا  طبقة،  بعد  طبقة  وهكذا  الك��رب،  البن  ذلك 
ينتقل اليه امللك كانت الولية الى اكرب ابنائه ولو كان للمتوفى اخوة على انه 
تنتقل  للعهد ويف هذه احلالة  وليًا  الذكور  اخوته  احد  يختار  ان  للملك  يجوز 

ولية امللك من �صاحب العر�ص اليه .

ب- اذا مل يكن ملن له ولية امللك عقب، تنتقل الى اكرب اخوته واذا مل يكن له اخوة 
ابناء  اكرب  فالى  ابن  اخوته  لكرب  يكن  مل  فان  اخوته  اكرب  ابناء  اكرب  فالى 

اخوته الآخرين بح�صب ترتيب �صن الخوة .

ج�- يف حال فقدان الخوة وابناء الخوة تنتقل ولية امللك الى العمام وذريتهم 
على الرتتيب املعني يف الفقرة )ب( .

د- واذا تويف اآخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع امللك الى من يختاره جمل�ص 
المة من �صاللة موؤ�ص�ص النه�صة العربية املغفور له امللك احل�صني بن علي .

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. د�صتور الردن

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة.. د�صتور الردن
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هـ- ي�سرتط فيمن يتولى املُلك ان يكون م�سلمًا عاقاًل مولودًا من زوجة �سرعية ومن 
ابوين م�صلمني.

و- ل يعتلي العر�ص احد ممن ا�صتثنوا بارادة ملكية من الوراثة ب�صبب عدم لياقتهم، 
وال ي�سمل هذا اال�ستثناء اعقاب ذلك ال�سخ�ش . وي�سرتط يف هذه االرادة ان 
وزيرا  بينهم  القل  على  وزراء  واربعة  ال��وزراء  رئي�ص  من  عليها  موقعًا  يكون 

الداخلية والعدلية .

ز- يبلغ امللك �صن الر�صد متى امت ثماين ع�صرة �صنة قمرية من عمره، فاذا انتقل 
العر�ص الى من هو دون هذه ال�صن ميار�ص �صالحيات امللك الو�صي او جمل�ص 
�صامية �صادرة من اجلال�ص على  ملكية  ب��ارادة  قد عني  يكون  الذي  الو�صاية 
العر�ص واذا تويف دون ان يو�صي يقوم جمل�ص الوزراء بتعيني الو�صي او جمل�ص 

الو�صاية .

 ح�- اذا ا�صبح امللك غري قادر على تويل �صلطاته ب�صبب مر�صه فيمار�ص �صالحياته 
نائب او هيئة نيابة ويعني النائب او هيئة النيابة بارادة ملكية وعندما يكون 

امللك غري قادر على اجراء هذا التعيني يقوم به جمل�ص الوزراء .

ط- اذا اعتزم امللك مغادرة البالد فيعني قبل مغادرته بارادة ملكية نائبًا او هيئة 
نيابة ملمار�صة �صالحياته اأثناء مدة غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي 
اية �سروط قد ت�ستمل عليها تلك االرادة واذا امتد غياب امللك اكرث من اربعة 

ا�صهر ومل يكن جمل�ص المة جمتمعًا يدعى حاًل الى الجتماع لينظر يف المر.

ي- قبل ان يتولى الو�صي او النائب او ع�صو جمل�ص الو�صاية او هيئة النيابة عمله 
يق�صم اليمني املن�صو�ص عليها يف املادة )29( من هذا الد�صتور امام جمل�ص 

الوزراء .

ك-اذا تويف الو�صي او النائب او احد اع�صاء جمل�ص الو�صاية او هيئة النيابة او 
ا�صبح غري قادر على القيام مبهام وظيفته فيعني جمل�ص الوزراء �صخ�صًا لئقًا 

ليقوم مقامه .

ل- ي�سرتط ان ال تكون �سن الو�سي او نائب امللك او احد اع�ساء جمل�ش الو�ساية 
او هيئة النيابة اقل من )30( �صنة قمرية غري انه يجوز تعيني احد الذكور من 

اقرباء امللك اذا كان قد اكمل ثماين ع�صرة �صنة قمرية من عمره)1( .

1 املوقع الرسمي رئاسة الوزراء/ الدستور االردين
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م- اذا تعذر احلكم على من له ولية امللك ب�صبب مر�ص عقلي فعلى جمل�ص الوزراء 
بعد التثبت من ذلك ان يدعو جمل�ص المة يف احلال الى الجتماع فاذا ثبت 
قيام ذلك املر�ص ب�صورة قاطعة قرر جمل�ص المة انتهاء ولية ملكه فتنتقل 
الى �صاحب احلق فيها من بعده وفق احكام الد�صتور واذا كان عندئذ جمل�ص 
الى  فيدعى  املجل�ص اجلديد  انتخاب  يتم  ومل  مدته  انتهت  او  منحاًل  النواب 

الجتماع لهذا الغر�ص جمل�ص النواب ال�صابق .

المادة 29 :
برئا�صة رئي�ص  يلتئم  الذي  امام جمل�ص المة  العر�ص  تبوئه  اثر  امللك  يق�صم 

جمل�ص العيان ان يحافظ على الد�صتور وان يخل�ص لالأمة .

المادة 30 :
امللك هو راأ�ص الدولة وهو م�صون من كل تبعة وم�صوؤولية .

المادة 31 :
امللك ي�صدق على القوانني وي�صدرها وياأمر بو�صع النظمة الالزمة لتنفيذها 

ب�سرط ان ال تت�سمن ما يخالف احكامها .

: المادة 32 
امللك هو القائد العلى للقوات الربية والبحرية واجلوية .

المادة 33 :
1- امللك هو الذي يعلن احلرب ويعقد ال�صلح ويربم املعاهدات والتفاقات .

2- املعاهدات والتفاقات التي يرتتب عليها حتميل خزانة الدولة �صيئا من النفقات 
او م�صا�صًا يف حقوق الأردنيني العامة او اخلا�صة ل تكون نافذة ال اذا وافق 
عليها جمل�ش االمة وال يجوز يف اأي حال ان تكون ال�سروط ال�سرية يف معاهدة 

او اتفاق ما مناق�سة لل�سروط العلنية .
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المادة 34 :
امللك هو الذي ي�صدر الوامر باجراء النتخابات ملجل�ص النواب وفق اأحكام   -1

القانون .

امللك يدعو جمل�ص المة الى الجتماع ويفتتحه ويوؤجله ويف�صه وفق اأحكام   -2
الد�صتور .  

للملك ان يحل جمل�ص النواب .  -3

للملك ان يحل جمل�ص العيان اأو يعفي احد اع�صائه من الع�صوية .  -4

المادة 35 :
ويقيلهم  ال��وزراء  ويعني  ا�صتقالته  ويقبل  ويقيله  ال��وزراء  رئي�ص  يعني  امللك 

ويقبل ا�صتقالتهم بناء على تن�صيب رئي�ص الوزراء .

المادة 36 :
بينهم رئي�ص جمل�ص العيان  امللك يعني اع�صاء جمل�ص العيان ويعني من 

ويقبل ا�صتقالتهم .

المادة 37 :
واألقاب  والو�صمة  والع�صكرية  املدنية  الرتب  وي�صرتد  ومينح  ين�صئ  امللك   -1

ال�صرف الخرى وله ان يفو�ص هذه ال�صلطة الى غريه بقانون خا�ص .

ت�صرب العملة با�صم امللك تنفيذًا للقانون .  -2

المادة 38 : 
للملك حق العفو اخلا�ص وتخفي�ص العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون 

خا�ص .
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المادة 39 :
ل ينفذ حكم العدام ال بعد ت�صديق امللك وكل حكم من هذا القبيل يعر�صه 

عليه جمل�ص الوزراء م�صفوعًا ببيان راأيه فيه .

المادة 40 :)1)
مع مراعاة اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة:

ميار�ص امللك �صالحياته بارادة ملكية وتكون الرادة امللكية موقعة من رئي�ص   .1
الوزراء والوزير او الوزراء املخت�صني، يبدي امللك موافقته بتثبيت توقيعه فوق 

التواقيع املذكورة .
ميار�ص امللك �صالحياته باإرادة ملكية دون توقيع من رئي�ص الوزراء والوزير اأو   .2

الوزراء املخت�صني يف احلالت التالية:
اأ. اختيار ويل العهد .

ب. تعيني نائب امللك .
ج. تعيني رئي�ص جمل�ص العيان واع�صائه وحل املجل�ص وقبول ا�صتقالة اأو اعفاء 

اأي من اع�صائه من الع�صوية .
د. تعيني رئي�ص املجل�ص الق�صائي وقبول ا�صتقالته .

ه�. تعيني رئي�ص املحكمة الد�صتورية واع�صائها وقبول ا�صتقالتهم.
و. تعيني قائد اجلي�ص ومدير املخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.

1 الد�صتور الردين– جمل�ص المة– املوقع الر�صمي



المملكة الثالثة

الملك الحسين بن طالل
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 الملك الحسين بن طالل

مولده ونسبه
احل�صني بن طالل هو احلفيد الأربعون للنبي حممد �صّلى اهلل عليه و�صّلم، من 

ذرية احل�صن بن علي، �صليل اأ�صرة عربية ها�صمية.

جاللة  والَديه  كنف  يف  وترّبى   ،1935 الثاين  ت�صرين   14 يوم  عّمان  يف  ِل��َد  وجُ
ه جاللة امللك  امللك طالل بن عبداهلل وجاللة امللكة زين ال�صرف بنت جميل، وجدِّ
الأمري  و�صمّو  حممد  الأم��ري  �صمّو  هما  �صقيقان،  وللح�صني  احل�صني.  بن  عبداهلل 

احل�صن، و�صقيقة واحدة هي �صمّو الأمرية ب�صمة.

تعليمه االبتدائي والثانوي)1)
اأنهى احل�صني درا�صته البتدائية يف الكلية العلمية الإ�صالمية بعّمان، ثم �صافر 
اإلى م�صر ملوا�صلة تعليمه الثانوي يف مدر�صة فكتوريا بالإ�صكندرية )1950/1949(.

استشهاد جده الملك عبداهلل األول
 20 يوم  املبارك  الأق�صى  امل�صجد  يف  الأول  عبداهلل  امللك  ا�صتجُ�صهد  وعندما 

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة– احل�صني بن طالل

جاللة امللك احل�صني بن طالل مع والده
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اإلى جانبه  لتاأدية �صالة اجلمعة، وبقي  ه احل�صني برفقته  متوز 1951، كان حفيدجُ
الزكية على  اللحظات الأخرية من حياته، فاحَت�صَن ج�صَده الطاهر ودماءه  حتى 

مقربٍة من �صريح ال�صريف احل�صني بن علي.

وليًا للعهد ثم ملكًا لألردن
بتعيني  امللكية  اإرادت��ه  اأ�صدر  الد�صتورية،  �صلطاته  طالل  امللك  توّلى  وبعدما 
اإلى  اأيلول 1951. ثم توّجه احل�صني  اأبنائه الأمري احل�صني، وليًا للعهد يف 9  اأكرب 

بريطانيا لإكمال تعليمه يف مدر�صة هارو.

نودي  احلكم،  يف  ا�صتمراره  دون  ح��اَل  ال��ذي  طالل  امللك  مر�ص  اإث��ر  وعلى 
بالأمري احل�صني بن طالل، ملكًا على اململكة الأردنية الها�صمية يف 11 اآب 1952. 
ّكل جمل�ص و�صاية  وملّا كان احل�صني يف ال�صابعة ع�صرة من عمره حينذاك، فقد �صجُ
على العر�ص، بينما وا�صل احل�صني تعليمه ملتحقًا منذ 19 اأيلول 1952 باأكادميية 
الع�صكري  تعليمه  تلقى  حيث  املتحدة،  اململكة  يف  امللكية  الع�صكرية  �صاندهري�صت 

وتخرج فيها مطلع عام 1953.

اأمتَّ احل�صني بن طالل ثماين ع�صرة �صنة قمرية من عمره يف 2 اأيار 1953، 
فتوّلى �صلطاته الد�صتورية مد�ّصنًا مرحلة جديدة يف تاريخ الأردن احلديث، ا�صتمرت 
ال�صعار الذي ج�ّصد فل�صفته ونهجه يف  واأربعني عامًا )1952-1999( حتت  �صبعة 

احلكم واملتمّثل يف مقولته الأثرية "فلَنْبِ هذا البلد ولنخدم هذه الأمة".

الأح��داث  تخّللتها  مرحلة  يف  واقتدار  وحنكٍة  بحكمة  امل�صرية  احل�صني  قاد 
العبور  جاللته  وا�صتطاع  ودوليًا،  واإقليميًا  حمليًا  اخلطرية  واملنعطفات  اجل�صام 
اأمثولًة يف ال�صتقرار والنمّو والزدهار؛ وطنًا  الأمان، جاعاًل منه  بّر  اإلى  بالأردن 
قويًا حمكم الدعائم، را�صخ الأركان، يتفياأ ظلَّه الوارَف وينعم بخريه الوفري جميع 

املواطنني)1(.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة– احل�صني بن طالل



116116

زواجه
دينا  الأم��رية  �صموُّ  له  اأجنبت  فقد  بنات.  و�صّت  اأبناء  خم�صة  للح�صني  ل��د  وجُ
التي تزّوجها يف عام 1955، �صموَّ الأمرية عالية. واأجنبت له زوجتجُه  عبداحلميد 
عام  يف  بها  اقرتَن  التي  جاردنر(  )اأنطوانيت  احل�صني  منى  الأمرية  �صمّو  الثانية 
1961، كاّلً من: �صمّو الأمري )امللك لحقًا( عبداهلل )1962(، و�صمّو الأمري في�صل 
الثالثة،  زوجته  اأما   .)1968( وعائ�صة  زين  التواأَمني  الأمريتني  و�صمّو   ،)1963(
بها يف عام  اقرتن  التي  الدين طوقان(  بهاء  علياء احل�صني )علياء  امللكة  جاللة 
علي )1975(.  الأمري  و�صمّو  هيا )1974(،  الأمرية  �صموَّ  له  اأجنبت  فقد   ،1972
كما تبّنى جاللته وامللكة علياء الطفلَة عبري حمي�سن بعدما جنْت من حادثة �سقوط 
طائرة فوق منزلهم بعد اإقالعها من مطار عّمان املدين، فعا�صت يف كنفهما. ويف 9 
�سباط 1977 ا�سُت�سهدت امللكة علياء اإثر �سقوط الطائرة املروحية التي كانت تقّلها 
فوق منطقة اليادودة، اأثناء عودتها من زيارة تفّقدية مل�صت�صفى الطفيلة، فاأ�صيب 
تخليدًا  املوؤ�صف  بالقرب من مكان احلادث  بت�صييد مطار  ووّجه  احل�صني باحلزن 

لذكراها، وهو املطار الذي حمل ا�صمها "مطار امللكة علياء الدويل")1(.

ثم تزوج جاللته من جاللة امللكة نور احل�صني )اإليزابيث جنيب احللبي( يف 
عام 1978، فاأجنبت له كاّلً من: �صمّو الأمري حمزة )1980(، و�صمّو الأمري ها�صم 

)1981(، و�صمّو الأمرية اإميان )1983(، و�صمّو الأمرية رايا )1986(.

هواياته
وال�صيارات  ال��ط��ائ��رات  ق��ي��ادة  يف  ف��ربَع  متمّر�صًا،  ريا�صيًا  احل�صني  ك��ان 
والدّراجات الريا�صية، كما كان �صغوفًا بالريا�صات املائية وال�صيد والتزلج والتن�ص 
والرماية وركوب اخليل، اإلى جانب ممار�صته هواية الراديو عرب حمطته اخلا�صة 

)JY1(، والت�صوير الفوتوغرايف، وهوايات اأخرى بني حني واآخر.

والتاريخ،  ال�صيا�صية،  العالقات  جمالت  يف  متميزًا  قارئًا  احل�صني  كان  كما 
واقتنى  الطريان.  وفنون  والأدب،  والأديان،  الع�صكرية،  والعلوم  الدويل،  والقانون 
الأفالم  مب�صاهدة  واهتم  والإجنليزية،  العربية  واملطبوعات  الكتب  اآلف  جاللته 

الوثائقية والتاريخية والثقافية، العربية والأجنبية على حّد �صواء)2(.

1 زوجات امللك احل�صني– املوقع الر�صمي الديوان امللكي

2 موقع مو�صوع
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�صبكة  ح  ت�صفُّ يف  ي�صتمتع  احل�صني  كان  حياته،  من  الأخ��رية  ال�صنوات  ويف 
ثل توجيهاتجُه  الإنرتنت، التي راأى فيها قوًة قادرة على اإحداث التقدم والتفاهم، ومتجُ
روؤيته  على  �صاطعًا  دلياًل  الإنرتنت  بخدمة  الأردن  يف  مدر�صة  كّل  تزويد  ب�صرورة 

ال�صت�صرافية ووعيه مبا يحمله امل�صتقبلجُ من ثورة رقمية ومعرفية.

األوسمة والجوائز والشهادات الفخرية
تقّلد احل�صني خالل م�صريته العديد من الأو�صمة املدنية والع�صكرية من معظم 
ماليزيا،  من  التاج  وقالدة  العراق،  من  الها�صمية  القالدة  بينها  من  العامل،  دول 
الأو�صمة  معظَم  تقّلد  املحلي  ال�صعيد  وعلى  بريطانيا.  من  امللكّي  فكتوريا  وو�صام 
الع�صكرية واملدنية واأو�صمة املنا�صبات اخلا�صة، مثل قالدة احل�صني بن علي وو�صام 

ع. النه�صة املر�صَّ

لعطائه  وتكرميًا  الدوليني،  والتعاون  ال�صالم  نحو  و�صعيه  جلهوده  وتقديرًا 
"داغ  جائزة  منها:  جوائز  جاللته  ت�صّلم  والتميز،  ب��الإجن��از  املليئة  وم�صريته 
لدوره  ا�صتوريا�ص  اأمري  وجائزة   ،)1987( ال��دويل  والتعاون  لل�صالم  همر�صولد" 
لل�صالم  ت�صرت�صل  ون�صتون  ال�صري  وجائزة   ،)1995( ال��دويل  التفاهم  جمال  يف 
�صهادات  جاللته  نح  مجُ كما   .)1997( الأملانية  الإعالم  و�صائل  وجائزة   ،)1995(
دكتوراه فخرية، على غرار �صهادة الدكتوراه الفخرية يف احلقوق من كلية �صيتاديل/ 
كارولينا اجلنوبية )1975(، و�صهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة اأوتاوا يف كندا 

)1(.)1989(

"قصة حياتي"
بن طالل،  امللك احل�صني  ل�صاحب اجلاللة  "ق�صة حياتي" كتاب مذكرات 
للمطبوعات  العامة  املديرية  الع�صرين عن  القرن  ال�صبعينيات من  �صدر يف مطلع 
 Daily( "والإعالم والن�صر بعّمان، مت�صمنًا ترجمة ما ن�صرته �صحيفة "الديلي ميل
ال�صحف  عنها  قالت  التي  احل�صني  حياة  ق�صة  ي�صتعر�ص  فهو  اللندنية،   )Mail
العاملية يف حينه: "اإنها اأروع ق�صة حياة تجُن�صر يف العامل، واأدعاها اإلى اإثارة النف�ص 

تقديرًا واإعجابًا".)2(

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة– احل�صني بن طالل

2 موقع الديوان امللكي الر�صمي

جاللة امللك احل�صني
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ويجلي جاللته يف هذا الكتاب، عالقته الوثيقة بجّده امللك )املوؤ�ص�ص( عبداهلل 
ال�صاد�صة ع�صرة من عمره:  يزال يف  ما  وهو  به  ما خاطبه جّده  م�صتذكرًا  الأول، 
َني اأن تدرك اأنك �صتتولى امل�صوؤولية يف يوم اآٍت، واإين لأتطّلع اإليك  يا بجُ اهلل  "اأرجو 
واثقًا باأنك �صتبذل كل جهد لتحتفظ مبا قمت به من عمل �صليمًا من ال�صياع، واأين 
لأتو�ّصم فيك العزم على اأن تواظب على خدمة �صعبنا". فما كان من احل�صني اإّل 

اأن اأكد جلّده يف عزٍم و�صدِق �صعور، اأنه �صيقوم اأح�صَن القيام مبا كّلفه به.

وي�صتعيد احل�صني احلادثة الأليمة التي مل تبارح ذاكرته وظلت ع�صية على 
الن�صيان، حادثة ا�صت�صهاد جّده اأمام عينيه، م�صتعر�صًا الأحداث التي تلتها و�صوًل 
موؤامرات  من  حكمه  بدايات  يف  واجهه  ما  ثم  الد�صتورية،  ال�صلطات  ت�صّلمه  اإلى 

ود�صائ�ص وحماولت قتل.

ويوؤكد احل�صني يف ثنايا الكتاب، اأن الأردنيني قطعوا �صوطًا يف ت�صميمهم على 
جعل اأنف�صهم مثاًل يحتذيه الآخرون ومنوذجًا كون بلدهم حرًا متقدمًا. اأما بالن�صبة 
ال�صم تخليدًا لذكرى  بهذا  �صّماه  الذي  الأمري عبداهلل  جلاللته، فقد كان ميالد 
جّده، جالبًا للكثري من الهناء وامل�صّرة للعائلة الها�صمية، ولالأ�صرة الأردنية الكبرية. 
اأن يجعل لنا من عبداهلل  اأدعوه  "اأملي باهلل، الذي  ويختم جاللته الكتاب بقوله: 
البَن العربيَّ احلق، الذي يحيا ل�صمه وين�صاأ مع ما يتفق وتقاليد اأ�صرتنا الها�صمية 

يف خدمة اأمتنا".

المرض
اجلوي  الوطني  ميني�صوتا  حر�ص  من  اإف-16  ط��راز  من  طائرات  رافقت 
اإلى  احل�صني  امللك  عودة  اأثناء   1999 �سباط   4 1" يف  الأردنية  "امللكية  الطائرة 

الأردن. تويف بعدها بثالثة اأيام)1(.

مت الإعالن عن اإ�صابة امللك احل�صني ب�صرطان اللمفاوية يف "مايو كلينك" يف 
رو�ص�صرت، ميني�صوتا يف متوز 1998. كانت ليمفوما احل�صني من النوع الذي ا�صتجاب 
للعالج الكيميائي، والذي بداأه امللك بالفعل وكان اأطباوؤه متفائلني باإمكانية عالجه. 

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة– احل�صني بن طالل
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يف طريق عودته اإلى الأردن يف كانون الثاين 1999 بعد �صتة اأ�صهر من العالج 
يف الوليات املتحدة، توقف احل�صني يف لندن، ون�صحه الأطباء حينها بالبقاء يف 
اإجنلرتا للراحة لب�صعة اأ�صابيع، حيث كان ل يزال �صعيفًا للغاية بحيث ل ي�صتطيع 

ال�صفر.

 لدى عودته اإلى الأردن، مت ا�صتقباله من قبل اأفراد الأ�صرة والوزراء واأع�صاء 
الربملان وكبار ال�صخ�صيات الأجنبية وح�صد من املواطنني الأردنيني. اأم�صى �صتة 
اأيام فقط يف الأردن، قبل اأن يجُ�صرع بعد النتكا�ص للعودة اإلى عيادة "مايو كلينك" 
بعد  العالج  املزيد من  لتلقي  الثاين 1999، عاد فجاأة  كانون  يف ميني�صوتا يف 25 
خ�صوعه لعملية زرع نخاع عظم فا�صلة، قال اأطباء يف عيادته الأمريكية اأن امللك 
عانى من ف�صل داخلي يف الأع�صاء بعد عملية زرع نخاع العظم الفا�صلة، قال م�صوؤول 
اإبقاوؤه على قيد احلياة بو�صائل  يف وكالة فران�ص بر�ص:"امللك عانى من الأمل، مت 

ا�صطناعية، مل يعد هناك اأمل".

عاد امللك اإلى املنزل وهو يف حالة خطرية بعد ف�صل العالج الأخري لل�صرطان، 
يف  املركزة  العناية  وحدة  اإلى  هليكوبرت  بطائرة  الفور  على  نقله  مت  و�صوله  ولدى 
مدينة احل�صني الطبية غرب عّمان. وبح�صب ما قيل ورد اأنه يف كان يف غيبوبة وعلى 
جهاز حفظ احلياة بعد اأن ف�صلت اأع�صاوؤه. انت�صرت اأ�صوات حزن و�صط ح�صد من 
الأردنيون خارج املدينة الطبية الذين حافظوا على يقظتهم هناك منذ عودة امللك. 
ال�صود  الرايات  ورفعوا  )الكوفيات( على وجوههم  روؤو�صهم  اأغطية  الأردنيني  لّف 

كعالمة حداد ح�صب تقاليدهم.

اأ�صرة امللك قررت عدم اإغالق جهاز حفظ احلياة، مف�صلة  اإن  قال الق�صر 
تركه ميوت ب�صكل طبيعي. قال التلفزيون الأردين يف ن�صرة اإخبارية م�صاء اجلمعة 5 
�سباط 1999 اإن امللك احل�صني ما زال حتت العناية املركزة. كان املذيعون يرتدون 

مالب�ص �صوداء وبثت املحطة برامج عن حياة امللك.

توقف قلب امللك احل�صني يوم 7 �سباط 1999 ال�صاعة 11،43 �صباحًا. كانت 
اإلى جانبها. مت ا�صتدعاء جنله الأكرب عبد  اأبنائها اخلم�صة  امللكة نور واأربعة من 
اهلل والذي مت تعيينه موؤخرًا وليًا للعهد يف 24 كانون الثاين 1999 اإلى امل�صت�صفى، 

وبعد و�صوله، مت اإخراج امللك من جهاز التنف�ص واأعلن وفاته.
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وفاة الحسين بن طالل
تويف امللك الثالث للمملكة الأردنية الها�صمية احل�صني بن طالل يف ال�صابع من 
�سباط عام 1999 بعد اأن عانى لعدة �صنوات من �صرطان اللمفوما الالهودجكينية، 
كان يف اآخر اأيامه يزور م�صفى مايو كلينك يف رو�ص�صرت، ميني�صوتا، الوليات املتحدة.
 يف 29 كانون الثاين من عام 1999، عزل احل�صني �صقيقه الأمري احل�صن بن 

طالل من ولية العهد وعنّي ابنه الأكرب عبد اهلل الثاين مبن�صب ويل العهد. 
اأن العملية اجلراحية للملك قد  ن�صرت �صحيفة نيويورك تاميز يف 5 �سباط 

باءت بالف�صل، وعاد اإلى وطنه ليموت)1(. 
اأجُعلن عن وفاته يف 7 �سباط 1999 يف متام ال�صاعة 11،43 �صباحًا، واأجُقيمت 
اجلنازة يف عمان يف 8 �سباط 1999، كانت اجلنازة واحدة من اأكرب جتمعات ملوك 

وقادة العامل، حيث كانت اأكرب جتمع حلكام العامل منذ عام 1995.

العرش الملكي
بعد �صاعات قليلة من الإعالن عن وفاة احل�صني، ذهب عبد اهلل بن احل�صني 
اإلى جل�صة دعا اإليها جمل�ص الأمة على عجل يرتدي كوفية تقليدية باللونني الأحمر 
وبكى  الدولة  يف  والأعيان  النواب  له  �صّفق  املجل�ص  اإلى  و�صل  وعندما  والأبي�ص، 
بع�صهم. كان قد �صبق امللك عبد اهلل �صقيقا امللك احل�صني، الأمري احل�صن والأمري 
حممد، ووقفا مبا�صرة اأمام �صورة امللك احل�صني هناك، واقفني الوقفة الع�صكرية 
تال  ثم  الت�صفيق.  من  املزيد  اأثار  مما  جانبيهما  على  باإحكام  م�صدودة  واأيديهما 
امللك عبد اهلل الثاين ميني والده الذي تاله قبل ذلك بحوايل خم�صة عقود: "اأق�صم 

باهلل العظيم اأن اأحافظ على الد�صتور واأن اأكون اأمينا لالأمة")2(.
مع  اجلل�صة  الأم��ة(  )جمل�ص  الأع��ي��ان  جمل�ص  رئي�ص  الرفاعي،  زي��د  افتتح 
الرفاعي  زي��د  �صوت  ت�صدع  احل�صني،  امللك  على  بال�صالة  ب��داأوا  ثم  الفاحتة، 

بالعاطفة وهو يقود التالوة ودعا للملك عبد اهلل : "حفظ اهلل جاللته".
الجنازة

م�صحوبًا  احل�صني  امللك  جثمان  يحمل  الذي  بالعلم  املغطى  النع�ص  نقل  مت 
بقوات احلر�ص يرتدون الكوفيات يف موكب مدته 90 دقيقة عرب �صوارع العا�صمة 
الرياح  رغم  زعيمهم  لتوديع  اأردين  األف   800 بنحو  يقدر  ما  حينها  خرج  عّمان. 
الباردة وال�صتاء وكثري منهم كانوا يبكون حينها. متركزت ال�صرطة واجلي�ص على 

طول الطريق الذي بلغ طوله ت�صعة اأميال)3( .

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة– وفاة احل�صني بن طالل

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة– وفاة احل�صني بن طالل

3 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة– وفاة احل�صني بن طالل

جنازة املغفور له امللك احل�صني بن طالل
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ولدى و�صوله اإلى ق�صر رغدان، ا�صتقبل امللك اجلديد وابن احل�صني الأكرب 
عبد اهلل واالأمراء امللكيون التابوت ر�سميًا. وقفت امللكة نور يف مدخل حماط بن�ساء 

ملكيات اأخريات يرتدين الأ�صود كعالمة حداد واأو�صحة بي�صاء.

الكبري  الفناء  يف  الأردن  اإل��ى  ال�صخ�صيات  وكبار  القادة  من  الكثري  توافد 
بق�صر رغدان، للتعبري عن حزنهم، كان امللك الراحل داخل الق�صر حماًطا باأربعة 
حرا�ص �صرك�صيني يرتدون قبعات �صوف ومعاطف �صوداء، دخل كبار ال�صخ�صيات 
الغرفة واحدًا تلو الآخر للتوقف قبالة نع�صه ملدة ق�صرية للعزاء وكل ح�صب تقاليده. 
�صدر �صوت مزمار القربة عندما مت نقل النع�ص من الق�صر اإلى م�صجد على عربة 
مدفع. ح�صر امل�صلمون فقط �صالة امل�صجد، بينما انتظر العديد من زعماء العامل 
يف اخلارج. يف املقربة امللكية حتت مظلة خ�صراء، مت اإخراج جثمان احل�صني من 
امللك طالل وجده عبد اهلل  والده  بالقرب من جثمان  التابوت ومت و�صعه يف قرب 
اآيات من القراآن على القرب، دقت  الأول. و�صع امللك عبد اهلل والده بعناية وكتب 
اآخر م�صاركة للع�صكر، واأطلق اآخر بوق و�صرب احلرا�ص حتية. وقف امللك عبد اهلل 
نور  امللكة  راقبت  الأق��ارب من حوله،  بكاء  الرغم من  بوجه �صارم، على  اجلديد 

اأبواب املقربة اأثناء دفن امللك.

اأطول فرتة  �صاحب  امللك احل�صني  كان   ،1999 �سباط  وفاته يف 7  تاريخ  يف 
رئا�صية تنفيذية يف العامل.

و�صيع جثمان الراحل امللك احل�صني بن طالل يف املقربة الها�صمية بعمان بعد 
الأردنيني  الآلف من  مئات  وقف على جانبي طريق مرور موكبها  ت�صييع  مرا�صم 
انه فاق جتمع ت�صييع  للروؤ�صاء العرب والجانب قال مراقبون  و�صمت اكرب جتمع 
الأ�صبق  بريطانيا  وزراء  رئي�ص  وجنازة  كنيدي  جون  ال�صبق  المريكي  الرئي�ص 
ون�صتون ت�صرت�صل. وكانت مرا�صم الت�صييع بداأت برفع اجلثمان امل�صجى يف منزله 
يف ق�صر باب ال�صالم . وحمل ابناء امللك احل�صني مبن فيهم امللك اجلديد عبد اهلل 
نع�ش والدهم و�سلموه عند مدخل املنزل امللكي الى ثمانية من �سباط اجلي�ش برتبة 
الن�صاء  ال�صالمي يحظر على  التقليد  الق�صر لن  داخل  نور  امللكة  وبقيت  عقيد. 

امل�صاركة يف الت�صييع. 

انطلقت  ع�سكرية  �سيارة  فوق  االأردين  بالعلم  املغطى  النع�ش  ال�سباط  و�سع 
يف �صوارع عمان الى املقربة امللكية املجاورة لق�صر رغدان امللكي. وغادرت عربة 

جاللة امللك عبداهلل الثاين يوؤدي 
ق�صم الد�صتور
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ال�صالم  باب  ق�صر  ال�صرف  حر�ص  بها  يحيط  النع�ص  تنقل  التي  املدرعة  اجلي�ص 
امللكي لتقطع م�صافة 20 كيلومرتا عرب �صوارع العا�صمة، حتيط بها �صت �صيارات 
علو  على  مروحية  فوقها  وحتلق  بر�صا�صات  م��زودة  ال�صرف  حلر�ص  تابعة  حمراء 
موكب  م�صار  على طول  الواجمني  الأردنيني  من  اللف  مئات  واحت�صد  منخف�ص. 

الت�صييع لوداع امللك الذي تويف عن 63 عاما نتيجة ا�صابته مبر�ص ال�صرطان. 

حلظة و�سول املوكب الى ق�سر رغدان انزل ثمانية �سباط يرتدون الكوفيات 
البي�صاء واحلمراء النع�ص عن العربة الع�صكرية التي كان حممول عليها ونقلوه الى 
�صالة العر�ص حيث �صجي. وو�صع النع�ص على طاولة موجها نحو القبلة. وقام اربعة 
من احلر�ص ال�صرك�صي باللبا�ص ال�صود بتغطيته بالعلم الها�صمي. ووقف امللك عبد 
اهلل النجل البكر للملك احل�صني امام النع�ص. وقام ابناء امللك الآخرون وا�صقاوؤه 
واولد عمومته بالقاء النظرة الخرية عليه وكذلك ممثلو خمتلف الهيئات الر�صمية 
على  الخ��رية  النظرة  الت�صييع  يف  امل�صاركون  العامل  قادة  القى  ثم  من  الأردنية. 

النع�ص.

 وابرز الذين مروا امام النع�ص الرئي�ص المريكي بيل كلينتون يرافقه ثالثة 
الرئي�ص  قراأ  كما  ف��ورد.  وجريالد  كارتر  وجيمي  بو�ص  جورج  هم  �صابقني  روؤ�صاء 
احلليم  عبد  نائبه  جانبه  الى  ووقف  النع�ص  امام  الفاحتة  ال�صد  حافظ  ال�صوري 
الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  وادى  ال�صرع.  فاروق  اخلارجية  ووزير  خدام 
يا�صر عرفات التحية الع�صكرية امام النع�ص وكان برفقة امني عام ال�صلطة الطيب 

عبدالرحيم)1(.

نتانياهو  بنيامني  احلكومة  ورئي�ص  وايزمن  عازر  ال�صرائيلي  الرئي�ص  ومر   
امام النع�ص كل مبفرده غري ان نتانياهو وقف حلظة طالت قليال. وتوقف الرئي�ص 
الفرن�صي جاك �صرياك للحظات امام النع�ص وبدا الى جانبه وزير الدولة لل�صحة 
�صالح  عبداهلل  علي  اليمني  الرئي�ص  القى  كما  كو�صنري.  برنارد  الن�صاين  والعمل 
وامل�صري ح�صني مبارك واجلزائري اليمني زروال وال�صوداين عمر ح�صن الب�صري 
وال�صلطان قابو�ص وويل العهد ال�صعودي المري عبداهلل وويل عهد الكويت ال�صيخ 
�صعد العبداهلل النظرة الخرية على النع�ص ا�صافة الى جميع روؤ�صاء الوفود املمثلة 

يف اجلنازة واأبرزهم امني عام اجلامعة العربية ع�صمت عبداملجيد.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة– جنازة  احل�صني بن طالل
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 بعد ذلك نقل جثمان امللك احل�صني الى م�صجد الق�صر امللكي حيث جّرت 
�صيارة م�صفحة النع�ص الذي ثبت على عربة مدفع. وعلى وقع املو�صيقى الع�صكرية 
م�صجد  الى  الأردنيني  اجلنود  من  عدة  ب�صفوف  حماطا  الراحل  امللك  نع�ص  نقل 
افراد  وم�صى  رغ��دان.  نحو 400 مرت عن ق�صر  يبعد  الذي  بن عبداملطلب  حمزه 
العائلة املالكة مبا�صرة وراء النع�ص تالهم ع�صرات القادة العرب والجانب الذين 

قدموا للم�صاركة يف اجلنازة.

 وعقب اأداء �سالة اجلنازة على امللك الراحل قام ثمانية من �سباط حر�ش 
ال�صالم اجلنائزى  املو�صيقى  امل�صجد، وعزفت  الى خارج  ال�صرف بحمل اجلثمان 
الى  متجها  خروجه  ل��دى  للجثمان  الع�صكرية  التحية  ال�صرف  حر�ص  اأدى  فيما 
اال�سرحة امللكية حمموال على اأعناق �سباط ال�سرف. وتقدم املوكب حملة االو�سمة 
والنيا�صني التي ح�صل عليها امللك احل�صني وفرق املو�صيقى الع�صكرية. وفور و�صول 
املوكب املهيب الى مقابر ال�صرحة امللكية عزفت املو�صيقى ال�صالم اجلنائزي ثم 
من  الراحل  امللك  جثمان  به  امللفوف  الأردن��ى  العلم  وت�صلم  اهلل  عبد  امللك  تقدم 
رئي�ص هيئة الركان امل�صرتكة. ومت انزال جثمان امللك احل�صني الى مثواه الخري 
فيما عزفت املو�صيقى ال�صالم اجلنائزي واأطلقت املدفعية 21 طلقة بعد اأن ووري 
القراآن  من  اآي��ات  الها�صمية  احل�صرة  اأم��ام  تلى  ثم  ال��رثى.  الراحل  امللك  جثمان 

الكرمي والدعية للملك الراحل)1(.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة– جنازة  احل�صني بن طالل
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اإلنجازات السياسية في عهد الملك 

الحسين بن طالل

حقق الأردن يف عهد امللك احل�صني بن طالل اإجنازات كبرية على امل�صتوى 
الداخلي فقد نذر حياته خلدمة وطنه واأمته وقد عرب امللك احل�صني عن نهج �صيا�صته 
الداخلية يف اخلطاب الذي وجهه لل�صعب الأردين عند ت�صلمه عر�ص اململكة بقوله : 

"اإن العر�ص الذي انتهى اإلينا لي�صتمد قوته بعد اهلل من حمبة ال�صعب وثقته 
واإنني �صاأمني هذه املحبة وهذه الثقة بخدمة الأمة ورعاية م�صاحلها فاأخذت على 
نف�صي جمانبة الراحة من اأجلكم والعمل والت�صحية يف �صيل اإعزاز وطننا الذي له 

نحيا ويف �صبيله منوت ".

اإلنجازات السياسية الداخلية

1- تعزيز النهج الدميقراطي : 

�صعى امللك احل�صني بن طالل منذ مطلع عهده اإلى تعزيز النهج الدميقراطي، 
وتفعيل احلريات ال�صيا�صية، فظهرت الأحزاب ال�صيا�صية باجتاهاتها الفكرية كافة 
ال�صحافة  ون�صطت  واملهنية  العمالية  النقابات  وتاأ�ص�صت  الأردنية  ال�صاحة  على 
والنتماء  القومي،  ال�صعور  ور�صخ  ال�صيا�صي  الوعي  من  زاد  الذي  الأمر  البالد  يف 

الوطني عند الأردنيني، كذلك امليثاق الوطني الأردين . 
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2- تعريب قيادة اجلي�ص : 

طالل  بن  احل�صني  امللك  اتخذ  الأردنية  الوطنية  ال�صيادة  لتحقيق  ا�صتكمال 
قراره التاريخي يف الأول من اآذار 1956م بتعريب قيادة اجلي�ص العربي الأردين، 
واال�ستغناء عن خدمات جون كلوب قائد اجلي�ش وال�سباط االجنليز واإنهاء املعاهدة 

الأردنية الربيطانية عام 1957م . 

3-التعديالت الد�صتورية : 

يتنا�صب  مبا  احل�صني  امللك  عهد  يف  الد�صتور  على  ع��دة  تعديالت  اأجريت 
الأردن  واجهت  التي  التحديات  من  وبالرغم  الداخلية،  ال�صيا�صية  التطورات  مع 
اإ�صرائيل وما ترتب عليها من تعطل املوؤ�ص�صات الد�صتورية  واملتمثلة بال�صراع  مع 
وتفعيل احلياة  النيابية يف عام 1984م  اإلى احلياة  العودة  ا�صتطاع  الأردن  اأن  اإل 
ال�صيا�صية واحلزبية عن طريق انتخابات عام 1989م وامليثاق الوطني عام 1991م 

وقانون الأحزاب عام 1992م )1(. 

اإلنجازات السياسية الخارجية
�سعيد  على  لالأردن  ال�سيا�سي  بالن�ساط  طالل  بن  احل�سني  امللك  عهد  متيز 
العالقات العربية والدولية وال�صهام يف امل�صاحلة العربية وتوحيد ال�صف العربي 
من  العامل  ودول  العربية  ال��دول  مع  عالقته  يف  طالل  بن  احل�صني  امللك  وانطلق 

املرتكزات الآتية : 

1- مبادئ الثورة العربية الكربى .

2- مواد الد�صتور الأردين التي توؤكد البعد القومي العربي.

3- ثوابت ال�صيا�صة اخلارجية الأردنية القائمة على الو�صطية والعتدال .

)1( امللك احل�صني بن طالل وم�صاريع الوحدة العربية : 

�صعى امللك احل�صني بن طالل اإلى جت�صيد فكرة الوحدة العربية عمليًا بالدعوة 
اإلى اإقامة العديد من م�صاريع الوحدة بني البالد العربية ومن اأبرز هذه امل�صاريع 

ما ياأتي : 
1 جو اكادميي– الجنازات ال�صيا�صية يف عهد امللك ح�صني
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اأ ( الحتاد العربي الها�صمي عام 1958م : 

ات�صمت العالقات ال�صيا�صية بني الأردن والعراق بالتوافق والتاآلف نظرًا لت�صابه 
نظامي احلكم يف البلدين وهو النظام امللكي الها�صمي اإلى جانب احلوار اجلغرايف 
اأخوة  الها�صمي عام 1958م عن طريق معاهدة  العربي  وقد جت�صد ذلك الحتاد 
وحتالف بني اململكة الأردنية الها�صمية ومملكة العراق حيث بداأت املفاو�صات لعقد 
الحتاد واأعلن فيها امللك احل�صني بن طالل تنازله عن رئا�صة الحتاد ليكون رئي�صه 

ابن عمه امللك في�صل الثاين ملك العراق .

جاء الحتاد العربي الها�صمي لتحقيق جملة من الأهداف من  بينها : 

1- توحيد التمثيل ال�صيا�صي اخلارجي للبلدين ب�صيا�صة واحدة قوية يكون لها 
مكانة و�صوت م�صموع يف املحافل الدولية . 

العربية  لالأمة  معينًا  ليكون  البلدين  بتوحيد اجلي�ص يف  اأمنية  درع  اإيجاد   -2
وي�صهم يف الدفاع عن ق�صاياها وحقوقها . 

3- تنمية البلدين وتطويرهما بامل�صاريع القت�صادية امل�صرتكة بطريقة تكاملية 
ت�صهم يف دفع امل�صرية التنموية يف كال البلدين .

الذي  الع�صكري  ب�صبب النقالب  الها�صمي طوياًل  العربي  ي�صتمر الحتاد  مل 
اأطاح باحلكم امللكي يف العراق وا�صت�صهاد امللك في�صل الثاين يف 14 متوز 1958م :

ب ( م�صروع اململكة العربية املتحدة عام 1972م :

جاء م�صروع اململكة العربية املتحدة من الأردن وفل�صطني جت�صيدًا لفكر امللك 
الفل�صطيني يف  ال�صعب  اإلى �صرورة احلفاظ على حق  الداعي  احل�صني بن طالل 
اأر�صه، ومن اأبرز بنود هذا امل�صروع الذي طرحه امللك احل�صني بن طالل ما يلي : 

1- ت�صمى اململكة الأردنية الها�صمية بعد الحتاد با�صم اململكة العربية املتحدة.

2- تتكون اململكة العربية املتحدة من ال�صفتني ال�صرقية والغربية.

3- تكون عمان العا�صمة املركزية للمملكة العربية املتحدة .

جمل�ص   ومعه  املركزية  التنفيذية  ال�صلطة  ويتولى  امللك  هو  الدولة  رئي�ص   -4
وجمل�ش  بامللك  فتناط  املركزية  الت�سريعية  ال�سلطة  اأما  مركزي،  وزراء 

يعرف با�صم جمل�ص الأمة .

جاللة امللك احل�صني والرئي�ص 
جمال عبد النا�صر
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5- تكون ال�صلطة الق�صائية منوطة مبحكمة مركزية عليا، ولكل بلد حماكمه 
اخلا�صة به . 

اأن طرحه يعد خطوة  اإل  النجاح  له  اأن هذا الحتاد مل يكتب  وبالرغم من   
للملك  الوحدوي  النهج  على  وا�صحًا  دلياًل  ويعد  العربي،  والحتاد  للتعاون  عملية 

احل�صني بن طالل .

ج- جمل�ص التعاون العربي عام 1989م : 

الثنائية،  العربية  الوحدة  �صبقه من م�صاريع  امل�صروع خمتلفًا عما  ياأتي هذا 
واليمن  وم�صر  وال��ع��راق  )الأردن  هي  عربية  دول  اأرب��ع  الحت��اد  ه��ذا  �صم  حيث 
ال�صمايل( مع امكانية ان�صمام اأي دولة عربية اأخرى وميثل الحتاد منوذجًا عمليًا 
نحو �صعي الدول العربية للت�صامن والعمل العربي امل�صرتك خا�صة مع ظهور العديد 
من املحاولت الوحدوية من بينها جمل�ص التعاون اخلليجي عام 1981م والحتاد 

املغربي عام 1989م . 

عن  الناجتة  1990م  عام  الثانية  اخلليج  حرب  ب�صبب  املجل�ص  هذا  انتهى 
اجتياح العراق للكويت . 

)2( العالقات الأردنية اخلارجية : 

الأردنية  اخلارجية  لل�صيا�صة  الأ�صا�ص  املحور  الفل�صطينية  الق�صية  • �صكلت 
وتاأكيد  كافة،  الدولية  املحافل  امللك احل�صني بن طالل على دعمها يف  اإذ حر�ص 
الأردن  العالقات  وتوثيق  والفل�صطيني  الأردين  ال�صعبني  بن  امل�صريي  التالحم 
ال�صيا�صية مع الدول العربية وقد وا�صل امللك احل�صني بن طالل م�صرية الها�صميني 
يف تقدمي الرعاية واحلماية للمقد�صات  ال�صالمية وامل�صيحية يف القد�ص عن طريق 

متابعة اإعمارها و�صيانتها والوقوف �صد  خمططات تهويدها .

وظهر  العربية  اخلالفات  وحل  العربي  التوازن  حتقيق  يف  الأردن  • اأ�صهم 
والتفاق(  الوفاق  )قمة  العربية  القمة  موؤمتر  عقد   : منها  اأمور عديدة،  ذلك يف 
واليمن اجلنوبي  ال�صمايل  اليمن  بني  امل�صاحلة  واحت�صان  يف عمان عام 1987م 

واحتادهما 
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يف دولة واحدة عام 1990م. وامل�صاهمة يف حل النزاع العراقي الكويتي عام 
1990م �صمن البيت العربي . 

• جنح الأردن يف اإقامة عالقات دبلوما�صية وا�صعة ومتطورة مع خمتلف دول 
العامل وقد اأ�صهم امللك احل�صني بن طالل يف تو�صيح املواقف العربية على ال�صاحة 

الدولية، وخا�صة ال�صراع العربي ال�صرائيلي . 

لل�صالم يف جنيف ب�صوي�صرا عام 1973م  الدويل  املوؤمتر  الأردن يف  • �صارك 
الذي نتج عنه ف�ص النزاع بني م�صر و�صوريا من جهة وا�صرائيل من جهة اأخرى، 
يف  والأجنبية  العربية  الدول  مع  بالتن�صيق  الأردنية  اخلارجية  ال�صيا�صة  وجنحت 
احتاد اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة لإ�صدار قرارها رقم )337( الذي ين�ص 

على اإدانة اإ�صرائيل وعد ال�صهيونية  �صورة من �صور التمييز العن�صري .

• يف عام 1991م  �صارك الأردن يف املوؤمتر الدويل لل�صالم يف مدريد بعد اأن 
وافقت الدول العربية املعنية بال�صراع العربي ال�صرائيلي على املبادرة الأمريكية 
لإحالل ال�صالم الدائم يف منطقة ال�صرق الأو�صط حيث �صارك اجلانب الفل�صطيني 

�صمن الوفد الأردين الذي تراأ�صه وزير اخلارجية الأردين .

• اأ�صهمت ال�صيا�صة اخلارجية الأردنية يف اإظهار مكانة الأردن على امل�صتوى 
دول  الكثري من  مع  دبلوما�صية  واإقامة عالقات  دولية  بامتالك م�صداقية  العاملي 
العامل ول اأدل على عمق العالقة الأردنية الدولية من توافد معظم زعماء العامل 
اإلى عمان حل�صور ت�صييع جثمان امللك الراحل احل�صني بن طالل رحمه اهلل عام  

1999م )1(.

1 جو اكادميي– الجنازات ال�صيا�صية يف عهد امللك ح�صني
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الغاء الخطة األردنية للتنمية

في األرض المحتلة )1988م)

جاء قرار اإلغاء اخلطة الأردنية للتنمية يف الر�ص املحتلة يف بيان �صدر عن 
جمل�ص الوزراء يف اجلل�صة التي عقدها برئا�صة زيد الرفاعي يف الثامن والع�صرين 

من متوز عام 1988. وفيما يلي ن�ص بيان جمل�ص الوزراء:
»على �صوء قرارات قمة اجلزائر غري العادية التي عك�صت التوجه واللتزام 
العربيني مب�صاندة ال�صعب العربي الفل�صطيني يف ن�صاله البطويل لتحقيق اأهدافه 
لل�صعب  والوحيد  ال�صرعي  الفل�صطينية املمثل  التحرير  بقيادة منظمة  الوطنية 

الفل�صطيني)1( .
القيام  الها�صمية  الأردنية  اململكة  على  يتوجب  فيما  ال��وزراء  جمل�ص  بحث 
الهوية  لب��راز  العمل  ومتطلبات  املرحلة  ه��ذه  يف  الفل�صطينية  الق�صية  جت��اه  به 
ولإزال��ة  كاملة.  مب�صوؤولياتها  القيام  من  التحرير  منظمة  ولتمكني  الفل�صطينية 
ال�صكوك حول موقف الأردن رغم و�صوحه،  وو�صع حد لإ�صاءة تف�صري كل جهد يقوم 
باأنه ت�صرف  وو�صفه  الحتالل  الفل�صطيني حتت  العربي  ال�صعب  لدعم �صمود  به 
عليها  واللتفاف  التحرير  منظمة  واحتواء  الوظيفي  التقا�صم  اإلى  يهدف  م�صبوه 

وباأنه يتعار�ص مع تطلعات ال�صعب الفل�صطيني لال�صتقالل على اأر�ص وطنه.
وبناء على النتائج التي تو�سل اليها البحث،  والتزاما مبقررات قمة الرباط التي 
لل�صعب  والوحيد  ال�صرعي  املمثل  الفل�صطينية هي  التحرير  منظمة  اأن  على  اكدت 
الفل�صطيني ومبقررات قمة فا�ص التي دعت اإلى اإقامة دولة فل�صطينية م�صتقلة يف 
ال�صفة الغربية وقطاع غزة، وانطالقا من مت�صك الأردن مبوقفه الثابت املعلن جتاه 
الق�صية الفل�صطينية،  ودعمه لن�صال ال�صعب العربي الفل�صطيني امل�صروع ل�صتعادة 
حقوقه الوطنية الثابتة وممار�صة حقه يف تقرير م�صريه مبا يف ذلك اإقامة دولته 
الفل�صطينية امل�صتقلة على ترابه الوطني، وترجمة واقعية للت�صور الأردين كما عرب 
فيها  اكد  التي  العادية  قمة اجلزائر غري  كلمته يف  امللك احل�صني يف  عنه جاللة 
اأن لي�ص لالأردن اأي مطمع اأو مطمح يف اأر�ص فل�صطني، وبني فيها موجبات العمل 

العربي امل�صرتك مل�صاندة ال�صعب الفل�صطيني ودعم انتفا�صته البطولية .
حل  يف  ال�صا�ص  الطرف  هو  الفل�صطيني  ال�صعب  ب��اأن  الأردن  من  واإمي��ان��ا 
الفل�صطيني يف  ال�صعب  مع  الأردن  تعامل  تن�صاأ حول  قد  �صبهة  ودفعا لي  ق�صيته، 

1 موقع رئاسة الوزراء

جاللة امللك احل�صني والرئي�ص يا�صر 
عرفات وال�صيخ عبداحلميد ال�صائح 

يف قمة عمان

رئي�ص الوزراء الأردين زيد الرفاعي
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اأر�صه املحتلة بحكم �صلة الأردن الوثيقة تاريخيا وجغرافيا بال�صعب الفل�صطيني. . 
وجتاوبا مع رغبة وتوجهات منظمة التحرير الفل�صطينية املمثل ال�صرعي والوحيد 
لل�صعب الفل�صطيني. . كما عرب عنها رئي�ص جلنتها التنفيذية الأخ يا�صر عرفات يف 

قمة اجلزائر غري العادية. .
انطالقا من كل هذه العتبارات تقرر حكومة اململكة الأردنية الها�صمية :

اأول: اإلغاء اخلطة الأردنية للتنمية يف الأر�ص املحتلة .
ثانيا: حل �صائر جلان التنمية والعطاءات وامل�صرتيات العاملة يف اإطار خطة 

التنمية امل�صار اإليها.
ثالثا: ال�صتمر بالت�صال مع احلكومات ال�صقيقة وال�صديقة وحثها على تقدمي 
امل�صاعدات لل�صعب الفل�صطيني حتت الحتالل لتمكينه من تنفيذ م�صاريعه التنموية.

موا�صلتها  توؤكد  اأن  لتود  القرار  هذا  عن  تعلن  وهي  الأردن��ي��ة  احلكومة  ان 
الفل�صطيني يف الر�ص املحتلة بكل و�صيلة متاحة و�صمن  العربي  ال�صعب  م�صاعدة 
اإمكاناتها. . دعما لنتفا�صته املباركة. معربة يف نف�ص الوقت عن عزمها على اتخاذ 

اأية اإجراءات تقع يف اإطار �صلطتها وت�صهم يف دعم التوجه الوطني الفل�صطيني.
وموؤكدة على اأن هذه الإجراءات لن مت�ص باأي حال الوحدة الوطنية بني �صائر 
املواطنني يف اململكة الأردنية الها�صمية.. هذه الوحدة التي كانت و�صتبقى م�صونة 
غالية. . وقاعدة �صلبة ملنعة هذا الوطن. ونواة اأ�صيلة لوحدة عربية اأ�صمل مع اأي 
دولة عربية �صقيقة. و�صي�صتمر الأردن يف اأداء دوره القومي كدولة من دول املواجهة 
مع  والتن�صيق  بالتعاون  الإ�صرائيلي   - العربي  النزاع  اأطراف  رئي�صي من  وكطرف 

اأ�صقائه العرب من اأجل انقاذ الأر�ص ودرتها القد�ص العربية ال�صالمية«.
من  بتن�صيق  و�صعت  فد  املحتلة  الر���ص  يف  للتنمية  الأردنية  اخلطة  وكانت 
دولية  وموؤ�ص�صات  وهيئات  دول  وع��دة  الأردن  بني  وبالتعاون  الأردن��ي��ة  احلكومة 
وبرجمتها  درا�صتها  يف  �صاهمت  كما  ودعمها،  اخلطة  متويل  يف  جميعها  �صاهمت 
من خالل الدرا�صات والندوات التي �صبق اأن عقدت يف عمان لهذا الغر�ص. حيث 
كانت قد تناولت خمتلف القطاعات الإنتاجية والرتبوية والجتماعية وال�صحية يف 
خمتلف مناطق ال�صفة الغربية بح�صب اأولويات احلاجة واحلالة القت�صادية العامة 

لكل قرية ومدينة ومنطقة يف جميع املجالت الإنتاجية والقطاعية)1(.
اأو  اأيًا من الدول  اأن  اإلغائها  اأو بعد  اإعداد اخلطة وبرجمتها  اأثناء  ومل يتبني 
م�صاهمتها يف  اإلى  تعود  عينية  مواد  اأو  نقدية  اأمواًل  قد حولت  امل�صاهمة  الهيئات 

اخلطة املذكورة.

1 موقع رئا�صة الوزراء– الغاء خطة تنمية ال�صفة الغربية
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فك االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية
خطاب  يف  الغربية   ال�سفة  مع  واالداري  القانوين  االرتباط  فك  قرار  اعلن 

امللك احل�صني اإلى الأمة يوم الحد 31 متوز 1988 التايل ن�صه:

»ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

وال�صالة وال�صالم على ر�صوله العربي الأمني.
ايها الخوة املواطنون، اأحييكم اطيب حتية، وي�صعدين اأن اأحتدث اإليكم، يف مدنكم 

وقراكم، وخميماتكم وم�صاربكم، يف م�صانعكم ومعاهدكم، ومكاتبكم وموؤ�ص�صاتكم.
ي�صعدين اأن احتدث اليكم حيثما كنتم على ثرى وطننا الأردين العزيز، واأن 
�صوء  وعلى  اهلل  على  التكال  بعد  با�صرنا  وقد  معا،  والقلب  العقل  فيكم  اأخاطب 
الوطني  التوجه  لدعم  الإج��راءات  من  �صل�صلة  باتخاذ  م�صتفي�صة،  عميقة  درا�صة 
الفل�صطيني واإبراز الهوية الفل�صطينية، متوخني منها م�صلحة الق�صية الفل�صطينية 

وال�صعب العربي الفل�صطيني.
وياأتي هذا القرار كما تعلمون، بعد ثمانية وثالثني عاما من وحدة ال�صفتني، 
وبعد اأربعة ع�سر عاما من قرار قمة الرباط باعتبار منظمة التحرير الفل�سطينية 
املمثل ال�صرعي والوحيد لل�صعب الفل�صطيني، وبعد �صتة اأعوام من قرار قمة فا�ص 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  يف  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  قيام  على  اجمعت  التي 

املحتلني كاأ�صا�ص من اأ�ص�ص الت�صوية ال�صلمية ونتيجة لها.
منكم  فالكثريون  يفاجئكم،  ل  الإج���راءات  هذه  باتخاد  قرارنا  اأن  ويقيننا 
ترقبوه، والبع�ص منكم طالبوا به قبل اتخاذه بزمن، اأما م�صمونه فقد كان للجميع 

ومنذ قرار قمة الرباط، حمل نقا�ش وبحث واجتهاد.
ومع ذلك، فيمكن للبع�ص ان يت�صاءل ملاذا لآن؟ ملاذا نتخذ القرار اليوم ومل 

نتخذه غداة قرار قمة الرباط؟ اأو غداة قرار قمة فا�ش مثال؟
وجوابنا على ذلك يقت�صينا الرجوع اإلى عدد من احلقائق التي �صبقت قرار 
الرباط واإلى االعتبارات التي انطلق منها النقا�ش والبحث حول ال�سعار والهدف 
التاأبيد له عربيا ودوليا،  الذي رفعته منظمة التحرير الفل�صطينية وعملت لك�صب 
من  يعنيه  مما  ف�صال  يعني  الذي  امل�صتقلة،  الفل�صطينية  الدولة  اإقامة  هدف  وهو 
الفل�صطيني،  الوطني  ال��رتاب  على  الفل�صطينية  الهوية  لتج�صيد  املنظمة  تطلع 

انف�صال ال�صفة الغربية عن اململكة الأردنية الها�صمية.)1(

1 الرتاث امللكي الردين/ املوقع الر�صمي للديوان امللكي

ن�ش خطاب فك االرتباط 2016/6/25
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اأما احلقائق التى �سبقت قرار الرباط فقد قمت كما تذكرون با�ستعرا�سها 
اأمام الإخوة القادة العرب يف قمة اجلزائر غري العادية يف حزيران املا�صي. ولعله 
من املهم التذكري باأن من اأبرز هذه احلقائق التي در�صت كان ن�ص قرار الوحدة 
بني ال�صفتني يف ني�صان عام 1950، ويوؤكد هذا القرار يف جزء منه على »املحافظة 
الو�صائل  بكل  احلقوق  تلك  عن  والدفاع  فل�صطني،  يف  العربية  احلقوق  كامل  على 
يف  العادلة،  لق�صيتها  النهائية  بالت�صوية  امل�صا�ص  وعدم  احلق،  ومبلء  امل�صروعة، 

نطاق الأماين القومية والتعاون العربي، والعدالة الدولية«.

ما كان من بني هذه احلقائق ما طرحناه عام 1972 من ت�صور للبدائل التي 
ميكن ان تقوم عليها العالقة بني الأردن وال�صفة الغربية وقطاع غزة بعد حتريرهما. 
وكان من بني هذه البدائل قيام عالقة اأخوة وتعاون بني اململكة الأردنية الها�صمية 
والدولة الفل�صطينية امل�صتقلة يف حالة اختيار ال�صعب الفل�صطيني لذلك. وهذا يعني 
بب�صاطة اأننا اأعلنا موقفنا الوا�صح حول مت�صكنا بحق ال�صعب الفل�صطيني يف تقرير 
م�صريه على ترابه الوطني مبا يف ذلك حقه يف اإقامة دولته الفل�صطينية امل�صتقلة، 
قبل قرار قمة الرباط باأكرث من عامني. وهذا املوقف هو الذي �سنظل متم�سكني به 
اإلى اأن يحقق ال�صعب الفل�صطيني اأهدافه الوطنية كاملة غري منقو�صه مب�صيئه اهلل.

ال�صفة  عالقة  حول  دائما،  البحث  منها  ينطلق  كان  التي  العتبارات  اأم��ا 
الغربية باململكة الأردنية الها�صمية، على خلفية دعوة منظمة التحرير لإقامة دولة 

فل�صطينية م�صتقلة، فيمكن ح�صرها يف اعتبارين اثنني هما:

الأول : اعتبار مبدئي يت�صل بق�صية الوحدة العربية باعتبارها هدفا قوميا 
تلتقي عليه اأفئدة ال�صعوب العربية وتتطلع اإلى حتقيقه.

الإبقاء  الفل�صطيني من  الن�صال  انتفاع  يت�صل مبدى  �صيا�صي  اعتبار  الثاين: 
على العالقة القانونية بني �صفتي اململكة.

وجوابنا عن ت�صاوؤل: ملاذا الآن؟ ينبثق هو الخر عن هذين العتبارين وعن 
خلفية املوقف الأردين الوا�صح الثابت جتاه الق�صية الفل�صطينية كما بّيّنا.

عربيني  �صعبب  اأي  بني  العربية  الوحدة  فاإن  املبدئي  لالعتبار  بالن�صبة  اأما 
ذلك  ا�صا�ص  وعلى  اإمياننا.  هو  ه��ذا  عربي.  �صعب  لكل  اختيار  حق  هي  اأك��رث  اأو 
 .1950 عام  الأردن  مع  الوحدة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  ممثلي  رغبة  مع  جتاوبنا 
والوحيد  ال�صرعي  املمثل  الفل�صطينية  التحربر  ومن منطلقه نحرتم رغبة منظمة 

قمة اجلزائر غري العادية
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لل�صعب الفل�صطيي يف النف�صال عنا يف دولة فل�صطينية م�صتقلة. نقول ذلك ونحن يف 
منتهى التفهم، ومع ذلك �صيظل الأردن معتزا بحمله ر�صالة الثورة العربية الكربى، 
متم�صكا مببادئها، موؤمنا بامل�صري العربي الواحد، وملتزما بالعمل العربي امل�صرتك.

حزيران  ع��دوان  ومنذ  قناعتنا  كانت  فقد  ال�صيا�صي  لالعتبار  بالن�صبة  اأما 
عام 1967 اأن الأولوية الأولى لعملنا وجهودنا ينبغي اأن تن�صب على حترير الأر�ص 

واملقد�صات من الحتالل الإ�صرائيلي.

الواحد وع�صرين عاما  وعليه، فقد ركزنا كما هو معروف، كل جهودنا عرب 
من الحتالل، باجتاه هذا الهدف، ومل يكن يف ت�صورنا اأن املحافظة على العالقة 
القانونية والإدارية بني ال�صفتني ميكن اأن ت�صكل عقبة على طريق حترير الر�ص 
اتخاذنا  قبل  انق�صت  التي  الفرتة  هنا، مل جند خالل  ومن  املحتلة.  الفل�صطينية 
اإجراءاتنا، ما ي�صتوجب اتخاذها، وبخا�صة اأن موقفنا الداعي واملوؤيد حلق ال�صعب 

الفل�صطيني يف تقرير م�صريه كان وا�صحا ل لب�ص فيه.

يوؤمن  عاما  وعربيا  فل�صطينيا  توجها  هناك  اأن  تبني  الخ��رية  الفرتة  ويف 
ب�سرورة اإبراز الهوية الفل�سطينية ب�سكل كامل يف كل جهد اأو ن�ساط يت�سل بالق�سية 
الفل�صطينية وتطوراتها. كما ات�صح اأن هناك قناعة عامة باأن بقاء العالقة القانونية 
والإدارية مع ال�صفة الغربية وما يرتتب عليها من تعامل اأردين خا�ص مع الخوة 
املحتلة  الأر���ص  يف  الأردن��ي��ة  املوؤ�ص�صات  خالل  من  الحتالل  حتت  الفل�صطينيني 
ال�صاعي  الفل�صطيني  الن�صال  اأمام  �صيكون عائقا  مثلما  التوجه.  يتناق�ص مع هذا 
ل�صعب  باعتبارها ق�صية وطنية عادلة  الفل�صطينية  للق�صية  الدويل  التاأييد  لك�صب 

منا�صل �صد احتالل اأجنبي.

واإزاء هذا التوجه املنبثق حتما عن رغبه فل�صطينية خال�صة، وت�صميم عربي 
اأكيد على ن�صرة الق�صية الفل�صطينية اأ�صبح من الواجب اأن نكون جزءا من هذا 
اأمتنا حري�صون على  اأول واآخرا جزء من  التوجه، ونتجاوب مع متطلباته. فنحن 
قناعة  هنالك  دام��ت  وما  الف�صلطينية.  الق�صية  مقدمتها  ويف  ق�صاياها  ن�صرة 
جماعية بان الن�صال من اأجل حترير الأر�ص الفل�صطينية املحتلة، ميكن اأن يدعم 
بفك العالفة القانونية والإدارية بني ال�صفتني، فال بد اأن نوؤدي واجبنا ونفعل ما هو 
مطلوب منا. فكما جتاوبنا مع منا�صدة القادة العرب لنا يف قمة الربط عام 1974 
دعما  الأردنية  املوؤ�ص�صات  خالل  من  املحتلة  الغربية  ال�صفة  مع  التعامل  ملوا�صلة 
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ل�صمود الإخوة هناك، فاإننا نتجاوب اليوم مع رغبه منظمة التحرير الفل�صطينية 
الهوية  لتاأكيد  العربي  التوجه  ومع  الفل�صطيني  لل�صعب  والوحيد  ال�صرعي  املمثل 
الفل�صطينية اخلال�صة يف �صائر عنا�صرها �صكال وم�صمونا. �صارعني اإلى اهلل ان 
يجعل من خطوتنا هذه اإ�صافة نوعية لن�صال ال�صعب الفل�صطيني املتنامي من اأجل 

احلرية وال�صتقالل.

اأيها الإخوة املواطنون:

رغبة  مع  للتجاوب  بنا  التى حدت  والقناعات  والعتبارات  الأ�صباب  هذ هي 
منظمة التحرير الفل�صطينية ومع التوجه العربي العام املن�صجم مع هذه الرغبة. 
اأن يخدم الأردن كما  اأن ن�صتمر يف هذا الو�صع املعلق الذي ل ميكن  اإذا ل ميكن 
ل ميكن اأن يخدم الق�صية الفل�صطينية. وكان ل بد من اخلروج من نفق املخاوف 
وال�صكوك، اإلى رحاب ال�صفاء والو�صوح، حيث الثقة املتبادلة تزهر تفاهما وتعاونا 
�صتظل هدفا  التي  العربية  الوحدة  ول�صالح  الفل�صطينية،  الق�صية  ل�صالح  وحمبة 

عزيزا تلتقي على ال�صعي اإليه وعلى حتقيقه �صائر ال�صعوب العربية .

على اأنه ينبغي اأن يفهم بكل و�صوح، وبدون اأي لب�ص اأو اإبهام. اأن اإجراءاننا 
واأهلها،  املحتلة  الفل�صطينية  بالأر�ص  فقط  تت�صل  اإمنا  الغربية  بال�صفة  املتعلقة 
الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة  يف  فل�صطيني  اأ�صل  من  الأردن��ي��ني  باملواطنني  ولي�ص 
بطبيعة احلال. فلهوؤلء جميعا كامل حقوق املواطنة وعليهم كامل التزاماتها متاما 
مثل اأي مواطن اآخر مهما كان اأ�صله، اإنهم جزء ل يتجزاأ من الدولة الأردنية التي 
ينت�صبون اإليها ويعي�صون على ار�صها وي�صاركون يف حياتها و�صائر اأن�صطتها. فالأردن 
لي�ص فل�صطني والدولة الفل�صطينية امل�صتقلة �صتقوم على الأر�ص الفل�صطينية املحتلة 
الن�صال  ويزهر  الفل�صطينية،  الهوية  تتج�صد  وعليها  اهلل.  مب�صيئة  حتريرها  بعد 
الفل�صطيني، كما توؤكد ذلك النتفا�صة املباركة املظفرة لل�صعب الفل�صطيني الواقع 

حتت الحتالل.

واإذا كانت الوحدة الوطنية يف اأي بلد من البلدان عزيزة غالية، فهي بالن�صبة 
وازدهارنا،  منائنا  و�صبب  ا�صتقرارنا،  قاعدة  اإنها  ذلك.  من  اأكرث  الأردن  يف  لنا 
ملبادىء  مثلما هي جت�صيد حي  امل�صتقبل.  ثقتنا يف  ومبعث  الوطني  امننا  وا�صا�ص 
الثورة العربية الكربى التي ورثناها ونعتز بحمل رايتها، ومنوذج معا�ص للتعددية 

البناءة. ونواة �صليمة لأي �صيغة عربية وحدوية ا�صمل .
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وعليه فاإن �صون الوحدة الوطنية اأمر مقد�ص ل تهاون فيه. واأي حماولة للعبث 
بها حتت اأي لفتة اأو عنوان، لن تكون اإل م�صاعدة للعدو لتنفيذ �صيا�صته التو�صعية 
هو  ومتتينها  تدعيمها  فاإن  هنا  ومن  ب�صواء.  �صواء  والأردن  فل�صطني  ح�صاب  عل 
عليها  املحافظة  م�صوؤولية  فان  اأي�صا  هنا  ومن  الأ�صيلة.  والقومية  احلقه  الوطنية 
تقع على عاتق كل واحد منكم، ول يكون بيننا مت�صع لفتان ذي �صاللة، اأو خوان ذي 
غر�ص. ولن نكون بعون اهلل اإل كما كنا على الدوام، اأ�صرة واحدة متما�صكة، تنتظم 

افرادها الأخوة و املحبة و الوعي، والأهداف الوطنية والقومية امل�صرتكة .

على  املحافظة  �صرورة  على  نوؤكد  ونحن  به،  التذكري  ينبغي  ما  اأه��م  ولعل 
الوحدة الوطنية، هو اأن املجتمعات امل�صتقرة املنتجة هي املجتمعات التي ي�صودها 
ال�سعب  اأبناء  بني  الذي ميتد  املتني  الن�سيج  هو  فاالن�سباط  االن�سباط،  و  النظام 
جميعا، وي�صدهم بع�صا اإلى بع�ص يف بنيان واحد من�صجم منيع، ي�صد الطريق على 

الأعداء، و يفتح اآفاق الأمل لالأجيال املقبلة.

اإن التعددية البناءة، التي يعي�صها الأردن منذ تاأ�صي�صه، وي�صهد ب�صببها التقدم 
والزدهار يف كل مناحي احلياة، ل تزيد فقط من اإمياننا بقد�صية الوحدة الوطنية، 
بل اأي�صا باأهمية دور الأردن القومي، من خالل طرح نف�صه منوذجا حيا لندماج 
فئات عربية خمتلفة على اأر�صه يف اإطار مواطنة �صاحلة و�صعب اأردين واحد. اإن 
الثقة يف حتمية حتقيق  الذي مينحنا  اأر�صنا، هو  نعي�صه على  الذي  النموذج  هذا 
الذات  تاأكيد  فاإن  الع�صر،  روح  يف  متعّنا  ما  واإذا  اهلل.  مب�صيئة  العربية  الوحدة 
العرب  تنتظم  اأن  ميكن  موؤ�ص�صية  وحدوية  �صيغ  حتقيق  مع  يتعار�ص  ل  الوطنية 
جميعا. فهنالك اأمثلة حية قائمة يف وطننا العربي تثبت ذلك، مثلما هنالك امثلة 
تتجه  التي  الأوروبية  املجموعة  اأو�صحها  من  ولعل  اأجنبية.  اأقاليم  يف  قائمة  حية 
التكامل  حتقيق  يف  جنحت  اأن  بعد  �صيا�صية،  اأوروب��ي��ة  وح��دة  حتقيق  نحو  اليوم، 
واملقومات  وال�صالت  الوا�صر  فاإن  معروف  هو  وكما  اأع�صائها.  بني  القت�صادي 

التي جتمع بني العرب هي اأكرث بكثري من تلك التي جتمع بني ال�صعوب الوروبية.
املحتلة،  الفل�صطينية  الر�ص  يف  الفل�صطينيون  الإخ��وة  اأيها  املواطنون،  اأيها 
هذه  ب��اأن  لكم  نوؤكد  اأن  نود  اإجراءاتنا،  عن  تن�صاأ  اأن  ميكن  ظنون،  لأي  وتبديدا 
الإجراءات ل تعني تخلينا عن واجبنا القومي �صواء جتاه النزاع العربي ال�صرائيلي 
بالوحدة  امياننا  عن  تخلينا  تعني  ل  اأنها  كما  الفل�صطينية،  الق�صية  جت��اه  اأو 
مع  جتاوبا  الأ�صل،  يف  اتخذناها  قد  ذك��رت،  كما  نف�صها  ف��الإج��راءات  العربية. 
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الفل�صطيني،  لل�صعب  والوحيد  ال�صرعي  املمثل  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  رغبة 
ن�صال  دعم  يف  �صت�صهم  الإج��راءات  هذه  مثل  باأن  ال�صائدة  العربية  القناعة  ومع 
ال�صعب  ل�صمود  الأردن دعمه  و�صيوا�صل  املباركة.  وانتفا�صته  الفل�صطيني  ال�صعب 
الفل�صطيني ولنتفا�صته البا�صلة يف الأر�ص الفل�صطينية مبا ت�صمح به طاقاته. ول 
يفوتني اأن اأذكر باأننا حينما قررنا اإلغاء خطة التنمية الأردنية يف الر�ص املحتلة، 
قد بادرنا يف نف�ص الوقت بالت�صال مع خمتلف احلكومات ال�صديقة واملوؤ�ص�صات 
الدولية التي اأعربت عن رغبتها يف ال�صهام باخلطة حلثها على ال�صتمرار يف متويل 
م�صاريع التنمية يف الر�ص الفل�صطينية املحتلة من خالل اجلهات الفل�صطينية ذات 
العالقة. فالأردن اأيها الخوة مل ولن يتخلى عن دعم وم�صاعدة ال�صعب الفل�صطيني 
اإلى اأن يبلغ غاياته الوطنية باإذن اهلل، فما من اأحد خارج فل�صطني كان اأو ميكن اأن 
يكون له ارتباط بفل�سطني اأو بق�سيتها اأوثق من ارتباط االأردن اأو ارتباط ا�سرتي 
بها. هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن الأردن دولة مواجهة وحدوده مع اإ�صرائيل 
هي اأطول من حدود اأي دولة عربية معها، بل هي اأطول من حدود ال�صفة الغربية 

وقطاع غزة جمتمعني.
كما اأن الأردن لن يتخلى عن التزامه بامل�صاركة يف عملية ال�صالم، التي ا�صهمنا 
يف اي�صالها اإلى مرحلة حتقيق الإجماع الدويل على عقد موؤمتر دويل لل�صالم يف 
ال�صرق الأو�صط للتو�صل اإلى ت�صوية �صلمية �صاملة عادلة، للنزاع العربي الإ�صرائيلي، 
وت�صوية الق�صية الفل�صطينية من جميع جوانبها. ولقد حددنا موقفنا يف هذا املجال، 

وكما يعلم اجلميع، باملبادىء ال�صتة التي �صبق واأن اعلناها على املالأ.

ويف  الإ�صرائيلي  العربي  النزاع  يف  رئي�صي  طرف  الإخ��وة،  اأيها  الأردن،  ان 
م�صرية ال�صالم، وهو يتحمل م�صوؤولياته الوطنية والقومية على هذا الأ�صا�ص.

اأ�صكركم واأكرر حتياتي ومتنياتي القلبية لكم، �صائال املولى القدير، اأن مينحنا 
الفل�صطينيني  لإخوتنا  يكتب  واأن  مر�صاته،  فيه  ما  اإلى  ويوفقنا  والهداية،  العون 

الن�صر والفالح، اإنه نعم املولى ونعم الن�صري.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته«)1(.

بعد خطاب احل�صني اتخذت احلكومة الأردنية عدة تدابري وخطوات تنفيذية 
لقرار فك االرتباط مع ال�سفة الغربية. ومن اأهم هذه اخلطوات:

بانهاء  الغربية  ال�صفة  يف  الأردن��ي��ة  الإدارات  خمتلف  يف  املوظفني  ت�صريح   -1

1 ن�ش خطاب امللك احل�سني عن فك االرتباط/  موقع الديوان امللكي
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خدماتهم وت�صديد تعوي�صاتهم بح�صب برنامج اخذ بعني العتبار مدة اخلدمة 
والعمر وتاريخ بداية اخلدمة وغريها من العنا�صر. وا�صتثنى تدبري احلكومة 

موظفي وزارة الأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات الإ�صالمية.

العمل  مدة  ونهاية  للفل�سطينيني  االأردين  اجلواز  منح  �سروط  وتعيني  حتديد   -2
باجلوازات املمنوحة بح�صب و�صع كل واحد منهم. وذلك تنفيذا وتف�صريا لقول 
احل�صني يف خطابه "ان اإجراءاتنا املتعلقة بال�صفة الغربية امنا تت�صل فقط 
ا�صل  من  الأردنيني  باملواطنني  ولي�ص  واأهلها،  املحتلة  الفل�صطينية  بالر�ص 
فل�صطيني يف اململكة الأردنية الها�صمية بطبيعة احلال. فلهوؤلء جميعا كامل 
حقوق املواطنة وعليهم كامل التزاماتها متاما مثل اأي مواطن اآخر مهما كان 

اأ�صله".

ال�سفة  اإلى  الغربية  ال�سفة  حتديد وتعيني �سروط دخول منتجات وحما�سيل   -3
ال�صرقية من حيث الأنواع والكميات.

االعتراف بالدولة الفلسطينية المعلنة
املعلنة  للدولة  معنويا  ثقال  تعطي  التي  املهمة  الأردن��ي��ة  ال��ق��رارات  من  وهو 
الوطني  وكان املجل�ص  الفل�صطينية.  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ول�صيا�صة 
مناق�صة  اجل  اجلزائرية من  يف العا�صمة  طارئة  جل�صة  اإلى  دعي  الفل�صطيني قد 
ع�صر  واخلام�ص  ع�صر  الثاين  بني  ما  املحتلة  الأرا�صي  يف  الفل�صطينية  النتفا�صة 
واتخذ  الثاين ع�صر.  النتفا�صة �صهرها  بعد دخول  الثاين عام 1988  ت�صرين  من 
اعلن  كما  الفل�صطينية.  الدولة  باإعالن  ق��رارا  اجلل�صة  تلك  يف  الوطني  املجل�ص 
وخ�صو�صا  فل�صطني  املتحدة ب�صاأن  بقرارات الأمم  فيه  اع��رتف  �صيا�صيا  بيانا 
املنطقة  �صعوب  "جميع  حقوق  احرتام  اإلى  يدعوان  بالقرارين 242 و 338 اللذين 

ودولها" بالعي�ص �صمن "حدود اآمنة ومعرتف بها".
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الميثاق الوطني )1991م)
ال�صامية  اإرادت��ه  ثراه،  امللك احل�صني بن طالل، طيب اهلل  له  املغفور  اأ�صدر 
الد�صتورية  احلياة  باأن  اإميانه  وحي  من  الوطني  امليثاق  فكرة  جاللته  اأطلق  يوم 
الدميقراطية خيار القيادة وال�صعب معًا، واأنها ال�صبيل واملطلب امل�صرتك اإزاء النهج 

الدميقراطي الذي ل رجعة عنه)1(.

وقال جاللته يف خطاب العر�ص ال�صامي يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�ص 
الأمة الأردين احلادي ع�صر )27 ت�صرين الثاين 1989(: "ا�صتكماًل للحياة النيابية 
ير�صم  وطني  ميثاق  ل�صياغة  ملكية  جلنة  �صنوؤلف  فاإننا  الدميقراطية،  وامل�صرية 
اإطار م�صريتنا يف العمل العام منبثقًا عن اأحكام الد�صتور والثوابت التي تقوم عليها 
اململكة الأردنية الها�صمية، ويحدد املفاهيم املركزية الأ�صا�صية، الوطنية والقومية، 
التي �صت�صري الدولة على هديها وتعمل مبوجبها، والتي �صتقوم على اأ�صا�صها وتن�صط 

وفقها التنظيمات ال�صيا�صية".

وبناء على هذا الت�صوُّر، اأ�صدر احل�صني اإرادته ال�صامية، يوم 9 ني�صان 1990، 
بتاأليف اللجنة املَلكية ل�صياغة امليثاق الوطني من �صتني ع�صوًا من ذوي اخلربة، 
روعي اأن ميثلوا جميع اأطياف املجتمع والجتاهات احلزبية وال�صيا�صية يف البالد.

وعقدت اللجنة التي اأجُ�صندت رئا�صتها لرئي�ص الوزراء الأ�صبق اأحمد عبيدات، 
جاللةجُ  خاطب  حيث  امللكية،  الإرادة  ل�صدور  التايل  اليوم  يف  الأول  اجتماعها 
ال�سوط اجلديد على طريق الدميقراطية  اأع�ساَءها معرّبًا عن ثقته بنجاح  امللك 
النيابية  باالنتخابات  بداأ  والذي  �سبقه  الذي  ال�سوُط  بنجاٍح  مت  مثلما  الربملانية، 

العامة يف �صهر ت�صرين الثاين 1989.

ودعا جاللته اإلى انتظام املجتمع ب�"عقد اجتماعي يتمحور حول الدميقراطية 
ويتاأ�ّص�ص على الد�صتور وي�صتظّل بظّله وي�صونه ويحميه".

عليه  "يتالقى  وطني  ميثاق  �صياغَة  �صتكون  اللجنة  مهمة  اإن  جاللته  وقال 
اجلميع، ويج�ّصد الثوابت التي تقوم عليها اململكة مبا يتفق مع اأحكام وروح الد�صتور، 
ويكون التعبرَي العمليَّ ال�صادق جلوهرنا احل�صاري، ويعك�ص اإدراكنا العميق للدرو�ص 
والأم��ن  التنمية  متطلبات  ويراعي  الآخرين،  وجت��ارب  جتربتنا  من  امل�صتخَل�صة 
الوطني، وي�صكل الدرَع الواقية للدميقراطية وال�صاخ�َص الذي يحدد امل�صار واملعيار 

1 املوقع الر�صمي رئا�صة الوزراء

جاللة امللك احل�صني يف خطاب 
العر�ص ال�صامي عام 1989
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الذي نقي�ص به �صواب الجتاه والدليل الذي ت�صتهدي به موؤ�ص�صات الدولة املختلفة 
احلكومية منها وال�صعبية يف ما تطرحه من اجتهادات وما تر�صمه من �صيا�صات وما 
ت�صعه من خطط تقت�صيها وت�صتلزمها م�صالح ال�صعب احلقيقية وتفر�صها حتديات 

الع�صر واملوقع ويوجهها التفاعل الإن�صاين والتقدم العلمي والتغريات العاملية".

واأو�صح احل�صني اأّن ال�صتفادة من جتربة املا�صي هي ال�صمانة الأولى للوقوف 
بوعٍي مع احلا�صر وال�صت�صراف ال�صامل الوا�صح للم�صتقبل، واأن هذا لن يتم "اإّل 
القومية  العامل وعّمقنا هويتنا  وانفتحنا على  العلمي  التفكري  اأ�صلوَب  اعتمدنا  اإذا 

وحافظنا على ذاتنا احل�صارية".

مى بغري الدميقراطية، و"اأّن م�صلحتنا  اأن الدميقراطية ل حتجُ واأكد جاللته 
وم�صلحة اأجيالنا الآتية اإمنا تكمن يف مثل هذه احلماية النبيلة".

ووا�صلت اللجنة امللكية ل�صياغة امليثاق الوطني، واللجان املنبثقة عنها، عْقَد 
اجتماعاتها على مدى ثمانية اأ�صهر، يف جّو من احلوار احلر امل�صوؤول وطرح الراأي 
هم على م�صلحة الوطن بو�صفها فوق  والراأي الآخر، واأبدى جميع الأع�صاء حر�صَ

كّل اعتبار، ومت�ّصكهم بالد�صتور مظلًة ي�صتظّل بها اجلميع.

ويف اأواخر عام 1990 اأنهت اللجنة اأعمالها، ورفعت م�صروَع امليثاق الوطني 
اإلى جاللة امللك.

قد املوؤمتر الوطني للميثاق الوطني الأردين، و�صمله  ويف 9 حزيران 1991، عجُ
احل�صني برعايته ال�صامية.

و�صارك يف املوؤمتر اأكرث من األَفي �صخ�ص ميّثلون الفعاليات املنَتخبة لالأ�صرة 
جمل�َصي  اأع�صاء  ت�صم  التي  والجتماعية  ال�صيا�صية  والفعاليات  الواحدة  الأردنية 
ال�صيا�صة  ورجال  والقروية،  البلدية  واملجال�ص  املهنية  والنقابات  والنواب  الأعيان 

والفكر وال�صحافة والإعالم.

وقال جاللته يف خطاٍب خالل افتتاح املوؤمتر، اإن تنظيم التعددية ال�صيا�صية 
وحمايتها وبالتايل حماية الدميقراطية، ا�صتدعى و�صع هذا امليثاق ليكون "مبثابة 

الوثيقة الفكرية املرجعية للعمل ال�صيا�صي الأردين".
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"وثيقة  "ح�صيلة جهد فكري خْمل�ص"، وهو  امليثاق هو  اأن م�صروع  واأ�صاف 
ي�صكل اللتزامجُ بها والعمل على هديها القاعدَة ال�صلمية للتعددية ال�صيا�صية التي بها 

ت�صتكمل الدميقراطية �صروطها".

القوا�صم امل�صرتكة بني الأردنيني جميعًا  تجُربز  الوثيقة  اأن هذه  واأكد احل�صني 
يف كل ما ل ميكن اأن يختلفوا عليه، مو�صحًا اأّن "وحدة منطلقاتنا التي ل خالف 
حولها، ووحدة اأهدافنا التي ل ريب فيها، هما الأمران اللذان ا�صتدعيا اأن يكون 
فيما بيننا عقٌد اجتماعي ن�صت�صيء به ويكون معياَر العمل الوطني يف هذه امل�صافة 

املمتدة بني املنطلقات والأهداف".

وبعد اأن �صادق املوؤمترون على امليثاق الوطني، األقى احل�صني خطابًا قال فيه 
من  واآمنًا  دًا  ممهَّ اأ�صبح  ال�صيا�صية  التعددية  �صبيل  اأن  تعني  امل�صادقة  هذه  "اإّن 
الدولة  بنيان  اأ�صا�صجُ  هو  الد�صتور  كان  "اإذا  واأ�صاف:  النحرافات".  اأو  املنزلقات 
اإعالء هذا  ها الفكري يف عملية  و�صياجها احلامي، فاإّن امليثاق الوطني هو مرجعجُ

البنيان ودفع عجلة التقدم فيه".

وبنّي جاللته اأّن النقلة التالية �صتكون يف اجتاه ا�صتكمال التعددية ال�صيا�صية، 
الد�صتور وا�صرت�صادًا  اأحكام  ال�صيا�صية وفق  ت�صكيل الأحزاب  بتعديل قانون  وذلك 
املنتَظر  الأح��زاب  قانون  وفق  ال�صيا�صية  لالأحزاب  وبالرتخي�ص  امليثاق،  مببادئ 

ت�صريعه.

واأكد اأّن الد�صتور وامليثاق الوطني وما �صينبثق عنهما من قوانني وت�صريعات، 
يقل  ل  ما  ولكن  الدميقراطي،  واملجتمع  القانون  دولة  بنيان  اأركان مهمة يف  كلها 
عنها اأهمية "هم املواطنون اأنف�صهم يف خمتلف مواقعهم وموؤ�ص�صاتهم، باعتبارهم 

املعرّبين عن الدميقراطية قوًل وعماًل")1(.

ي�صار اإلى اأن امليثاق الوطني و�صَع قواعد احلياة املجتمعية يف البالد، و�صّدد 
القائم  الدميقراطي  النهج  وتعميق  و�صيادته،  القانون  دعائم  تر�صيخ  اأهمية  على 
هوية  قوام  هي  الإ�صالمية  العربية  احل�صارة  اأن  واأكد  ال�صيا�صية،  التعددية  على 

ال�صعب الأردين الوطنية والقومية.

معتقدات  احرتام  �صرورة  واأكد  الأ�صا�صية،  املواطن  حرياِت  امليثاقجُ  ِمَن  و�صَ
الآخرين، ون�ّص على حتقيق امل�صاواة والعدالة وتكافوؤ الفر�ص بني املواطنني، رجاًل 
ون�صاء، وجعل رابطة املواطنة الأ�صا�َص الذي تقوم عليه ال�صلة بني جميع الأردنيني.

1 املوقع الر�صمي رئا�صة الوزراء
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هي  والفكرية  واحلزبية  ال�صيا�صية  التعددية  اأّن  اأي�صًا،  امليثاق  اأق��ّره  ومما 
ال�صبيل لتاأهيل الدميقراطية، وحتقيق م�صاركة ال�صعب يف اإدارة �صوؤون الدولة.

حظيت وثيقة امليثاق الوطني باهتمام كبري بعد �صياغتها عام 1991، خا�صة 
امللك  له  املغفور  جاللة  �صعر  ان  بعد  عري�ص  وطني  لتوافق  نتيجة  ج��اءت  وانها 
احل�صني ب�صرورة بلورة وثيقة وطنية بعد انتخابات 1989 تعطي الطماأنينة لكافة 
الوطني  امليثاق  وكان  واجلماعية.  الفردية  بحقوقها  يتعلق  فيما  املجتمع  مكونات 
مبثابة عقد اجتماعي عزز ما جاء يف الد�صتور واأ�صاف اليه، وظل يذكر بالتوازي 
مع الد�صتور الى ان جاءت العملية ال�صلمية فو�صعته جانبا من الناحية العملية. ومن 
الأهمية مبكان ان نذكر ان كافة القوى ال�صيا�صية ا�صرتكت يف و�صع وثيقة امليثاق، 
من الخوان امل�صلمني والقوى الي�صارية والنقابية واملحافظة، فجاءت تعبريا �صادقا 
عن الرادة ال�صعبية وتوافقا وطنيا بامتياز حول الوعاء الأردين الذي يحوي اجلميع 

ويحتفي بهم.

ميثل  يزال  ما  ال�صيا�صي  ب�صقه  الوطني  امليثاق  لأن  اليوم  املقدمة  هذه  اأذكر 
بعد ما يقرب من ثالثني عاما على  البالد  ال�صيا�صية يف  للحياة  مرجعية �صاحلة 

اإجنازه.

من اهم الن�صو�ص التي جاءت يف امليثاق الوطني تلك املتعلقة بتعريف دولة 
على  مفهوم  غري  تهكما  اليام  هذه  ن�صهد  ونحن  خا�صة  املدنية،  والدولة  القانون 
الدولة املدنية من قبل البع�ص، وكاأننا ل نعي�ص اليوم يف دولة مدنية بامتياز. امليثاق 
الوطني يعرف الدولة املدنية الدميقراطية، دولة القانون، بو�صوح. ومن املفيد هنا 

اعادة التذكري ببنود مهمة وردت فيه:

الف�صل ال�صاد�ص، املادة ال�صابعة: "احرتام العقل والإميان باحلوار والعرتاف 
بحق الآخرين يف الراأي واحرتام الراأي الآخر، والت�صامح ورف�ص العنف ال�صيا�صي 
والجتماعي، هي �صمات اأ�صا�صية للمجتمع الأردين، ويبنى على ذلك انه ل اإكراه يف 

الدين ول تع�صب ول طائفية ول اإقليمية".

الف�صل ال�صاد�ص، املادة الثامنة: "الأردنيون رجال ون�صاء اأمام القانون �صواء 
اأو الدين".  اللغة  اأو  العرق  ل متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف 
هذه ا�صافة مطلوبة للد�صتور، تن�صف املراأة وتعرتف ب�صرورة م�صاواتها ت�صريعيا، 
ومل تاأت من املنظمات اخلارجية، بل من رحم املجتمع الأردين ومن كافة مكوناته.
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و�صيادته  القانون  دولة  دعائم  "تر�صيخ  التا�صعة:  امل��ادة  ال�صاد�ص،  الف�صل 
وتعميق النهج الدميقراطي القائم على التعددية ال�صيا�صية، من واجبات موؤ�ص�صات 

الدولة واأفراد املجتمع املدين وهيئاته كافة".

التي  الدميقراطية  "الدولة  انها  على  القانون  دول��ة  الوطني  امليثاق  يعرف 
اإرادة  من  وفاعليتها  و�صلطاتها  �صرعيتها  وت�صتمد  القانون  �صيادة  مببداأ  تلتزم 
ال�صعب احلرة كما تلتزم كل ال�صلطات فيها بتوفري ال�صمانات القانونية والق�صائية 

والدارية حلماية حقوق الن�صان وكرامته".

والدميقراطية  املدنية  ال�صفة  على  "احلفاظ  امليثاق  يف  جاء  ما  اأه��م  من 
للدولة، واعتبار اي حماولة لإلغاء هذه ال�صفة او تعطيلها باطلة من ا�صا�صها، لنها 

ت�صكل تعديا على الد�صتور وانتهاكا ملبداأ التعددية ومفهومها".

اأتت  اين نحن اليوم من هذا املفهوم الراقي للدولة الأردنية احلديثة؟ وهل 
ن�صو�ص املواطنة املت�صاوية والدولة املدنية من اخلارج ام من قامات وقوى وطنية 

ممثلة وعري�صة؟.

هذا هو الأردن الذي نريد، وهذا ما توافقنا عليه قبل ثالثة عقود، وهو ما 
ي�صتحق اأن نعمل جميعا من اأجله)1(.

1 املوقع الر�صمي رئا�صة الوزراء- امليثاق الوطني



143143

االتحاد العربي الهاشمي
عنه  اأعلن  كونفدرايل  اندماجي  غري  احت��اد  هو  الها�صمي،  العربي  الحت��اد 
ر�صميًا يف 14 �سباط 1958 بني اململكة العراقية واململكة الأردنية الها�صمية، بحكم 
اأن البيتني احلاكمني يف العراق والأردن ينتميان اإلى امللك احل�صني بن علي الذي 

عرف مبلك العرب)1(. 

واململكة  العراقية  "اململكة  يتكون من  اأن الحتاد  د�صتور الحتاد على  ين�ص 
اإليه  الن�صمام  يف  ترغب  عربية  دولة  لكل  مفتوحة  وع�صويته  الها�صمية  الأردنية 
الحت��اد  اأع�صاء  من  دول��ة  "كل  احتفاظ  وعلى  الحتاد"،  حكومة  مع  بالتفاق 

ب�صخ�صيتها الدولية امل�صتقلة وبنظام احلكم القائم فيها". 

ين�ص الد�صتور كذلك على )يكون ملك العراق رئي�صًا لالحتاد ويف حالة غيابه 
يكون ملك الأردن رئي�صًا لالحتاد( وتن�ص املادة ال�صاد�صة من الد�صتور على )يكون 
مقر حكومة الحتاد ب�صورة دورية يف بغداد ملدة �صتة اأ�صهر من ال�صنة ويف عمان 

ملدة �صتة اأ�صهر اأخرى(.

يف 17 �سباط متت امل�سادقة على االتفاقية من قبل جمل�سي االأعيان والنواب العراقيني.

"يكون علم الثورة العربية  علم الحتاد جاء ح�صب البند ال�صابع يف التفاق 
علم الحتاد، وعلمًا لكل من الدولتني".

حكومة االتحاد
يف 19 اأيار 1958، �صكلت اأول حكومة لالحتاد وكانت تركيبتها كما يلي:

نوري ال�صعيد � رئي�صًا للوزراء.

اإبراهيم ها�صم � نائبًا لرئي�ص الوزراء.

توفيق ال�صويدي � وزيرًا للخارجية.

خلو�صي اخلريي � وزير دولة لل�صوؤون اخلارجية.

�صليمان طوقان � وزيرًا للدفاع.

�صامي فتاح � وزير دولة ل�صوؤون الدفاع.

عبد الكرمي الأزري � وزيرًا للمالية.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة- الحتاد الها�صمي

توفيق ال�صويدي وزير اخلارجية
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اإ�صرتاتيجيًا جاء الحتاد ردًا على قيام اجلمهورية العربية املتحدة بني م�صر 
يف  فعليًا  الوحدة  انتهت  للمملكتني.  اإيديولوجيًا  واملخالفة  �سباط،   1 يف  و�صوريا 
الوزراء  الكرمي قا�صم رئي�ص  اأعلن عبد  العراق.  بامللكية يف  الإطاحة  14 متوز مع 
اجلديد يف 16 متوز حل الحتاد وقد كان امللك احل�صني قد تولى رئا�صة الحتاد 

وقيادة القوات امل�صلحة يف 14 متوز بعد مقتل امللك في�صل. 

نص االتفاق 
الها�صمية با�صم  العراقية واململكة الأردنية  1� ين�صاأ احتاد عربي بني اململكة 
ليوم  املوافق  1377هجرية،  رجب   24 اجلمعة  يوم  من  العربي" اعتبارًا  "الحتاد 
14 �سباط 1958 ميالدية، ويكون هذا الحتاد مفتوحًا للدول العربية الأخرى التي 

ترغب بالن�صمام اإليه)1(.

على  و�صيادتها  امل�صتقلة،  الدولية  ب�صخ�صيتها  الدولتني  من  كل  حتتفظ   �2
اأرا�صيها، ونظام احلكم القائم فيها.

3� تكون املعاهدات، واملواثيق، والتفاقات الدولية التي �صبق اأن ارتبطت بها 
كل من الدولتني قبل قيام الحتاد بينهما مرعية بالن�صبة للدولة التي عقدتها، وغري 
ملزمة للدولة الأخرى. اأما املعاهدات واملواثيق والتفاقات الدولية التي �صتعقد بعد 
قيام الحتاد، والتي تدخل �صمن مو�صوعات الحتاد فهي من اخت�صا�ص و�صلطة 

حكومة الحتاد.

4� اعتبارًا من تاريخ الإعالن الر�صمي لقيام الحتاد، تنفذ اإجراءات الوحدة 
الكاملة بني دولتي الحتاد يف الأمور التالية :

اأ � وحدة ال�صيا�صة اخلارجية والتمثيل ال�صيا�صي .

ب � وحدة اجلي�ص العراقي واجلي�ص الأردين .

ج � اإزالة احلواجز اجلمركية بني الدولتني، وتوحيد القوانني اجلمركية .

د � توحيد مناهج التعليم .

5� يتفق الطرفان باأ�صرع وقت على اتخاذ الإجراءات الالزمة لتوحيد النقد، 
وتن�صيق ال�صيا�صة املالية والقت�صادية بني الدولتني.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة- الحتاد الها�صمي

نوري ال�صعيد رئي�ص الوزراء
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الأمور  من  اأمر  اأي  توحيد  الحت��اد،  وم�صلحة  الظروف،  تقت�صي  عندما   �6
الأخرى، غري الواردة يف املادة الرابعة، تتخذ الإجراءات الالزمة مبوجب د�صتور 

الحتاد، لإدخال ذلك الأمر �صمن اخت�صا�ص و�صلطات حكومة الحتاد.

7� يكون علم الثورة العربية الكربى علم الحتاد، وعلمًا لكل من الدولتني.

8� اأ� تتولى �صوؤون الحتاد حكومة احتادية تتاألف من جمل�ص ت�صريعي، و�صلطة 
تنفيذية .

ب � ينتخب كل من جمل�ص النواب العراقي والأردين، اأع�صاء املجل�ص الت�صريعي 
من بني اأع�صائهما بعدد مت�صاٍو من الدولتني .

ج � يعني اأع�صاء ال�صلطة التنفيذية وفق اأحكام د�صتور الحتاد، لتويل الأمور 
التي تدخل �صمن اخت�صا�ص حكومة الحتاد.

�صبب  لأي  غيابه،  حالة  ويف  الحت��اد،  حلكومة  رئي�صًا  العراق  ملك  يكون   �  9
كان، يكون ملك الأردن رئي�صًا حلكومة الحتاد، ويحتفظ كل من امللكني ب�صلطاته 
الد�صتورية يف مملكته، وعند ان�صمام دولة اأخرى اإلى الحتاد، يعاد النظر يف و�صع 

رئا�صة الحتاد ح�صب مقت�صيات الأمور.

10 � يكون مقر حكومة الحتاد ب�صورة دورية يف بغداد ملدة �صتة اأ�صهر، ويف 
عمان ملدة �صتة اأ�صهر اأخرى.

هذا  يف  املبينة  الأ�ص�ص  وفق  لالحتاد،  د�صتورًا  الحت��اد  حكومة  ت�صع  اأ�   �11
التفاق، ويعدل د�صتور كل من الدولتني اإلى املدى واحلدود التي تقت�صيها اأحكام 

د�صتور الحتاد)1( .

ت � تتخذ التدابري والإجراءات الالزمة لإقامة حكومة الحتاد، وو�صع د�صتور 
الحتاد يف مدة ل تزيد على ثالثة اأ�صهر من تاريخ توقيع هذا التفاق.

12� يربم هذا التفاق وفق الأ�صول الد�صتورية لكل من الدولتني.

 1377 رجب   24 اجلمعة  يوم  يف  عمان،  يف  العامر  ب�صمان  ق�صر  عن  �صدر 
هجرية، امل�صادف ليوم 14 �سباط 1958 ميالدية.

1 املوقع الر�صمي رئا�صة الوزراء

علم الثورة العربية الكربى
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وثيقة الحسين عن القومية العربية

هذه وثيقة كتبها امللك احل�صني بن طالل حتت عنوان "وثيقة القومية العربية" 
التاريخي  �صياقها  �صمن   اإليها  والنظر  ومناق�صتها  فهمها  ويحتاج  ن��ادرة  وهي 

وال�صيا�صي، الذي جاء بعد عقود قليلة من التحرر من ال�صتعمار.

مرحلة  ويف  وعربي،  عاملي  تاريخي؛  �صياق  �صمن  تقع  ابعاد   ذات  الوثيقة 
بناء الدولة الوطنية، �صهدت �صجاًل فكريًا و�صراعًا �صيا�صيًا حول طبيعة دولة بعد 
ال�صتعمار، وما الطريق اأو �صكل الدولة الذي ميكن اأن يحقق التنمية يف دول العامل 

الثالث)1(.

ويجيء اطالق الوثيقة  �صمن �صل�صلة من�صورات ووثائق كر�صي امللك احل�صني 
للدرا�صات الأردنية والدولية.

"ليف  باللغة الجنليزية يف املجلة المريكية امل�صهورة  الوثيقة، ن�صرت  هذه 
ماغازين" يف ايار 1960، جاءت لتخاطب العامل الغربي حول ماهية القيم العربية 
قيم  يف  تبلورت  التي  العربية،  القومية  فكرة  حتملها  التي  ال�صيلة  وال�صالمية 

ومبادئ الثورة العربية الكربى والنه�صة العربية.

واأن  والأكادميي،  الر�صمي  بالهتمام  حتظى  اأن  ع�صى  الوثيقة،  هذه  ن�صرت 
ت�صكل مدخال لفهم �صيا�صات مواقف الدولة الأردنية منذ ن�صاأتها وحتى اليوم، لأنها 
"تلخ�ص فل�صفة الها�صميني وروؤيتهم للحكم التي ي�صرت�صد بها ويبني عليها جاللة 

امللك عبداهلل الثاين".

وحيدًا  يكن  مل  وال��ذي   القومي  املّد  مرحلة  هي  للوثيقة،  التاريخية  املرحلة 
التحرر  مرحلة  يف  املارك�صي  اأو  ال�صيوعي  للفكر  �صعود  هناك  كان  بل  بال�صاحة، 

الوطني، وجاء اأي�صًا يف �صياق احلرب الباردة.

اأردنيًا، جاءت هذه الوثيقة بعد ع�صرة اعوام من الوحدة بني ال�صفتني، واأربعة 
اعوام من تعريب قيادة اجلي�ص العربي الأردين، وثالثة اعوام من اإلغاء املعاهدة 

الربيطانية الأردنية، وبداية اجلهود الوطنية يف بناء الدولة احلديثة.

1 مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية/ اجلامعة الردنية، ايار 2019
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للروؤية  وال�صيا�صي  والقيمي  والأخالقي  الفكري  الأ�صا�ص  ت�صكل  الوثيقة  هذه 
العربية،  النه�صة  ومبادئ  اأ�ص�ص  على  املبنية  احلديثة،  العربية  للدولة  الها�صمية 

وبذلك فهي تقدم منوذجًا عربيًا حديثًا لها.

نجُ�صرت  كونها  الأول���ى،  بالدرجة  للغرب،  موجهة  كانت  الوثيقة  ان  وي��رى 
اأول، كما ت�صتهدف اجلمهور العربي والأردين. وجاءت �صاملة تغطي  بالإجنليزية 
اجلوانب املرتبطة بن�صاأة فكرة القومية العربية )النه�صة العربية( والثورة العربية 
الكربى، واأ�صباب عدم حتقيق طموحاتها، وروؤية احل�صني للوحدة العربية واجلامعة 

العربية وال�صراع العربي الإ�صرائيلي، والأ�ص�ص التي ت�صتند اإليها الدولة الأردنية.

املع�صكرين:  بني  اأ�صده  على  ال�صراع  كان  الوثيقة،  كتابة  عند  انه  الى  ولفت 
الغربي "العامل احلر" وال�صرقي "ال�صيوعي". وكان للملك موقف نقدي من املع�صكر 
الزائدة  وال�صلطة  والعمل  للفكر  منها عدم وجود حرية  كثرية،  لأ�صباب  ال�صيوعي 

للدولة)1(.

القومية العربية يف نظر احل�صني، قوة خري وتاآلف بني العرب، وهذه القيم هي 
التي ت�صكل الأمل الذي يوؤدي للتما�صك واملنعة. وبهذا املعنى، فاإنها لي�صت معادية 
لالأمم والقوميات الأخرى، الذي عمل بع�ص العرب ودول من العامل اخلارجي على 
ت�صويرها، على اأنها تهديد مل�صالح الدول، وبخا�صة الغربية، التي بدورها ت�صرفت 

معها على هذا الأ�صا�ص، مبناأى عن طموحات �صعوب املنطقة واآمالها.

ولي�ص  اإن�صاين،  ثقايف  العربية على خمزون  القومية  قامت  للح�صني  بالن�صبة 
التي  القيم  احل�صني  بنظر  هي  وهذه  ال�صيا�صية،  واملبادئ  العرقي  التع�صب  على 
يدافع عنها العامل احلر. ومن هنا؛ فاإن النحياز للمع�صكر احلر، جاء لي�ص لأ�صباب 
�صيا�صية، واإمنا لنحياز قيمي اأخالقي متاأ�صل يف الروح القومية العربية. هذه هي 
القيم التي �صاعدت العرب على النت�صار الإ�صالمي، واإقامة الإمرباطورية العربية 
التي ا�صتطاعت �صهر الثقافات واحل�صارات التي فتحت الآفاق للتقدم يف العلوم 

والطب والفل�صفة، التي ما تزال مو�صع تقدير حتى هذا اليوم)2(.

العربية  القومية  جذور  لكن  اأوروب��ا،  يف  بالقومية  العرب  تاأثر  من  وبالرغم 
عن  العرب  اأق�صت  التي  الرتكية  القومية  لربوز  نظره،  وجهة  من  تعود،  احلديثة 
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يف  العرب  قادة  اإع��دام  وكان  العربية،  الهوية  طم�ص  وحاولت  باحلكم،  امل�صاركة 
بريوت ودم�صق العام 1916، ال�صرارة التي �صّكلت اأكرب حافز للبدء بالثورة العربية 
الكربى، اإذ انطلقت الثورة العربية يف العام نف�صه، بعد تفاهمات مع الجنليز على 

قيام العرب بالثورة �صد الأتراك، وتكوين دولة عربية حّرة مب�صاعدة الإجنليز.

واكد مدير مركز الدرا�صات ان احل�صني واأجناله اوفوا بوعدهم، مب�صاعدة 
الغرب على هزمية اأملانيا وتركيا، ولكن الإجنليز نكثوا بوعدهم.

�صايك�ص-بيكو   اتفاقية  اإن  للقول  اجل��راأة  ميتلك  للغرب  احلليف  احل�صني 
"�صايك�ص–بيكو"  اإن  اإذ  للعرب،  اأمل  وخيبة  �صدمة  �صكال  بلفور،  ووعد   )1916(
والفرن�صيني، ووعد  الإجنليز  املنطقة بني  بتقا�صم  العرب  التاآمر على  كانت خطة 

بلفور مّكن احلركة ال�صهيونية، ومّهد لإقامة دولة اإ�صرائيل.

لقد كان للح�صني فهم عميق للحركة ال�صهيونية، التي ق�صت على قرون من 
يف  ب�صدة  وا�صحًا  وكان  املنطقة.  يف  الديانات  كل  بني  امل�صرتك  والعي�ص  التعاي�ص 
تاأكيده اأنه ل ميكن اأن يعم ال�صالم والتفاهم ما دامت ال�صهيونية حتكم اإ�صرائيل، 

�صرف للق�صية الفل�صطينية. ودون حل �صيا�صي مجُ

النا�صر  عبد  الراحل  مفهوم  مع  واختالفه  خالفه  يف  وا�صحًا  كان  احل�صني 
للقومية، التي كانت تركز على الوحدة ال�صيا�صية بطابع قومي حمدد.

وي�صت�صرف احل�صني امل�صكالت التي ميكن اأن تنتج عن هذا النوع من الوحدة، 
وهي القفز على التباينات التي ميكن اأن تكون موجودة بني الدول، وحتّول الوحدة 
توليد م�صكالت جديدة بني  ثم  الكربى، ومن  العربية  الدول  و�صيطرة  الى هيمنة 
تغيري  والنقالبات، وحماولة  للموؤامرات  ويوؤدي  اأدى  ما  العربية،  والدول  ال�صعوب 

الأنظمة بالقوة، بدياًل عن ذلك.

م�صكالت  ملعاجلة  والت�صامن  الحتاد  للوحدة هي  امللك  روؤية  ان  و�صدد على 
كربى تواجه العامل العربي حمددة كالق�صية الفل�صطينية بدًل من حماولة توحيد 

العامل العربي �صيا�صيًا وبالقوة، ما �صيوؤدي لنحراف الأمة عن مواجهة حتدياتها.

من  منبثقة  العربية،  والوحدة  للقومية  ثاقبة  روؤي��ة  للح�صني  كانت  انه  وبني 
مبادئ الثورة العربية الكربى، والواقعية ال�صيا�صية والفكرية)1(.
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وتقوم الروؤية التي قّدمها احل�صني للوحدة العربية، بداية الوحدة بني الأقطار 
مت�صابهًا،  دميوغرافيًا  اجتماعيًا  اقت�صاديًا  وتاريخًا  جغرافية،  وحدة  ت�صكل  التي 
وادي  ومنطقة  اخل�صيب،  الهالل  ومنطقة  العربية،  اجلزيرة  املثال  �صبيل  على 

النيل، ثم املغرب العربي.

الوحدة  تتم  اأن  ميكن  اأوًل،  ال�صيا�صية،  الوحدة  ول�صعوبة  ذلك،  اإلى  اإ�صافًة 
الدفاع  اأو  الثقافية  اأو  القت�صادية  الوحدة  مثل:  حم��ددة  جم��الت  ويف  بالتدرج، 
امل�صرتك، اأو على الحتاد يف مواجهة اأخطار حمددة، واأن الوحدة يجب اأن تكون 

باإرادة حرة وطوعية من �صعوب املنطقة.

يخت�ص  الوثيقة  من  الأخ��ري  اجل��زء  ان  الى  الدرا�صات  مركز  مدير  وا�صار 
بالأردن، فالدولة الأردنية حاملة لواء النه�صة العربية، التي تكمن قوتها بتم�صكها 
التي  هي  املبادئ  هذه  وامل�صاواة.  والوحدة  احلرية  وهي:  الكربى،  الثورة  مببادئ 

ت�صّكل قوة ومنعة الأردن.

واكد اأن احل�صني كان منحازًا للدميقراطية، ولكنه، كما يت�صح من الوثيقة، 
تف�صريات  للدميقراطية  لأن  اأردن��ي��ًا،  وتطبيقه  للحكم  نظام  اأي  اقتبا�ص  يرف�ص 
خمتلفة، واأن الدميقراطية نف�صها متغرية ح�صب ظروف واأحوال الدول واملجتمعات، 
واأنها عملية طويلة تقوم على التدرج والبناء. وكذلك، فاإن ما �صاد العامل العربي 
من اأحزاب، ب�صرف النظر عن فل�صفتها، لكنها كانت مرتبطة فكرًا و�صيا�صة بقوى 
خارجية ل تتنا�صب مع ظروف الأردن وواقعه؛ لأنها لي�صت منبثقة من التاريخ والواقع 
الأيديولوجية يف  لالأحزاب  الفرتة مكانًا  بتلك  يرى احل�صني  وعليه، فال  الأردين. 

الدميقراطية الأردنية النا�صئة.

دون  الأردن��ي��ة  للدولة  التنموية  الأه��داف  حتقيق  ميكن  ل  اأن��ه  اكد  احل�صني 
والكفاءة،  للمقدرة،  ي�صتند  ان  يجب  الذي  والإداري  احلكومي  باجلهاز  النهو�ص 

والدميقراطية)1(.

وامل�صرية  ال�صيا�صي  ال��ن��ظ��ام  تطوير  يف  تكمن  ت�صمنتها  ال��ت��ي  وال���روؤي���ة 
ال�صامنة  املدنية  الدولة  تطوير  يف  دمًا  قجُ وامل�صي  العام  والقطاع  الدميقراطية، 
امل�صرتك،  والعي�ص  والت�صامح  ال�صالم  وتر�صيخ قيم  للتعددية واحلقوق واحلريات، 

وبناء منظومة قيمية ل�صيادة القانون واملواطنة، وتعزيز النزاهة يف اإدارة الدولة.
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مشروع المملكة العربية المتحدة

طرحه  �صيا�صي  برنامج  احل�صني،  امللك  م�صروع  اأو  املتحدة  العربية  اململكة 
اآذار  األقاه يف الربملان الأردين يف 15  احل�صني بن طالل، ملك الأردن يف خطاب 
العربية  اململكة  ي�صمى  اأردين-فل�صطيني  احت��اد  لتاأ�صي�ص  يهدف  وال��ذي   ،1972
ال�صرقية ل�صالح  القد�ص  �صيطرتها على  اإ�صرائيل عن  تتنازل  اأن  �صريطة  املتحدة 
الحتاد الأردين الفل�صطيني، لت�صبح عا�صمة املنطقة الحتادية الفل�صطينية. لقى 

مقرتح امللك احل�صني رف�صًا من معظم الأطراف املعنية فور الإعالن عنه)1(.

اأعلن امللك احل�صني بن طالل ملك اململكة الأردنية الها�صمية عن م�صروعه 
اأن  اإل��ى  اإعالنه  معر�ص  يف  اأ�صار  وقد  املتحدة،  العربية  اململكة  باإقامة  اخلا�ص 
وامل�صاورات  املت�صلة  الأبحاث  من  طويلة  ل�صل�صلة  "مباركة  نتيجة  ياأتي  اقرتاحه 
امل�صتمرة" عقدت مع "ممثلي ال�صعب ورجالته يف ال�صفتني، وقادة الراأي ورجال 

الفكر فيهما". وحدد امللك م�سروعه يف النقاط التالية:

ت�صبح اململكة الأردنية الها�صمية مملكة عربية متحدة، وت�صمى بهذا ال�صم.  -1

تتكون اململكة العربية املتحدة من قطرين:  -2

اأخرى  فل�صطينية  اأرا�ص  واأية  الغربية  ال�صفة  ويتكون من  فل�صطني:  قطر  اأ- 
يتم حتريرها ويرغب اأهلها يف الن�صمام اإليها )اأي اململكة املقرتحة(.

قطر الأردن: ويتكون من ال�صفة ال�صرقية. ب- 

تكون عمان العا�صمة املركزية للمملكة، يف الوقت نف�صه تكون عا�صمة لقطر   -3
الأردن.

تكون القد�ص عا�صمة لقطر فل�صطني.  -4

رئي�ص الدولة هو امللك. ويتولى ال�صلطة التنفيذية املركزية ومعه جمل�ص وزراء   -5
مركزي. اأما ال�سلطة الت�سريعية املركزية فتناط بامللك، ومبجل�ش يعرف با�سم 
ال�صري  القرتاع  بطريق  املجل�ص  هذا  اأع�صاء  انتخاب  ويجري  الأمة.  جمل�ص 

املبا�صر، وبعدد مت�صاو من الأع�صاء لكل من القطرين.

)www.marefa.org( 1 مو�صوعة املعرفة
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تكون ال�صلطة الق�صائية املركزية منوطة مبحكمة عليا مركزية.  -6

للمملكة قوات م�صلحة واحدة قائدها الأعلى امللك.  -7

العالقة  ذات  ال�صوؤون  يف  املركزية  التنفيذية  ال�صلطة  م�صوؤوليات  تنح�صر   -8
وا�صتقرارها  اململكة  �صالمة  يكفل  ومبا  واح��دة،  دولية  ك�صخ�صية  باململكة 

وازدهارها.

وزراء  وجمل�ص  اأبنائه،  من  عام  حاكم  قطر  كل  يف  التنفيذية  ال�صلطة  يتولى   -9
قطري من اأبنائه اأي�صًا.

ال�صعب  جمل�ص  با�صم  يعرف  جمل�ص  قطر  كل  يف  الت�صريعية  ال�صلطة  10- يتولى 
ويتم انتخابه بطريق القرتاع ال�صري املبا�صر. وهذا املجل�ص هو الذي ينتخب 

احلاكم العام للقطر.

11- ال�صلطة الق�صائية يف القطر هي حماكم القطر، ول �صلطان لأحد عليها.

12- تتولى ال�صلطة التنفيذية يف كل قطر جميع �صوؤون القطر، با�صتثناء ما يحدده 
اأن ي�صار يف تنفيذ هذه  التنفيذية املركزية. ومن الطبيعي  لل�صلطة  الد�صتور 
اإلى جمل�ص الأمة  اإلى الأ�صول الد�صتورية املتبعة فتحال  ال�صيغة ومرتكزاتها 

ليتولى اتخاذ الإجراءات لو�صع الد�صتور اجلديد للبالد)1(.

مؤتمر جنيف الدولي للسالم عام 1973م
كان موؤمتر جنيف لعام 1973 حماولة للتفاو�ص لإيجاد حل لل�صراع العربي 
املتحدة رقم  لالأمم  التابع  الأمن  املتوخى يف قرار جمل�ص  النحو  الإ�صرائيلي على 

338 بعد الدعوة اإلى وقف اإطالق النار لإنهاء حرب اأكتوبر)2(.

بعد مفاو�صات "دبلوما�صية مكوكية" قام بها هرني كي�صنجر، افتتح املوؤمتر 
يف 21 كانون الأول 1973 حتت اإ�صراف الأمني العام لالأمم املتحدة، مع الوليات 
وكان  م�صاركني.  كرئي�صني  ال�صرتاكية  ال�صوفيتية  اجلمهوريات  و احت��اد  املتحدة 
وزراء خارجية م�صر و الأردن و اإ�صرائيل يف احل�صور، وظلت الطاولة مع اللوحة التي 
حتمل ا�صم �صوريا غري م�صغولة، واإن كانت �صوريا قد اأ�صارت اإلى اإمكانية امل�صاركة 
اإلى  اأ�صا�ًصا  كالمه  موجًها  الأمريكي،  اخلارجية  وزير  كل  وحتدث  امل�صتقبل.  يف 

)www.marefa.org( 1 مو�صوعة املعرفة
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اجلماهري املحلية بدًل من بع�صهم البع�ص. اأو�صح كي�صنجر ا�صرتاتيجته اخلطوة-
خطوة وذكر اأن هدف املوؤمتر هو ال�صالم؛ وكانت احلاجة امللحة تعزيز وقف اإطالق 
النار عن طريق القيام بفك ارتباط القوات باعتبارها "اخلطوة الأولى الأ�صا�صية" 

نحو تنفيذ قرار الأمم املتحدة 242. ومن ثم رفعت اجلل�صة.

على الرغم من عدم التو�صل اإلى اتفاق يف جنيف، فاإن هذا اجلهد مل يكن 
عبًثا. وعقب االنتخابات االإ�سرائيلية، مت التوقيع على فك االرتباط الع�سكري بني 
بني  االرتباط  فك  على  التوقيع  ومت   ،1974 الثاين  كانون   18 يف  وم�صر  اإ�صرائيل 

اإ�صرائيل و�صوريا يف 31 اأيار.

فاإن  املوؤمتر،  لإحياء  الالحقة  ال�صنوات  يف  املحاولت  ف�صل  من  الرغم  على 
اتفاق �صيناء املوؤقت بني اإ�صرائيل وم�صر وقع ر�صمًيا يف جنيف يف 4 اأيلول 1975، 
كجزء من عملية موؤمتر جنيف. وين�ص هذا التفاق على اأن النزاعات بني م�صر 

واإ�صرائيل "ينبغي اأن ل حتل بالقوة الع�صكرية ولكن بالو�صائل ال�صلمية".
بحلول موعد تبووؤ اأنور ال�صادات من�صب الرئي�ص، كانت م�صر تناأى بنف�صها 
م�صر  ثبطت  وقد  املنطقة.  يف  الراديكالية  الأنظمة  وعن  العربية  القومية  عن 
هو  للم�صريني  الأ�صا�صي  الهدف  وك��ان  جنيف.  موؤمتر  يف  ال��دول  تلك  م�صاركة 
ا�صتعادة الأرا�صي التي فقدوها يف عام 1967 لإ�صرائيل يف حرب الأيام ال�صتة يف 
عهد الرئي�ص جمال عبد النا�صر. كان هذا هدفهم خالل حرب اأكتوبر قبيل املوؤمتر 

والهدف خالل اتفاقات كامب ديفيد يف عام 1978.
من  اأنه  اأملهم،  عن  وال�صوفييت  والأردنيون  والأمريكيون  امل�صريون  اأع��رب 
خالل املوؤمتر، �صيتم و�صع نوع من التفاق الدويل ب�صاأن امل�صكلة الفل�صطينية والتي 
ا معينني يف ال�صوؤون الدولية. كانت م�صر توؤيد  �صيمثل الفل�صطينيون ب�صاأنها اأ�صخا�صً
منظمة التحرير الفل�صطينية لتمثيل الفل�صطينيني والن�صمام اإلى م�صر واإ�صرائيل 
امل�صوؤولون  وذه��ب  جنيف.  موؤمتر  يف  املقررة  الأخ��رى  وال��دول  املتحدة  والوليات 
الفل�صطينية  التحرير  تكن منظمة  اإذا مل  اأنه  واأ�صروا على  اأبعد  ال�صوريون خطوة 
ا. وقد عار�صت اإ�صرائيل  حا�صرة يف موؤمتر جنيف فاإن �صوريا لن تكون حا�صرة اأي�صً
موؤمتر  يف  الفل�صطينية  التحرير  مبنظمة  الر�صمي  الع��رتاف  املتحدة  والوليات 
جنيف لأن ميثاق منظمة التحرير مل يعرتف بحق اإ�صرائيل يف الوجود. وهكذا، مل 

يح�صر املوؤمتر اأي ممثلني من �صوريا.
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العالقات األمريكية السوفيتية
ال�صوفيتي  الحتاد  املتحدة  الوليات  فيها  قبلت  اآخر مرة  موؤمتر جنيف  كان 
لحق،  وقت  يف  الأو�صط.  ال�صرق  يف  ال�صالم  جهود  يف  متكافًئا  �صريًكا  باعتباره 
انتقلت  التي  ال�صوفيتي منذ عقود  – احلليف  فاإن التحول امللحوظ يف ولء م�صر 
فجاأة اإلى املدار الأمريكي – مكن الوليات املتحدة من اإق�صاء ال�صوفييت وتاأكيد 
العالقات  يف  اأوًل  ذلك  وجتلى  والعرب،  الإ�صرائيليني  بني  الوحيد  الو�صيط  دور 

الإ�صرائيلية امل�صرية وفيما بعد يف العالقات الإ�صرائيلية الفل�صطينية.

مؤتمر مدريد للسالم

كان موؤمتر مدريد لعام 1991 موؤمتًرا لل�صالم عقد يف الفرتة من 30 ت�صرين 
الأول اإلى 1 ت�صرين الثاين 1991 يف مدريد، ا�صت�صافته اإ�صبانيا و�صاركت يف رعايته 
الدويل  املجتمع  جانب  من  حماولة  وك��ان  ال�صوفيتي.  و الحت��اد  املتحدة  الوليات 
لإحياء عملية ال�صالم الإ�صرائيلية الفل�صطينية من خالل املفاو�صات، التي ت�صمل 

اإ�صرائيل و الفل�صطينيني وكذلك البلدان العربية، مبا فيها الأردن و لبنان و �صوريا.

اإ�صرائيل والوفد  اأعقبت املوؤمتر مفاو�صات ثنائية بني  ويف 3 ت�صرين الثاين، 
اجتماعات  وعقدت  التوايل.  على  و�صوريا  لبنان  امل�صرتك،  الفل�صطيني  الأردين 
الثاين 1992،  الأول 1991، ويف 28 كانون  ثنائية لحقة يف وا�صنطن يف 9 كانون 
ح�صرتها  مو�صكو،  يف  الإقليمي  التعاون  ب�صاأن  الأطراف  متعددة  مفاو�صات  بداأت 
اإ�صرائيل والوفد الأردين الفل�صطيني واملجتمع الدويل، ولكن دون لبنان و�صوريا)1(.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة- موؤمتر مدريد 1991
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الخلفية
بيكر  جيم�ص  الأمريكي  اخلارجية  وزير  قال   ،1989 اأيار   22 بحلول  مبكًرا، 
هذا  التو�صعية،اأخذ  �صيا�صتها  عن  تتخلى  اأن  اإ�صرائيل  على  اإن  اأيباك،  جلمهور 

الت�صريح كثرًيا كاإ�صارة اإلى اأن �صنوات ريغان املوؤيدة لإ�صرائيل قد ولت. 

الأب  بو�ص  ج��ورج  الرئي�ص  خاطب   ،1991 اآذار   6 يف  اخلليج  ح��رب  بعد 
ال�صيا�صة الرئي�صية لإدارة بو�ص  الكونغر�ص يف خطاب كثرًيا ما ا�صت�صهد به لبيان 
حول النظام اجلديد يف ال�صرق الأو�صط عقب طرد القوات العراقية من الكويت. 
اخلليج،  يف  الأمريكية  البحرية  للقوات  دائم  وجود  على  احلفاظ  اإلى  بالإ�صافة 
انت�صار  �صد  �صمانات  وو�صع  الأو���ص��ط،  ال�صرق  لتنمية  الالزمة  الأم��وال  وتوفري 
الأ�صلحة غري التقليدية، يالحظ مايكل اأورين "اأن حمور برناجمه، مع ذلك، كان 
والوفاء  ال�صالم  الأر�ص مقابل  اإ�صرائيلية قائمة على مبداأ  حتقيق معاهدة عربية 

باحلقوق الفل�صطينية")1(.

التحضيرات
كخطوة اأولى اأعلن بو�ص عن اعتزامه عقد موؤمتر ال�صالم الدويل يف مدريد. 
واأعربت اإدارة بو�ص عن اعتقادها باأن هناك فر�صة �صانحة ل�صتخدام راأ�ص املال 
لتن�صيط عملية  املتحدة يف حرب اخلليج  الوليات  انت�صار  الذي حققه  ال�صيا�صي 

ال�صالم العربية الإ�صرائيلية.

�صوف  الأط��راف  متعدد  دويل  موؤمتر  عقد  على  هذه  ال�صالم  مبادرة  ركزت 
اخلارجية  وزير  قام  الأط��راف.  ومتعددة  وثنائية  منف�صلة  م�صارات  اإلى  ينق�صم 
الأمريكي جيم�ص بيكر بثماين زيارات دبلوما�صية اإلى املنطقة للح�صول على دعم 
الحتاد  مع  بال�صرتاك  املتحدة  الوليات  ووجهت  لالأهداف  اإطار  و�صع  للموؤمتر. 
و�صوريا  اإ�صرائيل  اإلى  الأول 1991  ت�صرين   30 موؤرخة يف  دعوة  ر�صالة  ال�صوفيتي، 

ولبنان والأردن والفل�صطينيني)2(.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة- موؤمتر مدريد 1991

2 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة- موؤمتر مدريد 1991

وزير اخلارجية المريكي جيم�ص بيكر
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مؤسسة الملك الحسين بن طالل

نور  امللكة  جاللة  اأ�ص�صتها  التي  ط��الل  بن  احل�صني  امللك  موؤ�ص�صة  اأجُن�صئت 
احل�صني، باإرادة ملكية �صامية عام 1999، من اأجل تخليد روؤى احل�صني بن طالل 

واإرثه الإن�صاين)1(.

جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني هو الراعي الفخري للموؤ�ص�صة التي 
والقيادة  القت�صادي  والتمكني  الجتماعية  والعدالة  التعليم  تعزيز  اإل��ى  تهدف 

وامل�صاركة يف �صنع القرار والتفاهم مع الثقافات.

وت�صم موؤ�ص�صة امللك احل�صني كاّلً من معهد اليوبيل )مدر�صة اليوبيل، ومركز 
للثقافة  الوطني  واملركز  والبحوث،  املعلومات  ومركز  الرتبوي(،  للتميز  اليوبيل 
باإرادة  اأجُن�صئت  التي  احل�صني  نور  وموؤ�ص�صة  للمو�صيقى،  الوطني  واملعهد  والفنون، 
وال�صركة  الأ�صرة،  ب�صحة  العناية  معهَد  ت�صمل  والتي   ،1985 عام  �صامية  ملكية 
الأردنية لتمويل امل�صاريع ال�صغرية )متويلكم(، وبرنامج تنمية املجتمعات املحلية. 

وتعّد موؤ�ص�صة نور احل�صني الذراَع التنفيذية لربامج موؤ�ص�صة امللك احل�صني.

وحتت مظلة موؤ�ص�صة امللك احل�صني بن طالل، اأجُن�صئت يف عام 1999 موؤ�ص�صةجُ 
املتحدة  الوليات  يف  ربحية  وغري  حكومية  غري  كمنظمة  الدولية  احل�صني  امللك 

الأمريكية، لدعم ر�صالة امللك احل�صني على ال�صعيَدين الإقليمي والدويل.

وت�صمل برامج موؤ�ص�صة امللك احل�صني الدولية: جائزة امللك احل�صني للقيادة، 
وبرنامج الإن�صانية وو�صائل الإعالم.

نح لأفراد اأو جماعات  وجائزة امللك احل�صني للقيادة جائزٌة دولية �صنوية، متجُ
التنمية  تعزيز  ال�صجاعة يف  وقيادته  احل�صني  روؤى  اإجنازاتجُها  تعك�ص  موؤ�ص�صات  اأو 

امل�صتدامة وحقوق الإن�صان والت�صامح والعدالة وال�صالم.

"غرامني" للفقراء يف  ومن الفائزين باجلائزة: حممد يون�ص، موؤ�ص�ص بنك 
بنغالد�ص، ووكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني )اأونروا(، 
عن خدماتها ملاليني الالجئني الفل�صطينيني، والهيئة اخلريية الأردنية الها�صمية 
جمال  يف  الإن�صانية  اأعمالها  عن  والإ�صالمي،  العربي  والتعاون  والتنمية  لالإغاثة 
اإيرلندا ال�صابقة ماري روبن�صون، جلهودها ودفاعها عن حقوق  الإغاثة،  ورئي�صة 

1 الرتاث امللكي الردين/ املوقع الر�صمي للديوان امللكي

جاللة امللكة نور

الرئي�صة اليرلندية ال�صابقة 
ماري روبن�صون
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الطبية  امل�صاعدات  تقدمي  يف  عملها  عن  ح��دود،  بال  اأطباء  ومنظمة  الإن�صان، 
الب�صرية  التنمية  وتقرير  العامل،  اأنحاء  يف  الكوارث  مناطق  يف  لل�صكان  الإن�صانية 
اأ�صباب  التحليل وت�صخي�ص  ات�صم به من �صجاعة وجراأة يف  العربية، ملا  الدول  يف 
احلركة  قيادتها  عن  دا�صتي،  رول  ود.  العربية،  املجتمعات  يف  التنمية  ومعيقات 
عن  دجودريجا،  �صليحة  وال�صيدة  الكويت،  يف  للمراأة  النتخاب  حلق  الن�صائية 
قيادتها يف الرتويج للت�صامح بني اجلماعات العرقية املختلفة يف البو�صنة، ومنظمة 
"�صوت واحد"، عن تفانيها ومثابرتها يف الرتويج للتعاون وجتاوز احلواجز ملعاجلة 
مو�صوع النزاع العربي الإ�صرائيلي، وديزموند توتو، عن جهوده يف جمال امل�صاواة يف 
احلقوق املدنية للب�صر، ومنظمة بذور ال�صالم الدولية، املعروفة بنموذجها الفريد 
ا�صتخدام  عن  فريلنغ،  وروبرت  ال�صباب،  م�صاركيها  مع  الأمد  طويل  ارتباطها  يف 
الطاقة ال�صم�صية يف توليد الكهرباء، وخمرجة ومنتجة الفيلم الوثائقي "بدر�ص"، 

الذي يحكي ق�صة جناح حركة مقاومة �صلمية يف احلفاظ على قرية "بدر�ص".

اأما برنامج الإن�صانية وو�صائل الإعالم، فيعمل على ترويج الأفالم والربامج 
عرب  امل�صرتكة  والتطلعات  واحل��ق��وق  القيم  على  ال�صوء  ت�صلط  التي  الإعالمية 
ال�صرق  والثقافية مع الرتكيز على  وال�صيا�صية  احلواجز الجتماعية والقت�صادية 

الأو�صط والعامل الإ�صالمي)1(.

1 الرتاث امللكي الردين/ املوقع الر�صمي للديوان امللكي- موؤ�ص�صة امللك ح�صني
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أحداث معان عام 1989 م
خم�صة  قام  عندما  معان،  مدينة  يف  1989م  ني�صان   18 الثالثاء  يوم  �صباح  ب��داأت 
بالتعبري  الجرة  �صيارات  مكاتب  وا�صحاب  العمومية  ال�صيارات  ا�صحاب  من  �صائقا  ع�صر 
النا�ص  يدعون  واخذوا  املحروقات،  اأ�صعار  يف  والكبري  اجلديد  الرتفاع  على  �صخطهم  عن 
املواطنني،  اآلف  التف حولهم  ب�صرعة  ولكن  معان،  للقاء حمافظ  و�صعوا  للت�صامن معهم، 
قوات  ت�صدت  مدار�صهم.  من  الطالب  وخرج  احلكومية،  ال�صيا�صات  �صد  يهتفون  وراح��وا 
المن للمتظاهرين بعدما هاجموا مديرية ال�صرطة، وحماولة اقتحام مبنى املحافظة، وقام 
المري احل�صن يف نف�ص اليوم بزيارة املدينة لحتواء النتفا�صة من دون ان يعرب عن نية 

احلكومة الرتاجع عن قراراتها وال�صتجابة ملطالب املتظاهرين)1(.
ويف تلك الفرتة كان امللك احل�صني يف زيارة للوليات املتحدة المريكية بدعوة ر�صمية 
من الرئي�ص جورج بو�ص عندما بلغته انباء ال�صطرابات فقرر قطع زيارته والعودة لالردن، 
ان  وا�صحا  وكان  ني�صان،   23 يف  الوطن  الى  طالل  بن  احل�صني  امللك  جاللة  عاد  وعندما 
خم�صرم  دولة  رجل  عليها  مير  ان  من  اكرب  كانت  فالحداث  �صتحدث،  جوهرية  تغيريات 

كاحل�صني طيب اهلل ثراه من دون اتخاذ اجراءات وقرارات م�صريية.
وعلى اثر الحتجاجات تقدمت حكومة زيد الرفاعي ا�صتقالتها يف 24 ني�صان ومل تكلف 
بت�صكيل  �صاكر  بن  زيد  ال�صريف  تكليف  ت�صكيل حكومة جديدة ومت  امل�صوؤولية حلني  بتحمل 
حكومة يف 27 ني�صان 1989. امرت احلكومة اجلديدة على الفور باطالق �صراح املعتقلني 
يف ال�صطرابات الخرية، ووجه احل�صني خطابا الى ال�صعب الأردين، عرب �صا�صة التلفزيون 
انتخابات  لجراء  ب�صرعة  تتجه  النية  ان  فيه  ما  اهم  كان  ني�صان،   26 الربعاء  يوم  م�صاء 
نيابية، وان النية تتجه ملراجعة ما حدث ا�صبابا وم�صببات ل�صتخال�ص النتائج والعرب لكن 
التي  ال�صائقة  اإلى  واأ�صار  والقتل،  والتدمري  واحلرق  التخريب  ادان  نف�صه  الوقت  يف  امللك 
واأ�صاف  معني،  وطني  لتوجه  انعكا�صا  او  ال�صدفة  وليدة  لي�صت  اإنها  وقال  الأردن  يعي�صها 
خطاأ هناك نتيجة اجتهاد هذا امل�صوؤول او ذاك، لكن املدقق  اأو  هنا،  خطاأ  وقع  رمبا  "نعم، 
اذا ما قورنت بحجم  ال عوامل هام�صية  فيها  ان يرى  الأخطاء ل ميكن  املن�صف يف هذه 

ال�صائقة التي نحن ب�صددها".
وقد ا�صتقبل الأردنيون خطاب احل�صني واقالة حكومة الرفاعي وتكليف ال�صريف زيد، 
واحلديث عن انتخابات نيابية بارتياح، فمن دون ذلك ما كان للمتغريات الالحقة ان تاأتي، 

خا�صة املتعلقة بالنتخابات النيابية عام 1989 وقانون الأحزاب)2(.

1 عمون– د. حممد املنا�صري/ �صفحة من تاريخ الردن، 2011/9/5

2 نف�ص امل�صدر ال�صابقف

جاللة امللك احل�صني ورئي�ص الوزراء 
زيد بن �صاكر



السالم 

جوهر النهج األردني 
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السالم جوهر النهج األردني 
�صعى الأردن با�صتمرار لخرتاق حاجز النار بال�صالم والعتدال، و�صط حالة 
عدم ال�صتقرار يف منطقة ال�صرق الأو�صط. ولعل مقولة "اإن الأردن بيت هادئ يف 

حي م�صطرب" متثل اإ�صقاطًا تاريخيًا واقعيًا ملثل هذه احلالة.

دفع  من  اأول  فكان  واأمل��ًا،  اأماًل  الأردن  لَزَمها  ق�صيًة،  فل�صطني  �صارت  ومنذ 
الثمَن بدٍم، ال�صهيد املوؤ�ص�ص امللك عبداهلل الأول طيب اهلل ثراه يف باحة امل�صجد 
االأق�سى املبارك، ليزكي ذلك الرباط الذي ما انف�سم يومًا، وجلي�سه العربي على 
بحكمة  خا�صها  التي  ال�صالم  مبعركة  انتهاًء  ولي�ص  و�صاهد،  �صاهد  األ��فجُ  اأر�صها 
واقتدار املغفور له باإذن اهلل جاللةجُ امللك احل�صني بن طالل طيب اهلل ثراه لتثبيت 

احلق والعدالة)1(.

وكّر�ص جاللته اجلزء الأكرب من جهوده وات�صالته حلمل الق�صية الفل�صطينية 
اإلى جميع املحافل الدولية، لقتناعه باأّن الهّم الفل�صطيني همٌّ اأردين، وباأّن ق�صية 
فل�صطني ق�صية ال�صعب الأردين مثلما هي ق�صية ال�صعب الفل�صطيني، وباأّن م�صتقبل 
اإقامة  اإلى  يقود  الذي  الدولتني  بحّل  مرتبط  �صعوبها  واأمن  وا�صتقرارها  املنطقة 

الدولة الفل�صطينية امل�صتقّلة على الأر�ص الفل�صطينية.

الفل�صطيني،  احلق  عن  للدفاع  �صتبقى  الأولوية  اأن  م��رارًا  جاللته  اأكد  وقد 
الحتالل  ينهي  الفل�صطينية،  للق�صية  و�صامل  ع��ادل  حل  اإل��ى  الطريق  ومتهيد 
الفل�صطيني  الإ�صرائيلي ويكفل قيام دولة فل�صطينية م�صتقلة على الرتاب الوطني 
وعا�صمتها القد�ص ال�صرقية، ومبا ي�صمن احلقوق الفل�صطينية الرا�صخة يف القد�ص، 

وحق عودة الالجئني، وال�صيادة الكاملة للدولة الفل�صطينية.

العاملي  ال�صوء  دائ��رة  مركز  اإل��ى  الفل�صطينية  الق�صية  امللك  جاللة  واأع��اد 
ملجل�صي  امل�صرتكة  اجلل�صة  اأم��ام  الكوجنر�ص)2(  مبنى  يف  األقاه  تاريخي  بخطاب 
اآذار 2007، وحظي باهتمام عاملي، ملا متتع به  النواب وال�صيوخ الأمريكيني يف 7 

من عقالنية وروؤية.

1 عبداهلل اجلبور- تقرير حالة التنوير- الرابطة العربية، 2019/11/23

2 املوقع الر�صمي للديوان امللكي- خطاب امللك يف الكونغر�ص
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وبالرغم من اأن جاللته يرى اأن ق�صية فل�صطني الق�صية املركزية، وهي مفتاح 
ال�صالم والأمن وال�صتقرار يف املنطقة، اإل اأنه مل يجُغفل حلظًة واجبه جتاه ق�صايا 

املنطقة العربية وخا�صة البلدان التي ترزح حتت وطاأة اأو�صاع م�صتعلة.

جريانه  نحو  الأردن  انفتاح  على  امللك  جاللة  حافظ  اأخ��رى،  جم��الت  ويف 
واأ�صدقائه، وت�صّدر الدعوة اإلى �صرورة الوقوف بحزم يف وجه التطرف والإرهاب. 
الدويل،  الت�صّدي لالإرهاب  العديد من معاهدات  الأردن، منذ عام 1999،  ووّقع 
بن�ساط يف  الدويل، وي�سارك  امل�ستوى  النزاعات على  وهو يقوم بدور مهم يف حل 
عمليات حفظ ال�صالم التابعة لالأمم املتحدة. ففي كل عام ين�صم مئات الع�صكريني 
يف  ال�صالم  حفظ  يف  لها  املوكلة  باملهمات  للقيام  الدولية  القوات  اإل��ى  الأردنيني 
البقاع امل�صطربة، ويف ال�صتجابة لدعوات معاجلة الأزمات الإن�صانية، ويف توفري 

امل�صاعدات الطارئة لدى حدوث الكوارث الطبيعية.

السالم مع األردن 
الأردن مرتبط ومت�صل بجميع الق�صايا الأ�صا�صية تقريبًا يف قلب املفاو�صات 

الإ�صرائيلية - الفل�صطينية، وبالتايل له دور مهم يف اأي حل م�صتقبلي.

 - الإ�صرائيلي  وامل�صار  الفل�صطيني   - الإ�صرائيلي  امل�صار  بني  ال�صلة  م�صاألة 
العربي ق�صية خالفية يف اخلطاب العام الإ�صرائيلي.

اأن الق�صية  يّدعي رئي�ص الوزراء الإ�صرائيلي بنيامني نتنياهو مراًرا وتكراًرا 
دون  العربي، حتى من  العامل  التطبيع مع  الفل�صطينية ميكن جتاوزها عن طريق 
 - الإ�صرائيلية  العالقات  تاريخ  ف��اإن  ذل��ك،  ومع  اجلبهة.  تلك  على  تقدم  اإح��راز 

الأردنية ي�صهد على العالقة القوية واجلوهرية بني هاتني ال�صاحتني.

اإن الخرتاق الذي اأّدى اإلى اإبرام معاهدة ال�صالم مع الأردن يف �صنة 1994 
اأزمة منذ ذلك احلني يف  الفل�صطينيني، وكل  التقدم يف املفاو�صات مع  مت بف�صل 
لتدفئة  املحاولت  كل  الأردن.  مع  العالقات  على  انعك�صت  الفل�صطينية  ال�صاحة 
العالقات مع الأردن وزيادة التعاون يف الق�صايا املدنية تتطلب حتركًا موازيًا جتاه 

الفل�صطينيني.

جاللة امللك عبد اهلل الثاين وقوات 
حفظ ال�صالم التابعة لالمم املتحدة
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الفل�صطينية  الق�صية  اإحراز تقدم يف  اأنه مت  اآنذاك  امللك احل�صني  �صعر  لقد 
واأنه يحق له بالتايل امل�صي قدمًا على طريق منف�صل مع اإ�صرائيل.

واأطلق اتفاق اأو�صلو ت�صارعًا يف الت�صالت الإ�صرائيلية - الأردنية وبداأ احل�صني 
ووزير اخلارجية �صمعون برييز مناق�صات حول تفا�صيل اتفاق ال�صالم. 

اأدى اتفاق القاهرة بني اإ�صرائيل ومنظمة التحرير الفل�صطينية يف اأيار 1994، 
والن�صحاب الإ�صرائيلي من غزة واأريحا اإلى اإلقاء ال�صوء على احل�صني اأمام لقاء 
علني مع القيادة الإ�صرائيلية والتقدم نحو معاهدة �صالم. يف 25 متوز  وقع رابني 
واحل�صني اإعالن وا�صنطن الذي اأنهى حالة احلرب بني بلديهما، وبعد مفاو�صات 

اأخرى، مت توقيع معاهدة ال�صالم يف 26 ت�صرين الأول 1994.

انعك�ش االرتباط اجلوهري بني ال�ساحة الفل�سطينية والعالقات االإ�سرائيلية-
اأي�صًا. كان لالأزمات يف عملية ال�صالم الإ�صرائيلية- الأردنية يف الجتاه املعاك�ص 

الفل�صطينية، التي ازدادت بعد ت�صكيل حكومة نتنياهو يف �صنة 1996، تاأثري فوري 
ووا�صح على العالقات مع الأردن.

وهكذا، على �صبيل املثال، كان رد فعل امللك احل�صني قا�صيًا جتاه افتتاح اأنفاق 
اأيلول 1996، ووافق على ا�صتئناف العالقات مع حكومة نتنياهو  حائط املبكى يف 
مطوًل  خطابًا  نتنياهو  اإلى  احل�صني  اأر�صل  كما  هاليفي،  اإف��رامي  تدخل  بعد  فقط 
وقا�صيًا يف اأعقاب القرار الإ�صرائيلي عام 1997 ببناء حي يهودي جديد يف القد�ص 

ال�صرقية، "هار حوما" )جبل اأبو غنيم(.

ال�صالم  جهود  لإنقاذ  و�صعه  يف  ما  كل  احل�صني  امللك  بذل  نف�صه،  الوقت  يف 
الإ�صرائيلية - الفل�صطينية. 

الت�صعيد يف ال�صاحة الإ�صرائيلية - الفل�صطينية يف ال�صنوات التالية تجُرجم اإلى 
ت�صعيد يف الإجراءات الحتجاجية الأردنية جتاه اإ�صرائيل يف عهد امللك عبد اهلل 

الثاين.

بعد اندلع النتفا�صة الثانية يف اأيلول 2000، مل يتوّل ال�صفري الأردين املعني 
حديثًا اإلى اإ�صرائيل من�صبه، ومل يكن هناك اأي �صفري اأردين يف تل اأبيب لأكرث من 
4 �سنوات. عني االأردن �سفريًا جديدًا عقب قمة �سرم ال�سيخ واإعالن �سباط 2005 

لوقف اإطالق النار الإ�صرائيلي - الفل�صطيني.
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ومع ذلك، اأدت عملية الر�صا�ص امل�صبوب يف غزة )من كانون اأول 2008 اإلى 
كانون الثاين 2009( اإلى ا�صتدعاء الأردن ل�صفريها، ومت تعيني �صفري جديد يف �صنة 

2012 فقط.

يف الوقت نف�صه، كان امللك عبد اهلل  الثاين اأحد الالعبني العرب الرئي�صيني 
يف الرتويج ملبادرة ال�صالم العربية كاأداة لل�صالم الإ�صرائيلي - الفل�صطيني.

�صميم  يف  تكمن  التي  الأ�صا�صية  امل�صائل  بجميع  اأي�صًا  ال�صلة  وثيق  والأردن 
حل  اأي  يف  هاما  دورًا  يلعب  وبالتايل  الفل�صطينية،   - الإ�صرائيلية  املفاو�صات 

م�صتقبلي.

الأماكن  يتعلق مب�صاألة  فيما  وخا�صة  القد�ص  ق�صية  رئي�صي يف  الأردن لعب 
العرتاف  هذا  اخلا�ص.  بو�صعه  اجلانبني  كال  اعرتف  وقد  املقد�صة،  الإ�صالمية 
مدرج يف معاهدة ال�صالم الإ�صرائيلية - الأردنية واتفاقية 2013 بني امللك عبد اهلل 

الثاين والزعيم الفل�صطيني حممود عبا�ص )اأبو مازن( ب�صاأن القد�ص)1(.

الأزم��ات  لإدارة  املختلفة  الدبلوما�صية  اجلهود  يف  دورًا  الأردن  لعب  لذلك 
املتعلقة بالقد�ص. لقد كان له دور فعال،، يف حل الأزمة حول احلرم القد�صي يف 
نهاية �صنة 2014، مبا يف ذلك لقاءات امللك عبد اهلل الثاين مع نتنياهو واأبي مازن 
حلل  دبلوما�صية  حتركات  يف  اأي�صًا  الأردن  �صارك  كريي.  جون  اخلارجية  ووزي��ر 
اأزمة الك�صف عن املعادن يف امل�صجد الأق�صى عام 2017 واأزمة 2019 عند "باب 

الرحمة".

يف اتفاق ال�صالم مع الأردن، التزمت اإ�صرائيل باإعطاء "اأولوية عالية" للدور 
اتفاق  حول  مفاو�صات  اإج��راء  مبجرد  الإ�صالمية  املقد�صة  الأماكن  يف  الأردين 
رئي�ص  بني   2008-2007 مفاو�صات  يف  الواقع،  يف  دائم.  فل�صطيني   - اإ�صرائيلي 
اأن  اأوملرت  اقرتح  اأنابولي�ص،  مفاو�صات  خالل  مازن  واأبي  اأوملرت  اآنذاك  ال��وزراء 

ي�صكل الأردن جزءًا من نظام خا�ص يحكم ما ي�صمى احلو�ص املقد�ص)2(.

ق�صية الالجئني، اأي�صًا، تتعلق بالأردن. يقيم حوايل مليوين فل�صطيني يحملون 
اأي  الها�صمية.  الأردنية  اململكة  بطاقات متوين لجئني �صادرة عن "الأونروا" يف 

1 معاهدة ال�صالم بني اململكة وا�صرائيل- موقع وزارة اخلارجية ال�صرائيلية

2 معاهدة ال�صالم بني اململكة وا�صرائيل- موقع وزارة اخلارجية ال�صرائيلية

جاللة امللك عبداهلل الثاين 
والرئي�ص الفل�صطيني حممود عبا�ص
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اأنه  تاأثري كبري على الأردن، وهذا يعني  ترتيب ب�صاأن م�صري الالجئني �صيكون له 
يجب اأن يكون جزءًا من املناق�صات امل�صتقبلية حول حل الق�صية.

هناك م�صاألة مهمة اأخرى، �صكلت جدًل حموريًا يف حمادثات ال�صالم ال�صابقة 
وتتعلق اأي�صًا بالأردن، وهي الرتتيب امل�صتقبلي يف غور الأردن. يركز النقا�ص على 
الرتتيبات الأمنية يف الغور وعلى احلدود الأردنية، وكذلك حول هذه امل�صاألة من 

املتوقع اأن ي�صارك الأردن يف اأي اآلية م�صتقبلية متفق عليها.

عملية  خالل  الأردن.  مع  تقارب  هناك  القت�صادي،  باجلانب  يتعلق  فيما 
للم�صاريع  خمتلفة  اأفكار  طرح  مت  برمتها،  الفل�صطينية   - الإ�صرائيلية  ال�صالم 
والأردن  اإ�صرائيل  �صتنفذها  التي  والبيئية  والتكنولوجية  وال�صياحية  القت�صادية 

والفل�صطينيون ب�صكل م�صرتك)1(.

الأردن يقود اخلط الأكرث حزمًا يف العامل العربي �صد خطة ال�صالم الأمريكية 
"�صفقة القرن" التي لن ت�صتند اإلى معايري دولية مقبولة لعملية ال�صالم )دولتان 

تقومان على حدود عام 1967 وعا�صمتان يف القد�ص(.

انتخابات  ع�صية  نتنياهو  اإعالن  على  الحتجاجات  اأ�صد  اأي�صًا  الأردن  وقاد 
اأيلول 2019 الذي اأ�صار فيه اإلى اأن اإ�صرائيل �صت�صم غور الأردن.

يف الوقت نف�صه، يبدو اأن الأردن وال�صلطة الفل�صطينية يعززان تعاونهما كجزء 
من حماولة فل�صطينية للحد من اعتماد ال�صلطة الفل�صطينية على اإ�صرائيل. ممثلو 

اجلانبني وّقعوا اتفاقيات تعاون يف جمالت الطاقة وال�صحة والنقل.

حيال  الدبلوما�صي  التن�صيق  حمور  اأي�صًا  الفل�صطينية  وال�صلطة  الأردن  يقود 
اإ�صرائيل والوليات املتحدة.

القد�صي  احلرم  باإدارة  املكلف  الإ�صالمي  الوقف  بتو�صيع  الأردين  القرار  اإن 
اأي  �صد  اجلهود  توحيد  حماولة  على  ي�صهد  ب��ارزة  فل�صطينية  �صخ�صيات  لي�صمل 

تغيري يف الو�صع الراهن يف املوقع.
اإن القرار الأردين بعدم جتديد عقد الإيجار ملدة 25 عامًا للجيبني احلدوديني 
ت�صوفر ونهرامي "الغمر والباقورة" )املن�صو�ص عليه يف اتفاقية ال�صالم(، والتقارير 
عن رف�ص الأردن عقد اجتماع بني نتنياهو وامللك عبد اهلل الثاين، ت�صري اأي�صًا اإلى 

تدهور العالقات، على خلفية الأزمة العميقة يف ال�صاحة الإ�صرائيلية الفل�صطينية.

1 معاهدة ال�صالم بني اململكة وا�صرائيل– موقع وزارة اخلارجية ال�صرائيلية
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االأردن �سد  العوامل االأخرى م�ساهمة ال�سغوط الربملانية والعامة يف  ت�سمل 
العالقات مع اإ�صرائيل، والأزمات الإ�صافية مثل اإطالق النار على جممع ال�صفارة 
الإ�صرائيلية يف عمان، والتاأخري املتتايل يف م�صروع البحر امليت والعتقال الإداري 

ل�صابة اأردنية.

ورابني هي  احل�صني  بني  ال�صخ�صية  والعالقة  للثقة  اليوم  املعكو�صة  ال�صورة 
العالقة احلالية بني قادة البلدين، عالقة عدم ثقة عميق)1(.

�صيتعني على اأي حكومة اإ�صرائيلية مقبلة اأن ت�صعى جاهدة لتغيري هذا الو�صع، 
الدبلوما�صية جتاه  التدابري  وتعزيز  الأردن  مع  تعزيز احلوار  املوارد يف  وا�صتثمار 
اململكة  مع  العالقات  على  اإيجابي  ب�صكل  توؤثر  اأن  �صاأنها  من  التي  الفل�صطينيني 

الأردنية الها�صمية.

اأما املوؤرخ اأيف �صالمي فقد انتقد املوؤرخ الربيطاين، الذي ن�صر عام 2007 كتابا 
عن �صرية امللك احل�صني، ما و�صل اإليه حال "م�صرية ال�صالم"، ل �صيما مع وجود 
بنيامني نتنياهو "زعيم حزب الليكود اليميني واملعتنق لعقيدة ال�صراع الدائم" يف 

�صدة احلكم بدولة الحتالل)2(.

 يقول الكاتب املوؤرخ الإ�صرائيلي ايف �صالمي: 

"يذكر اأن القرن املا�صي �صهد اأربع ممالك ها�صمية. يف البداية كانت هناك 
يف  العربية  اململكة  جاءت  ثم  علي،  بن  احل�صني  ال�صريف  بقيادة  احلجاز  مملكة 
عام  يف  �صهور  اأربعة  على  قلياًل  يزيد  ما  اإل  هذه  تدم  ومل  في�صل،  بقيادة  �صوريا 
1920 اإلى اأن اأخرج الفرن�صيون في�صل من دم�صق فاأقام  له عر�صًا يف العراق يف 

عام 1921.

والبلد الرابع هو اململكة الأردنية الها�صمية التي اأ�ص�صت كاإمارة يف عام 1921 
وما زالت قائمة حتى هذا اليوم. كان احلفاظ على بقاء اململكة الأردنية الها�صمية 
اأكرب اإجنازات امللك احل�صني واإرثه الباقي. متكن الأردن حتت قيادته من جتاوز 
جميع الأزمات والنجاة من الثورات والعنف واحلروب التي ابتليت بها هذه املنطقة 

التي يكاد يكون عدم ال�صتقرار م�صتوطنًا فيها.

1 جريو�صامل بو�صت– العالقات ال�صرائيلية- الردنية تتوقف على الفل�صطيينيني ليوؤور ليهر�ص، 2019/12/4

2 العالقات الردنية– ال�صرائيلية مع قرن من التوتر– امل�صهد، ملحق، 2021/4/12

الكاتب واملوؤرخ ال�صرائيلي اأيف �صالمي
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يتعلق  ما  ذلك  ع�صرية، مبا يف  وجودية  مواجهة حتديات  بقاء يف  ذلك  كان 
بالق�صية الفل�صطينية، والتهديد الذي �صكلته القومية العربية، والأخطار الناجمة 

عن دولتني من اأعتى واأ�صر�ص دول املنطقة: �صوريا واإ�صرائيل.
اجلانب الآخر من اإرث امللك احل�صني هو معاهدة ال�صالم مع اإ�صرائيل يف عام 
1994. وبالفعل، لو اأردت اأن اأجمل عمل امللك احل�صني ال�صيا�صي باأ�صره يف عبارة 

واحدة، لكانت تلك العبارة هي "�صانع ال�صالم
كان  ال�صهاينة.  مع  فقط  واإمنا  اليهود،  مع  م�صكلة  الها�صميني  لدى  تكن  مل 
باعتبارهم  لليهود  احرتامًا عظيمًا  يكن  مكة،  �صريف  علي،  بن  ال�صريف احل�صني 
"اأهل الكتاب"، واأن�صاأ اأولده ورباهم على ما بات تقليدًا عائليًا. كان على ا�صتعداد 
للرتحيب باليهود كاأفراد يف فل�صطني ولكن لي�ص بال�صعي ال�صهيوين لال�صتيالء على 
البالد. وبال�صبط نظرًا لأنه رف�ص املوافقة على وعد بلفور فقد تخلى الربيطانيون 

عن ملك احلجاز وتركوه حتت رحمة مناف�صه الكبري ابن �صعود)1(.
وكذلك كان امللك احل�صني م�صتنريًا يف �صلوكه جتاه اليهود كما كان اأي�صًا قلقًا 
ب�صبب ت�صرف ال�صهاينة، وخا�صة يف ما يتعلق باأطماعهم التو�صعية. كانت معرفتي 
من  �صدين  ما  واأكرث  كثريًا.  به  اأعجبت  ولكنني  �صئيلة  الراحل  اجلاللة  ب�صاحب 
خ�صاله التي تعرفت عليها من خالل توا�صلي معه كان توا�صعه واإن�صانيته، وكان 

بالإ�صافة اإلى ذلك يتحلى باأرقى املهارات الجتماعية.
اأنا واحد من عدد من الكتاب الذين األفوا عن حياة �صاحب اجلاللة الراحل، 
الن�صر  دار  علي  فر�صته  قد  ما  حد  اإلى  الأردن" كان  "اأ�صد  كتابي  عنوان  اأن  اإل 
بينغوين بوك�ص. كان العنوان الأ�صلي الذي اخرتته للكتاب بكل ب�صاطة هو "امللك 

احل�صني عاهل الأردن: حياة يف احلرب ويف ال�صالم")2(.
عندما ارتقى اإلى العر�ص يف عام 1953، بعيد تخلي والده طالل عن العر�ص، 
على خطا جده  واإدراك  يعاين من مر�ص، م�صى احل�صني عن ق�صد  كان  وال��ذي 
ومعلمه. وبالفعل، جت�صد يف احل�صني اإرث الها�صميني مبا فيه من احرتام لليهود، 

ومبا مييزه من براغماتية واعتدال)3(.
"اجلدار  ل�صالح  �صاعتني  ا�صتمرت  مقابلة  احل�صني  منحني   ،1996 عام  يف 
احلديدي"، كتابي الذي اأحتدث فيه عن اإ�صرائيل والعامل العربي. ظل يناديني "يا 
�صيدي"، وكان ذلك بالن�صبة يل، واأنا الأكادميي املتوا�صع، غريبًا وجمياًل يف نف�ص 

الوقت. والأهم من ذلك اأنه كان مده�صًا يف �صراحته. 

1 موقع عربي– ايف �صالمي- موؤرخ بريطاين/ لهذا نتذكر اليوم– ارث امللك احل�صني- لندن- عربي، 2020/1/27

2 نف�ص امل�صدر ال�صابق

3 نف�ص امل�صدر ال�صابق
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ومنذ  ال��وق��ت،  ط��وال  غر�صي  ك��ان  ال�صرائيليني؟  م��ع  تلتقي  مل��اذا  �صاألته: 
ال�صتينيات، هو حماولة البحث عما اإذا كان يوجد اأي �صبيل حلل امل�صكلة.... كان 
علي اأن اأ�صتك�صف، كان علي اأن اأعرف ما التفكري الذي يدور يف فل�صطني. ل يوجد 
اأو  �صواء هم  للنا�ص،  املعاناة  م�صتقبل يف مزيد من  يوجد  ل  م�صتقبل يف احلرب، 
نحن. ولذا، توجب على املرء اأن يعرف. توجب على املرء اأن يحطم احلاجز والبدء 

يف حوار �صواء اأدى اإلى نتيجة ما يف احلال اأم ل".

السالم المترنح
بعد توقيع معاهدة ال�صالم بني الأردن واإ�صرائيل مرت العالقات بني الأردن 

واإ�صرائيل مبنعطفات اأمنية و�صيا�صية واقت�صادية عديدة، هذه اأبرزها:

هبّة النفق
بعد عامني من توقيع معاهدة وادي عربة دخلت العالقة الأردنية الإ�صرائيلية 
اأطلق عليها  فل�صطينية  �صعبية  هّبة  انطالق  بعد  اأيلول 1996  اأزماتها يف 25  اأولى 
النفق  الإ�صرائيلي  الحتالل  �صلطات  وافتتاح  حفر  على  احتجاجا  النفق"،  "هّبة 

الغربي اأ�صفل امل�صجد الأق�صى املبارك)1(.

الرئي�ص  ر�صالة  بعد  دبلوما�صية،  بخطوات  الأردن  حترك  الهبة  اإث��ر  وعلى 
اأن  اإل  طالل،  بن  احل�صني  الراحل  الأردين  امللك  اإلى  عرفات  يا�صر  الفل�صطيني 
اإ�صرائيل تخل�صت من ال�صغط الإعالمي وال�صكاوى الفل�صطينية والأردنية والدولية 
امل�صتمرة بتحويل خطابها من ال�صيا�صي اإلى الديني، من خالل اإلقاء كلمات ر�صمية 
على منابر "اليون�صكو" يف الأمم املتحدة متحدثة فيها عن حق اليهود يف ال�صالة 

بامل�صجد الأق�صى.

الدقامسة ومقتل )7) إسرائيليات)2)
واحدة من اأخطر الأزمات يف العالقة الأردنية الإ�صرائيلية ن�صبت بعد مقتل 
اأحمد  الأردين  اجلندي  قبل  من  عليهن  النار  اإط��الق  اإث��ر  اإ�صرائيليات  فتيات   7
الدقام�صة اإثر ا�صتهزائهن به اأثناء اأدائه ال�صالة يف الباقورة يف 12 اآذار 1997، 

ليحكم عليه بال�صجن املوؤبد، قبل اأن يفرج عنه عام 2017.

1 اجلزيرة– هذه ابرز حمطات ال�صالم امل�صطرب بني الردن وا�صرائيل، 2019/10/26

2 الردن.. الفراج عن جندي قتل فتيات ا�صرائيليات، فران�ص، 2017/3/24
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محاولة اغتيال مشعل
الأزمة الأخطر التي كادت تطيح مبكرا مبعاهدة وادي عربة متثلت يف قيام 
جهاز املو�صاد الإ�صرائيلي مبحاولة اغتيال الرئي�ص ال�صابق للمكتب ال�صيا�صي حلركة 

املقاومة الإ�صالمية )حما�ص( يف 25 اأيلول 1997.)1(
فقد حقن عنا�صر من املو�صاد م�صعل مبادة �صامة قبيل دخول مكتبه يف �صارع 
اأحد  على  القب�ص  اإلقاء  من  مل�صعل  حار�ص  ومتكن  عمان،  بالعا�صمة  التل  و�صفي 
عن�صر  على  القب�ص  األقى  الذي  الأردين  لالأمن  ي�صلمه  اأن  قبل  املو�صاد،  عنا�صر 
اآخر من املو�صاد، وانتهت الأزمة با�صتجابة رئي�ص الوزراء الإ�صرائيلي وقتها بنيامني 
االأردن من  لل�سم، ومتكن  امل�ساد  الرتياق  بت�سليم  امللك احل�سني  نتنياهو ل�سغوط 
الإفراج عن قائد حركة حما�ص ال�صيخ اأحمد يا�صني مقابل ت�صليم عن�صري املو�صاد.

إطالق سراح األسرى األردنيين)2)
يف عام 2007 وافقت اإ�صرائيل على اإطالق �صراح اأربعة اأ�صرى اأردنيني، من 
بينهم الأ�صري �صلطان العجلوين الذي كان يق�صي حكما بال�صجن مدى احلياة لقتله 
�صابطا اإ�صرائيليا عام 1991، وق�صى التفاق باأن ينقل الأ�صرى الأربعة اإلى ال�صجون 

الأردنية، قبل اأن يطلق �صراحهم بعفو ملكي.

ناقل البحرين)3)
ويف العام 2013 اتفق الأردن واإ�صرائيل وال�صلطة الفل�صطينية يف البنك الدويل 
البحر  اإلى  الأحمر  البحر  ناقل  م�صروع  الأولى من  باملرحلة  البدء  بوا�صنطن على 

امليت لتحلية املياه وزيادة من�صوبه، اإل اأن امل�صروع تعرث.

مقتل الشرطي الجراح)4)
ويف نف�ص العام )2013( وجد ال�صرطي الأردين اإبراهيم اجلراح مقتول بعد 
عمان،  العا�صمة  غرب  جنوب  ماعني  منطقة  يف  اإ�صرائيليني  �صياح  وفد  مرافقته 
واتهم ذوو اجلراح املجموعة الإ�صرائيلية بقتله، وطالبوا الأجهزة املخت�صة بالك�صف 

عن كافة مالب�صات احلادثة.

1 اجلزيرة– هذه ابرز حمطات ال�صالم امل�صطرب بني الردن وا�صرائيل، 2019/10/26، حممود ال�صرعان

2 نف�ص امل�صدر ال�صابق

3 نف�ص امل�صدر ال�صابق

4 نف�ص امل�صدر ال�صابق

القيادي خالد م�صعل

ال�صرطي الأردين ابراهيم اجلراح
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استشهاد القاضي زعيتر)1)
الر�صا�ص  اإطالق  بعد  الأردين رائد زعيرت  القا�صي  ا�صت�صهد  يف عام 2014 
اإ�صرائيلي عند معرب ج�صر امللك ح�صني على احلدود بني ال�صفة  عليه من جندي 

الغربية والأردن، مما اأثار موجة غ�صب واحتجاجات عارمة يف الأردن وفل�صطني.

اتفاقية الغاز اإلسرائيلي)2)
يف اأيلول 2014 اأعلنت ر�صالة النوايا لتفاقية الغاز بني الأردن واإ�صرائيل، وعملت 
ال�صركة الأمريكية املوقعة لالتفاقية "نوبل اإنريجي" على توقيع اتفاقيتني منف�صلتني 
مع �صركات اأمالح اأردنية مثل �صركة البوتا�ص والربومني مبقدار 500 مليون دولر من 

الغاز على مدار 15 عاما من حقل تامار الإ�صرائيلي يف البحر املتو�صط.

العمالة األردنية في إيالت)3)
بروتوكول  العمل يف  بداأ  الإ�صرائيلي،  الأردين  القت�صادي  للتعاون  ا�صتمرارا 

موقع بني اجلانبني منذ العام 2000 لتزويد فنادق اإيالت بعمال اأردنيني.

العمرو والكسجي)4)
املحتلة  القد�ص  يف  العمرو  �صعيد  الأردين  ال�صاب  ا�صت�صهد   2016 ع��ام  يف 

بر�صا�ص قوات الحتالل الإ�صرائيلي خالل زيارته ال�صفة الغربية.

وتلى ذلك ا�صت�صهاد الأردين حممد الك�صجي بعد تنفيذه عملية طعن اثنني من 
اأفراد �صرطة الحتالل يف القد�ص املحتلة عام 2017.

البوابات اإللكترونية)5)
اأدخلت اأزمة البوابات الإلكرتونية التي قامت اإ�صرائيل بتثبيتها اأمام بوابات 
امل�صجد الأق�صى يف متوز 2017 العالقة بني الطرفني يف اأزمة جديدة انتهت باتفاق 

يعيد الو�صع يف امل�صجد الأق�صى اإلى ما كان عليه.

1 نف�ص امل�صدر ال�صابق

2 نف�ص امل�صدر ال�صابق

3 نف�ص امل�صدر ال�صابق

4 نف�ص امل�صدر ال�صابق

5 نف�ص امل�صدر ال�صابق
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عملية السفارة اإلسرائيلية)1)
تزامنت اأزمة البوابات الإلكرتونية مع اإطالق حار�ص يف ال�صفارة الإ�صرائيلية 
تابع  ملبنى  اأثاثا  ينقل  ك��ان  -ال��ذي  اجل���واودة  حممد  الأردين  ال�صاب  على  النار 
لل�صفارة الإ�صرائيلية يف عّمان- والطبيب ب�صار حمارنة مالك املبنى، مما اأدى لتوتر 
العالقات بني الأردن واإ�صرائيل انتهت باعتذار اإ�صرائيل ر�صميا عن احلادث، واأعلن 

الطرفان ت�صكيل جلنة حتقيق مل تك�صف نتائجها حتى اليوم.

نقل السفارة األميركية إلى القدس)2)
ال�صابق دونالد ترامب يف 6 كانون الأول 2017  الرئي�ص الأمريكي  اأثار قرار 
الأردن  لإ�صرائيل حفيظة  بها عا�صمة  والعرتاف  القد�ص  اإلى  بالده  �صفارة  بنقل 
الذي راأى اأن القرار ي�صكل خطورة على م�صتقبل عملية ال�صالم باعتبار اأن القد�ص 

ركيزتها الأ�صا�صية.

استرجاع الباقورة والغمر)3)
يف عام 2018 قرر امللك عبد اهلل الثاين اإنهاء العمل مبلحقي الباقورة والغمر 
من اتفاقية ال�صالم مع اإ�صرائيل، لي�صتعيد الأردن هاتني املنطقتني بعد 25 عاما من 

اإعطاء الحتالل حق الت�صرف فيهما.

مرعي واللبدي)4)
الأردنية  ال�صالم  عالقات  يف  للتوتر  حمطات  �صهدت  التي  الأع��وام  كل  مثل 
الإ�صرائيلية، اعتقلت اإ�صرائيل الأردنيني عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي لريتفع 

عدد الأ�صرى الأردنيني يف �صجون الحتالل اإلى 22 اأ�صريا.)5(

1 نف�ص امل�صدر ال�صابق

2 نف�ص امل�صدر ال�صابق

3 نف�ص امل�صدر ال�صابق

4 نف�ص امل�صدر ال�صابق

5 نف�ص امل�صدر ال�صابق



171171

الخطة الوطنية لمواجهة التطرف

فيها  وحددت   2014 يف  احلكومة  اأعدتها  التطرف  ملواجهة  الوطنية  اخلطة 
مظاهر  وملعاجلة  الهدف،  هذا  حتقيق  يف  العامة  واملوؤ�ص�صات  ال��وزارات  م�صوؤولية 
نتيجة  رئي�ص  ب�صكل  ال�صباب  م�صتهدفة  املنطقة  تغزو  بداأت  التي  والتطرف  الغلو 

ظروف عاملية واإقليمية وحملية)1(.
م�صرتكة  جهودًا  تتطلب  الفكري  والغلو  التطرف  مواجهة  اأن  اخلطة  وترى   
ت�صمل كل اجلوانب التي تتعلق بهذه الظاهرة، تربويًا وثقافيًا و�صيا�صيًا واجتماعيًا 

واقت�صاديًا ودينيًا.
واأكدت اخلطة �صرورة التنوير بثقافة دينية منفتحة ومت�صاحمة من �صاأنها اأن 
ت�صمح بالتعددية وقبول الآخر �صواء اأكان راأيًا اأم فردًا اأم جمتمعًا اأم دينًا اأم ثقافة.

دميقراطية،  ومدنية  �صيا�صية  جمتمعية  ثقافة  اإ�صاعة  اأهمية  على  و�صددت 
فحيثما ت�صعف هذه الثقافة تزدهر ثقافة العنف والتطرف باأ�صكالها املختلفة.

الإن�صان  حقوق  احرتام  وثقافة  والتعددية  الت�صامح  قيم  تاأ�صيل  اإلى  ودعت 
وقبول الآخر وتر�صيخها من خالل املوؤ�ص�صات املعنية بالتوجيه والرتبية.

وبينت اخلطة اأن هدفها ن�صر فكر �صليم متوازن ي�صمن جمتمعا اآمنًا متما�صكًا 
اأمام الأخطار املحدقة، ح�صينا اأمام التحديات املختلفة، ت�صارك فيها املوؤ�ص�صات 

املعنية كافة ر�صميًا و�صعبيًا.
وحددت اخلطة الإطار العام لكافة املوؤ�ص�صات للتحرك فيه والعمل من اأجل 
حتقيق الأهداف التي حددتها، من خالل و�صع ال�صرتاجتيات واخلطط التف�صيلية.
"مطبقة على  اأن اخلطة الوطنية  اأخرى، اعترب م�صوؤولون ر�صميون  من جهة 
اأر�ص الواقع �صمن جداول زمنية حمددة، ووفقا لوثيقة ال�صرتاتيجية التي اأعدتها 

احلكومة".
ال�صرتاتيجية،  يف  ال�صريكة  اجلهات  بني  التن�صيق  ب�"�صعف  بع�صهم  واأق��ر 

والتاأخر بت�سمية �سباط ارتباط الأربع ع�سرة جهة �سريكة فيها")2(.
ل��وزارة  اأجندتها  تنفيذ  اأم��ر  وي��رتك  ت�صاركية،  باأنها  لهوؤلء،  وفقا  الوثيقة،  ومتتاز 
الداخلية بالتعاون مع كافة الوزارات واملوؤ�ص�صات الوطنية والأمنية مع حتديد دور كل منها.

1 الغد- �صحيفة اردنية، 2016/6/15

2 الغد- �صحيفة اردنية، 2016/6/15
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األردن في مواجهة اإلرهاب
مقاربات عسكرية وأخرى ناعمة

التهديد اإلرهابي لألردن
بداأت �صطور الق�صة الأردنية احلديثة مع الإرهاب يف بداية الألفية احلالية، 
�صياحيًة  م��واق��َع  ا�صتهدف  خمطًطا  الأردن��ي��ة  الأمنية  الأج��ه��زة  اأحبطت  عندما 
ا، فيهم  و�صخ�صياٍت �صيا�صيًة واأجنبية، واأجُعلن حينئذ عن اعتقال ثالثَة ع�صَر �صخ�صً
عراقي وجزائري كانوا قد خا�صوا التجِربة الأفغانية يف �صابق اأيامهم. ثم انتقلت 
الأمريكية  الوكالة  موظف  فويل  لورن�ص  الأمريكي  اغتيال  اإلى  الق�صة  �صفحات 
ان على يد خلية تابعة لتنظيم القاعدة، و�صوًل اإلى  ولية عام 2002 يف عمَّ للتنمية الدَّ
ما يجُعرف بق�صية "اجليو�صي"، عندما اأحبط الأمن خمطًطا لهجوم كيماوي وا�صع 
ان،  فارة الأمريكية يف عمَّ يف ني�صان 2004 ا�صتهدف مبنى املخابرات العامة، وال�صِّ
ا من املتفجرات الكيماوية  ومبنى رئا�صة الوزراء، و�صبطت قوى الأمن ع�صرين طنًّ

التي كان ميكن اأن تودَي حال انفجارها بع�صرات الآلف بني قتيل وجريح. 

ويف عام 2005 اكتمل الف�صل الأول من الق�صة عندما وقعت ثالثة اعتداءات 
ان،  اإرهابية متزامنة با�صتخدام اأحزمة نا�صفة، ا�صتهدفت ثالثة فنادَق يف و�صط عمَّ
العراق  القاعدة يف  تنظيم  واأعلن  املئات،  واإ�صابة  ا  �صخ�صً  57 مقتل  اأ�صفرت عن 
فتها اجلهات الأمنية الأردنية  بزعامة اأبي م�صعب الزرقاوي تبنَيه للعملية، التي �صنَّ

�صمن اأ�صخم العمليات يف تاريخ الأردن واأخطرها.

اأدرك الأردن يف و�صط هذه الزوبعة الإرهابية التي اجتاحت العامل اأنه لي�ص 
اأنفا�صه حتى  التقط  اأن  لبث  و�صرورها، وما  الإرهابية  املنظمات  مبناأى عن خطر 

بداأت املوجة الثانية من الهجمات الإرهابية الداع�صية)1(.  
اأما الف�صل الثاين من ق�صة الأردن مع الإرهاب فكان عنوانه الأبرز اإعدام 
الطيار الأردين معاذ الك�صا�صبه حرًقا، على يد تنظيم "داع�ص" الإرهابي عام 2015 
اأطيافه. ثم �صهد عام 2016  مٍق الِوجدان الأردين ب�صتى  بطريقة ب�صعة حرقت بعجُ
اإثر اقتحام  اأحداًثا متوالية، منها: ا�صت�صهاد �صابط من القوات امل�صلحة الأردنية 
تل  منزل تقطنه خلية مرتبطة بتنظيم "داع�ص" يف مدينة اإربد �صمايلِّ اململكة، قجُ
فيه �صبعة اأع�صاء من اخللية امل�صلحة عند ال�صتباك، واعتجُقل اآخرون، ثم ا�صت�صهاد 

1 التحالف ال�صالمي الع�صكري ملكافحة الرهاب، د. حممد العظامات، 2019/12/8

الطيار الأردين معاذ الك�صا�صبة

المريكي لورن�ص فويل

ابو م�صعب الزرقاوي
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�صبعة جنود من القوات امل�صلحة وجرح اأربعَة ع�صَر اآخرين اإثر ا�صتهدافهم ب�صيارة 
مفخخة اأجُر�صلت من اجلانب ال�صوري يف املنطقة احلدودية "الركبان"، ثم �صل�صلة 
قلعة  النار يف  الأول 2016  �صهر كانون  اإرهابيون يف  اأطلق  اإذ  الكرك،  عمليات يف 
الكرك التاريخية، فاأ�صفر عن قتل ع�صرة اأ�صخا�ص، منهم �صبعة رجال اأمن و�صائحة 
واأج��رت  العملية  منفذي  الأمنية  الأجهزة  وتابعت  اآخرين،   34 واإ�صابة  كندية، 
ن فيه اأفراد من اخللية، اأدت اإلى  مداهمة ملنزل يف �صمايلِّ حمافظة الكرك حت�صَّ
ا�صت�صهاد اأربعة من رجال الأمن وقوات الدرك، واإ�صابة 11 اآخرين، واإلقاء القب�ص 

على مطلوب وقتل اآخر)1(.

الواقع عام 2018، حني  الإرهابي  الثاين يف العتداء  الف�صل  وكانت خامتة 
الفحي�ص  مدينة  يف  اأم��ن  دوري��َة  ا�صتهدف  بتفجري  مدربة  داع�صية  خلية  قامت 
اإرهابية  اأعقبته مواجهة م�سلحة مع خلية  �سقوط �سحايا،  البلقاء دون  مبحافظة 
م�صلحني،   3 تل  وقجُ اأمن  عنا�صر   5 فيها  ا�صت�صهد  املحافظة،  مركز  ال�صلط  مبدينة 

واأجُلقي القب�ص على 5 اآخرين، ف�صاًل عن ع�صرات امل�صابني)2(.

ومع م�صاركة اآلف ال�صباب الأردين يف جبهات القتال ال�صورية والعراقية، وعدم 
وجود روؤية وا�صحة مل�صريهم، اأو ترتيبات عملية لعودتهم، تبقى ف�صول ق�صة الإرهاب 
اإ�صرتاتيجيًة  تتبنى  اأن  الأردنية  الدولة  للزيادة، وهذا ما فر�ص على  قابلًة  الأردن  يف 
�صاملة، قادرة على مواجهة التحديات التي قد تظهر يف امل�صتقبل القريب اأو البعيد)3(.

المقاربة األمنية العسكرية
ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات  تابعت   ،2011 ع��ام  يف  ال�صورية  الأزم��ة  ان��دلع  منذ 
الأولى  الثالث  ال�صنوات  ويف  �صوريا،  يف  الأو�صاَع  حثيثة  متابعًة  الأردنية  والأمنية 
بامللف  باالهتمام  واكتفى  ال�سوري،  امللف  املبا�سر يف  االنخراط  االأردن عن  امتنع 
بني  تداخٌل  حدث   2014 عام  منذ  لكن  ال�صوريني.  بالالجئني  اخلا�صِّ  الإن�صاين 
"تنظيم داع�ص" الإرهابي على  الأزمتني العراقية وال�صورية بفعل امتداد �صيطرة 
الإ�صالمية"  "اخلالفة  دولة  قيام  واإع��الن  و�صوريا،  العراق  يف  �صا�صعة  م�صاحات 
ذات الطموح اجلامح بالتو�صع والتمدد لت�صمَل دول الإقليم والعامل. بناًء على هذه 
اأ�صبح الأردن من اأكرث الدول الواقعة حتت تهديد هذا التنظيم، بفعل  التطورات 

املوقع اجلغرايف املحاذي للعراق و�صوريا)4(. 
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�صم  داع�ص" الذي  "تنظيم  ملحاربة  ويل  الدَّ التحالف  �صخ�صية  و�صوح  ومع 
�صربات  توجيه  عقب   ،2014 اآب  يف  املتحدة  الوليات  بقيادة  دول��ًة   60 من  اأك��رث 
امل�صاركة  عن  بدياًل  الأردن  يجد  مل  و�صوريا،  العراق  يف  التنظيم  ملواقع  ع�صكرية 
الفعلية به؛ ف�صاركت طائ�رات �صالح اجل�وِّ امللكي الأردين من�ذ 23 اأيلول 2014 اإلى 
احليوية الأهداف  �صد  غارات جوية  بتنفيذ  اأخرى  ودول  املتحدة  الوليات   جانب 
ل� "داع�ص" يف مناطق انت�صاره يف الرقة ودير الزور والبوكمال واحل�صكة وغريها، 
للق�صاء على مقاتلي التنظيم وتدمري مراكزه القيادية والتدريبية، ومناطق تزويده 

وخمازن اأ�صلحته ومعداته)1(. 
ويل،  ال��دَّ التحالف  لأط��راف  واللوج�صتي  ال�صتخباري  الدعم  الأردن  وق��دم 
على  ال�صربات  لتنفيذ  الالزمة  واملطارات  الع�صكرية  والقواعد  املن�صاآت  بتوفري 
مواقع التنظيم يف �صوريا والعراق، ومثَّلت القواعد اجلوية الأردنية قاعدَة النطالق 
الرئي�صة للطائرات الأمريكية والربيطانية والفرن�صية يف �صرب اأهداف التنظيم يف 
�صوريا، وقامت الأجهزة ال�صتخبارية الأردنية بتبادل املعلومات مع دول التحالف 

عن حتركات قيادات التنظيم واأع�صائه)2(. 
ى "�صيا�صة  وانفرد الأردن يف مواجهة خطر "تنظيم داع�ص" بتطوير ما ي�صمَّ
الِو�صادات"، وذلك باإقامة �صبكة َعالقات اأمنية واجتماعية مع الع�صائر والأطراف 
يف  التنظيم  متدد  منذ  الأردن  عمل  اإذ  �صوريا؛  وجنوبيِّ  العراق  غربيِّ  يف  املوؤثرة 
بهدف  وا�صتمالتهم؛  الأنبار  يف  ية  ال�صنِّ الع�صائر  مع  َعالقاته  تطوير  على  العراق 
واإقامة  هناك،  بها  يتمتع  التي  ال�صعبية  احلا�صنة  من  وحرمانه  التنظيم  اإ�صعاف 
حاجز كبري اأمام طموحات التنظيم بالتو�صع على ح�صاب الأرا�صي الأردنية. وقدم 

الأردن دعًما ا�صتخباراتيًّا وتدريبيًّا للحكومة العراقية يف حربها على التنظيم)3(.
والأط��راف  الع�صائر  مع  متينًة  َعالقاٍت  الأردن  اأ�ص�ص  �صوريا،  �صعيد  وعلى 
يف  ت�صهَم  اأن  �صاأنها  من  هناك  حتالفات  ببناء  وق��ام  �صوريا،  جنوبيِّ  يف  املوؤثرة 
"داع�ص" وجبهة  تعزيز العملية الع�صكرية يف حوران، ويف اإ�صعاف ح�صور تنظيم 
الن�صرة يف تلك املناطق، وعمل على تو�صيع دائرة حتالفاته لت�صمل ريف دير الزور 
"تنظيم داع�ص".  واملنطقة ال�صرقية يف �صوريا املحاذية ملخيَّم الركبان حيث كان 
واأثبتت "�صيا�صة الو�صادات" جناحها يف توفري �سروط مهمة حلماية االأمن الوطني 

الأردين)4(.
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ولقناعة الأردن باأهمية الدور الرو�صي يف �صوريا، ويف م�صعى لإقامة مناطق 
الطرف  على  الأردن  انفتح  ال�صورية،  الأردنية  احلدود  على  الت�صعيد"  "خف�ص 
�صوريا تخدم  ترتيبات يف جنوبيِّ  لإيجاد  املتحدة؛  الوليات  بالتن�صيق مع  الرو�صي 
الأمن الوطني الأردين، وو�صل الأردن يف متوز 2017 اإلى اتفاق مع الوليات املتحدة 
ورو�صيا على ترتيبات لدعم وقف اإطالق النار يف جنوب غربيِّ �صوريا. ووفًقا لهذا 
االتفاق اأُوقف اإطالُق النار على طول خطوط التما�ش، مبوجب اتفاق قوات احلكومة 
امل�صلحة من  ال�صورية  املعار�صة  بها من جانب، وقوات  املرتبطة  والقوات  ال�صورية 
جانب اآخر. وتكمن اأهمية التفاق باأنه خطوة نحو خف�ٍص دائم للت�صعيد يف جنوبيِّ 
�صوريا، ينهي الأعمال الَعدائية ويعيد ال�صتقرار وي�صمح بو�صول امل�صاعدات الإن�صانية 
اإلى هذه املنطقة املهمة يف �صوريا. ويف اأواخر اآب 2017 اأعلن كلٌّ من الأردن ورو�صيا 
ان ملراقبة اتفاق وقف اإطالق النار يف جنوبيِّ �صوريا، مبدينَتي درعا  تفعيَل مركز عمَّ

والقنيطرة، ودعَم عملية اإي�صال امل�صاعدات الإن�صانية اإلى املناطق اجلنوبية)1(.

المقاربة الناعمة
ان اأولى املقاربات الفكرية التي انتهجتها الدولة الأردنية يف  كانت ر�صالة عمَّ
اأ�صدره امللك عبد اهلل الثاين يف التا�صع من  ل  حماربة الإرهاب، وهي بيان مف�صَّ
�صورته  وبيان  احلقيقي  الإ�صالم  جوهر  اإي�صاح  بهدف   2004 عام  الثاين  ت�صرين 
الإن�صان،  ان قد�صيَة حياة  ر�صالة عمَّ وتوؤكد  والتطرف.  الغلوِّ  البعيدة عن  محة  ال�صَّ
الأعمال  اأن  مو�صحًة  وممتلكاتهم،  امل�صاملني  املدنيني  على  العتداء  جواز  وعدم 
ز  الإرهابية التي يقوم بها بع�ص امل�صلمني خمالفة جلوهر الإ�صالم احلقيقي. وتعزِّ
للحوار  منهًجا  وتقدم  الأدي��ان،  اأتباع  بني  امل�صرتكة  القوا�صم  وتدعم  ان  عمَّ ر�صالة 
منهاًجا  ان  عمَّ ر�صالة  َعد  وتجُ والتفاهم.  التقارب  من  مزيد  اإلى  يجُف�صي  بينهم  فيما 

دعويًّا �صويًّا يقوم على اللني بعيًدا عن الت�صدد والغلو)2(.

اإلى  "كلمة �صواء" فقد كانت ثاين املقاربات الفكرية التي �صعت  اأما مبادرة 
ن�صر ثقافة الوئام وال�صالم بني ال�صعوب والأديان، وهي مبادرة �صادَق عليها علماء 
اإلى  تهدف  الإ�صالمي،  للفكر  امللكية  البيت  اآل  موؤ�ص�صة  برعاية  ب��ارزون  م�صلمون 
نَطلق م�صرتك للحوار والَعالقات بني امل�صلمني وامل�صيحيني. وجاءت املبادرة  حتديد مجُ
عرب ر�صالة مفتوحة ردَّ فيها ثمانيٌة وثالثون من علماء امل�صلمني يف ت�صرين الأول 
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2006 على كلمة البابا "بندكتو�ص ال�صاد�ص ع�صر"، حتدث فيها العلماء من جميع 
فئات امل�صلمني ب�صوت واحد عن التعاليم احلقيقية لالإ�صالم. وبعد مرور عام، قام 
املذاهب  من جميع  عاملًا  وثالثون  وثمانية  مئٌة  فاجتمع  ر�صالتهم،  بتو�صيع  العلماء 
واملدار�ص الفكرية الإ�صالمية ليعلنوا الوثيقَة التي حتمل العنوان "كلمة �صواء بيننا 
دمت  وبينكم" تناولت القا�صم امل�صرتك بني امل�صيحية والإ�صالم. ويف اأيلول 2007 قجُ
ال�صيغة النهائية للوثيقة يف املوؤمتر الذي عقدته الأكادميية امللكية التابعة ملوؤ�ص�صة 
اآل البيت امللكية للفكر الإ�صالمي بعنوان "احلب يف القراآن الكرمي"، برعاية امللك 
عبد اهلل الثاين، واتفق امل�صاركون يف املوؤمتر على اأن القا�صم امل�صرتك بني الدين 
الإ�صالمي والدين امل�صيحي الذي يعدُّ القاعدَة املجُثلى للحوار والتفاهم هو: حبُّ اهلل 

وحب اجلار وحب اخلري)1(. 

بني  الوئام  "اأ�صبوع  مبادرة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اأطلق   2010 اأيلول  ويف 
وال�صباب  عموًما  النا�ص  لت�صجيع  املتحدة؛  لالأمم  العامة  اجلمعية  الأديان" اأمام 
اأقل من �صهر على  للت�صامح والتعاي�ص. وبعد  النبيلة  ي املبادئ  تبنِّ ا، على  خ�صو�صً
تها االأمم املتحدة باالإجماع، لي�سبح اأول اأ�سبوع من �سهر �سباط  اإطالق املبادرة تبنَّ
اأ�صبوَع الوئام بني الأديان. وتقوم فكرة اأ�صبوع الوئام بني الأديان على العمل الرائد 
ا  ملبادرة كلمة �صواء، وعلى مفاهيم حب اهلل وحب اجلار وحب اخلري، ويوفر �صنويًّ
والنيَّات  االأديــان  حــوار  جمموعات  ن�ساط  قوة  الإثبات  ًة  ِمن�سَّ اأ�سبوع  مــدار  على 

احل�صنة)2(.

طة وطنية ملواجهة التطرف  ت احلكومة الأردنية يف عام 2014 خجُ اأخرًيا، اأعدَّ
داع�ص"  "تنظيم  وخا�صة  والعامل،  املنطقة  يف  والإره��اب  التطرف  متدد  اإْث��ر  يف 
الإرهابي الذي بلغ انت�صاره الذروة يف عام 2014. وقد حددت اخلطة م�صوؤوليات 
املتطرف.  والفكر  للغلوِّ  ناجعٍة  مكافحة  املختلفة يف حتقيق  واملوؤ�ص�صات  ال��وزارات 
اأن مواجهة التطرف والغلو الفكري تتطلب جهوًدا م�صرتكة ت�صمل  واأكدت اخلطة 
ا  ا واجتماعيًّا واقت�صاديًّ كلَّ اجلوانب املتعلقة بهذه الظاهرة؛ دينيًّا وثقافيًّا وتربويًّ
ر رئي�صًة مرتكزاٍت  و�صيا�صيًّا. وحددت اخلطة الوطنية ملكافحة التطرف ثالثَة اأطجُ
اإ�صالمية  دينية  ثقافة  تر�صيخ  الأول:  الإط��ار  التطرف؛  لثقافة  الفكرية  للمعاجلة 
حلفظ  جاءت  التي  محة  ال�صَّ الإ�صالمية  ال�صريعة  مقا�صد  من  منطلقة  �صحيحة 
املقا�صد اخلم�صة الأ�صا�صية التي ت�صمن للب�َصر حتقيَق ال�صعادة يف الدنيا والآخرة، 
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وهي: حفظ الدين، والنف�ص، والعقل، والن�صل، واملال. والإطار الثاين: اإ�صاعة ثقافة 
جمتمعية تقوم على التعددية ال�صيا�صية، واحرتام احلريات العامة واحلقوق املدنية. 
والإطار الثالث: اإر�صاء قيم الت�صامح وقبول الآخر، عرب املوؤ�ص�صات املعنية بالرتبية 
والتوجيه جميًعا، مثل: ِوزارة الرتبية والتعليم، ِوزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
�صات ال�صبابية  �صات الإ�صالمية، ِوزارة الثقافة، املوؤ�صَّ ِوزارة الأوقاف وال�صوؤون واملقدَّ

والإعالمية، ودائرة الإفتاء)1(.

تقييم اإلستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف 
العنيف في األردن)2)

�صهد منت�صف كانون الأول عام 2016 عملية اإرهابية من تنفيذ اإحدى اخلاليا 
الإرهابية، وقد انطلقت ف�صولها من بلدة القطرانة على اخلط ال�صحراوي جنوب 
الأردن، لتحتدم بف�صلها الدموي يف قلعة الكرك الأثرية، ومل ي�صدل ال�صتار على 
من  وثالثة  العام،  الأمن  رجال  واأربعة من  اإرهابيني،  اأربعة  مقتل  بعد  اإل  نهايتها 
قوات الدرك، ومواطنني اثنني، و�صائحة كندية. كما اأ�صيب الع�صرات من مرتبات 

الأمن العام وبع�ص الأجانب.

وبالنظر اإلى التهديدات التي ي�صكلها الإرهاب حاليا على الأردن، �صنكت�صف 
عن  ال�صادرة  الدرا�صات  لبع�ص  ووفقا  منفردا،   حادثا  ميثل  ل  الهجوم  هذا  اأن 
الذين  الأردن��ي��ني  املقاتلني  عدد  يقدر  الأم��ريك��ي،  الكونغر�ص  يف  الأبحاث  دائ��رة 
ان�صموا لتنظيم داع�ص يف كل من �صوريا، والعراق، وليبيا،  وبع�ص املواقع الأخرى،  
منذ عام 2011 بنحو اأربعة اآلف مقاتل. وميثل -احتمال- عودة هوؤلء اأو بع�صهم  
م�صكلة كبرية بالن�صبة لالأردن، حتى اأن الدولة الأردنية  تتمنى لو اأنهم مل يعودوا، 
اإذ اأنهم ينقلون خرباتهم الع�صكرية والقتالية والتنظيمية اإلى كل املتعط�صني للقتال 
الإرهاب،  مكافحة  قانون  بتعديل  الدولة،   قامت  املع�صلة  هذه  ولتجاوز  ب��الأردن. 
وجترمي الن�صمام اإلى جبهة الن�صرة و"داع�ص" واملنظمات الإرهابية والرتويج لها 
عرب اأي و�صيلٍة كانت، مبا فيها و�صائل التوا�صل الجتماعي، كما �صمح القانون برفع 

حدة الرقابة على امل�صاجد واخلطاب الديني ب�صورة اأكرث قوة مما �صبق)3(.

1 نف�ص امل�صدر ال�صابق

2 سعود الرشفات، 2018/6/10، فكرة فورم
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واللجان  الوطني"  ال�صيا�صات  "جمل�ص  قيام   2014 ع��ام  منذ  ذل��ك  وتبع 
الأمنية،  احلكومية  امل�صتويات  كافة  على  وا�صعة  بحملة  له  التابعة  املتخ�ص�صة 
والوزارات املعنية )وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة التنمية 
الجتماعية، وزارة اخلارجية، وزارة الرتبية( للخروج باإ�صرتاتيجية �صاملة ملكافحة 
ملواجهة  الوطنية  "الإ�صرتاتيجية  اإنتاج  عن  متخ�صت  العنيف  والتطرف  الإره��اب 
التطرف العنيف" عام 2014. والتي مت ن�صر تفا�صليها يف ال�صحف املحلية الأردنية 
عام 2016 حتت ا�صم "اخلطة الوطنية ملواجهة التطرف". وقامت احلكومة بت�صكيل 
جلنة ملكافحة التطرف قامت بو�صع اإطار مرجعي يتكون من ثالثة حماور رئي�صية 

هي املحور الثقايف الديني واملحور الدميقراطي وحمور حقوق الن�صان)1(.
اإ�صالمية  دينية  ثقافة  وترويج  دع��م  �صرورة  الديني  الثقايف  املحور  يوؤكد 
حلفظ  ج��اءت  التي  الإ�صالمية  ال�صريعة  مقا�صد  من  منطلقة  اأ�صيلة  �صحيحة 
التي جاء  الكلية  الأ�صا�صية وهي ما ي�صميها الأ�صوليون املقا�صد  املقا�صد اخلم�ص 
واأن�صالهم  واأنف�صهم وعقولهم  للنا�ص )دياناتهم  اأن يحفظ  الدين لتحقيقها، وهي 
واأموالهم(. اأما بالن�صبة للمحور الدميقراطي، فريى الأردن اأن غياب الدميقراطية 
ثم،  ومن  املختلفة.  باأ�صكالها  والتطرف  العنف  ثقافة  ازدهار  اإلى  يوؤدي  ما  غالبا 
اإلى تعزيز القيم الدميقراطية يف احلرية والعدالة وامل�صاواة  دعت الإ�صرتاتيجية 
حمور  يخ�ص  وفيما  والطائفي.  الديني  الت�صدد  ونبذ  والأقليات  الأدي��ان  واحرتام 
حقوق الن�صان، دعت الإ�صرتاتيجية املطروحة اإلى تاأ�صيل قيم الت�صامح والتعددية 
وثقافة احرتام حقوق الإن�صان وتر�صيخها وقبول الآخر من خالل املوؤ�ص�صات املعنية 
والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مثل  والرتبية  بالتوجيه 
العلمي ووزارة الأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات الإ�صالمية ووزارة الثقافة واملوؤ�ص�صات 

ال�صبابية والإعالمية ودائرة الإفتاء)2(.

الكثري من  الإعالم املحلية  ن�صرها يف و�صائل  الإ�صرتاتيجية منذ  اأثارت تلك 
النقا�ص، وردود الفعل الوا�صعة منها الإيجابي، من حيث اأنها اإ�صرتاتيجية ت�صاركية، 
حيث تتكاتف فيها جهود جميع املوؤ�ص�صات املعنية الر�صمية وغري الر�صمية يف البلد. 
الأدوار بني  وتوزيع  الإ�صرتاتيجية  و�صكل  بنقد م�صمون  يتعلق  الذي  ال�صلبي  ومنها 

الفاعلني فيها، و�صعف التن�صيق بني اجلهات ال�صريكة يف الإ�صرتاتيجية)3(.

1 �صعود ال�صرفات، 2018/6/10، فكرة فورم
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املحلى،  امل�صتوى  على  الإرهابية  العمليات  لتلك  املحتمل  الرتفاع  �صوء  يف 
بنية  لن  نظرا  وتقييمها،  الوطنية  الإ�صرتاتيجية  تلك  يف  النظر  اإع��ادة  بنا  بجدر 
تلك الإ�صرتاتيجية قد �صيغت بطريقة دينية وعظية، ومعظم بنودها مرتبطة فقط 
بتح�صني ظروف وبيئة العمل يف الوزارات واملوؤ�ص�صات امل�صاركة يف الإ�صرتاتيجية، 

ولي�ص يف كيفية معاجلة الإرهاب والتطرف.

ومن اأهم النتقادات التي وجهت لتلك الإ�صرتاتيجية هو اأنها تعاين من �صعف 
�صديد يف اإدراك الأ�صباب واملداخل التي يت�صرب منها الفكر املتطرف، كما اأخفقت 
اأي�صا يف اإيجاد روابط قوية متينة بني املوؤ�ص�صات والوزارات ودفعها على التن�صيق 
يف ما بينها لبناء خريطة متكاملة. فعلى الرغم من تاأ�صي�ص مديرية خا�صة ملكافحة 
للدور  مدرك  غري  متذبذبًا  بقي  املديرية  لهذه  الر�صمي  الت�صور  اأّن  اإّل  التطرف، 
بوزارة  بداية  الإ�صرتاتيجية  ال�صعيد املدين، فتم ربط  توؤديه على  اأن  الذي ميكن 
الداخلية، ثم نقلها اإلى وزارة الثقافة، ومل تخ�ص�ص لها موارد حقيقية، ومل تعط 

نفوذًا للدخول اإلى عمل املوؤ�ص�صات والوزارات املعنية والتن�صيق الكامل معها)1(.
على الرغم من اأن اهم ما مييز الإ�صرتاتيجية الوطنية هو اأنها ت�صاركية، اإل 
اأن ملفها ل زال ي�صنف على انه "�صري" ويخ�صع لإ�صراف دائرة املخابرات العامة، 
مديرية الأمن العام، وزارة الداخلية، وزارة التنمية الجتماعية، ووزارة الأوقاف. 
القت�صادية  الأ�صباب  اإل��ى  تتطرق  مل  اأنها  اأي�صا  الإ�صرتاتيجية  على  يوؤخذ  كما 
الفقر  وتف�صي  التنمية،  م�صاريع  ف�صل  منها  التطرف  اإلى  توؤدي  التي  والجتماعية 
والبطالة، وغياب العدالة الجتماعية، والف�صاد، واحتكار الرثوة، بل �صلكت الطريق 
ال�صتثمار  �صندوق  قانون  مثل  املالئمة  القوانني  بع�ص  اإ�صدار  يف  واملتمثل  ال�صهل 

الأردين، ويف تعديل الد�صتور وفقا ملتطلبات املو�صم النتخابي)2(.
التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارت��ي  لدور  اأي�صا  الإ�صرتاتيجية  تطرقت 
الو�صطي"  "الإ�صالم  مع  يتوافق  ب�صكل  ملناهج  حتديث  مو�صوع  وتناولت  العايل 
تقوم  اأن  وبداًل من  دقيق.  تعريف  له  يوجد  وال  وهو م�سطلح غري م�سبوط علميا 
الإ�صرتاتيجية املقرتحة بتقييم اأداء وزارة الأوقاف التي ت�صكل "املنظومة الفكرية 
مبحاولة  الإ�صرتاتيجية  قامت  التطرف،  م�صادر  اأحد  ترعاها  التي  الإ�صالمية" 
تربئة الوزارة من تلك التهامات وعمدت اإلى تعزيز قدراتها ومتكينها من خالل 

زيادة عدد الوعاظ والأئمة واملوؤذنني)3(.
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متكن  التطرف  ملواجهة  مقاربة  الإ�صرتاتيجية  تبنت  ذل��ك،  اإل��ى  بالإ�صافة 
كال من وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء من احتكار �صرعية احلديث با�صم الإ�صالم 
وتف�صريه وتاأويله، حيث قدمت بع�ص اخلطوات الإجرائية التي  تتحكم يف منظومة 
الوعظ، والإر�صاد واخلطابة وامل�صاجد ل�صمان اللتزام باخلطاب الديني لل�صلطة. 
تيارات  يجُراد احتكارها ل تعرتف بها  التي  ال�صرعية  اأن تلك  بالذكر  ومن اجلدير 
الإ�صالم ال�صيا�صي العنيفة وغري العنيفة مما ي�صاهم يف تعزيز حجج تلك التيارات 

من خالل متناق�صة العتدال الذي تتبناه تلك الإ�صرتاتيجية)1(.

1 �صعود ال�صرفات، 2018/6/10، فكرة فورم
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البعد اإلسالمي في الدولة األردنية

جعل جاللة امللك عبداهلل الثاين، وهو  احلفيد احلادي والأربعون من �صبط 
وال�صالم  العدالة  يف  النبيلة  الإ�صالم  مبادئ  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  حممد  النبي 
لواقع  روؤيته  يف  اأ�صا�صية  رتكزات  مجُ والت�صامح،  الجتماعي  والن�صجام  والتناغم 

الأردن وم�صتقبله.

عن  النظر  بغ�ص  الأردن��ي��ني،  بني  م�صرتكة  بقيم  الأردين  املجتمع  ويرتبط 
فمن  والعامل.  للمنطقة  امللك  جاللة  روؤي��ة  اأي�صًا  ت�صيء  التجربة  وهذه  ديانتهم. 
خالل جْمِع اأمم العامل، واأتباع الديانات املختلفة، واملنتمني اإلى الثقافات املتنوعة، 
اإلى طاولة احلوار، ي�صعى جاللة امللك اإلى التقّدم بفهم م�صرتك لهموم الإن�صانية 

وما يربط بينها من عرى.

عن  الدفاع  يف  للها�صميني  التاريخي  بالدور  القيام  امللك  جاللة  ويوا�صل 
ليكون  العاملية  التحّركات  يف  ي�صارك  وهو  العامل.  يف  الإ�صالمية  الأم��ة  م�صالح 
وزنهم  يجُربز  الدولية  ال�صوؤون  يف  �صوٌت  منهم،  ال�صباب  جيل  وبخا�صة  للم�صلمني، 

وقدراتهم واإجنازاتهم.

الإرهابية يف  اأيلول 2001  اعتداءات 11  بعد  الإ�صالم  د احلملة على  ت�صاعجُ ومع 
الوليات املتحدة الأمريكية، اتخذ الأردن موقفًا �صلبًا لدح�ص املغالطات عن الإ�صالم.

ويف 4 اآب 2002 ا�صت�صافت موؤ�ص�صة اآل البيت موؤمتَر الفكر الإ�صالمي بح�صور 
قد  اأكرث من 80 باحثًا اإ�صالميًا من 40 دولة عربية واإ�صالمية. ويف املوؤمتر الذي عجُ
علماء  الهجري" دافع  ع�صر  اخلام�ص  القرن  يف  الإ�صالم  "م�صتقبل  عنوان  حتت 

م�صلمون عن الإ�صالم دينًا للت�صامح والعتدال)1(.

اأي�صًا حملة  اأطلق جاللته  فقد  احلّد،  امللك عند هذا  تقف جهود جاللة  مل 
عاملية تت�صمن حوارات متنوعة �صملت جميع الأطياف وال�صرائح داخل املجتمعات 

املختلفة التي يلتقيها من اأجل تو�صيح ال�صورة احلقيقية لالإ�صالم.

وتوا�صلت جهود جاللته يف توحيد الروؤى الإ�صالمية عندما ا�صت�صافت موؤ�ص�صة 
اآل البيت اأعمال الدورة ال�صابعة ع�صرة ملجمع الفقه الإ�صالمي يف عّمان، اإذ اأتيحت 

1 الروؤية امللكية– تنمية �صاملة وم�صتدامة، 2019/1/30



اأمام مائة من العلماء واملفكرين واأع�صاء املجمع واخلرباء من 44 دولة اإ�صالمية 
الفر�صة الكاملة، ليتحاوروا يف �صبل تو�صيح �صورة الإ�صالم.

ويف اإطار اإميان جاللة امللك ب�صرورة بناء �صخ�صية الإن�صان امل�صلم الواعي 
لأمور دينه ودنياه، وبناء قيادات واعية وموؤهلة من الدعاة والأئمة القادرين على 
التعبري ال�صحيح عن ر�صالة الإ�صالم ال�صمحة وعدم التطرف والغلو يف الدين، اأعلن 
جاللته تاأ�صي�ص "معهد امللك عبداهلل الثاين لإعداد الدعاة وتاأهيلهم وتدريبهم" 

يف املركز التابع مل�صجد اأهل الكهف يف منطقة الرقيم بعّمان.

واأمر  اهتمامه  ل  ججُ ال�صحابة  اأ�صرحة  احل�صني  الراحل  امللك  جاللة  واأول��ى 
برتميمها والبناء عليها مثل �صريح اأبي عبيدة عامر بن اجلّراح يف منطقة الأغوار 
ال�صمالية وكذلك اأ�صرحة ال�صحابة يف موؤتة وهي اأ�صرحة جعفر الطّيار وزيد بن 

حارثة وعبداهلل بن رواحة .

كما اهتم باأ�صرحة العديد من ال�صحابة وكذلك مبقاماتهم وقد رعى جاللته 
القدمية  وامل�صاجد  والأ�صرحة  املقامات  عن  احلّطاب"  "�صلطان  للموؤلف  كتابًا 
اآخر  كتابا  رعى  وخارجها.كما  اململكة  داخل  ليوزع  الإجنليزية  باللغة  الأردن  يف 
"امل�صجد الق�صى مهفى  بعنوان  امل�صجد الق�صى  الكاتب عن  لنف�ص  بالجنليزية 

القلوب")1(. 

كما اأولت القيادة الها�صمية ال�صالم املعتدل والو�صطي جّل اهتمامها فكانت 
فكرة جامعة اآل البيت التي ن�صاأت يف الأ�صل لغر�ص تدري�ص الفقه الإ�صالمي وكل ما 
يرتبط بالإ�صالم باعتدال حتى غدت اأبرز اجلامعات يف هذا املجال قبل اأن تطراأ 

عليها حتولت عديدة اأفقدتها الفل�صفة الأ�صا�صية التي اأقيمت من اأجلها.

1 الروؤية امللكية– تنمية �صاملة وم�صتدامة، 2019/1/30
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رسالة عّمان

املوافق  1425ه���،  رم�صان   27 املباركة،  القدر  ليلة  يف  عّمان  ر�صالة  اأجُطلقت 
يف  القدر  ليلة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأحيا  عندما   ،2004 الثاين  ت�صرين   9
امل�صلني  و�صارك جاللته جموع  بعّمان،  العلي  تالع  منطقة  الها�صميني يف  م�صجد 

اأداء �صالتي الع�صاء والرتاويح)1(.

األقاه م�صت�صار جاللته لل�صوؤون  اإلى ن�ّص الر�صالة الذي  وا�صتمع جاللة امللك 
الإ�صالمية قا�صي الق�صاة رئي�ص جمل�ص الإفتاء �صماحة ال�صيخ عز الدين اخلطيب 
بيل اإعالن الأردن عزمه عقد موؤمتر اإ�صالمي يف عّمان عام 2005. التميمي، وذلك قجُ

وغاية الر�صالة اأن تعلن على املالأ حقيقة الإ�صالم وما هو الإ�صالم احلقيقي، 
وتنقية ما علق بالإ�صالم مما لي�ص فيه، والأعمال التي متّثله وتلك التي ل متّثله. 
وهي تو�صح للعامل احلديث الطبيعَة احلقيقية لالإ�صالم وطبيعة الإ�صالم احلقيقي، 
وتعّرف بجوهر الدين الإ�صالمي احلنيف الذي قّدم للمجتمع الإن�صاين اأن�صع �صور 

ب والنغالق. العدل والعتدال والت�صامح وقبول الآخر ورف�ص التع�صُّ

هت الر�صالة التي �صارك يف اإعدادها عدد من كبار علماء امل�صلمني اإلى  جِّ ووجُ
العامل،  يف  امل�صلمني  غري  اإلى  الإ�صالمي،  للفكر  املَلكية  البيت  اآل  موؤ�ص�صة  جانب 
وللم�صلمني اأنف�صهم، وال�صباب منهم على وجه، لكي ل تختلط يف اأذهانهم املفاهيم 

حول الإ�صالم)2(.

وقد اأبرز جاللة امللك عبداهلل الثاين، خالل كلمٍة يف اأعمال املوؤمتر اخلام�ص 
 11 يف  اأ�صتانا  الكازاخ�صتانية  العا�صمة  يف  والتقليدية  العاملية  الأدي���ان  لقادة 
الأردنيون �صرورة  "ارتاأى  وقال جاللته:  ر�صالة عّمان.  حزيران 2015، م�صامني 
خماطبة العامل، فجاءت ر�صالة عّمان لتجُربز قيم الإ�صالم احلنيف ودعوته القائمة 
والت�صامح،  والرحمة،  الجتماعية،  والعدالة  والتعاطف،  الآخرين،  احرتام  على 

والإجماع. هذا هو نهج الإ�صالم. وهذا هو نهج الأردن")3(.

1 ر�صالة عمان/ الرتاث امللكي الردين/ املوقع الر�صمي جلاللة امللك

2 ر�صالة عمان/ الرتاث امللكي الردين/ املوقع الر�صمي جلاللة امللك

3 ر�صالة عمان/ الرتاث امللكي الردين/ املوقع الر�صمي جلاللة امللك
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الهاشميون والقدس

ارتبط الها�صميون تاريخيًا بعقد �صرعي واأخالقي مع مكة املكرمة واملقد�صات 
الإ�صالمية، فحفظوا لها مكانتها، وناأوا بها عن خ�صومات ال�صيا�صة، وكذلك كان 
لر�صالتهم  تبنيهم  تاأكيد  القبلتني، متالزمًا مع  اأولى  ال�صريف،  القد�ص  حالهم مع 

التي نا�صلوا من اأجلها، وهي حرية ال�صعوب واحلفاظ على كرامة الأمة.

ومع قيام الدولة الأردنية، ا�صتكملت يف ظل الولية الها�صمية م�صرية احلفاظ 
على املقد�صات يف مدينة القد�ص ال�صريف)1(.

رعاية المقدسات في القدس

 أولوية هاشمية أردنية

الفل�صطيني  والرئي�ص  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وقعه  تاريخي  اتفاق  يف 
الها�صمية  الو�صاية  على  التاأكيد  اأعيد  2013م،  اآذار  يف  عمان  يف  عبا�ص  حممود 
املقد�صة  الأماكن  على  الو�صاية  �صاحب  امللك  جاللة  واأن  املقد�صة،  الأماكن  على 
عليها،  للحفاظ  القانونية  اجلهود  جميع  بذل  يف  احلق  وله  ال�صريف،  القد�ص  يف 
القد�صي  احلرم  كامل  اأنه  على  التفاقية  يف  املعرف  الأق�صى،  امل�صجد  خ�صو�صا 

ال�صريف. 

املقد�صات  اأهم  باحتوائها  ارتبطت  كبرية  مكانة  الها�صميني  عند  وللقد�ص 
م�صجدين  يحوي  الذي  ال�صريف  القد�صي  احلرم  ففيها  قدرًا.  واأَجّلها  الإ�صالمية 
من  اإ�صالميًا  معماريًا  وتراثًا  وال�صاحلني،  والأول��ي��اء  لالأنبياء  كثرية  واأ�صرحة 

املدار�ص وال�صبل والزوايا والأ�صواق واملكتبات)2(.

1 الديوان امللكي الها�صمي- الها�صميون والقد�ص– املوقع الر�صمي

2 الديوان امللكي الها�صمي- الها�صميون والقد�ص– املوقع الر�صمي



187187

اأما الركن الآخر من اأركان احلرم ال�صريف، فهو امل�صجد الأق�صى الذي اأ�ص�ص 
يف اأيام اخلليفة الرا�صدي الثاين عمر بن اخلطاب، واأقيمت بعد ذلك قبة ال�صخرة 
691م،  �صنة  مروان  بن  امللك  عبد  الأم��وي  اخلليفة  بناءها  اأمّت  والتي  جانبه،  اإلى 
فمنها عرج النبي حممد، �صلى اهلل عليه و�صلم، اإلى ال�صماوات العلى، وتعد اأحد 

اأبرز معامل املعجزة اخلالدة للر�صول يف رحلة الإ�صراء واملعراج.

اإلعمار الهاشمي األول
تهديدًا  مثلت  والتي  القد�ص،  يف  ال�صهيونية  ملزاعم  الها�صميون  ت�صدى 
مبا�صرًا للمدينة العربية وتراثها احل�صاري، واأ�ص�ص يف القد�ص عام 1922م املجل�ص 
ال�صريف،  القد�ص  تراث  على  للحفاظ  اأهلية  اإ�صالمية  كمنظمة  الأعلى  الإ�صالمي 

الذي بادر اإلى جمع الأموال الالزمة لرتميم قبة ال�صخرة.

وتربع ال�صريف احل�صني بن علي، �صريف مكة، طيب اهلل ثراه، مببلغ 50 األف 
لرية ذهبية، لإعمار امل�صجد الأق�صى وم�صاجد اأخرى يف فل�صطني، لت�صكل اأ�صا�ص 
املال الإ�صالمي لإعمار املقد�صات، ملبيا بذلك نداء اأهل القد�ص كاأول امل�صتجيبني، 
احل�صيني  اأمني  احلاج  برئا�صة  احلجاز،  يف  1924م  عام  مقد�صي  وفد  زاره  حني 
رئي�ص املجل�ص ال�صرعي الإ�صالمي الأعلى، واأطلعه على املخاطر التي يتعر�ص لها 
امل�صجد الأق�صى، واأ�صهمت عملية الرتميم التي باركها ال�صريف احل�صني بن علي 
يف بيت املقد�ص، ب�صمود مرافق امل�صجد الأق�صى حني �صرب زلزال عنيف املنطقة 

عام 1927م)1(.

وج�صدت ا�صتجابة ال�صريف احل�صني بن علي لطلب العون من اأهل القد�ص يف 
اأهايل  مرحلة مبكرة، وعيًا والتزامًا منه بق�صايا الأمة، ووفاء لهذا العطاء طلب 
القد�ص واأعيانها دفن ال�صريف احل�صني، طيب اهلل ثراه، يف الرواق الغربي للحرم 
ال�صريف يف حزيران 1931، تاأكيدًا على مكانته وتقديرًا جلهوده يف اإنقاذ املوؤ�ص�صات 

الإ�صالمية يف القد�ص.

1 الديوان امللكي الها�صمي- الها�صميون والقد�ص– املوقع الر�صمي

�صريح ال�صريف احل�صني بن علي يف 
الرواق الغربي للحرم ال�صريف
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الملك المؤسس والقدس

لِّم نبت"، هذا ما قاله جاللة امللك  الفل�صطينيون اإل مثل ال�صجر كلما قجُ "لي�ص 
يف  ت�صر�صل  ون�صتون  لقائه  خالل  ثراه،  اهلل  طيب  احل�صني،  بن  اهلل  عبد  املوؤ�ص�ص 
القد�ص يف 21 اآذار 1921م، راف�صا وعد بلفور، واأ�صر على جعل اأمر فل�صطني بيد 

اأهلها)1(.

وامتلك جاللته، الذي تولى احلكم يف �صرق الأردن اأمريًا ممثاًل مل�صوؤوليات 
والده، روؤية ا�صت�صرافية للنهو�ص بواقع املنطقة وم�صتقبلها، وظلت مواقف جاللته 
طوال فرتة النتداب جتاه فل�صطني اأكرث ثباتًا وعنادًا، خا�صة يف فرتة ما بعد احلرب 
العاملية الثانية، فقد بقي متم�صكًا ب�صرورة اإلغاء وعد بلفور، ويف الوقت نف�صه كان 
م�صتمرًا يف حلم ال�صعوب العربية وحلم اأبيه واأخيه امللك في�صل باإقامة دولة �صوريا 

الكربى للعرب.

ت�صتهي  الأحداث �صعبا وحرجا بغري ما  املوؤ�ص�ص، كان م�صار  امللك  ويف عهد 
اأحالم العرب، فمع اإعالن بريطانيا قرار جالئها يف 15 اأيار 1948م عن فل�صطني 
وحتويل م�صاألتها اإلى الأمم املتحدة، كانت اإ�صرائيل تعلن قيام دولتها يف فل�صطني.

ونتيجة لإعالن اإ�صرائيل قيام دولتها، بداأت حرب عام 1948م، حيث �صاركت 
باب  يف  �صارية  معارك  وخا�صت  احلرب،  هذه  يف  الأردين  العربي  اجلي�ص  قوات 
هذه  لكن  الفل�صطينية،  الأرا�صي  وباقي  القد�ص  لإنقاذ  وغريها،  واللطرون  الواد 
احلرب انتهت بهزمية العرب، واإحلاق اأ�صرار كبرية باحلرم ال�صريف يف القد�ص، 
ومل يكن من جاللة امللك املوؤ�ص�ص اإل اأْن بادر باإطالق دعوة لرتميم حمراب زكريا، 

واإعادة ترميم املباين املحيطة التي اأحلقت بها اأ�صرار هيكلية)2(.

عمل  فقد  وح�صب،  الإ�صالمية  املقد�صات  على  جاللته  عناية  تقت�صر  ومل 
�صخ�صيًا يف اإخماد حريق كاد يدمر كني�صة القيامة يف عام 1949م، وكان طيلة فرتة 

حكمه من 1921-1951م �صادنًا وحار�صًا للمقد�صات امل�صيحية اأي�صًا يف القد�ص.

1 الديوان امللكي الها�صمي- الها�صميون والقد�ص– املوقع الر�صمي

2 الديوان امللكي الها�صمي- الها�صميون والقد�ص– املوقع الر�صمي

امللك املوؤ�ص�ص عبداهلل بن احل�صني  
خالل لقاء نيل�صون ت�صر�صل يف 

القد�ص

نيل�صون ت�صر�صل
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اإلعمار الهاشمي الثاني

ما اإن تولى جاللة امللك احل�صني بن طالل، طيب اهلل ثراه، �صلطاته الد�صتورية يف 
الثاين من اأيار 1953م، حتى �صدرت توجيهاته اإلى احلكومة لرتميم قبة ال�صخرة، التي 
اأخذت يف فقدان بريقها بفعل عوامل الطق�ص والزمن، وبعد اأن اأخذت املياه تت�صرب اإلى 

الداخل)1(.
واأمر جاللته يف عام 1954م بت�صكيل جلنة مبوجب قانون خا�ص لإعمار املقد�صات 
الإ�صالمية يف احلرم القد�صي ال�صريف، حتت الرعاية الها�صمية، من منطلق امل�صوؤولية 

التاريخية للها�صميني جتاه املقد�صات.
تاريخ  وهو  1959م،  وعام  1956م  عام  يف  ومقد�صاتها  بالقد�ص  الهتمام  وتتابع 
اإلى جانب دعم قدمته بع�ص الدول الإ�صالمية  بدء الرتميم الثاين الذي مّوله الأردن، 

الأخرى، وا�صتمر الرتميم الثاين حتى ال�صاد�ص من اآب 1964م، وا�صتمل على:

احلجرية،  اخلارجية  جدرانه  وترميم  املبارك  الأق�صى  امل�صجد  اإعمار   -
وتركيب  ال�صرقية منه،  الناحية  اأروقة يف  لأربعة  اأعمدة رخامية  وتركيب 
نوافذ من الزجاج امللون، وترميم الأ�صقف واجلدران الداخلية واخلارجية.

ذهبي  الأملنيوم  من  خارجية  قبة  وتركيب  امل�صرفة،  ال�صخرة  قبة  اإعمار   -
ترميم  واإع���ادة  واخلارجية،  الداخلية  للجدران  رخ��ام  وتركيب  اللون، 

الف�صيف�صاء فيها وكتابة الآيات القراآنية.
وحظي الحتفاء بانتهاء الإعمار الها�صمي الثاين، الذي اأقيم يف احلرم القد�صي 
ال�صريف بتاريخ 28 ربيع الأول 1384ه�، املوافق 6 متوز 1964م، برعاية جاللة امللك 
احل�صني بن طالل، طيب اهلل ثراه، والذي األقى خطابًا، يف الحتفال، بني فيه مكانة 
القد�ص لدى الها�صميني، و�صرورة تكاتف امل�صلمني حلمايتها. وقال يف هذا اخلطاب:

اإذ مند اأب�صارنا من خاللكم، فرنى املاليني من العرب  اليوم  نغتبط  ونحن  "اإننا 
اأن  نحب  ال�صاعة،  هذه  فل�صطني  حول  من  اجتمعت  وقد  واأفريقيا،  اآ�صيا  يف  وامل�صلمني 
نذكر باأن اإعمار م�صجد ال�صخرة امل�صرفة وقبتها امل�صرفة اإْن بداأ فوق اأر�ص امل�صجد ويف 
حدودها ال�صيقة، فاإن اإنقاذ ال�صخرة واحلفاظ على م�صجدها و�صون قبتها تنتهي كلها 
هناك، يف الأر�ص ال�صليبة، يف الأر�ص العربية احلبيبة، ويف ا�صرتداد حقوقنا فيها كاملة 

غري منقو�صة...)2(".
1 رعاية املقد�صات- املوقع الر�صمي جلاللة امللك

2 رعاية املقد�صات- املوقع الر�صمي جلاللة امللك
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اإلعمار الهاشمي الثالث
تعر�ص امل�صجد الأق�صى يف 21 اآب 1969م اإلى حادثة األيمة، عندما اقتحم 
اأحد اليهود املتدينني املتع�صبني امل�صجد، واأ�صعل النار فيه، واأدى اإلى تدمري معظم 

اأجزائه.

حلب  من  اأح�صره  منرب  وه��و  الدين،  �صالح  منرب  الأج���زاء،  اأه��م  بني  وم��ن 
القائد امل�صلم �صالح الدين الأيوبي الذي حرر املدينة من ال�صليبيني عام 1187م، 
وم�صجد عمر املوجود يف الزاوية اجلنوبية ال�صرقية من امل�صجد الأق�صى، وحمراب 
الداخلية،  اخل�صبية  والقبة  للم�صجد  الرئي�صي  واملحراب  الأربعني،  ومقام  زكريا، 
ونوافذ امل�صجد واجلدار اجلنوبي، كما تعر�ص ال�صجاد الذي يغطي اأر�ص امل�صجد 

اإلى احلريق واخلراب)1(.

اأوامره  ثراه،  اهلل  طيب  طالل،  بن  احل�صني  امللك  جاللة  اأ�صدر  ذلك،  واإثر 
ب�صرورة اإعادة تعمري امل�صجد الأق�صى، ومتت اإعادة تعمري كل من امل�صجد الأق�صى 
مت  حيث  امل�صرفة،  ال�صخرة  وقبة  احلريق،  قبل  ال�صابقة  حالته  اإل��ى  اأعيد  ال��ذي 
ا�صتبدال األواح الأملنيوم القدمية للقبة باألواح نحا�صية مذهبة حمكمة الإغالق، كما 
�صمل التعمري مناطق اأخرى يف احلرم ال�صريف والقد�ص ومنها )قبة ال�صل�صلة، وباب 
النحوية،  والقبة  الأق�صى،  امل�صجد  ومكتبة  الأرغونية،  املدر�صة  وجامع  الرحمة، 

و�صوق القطانني، واملتحف الإ�صالمي، و�صبيل قايتباي(.

الإعمار  جلنة  اأن  جاللته  وجد  الأق�صى،  امل�صجد  اإعمار  من  النتهاء  وعقب 
تعاين من نق�ص مايل كبري، ل �صيما اأن تنفيذ الت�صفيح النحا�صي لقبة ال�صخرة 
اخلا�ص  ماله  من  مببلغ  التربع  اإلى  امللك  بجاللة  حدا  مما  كبرية،  ملبالغ  يحتاج 
للجنة الإعمار حتى ت�صتطيع القيام باأعمالها، واأو�صح ذلك يف ر�صالته اإلى رئي�ص 

جلنة الإعمار بتاريخ 11 �سباط  1992م، وجاء فيها)2(:

"اإن ما مت اإجنازه حتى الآن يف اجتاه البدء بعملية اإعادة الرتميم والإعمار، 
العطاءات  وطرح  الدرا�صات  ا�صتكمال  واإزاء  والعتزاز،  الر�صا  فينا جميعًا  يبعث 
مقدمًا  ال�صخ�صي،  تربعنا  اإليكم  ننقل  اأن  لي�صعدنا  فاإنه  العملية،  بهذه  املتعلقة 
ر�صالته.واإذ  وحاملة  البيت  اآل  �صليلة  الها�صمية  اأ�صرتي  با�صم  العظيم  العمل  لهذا 
علمنا منكم اأنَّ ما هو متوفر لديكم هو مبلغ مليون ومائتي األف دينار اأردين، فاإنني 

1 رعاية املقد�صات- املوقع الر�صمي جلاللة امللك- الها�صميون والقد�ص

2 رعاية املقد�صات- املوقع الر�صمي جلاللة امللك- الها�صميون والقد�ص
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اأ�صيف لهذا املبلغ ما مقداره 8.249.000 دولر تربعًا �صخ�صيًا مني ومن اأ�صرتي 
الها�صمية".

الإ�صالمية  الأماكن  تعمري  على  القد�ص  يف  الها�صمي  الهتمام  يقت�صر  ومل 
الرتاث،  حفظ  ومراكز  الدينية  واملدار�ص  الكليات  اإن�صاء  كذلك  لي�صمل  املقد�صة، 

ومنها:

كلية الدعوة واأ�صول الدين يف القد�ص، واأن�صئت عام 1978م. 

كلية العلوم الإ�صالمية يف القد�ص، واأن�صئت عام 1975م. 

كلية العلوم الإ�صالمية يف قلقيلية، واأن�صئت عام 1978م. 

ثانوية الأق�صى ال�صرعية، واأن�صئت عام 1958م. 

املدر�صة ال�صرعية يف جنني، واأن�صئت عام 1975م. 

املدر�صة ال�صرعية يف اخلليل، واأن�صئت عام 1962م. 

املدر�صة ال�صرعية يف نابل�ص، واأن�صئت عام 1962م. 

ق�صم الآثار الإ�صالمية يف القد�ص، واأن�صئ عام 1977م. 
ق�صم اإحياء الرتاث الإ�صالمي يف القد�ص، واأن�صئ عام 1978م.)1(
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اإلعمار الهاشمي الرابع

جاللة  عهد  يف  القد�ص،  مدينة  يف  وامل�صيحية  الإ�صالمية  املقد�صات  اأ�صحت 
امللك عبداهلل الثاين، جزءا ل يتجزاأ من برامج عمل احلكومات الأردنية، وكتب 
والعناية  بها  الهتمام  �صرورة  فيها  جاللته  اأك��د  والتي  لها،  ال�صامي  التكليف 

مبرافقها والتعهد بحمايتها)1(.
وج�صد اهتمام جاللته بامل�صجد الأق�صى، ا�صتمرارية ها�صمية يف رعاية مدينة 
القد�ص ومقد�صاتها، ملا لها من مكانة ومنزلة يف �صائر الديانات ال�صماوية، ومتثل 
ذلك النهج بت�صكيل جلنة اإعمار امل�صجد الأق�صى املبارك وقبة ال�صخرة امل�صرفة 
ببهائها  قائمة  لتبقى  الإ�صالمية،  واملعامل  املقد�صات  على  حفاظا  قانون،  مبوجب 

وجمالها ومتانتها.
واأولت اللجنة عنايتها بامل�صجد الأق�صى املبارك، وما ي�صتمل عليه من م�صاجد 
وقباب وحماريب وم�صاطب وغريها من املعامل احل�صارية، واأجرت اأعمال ال�صيانة 
امل�صجد،  ثلث م�صاحة  اأكرث من  الذي جاوز  اآثار احلريق  واأزال��ت  متوا�صل،  ب�صكل 

اإ�صافة اإلى اإعمار م�صجد قبة ال�صخرة امل�صرفة الأول.
امللك عبداهلل  الأق�صى يف عهد جاللة  امل�صجد  الإعمار يف  م�صاريع  و�صملت 

الثاين ما يلي:
اأوًل: منرب امل�صجد الأق�صى املبارك "منرب �صالح الدين":

ت�صرف جاللة امللك عبداهلل الثاين بو�صع اللوحة الزخرفية الأولى على ج�صم 
املنرب يف 26 رم�صان 1423ه�، املوافق الأول من كانون الأول 2002م، وت�صدر العمل 
يف عملية الت�صنيع الهتمام واملتابعة امل�صتمرة، ليعود املنرب على �صورته احلقيقية 
املميزة ببالغ احل�صن والدقة والإتقان، كما اأراد له اأن يكون جاللة امللك احل�صني 
بن طالل، طيب اهلل ثراه، عندما اأبدى توجيهاته باإعادة �صنع منرب �صالح الدين 

الأيوبي يف 10 ربيع الأول 1414ه�، املوافق 28 اآب 1993م.
ثانيًا: احلائط اجلنوبي للم�صجد الأق�صى.

ثالثًا: احلائط ال�صرقي للم�صجد الأق�صى املبارك.
رابعًا: م�صروع نظام ق�صبان ال�صد والربط جلدران امل�صلى املرواين.
خام�صًا: نظام الإنذار واإطفاء احلريق يف امل�صجد الأق�صى املبارك.

1 رعاية املقد�صات- املوقع الر�صمي جلاللة امللك- الها�صميون والقد�ص
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�صاد�صًا: البنى واملرافق التحتية.
�صابعًا: قبة ال�صخرة امل�صرفة: و�صملت الرعاية الها�صمية يف عهد جاللة امللك 
عبداهلل الثاين، ترميم الأعمال الفنية يف خمتلف مرافق قبة ال�صخرة امل�صرفة، اإذ 
تعد هذه الواجهات الفنية الزخرفية من كنوز الإجناز الفني الإ�صالمي الذي يعود 

للع�صر الأموي، ومنها اإعادة الرخام الداخلي جلدران القبة)1(.
ثامنًا: مهد عي�صى عليه ال�صالم.

تا�صعًا: م�صاريع الإعمار املقرتح تنفيذها: وت�صعى احلكومة اإلى اإمتام عمليات 
التحديث والرتميم التي اأمر بها جاللة امللك عبداهلل الثاين، وو�صعت اأمام اأعينها 
تنفيذ عدد من امل�صاريع امل�صتقبلية ومنها: م�صروع الإنارة، و�صبكة الهاتف، وتطوير 

ال�صوتيات املركزية، وم�صروع املئذنة اخلام�صة للم�صجد الأق�صى املبارك.
عا�صرًا: ترميم القرب املقد�ص: يف الرابع من ني�صان 2016م ومبكرمة ملكية 
القرب  لرتميم  اخلا�صة،  نفقته  وعلى  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  تربع  �صامية، 
املقد�ص يف كني�صة القيامة يف القد�ص، واأبلغ الديوان امللكي الها�صمي البطريركية 
غبطة  اإل��ى  اأر�صلت  خطية  بر�صالة  جاللته،  مبكرمة  القد�ص  يف  الأور�صليمية 
اأعمال  و�صائر  املقد�صة  املدينة  بطريرك  الثالث،  ثيوفيلو�ص  كرييو�ص  البطريرك 

الأردن وفل�صطني.

1 رعاية املقد�صات- املوقع الر�صمي جلاللة امللك- الها�صميون والقد�ص
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الملك عبداهلل الثاني والقدس
حظيت املقد�صات الإ�صالمية وامل�صيحية يف مدينة القد�ص باهتمام بالغ يف عهد 
جاللة امللك عبداهلل الثاين، واأ�صحت جزءا ل يتجزاأ من برامج عمل احلكومات 
والعناية مبرافقها  بها  الهتمام  �صرورة  اإلى  اأ�صار جاللته  فقد  عهد جاللته،  يف 
والتعهد بحمايتها، يف كتب التكليف ال�صامي للحكومات التي ت�صكلت حتى الآن يف 

عهد جاللته)1(.

امللك،  جاللة  من  القد�ص  يف  الإ�صالمية  باملقد�صات  الكبري  الهتمام  هذا 
�صّكل ا�صتمرارية للنهج الها�صمي يف رعاية هذه املقد�صات منذ اأمد بعيد، واأخذت 
امل�صجد  لإعمار  الها�صمي  ال�صندوق  اإن�صاء  يف  متثل  موؤ�ص�صيا  اإطارا  الرعاية  تلك 
الأق�صى وقبة ال�صخرة امل�صرفة، مبوجب قانون �صدر عام 2007 بعد تعديل قانون 
اإعمار امل�صجد الأق�صى رقم 32 ل�صنة 1954، وي�صرف على ال�صندوق جمل�ص اأمناء 
برئا�صة �صمو الأمري غازي بن حممد املبعوث ال�صخ�صي، امل�صت�صار اخلا�ص جلاللة 

امللك.

امل�صرفة،  ال�صخرة  وقبة  املبارك  الأق�صى  امل�صجد  اإعمار  جلنة  اأول��ت  وقد 
بامل�صجد  عنايتها  ��ّل  ججُ 1954م،  ل�صنة   32 رقم  الأردين  القانون  مبوجب  امل�صكلة 
الق�صى املبارك، وما ي�صتمل عليه من م�صاجد وقباب وحماريب وغريها من املعامل 
احل�صارية، وقامت ب�صكل متوا�صل وعمل دوؤوب ب�صيانة وترميم هذه املعامل، واأزالت 
اآثار احلريق الذي جاوز اأكرث من ثلث م�صاحة امل�صجد، بالإ�صافة اإلى اإعمار م�صجد 

قبة ال�صخرة امل�صرفة الأول، الذي يعود تاريخه اإلى عام 691م.

ترميمات للقدس)2)
و�صملت م�صاريع الإعمار للمقد�صات الإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�ص، يف عهد 
الدين"،  �صالح  "منرب  املبارك  الأق�صى  امل�صجد  منرب  بناء  اإع��ادة  امللك،  جاللة 
احلائطني  وترميم   ،2006 متوز   25 يوم  امل�صجد  يف  الطبيعي  مكانه  يف  وتركيبه 
اجلنوبي وال�صرقي للم�صجد الأق�صى، واأحد ع�صر م�صروع ترميم و�صيانة ملختلف 

مرافق واأق�صام امل�صجد الأق�صى املبارك وقبة ال�صخرة امل�صرفة.

1 رعاية املقد�صات- املوقع الر�صمي جلاللة امللك- الها�صميون والقد�ص

2 رعاية املقد�صات- املوقع الر�صمي جلاللة امللك- الها�صميون والقد�ص



195195

واأجريت الدرا�صات لتنفيذ �صتة م�صاريع اأخرى، تتعلق برتكيب اأنظمة حديثة 
ومتطورة لالإنارة وال�صوت والأعمال امليكانيكية وال�صحية والنذار املبكر للحريق، 
اإ�صافة اإلى م�صروع املئذنة اخلام�صة للم�صجد الأق�صى املبارك على ال�صور ال�صرقي، 

بجانب دار احلديث القائمة �صمال مبنى الباب الذهبي.

إنقاذ منبر صالح الدين)1)
ورعاية  حفظ  اأمانة  هي  خا�صة،  اأمانًة  الها�صميون  حمل  ق��رون،  مدى  على 
املواقع الإ�صالمية املقد�صة يف مدينة القد�ص. وعندما ت�صّلم جاللة امللك عبداهلل 
الثاين م�صوؤولياته الد�صتورية، بعد وفاة والده املغفور له جاللة امللك احل�صني بن 
طالل طيب اهلل ثراه، حمل معها حتديا زاد عمره على ثالثني عامًا، وهو كيف ميكن 
اإعادة بناء منرب �صالح الدين، لياأخذ مكانه ثانية يف امل�صجد الأق�صى املبارك يف 

القد�ص.

واملنرب، وهو درج مزخرف ي�صعد عليه الإمام ليلقي منه خطبته، وكان منرب 
�صالح الدين واحدًا من اأعظم الأعمال الفنية للح�صارة الإ�صالمية يف اأوج جمدها. 
ويف القرن الثاين ع�صر للميالد، كانت القد�ص ما تزال حتت الحتالل ال�صليبي. 
اإل اأن نور الدين زنكي، ا�صتدعى اأمهر احلرفيني يف الدولة لبناء منرب رائع اأّخاذ 
الإ�صالمية،  احل�صارة  لعظمة  رمزًا  املنرب  هذا  وكان  املبارك.  الأق�صى  للم�صجد 
املرتبة  تاأتي يف  التي  املدينة،  ال�صيادة على  ا�صتعادة  اإلى  واإخال�صها هلل، وتطلعها 

الثالثة بني الأماكن املقّد�صة لدى امل�صلمني.

ويف عام 1187م، عندما اأعاد النا�صر �صالح الدين الأيوبي فتح بيت املقد�ص 
يف  وو�صعه  حلب  من  زنكي  الدين  نور  منرب  اأح�صر  الأيوبية،  الدولة  عهد  مبتدئًا 

امل�صجد الأق�صى املبارك. وقد ظّل قائمًا هناك حوايل 800 عام.

األقى اأحد املتطرفني ال�صهاينة قنبلة حارقة داخل امل�صجد  ويف عام 1969، 
الأق�صى املبارك، فا�صتعلت فيه النار وكادت تدّمر املبنى، وكان من نتائج احلريق 

اأن حتّول منرب �صالح الدين اإلى رماد.

1 رعاية املقد�صات- املوقع الر�صمي جلاللة امللك- الها�صميون والقد�ص
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باإعادة  ثراه،  امللك احل�صني اهلل طيب اهلل  تعّهد جاللة  التفجري،  وبعد هذا 
له يف  قّدر  كثريًا مما  اأ�صعبجُ  اأنه  بعد  ما  ثبت يف  – وهو عمل عظيم  املنرب  بناء 
البداية-. فما تبقى من املنرب الأ�صلي قليل جدًا، ومل تكن هناك ر�صوم و�صجالت 
مف�صلة للمنرب تبنّي عملية بنائه، واأبعاده، واملواد امل�صتعملة فيه اأو هيكله الداخلي. 
رِث عليه هو قطع خ�صبية متفحمة، ولوحات فنية قدمية، و�صور فوتوغرافية  وما عجُ
ّكلت لالإ�صراف على  بالأبي�ص والأ�صود، غدت الأدلة الوحيدة املتوافرة للجنة التي �صجُ
هذا العمل اجلليل. وبدا اأي�صًا وكاأن املعرفة بت�صميم وبناء اأجزاء املنرب الدقيقة 

قد فقدت.

رئي�صي  ْهد  ججُ فهي  للمهارات،  اختبار  جمّرد  من  اأكرث  املنرب  بناء  اإع��ادة  اإن 
الرتاث  هذا  الإ�صالمي،  للعامل  والإبداعي  والفني  الفكري  الرتاث  حلماية  عظيم 

املميز الذي بداأت معامله تختفي ب�صرعة.

ال�صمو  و�صاحب  عاود  العر�ص،  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اعتلى  وعندما 
امللكي الأمري غازي بن حممد، اجلهود لرتميم املنرب.

من  ح�صد  فيه  مع  ججُ ال�صلط  مدينة  يف  م�صغل  اأجُ�ّص�ص  ها�صمي،  ملكي  وبدعم 
اأف�صل املبدعني يف النق�ص على اخل�صب من �صائر اأرجاء العامل الإ�صالمي، لإمتام 
املنرب اجلديد، بحيث يكون ن�صخة طبق الأ�صل عن املنرب الذي دمره احلريق. وحتى 
بوجود فريق ي�صم 12 من احلرفيني املاهرين، فاإن بناء املنرب ا�صتغرق حوايل اأربع 
جنز ب�صورة نهائية ونقل اإلى القد�ص يف 2 �سباط 2007م،  �صنوات كاملة. وما اإْن اأجُ

حتى ا�صتقر يف مكان املنرب الأ�صلي ب�صورة رائعة دون زيادة اأو نق�صان.

وقد قام الها�صميون بدور مهم يف احلفاظ على الثقافة والعمارة الإ�صالمية 
يف القد�ص، حيث كانوا على الدوام الأمناء على الأماكن الإ�صالمية املقد�صة فيها، 

يرعون هذه الأماكن ويحافظون عليها. 

اإن اإعادة بناء منرب �صالح الدين لي�صت اإّل اأحد الأعمال املهمة العديدة التي 
مدى  على  و�صيانتها  املقد�صة  الأماكن  على  للحفاظ  الها�صميون  امللوك  بها  قام 
عقود، وقد و�صع هذا الأردن يف مركز ال�صدارة يف جمال البحث العلمي الإ�صالمي، 

واحلفاظ على املعامل الثقافية يف اأيامنا هذه)1(.
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إعمار مساجد األنبياء والصحابة 
ومقاماتهم في األردن)1)

اأر�ص الأردن �صرفا باأن �صمت مقامات واأ�صرحة عدد من الأنبياء  حبا اهلل 
وال�صاحلني وال�صحابة من ال�صهداء وقادة الأمة، ممن �صطروا بت�صحياتهم اأروع 
�صور البذل وال�صهادة، اأو من كانوا يف طليعة قيادة جيو�ص الفتح الإ�صالمي. وت�صكل 
هذه املقامات والأ�صرحة مكت�صبا اأردنيا يوؤكد دور الأر�ص الأردنية يف �صياغة تاريخ 

الأمة.

احلفاظ  و�صرورة  املواقع  هذه  اأهمية  الها�صمية  وقيادته  الأردن  اأدرك  وقد 
اهلل  طيب  طالل،  بن  احل�صني  امللك  جاللة  اأمر   1984 عام  ففي  و�صونها،  عليها 
وال�صهداء  ال�صحابة  اأ�صرحة  و�صيانة  لرتميم  خا�صة  ملكية  جلنة  بت�صكيل  ثراه، 
الفاحتني يف الأردن، وبناء امل�صاجد يف مواقعها، ويف عام 1992 اأطلق رحمه اهلل 
مرحلة جديدة من العمل على ترميم و�صيانة اأ�صرحة ال�صحابة ومقامات الأنبياء 

يف مناطق خمتلفة.

واأبدى  امل�صرية،  وا�صل  العر�ص،  الثاين  امللك عبداهلل  اعتلى جاللة  اأن  ومنذ 
توجيهاته للجهات املعنية لإجناز بقية م�صاريع الرتميم وال�صيانة، وقامت اللجنة 
امللكية لإعمار م�صاجد ومقامات الأنبياء وال�صحابة وال�صهداء منذ ت�صكيلها، بو�صع 

خطة عملية �صاملة لعملية الإعمار وال�صيانة والرتميم، واأجنزت امل�صاريع التالية:

الكرك، وت�صم مقامات  املزار اجلنوبي يف مدينة  ال�صحابة يف  مقامات   -
رواح��ة  بن  وع��ب��داهلل  طالب  اأب��ي  بن  وجعفر  حارثة  بن  زي��د  ال�صحابة: 

�صهداء، وقادة معركة موؤتة اخلالدة ر�صوان اهلل عليهم.

م�صجد ال�صحابي اجلليل اأبي عبيدة عامر بن اجلراح -ر�صي اهلل عنه-،   -
ومقامه يف منطقة الأغوار الو�صطى.

م�صجد ال�صحابي اجلليل �صرار بن الأزور -ر�صي اهلل عنه-، ومقامه يف   -
منطقة الأغوار الو�صطى.
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م�صجد ال�صحابي اجلليل �صرحبيل بن ح�صنة -ر�صي اهلل عنه-، ومقامه   -
يف منطقة الأغوار ال�صمالية.

م�صجد ال�صحابي اجلليل عامر بن اأبي وقا�ص -ر�صي اهلل عنه-، ومقامه   -
يف منطقة الأغوار ال�صمالية.

ومقامه يف  عنه-،  اهلل  -ر�صي  بن جبل  معاذ  اجلليل  ال�صحابي  م�صجد   -
منطقة الأغوار يف ال�صونة ال�صمالية.

عنه-،  اهلل  -ر�صي  الأزدي  بن عمري  احلارث  اجلليل  ال�صحابي  م�صجد   -
ومقامه يف حمافظة الطفيلة.

ال�صجرة التي ا�صتظل بظلها الر�صول حممد -�صلى اهلل عليه و�صلم- اأثناء   -
جتارته اإلى ال�صام يف منطقة البقيعاوية بال�صفاوي �صرق اململكة.

اأبي ذر الغفاري -ر�صي اهلل عنه- ومقامه يف  م�صجد ال�صحابي اجلليل   -
مدينة مادبا.

مقام ال�صحابي اجلليل بالل بن رباح -ر�صي اهلل عنه- يف منطقة وادي   -
ال�صري.

تطوير موقع اأهل الكهف يف منطقة الرقيم / الرجيب جنوب عمان.  -
عنه-،  اهلل  -ر�صي  ع��وف  بن  الرحمن  عبد  اجلليل  ال�صحابي  م�صجد   -

ومقامه منطقة اجلبيهة.
تطوير موقع التابعي اأبو �صليمان الداراين يف مدينة ال�صوبك.  -

وادي   / ال�صلط  مدينة  يف  ومقامه  ال�صالم-  -عليه  �صعيب  النبي  م�صجد   -
�صعيب.

م�صجد النبي يو�صع -عليه ال�صالم-، ومقامه يف مدينة ال�صلط.  -
م�صجد النبي هارون -عليه ال�صالم-، ومقامه يف مدينة وادي مو�صى.  -

م�صجد النبي هود -عليه ال�صالم-، ومقامه يف روابي مدينة جر�ص)1(.  -

النبي  كهف  ومنها:  امل�صاريع،  من  لعدد  الالزمة  ال�صيانة  اللجنة  واأجن��زت 
عي�صى -عليه ال�صالم- يف منطقة اأم قي�ص يف مدينة اإربد، وترميم مقام ال�صحابي 
اإربد.  حمافظة  يف  ال�صناق  �صوم  بلدة  يف  عنه-  اهلل  -ر�صي  ال��درداء  اأبي  اجلليل 
ومقام  ماح�ص،  بلدة  يف  ال�صالم-  -عليه  اخل�صر  مقام  الرتميمات  و�صملت 
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ال�صحابي اجلليل مي�صرة بن م�صروق العب�صي -ر�صي اهلل عنه-، وم�صجد ومقام 
حزير عليه ال�صالم يف مدينة ال�صلط.

وعنيت اللجنة امللكية برتميم مقام النبي نوح -عليه ال�صالم- يف مدينة الكرك.

ال�صحابة  ومقامات  م�صاجد  يف  جرت  التي  والبناء  الرتميم  عمليات  وتعد 
وال�صهداء -ر�صي اهلل عنهم- يف بلدة املزار اجلنوبي مبحافظة الكرك، من اأ�صخم 

عمليات الرتميم والتو�صعة وال�صيانة.

و�صيانة  تنفيذ  لطرح  الالزمة  العطاء  وثائق  باإعداد  اأي�صًا  اللجنة  وتقوم 
عدد من امل�صاريع، بينها عدد من املقامات والأ�صرحة املوزعة يف خمتلف مناطق 

اململكة)1(.

1 رعاية املقد�صات- املوقع الر�صمي جلاللة امللك- الها�صميون والقد�ص
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الملك عبداهلل الثاني بن الحسين
سيرته

ولد جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني يف عمان، يف الثالثني من كانون 
الثاين 1962م، وهو البن الأكرب للملك احل�صني بن طالل طيب اهلل ثراه والأمرية 
منى احل�صني. وجلاللته اأربعة اإخوة و�صت اأخوات، وهو احلفيد احلادي والأربعون 

للنبي حممد عليه ال�صالة وال�صالم.

وجه  امللك احل�صني بن طالل كلمة لل�صعب الأردين مبنا�صبة مولده قال فيها : 

من  واأخواته  اإخوته  وبني  �صفوفكم  يف  ويرتعرع  اهلل  عبد  يكرب  "ول�صوف 
اأبنائكم وبناتكم وحني ي�صتد به العود ويقوى له ال�صاعد �صيذكر ذلك اللقاء اخلالد 
التي  العميقة  البهجة  تلك  و�صيذكر  مولده،  ب�صرى  منكم  واحد  كل  به  لقي  الذي 

�صاءت حمبتكم ووفاءكم اإلى اأن  تفجر اأنهارها  يف كل قلب من قلوبكم" )1(. 

ملكًا لألردن
الد�صتورية،  �صلطاته  احل�صني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ت�صلم  حينما 
ملكا للمملكة االأردنية الها�سمية، يف ال�سابع من �سهر �سباط 1999م، بعد وفاة امللك 

احل�صني بداأت مرحلة جديدة ومهمة يف تاريخ الأردن املعا�صر.

 كان جاللته يعلن بَق�َصمه اأمام جمل�ص الأمة، العهد الرابع للمملكة، التي كان 
تاأ�صي�صها على يد امللك عبداهلل الأول بن احل�صني بن علي، ثم �صاغ د�صتورها جده 

امللك طالل، ووطد اأركانها والده امللك احل�صني، طيب اهلل ثراهما)2(.

عائلته،  اعتربه  الذي  �صعبه،  جتاه  م�صوؤولياته  التاريخ  هذا  يف  جاللته  تولى 
موائما بني حما�صة وحيوية ال�صباب املتكئ على العلم والثقافة، وبني احلكمة التي 

�صقلتها اخلربات العلمية والعملية.
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رحلة المعرفة
كانت مراحل حياة جاللته، منذ ميالده يف عمان، �صجال معرفيا راكم لديه 
وعيا وثقافة ومعرفة جعلت من �صريته منوذجا لطالب املعرفة من م�صادرها، مع 
على  واإ�صرار  ال�صعوب،  خمتلف  بني  احل�صاري  التوا�صل  لأهمية  حقيقي  اإدراك 

امتالك خربة نوعية معززة بتعليم مدين وع�صكري يف اآن واحد)1(.

ال�صالمية  العلمية  الكلية  يف  البتدائية  علومه  الثاين  اهلل  عبد  امللك  تلقى 
ثم  اإجنلرتا  يف  اإدموند  �صانت  مدر�صة  اإلى  بعدها  وانتقل  1966م،  عام  عمان  يف 
اإلى مدر�صة اإيجلربوك واأكادميية دير فيلد يف الوليات املتحدة الأمريكية لإكمال 
ثم  بريطانيا   الع�صكرية  يف  �صاند هري�صت  باأكادميية  والتحق  الثانوية،  درا�صته  
تاون يف  التحق بجامعة جورج  اأك�صفورد ويف عام 1987م  تابع درا�صته يف جامعة 

وا�صنطن لدرا�صة ال�صوؤون الدولية . 

الوليات  يف  متنوعة  ع�صكرية  خربات  الأكادميية  الدرا�صة  على  اأ�صاف  وقد 
املتحدة وبريطانيا واأملانيا، تدرج بعدها يف درب اجلندية، بعد تخرجه من اأكادميية 
�صاندهري�صت الع�صكرية امللكية، حيث بداأ يف اجلي�ص العربي قائدا ل�صرية يف كتيبة 
الدبابات امللكية/17، عام 1989م، وبقي يف �صفوف الع�صكرية حتى اأ�صبح قائدًا 
للقوات اخلا�صة امللكية عام 1994م، برتبة عميد، واأعاد تنظيم هذه القوات وفق 

اأحدث املعايري الع�صكرية الدولية.

هذه النوعية املتميزة من التعليم التي حظي بها جاللة امللك عبداهلل الثاين، 
�صكلت لديه الدافع القوي لتمكني اأبناء وبنات �صعبه من احل�صول على تعليم متقدم 
وحديث، وقد عرب عن هذا بقوله: "طموحي هو اأن يحظى كل اأردين باأف�صل نوعية 

من التعليم، فالإن�صان الأردين ميزته الإبداع، وطريق الإبداع تبداأ بالتعليم")2(.

االستثمار في اإلنسان)3)
يوؤمن جاللة امللك عبداهلل الثاين، كما اآمن والده املغفور له باإذن اهلل امللك 
احل�صني بن طالل طيب اهلل ثراه، باأن ثروة الأردن احلقيقية هي الإن�صان الأردين، 
واأن ال�صتثمار يف الإن�صان اأف�صل ا�صتثمار يف بلد مثل الأردن يعاين من �صّح املوارد 

وامل�صادر الطبيعية.
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�صلطاته  لت�صلم  الأول  اليوم  ومنذ  جاللته،  بداأ  القناعة،  هذه  من  وانطالقًا 
التنمية  م�صرية  وقيادة  الدولة،  اإدارة  يف  جديدة  مرحلة   ،1999 عام  الد�صتورية 
ال�صاملة، التي تتطلب اتخاذ خطوات كبرية وعديدة، من اأجل التحديث والتطوير 
والتغيري. ولأن الإن�صان العامل الرئي�صي يف عملية التنمية، وهدفها وو�صيلتها، فقد 
اأكد جاللته �صرورة متكني املواطن الأردين من خالل اإعادة النظر يف برامج ومناهج 
التعليم يف خمتلف مراحله وم�صتوياته، وو�صع برامج التاأهيل والتدريب، التي توؤهل 
املواطن للمناف�صة يف �صوق العمل، والإفادة من ثورة املعلومات والتكنولوجيا التي 

متيز هذا الع�صر.

السياسة
العربية  الثورة  ر�صالة  وارث  الأردن  باأن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  يوؤمن 
والأكرث  والإ�صالمية،  العربية  لأمتيه  انتماء  الأكرث  يظل  اأن  يجب  ولذلك  الكربى، 
حر�صًا على القيام بواجبه جتاه ق�صايا الأمتني، وتطلعات اأبنائها امل�صتقبلية، وعلى 
الفل�صطينية. ومن هنا فقد �صار جاللته على طريق  الق�صية  الق�صايا،  راأ�ص هذه 
الفل�صطيني،  ال�صعب  وحقوق  الفل�صطينية  الق�صية  عن  الدفاع  يف  واأج��داده  والده 

والوقوف اإلى جانبهم بكل ما لالأردن من اإمكانيات وعالقات مع العامل)1(.

كما ا�صتمر جاللته يف العمل من اأجل توحيد ال�صف العربي وتعزيز عالقات 
الأردن باأ�صقائه العرب، ومبختلف الدول ال�صديقة يف اأرجاء العامل.

اأما على ال�صعيد الداخلي، فاإن جاللته يعطي اأولوية ق�صوى لتعزيز م�صرية 
الأردن الإ�صالحية والدميقراطية يف خمتلف املجالت، وحماية التعددية الفكرية 
يف  وحرياته  الإن�صان  كرامة  واحرتام  الرباجمية،  الأحزاب  وت�صجيع  وال�صيا�صية، 

التفكري والتعبري والعمل ال�صيا�صي.

اإلسالم والسالم)2)
جاللة امللك عبداهلل الثاين وارث ال�صرعية الدينية يف ملكه ون�صبه، ف�صرعيته، 
وهو احلفيد احلادي والأربعون للر�صول حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، ترتكز على 
الن�صب  بحكم  اإليه،  اآل  الذي  امللك  اأ�صا�ص  بنظره  والعدل  والإجناز"،  "الإ�صالم 
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عليه  اهلل  -�صلى  حممد  الها�صمي  النبي  اإلى  املمتدة  ال�صريفة  وال�صاللة  الطاهر 
و�صلم-، وهو موؤمن بربط ال�صالم ب�صدق الإ�صالم، ويعرب عن ذلك برعايته للفكر 
الإ�صالمي البناء وامل�صتنري، وبحر�صه على اجتماع علماء امل�صلمني وتقارب وجهات 
نظرهم، يف �صبيل تعميم ثقافة و�صطية جتمع امل�صلمني واملوؤمنني ول تفرقهم، وهو 
يف هذا التوجه يوؤكد التزامه بالدفاع عن الإ�صالم كاأحد واجباته ومهامه كعربي 
ها�صمي واٍع خلطورة ما ينال حقيقة الإ�صالم من جتريح وت�صويه، ب�صبب موجات 
الطائفية والتطرف والنغالق، التي باتت ت�صكل خطرا على العامل باأ�صره، وهو يف  
اأن يجاهروا  الأيام  امل�صلمني يف هذه  "على  اأن:  ي�صدد على  كلها،  الدولية  املحافل 
بجراأة دفاعا عن اإ�صالم معتدل.. اإ�صالم يعزز قد�صية احلياة الإن�صانية، ي�صل اإلى 
الب�صري  اجلن�ص  اأخوة  ويوؤكد  �صواء،  حد  على  واملراأة  الرجل  يخدم  امل�صطهدين، 
الإ�صالم  اإليه ر�صولنا الكرمي، وهو  الإ�صالم احلقيقي الذي دعا  باأكمله، فهذا هو 

الذي ي�صعى الإرهابيون اإلى تدمريه")1(.

التواصل مع الشباب
وعلى ال�صعيد الوطني، يدرك امللك عبداهلل الثاين عظيم م�صوؤوليته، ويلخ�ص 
والتنفيذ،  التخطيط  عدالة  م�صتدامة،  "تنمية  التايل:  بال�صعار  الوطنية  ر�صالته 

ومتكني ال�صباب لأجل م�صتقبل اأف�صل")2(.

تر�صيخا لهذا النهج، فاإن جاللة امللك يزرع هذه املبادئ يف �صباب الأردن، 
ولتمكينهم  لديهم،  النهج  هذا  لرت�صيخ  املجتمع،  يف  القوى  اأك��رب  ميثلون  الذين 
و�صفهم  كما  الأردن  يف  التغيري"  "فر�صان  لأنهم  واقت�صاديا؛  ومعرفيا  �صيا�صيا 

جاللته يف اأكرث من منا�صبة.

جعلت  حقيقية،  وب�صمة  خا�ص،  بطابع  وال�صباب،  امللك  بني  العالقة  تتمتع 
يف  لهم  ق��دوة  ون�صاطه،  حكمته  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  من  يتخذون  ال�صباب 
ثورة علمية  املح�صلة  لتكون  الأ�صعدة،  والعمل على جميع  الإجناز  الت�صميم على 
ومعرفية، توازن بني الأ�صالة واحلداثة، وترت�صخ كثقافة عمل حترتم الفرد املنتج.
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الملك.. الزوج.. األب
اقرتن جاللته بامللكة رانيا يف العا�صر من حزيران 1993م، ورزق جاللتاهما 
بنجلني هما �صمو الأمري احل�صني، ويل العهد، الذي ولد يف 28 حزيران 1994م، 
�صمو  هما  وبابنتني  2005م،  الثاين  كانون   30 يف  ولد  الذي  ها�صم  الأم��ري  و�صمو 
اأيلول  1996م، و�صمو الأمرية �صلمى التي ولدت  الأمرية اإميان التي ولدت يف 27 

يف 26 اأيلول 2000م)1( .

"فرصتنا األخيرة 

السعي نحو السالم في وقت الخطر"

اخلطر" كتاب قام جاللة  وقت  يف  ال�صالم  نحو  ال�صعي  الأخرية..  "فر�صتنا 
والإجنليزية،  العربية  باللغتني  ون�صر  بتاأليفه،  احل�صني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك 
الأحداث واملحطات، كما  اأهم  ويوثق من خاللها  ي�صتعر�ص فيه جاللته مذكراته 

يعر�ص فيه جاللته روؤيته حلل ال�صراع العربي-الإ�صرائيلي.

�صدر الكتاب باللغة العربية عن دار ال�صاقي يف عام 2011، كما �صدر باللغة 
الإجنليزية عن فايكينج بر�ص يف العام نف�صه)2(.

أعمال الملك عبد اهلل الثاني قبل تولّيه الحكم

ق امللك عبد اهلل الثاين قبل توّليه احلكم العديد من الإجنازات واأمَتّ عددًا  حَقّ
ة؛ فقد التحق بربنامج ماج�صتري العلوم يف اخلدمة اخلارجية،  من الأعمال املهَمّ
ن من اإجراء بحٍث ودرا�صٍة متقدمٍة يف ال�صوؤون الدولية، و�صغل من�صب ممثل  ومتَكّ
كتيبة الدروع يف مكتب املفت�ص العام يف القيادة العامة للقوات امل�صلحة الأردنية يف 
عام 1991م، ومنه اإلى من�صب نائٍب لقائد القوات اخلا�صة الأردنية بعد نيل رتبة 
عقيد يف عام 1993م، وبقي يف هذا املن�صب حتى مّتت ترقيته اإلى رتبة عميد يف 
العام التايل ليتوَلّى قيادة القوات اخلا�صة امللكية الأردنية، وبالإ�صافة اإلى اأعماله 
يف القطاع الع�صكري، عمل امللك عبد اهلل الثاين على متثيل الأردن ووالده امللك 
مع  الوثيقة  العالقات  تطوير  وا�صتطاع  الر�صمية،  املحافل  يف  طالل  بن  احل�صني 

القادة وامل�صوؤولني يف عدٍد من البلدان العربية)3(.

1 املوقع الر�صمي– �صرية وم�صرية- الديوان امللكي الها�صمي

2 املوقع الر�صمي– �صرية وم�صرية- الديوان امللكي الها�صمي

3 مو�صوع موقع عربي، 2021/3/4

زفاف امللك عبداهلل الثاين وامللكة رانيا



207

 أعمال الملك عبد اهلل الثاني
بعد تولّيه الحكم )1)

�صعى امللك عبد اهلل الثاين منذ توّليه �صلطاته الد�صتورية يف ال�صاِبع من �صهر 
�سباط 1999م اإلى تطوير عدة قطاعات والنهو�ص بها. 

االهتمام بالجانب السياسي )2)
عمل امللك عبد اهلل الثاين على تعزيز عالقات الأردن بالعديد من الدول يف 
تلف  الدميقراطية يف خمجُ وتعزيز  العربي،  ال�صف  وتوحيد  العامل،  اأرجاء  خمتلف 
اأولى امللك عبد  دية الفكرية وال�صيا�صية، كما  امَلجالت والقطاعات، وحماية التعدجُّ
ة  ر لذلك كاَفّ اهلل الثاين اهتمامًا كبريًا يف الدفاع عن الق�صية الفل�صطينية، و�صَخّ

الإمكانيات والعالقات الدولية.

 االهتمام بالجانب االقتصادي )3)
وذل��ك  وال��ت��ج��ارة؛  بال�صتثمار  النهو�ص  على  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  عمل 
ع ال�صتخدام الأمثل للمعرفة واأدوات  لأهميتهما يف حتقيق النمو القت�صادي، ف�صَجّ
العاملي،  القت�صاد  يف  الندماج  على  القطاعات  خمتلف  �صجع  كما  التكنولوجيا، 
وتبَنّى مبادئ التحرر القت�صادي؛ ملواكبة التناف�ص الفّعال يف القت�صاد العاملي، كما 
ع العديد من التفاقيات  حر�ص على امل�صاركة يف املنتدى القت�صادي العاملي، ووَقّ
اإلى  الن�صمام  اتفاقية  مثل  والدويل،  العربي  ال�صعيدين  على  ة  املهَمّ القت�صادية 
الأوروب��ي،  الحت��اد  دول  مع  ال�صراكة  واتفاقية  العاملية،  التجارة  منظمة  ع�صوية 

واتفاقية اإقامة منطقة جتارٍة حرة مع الوليات املتحدة الأمريكية.

1 مو�صوع موقع عربي، 2021/3/4

2 املوقع الر�صمي– �صرية وم�صرية- الديوان امللكي الها�صمي

3 املوقع الر�صمي– �صرية وم�صرية- الديوان امللكي الها�صمي
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االهتمام بالجانب االجتماعي)1)
حت�صني  اإل��ى  �صعى  حيث  الجتماعي؛  باجلانب  الثاين  عبداهلل  امللك  اهتَمّ   
من  ومتكينه  الأردين،  واطن  للمجُ واملعي�صية  والجتماعية،  القت�صادية،  الظروف 
من  الدخل  حم��دودي  املواطنني  ودع��م  ال�صعبة،  والَتحديات  روف  الظجُ مواجهة 
خالل ت�صييد امل�صاكن، واإن�صاء �صبكة الأمان الجتماعي، واإطالق برامج التدريب 
والتاأهيل، ومنح طرود اخلري وغريها، و�صعى اأي�صًا اإلى النهو�ص باملجُجتمع الأردين 
نحو الكِتفاء والإنتاجية، وذلك عن طريق تطوير اخلدمات التعليمية، وال�صحية، 
وتوفري فر�ص العمل والوظائف، وتوفري احلاجات الأ�صا�صية، كما اأن�صاأ العديد من 
مثل منطقة  الجتماعية،  احلياة  �صاأنها حت�صني  التي من  ة  املهَمّ التنموية  املناطق 
العقبة القت�صادية اخلا�صة، بالإ�صافة اإلى تاأ�صي�ص �صندوق امللك عبد اهلل الثاين 
يف عام 2001م؛ لتعزيز التنمية امل�صتدامة، وتنفيذ م�صاريع تنموية عدة، اأّما فيما 
يخ�ص املراأة فقد اأطلق امللك ِعدة مبادراٍت لتح�صني و�صعها ودجمها مع املجتمع 

والتاأكيد على اأهمية دورها كعن�صٍر فاعٍل فيه. 

الوصاية الهاشمية على المقدسات)2)
اأر�ص  على  الفل�صطينية  الق�صية  الثاين جتاه  اهلل  عبد  امللك  اأعمال   ظهرت 
الواقع، فقد تكاتفت جهود دائرة الأوقاف الإ�صالمية، وجلنة اإعمار امل�صجد الأق�صى 
ال�صخرة  وقبة  الأق�صى  لإعمار  الها�صمي  وال�صندوق  امل�صرفة،  ال�صخرة  وقبة 
كم حتت  توليه احلجُ امللك منذ  اأطلقها  التي  الإعمار  ومّت ت�صمني م�صاريع  امل�صرفة، 
م�صّمى الإعمار الها�صمي اخلام�ص، ويبني الآتي اأهم ما ا�صتمله الإعمار الها�صمي 

يف عهد امللك عبداهلل الثاين: 

- م�صروع الإنارة والإنارة الغامرة، الذي ا�صتمل على الإنارة الداخلية للم�صجد 
والأ�صوار  امل��رواين،  وامل�صجد  امل�صرفة،  ال�صخرة  قبة  وم�صجد  املبارك،  الأق�صى 

اخلارجية. 

حية، الذي ت�صمن اأعمال متديدات املياه  - م�صروع الأَعمال امليكانيكية وال�صِ
رف ال�صحي، وربط  لإطفاء احلريق، وتغذية امِلياه، وَت�صريف مياه الأمطار وال�صَ

اآبار امَل�صجد الأق�صى. 

1 املوقع الر�صمي– �صرية وم�صرية- الديوان امللكي الها�صمي

2 املوقع الر�صمي– �صرية وم�صرية- الديوان امللكي الها�صمي
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- م�صروع اإعادة بناء منرب �صالح الدين، الذي مت فيه بناء منرب م�صابه للمنرب 
الأ�صلي، ومت ذلك يف جامعة البلقاء التطبيقية يف كلية الفنون الإ�صالمية، ونجُقل اإلى 

امل�صجد الأق�صى يف عام 2006م. 

ل باأعمال ال�صيانة  خرة امل�صرفة والتكفجُّ - َم�صروع جتديد َفر�ص َم�صجد قبة ال�صَ
الالزمة بتمويٍل خا�ص من امللك عبد اهلل الثاين.

 الجوائز التي أطلقها

 الملك عبد اهلل الثاني)1)
ت�صجيع  �صاأنها  من  التي  اجلوائز  من  العديد  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اأطلق   

وتطوير القطاعات اخلا�صة واحلكومية، ويبني الآتي اأهم هذه اجلوائز: 

- جائزة امللك عبد اهلل الثاين لالإجناز والإبداع ال�صبابي: مت اإطالقها خالل 
الجتماعيني  الرياديني  تكرمي  بهدف  2007م؛  عام  العاملي  القت�صادي  املنتدى 
بينهم،  فيما  وال�صراكة  التعاون  وت�صجيع  العربي،  لل�صباب  الدعم  وتقدمي  العرب، 

وحتفيزهم على التناف�ص الإيجابي الفّعال.

- جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز للقطاع اخلا�ص: مت اإطالق هذه اجلائزة 
يف عام 1999م؛ حيث تهدف اإلى تعزيز التناف�صية لدى املوؤ�ص�صات الأردنية، واإبراز 
اجلهود املتميزة ملوؤ�ص�صات الدولة، وحتفيز موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص على التناف�ص 

املحلي والدويل.

- جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�صفافية: مت اإطالقها 
خدمة  �صبيل  يف  اأدائ���ه  لتح�صني  العام  القطاع  حتفيز  بهدف  2002م؛  ع��ام  يف 
املواطنني وامل�صتثمرين، وتر�صيخ ثقافة التميجُّز لدى املوؤ�ص�صات احلكومية من اأجل 

حتقيق م�صتوى عاٍل من الإجنازات الدولية.

- جائزة امللك عبداهلل الثاين للياقة البدنية: مت اإطالق هذه اجلائزة يف عام 
الن�صاطات  الطلبة على ممار�صة  اإلى حتفيز  اأ�صا�صي  ب�صكٍل  2005م، حيث تهدف 
االأمنــاط  وتعليمهم  املفيدة،  ال�سحية  ال�سلوكات  اإك�سابهم  �سبيل  يف  الريا�سية 

احلياتية التي جتّنبهم الأمرا�ص.

1 املوقع الر�صمي– �صرية وم�صرية- الديوان امللكي الها�صمي

جائزة امللك عبداهلل الثاين لالجناز 
والبداع ال�صبابي



210

 مؤلفات الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين )1)
اأَلّف امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني الثاين كتابه اخلا�ص بعنوان "فر�صتنا 
الأح��داث  اأه��م  ت�صمن  وال��ذي  اخلطر"،  وق��ت  يف  ال�صالم  نحو  ال�صعي  الأخ���رية: 

واملحطات التي مّر بها، وروؤيته حلِلّ ال�صراع بني العرب واإ�صرائيل.

اأي�صًا منذ عام  قام  بل  الكتاب فح�صب؛  امللك على هذا  موؤلفات  تق�صر  ومل 
الوطني  احل��وار  تعزيز  بهدف  النقا�صية  الأوراق  من  العديد  باإ�صدار  2012م 

بخ�صو�ص عملية التحول الدميقراطي وم�صرية الإ�صالح الأردين. 

1 املوقع الر�صمي– �صرية وم�صرية- الديوان امللكي الها�صمي



211



212

اإلنجازات السياسية

في عهد الملك عبد اهلل الثاني

�صهد الأردن تطورات واإجنازات �صيا�صية نابعة من النهج الدميقراطي الذي 
�صارت عليه احلكومات الأردنية املتعاقبة بتوجيه من امللك عبد اهلل الثاين)1(.

اإلنجازات السياسية الداخلية 

 من اأبرز ما حتقق من الجنازات ال�صيا�صية على امل�صتوى الداخلي ما ياأتي : 

مدة  الق�صاة،  من  جمموعة  من  تتاألف   ،2014 عام  د�صتورية  حمكمة  اإن�صاء   -1
ع�صويتهم �صت �صنوات غري قابلة للتجديد وهي هيئة ق�صائية م�صتقلة للرقابة 
وتكون  الد�صتورية،  الن�صو�ص  وتف�صري  والأنظمة  القوانني  د�صتورية  على 

اأحكامها نهائية وملزمة لل�صلطات جميعها.

تاأ�صي�ص هيئة م�صتقلة لالإ�صراف على النتخابات واإدارتها با�صم الهيئة امل�صتقلة   -2
لالنتخاب .

اإعادة النظر بالقوانني الناظمة للعمل ال�صيا�صي ويف مقدمتها قوانني النتخاب   -3
والأحزاب ال�صيا�صية والجتماعات العامة واملطبوعات.

قانون الالمركزية : �صدرت الإرادة امللكية ال�صامية يف 16 كانون  الأول عام   -4
2015م بامل�صادقة على قانون الالمركزية بناًء على ما قرره جمل�صا الأعيان 
والنواب والذي يقوم على انتخاب جمل�ص املحافظة يف حمافظات اململكة كافة.  
بناء على قانون الالمركزية ينتخب يف كل حمافظة اأع�صاء جمل�ص للمحافظة 

على اأن تعني احلكومة ما ن�صبته 25% من اأع�صاء هذا املجل�ص . 

1 جو اكادميي- اجنازات امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني
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اإلنجازات السياسية الخارجية

حقق الأردن مكانة بارزة بني  دول العامل بف�صل الدور الذي قام به امللك عبد 
اأبرز الجنازات  الثاين بن احل�صني يف دعم الق�صايا العربية والدولية، ومن  اهلل 

ال�صيا�صية التي حتققت يف هذا املجال ما ياأتي:  

دعم حق ال�صعب الفل�صطيني يف العودة اإلى اأر�صه ولإقامة الدولة الفل�صطينية   -1
الإ�صالمية وامل�صيحية  املقد�صات  اأهمية  وتاأكيد   القد�ص،  امل�صتقلة وعا�صمتها 

والدفاع امل�صتمر عنها .

اإبراز �صورة ال�صالم ال�صمحة يف املحافل الدولية كافة، واإعالن ر�صالة عمان   -2
يف عام 2004م  لالإ�صهام يف حماربة التطرف والرهاب . 

امل�صاركة الفاعلة يف املوؤمترات واللقاءات الدولية للدفاع عن الق�صايا العربية   -3
�صمن البيت العربي .

ح�صول الأردن على ع�صوية غري دائمة يف جمل�ص الأمن الدويل للمرة الثالثة يف   -4
عام 2014م  وتروؤ�صه  جمل�ص الأمن الدويل يف املدة بني )2014م  و 2015م(.

يف  الأردن  بها  مير  التي  والقت�صادية  والأمنية  ال�صيا�صية  التحديات  اإب��راز   -5
اللقاءات الدولية واملوؤمترات العاملية . 
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األوراق النقاشية

 لجاللة الملك عبداهلل الثاني

ال�صعب  اأبناء  التوا�صل مع  الأردنية على  الدولة  تاأ�صي�ص  الها�صميون منذ  حر�ص 
الأردين بالو�صائل كافة، و�صعوا دائمًا اإلى دعم م�صاركة املواطن الفاعلة يف عملية �صنع 
القرار وتطوير احلياة الدميقراطية، وجتذير اأ�ص�ص العدالة وامل�صاواة حتقيقا للمبادئ 

التي جاءت من اأجلها النه�صة العربية احلديثة التي قادها الها�صميون . 

حقيقيًا  �صريكًا  املواطن  يكون  اأن  ب�صرورة  الها�صمي  الإمي��ان  لهذا  حتقيقًا 
منذ  امل�صتمرة  ال�صاملة  ال�صالحية  للم�صرية  وا�صتكماًل  القرار  �صنع  يف  وفاعاًل 
اأن يخطو خطوة  تاأ�صي�ص اململكة، ارتاأى جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني 
جاللته  ن�صر  طريق  عن  وبناته  اأبنائه  مع  واملفتوح  املبا�صر  التوا�صل  من  اإ�صافية 
روؤيته  الأردنيني  جاللته  فيها  ي�صارك  التي  املهمة  النقا�صية  الأوراق  من  �صل�صلة 
الإ�صالحية لإي�صاح الدميقراطية و�صمان جناحها، وحتفيز املواطنني للدخول يف 
حوار بناء حول الق�صايا املهمة، وامل�صاركة ال�صعبية يف عملية �صنع القرار، اأو كما 

�صماها جاللته "املواطنة الفاعلة" . 

منذ اأن ت�صلم جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني �صلطاته الد�صتورية يف 
عام 1999، اأر�صى جاللته روؤية وا�صحة لالإ�صالح ال�صامل وم�صتقبل الدميقراطية 

يف الأردن. 

ومن خالل �صل�صلة من الأوراق النقا�صية ي�صعى جاللة امللك اإلى حتفيز حوار 
الأردن،  بها  التي مير  التحول الدميوقراطي  الإ�صالح وعملية  وطني حول م�صرية 
الزخم  واإدام��ة  القرار،  �صنع  يف  ال�صعبية  امل�صاركة  وتعزيز  التوافق،  بناء  بهدف 

البناء حول عملية الإ�صالح.
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الورقة النقاشية األولى)1)
م�صريتنا نحو بناء الدميقراطية املتجددة

الورقة النقاشية الثانية
تطوير نظامنا الدميقراطي خلدمة جميع الأردنيني

الورقة النقاشية الثالثة
اأدوار تنتظرنا لنجاح دميقراطيتنا املتجددة

الورقة النقاشية الرابعة
نحو متكني دميقراطي ومواطنة فاعلة

الورقة النقاشية الخامسة
تعميق التحول الدميقراطي: الأهداف واملنجزات والأعراف ال�صيا�صية

الورقة النقاشية السادسة
�صيادة القانون اأ�صا�ص الدولة املدنية

الورقة النقاشية السابعة
بناء قدراتنا الب�صرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نه�صة الأمة

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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الورقة النقاشية األولى
مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة )1)

تطرقت الورقة النقا�صية الأولى اإلى م�صاألتني اأ�صا�صيتني: 

كيف نختلف مع بع�صنا �صمن نقا�صاتنا  العامة؟  اأ ( 

كيف نتخذ القرارات على م�صتوى الوطن؟   ب ( 

وقد دعت لرت�صيخ اأربع ممار�صات اجتماعية لتجذير الدميقراطية هي : 

احرتام الإرادة :  اإن اأ�صا�ص العالقة بني الأردنيني والأردنيات هو وحدتهم   -1
اآراء  اأو الدين، وتفهم  اأو الأ�صل  وامل�صاواة بينهم بغ�ص النظر عن العرق 
الآخرين وقبول الختالف وهو اأعلى درجات الحرتام، واإن حرية التعبري 

تكون ناق�صة اإذا مل يلتزم املواطنون جميعًا مب�صوؤولية ال�صتماع . 

املواطنة ترتبط ب�صورة رئي�صية مبمار�صة واجبات امل�صاءلة: اأكد جاللته   -2
قيود  غري  من  والــقــرارات  الق�سايا  بحث  يف  املواطنني  انخراط  اأهمية 
ه��وؤلء  يتقدم  واأن  اأدائ��ه��م،  ومتابعة  املر�صحني  حم���اورة  اإل��ى  ودع��اه��م 

املر�صحون بربامج عملية ت�صتجيب لحتياجات املواطنني . 

الختالف يف الراأي ل يعني الفرقة : تنوع  الآراء واملعتقدات والثقافات   -3
يف الأردن عن�صر قوة ولي�ص عن�صر �صعف  وعندما يرتكز الختالف على 

الحرتام فاإنه يوؤدي اإلى احلوار وهو جوهر الدميقراطية .

  : املكا�صب  الت�صحيات وحتقيق  بذل   �صركاء يف  املجتمع جميعهم  اأف��راد   -4
تكون ال�صراكة بني اأفراد املجتمع على اأ�صا�ص الت�صاوي يف حتمل امل�صوؤولية 
جتاه الوطن يف الظروف ال�صعبة والت�صاوي يف فر�ص حتقيق املكت�صبات يف 

اأوقات الزدهار . 

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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الورقة النقاشية الثانية

تطوير نظامنا الديمقراطي
لخدمة جميع األردنيين )1)

تناولت الورقة النقا�صية الثانية عددًا من املحاور ملتابعة امل�صرية الدميقراطية 
وتعميقها  وتطويرها  الها�صمية  الأردنية  اململكة  تاأ�صي�ص  منذ  امل�صتمرة  الأردنية 

للو�صول اإلى  نهج احلكومات الربملانية الفاعلة.

بروز  اإلى  كاحلاجة  اإليها  للو�صول  واملتطلبات  اخلطوات  بع�ص  جاللته  وبني 
اأحزاب وطنية فاعلة قادرة على التعبري عن م�صالح املجتمعات املحلية واأولوياتها 
وهمومها �صمن برامج  وطنية قابلة قادرة للتطبيق وتطوير عمل للجهاز احلكومي 

على اأ�صا�ص املهنية واحلياد بعيدًا عن ت�صيي�ص العمل . 

ا�صتملت هذه الورقة على تاأكيد جاللته املبادئ الرا�صخة للنهج ال�صالحي يف 
الأردن وهي: 

اللتزام مببداأ التعددية ال�صيا�صية .   -1

�صون حقوق الأقليات .  -2

ال�صتمرار يف تطوير مبداأ الف�صل والتوازن بني ال�صلطات واآليات الرقابة من   -3
اأجل نظام دميقراطي �صليم .

تقوية موؤ�ص�صات املجتمع املدين.  -4

توفري فر�صة عادلة للتناف�ص ال�صيا�صي.  -5

ال�صتمرار يف حماية حقوق املواطنني التي كفلها الد�صتور .   -6

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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الورقة النقاشية الثالثة 
أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة )1)

يف هذه الورقة النقا�صية نوه جاللة امللك اإلى املحاور الآتية : 

الأول:   القيم ال�صرورية لإجناز التحول الدميقراطي واإر�صاء نهج احلكومات 
الف�صل  مبادئ  وتعزيز  القانون  و�صيادة  والت�صامح  التعددية،  كاأهمية  الربملانية  
والتوازن يف ال�صلطات، اإ�صافة اإلى حماية حقوق املواطنني جميعًا، وتاأمني كل طيف 

يعرب عن راأي �صيا�صي بفر�صة عادلة للتناف�ص عرب �صناديق القرتاح. 

اإلى  للو�صول   والنيابة  ال���وزارة  بني  للجمع  اجلوهرية  املتطلبات  ال��ث��اين: 
احلكومات الربملانية، كوجود منظومة متطورة من ال�صوابط العملية ملبادئ الف�صل 
والتوازن بني ال�صلطات واآليات الرقابة وتطوير  عمل اجلهاز احلكومي لي�صبح اأكرث 
الفنية  وال�صيادة  للمعرفة  موثوقًا  مرجعًا  ليكون  الأداء  ت�صيي�ص  عن  بعيدًا  مهنية 

واملهنية لدعم وزراء احلكومات الربملانية يف �صنع القرار . 

الثالث: الأدوار املنتظرة  من اأطراف العملية ال�صيا�صية جميعًا ابتداء بتطوير 
عدد منطقي من الأحزاب ال�صيا�صية الرئي�صية ذات القواعد املمتدة على م�صتوى 
الأح��زاب  ه��ذه  ولت�صهم  ال�صيا�صية  الأط��ي��اف  توجهات  خمتلف  لتعك�ص  ال��وط��ن، 
اجلماعي  بالعمل  والتزامها  وجتذيرها  ال�صيا�صية  حلياتنا  وطنية  روؤية  تطوير  يف 
والتقيد باملبادئ امل�صرتكة وتبني ال�صيا�صات ذات  الأولوية  وبرامج وطنية وا�صحة 
ونظم عمل مهنية وتطوير برامج قوية مبنية على �صيا�صات وا�صحة ت�صتجيب اإلى 

تطلعات املواطنني وهمومهم. 

ومرورًا مبجل�ص النواب فال بد للنائب من اأن ي�صعى اإلى خدمة ال�صالح العام 
ويعك�ص اأداوؤه توازنًا بني امل�صالح على امل�صتوى املحلي والوطني ويوازن بني م�صوؤولية 
التعاون وم�صوؤولية املعار�صة البناءة، ويف ما يخ�ص رئي�ص  الوزراء وجمل�ص الوزراء 
فعليهم م�صوؤولية نيل الثقة النيابية واملحافظة عليها، وو�صع معايري للعمل احلكومي 
املتميز املخل�ص، اإ�صافة اإلى تبني نهج ال�صفافية واحلاكمية الر�صيدة وترجمته قوًل 

وعماًل .

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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ي�صت�صرف  نهج  اتباع  على  ف�صتحر�ص  الها�صمية  امللكية  يخ�ص  ما  يف  اأم��ا 
من  جمتمعنا  يحمي  موحدًا  قائدًا  ب�صفته  امللك  دور  على  واملحافظة  امل�صتقبل، 
النزلق نحو اأي حالة ا�صتقطاب وحماية القيم الأردنية  الأ�صيلة، و�صتبقى امللكية، 
اأرادها الها�صميون دومًا، �صوت الأردنيني جميعًا، منظومتنا الوطنية للعدالة  كما 

والنزاهة، عن طريق التح�صني امل�صتمر والعمل الدوؤوب . 

على  والأردنيات  الأردنيني  بقدرة  الثقة  روح  ن�صر  يف  امللكية  "و�صت�صتمر 
التميز والبداع عن طريق دعم ق�ص�ص النجاح، وتبني املبادرات الريادية وتقدير 
اجلهود الفردية والجنازات ال�صتثنائية و�صنبقى اأول املدافعني عن ق�صايا الوطن 
واأمن الأردن القومي، وبقاء موؤ�ص�صة اجلي�ص العربي والأجهزة الأمنية والق�صائية 
واملوؤ�ص�صات الدينية العامة، م�صتقلة وحمايدة ومهنية وغري م�صي�صة و�صتبقى حامية 

الرتاث الديني والن�صيج الجتماعي". 

اأما املواطن الذي و�صفه جاللة امللك عبد اهلل الثاين باللبنة الأ�صا�صية يف بناء 
نظامنا الدميقراطي الأردين فعليه البحث امل�صتمر عن احلقيقة ومتابعة الق�صايا 
الوطنية والطالع على تفا�صيلها، واأن تكون هذه املعرفة مبنية على احلقائق  ولي�ص 

على النطباعات وال�صاعات واقرتاح الأفكار واحللول البديلة. 
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   الورقة النقاشية الرابعة 
نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة )1)

ركزت روؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف الورقة النقا�صية الرابعة على ما 
ال�صيا�صية  امل�صاركة  ايجابية يف  اآثار  لها من  ملا  الفاعلة(  �صماه جاللته )املواطنة 
وخل�ص جاللته الأ�ص�ص الرئي�صية ل� )املواطنة  الفاعلة( بثالثة اأ�ص�ص:  حق امل�صاركة 
املتبادل، وهذه  بال�صلمية والحرتام  امللتزمة  امل�صاركة  امل�صاركة وم�صوؤولية  وواجب 

الأ�ص�ص تعزز املبادئ الآتية : 

وجوب  مع  مواطن،  لكل  اأ�سا�سيًا  حقًا  ي�سكل  ال�سيا�سية  احلياة  يف  االنخراط   -1
حماية احليز العام املتاح للتعبري احلر عن الآراء ال�صيا�صية املختلفة.

مواطن  كل  فعلى  وواجبًا  م�صوؤولية  ت�صكل  جوهرها  يف  ال�صيا�صية  امل�صاركة   -2
نن�صدها  التي  امل�صتقبل  �صورة  باختيار   امل�صوؤولية  هذه  من  جزءًا  يتحمل  اأن 
الت�صويت  بعملية  القيام  ينتهي مبجرد  املواطن  ل  وواجب  القادمة  لالأجيال 
يف اأي انتخابات وطنية بل ميتد لي�صمل التزام كل مواطن بامل�صاركة الفاعلة 
القيام  -على �صبيل  وال�صيا�صية ب�صورة يومية، عن طريق  يف احلياة املدنية 
املثال-  بحملة ترويجية لق�سية تهمنا، اأو التطوع يف ن�ساط مدين، اأو االن�سمام 

اإلى حزب �صيا�صي. 

امل�صاركة الفاعلة يف احلياة ال�صيا�صية ترتب م�صوؤوليات على كل فرد منا يف ما   -3
يتمنى بكيفية االنخراط يف العمل ال�سيا�سي وتوجد اأربع ممار�سات دميقراطية 
وهي  ال�صيا�صية  احلياة  تزدهر  حتى  بها  المي��ان  املواطنني  كل  على  يرتتب 
احرتام الراأي االآخر واالنخراط الفاعل وتبني احلوار واحللول الو�سط ورف�ش 

العنف وال�صراكة يف الت�صحيات واملكا�صب . 

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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الورقة النقاشية الخامسة

تعميق التحول الديمقراطي : األهداف والمنجزات 
واألعراف السياسية)1)

تقف هذه الورقة على حمطات الجناز التي حققها الأردن للحفاظ على زخم 
كاإقرار تعديالت د�صتورية  الت�صريعي،  الإ�صالحية  من حمطات الجناز  م�صريته 
وا�صتحداث  احلريات  وتعزيز  ال�صلطات  بني  وال��ت��وازن  الف�صل  مبادئ  ر�صخت 
الناظمة  الت�صريعات  من  جديدة  حزمة  واإجن��از  جديدة  دميقراطية  موؤ�ص�صات 
للحياة ال�صيا�صية اإ�صافة اإلى التقدم النوعي الذي  اأحرزه  جمل�ص النواب يف تطوير 

نظامه الداخلي ليكون اأكرث فاعلية.
اإن�صاء حمكمة د�صتورية  اأما بع�ص حمطات الجناز املوؤ�ص�صي فا�صتملت على 
تخت�ص بتف�صري ن�صو�ص  الد�صتور، والرقابة على د�صتورية القوانني والأنظمة مبا 
ي�صمن احرتام حقوق املواطنني جميعًا وحرياتهم وفقًا للد�صتور، وا�صتحداث هيئة 
م�صتقلة لالنتخاب نالت الحرتام والتقدير داخل الأردن وخارجه لدورها الرائد يف 

�صمان نزاهة النتخابات النيابية والبلدية و�صفافيتها .

•هذا وو�صع جاللة امللك يف هذه الورقة املزيد من الأهداف لتحقيقها اأهمها 
تطوير القوانني ال�صيا�صية الرئي�صية وتطوير القطاع العام واجلهاز احلكومي وحتقيق 
دور فاعل اأكرث لالأحزاب ال�صيا�صية وال�صتمرار يف بناء قدرات ال�صلطة الق�صائية 
وقيام موؤ�ص�صات املجتمع املدين ومن �صمنها اجلامعات ومراكز الدرا�صات اإ �صافة 
اإلى قيام بدور اأكرب يف ال�صهام يف اإنتاج اأفكار واأبحاث تقدم حلوًل للتحديات التي 

تواجهها اململكة . 

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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الورقة النقاشية السادسة
سيادة القانون أساس الدولة المدنية )1)

ابتداأ جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف الورقة النقا�صية ال�صاد�صة حديثه حول 
وقيادتهم  الأردنيني  اإليها  جميع  ي�صعى  التي  واملواطنة،  واحلقوق  القانون  مفهوم 

مقدمًا جاللته لروؤية الثاقبة للدولة املدينة التي يعرفها جاللته باأنها : 

مفهوم دولة القانون واحلقوق واملواطنة : دولة القانون التي ت�صتند اإلى حكم 
الد�صتور واأحكام القوانني يف ظل الثوابت الدينية وال�صرعية وترتكز على املواطنة 
الفاعلة، وتقبل بالتعددية والراأي الآخر وحتدد فيها احلقوق والواجبات دون متييز 
اأو  القت�صادي  امل�صتوى  اأو  العرق  اأو  اللون  اأو  اللغة  اأو  الدين  ب�صبب  املواطنني  بني 

النتماء ال�صيا�صي اأو املوقف الفكري . 

 وقد �صدد جاللته على ان �صيادة القانون هي املعرب احلقيقي والأ�صا�ص الذي 
تبنى عليه الدميقراطيات والقت�صادات املزدهرة واملجتمعات املنتجة واأن م�صوؤولية 
تطبيق واإنفاذ �صيادة القانون مب�صاواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة، فاإن 
ذلك يتطلب يف الوقت ذاته اأن يتحمل كل مواطن م�صوؤولية ممار�صة وتر�صيخ �صيادة 

القانون يف حياته اليومية وبعيدًا عن النتقائية.

وب�صط جاللته مفهوم �صيادة القانون من خالل الإ�صارة اإلى بع�ص احلوادث 
اليومية حيث يقول "وكم يوؤملني ويغ�صبني اأن اأرى طفلة متوت يف اأح�صان والدها 
يف عر�ص اأو احتفال تطلق فيه نريان الأ�صلحة اأو اأّمًا تودع ابنها دون اأن تعلم اأنه لن 
يعود ب�صبب �صائق مل يحرتم القانون، اأو طالبًا متفوقًا فقد فر�صته، لعدم تطبيق 

�صيادة القانون اأو جمرمًا ينعم باحلرية دون م�صاءلة . 

وبعد اأن يلفت جاللة امللك اإلى )احلالة املروعة واملحزنة( التي يعي�صها العديد 
من دول املنطقة، فاإنه يخل�ص اإلى اأن غياب �صيادة القانون والتطبيق العادل له كان 

عاماًل رئي�صيًا يف و�صول هذه الدول لهذه احلال.  

وي�صع جاللته يف روؤيته لدولة القانون واملواطنة ميزانًا وا�صحًا ل�صمان حقوق 
كمتطلب  الأقلية  حقوق  �صمان  وهو  الجتماعية،  العدالة  وتعزيز  مواطنيها  جميع 

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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ل�صمان حقوق الأغلبية، واأن �صيادة القانون ال�صمان حلقوق اجلميع وتعزيز العدالة 
الجتماعية. 

واأ�صار جاللته اإلى عدد من مكامن اخللل يف الأداء الر�صمي بقوله: مل يرتِق 
م�صتوى الأداء والإجناز يف اجلهاز الإداري خالل ال�صنوات الأخرية ملا يطمح اإلى 
العزيز، وعليه ل بد من ت�صافر اجلهود من خمتلف  حتقيقه وملا ي�صتحقه �صعبنا 
موؤ�ص�صات الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها، واإر�صاء مفهوم �صيادة القانون �صمن 
م�صرية تخ�صع عمل املوؤ�ص�صات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير ب�صكل دوري 

للو�صول اإلى اأعلى امل�صتويات التي نتطلع اإليها. 

ونزاهة  بدقة  القانون  بتطبيق  امل�صوؤولني  ت�صاهل  اأن  من  جاللته  يحذر  كما 
قيم  وي�صعف  اأك��رب  لف�صاد  ويقود  القانون  انتهاك  ا�صتمرار  على  ي�صجع  وعدالة  

املواطنة.

وينبه جاللته اإلى اأن الوا�صطة واملح�صوبية �صلوكات  تفتك مب�صرية املجتمعات 
وتقو�ص قيم العدالة وامل�صاواة وتكافوؤ الفر�ص واملواطنة ال�صاحلة .

بع�ص  الأخ��رية  ال�صنوات  يف  "�صهدنا  ال�صياق:  هذا  يف  جاللته  يقول  اأي�صًا 
اأكفياء   غري  مبوظفني  وللمواطن  لها  واإثقاًل  موؤ�ص�صاتنا  على  بالتجاوز  املمار�صات 
وحرمانًا من التعيينات  يف املواقع احلكومية وبخا�صة املنا�صب العليا"،  ليخل�ص 
اأ�صا�ص  كمعيار  واجل��دارة  الكفاءة  مببداأ  اللتزام  من  بد  ول   اأنه  للتاأكيد  جاللته 

ووحيد للتعيينات . 

وقد اأكد جاللة امللك يف ت�صخي�صه للو�صع الراهن، اأن كل التحديات من حولنا 
اليوم تقودنا اإلى مفرتق طرق، ول بد اأن نحدد م�صارنا نحو امل�صتقبل بوعي واإدراك 
ال�صالم  لهم  فنرتك  وبناتنا  اأبنائنا  طموح  لتحقيق  واثقة  وروؤي��ة  الواقع  لتحديات 

والأمان والزدهار والكرامة والقدرة على مواجهة اأ�صعب ال�صعاب . 

يطلب جاللة امللك من كل مواطن اأن  يعرب عن حبه لبلدنا العزيز من خالل 
احرتامه لقوانينه، واأن يكون مبداأ �صيادة القانون الأ�صا�ص يف �صلوكنا وت�صرفاتنا 
ويحذر من اأن  التواين يف تطبيق القانون بعدالة و�صفافية وكفاءة يوؤدي اإلى �صياع 

احلقوق وي�صعف الثقة باأجهزة الدولة وموؤ�ص�صاتها. 
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الورقة النقاشية السابعة
بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية 

جوهر نهضة األمة
تنامي  اإلى  ال�صابعة  النقا�صية  الورقة  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأ�صار 
نقا�ص حمموم حول ملف التعليم، مل يقت�صر على اأمة دون اأمة، ول على قطر دون 
قطر. وقال: "لقد اأ�صعدين اأن كان لبالدنا العربية من هذا النقا�ص ن�صيب كبري 
�صهدنا اآثاره يف الأردن على �صتى ال�صعد، وعرب خمتلف املوؤ�ص�صات، واإنني م�صتب�صر 
بهذا النقا�ص اجلاد، فهو اإن دل على �صيء فاإمنا يدل على يقظة ووعي ملا لهذا امللف 

من اأهمية كربى واأثر عظيم. 
موؤكدا  نه�صتنا،  عماد  اأبنائنا  م�صتقبل  يف  ال�صتثمار  اإلى  الورقة  وتطرقت 
ميتلك  ما  اأغلى  الب�صرية،  ثروتنا  ذي  هي  فها  لقادرون،  ذلك  على  "اإننا  جاللته 
الأردن من ثروات، قادرة، اإذا هي نالت التعليم احلديث الوايف، على �صنع التغيري 
املن�صود، ولي�ص اأمامنا اإل اأن ن�صتثمر يف هذه الرثوة بكل قوة وم�صوؤولية، فال ا�صتثمار 
يدر من العوائد كما يدر ال�صتثمار يف التعليم. اإنني اأوؤمن كل الإميان باأن كل اأردين 
اأ�صمى  ويبلغ  ويتفوق  ينجح  واأن  ويبدع،  يتعلم  اأن  التي متكّنه من  الفر�صة  ي�صتحق 
للعطاء نهاية، منفتحا  للمعرفة حدا، ول  واإقدام واتزان، ل يرى  باإميان  املراتب، 
على كل الثقافات، ياأْخذ منها ويدع؛ احلكمة �صالته، واحلقيقة مبتغاه، يطمح دوما 

اإلى التميز والإجناز، ويرنو اأبدا اإلى العلياء.
�صعبا وحكومة  تتكاتف جهود اجلميع،  ما مل  يتحقق  لن  �صيئا من ذلك  لكن 
وموؤ�ص�صات خا�صة وعامة، لتوفري البيئة احلا�صنة، وتاأمني الحتياجات ال�صرورية 
توؤتي  وناجعة،  �صليمة  تعليمية  منظومة  خالل  من  الب�صرية  قدراتنا  بناء  اأجل  من 
لها كل حني بجهد اأبناء وبنات هذا الوطن، على اختالف م�صاربهم وم�صالكهم  اأجُكجُ

يف احلياة".
املوؤ�ص�صات  على  اأن  اإلى  م�صريا  زاه��ر،  مل�صتقبل  �صبيلنا  عن  جاللته  وحتدث 
التعليمية اأن توؤمن مبا يتمتع به اأبناء هذا ال�صعب وبناته من طاقات هائلة، وقدرات 
القدرات،  تلك  وتنمية  الطاقات،  وت�صعى لكت�صاف هذه  كبرية، ومواهب متنوعة، 
الأ�صاليب  اأح��دث  عرب  ح��دوده��ا،  اأق�صى  اإل��ى  وحتفيزها  امل��واه��ب،  تلك  و�صقل 
العلم  التلقني، وجتمع بني  ل  والفهم  والتفكري،  الفهم   ت�صجع على  التي  التعليمية 
والعمل، والنظرية والتطبيق، والتحليل والتخطيط، وتفتح  اآفاقا رحبة اأمام اأبنائها، 

ليتفوقوا يف كل مادة، وينبغوا يف كل فن اأومهنة اأوحرفة.
واخلوف  للرتدد  ن�صمح  اأن  الأح��وال،  ب��اأي حال من  املقبول،  يعد من  اإن��ه مل 
اأن يهدر ما منلك من طاقات  العلوم،  من التطوير ومواكبة التحديث والتطور يف 
ب�صرية هائلة. اإن قطاع التعليم هو قطاع ا�صرتاتيجي ومن غري املقبول اأي�صا، بل من 
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اخلطري، اأن يتم الزج بالعملية التعليمية وم�صتقبل اأبنائنا وبناتنا يف اأي مناكفات 
�صيا�صية وم�صالح �صيقة، غري اآبهني باأهمية و�صرورة ا�صتمرار التطوير والإ�صالح 

واأثره العميق على اأمتنا وحا�صر الأجيال وم�صتقبلهم.
وحول روؤيته لأردن منارة للعلم واملعرفة قال جاللته: اإننا نتطلع اإلى اأردن قوي، 
يقدم لأبنائه خري تعليم، يوؤهلهم لأن يواجهوا حتديات احلياة، لأن يقيموا اأعمال 
جمتمعا  يبنوا  واأن  متاآلفة،  اأ�صرا  ين�صئوا  واأن  قيمة،  حرفا  ميار�صوا  واأن  ناجحة، 
متما�صكا. نتطلع اإلى اأردن يتبواأ مكانه يف م�صاف الدول التي �صبقت يف هذا امليدان، 
وا�صتطاعت باجلهد واملثابرة انتزاع املراكز املتقدمة فيه. فبناء قدراتنا الب�صرية 
ي�صكل  فهو  امل�صتقبل،  نحو  بوابتنا  خمرجاته  وجتويد  املتميز  التعليم  خالل  من 
اأر�صية م�صرتكة لفهم الآخر وتعميق قيم الت�صامح، بعيدا عن الغلو والتع�صب، كما 
اأن حتقيق الإ�صالح ال�صامل يرتبط ارتباطا وثيقا بالنه�صة التعليمية مهما كانت 

الظروف والتحديات.
فيكون هو  الآخرين،  بنجاحها  تغري  لالأردن جتربة  يكون  لأن  اأي�صا  ونطمح 
قائد م�صرية حتديث التعليم يف العامل العربي، ورائد التحول اإلى جمتمع املعرفة، 
فتحدي التعليم، كما اأ�صلفت، غري مقت�صر على بلد بعينه، ول بد اأن تتوحد اجلهود، 

ويتم تبادل اخلربات لتجاوز هذا التحدي.
م�صانع  وجامعاتنا  املهنية  ومعاهدنا  مدار�صنا  نرى  اأن  نريد  فاإننا  وعليه، 
للعقول املفكرة، والأيدي العاملة املاهرة، والطاقات املنتجة. نريد اأن نرى مدار�صنا 
خمتربات تجُكت�صف فيها ميول الطلبة، وتجُ�صقل مواهبهم، وتجُنمى قدراتهم. نريد اأن 
ج طالبها اإل وقد تزودوا بكل ما يعينهم  نرى فيها ب�صائر الرتقاء والتغيري، ل تخرِّ
الوجه  ر�صم  وامل�صاركة يف  فيها من حتديات،  ما  ومواجهة  احلياة،  ا�صتقبال  على 
يغتنمون  كيف  يفكرون،  كيف  يتعلمون،  كيف  يعرفون  طلبة  الغد؛  لأردن  امل�صرق 
الفر�ص ويبتكرون احللول املبدعة ملا ي�صتجد من م�صاكل، ويعر�ص من عقبات. ول 
تثري  تعّمق فكرهم،  الطلبة،  تو�صع مدارك  تعليم حديثة،  اإل مبنظومة  يكون ذلك 
من  اأجنحة  على  العاملية،  اإلى  بهم  وت�صل  باأنف�صهم،  اعتدادهم  تقوي  ف�صولهم، 
وتراث  والعربية  الإ�صالمية  بهويتنا  والعتزاز  الرا�صخة،  والثقة  القوي،  الإمي��ان 

الآباء والأجداد.
اأبنائنا وبناتنا  اأَمام  اإل مبناهج درا�صية تفتح  اأن يتحقق ذلك،  كما ل ميكن 
اأبواب التفكري العميق والناقد؛ ت�صجعهم على طرح الأ�صئلة، وموازنة الآراء؛ تعلمهم 
اأَدب الختالف، وثقافة التنوع واحلوار؛ تقّرب منهم اأ�صاليب التعبري، وتنّمي فيهم 
التي  واملهارات  القدرة  ميتلكون  مبعلمني  وكذلك  والتحليل،  والتدبر  النظر  ملكة 

متكنهم من اإعداد اأجيال الغد.
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التنمية من منظور وطني

تقع التنمية ال�صاملة امل�صتدامة ل�صمان النمو القت�صادي والرعاية الجتماعية 
البيئة  لتوفري  جاللته  وجه  وقد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأولويات  مقدمة  يف 
املنا�صبة مبا يكفل حتقيقها مبختلف اأبعادها ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية، 
لتزويد الأردنيني بالأدوات التي متّكنهم من امل�صاهمة يف تطوير اأنف�صهم وبلدهم.)1(

ومنذ تويل جاللة امللك �صلطاته الد�صتورية عام 1999، وهو ي�صعى اإلى حتقيق 
التنمية القت�صادية والجتماعية، وتوا�صلت جهود جاللته من خالل برامج عديدة 

ت�صعى اإلى حتقيق هذا الهدف يف تاأمني م�صتوى معي�صي اأف�صل لالأردنيني.

القت�صاد  حترير  منها:  ال��روؤي��ة،  ه��ذه  لتحقيق  ع��ّدة  حم��اور  جاللته  وح��ّدد 
عبء  تخفي�ص  ذلك  وي�صمل  الأردنيني،  جميع  معي�صة  م�صتوى  وحت�صني  وحتديثه، 
والندماج  حتررية،  اقت�صادية  �صيا�صة  وتبّني  املوازنة،  عجز  وتقلي�ص  املديونية، 
العربية، وحماربة  الدول  القت�صادية مع  العالقات  وتعزيز  العاملي،  القت�صاد  يف 

م�صكلتي البطالة والفقر.

وتنطلق روؤية جاللة امللك لإحداث التنمية القت�صادية والجتماعية ال�صاملة 
بالقيم،  اللتزام  اأ�صا�ص  على  املجتمع،  يف  القوة  َمواطن  تبّني  من  وامل�صتدامة، 
والبناء على الإجنازات، وال�صعي نحو الفر�ص املتاحة، لأن حتقيق التنمية ال�صاملة 
وبناء اقت�صاد قوي يعتمدان على املوارد الب�صرية، املت�صلحة بالعلم والتدريب، والتي 
املخل�ص  اجل��اد  وبالعمل  وعزمية  بهّمة  واملعيقات  التحديات  جت��اوز  من  �صتمّكن 

لتحقيق الطموحات.

اخلطط  من  �صل�صلة  جاللته  اأطلق  الوا�صحة،  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اإل��ى  وا�صتنادًا 
وتكافوؤ  وامل�صاواة،  العدالة،  روح  ت�صوده  ع�صري  مدين  جمتمع  لبناء  والربامج، 
الفر�ص، واحرتام حقوق الإن�صان، �ِصَمتجُه امل�صاركة والإ�صهام يف البناء، وغاياته اأن 

يكون منوذجًا متقدمًا وقياديًا يف املنطقة.

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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التعامل مع هذه الق�صايا ل  اأن حتقيق الأهداف الوطنية يف  واأدرك جاللته 
يكون  واخلا�ص،  العام  القطاعني  �صراكة حقيقية بني  بناء  دون  يتّم من  اأن  ميكن 
احليوي  دوره  ويلعب  القت�صادية،  للن�صاطات  الرئي�صي  املحّرك  مبوجبها  الأخري 
املالية  جوانبه  مبختلف  القت�صادي  الإ�صالح  وا�صرتاتيجيات  �صيا�صات  بناء  يف 

والقت�صادية والت�صريعية والق�صائية والتعليمية.)1(

وينطلق جاللته يف دعمه امل�صتمر للنهو�ص بالتجارة وال�صتثمار، وال�صتخدام 
العامليني  وال�صتثمار  للتجارة  اأن  التكنولوجيا، من حقيقة  واأدوات  للمعرفة  الأمثل 
اأثرًا ايجابيًا يف النمو القت�صادي، واأن جناح الدول يف القت�صاد العاملي اجلديد 
يعتمد على قدرتها على تنويع عالقاتها القت�صادية، وتبني مدخل جديد يف �صوق 

عاملي متناٍم.

عرب  العاملي،  القت�صاد  يف  بالندماج  ا�صرتاتيجيًا  خ��ي��ارًا  الأردن  واتخذ 
�صراكات اقت�صادية مع البلدان واملجموعات الدولية املوؤثرة، وتبنى مبادئ التحرر 
القت�صاد  الفّعال يف  للتناف�ص  اململكة  اإ�صرتاتيجية  من  لت�صبح جزءًا  القت�صادي 
رئي�صية  وبنيوية  اقت�صادية  اإ�صالحات  اإدخ��ال  مت  لذلك  ونتيجة  اجلديد،  العاملي 
لدمج القت�صاد الأردين ب�صورة فّعالة بالقت�صاد العاملي، وجرى توقيع اتفاقيات 

اقت�صادية مهمة على ال�صعيدين العربي والدويل.

اإلى  الن�صمام  اتفاقية  الأردن،  وّقعها  التي  القت�صادية  التفاقيات  من 
الوليات  اإقامة منطقة جتارة حرة مع  واتفاقية  العاملية،  التجارة  ع�صوية منظمة 
اإقامة  واتفاقية  الأوروب��ي،  الحتاد  دول  مع  ال�صراكة  واتفاقية  الأمريكية،  املتحدة 
اأغادير(،  )اتفاقية  املتو�صطية  العربية  الدول  بني  احلر  التجاري  التبادل  منطقة 
واتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية )الفتا(، واتفاقية اإقامة منطقة جتارة حرة مع 
�صنغافورة. وكان الأردن من اأوائل الدول التي تن�صم اإلى اتفاقية منطقة التجارة 

احلرة العربية.)2(

ينظر  جناح  ق�صَة  بو�صفه  العاملي  القت�صادي  املنتدى  يف  الأردن  برز  كما 
بثقة اإلى امل�صتقبل بف�صل اإ�صالحات اقت�صادية و�صيا�صية واجتماعية قادها جاللة 

امللك، وجعلت الأردن منوذجًا متقدمًا يف املنطقة.

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي

2 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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اأن  يف  العاملي  القت�صادي  املنتدى  يف  امل�صاركة  على  جاللته  حر�ص  و�صاهم 
يتبواأ الأردن مكانة بارزة يف اأو�صاطه، ما اأ�ّص�ص ل�صراكة قوية جعلت الأردن موطنًا 
قيادات  ملخاطبة  املنا�صب  املنرب  يوفر  اأن��ه  جاللته  راأى  ال��ذي  املنتدى  لهذا  ثانيًا 

�صيا�صية وفكرية واقت�صادية، ومن خلفها ماليني النا�ص حول العامل.

اأما الرعاية الجتماعية، فقد حظيت باهتمام جاللته من خالل حر�صه على 
م�صتوى  وحت�صني  للمواطن،  واملعي�صية  والجتماعية  القت�صادية  الظروف  حت�صني 
التي  التنموية  للم�صاريع  الإيجابي  الأثر  املواطن  يلم�ص  اأن  اأهمية  وتاأكيده  دخله، 
املتعاقبة،  للحكومات  جاللته  من  الدائم  التوجيه  جاء  هنا  ومن  تنفيذها.  يجري 
لإيجاد اآليات تنفيذية ت�صهم يف حت�صني م�صتوى حياة املواطن وتعينه على مواجهة 

الظروف والتحديات القت�صادية ال�صعبة.

وجه جاللته لو�صع برامج لتح�صني م�صتوى حياة املواطنني حمدودي الدخل 
والفقراء، من خالل �صبكة الأمان الجتماعي، وت�صييد امل�صاكن لل�صرائح الجتماعية 
امل�صتهدفة، وبرامج متكني الفقراء من خالل التدريب والتاأهيل، وم�صاندة الأ�صر 

الفقرية عرب طرود اخلري الها�صمية.

و�صع  يف  التح�صن  تجُظهر  التي  الإيجابية  النتائج  ب��اأن  قناعته  وح��ي  وم��ن 
القت�صاد الأردين ينبغي اأن تعود على املواطن باخلري والرفاهة، ا�صتثمر جاللته 
نحو  الأردين  املجتمع  يف  حظًا  الأق��ل  بال�صرائح  لالنتقال  املتاحة  الإمكانيات  كل 
حت�صني  يف  تتمثل  متعددة  حماور  �صمن  وذلك  الإنتاجية،  نحو  وجتاوزه  الكتفاء، 
الأكرث  للحالت  العاجلة  امل�صاعدات  وتقدمي  وال�صحية،  التعليمية  اخلدمات  واقع 
اإحلاحًا، وتوفري احلاجات الأ�صا�صية مثل امل�صكن، وبعد ذلك ال�صعي لتوفري فر�ص 

العمل عرب امل�صاريع الإنتاجية.

وتاأتي مبادرات جاللة امللك يف اإطالق منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة، 
ومناطق تنموية يف كّل من املفرق، واإربد، ومعان، والبحر امليت، وجممع الأعمال يف 
العا�صمة عمان، �صمن �صل�صلة من املبادرات الرامية اإلى حتقيق نه�صة اقت�صادية 
حقيقية، هدفها واأ�صا�صها حت�صني معي�صة الإن�صان الأردين، لتكري�ص مبداأ التوزيع 

العادل ملكت�صبات التنمية.
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رؤية األردن "2025")1)
وفق التوجيهات امللكية ال�صامية مت اإعداد روؤية الأردن 2025، لرت�صم طريقا 
القت�صادية  ال�صيا�صات  �صيحكم  الذي  املتكامل  العام  الإط��ار  وحتدد  للم�صتقبل 
تعزيز  الأ�صا�صية  مبادئها  ومن  للجميع.  الفر�ص  اإتاحة  على  القائمة  والجتماعية 
�صيادة القانون، وتكافوؤ الفر�ص، وزيادة الت�صاركية يف �صياغة ال�صيا�صات، وحتقيق 
ال�صتدامة املالية وتقوية املوؤ�ص�صات. ولكي يتحقق ذلك، ل بد من رفع م�صتوى البنية 
القطاع اخلا�ص  تعزيز دور  اإلى  بالإ�صافة  وال�صحة،  التعليم  �صوية  التحتية، ورفع 

وموؤ�ص�صات املجتمع املدين للم�صاهمة يف العملية التنموية.

ت�صتلزم  للم�صتقبل  الروؤية خريطة طريق  تقرتح  املبادئ،  هذه  من  وانطالقا 
بكافة  املنوطة  والأدوار  الطريق  معامل  املجتمع حول  عري�صة يف  فئات  من  توافقًا 
اأن يلعب  اجلهات املعنية وامل�صتثمرين، ويف مقدمتهم القطاع اخلا�ص الذي يجب 
البيئة  توفري  احلكومة  على  اأن  كما  املن�صودة.  الأه���داف  حتقيق  يف  ب��ارزا  دورا 
التمكينية لتلك الغاية. كذلك فاإن الروؤية تعول على اأن النجاح يف حتقيق حمتواها 
وتنفيذ ال�صيا�صات الواردة فيها يتطلب التزاما من قبل املواطن واحلكومة والقطاع 
اإليه  اأ�صار  الذي  الفاعلة  املواطنة  ل�صعار  ترجمة  وذلك  املدين،  واملجتمع  اخلا�ص 

�صاحب اجلاللة يف اأوراقه النقا�صية.

مجلس السياسات االقتصادية)2)
وجه جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف ر�صالة بعث بها اإلى رئي�ص الوزراء الأ�صبق 
لل�صيا�صات القت�صادية،  بت�صكيل جمل�ص  امللقي يف حزيران 2016،  الدكتور هاين 
تكون مهمته مناق�صة ال�صيا�صات والربامج القت�صادية وخطط التنمية يف خمتلف 
القطاعات، وحتديد اأبرز املعوقات التي تقف يف وجه النمو القت�صادي، واقرتاح 
احللول لتجاوزها، ليكون هذا املجل�ص م�صاندا جلهود احلكومة الهادفة اإلى جتاوز 
وتعزيز  اأعلى،  منو  معدلت  وحتقيق  الفر�ص،  وا�صتثمار  القت�صادية  ال�صعوبات 
تناف�صية القت�صاد الوطني، من خالل �صراكة فاعلة بني القطاعني العام واخلا�ص.

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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اإل ستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية)1)
ال��وزراء  رئي�ص  اإل��ى  بها  بعث  ر�صالة  يف  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  وج��ه 
مراحله  مبختلف  للتعليم  متكاملة  منظومة  تطوير  �صرورة  اإل��ى   ،2015 اآذار  يف 
وقطاعاته، ملواكبة اأحدث املعايري الدولية، وتكامل جهود تنمية القوى الب�صرية وفق 
اإطار عمل واحد، من خالل ت�صكيل جلنة وطنية اأعدت ا�صرتاتيجية �صاملة ووا�صحة 
القطاعات  عمل  توؤطر   ،)2025-2016( لالأعوام  الب�صرية  املوارد  لتنمية  املعامل 
التنفيذية  واخلطة   ،2025 الأردن  روؤية  خمرجات  مع  وتن�صجم  بالتعليم،  املعنية 
لال�صرتاتيجية الوطنية للت�صغيل، والبناء على اجلهود والدرا�صات ال�صابقة، و�صوًل 
وت�صليحهم  وامل�صتقبل،  اأجيال احلا�صر  قدرات  بناء  ب�صرية متكننا من  تنمية  اإلى 
ليكون  والإب��داع،  التميز  على  وي�صجع  يحفز  ومبا  واملعرفة،  العلم  اأدوات  باأف�صل 
الوطن  م�صتوى  على  لي�ص  عالية،  بكفاءة  املناف�صة  على  وقادرين  موؤهلني  ال�صباب 
ال�صباب  اأم��ام  الفر�ص  اآف��اق  وفتح  وال��دويل،  الإقليمي  امل�صتوى  على  بل  فح�صب، 

الأردين، واإطالق اإمكاناتهم وقدراتهم.

التي مت  الب�صرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  ال�صرتاتيجية  تنفيذ  وحتظى جهود 
اإطالقها حتت الرعاية امللكية ال�صامية يف اأيلول 2016 مبتابعة م�صتمرة من جاللة 
امللك عبد اهلل الثاين، ودعمه املو�صول، لتحقيق نتائج ملمو�صة على اأر�ص الواقع، 
يف  اجلميع  لها  ي�صبو  التي  والتطوير  التنمية  وم�صرية  روؤي��ة  على  اإيجابا  تنعك�ص 

الأردن، خدمة للوطن واملواطن.

وبهدف تاأمني حياة اأف�صل جلميع �صرائح املجتمع الأردين، اأطلق جاللته عددًا 
من املبادرات لتاأمني ال�صكن املنا�صب، ويف مقدمتها اإ�صكان اأبناء القوات امل�صلحة 
الأردنية – اجلي�ص العربي، والأجهزة الأمنية، واإ�صكان املعلمني، و"م�صروع امللك 
ال�صريفني امللك  العفيفة"، ومدينة خادم احلرمني  الأ�صر  الثاين لإ�صكان  عبداهلل 

عبداهلل بن عبد العزيز اآل �صعود ال�صكنية يف الزرقاء.

"النمو ال�صيا�صي �صريك حيوّي للنمو القت�صادي"،  اأن  وانطالقًا من قاعدة 
فالأردن  را�صخة،  ثوابت  من  تنطلق  احلديث  الأردن  لبناء  امللك  جاللة  روؤية  فاإن 
لأبنائه  يوفر  ودينية،  تاريخية  و�صرعية  ر�صالة  و�صاحب  والنتماء،  الهوى  عربي 
وبناته فر�ص احلياة الكرمية يف مناخ من احلرية والدميقراطية التي متّكن كالًّ 

منهم من امل�صاركة يف �صنع القرارات التي توؤثر يف حياته وم�صتقبل اأبنائه.

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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يكون  اأن  هي:  اأ�صا�صية،  مرتكزات  على  لالإعالم  امللك  جاللة  روؤي��ة  وتقوم 
اإعالمًا �صادقًا وم�صوؤوًل، دميقراطيًا ومهنيًا، يج�صد التغيري بكل فاعلية و�صجاعة 

ويجُربز دور الأردن اإقليميًا ودوليًا.

كما جتّلى دعم جاللة امللك للثقافة عندما اأمر جاللته باإن�صاء �صندوق م�صتقل 
لدعم احلركة الثقافية والن�صر والإبداع، ورفع م�صتوى اخلدمة الثقافية، واحلفاظ 
املخطوطات  وحماية  املتاحف،  واإن�صاء  و�صيانتها،  التاريخية  واملعامل  الآث��ار  على 

القدمية وترميمها.

اأ�صا�ص امللك" ت�صكلت  "العدل  لتحقيق مبداأ  امللك  ومن منطلق �صعي جاللة 
اللجنة امللكية لتطوير اجلهاز الق�صائي وتعزيز �صيادة القانون و�صط قناعة ملكية 
اإ�صالحات جذرية"  "ل تنمية �صيا�صية واإدارية وتعليمية واقت�صادية من دون  باأن 

ت�صمل جميع حماور عملية التقا�صي.

لتاأ�صي�ص  خا�صة  عناية  جاللته  اأولى  ال�صمويل،  مبفهومها  التنمية  ولتحقيق 
للتنمية  الثاين  عبداهلل  امللك  �صندوق  مقدمتها  ويف  الدعم،  �صناديق  من  العديد 
الذي ي�صتهدف زيادة الإنتاجية القت�صادية والجتماعية من خالل تاأ�صي�ص م�صاريع 

تنموية اإنتاجية يف مناطق اململكة.
ولأن حتقيق التنمية يحتاج اإلى ت�صافر جهود املوؤ�ص�صات الوطنية يف القطاعني 
العام واخلا�ص، �صعت روؤية جاللة امللك اإلى حتفيز هذه املوؤ�ص�صات من خالل اإطالق 
عدد من اجلوائز، التي متثلت يف جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي 
وال�صفافية، وجائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز جلمعيات الأعمال، وجائزة امللك 
عبداهلل الثاين للتميز-القطاع اخلا�ص، وجائزة امللك عبداهلل الثاين لّلياقة البدنية.
والتوا�صل  م�صاركتهم  اأهمية  اإل��ى  امللك  جاللة  روؤي��ة  فت�صتند  ال�صباب،  اأم��ا 
اأن  من  وانطالقًا  لديهم،  الثقة  جذور  وتر�صيخ  ورعايتهم  قدراتهم  وتنمية  معهم 
املبادرات  اأطلق جاللته جمموعة من  الأردن احلديث،  لبناء  اأ�صا�صية  هذا ركيزٌة 
التنمية القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية،  ال�صباب يف  اإلى تعزيز دور  الرامية 
والتحليل  التفكري  على  وحّثهم  وتاأهيلهم،  وتدريبهم  تعليمهم  يف  بال�صتثمار  بدءًا 
والإبداع والتمّيز، مرورًا بتوفري البيئة املنا�صبة مل�صاركتهم يف العمل والبناء، وانتهاء 

بتعزيز انتمائهم الوطني وممار�صة دورهم الفاعل واجلاّد يف احلياة العامة.)1(
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والرتكيز  لالأردنيني،  العمل  فر�ص  لتوفري  خا�صة  عناية  امللك  جاللة  واأول��ى 
على م�صروعات التدريب والتاأهيل للحد من البطالة، وذلك �صمن جهوده لإحداث 
ثمرة  املهني  للتدريب  الوطني  املجل�صجُ  فكان  والجتماعية،  القت�صادية  التنمية 
تاأهيل  هدفها  طموحة  بخطة  عمله  املجل�ص  وب��داأ  املجال.  بهذا  جاللته  اهتمام 
َجت كل  وِّ الآلف من ال�صباب الأردين وتدريبهم متهيدًا لإدخالهم �صوق العمل. وقد تجُ
هذه اجلهود مب�صروع ال�صركة الأردنية للت�صغيل والتدريب، الذي اأطلق جاللة امللك 

املرحلة الأولى منه.

وحر�صت روؤية جاللة امللك عبداهلل الثاين على جعل الأردن بوابة للمنطقة 
يف جمايل تكنولوجيا املعلومات والت�صالت والتجارة اللكرتونية، وحتويل الأردن 
اإلى جمتمع معلوماتي يتمتع بكل ما يتطلبه القت�صاد املعريف العاملي من اإمكانيات 

وقدرات.

القت�صاد  نحو  التعليم  "تطوير  اأطلق جاللته م�صروع  الروؤية،  ولتحقيق هذه 
املتطلبات  وم��واك��ب��ة  اململكة  يف  التعليمي  النظام  مب�صتوى  ل��الرت��ق��اء  املعريف" 

والحتياجات املحلية والإقليمية والدولية.

الأردن  اإلكرتونيًا، وغدا  وقد مّتت حو�صبة جميع املدار�ص احلكومية وربطها 
ال�صرق  يف  كثرية  بلدان  املجال  ه��ذا  يف  جتربته  من  ا�صتفادت  متقدمًا  منوذجًا 

الأو�صط واخلليج العربي.

حجر  جاللته  و�صع  عندما  التعليمية  للعملية  امللك  جاللة  رعاية  وتوا�صلت 
الأ�صا�ص ملدر�صة "ِكنجز اأكادميي" لتكون اأحد اأبرز امل�صروعات التعليمية الطموحة 
يف الأردن، واأن�صئت الأكادميية على ن�صق "اأكادميية ديرفيلد" يف الوليات املتحدة 
التي �صبق جلاللته اأن در�ص فيها املرحلة الثانوية، واملعنية بت�صميم مناهج درا�صية 

ل م�صوؤوليات القيادة يف املجالت املختلفة. ِعّد طلبتها لتحمُّ وعملية تجُ

واهتّم جاللة امللك عبداهلل الثاين بتح�صني م�صتوى خدمات الرعاية ال�صحية 
املقدمة للمواطنني، واأوعز ب�صرورة تو�صيع مظلة التاأمني ال�صحي لت�صمل �صرائح 

اأو�صع من املجتمع.)1(
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برنامج "حكيم")1)
ورعاه مت  الثاين بن احل�صني حفظه اهلل  امللك عبداهلل  لروؤية جاللة  تنفيذا 
اطالق برنامج "حكيم" يف ت�صرين الأول 2009، بهدف دعم وتعزيز قطاع الرعاية 
ال�صحّية يف الأردن  ومواكبة التطور يف القطاع ال�صحي يف الدول املتقدمة وذلك 

عن طريق ادخال التكنولوجيا يف القطاع ال�صحي وحو�صبته.

يهدف تعميم تطبيق برنامج "حكيم" على امل�صتوى الوطني اإلى زيادة فعالية 
للمواطنني  املقدمة  ال�صحية  الرعاية  يف  جذري  تطوير  وحتقيق  الطبية  الإدارة 
والو�صول بها اإلى اأف�صل املعايري الدولية اإلى جانب الكفاءة القت�صادية وحت�صني 
يف  املري�ص  جتربة  ايجابي على  ب�صكل  �صتنعك�ص  والتي  العمل  �صري  اإج���راءات 
مواطن  لكل  اإلكرتوين  اإن�صاء ملف طبي  ال�صحي، من خالل  املركز  اأو  امل�صت�صفى 
الرقم  با�صتخدام  طبية  من�صاأة  اأي��ة  من  اإليه  النظام  م�صتخدمي  و�صول  وتي�صري 
الوطني عن طريق الربط بني قاعدة بيانات دائرة الأحوال املدنية وقاعدة بيانات 
النظام، حيث يحتوي امللف على التقارير الإجرائية واجلراحية ال�صاملة والأدوية 
احلالية والتجاوب معها واحل�صا�صية منها بالإ�صافة اإلى التاريخ الطبي واجلراحي 

واملالحظات املدونة عند زيارة امل�صت�صفى اأو العيادة.

اعتمدت �صركة احلو�صبة ال�صحية يف اإ�صرتاجتيتها لتطبيق برنامج "حكيم" 
املطور  "في�صتا"  معلومات  نظام  على  الأردن  يف  العام  ال�صحي  لقطاع  حلو�صبة 
وامل�صتخدم يف م�صت�صفيات وعيادات جمعية املتقاعدين الع�صكريني الأمريكيني يف 
الوليات املتحدة الأمريكية. حيث يهدف برنامج "حكيم" اإلى رفع م�صتوى الرعاية 
ودعم  املري�ص،  جتربة  وحت�صني  ال�صحية،  الرعاية  كلفة  وتخفي�ص  ال�صحية، 

الأبحاث وال�صيا�صات، وتتبع دقة �صري العمل يف املن�صاآت ال�صحية.

حتقق  اأن  ال�صحية  احلو�صبة  �صركة  ا�صتطاعت  املا�صية  الأعوام  مدى  وعلى 
حلمًا يف تطويع التكنولوجيا خلدمة القطاع ال�صحي اإذ اأ�صبحت مبادرة "حكيم" 
 98 حو�صبة  متت  حيث  اململكة،  يف  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  جميع  اليها  ت�صبو  منارة 
من�صاأة �صحية لغاية الربع الأول من العام 2016، لت�صم 20 م�صت�صفى و21 مركزًا 
�صحيًا �صاماًل  و57 مركزًا  �صحيًا  اأوليًا  تابعة لوزارة ال�صحة واخلدمات الطبية 

امللكية يف جميع اأنحاء اململكة بال�صافة الى مركز احل�صني لل�صرطان.

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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المبادرات الملكية األخرى)1)
الد�صتورية  �صلطاته  توليه  الثاين مع  امللك عبداهلل  انطلقت مبادرات جاللة 
يف 7 �سباط 1999، لتبني على املنجزات وحتقيقًا لروؤية جاللته يف حت�صني ظروف 
وقد  الفقر(.  فقرًا )جيوب  الأ�صد  املناطق  املواطنني، خا�صة يف  معي�صة  وم�صتوى 
جاءت هذه املبادرات لت�صمل قطاعات خمتلفة منها: ال�صحة، والتعليم، وال�صباب، 

ورعاية املقد�صات الإ�صالمية، والتنمية الجتماعية، وامل�صاريع الإنتاجية.

ومن اأبرز املبادرات امللكية القائمة:

صندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية
امللك عبداهلل  قانون �صندوق  باملوافقة على  ال�صامية  امللكية  الإرادة  �صدرت 
ليعمل  ال�صندوق  اأن�صئ  القانون  ه��ذا  ومبقت�صى  2001م،  ع��ام  للتنمية  الثاين 
كمنظمة غري حكومية وغري ربحية، ت�صعى اإلى حتقيق التنمية يف خمتلف حمافظات 
اململكة ومناطقها، ولي�صهم بدعم اجلهود التنموّية الجتماعّية والتعليمّية، باإقامة 
م�صروعات وطنّية تنموّية تهدف اإلى توزيع مكا�صب التنمية امل�صتدامة، عرب ال�صراكة 
مع موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص وموؤ�ص�صات املجتمع املدين، مبا يح�ّصن م�صتوى معي�صة 

املواطن.

ويعترب ال�صندوق ذراعًا تنفيذية رئي�صية يف ترجمة روؤية جاللة امللك التنموية 
خا�صة يف جمال احلد من الفقر والبطالة. وينفذ ال�صندوق من خالل املوؤ�ص�صات 
جمالت  يف  امل�صتدامة  امل�صاريع  من  العديد  �صراكاته  خالل  ومن  عنه  املتفرعة 
الزراعية  والن�صاطات  والرقمية،  احلرفية  وال�صناعات  والتقني،  املهني  التدريب 
الريادي  العمل  ثقافة  وت�صجيع  واملي�صرة،  ال�صغرية  القرو�ص  وتوفري  وال�صياحية، 

القت�صادي والجتماعي.

المركز األردني للتصميم والتطوير
جاء تاأ�صي�ص املركز حتت ا�صم مركز امللك عبداهلل الثاين للت�صميم والتطوير 
)كادبي(، باإرادة مَلكية �صامية، يف 24 اآب 1999، ليكون موؤ�ص�صة ع�صكرية/ مدنية 

1 القيادة العامة للقوات امل�صلحة– مركز امللك عبداهلل الثاين للتنمية
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م�صتقّلة تعمل حتت مظلة القوات امل�صلحة الأردنية-اجلي�ص العربي، وتجُعنى بالبحث 
واإقليميًا وعامليًا،  الدفاعية حمليًا  ثلى يف املجالت  مجُ والتطوير بهدف توفري حلول 
بالتكنولوجيا  الأردن��ي��ة  امل�صلحة  القوات  ترف�د  وطنية  ق��درات  توفري  يف  وت�صهم 

الع�صكرية الرفيعة، لت�صّكل قاعدة �صناعية متطورة يف الأردن.

نظام  على  باملوافقة  ال�صامية  امللكية  الرادة  �صدرت   ،2020 العام  نهاية  يف 
معدل لنظام مركز امللك عبداهلل الثاين للت�صميم والتطوير، مبوجبها جرى تغيري 

ا�صم املركز، لي�صبح "املركز الأردين للت�صميم والتطوير".

مركز الملك عبداهلل الثاني للتميز
تاأ�ص�ص مركز امللك عبداهلل الثاين للتميز يف كانون الثاين 2006 بهدف ن�صر 
تبني  خالل  من  الأردن،  تناف�صية  لتحديد  وطنية  مرجعية  وليكون  التميز،  ثقافة 
اأف�صل املمار�صات وو�صعها �صمن معايري اجلوائز التي يطلقها ويطبقها يف جميع 

القطاعات.

الأداء  التمّيز وجودة  لها قيا�ص م�صتوى  املوكل  الوطنية  واملركز هو املرجعية 
لدى املوؤ�ص�صات العامة، واحتادات وروابط الأعمال اخلا�صة، وال�صركات، وموفري 
وفعاليتها  قدراتها  يقي�ص  وهو  احلكومية.  غري  واملوؤ�ص�صات  التعليمية،  اخلدمات 
ويدير  الأردين.  التناف�صية لالقت�صاد  واإ�صهاماتها يف حتقيق  تقدمي اخلدمات  يف 

املركز عدة جوائز. 

جائزة الملك عبداهلل الثاني للياقة البدنية
واأمنــاط  ثقافة  ت�سجيع  على  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  حر�ش  �سياق  يف 
الرتبية  وزارة  جاللته  وّجه  املدار�ص،  طلبة  خا�صة  ال�صباب  لدى  �صحية  �صلوكية 
والتعليم ل�صتحداث جائزة للطالب املتميز يف جمال اللياقة البدنية، وهي "جائزة 

امللك عبداهلل الثاين للياقة البدنية".

يطبق  اختيارية  اأو  مقرتحة  ن�صاطات  ملمار�صة  برنامج  عن  عبارة  واجلائزة 
ملدة  الريا�سي  الن�ساط  الطالب  خالله  من  وميار�ش  اململكة،  مدار�ش  طلبة  على 
ثم  متتالية.  اأ�صابيع  �صتة  وي�صتمر  اأ�صبوعيا،  مرات  خلم�ص  يوميًا،  واح��دة  �صاعة 
يجري اختبار من خم�صة حماور يف نهاية املدة يتقدم اإليه امل�صاركون جميعا، ومن 

خالل نتائج الختبار يقّيم م�صتوى امل�صارك وي�صلّم اجلائزة اخلا�صة بكل م�صتوى.
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اأية  اأو  املقرتحة  الن�صاطات  ه��ذه  ممار�صة  يف  الكاملة  احلرية  وللم�صارك 
ن�صاطات اأخرى، على نحو جماعي اأو فردي داخل املدر�صة اأو خارجها، على اأن يتم 

توثيق هذه الن�صاطات على مناذج خم�ص�صة.

�صحية  ثقافة  وتر�صيخ  الثقة،  تعزيز  اإل��ى  اأ�صا�صي  ب�صكل  اجلائزة  وتهدف 
اإعداد  ي�صاهم يف  ال�صحية، مبا  املمار�صات غري  والوقاية من  وريا�صية وغذائية، 

اأجيال واعية وقادرة ومنتجة.)1(

1 القيادة العامة للقوات امل�صلحة– مركز امللك عبداهلل الثاين للتنمية
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قائمة ببعض  مقاالت

جاللة الملك عبد اهلل الثاني)1) 

حان الوقت للعودة اإلى العوملة، ولكن لنطبقها بال�صكل ال�صحيح هذه املرة

28 ني�صان 2020

�صحيفة الوا�صنطن بو�صت

هذا لي�ص الوقت املنا�صب للمناف�صة اجليو�صيا�صية

31 اآذار 2020 

�صحيفة الفاينان�صال تاميز الربيطانية

ات التوا�صل اأم التناحر الجتماعي؟ من�صّ

30 ت�صرين الأول 2018

ن�صر يف ال�صحف الأردنية

لنبني الأمل

3 �سباط 2016

�صحيفة الإندبندنت الربيطانية

حربنا معًا �صد اخلوارج

2 كانون الأول 2015

�صحيفة الديلي تليغراف

التحدي اجلماعي الذي يواجهنا

18 ت�صرين الثاين 2015

�صحيفة دير �صتاندرد النم�صاوية

التعددية والوحدة الوطنية: العمود الفقري لأمن الأردن

1 القيادة العامة للقوات امل�صلحة– مركز امللك عبداهلل الثاين للتنمية
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21 اأيلول 2013

جملة وورلد بولي�صي جورنال

الدولة يبقى الق�صية الأهم  الفل�صطينيني يف  العربي.. حق  فل�صطني والربيع 
لل�صعب العربي

19 كانون الثاين 2012

�صحيفة وول �صرتيت

ل ميكن ا�صتمرار الو�صع الراهن يف ال�صرق الأو�صط

27 ني�صان 2010

�صحيفة ذا هيل

الثاين  عبداهلل  امللك  الرئي�صية:  املحورية  والقيم  الرئي�صي  املحوري  النزاع 
حول ال�صباب واحتمالت ال�صالم

5 اأيلول 2007

بقلم جاللة امللك

لي�ص الفقراء وحدهم بحاجة للم�صاعدة

21 اأيار 2007

�صحيفة اإنرتنا�صونال هريالد تربيون

م�صوؤولية �صنع ال�صالم

21 حزيران 2006

�صحيفة اإنرتنا�صونال هريالد تربيون

ال�صدام بني احل�صارات واملتطرفني

12 كانون الأول 2005

�صحيفة كوريريي ديال �صريا اليطالية

اأمل ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط

22 �سباط 2005
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�صحيفة لو موند الفرن�صية
الطريق من هنا

12 ت�صرين الثاين 2004
�صحيفة النيويورك تاميز

الطريق اإلى الإ�صالح
1 ت�صرين الثاين 2004

جملة ال�صيا�صة اخلارجية
الإ�صالح اأولويتنا
16 ني�صان 2004

�صحيفة وول �صرتيت
الإرهابيون يخونون قيمنا

14 اأيلول 2003
�صحيفة لو�ص اجنيلو�ص تاميز

ال�صوت احلقيقي لالإ�صالم
7 كانون الأول 2002  )1(

1 القيادة العامة للقوات امل�صلحة– مركز امللك عبداهلل الثاين للتنمية
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قائمة ببعض

خطابات العرش السامي

خطابات العر�ص هي ر�صمية يجُفوَّ�ص جاللة امللك باإلقائها مبوجب الد�صتور، يف 
افتتاح الدورات العادية ملجل�ص الأمة. وفيها ي�صتعر�ص جاللته ال�صيا�صات الوطنية 
التنمية  خطط  اإلى  تتطرق  كما  املنطقة.  يف  الهامة  احليوية  الق�صايا  ومرتكزات 
وال�صلطات احلكومية  الأجهزة  التعاون بني جميع  اإلى  املحلية، داعية  وال�صيا�صات 
لتحقيق اأهداف وطنية حمددة، مبا يف ذلك، على �صبيل املثال، امل�صاركة ال�صيا�صية 

املو�صعة.

خطاب العر�ص ال�صامي يف افتتاح الدورة غري العادية ملجل�ص الأمة التا�صع ع�صر
10 كانون الأول 2020  )1(

الأردن -عمان

خطاب العر�ص ال�صامي يف افتتاح الدورة العادية الرابعة ملجل�ص الأمة الثامن ع�صر

10 ت�صرين الثاين 2019

الأردن -عمان

خطاب العر�ص ال�صامي يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�ص الأمة الثامن ع�صر

14 ت�صرين الأول 2018

الأردن -عمان

خطاب العر�ص ال�صامي يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�ص الأمة الثامن ع�صر

12 ت�صرين الثاين 2017

الأردن -عمان

الثامن  العادية الأولى ملجل�ص الأمة  ال�صامي يف افتتاح الدورة  العر�ص  خطاب 
ع�صر

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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7 ت�صرين الثاين 2016

الأردن -عمان

خطاب العر�ص ال�صامي يف افتتاح الدورة العادية الثالثة ملجل�ص الأمة ال�صابع ع�صر

15 ت�صرين الثاين 2015

الأردن -عمان

خطاب العر�ص ال�صامي يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�ص الأمة ال�صابع ع�صر

2 ت�صرين الثاين 2014

الأردن -عمان

خطاب العر�ص ال�صامي يف افتتاح الدورة العادية الأولى ملجل�ص الأمة ال�صابع ع�صر

3 ت�صرين الثاين 2013

الأردن -عمان

خطاب العر�ص ال�صامي يف افتتاح الدورة غري العادية ملجل�ص الأمة ال�صابع ع�صر

10 �سباط 2013

الأردن -عمان

خطاب العر�ص ال�صامي يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�ص الأمة ال�صاد�ص ع�صر
26 ت�صرين الأول 2011  )1(

الأردن -عمان

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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خطابات  جاللة الملك عبد اهلل الثاني 

كلمة جاللة امللك عبداهلل الثاين خالل املوؤمتر الدويل الثاين لدعم بريوت 
وال�صعب اللبناين

2 كانون الأول 2020  )1(

الأردن -عمان

كلمة جاللة امللك عبداهلل الثاين يف منتدى بلومبريغ لالقت�صاد اجلديد

16 ت�صرين الثاين 2020

الأردن-عمان

كلمة جاللة امللك عبداهلل الثاين يف حوار بورلوغ الذي تنظمه موؤ�ص�صة جائزة 
الغذاء العاملية

16 ت�صرين الأول 2020

الأردن -عمان
اخلام�ص  لالجتماع  العامة  اجلل�صة  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  خطاب 

وال�صبعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة
22 اأيلول 2020
الأردن -عمان

حول  العاملي  القت�صادي  املنتدى  قمة  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  كلمة 
تاأثري التنمية امل�صتدامة

21 اأيلول 2020
الأردن -عمان

كلمة جاللة امللك عبداهلل الثاين خالل املوؤمتر الدويل حول تقدمي امل�صاعدة 
والدعم لبريوت وال�صعب اللبناين

9 اآب 2020

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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الأردن -عمان

كلمة جاللة امللك عبداهلل الثاين يف القمة العاملية للقاحات

4 حزيران 2020
الأردن -عمان

كلمة جاللة امللك عبداهلل الثاين اإلى الأردنيني مبنا�صبة عيد ال�صتقالل
25 اأيار 2020
الأردن-عمان

الدعم  حل�صد  الدويل  املانحني  موؤمتر  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  كلمة 
لال�صتجابة لفريو�ص كورونا امل�صتجد

4 اأيار 2020
الأردن -عمان

كلمة جاللة امللك عبداهلل الثاين لالأ�صرة الأردنية
10 ني�صان 2020

الأردن -عمان)1(

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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نماذج من الرسائل الرسمية للمسؤولين

كتاب التكليف السامي لبشر الخصاونة)1)

 7 ت�صرين الأول 2020

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

عزيزنا دولة الأخ الدكتور ب�صر هاين اخل�صاونة، حفظه اهلل،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اأبعث اإليك بتحية املودة والتقدير والعتزاز وبعد،

بناء على ا�صتقالة حكومة دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، فاإنني اأعهد اإليك 
برئا�صة وت�صكيل حكومة جديدة، على اأن ت�صم قيادات كفوؤة ومتميزة، قادرة على 

حمل امل�صوؤولية املوكولة اإليها مبوجب الد�صتور.

لقد عرفتك رجال وطنيا، نزيها وكفوؤا، و�صاحب روؤية واإجناز يف جميع مواقع 
امل�صوؤولية التي تبواأتها يف خمتلف موؤ�ص�صات الدولة، وما نتج عنها من خربات كبرية 
خالل خدمتك املمتدة يف الدولة منذ عقود، و�صتكون، باإذن اهلل وتوفيقه، على قدر 

الأمانة وامل�صوؤولية الوطنية الكبرية امللقاة على عاتقك.

دولة الأخ،

ياأتي ت�صكيل هذه احلكومة يف ظرف ا�صتثنائي مل ي�صهد له العامل مثيال لعقود 
خلت، يتمثل يف جائحة كورونا وتداعياتها، التي م�صت العامل باأ�صره، حيث ل تزال 
خمتلف الدول جتتهد يف التعامل معها، والتخفيف من اآثارها ال�صحية والجتماعية 

والقت�صادية.

اأولوية ق�صوى،  وبالن�صبة يل، فلطاملا كانت و�صتظل �صحة املواطن و�صالمته 
والتدابري  الإج��راءات  كل  اتخاذ  يف  ال�صتمرار  احلكومة  من  يتطلب  الذي  الأم��ر 
ال�صحية،  العتبارات  بني  ي��وازن  ب�صكل  كورونا  جائحة  مع  التعامل  يف  املدرو�صة 

وت�صغيل القطاعات القت�صادية، واحلفاظ على اأرزاق املواطنني.
1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الر�صائل امللكية- الديوان امللكي الها�صمي
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النظام  لتح�صني  اجلهود  اأق�صى  بذل  ال�صتثنائي  الظرف  هذا  يتطلب  كما 
الطاقة  رفع  يف  فورا  املبا�صرة  اإلى  اأوجهكم  لذا  وقدرته،  جاهزيته  ورفع  ال�صحي 
خالل  اململكة  م�صتوى  على  املركزة  العناية  واأ�صرة  للم�صت�صفيات،  ال�صتيعابية 
لإج��راء  مراكز  واإن�صاء  تخ�صي�ص  يف  قدما  وامل�صي  القادمة،  القليلة  الأ�صابيع 
الفحو�صات والتو�صع يف توفري املختربات يف جميع املحافظات، وفقا لأعلى معايري 
ال�صارية،  الوطني لالأوبئة والأمرا�ص  اإن�صاء املركز  الفورية يف  اجلودة، واملبا�صرة 
لتعزيز قدرتنا على التعامل مع هذه اجلائحة اأو اأي حتد م�صتقبلي مماثل، ل قدر 

اهلل.

كما اأوجه احلكومة اإلى ت�صخري قدرات القطاع ال�صحي، �صمن �صياق مركزي 
متنا�صق ميكننا من ال�صتجابة ال�صريعة لهذه اجلائحة ومتغرياتها وتطوراتها.

ال�صحي  التاأمني  برنامج  يف  امل�صمولني  قاعدة  تو�صيع  يف  ال�صتمرار  ويجب 
ال�صاملة،  ال�صحية  املراكز  منظومة  تطوير  على  والعمل  املوؤمنني،  غري  لالأفراد 
والتاأكد من عدالة توزيعها يف املحافظات وقدرتها على تقدمي اأف�صل �صبل الرعاية 

املمكنة للمواطنني.

دولة الأخ،

لقد اعتدنا على مدى مائة عام م�صت من عمر دولتنا العزيزة اأن نخرج اأقوى 
بعد كل اأزمة تواجهنا، واأن نحول التحديات اإلى فر�ص، وما اأزمة كورونا اإل اإحدى 
هذه املحطات التي �صنتخطاها - باإذن اهلل - اأكرث �صالبة ومنعة، لذلك يجب اأن 
برامج  خالل  من  القت�صادي  التعايف  لتحقيق  املقبلة  املرحلة  يف  اجلهود  تكر�ص 
واملتابعة،  والتقييم  للقيا�ص  قابلة  خطوات  تت�صمن  حمددة  زمنية  باأطر  وا�صحة 
اأثر ملمو�ص يف احلد من التداعيات القت�صادية الناجتة عن اجلائحة  ويكون لها 

وحتفيز النمو وزيادة التناف�صية للقطاعات الإنتاجية.

ال�صتمرار  عن  بديل  فال  للدولة،  الثانية  املئوية  اأعتاب  على  ونحن  واليوم، 
الواعدة  الب�صرية  مواردنا  ال��ذات، من خالل متكني  على  العتماد  نهج  تعزيز  يف 
التناف�صية، وال�صتثمار  وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم 
الأمثل يف املوارد املتاحة وال�صتفادة من الفر�ص املتوفرة يف كل القطاعات، وكذلك 
النمو  حتقيق  بهدف  والهيكلية  واملالية  القت�صادية  الإ�صالحات  يف  ال�صتمرار 

ال�صامل وامل�صتدام، ومبا يدعم بيئة الأعمال وتناف�صية الأردن اإقليميًا وعامليًا.
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يف  واعدة  وفر�صا  قوة  مكامن  اأظهرت  اأنها  اإل  كورونا،  اأزمة  تداعيات  رغم 
التي  الطبية،  واملعدات  والدوائية  الغذائية  ال�صناعات  خ�صو�صا  عدة،  قطاعات 
ومبا  املتاحة،  الفر�ص  لتحديد  للتنفيذ،  قابل  موؤ�ص�صي  نهج  وفق  ا�صتثمارها  يجب 

يوفر فر�ص العمل وميكن الأردن من لعب دور مهم كمركز اإقليمي يف املنطقة.

دولة الأخ،

لقد فر�صت علينا جائحة كورونا، مثلما فر�صت على غرينا من دول العامل، 
يجب  وهنا  تغلق،  مل  الوطن  هذا  يف  العلم  اأب��واب  لكن  لفرتات،  املدار�ص  اإغ��الق 
على احلكومة موا�صلة العمل على تطوير منظومة التعلم عن بعد وتقييم التجربة 
واإن�صاجها، وفق اأف�صل املمار�صات التي ت�صمن حق الطلبة يف التعليم، اإلى جانب 

ال�صتمرار يف تطوير منظومة التعليم برمتها.

تو�صيع  املا�صية  الفرتة  يف  الأردن  ا�صتطاع  فقد  الجتماعية،  احلماية  اأم��ا 
تطوير  احلكومة  توا�صل  اأن  املهم  ومن  امل�صتهدفة،  الفئات  اإلى  للو�صول  نطاقها 
منظومة الأمان الجتماعي ل�صمان حياة كرمية لكل الأردنيني، وربطها مبنظومة 
التعليم وال�صحة والعمل وال�صعي للو�صول باآثارها الإيجابية لكل فئات املجتمع. ول 
بد من ال�صتفادة من التطوير الذي ح�صل خالل فرتة جائحة كورونا وال�صتمرار 
من  والتاأكد  الوطنية،  املعونة  �صندوق  خالل  من  التكميلي  الدعم  برامج  بتنفيذ 

انتهاج اأف�صل الطرق، ا�صتنادا اإلى قاعدة البيانات الوطنية.

 دولة الأخ،

وبالن�صبة لقطاع الزراعة، فعلى احلكومة موا�صلة النهو�ص بالقطاع، وتنظيمه 
اأ�صواق  وفتح  القطاع  اإنتاجية  وتنويع  لتطوير  احلديثة  التقنيات  ا�صتخدام  وتعزيز 

ت�صديرية جديدة، وتعزيز الأمن الغذائي يف اململكة.

تاأثرا  اأهم القطاعات يف رفد اقت�صادنا الوطني واأكرثها  ال�صياحة من  ولأن 
ال�صرر،  لتخفيف  املبتكرة  احللول  واإيجاد  ت�صافر اجلهود  بد من  باجلائحة، فال 
يحافظ  مبا  وتنويعه،  ال�صياحي  املنتج  وحت�صني  الداخلية  ال�صياحة  على  والرتكيز 
على املن�صاآت ال�صياحية وي�صمن ا�صتمرار فر�ص العمل يف القطاع، وا�صتغالل هذه 
الفرتة التي ت�صهد انخفا�صا يف اأعداد ال�صياح يف العامل كله، لو�صع خطط ا�صتباقية 
الأو�صاع  حت�صن  بعد  ال�صياح  ل�صتقبال  اجليد  والإع��داد  املدى،  وطويلة  متو�صطة 

الوبائية يف العامل.
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مبا  القطاع  بهيكلة  ال�صتمرار  احلكومة  على  فيجب  الطاقة،  بخ�صو�ص  اأما 
ينعك�ص على زيادة كفاءة ا�صتخدام الطاقة يف القطاعات كافة، وخف�ص كلفها على 
وزيادة  بالطاقة  التزود  اأمن  ل�صمان  القطاع  وتطوير منظومة  الوطني،  القت�صاد 

العتماد على امل�صادر املحلية.

العام  النقل  منظومة  وتفعيل  حت�صني  يف  الإ�صراع  احلكومة  على  يجب  كما 
التكنولوجيا  توظيف  خ��الل  م��ن  ال��ع��ام،  النقل  و�صائل  ك��ف��اءة  وزي���ادة  امل�صتدام 
وا�صتخدام الطاقة املتجددة واحللول الذكية وبناء قدرات العاملني بهذا القطاع، 

ملا لذلك من اأثر كبري يف زيادة اإقبال املراأة وال�صباب على العمل.

اأما ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة، والتي هي من دعائم القت�صاد الوطني، 
فعلى احلكومة ت�صميم برامج لتمكني هذه ال�صركات ملا لها من اأثر كبري على النمو 
القت�صادي والت�صغيل، وهذا يتطلب توفري البيئة التي ت�صهل على الرياديني تاأ�صي�ص 

ال�صركات النا�صئة وال�صتمرار بعملها خلدمة الوطن واملنطقة.

دولة الأخ،

اإن نهج ال�صراكة بني خمتلف قطاعات الدولة عامل اأ�صا�صي يف جناح اخلطط 
والربامج، ول بد اأن ت�صتمر احلكومة يف جهد وطني ت�صاركي عماده تفعيل التعاون 

وال�صراكة مع القطاع اخلا�ص، لر�صم خارطة طريق وا�صحة باأطر زمنية حمددة.

كما يجب تذليل العقبات اأمام ال�صتثمار الوطني والأجنبي، وامل�صي قدما يف 
ال�صراكة  م�صاريع  واإجناز  الكربى،  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  ال�صتثمارات يف  جذب 

بني القطاعني العام واخلا�ص، لتحقيق التنمية يف خمتلف مناطق اململكة.

كما ل بد من البدء بتطوير اجلهاز الإداري للدولة، وتنفيذ درا�صة مبنية على 
اإمكانية دمج  اأ�ص�ص علمية خالل ال�صهور الثالثة القادمة، وتقدمي مطالعات حول 
اخلدمات  م�صتوى  وحت�صني  العام  القطاع  كفاءة  لرفع  والهيئات،  ال��وزارات  بع�ص 

و�صبط النفقات.

تعك�ص  بحيث  الدولة،  ملوازنة  وواقعيا  منا�صبا  اإع��دادا  يتطلب  �صبق  ما  كل 
حت�صني  وا�صتمرارية  الإنتاجية  حتفيز  على  وتركز  املتوقعة،  والنفقات  الإي��رادات 
اإلى  اإدارة موارد الدولة و�صبط الإنفاق، بالإ�صافة  اخلدمات، وحتقق الكفاءة يف 
حت�صني الإيرادات عرب مكافحة التهرب والتجنب ال�صريبي واجلمركي دون مغالة 
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املنظومتني  تطوير  يف  ال�صتمرار  يتطلب  وه��ذا  اخلا�ص،  والقطاع  املواطن  على 
وميكنها  العامة  اخلزينة  حقوق  ي�صمن  ب�صكل  واأدواتهما،  واجلمركية  ال�صريبية 
من تقدمي اخلدمات املثلى التي ي�صتحقها املواطن، والرتكيز على تعزيز ال�صتقرار 

املايل والنقدي وحت�صني القت�صاد الوطني من الأزمات وحالت الطوارئ.

دولة الأخ،

�صيادة  مبداأ  تر�صيخ  يف  يتمثل  املواطنني  بني  وامل�صاواة  العدالة  جوهر  اإن 
القانون، يف اإطار من ال�صفافية وامل�صاءلة، وعلى احلكومة اإعمال هذا املبداأ يف كل 
معامالتها واإجراءاتها، فالأردن دولة القانون واملوؤ�ص�صات، وهذا املبداأ يعني خ�صوع 
ميار�ص  اأن  ميكن  ل  الذي  القانون،  حلكم  و�صلطات،  وموؤ�ص�صات  اأف��رادًا  اجلميع، 

بانتقائية.

�صان، واأن املوؤ�ص�صات العامة  ومن حق النا�ص اأن يطمئنوا على اأن املال العام مجُ
تدار بكفاءة عالية، واأن تكون اإجراءات احلكومة خا�صعة للرقابة والتقييم من خالل 
موؤ�ص�صات رقابية قوية وفاعلة، كما اأن امل�صي قدما يف تطبيق احلكومة الإلكرتونية 
اأولوية ت�صهل الإجراءات على املواطنني وتف�صي لالإ�صهام يف جهود حماربة الف�صاد 

الذي ل تهاون يف حماربته والت�صدي له.

دولة الأخ،

فيما يتعلق بالنتخابات النيابية املقبلة، فاإنني اأوجه احلكومة وجميع موؤ�ص�صات 
الدولة لدعم عمل الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب، وتزويدها بكل ال�صبل الكفيلة ب�صمان 
اإجراء انتخابات نزيهة و�صفافة تليق ب�صمعة الأردن وم�صريته الدميقراطية، واتخاذ 
جميع التدابري والإج��راءات الوقائية الالزمة، حلماية �صحة املواطنني يف الفرتة 

القادمة وخالل عملية القرتاع.

دولة الأخ،

اإن منت�صبي قواتنا امل�صلحة الأردنية - اجلي�ص العربي واأجهزتنا الأمنية، هم 
مهنية  من  به  يتحلون  ملا  والتقدير  ال�صكر  كل  منا  ولهم  والعتزاز،  الفخر  مو�صع 
بهم  والهتمام  الرعاية  موا�صلة  من  بد  ول  اأ�صيل،  اأردين  وخلق  واإيثار  واقتدار 
تدريبا واإعدادا وت�صليحا وتوفري �صبل العي�ص الكرمي لهم، لتمكنيهم من ال�صتمرار 

بحمل اأمانة وم�صوؤولية حماية وطننا العزيز.
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فهم  القدامى،  واملحاربني  الع�صكريني  املتقاعدين  من  ال�صالح  رف��اق  اأم��ا 
يف  اأ�صا�صي  وحمور  الأمنية،  واأجهزتنا  امل�صلحة  للقوات  والقريب  القوي  الرديف 
املعي�صي  الواقع  حت�صني  على  العمل  احلكومة  على  لذلك  الوطني،  الأمن  منظومة 

لهم.

دولة الأخ،

اإن موقفنا من الق�صية الفل�صطينية وا�صح وثابت، فهي يف �صدارة اأولوياتنا، 
و�صن�صتمر يف بذل كل اجلهود لقيام الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة، وعا�صمتها القد�ص 

ال�سرقية، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وفقا حلل الدولتني.

الإ�صالمية  املقد�صات  حماية  يف  التاريخية  م�صوؤوليتنا  ب�صرف  القيام  و�صنوا�صل 
املقد�صات،  هذه  على  الها�صمية  الو�صاية  منطلق  من  ال�صريف،  القد�ص  يف  وامل�صيحية 
و�صن�صتمر يف الت�صدي لكل املحاولت ال�صاعية لتغيري الو�صع التاريخي والقانوين القائم 
يف املدينة، ونوؤكد �صرورة تقدمي جميع اأ�صكال الدعم وامل�صاندة لالأ�صقاء الفل�صطينيني.

التن�صيق والعمل  للعمل على تعزيز  الأولوية  اإعطاء  واأوجه احلكومة ب�صرورة 
بت�صاركية  وال�صتثماري  والتجاري  القت�صادي  التعاون  وتو�صيع  امل�صرتك،  العربي 
عالية، مبا يحقق امل�صالح امل�صرتكة، ويخدم الق�صايا العربية ويعود بالأثر الإيجابي 

على الأردن.

دولة الأخ،

يفر�ص على احلكومة  ا�صتثنائي  م�صوؤولية كبرية ويف ظرف  اأمام  اليوم  اأنتم 
وجميع موؤ�ص�صات الدولة العمل بروح الفريق الواحد، قول وفعال، لتحقيق الإجناز 
الذي ي�صتحقه وطننا الغايل و�صعبنا العزيز، فاحر�صوا على بذل كل اجلهود من 

اأجل خدمة الوطن واملواطن.

و�صداد  بالتوفيق  لكم  ندعو  ال��وزاري،  فريقكم  اأ�صماء  تن�صيبكم  انتظار  ويف 
الراأي يف اختيار من تثقون باأمانتهم وكفاءتهم وقدرتهم على حمل امل�صوؤولية.)1(

واهلل ويل التوفيق

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأخوكم عبداهلل الثاين ابن احل�صني

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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رسالة جاللة الملك عبداهلل الثاني
 إلى سمو األمير فيصل بن الحسين بعد احالته على التقاعد، 
معربا له عن تقديره لما قدمه سمو االمير من خدمات، كقائد 

لسالح الجو ومساعد لرئيس هيئة األركان المشتركة)1)
26 كانون الأول 2017

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
اأخي العزيز، �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن احل�صني، حفظه اهلل ورعاه،
في�صرين اأن اأبعث اإليك باأطيب حتياتي وخال�ص اأمنياتي بال�صعادة والتوفيق، وبعد،

اأ�صرتنا  اأ�صحاب ال�صمو امللكي الأمراء، من  فقد ت�صرفت كما ت�صرف غريك من 
الها�صمية باخلدمة الفعلية، يف قواتنا امل�صلحة – اجلي�ص العربي، وكنت اأنت واأخواك 
�صمو الأمري علي بن احل�صني، و�صمو الأمري طالل بن حممد ممن ت�صرفوا باخلدمة يف 

اجلي�ص العربي، يف العديد من املواقع.
لقد كنا حري�صني على الدوام، على اإيالء قواتنا امل�صلحة كل الرعاية والهتمام، 
النهو�ص  لتمكينها من  ي�لزم  ما  بكل  وتزوي�دها  والعمل على حتديثها وتطوير قدراتها 

مب�صوؤولياتها اجل�صيمة.
اإعادة هيكلة وتطوير  الأردنية بعملية  امل�صلحة  القوات  الأ�صا�ص، تقوم  وعلى هذا 
املتطلبات الالزمة  العملياتية، وتوفري  الواجبات  الوحدات ذات  لتعزيز قدرات  �صاملة 
املطلوب  بال�صكل  القيادي  الهرم  ت�صكيل  واإع��ادة  الكلف  وتقلي�ص  القيادات  وتوحيد 

لل�صنوات القادمة.
العربي،  اجلي�ص   – امل�صلحة  قواتنا  يف  العمل  اأ�صا�ص  هي  املوؤ�ص�صية  كانت  وملا 
والقاعدة التي ي�صتند اإليها يف م�صرية التحديث والتطوير واإعادة الهيكلة، فقد اقت�صت 
هذه املوؤ�ص�صية واإعادة الهيكلة اإحالتكم اأنت و�صمو الأمري علي بن احل�صني، و�صمو الأمري 

طالل بن حممد، على التقاعد اأُ�سوة باإخوانكم كبار ال�سباط يف اجلي�ش العربي.
واليوم وبعد اإحالتك على التقاعد، ملوا�صلة عطائك يف مواقع اأخرى، فاإنني اأعرب 
وم�صاعد  اجلو  ل�صالح  كقائد  خدمات،  من  قدمته  ملا  وتقديري  بك  اعتزازي  عن  لك 

لرئي�ص هيئة الأركان امل�صرتكة.
هذا اإلى جانب منحك رتبة فريق فخري يف قواتنا امل�صلحة – اجلي�ص العربي.

�صائال املولى عز وجل اأن يحفظك ويرعاك، واأن يوفقنا جميعا خلدمة الأردن العزيز.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اأخوكم

عبداهلل الثاين ابن احل�صني
1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي

�صمو المري في�صل بن احل�صني
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رسالة جاللة الملك عبداهلل الثاني
 إلى يوسف الحنيطي، بتعيينه رئيسا لهيئة األركان المشتركة)1)

24 متوز 2019
عطوفة الأخ العزيز اللواء الركن الطيار يو�صف احلنيطي، حفظه اهلل.

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
للقوات  امل�صرتكة  الأرك��ان  هيئة  رئا�صة  موقع  لتتولى  عليك  اختياري  وقع  لقد 
امل�صلحة الأردنية - اجلي�ص العربي، قرة عيننا وم�صدر فخارنا وحمط تقديرنا وثقتنا. 
لقد �صطرت قواتنا امل�صلحة البا�صلة بدماء �صهدائها الطاهرة، عنوان فخار 
وعز يف الذود عن حيا�ص الوطن والدفاع عن ق�صايا الأمة واملحافظة على الأمن 
مل�صمى  والفعل،  بالعمل  ووفاء،  اإخال�صا  العربي،  القومي  والأمن  الأردين  الوطني 
م�صتلهمة  عقيدتها،  عليها  تاأ�ص�صت  التي  القومية  وللمبادئ  العربي"،  "اجلي�ص 

املبادئ العظيمة للثورة العربية الكربى يف احلرية والكرامة والوحدة والتقدم.
امل�صوؤولية، ملا خربته فيك  ب�صرف وواجب حمل هذه  اإليك  اأعهد  واإذ  واإنني، 
من كفاءة وقدرة يف خمتلف املواقع، التي توليت خالل خدمتك الطويلة واملتميزة 
يف قواتنا امل�صلحة الأردنية اجلي�ص العربي، لأوجه من خالل هذه الر�صالة، حتية 
عربية ها�صمية ملوؤها العتزاز والتقدير العايل والرا�صخ لقواتنا امل�صلحة - اجلي�ص 
العربي امل�صطفوي البا�صل، درع الوطن و�صياجه احلامي وملنت�صبيها الأ�صاو�ص من 
�سباط و�سباط �سف واأفراد من اأبناء وبنات اأ�سرتنا االأردنية الواحدة املتعا�سدة 
منت�صبي  من  ال�صالح  رفاق  من  وزميالتهم  وزمالئهم  اهلل،  باإذن  دوما،  واملتحابة 

اأجهزتنا الأمنية كافة.
عطوفة الأخ العزيز،

الدعم  كل  جميعا  منا  ت�صتحق  العربي،  اجلي�ص   - الأردنية  امل�صلحة  قواتنا  اإن 
والإ�صناد واملوؤازرة، لتظل كما عهدتها وكما خربها الأردنيون مثال يحتذى وي�صار اإليه 
بالبنان، يف الكفاءة واالن�سباط واالإيثار والتفاين، وعليه فاإنني اأوجهك بالعمل على 
تكثيف اجلهود الرامية اإلى تطويرها واإعادة هيكلتها وحتديثها وتعزيز وتطوير قدراتها 

لتواكب هذا الع�صر، ولتظل م�صرب املثل يف الكفاءة والقدرة والأداء املحرتف.
متمنيا لك التوفيق يف مهمتك، ومعربا لك عن دعمي الكامل لكل اجلهود التي 

من �صاأنها الإ�صهام يف تعزيز م�صرية القوات امل�صلحة الأردنية - اجلي�ص العربي.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عبداهلل الثاين ابن احل�صني

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي

يو�صف احلنيطي رئي�ص هيئة الركان امل�صرتكة
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رسالة جاللة الملك عبداهلل الثاني

 إلى أحمد حسني، بتعيينه مديرًا عامًا لدائرة 
المخابرات العامة)1)

1 اأيار  2019

عطوفة الأخ اللواء اأحمد ح�صني، حفظه اهلل،

مدير املخابرات العامة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،
لقد وقع اختيارنا عليك لتتولى اإدارة دائرة املخابرات العامة، يف هذه املرحلة 
باأ�صرها حتديات جمة وغري م�صبوقة، ويواجه  التي تواجه فيها منطقتنا  الدقيقة 
فيها بلدنا احلبيب حتديات فر�صتها عليه املتغريات الإقليمية واملناخ العاملي العام 
الفريد واملتوتر، بيد اأن الأردن، وكداأبه دوما، وبهمة �صعبنا الأبي واإح�صا�صه العايل 
قواتنا  منها  املقدمة  ويف  موؤ�ص�صاتنا،  وقدرة  وبكفاءة  احلقة،  الوطنية  بامل�صوؤولية 
الأمنية  والأجهزة  العامة،  املخابرات  ودائرة  العربي،  اجلي�ص   - البا�صلة  امل�صلحة 
اهلل،  باإذن  و�صنتجاوز  وال�صعاب،  العقبات  الكثري من  الأخ��رى، متكن من جتاوز 

بتما�صكنا وتكاتفنا وتعا�صدنا جميعا، ووعي �صعبنا كل التحديات وامل�صاعب.

اإنني على ثقة باأننا �صائرون نحو م�صتقبل اأف�صل، ملا اأمل�صه واأعرفه واأراه من 
يعملون جاهدين،  واأردنية ممن  اأردين  كل  واأحيي  الأردنيني،  لدى  تلني  ل  عزمية 
وبتفان يف موؤ�ص�صاتنا الوطنية كافة، وا�صعني ن�صب اأعينهم حتقيق ما فيه �صالح 

وطننا الغايل ومواطنينا الأعزاء.

لقد اأجنزت دائرة املخابرات العامة، التي نعتز بها ونفخر، يف الفرتة املا�صية 
عملية تطوير موؤ�ص�صي جادة لت�صتمر يف اأداء دورها الوطني املحوري والتاريخي الذي 
ي�صاطرين كل اأردين يف تثمينه والإ�صادة به يف حماية الأمن الوطني لالأردن بكفاءة 
التطويرية  العملية  هذه  وارتكزت  لنا،  فخر  م�صدر  هي  عالية  واحرتافية  وحيدة 
امل�صتمرة على كوادر دائرة املخابرات العامة املميزة، وعلى كفاءة ومهنية منت�صبيها 
واملخل�ص  ال��دوؤوب  عملهم  على  واأ�صكرهم  لأحييهم  املنا�صبة  هذه  اغتنم  الذين 
القوات  يف  برفاقهم  اأ�صوة  عنه،  وال��ذود  الوطن  خدمة  يف  الالمتناهي  وتفانيهم 

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الر�صائل امللكية- الديوان امللكي الها�صمي

احمد ح�صني مديرا للمخابرات العامة
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ثقتي  عن  التعبري  ولأج��دد  الأردن،  يف  الأمنية  الأجهزة  و�صائر  البا�صلة  امل�صلحة 
الكبرية بهم جميعًا واعتزازي ال�صادق بهم، واإمياين باأنهم �صيم�صون بثبات وعزم 
وثقة على درب خدمة بلدنا وحماية اأمنه واأمان مواطنيه، ويف ر�صد كل املحاولت 
اليائ�صة التي نلم�صها - خ�صو�صًا يف الآونة الأخرية - والهادفة للم�صا�ص بالثوابت 
نف�صه  له  ت�صول  من  لكل  الت�صدي  ويف  بفاعلية،  معها  والتعامل  الأردنية،  الوطنية 
حماولة العبث باملرتكزات التي ين�ص عليها الد�صتور الأردين، ويف مواجهة البع�ص 
ممن ي�صتغلون الظروف ال�صعبة والدقيقة التي منر بها، والهموم امل�صروعة، التي 
تاركني  زائلة،  ل�صعبية  الفئات يف جمتمعنا، طلبًا  بع�ص  نعمل على جتاوزها، لدى 
ل  لال�صتغالل من جهات عديدة  اأو جهل، عر�صة  �صواًء عن علم  اأنف�صهم،  بذلك 

تريد لنا اخلري وتعمل على العبث باأمن الأردن وا�صتقراره.

ورغم اأن م�صرية دائرة املخابرات العامة - فر�صان احلق، كانت دوما م�صرية 
م�صرقة وم�صرفة، اإل اأنها مل تخلجُ -�صاأنها يف ذلك �صاأن اأي موؤ�ص�صة او اإدارة حكومية 
اأخرى- من بع�ص التجاوزات لدى قلة قليلة، حادت عن طريق اخلدمة املخل�صة 
حينها  تطلب  الذي  الأمر  العام،  ال�صالح  على  اخلا�صة  امل�صالح  وقدمت  للوطن 

التعامل الفوري معه وت�صويبه.)1(

الت�صرفات  هذه  مثل  اأن  على  والت�صديد  التاأكيد  اأعيد  اأن  هنا  علي  ويتعني 
ال�صلطة  اأن  ون�صيت  تنا�صت  التي  القليلة،  القلة  لهذه  امل�صتغل  وال�صلوك  الفردية 
امل�صوؤولية  بال�صرورة  معها  وتتالزم  ت�صاحبها  امل�صتويات،  كل  وعلى  واملنا�صب، 
وامل�صاءلة، ومل تتعامل مع ال�صلطة واملن�صب على اأنهما تكليف وواجب خدمة وطني 
ينبغي اأن ل يحيد قيد اأمنلة عن اعتبارات حتقيق م�صلحة الوطن واملواطن، يجب 
اأن ل توؤدي بنا اإلى الوقوع يف �صرك اإ�صدار اأحكام عامة مغلوطة وظاملة و�صوداوية 
حول موؤ�ص�صاتنا واأجهزتنا اأو الت�صكيك يف م�صداقيتها اأو نزاهتها اأو تفاين ونزاهة 

ال�صواد الأعظم من العاملني فيها واإخال�صهم.

ولقد وقع اختياري عليك يف هذه املرحلة، ملا عرفته عنك من مقدرة وكفاءة 
خدمتك  م�صرية  امتداد  على  العامة  املخابرات  دائ��رة  يف  توليت  التي  املواقع  يف 
برتكيز  ولال�صتمرار،  والعريق،  العزيز  اجلهاز  هذا  وقيادة  لإدارة  فيها،  الطويلة 
وبوترية اأ�صرع، يف عملية التجديد والتحديث والتطوير اجلارية فيه بهدف الو�صول 
طليعة  يف  لتظل  العامة  للمخابرات  واحلرفية  املهنية  درج��ات  اأعلى  �صمان  اإل��ى 

1 القد�ص املقد�صية- �صحيفة، 2019/5/2
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الدويل،   امل�صتوى  وعلى  الأردن  يف  والتقدير  بالإعجاب  اإليها  ي�صار  التي  الأجهزة 
وللعمل على تعزيز قيم النزاهة والعدل، وحتديث الدائرة - يف اإطار ما هو منوط 
والعمل على �صمان �صون حقوق وكرامة    - قانونها  بها من م�صوؤوليات كبرية يف 
املواطن وحمايتها لأننا نفخر يف الأردن دوما، باأننا دولة موؤ�ص�صات ودولة قانون، 
اأ�صا�صيا  كان و�صيبقى ال�صتم�صاك فيها بالد�صتور والقانون، واحرتامهما م�صدرا 
ل�صتقرار بلدنا ومنعته، مثلما �صت�صهم هذه املنهجية وهذا التطوير، بال �صك، يف 
اإلى تعزيز وتدعيم مرتكزات الدولة احلديثة  اإر�صاء بيئة حمفزة وممكنة تقودنا 
الوطني ويوجد حلوًل ملعاجلة  اأن يدعم القت�صاد  بالنتيجة  الأمر الذي من �صاأنه 

البطالة وتوفري متطلبات العي�ص الكرمي ل�صبابنا الغايل.

لدائرة  املطلق  دعمي  عن  ومعربًا  مهمتك،  يف  وال�صداد  التوفيق  لك  متمنيًا 
املخابرات العامة الأبية واعتزازي وثقتي الكبريين بها ومبن�صوبيها، ومعربًا اأي�صًا 
جهوده  على  اجلندي  عدنان  الفريق  الأخ  عطوفة  ل�صلفك  وتقديري  �صكري  عن 

املخل�صة وعمله الدوؤوب خالل توليه ملن�صبه.)1(

واهلل يحفظك ويرعاك ويعينك على حمل اأمانة امل�صوؤولية.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عبداهلل الثاين ابن احل�صني

1 القد�ص املقد�صية- �صحيفة، 2019/5/2
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رسالة جاللة الملك عبداهلل الثاني
 إلى حسين الحواتمة، بتعيينه مديرًا لألمن العام)1)

16 كانون الأول 2019

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

عطوفة الأخ اللواء الركن ح�صني احلوامتة، مدير الأمن العام، حفظه اهلل.

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

اأما وقد �صدرت اإرادتنا باأن تتولى �صرف وواجب م�صوؤولية موقع مدير الأمن 
العام، والإ�صراف الفوري على مهمة دمج املديرية العامة لقوات الدرك، واملديرية 
اأبعث  فاإنني  التنظيمي،  العام وهيكلها  الأمن  للدفاع املدين �صمن مديرية  العامة 
بتحية  جميعهم،  اجلديدة  مبكوناتها  املديرية  منت�صبي  اإل��ى  خاللك  ومن  اإليك 
العتزاز والتقدير والثقة وال�صكر على جهودكم الدوؤوبة وت�صحياتكم املخل�صة يف 

�صبيل خدمة املواطنني وحماية اأمنهم واأمن وطننا وتقدمي اأف�صل اخلدمات لهم. 

عطوفة الأخ العزيز، 

لقد عرفتك منذ �صنني طويلة وخربت فيك الكفاءة يف خمتلف املواقع، التي 
توليتها خالل خدمتك املمتدة واملتميزة، وقدراتك التنظيمية والقيادية، ومن هنا 
الت�صريعية  الإج��راءات  ا�صتكمال  متطلبات  اإمتام  على  قادر  باأنك  ثقة  على  فاإنني 
النتقالية  املرحلة  وقيادة  ب�صال�صة،  الدمج هذه  عملية  لإجناز  الالزمة  والإداري��ة 

ريثما يتم ا�صتكمال متطلبات الدمج ت�صريعيا واإداريا باأ�صرع وقت ممكن.

بتمكينك  الكفيلة  والو�صائل  الأ�صباب  كل  لك  تهيئ  باأن  احلكومة  اأمرت  لقد 
قيادة  وتويل  الدمج،  عملية  باإمتام  اإليك  املوكولة  الكبرية  املهمة  بهذه  القيام  من 
حتقيق  ي�صمن  وب�صكل  املرحلة،  هذه  خالل  اجلديد  و�صكلها  مبكوناتها  املديرية 
التناغم يف الأداء، وحت�صني م�صتوى التن�صيق الأمني واخلدمات امل�صاندة على نحو 
يلم�ص املواطن اأثره الإيجابي يف خمتلف جوانب حياته اليومية، ويف�صي اإلى تر�صيخ 
املهام  واأداء  املنجزات،  واملوؤ�ص�صات، وحماية احلقوق و�صون  القانون  دولة  دعائم 
باحرتافية ومهنية ترتكز على اأعلى معايري الكفاءة والنزاهة وال�صفافية، وتكري�ص 
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منهجية امل�صوؤولية وامل�صاءلة، واأوجهك بتكثيف اجلهود الرامية اإلى حتقيق كل هذه 
الأهداف، وتقلي�ص الإنفاق الناجت حكما عن عملية الدمج. 

العزيزين  لالأخوين  وال�صكر  بالتقدير  اأتوجه  اأن  اإل  اخلتام،  يف  يفوتني  ول 
البزايعة، على خدماتهما  اللواء م�صطفى  فا�صل احلمود وعطوفة  اللواء  عطوفة 
املمتدة واملخل�صة للوطن يف خمتلف املواقع التي تولياها، متمنيا لهما دوما التوفيق 
وهما مي�صيان نحو اأخذ ق�صطهما امل�صتحق من الراحة، واأن اأعرب عن اأمنياتي لك 
بالتوفيق يف مهمتك وتاأكيدي على اأنك �صتلقى مني، كل الدعم لتحقيق ما ن�صبو 

اإليه جميعا من حت�صني وتر�صيد ي�صب يف م�صلحة الوطن واملواطن. )1(

عبداهلل الثاين ابن احل�صني
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سيرة ولي العهد

 األمير الحسين بن عبداهلل الثاني
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الثاين، ويل العهد يف  ال�صمو امللكي الأمري احل�صني بن عبداهلل  ولد �صاحب 
مدينة عمان يف التا�صع ع�صر من حمرم 1415 هجرية، املوافق للثامن والع�صرين 

من حزيران 1994 ميالدية)1(.

و�صموه اأكرب اأجنال جاللة امللك عبداهلل الثاين وجاللة امللكة رانيا العبداهلل، 
وهو ال�صليل الثاين والأربعون للنبي حممد، عليه ال�صالة وال�صالم. ول�صموه �صقيق 
واحد هو �صاحب ال�صمو امللكي الأمري ها�صم و�صقيقتان؛ هما �صاحبتا ال�صمو امللكي 

الأمرية اإميان والأمرية �صلمى.

و�صدرت الإرادة امللكية ال�صامية يف التا�صع من رجب 1430 هجرية، املوافق 
الثاين  الأمري احل�صني بن عبداهلل  بت�صمية �صمو  للثاين من متوز 2009 ميالدية، 
وليًا للعهد وفقًا للد�صتور الأردين الذي ين�ص على انتقال ولية امللك من �صاحب 

العر�ص اإلى اأكرب اأبنائه من الذكور �صنًا ..

اأجداده  و�صرية  احل�صني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  والده جاللة  بنهج  اقتداء 
مرافقة  على  �صموه  يحر�ص  الأردين،  ال�صعب  اأبناء  مع  التوا�صل  يف  الها�صميني 
جاللته يف زياراته وجولته التفقدية ملختلف حمافظات اململكة، كما يرافق جاللة 
�صمو ويل  ودوليا. وعني  والع�صكرية حمليا  الر�صمية  الن�صاطات  امللك يف عدد من 

العهد نائبًا جلاللة امللك عدة مرات.

اأنهى �صمو ويل العهد تعليمه الثانوي يف مدر�صة "كينغز اأكادميي" يف الأردن 
يف 2012، وح�صل على تعليمه اجلامعي يف التاريخ الدويل من جامعة جورج تاون 

يف الوليات املتحدة الأمريكية التي تخرج فيها عام 2016.

"�صاندهري�صت"،  امللكية  الع�صكرية  الأكادميية  يف   2017 عام  �صموه  تخرج 
ويحمل �صموه رتبة مالزم اأول يف القوات امل�صلحة الأردنية -اجلي�ص العربي.
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مبادرات ولي العهد 
اأطلق �صاحب ال�صمو امللكي عددًا من املبادرات الهامة من خالل موؤ�ص�صة ويل 

العهد، من �صمنها:
اأعلى  اإل��ى  للو�صول  ال�صباب  مهارات  تنمية  اإل��ى  تهدف  التي  ق  َحقِّ مبادرة 
م�صتويات الحرتافية يف التعاون والعمل امل�صرتك، من خالل جهد تنظيمي خمطط 
يهدف لت�صهيل اكت�صاب املهارات واملعارف وت�صجيع العمال التطوعية يف اململكة، 
ومبادرة خا�صة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمالحة الف�صائية والف�صاء الأمريكية 
)نا�صا( ملنح ال�صباب الأردين فر�صة نادرة للتدرب يف هذه الوكالة، حيث األهمت هذه 
 "CubeSat" املبادرة اأول فوج من املتدربني الأردنيني ال�صباب الى تاأ�صي�ص برنامج
ا�صم  يحمل  اململكة  يف  م�صغر  �صناعي  قمر  اأول  واط��الق  ت�صميم  على   للعمل 
)JY1-SAT(  عام 2018، تخليدًا لذكرى الراحل جاللة امللك احل�صني بن طالل 

)1( .JY1 طيب اهلل ثراه، اإذ كان نداء الراديو اخلا�ص بجاللته يحمل الرمز
كما قام �صموه باإطالق )مبادرة م�صار( لدعم ال�صباب الأردين وتوفري فر�صة 
لهم لإظهار قدراتهم وابتكاراتهم يف جمال الف�صاء، و)مبادرة �صمع بال حدود( 
التدريب  وتوفري  ال�صمم،  من  يعانون  الذين  لالأطفال  قوقعات  لزرع  تهدف  التي 
�صّي( لتاأهيل  والتثقيف والتاأهيل املالئم للم�صتفيدين من هذه املبادرة ومبادرةة )قجُ

الكوادر  الطبية يف املجال الريا�صي.         

جمموعة  العهد،  ويّل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�صني  الأم��ري  �صمّو  تبّنى  كما 
ويّل  موؤ�ص�صة  مبادرات  اأبرزها  من  والريا�صة،  بال�صباب  تعنى  التي  املبادرات  من 
 ،)FABlAB( الت�صنيع التقنية، ومبادرة خمترب  العهد، ومبادرة جامعة احل�صني 

وحت�صني، ونوى.
وتهدف هذه املبادرات اإلى دعم ال�صباب وتطوير قدراتهم و�صقل مهاراتهم 
وتعزيز دورهم وم�صاركتهم يف �صنع القرار، ويقول �صموه يف ذلك: "نحن لن ن�صمح 
لأّي تيار باأن يجرفنا، فاخليار باأيدينا. ما يريده ال�صباب العربي هو ذاته ما يريده 
�صوتهم  ليكون  فر�صة  يريدون  عادلة..  فر�صًا  يريدون  مكان..  كل  يف  اأقرانهم 

م�صموعًا وفر�صة لإحداث التغيري".

ويوا�صل �صموه زياراته اإلى املوؤ�ص�صات الأردنية احلكومية واخلا�صة، وي�صتمع 
اإلى احتياجاتها واأفكارها واقرتاحاتها، حول كيفية موا�صلة بناء الأردن و�صوًل اإلى 

امل�صتقبل امل�صرق واملزدهر.)2(
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ولي العهد يترأس جلسة مجلس األمن
يف ني�صان 2015 تراأ�ص �صمو ويل العهد جل�صة جمل�ص الأمن يف الأمم املتحدة 
مكافحة  يف  ال�صباب  دور  الدوليني..  والأم��ن  ال�صالم  )�صون  بعنوان  كانت  التي 
التطرف والعنف وتعزيز ال�صالم( واألقى �صموه فيها كلمة الأردن، حيث كان �صموه 

الأ�صغر �صنًا يف تاريخ الأمم املتحدة الذي يرتاأ�ص جمل�ص الأمن.

ا�صتكمل �صموه جهوده التي بداأها يف الأمم املتحدة بعقد املنتدى العاملي الأول 
لل�صباب وال�صالم والمن يف الأردن يف اآب 2015، حيث �صدر عن املنتدى "اعالن 
عمان حول ال�صباب وال�صالم والأمن"، ويف ذات العام وب�صهر كانون الأول توجت 
نوعه اخلا�ص  الأول من  الأمن  تاريخي من جمل�ص  قرار  با�صت�صدار  �صموه  جهود 
بال�صباب والأمن وال�صالم وهو القرار رقم 2250 والذي جاء ا�صتنادا اإلى "اعالن 

عمان حول ال�صباب وال�صالم والأمن")1(.

مؤسسة ولي العهد
ببناء  العهد،  ويّل  ال��ث��اين،  عبداهلل  بن  احل�صني  الأم��ري  �صمّو  من  التزامًا 
م�صتقبل م�صرق ل�صباب الأردن، ي�صتند اإلى اإلهامهم وتوجيههم للم�صاركة يف خدمة 
جمتمعاتهم وتطويرها وتويّل م�صوؤولية القيادة، وحتفيزهم نحو البتكار والريادة، 
بقانون  العهد  ويل  موؤ�ص�صة  تاأ�صي�ص  واملهني، مت  التقني  العمل  ارتياد  على  وحّثهم 

خا�ص.

اأر�ص  على  لتج�ّصد  اململكة  حمافظات  جميع  يف  املوؤ�ص�صة  مبادرات  وانبثقت 
الواقع اإميان �صمّوه باأن ال�صباب الأردين على مقدرة من حتقيق اأعظم الإجنازات 
التنموّية  العملية  يف  دورهم  لتاأدية  الالزمة  والو�صائل  باملهارات  ت�صليحهم  مت  اإذا 

كمواطنني فاعلني)2(.
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خطابات األمير الحسين

�صارك المري احل�صني ويل العهد يف عدد كبري من الجتماعات واملوؤمترات 
الدولية واملحلية والعربية، وكان له العديد من اخلطابات)1(.

27 اأيلول 2015: خالل اجتماع مع امللك عبداهلل الثاين وجون كريي،

2014: خطاب ويل العهد خالل حفل اطالق مبادرة تطوع يف الأردن.

2014: خطاب ويل العهد خالل حفل اطالق مبادرة �صمع بال حدود.

2015: خطاب الأمري احل�صني بن عبد اهلل الثاين خالل جل�صة جمل�ص الأمن 
الدويل. 

2015: خطاب ويل العهد يف افتتاح املنتدى العاملي لل�صباب وال�صالم والأمن.

2017: خطاب ويل العهد يف اجلل�صة الفتتاحية املنتدى القت�صادي العاملي 
حول ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا.

2017: خطاب ويل العهد اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

2018: كلمة الأمري احل�صني خالل زيارة جامعة احل�صني بن طالل يف معان.

2020: كلمة ويل العهد يف اجلل�صة الفتتاحية يف موؤمتر tech vally ال�صنوي 
يف مدينة �صان فران�صي�صكو.

2020: موؤمتر القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع 2020.
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األوسمة والتكريم
 JOR Order of the Star of Jordan و�صام الكوكب الأردين رتبة الفار�ص   •

KN.svg

البحرين: و�صام امللك حمد للنه�صة من الدرجة الولى   -  2019  •
 St Olavs Orden الأول��ى  الدرجة  من  اأولف  و�صام  ال��رنوي��ج:    -  2020  •

)1(  storkors stripe.svg

مؤسسة ولي العهد
اأجُ�ص�صت موؤ�ص�صة ويل العهد عام 2015، وانبثقت مبادراتها يف جميع حمافظات 
الأردن لتج�ّصد على اأر�ص الواقع اإميان �صمو المري احل�صني باأن ال�صباب الأردين 
لديهم القدرة على حتقيق اأعظم الإجنازات اإذا مت ت�صليحهم باملهارات والو�صائل 

الالزمة لتاأدية دورهم يف العملية التنموّية كمواطنني فاعلني. 

وتهدف املوؤ�ص�صة اإلى امل�صاهمة يف اعمال التنمية والرب وتطوير العمل اخلريي 
يف  امل�صاهمة  خ��الل،  من  لل�صباب  ال��الزم  الدعم  وتوفري  والتطوعي  والجتماعي 
التنمية ال�صاملة يف خمتلف حمافظات اململكة مبا يف ذلك تقدمي الدعم املبا�صر 
والريا�صية  والثقافية  العلمية  والن�صطة  امل�صاريع  واقامة  املحلية،  للمجتمعات 
تنمية  بهدف  وغ��ريه��ا  وال��ري��ادي��ة  وال�صحية  واملهنية  والجتماعية  والتعليمية 
مواهب ال�صباب وحت�صني م�صتوى معي�صتهم، اي�صا التعاون مع الفراد واجلمعيات 
باأهداف  عالقة  لها  التي  ان�صطتها  يف  اململكة  يف  العاملة  وال�صركات  واملوؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صة، وامل�صاركة يف تاأ�صي�ص اجلمعيات وال�صركات غري الربحية اأو امل�صاهمة اأو 

امل�صاركة فيها وفقًا للت�صريعات النافذة)2(.

مبادرات مؤسسة ولي العهد 
وجامعة  وان�صانية  وطنية  م��ب��ادرات  ع��دة  على  العهد  ويل  موؤ�ص�صة  ت�صرف 
ال�صباب  ت�صجيع  اإلى  التي تهدف  املوؤ�ص�صة مبادرة حقق  اأن�صاأت  التقنية،   احل�صني 
 MASAR ومبادرة  الداخلي،  للتدريب  نا�صا  برنامج  وان�صاأت  التطوعي.  العمل  على 

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي

2 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي



265

لت�صجيع البتكار يف جمال تكنولوجيا الف�صاء ؛ ومبادرة ال�صمع بال حدود التي متول 
برنامج  املتدربون من  بداأ  ال�صمع.  ال�صناعية لالأردنيني �صعاف  القوقعة  غر�صات 
نا�صا يف بناء مكعبات )قمر �صناعي �صغري( ا�صمه JY1، كاأول قمر �صناعي اأردين 
يف عام 2018. ومتت ت�صمية م�صروع املكعبات با�صم النداء الإذاعي للهواة الراحل 
للملك احل�صني. كما تعد من�صة نوى ومن�صة نحن الذراع التطوعية ملوؤ�ص�صة ويل 
العهد تهدف مل�صاعفة العمل اخلريي وتنمية ح�ص امل�صوؤولية املجتمعية، اأ�ص�صت لرفع 
م�صتقبل  بناء  يف  ت�صاهم  التي  الهامة  والتنموية  الجتماعية  الق�صايا  حول  الوعي 
م�صرق، كما مت اطالق مبادرة )�ص( والتي تهدف اإلى خلق منوذج فريد لل�صباب 
العربية �صمن  اللغة  اإدراج  اإلى  تهدف  كما  هويته،  لإبراز  وال�صاعي  بلغته،  املوؤمن 
يندرج  وما  الرقمية  الثورة  اإلى  ت�صتند  التي  الرابعة،  ال�صناعية  الثورة  تطبيقات 

حتتها من جمالت، مثل: الذكاء ال�صطناعي، والروبوتات، واإنرتنت الأ�صياء. 

منشآت تحمل اسمه)1)
اطلق ا�صم المري على عدد من الكليات واملوؤ�ص�صات التعليمية والفنية منها:

جامعة احل�صني التقنية.  -

م�صت�صفى الأمري احل�صني بن عبد اهلل الثاين يف لواء عني البا�صا / حمافظة البلقاء.  -

مركز المري احل�صني بن عبد اهلل لمرا�ص وجراحة الكلى يف مدينة احل�صني   -
الطبية. مت افتتاحه عام 2000. 

اأكادميية الأمري احل�صني بن عبد اهلل الثاين للحماية املدنية  التي تتبع جلامعة   -
البلقاء التطبيقية متخ�ص�صة يف جمالت علوم الدفاع املدين واحلماية املدنية.

كلية الأمري احل�صني بن عبد اهلل الثاين الفنية التي تاأ�ص�صت عام 1949 حتت   -
مت   1987 عام  ويف  الأردنية،  امل�صلحة  القوات  وتتبع  امليكانيك  مدر�صة  ا�صم 

حتويلها اإلى كلية جامعية متو�صط�ة تدر�ص ثماني�ة تخ�ص�صات دبل�وم.

اآل  املعلومات يف جامعة  لتكنولوجيا  الثاين  الأمري احل�صني بن عبد اهلل  كلية   -
البيت تاأ�ص�صت عام 2002.

كلية الأمري احل�صني بن عبد اهلل الثاين للدرا�صات الدولية يف اجلامعة الأردنية  -

جممع المري احل�صني بن عبد اهلل الثاين الريا�صي يف حمافظة البلقاء - لواء   -
الق�صبة.

1 ويكيبيديا- المري احل�صني ويل العهد
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مت  عبدون.  ك��وري��دور  منطقة  يف  الثاين  اهلل  عبد  بن  احل�صني  الم��ري  �صارع   -
افتتاحه عام 2016 .

مركز الأمري احل�صني بن عبد اهلل الثاين الثقايف يف حمافظة معان. يقع على   -
املدخل ال�صمايل ملدينة معان، بجانب مبنى املحافظة. 

علم ولي العهد في األردن)1)
يظهر علم  �صمو الأمري احل�صني بن عبد اهلل الثاين، ويل العهد، على �صكل 
جنمة  بها  ترتبط  والأحمر  والأخ�صر  والأبي�ص  الأ�صود  باللون  الأ�صعة  من  حزم 
العلم  قومية كما هو  العلم ذات دللت  واألوان  الف�صي.  التاج  تلتف حول  �صباعية 
الأردين، اإذ ميثل كل لون فيها خالفة اإ�صالمية؛ فاحلزمة ال�صوداء متثل العبا�صيني 
تقليديا  يرتبط  الأخ�صر  اللون  فيما  الفاطميني،  واخل�صراء  الأمويني  والبي�صاء 
بالإ�صالم وامل�صلمني واحلزمة احلمراء التي متثل �صاللة الها�صميني والثورة العربية 
وحدة  عن  وتعرب  ال�صبعة  الفاحتة  �صورة  اآي��ات  ال�صباعية  النجمة  ومتثل  الكربى، 
ويل  �صمو  وميثل  امللكي،  النظام  اإلى  فريمز  الف�صي  التاج  اأما  العربية.  ال�صعوب 
العهد، وهو يقع يف و�صط النجمة ليعرب عن تو�صط �صموه جميع مكونات واأطياف 

اأبناء ال�صعب الأردين. 

1 املوقع الر�صمي لالمري احل�صني بن عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي

علم ويل العهد يف الأردن
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مقوالت واقتباسات لولي العهد)1)

يف  ما  واأ�صواأ  اأف�صل  التاريخ،  مر  وعلى  العاملية،  الأزمات  اأظهرت  لطاملا   •
الب�صرية يف اآٍن واحد، كما اختربت املعدن احلقيقي للبلدان وال�صعوب. 

م�ؤمتر القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع عام 2020

لدينا بع�ص اخلربات يف التغلب على الأزمات واتخاذ القرارات ال�صعبة.   •
لقد واجهنا اأزمة مالية وحالة عدم ا�صتقرار يف املنطقة، ونتيجة لل�صراعات التي 
اأكرب  اأحد  الأردن  يعد  واليوم،  الالجئني.  من  هائل  عدد  اإلينا  تدفق  بنا،  حتيط 

م�صت�صيفي الالجئني يف العامل. 
اجلل�صة االفتتاحية يف م�ؤمتر تيك وادي ال�صن�ي 2020

لتكن الإن�صانية هي التوجه التايل الذي تركز عليه التكنولوجيا، فهو القرار   •
ال�صائب والذكي. واليوم، كما تعلمون جيدا، فاإن املوظفني يريدون اأكرث من جمرد 
راتب، وامل�صتهلكني يريدون اأكرث من جمرد منتج اآخر. جميعهم يريدون غاية وهدفا.

من واجب قطاع التكنولوجيا، الرتقاء بالقيم الأخالقية التي جتمعنا ...   •
اأنا ل�صت حاملا، ول اأوؤمن باحللول اجلاهزة، كما اأعلم اأنه ل توجد طريقة واحدة 

للقيام بذلك.

خطر  من  م�صتثناة  دولة  من  وما  اأجمع،  العامل  تهدد  اآفة  اليوم  نواجه   •
الإرهاب، فعدوه الإن�صان والإن�صانية ب�صرف النظر عن الدين اأو اجلن�ص اأو العمر 

اأو اجلن�صية. فالكل معني باحلرب على الإرهاب. 
جمل�س االأمن الدويل عام 2015

جاذبة  بيئة  توفر  العائلية  العالقات  و�صعف  واجلهل  والبطالة  الفقر   •
للفكر املتطرف والأفكار الظالمية.

ل بد اأن نلتفت اإلى ذلك الفراغ الذي ي�صتهدفه اأعداء الإن�صانية واحلياة،   •
بالتعليم  ال�صباب  حت�صني  خالل  من  طموحهم،  لتحقيق  ال�صباب  بطاقات  ومنلوؤه 

النوعي وفر�ص العمل املنا�صبة واأ�ص�ص احلياة الكرمية.

1 املوقع الر�صمي لالمري احل�صني بن عبداهلل الثاين- الديوان امللكي الها�صمي
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للفكر  وميكن  وطاقاتهم.  ال�صباب  عقول  يف  لال�صتثمار  �صباق  يف  اإننا   •
الظالمي اأن ي�صل اإلى حيث ل ميكن للجيو�ص الو�صول.

لبناء ومتكني  فر�صة  واأكرب  التاريخ،  �صاب عرفه  اأكرب جيل  اليوم  اأمامنا   •
وامل�صاواة،  ال�صالم  ومبادئها  الأخ���الق،  ود�صتورها  العقل،  قانونها  جمتمعات 
اإن�صانيتنا  اأ�ص�ص  هي  فتلك  الختالف،  وتقبل  امل�صرتك  العي�ص  واحلوار،  الحرتام 

امل�صرتكة.

الأردين هم ثروتنا… فال�صباب هم رّواد امل�صتقبل وفر�صانه. ال�صباب   •
اأبارك ل�صابات و�صباب العامل الذين �صاهموا ب�صياغة اإعالن عمان حول   •
ال�صباب والذي نتج عنه اليوم وبجهد اأردين اأول قرار يف تاريخ جمل�ص الأمن حول 
ال�صباب وال�صالم والأمن. يهدف هذا القرار التاريخي اإلى تاأ�صي�ص مرحلة جديدة 
ومكافحة  امل�صتدام  ال�صالم  �صنع  يف  اأ�صا�صي  ك�صريك  ال�صباب  اإدم��اج  فيها  يتم 

التطّرف ورفع ن�صبة متثيلهم يف عملية �صنع القرار. 
ح�ل اإعالن عّمان ح�ل ال�صباب وال�صالم واالأمن املقرتح من االأردن
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جاللة الملكة رانيا العبداهلل

ولدت رانيا اليا�صني يف 31 اآب 1970. وبعد ح�صولها على درجة البكالوريو�ص 
حياتها  بداأت   ،1991 عام  القاهرة  يف  الأمريكية  اجلامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف 

العملية يف قطاع البنوك يف الأردن، ثم عملت يف جمال تكنولوجيا املعلومات.)1(

الثاين  عبداهلل  –اآنذاك-  الأم��ري  من  تزوجت   ،1993 عام  حزي�ران   10 يف 
الها�صمية،  الأردنية  للمملكة  ملكًا  الد�صتورية،  �صلطاته  ت�صلم  الذي  احل�ص�ني  ابن 
1999م. ورزق جاللتاهما ب�صمو الأمري احل�صني، ويل  يف ال�سابع من �سهر �سباط 

العهد، والأمرية اإميان والأمرية �صلمى والأمري ها�صم.

واإلى جانب كونها زوجة واأمًا، تعمل امللكة رانيا بكل طاقاتها لتح�صني م�صتوى 
حياة الأردنيني من خالل دعم م�صاعيهم وامل�صاهمة يف اإيجاد فر�ص جديدة لهم. 

حمليًا، جلاللتها جهود كبرية يف جمالت تطوير النظام التعليمي احلكومي، 
ومتكني املجتمعات والن�صاء، وحماية الأطفال والأ�صر، وت�صجيع البتكار والتكنولوجيا 

والريادة من خالل املجتمع وخا�صة بني ال�صباب.

وعامليًا، تجُعرف جاللتها باعتبارها من املنا�صرين لن�صر الت�صامح والتعاطف، 
وبناء اجل�صور بني النا�ص من خمتلف الثقافات واخللفيات. واكت�صبت جهودها يف 
العرب وامل�صلمني احرتامًا عامليًا، وت�صجع جاللتها  النمطية جتاه  مواجهة ال�صور 

على فهم وقبول اأكرب بني النا�ص من خمتلف الأديان والثقافات. 

توؤمن جاللتها باأن كل اأردين واأردنية وجميع الأطفال، يجب اأن يح�صلوا لي�ص 
فقط على بيئة تعليمية حمفزة، ولكن اأي�صًا على معلمني ملهمني وتكنولوجيا ميكن 

اأن تربط اأطفال الأردن بالعامل، وتربط العامل بهم. )2(

لقطاع  الوطنية  اجلهود  يف  والتنمية  للتعليم  رانيا  امللكة  موؤ�ص�صة  وت�صاهم 
التعليم من خالل مبادرات مثل اأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني، ومدر�صتي، 
واإدراك و�صندوق الأمان مل�صتقبل الأيتام وغريها. ولتحقيق اأهداف تلك املبادرات 
وغريها، ت�صجع امللكة رانيا �صركاء من القطاع اخلا�ص للدعم وامل�صاهمة يف حت�صني 

وتعزيز اأ�صا�صات املنظومة التعليمية يف الأردن. 

1 موقع امللكة رانيا– الديوان امللكي الها�صمي

2 موقع امللكة رانيا– الديوان امللكي الها�صمي
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كما اأن جاللتها �صوت عاملي ل�صمان ح�صول الأطفال حول العامل على التعليم 
التعليمية"، كما  واحد  "حملة هدف  اإطالق  �صاركت يف  النوعي. ويف عام 2009، 
عملت جاللتها رئي�صًا فخريًا عامليًا ملبادرة الأمم املتحدة لتعليم الفتيات. كما اأنها 
من املدافعني يف املنتديات والتجمعات يف جميع اأنحاء العامل عن حق اجلميع يف 

احل�صول على التعليم النوعي.

وتطلعات  واحتياجات  حقوق  على  ال�صوء  ت�صليط  على  جاللتها  حتر�ص  كما 
املوؤمترات  العامل. و�صاركت يف عدد من  الالجئني والأ�صخا�ص الأكرث حاجة حول 

والقمم العاملية، وزارت عددًا من خميمات اللجوء يف الأردن واليونان وبنغالد�ص.

بالإ�صافة اإلى ذلك، ت�صاهم جاللة امللكة يف دعم عمل موؤ�ص�صة الأمم املتحدة 
واملنتدى القت�صادي العاملي من خالل من�صبها يف جمل�صيهما.

وجاللتها اأول منا�صرة بارزة لالأطفال اختارتها "اليوني�صف"، ومت اختيارها 
ملا  العاملية  التنمية  اأجندة  لر�صم  امل�صتوى  رفيعة  ال�صت�صارية  اللجنة  يف  ع�صوًا 
الإمنائية  الأهداف  وم�صمون  �صكل  ال�صت�صارة حول  والتي قدمت  بعد عام 2015 
امل�صتدامة التي تهدف لتح�صني حياة ماليني النا�ص قبل حلول عام 2030. كما اأن 
اللجنة قد  اأن كانت  جاللتها �صمن جمل�ص م�صت�صاري جلنة الإنقاذ الدولية، بعد 

اختارتها يف جمل�ص اإدارتها)1(.

اجلوائز  من  العديد  العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  ت�صلمت  لعملها،  وتقديرًا 
حمليًا واإقليميًا وعامليًا. ومن بينها: جائزة الن�صانية جلمعية ال�صحافة الأجنبية، 
وجائزة اآندريا بوت�صيللي الإن�صانية، وت�صلمت جائزة من امللكة �صيلفيا ملكة ال�صويد 
تقديرا لدعمها حقوق الطفال يف الأردن والعامل، وجائزة والرت راثيناو جلهودها 
املواطنة  وجائزة  احل�صارات،  بني  والتفاهم  احل��وار  وت�صجيع  ال�صالم  اأج��ل  من 
العاملية من "جمل�ص اتالنتك"، وجائزة جامي�ص �صي. مورغان الإن�صانية، وجائزة 
الأ�صوات  منظمة  من  وجائزة  العربي،  العطاء  ملتقى  من  العربي  العطاء  فار�ص 
احليوية، وت�صلمت جائزة �صخ�صية العام املوؤثرة من �صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد 

بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي، وجائزة يوتيوب لالإبداع. 

1 موقع امللكة رانيا– الديوان امللكي الها�صمي
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صاحبة السمّو الملكّي 

األميرة إيمان بنت عبداهلل الثاني

مولدها ونسبها
لدت �صمّو الأمرية اإميان يف عّمان بتاريخ 27 اأيلول 1996، وهي البنة الأولى  وجُ

ل�صاحَبي اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني وامللكة رانيا العبداهلل)1(.

تعليمها
تلقت �صمّو الأمرية اإميان درا�صتها الثانوية يف مدر�صة اأكادميية عّمان الدولية، 
ويف 4 حزيران 2014 اأنهت املرحلة الثانوية وح�صلت على جائزة يف علوم ال�ريا�صة 
وجائزة يف مبحث ال�عالقات الدولية وكانت من املتفوقني يف دفعتها، ثم التحقت 

�صمّوها بجامعة جورج تاون يف وا�صنطن ملوا�صلة درا�صتها الأكادميية.

�صاركت �صمّوها والَديها يف العديد من املنا�صبات الر�صمية، وح�صرت جمموعة 
من الفعاليات واملوؤمترات اخلريية على امل�صتوَيني املحلي والدويل.

1 موقع امللكة رانيا– الديوان امللكي الها�صمي
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صاحبة السمّو الملكّي)1)

األميرة سلمى بنت عبداهلل الثاني

لدت �صمّو الأمرية �صلمى يف عّمان بتاريخ 26 اأيلول 2000. وهي البنة الثانية  وجُ
ل�صاحَبّي اجلاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني وامللكة رانيا العبداهلل.

عّمان،  يف  الدولية  الأكادميية  مدر�صة  يف  الثانوي  تعليمها  �صمّوها  تلّقت 
�صاندهري�صت  اأكادميية  ع�صكرية يف  دورة  تلّقت  ثم   .2018 اأيار   22 وتخرجت يف 
الع�صكرية امللكّية يف اململكة املتحدة، وتخرجت فيها بتاريخ 24 ت�صرين الثاين 2018.

1 الديوان امللكي الها�صمي- املوقع الر�صمي
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صاحب السمو الملكي)1)

األمير هاشم بن عبداهلل الثاني 

ولد �صاحب ال�صمو امللكي المري ها�صم بن عبداهلل الثاين، يف مدينة عمان يف 
30 كانون الثاين 2005. و�صمّوه النجل الثاين جلاللة امللك عبداهلل الثاين وجاللة 

امللكة رانيا العبداهلل .

1 الديوان امللكي الها�صمي- املوقع الر�صمي
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صاحب السمو الملكي

األمير حمزة بن الحسين
مولده ونسبه)1)

ل�صاحَبّي   1980 اآذار   29 يف  عّمان  يف  احل�صني  بن  حمزة  الأم��ري  �صمّو  لد  وجُ
اجلاللة امللك احل�صني بن طالل -طيب اهلل ثراه- وامللكة نور احل�صني. وهو ال�صليل 

احلادي والأربعون للر�صول حممد، �صلى اهلل عليه و�صّلم.

تسميته وليًا للعهد
ل �صاحب اجلاللة الها�صمية امللك عبداهلل الثاين املعّظم بت�صميته وليًا  تف�صّ

للعهد يف الفرتة بني 7 �سباط 1999 و28 ت�صرين الثاين 2004.

تعليمه وخدمته العسكرية
تلقى �صمّوه تعليمه البتدائي يف عّمان، ثم يف مدر�صة هارو باململكة املتحدة، 
ق اأكادمييًا وح�صل على "جائزة التاريخ" التي متنحها الكلية، واحتفاًء  وهناك َتفوَّ
بن  حمزة  "جوائز  با�صم  جوائز  احل�صني  امللك  جاللة  له  املغفور  اأ�ص�ص  بتخّرجه 

احل�صني للقيادة" يف املدر�صة، لت�صجيع قيم التدريب والتعليم يف جمال القيادة.

التحق �صمّوه باأكادميية �صاندهري�صت الع�صكرية امللكّية يف اململكة املتحدة يف 
نف�صه،  العام  من  الأول  كانون  �صهر  يف  الربنامج  واأكمل   ،1999 الثاين  كانون   30
وتخّرج �صابطًا ملتحقًا باخلدمة يف اجلي�ص العربي الأردين. ويف "�صاندهري�صت"، 
نح "�صيف ال�صرف" الذي مينحه اآمر الكلية لأف�صل تلميذ ع�صكري اأجنبي، كما  مجُ
َنح للتلميذ الأجنبي الذي  ح�صل �صمّوه على جائزة الأمري �صعود بن عبداهلل التي متجُ
من  بالعديد  �صمّوه  والتحق  الأكادميية،  املوا�صيع  يف  تراكمية  عالمة  اأعلى  يحرز 
الدورات التي اأغنت خربته واأْثرت مهارته، مثل دورات املظليني ودورات القنا�صة 

ودورات قيادة الطائرات العامودية.

1 الديوان امللكي الها�صمي- املوقع الر�صمي

المري حمزة بن احل�صني
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�صارك �صمّوه، الذي خدم يف اللواء املدرع الأربعني يف اجلي�ص العربي، يف عدد 
والوليات  واأملانيا  وبولندا،  املتحدة،  واململكة  الأردن،  يف  الع�صكرية  ال��دورات  من 
اجلي�ص  يف  ركن  عقيد  رتبة  يحمل  ال��ذي  �صمّوه،  �صارك  كما  الأمريكية.  املتحدة 
العربي، يف مهام القوة الأردنية-الإماراتية امل�صرتكة العاملة �صمن القوات الدولية 
ني م�صت�صارًا  حلفظ ال�صالم يف يوغ�صالفيا ال�صابقة، وبتاريخ 26 كانون الأول 2017 عجُ

لرئي�ص هيئة الأركان امل�صرتكة ل�صوؤون ال�صناعات الدفاعية بالإ�صافة لعمله.

الأمريكية يف  بن احل�صني يف جامعة هارفرد  الأمري حمزة  �صمّو  تخرج  وقد 
مطلع عام 2006 وح�صل على �صهادة املاج�صتري يف الدرا�صات الدفاعية من جامعة 
املتحدة عام 2011. وخدم �صمّوه بلَده يف عدد من  اململكة  لندن" يف  "كينغز كوليج 
امل�صوؤوليات الأخرى؛ فمّثل جاللَة امللك يف منا�صبات عدة، وناب عن جاللة امللك يف 

عدد من املهام الر�صمية يف داخل اململكة وخارجها.

د مواهبه، تقّلد �صمّوه العديد من الأو�صمة الرفيعة، منها  ونظرًا لنبوغه وتعدُّ
نال  كما  الأول��ى.  الدرجة  النه�صة من  وو�صام  الأول��ى،  الدرجة  الكوكب من  و�صام 

�صمّوه اأو�صمة رفيعة من البحرين واإيطاليا ودول اأخرى.

والريا�صات  اخليل  وركوب  والرماية  التايكواندو  بريا�صات  اهتمام  ول�صمّوه 
تب عنها من اأبحاث ودرا�صات، وهو حا�صل  اجلوية، وباحل�صارة الإ�صالمية وما كجُ
ال�صيارات  متحف  اأمناء  جمل�ص  ويراأ�ص  باأنواعها،  الطائرات  قيادة  رخ�ص  على 
امللكّي ونادي الريا�صات اجلوية امللكّي، كما اأنه الرئي�ص الفخري لحتاد كرة ال�صلة 
ال�صت�صارية  امللكّية  اللجنة  تراأ�ص  وقد  ال�صجرة،  حماية  جمعية  ورئي�ص  الأردين، 

لقطاع الطاقة)1(.

زواجه
تزوج �صمّو الأمري حمزة من �صمّو الأمرية نور بنت عا�صم يف 28 اأيار 2003، 
ني�صان 2007. ثم وقع النف�صال  الأمرية هيا يف 18  ب�صمّو  اأنعم اهلل عليهما  وقد 
ب�صمة  الأم��رية  �صمّو  على  �صمّوه  ق��ران  قد  عجُ  2012 الثاين  كانون   12 ويف  بينهما. 
نور يف 5 متوز  الثاين 2012، وبالأمرية  ت�صرين  بالأمرية زين يف 3  زقا  ورجُ حمزة، 
2014، وبالأمرية بديعة يف 8 ني�صان 2016، وبالأمرية نفي�صة يف 7 �سباط 2018.)2(

1 الديوان امللكي الها�صمي- املوقع الر�صمي

2 الديوان امللكي الها�صمي- املوقع الر�صمي
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رسالة جاللة الملك عبداهلل الثاني

إلى سمو األمير حمزة بن الحسين)1)

28 ت�صرين الثاين 2004
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

�صاحب ال�صمو امللكي الأخ العزيز
الأمري حمزة بن احل�صني حفظه اهلل.

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
وبعد،

ال�صحة  مبوفور  اأمنياتي  وخال�ص  حتياتي  باأطيب  اإليك  اأبعث  اأن  في�صرين 
واأمريا  اأخا  بك  واعتزازي  لك  حمبتي  عميق  عن  اأعرب  واأن  والتوفيق.  وال�صعادة 
ها�صميا وجنديا من جنود الوطن املخل�صني احلري�صني على اأداء الواجب وحتمل 
اأمانة امل�صوؤولية بروح الإيثار وبال�صرية العطرة التي عرفتها فيك منذ بداية عطائك 
اخلري. وقد اخرتتك بنف�صي قبل خم�ص �صنوات ومن بني جميع اإخوتي ومنهم من 

هو اأكرب منك �صنا لتكون وليا لعهدي و�صندا يل عندما تقت�صي ال�صرورة.

يف  الأول��ى  للم�صوؤولية  حتملي  بداية  منذ  ووج��داين  �صمريي  يف  ا�صتقر  وقد 
الأردن العزيز اأن اأحر�ص على اإي�صاح ال�صورة احلقيقية وجت�صيد امل�صمون امل�صتمد 
من الد�صتور ملن�صب ويل العهد وهو اأن هذا املن�صب �صريف ل يعطي ملن يحل فيه اأية 

�صالحيات ول يحمله اأية م�صوؤوليات)2(.

وقد اأكد لنا والدنا املغفور له احل�صني قبل وفاته على �صرورة اللتزام والتقيد 
اخلم�ص  ال�صنوات  ط��وال  بذلك  والتزمنا  العهد.  ويل  ملن�صب  ال�صريف  باملفهوم 
املا�صية. وقد تاأكدت من اأن وجودك يف هذا املن�صب ال�صريف يقيد حريتك ويحد 
من اإمكانية تكليفك ببع�ص املهمات ويحول ب�صبب طبيعته الرمزية بينك وبني حتمل 

بع�ص امل�صوؤوليات التي اأنت اأهل حلملها والنهو�ص بها على اأكمل وجه.

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- ر�صائل- الديوان امللكي الها�صمي

2 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- ر�صائل- الديوان امللكي الها�صمي
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باأق�صى طاقاته  العمل  واإلى  منا  واحد  كل  اإلى جهد  بحاجة  الوطن  اأن  ومبا 
املنطقة ومن �صمنها  بها  التي متر  ال�صعبة  الظروف  واإمكانياته وخا�صة يف هذه 
الأردن العزيز، فقد قررت اإعفاءك من من�صب ويل العهد لتكون اأكرث حرية وقدرة 
على احلركة والعمل والقيام باأية مهمات اأو م�صوؤوليات اأكلفك بها اإلى جانب اإخوتنا 

من اأبناء احل�صني واأفراد الأ�صرة الها�صمية.
واأنا واثق باأنك �صتكون خري عون يل ولإخوتك يف خدمة وطننا واأبناء اأ�صرتنا 

الأردنية الواحدة الكبرية.
من  هدي  على  وعنايتي  اهتمامي  مو�صع  ف�صيبقى  العهد  ويل  من�صب  اأم��ا 

الد�صتور وملا فيه اخلري لالأردن العزيز ور�صالته الها�صمية النبيلة.
واأ�صال املولى عز وجل اأن يحفظك ويرعاك ويوفقك يف خدمة الوطن العزيز)1(.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اأخوك

عبداهلل الثاين ابن احل�صني

1 املوقع الر�صمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين- ر�صائل- الديوان امللكي الها�صمي
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صاحبة الجاللة

الملكة نور الحسين

لدت  وجُ احللبي"،  جنيب  "اإليزابيث  هي  احل�صني  نور  امللكة  اجلاللة  �صاحبة 
مبدينة وا�صنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية يف 23 اآب 1951، وهي اأمريكية من 

اأ�صل عربي، ووالدها ال�صيد جنيب احللبي كان يعمل يف الوليات املتحدة)1(.

تلّقت جاللتها تعليمها يف مدار�ص كاليفورنيا ووا�صنطن ونيويورك، وتخرجت 
والتخطيط احل�صري  العمارة  ونالت �صهادة يف  يف جامعة برين�صتون عام 1974، 
بامتياز، ثم �صافرت اإلى منطقة ال�صرق الأو�صط، وعملت يف الأردن لالإفا�صة من 
خربتها يف تطوير املطار، ومت زواجها من جاللة امللك احل�صني بن طالل يف 15 
حزيران 1978. وقد اأنعم اهلل عليهما ب�صمّو الأمري حمزة يف 29 اآذار 1980، و�صمّو 
ني�صان 1983،  اإميان يف 24  الأم��رية  و�صمّو  الأمري ها�صم يف 10 حزيران 1981، 

و�صمّو الأمرية راية يف 9 �سباط 1986.

يف  جهدًا  َت��األجُ  فلم  ع��دة،  جم��الت  يف  كثرية  م�صاهمات  ن��ور  امللكة  وجلاللة 
الإ�صراف على الأن�صطة الجتماعية وال�صحية والبيئية والتعليمية، ومنحت الثقافَة 
وحقوق املراأة والطفل عنايتها ورعايتها، وامتد ن�صاطها اإلى منظمات غري حكومية، 
واأ�ص�صت بالتعاون مع جمموعة من طلبة جامعة الريموك مهرجاَن جر�ص للثقافة 

والفنون.

ح�صلت جاللة امللكة نور على اأو�صمة رفيعة تقديرًا جلهودها، فقد نالت اأرفع 
ع(، كما  اأردنيني )قالدة احل�صني بن علي، وو�صام النه�صة الأعلى املر�صَّ و�صامني 
نالت اأو�صمة دولية، و�صهادات يف الدكتوراه الفخرية من عدد من اجلامعات. وكتبت 

جاللتها مذكراتها يف عام 2003 حتت عنوان "وثبة اإميان".

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

جاللة امللكة نور
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صاحب السمّو الملكّي

األمير هاشم بن الحسين)1)

مولده ونسبه
امللكّي الأمري ها�صم بن احل�صني يف 10 حزيران 1981،  ال�صمّو  لد �صاحب  وجُ
وهو ال�صليل احلادي والأربعون للر�صول حممد �صلى اهلل عليه و�صلم، و�صمّوه اأ�صغر 
الأبناء الذكور جلاللة امللك احل�صني بن طالل من زوجته جاللة امللكة نور احل�صني.

تعليمه وخدمته العسكرية
اأنهى �صمّوه تعليمه البتدائي يف عّمان، ثم وا�صل درا�صته يف مدار�ص "�صانت 
مارك" يف الوليات املتحدة الأمريكية، وتخرج يف مدر�صة "مرييت" عام 1999. 
والتحق �صمّوه باأكادميية �صاندهري�صت الع�صكرية امللكّية يف اململكة املتحدة وتخرج 
نح للطالب  فيها عام 2000، وحاز �صمّوه جائزة الأمري �صعود بن عبداهلل التي متجُ
الدرا�صية. ويف عام  املواد  اأعلى جمموع يف عالمات  الذي يح�صل على  الع�صكري 
2005، تخّرج �صمّوه بامتياز يف كلية الدرا�صات اخلارجية بجامعة جورج تاون يف 
الوليات املتحدة. كما يحمل �صمّوه �صهادة املاج�صتري يف علوم القراآن من جامعة 

البلقاء التطبيقية.

ويخدم �صمّوه برتبة مقدم يف كتيبة املغاوير امللكّية، وح�صر عددًا من الدورات 
الع�صكرية والأمنية، وهو الرئي�ص الفخري لالحتاد الأردين لريا�صة الكيك بوك�صينغ.

كبيرًا لألمناء
�صدرت الإرادة امللكّية ال�صامية بتعيني �صمّوه كبريًا لالأمناء يف الديوان امللكّي 
امللك  جاللَة  �صموُّه  ومّثل   .2017 الثاين  كانون   12 تاريخ  من  اعتبارًا  الها�صمي، 
الزيارات  من  عدد  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللَة  رافق  كما  عدة،  منا�صبات  يف 

الر�صمية خارج البالد.
1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي

المري ها�صم بن احل�صني
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األوسمة
تقّلد �صمّو الأمري ها�صم العديد من الأو�صمة من داخل اململكة وخارجها، ومن 

اأبرزها و�صام النه�صة الأردين من الدرجة الأولى.

زواجه
تزوج �صمّوه من �صمّو الأمرية فهدة حممد اأبو نيان يف 6 كانون الثاين 2006، 
النور يف  ني�صان 2007، وراية  النور يف 6  الأمريات هالة  ال�صمّو  زقا ب�صاحبات  ورجُ
4 متوز 2008، وفاطمة العالية يف 5 ت�صرين الثاين 2011، و�صمّو الأمري احل�صني 

حيدرة يف 15 حزيران 2015.)1(

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية
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رسالة جاللة الملك عبداهلل الثاني

إلى سمو األمير هاشم بن الحسين)1)
26 كانون الثاين 2006

�صاحب ال�صمو امللكي الأخ الأمري ها�صم بن احل�صني حفظه اهلل.

اأما بعد،

وحماية  العربي،  الها�صمي  الأردين  تراثنا  فانطالقا من حر�صنا على �صون 
تقاليدنا العربية الأ�صيلة وتكري�صها يف حياتنا العامة نهجا وعمال، وامتدادا لهذا 
الرتاث، وتاأكيدا لنهج الر�صالة الأردنية، املوؤ�ص�صة على قيم الثورة العربية الكربى 
ومبادئها، التي قادها جدنا الثائر ال�صريف احل�صني بن علي طيب اهلل ثراه، واأجاد 
وجدان  يف  ماثلة  تبقى  وحتى  اأهدافها،  ترجمة  يف  وفر�صانها،  الثورة  هذه  جند 
والعريقة  الأ�صيلة  قيمه  وغر�ص  الرتاث  تر�صيخ  على  منا  وحر�صا  العزيز،  �صعبنا 
على  بالإ�صراف  اإليك  اأعهد  فاإنني  ال�صابة،  الأجيال  بني  �صيما  ل  جمتمعنا،  يف 
اإعداد كوكبة من الفر�صان، ي�صارك فيها ن�صامى ميثلون خمتلف الع�صائر الأردنية 
الكوكبة  هذه  مهمة  تكون  حيث  الأمنية،  والأجهزة  امل�صلحة  للقوات  املنت�صبني  من 

امل�صاركة يف احتفالت اململكة الر�صمية وال�صعبية.

اأن  اإلى  لأتطلع  والنجاح،  بالتوفيق  لك عن خال�ص متنياتي  اأعرب  اإذ  واإنني 
تعمل بالتن�صيق مع اجلهات املعنية كافة، لالإعداد لهذا املو�صوع واإخراجه اإلى حيز 

الوجود بال�صرعة املمكنة.

واأ�صاأل املولى عز وجل اأن يحفظك ويكالأك بعني رعايته وتوفيقه.

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأخوكم

عبداهلل الثاين ابن احل�صني

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية



284

صاحبة الجاللة الملكة علياء الحسين)1)

لدت يف  وجُ بن طالل.  احل�صني  للملك  الثالثة  الزوجة  هي  علياء  امللكة  جاللة 
القاهرة يف 25 كانون الأول 1948، وكان والدها بهاء الدين طوقان �صفريًا لالأردن 
يف بريطانيا. تلقت تعليمها يف اأنقرة ولندن وعّمان وروما، واأخريًا يف نيويورك، يف 
العلوم ال�صيا�صية وعلم النف�ص الجتماعي. واأتقنت اللغَتني الإجنليزية والإيطالية، 
وعملت اإثر عودتها اإلى االأردن يف موؤ�س�سة عالية-اخلطوط اجلوية امللكّية االأردنية/ 

فرع العالقات العامة.

ا�صم  واأخ��ذت  الأول 1972،  كانون   24 امللك احل�صني يف  تزوجت من جاللة 
ثم  هيا،  الأمرية  ب�صمو  اأيار 1974   3 عليهما يف  اأنعم اهلل  وقد  "علياء احل�صني"، 

ب�صمو الأمري علي يف  23 كانون الأول 1975 .

وتبّنت  العاطفة،  و�صدق  والإح�صان  اخلري  بحّب  علياء  امللكة  جاللة  رفت  عجُ
رفت  عجُ كما  برعايتها.  وتعهدت   ،1972 اآب   7 يف  لدت  وجُ التي  املحي�صن"  "عبري 
مب�صاركتها يف العديد من الفعاليات وت�صجيع عمل املراأة الأردنية يف جميع املجالت، 
ّكلت خالل حرب 1973،  �صجُ التي  املعركة  لدعم  الوطنية  اللجنة  وتراأ�صت جاللتها 
قد  كما �صاركت يف اجتماعات املوؤمتر الربملاين الن�صائي الإفريقي العربي الذي عجُ
بالقاهرة بتاريخ 18 اأيار 1974، وتراأ�صت اللجنة امللكية لتاأهيل ورعاية املعوقني يف 

اململكة، وتولت الرئا�صة الفخرية لنادي خريجي اجلامعة الأردنية.

بن  احل�صني  امللك  جاللة  من  الها�صمية  القالدَة  علياء  امللكة  جاللة  تقلدت 
نحت رتبة عقيد فخرية يف القوات امل�صلحة الأردنية  طالل بتاريخ 4 �سباط 1973، ومجُ
بتاريخ 23 اأيار 1973، وكانت تهوى الريا�صة املائية والتن�ص واملو�صيقى واملطالعة. 

توّفيت جاللتها يف 9 �سباط 1977 يف حادثة �سقوط مروحية كانت تقّلها اأثناء 
ّمي املطار الدويل يف  دية ملدينة الطفيلة جنوب الأردن، و�صجُ عودتها من زيارة تفقُّ

عّمان با�صمها.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

جاللة امللكة علياء احل�صني
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صاحبة السمو الملكي

األميرة إيمان بنت الحسين
مولدها ونسبها)1)

لدت �صاحبة ال�صمّو امللكّي الأمرية اإميان يف عّمان يف 24 ني�صان 1983، ون�صاأت  وجُ
يف كنف والديها الكرميني جاللة امللك احل�صني وجاللة امللكة نور.

تعليمها
در�صت الأمرية اإميان يف مدر�صة "فاي" يف ما�صا�صو�صيت�ص ومدر�صة ماريت يف وا�صنطن 
العا�صمة، وان�صمت اإلى اأكادميية �صاندهري�صت الع�صكرية امللكية يف اململكة املتحدة يف عام 
2002، واأنهت تدريبها فيها يف 8 اآب 2003، ثم التحقت باجلامعة الأمريكية يف وا�صنطن 

العا�صمة وح�صلت على درجة متقدمة يف جمال الطب البيطري.

زواجها
زقا بابنهما  تزوجت �صمّوها من ال�صيد زيد عزمي مريزا يف 22 اآذار 2013. ورجُ

َمر يف 7 ت�صرين الأول 2014. عجُ

صاحبة السمّو الملكّي األميرة
راية بنت الحسين)2)

لدت �صاحبة ال�صمّو امللكّي الأمرية راية يف 9 �سباط 1986، ون�صاأت يف ظل  وجُ
والديها الكرميني جاللة امللك احل�صني وجاللة امللكة نور.

"ويلز"، وح�صلت على �صهادة  در�صت �صمّو الأمرية راية يف كلية الأطل�صي يف 
البكالوريو�ص يف اللغة اليابانية من جامعة اأدنربة، وبعد التخرج �صافرت اإلى طوكيو 
�صمّوها  وتدّر�ص  الب�صرية.  التنمية  جمال  يف  العمل  يف  �صنوات  ثالث  اأم�صت  حيث 
الدكتوراه يف ق�صم اللغات الآ�صيوية والثقافات يف جامعة كاليفورنيا، وترّكز درا�صاتها 
العربي  والعامل  اليابان  يف  الو�صطى  القرون  يف  املحاربني  رواي��ات  "ا�صتقبال  على 
واأثرها على بناء الهوية الوطنية". وحتمل �صمّوها و�صام النه�صة من الدرجة الأولى.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

2 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

�صمو المرية اميان بنت احل�صني

�صمو الأمرية راية بنت احل�صني
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صاحب السمو الملكي

األمير علي بن الحسين

مولده ونسبه)1)
امللك  اجل��الل��ة  �صاحَبي  جن��ل  ع��ل��ي،  الأم���ري  امل��ل��ك��ّي  ال�صمّو  �صاحب  ل���د   وجُ
احل�صني بن طالل وامللكة علياء احل�صني، يف 23 كانون الأول 1975، و�صمّوه ال�صليل 

احلادي والأربعون للر�صول حممد، �صلى اهلل عليه و�صلم.

تعليمه وخدمته العسكرية
بداأ �صمّو الأمري علي درا�صته البتدائية يف الكلية العلمية الإ�صالمية يف عّمان 
الأمريكية، حيث تخرج من مدر�صة  املتحدة  والوليات  املتحدة  اململكة  وتابعها يف 

الوليات املتحدة يف عام 1993. كونيتيكت/  ولية  "�صالي�صبوري" يف 
املتحدة،  اململكة  يف  امللكّية  الع�صكرية  �صاندهري�صت  باأكادميية  �صموه  التحق 
وتخرج فيها يف �صهر كانون الأول 1994 برتبة مالزم، ونال منها ميدالية بروناي 
للتميز، ثم التحق بجامعَتي برن�صتون وكولومبيا يف الوليات املتحدة، ودر�ص فيهما 

الفل�صفة ال�صيا�صية وم�صاقًا يف ال�صريعة الإ�صالمية.

خدم �صمّوه يف القوات اخلا�صة الأردنية كك�ّصاف، وحاز على اأجنحة املظليني 
نّي قائدًا لالأمن اخلا�ص جلاللة امللك يف احلر�ص  يف القفز احلّر. ويف عام 1999 عجُ
امللكّي، وا�صتمّر يف هذا املن�صب اإلى اأن اأ�صند اإليه جاللة امللك عبداهلل الثاين يف 
28 كانون الثاين 2008 مهمة تاأ�صي�ص واإدارة املركز الوطني لالأمن واإدارة الأزمات.

يحمل �صمّو الأمري علي بن احل�صني رتبة لواء يف القوات امل�صلحة الأردنية، وقد 
اأحيل على التقاعد بتاريخ 26 كانون الأول 2017.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

�صمو المري علي بن احل�صني
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صاحبة السمو الملكي

األميرة هيا بنت الحسين

امللك  جلاللة   1974 اأي��ار   3 يف  هيا  الأم���رية  امللكّي  ال�صمّو  �صاحبة  ل��دت   وجُ
احل�صني بن طالل وجاللة امللكة علياء احل�صني رحمهما اهلل، وهي �صقيقة �صاحب 

ال�صمّو امللكّي الأمري علي.)1(

التحقت مبدر�صة  البتدائي يف عّمان، ويف عام 1985  تعليمها  تلقت �صمّوها 
 ،)A-level( بادمنتون باململكة املتحدة، ثم مدر�صة براين�صنت يف دور�صت مل�صتوى
وح�صلت عليه يف اللغتني العربية والإجنليزية وال�صيا�صة والتاريخ، ويف عام 1992 
ال�صيا�صة  يف  �صهادة  منها  ونالت  اأك�صفورد،  بجامعة  هيلدا  �صاند  بكلية  التحقت 

والفل�صفة والقت�صاد يف عام 1995.

ونظرًا  وال�صباب.  والتعليم  ال�صحة  التنمية، وجمالت  بق�صايا  �صمّوها  تهتم 
كيمون،  بان  ال�صيد  ِقبل  من  تعيينها  مت  الأع��م��ال،  من  به  تنه�ص  ما  يف  لتميزها 
ال�صكرتري العام لالأمم املتحدة، �صفري �صالم لالأمم املتحدة )2007(، كما اختارها 
موؤ�ص�صًا  ع�صوًا  لتكون  عنان،  كويف  ال�صيد  املتحدة  لالأمم  الأ�صبق  العام  ال�صكرتري 

للمنتدى العاملي للخدمات الإن�صانية، ومقره مدينة جنيف )2010-2007(.

والثقافية، حيث  الجتماعية  املوؤ�ص�صات  كبري يف  هيا ح�صوٌر  الأمرية  ول�صمّو 
 2003 عام  يف  اأ�ّص�صتها  التي  علي  اأم  تكية  مثل  املوؤ�ص�صات  هذه  من  العديد  ترعى 
َعّد هذه التكية التي تولت �صمّوها رئا�صة  اإحياًء لذكرى والدتها جاللة امللكة علياء، وتجُ
جمل�ص اإدارتها، اأول منظمة غري حكومية للم�صاعدات الغذائية يف العامل العربي. 
كما كانت �صمّوها اأول امراأة واأول عربية حتمل لقب �صفرية النوايا احل�صنة لربنامج 
الغذاء العاملي )2005-2007(. و�صافرت خالل فرتة قيامها بهذه املهمة اإلى كٍلّ 

من مالوي واإثيوبيا و�صورية لتعاين بنف�صها اآثار الأزمة الغذائية يف تلك املناطق.

وكانت �صمّوها، وهي يف الثالثة ع�صرة من عمرها، اأول فتاة متثل الأردن دوليًا 
الربونزية  بامليدالية  فازت  حيث  احلواجز،  فوق  القفز  يف  الفرو�صية  ريا�صة  يف 

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

�صمو المرية هيا بنت احل�صني
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تفوز  فتاة  اأول  وكانت   ،1992 عام  العربية  الفرو�صية  األعاب  بطولة  يف  لالأفراد 
اإلى  تتحول  اأردنية  ريا�صية  اأول  كانت  كما  الفرو�صية.  ريا�صة  يف  عربية  مبيدالية 

الريا�صة الحرتافية وذلك يف عام 2000.

اأ�ّص�ص  ث��راه-  اهلل  -طّيب  طالل  بن  احل�صني  امللك  جاللة  اأن  بالذكر  يجدر 
عام 1994 جمموعة "تيم هارموين" لفر�صان القفز عن احلواجز، وعنّي الأمرية 
ها لقب "�صخ�صية  هيا مديرًة للريا�صيني. ومنَح الحتاد الإ�صباين للفرو�صية �صموَّ

العام" يف الفرو�صية عام 1996، تقديرًا لإجنازاتها يف هذا املجال.

ll( -وهي جلاللة  الفر�ص )لوت�صيال  ويف عام 2000 امتطت �صمّوها �صهوة 
والدها امللك احل�صني- يف دورة الألعاب الأوملبية التي اأقيمت يف �صيدين، وقد وقع 
عليها اختيار الفريق الأردين لرفع الراية الأردنية يف حفل الفتتاح. وبعد عامني، 
يف  للفرو�صية  العامل  بطولة  مناف�صة  يف  الها�صمية  الأردنية  اململكَة  �صمّوها  مّثلت 
مدينة جيزيز الإ�صبانية. وكانت بذلك اأول عربية تتاأهل وتناف�ص يف بطولة عاملية 
اآخر عندما ح�صلت على رخ�صة  "الأولى" اأي�صًا يف جمال  كانت  للفرو�صية. كما 

لقيادة �صاحنات ثقيلة لنقل جيادها.

واأعيد   ،2006 عام  للفرو�صية  ال��دويل  لالحتاد  رئي�صًة  هيا  الأم��رية  انتجُخبت 
ذلك  منذ  وعملت   ،)2010 عام  من  الأول  ت�صرين  �صهر  يف  ثانية  لدورة  انتخابها 
احلني على حت�صني الو�صع املايل لالحتاد من خالل اإ�صافة رعاة جدد، كما اأطلقت 
قناة )FEITV( التلفزيونية اخلا�صة بالحتاد، للو�صول اإلى جمهور اأو�صع، اإ�صافًة 

اإلى تبنيها مبادرة "الريا�صة النظيفة" ملحاربة تعاطي املن�صطات.

و�صغلت �صمّوها ع�صوية اللجنة الأوملبية الدولية منذ عام 2007، وعملت �صمن 
والتعليم  الثقافة  وجلنة   ،)2010-2005( اللجنة  لهذه  التابعة  الريا�صيني  جلنة 
"اإيكونومي�صت"  ملوؤمتر  ال�صت�صاري  املجل�ص  ع�صويَة  �صغلها  على  وعالوة  الأوملبي. 
ملعر�ص  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  من�صب  هيا  الأم��رية  توّلت  العاملية،  للريا�صات 
عامليًا  داعمًا  منذ حزيران 2010  واأ�صبحت  دبي )2010(،  يف  اأكورد"  "�صبورت 

لالأكادميية العاملية للريا�صة.)1(

مب�صتوى  الرتقاء  اإلى  الهادفة  الوطنية  اجلهود  من  العديد  �صمّوها  وتدعم 
�صحة الأطفال والن�صاء يف الأردن. فهي رئي�صة مركز الأمرية هيا للتقنيات احليوية 

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية
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ز بالكامل  يف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وهو اأول خمترب اأكادميي جمهَّ
بالتقنيات احليوية يف الأردن. كما ت�صغل من�صب الرئي�ص الفخري ملوؤ�ص�صة امللكة 

علياء لل�صمع والنطق.

ونظرًا لتعدد مواهب �صمّوها وتنوع مهاراتها، فقد كرمتها الأكادميية الأمريكية 
م للمتفوقني املبدعني يف جمال الرعاية  بجائزة ال�صتحقاق عام 2007، التي تقدَّ
ها يف عام 2006 بو�صام النه�صة  ال�صحية. وكّرم جاللة امللك عبداهلل الثاين �صموَّ
ع، وهو اأعلى و�صام يف اململكة. كما حازت �صمّوها على جائزة الدّفة الذهبية  املر�صَّ
الدولية تقديرًا جلهودها يف ت�صجيع ال�صياحة، وكّرمها جاللة امللك احل�صني -طيب 

اهلل ثراه- بو�صامني رفيعني لتميزها يف ريا�صة الفرو�صية.

ال�صيخ  ال�صمّو  �صاحب  من   2004 ني�صان   10 يف  هيا  الأم��رية  �صمّو   تزوجت 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة حاكم دبي. 
زقا ب�صمّو ال�صيخة اجلليلة يف 2 كانون الأول 2006، و�صمّو ال�صيخ زايد يف 7 كانون  ورجُ

الثاين 2012.)1(

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية
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صاحبة السمّو الملكّي
األميرة منى الحسين)1)

"اأنطوانيت توين غاردنر"،  الأمرية منى احل�صني هي  امللكّي  ال�صمّو  �صاحبة 
لدت يف 25 ني�صان 1941، وكانت الزوجة الثانية جلاللة  وهي من اأ�صل بريطاين. وجُ
واأطلق عليها جاللة احل�صني لقب  اأيار 1961،  تزّوجا يف 25  امللك احل�صني، فقد 
"الأمرية منى احل�صني"، ومنَّ اهلل عليهما يف 30 كانون الثاين 1962 ب�صمّو الأمري 
عبداهلل، الذي اأ�صبح ملكًا للمملكة الأردنية الها�صمية بعد وفاة والده جاللة امللك 
ال�صمّو  ب�صاحب  زقا  رجُ  ،1963 الأول  ت�صرين   11 ويف   .1999 �سباط   7 يف  احل�صني 
عائ�صة،  والأمرية  زين  الأمرية  امللكّي  ال�صمّو  ب�صاحبَتي  ثم  في�صل،  الأمري  امللكّي 

اللتني كان مولدهما يف 23 ني�صان 1968.

وانف�صل  الأردنية،  امل�صلحة  القوات  رتبة عقيد يف  منى  الأمرية  �صمّو  حملت 
جاللة امللك احل�صني عنها يف 20 كانون الثاين 1972.

مع  وامتدت  الن�صاطات  هذه  وات�صعت  التمري�ص،  بحقل  �صمّوها  ن�صاطات  بداأت 
تاأ�صي�ص كلية الأمرية منى للتمري�ص، لإيجاد جيل من املمر�صني املدربني بغية الإ�صراف 
على عائالت اأفراد القوات امل�صلحة. واأخذت �صمّوها على عاتقها مهمة الرتقاء بهذا 
احلقل والنهو�ص به، وكان من ثمار جهودها الطيبة اأْن تاأ�ص�ص جمل�ص للتمري�ص اأنيطت 
به م�سوؤولية االإ�سراف على الن�ساط التمري�سي احلكومي واخلا�ش، وقد �سدرت االإرادة 

امللكّية ال�صامية يف عام 2002 بتعيني �صمّوها رئي�صة لهذا املجل�ص.
للتمري�ص  منى  الأم��رية  كلية  اإحل��اق  على  احل�صني  منى  الأم��رية  �صمّو  عملت 
املهنة.  �صّلم هذه  الرتقاء يف  الطاحمني يف  ت�صهياًل على اخلريجني  موؤتة،  بجامعة 
ا�صت�صاريًة  العاملية  ال�صحة  منظمة  اختارتها  فقد  املجال،  هذا  يف  بذلته  ملا  ونظرًا 
فخريًة فيها، واأ�صبحت ع�صوًا يف جمل�ص متري�ص اجلامعة الأردنية، وقبلْت اأن تكون 
�صفرية ملنظمة ال�صحة العاملية للتمري�ص يف منطقة ال�صرق الأو�صط، وهو ما يف�ّصر 
حر�ص �صمّوها على ح�صور الندوات واملوؤمترات العاملية التي تعنى ب�صوؤون التمري�ص.

جمعية  اختيار  ووق��ع  الأردن"،  يف  الأول���ى  "املمر�صة  لقب  �صمّوها  نحت  مجُ
املمر�صني والقابالت القانونيات على يوم عيد ميالد �صمّوها ليكون يوَم التمري�ص 

الوطني يف الأردن.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

�صمو المرية منى احل�صني
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صاحب السمّو الملكّي

األمير فيصل بن الحسين
مولده ونسبه)1)

الأول  ت�صرين   11 يف  احل�صني  بن  في�صل  الأم��ري  امللكّي  ال�صمّو  �صاحب  ل��د  وجُ
1963 ليكون ثاين اأبناء جاللة امللك الراحل احل�صني بن طالل و�صمّو الأمرية منى 

احل�صني، وهو ال�صليل احلادي والأربعون للر�صول حممد، �صلى اهلل عليه و�صلم.

تعليمه
وتلقى  بعّمان،  الإ�صالمية  العلمية  الكلية  يف   1965 عام  درا�صته  �صمّوه  بداأ 
تعليمه الثانوي يف الوليات املتحدة الأمريكية يف وليَتي ما�صا�صو�صيت�ص ووا�صنطن، 
يف  براون  جامعة  من  الإلكرتونية  الهند�صة  يف  البكالوريو�ص  �صهادة  على  وح�صل 
الوليات املتحدة يف عام 1985، ثم ح�صل على �صهادة املاج�صتري يف الإدارة من 
جامعة لندن يف عام 1998، واأ�صبح ع�صوًا يف الهيئة ال�صت�صارية الإقليمية ملنطقة 

ال�صرق الأو�صط يف كلية لندن لالأعمال.

ال��دورات  من  بالعديد  والتحق  الطائرات،  قيادة  على  التدريب  �صمّوه  تلّقى 
التدريبية يف هذا املجال، حتى برع يف فنون الطريان، وحاز كثريًا من اجلوائز التي 

ت�صهد له بالكفاءة والتميز.

خدمته واهتماماته
تقّلد �صمّو الأمري في�صل رتبة فريق يف القوات امل�صلحة الأردنية، وتقّلد �صمّوه 
من�صب رئي�ص هيئة الأركان اجلوية )2001-2004(، واأحيل على التقاعد يف 26 

كانون الأول 2017.
�صمّوه  بتعيني  ال�صامية  امللكية  الإرادة  �صدرت   ،2016 الأول  كانون   18 ويف 

م�صت�صارًا جلاللة امللك رئي�صًا ملجل�ص ال�صيا�صات الوطني.
و�صمّوه رئي�ص جمل�ص اأمناء جامعة موؤتة، ومدير مركز امللك عبداهلل الثاين 
احلكومي  الأداء  يف  للتمّيز  الثاين  عبداهلل  امللك  جائزة  جمل�ص  ورئي�ص  للتميز، 

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

�صمو المري في�صل
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اخلا�صة  العمليات  قوات  معدات  ملعر�ص  العليا  املوؤ�ص�صة  هيئة  ورئي�ص  وال�صفافية، 
الأجنحة  اأي�صًا م�صت�صار  الأردن. وهو  �صنتني يف  يقام مرة كل  الذي   )SOFEX(

امللكّية.

ول�صمّو الأمري في�صل الذي تعددت مهاراته ومواهبه اهتمام وا�صع بالن�صاطات 
الريا�صية، فقد داأب على تطوير اأن�صطتها واإتاحة فر�صها للجميع، فقد قاد جهود 
لوائحها  تلبية  و�صمان  حكومية  غري  منظمة  اإلى  الأردنية  الأوملبية  اللجنة  حتويل 
الداخلية اجلديدة ملتطلبات ميثاق اللجنة الأوملبية الدولية. ويف اأيار 2003، انتجُخب 
قطاع  هيكلة  اإع��ادة  على  وعكف  اجلديدة،  الأردنية  الأوملبية  للجنة  رئي�صًا  �صمّوه 
التعليمية،  املوؤ�ص�صات  وحتى  والأندية  الحتادات  م�صتوى  على  اململكة  الريا�صة يف 

زًا يف جهوده على و�صع ا�صرتاتيجية طويلة الأمد لتحقيق الحرتافية. مركِّ

الألعاب  ل��دورة  العليا  التنظيمية  للجنة  رئي�صًا  �صمّوه  ني  عجُ  ،1999 اآذار  ويف 
العربية التا�صعة التي جرت يف الأردن يف اآب 1999. ويف عام 2001 تراأ�ص �صمّوه 
اللجنة التنظيمية العليا لدورة الألعاب العربية الأولى للمدار�ص يف كرة اليد واألعاب 

القوى التي ا�صت�صافتها عّمان يف اأيلول من ذاك العام.

عمل �صمّو الأمري في�صل على تاأ�صي�ص مبادرة "ال�صالم من خالل الريا�صة"، 
فر�صَة  الأردنَّ   )IOC( العاملية  الأوملبياد  هيئة  َمنحت  هذه  لهتماماته  ونظرًا 
ا�صت�صافة املوؤمتر الدويل الرابع للن�صاء والريا�صة عام 2008. وعنّي �صمّوه ع�صوًا 

يف جمل�ص الهيئة للن�صاء والريا�صة يف عام 2006.

وي�صغل �صمّو الأمري في�صل من�صب رئي�ص املجل�ص التنفيذي لريا�صة ال�صيارات، 
الطريان  نادي  رئي�ص  اأي�صًا  وهو  ال�صيارات.  ريا�صة  للجنة  رئي�صًا  ذلك  قبل  وكان 

ال�صراعي امللكّي الأردين.

مار�ص �صمّو الأمري في�صل اأنواعًا متنوعة من الريا�صة، وكان م�صاركًا ن�صطًا 
فيها. ومن الريا�صات التي مار�صها: كرة القدم، والتن�ص، والكرة الطائرة، والتزلج 
بطولة  يف  امل�صارعة  يف  الذهبية  بامليدالية  وف��از  ال�صيارات.  و�صباق  الثلج،  على 

الوليات بالوليات املتحدة الأمريكية عام 1978.
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األوسمة
الدرجة  من  الأردين  النه�صة  و�صام  ومنها:  الأو�صمة،  من  الكثري  �صمّوه  نح  مجُ
َعّد من اأرفع  الأولى، وو�صام ال�صرف الفرن�صي، وو�صام ال�صتحقاق الأمريكي الذي يجُ

الأو�صمة التي متنحها القوات اجلوية الأمريكية.

زواجه
اآب 1987،  الطّباع يف 10  الأمرية عالية  �صمّو  الأمري في�صل من  �صمّو  تزّوج 
لدت يف 11 �سباط 1990، و�صمّو الأمري عمر الذي  زقا ب�صمّو الأمرية اآية التي وجُ ورجُ
لد يف 22 ت�صرين الأول 1993، و�صمّو الأمرية �صارة و�صمّو الأمرية عائ�صة اللَتني  وجُ
لدتا يف 27 اآذار 1997. ثم وقع النف�صال بينهما. ويف 5 كانون الثاين 2014 تزّوج  وجُ
زقا ب�صمّو الأمري عبداهلل يف 17 �سباط  �صمّوه من �صمّو الأمرية زينا فار�ص لباده، ورجُ

2016، و�صمّو الأمري حممد يف 8 ني�صان 2017.)1(

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

�صمو الأمرية عالية الطباع
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صاحبة السمو الملكي

األميرة زين بنت الحسين)1)
لدت �صاحبة ال�صمّو امللكّي الأمرية زين يف عّمان يف 23 ني�صان 1968، جلاللة  وجُ
وهي  احل�صني،  منى  الأم��رية  و�صمّو  ث��راه-  اهلل  -طّيب  ط��الل  بن  احل�صني  امللك 
تواأم الأمرية عائ�صة. تلّقت يف كلية الراهبات الوردية يف عّمان تعليمها البتدائي 
ميدليربي  مدينة  يف  اآرم��ز  هولنت  جامعة  و�صتوفر/  بكلية  التحقت  ثم  والثانوي، 
بالوليات املتحدة الأمريكية وح�صلت على �صهادة البكالوريو�ص يف الإدارة الدولية/ 
تخ�ص�ص كمبيوتر )1986(. تزوجت �صمّوها من جمدي اأنور فريد ال�صالح يف 3 
اآب 1989، واأنعم اهلل عليهما مبولود يف 9 ت�صرين الثاين 1990 �صمياه "جعفر"، ثم 

مبولودة يف 5 متوز 1993 �صمياها "جمانة".

وحتمل �صمّو الأمرية زين و�صاَم النه�صة من الدرجة الأولى.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

المرية زين بنت احل�صني
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صاحبة السمّو الملكّي

األميرة عائشة بنت الحسين)1)
لدت �صاحبة ال�صمّو امللكّي الأمرية عائ�صة بنت احل�صني يف عّمان يف 23 ني�صان  وجُ
1968، واأم�صت طفولتها املبكرة يف كنف والديها الكرميني جاللة امللك احل�صني 
بن طالل -طّيب اهلل ثراه- و�صمّو الأمرية منى احل�صني. تلّقت تعليمها البتدائي 
يف عّمان، ثم انتقلت اإلى الوليات املتحدة الأمريكية، حيث اأنهت درا�صتها الثانوية 
الع�صكرية  �صاندهري�صت  باأكادميية  والتحقت   ،1987 عام  هول  دانا  مدر�صة  يف 
ال�سباط،  اأنهت متطلبات دورة  املتحدة )1987/1986(، حيث  اململكة  امللكّية يف 
لتكون بذلك اأول اأمرية تتخرج يف هذه الأكادميية. ثم ح�صلت �صمّوها على �صهادة 

البكالوريو�ص يف التاريخ وال�صيا�صة ال�صرق اأو�صطية احلديثة من جامعة اأك�صفورد.

فقد  ن�صاطها،  جم��الت  تتعدد  كما  عائ�صة،  الأم���رية  �صمّو  م��ه��ارات  تتعدد 
الأردنية  امل�صلحة  القوات  الع�صكرية يف  املراأة  اإدارة �صوؤون  اأجُنيطت بها مهام مدير 
يف عام 1995، واأمتت �صمّوها بنجاح العديد من الدورات، كدورة الأمن واحلماية 
لدى احلر�ص امللكّي الأردين، والإدارة العليا يف الدفاع الدويل يف الكلية البحرية 
للدرا�صات العليا التابعة ملعهد اإدارة املوارد الدفاعية يف مونتريي بولية كاليفورنيا، 
اإ�صافة اإلى دورة يف الغو�ص يف املياه املفتوحة يف كلية الغو�ص الدولية يف نيو جر�صي، 
ودورة )CAT( الدولية يف جامعة الدفاع الوطني يف وا�صنطن، وح�صلت �صمّوها 

على جناح املظليني بعد م�صاركتها بدورة املظليني.

يف  العاملة  امل��راأة  ل�صوؤون  ال�صت�صارية  اللجنة  موؤمترات  يف  �صمّوها  �صاركت 
املتو�صطي  للحوار  الناتو  حلف  مبادرة  يف  ع�صو  وهي  الأمريكية،  امل�صلحة  القوات 
اخلا�صة باملراأة. ومّثلت �صمّوها الأردنَّ يف حمافل دولية، كحفل افتتاح مركز ال�صرق 
الأدنى وجنوب اآ�صيا للدرا�صات ال�صرتاتيجية. وهي رئي�صة جمل�ص الأمناء للمعهد 

العربي للدرا�صات الأمنية، والرئي�صة الفخرية جلمعية املتقاعدات الع�صكريات.

عملت �صمّو الأمرية عائ�صة خبريًة يف جمموعة املهام رقم )140( اخلا�صة 
املراأة،  تتابع ق�صايا  الناتو. وهي  التابعة حللف  الب�صرية والبحث الطبي  بالعوامل 
وتوؤمن بقدرة املراأة على اال�سطالع بامل�سوؤولية التي تناط بها، وتويل عناية فائقة 

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

المرية عائ�صة بنت احل�صني
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للمراأة العاملة يف القوات امل�صلحة، وميتّد نطاق اهتمامها لي�صمل املراأة يف جنوب 
الأردن، حيث تراأ�صت �صمّوها اللجنة التوجيهية للم�صروع الوطني للرعاية ال�صحية 

للمراأة.

حّلقت �صمّوها بطائرة )اإف 16( يف الوليات املتحدة عام 2001. وكانت قد 
القوات اخلا�صة  اأفراد من  للتديل من مروحية مع  اأولى ميدالياتها  ح�صلت على 
ومن   .1988 عام  احل�صني  امللك  جلاللة  ع�صكري  ملوكب  جوي  ا�صتعرا�ص  خالل 
بالو�صاح  الأردين  الكوكب  و�صام  عليها:  ح�صلت  التي  الأخرى  والأو�صمة  اجلوائز 
الع�صكري-الدرجة  ال�صتحقاق  وو�صام  الكبري،  بالو�صاح  النه�صة  وو�صام  الكبري، 
االإداريــة  الكفاءة  وميدالية  لل�سباط،  اال�ستقالل  وو�سام  االأولــى،  والفئة  الرابعة 
والفنية، و�صارة الكفاءة القيادية، و�صارة الكفاءة التدريبية، و�صارة اخلدمة املديدة 
وح�صن ال�صلوك، وميدالية احل�صني للجدارة من الدرجة الأولى تقديرًا حل�صولها 
من  الكبري  بالو�صاح  النفي�ص  التاج  وو�صام  الرماية،  دق��ة  يف  الأول  املركز  على 
اإمرباطور اليابان، وو�صام الكرامة من الدرجة الأولى )اأرفع اأو�صمة بادوكا �صريي 

ليلى( من �صلطان بروناي، وو�صام جوقة ال�صرف من الرئي�ص الفرن�صي.

نحت �صمّوها درجة الدكتوراه الفخرية من اجلامعة  ويف ت�صرين الأول 2007، مجُ
الها�صمية تقديرًا مل�صاهماتها يف الرتقاء مب�صتوى الرعاية ال�صحية والطبية لعموم 
نحت يف اآذار 2009 درجة الدكتوراه  الأردنيني وللمراأة الأردنية ب�صكل خا�ص. كما مجُ

الفخرية يف التمري�ص من جامعة احل�صني بن طالل.

بتاريخ 14 ت�صرين  لواء  الأردنية برتبة  امل�صلحة  القوات  تقاعدت �صمّوها من 
الأول 2015. وكان اآخر املنا�صب التي توّلتها من�صب امللحق الع�صكري يف وا�صنطن 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

تزوجت �صمّوها من ال�صيد زيد �صعد الدين جمعة يف 26 متوز 1990، واأكرمهما 
لد يف عّمان يوم 27 اأيار 1992، وبنت �صمياها "منى"  اهلل مبولود �صمياه "عون" وجُ
�صمّوها يف 27  انف�صالها عنه، تزوجت  وبعد  لدت يف عّمان يف 18 متوز 1996.  وجُ

كانون الثاين 2016 من ال�صيد اأ�صرف بنيوتي.)1(

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية
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صاحبة السمو الملكي

األميرة دينا الحسين)1)
ولدت �صاحبة ال�صمّو امللكّي الأمرية دينا عبد احلميد يف مدينة الإ�صكندرية 
مب�صر عام 1928، وهي من اآل عون من ن�صل الأ�صراف الها�صميني، تلّقت تعليمها 

يف جامعة كامربدج، ونالت �صهادتها اجلامعية الأولى يف الأدب الإجنليزي منها.

التقاها جاللة  ثم  القاهرة،  الإجنليزي يف جامعة  والأدب  ال�صعر  دّر�صت مادة 
امللك احل�صني يف لندن عندما كان يتلّقى حت�صيله العلمي، واّتفقا على الزواج، وقد مت 
زقا باملولودة  زفافهما يف 19 ني�صان 1955 فكانت �صمّوها الزوجَة الأولى جلاللته، ورجُ

البكر لهما �صمّو الأمرية عالية يف 13 �سباط 1956، ثم انف�صال يف 10 اأيار 1957.

صاحبة السمّو الملكّي
األميرة عالية بنت الحسين)2)

�صاحبة ال�صمّو امللكّي الأمرية عالية هي املولودة البْكر لوالدها جاللة امللك 
لدت يف عّمان  احل�صني بن طالل -طيب اهلل ثراه- و�صمّو الأمرية دينا احل�صني. وجُ
يوم 13 �سباط 1956، وترّبت يف كنف الأب احلاين واملربي احلكيم الذي تعّهدها 
ثم  عّمان،  يف  والثانوية  البتدائية  املرحلتني  يف  تعليمها  وتلّقت  ورعايته،  بعنايته 

التحقت باجلامعة الأردنية.
تزوجت �صمّوها من ال�صيد نا�صر و�صفي مريزا يف 12 ني�صان 1977، ورزقهما 
اهلل مبولود يف عّمان يف 12 �سباط 1981، �صمياه "احل�صني". وبعد انف�صالها عنه، 
تزوجت من ال�صيد حممد اأنور فريد ال�صالح يف 30 متوز 1988، واأنعم اهلل عليهما 
لد يف 15 ت�صرين  لد يف 12 اأيلول 1989، ثم "عبد احلميد" الذي وجُ ب�"طالل" الذي وجُ

الثاين 1991.
من  لعدد  فخرية  رئي�صة  وهي  والن�صاطات،  املواهب  د  بتعدُّ �صمّوها  تجُعَرف 
الن�صائية  احلركة  ت�صجيع  يف  وت�صاهم  والتطوعية،  اخلريية  واجلمعيات  النوادي 
وحقوق املراأة والطفل يف الأردن. وهي �صغوفة باخليول العربية الأ�صيلة واأن�صابها 
العربي  للجواد  العربية  املنظمة  �صمّوها  وتراأ�ص  �صباقها،  ومهرجانات  وتربيتها 

ع. واحتاد الفرو�صية امللكّي الأردين. وحتمل �صمّوها و�صام النه�صة املر�صَّ

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

2 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– الها�صميون �صرية وم�صرية

�صمو الأمرية دينا احل�صني

�صمو المرية عالية بنت احل�صني



298

صاحب السمو الملكي

األمير الحسن بن طالل
مولده ونشأته)1)

عّمان،  يف   1947 اآذار   20 ي��وم  احل�صن  الأم��ري  امللكّي  ال�صمّو  �صاحب  ل��د  وجُ
وتلقى تعليمه البتدائي فيها، ثم اأنهى تعليمه الإعدادي يف مدر�صة "�صمر فيلدز" 
اململكة  يف  هارو  مبدر�صة  �صمّوه  التحق   ،1963 عام  ويف  بريطانيا.  يف  الإعدادية 
املتحدة حيث اأقام يف "بارك هاو�ص"، ثم التحق بعدها بكلية "كراي�صت ت�صرت�ص" 
يف  ال�صرف  مرتبة  مع  البكالوري�ص  �صهادة  على  ح�صل  حيث  اأك�صفورد،  بجامعة 

الدرا�صات ال�صرقية، ثم ح�صل على �صهادة املاج�صتري بامتياز.

تعيينه وليًا للعهد
نيِّ �صموه يف عهد جاللة امللك احل�صني وليًا للعهد منذ عام 1965، فا�صطلع  عجُ

رف عنه من ال�صرب واجلد. مب�صوؤولياته مبا عجُ

أنشطته المحلية والدولية
اأطلق �صمّوه و�صاهم يف اإن�صاء العديد من املوؤ�ص�صات واملعاهد واللجان الأردنية 
والدولية، ومنها: اجلمعية العلمية امللكّية )1970(، ومنتدى الفكر العربي )1981(، 
الدينية  للدرا�صات  امللكّي  واملعهد  والتكنولوجيا )1987(،  للعلوم  الأعلى  واملجل�ص 
اآل البيت )1980(،  ال�صام )1978(، وموؤ�ص�صة  )1994(، واملوؤمتر ال�صنوي لبالد 
كل ثالث  تقام  التي  الدولية  املوؤمترات  اإلى جانب  للعلوم،  الإ�صالمية  والأكادميية 

�صنوات حول تاريخ الأردن واآثاره.

وراأ�ص �صمّو الأمري احل�صن جلان الإ�صراف على خطة التنمية الأولى )1973-
1975( وخطط التنمية الثالث التي تبعتها )1980-1976، 1985-1981، 1986-
اأواخر  بداأ  الذي  الرتبوي  التطوير  برنامج  على  الإ�صراف  مهمة  وتوّلى   .)1990

الثمانينيات و�صّجل -بف�صل توجيهات �صمّوه- جناحًا ملمو�صًا.
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ونظرًا لهتمامه بال�صباب واإميانًا منه بدورهم يف املجتمع، اأن�صاأ �صمّو الأمري 
العربي"  ال�صباب  ب�"منتدى  يجُعرف  الإن�صاينَّ يف عام 1982 )بات  احل�صن املنتدى 
منذ عام 1988(، وجائزة ويّل العهد يف عام 1984 )والتي تغري ا�صمها اإلى "جائزة 

احل�صن لل�صباب" يف عام 1999(، وبرنامج �صابلة احل�صن يف عام 1988.

وعلى ال�صعيد العاملي، كان لأفكار �صمّوه ومبادراته �صدى كبري يف العديد من 
القرارت الدولية. ففي خطاب له اأمام الدورة ال�صاد�صة والثالثني للجمعية العامة 
يف الأمم املتحدة عام 1981، اقرتح �صمّوه اإن�صاء نظام عاملي اإن�صاين جديد، وهو 
اللجنة  تاأ�صي�ص  اإلى  الوقت  ذلك  املتحدة يف  لالأمم  العام  الأمني  دعا  الذي  الأمر 
امل�صتقلة اخلا�صة بالق�صايا الإن�صانية الدولية )ICIHI( وامل�صاركة يف تروؤ�صها. ومت 
تبني التقرير النهائي لّلجنة على �صكل قرار يف الدورة الثانية والأربعني للجمعية 
العامة لالأمم املتحدة. ويف عام 2002، اأ�ص�ص �صمّو الأمري احل�صن موؤ�ص�صة الثقافات 
اأمناء جامعة بلكنت  اإح�صان دوغرامات�صي، رئي�ص جمل�ص  الدولية مع الربوفي�صور 
يف اأنقرة. كما مت تاأ�صي�ص برملان الثقافات يف عام 2004 من اأجل تنفيذ الأجندة 
اخلا�صة بتعزيز التفاهم بني الثقافات وتعزيز احلوار بني املفكرين واملثقفني الذين 
وهي  الإن�صانية"،  يف  "�صركاء  مبادرة  �صمّوه  اأطلق   2003 عام  ويف  اإليها.  ينتمون 
 ،)SFCG( مبادرة م�صرتكة مع جون مارك�ص من منظمة البحث عن اأر�صية م�صرتكة
اإلى تعزيز التفاهم وبناء العالقات الإيجابية وتعزيز احلوار بني العاملني  وتهدف 
الإ�صالمي والغربي. ويف عام 2009 اأطلق �صمّوه منتدى غرب اآ�صيا و�صمال اإفريقيا 
)WANA( والذي ميثل مبادرة اإقليمية تهدف اإلى ت�صهيل تبادل املعلومات والأفكار 
التي تتمحور حول التحديات امل�صرتكة التي تتعلق بالتحديات الجتماعية والبيئية 

والقت�صادية.

الأرثوذك�صي  امل��رك��ز  م��ع  اجل��اري��ة  امل�����ص��اورات  احل�صن  الأم���ري  وا�صت�صاف 
بني  للحوار  البابوي  واملجل�ص  �صوي�صرا،  يف  �صامبيزي  يف  امل�صكونية  للبطريركية 
الأديان يف الفاتيكان، واملوؤ�ص�صة امل�صرتكة بني الأديان يف اململكة املتحدة من خالل 

رعاية دار �صانت جورج يف وند�صور.)1(

والثقافات  الأدي��ان  بني  واحل��وار  البحوث  موؤ�ص�صة  ورئي�ص  موؤ�ص�صجُ  و�صمّوه 
اأجُ�ص�صت يف جنيف عام 1999. وهو ع�صو موؤ�ص�ص ورئي�ص موؤ�ص�صة  )FIIRD( والتي 
التهديد  مبادرة  اإدارة  جمل�ص  وع�صو  والثقافات،  الأدي��ان  بني  واحل��وار  البحوث 
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النووي )NTI(/ وا�صنطن العا�صمة )منذ عام 2002(، ورئي�ص جمل�ص اإدارة مركز 
الدرا�صات ال�صلمية وف�ّص النزاعات يف جامعة اأوكالهوما مبركز الربامج الدولية 
يف الوليات املتحدة، ورئي�ص م�صارك ملوؤ�ص�صة الت�صامح الدويل للدرا�صات الإن�صانية 

والجتماعية/ �صانت بطر�صبورغ )منذ عام 2006 (.

و�صمّو الأمري احل�صن راٍع دويّل للحقوق والإن�صانية، وع�صو يف اللجنة الثالثية، 
وع�صو يف املجل�ص ال�صت�صاري الدويل يف منتدى 2000، وع�صو الهيئة الدولية ملجل�ص 
 )Català de la Mediterrània( العالقات اخلارجية، وع�صو يف جلنة الأعيان يف معهد
منذ عام 2001، ورئي�ص املكتب امل�صتقل للق�صايا الإن�صانية، ومفو�ص جلنة التمكني 
يف  وع�صو   ،)2008( لأدن��ربة  امللكّية  للجمعية  فخري  وزميل  للفقراء،  القانوين 
 ،)2010( املجتمع  وتنمية  الدميقراطية  مركز  يف  للبحوث  ال�صت�صاري  املجل�ص 

ورئي�ص جمعية هارو )Harrow( يف عام 2016.

ويف اأعقاب قرار اجلمعية العامة يف الأمم املتحدة رقم 226/56، يف حزيران 
يف  اإقليميني  خ��رباء  خم�صة  بني  من  واح��دًا  احل�صن  الأم��ري  �صمّو  انتجُخب   ،2003
التي مت تعيينها من جانب الأمني  امل�صتقلني،  البارزة للخرباء  الإقليمية  املجموعة 
�صد  العاملي  املوؤمتر  عمل  وبرنامج  اإع��الن  تنفيذ  اأج��ل  من  املتحدة  لالأمم  العام 
ب، والذي  التمييز والتمييز العن�صري وكراهية الأجانب وما يت�صل بذلك من تع�صُّ

قد يف ديربان بجنوب اإفريقيا عام 2001. عجُ

العاملي  للموؤمتر  ال�صابعة  الدولية  اجلمعية  ويف   ،1999 الثاين  ت�صرين  ويف 
قد يف عّمان، ت�صّلم �صمّوه من�صب رئي�ص  لالأديان من اأجل ال�صالم )WCRP( الذي عجُ
نح �صمّوه من�صب الرئي�ص  اجلل�صة للموؤمتر، ويف اجلمعية الدولية الثامنة )2006( مجُ

الفخري للموؤمتر.

العاملية  املنظمة  ل�صيا�صة  ال�صت�صارية  لّلجنة  رئي�صًا  احل�صن  الأم��ري  �صمّو  عمل 
للمْلكية الفكرية )WIPO( بني عاَمي 1999 و2002، كما كان ع�صوًا يف جمل�ص اإدارة 
مركز اجلنوب )2001-2006(، وع�صوًا يف جلنة اليوني�صكو الدولية لّلجنة ال�صت�صارية 
امل�صرتكة بني الأديان، وع�صوًا فخريًا للجنة اليوني�صكو الدولية للثقافة والتنمية، وع�صوًا 
لاّلجئني،  املتحدة  لالأمم  ال�صامي  للمفو�ص  الر�صمية  غري  ال�صت�صارية  املجموعة  يف 

وع�صوًا يف اللجنة التنفيذية وجمل�ص اأمناء جمموعة الأزمات الدولية)1(.
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مؤلفاته
ول�صمّو الأمري احل�صن اإ�صهامات يف ال�صحف واملجالت والدوريات، و�صدر له 
ت�صعة موؤلَّفات بلغات عّدة تتناول ق�صايا اإقليمية وعاملية وثقافية وح�صارية، وهي: 
امل�صري..  تقرير  يف  الفل�صطينيني  و"حق   ،)1979( قانونية"  درا�صة  "القد�ص.. 
درا�صة لل�صفة الغربية وقطاع غزة" )1981(، و"ال�صعي نحو ال�صالم" )1984(، 
والتغيري..  والإب��داع  و"ال�صتمرارية    ،)1994( العربي"  العامل  يف  و"امل�صيحية 
مقالت خمتارة" )2001(،  و"امل�صاألة العراقية.. يف ذكرى رحيل في�صل الأول" 
معت هذه املوؤلَّفات  )2003(، و"�صني وجيم.. ق�صايا معا�صرة" )2003(،. وقد ججُ
"الأعمال الفكرية-املجلد الأول" عام 2007. كما �صدر  ال�صبعة يف جمّلد بعنوان 

ل�صمّوه كتاب بعنوان "اأن تكون م�صلمًا" بال�صرتاك مع اآلني اإلكاين )2001(.

األوسمة والجوائز والشهادات الفخرية
للهالل  العربية  للمنظمة  ال�صّديق  بكر  اأبي  و�صام  احل�صن  الأمري  �صمّو  تقّلد 
الأحمر وال�صليب الأحمر )1996(، ونال جائزة 1995 للعلوم واملجتمع يف مدريد 
)1997(، وتقّلد و�صام غاندي/ امللك/ اإيكيدا لبناة املجتمع وم�صعل الالعنف يف 
كني�صة مارتن لوثر كينج جي اآر الدولية، وذلك خالل اأحد امل�صاحلة الدويل يف كلية 
نح �صمّوه جائزة الزائر اخلارجي املميز من موؤ�ص�صة مكتبة  مورهاو�ص )2001(. ومجُ
تانينبوم،  اإت�ص  مارك  احلاخام  وجائزة   ،)2002( بو�صطن  يف  كينيدي  اأف  جون 
اأبراهام  �صندوق  جائزة  �صمّوه  وتلّقى   .)2003( الأدي��ان  بني  التفاهم  يف  لتمّيزه 
للريادة يف العي�ص امل�صرتك/ نيويورك )2004(،  وو�صام ال�صرف من الدرجة الأولى 
من الذهب مع و�صاح الدرجة الأولى من جمهورية النم�صا )2004(،  وجائزة ال�صعلة 

اخلالدة من املوؤمتر ال�صنوي لعلماء الوليات املتحدة )2005(.

والعلوم  للرتبية  الإ�صالمية  للمنظمة  �صفريًا   2006 �سباط  �صمّوه يف 13  نّي  عجُ
لليون�صكو  برلني  الثاين 2006، ر�صحت جلنة  ت�صرين  والثقافة )الإي�صي�صكو(، ويف 
�صمّوه جلائزة )Berlin Peace Clock Award( تقديرًا جلهوده يف امل�صاهمة 
العاملي  الإع��الن  على  بناء  ذلك  كان  وقد  الإن�صانية،  النق�صامات  على  التغلب  يف 

حلقوق الإن�صان)1(.
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قد يف ق�صر يو�صوبوف  وخالل اللقاء التمهيدي ملنظمة الت�صامح العاملية الذي عجُ
و�صامًا  احل�صن  الأم��ري  �صمّو  ِنح  مجُ  ،)2007 )اأي��ار  رو�صيا  يف  بطر�صربغ  �صانت  يف 
نح �صمّوه جائزة  مبنا�صبة الذكرى ال�صتني لتبني امليثاق التاأ�صي�صي لليون�صكو. كما مجُ
لعام 2007  لل�صالم  كالغاري  وجائزة  برلني )2008(،  لل�صالم/  غايغر  اأبراهام 
يف  �صمّوه  تن�صيب  مت  كما   .)2008( اليابان  لل�صالم/  نيوانو  وجائزة   ،)2008(
نح  اأكادميية العلوم الأخالقية وال�صيا�صية ملعهد فرن�صا. ويف ت�صرين الأول 2008، مجُ
Markgräfin-( نح جائزة �صمّوه جائزة ال�صالم ملدينة اأوغ�صبريغ يف اأملانيا، كما مجُ

Wilhelmine( يف مدينة بايرويت يف اأملانيا 2010.

وعالوًة على تقلُّد �صمّو الأمري احل�صن اأو�صمة وميداليات من اأكرث من ع�صرين 
دولة، فقد قّلده املغفور له جاللة امللك احل�صني بن طالل قالدة احل�صني بن علي، 
وهي اأرفع و�صام اأردين )اآذار 1987(. كما يحمل �صمّوه رتبة لواء فخري يف القوات 

امل�صلحة الأردنية)1(.

جامعة  من  العلوم  يف  الفخرية  الدكتوراه  �صهادة  احل�صن  الأم��ري  �صمّو  نح  مجُ
القانون  الفخرية يف  الدكتوراه  و�صهادة  الرتكية )1981(،   )Bošziçi( بوغازت�صي
الدكتوراه  و�صهادة   ،)1990( بريطانيا  يف   )Durham( َدَرم  جامعة  من  املدين 
الفخرية يف الآداب الإن�صانية من معهد �صبريتو�ص للدرا�صات اليهودية يف �صيكاغو 
اإيرلندا  يف  األ�صرت  جامعة  من  الآداب  يف  الفخرية  الدكتوراه  و�صهادة   ،)1995(
احلكومي  مو�صكو  معهد  من  الفخرية  الدكتوراه  و�صهادة   ،)1996( ال�صمالية 
جامعة  من  القانون  يف  الدكتوراه  و�صهادة   ،)1997( رو�صيا  يف  الدولية  للعالقات 
بريمنغهام الربيطانية )1999(، و�صهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بيلكنت يف 
تركيا )1999(، و�صهادة الدكتوراه الفخرية يف القانون من جامعة هريتفورد�صاير 
الربيطانية )2000(، و�صهادة الدكتوراه الفخرية يف الالهوت من كلية الالهوت 
الدكتوراه  و�صهادة   ،)2001( اأملانيا  اإيربهارد-كارلز/  جامعة  يف  الكاثوليكي 
الفخرية يف الآداب الإن�صانية من جامعة اأوكالهوما يف الوليات املتحدة الأمريكية 
املتحدة  اململكة  يف  ي��ورك  جامعة  م��ن  الفخرية  ال��دك��ت��وراه  و�صهادة   ،)2002(
)2002(، و�صهادة الدكتوراة الفخرية يف القانون من جامعة بورت�صماوث يف اململكة 
املتحدة )2002(، و�صهادة الدكتوراه الفخرية يف القانون من اجلامعة الإ�صالمية 
الدولية يف اإ�صالم اأباد/ باك�صتان )2005(، و�صهادة الدكتوراه الفخرية يف العلوم 
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لندن/  جامعة  يف  )�صوا�ص(  والإفريقية  ال�صرقية  الدرا�صات  كلية  من  الإن�صانية 
اململكة املتحدة )2005 (، ودرجة فخرية وو�صام الأكادميية العاملية من جامعة اأولد 
الدكتوراه  و�صهادة   ،)2005( الأمريكية  املتحدة  بالوليات  نورفولك  يف  دومنيون 
الربازيل )2006(،  الفخرية من جامعة كانديدو ميندي�ص يف ريو دي جانريو يف 
 ،)2006( الربازيلي  العليا  الدرا�صات  معهد  من  الفخرية  الدكتوراه  و�صهادة 
 )Faculdades Metropolitanas Unidas( و�صهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة
يف �صاوباولو بالربازيل )2006(، و�صهادة فخرية يف الآداب الإن�صانية من جامعة 
برانداي�ص يف بو�صطن، ودرجة فخرية من جامعة �صوكا/ طوكيو )2006(، و�صهادة 
الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم الإن�صانية يف جامعة لوند يف ال�صويد )2007(، 
هنغاريا )2007(،  الفخرية من جامعة)Eötvös Loránd( يف  الدكتوراه  و�صهادة 
ولقب   ،)2008( كالجاري  جامعة  من  القانون  يف  الفخرية  الدكتوراه  و�صهادة 
الدكتوراه  و�صهادة   ،)2011( رومانيا  يف  بوخار�صت  جامعة  من  الفخرّي  الدكتور 

الفخرية يف اإدارة الأرا�صي واملياه والبيئة من اجلامعة الها�صمية )2015(.

اهتمامه بالرياضة
رئي�صًا  ب�صفته  واأ�صرف  الريا�صة،  الأمري احل�صن على ممار�صة  �صمّو  ي�صّجع 
لحتادات الريا�صات القتالية والبولو وال�صكوا�ص على تطوير هذه الريا�صات حتى 
 8( الأ�صود  احل��زاَم  حْمِله  اإلى  وبالإ�صافة  الدولية.  املناف�صة  م�صتوى  اإلى  و�صلت 
دان( يف التايكواندو وقيادته فريَق البولو، ميار�ص �صمّوه ريا�صات اأخرى، كالتزلج، 
طيار  و�صمّوه  امل��اء.  على  والتزلج  وال�صباحة،  والغو�ص،  اجلبال،  وت�صلُّق  وامل�صي، 

مروحيات حمرتف اإلى جانب ممار�صته القفز باملظالت.

زواجه
تزّوج الأمري احل�صن من �صمّو الأمرية ثروت احل�صن يف 28 اآب 1968، واأنعم 
اهلل عليهما ب�صمّو الأمرية رحمة يف 13 اآب 1969، و�صمّو الأمرية �صمّية يف 14 اأيار 
اأيار   20 را�صد يف  الأم��ري  و�صمّو  اآذار 1974،   28 بديعة يف  الأم��رية  و�صمّو   ،1971

)1(.1979

1 موقع المري احل�صن/ ال�صرية الذاتية– الديوان امللكي الها�صمي

الأمرية ثروت احل�صن
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صاحبة السمّو الملكّي

األميرة بسمة بنت طالل
مولدها وتعليمها)1)

لدت �صاحبة ال�صمّو امللكّي الأمرية ب�صمة يف عّمان يف 11 اأيار 1951، والتحقت  وجُ
باملدر�صة الأهلية للبنات يف عّمان لتلّقي تعليمها البتدائي، ثم انتقلت اإلى اململكة 
املتحدة لتوا�صل م�صرية العلم يف مدر�صة مانندون، ثم انتقلت اإلى جامعة اأك�صفورد 

لدرا�صة اللغات.

حياتها ونشاطاتها
النا�ص،  من  وقربها  الإن�صانية،  و�صمائلها  بتوا�صعها،  ب�صمة  الأم��رية  تجُعَرف 
وزياراتها امل�صتمرة للقرى واملدن يف اأرجاء اململكة للجلو�ص مع النا�ص وحماورتهم 
وال�صتماع اإليهم، ون�صاطها الوا�صع يف تنمية الريف والبادية، واهتمامها املو�صول 
ثراه-  اهلل  -طّيب  احل�صني  امللك  جاللة  اإليها  عهد  وقد  وامل��راأة.  الطفل  ب�صوؤون 
اأ�صباب  بكل  الجتماعي  العمل  رفد  بغيَة  ورئا�صته،  علياء  امللكة  �صندوق  بتاأ�صي�ص 

التطور والتقدم.

ولالأمرية ب�صمة دوٌر ملمو�ص يف متكني املراأة الأردنية من القيام بدورها يف 
جميع جمالت احلياة، وكان هذا ا�صتجابًة من �صمّوها لروؤى وتطلعات َمَثلها الأعلى 
من  بتحريرها  ون��ادى  املجتمع،  امل��راأة يف  دور  اأدرك  الذي  احل�صني،  امللك  جاللة 

املعوقات الجتماعية التي تعرقل م�صريتها.

تبنّي  الأردن،  يف  واملجتمعي  املدر�صي  التعليم  واق��ع  على  فاح�صة  نظرًة  اإّن 
جهود الأمرية ب�صمة يف �صبيل رفعة املراأة وتقدمها، فقد ا�صمحّلت ن�صبة الأّمّية بني 
املراأة  ونالت  باملدار�ص واجلامعات،  يلتحقن  اللواتي  الفتيات  وازداد عدد  الإناث، 

الأردنية حّظها من التعليم حتى اأعلى مراتبه.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي– امللك طالل بن عبداهلل

المرية ب�صمة بنت طالل
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التي  املراأة  ل�صوؤون  الوطنية  اللجنَة  ب�صمة  الأمرية  تراأ�صت  ال�صياق،  هذا  ويف 
مرتَكزًا  مّثلت  مالحظات  �صموُّها  فيها  اأب��دت   ،1993 عام  عّمان  يف  ندوة  عقدت 

لر�صم مالمح ا�صرتاتيجية وطنية للمراأة الأردنية.

زواجها
تزوجت �صمّو الأمرية ب�صمة من ال�صيد تيمور الداغ�صتاين يف 27 كانون الأول 
1969 فاأنعم اهلل عليهما يف 25 اآذار 1971 مبولودة �صمياها "فرح"، ويف 21 متوز 
1974 رزقا مبولود �صمياه "غازي". وبعد انف�صالهما، تزوجت �صمّوها من ال�صيد 
"�صعد" يف 8  بابنهما  ني�صان 1980، فرزقهما اهلل  الكردي يف 14  اإ�صماعيل  وليد 

ت�صرين الثاين 1982، وابنتهما "زين ال�صرف" يف 1 حزيران 1986.
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صاحب السمّو الملكّي
الراحل األمير محمد بن طالل)1)

لد �صاحب ال�صمّو امللكّي الأمري حممد بن طالل يف عّمان يف 2 ت�صرين الأول  وجُ
ولقبت   ،1963 الثاين  ت�صرين   28 يف  اإر�صيد  فريال  الأمرية  �صمّو  من  وتزّوج   ،1940
لد يف 26 متوز  وجُ الذي  الأمري طالل  ب�صمّو  بالأمرية فريال حممد، ومنَّ اهلل عليهما 
لد يف 15 ت�صرين الأول 1966. وانف�صال يف عام  وجُ 1965، و�صمّو الأمري غازي الذي 
1987م،  ثم تزوج يف 28 حزيران 1981م من تغريد هزاع املجايل ابنة رئي�ص الوزراء 

الأردين الأ�صبق، ولقبت بالأمرية تغريد حممد.
وقد عهد املغفور له امللك احل�صني ل�صمّو الأمري حممد بالعديد من املهمات 

والأعباء، واأدى �صمّوه واجبه فيها على اأكمل وجه.
التحق  ثم  عّمان،  يف  الإ�صالمية  العلمية  الكلية  يف  البتدائية  علومه  تلقى 
بريان�صتون« يف  »كلية  الثانوية يف  درا�صته  واأنهى  �صوي�صرا،  بو�صوليل« يف  »مبدر�صة 
اململكة املتحدة، والتحق بعد ذلك بالكلية الع�صكرية يف بغداد. بعد اإنهاء درا�صته 
امللكي  احلر�ص  كتيبة  يف  الأردين  اجلي�ص  اإل��ى  ان�صم  ل��الأردن  وعودته  الع�صكرية 

اخلا�ص قبل اأن ي�صبح املرافق الع�صكري للملك ح�صني.
عنّي ويل عهد الأردن يف عهد امللك احل�صني بن طالل، من 11 اآب 1952 حتى 
30 كانون الثاين 1962 وهو يوم مولد )امللك احلايل( عبد اهلل الثاين بن احل�صني 
نّي ولًيا للعهد فور ولدته، وا�صتمر ذلك حتى 1 ني�صان 1965 ليعنّي بعدها  الذي عجُ

الأمري احل�صن بن طالل ولّيا للعهد.
نّي رئي�ًصا ملجل�ص �صيوخ الع�صائر يف عام 1970. عني ممثاًل �صخ�صًيا للملك  عجُ

من عام 1973.
نّي اأكرث من مرة  كما اإنه تراأ�ص يف فرتة من الفرتات اللجنة العليا لل�صياحة، وعجُ

رئي�ًصا لهيئة النيابة على العر�ص ونائًبا للملك خالل �صفره اإلى اخلارج.
تويف الأمري حممد اخلمي�ص التا�صع والع�صرين من ني�صان 20201م.

)رحمه  طالل  بن  حممد  المري  رحيل  عن  اعلن  الكتاب،  هذا  طباعة  قبيل 
اهلل(.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي

المري حممد بن طالل

الأمرية فريال اإر�صيد
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صاحب السمّو الملكّي

األمير نايف بن عبداهلل
مولده ونسبه)1)

لد �صاحب ال�صمّو امللكّي الأمري نايف يف عام 1913، وهو النجل الثاين جلاللة  وجُ
املغفور له امللك عبداهلل الأول بن احل�صني، ووالدته هي �صمّو الأمرية عالية اأركان.

وصيًّا على العرش
وعندما ا�صتجُ�صهد املغفور له امللك عبداهلل الأول يوم 20 متوز 1951 يف رحاب 
اأولى القبلتني بالقد�ص ال�صريف، كان ويّل العهد �صمّو الأمري طالل يف جنيف يتلّقى 
العالج، فنودي ب�صمّو الأمري نايف و�صّيًا على العر�ص بقرار من جمل�ص الوزراء. وقد 

اأنيطت ب�صمّو الأمري نايف واجبات كبرية ومهمات �صعبة اأّداها باأمانة واإخال�ص.

زواجه
يف 26 كانون الأول 1940 تزوج �صمّوه من �صمّو الأمرية مهرماه بنت حممد 
�صياء الدين بن ال�صلطان حممد اخلام�ص )حممد ر�صاد(، وهي من اأ�صل عثماين 
ب�صمّو  زق��ا  ورجُ  .)1922 الثاين  ت�صرين   11 يف  ل��دت  )وجُ تركيا  �صالطني  �صاللة  ومن 
لد يف  لد يف عّمان يف 10 اآب 1941، و�صمّو الأمري عا�صم الذي وجُ الأمري علي الذي وجُ

مدينة الإ�صكندرية يف 27 ني�صان 1948.

وفاته
تويّف الأمري نايف يف 12 ت�صرين الأول 1983، وتوّفيت زوجته الأمرية مهرماه 

يف 31 اآذار 2000، رحمهما اهلل.

1 الرتاث امللكي الردين- موقع الديوان امللكي الها�صمي

المري نايف بن عبداهلل



القصور والبيوتات الملكية
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بيت الشريف الحسين بن علي)1)

اأجُن�صئ بيت ال�صريف احل�صني بن علي يف العقبة عام 1917 على طراز البيوت 
و�صكنه  العقبة  اأهل  بناه  وقد  التاريخية،  العقبة  قلعة  بجانب  يقع  وهو  احلجازية، 

ال�صريف احل�صني بن علي، ومنه نجُفي جاللته اإلى قرب�ص يوم 17 حزيران 1925.

حتّول البيت اإلى دار للحكومة يف ثالثينيات القرن الع�صرين، وهو ي�صم حاليًا 
متحف اآثار العقبة الذي ي�صتمل على نق�ص باخلط الكويف لآية الكر�صي، وجمموعة 
من الدنانري الذهبية التي تعود للع�صر الفاطمي، وقطع اأثرية فخارية، وتاجّية من 

الرمل واحلجارة وجُجدت يف موقع اأيلة.

م البيت وجرى تطويره لي�صبح متحفًا وطنيًا ي�صم مقتنيات الثورة العربية  مِّ رجُ
رث عليها يف العقبة ويف املناطق املحيطة بها. الكربى والآثار التي عجُ

رعى  احل�صني،  ال�صريف  بيت  اأمام  ومن  الكربى،  العربية  الثورة  �صاحة  ويف 
جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني يوم 2 ت�صرين الأول 2004 رفَع عَلم الثورة 
�صارية مرتفعة،  فوق  يبلغ طوله 60 مرتًا وعر�صه 30 مرتًا  الذي  الكربى  العربية 
مماثلة لل�صارية التي يرفرف فوقها العَلم الأردين يف حدائق الديوان امللكي بعّمان 

والتي يبلغ ارتفاعها 133 مرتًا.

العربية  الثورة  الها�صمية مبئوية  الأردنية  اململكة  انطالقة احتفالت  وجاءت 
الثورة.  اإبان  مهمة  اأحداثًا  �صهدت  التي  العقبة  مدينة  من   2016 عام  يف  الكربى 
ال�صريف احل�صني مرا�صم  اأمام بيت  الثاين ومن  امللك عبداهلل  حيث رعى جاللة 

اإعادة رفع راية الثورة العربية الكربى.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي
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قصر الملك المؤسس"مقر الدفاع")1)
يعّد هذا الق�صر من املعامل احلّية ال�صاهدة على دور الها�صميني يف حتقيق 
اأبنية  اأحد  احل�صني  بن  عبداهلل  الأم��ري  اتخذ  اإذ  الكربى،  العربية  الثورة  ر�صالة 
حمطة ال�صكة احلديدية احلجازية يف معان الذي بجُني �صنة 1322ه�/1904م مقرًا 
له حني قدم اإلى املدينة يف 21 ت�صرين الثاين 1920، واأجُطلق على هذا املبنى ا�صم 

الوطني". الدفاع  "مقر 
قراراته  وات��خ��اذ  ن�صاطاته  ممار�صة  عبداهلل  الأم��ري  ب��داأ  املبنى  ه��ذا  وم��ن 
ال�صيا�صية، ومنه اأعلن نف�صه نائبًا عن اأخيه امللك في�صل )ملك �صوريا( للعمل على 
حترير الأرا�صي ال�صورية من الوجود الفرن�صي بعد اأحداث معركة مي�صلون، واأ�صبح 
هذا البناءجُ مركَز قيادة واإدارة، ومنه انطلقت رحلة التاأ�صي�ص للدولة الأردنية نحو 

عّمان يف 2 اآذار 1921.

ويف هذا املبنى �صدرت اأول جريدة يف �صرق الأردن حملت ا�صم "احلق يعلو"، 
اأربعة يف معان وعدد واحد يف  اأع��داد؛  اأ�صبوعية، �صدر منها خم�صة  وهي جريدة 

عّمان.

وجتري عملية تطوير للمبنى الذي اأ�صبح يجُدعى "ق�صر امللك املوؤ�ص�ص" ليكون 
متحفًا وطنيًا متكاماًل يتحدث عن مرحلة تاريخية مهمة تبداأ من الثورة العربية 

الكربى اإلى يوم تاأ�صي�ص الدولة الأردنية.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي
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قصر الحسينية

م�صجد  بجوار  عّمان،  العا�صمة  غرب   ،2006 عام  يف  احل�صينية  ق�صر  بجُني 
ال�صيارات  ومتحف  احل�صني  وحدائق  ث��راه-  اهلل  -طيب  طالل  بن  احل�صني  امللك 

امللكي ومتحف الأطفال)1(.

امللك عبداهلل  الها�صمية  ل�صاحب اجلاللة  املكاتَب اجلديدة  الق�صر  وي�صم 
الثاين بن احل�صني، ومكتَب �صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداهلل، ومكتَب �صاحب 

ال�صمّو امللكي الأمري احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويلِّ العهد.

ويجمع الق�صر من حيث الت�صميم، بني الرتاث املعماري العربي الإ�صالمي، 
املتمثل يف الأقوا�ص والزخارف على اجلدران والأبواب، وب�صاطة الت�صميم الداخلي 

وروعته.

وي�صتمل ق�صر احل�صينية على مكتَبي رئي�ص الديوان امللكي الها�صمي ورئي�ص 
خالل  عة  واملو�صَّ الثنائية  املباحثات  فيها  رى  جتجُ قاعات  وعلى  امللكية،  الت�صريفات 
زيارات ال�صيوف الر�صميني للمملكة، ويوؤّدي فيها الوزراءجُ اجلدد الق�َصَم اأمام جاللة 
امل�صتقلة  الهيئة  اأع�صاء  فيها  ي��وؤّدي  كما  احلكومة،  على  تعديل  اإج��راء  عند  امللك 

لالنتخاب واأع�صاء املجل�ص الق�صائي اليمنَي الد�صتورية اأمام جاللته.

ويف باحة الق�صر، تقام مرا�صم ا�صتقبال كبار ال�صيوف، وفيها �صّلم جاللةجُ 
امللك عبداهلل الثاين، القائدجُ الأعلى للقوات امل�صلحة، الرايَة الها�صمية لرئي�ص هيئة 

الأركان امل�صرتكة، خالل مرا�صم ع�صكرية مهيبة يوم 9 حزيران 2015.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي
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قصر الندوة

اإلى اجلنوب من ق�صر  يقع ق�صر الندوة يف رحاب الديوان امللكي الها�صمي 
الها�صميني  جدُّ  اأ�ّص�صها  التي  الندوة  ب��دار  نًا  تيمُّ له  ال�صم  هذا  واختري  ب�صمان، 
ّي بن كالب يف مطلع القرن ال�صابع للميالد وقبل مولد  �صَ وموؤ�ص�ص جمِدهم الأول قجُ
الر�صول حممد - عليه ال�صالة وال�صالم. حيث كان يجتمع فيها "جمل�صجُ املالأ "من 

زعماء قري�ص وقادتها ذوي اخلربة واحلكمة والراأي)1(.

ال�صغري"  و"الق�صر  "رغدان"  بعد  اخلام�ص  امللكّي  الق�صرجُ  هو  و"الندوة" 
و"ب�صمان" و"زهران". ومت النتهاء من بنائه عام 1964.

وكان ق�صر الندوة مقرَّ اإقامة جاللة امللك احل�صني -طّيب اهلل ثراه- وجاللة 
امللكة نور، وقد بجُني وفق طراز البناء امل�صتخَدم يف ق�صر ب�صمان، مع ت�صميٍم داخلي 

منا�صب ليكون منزًل وبيت اإقامة.

الزينة  ونباتات  املتنوعة  الأ�صجار  على  حتتوي  حدائق  بالق�صر  وحتيط 
والنوافري. ومن املرافق التابعة له منازل اإقامة �صغرية خا�صة بال�صيوف.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي- ق�صر الندوة
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قصر زهران)1)

منطقة  يف  الع�صرين،  القرن  خم�صينيات  منت�صف  يف  زه��ران  ق�صر  بجُني 
وازده��اره،  العمران  ات�صاع  ومع  عّمان.  غرب  يف  دبلوما�صيًا  حّيًا  لتكون  اختريت 

اختلطت املباين احلديثة بال�صفارات واأحاطت بالق�صر.

وب�صاطة  البناء  ارتفاع  حيث  من  رغ��دان  ق�صر  مع  زه��ران  ق�صر  ويت�صابه 
الت�صميم الداخلي وروعته.

وا�صتجُخدم الق�صر لإقامة جاللة امللكة الوالدة "زين ال�صرف" )جّدة جاللة 
امللك عبداهلل الثاين، ووالدة جاللة امللك احل�صني، وزوجة جاللة امللك طالل(، 
حتى وفاة جاللتها يف 26 ني�صان 1994. وظّل الق�صر بعد ذلك مقرًا ها�صميًا جتري 

فيه بع�ص املرا�صم.

قصر المصلَّى)2)
ال�صونة  يف  الأول  عبداهلل  املوؤ�ص�ص  امللك  جاللة  عهد  يف  امل�صلَّى  ق�صر  بجُني 
الأردن.  لنهر  وال�صرقية  الغربية  ال�صفتني  الأردين بني  الغور  الواقعة يف  اجلنوبية 
رف  واختري له هذا املوقع ليكون م�صتى جلاللة امللك يف ف�صل ال�صتاء، ومن هنا عجُ

اأي�صًا ب�"ق�صر امل�صتى".

وقد اأطلق امللك املوؤ�ص�ص ا�صَم "امل�صّلى" على هذا الق�صر، لأّن �صالة الع�صر 
اأو املغرب كانت تقام فيه دائمًا بعد عودة جاللته من القد�ص التي كان يحر�ص على 
اأداء �صالة اجلمعة فيها. اإذ يبعد ق�صر امل�صّلى عن القد�ص حوايل 50 كيلومرتًا فقط.

يحيط بق�صر امل�صّلى من اخلارج �صور ب�صيط الرتفاع له بوابة �صخمة على 
اإلى حديقة  البوابة  وتوؤدي  للحرا�صة.  �صكل قو�ص، وعلى جانبيها حجرات �صغرية 
من  املبنّي  واملتوا�صع،  الب�صيط  الق�صر  يتو�صطها  والنخيل،  ب��ال��ورود  م��زروع��ة 
الأقوا�ص  يف  يتمثل  الذي  الإ�صالمي  املعماري  الطراز  على  ال�صغرية  احلجر  ِقَطع 

واجلدران ال�صميكة.
1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي

2 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي
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ويتكون الق�صر من جناحني رئي�صيَّني ي�صل بينهما ممّر. اأولهما اجلناح الأمين، 
وفيه مكتب جاللة امللك الذي يحتوي حاليًا على جمموعة من ال�صور اخلا�صة بامللك 
احل�صني بن طالل اأيام الطفولة و�صورة ل�صرب من الطائرات بالإ�صافة اإلى حجرات 
ا�صتقبال. وثانيهما اجلناح الأي�صر الذي ي�صم حجرة ا�صتقبال وطعام. ويقع امل�صّلى 
يتو�صطه  لل�صالة  �ص  خم�صَّ مكان  عن  عبارة  وهو  اخل��ارج،  من  الق�صر  ج��وار  اإل��ى 

حمراب، �سقفه من اخل�سب والقرميد، واأر�سيته من البالط.

التي �صهدها، فهو �صلةجُ  الأحداث  الق�صر من موقعه ومن  اأهمية هذا  وتاأتي 
الأولى  القبلة  نحو  �ص  املوؤ�صِّ امللك  فوؤاد  مهوى  وهو  وفل�صطني،  الأردن  بني  الو�صل 
)القد�ص( ومقد�صاتها )امل�صجد الأق�صى وقبة ال�صخرة( و�صريح والده ال�صريف 

احل�صني بن علي.

و�صهد ق�صر امل�صّلى خطاب امللك املوؤ�ص�ص عبداهلل الأول يف وداع جي�ص الإنقاذ 
يف حرب 1948 بح�صور اأمني عام اجلامعة العربية عبدالرحمن عزام. وفيه، تقّبل 
اأهل ال�صفة الغربية وثائق املبايعة وطلب توحيد ال�صفتني عام  امللك املوؤ�ص�ص من 

.1950

كما احت�صن ق�صر امل�صّلى مناظرات وم�صاجالت �صعرية كثرية �صارك فيها 
اإلى جانب امللك عبداهلل الأول، العديدجُ من �صعراء ع�صره، ومن اأبرزهم م�صطفى 

وهبي التل )عرار( ووديع الب�صتاين. ويقول جاللته يف ذلك:

ِر امل�صّلى اإْذ بِه الوردجُ يانعجُ األ�صَت تراه مثلما كاَن يا فتى ِلَق�صْ

 Uneasy( وروى جاللة امللك احل�صني بن طالل -طّيب اهلل ثراه- يف كتابه
Lies the Head( ق�صة تعّرفه اإلى �صمو الأمرية منى يف ق�صر امل�صّلى قائاًل: "كان 
اأول لقاء يف حفل خا�ص غري ر�صمي يف فياّل ال�صتاء ال�صغرية يف ال�صونة". كما اأجريت 
يف حديقة الق�صر يف مطلع ال�صبعينيات، مقابلة تلفزيونية مع جاللة امللك احل�صني 
اإلى  اإ�صارة  الفل�صطينية، يف  الع�صكري حتدث فيها عن الق�صية  اللبا�ص  وهو يرتدي 

الأهمية التاريخية للق�صر ودور جّده امللك املوؤ�ص�ص يف الدفاع عن هذه الق�صية)1(.

1 الرتاث امللكي الردين– موقع الديوان امللكي الها�صمي
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القصر الصغير
ي�صّمى  ال��ذي  رغ��دان  ق�صر  من  ال�صمالية  اجلهة  اإل��ى  ال�صغري  الق�صر  يقع 
بناء ق�صر رغدان، ليكون منزًل  بعد  مبا�صرًة  ببنائه  بجُدئ  وقد  الكبري".  "الق�صر 
الق�صر  َعّد هذا  ويجُ "رغدان" حديقٌة جميلة.  وتف�صله عن  املوؤ�ص�ص.  امللك  جلاللة 
رديفًا لق�صر رغدان الذي كان بيَت حكم وقيادة وديوانًا ومنزًل، وقد �صكنه يف ما 
بعد جاللةجُ املغفور له امللك طالل وجاللة امللكة زين ال�صرف - طّيب اهلل ثراهما- 
الثاين  ت�صرين   14 يوم  ث��راه-  اهلل  احل�صني -طّيب  امللك  ابنهما جاللة  فيه  ل��د  ووجُ
نجُق�صت  معدنية  لوحٌة  جاللته  فيها  لد  وجُ التي  الغرفة  باب  على  توجد  حيث   ،1935
اأهل  الرج�ص  عنكم  ليجُذهب  اهلل  يريد  {اإمنا  الأح��زاب  �صورة  من   33 الآية  عليها 
لد يف هذه احلجرة يف الثامن  تب اإلى جانبها: "وجُ البيت ويجُطّهركم تطهريًا}، ثم كجُ
ع�صر من �صعبان �صنة 1354 هجرية، املوافق الرابع ع�صر من ت�صرين الثاين �صنة 
1935 ميالدية، ال�صريف الها�صمي احل�صني بن طالل بن عبداهلل رحمه اهلل، الذي 
الثاين �صنة 1372  الثامن ع�صر من ربيع  الها�صمية يف  للمملكة الأردنية  ّوج ملكًا  تجُ
هجرية، والذي انتقل اإلى رحمته تعالى يف احلادي والع�صرين من �صوال �صنة 1419 

هجرية، املوافق ال�سابع من �سباط �سنة 1999 ميالدية".
وقد احت�صن هذا الق�صر اجتماعات اللجنة امللكية ل�صياغة امليثاق الوطني 

بني عاَمي 1990 و1991.)1(

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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القوات المسلحة األردنية- الجيش العربي

هي  العربي،  باجلي�ص  ا  اأي�صً اإليها  وي�صار  الأردنية،  امللكية  امل�صلحة  القوات 
القوات النظامية امل�صلحة التابعة للمملكة الأردنية الها�صمية.

والقوة  الأردنية  امللكية  الربية  القوات  من  الأردنية  امل�صلحة  القوات  تتكون 
البحرية امللكية الأردنية و�صالح اجلو امللكي الأردين.

التهديدات  من  جمموعة  مع  اأف�صل  ب�صكل  التعامل  اأج��ل  من  الأردن  ق��ام 
املحتملة، باعادة تنظيم قواته امل�صلحة. كان اأكرث الرتكيز على الرد ال�صريع والقوات 
اخلا�صة، وركزت قيادة العمليات اخلا�صة )SOCOM(، التي تاأ�ص�صت يف منت�صف 
يف  ال�صالم  عملية  لدعم  احل��دود  على  والأم��ن  الداخلي،  المن  على  الت�صعينيات 
بعمليات  خا�صا  اهتماما  اخلا�صة  العمليات  قيادة  تويل  واأخريا  الأو�صط.  ال�صرق 
التهريب على احلدود العراقية، وعمليات الت�صلل من جهة احلدود ال�صورية. وكذلك 
تركيزها ب�صكل اأكرث خ�صو�صية على املناطق احل�صا�صة مع ال�صفة الغربية. لقد كان 
الأردن موؤيدا قويا لبعثات حفظ ال�صالم التابعة لالأمم املتحدة، وله قوات م�صاركة 

يف هذه البعثات يف مناطق عدة حول العامل)1(.

التاريخ)2)
تعود ن�صاأة اجلي�ص العربي اإلى نخبة الأردنيني من رجال الثورة العربية الكربى 
الذين خرجوا مع الأمري عبد اهلل بن احل�صني والتحقوا به يف احلجاز ل�صتقالل 
الأردن وبالد ال�صام عن الدولة العثمانية حيث عمل الأمري عبد اهلل على ت�صكيل 
اأول حكومة وطنية يف �صرق الأردن يف 11 ني�صان 1921، واطلق الأمري على القوات 

امل�صلحة الأردنية ا�صم اجلي�ص العربي منذ عام 1923م.
اجلي�ص العربي لفظ يجُطَلق فقط على القوات امل�صلحة الأردنية منذ تاأ�صي�صها 
يد  الأردين على  العربي  قيادة اجلي�ص  تعريب  وبعد  الأردن،  �صرق  اإم��ارة  يف عهد 
لقب  الأول  اهلل  عبد  امللك  اأطلق  1956م.  عام  طالل  بن  احل�صني  الراحل  امللك 
اأول قوة ع�صكرية يف منطقة �صرق الأردن عام 1921 عندما  اجلي�ص العربي على 
اإ�صافة  الكربى  العربية  الثورة  كانت حتارب يف  قتالية  توحيد عدة جمموعات  مت 

ملجموعات ع�صكرية كانت تتبع احلكومات املحلية التي تاأ�ص�صت عام 1920.

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة

2 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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تعريب قيادة الجيش العربي)1)
تعريب قيادة اجلي�ص الأردين هو القرار التاريخي للملك احل�صني بن طالل 
يف الأول من اآذار عام 1956 بالتن�سيق مع حركة ال�سباط االأحرار االأردنيني باإعفاء 
قائد اجلي�ص العربي وهو ال�صابط الإجنليزي غلوب با�صا من من�صبه اإ�صافة اإلى 
اإعفاء كافة ال�سباط االإجنليز من مهامهم التي منحت لهم يف اتفاقية عام 1946.

كانت بريطانيا دولة منتدبة على �صرق الأردن منذ عام 1921. وبعد ال�صتقالل 
عام 1946، وقعت اتفاقية مع الأردن تق�صي ب�صيطرة الإجنليز على املنا�صب العليا 
يف اجلي�ص. يف خم�صينيات القرن املا�صي، زاد التوتر بني امللك احل�صني بن طالل 
البالد. ويف فجر  الأجنبي يف  للوجود  الكراهية  زيادة  اإلى  بالإ�صافة  با�صا  وكلوب 
يوم الأول من اآذار، اتخذ امللك احل�صني بن طالل قراره التاريخي بتعريب قيادة 
تنظيم  اأع�صاء  اإل��ى  ال�صامي  اأم��ره  واأ�صدر  الأجنبي  الوجود  من  العربي  اجلي�ص 
ال�سباط االأحرار لتنفيذ مغادرة غلوب با�سا البالد فورًا. ومذاك، ت�سلم ال�سباط 

الأردنيون كافة مواقع اجلي�ص العربي الأردين.
اأدى هذا القرار اإلى توتر العالقات مع الوليات املتحدة وبريطانيا من جهة، 
واإلى حت�صنها مع م�صر و�صوريا من ناحيٍة اأخرى، كما كان لهذا القرار دور رئي�صي 
يف قرار الرئي�ص امل�صري جمال عبد النا�صر بتاأميم قناة ال�صوي�ص بعد 6 اأ�صهر من 

تعريب قيادة اجلي�ص العربي.

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة

امللك احل�صني بن طالل وغلوب با�صا
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المعارك والحروب)1)

الحرب العالمية الثانية
يف  الأردين  العربي  للجي�ص  الآلية  الكتيبة  احتلت  1941م  حزيران   27 يف 
�صوريا مواقع قوات في�صي يف قرية �صبع بيار وتقدمت اإلى قرية ال�صخنة اإلى ال�صمال 
ال�صرقي من تدمر حلماية اجلناح الأمين للقوات احلليفة ويف 29 حزيران احتلت 
اأن قاتلت قوات في�صي الفرن�صية املتفوقة عددًا وعدة وهزمتها  قرية ال�صخنة بعد 
وقامت بعمليات ا�صتطالع وا�صعة اإلى ال�صمال بني حلب ودير الزور حتى اأن اجلرنال 
اإلى  برقية  باإر�صال  و�صارع  العربي  اجلي�ص  معنويات  اأده�صته  ويل�صون  الربيطاين 
العربي  اجلي�ص  من  ال�صحراء  دوري��ات  قامت  "لقد   : فيها  قال  اهلل  عبد  الأم��ري 
روح  الحرتام على  تهاين  اأقدم  ناجحة جدًا،  بعملية  ال�صخنة  البارحة يف منطقة 

اجلراءة وقيم القتال التي تتمتع بها قواتكم".

العربي  اجلي�ص  �صرايا  انت�صرت  1945م  ولغاية  1941م  �صنة  من  الفرتة  يف 
وم�سر  و�سوريا  واالأردن  فل�سطني  عرب  احللفاء  متوين  خطوط  طول  على  االأردين 
والعراق واإيران حيث اأنيطت بها م�سوؤولية حماية تلك اخلطوط وم�ستودعاتها ونقاط 
القطارات  حماية  وكذلك  احلديدية  وال�صكك  واجل�صور  وامل��وؤن  الذخائر  تكدي�ص 

الع�صكرية امل�صافرة بني �صوريا والأردن وفل�صطني وم�صر.)2(

الأردين  العربي  اجلي�ص  ل��دور  وتقديرًا  الثانية  العاملية  احل��رب  انتهاء  بعد 
فيها فقد �صاركت جمموعة منه يف م�صرية يوم الن�صر ال�صهرية يف لندن بتاريخ 8 
حزيران 1946م التي �صاركت فيها قوات متثل جميع الدول املنت�صرة التي حاربت 
بفاعلية يف تلك احلرب وقد قال غلوب با�صا يف اأفراد هذا اجلي�ص مبديًا اإعجابه 

بهم : "هوؤلء هم نف�ص الرجال الذين فتحوا العامل قبل ثالثة ع�صر قرنًا".

كتب املوؤرخ الع�صكري فاتيكيوت�ص يف كتابه عن احلرب العاملية الثانية ال�صفحة 
رقم 74 يقول "اإن اجلي�ص العربي قد دخل مرحلة جديدة من حياته، وهي حتوله 
من قوات اأمن داخلي )�صرطة ودرك( اإلى جي�ص نظامي وموؤ�ص�صة ع�صكرية متكاملة 

ل ينق�صها من الأ�صلحة احلديثة �صوى الطريان واملدفعية الثقيلة".

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة

2 عمون- د. حممد املنا�صري– اجلي�ص العربي، احلرب العاملية الثانية، )2014/4/1(

قرية ال�صخنة

كلوب با�صا
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القتال في العراق

)إنهاء تمرد رشيد عالي الكيالني))1)
يف 10 اأيار 1941م تدخل اجلي�ص العربي الأردين يف العراق للت�صدي لتمرد 
ر�صيد عايل الكيالين املوالية للنازيني وحلماية العر�ص الها�صمي يف العراق ويف 11 
اأيار 1941م �صيطر على مدينة الرطبة ومتكن يف 29 اأيار 1941م من الق�صاء على 
الثورة وتاأمني احلرا�صة ل�صكة حديد املو�صل-بغداد، ويف 4 حزيران 1941م عاد 

اجلي�ص العربي الأردين اإلى عّمان.

القتال في سوريا)2)

 )محاربة قوات حكومة فيشي الفرنسية)
اإلى  الأردنية(  البادية  )قوة  العربي  اجلي�ص  توجه  1941م  حزيران   21 يف 
اليوم  نف�ص  ويف  للنازيني  املوالية  الفرن�صية  في�صي  حكومة  ق��وات  ملواجهة  �صوريا 
متكن من ال�صيطرة على مدينة تدمر ويف 27 حزيران 1941م ا�صتولى على خمفر 
)ال�صبع بيار( الفرن�صي وبعدها بيومني دخل قرية ال�صخنة وا�صطدم بقوة فرن�صية 
ميكانيكية قادمة من دير الزور حيث هزم القوة الفرن�صية وكبدها 11 قتياًل و90 
اأ�صريًا وغنم منها 6 �صيارات م�صفحة و4 �صيارات نقل كبرية و12 مدفع ر�صا�ص ومل 

يفقد اجلي�ص العربي يف هذه املواجهة �صوى �صهيد واحد فقط.

حرب عام 1948 )3)
من ناحية تاريخّية موثقة، كان الأردن رغم اأنه اأقل اجليو�ص العربية عددا وعدة 
�صاحب النت�صارات الوحيدة يف حرب 1948، وقد ا�صتطاع اجلي�ص العربي الأردين 
الع�صكرّية  البطولت  ثمرة  وكانت  وا�صتثنائّية.  مهّمة  ميدانّية  انت�صارات  يحقق  اأن 
الأردنّية اأن مت حترير القد�ص واحلفاظ عليها وطرد اليهود منها واإف�صال املخططات 
العربي  اجلي�ص  فيها  خا�ص  التي  الغربّية،  ال�صفة  احتالل  يف  اآن��ذاك،  الإ�صرائيلّية، 
الأردين معارك �صارية، وم�صتميتة، ويعود له الف�صل امليداين، الوحيد، يف احلفاظ 
فقط  اهلل  ورام  القد�ص  نحو  بالزحف  الأردين  اجلي�ص  مهام  ح��ددت  وق��د  عليها. 
فحررهما اإل اأن تخلف القوات العربية الأخرى اأدى اإلى ات�صاع جبهة القتال الأردنية.

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة

2 عمون- د. حممد املنا�صري– اجلي�ص العربي، احلرب العاملية الثانية، )2014/4/1(

3 عمون- د. حممد املنا�صري– اجلي�ص العربي، احلرب العاملية الثانية، )2014/4/1(

ر�صيد عايل الكيالين
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م�صري  اإن  قال    - اإ�صرائيل  وزراء  ورئي�ص  ال�صهيوين  -الزعيم  غوريون  بن 
اأْن  فاإّما  الأردين،  واجلي�ص  الإ�صرائيلي،  اجلي�ص  بني  القتال  على  يتوقف  احلرب، 
فاإذا  مواقعه،  باخرتاق  نحن،  نقوم  اأن  اأو  مثلثنا،  الأردين  العربي  يخرتق اجلي�صجُ 
تواجهنا،  التي  الرئي�صية  فاجلبهة  احلرب،  نك�صب  اأن  اأو�صكنا  قد  نكون  جنحنا، 
القد�ص وجبالها)منطقة و�صط  الأردين، يف منطقة  بها اجلي�ص  يتمركز  التي  هي 
اجلي�ص  اأو  النقب،  يف  امل�صري  اجلي�ص  بها  يتمركز  التي  تلك  فل�صطني(،ولي�ص 

ال�ّصوري يف اجلليل. اإنني اأحرتم قدرة اجلي�ص العربي الأردين، و�صجاعة جنوده .

معركة اللطرون)1)
ا�صتمرت معركة اللطرون من 15-23 اأيار 1948، وهي اإحدى معارك القد�ص 
القد�ص  لتحرير  مقدمة  وكانت   )1948 )ح��رب  الإ�صرائيلية  العربية  احل��رب  يف 
عن  الدفاع  اأردين  جندي   1200 ا�صتطاع  حيث  منها،  اليهودية  القوات  واإخ��راج 

القد�ص وحتريرها مبقابل 6500 اإ�صرائيلي.

كانت خ�صائر القوات الإ�صرائيلية كبرية يف هذه املعركة وقاد القوات الأردنية 
اأ�صبح يف ما  اأرئيل �صارون الذي  امل�صري حاب�ص املجايل. وقاد اجلي�ص ال�صرائيلي 
بعد رئي�صا للوزراء)2001-2006(. وقد جرح اأرئيل �صارون يف املعركة ووقع اأ�صريا 
بيد اجلي�ص العربي الأردين وقد اأ�صره يومها النقيب حاب�ص املجايل –امل�صري فيما 
حيث  االأردن  يف  املفرق  اإلى  ثم  اخللفية،  اخلطوط  اإلى  ونقله  عاجله  الذي  بعد- 
اأقيم مع�صكر اعتقال الأ�صرى اليهود، ومت تبديله باأ�صري عربي عندما جرى تبادل 

الأ�صرى بعد الهدنة الثانية.

عدد  ان  الكني�صت  يف  لن��دو  ع��وزي  الإ�صرائيلي  النائب  قال   1985 عام  ويف 
فام  �صديدة  انتقادات  وبعد  قتيل،   2000 جتاوز  اللطرون  يف  الإ�صرائيليني  القتلى 

بتقليل تقديراته اإلى 1000.

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة

رئي�ص وزراء ا�صرائيل بن غوريون



325

معركة باب الواد)1)
حدثت معركة باب الواد بعد اقل من ا�صبوع من معركة اللطرون. وتاأتي اأهمية 
موقع باب الواد الع�صكرية من حيث اعتبارها مفتاح مدينة القد�ص، ا�صتطاع من 
الإ�صرائيلية  الحتالل  قوات  من  القد�ص  حترير  الأردين  العربي  اجلي�ص  خاللها 
وكانت خ�صائر قوات الحتالل الإ�صرائيلية هائلة يف هذه املعركة فقد قتل ما يزيد 
الأردين �صوى 20  العربي  اأكرث من �صعفهم ومل يخ�صر اجلي�ص  الألف وجرح  على 

جنديا.

ديفيد الإ�صرائيلي  الكيان  وموؤ�ص�ص  الإ�صرائيلي  الكيان  وزراء  رئي�ص   ق��ال 
بن غوريون يف حزيران عام 1949 امام الكني�صت:"لقد خ�صرنا يف معركة باب الواد 

وحدها امام اجلي�ص الأردين �صعفي قتالنا يف احلرب كاملة".

معركة النوتردام)2)
�صهدت عمارة النوتردام هجومًا قويًا نفذته الكتيبة الثالثة يف اجلي�ص العربي 
الأردين وا�صتب�صل اأبطالها يف حماولة احتالل هذه البناية اليهودية التي يتح�صن 
اأيام  ثالثة  حوايل  وح�صارها  عليها  الهجوم  وا�صتمر  اليهود  املقاتلني  مئات  بها 
باعتبارها كانت ت�صيطر على منطقة باب العمود وقدمت هذه الكتيبة الكثري من 
ال�صهداء وقد اأ�صار اليهود اإلى ذلك اليوم )24 اأيار( يف النوتردام لكرثة خ�صائرهم 

وهولها باأنه يوم مذبحة دامية.

معركة تل الرادار)3)
القوات  متكنت  والتي  اخلمي�ص  م�صتعمرة  على  ت�صيطر  التي  ال��رادار  تلة  يف 
اليهودية من احتاللها بعد النتداب دارت معارك �صارية بني ال�صرية الرابعة من 
اللواء الأول يف اجلي�ص العربي الأردين حيث متكنت من طرد  الكتيبة الأولى من 
اأربعة جنود  اأفرادها  وا�صت�صهد من  الع�صرات  وقتلت منهم  اليهودية منها  القوات 
باملوقع  الحتفاظ  وا�صتطاعت  ال�صرية  قائد  بينهم  اآخرون  �صتة ع�صر  فقط وجرح 

ومنع اليهود من احتالله مرة ثانية بالرغم من كل حماولتهم من اأجل ذلك.

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة

2 عمون- د. حممد املنا�صري– اجلي�ص العربي، احلرب العاملية الثانية، )2014/4/1(

3 عمون- د. حممد املنا�صري– اجلي�ص العربي، احلرب العاملية الثانية، )2014/4/1(
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معركة فك الحصار عن القوات المصرية في 
جنوب الخليل)1)

متت  اأن  بعد  م�صاعدته  الأردين  العربي  اجلي�ص  من  امل�صري  اجلي�ص  طلب 
بتجهيز  الأردين  العربي  اجلي�ص  فقام  اخلليل.  يف  امل�صرية  القوات  حما�صرة 
اخلليل  اإل��ى  وحركتها  مدرعات  و�صرية  م�صاة  �صريتي  من  موؤلفة  قتال  جمموعة 
وبيت  اخلليل  على  وحافظت  امل�صرية  القوات  عن  احل�صار  تفك  اأن  وا�صتطاعت 

حلم من اأية هجمات اإ�صرائيلية.

معركة رامات راحيل)2)
وبعد الن�صر يف هذه املعركة ودحر اليهود من هذه املنطقة وجه امللك عبد 
اهلل الأول ر�صالة اإلى اليهود قال فيها : "ان ال�سوط طويل والعرب كثري، وقد بغيتم 

ول ن�صر للباغي".

معركة كفار عصيون)3)
يف هذه املعركة حافظ اجلي�ص العربي الأردين على مدينة اخلليل عربية ومنع 
تقدم القوات الإ�صرائيلية واأحلق بها هزمية �صاحقة ومت اأ�صر املئات منها ونقلهم اإلى 
ال�صجون الأردنية، من بينهم ابنة اأحد موؤ�ص�صي دولة اإ�صرائيل �صرتوك وهي برتبة 
مالزم اأول. اأما ال�صيوخ والن�صاء والأطفال فقد مت ت�صليهم اإلى ال�صليب الأحمر ومت 

نقل الأ�صرى من اخلليل اإلى بيت حلم ومن ثم اإلى مع�صكر اأم اجلمال يف املفرق.

معارك البلدة القديمة وحارة اليهود)4)
العربي  اجلي�ص  من  ح�صارها  بعد  املعركة  هذه  يف  اليهود  حارة  ا�صت�صلمت 

الأردين واأ�صر مقاتلي الع�صابات ال�صهيونية ونقلوا اإلى ال�صجون الأردنية.

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة

2 عمون- د. محمد املناصري– الجيش العريب، الحرب العاملية الثانية، )2014/4/1(

3 عمون- د. محمد املناصري– الجيش العريب، الحرب العاملية الثانية، )2014/4/1(

4 عمون- د. محمد املناصري– الجيش العريب، الحرب العاملية الثانية، )2014/4/1(
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الجيش يحافظ على الضفة الغربية)1)
كامل  على  �صيطرته  اإحكام  من  الأردين  العربي  اجلي�ص  متكن  النهاية  ويف 
اإلى العفولة يف اجلنوب ومن ج�صر املجامع  املنطقة املمتدة من جنني يف ال�صمال 
�صرقًا اإلى بي�صان غربًا. حيث كان الف�صل الوحيد للجي�ص الأردين يف املحافظة على 

ما ي�صمى الآن ال�صفة الغربية.

معركة تل الذخيرة)2)
قال وزير اجلي�ص الإ�صرائيل مو�صي ديان يف 1967 بعد معركة تل الذخرية: 
القوات  اأف�صل  خا�صتها  التي  املعارك  اعنف  من  الذخرية  تل  معركة  "كانت 
الإ�صرائيلية �صد القوة الأردنية املدافعة، فقد وجد الإ�صرائيليون اأنف�صهم بعد ان 
اخرتقوا جدار الأ�صالك ال�صائكة وحقول الألغام يخو�صون معركة �صد عدو م�صمم 
على الدفاع لآخر طلقة واآخر رجل وقد التحم الطرفان يف قتال بالقنابل اليدوية 
واحلراب والأيدي وخ�صرت قواتنا 21 قتيال وجرح اأكرث من ن�صف القوات املهاجمة 

من ال�سباط واجلنود".

تل  معركة  بعد  الإ�صرائيلي  املظليني  ل��واء  قائد  غور  موردخاي  العقيد  قال 
ا�صرتكت يف عدة  اأنني  من  الرغم  على  اإنه  اأقول  اأن  "علي   : القد�ص  الذخرية يف 
من  �صمعته  وما  املنطقة  هذه  يف  �صاهدته  ما  اأن  اإل  الع�صكرية  حياتي  يف  معارك 
اأحد  قال يل  وكما  ي�صدق  ل  اأمرا  كان  موقع  اإلى  موقع  القادة خالل جتوايل من 
القادة: عندما �صرت باجتاه مفرتق الطرق كان معي اأربعة جنود فقط ممن بقوا 
من  ال�صالح(  )ه�صبة  احتلت  قد  كانت  اأخ��رى  �صرية  وهناك  �صريتي  من  اأحياء 

الناحية اجلنوبية ومل يبق منها بعد انتهاء العملية �صوى �صبعة جنود".

معارك الضفة الغربية)3)
القوات  مع  وا�صتباكًا  معركة   44 من  اأك��رث  الأردين  العربي  اجلي�ص  خا�ص 
الإ�صرائيلية يف ال�صفة الغربية بني عامي )1948 و 1967(، اأهمها معركة ال�صموع 

يف لواء اخلليل، انتهت جميعها بالن�صر وبدحر القوات الإ�صرائيلية الغازية.

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة

2 عمون- د. محمد املناصري– الجيش العريب، الحرب العاملية الثانية، )2014/4/1(

3 عمون- د. محمد املناصري– الجيش العريب، الحرب العاملية الثانية، )2014/4/1(
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المحافظة على استقالل الكويت )1)
يف 1961/6/19م وعقب ا�صتقالل الكويت، اأعلن الرئي�ص العراقي عبد الكرمي 

قا�صم �صم الكويت اإلى العراق فقررت جامعة الدول العربية اإر�صال قوات عربية 
ل�صمان ا�صتقالل الكويت وكانت قوات اجلي�ص العربي الأردين املكونة من كتيبة 

م�صاة مدعومة ب�صرية دفاع جوي من اأوائل القوات العربية التي و�صلت الى 
الكويت حيث حافظت مع باقي جيو�ص الدول العربية امل�صاركة على اأمن وا�صتقالل 

دولة الكويت وقد عادت تلك القوات اإلى اململكة بتاريخ 1963/12/13م.

عملية الناصر)2)
م�صر  قبل  من  مدعومًا  ال�صالل  اهلل  عبد  العقيد  اأعلن  1962/9/26م  يف 
و�صوريا الثورة يف اليمن واأطاح بالإمام حممد البدر معلنًا قيام اجلمهورية العربية 
وقد  العربية  اجلزيرة  �صبه  يف  العربية  بالأنظمة  الإطاحة  رغبته  ومبديًا  اليمنية 
اأر�صلت م�صر 60 األف جندي مل�صاندته فتحركت الأردن وال�صعودية �صد هذه الثورة 
الع�صكرية  والوحدة  امل�صرتك  للدفاع  اتفاقية  اململكتان  وقعت  1962/11/2م  ويف 
وعلى اثرها اأر�صل الأردن 1500 جندي من قوات اجلي�ص العربي الأردين جوًا اإلى 
الهند�صة  �صالح  من  جمموعة  اأر�صل  كما  الع�صكرية  النا�صر"  "عملية  يف   اليمن 

بكامل معداتها اإلى منطقة جنران ال�صعودية.

حرب 1967 )3)
دخل الأردن احلرب ت�صامنًا مع املوقف العربي بالرغم من قناعته املطلقة 
الربية  القوات  من  متطلباته  اأهم  اأن  معتقدًا  لذلك  العربية  الأمة  ا�صتعداد  بعدم 
واجلوية خ�صو�صا �صوف يح�صل عليها قبل بدء املعركة من الدول العربية احلليفة 

غري اأن اأّيًا من هذه املتطلبات مل يتم تلبيته.

بعد اأن مت توقيع اتفاقية الدفاع امل�صرتك بني الأردن وم�صر يف 30 اأيار 1967 
طول  على  معارك  وجرت  ق�صوى،  تاأهب  حالة  يف  الأردين  العربي  اجلي�ص  و�صع 
اجلبهة وحارب  من جديد يف القد�ص واللطرون وباب الواد وجبل املكرب وتل الرادار 

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة

2 عمون- د. حممد املنا�صري– اجلي�ص العربي، احلرب العاملية الثانية، )2014/4/1(

3 عمون- د. حممد املنا�صري– اجلي�ص العربي، احلرب العاملية الثانية، )2014/4/1(
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ونابل�ص وجنني  وال�صيخ جراح واملطلع  النبي �صموئيل  وتل  العزيز  ال�صيخ عبد  وتل 
وطولكرم واخلليل وبالرغم من قلة العدد والعدة وانعدام الغطاء اجلوي )املوعود 
ج�صيمة  خ�صائر  من  الأردين  العربي  اجلي�ص  له  تعر�ص  وما  و�صوريا(  م�صر  من 
وال�صجاعة  الت�صحية  فاإن روح  اآخر رجل فيها  ال�صرايا قاتلت حتى  اأن بع�ص  حتى 
والإ�صرار على القتال حتى اآخر طلقة واآخر رجل اأجربت العدو قبل ال�صديق على 
اأن ي�صهد لهذا اجلي�ص بال�صجاعة والحرتاف والتفاين، فقد �صرح اأحد جرنالت 
اجلي�ص الإ�صرائيلي باأن هذه احلرب كان ميكن اأن ت�صمى حرب ال�صاعات ال�صتة ل 
الأيام ال�صتة لول �صمود اجلي�ص الأردين الذي بقي يحارب منفردًا اأيامًا فيما انهزم 

الآخرون خالل �صاعات.

وقد كانت اخل�صائر الإ�صرائيلية على اجلبهة الأردنية اأكرب من جميع اجلبهات 
الأخرى جمتمعة.

القادة  اأحد  للعقيد عطا علي  اأنور اخلطيب  القد�ص  ويف ر�صالة من حمافظ 
الأردنيني يف معركة تل الذخرية يف القد�ص قال : �صي�صجل لك التاريخ وجلنودك 
الأردين  كلما ذكر اجلي�ص   ، علَيّ لك  امل�صتطاع،  فوق  بذلتم  لقد  البطولية،  الوقفة 
اإكراما ملا �صاهدت منك ومن  اإلى الأر�ص  اأن احني هامتي  اأية منا�صبة  اأمامي يف 

رجالك من بطولة يف هذه املعركة.
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معركة الكرامة)1)
تعترب معركة الكرامة اأول انت�صار كامل جلي�ص عربي على القوات الإ�صرائيلية 
حيث ا�صتطاع اجلي�ص العربي الأردين يف منطقة الكرامة الغوار حتقيق الن�صر 

على القوات الإ�صرائيلية وحتطيم اأ�صطورة "اجلي�ص الذي ل يقهر".

ومظلي  جندي  األف   15 بوا�صطة  هجومًا  اإ�صرائيل  �صنت  1968/3/21م  يف 
مدعومني بق�صف مدفعي وجوي على جميع مواقع اجلي�ص العربي الأردين الأمامية 
واخللفية وواجهة الفرقة الثانية الأردنية وحاولت القوات الإ�صرائيلية التقدم عن 

طريق اأربعة مواقع على طول اجلبهة الأردنية هي :

- ج�صر الأمري حممد، حيث ت�صدى لها لواء القاد�صية بب�صالة و�صمود واأجربها 
على الرتاجع اإلى غربي النهر موقعًا فيها الكثري من اخل�صائر يف معدات والأرواح.

- ج�صر �صومية، حيث ت�صدى لها لواء حطني ومتكن من �صدها واإف�صال عملية 
جت�صري على نهر الأردن.

واملظليني  وامل�صاة  الدبابات  الإ�صرائيليون  ا�صتخدم  حيث  ال�صايف،  غور   -
ومتكنوا من الو�صول اإلى غور ال�صايف وا�صطدموا بقوات اجلي�ص العربي الأردين 
البا�صلة التي متكنت من تدمري عدد من الدبابات املهاجمة وقتل عدد من اجلنود 

الإ�صرائيليني واجربتهم على الن�صحاب يف نف�ص اليوم.

وامل�صاة  الدبابات  بوا�صطة  الإ�صرائيليون  متكن  حيث  ح�صني،  امللك  ج�صر   -
املنقولة جوًا من اجتيازه والو�صول اإلى ال�صونة والكرامة ودار قتال �صاٍر بني اجلي�ص 
الإ�صرائيلية  القوات  بان�صحاب  اإل  يتوقف  الإ�صرائيلية مل  الأردين والقوات  العربي 

اإلى غربي النهر.

وقد و�صف قائد جمموعة القتال الإ�صرائيلية املقدم اأهارون بيلد املعركة فيما 
مرات يف  �صديدًا عدة  ق�صفًا  �صاهدت  لقد  بقوله:  دافارالإ�صرائيلية  بعد جلريدة 
حياتي لكنني مل اأر �صيئًا كهذا من قبل. لقد اأ�صيبت معظم دباباتي يف العملية ما 

عدا اثنتني فقط.

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة

حاييم بارليف رئي�ص الركان 
ال�صرائيلي
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اليونايتد  لوكالة  الإ�صرائيلي يف ت�صريح  الأركان  رئي�ص  بارليف  وقال حاييم 
بر�ص يوم 68/3/29 "اإن )اإ�صرائيل( فقدت يف هجومها الأخري على الأردن اآليات 
ع�صكرية تعادل ثالث مرات ما فقدته يف حرب حزيران حيث ت�صدت لها القوات 

الأردنية بكل �صراوة"

وقال بارليف رئي�ص يف حديث له ن�صرته جريدة هاآرت�ص يوم 68/3/31 "اإن 
عملية الكرامة كانت فريدة من نوعها ومل يتعود ال�صعب يف )اإ�صرائيل( مثل هذا 
ت�صفر عن  بها  قمنا  التي  العمليات  كانت جميع  اآخر  العمليات، ومبعنى  النوع من 
الع�صكرية وهي تخرج  قواته  روؤية  �صعبنا على  اعتاد  لقواتنا، ومن هنا فقد  ن�صر 
اأما معركة الكرامة فقد كانت فريدة من نوعها، ب�صبب  منت�صرة من كل معركة، 
مثل  املعركة  عنها  اأ�صفرت  التي  الأخ��رى  والظواهر  قواتنا،  بني  الإ�صابات  كرثة 
الده�صة  �صبب  هو  وهذا  واآلياتنا  دباباتنا  على عدد من  الأردنية  القوات  ا�صتيالء 

التي اأ�صابت املجتمع الإ�صرائيلي اإزاء عملية الكرامة".

رئي�ص  جري�صكو  املار�صال  وهو  العامليني  الع�صكريني  القادة  كبار  اأحد  وقال 
اأركان القوات امل�صلحة ال�صوفياتية يف تلك الفرتة: لقد �صكلت معركة الكرامة نقطة 

حتول يف تاريخ الع�صكرية العربية.

للتحقيق  برملانية  جلنة  بت�صكيل  تامري(  )�صموئيل  الكني�صت  ع�صو  وطالب 
القوات  ن�صبيًا يف  اأكرث  ال�صحايا  الأردنية، لأن عدد  الأر�ص  نتائج احلملة على  يف 

الإ�صرائيلية.

وقال ع�صو الكني�صت الإ�صرائيلي )�صلومو جرو�صك(: ل ي�صاورنا ال�صك حول 
عدد ال�صحايا بني جنودنا.

وقال ع�صو الكني�صت )توفيق طوين(: لقد برهنت العملية من جديد اأن حرب 
اليام ال�صتة مل حتقق �صيئًا ومل حتل النزاع العربي الإ�صرائيلي.
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حرب االستنزاف  )1968 - 1970م))1)
ال�صراع ت��اري��خ  يف  ج��دا  مهمة  مرحلة  البطولية  الكرامة  معركة   فتتحت 
 الأردين-الإ����ص���رائ���ي���ل���ي متثلت يف ح���رب ال���ص��ت��ن��زاف ع��ل��ى اجل��ب��ه��ة الأردن��ي��ة

 .)1970 � 1968(

خالل ال�صنوات الثالث كان القتال حمتدما على طول اجلبهة الأردنية التي 
املدفعية  �صالح  خاللها  وا�صتهر  جنوبا  عربة  وادي  اإل��ى  �صمال  احلمة  من  متتد 
املح�صنة يف اجلبال ك�صالح ردع م�صاعف وقدمت املدن والبلدات الأردنية يف تلك 

الفرتة املجيدة ت�صحيات ج�صاما ب�صرب ورجولة.

انتهت حرب ال�صتنزاف على اجلبهتني الأردنية وامل�صرية معا بقبول البلدين 
القتايل  للتوازن  نتيجة  ذاتها  بحد  املبادرة  هذه  وكانت  لل�صالم.  روج��رز  مبادرة 

احلا�صل.

�صيا�صية  بتطورات  الأردن��ي��ة  اجلبهة  على  ال�صتنزاف  حرب  نهاية  اقرتنت 
واأمنية داخلية كادت تودي بالكيان الوطني الأردين ووحدة ال�صعب واملجتمع مما 
الداخلية  اجلبهة  حلماية  جهوده  توجيه  اإلى  ال�صعبي   � الوطني  التحالف  ا�صطر 
ولكن لالأ�صف جزئيا، حيث ن�صاأ �صياق �صيا�صي اأدى لحقا اإلى اإنهاء وحدة اململكة 

)ب�صفتيها(.

معركة الرمثا ضد القوات السورية
يف 1970/10/5م ت�صدى اجلي�ص العربي الأردين للقوات ال�صورية املهاجمة 
اإلى  اآلف جندي و250 دبابة توغلت يف �صمال اململكة وو�صلت  التي تكونت من 5 
مدينة الرمثا، بهدف حماية الفدائيني الفل�صطينيني من هجمات اجلي�ص العربي، 
وواجهتها القوات الأردنية التي كانت اأقل منها عددًا وعدة ومتكن اللواء 40 واللواء 
60 الأردنيان خالل القتال الذي ا�صتمر 16 �صاعة من دحر القوات ال�صورية وتدمري 

اأكرث من 50 دبابة فيما خ�صر اجلي�ص العربي الأردين 29 دبابة.

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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حرب تشرين)1)
يف حرب عام 1973 التقطت كتيبة اال�ستطالع ال�سورية ال�سباط االإ�سرائيليني 
ي�صرخون خماطبني قادتهم "اأنقذونا من اللواء الأردين انهم يتقدمون باجتاهنا 
ول يعرفون الرتاجع ونحن نخلي مواقعنا لهم" وقد �صلم الت�صجيل اإلى قائد اللواء 
الأردين )40( اللواء الركن خالد هجهوج املجايل بعد انتهاء هذه املعركة يف الغروب 
�صنعتهم  رجال  "هوؤلء  ال�صوري.  الدفاع  وزير  طال�ص  م�صطفى  العماد  قبل  من 
بعد  الأردين  العربي  ال�صوريني يتحدث عن رجالت اجلي�ص  القادة  احلرب" اأحد 

انبهاره باأدائهم يف احلرب.

الأول 1973 بني م�صر و�صوريا من  ت�صرين  يوم 6  اندلعت احلرب يف  اإن  ما 
جهة واإ�صرائيل من جهة اأخرى حتى قام الأردن بو�صع قواته حتت درجة ال�صتعداد 
الق�صوى )الإنذار الفوري( اعتبارًا من ال�صاعة 14.20 من ذلك اليوم و�صدرت 
املقررة  الدفاع  خطة  ح�صب  مواقعها  باأخذ  والت�صكيالت  الوحدات  جلميع  الأوامر 
وكان على القوات الأردنية اأن توؤمن احلماية �صد اأي اخرتاق للقوات الإ�صرائيلية 
للجبهة الأردنية واللتفاف على القوات ال�صورية من اخللف كما كان عليها ال�صتعداد 
للتحرك اإلى الأرا�صي ال�صورية اأو التعر�ص غرب النهر ل�صتعادة الأرا�صي املحتلة يف 
حال ا�صتعادة اجلولن و�صيناء من قبل القوات ال�صورية وامل�صرية واأدت الإجراءات 
اإلى م�صاغلة قوات العدو الإ�صرائيلي، فاجلبهة الأردنية من اأخطر اجلبهات  هذه 
جانب  على  الإبقاء  اإلى  اإ�صرائيل  دفع  الأمر  هذا  الإ�صرائيلي.  العمق  اإلى  واأقربها 

كبري من قواتها حت�صبًا لتطور املوقف على الواجهة الأردنية.
الأردن  اإع��الم  ع��دم  ورغ��م  ال�صورية  الواجهة  على  املوقف  لتدهور  ون��ظ��رًا 
ال�صورية  اجلبهة  اإلى  الأردين   40 املدرع  اللواء  حترك  فقد  وقوعها  قبل  باحلرب 
اأولى معاركه يوم 16 ت�صرين  الأول 1973 وخا�ص  فاأكتمل و�صوله يوم 13 ت�صرين 
الألوية  اإلى جانب  فعمل  العراقية   3 املدرعة  الفرقة  اإمرة  و�صع حتت  الأول حيث 
العراقية واأجرب اللواء املدرع ال�صارب 40 القوات الإ�صرائيلية على الرتاجع 10 كم.
تدهور  اأن  وبعد  املعارك  بدء  من  اأيام   6 وبعد  يوم 1973/10/12  م�صاء  يف 
الو�صع على اجلبهة ال�صورية نتيجة قيام القوات الإ�صرائيلية بهجومها املعاك�ص يوم 
10/11 ب� "75%" من قواتها اجلوية والربية، بعد اأن نقلت هذه القوات من اجلبهة 
ال�سوري  اجلي�ش  مع  معركتها  يف  وزجتها  قوات  االحتياط  دعوة  واأكملت  امل�سرية 

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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بتحريك  احل�صني  امللك  اأمر  الدفاع"  "و�صعية  م�صكلة  ال�صورية  القوات  تراجعت 
اأقوى لواء مدرع يف اجلي�ص الأردين وهو اللواء املدرع 40 وهو من اأ�صر�ص واأعنف 
وحدات القتال املدرعة الأردنية يقوده العميد الركن خالد هجهوج املجايل. وبعد 
احلدود  باجتاه  اجلنزير  على  اللواء40  حترك   1973/10/12 يوم  من  الغروب 
ال�صورية. كانت منطقة احل�صفي/حمافظة درعا )جنوب �صوريا( ال�صيخ م�صكني، 
نوى، احلارة، نبع ال�صخر وهي تبعد عن دم�صق 100كيلومرت وتعترب منطقة �صهلية 
منب�صطة تتبع اإلى �صهل حوران املنب�صط وبهذا تكون القوات املتواجدة بها مك�صوفة 
عارية اإل اأن القوات الأردنية مل تتعر�ص اإلى اأي غارة جوية اإ�صرائيلية بف�صل اأ�صلحة 
تعرت�ص  طائرة  اأي  ت�صقط  كانت  والتي  القوية  ال�صوري  اجلوي  الدفاع  ومنظومة 

جمالها. 

ما ان اكتمل ح�صد اللواء م�صاء يوم 13 ت�صرين الأول حتى بداأ و�صع اخلطط 
ال�صورية  القيادة  واأبلغت  القتال  جبهة  على  الراهن  املوقف  وح�صب  الع�صكرية 
بجهوزية اللواء التامة للقيام بالهجوم على القوات الإ�صرائيلية وطردها من املواقع 
اإلى  و�صرقا  القنيطرة  من  القريبة  ارينبة  وخان  اخل�صب  جباتا  من  احتلتها  التي 
�صع�صع. �صاحة العمليات هذه منطقة وعرة جدا حتد من حركة الدبابات جزئيا، 
والرجوم احلجرية واحلجارة  ال�صغرية  ال�صخرية  بالتالل  مليئة  بركانية  منطقة 

الكبرية املتناثرة بني جنباتها، وتكاد الطرق تكون معدومة.

و�صع اللواء املدرع40 حتت امرة الفرقة املدرعة العراقية 3 والتي و�صلت اإلى 
اجلبهة ال�صورية قبل و�صوله بيومني ومتو�صع اللواء 40 على ي�صار الفرقة العراقية 
ومت التخطيط للقيام بهجوم معاك�ص على القوات الإ�صرائيلية يف قاطع )�صع�صع وتل 
يوم 1973/10/16.  الهجوم فجر  بداأ  اأرينبة( حيث  عنرت وجباتا اخل�صب وخان 
اللواء  تقدم  وال�صورية  والعراقية  الأردنية  املدفعية  من  هائل  مدفعي  ق�صف  بعد 
املدرع 40 على القاطع املخ�ص�ص له وجنوده و�صباطه متلهفون للتما�ص مع العدو، 
اأنها  ا�صطدمت مقدمة اللواء بالعدو ودمرت له 4 دبابات و3 عربات جيب يعتقد 
كانت  حينها  �صريعا،  بالرتاجع  العدو  بداأ  بعدها  حيث  يهودًا  �صباطًا  تقل  عربات 
املدفعية الإ�صرائيلية تق�صف قواتنا وب�صدة مبدفعية هاوزر175ملم و203ملم ولكن 
على  ترد  مدفعيتنا  وكانت  ع�صوائيا  العدو  ق�صف  جعلت  املناورة  و�صرعة  حركتنا 

م�صادر النريان )30 كتيبة مدفعية ا�صرتكت يف هذا الق�صف املرعب(.

تاًل نارية تتلوى اأثناء م�صريها باجتاهنا مينة  تابعنا التقدم وبعد قليل �صاهدنا كجُ
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وي�صرة، اأعلى واأ�صفل حتى ا�صطدمت بدبابتني من دباباتنا مما اأدى اإلى حرقهما 
وا�صت�صهاد من فيهما، كان �صالحا جديدا مقاوما للدبابات مل ي�صتخدم بعد عرفنا 
فيما بعد اأن اأمريكا زودت به اإ�صرائيل وا�صمه )م.د تو( يوجه على الهدف بوا�صطة 
�صلكني يتحكم به الرامي ويوجهه حيث يريد واأن مداه ي�صل اإلى 4 كيلو مرتات بينما 
كان مدى دباباتنا 3 كيلو مرتات وكان لبد من و�صع خطة �صريعة واآنية فورية من 
قبل قائد اللواء والذي كان يدير املعركة بيننا للق�صاء على هذا ال�صالح الرهيب، 
ثم ما هي ال ثالث دقائق حتى بداأت املدفعية الأردنية بق�صفها املركز والعنيف 
على كل ما يتحرك للعدو حيث بداأت املدفعية ت�صب حممها وغ�صبها باعتمادها 
القاطع املخ�ص�ص  يفلت مرت من ق�صفها �صمن  املحروقة بحيث ل  الأر�ص  خطة 
للواء املدرع 40. كان يوم الغ�صب املدفعي الأردين على روؤو�ص الأعداء، ثم توقفت 
املدفعية الأردنية بعد 20 دقيقة و�صدر الأمر للواء بالتقدم من جديد وبداأ العدو 
قاذفات و9  دبابة   20 يومها  العدو  خ�صائر  كانت   .40 اللواء  �صربات  من   يرتنح 
تو و3 عربات جيب ومت طرد العدو ودحره من املواقع التي احتلها بعمق 6 كيلومرتات.

جرت اعادة تنظيم لكتائب اللواء املدرع 40 ليلة 16/ 17 ت�صرين الأول 1973 
املعاك�ص  الهجوم  بداأ  ويف فجر 1973/10/19  والعتاد  العدة  النق�ص يف  �صد  ومت 
الثاين يف نف�ص القاطع )�صع�صع القنيطرة( وكان هجوما �صاعقا م�صتميتا م�صرتكا 
من القوات ال�صورية والعراقية والأردنية وال�صعودية ومت دحر العدو غربا مل�صافة 4 

كيلو مرتات �صمن قاطع اللواء.)1(

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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مساندة القوات المسلحة الُعمانية)1)
من �صنة 1974م - 1979م �صارك اجلي�ص العربي الأردين يف مواجهة ثورة 
مان والتي كانت تهدف لإقامة دولة ا�صرتاكية �صبيهه  ظفار ال�صيوعية يف �صلطنة عجُ
بجمهورية اليمن الدميقراطية ال�صعبية وقد اأر�صل الأردن كتيبة قوات خا�صة وعددًا 
تاأمني  اإماراتية  اإلى جانب قوات  الكتيبة  تولت هذه  الهوكرهنرت حيث  من طياري 
العمانية  امل�صلحة  للقوات  املجال  ليتيح  ال�صمالية  مانية  العجُ الأقاليم  و�صالمة  اأمن 
للتفرغ لقتال امليلي�صيات يف اجلنوب وكان للطيارين الأردنيني دور بارز يف ق�صف 

مواقع امليلي�صيات.

الوقوف بجانب العراق دفاعًا عن البوابة الشرقية)2)
من 1980/9/22م - 1988/8/20م وقف الأردن اإلى جانب العراق يف الدفاع 
العربي يف  اإيران و�صارك اجلي�ص  العربي يف مواجهة  ال�صرقية للوطن  البوابة  عن 
تقدمي الدعم اللوج�صتي والتدريبي للقوات العراقية ومت ت�صكيل لواء الريموك من 
الأ�صلحة والذخائر للجي�ص  اأنواع  الأردنيني كما مت ت�صهيل نقل خمتلف  املتطوعني 

العراقي عرب الأرا�صي الأردنية.
�صوريا  ح�صد  اإثر  وعلى  1980م  الأول  كانون  �صهر  ويف  املوقف  لهذا  ونتيجة 
الأردن  على  ال�صغط  بهدف  ال�صورية  الأردنية  امل�صلحة على طول احلدود  لقواتها 
رد  العراق،  مع  التقارب  عن  الأردن  واإبعاد  م�صر  من  ال�صيا�صية  مواقفه  لتغيري 
اجلي�ص العربي الأردين يرد بتعزيز مواقعه على طول احلدود ال�صورية وح�صد قواته 
مما اأجرب �صوريا على الرتاجع بعدما مل�صت قوة ومتا�صك والتفاف اجلي�ص العربي 

الأردين حول قيادته و�صالبة املوقف الداخلي للجبهة الأردنية.

المشاركة في قوات حفظ السالم)3)
يعد الأردن اأكرث البلدان على م�صتوى العامل م�صاركة يف قوات حفظ ال�صالم، 
اأربعة ع�صر  اأن فردا من كل  اإلى  irm للدرا�صات ال�صرتاتيجية  حيث ا�صار مركز 
للجي�ص  التابعة  ال�صالم  �صارك يف قوات حفظ  الأردنية  امل�صلحة  القوات  فردا من 

الأردين، التي تقدم خدماتها لالأمم املتحدة.

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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مناورات تدريبية)1)
املناورات  العديد من  الأردنية بفروعها املختلفة يف  امل�صلحة  القوات  ت�صارك 
ومنها:  القوات  وكفاءة  القتايل  ال�صتعداد  م�صتوى  لرفع  التدريبية  الع�صكرية 
مناورات الأ�صد املتاأهب، مناورات النجم ال�صاطع، مناورات عني جالوت، مناورات 

ن�صر الأنا�صول.

القوات المسلحة األردنية.. أدوار مميزة ومناقبية عالية )2)
حققت القوات امل�صلحة الأردنية - اجلي�ص العربي ول تزال عددًا كبريًا من 
الإجنازات يف خمتلف املجالت، اإلى جانب دورها الرئي�ص يف حماية حدود الوطن 
برًا وبحرًا وجوًا، واملحافظة على اأمنه وا�صتقراره و�صون ا�صتقالله، واإ�صناد الأجهزة 

الأمنية يف اأي واجب يتطلب ذلك.

وت�صكل القوات امل�صلحة الأردنية الذراع الأقوى يف مواجهة الأزمات والكوارث 
كونها الأكرث تنظيمًا وانت�صارًا على اأر�ص الوطن، وتتوفر لديها امكانيات متكنها من 

رد الفعل ال�صريع، وتنفيذ خطط مواجهة الكوارث بدقة وفاعلية.

القائد  جاللة  اأنعم  امل�صلحة،  القوات  به  تقوم  الذي  الكبري  للدور  وتقديًرا 
الأعلى امللك عبداهلل الثاين عليها بو�صام امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني للتميز 
الأزمة  خلية  وقيادة  الوطن،  حماية  يف  املتوا�صلة  جلهودها  الأول��ى،  الدرجة  من 
الرئي�صية للتعامل مع جائحة كورونا، ودور كوادر اخلدمات الطبية امللكية الكبري 

يف مكافحة الفريو�ص. 

ويويل جاللة القائد الأعلى القوات امل�صلحة اهتمامًا ورعاية خا�صة ما يدل 
على املكانة العظيمة التي حتظى بها هذه املوؤ�ص�صة يف قلب قائدها، فهي قرة عني 
القائد، ودرع الوطن وح�صنه املنيع، وقد �صمل هذا الهتمام تطوير اجلي�ص العربي 
حمليًا  الأول  امل�صتوى  م�صتويني:  يف  رئي�صًا  اأمنيًا  �صطرًا  جعله  ما  وتدريبًا  ت�صليحًا 
املناطق  تاأمني  خالل  من  الداخلي  الأمن  تر�صيخ  يف  الأمنية  الأجهزة  جانب  اإلى 
احلدودية وامل�صاركة يف اأي عمليات داخلية تتطلب تدخله، وامل�صتوى الثاين اإقليميًا 
ودوليًا من خالل اإمناء اجلي�ص العربي عدة وعتادًا ما جعله يف �صفوف دول العامل 
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الأول وعلى قدر من امل�صوؤولية جعلته يلعب دورًا بارزًا يف الأحداث التي تدور على 
ال�صاحة الإقليمية من خالل م�صاركته يف التحالف الدويل يف احلرب �صد الإرهاب.

الأكمل،  الوجه  على  بواجباتها  وقيامها  امل�صلحة  القوات  جناح  �صر  ويكمن 
ح�صب  وتطويرها  وفاعلية،  بو�صوح  الع�صكرية  عقيدتها  �صياغة  على  قدرتها  يف 
جناحها  مقومات  كل  وتوفري  والدولية،  والإقليمية  املحلية  ال�صيا�صية  املتغريات 
للدولة،  ال�صرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق  وعماًل  قوًل  الواقع  اأر�ص  على  وتطبيقها 
وينطلق دور القوات امل�صلحة وما تقوم به من جهود عظيمة على كافة الأ�صعدة من 
وال�صالم  الأمن  اإحالل  اأجل  من  جاءت  التي  الها�صمية  الوطنية  الأردنية  الثوابت 

والطماأنينة وحتقيق املعاين ال�صامية.

ويحق لكل اأردين اأن يفتخر بالدور العظيم الذي تقوم به هذه املوؤ�ص�صة الوطنية 
ين�صب  الذي  الدويل  ال�صعيد  على  دورها  وكذلك  املحلي،  ال�صعيد  على  العريقة 
على مهام اإن�صانية بحتة، من خالل امل�صت�صفيات امليدانية الع�صكرية املتواجدة يف 
اأكرث من منطقة لتقدمي امل�صاعدات الطبية لالأ�صقاء، كما قامت القوات امل�صلحة 
ف�صاًل عن ذلك باإر�صال امل�صاعدات الطبية والإغاثية لل�صعبني العراقي واللبناين 

ال�صقيقني، وهي ل تتوانى اأبدًا عن مد يد العون وامل�صاعدة ملن يحتاجها.

القوات المسلحة.. تطور وإنجاز)1)
تواكب القوات امل�صلحة التطور احلا�صل يف املنطقة والإقليم، حيث �صهدت نقلة 
نوعية يف جمال الت�صليح والتطوير من خالل رفدها باأحدث منظومات الأ�صلحة ومبا 
ميكنها من القيام باملهام والواجبات املوكلة ويتما�صى مع طبيعة التهديد، وقد �صمل 
هذا التحديث القوات الربية، القوات اجلوية، والقوة البحرية امللكية، وقد �صاعف 
قد  تهديدات  لأي  والت�صدي  الردع  امل�صلحة على  القوات  قدرة  التحديث من  هذا 

يواجهها الأردن.
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امل�صلحة  القوات  هيكلة  اإع��ادة  عملية  �صكلت  امللكية  التوجيهات  على  وبناء 
باملرونة  تتمتع  عالية  جاهزية  ذات  نوعية  ق��وات  توفري  يف  �صاهم  مهمًا  تطورًا 
وقابلية احلركة اإلى جانب الرتقاء مبنت�صبي القوات امل�صلحة يف املجالت الإدارية 
واملالية واملعنوية والنف�صية، فقد طراأ تطور كبري على القوة البحرية امللكية، حيث 
وم�صونة،  اآمنة  البحرية  احلدود  تبقى  كي  متطورة،  وزوارق  بقوارب  تزويدها  مت 
ف�صاًل عن تنفيذها حمالت نظافة للمحافظة على البيئة البحرية، كما نفذت القوة 
 Infinite( البحرية والزوارق امللكية عددًا من التمارين ومنها التمرين امل�صرتك
defender( مب�صاركة عدد من وحدات وزوارق القوة البحرية امللكية وقوات امل�صاة 
فيما  وتبادل اخلربات  القدرات  تطوير  اإلى  التمرين  ويهدف  الأمريكية،  البحرية 

يتعلق باخلطط الدفاعية الثنائية املتفق عليها.

تزويده  خالل  من  امللكي  اجلو  ل�صالح  القتالية  القدرات  م�صاعفة  متت  كما 
بطائرات حديثة ومنظومات جوية متطورة واأنظمة القيادة وال�صيطرة، حيث يويل 
�صالح اجلو امللكي اأهمية ق�صوى للعملية التدريبية والتاأهيل من اأجل احل�صول على 
اأعلى امل�صتويات نوعية وكفاءًة ملنت�صبيه، ولتحقيق هذه الغاية قام باإن�صاء العديد من 
املدار�ص والكليات املتخ�ص�صة ذات ال�صمعة الراقية واملوؤهلة بكوادر متميزة تتولى 
تدريب خمتلف تخ�ص�صات الطريان والتخ�ص�صات الفنية والإدارية لكوادر �صالح 
املنجزات  وتتوالى  وال�صديقة،  ال�صقيقة  القوات  من  العديد  وموفدي  امللكي  اجلو 
يف �صالح اجلو امللكي بح�صول املالزم اأول املهند�ص حممد الك�صا�صبة على املركز 
الطائرات،  اإ�صناد  اآليات  �صيانة  يف  املتخ�ص�صة  الأر�صية  املهمات  دورة  يف  الأول 
التي عقدت يف الوليات املتحدة الأمريكية، حيث كرم جاللة امللك عبداهلل الثاين 

الك�صا�صبة واأ�صاد بتفوقه واأدائه املتميز.

وتقدم اخلدمات الطبية امللكية خدمة طبية متميزة واآمنة ذات جودة عالية 
وبكلفة معقولة مع اللتزام بالتطوير والتح�صني امل�صتمر وال�صتخدام الأمثل للموارد 
املتاحة من خالل الكوادر الطبية املوؤهلة والتقنيات احلديثة بهدف امل�صاهمة الفاعلة 
يف رفع م�صتوى الرعاية ال�صحية يف الأردن، حيث مت افتتاح وحدة غ�صيل كلى يف 
واإي�صال  �صريرًا،   51 ب�صعة  اربد  حمافظة  يف  احل�صن  بن  را�صد  الأمري  م�صت�صفى 
خدمة غ�صيل الكلى ملناطق ال�صوبك والأزرق، واإعادة تاأهيل ق�صم غ�صيل الكلى يف 
م�صت�صفى امللكة رانيا العبداهلل لالأطفال باأحدث اأنواع الأجهزة، ومت اأي�صًا اإدخال 

جهاز حديث لتفتيت ح�صى الكلى لالأطفال با�صتخدام الأمواج فوق ال�صوتية.
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الطبيب  العقيد  ح�صول  اآخرها  كان  عديدة  منجزات  الطبية  وللخدمات   
مبدينة  علياء  امللكة  مركز  يف  القلب  جراحة  م�صت�صار  الطراب�صة  الدين  �صالح 
اأف�صل موظف حكومي  العربي لفئة  التميز احلكومي  احل�صني الطبية على جائزة 
والتي متنحها جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات بن�صختها 
اخلدمات   )IHF( للم�صت�صفيات  ال��دويل  الحت��اد  كرم  كما   ،2020 لعام  الأول��ى 
املتميز خالل مواجهة  لتعاملها  دولة،  الطبية �صمن تكرمي مئة م�صت�صفى من 28 

جائحة كورونا.
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القوات المسلحة.. تنمية ومكارم ملكية
مكرمات عديدة وت�صهيالت كثرية تقدمها القوات امل�صلحة لأبنائها للتخفيف 
القائد  الثاين،  عنهم وت�صهيل حياتهم املعي�صية، حيث د�صن جاللة امللك عبداهلل 
املتقاعدين  ال�سباط  اإ�سكان  م�سروع  اإربد،  حمافظة  يف  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 
والعاملني امل�ستحقني للقرو�ش من �سندوق اإ�سكان �سباط القوات امل�سلحة االأردنية، 
ويحتوي على 148 �صقة �صكنية موزعة على 16 بناية بواقع 4 طوابق وطابق ت�صوية 

لكل بناية.

توزيع عدد من  ت�صمل  القريب خطط م�صتقبلية  املدى  �صتكون هناك يف  كما 
قطع االأرا�سي على ال�سباط املتقاعدين والعاملني الع�سكريني امل�ستحقني للقر�ش 
التحتية،  البنى  اأعمال  بجميع  جتهيزها  مع  اململكة  حمافظات  بع�ص  يف  ال�صكني 
وياأتي تنفيذ مثل هذه امل�صاريع بهدف تاأمني العي�ص الكرمي للمتقاعدين والعاملني 
الع�صكريني وذويهم والتخفيف من الأعباء املالية عنهم، ومبا ينعك�ص اإيجابًا على 
واقعهم املعي�صي ان�صجامًا مع ا�صرتاتيجية القوات امل�صلحة التنموية يف هذا املجال.

احتياجات  لتلبية  الع�صكرية  والأ�صغال  الإ�صكان  موؤ�ص�صة  مديرية  وت�صعى 
الإن�صاءات  وقطاع  الفنية  اخلدمات  جمال  يف  املحلي  واملجتمع  امل�صلحة  القوات 
القطاعني  مع  وبال�صراكة  الوظيفي  وال�صكن  الإ�صكانية  والقرو�ص  والبيئة  والطاقة 
العام واخلا�ص من خالل اإدارة ملتزمة وموارد ب�صرية مدربة ونظم متطورة تنفيذًا 

لروؤى جاللة القائد الأعلى يف حتقيق التنمية امل�صتدامة.

املوؤ�ص�صات  مع  امل�صاركة  خالل  من  التنموي  دورها  امل�صلحة  القوات  وتوا�صل 
احلكومية والأهلية يف تنفيذ امل�صاريع القت�صادية والزراعية والبنية التحتية لدفع 
ينعك�ص  ومبا  املختلفة  القطاعات  وم�صاندة  تعزيز  يف  وامل�صاهمة  التنمية،  عجلة 

اإيجابًا على املواطنني ورفعة ونهو�ص القت�صاد الوطني ب�صكل عام.

وجاءت زيارة رئي�ص هيئة الأركان امل�صرتكة اإلى �صركة الب�صائر لال�صتثمارات 
الذي  الزراعي  امل�صروع  تنفيذ  حول  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  ملتابعة  الزراعية، 
يخدم اأبناء املحافظة يف منطقة املدورة، ويدعم الأ�صر وميكنها من اإقامة م�صاريع 
الذاتي من  الكتفاء  املنطقة وحتقق  لأبناء  توفري فر�ص عمل  وت�صهم يف  زراعية، 

املحا�صيل الزراعية وت�صديرها.)1(

1 وكالة النباء الردنية )برتا(- الن�صرة العامة، 2020/12/31
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اأطلق جاللة امللك جمموعة من امل�صاريع الزراعية، التي �صتقام على م�صاحة 
25 األف دومن �صاحلة للزراعة، من خالل ا�صتغالل اآبار املدورة البالغ عددها 25 
وتزويدها  املنطقة  اأه��ايل  من  زراعية  جمعية  تاأ�صي�ص  امل�صاريع  ت�صمل  كما  بئرًا، 
بالآلت واملعدات الالزمة، وزراعة األف دومن واإقامة م�صروع لرتبية الرثوة احليوانية 

واإنتاج الألبان. 

وافتتح رئي�ص هيئة الأركان امل�صرتكة م�صروع تو�صعة م�صنع مياه العربية التابع 
ل�صركة العربية الدولية لالإن�صاءات واملقاولت، ويهدف امل�صروع، الذي اأن�صئ على 
م�صاحة 1340 مرتا بنظام )UMB( اخلا�ص يف البناء والعزل ال�صوتي واحلراري، 
اإلى توفري فر�ص عمل ملهند�صني وفنيني ومهنيني وعمال وتعزيز القدرة الإنتاجية 
والطاقة ال�صتيعابية، وا�صتحداث اآلت ومعدات لزمة لتح�صني جودة املنتج، اإ�صافًة 
اإلى حتقيق ال�صمولية لكافة امل�صاريع التي تنفذها ال�صركة والتي تعك�ص احرتافية 

وكفاءة عالية لدى كوادرها الب�صرية.

املوؤ�ص�صة  عام  ملدير  امل�صرتكة  الأرك��ان  هيئة  رئي�ص  اأوعز  ملكية،  وبتوجيهات 
العاملني  للع�صكريني  ت�صوق ذكية خا�صة  باإ�صدار بطاقات  الع�صكرية  ال�صتهالكية 
هذه  من  م�صتخدمو  ومينح  الأمنية،  والأجهزة  امل�صلحة  القوات  يف  واملتقاعدين 
ال�صلع يف  ال�صهرية على خمتلف  امل�صرتيات  قيمة  باملئة من  البطاقات خ�صما 10 
جميع فروع املوؤ�ص�صة يف كافة اأنحاء اململكة، كما اأوعز رئي�ص هيئة الأركان امل�صرتكة 
الع�سكرية خا�سة بهم بهدف تقدمي  املوؤ�س�سة  اأ�سواق  بيع داخل  بتخ�سي�ش نقاط 

اأف�صل اخلدمات لهم.

املحافظات  خمتلف  يف  الع�صكرية  ال�صتهالكية  املوؤ�ص�صة  اأ���ص��واق  وتنت�صر 
والقرى بهدف امل�صاهمة يف حتقيق الأمن الغذائي للمواطنني وتوفري خمتلف ال�صلع 
يف  ي�صهم  وب�صكل  مناف�صة  باأ�صعار  لهم  ال�صرورية  الغذائية  وامل��واد  والحتياجات 
ا�صتقرار اأ�صعارها يف الأ�صواق املحلية، للتخفيف من الأعباء املادية وتوفري الوقت 

واجلهد على املواطنني.

كما تهدف املوؤ�ص�صة اإلى امل�صاهمة يف احلد من البطالة بت�صغيل عدد من اأبناء 
التجارية  واملجمعات  الأ�صواق  فيها  تنت�صر  التي  اململكة  وبنات خمتلف حمافظات 

الع�صكرية.)1(

1 وكالة النباء الردنية )برتا(- الن�صرة العامة، 2020/12/31
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ك��م��ا وّج�����ه رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة الأرك��������ان امل�����ص��رتك��ة ����ص���ن���دوق الئ���ت���م���ان ال��ع�����ص��ك��ري 
منت�صبو  م��ن��ه��ا  ي�����ص��ت��ف��ي��د  ال���ت���ي  وال�����ص��ك��ن��ي��ة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ال���ت���م���وي���الت  ���ص��ق��ف  ل���رف���ع 
 ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة الأردن�����ي�����ة- اجل��ي�����ص ال���ع���رب���ي والأج�����ه�����زة الأم���ن���ي���ة ل��ت�����ص��ل اإل���ى
50 األف دينار، كما وّجه لتخفي�ص ن�صبة العائد ال�صنوي لت�صبح ابتداًء من 2.50 % ثابت �صنويا. 

وتقوم القوات امل�صلحة بدور رئي�صي يف تنمية املجتمع املحلي، فقد �صاهمت يف 
اإلى دورها يف حماية  بناء احلياة القت�صادية والجتماعية للمواطنني، بالإ�صافة 

اململكة للو�صول اإلى مفهوم الأمن الوطني ال�صامل.
ومن امل�صاريع املهمة للقوات امل�صلحة والتي ت�صهم يف التنمية ال�صاملة، اإن�صاء 
ال�صركة الوطنية للت�صغيل والتدريب الوطني، حيث تقوم بتدريب اأكرث من 10 اآلف 
فرد �صنويًا، بالإ�صافة اإلى دورها يف التعليم والثقافة الع�صكرية، حيث باتت اليوم 
املناطق  يف  خا�صة  املحافظات  خمتلف  يف  منت�صرة  مدر�صة   45 من  اأك��رث  متتلك 
النائية، وجرى افتتاح مدر�صة �صرحبيل بن ح�صنة التابعة ملديرية الرتبية والتعليم 
اجلديدة  املدر�صة  ت�صكل  حيث  ال�صمالية،  الأغ��وار  منطقة  يف  الع�صكرية  والثقافة 
املجتمع  اأبناء  من  كبرية  ل�صريحة  املديرية  تقدمها  التي  للخدمات  نوعية  اإ�صافة 
ع�صكريني،  متقاعدين  اأم  عاملني  اأبناء  اأكانوا  �صواء  النائية  املناطق  يف  الأردين 

اإ�صافة اإلى اأبناء املجتمع املحلي. 

امل�صاريع  بالعديد من  ال��وزارات  بالتعاون مع خمتلف  امل�صلحة  القوات  وتقوم 
اإقامة  اإلى  بالإ�صافة  و�صيانتها،  الركامية  ال�صدود  اإن�صاء  مثل  واملائية  الزراعية 
الألغام من  اإزالة  امللكي على  الهند�صة  املائية، كما عملت مديرية �صالح  احلفائر 
ا�صت�صالح 64  الوحدة، حيث مت  و�صد  والعقبة  الأردن  الزراعية يف غور  الأرا�صي 

األف دومن وزراعة ماليني الأ�صجار احلرجية واملثمرة.

من  مكنها  م��ا  والتقنية  احلديثة  ال��ت��ط��ورات  امل�صلحة  ال��ق��وات  واك��ب��ت  لقد 
املوؤ�ص�صات احلكومية  مع  والت�صاركية  التنمية،  ر�صالتها اخلا�صة يف جمالت  حمل 
ومتميزة،  اأدوار كبرية  موؤ�ص�صة وطنية ذات  واجلامعات وغريها، وهي  والوزارات 
اإجنازاتها عظيمة ومتوالية، وجهودها متوا�صلة ول حدود لها، كال�صم�ص ال�صاطعة 

ت�صيء اأر�ص الوطن اخل�صيب الذي يتغنى باأجماد اجلي�ص العربي.

اهلل  حفظه  الأعلى  القائد  جاللة  ظل  يف  الأبية  امل�صلحة  القوات  اهلل  حمى 
ورعاه.)1(

1 وكالة النباء الردنية )برتا(- الن�صرة العامة، 2020/12/31
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القائد األعلى للقوات المسلحة

امللك  جاللة  التحق  الأردنية،  امل�صلحة  القوات  يف  ك�صابط  تدريبه  اإطار  يف 
الع�صكرية امللكية يف اململكة املتحدة عام  باأكادميية �صاندهري�صت  الثاين  عبداهلل 
1980م، وبعد اإنهاء علومه الع�صكرية فيها قّلد رتبة مالزم ثان عام 1981م، وعنّي 
من بعد قائد �صرية ا�صتطالع يف الكتيبة 18/13 يف قوات الهو�صار )اخليالة( امللكية 
الربيطانية، وخدم مع هذه القوات يف اأملانيا الغربية واإجنلرتا، ويف عام 1982م، 
التحق جاللة امللك عبداهلل الثاين بجامعة اأوك�صفورد ملدة عام، حيث اأنهى م�صاقا 

للدرا�صات اخلا�صة يف �صوؤون ال�صرق الأو�صط)1(.

ولدى عودة جاللته اإلى اأر�ص الوطن، التحق بالقوات امل�صلحة الأردنية، برتبة 
مالزم اأول، وخدم كقائد ف�صيل وم�صاعد قائد �صرية يف اللواء املدّرع الربعني. ويف 
عام 1985م، التحق بدورة �سباط الدروع املتقدمة يف فورت نوك�ش بوالية كنتاكي 
يف الوليات املتحدة الأمريكية. ويف عام 1986م، كان قائدا ل�صرية دبابات يف اللواء 
املدرع 91 يف القوات امل�صلحة الأردنية برتبة نقيب. كما خدم يف جناح الطائرات 
العمودية امل�صادة للدبابات يف �صالح اجلو امللكي الأردين، وقد تاأهل جاللته قبل 

ذلك مظليًا، ويف القفز احلر، وطيارًا مقاتاًل على طائرات الكوبرا العمودية.

ويف عام 1987م، التحق جاللة امللك عبداهلل الثاين بكلية اخلدمة اخلارجية 
يف جامعة جورج تاون يف وا�صنطن العا�صمة، �صمن برنامج الزمالة للقياديني يف 
منت�صف مرحلة احلياة املهنية، وقد اأنهى برنامج بحث ودرا�صة متقدمة يف ال�صوؤون 

الدولية، يف اإطار برنامج "املاج�صتري يف �صوؤون اخلدمة اخلارجية".

وا�صتاأنف جاللته م�صريته الع�صكرية يف وطنه الأردن بعد انهاء درا�صته، حيث 
القوات  قائد  منها  عديدة  منا�صب  و�صغل  امل�صلحة،  القوات  يف  اخلدمة  يف  تدرج 
قائد  كم�صاعد  جاللته  خدم  اخلا�صة.  العمليات  وقائد  الأردنية  امللكية  اخلا�صة 
حتى  1989م  الثاين  كانون  من  الفرتة  يف  امللكية/17  الدبابات  كتيبة  يف  �صرية 
ت�صرين الول 1989، وخدم كم�صاعد قائد كتيبة يف نف�ص الكتيبة من ت�صرين الول 

1989م وحتى كانون الثاين 1991م، وبعدها مت ترفيع جاللته الى رتبة رائد.

1 القيادة العامة للقوات امل�صلحة– اجلي�ص العربي- القائد العلى
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ح�صر جاللة امللك عبداهلل الثاين دورة الركان عام 1990م، يف كلية الركان 
امللكية الربيطانية يف كمرببي يف اململكة املتحدة. ويف الفرتة من كانون الول عام 
املفت�ص  مكتب  الدروع يف  ل�صالح  كممثل  عام 1991م، خدم جاللته  1990م حتى 

العام يف القوات امل�صلحة الأردنية.

قاد جاللة امللك عبداهلل الثاين كتيبة املدرعات امللكية الثانية يف عام 1992م، 
ويف عام 1993م ا�صبح برتبة عقيد يف قيادة اللواء املدرع الربعني، ومن ثم ا�صبح 
1994م  عام  لها  قائدًا  ثم  ومن  الأردنية،  امللكية  اخلا�صة  القوات  لقائد  م�صاعدًا 
وحدات  لتت�صكل من  القوات اخلا�صة  تنظيم  اعاد  عام 1996م  برتبة عميد، ويف 
ي جاللته الى رتبة لواء عام 1998م،  ِقّ خمتارة لتكون قيادة العمليات اخلا�صة. ورجُ
امل�صادر  ادارة  دورة  جاللته  ح�صر  ومتوز  حزيران  �صهري  خالل  العام  ذات  ويف 

الدفاعية يف مدر�صة مونتريي البحرية.

امللك عبداهلل الثاين وويل عهده احل�صني بن عبداهلل



االقتصاد األردني

جاللة امللك يف زيارة ل�صركة البوتا�ص ويف ال�صورة رئي�ص جمل�ص الدارة ال�صبق جمال ال�صرايرة والرئي�ص التنفيذي الدكتور معن الن�صور
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االقتصاد األردني
يقول الدكتور روؤوف اأبو جابر يف كتاب "تاريخ �صرق الأردن": مع  و�صول �صمو 
الأمري عبد اهلل اإلى البالد عام 1921 والبدء يف ا�صتقرار عهد المارة بداأت التجار 
تنجد فيما �صمي بنظام الكوتات كما كان ي�صميها بع�ص الب�صطاء من جتار عمان، 
القاهرة لالأردن  يتعلق باحل�صة املخ�ص�صة من قبل قيادة احللفاء يف  هي نظام 
اأوكلت  عندما  اأجرتها  التي  والرتتيبات  الأجنبية،  الب�صائع  اأو  الأجنبي  النقد  من 
املهمة اإلى دار العتماد الربيطاين بعمان لإعداد برنامج والإ�صراف عليه، لتوزيع 
رخ�ص ال�صترياد على التجار، الذين كانت م�صوؤوليتهم تدبري اأمر ا�صترياد كميات 
الب�صاعة من الأ�صناف املرخ�ص لهم با�صتريادها، عن طريق فتح اعتماد م�صتندي 

بالبنك اأو حتويل الثمن اإلى امل�صدر �صلفا)1(.

فيه  كانت  ولكن  الفرتة،  تلك  يف  الأردين  القت�صاد  على  الكوتا  اأث��رت  وقد 
توزيع  واكب  ما  اإلى  بالنظر  هذا  الكوتا  مو�صوع  »ح�صا�صية  باأن  وخلل،  جت��اوزات، 
واإن عددا  فيه..  الكتابة  تتجنب  النا�ص  اختالل، جعل  التجار من  احل�ص�ص على 
البلدان  التجار يف  اإلى  باأ�ص به من هذه احل�ص�ص ذهب ب�صبب هذا الختالل  ل 
ولي�ص  ليلة يف فندق فيالدلفيا  لق�صاء  اإلى عمان  كانوا يح�صرون  الذين  املجاورة 
معهم �صوى �صنطة مالب�ص �صغرية وكمية منا�صبة من النقد للح�صول على الكوتا 
ثم يبيعونها اأو يرتبون اأمر ا�صتريادها مع زمالء لهم، ويعودون اإلى بلدانهم وكاأن 

�صيئا مل يكن، بعد جني الأرباح الكبرية..«.

 وي�صرح الكتاب جوانب من هذه الفرتة، اإلى اأن ي�صل اإلى اإطاللة على املعار�ص 
التجارية، مثل املعر�ص الزراعي، واملعر�ص الزراعي ال�صناعي.

»الغرف  وعنوانه  1946م،  اإلى   1921 من  املرحلة  يغطي  املوؤلف  ذلك  بعد   
التجارية يف �سرقي االأردن، وبروز التجارة كالن�ساط االقت�سادي االأول«، حيث يتم 
تقدمي نبذة عن كل غرفة جتارية على حدة، ابتداء من غرفة التجارة يف عمان، 
وقراراتها، ومداولت اجتماعاتها، ثم غرفة التجارة يف ال�صلط، وغرفة التجارة يف 

الزرقاء، ويف الكرك، ويف الطفيلة، ويف العقبة، ويف الرمثا، ويف ماأدبا، ويف معان.

احلقيقية  التاأ�صي�ص  مرحلة  هما  احل�صني  امللك  وعهد  ط��الل  امللك  عهد 
لالقت�صاد وبناء املوؤ�ص�صات وت�صكيل القوانني القت�صادية للدولة .)2(

1 الدكتور روؤوف ابو جابر– تاريخ �صرق الردن واقت�صاده

2 الدكتور روؤوف ابو جابر– تاريخ �صرق الردن واقت�صاده
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اأدى توحيد ال�صفتني عام 1949 اإلى ح�صول ازدهار كبري يف املجالني الزراعي 
وال�صناعي يف الأردن، ودعم ذلك تبني �صيا�صة اإقامة م�صروعات مائية �صخمة يف 
وادي الأردن. وبعد هزمية 1967 واحتالل ا�صرائيل لل�صفة الغربية، وجد القت�صاد 
الأردين نف�صه حم�صورا يف ال�صفة ال�صرقية، مع عبء 300 األف نازح من ال�صفة 
ّردوا من اأمالكهم. اأتيحت للمتعلمني منهم فر�صة  الغربية، يف حالة فقر بعد اأن ججُ
الهجرة للعمل يف دول اخلليج، التي كانت يف مرحلة نه�صة �صاملة مع بدء ا�صتغالل 
حقول النفط ال�صخمة. واعتبارا من ال�صبعينيات، خا�صة بعد ارتفاع اأ�صعار النفط 
عام 1973، تدفقت على الأردن كميات �صخمة من الأموال من حتويالت املغرتبني، 
وغرّيت مظاهر العمران واأمناط احلياة. لكن هذه اال�ستثمارات كانت ذات انتاجية 
متدنية، فقد رّكزت على العقارات، وال�صلع ال�صتهاللكية امل�صتوردة وقطاع التعليم.

كان الأردن باأغلبيته ال�صاحقة زراعيًا عندما ا�صتقل يف عام 1946. بعد �صم 
ن�صبة  لت�صاعف  نتيجة  �صريعًا  اقت�صاديًا  منوًا  الأردن  �صهد  الأردن،  اإلى  ال�صفة 
الأرا�صي ال�صاحلة للزراعة وحدوث زيادة كبرية يف اإجمايل م�صادر املياه نتيجة 
ال�صم. بيد اأن القت�صاد الأردين اأ�صيب بكلفة باهظة ب�صبب �صياع ال�صفة يف حرب 
67 واحتاللها من طرف اإ�صرائيل، ت�صببت يف نزوح ق�صم كبري من �صكانها اإلى الأردن، 
وخ�صارة موارد مائية واأرا�ٍص زراعية وا�صعة، و�صوًل اإلى اأحداث اأيلول الأ�صود التي 
خلقت �صراعات اجتماعية، ويف اأعقابها بداأ القت�صاد الأردين بالتعايف والزدهار 
القت�صادي  النمو  وراء  ال�صبب  وكان  الثمانينيات.  اأواخر فرتة  ا�صتمر حتى  الذي 
الأردين يف هذه الفرتة الطفرة النفطية يف اخلليج العربي، وارتفاع حوالت مالية 
م، فمنذ  من اجلالية الأردنية يف اخلليج ا�صتثمرت يف الأردن. لكن هذا النمو مل يدجُ
العام 1987 والأردن يحارب ارتفاع معدلت البطالة واملديونية الكبرية. ويف عام 
1989 زاد الأردن جهوده الرامية اإلى زيادة الإيرادات القادمة اإلى خزينة الدولة 

.)2 عن طريق رفع اأ�صعار بع�ص ال�صلع)1(

كانت الفرتة بني عامي 1989 و 1999 م �صعبة على القت�صاد الأردين ب�صبب 
اأزمة الكويت وطرد الأردنيني من الكويت ب�صبب موقف الأردن الداعم للعراق، وما 
اإطار  الدولية يف  ترتب عليها من تقل�ص حتويالت املغرتبني، وتقل�ص امل�صاعدات 
بال�صرائب،  احلكومي  الإنفاق  وتغطية  اخل�صخ�صة  لت�صريع  الأمريكية  ال�صيا�صة 
كما ترافقت مع اتفاقية او�صلو واتفاقية وادي عربة. وهكذا بداأ الأردن عقدًا من 

النكما�ص القت�صادي. 
1 القت�صاد الردين من ريفي الى منفتح متنوع– الغد، 2021/4/11

2 اقت�صاد الردن- ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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كان �صبب الزمة املالية يف البالد بني عامي 1988 و1989 هو  الإنفاق احلكومي 
املتزايد على مدى �صنوات طويلة الذي خلف مديونية عالية على اخلزينة، وا�صتمرار 
اأدى  الزمة،  تلك  املركزي. خالل  البنك  من  بالقرتا�ص  املتتابعني   املالية  وزراء 
الأردين  القومي  الدين  زيادة  اإلى  بن�صبة %40  للدينار  ال�صمي  الفعلي  النخفا�ص 

وتخفي�ص م�صتوى معي�صة الأردين العادي مبقدار الن�صف تقريبًا.

عانى الأردن اآثارًا اقت�صادية من جراء حرب اخلليج 1990 - 1991، بينما 
انخف�صت عائدات ال�صياحة. قررت دول اخلليج احلد من عالقاتها القت�صادية مع 
الأردن؛ لذا تاأثرت حتويالت العاملني يف اخلارج، واأ�صواق الت�صدير لهذه الدول، 
جانب  اإل��ى  ووقوفه  احل��رب  من  الأردن  موقف  ج��راء  ت�صررت  النفط  واإم���دادات 
الأردن  كان  عندها  العراق؛  على  عقوبات  فر�ص  املتحدة  الأمم  قرار  مع  العراق، 
اإلى  القادمة  اخلارجية  امل�صاعدات  ت�صررت  له؛  وم�صاندًا  للعراق  جتاريًا  �صريكًا 
ال�صحن  تكاليف  ارتفاع  اأي�صًا  وجاء  اقت�صادية.  م�صاعب  يف  الأردن  ووقع  الأردن 
على الب�صائع التي تدخل خليج العقبة، واأخريًا الأعداد الكبرية العائدة من اخلليج 
عندها تفاقمت البطالة وتوترت قدرة احلكومة على توفري اخلدمات الأ�صا�صية)1(.

يف عام 1992، منا الناجت املحلي الإجمايل يف الأردن بن�صبة 16.1 يف املئة، 
وهي اأعلى ن�صبة يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. بحلول عام 1993، ازداد الناجت 
املحلي الإجمايل بن�صبة 5،6 يف املئة مقابل متو�صط بلغ 4.8% يف املنطقة. ا�صتمر 
معدل النمو ثابتًا يف الناجت املحلي الإجمايل يف عام 1994، كما �صهد الأردن منوًا 
اقت�صاديًا بلغ 8.5% مقابل انخفا�ص النمو القت�صادي الإقليمي اإلى اأقل م�صتوياته 
حيث بلغ 2%. يف عام 1995، وا�صل النمو يف الناجت املحلي الإجمايل، وهذه املرة 
مبعدل 5.9%. ومع ذلك، فاإن معدلت النمو القت�صادي يف العامني املا�صيني مل 
ت�صل اإلى املعدلت املن�صو�ص عليها يف برنامج الإ�صالح القت�صادي. حقق الأردن 
للمملكة  التجاري  العجز  انخف�ص  وارداته.  بزيادة �صادراته وخف�ص  تقدمًا كبريًا 
بن�صبة 14% يف عام 1994، واأخرى 1.1% يف عام 1995، كما ارتفعت ال�صادرات 
بن�صبة 26.5% والواردات بن�صبة 9.6% خالل عام 1995. بني عامي 1985 و 1995، 
منت �صادرات الأردن بن�صبة 293%، بينما زادت الواردات بن�صبة 141% فقط. ومع 
ذلك، منا الت�صدير ب�صكل مطرد من 23.7% من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 

1992 اإلى 27.1% يف 1996.
1 نفس املصدر السابق
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فترة )1999-1994)
 قرر امللك احل�صني م�صايرة الراأي العام ودعم الرئي�ص العراقي �صدام ح�صني 
بعد غزوه الكويت يف اآب 1990، وجد الأردن نف�صه معزول عن امل�صهد الدويل، وبني 
يوم وليلة، وخالل �صهر واحد، اأجُبِعد 300 الف اأردين من حملة ال�صهادات من دول 

اخلليج العربي، فا�صتثمروا اأموالهم يف الأردن، يف العقار ا�صا�صا)1(. 

بعد اتفاقية ال�صالم مع اإ�صرائيل يف وادي عربة يف كانون الثاين 1994، عادت 
دول اخلليج لرتحب بالأيدي العاملة الأردنية. وقع الأردن عدة اتفاقيات جتارية، 
ال�صلع  من  �صادراته  م�صاعفة  اأتاح  1995، مما  عام  املتحدة  الوليات  مع  خا�صة 
امل�صنعة من خالل اإن�صاء املناطق ال�صناعية املوؤهلة بدءا من عام 1997. ت�صّدر 
ر�صوم  تفر�ص عليها  اأن  املتحدة دون  الوليات  اإلى  املناطق  املنَتجة يف هذه  ال�صلع 
جمركية، وهي تجُنتج يف م�صانع ذات روؤو�ص اأموال عربية وا�صرائيلية م�صرتكة، وباأيٍد 
عاملة اآ�صيوية، تعي�ص منعزلة، وقليل من العمال الأردنيني. ومن اأجل اكت�صاب ثقة 
ّبت �صعر ال�صرف مقابل الدولر عام 1994 ليكون الدينار م�صاويا  ثجُ امل�صتثمرين، 

1،41 دولر.

الت�صعينيات، ما �صمح  الفقر خالل  �صيا�صة متكاملة ملكافحة  تبنت احلكومة 
املرتبطة  غري  ال�صيا�صات  هذه  لكن   .%13 اإلى   %24 من  الفقراء  ن�صبة  بتخفي�ص 

بالعمالة، تعجز عن وقف ت�صاعد حدة الفقر احلقيقي.

احلكومة ت�صعى من جهتها اإلى ال�صري قدما يف اإن�صاء مناطق اقت�صادية جلذب 
�صناعات جديدة وتوفري اخلدمات اإلى املناطق اأقل تطورا من البالد حيث م�صاكل 
يوفر  اخلليج  النمو يف  فاإن  اأخ��رى  ومن جهة  هناك.  ت��زداد حدة  والفقر  البطالة 
فر�ص عمل لالأردنيني يف دول اخلليج وي�صاعد على دعم م�صتويات معي�صية للعديد 
من الأ�صر الأردنية. ومع ذلك �صتكون التطورات يف الداخل الأردين املفتاح الرئي�صي 
لتح�صني الأو�صاع. �صتم�صي احلكومة قدما يف م�صاريع كربى مثل مبادرة الإ�صكان، 
واملناطق القت�صادية، وكذلك العمل على جذب روؤو�ص الأموال وال�صتثمارات التي 
يف  وامل�صي  الأردن،  توفرها  املهارة  عالية  عمالة  تتطلب  التي  املعرفة  على  تعتمد 
لالرتفاع  حد  وو�صع  جديدة،  عمل  فر�ص  خلق  امل  على  املهني  التدريب  برامج 

امل�صتمر يف الأ�صعار والتكلفة املعي�صية التي اأ�صبحت باهظة.

1 ت�صل�صل تاريخي/ مرمي عباب�صة/ الزدهار القت�صادي يف ال�صبعينيات.. �صيا�صة ال�صالم
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تباطاأ النمو القت�صادي يف الأردن يف عام 2009 نتيجة لالأزمة املالية العاملية. 
ويف عام 2010 با�صر النمو يف جميع القطاعات القت�صادية الرئي�صية كما اعلنت 
ال�صتثمارات  جذب  اإل��ى  الرامية  احلوافز  من  كبري  عدد  عن  الأردنية  احلكومة 

الأجنبية مثل الإعفاءات ال�صريبية واإن�صاء مناطق حرة جديدة.
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الطاقة
ومن�صاوية  واأمريكية  ويابانية  كندية  �صركات  قامت  الأخ��رية،  ال�صنوات  يف 
وكورية جنوبية بعمليات ا�صتك�صاف عن وجود النفط يف الأردن، ووفقًا لهيئة املوارد 

الطبيعية يف الأردن، فاإن موارد البالد ل تزال غري م�صتغلة ن�صبيًا. 

عام 1987، مت اكت�صاف الغاز الطبيعي يف الأردن، ويقدر اخلرباء اأن خمزون 
قّدر  وقد  مكعب.  مرت  مليار   400  -  150 بني  ي��رتاوح  الطبيعي  الغاز  من  الأردن 
خمزون ال�صخر الزيتي يف الأردن بحوايل 40 مليار طن، يقع معظمها يف املنطقة 

اجلنوبية حوايل 100 كيلو مرت اإلى اجلنوب من عمان)1(.

1 اقت�صاد الردن- ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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تطّور اإلصالح االقتصادي في األردن 

وتسلسل وقائعه:

1980: زادت التحويالت الر�صمية اإلى الأردن بن�صبة حوايل 300 يف املئة يف 
زاد  العائدات،  ارتفاعًا كبريًا يف  املتربعة  العربية  الدول  �صهدت  اإذ  �صنتني،  فرتة 
الناجت املحلي الإجمايل بن�صبة 18 باملئة عام 1982. ارتفع عجز احل�صاب اجلاري 

الأردين مبقدار ع�صرات اأ�صعاف يف �صنة واحدة.

1982: ارتفع عجز احل�صاب اجلاري الأردين مبقدار ع�صرة اأ�صعاف يف �صنة واحدة.

�صركتي  ان�صحاب  ولكن  النفط اخلام،  قليلة من  كميات  اكت�صاف  1983: مت 
من  �صخمة  كميات  على  العثور  اإمكانية  جعل  التنقيب  اأعمال  من  اأجنبيتني  نفط 

النفط يف الأردن اأمرًا م�صتبعدًا.

1984: تدنت ن�صبة منو اإجمايل الناجت املحلي يف الأردن اإلى 1،4 يف املئة بعد 
اأن كانت يف ال�صنة ال�صابقة 20 يف املئة.

اخلم�صية  اخلطة  اأعلنت  اأيلول،  يف  العاملية  النفط  اأ�صعار  انهارت   :1986
1986-1990، وهي خطة تبنت ا�صتمرار العمل بحرية التجارة واللتزام ب�صيا�صة 
نقدية ومالية متحفظة، تعتمد املرونة يف اأ�صعار الفائدة. مت الإعالن عن اأن عملية 
عملية  ت�صملها  كي  عامة  م�صاريع  ثالثة  حتديد  ومت  م�صتح�صن  اأم��ر  التخ�صي�ص 
و�صركة  العام،  النقل  و�صركة  الأردنية،  امللكية  الطريان  �صركة  وهي  اخل�صخ�صة 

الت�صالت.

العاملني فيها يف  العربية وحتويالت  املعونات من دول اخلليج  1987: تدنت 
اأعقاب انهيار اأ�صعار النفط. ارتفع َدين الأردن اخلارجي كما ارتفع معدل البطالة 

فيه.

1988: �صهد الأردن اأزمة يف توفر العمالت الأجنبية. وفر�ص البنك املركزي 
قيودًا اأدت اإلى ا�ستداد ال�سغوط على الدينار)1(.

مت تخفي�ص قيمة الدينار، وتبع ذلك تعوميه.

1 اقت�صاد الردن- ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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اإنفاق العمالت الأجنبية، منها  مت اعتماد عدد من التدابري القت�صادية يف 
حظر ا�صترياد ال�صلع ال�صتهالكية املعمرة ملدة �صنة.

مت رفع ت�صيري وت�صهيل احل�صول علي رخ�ص اإن�صاء موؤ�ص�صات �صناعية.

اأعلن امللك احل�سني قرار فك االرتباط القانوين واالداري بني اململكة االأردنية 
الها�صمية وال�صفة الغربية التي حتتلها اإ�صرائيل. 

و�صعت موازنة تق�صف لعام 1989. منعت احلكومة ال�صترياد بكميات كبرية 
ب�صبب ال�صغط ال�صديد على ميزان املدفوعات.

اإ�صالحيًا مب�صاعدة �صندوق النقد  1989: بداأت احلكومة الأردنية برناجمًا 
الدويل، واأدى اإلى ال�صماح لالأردن ب�صحب 125 مليون دولر من موارد ال�صندوق. 
وكان من اأهداف الربنامج: تخفي�ص عجز املوازنة بن�صبة 24 يف املئة من اإجمايل 
النمو  ت�صجيع   .1993 عام  بحلول  منه  املئة  يف   10 ن�صبته  ما  اإل��ى  املحلي،  الناجت 
القت�صادي الذي يدعمه الت�صدير. تخفي�ص معدل الت�صخم. اإزالة عجز احل�صاب 

اجلاري اخلارجي. 

رفعت احلكومة اأ�صعار عدد كبري من ال�صلع الرئي�صية. 

�صهد الأردن ا�صطرابات لأول مرة، مل تكن بتحري�ص من قوى خارجية، ولكن 
ب�صبب ا�صتياء النا�ص من اإجراءات التق�صف القت�صادي واملطالبة بتغيريات �صيا�صية. 

ح�صلت تغيريات يف اأرفع املنا�صب احلكومية والإدارية، فقد اأقال امللك احل�صني 
رئي�ص الوزراء زيد الرفاعي، ومت تبديل وزير املالية وحمافظ البنك املركزي، عنّي 
امللك ابن عمه ال�صريف زيد بن �صاكر رئي�صًا للوزراء. كّلف رئي�ص الوزراء اجلديد 

مهمة تخفيف احتقان اجلو ال�صيا�صي والتح�صري لنتخابات برملانية عامة. 

يف ني�صان بداأت حملة حترير ال�صحافة وبحلول كانون الأول كانت احلكومة 
قد تخّلت عن �صيطرتها على ال�صحف اليومية الثالث .

القت�صادي  الإ�صالح  لربنامج  ال��دويل  البنك  مع  قر�ص  اتفاقية  توقيع  مت   
)قيمته 150 مليون دولر(. 

التزم البنك املركزي ب�صيا�صة نقدية اأكرث ت�صددًا وبداأ يحّد من الكتلة النقدية 
ل�صبط الت�صخم )الذي كان معدله يقارب 25 يف املئة(. نظرًا ل�صتمرار انخفا�ص 
لل�صلع  ر�صمي  �صعر  هناك  فاأ�صبح  ل�صرفه،  �صعرين  اعتماد  مت  الدينار  قيمة 

رئي�ص الوزراء الأردين زيد الرفاعي
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ال�صرورية و�صعر تقرره ال�صوق لل�صلع غري ال�صرورية. وكانت احلكومة تهدف اإلى 
توحيد ال�صعرين بنهاية عام 1989. 

ونزيهة  حرة  كانت  برملانية  انتخابات  اأجُجريت  الثاين  ت�صرين  من  الثامن  يف 
اإجماًل.

ومتت  الكمالية.  ال�صتهالكية  ال�صلع  ا�صترياد  عن  احلظر  احلكومة  رفعت   :1990
املوافقة يف الربع الثاين من ال�صنة على موازنة عام 1990، ومن اأبرز ما ت�صمنته: تقلي�ص 
�صريبة  قانون  م�صروع  طرح  العام.  القطاع  موظفي  رواتب  جتميد  املوازنة.  عجز 
الدخل للمناق�صة يف الربملان، وتركزت اخلالفات يف �صاأنه على مقادير الإعفاءات 

ال�صريبية.
القومي  الناجت  انخف�ص  اإذا  كبرية،  باأ�صرار  الأردن  ت�صيب  اخلليج  اأزم��ة 
الإجمايل الأردين بن�صبة حوايل 50 يف املئة ب�صبب خ�صارة البالد قدرًا كبريًا من 
جتارتها وحتويالت العاملني يف اخلارج وا�صتثمارات وحتويالت املعونة اخلارجية. 
األف  املاأكل واملاأوى واملياه ملا يقدر 800  اأنفقت احلكومة 550 مليون دولر لتوفري 

لجئ فروا من الكويت والعراق اإلى الأردن. ارتفع معدل البطالة اإلى 30 يف املئة.

الخدمات الصحية)1)
الأردن،  يف  ال�صحية  اخلدمات  الإن�صان  يف  لال�صتثمار  املميزة  املظاهر  من 
حيث تعترب من اأف�صل اخلدمات يف املنطقة العربية؛ مثال على ذلك، يعترب الأردن 
الأول بني الدول العربية من حيث عدد عمليات القلب املفتوح وزراعة القلب. وتبلغ 
ن�صبة الأطباء اإلى ال�صكان 16.1 طبيب لكل األف ن�صمة، وهي متقدمة يف ذلك على 

بريطانيا التي تبلغ فيها الن�صبة 15.1 لكل األف ن�صمة. 

اكت�صبت امل�صت�صفيات واخلدمات ال�صحية الأردنية �صمعة عربية وعاملية عالية 
توفر  م�صت�صفيات   108  )2009( عام  الأردن  يف  امل�صت�صفيات  عدد  بلغ  امل�صتوى، 
11،357 �صرير. واكت�صبت من بينها مدينة احل�صني الطبية �صمعة ذائعة ال�صيت 
يف م�صتوى تقنياتها وتخ�ص�صية الأطباء العاملني فيها، مما جعلها مق�صد طالبي 
العالج من ال�صخ�صيات اخلليجية الغنية القادرة على الذهاب لأية عا�صمة اأوروبية.

1 اقت�صاد الردن- ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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العقبة
على الرغم من اأن عدد �صكانها ل يتجاوز 100 األف ن�صمة، اإل اأن مدينة العقبة 
ازداد  الزمن،  ال�صتثمارات. فخالل عقد من  اجتذاب  كيفية  مثاًل على  اأ�صبحت 

ال�صتثمار املحلي والأجنبي يف منطقة العقبة ب�صكل كبري)1(. 

تتمتع هذه املدينة بعدد من املزايا الطبيعية، اإذ تقع بني ثالث دول، فهي تقع 
املحتلة؛  وفل�صطني  ال�صعودية  العقبة بني  الأحمر وخليج  البحر  ولية  �صواطئ  على 
بالإ�صافة اإلى اأنها لي�صت بعيدة عن م�صر، حيث ميكن الو�صول اإليها خالل ن�صف 
�صاعة بحرًا. العقبة قريبة من قناة ال�صوي�ص، ومن العقبة ت�صتطيع الو�صول ب�صهولة 
كونها  اإلى  بالإ�صافة  الأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف  الرئي�صية  التجارية  املراكز  اإلى 
املنفذ البحري الوحيد للمملكة. وكانت منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة امل�صوؤولة 

عن معظم التطور احلا�صل لهذه املدينة منذ افتتاحها يف عام 2001.

ال�صريبية  احلوافز  من  جمموعة  وتقدم  كم2،   375 م�صاحة  املدينة  تغطي 
اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  يف  العاملة  لل�صركات  ي�صمح  ما  واجلمركية، 
منطقة  جتاوزت  ن�صاطاتها.  من   %70 اإلى  ت�صل  بن�صبة  الأجانب  العمال  بتوظيف 
للمدينة  املراد جلبه  التي و�صعتها حلجم ال�صتثمار  الأهداف  العقبة القت�صادية 
دولر  مليارات   8 بالفعل حوايل  قد حققت  كانت  عام 2006  بحلول  بن�صبة %33. 
اإلى احل�صول عليه يف  الذي و�صعته وطمحت  الرقم  ا�صتثمارات، متخطية  عوائد 

عام 2020 والبالغ 6 مليارات دولر. 

ال�صتثمارات  من  املزيد  جلذب  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  ت�صعى 
ذلك  يف  مبا  القطاعات،  من  عدد  على  موزعة  دولر  مليار   12 اإل��ى  ي�صل  برقم 

قطاعات التمويل وال�صياحة وال�صناعة. 

للمناطق  العامة  الأط���ر  م��ن  جمموعة   2008 ل��ع��ام  التنمية  ق��ان��ون  و���ص��ع 
القت�صادية اخلا�صة يف اململكة اعتمادًا على منوذج العقبة.

1 اقت�صاد الردن- ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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االنفتاح والخصخصة)1)
ليرباليا خل�صخ�صة  برناجما  الثاين  اهلل  عبد  امللك  تبنى   ،1999 عام  منذ 
اأجنبية نحو مناطق حرة  ا�صتثمارات  الت�صالت(، وجلذب  العام )املاء،  القطاع 

ومناطق اقت�صادية خا�صة. ان�صم الأردن اإلى منظمة التجارة العاملية عام 2000.

�صهد الأردن يف الفرتة 2005 – 2006 طفرة اقت�صادية حقيقية، مع ت�صاعف 
اأكرث من  الى  النفط  وارتفاع �صعر  العربي،  املالية يف اخلليج  الأ�صواق  ا�صتثمارات 
بعد  و�صوريا  الأردن  الأموال اخلليجية نحو  روؤو�ص  للربميل، ومع تدفق  100 دولر 
اغتيال رئي�ص الوزراء اللبناين رفيق احلريري. بلغت ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة 
بني 2003 العقار  قيم  ت�صاعفت  دولر.  مليار   2،7 قدره  قيا�صيا  رقما   عام 2006 

 و 2006،  وبداأ اإن�صاء م�صروعات عمرانية �صخمة يف عمان )مركز جديد للمدينة يف 
العبديل( ويف العقبة )عدة اأحياء �صكنية مغلقة(. اأن�صئت direction للم�صروعات 
الكربى عام 2006 من اأجل اإجناز م�صروع نقل مياه الدي�صة اإلى العا�صمة، وقناة 

البحرين الأحمر-امليت.

�صهد القت�صاد الأردين ت�صارعا يف ديناميته، رافقه منو مبعدل 3،2% بني عامي 
1996 و 2000. ثم بلغ معدل النمو ال�صنوي 6،6 خالل الفرتة 2001-2007، و %7،9 
والتجاري(  )ال�صكني  العقار  قطاع  دينامية  الأكرث  القطاعات  كانت   .2008 عام 
واخلدمات )اخلدمات املالية، ال�صياحة، ال�صحة(. ورافق ذلك ت�صخم من�صبط 
خالل كامل العقد الأول من القرن احلادي والع�صرين )+ 2،8% بني 1996 و 2000، 
+ 3،4% بني 2001 و 2007(.لكن ارتفاع اأ�صعار النفط واملواد الغذائية الأولية عامليا 

�صّبب ت�صخما كبريا منذ عام 2008 )5% عام 2010، 6% عام 2011(.

النفطية )كانت متثل  املنتجات  الدعم عن  الأردن  2008، رفع  �سباط  10يف 
5% من الناجت الوطني الإجمايل عام 2005(. رافقت هذا الإجراء �صبكة معونات 
اجتماعية بلغت كلفتها الكلية 1،1 مليار دولر، خوفا من املخاطر الجتماعية التي 

قد تنجم عن رفع الأ�صعار، وعن الأزمة القت�صادية.

1 ت�صل�صل تاريخي/ مرمي عباب�صة/ الزدهار القت�صادي يف ال�صبعينيات.. �صيا�صة ال�صالم

الرئي�ص توفيق احلريري
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األزمة االقتصادية العالمية والربيع العربي)1)
طالت الأزمة القت�صادية العاملية الأردن عام 2009، بعد �صنة من انطالقها. 
تراجع النمو القت�صادي من 5.3 % عام 2009 الى 2،3% عام 2010، و 2.6% عام 
2011،  تفاقم العجز العام يف 2011 الى 8،5% من الناجت الوطني الإجمايل بعد اأن 
كان قد اأوقف يف 2010 )5،4% من الناجت الوطني الإجمايل مقابل 8،5% - مع منح 
خارجية- عام 2009(. لكن كانت ل�صعر النفط اخلام عواقب وخيمة بعد اأن جتاوز 
الذي  امل�صري  الغاز  تخريب خط  زاد من خطورتها عمليات  للربميل؛  دولرا   95
الكهرباء  توليد  حمطات  ت�صغيل  على  الأردن  اأجرب  مما  والأردن،  اإ�صرائيل  يغذي 
بالوقود الثقيل والديزل. وهذا كلف الأردن قرابة 2،5 مليون دينار اإ�صافية يوميا 

عام 2011.

الإحتجاجات  فتيل  الأردنية  احلكومة  نزعت   ،2011 الثاين  كانون  بداية  يف 
الوليدة، والتي غذتها الأزمة القت�صادية وثورات الربيع العربي يف ال�صرق الأو�صط، 
باإعالنها زيادة رواتب املوظفني )+ 240 مليون دينار( وزيادة دعم املواد الغذائية 
وا�صطوانات  دينار(  مليون   118  +( والعلف  الزيت(  ال�صكر،  )اخلبز،  الأ�صا�صية 
الغاز )+ 99 مليون دينار(. بلغت كلفة هذه الإجراءات نقطتني ون�صفًا من الناجت 
املحلي الإجمايل  وبقيت موازنة رواتب املوظفني املدنيني ووزارة الدفاع عالية جدا 
للدفاع(.  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %9( الجتماعي  ال�صتقرار  حفظ  بهدف 
مليون   963 كلفتها  بلغت  التي  الدي�صة  مثل  �صخمة  مب�صروعات  احلكومة  با�صرت 

دينار عام 2010 

ِلَب من الأردن الن�صمام كع�صو الى جمل�ص التعاون اخلليجي،  يف اآذار 2011 طجُ
وكان هذا موؤ�صرا على العالقات القت�صادية القوية بني الأردن ودول اخلليج العربي، 
بف�صل مئات الآلف من �صفوة الأردنيني العاملني يف اخلليج، والذين �صاهموا يف 
بناء ديناميكيته. لكن الربيع العربي اأطلق حركة احتجاجات �صد امل�صاريع الكبرية 

التي اأطلقتها احلكومة، ورافقت ذلك اتهامات بالف�صاد.

اأوقف م�صروع البا�ص ذي الرتدد ال�صريع باجتاه اجلامعة الأردنية. يف كانون 
الثاين 2012 بداأ الراأي العام يطالب باإلغاء اخل�صخ�صة. اأ�صبح املناخ ال�صيا�صي 
باإن�صاء  وال�صرق  اجلنوب  ع�صائر  �صيوخ  طالب   ،2011 اأيلول  ومنذ  للغاية.  متوترا 

بلديات، وبهدف اإ�صماع اأ�صواتهم، قاموا ب�صد الطرق الرئي�صية.
1 ت�صل�صل تاريخي/ مرمي عباب�صة/ الزدهار القت�صادي يف ال�صبعينيات.. �صيا�صة ال�صالم
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االقتصاد في عهدة السياسة
مع  متداخل  العادة  يف  القت�صاد   : امللك  مكتب  مدير  ح�صان  جعفر  يقول 
ا�صتباكا  اأكرث  الأردنية  احلالة  لكنهما يف  بينهما،  الرتابط  فك  ل ميكن  ال�صيا�صة 
وارتباطا، ل على �صعيد تاأثري امل�صالح القت�صادية على ال�صيا�صة اخلارجية فقط 
كما هي طبيعة �صناعة القرار يف �صيا�صات دول العامل عموما؛ بل ال�صورة العك�صية 
متاما، اأي تاأثري ال�صيا�صة على القت�صاد، وهنا يتحدث عن ) التكالية بلغة الأرقام 
واملوازنات والقت�صاد ال�صيا�صي(، التي ترى اأن القت�صاد الوطني ل ميكنه الفكاك 
عن الدور الإقليمي الأردين واملوقع اجليو-ا�صرتاتيجي، الذي يوفر لالأردن مكانة 
اأفكار عن العتماد على  واأي  والإقليمية،  الدولية  امل�صاعدات  له  الإقليم جتلب  يف 

الذات وغريها حم�ص هراء، وفقا لهذه النظرية)1(.
كتاب جعفر ح�صان، يتحدث عن القت�صاد ال�صيا�صي من منظور هذه امل�صلمات 
وخلفيتها التاريخية والقت�صادية، التي �صكلت -حرفيا- �صمات القت�صاد الأردين، 
فقد بداأ اقت�صادا ريفيا ب�صيطا، حينما تاأ�ص�صت الدولة عام 1923، وانتقل يف العقود 
التالية اإلى العتماد على القطاع العام، الذي ت�صخم واأ�صبح ي�صتوعب ن�صبة كبرية 
من �صوق العمل، ي�صاعف حجم النفقات اجلارية، وتر�صيم معامل اقت�صاد ريعي، 

كما ي�صفه �صيا�صيون، وي�صطلح عليه ح�صان يف هذا الكتاب ب�"التكالية".
يقول ح�صان: وطوال الفرتة 1967-1982 مل تغطِّ الإيرادات ن�صف النفقات 
اجلارية، بل اإن امل�صاعدات اخلارجية جتاوزت اأحيانا م�صتويات الإيرادات املحلية 
اأكرث من  املنح اخلارجية  قيمة  بلغت  القيمة. ففي عام 1975 مثال  قاربتها يف  اأو 
100 مليون دينار، مقابل 82 مليون دينار قيمة الإيرادات املحلية؛ اأي اإن ن�صبة املنح 
فاإّن  وللمقارنة   ،%112 اإلى  و�صلت   1979 عام  ويف   ،%122 اإلى  و�صلت  لالإيرادات 

ن�صبة املنح لالإيرادات املحلية يف موازنة عام 2018 مل تتجاوز %12.

لعل اجلملة الأخرية منا�صبة لإعادة �صياغة ما يقوله ح�صان : كيف تعاملت 
من  لالإيرادات  اخلارجية،  املنح  ن�صبة  انخفا�ص  مع  املتتالية  الأردنية  احلكومات 

122% اإلى 12% خالل 4 عقود من 1980 اإلى 2018؟)2(

اأرقام املوازنة والنفقات اجلارية؛ بل �صبغت كال من  توؤثر على  التكالية مل 
والثقافة  العمل  اأ�صواق  من  ال�صائدة  والثقافات  وال�صيا�صات  الأردين  القت�صاد 
املجتمعية -التي راهنت على التعليم والعمل يف الوظائف احلكومية ك�صبيل لالرتقاء 

1 اجلزيرة– حممد ابو رمان– جعفر ح�صان/ القت�صاد ال�صيا�صي الردين.. بناء يف رحم الزمات

2 اجلزيرة– حممد ابو رمان– جعفر ح�صان/ القت�صاد ال�صيا�صي الردين.. بناء يف رحم الزمات

جعفر ح�صان مدير مكتب امللك
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الجتماعي، ما اأخل بالتوازن داخل ال�صوق بني املهن التي �صيطرت عليها العمالة 
املهنية  للعمالة  العربي  اخلليج  يف  فر�ص  عن  والبحث  العامة  والوظيفة  الوافدة 

الأردنية- وعالقة الدولة باملواطن. ماذا يتوقع منها وماذا تتوقع منه؟
اأما مرحلة التحولت وبرامج الإ�صالح املايل فيمكن القول اإن الأعوام 1988-
1991 كانت انعطافة كبرية يف التاريخ ال�صيا�صي والقت�صادي الأردين، ما يجعل 
املرحلة التالية لها خمتلفة متاما عما �صبق؛ ففي العام 1988 ونتيجة لرتاجع اأ�صعار 
املوازنة،  يف  العجز  وت�صخم  الأردن،  اإلى  اخلارجية  امل�صاعدات  انخف�صت  النفط 
املحلي  الناجت  من  الفرد  دخل  معدل  وتراجع  بالتدهور،  املالية  الأو�صاع  وب��داأت 
-1978 الفرتة  خالل  عليه  كان  مما  اأق��ل  ليعود   1999-1990 للفرتة  الإجمايل 
عام  يف  دولر  مليارات   6 من  اأكرث  من  الإجمايل  املحلي  الناجت  وانخف�ص   ،1989
الناجت  من  الفرد  ح�صة  وانخف�صت   ،1989 عام  يف  دولر  مليار   3.6 اإلى   1987
املحلي الإجمايل من 2100 دولر يف العام 1987 اإلى 1480 دولرا يف عام 1989، 
وارتفعت ن�صبة الت�صخم اإلى 26%، وارتفعت ن�صبة البطالة من 4% يف العام 1981 
العمرية  اإلى 59% )للفئة  ال�صباب  لدى  البطالة  اإلى 20% يف عام 1991، وو�صلت 
اإلى  اأ�صعاف لت�صل  اأكرث من 7  اإلى  20-29 عاما(، وارتفعت املديونية اخلارجية 

8.5 مليار دولر يف عام 1989؛ اأي حوايل 190% من الناجت املحلي الإجمايل)1(.
وقع غزو العراق للكويت عام 1990، وقطعت ال�صعودية اإمدادات النفط عن 
لدول اخلليج،  ال�صادرات  وانخف�صت  الأردنية،  ال�صاحنات  الأردن، ومنعت دخول 
حتويالت  وانخف�صت  وال�صعودية،  الكويت  من  مغرتب  األ��ف   300 من  اأك��رث  وع��اد 
املغرتبني باأكرث من 60%، وانتهى م�صري ال�صادرات للعراق )امل�صتورد الأول( اإلى 

قوائم احل�صار لدى الأمم املتحدة، وو�صلت املديونية اإلى 189% عام 1990.
مل يكن اأمام الأردن يف ظل الظروف القت�صادية واملالية املتدهورة والأو�صاع 
الإقليمية املتاأزمة اجلديدة اإل اللجوء مرة اأخرى ل�صندوق النقد الدويل يف العام 
ح�سان  ير�سد  وهنا  االأردن.  فيها  انخرط  التي  ال�سالم  عملية  جاءت  ثم   ،1992
اخلط  على  دول  ودخول  وم�صادرها  امل�صاعدات  طبيعة  يف  ونوعية  مهمة  حتولت 
مثل اأملانيا واليابان، وتطور امل�صاعدات الأمريكية، وبداأت عملية اخل�صخ�صة منذ 
تلك الفرتة والتحولت يف منط القت�صاد الأردين نحو اقت�صاد ال�صوق الراأ�صمايل، 
واأجُن�صئت وحدات التخا�صية يف موؤ�ص�صات الدولة وانعك�ص الأمر على الت�صريعات مثل 

قانون ت�صجيع ال�صتثمار، وقانون �صريبة املبيعات عام 1994.)2(

1 اجلزيرة– حممد ابو رمان– جعفر ح�صان/ القت�صاد ال�صيا�صي الردين.. بناء يف رحم الزمات

2 اجلزيرة– حممد ابو رمان– جعفر ح�صان/ القت�صاد ال�صيا�صي الردين.. بناء يف رحم الزمات
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االعتماد على الذات)1)
كان من الوا�صح منذ بدايات العهد اجلديد للملك عبداهلل الثاين اأّنه يعطي 
والتحول  القت�صادي  النفتاح  على  تقوم  روؤية  وقدم  القت�صادي،  للملف  الأولوية 
نحو العتماد على الذات والندماج يف القت�صاد العاملي، من خالل الرتكيز على 
التجارة  اتفاقيات  للنمو من خالل  رئي�ص  ال�صادرات كمحرك  اأمام  الأ�صواق  فتح 
م�صتوى  وحت�صني  واخلارجية،  الداخلية  ال�صتثمارات  جذب  على  والعمل  احل��ّرة، 
ليكون  القطاع اخلا�ص  بيئة ال�صتثمار لالنتقال نحو  اخلدمات والهتمام بتطوير 
امل�صتقبلية  القت�صادية  القطاعات  والرتكيز على  العمل،  �صوق  الرئي�ص يف  امل�صغل 

املعرفية النا�صئة، معطيا هذه ال�صيا�صات اأهمية مركزية يف روؤيته مل�صتقبل البالد.

الفترة )2010-2000)
اأن تكون الفرتة )2000 و2010( مرحلة ذهبية لزدهار   كان من املفرت�ص 
واملديونية  ارت��ف��اع،  يف  والنمو  ال�صادرات  فحجم  الأردين،  الوطني  القت�صاد 
التنموي اجلديد  بالنموذج  ويتحدث عن معامل ما ي�صفه  انخفا�ص،  والبطالة يف 
خالل تلك الفرتة؛ لكنه ي�صيف كذلك باأن تلك الإجنازات على اأهميتها مل تواكب 
املطلوب على  بال�صكل  اآثارها  تنعك�ص  مكتملة، حيث مل  وبقيت غري  امللكية  الروؤية 

م�صتويات الفقر والتنمية يف املحافظات.

نتائج متميزة حتققت بني 2000-2010، وقد اأنهى الأردن التزامه مع �صندوق 
النقد الدويل عام 2004، وارتفع ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل اأكرث من 
دينار  اإلى 3100  العام 2000  للفرد يف  دينارا  اأعوام من 1224  153% خالل 10 
خالل العام 2010، وارتفعت ال�صادرات بن�صبة 200% حمققة معدل منو بلغ %22 

�صنويا.

بتنفيذ  احل��ايل  القرن  من  الأول  العقد  خ��الل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  ق��ام 
ال�صركات  وخ�صخ�صة  اخلارجية  التجارة  كتو�صيع  هامة،  اقت�صادية  اإ�صالحات 
رفع  يف  و�صاهمت  الأجنبي،  ال�صتثمار  ،ب��دوره��ا،  اجتذبت  التي  للدولة  اململوكة 
متو�صط النمو القت�صادي ال�صنوي الذي بلغ 8% خالل عام 2004 حتى عام 2008.

تباطوؤ  يف  الإقليمية  وال�صطرابات  العاملي  القت�صادي  التباطوؤ  �صاهم  وقد 
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النمو  بدءًا من عام 2010 حتى عام 2017 – حيث قدر متو�صط معدل النمو ال�صنوي 
البناء  واأعمال  الت�صدير،  نحو  املوجهة  بالقطاعات  ال�صرر  واأحلق   -%2.5 بنحو 
)العقارات(، وال�صياحة -ح�صبما ورد يف كتاب حقائق العامل لوكالة ال�صتخبارات 

الأمريكية.

كان  عنها،  الناجتة  الالجئني  واأزم��ة  �صوريا  الأهلية يف  اندلع احلرب  ومنذ 
اإدارة  كيفية  الأردن،  يف  اإحلاحًا  الأكرث  والقت�صادية  الجتماعية  التحديات  اأحد 
تدفق حوايل 660 األف لجئ م�صجل لدى الأمم املتحدة؛ حيث اأكرث من 80% منهم 
عدد  ل��الأردن  الر�صمي  التعداد  قدر  وقد  الأردنية.  احل�صرية  املناطق  يف  يعي�صون 

الالجئني بنحو 1.3 مليون �صوري مطلع عام 2016.

يف اآب 2016، وافق الأردن و�صندوق النقد الدويل على ت�صهيالت طويلة الأجل 
بقيمة 723 مليون دولر تهدف اإلى البناء على برنامج �صندوق النقد الدويل الذي 
تبلغ قيمته 2.1 مليار دولر والذي انتهى يف  اآب 2015 بهدف م�صاعدة الأردن على 

ت�صحيح اختاللت املوازنة وموازين املدفوعات.

الناتج المحلي اإلجمالي)1)
االإقليمي  الو�سع  جــراء  ل�سغوط  االأردن  يف  االقت�سادي  النمو  اآفــاق  تتعر�ش 
املالية  لالإنفاق يف  املتاح  احليز  ونق�ص  اجلاري،  احل�صاب  ميزان  وعجز  امل�صطرب، 
خف�ص  على  ال��دويل،  للبنك  وفًقا  الأردين،  القت�صادي  النتعا�ص  ويتوقف  العامة. 
زيادة  م�صادر  وحتديد  ناحية،  من  هيكلية  اإ�صالحات  وتنفيذ  املديونية،  م�صتويات 
ال�صتثمارات املتجهة نحو اخلارج من ناحية اأخرى، ويف الوقت نف�صه ال�صتفادة من 
امل�صاعدات الدولية والنتعا�ص الإقليمي املحتمل. ويف ظل هذا الو�صع، نتوقع منوًا طفيفًا 
يف الأمد املتو�صط، يرتفع فيه معدل منو اإجمايل الناجت املحلي من 2% يف 2017 اإلى 
2.1% يف 2018، و2.3% يف 2019، و2.4% يف 2020. ومن املتوقع اأن تكون حمركات 

هذا النمو هي اخلدمات يف جانب العر�ص و�صايف ال�صادرات يف جانب الطلب.
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الصناعة
ينق�سم الن�ساط ال�سناعي اإلى قطاعني رئي�سيني ي�سهمان بنحو 25% يف الناجت 

املحلي الإجمايل:)1(

الكيماوية،  اجللدية،  ال�صناعات  وي�صمل  التحويلية،  ال�صناعات  قطاع 
هذا  �صادرات  و�صكلت  وغريها،  املعلومات،  وتكنولوجيا  البال�صتيكية،  الغذائية، 
لبيانات  وفًقا  ال�صناعية يف عام 2017،  ال�صادرات  اإجمايل  القطاع 82.8% من 

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين.

قطاع ال�صناعات التعدينية، ويعترب من اأهم القطاعات ال�صرتاتيجية، وي�صمل 
وغريها،  اجلريي،  احلجر  وا�صتخراج  وتعدين  وال�صمنت،  والبوتا�ص،  الفو�صفات 
ال�صادرات  الفرعية 17.2% من حجم  القطاع، بقطاعاته  و�صكلت �صادرات هذا 

ال�صناعية الأردنية عام 2017.

الزراعة والثروة الحيوانية)2)
وهو  الأردن  الأكرث خ�صوبة يف  اجلزء  الأردن  وادي  وبخا�صة  الأغ��وار  تعترب 
للخ�صار  املبكر  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  مبيزة  ويتمتع  ال�صتاء،  ف�صل  يف  بدفئه  يتميز 
اأما الأرا�صي املرتفعة فتمتد  والفواكه مقارنة ببقية مناطق اململكة ودول اجلوار، 
من ال�صمال اإلى اجلنوب يف اجلزء الغربي من الأردن وتف�صل الأغوار عن منطقة 
البادية، ويرتاوح ارتفاعها ما بني 600 و1500 مرت فوق �صطح البحر حيث تتلقى 
اأكرب كمية من الأمطار يف الأردن وتتمتع باأو�صع غطاء نباتي طبيعي، ويقطن فيها 

حوايل 90% من �صكان الأردن.
وقد بلغت امل�صاحة املزروعة باملحا�صيل احلقلية واحلبوب يف عام 2017 نحو 
والأ�صجار  دومن،  األف   497.5 م�صاحتها  فبلغت  اخل�صروات  اأما  دومن،  األف   624
األف دومن،  البالغة م�صاحته 728  األف دومن، بدون الزيتون املثمر  املثمرة 384.1 

وفًقا للتقرير الإح�صائي ال�صنوي ال�صادر عن وزارة الزراعة.
وتعترب الرثوة احليوانية اأحد اأهم الأن�صطة الفرعية لقطاع الزراعة الأردين، 
وذلك ملا ت�صهم به من ت�صغيل الأيدي العاملة وتوفري �صبل العمل واحلياة الكرمية 
اأ�صا�صية  منتوجات  من  تقدمه  ملا  بالإ�صافة  والبادية،  الريف  �صكان  من  لعدد 

ل�صتهالك املواطنني يف اململكة، وفًقا لدائرة الإح�صاء العامة.
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واأظهرت نتائج التعداد الزراعي لدائرة الإح�صاءات العامة ا�صتمرار ارتفاع 
اأعداد ال�صاأن واملاعز يف اململكة؛ حيث و�صلت اإلى 3.8 مليون راأ�ص يف عام 2017 

مقارنة ب�3.1 مليون راأ�ص يف العام 2007 و2.8 مليون راأ�ص يف العام 1997.
احتفاظ  ا�صتمرار   ،2018 اآب  عنها  الإع��الن  مت  التي  النتائج  اأظهرت  كما 
حمافظة املفرق باأكرب عدد من ال�صاأن واملاعز تليها حمافظة العا�صمة؛ يف حني 
غالبية  على  اإرب��د  حمافظة  ثم  املفرق  حمافظة  تليها  الزرقاء  حمافظة  ت�صتحوذ 

اأعداد الأبقار على مدى �صنوات )2017-1997(.
وك�صفت نتائج التعداد تذبذب اأعداد الأبقار يف اململكة؛ حيث ارتفعت بن�صبة 
65 % يف العام 2007 عما كانت عليه يف العام 1997، اإل اأنها انخف�صت يف العام 

2017 بن�صبة 17.6% عما كانت عليه العام 2007.

التجارة الخارجية)1)
انخف�صت قيمة ال�صادرات الكلية خالل عام 2017 بنحو 1.1% مقارنة بعام 
2016، يف الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة ال�صادرات الوطنية بن�صبة 1.8% يف عام 
ت�صديره مبعدل  اأعيد  ما  قيمة  ا يف  انخفا�صً اأن  2016، غري  عام  عنها يف   2017
13.9% يف عام 2017، عما كانت عليه قيمته يف عام 2016، اأدى اإلى النخفا�ص 

يف قيمة ال�صادرات الكلية.

اأما امل�صتوردات الكلية من ال�صلع واخلدمات فقد ارتفعت يف عام 2017 بن�صبة 
5.6% مقارنة مبا كانت عليه يف عام 2016. وارتفع عجز امليزان التجاري مبعدل 

8.7% يف عام 2017، مقارنه بالعام ال�صابق له.

فقد   ،2017 عام  يف  امل�صدرة  ال�صلع  لأب��رز  ال�صلعي  الرتكيب  �صعيد  وعلى 
والبوتا�ص   %9.6 بن�صبة  وتوابعها  الألب�صة  من  الوطنية  ال�صادرات  قيمة  ارتفعت 
ال�صادرات  قيمة  انخف�صت  فيما  بن�صبة %21.7  والأ�صمدة  بن�صبة %10.2  اخلام 
بن�صبة %6.3  والفواكه  بن�صبة 4.4% واخل�صار  ال�صيدلة  الوطنية من حم�صرات 

والفو�صفات اخلام بن�صبة %19.3.

اأبرز امل�صتوردات، فقد ارتفعت قيمة امل�صتوردات من النفط  اأما على �صعيد 
اخلام وم�صتقاته بن�صبة 23% والآلت والأدوات بن�صبة 39.4%، فيما انخف�صت قيمة 

امل�صتوردات من احلبوب بن�صبة %28.2.
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الفقر)1)
يرجح البنك الدويل ارتفاع معدل الفقر يف الأردن بالنظر اإلى ارتفاع معدلت 
الت�صخم والبطالة وركود النمو. ومل ي�صدر الأردن تقديرات عن الفقر منذ عام 
الأ�صرة  ودخ��ل  نفقات  مب�صح  اخلا�صة  البيانات  ج��ودة  يف  مل�صاكل  نتيجة   2010
ثِّاًل  2014/2013. ويف اآب 2017 بداأ م�صح نفقات ودخل الأ�صرة 2018/2017 ممجُ

للمواطنني الأردنيني وغري الأردنيني وال�صوريني.

اإلنشاءات)2)
بعد فرتة من النمو ال�صتثنائي )الهائل( يف عامي 1992 و 1993، عاد قطاع 
اإلى  و 1995، ويرجع ذلك  ا�صتقرارًا يف عامي 1994  اأكرث  الإن�صاءات مبعدل منو 
العائدين من اخلليج. وقد  األف من الأردنيني  الطلب على امل�صاكن حلوايل  300 
الوحدات  فائ�صًا يف  النمو  وقد خلق هذا  بن�صبة 11.7% عام 1994،  القطاع  منا 
ال�صكنية وتخمة يف ال�صوق. ونتيجة لذلك، منا القطاع بن�صبة 0.8% فقط يف عام 

1995 باأ�صعار ثابتة.
عام  يف   %10.15 بن�صبة  ا  انخفا�صً املرخ�صة  ال�صكنية  الوحدات  عدد  �صهد 
2017 مقارنة بعام 2016، وبلغت الكلفة التقديرية لالأبنية ال�صكنية 954.8 مليون 

دولر بانخفا�ص 10.4% عن عام 2016.
كما انخف�ص عدد ت�صاريح الأبنية ال�صكنية ال�صادرة يف عام 2017، بن�صبة 

13.6%، مقارنة بتلك ال�صادرة يف عام 2016.

السياحة)3)
مقارنة   ،2017 عام  دولر  مليار   4،6 اإل��ى  للمملكة  ال�صياحي  الدخل  ارتفع 
بحوايل 4،1 مليار دولر عام 2016 اأي بن�صبة 12،5%، وفًقا للبنك املركزي الأردين. 
للمملكة  القادمني  الكلى  ال�صياح  زيادة عدد  نتيجة  رئي�صي  ب�صكل  الرتفاع  وحتقق 

بن�صبة 8،7% مقارنة مع عام 2016.
اإحدى  الأثرية،  البرتاء  اأبرزها مدينة  ال�صياحية  املواقع  الأردن ع�صرات  ويف 
وجه  على  بقعة  اأخف�ص  يعد  الذي  امليت  والبحر  اجلديدة،  ال�صبع  الدنيا  عجائب 

الأر�ص ناهيك عن خوا�صه العالجية، واملغط�ص حيث موقع عماد ال�صيد امل�صيح.

ي�صكل نحو  الذي  ال�صياحي  اإلى حد كبري على دخله  الأردن  اقت�صاد  ويعتمد 
14% من اإجمايل الناجت املحلي.
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القطاع المصرفي)1)
ظل القطاع امل�صريف الأردين حمافًظا على متانته وا�صتقراره، وفًقا جلمعية 
العام 2017، حيث  ي�صجل تطورات ملمو�صة خالل  اأن  وا�صتطاع  الأردنية،  البنوك 
ارتفعت موجودات البنوك املرخ�صة بن�صبة 1.5%، لت�صل اإلى 49.1 مليار دينار 
اأردين )68.74 مليار دولر(، يف نهاية عام 2017؛ وحققت الت�صهيالت الئتمانية 
 24.7 اإلى  لت�صل   %8 بن�صبة  كبرًيا  ارتفاًعا  املرخ�صة  البنوك  قبل  من  املمنوحة 
املرخ�صة  البنوك  لدى  الودائع  ارتفعت  كما  دولر(؛  مليار   34.58( دينار  مليار 
بن�صبة 0.9% لت�صل اإلى 33.2 مليار دينار )46.48 مليار دولر(. وارتفع اإجمايل 
موجودات البنوك العاملة يف الأردن بن�صبة 2.08% لت�صل اإلى 46.449 مليار دينار 

)65.028 مليار دولر(.

الموقع في السوق العالمية)2)
موؤ�صر  على  م�صمولة  دولة   137 بني  من  عاملًيا   )65( املرتبة  يف  الأردن  حل 
التناف�صية العاملية يف عام 2018/2017 لينزلق رتبتني عن عام 2017/2016، لكنه 
بقي يحتل مراتب جيدة ن�صبًيا على املوؤ�صر الكلي، م�صتفيًدا من النظام املوؤ�ص�صي 
امل�صتقر والكفء اإلى حد ما، وكذلك البنية التحتية اجليدة ن�صبيًا، وكذلك البتكار 
للعمل  اتخذتها احلكومة  تدابري  اإلى  الدويل ذلك  البنك  ويعزو  الأعمال.  وتطوير 
على تر�صيخ الو�صع املايل للبالد وبيئة القت�صاد الكلي، من جهة زيادة ال�صرائب 
وزيادة الرقابة على االإنفاق العام، على خلفية ما تعر�ست له اململكة من �سغوط 

كبرية ب�صبب التدفق الكبري لالجئني ال�صوريني.

القوى العاملة)3)
وفق دائرة الإح�صاءات العامة يف الأردن، اأحدث القطاعان العام واخلا�ص 
89،174 فر�صة عمل جديدة خالل عام 2017، �صغل الذكور نحو 74% منها والإناث 
اإلى  النتقال  بداعي  العام،  تركوا وظائفهم يف ذلك  ا�صتبعاد من  ومع  نحو %26. 
وظائف اأخرى اأو العودة اإلى بالدهم اإن كانوا من العمالة الوافدة، فقد بلغ �صايف 
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عدد الوظائف اجلديدة يف عام 2017 نحو 53،970 وظيفة، بزيادة ن�صبتها %6.1 
عن �صايف عدد الوظائف اجلديدة يف عام 2016. �صغل الذكور منها نحو 70%، فيما 
�صغلت الإناث ما ن�صبته 30%، وا�صتحوذ الأردنيون على 91% من الوظائف اجلديدة 

لعام 2017، ذهب 85.5% منها للعمال غري املتزوجني.
ومازالت �صوق العمل يف الأردن تواجه مواطن �صعف خطرية وفًقا لتقديرات 
البنك الدويل، حيث ظل معدل البطالة املرتفع، اإذ بلغ 18.5% يف الربع الأخري من 
عام 2017، دومنا تغريجُّ عن م�صتواه يف الربع الثالث للعام نف�صه، لكنه منخف�ص عن 
ل 18.2% و18% على الرتتيب(. ويف  م�صتواه يف الربعني الأول والثاين حينما )�صجَّ
الوقت نف�صه، بلغ معدل امل�صاركة يف الأيدي العاملة يف املتو�صط 38.1% يف الربع 
الأخري من عام 2017، منخف�صًا من 39.2% يف الربع الثالث من العام نف�صه. وعلى 
اأ�صا�ص �صنوي، بلغ معدل البطالة ومعدل امل�صاركة يف الأيدي العاملة يف املتو�صط 
18.3% و39.2% على الرتتيب، وك�صف املوؤ�صران عن تهمي�ص كبري لدور الن�صاء، 

وال�صباب، وخريجي اجلامعات واملعاهد العليا.

وح�صب دائرة الإح�صاءات العامة فقد بلغ معدل البطالة خالل الربع الثالث من 
عام 2018 )18.6%( بارتفاع مقداره 0.1 عن الربع الثالث من عام 2017. وقد بلغ 
معدل البطالة للذكور خالل الربع الثالث من عام 2018 )16.3%( مقابل)%27.1( 
لالإناث، ويت�صح اأّن معدل البطالة قد ارتفع للذكور مبقدار0.9 نقطة مئوية وانخف�ص 

لالإناث مبقدار2.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.

البنية التحتية)1)
البنية التحتية لالأردن جيدة التطور باملقارنة مع غريه من البلدان النامية، 

با�صتثناء نظام ال�صكك احلديدية. 
البالد  يف  النقل  و�صائل  اأن  العاملي  القت�صادي  املنتدى  اأ�صدره  تقرير  اأكد 
عمومًا والت�صالت والطاقة وتكنولوجيا املعلومات – والتي تعترب العمود الفقري 

لتعزيز اإنتاجية اأية دولة وقدرتها على املناف�صة – كانت �صحيحة.
افاد التقرير نف�صه باأن البنية التحتية يف الأردن تاأتي يف املرتبة 61 من اأ�صل 
 ،44 املرتبة  الأردن  الطرق يف  احتلت   .7 اأ�صل  من  نقطة   4،1 م�صجلة  بلدًا،   139
واملوانئ 64، والنقل اجلوي 35، واإمدادات الكهرباء 38، وخطوط الهواتف االأر�سية 

100، وا�صرتاكات الهواتف املحمولة 68، وتوافر اأحدث التقنيات.
كما تعمل احلكومة على حت�صني خدمات ال�صكك احلديدية الوطنية.

1 اقت�صاد الردن- ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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ذكرت �صحيفة  اجلوردان تاميز موؤخرًا اأن احلكومة ا�صتكملت درا�صات �صبكة 
ال�صكك احلديدية الوطنية التي تربط دول البحر الأبي�ص املتو�صط، مبا فيها تركيا، 
مع دول اخلليج العربي عن طريق الأردن. ومن املتوقع اأن تبلغ تكلفة امل�صروع 3،4 
اأهمية يف  اأكرث  اأولويات  اأن هناك  القت�صاد  يقول خرباء  مليار دولر. ومع ذلك، 
اإن�صاء خط داخلي يربط عمان والزرقاء،  اقت�صاد اململكة. كما جتري مفاو�صات 
ويهدف اإلى خدمة املدينتني الأكرث اكتظاظًا بال�صكان يف اململكة؛ حيث ينتظر اآلف 
الأردنيني كل يوم ل�صاعات ل�صتخدام و�صائل النقل العام لالنتقال بني املدينتني. 
و 2009،  و 2007  الأعوام 2005  امل�صروع يف  لهذا  واأ�صدرت احلكومة مناق�صات 

ولكنه مل يتحقق حتى الآن.

جلذب  اململكة  اأنحاء  جميع  يف  التحتية  البنية  تطوير  على  احلكومة  تعمل 
ال�صتثمارات الدولية الكربى، مبا يف ذلك تلك التي تخدم كربى امل�صاريع العقارية، 
وخا�صة قطاع النقل، مبا يف ذلك نظام ال�صكك احلديدية ومطار امللكة علياء يف 

عمان وميناء العقبة.

تقرير البنك الدولي)1)
ربيع  عدد  يف  الأردين  القت�صاد  مر�صد  تقرير  اأطلق  ال��دويل  البنك  وك��ان 
منتدى  ا�صت�صافه  افرتا�صي  اجتماع  خالل  العا�صفة"  "مواجهة  بعنوان   2020

ال�صرتاتيجيات الأردين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل. 

بع�ص  على  ال�صوء  وي�صلط  القت�صادية  التطورات  اأح��دث  التقرير  يناق�ص 
التحديات الرئي�صية التي تواجه �صيا�صات القت�صاد الكلي يف اململكة ل �صيما الآثار 
القت�صادية والجتماعية جلائحة فريو�ص كورونا امل�صتجد التي م�ّصت ب�صدة حياة 

املواطن الأردين و�صبل عي�صه.
جلميع  �صديدة  واجتماعية  اقت�صادية  �صدمة  كورونا  فريو�ص  جائحة  ت�صكل 
البلدان على حد �صواء، والأردن لي�ص مبناأى عن هذه ال�صدمة. ومع تباطوؤ النمو 
ال�صباب  بني  البطالة  معدلت  وارتفاع  اجلائحة  قبل  ما  الأردن  ي�صهده  كان  الذي 
والن�صاء، فاإنه من املتوقع اأن تكون هذه ال�صدمة اأكرث حدية. وت�صري التوقعات اإلى 
اأن اجلائحة �صتوؤدي على الأرجح اإلى ركود عاملي عميق  على املدى الطويل، يعزى 

جزئًيا اإلى ا�صتمرار املخاطر ال�صحية. 

1 الد�صتور، 2020/7/13
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ووفق التقرير، فمن املتوقع اأن ينكم�ص القت�صاد الأردين بن�صبة 3،5% عام 2020، 
باملقارنة مع النكما�ص املتوقع يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا بن�صبة %4،2، 
وما ن�صبته 5،2%   لالقت�صاد العاملي، وفًقا لتقرير "اآفاق القت�صاد العاملي" ال�صادر 
عن البنك الدويل يف حزيران 2020. وبالن�صبة اإلى الأردن، من املتوقع اأن مي�ص هذا 
ال�صلبي عددًا من القطاعات املختلفة ل �صيما التجارة و احلوالت وال�صياحة  التاأثري 
وقطاع اخلدمات. ومما يزيد من حدية هذه التوقعات مواجهة بع�ص البلدان �صعوبات 
اأخرى موجة  يف ال�صيطرة على املوجة الأولى من اجلائحة، يف حني قد تواجه بلدان 
ثانية. ونظًرا لطبيعة القت�صاد الأردين املعتمد على قطاع اخلدمات، ومن املتوقع اأن 

تتعافى اململكة تدريجًيا ولكن دون م�صتوى التوقعات ما قبل اجلائحة.

لقد كان الأردن �صباقًا يف اإعداد م�صفوفة الإ�صالحات )2018-2022( التي 
فر�ص  بخلق  يتعلق  فيما  خ�صو�صًا  و�صموًل  ا�صتدامًة  اأكرث  منو  حتقيق  اإلى  تهدف 
العمل لل�صباب والن�صاء. وقد حققت اململكة، مب�صاندة من البنك الدويل، تقدمًا يف 
تنفيذ الإ�صالحات الرئي�صية على عدة اأ�صعدة منها تنظيم �صوق العمل، و�صبكات 
الأمان الجتماعي، والقدرة التناف�صية للقطاع اخلا�ص، واحلوكمة. ويف ظل  �صدمة 
الهيكلية  ال�صالحات  بتحقيق  اللتزام  موا�صلة  ال�صروري  فمن  كورونا،  فريو�ص 
يف  وخ�صو�صًا  ال�صمود،  على  قدرته  وتعزيز  الأردين  القت�صاد  انتعا�ص  لت�صريع 
قطاعات الزراعة وال�صياحة وت�صهيل التجارة ودعم ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 

والتحول الرقمي، بالإ�صافة اإلى حت�صني بيئة الأعمال والو�صول اإلى التمويل.

بداية  "مع  الرب�صي  و�صام  الدكتور  ال��دويل،  والتعاون  التخطيط  وزير  وقال 
تف�صي  لحتواء  �صارمة  اإج��راءات  باتخاذ  الأردن  �صارع  كورونا،  فريو�ص  جائحة 

الفريو�ص للحفاظ على �صحة واأرواح املواطنني يف الدرجة الأولى")1(. 

اأثر  للجائحة  ال�صتجابة  يف  احلكومة  ل�صرتاتيجية  "كان  الرب�صي  واأ�صاف 
اإع��ادة فتح  والوفيات، مما مكننا من  امل�صابني  اأع��داد حالت  كبري يف احلد من 
الذي  الرئي�صي  التحدي  اإن  ق�صرية.  فرتة  خالل  القت�صادية  القطاعات  معظم 
يواجه العامل باأ�صره، مبا فيه الأردن، هو التعايف القت�صادي من اأثر هذه ال�صدمة 

ب�صرعة وكفاءة ل�صمان منو اقت�صادي اأكرث ا�صتدامة و�صموًل".

رئي�صيني،  ق�صمني  على  ال�صوء  الأردين  القت�صاد  مر�صد  تقرير  ي�صلط  كما 
"املراأة والعمل يف الأردن" وت�صخي�ص فر�ص العمل يف الأردن". حيث يبحث  هما 

1 وكالة النباء الردنية )برتا(، 2020/6/23
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الق�صمان يف الأ�صباب الكامنة وراء ال�صعف يف خلق فر�ص العمل، ل �صيما للن�صاء 
وال�صباب، وانخفا�ص م�صاركة الإناث يف القوى العاملة، حيث ي�صجل الأردن ن�صبة 

م�صاركة اأقل من املعايري الإقليمية والدولية.

ويدعو الق�صمان اإلى اإ�صالحات قانونية وتنظيمية لنظام ت�صاريح العمل للحد 
من القطاع غري الر�صمي، ومراجعة اأجور وتعوي�صات القطاع العام مقابل تلك التي 
يف القطاع اخلا�ص، وحت�صني بيئة الأعمال وخا�صًة لل�صركات النا�صئة حتى تتمكن 

من النمو وخلق فر�ص العمل. 

كما يوؤكد الق�صمان �صرورة معاجلة بع�ص التحديات التي تعيق و�صول الن�صاء 
الأجور  وفجوة  العام،  والنقل  الأطفال  رعاية  خدمات  تدين  مثل  العمل  �صوق  اإلى 
املتعلقة بالنوع الجتماعي، والأعراف الجتماعية التي تقيد دور املراأة يف املجتمع 

وامل�صاركة القت�صادية.)1(

1 وكالة النباء الردنية )برتا(، 2020/6/23
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االقتصاد األردني في مواجهة "كورونا"
كيف أثرت جائحة كوفيد-19 على االقتصاد األردني؟

ت�صري توقعات �صندوق النقد الدويل اإلى انكما�ص القت�صاد الأردين يف عام 
2020 - لأول مرة منذ عقود. وهو ما يدعو للقلق ب�صفة خا�صة لأنه ا�صتطاع من قبل 
اأن يحقق منوا مبتو�صط قدره 2 % رغم ما تعر�ص له اقت�صادنا من �صدمات اإقليمية 
ودولية مطولة على مدار العقد املا�صي بلغت 44 % من اإجمايل الناجت املحلي، وحتى 
فاإن هذا  وبالتايل  العامة.  املالية  اأو�صاع  ل�صبط  ا�صرتاتيجية �صخمة  تنفيذ  اأثناء 

النكما�ص دليل وا�صح متاما على �صخامة اأثر اجلائحة)1(.

اأمام  عقبة  العاملي  االقت�سادي  الن�ساط  تباطوؤ  يكون  اأن  كذلك  املتوقع  ومن 
وال�صياحة  والتجارة،  اخلارج،  يف  العاملني  وحتويالت  املبا�صر،  الأجنبي  ال�صتثمار 
قبل  ما  فرتة  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  %من   10 ت�صكل  الأخ��رية  هذه  كانت  حيث 
املياومة  األف عامل من عمال  اأكرث من 250  لدينا  اإلى ذلك،  وبالإ�صافة  اجلائحة. 
ت�صرروا ب�صبب الإغالق العام، ف�صال على من�صاآت الأعمال التي تواجه �صائقة نقدية.

 يقول الدكتور حممد الع�صع�ص وزير املالية لكنني اأعتقد اأننا ا�صتطعنا حتويل 
م�صتوى  على  عاجلة  بتدابري  الأزم��ة  لهذه  ا�صتجبنا  فقد  منحة.  اإل��ى  املحنة  هذه 
�صيا�صة املالية العامة وال�صيا�صة النقدية، واإذ اقرتنت هذه التدابري بقوة اأ�صا�صياتنا 
املايل،  النظام  و�صالمة  الدين  القدرة على حتمل  ا�صتدامة  فيها  القت�صادية مبا 

ا�صتطعنا اأن نعزز الثقة يف القت�صاد.

واأدى ذلك اإلى اإ�صدار ثنائي ال�صريحة من �صندات اليوروبوند التي جتاوز الإقبال 
على امل�صاركة فيها كل التوقعات وباأ�صعار فائدة تناف�صية بلغت 4.95 % لل�صندات باأجل 

ا�صتحقاق خم�ص �صنوات و85،5 % لل�صندات باأجل ا�صتحقاق ع�صر �صنوات.

�صبيل  فعلى  الأو�صاع.  مع  جيد  ب�صكل  يتكيف  اأن  القت�صاد  ا�صتطاع  كذلك 
لتي�صري  التكنولوجيا  املتاألقة يف جمال  املبتدئة  بال�صركات  ال�صتعانة  املثال، ميكن 
الن�ساط االقت�سادي يف املنطقة و�سط القيود على ال�سفر عرب احلدود. وباالإ�سافة 
اإلى ذلك، يدخل الأردن حاليا يف �صال�صل الإمداد العاملية؛ فالأمر ل يقت�صر على 

اأننا نتمتع بالكتفاء الذاتي يف اإنتاج الأقنعة الوقائية، بل نقوم اأي�صا بت�صديرها.

1 �صندوق النقد الدويل ومكافحة فريو�ص كورونا– املقال الخباري
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تاأتي ا�صتجابة الأردن جلائحة فريو�ص كورونا متما�صية مع املبداأ العام املعتمد، 
الإ�صابة  قليل من حالت  الإن�صان. فبعد ظهور عدد  ل�صالمة  الأولوية  اإعطاء  وهو 
ال�صارم.  العام  الإغ��الق  طبقت  التي  البلدان  اأوائ��ل  من  الأردن  كان  بالعدوى، 
وا�صع،  نطاق  وعلى  معقولة  باأ�صعار  الفح�ص  اختبارات  لإج��راء  جهودنا  وكر�صنا 
املبيعات  �صريبة  وخف�صنا  الأ�صر،  على  الأ�صا�صية  وامل�صتلزمات  الأغذية  ووزعنا 
معدلت  اأدنى  من  واحد  لدينا  اأ�صبح  لذلك،  ونتيجة  الوقائية.  املعدات  اأهم  على 
اإعادة  اأن نعمل على  الإ�صابة بفريو�ص كورونا للفرد يف العامل، وبالتايل ا�صتطعنا 

فتح القت�صاد بالتدريج.

ل�صمان  الطارئة  الطبية  امل�صروفات  لتغطية  باإن�صاء �صندوق  وعجلنا كذلك 
لل�صركات  قدمنا  الوقت  نف�ص  ويف  ال�صحة.  ل���وزارة  ال�صرورية  الأم���وال  توافر 
بتاأجيل  بال�صماح  وذل��ك  النقدية  التدفقات  اأع��ب��اء  لتخفيف  موؤقتة  م�صاعدات 
خدمات  مدفوعات  وتاأجيل  اجلمركية،  والر�صوم  املبيعات  �صرائب  مدفوعات 
املرافق، وخف�صنا ا�صرتاكات ال�صمان الجتماعي ب�صفة موؤقتة، كما قدمنا الدعم 
للفئات اله�صة من عمال املياومة عن طريق برناجمنا املعني بالتحويالت النقدية، 

وهو "�صندوق املعونة الوطني".

جمموعة  بت�صريع  كذلك  الجتماعي  ال�صمان  اأموال  ا�صتثمار  �صندوق  وقام 
العمل  عن  للعاطلني  العينية  واملزايا  التحويالت  �صملت  ال�صيا�صات،  من  كبرية 

واأ�صحاب املهن احلرة. 

�ص البنك املركزي الأردين اأ�صعار الفائدة  وعلى جانب ال�صيا�صة النقدية، خَفّ
لالحتياطي  الأدن��ى  احلد  تخفي�ص  طريق  عن  ال�صيولة  ب�صخ  قام  كما  الأ�صا�صية، 
للم�سروعات  التمويل  برامج  �سروط  من  وخفف  االأجل،  حمددة  للودائع  االإلزامي 
بتعوي�ص  التزامها  احلكومة  اأعلنت  ذلك،  اإلى  وبالإ�صافة  واملتو�صطة.  ال�صغرية 

املتاأخرات امل�صتحقة للقطاع اخلا�ص، وهو ما يجري حاليا التعجيل بتنفيذه.

جهود  وليد  املمدد"  ال�صندوق  "ت�صهيل  اإط��ار  يف  القت�صادي  والربنامج 
ال�صراكة بني ال�صلطات الأردنية وخرباء ال�صندوق، ويركز على النمو، والوظائف، 
و�صبكات الأمان الجتماعي. و�صوف تجُخ�ص�ص الأموال لتمويل بنود ميزانيتنا العامة 

مبا يف ذلك ال�صحة، والتعليم، والدعم الجتماعي)1(.

1 �صندوق النقد الدويل ومكافحة فريو�ص كورونا– املقال الخباري
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من  الإن��ف��اق  اأول��وي��ات  ترتيب  لإع���ادة  دفعتنا  كوفيد-19  جائحة  اأن  ورغ��م 
امليزانية، فال نزال ملتزمني باأهداف برناجمنا القت�صادي الوطني.

ويف املرحلة املقبلة، �صوف ن�ص�تمر يف متويل النفقات الراأ�صمالية ال�صرورية 
القطاع  اأجور  م�صتوى  واحلفاظ على  اأقل(،  بدرجة  كان  )واإن  القت�صاد  لتن�صيط 
العام، وتعزيز �صبكات الأمان الجتماعي. والأهم من ذلك، اأننا ل نزال ملتزمني 
بتقدمي الدعم لالجئني ال�صوريني الذين ن�صت�صيفهم. واأخريا، فاإن قر�ص ال�صندوق 
ي�صمح لنا بتخفي�ص تكاليف خدمة ديوننا، مما �صي�صاعدنا على اإف�صاح حيز مايل 

اإ�صايف لتمويل املجالت ذات الأولوية امللحة.

احلقيقية،  ال�صراكة  �صمات  تتجلى  العاملية  الع�صيبة  الأوق��ات  هذه  مثل  يف 
�صيا�صات  مبداأ  �صدق  على  دليل  كوفيد-19  لأزم��ة  الفورية  ال�صندوق  وا�صتجابة 
من اأجل ال�صالح العام، وال�صيا�صة املالية ال�صاحلة، على ال�صواء. فقد انخف�صت 
الإنفاق  ازدياد احتياجات  الرغم من  العام على  الإغالق  نتيجة  اإيراداتنا املحلية 
بال هوادة. وعلى الرغم من اأن قطاعنا امل�صريف املحلي و�صندوق ا�صتثمار اأموال 
الإقرا�ص  على  القدرة  ولديهما  اأو�صاعهما  ب�صالمة  يتمتعان  الجتماعي  ال�صمان 
وامل�صتهلكني  الأعمال  من�صاآت  احتياجات  ازدادت  فقد  الحتياجات،  هذه  ملواجهة 
لالقرتا�ص على نحو مماثل متاما لزدياد متطلباتنا للح�صول على القرو�ص. وكان 
من ال�صروري يف هذا الو�صع اأن ت�صعى احلكومة للح�صول على التمويل اخلارجي 

لتجنب مزاحمة ائتمان القطاع اخلا�ص)1(.

ويجري حاليا اإنفاق الأموال املتاحة مبوجب اأداة التمويل ال�صريع من ح�صاب 
الأموال  اإدارة  يف  املثلى  الدولية  املمار�صات  مع  يتفق  نحو  على  الوطني  اخلزانة 
امليزانية  يف  حمددة  خطوطا  الغر�ص  لهذا  اأن�صاأنا  لل�صفافية،  وبالن�صبة  العامة. 
العامة لر�صد الإنفاق املرتبط بالأزمة والإبالغ ببياناته، وربطنا ح�صابات �صندوق 
كذلك  املحا�صبة  دي��وان  و�صيقوم  املوحد".  اخلزانة  "ح�صاب  �صمن  ال��ط��وارئ 
بعمليات التدقيق الالحق لكل التدفقات الداخلة والنفقات لأغرا�ص تخفيف حدة 

الأزمة.

1 �صندوق النقد الدويل ومكافحة فريو�ص كورونا– املقال الخباري
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لي�ص هناك من هم اأكرث تاأثرا برتاكم هذه الأزمات من ال�صباب يف منطقة 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، الذين ميثلون جيال عانى من الفر�ص ال�صائعة من 
حيث فر�ص العمل والتعليم. ومن ال�صروري اأن ن�صتقطب طاقات �صبابنا يف املعرفة 
التكنولوجية والبتكار يف ظل احلاجة التي ن�صاأت حديثا للعمل من بجُعد. وبالإ�صافة 
الدعم الجتماعي بال متييز على غرار  بد من �صرف خم�ص�صات  اإلى ذلك، ل 
ال�صلبية  الجتماعية  الآث��ار  تف�صي  منع  ميكن  حتى  اللقاح  توزيع  يف  التمييز  عدم 
قبل ال�صطرار اإلى معاجلة اأعرا�صها. ويف هذا ال�صدد، اأرى اأنه من اأهم بواعث 
القلق اأن يعد املجتمع الدويل التحديات العاملية كاأزمة الالجئني ال�صوريني يف عداد 

اهتمامات املا�صي، رغم اأنها ل تزال ت�صكل واقعا يوميا بالن�صبة لنا يف الأردن.    

امل��وارد  يف  و�صح  دولر  مليار   47 يناهز  ع��ام  بدين  الكورونا  الأردن  يواجه 
املغرتبني،  وح��والت  اخلارجية  واملنح  العائدات  حجم  يف  وانخفا�ص  الطبيعية، 
على  بظاللها  تلقي  تزال  ل  التي  كورونا  جائحة  تداعيات  مواجهة  الأردن  يحاول 

اقت�صاده اله�ص.

يف  الأردن،  على  �صغوطًا  ال��دويل  النقد  �صندوق  مبمار�صة  توقعات  وو�صط 
اإلى اتخاذ �صيا�صات تق�صفية جديدة، تبدو مهمة احلكومة  املرحلة املقبلة، لدفعه 
اإ�صابات  ت�صجيل  بعد  بخا�صة  ومعقدة،  �صعبة  اخل�صاونة  ب�صر  برئا�صة  اجلديدة 

ووفيات غري م�صبوقة بكورونا.

وفقًا لدائرة الإح�صاءات العامة الأردنية، تراجع عجز امليزان التجاري، وهو 
الفرق بني قيمة ال�صادرات والواردات، بن�صبة 22 يف املئة خالل الأ�صهر الثمانية 

الأولى من عام 2020، بواقع 5.7 مليار دولر.

اإلى 5.07 مليار دولر،  كما تراجعت قيمة ال�صادرات بن�صبة 5.1 يف املئة، 
حتى نهاية اآب، فيما تراجعت قيمة الواردات بن�صبة 15.3 يف املئة، اإلى 10.8 مليار 

دولر خالل الفرتة نف�صها.

املحلي  اال�ستهالك  هبوط  نتيجة  كبريًا  تراجعًا  النفطية  الفاتورة  و�سجلت 
خالل فرتات الإغالق واحلظر ال�صامل، الأمر الذي ت�صبب برتاجع اإيرادات الدولة 

من ال�صرائب املفرو�صة على املحروقات.
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�صندات  ت�صديدها  احلكومة  اأعلنت  اإيجابية،  مراقبون  اعتربها  خطوة  ويف 
بعد ما ا�صتحقت يف نهاية ت�صرين الأول. دولر،  مليار   1.25 "اليوروبوند" بقيمة 

ورجحت وزارة املالية، اأن ترتاجع ن�صبة الدين لت�صبح يف حدود 84 يف املئة، 
كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل املقدر لنهاية ت�صرين الثاين.

انكماش
بن�صبة  الأردين  القت�صاد  بانكما�ص  توقعات  ر�صمية  اأرقام  املقابل، تظهر  يف 
3.7 يف املئة واأن يبلغ معدل النمو نحو 3.4 يف املئة، بينما يرجح �صندوق النقد 

الدويل تراجع معدلت الأ�صعار.

�صعر  على  باحلفاظ  ثابتة،  نقديًة  �صيا�صًة  يتبع  الأردن  اأن  اقت�صاديون  ويرى 
�صرف الدينار مقابل الدولر، على الرغم من جائحة كورونا، التي اأدت اإلى اختالل 
احلكومة  تلجاأ  اأن  توقع  مع  املتوقعة،  الإي���رادات  نق�ص  حيث  من  العامة  املوازنة 

الأردنية اإلى ال�صتدانة جمددًا.

"العابرة  باخلطة  و�صفتها  ج��دي��دة  خطة  اأطلقت  ق��د  احل��ك��وم��ة،   وك��ان��ت 
للحكومات" لتحفيز القت�صاد الوطني وال�صتثمار �صمن 4 حماور مركزية، باإدارة 
مبا�صرة من امللك عبداهلل الثاين، جاءت بعد تروؤ�صه ل�صل�صلة حوارات مع قطاعات 

�صناعية وجتارية واقت�صادية)1(.

1 �صندوق النقد الدويل ومكافحة فريو�ص كورونا– املقال الخباري
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ويت�صدر اخلطة وفقا لكلمة لرئي�ص الوزراء ال�صابق عمر الرزاز، خالل حفل 
اإ�صهارها، حمور حتفيز بيئة ال�صتثمار، وحمور الإ�صالح الداري واملالية العامة، 
والبطالة  الفقر  اإ�صكاليات  ومعاجلة  للمواطن  املعي�صي  امل�صتوى  حت�صني  وحم��ور 

وحمور حت�صني جودة اخلدمات واإقرار التاأمني ال�صحي ال�صامل.

اأم��وال  على  التحفظي  احلجز  لتقنني  ق��رارات  حزمة  اخلطة  يف  ب��رزت  كما 
ال�صتثمارات وامل�صتثمرين، ودعم ا�صتقرار ال�صتثمارات اجلديدة ملدة 10 �صنوات 
واإيجاد جلان خا�صة حلل الق�صايا العالقة والنزاعات يف ال�صتثمار، عدا عن حزمة 
النا�صئة  للعائالت  تف�صيلية  باأ�صعار  �صكنية  وحدات  بتوفري  املتعلقة  القرارات  من 
وربطها  وزيادتها  العام  القطاع  رواتب  هيكلة  واإع��ادة  املحدود،  الدخل  ذوات  من 

باجلودة)1(.

ومن بني القرارات التف�صيلية، تخفي�ص ر�صوم الت�صجيل للعقارات ونقل امللكية 
نافذة متويلية  وا�صتحداث  العام 2019،  نهاية  بواقع 50% حتى  والرا�صي  لل�صقق 
قيم احلجز  وربط  بفائدة خمف�صة،  ال�صكان  لقرو�ص  املركزي  البنك  من خالل 
التحفظي ال�صادر عن دوائر اجلمارك و�صريبة الدخل، ومنع احلجز على ال�صركاء 
واملفو�صني يف �صركات امل�صوؤولية املحدودة اأو اخلا�صة اأو امل�صاهمة العامة املحدودة 

ب�صبب اأية ديون على ال�صركة ذاتها.

وخالل اجلل�صة احلوارية للفريق القت�صادي، قال رجائي املع�صر، نائب رئي�ص 
الوزراء اإن اخلطة " عابرة للحكومات" �صارك امللك فيها بنقا�صات مبا�صرة واأ�صار 
مينع  احلكومة  اأ�صدرته  تعميم  عن  اأعلن  فيما  اأداء،  مبوؤ�صرات  مرتبطة  اأنها  اإلى 
احلجز التحفظي على اأموال املدين باأكرث من قيمة امل�صتحقات، بعد اأن كانت ت�صمل 
التحفظ على كل اأمالكه، ويف القطاع اخلا�ص بقيمة اأموال امل�صاهمني وراأ�ص املال 

املدفوع، �صمن تفعيل تعديل قانون الإع�صار.

اأن كل احلوافز املدرجة يف  ويف قطاع العمل، �صدد وزير العمل ال�صابق على 
وبت�صغيل  النتاج  مرتبطة مب�صتوى  املختلفة،  النتاجية  القطاعات  لتحفيز  اخلطة 

الأردنيني واإحاللهم حمل العمالة الوافدة.

1 �صي ان ان بالعربية– احلكومة الردنية تطلق خطة لتحفيز القت�صاد، 2019/10/27
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وقال: " �صتدفع احلكومة مبلغ 240 دينارا اأردنيا )نحو 342 دولرا( لكل �صاحب 
عمل عن عامل اأردين يتم توظيفه بدل من عامل اأجنبي �صنويا"، موؤكدا اأن �صقف الرقم 

مفتوح لال�صتبدال، وتوفري تاأمني �صحي للعامل الأردين مع عائلته.

�صرتاعي  اليوم،  هدفا  اأ�صبحت  التي  "الحالل"  عملية  اأن  البطاينة  وبني 
واعترب  الوافدين.  مغادرة  لأ�ص�ص  وفقا  بلدانهم  اإل��ى  الوافدين  العمال  مغادرة 

مراقبون اأن اخلطة تهدف اإلى "ا�صتمالة قطاع امل�صتثمرين".

لت�صهيل  لال�صتثمار  تاأ�صي�ص وحدة خا�صة  ال�صتثمار عن  رئي�ص هيئة  وك�صف 
اإجراءاته، وحل النزاعات والق�صايا العالقة فيها دون اللجوء للق�صاء، 

اإن جلانا �صت�صكل للنظر يف ق�صايا �صريبة الدخل  وقال وزير املالية ال�صابق 
ويف اجلمارك ويف الأموال العامة يف جمل�ص الوزراء، ت�صم قا�صيًا تتم ت�صميته من 

املجل�ص الق�صائي الأردين لكل من هذه اللجان.

وركزت اخلطة على توفري �صقق يف جتمعات �صكنية لذوي الدخل املحدود وفقا 
ال�صهرية حول 700  الأردين ملن ترتاوح دخولهم  والإ�صكان  العامة  ال�صغال  لوزير 

دينار اأردين )نحو األف دولر اأمريكي(.
 وك�صف عن تخ�صي�ص 900 وحدة �صكنية يف املرحلة الأولى يف عدة حمافظات 
اأردنية، مب�صاحات ترتاوح بني 100 و120 مرتا مربعا، ممولة بالكامل من القطاع 
اخلا�ص، اإلى جانب توفري 1700 قطعة اأر�ص خمدومة بالكامل، مب�صاحة ت�صل اإلى 
350 مرتا عرب املوؤ�ص�صة العامة لالإ�صكان والتطوير احل�صري ميكن متلكها عرب دفع 

15 يف املائة كدفعة اأولى.

تنتهجها  تطبيق ممار�صة  تت�صمن  اأن اخلطة  والتجارة  ال�صناعة  وزير  وبني 
املائة  "رديات �صريبة" ترتاوح بني 3 و5 يف  اإرج��اع  الأول��ى، وهي  للمرة  احلكومة 
قيمة  من  مبا�صر  م��ايل  دع��م  ب�صكل  امل�صّدرة  ال�صناعية  القطاعات  لأ�صحاب 
ال�صادرات با�صتثناء قطاعات التعدين والألب�صة والأدوية، قائال اإن قطاع ال�صناعة 

.)2 والتجارة ي�صكل نحو 95 يف املائة من القت�صاد املحلي)1(

التلفزيون  نقلها  ت�صريحات  يف  قال  قد  الع�صع�ص  حممد  املالية  وزير  وكان 
الأردين، اإن الأردن جزء من القت�صاد العاملي وبالتايل "يتاأثر �صلبًا بهذا الو�صع"، 
م�صيفًا اأنه يتوقع اأن يكون الأثر املايل والقت�صادي على الأردن "عميقًا" واأن يوؤثر 

1 �صي ان ان بالعربية– احلكومة الردنية تطلق خطة لتحفيز القت�صاد، 2019/10/27

2 �صي ان ان بالعربية– وزير املالية يك�صف توقعات اثر ازمة كورونا على بلده، 2020/4/9
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ذلك على الإيرادات العامة. واأن الأردن �صيتجنب ما فعلته دول اأخرى يف اأزمات 
م�صابهة �صابقة، ولن يخف�ص الإنفاق يف هذه الأو�صاع، لأن ذلك �صي�صرع يف التباطوؤ 
توزيع  اإع��ادة  مع  الإن��ف��اق،  م�صتوى  نف�ص  على  "�صنحافظ  م�صيفًا:  القت�صادي، 

اأولوياته، لتعظيم الفائدة القت�صادية واحلماية الجتماعية".

وذكر اأن احلكومة تعمل على ا�صتغالل بع�ص الفر�ص املتوفرة حاليًا، من بينها 
انخفا�ص اأ�صعار النفط، ورقمنة القت�صاد وتنظيمه، موؤكدًا اأن الأردن يعمل على 

زيادة مناعة القطاع اخلا�ص وقدرته على جتاوز الأزمة.

واجهته  التي  القت�صادية  الأزم��ات  اأ�صعب  من  واح��دة  اليوم  الأردن  وواج��ه 
كورونا، حيث  اأزمة  عن  الناجتة  ال�صلبية  التداعيات  ب�صبب  وذلك  التاأ�صي�ص،  منذ 
جل معدل عجز يف املوازنة العامة خالل الن�صف الأول من العام 2020 بحوايل  �صجُ
من الفرتة  لذات  دولر  مليون   800 بنحو  مقارنة  دولر،  1.58مليار  ليبلغ   ،%98 

العام 2019، ح�صب اإح�صاءات وزارة املالية.

وتاأتي حكومة اأردنية جديدة على و�صع اقت�صادي �صعب، يف ظل ات�صاع اأزمة 
الفريو�ص يف البالد، وتوقعات باأن ي�صل معدل النكما�ص القت�صادي الأردين مع 
نهاية 2020 اإلى 5% بعد اأن كانت التوقعات 3.7%، بح�صب تقرير اآفاق القت�صاد 

العاملي ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل.

اإجراءات  اأن تتخذ فورًا  ووفقا خلرباء فاإن على احلكومة الأردنية اجلديدة 
وخطوات عاجلة لتاليف تعمق الأزمة املالية، واتباع �صيا�صات نقدية مبتكرة بت�صارك 
مع القطاع اخلا�ص، واإقرار موازنة عامة جديدة لعام 2021 تكون مبنية على اأ�ص�ص 

علمية ومنطقية.

نائب رئي�ص الوزراء الأ�صبق الدكتور جواد العناين قال اإن هناك �صبه اإجماع 
من  �صوءًا عن 2020  يقل  لن  عام 2021  اأن  على  العامل  القت�صاد يف  من خرباء 

اجلانب القت�صادي، ب�صبب ا�صتمرار تاأثري جائحة كورونا على القت�صاد العاملي.

حتدث  قد  التي  التغريات  بكل  �صيتاأثر  احلال  بطبيعة  الأردن  اأن  اإلى  واأ�صار 
من ناحية حجم ال�صتثمار وحوالت املغرتبني، والبطالة، وغريها من الأمور التي 

�صتلقي بظاللها على القت�صاد الأردين)1(.

1 تي ار تي عربي- كورونا تعمق ازمة القت�صاد الردين، 2020/10/28
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يف  لالنكما�ص  بالن�صبة  ال��دويل  النقد  �صندوق  توقعات  اإن  العناين  وق��ال 
كانت  اأن  بعد   %5 اإلى  لت�صل  ارتفعت  قد  عام 2020  نهاية  مع  الأردين  القت�صاد 
اأمام م�صكلة حقيقية وفجوة  نف�صها  �صتجد  الأردنية  اأن احلكومة  يعني  3.7%، ما 
بتحقيق النمو قد ت�صل لن�صبة ترتاوح بني 7 و8 % ، واإن ا�صتجابة القطاع ال�صياحي 
الآليات  حركة  فيه  تعود  لن  ال�صناعة  قطاع  اأن  كما  �صريع،  ب�صكل  تكون  لن  مثاًل 
ب�صهولة، اإلى جانب م�صاكل العقارات والرهون البنكية واملزادات التي �صتخف�ص من 
�صعر العقار املرهون للبنوك اإلى الن�صف، م�صريًا اإلى اأن كل ذلك �صي�صبب م�صكلة 
التفكري بطرق  واأن على احلكومة الأردنية  الو�صع احلايل.  اأ�صعب من  اقت�صادية 
علمية جديدة لتح�صيل اإيراداتها دون اأن ترفع اأ�صعار �صلع جديدة خا�صة الأ�صا�صية 
اأنه يجب اتباع �صيا�صة نقدية اقت�صادية جديدة وخمتلفة كليًا  منها، م�صددًا على 

عما كان �صابقًا.
ويجب النتباه جيدًا، وو�صع الأدوات القت�صادية ال�صحيحة من الآن ب�صكل 

علمي ودقيق، والبتعاد عن املبالغة يف اإعداد املوازنة اجلديدة لعام 2021.
قد  الأردنية  للحكومة  الإي��رادات  اإن  عاي�ص  القت�صادي ح�صام  وقال اخلبري 
تراجعت خالل الن�صف الأول من عام 2020 بن�صبة 20%، مقارنة مع الفرتة ذاتها 
املنح  قبل   2020 يف   %100 اإل��ى  العامة  املوازنة  عجز  و�صل  كما   ،2019 عام  من 

وامل�صاعدات، اإلى اأن و�صل بعد املنح 96%، مبعدل تعاٍف مل يجاوز %4.

العام لالأردن  الدين  ن�صبة  اأن  الديون اخلارجية لالأردن ك�صف عاي�ص  وحول 
و�صلت اإلى 102% من الناجت الإجمايل املحلي، ومن املتوقع اأن ت�صل مع نهاية 2020 
الفقر  ومعدل  اإلى %23،  و�صل  الذي  البطالة  معدل  زيادة  اإلى جانب  اإلى %112، 

اإلى27% خالل الن�صف الأول من 2020.)1(
ال�صيا�صة  عيوب  ك�صفت  الأردن  على  وتاأثريها  كورونا  اأزم��ة  اأن  عاي�ص  وبنّي 
القت�صادية املعمول بها يف اململكة بعد اأن جرى اعتمادها على مدار 30 عامًا، واأن 
اأي نتائج  اإلى اأن هذه ال�صيا�صة مل تعد ذات فائده ولن حتقق  تعمق الأزمة ا�صارة 

اإيجابية على القت�صاد الأردين.
و�صدد عاي�ص على اأنه يجب على حكومة اخل�صاونة اجلديدة اتباع �صيا�صات 
مالية واقت�صادية ونقدية جديدة لتتمكن من جتاوز النتكا�صات القت�صادية التي 

تراكمت على مدار الأعوام املا�صية.

1 راديو البلد– خبري اقت�صادي يتحدث عن املطلوب من احلكومة، 2021/4/25
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وقال عاي�ص اإنه بات من الواجب عند اإقرار ال�صيا�صة املالية اجلديدة اأن ت�صع 
بامل�صتقبل،  اأو كوارث قد حتدث  اأزمات  اأي  احلكومة يف ح�صاباتها احتمالية وقوع 
وعدم العتماد فقط على املنح وامل�صاعدات اخلارجية للت�صدي للمخاطر الطارئة، 

منوهًا اإلى اأن املنح اخلارجية مهمة اإذا مل تكن �صببًا يف تعميق وزيادة الأزمات.

اليوم يف مرحلة حتّول بني منوذج اقت�صادي ل يفيد  اأن الأردن  واأكد عاي�ص 
وي�صتهلك القت�صاد وبني منوذج جديد ي�صتهدف الأمن ال�صحي والطبي والرقمي 
والزراعي لتحقيق تعاف حقيقي يتما�صى مع التغريات التي حتدث يف كل اقت�صاديات 

العامل.

اأزمة  خالل  الكلفة  حتّمل  من  هو  اخلا�ص،  القطاع  اأن  اإل��ى  عاي�ص   واأ�صار 
اأن  يفرت�ص  وبالتايل  التحفيزية،  احلزم  له  وجُجهت  من  وهو  الأردن،  يف  اجلائحة 

يكون حمور العملية القت�صادية يلعب الدور الريادي برقابة وتنظيف حكومي)1(.

1 راديو البلد– خبري اقت�صادي يتحدث عن املطلوب من احلكومة، 2021/4/25
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عالقات األردن الخارجية)1)

اأقرب  لكنها  نوعا ما،  ب�صكل عام معتدلة  الأردن اخلارجية  �صيا�صة  تجُعترب      
للغرب، حيث ارتبط تاريخيا بعالقات وثيقة مع الوليات املتحدة واململكة املتحدة. 
ت�صررت هذه العالقات يف بداية ت�صعينيات القرن الفائت عندما اأعلن الأردن حياده 
يف حرب اخلليج، واحلفاظ على العالقات مع العراق، مما اأدى اأي�صا اإلى تدهور يف 

العالقة لعدة �صنوات مع بع�ص الدول العربية، خا�صة بعد الغزو العراقي للكويت. 

على  املفرو�ص  ال��دويل  احل�صار  رفع  اإلى  الدعوة  الأردن  وا�صل  عام  ب�صكل 
�صيئا  الغربية  والدول  الأردن  بني  تعود  العالقات  بداأت  نهاية احلرب  مع  العراق. 
ف�صيئا، عن طريق م�صاركة الأردن يف عملية ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط، وامل�صاعدة 

يف تنفيذ العقوبات الدولية املفرو�صة على النظام يف العراق.

الأقرب  يجُعترب  حيث  الفل�صطينية،  بال�صلطة  ا�صتثنائية  عالقة  الأردن  تربط 
للفل�صطينيني تاريخيا، خا�صة بعد اأن كانت ال�صفة الغربية تتبع للمملكة الأردنية 
الها�صمية ملدة تزيد على 38 �سنة حتى قرار فك االرتباط عام 1988. وهو يف ذات 
كما  اخلارجي.  العامل  مع  الفل�صطيني  لالقت�صاد  حاليا  الوحيدة  البوابة  الوقت 
تتواجد مقرات كثرية تابعة ملنظمة التحرير يف عّمان - بحكم التداخل التاريخي 
بني ال�صعبني والتواجد الفل�صطيني الر�صمي يف اململكة منذ ع�صرات ال�صنني - والتي 

�صبق لها اأن �صاركت بوفد م�صرتك مع الأردن يف موؤمتر مدريد عام 1991.

الأردن طيلة عقود من دول  الإ�صرائيلي، فكان  العربي  لل�صراع  بالن�صبة  اأما 
املواجهة مع اإ�صرائيل، حيث كانت معظم العمليات الفدائية تنطلق من الأردن قبل 
اأحداث اأيلول 1970 بني احلكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفل�صطينية، بالإ�صافة 
ب�صكل مبا�صر.  اإثنتان  اإ�صرائيل، كان منها  الأردن خا�ص ثالث حروب مع  اأن  اإلى 
الأردنية  ال�صالم  معاهدة  توقيع  حتى  اجلانبني  بني  هذه  العداء  حالة  ا�صتمرت 

الإ�صرائيلية يف وادي عربة عام 1994.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة
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من  بكل  متينة  عالقات  فللمملكة  اجل��وار،  مع  العالقات  لباقي  بالن�صبة  اأما 
�صوريا وم�صر واململكة العربية ال�صعودية. لكنها مرت مبرحلة من ال�صد واجلذب 
خالل العقود املا�صية منذ اأن اأ�ص�صت مع هذه الدول ودول عربية اأخرى، اجلامعة 

العربية عام 1946. 

يحاول الأردن ب�صكل عام لعب دور املعتدل يف املنطقة، وهو  ماين�صجم مع روؤية 
العديد من الدول ذات الدور الإقليمي، وخا�صة تركيا. ويتباعد يف نف�ص الوقت اإلى 
حد ما عن الالعب الإقليمي الآخر يف املنطقة، وهو  اإيران، حيث ما لبثت العالقات 
الثنائية اأن تدهورت ب�صكل كبري اثر اإعالن احلرب العراقية الإيرانية عام 1980 
منذ  طبيعتها  اإلى  تدريجيا  تعود  ب��داأت  لكنها  العراق،  جانب  اإلى  الأردن  ووق��وف 
منت�صف الت�صعينيات. نتيجة لهذا املوقف، يقوم البنك الدويل بتخ�صي�ص ميزانية 
بتخ�صي�ص  �صنويا  املتحدة  الوليات  تقوم  الأردنية، كذلك  �صنوية لدعم احلكومة 
اإ�صافيا  مليون  مائة  ازدادت  لالأردن،  ميزانيتها  دولر من  مليون  ما مقداره 360 
بعد اأحداث الربيع العربي عام 2011. كذلك تقوم دول اخلليج العربية والحتاد 
الأوروبي واليابان وال�صني بدعم القت�صاد الأردين �صواء عرب ال�صتثمارات الكربى 
والتبادل التجاري اأو بتخ�صي�ص معونات بني فرتة واأخرى لدعم امل�صاريع التنموية 

يف البالد)1(.

ي�صارك الأردن ب�صكل فعال يف قوات حفظ ال�صالم الدولية املنت�صرة يف جميع 
اأنحاء العامل، حيث ت�صدر قائمة الدول امل�صاركة يف القوات الدولية من حيث حجم 
اإطار  الأطراف يف  ال�صالم متعددة  اأي�صا يف حمادثات  ي�صارك  اأنه  امل�صاركة. كما 

الحتاد الأوروبي. 

يف عام 1996 تو�صلت الوليات املتحدة والأردن اإلى اتفاق جعل الأردن حليفًا 
املتحدة.  الوليات  مع  احلرة  للتجارة  اتفاق   توقيع  مت  وقد  الناتو.  خارج  رئي�صيًا 

الأردن ع�صو ن�صط يف الأمم املتحدة والهيئات التابعة لها.

اأما بالن�صبة لعالقة اململكة باملع�صكر ال�صرقي ب�صكل عام، فقد كان ي�صودها 
الفتور يف اأغلب الأحيان وخا�صة مع الحتاد ال�صوفيتي ومن ثم رو�صيا لحقا، لكنها 
حت�صنت كثريا يف الوقت احلا�صر من خالل التعاون الع�صكري ويف جمالت بحوث 

الطاقة النووية وال�صياحة وغريها.

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة
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طريق  خطت  اأنها  عام  ب�صكل  اخلارجية  الأردنية  لل�صيا�صة  ي�صجل  وبهذا، 
التوازن يف العالقات مع املحيط العربي والدويل، وهذا دليل على ان النفتاح الأردين 
بداأ يتحرك باجتاه التوازن يف العالقات وعدم التقوقع يف اإطار حمور "العتدال" 
والعتماد على الدعم الأمريكي، وهذا يدل اأي�صًا على ان م�صار ال�صيا�صة اخلارجية 
الأردن،  يعد  فلم  العليا.  الأردنية  امل�صالح  تقت�صيه  ومبا  ومو�صوعية  بدقة  يجُر�صم 
مقابل  يقف يف خندق  عربي،  اأي طرف  معاداة  اأي م�صلحة يف  له  يكن  الذي مل 

خندق عربي اآخر.

املوؤمتر  ومنظمة  العربية،  الدول  موؤ�ص�ص جلامعة  الأردن ع�صو  اأن  اإلى  ي�صار 
لالإمناء  العربي  ال�صندوق  العاملية،   التجارة  منظمة  يف  وع�صو  الإ���ص��الم��ي،  
القت�صادي والجتماعي، �صندوق النقد العربي، �صندوق النقد الدويل، املحكمة 
املتحدة  الأمم  جلنة  الكربى،   احلرة  العربية  التجارة  منطقة  الدولية،  اجلنائية 
الأردن  ان  كما  الأوروبية،  اجلوار  �صيا�صة  اآ�صيا،  لغرب  والجتماعية  القت�صادية 

يتمتع بو�صع متقدم مع الحتاد الأوروبي. 

 وقع الأردن اتفاقية اإقامة منطقة التبادل التجاري احلر بني الدول العربية، 
تون�ص،  الأردن،  كل من  وقعه  الذي  اأغادير  لإعالن  ًا  تنفيذا  بتاريخ 2004/2/25 
اإلى اإقامة منطقة للتبادل احلر يف  املغرب، وم�صر يف 2001/5/8، والتي تهدف 
مرحلة اأولى بني الدول الأطراف تدريجيا، مع ال�صماح بان�صمام دول عربية اأخرى. 
رحب الأردن مببادرة الحتاد من اجل املتو�صط يف اطار حر�صه على اجناح كافة 
وتبعا لذلك فقد �صارك  العالقات الورو- متو�صطية.  تعزيز  اإلى  الرامية  اجلهود 

الأردن يف قمة باري�ص بتاريخ 2008/7/13.)1(

1 ويكيبيديا– املو�صوعة احلرة
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األردن عضو في الجامعة العربية

�صارك الأردن يف رحلة تاأ�صي�ص جامعة الدول العربية التي بداأت عام 1943 
وتوجت بربتوكول الإ�صكندرية الذي وقعته يف ال�صابع من ت�صرين الأول 1944 كل من 
الأردن وال�صعودية و�صوريا ولبنان وم�صر والعراق واليمن ليكون يوم 22 اذار 1945 

يوم اعالن اجلامعة العربية)1(.

جهود  تن�صق  التي  املوؤ�ص�صة  العربية  ال��دول  جامعة  اأ�صبحت  الإع��الن  وبهذا 
العمل العربي امل�صرتك على م�صتوى القمة.

وميار�ص الأردن منذ تاأ�صي�صه دوره امل�صوؤول جتاه ق�صايا المة، فقد كان اول 
العربية، عندما  الق�صايا  ملناق�صة  واللتقاء  العربي  ال�صف  توحيد  نداء  اطلق  من 
قال جاللة امللك عبداهلل الأول طيب اهلل ثراه يف خطاب اعالن ا�صتقالل اململكة 
" اننا نعاهد اهلل على  اأيار 1946،  الأردنية الها�صمية يف اخلام�ص والع�صرين من 

اجلهاد املقد�ص دفاعا عن فل�صطني العربية والعمل على ان تظل عربية...".

وجاء الرد على خطاب جاللة امللك املوؤ�ص�ص، من امللك فاروق، الذي دعا الى 
اجتماع فوري لقادة العرب لبحث الق�صية الفل�صطينية، فا�صتجاب له امللك املوؤ�ص�ص 
وكان اول الوا�صلني الى )ان�صا�ص( التي عقد فيها اول موؤمتر قمة عربي يف الثامن 

والع�صرين من اأيار 1946.

وا�صحا  اخلتامي  البيان  فكان  الفل�صطينية،  للق�صية  ان�صا�ص  قمة  وكر�صت 
و�صريحا ون�ص على "ان ق�صية فل�صطني لي�صت خا�صة بعرب فل�صطني وحدهم بل 

ق�صية العرب جميعا".

كما �صدر عن قمة ان�صا�ص قرار اعالن تاأ�صي�ص جامعة الدول العربية وجاء 
فيه، "نحن ملوك وامراء وروؤ�صاء دول اجلامعة العربية عقدنا العزم على الت�صاور 
والتعاون والعمل قلبا واحدا ويدا واحدة من اجل ما فيه خري بالدنا وبالد العرب 
جميعا ول �صيما املحافظة على حقوق ال�صعوب العربية كافة، والدفاع عن ق�صاياها 
وعمال مبنطوق ميثاق الأمم املتحدة ورغبة يف ان ي�صود ال�صلم املوؤ�ص�ص على العدل 

بني ال�صعوب كافة".
1 )برتا(– االردن شارك بتأسيس الجامعة العربية، 2017/2/19
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لتن�صيق  والفاحتة  امل�صرتك  العربي  العمل  باكورة  كان  ان�صا�ص  قمة  موؤمتر 
املواقف العربية فانعقدت بعده وخالل فرتة وجيزة موؤمترات روؤ�صاء احلكومات يف 
بلودان ال�صورية يف حزيران 1946 وعاليه يف لبنان بت�صرين الأول 1947 والقاهرة 

يف كانون الأول 1947.

وكانت اخر قمة عربية قبل الدخول يف حرب 1948 هي يف الثالث والع�صرين 
من ني�صان 1948 يف عمان وح�صرها وزراء اخلارجية واملالية والدفاع وجاللة امللك 
اجلامعة  عام  وامني  الله  عبد  الأمري  العراق  عر�ص  على  والو�صي  الأول  عبداهلل 
والبدء  الكامل  الع�صكري  بال�صتعداد  القرار  وك��ان  ع��زام  عبدالرحمن  العربية 

بتجهيز القوات امل�صلحة العربية للدخول الى فل�صطني.

ومل يغب الأردن عن موؤ�ص�صة القمة العربية منذ تاأ�صي�صها عام 1945، اطارا 
)القاهرة يف 12  موؤمتري  مع  النطالقة  فكانت  امل�صرتك،  العربي  للعمل  مرجعيا 
كانون الثاين 1964 والإ�صكندرية يف اأيلول من نف�ص العام(، اللذين �صكال البداية 
امللك  له  املغفور  جاللة  اقرتاح  على  العرب  اجماع  بعد  العربية  "ملوؤ�ص�صة" القمة 

احل�صني بن طالل يف موؤمتر القاهرة بان يجتمع العرب دوريا مرة كل �صنة.

وكذلك  القمتني  لهاتني  الأ�صا�ص  املحرك  له  يتعر�ص  وما  الأردن  نهر  وكان 
ان�صاء منظمة التحرير الفل�صطينية ودعم ال�صعب اجلنوبي العربي )عدن( والدعوة 

الى التعاون يف املجالت املختلفة)1(.

اإلى  والتنبيه  الم��ة  واق��ع  ت�صخي�ص  على  الأول��ى  القمة  منذ  الأردن  حر�ص 
التحديات الداخلية واخلارجية التي تواجه العمل العربي امل�صرتك باعتباره ال�صبيل 
ال�صلم للحفاظ على الت�صامن العربي، وبهذا اخل�صو�ص قال جاللة امللك احل�صني 
طيب اهلل ثراه يف كلمة يف اجلل�صة الفتتاحية ملوؤمتر القمة العربي احلادي ع�صر 
الذي عقد يف عمان يف الرابع ع�صر من ت�صرين الثاين 1980، ان اخطارا حمدقة 
مبا�صرة اخذت وتاأخذ �صكل العتداء على الأر�ص العربية وق�صمها تدريجيا كما هو 
احلال مع ال�صهيونية التو�صعية التي ا�صت�صرت كج�صم ع�صوي متنام نرقب متدده 
توفر  من  بالرغم  اإيقافه  عن  الن  حتى  العاجز  العربية  المة  ج�صد  يف  امل�صتمر 
عنا�صر القوة فيه وهي الظاهرة التي �صت�صتمر ورمبا �صتتكرر مع طامعني اخرين 
ولكنها مركزية  ب�صيطة  نغفل حقيقة  العربي ما دمنا  الوطن  اأخرى من  اركان  يف 

وهامة وهي ان عنا�صر القوة املبعرثة ل تعني القوة يف اأي حال من الأحوال".

1 )برتا(– الردن �صارك بتاأ�صي�ص اجلامعة العربية، 2017/2/19
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العربية  القمة  موؤمترات  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  خطابات  وت�صكل 
رئي�ص  بار�صال  واثنني  مبا�صر  بح�صور  منها  بخم�صة  جاللته  �صارك  التي  ال�صبعة 
يركز  ال��ذي  امل�صرتك  العمل  منهاج  ير�صم  مرجعا  جاللته،  عن  مندوبًا  ال��وزراء 
لبناء عالقات عربية �صحيحة  الأ�صا�ص  العربية وهذا هو  الأجواء  تنقية  اأول على 
و�صليمة متهد لعمل عربي م�صرتك ن�صتطيع من خالله تقوية الإرادة العربية والقرار 
العربي وتوجيهها نحو الق�صايا الرئي�صية املتمثلة بتحقيق الدولة الفل�صطينية التي 
الثاين 2012  ت�صرين  بتاريخ 30  املتحدة  الأمم  قبولها ب�صفة مراقب يف هيئة  مت 
والهتمام بق�صية القد�ص العربية ووقف كل حماولت تهويدها ومقاومة ال�صتيطان 

الذي يبتلع الأر�ص الفل�صطينية بالتدريج)1(.

1 )برتا(– الردن �صارك بتاأ�صي�ص اجلامعة العربية، 2017/2/19
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األردن عضو في األمم المتحدة

الأردن  بقبول  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  قرار  كان   1955/12/15 يف 
ع�صوا كامال فيها ،ولكن يربز الت�صاوؤل ان الأردن قد نال ال�صتقالل التام يف 25 
اأيار 1946 ،وكل دولة تنال ا�صتقالتلها تدخل ع�صوا يف هيئة المم بعد فرتة ق�صرية 

جدا قد ل تتجاوز ال�صهر على الغلب)1(.

كانت احلالة الأردنية خمتلفة، فالدولة الأردنية منذ تاأ�صي�صها عام 1921،مرت 
يف مراحل �صعبة جدا بداأت بنجاح امللك املوؤ�ص�ص با�صتثناء �صرقي الأردن من وعد 
بلفور عام 1922، ومن ثم الو�صول الى فرتة المارة عام 1928 ومن ثم ال�صتقالل 
التام عام 1946م، ويعني ذلك ان الأردن بقي خارج اطار الدولة املعرتف بها منذ 
تاأ�صي�صه الى يوم 15 كانون الول 1955، وخالل هذه الفرتة مل يكن الأردن دولة 
يف  ال�صا�ص  ال��دور  بريطانيا  النتداب  دولة  مع  للعالقات  كان  ولكن  �صيادة  ذات 
احلفاظ على الكينونة الأردنية ،رغم ان الأردن كان ميار�ص دوره القليمي وكاأنه 
للقرارات  ال�صفتني مثال عام 1950 منوذجًا  وكان قرار وحدة  بها،  دولة معرتف 

ال�صيادية لدولة ل تتمتع باعرتاف املجتمع الدويل بها.

ولكن تبقى احلاجة اإلى الجابة عن �صوؤال �صبب التاأخري ملدة 9 �صنوات حتى 
دخول الأردن يف المم املتحدة. ولهذه ق�صة هي منوذج من حنكة و�صجاعة امللك 
الراحل املغفور له احل�صني بن طالل طيب اهلل ثراه: يف اخلم�صينيات كان الأردن 
يواجه الحزاب العقائدية ،وتنامي املعار�صة الداخلية وتغلغل قوى خارجية عربية 
يف  انتظموا  الذين  االأردين  اجلي�ش  يف  ال�سباط  عدد  وازداد  االأردين،  ال�ساأن  يف 
من  عدد  ال�سباط  هوؤالء  ومع  نا�سريا  واملوجه  املدعوم  االحــرار  ال�سباط  تنظيم 
باجلرنال  املمثلة  الجنبية  القيادة  من  التخل�ص  التنظيم  هدف  وكان   . املدنيني 
كلوب. وبثوا فكرة �صرورة التحرر، وح�صب رواية امللك احل�صني طيب اهلل ثراه يف 
كتابه "مهنتي كملك" فقد اعد هوؤالء ال�سباط د�ستور اجلمهورية االأردنية وعلمها 

اخلا�ص وبانتظار التنفيذ.

1 بكر خازر املجايل– 60 عاما متر على قبول الردن يف هيئة المم املتحدة، 2015/12/11
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نوايا  اية  تكن هناك  ال�صتقالل مل  وبعد  املوؤ�ص�ص  امللك  له  املغفور  منذ عهد 
لقامة عالقات ديبلوما�صية مع الحتاد ال�صوفييتي فقد كان هناك قانون اردين هو 
قانون مكافحة ال�صيوعية وجترمي كل من ينت�صب اليها بعقوبة العدام. وهنا ال�صبب 
يف منع الأردن بعد ا�صتقالله عام 1946 من دخول المم املتحدة ب�صبب ا�صتخدام 

الحتاد ال�صوفييتي حلق النق�ص كلما تقدم الأردن بطلب الن�صمام.

ادرك املغفور له احل�صني ان الأردن �صيبقى خارج املجتمع الدويل ولن يكون 
دولة معرتفًا بها طاملا هذا الو�صع قائم. فكانت خطة احل�صني التوجه للتقارب مع 
انه �صيقوم بتعريب قيادة اجلي�ص العربي والتخل�ص  واأ�صر له  جمال عبدالنا�صر، 
العائق يف  ال�صيوعية ولكن  القيادة الجنليزية قريبا، وجتميد قانون مكافحة  من 

امرين :

لي�ص  انه  اية عمليات �صده طاملا  امام  الأردن �صعيفا  �صيكون موقف   : الول 
ع�صوا يف المم املتحدة و�صيكون ه�صا مك�صوفا بال غطاء وحماية دولية .

الثاين : ان الأردن يح�صل على معونة �صنوية من بريطانيا بقيمة 12 مليون 
جنيه ت�صكل اكرث من 85% من موازنة الدولة ،وهنا الت�صاوؤل: من �صيعو�ص الأردن 
اأدرك  املعونات؟  هذه  قطع  حتما  �صيتبعها  والتي  اجلي�ص  قيادة  تعريب  قرار  بعد 
الرو�ص  اقناع  يف  احل�صني  امللك  ديبلوما�صية  وجنحت  كامال،  املعنى  عبدالنا�صر 
قمة  عقد  يف  ،وكذلك  الأردن  �صد  النق�ص  حق  ا�صتخدام  بعدم  م�صرية  بو�صاطة 

م�صغرة لتوزيع امل�صاعدة الربيطانية بني هذه الدول ودفع القيمة لالردن.

يوم  كامال  ع�صوا  الأردن  بقبول  المن  وجمل�ص  العامة  اجلمعية  قرار  وكان 
هما  �صابقني  حدثني  قيمته  يف  ي��وازي  احل��دث  وه��ذا   1955 الول  كانون   15/14
التام يف 25  بلفور عام 1922 وكذلك اعالن ال�صتقالل  الأردن من وعد  ا�صتثناء 
ايار 1946م.. وبرَّ احل�صني بوعده واتخذ قرار تعريب قيادة اجلي�ص يف الول من 
اذار 1956 اي بعد حوايل اربعة ا�صهر من قبول الأردن يف المم املتحدة، ودخل 

الأردن بعد ذلك يف مواجهة حتديات جديدة.

جاللة امللك عبداهلل وكويف عنان
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مل تف الدول العربية بقرار قمتها لتقدمي امل�صاعدة لالردن با�صتثناء اململكة 
الأردن  على  م�صر  عر�صت  بينما  ح�صتها  بدفع  التزمت  التي  ال�صعودية  العربية 

تزويده با�صلحة رو�صية ومدربني رو�ص لتدريب اجلي�ص الأردين.

لالردن  فورية  مب�صاعدة  المريكية  املتحدة  الوليات  من  امل�صاعدة  ج��اءت 
بقيمة 20 مليون دولر..

ن�صتذكر ان�صمام الأردن لالمم املتحدة والتي يوؤدي الأردن دورا كبريا فيها 
من خالل الدفاع عن احلق العربي والفل�صطيني وا�صهامه ب�صياغة بع�ص القرارات 
الدولية ،ون�صتذكر ان املغفور له امللك احل�صني وجاللة امللك عبداهلل الثاين قد القيا 
اكرث من خطاب من على منربها مبنا�صبة ذكرى تاأ�صي�صها او يف فرتات ا�صتدعت 

الظروف توجيه خطاب للمجتمع الدويل)1(.

1 بكر خازر املجايل– 60 عاما متر على قبول الردن يف هيئة المم املتحدة، 2015/12/11

الأردن ي�صارك قوات حفظ ال�صالم
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العالقات األردنية مع البرازيل)1)
لتنويع  امللحة  حلاجتنا  نظرًا  اإنه  الربازيل  تقول  الأردن  مع  عالقتها  لتمتني 
الطاقة  على  العتماد  لزيادة  الهادفة  الدولية  امل�صاعي  ومواكبة  الطاقة   م�صادر 
�صواء  املجال  ه��ذا  يف  ال��رائ��دة  ال��دول  من  ال��ربازي��ل  ولكون  والنظيفة  املتجددة 
والأنهار.  ال�صدود  اأو  الرياح  اأو  ال�صم�صية  الطاقة  اأو  الإيثانول  ب�صناعة  تعلق  ما 
اأن تزودنا وزارة الطاقة والرثوة املعدنية  بالتعاون يف هذه املجالت ل بد  ولل�صري 
باإ�صرتاتيجيتها للطاقة للعقد القادم لكي نتمكن من حتديد اأف�صل ال�صركاء ذوي 
اخلربة والتميز كما ل بد من ت�صجيع رجال الأعمال يف البلدين على  التعاون يف هذا 
املجال وباإمكاننا حتقيق ذلك من خالل اإيجاد عالقة موؤ�ص�صية بني احتاد الغرف 
التجارية وال�صناعية الأردنية والوكالة الربازيلية لت�صجيع ال�صناعات  الربازيلية 
ABDI  عالوًة على ال�صتفادة من خدمات غرفة التجارة العربية الربازيلي�ة وهي 

من اأف�سل الغرف امل�سرتكة ن�ساط واأداء.

الأرا�صي  من   %20 على  يزيد  ما  الربازيل  متلك  الغذائي  الأم��ن  جمال  يف 
ال�صاحلة للزراعة ون�صبة مماثلة من املياه ال�صاحلة لل�صرب يف العامل واإذا اأ�صفنا 
اأمام م�صاحة �صا�صعة من الأر�ص ت�صلح لأن  لذلك املناخ ال�صتوائي الدافئ فاإننا 
تكون �صلة غذاء العامل. وت�صتثمر دول عديدة يف هذا القطاع على �صكل ا�صتثمارات 
الت�صهيالت  الغذائي وتقوم هذه ال�صتثمارات على  اأمنها  تاأمني  اأجل  م�صرتكة من 
ناحية  من  عمل  فر�ص  خللق  الأجنبي  للم�صتثمر  املختلفة  الوليات  تقدمها  التي 
ولتطوير املناطق النائية من ناحية اأخرى. فما علينا اإل اأن تقرر وزارة الزراعة ما 
هي حاجاتنا الغذائية الآن وم�صتقباًل وندخل بعدها يف دعوة امل�صتثمرين الأردنيني 
للدخول يف هذا القطاع بعد حملة توعية ت�صعهم ب�صورة المتيازات التي تقدمها 

الربازيل والت�صهيالت املالية التي تقدمها �صناديق التنمية الربازيلية.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني
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العالقات األردنية مع فرنسا)1)

تربط فرن�صا بالأردن عالقات �صداقة وثقة، ففرن�صا ت�صاطر الأردن وجهات 
الإقليمية والدولية، لذا فاحلوار بني  الق�صايا  العديد من  اإلى حد بعيد يف  النظر 

بلدينا وثيق وعميق ويتجلى يف الت�صالت الثنائية الدائمة على امل�صتوى الرفيع.

زار امللك عبد اهلل الثاين فرن�صا عدة زيارات عمل، كانت الأولى يف 17 حزيران 
2017 فكان اأول رئي�ص دولة عربية ي�صتقبله رئي�ص اجلمهورية، ثم اأعقبها بزيارة 
اجتماع  مبنا�صبة   2019 واأي��ار  اآذار  يف  زيارتني  اأجرى  ثم   ،2017 الأول  كانون  يف 
نداء كراي�صت�صري�ص، واأخريًا يف كانون الثاين واأيلول 2020، وزار الوزير جان اإيف 
لودريان عّمان يف اآب 2018 ثم يف كانون الثاين 2019. كما توّجهت فلوران�ص باريل 
اإلى الأردن لزيارة القوات الفرن�صية املرابطة واملنت�صرة ميدانيًا مبنا�صبة ليلة راأ�ص 

ال�صنة امليالدية 2018 ثم يف اآب 2020.

واأتاحت هذه الزيارات اإجراء حوار مكّثف ب�صاأن الأزمات الإقليمية. واأعرب 
البلدان عن دعمهما امل�صرتك للجهود التي يبذلها املجتمع الدويل من اأجل حماربة 
الإرهاب و�صرورة ا�صتئناف امل�صاعي الإ�صرائيلية الفل�صطينية الرامية اإلى حتقيق 
وال�صرورة  �صورية  يف  الدائر  للعنف  واإدانتهما  الدولتني،  بحل  ومت�صّكهما  ال�صالم 
ال�صامل  ال�صيا�صي  احلل  اإلى  ت��وؤدي  التي  ال�صيا�صي  النتقال  عملية  لتنفيذ  املّلحة 

لالأزمة.

العالقة  جودة  الزيارات  هذه  فاأظهرت  الثنائية  العالقات  �صعيد  على  اأّم��ا 
الفرن�صية الأردنية وحر�ص البلدين على تعميق التعاون الثنائي.

1 الدبلوما�صية الفرن�صية– فرن�صا- الردن
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العالقات األردنية مع بريطانيا
اأ�ص�صت العالقات الدبلوما�صية بني البلدين عام 1946.)1(

م�صتوى التمثيل الدبلوما�صي بني البلدين على م�صتوى �صفري.
ان. ال�صري Alec Kirkbride كان اأول �صفري بريطاين يف عمَّ

�صيادة ال�صريف عبد املجيد حيدر كان اأول �صفري اأردين يف لندن.
وقع البلدان على عدد من التفاقيات واملعاهدات الثنائية، ومن اأهمها:

معاهدة امل�صاعدة القانونية املتبادلة يف امل�صائل اجلنائية، املوقعة يف لندن يف 
24 اآذار 2013.

اتفاقية التعاون يف ال�صتخدامات ال�صلمية للطاقة النووية، املوقعة يف لندن يف 
22 حزيران 2009.

الأردنية  اململكة  ديون حكومة  التزامات  لبع�ص  املبكر  ال�صداد  ب�صاأن  اتفاقية 
الها�صمية، املوقعة يف عمان يف 30 اآذار 2008.

يف  املوقعة  التجارية  الديون  ببع�ص  املتعلقة  املذكرات  تبادل  ب�صاأن  اتفاقية 
عمان يف 9 اآذار 2003.

على  ال�صرائب  من  املايل  التهرب  ومنع  ال�صريبي  الزدواج  جتنب  اتفاقية 
الدخل وعلى املكا�صب الراأ�صمالية، املوقعة يف عمان يف 22 متوز 2001.

كان اأهم دعم قدمته احلكومة الربيطانية لالأردن هو م�صاعدته مع الحتاد 
الحت��اد  لأ���ص��واق  الأردن  يف  امل�صنعة  املنتجات  اأ�صول  قواعد  ملراجعة  الأوروب���ي 
الأوروبي. مثل هذا الربنامج ي�صاعد يف حتقيق درجة من ال�صتقرار القت�صادي 

لالأردن.

ا�صت�صافت اململكة املتحدة موؤمتر املانحني ال�صوريني 2016، وتدعم بقوة حزمة 
اقت�صادية لالأردن للتعامل مع الأثر القت�صادي والجتماعي لأزمة الالجئني ال�صوريني.

التنمية  وزارة  خالل  من  الربيطانية  احلكومة  تتعاون  ذل��ك،  على  وع��الوة 
الدولية، مع احلكومة الأردنية من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدويل ب�صكل 
وثيق لتحقيق ما مت التفاق عليه يف موؤمتر لندن لدعم �صوريا واملنطقة لعام 2016.

يبلغ جمموع امل�صاعدات التي تقدمها اململكة املتحدة لالأردن 423 مليون جنيه 
ا�صرتليني و 327 مليون جنيه ا�صرتليني مت اإنفاقها بالفعل.

1 ويكيبيديا/ املو�صوعة احلرة
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العالقات األردنية مع ألمانيا )1)
مع  ووثيقة  تاريخية  �صداقة  بعالقات  الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة  ترتبط 
البلدين يف  الدبلوما�صية بني  العالقات  تاأ�ص�صت  املانيا الحتادية، حيث  جمهورية 
عام 1965، ومنذ ذلك احلني تتطور هذه العالقات ب�صكل ايجابي يف العديد من 

املجالت حيث اأ�صبحت املانيا �صريكًا ا�صرتاتيجيًا هامًا لالأردن.

جتري م�صاورات ثنائية ب�صكل منتظم بني الأردن واملانيا لبحث التطورات يف 
املنطقة والق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك، حيث تتمتع املانيا بدور موؤثر وهام على 
الثنائية  الزيارات  من  العديد  البلدان  ويتبادل  والعامل.  الأوروبي  الحتاد  م�صتوى 
الربملاين من خالل جلنة  امل�صتوى  على  التعاون  ف�صاًل عن  امل�صتويات،  كافة  على 
الأردين  الربملان  اأع�صاء  يحر�ص  حيث  الأملانية  الأردن��ي��ة  الربملانية  ال�صداقة 

والربملان الأملاين على التوا�صل امل�صتمر فيما بينهم.  

تعترب املانيا من اأكرث الدول التي ت�صاهم يف دعم الالجئني ال�صوريني، وكذلك 
املرتبة  املانيا حاليًا  الأن��روا، حيث حتتل  وكالة  الفل�صطينيني من خالل  الالجئني 

الثانية بعد الحتاد الأوروبي من حيث تقدمي التمويل الالزم لالأنروا.  

مكافحة  ويف  الع�صكري  املجال  يف  البلدين  بني  وثيقًا  تعاونًا  هناك  اأن  كما 
والتجارية  القت�صادية  العالقات  ال�صرتاتيجية  العالقة  ه��ذه  ويكمل  الره���اب، 
و 2018 من  ل��الأردن يف عامي 2017  اكرب مانح  ثاين  املانيا  كانت  املتميزة، حيث 
حيث امل�صاعدات واملنح املقدمة. ويتم توجيه جزء كبري من امل�صاعدات لتمويل عدة 
امل�صاريع يف عدد من املجالت خا�صة يف جمال الطاقة واملياه وتكنولوجيا املعلومات. 

ومتتاز املانيا بخرباتها الكبرية يف القطاعات ال�صناعية، حيث ي�صتورد الأردن 
الكثري من املواد من املانيا لذلك مييل امليزان التجاري ب�صكل كبري ل�صاحلها، حيث 
بلغ حجم ال�صادرات الأردنية الى املانيا )18.7( مليون دولر فقط فيما بلغ حجم 
الواردات )930( مليون دولر يف عام 2018. ول بد من التاأكيد اأنه ما زال هناك 
العديد من الفر�ص القت�صادية التي يجب ال�صتفادة منها لتن�صيط حجم التجارة 
التي  البلدين  بني  املوقعة  التفاقيات  الى  ا�صافة  الأملانية،  الأ�صواق  الى  الأردنية 

يجب تعظيم ال�صتفادة منها اأي�صًا.  

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، املانيا/ برلني
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العالقات األردنية مع أذربيجان 
مبنية  قوية  �صيا�صية  بعالقات  باذربيجان  الها�صمية  الأردنية  اململكة  ترتبط 
على عالقة ال�صداقة التي تربط جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني بفخامة 
التفاقيات  من  وقعت جملة  الطار  هذا  ويف  علييف،  الهام  الأذربيجاين  الرئي�ص 
بال�صافة الى الزيارات الر�صمية املتبادلة. كما يتبادل البلدان الدعم يف املحافل 

الدولية والر�صمية)1(.
تاريخ اإن�صاء العالقات 1991/12/28.

افتتحت ال�صفارة الأردنية يف باكو بتاريخ 2007/5/1.
�صفري جمهورية اذربيجان معتمد ومقيم يف عمان.

مذكرة تفاهم يف جمال التعاون الدويل 2015/5/16.
اتفاقية تعاون يف املجال ال�صبابي 2015/5/16.

 2009/10/12 والتعليم،الثقافة  العلوم  جمال  يف  للتعاون  تنفيذي  برنامج 
والفنون ، ال�صباب،الريا�صة،الآثار،ال�صحة،الإعالم لالأعوام 2012/2010.

مذكرة تفاهم يف جمال التعليم بني وزارتي الرتبية والتعليم يف كال البلدين20 /4 /2009.

مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات بني وزارتي 
الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات يف البلدين 2009 .

اتفاقية ت�صجيع وحماية ال�صتثمارات املتبادلة 2008/5/5.

اتفاقية اإطارية للتعاون الثنائي بني البلدين 2008/6/23.

فيما  ال�صرائب  من  التهريب  ومنع  ال�صريبي  الزدواج  جتنب  ب�صاأن  اتفاقية 
يتعلق بال�صرائب على الدخل وراأ�ص املال 2008/5/5.

برنامج تنفيذي للتعاون يف جمال التعليم والتعليم،الثقافة والفنون والريا�صة، 
الآثار 2009/2007

مذكرة تفاهم ب�صاأن التعاون بني وزارتي العدل يف البلدين 2007/7/29.

اتفاقية ت�صليم جمرمني 2007/7/29.

بروتوكول اللجنة امل�صرتكة للتجارة والتعاون القت�صادي والتقني 2007/7/29.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، اذربيجان/ باكو



398

العالقات األردنية مع  كندا )1)
تاريخ ان�صاء العالقات الثنائية : 23 كانون الول 1964.

مت افتتاح ال�صفارة الكندية يف عمان عام 1967.

مت افتتاح ال�صفارة الأردنية يف اوتاوا عام 1973.

مت افتتاح القن�صلية الفخرية يف فانكوفر عام 2008.

ت�صهد العالقات الأردنية الكندية تطورا ومنوا يف كافة املجالت كافة توجت 
بزيارات ح�صرة �صاحب اجلاللة الها�صمية امللك عبداهلل الثاين الى كندا وزيارات 
امل�صوؤولني الكنديني الى اململكة ومن ابرزهم احلاكم العام ورئي�ص الوزراء وعدد 

كبري من الوزراء الفدراليني.

الروؤية واجلهود امللكية ال�صامية �صاهمت ب�صكل كبري يف متتني وتعزيز عالقات 
التعاون الأردنية الكندية حيث كان جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني قد اأجرى 
عدة زيارات  الى كندا مت خاللها ا�صتعرا�ص عالقات ال�صراكة ال�صرتاتيجية بني 
الأردن وكندا، و�صبل تعزيزها يف خمتلف املجالت، اإ�صافة اإلى تطورات الأو�صاع يف 
ال�صرق الأو�صط و�صهدت اللقاءات الثنائية تاأكيد جاللة امللك وامل�صوؤولني الكنديني 
�صيما  ل  اأو�صع،  اآفاق  اإلى  بينهما  التعاون  الرتقاء مب�صتويات  البلدين على  حر�ص 
وكذلك  بينهما،  التجاري  التبادل  وزيادة  وال�صتثمارية،  القت�صادية  املجالت  يف 
امل�صتجدات  اللقاءات  وتناولت  والتقني.  املهني  التدريب  التعليم، خا�صة  يف قطاع 
واجلهود  ال�صورية،  والأزم���ة  ال�صالم  عملية  خ�صو�صا  الإقليمية،  ال�صاحة  على 
الرامية اإلى اإيجاد حلول �صيا�صية لالأزمات التي متر بها املنطقة، اإ�صافة اإلى جهود 
حماربة الإرهاب وفق ا�صرتاتيجية �صمولية، كما تطرقت اإلى الأعباء القت�صادية 

والجتماعية التي تتحملها اململكة جراء ا�صت�صافتها لالجئني.

بدورها احلكومة الكندية اأكدت اكرث من مرة مدى اأهمية ا�صتقرار وازدهار 
احالل  يف  الأردن  وفل�صفة  جهود  مثمنة  ككل،  وللمنطقة  لكندا  بالن�صبة  الأردن 

ال�صالم وال�صتقرار يف املنطقة .

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، كندا/ اوتوا
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العالقات األردنية مع اليونان )1)
واجلمهورية  الها�صمية  الأردنية  اململكة  بني  الدبلوما�صية  العالقات  تاأ�ص�صت 
الهيلينية يف العام 1947. وقد افتتحت ال�صفارة اليونانية يف عمان عام 1966، يف 

حني افتتحت ال�صفارة الأردنية يف اأثينا يف العام 1976.

الثنائي  امل�صتوى  على  والن�صجام  التعاون  من  طويل  تاريخ  البلدان  يت�صارك 
وعلى امل�صتوى متعدد الطراف يف اطار المم املتحدة ويف ال�صراكة الورومتو�صطية 
يت�صاطران مواقف  واليونان  الأردن  فاإن  مع الحتاد الوروبي. وعالوة على ذلك، 
متماثلة مبا يتعلق بايجاد حل عادل و�صامل ودائم لق�صايا ال�صرق الأو�صط، وغريها 

من الق�صايا الدولية.

على  جمالت  عدة  يف  البلدين  بني  وثيق  تعاون  وجود  �صبق،  ما  الى  ي�صاف 
ال�صعيد الثقايف ومكافحة الإرهاب والهجرة، ف�صال عن الدعم الثنائي للرت�صيحات 

الدولية.

الكني�صة  بطريركية  ب�صاأن  اجلانبني  ب��ني  دائ��م��ًا  تن�صيقًا  ه��ن��اك  اأن  كما 
الأرثوذك�صية يف القد�ص ال�صريف.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، اليونان/ اثينا
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العالقات األردنية مع إيطاليا )1)
تتمتع اململكة الأردنية الها�صمية واجلمهورية اليطالية بعالقات ودية وطيدة 
و�صراكة اإ�صرتاتيجية تاريخية. وقد مت تاأ�صي�ص العالقات الدبوما�صية بني البلدين 

وافتتاح ال�صفارة الأردنية يف روما عام 1950.

وال�صعبني،  القيادتني  بني  املتبادل  الحرتام  على  الثنائية  العالقات   وتقوم   
وتطابق مواقف البلدين حيال العديد من الق�صايا القليمية والدولية، باعتبارهما 

من الدول التي تويل ق�صايا  البحر املتو�صط اأهمية كربى. 

تنمية  على  اليطالية  واجلمهورية  الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة  وحر�صت 
ال�صيا�صية  امل��ج��الت  يف  ثنائية  اتفاقيات  خ��الل  من  املتينة  الثنائية  العالقات 
تعزز  التي  التفاقيات  من  وغريها  والتعليم  والع�صكرية  والقت�صادية،  والثقافية، 
منو وتطور العالقات املتميزة بني البلدين، مما ادى الى تعاون م�صتمر خا�صة يف 
برامج التعاون الثقايف التي تهدف الى احلفاظ على الرتاث الثقايف الأردين وبناء 
قدرة العاملني يف هذا املجال، بال�صافة الى ترويج ال�صياحة والن�صاطات الثقافية 

امل�صرتكة بني البلدين. 

التجاري  التبادل  زيادة  تتبلور يف  متينة  اقت�صادية  البلدين عالقات  ويربط 
بينهما.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، ايطاليا/ روما
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العالقات األردنية مع الجزائر )1)
كان الأردن من اأوائل الدول التي اعرتفت باجلزائر دولة م�صتقلة منذ اإعالن 

ا�صتقاللها بتاريخ 1962/7/5.

بزيارة  احل�صني،  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�صمية  اجلاللة  �صاحب  قام 
ر�صمية  اإلى اجلزائر يف تاريخ 2008/11/10 .

بتاريخ  اململكة  اإلى  بزيارة ر�صمية  بوتفليقة  العزيز  الرئي�ص عبد  قام فخامة 
. 2001/2/14

يف  امل�صرتكة  اجلزائرية  الأردنية  للجنة  الثامنة  ال��دورة  اجتماعات  قدت  عجُ
نهاية  يف  الوثائق  من  عدد  توقيع  ومت   ،2018/1/17-15 الفرتة  خالل  اجلزائر 

الجتماعات .

 خالل زيارة وزير اخلارجية و�صوؤون املغرتبني للجزائر، ولقائة نظرية  وزير 
اخلارجية اجلزائري، بتاريخ 2018/12/23، مت التاأكيد على اأن التعاون ال�صيا�صي 
بني الأردن واجلزائر م�صتمر من خالل تبادل وجهات النظر حول خمتلف الق�صايا 
يف  الأح��داث  اإليه  اآلت  ما  يخ�ص  فيما  وخا�صة  والدولية،  العربية  ال�صاحتني  على 

بع�ص الدول العربية.

وال�صتثماري،عقدت  وال�صناعي  والتجاري  القت�صادي  التعاون  جمال  ويف 
اللجنة الفنية امل�صكلة من الوزارات واجلهات املعنية خالل الن�صف الأول من العام 
2018 يف عمان، لبحث جمالت التعاون الثنائي وتعزيز حركة التبادل التجاري بني 

البلدين.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، اجلزائر/ اجلزائر
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العالقات األردنية مع قطر)1)
ترتكز العالقات الأردنية – القطرية على الأخوة والحرتام املتبادل واحلر�ص 
اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  توجيهات  بف�صل  بها  والرت��ق��اء  تنميتها  على  امل�صرتك 
الها�صمية امللك عبد اهلل الثاين بن احل�صني واخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ متيم بن 
حمد اآل ثاين. ف�صهدت العالقات الثنائية منذ انطالق العالقات الدبلوما�صية بني 
البلدين على م�صتوى ال�صفراء عام 1972 تطورًا ومنوًا ملحوظا يف كافة املجالت، 

بف�صل الروؤى احلكيمة للقيادتني.

تعود عالقات الإخاء بني البلدين ال�صقيقني اإلى ما قبل ا�صتقالل دولة قطر 
والق�صائية  التعليمية  الكفاءات  ا�صت�صافت قطر جمموعة من  عام 1971، عندما 
والقت�صادية والع�صكرية الأردنية بهدف تقدمي العون واخلربة لالأ�صقاء يف قطر، 

الأمر الذي عزز من عرى العالقات املتميزة بني البلدين ال�صقيقني.

اأول  ثراه  بن طالل طيب اهلل  امللك احل�صني  باإذن اهلل  له  املغفور  كان  وكما 
زعيم دولة يف العامل يزور قطر مهنئا اآنذاك �صمو "الأمري الوالد" ال�صيخ حمد بن 
خليفة اآل ثاين بتوليه مقاليد احلكم يف قطر، كان �صاحب اجلاللة الها�صمية امللك 
عبداهلل الثاين بن احل�صني، اأول زعيم عربي يزور الدوحة لتهنئة اأخية �صمو ال�صيخ 
يعك�ص  الذي  الأم��ر  ال�صقيقة،  قطر  لدولة  اأم��ريا  بت�صميته  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم 
خ�صو�صية وعمق العالقة الأخوية التي ت�صتند اإلى ارث تاريخي عميق بني القيادتني 
وال�صعبني ال�صقيقني. فجاءت عالقات التعاون بني البلدين يف خمتلف القطاعات 

ترجمة واقعية للروؤيا احلكيمة والتوجيهات ال�صامية للقيادتني.

و�صهدت الدوحة وعمان على مر ال�صنني زخما يف الزيارات الر�صمية املتبادلة 
للوزراء وكبار امل�صوؤولني نتج عنها توقيع عدد كبري من التفاقيات الثنائية ومذكرات 
التفاهم التي توؤطر العالقات الرا�صخة بني البلدين وعلى كافة الأ�صعدة ال�صيا�صية 

والقت�صادية والثقافية والعمالية.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، قطر/ الدوحة
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العالقات مع سلطنة ُعمان 
بواكري  منذ  مان  عجُ ال�صقيقة  جانب  اإلى  و�صعبا  وحكومة  قيادة  الأردن  وقف 
نه�صتها املباركة مواكبًا معها م�صرية اخلري والبناء والتطور، و�صارع لتلبية حاجتها 
من الكوادر واخلربات املوؤهلة يف خمتلف املجالت الرتبوية والقت�صادية والثقافية 
التحديات  اأمام جميع  لالأردن  �صندًا  ال�صلطنة  كانت  املنوال  نف�ص  وعلى  والطبية، 
وال�صتحقاقات التي واجهته، ومل تاأل جهدًا يف دعم ق�صاياه وتوجهاته. وقد اأر�صى 
دعائم هذه العالقة املميزة جاللة املغفور له امللك احل�صني بن طالل طيب اهلل ثراه 

واأخيه جاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد رحمه اهلل.)1(

جاللة  تويل  مع  ال�صقيقني  البلدين  بني  املتميزة  العالقة  هذه  ا�صتمرت  وقد 
اللقاءات  ت�صكل  حيث  الد�صتورية،  �صلطاته  احل�صني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك 
امل�صتمرة منا�صبة لتبادل وجهات النظر والت�صاور والتن�صيق حيال خمتلف الق�صايا 
العربية والإقليمية ومبا يخدم م�صلحة البلدين وال�صعبني ال�صقيقني، اللذين كانا 

دائمًا يف خندق واحد خلدمة الأمة ون�صرة ق�صاياها.

حيال  البلدين  بني  النظر  وجهات  يف  وا�صح  التطابق   ب��اأن  اإجماع  وهناك 
خمتلف الق�صايا الأ�صا�صية العربية والإقليمية والدولية، ناهيك عن تبنيهما النهج 

الو�صطي ال�صلمي واملتوازن الداعم لل�صرعية الدولية.

ماين؛  ويظهر جليًا اأن هناك ثقافة جمتمعية مت�صابهة بني ال�صعبني الأردين والعجُ
وم�صاركات  توا�صاًل  هناك  اأن  كما  اأ�صيلة،  عربية  وتقاليد  عادات  جتمعهما  حيث 
متبادلة بني ال�صعبني ال�صقيقني يف املهرجانات الثقافية كمهرجان جر�ص يف الأردن 

مان. ومهرجاين م�صقط و�صاللة يف عجُ

العام  القطاعني  اأردين يف  اآلف مواطن  مان قرابة �صتة  ويعمل يف �صلطنة عجُ
والتدريبية  والأكادميية  الرتبوية  القطاعات  رئي�صي يف  ب�صكل  واخلا�ص، يرتكزون 

والهند�صية والوظائف الإدارية واملالية يف ال�صركات وامل�صارف وامل�صانع.

مان/ م�صقط 1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، عجُ
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العالقات األردنية مع الكويت
اأخوية  بعالقات  ال�صقيقة  الكويت  ودول��ة  الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة  تتمتع 
وطيدة و�صراكة اإ�صرتاتيجية اأر�صى دعائمها بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن 

احل�صني و�صاحب ال�صمو ال�صيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح .)1(

الرتقاء  على  ال�صقيقة  الكويت  ودول��ة  الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة  حر�صت 
البلدين  ل�صعبي  امل�صرتكة  للم�صالح  خدمة  املتينة  الثنائية  بالعالقات  والنهو�ص 
ال�صقيقني، ومتيزت مواقف البلدين باأنها متطابقة حيال خمتلف الق�صايا العربية 

والإقليمية والدولية.

باتفاقيات  ال�صقيقة  الكويت  ودول���ة  الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة  ترتبط 
ال�صيا�صية،  املجالت،  �صتى  يف  بينهما  فيما  امل�صرتك  التعاون  م�صرية  تعزز  ثنائية 
والربملانية، والثقافية، والقت�صادية، والتعليمية، وال�صحية، والإعالمية، وغريها 

من التفاقيات التي تعك�ص منو وتطور العالقات املتميزة بني البلدين ال�صقيقني.

الكويت  ودولة  الها�صمية  الأردنية  اململكة  بني  القت�صادية  العالقات  متيزت 
البلدين وب�صكل  التي تعقد يف  اللجان امل�صرتكة  باأنها متنامية ومتطورة، وتعززها 
دوري، وتعترب ال�صتثمارات الكويتية الأولى يف اململكة، حيث بلغت اأكرث من ثمانية 

مليارات دولر .
1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، الكويت/ الكويت
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العالقات األردنية مع لبنان )1)
ثمرة  ج��اءت  ومتينة،  متميزة  تاريخية  بعالقات  ولبنان  الأردن  يرتبط 
اإلى  الهادفة  الأردنية  اخلارجية  ال�صيا�صة  اتبعتها  التي  الدائمة  لال�صرتاتيجية 
ودعم  وتطويرها  ال�صقيقة  العربية  الدول  مع  واأخوية  قوية  عالقات  على  احلفاظ 
هذه الدول دون التدخل يف ال�صوؤون الداخلية لها واحلفاظ على اأ�ص�ص ثابتة ومتينة 

لهذه العالقات. 

املمثلة  اللبنانية  الدولة  مع  ال��دوام  على  الأردن  تعامل  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
بحكوماتها وموؤ�ص�صاتها ال�صرعية، ومل يتدخل يومًا يف ال�صاأن الداخلي اللبناين ويف 
وب�صط  لبنان  وال�صتقرار يف  الأمن  لإر�صاء  املمكنة  الوقت ذاته بذل كافة اجلهود 

�صيادة الدولة اللبنانية على كامل اأرا�صيها.

البلدين  فكال  ج��دا،  كبري  ب�صكل  والأردن  لبنان  اقت�صاد  بني  ت�صابه  هناك 
م�صدر للعقول والعمالة املاهرة املدربة ويعتمد على حوالت املغرتبني؛ حيث ياأتي 
الأردن ثانيا عربيًا بعد لبنان يف متو�صط قيمة حوالت املغرتبني بالن�صبة لل�صكان، 
كما اأنهما يعتمدان ال�صياحة اأي�صا م�صدر دخل للعمالت الأجنبية، وكالهما يعاين 

اقت�صادهما من احلروب والأزمات يف املنطقة.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، لبنان/ بريوت
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العالقات األردنية مع العراق )1)
جذور  ذات  بعالقات  العراق  وجمهورية  الها�صمية  الأردنية  اململكة  ترتبط 
على  البلدان  ويحر�ص   ، امل�صتويات  كافة  وعلى  الدولتني  تاأ�صي�ص  منذ  تاريخية 
كما  ال�صقيقني،  وال�صعبني  الدولتني  م�صالح  يخدم  مبا  وتطويرها  بها  النهو�ص 
يرتبط البلدان باتفاقيات ثنائية تعزز م�صرية التعاون على كافة ال�صعد، حيث يحتل 
التعاون القت�صادي بني الدولتني م�صاحة بارزة من خالل امل�صاريع الإ�صرتاتيجية 

التي ي�صعى البلدان لتنفيذها.

مّثل انعقاد اللجنة العراقية الأردنية امل�صرتكة  يف دورتها ال�صابعة والع�صرين  
واإعادة فتح معرب الكرامة بني الدولتني والزيارات املتبادلة  بني البلدين على كافة 
التي تركتها �صيطرة  الآثار  لتجاوز  الدولتني   اإ�صافيا يف  م�صعى  امل�صتويات جهدا 
ال�صقيقان  البلدان  ويعمل  العراق،  مناطق  بع�ص  على  الإرهابية  داع�ص  ع�صابة 
بجهد متوا�صل لتطوير العالقات القت�صادية بينهما من خالل عدد من امل�صاريع 

الإ�صرتاتيجية التي تخدم البلدين وال�صعبني ال�صقيقني واملنطقة .

 �صكل  الدعم الأردين للجهد العراقي يف مكافحة الإرهاب وحترير الأرا�صي 
من �صيطرة ع�صابة داع�ص الإرهابية من خالل التحالف الدويل، ا�صتمرارا  للدعم 

الأردين للعراق من خالل تدريب قوات من اجلي�ص وال�صرطة العراقية يف اململكة.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، العراق/ بغداد
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العالقات األردنية مع المغرب )1)
تت�صم العالقة الأردنية املغربية بالتطابق التام والتوافق، حول كافة الق�صايا 

القليمية والعربية والدولية. 

بداأت العالقات الدبلوما�صية بني اململكة الأردنية الها�صمية واململكة املغربية 
منذ ا�صتقالل املغرب عام 1956 ومت افتتاح اأول �صفارة للمملكة الأردنية الها�صمية 

يف املغرب عام 1959.

م�صتوى التمثيل الدبلوما�صي بني الدولتني على م�صتوى �صفري مقيم.

اململكة  احل�صني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  الها�صمية  اجلاللة  �صاحب  زار 
املغربية بالفرتة 2019/3/28-27. 

زار �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�ص اململكة الأردنية الها�صمية يف العام 
.2012

جلنة  رئا�صة  يف  املتمثلة  م�صوؤوليتهما  منطلق  ومن  اجلاللة،  حر�ص �صاحبا 
من  وحمايتها  ومقد�صاتها  القد�ص  عن  الدفاع  على  الها�صمية،  والو�صاية  القد�ص 
الدينية  ومعاملهما  وال�صيا�صي  والقانوين  التاريخي  و�صعها  تغيري  حم��اولت  كل 
ويوؤكد  ال�صقيقتني،  للمملكتني  ق�صوى  اولوية  وامل�صيحية  ال�صالمية  واحل�صارية 

الأردن دعمه للوحدة الرتابية للمملكة املغربية.

1 موقع وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، املغرب/ الرباط
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العالقات األردنية مع  اإلمارات )1)
تت�صم العالقات الأردنية -الإماراتية بكونها منوذجًا يجُحتذى به يف العالقات 
را�صخة من  اأجُ�ص�ص  على  وقيامها  ومتانتها  قوتها  �صواء من حيث  العربية  العربية- 
الحرتام املتبادل وامل�صالح امل�صرتكة والتوا�صل امل�صتمر بني قيادتّي البلدين وكبار 
امل�صوؤولني فيها، والتي اأر�صى دعائمها جاللة امللك احل�صني بن طالل واأخوه �صمو 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، رحمهما اهلل وطيب ثراهما، و�صار على نهجهما 
�صاحب اجلاللة الها�صمية امللك عبداهلل الثاين بن احل�صني، واأخوه �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان. 

وقد  م�صتمرا،  ومتيزا  تطورا  الماراتية  الأردنية  ال�صيا�صية  العالقات  ت�صهد 
جتاوزت م�صاهدها التقليدية نتيجة التن�صيق والتعاون على اعلى امل�صتويات، وثمة 
والتناغم  التوافق  الى  بالإ�صافة  البلدين  ال�صيا�صي بني  امل�صتوى  وثيق على  تن�صيق 
الكبري يف مواقف كال البلدين جتاه الق�صايا العربية والإ�صالمية والإن�صانية كافة 

يف جميع املحافل القليمية والدولية ذات الهتمام امل�صرتك.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، المارات/ ابو ظبي
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العالقات األردنية مع الهند)1)
يف اطار تعزيز العالقات الدبلوما�صية بني البلدين، كان جاللة امللك عبداهلل 
الثاين قد زار الهند يف كانون الأول 2006، وكانت هذه الزيارة فر�صة لتبادل الآراء 
الهتمام  ذات  واملوا�صيع  والإقليمي،  الثنائي  بالتعاون  املتعلقة  كافة  الأم��ور  حول 

امل�صرتك على ال�صاحة العاملية. و توقيع اتفاقيات ثنائية بني الطرفني. 

زار  رئي�ص الوزراء الهندي راجيف غاندي الأردن يف عام 1988 واليوم وبعد 
فاإن نحو 500 طالب  الهندية،  الأردنية  الدبلوما�صية  العالقات  عقود من موؤ�ص�صة 
تعليمهم اجلامعي، عدا عن نحو  الهندية ملوا�صلة  يلتحقون يف اجلامعات  وطالبة 

2500 طالب وطالبة تخرجوا من اجلامعات الهندية.

مع  واخل���ربة  لديها  ال��ذي  التطور  مب�صاركة  ملتزمة  نف�صها  الهند  تعترب 
كل  يف  مقعدا   25 مبوجبه  تقدم  والذي  الطاقات،  بناء  برامج  خالل  من  الأردن، 
عام للمر�صحني الأردنيني. كما تقدم خم�ص منح درا�صية �صنويا للطلبة الأردنيني 

املتفوقني للدرا�صة يف برامج التعليم العايل يف الهند

ارتفع حجم التبادل التجاري بني الهند والأردن وت�صتورد الهند كميات كبرية 
من البوتا�ص والأ�صمدة وحام�ص الف�صفوريك من الأردن. وكان هناك تعاون مثمر 
ما بني الهند والأردن يف جمال الأ�صمدة، فهناك م�صروع م�صرتك براأ�صمال 850 
الهنود  املزارعني  وتعاونية  الأردن��ي��ة  الفو�صفات  مناجم  �صركة  بني  دولر  مليون 
مناجم  �صركة  وقعت   2013 اآذار  ويف  العام 2014.  امل�صروع يف  واجنز  لالأ�صمدة، 
الفو�صفات الأردنية و�صركة »غوجارات نامادا« لالأ�صمدة و�صركة الف�صفور املتحدة 
مذكرة تفاهم لالتفاق على و�صع م�صروع جديد حلام�ص الف�صفور، بطاقة اإنتاجية 
عالية جدا، وتاأ�صي�ص م�صروع احلقل الأخ�صر يف الهند لغر�ص اإنتاج، وت�صويق، وبيع 

حام�ص الف�صفور .

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، الهند/ نيودلهي
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العالقات األردنية مع اليابان )1(
ترتبط اململكة الأردنية الها�صمية بعالقات ثنائية مميزة مع اليابان، افتتحت 
 .1974 ع��ام  عمان  يف  اليابانية  ال�صفارة  وكذلك  طوكيو  يف  الأردن��ي��ة  ال�صفارة 
العالقات  اإقامة  فتاريخ  مقيمني،  معتمدين  ب�صفريين  البلدين  بني  العالقة  متثل 

الدبلوما�صية يعود اإلى 14 متوز 1954.

تبادل البلدان الزيارات، ومنها:

 زي����ارة ع��م��ل جل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اإل����ى ط��وك��ي��و خ���الل ال��ف��رتة
.2018/11/28-25

خالل  عمان  اإلى  اآبي  �صينزو  ال�صيد  الياباين  ال��وزراء  لرئي�ص  ر�صمية  زي��ارة 
الفرتة 30 ني�صان - 1 اأيار 2018.

خالل  اليابان  الى  ال�صفدي  اأمين  املغرتبني  و�صوؤون  اخلارجية  وزير  زي��ارة 
الفرتة )8-2018/3/10(، حيث عقد اجتماعات مع م�صوؤولني يابانيني.

اليابان  بزيارة  الأردنية  امل�صلحة  للقوات  امل�صرتكة  الأرك��ان  هيئة  رئي�ص  قام 
كاأول رئي�ص اأركان اأردين يقوم بزيارة ر�صمية اإلى اليابان )2017/2/24-21(.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، اليابان/ طوكيو
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العالقات األردنية مع  تركيا )1) 
�صجلت ال�صادرات الأردنية اإلى تركيا ارتفاعا ملحوظا يف الربع الأول من عام 
اأمريكي مقارنة  اإلى 28.5 مليون دولر  2017 حيث ارتفعت بن�صبة 133% لت�صل 
مع 12.4 مليون دولر اأمريكي خالل الربع نف�صه من عام 2016. اأما الواردات من 
تركيا فقد �صهد الربع الأول من عام 2017 ارتفاعا بن�صبة 3.6% لت�صل اإلى 176.7 
اأمريكي، مقارنة مع 170 مليون دولر لنف�ص الفرتة من عام 2016. مليون دولر 

علما بان اجمايل ال�صادرات الأردنية لرتكيا يف العام 2016 بلغ 86 مليون دولر 
يف حني بلغ اجمايل الواردات الرتكية لالردن  664 مليون دولر وبعجز اجمايل بلغ 
578 مليون دولر. علما بان حجم التبادل التجاري يف العوام من 2015-2013 

قدر بحوايل املليار دولر . 

وزيوتًا  معادن  املعدين،  الوقود  لت�صمل  تركيا  من  الأردنية  ال��واردات  تنوعت 
احلديد  غيار،  قطع  �صناعية،  ،ماكينات  احلجري  الفحم  وم�صتقاتها،  �صناعية 

وال�صلب، اللب�صة اجلاهزة والقم�صة .

اما ال�صادرات الأردنية لرتكيا فتنوعت ما بني ال�صمدة، مواد كيمائية ع�صوية 
ومنتجاته،  تبغ  واجلب�ص،  ا�صمنت  ،�صلفات،  ملح  ن��ادرة،  ومعادن  ع�صوية  وغري 

م�صروبات وخل.

مراقبة  دائ��رة  فبح�صب  الأردن،  يف  الرتكية  ال�صتثمارات  ارق��ام  تت�صارب 
ال�صركات الأردنية فان اإجمايل ال�صتثمارات الرتكية يف ال�صركات العاملة بالأردن، 
و�صل منت�صف 2016  لنحو 40 مليون دولر. واأن عدد ال�صركات التي ي�صاهم بها 
اأتراك يف الأردن 126 �صركة، بينما عدد ال�صركاء )الأفراد( الذين يحملون جن�صية 

تركية 179 �صريكا .

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، تركيا/ ا�صطنبول
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العالقات األردنية مع الصين)1)

منت ال�صيا�صة ال�صينية جتاه الأردن على مدى اأكرث من اأربعة عقود، تطورت 
الت التعاون الثنائي فيما بينهما بالرغم من  خاللها عالقات ال�صداقة، ومتّتنت �صِ
الختالفات يف م�صاحة وقدرات البلدين، وتباين ثقافتيهما ولغتيهما، لكن الأردن 
بداأ منذ اللحظة الولى لهذه العالقات، بدعمه ل�صيا�صة �صني واحدة، و�صوًل اإلى 
تعزيز  الى  بال�صافة  اجلانبني،  بني  التحتية  نية  والبجُ وال�صتثمار  التجارة  ت�صجيع 

تبادل اخلربات يف الثقافة والتعليم والرعاية ال�صحية.

د الآراء  تتمتع الدولتان با�صرتاتيجية عمل ذات توازن دقيق، يت�صح ذلك بتوحجُّ
الرهاب  ومكافحة  للمنطقة،  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  مثل  الق�صايا،  من  العديد  يف 
مع  وتتطابق  اإليها  ال�صني  نظرة  تتوافق  التي  الفل�صطينية  والق�صية  والتطرف، 

موقف الأردن الثابت.

الأردنية  اململكة  ال��ى  بكني  نظرة  تلخي�ص  �صديدة  بب�صاطة  اأردن��ا  ما  ف��اإذا 
الها�صمية، باعتبارها "بوابة ال�صام باأكملها"، لوجدنا اأن الأردن عالمة فارقة وقيمة 
اجليو�صيا�صي،  ملوقعه  الفّعال  والدينامي  احليوي  الدور  يف  متمثلة  اأخرى  �صافة  مجُ
ل�صّيما يف مبادرة "احلزام والطريق" اإذ اأن بناء عالقات اأوثق مع عّمان من �صاأنه 
اأن يوّفر لل�صني و�صيلة لتو�صيع وتاأكيد عالقاتها وتعاونها ال�صرتاتيجي يف منطقتنا، 

لتم�صي قدما يف م�صروعها الأممي.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، ال�صني/ بكني
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العالقات األردنية مع مصر )1)

بداأت العالقات الدبلوما�صية بني الأردن وم�صر مع ا�صتقالل اململكة الأردنية 
الها�صمية  عام 1946.

تتميز العالقات امل�صرية الأردنية على م�صتوى القيادتني ويف جميع املجالت 
ال�صيا�صية والقت�صادية والثقافية والجتماعية على نحو يجعلها منوذجا يحتذى به 

يف العالقات بني الدول العربية.

هناك توافق تام وتن�صيق دائم بني قيادتي البلدين يف الروؤى واملواقف جتاه 
الق�صايا الإقليمية والدولية كالق�صية الفل�صطينة والو�صع يف كل من العراق وليبيا 
التعاون من  و�صبل  امل�صرتك،  العربي  العمل  وتعزيز  اللجوء  وازمة  و�صوريا  واليمن 
الظالمي  والفكر  والتطرف  الرهاب  كمواجهة  امل�صرتكة  التحديات  مواجهة  اأجل 

وحتقيق الآمال والتطلعات التي ي�صبو لها ال�صعبان.

تعي�ص يف الأردن جالية م�صرية كبرية يقدر عددها بحوايل 800 األف ن�صمة، 
ي�صكلون احد  اأكرب اجلاليات امل�صرية بالعامل، 

يبلغ عدد ابناء اجلالية الأردنية املقيمني يف م�صر حوايل 20 األف ن�صمة.

اأهمها  واإقليمية م�صرتكة، من  ثنائية  اتفاقيات جتارية  بعدة  البلدان  يرتبط 
التجارة  "منطقة  بلدان عربية  ت�صمل عدة  التي  الكربى  التجاري  التبادل  اتفاقية 
العربية احلرة الكربى"، واتفاقية التبادل التجاري الثنائي احلر عام 1998، والتي 
و�صلت الى م�صتوى التحرير الكامل بداية عام 2005، واتفاقية اأغادير عام 2004، 

وغريها.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، م�صر/ القاهرة
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العالقات األردنية مع روسيا )1)

والحت��اد  الها�صمية  الأردن��ي��ة  اململكة  بني  الدبلوما�صية  العالقات  تاأ�ص�صت 
من  متينة  اأ�ص�ص  على  حاليا يف 1963/8/21  الحتادية  ورو�صيا  �صابقا  ال�صوفيتي 

ال�صداقة والتعاون والحرتام املتبادل.

امللك  اهلل  باذن  له  املغفور  الكبري  الراحل  عهد  يف  العالقات  هذه  وتوطدت 
احل�صني بن طالل طيب اهلل ثراه والقادة الرو�ص خالل العقود املا�صية، ويف عهد 
العالقات  تعززت  احل�صني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  الها�صمية  اجلاللة  �صاحب 
والع�صكرية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صتويات  كافة  على  ال�صديقني  البلدين  بني 
والثقافية،  مما اك�صب هذه العالقات زخمًا وقوة وم�صداقية، اأ�صهمت يف تطوير 
التعاون وتن�صيق اجلهود للتو�صل اإلى حلول �صيا�صية للنزاعات يف املنطقة تقوم على 

مبادئ ال�صالم والأمن والتنمية.

ال�صراكة  على  قائمة  تاريخية  الحتادية  رو�صيا  مع  العالقة  اأن  الأردن  يوؤكد 
الإ�صرتاتيجية، كما يوؤكد اأهمية الدور الذي تقوم به رو�صيا يف اإر�صاء دعائم ال�صالم 

وال�صتقرار يف املنطقة وامل�صاهمة يف اإيجاد احللول ال�صلمية مل�صاكل املنطقة.

ويف  املنطقة  ق�صايا  يف  والفاعل  اليجابي  رو�صيا  ب��دور  دائما  رحب  الأردن 
مقدمتها الق�صية الفل�صطينية، التي طاملا اأكدت رو�صيا اأن حل الق�صية الفل�صطينية 
راأينا  الأخرية  ال�صنوات  الدولية، ويف  ال�صرعية  ومبادئ  اأ�ص�ص  يقوم على  اأن  يجب 
الأزمة  الرو�صي يف  التدخل  جاء  الأو�صط، حيث  ال�صرق  ملو�صكو يف  اأكرث  انخراطا 
اتفاقيات  اإلى  والتو�صل  الإرهابي،  داع�ص  تنظيم  حماربة  يف  واإ�صهامها  ال�صورية 
مناطق خف�ص التوتر، الأمر الذي اأدى اإلى احلد من العنف يف العديد من مناطق 

�صوريا.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، رو�صيا/ مو�صكو
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العالقات األردنية مع ماليزيا )1)

تعود العالقات الدبلوما�صية بني الأردن وماليزيا اإلى عام 1965 على م�صتوى 
التمثيل غري املقيم.

افتتحت ماليزيا اأول �صفارة لها يف الأردن عام 1994، بينما مت افتتاح ال�صفارة 
الأردنية يف كوالملبور بتاريخ 1997/12/18.

قام جاللة امللك بزيارتني ملكيتني ملاليزيا يف عام 2005 ويف عام  2008.

قام ملك ماليزيا ال�صابق �صراج الدين ابن املرحوم جمال الليل بزيارة الأردن 
يف عام 2006.

جاللة امللك التقى رئي�ص الوزراء املاليزي خالل القمة ال�صتثنائية بخ�صو�ص 
قدت يف ا�صطنبول بتاريخ 2018/5/18. القد�ص التي عجُ

الدبلوما�صي  املعهد  خالل  من  تقدم  الدبلوما�صية  يف  دورات  ماليزيا  تقدم 
املاليزي �صنويًا. 

هناك فر�ص للتعاون الثنائي يف جمالت ال�صياحة والتبادل الطالبي.

يوجد مكتب مبيعات خلطوط امللكية االأردنية ميار�ش دورًا يف الرتويج لالأردن 
يف خمتلف املجالت.

يوجد مكتب اإقليمي ل�صركة البوتا�ص يغطي ماليزيا والدول املجاورة يعمل على 
ت�صويق الأردن ب�صكل عام.

هناك بع�ص ال�صركات املاليزية التي تعمل داخل اململكة.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، ماليزيا/ كوالملبور
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العالقات األردنية مع المكسيك )1)

 1975 متوز   9 يف  واملك�صيك  الأردن  بني  الدبلوما�صية  العالقات  تاأ�صي�ص  مت 
اعتمد  بينما  القاهرة  يف  املك�صيكي  ال�صفري  عمان  لدى  الوقت  ذلك  يف  واعتمد 
الأردن �صفريه يف وا�صنطن لدى مك�صيكو �صيتي . ويف عام 2003، افتتحت املك�صيك 
قن�صليتها الفخرية يف عمان بينما افتتح الأردن قن�صلية فخرية يف مك�صيكو �صيتي 
يف عام 2005، وتزامنا مع الذكرى 40 لتاأ�صي�ص العالقات الدبلوما�صية بني البلدين 

يف عام 2015، افتتح الأردن واملك�صيك �صفارتني يف عا�صمتيهما.

يف 13 �سباط 2015، قدم اإبراهيم عبدالكرمي من�صور عبيدات، �صفري اململكة 
نييتو  بينيا  اإنريكي  الرئي�ص  اإلى  اعتماده  اأوراق  املك�صيك،  يف  الها�صمية  الأردنية 
�صفري  �صتاين،  روخو  اإنريكي  قدم   ،2015 حزيران   21 ويف  مقيما  مفو�صا  �صفريا 
الوليات املتحدة املك�صيكية اأوراق اعتماده �صفريًا مفو�صًا مقيمًا يف اململكة الأردنية 

الها�صمية، اإلى جاللة امللك عبد اهلل الثاين.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، املك�صيك/ مك�صيكو
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العالقات األردنية مع  كوريا الجنوبية )1)

اأقيمت العالقات الدبلوما�صية بني البلدين يف عام 1962. 

اأقامت كوريا �صفارة لها يف عّمان منذ العام 1975.

مت اعتماد �صفري اأردين مقيم يف كوريا يف العام 2010 .

قام جاللة امللك بزيارة  اإلى كوريا يف اأيلول 2015.

زيارة �سمو االأمري في�سل بن احل�سني يف �سباط 2018. 

زيارة معايل وزير اخلارجية يف اأيلول يف 2015 و قبلها يف اآذار 2012.

زيارة رئي�ص الوزراء الكوري اإلى عّمان يف �صهر اآذار 2009. 

زيارة وزير اخلارجية الكوري اإلى عّمان يف كانون الأول 2014.

وقع الأردن وكوريا اأكرث من 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي جميع جوانب 
العالقات الثنائية. 

ت�صكيل جمعية لل�صداقة الربملانية الأردنية الكورية العام 2013، واأول زيارة 
لوفد برملاين كوري اإلى الأردن يف متوز 2017.

وافقت احلكومة الأردنية والكورية على جتديد برنامج تبادل على م�صتوى التعليم 
العايل والتعليم والثقافة والإعالم والريا�صة وال�صباب لالأعوام 2018 – 2020.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، كوريا اجلنوبية/ �صيوؤول
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العالقات األردنية مع قبرص)1)
يعود تاريخ تاأ�صي�ص العالقات الثنائية بني اململكة الأردنية الها�صمية وجمهورية 
تتقا�صمه  ال��ذي  اجلغرايف  البعد  اإل��ى  وبالإ�صافة   .  1962 عام  اأوائ��ل  اإل��ى  قرب�ص 
التاريخية  والروابط  ال�صعبني  بني  ال�صداقة  اإلى  متتد  العالقات  فان  الدولتان، 

والأهداف امل�صرتكة للحا�صر وامل�صتقبل.

مت افتتاح �صفارة جمهورية قرب�ص يف عمان يف كانون الأول 2009، يف حني 
افتتحت �صفارة اململكة الأردنية الها�صمية يف نيقو�صيا يف اآب 2016 وقد مت افتتاح 
لوزير  الر�صمية  ال��زي��ارة  اأثناء  العام  ذات  من  الأول  كانون  يف  ر�صميا  ال�صفارة 

اخلارجية و �صوؤون املغرتبني لقرب�ص.

امللك  جاللة  اأن  انا�صتا�صيادي�ص  قرب�ص  جمهورية  رئي�ص  اأو�صح  جانبه،  من 
يتقا�صم روابط عائلية �صخ�صية مع قرب�ص، حيث اأقام جده ال�صريف ح�صني اأمري 
اإبان نفيه من  مكة املكرمة و ملك احلجاز يف قرب�ص خالل الفرتة 1931-1926 
قبل الجنليز هو وزوجته حيث توفيت زوجة ال�صريف ودفنت يف �صريح هالة �صلطان 

تكي يف مدينة لرنكا.

1 موقع وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني/ العالقات الثنائية، قرب�ص/ نيقو�صيا
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العالقات األردنية مع الكرسي الرسولي
الر�صويل  والكر�صي   .1994 عام  الدبلوما�صية يف  العالقات  الدولتان  اقامت 
لدى ال�صفارة البابوية يف عمان. الأردن لديها �صفارة يف روما. حافظت الكر�صي 
الر�صويل عالقات جيدة ن�صبيا مع الأردن. ا�صم البالد ياأتي من نهر الأردن، وهو 
اأمر مهم للم�صيحيني لأنه كان املكان الذي عمد فيه ال�صيد امل�صيح على يد يوحنا 
خلفية  لديهم  العربي  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  امل�صيحي  الدين  رجال  املعمدان. 

اأردنية، مثل مارون حلام يف تون�ص وفوؤاد الطوال يف فل�صطني.



وزارات متتالية

ورؤساء متعاقبون 
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قائمة رؤساء وزراء األردن
من�سب رئي�ش الوزراء يف االأردن هو اأعلى من�سب تنفيذي فيها؛ حيث تناط 
اأعلى  و�صع  اإعطاء  مع  يراأ�صهم،  الذين  وبالوزراء  به  التنفيذية  امللك  �صالحيات 
ال��وزراء وال��وزراء الباقني. كذلك، فاإن رئي�ص  ال��وزراء عن كل من جمل�ص  لرئي�ص 
اأ�صحاب الولية العامة يف الدولة  ويحكم امللك الذي ميثل  الوزراء وحكومته هم 
عن  م�صوؤولون  حكومته  ووزراء  ال��وزراء  رئي�ص  اأن  كما  خاللهم،  من  الدولة  راأ���ص 

اأعمال حكومتهم اأمام جمل�ص الأمة ممثل ال�صلطة الت�صريعية يف البالد)1(. 

بجُ بالوزراء للملك   ن�ِصّ يجُذكر اأن رئي�ص الوزراء يعني باإرادة ملكية �صامية  كما يجُ
اأعمالها حتى تنال الثقة على برناجمها يف جمل�ص  ول ت�صتطيع احلكومة مبا�صرة 
النواب بالأغلبية املطلقة، اأي بواقع 50% من الأ�صوات زائد 1. ويف حال الت�صاوي 
الثقة  على  حت�صل  احلكومة  فاإن  عنها؛  واملحجوبة  للحكومة  املمنوحة  بالأ�صوات 

برتجيح اختيار امللك وثقته ولي�ص ثقة جمل�ص النواب.

من الناحية التاريخية فاإّنه بعد جالء العثمانيني عن بالد ال�صام عام 1918 
من  كانت  والتي  الأول��ى  ال�صورية  احلكومة  كلت  �صجُ جديد،  طوٍر  يف  البالد  ودخ��ول 
الأردن  �صرق  وهي  الداخلية؛  ال�صام  بالد  مناطق  على  تجُ�صيطر  العملية  الناحية 
واملناطق ال�صورية �صماًل ما عدا املناطق ال�صاحلية، ومن الناحية النظرية فقد كانت 
ا تلك التي جاءت بعد اإعالن اململكة العربية ال�صورية، تجُعد  تلك احلكومات وخ�صو�صً
اآخر فقد كانت مناطق  حكومات ت�صمل مناطق نفوذها كامل بالد ال�صام. مبعنى 
نفوذ تلك احلكومات ال�صامية هي منطقة اإدارة اأرا�صي العدو ال�صرقية  بينما كانت 
ال�صيطرة الحتاللية الفرن�صية الإجنليزية قد ات�صحت يف املنطقة ال�صاحلية لبالد 
انتهت  والتي  املحتلة  العدو  اأرا�صي  اإدارة  م�صمى  حتت  فل�صطني  فيها  مبا  ال�صام 
بدخول  ال�صورية  العربية  اململكة  انهيار  ومع  املناطق.  تلك  على  النتداب  باإعالن 
ا اإلى اأربع مناطق؛ حيث كانت  القوات الفرن�صية الغازية تق�صمت بالد ال�صام فعلًيّ
�صلتا فعليا باحلكم الع�صكري املبا�صر من قبل الإجنليز  كل من فل�صطني ولبنان قد فجُ
الأردن  �صرق  منطقتا  ف�صلت  ثم  ذل��ك،  قبل  ال�صام  بالد  باقي  عن  والفرن�صيني 
و�سورية  عن بع�سهما البع�ش مع �سقوط اململكة ال�سورية فعلّيا مع �سقوط دم�سق يف 

25 متوز 1920 م.

1 ويكبيديا /املو�صوعة احلرة.
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لت  ِكّ �صجُ م حيث   1921 ني�صان  بدايات  اإلى  الأردن  وزراء  رئي�ص  من�صب  يعود 
احلكومة الأولى برئا�صة ر�صيد طليع. مما هو جدير بالذكر، اأنه قد ن�صاأ يف منطقة 
�سرق االأردن بعد �سقوط اململكة العربية ال�سورية عدة حكومات حملية اأخذت على 
عاتقها اإدارة الأمور يف مناطقها؛ حيث متثل عملها الرئي�ص يف ملء ال�صاغر الإداري 
وال�صيا�صي يف املنطقة بني العهدين الفي�صلي واإمارة �صرق الأردن. واأبرزها ثالث 
حكوماٍت؛ هي حكومة الكرك املحلية )ر�صمًيّا احلكومة املوؤابية العربية( وحكومة 
ال�صلط املحلية ويف ال�صمال ن�صاأت حكومة عجلون العربية بقيادة علي ال�صرايري، 

بالإ�صافة حلكومات اأخرى.
وهما  نف�صه  الوقت  بت�صميتني يف  يجُ�صمى  والثانية  الأولى  احلكومة  رئي�ص  كان 
الكاتب الإداري ورئي�ص جمل�ص امل�صاورين، وتعد حكومات تلك املرحلة ذات طابٍع 
عربي اأكرث منه حمليًا. اأما احلكومات من الثالثة اإلى اخلام�صة فقد حمل الروؤ�صاء 
فيها ا�صم رئي�ص امل�صت�صارين. وما لبثت احلكومة اخلام�صة اأن تغري لقب رئي�صها اإلى 
رئي�ص جمل�ص الوكالء. بعد ذلك، يف عهد احلكومتني ال�صاد�صة وال�صابعة �صار ا�صم 
املجل�ص  لرئي�ص  الر�صمي  امل�صمى  النظار  رئي�ص  ا�صم  بقي  النظار.  رئي�ص  الرئي�ص 
امل�صتمر  ال�صم  الوزراء وهو  رئي�ص  اإلى  الثامنة  نهاية عمر احلكومة  بجُدل يف  حتى 

لليوم.)))

1 ويكبيديا /املو�صوعة احلرة



المدةفي عهدرئيس الوزراءالرقم
مجلس 
الوزراء

 اإمارة �صرق الأردن )1921م – 1946م(

1
 ر�صيد طليع

 )1877 - 1926م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 44 �صنًة

عبد اهلل الأول
 فرتة احلكم

من: 31

من: 11 اأبريل 1921
 حتى: 23 يونيو 1921

مدة: �صهران و12 يوًما
احلكومة الأولى

من: 5 يوليو 1921م
حتى: 5 اأغ�صط�ص 1921م

احلكومة الثانية

2
 مظهر ر�صالن

 )1886 - 1948م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 35 �صنًة

من: 15 اأغ�صط�ص 1921
 حتى: 10 مار�ص 1922
مدة: 6 اأ�صهر و23 يوًما

احلكومة الثالثة

3
 علي ر�صا الركابي
 )1868 - 1942م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 54 �صنًة

من: 10 مار�ص 1922
 حتى: 28 يناير 1923

مدة: 10 اأ�صهر و18 يوًما

احلكومة 
الرابعة

 مظهر ر�صالن
ال�صن عند تويل املن�صب: 37 �صنًة

من: 1 فرباير 1923
 حتى: 4 �صبتمرب 1923
مدة: 7 اأ�صهر و3 اأيام

احلكومة 
اخلام�صة

4
 ح�صن خالد اأبو الهدى

 )1871 - 1936م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 52 �صنًة

من: 5 �صبتمرب 1923
 حتى: 3 مايو 1924

مدة: 8 اأ�صهر ويوم واحد

احلكومة 
ال�صاد�صة

 علي ر�صا الركابي—
ال�صن عند تويل املن�صب: 56 �صنًة

من: 3 مايو 1924
 حتى: 25 يونيو 1926

مدة: �صنتان و�صهر واحد و18 يوًما

احلكومة 
ال�صابعة

—
مالحظة 3

 ح�صن خالد اأبو الهدى
ال�صن عند تويل املن�صب: 55 �صنًة

من: 26 يونيو 1926
 حتى: 17 نوفمرب 1929

مدة: 3 �صنواٍت و4 اأ�صهر و22 يوًما

احلكومة 
الثامنة

من: 17 اأكتوبر 1929
 حتى: 21 فرباير 1931

مدة: �صنة واحدة و4 اأ�صهر و4 اأيام

احلكومة 
التا�صعة
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المدةفي عهدرئيس الوزراءالرقم
مجلس 
الوزراء

5
 عبد اهلل بن عبد الرحمن �صراج

 )1875 - 1949م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 56 �صنًة

من: 22 فرباير 1931
 حتى: 18 اأكتوبر 1933

مدة: �صنتان و7 اأ�صهر و26 يوًما

احلكومة 
العا�صرة

6
 اإبراهيم ها�صم

 )1886 - 1958م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 47 �صنًة

من: 18 اأكتوبر 1933
 حتى: 27 �صبتمرب 1938

مدة: 4 �صنواٍت و11 �صهًرا و9 اأيام

احلكومة 
احلادية ع�صرة

7
 توفيق اأبو الهدى

 )1894 - 1956م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 44 �صنًة

من: 28 اأكتوبر 1938
 حتى: 6 اأغ�صط�ص 1939
مدة: 9 اأ�صهر و9 اأيام

احلكومة الثانية 
ع�صرة

من: 6 اأغ�صط�ص 1939م
 حتى: 24 �صبتمرب 1940م

مدة: �صنة واحدة و�صهر واحد 
و18 يوًما

احلكومة الثالثة 
ع�صرة

من: 25 �صبتمرب 1940م
 حتى: 27 يوليو 1941م
مدة: 10 اأ�صهر ويومان

احلكومة 
الرابعة ع�صرة

من: 29 يوليو 1941م
 حتى: 18 مايو 1943م

مدة: �صنة واحدة و9 اأ�صهر و19 يوًما

احلكومة 
اخلام�صة ع�صرة

من: 19 مايو 1943م
 حتى: 14 اأكتوبر 1944م

مدة: �صنة واحدة و4 اأ�صهر و25 يوًما

احلكومة 
ال�صاد�صة ع�صرة

8

 �صمري الرفاعي
 )1901 - 1965م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 43 �صنًة 
و9 اأ�صهر و16 يوًما

من: 15 اأكتوبر 1944
 حتى: 18 مايو 1945
مدة: 7 اأ�صهر و3 اأيام

احلكومة 
ال�صابعة ع�صرة

اإبراهيم ها�صم—
عبد اهلل الأول
 فرتة احلكم

من: 31
احلكومةمن: 19 مايو 1945
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المدةفي عهدرئيس الوزراءالرقم
مجلس 
الوزراء

 • اململكة الأردنية الها�صمية )1946م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 59 �صنًة

 عبد اهلل الأول
 فرتة احلكم

من: 25

 حتى: 3 فرباير 1947
مدة: �صنة واحدة و8 اأ�صهر و15 

يوًما
الثامنة ع�صرة

—
 �صمري الرفاعي

ال�صن عند تويل املن�صب: 46 �صنًة 
و5 اأيام

من: 4 فرباير 1947
 حتى: 27 دي�صمرب 1947
مدة: 10 اأ�صهر و23 يوًما

احلكومة 
التا�صعة ع�صرة

 توفيق اأبو الهدى—
ال�صن عند تويل املن�صب: 55 �صنًة

من: 28 دي�صمرب 1947
 حتى: 3 مايو 1949

مدة: �صنة واحدة و4 اأ�صهر و5 اأيام

احلكومة 
الع�صرون

من: 7 مايو 1949
 حتى: 11 اأبريل 1950
مدة: 11 �صهًرا و4 اأيام

احلكومة 
احلادية 
والع�صرون

9

 �صعيد املفتي
 )1889 - 1989م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 51 �صنًة 
و9 اأ�صهر و17 يوًما

من: 12 اأبريل 1950
 حتى: 14 اأكتوبر 1950
مدة: 6 اأ�صهر ويومان

احلكومة الثانية 
والع�صرون

من: 14 اأكتوبر 1950
 حتى: 4 دي�صمرب 1950

مدة: �صهر واحد و20 يوًما

احلكومة الثالثة 
والع�صرون

—

 �صمري الرفاعي
ال�صن عند تويل املن�صب: 49 �صنًة 

و10 اأ�صهر و4 اأيام
 املدة املتوا�صلة يف املن�صب:

 7 اأ�صهر و16 يوًما

من: 4 دي�صمرب 1950 حتى: 20 
 يوليو 1951

احلكومة مدة: 7 اأ�صهر و20 يوًما
الرابعة 

والع�صرون من: 20 يوليو 1951
 حتى: 24 يوليو 1951

مدة: 4 اأيام
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مجلس 
الوزراء

—

 توفيق اأبو الهدى
 ال�صن عند تويل املن�صب: 59 �صنًة
املدة املتوا�صلة يف املن�صب: �صنة 

واحدة و9 اأ�صهر و10 اأيام

من: 25 يوليو 1951 حتى: 7 
 �صبتمرب 1951

مدة: �صهر واحد و13 يوًما

احلكومة 
اخلام�صة 
والع�صرون

من: 8 �صبتمرب 1951م
 حتى: 4 يونيو 1952م

مدة: 8 اأ�صهر و27 يوًما

احلكومة 
ال�صاد�صة 
والع�صرون

من: 4 يونيو 1951
 حتى: 11 اأغ�صط�ص 1952

مدة: �صنة واحدة و�صهران و7 اأيام

من: 11 اأغ�صط�ص 1952
 حتى: 27 �صبتمرب 1952

مدة: �صهر واحد و16 يوًما

من: 30 �صبتمرب 1952م
 حتى: 2 مايو 1953م
احلكومة مدة: 7 اأ�صهر ويومان

ال�صابعة 
والع�صرون من: 2 مايو 1953

 حتى: 5 مايو 1953
مدة: يومان

10
 فوزي امللقي

 )1909 - 1962م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 44 �صنًة

احل�صني بن 
طالل

 فرتة احلكم
من: 2

من: 5 مايو 1953
 حتى: 4 مايو 1954

مدة: 11 �صهًرا و29 يوًما

احلكومة الثامنة 
والع�صرون
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المدةفي عهدرئيس الوزراءالرقم
مجلس 
الوزراء

 توفيق اأبو الهدى—
ال�صن عند تويل املن�صب: 62 �صنًة

من: 4 مايو 1954
 حتى: 21 اأكتوبر 1954
مدة: 5 اأ�صهر و17 يوًما

احلكومة 
التا�صعة 
والع�صرون

من: 24 اأكتوبر 1954
 حتى: 28 مايو 1955
مدة: 7 اأ�صهر و4 اأيام

احلكومة 
الثالثون

—
 �صعيد املفتي

ال�صن عند تويل املن�صب: 56 �صنًة 
و11 �صهًرا و4 اأيام

من: 30 مايو 1955
 حتى: 15 دي�صمرب 1955
مدة: 6 اأ�صهر و15 يوًما

احلكومة 
احلادية 
والثالثون

11
 هزاع املجايل

 )1917 - 1960م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 37 �صنًة

من: 15 دي�صمرب 1955
 حتى: 21 دي�صمرب 1955

مدة: 6 اأيام

احلكومة الثانية 
والثالثون

 اإبراهيم ها�صم—
ال�صن عند تويل املن�صب: 69 �صنًة

من: 21 دي�صمرب 1955
 حتى: 8 يناير 1956

مدة: 18 يوًما

احلكومة الثالثة 
والثالثون

—
 �صمري الرفاعي

ال�صن عند تويل املن�صب: 54 �صنًة 
و11 �صهًرا و9 اأيام

من: 8 يناير 1956
 حتى: 22 مايو 1956

مدة: 4 اأ�صهر و14 يوًما

احلكومة 
الرابعة 
والثالثون

—
 �صعيد املفتي

ال�صن عند تويل املن�صب: 57 �صنًة 
و10 اأ�صهر و26 يوًما

من: 22 مايو 1956
 حتى: 1 يوليو 1956

مدة: �صهر واحد و9 اأيام

احلكومة 
اخلام�صة 
والثالثون

 اإبراهيم ها�صم—
ال�صن عند تويل املن�صب: 70 �صنًة

من: 1 يوليو 1956
 حتى: 29 اأكتوبر 1956
مدة: 3 اأ�صهر و28 يوًما

احلكومة 
ال�صاد�صة 
والثالثون
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المدةفي عهدرئيس الوزراءالرقم
مجلس 
الوزراء

12
 �صليمان النابل�صي

 )1908 - 1976م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 48 �صنًة

من: 29 اأكتوبر 1956
 حتى: 10 اأبريل 1957
مدة: 5 اأ�صهر و12 يوًما

احلكومة 
ال�صابعة 
والثالثون

13
 ح�صني اخلالدي

 )1895 - 1966م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 62 �صنًة

من: 15 اأبريل 1957
 حتى: 24 اأبريل 1957

مدة: 9 اأيام

احلكومة الثامنة 
والثالثون

 اإبراهيم ها�صم—
ال�صن عند تويل املن�صب: 71 �صنًة

من: 24 اأبريل 1957
 حتى: 18 مايو 1958

مدة: �صنة واحدة و24 يوًما

احلكومة 
التا�صعة 
والثالثون

—
 �صمري الرفاعي

ال�صن عند تويل املن�صب: 57 �صنًة 
و3 اأ�صهر و18 يوًما

من: 18 مايو 1958
 حتى: 6 مايو 1959

مدة: 11 �صهًرا و18 يوًما

احلكومة 
الأربعون

 هزاع املجايل—
ال�صن عند تويل املن�صب: 42 �صنًة

من: 6 مايو 1959
 حتى: 29 اأغ�صط�ص 1960
مدة: �صنة واحدة و3 اأ�صهر

 و23 يوًما

احلكومة 
احلادية 
والأربعون

14
 بهجت التلهوين

 )1913 - 1995م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 47 �صنًة

من: 29 اأغ�صط�ص 1960
 حتى: 28 يناير 1962

مدة: �صنة واحدة و4 اأ�صهر
 و30 يوًما

احلكومة الثانية 
والأربعون

من: 29 اأغ�صط�ص 1960
 حتى: 28 يناير 1962

مدة: �صنة واحدة و4 اأ�صهر
 و30 يوًما

احلكومة الثالثة 
والأربعون
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مجلس 
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15

 و�صفي التل
 )1919 - 1971م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 43 �صنًة 
و11 �صهًرا و9 اأيام

من: 28 يناير 1962
 حتى: 2 دي�صمرب 1962
مدة: 10 اأ�صهر و4 اأيام

احلكومة 
الرابعة 
والأربعون

من: 2 دي�صمرب 1962م
 حتى: 27 مار�ص 1963م
مدة: 3 اأ�صهر و25 يوًما

احلكومة 
اخلام�صة 
والأربعون

—
 �صمري الرفاعي

ال�صن عند تويل املن�صب: 62 �صنًة 
و�صهر واحد و25 يوًما

من: 27 مار�ص 1963
 حتى: 21 اأبريل 1963

مدة: 25 يوًما

احلكومة 
ال�صاد�صة 
والأربعون

16

 ح�صني بن نا�صر
 )1906 - 1982م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 57 �صنًة 
و�صهران و19 يوًما

من: 21 اأبريل 1963
 حتى: 9 يوليو 1963

مدة: �صهران و18 يوًما

احلكومة 
ال�صابعة 
والأربعون

من: 9 يوليو 1963
 حتى: 6 يوليو 1964

مدة: 11 �صهًرا و27 يوًما

احلكومة الثامنة 
والأربعون

 بهجت التلهوين—
ال�صن عند تويل املن�صب: 51 �صنًة

من: 6 يوليو 1964
 حتى: 14 فرباير 1965
مدة: 7 اأ�صهر و8 اأيام

احلكومة 
التا�صعة 
والأربعون

—
 و�صفي التل

ال�صن عند تويل املن�صب: 46 �صنًة 
و25 يوًما

من: 13 فرباير 1965
 حتى: 22 دي�صمرب 1966

مدة: �صنة واحدة و10 اأ�صهر و9 
اأيام

احلكومة 
اخلم�صون

من: 22 دي�صمرب 1966
 حتى: 4 مار�ص 1967

مدة: �صهران و10 اأيام

احلكومة 
احلادية 

واخلم�صون

—
 ح�صني بن نا�صر

ال�صن عند تويل املن�صب: 61 �صنًة 
و�صهر واحد ويومان

من: 4 مار�ص 1967
 حتى: 23 اأبريل 1967

مدة: �صهر واحد و19 يوًما

احلكومة الثانية 
واخلم�صون
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17
 �صعد جمعة

 )1916 - 1979م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 51 �صنًة

من: 23 اأبريل 1967
 حتى: 1 اأغ�صط�ص 1967
مدة: 3 اأ�صهر و9 اأيام

احلكومة الثالثة 
واخلم�صون

من: 2 اأغ�صط�ص 1967
 حتى: 7 اأكتوبر 1967
مدة: �صهران و5 اأيام

احلكومة 
الرابعة 

واخلم�صون

 بهجت التلهوين—
ال�صن عند تويل املن�صب: 54 �صنًة

من: 7 اأكتوبر 1967
 حتى: 24 مار�ص 1969

مدة: �صنة واحدة و5 اأ�صهر
 و17 يوًما

احلكومة 
اخلام�صة 
واخلم�صون

18
 عبد املنعم الرفاعي
 )1917 - 1985م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 52 �صنًة 
و�صهر واحد ويوم واحد

من: 24 مار�ص 1969
 حتى: 13 اأغ�صط�ص 1969
مدة: 4 اأ�صهر و20 يوًما

احلكومة 
ال�صاد�صة 
واخلم�صون

 بهجت التلهوين—
ال�صن عند تويل املن�صب: 56 �صنًة

من: 13 اأغ�صط�ص 1969

 حتى: 27 يونيو 1970
مدة: 10 اأ�صهر و14 يوًما

احلكومة 
ال�صابعة 

واخلم�صون

من: 13 اأغ�صط�ص 1969
 حتى: 27 يونيو 1970

مدة: 10 اأ�صهر و14 يوًما

احلكومة الثامنة 
واخلم�صون

—
 عبد املنعم الرفاعي

ال�صن عند تويل املن�صب: 53 �صنًة 
و4 اأ�صهر و4 اأيام

من: 27 يونيو 1970

 حتى: 16 �صبتمرب 1970
مدة: �صهران و20 يوًما

احلكومة 
التا�صعة 

واخلم�صون
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 حممد داوود العبا�صي
 )1914 - 1972م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 56 �صنًة 
و�صهران و5 اأيام

من: 16 �صبتمرب 1970
 حتى: 26 �صبتمرب 1970

مدة: 10 اأيام

احلكومة 
ال�صتون

20

 اأحمد طوقان
 )1903 - 1981م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 67 �صنًة 
و�صهر واحد و11 يوًما

من: 26 �صبتمرب 1970
 حتى: 28 اأكتوبر 1970

مدة: �صهر واحد ويومان

احلكومة 
احلادية 
وال�صتون

—
 و�صفي التل

ال�صن عند تويل املن�صب: 51 �صنًة 
و9 اأ�صهر و9 اأيام

من: 28 اأكتوبر 1970
 حتى: 28 نوفمرب 1971

مدة: �صنة واحدة و�صهر واحد

احلكومة الثانية 
وال�صتون

23
 اأحمد اللوزي

 )1925 - 2014م(
ال�صن عند تويل املن�صب: 46 �صنًة

من: 29 نوفمرب 1971
 حتى: 3 دي�صمرب 1972

مدة: �صنة واحدة و4 اأيام

احلكومة الثالثة 
وال�صتون

من: 29 نوفمرب 1971
 حتى: 26 مايو 1973

مدة: �صنة واحدة و5 اأ�صهر
 و27 يوًما

احلكومة 
الرابعة وال�صتون

22

 زيد الرفاعي
 )1936م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 36 �صنًة 
و5 اأ�صهر و29 يوًما

من: 26 مايو 1973
 حتى: 23 نوفمرب 1974

مدة: �صنة واحدة و6 اأ�صهر
 و17 يوًما

احلكومة 
اخلام�صة 
وال�صتون

من: 23 نوفمرب 1974م
 حتى: 8 فرباير 1976م

مدة: �صنة واحدة و�صهران و16 يوًما

احلكومة 
ال�صاد�صة 
وال�صتون

من: 8 فرباير 1976م
 حتى: 13 يوليو 1976م
مدة: 5 اأ�صهر و5 اأيام

احلكومة 
ال�صابعة 
وال�صتون
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 م�صر بدران
 )1934م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 42 �صنًة 
و5 اأ�صهر و25 يوًما

من: 13 يوليو 1976
 حتى: 27 نوفمرب 1976
مدة: 4 اأ�صهر و14 يوًما

احلكومة الثامنة 
وال�صتون

من: 27 نوفمرب 1976
 حتى: 19 دي�صمرب 1979
مدة: 3 �صنوات و22 يوًما

احلكومة 
التا�صعة 
وال�صتون

24

 عبد احلميد �صرف
 )1939 - 1980م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 40 �صنًة 
و5 اأ�صهر و11 يوًما

من: 19 دي�صمرب 1979
 حتى: 3 يوليو 1980

مدة: 6 اأ�صهر و14 يوًما

احلكومة 
ال�صبعون

25

 قا�صم الرمياوي
 )1918 - 1982م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 62 �صنًة 
و5 اأ�صهر و22 يوًما

من: 3 يوليو 1980
 حتى: 28 اأغ�صط�ص 1980
مدة: �صهر واحد و25 يوًما

احلكومة 
احلادية 
وال�صبعون

—
 م�صر بدران

ال�صن عند تويل املن�صب: 46 �صنًة 
و7 اأ�صهر و10 اأيام

من: 28 اأغ�صط�ص 1980
 حتى: 10 يناير 1984

مدة: 3 �صنوات و4 اأ�صهر و13 يوًما

احلكومة الثانية 
وال�صبعون

26

 اأحمد عبيدات
 )1938م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 45 �صنًة 
و�صهر واحد و23 يوًما

من: 10 يناير 1984
 حتى: 4 اأبريل 1984

مدة: �صهران و25 يوًما

احلكومة الثالثة 
وال�صبعون

—
 زيد الرفاعي

ال�صن عند تويل املن�صب: 47 �صنًة 
و4 اأ�صهر و8 اأيام

من: 4 اأبريل 1984
 حتى: 27 اأبريل 1989

مدة: 5 �صنوات و23 يوًما

احلكومة 
الرابعة 
وال�صبعون

27

 زيد بن �صاكر
 )1934 - 2002م(

ال�صن عند تويل املن�صب: 54 �صنًة 
و7 اأ�صهر و23 يوًما

من: 27 اأبريل 1989
 حتى: 6 دي�صمرب 1989
مدة: 7 اأ�صهر و9 اأيام

احلكومة 
اخلام�صة 
وال�صبعون
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—
 م�صر بدران

ال�صن عند تويل املن�صب: 55 �صنًة 
و10 اأ�صهر و19 يوًما

من: 7 دي�صمرب 1989
 حتى: 19 يونيو 1991

مدة: �صنة واحدة و6 اأ�صهر
 و12 يوًما

احلكومة 
ال�صاد�صة 
وال�صبعون

28
 طاهر امل�صري
 )1942م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 49 �صنًة

من: 19 يونيو 1991
 حتى: 21 نوفمرب 1991
مدة: 5 اأ�صهر ويومان

احلكومة 
ال�صابعة 
وال�صبعون

—
 زيد بن �صاكر

ال�صن عند تويل املن�صب: 57 �صنًة 
و�صهران و17 يوًما

من: 21 نوفمرب 1991
 حتى: 29 مايو 1993

مدة: �صنة واحدة و6 اأ�صهر و8 اأيام

احلكومة الثامنة 
وال�صبعون

29

 عبد ال�صالم املجايل
 )1925م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 68 �صنًة 
و�صهر واحد

من: 30 مايو 1993
 حتى: 7 يناير 1995

مدة: �صنة واحدة و7 اأ�صهر و8 اأيام

احلكومة 
التا�صعة 
وال�صبعون

—
 زيد بن �صاكر

ال�صن عند تويل املن�صب: 60 �صنًة 
و4 اأ�صهر و4 اأيام

من: 8 يناير 1995
 حتى: 4 فرباير 1996

مدة: �صنة واحدة و27 يوًما

احلكومة 
الثمانون

30

 عبد الكرمي الكباريتي
)- 1949( 

ال�صن عند تويل املن�صب: 46 �صنًة 
و�صهر واحد و20 يوًما

من: 4 فرباير 1996
 حتى: 9 مار�ص 1997

مدة: �صنة واحدة و�صهر واحد
 و5 اأيام

احلكومة 
احلادية 
والثمانون

—
 عبد ال�صالم املجايل

ال�صن عند تويل املن�صب: 71 �صنًة 
و11 �صهًرا

احل�صني بن 
 طالل

 فرتة احلكم
من: 2

من: 19 مار�ص 1997
 حتى: 20 اأغ�صط�ص 1998

مدة: �صنة واحدة و5 اأ�صهر 
ويوم واحد

احلكومة الثانية 
والثمانون
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فايز الطراونة
 )1949م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 49 �صنًة 
 و3 اأ�صهر و19 يوًما

املدة املتوا�صلة يف املن�صب: 6 
اأ�صهر و12 يوًما

من: 20 اأغ�صط�ص 1998م
 حتى: 7 فرباير 1999م
احلكومة الثالثة مدة: 5 اأ�صهر و18 يوًما

والثمانون
من: 7 فرباير 1999م
 حتى: 4 مار�ص 1999م

مدة: 25 يوًما

32

 عبد الروؤوف الروابدة
 )1939م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 60 �صنًة 
و14 يوًما

عبد اهلل الثاين 
 بن احل�صني
 فرتة احلكم

من: 7

من: 4 مار�ص 1999م
 حتى: 19 يونيو 2000م

مدة: �صنة واحدة و3 اأ�صهر 
و15 يوًما

احلكومة 
الرابعة 
والثمانون

33
 علي اأبو الراغب

 )1946م - (
ال�صن عند تويل املن�صب: 54 �صنًة

من: 19 يونيو 2000م
 حتى: 14 فرباير 2002م

مدة: �صنة واحدة و7 اأ�صهر
 و26 يوًما

احلكومة 
اخلام�صة 
والثمانون

من: 14 فرباير 2002م
 حتى: 20 يوليو 2003م

مدة: �صنة واحدة و5 اأ�صهر
 و6 اأيام

احلكومة 
ال�صاد�صة 
والثمانون

من: 21 يوليو 2003م
 حتى: 22 اأكتوبر 2003م
مدة: 3 اأ�صهر ويوم واحد

احلكومة 
ال�صابعة 
والثمانون

34

 في�صل الفايز
 )1952م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 50 �صنًة 
و10 اأ�صهر و5 اأيام

من: 25 اأكتوبر 2003م
 حتى: 6 اأبريل 2005م

مدة: �صنة واحدة و5 اأ�صهر
 و12 يوًما

احلكومة الثامنة 
والثمانون

35

 عدنان بدران
 )1935م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 69 �صنًة 
و11 �صهًرا و9 اأيام

من: 24 نوفمرب 2005م
 حتى: 22 نوفمرب 2007م
مدة: 7 اأ�صهر و17 يوًما

احلكومة 
التا�صعة 
والثمانون
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 معروف البخيت
 )1947م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 58 �صنًة 
و8 اأ�صهر و6 اأيام

من: 24 نوفمرب 2005م
 حتى: 22 نوفمرب 2007م

مدة: �صنة واحدة و11 �صهًرا
 و29 يوًما

احلكومة 
الت�صعون

37

 نادر الذهبي
 )1946م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 61 �صنًة 
و�صهر واحد و18 يوًما

من: 25 نوفمرب 2007م
 حتى: 9 دي�صمرب 2009م
مدة: �صنتان و19 يوًما

احلكومة 
احلادية 
والت�صعون

38

 �صمري زيد الرفاعي
 )1966م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 43 �صنًة 
و5 اأ�صهر و13 يوًما

من: 14 دي�صمرب 2009
 حتى: 22 نوفمرب 2010
مدة: 11 �صهًرا و13 يوًما

احلكومة الثانية 
والت�صعون

من: 24 نوفمرب 2010
 حتى: 1 يناير 2011
مدة: �صهران و8 اأيام

احلكومة الثالثة 
والت�صعون

—
 معروف البخيت

ال�صن عند تويل املن�صب: 63 �صنًة 
و10 اأ�صهر و14 يوًما

من: 1 فرباير 2011م
 حتى: 17 اأكتوبر 2011
مدة: 8 اأ�صهر و16 يوًما

احلكومة 
الرابعة 
والت�صعون

39

 عون اخل�صاونة
 )1950م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 56 �صنًة 
و7 اأ�صهر و25 يوًما

من: 17 اأكتوبر 2011م
 حتى: 26 اأبريل 2012م
مدة: 6 اأ�صهر و9 اأيام

احلكومة 
اخلام�صة 
والت�صعون

—
 فايز الطراونة

ال�صن عند تويل املن�صب: 63 �صنًة 
ويوم واحد

من: 2 مايو 2012
 حتى: 3 اأكتوبر 2012

مدة: 5 اأ�صهر ويوم واحد

احلكومة 
ال�صاد�صة 
والت�صعون

40

 عبد اهلل الن�صور
 )1939م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 73 �صنًة 
و8 اأ�صهر و20 يوًما

من: 10 اأكتوبر 2012م
 حتى: 9 مار�ص 2013م
مدة: 4 اأ�صهر و27 يوًما

احلكومة 
ال�صابعة 
والت�صعون

من: 9 مار�ص 2013م
 حتى: 29 مايو 2016م

مدة: 3 �صنواٍت و�صهران و20 يوًما

احلكومة الثامنة 
والت�صعون
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 هاين امللقي
 )1951م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 64 �صنًة 
و7 اأ�صهر و14 يوًما

من: 29 مايو 2016
 حتى: 20 �صبتمرب 2016
مدة: 3 اأ�صهر و22 يوًما

احلكومة 
التا�صعة 
والت�صعون

من: 20 �صبتمرب 2016م
 حتى: 4 يونيو 2018م

مدة: �صنة واحدة و8 اأ�صهر و15 
يوًما

احلكومة املائة

42

 عمر الرزاز
 )1960م - (

ال�صن عند تويل املن�صب: 57 �صنًة 
و5 اأ�صهر و3 اأيام

من: 4 يونيو 2018
 حتى: 3 اأكتوبر 2020م

مدة: �صنتان و3 اأ�صهر و29 يوًما

احلكومة الأولى 
بعد املائة

43

 ب�صر اخل�صاونة
) - 1969( 

ال�صن عند تويل املن�صب: 51 �صنًة 
و8 اأ�صهر و13 يوًما

من: 12 اأكتوبر 2020
 حتى: الآن

احلكومة الثانية 
بعد املائة

437
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الراية الهاشمية )1515-1520م)
رفع الها�صميون اللون الأحمر الداكن )العّنابي( عَلمًا لهم منذ عهد ال�صريف 
"اأبو مّني" يف الفرتة 1515-1520م، اأي يف ع�صر ال�صلطان العثماين �صليم الأول.
"ما راأيت وما �صمعت" اأن احل�صني بن  ويذكر خري الدين الزركلي يف كتابه 
اإلى معان عام 1920، وكانت  علّي كان يف وداع ابنه الأمري عبداهلل عندما توّجه 

الراية احلمراء اخلا�صة بالأ�صراف تتقدم الأمري وجنوده.

لأهل  كانت  احلمراء  الراية  اللوؤلوؤ" اإن  "�صهاريج  يف  البكري  ال�صيد  ويقول 
احلجاز".

وحني انطلقت الثورة العربية الكربى، اأبلغ ال�صريفجُ احل�صني بن علّي احللفاَء 
بلَّغ موا�صفاته جلميع  اأن راية الثورة هي احلمراء اإلى اأن يتم اعتماد عَلم ر�صمي تجُ

الدول.

راية الثورة العربية الكبرى )1916م)
بعد عاٍم من انطالق الثورة العربية الكربى، جرى ا�صتعرا�ٌص برعاية الأمري 
في�صل بن احل�صني يف منطقة الوجه على �صاحل البحر الأحمر، مّت فيه رفع راية 
الثورة العربية الكربى اجلديدة للمرة الأولى، وقام الأمري في�صل بت�صليمها للقائد 

ر�صيد املدفعي مع اأداء الق�َصم باأن تبقى الراية مرفوعة يف الأعلى.

ون�صرت جريدة "القبلة" يف عددها رقم 82 بيانًا اأو�صحت فيه موا�صفات راية 
اللون  اأحمر  مثلث  يتاألف من  العلم اجلديد  اأن  فيه  الكربى، وجاء  العربية  الثورة 
اأفقية متوازية، هي الأ�صود من فوق، ثم الأخ�صر،  األوان  عّنابي، تلت�صق به ثالثة 

ثم الأبي�ص.

وجاءت هذه الراية لتلّخ�ص جمَد العرب وتلتقي مع املجد الها�صمي.
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راية المملكة العربية السورية )1918–1920م)
فيما كانت قوات الثورة العربية الكربى تزحف نحو دم�صق لإعالء راية الدولة 
والالذقية وبريوت ودم�صق  الثورة يف حماة وحلب  راية  ارتفعت  امل�صتقلة،  العربية 
وجبل لبنان، واأعلن الأمري حممد �صعيد اجلزائري موؤازرته للثورة العربية الكربى 
من دم�صق، وقيام الدولة العربية، وقد رفع العلم على دار البلدية واحلكومة يوم 

الأول من ت�صرين الأول 1918.

واإجراء  الدولة  موؤ�ص�صات  ببناء  بداأ  دم�صق حتى  في�صل  الأمري  اإن دخل  وما 
النتخابات يف بالد ال�صام، فالتاأم املوؤمتر ال�صوري العام يوم 8 اآذار 1920، وقرر 
يف اليوم نف�صه اأن يكون عَلم الدولة ال�صورية هو راية الثورة العربية الكربى م�صافة 
اإليها النجمة ال�صباعية و�صط املثلث الأحمر، انطالقًا من اأن �صوريا الدولة العربية 
امل�صتقلة الأولى التي تنبثق عن م�صروع النه�صة العربية. اأما النجمة ال�صباعية فهي 
متثل مناطق �صوريا ال�صبع: ولية دم�صق، ولية بريوت، �صرق الأردن، فل�صطني، ولية 

جبل لبنان، ولية حلب، و�صنجق القد�ص.

راية المملكة العراقية )1921–1958م)
العربية  اململكة  اإعالن  منذ  م�صتقلة  مَلكية  دولة  يف  يرغبون  العراقيون  كان 
على  ملكًا  احل�صني  بن  عبداهلل  لالأمري  البيعةجُ  وكانت   ،1920 اآذار   8 يف  ال�صورية 
العراق يف اليوم نف�صه، لكن الظروف اخلارجية حالت دون انتقال الأمري عبداهلل 
اإلى العراق حينها. وبعد اأحداث مي�صلون، وما اأعقبها من تطورات �صيا�صية، نودي 

بامللك في�صل ملكًا على العراق يف 23 اآب 1921.

وبعد اكتمال موؤ�ص�صات الدولة اأ�صدر امللك في�صل الأول يف عام 1924 مر�صومًا 
الثورة  بعَلم  الحتفاظ  املجل�ص  وقرر  للد�صتور،  التاأ�صي�صي  املجل�ص  بت�صكيل  يق�صي 
العربية الكربى عَلمًا للمملكة العراقية، على اأن يكون املثلث الأحمر يف �صورة �صبه 

منحرف، وتو�صع فيه جنمتان �صباعيتان، مع نقل اللون الأبي�ص اإلى الو�صط.

والنجمتان ال�صباعيتان للدللة على اأن العراق الدولة الثانية التي تنبثق عن 
عهد الدولة العربية الها�صمية يف احلجاز، ومتثل روؤو�صهما الأربعة ع�صر مقاطعات 

العراق الأربع ع�صرة.

الأمري حممد �صعيد اجلزائري
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راية المملكة األردنية الهاشمية
بداأ اعتماد العَلم الأردين ب�صورته احلالية منذ عام 1922، وهو م�صتَمّد يف 
�صكله واألوانه من راية الثورة العربية الكربى، التي انطلقت من بطحاء مكة عام 
1916، وباقرتاح من �سباط اجلي�ش العربي االأردين جرى تغيري يف ترتيب االألوان 

بو�صع اللون الأبي�ص يف الو�صط لتمييزه عن بجُعد.

وت�صري األوانجُ العَلم والكوكب ال�صباعي، اإلى ما يلي:

اللون الأ�صود )من الأعلى(: راية "العقاب"، وهي راية الر�صول عليه ال�صالة 
وال�صالم،  وراية الدولة العبا�صية.

اللون الأبي�ص )يف الو�صط(: راية الدولة الأموية.

اللون الأخ�صر )يف الأ�صفل(: راية الدولة الفاطمية )�صعار اآل البيت(.

اللون الأحمر )املثلث(: راية الها�صميني منذ عهد ال�صريف "اأبو مّني".

اإلى  ال�صبعة  الروؤو�ص  ت�صري  ال�صباعية(:  ال�صباعي )النجمة  الأبي�ص  الكوكب 
اآيات. كما تدل على  ال�صبع املثاين يف فاحتة كتاب اهلل العزيز التي تتاألف من 7 
�صعارات: التوحيد باهلل، و�صمّو الإن�صانية، وال�صعور بالإح�صا�ص القومي، والتوا�صع، 

والعدالة الجتماعية، والدعاء للنهج امل�صتقيم، واإدراك املنى والأهداف.

وحّدد الد�صتور الأردين موا�صفات الراية الأردنية، حيث ن�صت  املادة الرابعة 
على: "تكون الراية على ال�صكل واملقايي�ص التالية: طولها �صعف عر�صها، وتق�َصم 
بي�صاء،  والو�صطى  �صوداء،  منها  العليا  متوازية:  مت�صاوية  قطع  ثالث  اإلى  اأفقيًا 
قاعدته  اأحمر  قائم  مثلٌث  ال�صارية  ناحية  من  عليه  ع  ويو�صَ خ�صراء،  وال�صفلى 
م�صاوية لعر�ص الراية وارتفاعه م�صاٍو لن�صف طولها، ويف هذا املثلث كوكب اأبي�ص 
ها واحد من اأربعة ع�صر  �صباعي الأ�صعة م�صاحته مما ميكن اأن ت�صتوعبه دائرة قْطرجُ
من طول الراية، وهو مو�سوٌع من حيث يكون و�سُطه عند نقطة تقاطع اخلطوط 
بني زوايا املثلث، وبحيث يكون املحور املاّر من اأحد الروؤو�ص موازيًا لقاعدة هذا 

املثلث".
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علَم جاللة الملك في األردن
نجُ�صرت يف اجلريدة الر�صمية )العدد رقم 217، 1 كانون الأول 1929( تعليمات 
عَلم �صاحب ال�صمو امللكي الأمري املعظم )عَلم جاللة امللك املعظم فيما بعد، يف 25 

اأيار 1946(، وجاء يف َن�ّص التعليمات ما يلي:

بال�صكل والقيا�ص الآتي: املعظم  الأمري  �صمّو  )لواء(  عَلمجُ  "يكون 
يحّدد  كما  الأردن،  �صرق  راية  و�صطه  ع يف  وتو�صَ يكون طولجُه �صعَف عر�صه، 
�صكلها يف القانون الأ�صا�صي م�صغرة لثلث حجم لواء �صمو الأمري، وتكون راية �صرق 

الأردن الوطنية �صمن اإهليلج اأبي�ص يالم�صها 24 �صعاعة على الداير.

بع طول العَلم من الأعلى  يكون قيا�ص الأربعة اأ�صعة التي يف الزوايا معادًل ل�صجُ
احلدود  وتكون  العَلم.  عر�ص  بع  ل�صجُ معادًل  نهايتها  عند  قيا�صها  ويكون  والأ�صفل، 
مع  الت�صال  خلط  نة  مكوِّ ال�صفلى  لالأ�صعة  ال�صفلى  واحلدود  العليا  لالأ�صعة  العليا 

زوايا الراية الو�صطى.

اأ�صعة بني كلٍّ من الزوايا، ويكون قيا�ص قواعدها اخلارجية  يكون )خم�صة( 
عر�ص  بع  ل�صجُ نهايتها  عند  ومعادلة  والأ�صفل  الأعلى  من  العَلم  طول  بع  ل�صجُ معادًل 

العَلم.

لثالثة  معادًل  الزوايا  يف  التي  اأ�صعة  لالأربعة  الداخلية  القواعد  قيا�ص  يكون 
اأجزاء من 14 جزءًا من عر�ص العَلم الأو�صط وقيا�ص قواعد اخلم�صة اأ�صعة التي 

على طريف العلم معادًل ل�صبع عر�ص العَلم الأو�صط.

اأ�صعة  بني  التي  ال�صفلى  واخلم�صة  العليا  اأ�صعة  اخلم�صة  قواعد  قيا�ص  يكون 
الزوايا معادًل خلم�ص طول الراية الو�صطى.

العَلم  �صارية  العليا عند طرف  الزاوية  �صعاع  ابتداء من  الأ�صعة  األوان  تكون 
اأ�صود فاأبي�ص فاأخ�صر فاأبي�ص فاأحمر، وتتعدد على هذا النمط".



رعاة الكتاب





444

البداد كابيتال
متكنت “البداد كابيتال” من و�صع قدمها بقوة على طريق التناف�ص العلمي 
والتجاري وجتاوز كربيات ال�صركات العاملية يف جمالت وتخ�ص�صات معقدة، حيث 

ابهر هوؤلء الردنيون املغرتبون العامل بابداعاتهم.
رموزا  باتوا  الذين  الردنيني  الأعمال  رجال  ال�صخا�ص من  اأولئك  بني  ومن 
جمل�ص  رئي�ص  البداد  فطني  الدكتور  والقت�صاد  والعمال  املال  عامل  يف  واأ�صماء 
“البداد كابيتال” ال�صهرية و�صقيقه زايد البداد الرئي�ص التنفيذي، اللذان  ادارة 
يقودان ال�صركة باحرتاف، حيث متكنا من الو�صول بها اإلى العاملية، لت�صبح مثال 

يحتذى لنجاحات �صركات اخرى من خمتلف اجلن�صيات.
الأول  فرعها  انطلق  -التي  “البداد”  كانت  ففي جمال احللول اخلارجية، 
باأبو ظبي يف العام 1971 على يد املوؤ�ص�ص احلاج ح�صني البداد- ال�صباقة يف اإن�صاء 

املباين الع�صرية واملباين املتنقلة واملوؤقتة ووحدات الإغاثة.
ومما ي�صار اليه عرب املجالت املتخ�ص�صة وال�صواق املرادفة، اأنه مت ت�صنيف 
�صركة على امل�صتوى العاملي يف �صناعة البيوت اجلاهزة  كابيتال” كاأكرب  “البداد 
واخليم واملخازن بالإ�صافة اإلى تخ�ص�صات اأخرى مثل املطارات و�صيانة الطائرات 
وغريها، ناهيك عن ال�صتثمارات والتطوير العقاري واملقاولت، وقطاع جتارة البيع 
وت�صميم  املنا�صبات وجتهيزاتها،  واأثاث  وال�صتائر  ملفرو�صات احلدائق،  بالتجزئة 
وتنفيذ وادارة املهرجانات والفعاليات وغريها عرب تخ�ص�صات خمتلفة ومتنوعة 

حازت على الريادة على امل�صتوى الدويل ودخلت مو�صوعة جين�ص فعال ل قول.
رئي�صية،  �صركات  عدة  مظلتها  حتت  الرائدة  الردنية  ال�صركة  هذه  وت�صم 
هي: البداد العاملية، البداد الهند�صية التي يتوزع اإنتاجها بني م�صنعني اأ�صا�صيني، 
هما م�صنع احلديد وم�صنع الأملنيوم والزجاج، البداد للمباين اجلاهزة، البداد 
تكنولوجي، البداد للمقاولت، البداد اإيفنت العاملية، ت�صكني لإدارة املرافق والبداد 

للمنا�صك.
اإن  ويقول رئي�ص جمل�ص الدارة رجل الأعمال الردين الدكتور فطني البداد 
التطوير ا�صا�ص البقاء الذي يجعلك دائما يف دائرة املناف�صة، من اجل ذلك، فاإن 
عملية التو�صع التي نقوم بها ل�صركاتنا وم�صانعنا يف خمتلف القارات هي احلبل 
ال�صري الذي يربط النجاح بالبداع، خا�صة اإذا كان هذا التو�صع مبنيا على اأ�ص�ص 
علمية �صحيحة ودرا�صات معمقة تعدها دوائر التطوير يف جمموعتنا التي ت�صم من 
الكوادر الردنية وحدها 350 مهند�صا وفنيا، علما بان جمموع الكوادر 4500، ول 

زلنا نتو�صع يوما بعد يوم لكي نظل حا�صرين وبقوة على امل�صتوى العاملي.
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جامعة عمان األهلية
جتربة  رائ��دة  لتكون  1990م،  عام  تاأ�ص�صت  الأردن،  يف  خا�صة  جامعة  اأول 
القطاع اخلا�ص يف التعليم اجلامعي، وهي معتمدة اعتمادًا عامًا وخا�صًا، وكذلك 

هي ع�صو يف احتادات اجلامعات العربية والإ�صالمية والعاملية.

خالل  من  التعليم،  خمرجات  بجودة  والرتقاء  التميز  الى  اجلامعة  ت�صعى 
تبني منهجيات وا�صرتاتيجيات تعتمد على بناء نظام �صبط جودة ومتابعة نوعية 
مركزًا  لتتبواأ  الإداري��ة،  والدوائر  واملراكز  الأكادميية  والأق�صام  الكليات  يف جميع 
متقدمًا يف موؤ�ص�صات التعليم العايل، لي�ص على م�صتوى اململكة الأردنية الها�صمية 

فح�صب، واإمنا على م�صتوى العامل العربي.

ثورة  ع�صر  يف  ال�صريع  التكنولوجي  التطور  وملواكبة  الط��ار  ه��ذا   و�صمن 
وتوظيف  الإلكرتوين  والتعلم  املعلومات،  تقنيات  بتبني  قامت اجلامعة  املعلومات، 
ذلك يف النظام التعليمي يف التخ�ص�صات كافة، لتكون بذلك جامعة عمان الأهلية 

من اأولى اجلامعات التي تبنت هذه التقنيات.

تدري�ص  هيئة  واأع�صاء  مميزًا  عليا  درا�صات  برنامج  للطلبة  اجلامعة  وتوفر 
واملالية  الإداري��ة  النواحي  بيئة اجلامعة من  العمل يف  ولتلبية متطلبات  مميزين، 
والأق�صام،  الإدارات  موؤهاًل يف خمتلف  اإداري��ًا  كادرًا  وفرت اجلامعة  والفنية فقد 
اأمور  واأولياء  طلبة  من  اجلامعة  ملجتمع  اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  جميعهم  ي�صعى 

وهيئة تدري�صية. 

فيها  وا�صلت  ع�امًا  وع�صرون  �صبعة  الأهلية  عمان  جامعة  اإن�صاء  على  مر 
يف  مهمة  مراكز  احتلوا  الذين  اخلريجني  من  بنخبة  والعربي  املحلي  ال�صوق  رفد 
اإلى  بالإ�صافة  واخلا�ص،  احلكومي  القطاعني  يف  والإقليمية  املحلية  املوؤ�ص�صات 
والأمريكية،  الأوروبية  اجلامعات  اأرقى  يف  العليا  الدرا�صات  منهم  عدد  موا�صلة 
ويعمل عدد منهم يف جامعة عّمان الأهلية واجلامعات الأردنية والعربية والعاملية، 
وقد بلغ عدد اخلريجني يف خمتلف التخ�ص�ص�ات التي تقدمها اجلامعة )24338( 

طالبًا وطالبة.

د ماهر احلوراين
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غرفة صناعة الزرقاء
الغرف  قانون  مبوجب   1998 عام  بداية  يف  الزرقاء  �صناعة  غرفة  اأجُن�صئت 
رقم  ال�صناعة  وقانون غرف  ل�صنة 1961  رق�م 59  الأردنية  وال�صناعية  التجارية 
)10( ل�صنة 2005، بهدف خدمة القطاع ال�صناعي الكبري واملتنامي يف حمافظة 
لت�صمل  الزرقاء  �صناعة  غرفة  لأع�صاء  اجلغرايف  النطاق  حتديد  ومت  الزرقاء، 
حمافظتي الزرقاء واملفرق، حيث تعترب حمافظة الزرقاء من املحافظات اجلاذبة 
لال�صتثمارات ال�صناعية املحلية والعربية والأجنبية يف خمتلف القطاعات، ومتتاز 
حمافظة املفرق باأنها ثاين اأكرب حمافظة يف اململكة من حيث امل�صاحة، ووجودها 
املفرق  حمافظة  متتاز  كما  وال�صعودية،  والعراقية  ال�صورية  احل��دود  من  بالقرب 

بوجود املنطقة التنموية اخلا�صة.

بعد  امل��دن  ث��اين  وه��ي  ال�صناعية،  الأردن  عا�صمة  ال��زرق��اء  مدينة  وتعترب 
العا�صمة عمان من حيث عدد ال�صكان وحجم القت�صاد العامل فيها، فعدد �صكان 
املدينة يقرتب من املليون ن�صمة، اأما بالن�صبة ملحافظة الزرقاء فت�صري الدرا�صات 
املخت�صة اإلى اأن ن�صف حجم ال�صناعة الوطنية فيما يتعلق براأ�ص املال امل�صتثمر 
والعمالة وحجم النتاج موجود يف الزرقاء، خ�صو�صا اأن حمافظة الزرقاء �صناعية 
املوؤ�ص�صات  من  املحافظة  بلديات  من  بلدية  اأو  منطقة  تخلو  تكاد  فال  بامتياز، 

ال�صناعية يف قطاعات خمتلفة.

حمافظة  يف  مماثل  منو  الزرقاء  حمافظة  يف  ال�صناعي  القطاع  منَو  راف��ق 
زي��ادة  يف  �صاهمت  التي  التنموية  املفرق  منطقة  اإق��ام��ة  بعد  خ�صو�صا  امل��ف��رق، 
الزرقاء  حمافظتا  حتت�صن  وحاليًا  املفرق،  حمافظة  يف  ال�صناعية  ال�صتثمارات 
واملفرق وب�صبب املزايا ال�صتثمارية املتعددة للمحافظتني عددا كبريا من املوؤ�ص�صات 
ال�صناعية يف كافة القطاعات من �صناعات متعددة موزعة بني الثقيلة واملتو�صطة 
واخلفيفية، بال�صافة الى عدد كبري من ال�صناعات احلرفية، وح�صب اإح�صائيات 
لغرفة  املنت�صبة  واحلرفية  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  عدد  فاإن  الزرقاء  �صناعة  غرفة 

�صناعة الزرقاء يف حمافظتي الزرقاء واملفرق موزعة على ع�صرة قطاعات.

رئي�ص غرفة �صناعة الزرقاء فار�ص حمودة
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أهداف ومهام الغرفة
تقوم الغرفة بتقدمي اخلدمات الأ�صا�صية لل�صركات ال�صناعية ما بني كبرية 
املحلية  وال�صلطات  احلكومة  اأمام  متثيلها  خالل  من  وحرفية  و�صغرية  ومتو�صطة 
على �صحة  وامل�صادقة  املن�صاأ  �صهادات  واإ�صدار  املتخ�ص�صة  العمل  ور�ص  وتنظيم 

التوقيع واإ�صدار الكفالت و�صهادات ال�صرتاك.
الت�صدير من خالل تعريف ال�صناعيني بالفر�ص  الغرفة بت�صجيع  كما تقوم 

الت�صديرية املتاحة واملعار�ص املحلية والإقليمية والدولية.
وميكن اإجمال املهام الرئي�صية للغرفة مبا يلي:

الدوائر  اأمام  واملفرق  الزرقاء  ال�صناعية يف حمافظتي  القطاعات  - متثيل 
احلكومية واملوؤ�ص�صات الإقليمية والدولية.

اإ�صدار وت�صديق ال�صهادات وتوثيق  - تقدمي اخلدمات للمنت�صبني يف جمال 
املعامالت وتقدمي املعلومات.

م�صروعات  اإن�صاء  جمال  يف  والدولية  العربية  الغرف  مع  العالقات  اإقامة   -
م�صرتكة وت�صجيع ال�صتثمار ودعم ال�صيا�صات القت�صادية الوطنية.

املن�صودة  ال�صناعية  الغايات  لتحقيق  املخت�صة  اجل��ه��ات  ل��دى  ال�صعي   -
واللقاءات  والزيارات  الآراء  وتبادل  ال�صناعيني  نظر  وجهات  عر�ص  خالل  من 

وا�صتمرارية التوا�صل مع كافة اجلهات الر�صمية والأهلية.
واملالية  القت�صادية  ال�صيا�صات  جم��ال  يف  والأب��ح��اث  الدرا�صات  تقدمي   -

والت�صريعات القانونية.
- اإقامة الندوات والدورات وور�ص العمل لزيادة املعرفة والعلم وتطوير ودعم 

القدرات ال�صناعية.
امل�صتوى  على  التجارية  والفر�ص  باملعلومات  ال�صناعية  القطاعات  تزويد   -

املحلي والإقليمي والدويل.

مجلس اإلدارة
وجميع  الرئي�ص  فيهم  مبن  اأع�صاء  ت�صعه  من  الغرفة  اإدارة  جمل�ص  يتكون 
الع�صاء منتخبون من قبل الهيئة العامة وميثلون موؤ�ص�صات �صناعية من قطاعات 

خمتلفة.



448

شركة بترا للصناعات الهندسية
يف  عّمان  مدينة  مقّرها  �صناعية  �صركة  الهند�صية،  لل�صناعات  برتا  �صركة 

الأردن، تخت�ص يف اأنظمة التهوية والتدفئة وتكييف الهواء.

تاأ�ص�صت ال�صركة عام 1987، وت�صّدر منتجاتها اإلى اأكرث من 45 �صركة حول 
العامل.

متّكنت ال�صركة من ت�صدير منتجاتها اإلى عدد كبري من املواقع يف الوليات 
املتحدة، مبا فيها “نا�صا".

املبتكرة  الهند�صية  باحللول  متخ�ص�صة  الهند�صية  لل�صناعات  برتا  �صركة 
ومتعددة  اجل��ودة  عالية   )HVAC( والتربيد التكييف  ومعدات  باأجهزة  اخلا�صة 
اأو متعارفا عليها يف  رائجة  التكييف  فيه �صناعة  تكن  ال�صتخدامات، يف وقت مل 

الأردن عامة.

وم��ع ت��واج��ده��ا يف اأك���رث م��ن 45 دول���ة ح��ول ال��ع��امل، ن��ف��ذت “برتا” اأك��رث 
للبنى  متخ�ص�صة  اأج��ه��زة  توفري  بينها  من  ال��ي��وم،  حتى  م�صروع  م���ن 60.000 
 ،”Samsung Engineering“ اجنينرينغ”-  و”�صام�صونغ  ل�”نا�صا”،  التحتية 
وغريها  و”اأرامكو”،   ،”Hyundai Engineering“ -”و”هيونداي اجنينرينغ
لدقة  نظرًا  “برتا”،  منتجات  على  تعتمد  التي  الكربى  العاملية  ال�صركات  من 

التقنيات الهند�صية امل�صتخدمة يف منتجاتها وخربتها الوا�صعة.

زيارة جاللة امللك اإلى م�صنع برتا هيتا�صي 
ويرافقه املهند�ص اأ�صامة ح�صني

املهند�ص عمر اأبو و�صاح
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األمير شاكر بن زيد
�صاكر بن زيد، اأحد اأمراء الها�صميني يف مكة املكرمة والأردن.

ولد مبكة املكرمة �صنة 1885م، وتلقى تعليمه فيها ون�صاأ مع الأمري عبداهلل 
الأول بن احل�صني، فاأ�صبح �صديقًا �صخ�صيًا له.

حياته
ال�صريف �صاكر بن  تولى  الكربى �صنة 1916م،  العربية  الثورة  ن�صبت  عندما 
زيد قيادة اإحدى املجموعات امل�صلحة التي هاجمت معاقل الأتراك يف مكة املكرمة، 
قيادة  يف  الأول  م�صاعده  فكان  الطائف،  ح�صار  اأثناء  عبداهلل  بالأمري  التحق  ثم 
�صنة  اأواخ��ر  من  املدينة  حول  الأت��راك  معاقل  يهاجم  ظل  الذي  ال�صرقي  اجلي�ص 

1916م حتى اأواخر �صنة 1918م.

يف اأواخر عام 1920م، رافق الأمري عبداهلل الأول اإلى �صرقي الأردن.

مناصبه
تولت احلكم خالل  التي  ال��وزارات  ا�صرتك ع�صوًا يف  الإم��ارة،  تاأ�صي�ص  بعد 
عبداهلل  الأمري  عن  ينوب  وكان  للع�صائر،  نائبًا  ب�صفته  1924م   -1921 الأع��وام 
الأول اأثناء �صفره خارج البالد. لذلك كان يحتل املقام الثاين بعد الأمري يف الدولة 

الأردنية حتى وفاته.

كان ال�صريف �صاكر ذا معرفة وا�صعة بالق�صاء الع�صائري وبالتقاليد العربية، 
بني  ال�صلح  بعقد  يقوم  وك��ان  البدو.  على  الإ�صراف  جلنة  رئي�ص  من�صب  و�صغل 

القبائل والع�صائر الأردنية.

وفاته
تويف يف مدينة عمان بتاريخ 8 كانون الأول 1934م.
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 أمانة عمان الكبرى
اأمانة عّمان الكربى، هي بلدية العا�صمة الأردنّية عّمان، وهي اجلهة امل�صوؤولة 
عن تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني يف املدينة يف جمالت خمتلفة كالرتخي�ص 
وبرامج  والريا�صية  وال�صياحية  الثقافية  املجالت  وكذلك يف  والرتقيم،  والنظافة 

لالطفال وغريها.

تجُعترب الأمانة موؤ�ص�صة اأهلية ذات ا�صتقالل مايل ومتار�ص الوظائف وال�صلطات 
البلديات  قانون  يف  عليها  املن�صو�ص  والأن�صطة  والأعمال  واملهام  وال�صالحيات 
الأردين وتعديالته رقم 29 ل�صنة 1955. يراأ�ص جمل�ص اأمانة عّمان يو�صف ال�صواربة 

خلفًا لعقل بلتاجي منذ اآذار 2017.

نبذة تاريخية
اأن�صئ اأول جمل�ص بلدية يف عّمان عام 1909، وكان عدد �صكانها حوايل )300( 

عائلة، اأي حوايل )2000( ن�صمة.

حتولت   1948 حرب  اأعقاب  يف  املدينة  تو�صع  لزيادة  ونتيجة   1950 عام  يف 
بلدية عّمان اإلى اأمانة العا�صمة.

ال�صكان  وازدياد عدد  املدينة  مل�صاحة  املطرد  للتّو�صع  ونتيجة  يف عام 1987، 
الكربى،  اأمانة عمان  اإن�صاء  اإعالن  للمدينة وحميطها مت  �صامل  تخطيط  واإجراء 

خلفًا لأمانة العا�صمة.

عن األمانة
يقارب  �صكانها  وع��دد  ك��م2،   )1688( ح��وايل  عمان  مدينة  م�صاحة  تبلغ 
)2،200،000( ن�صمة. ومتار�ص اأمانة عمان الكربى �صالحياتها من خالل جمل�ص 
ان والذي يتكّون من اأربعني ع�صوًا يتم انتخاب ن�صفهم  الأمانة الذي يراأ�صه اأمني عَمّ
الأمانة  وترتبط  ال��وزراء،  جمل�ص  من  بقرار  يعنّي  الآخ��ر  والن�صف  املواطنني  من 
والطبيعة  الوا�صعة  اجلغرافية  للم�صاحة  ونظرًا  ال��وزراء.  برئي�ص  مبا�صرًا  ارتباطًا 
ان  عَمّ اأمانة  �ّصمت  قجُ فقد  لل�صكان،  واملتنامي  الكبري  والعدد  للمدينة  الطبوغرافية 
الكربى اإلى �صبع وع�صرين منطقة اإدارية تقدم كافة اخلدمات البلدية التي ن�ص 

عليها قانون البلديات وتعديالته.

د. يو�صف ال�صواربة
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